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िन्तव्य 

नगरका जनताको िबैभन्दा सनकटको िरकारका रुपमा स्र्ानीय शािन िंचािन र व्यिस्र्ापनका िासग नयााँ अनभुिका 

िार् अगासि  बसिरहकेो छ । सिद्यमान काननुी तर्ा नीसतगत व्यिस्र्ाका असतररक्त िाधन र स्रोतको िीमासभत्र रहरे 

शािन िंचािन र व्यिस्र्ापन चनुौतीपरू्थ कायथका रुपमा दसेिएको छ । जनतािे प्राप्त गने िेिा िसुिधािाई सछटो, 

छररतो र प्रभािकारी बनाई िंघीय प्रर्ािीको िदुृिीकरर्, दीगो शासन्त, िशुािन, सिकाि र िमसृद्धको आकांक्षा परूा 

गने सदशामा महत्िपूर्थ सजम्मेिारी नगरपासिकामा रहकेो छ । स्र्ानीय तहमा अन्तरसनसहत असधकार तर्ा असधकारको 

बााँिफााँि र कायथिम्पादन िम्बन्धी सिषयिाई सिद्यमान कानुनी तर्ा नीसतगत व्यिस्र्ािे रेिांकन गरेको छ । नगरको 

सिकाििाई अगासि बिाउन सिना योजना िम्भि नहुने भएको र नगरको मागथसनथदेशन गनथ यि नगरिे प्रर्म एकीकृत 

शहरी सिकाि योजना तयार गररएको छ ।   

नगरको पसहिो प्रयािको रुपमा तयार भएको यो दस्तािेज आगामी १५ बषथको िासग तजुथमा गररएको छ । एकीकृत 

शहरी सिकाि योजना तयारीका चरर्हरुमा िबै तह र तप्काका नगरिािी तर्ा सिषय सिज्ञहरुको िहभासगतामा तयार 

भएको छ । सिसभन्न चरर्मा असभमुिीकरर्, कायथयोजना तजुथमा, िस्तसुस्र्सत सिशे्लषर् तर्ा एकीकृत शहरी योजना 

तजुथमा सिस्ततृ कायथशािा, मस्यौदा प्रस्ततुी तर्ा िुझाि िंकिन कायथशािा चरर्बद्ध रुपमा िंचािन गरी 

िहभासगतामिूक प्रसिया बमोसजम यो एकीकृत शहरी सिकाि योजना तजुथमा गररएको छ । नगर िभा तर्ा कायथपासिका 

पदासधकारी, कायाथियका कमथचारी, स्र्ानीय राजनीसतक दिहरू, अगिुा तर्ा सिषयसिज्ञहरु तर्ा अन्य 

िरोकारिािाको िसिय िहभासगता िसुनसित गरी एकीकृत शहरी सिकाि योजनािाई िहभासगतामिूक, िमािेशी र 

नसतजामूिक बनाउने प्रयाि गररएको छ । योजना तजुथमा प्रसियामा जस्तै बासषथक योजना र बजेट माफथ त कायाथन्ियनमा 

िमेत िम्बसन्धत िबैको िहयोग प्राप्त हुन े र योजनामा प्रस्तासित श्रोत प्रके्षपर् अनिुार स्रोत पररचािन हुने अपेक्षा 

रासिएको छ । यि योजनािे सिएको दरुदृसि, िक्ष्य, उद्दशे्य, रर्नीसत तर्ा कायथनीसत तर्ा प्रमिु कायथिम परुा गनथ 

िबैको िार् र िहयोग नगरिे पाइरहने छ भन्ने आशा रािेको छु ।  

अन्त्यमा, सिद्धार्थनगर नगरपासिकाको यि प्रर्म एकीकृत शहरी सिकाि योजना तजुथमा कायथमा िहयोग गनुथ हुने नगर 

िभा तर्ा कायथपासिकाका पदासधकारी एिं कमथचारी, सिषयगत िसमसत, स्र्ानीय राजनीसतक दिहरू, अगिुा तर्ा 

सिषयसिज्ञहरु, िरोकारिािा सनकाय, सदगो सिकाि श्रोत व्यसति, परामशथदाता िंस्र्ा ररिाथक -रारा- कासिका जे सभ 

िम्बसन्धत सिषयसिज्ञिाई धन्यिाद व्यक्त गदथछु । 

हरर प्रिाद असधकारी 

नगर प्रमिु 

अिार २०७७ 
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िन्तव्य 

स्र्ानीय िरकारका रुपमा नगरपासिकािे नेपािको िंसिधान र तत्िम्बन्धी नीसतगत व्यिस्र्ा बमोसजम िेिा प्रिाह 

तर्ा सिकाि सनमाथर् माफथ त ्जन आकांक्षा िम्बोधनको ऐसतहासिक सजम्मेिारी निसनिाथसचत जनप्रसतसनसधहरूमा रहकेो 

छ । िंघीय शािन व्यिस्र्ाको रुपमा स्र्ानीय तह, प्रदशे र िंघ माझ िमन्िय, िहकायथ र िहअसस्तत्िको सिद्धान्तका 

आधारमा शािन िंचािनको अपेक्षा गररए जस्तै स्र्ानीयस्तरमा पसन सनिाथसचत पदासधकारी, सिषयगत शािा, 

िमदुायमा आधाररत िंस्र्ा, स्र्ानीय िमदुाय, सनजी क्षेत्र र सिकाि िाझेदार तर्ा गैिििाँगको सनकटतम िहकायथ र 

िमन्ियबाट अपेसक्षत पररितथन िसुनसित हुने सिश्वाि गनथ िसकन्छ । स्र्ानीय िरकार िंचािनको बसियो आधार तयार 

गरी िेिा प्रिाह र सिकाि सनमाथर् प्रभािकारी गराउन नगरपासिकाको िमग्र पक्षको क्षेत्रगत सिकाििाई एकैिार् 

अगासि बिाउन एकीकृत शहरी सिकाि योजना  तयार गनुथ अत्यन्त महत्िपरू्थ कायथ हो । यही कुरािाई स्र्ानीय िरकार 

िञ्चािन ऐन २०७४, नेपाि िरकारिे नीसतगत  सनर्थय र मागथदशथनका आधारमा िचेत िमेत गराएको छ ।   

अन्त्यमा, सिद्धार्थनगर नगरपासिकाको यि प्रर्म एकीकृत शहरी सिकाि योजना तजुथमा कायथमा िहयोग गनुथ हुने नगर 

िभा तर्ा कायथपासिकाका पदासधकारी एिं कमथचारी, सिषयगत िसमसत, स्र्ानीय राजनीसतक दिहरू, अगिुा तर्ा 

सिषयसिज्ञहरु, िरोकारिािा सनकाय, सदगो सिकाि श्रोत व्यसति, परामशथदाता िंस्र्ा ररिाथक -रारा- कासिका जे सभ 

िम्बसन्धत सिषयसिज्ञिाई धन्यिाद व्यक्त गदथछु । 

 

उमा काफ्ि े

उप  प्रमिु 

अिार २०७७ 
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भूविका 

िंघीय शािन व्यिस्र्ा अनिुार जनताको िबैभन्दा नसजकको िरकारका रुपमा रहकेो स्र्ानीय िरकारिे िमसृद्ध र 

िशुािनको जनआकांक्षा परुा गने प्रयाििाई सदशासनदेश गनथ एकीकृत शहरी सिकाि योजना तजुथमाको आिश्यकता 

रहकेो छ । िार्ै नेपािको िंसिधान र काननु बमोसजम स्र्ानीय तहिे आफ्नो असधकार के्षत्रका सिषयिाई िमेट्ने गरी 

स्र्ानीय तहको आसर्थक िामासजक सिकािको िासग एकीकृत शहरी सिकाि योजना तजुथमा गनुथ पने व्यिस्र्ा रहकेो छ 

। नेपािको िंसिधान बमोसजम स्र्ानीय तहिाई प्राप्त असधकार एिं काननू बमोसजम स्र्ानीय तहको योजना तजुथमा 

िम्िन्धी सजम्मेिारी तर्ा असधकारिाई मनन ्गरी िंघीय शािन व्यिस्र्ा अनिुार राज्यको पनुस्र्ापना पसछ स्र्ानीय 

िरकारको रुपमा स्र्ासपत यि सिद्धार्थनगर नगरपासिकािे पसहिो प्रयािको रुपमा प्रर्म एकीकृत शहरी सिकाि योजना 

(२०७७/०७८ –२०९१/०९२) तजुथमा गरेको छ ।  

एकीकृत शहरी सिकाि योजना तजुथमा प्रसियामा नगरपासिकाको सिकािको ितथमान अिस्र्ा अध्ययन तर्ा सिशे्लषर् 

गरी नगरपासिकाको िमसिगत सिकाि िासग दरुदृसि, िक्ष्य, उद्दशे्य, रर्नीसत तर्ा कायथनीसत तर्ा प्रमुि कायथिम 

तजुथमा गररएको छ । यि योजनािे नगरपासिकाको िमग्र तर्ा योजनािद्ध सिकािका िासग गनुथपने कायथको मागथदशथन 

तर्ा नसतजा अनगुमन र प्रभाि िेिाजोिाको िासग आधार प्रदान गनुथका िार्ै आगामी १५ िषथको मागथसचत्र तयार 

गरी त्यिका िासग श्रोत पररचािनको योजना िमेत तय गरेको छ । यि एकीकृत शहरी योजनाको आधारमा 

मध्यमकासिन िचथ िंरचना र मध्यमकासिन िचथ िंरचनाको आधारमा बासषथक बजेट तर्ा कायथिम तयार गरी सनधाथररत 

प्रसिया अनिुार बासषथक योजनाको कायाथन्ियन, नसतजाको अनगुमन तर्ा प्रगसत मापन एिम ् अिर र प्रभािको 

िेिाजोिा गरी योजना कायाथन्ियन िसुनसित गररनेछ ।    

अन्त्यमा, सिद्धार्थनगर नगरपासिकाको यि प्रर्म एकीकृत शहरी सिकाि योजना तजुथमा कायथमा िहयोग गनुथ हुने नगर 

िभा तर्ा कायथपासिकाका पदासधकारी नगरका कमथचारी िार्ीहरु, सिषयगत िसमसत, स्र्ानीय राजनीसतक दिहरू, 

अगिुा तर्ा सिषयसिज्ञहरु, िरोकारिािा सनकाय, सदगो सिकाि श्रोत व्यसति, परामशथदाता िंस्र्ा ररिाथक -रारा- 

कासिका जे सभ िम्बसन्धत सिषयसिज्ञिाई धन्यिाद व्यक्त गदथछु । 

 

तलु्िीराम मरािीनी 

प्रमिु प्रशािकीय असधकृत 
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कायथकारी साराांश 

भैरहिा नगर पञ्चायत िन १९६७ मा स्र्ापना भएको सर्यो र भगिान गौतम बदु्धको नाममा िन १९७७ मा यि नगर 

पञ्चायतको नाम सिद्धार्थनगर नगर पञ्चायत पररितथन गररयो । बहुदि प्रासप् तका िासग िन १९९० भएको 

जनआन्दोिन पश् चात यिको नाम सिद्धार्थनगर नगरपासिका रहन गयो । यो रूपन्दहेी सजल्िाको िदरमकुाम पसन हो । 

   

रुपन्दहेी सजल्िाको दसक्षर्ी भागमा रहकेो सिद्धार्थनगर नगरपासिका नेपाि भारत िीमा नाकामा रहकेा पााँच प्रमिु 

प्रिेशद्वार मध्ये एक हो । यो एक महत्िपरू्थ व्यापाररक तर्ा औद्योसगक शहरको रुपमा पसन पररसचत छ । भगिान गौतम 

बदु्धको जन्मस्र्ान िसुम्बनी जाने यो प्रिेशद्वार हो । यिैिे यो अन्तराथसरिय पयथटकहरु तर्ा बैदसेशक व्यापारको िासग 

प्रमिु स्र्िगत नाका हो । सिद्धार्थनगरबाट िसुम्बनी २२ सकिोमीटर पसश् चममा पदथछ । यी यस्तै कारर्बाट िमयको 

गसत िाँगै सिद्धार्थनगर िमशः सिस्तार हुाँद ै गईरहकेोछ । सिस्तार हुने प्रिसृत सछटो सछटो तिरिे भएकािे शहरी 

िसुिधाहरुमा यस्को प्रभाि पद ैगईरहकेोछ । यिैिे शहरहरुको पनुिंरचना र सनमाथर् गने उपयकु्त योजनाको आत्मपरीक्षर् 

गने यो िही िमय हो ।  नेपािका शहरहरुको शहरी योजना सनमाथर्का िासग एकीकृत कायथ योजना र आिसधक 

योजनाहरु भए तापसन सयनीहरुमा िमाज तर्ा शहरको बहुपक्षीय आयाम अाँगाल्न नितने जस्ता अझै सनकै कमीहरु छन् 

।     
 

सिद्धार्थनगर नगरपासिकामा बासषथक २.२% को उच्च दरमा शहरीकरर् बसृद्ध भइरहकेो छ । जनिंख्या बसृद्ध तर्ा 

अप्रत्यासित जििायकुो अिस्र्ाका कारर् िेती योग्य जमीनमा आएको कमी र बजारमा रहेको प्रसतस्पधाथमा भई रहने 

पररितथनिे कृसष के्षत्र िमस्याग्रस्त छ । सिद्धार्थनगरको जनिंख्या २०३५ मा १,०७,०२५ पगु्ने प्रके्षपर् गररएको छ । 

यस्का कारर् सनम्न सिसित धेरै चनुौतीहरु सिद्धार्थनगरका िासग दिेा परेका छन ्। 

 

योजना तर्ा सिन्िय वबनाको शहरी बृवद्ध 

जर्ाभािी गररएको शहरी बसृद्धिे प्राकृसतक तर्ा मानिीय िातािरर्मा ह्राि परु् याएकोछ । िारांशमा भन्दा, शहरमा 

योजनाबद्ध आिाि सनमाथर्मा अिर परु् याएको, ििक, िानपेानी, िि तर्ा फोहोर मैिा िंकिन िगायत अन्य धेरै 

िेिाहरुको अपयाथप् तता बिाएकोछ । यस्िे गदाथ सिद्धार्थनगर नगरपासिकाको िौन्दयथमा ह्राि ल्याउन र प्राकृसतक 

अिन्तिुन बिाउन िघाउ पगु्न गएकोछ ।  

 

अपयाथप् त यातायात तर्ा पूिाथधार सम्बन्धी सेिाहरु  

सिसभन्न रुटमा िािथजसनक यातायात िेिा छैन । त्यिैिे जनताहरु व्यसक्तगत िाहन भािामा सिन बाध्य छन। िाईकि, 

ररतिा तर्ा व्यसक्तगत कार तर्ा मोटरिाईकि ििकमा सनकैमात्रामा चसिरहकेािे िासफक भीि र िाय ुप्रदषुर् बिेको 

छ । फोहोर मैिा व्यिस्र्ापन, ििक िञ्जाि, िानेपानी तर्ा ििको व्यिस्र्ा जस्ता िसुिधा तर्ा िेिाहरु अपयाथप् त 

छन ्। जस्िे गदाथ सिद्धार्थनगर नगरपासिकािाई यी के्षत्रहरुमा िेिा िसुिधा प्रदान गनथ कठीनाई भईरहकेोछ ।     
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अपयाथप् त आिास अिस्र्ा 

आिाि सिकाि पयाथप् त छैन । आिाि सिकाि र जनतािीचको िामदुासयक िसुिधाहरय िीच बेमेि छ ।  शहरमा झपुि 

बस्तीहरुको उदय भईरहेकोछ ।  

 

िातािरणीय गुणिा बढ्दो ह्रास 

िन तर्ा नदी नसजक जर्ाभािी तिरिे फोहोर र्पुानुथ, िण्िा िोिा तर्ा घागरा िोिामा सिधै िि समिाउन,ु प्राकृसतक 

बनािटमा असतिमर् हुन,ु कच्ची ििकका कारर् धिुो हुन,ु िलु्िा सदिा बस्न ुर औद्योसगक प्रदषुर् नै सिद्धार्थनगरका 

िातािरर्ीय प्रदषुर्का मखु्य स्रोतहरु हुन । िाय ुप्रदषुर्का मुख्य कारक बि्दो रुपमा ििेुका किकारिानािाई सिन 

िसकन्छ । सिसभन्न स्र्ानहरुमा घरबाट सनस्कने फोहोर मैिा घर बासहर फाल्ने गरेकोछ जनु फोहोर मैिा व्यिस्र्ापनको 

मखु्य िमस्या हो ।     

 

सँस्र्ागत क्िताको अभाि 

स्र्ानीय प्रशािसनक िंरचनाको आधारमा हाि कमथचारीहरु अपयाथप् त भएको दसेिन्छ। िार्ै सिसजटि प्रयोगको कमीिे 

पसन िेिा प्रिाहको प्रभािकाररतामा बाधा परु् याएको दसेिन्छ ।   

 

प्रविया/विवध  

बि्दो सिकािको िााँचािाई यो सिद्धार्थनगरको १५ बषे एकीकृत शहरी सिकाि योजनाि ेशहरी योजनाको औजारको 

रुपमा िघाउ परु् याउनेछ । यो योजना तयार पानथ स्र्िगत गहन अध्ययन अनिुन्धान गररएको सर्यो । पसहिेको आिसधक 

योजनाको आधारमा अध्ययन र तथ्याङ्क िंकिन गनुथका िार्ै सिद्धार्थनगरको ितथमान अिस्र्ा झल्काउने नगर 

पाश्वथसचत्रका िासग स्र्िगत अध्ययन र ििा तहमा छिफि गररएको सर्यो । त्यि पसछ एकीकृत शहरी सिकाि योजना 

बनाउनका िासग दीघथकािीन िोच तयार गररएको सर्यो । सिद्धार्थनगरका िबि तर्ा कमजोर पक्षहरुको पसहचान गनथका 

िासग िबि पक्ष, कमजोर पक्ष, अििर र चनुौतीहरुको सिश् िषेर् गररएको सर्यो । यस्को आधारमा नै िंभासित  प्रिसृत 

अध्ययन, स्र्ासनक, सििीय तर्ा आसर्थक सिश् िषेर् गरी सिसभन्न रर्नीसतक क्षेत्रहरुको सिषयगत उद्दशे्य तय गररएको 

सर्यो । तासकथ क िााँचा पद्धसतमा आधाररत योजना तर्ा कायथिमहरु तयार गररएको र सििीय योजनाका िासग प्रत्येक 

क्षेत्रका सिसभन्न सियाकिापहरु पसहचान गररएको सर्यो ।  

 

सिद्धार्थनगरको एकीकृत शहरी सिकाि योजनाको अिधारर्ािे सिश् िभरका  सिश् िव्यापी पयथटन तर्ा हररत शहरिाई 

अाँगािेकोछ । सिद्धार्थनगरमा सनमाथर्ाधीन अन्तररासरिय सिमानस्र्ििे पयथटकहरुिाई सिधै गौतम बदु्धको जन्मस्र्ि 

िसुम्बनीमा आउन िघाउ परु् याउनेछ । हररत शहर र गौतम बदु्धको जन्मभसूमको रुपमा सिद्धार्थनगरिाई पररसचत 

गराउनका िासग हररयािी बिाउने, कम काबथन सबिजथन गने यातायात तर्ा पयाथप् त भौसतक िंरचना िधुारमा उपयुक्त 

िगानीको आिश्यकता पदथछ । 
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प्रस्तावित योजनाका सारसांके्प 

यि योजनाको उद्दशे्य एउटा मागथ सनदशेन गने दस्तािेज बनाउने हो जस्िे िातािरर्का सहिाबिे सदगो, िामासजक 

सहिाबिे िमािेशी तर्ा िन्तसुित िमाज बनाउने हो जहााँ भौसतक, िामासजक तर्ा आसर्थक िंरचना भएको हुन्छ । 

सिसभन्न क्षेत्रमा िमािेश गररएका िबै सियाकिापहरु सदघथकािीन िोच “ पयथटन, उद्योग, व्यिसाय र वशक्ा हराभरा 

बुद्धभूवि वसद्धार्थनगरको इच्छा ” प्राप् त गनथ  पररिसक्षत छन ्।  

 

नेपाि िरकारको हािैको प्रशािसनक िंरचनामा भएको िधुारका कारर्िे प्रत्येक नगरपासिकाहरुिाई सिसभन्न राजस्ि 

पररचािन योजनाका माध्यमबाट आफ्नो आम्दानी बिाई आफ्नो सिकाि योजनाको प्रार्समकता तय गने अििर प्राप् त 

भएको छ । सिद्धार्थनगरको एकीकृत शहरी योजना तजुथमाको गनथका िासग यो एकीकृत शहरी सिकाि योजनािे 

िम्भाव्यता र अििरहरुको अन्िेषर् गरेकोछ । सदगो शहरी सिकािका िासग यो योजनािे १५ बषथ सभत्र गररने 

पररयोजनाहरुको प्रभािकारी कायाथन्ियन र व्यिस्र्ापनामा मागथ सनदशे गदथछ । 

 

सिसभन्न क्षेत्रमा प्रस्तासित गररएका पररयोजनाहरु १ दसेि ५ बषथिम्म, ६ दसेि १० बषथ िम्म र ११ दसेि १५ बषथ िम्म 

गरी ३ फरक िमय अिसधका िासग प्रस्ताि गररएकोछ । भौसतक पिूाथधार के्षत्र अन्तगथत ििक, िि सनकाि, पिु, 

ल्याण्िसफि िाईट, मोनो र मेिो रेि जस्ता कायथिमहरुिाई दीघथकासिन योजना मासनएकोछ भने अन्य क्षेत्रका 

योजनाहरु छोटो िमय र मध्यकािीन िमयका िासग प्रस्तासित गररएकोछ । १५ बषथ अिसधको िासग कूि बजेट रु. 

२२ अरब ८ करोि ९७ िाि ३० हजार अनमुान गररएको छ ।    

 

आसर्थक सिकाि क्षेत्र अन्तगथत ३ िटा शीत भण्िार स्र्ापना, जैसिक मििाद उत्पादनका िासग अनदुानको व्यिस्र्ा, 

माछापािन, ग्रामीर् के्षत्रको िासग पहुाँच मागथको िधुार, सिंचाई योजनाहरु, सिंचाईका िासग पम्पिेट सितरर्, 

रात्रीकािीन बजार िंचािन, पयथटकहरुका िासग पासकंगस्र्ि सनमाथर्, सिद्ययुीय िाहनको िम्बधथन, प्रत्येक ििामा १ 

िटा िब्जीमण्िी सनमाथर्, हाि नगरपासिका भिन रहकेो ठााँउमा सिनेमा हि िसहतको िसुिधािम्पन्न व्यापाररक भिन 

सनमाथर् जस्ता मुख्य कायथिमहरु िमािेश गररएको छ । यस्को अनमुासनत बजेट रु. ७० करोि ३५ िाि ५० हजार छ 

जनु कूि बजेटको ३.४६% हुन आाँउछ । 

 

िाँस्कृसत तर्ा पयथटन के्षत्र सिकाि अन्तगथत प्रमिु मसन्दर तर्ा स्र्ान जोि्ने १५सक.मी. पैदि मागथ सनमाथर्, शहरको मखु्य 

भागबाट कोसटमाई मसन्दर जाने बाटोको िधुार, दगुाथ मसन्दर, राधाकृरर् मसन्दरको भौसतक िधुार, बैंक रोिमा भएका 

घरहरुको अगासिको भागमा िधुार, ७ िटा पयथटक जानकारी केन्र िंचािन र नगरपासिकाको बहृत पयथटन योजना 

तयार गने मुख्य कायथिमको रुपमा िमािेश गररएको छ । यस्को अनमुासनत बजेट रु. २७ करोि ९० िाि छ जनु कूि 

बजेटको १.२६% हुन आाँउछ । 
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िामासजक सिकाि क्षेत्र अन्तगथत १९ िटा प्रार्समक सिद्याियको सनमाथर्, प्रारसम्भक िाि सिकाि कायथिम, ई-सिकाई 

िामाग्रीहरुको सितरर्, गरु्स्तरीय सशक्षाका िासग कायथिम, िीमान्तकृत िमहूका बािबच्चाका िासग प्रोत्िाहनको 

व्यिस्र्ा, िरकारी सिद्याियहरुमा भौसतक िसुिधामा िुधार, स्िास्थ्य के्षत्रको िधुारका िासग कायथिम, भीम 

अस्पतािको भौसतक िधुार, मसहिा, बािबासिका र िीमान्तकृत िमदुायको कल्यार्को िासग सिसभन्न कायथिमहरु, 

िािबच्चाको पनुस्र्ाथपना केन्रको स्र्ापना, १७ िटा िामदुासयक पसु्तकािय, अनार्ाियको स्र्ापना, बहुउद्दशे्यीय 

भिन सनमाथर्, १३ िटा प्रहरी पोस्टको सनमाथर्, िंग्रहाियको सनमाथर् योजना िमािेश गररएको छ ।  यस्को अनुमासनत 

बजेट रु. १ अरब ६३ करोि ५९ िाि छ जनु कूि बजेटको ७.४१% हुन आाँउछ ।  

भौसतक पिूाथधार के्षत्र अन्तगथत ४५ सक.मी. नयााँ ििक, भईरहकेो १२१ सक.मी. ििकको स्तरोन्नसत, २७१ सक.मी. 

ििकको सनयसमत ममथत िंभार, ७५ सक.मी. ििक चौिा पाने, ४ िटा आकाशेपिु र २ िटा फ्िाईओभर पिु, चिपर्, 

मोनोरेि, मेिोको अध्ययन र सनमाथर्, १३५.५ सक.मी. ििक नािाको सनमाथर्, २०० सक.मी. िि सनमाथर्, ल्याण्िसफल्ि 

के्षत्रको सनमाथर्, २ िटा प्रशोधन प्िाण्ट, १ िटा नयााँ बि टसमथनि, २० िटा बि सबिौनी, ५ िटा पासकथ ङ्ग स्र्ि 

सनमाथर्, प्रत्येक ििामा एक एक िटा िानेपानीको ओभरहिे ट्याङ्की, भसूमगत पानी पनुभथरर् र आकाशेपानी िंकिन 

र सिंचाई योजनाको सिकाि िमािेश गररएको छ । यी िबै योजनाका िासग   रु. ११ अरब, ९६ करोि ९ िाि १० 

हजारको अनमुासनत बजेट आाँकिन गररएकोछ । यो कूि बजेटको ५४.१५% बजेट हो ।   

 

रर्नीसतक योजना अन्तगथत िण्िािोिा कररिर सिकाि, पूर्थ िसुिधा िसहतको पञ्चिासटका उद्यान सनमाथर्, भैरहिा 

गेट, िामदुासयक कृसष सिकाि तर्ा सिद्धार्थ सिकेट रंगशािा सनमाथर् प्रस्ताि गररएकोछ । यस्को अनमुासनत बजेट रु. 

५ अरब ९८ करोि ५ िाि ७० हजार छ जनु कूि बजेटको २७.०७% हुन आाँउछ ।  

 

िातािरर् व्यिस्र्ापन के्षत्र अन्तगथत पश ु िधशािाको सनमाथर्, छुटै्ट िाईकि िेन र पैदि यात्रीका िासग फूटपार् 

सनमाथर्, िातािरर् िंरक्षर्का िासग सिसभन्न जनचेतनामूिक कायथिम, बकृ्षारोपर् कायथिम िमािेश गररएको छ । 

यस्को अनमुासनत बजेट रु. ७४ करोि ७५ िाि छ जनु कूि बजेटको ३.३८% हुन आाँउछ ।  

 

सिपद ् व्यिस्र्ापन के्षत्र अन्तगथत िण्िािोिाको बािी सनयन्त्रर्, सिपद ्तर्ा जोसिम व्यिस्र्ापन िम्बन्धी सिसभन्न 

तासिम, सिपद ् िम्बन्धी सिसभन्न कायथदिहरुको सनमाथर् र उनीहरुिाई तासिम, भकूम्प प्रसतरोधी भचन सनमाथर्मा 

िहुसियत जस्ता कायथिमहरु मखु्य रुपमा िमािेश गररएको छ । यस्को अनमुासनत बजेट रु. १३ करोि २९ िाि छ 

जनु कूि बजेटको ०.६% हुन आाँउछ । 

 

िशुािन तर्ा िाँस्र्ागत सिकाि के्षत्र अन्तगथत नगरपासिकाको िसुिधा िम्पन्न आधसुनक भिन सनमाथर्, ििा 

कायाथियहरुको भिन सनमाथर्, कमथचारीहरुको िासग क्षमता असभबसृद्ध तासिम, जनप्रसतसनसधहरुकोिासग नेततृ्ि सिकाि 

िम्बन्धी तासिम, सिसभन्न ऐन, सनयम, सनयमाििी र सनदसेशका तयार गने, नगरपासिकाको बेबिाइट सनयसमत िंचािन 
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गने, िािथजसनक िनुिुाई तर्ा िामासजक परीक्षर् जस्ता मुख्य कायथिमहरु िमािेश गररएको छ । यस्को अनमुासनत 

बजेट रु. ५८ करोि ९४ िाि छ जनु कूि बजेटको २.६७% हुन आाँउछ । 

 

आसर्थक बषथ २०७७/२०७८ का िासग प्रस्ताि गररएका योजनाहरुको अनमुासनत िागत रु. २ अरब २१ करोि ८० 

हजार हुन आाँउछ । आसर्थक बषथ २०७७/२०७८ का िासग नेपाि िरकार र सिद्धार्थ नगरपासिकाबाट उपिब्ध हुने 

रकम रु.८० करोि ६५ िाि ७० हजार छ  र रु. १ अरब  ४० करोि ३५ िाि १० हजार बजेट न्यनू रहने दसेिन्छ । 

िो न्यनु बजेट आन्तररक तफथ बाट ४२ करोि १० िाि ५० हजार र बाह्य स्रोतबाट ९८ करोि २४ िाि ६० हजार 

व्योहोररनेछ ।  

 

रु. १ अरब  ४० करोि ३५ िाि १० हजार मध्ये सिद्धार्थनगर नगरपासिकािे कर तर्ा िेिा शलु्कबाट रु. २२ करोि 

१० िाि ५२ हजार र जन िमदुायका तफथ बाट २० करोि व्योहोररनेछ । ९८ करोि २४ िाि ६० हजार नपगु रकम 

िंघीय िरकार तर्ा प्रादसेशक िरकारबाट प्राप् त हुने अनदुान रकम, सिसभन्न सिकाि िाझेदार जस्तै िाँयकु्त रारि िम्बन्धी 

एजेन्िीहरु, सिश्व बैंक, एसशयािी सिकाि बैंक र सिसभन्न अन्तराथसरिय गैरिरकारी िंस्र्ाबाट हुने िहयोगबाट व्योहोररनेछ 

। 

 

वसफाररस तर्ा सुझाि  

प्रस्तासित एकीकृत शहरी सिकाि योजनाको िफि कायाथन्ियनका िासग सनम्न बूाँदाहरु महत्िपूर्थ भएकािे त्यस्का 

िासग सिद्धार्थनगर नगरपासिका िसिय हुन ुपदथछ । 

• कारागार तर्ा िैसनक ब्यारेकिाई शहरको मुख्य स्र्ानबाट िमश पचकौिी तर्ा सिमानस्र्ि के्षत्रमा 

स्र्ानान्तर गरी शहर सभत्र िलु्िा के्षत्रको व्यिस्र्ा गनुथ पदथछ ।   

• सिद्धार्थनगर नगरपासिकािाँग िीसमत प्राकृसतक स्रोत भएको र आफ्नै आयमा भर पनथ गाह्रो पने भएकािे 

सिद्धार्थनगर नगरपासिकाको भौगोसिक िीमाना पिूथमा रोसहर्ी नदी िम्म, पसश् चममा सतनाउ नदी िम्म, उिरमा 

सतिोिमा नगरपासिका र दसक्षर्मा भारतीय िीमा िम्मा सिस्तारकािासग िंघीय िरकार, प्रादसेशक िरकार र 

सछमेकी गााँउपासिकाहरुिाँग छिफि र पैरिी गनुथ पदथछ । 

l

t

M 

@
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पररच्छेद १ पररचय 

१.१ पृष्ठभूवि 

नेपािको िंसिधान २०७२ जारी भई िकेपसछ नेपािको एकात्मकबाट िंघीय व्यिस्र्ा सतरको यात्रािे िंस्र्ागतरुप 

सिएको छ । नेपािको िंसिधान २०७२ िे व्यिस्र्ा गरे अनिुार गाउाँ तर्ा नगरपासिका राज्यको स्र्ानीय स्तरको 

कायथकारी, व्यिस्र्ापकीय र केही न्यासयक असधकार िमेत प्राप् तगरी असधकार र स्रोत िसहतको स्र्ानीय िरकारको 

रूपमा स्र्ापना भएको छ । यिरी स्र्ापना भएको नगरपासिकािे जनतािाई िरि, सछटो छररतो र जनतािे िशुािनको 

अनभुसूत गने गरी सिकाि, सनमाथर् र िेिाप्रिाहको काम गनेछ भन्ने िंिैधासनक पररकल्पना रहकेो पाईन्छ । यिै 

िंबैधासनक व्यिस्र्ािाई र्प पररभासषत र िरिीकृत गनथका िासग हाििम्ममा जारी भएका नीसत सनयमहरूिे 

गाउाँपासिकािाई जनताको नसजकको िरकारको हसैियतिे िबै प्रकारका सिकाि र सनमाथर्का काम गनथ सजम्मेिार 

बनाएको छ । यिबाट नागररकमा स्र्ासयत्ि र िमसृद्धको चाहना परुा गन ेिातािरर् तयार भएको महििु भएको छ । 

यि पररप्रेक्ष्यमा नेपाि िरकारिे िमदृ्ध नेपाि, ििुी नेपािीको दीघथकािीन िोच अगासि िारेको छ भने यि 

सिद्धार्थनगर नगरपासिकािे परामशथदाता कम्पनी ररिाकथ  – रारा – कासिका जेभीको प्रासिसधक िहयोगमा 

नगरपासिकाको सिकाििाई दीघथकािीन िोच, रर्नीसत तर्ा प्रार्समकताहरूिसहत योजनाबद्ध सहिाबिे असघ बिाउन 

यो बहृत ्नगर सिकाि योजना तजुथमा गरी जारी गरेको छ । 

नेपािको िामासजक, आसर्थक बनोट मिूतः ग्रामीर्मुिीबाट िमशः िहरमुिी भइरहेको छ । नेपाि एकासतर सिश्वमा 

कम िहरीकरर् भएको मुिकु मध्ये एक हो भने अकाथसतर सिश्वमै िहरीकरर् तीव्र भएका १० िटा मिुकुहरू मध्येमा 

पसन नेपाि एक हो । योजनाको कमी तर्ा सतनको कायाथन्ियन सफतिो हुन जााँदा तीव्र शहरीकरर्को प्रसियािे स्पि 

सदशा सिन नितने तथ्य स्ित सिद्ध छ । यो पररप्रेक्ष्यमा यो एकीकृत शहरी  सिकाि योजनािे यि नगरपासिका के्षत्रसभत्र 

हुन ितने िम्भासित असनयसन्त्रत िहरीकरर्िाई िमयमै सनयसमत, व्यिसस्र्त, योजनाबद्ध गरी आइपनथ ितने जोसिमको 

न्यनूीकरर्गनथ तर्ा सिकािको गसतिाई तीव्रता सददं ैप्राप्त प्रसतफििाई दीगो बनाउन िहयोग पगु्ने अपेक्षा गररएको छ । 

१.२  योजना तजुथिाको उदे्दश्य  

नगरपासिका क्षेत्रको िमग्र सिकािको दीघथकािीन िोच, सनधाथररत अिसधको िक्ष्य तर्ा सिषयगत उद्दशे्यहरू सनधाथरर् 

