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dGtJo 

 

:yfgLo ;/sf/sf ?kdf gu/kflnsfn] ;]jf k|jfx tyf ljsf; lgdf{0f dfkm{t hg cfsf+Iff ;Daf]wgsf] 

P]ltxfl;s lhDd]jf/L gj lgjf{lrt hgk|ltlglwx?df /x]sf] 5 . ;+3Lo zf;g Joj:yfsf] ?kdf :yfgLo tx, 

k|b]z / ;+3 dfem ;dGjo, ;xsfo{ / ;x cl:yTjsf] l;4fGtsf cfwf/df zf;g ;+rfngsf] ck]Iff u/LP h:t} 

:yfgLo:t/df klg /fhgLlts bn, ljifout lgsfo, ;d'bfodf cfwfl/t ;+:yf, :yfgLo ;d'bfo, gLlh If]q / 

ljsf; ;fem]bf/ tyf u};;;+usf] lgs6d ;xsfo{ / ;dGjoaf6 ck]lIft kl/jt{g ;'lglZrt x'g] ljZjf; ug{ 

;lsG5 . :yfgLo txsf] rf}tkmL{ ljsf;sf nflu lbw{sflng of]hgf tof/ u/L ljsf; lgdf{0f k|efjsf/L u/fpg 

gu/kflnsf tyf j8fsf] ;du| kIfsf] If]qut cfjZostf tyf ljsf;sf ;+efjgfx? v'Ng] u/L j8fx?sf] klg 

cfjlws of]hgf tof/ ug'{ cToGt dxTjk"0f{ sfo{ xf] . gu/ ljsf;sf] ljBdfg l:yltsf] ljZn]if0f u/L gu/ 

ljsf;sf] k|of;nfO{ lbzflgb]{z ug{ xfn gd'gf j8f g+ % sf] Plss[t cfjlws j8f ljsf; of]hgf tof/ x'g'  

dxTjk'0f{ pknlAw xf] . 

gu/kflnsfsf] ;du| g]t[Tj, ljifout sfof{no, j8f ;ldlt tyf j8f :t/sf ;du| ;/f]sf/jfnfsf] ;xof]u 

tyf ;xsfo{ / hd{g ;xof]u (GIZ) sf] cfly{s tyf FCG sf] k|fljlws ;xof]udf 3f]8f3f]8L gu/kflnsf j8f 

g+= % sf] cfjlws j8f ljsf; of]hgf tof/ ul/Psf] 5 . o; j8f ljsf; of]hgfn] :yfgLo hgtfsf] cfGtl/s 

cfodf j[l4, k'jf{wf/sf lbuf] ;+/rgf lgdf{0f tyf ljsf;sf If]qut ultljwLx? nfO dfu{bz{g ug]{ 5 eGg] 

ljZjf; lnPsf] 5' . o;sf cltl/Qm, gu/kflnsfsf] ljsf;sf nflu ;xsfo{ ug]{ cGo ljsf;sf ;fe]mbf/ 

nufot :yfgLo u};; tyf lgsfosf nflu klg j8fsf] cfjZostf klxrfgsf] b[li6sf]0f af6 of] b:tfj]h 

dxTjk"0f{ / ;xof]uL x'g]5 . o; gu/kflnsfsf] ljsf; / ;Dd[l4sf] ;kgf ;a}sf] Pstf, ;femf k|of; / 

k|ltj4tf af6 k|fKt x'g] s'/fsf] k'g :d/0f ug{ rfxG5' .  

cGTodf, j8f g+ % sf] j8f ljsf; of]hgf tof/Lsf] sfo{df ;xof]u / k/fdz{ k|bfg ug]{ ;Dk'0f{ lgjf{lrt 

kbflwsf/Lx?, /fhgLlts bn, sd{rf/L, tYofªs ;+snsx?, k|fljlws ;xof]u ug]{ FCG sf lj1 ;xof]ustf{ 

;lxt ;a}sf] of]ubfgsf] pRr sb/ ub}{ wGojfb 1fkg ub{5' . 

========================== 

 ddtf k|;fb rf}w/L  

                -gu/k|d'v_ 

  



 

 
 





 

 

s[t1tf÷;Gb]z  

;j{ k|yd j8f g+ % sf] % jif]{ j8f ljsf; of]hgf lgdf{0f eO{/x]sf] ;Gbe{df cToGt} v';L nfu]sf]5 . 

j8fsf] cfkm\g} kxn / ;fe]mbf/ ;+:yf GIZ tyf k/fdz{bftf ;+:yf FCG sf] k|fljwls ;xof]udf tof/ 

ePsf] j8f g+ % sf] j8f ljsf; of]hgfn] o; j8fsf] ;du| ljsf;df 7'nf] ;xof]u k'¥ofpg] cfzf 

lnPsf]5' . j8fsf] ljsf; eP dfq gu/sf] ljsf; x'g] x'bf of] lnlvt b:tfj]h ;du| gu/sf nflu 

sf];] 9'ªuf (Mile Stone) ;flat x'g] ljZjf; Pj+ cfzf /x]sf]5 . o; gu/kflnsfsf] j8f g+ % sf] j8f 

ljsf; of]hgf tof/Lsf] ;Gb{edf o; sfo{df ;+nUg :yflgo hgk|ltlglw, sd{rf/L, /fhg}lts bn, 

k/fdz{bftf ;+:yfsf lj1x? tyf ;/f]sf/jfnf ;a} k|lt s[t1tf 1fkg ub{5' .  

gu/kflnsfsf] j8f g+ % sf] j8f ljsf; of]hgf tof/Lsf] ] qmddf ;'?jft b]lv g} cfˆgf ;Nnfx tyf 

;'emfjx¿ lbb} o;nfO{ clGtd :j?k k|bfg ug{ ;xof]u ul/lbg'x'g] hg k|ltlgwL, /fhg}lts bnsf 

k|ltlglwx¿, lgb]{zs ;ldlt ;Dk"0f{ kbflwsf/x¿ tyf tYofªs ;+snsx? k|lt klg xflb{s wGojfb 

1fkg ub{5' . o;}u/L j8f tyf 6f]n e]nfx¿df pkl:yt eP/ cfˆgf 6f]n tyf j:tL, ;d'bfosf 

;d:ofx¿ cufl8 /fvL ;xof]u ul/lbg'x'g] ;Dk"0f{ 6f]njf;L ;d'bfok|lt xflb{s cfef/ JoQm ub{5' .   

