
गौरादह नगरपालिकाको आवलिक योजना - २०७९ 
(अलतिम प्रलिवेदन) 

 

पाना | a 

 

 

पलहिो आवलिक योजना 
(आ.व. २०७९/८०-२०८३/८४) 

आवलिक योजना 
(आ.व. २०७९/८०-२०८३/८४) 

 

अलतिम प्रलिवदेन 
२०७९ 

 

 

गौरादह नगरपालिका 
नगर काययपालिकाको कायायिय 

गौरादह, झापा 
प्रदेश न ं१ 

 

 

प्रालवलिक सहयोग 

पाथव ेईलतजलनयररङ प्रा.लि. 
सयूयलवनायक-५, भक्तपरु 

बागमिी प्रदशे 
 



गौरादह नगरपालिकाको आवलिक योजना - २०७९ 
(अलतिम प्रलिवेदन) 

 

पाना | a 

 

लबषय सूची  
 

िालिका सचूी ............................................................................................ G 

लचत्र सचूी .............................................................................................. H 

फोटो सचूी .............................................................................................. H 

नक्शा सचूी ............................................................................................. H 
 

पररच्छेद १: पररचय .................................................................................... 1 

१.१ पृष् ठभूलम ................................................................................................................... 1 

१.२ आवलिक योजनाको उदेश्यहरु ........................................................................................ 2 

१.३ आवलिक योजना िजुयमा प्रककया  आिारहरु ........................................................................ 2 
 

पररच्छेद २: नगरपालिकाको लवकासको लवद्यमान लथथलि र उपिलधिको सलमक्षा ........................ 4 

२.१ नगरपालिकाको पररचय ............................................................................................... 4 

२.१.१ भौगोलिक अवलथथलि, राजनीलिक र प्रशासलनक संरचना ............................................. 4 

२.१.२ प्राकृलिक िथा सााँथकृलिक सम्पदा............................................................................6 

२.१.३ जनसांलययक अवथथा .......................................................................................... 9 

२.२ आर्थयक लवकासको अवथथा ........................................................................................... 11 

२.२.१ कृलष िथा खाद्य सरुक्षा ....................................................................................... 11 

२.२.२ पययटन िथा संथकृलि .......................................................................................... 12 

२.२.३ उद्योग, व्यापार, व्यवसाय र आपूर्िय ....................................................................... 13 

२.२.४ आम्दानी, रोजगारी र लवलिय सेवा ....................................................................... 16 

२.२.५ सहकारी ....................................................................................................... 18 

२.३ सामालजक लवकासको अवथथा ....................................................................................... 19 

२.३.१ थवाथ्य िथा पोषण .......................................................................................... 19 

२.३.२ शैलक्षक लवकास ................................................................................................ 22 

२.३.३ खानेपानी िथा सरसफाई ................................................................................... 26 

२.३.४ खेकिुद ......................................................................................................... 28 

२.३.५ िैंलगक समानिा िथा सामालजक समावेशीकरण ...................................................... 28 

२.४ पूवायिार िथा शहरी लवकासको अवथथा .......................................................................... 29 

२.४.१ वथिी, आवास, भवन िथा सावयजलनक लनमायण ......................................................... 29 

२.४.२ सडक, पुि िथा यािायाि .................................................................................. 30 

२.४.३ लवद्यिु िथा वैकलपपक उजाय ................................................................................. 33 

२.४.४ सूचना, संचार िथा प्रलवलि ................................................................................ 34 

२.५ वन, वािावरण िथा लवपद जोलखम तयूनीकरण र व्यवथथापनको अवथथा ................................... 35 

२.५.१ वन िथा जैलवक लवलवििा .................................................................................. 35 

२.५.२ भूसरंक्षण िथा जिािार व्यवथथापन ..................................................................... 36 

२.५.३ वािावरण व्यवथथापन िथा जिवायु पररवियन अनूकुिन ............................................ 36 



गौरादह नगरपालिकाको आवलिक योजना - २०७९ 
(अलतिम प्रलिवेदन) 

पाना | b 

 

२.५.४ महामारी िथा लवपद व्यवथथापन ........................................................................ 38 

२.६ भ-ूउपयोग .............................................................................................................. 40 

२.७ सुशासन िथा संथथागि व्यवथथा ................................................................................... 42 

२.७.१ थथानीय नीलि ऐन िथा सुशासन ......................................................................... 42 

२.७.२ संगठानात्मक लवकास ....................................................................................... 43 

२.७.३ श्रोि पररचािन .............................................................................................. 46 

२.७.४ योजना व्यवथथापन .......................................................................................... 51 
 

पररच्छेद ३: सोंच िथा लवकासको अविारणा .......................................................... 53 

३.१ पृष् ठभूलम ................................................................................................................. 53 

३.२ प्रमुख समथया िथा चुनौिी ........................................................................................... 53 

३.३ प्रमुख संभावना िथा अवसर ........................................................................................ 59 

३.४ लनदेशक लसद्धाति....................................................................................................... 62 

३.५ सोंच, िक्ष्य िथा उदेश्य .............................................................................................. 68 

३.५.१ कदर्यकालिन सोंच............................................................................................. 68 

३.५.२ िक्ष्य ............................................................................................................ 70 

३.५.२ उदेश्य .......................................................................................................... 70 

३.६ रणनीलि िथा प्राथलमकिा ............................................................................................ 71 

३.७ िगानी, स्रोि अनुमान र बााँडफाट .................................................................................. 72 
 

पररच्छेद ४: आर्थयक श्रते्र ............................................................................. 75 

४.१ कृलष िथा पशुपतछी ................................................................................................... 75 

४.१.१ पृष् ठभूलम ....................................................................................................... 75 

४.१.२ समथया िथा चनुौिी ........................................................................................ 75 

४.१.३ संभावना िथा अवसर........................................................................................ 76 

४.१.४ उपक्षेत्रगि िक्ष्य, उदेश्य, रणनीलि, काययक्रम िथा आयोजना ......................................... 76 

४.१.५ अपेलक्षि उपिलधि ............................................................................................77 

४.१.६ अनुमान िथा जोलखम पक्ष ..................................................................................77 

४.२ ससंचाई .................................................................................................................. 78 

४.२.१ पृष् ठभूलम ....................................................................................................... 78 

४.२.२ समथया िथा चनुौिी ........................................................................................ 78 

४.२.३ संभावना िथा अवसर....................................................................................... 78 

४.२.४ उपक्षेत्रगि िक्ष्य, उदेश्य, रणनीलि, काययक्रम िथा आयोजना ........................................ 78 

४.२.५ अपेलक्षि उपिलधि ........................................................................................... 79 

४.२.६ अनुमान िथा जोलखम पक्ष ................................................................................. 79 

४.३ उद्योग, व्यापार, व्यवसाय िथा आपूर्िय............................................................................ 80 

४.३.१ पृष् ठभूलम ....................................................................................................... 80 

४.३.२ समथया िथा चनुौिी ........................................................................................ 80 



गौरादह नगरपालिकाको आवलिक योजना - २०७९ 
(अलतिम प्रलिवेदन) 

पाना | c 

 

४.३.३ संभावना िथा अवसर....................................................................................... 81 

४.३.४ उपक्षेत्रगि िक्ष्य, उदेश्य, रणनीलि, काययक्रम िथा आयोजना ........................................ 81 

४.३.५ अपेलक्षि उपिलधि ........................................................................................... 82 

४.३.६ अनुमान िथा जोलखम पक्ष ................................................................................. 82 

४.४ श्रम, रोजगारी र सामालजक सुरक्षा ................................................................................ 83 

४.४.१ पृष् ठभूलम ....................................................................................................... 83 

४.४.२ समथया िथा चनुौिी ........................................................................................ 83 

४.४.३ संभावना िथा अवसर....................................................................................... 84 

४.४.४ उपक्षेत्रगि िक्ष्य, उदेश्य, रणनीलि, काययक्रम िथा आयोजना ........................................ 84 

४.४.५ अपेलक्षि उपिलधि ........................................................................................... 85 

४.४.६ अनुमान िथा जोलखम पक्ष ................................................................................. 85 
 

पररच्छेद ५: सामालजक क्षते्र .......................................................................... 86 

५.१ थवाथ्य िथा पोषण .................................................................................................. 86 

५.१.१ पृष् ठभूलम ....................................................................................................... 86 

५.१.२ समथया िथा चनुौिी ........................................................................................ 86 

५.१.३ संभावना िथा अवसर....................................................................................... 87 

५.१.४ उपक्षेत्रगि िक्ष्य, उदेश्य, रणनीलि, काययक्रम िथा आयोजना ........................................ 87 

५.१.५ अपेलक्षि उपिलधि ........................................................................................... 88 

५.१.६ अनुमान िथा जोलखम पक्ष ................................................................................. 89 

५.२ लशक्षा, लवज्ञान िथा नवप्रवियन ..................................................................................... 89 

५.२.१ पृष् ठभूलम ....................................................................................................... 89 

५.२.२ समथया िथा चनुौिी ........................................................................................ 90 

५.२.३ संभावना िथा अवसर....................................................................................... 90 

५.२.४ उपक्षेत्रगि िक्ष्य, उदेश्य, रणनीलि, काययक्रम िथा आयोजना ......................................... 91 

५.२.५ अपेलक्षि उपिलधि ............................................................................................ 91 

५.२.६ अनुमान िथा जोलखम पक्ष ................................................................................. 92 

५.३ खानेपानी िथा सरसफाई ............................................................................................ 92 

५.३.१ पृष् ठभूलम ....................................................................................................... 92 

५.३.२ समथया िथा चनुौिी ......................................................................................... 93 

५.३.३ संभावना िथा अवसर........................................................................................ 93 

५.३.४ उपक्षेत्रगि िक्ष्य, उदेश्य, रणनीलि, काययक्रम िथा आयोजना ......................................... 93 

५.३.५ अपेलक्षि उपिलधि ........................................................................................... 94 

५.३.६ अनुमान िथा जोलखम पक्ष ................................................................................. 94 

५.४ मलहिा, बािबालिका िथा िलक्षि वगय ............................................................................ 95 

५.४.१ पृष् ठभूलम ....................................................................................................... 95 

५.४.२ समथया िथा चनुौिी ........................................................................................ 95 

५.४.३ संभावना िथा अवसर........................................................................................ 96 

५.४.४ उपक्षेत्रगि िक्ष्य, उदेश्य, रणनीलि, काययक्रम िथा आयोजना ......................................... 96 



गौरादह नगरपालिकाको आवलिक योजना - २०७९ 
(अलतिम प्रलिवेदन) 

पाना | d 

 

५.४.५ अपेलक्षि उपिलधि ........................................................................................... 97 

५.४.६ अनुमान िथा जोलखम पक्ष ................................................................................. 98 

५.५ युवा िथा खेिकुद ..................................................................................................... 98 

५.५.१ पृष् ठभूलम ....................................................................................................... 98 

५.५.२ समथया िथा चनुौिी ........................................................................................ 99 

५.५.३ संभावना िथा अवसर....................................................................................... 99 

५.५.४ उपक्षेत्रगि िक्ष्य, उदेश्य, रणनीलि, काययक्रम िथा आयोजना ........................................ 99 

५.५.५ अपेलक्षि उपिलधि ..........................................................................................100 

५.५.६ अनुमान िथा जोलखम पक्ष ................................................................................ 101 
 

पररच्छेद ६: पवूायिार क्षते्र ........................................................................... 102 

६.१ वथिी, आवास, भवन िथा सावयजलनक लनमायण .................................................................. 102 

६.१.१ पृष् ठभूलम ...................................................................................................... 102 

६.१.२ समथया िथा चनुौिी ....................................................................................... 102 

६.१.३ संभावना िथा अवसर...................................................................................... 103 

६.१.४ उपक्षेत्रगि िक्ष्य, उदेश्य, रणनीलि, काययक्रम िथा आयोजना ....................................... 103 

६.१.५ अपेलक्षि उपिलधि ......................................................................................... 104 

६.१.६ अनुमान िथा जोलखम पक्ष ............................................................................... 104 

६.२ सडक, पुि िथा यािायाि .......................................................................................... 105 

६.२.१ पृष् ठभूलम ...................................................................................................... 105 

६.२.२ समथया िथा चनुौिी ....................................................................................... 105 

६.२.३ संभावना िथा अवसर...................................................................................... 105 

६.२.४ उपक्षेत्रगि िक्ष्य, उदशे्य, रणनीलि, काययक्रम िथा आयोजना ....................................... 106 

६.२.५ अपेलक्षि उपिलधि .......................................................................................... 107 

६.२.६ अनुमान िथा जोलखम पक्ष ................................................................................ 107 

६.३ जिश्रोि, लवद्युि िथा वकैलपपक उजाय ........................................................................... 108 

६.३.१ पृष् ठभूलम ..................................................................................................... 108 

६.३.२ समथया िथा चनुौिी ...................................................................................... 108 

६.३.३ संभावना िथा अवसर..................................................................................... 108 

६.३.४ उपक्षेत्रगि िक्ष्य, उदेश्य, रणनीलि, काययक्रम िथा आयोजना ....................................... 109 

६.३.५ अपेलक्षि उपिलधि .......................................................................................... 109 

६.३.६ अनुमान िथा जोलखम पक्ष ................................................................................ 110 

६.४ सूचना, सचंार िथा प्रलवलि ......................................................................................... 110 

६.४.१ पृष् ठभूलम ...................................................................................................... 110 

६.४.२ समथया िथा चनुौिी ....................................................................................... 111 

६.४.३ संभावना िथा अवसर...................................................................................... 111 

६.४.४ उपक्षेत्रगि िक्ष्य, उदेश्य, रणनीलि, काययक्रम िथा आयोजना ....................................... 111 

६.४.५ अपेलक्षि उपिलधि .......................................................................................... 112 

६.४.६ अनुमान िथा जोलखम पक्ष ................................................................................ 113 



गौरादह नगरपालिकाको आवलिक योजना - २०७९ 
(अलतिम प्रलिवेदन) 

पाना | e 

 

 

पररच्छेद ७: वन, वािावरण िथा लवपद व्यवथथापन क्षते्र ............................................ 114 

७.१ वन िथा जैलवक लवलवििा .......................................................................................... 114 

७.१.१ पृष् ठभूलम ...................................................................................................... 114 

७.१.२ समथया िथा चनुौिी ....................................................................................... 114 

७.१.३ संभावना िथा अवसर...................................................................................... 115 

७.१.४ उपक्षेत्रगि िक्ष्य, उदेश्य, रणनीलि, काययक्रम िथा आयोजना ....................................... 115 

७.१.५ अपेलक्षि उपिलधि .......................................................................................... 116 

७.१.६ अनुमान िथा जोलखम पक्ष ................................................................................ 116 

७.२ भूसंरक्षण िथा जिािार व्यवथथापन ............................................................................. 116 

७.२.१ पृष् ठभूलम ...................................................................................................... 116 

७.२.२ समथया िथा चनुौिी ....................................................................................... 117 

७.२.३ संभावना िथा अवसर...................................................................................... 117 

७.२.४ उपक्षेत्रगि िक्ष्य, उदेश्य, रणनीलि, काययक्रम िथा आयोजना ....................................... 118 

७.२.५ अपेलक्षि उपिलधि .......................................................................................... 119 

७.२.६ अनुमान िथा जोलखम पक्ष ................................................................................ 119 

७.३ वािावरण िथा फोहोरमैिा व्यवथथापन ........................................................................ 120 

७.३.१ पृष् ठभूलम ...................................................................................................... 120 

७.३.२ समथया िथा चनुौिी ....................................................................................... 120 

७.३.३ संभावना िथा अवसर...................................................................................... 121 

७.३.४ उपक्षेत्रगि िक्ष्य, उदेश्य, रणनीलि, काययक्रम िथा आयोजना ....................................... 121 

७.३.५ अपेलक्षि उपिलधि .......................................................................................... 123 

७.३.६ अनुमान िथा जोलखम पक्ष ................................................................................ 123 

७.४ लवपद जोलखम तयूलनकरण र व्यवथथापन िथा जिवाय ुउत्थानशीििा .................................... 123 

७.४.१ पृष् ठभूलम ...................................................................................................... 123 

७.४.२ समथया िथा चनुौिी ....................................................................................... 124 

७.४.३ संभावना िथा अवसर...................................................................................... 125 

७.४.४ उपक्षेत्रगि िक्ष्य, उदेश्य, रणनीलि, काययक्रम िथा आयोजना ....................................... 125 

७.४.५ अपेलक्षि उपिलधि .......................................................................................... 127 

७.४.६ अनुमान िथा जोलखम पक्ष ................................................................................ 127 
 

पररच्छेद ८: सथंथागि लवकास िथा सशुासन क्षते्र .................................................... 128 

८.१ संथथागि लवकास िथा सुशासन ................................................................................... 128 

८.४.१ पृष् ठभूलम ...................................................................................................... 128 

८.४.२ समथया िथा चनुौिी ....................................................................................... 128 

८.४.३ संभावना िथा अवसर...................................................................................... 130 

८.४.४ उपक्षेत्रगि िक्ष्य, उदेश्य, रणनीलि, काययक्रम िथा आयोजना ....................................... 130 

८.४.५ अपेलक्षि उपिलधि .......................................................................................... 133 

८.४.६ अनुमान िथा जोलखम पक्ष ................................................................................ 133 



गौरादह नगरपालिकाको आवलिक योजना - २०७९ 
(अलतिम प्रलिवेदन) 

पाना | f 

 

 

पररच्छेद ९: कायायतवयन व्यवथथा .................................................................... 134 

९.१ पृष् ठभूलम ......................................................................................................... 134 

९.२ संथथागि व्यवथथा िथा मानव संसािन योजना ......................................................... 134 

९.३ लबषयक्षेत्र अनुसार अनमुालनि बजेट........................................................................ 135 

९.४ स्रोि अनुमान िथा प्रक्षपेण ................................................................................... 136 

९.५ स्रोि पररचाि रणनीलि ....................................................................................... 137 

९.६ आवलिक योजना कायायतवयन ................................................................................ 139 

९.७ अनुगमन िथा मूपयाङ्कन योजना ......................................................................... 140 
 

पररच्छेद १०: नलिजा खाका ......................................................................... 143 

१०.१ पृष् ठभूलम ............................................................................................................ 143 

१०.२ नलिजा खाका ...................................................................................................... 143 
 

सतदभय सामाग्री ...................................................................................... 156 
 

अनसुचूीहरु .......................................................................................... 157 

अनुसूची १ – फोटो ......................................................................................................... 157 

अनुसूची २ – नक्शा ........................................................................................................ 162 

अनुसूची ३ – माईतयूट ..................................................................................................... 172 

अनसूची ४ – नगर थिररय योजना िथा काययक्रम .................................................................... 189 

अनुसूची ५ – रणनैलिक योजनाहरु ...................................................................................... 197 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



गौरादह नगरपालिकाको आवलिक योजना - २०७९ 
(अलतिम प्रलिवेदन) 

पाना | g 

 

िालिका सूची 
 

िालिका 1: नगरपालिकाको प्रशासलनक लवभाजन, जनसयंया र क्षेत्रफि ..................................... 5 

िालिका 2: नगरपालिकाका िार्मयक िथा सााँथकृलिक क्षेत्रहरुको वडागि लविरण ............................. 7 

िालिका 3: जनसांलययकीय लववरण .......................................................................... 9 

िालिका 4: जनसंययाको लविरण, वनावट र र्नत्व ......................................................... 9 

िालिका 5: उमेर समुह अनसुार जनसंययाको बनावट ...................................................... 10 

िालिका 6: कृलष उत्पादनको क्षेत्रफि र उत्पादकत्व ........................................................ 11 

िालिका 7: पशुपंक्षीको लववरण ........................................................................... 12 

िालिका 8: उद्योग िथा व्यवसायको संयया र संिग् न जनशलक्त .............................................. 13 

िालिका 9: आयाि लनयायिको अवथथा ..................................................................... 15 

िालिका 10: थथानीय हाटबजार, खपि हुन ेसामान र व्यापार क्षेत्र ....................................... 15 

िालिका 11: बैंक िथा लवलिय संथथाको लववरण .......................................................... 17 

िालिका 12: नगरपालिकामा रहकेा सहकारी संथथाहरुको लववरण ....................................... 18 

िालिका 13: थवाथ्य संथथाहरुको लववरण ............................................................... 20 

िालिका 14: नीलज थवाथ्य संथथाहरुको लववरण .......................................................... 20 

िालिका 15: नगरपालिकाको थवाथ्य सूचकहरु ........................................................... 21 

िालिका 16: सामुदालयक लवद्याियहरुको वडागि लववरण .................................................23 

िालिका 17: सथथागि लवद्याियको वडागि लववरण ..................................................... 24 

िालिका 18: परम्परागि िथा िार्मयक लवद्याियहरुको लववरण ........................................... 25 

िालिका 19: क्याम्पसको वडागि लववरण ................................................................ 25 

िालिका 20: शैलक्षक थिर अनुसार ५ बषय मालथको जनसंययाको लववरण ................................. 26 

िालिका 21: खानेपानीको स्रोि र पहुाँच ................................................................... 27 

िालिका 22: र्रिरुी अनसुार शौचािय प्रयोगको लथथलि .................................................. 27 

िालिका 23: छाना अनुसार र्रको वनावट ............................................................... 30 

िालिका 24: सावयजलनक लनमायणको लववरण .............................................................. 30 

िालिका 25: सिह अनसुार सडकको लववरण .............................................................. 31 

िालिका 26: नगरपालिकासंग जोलडएका मुयय यािायाि रुट र बस थटेण्ड ................................32 

िालिका 27: विीको िालग प्रयोग हुने इतिनको स्रोि ...................................................... 33 

िालिका 28: र्रिरुी अनसुार सचूना िथा संचारका सािनको प्रयोग ..................................... 34 

िालिका 29: नगरपालिकामा लवगिका बषयहरुमा बाढी र डुबानबाट भएको क्षलिको लववरण .............. 40 

िालिका 30: नगरपालिकाको लवद्यमान भू-उपयोग ....................................................... 41 



गौरादह नगरपालिकाको आवलिक योजना - २०७९ 
(अलतिम प्रलिवेदन) 

पाना | h 

 

िालिका 31: नगरपालिकाको शाखा अनुसार काययरि कमयचारीहरुको लववरण ............................ 45 

िालिका 32: वडा सलमलिको कायायियको मौजुदा संरचना र कमयचारीको लववरण ......................... 46 
िालिका 33: थथानीय िहको योजना प्राथलमकीकरणका आिार र अंकभार ................................. 52 
िालिका 35: सावयजलनक स्रोिहरुको प्रक्षेपण .............................................................. 73 

िालिका 36: लबषयगि क्षते्र अनुसार प्रथिालवि अनुमालनि बजेट (रु हजारमा) ........................... 135 

िालिका 37: आवलिक बार्षयक बजेटको प्रक्षेपण .......................................................... 136 

िालिका 38: योजना कायायतवयन िालिका ............................................................... 140 

िालिका 39: अनुगमन िथा मूपयाङ्कनको प्रकक्रया र ढााँचा ............................................. 142 
 

लचत्र सचूी 
 

लचत्र 1: जनसययाको लपरालमड ............................................................................. 10 

लचत्र 2: गौरादह नगरपालिकाको संगठानात्मक संरचना ................................................... 44 

लचत्र 3: सावयजलनक खचय व्यहोने स्रोिहरु ................................................................... 74 
 

फोटो सूची 
 

फोटो 1: नगरपालिकामा रहकेा केलह लनयायिजतय उद्योगहरु ................................................ 14 

फोटो 2: गौरादह थवाथ्य चौकी ............................................................................ 19 

फोटो 3: थकुिचौन माध्यलमक लवद्यािय .................................................................... 22 

फोटो 4: गौरादह कृलष क्याम्पस ............................................................................ 22 

फोटो 5: ग्वािडुधबा (बााँया) र कोहबरामा (दााँया) रहकेो खानेपानीको ओभरहडे टैंक ....................... 27 

फोटो 6:  ककथ न ेखोिा वडा १ मा नीलज थिरमा िगाईएको लससौ (बााँया) र वडा ७ मा िगाईएको रटक ... 35 

फोटो 7: ग्वािडुधबा बजार क्षेत्रमा जथाभावी रुपमा फ्याककएको फोहोरमैिा .............................. 37 
 

नक्शा सूची 
 

नक्शा 1: गौरादह नगरपालिकाको अवलथथलि ................................................................ 5 

नक्शा 2: नगरपालिकाको वडा लवभाजन र आिार नक्शा .................................................... 6 

नक्शा 3: नगरपालिकामा अवलथथि नकद, खोिा, िाि र पोखरीहरुको लविरण .............................. 7 

नक्शा 4: नगरपालिकाको िार्मयक क्षेत्रहरु .................................................................... 8 

नक्शा 5: नगरपालिका अवलथथि लवलिय संथथा र उद्योगहरुको लविरण ................................... 18 

नक्शा 6: नगरपालिकाको थवाथ्य संथथाहरुको लविरण .................................................... 21 

file:///C:/Users/RITU%20RAJ%20BHANDARI/Desktop/OneDrive/Gauradaha%20Periodic%20Plan/Gauradaha%20PP_New%20Working%20File.docx%23_Toc101202752
file:///C:/Users/RITU%20RAJ%20BHANDARI/Desktop/OneDrive/Gauradaha%20Periodic%20Plan/Gauradaha%20PP_New%20Working%20File.docx%23_Toc101202752


गौरादह नगरपालिकाको आवलिक योजना - २०७९ 
(अलतिम प्रलिवेदन) 

पाना | i 

 

नक्शा 7: नगरपालिकाको शैलक्षक संथथाहरुको लविरण ..................................................... 25 

नक्शा 8: गौरादह बजार र लडपुचौकको भू-उपग्रह नक्शा ................................................... 29 

नक्शा 9: नगरपालिको लवद्यमान सडक संजाि नक्शा ....................................................... 31 

नक्शा 10: नगरपालिकाको पूवायिार नक्शा ................................................................. 33 

नक्शा 11: नगरपालिकाको लवद्यमान भू-उपयोग .......................................................... 41 
 

 



गौरादह नगरपालिकाको आवलिक योजना - २०७९ 
(अलतिम प्रलिवेदन) 

 

पाना | 1 

 

पररच्छेद १: पररचय 

 

१.१ पषृ् ठभलूम 
 

कुनै पलन क्षेत्रको व्यवलथथि लवकासको िालग आवलिक योजनाहरु महत्वपूू्णय सािन हुनू् । नेपािको संलविानि े

थथानीय िहिाई संर्ीय सरंचना अनरुूप एक बलियो थथानीय सरकारको रूपमा थथालपि गरेको छ । संलविानमा 

नै थथानीय िहको एकि र साझा अलिकारहरू पररभालषि छनू् । जनसहभालगिा, उिरदालयत्व र पारदर्शयिा 

सुलनलश् चि गरी सुिभ र गुणथिरीय सेवा प्रवाह गनय, िोकितत्रका िाभहरूको समानुपालिक र तयायोलचि लविरण 

गरी काननुी राज्य र कदगो लवकासको अविारणा अनरुूप समाजवाद उतमुख संर्ीय िोकिालतत्रक गणितत्रात्मक 

शासन प्रणािीिाई थथानीय िहदेलख न ैसुदढृ गन ेउद्देश्य थथानीय सरकार सचंािन ऐन, २०७४ िे राखेको छ । 

उक्त ऐनको दफा ११ र १२ मा क्रमश: गाउाँपालिका िथा नगरपालिका र वडा सलमलिको काम कियव्य र अलिकार 

िोककएका छनू् भने दफा २४ को उपदफा (१) मा गाउाँपालिका िथा नगरपालिकािे आफ्नो अलिकार क्षेत्र लभत्रका 

लवषयमा थथानीय थिरको लवकासका िालग आवलिक, वार्षयक, रणनीलिगि लवषय क्षेत्रगि मध्यकालिन र 

दीर्यकालिन योजना बनाई िागू गने थपष् ट उपिेख छ । त्यसैगरी, ऐनको पररच्छेद ९ मा 

गाउाँपालिका/नगरपालिकाको लविीय अलिकार क्षेत्रसमेि िोककएको छ । संलविान र कानुन वमोलजम संर्ीय र 

प्रदेश सरकारिे आवलिक योजना र कदगो लवकासका िक्ष्यहरू प्राप् ि गने मागयलचत्र समेि िजुयमा गररसकेका छनू् 

। संलविानमा व्यवथथा भए अनुसार सरं्, प्रदेश र थथानीय िहवीच सहकाररिा, सहअलथित्व र समतवयमा 

आिाररि लवकास प्रकृयािाई थथानीय िहमा संथथागि गनय, उपिधि सीलमि स्रोिहरूको तयायोलचि लविरण गरी 

थथानीय जनिाको लवकासको चाहनािाई पूरा गनयको िालग थपष् ट मागयलचि आवश्यक भएकोिे गौरादह 

नगरपालिकाको आवलिक योजना (आ.व. २०७९/८०-८३/८४) िजुयमा गररएको छ ।  

 

नगरपालिकामा उपिधि स्रोि िथा सािन र लवकासको लथथलििाई ध्यान कदई आगामी बषयहरुमा लवकास 

काययक्रमहरु संचािन गनयको िालग योजनावद्ध लवकासको आवश्यक्ता हुतछ । त्यसकारण आवलिक योजनाि े

नगरपालिकामा उपिधि स्रोि सािनको पलहचान गदै भलवश्यमा यस नगरपालिकािाई कथिो ककलसमको 

नगरपालिकाको रुपमा लवकास गने हो भत ने कुराको समेि लनक्यौि गनय मद्दि गदयछ ।  

 
नेपािको संलविान र काननुमा व्यवथथा भए बमोलजम थथानीय िहिे आफ्नो अलिकार क्षेत्रलभत्र रहकेो लवषय र 

क्षेत्रिाई समेट्ने गरी थथानीय िहको आर्थयक सामालजक लवकासको िालग आवलिक लवकास योजना िजुयमा 

गनुयपदयछ । खास गरी थथानीय िहका आर्थयक सामालजक नीलि, थथानीय थिरका आयोजना िगायिका लवषय 

समेटेर थथानीय सरकारि ेथथानीय िहको आवलिक योजना िजुयमा गदयछनू् । यथिो योजना िजुयमा गदाय नेपाि 

सरकारिे रालष् िय योजना र आ-आफ्नो प्रदेश सरकारको आवलिक योजनासंग िादाम्यिा कायम गनुयपदयछ । संर्, 

प्रदेश र थथानीय िहको आवलिक योजनाहरु बीच अतिरसम्बति रहकेो हुतछ । 
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यो आवलिक योजनािे गौरादह नगरपालिकाको समृलद्ध र लवकासको दीर्यकािीन सोंच, उद्देश्य, रणनीलि, 

काययनीलि र प्राथलमकिाको मागयलचत्र प्रथिुि गदयछ । यो आवलिक योजना पााँच वषयका िालग लनमायण गररएको 

भए पलन यस नगरपालिकाको दीर्यकािीन सोंच “समृद्ध नेपाि: सुखी नेपािीको” दीर्यकािीन रालष् िय सोचसगं 

िादात्म्य कायम हुनेगरी ियार गररएको छ । योजनाको समलष् टगि सोंचको पररकपपना पााँच वषयभतदा बढी 

अवलिको रहकेो छ । यही पररकपपनाको आिारमा िक्ष्य र उद्देश्य िय गररएको छ । यस आवलिक योजनामा 

उपिेलखि समलष् टगि र क्षते्रगि सोंच, िक्ष्य र उद्देश्य थथिगि काययशािा गोष् ठीहरुमा गररएको सामुलहक 

छिफिहरुको लनचोड हो । रणनीलिको िजुयमा ५ वषय भतदा बढीको समयावलििाई ध्यानमा राखेर गररएको 

भएिापलन कायायतवन गन ेनीलिहरु भने ५ वषयको अवलिका िालग मात्र हुनू् । 

 

संलविान बमोलजम गौरादह नगरपालिकाको दीर्यकािीन सोंच र योजना िजुयमा गरी प्राथलमकिा प्राप् ि क्षेत्रमा 

िगानी गनुयपदयछ । यस पररपे्रक्ष्यमा, गौरादह नगरपालिकाको आवलिक योजना िजुयमाको िालग पाथवे 

ईलतजलनयररंग प्रा.लि. र गौरादह नगरपालिकालबच भएको सम्झौिा बमोलजम यो प्रलिवदेन ियार गरी बुझाइएको 

छ । 

 

१.२ आवलिक योजनाको उदशे्यहरु  
 

यस आवलिक योजना िजुयमाका उद्धशे्यहरू देहाय बमोलजम छनः 

 

क) थथानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा २४ को कायायतवयन गनुय । 

ख) रणनीलिक प्राथलमकिा लनिायरण गरी लवकासका सम्भावनाहरूिाई समृलद्ध िफय  उतमुख गनुय । 

ग) वार्षयक लवकास काययक्रमहरूिाई लनलश् चि गतिव्यमा डोर् यायाउनु । 

र्) थथानीय श्रोि, सािन र सीपको पररचािन र कदगो उपयोग गनुय । 

ङ) राजनैलिक दिहरूिे लनवायचनमा गरेका प्रलिवद्धिाहरूिाई काययरूपमा उिानुय । 

च) लवकासमा सबै वगय, लिङ्ग र समुदायको समावेशी सहभालगिा, समिामूिक पहुाँच र अपनत्व थथालपि 

गनुय । 

छ) लवकासका आवश्यक्ताहरूको प्राथलमकीकरण गरी क्रमश सम्वोिन गदै जानु । 

ज) कदगो लवकासका िक्ष्यहरू थथानीय पररवेश अनुसार प्राथलमकीकरण गरी कायायतवयन गनुय । 

झ) आर्थयक रुपिे लवपत न र सामालजक रुपिे पालछडएका वगय र लिङ्गको संरक्षण र लवकास गनुय । 

ञ) आयको तयायोलचि लविरण गदै गररवी तयूनीकरण गनुय । 

 

१.३ आवलिक योजना िजुयमा प्रककया  आिारहरु 

 

नेपािको संलविान, लवद्यमान ऐन, लनयमहरू, लवद्यमान रालष् िय िथा प्रादेलशक नीलि, संर्ीय पतरौ योजनाको 

आिार पत्रका िक्ष्य िथा उद्देश्यहरू, कदगो लवकासका िक्ष्य, रालष् िय िथा प्रादेलशक सरकारका मागय लनदेशन, 

गौरादह नगरपालिकाको प्रमुख समथया र सम्भावना, गौरादह नगरपालिकामा प्रलिलनलित्व गन े राजनैलिक 



गौरादह नगरपालिकाको आवलिक योजना - २०७९ 
(अलतिम प्रलिवेदन) 

पाना | 3 

 

दिका र्ोषणा पत्रहरू, नगरपालिकाका बार्षयक नीलि िथा काययक्रम र योजना दथिावेजहरुिाई यस आवलिक 

योजना िजुयमाको िालग महत्वपूणय आिारका रुपमा लिइएको छ । िसथय यस गौरादह नगरपालििकाको आवलिक 

योजना िजुयमा गदाय संलविानमा रहकेा लवलभत न प्राविान एवमू् देशको आर्थयक, सामालजक, वािावरणीय िथा 

राजनीलिक पक्षसंग सम्बलतिि लवलभत न ऐन, लनयम र नीलिको कायायतवयन िथा उद्देश्य हालसि गने पक्षिाई ध्यान 

कददै लनम् न लिलखि आिारहरु लिईएको छ : 

 

१) नेपािको संलविान । 

२) लवद्यमान ऐन, लनयमहरु । 

३) लवद्यमान रालष् िय िथा प्रादेलशक नीलि । 

४) रालष् िय/प्रादेलशक/थथालनय िहको दीर्यकािीन सोंच । 

५) रालष् िय/प्रादेलशक आवलिक योजना । 

६) कदगो लवकास िक्ष्य । 

७) रालष् िय िथा प्रादेलशक सरकारका मागयलनदेशन । 

८) गौरादह नगरपालिकाको प्रमुख समथया र सम्भावना । 

९) गौरादह नगरपालिकामा सहभागी राजनैलिक दिहरुको र्ोषणा पत्रहरु । 
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पररच्छेद २: नगरपालिकाको लवकासको लवद्यमान लथथलि र उपिलधिको सलमक्षा 

 

२.१ नगरपालिकाको पररचय 
 

गौरादह नगरपालिका प्रदेश नं १ अतिरगि झापा लजपिाको ८ वटा नगरपालिका र ७ वटा गाउाँपालिकाहरुमध्ये 

एक नगरपालिका हो । पूवय पलश् चम महतेर राजमागयदेखी ३ ककलम दलक्षणबाट शुरु भएर १८ ककलम ििसम्म 

फैलिएको गौरादह नगरपालिका प्रशथि सम्भावना बोकेको नगरपालिका मध्ये एक हो । झापाको क्षेत्र नम्बर ५, 

दमक नगरपालिका र दलक्षण भारिीय लसमासंग जोलडएको गौरीगंजको मध्यभागमा अवलथथि यो 

नगरपालिकािाई उिर-दलक्षण पााँडाजुगी-गौरीगजं पक् की सडकि े छोएको छ । ित्कालिन थथानीय लवकास 

मतत्राियिे २०७२ आलश् वन १ गिे थप २६ वटा नयााँ नगरपालिका थप्दा झापा लजपिामा महारानीझोडा, 

जुरोपानी, कोहवरा र सालवकको गौरादह गरी यी ४ गाउाँ  लवकास सलमलिहरूिाई समेटेर गौरादह नगरपालिका 

र्ोषणा गररएकोमा नेपाि सरकारको राजपत्रको लमलि २०७३ फागुन २७ गिेको लनणयय अनुसार सालवक 

बैगुनिुरा गा.लब.स िाई समेि समेटी बृहि नगरपालिका र्ोषणा भएको हो । भौगोलिक रुपिे लनक् कै सुगम रहकेो 

यो नगरपालिका आर्थयक, राजनीलिक, सामालजक दलृष् टिे समेि लनक् कै अगाडी रहकेो छ । आफ्नो छुटै्ट सााँथकृलिक 

र सामुदालयक पलहचान बोकेको यो नगरपालिकामा पहाडी ब्राम्हण, क्षेत्री, राजवंशी र िाजपुररया जािीहरुको 

बाहुपयिा रहकेो छ । 

 

२.१.१ भौगोलिक अवलथथलि, राजनीलिक र प्रशासलनक सरंचना 

 

भौगोलिक अवलथथलि 

 

झापा लजपिाको दलक्षण पलश् चम कदशामा अवलथथलि यस गौरादह नगरपालिकाको कुि क्षेत्रफि १४९.४१ वगय 

ककिोलमटर रहकेो छ । समिि भू-भागमा अवलथथि यस नगरपालिकाको ४३% भू-भाग (६४.४ वगय ककलम) ८०-

९० लमटर, ३५.८% भू-भाग (५४.१ वगय ककलम) ९०-१०० लमटर र १५.२% भू-भाग (२३ वगय ककलम) समुतर 

सिहबाट १००-११० लमटरको उचाइमा रहकेो छ । जबकी २.७% भू-भाग (४.१ वगय ककलम) समुतर सिहबाट 

८० लमटर भतदा कम उचाईमा र ३.५% भू-भाग (५.३ वगय ककलम) चालह समुतर सिह भतदा ११० लमटर उचाईमा 

रहकेो छ । यस नगरपालिकाको पूवयमा कमि िथा गौरीगजं गाउाँपालिका र पलश् चममा मोरङ लजपिाको रिुवामाई 

गाउाँपालिका रहकेो छ भने उिरमा कमि गाउाँपालिका र दलक्षणमा गौरीगंज गाउपालिका रहकेो छ । भौगोलिक 

लहसाबिे यो नगरपालिकाको फैिावट २६° ३८' ५०'' देलख २६° २८' ८३'' उिरी अक्षांशसम्म र ८७° ४७' १६'' 

देलख ८७° ४९' १६'' पूवी देशातिर फैलिएको छ । 
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नक्शा 1: गौरादह नगरपालिकाको अवलथथलि  

 

राजनीलिक र प्रशासलनक सरंचना 

 

झापा लजपिामा रहकेा कुि १५ वटा थथानीय िहहरु मध्ये गौरादह नगरपालिका एक थथानीय िह हो । यस 

नगरपालिका ९ वटा वडाहरुमा लवभालजि रहकेो छ भने नगरपालिकाको केतर गौरादह बजार हो । गौरादह 

नगरपालिका झापा लजपिाको ५ नं लनवायचन क्षेत्र र लनवायचन क्षेत्र ५ (क) को सालवक बैगुनिुरा क्षेत्र चाही ४ (ख) 

मा पदयछ । थथानीय िहको पुनसंरचना अनुसार नगरपालिकाको प्रशासलनक लवभाजन, क्षेत्रफि र जनर्नत्व 

िालिका १ मा प्रथििु गररएको छ । 

 

िालिका 1: नगरपालिकाको प्रशासलनक लवभाजन, जनसयंया र क्षेत्रफि 

क्र. सं. नयााँ वडा समावेश गालवस/नगरपालिका जनसंयया क्षेत्रफि (वगय कक.मी.) 

१ १ गौरादह (१, २) ७२४६ १५.४७ 

२ २ गौरादह (३) ३६५९ ८.४ 

३ ३ गौरादह (४) ३८६६ ९.५२ 

४ ४ गौरादह (५,६) ७१०७ १६.०२ 

५ ५ गौरादह (७, ८) ७५१२ २३.३९ 



गौरादह नगरपालिकाको आवलिक योजना - २०७९ 
(अलतिम प्रलिवेदन) 

पाना | 6 

 

६ ६ गौरादह (९, १०) ७३७८ २१.८९ 

७ ७ गौरादह (११, १२) ६५४१ १७.१२ 

८ ८ गौरादह (१३) ५०८४ ११.५३ 

९ ९ बैगुतिुरा (१ देलख ९) ५६४० २६.५६ 

जम्मा ५४०३३ १४९.८३ 

स्रोिः स्रोिः नेपाि सरकारको राजपत्र २०७२ र रालष् िय जनगणना २०६८ 
 

 

नक्शा 2: नगरपालिकाको वडा लवभाजन र आिार नक्शा 

 

२.१.२ प्राकृलिक िथा सााँथकृलिक सम्पदा 

  

रिुवा, ककथ न,े गौररया, िािपैनी, चतद,ु रामचतरे र डोरामारी गौरादह नगरपालिका प्रमुख खोिाहरु हुन । 

त्यसैगरी नगरपालिकाको वडा नं ३ को ससंहदेवी टोिमा रहकेो लिमलिमे होिी लसमसार िगायि दह पोखरी, 

अपटा खााँडी, चतद ुलसमसार र ११ लबगाह क्षेत्रफिमा फैलिएको गौरादह पोखरी यहााँका मुयय प्राकृलिक सम्पदाहरु 

हुन ।  

 

सााँथकृलिक लहसाबिे हदेाय गौरादह नगरपालिका लनक् कै सम्पत न रहकेो छ । लहतद,ु बौद्ध, मुलथिम र कक्रलियन िमय 

मात ने मालनसहरुमा िार्मयक सलहष्णुिा रहकेो पाईतछ भने यहााँ सबै िमय र संथकृलिसगं सम्बलतिि मठ मलतदर, 
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चचय, गुम्बा र मलथजदहरु रहकेा छन । दशै, लिहार, लशवरात्री, लिज, मार्े संक्रालति, पहोसार, लशरुवा पवय, कक्रसमस 

यहााँका प्रमुख चाडपवयहरु हुन । यथिा चाडपवयहरुमा यहााँका थथानीय मठ मलतदर र बजारहरुमा थथानीय 

आकदवासीहरुको मेिा र सााँथकृलिक झााँकीहरु समेि हुने गरेको छ । नगरपालिका रहकेा िार्मयक क्षेत्रहरुको लववरण 

िालिका २ मा प्रथििु गररएको छ । 

 

 

नक्शा 3: नगरपालिकामा अवलथथि नकद, खोिा, िाि र पोखरीहरुको लविरण 

 

िालिका 2: नगरपालिकाका िार्मयक िथा सााँथकृलिक क्षेत्रहरुको वडागि लविरण 

क्र.स. नाम थथान वडा क्र.स. नाम थथान वडा 

१ हिेसी लशवािय थकथके ७ २६ जनकेश्वर मलतदर गौरादह १ 

२ रािा कृष्ण मलतदर ग्वािडुबा बजार ७ २७ दगुाय मलतदर गौरादह १ 

३ ननकंचन बाबा मलतदर ग्वािडुबा बजार ७ २८ रािा कृष्ण मलतदर गौरादह १ 

४ दगुाय मलतदर ग्वािडुबा बजार ७ २९ पंचेश् वर मलतदर सनराईज चौक १ 

५ हनुमान मलतदर पुरानो ग्वािडुबा ७ ३० गणेश मलतदर गणेश टोि १ 

६ दगुाय मलतदर दिुािी ७ ३१ लबसहरी मलतदर ईटा चौक १ 

७ कृष्ण मलतदर दिुािी ७ ३२ जानकी मलतदर रटकारी १ 

८ महाराजथान मलतदर दिुािी ७ ३३ प्रणामी मलतदर डााँडागाउाँ  १ 

९ लशवािय मलतदर दिुािी ७ ३४ मोक्षेश् वर मलतदर लसिापुरी १ 
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१० कािी मलतदर प्रहरी चौकी ६ ३५ हनुमान मलतदर गौरादह १ 

११ लशव मलतदर टााँगुवा ६ ३६ महाराजथान मलतदर कदडुााँडा १ 

१२ सुकुना महादेव लवलप चौक ६ ३७ बेदातिेश्वर मलतदर ककलथिचांग ४ 

१३ रािा कृष्ण मलतदर कोहोवरा ६ ३८ लशद्वशे्वर लशवािय मलतदर मझुवा ४ 

१४ िक्ष्मी मलतदर दामुना ६ ३९ कृष्ण प्रनामी मलतदर पािगडा ४ 

१५ दगुाय मलतदर दामुना ६ ४० ककरािेश्वर लशवािय मलतदर जोरर्रे ४ 

१६ लशव मलतदर दामुना ६ ४१ ककरािेश्वर लशवािय मलतदर लमरलमरे चौक ४ 

१७ रािा कृष्ण मलतदर दामुना ६ ४२ लशवािय मलतदर िरिरे ४ 

१८ लशव पंचेश् वर आरिीनगर ६ ४३ मानव िमय मलतदर लमिन चौक ४ 

१९ लशव मलतदर ससंहडुधबा ६ ४४ सतिानेश् वर लशवािय मलतदर डोरामारी ४ 

२० रामेश् वर लशव मलतदर िेलियाडााँगी ६ ४५ सवेश् वर लशवािय मलतदर जामवाडी ३ 

२१ कािी मलतदर कोहोवरा ६ ४६ ससंहदेवी मलतदर लिमलिम े ३ 

२२ लशव मलतदर दामुना ६ ४७ जगकदश्वर मलतदर वरगााँछी ३ 

२३ सत्संग मलतदर लवरवि टोि ६ ४८ राम भके्तश् वर मलतदर लिमलिम े ३ 

२४ सत्संग मलतदर हरररा ६ ४९ रािा कृष्ण सेवा समाज मलतदर बरगााँछी ३ 

२५ सत्संग मलतदर लवलप चौक ६ ५० राम जानकी मलतदर नवटोि ३ 

स्रोिः थथिगि सवेक्षण, २०७८ 

 

 

नक्शा 4: नगरपालिकाको िार्मयक क्षेत्रहरु 
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२.१.३ जनसालंययक अवथथा 

 

रालष् िय जनगणणा २०७८ को प्रारलम्भक प्रलिवेदन 

अनुसार गौरादह नगरपालिकाको जनंयया ६०५९८ 

रहकेो छ र जम्मा र्रिुरी १४८५४ रहकेो छ । त्यसैगरी 

पुरुषको संयया २८७८२ (४७.५%) र मलहिाको संयया 

३१८१६ (५२.५%) रहकेो छ (िालिका ३)। िर रालष् िय 

जनगणना २०६८ का अनुसार यस नगरपालिकाको कुि 

जनसंयया ५३०३३ र जम्मा र्रिुरी संयया १२०७० 

लथयो । कुि जनसंययामा पुरुषको संयया २४९३६ 

(४७.०%) र मलहिाको संयया २८०९७ (५३.०%) लथयो भने सरदर र्रिुरी संयया ४.३९, िैंलगक अनुपाि 

८८.७५ र जनर्नत्व ३५४ व्यलक्त प्रलि वगय ककलम लथयो । रालष् िय जनगणना २०६८ को जनगणना अनुसार 

जनसंययाको वडागि लविरण हदेाय सबैभतदा बढी जनसंयया वडा नं ५ मा ७५१२ (१४.२%) र सबैभतदा कम 

जनसंयया वडा नं २ मा ३६५९ (६.९%) छ । जनर्नत्वको लहसाबिे हदेाय सबैभतदा बढी जनर्नत्व वडा नं १ को 

४६८ व्यलक्त प्रलि वगय ककलम छ भने सबैभतदा कम जनर्नत्व वडा नं ९ मा २१२ छ । नगरपालिकाबाट रोजगारी, 

लशक्षा र अतय अवसरहरुको िालग शहरिफय  जाने (लबशेष गरेर काठमाण्डौ, लवराटनगर, ईटहरी आकद) र सकेसम्म 

उिै बथ न ेप्रवृलि रहकेो छ । त्यसैगरी रोजगारीको िालग वैदेलशक रोजगारीमा जान ेयवुाहरुको संयया पलन यहााँ 

प्रशथि रहकेो छ । जसिे गदाय गौरादह नगरपालिकामा बसाईसराई अको प्रमुख जनसााँलययकीय र्टनाको रुपमा 

देखा परेको छ । नगरपालिकाको जनसंययाको वडागि लविरण, वनावट र र्नत्विाई िालिका ४ मा प्रथिुि 

गररएको छ । 

िालिका 4: जनसंययाको लविरण, वनावट र र्नत्व 

वडा 

न ं

र्रिरुी 

संयया 
जनसंयया 

जनसंयया 

(%) 
पुरुष 

पुरुष 

(%) 
मलहिा 

मलहिा 

(%) 

क्षेत्रफि 

(वगय 

ककलम) 

जनर्नत्व 

१ १७३८ ७२४६ १३.७ ३३७६ ६.४ ३८७० ७.३ १५.५ ४६८ 

२ ८६५ ३६५९ ६.९ १७४२ ३.३ १९१७ ३.६ ८.४ ४३६ 

३ ९११ ३८६६ ७.३ १७७९ ३.४ २०८७ ३.९ ९.५ ४०६ 

४ १६०१ ७०९७ १३.४ ३२५२ ६.१ ३८४५ ७.३ १६.० ४४३ 

५ १६६० ७५१२ १४.२ ३४८० ६.६ ४०३२ ७.६ २३.४ ३२१ 

६ १४५५ ६३७८ १२.० ३०३४ ५.७ ३३४४ ६.३ २१.९ २९१ 

७ १४५३ ६५५१ १२.४ ३१५१ ५.९ ३४०० ६.४ १७.१ ३८३ 

८ ११३६ ५०८४ ९.६ २४७९ ४.७ २६०५ ४.९ ११.५ ४४१ 

९ १२५१ ५६४० १०.६ २६४३ ५.० २९९७ ५.७ २६.६ २१२ 

जम्मा १२०७० ५३०३३ १००.० २४९३६ ४७.० २८०९७ ५३.० १४९.९ ३५४ 

स्रोिः रालष् िय जनगणना २०६८  
 

िालिका 3: जनसांलययकीय लववरण 

जम्मा र्रिरुी १४८५४ 

जम्मा जनसंयया ६०५९८ 

पुरुष २८७८२ (४७.५%) 

मलहिा ३१८१६ (५२.५%) 

सरदर र्रिुरी संयया ४.०७ 

िैसगंक अनुपाि ९०.४६ 

जनर्नत्व ४०४ व्यलक्त प्रलि वगय ककलम 

स्रोिः रालष् िय जनगणना २०७८ को प्रारलम्भक प्रलिवेदन 
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जनसंययाको वनावटिाई हदेाय सबैभतदा बढी १०-१४ बषय उमेर समुहमा ११.५% जनसंयया रहकेो छ भन े

सबैभतदा कम ७०-७४ बषय उमेर समुहमा २.१% जनसयंया रहकेो छ । जनसंययाको सकक्रय उमेर समुह (१५-

६४) िाई हदेाय ६२.७% जनसंयया रहकेो देलखतछ भने ००-१५ बषय उमेर समुहमा ४१.१% जनसंयया रहकेो छ 

। त्यसैगरी ६५ बषय भतदा बढी उमेर समुहमा ७.५% जनसयंया रहकेो छ । यसरी जनसंययाको उमेरगि समुहिाई 

हदेाय सकक्रय उमेर समुहको लहथसा सबैभतदा बढी  देलखतछ । गौरादह नगरपालिकाको जनसंययाको लपरालमडिाई 

लचत्र १ मा र उमेरगि समुहिाई िालिका ५ मा प्रथिुि गररएको छ । 

 

 
 

िालिका 5: उमेर समुह अनसुार जनसंययाको बनावट 

उमेर समुह पुरुष प्रलिशि मलहिा प्रलिशि कुि प्रलिशि 

००-०४ २३४८ ४.४ २२३५ ४.२ ४५८३ ८.६ 

०५-०९ २६४८ ५.० २५५१ ४.८ ५१९९ ९.८ 

१०-१४ ३०७४ ५.८ २९७८ ५.६ ६०५२ ११.४ 

१५-१९ २५८७ ४.९ २८६४ ५.४ ५४५१ १०.३ 

२०-२४ १६५९ ३.१ २६६६ ५.० ४३२५ ८.२ 

२५-२९ १४७९ २.८ २५५० ४.८ ४०२९ ७.६ 

३०-३४ १६६३ ३.१ २१८६ ४.१ ३८४९ ७.३ 

३५-३९ १६२१ ३.१ १९०६ ३.६ ३५२७ ६.७ 

४०-४४ १४७५ २.८ १६०० ३.० ३०७५ ५.८ 

४५-४९ १२१७ २.३ १२७२ २.४ २४८९ ४.७ 

8 6 4 2 0 2 4 6 8

००-०४

०५-०९

१०-१४

१५-१९

२०-२४

२५-२९

३०-३४

३५-३९

४०-४४

४५-४९

५०-५४

५५-५९

६०-६४

६५-६९

७०-७४

७५+

प्रलिशि

उ
म

ेर
 स

म
ुह

पुरुष मलहिा

लचत्र 1: जनसययाको लपरालमड 
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५०-५४ ११८१ २.२ १३१३ २.५ २४९४ ४.७ 

५५-५९ ९८८ १.९ १०३० १.९ २०१८ ३.८ 

६०-६४ ९५२ १.८ १०२२ १.९ १९७४ ३.७ 

६५-६९ ७५१ १.४ ७०१ १.३ १४५२ २.७ 

७०-७४ ५७३ १.१ ५३९ १.० १११२ २.१ 

७५+ ७२० १.४ ६८४ १.३ १४०४ २.६ 

कुि २४९३६ ४७.० २८०९७ ५३.० ५३०३३ १००.० 

स्रोिः रालष् िय जनगणना, २०६८ 

 

२.२ आर्थयक लवकासको अवथथा 
 

गौरादह नगरपालिकामा लवगि ५-७ बषयमा आर्थयक गलिलवलिहरु लनक् कै बढेर गएको देलखतछ । कृलष, व्यापार, 

सेवा र र्रेि ुिथा साना उद्योगहरु, लवपे्रषण यहााँका मुयय आर्थयक स्रोिहरु हुन भने थथानीय सहकारी संथथाहरु 

र लवकास िथा ठूिा व्यवसालयक बैंकहरुिे समेि यहााँको आर्थयक लवकासमा उपिेयय योगदान पुर् याउदै आईरहकेा 

छन । रालष् िय जनगणना २०११ को ि्याङ्किाई आिार मानरे हदेाय गौरादह नगरपालिकामा आर्थयक रुपि े

सकक्रय जनसंयया ३१२७३ (५८.९५%) देलखतछ जसमा पुरुषको संयया १७३८३ (६१.८८%) र मलहिाको 

संयया १३८८६ (५५.६५%) रहकेो छ । यसरी जनसांलययककय वनावटको लहसाबिे हदेाय समेि यस 

नगरपालिकामा आर्थयक रुपिे सकक्रय जनसंययाको अवथथा उच् च रहकेो देलखतछ । आर्थयक लवकासको लवद्यमान 

अवथथािाई ििको उपखण्डहरुमा लवथिृि रुपमा प्रथिुि गररएको छ । 
 

२.२.१ कृलष िथा खाद्य सरुक्षा 
 

कृलष यस नगरपालिकाको मुयय अलग्रणी क्षेत्र हो र नगरपालिकाको कुि गाहथय उत्पादनको ६५% भतदा बढी क्षेत्र 

पलन यसैि ेओगटेको छ । नगरपालिकाको कुि क्षेत्रफिको ८०% भभूाग कृलषि ेन ैढाकेको छ । िान, मकै, गहुाँ, 

दाि, आिु, मौसमी िरकारी, आप, लिलच आकद यहााँका प्रमुख कृलष उत्पादनहरु हुन भने पशुपािन, कुखुरा पािन, 

मत्थय पािन पलन कृलषको अलभत न अंगको रुपमा रहकेो देलखतछ । कृलषका िालग उपिधि जमीन मध्ये ९०% 

जमीनमा िान खेलि, १०-१५% मा िेिहन र कररब ५-१०% जमीनमा मकै खेलि गररतछ ।  
 

िालिका 6: कृलष उत्पादनको क्षेत्रफि र उत्पादकत्व 

क्र.स. लववरण क्षेत्रफि (%) उत्पादकत्व (लक् वतटि प्रलि लवर्ा) कैकफयि 

१ िान ९० २९-५०   

२ मकै ५-१० ६४-९६   

३ गहु <३ १७-२४ उत्पादकत्व र्टदै गरैहकेो 

४ िेिहन १०-१५ ९-१२   

५ आि ु ५ ६०-१२०   

६ िरकारी १० ६०-१२०   

स्रोिः गौरादह नगरपालिकाको एकककृि शहरी लवकास योजना, २०७५ 
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पशुपािन नगरपालिकाको अको महत्वपूणय आर्थयक क्षेत्र हो । उष्ण प्रकारको मौसम भएकोिे गाई, भैसी, बाख्रा, 

सुंगुर, कुखरुा आकदको िालग यस नगरपालिकामा उपयुक्त वािावरण रहकेो छ । गौरादह नगरपालिका पक् की 

सडकसंग जोलडएको र नगरपालिकाका लभलत्र सडकहरुमा समेि बाह ैमलहना यािायाि सुचारु हुन सक् ने भएकोि े

यहााँ उत्पाकदि दिु र मासुिाई प्रदेश नं १ का लबराटनगर, ईटहरी, िरान, दमक, लबिायमोड जथिा शहरहरुमा 

लनयायि गनय सक् न ेप्रशथि संभावना रहकेो छ । नगरपालिकामा रहकेा पशुपंक्षीहरुको लववरण िालिका ७ मा प्रथिुि 

गररएको छ । 

िालिका 7: पशुपंक्षीको लववरण 

क्र.स. लववरण सयया कैकफयि 

१ गाई गोरु १४१५०   

२ भैसी/रांगा १०५५   

३ बाख्रा/भेडा २३९५५   

४ सुंगुर २४६७   

५ कुखुरा/हााँस ५२९४५ १२० फामय 

६ माछा ५५ पोखरी   

स्रोिः गौरादह नगरपालिकाको एकककृि शहरी लवकास योजना, २०७५ 

 

मालथको िालिका अनुसार गौरादह नगरपालिकामा १४१५० गाईगोरु, १०५५ भैसी/रांगा, २३९५५ बाख्रा,  

२४६७ वटा सुंगुर र ५२९४५ वटा कुखरुा/हााँस रहकेा छन । त्यसैगरी यस नगरपालिकामा ५५ वटा माछा 

पोखरीहरु समेि छन । यो ि्याङ्किे यहााँ दिु, माछा िथा मासजुतय उत्पादन र लनयायिको प्रशथि संभावना 

रहकेो देखाउछ । 

 

समथि भू-भाग, उष्ण प्रकारको मौसम भएकोिे यहााँ २-३ वािीसम्म अत न उत्पादन हुने गरेको छ । ससंचाई 

सुलविा भएको थथानमा लहउदे र बषेगरी २ वालि िान हुने गरेको छ भन ेगहुाँ र आिु लहउद मलहनामा उत्पादन 

हुने गरेको छ । खाद्य सरुक्षा सम्बतिी लवथिृि र यथाथय ि्याङ्क उपिधि हुन नसकेपलन थथिगि सवेक्षण र मुयय 

संवाहकहरुसंगको छिफिमा प्राप् ि भएको सूचना र थथानीयवासीहरुको जग्गा थवालमिको अवथथा अनुसार ७०-

८०% र्रिुरीहरुिाई ९-१२ मलहना आफ्नो उत्पादनिे खान पुग् ने अनुमान गनय सककतछ । 
 

२.२.२ पययटन िथा सथंकृलि 

 

गौरादह नगरपालिकामा ५० वटा लवलभत न िमय र संथकृलिसंग सम्बलतिि मठ मलतदर, मलथजद, चचयहरु रहकेो 

भएिापलन नगरपालिका लभत्र िार्मयक िथा सााँथकृलिक महत्व बोकेको ठूिा र प्रलसद्व िार्मयक थथिहरु भने छैनन 

। यस नगरपालिकामा राजवंशी र सतथाि जथिा आकदवासी समुदायहरुको वसोबास रहकेो छ । राजवंशी 

समुदायहरु बैशाख मलहनामा थथानीय नानकंचन बाबा मलतदरमा ढाकी नृत्य प्रथििु गदयछन भन ेसतथािहरु प्रत्येक 

दशैमा वडा नं ३ को ग्वािडुधबा बजारमा िाग् ने मेिामा सतथाि नृत्यहरु समेि प्रथिुि गदयछन । यस बाहके बैशाख 

मलहनामा हुने लसरुवा पवय राजवंशी समुदायहरुको अको महत्वपूणय चाडपवय हो । लहतद ु िमयविाम्वीहरुको 
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बाहुपयिा रहकेोिे दशै, लिहार, मार् ेसंक्रालति, िीज, साउने सकं्रालति, चैि ेदशै, लशवरात्री, होिी आकद जथिा 

चाडपवयहरु यहााँ उपिासका साथ मनाउन ेगररतछ ।  
 

नगरपालिकाको वडा न ं७ को ससंहदेवी टोिमा रहकेो लिमलिमे होिी लसमसार िगायि दह पोखरी, अपटा खााँडी, 

चतद ुलसमसार र ११ लबगाह क्षेत्रफिमा फैलिएको गौरादह पोखरी यहााँका मुयय प्राकृलिक सम्पदाहरु भएिापलन 

उक्त सम्पदाहरुको उलचि संरक्षण हुने सकेको छैन । यथिा लसमसार क्षेत्रहरुमा पययटककय पूवायिारहरु लनमायण हुन 

सकेको खण्डमा यहााँ प्राकृलिक पययटनको संभावना रहकेो छ भन ेयसबाट केलह पययटककय गलिलवलिहरु समेि बढन 

गै थथानीय राजगारी र आर्थयक िाभ समेि हुनसक् ने देलखतछ । नगरपालिकामा अतय उपिेयय पययटककय 

पूवायिारहरुको लवकास हुन सकेको छैन र पययटन पूवायिार लवकासमा योजनाहरु समेि िजुयमा भएको देलखदैन । 

गौरादह बजार र लडपु चौक आसपास रहकेा थथानीय थिरका होटि र िजहरुि े नगरपालिका भ्रमण गन े

आगतिुकहरुिाई आलि्य प्रदान गने गरेका छनू् । 

 

२.२.३ उद्योग, व्यापार, व्यवसाय र आपरू्िय 

 

नगरपालिकाका मुयय बजार क्षेत्रहरुमा बढदै गएको शहरीकरण र सडक संजािको लवथिारसंगै गौरादह 

नगरपालिकामा नयााँ नयााँ उद्योग र व्यवसायहरुको संयया बढदै गएको देलखतछ । कुटानी लपसानी जथिा र्रेिु 

िथा साना उद्योगहरु िगायि केलह लनयायिजतय उद्योगहरु नै यस नगरपालिकामा रहकेा उद्योगहरु हुन । केलतरय 

ि्याङ्क लवभागको आर्थयक सवेक्षण २०१८ को ि्याङ्किाई आिार मानेर हदेाय गौरादह नगरपालिकामा 

१८४२ वटा लवलभत न प्रकारका उद्योग िथा व्यवसायहरु संचािनमा रहकेो देलखतछ । जसमा कुि ४६८७ 

मालनसहरुिे रोजगारी प्राप् ि गरेका छन (िालिका ८) । 

 

िालिका 8: उद्योग िथा व्यवसायको संयया र संिग् न जनशलक्त 

क्र.स. प्रकार संयया संिग् न जनशलक्त 

१ कृलष, वन िथा मत्थय पािन २८ १०४ 

२ लनमायण उद्योग २४४ ८०५ 

३ खलनज, लवद्यिु, ग्यास, खानपेानी आपूिी र लनमायण ३ ३९ 

४ थोक िथा खुरा ११०३ १८८६ 

५ यािायाि, सूचना िथा संचार ५ २४ 

६ बसोबास िथा खाना १९८ ४५२ 

७ लवलिय िथा लवमा  २८ १३७ 

८ लशक्षा ६५ ९०० 

९ मानव थवाथ्य िथा सामालजक कायय २७ ८९ 

१० अतय १४१ २५१ 

जम्मा   १८४२ ४६८७ 

स्रोिः आर्थयक सवेक्षण, २०१८, केलतरय ि्याङ्क लवभाग, काठमाण्डौ 
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नगरपालिकाको एकककृि शहरी लवकास योजनाको २०७५ को ि्याङ्किाई आिार मानेर हदेाय नगरपालिकामा 

कुि २०१५ वटा व्यवसायहरु दिाय भएको देलखतछ । जसमा साना िथा मझौिा उद्योगहरु, कुटानी लपसानी लमि, 

िान लमि, थोक िथा खुरा पसि, लनमायण व्यवसाय, भााँडाकुडा व्यवसाय, टेिररंग, गहना पसि, कृलषसंग 

सम्बलतिि उद्योग, मकैको लचउरा बनाउन ेउद्योग (वडा नं ५) मकदरा िथा वाईन उद्योग (वडा नं १), जुस फ्याक्िी 

(वडा नं ७), िुलब्रकेतट उद्योग (वडा न ं६), फर्नयचर उद्योग, इटा उद्योग, केलमकि उद्योग, ग्यास थटेसन आकद 

पदयछनू् । 

 

 

फोटो 1: नगरपालिकामा रहकेा केलह लनयायिजतय उद्योगहरु 

 

नगरपालिकामा हुने आयाि लनयायिको यककन ि्याङ्कहरु उपिधि नभएपलन अलिकांश लनमायण सामाग्री, 

वाथरुम कफरटङस, र्रको पेतटस, ििा कपडा, जुिा चप्पि, भााँडाकुडा, श्रृंगार सामाग्री, ईतिन र खाना पकाउन े

ग्यास, लवद्यिुीय सामाग्री, सवारी सािन, कृलष मि र उपकरण/औजार, सवारी सािन, पाटयपुजाय आकद जथिा 

वथिुहरु नगरपालिकामा आयाि हुने गरेको पाइतछ भने थथानीय उत्पादनहरु जथि ैिान, मकै, गहु, आिु, िरकारी, 

दाि, गेडागडुी, दिु, माछामासु, र्रपािुवा जनावरहरु भन े नगरपालिकाबाट लनयायि हुने गरेको देलखतछ । 

काठमाण्डौ, लवराटनगर, ईटहरी, दमक, लविायमोड, कााँकडलभट्टा र भारि लसिगुडी शहर नगरपालिकाबाट आयाि 

र लनयायि हुने मुयय शहरहरु हुन । 
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िालिका 9: आयाि लनयायिको अवथथा 

क्र.स. आयाि हुने सामानहरु लनयायि हुने सामानहरु आयाि लनयायि हुने शहरहरु 

१ खाद्य सामाग्री 

िान, मकै, गहु, आिु, 

िरकारी, दाि, 

गेडागुडी, दिु, 

माछामासु, र्रपािुवा 

जनावर  

  

काठमाण्डौ, लबराटनगर, 

ईटहरी, दमक, लबिायमोड, 

कााँडकलभट्टा, लसलिगुडी 

(भारि) 

२ ििाकपडा, जुिा चप्पि 

३ लनमायण सामाग्री, रंग 

४ भााँडाकुडा 

५ शंृगार सामाग्री 

६ पेिोि, लडजेि एिलपजी ग्यास 

७ लवद्युिीय सामाग्री 

८ 
कृलष सामाग्री, मि/लबउ र 

औजार/उपकरण 

९ सवारी सािन र पाटयसू् पुजाय 

स्रोिः थथिगि सवेक्षण, २०७८ 

 

गौरादह नगरपालिकामा १३ वटा हाटबजारहरु संचािनमा रहकेा छन । िरकारी, कपडा, माछामासु, जुिा 

चप्पि, शंृगार सामाग्री, लचनी जथिा सरसामानहरु हाटबजारमा ककनमेि र लबक्रीलवरिण हुने मुयय वथिुहरु हुन 

। हाटबजारको लवथिृि लववरण िालिका १० मा प्रथििु गररएको छ । 

 

िालिका 10: थथानीय हाटबजार, खपि हुने सामान र व्यापार क्षेत्र  

क्र.स. थथान खपि हुने सामान व्यापार क्षेत्र 
सामान आउने 

बजार/थथानीय िह 
हाट िाग् ने कदन 

१ 
गौरादह हाट 

बजार 

िरकारी, कपडा, मास,ु माछा 

आकद 

कमि, गौरीगंज गापा, 

गौरादह 

दमक, गौरीगंज, 

कमि, गौरादह नपा 

आईिबार, 

लबलहबार 

२ 
डोरामारी हाट 

बजार 

िरकारी, कपडा, मास,ु माछा, 

जुिा, चप्पि, शृंगार सामान 

कोहबरा, चप्रामारी, 

दामुना, मनकामना टोि, 

डोरामारी 

गौरीगंज, दमक शलनवार 

३ 
थकुिचौन हाट 

बजार 

िरकारी, कपडा, लचनी, मास,ु 

माछा आकद 

गौरादह नपाको वडा नं ४ 

र ५  
गौरादह, चप्रामारी 

लबलहबार, 

शुक्रबार 

४ 
शलनश् चरे हाट 

बजार 

िरकारी, कपडा, लचनी, मास,ु 

माछा, भााँडाकुडा 

रिुवामाई नपा, कमि 

गापा र अतय गापा/नपा 
दमक, गौरादह 

शलनवार, 

बुिबार 

५ 
चप्रामारी हाट 

बजार 

िरकारी, कपडा, लचनी, मास,ु 

माछा आकद 

गौरादह-६, रिुवामाई-४ र 

५ 
दमक, गौरादह 

सोमबार, 

लबलहबार 

६ 
दामुना हाट 

बजार 

िरकारी, कपडा, मास,ु माछा 

आकद 

गौरीगंज, रिुवामाई (झुपक 

डुधबा, ईटहरा, 

दाम्रालभट्टा), गौरादह, 

दमक नपा 

दमक, लबराटनगर 
सोमबार, 

लबलहबार 
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७ 
कोहबरा हाट 

बजार 

िरकारी, कपडा, मास,ु माछा 

आकद 
थथानीय क्षेत्रहरु     

८ 
ग्िावडुधबा हाट 

बजार 

िरकारी, कपडा, मास,ु माछा 

आकद 

गौरादह-२, ३, ४, ६, ८ र 

गौरीगंज गापा 

लबराटनगर, ईटहरी, 

लसिीगुडी, लबिायमोड 

शुक्रबार, 

मंगिबार 

९ 
दिुौिी हाट 

बजार 

िरकारी, कपडा, मास,ु माछा 

आकद 
थथानीय क्षेत्रहरु   

सोमबार, 

लबलहबार 

१० 
फककरकढक हाट 

बजार 

िरकारी, कपडा, मास,ु माछा 

आकद 
थथानीय क्षेत्रहरु   आईिबार 

११ 
वैगुनिुरा बजार 

(वडा नं ९) 