गरी सनसित अिसध सभत्र तोसकएको िक्ष्य प्राप्त गनथका िासग आिश्यक रर्नीसत तर्ा कायथनीसतहरू पसहचान गरी 

पररभासषत गरेको मागथसचत्र िसहतको दस्तािेज नै एकीकृत शहरी सिकाि योजना हो । यस्तो दस्तािेजिे सनसित 

अिसधका िासग सिकाि र सनमाथर्को िन्दभथमा नगरपासिकािाई आफूिे चाहकेो गन्तव्यतफथ  िोर् याउने काम गदथछ । 

नगरपासिका र ििा कायाथियहरूका िार्ै स्र्ानीय स्तरमा कायथरत िरकारी, गैरिरकारी, िहकारी, िमदुायमा आधाररत 

अन्य िंघिंस्र्ा तर्ा सनजी के्षत्रिाई िमेत सिकािको एउटै मुिधारमा ल्याई गाउाँपासिकाकाको नेततृ्िमा योजनाबद्ध र 

एकीकृत सिकाि प्रसियािाई मागथदशथन गनथितने िािको दस्तािेज सनमाथर् गनुथ एकीकृत शहरी सिकाि योजना 

तजुथमाको मुख्य उद्दशे्य हो । िमग्र उद्दशे्यहरू बुाँदागत रूपमा यि प्रकार रासिएकाछनः् 

(१) नगरपासिका क्षेत्रको सिकाि तर्ा पररितथनको दीघथकािीन िोच, प्रार्समकता, िक्ष र सिषयगत शीषथकका 

उद्दशे्यहरू सनधाथरर् गने । 
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(२) नगरपासिका क्षेत्रसभत्र रहेका र बासहरबाट आउाँन िम्भि दसेिएका स्रोतको अिस्र्ा सिश् िेषर् गरी िहभासगतात्मक 

छिफिका आधारमा पााँच िषथका प्रमिु योजनाहरूको िाका तयार गने । 

(३) दीघथकािीन िोच र योजनाको िक्षबाट आशा गररएका उपिसव्धहरू प्राप् त गनथका िासग आिश्यक पने रर्नीसत 

तर्ा कायथनीसतहरू सनसित गने । 

(४) नगरपासिका के्षत्रको एकीकृत, नसतजामूिक र योजनाबद्ध सिकािकािासग िबै िाझेदारहरूिाई एकैर्िोमा ल्याई 

िाझा उिरदासयत्ि सिजथना गनथ िहयोग गने िािको दस्तािेज सनमाथर् गने । 

(५) योजना अिसधिम्म गररने काम र नीसत िम्बन्धी छिफिको माध्यमबाट िबै तहका िरकार तर्ा प्रशािन िंयन्त्रमा 

कामगने जनप्रसतसनसध तर्ा कमथचारीहरूको िाझा उिरदासयत्िको भािना बिाउने । 

(६) नगरपासिकाको सिकाि प्रयािहरूको प्रसिया तर्ा नसतजाको अनुगमन तर्ा मूल्याङ्कनको िाका तर्ा 

सजम्मेिारीको (के कामको अनुगमन कििे र कसहिे गने) सनसित गने । 

१.३  एकीकृत शहरी विकास योजनाको कानुनी तर्ा नीवतगत आधार 

िंघीय नेपािको िंसिधान अन्तगथत मौसिक हक, राज्यका सनदशेक सिद्धान्त र नीसत, स्र्ानीय तहको असधकार, 

िंघीय एिं प्रदशे नीसत र काननू तर्ा स्र्ानीय नीसत र काननू बमोजम स्र्ानीय तहको सिकािको मागथसचत्र सनमाथर् 

गररनपुने हुन्छ । यि नगरपासिकाको यि प्रर्म एकीकृत शहरीसिकाि योजना दहेायअनिुारका नीसतगत तर्ा 

काननूी व्यिस्र्ािाई आधार सिई तजुथमा गररएको छ ।  

• नेपािको िंसिधान 

• दीगो सिकाि िक्ष्य (िन ्२०१५–२०३०) 

• नेपाि िरकाबाट स्िीकृत िंघ, प्रदशे र स्र्ानीय तहको असधकारहरुको कायथसिस्ततृीकरर् प्रसतिेदन 

• स्र्ानीय िरकार िंचािन ऐन, २०७४ 

• अन्तरिरकारी सिि व्यिस्र्ापन ऐन, २०७४ 

• िंघ र प्रदशे िरकारिे जारी गरेका सिषयगत नीसत, काननू तर्ा मापदण्ि (भउूपयोग नीसत, कृसष सिकाि 

रर्नीसत, पयथटन नीसत, िन तर्ा िातािरर् ऐन, सिद्यािय के्षत्र िधुार योजना तर्ा १५ बषे स्िास्थ्य के्षत्र 

रर्नीसत, िहुके्षत्रीय पोषर् योजना, बस्ती सिकाि, शहरी योजना तर्ा भिन सनमाथर् िम्बन्धी आधारभतू 

सनमाथर् मापदण्ि आसद)  

• नेपाि िरकारको दीघथकासिन िोच, पन्रौ रासरिय योजना (िंघीय एकीकृत शहरी योजना), प्रदशे ५ िरकारको 

प्रर्म एकीकृत शहरी योजनाको आधार पत्र 

• नेपाि िरकार, प्रदशे िरकार तर्ा स्र्ानीय िरकारको मध्यमकािीन िचथ िंरचना 
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• नेपाि िरकार, प्रदशे िरकारबाट राजस्ि बााँिफााँि, सििीय िमानीकरर्, िशतथ अनदुान, िमपरुक तर्ा सिशेष 

अनदुान, स्र्ानीय आय (कर शलु्क, िेिा शुल्क तर्ा दस्तरु), जनिहभासगता आसद 

• सिकािका अन्तरिम्बसन्धत (िाझा) सिषयहरु (िैंसगक िमानता तर्ा िमािेशीकरर्, िशुािन, िातािरर् 

तर्ा सिपद ्व्यिस्र्ापन, जििाय ुपररितथन अनकुुिन आसद) 

• नेपाि िरकार र प्रदशे िरकारको अििम्बन गरेका आसर्थक नीसतहरु 

• नेपाि पक्ष भएका अन्तराथसरिय िन्धी िम्झौताहरु तर्ा नेपाि िरकारिे अन्तराथसरियस्तरमा जनाएका 

प्रसतिद्धताहरु  

नेपािको िंसिधानिे िंघ, प्रदशे र स्र्ानीय तहिे आफ्नो असधकार क्षेत्र सभत्रको सिषयमा काननू बनाउने, बासषथक बजेट 

बनाउन,े नीसत तर्ा योजना तयार गने र त्यिको कायाथन्ियन गने व्यिस्र्ा गरेको छ (धारा ५९ को उपधारा १) । 

िंसिधानको असधकारको िचूीको अिस्र्ा अनिुार नेपाि िरकारबाट स्िीकृत िंघ, प्रदशे र स्र्ानीय तहको 

असधकारहरूको कायथ सिस्ततृीकरर् प्रसतिेदनमा स्र्ानीय स्तरका एकीकृत शहरी योजना र बासषथक योजना तर्ा बजेट 

स्िीकृती िम्बन्धी कायथिाई स्र्ानीय तहको कायथिचूीमा िचूीकृत गररएको छ । स्र्ानीय शािन िंचािन िम्बन्धी 

िंघीय काननू, स्र्ानीय िरकार िञ्चािन ऐन, २०७४ को पररच्छेद ६ को दफा २४ को उपदफा १ अनुिार 

गाउाँ/नगरपासिकािे आफ्नो असधकार क्षेत्रको सभत्रका सिषयमा स्र्ानीयस्तरको सिकािका िासग आिसधक, बासषथक र 

सिषय क्षेत्रगत मध्यकािीन तर्ा दीघथकािीन सिकाि योजना बनाई िाग ूगनुथपने व्यिस्र्ा गरेको छ । यि प्रकार योजना 

बनाउाँदा नेपाि िरकार, प्रदशे िरकारको नीसत, िक्ष्य, उद्दशे्य, िमयिीमा र प्रसियािाँग अनकुुि हुने गरी िशुािन, 

िातािरर्, बािमैत्री, जििायु पररितथन अनकुुिन, सिपद ्व्यिस्र्ापन, िैंसगक तर्ा िामासजक िमािेशीकरर् जस्ता 

अन्तर िम्बसन्धत सिषयहरूिाई ध्यान सदन ुपने व्यिस्र्ा गरेको छ ।  

यिका असतररक्त स्र्ानीय िरकार िंचािन ऐनिे नगरपासिका तर्ा नगरपासिकािे योजना तजुथमा गदाथ दहेायअनिुार 

गनुथपने व्यिस्र्ािाई यि एककृत शहरीयोजनामा िमायोजन गररएको छ । 

- मध्यम तर्ा दीघथकािीन प्रकृसतका आयोजनाहरुको िचूी तयारी, 

- योजना तजुथमा प्रसियामा स्र्ानीय बसुद्धजीसि, सिषयसिज्ञ, अनभुिी, पेशासिद,् मसहिा, बािबासिका, दसित, यिुा, 

अल्पिंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यसक्त, ज्येष्ठ नागररक, िीमान्तकृत तर्ा िोपोन्मुि िमदुाय िगायतका 

िरोकारिािाको असधकतम िहभासगता, 

- कायथिम र प्रमिु आयोजनाहरुको स्रोत िाधनको पिूाथनमूान र योजना कायाथन्ियन तासिका तयार,  

- योजनामा िंघ तर्ा प्रदशे िरकारबाट िंचािन गनथ आिश्यक आयोजना कायथिमिाई अििरको रुपमा िमािेश 

- एकीकृत शहरी योजनाका आधारमा िासषथक योजना तजुथमा गदाथ आयोजनाको िंभाव्यता अध्ययन, अनिुन्धान 

तर्ा प्रभाि मलू्याङ्कनिाई कायथनीसतमा िमािेश  

- नगरपासिकामा गैर िरकारी िंस्र्ा, उपभोक्ता िसमसत, िहकारी िंस्र्ा र िामदुासयक िंस्र्ािे िंचािन गने तर्ा 

िाझेदारीमा िंचािन हुने आयोजना, कायथिम तर्ा िगानी िमेतिाई योजनामा िंिग्न 
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- नेपाि िरकारको स्िीकृसत बमोसजम सिकाि िाझेदार तर्र्ा अन्तररासरिय गैर िरकारी िंस्र्ाबाट नगरपासिकामा 

िंचािन भएका तर्ा हुने कायथिम तर्ा िगानीिाई योजनामा मध्यनजर तर्ा िमािेश   

१.४ एकीकृत शहरी विकास योजना तजुथिा तर्ा प्रविया  

यि नगरपासिकाको सिस्ततृ स्िरुपको एकीकृत शहरी सिकाि योजना दहेायको सिसध तर्ा प्रसिया अनिुार तजुथमा 

गररएको छ । 

सिद्धार्थनगर नगरपासिकाको एकीकृत शहरी सिकाि योजना नगरकायथपासिकाबाट तयार गरी गराईनगरपासिका 

िभाबाट स्िीकृत गरी िाग ुगने नगरपासिका कायथकारी पररषदको िोच र सनर्थय बमोसजम दहेायबमोसजमको सिसध तर्ा 

प्रसिया अनिुार यो आिसधक योजना तजुथमा गररएको छः   

एकीकृत शहरी विकास योजना तजुथिा कायथविवध तयारी तर्ा स्िीकृवताः स्र्ानीय िरकार िंचािन ऐन २०७४ 

को दफा २४ को व्यिस्र्ा तर्ा सिद्धार्थनगरको १५ बषे एकीकृत शहरी सिकाि योजना तजुथमा गने भन्ने नगरपासिकाको 

सनर्थय अनिुार स्िीकृत कायथसिसध बमोसजम सिषय सिज्ञिसहतको परामशथदाता िंस्र्ाको िहयोगमा यो काम गनेगरी 

नगरपासिकािे कायथसििरर् पत्र तयार गरी परामिथदाता िंस्र्ा छनौटको काननुी प्रसिया र्ािनी गरेदसेि यो एकीकृत 

शहरी सिकाि योजना सनमाथर् प्रसियाको िरुु भएको मासनन्छ ।  

योजना तयारी कायाथशािााः सिद्धार्थनगर नगरपासिकाको एकीकृत शहरी सिकाि योजना तजुथमा िम्बन्धी 

असभमुिीकरर् तर्ा प्रारसम्भक प्रसतिेदनको प्रस्ततुीकरर् र छिफि गोष्ठी  २०७४ िाि माघ १४ गते र २०७४ िाि 

चैत्र ९ गते नगरपासिकाको आयोजना र ररिाकथ  - रारा – कासिका जेभीको िहजीकरर्मा सिद्धार्थनगर नगरपसिका 

कायाथियमा आयोजना गररएको सर्यो । कन्िल्टेन्िीका तफथ बाट सिषयगत सिज्ञहरूिे यो कायथशािाको िहजीकरर् 

गनुथ भएको सर्यो । यो गोष्ठीको एक उद्दशे्य एकीकृत शहरी सिकाि योजनाको िासग दीघथकासिन िोच तय गनुथ सर्यो 

तर्ासप सिद्धार्थनगर नगरपासिकािे पसहिे नै दीघथकासिन िोच तय गरेको तर िो अनिुार काम हुन निकेको र िो 

दीघथकासिन िोच अझ पसन सिद्धार्थनगरको िासग िान्दसभथक हुने भन्ने सनचोि िो गोष्ठीको भए अनिुार पसहिे नै तय 

भएको दीघथकासिन िोचिाई नै अनमुोदन गने काम भयो ।  

िस्तुवस्र्वत विश् िेषणाः  एकीकृत शहरी सिकाि योजना तजुथमा कायथशािा गोष्ठी आयोजना गनुथभन्दा अगासि 

सिद्धार्थनगर नगरपासिकाको पसहिे नै तयार पाररएको पाश् िथसचत्र अर्ाथत िस्तगुत सििरर्को पिूथ अध्ययन गनुथका िार्ै 

स्र्िगत अध्ययन गररएको सर्यो र िो आधारमा तयार पाररएको प्रारसम्भक रुपरेिा योजना तयारी कायथशािा गोष्ठीमा 

प्रस्ततु गररएको सर्यो । एकीकृत शहरी सिकाि योजना तजुथमाको एउटा आधार िो िस्तगुत सििरर् र गोष्ठीमा भएका 

छिफिहरु पसन हो ।  

िडास्तरीय छिफिाः सिसभन्न िमयमा सबषय सिज्ञहरूको िहजीकरर्मा एक सदििीय ििास्तरीय परामशथ गोष्ठी 

िंचािन गररएको सर्यो जस्मा एकीकृत शहरी सिकाि योजना तजुथमाको आिश्यकता र औसचत्य, योजनाका िक्ष्य, 

उद्दशे्य, रर्नीसत, प्रार्समकता, िंभािना तर्ा िमस्याहरु, तजुथमामा अििम्बन गररने प्रसियाका बारेमा बहृद छिफि 

गररएको सर्यो । उक्त परामशथ गोष्ठीमा, सिषयगत शािा/उपशािाका प्रमिु िा प्रसतसनसध, राजनीसतक दिका प्रसतसनसध, 

दसित, मसहिा, अपांगता भएका व्यसक्त, बािबासिका तर्ा जेष्ठ नागररकहरूको यर्ेि प्रसतसनसधत्ि रहकेो सर्यो । यी 
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गोष्ठीहरूमा सबषयगत रुपमा आएका प्रस्तासित कायथिम तर्ा बजेट उपर छिफि गरी आिश्यक िुझाब िसहत 

अनमुोदन गने सनश्कषथ आएको सर्यो । ििास्तरीय परामशथ गोष्ठीहरूका सनश्कषथ तर्ा िुझािहरू यि दस्तािेजको 

सबसभन्न प्रिंगमा प्रस्ततु गररएकोछ ।  

योजना दस्तािेज िस्यौदा तयारीाः एकीकृत शहरी सिकाि योजना तयारी कायथशािा, स्र्िगत अििोकन, ििागत 

परामशथ कायथिम र योजना तजुथमा बैठकको सनचोि तर्ा सििरर्का आधारमा योजना दस्तािेजको मस्यौदा तयार गररयो 

। योजना दस्तािेजिाई मखु्य रूपमा पररचय, योजनाको अिधारर्ा तर्ा प्रारुप, एकीकृत शहरी योजना र िमग्र नसतजा 

तासिका िसहत नौ पररच्छेदमा सिभाजन गररएको छ । स्र्ानीय तहका असधकार क्षेत्रका ििै सिषयहरू र प्रासिसधक 

पक्षहरूिाई तासकथ क र िस्तसुनि रूपमा प्रस्ततुगरी अन्य योजनासिद ् तर्ा सिषयसिज्ञहरूको िमेत िुझाब सिई यो 

एकीकृत शहरी सिकाि योजना दस्तािेज िेिन तर्ा मस्यौदा तयारी गने कायथ िम्पन्न गररयो ।  

योजना प्रिाणीकरण कायथशािा तर्ा अवन्ति दस्तािेज तयारीाः नगरपासिकाको िोच, िहभासगतामिूक 

ििास्तरीय कायथशािा गोष्ठीहरू तर्ा सिषयसिज्ञको िझुािका आधारमा तयार गरेको योजनाको दस्तािेजिाई 

कायथपासिका तर्ा नगरिभा िदस्यहरू र नगरपासिकािे छनौट गरी आमन्त्रर् गरेका स्र्ानीय तहका िरोकारिािाहरू 

िमेतको उपसस्र्सतमा २०७६ फाल्गुर् २९ र ३० गते प्रमार्ीकरर् कायथशािा गोष्ठीको आयोजना गररयो । उक्त गोष्ठीमा 

मस्यौदा योजनाको प्रस्ततुी, छिफि तर्ा असन्तम पनुराििोकनका िासग िझुािहरू िंकिन गररयो । यो 

कायथशािाबाट प्राप् त िझुाब तर्ा पषृ्ठपोषर्िाई िमािेश गरी सिद्धार्थनगर नगरपासिकाको एकीकृत शहरी सिकाि 

योजना दस्तािेजको असन्तम मस्यौदा तयार गरी पनुराििोकन िासग नगरपासिकािाई उपिब्ध गराईएको सर्यो । 

असन्तम मस्यौदा उपर प्राप् त िझुाििाई िमािेश गरी यो असन्तम दस्तािेज तयार गररएको छ । 

१.५  अध्ययनको सीिा 

यो एकीकृत शहरी सिकाि योजना तजुथमा प्रकृयािाई िकेिम्म िस्तसुनि, व्यिहाररक र िबथिाधारर्िे बझु्न ितने 

दस्तािेजको रूपमा तयार गने नगरपासिकाको िोच र िोही अनिुार गने परामशथदाता िंस्र्ाको प्रयाि हुाँदा हुाँद ैपसन 

केही िीमाहरू रहन गएका छन् ।  

यो योजना तजुथमा गदाथ नगरपासिकाको २०६७ मा तयार भएको पाश् िथसचत्रिाई आधार सिइएको हुनािे कसतपय 

अिस्र्ा ती तथ्याङ्क र िास्तसिक अिस्र्ामा िामनजस्यता नहुन ितने िंभािना रहकेो छ । िमय र श्रोतको कमीका 

कारर् तथ्यांक िंकिनका िासग सिस्ततृ िभेक्षर् गनथ निसकएको हुाँदा नगरपासिका, सजल्िा तर्ा रासरियस्तरमा रहकेा 

तथ्यांक तर्ा नगरपासिका पदासधकारी र स्र्ानीय िमदुायिाँगको छिफिका आधारमा आिश्यक तथ्यांकहरू िंकिन 

गररएको छ । आिश्यकता अनिुारको िम्परू्थ तथ्यांकहरू प्राप् त हुन िकेको छैन । योजनाको िासग पसहचान भएका 

आयोजनाहरूको िागत अनुमानमा आधाररत छ ।  

िरकारी, गैरिरकारी र अन्य सिसभन्न पक्षबाट आगामी पााँच िषथको अिसधमा नगरपासिकामा प्राप् त हुन ितने श्रोतको 

िही सििरर् प्राप् त हुन नितने हुाँदा िम्भासित कुि बजेटमा आउने फरक एकीन गनथ िसकने सस्र्सत रहकेो छैन । यद्यसप 

हािका िषथहरूमा यि नगरपासिका क्षेत्रमा प्राप् त हुने गरेको िासषथक बजेट, सिगतको बजेट िसृद्ध र पसछल्िो पररिेशिाई 

मध्यनजर गरी िम्भासित बजेटको आाँकिन गररएको हुाँदा योजना तजुथकामा दृसििे अनमुासनत बजेट धेरै हदिम्म 

यर्ार्थपरक रहने अनमुान गनथ िसकन्छ ।   
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पररचच्छेद २ नगरपाविकाको सांवक्प् त पररचय 

२.१ पररचय 

गौतम बदु्ध जन्म स्र्ि िसुम्िनीको प्रिेशद्वारको रुपमा रहकेो सिद्धार्थनगर नगरपासिका िंघीय िोकतासन्त्रक गर्तन्त्र 

नेपािको प्रदशे नम्बर ५ सस्र्त रुपन्दहेी सजल्िामा दसक्षर् भेगमा अिसस्र्त रहकेो । सजल्िामा स्र्ापना भएका १६ िटा 

स्र्ानीय तह मध्ये यि नगरपासिका सजल्िाको सजल्िा िदरमकुाम भैरहिामा रहकेो छ । सिद्धार्थनगर नेपािको परुानो 

नगरपासिका हो जिको स्र्ापना २०२४ िािमा भैरहिा नगर पञ्चायतको नामिे भएको सर्यो भने सिद्धार्थनगर भनेर 

यि नगरपासिकाको नाम २०४६ िािको राजनैसतक पररितनथ पसछ रासिएको हो । यि नगरपासिकाको कुि के्षत्रफि 

३०.०३ िगथ सक.मी. रहकेो छ । 

२.२ भौगोविक तर्ा राजनीवतक अिवस्र्वत 

सिद्धार्थनगर नगरपासिका नेपािको पसिमी तराई क्षेत्रमा पदथछ । भौगोसगक अिसस्र्सतका सहिाििे यो नगर २७०३१’ 

उिरी अक्षांश र ८३०२७’’ पिूी दशेान्तरमा फैसिएको छ । यि नगरपासिकाको पिूथमा ओमिसतया र रोहीर्ी 

नगरपासिका, पसिममा मायादेिी नगरपासिका, उिरमा मायादिेी र ओमिसतया नगरपासिका र दसक्षर्मा भारतको 

िनुौिी पदथछ । धरातिीय स्िरुपका सहिाबिे यि नगरपासिकाको असधकांश भ–ूभाग ितेीयोग्य, िमर्र जमीनिे 

ओगटेको छ । नगरपासिकाको ९५ प्रसतशत जसमन िमर्र र िेतीयोग्य रहकेो छ धरातिीय रुपमा महाभारत क्षेत्रमा 

फैसिएको यि नगरपासिका कृसष तर्ा पशजुन्य उत्पादन तर्ा पयथटकीय दृसिकोर्िे महत्िपरू्थ रहकेो छ । यि 

नगरपासिकाको औषत असधकतम तापिम ४५.५ सिग्री िेसल्ियि रहकेो छ भने औित बासषथक िषाथ १,४३६.५ सम.सम 

रहकेो छ ।  

यि सिद्धार्थनगर नगरपासिकाकामा १३ िटा ििाहरु रहकेा छन ्भने यो नगरपासिका प्रसतसनसध िभाको िासग सनधाथरर् 

गररएका रुपन्दही सजल्िाका ४ सनिाथचन के्षत्र मध्ये के्षत्र न.ं ३ मा पदथछ भने प्रदशे िभा सनिाथचन के्षत्रको िासग तय 

गररएका दईु सनिाथचन के्षत्र नं. २ “क” अन्तगथत रहकेो छ । नगरपासिकाको ििागत सििरर् दहेायअनिुार प्रस्ततु गररएको 

छ । 

तालिका: नगरपालिकाको वडागत लववरण 

ििा नम्बर  ििाको क्षेत्रफि (ि.सक.सम.) 

१ ४.३५ 

२ ३.१३ 

३ २.८९ 

४ ४.७२ 

५ ०.२ 

६ १.३३ 

७ ०.४६ 

८ १.८२ 
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९ ६.१३ 

१० ४.२ 

११ ५.२९ 

१२ ०.८८ 

१३ ०.६३ 

जम्मा ३६.०३ 

 

२.३ ऐवतहावसक वचनारी तर्ा नािकरण 

िंघीय नेपािको प्रदशे नं. ५ मा पने रुपन्दहेी सजल्िाको ऐसतहासिक, पसबत्र तर्ा पयथटकीय स्र्ि सिद्धार्थ गौतम बदु्धको 

जन्म स्र्ि यही सजल्िामा भएको कुरा ििथसितै रहकेो छ । सिद्धार्थ गौतम बदु्धको नामबाट यि नगरपासिकाको नाम 

सिद्धार्थनगर नामाकरर् भएको हो । नेपािको परुानो नगरपासिका मध्ये यो नगर पसन एक रहकेो छ जिको स्र्ापना 

२०२४ िािमा भैरहिा नगर पञ्चायतको नाम बाट स्र्ापना भएको सर्यो भने २०४७ िािको रानसनसतक पररितथन 

पसछ यि नगरको नाम सिद्धार्थनगर रहन गएको हो ।   

२.४ जनसांख्या वििरण तर्ा बनौट 

नगर िस्त ु२०६७ अनिुार यि नगरपासिकाको जम्मा घरधरुी १२,४९७ र जनिंख्या ६३,४८३ रहकेो छ । जिमा 

परुुष जनिंख्या कुि ३१,६७३ र मसहिा जनिंख्या कुि ३१,८१० रहकेो दसेिन्छ । यि िम्बन्धी ििागत सििरर् 

दहेाय बमोसजम तासिकामा रहेको छ ।  

िडा नम्बर 
घर पररिार 

सांख्या 

जनसांख्या  

के्त्रफि (िगथ 

वक.िी.) 

जनघनत्ि 

प्रवत िगथ 

वक.िी. पुरुष  िवहिा 

जनघनत्ि 

प्रवत िगथ 

वक.िी. 
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जम्मा  १२,४९७ ३१,६७३ ३१,८१० ६३,४८३ ३६.०३    १,७६१.९५ 

स्रोतः नगर वस्तलुस्िलत लववरण, २०६७ 

२.५ साँस्कृवतक उत्कृष्टता  

यि नगरपासिकामा  िााँस्कृसतक सहिाििे पहािी तर्ा तराइबािीको समसश्रत बिोिाि रहेकोमा जस्मा ब्राम्हर्, क्षेत्री, 

मगर र दसित िमदुायको समसश्रत बिोबाि रहकेो छ । यि नगरपासिका के्षत्रमा चािपिथका िमयमा गररने सिसभन्न 

सियाकिापहरूिे यहााँको िामासजक र िााँस्कृसतक उत्कृिता झल्काउने गदथछन ्।  

२.६ नगर विकासका योजनाका प्रयास र प्रिुख उपिब्धीहरु 

सिगतिाई फकेर हदेाथ सिद्धार्थनगरको सिकािमा योगदान परु् याउने िममा धेरै पिूाथधार स्र्ापना भएको पाईन्छ । 

सयनीहरु मध्ये भीम अस्पताि, िसुम्बनी रर्असम्बका आाँिा अस्पताि, यसुनभिथि किेज अफ मेसिकि िाईन्ि, 

श्रीकृरर् नेत्रािय, िसुम्बनी नेत्रािय, यसुनभिथि किेज अफ िेन्टि िजथरी, सिद्धार्थनगर सिटी अस्पताि प्रा. सि., 

मचथिार पोसिटेसतनक प्रा.सि., भैरहिा अस्पताि प्रा.सि. तर्ा बरी आाँिा केन्र प्रा.सि. केही हुन । अन्य 

पिूाथधारहरुमा ३.९४ हतेटर क्षेत्रफि भएको १५० िटा गािी/बिहरु राख्न िसकने सिद्धार्थनगर बिपाकथ , 

अन्तराथसरिय सिमानस्र्िको रुपमा सनमाथर्ाधीन गौतमबदु्ध सिमानस्र्ि, ७५० सिट क्षमता भएको सिटी हि र ३ 

हतेटर के्षत्रफिमा रहकेो सिद्धार्थ रंगशािा प्रमिु हुन ।  

 

सिद्धार्थनगर नगरपासिकाको आ.ि.२०६६/६७ – २०७२/७३ िमयािसधका िासग बनेको आिसधक योजना नै 

शहरी योजनाको िासग आधारशीिा सर्यो जनु तिबाट नै बनेको सर्यो । त्यो आिसधक योजनामा मुित आिाि, 

स्िास्थ्य र सशक्षा क्षेत्रका केही ििाि र िमस्याहरुको पसहचान गररएको सर्यो । िो आिसधक योजनािे शहरी 

सिस्तारको आिश्यकतािाई पसहचान गरी बि्दो जनिंख्यािाई ख्याि गद ैिम्भासित िुझाि सदएको सर्यो । यस्का 

िार्ै यििे परुानो िास्त ुिम्पदाको िंरक्षर् गने योजना िमेत बनाएको सर्यो जनु अद्यािसधक परूा हुन िकेको छैन 

। त्यस्तै प्रत्येक घरमा शौचाियका िासग िोकसपट बनाउने र िि सनकाि र सिटमेण्ट प्िान्ट बनाउने योजना िमेत 

परूा हुन िकेको छैन । भसूम सिकाि कायथिम अन्तगथत ल्याण्ि पसुिङ र अन्य िेिाहरु पसन सिगतका िषथहरुमा 

िफि हुन िकेनन ्। 

 

यि आिसधक योजनािे सिसभन्न के्षत्रमा तजुथमा गरेका कायथिम र प्राप् त उपिब्धीहरु  ति उल्िेि गररएको छ ।   

क. भौवतक पूिाथधार विकास 

१०५.९ सक.मी. ििक कािो पत्र गररएको, ७४.११ सक.मी५ ग्राभेि ििक गररएको,  १५.५ मुख्य िि र ३६.४ 

सक. मी. िहायक िि सनमाथर् भएको  

ख. सािावजक विकास 
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• िाक्षरता दर ६९.७९% बसृद्ध भएको (परुुष िाक्षरता ७९.२२% र मसहिा िाक्षरता ६०. ७९%)  

• घर जग्गामा मसहिाको स्िासमत्िमा बि्द ैगएको  

ग. आवर्थक विकास 

• आसर्थकरुपिे िसिय जनिंख्यामा २५  %बसृद्ध  

• उद्योग धन्दाहरुको स्र्ापना 

• कृसष िेती र पशपुािन व्यििायमा बसृद्ध हुाँद ै

• िसुिधा िम्पन्न होटि तर्ा रेिुराको िंख्यामा बसृद्ध 

• प्राङ्गाररक िेती प्रर्ािी तफथ  मासनिहरुको चािो बसृद्ध 

घ. िातािरण विकास 

• फोहोरको िगीकरर् गने अिधारर्ा िाग ूभएको 

•  सिसभन्न के्षत्रमा िामदुासयक शौचािय सनमाथर् भएको 

• िौयथ उजाथ र आकाशे पानीको प्रयोग िमश बि्द ैगरेको 

• सिद्धार्थनगर नगरपासिकाको सिपद ्जोसिम व्यिस्र्ापन योजना तयार भएको 

• िातािरर्ीय स्र्ायीत्िका िासग हररत गहृको अिधारर्ा बि्द ैगरेको  

 

ङ. सुशासन तर्ा सांस्र्ागत विकास 

• क्षमता असभबसृद्धका िासग सिसभन्न तासिम, कायथशािा तर्ा कायथिम शुरु भएको 

• नगरपासिका कायाथियमा ई-िुशािन शरुु भएको  

२.७ नगर विकासको प्रिुख सांभािना, अिसर तर्ा चुनौती 

नगरपासिकाको ििाथङ्गीर् सिकािका प्रमिु िंभािना, अििर, कमजोरी तर्ा चनुौतीहरुका बारेमा नगर तर्ा 

ििास्तरीय भेिाबाट आएका कुराहरुिाई िंसक्षप् त रुपमा ति सदइएकोछ ।  

१. आवर्थक विकास   

सिि पक् • किजोर पक् 

• कृसषको िासग उपयकु्त मौिम र िातािरर् भएको र 

मकै, गहुाँ, जौं, कोदो जस्ता िाद्यान्न िािी र आि,ु 

बन्दा, काउिी, मिुा जस्ता तरकारी, तोरी, अिैची, 

भटमाि, सिमी, जस्ता नगद ेबािी उत्पादन हुने 

• बहुिंख्यक जनिंख्या कृसषमा आधाररत 

• सिंचाईको िासग पयाथप् त जिस्रोत भएको 

• बस्तीहरू ििक िंजाििंग जोसिएको 

• गरु्स्तरीय सिउ सबजनको अभाि 

• सिंचाईको कमी 

• मौिमी बिाई िराई 

• सनिाथहमिुी कृसष उत्पादन 

• बजारीकरर्को िमस्या 

• उपयकु्त प्रसिसध र प्रासिसधकको कमी  
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• नगरपासिकाको मखु्य बजार क्षेत्रमा, बैंक तर्ा 

सििीय िंस्र्ाको उपिब्धता भएको हुाँदा उद्योगी, 

व्यििायीका िासग कजाथको िुसिधा उपिब्ध हुन ु

• िचत तर्ा ऋर् िहकारी िंस्र्ा र कृसष िहकारी 

िंस्र्ा पयाथप् त भएको 

•  गौतम बदु्धको जन्मस्र्ि िसुम्बनीको प्रिेशद्वार 

भएको  

• स्तरीय होटिहरु भएको 

• गौतमबदु्ध अन्तराथसरिय सिमानस्र्ि सनमाथर्ासधन 

भएको  

• आसर्थक सिकािका िासग पिूाथधारको अभाि 

• बैंक सििीय िाक्षरताको अभाि 

• िहकारी िंस्र्ाको कायथके्षत्र िााँगरुो, कृसष 

िहकारीहरू सनस्कृय  

• िमहूहरूको आसर्थक कारोिार सनयसमत नहुनु 

• आयआजथनको स्रोतको कमी 

• पशपुािनका िासग िनजङ्गिको कमी भएको 

 

अिसर चुनौती 

• िेती योग्य जमीन र पयाथप् त जिस्रोत भएको 

• पसछल्िो यिुा पसु्ता व्यििासयक कृसषमा आकसषथत 

हुन ु

• पयथटकीय स्र्ि रुपमा सिकाि गनथ िसकने  

• सशत भण्िार, फिफूिका जिु उत्पादन गनथ उद्योग 

िंचािन गनथ िसकने  

• नगरका िबै ििाहरूमा सिद्युतीकरर् भएको हुाँदा 

उद्योग धन्दा चिाउन िहज हुनु 

• यिुा शसक्त सिदशे पिायन हुनु 

• आकािे पानीमा आधाररत िेती प्रर्ािी 

• िन जंगि नासिन ुिनमारा बदृ्धी 

• पुाँजी प्रसिसध र जनशसक्तको अभाि 

 

  