 

wGojfb Û 

===================================== 

    k|]d s'df/L yfkf 

  gu/ pk– k|d'v   

 

  



 

 





 


e"ldsf 

 

g]kfnsf] ;+ljwfgn] k2t u/]sf] clwsf/sf] k|of]u ul/ u7g ePsf :yflgo lgsfox?n] :yflgo txsf] 

;du| ljsf;sf nflu k|To]s :yflgo txsf] ;du| ljsf;sf ;+efjgfx? emNsLg] ul/ lbw{sflng cfjlws 

of]hgf tof/ ug'kg]{ clgjfo{ Joj:yf ul/Psf]5 . :yflgo lgsfo hgtfsf] ;a} eGbf lgs6sf] ;/sf/sf 

?kdf :yfgLo zf;g ;+rfng / Joj:yfkgsf nflu gofF cg'ejsf ;fy cuf8L al9/x]sf]5 . ljBdfg 

sfg"gL tyf gLltut Joj:yfsf cltl/Qm ;fwg / ;|f]tsf] ;Ldf leq /x]/ zf;g ;+rfng / Joj:yfkg 

r'gf}tLk"0f{ sfo{sf ?kdf b]lvPsf] 5 . hgtfn] k|fKt ug]{ ;]jf ;'ljwfnfO{ l56f], 5l/tf] / k|efjsf/L 

agfO{ ;+l3o k|0ffnLsf] ;'b[l9s/0f, bLuf] ljsf;, ;'zf;g / ;+d[l4sf] cfsf+Iff k"/f ug]{ lbzfdf dxTjk"0f{ 

lhDd]jf/L :yfgLo lgsfodf /x]sf]5 . :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]gn] :yfgLo txtf ljsf;sf ultljwLx? 

nfO Jojl:yt ug{ tyf :yfgLo txsf] rf}tlk{m ljsf; ug{ cfjlws of]hgf th{'df u/L cuf8L a9fpg' 

kg]{ s'/fnfO{ dxTjk"0f{ ?kdf p7fg u/]sf] 5 . ;+l3o dfldnf tyf ;fdfGo k|zf;g dGqfnon] cfjlws 

tyf jflif{s of]hgf tof/L ug{ cfjZos 9fFrf ;lxtsf] :yfgLo txsf] of]hgf th{'df lbUb;{g @)&% -

gd'gf_ ;d]t pknAw u/fPsf] jt{dfg cj:yfdf gu/kflnsfsf] ljsf;sf] nflu j8f :t/d} cfjlws 

of]hgf tof/ u/L sf{ofGjog ub]{ n}hfg' cfjZos 5 . 

cGTodf, j8f g+ % sf] j8f ljsf; of]hgf tof/Lsf] sfo{df ;xof]u / k/fdz{ k|bfg ug]{ ;Dk'0f{ lgjf{lrt 

kbflwsf/Lx?, /fhgLlts bn, sd{rf/L, tYofªs ;+snsx?, ;fe]mbf/ ;+:yf GIZ tyf k|fljlws ;xof]u 

ug]{ (FCG) sf lj1 ;xof]ustf{ ;lxt ;a}sf] of]ubfgsf] pRr sb/ ub}{ wGojfb 1fkg ub{5' .  

wGojfb Û  

=============================== 

vu]Gb| axfb'/ l;+x  

lg= k|d'v k|zf;lso clws[t 
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१.१ वडाको दृषि, लक्ष्य र रणनीलत    

१.१.१ सोंच (दरुदृषि)  
घोडाघोडी नगरपाललका वडा नं. ५ को ५ ििे योजना लनमाषण अशन्तम कायषिाला, वडा सलमलत संगको 
छलफल, टोल लिकास संस्थाको योजना तजुषमा भेला िाट आएका सझुाव र नगरपाललकाको 
ददधषकाललन पररकल्पना र सोचहरूलाइ पलन मध्य नजर गदै उल्लेशित वाक्य लाइ यस वडाको 
दीघषकाललन सोचका रुपमा आत्मसात गररएको छ। 

“शिक्षा, स्वास््य, कृषि, वन र जलाधार । समदृ्ध वडाको मलु आधार” 

 

१.१.२ लक्ष्य  

घोडाघोडी नगरपाललका वडा नं ५ ले सम्पन्न गरेका टोल स्तरीय योजना तजुषमा भेला, यस अवलधक 
योजना लनमाषणको क्रममा भएका षवलभन्न छलफल, सरेकारवालाहरू संगको गोष्ठीहरुिाट आएका 
सझुािहरु,  नगरपाललकाको लिकास लक्ष्य, लनलत तथा कायषक्रमको आधारमा यस वडाको समषिगत 
षवकासका लालग  सामाशजक षवकास, आलथषक षवकास, पवुाषधार षवकास, वातावरशणय सन्तलुन तथा 
सिुासन प्रिधषन लाइ समषिगत रुपमा अगाडी िढाउने आधार तयार गरेको छ। यसका साथै वडामा 
िसोवास गजे जनताको आयआजषन, रोजगारी,  िाद्य सरुक्षा र जीवनस्तरमा ददगो तथा गणुात्मक रूपमा 
सधुार गने मलु लक्ष्य ललइएको छ। 

 गणुस्तरीय शिक्षा, स्वास््य तथा िानेपानी सेवामा सिैको पहचु सलुनशित गदै न्यायोशचत 
लिकासको लालग पछाडी परेको िगषलाइ सिक्तीकरण गरी समावेिी तथा समतामूलक समाज 
लनमाषण गने। 

 लसंचाई पवुाषधारको षवस्तार, कृषि प्रषवलधमा आधलुनकीकरण तथा स्थालनय स्तरमै जैषवक मल 
उध्योग स्थापना गदै कृषिष उत्पादनमा उल्लेख्य िलृध गररने छ। 

 साना कृिकहरू लाइ व्यवसाषयक िनाउन पिपुालन, कुिरुापालन, िंगरुपालन, िाख्रापालनका 
लालग उशचत सहलुलयत प्रदान गररने छ। कृषि जन्य उत्पादनक संकलन तथा िजाररकरणका 
लालग उशचत व्यवस्था गररने छ। 

 घरेल ुतथा साना उधोग प्रिधषन, सीपमलुक ताललमहरूको व्यवस्था, पयषटकीय पूवाषधारको 
लनमाषण एवं होमस्टे (पयषटक घरिास) जस्ता कायषक्रमहरू लाइ प्रोत्साहन गदै वडािासीको 
आयआजषनमा सधुार गररने छ। 

 जनताका अधारभतु अवश्यकता संग प्रत्यक्ष सरोकार राख्न े िालका पवुाषधारहरू जस्तै 
िाटोघाटो, सडक, पलु, सावषजलनक भवन, षवद्यतु, सञ्चार आदद सषहतको व्यवशस्थत िस्ती षवकास 
गने।  

