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कृतज्ञता ज्ञापन 

नेपािको संवििानिे सघं, प्रिेश र स्थानीय तहिाई उत्तरिायी सरकारको रूपमा स्थावपत गरेको 
छ।िुजबिनी प्रिेश कवपििस्त ु जजल्िाको विजयनगर गाउँपालिका कवपििस्त ु जजल्िाकै िूगयम मालन्छ 
।राज्यको पुनयसंरचना पलछ स्थानीय सरकारको रुपमा विजयनगर गाउँपालिकािे विकासको गलतिाई 
तीब्र िनाउँिै िगेको छ।यसै क्रममा दिगो विकास िक्ष्य स्थानीयकरण काययविलि तथा सूचकहरू तयार 
गरी प्रस्ततु गनय पाउँिा गाउँपालिका पररिार हवषयतछ ।विश्व समुिायिे अििबिन गरेको विकासको 
विश्वव्यापी साझा खाका दिगो विकास िक्ष्यको अििारणािे मानिीय अिस्थामा सुिार गनय आलथयक , 

सामाजजक , पूिायिार, िातािरणीय तथा संस्थागत विकास गने विषयिाई जोड दिएको छ त्यसैिे दिगो 
विकासका िक्ष्य २०३० िाई प्रभािकारी तथा अथयपूणय रुपमा कायय्ियन गनय विजयनगर गाउँपालिकािे दिगो विकास िक्ष्य 
स्थानीयकरण काययविलि तथा सूचकहरू लनमायण गरेको छ | 
 

स्थानीय तहिे विकासका विलभन्न के्षत्र केज्रत काययक्रम सञ्चािन गिाय राविय र अ्तराविय प्राथलमकता तथा सज्ि सबझौतािाई पलन 
समेट्नु पने हु्छ । नेपाििे पलन दिगो विकासका िक्ष्य कायाय्ियन गनय १९३ मुिुकसँगै अ्तरायविय सबझौता पत्रमा हस्ताक्षर 
गरेको छ । सन् २०३० एजे्डाको मुख्य ध्येयLeaving No One Behindअथायत् “कसिैाई पछालड नछोडौँ िा नरहनु”भने्न रहेको 
छ।सन् २०३० सबम लनिायररत गरेको दिगो विकासको िक्ष्य हालसि गनय विजयनगर गाउँपालिकाको एक्िैको पहि मात्र प्रयाप्त 
नहुने भएकािे गाउँपालिकािे वित्तीय तथा प्राविलिक सहयोगका िालग संघीय, प्रिेश सरकार तथा अ्तराविय गैर सरकारी संघ 
संस्थाहरु र सिै सरोकारिािा पक्षहरुिाि सहयोग प्राप्त हुनेछ भने्न विश्वास लिएको छ |यसका साथै गाउँपालिकामा गैसस, समुिाय, 

सामाजजक संघ संस्था, सहकारी, लनजी के्षत्र, विकास साझेिारहरूिाइय स्थानीय योजनामा आिाररत रही सम्िय गरी कायय गररनेछ | 
 

अ्तमा विजयनगर गाउँपालिकाको दिगो विकास िक्ष्य स्थानीयकरण काययविलि िनाउन आलथयक तथा प्राविलिक सहयोग गरर यस 
अध्ययन कायय सफि पानय योगिान गने IM Swedish Development (IM)र ई्रेणी ग्रालमण विकास के्र नेपािप्रलत  हामी िेरै आभारी 
छौ र ि्यिाि ज्ञापन गनय चाह्छौ | यसैगरी दिगो विकास िक्ष्य स्थानीयकरण काययविलि तथा सूचकहरूतयार गने परामशयिाता 
इज्स्िच्युि फर इ्िरनेशनि डेभिपमे्ि िलितपुरकाकाययकारी प्रमुख तथा विज्ञ डा. नहकुि के.सी. र विषय विज्ञ शमयराम 
थारु,काययविलि लनमायण काययमा सहभागी भई रचनात्मक सुझाि र सहयोग दिनु हुने गाँउ काययपालिकाको योजना काययििका 
सिस्यहरु, जनप्रलतलनलिहरु,कमयचारी लमत्रहरु िगायत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग पुयायउनु हुने सिैिाई हादियक ि्यिाि ज्ञापन गनय 
चाह्छु । 

 

........................... 
गोपाि िहािरु थापा मगर  

अध्यक्ष  
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मेरो भनाई 

नेपािको संवििानिे सघं, प्रिेश र स्थानीय तहिाई उत्तरिायी सरकारको रूपमा स्थावपत गरेको 
छ।िुजबिनी प्रिेश कवपििस्त ु जजल्िाको विजयनगर गाउँपालिका कवपििस्त ु जजल्िाकै िूगयम 
मालन्छ ।राज्यको पुनयसंरचना पलछ स्थानीय सरकारको रुपमा विजयनगर गाउँपालिकािे विकासको 
गलतिाई तीब्र िनाउँिै िगेको छ।यसै क्रममा दिगो विकास िक्ष्य स्थानीयकरण काययविलि तथा 
सूचकहरू तयार गरी प्रस्ततु गनय पाउँिा गाउँपालिका पररिार हवषयतछ ।विश्व समुिायिे अििबिन 
गरेको विकासको विश्वव्यापी साझा खाका दिगो विकास िक्ष्यको अििारणािे मानिीय अिस्थामा 
सुिार गनय आलथयक, सामाजजक, पूिायिार , िातािरणीय तथा संस्थागत विकास गने विषयिाई जोड 
दिएको छ त्यसैिे दिगो विकासका िक्ष्य २०३० िाई प्रभािकारी तथा अथयपूणय रुपमा कायय्ियन 
गनय विजयनगर गाउँपालिकािे दिगो विकास िक्ष्य स्थानीयकरण काययविलि तथा सूचकहरू लनमायण गरेको छ | 
 

स्थानीय तहिे विकासका विलभन्न के्षत्र केज्रत काययक्रम सञ्चािन गिाय राविय र अ्तराविय प्राथलमकता तथा सज्ि सबझौतािाई पलन 
समेट्नु पने हु्छ । नेपाििे पलन दिगो विकासका िक्ष्य कायाय्ियन गनय १९३ मुिुकसँगै अ्तरायविय सबझौता पत्रमा हस्ताक्षर 
गरेको छ । सन् २०३० एजे्डाको मुख्य ध्येयLeaving No One Behindअथायत् “कसिैाई पछालड नछोडौँ िा नरहनु”भने्न रहेको 
छ।सन् २०३० सबम लनिायररत गरेको दिगो विकासको िक्ष्य हालसि गनय विजयनगर गाउँपालिकाको एक्िैको पहि मात्र प्रयाप्त 
नहुने भएकािे गाउँपालिकािे वित्तीय तथा प्राविलिक सहयोगका िालग संघीय, प्रिेश सरकार तथा अ्तराविय गैर सरकारी संघ 
संस्थाहरु र सिै सरोकारिािा पक्षहरुिाि सहयोग प्राप्त हुनेछ भने्न विश्वास लिएको छ |यसका साथै गाउँपालिकामा गैसस, समुिाय, 

सामाजजक संघ संस्था, सहकारी, लनजी के्षत्र, विकास साझेिारहरूिाइय स्थानीय योजनामा आिाररत रही सम्िय गरी कायय गररनेछ | 
 

अ्तमा विजयनगर गाउँपालिकाको दिगो विकास िक्ष्य स्थानीयकरण काययविलि िनाउन आलथयक तथा प्राविलिक सहयोग गरर यस 
अध्ययन कायय सफि पानय योगिान गने IM Swedish Development (IM)र ई्रेणी ग्रालमण विकास के्र नेपािप्रलत  हामी िेरै आभारी 
छौ र ि्यिाि ज्ञापन गनय चाह्छौ | यसैगरी दिगो विकास िक्ष्य स्थानीयकरण काययविलि तथा सूचकहरूतयार गने परामशयिाता 
इज्स्िच्युि फर इ्िरनेशनि डेभिपमे्ि िलितपुरकाकाययकारी प्रमुख तथा विज्ञ डा. नहकुि के.सी. र विषय विज्ञ शमयराम 
थारु,काययविलि लनमायण काययमा सहभागी भई रचनात्मक सुझाि र सहयोग दिनु हुने गाँउ काययपालिकाको योजना काययििका 
सिस्यहरु, जनप्रलतलनलिहरु,कमयचारी लमत्रहरु िगायत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग पुयायउनु हुने सिैिाई हादियक ि्यिाि ज्ञापन गनय 
चाह्छु । 

............................... 
िक्ष्मी कुमारी चौिरी  

उपाध्यक्ष  



 विजयनगर गाउँपालिकाको दिगो विकास िक्ष्य स्थानीयकरण काययविलि तथा सूचकहरु २०७८   पेज  5 

 

 
 

िुई शब्ि 

 

नेपािको संवििानिे सघं, प्रिेश र स्थानीय तहिाई उत्तरिायी सरकारको रूपमा स्थावपत गरेको छ।िुजबिनी प्रिेश कवपििस्तु 
जजल्िाको विजयनगर गाउँपालिका कवपििस्त ु जजल्िाकै िूगयम मालन्छ ।राज्यको पुनयसंरचना पलछ स्थानीय सरकारको रुपमा 
विजयनगर गाउँपालिकािे विकासको गलतिाई तीब्र िनाउँिै िगेको छ।यसै क्रममा दिगो विकास िक्ष्य स्थानीयकरण काययविलि तथा 
सूचकहरू तयार गरी प्रस्ततु गनय पाउँिा गाउँपालिका पररिार हवषयत छ ।विश्व समुिायिे अििबिन गरेको विकासको विश्वव्यापी 
साझा खाका दिगो विकास िक्ष्यको अििारणािे मानिीय अिस्थामा सुिार गनय आलथयक , सामाजजक, पूिायिार , िातािरणीय तथा 
संस्थागत विकास गने विषयिाई जोड दिएको छ त्यसैिे दिगो विकासका िक्ष्य २०३० िाई प्रभािकारी तथा अथयपूणय रुपमा 
कायय्ियन गनय विजयनगर गाउँपालिकािे दिगो विकास िक्ष्य स्थानीयकरण काययविलि तथा सूचकहरू लनमायण गरेको छ | 
 

स्थानीय तहिे विकासका विलभन्न के्षत्र केज्रत काययक्रम सञ्चािन गिाय राविय र अ्तराविय प्राथलमकता तथा सज्ि सबझौतािाई पलन 
समेट्नु पने हु्छ । नेपाििे पलन दिगो विकासका िक्ष्य कायाय्ियन गनय १९३ मुिुकसँगै अ्तरायविय सबझौता पत्रमा हस्ताक्षर 
गरेको छ । सन् २०३० एजे्डाको मुख्य ध्येयLeaving No One Behindअथायत् “कसिैाई पछालड नछोडौँ िा नरहनु”भने्न रहेको 
छ।सन् २०३० सबम लनिायररत गरेको दिगो विकासको िक्ष्य हालसि गनय विजयनगर गाउँपालिकाको एक्िैको पहि मात्र प्रयाप्त 
नहुने भएकािे गाउँपालिकािे वित्तीय तथा प्राविलिक सहयोगका िालग संघीय, प्रिेश सरकार तथा अ्तराविय गैर सरकारी संघ 
संस्थाहरु र सिै सरोकारिािा पक्षहरुिाि सहयोग प्राप्त हुनेछ भने्न विश्वास लिएको छ |यसका साथै गाउँपालिकामा गैसस, समुिाय, 

सामाजजक संघ संस्था, सहकारी, लनजी के्षत्र, विकास साझेिारहरूिाइय स्थानीय योजनामा आिाररत रही सम्िय गरी कायय गररनेछ | 
 

अ्तमा विजयनगर गाउँपालिकाको दिगो विकास िक्ष्य स्थानीयकरण काययविलि लनमायणको क्रममा प्रत्यक्ष -अप्रत्यक्ष रुपिाि सहयोग 
गने सबपूणय महानुभािहरु प्रलत हादियक नमन व्यक्त गिै यसको प्रभािकारी कायय्ियनमा समेत सिैको उल्िेखनीय सहयोग रहने 
अपेक्षा गियछु। 

 
..................... 

गोवि्ि भट्टराई 

प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत 
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पररच्छेि १ : पररचय 

१.१ पृष्ठभूलम  

नेपािको संवििानिे स्थापना गरेको शासकीय संरचना अनुरूप सङ्घीय , प्रिेश र स्थानीय तहमा आम लनिायचन सबपन्न गरी तीनै 
तह कायाय्ियनमा आए पिात् सङ्घीय संरचनामा रूपा्तरण भई सिै तहका सरकार सञ्चािनमा रहेको अिस्था छ 
।संवििानिे यी तीनै तहका सरकारिाई व्यिस्थावपका , काययपालिका र ्यावयक अलिकार प्रिान गरेको छ । संवििानिे 
प्रिेश र स्थानीय तहिाई प्रिान गरेको अलिकारको प्रयोगिाि सङ्घीयताको ममय अनुसार नागररकिाई ्यायोजचत र 
समतामूिक विकासको प्रत्याभूलत दििाउन विलभन्न के्षत्रगत विकासका काययक्रम प्रिेश तथा स्थानीय तहिे सञ्चािन गरररहेको 
अिस्था छ । प्रिेश तथा स्थानीय तहिे विकासका विलभन्न के्षत्र केज्रत काययक्रम सञ्चािन गिाय राविय र अ्तराविय 
प्राथलमकता तथा सज्ि सबझौतािाई पलन समेट्नु पने हु्छ । यसै स्िभयमा नेपािको तीनै तहका िालग दिगो विकासका 
िक्ष्य कायाय्ियन गनय नेपाििे पलन १९३ मुिुकसँगै अ्तरायविय सबझौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । दिगो विकास िक्ष्य 
भन्नािे आलथयक, सामाजजक , िातािरण तथा सुशासनको स्तलुित विकासिाई संसार भररका मुिुकिे अङ्गीकार गने प्रलतिद्धता 
जनाएका छन् । 

संयुक्तराि सङ्घद्वारा सन २०३० सबममा प्राप्त गने गरी तय गरेको दिगो विकासका १६ ििा िक्ष्यमा आिाररत ४७९ ििा 
सूचक एिं कायय योजना नेपाििे पलन तयार गरेकोछ । विजयनगर गाउँपालिकाको प्रथम आिलिक योजनािे“कृवष , जशक्षा , 
स्िास््य र पूिायिार, समृद्ध विजयनगरको आिार” िीघयकािीन िक्ष्य हालसि गनयका िालग दिगो विकास िक्ष्यसँग सबिज्ित 
१०९ ििा सूचकहरु तय गरेको छ ।सन् २०३० एजे्डाको मुख्य ध्येय Leaving No One Behind अथायत् “कसैिाई पछालड 
नछोडौँ िा नरहुन”भने्न रहेको छ । विश्व समुिायिे अििबिन गरेको विकासको विश्वव्यापी साझा खाका दिगो विकास 
िक्ष्यको अििारणािे मानिीय अिस्थामा सुिार गनय आलथयक , सामाजजक , पूिायिार , िातािरणीय तथा संस्थागत विकास गने 
विषयिाई जोड दिएको छ । नेपािको संवििानिे सघं , प्रिेश र स्थानीय तहिाई उत्तरिायी सरकारको रूपमा स्थावपत गरेको 
छ । त्यसैिे दिगो विकासका िक्ष्य २०३० िाई प्रभािकारी तथा अथयपूणय रुपमा कायय्ियन गनय स्थानीय तहको तत्परता 
र कायय जजबमेिारी महत्िपूणय हु्छन् । भौगोलिक, सामाजजक, आलथयक रूपमा रहेको असमान अिस्थािाई दृविगत गरी 
िजेिको उजचत ब्यिस्थापन तथा नलतजामूिक अनुगमन तथा मूल्यांकन माफय त दिगो  विकास िक्ष्यको प्राथलमकीकरण गरी 
विकासको उपिजब्िहरू हालसि गनय सवक्छ । 

१.२   संघ,प्रिेश र स्थानीय तहको काययक्षते्रसँग दिगो विकास िक्ष्यको सबि्ि 

नेपाििे दिगो विकास िक्ष्यिाई मुिुकको आलथयक सामाजजक र पयायिरणीय पररिेश अनुसार कायाय्ियनमा ल्याउँिै चौिौं 
योजनािेजख नै आ्तररकीकरण गनय शुरु गरेको छ ।राविय योजना आयोगिे दिगो विकास िक्ष्य हालसि गनय प्रौं योजनामा 
आयिृवद्ध,गुणस्तरीय मानि पँुजी लनमायण र आलथयक जोजखमको ्यूनीकरण गिै वि.स.ं २०७९ सबममा अलत कम विकलसत 
िेशिाि विकासशीि िेशमा स्तरोन्नलत गने र वि.सं. २०८७ सबममा दिगो विकास िक्ष्य हालसि गिै मध्यम आयस्तर भएको 
मुिुकमा स्तरोन्नलत हुने गरी "समृद्ध नेपाि, सुखी नेपािी" को िीघयकािीन सोच लिएको छ । 

िुजबिनी प्रिेशिे राविय सोच "समृद्ध नेपाि, सखुी नेपािी"सँग आिद्ध  भएर प्रथम आिलिक योजनािे “ समदृ्ध प्रिेश, सखुी 
जनताको” को पररकल्पना गरेको छ। प्रिेशमा उपिब्ि प्राकृलतक सबपिा र भौगोलिक विवििताको अलिकतम प्रयोग गरी 
उच्चिरको आलथयक िृवद्धिर हालसि गिै सामाजजक ्यायमा आिाररत विकास गने ध्येय  रहेको छ |   

नेपाि अलिराज्यको संवििान तथा कानूनहरूिे स्थानीय तहमा प्रिान गरेका अलिकार र दिगो विकास िक्ष्य िीच िलियो 
सबि्ि रहेको पाइ्छ।स्थानीय स्तरमा महत्िपुणय साियजालनक सेिाहरूको प्रिाह र त्यसको लनलमत्त िगानी गने कायय 
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स्थानीय तहको जजबमेिारीमा पियछ।यी स्थानीय जजबमेिारीहरूमा आिारभूत तथा माध्यलमक जशक्षा, प्राथलमक स्िास््य सेिा, 
खानेपानी तथा सरसफाई, कृवष, आिारभूत पुिायिार तथा सामाजजक समािेशीकरण एिं संरक्षण प्रमुख रहेका छन्। 

स्थानीय तहमा रहेका आलथयक, सामाजजक, पुिायिार, िातािरण संरक्षण एिम् संस्थागत विकास र सुशासन सलमलतहरूका 
वक्रयाशीितािे दिगो विकास िक्ष्यको स्थानीयकरण गनय योगिान पुर् याउँछ ।नेपािको संवििान २०७२ िे स्थानीय तहिाई 
विकासका ति उल्िेजखत पाँचै के्षत्रमा प्रि अलिकार तथा जजबमेिारी प्रिान गरेको छ (तालिका 1.१) । 

स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िफा २४(२) को व्यिस्थाुः स्थानीय विकासका योजना िनाउिा सुशासन, 
िातािरण, िािमैत्री, जििायु पररितयन अनुकूिन, विपद् व्यिस्थापन, िैवङ्गक तथा सामाजजक समािेशीकरण जस्ता 
अ्तरसजबि्ित विषयिाइय ध्यान दिनु पियछ।  

      तालिका नं १.१: गाउँपालिका  \ नगरपालिकाको  अलिकार तथा  दिगो विकास िक्ष्य िीचको सबि्ि 

दिगो 
विकासका 
िक्ष्यका 
आयाम  

स्थानीय तहको संिैिालनक अलिकार तथा 
काययदिशा (अनुसूची -८) 

अलिकारको साझासूची 
(अनुसूची-९) 

दिगो विकास िक्ष्य 

१. आलथयक 
विकास 

 

२. सहकारी १. सहकारी िक्ष १:सिै खािे गररिीको अ्त्य 

१०. स्थानीय िजार व्यिस्थापन ४. कृवष िक्ष २: शू्य भोकमरी 
११. ग्रामीण सडक,कृवष सडक,लसंचाई १०. गररिी लनिारण िक्ष ८:मयायदित काम/आलथयक िृवद्ध 

१५.कृवष तथा पशुपािन, कृवष उत्पािन 
व्यिस्थापन 

१३.सुकुबिासी व्यिस्थापन िक्ष्य १०:असमानतामा कमी 

१८. कृवष प्रसारको व्यिस्थापन, सञ्चािन र लनय्त्रण  

२. सामाजजक 
विकास 

 

८. आिारभूत र माध्यलमक जशक्षा २. जशक्षा िक्ष ३:राम्रो स्िास््य,स्िस्थ जीिन, 
९. आिारभूत स्िास््य, सरसफाइ (ढि लनकास) 

व्यिस्था 
३. स्िास््य िक्ष्य ४: गुणस्तरीय जशक्षा, 

१६.ज्येष्ठ नागरीक, अपाङ्गता भएका व्यजक्त र 
अशक्तहरूको व्यिस्थापन 

५. खानेपानी िक्ष्य ५: िैङ्गवक समानता, 

१७. िेरोजगारको त्याङ्क संकिन १०. सामाजजक सुरक्षा िक्ष ६: सफा खानेपानी /सरसफाइ 

१९. खानेपानी   

२२. भाषा, संस्कृलत र िलितकिाको संरक्षण र विकास 
 

३. पुिायिार 
विकास 

 

७. स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा 
पररयोजनाहरू 

५. विदु्यत, लसँचाइ िक्ष्य ७: िान्न सक्ने तथा स्िच्छ 
ऊजाय 

११. स्थानीय सडक  १५.सिारी सािन अनुमलत िक्ष ९: उद्योग,निीन खोज र पुिायिार 
१४. घर जग्गािनी पुजाय वितरण,  िक्ष ११: दिगो सहर तथा समुिाय 

१९. साना जिविदु्यत् आयोजना, िैकजल्पक ऊजाय, िक्ष १२: दिगो उपभोग तथा उत्पािन 

४. िातािरण 
व्यिस्थाप
न 

 

९. सरसफाइ -फोहर मैिा व्यिस्थापन) ७. िन,जंगि, ि्यज्तु, 
चराचरुुङगी  , जिउपयोग, 
िातािरण, पयायिरण तथा 
जैविक विवििता 

िक्ष्य १३: जििायु कायय 

१०.िातािरण संरक्षण र जैविक विवििता ८. खानी तथा खलनज िक्ष्य १५: जलमन मालथको जीिन 

२०.विपद् व्यिस्थापन ९.विपद् व्यिस्थापन 
 

२१.जिािार, लसमसार, ि्यज्तु, खानी तथा खलनज पिाथयको संरक्षण 
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दिगो 
विकासका 
िक्ष्यका 
आयाम  

स्थानीय तहको संिैिालनक अलिकार तथा 
काययदिशा (अनुसूची -८) 

अलिकारको साझासूची 
(अनुसूची-९) 

दिगो विकास िक्ष्य 

५.संस्थागत 
विकास 
तथा 
सुशासन 

 

१.नगर प्रहरी   

३. एफ.एम -रेलडयो सञ्चािन २. पत्रपलत्रका िक्ष्य १६: शाज्त, ्यायपुणय तथा 
सिि संस्था 

४. स्थानीय कर, सेिा शुल्क िस्तुर, पययिन 
शुल्क, िण्ड जररिाना 

६. कर, िस्तुर, िण्ड जररिाना, 
रोयल्िी, सेिा शुल्क 

िक्ष्य १७: िहुसरोकार साझेिारी 

५. स्थानीय सेिाको व्यिस्थापन ११. व्यजक्तगत घिना, ज्म, मृत्यु, वििाह िताय र त्याङ्क 

६. स्थानीयत्यांक र अलभिेख संकिन १२. पुरातत्ि, प्राचीन स्मारक र संग्रहािय 

१२.गाउँ सभा, नगर सभा, जजल्िा सभा,स्थानीय अिाित, मेिलमिाप र मध्यस्थताको व्यिस्थापन 

१३. स्थानीय अलभिेख व्यिस्थापन 
  

िोतुः नेपाि दिगो विकास िक्ष्युः स्थानीयकरण स्रोत पुजस्तका.काठमाडौँ नेपाि सरकार राविय योजना आयोग । 

१.३ दिगो विकासका िक्ष्यहरुको स्थानीयकरण काययविलिका उद्दशे्यहरुुः 
यस काययक्रमको मुख्य उदे्दश्य कवपििस्त ु जजल्िाको विजयनगर गाउँपालिकाको आफ्नो नीलत , योजना र िजेिमा दिगो 
विकासका िक्ष्यिाई समेट्न तथा त्यसको कायाय्ियन र उपिजब्िहरुको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गनयमा सहयोग पुग्ने गरी 
दिगो विकासका िक्ष्यहरूको स्थानीयकरण काययविलि  सूचकहरु तयार गने हो।  

१.४  काययविलि तयारीका चरणहरु:  
 विजयनगर गाउँ पालिकाको दिगो विकास िक्ष्य स्थानीयकरण काययविलि तथा सूचकहरु लनमायण तीन चरणमा गररएको छ |  

क. तयारी चरण: विजयनगर गाउँपालिकाओ दिगो विकास िक्ष्य स्थानीयकरण काययविलि र सूचकहरु तयार गनयका िालग गाउँ 
पालिका, इ्रेणी ग्रालमण विकास के्र नेपाि र IM Swedish Development (IM) र इज्स्िच्युि फर इ्िरनेशनि 
डेभिपमे्ि (आइ.आइ.डी.) िीच सबपकय  , सम्िय र सहकायय गने विषयमा छिफि गररएको लथयो ।सरकोकारिािाहरु 
िीच समझिारी पत्रमा हस्ताक्षर गरी भूलमका र जजबमेिारीहरु िाँडफाँड गररएको लथयो । 

ख. विकास चरणमा: िस्तािेजहरुको संकिन तथा सलमक्षा, सरोकारिािाहरुिाई दिगो विकास िक्ष्य स्थानीयकरण काययविलि र 
सूचकहरू लनमायण विषयमा अलभमुखीकरण गररयो |अनुसूची ७.१ मा अलभमजुखकरण गोष्ठीको प्रलतिेिन संिग्न छ | 
विजयनगर गाउँपालिका शाखा प्रमुखहरुको सहभालगतामा काययविलि लनमायण सहजीकरण सलमलत गठन गरी सूचना संकिनका 
भूलमका र जजबमेिारीहरु िाँडफाँड गररएको लथयो।यसपछी विजयनगर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशाकीय अलिकृत, शाखा 
प्रमुख, विषयगत सलमलतका संयोजक र सिस्यहरुसंग छिफि गरर विजयनगर गाउँ पालिकाको दिगो विकास िक्ष्य 
स्थानीयकरण सूचकहरु तथा कायययोजना तयार गने कायय यस चरणमा गररएको लथयो । अनुसूची ७.२ मा  दिगो विकास 
िक्ष्य स्थानीयकरण  पररमाणात्मक सूचक लनमायणमा सभागीहरुको वििरण राजखएको छ | 