िरकारी, कपडा, मास,ु माछा 

आकद 
थथानीय क्षेत्रहरु 

दमक, गौरादह, 

लविायमोड 
 

१२ 

कृलष थोक 

बजार (वडा नं 

२) 

िरकारी, कपडा, मास,ु माछा 

आकद 
थथानीय क्षेत्रहरु 

दमक, गौरादह, 

लविायमोड 
 

१३ 

पुरानो 

ग्वािडुधबा 

बजार (वडा नं 

७) 

िरकारी, कपडा, मास,ु माछा 

आकद 
थथानीय क्षेत्रहरु 

दमक, गौरादह, 

लविायमोड 
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२.२.४ आम्दानी, रोजगारी र लवलिय सवेा 

 

समथि उवयर भूमी, ससंचाई र सहज सडक पहुचिे गदाय गौरादह नगरपालिकामा कृलषको प्रशथि संभावना रहकेो 

छ भने कृलष नै यहााँको प्रमुख आम्दानीको स्रोि हो । नगरपालिकाका अलिकांश र्रिुरीहरु कृलष, पशुपािन, 

मत्यपािन, स-साना र्रेिु उद्योगहरुमा संिग् न रहकेा छन भन े रोजगारी अतय स्रोिहरुमा थथानीय सहकारी 

संथथा, बैंकहरु, शैलक्षक संथथाहरु, लनमायण क्षेत्र, थोक िथा खुरा व्यापार आकद रहकेा छनू् । कृलष र लनमायण क्षेत्रमा 

हुने ज्यािा मजदरुी आम्दानीको अको प्रमुख स्रोि हो । ि्याङ्क लवभागको आर्थयक सवेक्षण २०१८ को 

ि्याङ्किाई आिार मानरे हदेाय गौरादह नगरपालिकामा कुि ४६८७ मालनसहरुिे लवलभत न क्षेत्रहरुमा रोजगारी 

प्राप् ि गरेको देलखतछ । ठूिा उद्योगहरु नगण्य मात्रामा रहकेो र पययटन क्षेत्रको खासै लवकास नभएकोिे यी दवुै 

क्षेत्रिे खासै रोजगारी सजृना गनय सकेको छैन । बजार लवथिार र सेवा क्षेत्रका कायायियहरु थलपएर नगरपालिका 

बालहरबाट लशक्षा र रोजगारीको िालग अथथाई बसोबास गनय आउने पररवारहरुिाई र्र भाडामा िगाएर 

आम्दानी गने पररवारको संयया पलन बढदै गैरहकेो देलखतछ । थथानीय युवाहरु ठूिो संययामा वैदेलशक रोजगारीमा 

गएकोिे लवपे्रषण यस नगरपालिकाका र्रिुरीहरुको आम्दानीको अको प्रमुख स्रोि हो ।  

 

रालष् िय जनगणना २०६८ को ि्याङ्किाई आिार मानेर हदेाय गौरादह नगरपालिकामा कुि र्रिुरीको 

३०.४१% (३६७१ र्रिुरी) र कुि जनसंययाको ९.२% (४८८०) जनसंयया अनुपलथथि रहकेो देलखतछ । यो 

ि्याङ १० बषय अलर्को हो र उक्त ि्याङकिाई लवश् िेषण गदाय एक र्रिुरीबाट एक जनामात्र व्यलक्त वैदेलशक 

रोजगारीको िालग लवदेश गएको मातदा पलन ३६७१ जना वैदेलशक रोजगारीमा गएको मात न सककतछ भन े

रोजगारीको िालग लवदेश जाने प्रवृलि अझ बढेकोिे हाि यो संयया ५००० भतदा बढी भएको अनुमान गनय सककतछ 

। वेदैलशक रोजगारीको िालग लवदेश जाने युवाहरुको सयंया ठूिो मात्रामा भएकोिे नगरपालिकामा लवपे्रषण 
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प्रशथि लभलत्रने गदयछ । थथानीय बैंक, रेलमट सेवाहरु र जानकारहरुसंगको अनौपचाररक छिफिमा गौरादह 

नगरपालिकामा लभलत्रन ेलवपे्रषणको रकम मालसक १५ करोड भतदा बढी भएको अनुमान गनय सककतछ । वैदेलशक 

रोजगारीबाट प्राप् ि लवपे्रषणको ठूिो लहथसा र्र लनमायणमा खचय हुने गरेको छ भने लवगि ५-७ बषयमा नयााँ पक् की 

र्रहरु लनमायण हुने क्रम लनक् कै बढेको छ जसिे गदाय हािकैा बषयहरुमा र्र िथा भवन लनमायण क्षेत्रिे समेि उपिेयय 

रोजगारी सृजना गरेको देलखतछ । 

 

उिर दलक्षण पााँडाजुगी-गौरीगंज पक् की सडकिे महतेर राजमागयसंग सहज पहुाँच भएको र नगरपालिकाका सव ै

वडाहरुमा सहज सडक िथा यािायािको व्यवथथा भएकोिे गौरादह नगरपालिकाका मुयय बजार केतरहरुमा 

व्यवसालयक गलिलवलिहरु बढदै गएको छ । बढदो आर्थयक गलिलवलिसंगै नगरपालिकामा ५ वटा “क” वगयको वैंक, 

२ वटा “ख” वगयको लवकास वैंक र १ िर्ुलवि लवलिय संथथािे नगरवासी, थथानीय व्यापारी, कृषक र 

उद्यमीहरुिाई बैंककङ सेवा प्रवाह गरररहकेा छनू् । जसिे गदाय नगरपालिकामै सरि र सुिभ दरमा ऋण प्रवाहको 

वािावरण बनेको छ । नगरपालिकामा रहकेा लवलिय संथथाहरुको लववरण िालिका ११ मा प्रथिुि गररएको छ। 

 

िालिका 11: बैंक िथा लवलिय संथथाको लववरण 

क्र.स. बैंक िथा लवलिय संथथाको नाम प्रकार थथान 

१ कृलष लवकास बैंक वालणज्य लडपु चौक, गौरादह 

२ नेपाि बैंक लिलमटेड वालणज्य लडपु चौक, गौरादह 

३ एनआईसी एलशया बैंक लिलमटेड वालणज्य लडपु चौक, गौरादह 

४ लसद्धाथय बैंक लिलमटेड वालणज्य गौरादह बजार 

५ प्राईम कमर्सययि बैंक वालणज्य गौरादह बजार 

६ सप् िकोशी डेभिपमेतट बैंक लवकास गौरादह बजार 

७ एक्सेि डेभिपमेतट बैंक लवकास लडपु चौक, गौरादह 

८ लनिायन उत्थान िर्ुलवि लवलिय संथथा िर्ुलवि गौरादह बजार 
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नक्शा 5: नगरपालिका अवलथथि लवलिय संथथा र उद्योगहरुको लविरण 

 

२.२.५ सहकारी 

 

कृषक, साना िथा मझौिा व्यवसायी िगायि आम सवयसािरणहरुको पहुाँच हुने सहकारीको थथानीय आर्थयक 

लवकासमा महत्वपूणय भूलमका हुने गदयछ । गौरादह नगरपालिकामा २५ वटा सहकारी संथथाहरु (कृलष र बचि 

िथा ऋण सहकारी) लवलिवि रुपमा दिाय भै संचािनमा रहकेा छनू् । यथिा सहकारी संथथाहरु नगरपालिका लभत्र 

रहकेा लवलभत न उपभोक्ता समुह/सलमलि, कृषक समुह, मलहिा समुह आकदद्वारा सचंालिि भएकोिे नगरपालिकाको 

वडा र टोिहरुसम्म सहकारी माफय ि लवलिय पहुाँच पुगेको छ । नगरपालिकामा संचािन रहकेा सहकारी 

संथथाहरुको लववरण िालिका १२ मा प्रथिुि गररएको छः 

 

िालिका 12: नगरपालिकामा रहकेा सहकारी संथथाहरुको लववरण 

क्र.स. सहकारी संथथाको नाम 

१ लसद्धकािी सहकारी संथथा लिलमटेड 

२ साना ककसान कृलष सहकारी संथथा लिलमटेड 

३ कृलष कपयाण सहकारी संथथा लिलमटेड 

४ जनलहि बचि िथा ऋण सहकारी संथथा लिलमटेड 

५ गौरादह सामुदालयक कृलष सहकारी संथथा लिलमटेड 
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६ चप्रामारी बचि िथा ऋण सहकारी संथथा लिलमटेड 

७ साना ककसान मलहिा कृलष सहकारी संथथा लिलमटेड 

८ गौरादह साना ककसान मलहिा कृलष सहकारी संथथा लिलमटेड 

९ सहयोगी बचि िथा ऋण सहकारी संथथा लिलमटेड 

१० रािा कृष्ण मलहिा कृलष सहकारी संथथा लिलमटेड 

११ जय िक्ष्मी बचि िथा ऋण सहकारी संथथा लिलमटेड 

१२ लबकपप उपभोक्ता सहकारी संथथा लिलमटेड 

१३ पाठशािा कृलष सहकारी संथथा लिलमटेड 

१४ चेिना मलहिा मत्थय उपभोक्ता सहकारी संथथा लिलमटेड 

१५ डोरामारी कृलष सहकारी संथथा लिलमटेड 

१६ रक्त मुटु समायोजन कृलष सहकारी संथथा लिलमटेड 

१७ आिा आकाश मलहिा समृद्ध बहुउदेलश्यय सहकारी संथथा लिलमटेड 

१८ लमिन समृद्ध बहुउदेलश्यय सहकारी संथथा लिलमटेड 

१९ नव लमर्मयरे समृद्ध बहुउदेलश्यय सहकारी संथथा लिलमटेड 

२० जय गणपलि कृलष सहकारी संथथा लिलमटेड 

२१ लनश् चि समृद्ध बहुउदेलश्यय सहकारी संथथा लिलमटेड 

२२ जाम्बाडी कृलष सहकारी संथथा लिलमटेड 

२३ आरिी मलहिा कृलष सहकारी संथथा लिलमटेड 

२४ समिा समावेशी कृलष सहकारी संथथा लिलमटेड 

२५ शलहद थमृलि कृलष सहकारी संथथा लिलमटेड 

स्रोिः गौरादह नगरपालिका, २०७८ 

 

२.३ सामालजक लवकासको अवथथा 
 

२.३.१ थवाथ्य िथा पोषण 

 

गौरादह नगरपालिकामा ५ वटा थवाथ्य चौकी र 

४ वटा शहरी थवाथ्य केतर छनू् भने नीलज थिरमा 

संचालिि थवाथ्य लक्िलनक, औषिी पसि, 

मेलडकि आकद संचािनमा रहकेो देलखतछ जसि े

गदाय नगरवासीहरुिे प्राथलमक र आिारभूि िहको 

थवाथ्य सेवा नगरपालिकाका थवाथ्य 

चौकीहरुबाटै प्राप् ि गने गरेका छनू् । प्राथलमक 

थवाथ्य चौकीहरुबाट प्रवाह हुन ेसेवाहरुमा प्रसुलि 

सेवा, सामातय थवाथ्य परीक्षण, खोप सेवा, 

सामातय लचरफार, पररवार लनयोजन सेवा, सरुलक्षि मािृत्व सेवा आकद रहकेा छनू् । दीर्य र गलम्भर प्रकारका 

रोगहरुको िागी नगरवासीहरु प्रदेश नं १ का दमक, लबराटनगर, िरान र लविायमोड जथिा ठूिा शहरहरु जान े

गरेका छनू् । नगरपालिकाका वडाहरुमा रहकेा थवाथ्य चौकीहरुबाट प्राथलमक थिरको थवाथ्य सेवा सहज रुपमा 

फोटो 2: गौरादह थवाथ्य चौकी 
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प्राप् ि भैरहकेो र ठूिा अथपिािहरुसम्म पलन सडक िथा यािायािको सहज पहुाँच भएकोिे नगरवासीहरुको 

थवाथ्य सेवा पहुाँचको अवथथा राम्रो रहकेो देलखतछ । गौरादह नगरपालिकामा रहकेा सरकारी र नीलज थवाथ्य 

संथथाहरुको लववरण क्रमश िालिका १३ र १४ मा प्रथिुि गररको छः 

िालिका 13: थवाथ्य संथथाहरुको लववरण 

क्र.स. थवाथ्य संथथाको नाम थथान वडा नं जनशलक्त 

१ महारानीझोडा थवाथ्य चौकी महारानीझोडा ४ ७ 

२ गौरादह थवाथ्य चौकी गौरादह १ ७ 

३ वैगुनिुरा थवाथ्य चौकी वैगुनिुरा ९ ७ 

४ कोहोवरा थवाथ्य चौकी कोहवरा ६ ७ 

५ जुरोपानी थवाथ्य चौकी जुरोपानी ७ ७ 

६ शहरी थवाथ्य केतर दामुना ६ ३ 

६ शहरी थवाथ्य केतर  गौरादह बजार २ ७ 

७ शहरी थवाथ्य केतर लिमलिमे ३ ७ 

८ शहरी थवाथ्य केतर जुरोपानी ८ ७ 
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िालिका 14: नीलज थवाथ्य संथथाहरुको लववरण 

क्र.स. थवाथ्य संथथाको नाम थथान वडा नं 

१ ममिा मेलडकि गौरादह बजार १ 

२ बराि ड्रग हाउस गौरादह बजार १ 

३ तयू दाहाि उपचार सेवा लसिापुरी चौक १ 

४ अलनिा मेलडकि हि गौरादह बजार २ 

५ लग्रष्मा मेलडकि हि थकुिचौन ५ 

६ ममिा मेलडकि हि थकुिचौन ५ 

७ एकिा फामेसी थकुिचौन ५ 

८ सहारा मेलडकि हि थकुिचौन ५ 

९ राम िक्ष्मण मेलडकि हि चप्रामारी ५ 

१० जोशी मेलडकि हि चप्रामारी ५ 

११ कलवतर उपचार सेवा चप्रामारी ५ 

१२ कपयाण मेलडकि हि दामुना  ६ 

१३ काकी मेलडकि हि दामुना  ६ 

१४ प्रलि मेलडकि हि ग्वािडुधबा ७ 

१५ ग्वािडुधबा फामेसी ग्वािडुधबा ७ 

१६ चक्रविी फामेसी ग्वािडुधबा ७ 

१७ लचटी फामेसी ग्वािडुधबा ७ 

१८ भण्डारी फामेसी जुरोपानी ८ 

स्रोिः थथिगि सवेक्षण, २०७८ 
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नक्शा 6: नगरपालिकाको थवाथ्य संथथाहरुको लविरण 

 

नगरपालिकाको थवाथ्य सूचकहरुिाई हदेाय कािाज्वर र डेंगु रोगीहरुको संयया शूतय देलखतछ भने कुष् ठ रोगीको 

संयया पलन तयून (२ जना) देलखतछ । िर क्षयरोगीको संयया भन ेआर्थयक बषय २०७४/७५ मा ४६ जना र क्षयरोग 

उपचार सफि दर ८५.३% रहेको छ । आर्थयक बषय २०७४/७५ मा नयााँ बलहरंग लबरामी संयया ३००२२ र 

बलहरंग सेवा प्रयोग गने जनसंयया ५१.५% छ । नगरवासीहरुको पोषणको अवथथािाई हदेाय ०-२३ मलहनाको 

पोषणयुक्त जनसंयया १७७०, ६-२३ मलहनाको पोषणयकु्त जनसंयया १३६६ र १२-५९ मलहनाको पोषणयुक्त 

जनसंयया ३६१६ छ । झापामा शलनअजुयन नगरपालिका र लशवसिाक्षी नगरपालिका पलछ गौरादह 

नगरपालिकािाई झापा लजपिाकै िेस्रो पूणय खोप मुक्त नगरपालिकाको रुपमा र्ोषणा गररएको छ । 

िालिका 15: नगरपालिकाको थवाथ्य सूचकहरु 

क्र.स. लववरण सूचक 

१ दिाय भएका नयााँ क्षयरोगी सयया ४६ 

२ क्षयरोग उपचार सफि दर (%) ८५.३ 

३ कािाज्वरको लवरामी संयया ० 

४ डेंग ुरोगीको संयया ० 

५ कुष् ठ रोगी पलहचान संयया २ 
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६ प्रलि १०००० जनसंययामा कुष् ठ रोगी  ४.५ 

७ नयााँ बलहरंग लवरामी संयया ३००२२ 

८ बलहरंग सेवा प्रयोग गने जनसंयया (%) ५१.५ 

९ बलहरंग िैंलगक अनुपाि ८९.७ 

१० कुि अनुमालनि लजलवि जतम ८३५ 

११ १ बषय भतदा कम उमेरका जनसंयया ८०८ 

१२ १२-२३ मलहनाको जनसयया ९६२ 

१३ पोषणयुक्त जनसंयया (०-२३ मलहना) १७७० 

१४ पोषणयुक्त जनसंयया (६-२३ मलहना) १३६६ 

१५ पोषणयुक्त जनसंयया (१२-५९ मलहना) ३६१६ 

१६ वयथक जनसंयया (१०-१९ बषय) ७७५४ 

१७ मलहिा जनसंयया (१५-४९) १००३७ 

१८ लववालह मलहिाको संयया (१५-५९) ७६०८ 

१९ कुि अनुमालनि गभय ९८५ 

स्रोिः प्रदेश नं १ को थवाथ्य डाटावेश (HIMS), २०७४/७५ 

 

२.३.२ शलैक्षक लवकास 

 

रालष् िय जनगणना २०६८ को ि्याङ्क अनुसार गौरादह नगरपालिकाको साक्षरिा दर ७३% लथयो । कुि साक्षर 

जनसयया मध्ये पुरुष साक्षरिा दर ८१% र मलहिा साक्षरिा दर ६६% लथयो । नगरपालिकाको कुि साक्षरिा 

दर रालष् िय साक्षरिा दर (६६%) भतदा ७% बढी देलखतछ भने नगरपालिकाको मलहिा साक्षरिा नै रालष् िय 

साक्षरिा दरसंग बराबर लथयो । यस लहसाबि ेहदेाय नगरवासीहरुको शैलक्षक थिर र साक्षरिा दर लनक् कै राम्रो 

रहकेो छ । अलर्पिो जनगणना सम्पत न भएको १० बषय लवलिसकेको र २०७८ को जनगणना समेि सम्पत न 

भैसकेको अवथथामा नगरपालिकाको साक्षरिा दर ८०% भतदा बढी भैसकेको अनुमान गनय सककतछ ।   

 

 

फोटो 4: गौरादह कृलष क्याम्पस फोटो 3: थकुिचौन माध्यलमक लवद्यािय 
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गौरादह नगरपालिकामा ३२ वटा सामुदालयक लवद्यािय र २५ वटा नीलज क्षते्रबाट संचालिि संथथागि 

लवद्यािहरु छनू् । कुि सरकारी लवद्याियहरु मध्ये २५ वटा आआरभूि लवद्यािय र ७ वटा माध्यलमक लवद्यािय 

छन भने कुि नीलज लवद्याियहरु मध्ये १७ वटा आिारभूि र ८ वटा माध्यलमक लवद्याियहरु छनू् । त्यसबाहके 

नगरपालिकामा ५५ वटा वाि लवकास केतरहरु र ५ वटा पराम्परागि र िार्मयक लवद्याियहरु (मदरसा) समेि 

संचािनमा रहकेा छनू् । नगरपालिकामा संचािनमा रहकेा शैलक्षक संथथाहरुको लववरण िालिका १६, १७ र १८ 

मा रालखएको छ । उच् च लशक्षाको िालग नगरपालिकामा ४ वटा क्याम्पसहरु संचािनमा रहकेा छनू् जसमा २ 

वटा नीलज र २ वटा सरकारी हुन । संचालिि क्याम्पसहरुमा २ वटा प्रालवलिक िारको कृलष क्याम्पसहरु समेि 

छनू् ।  

 

िालिका 16: सामुदालयक लवद्याियहरुको वडागि लववरण 

क्र.स. लवद्याियको नाम वडा नं वथिी संचालिि कक्षा 

१ जनिा माध्यलमक लवद्यािय १ गौरादह १-१२ 

२ थकुिचौन माध्यलमक लवद्यािय ५ थकुिचौन १-१२ 

३ भरकािी माध्यलमक लवद्यािय ५ चप्रामारी १-१२ 

४ डोरामारी माध्यलमक लवद्यािय ४ डोरामारी १-१२ 

५ जनिा माध्यलमक लवद्यािय ५ भिुवाथान १-१० 

६ मोिी माध्यलमक लवद्यािय १ गौरादह १-१० 

७ जनज्योलि माध्यलमक लवद्यािय ६ दामुना १-१० 

८ सुयोदय आिारभूि लवद्यािय ३ गौरादह १-८ 

९ अमर आिारभूि लवद्यािय २ गौरादह १-८ 

१० लभमसेन आिारभिू लवद्यािय ४ महारानीझोडा १-७ 

११ सरथविी आिारभूि लवद्यािय २ गौरादह १-५ 

१२ शलहद लनशुपक आिारभिू लवद्यािय ६ दामुना १-५ 

१३ दगुाय देवी आिारभूि लवद्यािय ३ गौरादह १-५ 

१४ जनिा आिारभूि लवद्यािय ४ महारानीझोडा १-५ 

१५ कंचनजंर्ा आिारभिू लवद्यािय ४ महारानीझोडा १-५ 

१६ खैरवारी आिारभिू लवद्यािय ५ खैरवारी १-५ 

१७ िािजनकपयाण आिारभूि लवद्यािय १ गौरादह १-५ 

१८ जनिा आिाभूि लवद्यािय ६ कोहवरा १-५ 

१९ जनज्योलि आिारभिू लवद्यािय ५ लिलसयाचौन १-५ 

२० मदन आलश्रि आिारभिू लवद्यािय ४ महारानीझोडा १-५ 

२१ प्रगलि माध्यलमक लवद्यािय ८ जुरोपानी १-१२ 

२२ गौररया आिारभिू लवद्यािय ७ जुरोपानी १-८ 

२३ अरुणोदय आिारभूि लवद्यािय ८ जुरोपानी १-५ 

२४ भारिी आिारभूि लवद्यािय ७ जुरोपानी १-५ 

२५ भैरिी आिारभूि लवद्यािय ८ जुरोपानी १-५ 
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२६ श्री आिारभूि लवद्यािय ७ जुरोपानी १-५ 

२७ अमर माध्यलमक लवद्यािय ९ वैगुनिुरा १-१२ 

२८ िेखनाथ आिारभिू लवद्यािय ९ वैगुनिुरा १-७ 

२९ श्री आिारभूि लवद्यािय ९ कप्तानवाडी १-५ 

३० बिभर आिारभूि लवद्यािय ९ वैगुनिुरा १-५ 

३१ लजवनज्योलि आिारभिू लवद्यािय ९ वैगुनिुरा १-३ 

३२ लसलद्धदािा आिारभिू लवद्यािय ९ वैगुनिुरा १-३ 

स्रोिः गौरादह नगरपालिकाको शैलक्षक बुिेरटन, बषय ४, अंक ५, २०७८ 

 
िालिका 17: सथथागि लवद्याियको वडागि लववरण 

क्र.स. लवद्याियको नाम वडा नं 

१ तयू लभजन एकाडेमी ८ 

२ सजयक एकिा बोर्डयङ थकुि ७ 

३ नमुना ईङ्गलिस माध्यलमक लवद्यािय ७ 

४ माउतट ईभेरेष् ट बोर्डयङ थकुि ७ 

५ कंचनजंर्ा ईङलिस बोर्डयङ थकुि ७ 

६ गोपडेन सुनराईज बोर्डयङ थकुि १ 

७ रचना एकाडेमी १ 

८ सरथविी ईलङ्िस बोर्डयङ थकुि ६ 

९ भरकािी ईलङ्िस बोर्डयङ थकुि ६ 

१० पालथभरा बोर्डयङ थकुि ६ 

११ रािाकृष्ण ईङलिस बोर्डयङ थकुि ४ 

१२ जनमैत्री ईलङ्िस बोर्डयङ थकुि ४ 

१३ डोरामारी ईङलिस बोर्डयङ थकुि ४ 

१४ ज्ञानज्योिी माध्यलमक लवद्यािय २ 

१५ लबद्युदय उच् च माध्यलमक लवद्यािय २ 

१६ सुरज-लशखा प्रलिष् ठान (मोतटेश्वरी बेस) २ 

१७ सुनसाईन लनम् न माध्यलमक बोर्डयङ थकुि ५ 

१८ सनिाइट प्राथलमक बोर्डयङ थकुि ५ 

१९ सुयय ककरण लनम् न माध्यलमक लवद्यािय ५ 

२० बाि लवद्या लनम् न माध्यलमक लवद्यािय ५ 

२१ मदरसा थकुि ५ 

२२ रेडथटार बोर्डयङ थकुि ३ 

२३ लहमािय फाउतडेसन ईङलिस बोर्डयङ थकुि ३ 

२४ मकािु बोर्डयङ थकुि ५ 

२५ वैगुतिुरा ईङलिस बोर्डयङ थकुि ९ 

स्रोिः गौरादह नगरपालिकाको शैलक्षक बुिेरटन, बषय ४, अंक ५, २०७८ 
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िालिका 18: परम्परागि िथा िार्मयक लवद्याियहरुको लववरण 

क्र.स. नाम वडा नं 

१ थिालमया मदरशा  ५ 

२ दारुउिुम मदरशा ५ 

३ मदरशा िालिमुि कुरुवान फककरकढप ८ 

४ जानककश् वर गुरुकुि १ 

५ लशवशलक्त लवद्यालपठ ९ 

स्रोिः गौरादह नगरपालिकाको शैलक्षक बुिेरटन, बषय ४, अंक ५, २०७८ 

 

िालिका 19: क्याम्पसको वडागि लववरण 

क्र.स. नाम वडा नं थवालमत् ि 

१ प्रोज्वि क्याम्पस १ नीलज 

२ गौरादह बहुमुखी क्याम्पस २ सामुदालयक 

३ गौरादह कृलष क्याम्पस १ सामुदालयक 

४ पुवायअतचि कृलष क्याम्पस १ नीलज 

स्रोिः गौरादह नगरपालिकाको शैलक्षक बुिेरटन, बषय ४, अंक ५, २०७८ 

 

 

नक्शा 7: नगरपालिकाको शैलक्षक संथथाहरुको लविरण 
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सरकारी, नीलज र िार्मयक गरी कुि ६२ वटा लवद्यािय र उच् च लशक्षाको िालग ४ वटा क्याम्पसहरु समेि रहकेो 

र साक्षरिा दर समेि उच् च रहकेोिे नगरपालिकाको शैलक्षक अवथथा लनक् कै राम्रो रहकेो देलखतछ । नगरपालिकाको 

कुि जनसंयया मध्ये ५ बषय मालथको जनसंययाको शैलक्षक थिर हदेाय प्राथलम िह (१-५) उिीणय गने ३३.२%, लनम् न 

मालव र मालव उिीणय गने क्रमश २१.२% र १६.३% छ भने एसएिसी वा सो सरहको शैलक्षक थिर भएका 

जनसंयया १२.६% छ । यो ि्याङ्क अलर्पिो जनगणनाको (२०६८) भएकोिे हाि नगरपालिकाको शैलक्षक 

थिरमा अझ सुिार भएको सहजै अनुमान गनय सककतछ । यसरी समग्रमा हदेाय नगरपालिकाका सवैजसो वडाहरुमा 

लवद्याियहरु रहकेो, उच् च र प्रालवलिक लशक्षा नगरपालिकामै उपिधि भएको र नगरवासीहरुको साक्षरिा दर 

समेि उच् च रहकेोिे गौरादह नगरपालिकाको शैलक्षक अवथथा लनक् कै सवि देलखतछ । 

 

िालिका 20: शैलक्षक थिर अनुसार ५ बषय मालथको जनसंययाको लववरण 

क्र.स. शैलक्षक थिर  जनसंयया प्रलिशि 

१ शुरुवािी १०३९ २.९ 

२ प्राथलमक (१-५) ११८९८ ३३.२ 

३ लनम् न मालव (६-८) ७५८० २१.२ 

४ माध्यलमक (९-१०) ५८४३ १६.३ 

५ एसएिसी वा सो सरह ४५२२ १२.६ 

६ आईए वा +२ १९६७ ५.५ 

७ थ नािक वा सो सरह ८१५ २.३ 

८ पोष् ट ग्राजुएट वा सो सरह २०६ ०.६ 

९ अतय ३ ०.० 

१० अनौपचाररक लशक्षा १६९५ ४.७ 

११ उपिेख नभएको २३५ ०.७ 

कुि ३५८०३ १००.० 

स्रोिः रालष् िय जनगणना, २०६८ 

 

२.३.३ खानपेानी िथा सरसफाई 

 

खानेपानी िथा सरसफाईको मानव थवाथ्यसंग प्रत्यक्ष सम्बति हुने गदयछ भने थवथ्य खानेपानी नगरवासीको 

आिारभूि आवश्यक्ता समेि हो । भूलमगि पानी गौरादह नगरपालिकामा खानेपानीको मुयय स्रोि हो । भूलमगि 

पानीिाई ओअरहडे टैंकमा जम्मा गरी खानीपानी कायायिय माफय ि थथानीय र्रपररवारमा लविरण भै रहकेो छ 

। त्यसैगरी थथानीयवासीहरु नीलज ट्युबवेि र ईनारबाट भूलमगि पानी लनकािेर समेि खानेपानीको िालग प्रयोग 

गदै आईरहकेा छनू् । रालष् िय जनगणना २०६८ का अनसुार नगरपालिकाका कुि र्रिुरी मध्य ेसबैभतदा बढी 

८९% र्रिुरीि ेट्युबवेि/हणे्डपम्पको पानी प्रयोग गरेको देलखतछ भने ९.५% र्रिुरीमा मात्र िाराको पानी 

पुगेको देलखतछ । दवुै पानीको स्रोि भूलमगि भएिापलन िाराबाट लविरण हुन ेपानी प्रषोिन पश् चाि मात्र लविरण 

हुने भएकोिे ट्युवेि/हणे्डपम्पको पानी भतदा िाराको पानी थवथ्य हुने भएकोि े नगरपालिकामा थवथ्य 
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खानेपानीको पहुाँच भने कमजोर देलखतछ । नगरपालिकाको ग्वािडुधबा, थकुिचौन, चतदगुाउाँ , गौरादह र कोहबरा 

क्षेत्रमा ओभरहडे टैंक माफय ि खानेपानी लविरण हुाँदै आईरहकेो छ । कुवा, मुिको पानी र अतय स्रोिबाट पानी 

खाने र्रिुरीको संयया भने अत्यति तयून रहकेो छ । 

 

िालिका 21: खानेपानीको स्रोि र पहुाँच 

क्र.स. खानेपानी स्रोि र्रिुरी प्रलिशि 

१ िाराको पानी ११५२ ९.५ 

२ ट्युबवेि/हतेड पम्प १०७४८ ८९.० 

३ ढाकेको कुवा १९ ०.२ 

४ नढाकेको कुवा २५ ०.२ 

५ मुिको पानी ७ ०.१ 

६ अतय ८६ ०.७ 

७ उपिेख नभएको ३३ ०.३ 

जम्मा १२०७० १००.० 

स्रोिः रालष् िय जनगणना, २०६८ 

 

फोटो 5: ग्वािडुधबा (बााँया) र कोहबरामा (दााँया) रहकेो खानेपानीको ओभरहडे टैंक 

 

शौचािय प्रयोगको अवथथािे उक्त 

थथानको सरसफाईको अवथथािाई समेि 

जनाउने गदयछ । रालष् िय जनगणना २०६८ 

को ि्याङ्क अनुसार गौरादह 

नगरपालिकामा ७१.३% र्रिुरीमा 

शौचािय रहकेो छ भने बााँकी २८.५% 

र्रिुरीहरुमा शौचािय छैन । शौचािय 

भएका र्रिुरीहरु मध्ये ३५.७% को 

र्रमा फ्िस शौचािय र ३५.६% को 

र्रमा सािारण शौचािय रहकेो छ । 

िालिका 22: र्रिुरी अनुसार शौचािय प्रयोगको लथथलि 

प्रयोगको अवथथा र्रिुरी प्रलिशि 

शौचािय नभएका र्रिुरी ३४३४ २८.५ 

शौचािय भएका र्रिरुी ८६०३ ७१.३ 

फ्िस शौचािय ४३०३ ३५.७ 

सािरण शौचािय ४३०० ३५.६ 

उपिेख नभएको ३३ ०.३ 

कुि र्रिुरी १२०७० १००. 

स्रोिः रालष् िय जनगणना, २०६८ 
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नगरपालिकाका मुयय बजार क्षेत्रहरुमा राजमागय दायााँबााँया भने सडक नािा भएिापलन अतय ग्रालमण वथिीहरुमा 

ढि र नािीहरुको व्यवथथा छैन । गौरादह बजार आसपासका क्षेत्रहरुमा भने नगरपालिकाबाट फोहोर सकंिन 

हुने गरेको छ । नगरपालिकाका ग्रालमण क्षेत्रहरुमा थथानीय र्रहरुबाट लनथकने फोहोरमैिाहरु गोबरको खाडीमा 

फापने र जिाउने गरेका छन । िरपलन थथानीय बजारहरुमा प्िालष् टकका झोिा, चाउचाउका खोि र कागजहरु 

यत्रित्र छररएर रहकेा छनू् । िर हाि गौरादह नगरपालिका खुिा कदशा मुक्त नगरपालिका र्ोषणा भै सकेको छ। 

 

२.३.४ खकेिदु 

 

गौरादह नगरपालिकामा खेिकुद लवकासको िालग आिुलनक रंगशािा र कभडयहिहरु हािसम्म लनमायण हुन सकेको 

छैन । िर प्रदेश १ सरकारको १० िाख रुपैयाको िागिमा नगरपालिकाको वडा नं १ को जनिा माध्यलमक 

लवद्याियको खेि मैदानिाई थिरोउत निी गरी थथानीय खेि मैदानको रुपमा लवकास गररएको छ । नगरपालिका 

लभत्र रहकेा लवद्यािय र किजेका खुिा क्षेत्र, अतय सावयजलनक क्षेत्रहरुमा नै थथानीय खिेकुद गलिलवलिहरु सलमलि 

हुने गरेको छ । त्यसैिे गौरादह नगरपालिकाबाट चाि ु आर्थयक बषयमा नगर थिरीय व्याडलमतटन, फुटबि, 

भलिबि, पालिका थिररय र अतिर पालिका थिररय खेिकुद प्रलियोलगिा संचािनको िालग रु १२ िाख रुपैया 

लनकास भएको लथयो । त्यसगैरी नगरपालिकाका सब ैवडाहरुिाई खेिकुद प्रलियोलगिा सचंािनको िालग प्रलि 

वडा रु १ िाखको दरिे बजटे लनकास गररएको लथयो । खेिकुदका अतय गलिलवलिहरुमा थथानीय लवद्यािहरुमा 

बार्षयक रुपमा हुन ेराष् िपलि रसनंग लशपड छनौट प्रलियोलगिा हुने गरेको छ । भलिवि, फुटबि, टेलबि टेलनस, 

कक्रकेट जथिा खेिहरु थथानीय युवाहरुमाझ िोकलप्रय रहकेो छ । 

 

२.३.५ िैंलगक समानिा िथा सामालजक समावशेीकरण 

 

गौरादह नगरपालिकाको कुि जनसंययामा (६०५९८) पुरुषको संयया २८७८२ (४७.५%) र मलहिाको संयया 

३१८१६ (५२.५%) रहकेो छ भने समग्र िैंलगक अनुपान ९०.४६ रहकेो छ । नगरपालिकामा ५ बषय मुलनका 

बािवालिकाहरुको िैंलगक अनुपाि १०५.०५५ छ जसमा बािकको जनसंयया २३४८ र बालिकाको जनसंयया 

२२३५ छ । नगरपालिकामा १४-४५ बषय उमेर समुहका यवुाहरुको संयया कुि जनसंययाको ३९.४% छ । आर्थयक 

रुपिे सकक्रय उमेर समुहका (१५-६४ बषय) मालनसहरुको संयया कुि जनसंययाको ४५.७% छ । त्यसैगरी ६०-

७० बषय उमेर समुहका मालनसहरुको संयया कुि जनसंययाको ६.५% र ७० बषय भतदा मालथका मालनसहरुको 

संयया ४.७% छनू् । राजवंशी, सतथाि, िाजपुररया नगरपालिकाका आकदवासीहरु हुन जसको जनसंयया क्रमश 

६.९%, ५.२% र ७.२ छ । कामी र दमाई जथिा अत्यति लसमातिकृि र लपछलडएका मालनसहरुको संयया क्रमश 

२.१% र २.३% छ । नेपािी, राजवंशी, िाजपुररया नगरपालिकामा बोलिने मुयय भाषाहरु हुन । कुि 

जनसंययाको ९७.६८% मा कुनैपलन प्रकारको अपांगिा छैन भने कुनै एक प्रकारको अपांगिा हुने जनसंयया 

२.३२% रहकेो छ । नगरपालिकामा जमीन र र्रमा मलहिाको थवालमििाई हदेाय जमीनमा १७.५% र र्रमा 

२१.३% मात्र मलहिाको थवालमि देलखतछ । त्यसैगरी मलहिा र्रमुिी भएको पररवार १६.२% र पुरुष र्रमुिी 

भएको पररवार ८३.८% रहकेो छ । नगरपालिकामा िैंलगक समानिा िथा सामालजक समावेशीकरणको अवथथा 

हदेाय नगरपालिकामा ४८ जना जनप्रलिलनलिहरु रहकेा छन जसमा पुरुष जनप्रलिलनलिहरुको संयया २७ 

(५६.२५%) र मलहिा जनप्रलिलनलिहरुको संयया २१ (४३.७५%) छ।  
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२.४ पवूायिार िथा शहरी लवकासको अवथथा 
 

२.४.१ वथिी, आवास, भवन िथा सावयजलनक लनमायण 

 

गौरादह नगरपालिकाको वथिीहरु छररएर रेहका छन । राजमागय र सडक छेउका वथिीहरु भने सडक आसपास 

रेखाकार रुपमा लवकास भएको पाईतछ । गौरादह बजार, लडपुचौक, ग्वािडुधबा, गुरुङचौक, थकुिचौन, वैगुनिरुा, 

दिुािी बजार, दामुना बजार, डोरामारी नगरपालिकाका मुयय वथिीहरु हुतछ । यथिा मुयय बजार क्षेत्रका 

वथिीहरु भने सडकको दायााँबााँया बाक्िो रेखाकार रुपमा लवकास भएक छनू् ।  

 

नक्शा 8: गौरादह बजार र लडपुचौकको भू-उपग्रह नक्शा 

 

नगरपालिकामा अवलथथि र्रहरुको वनावटिाई हदेाय सबैभतदा बढी जथिा पािािे छाएका र्रहरु ६८.२% 

(८२३२) छनू् भने दोस्रोमा फुस/परािको छानो भएको र्रहरु २३.९% (२८८१) छनू् । आरसीसी छानो भएका 

पक् की र्रहरुको संयया ५.४% (६५६) छ । काठको अभाव र बढदो मूपयसंगै पक् की ढिाने र्रहरु बत न ेक्रम 

पलछपिो समयमा क्रमश बढदै गैरहकेो छ । नगरपालिकाका मुयय सडक र पााँडाजुाँगी-गौरीगंज राजमागयिे छोएका 

क्षेत्रहरु िगायि गौरादह बजार, लडपु चौक, ग्वािडुधबा, थकुिचौन, वैगुनिुरा, दामुना, दिुािी जथिा बजारहरुमा 

अलिकांश र्रहरु पक् की छनू् । यो ि्याङ्क १० बषय अलर्को रालष् िय जनगणना २०६८ को भएकोिे हाि पक् की 

र्रहरुको संयया लनक् कै िेरै रहकेो अनुमान िगाउन सककतछ । नगरपालिकाबाट वैदेलशक रोजगारीमा जान े

युवाहरुको संयया लनक् कै िरैे भएको र वैदेलशक रोजगारबाट प्राप् ि हुन ेलवपे्रषणको ठूिो लहथसा र्र लनमायणमा 

प्रयोग हुने भएकोिे लवगि ५-७ बषयमा नयााँ र्रहरु बत ने क्रममा लिब्रिा आएको छ भने यथिा र्रहरु अलिकांश 

आरसीसी संरचना या ईटा ढंुगाको गारो र जथिापािाका छाना भएका छनू् ।  
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िालिका 23: छाना अनुसार र्रको वनावट 

क्र.स. छानोको प्रकार र्रिुरी संयया प्रलिशि 

१ फुस/परािको छानो २८८१ २३.९ 

२ जथिा पािा ८२३२ ६८.२ 

३ टायि थिेट ४३ ०.४ 

४ आरसीसी ६५६ ५.४ 

५ काठ/फिेक ३५ ०.३ 

६ अतय १५५ १.३ 

७ उपिेख नभएको ६८ ०.६ 

जम्मा १२०७० १००.० 

स्रोिः रालष् िय जनगणना, २०६८   
 

नगरपालिका लभत्र सावयजलनक लनमायण अतिरगि सरुलक्षि नागररक आवास लनमायण, लवपत नको िालग र्र लनमायण 

कायय, कायायिय भवन लनमायण, थवाथ्य भवन लनमायण, सामुदालयक भवन/मठमलतदर लनमायण, जेष् ठ नागररक 

चौिारी, बजारको सटर/टहरा लनमायण, सडक बिी जडान, सामुदालयक शौचािय आकद जथिा काययहरु हुाँदै 

आईरहकेो छ । नगरपालिकामा हािसम्म भएका सावयजलनक लनमायणको कायय िालिका २४ मा प्रथिुि गररएको 

छः 

 

िालिका 24: सावयजलनक लनमायणको लववरण 

क्र.स. योजना/काययक्रम संयया 

१ सुरलक्षि नागररक आवास (रटनको छानो छाप् ने कायय) ७१७ 

२ लवपत नको िालग र्र लनमायण कायय ५० 

३ कायायिय भवन लनमायण १२ 

४ थवाथ्य भवन ४ 

५ सामुदालयक भवन/मठमलतदर लनमायण १३४ 

६ जेष् ठ नागररक चौिारी ९ 

७ बजारमा सटर/टहरा लनमायण १८ 

८ लवद्याियको शौचािय ८ 

९ सावयजलनक शौचािय १५ 

१० सडक बलि जडान २३ 

स्रोिः गौरादह नगरपालिका, २०७८ 

 

२.४.२ सडक, पिु िथा यािायाि 

 

गौरादह नगरपालिका पुवी िराईको समथि भू-भागमा अवलथथि भएकोिे नगरपालिकाको सवै वडा र अलिकाशं 

वथिीहरुसम्म सडकको राम्रो पहुाँच पुगेको छ । नगरपालिकािाई उिर दलक्षण पााँडाजुाँगी-गौरीगंज राजमागयिे पूवय 

पलश् चम महतेर राजमागय र हुिाकी राजमागयसंग जोडेको छ । गौरादह नगरपालिका महतेर राजमागयबाट ३ ककलम 

दलक्षणमा रहकेो छ । गौरीगंज-पााँडाजुंगी राजमागयको १६ ककलम खण्ड यस नगरपालिकामा पदयछ । त्यसैगरी महतेर 
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राजमागयको दिुे हुाँदै लशवगंज-पााँचगााँछी-महाभारा-कोहवरा सडकिे समेि गौरादह नगरपालिकािाई महतेर 

राजमागयसंग जोडेको छ । नगरपालिकाको एकककृि शहरी लवकास योजना २०७५ अनुसार गौरादह 

नगरपालिकामा कुि ५६२.४७ ककलम सडक रहकेो छ जसमा कािोपत्रे सडक ३७.७० ककलम (६.७%), ग्राभिे 

सडक ४९०.४७ ककलम (८७.२८%) र कच् ची सडक ३३.८२ ककलम (७.०७%) छ । यस लहसाबिे हदेाय 

नगरपालिकाको सडक र्नत्व ३.७६ ककलम प्रलि वगय ककलम छ । 
 

 

नक्शा 9: नगरपालिको लवद्यमान सडक सजंाि नक्शा 

 

िालिका 25: सिह अनुसार सडकको लववरण 

क्र. स. सडकको प्रकार िम्वाई प्रलिशि 

१ कािोपत्र े ३७.७ ६.७० 

२ िुिे ३३.८२ ६.०१ 

३ ग्राभेि ४९०.९५ ८७.२८ 

जम्मा ५६२.४७ १००.०० 

स्रोिः गौरादह नगरपालिका, २०७८ 
 

नगरपालिका लभत्र रहकेा अलिकांश सडकहरुमा सडक िाइट, िाकफक लचतह, िेन मार्कय ङ, रेलिङ, जेब्रा क्रलसङ, 

साइड डे्रन, िाकफक िाईट जथिा आिारभिू सडक पूवायिारहरुको कमी रहकेो देलखतछ । साइड डे्रन, सडक बिी र 



गौरादह नगरपालिकाको आवलिक योजना - २०७९ 
(अलतिम प्रलिवेदन) 

पाना | 32 

 

जेब्रा क्रलसङ भने केलह मुयय बजार क्षेत्रमा पाईतछ िर लनयलमि ममयि संभार हुन सकेको छैन । बस, िक, ियाक्टर, 

लजप, भ्यान, अटो, ई-ररक्सा मोटरसाईकि, कार आकद यहााँका लनयलमि सवारी सािनहरु हुन । गौरादह 

बजारबाट पूवयका लवराटनगर, ईटहरी, िरान, दमक, लविायमोड, काकडलभट्टा र भरपुर जथिा शहरहरुमा लनयलमि 

बस र माइक्रो बस सेवा सचंािनमा रहकेो छ भने राजिानी काठमाण्डौ जाने िामो दरुीका ठूिा बस र 

माईक्रोबसहरु समेि संचािनमा रहकेो छ । दलक्षणको गौरीगंज बजारबाट चपने बस सवेािे समेि नगरवासीहरु 

िाभालतवि भएको देलखतछ । िर यािायािको सलह व्यवथथापन हुने सकेको छैन भने नगरपालिकामा आिुलनक 

बसपाकय  र बस थटेण्डहरुको समेि अभाव रहकेो छ । नगरपालिकासंग जोलडएका मुयय यािायाि रुटहरु र बस 

थटेण्डहरुको लववरण लनम् न वमोलजम रहकेो छः 
 

िालिका 26: नगरपालिकासंग जोलडएका मुयय यािायाि रुट र बस थटेण्ड 

क्र.स. यािायाि रुट बस थटेण्ड 

१ गौरीगंज-पााँडाजुंगी पानी टंकी, जोरपुर र जुरोपानी 

२ थकुिचौन-दमक थकुिचौन 

३ शलनश् चरे-दमक शलनश् चरे 

४ चप्रामारी-दमक चप्रामारी 

५ लडपुचौक-गौरीगंज  

६ 
लडपुचौक-काठमाण्डौ, लबराटनगर, काकडलभट्टटा, 

दकम, भरपुर, िनकुट्टा, िरान 

लडपुचौक, लसिापुरी, चैि ेचौक, गुरुङ 

चौक, बेिडााँगी, लसिापुरी लमि 

७ बजार चौक-ठकठके बजार चौक 

८ लडपु चौक-वैगुनिुरा लडपु चौक 

९ दामुना, वडा नं ४ - दमक 

डोरामारी, मुजुवा, जोरर्रे चौक, लमिन 

चौक, लचउरा लमि चौक, मनकामना 

चौक 

१० दामुना-वडा नं ४-लबराटनगर  

११ गौरीगंज-वडा नं ४-दमक  

१२ डोरामारी-लवराटनगर  

१३ गौरीगंज-वडा नं ३-दमक लडपु चौक 

१४ 
गौरीगंज-वडा नं ३-काठमाण्डौ, काकडलभट्टा, 

ईिाम, िरान, लहिे, भरपुर 
 

१५ 
लडपुचौक-खरेिडााँडा-वरगाछी-दिुािी-गौरीगंज 

सडक 
दिुािी बजार, लडपुचौक 

१६ 
लडपुचौक-िोलवलनया-ससंहदेवी-दगुायदेवी प्रालव-

जाम्वाडी-दिुािी-गौरीगंज 
लडपुचौक, ससंहदेवी, जाम्वाडी 

१७ 
लडपुचौक-गुरााँशचौक-मसानर्ाट-मझुवा-

डोरामारी-चप्रामारी-औिोलगक ग्राम 

लडपुचौक, गुरााँशचौक, मझुवा, 

डोरामारी, चप्रामारी, वािुवाथान 

स्रोिः थथिगि सवेक्षण, २०७८ 
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नक्शा 10: नगरपालिकाको पूवायिार नक्शा 

 

२.४.३ लवद्यिु िथा वकैलपपक उजाय 

 

नगरपालिकाको सम्पूणय वडाहरुमा लवद्युि सेवा पुगेको छ । िर गुणथिररय िातसफरमर र प्रसारण िाईनको 

अभावमा ग्रामीण क्षेत्रमा भोपटेज कम हुने र लवद्युि अवरुद्ध भैरहने समथया लवद्यमान छ । लवगिमा विीको िालग 

मरट्टिेि प्रयोग हुन ेगरेको लथयो िर नगरपालिकाका वडा र ग्रालमण वथिीहरुमा लवद्युि सेवा पुगेसगै लबजुिी 

विीको िालग प्रयोग हुाँदै आईरहकेो छ । रालष् िय जनगणना २०६८ का अनुसार नगरपालिकाको ८१.५% 

र्रिुरीि ेबिीको िालग लबजिुी प्रयोग गदयछनू् । अलर्पिो रालष् िय जनगणना सम्पत न भएको १० बषय भसैकेकोि े

हाि विीको िालग लवजुिी प्रयोग हुन ेर्रिुरीहरुको संययामा उपिेयय वृलद्ध भएको छ भने विीको िालग मरट्टिेि 

प्रयोग गने र्रिुरीहरु िगभग शुतय जथिै भसकेको छ । विीको िालग व्यायोग्यास र सोिार जथिा वैकलपपक उजाय 

प्रयोग गने र्रिुरीहरु भने अत्यति तयून रहकेो छ ।  
 

िालिका 27: विीको िालग प्रयोग हुने इतिनको स्रोि 

क्र.स. इतिनको स्रोि र्रिुरी प्रलिशि 

१ लबजुिी ९८३२ ८१.५ 

२ मरट्टिेि २०२६ १६.८ 

३ वायोग्यास ७४ ०.६ 
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४ सोिार ५६ ०.५ 

५ अतय ४९ ०.४ 

६ उपिेख नभएको ३३ ०.३ 

जम्मा १२०७० १००.० 

स्रोिः रालष् िय जनगणना, २०६८ 
 

२.४.४ सचूना, सचंार िथा प्रलवलि 

 

गौरादह नगरपालिकामा सूचना, संचार र प्रलवलिको प्रयोग व्यापक रुपमा बढदै गैरहकेो छ । लवगिमा पत्रपलत्रका, 

रेलडयो र बजार क्षेत्रका केलह र्रिुरीमा रहकेा टेलिलभजन नै सचूना र सचंारका प्रमुख सािन लथए । पत्रपलत्रकामा 

पलन सबै र्रिुरीको पहुाँच लथएन । राजिानी काठमाण्डौ र लबराटनगरबाट प्रकालशि हुने पत्रपलत्रकाहरु प्रकाशन 

भएको केलह कदनमा गौरादह बजार आईपुग्थे । रालष् िय जनगणना २०६८ को ि्याङ्क अनुसार कररब ५१% 

र्रिुरीमा रेलडयो लथयो भन े टेलिभजन हुने र्रिुरीहरु ६०.८% लथयो । केवि टेलिलभजन ३.२% र्रिरुीमा 

मात्र लथयो र ईतटरनेट हुने र्रिुरीहरु २.६% लथयो । िर लवगि १० बषयमा यो संययामा व्यापक वृलद्ध भै हाि 

प्राय सबैजसो र्रहरुमा केवि टेलिलभजन पुगेको अवथथा छ । र्रका प्रत्येक वयथक सदथयहरुसंग मोवाईि फोन 

रहकेो छ भन ेथमाटय फोन प्रयोगकिायहरुको ईतटरनेट पहुाँच समेि उपिेयय मात्रामा बढेको छ । थथिगि सवेक्षणको 

क्रममा नगरपालिकाका वडा र वथिीहरुमा नीलज कम्पनीहरुको ईतटरनेट नेटवकय  नगरवासीहरुको र्रर्रमा 

लवथिार भएको देलखएको लथयो । यसबाट के देलखतछ भने हाि नगरवासीहरुिे ईतटरनेट सेवा समेि लनयलमि 

प्रयोग गदै आईरहकेा छनू् । ईतटनरनेटको बढदो प्रयोग र सहज पहुाँचसंगै देश लवदेशका समाचार र सचूनाहरुसंग 

नगरवासीहरु लनयलमि अद्यावलिक हुन ेगरेका छनू् । नगरपालिकाबाट वैदेलशक रोजगारीको िालग ठूिो संययामा 

युवाहरु लवदेश गएको र देश िथा लवदेशमा भएका आफतिहरुसंग कुरा गनय समेि ईतटरनेटको प्रयोगमा व्यापक 

वृलद्ध हुाँदै गैरहकेो छ ।  
 

िालिका 28: र्रिुरी अनसुार सचूना िथा संचारका सािनको प्रयोग 

क्र.स. सूचना िथा संचारका सािनहरु र्रिुरी प्रलिशि 

१ रेलडयो ६१३८ ५०.९ 

२ टेलिलभजन ७३४० ६०.८ 

३ केवि टेलिलभजन ३८२ ३.२ 

४ कम्प्युटर ३१९ २.६ 

५ ईतटरनेट १०७ ०.९ 

६ टेलिफोन ४३१ ३.६ 

७ मोवाइि फोन ८५२० ७०.६ 

८ कुि र्रिुरी १२०७० १००.० 

स्रोिः रालष् िय जनगणना, २०७८ 
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राजिानी काठमाण्डौ िगायि पूवी िराईका ठूिा शहरहरुबाट प्रकालशि हुन ेप्राय सवैजसो पत्रपलत्रकाहरु गौरादह 

िगायि नगरपालिकाका अतय मुयय बजारहरुमा उपिधि हुने गरेको छ । गौरादह नगरपालिकामा रहकेो एफ.एम 

समेि नगरवासीहरु लनयलमि सुत ने गरेका छन । 
 

२.५ वन, वािावरण िथा लवपद जोलखम तयनूीकरण र व्यवथथापनको अवथथा 
 

२.५.१ वन िथा जलैवक लवलवििा 

 

समथि भूमी र समान ककलसमको जिवायु भएको भएिापलन गौरादह नगरपालिकामा पाईने लजवजतिु िथा 

वनथपलिहरुमा लवलवििा पाईतछ । नीलज थिरबाट रोलपएका रुख लवरुवा, वगैचा आकद िै नै गौरादह 

नगरपालिकाको हररयािी क्षेत्रिाई प्रलिलनलित्व गदयछ । यथिा हररयािी क्षेत्रहरुमा रुखहरुको क्िथटर 

नगपालिकाको कुि क्षेत्रफिको ४.५४%, र्ााँसे क्षेत्र १.८% र वैगचाहरुको क्षेत्र ०.३३% छ । नगरपालिका लभत्र 

वन क्षेत्र नगरपालिकाको कुि क्षेत्रफिको ०.०९% मात्र छ । गौरादह नगरपालिकामा १५-२० वटा नीलज थिरमा 

रुख रोलपएका हररयािी क्षेत्रहरु छन जहााँ कृलष कायय समेि हुने गरेको छ । जसिे गदाय यथिा क्षेत्रहरु कृलष र वनको 

एकककृि क्षेत्रको रुपमा रहकेो छ । केलह िार्मयक थथिको पररसरमा समेि वनको स-साना क्षेत्रहरु लवकास भएका 

छनू् । महाराजथान यथिा क्षते्रहरुको उदाहरण हो । नगरवासीहरुिे आफ्नो नीलज जमीनमा लससौ, रटक, कदम, 

मसिा जथिा रुख लवरुवाहरु रोपेका छन भने बााँसका स-साना झ्याङहरु पलन यत्रित्र पाईतछ । काठ, दाउरा, डााँि े

र्ााँसको िालग यथिा वोटलवरुवाहरु प्रयोग हुने गरेको छ । आाँप, लिलच, कटहर, अम्वा, मेवा, नररवि, सुपाडी 

आकद फिफुिका बोटलवरुवाहरु बगैचाको रुपमा लबकास भएको पाईतछ । इलपि, बकाईनो, बडहर आकद डााँि े

र्ााँसको रुपमा प्रयोग हुन ेप्रजािीका बोटलवरुवाहरु समेि थथानीयवासीहरुि ेआफ्नो खेिमा रोपेका छनू् । बााँस, 

खयर, लससौ जथिा रुख लवरुवाहरु भन ेलवशेष गरेर बााँझो िथा सुयखा जमीन, नकद ककनार, कुिो िथा नहरको 

ककनार, बााँि क्षेत्र आकदमा रोलपएको छ । थयाि, खरायो, लखरलखरे, ढााँडे लवरािो, गोहोरो यहााँ पाईने जंगिी 

जनावारहरु हुने भने बकुपिा, काग, भंगेरा, रुप्पी, ढुकुर, परेवा, हााँस, कुखुरा आकद जथिा पंक्षीहरु यस 

नगरपालिकामा पाईतछ ।  
 

 

फोटो 6:  ककथ न ेखोिा वडा १ मा नीलज थिरमा िगाईएको लससौ (बााँया) र वडा ७ मा िगाईएको रटक (दााँया) 
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२.५.२ भसूरंक्षण िथा जिािार व्यवथथापन 

 

गौरादह नगरपालिका िराईको समथि भू-भागमा अवलथथि छ । यहााँका अलिकांश वथिी सडकको दााँयाबााँया 

रेखाकार रुपमा लवकास भएको पाईतछ भने वथिीहरु कृलष भूलम आसपासमा समेि लवकास भएको देलखतछ । लडपु 

चौक, गौरादह बजार, ग्वािडुधबा, थकुिचौक, बुिबारे, दामुना, वैगुनिरुा जथिा नगरपालिकाका मुयय वथिीहरु 

हुन । यथिा वथिीहरु सडक चौक र आसपासमा लवकास भएका छनू् भने अतय वथिीहरुको िुिनामा बाक्िा र 

गजुमुज्ज परेका छन । नगरपालिकाको भू-उपयोगको अवथथािाई हदेाय ८०% भतदा बढी भू-भाग कृलष भूलमको 

रुपमा प्रयोग भएको पाईतछ भने मुयय बजार र वथिी क्षते्रिे नगरपालिकाको कररब ५% भू-भाग ढाकेको छ । 

समथि भू-भाग भएको र मुनसुनको अत्यलिक प्रभाव क्षते्रमा पने भएकोि ेबषायिको समयमा नगरपालिकामा 

बाढी, डुबान, भू-क्षय र नकद कटानको समथया हुने गरेको छ । यथिा प्राकृलिक प्रकोपबाट नगरपालिकाको वथिी 

र कृलषयोग्य जमीनको संरक्षणमा समेि ठूिो चनुौिी हुने गरेको छ । नगरपालिकामा रहकेा गौरीया खोिा, रिुवा 

खोिा, ककथ ने खोिा, रामचतरे खोिा, डोरामारी खोिा आकदबाट बषायिको समयमा नगरपालिकाका वथिी, खेि 

र बजारहरु डुबान हुनको साथै बाढीको समेि जोलखम हुन ेगदयछ । रिुवा, ककथ ने र गौरीया खोिाबाट बषेनी नकद 

कटानका साथै आसपासका वथिीहरुमा डुबानको समथया समेि हुने भएिापलन थथानीय खोिानािाहरुको उलचि 

व्यवथथापन र सरंक्षण कायय हुन सकेको छैन । नगरपालिकाबाट नकद िटबति र लनयतत्रणको िालग केलह कामहरु 

भएको भएिापलन त्यो पयायप् ि हुने सकेको देलखदैन । त्यसैगरी नगरपालिकाको वडा नं ३ को ससंहदेवी टोिमा 

रहकेो लिमलिमे होिी लसमसार िगायि दह पोखरी, अपटा खााँडी, चतद ु लसमसार र ११ लबगाह क्षेत्रफिमा 

फैलिएको गौरादह पोखरी यहााँका मुयय जिािार क्षेत्रहरु हुन । उलचि संरक्षणको अभावमा यथिा जिािार 

क्षेत्रहरु लवथिारै सुक्दै र नालसदै गैरहकेा छनू् । गौरादह बजारमा अवलथथि गौरादह पोखरीमा भने हािैका 

बषयहरुमा नगरपालिकाबाट पोखरी सरंक्षणका कामहरु भएका छन । नगरपालिकाको जिािर मुययिया 

नगरपालिकाको पलश् चम कदशामा रहकेो रिुवा र पूवी कदशामा रहकेो कतकाई गरी दईु वटा नकद प्रणािीमा 

आिाररि छनू् । 

 

२.५.३ वािावरण व्यवथथापन िथा जिवाय ुपररवियन अनकुूिन 

 

नगरपालिकाको अलिकांश वथिीहरु ग्रामीण प्रकृलिका भएको, प्रदषुणजतय ठूिा उद्योगहरु नभएको, प्रशथि खुपिा 

क्षेत्र र हररयािी समेि भएकोिे समग्रमा नगरपालिकाको वािावरण थवच्छ र सफा रहकेो छ । िर बढदो 

शहरीकरण र जथाभावी रुपमा भैरहकेो वथिी लवकासि ेनगरपालिकाको वािावरणमा चुनौिी समेि सृजना हुाँदै 

गैरहकेो छ । वािावरण व्यवथथापन र जिवायु पररवियन एक अकायसंग सम्बलतिि भएकोिे वािावरण 

व्यवथथापनमा चुनौिीसंगै जिवायु पररवियनका असरहरु समेि क्रमश देलखदै जाने गदयछ । जसि े गदाय 

नगरपालिकािे थथानीय वािावरणिाई संरक्षण गनयको िालग फोहोरमैिा व्यवथथापनमा संर्न रुपमा काम 

गनुयपने देलखतछ । फोहोरमैिा व्यवथथामा मुययिया खरेजाने पानी (Waste water) र फोहोरमैिा व्यवथथापनिाई 

(Waste management) एकककृि रुपमा लिएर जानुपने हुतछ ।  

 

गौरादह नगरपालिकामा आजसम्म एकककृि फोहोरमैिा व्यवथथापन प्रणािीको लवकास भएको छैन । 

नगरपालिकाका अलिकांश र्रहरुमा फोहोरमैिा व्यवथथापनको िालग सेफ्टी टैंक िथा खापटे चपी छनू् भने र्रको 
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भातसार्र, लसतक, बेलसन िगायि िुगा िोएको र भााँडाकुाँ डा मााँझेको पानी सडक छेउको नािी, गोबरको खाडी, 

ट्युववेि िथा कुवा नलजकैको पानी जम् ने खापडोमा जाने गरेको छ । ग्रामीण भगेमा भने यथिा फोहोर पानीहरु 

र्र नलजकै खेिबारीमा जान ेगरेको देलखतछ । नगरपालिकामा हािसम्म फोहोर पानी प्रशोिन गने प्रणािी र 

पूवायिारको लवकास भएको छैन । 

 

गौरादह, लडपुचौक िगायि नगरपालिका लभत्रका अतय मुयय बजार क्षेत्रमा शहरीकरणसंगै फोहोरमैिा 

व्यवथथापन लवथिारै चुनौिी बतदै गैरहकेो छ । अलहिेसम्म पलन नगरपालिकाका अलिकांश र्रहरुिे फोहोरमैिा 

आफ्नै लहसाबिे व्यवथथापन गदै आईरहकेा छनू् । भातसा र्रबाट लनथकने बढी भएको र खेरजाने िरकारी/खानकुेरा 

आकद गाईवथिुिाई कदने गदयछन भने सडने िथा कुलहने फोहोरहरु खेिबारीमा खापडो खनी पुने गदयछनू् । प्िालिक 

िथा कागजजतय फोहोरहरु जिाउने गदयछनू् । नकुलहने लससा र अतय िािुजतय फोहोरोहरु समेि आफ्न ै

खेिबारीमा गाडने गदयछनू् । फोहोरिाई कुलहन ेर नकुलहन ेगरेर छुट्याउने चिन हािसम्म पलन लबकास हुन ेसकेको 

छैनू् । बजार क्षेत्रका अलिकांश र्रहरुिे र्रयासी फोहोरहरु र प्िालष् टक झोिाहरु खुपिा क्षेत्र, खेिबारी र सडकको 

छेउमा फापने गरेका छनू् । जसिे गदाय सडकको दााँयाबााँया रहकेो खुपिा ढि समेि जाम हुने गरेको छ । 

नगरपालिकािे केलह क्षेत्रमा डथटलबन र फोहोर फापन ेड्रमहरु राखेको भएिापलन कुलहन ेर नकुलहने फोहोर नछुरटन े

र यसरी डष् टलवनमा थुलप्रएका फोहोरोहरु लनयलमि रुपमा व्यवथथापन नहुाँदा बजार आसपास कागज, प्िालष् टक 

र फोहोरका झोिाहरुिे बजार क्षेत्र प्रदलुषि हुने थािेको छ । नगरपालिकािे समयमै फोहोरमैिा व्यवथथापनिाई 

गलम्भर ढंगिे व्यवथथापन नगने हो भन ेबढदो शहरीकरणसंगै फोहोरमैिा व्यवथथापनिे थथानीय वािावरणिाई 

समेि प्रलिकुि असर पने देलखतछ । नगरपालिकामा हािसम्म ढि र फोहोरमैिा व्यवथथापनको कदर्यकालिन 

योजना िजुयमा भएको छैन भने फोहोमैिा व्यवथथापनको िालग थथाई पयाण्डकफि साइटको व्यवथथा समेि छैन 

। नगरपालिकािे लडपु चौक र गौरादह बजार क्षेत्रमा फोहोर संकिन काययको शुरुवाि गरेको भएिापलन यो 

लनयलमि र पयायप् ि देलखदैन । 

 

 

फोटो 7: ग्वािडुधबा बजार क्षेत्रमा जथाभावी रुपमा फ्याककएको फोहोरमैिा 

 

िामो समयको अतिरािमा जिवायुका लवलभत न ित्वहरुमा आएको औसि पररवियनिाई जिवायु पररवियन 

भलनतछ र यो पररवियन प्राकृलिक प्रकृया हो । पृ्वीको वायुमण्डिमा िापक्रम र्टने वा बढने प्रकक्रयाका कारणि े

गदाय नै जिवायु पररवियन हुतछ । हररि गृह ग्यासको बढदो उत्सगयन जिवायु पररवियनको मुयय कारण हो । यस 

बाहके वन लवनाश र क्षयीकरण, औिोलगकरण, वन डढेिो, भू-उपयोग पररवियन, लजवाश्मा ईतिनको बढदो प्रयोग 
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िथा शहरीकरण जिवायु पररवियनका कारणहरु हुनू् । गौरादह नगरपालिकामा जिवायु पररवियनका ठूिा कारक 

ित्वहरु नभएको भएिापलन लवश् वव्यापी कारणहरुिे गदाय अलनयलमि बषाय, कृलष बालिमा लवलभत न प्रकारका नयााँ 

नयााँ रोगहरु आउने, िामो समय सुयखा खडेरी हुने, बाढी, कटान/भूक्षय, थथानीय लसमसार क्षेत्रहरु सुक् ने जथिा 

र्टनाहरु देखा पनय थालिसकेका छनू् । जिवायु पररवियनका यथिा प्रभावहरु कम गनकेो िागी नगरपालिकाि े

वन िथा वािावरण मतत्रािय द्वारा िजुयमा गररएको थथानीय अनुकुिन कायययोजना खाका २०७६ िाई समेि 

आत्मसाथ गरी नगरपालिकाको जिवायु पररवियन अनुकुिन कायययोजना िजुयमा गनुयपने देलखतछ । साथै 

नगरवासीहरुिाई जिवायु पररवयन सम्बतिी सचेिना काययक्रमहरु लनयमलि रुपमा संचािन गरी जिवाय ु

पररवियन तयूनीकरण िथा अनुकुिनका लनम् न उपायहरु अविम्वन गनुयपने छ ।  

 

▪ वृक्षारोपन िथा वन संरक्षण गने । 

▪ थथानीय इटा उद्योगहरुिाई मानव वथिीहरुबाट टाढा थथानातिरण गने । 

▪ नगरपालिका लभत्र जोलखमपूणय अवथथामा रहकेा क्षेत्र र समुदायको पलहचान र प्राथलमकककरण गरी 

अनुकुिुन योजना ियार गन ेर सोको क्रमश कायायतवयन गदै िैजाने । 

▪ वैकलपपक लजलवकोपाजयनको उपायहरुको खोजी गने । 

▪ जनचेिना अलभवृलद्ध र प्रकोप जतय थथानहरुको पलहचान गरी सो थथानमा प्रकोप पूवय ियारी जथिा पूवय 

सूचना प्रणािी जडान गने । 

▪ बािी िगाउने ढााँचामा पररवियन गन ेिथा पररवर्ियि जिवायुसंग प्रलिरोि गनय सक् ने प्रजािी जथिा 

सुयखा सहने प्रजालिका वािीहरुिाई प्रोत्साहन गने । 

▪ लबमा, आकलथमक िथा अनुकुिन कोषको व्यवथथा गन े। 

▪ पररवर्ियि जिवायुमा अनुकुिनपूवयक वाच्नका िालग थथानीय व्यलक्तहरुिे गरेका काययहरुको पलहचान 

गरी त्यसको लवकास र आदान प्रदान गने । 

▪ लवलभत न प्रलवलि लवथिार गने जथिै आकाशे पानी संकिन, ससंचाई पोखरीको लनमायण, बायो 

ईलतजलनयररंग, सुिाररएको चुिो प्रयोग गने, वायु उजायको प्रयोग गने, सौयय उजायको प्रयोग गने, प्िालिक 

र्रको प्रयोग गने, वैकलपपक लवद्युलिय सािनको प्रयोग गने, गोबर ग्यासको प्रयोग गने, ईनार आकदको 

प्रयोग गने । 

 

२.५.४ महामारी िथा लवपद व्यवथथापन 

 