२. सािावजक  विकास   

सिि पक् किजोर पक् 

• सिद्याियको िंख्या पयाथप् त भएको तर्ा सशक्षक 

असभभािकको िम्बन्ध राम्रो भएको 

• बाि स्िास्थ्य कायथिम र गाउाँघर सतिसनक सनयसमत 

िंचािन भएको 

• पयाथप् त स्िास्थ्यकमी र औषसधको सनयसमत आपसुतथ 

भएको 

• िलु्िा सदशामकु्त के्षत्र घोषर्ा 

•  िानेपानीको िसुिधा 

•  िोप तर्ा गाउाँघर सतिसनक सनयसमत 

•  आधारभतू प्रिसुत िेिा 

• सिशेषत िरकारी सिद्याियका भौसतक पिूाथधार 

कमजोर, सशक्षक दरबन्दीको कमी, सिद्यार्ी 

उपसस्र्सतमा असनयसमतता, सिद्यार्ी सटकाउ दरमा 

कमी 

• तासिम प्राप् त र सिषयगत सशक्षकको अभाि 

• गभथजााँचमा र िंस्र्ागत िुत्केरीको िंख्या कम 

• छात्राछात्रहरुको छुट्टाछुटै्ट शौचािय नहुन ु र 

शौचाियमा िाबनु पानीको अभाि 

• िम्परु्थ स्िास्थ्य िंस्र्ामा स्िच्छ िानेपानी तर्ा 

शौचाियको कमी 
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•  पररिार सनयोजन िेिा 

•  औषधी उपचार िेिा 

•  मातसृशश ुस्िास्थ्य िेिा 

•  गभथ परीक्षर् िेिा 

• मसहिा िंस्र्ा स्र्ापना (९५६ िदस्यीय) 

• आमा िमहू, सनगरानी िमहू ििै ििामा 

• सिद्याियमा छात्राको भनाथ दर िसृद्ध 

• धासमथक स्र्ि  

• सिद्याियमा िामान्य मैदान 

• रासरिय िेिािी एर्िेसटतिमा गएको 

• गाउाँपासिकाबाट िेिकूद बजेट सिसनयोजन 

• गाउाँपासिका स्तरीय िेिकूद प्रसतयोसगता हुनु 

• यिुा स्िरोजगार कायथिम 

• यिुा उद्यमीबाट परुस्कृत भएको 

• बैदसेशक रोजगार आकषथर् 

•  रासरिय स्तरका किाकारहरु हनु ु

• न्यासयक कायथ िम्पादन 

 

• सनःशुल्क औषधी आपसूतथको कमी 

• सिशेषज्ञ स्िास्थ्य िेिाको कमी 

• स्िास्थ्यकमीको सनयसमततामा कमी 

• गाउाँघर सतिसनक तर्ा िोपकेन्र िंचािनमा 

कसठनाई 

• स्र्ानीय तहको िंरचनामा मसहिा िहभासगताको 

कमी 

• िामासजक िमािेशीकरर्को क्षेत्रमा पयाथप्त बजेट 

कायथिमको कमी 

• सनगरानी िसमसत, आमा िमहू तर्ा अन्य 

• किा व्यििासयक नहुनु 

• किा िंस्कृसत िंरक्षर् र प्रिद्धथनमा कमी 

• धासमथक स्र्िको िंरक्षर्, प्रिद्धथनमा कमी 

• िेि मैदान तर्ा प्रोत्िाहनमा कमी 

• यिुा पिायन 

• मध्यस्र्कताथ छनौटमा कमी 

• प्रहरी चौकीमा जनशसक्तको कमी 

 

अिसर चुनौती 

• सिद्यािय िधुारका िासग पयाथप् त आधार हुन ु 

• मसहिा नेततृ्ि सिकाि बाि तर्ा मसहिा िंजाि, 

िामासजक चेतना सिकाि गनथ ितने 

• मसहिा िहकारी िंस्र्ाको माध्ययमबाट आसर्थक 

तर्ा िामासजक सिकाि गनथ िसकने 

 

 

३. भौवतक पूिाथधार  विकास   

सिि पक् किजोर पक् 

• ििकको राम्रो नेटिकथ  भएको 

• आधसुनक बि टसमथनि भएको 

• अन्तराथसरिय सिमानस्र्ि सनमाथर्ाधीन भएको 

• ििक नािाको उसचत व्यिस्र्ा नभएको 

• िबै ििक कािोपत्रे नभएको 

• पयाथप् त बिस्टपको अभाि 
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• िानेपानीको िसुिधा भएको 

• सिद्यतु िसुिधा भएको 

• िंचारको िसुिधा पयाथप् त भएको  

 

• आधसुनक बधशािाको अभाि 

• िानेपानीको परू्थ िसुिधा पगु्न बााँकी रहकेो 

• िािथजसनक स्र्ि तर्ा कायाथियमा ईन्टरनेटको 

िसुिधा नभएको 

• पयाथप् त बिपाकथ को कमी 

• ल्याण्िसफल्ि िाईट नभएको 

•  ििको उसचत व्यिस्र्ाको कमी 

अिसर चुनौती 

• ितथमान ििक क्षेत्र सिस्तार गनथ िसकने 

• आकाशेपानी तर्ा भसूमगत पानी भण्िारर्को राम्रो 

िंभािना भएको 

• िातािरर्मैत्री यातायात व्यिस्र्ा गनथ िसकने 

• आधसुनक बधशािाको िंभािना रहकेो 

• भौसतक सनमाथर् िधुारमा जनतामा िकारात्मक 

भािना रहकेो 

• भौसतक पिूाथधार सिकािमा ठूिो रकमको 

आिश्यकता पने 

• िि सनमाथर्मा प्रासिसधक जसटिता हुन ितने 

•   

 

४. िन िातािरण तर्ा विपद् व्यिस्र्ापन    

सिि पक् किजोर पक् 

• िामदुासयक िन उपभोक्ता िसमसत सियाशीि रहकेो 

• नगरमा पाकथ हरु हुन ु  

• सिपद व्यिस्र्ापन िसमसत तर्ा कायथदि गठनभई 

सियाशीि रहन ु

• भिन आचार िंसहता र मापदण्िको नीसत हुन ु 

• पयाथप् त िनजङ्गि नहुनु 

• पाकथ हरु परू्थरुपमा व्यिसस्र्त रुपमा िंचािन नहुन ु

• व्यिस्र्ापन िसमसत र कायथदिको पयाथप् त दक्षता 

नहुन ुर आिश्यक िामाग्रीको अभाि हुनु 

• आचारिंसहता किाईका िार् िाग ूनहुनु 

• घरायिी फोहोर बाटोमा फाल्ने गनुथ 

अिसर चुनौती 

• प्राकृसतक स्रोतको के्षत्र सिस्तारका िासग 

नगरपासिकाको भौगोसिक क्षेत्र सिस्तारको िासग 

पहि गने  

• पाकथ को परू्थ सिकाि गने अििर 

• बकृ्षारोपर् गने के्षत्र प्रशस्त हुनु 

• फोहोर बाटोमा फाल्ने नागररकको प्रिसृत 

• भौगोसिक क्षेत्र सिस्तारमा कठीनाई 

• आचारिंसहता सिपररत भिन सनमाथर् गनथर प्रिसृत  

• बषेनी नदी कटानको िमस्या 
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५. सुशासन तर्ा सँस्र्ागत विकास     

सिि पक् किजोर पक् 

• सिसभन्न िमयमा क्षमता सिकाि तासिम िंचािन 

हुन ु

• नागररकहरु सशसक्षत हुद ैजान ु

• नगर पाश् िथसचत्र हुन ु

• घमु्ती सशिीर िंचािन 

• िबै ििामा ईन्टरनेटको व्यिस्र्ा 

• अनिाईन पन्जीकरर्को व्यिस्र्ा 

• िािथजसनक िनुिुाई तर्ा घरदैिो कायथिम िंचािन 

हुन ु

• नगरपासिकाको आफ्नो िेििाईट हुन ु

• नागररक ििापत्र हुन ु

• बासषथक तर्ा आिसधक योजना तजुथमा प्रसियािाई 

व्यिसस्र्त गनथ ५ िटा सिषयगत योजना तजुथमा 

िसमसत गठन गरी योजना तजुथमा अभ्याि शरुु भएको 

• नगरपासिकाको आफ्नै आन्तररक आयको स्रोत हुनु 

• नगर भिन कायाथिय तर्ा ििा कायाथियहरु हुन ु 

• कायाथिय िंचािनका िासग उपकरर्हरु हुन ु 

• दक्ष जनशसक्तको अभाि 

• िामासजक पररक्षर् नहुन ु

• पयाथप् त मात्रामा भौसतक िंरचनाको सिकाि नभएको 

• चेतनाको कमी 

• िंघीय िंरचना अनिुार कमथचारी र जनप्रसतसनसध 

िीच तािमेि नहुनु 

• िंचारको पहुाँच नहुन 

• नगरपासिकाको भिन आिश्यकता परूा गने 

क्षमताको नहुनु 

• कसतपय ििाहरु भािाको भिनमा बिेर काम 

गरररहन ु

• िेििाईट िमय िमयमा अद्यािसधक नहुन ु

• नगर पाश् िथसचत्र अद्यािसधक नहुन ु

• आिश्यक उपकरर्को अभाि हुन ु

अिसर चुनौती 

• ई गभनेन्िको मान्यता तफथ  उन्मुि हुन ु

• िचूना प्रसिसध मैत्री हुाँद ैजान ु

• पारदसशथता र जिाफदसेहतािे जनता ििुसुचत हुाँद ै

जान ु

• िेिा प्रदायक र िेिाग्राही िीचको िम्बन्धमा िधुार 

हुाँद ैजान ु

• जनचेतनाको कमी 

• पयाथप् त मात्रामा भौसतक िंरचनाको अभाि 

• िबैिे नयााँ शािन िंरचना अनुिार आफुिाई िाल्न 

नितन ु

• मासनिहरूमा रहकेो असशक्षा, जातीय तर्ा िैंसगक 

भेदभाि 

• टाठाबाठाहरूको हािीमहुािी र सनर्थय प्रसियामा 

उनीहरूको प्रभाि 

• राजनीसतक हस्तक्षेप, राजनैसतक भागबण्िाको 
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पररच्छेद ३ योजनाको अिधारणा र प्रारुप 

३.१ दीघथकाविन सोच तर्ा उदे्दश्य 

िस्तसुस्र्सत सिश् िषेर् सििरर् तर्ा सद्वतीय स्रोतिाट प्राप्त आधार िचूना तर्ा एकीकृत शहरी सिकाि योजना तजुथमा 

कायथशािा गोष्ठीमा प्रस्ततु नगरपासिकाको िस्तसुस्र्सत सिश् िषेर्, िहभासगतामिूक छिफि तर्ा परामशथका 

आधारमा सिकािका िंभािना, अग्रर्ी क्षेत्र र नगरपासिकािािीिे चाहकेो अिस्र्ािाई मध्यनजर गदथैै दहेायअनिुार 

दीघथकासिन िोच तयार गररएको छ :   

“पयथटन, उद्योग, व्यापार र वशक्ााः हराभरा बुद्धभुिी वसद्धार्थनगरको इच्छा” 

स्िस््य, वशवक्त, सम्िावनत र सुखी नागररक बसोबास गने आवर्थक रुपिे सक्ि, िातािरणीय रुपिे स्िच्छ, 

विपद र जििायु उत्र्ानवशि, पयथटन, उद्योग, व्यापार र वशक्ािा आधाररत हराभरा र सिृद्ध बुद्धभूवि 

वसद्धार्थनगर  

नगरपासिकाको उपरोक्त दीघथकासिन िोचिाई िाकार पानथ पयथटन, उद्योग, व्यापार र सशक्षािाई उच्च प्रार्समकता सदई 

दहेायअनिुार सिकािको सनदशेन सिद्धान्त तय गररएको छः  

१.  पयथटन, उद्योग व्यपार र सशक्षा के्षत्रमा उच्च प्रार्समकताः गरु्स्तरीय सशक्षा, पयथटन तर्ा उद्योग व्यापारको सिकाि, 

सिस्तार र प्रिधनथद्वारा िमसृद्धको आधार तयार गररनेछ ।  

२. स्र्ानीय अर्थतन्त्रको सिकाि र सिस्तारः िंघ र प्रदशे िरकारको सिकाि िम्बन्धी िोच, िक्ष्य, उद्दशे्य प्राप्त गनथ 

िमन्िय, िहयोग र िहकायथको माध्यमद्धारा स्र्ानीय अर्थतन्त्रको सिकाि र सिस्तार गरी िमसृद्धको आधार तयार 

गररनेछ ।  

३. व्यिसस्र्त भ–ूउपयोग र योजनाबद्ध सिकािः रासरिय भ–ूउपयोग नीसत २०७६ बमोसजम भसूमको बनौट, क्षमता र 

उपयकु्तता, आिश्यकता र ितथमान उपयोग िमेतको आधारमा भ–ूउपयोगको नीसत तजुथमा तर्ा पािना असभबसृद्ध 

गने िंयन्त्र र काननूी र नीसतगत व्यिस्र्ा गररनेछ । भउूपयोग नीसत अनिुार सनधाथरर् भउूपयोग के्षत्रअनिुार हररयािी 

सिकाि, फोहोरमैिा व्यिस्र्ापन र प्रदषुर् सनयन्त्रर् गरी िातािरर्ीय स्िच्छता कायम गररनेछ ।  

४. उत्पादनमिूक, जििाय ुतर्ा सिपद ्उत्र्ानसशि पिूाथधारः भ–ूउपयोग योजनाको आधारमा बस्ती तर्ा भौसतक 

पिूाथधार सिकाि, पयथटन तर्ा औद्योसगक सिकाि जस्ता सिषय क्षेत्रगत रर्नीसतक/गरुुयोजना तजुथमा गरी िो 

अनिुार पिूाथधार सिकाि र िसुिधा असभबसृद्ध गररनेछ । पिूाथधार तर्ा िंरचना सनमाथर् गदाथ रोजगार, उत्पादन तर्ा 

आयमिूक के्षत्रमा जोि सदने नीसत अििम्बन गररनेछ । िार्ै पिूाथधार सनमाथर् गदाथ भसूमगत जिश्रोतमा आधाररत 

सिंचाई प्रर्ािी, ररचाजथ पोिरी, बााँध सनमाथर् जस्ता जििाय ुअनकुुिन आयोजनामा सिशेष प्रार्समकता सदने तर्ा 

िंरचना सनमाथर् गदाथ िातािरर् िंरक्षर् ऐन, सनयम तर्ा कायथसिसधक अनिुार िायोइसञ्जसनयररङ्ग र िंरक्षर् 

िम्बन्धी प्रसिसधको प्रयोगमा जोि सदइनेछ । कोसभि १९ र िो पिातको अिस्र्ािाई ध्यानमा रािी कृसष उत्पादन, 
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प्रशोधन र स्र्ानीय श्रम, िीप र कच्चा पदार्थमा आधाररत औद्योसगक सिकाि िगायत आसर्थक पनुिाभथका 

कायथिम प्रार्समकतािार् िंचािन गररनेछ ।  

५.  प्रभािकारी िेिा प्रिाह र सिकाि व्यिस्र्ापनः ििा कायाथिय तर्ा नगरपासिका प्रभािकारी िेिा प्रिाह र सिकाि 

व्यिस्र्ापनको आधार केन्रको सिकाि गद ैजनतािाई सशक्षा, स्िास्थ्य, सिद्यतु, िानेपानी, िरिरफाई िगायतका 

िेिा िसुिधा प्रत्याभसूत गररनेछ । यिका िासग िचूना, प्रमार् र ज्ञानमा आधाररत ठोि योजना तजुथमा, प्रभािकारी 

कायाथन्ियन र प्राप् त उपिब्धीको नसतजामूिक अनगुमन र प्रभािको िेिाजोिाको व्यिस्र्ा गररनेछ ।  

६.  अन्तर िरकार, सनजी, गैर िरकारी तर्ा िमदुाय िाझेदारी र िहकायथः पिूाथधार सनमाथर् तर्ा िंचािन, िेिा प्रिाहमा 

अन्तर िरकार, सनजी, गैर िरकारी, िहकारी र िमदुायिाँग िाझेदारी र िहकायथ गरी सिकाि उपिब्धीिाई 

प्रभािकारी गररनेछ । कृसष पशपुािन, व्यििाय िेिा, उत्पादन तर्ा बजारीकरर्, िानेपानी तर्ा िरिफाई, 

इसञ्जसनयररङ्ग जस्ता सनजी के्षत्र, गैर िरकारी र िहकारी िंस्र्ािाँग करार गरी िैकसल्पक प्रर्ािीमा आधाररत िेिा 

प्रिाहको व्यिस्र्ा गरी स्र्ानीय िेिा प्रिाहिाई िहज र प्रभािकारी बनाईनेछ । िार्ै सिकाि सनमाथर् कायथमा 

सनजी, गैर िरकारी, िहकारी र िमदुायको िगानी र िाझेदारी असभबसृद्ध गररनेछ ।  

७. िमािेशीकरर्, िशुािन तर्ा िदाचार प्रिधथन : िशुािन, सिकाि र िमसृद्ध मिुकु सनमाथर् अिको कायथिचूीको 

रुपमा रहकेो छ । यि िन्दभथमा िशुािन सिकाि र िमसृद्धको पिूितथको रुपमा रहकेो छ । िशुािनको िासग सिद्यमान 

िबै िािका सिभेद तर्ा िसहरकरर् अन्त्य, काननू तर्ा सिसधको शािन, िरकारी, सनजी, िहकारी र िामदुासयक 

िाझेदारी, पारदसशथता र जिाफदसेहताको उच्चतम अभ्याि गररनेछ । राजनीसत तर्ा िमाजमा बि्द ै गईरहकेो 

अराजकता र भ्रिाचारको सिरुद्ध िदाचार पद्धसत अबिम्बन र िामासजक जिाफदसेहतािम्बन्धी िंयन्त्रहरुको 

एकीकृत र िचेत अभ्याि गररने छ । यि प्रसियामा नागररक िमाजिाँग िाझेदारी गररनेछ ।  

८. िचूना तर्ा नसतजामा आधाररत सिकाि व्यिस्र्ापनः सिकाि व्यिस्र्ापन प्रसियािाई िचूना, प्रमार् तर्ा ज्ञानमा 

आधाररत तर्ा नसतजामिूक बनाईनेछ । यि प्रसियामा िचूना प्रसिसध, अनभुि र िफि अभ्याििाई असधकतम 

पररचािन गररनेछ । 

३.२ िक्ष्य तर्ा उदे्दश्य  

यि एकीकृत शहरी सिकाि योजना नगरपासिकाको दीघथकासिन िोच प्राप्त गन ेआधार योजनाको रुपमा रहन ेछ । 

नगरपासिकाको दीघथकासिन िोच तफथ  उन्मिु हुन नगरपासिकाको िमसिगत सिकािको मूि िक्ष्य “भौसतक र आसर्थक 

रुपमा उन्नत, िामासजक रुपमा िमािेशी, िातािरर्ीय रुपमा िन्तसुित, दीगो उत्र्ानसशि नगरको आधार तयार गने” 

सनधाथरर् गररएको छ । नगरपासिकाको दीघथकासिन िोच अनुरुप योजनाको उपरोक्त िक्ष्य हासिि गनथ दहेायअनिुारको 

उद्दशे्य सिइएको छः  

• नगरबािीको आय, रोजगारी र उत्पादनमा दीगो बसृद्ध गनुथ 

• स्िस्थ्य, सशसक्षत र जीिनपयोगी िीपयकु्त मानि िंशािनको सिकाि गनुथ  

• बिोबाि, आिागमन तर्ा जीिनयापन व्यिसस्र्त र िहज बनाउनु 
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• जि, जमीन र हररयािी व्यिस्र्ापन तर्ा िातािरर्ीय स्िच्छता र िन्तिुन कायम गनुथ 

• नगरपासिकाको िेिा प्रिाह, कायथिम्पादन र जिाफदसेहताको स्तर बिाउन ु

 

३.३ के्त्रगत बृहत ्उदे्दश्यहरु   

यि एकीकृत शहरी सिकािको योजनाको के्षत्रगत िहृत उद्दशे्यहरु दहेायअनिुार रहकेा छनः्  

३.३.१ आवर्थक विकास 

पयथटन र िेिाको प्रिधथन, उद्योग व्यापार तर्ा व्यििायको सिकाि सिस्तार, कृसष तर्ा पशजुन्य उत्पादनको 

व्यििायीकरर्, सिसिसधकरर् र औद्योगीकरर्बाट रोजगारमिूक स्र्ानीय अर्थतन्त्रको सिकाि भई नगरिािीको 

रोजगारी र आय स्तरमा िधुार भएको हुने ।  

३.३.२ सािावजक विकास  

 गरु्स्तरीय तर्ा व्याििसयक सशक्षा, ििथिुिभ स्िास्थ्य एिं पोषर्, स्िच्छ सपउने पानी तर्ा िरिफाईको िसुिधामा 

पहुाँच र उपयोग, निप्रितथन तर्ा यिुा उद्यमसशिता, िैङ्सगक िमानता, िामासजक िमािेशीकरर् िसुनसित गरी 

नगरिािीिाई आधारभतू िामासजक िेिा, िंरक्षर् र िरुक्षा उपिब्ध भएको हुने ।  

३.३.३ भौवतक विकास 

आधारभतू तर्ा गरु्स्तरीय भौसतक एिं िामासजक पिूाथधारको सनमाथर्, स्तरोन्नसत र ममथत िम्भारबाट नगर सिकािमा 

गसतशीिता आई नगरिािीको िेिा तर्ा िसुिधा प्रासप्त, पहुाँच र प्रिाहमा िहज भएको हुने ।  

३.३.४ िातािरणीय सन्तुिन 

िन, हररयािी तर्ा िातािरर्ीय श्रोतको िंरक्षर्, िंिद्धथन र सदगो उपयोग गद,ै सिपद ्व्यिस्र्ापन एिं जििाय ुपररितथन 

अनकूुिन उपायहरुको अििम्बनबाट िातािरर्मैत्री हररत, स्िच्छ, िरुसक्षत, िसुिधायकु्त तर्ा बिोबाियोग्य 

व्यिसस्र्त नगर सनमाथर् भएको हुने ।  

३.३.५ सांस्र्ागत  

 सिसधको शािन, िदाचाररता, चसु्त तर्ा प्रभािकारी िंगठन िंरचना सनमाथर्, क्षमता सिकाि, िािथजसनक, सनजी, 

िहकारी, गैिि तर्ा िामदुासयक िाझेदारीिाई प्रिद्धथन गद ैिेिा प्रिाह िहज, गरु्स्तरीय र भरपदो भएको हुने ।  

३.४ सिवष्टगत प्रार्विकता तर्ा रणनीवतहरु 

यि रर्नीसतक सिकाि योजनािे सिएको िक्ष्य तर्ा उद्दशे्य हासिि गनथ दहेायअनिुारका सिषयहरुिाई सिशेष 

प्रार्समकता सदई नगर सिकािका प्रयािहरु िंचािन गने रर्नीसत अििम्बन गररनेछः 

१. िााँस्कृसतक, व्यापाररक, कृसष र ग्रामीर् पयथटन व्यििायको सिकाि तर्ा प्रिद्धथन गने 

२. कृसष, पशपुंक्षी र िनजन्य उपजको व्यििायीकरर्, सिसिधीकरर् र औद्योगीकरर् गने 
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३. गरु्स्तरीय र व्यििासयक सशक्षा, आधारभतू स्िास्थ्य, िरिफाई तर्ा िानेपानी िसुिधा र िामासजक िरुक्षा 

प्रिद्धथन र िसुनसित गने 

४. यातायात, बजार र िरुसक्षत आिाि, स्िच्छ उजाथ, पयथटन र िंचारका पिुाथधारको सिस्तार र स्तरोन्नसत गने 

५. सिकाि प्रसिया तर्ा नसतजािाई िातािरर्मैत्री, उत्र्ानशीि र दीगो बनाउने 

६. अन्तर िरकार, िहकारी, सनजी क्षेत्र, िमदुाय र नागररक िमाजको िमन्िय, िाझेदारी र िहकायथिाई 

कामयािी बनाउने 

३.५ नवतजा ताविका 

नगरपासिकाको सिकाि प्रयाििाई योजनाबद्ध रुपमा दीघथकासिन िोच तर्ा ध्येय तफथ  उत्मुि तर्ा अग्रिर गराउन र 

िक्ष्य, उद्दशे्य तर्ा अपेसक्षत नसतजा हासिि गनथ पररितथनको सिद्धान्त अनिुार नसतजामिूक योजनाको िााँचामा एकीकृत 

शहरी सिकाि योजना तजुथमा गररएको छ । योजनामा स्र्ानीय तहको असधकार के्षत्रिाई आसर्थक, िामासजक, पिूाथधार 

सिकाि, िन तर्ा िातािरर् र िंस्र्ागत सिकाि र िशुािन के्षत्रहरुमा एकीकृत गररएको छ । पररितथनको सिद्धान्त 

अनिुार तयार गररएको नगरपासिकाको िमसिगत सिकािको एकीकृत नसतजा तासिका योजनाको पसहिो पााँच बषथ 

अिसधका िासग दहेायअनिुार प्रस्ततु गररएको छ । 
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तासिका  : एकीकृत शहरी सिकाि योजनाको पसहिो छ बषथ अिसधको नसतजा तासिका 

नवतजा श्रृङ्खिा  

सूचक तर्ा पुष््टयाईका आधारहरु जोवखि पक् तर्ा पूिाथनुिान 

सूचक 
वदगो 

विकास

का 

िक्ष्य 

आधाररे

खा  

-आ.ि. 

०७६/०७७ 

सम्िको 

अिस्र्ा) 

िक्ष्य (सम्िको अिस्र्ा)  
पुष््टयाईका 

आधारहरु 
 

वििरण इकाई 
पवहिो 

िषथ 
तेस्रो िषथ पाँचौ िषथ   

िक्ष्य : भौसतक र 

आसर्थक रुपमा 

उन्नत, िामासजक 

रुपमा िमािेशी, 

िातािरर्ीय रुपमा 

िन्तसुित, दीगो र 

उत्र्ानसशि 

नगरको आधार 

तयार गने{ 

प्रसत पररिार िासषथक औषत आय रु. 

हजारमा 

8 1123 1150 1200 1500 - अध्ययन/ििेक्षर् 

प्रसतिेदन 

- मलू्याङ्कन 

प्रसतिेदन 

- प्रगसत/अनगुमन 

प्रसतिेदन 

 

मानि सिकाि िचुकांक िचुकांक 1 0.498 0.499 0.500 0.550 

औषत आयु िषथ 3 68.29 69 70 71 

िासषथक आम्दानीको दईु सतहाई भन्दा 

बिी रकम िानामा िचथ गने 

जनिंख्या 

प्रसतशत 2 30 28 25 20 

िाक्षर जनिंख्या प्रसतशत 4 79 80 85 90 

बेरोजगार जनिंख्या िंख्या      

असर १ : 

नगरबािीको 

आय, रोजगारी र 

उत्पादनमा दीगो 

बदृ्धी गनुथ 

कृसष तर्ा पशपुािन क्षेत्रमा रोजगार 

अनपुात 

प्रसतशत 2 50 50 46 40 - ििेक्षर् प्रसतिेदन 

- प्रगसत/अनगुमन 

प्रसतिेदन 

- मलू्याङ्कन तर्ा 

िमीक्षा प्रसतिेदन 

- कृसष, औद्योसगक र 

रोजगारी के्षत्रमा िंघ, 

प्रदशे र सिकाि 

िाझेदारको िगानी बसृद्ध 

हुनेछ ।  

उद्योग र व्यििाय क्षेत्रमा रोजगार 

अनपुात 

प्रसतशत  30 30 32 35 

पयथटन तर्ा िेिा क्षेत्रमा रोजगार 

अनपुात 

प्रसतशत  20 20 22 25 
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नवतजा श्रृङ्खिा  

सूचक तर्ा पुष््टयाईका आधारहरु जोवखि पक् तर्ा पूिाथनुिान 

सूचक 
वदगो 

विकास

का 

िक्ष्य 

आधाररे

खा  

-आ.ि. 

०७६/०७७ 

सम्िको 

अिस्र्ा) 

िक्ष्य (सम्िको अिस्र्ा)  
पुष््टयाईका 

आधारहरु 
 

वििरण इकाई 
पवहिो 

िषथ 
तेस्रो िषथ पाँचौ िषथ   

िैदसेशक रोजगारीमा गएका व्यसक्त जना      - जििाय ुपररितथन र 

सिपदको अिर न्यनु हुनेछ 

। 

उन्नत सिउ, जैसिक मि, सिषादी र 

आधसुनक कृसष प्रसिसध प्रयोग गने 

घरपररिार 

प्रसतशत  80 80 90 100 

प्रवतफि १.१: 

कृसषजन्य 

उत्पादनको 

व्यििायीकरर्, 

सिसिधैीकरर् र 

औद्योगीकरर् 

भएको हुनेछ ।  

आफ्नो उत्पादनबाट िषथभरी िान पगु्ने 

पररिार 

प्रसतशत  52 55 60 65 • कृसष, पशिेुिा तर्ा 

िहकारीको असभिेि 

• बजेटको उपिब्धता  

- सिंचाई िसुिधा उपिब्ध हुने  

िाना सकिान/उत्पादकको औषत 

िासषथक आय 

रु. हजारमा  200 210 250 300 

तरकारी उत्पादन सतिन्ट

ि 

 22000 24000 28000 32000 

फिफुि उत्पादन सतिन्ट

ि 

 144 145 150 160 

नगद ेिािी उत्पादन सतिन्ट

ि 

     

तेिहन उत्पादन सतिन्ट

ि 
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नवतजा श्रृङ्खिा  

सूचक तर्ा पुष््टयाईका आधारहरु जोवखि पक् तर्ा पूिाथनुिान 

सूचक 
वदगो 

विकास

का 

िक्ष्य 

आधाररे

खा  

-आ.ि. 

०७६/०७७ 

सम्िको 

अिस्र्ा) 

िक्ष्य (सम्िको अिस्र्ा)  
पुष््टयाईका 

आधारहरु 
 

वििरण इकाई 
पवहिो 

िषथ 
तेस्रो िषथ पाँचौ िषथ   

िंचासित कृसष िंकिन केन्र िंख्या  1 1 2 3 

प्रवतफि १.२: 

सिंचाई िसुिधाको 

सिकाि तर्ा 

उपिब्धता बसृद्ध 

भएको हुनेछ । 

जमीनको उत्पादकत्ि प्रसत हतेटर 

(िासषथक औषत कुि कृसष उत्पादन) 

रु. 

हजारमा 

2 139 150 225 300 - िस्तसुस्र्सत 

सििरर् 

- ििेक्षर् प्रसतिेदन 

- प्रगसत/अनगुमन 

प्रसतिेदन 

-  िमीक्षा प्रसतिेदन 

- कृसष सिकाि रर्नीसत 

कायाथन्ियन हुनेछ । 

- िरकारी, गैिि र सनजी 

के्षत्रको िगानी बसृद्ध 

हुनेछ ।  

१२ ह ैमसहना सिंचाई हुने के्षत्र सिगाहा  32800 33000 34000 35000 

प्रयोग भएका सिंचाईका प्रसिसध 

(सिफ्ट, ितह) बैोररङ्ग, पम्पिेट 

प्रकार  2 2 3 3 

प्रवतफि १.३: 

पशपुंक्षीजन्य 

उत्पादनको बसृद्ध, 

व्यििायीकरर् र 

सिसिधीकरर् 

भएको हुनेछ । 

कुिरुा एिं पन्छीको बासषथक माि ु

उत्पादन 

मे. टन 100
0 

1200 2000 3000 1000 - िस्तसुस्र्सत 

सििरर् 

- ििेक्षर् प्रसतिेदन 

- प्रगसत/अनगुमन 

प्रसतिेदन 

-  िमीक्षा प्रसतिेदन 

- कृसष सिकाि रर्नीसत 

कायाथन्ियन हुनेछ । 

- पश ु िेिा र प्रसिधी 

प्रिाहमा िैकसल्पक 

प्रर्ािीको प्रयोग हुनेछ  

- जििाय ु पररितथन तर्ा 

सिपद अिर न्यनू हुनेछ । 

िुाँगरु िा िंगरुको बासषथक माि ु

उत्पादन 

मे. टन 100 200 300 400 100 

माछाको बासषथक उत्पादन मे. टन 200 300 400 600 200 

ििी, िोकाको बासषथक माि ुउत्पादन मे. टन 300 400 500 800 300 

रााँगाको बासषथक माि ुउत्पादन मे. टन  400 500 800 1000 

बासषथक दधू उत्पादन  िाि 

सिटर 

 3240000 35500
00 

50000
00 

60000
00 
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नवतजा श्रृङ्खिा  

सूचक तर्ा पुष््टयाईका आधारहरु जोवखि पक् तर्ा पूिाथनुिान 

सूचक 
वदगो 

विकास

का 

िक्ष्य 

आधाररे

खा  

-आ.ि. 

०७६/०७७ 

सम्िको 

अिस्र्ा) 

िक्ष्य (सम्िको अिस्र्ा)  
पुष््टयाईका 

आधारहरु 
 

वििरण इकाई 
पवहिो 

िषथ 
तेस्रो िषथ पाँचौ िषथ   

उन्नत घााँिको उत्पादन क्षेत्र कठ्ठा  0 30 50 100 

प्रवतफि १.४: 

पयथटकीय 

आिागमन र िेिा 

िसुिधामा दीगो 

बसृद्ध भएको हुनेछ 

।  

भ्रमर् गने िासषथक पयथटक (आन्तररक) िंख्या 8, 9 0 5 7 13 - कायाथियको 

असभिेि  

- ििेक्षर् प्रसतिेदन 

- प्रगसत/अनगुमन 

प्रसतिेदन 

• बजेटको उपिब्ध हुनेछ 

• िंघीय िरकारबाट अनदुान 

प्राप् त हुनेछ ।  

• सनजी क्षेत्र िगानीका िासग 

तयार हुनेछ । 

-   

व्यिसस्र्त होमस्टे र ग्रामीर् पयथटकीय 

गाउाँ 

िंख्या   1 4 9 

कृसष पयथटन िंचािन स्र्ान िंख्या  15 15 20 25 

स्तरोन्नती गररएका पयथटकीय िम्पदा िंख्या  15 15 20 25 

प्रवतफि १.५: 

स्र्ानीय श्रम, िीप 

र कच्चा पदार्थमा 

आधाररत उद्योग 

व्यििायको 

उद्योग तर्ा व्यििायमा िंिग्न 

जनिंख्या 

िंख्या      - ििेक्षर् प्रसतिेदन 

-  प्रगसत/अनगुमन 

प्रसतिेदन 

- उद्यम तर्ा व्यापार 

प्रिधथन िम्बन्धी िंघीय 

प्रदशे तर्ा स्र्ानीय 

काननू तर्ा नीसत तत्काि 

तजुथमा भई कायाथन्ियन 

हुनेछ ।  

िचुारु व्यापार व्यििाय िंख्या 9 2898 3000 4000 6000 

चाि ुिघ ुउद्योग िंख्या  526 600 800 1000 

चाि ुघरेि ुउद्योग िंख्या      

चाि ूिाना उद्योग िंख्या      
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नवतजा श्रृङ्खिा  

सूचक तर्ा पुष््टयाईका आधारहरु जोवखि पक् तर्ा पूिाथनुिान 

सूचक 
वदगो 

विकास

का 

िक्ष्य 

आधाररे

खा  

-आ.ि. 