ग. अज्तम चरण (िस्तािेज तयारी, पृष्ठपोषण संकिन र पेश ) : विजयनगर गाउँ पालिकाको दिगो विकास िक्ष्य 
स्थानीयकरण काययविलि तथा सूचकहरु तयार भएको मस्यौिा प्रस्ततु गरीयो | अनुसूची ७.३ मा विजयनगर गाउँपालिकाको 
दिगो विकास िक्ष्य स्थानीयकरण काययविलि तथा सूचकहरूको मस्यौिा उपर छिफिको उपजस्थलतको वििरण राजखएकोछ | 
सबिज्ित छिफिमा सरोकारिािाहरूिाि प्राप्त पृष्ठपोषण िगायत अ्य आिश्यक कायय सबपािन गरी अज्तम दिगो 
विकासका िक्ष्यहरूको स्थानीयकरण काययविलि तथा सूचकहरु विजयनगर गाउँपालिका कायायिय र इ्रेणी ग्रालमण विकास 
के्र नेपाििाई हस्ता्तरण गररएको छ | 
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१.५  काययविलि तयारीको सीलमतता 
यो अध्ययनिे दिगो विकास िक्ष्यिाई स्थानीयकरण गनयका िालग राविय ग्तव्य सूचकिाई आिार मानी प्रािेजशक सूचकको 
पुनराििोकन गिै प्रिेश तथा स्थानीय सरकारमा दिगो विकास िक्ष्यिाई विकास योजनामा समावहत हुने गरी स्थानीयकरण 
गनयका िालग आिश्यक पने काययविलि लनमायण गरेको छ।स्थानीय तहसगँ सबिज्ित सावहत्यको पुनराििोकन गनुयका साथै 
प्रत्यक्ष अध्ययन के्षत्रमा गई केवह सूचनाहरु पलन संकिन गरीएको लथयो।यद्यपी यस दिगो विकास िक्ष्य स्थानीयकरण 
काययविलि तथा विजयनगर गाउँपालिकाको सूचक तयार गने क्रममा केही प्राविलिक समस्याहरु आइपरेका लथए।जस्तै: कोलभड 
१९ को महामारी र विजयनगर गाउँ पालिका के्षत्रमा झाडापखािा फैलिरहेको अिस्था लथयो | विजयनगर गाउँ पालिकाको 
दिगो विकास िक्ष्य स्थानीयकरण काययविलि तथा सूचकहरु लनमायण गने प्रकृयामा सूचना लिने क्रममा िोिो तहको सूचनाको 
आिारमा तय गररएका छन् तथा प्राप्त सूचनाको विश्लेषणिाई आिार मानी िक्ष्य, उदे्दश्य एिं सूचकहरु लनिायरण गररएका छन्।  

➢ जनगणना २०७८ को त्यांक अवहिेसबम िावहर आइनसकेको हँुिा पवहिाकै त्यांकहरु काययविलि तथा 
सूचकहरूमा प्रयोग गररएको छ | 

➢ काययविलि तथा सूचकहरु लनमायणमा सिै पक्षिाई सहभागी गराउन प्रयास भएता पलन कलतपय सरोकारिािाहरुको 
कायय व्यस्तता र समय सीमाको कारणिे गिाय अपेजक्षत सहभालगता हुन सकेन ।  

➢ कलतपय सूचना, अिस्था जचत्रण र भािी सोंच तथा िोत आिश्यकता र अिसर पवहचानका आिारमा राजखएको र 
जजल्िा तथा गाउँ गाउँपालिकाको पाश्र्िजचत्रमा उल्िेजखत सूचना िीच अ्तरविरोि िेजखन सक्छ । 
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पररच्छेि २: गाउँ पालिका पररचय, जस्थलत विष्िेषण 

२. गाउँपालिकाको पररचय, िस्तुगत जस्थलत विष्िेषण, सिि ,कमजोर, अिसर र चुनौलतहरु  

२.१ विजयनगर गाउँपालिकाको संजक्षप्त पररचय  
विजयनगर गाउँपालिका नेपािको िुजबिलन प्रिेशको कवपििस्त ु जजल्िामा अिजस्थत छ । यो गाउँपालिका साविक गुगौिी  
पत्थरिेइय ,खुरहुररया र गणेशपुर गा.लि.स.लमलि िनेको गाउँपालिका हो ।यस गाउँपालिकामा हाि सात ििा िडाहरु रहेका 
छन् । यस गाउँपालिकाको के्षत्रफि जबमा १७३.१९ िगय वक.लम रहेको छ।यो गाउँपालिकाको के्र साविक  खुरहुररया 
गा.वि.स. को कायायियमा रहेको छ भने यस गाउँपालिको पूविय लसमानामा जशिराज न.पा, पजिम लसमानामा िाड.जजल्िा र 
भारत,  उत्तर लसमानामा िाड.जजल्िा र िजक्षण लसमानामा कृष्णनगर नगरपालिका रहेका छन्।यस गाँउपालिकाको प्रमुख 
िजारहरु च्रौिा िजार र कृष्णनगर िजार हुन।यस गाँउपालिकामा जबमा ६७८९ घरिुरी र कुि जनसंख्या ४३५६२ 
रहेको छ।यस मध्ये मवहिाको संख्या २०९७२ रहेको छ भने पुरुषको संख्या२२५९० रहेकोछ।1विजयनगर गाउँपालिकामा 
विलभन्न जातजालतहरुको लमजित िसोिास रहेको छ,  जसमध्ये मुख्य रुपमा मिेसी, ब्राहमण, के्षत्री, मुजश्लम, िलित तथा जनजालत 
पियछन र िालमयक रुपमा वह्िु िमय माने्न संख्या अलिक छ भने िालमयक अल्प संख्यकका रुपमा मुजस्िम िमायििबिीहरुको 
पलन िसोिास छ ।यहाँको मुख्य पेशा कृवष हो भने व्यापार व्यिसाय, नोकरी र िैिेजशक रोजगार सहायक पेशाहरु हुन । 

२.२ विजयनगर गाउँपालिकाको जस्थलत विष्िेषण  
क. आलथ यक विकास  

नेपािको संवििानको अनुसूची ८ मा उल्ल्िेख भए िमोजजम स्थानीय तहका कायय के्षत्र र  अनुसूची ९ मा संघ, प्रिेश र 
स्थानीय तहको अलिकारको साझा सुजचमा भएका १५ ििा विषयहरु दिगो विकासको १६ ििा  सूचकहरुिे  समेद्छन् | 
आलथयक विकासका आयामहरुमा दिगो विकास िक्ष्य नं १; सिै खािे गररिीको अ्त्य, िक्ष्य नं २; शू्य भोकमरी, िक्ष्य 
नं ८; मयायदित काम/आलथयक िृवद्ध र िक्ष्य नं १०; असमानतामा कमी आदि पियछन | 
 
विजयनगर गाउँपालिकामा उत्पािनशीि र दिगो कृवष अ्तगयत रहेको कृवष भूलम (हजार हेक्िरमा) ४४८ रहेको छ | 
यहाँ प्रलत व्यजक्त खाद्ध्यान्न उत्पािन ३६० के.जी. हुने गियछ | नागररकहरु को सहकारी सेिाहरुमा  ५५% पहँुच पुगेको 
िेजख्छ भने मवहिाहरुको नाममा रहेको सबपलत / ठोस िेजखने िनसबपलत ( कुि सबपलतको प्रलतशत) २०% रहेका छन् 
| औपचाररक वित्तीय सेिामा समेविएका पररिार ( कुि पररिारको प्रलतशत ) ४५% | यसैगरी िघुवित्तद्वारा समेविएको 
खेती गने पररिारहरुको अनुपात २५% छ भने प्रिानम्त्री रोजगार काययक्रमअ्तगयत िताय भएको िेरोजगारीको संख्या 
८०४ जना रहेका छन् | यस गाउँपालिकामा आयालमक गररिीमा रहेको जनसंख्या २४% छ | राविय गररिीको रेखामुनी 
रहेका िाििालिका ( ५ िषयमुलनका) २६% रहेका छन | लिङ्ग र उमेर अनुसार राविय गररिी रेखा मुलन रहेका 
जनसंख्याको अनुपात ३६० रहेको छ |  विपद्का घिनाहरुिाि मृत्यु (संख्या) ३५० भएको  हराइरहेका र विपिको 
कारण प्रभावित भएका व्यजक्तहरु ( संख्या प्रलत १ िाख जनसंख्यामा ) ७० जना  जना रहेको िेजख्छ | ३० लमनेिको 
पैिियात्रामा िजारको के्रसबम पहँुच भएका पररिार ( कुि पररिारको प्रलतशत ) ५२%  छन् | यहाँ पेशा, उमेर र 
अपाङ्गता अनुसार ४३, पाँच िषयमुलनका िाििालिकामा पुड्कोपना ( विश्व स्िास््य सङ्गठनको िाििालिका िृवद्ध मापन 
१३.४%, प्रकार अनुसार पाँच िषयमुलनका िाििालिकामा रहेको कुपोषण (उचाई  अनुसार तौि कम हुने र िढी तौि हुने) 
८% ,पाँच िषयमुलनका कम तौि हुने िाििालिका १८%  र प्रजनन् उमेर समुहका मवहिाहरुमा रक्त अल्पता जस्थलत २०% 

 
1 विजयनगर गाउँपालिका खानेपानी, सरसफाई तथा स्िच्छता  योजना २०७७ 
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 रहेको िेजख्छ |2 

गाउँपालिकािे आलथयक विकासका िालग िीघयकािीन नीलत तय गरेकोछ । कृवष पशुपक्षीं पािन र लसँचाइ विकासमा जोड 
दिएको छ।आयआजयन िगायत साना तथा मझौिा उिोगहरु सञ्चािनमा आएका छन् । माछा पािनिाई व्यिसावयक 
रुपमा िैजान कायय योजना िनाइ गाउँपालिकामा भएका सिै पोखरीहरु र ताि तिैयाहरुिाई िृहत प्रयोगमा आएकोछ। 

 

गाउँपालिकािे आलथयक विकासका केही वक्रयाकिापहरू अजघ सारे तापलन योजनािद्व रूपमा अझ काययक्रम सञ्चािन  
गनुयपने ।आलथयक विकासको िालग स्थानीय स्रोत सािनको समुजचत प्रयोग गिै स्थानीय िातािरण सुहाउँिो काययक्रमहरूको 
विकास र पररचािन गनुयपने | सीप विकास, तालिम, िघु उद्यम तथा आय आयआजयनका काययक्रमहरू अझ ठूिो मात्रामा 
सञ्चािन गनुयपने ।आबिानीको अिसर सृजना हुने लतर विशेष ध्यान ध्यान दिनुपने, कृवषमा व्यिसायीकरण गिै िैजानुपने, 
प्रयाप्त लसँचाइ सुवििाको समस्या साथै आकासे पानीमा मात्र भर पनुयपने, कृवषर पशुपक्षीं उपज प्रसोिन के्रको अभाि, 
स्थानीय युिाको िढ्िो वििेश पिायनको कारण िक्ष जनशजक्तको अभाि हँुिै जानु, जचस्यान के्र र सङकिन् के्र 
जस्ता भौलतक पूिायिारको कमी, उत्पादित िस्तहुरूको िजारीकरणमा कलम हुनु, हुिाकी मागय र आरवियो सडक भएता 
पलन  त्यसिाि िाभ लिन नसक्नु, स्थानीय उत्पादित िस्त ुभ्िा आयालतत िस्तकुो अलिक उपयोग गनुय आदि समस्याहरु 
रहेका छन्। 

 

ख. सामाजीक विकास  
सामाजजक विकास आयामहरुमा दिगो विकास िक्ष्यको िक्ष्य नं ३; राम्रो स्िास््य , स्िस्थ जीिन , िक्ष्य नं ४; गुणस्तरीय 
जशक्षा िक्ष्य नं ५; िैङ्गवक समानता िक्ष्य न ं ६; सफा खानेपानी / सरसफाइ आदि पियछन | यी िक्ष्यहरु नेपािको 
संवििानको अनुसूची ९ मा संघ, प्रिेश र स्थानीय तहको सरकारहरुको अलिकारको साझा सूची अ्तगयत पियछन | जशक्षा 
सबि्िी मौलिक हक कायाय्ियनका िालग नेपाि सरकारिे अलनिायय तथा लन: शुल्क जशक्षा सबि्िी ऎन , २०७५ जारी 
गरी कायाय्ियन प्रारबभ गरेको छ | नेपाि सरकारिे सिैका िालग समािेशी र समतामुिक एिम गुणस्तरीय जशक्षा 
सुलनजित गने र जीिनभरका िालग लसकाईका अिसर प्रिद्धयन गने दिगो विकास िक्ष्य प्रालप्तका स्िभयमा जशक्षा २०३० 
कायय ढाँचा गरेको छ | 

विजयनगर गाउँपालिकामा जबमा ५२ ििा सरकारी शैजक्षक संस्थाहरु छन्।यी मध्ये सामुिावयक विद्यािय २६ ििा, 
िालमयक विद्यायिय (मिरसा) १७ ििा र लनजज विद्यािय ९ ििा छन्।यसैगरी यस गाउँपालिकामा ३१ िाि विकास के्र  
रहेका छन।गाउँपालिकामा जशक्षाको दृविकोणिे कमजोर जस्थलत रहेको छ।मुसिमान जालतका समुिायिे छोरीिाई कक्षा 
५ भ्िा मालथको जशक्षामा रोक िगाएको छ।यस गाउँपालिकामा जबमा ४५.१२% साक्षर जनसंख्या रहेको रहेको । यस 
मध्ये साक्षरता मवहिा संख्या ३४.७८% र पुरुषको ५५.०२% छ।प्राथलमक तहमा खुि भनाय िर ५९% र प्राथलमक तह 
पूरा गने िर ३२% रहेको छ।जनचेतनाको कमी, भौगोलिक विकिता आलथयक विपन्नताका कारण िाििालिकाहरुिे विचैमा 
विद्यािय छोडने गरेको पाइ्छ।विद्यािय छाडने प्रिृलत उच्च हुनु, कक्षा िोहोरयाउने प्रिृलत िढी हुनु ,  जशक्षक िरि्िी कम 
हुनु, अलभभािक चनाखो नहुनु, राजनीलतकरण हुनु, िलित, आिीिासी जनजालत विद्यािय छाडने िर िृवद्ध हुनु, आिी समस्याहरु 
विद्याियहरुिे भोगीरहेका छन ।3 

यस गाउँपालिकामा ५ ििा स्िास््य संस्थाहरु रहेका छन । घरिाि ३० लमनेि िेजख ५० लमनेि पैिि वहडेर लनजज तथा 
सरकारी स्िास््य संस्थामा औषिी उपचार गनय जाने गरेको िेजख्छ भने अझै पलन कोही परबपरागत िामी, झाँवक्र, 

गुरुिाकहाँ जाने गरेको िेजख्छ।िक्ष प्रसुतीकमीहरुको सहयोगमा भएको ज्मको अनुपात ८१ जना , पाँच िषयमुलनको िाि 

 
2 विजयनगर गाउँ पालिकाको पश्वयजचत्र २०७६/२०७७ र विजयनगर गाउँपालिका कायायियिाि मंलसर २०७८  
3  प्रिेश योजना आयोग २०७५ ,िुजबिनी प्रिेशको िस्तुगत वििरण ( प्रोफाइि ) र विजयनगर गाउँ पालिकाको पश्वयजचत्र २०७६/ २०७७ 



 विजयनगर गाउँपालिकाको दिगो विकास िक्ष्य स्थानीयकरण काययविलि तथा सूचकहरु २०७८   पेज  14 

 

मृत्युिर(प्रलतहजार जीवित ज्ममा) २६ जना , निजात जशशु मृत्युिर (प्रलतहजार जीवित ज्ममा) १.५ रहेको छ । 
पररिार लनयोजनका आिुलनक सािन प्रयोगकताय िर ५२% प्रोिोकि अनुसार चार पिक पूियप्रसुलत सेिा प्राप्त गने 
मवहिाहरुको(जीवित ज्ममा) ३८% अस्पताि/स्िास््य संस्थाहरुमा िच्चा ज्माउने ३०% प्रोिोकि अनुसार िच्चाको 
ज्मपलछ तीन पिक प्रसुलत सेिा प्राप्त गने मवहिाहरुको प्रलतशत १०, अस्पताि/स्िास््य संस्थाहरुमा िच्चा ज्माउने 
२%, अस्पताि/ स्िास््य संस्थाहरुमा िच्चा ज्माउने ९५% स्िास््यकमीहरुको घनत्ि र वितरण (हरेक १ िाख 
जनसंख्यामा) ४ जना रहेको छ।4 िडामा रहेका स्िास््य संस्थामा िक्ष जनशजक्त , औषिी र स्िास््य उपकरणको अभाि 
रहेको, स्िास््य चौकीमा चावहने स्रोत सािनको िृवद्ध गरी सुवििा सबपन्न िलथयङ से्िरको लनमायण तथा िक्ष जनशजक्तरुको 
व्यिस्था हुनुको साथै कमयचारीहरुको िालग छुटै्ट आिासको व्यिस्था गनुय पने िेजख्छ ।  

यस गाउँपालिकाका कूि घरिूरी मध्ये जबमा ६५९७ (९७.१७) % घरमा मात्र खानेपानीको स्रोत उपिव्ि भएको  
िेजख्छ भने १९२ (३.०८)% घरमा खानेपानीको स्रोतको व्यिस्था गनुयपने िेजख्छ यसैगरी ५४% घरमा कच्ची िा पक्की 
शौचाियहरू लनमायण भैसकेको िेजख्छ। भने ४६% घरमा शौचािय िनाउनुपने िेजख्छ।5 

 

ग. पूिा यि ार विकास  
नेपािको संवििानको अनुसूची ८ मा उल्ल्िेख भए िमोजजम स्थानीय तहका कायय के्षत्र र  अनुसूची ९ मा संघ, प्रिेश र 
स्थानीय तहको अलिकारको साझा सुजचमा भएका विषयहरु दिगो विकासको िक्ष्य नं ७; िान्न सक्ने तथा स्िच्छ ऊजाय, 
िक्ष्य नं ९; उद्योग, निीन खोज र पुिायिार ,िक्ष्य नं ११; दिगो सहर तथा समुिाय िक्ष्य नं १२; दिगो उपभोग तथा 
उत्पािन सूचकहरुिे समेद्छन् |  

यस गाउँपालिकामा गररि–िस्तीहरु/झुपड पट्टीहरु र अिैि जलमनमा िसोिास गने जनसंख्या(संख्या हजारमा २८ रहेकोछ 
|खर/पराि/पातिे छाएको घरमा िस्ने पररिार ७० प्रलतशत रहेको छ भने सुरजक्षत घरहरुमा िसोिास गने पररिार ३०% 
जनसंख्या रहेको िेजख्छ।पाँच जना र सो भ्िा िढी व्यजक्तहरु िसोिास गने पररिारहरु ६०% छन्।गाउँपालिकाको 
सडक घनत्ि (वक.लम./िगय वक.लम.) ०.४४ छ।कुि रोजगारीमा ठूिा/लनमायण उद्योगहरुको रोजगारीको अनुपात 
१रहेकोछ।ऋण िा िाइन अफके्रलडि भएका साना स्तरका उद्योगहरुको अनुपात ५छ ,प्राकृलतक र सांस्कृलतक 
सबपिाहरुको संरक्षणका लनजबत विलनयोजजत िजेि १.७% रहेकोछ ।यस गाउँपालिकामा विदु्यतमा पहँुच भएका 
जनसङ्खख्याको अनुपात ८० रहेको छ।खाना पकाउनका लनजबत ऊजायको प्राथलमक स्रोतको रुपमा कोइिा , िाउरा, गुइँठा 
िगायतका ठोस इ्िन प्रयोग गने पररिार ७०% , खाना पकाउन र कोठा तातो राख्नका िालग एिपी ग्याँस प्रयोग गने  
जनसंख्या ५% रहेको छ भने विदु्यत् खपत/उपभोग (प्रलतव्यजक्त वकिोिाि घण्िा) ११५ छ |6 

सडक यातायात गुरूयोजना हािसबम िन्न नसक्नु, खानेपानीको आपूती लनयलमत र पयायप्त हुन नसक्नु, विद्याियहरूको प्रयाप्त 
शैजक्षक पूिायिार नहुनु, िहुउदे्दश्यीय लसँचाइ आयोजनाहरू लनमायण हुन नसक्नु, फोहोरमैिा व्यिस्थापनको िालग स्यानीिरी 
ल्याण्डवफि साइि नहुनु, भू—उपयोगको योजना नहुनु, पूिायिार विकासमा प्रमुख सरोकारिािा लनकायहरूलिच सम्िय नहुन,ु 

एउिै लनमायण फमयिाि िेरै लनमायण कायय भएको, विषयगत कायायियहरूको आफ्नो भिन नहुनु, गाउँपालिकामा त्याङ्कको 
विश्वालसिो र भरपिाय स्रोत नहुनु, पोखरी, ताि र निीको पानीिाई उजचत व्यिस्थापन हुन नसक्नु र सरसफाइमा 
जनचेतनाको कमी हुनु  आदि समस्याहरु रहेका छन् | 

 
4  विजयनगर गाउँ पालिकाको पश्वयजचत्र २०७६/ २०७७ र विजयनगर कायायियिाि मंलसर २०७८ 

5  विजयनगर गाउँपालिका खानेपानी, सरसफाई तथा स्िच्छता  योजना २०७७ 

6  प्रिेश योजना आयोग २०७५ ,िुजबिनी प्रिेशको िस्तुगत वििरण ( प्रोफाइि ) 
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स्िच्छ िातािरण र आिासिाई संवििानिे मौलिक हकको रुपमा व्यिजस्थत गरेको छ | अव्यिजस्थत िसोिासिाई  
व्यिस्थापन गने तथा योजनािद्ध र व्यिजस्थत िस्ती विकास गने, के्षत्रीय स्तिुन सवहतको समािेशी आलथयक विकास, 
पछालड परेका के्षत्रको पूिायिार विकास र विकास लनमायण प्रवक्रयामा स्थानीय सहभालगता िृवद्ध गने नीलतमा उल्िेख छ | 
यसैगरी  गाउँ पालिकािे पलन िावषयकनीलत तथा काययक्रम विगत िषयहरु िेजख िागु भैरहेको नक्शा पासको व्यिस्था 
अलनिायय गररने| नक्शा पास नगरी  िनाएका घरहरुिाई  एक पिकका िालग प्रवक्रया पुयायई िताय गने व्यिस्था लमिाइने | 
लनमायण थािनी गररएका पालिका ररंगरोड लनमायण काययिाई तीव्रता दिइने, िजार के्षत्रका सडक ित्तीको व्यिस्था गररने र 
यसको ममयत  सबभारमा जनताको जनसहभालगता गररने  नीलत रहेकोछ | 

घ. िातािरण व्यिस्थापन  

नेपािको संवििानिे पयायिरणीय दिगो विकासको लसद्धा्त अििबिन गने नीलत अंलगकार गरेको छ | दिगो विकास िक्ष्य 
१३ िे जििायु पररितयन र यसका असरसंग जुध्न तत्काि कायय गनय आिश्यक रहेको कुरा लनदियि गरेको छ | यसैगरी 
िक्ष्य १५जलमन मालथको जीिन रहेको छ | हाि यस गाउँ पालिकामा १३ ििा सामुिावयक िन र १ ििा साझेिारी िन  
रहेका छन् |  

जििायु पररितयनको असरिे गिाय अलतिृवि, िाढी, पवहरो िगायतका प्रकोप िढ्िो असर भोग्नु परेको छ | जि तथा 
मौसम विज्ञान विभागको अध्ययनिे गमी विश्वव्यापी हुने दिनको संख्यामा िृवद्ध, जाडो हुने दिनको संख्यामा कमी र तापको 
मात्रामा केही पररितयन आएको िेखाएको छ|अकोलतर गाउँपालिकाका मुख्य िजारहरूमा ढिको उजचत व्यिस्थापन नहुिा 
िातािरणमा प्रलतकूि असर परररहेको छ | खुल्िा के्षत्रहरू अलतक्रमण हुनु , सामुिावयक िनको संरक्षण र सुरक्षामा चनुौती 
हुनु, खेतीमा विषािीको िढ्िो प्रयोग हुनु, सुरजक्षत एिम् व्यिजस्थत िस्ती विकास नहुनु, साियजलनक शौचाियहरूको लनमायण 
नहुनु, िातािरणीय संरक्षण तथा संिद्धयनमा जनचेतनाको कमी हुनु , पयायप्त िन के्षत्र नभएको र भएका िनिाई समेत 
आबिानीको स्रोतमा रूपा्तरण नभएको, िातािरण संरक्षण गनय र िृक्षारोपणमा स्थानीयको चासो नभएको, फोहरमैिाको 
ल्याणडवफि साइडको व्यिस्थापन नभएको,  जिािार के्षत्र, जिउत्पन्न प्रकोप लनय्त्रण र तिि्िन जस्ता महत्िपूणय 
काययहरू नभएका, पयायिरण स्तिुन कायम राख्नका िालग विकासको क्रममा पयायिरणमा खिि नपनेगरी कायय सञ्चािन 
नहुनु आिी समस्याहरु छन् |  

ितािारणीय स्तिुन कायम राख्न तथा जििायु पररितयनका असर ्यूनीकरण गिै अनुकूिन अलभविवद्ध गनय हररत 
विकासको अििारणािाई अििबिन गनुय आिश्यक छ | गाउँपालिका लभत्र प्राकृलतक तथा मानिीय कारणिाि हुन् सक्ने 
विपि व्यिस्थापन गनय तथा विपििाि वपलडत नागररकहरुिाई राहत तथा उद्दारका काययक्रम स्चािन गनय स्थानीय 
अनुकूिन योजना तजुयमा / समुिाय तहमा अनुकूिन योजना तजुयमा िनाई कायाय्ियन गनुय पियछ | जििायुको दृविकोणिे 
व्यिजस्थत गाउँहरु/िस्तीहरु िनाउने, जििायुको दृविकोणिे व्यिजस्थत खेती प्रणािी विकास गने, जििायु पररितयन 
सबि्िी जशक्षा समािेश भएको पाठ्यक्रम लनमायण गरर विद्याियहरुमा पठन पठन गने ,विपि व्यिस्थापन कोषमा 
आिश्यक रकम मौज्िात गरी आिश्यकता अनुसर पररचािन गने, फोहरज्य िस्तकुो िैज्ञालनक व्यिस्थापन गनय िजबपङ 
साइडको खोजज गने, निीनािा ताितिैया  पोखरी गढ़ाहा तथा लसमसार के्षत्रको संरक्षण गने, विपि व्यिस्थापन सलमलतको 
क्षमता अलभिृवद्ध गने, िाढी एिं निी किानका कारण जोजखम भएका ठाउँमा आिश्यकता अनुसार तिि्िन ररतलनिंग िाि 
लनमायणका साथै िृक्षारोपण गने र भूकबप प्रलतरोिी भिन लनमायणका िालग भिन आंचार संवहतािाई कडाईका िागु गनुय 
पियछ | 
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ङ. संस्थागत विकास तथा स ुशासन  

संवििानिे साियजलनक प्रशासनमा सुशासनको प्रत्याभूलत गने, मानिालिकारको संरक्षण र सबिद्धयन गिै विलिको शासन 
कायम राख्ने, राजस्िय सुरक्षा प्रणािीको विकास शाज्त सुरक्षाको व्यिस्था गने, भिचार र अलनयलमतता लनयंत्रंणका िालग 
प्रभािकारी उपाय अििबिन गने नीलत लिएको छ | संस्थागत विकास तथा सुशासनका आयामहरुमा दिगो विकास िक्ष्य 
१६ िे शाज्त, ्यायपूणय तथा सिि संस्था िनाउने र िक्ष्य १७ िे िहुसरोकार साझेिारी गने विषयहरु रहेका छन् |  

