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     मित िः२०७८।०७।१७ 

         िुभकामना      

नेपाली भाषाको उत्पत  स्थल कुिाउ गढवाल देखी दक्षिण  राई हुुँदै उत्तरको त व्व  खारी िते्र सम्ि फैमलएको 
प्राचिन ववशाल खस साम्राज्यको राजधानी स्थल कनकासुन्दरी गाउुँपामलका िनोरि प्राकृत क छटाले भरीपूणण 
ऐत हामसक  था पुरा ात्त्वक सम्पदाले सम्पन्न हुुँदाहुुँदै पतन देशिा भएका ववमभन्न पररव णनका क्रििा पतन 
यहाुँको ववकास तनिाणणका साथै जनजीवनिा उल्लेखतनय पररव णन हुन नसकेको कुरा सवणववदद ै छ ।  

यस िेत्रिा उत्पादन हुने फलफुल  था कृवषजन्य बस् ुहरु र जडीवुटीका साथै अववरल बग्ने नदीहरुको सही 
उपयोग हुन नसकक यस िेत्रको ववकास तनिाणण कायणले कोल्टे फेनण सकेको छैन । नेपाल सरकारका  फण वाट बहृ  
पररयोजनाहरु सिे  लागु हुन सककरहेका छैनन ्वा भनौं केन्र सरकारको प्रयाप्  ध्यान पुगेको देखखिंदैन,  सथण 
सुखी नेपाली सिदृ नेपालको पररकल्पनालाई साकार पानण अब सम्पूणण ववकास साझेदारहरु ववि हा ेिालो गनण 
जरुरी रहेको छ ।  

धामिणक, पुरा ात्त्वक, सािंस्कृत क एविं प्राकृत क सम्पदाले भररपूणण कनकासुन्दरी गाउुँपामलकाको एक अमभन्न अिंगको 
रुपिा रहेको वडा निं. २ िामलकावो ाको ववकास योजना अन् गण  प्रथि पञ्ि ववषणय आवचधक ववकास योजना 
आ.व.२०७८।०७९ प्रकाशन हुन लाग्दा हािीलाई खुशी लागेको छ ।  

नेपालको प्रिमल  कानुन अनुरुप वडा स् रिा आिभेला बसी स्थानीय आवश्यक ालाई िध्यनजर गरी वडाको 
आचथणक, भौत क, शैक्षिक लगाय  सिग्र पिको ववकास प्रकक्रयालाई व्यवत्स्थ  प्रकक्रयािा स् रबदृ्चध गरी वडालाई 
निुना वडाको रुपिा रुपान् रण गने िलेै ववश्वास मलएको छु । यो पञ्ि ववषणय आवचधक ववकास योजनाको 
कायाणन्वयन गनण वडािा रहेका सिाजसेवी, बुद्चधजीवव, भर भलाद्िी लगाय  सम्पूणण सिुदायको सहयोग रहने 
कुरािा ि ववश्वस्  छु ।  

अन्त्यिा यो आवचधक ववकास योजना तनिाणण  था प्रकाशन कायणिा सहभागी सम्पूणण िहानुभावहरु प्रत  हाददणक 
कृ ज्ञ छु साथै यसको सफल कायाणन्वयनको अपेिा सदह  सफल ाको शुभकािना व्यक्  गदणछु।                                                                
नरववर राव  

                                                               अध्यि  

                                                           कनकासुन्दरी गाउुँपामलका  

 



 
 

 

कनकासुन्दरी गाउँपाशिका 

२ नं. वडा कायायिय 
माशिकाबोता, जुम्िा 

              कर्ायिी प्रदेि,नेपाि 

 

मित : २०७८/०६/०८ 

    मन्तब्य  

जन ा राज्यको अमभन्न अङ्ग हो . जन ा बबना राज्यको अत्स्थ ो रहन सक्दैन. राज्यले जन ालाई ववकासको पहुििा 
लैजानु उसको दातयत्व हुन जानेकुरािा दईुि  हुन सक्दैन । 

सतिय शासन प्रणाली भएको हाम्रो िुलुकिा सबै भन्दा  ल्लो तनकाय स्थातनय  सरकारको जगको रुपिा रहेको वडा ववकास 

िहत्वपूणण रुपिा जन ासिंग सरोकार राख्न ेहुदा यो आ. व. २०७८/०७९ आ .व २०८२/०८३ सम्िको पिंि वषीय योजना यार 

गरीयको हो । 

कनकासुन्दरी गाउपमलका वडा निं. २  िामलकाबो ाको सिग्र ववकास गनण GIZ को प्राववचधक सहयोगिा सा  वटा टोल 

ववकास समित  गठन गरी जन ा स् र बाट अपािंग, िदहला र वदृ्ध बालबामलका र दमल  सबै आि जन सहभाचग ाबाट 

आवश्यक योजना जस् ै आचथणक, सािात्जक, पूवणधार ववकास, वन-वा ावरण  था ववप  व्यवस्थापन, सिंस्थाग  ववकास 

सुशासन र सेवा प्रवाह आददको सुतनत्श्ि ा लाचग व्यापक छलफल वहसबाट मसत्जण  योजनाहरुलाई पन्ि वषीय योजना  
मभत्र सिावेश गररएकोले भर पदो र उपयोगी यो पुत्स् काको लेखनिा आवश्यक सहयोग गने GIZ प्रत  हाददणक आभार 

प्रकट गदणछु । 

त्यस् ै ववमभन्न टोल ववकासबाट प्रत तनचधत्व गने टोल जन प्रत तनचधत्वहरुको राय सुझाप प्रत  धन्यवाद दददै यस 

पुत्स् काले िामलकाबो ाको सिग्र ववकासिा साथणक बन्ने छ बन्ने छ भनी अपेिा राख्नुदछु । 

                                                          

शेर वहादरु राव  

  वडा अध्यि 
                                                                कानकासुन्दरी वडा न. २ 

िामलकाबो ा जुम्ला 
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योजना तजुयमा खाका 
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भाग १  

योजना तजजमुा खाका  
(Planning Framework) 

१.१ वडाको सोंच, िक्ष्य र रर्नीतत  

१.१.१ वडाको सोंच (दरुदृष्टि)   
कनकासुन्दरी गाउुँपामलका वडा निं. २ को ५ बषे योजना तनिाणण अत्न् ि कायणशाला, अन्य गोत्ठठ, छलफल, टोल ववकास 
सिंस्थाको योजना  जुणिा भेलाबाट आएका सझुाव र गाउुँपामलकाको आफन ैपररकल्पना र बबग का ववकास योजनािा रहेका 
दृत्ठटकोण, सोिहरूलाई पतन िध्य नजर गदै यस वडाले  य गरेको देहायको सोिलाई नै यस वडाको दीिणकामलन सोिका 
रुपिा आत्िसाा  गररएको छ ।                
                               “शिक्षा, स्वास््य, कृषि, पययटन र पूवायधार 

               सुन्दर माशिबोता समदृ्धध र रोजगारको आधार” 

१.१.२ लक्ष्य  
टोल ववकास प्रस्तावना तयारीका लागी टोल स्तरमा भएका भेला, बार्षीक र ५ बर्षीय योजना ननमााणको क्रममा भएका 
ववभभन्न छलफल तथा गोष्ठीहरुबाट आएका सुझाबहरु, बबगतमा गाउुँ  पाभलकाको ववकास लक्ष्य, नननत तथा कायाक्रमको 
आधारमा वडाको समष्ष्टगत ववकासका लागग भिक्षा, स्वास््य, कृवष, पयणटन र पूवाणधार ववकासलाई समष्ष्टगतरुपमा अगाडी 
बढाउन ेआधार तयार गदै आम्दानी, रोजगारी, र जीवनस्तरमा ददगो रूपमा सधुार गने मलु लक्ष्य भलइएको छ . 

साथ ैिते्रग  लक्ष्यहरु देहाय बिोत्जि हुनेछन ्। 
● गुणस्तरीय भिक्षा, स्वास््य तथा िानेपानी सेवामा सबैको पहुच सुननष्चचत गदै न्यायोगचत ववकासको लाचग पछाडी 

परेको बगालाई सिक्तीकरण गरी न्यायोगचत ववकास माफा त समावेिी तथा समतामूलक समाज ननमााण गने । 
● साना तर सबलैाई प्रत्यक्ष लाभ हुने िालका गोरेटो बाटो, सडक, पुल, भवन, ववद्युत, सञ्चारसदहतको व्यवष्स्थत 

बस्ती ववकास गने आधार तयार गदै राजमागा र वडाको बबचमा रहेको दरुीलाई कम गने, यातायात, आयात–
ननयाातमा सहजता ल्याई जीवनयापनमा सधुार गने । 

● वन तथा भुसंरक्षण, जलाधार संरक्षण, फोहर ब्यबस्थापन, ववपद् तथा जलवायु परीवतान सम्बन्धी कायाक्रम कायाान्वयन 
गरी वा ावरण मैत्री, उत्थानिील टोलहरू ननमााणको प्रकृयामा अगाडी बढाउन े। 

● कृवर्ष तथा पिजुन्य क्षते्रलाई आधुननकीकरण गदै उत्पादनमा बदृद, भसचंाई सेवाको ववस्तार, साना साना घरेल ुउधोग, 
पयाटकीय पूवााधारको पदहचान तथा ननमााण एवं सहकारीमा सबैको पहुच बढाउदै वडाबासीको ष्जववकोपाजानमा 
सहजता ल्याउने । 

● वडा, टोल ववकास संरचना, समुह र मानव िसंाधनको उगचत व्यवस्थापन गरी योजना ब्यबस्थापनका सब ैचरणमा 
सबैको सहभागीतालाई सुननष्स्चत गदै, वडा र टोल स्तरीय आबस्यक ननती ननयम बनाइ वडाको संरक्षण र सहयोग, 
टोलको नेततृ्वमा कायाान्वयन र परीचालन गरी सिुासन कायम गने । 
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१.१.३ रणनीततहरु 
वडाले भलएको सब ैलक्ष्यहरुलाई हाभसल गना तपभसल बिोत्जिको ववर्षयगत रणनीनतहरू अवलम्बन गररने छ । गाउुँपाभलकाको 
आबगधक, वावषणक योजनाले ननदृस्ट गरेका रणननतीहरुलाई भने प्रमूि मागादिानको रूपमा भलइनेछ । 

क) आर्थकु ववकासः  

● उपलब्ध प्राकृत क जडडबुटीको सिंरिण  था उत्पादन बढाउने ।  
● रोजगार हुने साना साना उद्धोग सचंालन हुने िालका उत्पादनमा जोड ददन े। 
● अगाणतनक कृवष उत्पादन बढाउनिा जोड ददन े। 
● लक्षीत वगाहरुका लाचग भसप ववकास तथा आयआजान, स्वरोजगार कायाक्रम संचालन गने । 

ख) सामाष्जक ववकासः 

● भिक्षाको गुणस्तरिा जोड ददन े। 
● सब ैववधालयिा ववद्याथी अनुपा िा मशिक दरबत्न्द व्यव्स्थापन, बालितै्री मशिण सािाग्री र बाल,अपािंग,लैंगीक 

िैत्री,भुकम्प प्रत रोधी सिंरिना तनिाणण गने । 
● सुरक्षि  खानेपानीिा जोड ददने 
● स्वास््य संस्थाबाट प्रदान गरीन ेसेवा र गुणस्तरमा जोड ददने । 
● मदहला प्रजनन ्स्वास््य, मदहनावारी भएको बेला स्वास््य सुरक्षा, सरसफाइ र पोर्षणका कायाक्रमलाई प्राथभमकताका 

साथ अगाडी बढाउन े। 
● पुणा सरसफाई अभभयान सचंालन गने । 
● ननमााण भएका िानेपानी आयोजनाहरुको ममात संभार तथा ब्यवस्थापन तथा सुधार र ववस्तार गरर सुरक्षि  

िानेपानीको ब्यबस्था गने । 
● बाल ववबाह, छाउपडी, मदहला दहसंा, छुवाछुत जस्ता सामाष्जक कुरुतीहरुको अन्त्य गने । 
● ददगो रोजगारिलुक कायण बदृद गने । 
● धामिणक र सास्कृनतक सिंपदाको सिंरिणिा जोड ददन े। 

ग) पूवाुधार ववकासः  

● सब ैबष्स्तमा पुग्ने गोरेटो बाटोलाई सधुार गने । 
● भसचाइका सम्भाववत स्थानहरुमा भसचाइ कुलो ननमााणिा जोड ददने । 
● भसचाईको श्रोत कम भएका वा नभएका ठाउहरुमा नया प्रबबधीको भसचाईमा जोड ददई सम्भाववत टोलहरूमा १२ 

मदहना िेनत गरी उत्पादकत्व बढाउन े। 
● भौनतक संरचना ननमााण गदाा ववपद् जोखिम न्यूनीकरणका सवाललाई अननवाया समाविे गने । 
● संचारको गुणस् रिा जोड ददने । 
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घ) वन वातावरण तथा ववपद व्यवस्थापनः 

● प्राकृत क स्रो हरुको सिंरिण र पररिालन गने  
● फोहरमैलाको उपयुक्त ब्यबस्थापन सदहत बाताबरणीय सन्तुलन कायम गने । 
● जल उत्पन्न प्रकोप ननयन्त्रणिा जोड ददन े 

ङ) सुिासन, सस्थागत ववकास तथा सेवा प्रवाहः 

● टोल ववकास ससं्थाहरूलाई वडा कायाालयको सहयोगी संस्थाको रूपमा संस्थागत ववकासगरी योजना ब्यबस्थापनका 
सब ैचरणमा टोल ववकास ससं्थाको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन े।  

● वडामा क्रक्रयाशील ववद्यालय, स्वास््य, समहु, संस्था, सहकारी, उपभोक्ता सभमनतहरूको संस्थागत ववकास गदै 
उनीहरूको सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन ेर समुदाय मैबत्र नीनत ननमााणमा जोड ददन े। 

● वडाको सहभागीता र समुदायको उपष्स्थतमा सहभागीतात्मक योजना तजुामा र प्राथभमक्रककरण ननधाारण गरी 
अगधकारमा आधारर  ववकासलाई प्रबाधन गने र अनुगमन  था मुल्यांकनिा समुदायलाई सहभागी गराउन े। 

● शुशासनयुक्  ददगो  था न्यायपूणण सिाजको तनिाणण गने   
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भाग २ 

वडा षवकास योजनाको पररचय  

र तयारी प्रक्रिया 

(Introduction of Ward Development Plan  

and Process) 
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भाग २  

वडा ववकास योजनाको पररचय र तयारी प्रक्रिया  
(Introduction of Ward Development Plan and Process) 

२.१ वडा ववकास योजनाको पररचय 
हाम्रो जस्तो श्रोत साधनको आभाव रहेको र ववकासको आवश्यक ा र चाहना अत्यगधक रहेको गाउुँपाभलका र त्यस अन्तगातका 
वडाहरुले भसभमत श्रोत साधनलाई अगधकतम प्रनतफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानी गनुापने आवश्यक ा छ | वडाको सामाष्जक, 
आगथाक, सासं्कृनतक, मानवीय लगायत समग्र ववकासको लागग उपलब्ध सीभमत स्रोत साधनको उच्चतम र महत्व अनुरूपमा 
बााँडफााँड गरी अपेक्षक्षत रूपमा प्रनतफल प्राप्त गना वडाल ेतजुामा र स्वीकृत गरी कायाान्वयनमा लग्न ेदस्ताबेज नै वडा ववकास 
योजना (Ward Development Plan) हो । सरल रुपमा भन्दा वडाको समग्र ववकासको मागागचत्र नै वडा ववकास योजना 
हो । 

यस वडा ववकास योजनाल ेवडाको सबल पक्ष र कमजोर पक्षहरुको पदहचान गरी सहभागगतामुलक तररकाबाट टोल टोलमा 
तयार भएको टोल ववकास प्रस्तावनाहरुलाई आधार बनाई वडास्तरमा आवश्यक वडास्तरका योजना तथा कायाक्रमहरुलाई 
समेत समाबेि गरेको छ | वडा सभमनतको नेततृ्व र सरोकारवालाहरुको अगधकतम सहभागगतामा वडा कायाालयले यो वडा 
ववकास योजना तजुामा गरेको हो | यसले वडाको सोंि अनुसार वडाको समष्टीगत ववकासका लागग लक्ष्य तथा उद्देचयहरु 
ननधाारण गरी ननष्चचत अवगधभभत्र सो हाभसल गना उपयुक्त भसद्धान्त, नीनत, रणनीनत तथा प्राथभमकताहरु पदहचान गरर 
आगामी ५ बर्षा सम्मका लागग योजनाहरु तथा क्रक्रयाकलापहरु कायाान्वयनको लागग प्राथभमकता अनुसार रािेको छ | 
गाउुँपाभलकाको वावर्षाक योजना र बजेट तयार गदाा हरेक वर्षा वडाबाट पेि हुने प्रस्तावहरु नै वडा प्रस्तावहरु (Ward 
Proposals) हुन ्भन ेवडा ववकास योजना चााँदह बहुवर्षीय ववकास योजना हो । यस ैवडा ववकास योजनाबाट नै आगामी 
आगथाक वर्षाहरूमा वडाल ेवडा प्रस्तावहरु बनाएर पठाउनछे |  

वडा ववकास योजना तजुामा गदाा ननम्न मागादिाक भसद्धान्तहरु अबलम्बन गररएको छ:  
• वडा ववकास योजना एक्रककृत, समग्र तथा गनतिील योजना हो । 
• वडा ववकास योजना सहभागीतामूलक प्रक्रक्रया माफा त तजुामा गररन्छ । 
• वडा समनतको नेततृ्व र समुदायको व्यवस्थापनमा यसको ननमााण र कायाान्वयन हुन्छ । 
• योजनाको तलबाट मागथ जान े(Bottom Up) धारणाको प्रबधणन गररन्छ (त्याकं घरधुरीवाट भलन,े टोल/बष्स्त 

स्तरमा टोल ववकास प्रस्तावना वनाउन,े वडामा बबस्ततृ र समग्र योजना तजुामा गने प्रक्रक्रया) । 
• स्थानीय ववकासमा सब ैवगा, भलङ्ग, समुदाय, सीमान्तकृत र अल्पसंख्यकलाई लक्षक्षत गरी बास्तववक माग र 

आवचयकताको आधारमा योजना ननमााण र प्राथभमक्रककरण गररन्छ । 

२.२ वडा ववकास योजनाको और्चत्य  
नेपालको सिंववधानको अनुसुचि ८ ले स्थातनय  हको अचधकारको सुचििा स्थातनय स् रका ववकास योजना  था बजटे  जुणिा, 
कायाणन्वयन र अनुगिन गने त्जम्िेवारी स्थानीय  हलाई न ैप्रदान गरेको छ । त्यस ैगरी स्थानीय सरकार सिंिालन ऐन, 
२०७४ ले पतन गाउुँपामलका  था नगरपामलकाले स्थानीयस् रको ववकासका लाचग आफ्नो अचधकार िेत्र मभत्रका ववषयिा 
आवचधक, वावषणक, रणनीत क िेत्रग  िध्यकालीन  था दीिणकालीन ववकास योजना बनाई लागू गनुण पने व्यवस्था गरेको 
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छ । त्यस् ै पररच्छेद ३ दफा १२ को उपदफा २ ले पतन वडा समित ले वडाको ववकासको लागी योजना  जुणिा, कायाणन्वयन 
र अनुगिनको ब्यबस्था गरेको छ । साथ ैवडाले यस् ा प्रकारका योजना बनाउुँ दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थातनय 
 हको नीत , लक्ष्य, उद्देश्य, सिय सीिा र प्रकक्रयासुँग अनुकूल हुने गरी तनिाणण गने ब्यबस्था गरेको छ । 
नेपालको सिंववधान २०७२ को धारा २९५ को उपधारा ३ बिोत्जि नेपाल सरकारको मित  २०७३/११/२२ ग ेको तनणणय अनुसार 
पुनणसिंरिना पश्िा  हाल देशिा ७५३ वटा स्थानीय  ह गठन भएका छन । स्थानीय सरकारहरू गठन गदाण साववकका गाववस 
 था नगरपामलकाहरूको भुगोललाई आधार िातनएको छ अथाण  पुराना गाववस  था नगरपामलकाहरू सिेदटएर हालको गाउुँ  
पामलका  था नगरपामलकाको िेत्रफल तनिाणण गररएको छ । सािान्य यािः हालको अवस्थािा गाउुँपामलका वा नगरपामलकाको 
वडाको िते्रफल र जनसिंख्या पुवण गाववसकै हाराहारी रहेको पाइन्छ । अको  फण  भखणरै नेपाल सरकारले वडा र टोलको बबििा 
रहेको दरुीलाइ कि गने र ववकास तनिाणणको योजना  जुणिा देखख कायाणन्वयनसम्ि जन ाको सहभागी ालाई सुतनत्श्ि  गदै 
ददगो र गुणस् रीय ववकास गनण सबै गाउुँ , नगरपामलकाहरूले टोल ववकास सिंस्था गठन गरी सिंस्थाग  कायाणन्वयनिा जोड 
ददएको छ । 
टोल ववकास ससं्थाहरू वडाको सहयोगीको रूपमा वडाकै मातहतमा रहन ेभएकाले संस्थाले आफैले वावषणक रूपमा टोल भेला 
गरी योजना ननमााण गने र वडामा माग गने परीपाटी बसाउन िोजेको अबस्था छ । यसरी बबमभन्न टोलबाट पेश भएका 
जन ाले पदहिान गरेका र प्राथमिक ा सदह  प्रस् ाव गरेका योजनाहरूको बबश्लेषणको आधारिा वडाले आफ्नै ववकास 
योजना तनिाणण गरी अगाडड बढदा वडाको ववकासलाई प्रकृयाग  रूपिा अगाडड बढाई लिी  उपलत्ब्धहरू प्राप्  गनण सहज 
हुने र वडाको ववकास योजनावद्ध  ररकाले अगाडड बढने भएकाले वडा ववकास योजनाको आवश्यक ा देखखन्छ । 
२.३ वडा ववकास योजनाको उद्देश्य 
समुदायको भववष्य र ववकास प्रनतको सोंि (दृष्ष्टकोण) एवं उक्त सोंिलाई साकार पाना अल्पकालीन र ददघाकाभलन 
क्रक्रयाकलापहरु सहभागीतामूलक तरीकाले तय गना वडा ववकास योजना तजुामा गररएको छ | यस वडा ववकास योजनाले 
आगामी ५ बरे्ष अवगधका लागग वडाले चाहेको लक्ष्यमा पुग्न र समावेिीमुलक ववकासको गनतलाई अगाडड बढाई ननष्चचत 
गन्तव्यसम्म पुग्न सहयोग पुयााउाँछ । वडाको योजनाबद्ध ववकासका लागग सब ैसरोकारवालाहरूलाई एउटै बाटोमा दहडन 
मागा ननदेभित गने र समयमा नै आशा अनुरुप सफलता हाभसल गरी अगधकारमा आधारीत, समाबेिी, न्यायोगचत ववकास 
गने यो ५ बरे्ष ववकास योजना तजुामाको मुख्य उद्देचय रहेको छ । 