 सामदुाषयक उत्थानिीलता िढाउनका लालग वन संरक्षण, भसंुरक्षण, जलाधार संरक्षण, फोहर 
ब्यिस्थापन, षवपद् तथा जलवाय ुपरीवतषन सम्िन्धी कायषक्रम कायाषन्वयनमा जोड ददने। 
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 वडा माफष त संचालन गररने प्रतेक कायषक्रम तथा सिै योजनाहरूको व्यवस्थापनमा जन 
सहभालगता सलुनशित गनष टोल षवकास संस्थाको नतेतृ्वमा योजनाहरू कायाषन्वयन गने तथा  
सिुासन कायम गनष पारदशिषता तथा जवाफदेषहताका औजारहरू प्रयोग गने। 

 

१.१.३ रणनीलतहरू  

यस वडाका लक्ष्यहरुलाई हालसल गनष तपलसल िमेशजमको रणनीलतहरू लनधाषरण गररएको छ भन े
नगरपाललकाको आिलधक, िािीक योजनाले लनदृस्ट गरेका रणलनतीलाइ प्रमूि मागषदिषनको रूपमा 
ललइएको छ। 

क) आलथषक षवकासः  
 आवश्यकता अनसुार माटो पररक्षण गरी वा नगरी अन्निाली, तरकारी िेती, फलफुल िेती, 

पिपुालन लगायत षवषवध प्रकारका पकेट क्षेत्रको लनधाषरण गरी ब्यिसाषयक, आधलुनक, उन्नत 
कृिी प्रणालीमा जोड ददने। 

 िैदेशिक रोजगारीिाट फकेका तथा स्थालनय िेरोजगार यूवाहरूलाई आधलुनक कृिी तथा 
पिपुालनका क्षेत्रमा आकषिषत गनषका लालग आवश्यक अनदुान ददने व्यवस्था गररने।  

 स्थालनय उत्पादनमा आधारीत साना तथा घरेल ुउद्योग संचालनमा जोड ददने। 

 कृषि प्रालिलधकहरू संग कृिकहरूलाइ एक आपसमा सम्िन्ध स्थाषपत गदै अगाषलनक 
उत्पादनमा जोड ददने, कृिी सेवामा सधुार गने तथा िजार व्यवस्थापन गने। 

 वडामा रहेका भलुमषहन तथा गररि पररवारको आय आजषनमा सधुार गनषका लालग सीपमलुक 
व्यवसाषयक ताललमहरूको व्यवस्था गररने छ।  

ि) सामाशजक षवकासः 
 शिक्षाको गणुस्तर िषृद्ध गनष वडामा रहेका सामदुाषयक षवध्यालयका शिक्षक, लिधाथी र 

अलभवाभक लिचमा तै्रमालसक सलमंक्षा कायषक्रम गने ।  

 सामदुाषयक तथा लनशज षवध्यालयको अवस्था अनगुमन गनष वडास्तरमा एक षवध्यालय 
अनगुमन सलमलत गठन गने।  

 षवधालयमा लिधाथी शिक्षक अनपुातमा अनदुान तथा आवश्यक शिक्षण सामाग्री ब्यिस्थापन 
गने तथा गररि जेहेन्दार पररवारका षवध्याथीका लालग छात्रितृीको व्यवस्था गने।   

 षवधालयका संरचना लनमाषण गदाष िाल मैत्री, अपांग मैत्री , लैंगीक मैत्री र भकुम्प प्रलतरोधी 
संरचना लनमाषण सलुनशित गने। 

 स्वास््य संस्थािाट प्रदान गरीने सेवामा पहचु िधृी गने, स्वास््य लिमाको प्रवाभकारी 
कायाषन्वयन र स्वास््य सचेतना माफष त स्वस्थ जीवनिैली प्रिषधन गने। 

 मषहलाका स्वास््य संग सरोकार राख्न े प्रजनन स्वास््य, सरुशक्षत मषहनावारी र पोिणका 
कायषक्रमलाइ प्राथलमकताका साथ अगाडी िढाउने। 
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 िानेपानीमा सिैको पहचु सलुनशित गनष एक घर एक धाराको अवधारणा अनसुार िानेपानी 
योजनाहरू तजुषमा गरर ददगोपनाका लालग ममषत सम्भार कोिको व्यवस्था, पानी सरुक्षा योजना 
लाग ुगने तथा पणुष सरसफाई अलभयान संचालन गने। 

 समाजमा पछौटेपनको प्रमिु कारकका रूपमा षवधमान रहेको िाल षविाह प्रथा, छाउपडी 
प्रथा, मषहला षहंसा,  जालतय छुवाछुत जस्ता सामाशजक कुरुतीहरुको अन्त्य गनष सचेतनामलुक 
कायषक्रम संचालन गने। 

 सामान्य प्रकृलतका सामाशजक षववाद वा वैमनस्यता लनरूपणका लालग सहशजकरण गने। 

 यवुा तथा िेलकुद षवकासका लालग आवश्यक पवुाषधार षवकास गरर प्रलतस्पलधष, अनिुालसत र 
स्वावलशम्ि यवुा जनिशक्त उत्पादनमा जोड ददइने छ।    

 धामीक र सास्कृलतक प्रिषधनका लालग माग अनसुार कायषक्रम संचालन गने।  

ग) पवूाषधार षवकासः  
 राजमागष संग जोलडएको वडा भएकाले िहरी षवकासको अवधारणा अनसुार प्रतेक टोलमा 

सधुारीएको सडक, िाटो लनमाषण तथा स्तरउन्नती गने। 

 लसचाइका सम्भाषवत स्थानहरुमा लसचाइ लनमाषण तथा ममषत गरी संचालनमा ल्याइनेछ भन े
लसचाईको श्रोत कम भएका वा नभएका ठाउहरुमा लडप िोररङ माफष त साना लसचाईमा जोड 
ददई कृषि उपजहरूको उत्पादकत्व िढाउने छ । 

 भौलतक पवुाषधार अन्तगषतका ठुला संरचना लनमाषण गदाष षवपद् जोशिम न्यलुनकरण गनष ध्यान 
ददइने छ तथा अवश्यक परे वातावरशणय प्रभाव मलु्याकन गरेर मात्र संरचना लनमाषण गररने 
छन।  

 सािषजलनक, संस्थागत वा लनजी भवन लनमाषण गदाष अलनवायष रूपमा भवन लनमाषण मापद्ड 
अनसुार नक्सा पास गरर लनमाषण गने। 

 सफा गाउघर अलभयान संचालन गररनेछन तथा ग्रालमण क्षेत्रको ढल लनकास तथा फोहर 
व्यवस्थापनका लालग उपयकु्त संरचनाहरू लनमाषण गररने छन।  

 

घ) वन वातावरण तथा षवपद व्यवस्थापनः 
 यस वडामा रहेका सिै सामदुाषयक वन उपभोक्ता समहुहरूको संस्थागत षवकासमा जोड 