गाउँपालिका स्थापना पलछ अवहिे सबम कमयचारी समायोजन भईय स्थायी प्रकृलतको  नहँुिा योजनाको प्रभािकारी कायाय्ियन 
प्राथलमकता पाउन सकेको छैन।िुई आलथयक िषयमा ग्रामीण विकासको िालग ्यायोजचत वितरण प्रणािी र समानता कायम 
गनय महत्िपूणय भूलमका लनिायह गरेको छ । प्रत्येक िडाको विकास कसरी गने, स्रोतको सङ्किन र पररचािन कसरी गने र 
कसरी आत्मलनभयर हुने भने्न िारेमा गाउँपालिका िालग परेको छ।कानून लनमायण तफय  गाउँपालिकाको विलनयोजन ऐन 
२०७५, गाउँपालिकाको आलथयक ऐन २०७५, जशक्षा ऐन २०७५, सामाजजक सुरक्षा सञ्चािन काययविलि, २०७५ उल्िखेनीय 
काम भएका छन। विदु्यतीय शुसासन तफय : विदु्यतीय हाजजरी, इमेि, इ्िरनेि, िेभसाइि लनमायण नागररक िडापत्र भएकोछ। 

गाउँपालिका र िडा कायायियहरूमा आिश्यक जनशजक्त र िजेिको अभाि हुनु, योजनािद्ध विकासको थािनी हुन नसक्नु, 
सरोकारिािा लनकायहरूलिच विकासका काययमा सम्िय कमी हुनु, नागररक िडापत्रिारे सेिाग्राही अनलभज्ञ हुनु र 
योजनाको साियजलनक िेखापरीक्षण कागजी रूपमा मात्र सबपन्न हुनु आदि समस्याहरु रहेका छन| 

गाउँपालिकाको विकासमा सिै पक्षको चासो रहने गियछ | विशेष गरी पारिशी, जिाफिेही र उत्तरिावयत्िका विषयहरु | 
यी विषयहरुिाई सबिोिन गनय गाउँपालिकािे नीलत िनाउनु जरुरी छ | गाउँपालिकामा सेिालिन आउने सेिाग्रवहिई सरि 
सहज एिं शीघ्र रुपमा सेिा लिने िातािरण लनमायणका िालग कायायियको शुरु वि्िुमै एक सोिपुछ तथा सहायता कक्षको 
व्यिस्था लमिाउने, सेिालिन आिश्यक पने लनिेिनहरु पालिकािाि नै उपिब्ि गराउने व्यिस्था लमिाउने | पालिकािाि 
प्रिाह हुने सेिा प्रिाहिाई चसु्त िुरुस्त एिं समय सापेक्ष िनाउन सूचना प्रविलिमा आिाररत िनाउने | नागररकहरुको 
सूचनाको हकिाई  सुलनजित गनय गाउँपालिकािाि प्रिाह हुने तथा सबपािन भए गरेका सिै प्रकारका वक्रयाकिापहरुिाई 
गाउँपालिकाको Web Site तथा आलिकाररक Facebook पेजिाि लनयलमत रुपमा सूचना अध्यािलिक गरी पारिजशयता तथा 
सुशासनको प्रिद्धयन गने | व्यजक्तगत घिना िताय, सामाजजक सुरक्षा  भत्ता, नक्शा पास ,राजश्व प्रशासन योजना तजुयमा तथा 
कायाय्ियन जस्ता जनतासंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय र के्षत्रको  वििुतीय प्रणािी माफय त शीग्र सेिा प्रिाहको व्यिस्था 
लमिाउने | लनयलमत रुपमा साियजलनक सुनुिाई गने र सुनुिईका िखत सेिाग्राही तथा अ्य सरोकारिािा पक्ष िाि राप्त 
हुने गुनासोहरुको यथाजशघ्र फर्छ्योि गने तथा प्राप्त सुझािहरुिाई आत्मसाथ गिै कायायियिाई सेिामैत्री िनाउिै िलगनेछ 
| कमयचारीहरुको समय पािनामा अनुशासन कायम गनय सिै कायायियमा  वििुतीय हाजजरको प्रि्ि गरी सोको अलनिायय 
प्रयोग हुने र प्रत्येक मवहनाको हाजजरी अलभिेखको प्रलतिेिन अको मवहनाको पवहिोलभत्र कायायिय प्रमुख समक्ष पेश भै 
सोको यथाथय मुल्यांकन हुने व्यिस्था लमिाउने आदि | 
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२.३ सिि ,कमजोर, अिसर र चनुौलतहरु (विष्िेषण) 
सिि पक्ष कमजोर पक्ष 

o नेपाि संवििानको अनुसूची ९ मा संघ, प्रिेश र स्थानीय 
तहको अलिकारको साझा सुचीमा भएका १५ ििा 
विषयहरु दिगो विकासको १६ ििा सूचकहरु समेट्नु | 

o दिगो विकास िक्ष्य स्थानीयकरण गनय संघ, प्रिेश र 
स्थानीय तह िीच नीलतगत रुपमा जजबमेिारी वकिान हुनु | 

जस्तै : संघ : दिगो विकास िक्ष्य सबि्िी राजस्िय नीलत 
लनमायण , िक्ष्य लनिायरण, सम्िय तथा अनुगमन , प्रिेश : 
दिगो विकास िक्ष्यको प्रिेश तहमा  आ्तररवककरण , 

कायाय्ियन तथा सम्िय,स्थानीय तह: दिगो विकास 
िक्ष्यको स्थानीय तहमा कायाय्ियन प्रवक्रयाको शुरुिात  

o राजनीलतक स्थावयत्ि, स्थानीय तहमा स्पि िहुमतको 
सरकार हुनु | 

o गररि केज्रत  सशक्तीकरण  काययक्रमहरु िढी  वितरणमुखी 
हुनु।  

o संस्थागत र सरकारी  लनकायमा सुशासनको कमी हुनु।  

o गाउँपालिकामा दिगो विकास िक्ष्यसँग सबिज्ित केही 
काययक्रमहरु संचािन भएता पलन योजनाको उदे्दश्यमा आिाररत 
अनुगमन नुहुनु साथै प्रलतिेिन समेत नुहुनु। 

o िजक्षत िगयमा पयायप्त िगानी नहुनु/नपुग्नु साथै िजक्षत िगयिे 
िगानीिाई अपनत्ि ग्रहण नगनुय ।  

o राजनीलतक तथा प्रशासलनक पहँुचका आिारमा योजना तयारी 
तथा िजेि विलनयोजन हुनु । 

o िक्ष जनशजक्तको कमी हुनु |  

अिसर  च ुनौती 
o विजयनगर गाउँपालिकािे आिलिक योजना र िावषयक 

िजेिमा दिगो विकास िक्ष्यिाई प्राथलमकता दिइ 
कायाय्ियन गनय सवकने अिसर छन् | 

o संवििानको साझा सूचीमा भएका विषयहरु कानुन लनमायण , 
संरचना र काययप्रणािी स्थावपत गनय नीलतगत आिार िनाएर 
अजघ िढ्न अिसर हुनु | 

o स्थानीय तहमा लनिायजचत नेतृत्िको कारण सृजनशीितािाई  
कामिाई कायाय्ियन गने अिसर उपिब्ि हुनु | 

o समायोजन हँुिा पलन िक्ष कमयचारी प्रिेशमा आउन नमानु्न | 

o संवििानको साझा अलिकारको सूचीमा भएका विषयिस्त ु
स्थानीय तह उत्तरिायी नभएको | 

o अलिकारके्षत्रको िाँडफाँिमा अ्योि हुनु | 
o प्रशासलनक तथा आलथयक अनुशासन कायम गने प्रभािकारी 

प्रणािी विकास एिं कायाय्ियन हुन् नसक्नु | 
o स्थानीय तहिे सामलनकारण अनुिान भ्िा श-सतय अनुिानको 

काययक्रम िढ्िै जानु | 
o स्थानीय तहको िेरुजु दिन प्रलत दिन िढ्िै जानु | 
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पररच्छेि ३: दिगो विकास िक्ष्य स्थानीयकरण 

 

३.१. संस्थागत संय्त्रको  लनमा यण 

 

३ .२ . स्थानीय तहमा संस्थागत संय्त्र 

दिगो विकास िक्ष्य स्थानीयकरण गनय स्थानीय तहहरुिे आफ्ना नीलत तथा काययक्रममा आ्तररवककरण गनय आिश्यक छ | 
मध्यकािीन खचय संरचना, आिलिक योजना र िावषयक िजेि  लनमायणमा दिगो विकास िक्ष्यहरु समािेश गनय  स्थानीय तहमा  
संस्थागत संय्त्रको व्यिस्था हुनु पियछ | यसका िालग सबिज्ित गाउँपालिकाको अध्यक्ष / नगरप्रमुखको संयोजकत्िमा एक 
लनिेशक सलमलत रहनु पियछ | सो सलमलतमा लनबन लिजखत सिस्यहरु तथा सिस्य सजचि रहने व्यिस्था  गनुयपने छ | 

(क) अध्यक्ष िा प्रमुख         संयोजक 

(ख) उपाध्यक्ष िा उपप्रमुख         सिस्य  

(ग) काययपालिकाक सिस्यहरु  सिै        सिस्य  

(घ) स्थानीय तहका विषय के्षत्रका कायायिय प्रमुख      सिस्य  

(ङ) प्रमुख प्रशासकीय अलिकृत        सिस्य सजचि  

 

  

सबमाननीय प्रिानम्त्री ज्यकुो संयोजकत्िमा उच्चस्तरीय केज्रय लनिेशन सलमलत 

राविय योजना आयोगक उपाध्यक्षको संयोजकत्िमा दिगो विकास िक्ष्य कायाय्ियन तथा सम्िय सलमलत 
गठन 

प्रिेश स्तरमा प्रिेश योजना आयोग का सिस्यहरुको संयोजकत्िमा सबिलित संघीय म्त्राियका सजचि र 
सबिज्ित अ्य संस्थाका प्रलतलनलि सिस्य रहने गरी विषयगत कायय सलमलतहरु गठन

स्थानीय तहमा पलन गाउँ/ नगर प्रमखुको संयोजकत्िमा एक लनिेशक सलमलत गठन 
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३.३.  विजयनगर गाउँपाविकाको पररमाणात्मक िक्ष्य र सूचकहरू  

क्र.सं
. 

 विजयनगर गाउँपालिकाको पररमाणात्मक िक्ष्य  आिार िषय 
२०७८ 

विजयनगर गाउँपालिकाको 
सूचकहरु २०८६ (सन् २०३०) 

 दिगो विकास िक्ष्य  १: सिै क्षेत्रमा रहेको सिै वकलसमका गररिीको अ्त्य गने  | 
1=  िैलनक १.२५ डिर भ्िा कम आबिानी भएको जनसंख्या 

्यूनीकरण गने  |  

39.4 24.24 मा झने 

2=  प्रलतव्यजक्त आय अमेररकी डिरमा 95 125 
3=  जातीय विभेिका औपचाररक तथा अनौपचाररक मुद्दा हाि विभेि छैन  ०  विभेिरवहत समाज रहने | 
4=  सामजजक सुरक्षा नीलत तयार गरी सिै िडामा िागु गने| हाि छैन  कायाय्ियन भएको हुनेछ | 
5=  समान काम समान ज्यािा नीलत लनमायण गरी िागु गने| हाि छैन कायाय्ियन भएको हुनेछ | 
6=  गाउँपालिका र नागरीकिे संचािन गनय पजब्िक कबपलनमा सिैको 

सहभालगता सुलनजित गने | 
हाि छैन   

 
नीलत कायाय्ियन भएको हुनेछ | 

7=  िजार सलमलतहरुमा मवहिा र पुरुषको समान सहभालगता सुलनजित  हाि छैन  ५०% मवहिा  
8=  विजयनगर गाउँपालिकाको उत्थानजशि योजना तयार गरी िागु 

गने 
हाि छैन उत्थानशीि योजना मुताविक 

काययक्रमहरु संचािन भएको 
हुनेछ| 

 दिगो विकास िक्ष्य २ : भोकमरी अ्त्य गने र, खाद्य स ुरक्षार उन्नत पोषण प्राप्त गने र दिगो कृवष प्रिद्ध यन गने  | 

9=  विपन्न पररिारका मवहिािाई गभायिस्था तथा सुत्केरी समयमा लतन 
िषयसबम पोषण भत्ता उपिब्ि गराउने नीलत तयार गरी कायाय्ियन 
गरीने छ | 

हाि छैन  कायाय्ियन भएको हुनेछ  |   

10=  औपचाररक रुपमा जलमनको हक स्थावपत गरीनेछ ८ %  ५००० िाई जलमनको हक 
स्थावपत गररने छ अथायत् ० मा 
झाने | 

11=  सिै वकसानिे िािी उत्पािन पात्रो तयार गरी सोही मुताविक 
उत्पािन गछयन 

 

हाि छैन  

 

६० प्रलतशत भ्िा िढी वकसानिे 
िावषयक उत्पािन पात्रो तयार 
गरेका हुनेछन | 

12=  जनताको सहभालगतामा िजार के्रहरु स्थापना भइ संचािनमा 
रहेका हुनेछन| 

हाि छैन 

 

प्रत्येक िडामा कजबतमा एक/एक 
ििा िजार के्र रहेका हुनेछन  |  

13=  जनताको सहभालगतामा कृवष आपूलतय के्र स्थापना हाि छैन २ ििा  
14=  जनताको सहभालगतामा गाउँपालिकािे उद्योगहरु संचािन गरेको 

हुनेछ । 

संचालित छन्  उद्योग ग्राम स्थपना भएका हुने 
छन् | 

15=  जििायु सूचना के्रहरु स्थापना गने हाि छैन १ ििा 
16=  मािो पररक्षण के्र स्थापना  हाि छैन १ ििा  

17=  वकसान पाठशािा स्थापना  हाि छैन ७ ििा  

18=  प्रत्येक िडाहरुमा स्मािय नसयरीको स्थापना ०  ७ ििा 
 

 दिगो विकास िक्ष्य ३ : सिै उमेर समूहका व्यजक्तका िालग स्िस््य जीिनको स ुलनजितता गिे समृद्ध जीिनस्तर प्रिद्ध यन गने 
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। 
19=  संस्थागत सुत्केरी सुवििा  ५७ प्रलतशत सत प्रलतशत  

20=  मातृ मृत्यु िर प्रत्येक १ िाख जीवित िच्चामा २८३ ७० 

21=  गाउँपालिकामा सुवििा  सबपन्न अस्पताि स्थापना गने  |  हाि छैन  १ अस्पताि १५ शैयाको 
22=  नसने रोगिाि हुने मृत्यु १५% ५ प्रलतशत  

23=  सिै गाउँपालिकािासीको स्िास््य लिमा लनर्तर भइरहेको हुनेछ | १५% 

 

सिै नागररकिे लिमा गरेको 
हुनेछन  |  

24=  गाउँपालिकािासीको स्िास््य प्रोफाइि तयार भइरहेको हुनेछ  |  छ  आिश्यकता अनुसार पररमाजजयत 
गिै िैजाने छ |  

25=  कुष्ठरोग पत्ता िाग्ने िर 

 

११  ०  

26=  मािक पिाथय सिुपयोग आचारसंवहता लनमायण तथा कायाय्ियन छैन  आंचार संवहता लनमायण गराई िागु 
गने |  

27=  गाउँपालिकालभत्र सुरजक्षत सडक ५०% १००% 

28=  प्रजनन स्िास््य काययक्रम स्िास््य लिमा काययक्रममा जनता 
सहभागी हुनेछन | 

हाि छैन   िागु भएको हुनेछ |   

 दिगो विकास िक्ष्य ४: समािेशी तथा समतामूिक गुणस्तरीय जशक्षा स ुलनजित गने र सिैको िालग लसकाइका अिसरहरु 
प्रिद्ध यन गने |  

29=  प्राथलमक विद्याियमा खुि भनाय िर   ५९% ९५% 

30=  प्राथलमक तह पुरा गने िर ३२% ५०% 
31=  १५ िेजख २४ िषयको साक्षरता िर ८६% ९९% 
32=  प्राविलिक  जशक्षाियहरु स्थापना  २ ििा  ७ ििा  
33=  आइसीिी उपिब्ि भएका विद्याियहरु   ६ ििा  २६ ििा  
34=   विद्याियका भौलतक  पूिायिारहरु समािेशी र अपाङ्गमैलत्र भएक हुने| १३ ििा  शत प्रलतशत 

 दिगो विकास िक्ष्य ५: ि ैङ्गीक समानता हालसि गने तथा सिै मवहिा , वकशोरी तथा िाििािीकािाई सशक्त िनाउने    
35=  समान काममा समान ज्यािा नीलत   हाि  छैन  नीलत िनाई िागु भएको हुनेछ | 
36=  नेपािको संलििान र ऐन/कानुनसंग सबिज्ित मवहिा, 

िाििािीका, वकशोरी तथा िाििािीका सबि्िी  प्राििानहरु 
िारे जानकारीमूिक काययक्रम | 

हाि भएको  थप प्रभािकारी िनाउने | 

37=  िि वििाह उ्मूिन  छैन  शत प्रलतशतमा झाने | 
38=  िुहारी सशजक्तरकण काययक्रमको पाठ्यक्रम िनाएर (२१ िेजख ५० 

िषयसबमका लनरक्षर िुहारीिाई पढाउने ) |  
० ९५% मा पुरयाउने| 

39=  मवहिा सुरक्षा तथा सशक्तीकरण नीलत  छैन  कायाय्ियन भएको हुने  

40=  घरायसी कामिाई व्यािसावयक कामका रुपमा मा्यता दिने 
िातािारण लनमायण  |  

हाि छैन 

 
मा्याता पाएको हुने  |  

41=  मवहिाको िैलनक शारीररक िम १४ घण्िा िैलनक ८ घ्िामा लसलमत 
गराउने | 

42=  प्राविलिक जशक्षामा मवहिाको सहभालगता सुलनजित गने  |  ३५%जशजक्षत 
जनसंख्याको  

५० प्रलतशतमा मवहिा 
सहभालगता  
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43=  सिै प्रकारका उपभोक्ता सलमलतमा मवहिाको भूलमका सुलनजित गने| ३३% ५०% सहभालगता पुरयाउने | 
 दिगो विकास िक्ष्य ६: सिैका लनजबत पानी तथा सरसफाईको उपिब्िताका साथै यसको दिगो व्यिस्थापन स ुलनजित गने  |  

44=  सुररजक्षत वपउने पानीको व्यिस्था गने  

 

७०% शत प्रलतशत घरमा िारा पुगेको  
हुनेछ | 

45=  शौचाियको उपिब्िता  ९१% शत प्रलतशत घरमा पुरयाउने | 
46=  साियजलनक शौचाियको उपिब्िता ५ ििा  थप ५ स्थानमा  
47=  ल्याण्डफीि साइि लनिायरण  ० १ 

48=  फोहोर प्रशोिन के्रको स्थापना  ० १ 
49=  गाउँपालिकामा हालनकराक रसायन िस्तहुरुको प्रलति्ि िगाउने | ० लनलत लनमायण गरी कायाय्ियन  

भएको हुने | 
50=  गाउँपालिकािाई प्िाविक झोिा मुक्त पालिका घोषणा गने  |    ० लनलत लनमायण गरी कायाय्ियन  

भएको हुने  |  
51=  जनताको सहभालगतामा प्रत्येक  शुक्रिार २ घण्िा लनयलमतरुपमा 

सरसफाई गररएको हुने | 
० 

 
उत्कृि  सरसफाई भएको 
गाउपँालिकाको रुपमा स्थावपत 
भएको हुने  |  

 दिगो विकास िक्ष्य ७: िेहोन य सवकने भरपिो दिगो र आिुलनक उजायमा सिैको  पहुँच स ुलनजित गने | 

52=  विजुिीको उपिब्िता  ९५% शत प्रलतशत घरमा  

 दिगो विकास िक्ष्य ८: सिैका िालग जस्थर समािेशी तथा दिगो आलथ यक िृवद्ध  पूणय तथा उत्पािनशीि रोजगारी र मयायदित 
कामिाई  प्रिद्ध यन गने | 

53=   प्रलतव्यजक्त कुि गाहयस््य उत्पािनमा िृवद्ध  |  ०.२ % ४ % 

54=  कृवष के्षत्रको लिवद्ध िर  १ १० % 

55=  गाउँपालिका र नागररकहरुको सहकाययमा पजब्िक लिलमिेड कबपलन 
स्थापना गरेर आयआजयन तथा रोजगार लसजयना गने | 

० 

० 

० 

० 

० 

० 

१ फलनयचर उद्योग  

१ खाद्यान्न उद्योग  

१ जलडिुिी उद्योग  

१ पययिन उद्योग  

१ पशुपािन उद्योग  

१ कृवष उद्योग  
56=  युिाहरुिाई पालिका स्तरमा नै प्राविलिक लसप लसकाउने |   ० १ .सुवििा सबपन्न िहुउिेश्यीय  

प्राविलिक लसप विकास के्र 
स्थापना गने | 

57=  गाउँपालिकािाई िाििम मुक्त घोषणा गने | ० 

 

नीलत लनमायण गरी कायाय्ियन 
गने | 

58=  िाि सैलनक लनषेिीत के्षत्र घोषणा गने  |  ० नीलत लनमायण गरी कायाय्ियन 
गने | 

59=  पययिन प्रिद्धयन िजक्षत गरेर सांस्कृलतक संग्रहािय स्थापना गने ० २ ििा  

60=  गाउँपालिकाको विविितािाई झल्काउने र सिै संस्कृलतक 
प्रलतलनलित्ि हुने गरी साँस्कृलतक समुहहरु लनमायण गरी प्रिद्धयन गने 

० 

 
७ ििा पत्येक िडामा एक ििा  
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| 
61=  योजनािद्ध रुपमा पययिन प्रिद्धयन गने पययिन नीलत र योजना 

ताजुयमा गरी कायाय्ियन गने  |  
० 

 
योजना कायाय्ियन भएको हुने | 

62=  नागररक र पालिकाको साझेिारीमा पययिन उद्योग संचािन गने |  ० १  
63=  पाकय  तथा मनोरञ्जन के्षत्रहरु स्थापना गने  |  ० ४ 
64=  विजयनगरिाई विशेष पययिन के्षत्रका रुपमा विकास गने  |  ० लडवपआर तयार गरी पररयोजना 

लनमायण गने  |  
65=  विजयनगर िन के्षत्रिाई  रमणीय पययिकीय स्थिका रुपमा 

विकास गनय प्रािेजशक तथा राविय ग्तव्यमा सूजचकृत गने |      
२०% शत प्रलतशत  

66=  १५िषय मालथका नगाररकहरुको िैंक खाता  ८० शत प्रलतशत   
67=  व्यापार तथा व्यािसायको कारोिार िैंक माफय त गने  १ प्रत्येक िडामा 

 दिगो विकास िक्ष्य ९: उत्थानजशि  पूिायि ारको लनमायण, समािेशी तथा दिगो औद्योलगवककरणको प्रिद्ध यन र निप्रिद्ध यनिाई 
पे्रररत गने   

68=  १२मवहना संचािन हुने स्तरीय सडक संजािको िृदद्द गने सिै 
सडक वपच भएको हुनेछ    

४० वक.लम. वपच  २०० वक .लम वपच  

69=  नागररक को सहभालगतामा िातािारण मैत्री उद्योगहरु स्थापना   ० ७ ििा उद्योग 

70=  उद्यम विकासका िालग क्षमता अलभिृवद्ध गने | 
 

६००  जना  

 

२००० जना  

 

71=  गाउँपालिका स्तरमा उद्यम विकास सूचना के्र स्थापना गने  |  १ ििा  १ थप व्यिजस्थत गने  
72=  गाउँपालिकामा सामाजजक अनुस्िान शाखा खोल्ने  |   ० 

 

 १ 

 

73=  सिै िोिमा मोिाइि नेििकय  र इ्िरनेि सुवििाको पहँुच सुलनजित 
गने  |  

भर नपिो सेिा भरपिो सेिा सिै िडामा 
गुणस्तरीय िनाउने  

 दिगो विकास िक्ष्य १०: िेशलभत्र तथा िेशहरुिीच असमानता घिाउने | 

74=  नीलतहरु लनमायण गरी कायाय्ियन गने | ० वित्तीय नीलत समान ज्यािा नीलत 
सामाजजक सुरक्षा नीलत | 

 दिगो विकास िक्ष्य ११: शहरहरु एिम ्मानि िस्तीहरुिाई समािेशी , स ुरजक्षत, उत्था्शीि र दिगो िनाउने |  

75=  यातायात व्यिस्थापन गनय गाउँपालिकाभरर न ैिाइम काडय िागु 
गरीने अपांग र जेष्ठ नागररकिाई साियजलनक छुि दिने व्यिस्था 
गने | 

० 

 
िाइम काडय िागु गरी प्रयोग 
गररने छ | 
 

76=  यातायात व्यिस्थापन नीलत िनाइ लनजित मापिण्डका गाडीहरुिाई 
मात्रै साियजलनक यातायातका रुपमा प्रयोग गनय अनुमलत दिने | 

हाि छैन  नीलत िनाई कायय्ियन गररनेछ | 

77=  गाउँपालिकाको मुख्य सडक र चक्रपथ कािोपत्रे भएिो हुने मुख्य सडक ४० 
वक.लम.पदक्क भएको   

चक्रपथ कािोपत्रे भएके हुनेछ | 

78=  पाकय  तथा उद्यानहरु लनमायण गने | ० ७ ििा  
79=  साियजलनक स्थिहरुमा िृक्षारोपण गने | ० ७ िडाका साियजलनक स्थिहरुमा  
80=  विद्यािय, सरकारी तथा सडक वकनारहरुमा िृक्षारोपण गने| ० ५० स्थान  
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 दिगो विकास िक्ष्य १२: लसगो उपभोग तथा उत्पािन प्रणािी िा ढाँचाहरु स ुलनजित गने  

81=  गाउँपालिकािे १० िषे उत्पािन तथा उपयोग खाका तयार गरी 
िागु गने | 

०  िागु गररने  

82=  घरेिु  व्यािसावयक योजना तयार गरी सोवह मुताविक कायय गने | ०  गररने  
83=  जिस्रोत तथा उजाय व्यिस्थापन नीलत लनमायण तथा कायाय्ियन  |  ० नीलत लनमायण भइ कायाय्ियन 

भएको हुने  |  
84=  भू -उपयोग नीलत र योजना लनमायण गरी कायाय्ियन गने| 

 
० भू -उपयोग नीलत र ऐन तयार 

गरी कायाय्ियन भएको हुनेछ 
85=  गाउँपालिकामा संचालित उद्योगहरुिाई सामाजजक उत्तरिावयत्ि 

िहन गने नीलत लनमायण गरी कायाय्ियन गने  |  
हाि छैन नीलत तयार गरी कायाय्ियन 

भएको हुनेछ | 
 दिगो विकास िक्ष्य १३: जििायु पररित यन र यसका  प्रभािसंग जुध्न तत्काि कायय अजघ िढाउने  

86=  गाउँ पालिकाको जििायु ्यूनीकरण तथा अनुकूिन योजना िनाएर 
िागु गने  |  

हाि छैन िागु भएको हुनेछ | 

87=  जििायु अनुकूिन स्मािय नगरका रुपमा विकास गनय नीलत तथा 
काययक्रमहरु तयार गरी िागु गने | 

हाि छैन  नीलत तयार भइ िागु भएको 
हुनेछ  |  

88= जििायु स्मािय खेती प्रणािी विकास गनय नीलत तथा काययक्रमहरु 
तजुयमा गरी िागु गने | 