वडा ववकास योजना तजुामाका उद्देचयहरु ननम्न अनुसार छन ्:  

• टोल ववकास प्रस्तावनाको रुपमा टोलबाट माग भएका योजना तथा कायाक्रमहरूलाई एकीकृत गने, 
• वडावासीको सहभागगतामा आफ्ना समस्या तथा आवचयकताको आधारमा समग्र ववकासका कृयाकलापहरु पदहचान 

गदै सब ैवगा, भलङ्ग, समुदाय, सीमान्तकृत र अल्पसंख्यकलाई लक्षक्षत गरी योजना सहभागगतात्मक योजना ननमााण 
र प्राथभमक्रककरण गने, 

• वडाको ववकासको लागग ५ बरे्ष सोच, लक्ष्य, रणनीनत र प्राथभमकता ननधाारण गने र सो अनुरुप प्राथभमकताको 
आधारमा दीगो तथा व्यवष्स्थत ववकासको लागग एक्रककृत योजना तजुामा गने, 

• स्थानीय सरकारको योजना तजुामा प्रक्रक्रया मुताबबक वडाको बावर्षाक योजना तजुामा गना सहयोग पुयााउने, ननमााण 
भइसकेका आवगधक योजना कायान्वयनमा सहयोग पुयााउने, 

• वडाको योजनाबद्ध ववकासका लागग साझदेार तथा सरोकारवालालाई एकथलोमा राखि ववकासमा साझा उत्तरदानयत्व 
भसजाना गने,  
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• वडामा ववकास कायाहरुका लागग प्राप्त साधन र श्रोतको अगधकतम पररचालन तथा उपयोग गने र आबस्यक श्रोत 
र साधनहरुको पदहचान गरर थप स्रोत साधन जटुाउन सहयोग गने,  

• स्थाननयस्तरमा योजना तजुामाको क्षमता अभभवदृ्गध गराउन,े 
• टोल ववकास ससं्थाहरूको ससं्थागत ववकास गना तथा योजना तजुामा प्रकृयामा टोल ववकास ससं्थाहरूको सहभागगता 

अभभवदृ्गध गने, 

२.४ वडा ववकास योजना तजजमुा प्रक्रिया  
स्थानीय शासन सिंिालन सम्बन्धी सिंिीय कानून, स्थानीय सरकार सञ्िालन ऐन, २०७४ को पररच्छेद ६ को दफा २४ को 
उपदफा १ अनुसार गाउुँ /नगरपामलकाले आफ्नो अचधकार िते्रको मभत्रका ववषयिा स्थानीयस् रको ववकासका लाचग आवचधक, 
बावषणक र ववषय/िेत्रग  िध्यकामलन  था दीिणकामलन ववकास योजना बनाई लागू गनुणपने व्यवस्था गरेको छ । यस प्रकार 
योजना बनाउुँ दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारको नीत , लक्ष्य, उद्देश्य, सियसीिा प्रकक्रयासुँग अनुकुल हुने गरी सुशासन, 
वा ावरण, बालिैत्री, जलवायु पररव णन अनुकूलन, ववपद् व्यवस्थापन, लैंचगक  था सािात्जक सिावेमशकरण जस् ा अन् र 
सम्बत्न्ध  ववषयहरूलाई ध्यान ददनु पने व्यवस्था गरेको छ । यसका साथ ैगाउुँ /नगरपालीका िेत्र मभत्र हुने सम्पूणण ववकासका 
गत ववचधको सिन्वय, तनयिन र ने तृ्व सिे  स्थानीय  हको अचधकार  था क णव्य रहेको देखखन्छ ।  

त्यसैले यस कनकासनु्दरी गाउुँपामलका वडा निं. २ को वडा ववकास योजना तनिाणण गदाण स्थानीय सरकार सञ्िालन ऐन, 
२०७४ को पररच्छेद ६ को दफा २४ ले गरेको प्राबधान , स्थानीय  हको वावषणक योजना  था वजेट  जुणिा ददग्दशणन २०७४ 
िा भएका प्राबधान र स्थानीय सरकारको वावषणक योजना  था बजेट  जुणिा हा े पुत्स् का २०७७ ले ददशा तनदेशी  गरे 
बिोत्जि सहभागी ात्िक र  लबाट योजना तनिाणण गने कुरालाई अिंगीकार गदै, िागको आधारिा योजना तनिाणण कायण 
गरीएको छ । यो योजना  यारी गने कायणिा GIZ को परािशणदा ा Finnish Consulting Group (FCG) ले आवश्यक 
प्राववचधक सहयोग प्रदान गरेको छ । 

यो वडा ववकास योजना तनिाणण तयारी प्रक्रक्रयालाई  ल चित्रिा देखाए अनुसार अगाडी बढाएको हो । 

धचत्र नं.१ वडा ववकास योजना तयारी प्रक्रिया 
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१. कायदुल िोली गठन   

वडा तहमा वडास्तरीय योजना बनाउनुको साथ ैटोल ववकास ससं्थालाई प्रोत्साहन एव ंसहयोग गनाका लागग एक कायादल 
टोली गठन गररयो वा वडा सभमनतले नै नेततृ्व गने गरी योजना तजुामा प्रक्रक्रयालाई अगाडी बढाइयो |  

कनकासुन्दरी गाउुँपामलका वडा निं २ िा गठन र परीिालन भएका ७ वटा टोल ववकास सिंस्थाका पदाचधकारीहरूलाई १ ददन े
७ िरणको सहभागी ािूलक वावषणक योजना तनिाणण प्रकृया, टोल ववकास प्रस् ावना  यारी, टोल ववकास योजना तनिाणण 
प्रकृया, सािात्जक नक्सािंकन, सिुना सिंकलन फाराि बारेिा अमभिूखीकरण गरीयो । उक्त्त कायणशाला िाफण   ७ िरण िध्ये 
 ेश्रो िरणिा हुने टोल स् रीय योजना  जुणिा (टोल भेला) अथवा टोल ववकास योजना तनिाणण कायणशाला सिंिालन गनणको 
लागी कायणयोजना तनिाणण गरीयो । वडा  हिा वडास् रीय योजना बनाउनुको साथ ैटोल ववकास सिंस्थालाई प्रोत्साहन एविं 
सहयोग गनणका लाचग वडा समित ले नै ने तृ्व गने गरी योजना  जुणिा प्रकक्रयालाई अगाडड बढाइयो । 

२. िोलमा िोलस्तरीय टोि ववकास प्रस्तावना (Tole Development Proposal) को तयारी 

• वडाले टोल ववकास सिंस्थाहरुलाई “टोल ववकास प्रस्तावना” तजुामाको बारेिा एक ददने अमभिुखीकरण कायणक्रि 
 हिा आयोजना गररएको चथयो । 

● वडा सभमनतले वडामा रहेका सबै टोल ववकास संस्थाहरुको सचूी तयार गररयो । 
● वडा सभमतील ेआफ्ना सदस्यहरुलाई ववभभन्न टोलको “टोल ववकास प्रस्तावना” तजुामा गना सहजीकरण गने गरी 

ष्जम्मेवारी प्रदान गदै टोल स्तरीय योजना तजुामा भेलाको कायाताभलका तयार गररयो । 
● वडा सभम ीले टोल ववकास संस्थाहरुलाई भेला आयोजना गने भमनत र समयको बारेमा जानकारी ददएका चथए। 

सम्भव भएसम्म सबलैाई पायक पने स्थानमा सम्पूणा घरधरुीहरुलाई बोलाउने गरी टोल भेला बोलाइएको चथयो।  
● वडा सभमतीले वडा भभत्रका टोलहरुमा योजना तजुामाको लागग बैठक हुने भमनत, समय र स्थानका बारेमा कष्म्तमा 

तीन ददन अगावै सावाजननक सूचना तथा टोल ववकास संस्थाहरु माफा त सचुना जानकारी गराइएको चथयो । 
टोल/वस्ती तहका योजना छनौट गदाा “कोहह पतन पछाडड नपरुन”् को अवधारणा अनुसार सो वस्ती भभत्रका सब ै
बगा र समुदाय (मदहला, दभलत, आददवासी जनजानत, मधेिी, थारु, मुष्स्लम, उत्पीडडत बगा, वपछडा बगा, 
अल्पसंख्यक, भसमान्तकृत, युवा, वालवाभलका, जेष्ठ नागररक, लङै्गगक तथा यौननक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता 
भएका व्यष्क्त, वपछडडएको बगा आदद) को प्रनतननगधत्व सुननष्चचत गररएको गथयो । 

● टोल र बस्तीमा हुने योजना तजुामा प्रकृयामा टोल ववकास सस्थाको सहजीकरण र संयोजनमा टोल र बस्ती भभत्रका 
क्रक्रयािील सामदुानयक ससं्थाहरु (आमा समुह, बाल क्लव र सञ्जाल, युवा क्लव, ववभभन्न सरकारी कायाालयबाट 
गठन भएका समूहहरु) लाई पनन सहभागी गराईएको गथयो । 

● वैठकको कायाताभलका अनुसार टोल र बस्तीस्तरमा आयोजना, योजना छनौट बठैकको छलफलमा आएका ववर्षयवस्तु 
दटपोट गने कमाचारी वा कमाचारी उपलब्ध नभएमा बाह्य सहजकतााको समेत ब्यवस्था गररएको गथयो । 

मागथ उल्लेि भए बमोष्जमका सरोकारवालाहरुको आगधकारीक सहभागगता हुने गरी वडा सदस्यको नेततृ्व र टोल ववकास 
संस्थाको संयोजनमा ननधााररत समय, भमनत र स्थानमा उपष्स्थत भ ैयोजना छनौटको सम्बन्धमा अन्तरक्रक्रया, छलफल 
गररएको गथयो । टोलस् रीय योजना  जुणिा कायणशाला (टोल भेला) सम्बत्न्ध  ७ वटै टोलिा आयोजना गरी सािात्जक 
निंक्साकन गरी टोलको बस् ुग  बबवरण सिंकलन र प्रिाणीकरण गरीयो । उक्  भेलाबाट ववकासका बबषयग , िते्रग  
रूपिा टोलिा ववकासका सम्भावना, अवसर, सिस्या र सिस्या सिाधानका उपायहरू बारे सहभागी ात्िक  रीकाल ेछलफल 
गरीयो । 
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यसरी सामुदहक ननणायबाट पदहचान तथा प्राथभमकता भएका कायाक्रम तथा योजनाहरुको वववरण रािी टोल ववकास प्रस्तावना 
पुष्स्तका तयार गररयो । टोल ववकास प्रस्तावनाको त्याङ्कहरु सबैले पहुाँच गना सक्रकने, क्लाउड (Cloud) मा आधाररत 
सोल्स्टीस ् (Solstice) को प्रयोगद्वारा त्याङ्क एवं जानकारीहरुलाई गचत्रांकन सदहत अभभलेि गररएको गथयो । टोल 
ववकास प्रस्तावना तयारीको कायािालाको समयमा मोबाइल फोन सेटमा सोभलष्स्टक (Solstice) को प्रयोगद्वारा सकंलन 
गररएको टोलको बबद्दमान स्थानको GPS त्यांकको आधारमा सम्पूणा टोलहरु सदहतको वडाको गुगल नक्सा (Google 
Map) तयार गरर यस पुष्स्तकामा राखिएको छ । 

३.   वडाको सोंच (Vision), लक्ष्य (Goal) को तयार गने  

टोल स् रीय योजना  जुणिा कायणशालाबाट प्राप्  बस् ुग  सुिना र योजनाको िेत्रग , टोलग , प्राथमिक ाग  र सिंयुक्  
खालका कक्रयाकलापहरूको सचुि िाचथ वडा स् रीय योजना  जुणिा कायणशाला मित  २०७८/०६/५ र ६ ग े आयोजना गरी 
छलफल गरीयो ।  

टोलको सम्भावना, अवसर र अन्य प्राथमिक ा, उपलब्ध स्रो  साधन, ऐत हामसक िहत्व, सािारीक अवत्स्थ ी जस् ा 
कुराहरूलाई ध्यान दददै छलफलको िाध्यिबाट वडाको नारा, सोंि दरुदृत्ठट, लक्ष्य तनधाणरण र उक्  लक्ष्य प्रात्प् को लाचग 
आबश्यक रणनीत हरू  य गदाण: 

● गाउुँपाभलकाको ववद्यमान सोंि र लक्ष्यको  आधारमा वडाको लक्ष्य र सोंि तय गने । 
● वडाको सबल पक्ष तथा कमजोर पक्षहरुको ववचलेर्षण गने । 
● वडा भभत्रका सामाष्जक, सााँस्कृनतक मुद्दाहरुमा समाधानको लागग छलफल पतन गने  
● टोलको सम्भावना, अवसर र अन्य प्राथमिक ा, उपलब्ध स्रो  साधन, ऐत हामसक िहत्व, सािारीक 

अवत्स्थ ी जस् ा कुराहरूलाई ध्यान ददने  
४.  योजनाहरू र क्रक्याकलापहरूको पहहचान र प्राथममक्रककरण 

● वडा स् रको कायणशालािा टोल प्रस्तावमा प्राथभमक्रककरणका योजनाहरु र क्रक्रयाकलापहरुलाई ववर्षयगत 
रुपमा छुट्टयाउने कायण गने  । 

● टोल ववकास प्रस्तावहरु, वडाको संभावना तथा प्राथभमकताको बारेमा टोल र वडा स् रक योजनाहरुको 
बारेमा छलफल गने । 

● वडास्तरका योजनाहरु र क्रक्रयाकलापहरुको पदहचान गने ।  
● गाउाँपाभलकाको क्षेत्रगत प्राथभमकताको बारेमा छलफल गने । 
● लक्षक्षत समुहको सामाष्जक तथा सााँस्कृनतक मुद्दाहरुको बारेमा छलफल गने । 

● क्षेत्रगत योजनाहरु र क्रक्रयाकलापहरुको बारेमा छलफल गने । 
५. वडास्तरीय ववकास योजनाको तयारी सम्पन्न र पेश गने 

● प्राथभमक्रककरणका योजनाहरु र क्रक्रयाकलापहरुलाई हरेक आगथाक वर्षामा सचंालन हुने अनुसार सुचीकृत 
गने ।  

● गाउुँपाभलकास्तरका योजनाहरु र क्रक्रयाकलापहरुको छुटै एउटा सुची तयार गने  (वडाबाट कायाान्वयन गना 
नसक्रकन)े, 
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● वपछडडएका वगा, मदहला, अपागं, दभलत वा भसमान्तकृत समूहहरू (DAGs) को मदु्दाहरुलाई समाविे गने 
। 

● ववर्षय क्षते्रगत योजना दस्तावजे तयार गने । 
● वडा तहमा कायादलबाट वडा ववकास योजना तयारी र पेश गने । 

६. वडास्तरीय ववकास योजना स्वीकृत गने 

● वडा स् रीय योजना  जुणिा कायणशालािा कायणदलबाट  यार भएको तनिाणण भएको अत्न् ि िस्यौदालाई वडा 
समित को बठैकिा पेश गरी योजना कायाणन्वयनको लागी स्वीकृ ी गरीयो । 

● िेत्रग  समित  र ववषयग  शाखाहरु वा कनका सुन्दरी गाउुँ  कायणपामलकाले योजनाको रूपिा अपनत्व मलएको 
चथयो । 

७. योजना र क्रियाकिापहरु कायाुन्वयन  

• वडा ववकास योजना  था कृयाकलापहरू प्रत्येक बषण स्थानीय  हहरूको हुने वावषणक योजना  जुणिा प्रकृयािा 
सिादह  गदै कायाणन्वयन गरीनेछ । 

• प्रदेश, सिंतिय सरकारबाट हुने ववकास तनिाणणका कायणक्रि, बबमभन्न अन्य गैह्र–सरकारी सिंस्थाबाट हुने का 
• यणक्रििा पतन यो योजनालाई कायाणन्वयनिा अगाडड बढाइन ेछ ।वडा समित , टोल ववकास सिंस्थाहरु ( ी्ीइक), 

उपभोक् ा समित हरुद्धारा योजनाहरु कायाणन्वयन हुनेछ । 

८. अनजगमन तथा मूल्याकंन 

• वडा ववकास योजनाको प्रभावकारी रूपिा कायाणन्वयन गनणको लागी सब ैपिहरूबाट तनरन् र अनुगिन र 
िूल्यािंकन गने कायणलाई सुतनत्श्ि  गनण टोल, वडा र पामलका  हिा गदठ  योजना अनुगिन  था िलु्यािंकन 
समित लाई प्रभावकारी बनाइनेछ 

• समित ले अनुगिनका सिुकहरु तनधाणरण गरी अनुगिन  था िूल्याकिं न गरी सल्लाह प्रदान गररनेछ । 
• टोल ववकास सिंस्थाहरुबाट पतन सिदुाय स् रिा योजनाहरुको अनुगिनिा सहभागी हुनेछ ।    

२.५ वडा ववकास योजना तजजमुाको शसमा 
वडा ववकास योजनाका सीमाहरु देहाय बमोष्जम रहेका छन््ः 

• यस वडा ववकास योजनाको प्रस्ताववत योजनाहरुको बजेटहरु अनुमाननत रुपमा राखिएको छ । 
• वडा ववकास योजना कायणन्वयनमा बजटे अपयााप्त रहेको छ । 
• वडामा भएका सब ैटोल/बस्तीबाट प्राप्त टोल ववकास प्रस्तावनाहरुबाट उपलब्ध भएसम्मका क्षते्रगत योजनाहरु 

समाविे गने प्रयास गररएको छ । 
• वडामा भएका सब ै टोल/बस्तीबाट प्राप्त टोल ववकास प्रस्तावनाहरु बाहेक छुटेका वडा स्तरका पनन उपलब्ध 

भएसम्मका क्षते्रगत योजनाहरु अनुसार समावेि गने प्रयास गररएको छ । 
• यस वडाको वडा ववकास योजना पुष्स्तकामा समावेि गररएका त्याङ्कहरु मूलत्ः टोल ववकास प्रस्तावनामा 

आधाररत छन ्। 
• टोल ववकास प्रस्तावना तयारी छलफल तथा लेिन काया १ ददनको टोल स् रीय योजना  जुणिा कायािालामा 

सम्पन्न भएको गथयो । 
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• कोमभड–१९ को महामारी बावजदु पनन ननरे्षधाज्ञा मापदण्डहरु पालना गदे त्याङ्कहरु सकंलन तथा क्रफल्ड स्तरका 
भेलाहरु सम्पन्न भए पतन वडा स् रीय योजना  जुणिा कायणशाला र ववकास योजना कायाणन्वयन सियि ैहुन सकेको 
चथएन । 