गौरादह नगरपालिकामा गमी र बषायिको समयमा झाडा पखािा र हजैा जथिा प्रकोपहरु बेिा बेिा हुने गरेको 

छ भने जाडोको समयमा लशििहरिे समेि सिाउने गरेको छ । िर यथिा प्रकोपहरुबाट मानलवय क्षलि भने तयून 

हुने गरेको छ । नगरपालिकाका थवाथ्य केतरहरुबाट झाडापखािा र हजैाहरु सम्बतिी सचेिना काययक्रम र 

थवाथ्य लशलवरहर सचंािन हुन ेगरेको देलखतछ िर प्रदेश र केतर सरकारबाट भन ेयसको रोगथाम र उपचारको 

िालग खासै काययक्रमहरु हुन सकेको छैन । िर कोलडभ-१९ को महामारीबाट भन े यस नगरपालिका समेि 

नराम्रोसंग प्रभालवि भएको लथयो । कोलभड-१९ को रोकथाम िथा व्यवथथापनको िालग नगरपालिकािे एक 

“कोलभड-१९ संकट रोकथाम िथा प्रलिकायायत्मक व्यवथथापन सलमलिको” गठन गरेको लथयो । उक्त सलमलि माफय ि 
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नगरपालिकािे कोलभड-१९ व्यवथथापनको िालग ३५ शैयाको एक आईसोिसेन केतर लनमायण गरेको लथयो । साथ ै

नगरपालिकाबाट संक्रलमि र उनीहरुको पररवारिाई माथक, थयालनटाईजर लविरण गररएको लथयो । कोलभड 

महामारीको समयमा नगरपालिका िगायि मुयय बजार केतरहरुमा सचेिना काययक्रमहरु गररएको लथयो । 

नगरपालिकाको पलछपिो अपडेट (२०७८/०२/१४) अनुसार यस बषयको कोलभड-१९ को नयााँ भेररयतट शुरु 

भएदेलख नगरपालिकाको रेकडयमा रहकेा मध्ये कुि संक्रलमिको संयया १९३, संक्रमण मुक्त भएका मालनसहरुको 

संयया ४४, झापा िथा मोरङका लवलभत न अथपिािहरुमा उपचाराथय लबरामीहरुको संयया १९, होम 

अईसोिेसनमा रहकेाको संयया १४५ लथयो भने ६ जना संक्रलमिहरुको मृत्यु भएको लथयो । 
 

बाढी, नकद कटान र डुबान गौरादह नगरपालिकामा बषेनी आईपुने मुयय लवपदहरु हुन । यथिा लवपद 

व्यवथथापनको िालग नगरपालिकािे केलह थथानमा बाि बाध् ने, वृक्षारोपण गने, सचिेना काययक्रमहरु संचािन 

गने जथिा काययक्रमहरु संचािन गने गरेको भएिापलन हािसम्म नगरपालिकािे नगर क्षते्रलभत्रका लवपद क्षेत्रहरुको 

पलहचान गरी यथिा लवपद व्यवथथापनको िालग कायययोजना र काययलवलि भने िजुयमा गरेको छैन । नगरपालिका 

भएर बग् ने रिुवा, ककथ न ेर गौरीया खोिाबाट हुन ेनकद कटान, डुबान र बाढीिे बषनैी सैयौ र्रहरु डुबान हुन े

गरेको छ भने खेिीयोग्य जमीनहरु समेि कटान भहैरेको छ । त्यसैगरी रामचतरे र डोरामारी खोिािे पलन यथि ै

लवपदहरु पयाउने गरेको छ । रामचतरे र डोरामारी खोिािे मुययिया बरगााँछी पुछार, मसानर्र देलख गैरीगाउाँ , 

बंगडे, डोरामारी, मुजुवा, मैदान र्ोपा र िरिरे वथिीहरुिाई प्रभाव पाने गरेको छ भने आसपासका वथिीहरु 

वषायिको समयमा ३-४ कदनसम्म समेि डुबानमा पन ेगरेको छ । यथिा डुबानमा पने कृलष योग्य जमीनमा वािुवा 

र ग्रेगर थुलप्रनािे कृलष जमीनको उवयरा शलक्त समेि ह्रास हुने गरेको छ । नगरपालिकाका वडा नं १, ४ र ५ मा 

बषेनी डुबान भै वािुवा थुलप्रने गरेको छ । लव.स. २०७४ को ककथ ने खोिामा आएको बाढीिे िोकदया, लबजवा, 

जामबाडी र दिुािी क्षेत्रको कृलष योग्य जमीन ३-४ कदनसम्म डुबाएको लथयो । नगरपालिकामा बसेनी हुन े

बाढीबाट नगरवासीहरुको भौलिक सम्पलि िगायि वािावरलणय लवनास समेि हुने गरेको छ । यथिा लवपदहरुको 

व्यवथथापनको िालग नगरपालिकामा लवपद व्यवथथापन प्रलिकायय सलमलि भने गठन ेभएको िर उक्त सलमलिि े

आवश्यक कोष र बजेटको अभावमा सकक्रय रुपमा काम गनय भन ेसकेको छैन । गमीको समयमा नगरपालिकामा 

केलह आगािागीका र्टनाहरु समेि हुने गरेका छ । नगरपालिकाको लवगि १० बषयको आगािागीको र्टनािाई 

हदेाय १४ र्रपररवार आगािागीबाट प्रभालवि भएको देलखतछ भने १० र्र पूणय रुपमा क्षलि भएको छ । कररब ५ 

करोड जलिको भौलिक सम्पलि नष् ट भएको छ । झुपडी, सझंगटी र काठको र्रहरुमा प्रायजसो आगािागीका 

र्टनाहरु हुन ेभएिापलन लबजुिी सट भएर पक् की र्रहरुमा आगािागीका र्टनाहरु समेि लछटफुट रुपमा हुन े

गरेको छ । यथिा आगािागीका र्टनाहरु लनयतत्रणको िालग नगरपालिकामा हाि १ दकमि रहकेो छ । बाढी, 

डुबान, नकद कटान, आगािागी बाहके हुरीबिास, अलसना पानी, चट्याङ जथिा प्रकोपहरु पलन बेिा बखिमा हुन े

गरेको छ । लबगि १० बषयको ि्याङ्क हदेाय नगरपालिकामा चट्याङबाट ३ जना मालनसको मृत्यु भएको छ । 

 

नगरपालिकािे लवपद व्यवथथापनिाई थथानीय सरकारको मुयय लजम्मेवारीको रुपमा लिई लवपद व्यवथथापन 

कोषको गठन गने नीलि लिएको छ । आगािागी, पलहरो, डुबान, नकद कटान यहााँका प्रमुख लवपदहरु भएिापलन 

यथिा लवपदहरुबाट लवगि ४ बषयमा कुनै मानलवय क्षलि भएको छैन । िर चट्याङबाट भने मालनसहरुको मृत्य ु

भएको देलखतछ । नगरपालिकािे लवपद तयूलनकरणको िालग सडक िगायि अतय पूवायिार लनमायण गदाय 
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वािावरणीय प्रभाव मूपयाङ्कनिाई अलनवायय गरेको छ । सब ै वडामा प्राकृलिक प्रकोप जनचिेना काययक्रम 

संचािन गन े िथा लवपद तयूलनकरण र व्यवथथापनको िालग नेपाि रेडक्रस िगायि अतय सरोकारवािा 

लनकायहरुसंग सहकायय र समतवय गने नीलि लिएको छ । नगरपालिकािे भूकम्प प्रलिरोि र्र लनमायणको िालग 

भवन लनमायण मापदण्ड र भवन संलहिा िागू गरेको छ भने समय समयमा भूकम्प प्रलिरोिक र्र लनमायणको िालग 

थथालनय डकमीहरुिाई िालिम समेि कदने गरेको छ । िर यथिा िालिमहरु पयायप् ि नभएको र सूचनाको अभावमा 

सबै डकमीहरुिे सहभागी हुन नसकेको अवथथा छ । नगरपालिकामा लवपद व्यवथथापनको िालग १ व्याकहो 

िोडर र आगािागी लनयतत्रणको िालग १ दमकि रहकेो छ । लवगिका बषयहरुमा नगरपालिकामा बाढी र 

डुबानबाट भएको जनिनको क्षलिको लववरण िालिकामा २९ प्रथिुि गररएको छ । 

 

िालिका 29: नगरपालिकामा लवगिका बषयहरुमा बाढी र डुबानबाट भएको क्षलिको लववरण 

बाढी 

गएको बषय 
मुयय नकद थथान/वथिी क्षलि 

२०५८ रिुवा खोिा 
नयााँगाउाँ , मगरगाउाँ , लचटीगाउाँ , 

खाडीगाउाँ , िेलियाडागंी 

सम्पलिको क्षलि, कररब ५०० लवर्ा जमीन नष् ट र 

कररब ३००-४०० र्रिुरी प्रभालवि 

२०७४  जाम्बाडी 
कररब ३-४ र्र आंलशक रुपमा नष् ट र १ वटा 

पोपिी फामय नष् ट 

२०७४ 
ककथ ने 

खोिा 
िोकदया, लबजुवा, दिुािी ७ वटा र्रहरु पूणय रुपमा नष् ट 

२०७४ 
ककथ ने 

खोिा 
गौचरण 

कररब ५ लबर्ा जमीन नष् ट र २ वटा गाईवथिुको 

मृत्य ु

२०७४ रिुवा खोिा  १ व्यलक्तको मृत्य,ु १ र्र लवथिालपि, २४-२५ 

र्रहरु पणूय रुपमा नष् ट 

२०७३-

७४ 

ककथ ने 

खोिा 

राईटोि, ककथ नेर्ाट चौक, 

बािमलभट्टा, िडुाबारी 

१० व्यलक्तको र ६० र्रपािुवा जनावारको मृत्यु, 

कररब २५ र्र लवथथालपि 

स्रोिः नगरपालिकाको एकककृि शहरी लवकास योजना, २०७५ 

 

२.६ भ-ूउपयोग 
 

गौरादह नगरपालिकामा आतिररक बसाईसराई, अव्यवलथथि र बढदो शहरीकरण, वथिी लवकास, नीलज क्षेत्रबाट 

भैरहकेो अव्यवलथथि प्िरटङ िगायिका कारणिे कृलषयोग्य जमीन, थथानीय वनजंगि र हररयािी क्षेत्र, सरकारी 

र सावयजलनक जग्गा िथा लवलभत न प्राकृलिक श्रोिहरुमा अलिक्रमण हुन ग ैखाद्य सुरक्षा, वािावरणीय सतिुिन र 

नगरपालिकाको कदगो लवकासमा चुनौिी देखा पनय थािेको छ । नगरपालिकाका यथिा समसामलयक लवषयहरुिाई 

कदगो र योजनावद्ध रुपमा व्यवथथापन गनयको िालग नगरपालिकाको भू-उपयोग योजना र नीलि िजुयमा हुन लनक् कै 

आवश्यक छ । नगरपालिकाको लवद्यमान भू-उपयोगिाई हदेाय कुि क्षेत्रफिको सबैभतदा बढी ८०.८६% 

(१२०.८१ वगय ककलम) भूभाग कृलष क्षेत्रिे ढाकेको छ भने संर्न शहरी क्षेत्रिे ४.४३% भूभाग ओगटेको छ । 

त्यसैगरी रुख लवरुवाको क्षेत्र ४.५४%, झााँडी क्षेत्र ४.०८% र नकद/खोिा/िाि/पोखरी क्षेत्र २.२८% रहकेो छ । 

नगरपालिकाको लवद्यमान भ-ूउपयोगको लवथिृि लववरण िालिका ३० मा प्रथिुि गररएको छ । 
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िालिका 30: नगरपालिकाको लवद्यमान भू-उपयोग 

क्र.स. भू-उपयोग क्षेत्र क्षेत्रफि (वगय ककलम) प्रलिशि 

१ कृलष क्षेत्र १२०.८१ ८०.८६ 

२ संर्न शहरी क्षेत्र ६.६२ ४.४३ 

३ वन क्षेत्र ०.१४ ०.०९ 

४ रुखलवरुवाको क्षेत्र ६.७९ ४.५४ 

५ र्ााँसे मैदान २.६९ १.८ 

६ झाडी क्षेत्र ६.०९ ४.०८ 

७ नकद, खोिा, िाि, पोखरी ३.४ २.२८ 

८ वािुवा क्षेत्र २.३५ १.५७ 

९ वगैचा क्षेत्र ०.४९ ०.३३ 

१० खेि मैदान ०.०१ ०.०१ 

११ बााँझो क्षेत्र ०.०२ ०.०१ 

जम्मा १४९.४१ १००. 

स्रोिः थथिगि सभेक्षण २०७८, गुगि फोटो र जीआईएस नक्शाङ्कन २०७८  

 

 

नक्शा 11: नगरपालिकाको लवद्यमान भू-उपयोग 
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२.७ सशुासन िथा सथंथागि व्यवथथा 
 

२.७.१ थथानीय नीलि ऐन िथा सशुासन 

 

गौरादह नगरपालिकाि ेआफ्नो दैलनक काययसम्पादन, सेवा प्रवाह, योजना िजुयमा र कायायतवयन, कमयचारी भनाय 

िथा लनयुक्ती, संर्सथथा दिाय िथा संचािन, गुनासो सनुवाई िथा सम्बोिन, आतिररक र अलतिम िेखापररक्षण, 

काययक्रम अनुगमन िथा मूपयाङ्कनका साथै थथानीय सरकारमा सुशासन कायम गनय र नागररक वडापत्रको पूणय 

कायायतवयनको िालग लवलभत न नीलि, ऐन, लनदेलशका र काययलवलि आकद िजुयमा गरेको छ । नगरपालिकाको 

तयालयक सलमलििाई लवलभत न ककलसमको लववाद लनरुपण गने अलिकार प्रदान गरेको भएिापलन लवशेष गरी 

थथानीय स्रोिको बाडफाड, बािी नोक्सानी, ज्यािा मजदरुी नकदएको, जेष् ठ नागररकको पािन पोषण नगरेको, 

नाबािक छोराछोरी वा पलि पलत् निाई इज् जि आमद अनसुार खान िगाउन नकदएको वा लशक्षा कदक्षा नकदएको, 

र्रेिु सहसंा, र्र बहाि नकदएको, सावयजलनक बाटो िाराको प्रयोग, पलि पत् नीको सम्बति लबच्छेद, गािी बेईज्जिी, 

जग्गा भोगचिन आकद जथिा लववाद र मुद्धाहरु नगरपालिकाको तयालयक सलमलिमा दिाय भै लनरुपण हुाँदै आईरहकेो 

छ । िर यो संयया अत्यति तयनू रहकेो छ । नगरपालिकाि ेआर्थयक बषय २०७८/७९ सम्म िजुयमा गरेका नीलि िथा 

कानुनहरु लनम् न वमोलजम रहकेा छनः 

 

▪ गौरादह नगरपालिकाको लवलनयोजन ऐन, २०७८ 

▪ गौरादह नगरपालिकाको आर्थयक ऐन, २०७८ 

▪ सावयजलनक खचयको मापदण्ड काययलवलि र लमिव्यलयिा सम्बतिी लनदेलशका, २०७७ 

▪ अनुगमन िथा सुपररवेक्षण सम्बतिी काययलवलि, २०७७ 

▪ गौरादह नगरपालिकाको अथथाई कोलभड अथपिािका िालग करारमा कमयचारी व्यवथथापन संलक्षप् ि 

काययलवलि, २०७७ 

▪ गौरादह नगरपालिकाको संसोलिि सहकारी ऐन, २०७५ 

▪ गौरादह नगरपालिकाको करारमा प्रालवलिक कमयचारी व्यवथथापन सम्बतिी काययलवलि, २०७५ 

▪ गौरादह नगरपालिकाको संर् संथथा दिाय सम्बतिी ऐन, २०७५ 

▪ गौरादह नगरपालिकाको एफ. एम. रेलडयो (व्यवथथापन िथा संचािन) काययलवलि ऐन, २०७५ 

▪ गौरादह नगरपालिकाको वैठक संचािन सम्बतिी काययलवलि, २०७५ 

▪ गौरादह नगरपालिकाको खिेकुद लवकास ऐन, २०७५ 

▪ गौरादह नगरपालिकाको लशक्षा ऐन, २०७५ 

▪ गौरादह नगरपालिकाको टोि लवकास संथथा संचािन सम्बलति काययलवलि, २०७५ 

▪ गौरादह नगरपालिकाको आर्थयक काययलवलि लनयलमि िथा व्यवलथथि गनय बनेको कानुन, २०७५ 

▪ गौरादह नगरपालिकाको उपभोक्ता सलमलिको गठन, पररचािन िथा व्यवथथापन सम्बतिी काययलवलि, 

२०७५ 

▪ गौरादह नगरपालिकाको राजपत्र प्रकाशन काययलवलि, २०७५ 

▪ गौरादह नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ 
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▪ गौरादह नगरपालिकाको थथानीय लनकाय स्रोि पररचािन िथा व्यवथथापन काययलवलि, २०६९ 

▪ गौरादह नगरपालिकाको शहरी योजना िथा भवन लनमायण मापदण्ड  

 

२.७.२ सगंठानात्मक लवकास 

 

नेपािको संलविान वमोलजम प्रदेश र थथानीय िहहरु लनमायण भएपलछ उक्त लनकायहरुवाट सेवा प्रवाह 

जनथिरसम्म चुथि, सहज र प्रभावकारी रुपमा पुर् याउन जनशलक्त व्यवथथापनका िालग कमयचारी समायोजन ऐन 

२०७४ वमोलजम राज्यवाट जारी लवलभत न ऐन काननुको पररलि लभत्र रही थथायी रुपमा सेवा प्रवेश गरेका 

लनजामिी सेवा र थथानीय सेवाका कमयचारीहरुिाई समायोजन गने प्रयोजनाथय सरं्ीय मालमिा िथा सामातय 

प्रशासन मतत्राियवाट प्राप् ि संगठन सरंचनाका आिारमा समायोजन भएका कमयचारीहरु र लवलभत न सेवाहरु 

सचंािनाथय नगरपालिका आफैिे करार सेवामा व्यवथथापन गरेका कमयचारीहरु यस नगरपालिकाको जनशलक्तको 

रुपमा रहकेा छनू् । थथानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को पररच्छेद ११ को दफा ८३ मा कमयचारीहरु 

समायोजन पश् चाि थथानीय िहहरुिे आफ्नो काययवोझ, राजश् व क्षमिा, खचयको आकार, थथानीय आवश्यकिा र 

लवलशििा समेििाई ध्यानमा राखी संगठन िथा व्यवथथापन सवेक्षणका आिारमा लवषयगि शाखा वा महाशाखा 

रहकेो संगठन सरंचना कायम गनुय पने व्यवथथा रहकेो छ । थथानीय िहको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा प्रमुख 

प्रशासकीय अलिकृि रहने, प्रमुख प्रशासकीय अलिकृिको लनयुलक्त कानूनिे िोके वमोलजम हुने र कानुनिे लनयुलक्त 

नभएसम्मका िालग नेपाि सरकारि ेलनजामिी सेवाको कुनै अलिकृि कमयचारीिाई प्रमुख प्रशासकीय अलिकृिको 

रुपमा काम गनय खटाउन ेव्यवथथा थथानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ८४ मा व्यवथथा गररएको छ । 

यसको अलिररक्त अतय कमयचारीहरु िहगि प्रणािीमा रहने व्यवथथा गररएको छ । 

 

नगरपालिकाको शासन संचािन, लनदेशन र लनयतत्रण नगर काययपालिकाबाट हुाँदै आईरहकेो छ । नगरपालिकाको 

काययलवभाजन लनयमाविी र संर्ीय मालमिा िथा सामातय प्रशासन मतत्राियबाट प्रथिालवि नमुना संगठन 

संरचना िथा कमयचारी दरबतदीिाई अनुशरण गने प्रयास गररएको छ । यसका साथै बार्षयक रुपमा आवश्यक्ता 

अनुसार सभाबाट लनणयय गरेर कमयचारीहरु थप गने अभ्यास समेि देलखतछ । हाि नगरपालिकामा देलखएका 

शाखा, उपशाखा, िथा एकाई र सेवा केतरहरुमा प्रशासन, योजना िथा अनुगमन शाखा, पूवायिार लवकास िथा 

वािावरण व्यवथथापन शाखा, थवाथ्य िथा सामालजक लवकास शाखा, लशक्षा युवा िथा खेिकुद शाखा, आर्थयक 

प्रशासन शाखा, आतिररक िखेापररक्षण इकाई, आर्थयक लवकास शाखा गरी ७ वटा शाखा, ९ वटा उपशाखा, १ 

वटा इकाई र ९ वटा वडा कायायियहरु माफय ि कायय संचािन भैहरेको देलखतछ । यसैगरी ५ वटा थवाथ्य चौकी, 

४ वटा आिारभूि/शहरी थवाथ्य केतर, १ आयुवेद औषाििय र ३ वटा कृलष सेवा केर समेि संचािनमा रहकेो 

देलखतछ । उपरोक्त संरचना बमोलजम प्रथिालवि दरबतदी अनुसार केलह शाखा, इकाई र केतरमा कमयचारीको 

पदपूर्िय भएको छ भने कलिपय हुन बााँकी रहकेो छ । उपिधि लववरण अनुसार नगर काययपालिकामा प्रमुख 

प्रशासककय अलिकृि समेि गरी १३९ जना कमयचारीहरु काययरि छनू् । सो मध्ये थवाथ्य सेवासंग सम्बलतिि ४१ 

जना छनू् । संर्ीय मालमिा िथा सामातय प्रशासन मतत्राियबाट यस नगरपालिकाको िालग प्रथिालवि संगठन 

संरचना देहाय अनसुार रहकेो छ । 
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लचत्र 2: गौरादह नगरपालिकाको संगठानात्मक संरचना 



गौरादह नगरपालिकाको आवलिक योजना - २०७९ 
(अलतिम प्रलिवेदन) 

 

पाना | 45 

 

मालथ प्रथिुि गररएको संगठनात्मक संरचना अनुसार काययरि कुि १३९ जना कमयचारीहरु मध्ये कमयचारी 

समायोजन पश् चाि २५ जना अलिकृि, ७३ जना सहायक थिर, ३९ जना शे्रणीलवलहन कमयचारी छनू् । 

नगरपालिकामा हाि काययरि लवलभत न िह िथा शाखागि लहसाबिे काययरि कमयचारीहरुको लववरण ििको 

िालिकामा प्रथिु गररएको छ । 

 

िालिका 31: नगरपालिकाको शाखा अनुसार काययरि कमयचारीहरुको लववरण 

क्र.स. शाखा/उपशाखा 
िह 

कुि 
१० ८ ७ ६ ५ ४ ३ शे्रणी लवलहन 

१ प्रशासन 
   १ २ २  १४ १९ 

२ योजना िथा अनुगमन उप शाखा 
 १    १   २ 

३ पूवायिार लवकास शाखा 
   ४ १ २   ७ 

४ थवाथ्य शाखा 
  १ १२ १३ १७  ६ ४९ 

५ सामालजक सरुक्षा िथा पंजीकरण शाखा 
    २ १   ३ 

६ मलहिा बािबालिका िथा जषे् ठ नागररक उपशाखा 
   १ २    ३ 

७ लशक्षा, युवा िथा खेिकुद शाखा १   १ १    ३ 

८ आर्थयक प्रशासन शाखा 
     १ १  २ 

९ कृलष लवकास शाखा 
    १ ३  १ ५ 

१० पशु सेवा शाखा 
    १ २  १ ४ 

११ रोजगागर सेवा केतर 
   १ १ १   ३ 

१२ सूचना प्रलवलि शाखा 
   १     १ 

१३ आयुवेद शाखा 
   १ १ १  १ ४ 

१४ वडा सलमिको कायायिय 
    ८ ७ १ १६ ३२ 

 कुि १ १ १ २२ ३३ ३८ २ ३९ १३७ 

स्रोिः गौरादह नगरपालिका, २०७८ 
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िालिका 32: वडा सलमलिको कायायियको मौजुदा संरचना र कमयचारीको लववरण 

पद िह 

थवीकृि 

दरवतदी 

संयया 

काययरि 

दरबतदी 

संयया 

पदपुर्ियको 

ककलसम 

थथायी/करा

र 

ररक्त 

दरबतदी 
कैकफयि 

वडा 

सलचव 

पााँचौ/

चौथो 
९ ९ थथायी  

वडा नं १, २, ३, ४ र ९ मा पााँचौ 

िह र वडा नं ५, ६, ७ र ८ मा 

चौथो िह 

सब/अलस

ष् टेतट सब 

ईलतजलनयर 

पााँचौ/

चौथो 
९ ६ 

सव 

ईलतजलनयर 

३ जना 

थथायी 

३ 

वडा नं ८ र वडा नं ९ का िालग १ 

जना सव-ईलतजलनयर 

वडा नं ५ र वडा नं २ मा १/१ जना 

सव-ईलतजलनयर 

वडा नं ६ मा १ जना अ. सव-

ईलतजलनयर 

वडा नं ३ र वडा नं ७ िथा वडा नं 

१ र वडा नं ४ का िालग १/१ जना 

अ. सव-ईलतजलनयर 

मुलखया िृिीय १ १ थथायी  वडा नं ९ मा काययरि 

कायायिय 

सहयोगी 

शे्रणी 

लवलहन 
 ९ करार  सवै वडामा १/१ जना 

कुलचकार 
शे्रणी 

लवलहन 
 ७ करार  वडा नं १ र ६ मा २/२ जना र वडा 

नं ३ र ५ मा १/१ जना 

स्रोिः गौरादह नगरपालिका, २०७८ 
 

२.७.३ श्रोि पररचािन 

 

गौरादह नगरपालिकाको आवलिक योजनाका िालग वहुपक्षीय स्रोिहरू पररचािन गररने छ । यसका िालग 

लवद्यमान स्रोिहरूको आंकिन र सम्भाव्य नयााँ स्रोिहरूको समेि पलहचान िथा उपयोग गररनेछ । आवलिक 

योजनामा यस नगरपालिकाद्वारा लनम् न वमोलजम लवलभत न लविीय स्रोिहरू पररचािन गररनेछ । 

 

(क) लविीय हथिातिरण 

1. प्रत्येक आर्थयक वषयका िालग यस नगरपालिकािे नेपाि सरकारबाट समानीकरण अनुदान, सशयि अनुदान, 

राजथव वााँडफााँटको रकम प्राप् ि गन ेछ । संर्बाट प्राप् ि हुने अनुदानको रकम औषिमा बार्षयक १०% को 

दरिे वृलद्ध हुने प्रक्षेपण गररएको छ । 

2. नेपाि सरकारबाट प्राप् ि हुन ेलवशेष अनुदान र समपूरक अनुदान आर्थयक वषय शुरु भएपलछ पररयोजना 

प्रथिावको आिारमा संर्ीय अथय मतत्राियद्वारा लनणयय गररने हुाँदा प्रारलम्भक अनुमान सम्म मात्र गररएको 
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छ । साथै समपूरक अनुदान पररयोजना िागिको अलिकिम ४०% सम्म प्राप् ि गनय सक् न े हुाँदा 

नगरपालिकािे पररयोजना िागिको ६०% रकम थव-िगानी गनुयपने हुतछ । 

3. प्रदेश सरकारबाट समेि नगरपालिकािे समानीकरण अनुदान, सशयि अनुदान, लवशेष अनुदान र समपूरक 

अनुदान, राजथव वााँडफााँटको रकम प्राप् ि गदयछ । प्रदेश सरकारको आ.व. २०७८/०७९ का िालग उपिधि 

सीमािाई आिार मानी समानीकरण अनुदान िफय  औषिमा १०% वार्षयक वृलद्ध प्रक्षेपण गररएको छ ।  

4. वैदेलशक अनुदान िफय  नेपाि सरकारिे सम्झौिा गरेर मात्र नगरपालिकाि ेवैदेलशक सहायिा प्राप् ि गनय 

सक् ने हुाँदा नगरपालिकाि ेसरं्ीय अथय मतत्राियको संयोजनमा क्षेत्रगि आिारमा केलह वैदेलशक अनुदान 

प्राप् ि हुने अनुमान गररएको छ । 

5. वैदेलशक ऋणको हकमा अतिरालष् िय लवकास सहायिा नीलि वमोलजम ऋण सहायिाको रकम, व्याजदर, 

भुक्तानी सम्वतिी शियहरू सलहि थथानीय िहसाँगै सहायक ऋण सम्झौिा गरेर मात्र नगरपालिकािाई 

वैदेलशक ऋण उपिधि हुनसक् ने प्राविान रहकेो छ । यस प्राविान बमोलजमको वैदेलशक ऋण 

नगरपालिकाको आवलिक योजनामा प्राप् ि गने अनुमान गररएको छैन । 

 

(ख) नगरपालिकाको सलंचि कोषमा जम्मा हुन ेअतय रकमहरू 

1. आतिररक राजथव िफय  हािको अवथथािाई क्रलमक रुपमा वृलद्ध गने प्रक्षेपण गररएको छ । यसका िालग 

सम्भाव्यिाको आिारमा नयााँ स्रोि िथा दायरामा लवथिार गररने छ । नगरपालिकाको आतिररक राजथव 

अतिगयि औषिमा १५% को वार्षयक वृलद्ध हुन ेप्रक्षेपण गररएको छ । 

2. आवलिक योजना अवलिमा थथानीय संलचि कोष अतिगयि लवशेष आयोजना संचािनका िालग प्राप् ि हुन 

सक् ने अतय रकमहरू अनुमालनि रुपमा प्रक्षेपण गररएको छ । 

3. आर्थयक वषयको अतत्यमा उपिधि रकम खचय हुन नसकी बााँकी रही नयााँ आर्थयक वषयमा लजम्मेवारी सन े

नगद मौज्दाि रकम पलन उपयोग गनय सककने हुाँदा नगद मौज्दाि वार्षयक वजेटमा हुन ेवृलद्धको आिारमा 

प्रक्षेपण गररएको छ । 

 

(ग) नगरपालिकाको सलंचि कोष वालहर सरं् र प्रदशेबाट प्रत्यायोजन हुन ेरकमहरू 

1. संर्को वार्षयक काययक्रम िथा वजेटबाट नगरपालिकािाई प्रत्यायोलजि गररने काययक्रमहरू अतिगयि 

सामालजक सुरक्षा काययक्रमका िालग प्राप् ि हुने रकम, सरं्ीय लनवायचन क्षेत्र पूवायिार लवकास काययक्रम 

अतिगयिका क्षेत्रगि काययक्रमहरूिाई आवलिक योजनाको पररलिलभत्र समावेश गररएको छ । 

2. यसैगरी प्रदेशको वार्षयक काययक्रम िथा वजेटबाट नगरपालिकािाई प्रत्यायोलजि गररने काययक्रमहरू 

अतिगयि प्रदेश लनवायचन क्षेत्र पूवायिार लवकास काययक्रम िगायि प्रदेश लनकायहरूबाट प्रत्यायोजन भई 

आउने क्षेत्रगि काययक्रमहरूिाई पलन आवलिक योजनाको पररलि लभत्र समावेश गररएको छ । 

 

२.७.३.१ आतिररक स्रोि पररचािन 

 

गौरादह नगरपालिकाको आतिररक स्रोि पररचािन गनय टोि सुिार सलमलि गठन गरी त्यथिा संथथाहरुको क्षमिा 

लवकास र लिलनहरुिाई लवकासका काययक्रमहरुमा पररचािन गन े नीलि अविम्वन गनुयपन े छ । सामालजक 
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पररचािनका िालग काम गन ेसम्पूणय लनकायहरुको सामालजक पररचािनको बजेट एकै बाथकेटमा राखी एकरुपिा 

कायम गनय पहि गनुयपन ेछ । नगरपालिका क्षेत्रमा भएका सावयजलनक सम्पलि र स्रोि पलहचान गरी उपयुक्त 

िवरिे पररचािन र सदपुयोग गने नीलि लिनुपने छ । गैरसरकारी संथथाहरुसंग समतवय र सहकाययिाई अलर् 

बढाउन सामालजक लवकास शाखािाई प्रभावकारी एवमू् व्यवलथथि बनाउनु पनेछ । प्रिानमतत्री रोजगार काययक्रम 

अतिगयि प्राप् ि हुने काययक्रमिाई प्रभावकारी कायायतवयनको वािावरण बनाई थथानीय बेरोजगारिाई िाभालतवि 

हुने वािावरण लनमायण गने िक्ष्य लिनुपने छ । 

 

२.७.३.२ अतिर सरकारी स्रोि पररचािन 

 

संलविान र काननू बमोलजम संर्, प्रदेश र थथानीय िहहरुिे कायय लजम्मेवारी पूरा गनय आवश्यक स्रोि पररचािन 

सलहिको अलिकारको प्रयोगका िालग लविीय संर्ीयिा आवश् यक हुतछ । नेपािको संलविानको िारा ५७ 

बमोलजम राज्यशलक्तको प्रयोग र अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ बमोलजमका एकि र साझा अलिकार प्रदान गरी िीन 

िहिाई कायय लजम्मेवारी िोकेको छ । र्ाटा बजेट प्रथिुि गनय पाउने भएकोिे लवि व्यवथथापनका िालग आतिररक 

ॠण समेि उठाउन पाउने व्यवथथा रहकेो छ । पारदशी र तयायपूणय लविीय हथिातिरण गदै लविीय संर्ीयिािाई 

संथथागि गन,े सतिुलिि र समतयालयक ढङ्गमा प्रादेलशक र थथानीय अथयितत्रको लवकास गदै लवकास र समृलद्धको 

आिार लसजयना गनेगरी अतिर सरकारी लवि व्यवथथापन गनयमा योजना केलतरि हुनुपन ेछ । 

 

२.७.३.३ जनहसभालगिा पररचािन 

 

बजेट िजुयमा गदाय योजना िथा काययक्रमको प्रकृलि अनुसार एकि रुपमा नगरपालिकाको िफय बाट हुन े

आयोजनाहरुमा तयूनिम २०% देलख अलिकिम ४०% सम्म रकम जनसहभालगिाबाट उठने र बााँकी 

नगरपालिकािे व्यहोनुय पने गरी िजुयमा गररएको छ । लवकास काययिाई समानुपालिक रुपमा लविरण गरी आम 

मालनसमा लवकास प्रलि अपनत्व प्रदान गनय समेि हरेक लवकास लनमायण काययहरुमा जनिाको िागि सहभालगिा 

अपररहायय र अलनवायय लवषय भएको छ । लवकास काययमा जनसहभालगिािे लवकासको प्रलिफिमा जनिाहरुिाई 

उिरदायी वहन गनय लसकाउाँछ । यसिे गदाय जनिाहरुिाई लवकास योजनाहरु हाम्रो हो भत ने भावनाको लवकास 

भइ लवकास आयोजनाहरु कदगो र रटकाउ हुन सक्दछ । लवशेषगरी सडक लनमायण िथा सुिार, ढि प्रणािीको 

लनमायण िथा ममयि सुिार, खानेपानी प्रणािीको लनमायण र सुिार जथिा लवषयहरुमा जनिाको िफय बाट उपभोक्ता 

सलमलि गठन गरी िागि सहभालगिािाई आत्मसाथ गने वियमान पद्वलििाई समेि दलृष् टगि गरी भलवश्यमा 

लनमायण/संचािन गनय यी आयोजनाहरुमा जिनाको आर्थयक लथथलि र आय आययन क्षमिािाई लवचार गरी िागि 

सहभालगिािाई कायायतवयन गनय सककने देलखतछ । 

 

यसका साथै आर्थयक लवकासमा थथानीय जनसमुदायको िागि सहभालगिािाई बढावा कदने, थवरोजगारका 

काययक्रमहरुिाई लवथिार र लवकास गरी रोजगारीको अवसर सृजना गन,े पययटककय क्षेत्रहरुिाई समुदायमा 

हथिातिरण गरी व्यवथथापन सलमलि माफय ि संचािन गने, िर्ु उद्योग िथा बचि काययक्रमहरुमा जनिाको 

रुचीिाई ध्यान कदई काययक्रमहरु संचािन गन,े िरकारी खेिी, पुशपािन, दगु्ि उत्पादन, मत्थयपािन िथा 

नगद्ववेािीको िालग कृषकहरुिाई प्रोत्सालहि गदै उलनहरुको आम्दानीको अवसर वृलद्ध गन े जथिा 
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सहभालगिामूिक काययक्रमहरु संचािन गरी थथानीयवासीहरुको सहभालगिािाई बढाउन सककने देलखतछ । यथिो 

ककलसमको िागि सहभालगिा काययक्रमहरुमा लनजी क्षेत्र िथा अतय संथथाहरुिाई समेि सहभालग गराउदै जान ु

पने देलखतछ । 

 

२.७.३.४ नीलज क्षते्रको स्रोि पररचािन 

 

नेपािको संलविानद्वारा लनर्दयष् ट गररएको अथय, उद्योग र वालणज्य सम्बतिी नीलि अतिगयि अथयितत्रमा नीलज 

क्षेत्रको भूलमकािाई महत्व कददै उपिधि सािन र स्रोिको अलिकिम पररचािन गरी आर्थयक समृलद्ध हालसि गन े

उपिेख गररएको छ । गौरादह नगपालिकाको सतदभयमा माथी उपिेख भए अनुसार नगरपालिकाको सडक लनमायण, 

नगरपालिकामा पाइने कृलष, फिफुि िथा पशुजतय उत्पादन, दगु्ि उत्पादन, पययटन व्यवसायका अवसरहरूिाई 

उपयोग गदै सम्भाव्य उद्योग व्यवसायको लवकास िथा लवथिार गररन ुपने छ । यस नगरपालिकामा रहकेा िर् ु

िथा र्रेिु उद्योगहरूको लथथलिमा सुिार गरी लनजी क्षेत्रबाट नगरपालिकाको आर्थयक लवकासमा सर्ाउन थथानीय 

कच् चा पदाथयहरूमा आिाररि बढी मूपय अलभवृलद्ध हुने उत्पादनशीि उद्योगहरूको सम्भाव्यिा अध्ययन गरी 

लवथिार गररनु पदयछ । औद्योलगक प्रवद्वयनका िालग आवश्यक सीप, पूाँजी िथा उद्यमशीििाको लवकास गररनेछ । 

थथानीय कृलष उत्पादनहरुको संरक्षण गनय शीि गृहको लनमायण गररनेछ । यसैगरी नगरपालिकाद्वारा लनजी क्षते्र 

मैत्री कर नीलि अनुशरण गरी लवलभत न सुलविाहरू प्रदान गररनेछ । पययटनिाई उद्योग व्यवसायको रुपमा लनजी 

क्षेत्रको िगानी िथा अगुवाईमा लवथिार िथा लवकास गररने छ । नगरपालिकामा उपभोग्य वथिुहरूको आपूर्ियिाई 

सहज िुपयाउन एवं थथानीय उत्पादनको बजारीकरणमा सर्ाउन लनजी क्षेत्रको िगानीमा वृलद्ध गनयमा सर्ाउ 

पुर् याइने छ । थथानीय उद्योग व्यवसायमा लनजी क्षेत्रबाट आवलिक योजनाको अवलिमा कररव रु. १० करोडको 

िगानी योगदान हुने अनुमान गररएको छ। 

 

२.७.३.५ सहकारी क्षते्रको स्रोि पररचािन 

 

नेपािको संलविानद्वारा लनर्दयष् ट गररएको अथय, उद्योग र वालणज्य सम्बतिी नीलि अतिगयि सहकारी क्षेत्रिाई 

प्रवद्वयन गदै रालष् िय लवकासमा अत्यलिक पररचािन गन ेभत ने थपष् ट उपिेख गररएको छ । गौरादह नगरपालिकाको 

आर्थयक सामालजक लवकासमाा सहकारी क्षेत्रबाट उपिेयय योगदान पुग् न सक् न े सम्भावना देलखतछ । यस 

नगरपालिकामा दिाय भै संचािनमा रहकेा सहकारी संथथाहरूबाट नगरपालिकाको आर्थयक लवकासमा उपिेयय 

योगदान रहकेो छ । नगरपालिकामा ित्कालिन लजपिा कृलष लबकास कायायियमा दिाय भै संचािनमा रहकेा कृषक 

सहकारी संथथाहरुबाट समेि नगरपालिकाको आर्थयक लवकासमा राम्रो योगदान पुगेको छ भने थथानीय सहकारी 

संथथाहरुको मदिबाट थथानीय कृषकहरुमा उद्यमशीििाको लवकास भई नगरपालिकाको आर्थयक लवकासमा 

उपिेयय योगदान पुग् ने अपेक्षा गररएको छ । आवलिक योजनामा सहकारी क्षेत्रको लवथिारबाट आर्थयक िथा 

सामालजक क्षेत्रहरूमा गरी कररव रु.१५ करोडको िगानी हुने अनुमान गररएको छ । 
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२.७.३.६ सरं् सथंथाको स्रोि पररचािन 

 

गौरादह नगरपालिकाको आर्थयक िथा सामालजक लवकासमा हाि लवलभत न गैर सरकारी र अतिरालष् िय गैर 

सरकारी संथथाहरू कक्रयाशीि छन । थथानीय िहमा कायय गने थथानीय िथा अतिरालष् िय गैर सरकारी संथथाहरुको 

काययक्रम नगरपालिकाको वार्षयक काययक्रममा उपिेख हुनपुने हुतछ । यस अनुसार आर्थयक बषय २०७९/०८० मा 

यस नगरपालिकाको आर्थयक िथा सामालजक लवकासका िालग लवलभत न गैर सरकारी िथा अतिरालष् िय गैर 

सरकारी संथथाहरूबाट रु. ५ करोड भतदा बढी खचय हुने अनुमान सलहि काययक्रमहरू समालवष् ट गररएको छ । 

आवलिक योजनाको अवलिमा लवलभत न गैरसरकारी िथा अतिरालष् िय गैर सरकारी सथंथाहरूबाट कररव रु.२० 

करोडको िगानी हुन ेअनुमान गररएको छ । 

 

२.७.३.७ सावयजलनक क्षते्रबाट स्रोि पररचािन 

 

गौरादह नगरपलिकाको आर्थयक िथा सामालजक लवकासका िालग नगरपालिकािे प्राप् ि गने सावयजलनक 

स्रोिहरूिाई वढी भतदा वढी पररचािन गदै नगरपालिकाको अगुवाईमा लनजी र सहकारी क्षेत्रसाँगको प्रवद्वयनात्मक 

सहकाययिाई प्रोत्सालहि गररनु पने छ । नगरपालिकाको सावयजलनक स्रोिहरू अतिगयिका सबै प्रकारका आतिररक 

स्रोिहरू २०% मात्र रहकेोि ेसंर् र प्रदेशबाट हुने लविीय हथिातिरण मालथ वढी लनभयर रहन ुपने अवश्यकिा छ 

। िथालप आगामी कदनहरूमा अतिर सरकारी लविीय हथिातिरण माथीको बढी लनभयरिािाई कम गनय आतिररक 

राजश् वको अनुपाििाई क्रलमक रुपमा लवथिार गदै िानेिफय  लवशेष रुपमा पहि गररनु पनेछ । सावयजलनक स्रोि 

अतिगयि नगरपालिकाको वजटे संरचना बालहर संर् र प्रदेश िहबाट प्रत्यायोलजि क्षेत्रगि काययक्रमको आिारमा 

उपिधि गराइने रकमहरूिाई पलन आवलिक योजनामा समेरटएको छ । िर, यस प्रकार संर् र प्रदेशद्वारा 

प्रत्यायोलजि काययक्रमहरूको प्राथलमकीकरण र वजेट लवलनयोजनमा नगरपालिकाको कुनै भूलमका नरहने हुाँदा 

नगरपालिकाको काययक्रमहरूसाँग दोहोरोपन हुने र नगरपालिकाको प्राथलमकीकरणमा नपरेका काययक्रमहरू 

प्रत्यायोलजि हुन सक् ने सम्भावना रहतछ ।  

 

२.७.३.८ स्रोि सािनको बााँडफााँड िथा पररचािनका आिारहरु 

 

नगरपालिकाको समग्र स्रोि पररचािन, व्यवथथापन एवं काम कारवाहीमा काययकुशििा र प्रभावकाररिा 

अलभबृलद्ध गनयको िालग संर्ीय िथा प्रादेलशक सरकार एवं लवकास साझेदारहरुबाट यस नगरपालिकािाई प्राप् ि 

हुने सब ैप्रकारका अनुदान, आतिररक आय, राजश् व बााँडफााँडबाट प्राप् ि हुने रकम िगायि नगरपालिकाको संलचि 

कोषमा प्राप् ि हुने सबै प्रकारका स्रोि िथा थथायीन स्रोि सािनिाई एकीकृि र समलतवि गरी थथानीय थिरबाट 

नै गररबी तयूनीकरण र कदगो लवकासको अविारणािाई संथथागि गने काययमा सहयोग पुर् याउन नेपािको 

संलविान २०७२ को भाग १७ को िारा २१८ ि ेकदएको अलिकार प्रयोग गरी नगरपालिकािे “स्रोि पररचािन 

िथा व्यवथथापन काययलवलि” िजुयमा गरी आवलिक योजनाको िालग पररचािन हुने स्रोिहरुको बााँडफााँड र 

व्यवथथापन गनुयपने प्रथिाव गररएको छ । 
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नगरपालिकामा समृलद्ध र सखुको आिार लनमायण गनय सावयजलनक, लनजी र सहकारी क्षेत्रबीचको सहकायय िथा 

पररपूरक भूलमका एवमू् संर्, प्रदेश र थथानीय िह बीचको सहकाययबाट अथयितत्रमा उपिेखनीय पररपूरकिा 

(Synergy) पयाउने गरी स्रोि अनुमान गररएको छ । आवलिक योजनािे लनिायरण गरेका रुपातिरणका 

संम्वाहकका क्षेत्रमा आवश्यक स्रोि-सािनको बााँडफााँट गररएको छ । रालष् िय रणनीलि बमोलजम पलहचान 

गररएका लवषय क्षेत्रमा रणनीलिक हथिक्षेप गरी िगानीको उच् चिम प्रलिफि हालसि हुने अपेक्षा गररएको छ । 

लनमायणािीन रालष् िय थिरका काययक्रम/आयोजना संर्बाट, प्रदेश र थथानीय थिरका काययक्रम/आयोजना क्रमश: 

प्रदेश र थथानीय िहबाट नै सम्पत न गने गरी स्रोि आाँकिन िथा बााँडफााँड गररएको छ । साथै, आिारभूि पूवायिार 

लनमायण िथा प्रवद्धयन हुन ेर अलभयानका रुपमा सञ् चािन हुने काययक्रम कायायतवयन िथा कदगो लवकास िक्ष्य 

हालसि गनय सर्ाउ पुग् ने गरी स्रोि बााँडफााँट गररएको छ । 
 

आवलिक योजनाि ेलिएको आर्थयक वृलद्धको िक्ष्य हालसि गनय सावयजलनक िगानीिाई कृलष िथा वन, औद्योलगक 

पूवायिार लनमायण, प्रोत्साहन र सहजीकरण सलहि औद्योलगक उत्पादन, कृलष उत्पादन िथा प्रवद्वयन, पूवायिार 

लनमायण जथिा िगानीमा केलतरि गररएको छ । लनजी क्षेत्रको िगानी, रोजगारी लसजयना, अथयितत्रको 

औद्योगीकीकरण र आिुलनकीकरण, पययटन, व्यापार, यािायाि र सञ् चार क्षेत्रमा िलक्षि हुने अनुमान गररएको 

छ । कृलष, उत्पादनमूिक क्षते्र, साना िथा मझौिा उद्योग र ग्रामीण िथा सामालजक लवकासमा लनजी, सहकारी 

िथा सामुदालयक क्षेत्र पररचालिि हुने लवश् वास लिईएको छ । मानवपूाँजी लनमायण र सोको उच् चिम उपयोगिे 

उत्पादकत्व अलभवृलद्ध, उच् च आयको आिार लनमायण र सखुको अनुभूलि हुन ेअपेक्षा गररएको छ । साथै, पयायवरण 

संरक्षण, सभ्य र तयायपूणय समाज लनमायण िथा सुशासन, िोकितत्र र रालष् िय एकिािाई थप सुदढृ बनाउने गरी 

सावयजलनक, लनजी िथा सहकारी र सामुदालयक क्षेत्रको स्रोि पररचािनको अनुमान र सोको बााँडफााँट गररएको 

छ । 

 

२.७.४ योजना व्यवथथापन 

 

गौरादह नगरपालिकाको आवलिक लवकास योजना िजुयमाका क्रममा पलहचान भएका समथया िथा सम्भावना र 

उपिधि अवसरहरुका आिारमा सहभालगिामूिक छिफिबाट िि उपिेख गररए अनुसारका योजनाको 

व्यवथथापन र लबषय क्षेत्रहरुको प्राथलमकिाक्रम लनिायरण गररएको छ । यी प्राथलमकिाका आिारमा 

नगरपालिकािे आयोजना छनौट, िगानी बृलद्ध िथा उलचि कायायतवयन गदाय सतिुलिि, समावेशी िथा कदगो 

लवकास हुने देलखतछ । 

 

1. सडक िथा भौलिक पूवायिार । 

2. कृलष िथा पशुपंक्षी लवकास । 

3. उद्योग िथा व्यापार व्यवसाय र आर्थयक पूवायिार लवकास । 

4. लशक्षा िथा थवाथ्य पूवायिार लवकास । 

5. खानेपानी िथा सरसफाई । 

6. व्यवलथथि वथिी लवकास । 

7. खेिकुद पूवायिार लवकास । 
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8. िार्मयक िथा सांथकृलिक लवकास । 

 

िालिका 33: थथानीय िहको योजना प्राथलमकीकरणका आिार र अंकभार 

क्र.स. प्राथलमकिाका आिारहरु अलिकिम 

प्राप् िाङ्क 

तयनूिम 

प्राप् िाङ्क 

१ रालष् िय िक्ष्य प्राप् ि गनय प्रत्यक्ष योगदान गन ेभए १ अङ्क र प्रत्यक्ष योगदान 

नगन ेभए ० अङ्क 

१ ० 

२ प्रदेश लवकासको प्रमुख चािकसाँग सम्बलतिि भए १ अङ्क र नभए १ अङ्क १ ० 

३ कदगो लवकास िक्ष्य प्राप् ि गनय योगदान गन ेभए १ अङ्क र प्रत्यक्ष योगदान नगन े

भए ० अङ्क 

१ ० 

४ थथानीय िहको दीर्यकािीन सोंच प्राप् ि गनय योगदान गने भए ३ अङ्क र प्रत्यक्ष 

योगदान नगन ेभए १ अङ्क 

३ १ 

५ थथानीय िहको क्षेत्रगि उद्दशे्य प्राप् ि गनय प्रत्यक्ष योगदान गने भए ३ अङ्क र 

प्रत्यक्ष नगन ेभए १ अङ्क 

३ १ 

६ 
रोजगार, आय वा उत्पादन बृलद्धमा प्रत्यक्ष योगदान गन ेभए ३ अङ्क र प्रत्यक्ष 

नगन ेभए १ अङ्क 

३ १ 

७ 
५० प्रलिशि वा सोभतदा बढी िाभग्राही समूदाय अपाङ्गिा भएका व्यलक्त, 

दलिि, मलहिा र लसमातिकृि समुदाय भए ३ अङ्क र अतय भए १ अङ्क 

३ १ 

८ 

काययपालिकाको बैठकिे वडाहरूको समग्र लवकासको दलृष् टिे पदानुक्रम गरे 

अनुसार सबभतदा कम लवकलसि वडा भए ३ अङ्क र त्यसपलछ क्रमशः ०.१ 

अङ्किे कम हुाँदै जान ेक्रम अनसुार प्राप् ि हुन ेअङ्क 

३ ०.१ 

९ 
वडा सलमलििे लनिायरि गरेको योजनाहरूको प्राथलमकिा अनसुार वडाको िालग 

अलि आवश्यक योजना भए ३ अङ्क र त्यसपलछ क्रमशः ०.१ अङ्किे कम हुाँदै 

जाने क्रम अनुसार प्राप्त हुन ेअङ्क 

३ ०.१ 

 वा   

१० 

लनदेशक सलमलिि ेलनिायरि गरेको पालिका थिरीय योजनाहरूको पदानुक्रम 

अनुसार अलि आवश्यक योजना भए ३ अङ्क र त्यसपलछ क्रमशः ०.१ अङ्कि े

कम हुाँदै जान ेक्रम अनुसार प्राप्त हुने अङ्क 

३ ०.१ 

 जम्मा २१ ४.२ 

नोटः यो मापदण्डिाई नगर काययपालिकाको वैठकिे वा काययपालिकाको वैठक ित्काि वथ न नसक् ने भएमा पलछ अनुमोदन हुनेगरी 

नगरपालिकाको मेयरबाट थवीकृि गरेर िागू गनय सककनेछ । 
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पररच्छेद ३: सोंच िथा लवकासको अविारणा 

 

३.१ पषृ् ठभलूम 
 

यस आवलिक योजनािे संर्ीय योजनाको दीर्यकािीन सोंच “समृद्ध नेपाि, सुखी नेपािी” र “समृद्ध अथयितत्र, 

सामालजक तयाय िथा पररष्कृि लजवन सलहिको समाजवाद उतमुख राज्यको रुपमा रुपातिरण गदै उच् च आय थिर 

भएको मुिुकमा थिरोउत निी हुन ेआिार लनमायण गने” भत ने िक्ष्य एवं लनिायररि उद्देश्य एवं प्राथलमकिाहरू र 

आ.व. २०७७/७८ को प्रदेश नं १ को वार्षयक नीलि र काययक्रमिे लनर्दयष् ट गरेका उद्देश्यहरू िथा प्रदेश नं १ को 

प्रथम आवलिक योजना (आ.व. २०७६/७७-२०८०/८१) िे लनिायरण गरेको कदर्यकालिन सोंचः “थवच्छ, सुखी र 

समुत नि प्रदेश”, िक्ष्य र उदेश्यहरुसाँग िादाम्यिा हुनेगरी यस नगरपालिकाको आवश्यक्ता र प्राथलमकिा अनसुार 

यो आवलिक योजना िजुयमा गररएको छ । 

 

३.२ प्रमखु समथया िथा चनुौिी 
 

नगरपालिकाको वथिुगि लववरण ियार पश् चाि सोही लववरणहरुको आिारमा योजना िजुयमा टोिीिे लवकासका 

चुनौिी िथा अवसरहरुको पलहचान गरेको छ । समथि भूगोि र उवयर कृलष भूलम, पूवय पलश् चम महतेर राजमागय 

र हुिाकी राजमागयसंग पक् की सडकको पहुाँच, नगरपालिका लभत्र वडा िथा टोिहरुसम्म सडक संजाि लवकास 

भएको, लशक्षा र थवाथ्यका पूवायिारहरुको लवकास भैसकेको, भूलमगि खानेपानीको स्रोि भएको, प्रदेश नं १ का 

ठूिा शहरहरुसंग आर्थयक िथा व्यापाररक अतिरसम्बति थथालपि हुाँदै गरेको, नगरपालिका थथानीय सरकारको 

रुपमा थथालपि हुाँदै गरेको र शहरीकरणिे क्रमश गलि लिएको जथिा सवि पक्षहरु भएको गौरादह नगरपालिकामा 

बाढी, डुबान, नकद कटान, फोहोरमैिा व्यवथथापन, गररबी, बरोजगारी, बसाईसराई जथिा केलह जरटि समथया 

र चुनौिीहरु समेि छनू् । नगरपालिकाको आवलिक योजना िजुयमा गन ेलवलभत न चरणहरुमा नगरपालिकाको यीन ै

लवकासका प्रमुख संभावना, अवसर, समथया िथा चुनौलिहरुको र्लनभिु रुपमा छिफि िथा लवश् िेषण गरी 

आवलिक योजनािाई मूिय रुप कदईएको छ । यस प्रकार नगरपालिका क्षेत्रको समलष् टगि लवकासमा देलखएका 

सम्भावना, चुनौलि, अवसर र समथयाहरुको छिफि गरी आएका लनचोडहरु देहाय वमोलजम छोटकरीमा प्रथिुि 

गररएको छ । 

 

नगर लवकासका सवाि र मदु्धाहरु 

 

▪ फोहोमैिाको उलचि व्यवथथापन (थयालनटरी पयाण्ड कफि साइट) । 

▪ नगरपालिकामा ढि िथा सहिढि व्यवथथापन । 

▪ योजनावद्ध शहरी लवकास । 

▪ प्रभावकारी, चुथि र सक्षम काययसम्पादन र सेवा प्रवाह । 

▪ नगर यािायिा गुरु योजना िजुयमा िथा यािायाि व्यवथथापन । 

▪ भू-उपयोग योजना िजुयमा र कायायतवयन । 
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▪ लनमायण िथा योजना मापदण्ड र भवन सलंहिाको पूणय कायायतवयन  । 

▪ E-Building Permit System (EBPS) को कायायतवयन । 

▪ नगरपालिकाको र्र नम्बररङ (Metric Addressing System)। 
▪ ग्राभेि र िुिे सडकहरुको थिरोउत निी । 

▪ कृलष लवद्यिुीकरण िथा ससंचाई । 

▪ संथथागि सुदढृीकरण, सुशासन र सूचना प्रलविीको प्रयोग (नगरपालिका र वडा कायायिय) । 

▪ शहरी पूवायिार िथा शहरी सेवा केतरको लवकास । 

▪ सामालजक र सामुदालयक पूवायिारको थिरोत निी िथा वाि, अपाङ्ग र मलहिा मैत्री पूवायिार । 

▪ सावयजलनक जग्गा पलहचान र अलभिेखीकरण िथा सुकुम्वासी व्यवथथापन । 

▪ रोजगारी िथा आर्थयक गलिलशििा । 

▪ व्यवसालयक कृलष, मत्य िथा पशुपािन । 

▪ रिुवा, गौररया, रामचतरे, ककथ ने र डोरामारी खोिाबाट हुने बाढी, डुबान र कटान लनयतत्रण । 

▪ औिोलगक लवकास । 

▪ बसाईसराई, वैदेलशक रोजगार र युवाहरुको लवदेश पिायन । 

▪ जिवायु पररवियनको बढदो प्रभाव । 

 

नगर लवकासका समथया र चनुौिीहरु 

 

गौरादह नगरपालिकाको वथिुगि लववरणको अध्ययन िथा योजना टोिीको थथिगि अध्ययन िथा लवषयगि 

सलमलिहरुसंगको अतिरकृया र छिफि पश् चाि योजना टोिीिे नगर लवकासका लनम् न समथया र चुनौिीहरु 

पलहचान गरेको छ ।  

 

सामालजक लवकास सम्बतिी समथयाहरु 

 

 नगरपालिकाका लवद्यमान सामालजक लवकास सम्बतिी समथयाहरु लनम् न बमोलजम रहकेा छनू्: 
 

क) केही लवद्याियहरुमा शैलक्षक िथा भौलिक पूवायिारको अभाव । 

ख) ग्रामीण क्षेत्रमा रहकेा प्राथलमक थवाथ्य चौकी र थवाथ्य केतरहरुमा दक्ष जनशलक्त अभाव । 

ग) खेि मैदान र पुवायिारको अभाव । 

र्) थथानीय िार्मयक िथा पुरािालत्वक महत्वका क्षेत्रहरुको सरंक्षण र सम्वद्धयन नभएको । 

ङ) मठ मलतदर, गुम्वा, चचय, पाटी पौवा आकदको लवथिृि अलभिेख नभएको । 

च) पयायप् ि दाह संथकार थथिको अभाव र भएकामा पलन पूवायिारको कमी । 

छ) आकदवासी, दलिि, जनजािी, िोपोउतमुख, िगायि लपछलडएको वगयहरुको उत्थानको िालग कुन ैठोस 

काययक्रमहरु नभएको । 
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ज) वृद्धवृद्धा, अपांग, टुहुरा, अशक्तहरुको िालग आश्रम थथि िथा िमयशािाको अभाव । 

 

आर्थयक लवकास सम्बतिी समथयाहरु 

 

नगरपालिकाको आर्थयक स्रोिको पलहचान गरी व्यवलथथि रुपमा आर्थयक लवकासको योजना कायायतवयन गररएको 

देलखदैन । नगरपालिकाका लवद्यमान आर्थयक लवकास सम्बतिी समथयाहरु लनम् न बमोलजम रहकेा छनू्: 

 

क) थथानीय स्रोि र सािनको उच् चिम प्रयोग गरी आर्थयक पूवायिार लवकासको काययक्रमहरु खासै प्रभावकारी 

रुपमा पररचािन हुन सकेको पाइदैन । रोजगारी सजृना गने उद्योग, किकारखाना िगायि अतय 

अवसरको िालग योजनाबद्ध प्रयास रहकेो देलखत न । 

ख) नगरपालिकािे आर्थयक पूवायिार लवकासका केही कक्रयाकिापहरु अलर् सारेिापलन आर्थयक पूवायिार 

लवकास योजनाबद्व रुपमा संचािन हुन सकेको पाईदैन । आर्थयक लवकासको िालग थथानीय स्रोि सािनको 

समुलचि प्रयोग गदै थथानीय वािावरण सुहाउाँदो काययक्रमहरुको लवकास र पररचािन गररएको देलखदैन। 

ग) गौरादह नगरपालिकाको प्रमुख आय स्रोि मध्ये लवपे्रषण रहकेो देलखतछ िर यसिाई थथानीयवासीहरुको 

आर्थयक अवथथा सुिाने काययमा िगानी भएको देलखत न । 

र्) नगरपालिकामा लभत्र रहकेा उद्योग, किकारखाना, होटि, रेष् टुरेतट, पाटी प्यािेस िगायि अतय िर्ु 

िथा र्रेि ुउद्योग र व्यापार व्यवसायबाट पूणय रुपमा करको दायरामा पयाउन नसक् नु । 

ङ) कृलषमा व्यवसायीकरण हुन नसक् नु र कृलष पकेट क्षेत्रको लवकास नभएको । 

च) ससंचाई सुलविा, कृलष उपज प्रसोिन केतर, लचथयान केतर र संकिन केतरको अभाव । 

छ) उद्यमशीििा र गररवी लनवारणमा सम्बतिी काययक्रमहरु नभएको । 

ज) थथानीय युवाको बढ्दो पिायनको कारण दक्ष जनशलक्तको अभाव हुाँदै जानु । 

झ) कृषकहरुिाई सहज र सुिभ रुपमा ऋण उपिधि हुन नसक् नु । 

ञ) गररलब, बरोजगारी र असमानिा । 

ट) उपिधि प्राकृलिक स्रोि र सािनको तयून उपयोग । 

ठ) नयााँ लपढीको कृलष पेशाप्रलि उदालसनिा । 

ड) र्र टहरा, जग्गा वहािमा िगाए वापिको वहाि करको प्रभावकारी कायायतवयन हुन/ुगराउन नसक् नु र 

यककन ि्याङ्क नहुन ु

ढ) थथानीय िह लभत्र िाभ लिईरहकेा लवलभत न बैंक, लवलिय संथथ िथा सहकारीहरुिाई िागि साझेदारी 

काययक्रममा समावेश नगररनु । 

ण) उद्यम, उद्यमी र उद्यमलशििाको लवकास र त्यसबाट आउनुपने प्रलिफिको खोजी नगररनु । 

ि) िागु पदाथय दवु्ययसनका कारण युवा शलक्तहरुमा काम प्रलिको िगाव, दक्षिा र ईमानदाररिामा कलम 

आउनािे भएको क्षलि तयूलनकरणको काययक्रम आउन नसक् नु । 
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भौलिक पवूायिार लवकास योजना सम्बतिी समथयाहरु 

 
नगरपालिकामा लवद्यमान भौलिक पूवायिार लवकास सम्बतिी लवलभत न समथयाहरु रहकेो पाईतछ । यस अतिरगि 

रहकेा प्रमुख समथयाहरुिाई लनम् न अनुसार प्रथिुि गररएको छ: 

 
क) नगरपालिकामा दीर्यकािीन सोंच, सम्भाव्यिा र प्राथलमकिाको आिारमा योजनाहरु छनौट र सचंािन 

नहुन ुर भौलिक लवकास योजनािाई कदशालनदेशन गने योजना दथिावेजहरुको अभाव । 

ख) शहरीकरणसंगै अव्यवलथथि वथिी लवकास बढदै गैरहकेोि ेत्यसिाई लनयमन र व्यवलथथि गनय योजनाबद्ध 

वथिी लवकास िथा जग्गा लवकास काययक्रम नभएको । 

ग) नगरपालिकामा लनमायणिीण पुि र थथानीय सडकहरु िामो समयसम्म पलन सम्पत न हुन नसक् नु । 

र्) यािायाि गुरु योजना हािसम्म बत न नसक् नु । नगरका कलिपय वडाहरु र नयााँ गालभएका सालवक 

गालवसहरु जोडने सडक कच् ची र ग्रेड नलमिेका अवथथाका छनू् । 

ङ) खानेपानीको आपूिी लनयलमि र पयायप् ि हुन नसकेको । 

च) गौरादह नगरपालिकाको मुयय बजारमा मात्र सिह ढि रहकेो छ । ढि संजाि प्रभावकारी बनाउन ढि 

संजाि गुरु योजना ियार गरी प्राथलमकिाका आिारमा लवकास र सुिार गनुयपने देलखतछ । 

छ) लवद्युि सेवा लवथिार प्राय: सबै वडाहरुमा पुगेको भएिापलन व्यवलथथि र प्रभावकारी हुन नसकेको। 

ज) ठूिा र थथाई ससंचाई आयोजनाहरु लनमायण हुन नसकेको । 

झ) थथानीय खोिाहरुबाट हुने बाढी, डुबान र कटान रोक् न पूवायिारहरुको अभाव । 

ञ) भू-उपयोगको योजना नभएको । 

ट) भवन लनमायण मापदण्ड र भवन संलहिा पूणय रुपमा िागू हुन नसक् नु । 

ठ) पूवायिार लवकासका प्रमुख सरोकारवािा लनकाहरुबीच समतवयको अभाव । 

ड) मठ, मलतदर, गुम्वा, चचय, पाटी पौवा आकदको लवथिृि अलभिेख ियार गरी ममयि िथा संभार नभएको । 

 

वािावरणीय लवकास सम्बतिी समथयाहरु 

 

गौरादह नगरपालिकाको वािावरणीय समथयाहरु लनम् न प्रकार छनू्:  

क) गौरादह नगरपालिकामा ढि संजािको उलचि व्यवथथापन नहुाँदा त्यसिे वािावरणीय प्रलिकुििा 

लनम्त्याएको छ । बजार क्षेत्रमा व्यवलथथि सिहढि िथा ढि संजािको लवकास गनय नसककएको कारणि े

बषायिमा सिहबाटै पानी बग् ने, सडक लहिाम्मे हुने िगायि शहर बजारको वािावरणमा प्रलिकुि असर 

परेको देलखतछ । 

ख) नगरपालिकामा अझैपलन फोहोरमैिा (Solid Waste) को उलचि व्यवथथापन हुन सकेेको छैन । थयालनटरी 

पयाण्ड कफि साइट लनमायण भैनसकेकोिे नगरवासीको र्रबाट लनथकने फोहोरहरुको उलचि व्यवथथापन 

हुन नसक्दा थथानीय वािावरणमा प्रलिकुि असर परेको देलखतछ । 
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ग) नगरपालिका लभत्र रहकेा पाकय , खोिा, पोखरी, िाि, लसमसार क्षेत्रहरुको संरक्षण हुन नसकेको । 

र्) इटाभट्टा जथिा प्रदषुण जतय उद्योगहरुको संयया बढ्दै जानु । 

ङ) कृलष वािीमा लवषादीको बढ्दो प्रयोग । 

च) नगरपालिकाको लनमायण िथा योजना मापदण्ड पूणय रुपमा कायायतवयन नहुाँदा सरुलक्षि एवं व्यवलथथि 

वथिी लवकासमा समथया हुन ु। 

छ) सीमसार क्षेत्र र सावयजलनक जग् गाहरुको उलचि संरक्षण हुन नसक् नु । 

ज) व्यवलथथि विशािा र सावयजलनक शौचाियको अभाव । 

झ) िलक्षि वगय (दलिि, जनजालि, आकदवासी) मा वािावरणीय जनचिेनाको कमी । 

 

जोलखम तयनूीकरण िथा जिवाय ुपररवियन अनकुुिन सम्बतिी समथयाहरु 

 

जिवायु पररवियनका समथयाहरुिाई लनम् न बमोलजम प्रथििु गररएको छः 

 

क) अलिबृष् टी, खण्डबृष् टी, अनाबृष् टी जथिा समथया देलखन थािेको । 

ख) उवयरा शलक्तमा ह्रास भैरहकेो । 

ग) बाढी, डुबान, नकद कटान, खडेरी, सुयखा । 

र्) कृलष र पशुमा नयााँ रोगहरु देखा पने । 

ङ) भूलमगि पानीको स्रोि सुक्दै जानु । 

च) जीवन लनवायहको िालग लसलमि लवकपपहरु । 

 

लविीय स्रोि व्यवथथापन सम्बतिी समथयाहरु 

 

नगरपालिकाको लविीय स्रोिको व्यवथथापन हुनु अत्यति आवश्यक हुतछ । गौरादह नगरपालिकाको लविीय स्रोि 

व्यवथथापनका समथयाहरु लनम् न प्रकार छनू्:  

 

क) राजश् वका स्रोिहरुको दायरा संकुलचि हुनु र नयााँ श्रोिहरुको पलहचान हुन नसक् नु । 

ख) पलहचान भएका स्रोिहरुिाई समेि करको दायरामा पयाउन नसक् नु । 

ग) नगरपालिकाको लवकासको िालग आवश्यक पने स्रोि जटुाउन लनक् कै समथया परेको देलखतछ । एकालिर 

नगरपालिकाको िरैे जसो भू-भाग ग्रामीण क्षेत्रमा रहकेो छ भन े अकोलिर बजारमा बसोबास गन े

मालनसिे पलन नगरपालिकािाई लनयलमि कर नबुझाउन ेिथा नगरपालिकािे समेि कडाइका साथ कर 

संकिन गनय सककरहकेो छैन । 

र्) नगरपालिकािे गने ठूिो लवकास लनमायणमा अनुदान िथा वाह् य ऋणमा भर पनुय परेको र नगरवासीहरुमा 

नगर लवकासको िालग सहभालगिात्मक भावना जागृि हुन सकेको देलखत न । नगरवासीहरुमा अपनत्वको 

भावना लवकास गनय सके मात्र कदगो लवकास गनय सककन ेहुाँदा जनसहभालगिा पलन जरुरी हुन आउछ । 
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सथंथागि क्षमिाको लवकास सम्बतिी समथयाहरु 

 

नगरपालिकाको सेवा प्रभाविाई चुथि र प्रभावकारी बनाउन लवद्यमान संगठन संरचनािाई समयानुकुि 

पररमार्जयि र व्यवलथथि गदै िैजानु पन ेअवथथा छ । थथानीय िह पुनरसरंचना पश् चाि नगरपालिकािे लनवायलचि 

पदािीकारीहरु पाएको भएिापलन नगरपालिकाको लवद्यमान संरचना अनुसार प्रथिालवि जनशलक्तको पदपुर्िय 