हाि छैन  नीलत तयार भइ िागु भएको 
हुनेछ  |  

89=  गाउँपालिका स्तरीय पाठ्यपुस्तक तयार गरी िागु गने  |  ० आिारभूत विद्यािय िेजख स्थानीय 
पाठ्यक्रम िागु भएको हुनेछ| 

90=  जनचेतनाका कामहरुिाई लनयलमत रुपमा संचािन गने | ० प्रत्येक िडामा  
91=  जििायु पररितयन ्यूनीकरण तथा अनुकूिन समुहहरु गठन गरी 

सििीकरण गने 
० 

 

प्रत्येक िडामा  

 
 दिगो विकास िक्ष्य १५: भू-सतवह, भपुररलिस्तररय पररस्थलतकीय प्रणािीको दिगो उपयोग , रक्षा र पुनस्थायपन गने , िनिे दिगो 
रूपमा व्यिस्थापन गने , मरुभलूमकरण लिरुद्ध िड्ने र जलमनको क्षयीकरण रोक्नुका साथै यसिाई उल्याउने तथा जैविक 
विवििताको क्षलतिाई रोक्ने  

92=  सामुिावयक िनको दिगो व्यिस्थापन   सिै सामुिावयक िनमा  

93=  लनजज तथा पाररिाररक िनको दिगो व्यिस्थापन  ० सिै लनजज तथा पररिाररक िन 

94=  हाइिेक नसयरर स्थापना गने | ० ७ ििा  

95=  गाउँपालिकाको पररजस्थलतकीय प्रणािी र जैविक विविितािाई 
समेिेर प्रोफाइि तयार गने  |  

० प्रोफाइि तयार भएको हुनेछ  |  

 

 दिगो विकास िक्ष्य १६: दिगो विकासका लनजबत शाज्तपूणय र समािेशी समाजको प्रिद्ध यन गने , ् यायमा सिैको पहुँच प्रिान 
गने र सिै तहमा प्रभािकारी जिाफिेही र समािेशी संस्था लनमायण गने  

96=  गाउँपालिकािाई वहंसा मुक्त गाउँपालिकाका रुपमा विकास गनय घर 
स्तररय प्रलतिद्धता पत्र िडा कायायियमा पेश गनय िगाउने  |  

हाि प्रलतिद्धता 
पत्र जारी भएको 
छैन 

९५% घरिे वहंसा नगने 
प्रलतिद्धता पत्र िावषयक रुपमा 
गाउपँालिकामा पेश गरेका 
हुनेछन | 

97=  गाउँपालिकािाई िािमैत्री गाउपँालिकाका रुपमा विकास गरी 
घोषणा गने |   

०  घोषणा पत्र साियजलनक गररएको 
हुनेछ  |  
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98=  गाउँपालिका,िडा कायायिय र सिै खािे कायायियमा नागररक  
िडापत्र अलनिायय राख्ने  |  

०  नागररक िडा पत्र  

 
99=  सिै कायायियमा सहायता कक्ष अलनिायय रुपमा राख्ने | ०  सहायता कक्षको मूल्यांकन 

प्रलतिेिन  
100=  गाउँपालिकालभत्र सिै सरकारी लनकाय, गैरसरकारी संस्थाहरु, 

सहकारीहरू, विद्याियहरु सिैिे चौमालसक / िावषयक प्रगलत 
प्रलतिेिन सबिज्ित िडा कायायियमा अलनिायय िुझाउने | 

० गाउपँालिकामा प्राप्त प्रगलत 
प्रलतिेिनहरु 

 
101=  गाउँपालिकाका गलतविलिहरु मालसक रुपमा सामुिावयक रेलडयो र 

िेभसाइि माफय त जानकारी गराउने  |  

०  रेलडयो तथा िेभसाइिका 
अलभिेखहरु 

 दिगो विकास िक्ष्य १७: दिगो विकासक िालग कायाय् ियनका उपायहरु / सािनहरुिाई  स ुदृढ गने र अ्तरायविय 
साझेिारीिाई  पुन: जीि्त त ुल्याउने |  

102=  इ्िरनेि प्रयोग गने ५ िेजख ४९ िषयका मवहिा प्रलतशत  २५%  ८८%  

103=  इ्िरनेि प्रयोग गने ५ िेजख ४९ िषयका पुरुष प्रलतशत  ४६%  १०० %  

104=  इ्िरनेि घनत्ि ( प्रलत १०० जनामा )  ६०%  ८५%  

105=  मोिाइि  प्रयोग गने ५ िेजख ४९ िषयका मवहिा प्रलतशत  २५%  ५०%  

106=  मोिाइि प्रयोग गने ५ िेजख ४९ िषयका पुरुष प्रलतशत  ४६% ९०% 

107=  मोिाइि फोन पुगेको प्रलतशत  ५१.६%  ९०%  

108=  कुि िजेिको अनुपातमा संघीय र प्रािेजशक सरकार माफय त प्राप्त 
अनुिान ( प्रलतशत)  

६०%  ५५%  

109=  कुि िजेिको अनुपातमा राजस्ि िांडफांडिाि  प्राप्त रकम 
(प्रलतशत)  

१३%  १०%  
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३.४. दिगो विकास िक्ष्यहरूको स्थानीयकरण, पररमाणात्मक िक्ष्य र सूचकहरू 

 तालिका ३.१ दिगो विकास िक्ष्य १: हरेक क्षेत्रमा रहेको सिै स्िरूपको गररिीको अ्त्य गने  

qm=;+ kl/df0ffTds nIox? / ; "rsx?  @)!% @)!( @)@@ @)@% @)#) cg'udg tflnsf ÷ vfsf 

  /fli6«o /fli6«o ljho 

gu/ 

uf=kf 

/fli6«o ljho 

gu/ 

uf=kf 

/fli6«o ljho 

gu/ 

uf=kf 

/fli6«o ljho 

gu/ 

uf=kf 

tYofÍsf] 

;|f]t 

v08Ls/0fsf] 

tx  

dfkgsf] 

;do 

lhDd]jf/ lgsfo 

 kl/df0ffTds nIo !=@ ;g @)#) ;Dddf /fli6«o kl/efiffx? jdf]lhd ul/ljsf ;a} cfofdx? aflr/x]sf ;a} pd]/sf k'?if dlxnf / jfnaflnsfx?sf] cg'kft slDtdf cfwf 36fpg] .  

1=2=1 lnË / pd]/ cg';f/ /fli6«o ul/aL 

/]vf d'lg /x]sf hg;+Vofsf] 

cg'kft 

21=6 17=1 18 13=8 14=5 10=5 11 4=9 5     

1 /fli6«o ul/aLsf] /]vfd'lg /x]sf 

;a} pd]/sf dlxnfx?- k|ltzt_ 

  0  0  0 5 4 g]=hL=;+ - 

n3' If]q 

cg'dfg_ 

 cfjlws - 

g]=hL=;+ jif{ _ 

s]=t=lj= 

1=2=2  /fli6«o kl/efiffx? jdf]lhd ul/ljsf] ;a} cfofdx?df /x]sf pd]/sf k'?if dlxnf / jfnaflnsfx?sf] cg'kft  

1 ax'cfoflds ul/aLdf /x]sf] 

hg;+Vof - k|ltzt_ 

28=6 22=7 24 18=3 20 13=9 15 6 & g]=a=;=, 

g]=hL=;+ , 

/f=h=u= 

 g]=hL=;+  

/ g]=a=;" 

jif{ 

s]=t=lj= 

2 /fli6«o ul/aLsf] /]vfd'lg /x]sf 

afnaflnsf - % jif{d'lgsf 

k|ltzt_ 

36 27=7 26 21=5 20 15=3 14 5 $ g]=hL=;+ - 

n3' If]q 

cg'dfg_ 

 cfjlws - 

g]=hL=;+ 

jif{ _ 

s]=t=lj= 

1=3 kl/df0ffTds nIo !=# /fli6«o ?kdf pko'Qm ;fdflhs ;'/Iff k|0ffnLx? / ˆnf]/; nufotsf pkfox? ;a}sf nflu sfof{Gjog ug]{ / ;g @)#) ;Dddf ul/j / ;+su|:t\sdhf]/ cj:yfdf 

/x]sf JolQmx?nfO{ pNn]Vo ¿kdf ;dfj]; 

1=3=1 ;fdflhs ;"/Iff k|0ffln4f/f ;d]l6Psf hg;+Vofsf] cg'kft -lnË, jfnaflnsf, j]/f]huf/ AolQmx?, h]i6 gful/sx?, ckfËtf ePsf, ue{jlt dlxnf, lzz', sfo{:yndf nfu]sf] rf]6k6s / 

ul/j tyf ;+s6u|:t\ sdhf]/ ju{ cg';f/_ 

1 s'n ah]6df ;fdflhs ;'/Iff vr{   

- k|ltzt_ 

11 12=1 12=1 12=9 12=9 13=7 13=7 15 !% k|zf;lgs  

k|ltj]bg, 

Jo=;"=k| 

lnË, ;fdflhs 

;d'x, pd]/ 

;d'x 

Jflif{s d=n]=lg=sf=÷ 

:yfgLo tx 

1=4 kl/df0ffTds nIo !=$ ;a} dlxnf tyf k'?ifx? ljz]if u/]/ ul/a / ;+s6u|:t cj:yfdf /x]sf dlxnf / k'?ifx?sf] cfly{s ;|f]t ;fwgx?df ;dfg clwsf/ ;'lglZrt ug]{, o;sf] ;fy} 

cfwf/e't ;]jf ;'ljwx?df kx'r, e'ld dflysf] :jfldTj / lgoGt/0f Pj+ cGo :j?ksf ;Dklt, pt/flwsf/ , k}lqs ;Dklt, k|fs[lts ;|f]t ;fwgx?, pko'Qm gof k|ljlw tyf n3' ljQ 

nufotsf ljQLo ;]jfx?df lolgx?sf] kx'Fr ;'lglZrt ug]{ 

1=4=1 cfwf/e"t ;]jfx?df kx"Fr ePsf kl/jf/x?df a:g] hg;+Vofsf] cg'kft 

1 #) ldg]6sf] k}bnofqfdf ahf/sf] 

s]Gb|;Dd kx'Fr ePsf kl/jf/ - 

s'n kl/jf/sf] k|ltzt _ 

45 57 52 66 61 75 70 90 *^ g]=a=;=, 

g]=hL=;+ , 

/f=h=u= 

j8f -

/f=h=u=_ 

hgu0fgf 

/ ;j]{If0f 

jif{ 

s]=t=lj= 

2 cf}krfl/s ljQLo ;]jfdf 

;d]l6Psf kl/jf/ - s'n kl/jf/sf] 

k|ltzt _ 

40 50=7 45 58=7 52 66=7 61 80 &% g]=a=;=, 

g]=hL=;+ , 

/f=h=u= 

j8f -

/f=h=u=_ 

hgu0fgf 

/ ;j]{If0f 

jif{ 

s]=t=lj= 
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1=4=2 sfg"gL ?kdf dfGotfk|fKt sfuh;lxtsf hldgdfly df]lxofgL -Tenure_ ePsf / hldgdflysf] clwsf/ ;'/lIft 7fGg] s'n jo:s hg;+Vofsf] cg'kft -lnË / df]lxofgLsf] 

lsl;dcg';f/_ 

1 dlxnfx?sf] gfddf /x]sf] 

;DklQ÷7f]; b]lvg] wg;DklQ - 

s'n ;DklQsf] k|ltzt _ 

19=7 25=1 20 29=2 23 33=2 25= 40 #) g]=hL=;= / 

g]=a=;"=;=, 

g]=h=:jf=;=, 

/f=h=u= 

 

j8f 

-

/f=h=u=af6

_ 

 

hgu0fgf 

/ ;j]{If0f 

jif{ 

 

hgu0fgf 

/ ;j]{If0f jif{ 

 

1=5 kl/df0ffTds nIo !=%M ul/a / ; +s6u|:t -Vulnerable_ cj:yfx?df /x]sf dflg;x?sf] pTyfgzLntf -Resilience_ lgdf{0f ug]{ / o:tf dflg;x?sf] jftfj/0f;Fu ;DalGwt ljifd\ 36gfx?sf 

;fy} cGo cfly{s, ;fdflhs / jftfj/0fLo gsf/fTds wSsfx? -Shocks_ / ljifb\x?sf hf]lvdx? tyf sdhf]/kgnfO{ sd ug]{ 

 

1=5=1 ljkb\sf sf/0fn] d[To' x'g], a]kQf ePsf JolQmx? / k|ToIf ?kdf k|efljt JolQmx?sf] ;+Vof -k|lt ! nfv hg;+Vofdf 

1 ljkb\sf 36gfx?af6 d[To' -;+Vof_          8891 331 350 268 300 205 280 100 !$$ k|zf;lgs 

k|ltj]bg 

j8f aflif{s      :yfgLo tx 

2 x/fO/x]sf / ljkbsf] sf/0f 

k|efljt ePsf JolQmx? - ;+Vof 

k|lt ! nfv hg;+Vofdf _ 

415 402 72 392 60 382 50 50 #^ k|zf;lgs 

k|ltj]bg 

j8f aflif{s      :yfgLo tx 

 kl/df0ffTds nIo !=%M ul/a / ;+s6u|:t -Vulnerable_ cj:yfx?df /x]sf dflg;x?sf] pTyfgzLntf -Resilience_ lgdf{0f ug]{ / o:tf dflg;x?sf] jftfj/0f;Fu ;DalGwt 

ljifd \ 36gfx?sf ;fy} cGo cfly{s, ;fdflhs / jftfj/0fLo gsf/fTds wSsfx? -Shocks_ / ljifb\x?sf hf]lvdx? tyf sdhf]/kgnfO{ sd ug]{ 

 

1=s=1 ul/aL Go"gLs/0fsf nflu 

;/sf/åf/f cfGtl/s ?kdf 

l;lh{t -Generated_ tyf 

k|ToIf ?kdf ljlgof]lht 

;fwgx?sf] cg'kft 

55=2        &=% k|zf;lgs 

k|ltj]bg, 

Jo=;"=k|= 

 

 aflif{s 
d=n]=lg=sf=÷ 

:yfgLo tx 

 

1=s=2 cfjZos ;]jfx? -lzIff, 

:jf:Yo / ;fdflhs ;'/Iff_ 

df :yfgLo txn] u/]sf] s'n 

;/sf/L vr{sf] cg'kft 

25=2        % k|zf;lgs 

k|ltj]bg, 

Jo=;"=k|= 

 aflif{s 
d=n]=lg=sf=÷ 

:yfgLo tx 

 

 kl/df0ffTds nIo ! v M ul/aL lgjf/0f sfo{qmdx?df a9\b} uPsf] nufgLnfO{ ;xof]u k'¥ofpg ul/ad'vL tyf n}ªlus ;+j]bgzLn ljsf; /0fgLltx?sf] c fwf/df / fli6«o, I f]qLo / 

cGt/fli6«o :t/df b l/nf] gLltut ;+/rgfx? l;h{gf ug]{ 

1=v=1 Dlxnf, ul/a / ;+s6u|:t -Vulnerable_ cj:yfdf /x]sf ;d"xx?nfO{ c;dfg'kflts ?kdf nfe k'¥ofpg] If]qx?df ;/sf/sf] rfn" / k'FhLut vr{sf] cg'kft 

1 n}ªlus ;dfgtfnfO{ k|ToIf ?kdf 

of]ubfg k'¥ofpg] :yfgLo txsf] 

ah]6sf] cg'kft 

22=3        @ k|zf;lgs 

k|ltj]bg, 

Jo=;"=k|= 

 aflif{s 
d=n]=lg=sf=÷ 

:yfgLo tx 
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तालिका ३.२ दिगो विकास  िक्ष्य २ : अ्त्य गने , खाद्य स ुरक्षा र उन्नत पोषण प्राप्त गने र दिगो कृवषको प्रिद्ध यन गने |  

qm=;+ kl/df0ffTds nIox? / ; "rsx?  @)!% @)!( @)@@ @)@% @)#) cg'udg tflnsf ÷ vfsf 

/fli6«o /fli6«o ljho 

gu/ 

uf=kf= 

/fli6«o ljho 

gu/ 

uf=kf 

/fli6«o ljho 

gu/ 

uf=kf= 

/fli6«o ljho 

gu/ 

uf=kf= 

tYofÍsf] ;|f]t v08Ls/0f

sf] tx  

dfkgsf] 

;do 

lhDd]jf/ 

lgsfo 

 kl/df0ffTds nIo @=! M ;g\ @)#) ;Dddf ef]sd/L cGTo ug]{ /  vf;u/L lzz' nufot ul/a / ;+s6u|:t -Vulnerable_ cj:yfx?df /x]sf JolQmx?;lxt ;a} hgtfsf] 

; '/ lIft, kf]if0fo'Qm / kof{Kt vfgfdf aif}{el/ kx'Fr ; 'lglZrt ug]{ 

2=1=2 vfB c;'/Iff cg'ej dfkg -FIES_ df cfwfl/t hg;+Vof /x]sf] dWod jf r/d vfB c;'/Iffsf] km}nfj6 -prevalence_ 

1 k|ltJolQm vfBfGg pTkfbg -

s]=hL=_ 

#@) #&^ #^) $!* $)) $^) $#) %#) %)) k|zf;lgs 

k|ltj]bg, 

Jo=;"=k|= 

 jflif{s :yfgLo tx 

2=2 kl/df0ffTds nIo @=@ M ;a} k |sf/sf s'kf]if0f cGTo ug]{, ;g\ @)#) ;Dddf % jif{d'lgsf afnaflnsfx?sf] a [l4 / f]Sg] / prfOcg';f/ sd tf}n x'g] -Wasting_ ;DaGwdf cGt/fli6«o ?kd} 

;xdlt ePsf nIox? ;g\ Error! Hyperlink reference not valid. 
2=2=1 kfFr jif{d'lgsf afnaflnsfdf 

k'8\sf]kgf -Stunting_ - 

ljZj 

:jf:Yo ;Ë7gsf] afnaflnsf j[l4 

Dfkg - k|ltzt_ 

#^ #@ !#=$ @*=^ !@ @) !) !% * g]=h=:jf=;+, 

g]=a=;"=;, n3' 

If]q cg'dfg 

 hgu0fgf 

;j]{If0f 

s]==t=lj 

2=2=2 k|sf/ -Type_ cg';f/ kfFr 

jif{d'lgsf afnaflnsfdf 

/x]sf] s'kf]if0f -prfO{cg';f/ 

tf}n sd x'g] / a9L tf}n x'g]_ 

- k|ltzt 

!!=@ * * & ^ % $ $ # g]=h=:jf=;+, 

g]=a=;"=;, n3' 

If]q cg'dfg 

 hgu0fgf 

;j]{If0f 

s]==t=lj 

1 kfFr jif{d'lgsf sd tf}n x'g] 

afnaflnsf -2SD) - k|ltzt_ 
#)=! @) !* !* !& !% !$ ( * g]=h=:jf=;+, 

g]=a=;"=;, n3' 

If]q cg'dfg 

 hgu0fgf 

;j]{If0f 

s]==t=lj 

2 k|hgg\ pd]/ ;d'xsf dlxnfx?df 

/Qm cNktf l:ylt- k|ltzt_ 

#% #^ @) @$ !* !* !% !) !) g]=h=:jf=;+, 

g]=a=;"=;, n3' 

If]q cg'dfg 

 hgu0fgf 

;j]{If0f 

s]==t=lj 

3 % jif{d'lgsf afnaflnsfdf /x]sf] 

/Qm cNktfsf] l:ylt - k|ltzt_ 

$^ ## #) @* @^ @# !( !) !% g]=h=:jf=;+, 

g]=a=;"=;, n3' 

If]q cg'dfg 

 hgu0fgf 

;j]{If0f 

s]==t=lj 

2=4 kl/df0ffTds nIo @=$ M ;g\ @)#) ;Dddf lbuf] vfBfGg pTkfbg k |0ffnL÷k4ltx? ; 'lglZrt ug]{ ; fy} pTyfgzLn -Resilient_ s[li f cEof;x? -Practices_ h;n] 

pTkfbsTj / pTkfbg a [l4 ub{5g\, hnjfo' kl/jt{g - ljifd df};d, ; 'Vvf, af9L / c? ljkb\x?;Fu cg's"ng -Adaptation_ sf] lgDtL Ifdtf a9fpF5g\ / hldg / df6f]sf] 

u '0f:t/ cu|ufdL ?kdf clej[l4 ub{5g\ To:tf cEof;x? sfof{Gjog ug]{ 

2=4=1 pTkfbgzLn / lbuf] s[lifcGtu{t /x]sf] s[lif If]q -Areas_ sf] cg'kft 

1 ljBdfg s[lif e"ld -xhf/ 

x]S6/df_      

2641 2641 448 2641 448 2641 448 2641 $$* Jo=;"=k|= / 

s[lif u0fgf 

 jfli{fs÷ 

u0fgf jif{  

S[=k=lj=d=, 

s]=t=lj= 

 kl/df0ffTds nIo @ s M ul/aLsf ;a} cfofdx?sf] cGTo ug{sf lgDtL ljsf;zLn b]zx? ljz]ifu/L c lt sd ljsl;t b]zx?df s[lifsf] pTkfbsTj Ifdtf clej[l4, u |fdL0f k "jf {wf/, s[lif 
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cg ';Gwfg tyf k |;f/0f -Extention_ ; ]jfx?, k|ljlw ljsf; / jg:klt tyf k |f0fL/hLj a}+sx?df cGt/fli6«o ;xfotf ;d]tsf] dfWodaf6 nufgL a[l4 ug]{ 

2=s=1 @=s=!  s[lifdf ;/sf/L vr{ -s'n 

ah]6sf] -k|ltzt_ 

 

3=3  0=52  0=75  1  !=% k|zf;lgs 

k|ltj]bg, 

Jo=;"=k|= 

 jflif{s :yfgLo tx 

2=u kl/df0ffTds nIo @=u M vfB ;fdfu|Lx?sf] d'Nodf x'g] pRr ptf/ r9fjnfO{ ; Lldt ug{sf nflu vfB ;fdu|Lsf ahf/x? / ltlgx?åf/f Jo'Tkflbt ;+oGqx? -Derivatives_ sf] pko'Qm 

tj/n] ; +rfngsf] ; 'lglZrttf ug{ pkfox? ckgfpg] / vfB ;+ro nufot ahf/sf ; "rgfx¿df ;fdlos kx'Frsf nflu ;xhLs/0f ug]{ 

2=u=1 vfB d"No lj;+ultx?sf] ;"rs          Jo=;"=k|=  jflif{s 
c=d=÷ 

g]= /f= a}+s 

2=u=2 vfB ;~ro l8kf]x?sf] ;+Vof          k|zf;lgs 

k|ltj]bg, 

Jo=;"=k|= 

 jflif{s :yfgLo tx 

 

तालिका ३.४ दिगो विकास िक्ष्य ३ : सिै उमेर समूहका व्यजक्तका िालग स्िस््य जीिनको स ुलनजितता गिे समृद्ध जीिनस्तर प्रिद्ध यन गने । 

qm=;+ kl/df0ffTds nIox? / ; "rsx?  @)!% @)!( @)@@ @)@% @)#) cg'udg tflnsf ÷ vfsf 

/fli6«o /fli6«o ljho 

gu/ 

uf=kf 

/fli6«o ljho 

gu/ 

uf=kf 

/fli6«o ljho 

gu/ 

uf=kf 

/fli6«o ljho 

gu/ 

uf=kf 

tYofÍsf] 

;|f]t 

v08Ls/0f

sf] tx  

dfkgsf] 

;do 

lhDd]jf/ lgsfo 

 kl/df0ffTds nIo #=!M ;g\ @)#) ;Dddf, ljZjAofkL dft[ d [To'b/ -k|To]s ! nfv hLljt hGddf_ nfO{ &) eGbf sd ug]{ 

3=1=2 bIf k|;'tLsdL{x?sf] ;xof]udf 

ePsf] hGdsf] cg'kft 

55=6 69 81 73 85 79 88 90 90 k|zf;lgs 

k|ltj]bg, 

Jo=;"=k|= 

 jflif{s 

kfFr jif{ 

:jf:Yo dGqfno 

 
 

kl/df0ffTds nIo #=@M ;a} b]zx?sf] gjhft lzz' d[To'b/ -k|ltxhf/ hLljt hGddf_ nfO{ sDtLdf !@ df 36fpg] / % jif{d'lgsf] a fn d[To'b/ -k|ltxhf/ hLljt hGddf_ nfO{ sDtLdf 

Error! Hyperlink reference not valid. kl/df0ffTds nIo ePsf]n] ;g\ @)#) ;Dddf gjhft lzz'x? / % jif{d'lgsf afnaflnsfsf] / f]Sg ;lsg] -Preventable_ d[To'sf] cGTo ug]{ 

 

3=2=1 kfFr jif{d'lgsf] afn d[To'b/ 

-k|ltxhf/ hLljt hGddf_ 

#* @* @^ @& @$ @$ @@ @) @)     

3=2=2 gjhft lzz' d[To'b/ -k|ltxhf/ 

hLljt hGddf_ 

  !=%  !  )=&%  )=%)     

3=3=5 pi0fk|b]zLo pk]lIft /f]ux?lj?4 pkrf/ ug{ cfjZos -Requiring interventions) ePsfdflg;x?sf] ;+Vof 

 s_ s'i7/f]usf lj/fdLx? 

-cases_ 
@@&! !^(# * !#&) $ (!! @ ) ) :jf=Jo=;"=k|= j8f jflif{s :yfgLotx 

 v_ sfnfhf/ -Leishmaniasis_ 
sf lj/fdL -cases_ 

#@% @)# ) !^# ) !)@ ) ) ) :jf=Jo=;"=k|= j8f jflif{s :yfgLotx 

 u_ xfQLkfOn] -Lymphatic 
Filariasis_ sf lj/fdL 

-;+Vofxhf/df_ -cases_ 

#)))) @%!)) ) @!))) ) !*))) ) !$))) ) :jf=Jo=;"=k|= j8f jflif{s :yfgLotx 

mailto:@M
mailto:@M
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 3_ 8]Ë'sf lj/fdL -cases_ &@* $%% !) #^$ * @@* $ ) ) :jf=Jo=;"=k|= j8f jflif{s :yfgLotx 

 ª_ ;lqmo 6«sf]dfsflj/fdL 

-cases_ 
!#^ *% ) &# ) ^! ) $( ) :jf=Jo=;"=k|= j8f jflif{s :yfgLotx 

qm=;+ kl/df0ffTds nIox? / ; "rsx?  @)!% @)!( @)@@ @)@% @)#) cg'udg tflnsf ÷ vfsf 

/fli6«o /fli6«o ljho 

gu/ 

uf=kf 

/fli6«o ljho 

gu/ 

uf=kf 

/fli6«o ljho 

gu/ 

uf=kf 

/fli6«o ljho 

gu/ 

uf=kf 

tYofÍsf] 

;|f]t 

v08Ls/0f

sf] tx  

dfkgsf] 

;do 

lhDd]jf/ lgsfo 

 kl/df0ffTds nIo #=$M ;g\ @)#) ;Dddfg;g]{ /f ]uaf6 x'g ] c;fdlos d[To'b/nfO{ / f ]syfd / pkrf/af6 Ps ltxfOsd ug{'sf ;fy} dfgl;s :jf:Yotyf ;Dj[l4 k |j4{g ug] .  