• कत पय टोलवाट आएका योजनाहरु यस वडा ववकास योजनािा जस् ाको  स्  ैराखखएको हुुँदा वावषणक योजना बनाउने क्रििा 
आपसी सहित वाट एकककृ  गरी एक भन्दा वदढ टोललाई फाईदा पुग्ने गरी सिंिालन गनण सककनछे । 

• योजना  था कृयाकलापहरुको प्रकृत , वजटेको अवस्था हेरी कत पय योजनाको वजटे एक आ.व.िा प्रस् ावव  
गररएको भए पतन क्रिाग  रुपिा वहुववषणय हुने गरी सिंिालन गनण सककन ेछ । 
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भाग ३  

वडाको संक्षिप्त पररचय 
(Short Introduction of Ward) 

३.१ पररचय 
जुम्ला ष्जल्लामा रहेको कनकासुन्दरी गाउुँपामलका साववकका बुम्र िाडी िौर, िामलकाबो ा कनकासुन्दरी ववराट र पाण्डवगुफा 
गा.वव.स.हरू मिलेर बनेको छ । कनकासुन्दरी गाउुँपामलकािा ८ वडाहरु छन ्। यी िध्ये वडा निं. २ साबबकको िामलकाबो ा 
गा.वव.स. मिलेर बनेको छ । वडा निं. २ िा टोल ववकास प्रस् ावना अनुसार ३२४ िरधुरीहरु छन ्। यस वडािा ग्वात खोला 
 था रुगापानी, ठाुँट, कुलदेव,  ीन ल्ला, केशरीपाल, नारायण र लाह मलपू गरर जम्िा ७ वटा टोलहरु बनेका छन ्। 

३.२ भोगोमलक तथा प्रशासतनक मसमाना  
यो वडा न. २, कनकासुन्दरी गाउाँपाभलकाको उत्तरी भेगमा पदाछ । यो वडा समुन्री सतह देखि २४०० देखख २५०० भमटर 
सम्मको उचाईमा रहेको छ । वडाको पूवामा वडा न. १ (बुम्रिाडी िौर), पष्चचममा कनकासुन्दरी गाउुँपामलकाको वडा निं. ३, 

उत्तरमा रारा छायाुँनाथ नगरपामलका (िुगु),  दक्षक्षणमा कनकासुन्दरी गाउुँपामलकाको वडा निं. ४ (हाटण मसिंजा) साँग जोडडएको 
छ ।  

३.३ भू-उपयोगको अवस्था  
भमश्रीत हावापानी भएको यस वडामा भभरालो र िेतीयोग्य जभमन दवैु प्रकारको रहेको छ भन ेधेरै जसो भ–ुभाग जगंलले 
ओगटेको छ । तल मागथ वस्ती र प्राय ववच भागमा मोटर बाटो र वन जंगलले ढाकेको यस वडामा भौगोभलक ववववधता 
पाईन्छ । यहााँको समदुायको मुख्य बाली को रुपमा गहुुँ, जौ, फापर, आलु, मसमि, िकै आदद पदाछन ्। हरेक वर्षा -वर्षामा 
वडा क्षते्र दहउाँ ले ढाक्रकएको हुन्छ । यस वडाको भू-उपयोगको बबस्ततृ वववरण तल ताभलका मा देखाइएको छ । 

ताशिका १: वडाको भू -उपयोगको षववरर् 

ि.स. भ-ूउपयोगको नाम िेत्रफल  कैक्रफयत 

१ कृवर्ष कायणको लाचग उपयोग भएको कुल जमिन   १४७५०.५६ रोपनी  
 

२ सािुदातयक वनले ओगटेको िते्र  ६७२.६७ हेक्टर 
 

३ नगदे बाली १४७.५१ रोपनी  
 

४  रकारी  २९५.०१ रोपनी  
 

५ फलफुल  ४४२.५२ रोपनी   
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ि.स. भ-ूउपयोगको नाम िेत्रफल  कैक्रफयत 

६ अन्नबाली  ११८००.४५ रोपनी   

७ दलहन बाली ७३७.५२८ रोपनी   

८ रो  िरण िते्र  स्थानको नाि ढुनेला  

(स्रो : गाउुँ  वस् ुग  वववरण,२०७५) 

३.३ पूवाुधारहरु/संरचनाहरु  
यस वडाको कायाालय आफ्न ैभवनमा रहेको छ । यस वडामा भएका सेवामुलक कायाालयहरु स्वास््य िौकी १ वटा, पिु 
सेवा कायाालय १ वटा र नेपाल टेभलकम १ वटा छन ्। यस बाहेकका  बबभभन्न पुवााधारहरु तनम्न  ामलकाले देिाउंदछ । र 
यसको ववस्ततृ वववरण अनुसचूी मा ददइएको छ । 

ताशिका २ पूवायधारको षववरर्  

ि.स. पूवायधारको प्रकार    इकाई/सख्या   

१ ववद्यालय ४ वटा  

२ ित्न्दर १५ वटा 

३ टेलीकि भवन  १ वटा  

४ पशु सेवा भवन   १ वटा 

५ धरिशाला  ३ वटा  

६ पुल  २ वटा 

७ उजाण  २ वटा  
८ स्वास्थ िौकी  १ वटा  
९ पानी िट्ट  १६ वटा  

१० सडक (किं कक्रट ) ९०० मिटर 
११ सडक (कच्िी) ५८४५ मिटर 
१२ आिी रेन्जर पोस्ट भवन  २ वटा  
१३ अत ररक्  हुलाक  १ वटा 

(स्रो : टोल ववकास प्रस् ावना पुत्स् काहरु २०७७, वडा ववकास योजना  यारी कायणशाला,२०७८) 
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३.४ वडामा काययरत गैर सरकारी संघ-संस्थाहरु तथा समजदायमा आधाररत संस्था/समजह/क्लबहरु   

३.४.१ वडामा काययरत गैर सरकारी संघ-संस्थाहरु 

यस वडामा बबमभन्न गैर सरकारी सिंि-सिंस्थाहरुले बबमभन्न ववकासका िते्र अन् गण  कायणक्रि सिंिालन गरी वडािा आचथणक, 
सािात्जक शसत्क् करण र वडाको भौत क पुवाणधार ववकासको िेत्रिा िहत्वपुणण योगदान पुयाणएका छन ्। यस वडामा कायणर  
बबमभन्न गैर सरकारी सिंि-सिंस्थाहरुले वववरण तनम्न  ामलका िा देिाईएको छ । 
 

ताशिका ३ वडामा काययरत गैरसरकारी संघ-ससं्थाहरु/काययिमहरुको षववरर् 

ि.स.  
वडामा काययरत गैरसरकारी 
संघ-संस्थाहरु/काययिमहरुको 
नाम  

सहयोग गरररहेको 
क्षेत्र 

िाभाजन्वत 
टोि (हरु)  

कैक्रफयत  

१ INF सािात्जक ववकास 

७ वटै टोल बि   था सरसफाई, ऋण लगानी, जनिे ना, 
पूवाणधार, पशुपालन, अपािंग बाल बामलकाको लाचग  

२ SEDA Nepal सािात्जक ववकास ७ वटै टोल  बाल बामलकाको स्वस्थ सम्बत्न्ध 

३ CAD Nepal  सािात्जक ववकास ७ वटै टोल  ववद्यालयको बाल बामलका मशिा सम्बत्न्ध  

४ Save the Children सािात्जक ववकास लाहमलपू ववद्यालयको बाल बामलका मशिा सम्बत्न्ध  

५ UNICEF Nepal  सािात्जक ववकास ७ वटै टोल  बबद्यालय, शौिालय, योजना सम्बत्न्ध   

(स्रो : टोल ववकास प्रस् ावना पुस् ीकाहरु, २०७७) 

३.४.२ वडामा काययरत समुदायमा आधाररत संस्था/ समुह/ क्िबहरु   
सिुदायिा आधारर  बबमभन्न सिंस्था/समुह वा क्लबहरुको वववरण  ल  ामलकामा देिाईएको छ । साथ ैववस्  ृ वववरण 
 ल अनुसिूी िा पतन ददईएको छ । 
ताशिका ४ समजदायमा आधाररत संस्था/समजह/क्लबहरुको षववरर्   

ि.स.  समुदायमा आधाररत संस्था/ समुहहरु/ क्िबहरुको नाम  इकाई  संख्या   कैक्रफयत 

१ गररबी तनवारण कायणक्रि सिहु वटा १   

२ िन्दननाथ सहकारी  वटा १   

३ कृवष सहकारी सिुह वटा २   

४ िदहला बहुउद्देश्यीय सहकारी सिुह वटा ७   

५ िदहला ववकास सिंस्था  वटा ७ बि  सम्बत्न्ध 

६ नौलो ववकास सिंस्था (नौलो बबहानी सिंस्था)  वटा ७ बबिा सम्बत्न्ध 

७ टोल ववकास सिंस्था  वटा ७  
(स्रो : टोल ववकास प्रस् ावना पुस् ीकाहरु, २०७७) 
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३.५ िोल अनजसार जातजाततगत घरधजरी  
यस वडामा जम्मा ३२४ घरधुरी मध्ये अन्य जानतको ३१६ घरधुरी र दभलत ८ घरधुरी रहेका छन ्। यस वडामा अन्य 
जानतको घरधुरी सखं्या दभलत जानतहरुको तुलनामा धेरै रहेको देखिन्छ ।  

यस वडाको घरधुरीको टोलगत तथा जातजानतगत आधारमा गररएको वगीकरण ननम्न ताभलकामा देिाइएको छ । 

ताशिका ५ िोल अनजसार जातजाततगत घरधजरी षववरर् 

 

ि.स. 

 

िोलको षवकास संस्थाको नाम 

घरधजरी संख्या 

दमलत 

आहदबासी 

/जनजाती 

तराइ 
मधेश 

वपछडा बग ु

धाममकु 

अल्पसंख्यक 
अन्य  जम्मा 

१ कुलदेव टोल ववकास ससं्था   ० ० ० ० ६१ ६१ 

२ केिररपाल टोल ववकास संस्था  ० ० ० ० ४५ ४५ 

३ ग्वानतिोला तथा रुगापानी टोल 
ववकास ससं्था  

३ ० ० ० ५६ ५९ 

४ ठााँट टोल ववकास संस्था  ० ० ० ० ३५ ३५ 

५ नतनतला टोल ववकास ससं्था  २ ० ० ० २७ २९ 

६ नारायण टोल ववकास ससं्था  ० ० ० ० ४२ ४२ 

७ लाहा भलपु टोल ववकास संस्था  ३ ० ० ० ५० ५३ 

 जम्मा ८ ० ० ० ३१६ ३२४ 

 प्रततित  २.४६ ० ० ० ९७.५३  

(स्रो : टोल ववकास प्रस् ावनाहरु २०७७)  

३.७ िोल अनजसार जातजाततगत जनसंख्या षववरर् 
यस वडामा टोल ववकास प्रस् ावनाको आधारिा जम्मा जनसंख्या १९८४ छन ्। जस मध्ये अन्य जानतको मदहला जनसंख्या 
कररब ९२६ जना छन ्र पुरुर्ष जनसंख्या कररब १००५ जना छन ्भन ेदभलत जनतको मदहला जनसंख्या ३० जना छन ्र 
पुरुर्ष जनसंख्या २३ जना छन ्। यस वडामा अन्य जानतहरुमा पुरुर्षको जनसंख्या मदहलाको भन्दा धेरै छन ्भन ेदभलत 
जानतहरुमा पुरुर्षको जनसंख्या मदहलाको जनसंख्या भन्दा थोरै छन ्।  

यस वडाको टोलगत तथा जातजानतगत जनसंख्याको आधारमा गररएको वगीकरण ननम्न ताभलकामा देिाइएको छ ।
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ताशिका ६ िोल अनजसार जातजाततगत जनसखं्या षववरर् 

 

 

िोल ववकास ससं्थाको नाम 

 

दमलत 

 

अन्य  

 

जम्मा 

महहला   पजरूष  जम्मा महहला   पजरूष  जम्मा महहला   पजरूष  जम्मा 

कुलदेव टोल ववकास ससं्था  ० ० ० १९० १९४ ३८४ १९० १९४ ३८४ 

केिररपाल टोल ववकास संस्था  ० ० ० १३२ १३४ २६६ १३२ १३४ २६६ 

ग्वानतिोला तथा रुगापानी 
टोल ववकास ससं्था  

९ ९ १८ १४५ १७९ ३२४ १५४ १८८ ३४२ 

ठााँट टोल ववकास संस्था  ० ० ० १०७ ११० २१७ १०७ ११० २१७ 

नतनतला टोल ववकास ससं्था  १० ६ १६ ८६ ८० १६६ ९६ ८६ १८२ 

नारायण टोल ववकास ससं्था  ० ० ० ११७ १४२ २५९ ११७ १४२ २५९ 

लाहा भलपु टोल ववकास संस्था  ११ ८ १९ १४९ १६६ ३१५ १६० १७४ ३३४ 

जम्मा  ३० २३ ५३ ९२६ १००५ १९३१ ९५६ १०२८ १९८४ 

प्रततशत  ३.१४ २.२४ २.६७ ९६.८६ ९७.७६ ९७.३३    

 (स्रो : टोल ववकास प्रस् ावना पुत्स् काहरु २०७७ ) 

३.८ समग्रमा घरधुरीको मजख्य सीप तथा पेशा 

३.८.१ घरधुरीको मजख्य सीप सम्बजन्ध षववरर्   
यस वडािा धेरै जसो ब्यत्क् हरूिा बबमभन्न परम्पराग  सीप भएका िातनसहरू रहेका छन । ब्यबसातयक मसप भएका ४९ 
जना, िध्यि मसप भएका ७० जना र आधारभू  मसप भएका ३४ जना ब्यत्क्  गरी जम्िा १५३ जना रहेका छन ।  

वडािा अवत्स्थ  िरधुरीहरुको िुख्य सीप टोलग  अनुसार तनम्न  ामलकािा देखाइएको छ । 
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ताशिका ७ टोिगत मुख्य सीपको षववरर् 

टोि षवकास ससं्थाको नाम  
  

सीपको नाम 
  

सीपमूिक व्यजक्तको संख्या  
जम्मा 

ब्याबसातयक  मध्यम  आधारभूत 

१. ठाुँट टोल ववकास सिंस्था 

इलेत्क्िक  
० १ ० १ 

मसकिी  
१ ० ० १ 

मसलाई कटाई  
१ ० ० १ 

डकिी 
२ ० ० २ 

राडीपाखी  बुन्ने 
२ ० ० २ 

 
 

२. ग्वात खोला-
रुगापानी  टोल ववकास सिंस्था 

भाुँडा व णन बनाउन े  

 
३ ३ 

इलेत्क्िक  

० ० १ १ 

मसकिी  

० १० ० १० 

डकिी  

० १० ० १० 

प्लम्बर 

१ ० ० १ 
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टोि षवकास ससं्थाको नाम  
  

सीपको नाम 
  

सीपमूिक व्यजक्तको संख्या  
जम्मा 

ब्याबसातयक  मध्यम  आधारभूत 

ग्यारेज सम्बत्न्ध  

० ० १ १ 

राडीपाखी बुन्ने 

२ ० ० २ 

३. कुलदेव टोल ववकास सिंस्था 

डकिी   
० ७ ० ७ 

मसकिी  
० ११ ० ११ 

मसलाई-कटाई 
० १ ० १ 

राडीपाखी बुन्ने 
२ ० ० २ 

४. त न  ल्ला टोल ववकास 
सिंस्था 

डकिी 
० ९ ० ९ 

आरन सम्बत्न्ध  २ ० ० २ 

बबधु  वाईररिंग १ ० ० १ 

राडीपाखी बुन्ने 
२ ० ० २ 

५. नारायण टोल ववकास सिंस्था  

डकिी  
० ८ ० ८ 

राडीपाखी बुन्ने 
२ ० ० २ 
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टोि षवकास ससं्थाको नाम  
  

सीपको नाम 
  

सीपमूिक व्यजक्तको संख्या  
जम्मा 

ब्याबसातयक  मध्यम  आधारभूत 

६. केसररपाल टोल ववकास 
सिंस्था  

मिस्त्री  
१२ ९ ५ २६ 

मसलाई कटाई  
० ० ३ ३ 

वेत्ल्डिंग 
१ ० ० १ 

ग्यारेज 
१ ० ० १ 

राडीपाखी बुन्ने 
४ ० १५ १९ 

 
 
 
 
 

७. लाहामलपू टोल ववकास सिंस्था 

मसकिी/डकिी  
३ ४ ६ १३ 

वाईररिंग १ ० ० १ 

राडीपाखी  बुन्ने ५ ० ० ५ 

आरन सम्बत्न्ध  ३ ० ० ३ 

िेडडकल  १ ० ० १ 

जम्मा  
 ४९ ७० ३४ १५३ 

           (स्रो : टोल ववकास प्रस् ावना पुत्स् का २०७७)  

३.८.२ घरधुरीहरुको मजख्य पेशा सम्बजन्ध षवबरर् 
यस वडािा ७९.६२% िरधुरीहरु कृवष पेशािा आबद्ध रहेका छन ्। यस वडाका सब ैिरधरुीहरू कृषी बाहेकका अन्य पेशा 
पतन अिंगालेका गरेका छन । िरधुरीहरुको िखु्य पेशाको ववबरण  ल  ामलकािा प्रस् ु  गररएको छ . 
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ताशिका ८ घरधुरीहरुको मुख्य पेिाको षववरर् 

ि.स. मजख्य पेशा  घरधजरी संख्या प्रततित  कैक्रफयत 

१ कृवष  था पशपुालन २५८ ७९.६२% वडािा जम्िा िरधुरी =३२४ 

२ अदि कािदार/ दैतनक ज्यालादारी २१३ ६५.७४%  

३ िौसिी प्रवास (भार िा िजदरुी) २२१ ६८.२०%  

४ सरकारी जाचगर ३७ ११.४१%  

५ दि कािदार ५७ १७.५९%  

६ व्यापार व्यवसाय ८ २.४६%  

७ वैदेमशक रोजगारी (भार  बाहेक ) ६ १.८५%  

८ गैर सरकारी सिंि-सिंस्था  ६ १.८५%  

९ उदधोग ३ ०.९२%  

             (स्रो : टोल ववकास प्रस् ावना पुत्स् काहरु  २०७७)  

३.९ वडा कायायियको मानव संिाधनको अवस्था  
यस वडा कायाणलयिा दरबन्दी सिंख्या  था हाल कायणर  किणिारी सिंख्याहरुको वववरण  ल  ामलकािा देखाईएको छ । 

ताशिका ९ वडा कायायियको जनिजक्त षववरर्  

ि.स. 