हुन सकेको छैन । नगरपालिकाको कामिाई चुथि बनाउन र नगरवासीहरुिाई स-साना कामको िालग समेि 

नगरपालिका नै िाउनु पने बाध्यिाको अतत्य गनय नगरपालिकाको काययवोझिाई वडा कायायियहरुमा क्रमश: 

हथिातिरण गदै िगेको देलखतछ । िर सम्पूणय वडा कायायियहरुको िालग पयायप् ि थथानको अभावका साथै वडा 

कायायियहरुमा समेि जनशलक्त िथा पूवायिारको अभाव भएकोिे सेवा प्रवाह चुथि र प्रभावकारी हुन सकेको छैन 

। नगरपालिकाको िालग प्रालवलिक कमयचारी, शहरी योजनाकार, भूगोिलवद्व, ि्याङ्कलवद, थथानीय सुशासन 

लवज्ञ, GIS लवज्ञ, समाजशाथ त्री, वािावरणलवद्व िगायिका जनशलक्त हुनु आवश्यक भएिापलन यी जनशक्तीहरु 

हािसम्म नगरपालिकामा लनयुक्त हुन सकेका छैननू् । यसि ेगदाय प्रालवलिक र लवषयगि काम समयमा सहज रुपिे 

सम्पत न गनय करठनाई भएको देलखतछ ।  

 

गौरादह नगरपालिकाको संथथागि समथयाहरु लनम्म बमोलजम छनू् । 

 

क) नगरपालिकाको क्षेत्र लवथिार र राज्य पुनरसंरचनामा गालभएका सालवकका गालवसहरुिाई समेटी समग्र 

नगरपालिकाको योजना कायायतवयन नभएको । 

ख) वडा कायायियहरुका आफ्न ै भवन बलनसकेको भएिापलन सेवा प्रवाहका िालग चालहने कायायिय र 

बतदोबथिीका सामान, मेलसन, उपकरण आकदको अभाव रहकेो । 

ग) नगरपालिका र वडा कायायियहरुमा आवश्यक प्रालवलिक, जनशलक्त र बजेटको अभाव रहकेो ।  

र्) सरोकारवािा लनकायहरुबीचको समतवयमा कमी । 

ङ) बषेलन हुने बाढी, नकद कटान र डुबानको समथयािाई दीर्यकािीन रुपमा सम्बोिन गनय जनशलक्त र 

बजेटको अभाव ।  

च) लनमायणािीन आयोजनाहरुको लनयलमि अनुगमन र मूपयाङ्कन नहुनु ।  

छ) आयोजनाहरु लनमायणमा लनजी साझेदारी अविारणा प्रभावकारी रुपमा कायायतवयन नहुनु  । 

ज) काययसम्पादन र सेवा प्रवाहिाई प्रभावकारी बनाई सुशासन कायम गनेको िालग सूचना प्रलवलिको उलचि 

प्रयोग नभएको । 

झ) आतिररक र अलतिम िेखा पररक्षणको प्रलिवेदन उपर सावयजलनक र सामालजक सनुवाई नभएको । 

ञ) बेरुजु फर्छ्यौट नभएको । 

ट) सेवा सुलविामा नगरवासीको तयून पहुाँच । 

 

मालथ उपिेलखि समथयाहरुको अिावा यस आवलिक योजनािाई सफि रुपमा कायायतवयन गनयको िालग 

नगरपालिकािे लनम् न कुराहरुमा लवशेष ध्यान पुर् याउन जरुरी देलखतछ : 
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क) सुशासन माफय ि थथानीय जनिाको माग र चासोहरुिाई सम्वोिन गदै भौलिक, सामालजक र आर्थयक 

लवकास गने । 

ख) संथथागि संरचनामामा सुिार गरी थथानीय सरोकारवािा लनकायहरुबीच प्रभावकारी समतवय थथापना 

गने । 

ग) योजना िथा काययक्रमहरुिाई प्रभावकारी रुपमा कायायतवयन गनयको िालग दक्ष जनशलक्तको लवकास गने। 

र्) संथथागि क्षमिा अलभवृलद्ध गने । 

ङ) स्रोिहरुको सही उपयोग र पररचािन गने । 

च) योजनामा जनसहभालगिा गराई कायायतवयन रणनीलि िजुयमा गने । 

 

३.३ प्रमखु सभंावना िथा अवसर 
 

प्रमखु सभंावनाहरु 

 

प्रशथि कृलष योग्य भूलम, उद्योग िथा व्यापारको लवकास भैरहकेो र महतेर िथा हुिाकी रामागयसंग पक् की सडकको 

पहुाँच भएको गौरादह नगरपालिकामा खाद्यत न वािी, फिफुि, िरकारी, मत्थयपािन, पशुपािन िथा दगु्ि 

उत्पादन, बैंक िथा सहकारीको लवकास माफय ि रोजगारी सृजना र आर्थयक लवकासको प्रशथि संभावना रहकेो छ 

। यस नगरपालिकाको लवकासको समं्भावनािाई देहाय वमोलजम लवलशलष् टकरण गनय सककतछ । 

 

क) कृलष, मत्थय िथा पशपुािन 

 

गौरादह नगरपालिका िामो समयसम्म पानी नजम् ने समथि कृलष योग्य भूलम भएकोिे यहााँ खाद्यत य वािी 

िगायि िरकारी, फुिफुि र नगदेवािीको प्रशथि संभावना रहकेो छ । त्यसैगरी गाई, भैसी, बाख्रा, हास कुखुरा, 

बंगुर, माछा पािनको िालग उपयुक्त हावापानी भएकोिे यहााँ लवलवि पशुपािन, दगु्ि िथा माछा मास ु

उत्पादनको पलन त्यलिकै सम्भावना रहकेो देलखतछ । नगरपालिका बार् ह ैमलहना संचािन हुने थथाई पक् की सडकि े

महतेर राजमागय र हुिाकी राजमागयसंग जोलडएको र नगरपालिका लभत्रका वथिी र टोिहरुसम्म सडक संजािको 

लवकास भैसकेकोिे यहााँका कृलष िथा पशुजतय उत्पादनहरुिाई नगरपालिका नलजकै रहकेो प्रदेश नं १ का 

लवराटनगर, ईटहरी, िरान, दमक, लविायमोड, मेचीनगर, भरपुर िगायि देशका अतय ठूिा शहरहरुसम्म लनयायि 

गरी आर्थयक लवकासका साथै नयााँ रोजगारी समेि सजृजना गनय सककन े संभावना रहकेो छ । यसको िालग 

नगरपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र कृलष िथा पशुपािनको िालग उपयुक्त थथानहरु छनौट गरी कृलषको लवलशष् ट 

पकेट क्षेत्रको रुपमा लवकास गनुयपने देलखतछ भने थथानीय कृषकहरुको क्षमिा अलभवृलद्धको िालग आवश्यक 

िालिम, उत नि मि लवउ, आिुलनक कृलष औजार र थथानीय लवलिय संथथाहरुबाट सहज र सुिभ दरमा कृलष 

ऋणको व्यवथथा गनुय पदयछ । साथै नगरपालिकामा भूलमगि पानीको राम्रो स्रोि भएकोिे भूलमगि ससंचाईका 

पूवायिारमा थथानीय कृषकहरुको पहुाँच वृलद्ध र ससंचाई/नगरहरुको पूवायिार लनमायणका योजनाहरु िजुयमा गरी 

क्रमश कायायतवयन गनुयपदयछ । कृषकहरुको खिेी गने जग्गाहरुको आकार हदेाय प्राय िम्बाई िेरै र चौडाई कम 
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भएको देलखतछ जसिे गदाय कृषकिाई खेिको सबै भूभागमा काम गनय जान, अत नवािीको सुरक्षा गनय, सुलविाजनक 

खिी गनय समथया भएको कारण दईु लछमेकी एक ििी मागय, प्रत्येक ििी मागयिाई सहायक सडक हुाँदै मुि सडक 

जोडने काययक्रमिे आिुलनक कृलष लवकासमा थप टेवा कदने छ । 

 

ख) उद्योग िथा व्यापार व्यवसायको लवथिार 

 

गौरादह नगरपालिकामा कृलष, पशु िथा मत्थयपािन िथा अतय उत्पादनमूिक उद्योगहरुको राम्रो सभंावना रहकेो 

छ । नगरपालिकामा िान, मकै, गहुाँ, आिु, गेडागुडी आकद प्रशथि उत्पादन हुने गदयछ र यथिा खाद्यत न िथा कृलष 

उत्पादनमा आिाररि उद्योगहरुको लवकास गनय सकेको यसिे थथानीय उत्पादनिे राम्रो मूपय पाउने लथए भन े

यथिा उद्योगहरुबाट सृजना हुने रोजगारिे थथानीय युवाहरु समेि िाभालतवि हुने देलखतछ । गौरादह नगरपालिका 

महतेर र हुिाकी दवुै राजमागयसंग पक् की सडकि ेजोलडएको, भारिीय लसमाबाट समेि नलजक रहकेो र वरीपरीमा 

अतय ठूिा शहर र बजार केतरहरुको िुिनामा यस नगरपालिकामा उद्योग थथापना गनय सथिो पने भएकोि े

नगरपालिकािे उत्पादनमूिक ठूिा उद्योगहरुिाई नगरपालिका लभत्र आकृलषि गनयको औिोलगक मैत्री नीलि र 

पूवायिारहरु लवकास गनय सकेको खण्डमा नगरपालिकाको आर्थयक लवकासमा अझ योगदान पुग् नेछ । बढदो 

शहरीकरण र लवलिय संथथाहरुको लवथिारसंगै नगरपालिकाका मुयय बजार केतरहरुमा व्पापार व्यवसायको पलन 

त्यलिकै संभावना रहकेो छ । गौरादह बजार, लडपु चौक, थकुिचौन, ग्वािडुधबा, डोरामारी, दामुना, दिुािी, 

कोहबरा, चप्रामारी जथिा बजार केतरहरुमा व्यवलथथि बजारको िालग पूवायिार लवकास िथा लवथिार गनय सकेको 

खण्डमा यहााँ थोक िथा खुरा व्यापारको राम्रो संभावना रहकेो छ ।  

 

ग) बैंक िथा सहकारी लवकास 

 

बढदो शहरीकरण, वथिी िथा बजारको लवकास र लवथिारसंगै नगरपालिकामा बैंक िथा सहकारीहरुको लवकास 

पलन क्रमश बढदै गएको छ भने थथानीयवासी र साना उद्यमीहरुको बैंक िथा सहकारीमा पहुाँच पलन क्रमश बढदै 

गैरहकेो छ । यथिा बैंक िथा सहकारी क्षेत्रको लवथिार र लवकाससंगै लवलिय सवेा नगरपालिका वथिी र 

र्रिुरीसम्म पुगेको अवथथा छ जसिे गदाय छररएर रहकेो पूाँलजिाई सहकारी र वैककङ्को माध्यमबाट एकीकृि 

गरी िर्ु िथा र्रेिु उद्योगहरुमा पररचािन गनय सककने प्रशथि संभावना छ । लवलभत न ककलसमका आर्थयक िथा 

सामालजक पूवायिार लवकास सम्बतिी काययहरुको बृलद्ध र लवकासिे वैककङ्ग िथा सहकारी लवकासको संभावनामा 

बृलद्ध गरेको छ । नगरपालिकामा बढदै गएको यथिा लवकासको गलिलवलििे वैककङ िथा सहकारी लवकासमा 

अलभबृलद्ध हुने आशा लिन सककतछ । 

 

र्) व्यवलथथि र योजनाबद्ध वथिी लवकास 

 

गौरादह नगरपालिकाको गठनसंगै नगरपालिका लभत्रका मुयय चौक र बजार केतरहरुमा शहरीकरणिे लवथिारै 

लिब्रिा पाउदै गएको छ । वदेैलशक रोजगार र अतय लवलभत न माध्यमबाट आर्जयि िनबाट थथानीय मालनसहरुमा 

शहरी जनजीवन र सेवा सुलविाको िालग बजार केतर या नगरपालिका वालहरका दमक, लविायमोड, ईटहरी, 

लवराटनगर, उिायवारी जथिा शहरहरु िफय  बसाईसरी जाने प्रवृलि समेि बढदै गैरहकेो छ भन ेनगरपालिका लभत्र 
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समेि नीलज क्षेत्रबाट आफुखुसी जग्गा प्िरटङ गरी र्रर्डेरीको लवक्रीलविरण भैरहकेो छ । जसि े गदाय 

नगरपालिकाको लडपु चौक िगायि वरीपरीका बजार र चौकहरुमा र्डेरीको मूपय कदनप्रलिकदन बढदै गैरहकेो छ 

भने अव्यवलथथि वथिी लवकास र शहरीकरणको संभावना पलन त्यलिकै बकढरहकेो छ । प्रदेश नं १ का ठूिा 

शहरहरुको िुिनामा गौरादह नगरपालिकामा जग्गा सथिो रहकेो छ भन े व्यवलथथि र योजनावद्ध वथिी 

लवकासको िालग प्रशथि ठााँउहरु समेि छ । गौरादहमा लवजुिी, खानेपानी, संचार र सडक जथिा शहरी सुलविाहरु 

समेि पुलगसकेकोि ेनगरपालिकािे व्यवलथथि जग्गा लवकास काययक्रम िागू गरी हाि भैरहकेो जथाभावी जग्गा 

प्िरटङ िथा वथिी लवकासिाई वेिैमा लनयतत्रण गरी योजनावद्ध र सुतदर शहर लनमायण गनय सक् ने समेि संभावना 

रहकेो छ । 

 

ङ) परम्परागि लशप र प्रलवलिको लवकास िथा लवथिार 

 

नगरपालिका लभत्र बसोबास गने लवलभत न जािजािी, भाषा, िमय, साँथकृलि र क्षेत्र अनसुार थथानीयबासीहरुमा 

थथानीय िथा परम्परागि ज्ञान, सीप र प्रलवलिहरु प्रचिनमा रहकेो पाइतछ । उक्त ज्ञान, सीप र प्रलवलिहरु 

समयानुसार पररमाजयन हुाँदै समेि आएका छनू् । त्यसैगरी कृलष, व्यवसाय, लशक्षा िथा थवाथ्य जथिा क्षेत्रमा 

लवलभत न लनकायहरुबाट नागररकहरुमा ज्ञान िथा सीपको हथिातिरण हुाँदै आएको छ । उक्त सीप िथा प्रलवलि 

हथिातिरण काययक्रमबाट वथिु िथा सेवा उत्पादन गने वािावरण लनमायण भएको छ । हाि नगरपालिका क्षेत्रमा 

सडक पूवायिार, यािायाि, संचार सेवा र सुलविा िथा सूचना प्रलवलिको लवकासको शुरुवाि भएकोिे थथानीय 

िथा परम्परागि ज्ञान, सीप र प्रलवलि पररचािन र बृलद्ध समेिमा सहयोग पुग् ने देलखतछ । 

 

च) प्रालवलिक जनशलक्तको लवकास िथा पररचािन 

 

अपपकालिन िथा मध्यकालिन िालिमका माध्यमबाट नगरपालिका लभत्रका ग्रालमण भेगका युवा जनशलक्तिाई 

थप ज्ञान र लसप कदिाउन सककएमा यस नगरपालिकामा आवश्यक पने दक्ष जनशलक्तको पररपूर्िय भई 

नगरपालिकाको आर्थयक लवकासमा थप योगदान पुग् ने देलखतछ । यसबाट नगरपालिकामा हुने आर्थयक कारोवारमा 

बृलद्ध भई लवलभत न क्षेत्रसाँग सम्बलतिि आर्थयक गलिलवलिहरु समेि बढने सम्भावना देलखतछ । 

 

प्रमखु अवसरहरु 

 

क) कृलष िथा पशपुािनमा उत नि प्रलवलिको प्रयोग 

 

गौरादह नगरपालिकामा कृलष उत्पादनको व्यवसायीकरण िथा बजारीकरणबाट नगरपालिकाको लवकासमा 

फड्को मानय संभव छ । सूचना िथा सचंार प्रलवलिमा आएको आमूि पररवियनसाँगै कृलष प्रलवलि उपयोग गरी 

नगरपालिकाको आर्थयक लवकासको गलििाई लिब्रिा कदन सककतछ । खास गरी नगरपालिकामा बढी सम्भावनाको 

रुपमा देलखएको खाद्यत न, िरकारी, पशुपािन, दिु, मत्यपािन, नमुना कृलष काययक्रम, कृलष पययटन, माछामास ु

िगायिको उत्पादनिाई यससाँग जोडन सककतछ। 
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ख) दक्ष जनशलक्त उत्पादन र पररचािन 

 

यस नगरपालिकामा प्रालवलिक र व्यवहाररक लशक्षा, परामशय र अवसरको अभावका कारण थथानीय उत्पादनलशि 

जनशक्ती लवशेष गरी ठूिो सयंयामा युवाहरु लवदेश िथा शहर पिायन हुने गरेका छनू् । यसका साथै देश िथा 

वाह् य बजारमा प्रालवलिक सीपयुक्त मानव संसािनको अत्यलिक माग रहकेो छ । फिथवरुव यस नगरपालिकामा 

काययरि सरकारी, गैर सरकारी र नीलज क्षेत्रको िगानी िथा साझेदारीमा नगरपालिकाका मानलवय शलक्तिाई 

दक्ष र लशपयुक्त बनाउन सककने अवसर नगरपालिकाको िालग रहकेो छ । 

 

ङ) सथंथागि क्षमिा िथा सशुासन अलभवलृद्ध 

 

प्रभावकारी लवकास प्रकक्रयामा संथथागि लवकास, श्रोि पररचािन िथा सुशासन प्रमुख माध्यमको रुपमा रहकेो 

हुतछ । नेपािको समग्र लवकास प्रकक्रयामा जथिै यस नगरपालिकाको लवकास प्रकक्रयामा संथथागि लवकास, श्रोि 

पररचािन र सुशासन सम्बलति समथयाहरु लवद्यमान रहकेा छनू् । फिथवरुप लवकास काययहरु पररमाणमुखी र 

प्रभावकारी हुन सकेका छैनन । यस सम्बतिी उपिधि संवैिालनक िथा काननूी व्यवथथा, औजार िथा 

रणनीलिहरुको राजनीलिक, प्रशासलनक र नागररक थिरबाट समेि पररपािना गनय सके नगर लवकासको 

अविारणा अनुसार लवकास काययिाई कदशालनदेश गरी अपेलक्षि पररणाम िथा प्रभावकारीिा हालसि गनय संभव 

हुनेछ । नगरपालिकामा अतय अवसरहरु लनम् न वमोलजम छनः 

 

▪ पूवय पलिम महतेर राजमागय र हुिाकी राजमागयसंग सहज पहुाँच । 

▪ नगरपालिका लभत्र सबै वडाहरुमा सडक संजािको लवकास भैसकेको । 

▪ लवद्युि र संचार पूवायिारको लवकास भैसकेको । 

▪ पयायप् ि उवयर कृलष भूलम । 

▪ सााँथकृलिक िथा जालिय लवलवििा । 

▪ व्यवलथथि वथिी लवकासको िालग पयायप् ि उपयुक्त थथानहरु । 

▪ लथथर र लनवायलचि थथानीय सरकार । 

▪ भूलमगि पानीको स्रोि भएको । 

▪ पयायप् ि बजार र आर्थयक गलिलवलिहरु भैरहकेो । 

▪ प्रदेश र संर्ीय सरकारबाट लवलभत न योजना िथा काययक्रमहरु संचािन भैरहकेो । 

 

३.४ लनदशेक लसद्धाति 
 

नगरपालिकाको समग्र लवकास गनय र यस आवलिक योजनािे राखेको दीर्यकािीन सोंच िफय  उतमुख हुाँदै िक्ष्यमा 

पुग् न लवलभत न काययक्रमहरुको संचािनका साथै योजनावद्ध प्रयासहरु िफय  अलर् बढ्न केही लनदेशक लसद्धातिहरु 

अपनाइनु पने हुतछ जुन, यसप्रकार छः 
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क) व्यवसालयक कृलष, वािी लवलवलिकरण िथा खाद्य सरुक्षा   

▪ नगरपालिकामा कृलष लवकासको संभाव्य क्षेत्रहरु पलहचान गरी संभाव्य पकेट क्षेत्र अनसुार कृलष लवकास 

योजना कायायतवयन गररदै िलगनेछ । 

▪ कृषकहरुिाई व्यवसालयक कृलष िफय  आकर्षयि गराइने छ र नयााँ कृलषका संभावनाहरुिाई खोजी गरी 

‘कृलष पकेट क्षेत्र’को कायययोजना बनाई अलर् बढाइने छ । 

▪ खाद्य सरुक्षाका िालग कृलष िथा पशुजतय उत्पादन वृलद्धका िालग लवशेष काययक्रम संचािन गररनेछ िथा 

आवश्यका अनुसार वैककपपक व्यवथथा समेि गररनेछ ।  

▪ फिफूि िथा नगदेवािीिाई प्राथलमकिा कदइ नगरपालिकािाई अत्मलनभयर बनाइनेछ । 

▪ कृलषवािी लवलवलिकरण र यालतत्रकीकरणद्वारा कृलष लवकासका काययक्रम संचािन गदै िलगने छ साथै 

कृलष पेशामा िाग् नका िालग अलभमुखीकरण िालिम संचािन गदै िलगने छ । 

▪ दमक, लविायमोड, लवराटनगर, ईटहरी, िरान जथिा ठूिा शहरहरुसंग सहज सडक पहुाँच भएकोि े

थथानीय िरकारीिाई लनयायि गनयको िालग लवशेष योजना अगालड पयाइने छ । 

▪ कृलष सडक र सामुदालयक भकारी भण्डार गृहको व्यवथथा गररने छ । 

▪ मत्यपािन, नमुना कृलष काययक्रम र कृलष पययटन लवकासको िालग पूवायिार लनमायण र नीलि पयाईने छ । 
 

ख) पययटन लवकासद्वारा आर्थयक गलिलवलिमा योगदान 

▪ नगरपालिकाको पययटन गुरुयोजना िजुयमा गरी सो अनुसार कायय अगालड बढाइने छ । 

▪ नगरपालिकाको प्रमुख पययटकीय गतिव्य थथिहरु पलहचान गरी लिनको सुिार र व्यवलथथि गनय 

प्राथलमकिाका साथ काययक्रम अगालड बढाइने छ । 

▪ नगरपालिकामा पययटन लवकास र प्रवद्धयनको िालग पययटन मैत्री वािावरणको सृजना गदै नयााँ पययटन 

पूवायिारहरुको लवकास गररन ेछ र पययटकहरु लभत्र्याउन ेनीलि अविम्बन गररनेछ ।  

▪ प्राकृलिक, िार्मयक िथा सााँथकृलिक पययटन, ग्रामीण पययटन, पयाय-पययटन जथिा पययटकीय काययक्रमहरुद्वारा 

नगरपालिकामा लनजी क्षेत्रिाई पययटनमा िाग् न प्रोत्साहन गने नीलि अविम्बन गररनछे।  

▪ सावयजलनक लनजी साझेदारीको नीलिअनुसार पययटन व्यवसायको लवकास िथा लबथिार गररनेछ । 

 

ग) औद्यलगक लवकासद्वारा आर्थयक गलिलवलिमा योगदान 

▪ उद्योगको थथापना र लवकासको िालग िगानी मैत्री वािावरणको सृजना गदै थवदेशी िथा लवदेशी िगानी 

किायहरुिाई लभत्र्याउने नीलि अविम्बन गररनेछ ।  

▪ लनजी क्षेत्रको प्रवद्धयन र लवकासमा टेवा पुर् याई आिारभूि उद्योग प्रवद्धयन गने िथा सुशासनको प्रत्याभूलि 

गराईनेछ । 

▪ थथानीय नगदेवािी र फिफुिको लवकासको िालग लवशेष योजनाहरु िजुयमा गरी कृलष आिाररि 

उद्योगहरुको लवकास गररन ेछ । 

▪ कृलषजतय एवं अतय थवदेशी वथिु र सेवामा आिाररि िुिनात्मक िाभ एवं बढी अग्रपृष् ठ सम्बति भएका 

उद्योगहरूिाई लवशेष प्राथलमकिा कददै लनयायि वृलद्धमा उच् च टेवा पुर् याइने नीलि अविम्वन गररनेछ ।  
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▪ कृलष उपजमा आिाररि उद्योगहरु थथापनाको िालग पूवायिार लनमायण गने काययक्रमहरुिाई प्राथलमकिा 

कदईने छ ।  

▪ नगरपालिकामा औद्योलगक क्षेत्रको लवकास गरी औद्योलगक लवकासिाई प्राथलमकिा कदइनेछ । 

▪ नगरपालिकाको लनमायण िथा योजना मापदण्ड र भू-उपयोग योजनािे लनदेलशि गरे अनुसार औिोलगक 

क्षेत्र िोकी उक्त थथानमा उद्योगहरुको िालग आवश्यक पूवायिार लनमायण गररनेछ । 

▪ नगरपालिकाका ग्रामीण भेगमा बैंककङ िथा सहकारी सेवाको पहुाँचमा बृलद्ध गररन ेछ । 

 

र्) पवूायिार लवकास माफय ि समलृद्ध हालसि गन े

▪ प्रदेश र केतर िहबाट थथानीय थिरमा सचंािन हुन ेपूवायिार सम्वतिी काययक्रमहरुमा नगरपालिकाबाट 

आवश्यक समतवय गररनेछ । 

▪ नगरपालिकाको पूवायिारहरुको ममयि संभार गनयको िालग नगरपालिका मािहि रहनेगरी कायय टोिी 

(Work Team) गठन गरी पररचािन गररने छ । 

▪ नगरपालिका लभत्र शहरी पूवायिारहरुको लवकास र थिरोत निी गरी नगरवासीिाई थिरीय शहरी सेवा र 

सुलविाहरु प्रदान गररनेछ । 

▪ नगरपालिकाको पररचय र पलहचान झपकने पूवायिार िथा िरोहरको लवकास गररनेछ । 

▪ जनसहभालगिाको माध्यमबाट थथानीय पूवायिार लवकासमा थथानीय स्रोि, सािन र सीप पररचािन गन े

अविारणा िथा काययशैिी अविम्वन गररनेछ । 

▪ थथानीय पूवायिार लवकासमा संिग् न दािृ लनकायबीच सामजथयिा कायम गदै उपिव्ि स्रोिको 

प्रभावकारी उपयोग गररनेछ । 

▪ नगरपालिकाको रणनैलिक पवूायिार िथा बढी भतदा बढी जनिाहरु िाभालतवि हुने योजना लनमायणिाई 

प्राथलमकिा कदइनेछ । 

▪ पूवायिार लवकास गदाय वािावरण मैत्री, लमिव्ययी िथा आवश्यकिामूखी नीलि अनुशरण गररनेछ । 

 

ङ) िलक्षि क्षते्र र समदुायको लवकास िथा सामदुालयक सहभालगिा  

▪ सामालजक पररचािनको माध्यमबाट मलहिा, वािवालिका र लपछलडएको िथा सीमातिकृि वगय 

आकदवासी, जनजालि, दलिि समुदायको सशलक्तकरण गररनेछ । 

▪ जनसविीकरणको माध्यमबाट िोकिालतत्रक अविारण पर्छ्याउाँ दै िलक्षि वगयको संिग् निामा लवकास 

काययहरु संचािन गररनेछ । 

▪ िलक्षि समूहिाई मध्यनजर गदै कृलष, व्यापार व्यवसाय, उद्योग र पययटनको लवकास गरी गररवी 

तयूनीकरणमा जोड कदइनेछ । 

 

च) वािावरण सतििुन िथा कदगो लवकास  

▪ नगरपालिकाको फोहोर व्यवथथापनको िालग कुलहने र नकुलहने फोहोर छुट्याई व्यवथथापन गने नीलि 

अनुसरण गररनेछ र दीर्यकािीन थयालनटरी पयाण्डकफि साइटको लनमायण र संचािन गररनेछ । 

▪ थथानीय श्रोि र सम्पदाको अध्ययन, सरंक्षण र व्यवथथापन गरी कदगो लवकास हालसि गररनेछ ।  
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▪ प्राङगाररक खेलि र पयायवरणीय (अनुकुि) कृलषमा जोड कदइनेछ ।  

▪ भौलिक पूवायिार लवकास िथा संरचना लनमायण सम्बतिी काययिाई वािावरणमैत्री बनाइनेछ ।  

▪ जिवायु पररवियनबाट उत्पत न समथया लनराकरणको िालग तयूनीकरण िथा अनकुुिनको उपायहरु 

अविम्बन गरी समग्र नगरपालिकाको लवकास गररनेछ । 

▪ प्राकृलिक श्रोिको दीगो लवकासका साथै वािावरणमैत्री लवकास अविारणा अनुसार लवकासका काययहरु 

संचािन गररनेछ । 

▪ बाढी, डुबान र कटानको समथयािाई तयूनीकरण गनेको िालग नदी िटीय क्षेत्र र थथानीय ससचंाई 

नहर/कुिोहरुमा वृक्षारोपण, िटबति र ग्यालवन वािको लनमायण गररनेछ । 

▪ सीमसार क्षेत्रहरुको सरंक्षण र संवद्धयनका काययक्रमहरु संचािन गररनेछ । 

▪ थथानीय उपभोक्ता समूहहरुिाई प्रभावकारी र उिरदायी बनाईनेछ । 

 

छ) सथंथागि क्षमिा लवकास  

▪ नगरपालिकाको काम कारवाहीिाई सचूना प्रलवलि माफय ि चुथि, सहज र पारदशी बनाई सुशासन कायम 

गररने छ । 

▪ नगरपालिका र वडा कायायियहरुमा सहायिा कक्षको लनमायण गरी जनिािाई सहज र लछटो सेवा प्रदान 

गररनेछ । 

▪ नगरपालिकाको कायम दरबतदीमा पदपुिी गरी आवश्यक लवज्ञ, प्रालवलिक र अतय कमयचारीको पदपुिी 

गररने छ । 

▪ नगरपालिकामा काययरि कमयचारीहरुिाई आवश्यक िालिम, शैलक्षक भ्रमण र अलभमुखीकरण गरी 

आिुलनक सचूना प्रलविी/प्रणािी मैत्री बनाईनेछ । 

▪ नगरपालिका र वडा कायायियहरुमा क्षलिपूर्िय सलहिको नागररक वडापत्र राखी पूणय रुपमा 

कायायतवयनमा पयाईनेछ । 

▪ जथाभावी वथिी लवकास िथा र्रहरु लनमायणिाई लनयमन र लनयतत्रण गनयको िागी नगरपालिकाको 

लनमायण मापदण्ड (लवलपडङ वाईिज) र भवन सलंहिा (लवलपडङ कोड) िाई प्रभावकारी रुपमा कायायतवयन 

गररने छ । 

▪ नगरपालिका लभत्र हुने र्र लनमायणको नक्शापासिाई व्यवलथथि गनय सचूना प्रलवलिमा आिाररि 

(EBPS) प्रणािी जडान गरी िागू गररने छ । 

▪ लवकास आयोजना छनौट प्रकृयामा िलक्षि वगय, दलिि, जनजालि, आकदवासी समुदायको सहभालगिा 

सुलनलश् चि, अथयपूणय र प्रभावकारी बनाइनेछ । 

▪ उपभोक्ता सलमलििाई आयोजना लनमायण िथा संचािन सम्बतिी िालिमको व्यवथथा गनुयका साथ ै

आयोजना सचंािनिाई प्रभावकारी िथा पारदशी बनाइनेछ ।  

▪ मलहिा, बािबालिका िगायि िलक्षि वगयको संथथागि र क्षमिा लवकास गरी लवकास व्यवथथापन िथा 

लनणयय प्रकक्रयामा िलक्षि वगयको संिग् निा सुलनलश् चि र प्रभावकारी बनाइनेछ । 
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▪ नगरपालिकाबाट हुने काययसम्पादन र सेवा प्रवाहिाई अझ प्रभावकारी बनाउन नागररकको गनुासो 

सुनवाई िथा ित्काि सम्वोिन गनयको िालग सूचना प्रलवलि प्रणािीको लवकास गररने छ भने गुनासो 

सुनवाई िथा सम्बोिन काययलवलि िजुयमा गररन ेछ । 

▪ थथानीय सरकारको दैलनक काययसम्पादन र सेवा प्रवाहिाई अझ सशक्त र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक 

ऐन, कानुन, लनदेलशका र काययलवलिहरुको क्रमश िजुयमा गदै िलगने छ। 

 

ज) सामालजक समावशेीकरण िथा अवसरमा समानिा  

▪ योजना िजुयमा िथा संचािन प्रकक्रयािाई अझ बढी समावेशी र सहभालगिामूिक बनाई उपिधि श्रोि 

सािनको अलिकिम पररचािन गरी सतिुलिि लवकासमा जोड कदइनेछ ।  

▪ थथानीय श्रममूिक प्रलवलिमा जोड कदई लवकास लनमायण कायय अगाडी बढाइनेछ िथा थथानीय उत्पादन 

वृलद्धमा लवशेष ध्यान केलतरि गररनेछ ।  

▪ आमा समूह, मलहिा समूह िथा संजाि, कृषक समूह, उपभोक्ता समूहहरुिाई सशक्त बनाई समावेशी 

समानिाको नीलि अपनाइनछे ।  

▪ मलहिा, बािबालिका िगायि िलक्षि वगय, दलिि, जनजालि, आकदवासीको काययक्रम व्यवलथथि रुपमा 

िजुयमा िथा प्रभावकारी रुपमा कायायतवयन गरी मूिप्रवाहीकरण गररनेछ । 

 

झ) थथानीय सशुासन िथा जनउिरदालयत्व 

▪ नगरपालिका र थथानीय सरोकारवािाहरुबीच समतवयमा योजना कायायतवयन गररने पररपाटीको 

लवकास गररनेछ । 

▪ संथथागि सुढृढीकरण, गुणथिररयिा, पारदर्शयिा िथा दीगोपनािाई लवकास कायय संचािनको प्रमुख 

रणनीलिको रुपमा अपनाइनेछ ।   

▪ थथानीय सुशासन िथा जनउिरदालयत्व अलभवृलद्धका िालग साझेदारहरु बीच लनयलमि अतिरकक्रया, 

छिफि र वहसका माध्यमबाट लवकास लनमायण काययिाई अझ बढी समतवयात्मक र सहभालगिामूिक 

बनाउद ैनागररक समाजिाई सकक्रय रुपमा पररचािन गररनेछ । 

▪ संथथागि सुशासन कायम गदै भ्रष् टचारमुक्त काययलवलि अपनाईनेछ । 

▪ सूचनाको हक सम्बतिी काननूी व्यवथथाको िालग आवश्यक संयतत्रको लवकास गरी सूचना उपिधििाको 

सुलनलश् चििा गररनेछ ।  

▪ योजना कायायतवयनको िागी नगरपालिकामा अनुगमन संयतत्र ियार गरी पररचािन गररन ेछ साथ ै

प्रगिी समीक्षा लनयलमि रुपमा गररनेछ । 

▪ आतिररक र अलतिम िेखा प्रलिवेदनहरु समयमै सम्पत न गरी यथिा प्रलिवेदनहरु उपर सावयजलनक सनुवाई 

र सामालजक िेखा पररक्षण सम्पत न गररने छ । 

▪ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासककय अलिकृि, प्रालवलिक र  शाखा प्रमुखहरुसंग काययसम्पादन करार  गररन े

छ ।  
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ञ) सामालजक तयाय िथा मानव अलिकार 

▪ सरकारी, गैर सरकारी िथा लनजी क्षेत्रको संथथागि संरचनामा लवपत न एवं सीमातिकृि वगयको अथयपूणय 

सहभालगिािाई सुलनलश् चि गररनेछ । 

▪ सामालजक पररचािनिाई थथानीय समुदायको सशलक्तकरणको प्रमुख रणनीलिको रुपमा संचािन 

गररनेछ र यस काययमा थथानीय सहजकिायिाई पररचािन गररनेछ । 

▪ समाजमा लपछलडएको वगय, आकदवासी, दलिि, जनजालि, मलहिाहरुको लवकास र सहभालगिाका िालग 

लवशेष काययक्रम संचािन गररनेछ ।  

▪ ज्येष् ठ नागररक वृलि िगायि अतय सामालजक सुरक्षा काययक्रम प्रभावकारी रुपमा संचािन गने वािावरण 

बनाई यसको प्रभावकाररिा अध्ययन मूपयाङ्कन गररनेछ । 

▪ नगरपालिका लभत्र रहकेा उद्योगहरुमा काययरि मजदरुहरुको भलवश्यको िालग नगरपालिका, उद्योग र 

मजदरुहरुको सहकाययमा मजदरु कपयाण कोष खडा गररनछे । 

▪ िलक्षि वगय, मलहिा, वािवालिका, अपांग आकदिाई लवकासको मूि प्रवाहमा समालहि गनय र 

नगरपालिकाबाट हुने सेवाहरुमा पहुाँच वृलद्ध गनय लवलभत न सचेिनाका काययक्रमहरु लनयलमि रुपमा गररने 

छ । 

▪ वािमैत्री थथानीय शासन पद्धिीिाई पूणय रुपमा िागू गररने । 

 

ट) समदुाय, लनजी क्षते्र एव ंगरैसरकारी सथंथाको पररचािन 

▪ सेवा प्रवाह िथा पूवायिार लवकास काययमा सावयजलनक, लनजी, सामुदालयक िथा सावयजलनक-लनजी 

साझेदारी अविारणा अविम्वन गररनेछ । 

▪ लनजी क्षेत्रिाई लवकास लनमायणमा पररचािन गनयका िालग थथानीयथिरमा िगानीमैत्री वािावरण 

लनमायणका साथै वाह् य श्रोि िथा सािनको अलिकिम पररचािन गररनेछ । 

▪ समुदाय, लनजी क्षेत्र िथा गैर सरकारी संथथाहरु जथिा साझेदारहरु बीच अतिरकक्रया छिफि र वहसका 

माध्यमबाट लवकास लनमायण काययिाई अझ बढी समतवयात्मक, सहभालगिामूिक र प्रभावकारी 

बनाइनेछ।  

▪ सरकारी, गैर सरकारी िथा सामुदालयक संथथाको सरंचनामा लवपत न एवं सीमातिकृि वगयको अथयपूणय 

सहभालगिािाई सुलनलश् चि गने नीलि लिइनेछ । 

▪ सावयजलनक सेवा िथा काययक्रमको पारदर्शयिा, प्रभावकाररिा र उिरदालयत्वको अलभवृलद्धका िालग 

उपिधि कानूनी व्यवथथा अनुसार सावयजलनक सनुुवाई, सामालजक परीक्षण, नागररक अनुगमन िथा 

लनगरानीको औजारहरु प्रयोग गरी सुिारका प्रलिबद्धिाको पािना गररनेछ । 

 

ठ) नलिजामिूक अनगुमन प्रणािी  

▪ योजना िथा बजेट िजुयमा गदाय थथानीय िह पुनसंरचना अनुसार नगरपालिका मािहि रहन ेलवषयगि 

कायायियहरुको समतवय र समझदारीमा अगालड बढाइने छ । 

▪ योजना कायायतवयनको िागी नगरपालिकामा अनुगमन संयतत्र ियार गरी पररचािन गररन ेछ साथ ै

प्रगिी समीक्षा लनयलमि रुपमा गररनेछ । 
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▪ योजनाहरुको अनुगमन गदाय नलिजामुखी खाका अनुसार गररनेछ ।   

▪ आयोजना िथा काययक्रमको िेश्रो पक्षद्वारा अनुगमन िथा मूपयाङ्कन गररनेछ । 

▪ नगरपालिकाबाट हुने लवकास लनमायण र अतय काययहरुको बारेमा लनयलमि रुपमा सावयजलनक सनुवाई र 

सामालजक िेखा पररक्षण गररने छ । 

▪ कायय सम्पादनको आिारमा राम्रो काम गने कमयचारी, सरं्, संथथा िथा लनकायिाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

 

३.५ सोंच, िक्ष्य िथा उदशे्य 
 

३.५.१ कदर्यकालिन सोंच 

 

दीर्यकालिन सोचिाई नगरपालिकाको दीर्यकािको आदशयको रुपमा लिन सककतछ । दीर्यकालिन सोंच भत नाि े

वियमानको अवथथाबाट लनलश् चि भलवश्यमा पुग् न सककने एक ईलच्छि अवथथा हो । यसको िालग नगरपालिकामा 

उपिधि स्रोि, सािन, सम्भाव्यिािाई सदपुयोग गदै नगरपालिकाको मुयय समथया र चुनौिीहरुिाई सामना 

गनय ियार बनाउन सक् नु पदयछ । दीर्यकािीन सोंच एक आवलिक योजनामा मात्र प्राप् ि गनय सककने सोंच 

नभएिापलन आवलिक योजनािे यसिाई अगाडी बढाउन मद्दि गदयछ । 

 
समग्र राष् ि र सम्बलतिि प्रदेशको दीर्यकािीन सोंच िब मात्र पूरा हुन सक्दछ जब थथानीय िहिे त्यसका 

योजनाका उद्देश्य र िक्ष्यमा सहयोग पुर् याउाँदछ । त्यसैिे यस गौरादह नगरपालिकाको योजना िजुयमा गदाय केतरीय 

सरकारिे िजुयमा गरेको रालष् िय दीर्यकािीन सोंच (समृद्ध नेपाि, सुखी नेपािी), त्यसमा अत िर्नयलहि िक्ष्य, उद्देश्य 

र रणनीलि आकदिाई पलन ध्यान कदईएको लथयो भने प्रदेश नं १ को दीर्यकािीन सोंच (थवच्छ, सुखी र समुत नि 

प्रदेश), अत िर्नयलहि िक्ष्य, उद्देश्य र रणनीलििाई समेि आिार मालन नगरपालिकाका जनप्रलिलनलिहरु, 

थथानीयवासी, बुलद्धजीलव र समाजसेवी, राजनीलिकमी आकदहरुसंग व्यापक छिफि र परामशय समेि गररएको 

लथयो । यसका साथै नगरपालिकाको सम्भावना िथा अग्रणी क्षेत्रहरुको समेि लवश् िेषण गररएको लथयो । यसरी 

केलतरय र प्रदेश सरकारको लिएको कदर्यकालिन सोंच, त्यसमा भएका िक्ष्य, उदेश्य र रणनीलिहरुका साथ ै

नगरपालिकाको संभावना िथा लवकासका अग्रणी क्षेत्रहरुिाई समग्र लवश् िेषण गदाय गौरादह नगरपालिकाको 

“एकककृि शहरी लवकास योजना – २०७५” िे लनर्दयष् ट गरेको कदर्यकालिन सोंच न ैआगामी १०-१५ बषयको िालग 

उपयुक्त कदर्यकालिन सोंच हुने देलखएकोिे यस आवलिक योजनाको िालग समेि सोही कदर्यकालिन सोंचिाई 

लनरतिरिा कदएको छ, जुस यस प्रकार छः 

 

“गौरादह नगरको समलृद्ध र सवायलगण लवकास 

कृलष, उद्योग र लशक्षा न ैयसको उच् चिम लनकास” 

 

गौरादह नगरपालिकाको अलिकांश िगानी भौलिक र सामालजक पूवायिार लवकास िथा कृलषको लबकास र 

रोजगार प्रवद्वयनमा नै केलतरि भैइरहकेो छ । सडक िथा पुि लनमायण, लवद्यािय िथा थवाथ्य चौकीहरुको भौलिक 

संरचना लनमायण र ममयि सभंार, गुणथिररय लशक्षा र प्रालवलिक लशक्षामा जोड कदइ थथानीयबासीको रोजगारी 
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बढाउने िक्ष्य नगरपालिकाि ेलिएको छ । त्यथिै यो नगरपालिकामा कृलष उत्पादनमा खास गरी िान, मकै, गहुाँ 

िगायि िरकारी खेिी, आि,ु फिफुि र पशुपािनको अत्यतिै सम्भावना रहकेो छ । यहााँको कृलष उत्पादनिाई 

प्रदेश नं १ को राजिानी लवराटनगर िगायि प्रदेशका ठूिा शहरहरु ईटहरी, िरान, दमक, लविायमोड, मेचीनगर 

र अतय मुयय व्यापाररक केतरहरुमा लनकासी गरी ठूिो आर्थयक िाभ लिन सककतछ । यहााँको हावापानी र जमीन 

कृलषको िालग उपयुक्त रहकेो, सडकको पूवायिार राम्रो रहकेोि े कृलषमा आिाररि उद्योगहरु िगायि अतय 

उत्पादनमूिक र लनकासीजतय उद्योगहरुको समेि सम्भावना रहकेो हुाँदा कृलष क्षेत्रको लवकासबाट नगरपालिकाको 

पलहचान र सम्वृलद्धको आिार बत न सक् न ेभएकोि ेनगरपालिकाको कदर्यकालिन सोंचमा कृलष र उद्योगिाई जोड 

कदईएको छ । 

 

दीर्यकािीन सोंचि ेसमटेेको लवषय िथा शव्दाविीहरुको अथय 

 

समलृद्ध 

समृलद्ध शधदको अथय वृहि नेपािी शधदकोषमा समृद्ध हुनाको भाव वा अवथथा, सम्पत निा, उत निी, अभ्युदयु, 

बकढबढाउ भत ने छ । यसिे गौरादह नगरपालिका भलवश्यमा सम्पत न, उत निशीि, उत नि िथा सामालजक, आर्थयक, 

पूवायिार िगायि शहरी गलिलवलििे पूणय नगरको रुपमा लवकास गनुयपने लवषयिाई समेटेको छ । नगरपालिकाको 

आवलिक योजना िजुयमाको दीर्यकािीन सोंचमा समालवि संमृलद्ध शव्दिे िि उपिेख गररएको लवषयिाई समेट्न 

खोलजएको छ; 

 

▪ लशक्षा र थवाथ्य सेवामा समृद्ध । 

▪ पूवायिार लवकासमा समृद्ध । 

▪ आर्थयक (उद्योग, व्यापार िथा व्यवसाय, रोजगार) लवकासमा समृद्ध । 

▪ नगरपालिकाको सेवा सुलविा प्रवाहीकरणमा समृद्ध । 

 

सवायङलगण 

सवायलङ्गण शधदको अथय वृहि नेपािी शधदकोषमा सवै अंगको, सबै अंगमा व्याप् ि वा पूणय, सवै अंगिे युक्त, सम्पूणय 

पक्षलसि सम्बलतिि, चौिफी (लवकास, उत निी आदी) भत ने छ । यसिे गौरादह नगरपालिकाको सम्पूणय पक्षसंग 

सम्बलतिि या चौिफी (भौलिक, सामालजक, आर्थयक, वािावरलणय, संथथागि) लवकास भत ने बुझाउछ ।  

 

कृलष 

 कदर्यकालिन सोंचको कृलष शधदिे लनम् न क्षेत्रहरु समेटेको छः 
 

▪ व्यवसालयक कृलष (िरकारी, आिु, फिफुि) िथा पशुपािन, मत्थयपािन र दगु्ि लवकास । 

▪ ससंचाई पूवायिारको लवकास  

▪ कृलष पकेट क्षेत्र लवकास । 

▪ उच् च उत्पादकत्व । 

▪ सहज बजार पहुाँच र उलचि मूपय । 

▪ कृलष सामाग्री, मि, लबज, प्रलवलि, िालिम र सहज ऋणको व्यवथथा । 
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▪ कृलष सडक र भण्डार गहृको व्यवथथा । 

▪ कृलष लवद्यिुीकरण । 

 

उद्योग 

कदर्यकालिन सोंचको “उद्योग” शधदिे लनम् न क्षेत्रहरु समेटेको छः 
 

▪ औिोलगक क्षेत्रको पलहचान र पूवायिार लवकास । 

▪ साना िथा र्रेिु उद्योगहरुको प्रवद्वयन र लवकास । 

▪ मजदरुको उपिधििा र दक्ष जनशलक्तको लवकास । 

▪ कृलष िथा फिफुिमा आिाररि लनकासीजतय उद्योगहरुको लवकास । 

▪ दिु, अण्डा, माछा र मासुमा आिाररि उद्योगहरु । 

▪ थथानीय उद्यमी िथा व्यापारीहरुिाई सहज ऋणको व्यवथथा । 

▪ थथानीय उद्योगहरुमा रोजगार सृजना र आर्थयक उत निी । 

▪ उद्योगहरुको लवकास माफय ि नगरपालिकाको राजश् व र आतिररक आयमा वृलद्ध 

 
३.५.२ िक्ष्य 

 

गौरादह नगरपालिकाको समग्र लवकासका िालग कृलषको आिुलनकीकरण, व्यापार व्यवसाय र उद्योगहरुको 

लवकास गदै आर्थयक एवं सामालजक थिरमा बृलद्ध, वािावरण एवं कदगो पूवायिारहरुको लवकास, थवाविम्वी एवं 

आत्मलनभयर नागररक ियार गरी सभ्य, सुसंथकृि, सुशासनयुक्त समाजको लनमायण गने मुयय िक्ष्य लनिायरण 

गररएको छ । साथ ैयस योजनाका लनम् न िक्ष्यहरु रहकेा छनू् : 
 

१) नगरपालिकािाई कृलष र उद्योगको िालग उपयुक्त क्षेत्रको रुपमा लवकास गने । 

२) नगरपालिकामा सामालजक, आर्थयक र भौलिक पूवायिारको लवकास गने । 

३) नगरपालिकाको लवद्यमान स्रोि, सािन र सम्पदाको प्रयोग गरी आर्थयक वृलद्ध गने ।  
 

३.५.२ उदशे्य 

 

नगरपालिकाको समलष् टगि उद्देश्यहरु यसप्रकार छनू्: 

1. नगरपालिकािाई िरकारी, खाद्य उत्पादन, माछा, मासु, दिूमा आत्मलनभयर बनाउने । 

2. नगरपालिकािाई आिारभिू पूवायिारिे सम्पत न बनाउने । 

3. नगरपालिकामा  िगानी मैत्री वािावरणको सजृनाद्वारा कृलष, उद्योग िथा व्यापार/व्यवसायको प्रवद्वयन 

गने ।  

4. नगरपालिकामा लशक्षा, थवाथ्य, रोजगार शालति-सुरक्षा जथिा आिारभिू अलिकारको लवकासको िालग 

उपयुक्त वािावरण लनमायण गदै उत्पीलडि, असहाय, गरीब, बािबालिका, अशक्त, वृद्धवृद्धाहरुको हक 

अलिकार र सहभालगिा सुलनलश् चि गरी सामालजक सरुक्षाको व्यवथथा गने ।  
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5. वािावरण संरक्षण र सम्वियन गदै थवच्छ, सफा, हराभरा र सुरलक्षि शहर लनमायण गनय पूवायिार िथा 

भवनहरुको लनमायण कायय प्रचलिि मापदण्ड र लनमायण संलहिा अनसुार गन/ेगराउन े। 
6. रिुवा, गौररया, ककथ न,े रामचतरे र डोरामारी खोिाको डुबान र कटानिाई व्यवलथथि गरी 

नगरवासीिाई बाढी, डुबान र कटानको समथयाबाट मुक्त गने । 
7. नगरपालिका र वडा कायायियहरुको आतिररक क्षमिा अलभवृलद्ध गदै सेवा सुलविािाई प्रभावकारी एवं 

सवयसुिभ बनाई जनउिरदायी थथानीय सरकारको लवकास गने । 
8. नगरपालिकाबाट सम्पादन र प्रवाह हुन ेसेवा सुलविाहरुिाई प्रलवलियुक्त बनाई सुशासनिाई अझ शसक्त 

र प्रभावकारी बनाउने । 
 

३.६ रणनीलि िथा प्राथलमकिा 
 

यस आवलिक योजनािे लनर्दयष् ट गरेका िक्ष्य र उदेश्यहरु प्राप् ि गनेको िालग लनम् न वमोलजमका रणनीलि र 

काययनीलिहरु प्रथिाव गररएको छः  

 

1. नगरपालिकामा कृलष, व्यापार र उद्योग लवकासको िालग पूवायिार लवकास काययिाई लिव्रिा कदने ।  

2. नगरपालिकाका सम्पूणय जनसंययािाई खानेपानी, लवद्युि, टेलिफोन सेवाको सुलनलश् चििा गन े। 

3. भू-उपयोग योजना ियार गरी क्रमश कायायतवयन गदै जान े।  

4. उद्योग िथा व्यापार व्यवसायी मैत्री काययनीलि अबिम्बन गने । 

5. नगरवासीको िालग आवश्यक लशक्षा, थवाथ्यका पूवायिारहरुको लवकास र लवथिार गदै जाने । 

6. नगरपालिकाको िालग आवश्यक दक्ष जनशलक्त पलहचान गरी सो मुिालवक कायययोजना बनाउने ।  

7. उत्पीलडि, सीमातिकृि, अपपसंययक िथा अलि लवपत न, दलिि, जनजालि, आकदवासी समुदायिाई 

िलक्षि हुनेगरी रोजगारीमूिक िथा क्षमिा लवकासका काययक्रम िजुयमा गने ।  

8. भवन र अतय भौलिक पूवायिार लनमायण गदाय भवन लनमायण मापदण्ड र भवन संलहिा कडाईका साथ 

कायायतवयन गने ।  

9. लवपद व्यवथथापन िथा नागररक सुरक्षा व्यवथथापनको िालग पूवय जानकारी, पूवय ियारी, तयूनीकरण, 

व्यवथथापन र पुनथथायपना सम्बतिी कायय संचािन गदै जाने । 

10. वािावरण संरक्षण र प्राकृलिक प्रकोपको तयूनीकरण सम्बतिी प्रष् ट नीलि पयाउने । 

11. वािावरण सुिार र फोहोर व्यवथथापनको िालग फोहोरको बहु-उपयोगको व्यवथथा शुरुदेलखनै 

अविम्बन गने । 

12. भौलिक संरचनािाई अपांग मैत्री र वािावरण मैत्री बनाउने ।  

13. रोजगारीमुिक व्यवसायको लवकास र प्रवद्धयनको िालग पहि गने ।  

14. लवकास आयोजना िय गने र बजेट लवलनयोजन गने काययिाई पहुाँचमा आिाररि प्रणािीिाई 

लनरुत्सालहि गदै वाथिलवक आवश्यकिाको लसद्धातििाई अनुशरण गरी योजना िथा काययक्रम िय गने।  
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15. थथानीय िहको सेवा, सुलविािाई सरि िथा गुणथिरीय बनाउने र सेवाग्राही-मैत्री एवं लवद्युिीय 

सुशासनद्वारा सेवा प्रदान गन ेपद्दलिको शुरुवाि गने ।  

16. मानवपूाँजी लनमायण र सशलक्तकरण गनय नगरपालिकाका लशलक्षि युवाहरुिाई सामालजक पररचािनमा 

संिग् न गराउने ।  

17. गररबी तयूनीकरण काययक्रममा िगानी वृलद्ध गरी लनयलमि अनुगमन र मूपयाङ्कन गने । 

18. िलक्षि समूहिाई िलक्षि गरेका काययक्रमहरुमा नगरपालिकाको अनुदान बढाउदै जाने । 

19. नगरपालिकाको भौलिक लवकासमा उपभोक्ता सलमलिको िागि, सहभालगिा र संिग् निा बढाउाँ दै  

जाने। 

20. लवशेष िगानीका क्षेत्रहरुको पलहचान गदै नगरको दीर्यकािीन योजनामा समावेश गने ।  

21. लनजी क्षेत्रको िगानीिाई आकर्षयि गरी सावयजलनक लनजी साझेदारी (PPP: Public Private 

Partnership) को लसद्धाति अनुरुप लवकास कायय सचंािन गने । 

22. सामालजक लवकासका सूचकहरुमा सुिार गने । 

23. नगरपालिकाको भौलिक लवकासमा उपभोक्ता सलमलिको िागि, सहभालगिा र संिग् निा बढाउाँ दै  

जाने। 

24. नगरपालिकाको काययसम्पादन र सेवा प्रवाहिाई अझ सशक्त र प्रभावकारी बनाई सशुासन कायम गनय 

आवश्यक पने नीलि, ऐन, लनदेलशका र काययलवलिहरु क्रमश िजुयमा गदै जाने । 

25. िलक्षि समुहिाई िलक्षि गरेका काययक्रमहरुमा नगरपालिकािे अनुदान बढाउद ैजान े। 

 

३.७ िगानी, स्रोि अनमुान र बााँडफाट 
 

थथानीय िहको पुनसंरचना पश् चाि २०७२ सािमा गठन भएको गौरादह नगरपालिका लवगि ५ बषयमा िगभग 

संथथागि भसैकेको देलखतछ । महतेर र हुिाकी राजमागयसगं उिर दलक्षण पााँडाजुगी-गौरीगंज पक् की सडक माफय ि 

जोलडएको यो नगरपालिकामा सडक पूवायिारहरु वडा र लभत्री वथिीहरुसम्म पुगेको छ । लशक्षा, थवाथ्य िगायि 

अतय सामालजक पूवायिारहरुको एकिहसम्म लवकास भसैकेको यस नगरपालिकामा कृलष, उद्योग र व्यापारको भन े

प्रशथि संभावना रहकेो छ । हािैका वषयहरुमा नगरपालिकाका मुयय वथिी र बजार केतरहरुमा शहरीकरणिे पलन 

लिब्रिा पाएको छ । नगरपालिकाको आर्थयक बषय २०७७/७८ को आतिररक आय हदेाय कुि आयको २०% देलखतछ 

जुन उत्साहप्रद छ । नगरपालिकाको आतिररक आयको स्रोिहरुमा सम्पलि कर, मािपोि, र्रवहाि कर, वहाि 

लवटौरी कर, व्यवसाय रलजष् िेशन दथिुर, नक्शापास दथिरु िगायि अतय लवलभत न दथिरु, शुपक आकद छनू् । अलहि े

पलन नगरपालिका पूणयिया सरं् र प्रदेश सरकारबाट प्राप् ि हुने शसिय र लनशिय अनुदानमा नै लनभयर छ । आम्दानीको 

मुयय स्रोि मािपोि र सम्पलि कर दबुै संकिन भएको देलखतछ िर संकलिि रकम तयून रहकेो छ । र्रजग्गा 

वहाि कर िफय  तयून असुिी देलखएको छ । व्यवसाय कर हािसम्म संकिन हुन सकेको छैन । बहाि लबटौरीको 

शुपकको संभावना भएिापलन यसबाट तयून रकम मात्र संकिन भएको देलखतछ । सरकारी सम्पलि (जेसीबी, 

प्रोजेक्टर) को बहाि िगाउन सककन ेभएपलन हािसम्म सो लशषयकबाट आय संकिन भएको छैन । नगरपालिकाि े
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राजश् व प्रशासनमा सुिार गरी राजश् व सुिार कायययोजना िजुयमा माफय ि थप शीषयकहरूबाट आय संकिन गन े

सम्भावना देलखतछ ।  

 

गौरादह नगरपालिकाको आवलिक योजना कायायतवयनका िालग आवश्यक खचय जुटाउन संर् र प्रदेशको अतिर 

सरकारी लविीय हथिातिरणका साथै आतिररक राजथवका स्रोिहरू पलन पररचािन गनुयपनेछ । यस 

नगरपालिकाको आतिररक स्रोिका दायराहरु अझ फराककिो गरी संर् र प्रदेशको लवलिय हथिातिरण मालथको 

लनभयरिा अझ कम गराउन सकेमा आवलिक योजनािे पलहचान गरेका योजना िथा काययक्रमहरुको कायायतवयनमा 

सलजिोसंग स्रोि जुरट कायातवयन पक्ष लनक् कै सवि हुनेछ । 
 

यसै पररपे्रक्ष्यमा आथयक बषय २०७६/०७७ को िुिनामा आ.व २०७७/०७८ मा संर्बाट हथिातिरण हुने 

रकमहरूमा भएको वृलद्धिाई उत्साहवद्वयक मात न सककतछ । यसैगरी आवलिक योजनाको आगामी वषयहरूमा पलन 

संर् र प्रदेशबाट प्राप् ि हुने लविीय हथिातिरणमा क्रलमक वृलद्ध हुदै जाने अनुमान गलएको छ । नगरपालिकाको 

आर्थयक बषय २०७७/७८ को वाथिलवक आयको अवथथािाई हदेाय संर्ीय सरकारबाट ५० करोड, प्रदेश सरकारबाट 

कररब २ करोड, राजश् व बााँडफााँडबाट १३ करोड र नगरपालिकाको आतिररक आयबाट २० करोड गरी कुि ८५ 

करोड रुपैया जलि आम्दानी भएको देलखतछ । यसै आम्दानीिाई आिार मानेर प्रक्षेपण गदाय आगामी ५ बषयहरुमा 

संर्बाट लविीय समानीकरण अनुदान, सशिय अनुदान, राजथव वााँडफााँड, लवशेष अनुदान र समपूरक अनुदानबाट 

कररव रु. ३५० करोड जलि लविीय हथिातिरण हुने अनुमान गररएको छ ।  
 

यसै गरी प्रदेशबाट लविीय समानीकरण अनुदान, सशिय अनुदान, लवशेष अनुदान र समपूरक अनुदानबाट कररव 

रु. ५० करोड प्राप् ि हुन ेअनमुान गररएको छ भन ेनगरपालिकाको आतिररक राजश् वबाट रु. १५० करोड प्राप् ि 

हुने अनुमान गररएको छ । यस प्रकार संर्, प्रदेश र नगरपालिकाको आतिररक राजश् वबाट समलष् टगि रुपमा 

नगरपालिकाको आवलिक योजनामा कूि रु. ५५० करोड रकम गौरादह नगरपालिकाको संलचि कोषमा जम्मा 

हुने अनुमान छ । यसैगरी नगरपालिकाको संलचि कोषमा प्राप् ि हुन े वाहके सरं् र प्रदेश दवुै िहबाट 

नगरपालिकाको संर् र प्रदेशको प्रत्यायोलजि काययक्रम अतिगयि क्षेत्रगि आिारमा आवलिक योजना अवलिमा 

कररब रु. ५० करोड प्राप् ि हुने अनुमान गररएको छ । साथै आवलिक योजना कायायतवयनको िालग योजना 

अवलिमा नीलज क्षेत्रबाट १० करोड, सहकारी क्षेत्रबाट १५ करोड र लवलभत न संर् संथथाहरुबाट २० करोड 

योगदान हुने अपेक्षा गररएको छ । सावयजलनक स्रोिहरुको प्रक्षेपण र खचय व्यहोने स्रोिहरुिाई क्रमश िालिका ३४ 

र लचत्र ३ मा प्रथिुि गररएको छः 
 

िालिका 34: सावयजलनक स्रोिहरुको प्रक्षेपण 

स्रोि रकम (रु करोडमा) प्रलिशि 

संर्ीय सरकार ३५० ५४.३ 

प्रदेश सरकार ५० ७.८ 

संर् र प्रदेशको प्रत्यायोलजि काययक्रम ५० ७.८ 

आतिररक राजश् व िथा प्रालप् ि १५० २३.३ 

नीलज क्षेत्र १० १.६ 
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सहकारी क्षेत्र १५ २.३ 

लवलभत न संर् संथथा २० ३.१ 

कुि ६४५ १००.० 

 
 

 

लचत्र 3: सावयजलनक खचय व्यहोने स्रोिहरु 

  

५४.३%
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पररच्छेद ४: आर्थयक श्रते्र 

 

४.१ कृलष िथा पशपुतछी 
 

४.१.१ पषृ् ठभलूम 

 

कृलष, मत्यपािन िथा पशुपािन गौरादह नगरपालिकाका नागररकको जीवन यापनको प्रमुख आिार हो । 

नगरपालिकाको कुि क्षेत्रफिको कररब ८०% भूलम  (१२० वगय ककलम) कृलषयोग्य गरेको छ । िान, मकै, गहुाँ 

यहााँका प्रमुख खाद्यत न वािीहरु हुन भने िोरी, भटमास, रहरदाि, मसुर, कोदो, लसलम आकद जथिा दिहन 

बािीहरु समेि उत्पादन हुन ेगरेको छ । िरकारी र फिफूि िफय  प्याज, खुसायनी, बतदा, िसनु, कााँक्रो, फुिगोभी, 

गोिभेंडा, आाँप, लिलच, मेवा, केरा, कटहर, सुपारी, नररवि, कागिी आकद प्रमुख रुपमा रहकेा छनू् । त्यसैगरी 

नगरपालिका लभत्र पशुपािन िफय  गाई, भैसी, गोरु, रााँगा, बाख्रा, सुंगुर, कुखुरा, हासाँ, परेवा आकद हुने गरेका छन 

। नगरपालिकाका सब ैवडाहरुमा कृषक समुहहरु सकृय छन । सडक िथा यािायािको राम्रो अवथथा भएकोि े

यहााँ कृलष, मत्थयपािन िथा पशुपािन र यससंग सम्बलतिि उद्योगहरुको ठूिो संभावना रहकेो छ । 

 

४.१.२ समथया िथा चनुौिी 

 

समथयाहरु  

▪ पयायप् ि ससंचाई सुलविा नभएको । 

▪ पराम्परागि, लनवायहमुखी कृलष र तयून उत्पादकत्व । 

▪ अलिकांश कृषकहरुको कम कृलष भूलम र थवालमि । 

▪ खाद्य सुरक्षाको कमी । 

▪ उच् च उत्पादकत्व भएका पशु पािन नहुनु । 

▪ उत नि वीउ र आिुलनक प्रलवलिको अभाव । 

▪ कृलष बजार र सचूनाको अभाव । 

▪ पराम्परागि पशुपािन । 

▪ थथानीय थिरमा पुश पािनको िालग सामाग्रीहरु उपिधि नहुन ु। 

▪ बजार र सूचनाको अभाव । 
 

चनुौिीहरु 

▪ व्यावसालयक िथा जैलवक कृलष लवकास गनुय । 

▪ उत नि पशु, मि वीउ र प्रलवलि पयाउनु । 

▪ कृलष र पशुपािनिाई आकषयक र सम्मालनि पेशाको रुपमा लवकास गनुय । 

▪ वािी लवलवलिकरण र संर्नीकरण गनुय । 

▪ सम्पूणय कृलष योग्य जलमनमा ससंचाइको व्यवथथा गनुय । 

▪ खाद्य व्यवहारमा सुिार गरी थथानीय उत्पादनको उपभोग प्रवृलि वढाउनु । 
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▪ कृलष र पशु पकेट क्षेत्रमा यािायाि पहुाँच पुर् याउनु । 

▪ पशु खाद्य व्यवहारमा सुिार गरी थथानीय उत्पादनको उपभोग प्रवृलि वढाउनु 

 

४.१.३ सभंावना िथा अवसर 

 

▪ िान, मकै, गहुाँ, आि ुिगायिका थथानीय उत्पादनको लवथिार गरर मूपय शृ्रङ्खािामा आवद्ध गनय सककने। 

▪ फिफुि र िरकारीको व्यवसालयक खेलिको सम्भावना । 

▪ कृलष अलिकांश नागररक र जनप्रलिलनलिहरूको चासोको लवषय रहनु । 

▪ पशुपािनको लवथिार गरर मपूय श्रृङ्खािामा आवद्ध गनय सककने । 

▪ दिु र मासु उत्पादनको प्रशथि संभावना । 

▪ पशुपािनको िालग उपयुक्त हावापानी  

▪ कृलष िथा पशुपािनबाट थथानीय थिरमा रोजगारी सृजना र आर्थयक उत निी गन ेसककन े। 

▪ नगरपालिकाको िालग राजश् वको स्रोि बढन े। 

 

४.१.४ उपक्षते्रगि िक्ष्य, उदशे्य, रणनीलि, काययक्रम िथा आयोजना 

 

उपक्षते्रगि िक्ष्य 

▪ व्यवसालयक कृलष, पशुपािन र िाभप्रद रोजगारीद्वारा थथानीय ककसानको आयथिर बृलद्ध भै समृद्ध 

नगरपालिका लनमायणमा योगदान पुर् याउने । 

 

उदशे्य 

▪ कृलष र पशुपािनको आिुलनकीकरण गरी थथानीय कृषकको जीवन थिरमा सुिार गनुय । 

 

रणनीलिहरु 

▪ व्यवसालयक कृलष िथा पशुपािनको प्रवद्वयन गने । 

▪ कृलष िथा पशुजतय उत्पादनिाई मूपय श्रृंखिामा आवद्व गने । 

▪ थथानीय लवलशलष् टकृि उत्पादनको ब्रालण्डङ र बजारीकरण गने । 

▪ कृलष भूलमको संरक्षण गन े। 

 

काययक्रम िथा आयोजना  

 

▪ जैलवक खेिी र जैलवक मि उत्पादन काययक्रम संचािन गन े। 

▪ कृलष प्रसार सेवा काययक्रम सचंािन गने । 

▪ कृलष उपज संकिन केतरहरु लनमायण गने । 

▪ कृषकहरुिाई वेमौसमी खेलि गनय प्रोत्साहन गने । 

▪ कृषक िालिम र भ्रमण काययक्रमहरु संचािन गने । 

▪ उच् च मूपय शृ्रङ्खिा अलभमुखीकरण काययक्रम गने । 
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▪ व्यावसालयक खेिीको िालग पूवायिार ियार गरी काययक्रम संचािन गने । 

▪ प्रलवलि हथिातिरण सम्बतिी काययक्रम गने । 

▪ कृलष वीमा काययक्रम संचािन गने । 

▪ कृलष पकेट क्षेत्रको लवकास गने । 

▪ नमूनाका िालग जैलवक कृलष पकेट क्षेत्र लवकास गनय । 

▪ अनुसतिान केतर िथा शैलक्षक संथथाहरुसंगको आवद्विा लवकास गने । 

▪ भू-उपयोग नीलि िजुयमा गरी कृलष भूलमको संरक्षण गन े। 

 

४.१.५ अपलेक्षि उपिलधि  

 

▪ कृलष िथा पशुपंक्षी पकेट क्षेत्रको लबकास भएको हुनेछ । 

▪ थथानीय कृलष र पशुजतय उत्पादन र उत्पादकत्वमा बृलद्ध भएको हुनेछ । 

▪ थथानीय उत् पादनहरुको ब्रालण्डङ भएको हुनेछ । 

▪ कृलष उत्पादन संकिन केतरहरुको लनमायण भएको हुनेछ । 

▪ कृलष क्षेत्रको कुि गार् हथथ उत्पादनमा बृलद्ध भएको हुनेछ । 

▪ कृषकहरुको लबलिय र कृलष सामाग्रीमा सहज पहुाँच थथालपि भएको हुनेछ । 

▪ कृलष भूलमको संरक्षण भएको हुनेछ । 

▪ थथानीय दगु्ि उत्पादन र उत्पादकत्वमा बृलद्ध भएको हुनछे । 

▪ दगु्ि संकिन केतरहरुको लनमायण भएको हुनेछ । 

▪ पशु क्षेत्रको कुि गार् हथथ उत्पादनमा बृलद्ध भएको हुनेछ । 

▪ दगु्ि लचथयान केतरको लनमायण भएको हुनेछ । 

 
४.१.६ अनमुान िथा जोलखम पक्ष 

 

▪ नगरपालिकाको कृलष लबकास रणनीलि कायायतवयन हुनुपन े। 

▪ कृलष िथा पशंुपतछी क्षेत्रको लवकासको िालग नगरपालिकाको बार्षयक नीलि िथा काययक्रमममा लनयलमि 