#=$=! sfl8{of]ef:s'n/ /f]u, SofG;/, dw'd]x jf :jf;k|Zjf;;DaGwL bL3{sfnLg /f]ux?sf sf/0f x'g] d[To'b/ -k|lt ! nfv hg;+Vofdf_ 

  

 s_ sfl8{of]ef:s'n/ /f]u !=$$ !=#! 2 !=@! 1=7 !=!! 1=5 !=)! 1=25 Jo=;"=k|= j8f jflif{s :yfgLotx 

 v_ SofG;/ )=^& )=^! 1 )=%^ 085 )=%@ 0=80 )=$& 0=70 Jo=;"=k|= j8f jflif{s :yfgLotx 

 u_ dw'd]x )=@& )=@% 0=3 )=@# 0=30 )=@! 0=25 )=!( 0=20 Jo=;"=k|= j8f jflif{s :yfgLotx 

 3_ :jf;k|Zjf;;DaGwL 

bL3{sfng /f]u -c:yfdf, bd_ 

)=* )=&# 0=75 )=^& 0=70 )=^@ 0=60 )=%^ 0=55 Jo=;"=k|= j8f jflif{s :yfgLotx 

#=$=@ cfTdxTofaf6 x'g] d[To'b/ 

-x/]s ! nfv hg;+Vofdf_ 

!^=% !$=% 12=50 (=& (=%) &=* &=& $=& 4=5 Jo=;"=k|= j8f jflif{s :yfgLotx 

 kl/df0ffTds nIo #=^M ;g\ @)@) ;Dddf ljZje/ ;8s b '3{6gfaf6 x'g] d[To' / 3fOt]x?sf] ;+VofnfO{ c fwf 36fpg] 

#=^=! ;8s oftfoft b'3{6gfaf6 

x'g] d[To'b/ -x/]s ! nfv 

hg;+Vofdf_ 

!(=*^ (=(# & *=($ ^ &=$% % $=(^ # Jo=;"=k|=  jflif{s u[x 

dGqfno 

 kl/df0ffTds nIo #=&M ;g\ @)#) ;Dddf o f}g tyf k |hgg :jf:Yo ;]jfdf ;a}sf] kx'Fr ; 'lgZlrt ug{'sf ; fy} kl/jf/ lgof]hg, ; "rgf / lzIff tyfk|hgg :jf:YonfO{ / fli6«o /0fgLlt / 

sfo {qmddf PsLs/0f ug]{ 

3=7=1 kl/jf/ lgof]hg ;DaGwL cfjZostfx? / cfw'lgs ljlwsf] k|of]u 

 a= kl/jf/ lgof]hgsf cfw'lgs 

;fwg k|of]ustf{ b/ -Ü_ 

$&=! %@ %@ %# %% %^ ^) ^) ^% Jo=;"=k|=  jflif{s :yfgLo 

tx 

 kl/df0ffTds nIo #=*M :jf:Yo ; ]jfdf ;j{JofkL kx'Fr xfl;n ug{sf lglDt ljQLo hf]lvd ; '/Iff sfod ub}{ ; '/lIft, k |efjsf/L / u '0f:t/Lo cTofjZos :jf:Yo ;]jfx?sf ;fy} ;a}sf] nflu 

I fdtf cg';f/ wfGg ;lsg] d"Nodf cTofjZos cf}ifwL tyf vf]kx?sf] pknAwtf a9fpg] 

3=8=1 cTofjZos :jf:Yo ;]jfx?df kx'Fr -cTofjZos ;]jfx?sf] cf};t lj:tf/ -Coverage_ sf] ?kdf kl/eflift ul/Psf] / ;fdfGo tyf ;a}eGbf Hofbf a]kmfObfdf /x]sf hg;+Vofdf a9L s]lG›t 

x'g] 6«];/ OG6/e]G;gcGtu{t ;dfj]z ePsf k|hgg, dft[:jf:Yo, gjhftlzz' / afn:jf:Yo, ;Í|fds /f]ux?, g;g]{ /f]ux? / ;]jf Ifdtf tyf kx'Fr h:tf ;]jf ;'ljwfx?_ 

 s_ k|f]6f]sncg';f/ rf/ k6s 

k"j{k|;'lt ;]jfk|fKt ug]{ 

dlxnfx?sf] k|ltzt -hLljt 

hGddf_ 

^) &! 38 &% 45 *)=% 60 () 80 :jf=Jo=;"=k|=  jflif{s :yfgLo tx 

 v_ c:ktfn÷:jf:Yo 

;+:yfx?dfaRrfhGdfpg] k|ltzt 

%@=@ &) 30 &$= 40 &( 50 () 70 :jf=Jo=;"=k|=  jflif{s :yfgLo tx 

 u_ k|f]6f]sncg';f/ aRrfsf] 

hGdkl5 tLg k6s k|;'lt ;]jf 

@) %) 10 ^% 33 &% 50 () 70 :jf=Jo=;"=k|=  jflif{s :yfgLo tx 
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k|fKt ug]{ dlxnfx?sf] k|ltzt 

 3_ x]kf6fOl6; aL EoflS;gsf] 

tLg j6f 8f]h k|fKt ug]{ 

lzz'x?sf] k|ltzt 

** () 85 (# 90 (% 95 (% 97 :jf=Jo=;"=k|=  jflif{s :yfgLo tx 

 h_ /utdfUn'sf]hsf] dfqf 

j[l4 eO{ cf}ifwLk|of]u ul//x]sf !% 

jif{ / ;f]eGbf a9L pd]/ ePsf 

hg;+Vofsf] k|ltzt 

@% ## 35 #* 40 $& 50 ^) 55 :jf=Jo=;"=k|=  jflif{s :yfgLo tx 

 em_ 3/af6 :jf:Yo ;+:yf 

-Health facility_ df k'Ug #) 

ldg]6 jf ;f] eGbf sd ;do 

nfUg] kl/jf/x?sf] k|ltzt 

^!=* ^(=# 50 &% 70 *)=^ 80 () 90 :jf=Jo=;"=k|=  jflif{s :yfgLo tx 

 `_ :jf:Yo ladfdf cfa4 

ePsf ul/ax?sf] k|ltzt 

) @) 2 %) 10 &% 50 !)) 90 :jf=Jo=;"=k|=  jflif{s :yfgLo tx 

# v=! /fli6«o vf]ksfo{qmddf ;dfj]z 

ul/Psf ;a} vf]kx?åf/f ;d]l6Psf 

nlIft hg;+Vofsf] cg'kft 

** () 95 (% 97 (% 100 (% 100 :jf=Jo=;"=k|=  jflif{s :yfgLo tx 

# u=! :jf:YosdL{x?sf] 3gTj / ljt/0f 

-x/]s ! nfv hg;+Vofdf_ 

!=)% $=$% 4 $=$% 3=5 $=$% 3 $=$% 3 :jf=Jo=;"=k|=  jflif{s :yfgLo tx 

 s_ :jf:Yo If]qsf] s'nvr{ 

-s'n ah]6sf] k|ltzt_ 

% %=^ 2=5 ^= 3 ^=% 4 &= 5 :jf=Jo=;"=k|=  jflif{s :yfgLo tx 

 

तालिका ३.५ दिगो विकास िक्ष्य ४: समािेशी तथा समतामूिक गुणस्तरीय जशक्षा स ुलनजित गने र सिैको िालग लसकाइका अिसरहरु प्रिद्ध यन गने | 

(Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all) 
qm=;+ kl/df0ffTds nIox? / ; "rsx?  @)!% @)!( @)@@ @)@% @)#) cg'udgtflnsf ÷ vfsf 

/fli6«o /fli6«o ljho 

gu/ 

uf=kf 

/fli6«o ljho 

gu/ 

uf=kf 

/fli6«o ljho 

gu/ 

uf=kf 

/fli6«o ljho 

gu/ 

uf=kf 

tYofÍsf] 

;|f]t 

v08Ls/0f 

sf] tx 

dfkgsf] 

;do 

lhDd]jf/ 

lgsfo 

kl/df0ffTds nIo $=! M ;g\ @)#) ;Dddf ;a} 5fq5fqfx?nfO{ ; fGble{s ;fy} l;sfO{sf ;sf/fTds c;/x? k |fKtx'g ;s'g\ eGg] p2]Zon] pgLx?sf lglDt lgz'Ns, Gofof]lrt tyf u '0ffTds k |fylds / 

dfWolds lzIffsf] ; 'lgZlrt ug]{ .  

$=!=!= lnËcg';f/ -s_ sIff @÷# df , -v_ k|fyldstxsf] cGTodf, / -u_ lgDgdfWolds txsf] cGTodf -!_ k9\g / -@_ ul0ftdf sDtLdfGo'gtd lgk'0ftf :t/ -Proficiency level_ xfl;n ug]{ 

afnaflnsf tyf o'jfx?sf] cg'kft 

! k|fylds txdf v'begf{ b/ -k|ltzt_ (^=^ (*=% %( (( ^@ (( ^% ((=% &) k|zf;lgs 

k|ltj]bg, 

lz=Jo=;"=k|= 

 jflif{s :yfgLotx, 

lz=lj=k|=d= 

@ k|fyldstx k"/f ug]{ b/ -k|ltzt_ *)=^ ()=& #@ (#=! #% (%=% $) (%=% %) k|zf;lgs 

k|ltj]bg, 

 jflif{s :yfgLotx, 

lz=lj=k|=d= 



 विजयनगर गाउँपालिकाको दिगो विकास िक्ष्य स्थानीयकरण काययविलि तथा सूचकहरु २०७८  पेज  31 

 

lz=Jo=;"=k|= 

# sIff ! df egf{ ePsf ljBfyL{x?dWo] 

sIff* ;Ddk'Ug] ljBfyL{x?sf] 

k|ltzt 

&^=^ *!=% @$=@ (@ @& (# #) (% %) k|zf;lgs 

k|ltj]bg, 

lz=Jo=;"=k|= 

 jflif{s :yfgLotx, 

lz=lj=k|=d= 

$ sIff ! df egf{ ePsf 5fqfx?sf] 

-5fqx?sf] t'ngfdf_ sIff * ;Dd 

k'Ug] cg'kft (Ratio of girls to boys) 

!=)$ !=)# !=!% !=)@ !=!) !=)! !=)% ! ! k|zf;lgs 

k|ltj]bg, 

lz=Jo=;"=k|= 

 jflif{s :yfgLotx, 

lz=lj=k|=d= 

% sIff ! df egf{ ePsf 5fqfx?sf] 

-5fqx?sf] t'ngfdf_ sIff !@ ;Dd 

k'Ug] cg'kft (Ratio of girls to boys) 

!=! !=)$ !=)* !=)# !=)^ !=)@ !=)$ ! ! k|zf;lgs 

k|ltj]bg, 

lz=Jo=;"=k|= 

 jflif{s :yfgLo tx, 

lz=lj=k|=d= 

^ sIff % sf] lglDt l;sfO pknAwL -k|ltzt_-ul0ft, g]kfnL, c+u|]hL_ 

 s_ ul0ft %#=# %% %% %* %* ^# ^@ ^% ^%  
 
 

NASA 

 jflif{s :yfgLo tx 

 v_ g]kfnL ^# ^^ %) &) %$ &@ ^) &% ^$  jflif{s 

jflif{s 

:yfgLo tx, 

lz=lj=k|=d= 

 u_ cË|]hL %#=^ %& %% ^) %* ^# ^# ^* ^&  jflif{s :yfgLo tx 

& dfWolds lzIff -sIff( b]lv !@ 

;Dd_ sf] s'negf{b/ -k|ltzt_ 

%^=& &@ &^ () *) (% *% (( (% k|zf;lgs 

k|ltj]bg, 

lz=Jo=;"=k|= 

 jflif{s lzIff 

dGqfno, 

s]=t=lj= 

 kl/df0ffTds nIo $=@ M ;g\ @)#) ;Dddf ;a} afnaflnsfx?nfO{ k |fylds lzIfsf] nflu tof/ ug{ u '0f:t/Lo k |f/lDes afnljsf;, x]/rfx / k "j{ k |fylds lzIffdf logLx?sf] kx'Fr ; 'lglZrt 

ug ]{ 
4=2=2 lnË cg';f/ Jojl:yt l;sfO -k|fylds txdf k|j]z ug]{ cflwsfl/s pd]/eGbf ! jif{ cuf8Lsf] df ;xeflutf b/ 
! k"j{ k|fylds lzIffsf] nflu afn 

cg'bfg kfPsf-;+Vof, xhf/df_ 

%)^ %(^ !=@%$ ^@) @ ^%) @=! &)) @=% k|zf;lgs 

k|ltj]bg, 

lz=Jo=;"=k|= 

 jflif{s :yfgLo tx, 

lz=lj=k|=d= 

@ k'j{ afNosfn lzIffdf 

pkl:ylt÷xflh/L 

*! *%=* &@=% *(=$ **=% (# () (( ((   jflif{s :yfgLo tx, 

lz=lj=k|=d= 

 kl/df0ffTds nIfo $=# M ;g\ @)#) ;Dddf I fdtfn] wfGg ; lsg] tyf u '0f:t/Lo k |fljlws, Jofj;flos / ljZj ljBfno;Ddsf] lzIffdf ;a} dlxnf / k '?ifx?sf] ;dfg kx'Frsf] ;'lglZrt ug]{ 

. 
$=#=! lnË cg';f/ kl5Nnf] !@ dlxgfdf cf}krfl/s tyf cgf}krfl/s lzIff / tflnddf o'jf tyf jo:sx?sf] ;xeflutf b/ 
! 5fqj[lQ -s'nljBfyL{x?df 5fqj[lQ 

kfpg] ljBfyL{x?sf] k|ltzt_ 

#& #*=# $#=)* #(=# $#=% $)=# $$ $@ $$=%   jflif{s :yfgLotx, 

lz=lj=k|=d= 

 kl/df0ffTds nIo $=%M ;g\ @)#) ;DddflzIffdf n}lËsc;dfgtfx?sf] cGTo ug]{ /  ;dfgkx'Frsf] ; 'lgZ lrttf ug]{ 

 of] ;"rLdf /x]sf v08Ls/0f ug{ ;lsg] ;a} lzIff ;DaGwL ;"rsx?sf] lglDt ;dtf ;"rsfÍx? -dlxnf÷k'?if, u|fdL0f If]q÷zx/L If]q, ;DklQsf] b[li6sf]0fn] ;a}eGbftnsf] k~rds÷dflyNnf] 

k~rds hg;+Vof / cGo ;"rsf+sx? h:t} ckfËtfsf] cj:yf, cflbjf;Lx? / åGåkLl8tx? h:tf jfljifox?df pknAw x'g ;Sg] tYofÍx?_ 
! n}lËs ;dtf ;"rsfÍ -k|fylds !=)@ !=)! !=)$ !=)! !=)# !=)! !=)@ ! ! k|zf;lgs  jflif{s :yfgLo tx, 
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ljBfno_  k|ltj]bg, 

lz=Jo=;"=k| 

lz=lj=k|=d= 

@ n}lËs ;dtf ;"rsfÍ -dfWolds 

ljBfno_ 

! ! !=@! ! !=!( ! !=!) ! ! k|zf;lgs 

k|ltj]bg, 

lz=Jo=;"=k| 

 jflif{s :yfgLo tx, 

lz=lj=k|=d= 

# ;fIf/tfdf cfwfl/t n}lËs ;dtf 

;"rsfÍ-!%jif{ dflysf_ 

)=^@ )=&@ )=%@ )=* )=%^ )=*& )=^% ! ! k|zf;lgs 

k|ltj]bg, 

lz=Jo=;"=k| 

 jflif{s :yfgLo tx, 

lz=lj=k|=d= 

kl/df0ffTds nIo $=^ M ;g\ @)#) ;Dddf ;a} o 'jf / sDtLdf (% k |ltzt jo:sx? -b'j} k '?ifx? / dlxnfx?_nfO{ ; fIf/tf / ;fªlVos -;fdfGo ul0ft_ 1fg xfl;n ug{ ;Ifd t 'Nofpg] .  

$=^=! sfo{d"ns -s_ ;fIf/tf / -v_ ul0ft ;DaGwL lgZlrt:t/sf] k|lj0ftf -Proficiency_ xfl;n u/]sf tf]lsPsf] pd]/ ;d"xsf] hg;+Vofsf] cg'kft 

! !% b]lv @$ jif{ pd]/ ;d"xsf] 

;fIf/tf b/ -k|ltzt_ 

**=^ 

 

(!=$ *^ (% () (* (& (( (( /f=h=u= j8f !) jif{ s]=t=lj= 

@ !% b]lv @$ jif{ pd]/ ;d"xsf] dlxnf 

;fIf/tf b/ -k|ltzt_ 

*&=$ ()=% #*=& (@=* $)=& (%=! $#=& (( %) /f=h=u= j8f !! jif{ s]=t=lj= 

 

qm=;+ kl/df0ffTds nIox? / ; "rsx?  @)!% @)!( @)@@ @)@% @)#) cg'udg tflnsf ÷ vfsf 

/fli6«o /fli6«o ljho 

gu/ 

uf=kf 

/fli6«o ljho 

gu/ 

uf=kf 

/fli6«o ljho 

gu/ 

uf=kf 

/fli6«o ljho 

gu/ 

uf=kf 

tYofÍsf] 

;|f]t 

v08Ls/0

fsf] tx 

dfkgsf] 

;do 

lhDd]jf/ 

lgsfo 

% k|ltljBfyL{ ;fj{hlgs vr{ -cfwf/e't 

/ dfWolds lzIff, k|lt xhf/df _ 

!% !( !) @@ !% @% !( #) @# k|zf;lgs 

k|ltj]bg, 

lz=Jo=;"=k|= 

 jflif{s :yfgLo tx, 

lz=lj=k|=d= 

kl/df0ffTds nIfo $ s M afnaflnsf, ckfËtf / n}lËs ;j+b]gzLn lzIffsf ;/+rgf÷ ; 'lawfx? lgdf0{ f / :t/f]Gglt ug]{ /  ;a}sf] lglDt ;/' lIft, clx;+fTds, ;dfj]z L / ke|fjsf/L l;sfO { 

jftfj/0f  kb| fg ug{] .  

$=s=! M -s_ ljB't -v_ cWofkg zf:q ;DaGwL p2]Zox?sf lglDt OG6/g]6, -u_ z}Ifl0fs sfo{x?sf nflu sDKo'6/, -3_ ckfËtfePsf ljBfyL{x?sf] lglDt agfOPsf k"jf{wf/ tyf ;fdu|Lx?, 

-ª_cfwf/e"t vfg]kfgL, -r_ 5fqfx?sf nflu 5'§} zf}rfno nufot ;/;kmfO{sf ;'ljwfx?, / -5_ xftw'gsf nflu cfwf/e"t ;'ljwfx? -jf; ;"rssf kl/efiff cg'?k_ ePsf ljBfnox?sf] cg'kft 

$=s=! 

M 
ljB'tdf kx'Fr ePsf ljBfnox? 

-k|ltzt_ 

  (%  (*  (( ((=%      

$=s=@ OG6/g]6df kx'FrePsf ljBfnox? 

-k|ltzt_ 

#=( @*=^ %=$ $&=@ %=*% ^%=* !!=& (( !% k|zf;lgs 

k|ltj]bg, 

lz=Jo=;"=k|= 

j8f jflif{s :yfgLo tx, 

lz=lj=k|=d= 

$=s=# jf; (WASH) ;'ljwfx? ePsf 

cfwf/e"t ljBfnox? -k|ltzt_ 

*) *% !!=& **=# !% (!=( @% (( $% k|zf;lgs 

k|ltj]bg, 

lz=Jo=;"=k|= 

j8f jflif{s :yfgLo tx, 

lz=lj=k|=d= 

$=s=$ ckfËd}qL ljBfnox? -k|ltzt_   !!=&  !%  #) (( %) k|zf;lgs 

k|ltj]bg, 

lz=Jo=;"=k|= 

j8f jflif{s :yfgLo tx, 

lz=lj=k|=d= 

kl/df0ffTds nIo $=u M ;g\ @)#) ;Dddf ljsf;zLn b]zx? ljz]ifu/L sd ljsl;t b ]zx? / ljsf;f]Gd'v ;fgf 6fk' /fi6«x?df lzIfs tflndsf lglDt k |fKt x'g] cGt/f{li6«o ;xof]u ;d]t pkof]u 

u/ L bIf÷of]Uo lzIfsx?sf] c fk"lt{ a9fpg] . 
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$=u=! s'g} ljz]if b]zdfs'g} vf; txdf cWofkgsf] lglDt cfjZos kg]{ sDtLdf Go"gtd Jojl:yt tflnd -pbfx/0fsf nflu cWofkg ;DaGwLk"j{ ;]jfsfnLgjf ;]jfsfnLg tflnd_ k|fKt u/]sf -s_ 

k"j{k|fylds, -v_ k|fylds, -u_ lgDg dfWolds, / -3_ pRr dfWolds txdf sfo{/t lzIfsx?sf] cg'kft 

$=u=! Go"gtd ?kdf ;Ël7t÷Jojl:yt 

lzIfs tflnd k|fKt u/]sf cfwf/e"t 

lzIff If]qdf sfo{/t lzIfsx?sf] 

cg'kft -k|ltzt_ 

(%=% (^=% () (&=% (% (*=$ (* !)) (( lz=Jo=;"=k|= j8f jflif{s :yfgLo tx, 

lz=lj=k|=d= 

$=u@ Go"gtd ?kdf ;Ël7t÷Jojl:yt 

lzIfs tflnd k|fKt u/]sf dfWolds 

lzIff If]qdfs fo{/t lzIfsx?sf] 

cg'kft -k|ltzt_ 

(%=$ (^ (% (& (^ (*=% (* !)) (( lz=Jo=;"=k|= j8f jflif{s :yfgLo tx, 

lz=lj=k|=d= 

 

तालिका ३.६ दिगो विकास िक्ष्य ५: ि ैङ्गीक समानता हालसि गने तथा सिै मवहिा, वकशोरी तथा िाििािीकािाई सशक्त िनाउने | 
(Achieve gender equality and empower all women and girls) 

qm=;+ kl/df0ffTds nIox? / ; "rsx?  @)!% @)!( @)@@ @)@% @)#) cg'udgtflnsf ÷ vfsf 

/fli6«o /fli6«o ljho 

gu/ 

uf=kf 

/fli6«o ljho 

gu/ 

uf=kf 

/fli6«o ljho 

gu/ 

uf=kf 

/fli6«o ljho 

gu/ 

uf=kf 

tYofÍsf] ;|f]t v08Ls/0f

sf] tx 

dfkgsf] 

;do 

lhDd]jf/ 

lgsfo 

kl/df0ffTds nIo %=@ M ; fj{hlgs tyf lghL I f]qx? -Spheres_ df ;a} dlxnf, lszf]/L tyf aflnsfx? lj?4 x'g ] ;a} k |sf/sf lx+;f dfgj a ]rlavg, o f}g tyf cGo k |sf/sf] zf]if0f cGTo ug]{. 

%=@=! cfˆgf] hLjg sfndf laaflxt jf kf6{g/;Fu ;DaGw ePsf dlxnfx? dWo] cl3Nnf] !@ dlxgfdf jt{dfg jf klxn]sf klt÷3lgi6 ?kdf a;]sf kf6{g/af6 zf/Ll/s, of}g jf dgf]j}1flgs lx+;fdf 

k/]sf !% jif{ / dflysf pd]/cg';f/ dlxnfx?sf] cg'kft 

! hLjg sfndf zf/Ll/s tyf of}g lx+;f 

ePsf -btf{ ul/Psf 36gfx?, k|ltzt_ 

@*=$ @@=@  !&=%  !@=*  %  k|zf;lgs 

k|ltj]bg, 

Jo=;"=k|= 

 jflif{s :yfgLo tx= 

%=@=@ ljut !@ dlxgfdf klt jf 3lgi6 ?kdf ;Fu} a;]sf] ;fyL eGbf afx]ssf] JolQmx?af6 of}glx+;fdf k/]sf (Subjected) !% jif{ / dflysf dlxnf, lszf]/L tyf afnaflnsfx?sf] cg'kft -pd]/ / 

36gf 36]sf] 7fpF ;lxtsf] ljj/0f_ 

! zf/Ll/s÷of}glx+;f cg'ej u/]sf !% 

b]lv $( aif{;Ddsf dlxnfx?sf] -btf{ 

ul/Psf 36gfx?_ k|ltzt 

@^ !(=!  !#=(  (=&  ^=%  k|zf;lgs 

k|ltj]bg, 

Jo=;"=k|= 

 jflif{s :yfgLo tx 

@ dlxnf, lszf]/L tyf aflnsfx?sf] 

j]rljvg -;+Vof_ 

!^(& &@%  ^%)  $@%  #@%  k|zf;lgs 

k|ltj]bg, 

Jo=;"=k|= 

 jflif{s :yfgLo tx 

kl/df0ffTds nIo %=# M ;a} k |sf/sf xflgsf/s k |rngx? cGTo ug{' h:t} afnljjfx, sd pd]/ / hah{:tL ljjfx / dlxnf hg]G›Lo cËeË ug]{ .  

%=#=! !%jif{sf] pd]/ eGbf klxnf / !* jif{sf] pd]/ eGbf klxnf ljjfx ePsf jf a}jflxs ldng (In Union) df /x]sf @) b]lv @$ jif{ pd]/ ;d"xsf dlxnfx?sf] cg'kft 

! ljjflxt jf j}jflxs ldngdf 

/x]sf !% b]lv !( jif{ pd]/sf 

dlxnfx? -k|ltzt_ 

@$=% !*  !#=!  *=@  $=!  g]=h=:jf=;=, 

g]=a=;"=;= 

/f=h=u= 

 hgu0fgf

,;j]{If0f 

jif{ 

s]=t=lj= 

kl/df0ffTds nIo %=%M / fhgLlts, cfly{s / ;fj{hlgs hLjgsf] ;a} lg0f{o txx?sf] g ]t[Tjdf dlxnfx?sf] k "0f { / k |efjsf/L ;xeflutf / ;dfg cj;/x?sf] ; 'lgZlrttf ug]{ 

%=%=! dlxnfx?n] -s_ /fli6«o ;+;bx? / -v_ :yfgLo txdf cf]u6]sf kbx?sf] cg'kft 
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 :yfgLo ;/sf/sf txx? 

(Bodies) -k|ltzt_ 

 $)=% ## $! #% $!=% $! $@ $!=% lg=cf=, 

k|zf;lgs 

k|ltj]bg 

j8f % jif{ gjf{rg 

cfof]u , 

:yfgLo tx 

%=%=@ Joj:yfksLo kbx?df dlxnfx?sf] cg'kft 

! ;xsf/L If]qdf dlxnfx?sf] 

;xeflutf -k|ltzt_ 

%) %) %) %) %) %) %) %) %) k|zf;lgs 

k|ltj]bg÷ 

j]; nfOg ;e]{ 

 jflif{s :yfgLo tx 

@ ;fj{hlgs ;]jfsf gLlt lgdf{0fsf 

kbx?df /x]sf dlxnf -s'n sd{rf/Lx? 

dWo] dlxnfsf] k|ltzt_ 

!! !& )=& @!=# % @%=& @) ## ## j]; nfOg ;e]{  jflif{s :yfgLo tx 

# Joj;flos / k|fljlws sfdbf/x?df 

dlxnf-k'?ifsf] cg'kft (Ratio of 

women to men) -k|ltzt_ 

@$ @* !) #! !% #% !( $) @%   jflif{s :yfgLo tx 

kl/df0ffTds nIo %=^ M hg;+Vof / ljsf; ;DaGwL cGt/f{li6«o ;Dd]ngsf] k |f ]u|fd ckm PS;g / a]Olhª Kn]6kmd{ km/ PS;g tyf ltgLx?sf] ;dLIff ;DaGwL ;Dd]ngx?sf] b:tfj]hx?df ;Demf}tf eP 

cg ';f/ dlxnfx?sf] of}g, k |hgg clwsf/x?df ;j{JofkL kx'Fr ; 'lgZlrt ug]{ .  

kl/df0ffTds nIo %=sM/fli6«o sfg"gx?df dlxnfx?nfO{ c fly{s ;fwgx?df ;dfg clwsf/ k |bfg ug{'sf ; fy} hldg / c? k |sf/sf ;DklQx?, ljQLo ; ]jfx?, k }t[s / k |fs[lts ; |f]t ;fwgx?df kx'Fr 

k |b fg ug{ cfjZos ; 'wf/x? ; 'lgZlrt ug]{ .  