 

पद दरबन्दी 
संख्या 

हाल कायरुत सखं्या कैक्रफयत 

महहला पजरूष  

१ वडा सगचव १ - १  

२ अमसस्टेन्ट सब-इत्न्जतनयर १ - १  

३ कायाालय सहयोगी  १ - १  

(स्रोत: वडा कायायिय)  
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३.१० वडाको समग्र ववकास र सम्भावनाहरु 
आगथाक, सामाष्जक, भौनतक तथा पूवााधार ववकास, वातावरण तथा ववपद व्यवस्थापन र संस्थागत ववकासको ववद्धमान 
अवस्था, समस्या, चुनौनतको आधारमा वडाको समग्र ववकास र सम्भावनाहरुलाई हेनण सककन्छ । वडाको ववकास र 
सम्भावनाहरुलाई ननम्न अनुसार पांच ववकास क्षेत्रगत ्रुपिा ब्याख्या गररएको छ । 
आर्थकु ववकास 

यस वडामा बसोबास गने माननसहरुको मुख्य पेसा कृवर्ष रहेको छ र वडाको १४७५०.५६ रोपनी  जमिन कृवषको लाचग उपयोग 
भएको छ । यस वडाको हावापानी ववववधतापूणा भएकोले बबभभन्न अन्नहरू उत्पादन हुने गरेको छ । यस क्षेत्रमा जमु्ली 
मासी धान, गहुाँ, आदद अन्नहरुको उत्पादन हुन्छ । फलफुल तफा  स्याउ, ओिर आदद हुन्छन ्। त्यसलेै फलफुल  था अन्न 
को लाचग सिंकलन  था चिस्यान केन्रको पूवाणधार बनाएर बजार ब्यबस्थापनलाई ववस् ार गनण सककन्छ राडीपािी, भलउ जस्ता 
उत्पादनको मात्रा बढाउन घरेलु उद्योगहरुको सम्भाव्यता यस क्षते्रमा रहेको छ । 
 
सािंस्कृत क  था धामिणक दहसाबले यहााँ धाभमाक पयाटनको सम्भावना धेरै देखखन्छ । यसका साथ ैरारा सम्म पैदल यात्रा गने 
पदमागाको सुववधा तथा सडकको राम्रो ववस्तार भयो भन ेआन्तररक पयाटनको साथै बाह्य पयाटकको आगमनलाई बढाउन 
सक्रकन्छ र पयणटक बाट आम्दानी गनण सककन्छ । यस वडािा अवत्स्थ  बडड ेिौर, खरी खानी, हखाब्डा झरना, िोडा िैला 
झनाणको सिंरिण  था ववकास गनुणको साथ ैहोि स्टे सम्बत्न्ध  ामलि पतन ददई पयणटन ब्यबसाय बढाउन सककने सम्भावना 
राम्रो देखखन्छ । यस बाहेक सहकारीको उचि  ब्यबस्थापनको लाचग सहकारीको सिंस्थाग  ववकास गनण सकेिा सहकारीको 
सम्भावना राम्रो छ । यस वडािा िार सिंख्या ३९० र उक्  िार हरु बाट ६९९ ककलो जत  िह उत्पादन हुने हुुँदा िाहुरी 
पालन सम्बत्न्ध  ामलि ददएर िह उत्पादन बढाउन सककन्छ ।  
सामाष्जक ववकास 

जुम्ला ष्जल्ला पूणा साक्षर घोर्षणा भएको ष्जल्ला हो । यस वडामा १ वटा वटा बाल ववकास केन्र तथा ३ ववद्यालयहरु 
गरर जम्िा ४ वटा रहेका छन ्। यस वडामा स्वास््य चौकी र गाउाँघर ष्क्लननकले स्वास््य सेवा प्रवाह गरररहेका छन ्। 
वडा क्षेत्र िुल्ला ददसा मकु्त क्षेत्र घोर्षणा भईसकेकोले सबलेै िौचालय प्रयोग गछान । पानीका मुहानहरु भएकोल ेधेरै जसो 
ठाउाँमा एक घर एक धारा को सम्भावना रहेको छ र बहृत ्िानेपानी आयोजना तनिाणण गरर खानेपानीको सुबबधा उपलब्ध 
गराउन सककन्छ । यस वडामा मदहला ववकास सिंस्था जस्ता समूहहरु क्रक्रयािील भएकोल ेमदहला दहसंा, छुवाछुत प्रथा  था 
जािंड-रक्सी घट्दै गएको पाइन्छ । साथ ै वडाले पतन िदहला दहसंा, छुवाछुत प्रथा  था जािंड -रक्सी तनयन्त्रणिा पहल 
गररसकेको छ । 

यस वडामा सांस्कृनतक महत्व भएका बबभभन्न प्रागचन पञ्चेबाजा, मादल जस्ता बाजाहरु रहेका छन ् । परम्परागत 
कलासंस्कृनतको संरक्षण गरेर प्रचार प्रसार गना सक्रकए वडाको नन राम्रो प्रचार हुने सम्भावना छ । 
पूवाुधार ववकास 

यस वडा क्षेत्र भभत्र कणााली राजिागण पतन पदणछ । लगभग ५८४५ मिटर ग्रामीण बाटो यस वडा मभत्र  रहेको छ । यस वडा 
क्षेत्रमा माननस आवतजावतको लागग २ वटा झोलुिंगे पुल रहेका छन ् ।  रो  नौिुली र िट्टे खोला लिु जलववद्युत 
आयोजनाल ेयस क्षते्रमा ववद्युत आपूनता गरररहेको छ । बबधु को साथ ैवडाको आफ्न ैकायाालय, बठैक हल तथा इन्टरनेटको 
पनन सुबबधा भएकोले गुणस्तरीय सेवा प्रवाह राम्रो देखिन्छ ।  यस वडामा १ वटा  मात्र टेभलफोन टावर भएकोले सचंारमा 
अझ सधुार ल्याउन आवस्यक देखिन्छ साथ ैवडामा मोबाइल प्रयोग नगने व्यष्क्त नगन्य मात्रामा छन ्। यस वडाको सचूना 
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र सञ्चारको क्षते्रमा ववकास बढाउन टेभलफोन लाइनको ववस्तार, एफएम रेडडयो तथा पत्रपबत्रका सञ्चालन, इन्टरनेट प्रयोगमा 
पहुाँच गना आवचयक देखिन्छ । 
वन, वातावरण तथा ववपद् व्यवस्थापन 

यस वडामा ३ वटा रारा तनकुन्ज मभत्र र १ वटा त्जल्ला वन कायाणलय मभत्र गरर ४ वटा सामुदानयक वनहरु छन ्। यस 
क्षेत्रमा लौठे सल्लो, पाखनबेद, हा ेजडी, स ुवा, पािंि औम्ले, दटिुर, चिराइ ो, पदििाल, काकरमसरा जस् ा जडीबुटी, गुराुँस, 
सल्लो, उवत्तस, देवदार, धुपीसल्ला जस्ता वनस्पनतहरु पाइन्छन ्। त्यसलेै जैववक ववववधता भएको यस वडाको वन क्षते्रहरुको 
संरक्षण र सम्बद्र्धन गरी ददगो वातावरणीय ववकासको सम्भावना रहेको देखिन्छ । यस वडा क्षते्रमा हावाहुरी, बनडढेलो, 
पदहरो,  जस्ता प्रकोपहरुका कारण केही िते्रहरु उच्च जोखिममा रहेकाल ेबबपद् पूवा तयारीका लागग अपनाउनु पने कायाहरु 
गरेर ती िेत्रहरुलाई सुरक्षक्षत गना जरुरर देखिन्छ । 
संस्थागत ववकास, सजशासन र सेवा प्रवाह 

३ जना कमाचारीहरु कायारत रहेको यस वडाले आफ्नो सेवा सन् ोषजनक रुपले सेवाग्राहीलाई सेवा ददईरहेका छन ्। वडाले 
आफ्नो क्षते्र भभत्र काया गरररहेका गैसस,  ननजी क्षते्र, भमडडया, समदुायमा आधाररत क्लबहरु, उपभोक्ता सभमनत, नागररक 
समाज जस्ता ववकासका साझेदारहरु बीच समन्वय गदे ववकासका कायाहरु गरररहेको छ । उक्त बबभभन्न ववकासका 
साझेदारहरुसंग समन्वय गरेर आयोजनाको प्रभावकारी रुपमा कायाान्वयन गरर अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गने काम वडाले 
गरररहेको छ । 
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३.१० वडाको टोि सहहतको गुगि नक्सा (Google Map) 
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भाग ४  

वडाको अवस्था षवश्िेिर् 

(Situation Analysis of Ward) 
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भाग ४ 

वडाको अवस्था षवश्िेिर् 

(Situation Analysis of Ward) 

 

४.१ क्षेत्रगत रुपमा वडाको अवस्था बबश्िेिर् (समस्या तथा चुनौतीहरु र सबि पक्ष तथा अवसरहरु)    
टोल ववकास संस्थाहरूमा एक ददन ेटोल ववकास प्रस्तावना कायणशालाका दौरन सिग्रिा टोल बाट सबल पक्ष, कमजोर पक्ष, चनुौती 
तथा अवसरहरूका बारेमा छलफल गरर टोल प्रनतबेदनमा समेदटएको छ । वडा ववकास कायणशाला र टोल बाट सकंभलत वडाको क्षते्रगत 

रूपमा सिस्याहरु  था अवसरहरु सिग्र रुपिा यस  वडा ववकास योजना पुस् किा सिेदटएका छन ्।  

वडाको आगथाक, सामाष्जक, भौनतक तथा पूवााधार ववकास, वातावरण तथा ववपद व्यवस्थापन र ससं्थागत ववकास क्षते्रनुसार 
ववद्यमान समस्या/िुनौ ीहरु र सबल पि/अवसरहरुको क्षते्रगत रुपमा ववचलेर्षण बबस्ततृ वववरण  ल  ामलकािा देखाइएको 
छ । 

ताशिका १० िते्रगत समस्या तथा चजनौततहरू र सबल पि तथा अवसरहरू  

उपक्षेत्र समस्याहरु  तथा  चुनौतीहरु  सबि पक्ष तथा अवसरहरू 

आधथयक षवकास 

कृवष 

• मसिाईको सिस्या • कृवष (फलफुल, अन्न) उत्पादनको लाचग 
उपयुक्  जमिन  था धेरै उत्पादन हुने  

• कुटानी वपसानीको सिस्या • कृवष (फलफुल  था अन्न) को लाचग 

बजारको ववस् ारको सम्भावना भएको 
• कृवष उपजको बजार ब्यबस्थापनिा 

सिस्या  • पानी भएकोले मसिाईको राम्रो सम्भावना 

• पशुपालनको लाचग िररिरणको अभाव • स्याउको लाचग उपयुक्  जमिन भएको 

• ब्यबसातयक र प्राबबचधक कृवष ज्ञानको 
कमि 

• २६५ हल जत  खे बारी रहेको 

• स्याउको बोटको लाचग  औषचध  था  काुँट 
- छाुँट गने  र गे्रडड िंग िेमशन को अभाव 

• ऊन प्रशस्  हुने  

• अन्नबालीको बबउ बबजनको सिस्या 
• कुटनी वपसातनको लाचग पानीको सुबबधा 

भएको 
• कृवष उपज  भण्डारणिा सिस्या (जस् ै 

स्याउ,आल ुआदद) • कृवष प्राबबचधकको सिंख्या बढाउने  
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उपक्षेत्र समस्याहरु  तथा  चुनौतीहरु  सबि पक्ष तथा अवसरहरू 

• खे ीपा ीिा रोग लाग्न ेसिस्या  था 
परम्पराग  कृवष प्रणाली भएको 

• िट्टे खोलािा पानी भएकोले मसिाईको 
राम्रो सम्भावना 

• उत्पादद  वस् ुहरुको बजार िलु्यिा 
असिान ा • पशुपालन राम्रो हुने गरेको   

• उन्न  िाुँस र उन्न  पश ुनभएको • पशुपालन राम्रो हुने भएकोले सबै िरले 
पशुपालन गरेको  

• जैववक िल उपलब्ध नहुने र बनाउने 
मसपको अभाव 

• विृारोपण गने ठाउुँ हरु रहेको 

•  रकारी खे ीिा बबषादीको सिस्या 
• सिंकलन केन्रिा प्रसस्  बाली कृवष 

(फलफुल  था अन्न) सिंकलन हुन 
सक्न े 

•  रकारी बबउ बबजनको सिस्या  था 
 रकारी सम्बत्न्ध  ामलिको अभाव 

• सबैको  २ हल खे  भएको 

• पम्पराग  पशपुालन गने िलन • सबैको  ३  हल खे  

• पशु उपिारिा सिस्या  

• पशुपलानिा प्राबबचधक ज्ञानको अभाव  

व्यापार/उध्योग 

• आयआजणन िुलक मसपको कमि  

• राडीपाखी बुन्ने कायण ब्यबसातयक हुन 
नसकेको र बुन्ने िेमसन  था  ामलिको 
पतन कमि भएको  

 

• िदहलालाई स्वरोजगारको कमि  

सहकारी • सहकारीको लाचग सिंस्थाग  सिंरिना 
अभाव 

 

पयणटन 

• खरी खानी  था झनाण आददको उचि  
ब्यबस्थापन नभएको  

• पयणटकको सुबबधा को लाचग रारा जाने 
बाटो को सधुार गरर पयणटक बाट 
आम्दानी गनण सककन े

• िालिरा गुफा  ब्यबत्स्थ  नभएको • पुराना कुराहरुको सिंरिण गरर पयणटनको 
ववकास हुन सक्ने 

• रारा जाने बाटो (दहडरे) अफ्ट्यारो 
भएको 

• बड्ड ेिौर खरी खानी,  हखाब्ड़ा झनाण, 
िोडा िैला झनाणको सिंरिण  था ववकास 
गरर पयणटन ब्यबसाय बढाउन सककन े 
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उपक्षेत्र समस्याहरु  तथा  चुनौतीहरु  सबि पक्ष तथा अवसरहरू 

• होि स्टे सम्बत्न्ध ज्ञान कमि • िालिरा गुफा "साववमभड" बनिा भएको  

 • होि स्टे बाट रारा जान ेपयणटकबाट 
आम्दानी गनण सककन े

सामाजजक षवकास 

मशिा 

• ववद्यालयको शकै्षिक सुधार (मशिक 
दरबन्दी, दि मशिक र गुणस् र मशिा 
) 

• टोलिा बबद्यालय भएको  

• िदहला  था बुढापाकालाई लेख्न पढ्न 
सिस्या 

• बुढा पाकाहरु दस् ख  िात्र गने सक्ने 
 था प्रौढ मशि्ा सिंिालनको लाचग 
िदहलाहरु पयाणप्  भएको  

• िदहला सािर ाको कमि  • बाल बामलका िैत्री मशिा भएको  

• बाल बामलकाहरुलाई खेल िैदानको 
अभाव 

• िा.वव.िा  पािंि सय बबधाथी भएको 

• बाल बबबाहको सिस्या  

• बबधाथी ितै्री भवनको अभाव  

स्वास््य 

• छाउपडी बाने ठाउिंको अभाव र छाउ 
भएको बेला सरसफाई सम्बत्न्ध  

जनि ेनाको अभाव  

• पोषण युक्  गेडागुडी (जस् ै: मसिी,जौ, 
गहुुँ उत्पादन आदद) उत्पादन हुने 

• पोषण र स्वास््य सम्बत्न्ध 
जनि ेनाको कमि 

• स्वास््य सिंस्थाको सुबबधा भएको 

• स्वास््य सिंस्थािा औषचधको अभाव 
• १ जना िदहला स्वयि सेववका ब्यबस्था 

भएको 
• जािंड रक्सी तनयन्त्रण नभएको  था 

बबमभन्न सिुहहरु गठन भएकोले जािंड 

रक्सी तनयन्त्रण गनण सककने  
  

• िदहला स्वयि सेववकाको कमि   

• स्वास््य सिंस्थािा सबै प्रकारको सुबबधा 
कि भएकोले उपिार गनण टाढा जानुपने 
(जस् ै: डमेलभरी गनण ) 

  

• उपिारको लाचग जाुँदा या ाया को 
सिस्या 
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• गाउुँ /टोलिा सरसफाई कक्रयाकलाप कि 
भएको 

  

• िदहलाहरुिा आिंग खस्न ेसिस्या रहेको    

खानेपानी र 
सरसफाई 

  
  
  

• खानेपानीको सुबबधा पयाणप्  नभएको  • पानी उपलब्ध भएको 

• गाउुँ /टोलिा सरसफाई कक्रयाकलाप कि 
भएको 

• टोल समि ी  था खानेपानी उपभोक् ा 
समित  रहेको 

• उपभोक् ा समित  तनत्स्क्रय  था 
खानेपानी योजना ििण  नभएको  • खानेपानी योजना भएको  

  
• सबै िरिा पानी आउने धाराको सुबबधा 

रहेको 

सिंस्कृत  
• पुराना कुराहरु सिंरिण नभएको (जस् ै: 

िोडा िौला ) 
  

लैचगक 
सिान ा  था 
सािात्जक 

सिावेशीकरण 

• बाल बामलकाहरु सानै उिेरिा बबबाह 
गने िलन 

• बाल क्लबहरु रहेको 

• िदहला सिाबेशी सम्बत्न्ध  ामलिको 
कमि 

• बाल बबबाह तनयन्त्रणिा वडाले पहल 
गनण शुरु गरेको 

• िदहला, बुढा पाका को सोिाईिा 
पररव णन नभएको • िदहला बि  सिुहहरु रहेको 

• िदहलाहरुको ने तृ्व ववकास िि ािा 
कमि  

• िदहला सिूहहरु गठन भएको र बबस् ारै 
कु- प्रथा उन्िलुनिा लागेको  

• िदहलाहरुको सबै िते्रिा सहभाचग ाको 
कमि 

 

पूवयधार षवकास 

सडक 

• गाउुँ /टोल मभत्र बाटोको सिस्या (साुँगुरो 
र बसाण िा दहलो) • गोरेटो बाटो सधुारको लाचग बाटो भएको  

• पयणटक पथिा बाटोको सिस्या • गोरेटो बाटोिा या ाया को सुबबधा 
भएको 

• कच्िी बाटोको कारणले धुलो बढी हुने 
सिस्या  • टोलिा धेरै दहनो रहेको 

• सडक सुधार नभएको 
• बाटो िौडा गनणको लाचग गोरेटो बाटो 

उपलब्ध रहेको 

  • रारा जाने छोटो बाटो भएको 
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  • रारा जाने बाटो प्रिुख गाड बाट गएको  

  • सडकको सुबबधा भएको 

  

• साना बाटोलाई सुधार गरर िौडा 
बनाउनको लाचग सबै टोलिा सानो बाटो 
भएको 

मसिाई 

• मसिाई सुबबधा नभएको • पानी भएकोले मसिाईको राम्रो सम्भावना 

• ढल तनकासको सिस्या   

भवन  था 
सहरी ववकास 

•  ेल पेल्ने र वपस्नेको िेमशन  था 
मिलको सिस्या 

• सिंकलन  था चिस्यानको लाचग पयाणप्  
कृवष उत्पादन हुने गरेको  

• दहनो भरयािंगिा बुढा-पाकालाई दहड्न 
सिस्या • दि मिस्त्री भएको  

• टोलिा बैठक गने ठाउुँको अभाव   

• सिंकलन  था चिस्यान केन्रको सिस्या   

• सािुदातयक भवनिा कुिीको अभाव   

सिंिार • इन्टरनेटको असुववधा हुने • फोन नेटवकण  राम्रो  

ऊजाण 

• आगो  ाप्न सिस्या भएको  • खोलािा पानी रहेकोले ऊजाणको सिंभावना 
भएको 

• बबधु  ब्यबस्थापनिा सिस्या • बबधु  उपलब्ध भएको 

  • बबधु  भएको 

वन, वातावरर् तथा षवपद व्यवस्थापन 

भू-सिंरिण 

• बाटो तनिाणणले ववकास  था ववनास पतन 
भैरहेको 

• जिंगल िेत्रिा खाली भ ू-भाग रहेकोले 
खाली स्थान विृारोपण गनण सककने 

• टोल/बस् ीिा बाढी -पदहरोको सिस्या • बबधु  ब्यबस्थापनको लाचग खोला 
भएको 

• बस् ी जोखखििा भएको  • सािुदातयक वन भएको 
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• बाढी आउन ेसिस्या   

• उच्ि साुँिुिा पदहरोको  सिस्या   

• खारिा पदहरोको  सिस्या   

• ठाडो नदद भएकोले कटानको सिस्या   

• नसणरी ब्यबस्थापनको सिस्या   

• वन जिंगल कि  भएको   

वन 
ब्यबस्थापन  

• दाउरा, काठ  था िाुँसको अभाव 
• जिंगल िेत्रिा खाली भ ू-भाग रहेकोले 

खाली स्थान विृारोपण गनण सककने 

• रात्ठिय तनकुन्जले गदाण िाुँस, दाउरा 
 था िररिरण िा सिस्या 

• िररिरणको लाचग सािुदातयक वन 
भएको 

• जथाभावी रुख काट्ने  था छाडा 
िररिरण भएको 

  

• जलवायु पररव णनले गदाण हावापानी 
सुहाउुँ दो बबउ बबजनको अभाव  था कृवष  

उत्पादनिा कमि 

  

• वन जिंगल कि  भएको   

• वन,जिंगल  था िाुँसिा आगलाचगको 
सिस्या 

  

वा ावरण 
ब्यबस्थापन  

• फोहोर ब्यबस्थापन नभएको  • खे ी गने िातनस धेरै रहेकोले नसणरीको 
राम्रो सम्भावना 

• गाउुँिा बढी दाउरा प्रयोगले धुुँवा धेरै 
भएको  था  बन बबनास भ ैरहेको 

• सावणजतनक शौिालय बनाउनको लाचग 
ठाउिं  रहेको 

• गाडीको यात्रलेु जथाभावी फोहोर गने   

• ढल तनकासको सिस्या   

• धुुँवा  था धुलोको सिस्या    
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• वन,जिंगल  था िाुँसिा आगलाचगको 
सिस्या 

  

• मससा ज ाभावी फामलएको   

जलबायु 
पररव णन  

• जलवायु पररव णनले गदाण हावापानी 
सुहाउुँ दो बबउ बबजनको अभाव  था 
कृवष  उत्पादनिा कमि 

• खे ी योग्य जमिन भएको  

फोहोर 
ब्यबस्थापन  

• सरसफाईिा जनिे नाको अभाव  
• छाउपडी, जािंड रक्सी  था सरसफाईिा 

तनयन्त्रणको शरुुवा  भएको  
ववपद 

ब्यबस्थापन  

• दि मिस्त्रीिा भूकम्प प्रत रोधी 
सम्बत्न्ध ज्ञानको अभाव 

• नत्जकै पानीको धाराहरु रहेको 

संस्थागत षवकास, सु-िासन र सेवा प्रवाह 

सेवा प्रवाह 

• टोल ववकास सिंस्थाको िि ा ववकासको 
कमि  

• टोल ववकास सिंस्था गठन भएको  

• छाउपडी न्यूनीकरणको लाचग 
नीत /तनयि नभएको  

• छाउपडी, जािंड रक्सी  था सरसफाईिा 
तनयन्त्रणको शरुुवा  भएको  

• जािंड रक्सी न्यूनीकरणको लाचग 
नीत /तनयि नभएकोले सिस्या 

• बबमभन्न सिुह गठन (जस् ै: िदहला 
बि  सिूह ) भएकोले पररिालन गनण 
सककन े

• िदहला दहिंसा कक्रयाकलाप कि गनणको 
लाचग नीत /तनयि नभएको  

  

स्रो : टोल ववकास प्रस् ावनाहरु पुत्स् काहरू २०७७ 
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भाग ५ 
क्षेत्रगत योजनाहरु तथा काययिमहरु 
(Sector wise Projects and Programs)
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भाग ५  

िेत्रगत योजनाहरु तथा काययिमहरु  
(Sector wise Projects and Programs) 

 

५.१ गाउँपाशिकाबाट प्राप्त हुने वडाको बजेट शसशिगं टे्रण्ड (Trend) को अवस्था 

यस  गाउुँपामलकाबाट वडा न. २ लाई प्राप्  भएको वजेट मसमलिंग  लको  ामलकािा प्रस् ु  गररएको छ ।  

तामलका ११ ववगत ततन वष ुदेखख गाउँपामलकाबाि वडािाई प्राप्त बजेि मसमाको अवस्था   

  

ि.स. 
  