०७६/०७७ 

सम्िको 

अिस्र्ा) 

िक्ष्य (सम्िको अिस्र्ा)  
पुष््टयाईका 

आधारहरु 
 

वििरण इकाई 
पवहिो 

िषथ 
तेस्रो िषथ पाँचौ िषथ   

सिजथना र सिकाि 

भएको हुनेछ । 

व्यििासयक प्रासिसधक िीपयुक्त दक्ष 

व्यसक्त 

िंख्या      - औद्योसगक सिकाि नीसत 

तजुथमा हुनेछ ।  

प्रवतफि १.६:  

सििीय तर्ा 

व्याििाय सिकाि 

िेिा उपिब्धता र 

पहुाँचमा बदृ्धसै 

भएको हुनेछ ।  

िहकारी तर्ा सििीय िंस्र्ामा 

आिद्ध घरपररिार 

िंख्या  40000 50000 70000 75000 • राजस्ि तर्ा सििीय 

प्रशािन शािाको 

असभिेि  

 

• योजना, अनगुमन 

तर्ा मलू्याङ्कनको 

प्रसतिेदन तर्ा 

असभिेि  

 

• राजनीसतक स्र्ासयत्ि 

हुनेछ ।  

• पयाथप् त बजेट उपिब्धतता 

राजस्ि पररचािन हुनेछ ।   

बैंक र सििीय िंस्र्ाबाट औद्योसगक, 

व्यििासयक क्षेत्रमा िगानी रकम 

रु. िािमा ८ 

/१० 

    

असर २: 

स्िस्थ्य, सशसक्षत र 

जीिनपयोगी 

िामासजक िरुक्षाबाट िाभासन्ित 

िसक्षत िगथ 

िंख्या  24303 24400 25000 26000 - िस्तसुस्र्सत 

सििरर् 

- ििेक्षर् प्रसतिेदन 

- िामासजक सिकाि र िेिा 

िम्बन्धी िंघ, प्रदशे र 

उच्च सशक्षामा अध्ययनरत सिद्यार्ी िंख्या  2293 2400 2700 3000 
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नवतजा श्रृङ्खिा  

सूचक तर्ा पुष््टयाईका आधारहरु जोवखि पक् तर्ा पूिाथनुिान 

सूचक 
वदगो 

विकास

का 

िक्ष्य 

आधाररे

खा  

-आ.ि. 

०७६/०७७ 

सम्िको 

अिस्र्ा) 

िक्ष्य (सम्िको अिस्र्ा)  
पुष््टयाईका 

आधारहरु 
 

वििरण इकाई 
पवहिो 

िषथ 
तेस्रो िषथ पाँचौ िषथ   

िीपयकु्त मानि 

िंशािनको 

सिकाि गनुथ   

 

 

 

 

 

अस्पताि पगु्न िाग्ने औित िमय समनेट  30 30 25 20 - प्रगसत/अनगुमन 

प्रसतिेदन 

- मलू्याङ्कन तर्ा 

िमीक्षा प्रसतिेदन 

-     EMIS प्रसतिेदन 

स्र्ानीय नीसत र काननू 

तजुथमा हुनेछ  

- िरकारी, गैरिरकारी र 

सनजी क्षेत्रको िगानी र 

कायथिममा बसृद्ध हुनेछ 

- िामासजक िरुक्षा तर्ा 

िकारात्मक सिभेद नीसत 

र िसक्षत कायथिममा 

सनरन्तरता हुनेछ । 

सिरामी पदाथ ििथप्रर्म स्िास्थ्य िंस्र्ा/ 

अस्पताि जाने जनिंख्या 

प्रसतशत  80 80 85 90 

कक्षा १० को सजसपए औित प्रसतशत  C C+ B B+ 

िरकारी, गैर िरकारी र सनजी क्षेत्रमा 

रोजगार 

जना      

प्रवतफि २.१:   

 

सिद्यािय सशक्षाको  

गरु्स्तर र 

प्रासिसधक तर्ा 

उच्च सशक्षामा 

प्रासिसधक सशक्षामा अध्ययनरत 

सिद्यार्ी 

िंख्या  
1200 1250 1600 2000 

- आधारभतू र 

माध्यसमक सशक्षा 

कायाथियको 

असभिेि  

- िामासजक 

सिकाि शािाको 

- िंघ, प्रदशे  र स्र्ानीय 

तह बीच सशक्षा नीसत, ऐन 

र कायथसिसधमा 

िामाजस्यता कायम 

हुनेछ ।  

- राजनीसतक प्रसतबद्धता 

तर्ा स्र्ानीय तहका 

सिद्यािय िासहर रहकेा (५–१५ िषथ) 

बािबासिका 

प्रसतशत 4 4 3 2 1 

प्रारसम्भक बाि कक्षामा अध्ययनरत 

४–५ बषथका बािबासिका  

जना  383 400 900 1500 

कक्षा ८ को सनरन्तरता दर प्रसतशत  100    
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नवतजा श्रृङ्खिा  

सूचक तर्ा पुष््टयाईका आधारहरु जोवखि पक् तर्ा पूिाथनुिान 

सूचक 
वदगो 

विकास

का 

िक्ष्य 

आधाररे

खा  

-आ.ि. 

०७६/०७७ 

सम्िको 

अिस्र्ा) 

िक्ष्य (सम्िको अिस्र्ा)  
पुष््टयाईका 

आधारहरु 
 

वििरण इकाई 
पवहिो 

िषथ 
तेस्रो िषथ पाँचौ िषथ   

पहुाँच बसृद्ध भएको 

हुनेछ ।  

 

 

कक्षा १० को सनरन्तरता दर प्रसतशत  76 77 82 90 असभिेि तर्ा 

प्रसतिेदन  

िरोकारिािा बीच 

िमन्िय, िहकायथ र 

िाझेदारीमा बसृद्ध हुनेछ । 

बािमैत्री सिकाई सिसध अििम्बि गने 

सिद्यािय 

प्रसतशत  100    

मसहिाको िाक्षरता दर  प्रसतशत  61 65 80 95 

प्रवतफि २.२ : 

आधारभतू स्िास्थ्य  

िेिा िसुिधा तर्ा 

पोषर् िरुक्षामा 

असभबदृ्धसै भएको 

हुनेछ ।   

कम तौि भएका ५ बषथमनूीका 

बािबासिका 

प्रसतशत 3 12 8 4 0 - िस्तसुस्र्सत 

सििरर् 

- ििेक्षर् प्रसतिेदन 

- प्रगसत/अनगुमन 

प्रसतिेदन 

- HMIS प्रसतिेदन 

-  रासरिय स्िास्थ्य 

िभे प्रसतिेदन 

- िामासजक िरुक्षा तर्ा 

िकारात्मक सिभेद नीसत र 

िसक्षत िगथ कायथिमको 

सनरन्तरता हुनेछ ।  

- राजनीसतक प्रसतबद्धता 

तर्ा स्र्ानीय तहका 

िरोकारिािा बीच 

िमन्िय, िहकायथ र 

िाझेदारीमा बसृद्ध हुनेछ।  

पिूथ प्रिसूत िेिा ४ पटक प्राप्त गने 

गभथिती 

प्रसतशत  10 10 15 25 

जन्मदा २५०० ग्रामभन्दा कम 

जन्मतौि भएका सशशु 

प्रसतशत  12 12 9 5 

स्िास्थ्य िंस्र्ामा प्रितुी गराउने 

गभथिती मसहिा 

प्रसतशत  62 65 75 90 

झािापिािाको िंिमर् दर (प्रसत 

हजारमा) 

जना  6 6 4 2 
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नवतजा श्रृङ्खिा  

सूचक तर्ा पुष््टयाईका आधारहरु जोवखि पक् तर्ा पूिाथनुिान 

सूचक 
वदगो 

विकास

का 

िक्ष्य 

आधाररे

खा  

-आ.ि. 

०७६/०७७ 

सम्िको 

अिस्र्ा) 

िक्ष्य (सम्िको अिस्र्ा)  
पुष््टयाईका 

आधारहरु 
 

वििरण इकाई 
पवहिो 

िषथ 
तेस्रो िषथ पाँचौ िषथ   

स्िाशप्रश्वािको िंिमर् (ब्च्क्ष्) दर 

(प्रसत हजारमा) 

जना  6.5 6 4 3 

पररिार सनयोजनका िाधनको प्रयोग 

दर 

प्रसतशत  10 12 18 25 

आयोसिनयकु्त ननू प्रयोग गने 

जनिंख्या 

प्रसतशत  100    

आधारभतु िसुिधा उपिब्ध स्िास्थ्य 

िंस्र्ा 

िंख्या  3 5 9 13 

प्रवतफि २.३: 

स्िच्छ िानेपानी 

िसुिधा तर्ा 

स्िच्छता 

असभिसृद्ध भएको 

हुनेछ । 

सनजीधारा उपिब्ध घरपररिार प्रसतशत 6 90 90 92 95 - ििेक्षर् प्रसतिेदन 

- प्रगसत/अनगुमन 

प्रसतिेदन 

- िमीक्षा प्रसतिेदन 

-  आयोजना प्रभाि 

मलू्याङ्कन 

प्रसतिेदन 

- िंघ, प्रदशे र गैिि र सनजी 

क्षेत्रको िगानी र 

कायथिममा बसृद्ध हुनेछ ।   

- अन्तर िरकार, नागररक 

िमाज र िमदुायको 

िहकायथ र िाझेदारीमा 

बसृद्ध हुनेछ । 

बषाथतको पानी िंकिन गने घरपररिार िंख्या  0 50 200 500 

पाइपिाइन सितररत पानी प्रयोग गने 

घरधरुी 

प्रसतशत  40 42 46 50 

िरुसक्षत शौचािय भएका घरधुरी प्रसतशत 6 70 70 80 90 

जोसिमयकु्त अिस्र्ामा िाबनुपानीिे 

हातधनुे  

प्रसतशत  70 72 80 90 
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नवतजा श्रृङ्खिा  

सूचक तर्ा पुष््टयाईका आधारहरु जोवखि पक् तर्ा पूिाथनुिान 

सूचक 
वदगो 

विकास

का 

िक्ष्य 

आधाररे

खा  

-आ.ि. 

०७६/०७७ 

सम्िको 

अिस्र्ा) 

िक्ष्य (सम्िको अिस्र्ा)  
पुष््टयाईका 

आधारहरु 
 

वििरण इकाई 
पवहिो 

िषथ 
तेस्रो िषथ पाँचौ िषथ   

फोहोर सििजथन स्र्ि भएको 

घरपररिार  

प्रसतशत  10 12 20 30 

फोहोर िगीकरर् गरी सििजथन गने 

पररिार 

प्रसतशत 12 10 12 20 30 

प्रवतफि २.४: 

बािबासिका, 

मसहिा तर्ा अन्य 

िसक्षत िगथको 

िशक्तीकरर् र 

शािन प्रसियामा 

मिूप्रिाहीकरर् 

भएको हुनेछ । 

नेततृ्िदायी पदमा मसहिा र िसक्षत 

िगथको प्रसतसनसधत्ि भएका स्र्ानीय 

िसमसत/िंरचना 

प्रसतशत  5 10 15 20 33 - िस्तसुस्र्सत 

सििरर् 

- ििेक्षर् प्रसतिेदन 

- प्रगसत/अनगुमन 

प्रसतिेदन 

-  िमीक्षा प्रसतिेदन 

- िंघ, प्रदशे र गैर िरकारी 

र सनजी क्षेत्रको िगानी र 

कायथिममा बसृद्ध हुनेछ  

- िामासजक िरुक्षा तर्ा 

िकारात्मक सिभेद नीसत 

र िसक्षत िगथ कायथिमको 

सनरन्तरता हुनेछ ।  

िीपमिुक तासिम प्राप् त अपाङ्गता 

भएका व्यसक्त 

िंख्या  44 50 100 200 

व्यििासयक िीपमूिक तासिम प्राप्त 

मसहिा 

िंख्या  250 250 500 1000 

घर व्यिहार तर्ा कारोबार िम्बन्धी 

सनर्थयमा मसहिा िहभागी हुने पररिार 

प्रसतशत  80 80 85 90 

प्रवतफि २.५: 

यिुा िगथको 

सियाशीिता, 

िसिय यिुातिब, िंजाि तर्ा िंस्र्ा िंख्या  20 40 100  -  -  

तिब, िञ्जाि र िंस्र्ामा आिद्ध 

यिुा 

िंख्या  300 700 3000  
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नवतजा श्रृङ्खिा  

सूचक तर्ा पुष््टयाईका आधारहरु जोवखि पक् तर्ा पूिाथनुिान 

सूचक 
वदगो 

विकास

का 

िक्ष्य 

आधाररे

खा  

-आ.ि. 

०७६/०७७ 

सम्िको 

अिस्र्ा) 

िक्ष्य (सम्िको अिस्र्ा)  
पुष््टयाईका 

आधारहरु 
 

वििरण इकाई 
पवहिो 

िषथ 
तेस्रो िषथ पाँचौ िषथ   

सिजथनशीिता र 

उद्यमशीितामा 

असभबसृद्ध भएको 

हुनेछ। 

उद्यम, व्यििाय र स्िरोजगारीमा िंिग्न 

यिुा 

िंख्या      

कभिथ हि तर्ा िेिकुद मैदान िंख्या  1 1 2 2 

सजल्िा, प्रदशे, रासरियस्तरमा 

प्रसतसनसधत्ि गने िेिािी 

िंख्या  4 4 10 12 

प्रवतफि २.६: 

स्र्ानीय किा, 

भाषा र िंस्कृसतको 

िंरक्षर्, िम्बधथन र 

प्रिद्धथन भएको 

हुनेछ।  

स्र्ानीय िंस्कृसत, किा, िम्पदा र 

िासहत्य िम्बन्धी अध्ययन तर्ा 

अनिुन्धान 

सिषय  1 1 3 5 -  -  

िंरसक्षत ऐसतहासिक िािथजसनक 

पोिरी  

िंख्या  4 5 9 13 

स्र्ानीय किा, िंस्कृसत, िम्पदा, 

भाषा िासहत्यमा आधाररत प्रकाशन 

िंख्या  2 2 3 5 

अिर ३: 

बिोबाि, 

आिागमन तर्ा 

ििक िंजाि सक.सम.  226.25 230 271 280 - पिूाथधार सिकाि 

शािाको 

- बजेटको उपिब्ध हुनेछ    

- योजना अनिुारको बजेट 

व्यिस्र्ा  

पतकी ििकमा पगु्न िाग्ने औषत 

िमय 

समनेट  
30 30 20 10 
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नवतजा श्रृङ्खिा  

सूचक तर्ा पुष््टयाईका आधारहरु जोवखि पक् तर्ा पूिाथनुिान 

सूचक 
वदगो 

विकास

का 

िक्ष्य 

आधाररे

खा  

-आ.ि. 

०७६/०७७ 

सम्िको 

अिस्र्ा) 

िक्ष्य (सम्िको अिस्र्ा)  
पुष््टयाईका 

आधारहरु 
 

वििरण इकाई 
पवहिो 

िषथ 
तेस्रो िषथ पाँचौ िषथ   

जीिनयापन 

व्यिसस्र्त र िहज 

बनाउनु 

१२ ह ैमसहना यातायात िचुारु ििक 

िम्बाई 

सक.सम.  
121 130 150 280 

असभिेि तर्ा 

प्रगसत सििरर्,  

- आसर्थक सिकाि 

शािाको 

असभिेि तर्ा 

प्रगसत सििरर् 

- नगर सस्र्सत पत्र    

(प्रोफाइि) 

- काम प्रभािकारी तिरिे 

हुनेछ ।  

- जनिहभासगता िसुनसित 

हुने  

- राजनीसतक स्र्ासयत्ि  

- बन्द हिताि हुने छैनन ।  

- सनजी क्षेत्रको िहभासगता  

पतकी घरमा बिोबाि गने पररिार िंख्या      

स्िस्थ्य उजाथको प्रयोग गने घरपररिार प्रसतशत  

30 35 50 70 

प्रवतफि ३.१: 

नगर क्षेत्रमा 

यातायात िेिा 

िचुार र िहज 

भएको हैनुेछ ।  

पतकी ििक सक.सम.  95 100 125 150 - ििेक्षर् प्रसतिेदन 

- प्रगसत/अनगुमन 

प्रसतिेदन 

 

- िंघ, प्रदशे र गैर िरकारी 

र सनजी क्षेत्रको िगानी र 

कायथिममा बसृद्ध हुनेछ।  

- िमदुायको योगदान र 

सनगरानीमा बसृद्ध हुनेछ। 

ग्राभेि ििक सक.सम.  129 132 140 150 

पतकी पिु िंख्या  15 16 20 25 

िचूारु ४ पााँग्रे िािथजसनक ििारी 

िाधन  

िंख्या  35 40 60 100 

सनयसमत ममथत िंभार भएको ििक िम्बाई  10 10 50 100 
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नवतजा श्रृङ्खिा  

सूचक तर्ा पुष््टयाईका आधारहरु जोवखि पक् तर्ा पूिाथनुिान 

सूचक 
वदगो 

विकास

का 

िक्ष्य 

आधाररे

खा  

-आ.ि. 

०७६/०७७ 

सम्िको 

अिस्र्ा) 

िक्ष्य (सम्िको अिस्र्ा)  
पुष््टयाईका 

आधारहरु 
 

वििरण इकाई 
पवहिो 

िषथ 
तेस्रो िषथ पाँचौ िषथ   

िायोइसञ्जसनररङ्ग प्रसिधी प्रयोग र 

ििक सकनार िकृ्षारोपर् ििक 

िम्बाई 

सक.सम.  

95 100 125 150 

प्रवतफि ३.२: 

िबैका िासग 

िरुसक्षत आिाि 

तर्ा शहरी 

िसुिधामा बसृद्ध 

भएको हुनेछ ।  

 

 

 

 

आधारभतू पिूाथधारयकु्त व्यिसस्र्त 

बजार 

स्र्ान  0 1 1 2 -  ििेक्षर् प्रसतिेदन 

-  प्रगसत प्रसतिेदन 

-  प्रगसत/अनगुमन 

प्रसतिेदन 

-  िमीक्षा प्रसतिेदन 

- िंघीय प्रर्ािी अनिुार 

िंघ, प्रदशे र स्र्ानीय नीसत 

र काननू तजुथमा हुनेछ  

- स्र्ानीय िरोकारिािाको 

प्रसतिद्धता र  िहभासगता 

िमन्िय, िहकायथ एिं 

िाझेदारीमा बसृद्ध हुनेछ। 

- िमदुायको योगदान र 

सनगरानीमा बसृद्ध हुनेछ। 

िरुसक्षत िस्तीमा बिोबाि गने पररिार प्रसतशत  40 40 60 80 

भकूम्प प्रसतरोधी भिन सनमाथर् दक्ष 

व्यसक्त 

जना  40 50 65 80 

भकूम्प प्रसतरोधी प्रसिसध र मापदण्ि 

अनिुार सनमाथर् भएका िािथजसनक 

भिन र िंरचना 

िंख्या  20 25 40 60 

भकूम्प प्रसतरोधी प्रसिसध र मापदण्ि 

अनिुार सनमाथर् भएका आिाि घर 

प्रसतशत  20 25 35 50 

व्यिसस्र्त नािाको िम्बाई सक.सम.  301 310 315 320 

चट्याङ रसहत घर सनमाथर् प्रसतशत  0 10 25 40 

ििक ििी जिान भएका स्र्ान िंख्या  4025 4300 4500 5000 
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नवतजा श्रृङ्खिा  

सूचक तर्ा पुष््टयाईका आधारहरु जोवखि पक् तर्ा पूिाथनुिान 

सूचक 
वदगो 

विकास

का 

िक्ष्य 

आधाररे

खा  

-आ.ि. 

०७६/०७७ 

सम्िको 

अिस्र्ा) 

िक्ष्य (सम्िको अिस्र्ा)  
पुष््टयाईका 

आधारहरु 
 

वििरण इकाई 
पवहिो 

िषथ 
तेस्रो िषथ पाँचौ िषथ   

प्रसतफि ३.३: 

सिद्यतु तर्ा 

िैकसल्पक उजाथको 

सिकाि र 

सिस्तारमा बसृद्ध 

भएको हुनेछ । 

सिद्यतु ्िेिा उपिब्ध घरधरुी प्रसतशत 7 92 93 95 100 - िस्तसुस्र्सत 

सििरर् 

- अध्ययन तर्ा 

ििेक्षर् 

- प्रगसत/अनगुमन 

प्रसतिेदन 

-  िमीक्षा प्रसतिेदन 

- स्िच्छ उजाथ उत्पादन र 

उपयोग िंघीय नीसत र 

काननू तजुथमा हुनेछ ।  

- अन्तर िरकार, नागररक 

िमाज र िमदुायको 

िहकायथ र िाझेदारीमा 

बसृद्ध हुनेछ ।  

सिद्यतुीय ििारी िाधनको प्रयोग दर प्रसतशत  5 10 20 40 

धिुारसहत चलु्हो जिान भएका 

पररिार 

प्रसतशत      

िोिार प्रर्ािी भएका घरपररिार िंख्या 7 0 1000 5000 1000 

प्रवतफि ३.४: 

िचूना र िंचार 

िसुिधाको सिस्तार 

उपिब्धतामा 

बदृ्धसै भएको 

हुनेछ ।  

टेसिसभजन र कम्प्यटुर उपिब्ध 

पररिार 

प्रसतशत  50 
60 80 100 

- ििेक्षर् प्रसतिेदन 

- प्रगसत/अनगुमन 

प्रसतिेदन 

-  िमीक्षा प्रसतिेदन 

- िंघ, प्रदशे र गैरिरकारी र 

सनजी क्षेत्रको िगानी र 

कायथिममा बसृद्ध हुनेछ  

- अन्तर िरकार, नागररक 

िमाज र िमदुायको 

िहकायथ र िाझेदारीमा 

बसृद्ध हुनेछ । 

इन्टरनेट िेिा प्रयोग गने जनिंख्या प्रसतशत  60 65 80 100 

टेसिफोन/मोबाइि प्रयोगकताथ प्रसतशत  80 82 90 95 

स्र्ानीय स्तरमा भएका प्रकाशन र 

प्रिारर् 

िंख्या  2 
3 6 10 

ईन्टरनेट िञ्चािन रहकेा ििा 

कायाथिय, स्िास्थ्य चौकी र सिद्यािय 

प्रसतशत  60 70 85 100 



सिद्धार्थनगर नगरपासिकाको एकीकृत शहरी सिकाि योजना २०२० - २०३५ 
 
 

 

36 
 

नवतजा श्रृङ्खिा  

सूचक तर्ा पुष््टयाईका आधारहरु जोवखि पक् तर्ा पूिाथनुिान 

सूचक 
वदगो 

विकास

का 

िक्ष्य 

आधाररे

खा  

-आ.ि. 

०७६/०७७ 

सम्िको 

अिस्र्ा) 

िक्ष्य (सम्िको अिस्र्ा)  
पुष््टयाईका 

आधारहरु 
 

वििरण इकाई 
पवहिो 

िषथ 
तेस्रो िषथ पाँचौ िषथ   

असर ४: 

जन, जमीन र 

हररयािी 

व्यिस्र्ापन तर्ा 

िातािरर्ीय 

स्िच्छता र 

िन्तिुन कायम 

गनुथ  

िन पैदािरको सििीबाट प्राप्त बासषथक 

शलु्क 

रु. 

हजारमा 

15 
0 50 100 200 

- कायाथियको 

असभिेि 

- ििेक्षर् प्रसतिेदन 

- प्रगसत/अनगुमन 

प्रसतिेदन 

-  िमीक्षा प्रसतिेदन  

• Budget is available   

• People actively 

participate in waste 

management program.  

- GoN is willing to 

address and budget is 

available 

दहिर बहिर र जराजरुी सििी शलु्क रु. 

हजारमा 

 
0 25 50 100 

रुि सिरुिािे िाकेको/हररयािी क्षेत्र हतेटर  5 6 10 25 

िंरसक्षत िेतबारीको क्षेत्रफि हतेटर      

सिपद्बाट प्रभासित घरपररिार 

(२०७५/७६) 

िंख्या 13 
200 200 150 100 

असत जोसिममा रहकेा घरपररिार प्रसतशत  45 40 30 20 

प्रवतफि ४.१: 

हररयािी के्त्र र 

िनजन्य 

उत्िादनिा बृवद्ध 

भएको हुनेछ ।    

उत्पासदत काठ टन      • Records of 

Forest, 

Environment 

and  

Disaster  

Management  

• Budget is available   

• People actively 

participate in 

awareness program.  

- GoN is willing to 

address the 

environment issues   

उत्पासदत गैह्रकाष्ठ िन पैदािर के.सज.      

िनमा आधाररत उद्योग व्यििाय िंख्या  9 10 15 20 

दताथ सनजी िन क्षेत्र हतेटर  0 1 3 7 

िनमाआधाररत उद्यम, व्यापारमा 

िंिग्न पररिार  

िंख्या  30 50 150 200 

िकृ्षारोपर् गररएको के्षत्रफि हतेटर  2 3 6 10 
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नवतजा श्रृङ्खिा  

सूचक तर्ा पुष््टयाईका आधारहरु जोवखि पक् तर्ा पूिाथनुिान 

सूचक 
वदगो 

विकास

का 

िक्ष्य 

आधाररे

खा  

-आ.ि. 

०७६/०७७ 

सम्िको 

अिस्र्ा) 

िक्ष्य (सम्िको अिस्र्ा)  
पुष््टयाईका 

आधारहरु 
 

वििरण इकाई 
पवहिो 

िषथ 
तेस्रो िषथ पाँचौ िषथ   

िनमा आधाररत उद्यम र आयआजथन 

कायथिमबाट िाभासन्ित पररिार 

पररिार  20 30 60 100 Division & 

Land 

management  

प्रवतफि ४.२: 

िंरक्षर्का 

प्रयािमा 

असभबदृ्धी र 

िातािरर्ीय 

जोसिम कमी 

आएको हुनेछ ।  

िंरसक्षत बािी िंिेदनशीि के्षत्र िंख्या 1 2 3 5 1 - सि.ि.का.को 

प्रगसत प्रसतिेदन 

- प्रगसत/अनगुमन 

प्रसतिेदन 

-  िमीक्षा प्रसतिेदन 

- िंघ, प्रदशे, ग 

- गैिि र सनजी क्षेत्रको 

िगानी र कायथिममा 

बसृद्ध हुनेछ  

- अन्तर िरकार, नागररक 

िमाज र िमदुायको 

िहकायथ र िाझेदारीमा 

बसृद्ध हुनेछ । 

जैसिक प्रसिसधबाट सनयसन्त्रत िोिा 

सकनार तर्ा ििक र नहरको िम्बाई 

सक.सम.  0 2 6 10 

िायोइसञ्जसनयररङ प्रसिसध प्रयोग 

िंरचनाको िम्बाई 

सक.सम.  10 30 40 ^) 

िंरसक्षत तर्ा व्यिसस्र्त पोिरी िंख्या  7 8 10 13 

प्रवतफि ४.३: 

पयाथिरर्ीय 

स्िच्छता, िनु्दरता 

र स्िच्छ 

मनोरञ्जनस्र्ि, पाकथ  र हररत क्षेत्र  स्र्ान  7 7 8 13 - सि.ि.का.को 

प्रगसत प्रसतिेदन 

- िमीक्षा प्रसतिेदन 

- िंघ, प्रदशे र गैरिरकारी र 

सनजी के्षत्रको िगानी बसृद्ध 

हुनेछ । 

कम्पोि–सिन प्रयोग गने तर्ा फोहोर 

िगीकरर्को अभ्याि गने पररिार 

प्रसतशत  10 15 30 60 

परम्परागत उजाथ प्रयोग गने घरधरुी प्रसतशत  40 35 30 20 



सिद्धार्थनगर नगरपासिकाको एकीकृत शहरी सिकाि योजना २०२० - २०३५ 
 
 

 

38 
 

नवतजा श्रृङ्खिा  

सूचक तर्ा पुष््टयाईका आधारहरु जोवखि पक् तर्ा पूिाथनुिान 

सूचक 
वदगो 

विकास

का 

िक्ष्य 

आधाररे

खा  

-आ.ि. 

०७६/०७७ 

सम्िको 

अिस्र्ा) 

िक्ष्य (सम्िको अिस्र्ा)  
पुष््टयाईका 

आधारहरु 
 

वििरण इकाई 
पवहिो 

िषथ 
तेस्रो िषथ पाँचौ िषथ   

व्यिहारमा 

असभबसृद्ध भएको 

हुनेछ । 

िंचासित व्यिसस्र्त िािथजसनक 

शौचािय 

िंख्या  6 6 8 10 - प्रगसत/अनगुमन 

प्रसतिेदन 

-  िमीक्षा प्रसतिेदन 

- जििाय ु पररितथनको 

अिरिाँग अनकुुिन 

क्षमता असभबदृ्धसै 

हुनेछ  

स्र्ानीय सिपद ्व्यिस्र्ापन तर्ा 

जििाय ुअनकुुिन कायथयोजना 

तजुथमा र कायाथन्ियन 

भए/ 

gePsf 

 gePsf] ePsf] ePsf] ePsf] 

नयााँ घर एक सिरुिा असभयानबाट 

रोसपएका सिरुिा 

नभएको  200 500 1500 3000 

प्रवतफि ४.४: 

सिपद जोसिम र 

िो को अिर 

न्यनूीकरर् भएको 

हुनेछ । 

बहु प्रकोप जोसिम नतशांकन  िंख्या  0 1 3 5 - िस्तसुस्र्सत 

सििरर् 

- ििेक्षर् प्रसतिेदन 

- प्रगसत/अनगुमन 

प्रसतिेदन 

-     िमीक्षा प्रसतिेदन 

- िंघीय प्रर्ािी अनिुार 

िंघ, प्रदशे र स्र्ानीय नीसत 

र काननू तजुथमा हुनेछ ।  

- िंघ, प्रदशे र गैरिरकारी र 

सनजी क्षेत्रको िगानी र 

कायथिममा बसृद्ध हुनेछ । 

- जििाय ुपररितथनको 

अिर र सिपद जोसिम 

न्यनूीकरर् हुनेछ ।  

तासिम प्राप्त स्र्ानीय िोज उद्दार र 

प्रार्समक उपचार कायथकताथ  

िंख्या   10 20 30 

दाउरा तर्ा गइुठाको प्रयोग दर प्रसतशत      

िङ्कटािन्नता र क्षमता सिश् िेषर् र 

योजना तजुथमा 

भए/ 

नभएको 

 gePsf] ePsf]  ePsf] ePsf] 

िरुसक्षत िुल्िा स्र्ान तर्ा 

आपत्कािीन िामुसहक आश्रयस्र्ि 

िंख्या  0 1 2 3 

बािी पिूथ िचूना प्रर्ािी जिान स्र्ान िंख्या  0 0 1 2 
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नवतजा श्रृङ्खिा  

सूचक तर्ा पुष््टयाईका आधारहरु जोवखि पक् तर्ा पूिाथनुिान 

सूचक 
वदगो 

विकास

का 

िक्ष्य 

आधाररे

खा  

-आ.ि. 

०७६/०७७ 

सम्िको 

अिस्र्ा) 

िक्ष्य (सम्िको अिस्र्ा)  
पुष््टयाईका 

आधारहरु 
 

वििरण इकाई 
पवहिो 

िषथ 
तेस्रो िषथ पाँचौ िषथ   

स्र्ानीय सिपद व्यिसस्र्त िचूना 

केन्रिाट ज्ञान तर्ा सिकाई प्राप्त गने 

व्यसक्त 

जना  0 15 30 50 

सिपद ्व्यिस्र्ापन कोष रकम 

(बासषथक) 

रु. 

हजारमा 

     

िरुसक्षत, व्यिसस्र्त आिाि 

क्षेत्र/िस्ती 

प्रसतशत  82 85 90 94 

असर ५: 

नगरपासिकाको 

िेिा प्रिाह, 

कायथिम्पादन र 

जिाफदसेहताको 

स्तर बिाउन ु

नगरपासिकाको नीसत, काननू, सनर्थय 

र िेिा प्रिाहबाट िन्तिु िेिाग्राही 

प्रसतशत 16 ६० ७० ८० ९० • Records of 

General 

Administratio

n Division.  

• Planning,  

Monitoring and  

• Budget is available   

• Support is available 

from donor agency.  

- Financial support is 

available from the 

ministry.  

प्रसतव्यसक्त बासषथक बजेट िगानी  रु. हजार  ०,१ ०,१५ ०,२ ०,२५ 

िशक्तैीकरर् र क्षमता सिकाि 

कायथिमबाट िाभसन्ित सिपन्न, 

सपछसिएको र िसक्षत िगथ 

घरधरुी  १५० ५० ५० ५० 

न.पा उपिब्ध प्रासिसधक मानि 

िंशाधन 

िंख्या  १० १२ १४ १६ 
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नवतजा श्रृङ्खिा  

सूचक तर्ा पुष््टयाईका आधारहरु जोवखि पक् तर्ा पूिाथनुिान 

सूचक 
वदगो 

विकास

का 

िक्ष्य 

आधाररे

खा  

-आ.ि. 

०७६/०७७ 

सम्िको 

अिस्र्ा) 

िक्ष्य (सम्िको अिस्र्ा)  
पुष््टयाईका 

आधारहरु 
 

वििरण इकाई 
पवहिो 

िषथ 
तेस्रो िषथ पाँचौ िषथ   

नगरपासिका सियाशैीि तर्ा 

िाझेदार गने गैिि, िहयोगी र 

नागररक िमाज िंस्र्ा 

िंख्या  ३० ३५ ४० ५० Evaluation 

Division  

documentation 

प्रवतफि ५.१: 

स्र्ानीय नीसत तर्ा 

काननु तजुथमैा र 

पािनामा बसृद्ध 

भएको हुनेछ । 

नगरपासिकािे स्िीकृत गरेका नीसत र 

काननू 

      -  िाझा असधकार 

क्षेत्रका सिषयमा 

िंघीय तर्ा 

प्रादसेशक नीसत र 

काननू तजुथमा 

हुनेछ ।  

- िाझा असधकार क्षेत्रका 

सिषयमा िंघीय तर्ा 

प्रादसेशक नीसत र काननू 

तजुथमा हुनेछ । 

• ऐन िंख्या  ८ २ २ २ 

• सनयम तर्ा सिसनयम िंख्या  ४ २ २ २ 

• सनदसेशका, कायथसिसध र मापदण्ि िंख्या  १० ३ ३ ४ 

सियासशि नीसतगत िसमसत तर्ा 

िंयन्त्र  

िंख्या  ६ २  २ २ 

अभ्याि गररएका िामासजक 

जिाफदसेहताका औजारको प्रकार  

प्रकार  २ १ १ १ 

स्र्ानीय नीसत, काननू र योजना प्रसियामा 

नागररक पषृ्ठपोषर् र िझुाि सिने माध्यम  

प्रकार  2 3 4 5 
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नवतजा श्रृङ्खिा  

सूचक तर्ा पुष््टयाईका आधारहरु जोवखि पक् तर्ा पूिाथनुिान 

सूचक 
वदगो 

विकास

का 

िक्ष्य 

आधाररे

खा  

-आ.ि. 

०७६/०७७ 

सम्िको 

अिस्र्ा) 

िक्ष्य (सम्िको अिस्र्ा)  
पुष््टयाईका 

आधारहरु 
 

वििरण इकाई 
पवहिो 

िषथ 
तेस्रो िषथ पाँचौ िषथ   

पेश भएका नीसत, योजना तर्ा िेिा 

प्रिाह िम्बन्धी गनुािो असभिेि 

प्रसतशत 

प्रसतशत  ९० ९५ ९७ १०० 

नगरपासिका पेश भएका नीसत, 

योजना तर्ा िेिा प्रिाह िम्बन्धी 

गनुािो असभिेि भएका मध्ये 

िमाधान भएका गनुािो असभिेि 

प्रसतशत  ७५ ८५ ९० ९५ 

प्रवतफि ५.२:  

स्र्ानीय िेिा 

व्यिस्र्ापन, 

िंगठन तर्ा क्षमता 

सिकािमा 

असभबसृद्ध भएको 

हुनेछ।  

 

नगरपासिकामा कायथरत मानि 

िंशाधन 

िंख्या  २७५ ३०० ३५० ४५० -  ििेक्षर् प्रसतिेदन 

-  प्रगसत/अनगुमन 

प्रसतिेदन 

-  िमीक्षा प्रसतिेदन 

 

 

 

- स्िीकृत िंरचना र दरबन्दी 

अनिुार कमथचारीको 

पदपतूी हुनेछ ।  

- िंघ, प्रदशे र गैरिरकारी र 

सनजी क्षेत्रको िगानी र 

कायथिममा बसृद्ध हुनेछ । 

नगरपासिका तर्ा ििा कायाथिय 

भिन 

िंख्या  ९ ११ १३ १३ 

िेिा िचुारु िेिा तर्ा श्रोत केन्र 

(स्िास्थ्य, सशक्षा, कृसष, पश ुिेिा, 

मसहिा र बािबासिका, िातािरर्, 

िरिफाई आदसै) 

िंख्या  २ ५ १० १३ 
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नवतजा श्रृङ्खिा  

सूचक तर्ा पुष््टयाईका आधारहरु जोवखि पक् तर्ा पूिाथनुिान 

सूचक 
वदगो 

विकास

का 

िक्ष्य 

आधाररे

खा  

-आ.ि. 