%=s=! -s_ s[lif e"ld dfly :jfldTjjf ;'/lIft clwsf/ ePsf s'n s[lifdf cfl>t hg;+Vofsf] n}lËs cg'kft / -v_ s[life"ldsf] :jfldTj ePsf jf clwsf/ ePsf dlxnfx?sf] cg'kft 

%=s=! dlxnfx?sf] :jfldTj ePsf 

pBdx?sf] ;+Vof 

         cfly{s u0fgf j8f cfly{s 

u0fgf jif{ 

s]=t=lj= 

%=v=! dlxnfx?sf] ;DklQ dflysf] 

:jfldTj -hldg / 3/_ 

@^ @(=& @) #@=% @# #%=# @* $) #% hgu0fgf, 

Jo=;"=k|= 

j8f jflif{s, 

!) jif{ 

s]=t=lj=, 

e"=Jo=; 

=tyf u=lg=d 

kl/df0ffTds nIo %=vMdlxnf ;zlQms/0fnfO{ 6 ]jf k '¥ofpg] k |ljlwnfO{ ljz]iftM ;"rgftyf ;~rf/ k |ljlwsf] k |of ]unfO{ a9jf lbg] .  

%=v! df]afOn 6]lnkmf]g x'g] JolQmx?sf] cg'kft –lnË cg';f/_ 

%=v! !% b]lv @$ jif{ pd]/ ;d"xsf 

OG6/g]6 k|of]u ug]{ dlxnfsf] 

k|ltzt 

!(=^ $)=% @% %^=@ ^) &!=( &% (* (% k|zf;lgs 

k|ltj]bg÷ 

j];nfOg ;e]{ 

  :yfgLo tx 
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तालिका ३.७ दिगो विकास िक्ष्य ६: सिैको लनजबत खानेपानी तथा सरसफाईको उपिब्िता साथै यसको दिगो व्यिस्थापन स ुलनजित गने |  

(Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all)  

qm=;+ kl/df0ffTds nIox? / ; "rsx?  @)!% @)!( @)@@ @)@% @)#) cg'udg tflnsf ÷ vfsf 

/fli6«o /fli6«o ljho 

gu/ 

uf=kf 

/fli6«o ljho 

gu/ 

uf=kf 

/fli6«o ljho 

gu/ 

uf=kf 

/fli6«o ljho 

gu/ 

uf=kf 

tYofÍsf] 

;|f]t 

v08Ls/0f

sf] tx 

dfkgsf] 

;do 

lhDd]jf/ 

lgsfo 

kl/df0ffTds nIo ̂ =! M ;g\ @)#) ;Dddf ;a}sf] lglDt ; '/lIft / lskmfotLjf a ]xf]g{ ;lsg] vfg]kfgLsf] ;j{JofkL / ;dfgtfd"nskx'Frxfl;n ug]{ 

^=!=! ;'/lIft ?kdf Joj:yf ul/Psf] vfg]kfgL ;]jfx? k|of]u ug]{ hg;Î\ofsf] cg'kft 

! kfOkaf6 ljt/0f ul/Psf] kfgLdf kx'Fr 

ePsf kl/jf/ -k|ltzt_ 

$(=% ^)=# $ ^*=$ %) &^=% &) () () k|zf;lgs 

k|ltj]bg, 

/f=h=u= 

j8f jflif{s, 

!) jif{ 

jflif{s, 

!) jif{ 

@ cfwf/e"t vfg]kfgL ;]jfdf kx'Fr 

-k|ltzt_ 

*& ()=@ *( (@=^ (@ (% (% (( (( hgu0fgf÷ 

a];nfOg 

;e]{ 

j8f hgu0fgf 

/ ;j]{If0f 

jif{ 

:yfgLo tx÷ 

s]=t=lj= 

kl/df0ffTds nIo ̂ =@ M ;g\ @)#) ;Dddf ;/;kmfO{ / :j:y÷cf/f]Uok"0f{ cj:yf sfod ug]{ s'/fdf ;a}sf] lglDt kof{Kt / Gofof]lrt kx'Fr ;'lgZlrt ug]{ ; fy} dlxnf Pjd\ lszf]/Lx? / 

sdhf]/÷;+s6u|:t –Vulnerable) l:yltx?df /x]sf JolQmx?sf] c fjZostfnfO{ ljz]if Wofg lbO{ v 'nf ?kdf lb;f–lk;fa ug]{ rng jf afgLsf] cGTo ug]{  

^=@=! ;fa'g kfgL ;lxtsf] xftw'g] ;'ljwf nufotsf ;'/lIft ta/n] Jojl:yt ul/Psf ;/;kmfO{ ;]jfx? k|of]u ug]{ hg;+Vofsf] cg'kft -k|ltzt_ 

! pGgt÷;'wfl/Psf ;/;kmfO{ ;DaGwL 

;'ljwfx? k|of]u ug]{ kl/jf/ h;n] o:tf 

;'ljwfx? c?;Fu ;fem]bf/L ug{'kb}{g-

k|ltzt_ 

^) ^(=# $) &*=& %* *%=& ^% (% *) k|zf;lgs 

k|ltj]bg, 

/f=h=u= 

j8f jflif{s, 

!) jif{ 

:yfgLo tx÷ 

s]=t=lj= 

@ zf}rfno k|of]u ug]{ hg;+Vofsf] cg'kft 

-k|ltzt_ 

^&=^ &%=& ^* *#=* &% () *@ (* () k|zf;lgs 

k|ltj]bg, 

/f=h=u= 

j8f jflif{s, 

!) jif{ 

:yfgLo tx÷ 

s]=t=lj= 

# 9n k|0ffnLx?÷pko'Qm 

Pkm=P;=Pd=(Faecal Sludge 
Management) df rkL{ hf]l8Psf 

kl/jf/ -k|ltzt_ 

#) $^ @% ^@ $) &$ %@ () &% k|zf;lgs 

k|ltj]bg, 

/f=h=u= 

j8f jflif{s, 

!) jif{ 

:yfgLo tx÷ 

s]=t=lj= 
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तालिका ३.८ दिगो विकास िक्ष्य ७: िेहोन य सवकने भरपिो दिगो र आिुलनक उजायमा सिैको  पहुँच स ुलनजित गने | 

(Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all) 

qm=;+ kl/df0ffTds nIox? / ; "rsx?  @)!% @)!( @)@@ @)@% @)#) cg'udg tflnsf ÷ vfsf 

/fli6«o /fli6«o ljho 

gu/ 

uf=kf 

/fli6«o ljho 

gu/ 

uf=kf 

/fli6«o ljho 

gu/ 

uf=kf 

/fli6«o ljho 

gu/ 

uf=kf 

tYofÍsf] 

;|f]t 

v08Ls/0f

sf] tx 

dfkgsf] 

;do 

lhDd]jf/ 

lgsfo 

kl/df0ffTds nIo&=! M ;g\ @)#) ;Dddf wfGg÷lsGg ;lsg], e/kbf]{ /  cfw'lgs pmhf{ ; 'ljwfx?df ;j{JofkL kx'Fr ;'lgZlrt ug]{ 

&=!=! ljB'tdf kx'Fr ePsf hg;Î\ofsf] 

cg'kft 

&$ *)=& *) *%=& *% ()=& () (( (( Jo=;"=k|= j8f jflif{s :yfgLo tx 

! k|ltJolQmpmhf{ -clGtd_ pkef]u 

-luufh'N; (Gigajoules) 
!^ !*=!  !(=&  @!=#  @$  hgu0fgf, 

Jo=;"=k|= 

 jflif{s, 

!) jif{ 

:yfgLo tx÷ 

s]=t=lj= 

&=!=@ :jR5 OGwg / k|ljlwdf k|f/lDes÷d'Vo (primary) lge{/tf ePsf] hg;Î\ofsf] cg'kft 

! vfgf ksfpgsf lglDt pmhf{sf] k|fylds 

;|f]tsf] ?kdf sf]Onf, bfp/f, u'OF7f 

nufotsf 7f]; OGwg k|of]u ug]{ kl/jf/ 

-k|ltzt_ 

&$=& ^% &) %% ^) $% %) #) $) hgu0fgf, 

Jo=;"=k| 

j8f jflif{s, 

!) jif{ 

:yfgLo tx÷ 

s]=t=lj= 

@ vfgfksfpg / sf]7f tftf] /fVgsf nflu 

PnkL UofF; k|of]u ug]{ hg;+Vof -

k|ltzt_ 

!* @#=^ % @#=^ !% #@ @% #( #) hgu0fgf, 

Jo=;"=k|= 

j8f jflif{s, 

!) jif{ 

:yfgLo tx÷ 

s]=t=lj= 

# ljB't\ vkt÷pkef]u -k|ltJolQmlsnf]jf6 

306f_ 

*) @#) !!% %$@ @*) !)@& %!) !%)) !))) k|zf;lgs 

k|ltj]bg, 

Jo=;"=k| 

 k|zf;lgs 

k|ltj]bg, 

Jo=;"=k| 

g]=lj=k|f= 

kl/df0ffTds nIo &=@ M ;g\ @)#) ;Dddf ljZjJofkL ?kdf ljleGg k |fylds pmhf{ ; |f ]tx?sf] ; ld>0f  (Energy mix) df gjLs/0fLo pmhf{sf] lx:;f pNn]Vo ?kdf a9fpg] 

&=@=! s'n clGtd pmhf{ vktdf gjLs/0fLo pmhf{sf] lx:;f 

! hnljB'tsf] hl8t Ifdtf -d]ufjf6_ &*@ @#)!  %$!&  !)@^)  !%)))  k|zf;lgs 

k|ltj]bg, 

Jo=;"=k|= 

 jflif{s g]=lj=k|f= 
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तालिका ३.९ दिगो विकास िक्ष्य ८: जस्थर, समािेशी र दिगो आलथ यक िृवद्ध, पूणय तथा उत्पािनशीि रोजगारी र मयायदित कामिाई प्रिद्ध यन गने  |  

(Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all) 

qm=;+ kl/df0ffTds nIox? / ; "rsx?  @)!% @)!( @)@@ @)@% @)#) cg'udg tflnsf ÷ vfsf 

/fli6«o /fli6«o ljho 

gu/ 

uf=kf 

/fli6«o ljho 

gu/ 

uf=kf 

/fli6«o ljho 

gu/ 

uf=kf 

/fli6«o ljho 

gu/ 

uf=kf 

tYofÍsf] 

;|f]t 

v08Ls/0f

sf] tx 

dfkgsf] 

;do 

lhDd]jf/ 

lgsfo 

kl/df0ffTds nIo *=# M pTkfbgzLn ultljlwx?,dof{lbt / f]huf/L l;h{gf, pBdzLntf, l;h{gzLntf / gjk|jt{gnfO{ ;xof]u ug]{ vfnsf ljsf;d'vL g Lltx? k |j4{g ug]{ /  ljQLo ; ]jfx?df 

kx'Fr nufot n3', ; fgf / demf}nf pBf]ux?sf] :yfkgf - formalization) / j[l4nfO{ k |f ]T;fxg ug]{ 

! ljQLo ;]jfx?df kx'Fr -k|ltzt_   !%  $)  ^%  *) k|zf;lgs 

k|ltj]bg, 

cfly{s u0fgf 

 jflif{s, 

% jif{ 

:yfgLo tx, 

s]=t=lj= 

@ ;xsf/L ;]jfx?df kx'Fr -k|ltzt_ %$ ^)=( %% ^^=! ^) &!=# ^% *) &) k|zf;lgs 

k|ltj]bg, 

Jo=;"=k|= 

 jflif{s, 

% jif{ 

:yfgLo tx 

kl/df0ffTds nIo *=% M ;g\ @)#) ;Dddf o 'jf / ckfËtf ePsf JolQmx? nufot ;a} dlxnf / k '?ifx?sf] lglDt k "0f{ Pjd\ pTkfbgzLn / f]huf/L / dof{lbt sfd pknAw u/fpg'sf ;fy} ;dfg 

sfdsf nflu ;dfg tna k |bfg ug]{ nIo xfl;n ug]{ 

*=%=! k]zf, pd]/ / ckfËtf cg';f/ 

dlxnf / k'?if sd{rf/L ÷sfdbf/x?sf] 

306fsf] cf};t cfDbfgL 

#@ %)=! $# ^#=# %$ &&=# ^$ !)) !)) g]kfn 

>dzlQm 

;j]{If0f 

 % aif{ :yfgLo tx, 

s]=t=lj= 

*=%=@ k]zf, pd]/ / ckfËtf cg';f/ a]/f]huf/L b/ 

! k|wfgdGqL /f]huf/ sfo{qmdcGtu{t 

btf{ ePsf] a]/f]huf/Lsf] ;+Vof 

  804  1000  1200  1500 k|zf;lgs 

k|ltj]bg, 

Jo=;"=k|= 

 jflif{s :yfgLo tx 

kl/df0ffTds nIo *=( M ;g\ @)#) ;Dddf lbuf] ko{6g h;n] / f]huf/L l;h{gf ub{5 / :yfgLo ;:s[lt / pTkfbgnfO{ k |j4{g u5{, To;nfO{ k|j4{g ug{ o f]hgf÷gLltx? lgdf{0f ul/ sfof{Gjog ug]{ 

*=(=! ko{6g If]qaf6 s'nufx{:y pTkfbg / a[l4b/df k'u]sf] of]ubfg 

! ko{6s cfudg -;+Vof !) nfvdf_ )=* !=^ ))& !=( )=! @=@ )=% # ! k|=k|= 

Jo=;"=k|= 

 jflif{s :yfgLo tx 

@ ko{6gaf6 k|fKt /fh:j -cd]l/sL 

8n/_ -!) nfvdf_ 

  @=*  $  @)  $) k|zf;lgs 

k|ltj]bg, 

Jo=;"=k|= 

 jflif{s :yfgLo tx 

# ko{6g If]qaf6 l;lh{t /f]huf/L 

;+Vof 

         k|=k|, 

Jo=;"=k|= 

 jflif{s :yfgLo tx 

kl/df0ffTds nIo *=!) M :jb]zL ljQLo ; +:yfx?sf] I fdtf ; 'b[9 u/L a}+ls+ª, ladf / ljQLo ; ]jfx?df ;a}sf] kx'Fr lj:tf/ ug]{  

 

*=!)=! 

s_ k|lt !nfv ao:sx?df jfl0fHo 

a}+sx?sf] zfvfx?sf] ;+Vof 

!* @# ) @^ * #) !@ #^ !% k|=k|ltj]bg, 

Jo=;"=k|= 

 jflif{s :yfgLo tx ÷ 

g]=/f=a}+= 

v_ k|lt !nfv ao:sx?df P6LPd 

-;+Vof_ 

!! !& ) @! * @^ !@ ## !% k| k|, 

Jo=;"=k|= 

 jflif{s :yfgLo tx 

÷g]=/f=a}+= 
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तालिका ३.१० दिगो विकास िक्ष्य ९: उत्था्शीि/ िलियो पूिायिार लनमायण गने , समािेशी तथा दिगो औद्योलगकरणको प्रिद्ध यन गने र निप्रितयक िाई पे्रररत गने |  

(Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation) 
qm=;+ kl/df0ffTds nIox? / ; "rsx?  @)!% @)!( @)@@ @)@% @)#) cg'udgtflnsf ÷ vfsf 

/fli6«o /fli6«o ljho 

gu/ 

uf=kf 

/fli6«o ljho 

gu/ 

uf=kf 

/fli6«o ljho 

gu/ 

uf=kf 

/fli6«o ljho 

gu/ 

uf=kf 

tYofÍsf] ;|f]t v08Ls/0f

sf] tx 

dfkgsf] 

;do 

lhDd]jf/ 

lgsfo 

kl/df0ffTds nIo (=! M wfGg Pjd\ a ]xf]g{ ; lsg] / ;a}sf nflu Gofof]lrt kx'Fr x'g ;sf];\ eGg] s'/fdf s]lG›t /x]/ cfly{s ljsf; / dfgjsf] ; 'v ;d[l4nfO{ ;xof]u ug]{ I f]qLo / ;Ldfkf/ 

; +/rgfx? nufot u '0f:t/Lo, e/kbf]{, lbuf] / pTyfgzLn (Resilient) k "jf {wf/x?sf] ljsf; ug]{ 

(=!=! afx|} dlxgf ;~rfng of]Uo ;8ssf] @ lsnf]ld6/ b"/L leq a;f]af; ug]{ u|fdL0f hg;+Vofsf] cg'kft 

! ;8s 3gTj -ls=ld=÷ju{ ls=ld=_ )=%% !=# )=$$ !=#% )=%% !=%) )=&% !=# ! k|zf;lgs 

k|ltj]bg, 

Jo=;"=k|= 

 jflif{s :yfgLo tx 

(=!=@ oftfoftsf k|sf/ (Mode) cg';f/ ofq'x? / cf];f/k;f/ ePsf dfn;fdfgsf] cfotg÷dfqf (Freight volume) 

! kSsL÷sfnf]kq] ;8ssf] 3gTj 

-ls=ld=÷ju{ ls=ld=_ 

)=)! )=)&  )=!@  )=!&  )=@%  k|zf;lgs 

k|ltj]bg, 

Jo=;"=k|= 

 jflif{s :yfgLo tx 

kl/df0ffTds nIo (=@M ;dfa]zL / lbuf] ?ksf] c f}Bf ]lus k |j4{g ug{ / ;g \ @)#) ;Dddf / fli6«o kl/l:ylt cg'?k / f]huf/L / s'n ufx{Yo pTkfbgdf pBf]u If ]qsf] lx:;f pNn]vgLo ?kdf a9fpg] 

; fy } cltsd ljsl;t d'n'sx?df o;sf] lx:;f b f]Aa/ kfg]{ 

(=@=@ s'n /f]huf/Ldf 7"nf÷lgdf{0f 

pBf]ux?sf] /f]huf/Lsf] cg'kft 

^=^ *=# ! (=^ % !)=( & !# !) /f=cfly{s 

u0fgf 

 % jif{ s]=t=lj= 

kl/df0ffTds nIo (=# Mcfˆgf] I fdtf cg';f/ lng ;lsg]÷a]xf ]g{ ; lsg] C0f (credit) / d"No–z[Înf Pjd\ ahf/df ltgLx?sf] PsLs/0f nufot ljQLo ; ]jfx?df ljz]if u/]/ ljsf;zLn b ]zx?sf 

;fgf :t/sf pBdx?df kx'Fr a9fpg] 

(=#=@ C0f jf nfOg ckmqm]l86 ePsf ;fg 

f:t/sf pBf]ux?sf] cg'kft 

@) @@=& % @$=& !) @^=& !@ #) !* /f=cfly{s 

u0fgf 

 % jif{ s]=t=lj= 
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तालिका ३.११ दिगो विकास िक्ष्य १०: िेश लभत्र तथा िेशहरु िीचको असमानता हिाउने |  

(Reduce inequality within and among countries) 
 

qm=;+ kl/df0ffTds nIox? / ; "rsx?  @)!% @)!( @)@@ @)@% @)#) cg'udg tflnsf ÷ vfsf 

/fli6«o /fli6«o ljho 

gu/ 

uf=kf 

/fli6«o ljho 

gu/ 

uf=kf 

/fli6«o ljho 

gu/ 

uf=kf 

/fli6«o ljho 

gu/ 

uf=kf 

tYofÍsf] 

;|f]t 

v08Ls/0f

sf] tx 

dfkgsf] 

;do 

lhDd]jf/ 

lgsfo 

fkl/df0ffTds nIo !)=! M ;g\ @)#) ;Dddf cfosf] b [li6sf]0fn] tn /x]sf] $) k |ltzt hg;Î\ofsf] c fosf] j[l4 / fli6«o cf};t eGbf a9Ln] cu|ufdL ?kdf xfl;n u/L To;nfO{ sfod ul/ / fVg] 

!)=!=! kl/jf/sf] vr{sf] j[l4b/ jf tnsf $) k|ltzt hg;+Vofsf] ;fy} s'n hg;+Vofsf] k|lt JolQm cfodf j[l4b/ 

! pkef]udf cfwfl/t c;dfgtf 

-lugLsf]lkml;oG6åf/f dfkg ul/Psf] _ 

)=## )=@* )=%) )=@% )=$) )=@@ )=#@ )=!^ )=@% g]=hL=;=, 

/f=h=u= 

-n3' If]q 

cg'dfg_ 

 ;j]{If0f 

jif{ 

s]=t=lj= 

kl/df0ffTds nIo !)=% M ljZj ljQLo ahf/x? / ; +:yfx?sf] lgod / cg'udgnfO{ ; 'wf/ ug]{ / o:tf lgodx?sf] sfof{GjognfO{ ;'b[9 t 'Nofpg] 

!)=%=! ljQLo k|efjsfl/tf -Soundness_ ;"rsx? 

! n3'ljQåf/f ;d]l6Psf] v]tL ug]{ 

kl/jf/x?sf] cg'kft -k|ltzt_ 

@$ @*=# @% #!=% #@ #$=& #% $) %) Jo=;"=k|= j8f jflif{s :yfgLotx 

 

तालिका ३.१२ दिगो विकास िक्ष्य ११: शहरहरु एिम ्मानि िस्तीहरुिाई समािेशी, स ुरजक्षत, उत्था्शीि र दिगो िनाउने |  

(Make cities and human settlement sinc lusive, safe, resilient and sustainable) 
qm=;+ kl/df0ffTds nIox? / ; "rsx?  @)!% @)!( @)@@ @)@% @)#) cg'udg tflnsf ÷ vfsf 

/fli6«o /fli6«o ljho 

gu/ 

uf=kf 

/fli6«o ljho 

gu/ 

uf=kf 

/fli6«o ljho 

gu/ 

uf=kf 

/fli6«o ljho 

gu/ 

uf=kf 

tYofÍsf] 

;|f]t 

v08Ls/0f

sf] tx 

dfkgsf] 

;do 

lhDd]jf/ 

lgsfo 

kl/df0ffTds nIo !!=!M ;g\@)#) ;Dddf ; '/lIft / I fdtfn] wfGg ;Sg] 3/  /cfwf/e"t ; ]jfx?df ;a}sf] kx'Fr ; 'lgZlrt ug]{ /  ul/a a:tLx? ÷ em'k8k§Lx? -Slums_ nfO{ :t/f]Gglt ug]{ 

!!=!=! ul/j–a:tLx?, cgf}krfl/s a:tLx? jf ckof{Kt ;'ljwf ePsf 3/x?df a;f]af; ug]{ hg;+Vofsf] cg'kft 

1 ul/a–a:tLx?÷em'k8 k§Lx? /   ca}w 

hldgdf a;f]af; ug]{]{-Sqatters_ 

hg;+Vof-;+Vof xhf/df 

%)) $)) @* #@% !* @%) !) !@% % Jo=;"=k|=  jflif{s           :yfgLo tx 

2 v/÷k/fn÷kftn] 5fPsf] 3/df 

a:g] kl/jf/  -k|ltzt_ % 

!(      !%=# &) !@=% $) (=& !) % % Jo=;"=k|=÷ 

/f=h=u= 
 
 

 jflif{s, 

hgu0fgf 

jif{ 

:yfgLo tx÷ 

s]=t=lj= 

3 ;lIft 3/x?df a;f]af; ug]{ 

kl/jf/ -k|ltzt_                    
@(=*

 
#&=*

 
#) $#=(

 
^) $(=(

 
() ^) (% Jo=;"=k|=÷ 

/f=h=u 

 jflif{s, 

hgu0fgf 

jif{ 

:yfgLo tx 
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kl/df0ffTds nIo !!=#M;g\ @)#) ;Dddf ;a} b ]zx?df ;dfj]zL tyf lbuf] zx/Ls/0fnfO{ ; fy} ;xeflutfd"ns, PsLs[t / lbuf] dfgj j:tL o f]hgf  tyf Joj:yfkgnfO{a9jf lbg] 

!!=#=@ !!=#=@ lgoldt tj/n] / k|hftflGqs 9Ën] ;~rfng x'g] zx/L of]hgfdf gful/s ;dfhsf] k|ToIf ;xeflutf ;DaGwL ;+/rgfx? -Structure_ ePsf ;x/x? 

1 kfFr hgf / ;f] eGbf a9L JolQmx? 

a;f]af; ug]{ kl/jf/x?-k|ltzt_      

$^=&
 

#(=^
 

^) #$=@
 

%% @*=(
 

$) @)
 

@% /f=h=u  !) jif{   s]=t=lj= 

!!=$=! ;a} ;f+:s[lts / k|fs[lts ;Dkbfx?sf] ;+/If0f, ;'/Ifftyf ;+j4{gdf ul/Psf] k|lt JolQm s'n vr{ -;fj{hlgs / lghL_, ;Dkbfsf] k|sf/ -;f+:s[lts, k|fs[lts, ldl>t / ljZj ;Dkbf s]G›n] 

tf]s]sf]_, ;/sf/sf] tx /fli6«o, If]qLo÷k|fb]lzs / :yfgLo÷gu/kflnsf_, vr{sf] k|sf/ -;~rfng vr{÷nufgL_ / lghL ;xof]usf] k|sf/ -j:t'÷;fdu|Lx?sf] bfg, lghL u}/gfkmfd"ns If]q / 

k|fof]hg_ cg';f/sf ljj/0fx? 