क्षेत्र  

प्राप्त बजेट (रु.)  

आ.ब. 
२०७५/०७६ 

आ.ब. 
२०७६/२०७७ 

आ.ब. 
२०७७/२०७८ 

आ.ब. 
२०७८/२०७९ 

१ आचथणक ववकास     १५५०००० 

२ सािात्जक ववकास    १०७०००० 

३ पूवाणधार ववकास     ३२००००० 

४ 
वन, वा ावरण  था 
ववपद व्यवस्थापन 

   
- 

५ 

सिंस्थाग  ववकास, 

सुशासन र सेवा 
प्रवाह 

   
१८०००० 

 जम्मा 
६५,००,००० ८०,००,००० ५०,००,००० ६०,००,००० 

(स्रो िः वावषणक ववकास योजना २०७५/०७६, २०७६/०७७, २०७७/०७८, २०७८//०७९) 

यस वडालाई गाउुँपामलकाबाट प्राप्  भएको जम्िा बजटे मसमलिंग हेदाण आ.व.२०७६/०७७ िा बढी देखखन्छ भने 
आ.व.२०७८/०७९ िा िटेको  देखखन्छ . आ.व. २०७८/०७९  िा िात्र िेत्र ग  बजेट ववतनयोत्ज  गरेको देखखन्छ . 
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५.२ वडािाई प्राप्त बजेि मसमलगं मभत्र र बाहहर रही आगामी आ. ब. हरुमा अनजसार संचालन गररने िेत्रगत 
प्राथममक्रककरण गररएका योजनाहरू तथा काययिमहरु  
 

प्रस्ताववत योजनाहरु  था कायणक्रिहरुको प्राथभमक्रककरण गरर क्षेत्रगत एवं उपक्षेत्रगत अनुसार आगािी आगथाक वर्षा अनुसार वडालाई 

ववननयोष्जत गररएको बजटेले गना सक्रकन ेयोजनाहरु  था कायाक्रमहरु छनौट गररएका छन ्। टोल ववकास प्रस् ावनािा सिंकमल  
योजना  था कायणक्रिहरुलाई आधार िातन मित  २०७८/०६/०५ र ०६ ग  ेभएको वडा ववकास योजना  यारी कायणशालािा 
सहभागीहरुले छलफल गरर योजना  था कायणक्रिहरुलाई पदहलो बषण, दोस्रो बषण,  ेस्रो बषण, िौथो बषण र पाुँिौ बषणिा छुट्याई 
वडाको आ.ब. ०७८/७९ देखख आ.ब. ०८२/८३ सम्िको ५ बषे योजना  था कायणक्रिहरु   यार गररएको छ ।  

 

योजना  था कायणक्रि कायाणन्वयन गदाण योजना  था कायणक्रिहरुको प्रकृत , वजटेको अवस्था  था आवश्यक ा हेरी  ोककएको 
आ.व. वाट शुरु गरी वहुववषणय रुपिा सिे  सिंिालन गररने छ वडा बबकास योजनाको लक्ष्य  था उदेश्य प्राप् ीको लाचग 
 य गररएका वडाका पाुँि बषणका योजना  था कायणक्रिहरुको बबबरण  ल  ामलकािा प्रस् ु  गररएको छ ।  
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तामलका १२ आर्थकु वषहुरू अनुसार संचालन गररने िते्रगत प्राथममक्रककरण गररएका योजनाहरू/कायिुमहरुको सजची  

१. आधथयक षवकास 

ि.सं. योजना/काययिमको  नाम   उपक्षेत्र  

योजना/ 
काययिमको  

प्रकार  

टोि/स्थान 

अनुमातनत 
िाभाजन्वत 

घरधुरी  

अनुमातनत 
िागत रकम 

(माग 

गररएको) 

श्रोत प्राप्त हुनसक्ने 
सम्भाषवत तनकाय 

प्रस्ताषवत 
आ.व. कैक्रफयत 

वडा 
शसशिगंबाट 

वडा 
शसशिगं 
वाहेक 
(न.पा., 

प्रदेि, संघ 
र अन्य) 

कृषिय  

१ 
 रकारी खेत  सम्बत्न्ध   ामलि 
 था बीउ ववजनको  व्यवस्था  कृवषण  नयाुँ   नारायण, ठाुँट 

टोल 
७७ ३०००००   √ ०७८/०७९ 

  

२ गाउुँिा थेसरको  व्यवस्था कृवषण  नयाुँ   

कुलदेव, नारायण 
, ठाुँट, 

ग्वात खोला  था 
रुगापानी  टोल 

१०३ ७०००००   √ ०७८/०७९ 

  

३ 
गाइवस् ुको  लाचग पानी  खुवाउने 
डाैठो तनिाणण  

कृवषण  नयाुँ   
कुलदेव, ठाुँट, 

ग्वात खोला  था 
रुगापानी  टोल   

६१ ६०००० √   ०७८/०७९ 

  

४  रकारी खे ी  सहयोग  कायणक्रि  कृवषण  नयाुँ   सब ैसा   टोल ६१ ३००००० √   ०७८/०७९ 

  

५ 

कृवष उपज सिंकलन  था 
चिस्यान /भण्डारण केन्र  

तनिाणण 

कृवषण  नयाुँ   नारायण, कुलदेव, 

लाहा मलपु  टोल   
१५६ ५८०००००   √ ०८०/०८१ 
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ि.सं. योजना/काययिमको  नाम   उपक्षेत्र  

योजना/ 
काययिमको  

प्रकार  

टोि/स्थान 

अनुमातनत 
िाभाजन्वत 

घरधुरी  

अनुमातनत 
िागत रकम 

(माग 

गररएको) 

श्रोत प्राप्त हुनसक्ने 
सम्भाषवत तनकाय 

प्रस्ताषवत 
आ.व. कैक्रफयत 

वडा 
शसशिगंबाट 

वडा 
शसशिगं 
वाहेक 
(न.पा., 

प्रदेि, संघ 
र अन्य) 

६ 
स्याउ खे ीको  लाचग औजार र 
औषचधको  व्यवस्था  कृवषण  नयाुँ   सब ैसा   टोल ४२ ३०००००   √ ०८०/०८१ 

  

७ कृवष सम्बत्न्ध  ामलि सन्िालन कृवषण  िि ा 
ववकास  

सब ैसा   टोल १० २००००   √ ०८०/०८१ 

  

८ 
युबाहरुलाइ मशप ववकास र कृवष 
सम्बत्न्ध  ामलिा कृवषण  िि ा 

ववकास  

ग्वात खोला  था 
रुगापानी ६ ३०००००   √ ०८१/०८२ 

  

९ 
 रकारी खे ी  ामलि र औजार 
वव रण  

कृवषण  नयाुँ   लाहा मलपु टोल   ५३ ३०००००   √ ०८१/०८२ 

  

१० 

स्याउ काुँटछाुँट औजार , कीट 
नासक औषचध  था गे्रडड िंग  

व्यवस्था  
कृवषण  नयाुँ   कुलदेव टोल   ६१ २५००००   √ ०८१/०८२ 

  

११ 
उन्न  जा को बोका, बाख्रा र 
िाुँस सहयोग 

कृवषण  नयाुँ   
ग्वात खोला  था 
रुगापानी, लाहा 
मलपु टोल 

५८ ५०००००   √ ०८१/०८२ 
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ि.सं. योजना/काययिमको  नाम   उपक्षेत्र  

योजना/ 
काययिमको  

प्रकार  

टोि/स्थान 

अनुमातनत 
िाभाजन्वत 

घरधुरी  

अनुमातनत 
िागत रकम 

(माग 

गररएको) 

श्रोत प्राप्त हुनसक्ने 
सम्भाषवत तनकाय 

प्रस्ताषवत 
आ.व. कैक्रफयत 

वडा 
शसशिगंबाट 

वडा 
शसशिगं 
वाहेक 
(न.पा., 

प्रदेि, संघ 
र अन्य) 

१२ 

डालेिास र कृवषका उन्न  
बबउबबजन  सहयोग  था बब रण 

कायणक्रि 

कृवषण  नयाुँ   

ग्वात खोला  था 
रुगापानी, 
त न ला, 
केशररपाल  टोल    

१३१ २७००००   √ ०८२/०८३ 

  

१३ 
 रकारर,  स्याउ,  ओखरको उन्न  
बबउ र कलमि बेनाण बब रण 

कृवषण  नयाुँ   त न ला टोल   २९ ५००००   √ ०८२/०८३ 

  

१४ 

िदहलाहरुलाइ कुखुरा,  पशुपालन 
सम्बत्न्ध  ामलि र औजार 

सहयोग 

कृवषण  िि ा 
ववकास  

त न ला टोल   ८ ५००००   √ ०८२/०८३ 

  

१५ 
पशुपालनको लाचग उन्न  बोका 
र बहर वव रण 

कृवषण  नयाुँ   केशररपाल टोल   ४४ ३०००००   √ ०८२/०८३ 

  

१६ हा े ट्याक्टर  सहयोग  कृवषण  नयाुँ   लाहा मलपु टोल   ५३ १७०००००   √ ०८२/०८३ 

  

१७ ओखर पेल्ने िेमसन कृवषण  नयाुँ   ग्वात खोला र  

रुगापानी टोल 
५८ २०००००   √ ०८२/०८३ 
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ि.सं. योजना/काययिमको  नाम   उपक्षेत्र  

योजना/ 
काययिमको  

प्रकार  

टोि/स्थान 

अनुमातनत 
िाभाजन्वत 

घरधुरी  

अनुमातनत 
िागत रकम 

(माग 

गररएको) 

श्रोत प्राप्त हुनसक्ने 
सम्भाषवत तनकाय 

प्रस्ताषवत 
आ.व. कैक्रफयत 

वडा 
शसशिगंबाट 

वडा 
शसशिगं 
वाहेक 
(न.पा., 

प्रदेि, संघ 
र अन्य) 

१८ 
स्याउका चिप्स, जुस  ामलि  था 
औजार ब्यबस्था  (सब ैबगण ) कृवषण  िि ा 

ववकास  
सब ैसा   टोल १० १५००००   √ ०८२/०८३ 

  

पययटन  

१ हाखाब्ड्या झनाण व्यवस्थापन पयणटन  नयाुँ ठाुँट टोल  ३५ १००००००   √ ०८१/०८२   

२ 
िोडािौला सिंरिण गदै पयणटन  

िेत्र  ववकास  
पयणटन  नयाुँ लाहा मलपु टोल   ५३ ५०००००   √ ०८२/०८३   

३ 
हाडुले गुफा र लुत्म्बनी  ित्न्दर  

व्यवस्थापन  
पयणटन  नयाुँ नारायण टोल  ४२ १०००००० √   ०८२/०८३ 

  

४ िालिरा गुफा व्यवस्थापन  पयणटन  नयाुँ ठाुँट टोल  ३५ १५०००००   √ ०८२/०८३ 
  

उधोग तथा कि कारखाना  

१ सुधररएको िट्ट  

उधोग  था 
कल 
कारखाना  

नयाुँ  ठाुँट टोल  ३५ १००००० √   ०७९/०८० 

  

२ उन प्रसोधन िेमसन (१ वटा) 
उधोग  था 
कल 
कारखाना  

नयाुँ  सब ैसा   टोल ३२४ २०००००   √ ०७९/०८० 
INF सस्था 
सिंग 
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ि.सं. योजना/काययिमको  नाम   उपक्षेत्र  

योजना/ 
काययिमको  

प्रकार  

टोि/स्थान 

अनुमातनत 
िाभाजन्वत 

घरधुरी  

अनुमातनत 
िागत रकम 

(माग 

गररएको) 

श्रोत प्राप्त हुनसक्ने 
सम्भाषवत तनकाय 

प्रस्ताषवत 
आ.व. कैक्रफयत 

वडा 
शसशिगंबाट 

वडा 
शसशिगं 
वाहेक 
(न.पा., 

प्रदेि, संघ 
र अन्य) 

सिन्वय 
गने 

३ 
राडडपाखख तनिाणणको लाचग धागो 
का न ेिेमशन रसाुँिो सहयोग    

उधोग  था 
कल 
कारखाना  

िि ा 
ववकास  

त न ला टोल   ८२ ४०००००   √ ०८०/०८१ 

  

४ आरन सहयोग  

उधोग  था 
कल 
कारखाना  

नयाुँ  लाहा मलपु टोल   ३ ५०००० √   

०८१/०८२ 

देखख 
०८२/८३ 
सम्ि 

क्रिाग  

व्यापार व्यवसाय  

१ मसलाइ कटाइ  ामलि 
व्यापार 

व्यवसाय  
नयाुँ  कुलदेव, ठाुँट 

टोल   
३० १०००००   √ 

०८०/०८१   

२ 

िदहलाका लाचग आल ुचिप्स 
बनाउन े ामलि र औजार 
सहयोग 

व्यापार 

व्यवसाय  

िि ा 
ववकास  

सब ैसा   टोल १० १२००००   √ 

०८०/०८१ 

INF सस्था 
सिंग 
सिन्वय 
गने 
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ि.सं. योजना/काययिमको  नाम   उपक्षेत्र  

योजना/ 
काययिमको  

प्रकार  

टोि/स्थान 

अनुमातनत 
िाभाजन्वत 

घरधुरी  

अनुमातनत 
िागत रकम 

(माग 

गररएको) 

श्रोत प्राप्त हुनसक्ने 
सम्भाषवत तनकाय 

प्रस्ताषवत 
आ.व. कैक्रफयत 

वडा 
शसशिगंबाट 

वडा 
शसशिगं 
वाहेक 
(न.पा., 

प्रदेि, संघ 
र अन्य) 

३ 
राडी पाखी सम्बत्न्ध  मसलाइ 
बुनाइ  ामलि  

व्यापार 

व्यवसाय  
नयाुँ  नारायण  टोल  ४० १०००००   √ ०८१/०८२ 

  

४ 
िदहलाहरुलाइ होिस्टेय,  अिार र 
जुस  बनाउने  ामलि 

व्यापार 

व्यवसाय  

िि ा 
ववकास  

ग्वात खोला  था 
रुगापानी टोल 

८ ३०००००   √ ०८१/०८२ 
  

५ 
मसकिी ,  वपल्लरवाला िर 
बनाउन े ामलि 

व्यापार 

व्यवसाय  

िि ा 
ववकास  

ग्वात खोला  था 
रुगापानी टोल 

८ ३०००००   √ ०८१/०८२ 
  

६ गलैिा बुन्ने  ामलि  
व्यापार 

व्यवसाय  

िि ा 
ववकास  

सब ैसा   टोल ५० २०००००   √ ०८१/०८२ 

INF सस्था 
सिंग 
सिन्वय 
गने 

७ 
युबाहरुको लाचग िोबाइल ििण  
र वाइररङ  ामलि 

व्यापार 

व्यवसाय  

िि ा 
ववकास  

सब ैसा   टोल ५ १२००००   √ ०८१/०८२ 
  

 सहकारी  

१ 
 कृवष सहकारी सिंस्थाको लाचग 
भवन स्थापना सहकारी  नयाुँ लाहा मलपु टोल  

ववकास सिंस्था  ५३ १००००० 

  

√ ०८२/०८३ 

  

जम्मा अनुमातनत बजेट       १७६४००००         
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२. सामाष्जक ववकास 

ि.सं. योजना /काययिमको  नाम  उपक्षेत्र  

योजना/ 
काययिमको  

प्रकार  

टोि/स्थान 

अनुमातनत 
िाभाजन्वत 

घरधुरी  

अनुमातनत 
िागत रकम 

(माग 

गररएको) 

श्रोत प्राप्त हुनसक्ने 
सम्भाषवत तनकाय 

प्रस्ताषवत 
आ.व. कैक्रफयत 

वडा 
शसशिगंबाट 

वडा 
शसशिगं 
वाहेक 
(न.पा., 
प्रदेि, 

संघ र 
अन्य) 

स्वास््य  

१ 

स्वास््य सुववधा  ववस् ार (औषचध 
 था ववरािी लाई जाव जाव  
या ाया  ) 

स्वास््य  नयाुँ कुलदेव, ठाुँट 
टोल  

९६ १००००० √ √ ०७८/०७९   

२ गाउुँिर त्क्लतनक सिंिालन स्वास््य  नयाुँ 

ग्वात खोला 
 था 
रुगापानी, ठाुँट 
टोल 

५८ ३०००० √   ०७८/०७९   

३ पोषण सम्बत्न्ध  ामलि स्वास््य  
िि ा 
ववकास  

सबै सा   टोल ६१ ५०००० √ √ ०७९/०८० 
  

४ 
प्रजनन स्वास््य सम्बत्न्ध 
जनि ेना िुलक कायणक्रि 

स्वास््य  
िि ा 
ववकास  

सबै सा   टोल ४४ २०००० √   ०७९/०८० 
  

५ 
 यम्बुलेन्स ििण  (डमेलभरी हुदा 
या ाया  सुववधाको लाचग) 

स्वास््य  नयाुँ सबै सा   टोल ३५ ५०००००   √ ०७९/०८० 
  

६ 
पोषणको लाचग पोषलो मलटो  
बनाउन े ामलि 

स्वास््य  
िि ा 
ववकास  

सबै सा   टोल ८२ १९०००० √ √ ०८२/०८१ 
  



वडा ववकास योजना कनकासुन्दरी 2                                                                                      43 
   

ि.सं. योजना /काययिमको  नाम  उपक्षेत्र  

योजना/ 
काययिमको  

प्रकार  

टोि/स्थान 

अनुमातनत 
िाभाजन्वत 

घरधुरी  

अनुमातनत 
िागत रकम 

(माग 

गररएको) 

श्रोत प्राप्त हुनसक्ने 
सम्भाषवत तनकाय 

प्रस्ताषवत 
आ.व. कैक्रफयत 

वडा 
शसशिगंबाट 

वडा 
शसशिगं 
वाहेक 
(न.पा., 
प्रदेि, 

संघ र 
अन्य) 

शिक्षा  

१ 

अमभभावक मशिा अन् रककयाण र 
िरदैलो अमभयान (ववद्यालयिा 
गुणस् रीय मशिाको  व्यवस्था) 

मशिा  नयाुँ सबै सा   टोल ४२ १००००० √   ०७८/०७९ 
  

२ प्रौढ मशिा  कायणक्रि सन्िालन  मशिा  िि ा 
ववकास  

सबै सा   टोल २८९ ८५४००० √   ०७९/०८० 
  

३ 

बबद्यालयिा पुस् कालय 
सन्िालनको  लाचग सािाग्री 
सहयोग 

मशिा  नयाुँ 
ग्वात खोला 
 था रुगापानी 
टोल 

५८ १००००० √ √ ०८०/०८१ 
  

४ 
मशिक कोटा थप गने (सबै सा   

टोल ववद्यालय) मशिा  नयाुँ सबै सा  टोल १०० ५०००००   √ ०८०/०८१   

५ 
ववज्ञान प्रयोगसाला तनिाणण र 
सािग्री खररद 

मशिा  नयाुँ सबै सा  टोल ३२४ ५०००००   √ ०८०/०८१   

६ 
बाल िैत्री बगैिा तनिाणण ( ने रा 
िा. वव.) मशिा  नयाुँ लाहा मलपु 

टोल  
५२ ८००००० √ √ ०८१/०८२ 

  