०७६/०७७ 

सम्िको 

अिस्र्ा) 

िक्ष्य (सम्िको अिस्र्ा)  
पुष््टयाईका 

आधारहरु 
 

वििरण इकाई 
पवहिो 

िषथ 
तेस्रो िषथ पाँचौ िषथ   

नगरपासिकामा िंचासित िंघीय र 

प्रदशे आयोजना तर्ा कायथिम एिं 

इकाई (िासषथक) 

िंख्या  १ २ ३ ३ - िरोकारिािाको 

प्रसतिद्धता र िहभासगता 

िमन्िय, िहकायथ र 

िाझेदारीमा बसृद्ध हुनेछ । िंचासित स्र्ानीय शािन, योजना 

तजुथमा र िेिाप्रिाह िम्बन्धी क्षमता 

सिकाि कायथिम 

पटक  ० ५ ७ ९ 

जिाफदसेहता, क्षमता सिकाि कायथमा 

िहभागी जनप्रसतसनसध र नागररक 

िमाज 

िटा  ० ५ ७ ९ 

प्रवतफि ५.३:  

आन्तररक तर्ा 

िाह्य श्रोत 

पररचािन बसृद्ध र 

व्यिसस्र्त भएको 

हुनेछ । 

नगरपासिकाको बासषथक आन्तररक 

आय रकम 

रु. 

हजारमा 

 
१२०,००० १४०,००० १७०,००० २५०,००० 

- ििेक्षर् प्रसतिेदन 

- प्रगसत/अनगुमन 

प्रसतिेदन 

- सििीय प्रसतिेदन 

-     िमीक्षा प्रसतिदने 

- िंघीय तर्ा प्रदशे राजस्ि 

काननू उपिब्ध हुने िो 

अनिुार स्र्ानीय काननू 

तजुथमा हुनेछ । 

राजस्ि बााँिफााँिबाट प्राप्त रकम रु. 

हजारमा 

 
१००,००० १२०,००० १४०,००० १७०,००० 

सििैीय िमानीकरर् अनदुान रु. 

हजारमा 

 १८१,२०० २००,२०० २२०,२०० २५०,००० 
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नवतजा श्रृङ्खिा  

सूचक तर्ा पुष््टयाईका आधारहरु जोवखि पक् तर्ा पूिाथनुिान 

सूचक 
वदगो 

विकास

का 

िक्ष्य 

आधाररे

खा  

-आ.ि. 

०७६/०७७ 

सम्िको 

अिस्र्ा) 

िक्ष्य (सम्िको अिस्र्ा)  
पुष््टयाईका 

आधारहरु 
 

वििरण इकाई 
पवहिो 

िषथ 
तेस्रो िषथ पाँचौ िषथ   

नगरपासिकाको कूि बासषथक बजेट रु. 

हजारमा 

 ४०१,२०० ४६०,२०० ५३०,२०० ६२०,००० - िंघ, प्रदशे, सिकाि 

िाझेदार, गैिि र 

िमदुायको िगानी 

आकषथर् हुनेछ ।  

- अन्तर िरकार, नागररक 

िमाज र िमदुायको 

िहकायथ र िाझेदारीमा 

बसृद्ध हुनेछ 

- िन, िातािरर् नीसतको 

पािना हुनेछ। 

बासषथक िास्तसिक िचथ रकम प्रसतशत  ७५ ८० ८५ ९० 

िमपरुक तर्ा सिशेष अनदुान रकम रु. 

हजारमा 

 २०,००० २५,००० ३०,००० ३५,००० 

अ/गैिि, सिकाि िाझेदारबाट 

िंचासित आयोजना/कायथिमबाट 

िगानी रकम 

रु. 

हजारमा 

 ०० १००० १५०० २००० 

िमदुायको िगानी तर्ा योगदान रकम रु. 

हजारमा 

 ०० १००० १५०० २००० 

सनजी क्षेत्रको िगानी रु. 

हजारमा 

 ०० १००० १५०० २००० 

िसक्षत िगथ बजेट प्रसतशत रु. 

हजारमा 

 १० १५ २० २५ 
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नवतजा श्रृङ्खिा  

सूचक तर्ा पुष््टयाईका आधारहरु जोवखि पक् तर्ा पूिाथनुिान 

सूचक 
वदगो 

विकास

का 

िक्ष्य 

आधाररे

खा  

-आ.ि. 

०७६/०७७ 

सम्िको 

अिस्र्ा) 

िक्ष्य (सम्िको अिस्र्ा)  
पुष््टयाईका 

आधारहरु 
 

वििरण इकाई 
पवहिो 

िषथ 
तेस्रो िषथ पाँचौ िषथ   

प्रवतफि ५.४: 

नगरपासिकाको 

सिकाि 

व्यिस्र्ापन िचूना 

तर्ा प्रसिसधमैत्री, 

नसतजामूिक र 

व्यिसस्र्त भएको 

हुनेछ । 

िण्िीकृत सिषयगत तर्ा श्रोत नतशा 

िसहत िस्तगुत सििरर् तयारी तर्ा 

अद्यािसधक 

भए/नभए

को 

 

gePsf] ePsf] ePsf] ePsf] 

- ििेक्षर् प्रसतिेदन 

- प्रगसत/अनगुमन 

प्रसतिेदन 

-  सििीय प्रसतिेदन 

- िंघीय प्रर्ािी अनिुार 

िंघ, प्रदशे र स्र्ानीय नीसत 

र काननू तजुथमा हुनेछ ।  

- िंघ, प्रदशे र गैरिरकारी र 

सनजी क्षेत्रको िगानी र 

कायथिममा बसृद्ध हुनेछ। 

- अन्तर िरकार, नागररक 

िमाज र िमदुायको 

िहकायथ र िाझेदारीमा 

बसृद्ध हुनेछ । 

स्िीकृत स्र्ानीय गौरिका आयोजना िंख्या  ० १ २ ३ 

स्िीकृत स्र्ानीय 

रर्नीसतक/गरुुयोजना 

सिषय क्षेत्र  
१ 

२ 
३ ४ 

नसतजामूिक िााँचामा एककृत 

शहरीयोजना तजुथमा 

भए/नभए

को 

 
ePsf] ePsf] ePsf] ePsf] 

अनगुमन तर्ा मलू्याङ्गन िााँचा तर्ा 

योजना 

भए/नभए

को 

 
ePsf] ePsf] ePsf] ePsf] 

कूि आयोजना मध्ये िमयमा र 

गरु्स्तरीय रुपमा कायाथन्ियन भएका 

आयोजना अनपुात 

प्रसतशत  50 50 60 80 

िमयमा िम्पन्न आयोजनाको 

अनपुात 

प्रसतशत  ८० ८५ ९० ९० 
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नवतजा श्रृङ्खिा  

सूचक तर्ा पुष््टयाईका आधारहरु जोवखि पक् तर्ा पूिाथनुिान 

सूचक 
वदगो 

विकास

का 

िक्ष्य 

आधाररे

खा  

-आ.ि. 

०७६/०७७ 

सम्िको 

अिस्र्ा) 

िक्ष्य (सम्िको अिस्र्ा)  
पुष््टयाईका 

आधारहरु 
 

वििरण इकाई 
पवहिो 

िषथ 
तेस्रो िषथ पाँचौ िषथ   

आयोजना/कायथिम अनगुमन 

प्रसतिेदन िंख्या (पटके, मासिक, 

चौमासिक, बासषथक) 

पटक  २० २५ ३० ३५ 

नपाबाट प्रकासशत दस्तािेज र 

प्रसतिेदन 

िंख्या  ३ 3 ४ 5 

योजना तजुथमा तर्ा अनगुमन 

प्रसियामा िसक्षत िगथ/िमदुायको 

प्रसतसनसधत्ि  

प्रसतशत  ७० ७५ ८० ८५ 

ि.िं. प्रसतफि अनिुार प्रमिु आयोजना र 

कायथिम 

       -  

 दस्तािेजको पररच्छेद ४, ५, ६, ७ र ८ 

मा प्रस्ततु छ ।  

बजेट  
    

-  -  
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पररच्छेद ४ आवर्थक विकास योजना 

४.१ पृष्टभूवि 

सिगत एक दशकभन्दा िामो राजनीसतक असस्र्रताका कारर्िे यो नगरपासिकाको मात्र नभएर िमग्र नेपािको 

सिकाि सनकै पछासि परेको यर्ार्थ िबैका िामु छिथङ्ग छ । ितथमान अिस्र्ामा राजनीसतक सस्र्रता कायम हुन 

िकेकोिे जनताको मुख्य आिश्यकता आसर्थक सिकाि नै हो भन्ने केन्र िरकारको ठम्म्याई रहेको देसिन्छ । त्यिैिे 

ितथमान िरकार गठन हुनािार् ‘सम्बृद्ध नेपाि र सुखी नेपािी’को नारा अगासि िारेको अिस्र्ाछ । देशमा 

आएको राजनीसतक सस्र्रताको जगमा आसर्थक उन्नसतमा फि्को मानुथ नै ितथमान िरकारको प्रार्समकता रहेको 

देसिन्छ । यि प्रकारको रासरिय पररिेशमा तजुथमा हुन िागेको सिद्धार्थनगर नगरपासिकाको यो एकीकृत शहरी 

सिकाि योजनामा पसन आसर्थक सिकािको क्षेत्र िबैभन्दा बिी महत्िपूर्थ मासनएको छ ।  

यो स्ितः स्पि छ सक हरेक व्यसक्तिे प्रत्यक्ष रूपमा आम्दानी बिाउन ितने अिस्र्ा नआएिम्म िम्बृसद्ध प्राप्त भएको 

मान्न िसकदैन । यिै पृिभूसमिाई आत्मिातगरी एकीकृत शहरी सिकाि योजना तजुथमाका िासग भएका नगर तर्ा 

िािथस्तरीय गोष्ठीहरूबाट आएका सिचार र जानकारीहरू तर्ा सबषयगत सिज्ञहरूको स्र्िगत अििोकनका 

आधारमा सिद्धार्थनगर नगरपासिकाको कृसष, सिंचाई, उद्योग, िासर्ज्य, पयथटन, िहकारी र सििीय के्षत्रका िंभािना 

तर्ा अििरहरूको सिश् िेषर् यि प्रकार रहेको छः 

४.२ कृवष  

नगरपासिकाका असधकांश बासिन्दाहरूको आम्दानीको मुख्यस्रोत कृसष रहेको देसिन्छ । आम्दानीका अन्य 

स्रोतहरूमध्ये बन्द व्यापार, उद्योग धन्दा, िैदेसशक रोजगारी तर्ा नोकरी नै हुन । यि नगरपासिकामा हाििम्मको 

कृसष प्रर्ािीिाई हेदाथ िगभग प्राय िबै सकिानिे सनिाथहमुिी कृसषको अभ्याि गरेको देसिन्छ । यो अिस्र्ािाई 

पररितथन गरी उत्पादनमूिक कृसष प्रर्ािीको सिकािमा स्र्ानीय तहिाटै जोि सदनु पने देसिन्छ । सिगतका बषथहरूमा 

पसन राज्यिे कृसषको सिकािका िासग िगानी नगरेको हैन तर आधुसनक कृसष प्रर्ािीको ज्ञान, दक्ष जनशसक्त, श्रोत 

तर्ा िाधनको अभाििे गदाथ कृसष उत्पादनमा उल्िेख्य रूपमा प्रगसत भएको देसिदैन । कृसष क्षेत्रिाई आसर्थक 

मेरुदण्िको रूपमा सिकाि गरी देशिाई योगदान पुर् याउनको िासग ति उल्िेसित िुाँदाहरूको सिस्तृत अध्ययन र 

अििम्िन गनथ आिश्यक देसिन्छ । 

(क) पकेटके्त्र केवन्ित विकासाः यहााँ व्याििासयक तरकारी िेती, माछापािन, फिफुि बगैंचा, आिु उत्पादन, 

आसदको सिशेष िम्भािना रहेकािे योजना सनमाथर् गदाथ उक्त के्षत्रिाँग िम्बसन्धत स्िरोजगारमुिी सिप सिकाि र आय 

आजथनमा ध्यान सदनुपने देसिन्छ । यस्ता उत्पादनका िासग िम्भासित क्षेत्रहरूको पसहचान गरी नगदे तर्ा तरकारी 

िािीको पकेट के्षत्रहरूको घोषर्ा गनथ आिश्यक छ । त्यस्ता पकेट के्षत्रहरूमा उल्िेख्य िंख्याका कृषकहरूिाई 

िम्भाव्य िेती गनथका िासग आिश्यक पने िबै प्रकारका िहयोग उपिव्ध गराई सनरन्तर रूपमा प्रासिसधक िहयोग 

गने नीसत सिन आिश्यक देसिन्छ ।  

(ख) कृवषको आधुवनकीकरणाः कृसषमा आधुसनकीकरर् नगरी सनिाथहामुिी कृसष प्रर्ािीबाट सकिानहरुको 

जीिनस्तर उकास्न िसकदैन । कृसषको आधुसनकीकरर् गनथका िासग नयााँ प्रसिसधको प्रयोग गनुथ पने हुन्छ । बजारमा 
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उपिब्ध िबै प्रसिसधहरु िबै ठाउाँमा उपयोगी नहुन िक्तछन् । त्यिैिे भौगोसिक के्षत्र, कृषकको िगानी गने क्षमता, 

उत्पादन हुनितने मात्रा, उत्पासदत बस्तुको बजार, त्यस्तो प्रसिसधको सनरन्तरता हुने िम्भािना, त्यस्तो प्रसिसध 

अपनाउनका िासग आिश्यक पने ज्ञान, िीप, आसद िाई सबचार गरी प्रसिसधहरू अपनाउन जरुरी छ । यस्ता 

प्रसिसधहरूको मद्दतिे कृसष उत्पादनमा व्यििायीकरर् भई कृसष उत्पादनमा बृसद्ध हुने र आय स्तरमा बृसद्ध भई 

सकिानहरुको िम्बृसद्ध प्राप् तीको सदशामा िघाउ पुग्न जानेछ ।  

(ग) कृवष र पशुपािनको एकीकरणाः कृसष र पशुपािनको एउटै सितकाका दुईटा पाटा हुन् । एउटाको सिकाि 

सिना अकाथको असस्तत्ि रहंदैन । हाि अभ्याि गररएको पशुपािन िािै उत्पादनमूिक छैनन् तर प्राङगाररक 

मिकािासग पसन पशुपािन गनुथ पने सकिानहरू बताउाँछन् । पशुपािन नगने कृषकिे तरकारी िेती गनथ िोज्यो भने 

िम्भि नै हुंदैन सकनभने राम्रो कम्पोि मि नभएमा तरकारी िेती हुंदैन र पशुपािन नगरेमा राम्रो कम्पोि मि उत्पादन 

गनथ िसकदैन । यिैिे कृसष र पशुपािनिाई एकीकृत रुपमा िंचािन गनथ िसकएमा यिबाट अपेसक्षत उपिब्धी प्राप् त 

गनथ िसजिो पदथछ ।  

(घ) कीटनाशक औषधीाः जििायु पररितथनका कारर्िे तापिममा बृसद्ध भै कृसष के्षत्रमा रोग र सकराको प्रकोप 

बसिरहेको तथ्य िबैका िामु छ । रोग सकरा रोकर्ामका िासग प्रयोग गररने कीटनाशक औषसधहरूको अत्यसधक 

प्रयोगबाट मानि स्िास्थ्यमा हुने हानी नोतिानी बि्ने िम पसन यर्ाित छ । सबगतको कृसष प्रर्ािीिाई हेने हो भने 

यस्ता कीटनाशक औषसधको प्रयोग सर्एन र िबै कृसष उत्पादनहरू जैसबक प्रर्ािीमा आधाररत (अगाथसनक) सर्ए । 

ितथमान अिस्र्ाको आिश्यकता िुरसक्षत उत्पादन बृसद्ध हो । कीटनाशक औषसधको प्रयोग नगदाथ उत्पादन िुरसक्षत 

हुन ितिा तर उत्पादन बिाउने िम्भािना कम रहन्छ सकनभने रोग र सकराको आिमर् बसिरहेको छ । त्यिैिे 

सकिानको उत्पादन नघट्ने गरी रोग र सकरा सनयन्त्रर्का जैसिक उपायहरूको िोजी गरी कीटनाशक औषधीको 

प्रयोगिाई िमशः घटाउने तररकाहरू अपनाउन आिश्यक छ ।  

(ङ) उन्नत जातको विऊविजनाः कृसष के्षत्रको उत्पादकत्ि बिाउाँदै उत्पादनको मात्रा बिाउनु आजको रासरिय 

आिश्यकता हो । त्यिकािासग बषौदेसि कृसष के्षत्रमा प्रशस्त अध्ययन र अनुिन्धानहरू भएका छन् । धेरै प्रकारका 

उन्नत सिऊ सिजनहरू बजारमा आएका छन् । त्यस्ता सिऊ सिजनहरूका बारेमा प्रचार प्रिार गरी िास्तसिक 

सकिानिम्म पुर् याउने माध्यमको रूपमा काम गने कृसष प्रासिसधकहरूको सिगतमा पसन अभाि नै सर्यो र हािको 

िंघीय िंरचनामा अझै बिी अभाि हुने िम्भािनाहरू देसिन्छन् । त्यस्ता प्रासिसधकहरू पसन परम्परागत िोचबाट 

ग्रसित छन् । त्यिैिे नगरपासिकािे भसिरयमा िबै ििाहरुमा नसिनतम िोच र धारर्ा भएका कृसष प्रासिसधकको 

उपिव्धतािाई िुसनसित गनुथपने आिश्यकता देसिन्छ । त्यस्ता प्रासिसधक माफथ त उन्नत सिऊसिजनको प्रचार प्रिार, 

नमूना प्रदशथन र कृषकिे चाहना गरेको सबऊसिजन र प्रासिसधक िहयोग िसजिै उपिव्ध हुन ितने िातािरर् बनाउनु 

पने हुन्छ । यिका िासग एग्रो–भेट तर्ा मििाद आपूसतथगने नीसज क्षेत्रिाई पसन िार्ै अगासि िानु पदथछ ।   

(च) बजारीकरणाः कृसषमा आधुसनकीकरर् भनेको सनिाथहका िासग मात्र नभएर एउटा िा दुईटा फिि बिी उत्पादन 

गरी सबिी गनथकािासग हो भन्ने बुझ्न आिश्यक छ । यि नगरपासिकािे कुन उत्पादन कहााँ र कसत िमयको 

अन्तरािमा सबिी गनथ िसकन्छ भन्ने आाँकिन गरेर मात्र कृसष के्षत्रमा िगानी गनुथपने हुन्छ । उदाहरर्का िासग तरकारी 

उत्पादन गने हो भने यििाई सछटै बेच्न िसकने िािको बजारको आिश्यकता पदथछ तर अरु नगदे बािी जस्तै 
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अदुिा, बेिार उत्पादन गने हो भने केही सििै सबिी भएपसन फरक पदैन । बजारको व्यिस्र्ापनका िासग यि 

नगरपासिकामा के कस्ता िुसबधाहरू छन्? यातायात, हाटबजार, उत्पादन िंकिन केन्रहरू, िहकारी, आसद । 

त्यिैगरी कुनै उत्पादन िामो िमयिम्म सचिोमा रािेर बिी फाईदा सिन िसकन्छ त्यिैिे शीत भण्िार स्र्ापनामा 

पसन जोि सदनु पदथछ ।  

 (छ) वसांचाईाः उपयुक्त िातािरर् तर्ा जसमन हुाँदा हुाँदै पसन सिंचाइको अभाििे कृसष उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाि 

परेको हुन्छ । सिंचाईको िासग पयाथप् त बजेट तजुथमा गरी कृसष उत्पादन तर्ा बजारीकरर् गनथ िकेको िण्िमा मात्र 

कृसषमा िषौंदेसि रहेको परसनभथरता िमश घटाउाँदै त्यस्को अन्त्य गनथ िसकन्छ । तर यस्तो व्यिहाररक रुपमा यस्तो 

हुन िसकरहेको छैन । िण्िािोिाबाट सिंचाई योजना िंचािनका गनथका िासग बृहद अध्ययन, सिजाईन, िागत 

ईसिमेट तयार गरी गनुथ पने देसिन्छ । कसतपय िेती योग्य जसमन भन्दा पानीको स्रोत ति हुनािे सिंचाई िुसिधा सिन 

नसमल्ने भएकािे त्यस्तो स्र्ानका िाना सकिानहरुका िासग पम्पिेट सितरर् गरी सिंचाई िुसिधा पुर् याउनु पने 

देसिन्छ ।    

४.३ उद्योग तर्ा व्यापार व्यिसाय 

आसर्थक सिकािका िासग उद्योग तर्ा व्यापार व्यििायिाई ईसन्जनको रुमा सिन िसकन्छ । यिैिे िम्बृसद्धमा फि्को 

माने हो भने कृसष र पशुपािनिंगै उद्योग धन्दा तर्ा व्यापार व्यििायको पसन सिकाि हुनु पदथछ । यिका िासग 

नगरपासिकाको िमग्र बस्तुसस्र्सतको आाँकिन गदाथ उद्योगको सिकािका िासग सनम्न काम गनथ िसकन्छ ।  

(क) वबवशष्ठ आवर्थक के्त्र – रुपन्दहेी सजल्िाको दसक्षर्ी भागमा रहकेो सिद्धार्थनगर नगरपासिका नेपाि भारत िीमा 

नाकामा रहकेा पााँच प्रमिु प्रिेशद्वार मध्ये एक हो । यो एक महत्िपरू्थ व्यापाररक तर्ा औद्योसगक शहरको रुपमा 

पसन पररसचत छ । यहााँ िाना ठूिा उद्योग धन्दाहरु स्र्ापना भएका छन ् । नेपाि भारत िीचको व्यापारिाई 

असभबसृद्ध गनथका िासग सिद्धार्थनगरिाई एक ‘विवशष्ठ आवर्थक के्त्र’ को रुपमा सिकाि गनथका िासग चासहने 

आिश्यक पूिाथधार सनमाथर्मा जोि सदनु पदथछ । सिद्धार्थनगरको िन्दभथमा यातायात, होटि तर्ा रेिुाँरा व्यििाय, 

बैंक तर्ा सििीय के्षत्र, कृसष व्यििाय, स्िास्थ्य तर्ा सशक्षा के्षत्र र व्यापार तर्ा िासर्ज्य के्षत्र नै आसर्थक के्षत्रका 

आधार हुन ।   

(ि)  घरेिु तर्ा साना उद्योगाः िाना तर्ा घरेि उद्योगको दृसिकोर्िे हेदाथ यि नगरपासिकामा फसनथचर उद्योग, 

कटानी सपिानी समिहरू, तेि पेल्ने समि आसद िंचािनमा रहेकाछन् । यस्ता उद्योगका िासग उत्पासदत बस्तु 

तर्ा िेिाहरू सबिीका िासग स्र्ानीय स्तरमा नै बजारको िम्भािना रहेको देसिन्छ । गाउाँपासिकािे यस्ता 

उद्योगहरूिाई िगानीमैत्री िातािर् बनाउाँदै स्तरोन्नसत िासग िहयोग गने हो भने स्र्ानीय स्तरमा रोजगारी 

बि्न ितने र स्र्ानीय करको दायरा िमेत फरासकिो हुने िम्भािना देसिन्छ । 

(ग)  प्रशोधनिा आधाररत उद्योगाः यि नगरपासिकामा िाद्य तर्ा प्रशोधनमा आधाररत उद्योगहरु ४६ िटा 

भएको पाईन्छ । ती र त्यस्तै प्रकृसतका उद्योगहरु िोल्नका िासग नगरपासिकािे उपयुक्त नीसत सनयम बनाउने र 

िरि कजाथका िासग बैंक तर्ा सििीय िाँस्र्ािाँगको िहज पहुाँचका िासग िजीकरर् गनुथ पने देसिन्छ । आिु 

प्रशोधन, ग्रेसिङ्ग र प्यासकङ्ग गरी बेच्ने व्यिस्र्ा गनथ िसकन्छ । त्यिैिे त्यस्ता कृसष–िनमा आधाररत कच्चा 

पदार्थहरूिाई प्रशोधन र गुर् बृसद्ध गने िािका उद्योगहरूको सिकािका िासग िम्भाव्य उद्योगीहरूिाई 

िहयोग र प्रसशसक्षत गने िातािरर् बनाउनु पने देसिन्छ । 
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४.४ पयथटन 

िसुम्बनी िगायत अन्य धासमथक तर्ा ऐसतहासिकस्र्ि भ्रमर् गनथका िासग सिद्धार्थनगर प्रिेशद्वार हो । यहााँ आउने 

पयथटकहरुिे (क) गौतम बदु्धको जन्मस्र्ान िररपरर अिंख्य मसन्दर, स्तपुा र पसित्र पोिरी िगायत िसुम्बनी बगैचा (ि) 

बदु्धको मातािाँग िम्बसन्धत परुातासत्िक महत्िको दिेदह (ग) रामग्राम - जनु कोसिया राज्यको त्यो बेिा केन्र सर्यो 

जहााँ करीि १० मीटर अल्गो र २० मीटर व्याि भएको स्तपुा रहकेो छ (घ) कैयौं परुातासत्िक स्र्िहरु रहकेो कसपििस्त ु

जो शातयमसुनहरुको राज्य सर्यो (ङ) सत्रिेर्ीघाट – जनु माघे िंिासन्तका सदन स्नान गनथका िासग िािौं सतर्ाथिकुो 

आकषथकको केन्र बनेको छ (च) सत्रिेर्ी घाट नसजक रहकेो िासल्मकी आश्रम जनु आश्रममा गौतम बदु्ध आफ्नो कन्टका 

नामको घोिाबाट उते्रर आफ्ना सजज्ञािाका जिाफ िोज्न जङ्गि तफथ  प्रस्र्ान गरेको सिश्वाि गररन्छ (छ) िसुम्बनी 

िंग्रहािय, िसुम्बनी अन्तराथसरिय अनिुन्धान केन्र र कसपििस्त ु िंग्रहािय आसदको अििोकन गनथ ितदछन ् । 

िंग्रहािय तर्ा अनिुन्धान केन्रमा गौतम बदु्ध तर्ा शातय राज्यको राजधानीको भग्नािशेष िम्बन्धी प्राचीन 

दस्तािेजहरु रासिएका छन जुन बौद्ध धमथका सजज्ञाि ुपयथटकहरुको िासग आकषथकको सबषय हुनितछ ।    

 त्यिैिे पयथटन सिकािको माध्यमबाट यो के्षत्रको आसर्थक सिकाि गनथ िसकने प्रचुर िम्भािना भएकािे यि 

नगरपासिका सभत्र र छेउछाउका सिसभन्न पयथटकीय स्र्िहरूको पसहचान, िंरक्षर् र सिकाि गरी आसर्थक िम्बृसद्धमा 

टेिा पुर् याउनु परेकोछ । यि िन्दभथभा िबै गोष्ठीहरूमा भएका छिफिबाट आएका जानकारी ति  सिश् िेषर् 

गररएकोछ ।  

क. पूिाथधारको व्यिस्र्ााः पयथटनको सिकािको िासग िुसिधायुक्त ििक हुनु असत आिश्यक हुन्छ । यिैिे यहााँ 

रहेका पुरातासत्िक तर्ा ऐसतहासिक महत्ि राख्ने िम्पदा िम्म बाहै्र मसहना आितजाित गनथ िसकने ििक 

यातायातको िंजािको सनमाथर् गनुथ पदथछ । िारै् पयथटकहरुको िासग िुसिधाजनक होटि तर्ा रेिुाँराहरुको पसन 

उसचत व्यिस्र्ा हुनु पदथछ ।  

ि. पयथटकीय पूिाथधारको विकासाः पयथटन सिकािका िासग जाने आउने मोटोरबाटोको िार् िार्ै अन्य 

पूिाथधारहरुको पसन आिश्यकता पदथछ । जस्तै प्राचीन िाँस्कृसतको िंरक्षर्, त्यस्ता सचजहरू िोप हुने ितरा छ 

भने िाँग्रहाियको सिकाि, पाकथ हरूको सनमाथर्, भ्यू टािरहरूको सनमाथर्, नसजकबाट छोटो िमयका िासग आउने 

पाहुनाका िासग सपकसनक स्पोटथको सनमाथर् आसद । नगरपासिकामा भएका धासमथक तर्ा ऐसतहासिक क्षेत्रहरू 

जस्तै मसन्दर, गुम्िा, नदी, आसद को िंरक्षर् र िम्बद्धथन हुन आिश्यक हुन्छ । त्यस्तै  परम्परागत िंस्कृसत, 

स्र्ानीय नाच–गान आसदको पसन िम्बधथन हुनु आिश्यक हुन्छ । यस्ता पूिाथधारहरूिे बासहरबाट आउने 

आगन्तुकिाई आकषथर् गदथछन् । 

ग. प्रचार प्रसाराः पयथटन सिकािका िासग प्रचार प्रिारको ठूिो भूसमका हुन्छ । सिद्धार्थनगर नगरपासिका क्षेत्रमा 

के कस्ता िुसबधा र पूिाथधार छन् भन्ने कुराको जानकारी पाएर नै बासहरबाट पाहुनाहरूिे यहााँ घुम्न आउने चाहना 

राख्ने हुन । यि प्रकारको जानकारी गराउने दासयत्ि िंचार जगतको हुन्छ । पयथटकीय पूिाथधारहरूको राम्रो 

सिकाि गनथ िसकयो भने िंचारजगत आफैं  आउाँछ र तयारीको प्रचार प्रिार स्ितः हुन र्ाल्दछ । अको तररका 

भनेको आएका पाहुनाहरू िन्तुि भएर फसकथ ए भने उनीहरूबाटै िमश प्रचार प्रिार हुने गछथ  । घान्रुक, घिेगाउाँ 

आसद ठाउाँहरूको प्रचार प्रिार यिरी नै भएका हुन । 
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घ.  पयथटकीय विकासबाट हुने आवर्थक िाभाः पयथटन यस्तो के्षत्र हो जुन के्षत्रबाट प्रत्यक्ष देसिने िािको 

आसर्थक िाभ हुाँदैन । हाम्रो ठााँउमा िम्बृसद्ध ल्याउनुछ भन्दैमा घुम्न आउने पयथटकिे हामीिाई आिश्यक भए 

जसत पैिा सदने हैनन । न त हाम्रो सिकािको िासग चन्दा नै सदन्छन । आफ्नै िचथबाट िाने र बस्ने गरी आउने 

पाहुनाहरूको िंख्या बि्यो भने हाम्रा ठााँउका होटि चल्दछन्, िज तर्ा होमस्टे चल्दछन्, यहााँको उत्पादन 

सबिी हुन्छ, यातायातका िाधनहरू चल्छन् । यस्ता व्यििायहरूमा िगानी गने व्यसक्तहरूिे प्रसतफि पाउाँछन् 

र कामगने व्यसक्तहरूिे पाररश्रसमक पाउाँछन । यी िबै आसर्थक गसतसिसध बि्यो भने नगरको सिकािमा टेिा 

पुग्दछ भन्ने हो । पयथटकीय सिकािको िासग िेिा र िुसिधाको मूल्य पसन एउटा महत्िपूर्थ पक्ष हो । उदाहरर्का 

िासग एक कप सचयाको मूल्य िाधारर् होटिमा रु २० पदथछ भने एउटा िुन्दर ररिोटथमा रु १०० पनथ िक्तछ । 

सचयाको मूल्य भन्दा पसन त्यो ररिोटथको िुन्दरता, व्यिस्र्ापन, दृश्याििोकन, शान्त िातािरर् आसदका 

कारर्िे मूल्य बिी भएको हुन िक्तछ । त्यिैिे न्यायोसचत मूल्य कायम गनुथ पयथटकीय सिकािको आधारशीिा 

हो । सिना तयारी मूल्य मात्र बिी राख्यो भने पयथटकीय सिकाि हुाँदैन, एकपटक मासनिहरू आउिान तर फेरर 

फकेर नआउन ितदछन । यस्ता िाना तर महत्िपूर्थ कुराको नजर अन्दाज गनुथ हुाँदैन ।  

४.५ िक्ष्य तर्ा उदे्दश् य 

आसर्थक सिकाि सबषयगत के्षत्रको िक्ष्य र उद्देश्य सनम्न अनुिार रहेको छ ।  

िक्ष्याः कृसष र पशपुािनिाई उन्नत र उत्पादनशीि बनाउाँद ै स्र्ानीय प्राकृसतक स्रोत र िाधनमा आधाररत उद्योग 

व्यििायको सिकाि गरी उत्पादनमा बसृद्ध, पयथटन क्षेत्रको प्रबद्धथन गरी र्प रोजगारीका अििर र गरु्स्तरीय उपयोगको 

अिस्र्ा िजृना गरी नगरिािीको जीिनयापनमा दीगो िधुार गने । 

उदे्दश्याः आसर्थक सिकाि सबषयगत क्षेत्रको िक्ष्य प्राप् त गनथको िासग सनम्न अनिुारका उद्दशे्यहरु सनधाथरर् गररएको छ ।  

(१) कृसषके्षत्रमा िम्भाव्य उत्पादनका पकेटके्षत्रहरू पसहचानगरी कृसषफिििाई उत्पादनमा आधसुनकीरर् तर्ा 

व्यियायीकरर्को गद ैउत्पादकत्ि र उत्पादन पररमार् बसृद्ध भएको हुनेछ ।  

(२) पशपुािनमा नश् ििधुार िसहतको व्यििायीकरर्गरी उत्पादकत्ि, पररमार् र गरु्स्तरमा िधुार भएको हुनेछ । 

(३) कृसष–िनतफथ  िम्भाव्य उद्योगको पसहचान, व्यििायको सिकाि र र्प आम्दानी तर्ा रोजगारीको िजृना भएको 

हुनेछ । 

(४) परम्परागत सिंचाई प्रर्ािीिाई प्रबधथन गद ैसिंचाईका िैकसल्पक उपायहरूको पसहचान र परीक्षर् गद ैसिंचाई 

िसुिधाको सिस्तार भएको हुनेछ ।  

(५) पयथटकीय स्र्िहरूको पसहचान, िम्भाव्य िेिा र पिूाथधारहरूको सिकाि, िम्भाव्य ठाउाँहरूमा होमस्टेको 

सिकाि र प्रिधथन भएको हुनेछ ।  

(६) स्र्ानीय बैक तर्ा सििीय िंस्र्ा र िहकारीको िदुृिीकरर्गद ैसििीय िेिा र िसुिधाको सिस्तार भएको हुनेछ ।  
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४.६ रणनीवत तर्ा कायथनीवत 

आसर्थक सिकाि सबषयगत क्षेत्रको िक्ष्य तर्ा उद्दशे्य प्राप् त गनथका िासग आिश्यक रर्नीसत तर्ा कायथनीसतको तजुथमा 

गनुथ पने हुन्छ । यस्का िासग सनम्न अनिुारका रर्नीसत तर्ा कायथनीसतहरु तजुथमा गररएका छन ्। 

रणनीवत 

१. कृवषिा आधुवनकीकरणाः सिगतको कायथिम छनौट र बजेट सिसनयोजन प्रर्ामा िधुारल्याई उत्पादन पकेट 