1 k|fs[lts / ;f+:s[lts ;Dkbfx?sf] 

;+/If0fsf lglDt ljlgof]lht ah]6 -

k|ltzt_ 

!=!%
 

!=#*
 

!=& !=%%
 

@=&& !=&@
 

@=* @
 

@=* Jo=;"=k|=  jflif{s :yfgLo tx 

!!+=% kl/df0ffTds nIo !!=% ;g\ @)#) ;Dddf d[To' x'g ] / k |efljt x'g ] JolQmx?sf] ; +Vof pNn]vgLo ?kdf 36fpg] ; fy} ul/a / ; +s6u|:t cj:yfx?df /x]sf dflg;x?sf ; +/If0fdf s]lG›t eP/ 

kfg L hGo nufotsf ljkb\x?sf] sf/0f s'nufx{:y pTkfbgdf x'g] c fly{s xfgL g f]S;fgLx?nfO{ sd ug]{ 

11=5=1 ljkb\sf sf/0f d[To' j/0f u/]sf, x/fO/x]sf / k|ToIf ?kdf k|efljt ePsf JolQmx? -k|lt ! nfv hg;+Vofdf_ 

1 k|fs[lts ljkb\sf] sf/0faf6 ePsf d[To' 

-;+Vof 

         Jo=;"=k|= j8f aflif{s     :yfgLo tx 

2 ljkb\sf sf/0f rf]6k6s @@,#)) )  )  )  )  Jo=;"=k|= j8f aflif{s     :yfgLo tx 

 

तालिका ३.१३ दिगो विकास िक्ष्य १२: लसगो उपभोग तथा उत्पािन प्रणािी िा ढाँचाहरु स ुलनजित गने |  

(Ensure sustainable consumption and production patterns) 

qm=;+ kl/df0ffTds nIox? / ; "rsx?  @)!% @)!( @)@@ @)@% @)#) cg'udgtflnsf ÷ vfsf 

/fli6«o /fli6«o ljho 

gu/ 

uf=kf 

/fli6«o ljho 

gu/ 

uf=kf 

/fli6«o ljho 

gu/ 

uf=kf 

/fli6«o ljho 

gu/ 

uf=kf 

tYofÍsf] 

;|f]t 

v08Ls/0f

sf] tx 

dfkgsf] 

;do 

lhDd]jf/ 

lgsfo 

kl/df0ffTdsnIo !@=@M k |fs[lts ; |f]tx?sf] lbuf] Joa:yfkg ub}{ logLx?sf] k |of ]u k |efjsf/L ?kdf ug]{ 

!@=@=@ :jb]zL j:t'x?sf] pkef]u, k|ltJolQm :jb]zL j:t'x?sf] pkef]u / k|lts'n /fli6«o pTkfbg :jb]zL j:t'x?sf] k|of]u_ 

1 hLjfZdOGwg-Fossil fuel_ pmhf{sf] 

vkt -s'n pmhf{sf] k|ltzt_ 
!@=%    !#=@  !#=&  !$=@  !%  Jo=;"=k|=  jflif{s :yfgLo tx 

2 k|lt JolQm sf7sf] k|of]u 

-So'las ld6/_ 

)=!! )=)(  )=)*  )=)&  )=)%  Jo=;"=k|=  jflif{s :yfgLo tx 

 

  

mailto:@M
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तालिका ३.१४ दिगो विकास िक्ष्य १३: जििाय ुपररित यन र यसका  प्रभािसंग जुध्न तत्काि कायय अजघ िढाउने | 
             (Take urgent action to combat Climate change and its impacts) 

qm=;+ kl/df0ffTds nIox? / ; "rsx?  @)!% @)!( @)@@ @)@% @)#) cg'udg tflnsf ÷ vfsf 

/fli6«o /fli6«o ljho 

gu/ 

uf=kf 

/fli6«o ljho 

gu/ 

uf=kf 

/fli6«o ljho 

gu/ 

uf=kf 

/fli6«o ljho 

gu/ 

uf=kf 

tYofÍsf] 

;|f]t 

v08Ls/0fsf] 

tx 

dfkgsf] 

;do 

lhDd]jf/ 

lgsfo 

kl/df0ffTds nIo !#=@ M hnjfo' kl/jt{gsf pkfox?nfO{ /fli6«o g Lltx?, /0fgLltx? / o f]hgfdf PsLs[t ug]{  

!#=@=! hnjfo' kl/jt{gsf] k|lts"nk|efjx?nfO{ cg's"ng ug{ b]zx?sf] Ifdtf a9fpg] ;fy} vfBpTkfbgnfO{ k|lts"n c;/ gug]{ 9Ën] hnjfo' pTyfgzLntf -Resilience_ / Go'g xl/tu[x UofF; 

pT;h{gnfO{ ljsf; ug{ k|]l/t ug]{ PsLs[t gLlt÷/0fgLlt÷of]hgf -/fli6«o cg's"ng of]hgf, /fli6«o ?kdf lgwf{/0f ul/Psf] of]ubfg, /fli6«o ;~rf/, låjifL{ cWofjlws k|ltj]bg jf cGo ljifo nufot_ 

sf ;DaGwdf jf ;~rfngsf af/]df cg'ejx? cfbfg k|bfg u/]sf b]zx?sf] ;+Vof 

 s_ :yfgLocg's"ng 

-Adaptation_ of]hgfth{'df ePsf 

ufpFkflnsf÷gu/kflnsfsf] ;+Vof 

$ #^  ^)  *$  !@)  k|zf;lgs 

k|ltj]bg, 

Jo=;"=k|= 

 jflif{s :yfgLo 

tx 

 
 

v_ ;d'bfotxdfcg's"ng of]hgf 

th'{df 

#! @#!  #*!  %#!  &%)  k|zf;lgs 

k|ltj]bg, 

Jo=;"=k|= 

j8f jflif{s :yfgLo 

tx 

 u_ cg's"ngof]hgfsf] sfof{Gjog ) !%  #)  $%  ^)  k|zf;lgs 

k|ltj]bg, 

Jo=;"=k|= 

 jflif{s :yfgLo 

tx 

 3_ hnjfo'sf] b[li6sf]0fn] 

Jojl:yt ufpFx?÷a:tLx? -Smart 

Villages/Settlements_ 

) $%  &(  !!#  !&)  k|zf;lgs 

k|ltj]bg, 

Jo=;"=k|= 

j8f jflif{s :yfgLo 

tx 

 ª_ hnjfo'sf] b[li6sf]0fn] Jojl:yt  

v]tL k|0ffnL -Farming_ 

) !##  @##  ###  %))  k|zf;lgs 

k|ltj]bg, 

Jo=;"=k|= 

j8f jflif{s :yfgLo 

tx 

kl/df0ffTds nIo !#=# M hnjfo' kl/jt{gnfO{ sd ug{, cg's"ng ug{, k |efj 36fpg / k "j{ ; fjwfgL u/fpg lzIff, ;r]tgf / dfgjLo tyf ; +:yfut Ifdtfdf ;'wf/ ug] { 

!#=#=! hnjfo' kl/jt{gdf sdL, cg's"ng, k|efj Go'gLs/0f / k"j{ ;fjwfgL h:tf ljifonfO{ k|fylds, dfWolds / pRr lzIffsf] kf7 \oqmddf PsLs[t u/]sf b]zx?sf] ;+Vof 

! hnjfo' kl/jt{g ;DaGwL lzIff 

;dfj]z u/]sf ljBfnox?sf] 

cg'kft -k|ltzt_ 

*) *%  *(  (#  !))  k|zf;lgs 

k|ltj]bg, 

Jo=;"=k|= 

j8f jflif{s :yfgLo 

tx 
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तालिका ३.१५ दिगो विकास िक्ष्य १५: भू-सतवह, भपुररलिस्तररय पररस्थलतकीय प्रणािीको दिगो उपयोग, रक्षा र पुनस्थायपन गने , िनिे दिगो रूपमा व्यिस्थापन गने , मरुभलूमकरण 
लिरुद्ध िड्ने र जलमनको क्षयीकरण रोक्नुका साथै यसिाई उल्याउने तथा जैविक विवििताको क्षलतिाई रोक्ने |  

(Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt  

biodiversity loss) 

qm=;+ kl/df0ffTds nIox? / ; "rsx?  @)!% @)!( @)@@ @)@% @)#) cg'udgtflnsf ÷ vfsf 

/fli6«o /fli6«o ljho 

gu/ 

uf=kf 

/fli6«o ljho 

gu/ 

uf=kf 

/fli6«o ljho 

gu/ 

uf=kf 

/fli6«o ljho 

gu/ 

uf=kf 

/fli6«o v08Ls/0f

sf] tx 

dfkgsf] 

;do 

lhDd]jf/ lgsfo 

kl/df0ffTds nIo !%=! M ;g\ @)#) ;DddfcGt/f{il6«o ;Demf}tfx?cGtu{t b floTjx? cg'?ke"kl/lw / hldgsf] :jR5 kfgLkfl/l:yltsLo k |0ffnLx? / ltgLx?sf] ; ]jfx? ljz]ifu/L jghËn,  

;Ld;f/ I f]q, lxdfno / ; 'Vvf I f]qx?sf] ; +/If0f, k 'g:yf{kgf / lbuf] k |of]u ;'lgZlrt ug]{ 

!%=!=! s'ne"If]qsf] cg'kftdfjg If]q $$=&  #*      $@ k|zf;lgs 

k|ltj]bg, 

a]; nfOg 

;e]{ 

 jflif{s :yfgLo tx 

 
! 

;d'bfodf cfwfl/t Joj:yfkg 

cGtu{t /x]sf] jg -s'n 3gf jg 

If]qsf] k|ltztsf] ?kdf_ 

#( #(=* $) $)=$ $)=! $! $)=% $@ $@ k|zf;lgs 

k|ltj]bg, 

a];nfOg ;e]{ 

j8f jflif{s :yfgLo tx 

!%=!=@ ;+/lIft If]qx? cGtu{t /x]sf e"kl/lw :t/Lo / :jR5 hn–h}ljs ljljwtfsf] lglDt dxTjk"0f{ :ynx?sf] cg'kft -kfl/l:yltsLo k|0ffnL cg';f/_ 

! ;+/lIft If]q -jg;lxt, s'n 

e"efusf] k|ltzt_ 

@#=@ @#=#  @#=#  @#=#  @#=#  k|zf;lgs 

k|ltj]bg, 

Jo=;"=k|= 

 jflif{s :yfgLo tx 

@ tfn, ;Ld;f/ / tnfp÷kf]v/Lx? 

-;+Vof_ 

!&@& @%((  #@%$  #()(  %)))  k|zf;lgs 

k|ltj]bg, 

Jo=;"=k|= 

j8f jflif{s :yfgLo tx 

kl/df0ffTds nIo !%=@ M ;g\ @)#) ;Dddf ;a} k |sf/sf jgsf] lbuf] Joj:yfkgsf] sfof{GjognfO{ k |efjsf/L agfpg], jg km8fgL / f]Sg], x|f; ePsf] jgsf] k 'gM:yfkgf ug]{ ;fy} j[I f/f ]k0f / ljgfz 

ePsf] jgdf k 'gM ?v lj?jf nufpg] 

!%=@=! lbuf] jg Joj:yfkg ;DaGwL k|ult 

! sj'lnotL -Leasehold_ jg 

;d"xnfO{ jg x:tfGt/0f -xhf/ 

x]S6/_ 

$$=^ $$=^  $$=^  $$=^  $$=^  k|zf;lgsk|l

tj]bg,Jo=; 

k|= 

j8f jflif{s :yfgLo tx 

kl/df0ffTds nIo !%=$ M ;g\ @)#) ;Dddf lbuf] ljsf;sf lglDt cfjZos nfex? k |bfg ug]{ I fdtf j[l4 ug{sf lglDt h }ljs ljljw tfn ufotsf kj{tLo kfl/l:yltsLo k |0ffnLx?sf] 

; +j4{g÷;+/If0fnfO{ ; 'lgZlrt ug]{ 

!%=$=! kj{tLo h}ljs ljljwtfsf] lglDt ;+/If0f ul/Psf dxTjk"0f{ ;+/lIft If]qx? 

! ;+s6f;Gg -Potentially 

dangerous_ tfnx?÷kf]v/Lx? -

k|ltzt_ 

)=#& )=@&  )=@  )=!@  )  k|zf;lgs 

k|ltj]bg, 

Jo=;"=k|= 

 jflif{s :yfgLotx 

kl/df0ffTds nIo !%=% M k |fs[lts jf; :yfgx?sf] I foLs/0fnfO{ 36fpg cfjZos dxTjk"0f { sfo{ tTsfn z'? ug]{, h }ljs ljljwtfsf] x|f;nfO{ / f]Sg] / ;g\ @)@) ;Dddf ; +s6fkGg k |hfltx?nfO{  

; +/If0f ug{'sf ; fy} nf]k x'gaf6 arfpg] 

!%=%=! /]8ln:6 -Red List_ ;"rsfÍ 
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! h+unL af3x? -;+Vof_ !(* @)%  @!)  @!^  @@%  k|zf;lgs 

k|ltj]bg, 

Jo=;"=k|= 

 jflif{s, % 

jif{ 

:yfgLotx 

@ u}+8f -;+Vof_ %#$ ^))  ^%)  &))  &*#  k|zf;lgs 

k|ltj]bg, 

Jo=;"=k|= 

 jflif{s, % 

jif{ 

:yfgLotx 

# ;d'bfosf] g]t[Tj÷cu'jfOdf 

kl/rflnt rf]/L l;sf/L lgoGq0f 

PsfO{x? -;+Vof_ 

$)) $))  $))  $))  $))  k|zf;lgs 

k|ltj]bg, 

Jo=;"=k|= 

 jflif{s, % 

jif{ 

:yfgLotx 

 

तालिका ३.१६ दिगो विकास िक्ष्य १६: दिगो विकासका लनजबत शाज्तपूणय र समािेशी समाजको प्रिद्ध यन गने , ् यायमा सिैको पहुँच प्रिान गने र सिै तहमा प्रभािकारी जिाफिेही र 
समािेशी संस्था लनमायण गने |  

(Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to  stice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels) 

qm=;+ kl/df0ffTds nIox? / ; "rsx?  @)!% @)!( @)@@ @)@% @)#) cg'udg tflnsf ÷ vfsf 

/fli6«o /fli6«o ljho 

gu/ 

uf=kf 

/fli6«o ljho 

gu/ 

uf=kf 

/fli6«o ljho 

gu/ 

uf=kf 

/fli6«o ljho 

gu/ 

uf=kf 

tYofÍsf] 

;|f]t 

v08Ls/0f

sf] tx 

dfkgsf] 

;do 

lhDd]jf/ lgsfo 

16=1 kl/df0ffTds nIo !^=! M ;a} 7fpFdf ;a} k |sf/sf lx+;f / o;;Fu ;DalGwt d[To'b/ pNn]Vo ?kdf sd ug]{ 

1 xTofb/ -k|lt !xhf/ hg;+Vof_ 

Humicide rate -per 1000 
population_ 

         k|zf;lgs k|= 

Jo=;"=k|= 

j8f jflif{s :yfgLo tx 

2 
 

btf{ ul/Psf of}ghGo lx+;f 

;DaGwL s];x? -;+Vof_ 

         k|zf;lgs k|= 

Jo=;"=k|= 
 jflif{s :yfgLo tx 

3 dfgja]rljvgdf k/]sf 

JolQmx?sf] ;+Vof 

         k|zf;lgs k|= 

Jo=;"=k|= 

j8f jflif{s :yfgLo tx 

4 btf{ ul/Psf] ;DaGw ljR5]b 

-k|lt !xhf/ hg;+Vof_ -;+Vof_ 

         k|zf;lgs k|= 

Jo=;"=k|= 

j8f jflif{s :yfgLo tx 

5 :yfgLotxdfbtf{ ePsf s'n 

d'4fx? dWo] km5\of{}6 ePsf 

d'4fsf] cg'kft 

         k|zf;lgs k|= 

Jo=;"=k|= 

j8f jflif{s :yfgLo tx 

6 s'n :jLs[t ah]6 dWo] vr{sf] 

cg'kft 

         k|zf;lgs k|= 

Jo=;"=k|= 
 jflif{s :yfgLo tx 

kl/df0ffTds nIo !^=(M ;g\ @)#) ;Dddf hGd btf{ nufotdf cGo sfg'gL klxrfg ;a}nfO{ ug]{ 

!^=(=! ;/sf/L÷;fj{hlgs lgsfodf hGd 

btf{ ePsf % jif{d'lgsf 

afnaflnsfx?sf] cg'kft 

%*=! ^^  &(  *^=(  !))  k|zf;lgs 

k|ltj]bg, 

Jo=;"=k|= 

j8f jflif{s :yfgLo tx 
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तालिका ३.१७ दिगो विकास िक्ष्य १७: दिगो विकासक िालग कायाय् ियनका उपायहरु / सािनहरुिाई स ुदृढ गने र अ्तरायविय साझेिारीिाई पुन: जीि्त तुल्याउने |  

(Strengthen the means of implementation and revitalize the Global Partnership for Sustainable Development) 

qm=;+ kl/df0ffTds nIox? / ; "rsx?  @)!% @)!( @)@@ @)@% @)#) cg'udgtflnsf ÷ vfsf 

/fli6«o /fli6«o ljho 

gu/ 

uf=kf= 

/fli6«o ljho 

gu/ 

uf=kf= 

/fli6«o ljho 

gu/ 

uf=kf= 

/fli6«o ljho 

gu/ 

uf=kf= 

tYofÍsf] 

;|f]t 

v08Ls/0f

sf] tx 

dfkgsf] 

;do 

lhDd]jf/ lgsfo 

kl/df0ffTds nIo !&=!M s/sf ;fy} c? k |sf/sf / fh:j ;Íngsf nflu cfGtl/s I fdtfdf ; 'wf/ ug{sf] nflu ljsf;zLn b ]zx?nfO{ lbOg] cGt/f{li6«o ;xfotf ;d]tsf] dfWodaf6 cfGtl/s ; |f]tsf] 

kl/rfngnfO{ ; 'b[9 t 'Nofpg] .  

!&=!=@ ah]6df cfGtl/s s/ /fh:jx?sf] 

cg'kft 

&^ &&=!  &&=(  &*=&  *)  k|zf;lgs 

k|, Jo=;"=k|= 

 jflif{s :yfgLo tx 

kl/df0ffTds nIo !&=# M ljsf;zLn b ]zx?sf nflu ljleGg ;|f ]tx?af6 yk ljQLo ; |f]t ;fwgx? kl/rfng ug]{ 

!&=#=! s'n cfGtl/s -Domestic_ ah]6sf] cg'kftdf k|ToIf j}b]lzs nufgL, cflwsfl/s ljsf; ;xfotf -ODA_ / blIf0f–blIf0f ;xof]u 

! s'n ah]6sf] cg'kftdf ;+3Lo / 

k|fb]lzs ;/sf/ dfkm{t\ k|fKt 

cg'bfg -k|ltzt_ 

  ^)  %(  ^%  %% k|zf;lgs 

k|ltj]bg, 

Jo=;"=k|= 

 jflif{s d=n]=lg=sf=÷ 

:yfgLo tx 

@ s'n ah]6sf] cg'kftdf /fh:j 

jfF8kmfF6af6 k|fKt /sd -k|ltzt_ 

  !#  !$  !@  !) k|zf;lgs 

k|ltj]bg, 

Jo=;"=k|= 

 jflif{s d=n]=lg=sf=÷ 

:yfgLo tx 

kl/df0ffTds nIo !&=^ M lj1fg, k |ljlw / gjk|jt{gdf pQ/–blIf0f, b lIf0f–blIf0f / lqsf]0fLo If]qLo / cGt/f{li6«o ;xof]u / kx'FrnfO{ a9fpg] / ljBdfg ; +oGqx? ljz]ifu/L ; +o'Qm / fi6«;+3sf] txdf 

/ fd|f] ;DaGw sfod u/]/ ; fy} ljZj:t/Lo k |ljlw ;xhLs/0f ; +oGq ;d]tsf] dfWodaf6 cfk;df ;xdlt ePsf zt {x?sf] cwLgdf /xL 1fg cfbfgk|bfg cuf8L a9fpg] 

!&=^=@ x/]s !)) afl;Gbfx?df lkmS:8 OG6/g]6 a|f]8JofG8 ;:s[K;g -ultsf] cfwf/df_ 

! OG6/g]6 3gTj -k|lt !)) hgfdf_ $(=* ^%  &)=(  &(=(  (%  k|zf;lgs 

k|ltj]bg, 

Jo=; k|= 

 jflif{s :yfgLo tx 

 

;|f ]t M g]kfn lbuf] ljsf; nIo :yfgLos/0f ;|f]t k'l:tsf / ljhogu/ ufpFkflnsf  
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पररच्छेि ४: सम्िय र सहकायय 

४ .१ . दिगो  विकास िक्ष्य काया य् ियनको लनजी, सहकारी र सामिुावयक क्षेत्रसँगको सम्िय र साझेिारी 
स्थानीय सरकारिे दिगो विकास िक्ष्य कायाय्ियन गिाय अ्य सरोकारिािा लनकायहरु जस्तै लनजी के्षत्र,सहकारी के्षत्र,नागरीक 
समाजसँग पलन छिफि गरी काययक्रमहरु तय गनुयपने हु्छ र उक्त समूहहरुको भूलमका तोक्नुपने हु्छ । दिगो विकास 
िक्ष्य हालसि गनय स्थानीय तहिे नै यी के्षत्रसँग सहकायय र साझेिारी गनुयपने हु्छ । स्थानीयस्तरको विकास अलभय्तािाई 
पररचािन गने उपयुक्त संरचना नै स्थानीय तहका सरकार रहेकािे दिगो विकासको स्थानीयकरण गिै विकासका 
सरोकारिािाका योजना र काययक्रमिाई स्थानीय योजना तथा िजेि तजुयमामा आिद्ध  गनुयपियछ । 

स्थानीय तह अग्रपंजक्तका िेरै सेिा प्रिान गनय तिुनात्मक िाभका अिस्थामा रहेका हु्छन् तर यस्ता साियजालनक सेिा 
पुर् याउन स्थानीय तहसँग प्रायुः प्राविलिक विज्ञताको भने कमी हुने गियछ । सरकारका विलभन्न तहमा रहेका विषयगत 
लनकायहरूमा समेत स्थानीय तहिे आपसी सहकायय, सम्िय र साझेिारी गनुयपने हु्छ । संवििान अनुसार अ्तर प्रिेश तथा 
अ्तर स्थानीय तह पारिहन िा कर, शुल्क, िस्तरु िा महसुि िगाउन िा त्यस्तो सेिा िा िस्तकुो ढुिानी तथा  विस्तारमा 
कुनै भेिभाि गनय नपाउने गरी मुिुकको आलथयक, औद्योलगक तथा िाजणज्य के्षत्र प्रिद्धयनका िालग समेत अ्तर तह र लनजी 
के्षत्रसँग सहयोग, सम्िय, सहकायय र साझेिारी आिश्यक पियछ । 

४.२. दिगो विकास िक्ष्यका सूचकहरू काया य् ियनका िालग जजबमेिार लनकायहरु र प्रस्तावित जजबमेिारीहरु 

दिगो स्थानीय विकास हालसि गनय राविय विकासका िक्ष्यहरूको अनुशरण गिै संघ, प्रिेश र स्थानीय तहहरूिीच 
अ्तरसबि्ि कायम गनुय पियछ।संवििानिे स्थानीय तहिाई पयायप्त अलिकारसवहत स्िायत्तताको सुलनजितता गरे तापलन उनीहरू 
एक्िैिे सबपुणय जजबमेिारी सबपािन गनय सबभि िेजखँिैन । कलतपय काययका िालग एक तहिे अ्य तहहरूसँग लनर्तर 
सहकायय र साझेिारी गनुयपने हु्छ।स्थानीय तहिे आफ्नो विकासका उदे्दश्य तथा िक्ष्य लनिायरण गिाय िास्तविकता र 
प्राथलमकतामा आिाररत रहेर गनुय पियछ।यसरी स्थानीय तहको िक्ष्य लनिायरण गिाय सहकारी संघीयताको ममयअनुसार राविय 
तथा प्रािेजशक प्राथलमकता र िक्ष्यसँग तािमेि हुने गरी यथाथयपरक र िस्तगुत ढंगिे गनुय पियछ । 

दिगो विकास िक्ष्यको प्रभािकारी कायाय्ियनका िालग संघ, प्रािेजशक, स्थानीय तह, लनजज के्षत्र, नागरीक समाज -कायय 
जजबमेिारी सवहत बयाविक्स) 

प्रभािकारी 
कायाय्ियनका िालग 
जजबमेिार लनकायहरु 

प्रभािकारी कायाय्ियनका िालग जजबमेिारीका प्रस्तावित के्षत्रहरु 

संघीय सरकार  
o दिगो विकास िक्ष्य सबि्िी राजस्िय नीलत लनमायण, िक्ष्य लनिायरण, सम्िय तथा अनुगमन  

o वििेशमा रहेका नेपािी विज्ञहरुिाइ नेपािमा प्रयोग गने ब्यिस्था लमिाउने । 

o स्थानीय कच्चा पिाथय प्रयोग गरी संचािन भएका उद्योगहरुिाइ कर सहुिीयत िीने। 

o आिश्यक कानून नीलत, रणनीलत काययनीलत िनाउने र आिश्यक िजेि तजुयमा गने 
o नीलत लनयमको सहजीकरण र  लनिेशन 

o पुरस्कार तथा सजाँयको कडाइका साथ पक्षपात रवहत भइ िागु गने। 

o दिगो विकास िक्ष्यिाई स्थानीयकरण गरी संघ, प्रिेश र स्थानीय तह, गैरसरकारी के्षत्र, 
सहकारी के्षत्रको सहकायय, सह-अजस्तत्ि,सम्ियमा काययहरु गनुय पने | 

प्रािेजशक सरकार  o दिगो विकास िक्ष्यहरु सबि्िी राविय सूचकहरुको पवहचान, २०१५ को आिार रेखा र 
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प्रभािकारी 
कायाय्ियनका िालग 
जजबमेिार लनकायहरु 

प्रभािकारी कायाय्ियनका िालग जजबमेिारीका प्रस्तावित के्षत्रहरु 

तत् पिात सन् २०१९, २०२२, २०२५ र २०३० सबम हालसि गने िक्ष्यहरुको 
लनिायरण, सूचकहरुको त्याङकको स्रोत तथा जजबमेिार लनकायहरुको प्रारुपहरुको तयारी , 
योजना तजुयमा तथा िजेि विलनयोजन कायाय्ियन, लनयमन तथा अनुगमन र प्रलतिेिन  

o दिगो विकास िक्ष्यको प्रिेश तहमा आ्तररवककरण, कायाय्ियन तथा सम्िय  

o प्रािेजशक योजना तजुयमा, अनुगमन र मूल्यांकन  

o क्षमता अलभिृवद्ध दिगो विकास िक्ष्य कायाय्ियनका िालग अनुजशक्षण गने | 

o कायाय्ियन तहमा आइपरेका समस्या तत्काि समािान गने । 

स्थानीय सरकार  o योजना तजुयमा तथा िजेि विलनयोजन, स्थानीय स्तरमा नीती लनयम िनाउने र लनिेजशत गने | 
o  दिगो विकासको िालग सहभागीमूिक एि समािेशी योजना  तजुयमा, दिगो विकास िक्ष्य  

अनुरुपका योजनाहरुको प्राथलमकीकरण् गने | 
o दिगो विकास िक्ष्य अनुरुपका योजनाहरुको कायाय्ियन लनयमन तथा अनुगमन गने | 
o काययक्रमको लसकाइमूिक नलतजा प्रलतिेिन सायियजलनक र अ्यत्र िागू गनय लनिेशन दिने । 

लनजज के्षत्र  

o कायाय्ियनमा साझेिारी दिगो विकास िक्ष्यिाई नलतजामुखी िनाउनको िालग सहकायय, 
व्यापार विस्तारका साथै साझेिारी र संगठन विस्तारमा सहयोगी, सहकारी संस्थामा भएका 
आथीक वक्रयाकिापिाई उत्पािनमुिक काययमा िगाउने, समाजमा नेतृत्ििायी भमुीका 
लनभाउने, सामाजजक सुरक्षा काययक्रममा आिद्ध हुने र लनजी िगानी गने | 

 गैर सरकारी, 
सामुिायीक तथा 
नागरीक समाज 

o सहभागलगता, जनचेतनामुिक क्षमता अलभिृवद्ध, रोजगारमूिक काययक्रम, नलतजामूखी योजना 
लनमायण गनय सहयोग गने | 

o दिगो विकासका िक्ष्यको सफि कायाय्ियन, अनुगमन र मूल्यांकन, सामाजजक पररचािन र 
अपनत्ि, साझेिारी संस्थाको रुपमा सहयोग गने | 

o संघ, प्रिेश र स्थालनय तहसँग सम्िय र सहकाययमा काययहरु गने | 
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पररच्छेि ५: दिगो  विकास  िक्ष्यहरूको स्थानीयकरणका िालग स्थानीय तहहरुमा क्षमता अलभिृवद्ध 