७ 
ने . रा िा.वव िा २ कोठे भवन 
तनिाणण 

मशिा  नयाुँ लाहा मलपु 
टोल  

२५० १००००००   √ 
०७९/०८० 

देखख 

PLAN र अन्य 
सिंि 
सिंस्थाहरुले 
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ि.सं. योजना /काययिमको  नाम  उपक्षेत्र  

योजना/ 
काययिमको  

प्रकार  

टोि/स्थान 

अनुमातनत 
िाभाजन्वत 

घरधुरी  

अनुमातनत 
िागत रकम 

(माग 

गररएको) 

श्रोत प्राप्त हुनसक्ने 
सम्भाषवत तनकाय 

प्रस्ताषवत 
आ.व. कैक्रफयत 

वडा 
शसशिगंबाट 

वडा 
शसशिगं 
वाहेक 
(न.पा., 
प्रदेि, 

संघ र 
अन्य) 

०८१/०८२ 
सम्ि 

सहयोग गदै 
आएको 

िैंधगक समानता तथा सामाजजक समाबेिीता  

१ 

छाउपडड तनयन्रण र सरसफाइ 
सम्बत्न्ध जनि ेना कायणक्रि/ 
अमभयान 

लैंचगक 
सिान ा  था 
सािात्जक 
सिाबेशी ा  

िि ा 
ववकास  

सबै सा   टोल १७६ १००००० √   ०७८/०७९ 

  

२ 
ककशोर ककशोरीलाई बाल वववाह 
सम्बत्न्ध जनि ेना कायणक्रि 

लैंचगक 
सिान ा  था 
सािात्जक 
सिाबेशी ा  

िि ा 
ववकास  

सबै सा   टोल ९७ ७०००० √   ०७९/०८० 

  

३ िदहला जनिे ना  ामलि 

लैंचगक 
सिान ा  था 
सािात्जक 
सिाबेशी ा  

िि ा 
ववकास  

सबै सा   टोल ६१ ५०००० √   ०७९/०८०   

४ िदहला नुहाउने गहृ  
लैंचगक 
सिान ा  था नयाुँ  

लाहा मलपु, 

ग्वात खोला 
 था 

१२० १००००० √ √ ०७९/०८० 
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ि.सं. योजना /काययिमको  नाम  उपक्षेत्र  

योजना/ 
काययिमको  

प्रकार  

टोि/स्थान 

अनुमातनत 
िाभाजन्वत 

घरधुरी  

अनुमातनत 
िागत रकम 

(माग 

गररएको) 

श्रोत प्राप्त हुनसक्ने 
सम्भाषवत तनकाय 

प्रस्ताषवत 
आ.व. कैक्रफयत 

वडा 
शसशिगंबाट 

वडा 
शसशिगं 
वाहेक 
(न.पा., 
प्रदेि, 

संघ र 
अन्य) 

सािात्जक 
सिाबेशी ा  

रुगापानी, ठाुँट 
टोल  

५ 
िदहनावारी सम्बत्न्ध  जनिे ना 
 था प्याड बनाउने  ामलि  

लैंचगक 
सिान ा  था 
सािात्जक 
सिाबेशी ा 

िि ा 
ववकास  

सबै सा   टोल २०५ ६०००० √   ०७९/०८०   

६ 
बुढापाखालाई न्यानोको लाचग 
बबधु  िुलो बब रण 

लैंचगक 
सिान ा  था 
सािात्जक 
सिाबेशी ा  

नयाुँ  सबै सा   टोल २९ १०००००   √ ०८२/०८३ 

  

खानेपानी तथा सरसफाइ  

१ 
कुलदेवथान देखख धुबबधारा सम्ि 
ढल तनकासको योजना 

खानेपानी  था 
सरसफाइ  

नयाुँ त न ला टोल  २९ १०००००० √   ०७८/०७९ 
  

२ 
गाउुँिा पुणण सरसफाइ कायणक्रि / 
अमभयान 

खानेपानी  था 
सरसफाइ  

नयाुँ 
नारायण, लाहा 
मलपु, कुलदेव 
टोल 

१५६ ७००००० √   ०७९/०८० 
  

३ खानेपानी योजना  ववस् ार 
खानेपानी  था 
सरसफाइ  

ििण  
सुधार  

लाहा मलपु 
टोल  

५३ १५०००००   √ ०७९/०८० 
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ि.सं. योजना /काययिमको  नाम  उपक्षेत्र  

योजना/ 
काययिमको  

प्रकार  

टोि/स्थान 

अनुमातनत 
िाभाजन्वत 

घरधुरी  

अनुमातनत 
िागत रकम 

(माग 

गररएको) 

श्रोत प्राप्त हुनसक्ने 
सम्भाषवत तनकाय 

प्रस्ताषवत 
आ.व. कैक्रफयत 

वडा 
शसशिगंबाट 

वडा 
शसशिगं 
वाहेक 
(न.पा., 
प्रदेि, 

संघ र 
अन्य) 

४ 
खानेपानी योजना सिंिालन िर-
िरिा ववस् ार 

खानेपानी  था 
सरसफाइ  

नयाुँ नारायण टोल   ४२ २००००००   √ ०७९/०८० 

वडा सदस्य 
त लु बब.क. 
द्वारा जग्गा 
उपलब्ध हुने 

५ सावणजतनक शौिालय तनिाणण 
खानेपानी  था 
सरसफाइ  

नयाुँ त न ला टोल  २९ ८००००० √   ०७९/०८० 
  

६ ठाुँट खानेपानी योजना  सन्िालन 
खानेपानी  था 
सरसफाइ  

नयाुँ ठाुँट टोल  ३५ २००००००   √ ०८०/०८१ 
  

७ खरेनी खोला खा.पा.यो  खानेपानी  था 
सरसफाइ  

नयाुँ कुलदेव टोल   ६१ ३०००००० √   ०८०/०८१ 
  

८ सावणजतनक शौिालय तनिाणण 
खानेपानी  था 
सरसफाइ  

नयाुँ 
ग्वात खोला 
 था रुगापानी 
टोल 

५८ ५०००००   √ ०८०/०८१   

९ 
गाडा व्यवस्थापन फोहोर िैलो 
(१-१ वटा ) 

खानेपानी  था 
सरसफाइ  

नयाुँ सबै सा   टोल ३२४ ८०००० √   ०८०/०८१ 
  



वडा ववकास योजना कनकासुन्दरी 2                                                                                      47 
   

ि.सं. योजना /काययिमको  नाम  उपक्षेत्र  

योजना/ 
काययिमको  

प्रकार  

टोि/स्थान 

अनुमातनत 
िाभाजन्वत 

घरधुरी  

अनुमातनत 
िागत रकम 

(माग 

गररएको) 

श्रोत प्राप्त हुनसक्ने 
सम्भाषवत तनकाय 

प्रस्ताषवत 
आ.व. कैक्रफयत 

वडा 
शसशिगंबाट 

वडा 
शसशिगं 
वाहेक 
(न.पा., 
प्रदेि, 

संघ र 
अन्य) 

१० 
सबै सा   टोलिरिा कफल्टर 

बब रण 

खानेपानी  था 
सरसफाइ  

नयाुँ 
ग्वात खोला 
 था रुगापानी 
टोल 

५८ १७००००   √ ०८१/०८२   

संस्कृतत प्रबधयन 

१ सिंस्कृत  सिंग्राहलय व्यवस्थापन  सिंस्कृत  
प्रबधणन 

नयाुँ 
लाहा मलपु 
टोल (वडा 
कायाणलय) 

३२४ ५००००० √ √ ०७८/०७९ 
  

जम्मा अनुमातनत बजेट         १७४७४०००         
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३. पूवाुधार ववकास  

ि.सं. योजना /काययिमको  नाम  उपक्षेत्र  

योजना/ 
काययिमको  

प्रकार  

टोि/स्थान 

अनुमातनत 
िाभाजन्वत 

घरधुरी  

अनुमातनत 
िागत रकम 

(माग 

गररएको) 

श्रोत प्राप्त हुनसक्ने 
सम्भाषवत तनकाय 

प्रस्ताषवत 
आ.व. कैक्रफयत 

वडा 
शसशिगंबाट 

वडा 
शसशिगं 
वाहेक 
(न.पा., 
प्रदेि, 

संघ र 
अन्य) 

सडक  

१ ढल तनकास व्यवस्था सडक  नयाुँ नारायण 

टोल 
४२ १०००००० √   ०७८/०७९ 

  

२ 
पुनेरा देखख खौला िोड सम्ि 
गोरेदोबाटो ढलान 

सडक  नयाुँ केशररपाल  

टोल 
४४ १२००००० √   ०७८/०७९ 

INF सस्था सिंग 
सिन्वय गने 

३ 
ठाडो बाटो देखख कुलदेव ित्न्दर  

सम्ि सडक बाटो  सुधार 
सडक  नयाुँ कुलदेव टोल ६१ २००००००   √ ०७९/०८० 

  

४ 
गाउुँको िोरेटो बाटोलाइ िौडा र 
पत्क्क गने 

सडक  नयाुँ त न ला  
टोल 

२९ ६००००००   √ ०७९/०८० क्रिाग  

५ 
खाडापानी देखख कक्रयाकाटी सम्ि 
वपि सडक तनिाणण 

सडक  नयाुँ सब ैसा  
टोल 

२५० २००००००   √ ०७९/०८०   

६ िर -िरिा जाने भयाणङ सुधार सडक  नयाुँ नारायण 

टोल 
४२ ५०००००   √ ०८०/०८१   

७ दहनोलाइ सुधार गरर भयाणङ तनिाणण सडक  नयाुँ त न ला  
टोल 

२९ ८००००   √ ०८०/०८१   
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ि.सं. योजना /काययिमको  नाम  उपक्षेत्र  

योजना/ 
काययिमको  

प्रकार  

टोि/स्थान 

अनुमातनत 
िाभाजन्वत 

घरधुरी  

अनुमातनत 
िागत रकम 

(माग 

गररएको) 

श्रोत प्राप्त हुनसक्ने 
सम्भाषवत तनकाय 

प्रस्ताषवत 
आ.व. कैक्रफयत 

वडा 
शसशिगंबाट 

वडा 
शसशिगं 
वाहेक 
(न.पा., 
प्रदेि, 

संघ र 
अन्य) 

८ लाहा सम्ि आउने  सडक तनिाणण  सडक  नयाुँ लाहा मलपु  

टोल 
५३ १०००००००   √ ०८०/०८१   

९ 
ठाुँट देखख िुलीवपठारा पयणटन 
पदिागण   तनिाणण 

सडक  नयाुँ ठाुँट टोल  ३५ २००००००   √ ०८०/०८१ क्रिाग  

१० 
खाडापानी-ििुिेारा सम्ि पदिागण 
सुधार गने 

सडक  
ििण  
सुधार  

त न ला 
टोल 

२९ २५००००   √ ०८०/०८१ 
  

११ टोल -टोलका वाटािा मसढी वनाउने सडक  नयाुँ नारायण 

टोल 
४२ ५०००००   √ ०८०/०८१ 

  

१२ 
िामलका बो ा देखख खारा कपाल  

रोप लाइन तनिाणण 
सडक  

ििण  
सुधार  

केशररपाल 

टोल 
४४ ३०००००   √ ०८२/०८३ 

  

१३ 

पुनलेक देखख ग्वात खोला,  नाउदुिंगा 
हुदै रो  सम्िको ग्रामिण कृवष 
सडक तनिाणण  

सडक  नयाुँ 
सब ैसा  
टोल 

२८० १००००००   √ ०८२/०८३ 

  

शसचंाइ  

१ 
मसुँिाइ कुलो पक्की गने र पाइप 
िाफण   मसुँिाइ को  व्यवस्था  

मसिंिाइ  
ििण  
सुधार  

लाहा मलपु 
टोल 

५३ २५०००००   √ ०७९/०८० 
  

२ सगाडड स्प्रीङ्कल मसिाइ  योजना  मसिंिाइ  नयाुँ कुलदेव टोल  ३५ ७०००००   √ ०८०/०८१ 
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ि.सं. योजना /काययिमको  नाम  उपक्षेत्र  

योजना/ 
काययिमको  

प्रकार  

टोि/स्थान 

अनुमातनत 
िाभाजन्वत 

घरधुरी  

अनुमातनत 
िागत रकम 

(माग 

गररएको) 

श्रोत प्राप्त हुनसक्ने 
सम्भाषवत तनकाय 

प्रस्ताषवत 
आ.व. कैक्रफयत 

वडा 
शसशिगंबाट 

वडा 
शसशिगं 
वाहेक 
(न.पा., 
प्रदेि, 

संघ र 
अन्य) 

३ पल्ला मसिाइ योजना   मसिंिाइ  नयाुँ नारायण 

टोल 
२२ १००००००   √ ०८०/०८१ 

  

४ त्जउगाड पाइप मसिाइ योजना मसिंिाइ  नयाुँ 

ग्वात खोला 
 था 
रुगापानी 
टोल 

५८ ११००००००   √ ०८१/०८२ 

  

५ ठाुँट मसिाइ  योजना  मसिंिाइ  नयाुँ ठाुँट टोल  ३५ १००००००   √ ०८१/०८२ 
  

६ 
रो  देखख बो ा सम्ि पाइप मसिाइ 
तनिाणण योजना मसिंिाइ  नयाुँ केशररपाल 

टोल  
४४ १४००००००   √ ०८२/०८३ 

  

पुि, पुिेसो 

१ 

झुलानी देखख िोट्टेसम्िको  
रोपलाइन (सािान ओसार पोसार 
गनण) 

पुल, पुलेसो   नयाुँ लाहा मलपु 
टोल 

५३ ५००००००   √ ०८२/०८३ 

  

भवन तथा सहरी षवकास  

१ 
चिस्यान र सन्कलन केन्र भवन 
तनिाणण 

भवन  था 
शहरी 
ववकास  

नयाुँ 
ग्वात खोला, 
केशररपाल, 

ठाुँट टोल 

१२९ ६२०००००   √ ०७९/०८० 
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ि.सं. योजना /काययिमको  नाम  उपक्षेत्र  

योजना/ 
काययिमको  

प्रकार  

टोि/स्थान 

अनुमातनत 
िाभाजन्वत 

घरधुरी  

अनुमातनत 
िागत रकम 

(माग 

गररएको) 

श्रोत प्राप्त हुनसक्ने 
सम्भाषवत तनकाय 

प्रस्ताषवत 
आ.व. कैक्रफयत 

वडा 
शसशिगंबाट 

वडा 
शसशिगं 
वाहेक 
(न.पा., 
प्रदेि, 

संघ र 
अन्य) 

२ 
िामलका आ.बबधालयिा २ कोठे 
भवन तनिाणण 

भवन  था 
शहरी 
ववकास  

नयाुँ 
ग्वात खोला 
 था 
रुगापानी 

५८ २५०००००   √ ०८०/०८१ 

  

३ सािुदातयक भवन तनिाणण 

भवन  था 
शहरी 
ववकास  

नयाुँ 

ठाुँट टोल, 

कुलदेव 
टोल, 

ग्वात खोला 
 था 
रुगापानी 
टोल 

१५४ ५७०००००   √ ०८१/०८२ 

  

४ प्रत ियालय तनिाणण (४ वटा) 
भवन  था 
शहरी 
ववकास  

नयाुँ 

ठाुँट, 

ग्वात खोला 
 था 
रुगापानी, 
केशररपाल, 

लाहा मलपु 
टोल 

२०० १२०००००   √ ०८१/०८२ 
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ि.सं. योजना /काययिमको  नाम  उपक्षेत्र  

योजना/ 
काययिमको  

प्रकार  

टोि/स्थान 

अनुमातनत 
िाभाजन्वत 

घरधुरी  

अनुमातनत 
िागत रकम 

(माग 

गररएको) 

श्रोत प्राप्त हुनसक्ने 
सम्भाषवत तनकाय 

प्रस्ताषवत 
आ.व. कैक्रफयत 

वडा 
शसशिगंबाट 

वडा 
शसशिगं 
वाहेक 
(न.पा., 
प्रदेि, 

संघ र 
अन्य) 

५ हेली प्याड तनिाणण (२ वटा) 
भवन  था 
शहरी 
ववकास  

नयाुँ 

ठाुँट, 

केसररपाल 
(लािािौर) 
टोल 

३०० ४०००००   √ ०८२/०८३ 

  

षवधुततकरर् तथा उजाय  

१ 
मिल स्थापना ( ेल पेल्न े था 
आटा वपस्न े) 

ववधुत करण 
 था उजाण  नयाुँ नारायण 

टोल 
४२ ६०००००   √ ०७९/०८० 

  

२ 
िट्टे खोलावाट लिु जलववद्यु  
योजना 

ववधुत करण 
 था उजाण  नयाुँ लाहा मलपु 

टोल 
५३ १२००००००   √ ०८२/०८३ 

  

जम्मा अनुमातनत बजेट ९०६३०००० 
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४. वन, वातावरण तथा ववपद व्यवस्थापन 

ि.सं. योजना /काययिमको  नाम  उपक्षेत्र  

योजना/ 
काययिमको  

प्रकार  

टोि/स्थान 

अनुमातनत 
िाभाजन्वत 

घरधुरी  

अनुमातनत 
िागत 
रकम 
(माग 

गररएको) 

श्रोत प्राप्त हुनसक्ने 
सम्भाषवत तनकाय 

प्रस्ताषवत 
आ.व. कैक्रफयत 

वडा 
शसशिगंबाट 

वडा 
शसशिगं 
वाहेक 
(न.पा., 

प्रदेि, संघ 
र अन्य) 

वन तथा भ ुसरंक्षर् 

१ 
वैकत्ल्पक सधुाररयको िलुो तनिाणण 
 ामलि  

वन  था भु 
सिंरिण 

नयाुँ  

ग्वात खोला 
 था 
रुगापानी 
टोल 

५८ २०००००   √ ०७८/०७९ 

INF सस्था 
सिंग सिन्वय 
गने 

२ नारायण वस् ी जोखखि  न्युतनकरण 
वन  था भु 
सिंरिण 

नयाुँ  नारायण 

टोल 
४२ ५०००००   √ ०७९/०८० 

  

३ वहु उद्देत्श्यय नसणरी  स्थापना  वन  था भु 
सिंरिण 

नयाुँ  

कुलदेव,  

नारायण, 

लाहा मलपु 
टोल 

१५६ ६०००००   √ ०७९/०८० 

  

४ 
वन जङल र खामल जग्गािा बिृा 
रोपन कायणक्रि 

वन  था भु 
सिंरिण 

नयाुँ  त न ला 
टोल 

२९ २००००   √ ०८०/०८१ 
  

५ धारा पारी पट्टीको पदहरो  तनयन्त्रण  
वन  था भु 
सिंरिण 

नयाुँ  ठाुँट टोल २८ १०००००   √ ०८०/०८१ 
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ि.सं. योजना /काययिमको  नाम  उपक्षेत्र  

योजना/ 
काययिमको  

प्रकार  

टोि/स्थान 

अनुमातनत 
िाभाजन्वत 

घरधुरी  

अनुमातनत 
िागत 
रकम 
(माग 

गररएको) 

श्रोत प्राप्त हुनसक्ने 
सम्भाषवत तनकाय 

प्रस्ताषवत 
आ.व. कैक्रफयत 

वडा 
शसशिगंबाट 

वडा 
शसशिगं 
वाहेक 
(न.पा., 

प्रदेि, संघ 
र अन्य) 

६ 
खोलीमभड वाढी पदहरो  तनयन्त्रण ( 
ग्याववन बकस र बिृारापण) 

वन  था भु 
सिंरिण 

नयाुँ  कुलदेव 

टोल  
६१ ८०००००   √ ०८०/०८१ 

  

७ 
सल्ले पाटा सािुदातयक वनिा 
बिृारोपण 

वन  था भु 
सिंरिण 

नयाुँ  नारायण 

टोल 
४२ ४०००००   √ ०८०/०८१ 

  

८ सािुदातयक  वन सिंरिण  र बिृारोपण 
वन  था भु 
सिंरिण 

क्रिाग   ठाुँट टोल ३५ २०००००   √ ०८०/०८१ 
  

९ खौला खोला  भ ुसिरिन योजना वन  था भु 
सिंरिण 

नयाुँ  केशररपाल 

टोल 
४४ २२००००   √ ०८०/०८१ 

  

१० 
िालदेव सा.व. िा बिृारोपण र खसुण 
िाुँस सिंरिण  

वन  था भु 
सिंरिण 

नयाुँ  लाहा मलपु 
टोल 

५३ ५००००   √ ०८०/०८१ 
  

११ खार वाढी पदहरो  तनयन्त्रण  
वन  था भु 
सिंरिण 

नयाुँ  
 नारायण 
(खार 
वाढी) टोल 

३० ५०००००   √ ०८१/०८२ 

  