के्षत्रमाआधाररत िगानीगने र सनरन्तर िहयोगिसहतको प्रभािकारी अनगुमन र िमीक्षा गने ।  

२. वशवक्त युिा आकवषथत कृवषाः कृसष के्षत्रमा आधसुनकीकरर् गरी सिगतको ‘कसनका छने िािको कायथिम 

िंस्कारबाट बासहरआई सशसक्षत र यिुा आकसषथत गने िािको व्यििासयक कृसष प्रर्ािीको सिकाि गने । 

३. उत्पादनिा व्यिसायीकरणाः कृसष उत्पादन, फिफुि िेती तर्ा पशपुािनिाई िुधारगरी परम्परागत 

सनिाथहमिुी िेती तर्ा पशपुािन अभ्यािबाट कृषकहरूिाई िमश व्यििासयकतातफथ  रूपान्तरर् गने । 

४. सिय सापेक् यावन्त्रकीकरणाः िमय िापेक्ष, दीगो हुनितने र कृषकिाई र्प बोझ नहुने िािको 

यासन्त्रकीकरर्को सिकाि र अभ्यािका िासग कृषकिाई िमूहगत रूपमा िहयोग गने ।   

५. पयथटकको बसाई बढाउनेाः पयथटकहरुको बिाई अिसध बिाउनका िासग सनजी के्षत्रको िहकायथमा िसुिधा 

िम् पन्न होटि स्र्ापना तर्ा भएका होटिहरुको स्तरोन्नसतमा जोि सदईनेछ र िार्ै होमस्टे कायथिाई प्रोत्िासहत 

गररनेछ । 

६. सरि ऋण उपिब्धता - कृसष तर्ा उद्योग स्र्ापनाका िासग कृषक तर्ा उद्यमीहरुिाई िरि कजाथ उपिब्ध 

गराउनका िासग बैंक तर्ा सििीय िंस्र्ाहरुिाई प्रोत्िाहन गररनेछ । 

कायथनीवत 

१. सनजी के्षत्रिसहत कृसष सिकािका िासग िरोकारराख्ने िबै सनकायहरूको बीचमा िमन्िय कायम गरी उन्नत 

प्रसिसध र उपकरर्हरू उत्पादन ब्िक माफथ त हस्तान्तरर् गररनेछ ।  

२. ल्बकका आधारमा फिफूि बगैचा तर्ा उत्पादनहरूमा एउटा के्षत्रका धेरै कृषकिे व्यििासयक उत्पादनमा 

िहभागी हुनितनेगरी कायथिमहरू िंचािन गररनेछ ।  

३. बाख्रा,बंगरु, कुिरुा र माउरी पािनिाई ब्याििायीकरर् गनथ प्रार्समकता सदई कायथिम िंचािन र िगानी 

गररनेछ।  

४. उत्पादनको पररमार्िाई हरेी बजारको उपिब्धतािाई िहकारी माफथ त र्प सिस्तार, व्यिसस्र्त र प्रभािकारी 

बनाउाँद ैिसगने छ ।  

५. कृसष, पशपुािन तर्ा पयथटन के्षत्रमा भएको िगानी र िचथिाई भन्दा त्यिबाट प्राप् त नसतजा िा प्रसतफििाई 

उपिव्धीको रूपमा गर्ना गने गरी कायथिम िंचािन गररने छ।  
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पररच्छेद ५ सािावजक विकास योजना 

५.१ पृष्टभूवि 

िामासजक सिकाि शीषथक अन्तगथत स्िास्थ्य, सशक्षा, िानेपानी, िरिफाई, िामासजक िमािेिीकरर् र िसक्षत 

िमुदाय उत्र्ान जस्ता कायथिमहरू पदथछन् । सयनै सबषय के्षत्रका िेिा र िुसिधाको गुर्स्तर र पहुाँचिे िमग्र िामासजक 

सिकािको अिस्र्ािाई सचत्रर् गदथछ । यि नगरपासिकाको छररएर रहेको बस्ती र स्रोतको व्यिस्र्ापनमा कम्जोर 

रहेको हुाँदा सशक्षाको गुर्स्तर र प्रार्समक स्िास्थ्य िेिामा पहुाँच जनअपेक्षा भन्दा कम रहेको छ । यस्तो अिस्र्ामा 

पसन यि नगरपासिकाको िाक्षरता औषत ६९.७८% प्रसतशत छ जुन रासरिय िाक्षरता ५९.६३% भन्दा सनकै बिी 

हो । सिद्यािय उमेरका असधकांश िाििासिकाहरू सिद्याियमा भनाथ हुनुिाई उपिसव्ध नै मान्नुपदथछ ।  

िानेपानी तर्ा िरिफाईिाई ििथिुिभ बनाउाँदै िसक्षत तर्ा िीमान्तकृत िगथिाई िमेत सिकािको मुिप्रिाहमा 

ल्याउनको िासग अझ धेरै िजगताका कायथिमहरू िंचािन गनुथपने आिश्यकता देसिन्छ । यि िन्दभथमा 

नगरपासिकाको यो योजना तजुथमाको सििसििामा सशक्षा, स्िास्थ्य, किा, िंस्कृसत, िसक्षतिगथ, िैंसगकता, 

िानेपानी, िरिफाई जस्ता िामासजक सिषय शीषथकहरूमा आएका सबचार, िंभािना, िमस्या तर्ा नगरिािीिे 

चाहेको सिकािको अिस्र्ािाई देहाय बमोसजम सबश् िेषर् गररएको छ । 

५.२ वशक्ा 

ितथमान युगमा सशक्षा मानि सिकािको असभन्न अंग हो जििे मानि जीिनिाई एउटा सनसित उचाईिम्म 

पुर् याउनिाई मदत पुर् याउाँदछ । सशक्षाको महत्ि तर्ा आिश्यकता आजको िमयमा सदनानुसदन बि्िै गइरहेको छ । 

आजको युगमा शैसक्षक के्षत्रमा उसचत िुधार गनथ िसकयो भने मात्र आउाँदो पुस्तािे नगरको मुहार फेनथ िक्षम हुनेछ 

भन्ने आशा गनथ िसकन्छ । बतथमान िमयमा सशक्षर् पद्धसतहरु िमयानुकूि पररितथन हुाँदै गइरहेका छन् । सिगतको 

जस्तो पारम्पाररक सशक्षाका भरिे आजको प्रसतस्पधाथत्मक िमाजमा आउाँदो पुस्तािे उन्नसत गनथ िकै्तन । यस्तो 

अिस्र्ामा स्र्ानीय िरकार िंचािन ऐन २०७४ अनुिार आफ्नो गाउाँपासिका सभत्र रहेका िािथजसनक सिद्याियको 

व्यिस्र्ापन िगायतको असधकार र सजम्मेिारी स्र्ानीय िरकारमा आएको छ । तदनुिार सजल्िा सशक्षा कायाथिय 

सिघटन भै असधकार, सजम्मेिारी र कमथचारी िमेत गाउाँपासिकामा हस्तान्तरर् भै िकेको अिस्र्ा छ । यो अिस्र्ामा 

यि गाउाँपासिकािे आफ्ना के्षत्रमा रहेका सशक्षर् िंस्र्ाहरूको िंस्र्ागत सिकािगरी जनतािे चाहना गरे अनुरूपको 

गुर्स्तरयूक्त सशक्षा सदक्षाको व्यिस्र्ा समिाउनु पने अिस्र्ा छ ।  

यि नगरपासिकामा रहेका शैसक्षक िंस्र्ाहरूको सििरर्िाई केिाउाँदा िंख्याका सहिाििे िािै कमी छैन । हाि 

यि नगरपासिका क्षेत्रमा ६४ िटा सशक्षर् िंस्र्ाहरू छन् र ती मध्ये ३३ िटा सनजीस्तरबाट िंचािन भएका छन् । 

ती मध्ये ६ िटा उच्च माध्यसमक र १० िटा तयाम्पि हुनुिे यहााँको शैसक्षक बसियो भएको अनुमान गनथ िसकन्छ । 

त्यिैिे िाक्षरता बृसद्ध गने केही कायथिमको तजुथमा गरी िाक्षरता दर १००% बनाई सिद्धार्थनगरिाई अत्यसधक 

बौसद्धक नगरपासिकाको रुपमा सिकाि गने िम्भािना रहेको छ । नगर योजना तजुथमा सनदेसशका अनुिार १९ िटा 

नयााँ प्रार्समक सिद्याियहरु बनाउनु पने देसिन्छ भने उच्च माध्यसमकको हकमा नयााँ बनाउने भन्दा भइरहेको 

सिद्याियको स्तरोन्नसत गनुथ पने देसिन्छ । सशक्षाको गुर्स्तर बृसद्ध गने बैकसल्पक उपायहरुमा नगरपासिकािे उच्च 
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माध्यसमक सबद्याियहरुको मजथरको िासग उनीहरुिाई प्रोत्िाहन सदन ितदछ । “शैवक्क के्त्रको िावग पूिाथधारिे 

पररपूणथ सम्बृद्ध वसद्धार्थनगर” को दीघथकािीन ध्येय प्रासप् तका िासग सनम्न कायथ गनुथ पने देसिन्छ ।     

• युसनभिथि किेज अफ मेसिकि िाईन्िको शैसक्षक िुसिधा बृसद्ध गने  

• पसतिहिा तयाम्पिको िुसिधा असभबृसद्ध गने 

• भौसतक पूिाथधारको स्तरोन्नसत गदै नसिनतम प्रसिसधहरु प्रयोग गने  

• शैसक्षक स्तर बृसद्धका िासग योग्य सशक्षक सनयुसक्त गने  

• बािबासिका सिशेषत छात्राहरुिाई सिद्यािय भनाथमा प्रोत्िाहन गने  

• िीमान्तकृत िमुदायको सशक्षाको िुधारमा जोि सदने 

• सिद्यािय व्यिस्र्ापन िसमसतिाई िबि तर्ा िमक्ष बनाउने 

• िामुदासयक तर्ा सनजी स्तरका प्रार्समक तर्ा पूिथ प्रार्समक सिद्याियहरुका िासग मापदण्ि र 

सनदेसशका तयार पारी कायाथन्ियन गने 

• नगरपासिकाबाट सिद्याियहरुको शैसक्षक गुर्स्तर र दक्षताको सनयसमत अनुगमन र मूल्याङ्कन 

गने 

• सिसभन्न शैसक्षक िंस्र्ाहरुिाँगको िहकायथमा िामुदासयक सिद्याियहरुको भौसतक तर्ा शैसक्षक 

िुसिधा बिाउने  

• िुचनाको असधकारको िुसनसश् चतताकोिासग आधुसनक प्रसिसधयुक्त िामुदासयक पुस्तकाियको 

स्र्ापना गने 

५.३ स्िास््य 

सशक्षा जस्तै स्िास्थ्य पसन स्र्ानीय िरकारको सजम्मामा आएको छ । स्िास्थ्य िंस्र्ामा सनयसमत आउने अनुदान र 

कमथचारीहरू िमेत नगरपासिकामा हस्तान्तरर् भई िकेको अिस्र्ा छ । त्यिैिे भएका स्िास्थ्य केन्रहरूको भौसतक 

पूबाथधारहरूको िुधार गरी िेिाका के्षत्रहरू र्प गदै जानुपने एउटा पाटो छ भने दक्ष प्रासिसधकहरूको सनरन्तर 

उपसस्र्सत र औषसध तर्ा उपकरर्हरूिाई िुसनसश् चत गनुथपने अको पाटो रहेको छ । सिद्धार्थनगरमा सिकसित स्िास्थ्य 

प्रर्ािी र सजल्िा अस्पताि जुन भीम अस्पतािका नामिे पसन सचसनन्छ िगायत अन्य अस्पतािहरु रहेका छन् । 

यिैिे गदाथ सिद्धार्थनगरमा र्प बेग्िै अस्पताि भन्दा पसन भएका अस्पतािहरुको भौसतक पूिाथधारमा भृसद्ध गदै 

स्तरोन्नसत गनुथ पने देसिन्छ । “स्िास््य सेिा िावग पूिाथधारिे पररपूणथ सम्बृद्ध वसद्धार्थनगर” को दीघथकािीन 

ध्येय प्रासप् तका िासग सनम्न कायथ गनुथ पने देसिन्छ । 

• भीम अस्पताििाई अग्रर्ी अस्पतािको रुपमा सिकाि गनथका िासग आिश्यक र उचीत पूिाथधार जस्तै ििक 

िंजाि, िानेपानी तर्ा िरिफाई र आधुसनक ल्याबको को उचीत व्यिस्र्ा गरी स्तरोन्नसत गने, 

• सिसभन्न ििाहरुमा शहरी स्िास्थ्य सतिसनकहरु िंचािन गने, 

• मातृसशशु स्िास्थ्य केन्रको स्र्ापना गने, 

•  करमा छुटको व्यव्स्र्ा गरी र्प सिशेष स्िास्थ्य िेिाहरु उपिब्ध गराउनु पने,  
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• स्िास्थ्य क्षेत्रमा िबै सिङ्ग, उमेर, जातजासत, िबि तर्ा फरक क्षमता भएकाहरुको िहज पहुाँच पुर् याई 

िामासजक एकता र जीिन्त िातािरर् बनाउनु पने,    

• भसिरयमा आउन ितने सिपसि तर्ा महामारीिाई िम्बोधन गनथका िासग भीम अस्पतािमा 

सिद्धार्थनगरपासिकाको िहकायथमा सबशेष कक्षको स्र्ापना गने, 

• प्रार्समक स्िास्थ्य उपचारका िम्बन्धमा जनचेतना बिाउनका िासग िबै ििाहरुमा कायथशािा तर्ा अन्य 

कायथिमहरु िंचािन गने, 

• स्िस्थ्य नागररक सनमाथर्को िासग ििा तहमा पोषर्को कायथिम प्रबद्धथन गनुथ पने, 

• मसहिा स्ियमिेसिकाहरुिाई प्रोत्िाहन गनथका िासग राम्रो काम गने मसहिा स्ियमिेसिकाहरुिाई पुरस्कृत गने 

र उनीहरुका उचीत आिश्यकतािाई पसन िम्बोधन गने ।   

यस्का िार्ै सिद्धार्थनगरमा एचआईभी/एि्ि तर्ा िागू पदार्थ प्रयोगको िमस्या देिा पदै गएको देसिन्छ । यिैिे 

एचआईभी/एि्ि तर्ा िागू पदार्थको न्यूनीकरर् गनथका िासग सनम्न कायथ गनुथ पने देसिन्छ । 

• सिद्धार्थनगर नगरपासिकािे एचआईभी/एि्ि तर्ा िागू पदार्थको कुित सनयन्त्रर् गनथका िासग  िम्बसन्धत 

िरोकारिािाहरुको िमन्ियमा रर्नीसतक योजना बनाउने,  

• नगरपासिका एि्ि िमन्िय िसमसतको िमन्ियमा एचआईभी/एि्ि तर्ा िागू पदार्थको कुित िम्बन्धी 

कायथिम िंचािन गने, 

• िागू पदार्थ कुितमा फाँ िेका युिाहरुको उपचारका िासग िम्बसन्धत िरोकारिािािाई नगरपासिकाबाट 

सिफाररि सददााँ िाग्ने सिफाररि दस्तुरमा छुटको व्यिस्र्ा सदने, 

• िागूपदार्थका पूिथव्यिनीहरुिाई सिसभन्न सिकािकायथमा िगाई उनीहरुको पुनस्र्ाथपनामा िघाउ पुर् याउने 

५.४ खानेपानी तर्ा सरसफाई  

सिद्धार्थनगरको िानेपानीको माग सिश् िेषर् गदाथ शहरी योजना तजुथमा गने मापदण्िका आधारमा प्रके्षपर् गररएको 

जनिंख्या १,०७,०२५ का िासग दैसनक १ करोि २८ िाि सिटर पानी आिश्यक पदथछ । हाि सनमाथर् भएका ७ 

िटा सिपट्यूबिेि मध्ये ६ िटा मात्र िंचािनमा रहेका छन् र यिबाट दैसनक ४५ िाि सिटर मात्र पानी प्राप् त 

भईरहेकोछ । यो असहिेकै जनिंख्याका िासग पसन पयाथप् त छैन । नेपाि िानेपानी िंस्र्ान अन्तगथत असहिे ३ िटा 

िानेपानीका योजनाहरुको तजुथमा भएको छ भने ििा नं १२ सस्र्त श्रीकृरर्पर्मा एउटा सिप ट्यूबिेि तर्ा ४५० 

घन मीटरको ओभरहेि ट्याङ्कीको स्िीकृत भएकोछ । ििा नं २ र ११ मा सिप ट्यूििेिको सनमाथर् काम िम्पन्न 

भए पसन ओभरहेि ट्याङ्की सनमाथर् नहुनािे िंचािनमा आउन िसकरहेको छैन । यी योजनाहरुको बृहत योजना 

प्रसतिेदन (DPR) तयार भइिकेको हुनािे यी योजनाहरु आगामी बषथ िंचािनमा आउने अपेक्षा गररएकोछ । यी 

योजनाहरुको सनमाथर् पसछ िानेफानीको माग िामान्यतया पूरा हुनेछ । तर्ासप िगातार भूसमगत पानीको दोहन गनाथिे 

भूसमगत पानीको ितहमा नकारात्मक अिर पुग्न जाने हुनािे त्यस्को सनराकरर्को िासग िमयमा नै भूसमगत पानी 

पुनभथरर् गने कायथ गनुथ पदथछ । त्यिैिे भूसमगत पानी पुनभथरर् तर्ा आकाशेपानी िंकिन कायथका िासग  िहयोगी 

नीसत तर्ा प्रोत्िाहनको व्यिस्र्ा गनुथ पदथछ ।  
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५.५ सािावजक सिािेशीकरण  

िैङ्सगक िमानता भन्नािे सिङ्गका आधार भेदभाि रसहत अििरहरुमा पहुाँच पाउनुिाई बुसझन्छ । नेपाि जस्तो 

पुरुष प्रधान देशमा िैङ्सगक िमानता चचाथको सिषय बनेको छ । मसहिाहरुको हक असधकारको रक्षाका िासग 

मसहिाहरुको िरकारी िाँस्र्ाहरुमा ३३% िहभासगताको नीसत अििम्बन गररएकोछ । िैङ्सगक िमानतािे केिि 

मसहिाहरुमा मात्र िीसमत नभएर यस्को दायरा िमसिङ्गी तर्ा उभयसिङ्गीिम्मिाई (LGBT – Lesbian, 

Gay, Bi-sexual and Transgender) िमेट्न पुग्दछ । िामासजक िमािेसशता भन्नािे िाँस्र्ागत अिरोध 

हटाई र िेिा िुसिधाहरु बृसद्ध गरी सिसभन्न जातजासत, सिङ्ग, धमथ र िम्प्रदायका व्यसक्त तर्ा िमूहका मासनिहरुको 

सिकािको अििरमा पहुाँच बसृद्ध गनुथ हो । यिो गनथका िासग नीसत, सनयम तर्ा िामासजक व्यिहारमा पररितथन र 

िीमान्तकृत मासनिहरुिाई हेने र व्यिहार गने दृसिकोर्मा पररितथन हुनु जरुरी छ । िामासजक के्षत्रमा तजुथमा गरी 

कायाथन्ियन गररने कायथिमहरु िामासजक िमािेशीको दृसिबाट हुनु जरुरी छ ।  

यि िन्दभथमा यो एकीकृत योजना तजुथमा गने सििसििामा भएका गोष्ठीहरूमा छिफि हुाँदा उत्िाहजनक प्रगसतहरू 

िुन्नमा आएका छन् । जस्तै यि नगरपासिकामा मसहिाहरूिाई िािथजसनक काममा अगासि ल्याउनका िासग 

सिसभन्न मसहिा िमूहहरू गठन भएका, सिद्याियमा छात्राहरूको िंख्या िमशः बृसद्ध हुाँदै गएको, उपभोक्ता 

िमूहहरूमा मसहिा तर्ा दसितहरूको िहभासगता प्रभािकारी भएको, सहंिामा िमशः कमी आएको, िम्पसिमा 

मसहिाको हक बि्दै गएको र मसहिाको नेतृत्ि गने क्षमतामा िमश बृसद्ध हुाँदै गरेको कुरा आएको छ । हािको 

अिस्र्ामा नगरपासिकामा पूर्थतया अमनचैन र शासन्त िुरक्षाको प्रत्याभूसत भएको अिस्र्ा छ । यो ज्यादै िह्रानीय 

र अरु िमग्र सिकािको िासग अत्यािश्यक पक्ष हो ।  

धेरै राम्रा कुराहरू हुाँदाहुाँदै पसन अझै गनुथपने कामहरू धेरै बााँकी भएको देसिन्छ । िामासजक िमािेशीकरर्को क्षेत्रमा 

पयाथप् त बजेट तर्ा कायथिमहरू सिसनयोजना हुन निकेको, मसहिा िमूहहरूको िकृयतामा कमी रहेको, िामासजक 

सिभेद सनमुथि हुन निकेको, छुिाछुत केही मात्रमा कायमै रहेको, पैत्रकृ िम्पसिमा मसहिा र पुरुषको िमान असधकार 

कायम हुन निकेको र मसहिाहरूको आसर्थक कारोिारको पहुाँचमा कमी रहेको कुराहरु गनथ बााँकी कामहरु हुन । 

नगरपासिका सभत्र रहेका सिसभन्न िािका अपांगता भएका ब्यसक्तहरूको ज्ञान, सिप र क्षमताको सिकाि गरी 

स्िरोजगारीका अििरहरू िजृना गनथ केही प्रयाि भएको भए पसन पयाथप् त हुन निकेको अबस्र्ा छ ।  

स्र्ानीय स्तरमा िामासजक िमािेशीकरर् िुसनित गने सबषय स्र्ानीय िरकारको दासयत्ि सभत्र पदथछ । यो एउटा 

अिग्गै काम भन्दा पसन िबै िािका काममा सबचार गनुथपने अन्तरसिषसयक कुरा हो । यो पूिाथधार सनमाथर् जस्तो 

देसिने सबषय हैन तर ितथमान सिकािको िन्दभथमा ज्यादै महत्िपूर्थ छ । त्यिैिे तजुथमा हुाँदै गरेको एकीकृत योजनािे 

सबशेषगरी एकि मसहिा, जेि नागरीक अपांगता भएका व्यसक्त र सपछसिएको जातजातीिाई उसचत प्रार्समकता 

िसहतका कायथिम र बजेटको व्यिस्र्ा गनथ आिश्यक छ ।  

५.६ सुरक्ा 

िामासजक िााँचामा आएको पररितथन िाँगै नगरमा अपराध कमथमा बृसद्ध हुने कुरािाई नजर अन्दाज गनथ िसकदैन र 

यस्िे नागररकको िुरक्षािाई जोसिममा पुर् याउाँदछ । जबिम्म नागररकहरु मानसिक तर्ा भौसतकरुमा िुरसक्षत भएको 
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महशुि गदैनन, नगरको सिकाििे मुतथ रुप सिन कसठन हुन जान्छ । हरेक व्यसक्तको िामासजक िुरक्षा गनुथ 

नगरपासिकाको कतथव्य हुन आाँउछ ।  

िुरक्षाको िन्दभथमा कुरा गदाथ िामासजक िुरक्षा र भौसतक िुरक्षाको कुरा आउाँदछ । िामासजक िुरक्षा र भौसतक 

िुरक्षाका िासग सनम्न कायथहरु गनुथ पने देसिन्छ । 

क. सािावजक सुरक्ाका िावग प्रस्तावित योजनाहरु 

• िाििच्चाहरुिाई सिद्यािय देसि नै िुरक्षा कायथिम माफथ त उत्पीिन िम्बन्धी ििािहरुमा प्रसशसक्षत गने, 

• मसहिा, पुरुष तर्ा िाििच्चाहरुिाई आत्म-िुरक्षा िम्बन्धी तासिम िंचािन गने, 

• जेष्ठ नागररक, िीमान्तकृत िमुदायका मासनि तर्ा अिहाय व्यसक्तहरुिाई िहज रुपमा िामासजक भिा पाउने 

व्यिस्र्ा समिाउने, 

• िामासजक रुपमा पसछ पाररएका िमुदायको पसहचान गने र उनीहरुको िााँस्कृसतक िंरक्षर्को के्षत्रमा काम गदै 

िमाजमा उनीहरुिाई मासर् उठाउने । 

 

ख. भौवतक सुरक्ाका िावग प्रस्तावित योजनाहरु 

• प्रत्येक ििामा िुसिधा िम्पन्न आधुसनक िाधनिे पररपूर्थ प्रहरी चौकी भिन सनमाथर् गने, 

• नगरस्तरीय प्रहरी कायाथिय सनमाथर् 

• हरेक ििकमा  ििक बिीको व्यिस्र्ा गरी रात्रीकािीन घटनािाई घटाउने । 

 

५.७ पाकथ  तर्ा खुल्िा के्त्र 

उद्यान (पाकथ ) को उसचत व्यिस्र्ापनिे शहरको िनु्दरता बिाउने मात्र नभई यस्िे नगरबािीहरुिाई एक अकाथमा 

भेटघाट गने तर्ा आराम गने प्राकृसतक िातािरर् उपिब्ध गराउाँदछ । यस्ता पाकथ हरु बनभोज स्र्ि, िेल्ने र भेिा 

हुने ठााँउको रुपमा पसन सिकाि गनथ िसकने िम्भािना हुन्छ । पाकथ को उसचत व्यिस्र्ापनका िासग सनम्न कायथ गनुथ 

पने दसेिन्छ । 

• असहिे भईरहकेा उद्यानहरुमा बच्चाहरुको िासग िेल्ने क्षेत्र तर्ा बनभोजको िासग सनसश् चत के्षत्र छुट्याउने, 

• यस्ता पाकथ हरुमा सबहान र बेिकुा प्रिेश दस्तरुमा छुट सदन े र अन्य िमयमा दस्तरु िगाउने व्यिस्र्ा गनथ 

िसकन्छ, 

• िण्िा कोररिोरिाई िाि उद्यान, दौिने क्षेत्र, पिथने तर्ा भेटघाट गने स्र्िका रुपमा सिकाि गने, 

• नगर सभत्रका पसहचान गररएका ३६ िटा िलु्िा तर्ा िािथजसनक स्र्ििाई पाकथ , हररत के्षत्र तर्ा मनोरन्जन 

क्षेत्रको रुपमा सिकाि गने, 
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५.८ खेिकुद  

सिद्धार्थ रंगशािा सिद्धार्थनगरको प्रमुि रंगशािा हो । िेिकुदको सिकाि तर्ा प्रबद्धथनका िासग प्राय िबै 

सिद्याियमा िेि मैदान रहेकोछ । िेिकुदिे शारीररक रुपमा स्िस्थ्य नागररक मात्र बनाउने नभई िामासजक िद्भाि 

तर्ा भाईचारा कायम गनथका िासग िमेत महत्िपूर्थ भूसमका िेल्दछ । सिद्धार्थनगरमा बषेनी फुटबि तर्ा सिकेटका 

रासरिय तर्ा अन्तराथसरिय प्रसतयोसगताहरु िंचािन हुाँदै गरेका छन् । िेिकुद के्षत्रको सिकािका िासग सनम्न कायथहरु 

गनुथ पने देसिन्छ । 

• सिसभन्न प्रकारका िेिहरुका िासग भैरहिा भूसमगत जि पररयोजनाको पररिरमा एक आधुसनक 

बहुउदेश्यीय िेिकुद हि सनमाथर् गनुथ पने, 

• एउटा िेि एकेिेमी िमेत सनमाथर् गनुथ पने 

• िेिकुदका के्षत्रमा भसिरयमा देिा पनथ ितने आिश्यकता पूरा गने सहिाबमा असहिेको सिद्धार्थ सििेट 

रंगशािािाई िुसिधा िम्पन्न बनाउने, 

• असहिे भएका उद्यानहरु सभत्र िा बासहर िेिकुदका िासग िाना-िाना क्षेत्रहरु बनाउने, 

• फुटिि, ब्यािसमण्टन, टेसनि, ५ ए िाईि फुटबि, बास्केटबि जस्ता कोठा सभत्र िेल्न िसकने िेिहरुका 

िासग बहुउदेश्यीय िेिकुद हि बनाउने, 

• सिद्याियको पाठ्यिममा िेिकुदिाई मुख्य सबषयको रुपमा िमािेश गने,  

• स्र्ानीय िेिकुद तिब तर्ा अन्य िाँघिाँस्र्ाहरुिाई नगरपासिकामा दताथ गनथ प्रोत्िाहन र नगर िेिकुद 

िसमसत गठन गरी सिसभन्न िेिकुदको आयोजना गनथ िमन्िय गने 

५.९ सांग्रहािय 

सिसिध िाँस्कृसत सिद्धार्थनगरको अमूल्य िम्पसि हो र यस्को िंरक्षर् र प्रबद्धथन गनुथ जरुरी छ । यिो गनाथिे आउने 

िन्तसतिाई उनीहरुका पुिाथिे आफ्नो असस्तत्िका िासग गरेको िंघषथका बारेमा जानकारी मात्र सदने नभई पयथटन 

प्रबद्धथनमा िमेत महत्चपूर्थ योगदान पुर् याउाँदछ । यिकारर् एक िुसिधा िम्पन्न िंग्रहाियको अिधारर्ा प्रस्तासित 

गररएको छ ।  

५.१०    वसटी हि 

मासनिहरु िधै भरी काम मात्र गरररहदैन । उनीहरु िमय िमयमा मनोरन्जनको पसन गनथ चाहन्छन । यिैिे नगरमा 

िुसिधा िम्पन् न सिटी हिको आिश्यकता परेको स्ित  बुसझन्छ । असहिे भएको सिटीहििे सनकट भसिरयको 

आिश्यकता पूरा गनथ नितने भएकािे त्यििाई स्तरोन्नसत गनुथ पने देसिन्छ ।  

५.११ बृद्धाश्रि तर्ा अनार्ाियको स्र्ापना 

नागररकिे आफ्नो यिुािस्र्ामा दिे र िमाजका िासग केही न केही गरेको हुन्छ । त्यही मासनि बिुेिकाि िागे पसछ 

यसद हरेचाह गने मासनि छैनन भने बेिहारा बन्न पगु्दछन । यस्ता नागररक प्रसत पसन नगरपासिकाको िमान सजम्मेिारी 

रहने भएकािे उनीहरुको उसचत िंरक्षर्का िासग बदृ्धाश्रमको व्यिस्र्ा गनुथ पदथछ । िार्ै िंरक्षक गुमाएका 
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बािबासिकाप्रसत पसन नगरपासिकाको सजम्मेिारी हुने भएकािे उनीहरुको िासग अनार्ािय बनाई उनीहरुको सशक्षा 

दीक्षाको राम्रो प्रबन्ध गररन ुपदथछ । यिैिे यस्का िासग सनम्न कायथ प्रस्तासित गररएको छ ।  

• स्िगथद्वारीघाट नसजकै एक बदृ्धाश्रमको सनमाथर् गरी बदृ्ध, बदृ्धाहरुको उसचत स्याहार िंभारको व्यिस्र्ा गने, 

• बदृ्धाश्रम कै नसजकमा अनार्ािय पसन सनमाथर् गने 

५.१२  प्रदशथनी केन्ि 

शहरी योजना तजुथमा गने मापदण्िका आधारमा सिद्धार्थनगरमा २ िटा प्रदशथनी केन्रको सनमाथर् गनुथ पने देसिन्छ । 

 

५.१३ पुस्तकािय 

मासनि ज्ञानको भोको हुन्छ । ज्ञान प्राप् त गने सिसभन्न माध्यमहरु मध्ये पुस्तकािय पसन एक हो । त्यिैिे नागररक प्रसत 

उिरदायी नगरपासिकािे नागररकको आिश्यकताको िासग पुस्तकािय तर्ा िूचना केन्रको सनमाथर् गनुथ पदथछ । 

यस्का िासग सनम्न कायथ गनथ प्रस्ताि गररएको छ ।  

➢ असहिेको िरकारी पुस्तकाियिाई आिश्यक पूिाथधार िसहत स्तरोन्नसत गरी नगरस्तरीय पुस्तकाियको 

रुपमा सिकाि गने 

➢ १० िटा िामुदासयक पुस्तकािय सनमाथर् गरी ई – सिकाई (e- learning) िाई प्रबद्धथन गने ।   

५.१४ िक्ष्य तर्ा उदे्दश् य 

िामासजक सिकाि सबषयगत के्षत्रको िक्ष्य र उद्देश्य सनम्न अनुिार रहेको छ ।  

िक्ष्याः आधारभतू, सशक्षा, स्िास्थ्य, िामासजक न्याय, िरुक्षा, िेिा तर्ा िसुिधाको पहुचमा गरु्स्तरीय िंगिे सदगो 

िधुार गरी नगरबािीको जीिनयापनिाई िरि, ििुभ र ििुी बनाउने । 

उदे्दश्याः िामासजक सिकाि सबषयगत क्षेत्रको िक्ष्य प्राप् त गनथको िासग सनम्न अनिुारका उद्देश्यहरु सनधाथरर् गररएको 

छ । 

१. सिद्याियहरूको भौसतक पिूाथधारको िधुारगद ैिािथजसनक सिद्यािय सशक्षामा पहुाँच र गरु्स्तर बसृद्ध भएको हुनेछ 

।  

२. आधारभतू स्िास्थ्य िेिा तर्ा िसुिधाको उपिब्धता तर्ा गुर्स्तरमा िसृद्ध भएको हुनेछ ।  

३. िानेपानी तर्ा िरिफाई िेिा िसुिधाको उपिब्धता र गरु्स्तरमा िसृद्ध भएको हुनेछ ।  

४. सिपन्न तर्ा िसक्षत िगथ, जेि नागररक, एकि मसहिा तर्ा दसितको क्षमता, िहभासगता र उनीहरुको आधारभतू 

िेिा तर्ा िसुिधाको पहुाँचमा िसृद्ध भएको हुनेछ ।  

५. ि–ुिंस्कृत, सिजथनशीि र व्यििासयक यिुाशसक्तको सिकाि भएको हुनेछ ।  

६. स्र्ानीय किा, िंस्कृसत र िम्पदाको िंरक्षर् तर्ा प्रिधथन भएको हुनेछ । 
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५.१५ रणनीवत तर्ा कायथनीवत 

िामासजक सिकाि सबषयगत क्षेत्रको िक्ष्य तर्ा उद्दशे्य प्राप् त गनथका िासग आिश्यक रर्नीसत तर्ा कायथनीसतको 

तजुथमा गनुथ पने हुन्छ । यस्का िासग सनम्न अनिुारका रर्नीसत तर्ा कायथनीसतहरु तजुथमा गररएका छन ्। 

रणनीवत 

१. िामदुासयक सिद्याियका सशक्षकिाई कुनै पसन राजनीसतक दिको कायथकताथको रूपमा काम गनथबाट सनरुत्िासहत 

गने । 

२. सिकािको िासग आएको बजेटबाट तिि िाने गरी स्र्ानीय स्रोतबाट सशक्षक भनाथ गने सिगतको पररपाटीिाई 

सनरुत्िासहत गने । 

३. िामदुासयक सिद्याियको गरु्स्तर मासर् उठाउने र सनजी सिद्याियहरूको आसर्थक अराजकता सनयन्त्रर् गने नीसत 

अििम्बन गने । 

४. िामदुासयक सिद्याियहरुको भौसतक िंरचना (िानेपानी तर्ा िरिफाई, आिश्यक कक्षा कोठाहरु, प्रयोगशािा, 

आिश्यक उपकरर् – कम्प्यटुर आसद) िधुार गरी िसुिधा िम्पन्न बनाउने । 

५. सिपन्न तर्ा पसछ परेका िमदुायका बािबच्चा 

कायथनीवत 

१. सिद्याियको िधुार र सनमाथर्को िासग सिद्यािय व्यिस्र्ापन िसमसत सशक्षकहरुिाई नै सजम्मेिार िनाईने छ। 