ददइने छ। अलतक्रलमत वन क्षेत्र लाइ सदुृषढकरण गनष िकृ्षारोपण कायषक्रम संचालन गररने 
छ। चरन क्षेत्र लाइ ब्यिशस्थत गररदै ललगने छ।  

 भसंुरक्षण, जलाधार तथा लसमसार क्षेत्रको संरक्षण गनष कायषक्रम संचालन गररने छ तथा 
नकुषहने फोहरको उपयकु्त ब्यिस्थापन सषहत िातािरणीय सन्तलुन कायम गने । 

 जल उत्पन्न प्रकोप लनयन्त्रणका लालग ठुला तटिन्धन लनमाषण गनुषपने भएकाले त्यसका लालग 
नगरपाललका माफष त प्रदेि सरकार तथा संघीय सरकार संग िजेट माग गरर लनयन्त्रण गने।  
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 जोिीम क्षमता मलु्यांकनका (Vulnerable Capacity Assessment) अधारमा टोलहरूलाइ षवपद जोशिम 
वलगषकरण गररने छन तथा षवपद ब्यिस्थापन सलमलतहरूको क्षमता अलभिलृधमा जोड ददइने 
छ।   

 पषहचान भएका उच्च जोिीममा रहेका िशस्त वा घरहरूलाइ स्थानान्तरणको लागी प्रकृया 
अगाडी िढाइने छ।   

 

ङ) ससुासन, सस्थागत षवकास तथा सेवा प्रवाहः 
 वडा कायाषलय िाट प्रदान गररने सेवा प्रवाहलाइ थप प्रभावकारी िनाउन आवश्यक जनिशक्त, 

प्रलिधी र उपकरणमा ध्यान ददइ गणुस्तरीय सेवामा सिैको पहचु र सहजता सलुनशित गररन े
छ। 

 वडा कायाषलयमा सेवा प्रवाह सम्िशन्ध जन गनुासो व्यवस्थापनका लालग आलधकाररक व्यशक्त 
तोषकने छ।  

 योजना माग, छनौट तथा कायाषन्वयनका सिै चरणलाइ थप ब्यिशस्थत गनष टोल लिकास 
संस्थाहरूको भलुमकालाइ प्रभावकारी िनाइने छ। 

 वडा, नगरपाललका वा अन्य लनकाय िाट संचालन गररने योजनाहरू जन सहभालगतामा अधाररत 
हनुेछन तथा योजना कायाषन्वयन चरणमा सचुना ब्यिस्थापन, पारदशिषता र जवाफदेषहताका 
लालग सावषजलनक सनुवुाइ र सावषजलनक लेिापररक्षण संचालन गररने छन।  

 योजना तथा कायषक्रमहरूका अनगुमन तथा मलु्यांकन लाइ प्रभावकारी िनाउने।  

 जनप्रलतलनधी तथा कमषचारीहरूको क्षमता षवकासका लालग आवश्यक ताललम, सेलमनार, 
अध्ययन अवलोकन भ्रमण कायषक्रम लाइ प्राथलमकता ददने ।  

 वडामा संचालन हनुे कायषहरूको प्रभावकाररताका लालग वडा स्तरमा गदठत टोल षवकास 
सलमलत, क्लिका प्रलतलनलधहरू सहभालग गराइ अनगुमन गने संयन्त्र लनमाषण गने ।  
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भाग २  वडा षवकास  योजनाको  औशचत्य 
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२.१ वडा षवकास योजनाको पररचय 

हाम्रो जस्तो श्रोत साधनको आभाव रहेको र षवकासको आिस्यकता र चाहना अत्यलधक रहेको 
नगरपाललका र त्यस अन्तगषतका वडाहरुले लसलमत श्रोत साधनलाई अलधकतम प्रलतफल प्राप्त हनु े
क्षेत्रमा लगानी गनुषपने आिस्यकता छ | वडाको सामाशजक,आलथषक, सांस्कृलतक, मानवीय लगायत समग्र 
षवकासको लालग उपलब्ध सीलमत स्रोत साधनको उच्चतम र महत्वम रूपमा िााँडफााँड गरी अपेशक्षत 
रूपमा प्रलतफल प्राप्त गनष वडाले तजुषमा र स्वीकृत गरी कायाषन्वयनमा लग्ने दस्तािेज नै वडा षवकास 
योजना (Ward Development Plan) हो।सरल रुपमा भन्दा वडाको समग्र षवकासको मागषशचत्र नै 
वडा षवकास योजना हो । 

यस वडा षवकास योजनाले वडाको सिल पक्ष र कमजोर पक्षहरुको पषहचान गरी सहभालगतामलुक 
तररकािाट टोल टोलमा तयार भएको टोल षवकास प्रस्तावनाहरुलाई आधार िनाई वडास्तरमा 
आिस्यक वडास्तरका योजना तथा कायषक्रमहरुलाई समेत समािेि गरेको छ | वडा सलमलतको नतेतृ्व 
र सरोकारवालाहरुको अलधकतम सहभालगतामा वडा कायाषलयले यो वडा षवकास योजना तजुषमा 
गरेको हो | यसले वडाको सोच अनसुार वडाको समिीगत षवकासका लालग लक्ष्य तथा उदे्दश्यहरु 
लनधाषरण गरी लनशित अवलधलभत्र सो हालसल गनष उपयकु्त लसद्धान्त, नीलत, रणनीलत तथा प्राथलमकताहरु 
पषहचान गरर आगामी ३ ििष सम्मका लालग योजनाहरु तथा षक्रयाकलापहरु कायाषन्वयनको लालग 
प्राथलमकता अनसुार रािेको छ | पाललकाको वाषिषक योजना र िजेट तयार गदाष हरेक विष वडािाट 
पेि हनुे प्रस्तावहरु वडा प्रस्तावहरु हनु ्भने वडा षवकास योजना चााँही िहवुिीय षवकास योजना 
हो।यसै वडा षवकास योजनािाट नै आगामी आलथषक विषहरूमा वडाले वडा प्रस्तावहरु िनाएर 
पठाउनेछ |  

 