१२ 
उच्ि सागु वाढी पदहरो  तनयन्त्रण   था 
बिृारोपण 

वन  था भु 
सिंरिण 

नयाुँ  नारायण 

टोल 
१२ २०००००   √ ०८१/०८२ 
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ि.सं. योजना /काययिमको  नाम  उपक्षेत्र  

योजना/ 
काययिमको  

प्रकार  

टोि/स्थान 

अनुमातनत 
िाभाजन्वत 

घरधुरी  

अनुमातनत 
िागत 
रकम 
(माग 

गररएको) 

श्रोत प्राप्त हुनसक्ने 
सम्भाषवत तनकाय 

प्रस्ताषवत 
आ.व. कैक्रफयत 

वडा 
शसशिगंबाट 

वडा 
शसशिगं 
वाहेक 
(न.पा., 

प्रदेि, संघ 
र अन्य) 

१३ पदहरो  भयको ठाउिा  बिृा रोपन गने 
वन  था भु 
सिंरिण 

नयाुँ  त न ला 
टोल 

२९ १०००००   √ ०८१/०८२ 
  

१४ दहिनदी, िट्टेखोला भ ूसिंरिण 
वन  था भु 
सिंरिण 

नयाुँ  लाहा मलपु 
टोल 

३५ ५०००००   √ ०८१/०८२ 
  

फोहोर मैिा व्यवस्थापन  

१ 
सरसफाइ  था फोहर ब्यबस्थापन 
कायणक्रि 

फोहोर िैला 
व्यवस्थापन  

नयाुँ केशररपाल  

टोल 
४४ २०००० √   ०७९/०८० 

  

२ 
फोहोरिैला ब्यब्स्थापनको लाचग 
सािान सहयोग 

फोहोर िैला 
व्यवस्थापन  

नयाुँ त न ला  
टोल 

२९ ५०००० √   ०८०/०८१ 
  

३ 
फोहोर  सिंकलनको  को  लाचग कन्टेनर 
को  व्यवस्था 

फोहोर िैला 
व्यवस्थापन  

नयाुँ लाहा मलपु  

टोल 
५३ १००००० √ √ ०८१/०८२ 

  

जिाधार संरक्षर्  

१ 

गाउुँको  जोखखि  तनयन्त्रण (गाउुँ  िाचथ 
पदहरो जान ेसिंभावनाले गाउुँ  जोखखि 
भएको ) 

जलाधार 

सिंरिण  
नयाुँ   १५ ५०००००   √ ०८०/०८१ 

  

जिवायु पररवतयन अनुकुिन  
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ि.सं. योजना /काययिमको  नाम  उपक्षेत्र  

योजना/ 
काययिमको  

प्रकार  

टोि/स्थान 

अनुमातनत 
िाभाजन्वत 

घरधुरी  

अनुमातनत 
िागत 
रकम 
(माग 

गररएको) 

श्रोत प्राप्त हुनसक्ने 
सम्भाषवत तनकाय 

प्रस्ताषवत 
आ.व. कैक्रफयत 

वडा 
शसशिगंबाट 

वडा 
शसशिगं 
वाहेक 
(न.पा., 

प्रदेि, संघ 
र अन्य) 

१ 
जलवायु अनुकुलन र खडरेी सहन 
सक्न ेबीउ ववजन सहयोग 

जलवायु 

पररव णन 
अनुकुलन  

नयाुँ 
केशररपाल,  

लाहा मलपु  

टोल 

९७ १२००००   √ ०७८/०७९ 

INF सस्था 
सिंग सिन्वय 
गने 

२ 
ववपद ब्यबस्थापन सम्बत्न्ध जनि ेना 
कायणक्रि 

जलवायु 

पररव णन 
अनुकुलन  

िि ा 
ववकास  

त न ला 
टोल 

२९ ५०००० √ √ ०७८/०७९ 

INF सस्था 
सिंग सिन्वय 
गने 

३ 
आप कामलन आगलाचग ब्यबस्थापनको 
लाचग ३०० मि पाइप िाग 

जलवायु 

पररव णन 
अनुकुलन  

नयाुँ केशररपाल  

टोल 
४४ ५०००० √   ०७९/०८० 

  

जम्मा अनुमातनत बजेट 
    ५२८००००         
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५. संस्थागत ववकास, सजशासन र सेवा प्रवाह 

ि.सं. योजना /काययिमको  नाम  उपक्षेत्र  

योजना/ 
काययिमको  

प्रकार  

टोि/स्थान 

अनुमातनत 
िाभाजन्वत 

घरधुरी  

अनुमातनत 
िागत 
रकम 
(माग 

गररएको) 

श्रोत प्राप्त हुनसक्ने 
सम्भाषवत तनकाय 

प्रस्ताषवत 
आ.व. कैक्रफयत 

वडा 
शसशिगंबाट 

वडा 
शसशिगं 
वाहेक 
(न.पा., 
प्रदेि, संघ 
र अन्य) 

ऐन  कानुन तजुयमा  

१ 

मशसा  तनयन्त्रण र छाउपडड 

तनयन्त्रण र सरसफाइ सम्बत्न्ध 
वडािा तनत  बनाइ लागु गने 

ऐन  कानुन 
 जुणिा  

सुधार  त न ला टोल  ३२४   √   ०७८/०७९ 

  

२ कृवष बस् ुको स्थातनय िलु्य  ोक्ने 
ऐन  कानुन 
 जुणिा  

सुधार  
ग्वात खोला  था 
रुगापानी टोल 

३२४     √ ०७९/०८० 
  

३ 

जाड रक्सी ,  छौपडड र सरसफाइ 
तनयन्त्रण सम्बन्धी  वडा स् ररय 

तनत  बनाइ लागु गने 

ऐन  कानुन 
 जुणिा  

नयाुँ ग्वात खोला  था 
रुगापानी टोल 

३२४ १०००० √   ०७९/०८० 

  

संस्थागत षवकास  

४ 
स्वास््य सिंस्थािा प्रयाप्  औषचध 
वदृ्चध  गने  

सिंस्थाग  
ववकास  

आचथणक 
सहयोग  

त न ला, केशररपाल, 

लाहा मलपु टोल  
१२६ १००००० √   ०७८/०७९ 

  

५ स्वयिंसेववका मिलान गने 
सिंस्थाग  
ववकास  

आचथणक 
सहयोग  

ग्वात खोला  था 
रुगापानी, त न ला 
टोल  

५८ ३०००० √   ०७८/०७९ 
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ि.सं. योजना /काययिमको  नाम  उपक्षेत्र  

योजना/ 
काययिमको  

प्रकार  

टोि/स्थान 

अनुमातनत 
िाभाजन्वत 

घरधुरी  

अनुमातनत 
िागत 
रकम 
(माग 

गररएको) 

श्रोत प्राप्त हुनसक्ने 
सम्भाषवत तनकाय 

प्रस्ताषवत 
आ.व. कैक्रफयत 

वडा 
शसशिगंबाट 

वडा 
शसशिगं 
वाहेक 
(न.पा., 
प्रदेि, संघ 
र अन्य) 

६ 

टोल  ववकास सिंस्थाले बाल वववाह रो 
क्न नीत  तनिाणण गरर ववद्यालय 
बाल क्लब लाई पररिालन गने 

सिंस्थाग  
ववकास  

आचथणक 
सहयोग  

लाहा मलपु टोल  ५३ ५०००० √   ०७८/०७९ 

  

७ 
टोल  ववकास सिंस्थालाई  ामलि,  

आचथणक र सािान सहयोग 

सिंस्थाग  
ववकास  

 ामलि 
गोठठी  

कुलदेव,नारायण,ठाुँट, 

त न ला, 
ग्वात खोला, 
केशररपाल, लाहा 
मलपु टोल  

२८४ ३७०००० √   ०७९/०८० 

  

८ िटना द ाण फारि अमभिुखखकरण 
सिंस्थाग  
ववकास  

 ामलि 
गोठठी  सब ै सा  टोल २० २०००० √   ०७९/०८० 

  

जम्मा अनुमातनत बजेट   ५८००००         

*उदाहरण : सेवा,क्रक्रयाकलाप , कायाक्रम,सचंालन भैरहेका योजना, नयााँ, ममात आदद 
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भाग ६ 

वडा षवकास योजनाको कायायन्वयन, 

अनुगमन तथा मुल्यांकन 

(Implementation, Monitoring and Evaluation of 

Ward Development Plan)
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भाग ६  

वडा ववकास योजनाको कायाुन्वयन, अनजगमन तथा मजल्यांकन 
(Implementation, Monitoring and Evaluation of Ward Development Plan) 

 

६.१ वडा ववकास योजनाको कायाुन्वयन  

टोल स्तरमा छलफल भइ टोल ववकास ससं्था माफा त तयार भएका टोल ववकास प्रस्तावनाहरु तथा टोल भेलामा छुटेका 
बबर्षयवस्तुहरुलाई वडास्तरको भेलामा समाविे गरेर छलफल गरी वडा ववकास योजना तयार गररनेछ । भसभमत केदह वर्षाको 
लागग तयार गररएको वडा ववकास योजनाबाट र हरेक वर्षा वडामा सकंलन हुने टोल ववकास प्रस्तावहरु बीच छलफल तथा 
प्राथभमकीकरण गरर गाउाँ /नगर पाभलकामा वडाको वावर्षाक कायाक्रममा समावेि गरर पठाईन्छ । यसरी हरेक वर्षा वडा बाट 
प्राप्त योजना तथा कायाकम गाउाँ /नगर सभा बाट पाररत हुनेछ र कायाान्वयन गररनेछ । 

यसरी वडा ववकास योजना तयार गदाा वडाल ेआफ्नो बजेटले गना नसक्रकन ेयोजनाहरुको सुची तयार गरर आगथाक तथा 
प्राववगधक सहयोगको लागग गाउाँ /नगर पाभलकामा पठाइनेछ र साथ ैवडास्तर भेला बाट भसफाररस  भई  आएका  योजना  
तथा कायाक्रमलाई संघ तथा प्रदेिमा तथा ववकास  साझेदार  ननकायमा पनन सहयोगको लागग माग गनेछ । 

वडाबाट प्राप्त वडा ववकास योजना गाउाँ /नगरपाभलकाको सभाबाट स्वीकृत गनेछ । यसरी स्वीकृत भैसकेपनछ वडा ववकास 
योजनाको कायाान्वयनको ष्जम्मा वडा कायाालयको हुनेछ । र वडा ववकास सभमनतले वडा ववकास योजना कायाान्वयन गने 
नेततृ्व बहन गनेछ । वडा ववकास योजना कायाान्वयन गने क्रममा वडा ववकास सभमनतले टोल ववकास ससं्था, उपभोक्ता 
सभमनत, समुह तथा बबभभन्न ववकासका साझेदारहरुसंग समन्वय गरर काया गनेछ । वडा ववकास योजना अन्तगातका 
योजनाहरु कायान्वयन सम्बन्धमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४; सावाजननक िररद ऐन, २०६३; स्थानीय तहको 
िररद ननयमावली, आगथाक कायाववगध ऐन तथा ववर्षयगत नीनत, ऐन, ननयम तथा कायाववगध अनुसार नै हुनेछ । 
वडा ववकास सभमनतले वडा भभत्र संचाभलत योजनाहरुको कायान्वयनमा स्थानीय स्रोत, साधन तथा भसपको अगधकतम प्रयोग 
गना स्थानीय टोल ववकास संस्था, समुहहरुलाई आफ्नो आफ्नो स्थानबाट सहयोग गना प्रोत्सादहत गनेछ । टोलको ववकासको 
लागग ववकासका कायाहरु सचंालन गना ववकासका साझेदारहरुको मुख्य प्रविे बबन्द ुनै टोल ववकास ससं्था भएकोले अन्य 
गैरसरकारी  सघं -ससं्था, समदुाय मा आधाररत संस्थाहरु संगसंगै वडा ववकास सभमनतले बबिेर्ष गरर टोल ववकास ससं्था 
संग पनन समन्वय गरर योजना कायान्वयनलाई आगाडी बढाउन ेछ । साथ ैवडाल ेटोल मा कुनै जनचतेनामूलक अभभयान 
चलाउनु परेमा टोल ववकास ससं्था माफा त नै कायाक्रम सचंालन गनेछ । वडाको लागग टोल ववकास ससं्था हरेक ववकासमलूक 
कायाको लागग वडाको सहयोगी ननकायको रुपमा हुनेछ । 
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६.२ कायाुन्वयन तामलका 

यस वडा ववकास योजनाको कायाणन्वयन नगरपामलकाको बाषीक योजना कायाणन्वयन प्रकृया िाफण   हुनेछ । त्यसलेै वडाले 
बाषीक स्वीकृ  योजना  था कायणक्रिको प्रभावकारी कायाणन्वयन र ब्यबस्थापनको लाचग कुन काि कदहले शुरु गने र कदहले 
सम्पन्न गने सिय अवधी सदह   ोककएको योजना कायाणन्वयन कायण ामलका बनाई कायण गरीनछे । 
ताशिका १३ योजनाको कायाुन्वयन तामलका ढांचा 

ि.स. योजनाको नाम बजेि (रु.) योजना शजरुवात 
गने 

सम्पन्न गनजपुने 
अवर्ध 

ष्जम्मेवारी उपलष्धध 

१.             

              

       

स्रोत: स्थानीय तहको योजना तजुामा ददग्दिान - २०७५ 

६.३ अनजगमन तथा मजल्याकंन 
वडा ववकास योजनाका स्वीकृत योजना तथा कायाक्रम कायाान्वन पचचात अनुगमन तथा मुल्याकंन गररनेछ । वडाले योजना 
तथा कायाक्रमको कायाान्वनबाट लक्षक्षत ्उद्देचय प्राप्त गना सफल भयो क्रक भएन, अपेक्षक्षत वगा तथा समुहलाई फाइदा पुग्यो 
क्रक पुगेन जस्ता कुराहरुको बबचलेर्षण गना उक्त योजना तथा कायाक्रमको अनुगमन तथा मुल्यांकन गनेछ । योजना तथा 
कायाक्रमको अनुगमन तथा मुल्याकंन कायान्वयन चरण तथा कायान्वयन समाष्प्त पनछ पनन गना सक्रकनेछ । वडा बाट 
संचालन हुने योजनाहरुको हकमा वडा स्तरीय अनुगमन सभमनत, उपभोक्ता सभमनत तथा टोल ववकास संस्था हरु संग 
समन्वय गरर अनुगमन तथा मुल्यांकन हुनेछ । 

 िुख्य या: वडा ववकास योजनाको अनुगिन  था िुल्यािंकन त न  हिा गररनेछ । 

क) सिुदाय स् ररय  (टोल ववकास सिंस्था िाफण  ) 

ख) वडा स् ररय  

ग) पामलका स् ररय 

यसको अत ररक्   ेश्रो पि िाफण   नागररक सिाज सिे को सहभाचग ािा अनुगिन  था िुल्यािंकन हुनेछ । कुनै पररयोजना 

िाफण   सिंिाली  योजनाहरुको अनुगिन  था िुल्यािंकन सम्बत्न्ध  पररयोजनाको बबचध र प्रकक्रया अनुसार हुनेछ । यद्पी 

सब ैखाल ेसम्बत्न्ध  योजना  था कक्रयाकलापहरुको अनुगिन  था िुल्यािंकनिा टोल ववकास सिंस्थाको सहभाचग ा रहनेछ 

। 

क) समुदाय स्तररय (टोि षवकास संस्था माफय त) अनजगमन तथा मलु्यांकन   
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टोल ववकास संस्था सचंालन (गठन तथा पररचालन) कायाबबगध, २०७७ अनुसार हरेक वडामा टोल ववकास ससं्था गठन भैसकेपनछ तथा 

उक्त कायाववगधमा उल्लेि भएबमोष्जम ववकास ननमााणका योजनाहरुको सुपररवेक्षण तथा अनुगमनमा सहयोग गनेछ । त्यसैले टोल 

ववकास संस्थाल ेउपभोक्ता सभमनत माफा त सचंालन भएका योजनाहरुको अनुगमन गरर सो को भसफाररस सदहत प्रगनत प्रनतवेदन वडा 

सभमनत समक्ष पेि गनेछ र वडा सभमनतले उक्त प्रगती प्रनतवदेन तथा भसफाररसको आधारमा योजना कायानवन तथा योजना ननमााण 

सम्पन्न पचचातका क्रक्रयाकलापलाई अगाडी बढाउनेछ । यसरी टोल ववकास संस्थालाई अपनत्व महसुि गराउन तथा संस्थागत रुपमा 

ववकास गराउन वडाले टोल ववकास संस्थालाई स्थानीय ववकास प्रक्रक्रयामा समावेि गराउनेछ । 

ख) वडा स्तररय अनजगमन तथा मुल्याकंन   

अनुगिन  था िुल्यािंकनले योजनाका बाषीक कक्रयाकलापहरूको स्थलग  अनुगिन गरी सल्लाह, ससुझाव ददनछे भन े
िौिासीक, बाषीक प्रगत  प्रत बेदन, समििा गोठठी, काणयशाला िाफण   वडा ववकास योजनाको समििा गरी पुनरावलोकन गनण 
सहयोग गने छ ।  

वडास्तरीय अनुगमन सभमनतले वडा क्षते्र भभत्र सचंालन भएका योजनाको लागत, पररमाण, समय भसमा र गुणस्तरको 
आधारमा अनुगमन गरर आवचयक पषृ्ठपोर्षण प्रदान गदाछन ्। योजनाको अनुगमन गदाा सभमनतले  स्थलगत अवलोकन, 
लक्षक्षत समूह तथा मुख्य जानकार व्यष्क्त संग अन्तरवाताा, लाभाष्न्वत वगा तथा सरोकारवाला संगको कुराकानी, लक्ष्य र 
प्रगनतको ननयभमत लेिाजोिा, सावाजननक सनुुवाई तथा सावाजननक परीक्षण, लाभाष्न्वत वगा नक्िाङ्कन, प्राववगधक परीक्षण, 
प्रगनत प्रनतवेदन तयारी र छलफल जस्ता ववगधहरु अनुगमन प्रक्रक्रयामा प्रयोग गना सक्रकने छन ्। 

स्थानीय तहको योजना तजुामा ददग्दिान २०७५ (नमुना ) मा उल्लेि भए अनुसार वडा स्तरको योजनाको अनुगमन सभमनतमा 
वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा ननम्न सदस्यहरु हुनेछन र सो बाहेक वडाले आवचयकता भएमा अन्य कमाचारीलाई पनन 
आमन्त्रण गना सक्रकनेछ । 

क) वडा अध्यक्ष              संयोजक 

ि) वडा सदस्यहरु             सदस्य 

ग) वडा सगचव               सदस्य सगचव 

वडा स्तरको यस सभमतील ेगाउाँ /नगर पाभलका स्तरीय अनुगमन तथा सुपररवेक्षण सभमनतलाई योजना अनुगमन गदाा 
देखिएका ववर्षयका बारेमा पनन जानकारी उपलब्ध गराउन ेछन ्। 

ग) पाशिका स्तरीय अनुगमन तथा मुल्यांकन 

गाउुँपामलका  कायणपामलका  था बबषयग  समित  र गाउुँपामलका स् रीय अनुगिन  था सुपरीबेिण समित हरूले उक्त्त 
बबषयग  िते्र अनुसार वडा ववकास योजनाको लक्ष्य, उदेश्यको प्रात्प् को अबस्था, सिाबेश भएका बाषीक िेत्रग  
कक्रयाकलापहरूको कायाणन्वयनको अबस्थाको अनुगिन  था िुल्याकिं न सदह  पुनरावलोकनको लागी सल्लाह  था सुझाव 
ददनेछ । वडा  था टोलिा भएका कृयाकलापहरूको स्थलग  अवलोकन, लक्षि  सिहू  था िुख्य जानकार व्यत्क् सिंग 
अन् रवा ाण, लाभात्न्व  वगण  था सरोकारवाला सिंगको कुराकानी, लक्ष्य र प्रगत को तनयमि  लेखाजोखा, सावणजतनक सुनुवाई 
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 था सावणजतनक परीिण, लाभात्न्व  वगण नक्शाड.कन, प्राववचधक परीिण, प्रगत  प्रत वेदन  यारी र छलफल जस् ा ववचधहरु 
अनुगिन  था िुल्यािंकन प्रकक्रयािा प्रयोग गनण सक्नेछन ्। कायाणन्वयनको अबस्थाको समििा गनेछ ।  

वडा ववकास समित ले यस वडा ववकास योजनाको बावषणक रुपिा  ोककएको उद्देश्य, लक्ष्य  था  य गररएका योजना÷
कृयाकलापहरुको कायाणन्वयनको अबस्थाको समििा गनेछ । साथ ै३ वषण पश्िा  ्िध्यावचध  था ५ बषण पुरा भए पश्िा  ्
अत्न् ि िुल्यािंकन गररनेछ । 

६.५ श्रोत अनजमान तथा प्रिेपण 

वडा ववकास योजना कायाान्वयनको लागग संघ, प्रदेि, नगरपाभलका प्राप्त लगानी तथा ववकास साझेदार- गैसस, समुदायमा आधाररत 

संस्था, टोल ववकास संस्था/समुदाय लगायत ननष्ज क्षते्रको लगानी समेत प्रक्षपेण गररएको छ । यस नगरपामलका वडा निं. ७ िा 
बबग िा नगरपामलकाबाट प्राप्  मसमलिंगको बजेट, अन्य ववकास तनिाणण िाफण   नगरपामलका, प्रदेश, सिंतिय सरकार र अन्य 
सिंिसस्थाबाट कायणक्रि बाफ को सहयोगलाई आधार िानेर स्रो  अनुिान  था प्रिेपण गरीएको छ । वडा ववकास योजना 
कायाणन्वयन गनण तनधाणरर  गररएका योजना  था कायणक्रिहरु वडाले प्राप्  गने मसमलिंग बजेट, नगरपामलका, सिंि र प्रदेशबाट 
प्राप्  हुने सबखैाले ववकास िाफण  का अनुदान  था ववकास साझेदार र गैसस  था सिुदायिा आधारर  सिंस्था र सिुदाय 
एविं नीत्ज िते्रको लगानी सिे  प्रिेपण गरी योजनाको लाचग उपलब्ध अनुिातन  स्रो  तनधाणरण र योजना कायाणन्वयनका 
लाचग देहायअनुसार स्रो  प्रिपेण गररएको छ । योजना को वावषणक प्रक्षेपण गदाण आ.व. ०७७/०७८ लाई आधार िानेर १०% 
बढाएर दहसाब गररएको छ । वडा ववकास योजना कायाान्वयनको लागग सम्भाब्य श्रोत अनुमान तथा प्रक्षपेण ननम्न ताभलकामा 
ददईएको छ । 

ताशिका १४ आ. व. अनजसार वावषकु प्रिेपण 

ि.स. बजेट श्रोत 
आ.व. 