२. सशक्षा र स्िास्थ्य क्षेत्रमा प्रभािकारी रूपमा कामगने र िामो िमयिम्म यि गाउाँपासिकामा िेिागने व्यसक्तहरूिाई 

बासषथक रूपमा परुस्कारको व्यिस्र्ा गररने छ  

३. सिद्यािय तर्ा स्िास्थ्य चौसकहरूको भिन सनमाथर् गदाथ िम्बसन्धत व्यिस्र्ापन िसमसतहरूिाई नै बिी सजम्मेिार 

बनाईने छ । 
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पररच्छेद ६ भौवतक पूिाथधार विकास योजना 

६.१ पृष्टभूवि 

भौसतक योजना एक व्यापक बहु-क्षेत्रीय मास्टर प्िान हो जस्िे भौसतक िातािरर्को िासग सिकािको योजनाबद्ध 

स्र्ासनक रुपरेिा प्रदान गदथछ जुन सभत्र रहेर िामासजक तर्ा आसर्थक सिकािको िन्तुसित कायथिम िञ्चािन गनथ 

िसकन्छ ।     

भौसतक पूिाथधारहरूको सिकािको अभािमा कुनै पसन पासिकाको िमग्र सिकािका अगासि बिाउन कठीन हुन्छ । 

नगरपासिकास्तरमा पूिाथधार भन्नािे मूितः ििक, पुि पुिेिा, भिन, ऊजाथ, िघु तर्ा िाना जिसिद्युत, िैकसल्पक 

ऊजाथ तर्ा िञ्चारिंग िम्बसन्धत पूिाथधारहरू पदथछन् । यि नगरपासिकामा कच्ची पतकी िबै सकसिमका ििकको 

िम्बाई कररि २२६.२५ सक.मी. छ । यि नगरपासिकाको िमग्र पूिाथधार सिकािका आिश्यकता, िमस्या र 

िंभािनाहरुिाई देहाय बमोसजम सिश् िेषर् गररएकोछ ।    

६.२ सडक तर्ा पिु 

नगरको भसिरयको मागिाई िमेत सिचार गदाथ र्प ४५ सक.मी. ििक सनमाथर् गनुथ पने देसिन्छ । िार्ै असहिे भएको 

ग्राभेि तर्ा कच्ची १२१ सक.मी. ििकको चौिाई बिाउने र कािो पते्र गरी स्तरोन्नसत गनुथ पनेछ । ििकको दुिै 

तफथ  नािा बनाउनु पने आिश्यकता टि्कारो देसिन्छ । नगर – गााँउ िीचको िम्बन्ध जोि्नका िासग र नगर 

यातायातको िुसिधा बृसद्ध गनथका िासग सनम्न काम गनुथ पने देसिन्छ ।  

➢ रोसहर्ी देसि सतनाउिम्म जोि्ने गरी कररि ३० सक.मी. िामो िाईकि िेन, पैदि मागथ िमेत भएको 

चिपर्को सनमाथर् गने । हाििाई २ सिनको चिपर् हुने र पसछ यस्िाई सिस्तार गरी ४ िेन बनाउने 

प्रस्ताि गररएकोछ । सिद्युत, पानी तर्ा िि र टेसिफोनका िबैिाईहरु यो चिपर् के्षत्रमा भूसमगत गररनेछ 

। 

➢  ४ िटा आकाशेपुि (पुतिी बजार, िुसम्बनी गेट चोक, बुद्ध चोक उिर, र बेहसियामा) सनमाथर् गररनेछ । 

➢ बुद्धचोक तर्ा देिकोटा चोकमा फ्िाईओभर पुि प्रस्ताि गररएको छ ।   

६.३ यातायात सेिा 

सिद्धार्थनगरबाट देशका सिसभन्न भागमा जाने िामो दूरीको बि िेिा िंचािन हुनुको िार्ै यातायातका िासग नगर 

सभत्र बि िेिा तर्ा ररतिा, अटोररतिा तर्ा सनजी ििारीका िाधनहरु उपिब्ध छन । सनजी स्तरमा गािीको बृसद्धिे 

नगर सभत्र पासकथ ङ्कको िमस्या बि्दै गईरहेकोछ । सनमाथर्ाधीन गौतमबुद्ध अन्तराथसरिय सिमानस्र्िको सनमाथर् कायथ 

िम्पन्न हुने चरर्मा छ । यो सिमानस्र्ि सनमाथर् भए पसछ सिद्धार्थनगरको पयथटनको के्षत्रिे ठूिो फि्को माने सिश्वाि 

गररएकोछ । नगर सभत्रको यातायाउ िरि, िहज र िुगम बनाउनका िासग सनम्न कायथ प्रस्ताि गररएकोछ । 

➢ बसपाकथ  – असहिे िंचािनमा रहेको बिपाकथ  राम्ररी नै चसिरहेको भए तापसन यस्िे भसिरयमा बि्ने 

यातायातको मागिाई धान्न नितने देसिन्छ । त्यिैिे नगर सभत्रको यातायातको िासग र नगरबाट बासहर जाने 

िामो दूरीका यातायातको िासग छुट्टाछुटै्ट बि टसमथनि हुनु पने देसिन्छ । असहिे भएको बिपाकथ िाई नगर 
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सभत्रको शहरी यातायातको बि पाकथ को रुपमा सिन िसकन्छ र यस्को पसन भसिरयको मागिाई सिचार गदाथ 

क्षमता बिाउनु पने हुन्छ । िामो दूरीको यातायातको िासग उपयुक्त स्र्ानमा एउटा छुटै्ट िुसिधा िम्पन्न बि 

टसमथनि जस्मा िािथजसनक शौचािय, सटकट काउण्टर, प्रतीक्षािय, प्रकाश, पानी र िुरक्षाको उसचत प्रबन्ध 

भएको हुनेछ ।   

➢ पावकथ ङ्ग के्त्र – पासकथ ङ्गका िासग सनसश् चत स्र्ान तोसकएको छैन जस्िे गदाथ िासफक जाम हुन गई िहज 

यातायातमा अिरोध िृजना हुने गरेकोछ । त्यिैिे सनसश् चत पासकथ ङ्ग स्र्ानको आिश्यकता टि्कारो देसिन्छ । 

हाि पासकथ ङ्गको िासग िुल्िा उपयुक्त जग्गा देसिन्न त्यिैिे असहिेको कारागारिाई कुनै अन्य स्र्ान िंभित 

पचकौिीमा स्र्ानान्तरर् गरी त्यो ठााँउमा आधुसनक पाकथ  बनाउन प्रस्ताि गररएकोछ । यसद कारागार िानथ 

निसकने सस्र्सतमा नगरपासिकािे जग्गा िररद गरी िा सिजमा जग्गा सिएर पाकथ  बनाउने सिकल्पमा जानु पने 

देसिन्छ । 

➢ बस वबसौनी – हाि नगर क्षेत्रमा ७ िटा बि सबिौनीहरु रहेका छन् । नगरको आिश्यकतािाई सिश् िेषर् गदाथ 

र्प २० िटा बि सबिौनी सनमाथर् गनुथ पने देसिन्छ । नयााँ बनाउने बि सबिौनी नगरका सिसभन्न के्षत्रमा हिुका 

िामानबाट बनाईनेछ ।    

➢ सौयथबत्ती – रात्रीकासिन यातायातमा िुगमताका िासग ििक िौयथबिीको व्यिस्र्ा गनुथ पने देसिन्छ । 

➢ िोनोरेि तर्ा िेट्रो रेि – प्रस्तासित चिपर्मा मोनोरेि र िुसम्िनी भैरहिा िुटिि िण्िमा मेिो रेि 

िचािनका िासग सिस्तृत अध्ययन गरर १५ िषथमा सनमाथर् कायथ शुरु गने । 

६.४ विद्युत 

सिद्युत प्रासधकरर्िे नगरपासिकाका िबै १३ ििाहरुमा गरी हाििम्म ११,५४० घरमा सिद्युत आपूसतथ गरेकोछ । 

सिद्युत आपूसतथ ३३ केभी र ११ केभी प्रिारर् िाईनबाट भएकोछ । भारतबाट पसन सबद्युत आपूसतथ हुने गरेकोछ । 

रासरिय प्रिारर् िाईनबाट सिद्युत आपूसतथ भए पसन हररत शहरका प्रबद्धथनका िासग िौयथ उजाथ सिस्तारमा ध्यान सदनु 

आिश्यक देसिन्छ ।   

६.५ ढि तर्ा सडक नािाको सजँाि 

िबै घरहरुमा िेसप्टक ट्याङ्क बनाएकािे फोहोर पानीका िासग छुटै्ट ििको िाइनको व्यिस्र्ा गररएको दसेिएन । 

हाि परेको पानीको सनकािको िासग िामान्य काम भएको दसेिन्छ । भसिरयको सस्र्सतिाई आाँकिन गदाथ २०० सक.मी. 

नयााँ िि िाइन र नगरमा पानी र्सुनने िमस्या बराबर दसेिने भएकािे नगर ििक िाँगै १३५.५ सक.मी. िामो नािा 

(Drainage) बनाउन प्रस्ताि गररएकोछ । सिद्धार्थनगरको भ-ूबनोटिाई सिचार गदाथ िेिरेज िाईन बनाउदााँ स्िोपमा 

ध्यान परु् याउन ुपने दसेिन्छ । त्यस्तै २ िटा सिटमेण्ट प्िान्ट उपयकु्त स्र्ानमा बनाउनका िासग प्रस्ताि गररएकोछ । 

६.६ सूचना, सांचार र प्रविवध  

सजल्िा हुिाक कायाथियिे २ िटा शािा कायाथिय माफथ त हुिाक िेिा प्रदान गदै आईरहेकोछ । यस्का िारै् ४ 

िटा सनजी कुररएर र २ िटा नगरपासिका िूचना केन्रहरु पसन िर्चािनमा छन् ।   स्र्ानीय पत्रपसत्रका प्रकाशन हुने 

देसि २ िटा एफ एम रेसियोिे िंचार िुसिधािाई बिाईरहेको पाईन्छ । नेपाि टेसिकम र एनिेि िंचार िुसिधा 

प्रदान गने प्रमुि िेिा प्रदायक िंस्र्ा हुन । िंचार िुसिधा तुिनात्मक रुपमा यहााँ राम्रो छ । मोबायि फोनको िेिा 
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ििथिाधारर्िम्मको पहुाँचमा पुगेकोछ । कररब ९८,११० टेसिफोन िाईन र ५५,५६० मोबायि फोन सितरर् 

भइिकेको देसिन्छ । दुिै िेिा प्रदायकहरुिे ईमेि तर्ा ईन्टरनेट िेिा सदईरहेका छन् ।  नागररकको िूचना तर्ा अन्य 

जानकारीमा पहुाँच िहज पुर् याउनको िासग हरेक ििामा सि-िाईफाई के्षत्र सनमाथर् गनुथ पने देसिन्छ ।   

६.७ िक्ष्य तर्ा उदे्दश् य 

पूिाथधार सिकाि सबषयगत के्षत्रको िक्ष्य र उद्देश्य सनम्न अनुिार रहेको छ ।  

भएका पिूाथधारहरूको स्तरोन्नसत गद ै एकीकृत शहरी सिकािमा आधाररत नयााँ पिूाथधारहरु व्यिसस्र्त, िरुसक्षत र 

न्यनूतम स्रोतको प्रयोग र िातािरर्ीय िन्तिुन कायम राख्द ैसनमाथर् गरी नगरबािीको जीिनयापन िहज र िरुसक्षत 

बनाउने 

पूिाथधार सिकाि सबषयगत क्षेत्रको िक्ष्य प्राप् त गनथको िासग सनम्न अनिुारका उद्दशे्यहरु सनधाथरर् गररएको छ । 

१. भएका मखु्य ििकहरू फरासकिो र नािा िसहतको कािो पत्रे िसहत स्तरोन्नसत भई बषै भरी यातायातमा  

िगुमता भएको हुनेछ ।  

२. फोहोर मैिा व्यिस्र्ापनको योजना बनेको हुनेछ ।  

३. नयााँ बि टसमथनि तर्ा बि सबिौनीहरुको सनमाथर्बाट शहरी यातायातमा र्प िगुमता बि्नेछ ।  

४. ििक िौयथबिीको व्यिस्र्ािे शहरको िनु्दरतामा बसृद्धका िार्ै यात्रीकािीन यातायात भरपदो र िरुसक्षत 

हुनेछ ।  

५. नयााँ िि सनमाथर् भई िरिफाई को के्षत्रमा रहकेो िमस्या हि भएको हुनेछ । 

६.८ रणनीवत तर्ा कायथनीवत 

पिूाथधार सिकाि सबषयगत क्षेत्रको िक्ष्य तर्ा उद्दशे्य प्राप् त गनथका िासग आिश्यक रर्नीसत तर्ा कायथनीसतको तजुथमा 

गनुथ पने हुन्छ । यस्का िासग सनम्न अनिुारका रर्नीसत तर्ा कायथनीसतहरु तजुथमा गररएका छन ्। 

रणनीवत 

१. सिद्यमान सनयम काननूको पररसधसभत्र रही नगरपासिकाको योजना अन्तगथतका सनमाथर्का काममा िम्भिभएिम्म 

उपभोक्ता िमहू पररचािनगने नीसत अििम्िन गने ।  

२. नगरपासिकाबाट गररने १५ िाि भन्दा बिी िचथभएका कुनै पसन सनमाथर्का कामको िािथजसनक िनुिुाईकािासग 

नगरपासिका तयार र उदार रहने । 

३. पिूाथधार सिकािका िासग िािथजसनक - सनजी िाझेदारी नीसतिाई प्रोत्िाहन गररनेछ । 

४. आिाि िमस्या िमाधानका िासग अपाटथमेण्ट सिकािमा सनजी क्षेत्रिाई प्रोत्िासहत गररनेछ । 

५. कारागार तर्ा िैसनक ब्यारेकिाई पचकौिी तर्ा सिमानस्र्ि के्षत्रमा स्र्ानान्तरर् गरी शहरको मखु्य के्षत्रमा िुल्िा 

स्र्ानको व्यिस्र्ा गररनेछ ।  

कायथनीवत 
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१. कुनै पसन सनमाथर्को काम ठेकेदारबाट िा उपभोक्ता िमहू मध्ये जोिकैुबाट गररएको भएपसन त्यस्ता कामबाट 

हुनितने चहुािटको अिस्र्ािाई नगरपासिकािे िनू्य िहनशीिताको नीसत सिनेछ ।  

२. नयााँ सनमाथर्िाई भन्दा भएका पिूाथधारहरूको स्तरोन्नसत गरी व्यिहाररक र प्रत्यक्ष रूपमा जनतािे िेिा र िसुिधा 

पाउंने िािका पिूाथधारहरूिाई प्रार्समकतामा रासिने छ   

३. ििक, भिन, र अन्य सनमाथर् िम्बसन्ध कामगदाथ िम्भाब्यता अध्ययन, िाताबरर्ीय प्रभाि अध्ययन, सबस्ततृ 

िागत सिजाईन, िगानीमा प्रसतफिको सबशे्लषर् र सनमाथर् अचार िंसहता असनिायथ रूपमा पािना गने ब्यिस्र्ा 

गरी सनमाथर् कायथहरू िबि, दीगो र िरुसक्षत बनाउने । 
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पररच्छेद ७ िातािरण, िन तर्ा विपद् व्यिस्र्ापन योजना 

७.१ पृष्टभूवि 

िातािरर्, िन तर्ा सिपद ्व्यिस्र्ापन अन्तगथत िन तर्ा भू-िंरक्षर्, जिाधार िंरक्षर्, िातािरर् िंरक्षर्, जििायु 

पररितथन, फोहरमैिा व्यिस्र्ापन, जि उपन्न प्रकोप सनयन्त्रर् तर्ा सिपद ्व्यिस्र्ापन िम्बन्धी सबषय शीषथकहरू 

पदथछन् ।  

िातािरर् व्यिस्र्ापन भन्नािे प्राकृसतक स्रोतको िंरक्षर् गनथका िासग हामी िरपरको िातािरर्मा मानिीय 

कायथबाट हुन जाने नकारात्मक प्रभाििाई सनयन्त्रर् गने प्रयाि बुसझन्छ । िातािरर् व्यिस्र्ापनिे ितथमान तर्ा 

भािी पुस्ताको कल्यार्का िासग ध्यान केसन्रत गरेको हुन्छ । एउटा िफा र स्िस्थ्य शहरिे आफ्ना नागररकहरुको 

जीिनस्तर मासर् उठाउनुका िार्ै शहरको िौन्दयथमा िमेत योगदान पु-याएको हुन्छ ।  त्यिकारर्, शहरको िबै 

पक्षको िुधार गनथका िासग िातािरर् िंरक्षर् कायथ कुनै पसन नगरको िासग नगरी नहुने असनिायथ हुन जान्छ । यि 

नगरपासिकाको िातािरर्, बन तर्ा सिपद ् व्यिस्र्ापन के्षत्रको आिश्यकता, िमस्या र िंभािनाहरुिाई देहाय 

बमोसजम सिश् िेषर् गररएकोछ ।  

७.२ फोहोर िैिा व्यिस्र्ापन 

फोहोर मैिा व्यिस्र्ापनको के्षत्रमा सिद्धार्थनगरमा िािै काम हुनिकेको छैन । “फोहोरबाट उजाथ” कायथिम 

सिद्धार्थनगरको प्रार्समकतामा परे पसन यस्का िासग चासहने रर्नीसत र कायाथन्ियन योजना असहिे िम्म बन्न िकेको 

छैन । यिैिे फोहोर मैिा व्यिस्र्ापनका िासग गररनु पने कामको सिश् िेषर् ति गररएकोछ ।  

क. ल्याण्डवफि साईट 

सिद्धार्थनगर सभत्र उसचत स्र्ानको अभािमा ल्याण्िसफि िाईटको िुसनसश् चत गनथ िसकएको छैन । सछमेकी 

गााँउपासिकाहरुिाई पसन ल्याण्िसफि िाईटको आिश्यकता पने भएकािे सतनीहरुिाँग िमन्िय गरी ल्याण्िसफि 

िाईटको कायथिम िंचािन गरेको िण्िमा फोहोर मैिाको िमस्या िमाधान गनथ िघाउ पुग्ने देसिन्छ । 

 

ख.  फोहोर िैिा घटाउने, ररसाईकि र पुनप्रथयोग (Reduce, Recycle and Reuse) 

फोहोर मैिा व्यिस्र्ापनको िासग सिश् िव्यापी रुपमा अििम्बन गररएको तररका Reduce, Recycle and Reuse 

नै हो । यस्का िासग सनम्न कायथहरु गने पदथछ । 

➢ घरमा उत्पादन हुने फोहोर मैिािाई कुसहने तर्ा नकुसहने फोहोरको रुपमा घर तहमा छुट्याउने कामिाई 

िशक्तरुपमा िागू गने र िार्ै नकुसहने फोहोरहरु जस्तै पसन िीिा, कागज, ईिेतिसनतिका िामानहरु छुट्टा 

छुटै्ट रुपमा िंकिन गने । 

➢ सनजी क्षेत्रिाई “फोहोर बाट उजाथ” कायथिममा िािथजसनक – सनजी िाझेदारी मोििमा िमािेश गरी काम 

गराउन प्रोत्िासहत गने  
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➢ जैसिक फोहोर उपादन तर्ा ररिाईसतिनमा िगानी गरी व्यिस्र्ापन गनुथ पने फोहोर मैिा उत्पादनिाई 

४०% िे घटाउने (प्रसतव्यसक्त प्रसतसदन फोहोर मैिा उत्पादन ०.१८ के.जी. बाट ०.१० के.जी. मा झाने) 

जस्िे हररत शहरको मापदण्ि िमेत प्राप् त गनथ िघाउ पुग्दछ । 

➢ अगाथसनक फोहोरको प्रयोगका िासग करेिाबारी तर्ा छतमा तरकारी िेती गनथ प्रोत्िाहन गने र िो िेती 

गनथ चासहने िीप र ज्ञानका िासग सिसभन्न तासिमहरु िंचािन गने  

➢ अगाथसनक फोहोर घरायिी तहमा नै व्यिस्र्ापन गनथ िघाउ पुर् याउनका िासग अजैसबक तर्ा नकुसहने 

फोहोरमा नगरपासिकािे फोहोरको मात्राका आधारमा शुल्क िगाउने रर्नीसत अििम्बन गने 

➢ सिद्यािय, सनजी तर्ा व्यापाररक िाँघ िाँस्र्ािाँगको िहकायथमा प्िासिक मुक्त शहरका िासग असभयान 

िंचािन गने  

➢ प्िासिक बोटिहरुको प्रयोगमा कमी ल्याउनका प्रसत बोतिमा कर पसछ सफताथ सदन िसकने गरी असग्रम 

रुपमा िगाउने व्यिस्र्ा गने 

७.३ विपद  

नगरपासिकामा सिपद व्यिस्र्ापनको िासग केही काम भएको देसिन्छ । सिपदक्ो िन्दभथमा नेपाि िरकारिे 

जारी गरेको सिपदको तयारी र व्यिस्र्ापन सनदेसशकामा स्र्ानी िरकारको भूसमकामा स्पि उल्िेि गरेको छ । 

सब िं २०७२ मा आएको गोिाथ भूकम्पिे पसन नेपािीहरूिाई ठूिो पाठ सिकाएको छ । यो सिकाई र नेपाि 

िरकारको सनदेसशका अनुिार कम्तीमा पसन प्रत्येक ििामा एक सिपद व्यिस्र्ापन िसमसत स्र्ापना गनथ 

आिश्यक देसिन्छ । यस्ता िसमसतहरूिाई प्राकृसतक प्रकोप, आकसस्मक िमस्या िा आपतकािीन अिस्र्ा 

आइपरेको अिस्र्ामा उद्धार, राहत तर्ा पुनःस्र्ापना जस्ता कायथमा सियाशीि गराउनु पने हुन्छ । िारै् यस्ता 

िसमसतहरूिे भैपरर आउने िमस्याहरूको िरि सनकािको िासग पूिाथनुमान तर्ा योजना सनमाथर् र 

पूिथतयारीका िासग नगरपासिकािाई िहयोग र िहजीकरर् गनुथ पने हुन्छ ।  

सिपदको पूिथतयारीको सििसििामा प्रत्येक नगरकािासग सिपद आईहािेको िण्िमा बस्नका िासग िुरसक्षत 

स्र्ान िमेत तोतनु आिश्यक छ । त्यिै गरी नगरपासिकािे भूकम्प रसहत भिन सनमाथर् िम्िन्धी आचार 

िंसहत िागु गनुथका िार्ै यस्ता भिनहरूको सनमाथर्मा आिश्यक परामशथ िमेत उपिव्ध गराउने िंयन्त्रको 

सिकाि गनुथपने हुन्छ  । यस्ता प्रकारका िबै िसमसतहरूमा सिपदको तयारी र व्यिस्र्ापनका िासग आिश्यक 

िचथको िासग एक सिपद व्यिस्र्ापन कोष िमेत सनमाथर् गनुथ पदथछ । 

सिपद ्व्यिस्र्ापनका िासग िोज तर्ा उद्धार कायथदि, सिपदक्ो पूिथ िूचना सदने कायथदि तर्ा प्रार्समक 

उपचार कायथदि सनमाथर् गरी ती कायथदिका िदस्यहरुिाई आिश्यक तासिमको व्यिस्र्ा गरी उनीहरुको 

क्षमता असभबृसद्ध  गने । 

यि नगरपासिका सभत्र िामान्यतया बािी, आगिागी, चट्यांग, शीत िहर, महामारी आसद प्रमुि सिपदका 

रुपमा रहेका छन् । यी िबै सिपद ्का िम्बन्धमा गनुथ पने कामका बारेमा सिश् िेषर् गररएकोछ । िार्ै भूकम्प 

कहााँ र कसहिे आउाँछ भन्ने पूिाथनुमान गनथ िसकने सबषय नभएतापसन भूकम् प आईहािेमा गनुथ पने तयारीका 

बारेमा चचाथ गररनेछ । 



सिद्धार्थनगर नगरपासिकाको एकीकृत शहरी सिकाि योजना २०२० - २०३५ 
 
 

 

49 
 

क. बाढी 

• दुई बषथ सभत्र िण्िािोिामा बािी आएमा आपतकािीन जानकारी सदने पद्धसत जिान गने 

• बािीबाट िुरसक्षत पानथका िासग नदीमा तटबन्धको सनमाथर् गने 

• नीसत सनयमको तजुथमा गरी नदीको सकनाराबाट ५० समटर बस्ती राख्ने काममा सनयन्त्रर् गने  

• नदी सकनारामा रहेका बस्तीहरु स्र्ानान्तरर् गने 

• बािीबाट हुन जाने मानिीय क्षसतबाट उद्धार गने िसमसत गठन गने र उनीहरुिाई तासिमको व्यिस्र्ा 

गने 

• रासरिय तर्ा प्रादेसशक तहका उद्धारकताथिाँग िमन्िय तर्ा िहकायथ गने 

• टेसिफोन, िोकि एफ एम तर्ा पत्र पसत्रकाको माध्यमबाट आपतकािीन जानकारी सदने 

• उद्धार कायथका िासग प्रहरी, िेना तर्ा रेिििका स्ियमिेिकहरुिाँग िमन्िय गने 

• िुिान िमस्या िमाधान गनथका िासग उपयुक्त ििको व्यिस्र्ा गने    

ख. आगिागी 

• उद्धारकायथ तीन चरर्मा गने – तत्काि हेरचाह, प्रार्समक उपचार र व्यिसस्र्त उपचार 

• उद्धार कायथको िासग चासहने व्यिस्र्ापन योजना तयार गने 

• िािथजसनक स्र्ि तर्ा मासनिहरु भेिा हुने ठााँउमा आगिागी िम्बन्धी अिामथको व्यिस्र्ा गने 

• असग्न सनयन्त्रर् गने भौसतक क्षमता बिाउने 

• आपतकािमा प्रहरी तर्ा िेनािाँग िमन्िय गने 

• आगिागीबाट हुन जाने क्षसत कम गने तयारी योजना ििा तहमा बनाउने  

ग. चट्याङ्ग 

• भिन सनमाथर्को िमयमा नै असर्थङ्ग प्रर्ािी राख्न प्रोत्िाहन गने 

• चट्याङ्गका बारेमा पूिथ िूचना सदने प्रर्ािीको व्यिस्र्ा गने 

• चट्याङ्गको बारेमा नागररकमा जनचेतना असभबृसद्ध गने 

• पत्रपसत्रका, रेसियो, एफएम तर्ा सटभीका माध्यमबाट चट्याङ्ग िम्बन्धी जानकारी सदने 

घ. िहािारी 

• महामारी सनयन्त्रर्का िासग प्रार्समक स्िास्थ्य िेिा तर्ा औषसध आपूसतथ ईकाई स्र्ापना गनुथ पने 

• भीम अस्पतािमा एउटा छुटै्ट ईकाई राख्ने जस्िे नगरपासिकािाई िंभासित माहामारीको बारेमा 

जानकारी सदनेछ र त्यस्को आधारमा नगरपासिकािे महामारी सनयन्त्रर् गनथ आिश्यक कदम चाल्न 

ितनेछ 

• पत्रपसत्रका, रेसियो, एफएम तर्ा सटभीका माध्यमबाट महामारी िम्बन्धी जानकारी सदने 
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ङ. भूकम्प 

• भूकम्प आएको बित र भूकम् प आईिके पसछ के के गनुथ पने िो बारेमा जानकारी सदने सकसिमका 

जनचेतनामुिक कायथिम िंचािन गने 

• सिद्यार्ीहरुिाई भूकम् प असघ र पसछ गने सियाकिापको बारेमा प्रसशसक्षत गने 

• कमजोर भूधराति भएका के्षत्रमा ठूिा िंरचना बनाउन रोक िगाउने 

• भिन आचारिंसहता किाईका िार् िागू गने 

• भूकम् प प्रसतरोधी भिन बनाउने प्रसिसधका बारेमा िकमीहरुिाई आिश्यक तासिम प्रदान गने  

• भूकम्पका बेिामा िुरसक्षत स्र्ानमा भेिा हुनका िासग त्यस्ता िुरसक्षत स्र्ानको पसहिे नै पसहचान 

गररराख्ने र  

• हरेक ििामा Evacuation गरुु योजना तयार बनाई राख्ने 

७.४ िक्ष्य तर्ा उदे्दश् य 

िातािरर् तर्ा सिपद ्व्यिस्र्ापन सबषयगत के्षत्रको िक्ष्य र उद्देश्य सनम्न अनुिार रहेको छ ।  

िक्ष्याः िन, िातािरर्, प्राकृसतक स्रोत तर्ा उपिव्ध िसनज पदार्थको िम्बद्धथन, िंरक्षर् र दीगो उपयोग गद ैजििाय ु

पररितथनिे ल्याएका चैनुौतीहरु र िम्भाव्य सिपदैक्ा जोसिमहरु िहन गनथ ितने स्तरको जीिनयापन सिकाि गने 

।  

उदे्दश्याः िातािरर् तर्ा सिपद ्व्यिस्र्ापन सबषयगत क्षेत्रको िक्ष्य प्राप् त गनथको िासग सनम्न अनिुारका उद्दशे्यहरु 

सनधाथरर् गररएको छ । 

१. िामदुासयक िन कायथिम माफथ त िन श्रोतको िंरक्षर्, िम्बद्धथन तर्ा िैज्ञासनक व्यिस्र्ापन र िंसचतीमा िसृद्ध भएको 

हुनेछ ।  

२. जिाधार िंरक्षर् तर्ा भसूमको एकीकृत तर्ा व्यिसस्र्त उपयोगमा बसृद्ध भएको हुनेछ ।  

३. नगरको िनु्दरता तर्ा पयाथिरर्ीय स्िच्छता र जििाय ुपररितथन अनकुुिन क्षमतामा बसृद्ध भएको हुनेछ ।  

४. सिपद ्जोसिमको िामना गने क्षमताको बसृद्ध तर्ा क्षती न्यनूीकरर् भएको हुनेछ । 

७.५ रणनीवत तर्ा कायथनीवत 

िातािरर् तर्ा सिपद ्व्यिस्र्ापन सबषयगत के्षत्रको िक्ष्य तर्ा उद्दशे्य प्राप् त गनथका िासग आिश्यक रर्नीसत तर्ा 

कायथनीसतको तजुथमा गनुथ पने हुन्छ । यस्का िासग सनम्न अनिुारका रर्नीसत तर्ा कायथनीसतहरु तजुथमा गररएका छन ्। 

रणनीवत 

१. िन तर्ा िातािरर्को सिकािका िासग आएका र आउने सिसभन्न दातिंृस्र्ािे िगानी गरेका आयोजनाहरूिाई 

नगरपासिकाको नीसत तर्ा प्रार्समकतामा ल्याउने ।  

२. कुनै पसन आयोजना छनौट गनुथभन्दा पसहिे नै त्यििे िातािरर्िाई के कसत क्षसत परु् याउाँछ भन्ने िारेमा राम्रो 

छिफि, बहि र अध्ययन गरेर मात्र योजना स्िीकृत गने ।   
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कायथनीवत 

१. िातािरर् िंरक्षर्को िासग असधकतम स्र्ानीय स्रोत र िाधनमा आधाररत, कम िसचथिो, प्रसिसध जस्तै िायो 

इसन्जसनयररङ्ग अनुशरर् गररनेछ । 

२. िातािरर् र सिपदका िासग अिग्गै कायथिम तर्ा बजेट राख्नभुन्दा िबै सबषय सशषथक अन्तगथतका योजनाहरू 

िंचािन गदाथ यो सबषयमा पसन उसचत ध्यान सदईने छ।   

३. िन तर्ा िातािरर् िरकारिे जोगाउने भन्ने धारर्ाबाट जनतािाई बासहर ल्याउनका िासग हरेक कायथिममा िन 

तर्ा िातािरर्पक्षिाई िमािेि गने ।  

४. िबै िािथजसनक सिद्याियहरुमा कम्तीमा मसहनामा एक पटक िन तर्ा िातािरर्िंग िम्बसन्धत शैसक्षक कायथिम 

राख्ने र त्यि क्षेत्रका जनप्रसतसनसधहरूिे िमेत भाग सिने । 

५. यि गाउाँपासिका र ििाहरुमािे हरेक बषथ व्यसक्त िा िंघ िंस्र्ािाई सदने गरी िातािरर् िंरक्षर् परुस्कारको स्र्ापना 

गने । 
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पररच्छेद ८ सांस्र्ागत विकास तर्ा सुशासन योजना 

८.१ पृष्टभूवि 

िंस्र्ागत सिकाि र िेिा प्रिाह एउटा बहृद सबषय के्षत्र हो । यि अन्तगथतका सिषयगत उपके्षत्रहरूमा मानि िंिाधन 

सिकाि, िंस्र्ागत क्षमता सिकाि, िंस्र्ागत पूिाथधार, नागररक ििापत्र, िेिा प्रिाहका मापदण्ि सनधाथरर्, िेिा 

प्रिाहमा सिद्युतीय िूचना प्रसिसधको प्रयोग, राजस्ि पररचािन, सििीय अनुशािन, आन्तररक िेिा परीक्षर् तर्ा 

आन्तररक सनयन्त्रर् प्रर्ािी, असन्तम िेिा परीक्षर् र िूचना तर्ा िञ्चार व्यिस्र्ापन पदथछन् । मासर् उल्िेसित 

सबषयगत के्षत्र र उपके्षत्रहरू उपर यो योजना तजुथमाको सििसििामा सबसभन्न िरोकारिािाहरूिंग भएको 

छिफिका आधारमा यि नगरपासिकाको ितथमान अिस्र्ा यि प्रकार सबश् िेषर् गररएको छ । 

८.२ सांगठनात्िक स्िरुप 

यि नगरपासिकाको हािको िंगठनात्मक अिस्र्ा हेदाथ नगरकायथपासिका, नगरिभा, सिषयगत िसमसत र ििा 

कायाथियहरू स्र्ापना भएका छन् । ििा कायाथियहरूमा िसचि, िेिापाि र िामासजक पररचािकहरू िमेत रहेका 

छन् । यि नगरपासिकामा स्िास्थ्य चौकी, प्रहरी चौकी, कृसष, हुिाक, िन तर्ा पशु िेिाकेन्र जस्ता िरकारी 

कायाथियहरूिे िेिा प्रिाह गरररहेका छन् । स्र्ानीय िरकार िञ्चािन ऐन २०७४, अन्तर िरकारी सिि ब्यिस्र्ापन 

ऐन २०५५, प्राकृसतक श्रोत तर्ा सिि आयोग ऐन, कमथचारी िमायोजन ऐन २०७४ िगायत अन्य प्रचसित ऐन, 

नीसत, सनयम र सनदेसशकाहरूिे नगरपासिकािाई स्र्ानीय शािन िञ्चािन गने पयाथप् त कानुनी आधार सदएको छ । 

सिद्यमान सस्र्सतको बस्तुगत सचत्रर् गरी िरोकारिािा तर्ा िाझेदारहरूिाई एउटै मूिप्रिाहमा ल्याई जनतािाई 

सदने िेिाहरू पररर्ाममुिी, जनमुिी र प्रभािकारी बनाउने दासयत्ि नगरपासिका कै हो । सनजी, गैरिरकारी र 

नागररक बीच िमन्िय तर्ा िाझेदारी सिकाि गने िन्दभथमा गाउाँपासिकाको िमन्ियकारी भूसमकाको अपेक्षा 

गररएको छ । यी िबै दासयत्ि पूरा गनथकािासग नगरपासिका रामै्रिंग स्र्ासपत भएको देसिन्छ ।  

८.३ प्रशासकीय सांरचना 

सिकािका आिश्यकता र िंभािनाहरूका आधारमा गाउाँपासिकाको आिसधक तर्ा बासषथक योजना तजुथमा गने, 