२.२ वडा षवकास योजनाको औशचत्य 

नेपालको संषवधान २०७२ को धारा २९५ को उपधारा ३ िमोशजम नेपाल सरकारको लमलत 
२०७३/११/२२ गतेको लनणषय अनसुार पनुरसंरचना पिात हाल देिमा ७५३ वटा स्थालनय तह 
गठन भएका छन। स्थालनय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले लनददषि गरे अनसुार स्थानीय तहका 
सरकारहरूले आफ्ना शजम्मेवारी तथा कामहरू सम्पन्न गरररहेका छन। स्थानीय सरकारहरू गठन 
गदाष पवुष गाषवस तथा नगरपाललकाहरूको भगुोल लाइ अधार मालनएको छ अथाषत परुाना गाषवस तथा 
नगरपाललकाहरू समेषटएर हालको गांउपाललका तथा नगरपाललकाको क्षेत्रफल लनमाषण गररएको छ। 
सामान्यतया हालको अवस्थामा गांउपाललका वा नगरपाललका वडाको क्षेत्रफल र जनसंख्या पवुष 
गाषवसकै हाराहारी रहेको पाइन्छ । लनिाषशचत जन प्रलतलनलधहरूको संख्याको षवश्लिेण गदाष हाल 
पषहले भन्दा िढी शजम्मेवारर िहन गरररहेको अवस्था छ। यस षवििे अवस्थामा स्थानीय सरकारहरूले 
जनताका चासो तथा मागहरू संिोधन गनषका लालग ददधषकाललन रणलनती तथा आवलधक योजना 
तयारी गरेर अगाडी िढन ुउपयकु्त देशिन्छ। धेरैजसो स्थानीय सरकारहरूले आवलधक षवकास योजना 
तयार गरेका भएता पलन त्यसको प्रभावकारी कायाषन्वयन हनु सकेको छैन तथा कलतपय स्थानीय 
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तहहरूले आवलधक योजनाहरूको मध्यावलध सलमक्षा गरेका छैनन। वडाहरूको भगुोल हेदाष पवुष गााँउ 
षवकास सलमलतकै हाराहारी रहेको अवस्थाका वडा षवकास लाइ व्यवशस्थत िनाउन वडाले आफ्नो 
आवलधक योजना तयार गनष उपयकु्त देशिएको छ ।  

यस वडा षवकास योजनाले वडा सलमलतले गने वाषिषक योजना तजुषमा लाइ व्यवशस्थत गनष सघाउ 
गनेछ। यसका साथै आउदो चनुाव पिात िन्ने नयां वडा सलमलत लाइ यस आवलधक योजनाले समग्र 
वडाको षवकासका लालग एक मागषदिषकको रूपमा काम गनेछ। 
 

२.३ वडा षवकास योजनाका उद्दशे्य 

वडा लभत्र रहेका टोल तथा समदुायको षवकास प्रलतको चासो र दृषिकोण एवं भषवष्यका लालग ददगो 
षवकासका कायषहरूलाई साकार पानष वडाका अल्पकालीन र ददघषकाललन गलतषवलधहरू 
सहभागीतामूलक तररकाले सम्पन्न गनष वडा षवकास योजना तजुषमा गररएको छ । वडाका समग्र 
लिकासका योजनाहरू लाइ आगामी लतन ििे लक्ष्य सषहत सहभालगतात्मक र समावेिीमलुक 
षवकासको गलतलाई लनरन्तरता ददइ लनशित गन्तव्य सम्म पगु्न यस वडा षवकास योजनाले सहयोग 
पयुाषउाँछ । वडाको चौतफी षवकासका लालग सिै सरोकारवालाहरूलाइ उशचत मागषलनदेिन गने र 
समयमा अिालतत सफलता हालसल गरी अलधकारमा आधारीत, समािेिी, न्यायोशचत लिकास गने यस 
वडा षवकास योजना तजुषमाको मखु्य उदे्दश्य रहेको छ । यो वडा षवकास आवलधक योजना हाल ५ 
विषका लालग तयार गररने छ तथा अवश्यकता अनसुार मध्यावलध सलमक्षा गनष सषकने छ। 

वडा षवकास योजना तजुषमाका उदे्दश्यहरु लनम्न अनसुार छन ्।  

 टोल षवकास प्रस्तावनाको रुपमा टोल िाट माग भएका योजना तथा कायषक्रमहरू लाई एकीकृत 
गने।  

 वडावासीको सहभालगतामा प्रतेक टोलका समस्या तथा आवश्यकताको पषहचान गदै सिै वगष, 
ललङ्ग, समदुाय, लसमान्तकृत र अल्पसंख्यकलाई लशक्षत गरी योजना लनमाषण र प्राथलमषककरण 
गने । 

 वडाको षवकासको लालग ५ ििे सोच, लक्ष्य, रणनीलत र प्राथलमकता लनधाषरण गने र सो अनरुुप 
प्राथलमकताको आधारमा दीगो तथा व्यवशस्थत लिकासको लालग एषककृत योजना तजुषमा गने 
।  

 योजना तजुषमा प्रषक्रया ददगदिषन अनसुार वडाको िाषिषक योजना प्रस्तावना तयार गनष सहयोग 
पयुाषउने तथा नगरपाललकाको आवलधक योजना/एकीकृत सहरी षवकास योजना कायषन्वयनका 
लालग सहयोगी भलुमका लनवाषह गने ।  

 वडाको योजनािद्ध षवकासका लालग साझेदार तथा सरोकारवालालाई एकैथलोमा रािी 
षवकासका साझा उत्तरदाषयत्व लसजषना गने।  

 वडाको षवकासका लालग प्राप्त साधन र श्रोतको अलधकतम पररचालन तथा उपयोग गने  र 
आवश्यक श्रोत र साधनहरुको पषहचान गरी थप स्रोत साधन जटुाउन सहयोग गने । 
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 टोल षवकास संस्थाहरूको संस्थागत षवकास गनष तथा योजना तजुषमा प्रकृयामा टोल षवकास 

संस्थाहरूको सहभालगता अलभवषृद्ध गने । 

 वडा षवकासका लालग छनौट भएका योजना तथा कायषक्रम कायाषन्वयन प्रकृया लाइ 
सहभालगतामलुक र पारदशिष िनाउने ।  

 ददगो षवकास लक्ष्य प्राप्त गनष वडाको भलुमका लनमाषण गनष सहयोग गने ।  

  

 

२.४ वडा षवकास योजना तयार लिलध/प्रकृया   

वडास्तरको आवलधक योजनाको आवश्यकता 
महिसु गरी घोडाघोडी नगरपाललका स्तरमा 
लनणषय भए अनसुार वडास्तरमा पलन वडा 
सलमलतको लनणषय गरर आवलधक योजनाको 
प्रकृयाका िारेमा समेत लनणषय गरर कायष 
अगालड िढाएको छ। वडा षवकास आवलधक 
योजनाको प्रकृया अन्तगषत सिषप्रथम टोल 
षवकास संस्था गठन तथा दताष गने कायष 
सम्पन्न भयो। गठन भएका प्रतेक टोलमा 
एक ददन े टोल षवकास प्रस्तावनाका लालग 
गोषष्ठ संचालन तथा प्राप्त सचुना तथा त्यांकहरूलाइ क्षेत्रगत रूपमा छलफल तथा अलभलेशिकरण 
गने काम सम्पन्न भयो। यस प्रकृया लाइ टोल षवकास प्रस्तावनाका तयारर गोषष्ठ भलनएको छ। 
टोल षवकास प्रस्तावनाका तयारर गोषष्ठका िित नै वडाका सिल पक्ष, कमजोर पक्ष, अवसर तथा 
चनुौतीहरूको षवश्लिेण आदद कायष सम्पन्न गररयो। वडा षवकास आवलधक योजनालाइ अशन्तम रूप 
ददन वडा सलमलत संग परामिष तथा वडा स्तरमा सरोकारवालाहरू संग एक ददने गोषष्ठ गने कायष 
गररयो।  