२०७७/०७८ 
आ.व. 

२०७८/०७९ 
आ.व. 

२०७९/०८० 
आ.व. 

२०८०/०८१ 
आ.व. 

२०८१/०८२ 
आ.व. 

२०८/०८२ जम्मा रकम 

रकम रकम रकम रकम रकम रकम 

१ वडा बजेट ५५००००० ६०५०००० ६६५५००० ७३२०५०० ८०५२५५० ८८५७८०५ ३६९३५८५५ 

२ नगरपामलका 
बजेट ३५०००० ३८५००० ४२३५०० ४६५८५० ५१२४३५ ५६३६७९ २३५०४६४ 

४ 

प्रदेश 
( टबन्धन 
को लाचग) 
बजेट  

९००००० ९९०००० १०८९००० ११९७९०० १३१७६९० १४४९४५९ ६०४४०४९ 

५ िुख्य ित्न्त्र 
बजेट ४०००००० ४४००००० ४८४०००० ५३२४००० ५८५६४०० ६४४२०४० २६८६२४४० 

६ 
प्रधानित्न्त्र 
रोजगार 
बजेट 

८००००० ८८०००० ९६८००० १०६४८०० ११७१२८० १२८८४०८ ५३७२४८८ 

७ त्जल्ला वन 
बजेट २५००००० २७५०००० ३०२५००० ३३२७५०० ३६६०२५० ४०२६२७५ १६७८९०२५ 
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ि.स. बजेट श्रोत 
आ.व. 

२०७७/०७८ 
आ.व. 

२०७८/०७९ 
आ.व. 

२०७९/०८० 
आ.व. 

२०८०/०८१ 
आ.व. 

२०८१/०८२ 
आ.व. 

२०८/०८२ जम्मा रकम 

रकम रकम रकम रकम रकम रकम 

८ 

त्जल्ला 
खा.पा. 
कायाणलय 
(बो ा ख.पा.) 
बजेट 

५५००००० ६०५०००० ६६५५००० ७३२०५०० ८०५२५५० ८८५७८०५ ३६९३५८५५ 

  कुि रकम रु. १९५५०००० २१५०५००० २३६५५५०० २६०२१०५० २८६२३१५५ ३१४८५४७१ १३१२९०१७६ 

 

सिग्रिा प्रस् ावव  वडा मसमलिंग मभत्रका र बादहरका योजना  था कृयाकलापहरु सिंिालन गनण अनुिातन  बजटे रु. 
१३,१६,०४,००० ( ेह्र करोड सोह्र लाख िार हजार) प्रस् ावव  गररएको छ । ग  आ. ब. २०७७/७८ िा यस वडािा ववमभन्न 
श्रो / तनकाय सदह  सिंिाली  योजना  था कायणक्रिको लाचग छुट्याइएको बजेट दहसाब गदाण जम्िा कररब रु. १,९५,५०,००० 
(एक करोड पिंिान्न्बे लाख पिास हजार प्रस् ावव  गररएको देखखन्छ । यस दहसाबले आगािी ५ बषणिा कररब रु १३,१२,९०,१७६ 
( ेरह  करोड बाहण लाख नब्बे हजार एक सय छेहत्तर) जुट्न सक्न ेदेखखन्छ । प्रस् ावव  गररएका सम्पुणण योजना  था 
कक्रयाकलापहरु सिंिालनाथण अपुग हुने बजेट (कररब रु. ३,१३,८२५ ( ीन लाख  ेह्र हजार आठ सय पच्िीस) श्रो  ब्यबस्थापनको 
लाचग ववमभन्न सरकारी  था गैह्र सरकारी तनकायसिंग सिन्वय बढाउनु पने देखखन्छ । 
६.६ श्रोत पररचालन रणनीतत 

वडा ववकास योजना कायाान्वयनको लागग आवचयक अपुग श्रोत पररचालनको लागग ननम्न रणनीनत बनाईनेछ । 

● आन्तररक राजस्वको दायारा बढाउन े  
● आम्दानी बढाउनको लागग सम्भावना भएका क्षेत्रहरु जस्तै: जडडबुटी, िननज आददको अनुसन्धान गने 
● गाउाँ /नगर पाभलका संग समन्वय गने 
● ववकास साझदेार संग समन्वय गने 
● ननष्ज क्षेत्र संग सहकायाको लागग साझेदारी गने 
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अनजसूचीहरू 
 

अनुसूची १: वडामा रहेका पजवाुधारहरुको वववरण  

ि.सं.   नाम स्थान /टोि 

१ िहादेव ित्न्दर ठाुँट टोल  

२ बबस्दारे ित्न्दर ठाुँट टोल 

३  िस्ट ित्न्दर ठाुँट टोल 

४ िोडािउल ित्न्दर ठाुँट टोल 

५ पुनलेख ित्न्दर ग्वात खोला टोल 

६ िरपुरो िस्ट ित्न्दर त न ल्ला टोल 

७ िस्ट ित्न्दर  कुलदेव टोल 

८ कुलदेव ित्न्दर  कुलदेव टोल 

९ लाग्ना नेपाल टेमलकि भवन कुलदेव टोल 

१० िहादेव ित्न्दर नारायण टोल 

११ केसरीपाल ित्न्दर नारायण टोल 

१२ लुत्म्बनी ित्न्दर नारायण टोल ववकास सिंस्था 
१३ पशु सेवा कायाणलय, जुम्ला  केसरीपाल टोल 

१४ श्री नेरा िा.बब., िामलकाबो ा  लाहामलपू टोल 

१५ श्री िामलका आधारभ ु ववद्यालय ग्वात खोला रुिापानी टोल 

१६ देवी िौर आधारभू  बबद्यालय  ठाुँट टोल 

१७ झुलानी बाल ववकास केन्र लाहामलपू टोल 

१८ खोले ित्न्दर लाहामलपू टोल 

१९ भासा सागे ित्न्दर लाहामलपू टोल 

२० िातन िहादेव ित्न्दर लाहामलपू टोल 

२१ भालदेव भुवानी ित्न्दर लाहामलपू टोल 

२२ स्वास््य िौकी  लाहामलपू टोल 

२३ पानी िट्ट  

लाहामलपू टोल (४ वटा), नारायण टोल (९ वटा) र ठाुँट 
टोल (३ वटा)  

२४ बाबाको आशीवाणद धिणशाला  नारायण टोल 

२५ िडापोल्ना धिणशाला लाहामलपू टोल  

२६ त्जउिाट धिणशाला ठाुँट टोल  
२७ वडा कायाणलय लाहामलपू टोल 

२८ मसयाुँला झोलुिंगे पुल लाहामलपू टोल 

२९ धप्के िस पुल  लाहामलपू टोल 
३० लाग्न टेमलकि टावर  कुलदेब टोल 

३१ िट्टेखोला लिु जल बबधु  (२५ ककलो वाट ) लाहामलपू टोल 

३२ रो  नौिुली लिु जलबबधु  (९० ककलो वाट) नारायण टोल 
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ि.सं.   नाम स्थान /टोि 

३३ सडक (किं कक्रट-९०० मिटर)  कुलदेब टोल 

३४  

सडक (कच्िी-५८४५ मिटर) 

पुनेरादेखी खउला खोला सम्ि  ल्लो बाटो -५०० मिटर , 
पुनेरादेखी डालारुख िोक सम्ि-४०० मिटर , पुनेरादेखी 
पीडओेखर सम्ि -३४५ मिटर, पुनेरादेखी गज्जा सम्ि-८०० 
मिटर, लाह बस् ी/खादपानी राजिागण देखख धप्के सम्ि -
१००० मिटर, िेल बबसौनाबा  राि बहादरुको िर सम्ि -
७०० मिटर, झलुानी लात्ल्बरे बुद्धको िर देखख नररिान 
बुढाको िर सम्ि-२०० मिटर, ग्वा ीखोला बस् ी गोबबन्द 
राव को िर देखख सुदणल बुढाको िर सम्ि -१५०० मिटर, 
िुकेनी बस् ी परलाल बुढाको िर देखख बल बहादरु 
राव को िरसम्ि -३०० मिटर, त्जयाबस् ी रण बहादरु 
राव को िर देखख बबज्काली राव को िर सम्ि-१०० मिटर      

३५ आिी/ रेन्जर पोस्ट  ठाुँट टोल ववकास सिंस्था 
३६ अत रक्  हुलाक  लाहामलपू  टोल ववकास सिंस्था 

 

अनुसूची २: वडामा रहेका समुदाय स्तरका समजह तथा क्िबहरुको षववरर् 

ि.स.ं समजह/क्िबहरुको नाम ठेगाना / िोल कैक्रफयत 

१ िदहला बहूदेशीय सहकारी सिंस्था  ७ वटै टोल   

२ िदहला ववकास सिंस्था  ७ वटै टोल   

३ नौलो ववकास सिंस्था ७ वटै टोल  

४ िहादेव फलफुल कृवष सिुह कुलदेव टोल   

५ त्जउिाट कृवष सिुह  ठाुँट टोल   रारा तनकुन्ज मभत्र को 
वन  

६ त्जउिाट िध्यव ी सािुदातयक वन सिुह  ठाुँट टोल   रारा तनकुन्ज मभत्र को 
वन  

७ भाडापाल्  सािदुातयक वन सिुह  कुलदेव टोल रारा तनकुन्ज मभत्र को 
वन  

८ सल्लीपाटा नारायण टोल  रारा तनकुन्ज मभत्र को 
वन 

९ िालदेव सािुदातयक वन सिुह  लाहामलपू टोल   त्जल्ला वन कायाणलय 
अन् गण  को वन  
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अनुसूची ३: योजना प्राथशमक्रककरर्को आधारहरू तथा स्कोररङ तथा आयोजनाको प्राथशमकतािम तनधायरर् 
फाराम 

क) योजना प्राथशमक्रककरर्को आधारहरू तथा स्कोररङ  

ि.स. षविय स्कोर 

१ गररबी तनवारणिा प्रत्यि योगदान पुग्ने २० 

  
  
  

 प्रत्यि योगदान पुरयाउने  २० 

अप्रत्यि योगदान पुरयाउने  १० 

 टस्थ  ५ 

२ उत्पादनिलूक र तछटो प्रत फल प्राप्  गनण सककन े  १५ 

  
  
  

िाल ुआ.व.िा नै सम्पन्न हुने १५ 

आगािी आ.व.िा सम्पन्न हुने  १० 

अन्य  ५ 

३ आम्दानी र रोजगार वदृ्चध गने  १५ 

  
  
  

 प्रत्यि योगदान पु¥याउन े १५ 

अप्रत्यि योगदान पु¥याउन े ७.५ 

 टस्थ  ० 

४ लाग  सहभाचग ा जुट्ने  १५ 

  
  
  
  

५०% वा सो भन्दा बढी सहभाचग ा हुने  १५ 

२०–५०% वा सो भन्दा बढी सहभाचग ा हुने  १० 

२०% सम्ि लाग  सहभाचग ा हुने  ५ 

लाग  सहभाचग ा नहुने  ० 

५ स्थानीय स्रो , साधन र सीपको प्रयोग हुने  १० 

  
  
  

आवश्यक पने स्रो  साधन स्थानीय  हिा उपलब्ध हुने  १० 

आवश्यक पने ५०% सम्ि स्रो  साधन स्थानीय  हिा उपलब्ध हुने  ७.५  

अन्य  ५ 

६  सिावशेी ववकासिा योगदान पुरयाउने   १० 

  
  
  

प्रत्यि योगदान पुरयाउने  १० 

 अप्रत्यि योगदान पुरयाउने  ५ 

  टस्थ  ० 

७  ददगो ववकास वा ावरण सिंरिण गने ववकासिा योगदान पुरयाउने (१० अिंक)  १० 

  
  
  

प्रत्यि योगदान पुरयाउने (१०)  १० 

अप्रत्यि योगदान पुरयाउने (५)  ५ 

 टस्थ (०) ० 
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ि.स. षविय स्कोर 

८  स्थानीय भावषक र साुँस्कृत क ववकास गने (५ अिंक)  ५ 

  
  

प्रत्यि योगदान पु¥याउन े ५ 

अप्रत्यि योगदान पु¥याउन े(३)  ३ 

 ठस्थ ० 

 

ख) आयोजनाको प्राथशमकतािम तनधायरर् फाराम 

ि.
स. 

आयोजनाहरू/कायय
िमहरुको नाम 

१. 
गररबी 
तनवार
र्मा 
प्रत्यक्ष 
योगदा
न 
पुग्ने 

(२० 
स्कोर) 

२. 
उत्पादन
मूिक र 
तिटो 
प्रततफि 
प्राप्त 
गनय 
सक्रकन े
(१५ 
स्कोर)  

३. 
आ
म्दानी 
र 
रोज
गार 
वदृ्धध 
गने 
(१५ 
स्कोर
) 

४. 
िागत 
सहभा
धगता 
जुट्ने 
(१५ 
स्कोर) 

 

५. 
स्था
नीय 
स्रोत, 

साध
न र 
सीप
को 
प्रयो
ग 
हुने 
(१० 
स्कोर
) 

 

६. 
समावे
िी 
षवका
समा 
योगदा
न 
पुरयाउ
ने  
(१० 
स्कोर)  

७. 
हदगो 
षवका
स 

वाताव
रर् 
संरक्ष
र् 
गने 
षवका
समा 
योगदा
न 
पुरयाउ
ने (१० 
अंक) 

८. 
स्थानी
य 
भाषिक 
र 
साँस्कृ
ततक 
षवकास 
गने (५ 
अंक) 

९. 
कुि 

प्राप्ता
ङ्क 
(१०० 
स्कोर) 

१०. 
प्राथ
शमक
कता 
िम 

१             

२             
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ि.स. जम्मा स्कोर   प्राथशमकता नं. 

१ ८० अिंक बन्दा बढी प्राप्  भएिा १ 

२ ६० दखख ८० अिंक प्राप्  भएिा २ 

३ ६० अिंक भन्दा कि प्राप्  भएिा ३ 

४ ५० अिंक भन्दा कि प्राप्  भएिा न्यून प्राथमिक ा 
नोट: यसरी योजना छनौट गदाण पदहलो प्राथमिक ािा परेको योजनाहरु छनौट गने। रकि उपलब्ध भएसम्भ प्राथमिक ा २ 
र ३ स्वीकृ  गनण सक्नेछ । 

अनुसूची ४: िोल ववकास संस्थाहरूको नामाविी 

ि.स. टोि षवकास ससं्थाको नाम  अध्यक्षको नाम  सम्पकय  व्यजक्त, पद सम्पकय  नम्बर  

१ ठाुँट टोल ववकास सिंस्था लाल बहादरु राव   लक्ष्िी राव , सचिव ९७४८१४७५३३ 

२ ग्वात खोला टोल ववकास सिंस्था  गोखे बुढा  गोखे बुढा, अध्यि  ९७४८९०६१४८ 

३ कुलदेव टोल ववकास सिंस्था  कले बुढा  कले बुढा,  अध्यि    

४ त न  ल्ला टोल ववकास सिंस्था  पूणण बब.क. पूणण बब.क., अध्यि  ९७४८९०७२६२ 

५ नारायण टोल ववकास सिंस्था राि नाथ राव  राि नाथ राव , अध्यि ९७४२३२७३६० 

६ केसरीपाल टोल ववकास सिंस्था सुर बहादरु राव  सुर बहादरु राव , अध्यि ९८६६२१५४०९ 

७ लाहामलपू टोल ववकास सिंस्था िािे राव  िािे राव , अध्यि ९८४८३३७५८८ 

 

अनुसूची ५: िोल स्तरीय भेिामा उपजस्थत वडा प्रतततनधधको नाम  

ि.सं. टोि षवकास ससं्थाको नाम  
टोि भेिा सम्पन्न 

शमतत 

उपजस्थत वडा 
प्रतततनधतत 

पद  

१ ठाुँट टोल ववकास सिंस्था ०४/१२/२०७७ त लु बब.क. वडा सदस्य 

२ ग्वात खोला टोल ववकास सिंस्था  ०४/१२/२०७७ नर बहादरु थापा  वडा सदस्य 

३ कुलदेव टोल ववकास सिंस्था  ०५/१२/२०७७ शात्न्  बुढा  वडा सदस्य 

४ त न  ल्ला टोल ववकास सिंस्था  ०५/१२/२०७७ त लु बब.क. वडा सदस्य 

५ नारायण टोल ववकास सिंस्था ०६/१२/२०७७ नर बहादरु थापा  वडा सदस्य 
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ि.सं. टोि षवकास ससं्थाको नाम  
टोि भेिा सम्पन्न 

शमतत 

उपजस्थत वडा 
प्रतततनधतत 

पद  

६ केसरीपाल टोल ववकास सिंस्था ०६/१२/२०७७ शात्न्  बुढा  वडा सदस्य 

७ लाहामलपू टोल ववकास सिंस्था ०७/१२/२०७७ शेर बहादरु राव   अध्यि 

 

अनुसूची ६: िोलस्तरीय भेिामा उपष्स्थत सहभागीहरुको जातजाततगत वववरण  

टोि षवकास 
संस्था को नाम 

  

जम्मा 
घरधुरी 

  

 

दशित 

 

अन्य  

 

जम्मा 
महहिा पुरुि जम्मा महहिा पुरुि जम्मा महहिा पुरुि 

ठाुँट टोल  ३२ ० ० ० १७ १५ ३२ १७ १५ 

ग्वात खोला 
 था रुगापानी  

५९ २ ० २ २४ १६ ४० २६ १६ 

कुलदेव टोल  ६१ ० ० ० ३६ २७ ६३ ३६ २७ 

त न ला टोल  २९ १ १ २ १५ ६ २१ १६ ७ 

केशररपाल टोल  ४५ ० ० ० २५ १६ ४१ २५ १६ 

नारायण टोल  ४२ ० ० ० २२ १९ ४१ २२ १९ 

लाहा मलपु टोल  ५३ १ ३ ४ १४ ३० ४४ १५ ३३ 

जम्मा २८९ ४ ४ ८ १५३ १२९ २८२ १५७ १३३ 
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अनुसूची ७: वडास्तरको वडा षवकास योजना तयारी काययिािामा उपष्स्थत सहभागीहरू  (वा माइनजि बजकको संलग्न फोिोकपी) 
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 अनुसूची ८: टोिहरुको सामाजजक नक्साहरु 

 

१. ठाुँट टोल ववकास सिंस्था
२. कुलदेव टोल ववकास सिंस्था

३. ग्वात खोला रुिापानी टोल 
ववकास सिंस्था



वडा ववकास योजना कनकासुन्दरी 2                                                                                      73 
   

अनुसूची ९: टोिहरुको सामाजजक नक्साहरु 
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अनुसूची १०: टोि षवकास  स्तरीय योजना तजुयमा भेिाका केहह फोटोहरु 
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अनुसूची ११: टोि षवकास  स्तरीय योजना तजुयमा भेिाका केहह फोटोहरु 
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अनुसूची १२: वडा षवकास योजना तजुयमा काययिािाका केहह फोटोहरु  
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