योजना र काययक्रमहरु समावेश गनुयपने । 

▪ सरकारी, गैरसरकारी र नीलज क्षेत्रको काययक्रम र िगानीमा बृलद्ध हुनुपने । 

▪ संर् र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र अतय रकममा बृलद्ध हुनुपने ।  

▪ कृलष सेवा िथा प्रलवलि प्रवाहमा वैकलपपक प्रणािीको प्रयोग भएको हुनुपन े। 

▪ आवश्यक जनशलक्त र कृलष प्रालवलिकहरुको पदपूिी हुनुपने । 

▪ थथानीय संर्संथथा र दािृलनकायहरुको लनयलमि आर्थयक र प्रालवलिक सहयोग हुनुपने । 

▪ नगरपालिका, प्रदेश र सरं्ीय सरकारलबच कृलष िथा पशुपंक्षी लवकासमा आवश्यक समतवय र सहकायय 

हुनुपने । 
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४.२ ससचंाई  
 

४.२.१ पषृ् ठभलूम 

 

कृलष नगरपालिकाको मुयय आर्थयक र अलग्रणी क्षेत्र भएिापलन नगरपालिका लभत्रका सबै कृलष योग्य भूलमहरुमा 

ससंचाईको व्यवथथा हुन सकेको छैन । थथानीय खोिानािाहरुबाट स-साना थिरमा कुिो र नहरहरु सचंािनमा 

रहकेो भएिापनी यी कुिो र नहरहरुको क्षमिािे नगरपालिकाका सम्पूणय कृलष भूलमिाई ससंलचि गनय सक्दैन । 

त्यसैिे थथानीय कृषकहरुिे आफ्नै नीलज खचयमा भूलमगि बोररङ्ग माफय ि आफ्नो खिेहरुमा ससंचाई गने गरेका 

छनू् । थथानीय खोिानािा र पोखरीहरु िगायि भलूमगि ससंचाई आयोजनाहरुको लवथिृि संभाव्यिा अध्ययन 

गरी ससंचाईको थथायी पूवायिार लनमायण गनय सकेको खण्डमा नगरपालिकाका कृषकहरुिे कृलष उत्पादनबाट ठूिो 

आर्थयक िाभ लिनुका साथै रोजगारीका अवसरहरु समेि सृजना हुन सक् ने देलखतछ । 
 

४.२.२ समथया िथा चनुौिी 

 

▪ नगरपालिकासंग ससचंाईको िालग तयून बजेट हुनु । 

▪ थथानीय खोिानािाहरुबाट हुने ससचंाईको सभंाव्यिा अध्ययन नहुनु । 

▪ ठूिा ससंचाई आयोजनाहरु नहुनु । 

▪ थथानीय कृषकहरुको िालग भूलमगि ससंचाई महगंो हुनु । 

▪ थथानीय कुिो र नहरहरुको आवश्यक ममयि संभार हुन नसक् नु । 

▪ नयााँ प्रलवलिमा आिाररि ससचंाई आयोजनाको लवथिार हुन नसक् नु । 

▪ पानीजतय प्रकोप लनयतत्रण गनुय । 
 

४.२.३ सभंावना िथा अवसर 

 

▪ थथानीय कृलष उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सककने । 

▪ परम्परागि रुपमा रहकेा थथानीय कुिोहरुको आवश्यक ममयिसंभार गरी ससंचाई सुलविा बढाउन 

सककने । 

▪ भूलमगि ससंचाई आयोजनाहरु संचािन गनय सककने । 

▪ थथानीय खोिानािाबाट मध्यम थिरको ससंचाई आयोजनाहरु संचािन गनय सककन े। 

 

४.२.४ उपक्षते्रगि िक्ष्य, उदशे्य, रणनीलि, काययक्रम िथा आयोजना 

 

उप-क्षते्रगि िक्ष्य 
 

▪ सम्पूणय कृलष योग्य जमीनमा ससंचाई सुलविाको व्यवथथा गरी कृलष उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनु । 
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उदशे्य 
 

▪ कृलष योग्य जमीनमा ससंचाई सुलविा पुर् याउनु । 
 

रणनीलिहरु  
 

▪ ससंचाईको संभाव्यिा अध्ययन गने । 

▪ भूलमगि िथा नयााँ लसचाइ प्रणािीको लवकास गरी कृलष योग्य भूलममा ससंचाइ सुलविा लवथिार गने। 
 

काययक्रम िथा आयोजना 
 

▪ सिह ससंचाइको पूवायिार लनमायण गने । 

▪ भूलमगि ससंचाईको संभाव्यिा अध्ययन गने । 

▪ थथानीय कृषकहरुको क्षमिा लवकास गने । 

▪ नदी िथा खोिानािा लनयतत्रण गने । 

▪ वायो इलतजलनयररङ िथा नदी ककनारमा वृक्षरोपण गने । 

▪ ससंचाई सम्बतिी नीलि र ऐनहरु िजुयमा गने । 

▪ बाढी, पलहरो, डुबान र नकद कटान लनयतत्रणका िालग गुरुयोजना िजुयमा गने । 

▪ थथानीय लसमसार र पोखरीहरुको संरक्षण गने । 

▪ ससंचाई आयोजना लनमायण गने । 
 

४.२.५ अपलेक्षि उपिलधि  

 

▪ थप ७०% कृलष योग्य भूलममा लसचाइ सुलविा पुगेको हुनछे । 

▪ भूलमगि ससंचाईको िालग नगरपालिकाबाट थथानीय कृषकहरुिाई बोररङ र पम्पसटे जडानमा ऋण 

सहुलियि र उपदान प्राप् ि भएको हुनेछ । 

▪ २ वटा नयााँ प्रलवलिमा आिाररि ससंचाइ अयोजना लनमायण भएको हुनेछ ।  

▪ परम्परागि र पुराना ससंचाई आयोजनाहरुको ममयि संभार भएको हुनेछ । 

▪ ससंचाई संभाव्यिा अध्ययन सम्पत न भै ससंचाई गुरुयोजना कायायतवयनमा आएको हुनेछ । 

▪ नदी जतय प्रकोप नक्साङ्कन र लनयतत्रण भएको हुनेछ । 
 

४.२.६ अनमुान िथा जोलखम पक्ष 

 

▪ संर् र प्रदेश सरकारबाट प्राप् ि हुने लवलिय हथिातिरण िगायि अतय बजेटहरु लनयलमि रुपमा प्राप्त 

हुनुपने । 

▪ नगरपालिकामा आवश्यक जनशलक्त र कृलष प्रालवलिकहरुको पदपूिी हुनुपने । 

▪ ससंचाई आयोजनाको सभंाव्यिा अध्ययन हुनुपने । 
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▪ थथानीय संर्संथथा र दािृ लनकायहरुको कृलष र ससंचाई पूवायिारमा लनयलमि आर्थयक र प्रालवलिक 

सहयोग हुनुपने । 

▪ कृलष र ससंचाई आयोजना सचंािन सम्बतिी आवश्यक ऐन र काययलवलिहरु िजुयमा हुनपुने । 

▪ नगरपालिका, प्रदेश र संर्ीय सरकारलबच कृलष लवकास र ससंचाई पूवायिार लनमायणमा आवश्यक समतवय 

र सहकायय हुनुपने । 

 

४.३ उद्योग, व्यापार, व्यवसाय िथा आपरू्िय  
 

४.३.१ पषृ् ठभलूम 

 

गौरादह नगरपालिकामा क्रमश नयााँ उद्योग र व्यवसायहरुको संयया बढदै गएको देलखतछ । जसमा साना िथा 

मझौिा उद्योगहरु, कुटानी लपसानी लमि, िान लमि, थोक िथा खुरा पसि, लनमायण व्यवसाय, भााँडाकुडा 

व्यवसाय, टेिररंग, गहना पसि, कृलषसंग सम्बलतिि उद्योग, फर्नयचर उद्योग, इटा उद्योग, केलमकि उद्योग, ग्यास 

थटेसन आकद पदयछनू् । नगरपालिका लभत्रका गौरादह बजार, लडपु चौक, थकुिचौन, ग्वािडुधबा, दामुना, दिुािी, 

डोरामारी, वैगुनिुरा जथिा बजारहरुमा क्रमश व्यापार र व्यवसाहरु बढदै गएको देलखतछ । त्यसैगरी गौरादह 

नगरपालिकामा १३ वटा हाटबजारहरु समेि छनू् । नगरपालिकामा हुने आयाि लनयायिको यककन ि्याङ्कहरु 

उपिधि नभएिापलन अलिकांश लनमायण सामाग्री, वाथरुम कफरटङस, र्रको पेतटस, ििा कपडा, जुिा चप्पि, 

भााँडाकुडा, शंृ्रगार सामाग्री, ईतिन र खाना पकाउने ग्यास, लवद्यिुीय सामाग्री, सवारी सािन, कृलष मि र 

उपकरण/औजार, सवारी सािन, पाटयपुजाय आकद जथिा वथिुहरु नगरपालिकामा आयाि हुन ेगरेको पाइतछ भन े

थथानीय उत्पादनहरु जथिै िान, मकै, गहु, आिु, िरकारी, दाि, गेडागुडी, दिु, माछामासु, र्रपािुवा जनावरहरु 

भने नगरपालिकाबाट लनयायि हुने गरेको देलखतछ । काठमाण्डौ, लवराटनगर, ईटहरी, दमक, लविायमोड, 

कााँकडलभट्टा र भारि लसिगुडी शहर नगरपालिकाबाट आयाि र लनयायि हुन ेमुयय शहरहरु हुन । 

 

४.३.२ समथया िथा चनुौिी 

 

समथयाहरु 

▪ थथानीय बजारको व्यवथथापन नहुनु । 

▪ ठूिा उद्योगहरु नहुनु । 

▪ बालहरी िगानी आउन नसक् न ु। 

▪ अलिकांश सरसामानहरु बालहरबाट आपूिी हुनु । 

▪ यथोलचि ि्याङ्कको अभाव । 

▪ नगरपालिकामा उद्योग र उद्यमलशििाको कमी । 

▪ औद्योलगक पूवायिारको कमी । 

▪ औद्योलगक ग्राम थथापना नहुनु । 

▪ जनशलक्तको अभाव । 

▪ व्यावसालयक दक्षिाको अभाव । 
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▪ वाह् य बजारसंग पहुाँचको अभाव । 

▪ थथानीय व्यापारीहरुको लविीय पहुाँचको कमी । 
 

चनुौिीहरु 

▪ उद्यमलशििा लवकास गनुय । 

▪ कृलष िथा पशुपािनिाई व्यावसालयकिा प्रदान गनुय । 

▪ बाह् य िगानी लभत्र्याउने वािावरणको लनमायण गनुय । 

▪ प्रलिथपिायत्मक क्षमिाको पलहचान र लवकास गनुय । 

▪ युवा जनशलक्तिाई उद्यमलशििा िफय  आकर्षयि गराउनु । 

▪ व्यापार व्यवसायको आकार सानो हुनु । 

 

४.३.३ सभंावना िथा अवसर 

 

▪ महतेर राजमागय र हुिाकी राजमागयसंग पक् की सडकको पहुाँच हुनु । 

▪ औद्योलगक नीलि िजुयमा गरी नगरपालिका लभत्र औिोलगक ग्रामको पूवायिार लनमायण गरी नगरपालिकामा 

बाह् य िगानी र नयााँ उद्योगहरु आकर्षयि गनय सककने । 

▪ कृलष, मत्यपािन िथा पशुपंक्षीमा आिाररि िर्ु िथा र्रेिु उद्योगहरु थथापना गने सककने । 

▪ थथानीय कृलष िथा पशुजतय उत्पादनहरु प्रदेश नं १ का ठूिा शहरहरुमा लनयायि गनय सककने । 

▪ थथानीय युवाहरुिाई रोजगारी प्रदान गरी गररबी तयूलनकरण गनय सककने । 

▪ वैदेलशक रोजगारीको बढदो प्रवृलििाई कम गनय सककने । 

▪ व्यवसाय कर माफय ि नगरपालिकाको आतिररक आयमा वृलद्ध गनय सककने । 

▪ नगरपालिका लभत्र हुने बाह् य आपूिीिाई कम गनय सककने । 

▪ थथानीय हाटबजारहरुमा व्यवलथथि पूवायिार लनमायण गरी थथानीय कृलष िथा पशुजतय उत्पादनहरुको 

बजारीकरण गनय सककने । 

 

४.३.४ उपक्षते्रगि िक्ष्य, उदशे्य, रणनीलि, काययक्रम िथा आयोजना 

 

उपक्षते्रगि िक्ष्य 

 

▪ औिोलगक क्षेत्रको लवकास र लवथिार द्वारा कृलषको औलिलगकीकरण, रोजगारी सृजना र आयाि 

प्रलिथथापना गने । 

 

उदशे्य 

▪ उद्योग, व्यापार र व्यवसायको लवकास गरी रोजगारी र आय वृलद्ध गनुय । 
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रणनीलिहरु 

 

▪ उद्यमशीििाको प्रवद्वयन गरी िर्ु िथा र्रेिु उद्योगको लवकास िथा लवथिार गने । 

▪ व्यापार व्यवसायको लवकास र लवथिार गने । 

▪ काठजतय उद्योगहरु संचािन गने । 

▪ आपूर्िय प्रलिथथापना गने । 

 

काययक्रम िथा आयोजना 

 

▪ औिोलगक एवं व्यापार नीलि र काननूहरु िजुयमा गने । 

▪ परम्परागि उद्योगको आिुलनकीकरण र प्रवद्वयन गने । 

▪ थथानीय उत्पादनहरूको प्रशोिन, िेवलिङ, व्रालण्डङ िथा प्याकेलजङ गने । 

▪ उद्यमशीििा र सीप िथा क्षमिा लवकास गने । 

▪ हाट बजारको पूवायिार लवकास गने । 

▪ मलहिा उद्यम लवकास गने । 

▪ औद्योलगक क्षेत्र लनिायरण गरी पूवायिारको लवकास गने । 

▪ बजार प्रवद्वयन गने । 

▪ बजारको लनयलमि अनुगमन गने । 

▪ बाह् य िगानी आकषयण गने । 

▪ आपूर्िय तयूलनकरण गने । 

▪ काठ जतय रुखहरु रोप् ने । 

 

४.३.५ अपलेक्षि उपिलधि  

 

▪ थप १००० िर्ु िथा र्रेिु उद्योग थथापना भएको हुनेछ । 

▪ थप ५००० जनािे रोजगारी प्राप् ि गरेका हुनेछन । 

▪ औद्योलगक ग्राम थथापना भएको हुनेछ । 

▪ थथानीय युवा र उद्यमीहरुिे उद्यम लवकास िालिम लिएको हुनेछन ।  

▪ कररब २५०० मलहिाहरुिे सीपमूिक िालिम लिएका हुनेछन । 

▪ बाह् य िथा आतिररक िगानीको वािावरण सजृना भएको हुनेछ । 

▪ थथानीय कृषक र उद्यमीहरुको बजारसम्मको सहज पहुाँच थथालपि भएको हुनेछ । 

▪ हाटबजारको व्यवलथथि पूवायिार लवकास भएको हुनेछ । 

 

४.३.६ अनमुान िथा जोलखम पक्ष 

 

▪ औिोलगक ग्रामको व्यवथथा भै पूवायिार लवकास हुनुपने । 

▪ औिोलगक एवं व्यापार नीलि र काननूहरु िजुयमा भएको हुनुपने । 
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▪ आवश्यक जनशलक्त र प्रालवलिकहरुको थथानीय थिरमा न ैव्यवथथा हुनुपने । 

▪ औिोलगक र व्यापार मैत्री कर प्रणािी हुनुपने । 

▪ उद्योगहरुको िालग कच् चा पदाथय थथानीय थिरमा नै उपिधि हुनुपने । 

▪ थथानीय उद्यमी व्यवसायीहरुिाई िगानीको िागी सुिभ दरमा ऋण उपिधि हुनुपने । 

 

४.४ श्रम, रोजगारी र सामालजक सरुक्षा  
 

४.४.१ पषृ् ठभलूम 

 

कृलष र पशुपािन नगरपालिकाको मुयय श्रम िथा रोजगारीको क्षेत्र हो । यहााँका अलिकांश र्रिरुीहरु कृलष, 

पशुपािन, मत्यपािन, स-साना र्रेि ुउद्योगहरुमा संिग् न रहकेा छन भन ेरोजगारी अतय स्रोिहरुमा थथानीय 

सहकारी संथथा, बैंकहरु, शैलक्षक संथथाहरु, लनमायण क्षेत्र, थोक िथा खुरा व्यापार आकद रहकेा छनू् । कृलष र लनमायण 

क्षेत्रमा हुने ज्यािा मजदरुी रोजगारी र आम्दानीको अको प्रमुख स्रोि हो । ठूिा उद्योगहरु नगण्य मात्रामा रहकेो 

र पययटन क्षेत्रको खास ैलवकास नभएकोि ेयी दवुै क्षेत्रिे खासै रोजगारी सृजना गनय सकेको छैन । थथानीय युवाहरु 

ठूिो संययामा वैदेलशक रोजगारीमा गएकोिे लवपे्रषण यस नगरपालिकाका र्रिरुीहरुको आम्दानीको अको प्रमुख 

स्रोि हो । नगरपालिकाबाट जेष् ठ नागररक, एकि मलहिा, अपांग र िोपोउतमुख जालिहरुको िालग मालसक भिा 

लविरण भएको भएिापलन लशक्षा, थवाथ्य िगायि अतय सामालजक सेवाहरुमा नगरवासीको कमजोर पहुाँच रहकेो 

छ । 

 

४.४.२ समथया िथा चनुौिी 

 

समथयाहरु 

▪ ठूिा उद्योगहरु नहुनु । 

▪ रोजगारीको अभाव । 

▪ बालहरी िगानी आउन नसक् नु । 

▪ सामालजक सरुक्षामा नगरवासीको कमजोर पहुाँच । 

 

चनुौिीहरु 

▪ आर्थयक रुपमा सकक्रय जनसंययािाई थथालनय थिरमा नै रोजगारीका अवसरहरु लसजयना गनुय । 

▪ श्रम शलक्तको माग र आपूर्िय बीचको सतिुिन लमिाउनु । 

▪ अतिरालष् िय श्रम बजारको पलहचान गनुय । 

▪ गतिव्य मुिुकहरुसंग लद्वपक्षीय श्रम सम्झौिा र त्यसको कायायतवय गनुय । 

▪ लवपे्रषणको उत्पादनमुिक क्षेत्रमा िगानी गनुय । 

▪ िालिम प्राप् ि जनशलक्तको लनलम्ि सलह कामको उपिव्ििा गराउनु । 

▪ रोजगारीको अवसर सम्बलति सूचनामा रोजगारी चाहने मालनसको पहुाँच थथालपि गनुय । 

▪ योगदानमा आिाररि सामलजक सरुक्षा प्रणािीमा थथानीयको पहुाँच थथालपि गराउनु । 
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▪ नगरवासीहरुिाई सामालजक सुरक्षाको प्रत्याभूलि गनुय । 

 

४.४.३ सभंावना िथा अवसर 

 

▪ थथानीय उत्पादनमा आिाररि उद्योगहरुको थथापना गरी रोजगारी सृजना गनय सककन े। 

▪ आर्थयक गलिलवलि बढाउन सककने । 

▪ वैदेलशक रोजगारीिाई कम गनय सककने । 

▪ दक्ष जनशलक्तको पिायन रोक् न सककने । 

▪ दक्ष जनशलक्त उत्पादन गनय सककने । 

▪ थथानीय उत्पादनिे बजार प्राप् ि गरी कृषकहरुिे उत्पादनको उलचि मूपय पाउन सक् ने । 

▪ थथानीय सरकारको राजश् व अलभवृलद्ध हुने । 

▪ थथानीय उत्पादनिाई ब्रालण्डङ गरी बढी मूपय प्राप् ि गनय सककने । 

▪ नगरवासीहरुिाई सामालजक सुरक्षा उपिधि गराउन सककने । 

 

४.४.४ उपक्षते्रगि िक्ष्य, उदशे्य, रणनीलि, काययक्रम िथा आयोजना 

 

उपक्षते्रगि िक्ष्य 

 

▪ दक्ष िथा लशपयुक्त मानव ससंािनको लवकास गन े। 
 

उदशे्य 

 

▪ बेरोजगारी तयलूनकरण गनय थथानीय थिरमा नै रोजगारीका अवसरहरु सजृना गनुय । 

▪ व्यवसालयक लशपमूिक िालिमका अवसरहरु बृलद्ध गरी प्रलिथपिी जनशलक्तको लवकास गनुय । 
 

रणणीलिहरु  

▪ श्रलमकको हक र अलिकारको कानुनी िथा आर्थयक आिार ियार गन े। 

▪ िगानीमैत्री वािावरण लसजयना गरी लनजी िथा सामुदालयक/सहकारीको माध्यमद्वारा रोजगारीका 

अवसर लनमायण गने । 

▪ प्रालवलिक लशक्षा, व्यवसालयक िालिम िथा लशपको माध्यमबाट दक्ष जनशलक्तको उत्पादन गने । 

▪ वैदेलशक रोजगारीिाई कम खर्चयिो, सुरलक्षि र मयायकदि बनाउने र लवपे्रषणिाई उत्पादनमूिक क्षेत्रमा 

पररचािन गने । 

 

काययक्रम िथा आयोजना  

 

▪ रोजगारीका अवसर बृलद्ध गने खािका काययक्रमहरु सचंािन गने । 

▪ रालष् िय रोजगार नीलि िथा श्रलमको हक लहि सम्वलति कानुन प्रभावकारी रुपमा काययतवयन गने । 
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▪ श्रलमकको कायय क्षेत्रमा सरुक्षाको मापदण्ड िागू गनय सहयोग गने । 

▪ कलम्िमा एउटा बहुलवषयगि लशप लवकास िालिम केतर थथापना गने । 

▪ रोजगार केतरिाई प्रभावकारी बनाउने । 

▪ सामालजक सरुक्षा योजनाको प्रभावकारी कायायतवयन गने । 

▪ प्रिानमतत्री रोजगार काक्रय मिाई सफि बनाउन समतवय र सहकायय गने । 

▪ लवपे्रषणिाई उत्पादनशीि क्षेत्रमा िगानी गनय आवश्यक नीलि र लवश् वालसिो संयतत्र लनमायण गने । 

▪ नगरपालिकाबाट वैदेलशक रोजगारमा जानेका लनलम्ि श्रम क्षेत्र लनिायरण गरी उपयुक्त पूवय िालिमको 

व्यवथथा गने । 

▪ वैदेलशक रोजगारीिाई सुरलक्षि, िाभप्रद र मयायकदि बनाउन नगरपालिकामा लनयलमि अनुगमनको 

व्यवथथा गने । 

▪ कृलष, पशुपािन िगायि अतय उत्पादनमा आिाररि उद्योगहरु थथापना गरी नगरपालिका लभत्र ै

रोजगारीको अवसर सजृना गने । 

 

४.४.५ अपलेक्षि उपिलधि  

 

▪ ५०% आर्थयक रुपमा सकृय जनसंययािाइ नगरपालिका लभत्रै रोजगारीको अवसर लसजयना हुनेछ । 

▪ श्रलमकहरुको श्रम, मयायदा, सम्मान र लजवनथिर बढेको हुनेछ । 

▪ श्रम र कामदार प्रलि असि सम्बति थथापना हुनेछ ।   

▪ वैदेलशक रोजगारी व्यवलथथि, मयायकदि र सुलक्षि भएको हुनेछ । 

▪ लवपे्रषण उत्पादन क्षेत्रमा िगानी भै श्रलमकको लजवनथिरमा थिरोउत निी भएको हुनेछ । 

 

४.४.६ अनमुान िथा जोलखम पक्ष 

 

▪ आवश्यक दक्ष जनशलक्त र प्रालवलिकहरुको सहज आपूिी हुनुपने । 

▪ नगरपालिका लभत्रै रोजगारीको अवसरहरु सृजना हुनुपने । 

▪ नगरपालिकामा सुरलक्षि र सहज िगानीको वािावरण हुनुपने । 

▪ थथानीय संर्संथथा र दािृलनकायहरुको लनयलमि आर्थयक र प्रालवलिक सहयोग हुनुपने । 

▪ नगरपालिका, प्रदेश र संर्ीय सरकारलबच श्रम, रोजगारी सजृना र नागररकको सामालजक सरुक्षामा 

आवश्य समतवय र सहकायय हुनुपने । 
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पररच्छेद ५: सामालजक क्षते्र 

 

५.१ थवाथ्य िथा पोषण 
 

५.१.१ पषृ् ठभलूम 

 

गौरादह नगरपालिकामा नगरवासीहरुिे प्राथलमक र आिारभूि िहको थवाथ्य सेवा नगरपालिकाका थवाथ्य 

चौकीहरुबाटै प्राप् ि गने गरेका छनू् । प्राथलमक थवाथ्य चौकीहरुबाट प्रवाह हुन े सवेाहरुमा प्रसुलि, सामातय 

थवाथ्य परीक्षण, खोप सेवा, सामातय लचरफार, पररवार लनयोजन सेवा, सरुलक्षि मािृत्व सेवा आकद सेवाहरु 

रहकेा छनू् । दीर्य र गलम्भर प्रकारका रोगहरुको िागी नगरवासीहरु प्रदेश नं १ का दमक, लबराटनगर, िरान र 

लविायमोड जथिा ठूिा शहरहरु जाने गरेका छनू् । नगरपालिकाका वडाहरुमा रहकेा थवाथ्य चौकीहरुबाट 

प्राथलमक थिरको थवाथ्य सवेा सहज रुपमा प्राप् ि भैरहकेो र ठूिा अथपिािहरुसम्म पलन सडक िथा यािायािको 

सहज पहुाँच भएकोिे नगरवासीहरुको थवाथ्य सेवा पहुाँचको अवथथा राम्रो रहकेो देलखतछ । प्रशथि कृलष भूलम, 

कृलषको िालग उपयुक्त मौसम र अलिकांश नगरवासीहरुको आफ्न ैकेलह खेलियोग्य जमीन हरेकोिे नगरपालिकामा 

बषैभरी खानपुग् न ेर्रिुरीको संयया ७०% भतदा बढी रहकेो छ । 

 

५.१.२ समथया िथा चनुौिी 

 

समथयाहरु 
 

▪ सरकारी थवाथ्य संथथामा आवश्यकिा अनुसारको उपकरण र लवशेषज्ञ लचककत्सकको अभाव । 

▪ गलम्भर प्रकारको रोगको उपचार हुन नसक् नु । 

▪ लनशुपक िथा अत्यावश्यक औषिीको पयायप् ि मात्रामा सवययाम उपिधि नहुनु ।  

▪ Cold chain maintain गने सुलविा नहुनु । 

▪ अपाङ्गिा भएका व्यलक्त िथा मलहिाहरूको थवाथ्य चौकीको कमजोर पहुाँच । 

▪ कुपोषण, श् वास प्रश् वासजतय थवाथ्य समथया रहन ु। 

▪ थवाथ्य र पोषण सम्बतिी चिेनाको कमी । 

▪ गररबी । 

▪ बषैभरी खान पुग् ने र्ररपररवारको संयया तयून हुनु । 

 

चनुौिीहरु 
 

▪ पूणय खोपको कायायतवयन गनुय । 

▪ आिारभूि थवाथ्य सेवािाई सबैको पहुाँच लभत्र पयाउनु । 

▪ सबै सुत्केरी सेवािाई संथथागि दायरामा पयाउनु । 

▪ थवाथ्य संथथामा आिारभिू िथा अत्यावश्यक औषलि लनशुपक रुपमा सवययाम उपिधि गराउनु । 
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▪ थवाथ्य संथथाहरूमा आिारभूि सुलविा युक्त औजार/उपकरण, दक्ष जनशलक्त र पूवायिार पुर् याउनु । 

▪ थवाथ्य वीमािाई सबै नागररकको दायरामा पुर् याउनु । 

▪ जलडवुट्टीमा आिाररि िथा थथानीय उपचार प्रणािीिाई थवाथ्य संथथाको दायरामा पयाई व्यवलथथि 

र गुणथिरीय बनाउनु । 

▪ खाद्य सेचिना िथा खाद्य व्यवहार सुिारिाई थवाथ्य प्रणािीको अङ्गको रुपमा लवकास गनुय । 

▪ थवाथ्य सेवा बारे जनचेिना अलभवृलद्ध गनुय । 

▪ मलहिाहरुमा पाठेर्रजतय समथया बढनु । 

▪ भएका थवाथ्य केतरिाई थिरोउत निी गरी थवाथ्य लवमा काययक्रम संचािन गनयका िालग मापदण्ड 

पुरा गनुय । 

 

५.१.३ सभंावना िथा अवसर 

 

▪ पूवायिारहरुको लवकास गरी थवाथ्य सेवामा थथानीय नागररकहरुको सहज पहुाँच थथापन गनय सककने । 

▪ नयााँ थवाथ्य संथथाहरुको लवकास हुाँदै गरेको । 

▪ थवाथ्य सचेिनामा बृलद्ध गनय सककन े। 

▪ थथानीय उत्पादनमा बृलद्ध गरी खाद्य सुरक्षाको लथथलिमा सुिार पयाउन सककने । 

 

५.१.४ उपक्षते्रगि िक्ष्य, उदशे्य, रणनीलि, काययक्रम िथा आयोजना 

 

उपक्षते्रगि िक्ष्य 

 

▪ थवाथ्य सेवामा सम्पूणय नगरवासीको पहुाँच थथालपि गरी गुणथिररय थवाथ्य सेवा उपिधि गराउने । 

 

उदशे्य 

 

▪ गुणथिररय थवाथ्य सेवा िथा पोषणिाई सबैको पहुाँचमा पुर् याउनु । 

 

रणणीलिहरु  

 

▪ आिारभूि थवाथ्यमा समिामूिक पहुाँच सुलनलश् चि गन े। 

▪ थवाथ्य लबमा सेवा सबै नगरवासीको पहुाँचमा पुर् याउन े। 

▪ ररफरि थवाथ्य सेवाको पहुाँचिाई सहज बनाउने । 

▪ वैकपपीक थवाथ्य सेवाको प्रवद्वयन गने । 

▪ थवाथ्य िथा पोषण चेिना अलभवृलद्ध गने । 

▪ खाद्य सुरक्षा सुलनलिि गने । 
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काययक्रम िथा आयोजना  

 

▪ नगरपालिकाको थवाथ्य नीलि िजुयमा गन े

▪ थवाथ्य र पोषण सम्बलति सचेिना काययक्रम गने । 

▪ आिारभूि औषिीहरु सवयसिुभ रुपमा नगरपालिकामा नै उपिधि हुने व्यवथथा गने । 

▪ नगरपालिकामा १५ शैयाको अथपिाि लनमायण गने ।  

▪ लवद्यमान थवाथ्य चौकीहरुमा थवाथ्य पूवायिार िथा उपकरणहरुको व्यवथथा गन े। 

▪ खोप काययक्रम र थवाथ्य र्ुलम्ि सेवा लनयलमि रुपमा संचािन गने । 

▪ लवद्यमान थवाथ्य चौकीहरुमा प्रसुिी सेवा सचंािन गने । 

▪ लवद्यमान थवाथ्य चौकीहरुमा लचथयान भण्डारको व्यवथथा गने  । 

▪ रेफरि अथपिािको िालग लवशेषज्ञ अथपिािसंग समतवय गने । 

▪ लचककत्सकहरुको पदपुिी गन े। 

▪ भूलमको संरक्षण र प्रवद्वयन गने । 

▪ प्राकृलिक स्रोिहरुको दोहन कम गने । 

▪ माटोको उवयरा शलक्त बढाउने । 

▪ उत नि वािीको प्रयोग गने र बािी लबमा गने । 

▪ लशलक्षि युवा ककसानहरूिाई कृलष व्यवसायमा आकर्षयि गने । 

▪ खाद्यत न वैंकहरुबाट सुफि मूपयमा थथानीय जनिािाई खाद्यात न उपिधि गराउने ।  

▪ खाद्यात न संकटबाट मुलक्त पाउनका िालग ककसानदेलख उपभोक्तासम्मको आपूिी शंृखिामा कायय गनय 

सबैिे लवशेष भूलमका लनवायह गने । 

▪ खाद्यात न, दिू, मासु, माछा, फिफूि, िरकारी िथा खाद्य िेिको गुणथिर कायम गनय खाद्यात न 

गुणथिर काननु बनाएर कडाइसाथ िागु गने ।  

▪ सावयजलनक लविरण प्रणािी िागु गने । 

▪ िलक्षि सावयजलनक लविरण प्रणािी अतिगयि गररब िथा अलि गररब पररवारहरूिाई सफुि मूपयमा 

खाद्यात न उपिधि गराउने । 

 

५.१.५ अपलेक्षि उपिलधि  

 

▪ पूणय खोपयुक्त नगरपालिका र्ोलषि भएको हुनेछ । 

▪ १५ शैयाको सरकारी अथपिाि लनमायण भएको हुनेछ । 

▪ लवद्यमान थवाथ्य चौकीहरुको थिरोउत निी भएको हुनेछ । 

▪ लवद्यमान थवाथ्य चौकीहरुमा लचककत्सक र थवाथ्य उपकरणको व्यवथथा भएको हुनछे । 

▪ सबै थवाथ्य सेवामा आिारभूि सुलविा िथा प्रसूलि सेवा उपिधि भएको हुनेछ । 

▪ १ र्ण्टाको दरुी लभत्र ९०% नागररकको थवाथ्य संथथामा पहुाँच भएको हुनेछ । 

▪ ररफरि अथपिािसाँग सहकायय सम्झौिा भएको हुनेछ । 

▪ थवाथ्य बीमाको पहुाँच ७५% जनसंययामा थथालपि भएको हुनेछ । 
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▪ ९०% भतदा बढी मलहिािे संथथागि सुत्केरी सेवा प्राप् ि गरेका हुनेछन । 

▪ बाि कुपोषण दर १०% मा झरेको हुनेछ । 

▪ झाडा पखािाको संक्रमण दर प्रलिहजार १५ जनामा झरेको हुनेछ । 

▪ लभटालमन ए प्राप् ि गने बािबालिका ९८% प्रलिशि पुगेको हुनेछ । 

▪ सरुवा रोग उपिेयय रुपमा र्टेको हुनेछ । 

▪ सबै लवद्याियमा पोषण थवाथ्य काययक्रम पुगेको हुनेछ । 

▪ थथानीय नागररकहरुको खाद्य सुरक्षाको लथथलिमा सुिार आएको हुनेछ । 

 

५.१.६ अनमुान िथा जोलखम पक्ष 

 

▪ नगरपालिकामा थवाथ्य लवमाको काययक्रम पूणय रुपमा िागू भएको हुनेछ । 

▪ थथानीय थवाथ्य संथथाहरुमा नगरवासीको सहज पहुाँच थथालपि भएको हुनेछ । 

▪ थथानीय थवाथ्य संथथाहरुको थिरोउत निी भै थवाथ्य उपकरण र आवश्यक लचककत्सकको व्यवथथा 

भएको हुनेछ । 

▪ नगरपालिकाको थवाथ्य सम्बतिी नीलि िजुयमा भएको हुनेछ । 

▪ नगरपालिका लभत्रका गररब, अलि गररब र्रिरुी र समुदायहरुको थथानीय सरकारबाट खाद्य सुरक्षाको 

व्यवथथा भएको हुनेछ । 

▪ थथानीय संर्संथथा र दािृलनकायहरुको लनयलमि आर्थयक र प्रालवलिक सहयोग हुनेछ । 

▪ नगरपालिका, प्रदेश र संर्ीय सरकारलबच नगरवासीको थवाथ्य सेवा र पोषणमा आवश्यक समतवय र 

सहकायय भएको हुनेछ । 

 

५.२ लशक्षा, लवज्ञान िथा नवप्रवियन 
 

५.२.१ पषृ् ठभलूम 

 

समथि भूमी, वडा र स-साना वथिीहरुसम्म सडकको पहुचका साथै सवै वडा र प्रमुख वथिीहरुसम्म लवद्याियको 

लविरण भएकोिे नगरवासीहरुको लवद्यािय लशक्षामा राम्रो पहुच रहकेो देलखतछ । सन २०११ को रालष् िय 

जनगणनामा नै नगरपालिकाको साक्षरिा दर ७३% लथयो भने हाि यो दर ८०% भतदा मालथ रहकेो सलजि ै

अनुमान गनय सककतछ जुन रालष् िय साक्षरिा दर भतदा राम्रो हो । गौरादह नगरपालिकामा ३२ वटा सामुदालयक 

लवद्यािय र २५ वटा नीलज क्षेत्रबाट संचालिि संथथागि लवद्यािहरु छनू् । त्यसबाहके नगरपालिकामा ५५ वटा 

वाि लवकास केतरहरु र ५ वटा पराम्परागि र िार्मयक लवद्याियरहरु (मदरसा) समेि संचािनमा रहकेा छनू् । 

उच् च लशक्षाको िालग नगरपालिकामा ४ वटा क्याम्पसहरु संचािनमा छनू् जसमा २ वटा नीलज र २ वटा सरकारी 

हुन । संचालिि क्याम्पसहरुमा २ वटा प्रालवलिक िारको कृलष क्याम्पसहरु समेि छनू् ।  

 

 



गौरादह नगरपालिकाको आवलिक योजना - २०७९ 
(अलतिम प्रलिवेदन) 

पाना | 90 

 

५.२.२ समथया िथा चनुौिी 

 

समथयाहरु 

▪ थथानीय दलिि, आकदवासी र लपछलडएको वगयमा तयून साक्षरिा । 

▪ कमजोर शैलक्षक पूवायिार । 

▪ दक्ष शैलक्षक जनशलक्तको अभाव । 

▪ लवद्याियका भौलिक पूवायिार अपाङ्ग मैत्री नहुनु । 

▪ प्रालवलिक लवद्यािय नहुनु । 

▪ वाि लवकास केतर व्यवलथथि नहुनु । 

▪ गलणि, लवज्ञान िथा अंग्रेजी लशक्षकको कमी । 

▪ िलक्षि समुहका वािवालिकाको लवशेष लशक्षामा पहुाँचको कमी । 

▪ गुणथिरीय लशक्षामा पहुाँचमा कमी । 

▪ लशक्षकहरूमा पेशागि दक्षिामा कमी हुनु । 

▪ मािृ भाषामा लशक्षा नहुन ु। 

▪ छात्रा एवं अपाङ्गिा मैत्री शौचािय तयून रहकेो । 

▪ थपोटय लविामा आिाररि कक्रयाकिापहरुमा आिाररि पढाई लसकाई नहुनु । 

 

चनुौिीहरु 
 

▪ समावेशी र गुणथिररय लशक्षाको पहुाँचको सुलनलश् चििा । 

▪ कक्षा छाड्ने र दोहोर् याउने दर र्टाउनु । 

▪ प्रालवलिक लशक्षा र लवशेष लशक्षाको पहुाँच बढाउनु । 

▪ शैलक्षक पूवायिारको लवकास । 

▪ लशक्षण र लसकाई दरमा सुिार गनुय । 

▪ लवषयगि लशक्षकिाई पुनयिाजगी िालिम प्रदान गनुय । 

▪ गुणथिरीय र प्रलिथपिायत्मक लशक्षाको उपिधििा बढाउनु । 

▪ दरबतदी अनुसार लशक्षक पदपूर्िय गनुय । 

▪ थथानीय थिरमा नै गुणथिरीय लशक्षाको अवसर बढाउन ु। 

 

५.२.३ सभंावना िथा अवसर 

 

▪ शैलक्षक वािावरण, पूवायिार र सामाग्रीहरुको व्यवथथा गरी साक्षरिा बृलद्ध गनय सककने । 

▪ शैलक्षक जनशलक्त उत्पादन गरी थथानीय जनशलक्तको मागिाई पूर्िय गनय सककने । 

▪ खेिकुद र अलिररक्त कक्रयाकिापको पढाई लसकाईिे व्यलक्तको शारीरीक सवििा पयाउने । 

▪ खेि र खेिाडीको क्षमिा बृलद्ध अनुसार सवि जनशलक्त बलृद्धमा सर्ाउने । 
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५.२.४ उपक्षते्रगि िक्ष्य, उदशे्य, रणनीलि, काययक्रम िथा आयोजना 

 

उपक्षते्रगि िक्ष्य 

▪ प्रलिथपिी र उद्यमशीि जनशलक्त उत्पादन गरी समृलद्ध हालसि गने । 

 

 उदशे्य 

▪ गुणथिररय लशक्षामा समिामिूक पहुाँच थथालपि गनुय । 

▪ प्रालवलिक, व्यवसालयक, लशपयुक्त एवं व्यवहाररक लशक्षाको लवकास एवं लवथिार गनुय । 

  

रणनीलिहरु 

▪ आिारभूि सुलविा सलहिको शैलक्षक पूवायिारको लवकास गने । 

▪ लशक्षामा समिामूिक पहुाँच थथालपि गने । 

▪ लशक्षण लसकाई दर बढाउने । 

▪ प्रालवलिक िथा व्यावसालयक लशक्षाको लवकास र लवथिार गने । 

 

काययक्रम िथा आयोजना 
 

▪ लशक्षा उपसलमलि र लवद्यािय व्यवथथापन सलमलिको क्षमिा अलभवृलद्ध गने । 

▪ लवद्याियमा वािमैत्री, अपाङ्गिा मैत्री र मलहिा मैत्री संरचना लवकास गने । 

▪ अलभभावक लशक्षा काययक्रम संचािन गने । 

▪ लवद्यािय भनाय अलभयान सचंािन गने । 

▪ सूचना प्रलवलि िथा कम्प्युटर पयाव थथापना गने । 

▪ आवासीय र नुमना लवद्याियको लनमायण गने । 

▪ थथानीय पाठ्यक्रम लनमायण गरी िागू गने  । 

▪ सामालजक िेखापरीक्षण गने । 

▪ लशक्षक िालिम सचंािन गने । 

▪ लवद्याियका भौलिक पूवायिारको ममयि र थिरोउत निी गने । 

▪ वहुप्रालवलिक लशक्षाियको थथापना गने । 

▪ छात्रवृलिको व्यवथथा गने । 

▪ दरबतदी अनुसार लशक्षक पदपूर्िय गने । 

▪ िलक्षि वगयहरुिाई अनौपचाररक कक्षाहरु सचंािन गने । 

 

५.२.५ अपलेक्षि उपिलधि  

 

▪ वहु प्रालवलिक लशक्षािय थथापना भएको हुनेछ । 

▪ साक्षरिा  दर ८५% प्रलिशि पुगेको हुने । 

▪ आिारभूि िहको खुद भनाय दर ९८% प्रलिशि पुगेको हुनेछ । 
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▪ माध्यलमक िहको खुद भनाय दर ७५% पुगेको हुनेछ । 

▪ लवद्याियमा रहने औसि अवलि ८ बषय पुगेको हुनेछ  । 

▪ १०+२ सम्मको औसि शैलक्षक उपिलधि ५% बषयको हुनछे । 

▪ लवद्यािय छाडने दरमा उपियेय कमी आएको हुनेछ । 

▪ थथानीय पाठ्यक्रम लनमायण भई िागू भएको हुनेछ । 

▪ हरेक माध्यालमक िहको लवद्याियमा कम्प्यूटर पयाव र लवज्ञान प्रयोगशािा थथापना भएको हुनेछ । 

▪ एस.ई.ई परीक्षामा सबै लवद्याथी “वी” भतदा मालथको शे्रणीमा उिीणय भएको हुनेछ । 

▪ सबै लशक्षकहरुिे िालिम प्राप् ि गरेका हुनेछ । 

▪ दरबतदी अनुसार लशक्षकहरुको पदपूिी भएको हुनेछ । 

▪ अनौपचाररक लशक्षा माियफ प्रौढहरुको साक्षरिा दर बढेको हुनेछ । 

 

५.२.६ अनमुान िथा जोलखम पक्ष 

 

▪ थथानीय शैलक्षक संथथाहरुमा आवश्यक जनशलक्तहरुको पदपूिी हुनुपने । 

▪ बहुप्रालवलिक लशक्षाियको थथापना हुनुपन े। 

▪ थथानीय शैलक्षक संथथाहरुको भौलिक पूवायिारको थिरोउत निी हुनुपने । 

▪ थथानीय संर्संथथा र दािृलनकायहरुको लनयलमि आर्थयक र प्रालवलिक सहयोग हुनुपने । 

▪ नगरपालिका, प्रदेश र संर्ीय सरकारलबच नगरपालिकाको शैलक्षक लवकासमा आवश्यक समतवय र 

सहकायय हुनुपने । 

▪ नगरपालिकाको लशक्षामा िगानी वृलद्ध गनुयपने । 

▪ हरेक माध्यालमक िहको लवद्याियमा कम्प्यूटर पयाव र लवज्ञान प्रयोगशािा थथापना गनुयपने । 

 

५.३ खानपेानी िथा सरसफाई 
 

५.३.१ पषृ् ठभलूम 

 

खानेपानी नगरपालिकाको आिारभूि आवश्यक्ता हो । नगरपालिका लभत्र खानेपानी िथा सरसफाई 

नगरवासीहरुको थवाथ्यसंग प्रत्यक्ष जोलडएको भएिापलन कररब १०% र्रिुरीमा मात्र िाराको पानी पुगेको छ 

। भूलमगि पानीिाई ओभरहडे टैंकमा जम्मा गरी खानीपानी कायायिय माफय ि थथानीय र्रिुरीमा लविरण हुाँदै 

आईरहकेो छ । नगरपालिकाका बााँकी र्रिुरीको खानेपानीको मुयय स्रोि ट्युबवेि/हणे्डपम्प हो । दवुै पानीको 

स्रोि भूलमगि भएिापलन िाराबाट लविरण हुने पानी प्रषोिन पश् चाि मात्र लविरण हुन े भएकोि े

ट्युवेि/हणे्डपम्पको पानी भतदा िाराको पानी थवथ्य हुने भएकोिे नगरपालिकामा थवथ्य खानेपानीको पहुाँच 

भने कमजोर देलखतछ । नगरपालिकाको ग्वािडुधबा, थकुिचौन, चतदगुाउाँ , गौरादह र कोहबरा क्षेत्रमा ओभरहडे 

टैंक माफय ि खानेपानी लविरण हुाँदै आईरहकेो छ ।  
 

गौरादह नगरपालिकामा ७१.३% र्रिरुीमा शौचािय रहकेो छ भन ेबााँकी २८.५% र्रिुरीहरुमा शौचािय 

छैन । नगरपालिकाका मुयय बजार क्षेत्रहरुमा राजमागय दायााँबााँया भने सडक नािा भएिापलन अतय ग्रालमण 
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वथिीहरुमा ढि र नािीहरुको व्यवथथा छैन । गौरादह बजार आसपासका क्षेत्रहरुमा भने नगरपालिकाबाट फोहोर 

संकिन हुने गरेको छ र उक्त फोहोरिाई अथथाई थयालनटरी पयाण्डकफिमा लवसजयन गन े गररएको छ । 

नगरपालिकाका ग्रालमण क्षते्रहरुमा थथानीय र्रहरुबाट लनथकने फोहोरमैिाहरु गोबरको खाडीमा फापने र 

जिाउने गरेका छनू् । िरपलन थथानीय थिरका बजारहरुमा प्िालष् टकका झोिा, चाउचाउका खोि र कागजहरु 

यत्रित्र छररएर रहकेा छनू् । गौरादह नगरपालिका खुिा कदशा मुक्त नगरपालिका र्ोषणा भै सकेको छ । 

 

५.३.२ समथया िथा चनुौिी 

 

समथयाहरु 
 

▪ प्राकृलिक एवं मानवजतय कारणिे पानीका श्रोि िथा मुहानहरूमा ह्रास आएको । 

▪ जनचेिनाको कलम हुनु । 

▪ सम्पूणय र्रिुरीमा िाराको पानी लविरण नहुनु । 

▪ खानेपानी लविरण मापदण्ड अनुसार नहुनु । 

▪ थवच्छ खानेपानीको व्यवथथा नहुाँदा पानीजतय रोगहरू वढ्नु । 

▪ व्यलक्तगि िथा सामुदालयक सरसफाइको अभ्यास कमजोर हुन ु। 

 

चनुौिीहरु 
 

▪ “एक र्र एक िारा” नीलिको प्रभावकारी कायायतवयन गनुय । 

▪ थवच्छ पानीको लविरण गनुय । 

▪ खानेपानी प्रणािीको दीगो व्यवथथापन गनुय । 

▪ सरसफाइको अभ्यास वढाउन ु। 

 

५.३.३ सभंावना िथा अवसर 

 

▪ “एक र्र एक िारा” नीलिको प्रभावकारी कायायतवयन भै सबै र्रिुरीमा खानेपानीको पहुाँच थथालपि 

हुनु । 

▪ थवच्छ पानीको लविरण हुने । 

▪ खानेपानी प्रणािीको दीगो व्यवथथापन हुने । 

▪ सरसफाइको अभ्यास वढन े। 

 

५.३.४ उपक्षते्रगि िक्ष्य, उदशे्य, रणनीलि, काययक्रम िथा आयोजना 

 

उपक्षते्रगि िक्ष्य 
 

▪ थवच्छ खानेपानी र सरसफाईको व्यवथथा गनुय । 
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उदशे्य 
 

▪ सम्पूणय र्रिुरीमा थवच्छ खानेपानी पहुाँच थथालपि गरी लनयलमि सरसफाईको व्यवथथा गनुय । 

 

रणनीलिहरु 
 

▪ एक र्र एक िाराको अविारणा अनुसार थवच्छ खानेपानी उपिधि गराउने । 

▪ सबै र्रमा चपीको व्यवथथा गनुयका साथ ैसरसफाइको अभ्यास वढाउने। 

 

काययक्रम िथा आयोजना 
 

▪ खानेपानी िथा सरसफाई गुरुयोजना िजुयमा गने । 

▪ खानेपानीका श्रोिहरुको सरंक्षण गने । 

▪ एक र्र एक िाराको िालग पूवायिार लनमायण गने । 

▪ खानेपानीका लवद्यमान संरचनाहरु ममयि गने । 

▪ दक्ष जनशलक्त उत्पादन िथा सचेिना िालिम संचािन गने । 

▪ आर्थयक स्रोि व्यवथथापन र नीलि लनमायणको िालग अतिर सरकार समतवय गने । 

▪ खानेपानी अपुग भएका वडा र वथिीहरुको िालग नयााँ खानेपानी आयोजना लनमायण गने । 

▪ खानेपानी उपभोक्ता सलमलिहरुिाई प्रालवलिक सहयोग उपिधि गराउने । 

▪ फोहर पानीको उलचि व्यवथथापन गरी वािावरण थवच्छ राय ने  । 

▪ मुयय बजार केतरहरुमा सावयजलनक शौचाियहरुको लनमायण गने । 

 

५.३.५ अपलेक्षि उपिलधि  

 

▪ खानेपानी िथा सरसफाइ गुरुयोजना िजुयमा भै कायायतवयन भएको हुनेछ । 

▪ खानेपानीको श्रोिहरुको सरंक्षण भएको हुनेछ । 

▪ सबै र्र पररवारमा पाइपद्वारा खानेपानी लविरण भै एक र्र एक िारा भएको हुनेछ । 

▪ खानेपानी नपुगेका वडा र वथिीहरुमा नयााँ खानेपानी आयोजना लनमायण भएको हुनेछ । 

▪ सबै र्रमा व्यवलथथि चपी हुनेछ । 

▪ सरसफाइको अवथथामा उपिेयय सुिार भएको हुनेछ । 

▪ मुयय बजार केतरहरुमा सावयजलनक शौचाियको लनमायण भएको हुनेछ । 

▪ खानेपानी र सरसफाई सम्बलति जनचेिनाको लवकास भएको हुनेछ । 

 

५.३.६ अनमुान िथा जोलखम पक्ष 

 

▪ संभाव्यिा अध्ययनको आिारमा नयााँ खानेपानी आयोजना लनमायण भएको हुनेछ । 

▪ प्रत्येक र्रिुरीमा िाराको पानी लविरण भएको हुनेछ । 



गौरादह नगरपालिकाको आवलिक योजना - २०७९ 
(अलतिम प्रलिवेदन) 

पाना | 95 

 

▪ आवश्यक जनशलक्त र प्रालवलिकहरुको व्यवथथा भएको हुनेछ । 

▪ थथानीय संर्संथथा र दािृलनकायहरुको लनयलमि आर्थयक र प्रालवलिक सहयोग हुनुपने । 

▪ नगरपालिका, प्रदेश र संर्ीय सरकारलबच नगरपालिकामा खानेपानी लविरण र सरसफाईमा आवश्यक 

समतवय र सहकायय भएको हुनेछ  । 

▪ नगरपालिकािे खानेपानी लविरणमा आवश्यक बजेटको व्यवथथा गरेको हुनेछ । 

 

५.४ मलहिा, बािबालिका िथा िलक्षि वगय 
 

५.४.१ पषृ् ठभलूम 

 

नेपािको सतदभयमा सामालजक वलतचलिकरणिे सामालजक लवकास क्रमसंगै बषौदेलख जािजालि, सिंग, उमेर िथा 

िमयका आिारमा लवभेद गररएका कारण पछाडी परेका वा पाररएका समुहहरुको अवथथािाई लचत्रण गदयछ । 

यथिा िलक्षि वगयहरुमा मलहिा, दलिि, आकदवासी, जनजािी, मिेशी, मुलथिम, १६ बषय उमेर समुहका 

वालिवालिकाहरु र ६० बषय मालथका जेष् ठ नागररकहरु, अपारुिा भएका व्यलक्तहरु िथा भौगोलिक रुपिे दगुयम 

क्षेत्रमा वसोबास गने जनिािाई लिईएको छ । गौरादह नगरपालिकामा कुि जनसंययामा (६०५९८) पुरुषको 

संयया २८७८२ (४७.५%) र मलहिाको संयया ३१८१६ (५२.५%) रहकेो छ भने समग्र िैंलगक अनुपान ९०.४६ 

रहकेो छ । त्यसैगरी ६०-७० बषय उमेर समुहका मालनसहरुको संयया कुि जनसंययाको ६.५% र ७० बषय भतदा 

मालथका मालनसहरु संयया ४.७% छनू् । राजवंशी, सतथाि, िाजपुररया नगरपालिकाका आकदवासीहरु हुन 

जसको जनसंयया क्रमश ६.९%, ५.२% र ७.२ छ । कामी र दमाई जथिा अत्यति लसमातिकृि र लपछलडएका 

मालनसहरुको संयया क्रमश २.१% र २.३% छ । नेपािी, राजवंशी, िाजपुररया नगरपालिकामा बोलिने मुयय 

भाषाहरु हुन । कुि जनसंययाको ९७.६८% मा कुनैपलन प्रकारको अपांगिा छैन भने कुनै एक प्रकारको अपांगिा 

हुने जनसंयया २.३२% रहकेो छ ।  

 

५.४.२ समथया िथा चनुौिी 

 

समथयाहरु  
 

▪ लशक्षा, थवाथ्य िगायि सेवामा मलहिाको तयून पहुाँच । 

▪ मलहिा नेिृत्व लवकासको कमी । 

▪ मलहिाको भूलमका औपचाररक आर्थयक कृयाकिापमा भतदा र्रायसी काममा बढी केलतरि हुनु । 

▪ मलहिा िलक्षि काययक्रमको कमी । 

▪ मलहिा, अपाङ्गिा िथा वाि मैत्री पूवायिारको कमी । 

▪ अशक्त िथा जेष् ठ नागररकिाई असमान व्यवहार गने प्रवृलि बढ्दो । 

 
 
 
 



गौरादह नगरपालिकाको आवलिक योजना - २०७९ 
(अलतिम प्रलिवेदन) 

पाना | 96 

 

चनुौिीहरु 
 

▪ मलहिा, बािबालिका िथा वंलचलिमा परेका वगय समुदायको क्षमिा लवकास गरी उत्पादनशीि क्षेत्रमा 

पररचािन गनुय । 

▪ नगरपालिका लभत्रका सलमलि, उपसलमलि, उपभोक्ता सलमलिहरू, सामुदालयक संथथा िथा िाभग्राही 

संथथाहरूमा यस वगय र समुदायको प्रलिलनलित्व कायम राय नु । 

▪ अथयपूणय सहभालगिा र लनणययमा पहुाँच थथालपि गनुय । 

▪ वाि मैत्री थथानीय शासन थथापना गनुय । 

▪ अपाङ्ग र जेष्ठ नागररक मैत्री पूवायिारको लवकास गनुय । 

▪ आर्थयक िथा सामालजक लजवनमा िैलङ्गक समानिा कायम गनुय । 

▪ पाररवाररक र सामालजक मूपय मातयिा िथा िैलङ्गक भूलमकामा पररवियन पयाउनु । 

▪ थथानीय लपछलडएका र ग्रालमण वथिीहरुका मलहिाको जीवन थिरमा सुिार पयाउनु । 

▪ मलहिा मालथ हुने सबै ककलसमका सहसंा, लवभेद र शोषणको अतत्य गनुय । 

 

५.४.३ सभंावना िथा अवसर 

 

▪ लशक्षा, थवाथ्य िगायि सेवामा मलहिा, बािबालिका िथा िलक्षि वगयको पहुाँच थथालपि हुने । 

▪ मलहिा िथा लपछलडएका वगयहरुको निेृत्व लवकास हुने । 

▪ मलहिा, बािबालिका िथा िलक्षि वगयहरुिाई समेरटएका काययक्रमहरु सचंािन हुन े। 

▪ मलहिा, अपाङ्गिा िथा वाि मैत्री पूवायिारको लनमायण हुने । 

▪ अशक्त िथा जेष् ठ नागररकहरुको सम्मान हुने । 

 

५.४.४ उपक्षते्रगि िक्ष्य, उदशे्य, रणनीलि, काययक्रम िथा आयोजना 

 

उपक्षते्रगि िक्ष्य 

 

▪ नगरपालिकामा सबै प्रकारको सहसंा, शोषण िथा दवु्ययवहारबाट मुक्त िैंलगक एवं सामालजक लवभेदको 

अतत्य गने । 

 

उदशे्य 

 

▪ समावेलश र समिामूिक समाजको लनमायण । 

 

रणनीलिहरु 

 

▪ मलहिा, वािवालिका िथा िलक्षि वगयिाई सामालजका आर्थयक लवकासको मूि प्रवाहमा समालहि गन े। 
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▪ वंलचलिकरण र भेदभावमा परेका वगय र समुदायको सशक्तीकरण गरी लवकास प्रकक्रयामा सहभालगिा 

वढाउने । 

▪ बािबालिका, ककशोर ककशोरीको शृ्रजनशीििाको लवकास गने । 

▪ अपाङ्गिा भएका व्यलक्तको संरक्षण र क्षमिा लवकास गरी अवसरमा पहुाँच वढाउने । 

▪ जेष् ठ नागररकको संरक्षण गदै सम्मानपूणय जीवनको अनुभूलि कदिाउने । 

▪ िैंलगक समानिा िथा सामालजक समावेशीकरण नीलिको अविम्वन गने । 

 

काययक्रम िथा आयोजना 

 

▪ िैंलगक समानिा िथा सामालजक समावेशीकरण नीलिको िजुयमा गने । 

▪ जनचेिन सम्बलति काययक्रमहरु संचािन गने । 

▪ िलक्षि वगयको लबकास सम्बलति काययक्रमहरु गने । 

▪ आय आजयन िथा रोजगारीमूिक िालिमहरु संचािन गने । 

▪ नेिृत्व लवकास िथा क्षमिा अलभवृलद्ध सम्बलति काययक्रम सचंािन गने । 

▪ मलहिा शसलक्तकरण सम्बलति काययक्रमहरु सचंािन गने । 

▪ लवशेष लशक्षा काययक्रम संचािन गने । 

▪ तयालयक सलमलिको क्षमिा अलभवृलद्ध गने । 

▪ सामालजक सरुक्षा सम्बलति काययक्रमहरु गने । 

▪ नगरपालिका लभत्रका सावयजलनक थथानहरुमा अपांग मैत्री पूवायिार लनमायण गने । 

▪ अपांगिा भएका व्यलक्तहरुिाई कृलिम अंग र लह् वि चयेर प्रदान गने । 

 

५.४.५ अपलेक्षि उपिलधि  

 

▪ िैंलगक समानिा िथा सामालजक समावेशीकरण नीलि िजुयमा भएको हुनेछ । 

▪ िैलङ्गक बजेट प्रणािी अविम्बन भएको हुनेछ । 

▪ मलहिा साक्षरिा ८०% पुगेको हुनेछ । 

▪ मलहिाको नाममा जग्गाको थवालमि १८% भएको हुनेछ । 

▪ नेिृत्व िहमा मलहिा िथा िलक्षि बगयको प्रलिलनलित्व ६०% पुगेको हुनेछ । 

▪ ६०% मलहिाको बैङ्क खािा भएको हुनेछ । 

▪ ५०० जनािाई क्षमिा लवकास सम्बलति िालिम संचािन भएको हुनेछ । 

▪ नगरपालिकाबाट गठन हुन ेसलमलिहरूमा ५०% समावशेीिा भएको हुनेछ । 

▪ वार्षयक ३ वटा मलहिा िथा जेष्ठ नागररक िलक्षि र्ुम्िी थवाथ्य सेवा संचािन भएको हुनेछ । 

▪ प्रत्येक वडामा वािक्िव थथापना भएको हुनेछ । 

▪ अपाङ्गिा भएका ९०% बािबालिकाहरुिे लवशेष लशक्षामा पहुाँच प्राप् ि गरेका हुनेछन । 

▪ अपांगिा भएका ७०% व्यलक्तहरुिे कृलिम अंग र लह् वि चयेर प्राप् ि गरेका हुनेछन । 
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५.४.६ अनमुान िथा जोलखम पक्ष 

 

▪ संर् र प्रदेश सरकारबाट प्राप् ि हुने लवलिय हथिातिरण िगायि अतय बजेटहरु लनयलमि रुपमा प्राप्त 

हुनुपने । 

▪ नगरपालिकाको िैंलगक समानिा िथा सामालजक सवावशेीकरण नीलि िजुयमा भएको हुनुपने । 

▪ थथानीय संर्संथथा र दािृ लनकायहरुको मलहिा, बािाबलिका िथा िलक्षि वगयिाई लनयलमि आर्थयक र 

प्रालवलिक सहयोग हुनुपने । 

▪ नगरपालिकाको सेवा प्रवाह समावेशी र िलक्षि वगय मैत्री हुनुपने । 

▪ नगरपालिकाका सावयजलनक थथानहरुमा अपांगमैत्री पूवायिार लवकास भएको हुनुपने । 

▪  सुशासन, योजना िजुयमा र कायायतवयनसंग सम्बलतिि आवश्यक ऐन कानुन र काययलवलिहरु िजुयमा 

भएको हुनुपन े। 

▪ नगरपालिकािे मलहिा, वािवालिका िथा िलक्षि वगयको िालग पयायप् ि बजेटको व्यवथथा गरेको हुनुपने। 

▪ नगरपालिका, प्रदेश र संर्ीय सरकारलबच मलहिा, वािवालिका िथा िलक्षि वगयको िागी आवश्यक 

समतवय र सहकायय हुनुपन े। 

 

५.५ यवुा िथा खिेकुद 
 

५.५.१ पषृ् ठभलूम 

 

नगरपालिकाको राजनीलिक, आर्थयक, सामालजक र सांथकृलिक रूपातिरणमा युवावगयको भूलमका महत्वपूणय हुन े

गदयछ । साहस, लसजयनशीििा, लसक् ने क्षमिा एवमू् उच् च आत्मलवश्वासका कारण यो वगयिाई राष् ि लनमायणको 

प्रमुख स्रोि समेि मालनएको छ । लशलक्षि, सीपयुक्त, अनुशालसि र उद्यमशीि युवाशलक्त लवकास गरी यो 

जनसालङ्ययक प्रवृलििाई पुाँजीकृि गदै नगरपालिका लनमायणमा िगाउन सककएमा युवाहरूिे नगरपालिकाको 

मात्र नभएर समग्र देशकै सामालजक एवमू् आर्थयक लवकासमा नेिृत्वदायी भूलमका लनवायह गनय सक्दछनू् । थवथथ 

िथा अनुशालसि नागररक र समाजको सृजना गनय खेिकुदिाई प्रमुख आिारको रूपमा लिइतछ । नगरपालिकाको 

प्रलिष् ठा वृलद्ध गने र लवलभत न सम्प्रदाय, भाषा िथा संथकृलि एवमू् समुदायबीच एकिा कायम गरी रालष् िय 

लवकासको अलभयानमा एकजुट बनाउन खेिकुदको योगदान महत्वपूणय रहकेो हुतछ । नगरपालिकाको खेिकुद 

क्षेत्रिाई लवश् वव्यापी मूपय र मातयिाअनुसार लवकास गनय नगरपालिकाको लवद्यमान साङ्गठलनक ढााँचामा 

समयसापेक्ष सुिार गने िथा नगरपालिकाको खेि क्षेत्रमा लवकास गनय सरकारी, गैरसरकारी एवमू् लनजी क्षेत्रबीच 

समतवय, सहकायय एवमू् साझदेारीको वािावरण लसजयना गरी खेिकुदको लवकास र लवथिार गदै यसिाई थथानीय 

जनजीवनको अलभत न अङ्ग बनाउने प्रयास गररन ुपदयछ । खेिकुदको माध्यमबाट शारीररक, मानलसक, बौलद्धक, 

संवेगात्मक र नैलिकवानू् मानव संशािनको लवकास गरी अनुशालसि र मयायकदि समाज लनमायण गदै खेिकुदिाई 

रोजगारमूिक व्यवसायको रूपमा समेि थथालपि गनय थथानीय िहदेलख न ैकाययक्रम संचािन गरी “सबैको िालग 

खेिकुद” भत ने अलभयानिाई साकार पानय नगरपालिकामा खेिकुदसाँग सम्बलतिि पूवायिार लनमायण, प्रलशक्षण, 

प्रलियोलगिा र प्रोत्साहनका काययक्रमहरू संचािन गनुयपन ेदेलखतछ । 
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५.५.२ समथया िथा चनुौिी 

 

समथयाहरु 
 

▪ स्रोि र सािनको अभाव । 

▪ युवा शलक्तिाई उत्पादनशीि क्षेत्रमा पररचािन गनय नसक् नु । 

▪ युवाहरुको लनरतिर पिायन । 

▪ खेिकुदको लवकासका िालग पूवायिारको अभाव । 

▪ व्यावसालयक खेिकुदको कमी । 

▪ खेिकुद प्रलशक्षणको कमी । 

▪ क्िव िथा खेिकुदसाँग सम्बलतिि संथथाको आय स्रोिमा कमी । 

▪ युवामा दक्षिा र क्षमिाको कमीका साथै उनीहरूिाई उद्यमशीि, रोजगारीमूिक र थवरोजगार बनाउन 

नसक् नु । 

 

चनुौिीहरु 
 

▪ युवा क्षमिाको लवकास गनुय । 

▪ युवा प्रलिभा पिायन रोक् न ु। 

▪ युवामा सकारात्मक सोंचको लनमायण गनुय । 

▪ थथानीय थिरमा सृजना गनय सककने रोजगारीका सम्भावनाहरूमा युवाहरूको आकषयण बढाउनु । 

▪ युवािाई खेिकुद प्रलि प्रोत्सालहि गराउनु । 

▪ खेिकुद पूवायिारको लनमायण गनुय । 

▪ व्यावसालयक खेिकुदको लवकास गनुय । 

▪ खेिकुद प्रलियोलगिाहरु लनयलमि रुपमा आयोजना गनुय । 

 

५.५.३ सभंावना िथा अवसर 

 

▪ खेिकुद पूवायिार लवकास गनय थथानहरु उपिधि हुने । 

▪ थथानीय खेि प्रलिभाहरुको माध्यमबाट नगरपालिकाको पलहचानमा थप योगदान हुन े। 

▪ खेिकुदको लवकास गरी युवा क्षमिाको लवकास गनय सककन े। 

▪ थथानीय युवायुवािीहरुिाई थवथ्य र थफूिय गराउन सककने । 

▪ थथानीय थिरमा खेिकुदको लनयलमि काययक्रम गरी थथानीय खेि प्रलिभाहरुको पलहचान र लवकास गनय 

सककन े

 

५.५.४ उपक्षते्रगि िक्ष्य, उदशे्य, रणनीलि, काययक्रम िथा आयोजना 

 

उपक्षते्रगि िक्ष्य 
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▪ खेिकुद लवकासको माध्यमबाट व्यवसालयक खेिको लवकास गरी प्रलिभावान खेिाडीको उत्पादन माफय ि 

नगरपालिकाको पलहचान र समृलद्धमा योगदान पुर् याउने । 

 

उदशे्य 
 

▪ युवा शलक्तिाई उत्पादनशीि क्षेत्रमा पररचािन गनुय । 

▪ खेिकुदको लबकास गनुय । 

 

रणनीलिहरु 
 

▪ युवाहरूको क्षमिा लवकास गरी रोजगारीको अलभवृलद्ध गने । 

▪ खेिकुद पूवायिारको लवकास गने । 

 

काययक्रम िथा आयोजना 
 

▪ युवाहरुको क्षमिा लवकास सम्बतिी काययक्रमहरु गने 

▪ युवा िथा खेिकुदको संथथागि लवकास गने । 

▪ युवाहरुिाई रोजगार सृजना र उद्यलशििाको िालग सहुलियि ऋण र िालिम प्रदान गने । 

▪ थथानीय थिरको रंगशािा लनमायण गने । 

▪ कभडय हिको पूवायिार लनमायण गने । 

▪ पालिका लथिरय खेकिुद प्रलियोलगिाहरु लनयलमि रुपमा गने । 

▪ प्रलशक्षकहरुिाई क्षमिा अलभवृलद्ध िालिम प्रदान गने । 

▪ लवद्याियहरुमा खेिकुद लशक्षक र सामाग्रीहरु उपिधि गराउने । 

▪ थथानीय युवा क्िबहरुको क्षमिा अलभवृलद्ध गने । 

▪ युवा िथा खेिकुद सम्बतिी आवश्यक नीलिहरु िजुयमा गने । 

 

५.५.५ अपलेक्षि उपिलधि  

 

▪ युवा संजाि लनमायण भएको हुनेछ । 

▪ नगरपालिका थिरीय खेिकुद मैदानको थिरोत निी भएको हुनेछ । 

▪ नगरपालिका लभत्र ३ वटा कभडयहि लनमायण भएको हुनेछ । 

▪ सब ैमाध्यलमक लवद्याियमा खेिकुद लशक्षक र खेिकुदका सामग्रीहरुको व्यवथथा भएको हुनेछ ।  

▪ वार्षयक रुपमा अतिर लवद्यािय खेिकुद प्रलियोलगिाहरु आयोजना भएको हुनेछ । 

▪ युवाहरुिे उद्यमलशििा िालिम प्राप् ि गरेका हुनेछन । 

▪ थथानीय क्िबहरुको क्षमिा अलभवृलद्ध भएको हुनेछ । 

▪ युवाहरुिे उद्यम र थवरोजगारको िालग सहुलियि रुपमा ऋण प्राप् ि गरेका हुनेछनू् । 
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५.५.६ अनमुान िथा जोलखम पक्ष 