 

वडा षवकास योजना तयारी कायषदल गठन   

नगरपाललकाको लनणषय अनसुार वडास्तरीय योजना तयारी प्रकृया लाइ सहज िनाउन तथा टोल 
षवकास संस्थाहरूलाई आवश्यक सहयोग गनषका लालग वडास्तरमा एक कायषदल टोली गठन गररयो 
। वडा सलमलतले नेततृ्व गरेको कायषदलले टोल षवकास संस्था गठनमा सहयोग गनुषका साथै वडाको 
आवलधक योजना तजुषमा प्रषक्रयालाई सहशजकरण गरेको लथयो ।  

टोल षवकास प्रस्तावना (Tole Development Proposal) को तयारी 

 वडा सलमलतले वडामा रहेका सवै टोल षवकास संस्थाहरुलाइ सूचीकृत गने कायष सम्पन्न गरेको 
छ। 
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 टोल स्तरीय भेलाको कायषताललका तयार गरी वडा सलमतीले आफ्ना सदस्यहरुलाई तोषकएका 
टोलमा सहजीकरण गने गरी शजम्मेवारी प्रदान। 

 टोल षवकास संस्थाहरुमा टोल भेला आयोजना गने लमलत, समय र स्थानको सचुना तथा 
जानकारी।  

 टोल भेला िाट टोल/वस्तीतहका योजना छनौट गदाष “कोषह पलन नछुटुन”् को अवधारणा अनसुार 

सो वस्ती लभत्रका सिै िगष र समदुाय (मषहला, दललत, आददवासी जनजालत, मधेिी, थारु, मशुस्लम, 

षपछडा िगष, अल्पसंख्यक, लसमान्तकृत, यवुा, वालवाललका, जेष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्यशक्त 
आदद) को प्रलतलनलधत्व सलुनशित गररएको लथयो । 

 टोल स्तरीय तजुषमा भेलामा टोल र िस्ती लभत्रका षक्रयािील सामदुाषयक संस्थाहरु (आमा समहु, 

वाल क्लव र सञ्जाल, यवुा क्लव, सरकारी कायाषलयिाट गठन भएका समूहहरु) लाई पलन सहभागी 
गराईयो । 

 टोल भेलाको कायषताललका अनसुार टोल र िस्तीमा माग भएका योजना, कायषक्रमका साथै 
छलफलमा आएका षवियवस्त ु षटपोट गने कमषचारी वा कमषचारी उपलब्ध नभएमा िाह्य 

सहजकताषको समेत ब्यवस्था गररएको लथयो । 

 सामषुहक लनणषयिाट पषहचान तथा प्राथलमकता भएका कायषक्रम तथा योजनाहरुको षववरण 
रािी टोल षवकास प्रस्तावना पशुस्तका तयार गररयो। 

 टोल षवकास प्रस्तावनाको त्याङ्कहरु सिैले पहुाँच गनष सषकने, क्लाउड (Cloud) मा आधाररत 
सोल्स्टीस ्(Solstice) को प्रयोगद्वारा त्याङ्क एवं जानकारीहरुलाई शचत्रांकन सषहत अलभलेि 
गररएको लथयो।टोल षवकास प्रस्तावना तयारीको कायषिालाको समयमा मोिाइल फोन सेट 
मा  सोललशस्टक (Solstice)  को प्रयोगद्वारा संकलन गररएको टोलको लिद्दमान स्थानको GPS 

त्यांकको आधारमा सम्पूणष टोलहरु सषहतको वडाको GIS नक्सा तयार गरर यस पशुस्तकामा 
राशिएको छ । 

 

वडा षवकास आवलधक योजना तयारी कायषिाला  

 वडा सलमलतले वडास्तरका सरोकारवालाहरु, नगरपाललका कमषचारीहरू संग एक कायाषिाला 
गोष्ठी आयोजना गरी वडाको ददधषकाललन सोच, लक्ष्य र रणलनती तयारी।  

 वडाको सिल पक्ष, कमजोर पक्ष र चनुौलतहरूको षवश्लिेण ।  

 वडाका साझा सामाशजक, आलथषक, सास्कृलतक मदु्दाहरुमा छलफल तथा समाधानका 
उयायहरूको िोजी। 

 

योजना तथा कायषक्रमहरूको प्राथलमषककरण 

 टोल प्रस्तावमा प्राथलमषककरणका योजनाहरु र कायषक्रमहरुलाई षविय क्षेत्रगत रुपमा 
छुट्टयाउने।  
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 टोल षवकास प्रस्तावहरु, वडाको संभावना तथा प्राथलमकताको िारेमा छलफल गदाष प्रत्यक्ष 
रूपमा आलथषक षवकासमा टेवा पगु्ने र लाभाशन्वत वगष लाइ िढी फाइदा हनुे िालका 
योजनाहरु प्राथलमषककरण गने ।  

 वडा गौरिका योजनाहरु र षक्रयाकलापहरुको पषहचान त्यसका लालग सम्भाषवत श्रोतहरूको 
षवश्लिेण गने ।  

 गाउाँपाललका/नगरपाललकाको क्षेत्रगत प्राथलमकताको िारेमा छलफल। 

 लशक्षत समहुको सामाशजक तथा सााँस्कृलतक मदु्दाहरुको िारेमा छलफल। 

 

वडास्तरीय षवकास योजना तयार 

 प्राथलमषककरणका अधारमा वडाको िजेट लसमा िाट सम्पन्न हनुे योजना तथा 
कायषक्रमहरुलाई हरेक आलथषक विषमा संचालन हनुेगरी अगामी ५ विषका लालग सचुीकृत 
।  

 गाउाँपाललका/नगरपाललका, प्रदेि तथा संध वा अन्य लनकायको सहयोगमा सम्पन्न गनुषपने 
योजना तथा कायषक्रमहरुको छुटै एउटा सचुी तयार।  

 षपछलडएका वगष, मषहला, अपागं, दललत वा लसमान्तकृत समूहहरूको मदु्दाहरू समावेि भए 
नभएको सलुनशित । 