स्िीकृत आयोजनाको प्रभािकारी रूपमा कायाथन्ियन गने तर्ा गराउने, आयोजना तर्ा कायथिमको नसतजामूिक 

िंगिे अनुगमन तर्ा मूल्याङ्कन गने कामहरू नगरपासिकाको प्रमुि दासयत्ि सभत्र पदथछन् । यिका िासग मानि 

िंशाधन सिकाि र िंस्र्ागत क्षमता सिकाि महत्िपूर्थ मासनन्छ । स्र्ानीय िरकारको प्रभािकाररताको िासग िेिा 

प्रिाहमा सिद्युतीय िूचना प्रसिसधको प्रयोग, राजस्ि पररचािन, सििीय अनुशािन, आन्तररक िेिा परीक्षर् तर्ा 

आन्तररक सनयन्त्रर् प्रर्ािी र असन्तम िेिा परीक्षर् िम्बन्धमा गाउाँपासिकािाई चुस्त दुरुस्त राख्न अपररहायथ हुन्छ 

। यिका िासग ितथमान नगरपासिका पररिारिे चािेका कदमहरू प्रशंिनीय देसिन्छन् ।  

८.४ कायाथिय व्यिस्र्ापन 

मासर् उल्िेसित भूसमकािाई प्रभािकारी रूपमा सनिाथह गनथका िासग हाि नगरपासिकाको कायाथिय रहेको भिनिे 

अपुग हुने भएकािे िो स्र्ानमा िुसिधा िम्पन्न व्यापाररक कम्प्िेति बनाउने र नगरपासिकाको िासग अको स्र्ानमा 

आधुसनक तर्ा िुसिधा िम्पन्न भिन बनाउनु पने देसिन्छ । िार्ै ५ िटा ििा कायाथियहरुको आफ्नै भिन नभएकािे 



सिद्धार्थनगर नगरपासिकाको एकीकृत शहरी सिकाि योजना २०२० - २०३५ 
 
 

 

53 
 

ििा कायाथियको नयााँ भिन बनाउनु पने देसिन्छ । कायथपासिकाको कायाथिय र ििा कायाथियहरूमा सबद्युत िा 

िैकसल्पक ऊजाथको भरपदो व्यिस्र्ािसहत कम्प्यूटर, स्तयानर, फोटोकपी, सप्रण्टर, राजस्ि रिीद, योजना तथ्यांक, 

राजस्ि, िसहतका िफ्टियरको व्यिस्र्ा गनुथपने टि्कारो आिश्यकता देसिन्छ । 

त्यस्तै नगरपासिकाको िंगठन तर्ा व्यिस्र्ापन ििेक्षर् गरी आिश्यक सबषयगत शािा, उपशािा र इकाई तर्ा 

सिसभन्न सिषयगत तर्ा तहगत कमथचारीको दरबन्दी पदपुसतथको व्यिस्र्ा गनथ जरुरी देसिन्छ ।  

८.५ वित्तीय श्रोत  

नगरपासिकाको आन्तररक आय (घर, जग्गा, व्यििाय, सिफाररि, सगरट्ट, बािुिा सििी) ज्यादै र्ोरै छ । यो 

नगरपासिकाको आिश्यकताको तुिनामा आम्दानी नगन्य छ । नेपाि िरकारबाट आ ि २०७६।७७ मा रु ९९ 

करोि ४० िाि अनुदान प्राप् त भएको सर्यो । यिैिाई आधार मान्ने हो भने नेपाि िरकारबाट बासषथक िगभग रु 

१ अरब देसि १ अरब १० करोििम्म अनुदान आउने िम्भािना देसिन्छ । यि नगरपासिकामा गैिि तर्ा अरु 

सिकािका िाझेदारहरू र्ोरै िंख्यामा छन् ।  

यस्तो अिस्र्ामा नगरपासिकािे एकीकृत िम्पिी कर, व्यििाय कर र दस्तुर िंकिनिाई व्यिसस्र्त गनथ आिश्यक 

देसिन्छ । कृसष उत्पादन, पशुपािन र स्र्ानीय उद्योगिाई व्यििायीकरर् गरी र्ोरै भए पसन उद्योगीहरूिाई करको 

दायरामा ल्याउन िके भसिरयमा नगरपासिकाको आन्तररक आम्दानीका स्रोतहरू बिाउन िसकने िम्भािना देसिन्छ 

।   

८.६ योजना तजुथिा, अनुगिन र िूल्याङ्कन  

नगरपासिका गठन भएपसछ पसहिोपल्ट घरधुरीको तथ्याङ्किसहत िस्तुगत सििरर् तयार भएको छ । स्र्ानीय 

िरकार िंचािन ऐनिे व्यिस्र्ा गरे अनुरुप बासषथक तर्ा आिसधक योजना तजुथमा प्रसियािाई व्यिसस्र्त गनथ 

पााँचिटा सिषयगत योजना तजुथमा िसमसत गठन गरी योजना तजुथमाको अभ्याि शुरु भएको छ । एकीकृत शहरी 

सिकाि योजनाको िक्ष्य तर्ा रर्नीसतको आधारमा बासषथक योजना तजुथमा गदाथ बिी व्यिसस्र्त सिकाि हुन्छ भन्ने 

सिश् िािकािार् यो योजना तजुथमा गनथ नगरपासिकािे प्रयाि गरेको छ । सछटै्ट िागु हुने यि योजनािे नगरपासिकाको 

िमग्र सिकािको एउटा गन्तव्यको रूपमा दुरदृसि, उक्त गन्तव्यतफथ  अगासि बि्नका िासग आिश्यक रर्नीसत, 

कायथनीसत तर्ा सिकािका कामको अनुगमनका आधार तर्ा िूचकहरू तयार गनेछ भन्ने सिश् िाि गररएको छ ।   

८.७ सुशासन  

िुशािन एउटा अन्तरसिषसयक अिधारर्ा हो । नेपािको िंसिधानको धारा ५१ को िण्ि (ि) ४ मा िािथजसनक 

प्रशािनिाई स्िच्छ, िक्षम, सनश्पक्ष पारदशी, भ्रिाचारमुक्त, जनउिरदायी र िहभासगतामूिक बनाउंदै राज्यबाट 

प्राप् त हुने िेिािुसिधामा जनताको िमान र िहज पहुाँच िुसनसश् चत गरी िुशािनको प्रत्याभूसत गने भसनएको छ । यिै 

िंिैधासनक पररकल्पना िाकार पानथका िासग केन्र िरकारिे जनतािाई िुशािन सदन्छौ भन्ने रासरिय नारा अगासि 

िारेको छ । यो रासरिय नारा केन्र िरकारको मात्र नभएर िबै तहका िरकारको हो । िशुािन भन्नािे नीसत सनयमहरुको 

व्यिस्र्ा गनुथ र सतनीहरुको कायाथन्ियन भए नभएको सनयसमत अनगुमन गनुथ नै हो । नगरको िमग्र सिकािका िासग नीसत 

सनयमहरुको तजुथमा गनुथ मात्र पयाथप् त हुाँदनै सतनीहरुको कायाथन्ियन नै असनिायथ शतथ हो । िशुािनको बाट मात्र नै 
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नगरपासिकािे आफ्नो उद्दशे्य प्राप् त गनथ ितदछ । त्यिैिे नगरपासिकािे िुशािनका न्यूनतम मापदण्िहरू तयार गरी 

िबै सबषय र के्षत्रमा गररने काममा जनतािे अनुभूसत गने गरी िुधार गनथ आिश्यक देसिन्छ ।  

हरेक ििा कायाथियहरुमा क्षसतपुसतथ िसहतको नागररक ििापत्र राख्नु पनेछ । िार्ै िािथजसनक िेिा परीक्षर् गदाथ  

आसर्थक पक्ष मात्र नहेरी कामको गुर्स्तरको िेिाजोिा पसन हुन जरुरी छ । िेिाग्राहीको िन्तुिी मूल्यांकन गने 

पररपाटी बिािी िुशािनको प्रत्याभूसत सदनु असत जरुरी देसिन्छ । नागररकिाई िूचनाको जानकारीमा िहज पहुाँचका 

िासग नगरपासिकािे आफ्नो िेििाईट बनाउने र त्यििाई सनयसमत अद्यािसधक गरररहनु पदथछ । िार्ै सनिाथसचत 

पदासधकारी र कमथचारीको योजना तजुथमा, कायाथन्ियन अनुगमन िम्बन्धी क्षमता असभबृसद्ध गदै स्र्ानीय तहको 

असधकार के्षत्रका सिषयमा आिश्यकता अनुिार ऐन, सनयम, सिसनयम, सनदेसशका तर्ा कायथसिसध तजुथमा गने 

कामिाई सतब्रता सदई राम्रो िुशािनको के्षत्रमा अभुतपूिथ फि्को मानुथ जरुरी छ ।  

८.८ िक्ष्य तर्ा उदे्दश् य 

िुशािन तर्ा िाँस्र्ागत सिकाि सबषयगत के्षत्रको िक्ष्य र उद्देश्य सनम्न अनुिार रहेको छ ।  

िक्ष्याः नगरपासिका तर्ा ििा कायाथियहरुिाई िशक्त स्र्ानीय िरकारका रूपमा स्र्ासपत गरी यिका िररपरर रहरे 

कामगने िबै िरोकारिािाहरुको कायथिम्पादनमा पारदसशथता, िहभासगता, िामासजक िमािेिीकरर् र जिाफदसेहताको 

स्तर जनतािे प्रत्यक्ष अनभुसूत गनथ ितने स्तरमा बसृद्ध गने । 

 उदे्दश्याः िुशािन तर्ा िाँस्र्ागत सिकाि सबषयगत क्षेत्रको िक्ष्य प्राप् त गनथको िासग सनम्न अनिुारका उद्दशे्यहरु 

सनधाथरर् गररएको छ । 

१. नगरपासिका तर्ा ििा कायाथियहरूको िंस्र्ागत क्षमता, मानि िंशाधन र कायथ दक्षतामा बसृद्ध भएको हुनेछ । 

२. स्र्ानीय काननू, नीसत तजुथमा चसु्त दरुुस्त र पािना असभबसृद्ध भएको हुनेछ ।  

३. नगरपासिकाको आन्तररक तर्ा िाह्य श्रोत पररचािनमा बसृद्ध भएको हुनेछ ।  

४. योजना तजुथमा, कायाथन्ियन तर्ा अनगुमन नसतजामिूक र प्रभािकारी भएको हुनेछ । 

८.९ रणनीवत तर्ा कायथनीवत 

िुशािन तर्ा िाँस्र्ागत सिकाि सबषयगत क्षेत्रको िक्ष्य तर्ा उद्दशे्य प्राप् त गनथका िासग आिश्यक रर्नीसत तर्ा 

कायथनीसतको तजुथमा गनुथ पने हुन्छ । यस्का िासग सनम्न अनिुारका रर्नीसत तर्ा कायथनीसतहरु तजुथमा गररएका छन ्। 

रणनीवत 

१. सिगतको बजेट भागबण्िाको िंस्कारिाई सनरुत्िासहत गद ैभागबण्िा र प्रार्समकतामा िन्तुिन ल्याउने नीसत सिने 

।  

२. िम्बदृ्ध नेपािको िन्दभथमा काम गने तररका सिकसित प्रसिसधको अत्यासधक प्रयोगगरी व्यापक िधुार र 

प्रभािकाररता ल्याउने ।  

३. पासिकामा पैिा (बजेट) आउाँछ भन्दमैा जििे जे सदए पसन सिने िंस्कारबाट मकु्त हुद ै बसहरबाट र्ोपररएको 

कायथिमिे कािान्तरमा ठुिो मलू्य चकुाउन ुपने पक्षमा िरुुदेसि नै िचेत हुने । 



सिद्धार्थनगर नगरपासिकाको एकीकृत शहरी सिकाि योजना २०२० - २०३५ 
 
 

 

55 
 

कायथनीवत 

१. यि नगरपासिकामा बेरुज ुआउने अिस्र्ा सिजथना नहुने गरी कायथिमहरू िंचािन गररनेछन ्। कतैबाट िैद्धासन्तक 

बेरुज ुआएमा जिका कारर्िे बेरुज ुआएको छ उिैिाई सजम्मेिार िनाई यर्ाशीघ्र फछथयौटको कदम चासिने छ 

।  

२. गाउाँपासिका कायाथिय तर्ा ििा कायाथियहरूिे गने काममा कुनै पसन िािको सििा िसु्ती हुन नपाउने व्यिस्र्ा 

गररने छ ।  

३. कुनै व्यसक्तका कारर्िे जनतािे दिुिास्ती र क्षसत भोग्नपुरेमा त्यस्तो व्यसक्तबाट पीसितिाई क्षसतपसुतथ पाउने 

व्यिस्र्ा िसहतको सनयम बनाउने । 
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पररच्छेद  ९ कायाथन्ियन व्यिस्र्ा 

९.१ सांस्र्ागत व्यिस्र्ा तर्ा िानि सांशाधन योजना 

एकीकृत शहरी सिकाि योजनाको िक्ष्य तर्ा उद्दशे्य हासिि गनथ िंघीय शािन व्यिस्र्ा अनिुार िंिैधासनक 

असधकारिसहत स्र्ासपत यि नगरपासिकािे तत्काि िंसिधासनक व्यिस्र्ा बमोसजमको कायथसिभाजन तर्ा 

कायथिम्मादन सनयमाििी तयार तर्ा स्िीकृत गरी िागू गनुथ पने दसेिन्छ । यिैगरी कमथचारी िमायोजन भैिकेको 

अिस्र्ामा ििा कायाथिय िमेत नगर कायथपासिकाबाट प्रिाह गने िेिा िसुिधा र िम्पादन गने कायथिाई प्रभािकारी र 

नसतजामुिी बनाउन िंगठन तर्ा व्यिस्र्ापन ििेक्षर् गरी कायाथियको िंगठन िंरचना, कमथचारी दरबन्दी र 

कायथसििरर् तयार गनुथ पने दसेिन्छ । आसर्थक बषथ २०७६/७७ मा नगरपासिकाको नयााँ िंगठन िंरचना पाररत गरी तर्ा 

कमथचारी दरबन्दीिाई अनशुरर् गने प्रयाि गररएको छ ।  

उक्त िंगठन िंरचना अनिुार योजना, िातािरर् तर्ा सिपद व्यिस्र्ापन र सशक्षा तर्ा िामासजक सिकाि िमेत २ िटा 

महाशािा, प्रशािन तर्ा अनगुमन शािा, आसर्थक सिकाि तर्ा राजस्ि शािा, आसर्थक प्रशािन शािा, स्िास्थ्य 

शािा, कृसष तर्ा पश ुसिकाि शािा, आिेपा र काननू शािा गरी १३ िटा शािाहरु प्रस्ताि गररएका छन ्। यिैगरी 

उपरोक्त महाशािा र शािा अन्तगथत आधारभूत शहरी उपशािा, राजस्ि उपशािा, उद्योग तर्ा पयथटन उपशािा िमेत 

५ िटा उपशािा र २ िटा इकाई र १३ िटा ििा कायाथिय प्रस्ताि गररएका छन ्। प्रस्तासित िंगठन अनिुार कसतपय 

महाशािा, शािा, उपशािा, इकाई स्र्ापना भई िंचािनमा रहकेा छन ्भने कसतपय गठनको प्रसियमा रहकेा छन् । 

यिैगरी प्रस्तासित दरबन्दी अनुिार केही महाशािा, शािा, उपशािा इकाई र ििा कायाथियमा कमथचारीको पदपतुी 

भएको छ भने कसतपयमा हुन बााँकी रहकेो छ । उपिब्ध सििरर् अनिुार यि नगरपासिकामा प्रमिु प्रशािकीय 

असधकृत िमेत १२ जना असधकृत, ७८ जना िहायकस्तर र १५ जना कायाथिय िहयोगी कायथरत रहकेा छन ्। नगर 

िभाबाट पाररत नगरपासिको िंगठन िंरचना दहेायअनिुार रहकेो छ । 
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९.२ स्रोत अनुिान तर्ा प्रके्पण 

 

नगर कायथपासिकाको नेततृ्िमा तजुथमा भएको यि प्रर्म एकीकृत शहरी सिकाि योजना नगरपासिका िगायत स्र्ानीय 

स्तरका िबै िरोकारिािाहरुको िार्थक िहयोग र प्रयत्नबाट कायाथन्ियन हुनेछ । नसतजा तासिकामा उल्िेसित नसतजा 

प्राप्त गनथ तजुथमा गररएको कायाथन्ियन तर्ा िगानी योजनामा नगरपासिकािे आन्तररक र िाह्य श्रोतबाट हासिि गने 

आयका असतररक्त िबै िरोकारिािा स्रोतहरुको प्रके्षपर् गरी योजनाको िासग उपिब्ध हुन ितने कूि स्रोतको प्रके्षपर् 

गररएको छ । एकीकृत शहरी सिकाि योजनाको ५ िषथ अिसधका िासग आन्तररक, िाह्य श्रोत, जनिहभासगता र अन्य 

स्रोतबाट जम्मा १३ अरब ७१ करोि ९६ िाि ७२ हजार स्रोत उपिब्ध हुन ितने अनमुान गररएको छ । स्रोत अनिुारको 

िंभाव्य आय प्रके्षपर् सिस्ततृमा दहेायअनिुार प्रस्ततु गररएको छ । 
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ताविका  प्रके्पण गररएको आिवधक बावषथक बजेट 

बजेटका स्रोतहरु  

बावषथक प्रके्पण आम्दानी (आवर्थक बषथ अनुसार रकि रु. िाखिा)    

2076/077 
आधार वर्ष 2077/078 2078/079 2079/080 2080/081 2081/082 कुल 

आन्तररक आय रकम 1,907.15       2,479.30  2,603.26  2,681.36         2,761.80         2,872.27        13,397.98  

िंघ िरकारको राजस्ि बााँिबााँि 1,000.00       1,200.00  1,260.00         1,297.80  1,336.73  1,390.20        6,484.74  

प्रदशे िरकारको राजस्ि बााँिबााँि 367.49  440.99  463.04  476.93           491.24           510.89         2,383.08  
िंघ िरकार सििीय िमानीकरर् 

अनदुान 3,768.00  4,521.60  4,747.68  4,890.11         5,036.81   5,038.29  24,234.49  

िंघ िरकारको िशतथ अनदुान         700.00         910.00           955.50           984.17  1,013.69  1,054.24         4,917.59  

िंघ िरकारको िमपरुक अनदुान  105.00  126.00            132.30            136.27  140.36           145.97           680.90  

िंघ िरकारको सिशेष अनदुान 0 6,200.00         6,510.00  6,705.30         6,206.46  5,854.72  31,476.48  
प्रदशे िरकार सििीय 

िमानीकरर् अनदुान 0        300.00  315.00           324.45  334.18  347.55    1,621.18  
प्रदशे िरकारको िितथ अनदुान 0        600.00           630.00  648.90  668.37  695.10    3,242.37  
प्रदशे िरकारको िमपरुक 

अनदुान 0        200.00           210.00            216.30           222.79            231.70  1,080.79  
प्रदशे िरकारको सिशेष अनदुान 0 500.00           525.00           540.75  556.97           579.25         2,701.97  
गैिि, अगैिि, सिकाि 

िाझेदारबाट िंचासित 

आयोजनामा िगानी रकम 0 2,513.81         2,370.97         1,843.79   1,673.44      1,533.71         9,935.72  
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बजेटका स्रोतहरु  

बावषथक प्रके्पण आम्दानी (आवर्थक बषथ अनुसार रकि रु. िाखिा)    

2076/077 
आधार वर्ष 2077/078 2078/079 2079/080 2080/081 2081/082 कुल 

िमदुायको िगानी तर्ा योगदान 

रकम 0        250.00  
          
262.50           270.38           228.49            237.63  

       
1,248.99  

सनजी क्षेत्रको िगानी रकम 
0 

     
1,000.00  

       
1,050.00         1,081.50            853.13           887.26  

       
4,871.89  

गैह्र—िरकारी अन्तरासरिय 

िंस्र्ाबाट प्राप्त पूंजीगत अनदुान 
     
4,000.00  

     
5,600.00        5,880.00  

       
6,056.40  

        
5,677.53         5,704.63  

      
28,918.56  

कुि बावषथक बजेट   11,847.64    26,841.69      27,915.25     28,154.40      27,201.99     27,083.40     137,196.72  

खचथका स्रोतहरु  

बावषथक प्रके्पण खचथ (आवर्थक बषथ अनुसार रकि रु. िाखिा)    

2076/077 2077/078 2078/079 2079/080 2080/081 2081/082 कुल 

चाि ुिचथ 
      
2,659.18  

     2,792.14  
        
2,931.75  

        
3,078.33  

        3,232.25  
        
3,393.86  

      
15,428.33  

पसुजगत िचथ 
      
7,332.46  

    22,100.76        22,937.26        22,927.51  
       
21,713.76  

      21,320.76  
    
111,000.04  

सिसभन्न कायाथियको सिसिय 

हस्तान्तरर् िचथ      1,856.00  
     
1,948.80  

       
2,046.24  

       
2,148.55         2,255.98         2,368.78  

      
10,768.35  

कुि बावषथक खचथ   11,847.64    26,841.70      27,915.24      28,154.39      27,201.99     27,083.40     137,196.72  
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नोटः  

❖ यि तासिकामा आि २०७६/७७ आधार िषथको र आ.ि. २०७७/७८ को िासग प्रस्तासित आयिाई नै िो िषथको 

अनमुासनत आयको रुपमा गर्ना गररएको छ ।  

❖ कुि आयमा आि २०७६/७७ को िंशोसधत आयिाई िमािेश गररएको छैन । २०७७/७८ दसेि २०८१/८२ (५ 

िषथको) आयिाई मात्र कुि अनमुासनत आयमा िमािेश गररएको छ । 

❖ िामसजक िरुक्षातफथ को आय एिं अन्य स्र्ानीय तह, सजल्िा िमन्िय िसमसतबाट प्राप्त हुनितने आयिाई यि 

प्रक्षेपर्मा िमािेश गररएको छ । 

९.३ स्रोत पररचािन रणनीवत 

एकीकृत शहरी योजना कायाथन्ियनका िासग आिश्यक तर्ा नपगु श्रोत रकमको पररचािनका िासग 

दहेायअनिुारको रर्नीसत असख्तयार गररनेछ । 

• आन्तररक श्रोत (िम्पिी कर तर्ा भमूी कर, िहाि कर तर्ा सिटौरी शलु्क, जसिबटुी कर, अन्य सििी, सिद्युत 

तर्ा िानेपानी महशुि, िेिा शलु्क शुल्क) दायरा र दर बिाउने  

• िंघीय र प्रदशे िरकारिाँग अनुदान रकम बिाउन पैरिी गने 

• गैिि तर्ा सिकाि िाझेदारिाँग र्प िाझेदारी र िहकायथ गन े

• स्िदशे तर्ा सिदशेमा भएका िंस्र्ा तर्ा व्यसक्तबाट िहयोग जटुाउने 

• जनश्रम, स्र्ानीय स्रोत र िामग्री योगदानमा बसृद्ध गने 

• नीसत के्षत्रको िगानी र िाझेदारी असभिदृ्धी गने 

• उत्पादनमिूक तर्ा आयमूिक आयोजनाको िासग आन्तररक ऋर् पररचािन गने 

• ताि पोिरी, सिंचाई र सिद्यतु उत्पादन िगायत आयमिुक आयोजनामा िगानी गरी आयआजथनको व्यिस्र्ा गने 

• सछमेकी स्र्ानीय िरकारिाँग िंयकु्त िगानीका आयोजना छनौट गरी श्रोत पररचािन गन े

• िमदुाय तर्ा नीसज के्षत्रिाँग िागत िाझेदारी (६०:४०) मा कायथिम तर्ा आयोजना िंचािन गने  

• िंघ तर्ा प्रदशे सनिाथचन के्षत्र सिकाि कायथिमबाट र्प स्रोत पररचािन गनथ पैरिी गने 

९.४ एकीकृत शहरी विकास योजना कायाथन्ियन  

एकीकृत शहरी सिकाि योजनामा आधाररत भई िासषथक बजेट तर्ा कायथिम तजुथमा गरी यि योजनाको कायाथन्ियन 

गररनेछ । यिरी िासषथक िजेट तर्ा कायथिम तजुथमा गदाथ एकीकृत शहरी सिकाि योजनाको िमग्र िक्ष्य, उद्दशे्य रर्नीसत 
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तर्ा प्रार्समकता, सिषयगत रर्नीसत तर्ा कायथनीसत एिं कायथिमिाई आधार सिईनेछ । यिका िासग एकीकृत शहरी 

सिकाि योजनामा आधाररत भई तीन बषथको िचथको प्रके्षपर् िसहत मध्यमकासिन िचथ िंरचना तयार गररनेछ र िो 

बमोसजम प्रार्समकता प्राप्त कायथिममा बासषथक बजेट तयार गरी योजना कायाथन्ियन गररने छ । 

एकीकृत शहरी सिकाि योजनाको स्िीकृती पसछ नगर कायथपासिकाबाट ििै सिषयगत िसमसत एिं महाशािा/शािा 

/इकाई र ििै ििा कायाथिय तर्ा िम्बसन्धत िरोकारिािािाई बासषथक बजेट तर्ा कायथिम माफथ त योजनाको 

कायाथन्ियनको िासग सिसित रुपमा जानकारी प्रदान गररनेछ । यि प्रकार एकीकृत शहरी सिकाि योजनाको िक्ष्य, 

उद्दशे्य, रर्नीसत, नसतजा तासिका तर्ा भौसतक िक्ष्य र कायथिमका आधारमा िहभासगतात्मक प्रसिया बमोसजम 

िासषथक बजेट तर्ा कायथिम तजुथमा र कायाथन्ियन गरी एकीकृत शहरी सिकाि योजनाको कायाथन्ियन िसुनसित गररने 

छ ।  

९.५ अनुगिन तर्ा िूल्याङ्कन योजना 

९.५.१ अनुगिन तर्ा िूल्याकां नको आिश्यकता 

नगरपासिकाको िमसिगत सिकािका िासग सनधाथररत िक्ष, उद्धेश्य तर्ा अपेसक्षत प्रसतफिहरु प्रासप्तमा प्रभािकारी 

अनगुमन तर्ा मूल्याङ्कन प्रर्ािीिे महत्िपरू्थ भसूमका सनिाथह गदथछ । एकीकृत शहरी सिकाि योजनाको 

कायाथन्ियनका िासग बासषथक बजेट तजुथमा तर्ा कायाथन्ियन अनगुमन तर्ा मलू्याङ्कन प्रर्ािीको स्र्ापना गरी 

योजनािे सनधाथरर् गरेका िक्ष्य तर्ा उद्दशे्य हासिि गने सदशातफथ  भएको प्रगसत िसुनसित गनुथ पने हुन्छ । योजनाको 

कायाथन्ियनका दौरान आई पने िमस्याहरुको िमाधान एिं गररएको िगानी तर्ा स्रोतिाधनको प्रिाह आशासतत 

िंगबाट भए/नभएको िचूना प्राप्त गरी सिशे्लषर् ्गनुथपने हुन्र । तिर्थ नगरपासिकािे एकीकृत शहरी सिकाि योजनाको 

आधारमा िासषथक सिकाि योजना तजुथमा गनुथपने एिं िो को िासग एकीकृत िासषथक कायाथन्ियन कायथतासिका िमेत 

तयार गनुथ पनेछ । यिरी तयार भएको कायाथन्ियन कायथतासिका अनिुार अनगुमन तर्ा मलू्याङ्कन योजना तयार गने 

एिं िो अनिुार अनगुमन तर्ा मलू्याङ्कन गने कायथप्रर्ािी स्र्ासपत गनुथ पनेछ ।  

९.५.२ अनुगिन तर्ा िूल्याङ्कनको वजम्िेिारी  

एकीकृत शहरी सिकाि योजनाको प्रभाि, अिर, प्रसतफिको नसतजा मापन तर्ा िंचासित कायथिमको प्रसिया 

अनगुमन गररनेछ । प्रसिया अनगुमन तर्ा प्राप्त नसतजाको मापन गने सजम्मेिारी नगर कायथपासिकाको हुनेछ भने यि 

कायथमा अनगुमन तर्ा िपुरीिेक्षर् िसमसत तर्ा िम्बसन्धत सिषयगत महाशािा/शािािाई थ पररचािन गररनेछ । 

एकीकृत शहरी सिकाि योजनाको अनगुमन तर्ा मलू्याङ्कनको सजम्मेिारी तर्ा सिसध दहेायअनिुार प्रस्ततु गररएको 

छ :  

• सजल्िा िमन्िय िसमसत 

• नगर कायथपासिका 
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• अनगुमन तर्ा िपुरीिेक्षर् िसमसत र सिषयगत िसमसत 

• सिषयगत महाशािा, शािा, उपशािा, इकाई, पररयोजना, िंघ/िंस्र्ा 

• नागररक िमाज िंस्र्ा तर्ा तेश्रो पक्ष 

एकीकृत शहरी सिकाि योजना, सिषयगत के्षत्र रर्नीसतक/गरुुयोजना तर्ा बाासषथक योजनाको नसतजामा आधाररत 

अनगुमन तर्ा मलू्याङ्कन प्रर्ािी अनिुार अनगुमन, मूल्याङ्कन तर्ा प्रसतिेदनका िासग नगर कायथपासिकािे िो 

िम्बन्धी कायथसिसध बनाई िाग ूगनेछ । उक्त कायथसिसधमा अनगुमन तर्ा मलू्याङ्कन तर्ा प्रसतिेदनको िााँचा िमािेश 

गररनेछ ।  

९.५.३ अनुगिन तर्ा िूल्याकां न विवध तर्ा प्रविया 

एकीकृत शहरी सिकाि योजनाको दहेायमा उसल्िसित दईु िा िो भन्दा बिी औ ाँजार तर्ा सिसधहरुको प्रयोग गरी 

अनगुमन तर्ा मलू्याङ्कन गनथ प्रस्तासि गररएको छ : 

• स्र्िगत अनगुमन 

• कायथयोजना (िक्ष्य) र प्रगसत सिच तिुना 

• नागररक अनगुमन 

• नसतजामा आधाररत िााँचा अनिुार बासषथक िमीक्षा 

• नसतजामूिक िााँचा अनिुार िहभासगतामिूक मध्यािसध िमीक्षा  

• नसतजामूिक िााँचा अनिुार िहभासगतामिूक प्रसिया अनुिार असन्तम िमीक्षा (तेश्रो पक्षबाट मलू्याङ्कन) 

एकीकृत शहरी सिकाि योजना तर्ा बासषथक योजनाको अनगुमन तर्ा मलू्याङ्कनको िााँचा तर्ा प्रसिया 

दहेायअनिुार हुन ुपनेछः  

नसतजा तह पिुयाईका आधार िमयािसध सिसध तर्ा प्रसिया सजम्मेिारी 

प्रभाि तह 

अनगुमन 

तर्ा 

मलू्याङ्कन 

• प्रभाि मलू्याङ्कन 

प्रसतिेदन 

• अध्ययन/ििेक्षर् 

प्रसतिेदन 

• प्रभाि अनगुमन 

प्रसतिेदन 

• मध्यािधसै िमीक्षा 

• िस्तसुस्र्सत सििरर् 

• योजना अिसध 

िमाप्त भएको २ 

िषथ 

• मध्यािसध (तेश्रो 

बषथको अन्त्यमा)  

• प्रभाि नसतजा 

अनगुमन 

(असन्तम बषथ)  

• नसतजामूिक अनगुमन 

िाका अनिुार नसतजा 

मापन गने 

• िहभासगतामिूक 

छिफि गने 

• अध्ययन तर्ा ििेक्षर् 

गन े

• कायथपासिका र िभाको 

िैठकमा िमीक्षा गने 

नगर कायथपासिका, 

िरोकारिािा र तेश्रो 

पक्ष 
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नसतजा तह पिुयाईका आधार िमयािसध सिसध तर्ा प्रसिया सजम्मेिारी 

• आयोजना/कायथिम 

प्रभाि मलू्याङ्कन 

प्रसतिेदन 

अिर तह 

अनगुमन 

तर्ा 

मलू्याङ्कन 

• मध्यािधसै िमीक्षा 

प्रसतिेदन 

• अिर अनगुमन 

प्रसतिेदन 

• बासषथक िमीक्षा 

प्रसतिेदन 

• अध्ययन/ििेक्षर् 

प्रसतिेदन 

• िस्तसुस्र्सत सििरर् 

• बासषथक, 

मध्यािसध र 

असन्तम बषथ  

• िहभासगतामिूक 

छिफि गने 

• नसतजामूिक अनगुमन 

िाका अनिुार नसतजा 

मापन गने 

• नमनूा ििेक्षर् गने 

• नगर कायथपासिका 

िैठकमा िमीक्षा गने 

• नगर 

कायथपासिका 

• िपुररिेक्षर् तर्ा 

अनगुमन िसमसत 

र 

• तेश्रो पक्ष 

प्रसतफि 

अनगुमन 

तर्ा 

मलू्याङ्कन 

• चौमासिक प्रगसत 

प्रसतिेदन 

• बासषथक िमीक्षा 

प्रसतिेदन 

• िस्तसुस्र्सत सििरर् 

• चौमासिक, अधथ 

िासषथक, बासषथक 

र मध्यािसध  

• स्र्िगत अनगुमन गने 

• बासषथक कायथयोजनाको 

िक्ष्य र प्रगसत सििरर्को 

तिुना गने 

• नसतजामूिक अनगुमन 

िाका अनिुार नसतजा 

मापन गने  

• सिषयगत िसमसत र 

कायथपासिका िैठकमा 

िमीक्षा गने 

• िामासजक परीक्षर् गने 

तर्ा प्रसतिेदन सिशे्लषर् 

गने 

• नगर 

कायथपासिका,   

• िपुररिेक्षर् तर्ा 

अनगुमन िसमसत 

तर्ा सिषयगत 

िसमसत  

• महाशािा/ 

• शािा/इकाइ   

कायथिम 

िा प्रसिया 

अनगुमन 

• मासिक प्रगसत 

प्रसतिेदन 

• चौमासिक प्रगसत 

प्रसतिेदन 

• गरु्स्तर अनगुमन 

प्रसतिेदन 

• पटके, मासिक, 

चौमासिक र 

बासषथक 

• स्र्िगत अनगुमन गने 

• चौमासिक कायथयोजनाको 

िक्ष्य र प्रगसत सििरर्को 

तिुना गने 

• सिषयगत िसमसत र 

कायथपासिका िैठकमा 

िमीक्षा गने 

• अनगुमन 

िपुरीिेक्षर् 

िसमसत, ििा र 

सिषयगत िसमसत 

महाशािा, शािा 

इकाई,पररयोजना 

तर्ा गैिि 
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Photo above and Below of Inception report presentation, on date 2074/10/14 in Siddharthanagar 

Municipality office 
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Photo above and Below the presentation and dicuss about IUDP  
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Photo above and Below discuss the progress about IUDP with Mayor and Deputy Mayor 
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Photo of discussion with ward chair in ward no -1 about IUDP  

 

Photo of field works of ward no -1 and 2 with Ward Chair of ward no -1 and 2 with Consultant Team 
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Photo above and Below the discussion program in ward no 1  
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Photo above and below discussion about IUDP with ward chair of ward no -3 
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Photo discussion about the IUDP of ward no -4 with ward chair  
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Photo of ward no 7, when filed visit 

 

Photo with ward chair of ward no -10, with discussion about IUDP 
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Photo of discussion about IUDP of ward no -11 

  

Photo with ward chair of ward no -12, with discussion about IUDP 
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Photo with ward chairs of ward no -5 and 13, with discussion about IUDP 

 

Photo with ward chair of ward no -5, with discussion about IUDP 
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