 

▪ संर् र प्रदेश सरकारबाट प्राप् ि हुने लवलिय हथिातिरण िगायि अतय बजेटहरु लनयलमि रुपमा प्राप्त 

हुनुपने । 

▪ नगरपालिकाको युवा िथा खिेकुद सम्बतिी नीलि िजुयमा भएको हुनुपने । 

▪ आवश्यक खेि पूवायिारहरु लनमायण भएको हुनुपने । 

▪ नगरपालिकािे युवा िथा खकेिुदको लवकासमा लनयलमि बजेट लवलनयोजन गरेको हुनपुने । 

▪ थथानीय संर्संथथा र दािृ लनकायहरुको युवा िथा खेिकुदको लवकासमा लनयलमि आर्थयक र प्रालवलिक 

सहयोग हुनुपने । नगरपालिका, प्रदेश र संर्ीय सरकारलबच युवा िथा खेिकुद लवकासमा आवश्यक 

समतवय र सहकायय हुनुपन े। 
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पररच्छेद ६: पवूायिार क्षते्र 

 

६.१ वथिी, आवास, भवन िथा सावयजलनक लनमायण 
 

६.१.१ पषृ् ठभलूम 

 

गौरादह नगरपालिकाका वथिीहरु सडकको दवुैलिर रेखाकार रुपमा लवकास भएका छन भने मुयय बजार क्षेत्रका 

वथिीहरु भने बाक्िा र गुजुमुज्ज परेका छन । पुराना र्रहरु काठको खम्बा वा ढंुगा ईटाको जग भएका र 

जथिापािािे छाएका र्रहरु छन भने नयााँ आिुलनक र्रहरु ईटा, ढंुगा, लसमेतट, छड प्रयोग गरी बनेका छनू् । 

सडक पूवायिार र शहरीकरणको लवथिारसंगै यथिा आिुलनक र्रहरुको लनमायण क्रमश बढदै गैरहकेो छ । काठको 

बढदो मूपयिे गदाय पुराना काठेर्रहरु क्रमश िोप हुाँदै गएको अवथथा छ भने राजवशंी, सतथाि र िाजपुररया 

जथिा आकदवासीहरुको परम्परागि र्रहरुको संयया समेि र्टदो क्रममा छ । नगरपालिकाबाट र्र लनमायणको 

िालग भवन लनमायण मापदण्ड र लनमायण संलहिा िागू गरेको भएिापलन यो पूणय रुपमा िागू हुन सकेको छैन । 

थथानीयवासीमा लनमायण मापदण्डको बारेमा सचेिनाको कमी, िालिमा प्राप् ि लमथ त्री नगरपालिकामा उपिधि 

नहुन ुर नगरपालिकाको लवलभत न प्रशासलनक झमेिािे गदाय नगरपालिकामा अझपलन मापदण्ड लवपररिका र्रहरु 

लनमायण हुने क्रम यथाविै छ । नगरपालिकाको मुयय बजार क्षेत्रहरुमा नीलज थिरमा र्डरेीहरु लवकास गरी जग्गा 

बेचलबखन भैरहकेोि ेथथानीय सरकारबाट नै संर्ीय र प्रदेश सरकारसंगको सहकायय र सहयोगमा व्यवलथथि जग्गा 

लवकास काययक्रम गनय सकेको खण्डमा अलहिे भैरहकेो जथाभावी जग् गा प्िरटङिाई वैिेमा लनयतत्रण गरी 

योजनावद्ध वथिी लवकास गनय सककन ेप्रशथि संभावना रहकेो छ । शैलक्षक िथा थवाथ्य सथंथा, सडक, पुि, कपभटय, 

सामुदालयक भवन, ठूिा सरकारी भवनहरु, पाकय , आकद लनमायण गदाय पलन नगरपालिकािे लनमायण मापदण्ड र 

भवन संलहिािाई कडाईका साथ िागू गनय सकेको खण्डमा सावयजलनक लनमायण अझ व्यवलथथि र कम जोलखमपूणय 

हुनेछ । नगरपालिकामा हुने वथिी लवकास, भवन िथा सावयजलनक लनमायणको समथया िथा चनुौिी, सभंावना, 

उदेश्य, रणनीलि, काययक्रम र उपिधिीहरुको चचाय ििको उपखण्डमा गररएको छ । 

 

६.१.२ समथया िथा चनुौिी 

 

समथयाहरु 

▪ आवास िथा वथिी लवकासको िालग उच् च िागि िाग् ने । 

▪ लनमायण सामाग्रीहरु बालहरबाट आयाि गनुयपने । 

 

चनुौिीहरु 

▪ भवन लनमायण मापदणड िथा भवन संलहिा पूणय रुपमा िागु हुन नसकेको । 

▪ असुरक्षलि िथा जोलखमयुक्त थथानमा वथिीहरु भएको । 

▪ व्यवलथथि वथिी लवकास नभएको । 

▪ नयााँ र्रहरु लनमायण गदाय मौलिकिा िोप हुाँदै गएको । 
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▪ व्यवलथथि आवास र वथिी लवकासमा जग्गा प्राप् ि गनय जरटि हुाँदै गैरहकेो । 

 

६.१.३ सभंावना िथा अवसर 

 

▪ समथि भू-भाग भएकोिे वथिी लवकास सहज हुने । 

▪ व्यवलथथि र भूकम्प प्रलिरोिक वथिीहरु लनमायण र लवकास गनय सककने । 

▪ असुरलक्षि र जोलखमयुक्त वथिीहरुिाई थथानातिरण गनय सककने । 

▪ नयााँ र्रहरु लनमायण गदाय थथानीय मौलिकिा कायम राय न सककने । 

▪ व्यवलथथि वथिी लवकासको िालग जग्गा उपिधि हुन सक् ने । 

▪ थथानीय अकदवासी लपछलडएका वगयहरुको िालग एकककृि वथिी लनमायण गनय सककने  

 

६.१.४ उपक्षते्रगि िक्ष्य, उदशे्य, रणनीलि, काययक्रम िथा आयोजना 

 

उपक्षते्रगि िक्ष्य 

 

▪ व्यवलथथि, गुणथिररय, सतिुलिि र सरुलक्षि आवास िथा वथिी लवकास । 

 

उदशे्य  

 

▪ आवासमा सव ैवगय, क्षेत्र र िहका मालनसहरुको पहुाँच सुलनलश् चि गनुय । 

▪ गुणथिररय, व्यवलथथि, सुरलक्षि र ककफायलि भवन लनमायण गनुय । 
 

रणनीलि 

 

▪ आवास, वथिी लवकास र भवन सम्बलति आवश्यक नीलिगि व्यवथथा गने । 

▪ तयूनिम पूवायिार सलहिको एकीकृि वथिी लवकास गने । 

▪ सुरलक्षि आवास िथा भवनहरू लनमायण गने । 
 

काययक्रम िथा आयोजना 

 

▪ आवास, वथिी लवकास र भवन सम्बतिी आवश्यक नीलि  िथा मापदण्डहरु िजुयमा गने । 

▪ आवास िथा वथिी लवकास सम्बतिी काययक्रमहरु संचािन गने । 

▪ भू-उपयोग नीलि अनुसार प्रदेश सरकार र नीलज क्षेत्रसमेिको सहकाययमा आवास िथा वथिी लवकास 

सम्बतिी काययक्रमहरु संचािन गने । 

▪ तयून आय हुने वगयका िालग सिुभ आवासको व्यवथथा गनय नीलज क्षेत्रसंग सहकायय गने । 

▪ सुरलक्षि र व्यवलथथि वथिी लवकासको िालग योग्य र अयोग्य भूलमको पलहचान गने । 

▪ जोलखममा रहकेा वथिीहरुिाई सुरलक्षि थथानमा थथानातिरण गने । 
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▪ सावयजलनक जग्गा र नकद ककनार िगायिका क्षेत्र अलिक्रमण गरी गररने वथिी लवकास िगायिका 

काययक्रमहरुिाई लनरुत्सालहि गने । 

▪ सकुम्वासी वथिी, अव्यवलथथि वथिी र गुठी जग्गासंग सम्बलतिि समथयाहरु समािान गने । 

▪ सरकारी भवनहरु लनमायण गदाय वािावरणमैत्री, ककफायिी र परम्परागि लनमायण प्रलवलि एवं 

वाथिुकिाको समेि जगेनाय हुने गरी लनमायण गन े

▪ सुरलक्षि भवन लनमायणको िालग प्रालवलिक जनशलक्त, कालिगढ िथा सेवाग्राहीिाई िालिम िथा सचिेन 

काययक्रम संचािन गने । 

▪ सभागृह र प्रदशयनी थथिको सभंाव्यिा अध्ययन िथा लवकास गने । 

▪ नगरपालिका लभत्रका खािी जग्गाहरु पलहचान गरी हररयािी पाकय  लवकास गने । 

▪ व्यवलथथि शवदाह थथि लनमायण गने । 

▪ नीलज र सामुदालयक भवनहरु लनमायण गदाय परम्परागि वाथिुकिा र शैलिमा लनमायण गने । 
 

६.१.५ अपलेक्षि उपिलधि  

 

▪ आिुलनक, सुरलक्षि र सुलविा सम्पत न शहरी पुवायिारयुक्त आवास र वथिीहरु लवकास हुनेछन । 

▪ नगरवासीिाई गुणथिररय थवाथ्य र शैलक्षक सेवा उपिधि हुनेछ । 

▪ भवन संलहिा र भवन लनमायण मापदण्डको पूणय कायायतयवयन हुनेछ । 

▪ सावयजलनक लवकास लनमायण गणुथिरीय र कम जोलखमयुक्त हुनेछ । 

 

६.१.६ अनमुान िथा जोलखम पक्ष 

 

▪ संर् र प्रदेश सरकारबाट प्राप् ि हुने लवलिय हथिातिरण िगायि अतय बजेटहरु लनयलमि रुपमा प्राप्त 

हुनुपने । 

▪ आतिररक आयको दायरा बढेको हुनुपन े। 

▪ थथानीय संर्संथथा र दािृलनकायहरुको लनयलमि आर्थयक र प्रालवलिक सहयोग हुनुपने । 

▪ नगरपालिकामा आवश्यक जनशलक्त र प्रालवलिकहरुको पदपूिी हुनुपने । 

▪ थथानीय मजदरु र लमथ त्रीहरु सुरलक्षि लनमायण सम्बतिी िालिम प्राप् ि हुनुपने । 

▪ नगरपालिका, प्रदेश र संर्ीय सरकारलबच योजनावद्ध वथिी लवकास िथा सावयजलनक लवकास लनमायणमा 

आवश्यक समतवय र सहकायय हुनुपने । 

▪ योजनावद्ध वथिी लवकास र सावयजलनक लवकास लनमायणको िागी नगरपालिकाबाट अध्ययन अनुसतिान 

र पयायप् ि बजेटको व्यवथथा हुनुपने । 

▪ लनमायण मापदण्ड िथा भवन संलहिा पूणय रुपमा िागू भएको हुनुपन े। 

▪ नगरपालिकाबाट नक्शापास िगायि अतय लवकास लनमायणसंग सम्बलतिि काययलवलिहरु िजुयमा भएको 

हुनुपने । 
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६.२ सडक, पिु िथा यािायाि 
 

६.२.१ पषृ् ठभलूम 

 

गौरादह नगरपालिकाको सव ैवडा र अलिकाशं वथिीहरुसम्म सडकको राम्रो पहुाँच पुगेको छ । नगरपालिकािाई 

उिर दलक्षण पााँडाजुाँगी-गौरीगंज राजमागयिे महतेर राजमागय र हुिाकी राजमागयसंग जोडेको छ । मुयय 

राजमागयहरु पक् की भएकोिे लनयलमि बससेवाहरु संचािनमा रहकेा छन भने स-साना नीलज र भाडााँका गाडीहरु 

समेि सहज रुपमा उपिधि हुने गरेको छ । िरपलन नगरपालिका लभत्री वथिी र ग्रामीण भेगहरुसम्म पुग् ने 

अलिकांश सडकहरु ग्राभेि र कच् ची छनू् भने सम्पूणय नगरवासीहरुको सहज आवगमनिाई थथायीत्व कदन यथिा 

सडकहरुमा पुि, कपभटय र लनयलमि यािायाि सेवाको पलन त्यलिकै खााँचो छ । त्यसिैे नगरपालिकािे थथानीय 

सडकहरुको थिरोउत निी र पुिपुिेसाहरु लनमायणको िालग लनयलमि बजेटको व्यवथथा गनुयपने देलखतछ भने अिुरा 

लनमायण काययहरु समेि समयमै सम्पत न गनुयपने छ ।  
 

६.२.२ समथया िथा चनुौिी 

 

समथयाहरु  

▪ वडा र लभलत्र वथिीका सडकहरु कच् ची र ग्राभेि हुनु । 

▪ नगरपालिकाको थथाई बसपाकय  र बस थटेण्डहरु नहुनु । 

▪ मुयय वथिी, बजार र िार्मयक/पययटककय क्षेत्रहरुसम्म थथायी सडकको पहुाँच नहुनु । 

▪ मापदण्ड लबलहन सडकहरु लनमायण हुनु । 

▪ अध्ययन लडजाईन लबनै सडकहरुको ट्र्याक खोपनु । 

▪ आवश्यकिा अनुसार पुिहरु नहुनु । 

▪ पक् की सडक संजािको अभावमा ग्रालमण भेगका बजार केतरहरुमा तयून आर्थयक गलिलवलिहरु हुनु । 

▪ खेलियोग्य जमीन र मत्यपािन भएका पोखरीहरुसम्म कृलष सडक िथा ििी सडकहरु नहुनु । 

▪ सडकका चौकहरु गोिाकार नहुन,ु तयूनिम सडक, चौक र गपिीको मापदण्ड िय नगररनु । 

 

चनुौिीहरु 

▪ सडक लनमायणमा तयून प्रगलि र कढिासुथिी । 

▪ सडक लनमायणको िालग आवश्यक िगानी जुटाउनु । 

▪ नगरपालिकाको आतिररक आयबाट मात्र ैपालिका लभत्रका सडक िथा पुि लनमायण गनय गनय नसक् नु । 

▪ सडक िथा पुिहरु लनमायण गनय थथानीय राजनैलिक दिहरुलबच समतवय र साझा िारणा लनमायण गनुय । 

▪ िाकफक लनयमको पूणय कायायतवयन गनुय । 

 

६.२.३ सभंावना िथा अवसर 

 

▪ समथि भू-भाग भएकोिे सडक लनमायणमा सहज हुने र कम िागि िाग् ने । 
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▪ लडजाईन अनुसार गुणथिररय सडकहरु लनमायण गनय सककन े। 

▪ थथानीय बजार र वथिीहरुिाई सडक संजािसंग जोडन सककने । 

▪ सडक लनमायण गदाय वािावरणिाई तयून क्षलि गरेर काम गनय सककने । 

▪ नगरपालिका लभत्र नगर वसहरु संचािन गरी थथानीयवासीहरुको आवगमनिाई सहज बनाउन 

सककने। 

▪ राजिानी काठमाण्डौ िगायि प्रदेश नं १ का प्रमुख शहरहरुसंग थिररय बस संचािन गरी 

नगरपालिका र त्यथिा शहरहरुसंग सहज अतिरसम्बति थथापना गनय सककने । 

▪ िाकफक सचिेनाका काययक्रमहरु संचािन गरी राजमागयहरुमा हुने दरु्यटना तयूलनकरण गनय सककने । 

▪ नगरपालिकाको यािायाि गरुु योजनािाई क्रमश कायायतवयन गरी सडक िथा यािायाि सेवािाई 

गुणथिररय, सहज र भरपदो बनाउन सककने। 

 

६.२.४ उपक्षते्रगि िक्ष्य, उदशे्य, रणनीलि, काययक्रम िथा आयोजना 

 

उपक्षते्रगि िक्ष्य 
 

▪ नगरपालिका लभत्रका बजार केतर र वथिीहरुमा सडक िथा यािायाि पूवायिारको लबकास, त्यसको 

गुणथिर र पहुाँचमा अलभवृलद्ध गने । 

 

उदशे्य 
 

▪ नगरलिकाको केतर, वडा केतर, मुयय बजार र वथिीहरुमा सडक यािायािको पहुाँच पुर् याउनु । 

 

रणनीलिहरु 
 

▪ नगरपालिका केतरबाट सबै वडाकेतर र महत्वपूणय थथानमा पक् की सडक संजाि लवथिार गने । 

▪ मौजुदा सडकहरूको थिरोउत निी र लनयलमि ममयि सम्भार गरी सवययाम सुचारु गने । 

▪ थथानीय खोिानािाहरुमा पुि र कपभटयहरु लनमायण गरी नगरवासीको आवागमन िथा यािायाि सहज 

बनाउने । 

▪ कृलष र मत्यपािनका क्षेत्रमा कृलष र ििी सडकको संजाि लवथिार गने । 

 

काययक्रम िथा आयोजना 
 

▪ नगरपालिकाको यािायाि गरुु योजना िजुयमा गने । 

▪ सबै वडा केतर, मुयय बजार र वथिीहरु जोडने पक् की सडक संजाि लनमायण गने । 

▪ नयााँ सडक लनमायण गदाय प्रालवलिक अध्ययन गने । 

▪ नगरपालिकामा व्यवलथथि बसपाकय  लनमायण गने । 

▪ मुयय बजार क्षेत्रहरुमा थिररय बस थट्याण्ड लनमायण गने । 
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▪ थथानीय सािन, श्रोि र सीपको अत्यलिक उपयोग गने । 

▪ सडक िथा पुि लनमायण गदाय गुणथिरीयिा कायम गनय लनमायण व्यवसायीिे नै आयोजना हथिातिरण 

भएको कम्िीमा ५ वषय सम्म ममयि सम्भार समेि गने गरी ठेक् का व्यवथथापन गने । 

▪ लनमायणलिन र कढिासुथिी भएका सडक आयोजनाहरुिाई समयमै लनमायण सम्पत न गने । 

▪ नगरपालिका थिरीय सडकको सडक अलिकार क्षेत्र उपिेख गरी राजपत्रमा प्रकालशि गने । 

▪ सडकहरूको लनयलमि थिरोउत निी र ममयि सम्भार गने । 

▪ सडक ममयि सम्भार कोष खडा गने । 

▪ नगरपालिकाका लभत्री वथिी र टोिहरुसम्म पुग् नको िालग पुि र कपभटयहरु लनमायण गने । 

▪ पुराना पुि र कपभटयहरुको लनयलमि ममयि संभार गने । 

▪ कृलष र मत्यपािनका क्षेत्रमा कृलष र ििी सडकको संजाि लवथिार गने । 

 

६.२.५ अपलेक्षि उपिलधि  

 

▪ नगरपालिकाका वडा लभत्रका स-साना बजार केतरहरु र वथिीहरुसम्म जाने सडक पक् की भै मुयय 

राजमागयसंग जोलडएको हुनेछ । 

▪ नगरपालिकाको यािायाि गरुु योजना पूणय रुपमा कायायतवयन भएको हुनेछ । 

▪ सडकहरुको मापदण्ड (अलिकार क्षेत्र) लनिायरण भएको हुनछे । 

▪ सब ैवडा केतर, मुयय बजार केतर र वथिीहरुसम्म जाने सडकका पुि र कपभटयहरु लनमायण भएको हुनेछ । 

▪ सडक ममयि संभार कोष खडा भएको हुनेछ । 

▪ थथायी बसपाकय को लनमायण भै िामो िथा छोटी दरुीको यािायाि सेवा सहज भएको हुनछे । 

▪ नगरपालिका लभत्रका मुयय बजार क्षेत्रहरुमा व्यवलथथि बस थटेण्ड लनमायण भएको हुनेछ । 

▪ प्रालवलिक अध्ययनको आिारमा मात्र नयााँ सडकहरु लनमायण भएको हुनेछ । 

▪ थथानीय सडकहरुको लनयलमि ममयि संभार भएको हुनेछ । 

▪ कृलष र मत्यपािनका क्षेत्रमा कृलष र ििी सडकको संजाि लवथिार भएको हुनेछ । 

 

६.२.६ अनमुान िथा जोलखम पक्ष 

 

▪ संर् र प्रदेश सरकारबाट प्राप् ि हुने लवलिय हथिातिरण िगायि अतय बजेटहरु लनयलमि रुपमा प्राप्त 

हुनुपने । 

▪ आतिररक आयको दायरा बढेको हुनुपन े। 

▪ थथानीय संर्संथथा र दािृलनकायहरुको लनयलमि आर्थयक र प्रालवलिक सहयोग हुनुपने । 

▪ नगरपालिकामा आवश्यक जनशलक्त र प्रालवलिकहरुको पदपूिी हुनुपने । 

▪ थथानीय मजदरु र लमथ त्रीहरु सुरलक्षि लनमायण सम्बतिी िालिम प्राप् ि हुनुपने । 

▪ नगरपालिका, प्रदेश र संर्ीय सरकारलबच सडक िथा पुि लनमायणमा आवश्यक समतवय र सहकायय 

हुनुपने। 
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▪ मापदण्डयुक्त सडक, पुि र बसपाकय हरु लनमायणको िागी नगरपालिकाबाट अध्ययन अनसुतिान र पयायप् ि 

बजेटको व्यवथथा हुनुपने । 

▪ लनमायण मापदण्ड िथा भवन संलहिा पूणय रुपमा िागू भएको हुनुपन े। 

 

६.३ जिश्रोि, लवद्यिु िथा वकैलपपक उजाय 
 

६.३.१ पषृ् ठभलूम 

 

रिुवा, ककथ न,े गौररया, िािपैनी, चतद,ु रामचतरे र डोरामारी जथिा नकद र खोिाहरु िगायि गौरादह बजारमा 

अवलथथि गौरादह पोखरी र अतय नीलज पोखरीहरु न ैनगरपालिकाका मुयय जिस्रोिहरु हुन । िर यथिा नकद 

खोिाहरुबाट जिलवद्यिुको संभावना भन े अत्यति तयून रहको छ । नगरपालिका रालष् िय प्रसारण िाईनसंग 

जोलडएको छ । त्यलह रालष् िय प्रसारणको लवद्युि सेवा नगरपालिकाको सम्पूणय वडाहरुमा पुगेको छ र अलिकांश 

र्रिुरीि ेविीको िालग लवजिुी विी नै बापने गदयछन । िर गुणथिररय िातसफरमर र प्रसारण िाईनको अभावमा 

ग्रामीण क्षेत्रमा भोपटेज कम हुने र लवद्युि अवरुद्ध भैरहन ेसमथया लवद्यमान छ । विीको िालग व्यायोग्यास र 

सोिार जथिा वैकलपपक उजाय प्रयोग गने र्रिुरीहरु भने अत्यति तयून रहकेो छ । 

 

६.३.२ समथया िथा चनुौिी 

 

समथयाहरु 

▪ रालष् िय प्रसारण िाईन पुगेको भएिापलन नगरपालिकाका लभत्री वथिी र टोिहरुसम्म गुणलथिरय 

प्रसारण िाईन र िातसफमयर नभएकोिे लबजुिीको भोपटेज कम गुणथिरको भएको । 

▪ कृलष लवद्यिुीकरण हुन नसकेको । 

▪ सबै टोि र वथिीहरुमा सडक विी नभएको । 

 

चनुौिीहरु 

▪ गुणथिरीय ग्रालमण र कृलष लवद्युिीकरण गनुय । 

▪ थथानीय र्रिरुीहरुमा लवद्यिु खपि बढाउनु । 

▪ लवद्युिीकरणको िालग बजेटको व्यवथथा गनुय । 

▪ थथानीय िोडसेलडङ अतत्य गनुय । 

▪ वैकलपपक उजायको प्रयोग बढाउनु  

 

६.३.३ सभंावना िथा अवसर 

 

▪ वैकलपपक उजायको रुपमा सोिार उजायको प्रयोग गरी वैकलपपक उजायिाई प्रवद्वयन गनय सककने । 

▪ कृलषमा लवद्युिीकरण गरी कृलष उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सककने । 
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▪ नगरपालिका लभत्रका सम्पूणय वडा, टोि र वथिीहरुमा लवद्युिीय चुपहोको प्रयोग गरी आयिीि ग्यास 

खपिमा कमी पयाउन सककन े। 

 

६.३.४ उपक्षते्रगि िक्ष्य, उदशे्य, रणनीलि, काययक्रम िथा आयोजना 

 

उपक्षते्रगि िक्ष्य 
 

▪ नगरपालिकामा उजायको सहज व्यवथथा र खपि बृलद्ध गन े। 

 

उदशे्य 
 

▪ नगरपालिकाका सबै र्रिुरी र िर्ु/र्रेि ुउद्योगहरुमा उजायको पहुाँच थथालपि गराउन े। 

▪ कृलष लवद्यिुीकरण गरी कृलष उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने । 
 

रणनीलिहरु 
 

▪ नगरपालिकाका सबै वडाहरुमा उजायिाई भरपदो र सुिभ बनाउने । 

▪ लवद्युि िथा उजायको व्यवथथा गरी खपि बढाउने । 

▪ वैकलपपक उजायको प्रवद्वयन गन े। 

 

काययक्रम र आयोजना  
 

▪ वैकलपपक उजायको संभाव्यिा अध्ययन गने । 

▪ लवद्युि िथा वैकलपपक उजाय सम्बलति नीलिहरु िजुयमा गन े। 

▪ नगरपालिका लभत्रका टोि, वथिी र स-साना बजार केतरहरुमा पुग् ने सकडमा सडक विी जडान गने । 

▪ कृलष योग्य जमीन र खेिहरुमा ससंचाईको िालग लवद्यिुीकरण गने । 

▪ नवीकरणीय िथा वैकलपपक उजाय उत्पादनमा सहयोग गने । 

▪ ससंचाई, र्रेि ुउद्योग िगायिको क्षेत्रमा हुने लबजुिीमा सहुलियि प्रदान गने । 

▪ लवद्युिीय चुपहोको प्रयोगिाई प्रोत्साहन गनयको िालग अनुदान र अतय काययक्रमहरु िागु गने । 

 

६.३.५ अपलेक्षि उपिलधि  

 

▪ नगरपालिका लभत्रका टोि, वथिी र बजार केतरहरुसम्म थिरीय लवद्युि प्रसारण िाईन जडान भै प्रत्येक 

र्रिुरी, उद्योग र किकारखानाहरुसम्म गुणथिरीय भोपटेज पुगेको हुनेछ । 

▪ कृलषयोग्य खेिहरुमा लवद्युिीकरण भै कृलष उत्पादन र उत्पादकत्व बढेको हुनेछ । 

▪ खाना पकाउन लवद्युिीय चुपहोको प्रयोग बढेर नगरपालिका लभत्र आयािीय खाना पकाउने ग्यासको 

प्रयोगमा कमी आएको हुनेछ । 
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▪ लवद्युिको लनयलमि आपूिीसगैं नगरपालिका लभत्र उद्योगहरुको संयया बृलद्ध भइ नयााँ रोजगारी सृजना 

भएको हुनेछ  । 

▪ वैकलपपक उजायको प्रयोगमा बृलद्ध भएको हुनेछ । 

▪ ईतिनको रुपमा लवद्युिको प्रयोगको गने र्रपररवारको संयया बढेको हुनेछ । 

 

६.३.६ अनमुान िथा जोलखम पक्ष 

 

▪ संर् र प्रदेश सरकारबाट प्राप् ि हुने लवलिय हथिातिरण िगायि अतय बजेटहरु लनयलमि रुपमा प्राप्त 

हुनुपने । 

▪ आवश्यक जनशलक्त र प्रालवलिकहरुको पदपूिी हुनुपन े। 

▪ आतिररक आयको दायरा बढेको हुनुपन े। 

▪ थथानीय संर् संथथा र दािृ लनकायहरुको लनयलमि आर्थयक र प्रालवलिक सहयोग हुनुपने । 

▪ नगरपालिका, प्रदेश र संर्ीय सरकारलबच जिश्रोि, लवद्यिु िथा वैकलपपक उजायको लवकासमा आवश्यक 

समतवय र सहकायय हुनुपन े। 

▪ थिररय लवद्यिु प्रसारण िाईनको व्यवथथा भएको हुनुपने । 

▪ कृलष लवद्यिुीकरणको पूवायिार लनमायण भएको हुनुपने । 

▪ नगरपालिकािे वैकलपपज उजायको प्रयोगिाई प्रोत्साहन गनुयपने । 

▪ नगरपालिकामा लवद्युि र वकैलपपक उजायको प्रयोग सम्बलति नीलिहरु िजुयमा भएको हुनुपने । 

 

६.४ सचूना, सचंार िथा प्रलवलि 
 

६.४.१ पषृ् ठभलूम 

 

नगरपालिका लवकासको समग्र क्षेत्रमा सूचना, संचार र प्रलवलि क्षेत्रको महत्वपूणय भूलमका हुन े गदयछ । 

नगरपालिकाबाट प्रवाह हुने लवलभत न खािका सेवा सुलविाहरुिाई अझ प्रभावकारी, पारदशी, सक्षम, सहज र 

सुिभ बनाउन पलन सूचना, संचार िथा प्रलवलि क्षेत्रको त्यलिकै भूलमका हुने गदयछ । नगरपालिकामा इतटरनेट, 

मोवाईि फोन, पत्रपलत्रका, रेलडयो, टेलिलभजन जथिा सूचना िथा संचार क्षेत्रको लवकास भएको भएिापलन महगंो 

पने भएकोिे इतटरनेट र सचूना प्रलवलिमा थथानीय आकदवासी, दलिि, गररब र लपछलडएका वगयहरुको पहुाँच भन े

लनक् कै तयून रहकेो छ । मुयय बजार क्षेत्र र वथिीहरुसम्म नीलज क्षेत्रबाट इतटरनेटको पूवायिार भन ेलवकास भएको 

छ । ईतटरनेट जलडि र्रहरुमा पलन कम्प्युटरबाट भतदा मोवाईिबाटै ईतटरनेट चिाउने र्रिुरीको संयया बढी 

रहकेो छ । नगरपालिकाबाट प्रवाह हुने सेवा सुलविाहरु पूणय रुपमा इतटरनेट र सूचना प्रलवलिमा गैसकेको छैन िर 

केलह भुक्तानी सेवाहरु भने अिनाईन हुन थािेको छ । नगरपालिकाको आफ्नै वेभसाइट भएिापलन लनयलमि 

अद्यावलिक नगररएकोिे नगरवासीहरुिे वेभसाइटबाट अद्यावलिक सूचना र ि्याङ्कहरु समेि पाउन सकेको 

देलखदैन । 
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६.४.२ समथया िथा चनुौिी 

 

समथयाहरु 

▪ नगरपालिकाका प्रत्येक र्रिरुी र टोिहरुसम्म ईतटरनेट सेवा प्रदायक संथथाहरु नपुगेको  । 

▪ ईतटरनेट महगंो पने भएकोिे सबैको पहुाँच हुन नसक् न े। 

▪ मोवाईि सेवाको गुणथिर भरपदो नभएको । 

▪ नगरपालिकाको वेभसाईट लनयलमि अद्यावलिक नहुने । 

▪ आवश्यक जनशलक्त र प्रालवलिक ज्ञानको अभाव । 

▪ सूचना र सचंारको लवकासको िालग आवश्यक बजेट नहुनु । 

▪ नगरपालिकामा सूचना, सचंार र प्रलवलि सम्बतिी नीलि नहुनु । 

 

चनुौिीहरु 

 

▪ नगरपालिकामा प्रत्येक र्रिरुीमा ईतटरनेट सेवाको पहुाँच थथालपि गनुय  । 

▪ मोवाईि सेवाको नेटवकय  भरपदो र गुणथिरीय बनाउनु । 

▪ ईतटरनेट र वाईफाईको गुणथिर र पहुाँच बढाउनु । 

▪ आवश्यक जनशलक्त र प्रालवलिक ज्ञान बढाउनु । 

▪ ईतटरनेटको व्यापक प्रयोगसंगै साईबर सुरक्षाको चनुौिी । 

▪ बौलद्वक सम्पलिको संरक्षण िथा सुरक्षा संवेदनलशििा । 

▪ आवश्यक कानुन र नीलिगि व्यवथथा गनुय । 

▪ सामालजक सजंािको बढदो प्रयोगबाट आउने चुनौिी र लवकृलिहरुिाई लनयतत्रण गनुय । 

▪ सूचना िथा संचार प्रलवलिका क्षेत्रमा लवलभत न पररयोजना िजुयमा िथा कायायतवयनमा चुनौिी । 

 

६.४.३ सभंावना िथा अवसर 

 

▪ समय र पैसाको बचि हुने । 

▪ नगरपालिकाबाट प्रवाह हुन ेसेवाहरु सरि, सहज र पारदशी हुने । 

▪ थथानीय सरकार र संर्संथथाहरुमा सुशासन कायम हुन े। 

▪ नगरपालिकाका काम कारवाही र भुक्तानी प्रणािी पारदशी हुने । 

▪ लछटो र सहज रुपमा सूचना प्राप् ि हुने । 

▪ नगरपालिकाका सबै वडा, टोि र वथिीहरुसम्म गुणथिरीय मोवाईि र ईतटरनेट सेवाको पहुाँच थथालपि 

हुने । 

 

६.४.४ उपक्षते्रगि िक्ष्य, उदशे्य, रणनीलि, काययक्रम िथा आयोजना 

 

उपक्षते्रगि िक्ष्य 
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▪ नगरपालिकामा भरपदो सूचना िथा संचार सेवा र सुलविा लवथिार गरी नागररकको पहुाँच बढाउनु ।  

 

उदशे्य 
 

▪ लवद्युिीय थथानीय सरकार सूचाङ्कमा सन २०२५ सम्ममा नेपािका उत्कृष् ट थथानीय सरकारहरुको 

िहमा पुर् याउने । 

▪ मोवाईि र टेलिफोन सेवाको पहुाँच सबै नागररकमा सुलनलश् चि गने । 

▪ नगरपालिकाका सम्पूणय र्रिरुीमा ईतटरनेट सेवाको पहुाँच सुलनलश् चि गने । 

▪ लवद्युिीय सरकारको अविारणा अनुरुप कलम्िमा ८०% नागररक िलक्षि सेवाहरु अनिाईन माफय ि प्रदान 

गने । 

▪ लपछलडएका, गररब र आकदवासीहरुिाई ईतटरनेटको सरि र सुिभ व्यवथथा गने । 

 

रणनीलि 
 

▪ सबै प्रकारका संचार सुलविाहरु सम्पूणय वडा, बजार केतर, वथिी र र्रिुरीहरुसम्म लवथिार गन े। 

 

काययक्रम िथा आयोजना  
 

▪ नगरपालिकाको लवद्युलिय शासन क्षमिा लवकास गने । 

▪ ईतटरनेट सेवा नपुगेका वडा, टोि र वथिीहरुमा सेवा पुर् याउन सेवा प्रदायक संथथाहरुिाई सहजीकरण 

गने । 

▪ सूचना प्रलवलि पूवायिारहरुको लनमायण िथा लवकास गन े।  

▪ सामुदालयक सूचना केतरको थथापना गने । 

▪ थथानीय पलत्रपलत्रकाहरु प्रकाशन गनय प्रोत्साहन गने । 

▪ नगरपालिका लभत्र वसोबास गने आकदवासी, गररब र लपछलडएका र्रिुरीहरुमा ईतटरनेट सेवाको सहज 

र सरि पहुाँच थथालपि गन े। 

 

६.४.५ अपलेक्षि उपिलधि  

 

▪ नगरपालिकाको लवद्युलिय शासन क्षमिा अलभवृलद्ध भइ नागररकहरुिे सरि र सहज रुपमा सेवा र 

सुलविाहरु प्राप् ि गरेका हुनेछन । 

▪ नगरपालिकाका सबै कायायियहरुका सेभसाइट, ईमेि, फेसबुक, ट्वीटर, भाइबर जथिा सामालजक 

संजािका माध्यमबाट नागररकको गुनासो प्रालप् ि िथा सनुवाई हुने व्यवथथा भएको हुनछे । 

▪ नगरपालिकाको ७५% र्रिरुीमा ईतटरनेट सेवाको पहुाँच थथालपि हुनेछ । 

▪ नगरपालिकाको सम्पूणय क्षेत्रमा सूचना प्रलवलि पूवायिारहरुको लनमायण िथा लवकास भएको हुनेछ । 

▪ सामुदालयक सूचना केतरको थथापना भएको हुनेछ । 
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▪ आम संचार माध्यम व्यवासालयक, मयायकदि र लजम्मेवार भएको हुनेछ । 

▪ अनिाईन सेवाहरु व्यवलथथि र लवश्वालसिो भएको हुनेछ । 

 

६.४.६ अनमुान िथा जोलखम पक्ष 

 

▪ संर् र प्रदेश सरकारबाट प्राप् ि हुने लवलिय हथिातिरण िगायि अतय बजेटहरु लनयलमि रुपमा प्राप्त 

हुनुपने । 

▪ नगरपालिकामा आवश्यक जनशलक्त र प्रालवलिकहरुको पदपूिी हुनुपने । 

▪ नगरपालिकामा सूचना िथा संचारको िालग आवश्यक पूवायिारको व्यवथथा हुनुपने । 

▪ नगरपालिकाबाट प्रवाह हुन ेसेवा र दैलनक काययसम्पादन सूचना प्रलवलिमा आिाररि भएको हुनुपन े। 

▪ सूचना िथा संचार र प्रलवलि क्षेत्रमा थथानीय संर्संथथा र दािृलनकायहरुको लनयलमि आर्थयक र प्रालवलिक 

सहयोग हुनुपने । 

▪ नगरपालिकाको सूचना िथा संचार नीलि िजुयमा भएको हुनुपने । 

▪ नगरपालिका, प्रदेश र संर्ीय सरकारलबच सूचना, संचार र प्रलवलिको क्षेत्रमा आवश्यक समतवय र 

सहकायय हुनुपने । 

  



गौरादह नगरपालिकाको आवलिक योजना - २०७९ 
(अलतिम प्रलिवेदन) 

पाना | 114 

 

पररच्छेद ७: वन, वािावरण िथा लवपद व्यवथथापन क्षते्र 

 

७.१ वन िथा जलैवक लवलवििा 
 

७.१.१ पषृ् ठभलूम 

 

जैलवक लवलवििा भत नािे पृ्वीमा रहकेा सबै प्रकारका जीवजतिु िथा वनथपलिका आणुवंलशक, प्रजालिगि र 

पाररलथथलिक प्रणािी लवलवििा भनेर बुलझतछ । जैलवक लवलवििाबाट मालनसिे प्रत्यक्ष िथा अप्रत्यक्ष रूपमा 

अनेकौ वथिु िथा सेवाहरू जथिै खाना, उजाय, औषलि, अलक्सजन आकद लनरतिर पाइरहकेा छनू् । जैलवक 

लवलवििाको अत्यलिक उपयोग हुाँदै जााँदा, जैलवक लवलवििामा ह्रास आउनुका साथै प्राकृलिक प्रकक्रया असतिुलिि 

भई मानव जीवनको अलथित्व नै खिरामा पनय जातछ । गौरादह नगरपालिका रालष् िय िथा कवुलियि वनहरु 

नभएपलन नीलज थिरमा थथानीय कृषक र अतय व्यलक्तहरुिे रोपेका रुखलवरुवा, वगैचा आकद नगरपालिकाका 

हररयािी क्षेत्रहरु हुन । गौरादह नगरपालिकामा १५-२० वटा नीलज थिरमा रुख रोलपएका क्षेत्रहरु छन जहााँ 

कृलष कायय समेि हुने गरेको छ । जसिे गदाय यथिा क्षेत्रहरु कृलष र वनको एकककृि क्षते्रको रुपमा रहकेो छ । केलह 

िार्मयक थथिको पररसरमा समेि वनको स-साना क्षेत्रहरु लवकास भएका छनू् । नगरपालिकाको लवद्यमान 

हररयािी क्षेत्रिाई कायम गदै थथानीय जैलवक लवलवििाको संरक्षण गनय केलह समथया िथा चुनौिीहरु संगसंगै 

संभावना र अवसरहरु पलन छनू् जसिाई लनम् न वमोलजम प्रथिुि गररएको छ ।  

 

७.१.२ समथया िथा चनुौिी 

 

समथयाहरु 
 

▪ थथानीय हररयािी क्षेत्र र नीलज वनको कदगो व्यवथथापन हुन नसकेको । 

▪ वन पैदावर, वतयजतिु र जैलवक लवलवििाको सरंक्षणको कायययोजना नभएको । 

▪ बषायिको समयमा नकद कटान र भूक्षय भैरहने । 

▪ पानीका स्रोि र मुहानहरुको संरक्षण नभएको । 

▪ दिाय भएका नीलज वन र रुखपािकहरुि ेहुकायएका नीलज रुखजतय काठपाि र लवरुवाको कदगो 

व्यवथथापन हुन नसकेको । 

 

चनुौिीहरु 
 

▪ लबकास र वािावरण लबच सतिुिन कायम गनुय । 

▪ खािी एवं बाझो जमीनमा बृक्षारोपण गनुय । 

▪ वन िथा वािावरण संरक्षणिाइ आर्थयक कक्रयाकपािसंग आवद्व गनुय । 

▪ दाउरा, र्र लनमायण र फर्नयचरको िालग थथानीय नीलज वनहरुको फडानी रोक् नु । 

▪ वन पैदावर र वतयजतिुहरुको संरक्षण । 
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▪ वन, वािावरण िथा जैलवक लवलवििा सम्बतिी जनचिेनामा बृलद्ध गनुय । 

 

७.१.३ सभंावना िथा अवसर 

 

▪ थथानीय वन िथा वािावरणको कदगो व्यवथथापन भै थथानीयवासीहरुको लजवनथिरमा सकारात्मक 

प्रभाव पने । 

▪ जैलवक लवलवििाको सरंक्षण हुने । 

▪ भू-क्षय, नकद कटान र पलहरो आकदको प्रकोप तयूलनकरण हुने । 

▪ पानीका स्रोि र मुहानहरुको संरक्षण हुने । 

▪ जथाभावी बोटलवरुवा र रुखहरुको फडानी लनयतत्रण हुने  

▪ व्यलक्तगि रुपमा रोलपएका र हुकायईएका काठजतय बोटलवरुवािाई व्यवसालयक कच् चा पदाथयको स्रोि 

बनाउन सककने । 

 

७.१.४ उपक्षते्रगि िक्ष्य, उदशे्य, रणनीलि, काययक्रम िथा आयोजना 

 

उपक्षते्रगि िक्ष्य 
 

▪ वन िथा वािावरण सरंक्षण गरी जैलवक लवलवििा कायम गने । 
 

उदशे्य  
 

▪ थथानीय वन व्यवथथापन िथा वािावरण सरंक्षण माफय ि नगरपालिका लभत्रका रुखलवरुवा िथा हररयािी 

क्षेत्रको लवकास र सरंक्षण गदै जैलवक लवलवििाको संरक्षण गनुय ।  

▪ वन िथा वािावरणको संरक्षण गदै लवपदिाई तयूलनकरण गनुय । 
 

रणनीलि 
 

▪ वन िथा जैलवक लवलवििा सम्बलति गुरुयोजनाको आिारमा जिस्रोि िथा हररयािी क्षेत्रको उपयोग 

िथा व्यवथथापन गररनेछ । 

▪ हररयािी क्षेत्रको उपयोग िथा व्यवथथापन गदाय एकककृि जिस्रोि व्यवथथापन िथा जलैवक लवलवििाको 

बहुउदेलश्यय उपयोगिाई प्राथलमकिा कदईने छ । 

▪ वन िथा जलैवक लवलवििा क्षेत्रको संरक्षण, लवकास, व्यवथथापन िथा लनयमनका िालग संथथागि 

व्यवथथा गररनेछ । 

▪ वन िथा जैलवक लवलवििाको संरक्षण र लवकासमा लनजी क्षेत्र िथा सम्बलतिि सरोकारवािाहरुको 

सहभालगिामा अलभवृलद्ध गररनेछ । 
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काययक्रम िथा आयोजना  
 

▪ उजाड र खािी क्षेत्रहरुमा वकृ्षारोपण गने । 

▪ थथानीय खोिानािा, पोखरी, िाि र जैलवक लवलवििाको संरक्षण गन े। 

▪ वािावरण संरक्षण र जनचिेनामूिक काययक्रमहरु संचािन गने । 

▪ आयमूिक काययक्रममा लविीय पहुाँच र प्रालवलिक सहायिा उपिधि गराउने । 

▪ वािावरण र जैलवक लवलवििा सम्बतिी अध्ययनहरु गने । 

▪ वन, वािावरण र जैलवक लवलवििा संरक्षण सम्बलति नीलि र योजनाहरु िजुयमा गन े। 

▪ वन, वािावरण र जैलवक लवलवििा संरक्षणको िालग अतिर सरकार र लनकायहरुलबच समतवय गने । 
 

७.१.५ अपलेक्षि उपिलधि  

 

▪ वन िथा जैलवक लवलवििा क्षते्रको संरक्षण एवं लवकास गने । 

▪ थथानीय खोिानािा, िाि, पोखरी र लसमसारहरुको संरक्षण गने । 

▪ वािावरण लवकास एवं संरक्षणिाई आय र रोजगारीसंग आवद्व गने । 

 

७.१.६ अनमुान िथा जोलखम पक्ष 

 

▪ संर् र प्रदेश सरकारबाट प्राप् ि हुने लवलिय हथिातिरण िगायि अतय बजेटहरु लनयलमि रुपमा प्राप्त 

हुनुपने । 

▪ आवश्यक जनशलक्त र प्रालवलिकहरुको पदपूिी हुनुपन े। 

▪ नगरपालिकाको वन िथा जैलवक लवलवििा सम्बतिी नीलि िजुयमा हुनुपने । 

▪ थथानीय संर्संथथा र दािलृनकायहरुको वन िथा जैलवक लवलवििाको क्षेत्रमा लनयलमि आर्थयक र 

प्रालवलिक सहयोग हुनुपने । 

▪ नगरपालिका, प्रदेश र संर्ीय सरकारलबच वन िथा जैलवक लवलवििा सरंक्षणमा आवश्यक समतवय र 

सहकायय हुनुपने । 

▪ नगरपालिकािे वन िथा जैलवक लवलवििा संरक्षण सम्बतिी योजना िथा काययक्रमको िागी लनयलमि 

बजेटको व्यवथथा गरेको हुनपुने । 

 

७.२ भसूरंक्षण िथा जिािार व्यवथथापन 
 

७.२.१ पषृ् ठभलूम 

 

गौरादह नगरपालिका समथि भू-भागमा अवलथथि भएकोिे यहााँ उचाईगि भौगोलिक लवलवििा छैन र जिािार 

व्यवथथापन सम्बतिी चुनौिीहरु समेि छैन । िर थथानीय नकद िथा खोिाहरुबाट बषेनी हुने नकद कटान, बाढी, 

डुबान, भूक्षय आकदको भन े लनक् कै समथया रहकेो छ । त्यसैगरी थथानीय नकदजतय खलनजहरुको अत्यलिक 
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उत्खननिे नकदजतय प्रकोप बढदै गैरहकेो छ भन ेथथानीय खेिबारीमा प्रयोग हुन ेलवलभत न प्रकारका ककटनाषक 

औषिी, रासायलनक मि र लबषादीहरुको जथाभावी प्रयोगिे पलन जग्गाको उवयराशलक्त र प्राकृलिकपन समेि 

क्रमश खथकदै गैरहकेो छ । त्यसैिे भूसंरक्षण नगरपालिकाको एक प्रमुख समथया र चुनौिीको रुपमा रहकेो छ भन े

यसका केलह संभावनाहरु समेि छन । यथिा समथया, चुनौिी र संभावनाहरुिाई लनम् न वमोलजम प्रथिुि गररएको 

छ।  

७.२.२ समथया िथा चनुौिी 

 

समथयाहरु  
 

▪ जिस्रोिको उपयोग र व्यवथथापन सम्बतिी थथानीय ऐन कानुन र नीलिको अभाव । 

▪ बाढी, डुबान, नकद कटान र भकू्षयको प्रकोप । 

▪ नकद र खोिानाबाट वािुवा, ढंुगा, लगरट आकदको जथाभावी उत्खनन । 

▪ जिस्रोिको चरम दोहन । 

▪ थिानीय िाि, लसमसार र खोिानािाहरु सुक्दै जानु । 

▪ जिस्रोिको वैज्ञालनक अध्ययन र अलभिेख नहुनु । 

▪ जिस्रोि क्षेत्रसाँग सम्बलतिि लनकायहरूको बीचमा आपसी समतवय िथा सहकाययको अभाव । 

 

चनुौिीहरु  

▪ थथानीय खोिानािा, िाि र खेलियोग्य जमीनको उपयोग र व्यवथथापन सम्बतिी थथानीय ऐन काननु र 

नीलिको अभाव । 

▪ बाढी, डुबान, नकद र भूक्षयको लनयतत्रण । 

▪ नकद र खोिानाबाट वािुवा, ढंुगा, लगटी आकदको जथाभावी उत्खनन । 

▪ थथानीय खोिानािा, िाि र लसमसार क्षेत्रहरुको संरक्षण र सम्वद्वयन । 

▪ जिस्रोिको चरम दोहनको लनयमन र लनयतत्रण । 

▪ जिस्रोिको वैज्ञालनक अध्ययन र अलभिेख नहुनु । 

▪ जिस्रोि क्षेत्रसाँग सम्बलतिि लनकायहरूको बीचमा आपसी समतवय िथा सहकाययको अभाव । 

 

७.२.३ सभंावना िथा अवसर 

 

▪ कृलषयोग्य भूलममा ससंचाई सुलविा उपिधि गराउन सककने । 

▪ खानेपानीको अभाव भएका वडाहरुमा खानेपानी आयोजना लवथिार गने सककने । 

▪ वािुवा, ढंुगा, लगट्टी आकदको उत्खननबाट नगरपालिकाको राजश् व अलभवृलद्ध गनय सककने । 

▪ थथानीय खोिा, नकद, िाि र लसमसारको संरक्षणबाट थथालनय पयायवरण र पारलथथलिक प्रणािीमा 

सकारात्मक प्रभाव हुने । 

▪ जिस्रोिको सदपुयोगबाट थथानीयवासीहरुको लजवनथिरमा सुिार पयाउन सककने । 
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▪ मत्यपािनबाट थथानीयवासीको आर्थयक बृलद्ध हुने सक् ने । 

 

७.२.४ उपक्षते्रगि िक्ष्य, उदशे्य, रणनीलि, काययक्रम िथा आयोजना 

 

उपक्षते्रगि िक्ष्य 
 

भूसंरक्षण िथा थथानीय खोिानािा, िाि र लसमसारको सम्वद्वयन र बहुउपयोगी लवकास एवमू् कदगो रूपमा 

उपयोग गरी संमृलद्ध हालसि गनुय । 
 

उदशे्य 
 

▪ थथानीय िाि, पोखरी, नकदनािा र लसमसार क्षेत्रको सरंक्षण िथा लवकासमा संर् र प्रदेश सरकारसंग 

समतवय गने । 

▪ आर्थयक, सामालजक िथा वािावरणीय पक्षमा पनयसक् ने नकारात्मक प्रभाव तयून हुनेगरी जिस्रोिको 

लवकास र उपयोग गने व्यवथथा लमिाउनु । 

▪ जिउत्पत न लवपद्को तयूनीकरण एवमू् प्रभावकारी व्यवथथापन गरी क्षलि तयनीकरण गनुय । 

 

रणनीलिहरु  
 

▪ थथानीय खोिानािा, िाि, लसमसार सम्बलति गुरुयोजनाको आिारमा जिस्रोि िथा जिािार क्षेत्रको 

उपयोग िथा व्यवथथापन गररनेछ । 

▪ जिस्रोिको उपयोग िथा व्यवथथापन गदाय एकककृि जिस्रोि व्यवथथापन, जैलवक लवलवििा िथा 

जिस्रोिको बहुउदेलश्यय उपयोगिाई प्राथलमकिा कदईने छ । 

▪ जैलवक लवलवििा क्षेत्रको संरक्षण, लवकास, व्यवथथापन िथा लनयमनका िालग संथथागि व्यवथथा 

गररनेछ । 

▪ भू-संरक्षण र लवकासमा लनजी क्षेत्र िथा सम्बलतिि सरोकारवािाहरुको सहभालगिामा अलभवृलद्ध 

गररनेछ । 

 

काययक्रम िथा आयोजना  
 

▪ क्षेत्रगि गुरुयोजना अनसुार सम्बलतिि क्षेत्रका लनकायहरू माफय ि लनमायण र व्यवथथापन गने । 

▪ वािावरणीय प्रभाव मूपयाङ्कन, अध्ययन र लवश् िेषणको आिारमा जिस्रोिको उपयोग र व्यवथथापन 

गने । 

▪ थथानीय खोिानािा, िाि, पोखरी र लसमसार क्षेत्रको प्रभावकारी सरंक्षण, लनयमन एवमू् लनयतत्रणको 

िालग गुरुयोजना ियार गरी िागू गने । 

▪ बाढी, पलहरो र भकू्षय जथिा लवपद्िाई तयूनीकरण गने । 

▪ नदीनािा, पोखरी, िािहरूमा पानीको मात्रा यथेष् ठ र लथथर राय नका िालग जिाशयहरूको लनमायण 

गने । 
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▪ थथानीय जिस्रोिमा लनजी क्षेत्रको सहभालगिा एवमू् सावयजलनक लनजी साझेदारीको व्यवथथा गने । 

▪ जिस्रोि िथा भू-सरंक्षणको क्षेत्रसाँग सम्बलतिि लनकायहरूको बीचमा आपसी समतवय िथा सहकायय 

गने । 

▪ थथानीय नदी िथा खोिा लनयतत्रण एवमू् व्यवथथापनबाट उकास भएका जलमनको उपयोग िाभ 

िागिको आिारमा गन े। 

▪ थथानीय खोिानािा, िाि, पोखरी र लसमसार क्षेत्रको सरंक्षण र सम्वद्वयन गने । 

 

७.२.५ अपलेक्षि उपिलधि  

 

▪ थथानीय जिस्रोि र भू-सरंक्षण, लवकास, व्यवथथापन र लनयमन गदाय अध्ययन, अनुसतिान, ि्य एवमू् 

प्रमाणका आिारमा हुनेछ । 

▪ थथानीय खोिाना, िाि, पोखरी र लसमसार क्षेत्रको सरंक्षण र सदपुयोग भएको हुनेछ । 

▪ जिस्रोि र भू-संरक्षण िथा लवकासमा संर् र प्रदेश सरकारसंग समतवय हुनेछ । 

▪ थथानीयवासीका आवश्यकिा पररपूर्ियका िालग आवश्यक पने जिस्रोिजतय सेवा सुलविा सहज, सुिभ, 

सुपथ र समतयालयक िवरिे उपिधि हुनेगरी जिस्रोि क्षते्रको लवकास हुनेछ । 

▪ आर्थयक, सामालजक िथा वािावरणीय पक्षमा पनयसक् ने नकारात्मक प्रभाव तयून हुनेगरी जिस्रोिको 

लवकास र उपयोग हुनेछ । 

▪ जि उत्पत न लवपद्को तयूनीकरण एवमू् प्रभावकारी व्यवथथापन भै क्षलि तयूनीकरण भएको हुनेछ । 

 

७.२.६ अनमुान िथा जोलखम पक्ष 

 

▪ संर् र प्रदेश सरकारबाट प्राप् ि हुने लवलिय हथिातिरण िगायि अतय बजेटहरु लनयलमि रुपमा प्राप्त 

हुनुपने । 

▪ थथानीय सरं्संथथा र दािृ लनकायहरुको नगरपालिकाको भूसरंक्षणको क्षेत्रमा लनयलमि आर्थयक र 

प्रालवलिक सहयोग हुनुपने । 

▪ नगरपालिकाको भू-सरंक्षण सम्बतिी नीलि िजुयमा भएको हुनुपने । 

▪ थथानीय खोिानािा िथा नकदहरुमा िटबतिको लनमायण भएको हुनुपन े। 

▪ थथानीय खोिानाना िथा नकदहरुको चरम दोहन बतद हुनपुने । 

▪ रासायलनक मि, ककटनाषक औषिी र लवषादीहरुको जथाभावी प्रयोग बतद भएको हुनुपने । 

▪ नगरपालिकाको भू-उपयोग योजना िजुयमा भै पूणय कायायतयवन भएको हुनुपने । 

▪ नगरपालिका, प्रदेश र संर्ीय सरकारलबच भरूक्षण क्षेत्रमा आवश्यक समतवय र सहकायय हुनुपने । 
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७.३ वािावरण िथा फोहोरमिैा व्यवथथापन 
 

७.३.१ पषृ् ठभलूम 

 

बढदो लवकास लनमायण कायय, जनर्नत्व र शहरीकरणसगंै नगरपालिकाको वािावरण संरक्षण र फोहोरमैिा 

व्यवथथापन लनक् कै चनुौिीपूणय हुाँदै गैरहकेो छ । नगरपालिको गौरादह बजार, लडपु चौक, ग्वािडुधबा, थकुिचौन, 

दिुािी, दामुना, डोरामारी जथिा बजार क्षेत्रहरुमा बढदो र्रलनमायण र शहरीकरणसंगै बजार आसपासका 

क्षेत्रहरुमा ठोस फोहोर बढदै गएको छ भने ढिको उलचि व्यवथथापन हुन नसक्दा थथानीय वािावरण समेि 

दगुयलतिि हुने लथथलि छ । त्यसैगरी नगरपालिका लभत्रका हाटबजार िाग् ने क्षेत्रमा समेि फोहोर बढेर यसको 

व्यवथथापन अझ चुनौिीपूणय हुाँदै गैरहकेो छ । नगरपालिकािे मुयय बजार क्षेत्रबाट फोहोरमैिा संकिन गरी 

लवसजयन गने काययको थािनी गरेको छ िर थथायी पयाण्डकफि साइटको अभाव, लसलमि पूवायिार र जनशलक्तबाट 

थथानीय बजार र हाटबजार क्षेत्रको फोहोर व्यवथथापन हुन करठन छ । नगरपालिकाको वािावरण संरक्षण र 

फोहोरेमैिा व्यवथथापनका समथया िथा चुनौिीहरु िगायि संभावनाहरुको चचाय ििको उपखण्डमा गररएको 

छ । 

 

७.३.२ समथया िथा चनुौिी 

 

समथयाहरु  

 

▪ पानीका स्रोिहरु सुक्दै गैरहकेो । 

▪ बषाययाममा डुबान, नकद कटान र भकू्षयको प्रकोप । 

▪ थथाई थयानीटरी पयाण्डकफि साइट नभएको । 

▪ मुयय बजार क्षेत्रहरुबाट लनयलमि फोहोरमैिा संकिन हुन नसकेको । 

▪ प्िालष् टक झोिाहरुको जथाभावी प्रयोग । 

▪ नगरपालिकाका बजार क्षेत्रमा ढिको व्यवथथा नभएको । 

▪ वािावरण संक्षणमा अत्यति तयून बजेटको व्यवथथा । 

▪ आवश्यक ऐन र काययलवलिहरु नभएको 

▪ ढि लनकास िथा फोहोरमैिा व्यवथथापन सम्बलति तयून सचेिना । 

▪ ढि लनकास र फोहोरमैिा व्यवथथापनको िालग पूवायिार लनमायण गनय आर्थयक स्रोिको अभाव । 

▪ लनयलमि पानी बग् ने ढिको व्यवथथा हुन नसकेको । 

 

चनुौिीहरु  
 

▪ वािावरलणय प्रदषुणिे गदाय वािवरणीय ित्वहरुमा प्रत्यक्ष िथा अप्रत्यक्ष प्रभाव पाने ।  

▪ वािावरणीय प्रदषुणको समािानको व्यवथथापन जरटि र प्रालवलिक रुपमा अत्यतिै चुनौिीपूणय हुने । 

▪ पालनको श्रोिहरु सुक्दै जानु । 
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▪ उलचि समयमा पालन नपने, िामो समयसम्म खडेरी िाग् ने, अलि बषाय, खण्ड बषायिे वाढी, डुबान र 

नकद कटानको व्यवथथापन र तयूलनकरण । 

▪ ढि लनकास िथा फोहोरमैिा व्यवथथापन सम्बलति सचेिना बढाउनु । 

▪ प्िालष् टक जतय फोहोरको लनयतत्रण र व्यवथथापन ।  

 

७.३.३ सभंावना िथा अवसर 

 

▪ फोहोरमैिा र ढि लनकास समथयाको कदर्यकालिन समािानको िालग फोहोरमैिा प्रसोिन केतर र 

थयालनटरी पयाण्डकफि साइटको लनमायण गनय सककन े। 

▪ मुयय बजार र वथिी क्षेत्रमा ढि संजािको लनमायण गनय सककने । 

▪ फोहोरमैिा व्यवथथापन र ढिको लनकासबाट सफा, सुतदर र थवच्छ नगरपालिका लनमायण गनय सककने। 

▪ नगरवासीमा फोहोरमैिा व्यवथथापन र ढि लनकास सम्बलति जनचिेना अलभबृलद्ध भइ फोहोरिाई 

स्रोिमै व्यवथथापन गने सककने । 

▪ वािावरण िथा प्रदषुण लनयतत्रणको क्षेत्रमा थथानीय सरकार, लवकास साझेदार िथा अतय सरकारी/गैर 

सरकारी संथथाहरु, उपभोक्ता सलमलिहरु र नागररकको सहभालगिा बढदै जान ु। 

▪ फोहोरिाई उजायको रुपमा प्रयोग गनय सक् ने प्रलवलिको लवकास हुनु । 

▪ प्रदेश िथा संर्ीय सरकारको फोहोर व्यवथथापनको नीलि, रणनीलि र लनदेलशकाहरु लनमायण हुनु । 

▪ वािावरण संरक्षणको क्षेत्रमा दक्ष जनशलक्त उत्पादन हुन सक् ने । 

▪ वािावरण सरंक्षण सम्बलति सचेिना काययक्रम सचंािन गरी वािावरण सरंक्षणमा थथानीयवासीहरुिाई 

पररचािन गनय सककने । 

▪ वािावरण संरक्षणमा पयायप् ि बजेटको व्यवथथा गनय सककन े। 
 

७.३.४ उपक्षते्रगि िक्ष्य, उदशे्य, रणनीलि, काययक्रम िथा आयोजना 

 

उपक्षते्रगि िक्ष्य 

▪ वािावरणीय संरक्षण िथा प्रदषुण तयूनीकरण गरी वािावरणीय थवच्छिा कायम गने 
 

उदशे्य 
 

▪ व्यवलथथि फोहोरमैिा व्यवथथापन र ढि लनकासको िालग पूवायिार ियार गनुय । 

▪ थथानीय खोिा, िाि, पोखरी र नकदहरुमा हुने प्रदषुण तयूनीकरण गरी त्यहाको पारलथथलिकीय 

प्रणािीमा सुिार गनुय । 

▪ फोहोरमैिाको उलचि व्यवथथापन गनुय । 
 

रणनीलिहरु  
 

▪ फोहोरमैिािाई सरुलक्षि रुपमा लवसजयन गन े। 
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▪ व्यवलथथि ढि लनकासको व्यवथथा गने । 

▪ थथानीय िर्ु िथा र्रेिु उद्योगहरुिाई वािावरण मैत्री र वैकलपपक उजायको प्रयोगमा प्रोत्साहन गने । 

▪ ककटनाशक लवषादी र रासायलनक मि प्रयोगिाई दरुुत्साहन गरी जैलवक उयार र प्रांगाररक मिको प्रयोग 

र प्िालिक झोिाको सट्टा थथानीय सामाग्रीबाट उत्पाकदि वािावरण मैत्री झोिा उपयोगमा पयाउने । 

▪ वािावरणीय सचिेना अलभवलृद्ध गने र हररयािी कायम गने । 
 

काययक्रम िथा आयोजना  
 

▪ वािावरण सरंक्षण िथा प्रदषुण लनयतत्रणका िालग अध्ययन, अनसुतिान िथा प्रलशक्षण काययक्रमहरु 

संचािन गने । 

▪ नकदनािा, िाि, पोखरी िथा अतय पानीका स्रोिहरुको सरंक्षण गने । 

▪ सडक छेउमा जथाभावी फोहोर र शौच गने, नकद ककनारमा जथाभावी सवारी सािन िुने, मालनस र 

गाईवथिु नुहाउने, पखाप ने काययिाई लनयतत्रण गने । 

▪ नगरपालिकाका सावयजलनक थथान र बजार क्षेत्रहरुमा शौचािय लनमायण गने । 

▪ फोहोरमैिाको उपयुक्त व्यवथथापन गनय बजार क्षेत्रबाट लनयलमि रुपमा फोहोरमैिा सकंिन गने । 

▪ फोहोरमैिा व्यवथथापनको िालग संभाव्यिा अध्ययन गरी उपयुक्त थथानको छनौट गने । 

▪ वैकलपपक उजायबाट चपने सवारी सािन र उद्योगहरुिाई प्रवद्वयन गने । 

▪ बायो ग्यास, सुिाररएको चुपहो, ग्यासीफायर, बायोलब्रकेट जथिा ककफायिी जलैवक उजायहरुको प्रवद्वयन 

एवं लवथिार गने । 

▪ उद्योगहरुिाई मुयय बजार र मानव वथिीभतदा टाढा िैजान प्रोत्साहन गने । 

▪ गररब र लवपत न वगयसम्म नवीकरलणय उजाय प्रलवलिको पहुाँच सुिभ गरी दाउराको प्रयोग कम गने । 

▪ नगरपालिका क्षेत्रमा प्िालष् टक झोिा लनषेि गने । 

▪ थथानीय सामाग्रीबाट उत्पाकदि वािावरण मैत्री हररि झोिा उपयोगमा पयाउने । 

▪ ककटनाशक औषिी प्रयोग र व्यवथथापन गन ेकाममा थथानीय कृषक, उपभोक्ता समुह र सरं्संथथाहरुसंग 

समतवय र सहकायय गने । 

▪ फोहोरमैिा व्यवथथापन सम्बतिी शैलक्षक िथा जनचेिनाका काययक्रमहरु संचािन गने । 

▪ नगरपालिकामा वािावरण संरक्षण िथा प्रदषुण लनयतत्रण सम्बतिी आवश्यक संयतत्रको व्यवथथा गने । 

▪ हररयािी कायम गनय खािी रहकेा थथानहरुमा वृक्षारोपण गने । 

▪ नगरपालिका लभत्रका प्रत्येक वडा र टोिहरुबाट फोहोरमैिा लनयलमि संकिन गने । 

▪ फोहोरमैिा व्यवथथापनको िालग जनप्रलिलनलिहरु र कमयचारीहरुिाई आवश्यक िालिम प्रदान गने । 

▪ फोहोरमैिा व्यवथथापनको िालग आवश्यक पने यतत्र उपकरणहरु खररद गने । 

▪ आवश्यक नीलि, लनयम र ऐन र काययलवलिहरु िजुयमा गन े। 

▪ नगरपालिकाका मुयय बजार क्षेत्र, वथिी र टोिहरुमा ढि व्यवथथापनको िालग लवथिृि ईलतजलनयररङ 

अध्यनन गने । 

▪ मुयय बजार क्षेत्र, वथिी र टोिहरुमा ढि संजािको लनमायण गने । 
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▪ सफा शौचािय, सफासुग्र्र भातसार्र एवं फोहोरमैिाको स्रोि पलहचान र उत्सगयन काययक्रम संचािन 

गने। 

 

७.३.५ अपलेक्षि उपिलधि  

 

▪ मुयय बजार र वथिी क्षेत्रमा ढि संजािको लनमायण हुनेछ । 

▪ मुयय बजार र वथिीहरुबाट लनयलमि फोहोर सकंिन भएको हुनेछ । 

▪ फोहोरमैिा व्यवथथापन र ढिको लनकासबाट सफा, सुतदर र थवच्छ नगरपालिका लनमायण भएको हुनेछ। 

▪ थथानीयवासीमा फोहोरमैिा व्यवथथापन र ढि लनकास सम्बलति जनचेिना अलभबृलद्ध भई फोहोरको 

स्रोिमै व्यवथथापन भएको हुनेछ । 

▪ फोहोरजतय झाडापखािा र हजैाहरुको प्रकोप कम भएको हुनेछ । 

▪ थथानीय नकद िथा खोिाहरुमा प्रदषुण तयूलनकरण भएको हुनेछ । 

▪ फोहोरमैिाको व्यवथथापन भै वैकलपपक उजायको प्रयोग बढेको हुनेछ । 

▪ प्िालष् टक झोिा लनषेि भएको हुनेछ । 
 

७.३.६ अनमुान िथा जोलखम पक्ष 

 

▪ संर् र प्रदेश सरकारबाट प्राप् ि हुने लवलिय हथिातिरण िगायि अतय बजेटहरु लनयलमि रुपमा प्राप्त 

हुनुपने । 

▪ वािावरण िथा फोहोरमैिा व्यवथथापनमा आवश्यक जनशलक्त र प्रालवलिकहरुको पदपूिी हुनुपने । 

▪ फोहोरमैिा व्यवथथापनको िालग आवश्यक पने यतत्र उपकरणहरुको व्यवथथा भएको हुनुपने । 

▪ थथाई थयालनटरी पयाण्डकफि साइटको पूवायिार लनमायण भएको हुनुपन े। 

▪ वािावरण िथा फोहोरमैिा व्यवथथापनमा थथानीय संर्संथथा र दािृलनकायहरुको लनयलमि आर्थयक र 

प्रालवलिक सहयोग हुनुपने । 

▪ नगरपालिका, प्रदेश र सरं्ीय सरकारलबच वािावरण िथा फोहोरमैिा व्यवथथापनमा आवश्यक समतवय 

र सहकायय हुनुपने । 

▪ फोहोरमैिा व्यवथथापन सम्बतिी काययलवलि िजुयमा भएको हुनुपन े। 

 

७.४ लवपद जोलखम तयलूनकरण र व्यवथथापन िथा जिवाय ुउत्थानशीििा 
 

७.४.१ पषृ् ठभलूम 

 

गौरादह नगरपालिकामा गमी र बषायिको समयमा झाडापखािा र हजैा जथिा प्रकोपहरु बेिा बेिा हुने गरेको छ 

भने जाडोको समयमा लशििहरिे समेि सिाउन ेगरेको छ । िर यथिा प्रकोपहरुबाट मानलवय क्षलि भन ेतयून हुन े

गरेको छ । त्यसैगरी लवगि २ बषयदेलख शुरु भएको कोलभड-१९ को महामारीिे समेि नगरपालिकािाई लनक् कै 

सिाएको लथयो । कोरोनाको चपेटबाट ६ जना संक्रलमिहरुको मृत्य समेि भएको लथयो । बाढी, नकद कटान र 
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डुबान गौरादह नगरपालिकाका बषेनी आईपने मुयय लवपदहरु हुन । यथिा लवपद व्यवथथापनको िालग 

नगरपालिकािे केलह थथानमा बाि बाध् ने, वृक्षारोपण गने, सचेिना काययक्रमहरु सचंािन गने जथिा काययक्रमहरु 

संचािन गने गरेको भएिापलन हािसम्म नगरपालिकािे नगर क्षेत्र लभत्रका लवपद क्षेत्रहरुको पलहचान गरी यथिा 