 वडा षवकास योजनाको दस्तावेज तयार ।  

 कायषदल िाट तयर भएको वडा षवकास योजना शस्वकृत गनषका लालग वडा सलमलतमा पेि 
।  

 

वडा षवकास योजना शस्वकृत 

 वडा षवकास योजना वडा सलमलत िाट स्वीकृत।  

 स्वीकृत भएको वडा षवकास योजना नगरपाललकाका क्षेत्रगत सलमलत र षवियगत 
िािाहरुमा उपलब्ध तथा सिैको पहचुका लालग नगरपाललका िेवपेजमा अपलोड।  

 

वडा षवकास योजना कायाषन्वयन  

वडा षवकास योजनाका षक्रयाकलापहरू प्रत्येक विष नगरपाललकाको िािीक योजना तजुषमा प्रकृयामा 
समाषहत गदै कायाषन्वयन गरीने छ । प्रदेि तथा संघीय सरकारिाट हनुे षवकास लनमाषणका कायषक्रम, 

लिलभन्न अन्य गैरसरकारी संस्थािाट हनुे कायषक्रमहरू पलन यसै वडा षवकास योजनाको अधारमा 
अगाडी िढाइने छ भने वडा सलमलत, टोल षवकास संस्थाहरु, उपभोक्ता सलमलतहरु माफष त योजनाहरु 
कायाषन्वयन हनुे छन । 



 12 

अनगुमन तथा मूल्याकंन 

वडा लिकास योजनाको प्रभावकरी रूपमा कायाषन्वयन गनषको लागी सिै पक्षहरूिाट लनरन्तर अनगुमन 
र मूल्यांकन गने कायषलाइ सलुनशित गनष टोल, वडा र पाललका तहमा योजना अनगुमन तथा मलु्यांकन 
सलमलतलाइ प्रभावकारी िनाइने छ । यस वडा षवकास योजनाको मध्यावलध िचष संरचना मलु्यांकन 
गररने छ तथा अशन्तम आलथषक विषमा समग्र षवकास योजनाको प्रभावकाररता मलु्यांकन गररने छ। 
सलमलतले अनगुमनका लालग सचुकहरु लनधाषरण गरी अनगुमन गने छन ।  

 

२.५ वडा षवकास योजना तयारीका लसलमतताहरू   

वडा षवकास योजना तयारीका क्रममा अनभुव गररएका सीलमतताहरु देहाय िमोशजम रहेका छन।् 

 यस वडा षवकास योजनामा प्रस्ताषवत योजनाहरुको िजेट लागत षवश्लिेणका अधारमा नभइ 
अनमुालनत मात्र राशिएको छ ।  

 वडा षवकास योजना कायाषन्वयनका लालग वडाका िजेट लसललङ िाहेक अन्य लनकायको  
सहयोग प्राप्त हनुे छ भलन अनमुान गररएको छ ।  

 वडामा भएका सिै टोल/िस्तीिाट प्राप्त टोल षवकास प्रस्तावनाहरु िाट उपलब्ध भएसम्मका 
क्षेत्रगत योजनाहरु समावेि गने प्रयास गररएको छ । 

 टोल/िस्तीिाट प्राप्त टोल षवकास प्रस्तावनाहरुमा उल्लेशित िाहेक वडा गौरिका योजनाहरू 
पलन क्षेत्रगत योजनाहरु अनसुार समावेि गने प्रयास गररएको छ । 

 यस वडाको वडा षवकास योजना पशुस्तकामा  समावेि गररएका जनसंख्या लगायत अन्य 
त्याङ्कहरु मूलतः टोल षवकास प्रस्तावनामा आधाररत छन ्। 

 कोलभड-१९ को षवश्व महामारी िावजदु पलन लनिधेाज्ञा मापद्डहरु पालना गदे त्याङ्कहरु 
संकलन तथा टोल स्तरका योजना भेलाहरु सम्पन्न गररएका लथए । 
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भाग ३:  वडाको पररचय 
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३.१ भोगोललक लसमाना  
घोडाघोडी नगरपाललका नेपालको सदुरुपशिम प्रदेिमा अवशस्थत एक मध्यम अिादद रहेको 
नगरपाललका हो। भौगोललक षहसािले तराइमा भेगमा पने यस नगरपाललकाको कुल क्षेत्रफल 
३५४.४५ िगष षकलोलमटर रहेको छ। सालिकको दरि, साडेपानी, रामशििरझाला तथा पलछ 
पहलमानपरु गाषवस समेषटएर नगरपाललका गठन गररएको हो। प्रसासलनक षहसािले यस नगरपाललका 
लाइ जम्मा १२ वटा वडामा षवभाजन गररएको छ ।  

घोडाघोडी नगरपाललका वडा नं. ५ को कुल क्षेत्रफल २८.२३ वगष षकलोलमटर रहेको छ र यो 
वडा सालिकको दरि गाषवस वडा नं. ७,८ र ९ तथा रामशििरझाला गाषवसको वडा नं. ८ र ९ 
समेषटएर गठन भएको छ। यस वडामा आददिासी थारू समदुाय र पहाडिाट िसाइसराइ गरर 
आएका षवलभन्न जातजालत र धमषका लमलस्रत समदुायको िसेिास रहेको छ। यस वडामा कुल १५४१ 
घरधरुी रहेका छन तथा वडाको परुूि जनसंख्या ४८१४ र मषहला जनसंख्या ४६५० गरर जम्मा 
जनसंख्या ९४६४ रहेको छ (टोल षवकास संस्था सिेक्षण २०७७) ।  

हाल वडाको समग्र षवकासका गलतषवलधहरू लाइ व्यवशस्थत गनष १५ वटा टोल षवकास संस्थाहरू 
गठन तथा दताष गरर पररचालन गररएका छन। नगरपाललकाले वडा माफष त गररने वाषिषक योजना 
तजुषमा प्रकृयामा टोल षवकास संस्थाहरूले महत्वपणुष भलुमका लनिाषह गरररहेका छन ।   

यस वडामा पयाषप्त मात्रामा वन जंगल तथा ताल तलैयाहरु रहेका छन । नददजन्य वालवुा, लगट्टी, 
तथा वनजन्य काठ दाउराको प्राकृलतक उपलब्धता रहेको छ । कृषिषजन्य उत्पादन तथा दगु्धजन्य 
उध्योग धन्दा संचालनका लालग यस वडामा प्रचरु संभावना रहेको छ ।  

पवुष पशिम राजमागष संग जोलडएको यस वडामा जालतगत तथा सास्कृलतक षवषवधता रहेको पाईन्छ 
। यस वडामा िालसन्दाहरुले मनाउन ेप्रमिु चाडपवषहरुमा पलन षवषवधता रहेको छ । दिैं, लतहार, 