५.१. कमयचारी तथा लनिा यजचत जनप्रलतलनलिहरुको क्षमता अलभिृवद्ध प्रकृया 
स्थानीय तहमा प्रभािकारी रुपमा काययक्रम संचािन तथा कािाय्यन गरी प्रभािकारी विकास गनयको िालग स्थानीय तहका 
सबपूणय कमयचारीहरुको क्षमता अलभिृवद्ध गनय अलत आिश्यक छ।स्थानीय तहका आलथयक, सामाजजक, सचेतनाका स्तर, 
भौगोलिक अिस्था, जनसंख्याको विवििता जस्ता विषयमा ध्यान दिनु पियछ।क्षमता विकासका प्रवक्रयािाई ति लनबन अनुसार 
िेखाइएको छुः  

 जचत्र नं १: क्षमता अलभिृवद्ध प्रवक्रया 

 

 

 

चरण १ 

साझेदार संस्थालाई संलग्न गराई 

उनीहरु बिच साझेदारी कायम

चरण २

क्षमता र थप आवश्यकताको थप 

परीक्षण गने

चरण ३

क्षमता बवकासको रणनीबत 

वनाउने

चरण ४

क्षमता बवकास रणनीबतको  

कायाान्वयन  गने

चरण ५

क्षमता बवकास रणनीबतको   

अनुगनम मुल्याङ्कन
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उल्िेजखत जचत्रमा िेखाइए अनुसार क्षमता पवहचान भनेको क्षमता अलभिृवद्धको प्राथलमक स्तर हो । यसिे विद्यमान अिस्थामा 
ज्ञान, सीप, क्षमताको अिस्था कस्तो रहेको छ र प्राप्त भएका स्रोत र सािनको प्रयोग गरी दिगो एिं प्रभािकारी विकास 
गनयको लनजबत के कस्ता क्षमताको आिश्यकता पियछ भने्न पवहचान गियछ । यो हािको अिस्थामा कुनै पलन संगठनका के 
कस्ता कमजोरी, िलियो पक्ष र अिसरहरु छन भनी पवहचान गने प्रवक्रया पलन हो ।  

क्षमता पवहचान गिाय स्थानीय तहमा कुनै पलन काययक्रम संचािन गनुय भ्िा अगाडी नै गनुय पियछ तावक यसिे समुिायमा 
संचािन गरीने काययक्रमको मागय लनिेश गने काम गनय सकोस । स्थानीय तहमा दिगो विकासका िक्ष्यहरुको प्रभािकारी 
कायाय्ियनका िालग क्षमता अलभिृवद्ध गनय दिगो विकास िक्ष्य सबि्िमा संचार तथा सचेतीकरण प्रिेश स्तरमा तथा  स्थानीय 
तहमा दिगो विकास िक्ष्य सबि्िमा संचार, सचेतीकरण, िहस तथा पैरिी, क्षमता विकास, अनुगमन तथा मूल्याङकन जस्ता 
वक्रयाकिाप सञ्चािन गनुयपने हु्छ । 

५ .२ . िैंलगक संिेिनशीि  तथा समािेशी क्षमता अलभिृवद्ध  
िजेि तथा काययक्रम लनमायण गिाय िैलगंक समािेशीकरण गनुय अलत जरुरी हुुु्छ । मवहिा, पुरुष तथा िैंलगक विशेष 
आिश्यकताको आिारमा के, कहाँ, कवहिे र कस्को िालग गरीनु पने कुरा िजेि तथा काययक्रममा स्पि रुपमा तोवकनुका 
साथै काययक्रमको प्रभािकारी नलतजामूिक अनुगमन तथा मूल्याङकन हुनु पियछ । 

"कोही पलन पछालड नछुिुन्" (Leave no one behind) भने्न दिगो विकास िक्ष्यको मा्यता हो।यस अनुरुप विकास नलतजा 
समतामूिक िनाउन गररिी र अभािग्रस्त के्षत्रमा िजक्षत काययक्रम सञ्चािन गनुय पियछ । काययक्रम नलतजामूिक र समािेशी 
हुनु पियछ ।गररि घरिुरी  पवहचान पत्र काययक्रमको सही पवहचान तथा कायाय्ियन, मवहिा तथा  पछालड पाररएका िगय तथा 
जनजातीहरु िजक्षत काययक्रमहरुको कायाय्ियनमा सुलनजितता र सामाजजक सुरक्षाका विलभन्न भत्ताहरु वितरणमा लनष्पक्षताका 
लनजित मापिण्डहरु तोवकने व्यिस्थाका िालग लनजित विलिहरुको लनमायणका िालग आिश्यक िक्षता अलभिृवद्ध गनुय पियछ । 

 ५.३ . गररि  तथा  पछाडी  पाररएका िगयमा  पह ुँ चको सलुनजिता 
गररि तथा पछालड पाररएका िगयहरुको उत्थानका िालग सीप विकास तथा जजविकोपाजयन सबि्िी काययक्रमहरु संचािन गरी 
उनीहरुको जीिन स्तरमा कसरी सकारात्मक पररितयन ल्याउन सवक्छ भने्न िारे ज्ञान स्थानीय तहका कमयचारीमा हुनु 
पियछ।साथै िजक्षत काययक्रम संचािन गनयको िालग कसरी गररिी स्तरीकरण गने भने्न सीप र क्षमता पलन आिश्यक छ ।  
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पररच्छेि ६: दिगो विकास िक्ष्य काया य् ियनको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन 

६ .१ . दिगो  विकास  िक्ष्यको अनगुमन  तथा  मलु्याङ्कन 

दिगो विकास िक्ष्यको कायाय्ियनको संयोजन र प्रभािकाररताको अनुगमन तथा कायाय्ियन गनयको िालग विलभन्न विषयगत 
लनकाय/शाखा संयोजकत्िमा विषयगत काययसलमलतहरु पलन गठन गनय सवकनेछ र आिश्यकता अनुसार सलमलतमा रहने 
सिस्यहरुको लनिायरण गनय सवकनेछ।यस्तै प्रत्येक तहमा दिगो विकास फोकि यूलनि गठन गनुय उपयुक्त हु्छ ।  

नेपािको संवििान २०७२, स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ तथा अ्य कानूनहरूिे स्थानीय तहमा प्रिान गरेको 
अलिकार र दिगो विकास िक्ष्य िीच िलियो सबि्ि रहेको पाइ्छ।स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िे सबपािन 
भएका विकास आयोजना तथा पररयोजनाको अनुगमन मूल्याङ्कन गनुयपने व्यिस्था गरेको पाइ्छ । राविय योजना आयोग 
(२०७५) अनुस्िान तथा मूल्याङ्कन कायययोजना (आ.ि.२०७५/७६) मा उल्िेख भए अनुसार दिगो विकासका िक्ष्यको 
मूल्याङ्कनिाई प्रभािकारी गराउन एवककृत मूल्याङ्कन कायययोजना कायाय्ियनमा ल्याउने कुरा उल्िेख गरीएको छ साथै राविय 
योजना आयोग -२०७७) दिगो विकास िक्ष्य स्थानीयकरण स्रोत पुजस्तकािे दिगो विकासका िक्ष्यहरु प्राप्त गनय नलतजामूखी 
अनुगमन र नलतजाको मुल्याड्ढनको सिाििाई जोड दिएको छ ।  

यसका िालग जचत्र नबिर १ मा उल्िेख गरे अनुसार नलतजामूिक अनुगमनका िालग प्रिेश तथा स्थानीय सरकारिे आफ्नो 
स्थानीय आिश्यकता अनुसार लनिायररत गरेका दिगो विकासका सूचक हालसि गने काययविलि अनुरूप िक्ष्य एिम् प्रगलत िीचको 
तिुना गरी अ्तर हुनका कारणहरु र भइरहेको समस्या समािानका प्रयासहरू पवहचान गरेर काययक्रमको प्रभाि तथा असरका 
मूल्याङकन गनय सवक्छ ।"कसैिाई पछालड नछाड्ने" मुख्य नाराको पृष्ठभूलममा दिगो विकास िक्ष्यिे संस्थागत विकास र 
सुशासनिाई समेत लिशेषुः महत्ि दिएको छ।यसकािालग समािेशी तथा सम्ियकारी ढंगिे दिगो विकासको, लनदियि िक्ष्यहरू 
समयमा नै हालसि गनय नलतजामूिक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन व्यिस्थािाई संस्थागत गनुय आिश्यक िेजख्छ ।  

जचत्र नं  २: दिगो विकास िक्ष्यको नलतजामूिक अनुगमन प्रकृया 

 

 

  

सूचक िक्ष्य प्रगती

िक्ष्य र प्रगलत
िीचको अ्तर

कारण
समस्या समािानका 

प्रयासहरु
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६ .२ . गाउँ/ नगरपालिकामा अनगुमन तथा  सपुररिेक्षण सलमलत 

गाउँ/ नगरपालिकािाि संचािन हुने विकास योजना तथा काययक्रमको प्रभािकारी कायाय्ियका िालग स्थानीय सरकार संचािन 
ऐन २०७४ को िफा १६िमोजजम िेहाय िमोजजमको अनुगमन तथा सुपररिेक्षण सलमलतको व्यिस्था गरेकोछ। 

1= अनुगमन तथा सुरपररिेक्षण सलमलत  
   क. गाउँ / नगरपालिकाको उपाध्यक्ष /उपप्रमख                          -  संयोजक   
   ख. काययपालिकािे तोकेका एक जना मवहिा सवहत काययपालिका सिस्यहरु मध्येिाि        २ जना    - सिस्य   
   ग.  प्रमुख प्रशासकीय अलिकृत                                                   - सिस्य 
   घ.  प्रमुख योजना विभाग/महाशाखा /शाखा                                                  - सिस्य सजचि 
2= उपिफा -१ िमोजजमको  सलमलतमा आिश्यकता अनुसार नागरीक समाजका प्रलतलनलि, सञ्चारकमी र सबिज्ित के्षत्रका विज्ञिाई  

आम्त्रण गनय सवकनेछ । 

3= सलमलतिे आफ्नो कामिाई लछिोछररतो र प्रभािकारी िनाउन काययपालिकािाि सलमलतमा प्रलतलनलित्ि गने सिस्य मध्येिाि संयोजक   

रहने गरी  विषयगत  रुपमा अनुगमन  िोिी  गठन  गरी  जजबमेिारी तोक्न सक्नेछ । 
4= यस िफा िमोजजम स्थिगत अनुगमन गिाय सबिज्ित योजना तथा काययक्रम कायाय्ियन िा सुपररिेक्षणमा संिग्न कमयचारीिाई  

सहभागी गराउनु पनेछ।   

६ .३ . अनगुमन तथा सपुररिेक्षण सलमलतको काम, कतयव्य र अलिकार 

1= योजना तथा काययक्रमिाि अपेक्षा गरीएको नलतजा प्रालप्तका िालग सहजीकरण गने अनुगमन तथा सुपररिेक्षण सलमलतको प्रमुख 
जजबमेिारी हुनेछ । 

2= उपिफा (१) मा उल्िेजखत कामका अलतररक्त सलमलतका अ्य काम, कतयव्य र अलिकार िेहाय िमोजजम हुनेछुः 
क. गाउँ/ नगरपालिकािाि सञ्चालित योजना तथा काययक्रम अनुगमनका िालग िावषयक कायय तालिका तयार गरी 

काययपालिकािाई जानकारी दिने । 
ख. काययतालिका अनुसार लनयलमत र आिश्यकता अनुसार आकजस्मक अनुगमन तथा लनरीक्षण गने । 
ग. अनुगमन तथा सुपररिेक्षण काययिाई प्रभािकारी िनाउन आिश्यकता अनुसार सलमलतका कृयाकिापहरुमा विज्ञिाई संिग्न 

गराउने । 
घ. अनुगमन सबपन्न भएको सात दिनलभत्र सोको प्रलतिेिन काययपालिकामा पेश गरी काययपालिकाको िैठकमा छिफि गने 

गराउने । 
ङ. अनुगमनको क्रममा िेजखएका विषयमा सुिारका िालग सबिज्ित प्राविलिक तथा सबिद्ध उपभोक्ता सलमलत, परामशयिाता एिं 

लनमायण व्यिसायीिाई लनिेशन दिने । 
च. योजना तथा काययक्रम कायाय्ियनका स्ियभयमा िेखा परेका वििाि िा समस्याहरुको समािानका िालग आिश्यक सम्िय 

र सहजीकरण गने । 
छ. योजना तथा काययक्रमको अनगुगमन तथा सुपररिेक्षणको क्रममा कुनै वहनालमना, अलनयलमतता िा तोवकएको गुणस्तर र 

पररमाण नभएको व्यहोरा यवकन हुन आएमा आिश्यक कारिाहीको िालग राय सवहत काययपालिकामा पेश गने । 
ज. अनुगमन काययको िावषयक प्रलतिेिन तयारी गरी आलथयक िषय अज्तममा काययपालिकामा पेश गने । 
झ. सलमलतको िावषयक प्रलतिेिन प्रत्येक िषय िािण मवहनामालभत्र कायायियको िेिसाइि र अ्य उपयुक्त माध्यमिाि  

साियजलनक गने व्यिस्था लमिाउने । 
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७.अनुसूची 

अनुसूची ७.१ : विगो विकास िक्ष्य स्थानीयकरण काययविवि तथा सूचक वनमायण गोष्ठीको प्रवतिेिन  

विजयनगर गाउँपालिका, कवपििस्त ु

दिगो विकास िक्ष्य स्थानीयकरण काययविलि तथा सूचकहरु लनमायण 

कायय योजना तज ुयमा गाष्ठीको 
संजक्षप्त प्रलतिेिन 

लम लत: २, कालतयक २०७८ 

समय: ११ :००  

स्थान: विजयनगर गाउँपालिका, कवपििस्त ु

काययक्रमको उद्घािन : विजयनगर गाउँ पालिकाको दिगो विकास िक्ष्य स्थानीयकरण काययविलि तथा स्थानीय िावषयक योजना 
अनुकुि सूचक लनमायण गोष्ठी लमलत २०७८ कालतयक २ गते कवपििस्तुको खुरुहुररयामा सबपन्न भयो । उक्त काययशािा गोष्ठीको 
उद्घािन विजयनगर गाउँपालिकाका प्रमुख िी गोपाि िहािुर थापा मगरिे व्यानर िाचन गरेर गोष्ठीको उद्घािन गनुय भएको लथयो 
। उहाँिे उद्घािन सत्रमा िोल्िै दिगो विकास िक्ष्य स्थानीयकरण काययविलििे विजयनगर गाउँपालिकाको समग्र विकासका 
िक्ष्यहरुिाई अगाडी िढाउन सहयोग पुग्ने, लसमा्तकृत र पछाडी परेका समुिायिाई यसिाि िाभ पुग्ने िताउनु भएका लथयो । 
साथै उहाँिे स्थानीय संस्कार संस्कृलतिाई मध्यनजर गरेर काययविलि िनाउनु पनेमा जोड दिँिै सिै जनािे दिगो विकास िक्ष्य 
स्थानीयकरण काययविलि िनाउनमा सहयोग गनय अनुरोि गनुय भएको लथयो । भने स्िागत तथा गोष्ठीको उद्धेश्य िारे इ्िे्रणी ग्रालमण 
विकास के्र नेपािका काययकारी लनिेशक िी प्रदिप शाहिे स्िागत गिै काययविलि िनाउनुको उद्धेश्य िारे प्रकाश पानुय भएको लथयो 
। यसै क्रममा उहाँिे िुजबिनी प्रिेशमा दिगो विकास िक्ष्य स्थानीयकरण काययविलि तथा सूचक िनाउने पवहिो गाउँपालिका भएको 
िताउनु भएको लथयो । काययक्रमको उिघािन सत्र पलछ काययक्रम सहजीकरण गनय इज्स्िच्युि फर इ्िरनेशनि डेभिपमे्ि 
(आइ.आइ.डी.) विमिाई जजबमेिारी हस्ता्तरण गररएको लथयो । 

 

पररचय:  काययक्रमको जानकारी पिात पररचय काययक्रम गरीएको लथयो । उक्त काययक्रममा ३०जना सहभागी लथए । यी मध्ये ४ 
मवहिा र २६ जना पुरुष सहभागी लथए ।  सहभागीहरुको विस्तृत वििरण ति उल्िेख गररएको छ । 

 

दिगो विकास िक्ष्यको स्थानीयकरणको आिश्यकता र महत्ि , अध्ययन विलि काययक्रम तालिका प्रस्ततुीुः प्रोजेक्िर प्रयोग गरी पािर 
पो्ििाि काययक्रमको दिगो विकास िक्ष्यको स्थानीयकरणको आिश्यकता र महत्ि , चनुौती , अध्ययन विलि काययक्रम तालिका िारे 
आइआइडीका प्रमुख काययकारी अलिकृत डा. नहकुि के.सी.िे जानकारी गराउनु भएको लथयो । यसैगरी आइआइडीका सहजकताय 
शमयराम थारुिे दिगो विकास िक्ष्य, पररमाणात्मक िक्ष्यहरु एिं सूचकहरु र दिगो विकास िक्ष्यका नेपािको सूचकहरुको जस्थलतको 
िारेमा जानकारी गराउनु भएको लथयो । 

 

दिगो विकास िक्ष्य स्थानीयकरण काययविलि तथा सूचक लनमायण गन य आिश्यक सूचना संकिनका िालग फारम प्रस्ततुी : काययविलि 
िनाउन चावहने आिश्यक सूचना वप्र्ि कपी फारम समुह–समुह दिइएको लथयो । त्यस पिात सहभागीहरुिाई सहजकतायिे 
फारमको िारेमा स्पिसँग िुझाउनु भएको लथयो । 

समहु विभाजन तथा समहु कायय : सहभागीहरुिाई पाँच समुहमा विभाजन गरीएको लथयो : आलथयक, सामाजजक, पूिायिार , िातािरण 
तथा विपि व्यिस्थापन र सुशासन र संस्थागत विकास सलमलत नाम दिई समुहिाई अिग अिग विषयहरुमा  दिगो विकास िक्ष्य 
स्थानीयकरण काययविलि तथा सूचकहरु सँगै कायययोजना िनाउन दिइएको लथयो।  
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ि्यिाि तथा काययक्रमको समापन घोषणा: काययक्रमको अ्तमा आइआइडीका प्रमुख काययकारी अलिकृत डा. नहकुि के.सी.िे 
आफनो भनाई राख्िै सिै सहभागीहरुिाई ि्यिाि दिई काययक्रम समापन भएको घोषणा गनुय भएको लथयो । 

 

दिगो विकास िक्ष्य स्थानीयकरण काययविलि तथा सूचक लनमा यण गोष्ठीको 
उपजस्थतीको वििरण 

क्र.सं नाम/ थर  लिंग  कायाािय  पि  

१ गोपाि िहािुर थापा  पुरुष   विजयनगर गाउँपालिका कायायिय   अध्यक्ष  

२ िक्ष्मी कुमारी चौिरी  मवहिा   विजयनगर गाउँपालिका कायायिय  उपाध्यक्ष  

३ गोवि्ि भट्टराई  पुरुष   विजयनगर गाउँपालिका कायायिय  प्रमुख प्रशासकीय अलिकृत  

४ इत्रर थारु  पुरुष  विजयनगर गाउँपालिका १ िडा कायायिय  िडा अध्यक्ष  

५ नेपाि थारु  पुरुष  विजयनगर गाउँपालिका २ िडा कायायिय  िडा अध्यक्ष  

६ िुवद्धराम आयायि  पुरुष  विजयनगर गाउँपालिका ३ िडा कायायिय िडा अध्यक्ष  

७ लतिक राम कडेि  पुरुष  विजयनगर गाउँपालिका ४ िडा कायायिय िडा अध्यक्ष  

८ अनिर मो.मुसिमान  पुरुष  विजयनगर गाउँपालिका ५ िडा कायायिय िडा अध्यक्ष  

९ पे्रम िहािुर कििार  पुरुष  विजयनगर गाउँपालिका ६ िडा कायायिय िडा अध्यक्ष  

१० दिनेश कुमार चौिरी  पुरुष  विजयनगर गाउँपालिका ७ िडा कायायिय िडा अध्यक्ष  

११ रामसु्िर मािी  पुरुष  विजयनगर गाउँपालिका कायायिय कृवष विकास शाखा प्रमुख  
१२ प्रिाि ठाकुर  पुरुष  विजयनगर गाउँपालिका कायायिय पशु विकास शाखा प्रमुख  
१३  हरर िेििासे  पुरुष  विजयनगर गाउँपालिका कायायिय जशक्षा शाखा प्रमुख  

१४ िोिराज आयायि  पुरुष  विजयनगर गाउँपालिका कायायिय नासु  

१५ रालिका सापकोिा  मवहिा  विजयनगर गाउँपालिका कायायिय स. कबप्युिर अपरेिर  

१६ यज्ञ अलिकारी  पुरुष  विजयनगर गाउँपालिका कायायिय हे.पु. अलिकृत  

१७ वहमिाि पौडेि  पुरुष  विजयनगर गाउँपालिका कायायिय योजना प्रमुख  

१८ िमय्ती राना  
dlxnf विजयनगर गाउँपालिका कायायिय िडा सिस्य  

१९ शकु्तिा भण्डारी मवहिा  विजयनगर गाउँपालिका कायायिय िडा सिस्य  
२० िेिराज कुबहाि  पुरुष  विजयनगर गाउँपालिका कायायिय िडा सिस्य  
२१ िनिीर सुनार  पुरुष  विजयनगर गाउँपालिका कायायिय का.पा. सिस्य  
२२ मोहमि मुतजाय ििई  पुरुष  विजयनगर गाउँपालिका कायायिय का.पा. सिस्य  
२३ िक्ष्मण जघलमरे  पुरुष  विजयनगर गाउँपालिका कायायिय सू.पे्र. अलिकृत  
२४  लिमिा चौिरी  मवहिा  विजयनगर गाउँपालिका कायायिय िररष्ठ कविराज लनरीक्षक  
२५ अलनि सापकोिा  पुरुष  विजयनगर गाउँपालिका कायायिय उद्यम विकास सहजकताय  
२६  दिपक भण्डारी पुरुष  इ्रेणी ग्रालमण विकास के्र नेपाि संस्थागत विकास सहजकताय  
२७ प्रिीप शाह  पुरुष  इ्रेणी ग्रालमण विकास के्र नेपाि  काययकारी लनिेशक  
२८ मनोज प्थी  पुरुष  इ्रेणी ग्रालमण विकास के्र नेपाि  उप लनिेशक  
२९  राम िहािुर िुढामगर  पुरुष  इ्रेणी ग्रालमण विकास के्र नेपाि  काययक्रम संयोजक  
३०  डा. नहकुि के.सी. पुरुष  इज्स्िच्युि फर इ्िरनेशनि डेभिपमे्ि  प्रमुख काययकारी अलिकृत  
३१ शमय राम थारु  पुरुष  इज्स्िच्युि फर इ्िरनेशनि डेभिपमे्ि परामशयिाता  
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अनुसूची ७.२ :विजयनगर गाउँपालिकाको दिगो विकास िक्ष्यहरूको स्थानीयकरण, पररमाणात्मक िक्ष्य र सूचकहरू 

लनमा यण   
२०७८ मंलसर ५ िेजख ७ गतेसबम  

विजयनगर गाउँपालिका, कवपििस्त ु  

उपजस्थलतको वििरण  

क्र.सं नाम/ थर  लिंग  कायाािय  पि  

१ गोवि्ि भट्टराई  पुरुष   विजयनगर गाउँपालिका कायायिय  प्रमुख प्रशासकीय अलिकृत  

२ िोिराज आयायि  पुरुष  विजयनगर गाउँपालिका कायायिय नासु  

३ रालिका सापकोिा  मवहिा  विजयनगर गाउँपालिका कायायिय स. कबप्युिर अपरेिर  

४ यज्ञ अलिकारी  पुरुष  विजयनगर गाउँपालिका कायायिय हे.पु. अलिकृत  

५ वहमिाि पौडेि  पुरुष  विजयनगर गाउँपालिका कायायिय योजना प्रमुख  

६ िमय्ती राना  मवहिा  विजयनगर गाउँपालिका कायायिय िडा सिस्य  

७ रामसु्िर मािी  पुरुष  विजयनगर गाउँपालिका कायायिय कृवष विकास शाखा प्रमुख  
८ प्रिाि ठाकुर  पुरुष  विजयनगर गाउँपालिका कायायिय पशु विकास शाखा प्रमुख  
९ हरर िेििासे  पुरुष  विजयनगर गाउँपालिका कायायिय जशक्षा शाखा प्रमुख  

१०  दिपक भण्डारी पुरुष  इ्रेणी ग्रालमण विकास के्र नेपाि  संस्थागत विकास सहजकताय  

१११ शमयराम थारु  पुरुष  इज्स्िच्युि फर इ्िरनेशनि डेभिपमे्ि  परामशयिाता  

 

अनसूुची ७.३ : दिगो विकास िक्ष्य स्थानीयकरण काययविलि तथा सूचकहरूको मस्यौिा उपर छिफिको उपजस्थलत 

२०७८ पुष ११ गते  

विजयनगर गाउँपालिका, कवपििस्त ु  

क्र.सं नाम/ थर  लिंग  कायाािय  पि  

१ गोपाि िहािुर थापा  पुरुष   विजयनगर गाउँपालिका कायायिय   अध्यक्ष  

२ िक्ष्मी कुमारी चौिरी  मवहिा   विजयनगर गाउँपालिका कायायिय  उपाध्यक्ष  

३ गोवि्ि भट्टराई  पुरुष   विजयनगर गाउँपालिका कायायिय  प्रमुख प्रशासकीय अलिकृत  

४ इत्रर थारु  पुरुष  विजयनगर गाउँपालिका १ िडा कायायिय  िडा अध्यक्ष  

५ नेपाि थारु  पुरुष  विजयनगर गाउँपालिका २ िडा कायायिय  िडा अध्यक्ष  

६ िुवद्धराम आयायि  पुरुष  विजयनगर गाउँपालिका ३ िडा कायायिय िडा अध्यक्ष  

७ लतिक राम कडेि  पुरुष  विजयनगर गाउँपालिका ४ िडा कायायिय िडा अध्यक्ष  

८ अनिर मो.मुसिमान  पुरुष  विजयनगर गाउँपालिका ५ िडा कायायिय िडा अध्यक्ष  

९ पे्रम िहािुर कििार  पुरुष  विजयनगर गाउँपालिका ६ िडा कायायिय िडा अध्यक्ष  

१० दिनेश कुमार चौिरी  पुरुष  विजयनगर गाउँपालिका ७ िडा कायायिय िडा अध्यक्ष  

११ रामसु्िर मािी  पुरुष  विजयनगर गाउँपालिका कायायिय कृवष विकास शाखा प्रमुख  
१२ प्रिाि ठाकुर  पुरुष  विजयनगर गाउँपालिका कायायिय पशु विकास शाखा प्रमुख  
१३  हरर िेििासे  पुरुष  विजयनगर गाउँपालिका कायायिय जशक्षा शाखा प्रमुख  

१४  इ्र भण्डारी  पुरुष  विजयनगर गाउँपालिका कायायिय स्िास््य शाखा प्रमुख  
१५  राम िहािुर िुढामगर  पुरुष  इ्रेणी ग्रालमण विकास के्र नेपाि  काययक्रम संयोजक  

१६  शमयराम थारु  पुरुष  इज्स्िच्युि फर इ्िरनेशनि डेभिपमे्ि  परामशयिाता  
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