लवपद व्यवथथापनको िालग कायययोजना र काययलवलि भन ेिजुयमा हुन सकेको छैन । नगरपालिका भएर बग् ने रिुवा, 

ककथ ने र गौरीया खोिाबाट हुने नकद कटान, डुबान र बाढीिे बषैनी सैयौ र्रहरु डुबान हुने गरेको छ भन ेखलियोग्य 

जमीनहरु समेि कटान भरैहकेो छ । गमीको समयमा नगरपालिकामा केलह आगािागीका र्टनाहरु समेि हुन े

गरेका छ । त्यसैगरी लबगि १० बषयको ि्याङ्क हदेाय नगरपालिकामा चट्याङबाट ३ जना मालनसको मृत्यु भएको 

छ । भूकम्प नगरपालिकाको अको लवपद क्षेत्र हो । नगरपालिकािे भूकम्प प्रलिरोि र्र लनमायणको िालग लनमायण 

मापदण्ड र भवन संलहिा िागू गरेको छ भन ेसमय समयमा भूकम्प प्रलिरोिक र्र लनमायणको िालग थथानीय 

डकमीहरुिाई िालिम समेि कदने गरेको छ । िरपलन नगरपालिकामा लवपद जोखीम तयूलनकरण र व्यवथथापन 

िथा जिावयु पररवियन अनकुुिन लनक् कै चुनौिीपूणय र समथयाग्रथि छ । 

 

७.४.२ समथया िथा चनुौिी 

 

समथयाहरु 

▪ पानीका स्रोिहरु सुक्दै गैरहकेो । 

▪ खडेरी र सुयखािे कृलष उत्पादनमा कमी । 

▪ लवलभत न प्रकारका महामारी िथा थवाथ्य प्रकोपहरु । 

▪ बषाययाममा डुबान, बाढी, नकद कटान र भकू्षयको प्रकोप । 

▪ प्िालष् टक झोिाहरुको जथाभावी प्रयोग । 

▪ बजार क्षेत्रमा ढिको व्यवथथा नभएको । 

▪ थयालनटरी पयाण्डकफि साइट नभएको । 

▪ नगरपालिकाबाट फोहोर संकिनको लनयलमि व्यवथथा नभएको । 

▪ वािावरण सम्बलति तयून सचिेना । 

▪ वािावरण संक्षणमा अत्यति तयून बजेटको व्यवथथा । 

▪ आवश्यक ऐन र काययलवलिहरु नभएको 
 

चनुौिीहरु 

▪ वािावरलणय प्रदषुणिे गदाय वािवरणीय ित्वहरुमा प्रत्यक्ष िथा अप्रत्यक्ष प्रभाव पाने ।  

▪ वािावरणीय प्रदषुणको समािानको व्यवथथापन जरटि र प्रालवलिक रुपमा अत्यतिै चुनौिीपूणय हुने। 

▪ थथानीय खोिानािा, िाि, पोखरी, लसमसार क्षेत्र सुक्दै जानु । 

▪ उलचि समयमा पालन नपने, िामो समयसम्म खडेरी िाग् ने, अलि बषाय, खण्ड बषाय, डुबान, वाढी, नकद 

कटान, पलहरो लनयतत्रण गनुयपने । 

▪ लवलभत न प्रकारका महामारी िथा थवाथ्य प्रकोपहरु बढन े। 

▪ कलिपय िोपोतमुख प्राणी र जैलवक लवलवििा नास हुने । 

▪ लबपद् मा परेका र्रपररवार िथा समुहिाई ित्काि राहिको व्यवथथा गनुय । 
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▪ हावापानीको पररवियनको कारण जिवायु पररवियन अनकुुिन र लवपदू् व्यवथथापनिाई समय अनुकुि 

पररमार्जयि िथा व्यवलथथि गनय नसक् नु । 
 

७.४.३ सभंावना िथा अवसर 

 

▪ जिस्रोि, उजाय, पूवायिार, मानव थवाथ्य, कृलष िथा खाद्य सुरक्षा र वन िथा जैलवक लवलवििामा हुन े

असर कम गनय सककन े। 

▪ वािावरण िथा प्रदषुण लनयतत्रणको क्षेत्रमा थथानीय सरकार, लवकास साझेदार िथा अतय सरकारी/गैर 

सरकारी संथथाहरु, उपभोक्ता सलमलिहरु र नागररकको सहभालगिा बढदै जान ु। 

▪ सबै प्रकारका लवपद् को सामना गनय आिुलनक प्रलवलि सरंचना, मापदण्ड र आवश्यक दक्ष जनशलक्तको 

लबकास हुन सक् न े। 

▪ फोहोरिाई उजायको रुपमा प्रयोग गनय सक् ने प्रलवलिको लवकास हुनु । 

▪ प्रदेश िथा संर्ीय सरकारको फोहोर व्यवथथापनको नीलि, रणनीलि र लनदेलशकाहरु लनमायण हुनु । 

▪ वािावरण संरक्षणको क्षेत्रमा दक्ष जनशलक्त उत्पादन हुन सक् ने । 

▪ िटबति र वृक्षारोपण आकदबाट बाढी, डुबान र नकद कटानको समथया तयूलनकरण गने सककने । 

▪ थथानीय खोिानािा, िाि, पोखरी र लसमसार क्षेत्रहरुको संरक्षण र व्यवथथापनबाट पानीका श्रोिहरुको 

संरक्षण गने सककने ।  

▪ लबपदमा परेका र्रपररवार िथा समुहिाई ित्काि राहिको व्यवथथा गनय सककने । 

▪ वािावरण सरंक्षण सम्बलति सचेिना काययक्रम सचंािन गरी वािावरण सरंक्षणमा थथानीयवासीहरुिाई 

पररचािन गनय सककने । 

▪ वािावरण संरक्षणमा पयायप् ि बजेटको व्यवथथा गनय सककन े। 
 

७.४.४ उपक्षते्रगि िक्ष्य, उदशे्य, रणनीलि, काययक्रम िथा आयोजना 

 

उपक्षते्रगि िक्ष्य 
 

▪ जिवायु पररवियनका असरहरु तयूनीकरण गदै वािावरणीय संरक्षण िथा प्रदषुण तयूनीकरण गरी 

वािावरणीय थवच्छिा कायम गने । 
 

उद्देश्य 
 

▪ थथानीय नकद, खोिा, िाि, पोखरी र लसमसारहरुमा हुन ेप्रदषुण तयूनीकरण गरी त्यहाको पारलथथलिकीय 

प्रणािीमा सुिार गनुय । 

▪ लवपद जोलखम तयूलनकरण गनुय । 

▪ फोहोरमैिाको उलचि व्यवथथापन गनुय । 

▪ जिवायूको पररवियनिे मानव थवाथ्यमा पाने असरको लनयतत्रण र यसि ेअतय क्षेत्रमा पाने असरलसि 

अनुकुलिि हुाँदै त्यसबाट उत्पत न िाभ र जिबायु कोष र सयंतत्रबाट हुने िाभको अलिकिम उपयोग गनुय। 
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रणनीलिहरु 
 

▪ उपिधि पानीका श्रोिहरुको संरक्षण गनय वकैलपपक उयायहरु अविम्वन गने । 

▪ मौसम पूवयअनुमान प्रणािीिाई सुदढृीकरण गदै लवपद तयूलनकरण गने । 

▪ जिवायुजतय र्टनाहरुको पलहचान गरी मानव जीवनको रक्षा गररने छ । 

▪ जिवायुमैत्री, उजाय र कृलष प्रलवलिको छनौट र लवथिार गने । 

▪ वािावरणीय सचिेना अलभवलृद्ध गने र हररयािी कायम गने । 
 

काययक्रम िथा आयोजना  
 

▪ पानीका स्रोिहरूको पलहचान गने, संरक्षण गने, बषायिको पानी संकिन गन ेप्रलवलि र पद्धलििाई प्रवद्वयन 

गने । 

▪ नदी िथा खोिाहरुको प्राकृलिक वहाव कायम गने काययक्रमहरु संचािन गने । 

▪ थथानीय अनुकुिन कायययोजनािाई व्यापक बनाई अनकुुिनिाई लवकास काययक्रमसंग आवद्व गने । 

▪ थथानीय र आिुलनक ज्ञानिाई संयोजन गदै जिस्रोि र उजायको व्यवथथापनमा अनुकुिन काययक्रम 

संचािन गने  

▪ थथानीय खोिा र नकद आकदको संरक्षणका काययक्रमहरु सचंािन गने । । 

▪ मौसम पूवय अनुमान प्रणािी र ि्याङ्क सकंिन पद्धलििाई संर्ीय र प्रदेश सरकारसंग समतवय र 

सहकायय गरी थवचालिि लवपद सूचना प्रणािी जडान गने । 

▪ बाढी, डुबान, भू-क्षय र नकद कटानको समथयािाई समािान गनय िटबति काययक्रमहरुिाई प्रभावकारी 

बनाउने । 

▪ जिवायु पररवियन र लवपद जोलखम तयूलनकरणको िालग थथाई कोषको व्यवथथा गने । 

▪ जिवायु पररवियनिे मानव जीवनमा पारेको प्रभाव र अनुकुिन सम्बतिी िालिम िगायि सचेिना 

काययक्रमहरु संचािन गन े। 

▪ जिवायु पररवियनबाट फैलिन सक् ने रोगव्यालि र सोको लनयतत्रणको िालग सम्बलतिि 

सरोकारवािाहरुको अलभमुलखकरण एवं क्षमिा लवकास गने । 

▪ वािावरण मैत्री र जिवायु शसक्त कृलष वालिको िालग प्रदेश सरकार र सरोकारवािाहरुसंग समतवय र 

सहकायय गन े। 

▪ जिवायु पररवियनबाट प्रभालवि क्षेत्रमा उपयुक्त कृलष प्रणािी र वैकलपपक उजाय प्रलवलिको पलहचान, 

प्रवद्वयन र प्रसार गने । 

▪ थथानीय प्रलवलि र लशपिाई  प्रयोग गरेर कृलष व्यवथथापनमा अनुकुिनका काययक्रमहरु संचािन गने । 

▪ खडेरी िथा अलिक बषाय सहन सक् ने खािका वािीहरुको संभाव्यिा अध्ययन गरी थथानीय कृषकहरुिाई 

उक्त वािीहरु िगाउन प्रोत्साहन गने । 
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७.४.५ अपलेक्षि उपिलधि  

 

▪ थथानीय वािावरणमा सुिार भएको हुनेछ । 

▪ नागररकहरुको थवाथ्यमा सिुार आएको हुनेछ । 

▪ फोहोरजतय झाडापखािा र हजैाहरुको प्रकोप कम भएको हुनेछ । 

▪ थथानीय नकद िथा खोिाहरुमा प्रदषुण तयूलनकरण भएको हुनेछ । 

▪ फोहोरमैिाको व्यवथथापन भै वैकलपपक उजायको प्रयोग प्रयोग बढेको हुनेछ । 

▪ मुयय बजार र चौकहरुमा शौचािय र ढिको लनमायण भएको हुनेछ । 

▪ प्िालष् टक झोिा लनषेि भएको हुनेछ । 

▪ जिवायु पररवियन सम्बतिी दक्ष जनशलक्त सलहि संथथागि व्यवथथा भै थथानीय अनकुुिन योजना 

कायायतवयन भएको हुनेछ । 

▪ पानीका मौजुदा स्रोिहरुको संरक्षण भएको हुनेछ । 

▪ जोखीम युक्त क्षेत्रहरुमा पूवय सूचना प्रणािीहरुको जडान भएको हुनेछ । 

▪ थथानीय वािावरण र कृलष उत्पादनमा जिवायु पररवियनको असर तयूलनकरण भएको हुनेछ । 

▪ जिवायु पररवियनिे थवाथ्यमा पयाउने समथयाहरुको पलहचान भएको हुनेछ । 

▪ जिवायु पररवियनिे कृलष िथा खाद्यत न सरुक्षामा पारेको प्रभाव तयुलनकरण भएको हुनेछ । 
 

७.४.६ अनमुान िथा जोलखम पक्ष 

 

▪ संर् र प्रदेश सरकारबाट प्राप् ि हुने लवलिय हथिातिरण िगायि अतय बजेटहरु लनयलमि रुपमा प्राप्त 

हुनुपने । 

▪ नगरपालिकामा लवपद जोलखम तयूलनकरण र व्यवथथापन िथा जिवायु पररवियन अनुकुिनको िालग 

आवश्यक जनशलक्त र प्रालवलिकहरुको पदपूिी हुनुपन े। 

▪ लवपद कोषको गठन भएको हुनुपने । 

▪ थथानीय हररयािी क्षेत्र, खोिानािा, पोखरी, लसमसार र िािहरुको सरंक्षण भएको हुनुपने । 

▪ नगरपालिकाको आतिररक आयको दायरा बढेको हुनुपन े। 

▪ थथानीय खोिानािा र नकदहरुमा िटबति र पूवय सूचना प्रणािीको पूवायिार लनमायण भएको हुनुपन े। 

▪ नगरपालिका लभत्र लवपद व्यवथथापन केतरको पूवायिार लनमायण भएको हुनुपने । 

▪ लवपद व्यवथथापनको िालग आवश्यक यतत्र उपकरणको व्यवथथा भएको हुनुपने । 

▪ लवपद जोलखम तयूलनकरण र व्यवथथापनमा थथानीय संर्संथथा र दािृ लनकायहरुको लनयलमि आर्थयक र 

प्रालवलिक सहयोग हुनुपने । 

▪ नगरपालिका, प्रदेश र संर्ीय सरकारलबच लवपद जोलखम तयूलनकरण, व्यवथथापन र जिवायु पररवियन 

अनुकुिनमा आवश्यक समतवय र सहकायय हुनुपने । 

▪ नगरपालिकाको लवपद जोलखम तयूलनकरण, व्यवथथापन िथा जिवायु पररवियन अनुकुिन सम्बतिी 

काययलवलि िजुयमा भएको हुनपुने । 
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पररच्छेद ८: संथथागि लवकास िथा सशुासन क्षते्र 

 

८.१ सथंथागि लवकास िथा सशुासन 
 

८.४.१ पषृ् ठभलूम 

 

गौरादह नगरपालिका गठन भएको ६ बषय भैसकेको छ भन ेलनवायलचि जनप्रलिलनलिहरुको आफ्नो पलहिो काययकाि 

समाप् ि भएर नयााँ लनवायलचि जनप्रलिलनलिहरु आईसकेका छनू् । यसै लबचमा नगरपालिकािे आफुिाई दैलनक 

काययसम्पादन, सेवा प्रवाह, योजना िजुयमा र कायायतवयनका साथै समग्र सुशासनिाई सवि र प्रभावकारी बनाउन 

आवश्यक ऐन, काननु, लनयम, लनदेलशका, नीलि र काययलवलिहरु िजुयमा गरेको छ । िराईको समथि भूलम र प्रशथि 

खेलियोग्य जमीन रहकेो, व्यापार व्यवसाय फथटाउदै गरेको, शहरीकरण बढदै गैरहकेो, लशक्षा र थवाथ्य सेवाको 

अवथथा राम्रो रहकेो र देशका २ प्रमुख राजमागयहरुसंग पक् की सडकको पहुाँच भएकोिे नगरपालिको समग्र भौलिक, 

आर्थयक र सामालजक अवथथा राम्रो रहकेो छ । संथथागि रुपमा हदेाय नगरपालिकाको आफ्नै पक् की कायायिय भवन 

रहकेो छ भने सम्पूणय वडाहरु समेि आफ्नै वडा कायायियबाट संचालिि छन । अतय भौलिक सामाग्री, जनशलक्त र 

सेवा प्रवाहको अवथथा समेि सतिोषजनक नै देलखतछ । िरपलन नगरपालिकाि ेआफुिाई आवश्यक पने पयायप् ि 

कानुन र काययलवलिहरु िजुयमा गनय सकेको छैन । राजश् व सुिार कायययोजना िगायि अतय योजना िथा नीलिगि 

दथिावेजहरु बत न सकेका छैनन । कुि आम्दानीमा नगरपालिकाको आतिररक आयको लहथसा कमजोर (कररब 

२०%) छ भने आतिररक आयिाई बढाउनु पने चुनौिी समेि थलपएको छ । नगरपालिकाबाट हुने सेवा प्रवाहको 

िालग चालहने दथिरु, शुपक, कर आकदको भुक्तानी प्रणािी पूणय रुपमा अनिाईन हुन सकेको छैन । साथै 

नगरपालिकाको “गुनासो सुनवाई िथा सम्वोिन काययलवलि” समेि िजुयमा भएको छैन । जसिे गदाय 

नगरवासीहरुको गुनासोहरुिाई लनयलमि र चुथि िररकािे सम्वोिन हुने पररपाटीको लवकास भएको छैन र 

त्यसको िालग नगरपालिकािे आवश्यक संयतत्र समेि लबकास गरेको देलखदैन । सावयजलनक सुनवाई, सामालजक 

िेखा पररक्षण लनयलमि भएको देलखदैन भन े सूचनाको हक अनसुार सावयजलनक हुनुपने ि्याङ्क, सचूना, 

दथिावेज, आतिररक र अलतिम िेखा पररक्षण प्रलिवेदनहरु र ऐन कानुनहरु समेि नगरपालिकाको वेभसाइटमा 

लनयलमि रुपमा सावयजलनक भएको देलखदैन । 

 

८.४.२ समथया िथा चनुौिी 

 

समथयाहरु 
 

▪ पयायप् ि नीलिगि िथा काननुी व्यवथथाको अभाव । 

▪ कमजोर संथथागि क्षमिा र पूवायिार । 

▪ कमजोर अलभिेख िथा व्यवथथापन प्रणािी । 

▪ तयून आतिररक आय र कमयचारी । 

▪ कमजोर आर्थयक प्रगलि । 

▪ कमजोर योजना िजुयमा र कायायतवयन खाकाको अभाव । 
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▪ आवश्यक्ता भतदा पहुाँचका भरमा योजना िजुयमा हुनु । 

▪ योजना िजुयमा िथा कायायतवयनको िालग बजेटको अभाव । 

▪ दक्ष जनशलक्त र प्रालवलिकहरुको अभाव । 

▪ कमजोर अतिर सरकार र अतिर लनकाय समतवय । 

▪ बजेट अनुमान काययक्रममा आिाररि िथा यथाथयपरक नहुनु । 

▪ ठेक् का िथा खररद कायय समयमा नहुन ु। 

▪ पूाँजीगि खचयको िुिनामा चािू खचयको मात्रा बढदै जानु । 

▪ कायायियको आतिररक लनयतत्रण प्रणािी सुदढृ हुन नसक् न ु। 

▪ आतिररक िेखापरीक्षण र अलतिम िेखापरीक्षण बीच समतवय हुन नसक् नु । 

▪ बेरुजुको अतत्य हुन नसक् नु ।  

▪ आर्थयक वषयको अतयमा मात्र बढी खचय गने प्रवृलिमा रोक िगाउन नसक् न ु। 

▪ लविीय पारदर्शयिा िथा जवाफदेलहिा सम्वतिमा िािुक लनकाय थप लजम्मेवार नहुन ु।  

▪ मालसक प्रगलि लववरणको वाथिलवक समीक्षा हुन नहुनु । 

▪ िक्ष्य र प्रगलि बीचको अतिरमा सम्बलतिि लनकाय लजम्मेवार नहुनु । 

▪ अनुगमन र मूपयाङकन प्रणािी सुदढृ हुन नसक् न ु। 

▪ पारदर्शयिा, उिरदालयत्व र जवाफदेलहिाको अभाव । 
 

चनुौिीहरु 
 

▪ ि्यमा आिाररि योजना िजुयमा र कायायतवयन गनुय । 

▪ आतिररक आय बृलद्ध गनुय । 

▪ भौलिक पूवायिार आयोजनाहरु लनिायररि समयमै सम्पत न गनुय र लनयमलि अनुगमन िथा मूपयाङ्कन 

गनुय । 

▪ दक्ष जनशलक्तको व्यवथथा गनुय । 

▪ आवलिक योजना र वार्षयक योजना वीच िादाम्यिा कायम गनुय । 

▪ प्रलिथपिायत्मक िाभका क्षेत्र पलहचान गनुय । 

▪ नलिजामुखी योजना िजुयमा गनुय । 

▪ योजनाको कायायतवयन क्षमिा वढाउनु । 

▪ जनिाका बढ्दो आकांक्षा व्यवथथापन गनुय । 

▪ सथथागि क्षमिा लवकास गनुय । 

▪ लनजी क्षेत्रको िगानी आकर्षयि गनुय 

▪ लवकासमा सबै लिङ्ग, वगय र समुदायको समिामूिक पहुाँच थथालपि गनुय । 

▪ वािवालिका, मलहिा, अपाङ्गिा एवं वािावरण मैत्री लवकास गनुय 

▪ समयमै काययक्रम थवीकृि गरी वार्षयक खररद योजना ियार नगनुय । 

▪ पूाँजीगि खचयको िुिनामा चािू खचयको मात्रा बढदै जानु । 
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▪ कायायियको आतिररक लनयतत्रण प्रणािी सुदढृ हुन नसक् न ु। 

▪ आतिररक िेखापरीक्षण र अलतिम िेखापरीक्षण बीच समतवय हुन नसक् नु । 

▪ बेरुजुको अतत्य हुन नसक् नु ।  

▪ आर्थयक वषयको अतयमा मात्र बढी खचय गने प्रवृलिमा रोक िगाउन नसक् न ु। 

▪ लविीय पारदर्शयिा िथा जवाफदेलहिा सम्वतिमा िािुक लनकाय थप लजम्मेवार नहुन ु।  

▪ मालसक प्रगलि लववरणको वाथिलवक समीक्षा हुन नहुनु । 

▪ िक्ष्य र प्रगलि बीचको अतिरमा सम्बलतिि लनकाय लजम्मेवार नहुनु । 

▪ अनुगमन र मूपयाङकन प्रणािी सुदढृ हुन नसक् न ु। 
 

८.४.३ सभंावना िथा अवसर 

 

▪ थथानीय सरकार संचािन ऐनको व्यवथथा हुन ु। 

▪ नयााँ नगरपालिका भएकोिे केही गरेर उदाहरणीय कामहरु गनय सककने । 

▪ आवलिक योजनाबाट योजना िजुयमाको आिार प्राप् ि हुनु । 

▪ जनप्रलिलनलिमा योजनावद्ध लवकास प्रलि उत्साह हुनु । 

▪ लवकासका सम्भावनािाई प्राथलमकीकरण गने अवथथा प्राप् ि हुन ु। 

▪ संर्ीय योजना र कदगो लवकासका िक्ष्यहरू िथा अतय रालष् िय अतिरालष् िय प्रलिवद्धिािाई योजना 

प्रणािीमा आवद्ध गनुय । 

▪ लनवायचन माफय ि थथायी जनप्रलनलिहरु हुन ु। 

▪ सूचना प्रलवलिमा आिाररि प्रभावकारी र सक्षम सुशासन र सेवा प्रवाह प्रणािी । 

▪ आतिररक आयमा वृलद्ध गनय सककने । 
▪ बार्षयक बजेट, नीलि र काययक्रमहरु सलह रुपिे कायायतवयन भइ थथानीय सरकारप्रलि 

थथानीयवासीहरुको लवश् वास र सालमप्यिा बढाउन सककन े । 
▪ नागररक बडापत्रको यथाथय कायायतवयन भइ नागररकि ेलबना झतझट सेवा प्राप् ि गने अवथथा बनाउने 

सककने ।  
▪ भ्रष् ट र कामचोर जनप्रलिलनलि र कमयचारीहरु दलण्डि भइ मेहनिी र ईमातदार कमयचारीहरु प्रोत्सालहि 

हुने। 
 

८.४.४ उपक्षते्रगि िक्ष्य, उदशे्य, रणनीलि, काययक्रम िथा आयोजना 

 

उपक्षते्रगि िक्ष्य 

▪ सुशासन, प्रभावकारी योजना िजुयमा र पूणय कायायतवयन । 
 

उदशे्य 

▪ समक्ष र प्रभावकारी सुशासन, सरि र सुिभ सेवा प्रवाह र ि्यमा आिाररि नलिजामूिक योजना 

िजुयमा गनुय । 
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▪ प्रभावकारी लनयमन र सुपरीवेक्षण माफय ि नगरपालिकाको लवलिय प्रणािीिाई लथथर, थवथ्य िथा 

सक्षम बनाउने । 

▪ भुक्तानी एवम फर् छौट प्रणािीिाई कुशि, सुरलक्षि िथा लवश् वसनीय िुपयाउने । 

▪ उपयुक्त कानुनी र नीलिगि सरंचनामाफय ि नगरपालिकाका शाखा र वडा कायायियहरुमा प्रभावकारी 

सुशासन कायम गने । 

▪ तयून आय भएका िथा ग्रामीण क्षेत्रमा पने वडाहरुका व्यलक्तहरुका िालग सहज र सुिभ लविीय 

प्रणािीको लवकास गने । 
 

रणनीलिहरु 

▪ नगरपालिकाको आर्थयक स्रोि पलहचान गनय आवश्यक पहि गने । 

▪ आतिररक स्रोि पलहचान गनय सम्बलतिि लनकायहरुसंग समतवय र सहकायय गने । 

▪ लबकास आयोजना िथा काययक्रमहरुिाई प्रभावकारी िरविे कायायतवयन गने । 

▪ उपयुक्त कानुनी र नीलिगि सरंचनामाफय ि नगरपालिकाका शाखा र वडा कायायियहरुमा प्रभावकारी 

सुशासन कायम गने । 

▪ भ्रष् टाचारिाई लनयतत्रण गरी सुशासन कायम गने । 

▪ सेवाग्राही मैत्री एवं लवद्युिीय सुशासनद्वारा सेवा प्रदान गन े

▪ नगरपालिकािाई भ्रिाचारलवरुद्ध उिरदायी बनाउाँ दै सशक्तीकरण गने 

▪ व्यवलथथि ि्याङ्क िथा सूचना प्रणािी थथापना गने 

▪ जन सहभालगिामा आिाररि योजनाको िजुयमा प्रणािीिाई सुदढृ गने 

▪ नलिजामुखी योजना प्रकक्रया अविम्वन गने 

▪ नलिजामूिक अनुगमन िथा मूपयाङ्कन प्रणािी अविम्वन गन े
 

काययक्रम िथा आयोजना  

▪ राजश् व अलभवृलद्धका िालग राजश् व सुिार कायययोजना  िजुयमा गने । 

▪ लवलभत न लनकायहरुसंग समतवय गरी आतिररक स्रोि पलहचािन गनय नीलिगि व्यवथथा गने । 

▪ नगरपालिका लभत्रका सरकारी लनकायहरु िथा संर् संथथाहरुसंग आवश्यक समतवय गरी 

काययप्रणािीिाई प्रभावकारी बनाउने । 

▪ रोजगारीका अवसरहरु अलभवृलद्ध गनय उद्यमीहरुिाई प्रवद्वयन गने । 

▪ वाथिलवक आवश्यकिाको लसद्धातििाई अनुसरण गरी योजना िथा काययक्रम िजुयमा गने । 

▪ वडालथथि कायायियहरुमा लवद्युिीय शासनको व्यवथथा गन े। 

▪ थथानीय सेवाको व्यवथथापनमा सूचना िथा संचार प्रलवलिको अत्यलिक उपयोग, प्रवद्वयन र लनयमन गने । 

▪ कमयचारीको क्षमिा लवकास गनय िालिम, उत्पे्ररणा, पुरथकार र सजायको व्यवथथा गने । 

▪ नगरपालिकाको काययिाई चुथि दरुुथि बनाई सुशासनको प्रत्याभूलि कदने । 

▪ सुशासनको माध्यमद्वारा आर्थयक अलनयलमििा र्टाई आर्थयक कारोवारमा पारदर्शयिा पयाउने । 
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▪ नगरपालिकाको वियमान सांगठलनक संरचना र जनशलक्त समयानुकुि पुनराविोकन गने । 

▪ लवलभत न प्रकारका अनौपचाररक लविीय कारोवारिाई औपचाररक लविीय प्रणािीको दायरामा पयाउने। 

▪ अतिरालष् िय मापदण्डमा आिाररि िेखा र िेखापरीक्षण प्रणािी अविम्वन गने । 

▪ भुक्तानी एवम फर् छौट प्रणािीिाई कुशि, सुरलक्षि िथा लवश् वसनीय बनाउने ।  

▪ तयून आय भएका िथा ग्रामीण क्षेत्रमा बथ ने व्यलक्तहरुका िालग सहज र सुिभ लविीय प्रणािीको लवकास 

गने । 

▪ भ्रष् िाचार लवरुद्ध जनचेिना अलभवृलद्ध गने । 

▪ कानुनी र नीलिगि पूवायिारहरुको लनमायण गने । 

▪ जनिािाई दःुख कदने र र्ुस ररसवि माग् ने प्रवृलििाई लनरुत्साहन गरी दोषीिाई कारबाहीको दायरामा 

पयाउने । 

▪ सावयजलनक लवकास लनमायणका काययहरू लनिायररि समय, िागि, पररमाण र गुणथिरमा सम्पत न गने । 

▪ क्षलिपुिीमा आिाररि नागररक वडापत्र ियार गरी पूणय कायायतवयन गने । 

▪ सावयजलनक खररद ऐन कडाईका साथ पािन गने । 

▪ रुग्ण ठेक् का सम्झौिाहरूको लववरण सङ्किन र लवश् िेष गरी कारवाहीको िालग आवश्यक प्रकृया अलर् 

बढाउने । 

▪ आिुलनक प्रलवलिको उपयोगबाट अनुसतिान र अलभयोजन पद्धलििाई वथिुलनष्ठ र लवश्वसनीय बनाउने । 

▪ भ्रिाचार लनगरानी प्रणािीको लवकास गरी अनुसतिान एवं लनगरानी गने । 

▪ कमयचारीहरुको काययसम्पादन बेरुजुको आिारमा गने । 

▪ नगरपालिकामा हुने भ्रष् िाचारसंग सम्बलतिि सब ैककलसमका सूचना व्यवथथापन गरी इतटेलिजेतस 

संयतत्रिाई सुदढृ गने । 

▪ लवद्यमान बेरुजुको अवथथािाई तयूलनकरण गने। 

▪ भ्रष् टाचार लबरुद्व शसक्त रुपमा प्रथिुि हुन र् यालपड एक्सन टाथकफोसय गठन गने । 

▪ ि्याङ्क संकिन, प्रशोिन, आवलिक रुपमा पररमाजयन र प्रकाशन गने 

▪ ि्याङ्किाई लवद्युिीय संजािीकरण गने । 

▪ सहभालगिामूिक योजना िजुयमा कायायतवयन गने । 

▪ नलिजा सूचकहरु लनिायरण र अनुगमन िथा मूपयांकन गने । 

▪ जनप्रलिलनलि र कमयचारीहरुको क्षमिा अलभवृलद्ध गने । 

▪ आवलिक योजनािे पलहचान गरेका योजना िथा काययक्रमहरु क्रमश कायायतवयन गने । 

▪ योजना िथा काययक्रमहरुको लनयलमि प्रगलि सलमक्षा गने । 

▪ भौलिक पूवायिारसंग सम्बलतिि आयोजनाहरुको प्रभाव मूपयाङ्कन गने । 

▪ आवश्यक सफ्टवेयरहरु लनमायण गने । 
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८.४.५ अपलेक्षि उपिलधि  

▪ नगरपालिकाको आतिररक आयमा बृलद्ध हुनेछ । 

▪ अतिरालष् िय मापदण्डमा आिाररि आतिररक र अलतिम िखेापरीक्षण प्रणािीको अविम्वनिे लविीय 

सुशासन कायम हुनेछ । 

▪ उपयुक्त कानुन िजुयमा र नीलिगि संरचनामाफय ि नगरपालिकाका शाखा र वडा कायायियहरुमा 

प्रभावकारी सुशासन कायम हुनेछ । 

▪ राजश् व संकिनमा लवद्युिीय भुक्तानी प्रणािीको लबकास भइ आर्थयक पारदर्शयिा कायम हुनेछ । 

▪ तयून आय भएका वडावासीहरुिे सहज र सुिभ लविीय भकु्तानी सेवा प्राप् ि गनेछनू् । 

▪ लवलभत न प्रकारका अनौपचाररक लविीय कारोवारहरु औपचाररक लविीय प्रणािीको दायरामा 

आउनेछनू्। 

▪ बार्षयक योजना िथा बजेट अनुसार काययक्रमहरु काययतवयन भइ नगरपालिकाको समग्र लबकासमा 

सुशासन कायम हुनेछ । 

▪ भ्रष् टाचार लनवारणका िागी कानुनी र नीलिगि पूवायिारहरुको लनमायण हुनेछ । 

▪ राजश् व दरुुपयोगको अतत्य भै नगरपालिकाको आम्दानी र भौलिक सम्पलिको सुरक्षा हुनछे । 

▪ बार्षयक बजेट र नीलि िथा काययक्रम बमोलजम नगरपालिकाको कायय सम्पादन हुनेछ । 

▪ नगरपालिकामा लवद्यमान भ्रष् टाचार, अलनयलमििा र दण्डलहनिाको अतत्य भइ सुशासन कायम हुनेछ। 

▪ सावयजलनक सेवा प्रवाह र लबकास प्रकक्रया प्रभावकारी हुनछे । 

▪ व्यवलथथि ि्याङ्क प्रणािी थथालपि भई लवद्युिीय प्रणािीमा आबद्ध भएको हुनेछ 

▪ सहभालगिामूिक योजना प्रणािी थथालपि भएको हुनेछ । 

▪ आवलिक योजनािे पलहचान गरेका योजना िथा काययक्रमहरु क्रमश िागू हुाँदै गरेका हुनेछन । 

▪ मध्यकािीन खचय सरंचना िजुयमा भै िागू भएको हुनेछ । 

▪ योजनाको िक्ष्य र उपिलधि वीचको अतिर तयून भएको हुनेछ । 

▪ सूचकमा आिाररि योजना अनुगमन र मूपयाङ्कन प्रणािी लवकास भएको हुनेछ । 

▪ पूाँजीगि खचय ९० प्रलिशि भतदा बढी भएको हुनेछ । 

▪ चौमालसक र वार्षयक प्रगलि समीक्षा लनयलमि भएको हुन ेर वार्षयक प्रगलि प्रलिवेदन प्रकालशि भएको 

हुनेछ । 

८.४.६ अनमुान िथा जोलखम पक्ष 

▪ संर् र प्रदेश सरकारबाट प्राप् ि हुने लवलिय हथिातिरण िगायि अतय बजेटहरु लनयलमि रुपमा प्राप्त 

हुनुपने । 

▪ आवश्यक जनशलक्त र प्रालवलिकहरुको पदपूिी हुनुपन े। 

▪ आतिररक आयको दायरा बढेको हुनुपन े। 

▪ थथानीय संर्संथथा र दािृलनकायहरुको लनयलमि आर्थयक र प्रालवलिक सहयोग हुनुपने । 

▪ नगरपालिकाको सेवा प्रवाह, सुशासन, योजना िजुयमा र कायायतवयनसंग सम्बलतिि आवश्यक ऐन काननु 

र काययलवलिहरु िजुयमा भएको हुनुपने । 

▪ नगरपालिका, प्रदेश र संर्ीय सरकारलबच आवश्यक समतवय र सुमिुर सम्बति थथालपि हुनुपने । 
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पररच्छेद ९: कायायतवयन व्यवथथा 

 

९.१ पषृ् ठभलूम 

 

गौरादह नगरपालिका नयााँ नगरपालिका भएिापलन लनवायलचि भएर आएका जनप्रलिलनलिहरुको एक काययकाि 

समाप् ि भ ै अको काययकािको िालग जनप्रलिलनलिहरु लनवायलचि समेि भसैकेका छनू् । लबगि ५ बषयमा 

नगरपालिकािे आफ्नो दैलनक काययसम्पादन, सेवा प्रवाह, योजना िजुयमा र कायायतवयन, कमयचारी भनाय िथा 

लनयुक्ती, संर्सथथा दिाय िथा संचािन, गुनासो सुनवाई िथा सम्बोिन, आतिररक र अलतिम िेखापररक्षण, 

काययक्रम अनुगमन िथा मूपयाङ्कनका साथै थथानीय सरकारमा सुशासन कायम गनय र नागररक वडापत्रको पूणय 

कायायतवयनको िालग लवलभत न नीलि, ऐन, लनदेलशका र काययलवलि आकद िजुयमा गरेको छ । िरपलन नगरपालिकामा 

हािसम्म अध्ययन अनुसतिान िथा ि्याङ्क प्रणािीमा आिाररि भएर लबकास आयोजनाहरु कायायतवयन हुन े

पररपारटको शुरुवाि भएको छैन । नगरपालिकाको पाश् वयलचत्र लनमायणलिन रहकेो छ । नगरपालिकाका लवलभत न 

शाखाहरुको आफ्नो शाखागि सूचना िथा ि्याङ्कहरुको संकिन र सरुलक्षि अलभिेलखकरण हुन सकेको छैन । 

सालवक गालवसका सचूना, रेकडय, दथिावेज र ि्याङ्कहरुको डाटावेस व्यवलथथि ढंगिे लडलजटाईजेसन गररएको 

छैन । पंजीकरण शाखा कम्प्युटराईज्ड प्रणािीमा आवद्व भएको छैन । यस आवलिक योजनािे वडािहसम्म पुगेर 

थथानीयवासीको माग, प्रालवलिक अध्ययन र संभ्याव् यिाका आिारमा नगरपालिका थिररय र वडा थिररय योजना 

िथा काययक्रमहरुको आयोजना बैंक ियार गरेकोि ेनगरपालिकािे उक्त आयोजना बैंकमा भएका आयोजनाहरुिाई 

क्रमैसंग कायायतवयन गदै िान ुपनेछ । साथै आवलिक योजनािे ियार गरेको नगरपालिकाको सामालजक, आर्थयक, 

भौलिक, वािावरलणय आकद लवषयसंग सम्बलतिि ि्याङ्कहरुिाई समेि आगामी लवकास लनमायणको िालग 

उपयोग गनय सककतछ । नगरपालिकामा लबकास लनमायण र अतय सामालजक काययहरुमा जनसहभालगिा भन े

उत्साहप्रद हुने गरेको छ । 

 

९.२ सथंथागि व्यवथथा िथा मानव ससंािन योजना 

 

नगरपालिकाको दैलनक कायय संचािन, लनदेशन र लनयतत्रण नगर काययपालिकाबाट हुाँदै आईरहकेो छ । 

नगरपालिकाको काययलवभाजन लनयमाविी र संर्ीय मालमिा िथा सामातय प्रशासन मतत्राियबाट प्रथिालवि 

नमुना संगठन सरंचना िथा कमयचारी दरबतदीिाई अनुशरण गने प्रयास गररएको छ । यसका साथै बार्षयक रुपमा 

आवश्यक्ता अनुसार संभाबाट लनणयय गरेर कमयचारीहरु थप गने अभ्यास समेि देलखतछ । हाि नगरपालिकामा 

देलखएका शाखा, उपशाखा, िथा ईकाई र सेवा केतरहरुमा प्रशासन, योजना िथा अनुगमन शाखा, पूवायिार 

लवकास िथा वािावरण व्यवथथापन शाखा, थवाथ्य िथा सामालजक लवकास शाखा, लशक्षा युवा िथा खेिकुद 

शाखा, आर्थयक प्रशासन शाखा, आतिररक िेखापररक्षण ईकाई, आर्थयक लवकास शाखा गरी ७ वटा शाखा, ९ वटा 

उपशाखा, १ वटा ईकाई र ९ वटा वडा कायायियहरु माफय ि कायय संचािन भैरहकेो देलखतछ । उपिधि लववरण 

अनुसार नगर काययपालिकामा प्रमुख प्रशासककय अलिकृि समेि गरी १३९ जना कमयचारीहरु काययरि रहकेा छनू्  

िर पलन नगरपालिकामा हािसम्म संर्ीय मालमिा िथा सामातय प्रशासन मतत्राियको दरवतदी िेररज अनुसार 

कमयचारी नरहकेो देलखतछ । त्यसैिे मतत्राियिे प्रथिाव गरेको दरवतदी िेररज अनुसार आवश्यक्ता अनुसार क्रमश 
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कमयचारीको व्यवथथा गदै िैजानु पने देलखतछ । यसरी कचयमारी भनाय र लनयुक्ती गदाय नेपाि सरकार र 

नगरपालिकाको कमयचारी लनयुक्ती सम्बतिी ऐन र काययलवलििाई आिार मानेर गनुयपने छ । काययरि 

कमयचारीहरुको क्षमिा अलभवृलद्धको िालग आवश्यक िालिम र भ्रमणहरु समेि पयायप् ि हुने सकेको देलखदैन । 

 
९.३ लबषयक्षते्र अनसुार अनमुालनि बजटे 

 

यस आवलिक योजनाको लबषयगि क्षेत्र अनुसार प्रथिालवि अनुमालनि बजेटको लववरण ििको िालिकामा प्रथिुि 

गररएको छ । 

 

िालिका 35: लबषयगि क्षेत्र अनुसार प्रथिालवि अनुमालनि बजेट (रु हजारमा) 
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सथथागि लवकास िथा सशुासन २६०० २१०० १६०० ११०० ११०० ८५००० 

जम्मा ९,६०० ३,८५० ३,३५० २,८५० २,८५० ९९००० 

फोहोर मिैा व्यवथथापन १,३५० ८५० १०० १०० १०० २५०० 
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लवपि व्यवथथापन १३,५५० ९,१०० ८,१०० ४,१०० ३,६०० ३९,४५० 

जम्मा  १४,९०० ९९५० ८२०० ४२०० ३७०० ४१९५० 

कुि जम्मा       

 

९.४ स्रोि अनमुान िथा प्रक्षपेण 

 

यस आवलिक योजना कायायतवयन गनय लनिायररि गररएका योजना िथा काययक्रमहरु नगरपालिकाको आतिररक 

श्रोि, संर् र प्रदेशबाट प्राप्त हुने सबै खािे अनुदान िथा लवकास साझेदार र गैर सरकारी संथथा िथा समुदायमा 

आिाररि संथथा र समुदाय एवं नीलज क्षेत्रको िगानी समेि प्रक्षेपण गरी योजनाको िागी उपिधि अनुमालनि 

स्रोि लनिायरण र योजना कायायतवयन िागी देहाय अनुसार स्रोि प्रक्षेपण गररएको छ । 

 

िालिका 36: आवलिक बार्षयक बजेटको प्रक्षेपण 

बजेटको श्रोिहरु 

आ.व. 

२०७८/७८ 

(यथाथय) 

आ.व. 

२०७८/७९ 

(अनुमालनि) 

बार्षयक प्रक्षेपण (आर्थयक बषय अनुसार रकम रु हजारमा) 

कुि जम्मा २०७९/८

० 

२०८०/८

१ 

२०८१/८

२ 

२०८२/८

३ 

२०८३/८

४ 

आतिररक आय २०१८७८ २९५०० ३२४५० ३५६९५ ३९२६५ ४३१९१ ४७५१० १९८११० 

सरं्ीय सरकारको 

अनदुान 
       ० 

लवलिय 

समानीकरण 

अनुदान 

१५४६०० १६६३०० १८२९३० २०१२२३ २२१३४५ २४३४८० २६७८२८ १११६८०६ 

शसिय अनुदान 

चािु 
३५०४३५ ८२०० ९०२० ९९२२ १०९१४ १२००६ १३२०६ ५५०६८ 

समपुरक अनुदान 

चािु 
 ९८०० १०७८० ११८५८ १३०४४ १४३४८ १५७८३ ६५८१३ 

प्रदशे सरकारको 

अनदुान 
       ० 

समानीकरण 

अनुदान 
७६१७ ९७७४ १०७५१ ११८२७ १३००९ १४३१० १५७४१ ६५६३८ 

शसिय अनुदान 

चािु 
१००० ११०० १२१० १३३१ १४६४ १६११ १७७२ १९४९ 

समपुरक अनुदान 

चािु 
१०००० ११००० १२१०० १३३१० १४६४१ १६१०५ १७७१६ १९४८७ 

राजश् व बााँडफााँड १२९५४२ १४२४९६ १५६७४६ १७२४२० १८९६६२ २०८६२९ २२९४९२ २५२४४१ 

सडक बोडय 
 ३५०० ३८५० ४२३५ ४६५९ ५१२४ ५६३७ २३५०५ 

बैंक मौज्जाद १७४८७१ १५७३८४ १४१६४६ १२७४८१ ११४७३३ १०३२६० ९२९३४ ८३६४० 

कुि जम्मा 

१०२९९४

३ 
५३९०५४ ५६१४८३ ५८९३०२ ६२२७३६ ६६२०६३ ७०७६१७ १८८२४५७ 

स्रोिः गौरादह नगरपालिकाको आ.व. २०७८/७८ को यथाथय र आ.व. २०७८/७९ को अनुमालनि आय  
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९.५ स्रोि पररचाि रणनीलि 

 

नीलज क्षते्रको स्रोि पररचािन नीलि 
 

लनजी क्षेत्रिे नगरपालिकाको समग्र लवकास प्रकृयामा अहमू् भूलमका लनवायह गदयछनू् । नेपािको संलविानि े

अंलगकार गरेका नीलि िथा कानुनी व्यवथथािे लनर्दयष् ट गरे बमोलजम लनजी क्षेत्रिे नगरपालिकामा आफ्नो भूलमका 

लनवायह गनेछ । नगरपालिकाको लवकास सम्बतिी सोंच, नीलि र योजना बमोलजम िक्ष्य िथा उद्देश्य हालसि गनय 

नगरपालिकामा िगानीमैत्री वािावरण अलभवृलद्ध गरी थथानीय िहको आर्थयक-सामालजक लवकासमा सहयोग र 

सहकायय गने लनजी क्षेत्रको भलूमका हुनेछ । लनजी क्षेत्रिे प्रलिथपिायत्मक क्षमिा अलभवृलद्ध गदै सावयजलनक-लनजी 

साझेदारी अविारणा अनुरुप जोलखमको तयायोलचि बााँडफााँट गरी लवकास लनमायण कायय सञ् चािन गनेछ । कृलष, 

उद्योग, लनमायण र सेवा क्षेत्रमा लनजी क्षेत्रको िगानी अलभवृलद्ध गनय आवश्यक प्रोत्साहनको व्यवथथा गरी कदगो 

लवकासका िक्ष्य हालसि गररने छ ।  

 

लनजी क्षेत्रिे नगरपालिकामा गुणथिरीय वथि ुउत्पादन, सहज र सुिभ आपूर्िय व्यवथथापन, गुणथिरीय पूवायिार 

लनमायण, आयाि व्यवथथापन, लनयायि प्रवद्धयन िथा उत्पादनलशि र मयायकदि रोजगारी लसजयना गनयमा सहयोग 

गनेछ । यस क्षेत्रिे संथथागि सुशासन, सुमिुर औिोलगक सम्बति, बािश्रम लनवारण, सामालजक सुरक्षा िथा 

संरक्षणमा सहभालगिा एवमू् संथथागि सामालजक उिरदालयत्व वहन गदै यस क्षेत्रको प्रलिष् ठा अलभवृलद्ध गनेछ । 

यस क्षेत्रिे लवलिय क्षेत्रमा थथालयत्व र सुशासन कायम गनय सहयोग पुर् याउनेछ । थवदेशी िथा वैदेलशक िगानी 

अलभवृलद्ध गदै लद्वपक्षीय िथा बहुपक्षीय प्रलिबद्धिा िथा सम्झौिा बमोलजम अवसरको प्रालप् ि िथा चुनौिी सामना 

गनय सहयोग गनेछ । 

 
सहकारी क्षते्रको स्रोि पररचािन नीलि 
 

नेपािको संलविानिे अंलगकार गरेका नीलि िथा कानूनी व्यवथथािे लनदयष् ट गरे बमोलजम सहकारी क्षेत्रिे सहकारी 

मूपय-मातयिा र लसद्धातिको अनुसरण िथा पारथपररकिा र थवाविम्बनको संथकार लवकास गदै नगरपालिकाको 

समग्र लवकास प्रकृयामा सहयोगी भूलमका लनवायह गनेछ । लवकास सम्बतिी सोंच, नीलि र योजना बमोलजम िक्ष्य 

िथा उद्देश्य हालसि गनय नगरपालिकाको आर्थयक-सामालजक लवकासमा सहयोग र सहकायय गनय यस क्षेत्रको 

महत्वपूणय भूलमका हुनेछ । यस क्षेत्रिे सहकारी संथथामा सुशासन कायम गदै थथानीय स्रोि-सािन, श्रम, सीप र 

पूाँजीिाई व्यापक रुपमा पररचािन गरी थथानीय थिरमा रोजगारी िथा आय वृलद्ध र गररबी लनवारण गनय सहयोग 

पुर् याउनेछ । साथै यस क्षेत्रिे नगरपालिकामा मानवीय आवश्यकिाका वथि ुिथा सवेाको उत्पादन, प्रशोिन र 

बजारीकरण गदै सामालजक-आर्थयक र सांथकृलिक रुपातिरण िथा समावेशी आर्थयक वृलद्ध हालसि गनय सहयोग 

गनेछ । 
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जनसहभालगिा पररचािन नीलि 
 

लवकास काययिाई समानुपालिक रुपमा लविरण गरी आम मालनसमा लवकास प्रलि अपनत्व प्रदान गनय समेि हरेक 

लवकास लनमायण काययहरुमा जनिाको िागि सहभालगिा अपररहायय र अलनवायय लवषय भएको छ । लवकास काययमा 

जनसहभालगिाि ेलवकासको प्रलिफिमा जनिाहरुिाई उिरदायी वहन गनय लसकाउाँछ । यसि ेगदाय जनिािाई 

लवकास योजनाहरु हाम्रो हो भत ने भावनाको लवकास भइ लवकास आयोजनाहरु कदगो र रटकाउ हुन सक्दछ । 

नगरपालिकामा लवशेषगरी सडक लनमायण िथा सुिार, ढि प्रणािीको लनमायण िथा ममयि सुिार, खानेपानी 

प्रणािीको लनमायण र सुिार, फोहोरमैिा व्यवथथापन जथिा लवषयहरुमा जनिाको िफय बाट उपभोक्ता सलमलि 

गठन गरी िागि सहभालगिािाई आत्मसाथ गन ेवियमान पद्वलििाई समेि दलृष् टगि गरी भलवश्यमा लनमायण/ 

संचािन गनय यी आयोजनाहरुमा जिनाको आर्थयक लथथलि र आय आययज क्षमिािाई लवचार गरी िागि 

सहभालगिािाई कायायतवयन गनय सककने देलखतछ । 

 

यसका साथै आर्थयक लवकासमा थथानीय जनसमुदायको िागि सहभालगिािाई बढावा कदने, थवरोजगारका 

काययक्रमहरुिाई लवथिार र लवकास गरी रोजगारीको अवसर सृजना गन,े पययटककय क्षेत्रहरुिाई समुदायमा 

हथिातिरण गरी व्यवथथापन सलमलि माफय ि संचािन गने, िर्ु उद्योग िथा बचि काययक्रमहरुमा जनिाको 

रुचीिाई ध्यान कदई काययक्रमहरु संचािन गने, िरकारी खेिी िथा नगद्ववेािीको िालग कृषकहरुिाई प्रोत्सालहि 

गदै उलनहरुको आम्दानीको अवसर वृलद्ध गने जथिा सहभालगिामूिक काययक्रमहरु संचािन गरी थथानीयवासीको 

सहभालगिािाई बढाउन सककने देलखतछ । यथिो ककलसमको िागि सहभालगिा काययक्रमहरुमा लनजी क्षेत्र िथा 

अतय संथथाहरुिाई समेि सहभालग गराउाँ दै जानु पने देलखतछ । 

 
सरं् सथंथाको स्रोि पररचािन नीलि 
 

नगरपालिकामा रहकेा लवलभत न संर् संथथा, गैरसरकारी संथथा, नागररक समाज र सामुदालयक संथथाि े

नगरपालिकाको समग्र लवकास प्रयासमा सहयोगी भूलमका लनवायह गनेछ । यस क्षेत्रि ेसामालजक शलक्त पररचािन 

गरी पालिकाको लवकास िक्ष्य िथा प्राथलमकिा अनुरुपका क्षेत्रमा काययक्रम सञ् चािन गरी गररबी लनवारण, 

क्षमिा अलभवृलद्ध, नागररक सचेिना िथा कियव्यबोि र सशलक्तकरण जथिा काययहरुमा सहयोग पुर् याउनेछ । साथै, 

पालिकाको दगुयम िथा पछाडी परेको क्षेत्रको लवकास, उत्पादन वृलद्ध र सेवा प्रवाहमा सहयोग गनेछ । यस क्षेत्रि े

पारदर्शयिा, जवाफदेलहिा र लमिव्यलयिा कायम गदै संथथागि सुशासन कायम गरी आफ्नो भूलमका लनवायह गनेछ। 

 

आतिररक श्रोि पररचािन नीलि 
 

गौरादह नगरपालिकाको संथथागि आर्थयक लवकासिाई समेि ध्यान कदनु आवश्यक छ । खासगरी नगरपालिकाको 

आम्दानी वृलद्ध गरी सो आम्दानीिाई लवकासमा िगानी गनय सकेमा लवकासिे गलि लिने लनलश् चि छ । यसको 

िालग नगरपालिकािे राजश् व सुिारका काययक्रमहरु सचंािन गदै जानुपने देलखतछ । राजश् व सुिारको िालग 

नगरपालिकािे गनय सक् ने काययहरु लनम् न बमोलजम रहकेा छनू् : 

 

▪ राजश् व सुिार कायययोजना िजुयमा गने । 
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▪ व्यवसाय करिाई व्यवलथथि गरी िाग ुगने । 

▪ नक्शापासिाई व्यवलथथि गरी िाग ुगने । 

▪ थथालनय पाकय , बगैचा, पययटककय क्षेत्र, पोखरी, खुपिा क्षेत्र िथा मठमलतदरको आवश्यक सुिार गरी 

व्यवथथापनमा लनलज क्षेत्रको सहभालगिा गराउने । 

▪ जनसहभालगिामा आिाररि योजनाहरु सचंािन गने । 

▪ सरसफाईको काययिाई व्यवलथथि गने । 

▪ कायायियका प्रशासलनक कामहरुिाई कम्प्युटरकृि गरी थप दरबतदी सृजना गनय नपने अवथथामा िैजाने । 

▪ जगेडा कोषबाट अलिकिम पररचािन हुन सक् ने योजनाहरु संचािन गने । 

▪ सडक बोडय िगायिका िाईन एजेतसीहरुबाट थप स्रोि पररचािन गरी क्षेत्रगि काययक्रमहरुमा िगानी 

गने। 

▪ दािृ लनकाय िथा संथथाहरुबाट थप स्रोि पररचािन गरी क्षते्रगि काययक्रमहरुमा िगानी गने । 

 

९.६ आवलिक योजना कायायतवयन 

 

गौरादह नगरपालिकामा यस आवलिक योजनामा आिाररि भै बार्षयक योजना िथा बजेट िजुयमा गरी आवलिक 

योजनाको कायायतवयन गररन ेछ । यसरी बार्षयक योजना िथा बजेट िजुयमा गदाय आवलिक योजनाको समग्र िक्ष्य, 

रणनीलि िथा प्राथलमकिा, नीलि िथा काययक्रम एवं काययनीलििाई आिार लिईन ेछ । यस आवलिक योजनाको 

सलमक्षा र अद्यावलिक प्रत्येक २ बषयमा गररने छ । हरेक लबषयगि क्षेत्रिे आ-आफ्नो क्षेत्रको लवथिृि सलमक्षा गरी 

प्रत्येक बषय प्रगलि प्रलिवेदन ियार गरी पेश गन ेछन । यसका अलिररक्त सलमक्षा र अद्यावलिकको प्रकक्रयामा संर् 

र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त गररने लनदेशन र मागयदशयनिाई पलन समावेश गररने छ । 
 

क) कायायतवयन लवलि लनिायरण 
 

योजना कायायतवयनका िालग आवश्यक पूवायिार सजृना गनुयपने िथा सरोकारवािाहरुलबच समतवय एवं साझेदारी 

गनुयपने भएकोिे नगरपालिकािे आवलिक योजनामा उपिेलखि योजनाको सावयजलनक लनमायण एवं सेवा खररद 

सम्बतिमा थथानीय सरकार संचािन ऐन २०७४, सावयजलनक खररद ऐन २०६३, खररद लनयमाविी, आर्थयक 

काययलवलि ऐन िथा लनयमाविी र नगरपालिकािे संलविान िथा अतय प्रलचिि काननूको अलिकार क्षेत्रलभत्र रलह 

लनमायण गरेका ऐन, लनयम अनुसार कायायतवयन गनुयपने छ । यसरी कायायतवयन लवलि लनिायरण गदाय ठेक् कापट्टा, 

उपभोक्ता सलमलि, आमानि, सेवा करार, संयुक्त व्यवथथापन वा साझेदारी, गैरसरकारी संथथामाफय ि गन े

सम्बतिमा सावयजलनक खररद ऐनको पररलिलभत्र रही योजना वा काययक्रम सचंािन हुनुपूवय लनलश् चि हुनुपन ेछ । 

नगरपालिकािे आर्थयक बषय शुरु भएको एक मलहनालभत्र आफ्नो बार्षयक खररद योजना र गुरुयोजना थवीकृि गरी 

सो अनुरुप खररद काययको व्यवथथापन गनुयपने छ । 
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ख) योजना कायायतवयन िालिका  
 

नगरपालिकाको योजना कायायतवयन गने लनकायिे कुन काम कलहिे शुरु गने, कलहि ेसम्पत न गने समय ककटान 

गररएको काययिालिका बनाई कायायतवयनको व्यवथथा गनुयपने छ । योजना कायायतवयन गदाय सम्बद्ध लनकाय र 

व्यलक्तिाई िोककएका कायय लजम्मेवारी र कक्रयाकिाप्रलि उिरदायी बनाउन उपिलधि पररणाम सूचक सलहि 

काययसम्पादन करार प्रणािी अपनाउनुपने छ । योजना कायायतवयन िालिका लनम् न बमोलजम रहकेो छः 
 

 िालिका 37: योजना कायायतवयन िालिका 

क्र.स. आयोजना 
उपिलधि सूचक  

पररणाम िहको 
बजेट 

लजम्मेवार 

लनकाय 

प्रारम्भ 

लमलि 

सम्पत न 

गनुयपने अवलि 

१       
२       
३       
४       

 

९.७ अनगुमन िथा मपूयाङ्कन योजना 

 

९.७.१ अनगुमन िथा मपूयाङ्कनको आवश्यक्ता 

 

नगरपालिका क्षेत्र लभत्र संचािन भएका, भैरहकेा िथा हुने सवै लवषयगि िथा क्षेत्रगि योजनाहरूको लनिायररि 

गुणथिर र समय लसमाको सुलनलश् चििा गनय, सम्भालवि जोलखम र त्यसिे भलवश्यमा पानय सक् ने असरका बारेमा 

िेखाजोखा गरी समयमान ै क्षिी तयूलनकरणमा पूवयियारी गनय, लवकास लनमायणसंग सम्बलतिि सव ै

सरोकारवािािाई अनुशालसि, मयायकदि, लजम्मेवार र कियधयलनष् ठ बनाउन ेकाययको िालग आयोजनाको लनयलमि 

अनुगमन िथा मूपयाङ्न गनुयपने हुतछ । संगसंग ै यस आवलिक योजनाि े पलहचान र प्रालथलमकीकरण गरेका 

आयोजनाहरुको कायायतवयनबाट िलक्षि उदेश्य प्राि भयो भएन यककन गनय र आयोजनाको कायायतवयनबाट 

अपेलक्षि वगयिे फाईदा पायो पाएन भनेर लनयलमि रुपमा अध्ययन िथा लवश् िेषणिाई गनुयपने हुतछ ।  

 

नगरपालिकािे आयोजनाको मूपयाङ्कन देहाय वमोलजम िीन प्रकारबाट गनय सक् नेछ ।   

१) आयोजनाको कायायतवयन चरणमा गररने आयोजनाको िखेाजोखा । 

२) आयोजनाको कायायतवनको समालप् ि पछी आयोजनाको िक्ष्य, उदेश्य अनुरुप काम भए नभएको 

िेखाजोखा गररने आयोजनाको मूपयाङ्कन  

३) आयोजना समाप् ि पछी त्यसको संचािनको ५-६ बषय पछी गररने प्रभाव मूपयाङ्कन । 

 

कायायनव्यन गररएका योजना, नीलि, काययक्रम िथा आयोजनाहरु के कलि सातदर्भयक, िाभदायी र प्रभावकारी 

छनू् िथा के कथिा उपिलधि एवं प्रभावहरु हालसि भएका छनू् भत ने कुराको आतिररक वा बाह् य 

मूपयाङ्कनकिायबाट उदेश्यपूणय र व्यवलथथि िररकाि ेिखेाजोखा गने कायय मूपयाङ्कन हो । योजनाका उपिलधि 

र प्रभाव िहका सूचकमा के कलि पररणाममा पररवियन आयो भत ने जानकारी मूपयाङ्कनबाट हुतछ । त्यसैि े
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नगरपालिकािे आवश्यक् िा र आयोजना वा काययक्रमको प्रकृलि अनुसार उपिेलखि दवुै िहमा िेस्रो पक्षबाट पलन 

मूपयाङ्कन गनुय/गराउनुपन े छ । त्यसको िालग योजना िजुयमासंग सम्बलतिि सलमलिहरू िगायि नगर 

काययपालिकािाई आवश्यक पृष् ठपोषण कदनका िालग नगरपालिकािे आवश्यक्ता अनुसार नगरपालिका िथा वडा 

थिरीय अनुगमन िथा मूपयाङ्कन सलमलि गठन गनय सक् न ेछ ।  

 

९.७.२ अनगुमन िथा मपूयाङ्कनको लजम्मवेारी 

 

प्रभावकारी अनुगमन िथा मूपयाङ्कन प्रकक्रयाबाट यस आवलिक योजनाको प्रभाव, असर, प्रलिफिको नलिजा 

आकद मापन गररने छ । यसगैरी प्रमुख काययक्रम िथा आयोजनाहरुको प्रकक्रयाको अनगुमन गररने छ । नलिजा 

मापन आवश्यक्ता अनुसार बाह् य लवज्ञ िथा िेस्रो पक्षबाट गनुयपने छ जसिे गदाय योजनाहरुको प्रलिफि लवश्वसलनय 

र भरपदो हुनेछ । काययक्रम िथा आयोजना कायायतवयन प्रकृया अनुगमन गन ेलजम्मेवारी नगर काययपालिका र 

सुपररवेक्षण िथा अनुगमन सलमलिको हुनेछ । आवलिक योजनाको अनुगमन िथा मूपयाङ्कन सम्बतिी लवथिृि 

प्रकृया र लजम्मेवारीहरु देहाय अनुसार हुने छ । 

 

▪ नगर काययपालिका िथा लबषयगि सलमलि । 

▪ नगर थिररय अनुगमन िथा सुपररवेक्षण सलमलि । 

▪ वडा थिररय अनुगमन सलमलि । 

▪ लजपिा समतवय सलमलि । 

▪ लवषयगि शाखा, उपशाखा, पररयोजना, संर्, सथथा । 

▪ नागररक समाज, संथथा िथा िेस्रो पक्ष । 

 

९.७.३ अनगुमन िथा मपूयाङ्कन प्रकक्रया 

 

आवलिक िथा बार्षयक नगर लवकास योजनाको अनुगमन िथा मूपयाङ्कनका सािन िथा लवलि देहाय अनसुार 

हुनेछ । 
 

क) नगरपालिकाको आवलिक िथा बार्षयक योजनाहरुको अनुगमन िथा मूपयाङ्कनको िालग “योजना 

अनुगमन िथा मूपयाङ्कन काययलवलि िजुयमा गने” । 

ख) नगरपालिकाको सम्बलतिि प्रालवलिक िथा लवज्ञहरुबाट आयोजनाहरुको थथिगि अनुगमन गने । 

ग) अनुगमन, सुपररवेक्षण िथा मूपयाङ्कन सलमलििे अनुगमन िथा सुपररवेक्षण गरेपलछ उक्त योजना िथा 

आयोजनाको लनिायररि गुणथिर र समय लसमाको मूपयाङ्कन गने । 

र्) २५ करोड भतदा मालथका योजना िथा आयोजनाहरू सम्पत न भएको २ बषय लभत्र िेश्रो पक्ष बाट प्रभाव 

मूपयाङ्कन गने । 

ङ) अनुगमन िथा मूपयाङ्कन सलमलििे अनुगमन िथा मूपयाङ्कन गरेको कदन िथा समय सम्बलतिि 

योजनाको साईड पुलथिकामा उपिेख गनुय पनेछ साथ ैउक्त अनुगमन िथा मूपयाङ्कन सम्पत न भएको 
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लमलििे बढीमा ७ कदन लभत्र खण्ड “क” र “ख” बमोलजम गररएको मूपयाङ्कनको प्रलिवेदन ियार गरर 

ियार भएको लमलििे ३ कदन लभत्र नगर काययपालिकामा पेश गने । 

च) कायययोजना (िक्ष्य) र प्रगलि बीच िुिना िथा मापन गने । 

छ) योजनाहरुको सावयजलनक सनुवाई र सामालजक िेखापररक्षण गरी प्रलिवेदनहरु पेश गने । 

ज) नलिजामा आिाररि ढााँचा अनुसार सहगाभालिमूिक मालसक, चौमालसक र मध्यावलि सलमक्षा गने । 

झ) नलिजामूिक ढााँचा अनुसार िेस्रो पक्षबाट सहभालगिामूिक अलतिम सलमक्षा गने । 
 

आवलिक िथा बार्षयक योजनाको अनुगमन िथा मूपयाङ्कनको प्रकक्रया र ढााँचा देहाय वमोलजम प्रथिाव गररएको 

छः 
 

िालिका 38: अनुगमन िथा मूपयाङ्कनको प्रकक्रया र ढााँचा 

कुन िहमा 

अनुगमन 

गने 

के अनुगमन गन े
कलहिे र कथिे अनुगमन 

गने 

कुन िहको 

सूचक राय न े
मापन गने आिार 

िक्ष्य परेको प्रभाव ▪ काययपालिकाद्वारा 

लनयुक्त थवितत्र संथथा वा 

लवज्ञिे आवलिक 

योजनाको अतत्यमा 

▪ काययपालिकाद्वारा 

आवलिक योजनाको 

मध्यकािमा 

▪ प्रभाव िहको 

▪ असर िहको 

▪ जनभावनामा 

पररवियन 

▪ संर्, प्रदेश र 

नगरपालिकाको बार्षयक 

अनुगमन िथा 

मूपयाङ्कन प्रलिवेदनहरु  

▪ थििगि अनुगमन  

▪ बार्षयक कायय 

योजनाहरुको प्रगलि 

पररणाम देलखने असर 

▪ उत्पादकत्वमा 

पररवियन 

▪ सडक पहुाँच 

आकद 

▪ काययपालिका िथा 

नगरपालिकाद्वारा गरठि 

अनुगमन िथा 

सुपररवेक्षण सलमलि 

▪ बार्षयक 

▪ पररणाम 

िहको 

▪ प्रलिशि बृलद्ध 

▪ सहभालगिामूिक 

▪ नलिजामूिक अनुगमन 

खाका अनुसार 

▪ नमूना सवेक्षण गन े 

योजना लनर्मयि 

पररणामहरु 

▪ कक्षा सचंािन 

▪ उत्पादन 

पररणाम 

▪ सडक लवथिार 

▪ थवाथ्य केतर 

भवन लनमायण 

▪ नगरपालिकाद्वारा गरठि 

अनुगमन िथा 

सुपररवेक्षण सलमलि, 

शाखा कायायियहरु र 

प्रमुख प्रशासककय 

अलिकृि 

▪ चौमालसक/बार्षयक 

▪ पररणाम 

िहको 

▪ संययात्मक 

बृलद्ध 

▪ नलिजामूिक अनुगमन 

खाका अनुसार 

▪ थथिगि अनुगमन 

▪ सावयजलनक परीक्षण, 

सामालजक परीक्षण िथा 

सावयजलनक सुनवाई 

▪  
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पररच्छेद १०: नलिजा खाका 
 

१०.१ पषृ् ठभलूम 
 

आवलिक योजनाि ेपररकपपना गरेको सोंच, िक्ष्य र उदेश्यहरु कसरी प्राप् ि गनय सककतछ भत ने ि्यिाई िकयसंगि ढंगबाट नलिजा खाकामा प्रथिुि गररएको 

छ । नेपािको लवगिको अनुभव र रालष् िय योजना आयोगिे अभ्यासमा पयाएको नलिजा खाकाको ढााँचािाई नै आिार मानी यस आवलिक योजनाको नलिजा 

खाका िजुयमा गररएको छ । नगरपालिकािाई बार्षयक र क्षेत्रगि गुरु योजनाहरु िजुयमा गनय, संचालिि पररयोजनाहरुको अनुगमन िथा मूपयाङ्कन गनय र 

थवयं आवलिक योजनाको मध्यावलि सलमक्षा र मध्यकालिन खचय सरंचना ियार गनय समेि यसिे मद्दि गदयछ । 

 

१०.२ नलिजा खाका 
 

लबषयगि नलिजा खाका लनम् न अनुसार िालिकामा प्रथिुि गररएको छः 
 

१. आर्थयक क्षते्र (२०७९/८० को लथथर मूपयमा आिाररि) 
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०
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२
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३

 

२
०
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४

 

२
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८
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५

 

प्रभाव 

क) कुि गार् हथथ उत्पादन रु करोड       बजेट बक् िव्य   नीलज क्षेत्रको सहयोग भएको 

हुनेछ 

▪ बजार मूपय लथथर रहने छ । 

▪ जिवायु पररवियनको असर 

तयून हुनेछ । 

▪ अतिर सरकार समतवय 

भएको हुनेछ 

आर्थयक बृलद्धदर  प्रलिशि ६.५ ८.७ ९.५ ९.९ १०.१ १०.४  

प्रलि व्यलक्त आय अ. डिर ९३४ १०७१ १२०८ १३४५ १४८३ १६२०  

असर १ 
कृलष क्षेत्रको वृलद्धदर प्रलिशि ३.७ ५.१ ५.४ ५.५ ५.७ ५.९ 

प्रदेश आवलिक 

योजना 

गैर कृलष क्षेत्रको वृलद्धदर प्रलिशि ५.२ १०.७ ११.२ ११.७ ११.५ ११.५ 

असर २ 

सम्पलिमा आिाररि सहमानि जनाउने ०-१ ०.३५ ०.३४ ०.३४ ०.३३ ०.३३ ०.३२ 

मालथपिो १० र िपिो ४० प्रलिशि 

जनसंययाको आम्दानीको अनुपान 
अनुपाि १.०१ ०.९९ ०.९७ ०.९४ ०.९२ ०.९२ 
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प्र. १ मुरा लथफलि  प्रलिशि ५.३ ५.४ ५.५ ५.७ ६.९ ६.२ 

 

▪ सरकारी, गैर सरकारी र 

समुदायको संिग् निा बृलद्ध 

भएको हुनेछ । 

▪ जनचेिना अलभवृलद्ध भएको 

हुनेछ । 

 

 

 

 

 
 

प्र. २ वैंक खािा भएका र्रपररवार संयया  ६० ६५ ७० ७५ ८० 

प्र. ३ औिोलगक िगानी बार्षयक बृलद्ध प्रलिशि  १० १२ १५ १७ २० 

प्र. ४ औिोलगक उत्पादन करोडमा  २० २५ ३० ४० ४५ 

प्र. ४ कृलष भूलमको उत्पादकत्व 
मे.टन.प्रलि 

ह े
 ४.२ ४.३ ४.३ ४.४ ४.५ 

प्र. ५ बजेटमा आतिररक आयको लहथसा  २० २५ ३० ३२ ३५ ४० 

प्र. ६ 
सामालजक सुरक्षा िथा संरक्षण काययक्रममा 

आवद्ध जनसंयया 
प्रलिशि  ३५ ३६ ३८ ४० ४५ 

प्र. ७ गररवीको रेखामुनीको पररवार प्रलिशि  २८ २६ २२ २० १८ 

प्र. ८ मानव लवकास सूचाङ्क सूचाङ्क ०.४६ ०.४७ ०.४९ ०.५० ०.५१ ०.५२  रा.यो.आ. 

  प्र. ९ सेवा क्षेत्रको वृलद्वदर प्रलिशि ४.५ ४.७ ५.१ ५.३ ५.६ ६.१ 

 

१.१ कृलष क्षते्र 
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 प्रभाव कृलष क्षेत्रको कुि गाहयथथ उत्पादन रु करोड २० २५ ३० ३५ ४० ५० 

   

नगरपालिकाको 

बार्षयक प्रगलि 

प्रलिवेदन 

 

 

 

 

 

 

▪ कृलष सामाग्री समयमा आपूर्िय 

हुनेछ । 

▪ कृलष पूवायिार लवकासमा 

अतिर सरकारी समतवय 

भएको हुनेछ । 

▪ दािृ लनकाय र गैसरकारी 

संथथाहरुको लनरतिर सहयोग 

हुनेछ । 

▪ नगरपालिकाको कृलष बजेट 

बढेको हुनेछ । 

▪ बजार मूपय लथथर रहने छ । 

▪ जिवायु पररवियनको असर 

तयून हुनेछ । 

प्र. १ आिु उत्पादन मे.ट.  १०५० १०७० १०९० २०२० २०५० 

प्र. २ मकै उत्पादन मे.ट.  १०६० १०७० १०७५ १०८५ १०९५ 

प्र. ३ िान मे.ट.  २०३५ २०४० २०५० २०६० २०६५ 

प्र. ४ गहु उत्पादन मे. ट.  ९५० १००० ११०० १२०० १२५० 

प्र. ५ िरकारी व्यवसालयक उत्पादन हके्टर  १०० १५० २०० २५० ३०० 

प्र. ६ 
व्यवसालयक िरकारी उत्पादनमा संिग् न 

कृषक 
प्रलिशि  ५ १० १५ १७ २० 

प्र. ७ फिफुि उत्पादन मे.ट.  १५० १७० १८० २०० २५० 

प्र. ८ सकक्रय व्यवसालयक कृषक समुह संयया  १५० १५५ १६० १६५ १७० 

प्र. ९ कृषक िालिम संयया  ३० ४० ४५ ५० ६० 
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प्र. १० पकेट क्षेत्र लवकास संयया  २ ३ ५ ७ ८  

 

  

  

  

▪ सरकारी, गैर सरकारी र 

समुदायको संिग् निा बृलद्ध 

भएको हुनेछ । 

▪ जनचेिना अलभवृलद्ध भएको 

हुनेछ । 

 

 

 

 

  

  

  

प्र. ११ कृलष सहकारी संथथा संयया २५ २५ २७ २८ ३० ३२ 

प्र. १२ दगु्ि उत्पादन रु िाख १५० १७० १८० २०० २५० २७० 

प्र. १३ दगु्ि लचथयान केतर संयया - १ १ २ ३ ४ 

प्र. १४ कृलष उपज संकिन केतर संयया - ३ ३ ४ ५ ६ 

प्र. १५ व्यवसालयक पशु फामय संयया - ५ १० १४ १५ १७ 

 

१.२ उद्योग, व्यापार िथा व्यवसाय 
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प्रभाव 
गाहयथथ उत्पादनमा उद्योग व्यवसायको 

योगदान 
प्रलिशि १.५ ३ ५ ७ ९ १० 

नपाको वजेट 

वक् त्वय    

प्रलिफि 

१ 
िर्ु िथा र्रेिु उद्योगहरु संयया १८४२ २२०० २५०० २७०० २७५० २८५० 

नगरपालिकाको 

प्रगलि प्रलिवेदन 

▪ उद्योग ग्रामको थथापना 

भएको हुनेछ । 

▪ नगरपालिका औिोलगक िथा 

व्यापार नीलि िजुयमा भएको 

हुनेछ । 

▪ उद्योग िथा व्यापार 

लवकासमा अतिर सरकारी 

समतवय भएको हुनेछ । 

▪ दािृ लनकाय र गैसरकारी 

संथथाहरुको लनरतिर सहयोग 

हुनेछ । 

▪ बजार मूपय लथथर रहने छ । 

▪ नगरपालिकामा िगानी 

वािावरण सृजना भएको 

हुनेछ । 

प्र. २ रोजगारी सृजना संयया ४६८७ ५००० ६००० ७००० ८००० ९५०० 

प्र. ३ उद्यम लवकास िालिम लिने युवा संयया - ५५० ६७० ७९० ९५० १२०० 

प्र. ४ लसप मुिक िालिम लिने मलहिा संयया - २५० ३५० ४०० ४५० ५५० 

प्र. ५ उत्पादनमुिक उद्योग संयया - - १० १५ २० २५ 

प्र. ६ औिोलगक ग्राम संयया - - - - - १ 

प्र. ७ हाज बजार संयया १० ११ १२ १३ १४ १५  
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१.३ पययटन  
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प्रभाव पययटक आगमन संयया - १५० ३०० ५०० ७५० १००० 

नगरपालिकाको 

प्रगलि प्रलिवेदन 

▪ नीलज क्षेत्रको सहयोग भएको 

हुनेछ 

▪ अतिर सरकार समतवय  र 

सहकायय भएको हुनेछ 

▪ पययटन बोडयको सहयोग भएको 

हुनेछ 

▪ पययटन क्षेत्रमा लवलिय 

संथथाको ऋण िगानी भएको 

हुनेछ 

▪ नगरपालिकाको पययटन नीलि 

िजुयमा भएको हुनेछ । 

▪ थिररय होटिहरुको लवकास 

भएको हुनेछ  

प्रलिफि 

१ 
रोजगारी सृजना संयया - - २० ५० १०० १५० 

प्र. २ थथानीय थिरका पययटककय होटि संयया - - १ ३ ४ ५ 

प्र. ३ होमथटे संयया - २ ५ ७ ८ १० 

प्र. ४ प्रमुख गतिव्य थथि लवकास संयया - १ २ ३ ४ ५ 

प्र. ५ पययटन सूचना केतर संयया - - १ - - - 

प्र. ६ कोशेिी र्र संयया  १ - ३ - ४ 

प्र. ७ पययटन िालिम जना - १५ २५ ३० ४० ५० 

प्र. ८ मठ मलतदर ममयि संभार र लजणोद्वार संयया - १ - ३ - ५ 

प्र. ९ 
पययटन पूवायिार (पाकय , लपकलनक थपट र 

िािहरुमा पूवायिार लवकास) 
संयया - २ ३ ४ ५ ७ 

 

१.४ बैंक, लबलिय सथंथा र सहकारी  
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प्रभाव बैंक िर्ुलवि संयया १ - २ - - ३ 
▪ नगरपालिकाको 

प्रगलि प्रलिवेदन 

▪ बैंक िथा 

लवलिय 

संथथाको 

▪ बैंक िथा लवलिय संथथाको 

सहयोग भएको हुनेछ   

▪ नीलज क्षेत्रको सहयोग भएको 

हुनेछ 

प्रभाव सहकारी संथथा संयया २५ २७ ३० ३२ ३३ ३५ 

प्रलिफि 

१ 

बैंक िथा लवलिय संथथामा कलम्िमा एक 

जनाको खािा भएको पररवार 
प्रलिशि - ५० ६० ६५ ७० ८० 
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प्र. २ सहकारीको उत्पादन क्षेत्रमा िगानी प्रलिशि - २० ३० ४० ५० ७५ बार्षयक 

प्रलिवेदन 

▪ अतिर सरकार समतवय  र 

सहकायय भएको हुनेछ 

▪ नगरपालिकाको आर्थयक िथा 

लवलिय नीलि िजुयमा भएको 

हुनेछ । 

 

 

 

प्र. ३ लवलिय साक्षरिा प्रलिशि - ३० ३५ ४५ ५५ ६५ 

प्र. ४ सहकारी िालिम जना  २०० २५० २७० २९० ३५० 

प्र. ५ रोजगारी प्रलिशि - १० १५ २० २२ २५ 

 

२. समालजक क्षते्र 

२.१ लशक्षा 
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प्रभाव साक्षरिा प्रलिशि ५७ ६० ६२ ६५ ७० ७५ 

▪ नगरपालिकाको 

प्रगलि प्रलिवेदन 

▪ प्रदेश नं १ 

सरकारको 

आवलिक 

योजना 

▪ केलतरय 

ि्याङ्क 

लवभाग 

▪ सामुदालयक संर् संथथा र 

नागररक समाजको सहयोग 

भएको हुनेछ 

▪ अतिर सरकार समतवय 

भएको हुनेछ 

प्रलिफि१ आिारभुि िहको खुद भनाय दर प्रलिशि ९३ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ 

प्र. २ माध्यलमक िहको खुद भनाय दर प्रलिशि ५५ ६० ६५ ७० ७५ ८० 

प्र. ३ १०+२ सम्मको शैलक्षक उपिलधि प्रलिशि १.४६ २.२ ३.२ ४.१ ४.८ ५ 

प्र. ४ 
आिारभूि िहमा बािबालिकाको रटकाउ 

दर 
प्रलिशि ८५ ८८ ९१ ९२ ९४ ९६ 

प्र. ५ प्रालवलिक लशक्षािय संयया २ - - - ३ - 

प्र. ६ लसकाई दरमा बृलद्ध (आिारभूि कक्षा ५) प्रलिशि ५० ५५ ५७ ६० ६२ ६५ 

प्र. ७ लसकाई दरमा बृलद्ध (आिारभुि कक्षा ८) प्रलिशि ४५ ५० ५२ ५५ ६० ६२ 

प्र. ८ लशक्षक िालिम संयया १० १५ १८ २२ २५ ३० 

प्र. ९ लशक्षकको पुदपूर्िय प्रलिशि ७५ ८० ८५ ९० ९५ १००  

प्र. १० साक्षरिा (५ बषय माथी) प्रलिशि ८० ८२ ८३ ८४ ८५ ८७   

 

२.२ थवाथ्य िथा पोषण 
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प्रभाव 

आिा र्ण्टा लभत्र थवाथ्य संथथामा पहुाँच 

भएको र्रपररवार 

 

प्रलिशि ५१ ५५ ६० ६५ ७० ७५ 

▪ नगरपालिकाको 

प्रगलि प्रलिवेदन 

▪ प्रदेश नं १ 

सरकारको 

आवलिक 

योजना 

▪ केलतरय 

ि्याङ्क 

लवभाग 

▪ सामुदालयक संर् संथथा र 

नागररक समाजको सहयोग 

भएको हुनेछ 

▪ अतिर सरकार समतवय भएको 

हुनेछ 

▪ संर्ीय र प्रदेश सरकारको 

सहयोग भएको हुनेछ 

▪ दािृ संथथाहरुको प्रालवलिक र 

आर्थयक सहयोग लनरतिर हुनेछ। 

▪ नगरपालिकाको थवाथ्य िथा 

पोषण सम्बलतिि नीलि िजुयमा 

भएको हुनेछ । 

 अपेलक्षि आयु (जतम हुाँदाको) बषय ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ 

प्रलिफि१ 
लशशु मृत्युदर (प्रलि हजार लजलवि 

जतममा) 
जना ३० २९ २८ २५ २४ २३ 

प्र. १ 
जवजाि लशशु मृत्युदर (प्रलि हजार 

लजलवि जतममा) 
जना २० १९ १८ १८ १७ १६ 

प्र. २ 
पूणय खोपको दायरा (१५ बषय मुलनको 

बािबालिका) 
जना ८० ८२ ८५ ८८ ९० ९५ 

प्र. ३ १५ शैयाको अथपिाि संयया - - - - १ - 

प्र. ४ थवाथ्य संथथामा प्रसुलि प्रलिशि ६५ ६६ ६७ ७० ७२ ७५ 

प्र. ५ प्रोटोकि अनुसार गभयविी जााँच प्रलिशि ६५ ७० ७५ ७७ ८० ८५ 

प्र. ६ प्रशुलि सेवा र वर्थयङ सेतटर सयया १ २ - ३ - ४ 

प्र. ७ दक्ष थवाथ्यकमीबाट प्रसुिी सेवा प्रलिशि ६० ६२ ६५ ७० ७२ ७५ 

प्र. ८ 
सुत्केरी िथा नव लशशु जााँच (िेस्रो) को 

दायरा 
प्रलिशि १५ १६ १७ १९ २० २२ 

प्र. ९ 
पररवार लनयोजनाको सािन प्रयोग गने 

दर 
प्रलिशि ४५ ५० ५५ ६० ६५ ७० 

प्र. १० लभटालमन “ए” प्राप्त गने वािबालिका प्रलिशि ७० ७५ ८० ८५ ९० ९५ 

प्र. ११ र्ुलम्ि थवाथ्य लशलवर पटक - १ २ २ ३ ४ 

प्र. १२ बलहरंग सेवा प्रयोग गने जनसंयया प्रलिशि ५५ ५७ ६० ६२ ६५ ७० 

प्र. १३ थवाथ्य लवमा गने पररवार प्रलिशि ५ १० १५ १८ २० २५ 

प्र. १४ झाडापखािा संक्रमण दर प्रलि हजारमा जना ६८ ६० ५० ४० ३० २० 

प्र. १५ बाि कुपोषण दर  प्रलिशि ३३ ३० २८ २५ २० १५ 
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प्र. १६ क्षयरोग उपचार सफि दर  प्रलिशि ८५ ८६ ८७ ८८ ९० ९२ 

प्र. १७ 
थवाथ्य संथथामा आिारभूि औषिीको 

उपिधििा दर 
प्रलिशि ८० ८२ ८३ ८५ ८८ ९० 

प्र. १७ पोणण पुनथथायपना केतर संयया - १ - २ - ३ 

 

२.३ खानपेानी िथा सरसफाई 
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प्रभाव 
आिारभूि खानेपानी िथा सरसफाई 

सुलविा पुगेको र्रपररवार 
प्रलिशि ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ 

▪ नगरपालिकाको 

प्रगलि प्रलिवेदन 

▪ प्रदेश नं १ 

सरकारको 

आवलिक 

योजना 

▪ केलतरय 

ि्याङ्क 

लवभाग 

 

▪ उपभोक्त सलमलि र नागररक 

समाजको सहयोग भएको 

हुनेछ 

▪ अतिर सरकार समतवय र 

सहकायय भएको हुनेछ 

▪ संर्ीय र प्रदेश सरकारको 

सहयोग भएको हुनेछ 

▪ दािृ संथथाहरुको प्रालवलिक 

र आर्थयक सहयोग लनरतिर 

हुनेछ । 

प्रलिफि१ 
पाईप माफय ि खानेपानी पुगेको 

र्रपररवार 
प्रलिशि १० १५ २० २५ ३० ३५ 

प्र. २ शौचािय भएको र्रपररवार प्रलिशि ७५ ८० ८५ ९० ९५ ९८ 

प्र. ३ जनशलक्त िालिम जना १५० १७५ २०० २५० ३०० ३५० 

प्र. ४ खानेपानीको स्रोि संरक्षण र सरसफाई प्रलिशि ३० ४० ५५ ७० ८० ९० 

प्र. ५ मुयय बजार क्षेत्रमा सावयजलनक शौचािय संयया - २ ३ ४ ५ ७ 

प्र. ६ जनचेिना काययक्रम संयया - १० १५ २० २५ २५ 
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२.४ यवुा िथा खिेकुद 
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प्रभाव युवा बेरोजगारी दर प्रलिशि ३५ ३२ २८ २५ २३ २० 

▪ नगरपालिकाको 

प्रगलि प्रलिवेदन 

▪ प्रदेश नं १ 

सरकारको 

आवलिक 

योजना 

▪ केलतरय 

ि्याङ्क 

लवभाग  

▪ सामुदालयक संर् संथथा र 

नागररक समाजको सहयोग 

भएको हुनेछ 

▪ अतिर सरकार समतवय 

भएको हुनेछ 

▪ दािृ संथथाहरुको प्रालवलिक 

र आर्थयक सहयोग लनरतिर 

हुनेछ । 

प्रलिफि १ वैदेलशक रोजगारीमा गएका युवा प्रलिशि ३० २८ २७ २५ २३ २२ 

प्र. २ युवा संजाि संयया - २ ३ ५ ७ १० 

प्र. ३ थथालनय थिरको खेकिुद मैदान संयया - १ २ २ ३ ४ 

प्र. ४ कभडय हि संयया - - - - - १ 

प्र. ५ 
माध्यलमक लवद्याियमा खेिकुद 

लशक्षक र सामाग्री 
प्रलिशि ५० ६० ७० ८० ९० १०० 

प्र. ६ खेिकुद प्रलियोलगिा आयोजना संयया - १ - २ - ३ 

प्र. ७ क्िबहरुको क्षमिा अलभवृलद्ध संयया - २ ३ ५ ७ १० 

प्र. ८ 
लशक्षा, िालिम र रोजगारीबाट लवमुख 

युवा 
प्रलिशि ३५ ३४ ३२ ३० ३१ ३९ 

प्र. ९ 
परम्परागि पेशाको संरक्षण एवं 

आिुलनकीकरण 
संयया - १० २५ ४० ५० ६० 

प्र. १० उद्यमलशििा िालिम लवकास संयया  ८ १५ २० २२ २५ 

प्र. ११ युवा थवयमसेवक पररचािन संयया  १० १५ १८ २० २५ 

प्र. १२ थवरोजगार कोषमा युवा पहुाँच प्रलिशि  १० १३ १५ १८ २० 
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प्रभाव 
नेिृत्वदायी पदमा मलहिा िथा िलक्षि 

वगयको प्रलिलनलित्व 
प्रलिशि - २५ ३५ ४५ ५० ६० 

▪ नगरपालिकाको 

प्रगलि प्रलिवेदन 

▪ प्रदेश नं १ 

सरकारको 

आवलिक 

योजना 

▪ केलतरय 

ि्याङ्क 

लवभाग  

▪ सामुदालयक संर् संथथा र नागररक 

समाजको सहयोग भएको हुनेछ 

▪ अतिर सरकार समतवय र सहकायय 

भएको हुनेछ 

▪ दािृ संथथाहरुको प्रालवलिक र आर्थयक 

सहयोग लनरतिर हुनेछ । 

▪ नगरपालिकाको िैंलगक िथा सामालजक 

समावेशीकरण नीलि िजुयमा भएको 

हुनेछ ।  

प्रलिफि. 

१ 
सम्पलि मालथको थवालमि (र्र जग्गा) प्रलिशि १६ १८ १९ २१ २३ २५ 

प्र. २ मलहिा र्रमुिी भएको र्रपररवार प्रलिशि १६.६ १८ २० २२ २३ २५ 

प्र. ३ बैंक खािा भएका मलहिा प्रलिशि  ३० ४० ४५ ५५ ६० 

प्र. ४ मलहिा साक्षरिा प्रलिशि ६६ ७० ७२ ७४ ७७ ८० 

प्र. ५ 
िलक्षि िथा लपछलडएका वगयिाई क्षमिा 

लवकास िालिम 
जना - १० २० ३० ४० ५० 

प्र. ६ 
मलहिा िथा जेष् ठ नागररक िलक्षि 

थवाथ्य र्ुलम्ि लशलवर वार्षयक 
संयया - १ २ ३ ५ ५ 

प्र. ७ िैंलगक सहसंा तयूलनकरण प्रलिशि २२.६ २१ २० १८ १७ १५ 

प्र. ८ 
अपांग बािबालिकािाई लवशेष लशक्षा 

प्रदान 
प्रलिशि - १० २० ३० ४० ५० 

प्र. ९ िालिम प्राप् ि अपांगिा भएका व्यलक्त संयया - १० २० ३० ४० ५० 

प्र. १० 
जीवनकािमा शारीररक, मानलसक या 

यौन सहसंाबाट लपलडि मलहिा 
प्रलिशि  २० १८ १७ १६ १५ 
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३. पवूायिार क्षते्र 
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पुष् टयाईका 

आिारहरु 
अनुमान िथा जोलखम 

२
०

८
०
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२
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प्रभाव 

तयूनिम पूवायिार (सडक, लवद्युि, 

मोवाईि र टेलिलभजन) सुलविा भएका 

र्रिुरी 

प्रलिशि  ५० ६० ७० ८० ९० 

▪ नगरपालिकाको 

प्रगलि प्रलिवेदन 

▪ प्रदेश नं १ 

सरकारको 

आवलिक 

योजना 

▪ केलतरय 

ि्याङ्क 

लवभाग  

▪ सामुदालयक संर् संथथा र नागररक 

समाजको सहयोग भएको हुनेछ 

▪ अतिर सरकार समतवय र सहकायय 

भएको हुनेछ 

▪ संर्ीय र प्रदेश सरकारको सहयोग 

भएको हुनेछ 

▪ दािृ संथथाहरुको प्रालवलिक र आर्थयक 

सहयोग लनरतिर हुनेछ। 

▪ नगरपालिकाको पूवायिार लवकास नीलि 

िजुयमा भएको हुनेछ । 

▪ नगरपालिकािे पूवायिार लवकासमा 

यथेष् ट बजेट लवलनयोजन गरेको हुनेछ । 

▪ नगरपालिकाको आतिररक आयको बृलद्ध 

भएको हुनेछ । 

प्रलिफि 

१ 
पक् की सडक कक.लम. ५० ८० १२० १७५ २२५ ३०० 

प्र. २ ग्राभेि सडक कक.लम.  ४५० ४०० ३५० ३०० २५० २०० 

प्र. ३ कच्ची सडक ककलम ३५ ३० २५ २० १५ १० 

प्र. ४ थप पक् की पुि संयया - १ २ ३ ४ ६ 

प्र. ५ वलिको िालग लवद्युि प्रयोग गने र्रिुरी प्रलिशि ८१ ८५ ८८ ९० ९५ १०० 

प्र. ६ मोवाईि प्रयोगकिाय प्रलिशि ७० ८० ९० १०० १०० १०० 

प्र. ७ ईतटरनेट प्रयोगकिाय प्रलिशि - १० २० ३० ४० ५० 

प्र. ८ केवि टेलिलभजन भएका र्रिुरी प्रलिशि - ७० ८० ९० १०० १०० 

प्र. ९ 
भूकम्प प्रलिरोिी मापदण्ड अनुसार 

लनर्मयि र्र 
संयया - ५० ७० १५० ३०० ५०० 

प्र. १० सडक अलिकार क्षेत्र अवथथा - - - लनिायरण भएको हुनेछ 

प्र. ११ 
भूकम्प प्रलिरोिी भवन लनमायण िालिम 

जनशलक्त 
जना - ५० ८० १५० १७० २०० 

प्र. १२ 
लडलजटि सूचना प्रलवलिको प्रयोग गने 

र्रिुरी 
प्रलिशि - १० १५ २० २५ ३० 

प्र. १३ 
भवन संलहिा र लनमायण मापदण्ड 

कायायतवयन 
अवथथा पूणय कायायतवय भएको हुनेछ 

प्र. १४ 
मुयय बजार र वथिी क्षेत्रमा ढि संजाि 

लनमायण 
अवथथा    लनमायण सम्पत न भएको हुनेछ 
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प्र. १५ 
फोहोरमैिा िथा ढि व्यवथथापन 

सम्बतिी सचेिना काययक्रम (बार्षयक) 
संयया - २ ४ ५ ५ ७ 

प्र. १६ बस पाकय  संयया - - - १ - - 

प्र. १७ बस थट्याण्ड संयया - २ ४ ६ ८ ८ 

प्र. १८ जग्गा लवकास काययक्रम संयया - - - - १ २ 

प्र. १९ लवपद व्यवथथापन कोषको गठन अवथथा   गठन भएको हुनेछ 

प्र. २० थयालनटरी पयाण्ड कफि साइटको लनमायण अवथथा   लनमायण भएको हुनेछ 

 

४. वन, वािावरण िथा लवपद व्यवथथापन क्षते्र 
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प्रभाव १  हररयािी क्षेत्र  
हाि १०% जलि रहकेो वन, हररयािी क्षेत्र, र्ााँसे मैदान र 

झाडी क्षेत्र कायम रहने छ 

▪ नगरपालिकाको 

प्रगलि प्रलिवेदन 

▪ प्रदेश नं १ 

सरकारको 

आवलिक 

योजना 

▪ केलतरय 

ि्याङ्क 

लवभाग 

▪ सामुदालयक संर् संथथा र नागररक 

समाजको सहयोग भएको हुनेछ 

▪ अतिर सरकार समतवय र सहकायय 

भएको हुनेछ 

▪ संर्ीय र प्रदेश सरकारको सहयोग 

भएको हुनेछ 

▪ दािृ संथथाहरुको प्रालवलिक र आर्थयक 

सहयोग लनरतिर हुनेछ। 

▪ नगरपालिकाको वन, वािावरण र लवपद 

व्यवथथापन नीलि िजुयमा भएको हुनेछ । 

▪ नगरपालिकािे वन, वािावरण र लवदप 

व्यवथथापनमा यथेष् ट बजेट लवलनयोजन 

गरेको हुनेछ ।  

प्रभाव २ नकद, कटान, डुबान र भूक्षय लनयतत्रण  मुयय प्रभालवि क्षेत्रहरुमा िटबति र वृक्षारोपण भएको हुनेछ । 

प्रलिफि 

१ 
हररयािी क्षेत्र संरक्षण काययक्रम संयया २ ३ ४ ४ ५ ५ 

प्र. २ बजार केतरमा फोहोरमैिा व्यवथथापन संयया ० १ २ ३ ४ ५ 

प्र. ३ 
खाना पकाउन काठ दाउराको प्रयोग गने 

र्रिुरी 
अवथथा - - कररब ५०% िे र्टेको हुनेछ । 

प्र. ४ जोलखम नक्शाङ्कन भएको क्षेत्र प्रलिशि ० २० ३० ५० ६० ७० 

प्र. ५ पयाण्ड कफि साइटको लनमायण अवथथा - - - - सम्पत न 

प्र. ६ 
नकद कटान र डुबान जोलखम क्षेत्र 

संरक्षण 
प्रलिशि १० २० ३० ४० ५० ७० 

प्र. ७ नकद िटबति लनमायण  ककलम - - ३ ५ ७ १० 
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प्र. ८ 
भूकम्प प्रलिरोिी भवन लनमायण िालिम 

जनशलक्त 
जना - ५० ८० १५० १७० २०० 

प्र. ९ लवपद व्यवथथापन कोषको गठन अवथथा   गठन भएको हुनेछ 

प्र. १० 
भूकम्प प्रलिरोिी मापदण्ड अनुसार 

लनर्मयि र्र 
संयया - ५० ७० १५० ३०० ५०० 

प्र. ११ सावयजलन जमीन संरक्षण प्रलिशि १० २० ३० ४० ५० ६० 

प्र. १२ 
थथानीय िाि, पोखरी र लसमसार क्षेत्र 

संरक्षण काययक्रम 
संयया - २ ३ ४ ५ ५ 

  

प्र. १२ मुयय बजार केतरहरुमा ढि लनमायण संयया - २ ३ ४ ५ १०   

 

५. सशुासन र सवेा प्रवाह 
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प्रभाव सेवा सतिुलष् ट प्रलिशि ३० ३५ ५० ५५ ६० ७० 
▪ िेस्रो पक्ष सेवा 

सतिुष् टी सभ े 
▪ सामुदालयक संर् संथथा र नागररक 

समाजको सहयोग भएको हुनेछ 

▪ अतिर सरकार समतवय र सहकायय 

भएको हुनेछ 

▪ संर्ीय र प्रदेश सरकारको सहयोग 

भएको हुनेछ 

▪ दािृ संथथाहरुको प्रालवलिक र आर्थयक 

सहयोग लनरतिर हुनेछ। 

▪ नगरपालिकाको आवश्यक ऐन, कानुन, 

नीलि र काययलवलिहरु िजुयमा भएको 

हुनेछ । 

▪ नगरपालिकाको आतिररक आयको बृलद्ध 

भएको हुनेछ । 

प्रलिफि 

१ 

नगरपालिका र वडा कायायियमा नागररक 

वडापत्रको कायायतवयन  
प्रलिशि ५० ६० ७० ८० ९० १०० ▪ नगरपालिकाको 

प्रगलि प्रलिवेदन 

▪ सावयजलन 

सुनवाईको 

बार्षयक 

प्रलिवेदन 

▪ आतिररक र 

अलतिम िेखा 

पररक्षणको 

प्रलिवेदन 

प्र. २ पदपूर्िय प्रलिशि ७० ७५ ८० ८५ ९० १०० 

प्र. ३ कानुन, नीलि, काययलवलि िजुयमा प्रलिशि ३० ४० ५० ६५ ८५ १०० 

प्र. ४ कक्रयालशि नीलिगि सलमलि िथा संयुतत्र प्रलिशि २५ ३० ३५ ४० ४५ ५० 

प्र. ५ 
ठूिा आयोजनाहरुको सावयजलन सुनवाई र 

सामालजक िेखापररक्षण बार्षयक 
पटक २ ३ ४ ४ ४ ४ 

प्र. ६ 
नगरपालिका र थथानीय प्रहरी प्रशासनको 

क्षमिा अलभवृलद्ध काययक्रम 
पटक २ २ ४ ४ ६ ६ 

प्र. ७ 
जनप्रलिलनलि र कमयचारीहरुको क्षमिा 

अलभवृलद्व काययक्रम 
पटक २ २ ४ ४ ६ ६ 
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प्र. ८ 
मानव अलिकार उपिर्नका र्टनाहरुको 

तयालयक लनरुपण 
प्रलिशि ३० ५० ७० ८० ९० १०० 

नगरपालिकाका जनप्रलिलनलि र 

कमयचारीहरुको क्षमिा अलभवृलद्ध भएको 

हुनेछ  
प्र. ९ 

तयाय सलमलिका पदालिकारीहरुको क्षमिा 

अलभवृलद्ध काययक्रम 
पटक २ २ ३ ३ ३ ३ 

प्र. १० आतिररक आय बृलद्ध प्रलिशि २० २२ २५ २८ ३० ३५ 

प्र. ११ 
लवद्युलि भुक्तानी प्रणािीबाट राजश् व 

संकिन 
प्रलिशि १० २० ३० ४० ५० ६० 

प्र. १२ प्रगलि सलमक्षा पटक २ २ २ ३ ४ ४ 

प्र. १३ अनिाई सेवा  प्रलिशि - २० ३० ४० ५० ६० 

 

  



गौरादह नगरपालिकाको आवलिक योजना - २०७९ 
(अलतिम प्रलिवेदन) 

 

पाना | 156 

 

सतदभय सामाग्री 
 

▪ रालष् िय योजना आयोग (२०७८); थथानीय िहको योजना िजुयमा कदग्दशयन, रालष् िय योजना आयोग, नेपाि 

सरकार, ससहंदरवार काठमाण्डौ 

▪ ____________ (२०७६); पतरौ योजना (आर्थयक बषय २०७६/७७-२०८०/८१), रालष् िय योजना आयोग, 

नेपाि सरकार, ससंहदरवार काठमाण्डौ 

▪ ____________ (२०७६); थथानीय अनुकुिन कायययोजना खाका, नेपाि सरकार, वन िथा वािावरण 

मतत्रािय, ससंहदरवार, काठमाण्डौ 

▪ प्रदेश नं १ (२०७५); सूचना लचत्र (Infographic) प्रथम आवलिक योजना, प्रदेश सरकार, प्रदेश योजना 

आयोग, प्रदेश नं १, लवराटनगर, नेपाि 

▪ ____________ (२०७५); प्रथम आवलिक योजना, आर्थयक बषय (२०७६/७७-२०८०/८१), प्रदेश सरकार, 

प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश नं १, लवराटनगर, नेपाि 

▪ ___________ (२०७६/७७); प्रदेश पाश् वयलचत्र, प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश नं १, लवराटनगर, नेपाि 

▪ गौरादह नगरपालिका (२०७८); आर्थयक बषय २०७८/७९ को नीलि िथा काययक्रम, आर्थयक ऐन िथा 

लवलनयोजन ऐन, गौरादह नगरपालिका, प्रदेश नं १, झापा, नेपाि 

▪ ___________ (२०७८); गौरादह नगरपालिकाको शैलक्षक बुिेरटन, बषय ४, अंक ५, २०७८, गौरादह 

नगरपालिका, प्रदेश नं १, झापा, नेपाि 

▪ ________ (२०७८); नीलि काययक्रम िथा बजेट, गौरादह नगरपालिका, प्रदेश नं १, नपेाि 

▪ Central Bureau of Statistics (2011): National Population Housing Census, Government of 

Nepal, Central Bureau of Statistics, Kathmandu 

▪ ____________ (2021): Preliminary Findings of National Population and Housing Census, 

Central Bureau of Statistics, Government of Nepal, Kathmandu 

▪ ____________ (2018): National Economic Census, Provincial Profile of Province No. 1, 
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व्यवसायीकका िालग क्षमिा लवकास िालिम वटा ५ १ १ १ १ १ १,००० २०० २०० २०० २०० २०० 

थिरोत निी िालिम िथा प्रलवलि सहयोग जना ५० १० १० १० १० १० २,५०० ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० 

सहकारी िथा लवलिय संथथा सम्बतिी बृहि गोष् ठी पटक ५ १ १ १ १ १ १,६०० ३०० ३०० ३०० ३०० ४०० 

सहकारी संथथाहरुको ि्याङ्क सङ्किन िथा 

डाटावेस र अद्याविीकरण 
पटक ५ १ १ १ १ १ २,५०० ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० 

जम्मा                ७,६०० १,५०० १,५०० १,५०० १,५०० १,६०० 

 

२. सामालजक लवकास 

क) लशक्षा 

प्रलिफि अनसुार प्रमखु कक्रयाकिा 

५ वषयको िक्ष्य पररमाणात्मक िक्ष्य कुि वजटे रु. 

हजारमा 

कायायतवयनको िालग आवश्यक अनमुालनि िागि 

इकाई पररमाण १ २ ३ ४ ५ १ २ ३ ४ ५ 

कक्षा कोठा लनमायण  वटा २० ५ ५ ५ ३ २ २३,००० ४,००० ४,००० ४,००० ५,००० ६,००० 

कम्प् यूटर प्रयोगशािा लनमायण वटा २० ५ ५ ५ ३ २ १८,००० ३,००० ३,००० ३,००० ६,००० ३,००० 

लवग्यान प्रयोगशािा वटा १० २ २ २ २ २ ११,५०० २,००० २,००० २,००० २,५०० ३,००० 

खेि मैदान  वटा ९ ३ ३ ३ ० ० १०,००० २,००० २,००० २,००० २,००० २,००० 

र्ेराबेरा लवद्यािय लनमायण वटा ९ ३ ३ ३ ० ० १०,००० २,००० २,००० २,००० २,००० २,००० 

शौचािय लनमायण िथा ममयि वटा २५ ५ ५ ५ ५ ५ १६,००० ३,००० ३,००० ३,००० ३,००० ४,००० 

लवद्याियमा पानीको व्यवथथा वटा २५ ५ ५ ५ ५ ५ ८,००० १,५०० १,५०० १,५०० १,५०० २,००० 

लवद्याियमा इतटरनेट जडान  वटा १५ ३ ३ ३ ३ ३ १,५०० ९०० ६००    
लवद्याियमा खेिकुद सामाग्रीको व्यवथथा एकमुष् ट १ १ १ १ १ १ २,५०० ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० 

फर्नयचरको व्यवथथा सेट १५० ३० ३० ३० ३० ३० १,००० १५० २०० २०० २०० २५० 

थिेचर प्राथलमक उपचारको सािनको िालग एकमुष् ठ १ १ १ १ १ १ २५० ५० ५० ५० ५० ५० 

थप लशक्षक व्यवथथा (वार्षयक) जना २५ ५ ५ ५ ५ ५ ६,९०० १,३८० १,३८० १,३८० १,३८० १,३८० 

प्र.अ. िालिम (संथथागि समेि) (वार्षयक) वटा  ५ १ १ १ १ १ ४०० ५० ५० ७५ १०० १२५ 

लव.व्य.स.र लपछलडएका पदालिकरीको क्षमिा 

लवकास िालिम (वार्षयक) 
वटा ५ १ १ १ १ १ ७५० १५० १५० १५० १५० १५० 

लवद्यािय सुिार योजना लनमायण िथा बार्षयक 

काययशािा 
५ १ १ १ १ १ १ १,७५० ३५० ३५० ३५० ३५० ३५० 

वाि लशक्षक िालिम (वार्षयक) वटा  ५ १ १ १ १ १ ५०० १०० १०० १०० १०० १०० 

िेखा िालिम वटा ५ १ १ १ १ १ २५० ५० ५० ५० ५० ५० 
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खेि प्रलशक्षक व्यवथथा (वार्षयक) जना  २० ४ ४ ४ ४ ४ १,००० २०० २०० २०० २०० २०० 

अनुगमन िथा मुपयाङकन १ लनरत िर लनरत िर लनरत िर लनरत िर लनरत िर लनरत िर २५० ५० ५० ५० ५० ५० 

लशक्षक पुरथकार जना २५ ५ ५ ५ ५ ५ २५० ५० ५० ५० ५० ५० 

लवद्यािय लशक्षा पुरथकार वटा २५ ५ ५ ५ ५ ५ ५०० १०० १०० १०० १०० १०० 

थथानीय पाठ्यक्रम लनमायण  वटा १ १ ० ० ० ० ५०० ५०० ० ० ० ० 

अपांग िथा अशक्तहरुको िालग छात्रवृलि एकमुष् ठ १ १ १ १ १ १ १,५०० ३०० ३०० ३०० ३०० ३०० 

जम्मा        ११६,३०० 
२२,३८

० 
२१,६३० २१,०५५ 

२५,५८

० 
२५,६५५ 

ख) थवाथ्य 

प्रलिफि अनसुार प्रमखु कक्रयाकिा 

५ वषयको िक्ष्य पररमाणात्मक िक्ष्य कुि वजटे रु. 

हजारमा 

कायायतवयनको िालग आवश्यक अनमुालनि िागि 

इकाई पररमाण १ २ ३ ४ ५ १ २ ३ ४ ५ 

समुदायमा आिाररि सतिलुिि खानलपन सम्बतिी 

व्यवहार पररवियन वारे जनचेिना काययक्रम  

(वार्षयक) 

पटक ५ १ १ १ १ १ १,५०० ३०० ३०० ३०० ३०० ३०० 

पाठेर्र सम्बतिी वडा थिररय लशलवर जनचेिना 

(पोष् टर, ब्रोसर) पटक ५ १ १ १ १ १ १८,००० ३०० ३०० ३०० ३०० ३०० 

थवयमसेलवका प्रोत्साहन पुथकार ५ जनाका दरिे 

(उत्कृष् ट ५ वडा) जना १२५ २५ २५ २५ २५ २५ १,५०० ३०० ३०० ३०० ३०० ३०० 

लनशुपक आयुवेद िथा योग थवाथ्य लशलवर  वटा ५ १ १ १ १ १ १,१०० २०० २०० २०० २०० ३०० 

लवध्याियमा सने र नसने रोग िथा योगा सचेिना 

काययक्रम लवद्यािय ५ १ १ १ १ १ ५०० १०० १०० १०० १०० १०० 

थवाथ्यकमीका िालग क्षमिा अलभबृकद्द िालिम जना ५० १० १० १० १० १० ५५० १०० १०० १०० १०० १०० 

थवाथ्य काययक्रम सलमक्षा वार्षयक  ३ ३ ३ ३ ३ २५० ५० ५० ५० ५० ५० 

थवाथ्य काययक्रम अनुगमन लनरतिर लनरतिर लनरतिर लनरतिर लनरतिर लनरतिर लनरतिर २५० ५० ५० ५० ५० ५० 

थवाथ्य चौकीमाहरुमा थवाथ्य उपकरण थप  एकमुष् ट १ १ १ १ १ १ २,५०० ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० 

औषिी खररद ढुवानी भण्डारण पटक ५ १ १ १ १ १ ७,५०० १,५०० १,५०० १,५०० १,५०० १,५०० 

एकीकृि नगर थवाथ्य व्यवथथान सुचना प्रणािी 

थथापना र सञ् चािन वटा १ ० १ ० ० ० ५०० ५०० ० ० ० ० 

जम्मा         ३४,१५० ३,९०० ३,४०० ३,४०० ३,४०० ३,५०० 

ग) खानपेानी िथा सरसफाई 

प्रलिफि अनसुार प्रमखु कक्रयाकिा ५ वषयको िक्ष्य पररमाणात्मक िक्ष्य कायायतवयनको िालग आवश्यक अनमुालनि िागि 
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इकाई पररमाण १ २ ३ ४ ५ 

कुि वजटे रु. 

हजारमा १ २ ३ ४ ५ 

खानेपानी योजना पुनलनमायण वटा १० २ २ २ २ २ ५०,००० १०,००० १०,००० १०,००० १०,००० १०,००० 

खानेपानी योजना ममयि सम्भार वटा ५० १५ १० १० १० ५ ४७,५०० ७,५०० १०,००० १०,००० १०,००० १०,००० 

खानेपानी उपभोक्ता सलमलिहरुको संथथागि 

लवकास सम्बतिी िालिम वटा २५ ५ ५ ५ ५ ५ २५० ५० ५० ५० ५० ५० 

पूणय सरसफाई प्रबदयन काययक्रम वटा ५ १ १ १ १ १ १,१०० ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० 

थवच्छ खानेपानी सम्बत िी सचेिना काययक्रम 

(बार्षयक) पटक २५ ५ ५ ५ ५ ५ २५० ५० ५० ५० ५० ५० 

जम्मा           ९९,१०० १८,१०० २०,६०० २०,६०० २०,६०० २०,६०० 

र्) मलहिा िथा वािवालिका र िलक्षि बगय  

प्रलिफि अनसुार प्रमखु कक्रयाकिा 

५ वषयको िक्ष्य पररमाणा त्मक िक्ष्य कुि वजटे 

रु. हजारमा 

कायायतवयनको िालग आवश्यक अनमुालनि िागि 

इकाई पररमाण १ २ ३ ४ ५ १ २ ३ ४ ५ 

नयााँ संरचना, संलविान र देवानी सम्बत िमा 

मलहिा र िलक्षि बगयिाई िालिम वटा ६ २ २ २ २ २ ६०० २०० २०० २०० ० ० 

दलृष् ट लवलहनको िालग गमनलशििा िालिम वटा ५ १ १ १ १ १ ४२० ८० ८० ८० ८० १०० 

अपांगिा भएकाहरुिाई सीपमूिक िालिम वटा ५ १ १ १ १ १ १,३०० २५० २५० २५० २५० ३०० 

मलहिाहरुका िालग व्यवसालयक िथा लसपमूिक 

िालिम वटा ७५ १५ १५ १५ १५ १५ ३,०५० ६०० ६०० ६०० ६०० ६५० 

वािक्िव गठन र सञ् चािन र प्रलियोलगिा वटा २५ ५ ५ ५ ५ ५ ५०० १०० १०० १०० १०० १०० 

ज्येष् ठ नागररक लमिन केतर लनमाणय वटा ५ २ १ १ १ ० ८,००० ४,००० ० २,००० ० २,००० 

वाि लववाह तयूलनकरण अलभयान वटा ५ १ १ १ १ १ ६०० २०० १०० १०० १०० १०० 

वडाथिररय िैंलगक र र्रेिु सहसंा लनमुयि अलभयान वटा १० २ २ २ २ २ १,००० २०० २०० २०० २०० २०० 

अपाङ्गिा भएका अनाथ र सहसंा लपलडिका 

िालग पुनथथापना काययक्रम कोष वटा १ ० १ ० ० ० ५०० ० ३०० २०० ० ० 

ककशोरी लशक्षा वटा ५ १ १ १ १ १ १,००० २०० २०० २०० २०० २०० 

एकि मलहिा थवािम्बन काययक्रम कोष वटा १ १ ० ० ० ० १००० ५०० ५०० ० ० ० 

जम्मा                १७,९७० ६,३३० २,५३० ३,९३० १,५३० ३,६५० 

ङ) दलिि जनजािी िथा िलक्षि बगय 

प्रलिफि अनसुार प्रमखु कक्रयाकिा 

५ वषयको िक्ष्य पररमाणात्मक िक्ष्य कुि वजटे  

रु. हजारमा 

कायायतवयनको िालग आवश्यक अनमुालनि िागि 

इकाई पररमाण १ २ ३ ४ ५ १ २ ३ ४ ५ 
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लवपत न दलिि वािबालिकाका लवद्यािय पोशाक 

लविरण  जना २०० ४० ४० ४० ४० ४० १,२५० २५० २५० २५० २५० २५० 

दलिि िलक्षि र्रेिु सहसंा लवरुद्दको िालिम वटा २५ ५ ५ ५ ५ ५ १,२५० २५० २५० २५० २५० २५० 

व्यवसालयक िथा सीपमूिक िालिम वटा ३५ १० १० १० ५ ० ४०० १०० १०० १०० १०० ० 

दलिि ककशोर ककशोरी लशक्षा काययक्रम वार्षयक  पटक ५ १ १ १ १ १ ५०० १०० १०० १०० १०० १०० 

आकदवासी जनजािी िलक्षि काययक्रम  वटा ५ १ १ १ १ १ २,५०० ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० 

जम्मा                ५,९०० १,२०० १,२०० १,२०० १,२०० १,१०० 

च) युवा िथा खिेकुद 

प्रलिफि अनसुार प्रमखु कक्रयाकिा 

५ वषयको िक्ष्य पररमाणात्मक िक्ष्य कुि वजटे रु. 

हजारमा 

कायायतवयनको िालग आवश्यक अनमुालनि िागि 

इकाई पररमाण १ २ ३ ४ ५ १ २ ३ ४ ५ 

नगरथिररय खेिकुद प्रलियोलगिा सञ् चािन वटा १० २ २ २ २ २ ५,००० १,००० १,००० १,००० १,००० १,००० 

रालष् टय थिरको प्रलशक्षकवाट िालिम सञ् चािन वटा ५ १ १ १ १ १ ५०० १,००० १,००० १,००० १,००० १,००० 

नगर थिरीय कभडय हि लनमायण वटा १ ० १ ० ० ० ५,००० ० ५,००० ० ० ० 

वडा थिररय खेिकुद आयोजना पटक ५ १ १ १ १ १ १,००० २०० २०० २०० २०० २०० 

खेिकुद मैदान लनमायण  वटा २ ० १ १ ० ० २०,००० ० १०,००० १०,००० ० ० 

युवा िलक्षि नेिृत्व लवकास र  आयमुिक िालिम 

काययक्रम  वटा ५ १ १ १ १ १ ५,००० १,००० १,००० १,००० १,००० १,००० 

जम्मा        ३६,५०० ३,२०० १८,२०० १३,२०० ३,२०० ३,२०० 

 

३. भौलिक लवकास पवूायिार 

प्रलिफि अनसुार प्रमखु कक्रयाकिाप 

५ वषयको िक्ष्य पररमाणात्मक िक्ष्य कुि वजटे रु. 

हजारमा 

कायायतवयनको िालग आवश्यक अनमुालनि िागि 

इकाई पररमाण १ २ ३ ४ ५ १ २ ३ ४ ५ 

सडक कािो पत्रे ककमी ५० १० १० १० १० १० १,९०,००० ४०,००० ४०,००० ४०,००० ४०,००० ३०,००० 

सडक ग्राभेि ककमी ५५ १० १० १० १५ १० १,९६,००० ४०,००० ४०,००० ४०,००० ४०,००० ३६,००० 

कच् ची सडक लनमायण  ककमी ६० १० १५ १५ १० १० ६,००० १,००० १,५०० १,५०० १,००० १,००० 

पद मागय लनमायण ककमी ५० १० १० १० १० १० १०,००० २,००० २,००० २,००० २,००० २,००० 

सडक नािी लनमायण ककमी २१ ३ ४ ४ ५ ५ ५८,८०० ८४०० ११,२०० ११,२०० १४,००० १४,००० 

जम्मा        ४,६०,८०० ९१,४०० ९४,७०० ९४,७०० ९७,००० ८३,००० 

वलथि लवकास योजना प्रलिबेदन लनमायण िथा 

कायायतवयन वटा १ १ ० ० ० ० ८०,००० ४०,००० ४०,००० ० ० ० 

जम्मा        ८०,००० ४०,००० ४०,००० ० ० ० 
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थथानीय लवद्युि लविरण  एकमुष् ठ ५ १ १ १ १ १ ५,००० १,००० १,००० १,००० १,००० १,००० 

जम्मा        ५,००० १,००० १,००० १,००० १,००० १,००० 

इतटरनेट सेवा लवथिार सेट ३ १ २ ० ० ० १,८०० ६०० १,२०० ० ० ० 

जम्मा        ११,८०० २,६०० ३,२०० २,००० २,००० २,००० 

 

४. वन वािावरण िथा लवपदू् व्यवथथापन  

प्रलिफि अनसुार प्रमखु कक्रयाकिाप 

५ वषयको िक्ष्य पररमाणात्मक िक्ष्य कुि वजटे रु. 

हजारमा 

कायायतवयनको िालग आवश्यक अनमुालनि िागि 

इकाई पररमाण १ २ ३ ४ ५ १ २ ३ ४ ५ 

थथायी नसयरी लनमायण (७५ हजार लवरुवा) वटा २ १ १ ० ० ० १,००० ५०० ५०० ० ० ० 

सडक ककनारमा बृक्षारोपण वटा ५,००० १,००० १,००० १,००० १,००० १,००० ५,००० १,००० १,००० १,००० १,००० १,००० 

अलिक्रमण भएको वन क्षेत्रको व्यवथथापन र  

लवरुवा रोपण ह.े २५ ५ ५ ५ ५ ५ ८०० २०० २०० २०० २०० ० 

गैर् ह काष् ठ उद्योग थथापना र सञ् चािन वटा ५ १ १ १ १ १ ८,००० २,००० २,००० २,००० २,००० २,००० 

जडीवुटी प्रशोिन केतर पलहचान, लवकास थथापना 

र सञ् चािन वटा ५ १ १ १ १ १ १,३५० १,००० १,००० १,००० १,००० १,००० 

जम्मा        १६,१५० ४,७०० ४,७०० ४,२०० ४,२०० ४,००० 

साँथथागि लवकासका काययक्रम 

सा.व.उ.स.को िालग िेखा िथा अलभिेख 

व्यवथथापन िालिम पटक २५ ५ ५ ५ ५ ५ ८०० २०० २०० २०० २०० २०० 

सामुदायीक वन व्यवथथापन थथिगि अभ्यास पटक २५ १ १ १ १ १ ६,००० १,५०० १,५०० १,५०० १,५०० १,५०० 

वािावरण कदवस पटक ५ १ १ १ १ १ २०० ५० ५० ५० ५० ५० 

जम्मा        ७,००० १,७५० १,७५० १,७५० १,७५० १,७५० 

फोहोर मिैा व्यवथथापन 

प्रलिफि अनसुार प्रमखु कक्रयाकिाप 

५ वषयको िक्ष्य पररमाणात्मक िक्ष्य कुि वजटे रु. 

हजारमा 

कायायतवयनको िालग आवश्यक अनमुालनि िागि 

इकाई पररमाण १ २ ३ ४ ५ १ २ ३ ४ ५ 

फोहोर मैिा व्यवथथापन केतर वटा २ १ १ ० ० ० १,५०० ७५० ७५० ० ० ० 

फोहोरमैिा व्यवथथापनका िालग उपकरण खररद सेट १ १ ० ० ० ० ५०० ५०० ० ० ० ० 

फोहोरमैिा व्यवथथापन सम्वत िी सचेिना 

काययक्रम (वार्षयक) पटक ५ १ १ १ १ १ ४०० १०० १०० १०० १०० १०० 

जम्मा        २,४०० १,३५० ८५० १०० १०० १०० 
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लवपदू् व्यवथथापन 

पलहरो रोकथाम थथान  २५ ५ ५ ५ ५ ५ ७,५०० १,००० २,००० २००० १००० ५०० 

जोलखमपूणय सडकमा वायोइलत जलनयररङ ककमी १० २ २ २ २ २ १२५०० २५०० २५०० २५०० २५०० २५०० 

पानी मुहान संरक्षणको िालग चेिनामूिक 

काययक्रम वटा ५ १ १ १ १ १ २५० ५० ५० ५० ५० ५० 

लवपद पूवयियारी योजना लनमायण  

(पालिका िथा वडा थिर) वटा ६ ६ ० ० ० ० ७०० ५०० ५० ५० ५० ५० 

लवपदको समयमा वथ नको िालग सामुलहक आवास वटा ५ २ २ १ ० ० ११,००० ४,००० ४,००० ३,००० ० ० 

प्राथलमक उपचार िालिम वटा २५ ५ ५ ५ ५ ५ २,५०० ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० 

एम्बुिेत स वटा १ १ ० ० ० ० ५,००० ५,००० ० ० ० ० 

जम्मा               ३९,४५० १३,५५० ९,१०० ८,१०० ४,१०० ३,६०० 

 

५. सथथागि लवकास िथा सशुासन 

प्रलिफि अनसुार प्रमखु कक्रयाकिाप 

५ वषयको िक्ष्य पररमाणात्मक िक्ष्य कुि वजटे रु. 

हजारमा 

कायायतवयनको िालग आवश्यक अनमुालनि िागि 

इकाई पररमाण १ २ ३ ४ ५ १ २ ३ ४ ५ 

वडा कायायिय उपकरण िथा फर्नयचर  सेट ६ २ १ १ २ ० २,५०० १००० १००० ५०० ० ० 

इतटरनेट  िथा सुचना प्रलवलि 

व्यवसथापन (वडा) 
सेट १ १ ० ० ० ० ५०० ५०० ० ० ० ० 

जनप्रलिलनिी िथा कमयचारी िालिम वटा ४ १ १ १ १ ० ५०० १०० १०० १०० १०० १०० 

अनुगमन िथा मुपयाङकन िालिम वटा ४ १ १ १ १ ० १,००० २०० २०० २०० २०० २०० 

अनुगमन िथा मुपयाङकन काययक्रम वटा ४ १ १ १ १ ० २,५०० ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० 

सावयजलनक सुनुवाई िथा िेखा पररक्षण  वटा ४ १ १ १ १ ० १,००० २०० २०० २०० २०० २०० 

ऐन लनयमको लनमायण वटा 

आवश् यक्ता 

अनुसार 

आवश् यक्ता 

अनुसार 

आवश् यक्ता 

अनुसार 

आवश् यक्ता 

अनुसार 

आवश् यक्ता 

अनुसार 

आवश् यक्ता 

अनुसार ५०० १०० १०० १०० १०० १०० 

जम्मा         

८,५०० २६०० २१०० १६०० ११०० ११०० 
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अनसुचूी ५ – रणनलैिक योजनाहरु 

 

क्र.स. काययक्रम पररणाम 

िागि 

अनमुान  

(रु हजारमा ) 

प्राथलमकीकरण 

भौलिक पबूायिार       

सडक       

१ 
गौरादह बजारबाट हााँसखोरा हुदै 

नगरपालिकासम्म कािो पत्रे गने  
२.५ कक.मी   १ 

२ 
थवामी चोक-चप्रामारी- दामुना हुदै ससलंर्या ढव्बा 

हुदै हुिाकी सम्म कािो पत्रे  
१२ कक.मी   २ 

३ 
वडा नं. ३ खरेिडााँडाबाट दिुािी हुदै गौरीगञ् ज 

वडा नं. ३ खानेपानी सम्मको सडक कािो पत्रे गने  
२०कक.मी   २ 

४ 
बैगुतिुराबजारदेलख वडा नं. ९ को पूवय कुलतजवारी 

जाने सडक कािो पत्रे  
६ कक.मी    ३ 

५ 

नपा भवन वडा नं. २ बाट वडा २ वरिमलभट्टा 

अलिकारी टोि हुदै सोिमारी बैगुनिुरा जाने सडक 

सम्म कािो पत्रे  

४ कक. मी    १ 

६ 
ककथ ने खोिामा पक्की पुि लनमायण गने ( वडा १ र २ 

) अलिकारी टोि । 
७० मी   १ 

७ 
चैत्र चोक दलक्षण गौरीया खोिामा पक् की पुि 

लनमायण गने  
२५ लमटर   २ 

८ 

थकूिचन बजार, चप्रामारी, बैगुनिुरा बजार, 

दामुना, डुदााँमारी, गैिडुधवा , चप्रामारी, गौरादह 

बजार क्षेत्र लभत्र ड्रेन सलहि कािो पत्रे गने  

२२ कक.मी   २ 

९ नगर चक्रपथ लनमायण गने  ७० कक.मी   ३ 

१० चक्र पथमा पने ५ पक्की पुि लनमायण  ५   ३ 

११ चक्र पथमा पने १० किवटय लनमायण  १०   २ 

 

बैगुनिुरा बजार उिरबाट ककथ ने खोिा, इटाभट्टा 

दलक्षणबाट दहिु, हााँसखोिा, लिमलिमे, गुराश 

चौक, मसानर्ाट, मझुवा, डोरामारी, चप्रामारी 

हुाँदै औिोलगक ग्राम जोडने पवूय पलश् चम सडक 

कािोपत्रे गने 

१५ ककलम  १ 

जम्मा       

ढि लनकास       

१ 
ठकठके पूवय वडा नं. ७, पयाण्डकफपड साइड लनमायण 

गने  
१.५ लवर्ा     

१ सबै वडाका बजारका नािी व्यवलथथि गन े २७ कक.मी     
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२ 
लडपु चोक गौरादह बजार १, २ र ३ मा ड्रने 

लनमायण गने  
५ कक. मी     

जम्मा       

खानपेानी िथा सरसफाई       

१ सवै वडामा पाइप िाइन लवथिार गन े     १ 

२ 
लमटर जडान िथा पयाव टेष् ट सलहि खाने पानी 

संचािन गने  
    १ 

३ नगरपालिका लभत्र ट्याङकी लनमायण  ४ वटा   १ 

४ 
िागि सहभागीिामा गररविाई लनशुपक लमटर 

जडान 
२०० वटा   १ 

५ मुयय बजार क्षेत्रमा सावयजलनक शौचािय २० वा   १ 

६ जनचेिना काययक्रम ९ वटा   २ 

७ पूणय सरसफाई प्रबदयन काययक्रम ९ वटा   १ 

८ 
थवच्छ खानेपानी सम्बत िी सचेिना काययक्रम 

(बार्षयक) 
९  वटा   १ 

जम्मा        

  सचंार प्रणािी     

१ सबै वडामा 4G टावर लनमायण गने   ४५०० १ 

जम्मा   ४५००   

  लबद्यिु सवेा       

१ रालष् िय प्रसारण िाई प्रत्येक वडामा जोड्ने   ७००० ३ 

  जम्मा   २४०७०००   

  ससचंाई       

१ 
मालथपिो ककथ ने  नहरबाट शाखा लवथिार गने ( 

वडा नं. १, २ र ३ ) 
      

२ 
वडा नं. ९ मा कतकाई लसचाई आयोजना लवथिार 

गने 
      

३ 
रामचतरे ससंचाई आयोजना सुिार गरी लवथिार 

गने ( वडा नं. ४ ) 
      

४ 
थवीचबाट चपने लडप बोररङ ९ वटै वडामा 

पररयोजना सचंािन गने 
९ वटा     

५ 
ककसानिाई अनुदानमा पानी िात ने मोटर लविरण 

गने  
      

जम्मा   १६२८००   

  वथिी व्यवथथान       

१ 

एकककृि वथिी लवकास ( वडा नं. १, २, ३, ५, ६, 

७ र ९) गने र र्र जग्गा नभएका ४५ पररवारिाई 

जग्गा व्यवथथापन रगी वथिी बसाउने 

६ ३०००० ३ 
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२ थमाटय लसटीको सम्भाव्यिा अध्ययन गने  १     

३ वसपाकय  १,२ र ३ वडा मध्ये एकमा  १ ३००० ३ 

४ दामुनामा १ वसपाकय  लनमायण गने  १     

५ गैिडुव्बामा १ वस पाकय  १ ३००० ३ 

६ लवपत निाई आवास लनमायण  ३००० र्र     

७ प्रत्येक वडामा १ खुपिा क्षेत्र ( उद्यान) लनमायण गने ९ २००० ३ 

८ सलपङ कम्प्िेक्स लनमायण १ २५०० ३ 

जम्मा   १३५००   

  उजाय लवकास       

१ सम्भालवि वायोग्यास उत्पादन   २१००  ३ 

२ सम्भालवि सौयय उजाय उत्पादन गन े   ५००००  ३ 

  जम्मा       

  सामालजक लवकास       

  लशक्षा लवकास       

१ 
लवद्यािय भवन लनमायण- गौरादह जनिा मा.लव. 

वडा नं. -१  
१     

२ जनज्योिी मा.लव. वडा -६, भवन लनमायण  १     

३ लवद्यािय भवन लनमायण- अमर  मा.लव. वडा न.ं -२ १     

४ 
लवद्यािय भवन लनमायण- भरकिी मा.लव. वडा नं. 

-५ 
१     

५ 
प्रालवलिक क्याम्पस थथापना (Bachelor and 

Farmacy and Biomedical Engineering) 
१     

  जम्मा   ६५९००   

  थवाश् ्य        

१ १५ शैयाको नगर अथपिाि वडा नं. १ १ ३५००० २ 

२ 
सब ैथवाथ्य चौकीमा कम्पाउण्डवाि सलहि 

व्यवथथापन गने  
९     

३ 
गौरादह ९ मा भेटनरी रटलचङ अथपिाि लनमायण 

गने  
१     

४ गौरादहमा आाँखा हथपिाि लनमायण गने  १     

५ पालिकामा १ एम्बुिेतसको व्यवथथा गन े   ८००० १ 

६ प्रत्येक वडामा वर्थयङ सेतटर लनमायण गने ८ वटा ३५०० १ 

जम्मा       

  क्षमिा लवकास       

१ 
लसपमुिक बार्षयक िालिम कदई िलक्षि बगयिाई 

आत्म लनभयर बनाउन े
  ५५० २ 
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२ 
नगदे वािी सम्बतिी िालिम कदई आत्मलनरभर 

बनाउन े
  ४५० २ 

  िैंलगक समानिा र सामालजक समाबेलसकरण   ४६० २ 

१ 
िैलगक सहसंा सम्बलति पुरुष मलहिा दवुैिाई 

चेिनामुिक काययक्रम सचंािन गने 
  ४१० २ 

२ 
लपछलडएका मलहिािाई िालिम कदई  आत्म लनभयर 

बनाउन े
  ६५० २ 

३ 
िलक्षि समुदायका िालग आत्मलनभयर बनाउन 

आयमुिक काययक्रम संचािन गने 
  ३५०० २ 

जम्मा   ६०२०   

  िमय सथकृलि किा र सालहत्य       

१ प्रालव िहमा मािृ भाषामा पठनपाठन संचािन गने लनलिगि १२०० ३ 

२  
सतथाि जािीको संथकृलि सरंक्षण गनय गौरादह 

बजारमा भवन लनमायण गने  
१     

३ जालिय साथकृलिक काययक्रम चंचािन गने   ९५० ३ 

जम्मा   २१५०   

३ बसाईसराई       

१ वसाई सराई रोक् न थथानीय उद्योग थथापना गन े   २०००० ३ 

जम्मा   २००००   

  मानब ससंािन र लवकास       

१ कम्युटर िालिमको व्यवथथा गने   १२५० ३ 

२  सुचना प्रलवलि सम्बत िी िालिम कदने   ४५० ३ 

जम्मा   १७००   

  खिेकुद लवकास       

१ 
प्रत्येक वडामा खेि मैदान र कफटनेस सेतटर लनमायण 

गने  
९ वटा   

  

२ 
जनिा मा.लव. प्राङगणमा नगरथिररय कभडय हि 

सलहि खेि मैदान लनमायण गने  
१ वटा   

  

२ नगर थिररय कक्रकेट मैदान लनमायण गने  १     

  आर्थयक लवकास ( कृलष )       

१ कृलष उपज संकिन केतर थथापना   ३९०० १ 

२ लचथयान केतर लनमायण (दामुना बजार) १     

३ कृलष लवउ लबजन प्रशोिन केतर  १     

४ सबै वडामा बाख्रा, भैसी र माछा व्िक बनाउन े २७ वटा     

५ ग्वािडुधबा वडा -७, दाउत ना पशु वजार वडा -६        

६ कृलष उपज  केतर थोक वजार वडा नं. ६       

७ पालिका थिररय अगुवा िथा व्यवसालयक िालिम   १००० २ 
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८ कृषक भ्रमण आयोजना र िालिम   २१०० २ 

९ कृलष प्रलवलिकहरुको िालिम   १३०० २ 

१० कृलष मेिा आयोजना   ६०० १ 

११ 
दामुना वजारमा Livestock Collection and 

Distribution केतर लनमायण गने  
१     

१२ प् िालष् टक टनेि   ५०० २ 

१३ अगायलनक खेिी िालिम प्रबदयन   ६०० २ 

१४ फिफुि नसयरी थथापना िथा र संचािन   ९०० ३ 

१५ पशु गभायिारण केतर थथापना   ११५० २ 

१६ 
पशुपािन समूह वा फामयिाई उत नि जािको रााँगा 

वोका लविरण 
  ८०० १ 

१७ अगुवा पशुपािक कृषक िलक्षि िालिम    ४५० २ 

१८ युवा िलक्षि उत नि गाई भैसी फामय अनुदान   १४५० १ 

१९ 
गोष् ठी संचािन ( पशु लवमा, फ्िु, सफा दिु 

उत्पादन 
  ५०० १ 

२० पशु थवाथ्य पररक्षण िथा खोप लशलवर   ५५० २ 

२१ मासु पररक्षण प्रयोगशािा थथापना   २१०० २ 

२२ 
पशु प्रालवलिक िालिम िथा अतय क्षमिा लवकास 

काययक्रम 
  ७०० १ 

२३ पशु उपचार सेवा िथा काययक्रम एकमुष् ठ    ३५० १ 

२४ गौरादह ३ मा सामुदालयक भकारी केतर बनाउने    

जम्मा   २५५६०   

  पययटन लवकास       

१ 
वडामा १/ १ वटा लचपडे्रन पाकय  र कफटनेट सेत टर 

लनमायण गने  
९ वटा     

२ गौरादह पययटककय पोखरी लनमायण  ११ लवर्ा     

३ हािी डुव्वा लसमसार लनमायण, वडा नं. ९ १     

जम्मा   ६२०००   

  उद्योग व्यवसाय       

१ औद्योलगक ग्रामको सम्भाव्यिा अध्ययन गने  १     

२ उद्यम लवकास कोष थथापना   ९५०० २ 

३ वडा नं. ६, ७ र ९ मा उद्योग थथापना गने  ३     

४ उद्योग संभाव्यिा अध्ययन   ३००० २ 

५ िर्ु उद्योग गाउाँ  थथापना    ५००० २ 

६ उद्यमीहरुको िालग अध्ययन भ्रमण    २००० ३ 

७ प्रालवलिक लसप लवकास िालिम   १००० १ 
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८ उद्योग प्रबद्दयन काययक्रम   ५०० ३ 

९ 

िि ुउद्यमीहरुका िालग साझा सुलविा केतर 

थथापना 
  २००० २ 

१० व्यापारीका िालग क्षमिा लवकास िालिम   ५०० ३ 

जम्मा   ४५५००   

  बैंक िथा लवलिय लवकास       

१ व्यवसायीका िालग क्षमिा लवकास िालिम   १००० २ 

२ थिरोत निी िालिम िथा प्रलवलि सहयोग   ७०० २ 

३ सहकारी िथा लवलिय संथथा सम्बलत ि बृहि गोष् ठी   ५०० २ 

४ 
सहकारी संथथाहरुको ि्याकं संकिन िथा 

डाटावेस र अद्याविीकरण 
  २५०० २ 

५ सवै वडामा रेलमट सेवा संचािन गन े   ४००० १ 

जम्मा   ८७००   

  उपभोक्ता सलमलिको लवकास       

१ 
सावउसको िालग िेखा िथा अलभिेख व्यवथथापन 

िालिम 
  १००० २ 

२ सामुदायीक वन व्यवथथापन थथिगि अभ्यास   ५०० २ 

३ वािावरण कदवस   ६०० ३ 

जम्मा   २१००   

  साँथथागि लवकास       

१ सबै वडामा सुचना प्रलवलिको लवकास   २००० २ 

२ गौरादह १ मा  ईिाका प्रहरी कायायिय लनमायण  १     

३ नपाको सभाहि लनमायण        

४ कमयचारी आवास भवन लनमायण १ २००००० १ 

५ कमयचारीको िालग क्षमिा लवकास िालिम   १००० २ 

६ जेष् ठ नागररक लमिन केतर  १     

७ जनप्रलिलनिी िथा कमयचारी िालिम   ५०० २ 

८ अनुगमन िथा मुपयाङकन िालिम   ६०० १ 

९ ऐन लनयमको लनमायण   १००० १ 

जम्मा   २०७२००   

  लवपद व्यवथथापन, रोकथाम र वािावरण       

१ 
लवपद पूवयियारी योजना लनमायण ( पालिका िथा 

वडा थिर) 
  १००० २ 

२ लवपदको समयमा वथ नको िालग सामुलहक आवास   १००००० २ 

३ 
थथायी नसयरी लनमायण (३० हजार लवरुवा र फुिहरु 

रोप् नको िालग) 
  १००० ३ 

४ सडक ककनारमा बृक्षारोपण   ५०० २ 
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५ 
अलिक्रमण भएको वन क्षेत्रको व्यवथथापन र  

लवरुवा रोपण 
  ५००० २ 

६ 
जडीवुटी प्रशोिन केतर पलहचान र अध्ययन, 

लवकास थथापना र संचािन 
  २५०० ३ 

७ 
सबै चौकहरुिाई गोिकार वररपरर बार् हैमास 

फुलिरहन ेफुि िगाउन े
   

जम्मा   ११००००   

  नदी कटान र रोकथाम       

१ रिुवा खोिा िटबति गने        

२ 
दामुना खोिा, गौरीया खोिा, रामचतरे खिामा 

िटबति लनमायण 
४० कक.मी     

३ 

रामचतरे खोिामा ५५ ककलम िटबति गरी खोिा 

ककनारको दवुैलिर कोररडोर लनमायण गनय गुरुयोजना 

िजुयमा गन े

   

जम्मा   ९५०००   

 