आइतवारी, माघी, रामनवमी, षवस,ु लतज, गौरा पवष, शिवरात्री, जनैपशुणषमा आदी यस वडामा मनाइने प्रमिु 
चाडपवष हनु ।  

३.३ भौलतक पूवाषधारको अवस्था 
हाल वडा नं ५ मा पवुष पशिम राजमागष संग जोलडएको भाग िाहेक अरू कतै पलन पदि सडक छैन। 
डोडा नददमा मोटरेिल पलुका लालग षवगतका विषहरू देशि नै माग भैअएको हदुा यस आ.व.मा 
िजेट वजेट षवलनयोजन भएको छ। ग्रालमण कृषिष सडकको संजालले सिै टोललाइ जोडेको भएता 
पलन उक्त सडकहरूको अवस्था कमजोर छ। राजमागष देशि वडा कायाषलय सम्मको मखु्य सडक 
यषह आ.व.मा कालोपते्र गनषका लालग िजेट षवलनयोजन गररएको छ। ६ वडा स्थानमा सामदुाषयक 
भवनहरू रहेका छन, तथा यस्ता सामदुाषयक भवनहरू थप व्यवशस्थत गनष आवश्यक रहेको छ ।  

क्र.सं. पवुाषधारको प्रकार इकाइ कैषफयत  

१ पदि सडक ० षक.लम.  

२ ग्रािेल सडक  ३५ षक.लम.  
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३ कच्ची सडक  ४० षक.लम.  

४ माध्यलमक षवध्यालय २ वटा  

५ आधारभतु षवध्यालय ४ वटा  

६ नगर स्वास््य केन्र १ वटा  

७ मोटरेिल पलु  छैन  चाल ुआ.व.का लालग िजेट 
षवलनयोजन भएको छ ।  

८ अन्य पलु पलेुसा  २ वटा  

९ सामदुाषयक तथा सावषजलनक भवनहरू  ६ वटा  

 

३.४. समदुाषयक संस्था तथा समहुहरू   

क्र.स.  समदुायमा आधाररत संस्था वा समहुहरु संख्या  कैषफयत  

१ कृिक समहु ९ कम सषक्रय 

२ सहकारी संस्था  १ 
 

३ सामदुाषयक वन उपभोक्ता समहु १० 
 

४ स्वास््य संस्था (सामदुाषयक र लनशज) ३ 
 

५ आमा समहु  ९ सषक्रय नरहेका 
६ सामदुाषयक भवन, िेल मैदान, पाषट 

पौवा 
११ 

 

७ धालमषक संस्था/स्थल (मशन्दर, चचष, 
मदरसा) 

११ 
 

८ षवध्यालय (सामदुाषयक तथा लनशज) ८ २ लनशज 

९ पि ुसेवा  १ लनशज  

१० यवुा क्लि  ६ 
 

 

३.५ वडामा कायषरत गैर सरकारी संघ-संस्थाका कायषक्रमहरु  

क्र.स.  वडामा कायषरत गैर सरकारी 
संघ संस्था 

सहयोग गरररहेको 
क्षेत्र  

लाभाशन्वत टोल र 

घरधरुी 
कैषफयत  

१ साना षकसान सहकारी संस्था  आलथषक षवकास  २ वटा टोल  िाख्रा पालन 
 

३.६ भ-ूउपयोगको अवस्था   

क्र.स. भ-ूउपयोगको नाम  क्षेत्रफल (षवगाहा) कैषफयत  

१ िेलत गरेको जलमन  ७५५ 
 

२ पािो िारी २  
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३ वन जंगल/ताल तलैया /संरशक्षत के्षत्र  ११ 
 

४ ऐलानी ९३३ 
 

 अन्य    

स्रोतः घोडाघोडी नगरपाललका पाश्वषशचत्र, २०७६ 

३.७ टोल अनसुार जालतगत घरधरुी षववरण  

क्र.स. टोलको नाम  घरधरुी संख्या 

दललत  आददवासी/ 
जनजालत  

धालमषक 

अल्पसंख्यक  

तराई मधेस 

षपछडा वगष  
अन्य  जम्मा 

१  डोडा टोल  0 74 0 0 0 74 

२  िनिेत टोल 21 30 0 0 54 105 

३ सरैया सजृना टोल 3 33 0 0 81 117 

४ शिविशक्त टोल  10 61 0 0 67 136 

५ राजराजेश्वरी टोल  18 10 0 0 84 112 

६ िलडमालीका टोल  7 4 0 0 126 137 

७ देवकललया टोल  1 58 0 0 36 95 

८ भगड्डी टोल  6 39 0 0 110 155 

९ लत्रवेणी टोल  16 20 0 0 79 115 

१० सरैया टोल  0 138 0 0 2 140 

११ चौगाललपरु टोल 0 58 0 0 0 58 

१२ सेवकललया टोल  10 34 0 0 19 63 

१३ राशजपरु पच्घरा टोल  0 83 0 0 6 89 

१४ शितलपरु टोल  5 39 0 0 100 144 

१५ िेलवुापरु टोल 8 20 0 0 55 83 

 जम्मा 100 708 4 0 729 1623 

स्रोतः टोल षवकास संस्था सिे २०७७
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३.८ वडामा जातजालत अनसुार जनसंख्या षववरण  

क्र.स
. 

टोल षवकास 

संस्थाको नाम 

दललत जनजालत धालमषक अल्पसंख्यक 
अन्य जालत (िाहनु, क्षेत्री, 

ठकुरी, नेवार) 
जम्मा 

परुूि 
मषह
ला जम्मा परुूि 

मषह
ला जम्मा परुूि 

मषह
ला जम्मा परुूि 

मषह
ला जम्मा परुूि 

मषह
ला जम्मा 

१  डोडा टोल  
0 0 0 225 221 446 0 0 0 0 0 0 225 221 446 

२  िनिेत टोल 
63 69 132 78 109 187 0 0 0 136 145 281 277 323 600 

३ सरैया सजृना टोल 
11 13 24 74 92 166 0 0 0 226 234 460 311 339 650 

४ शिविशक्त टोल  
44 34 78 192 169 361 0 0 0 164 202 366 400 405 805 

५ राजराजेश्वरी टोल  
71 62 133 27 25 52 0 0 0 291 264 555 389 351 740 

६ िडीमाललका टोल  
16 18 34 8 8 16 0 0 0 251 234 485 275 260 535 

७ देवकललया टोल  
3 3 6 157 151 308 0 0 0 106 83 189 266 237 503 

८ भगड्डी टोल  
24 20 44 115 139 254 0 0 0 422 437 859 561 600 1157 

९ लत्रवेणी टोल  
48 40 88 47 42 89 0 0 0 240 240 480 335 322 657 

१० सरैया टोल  
0 0 0 619 429 1048 0 0 0 0 0 0 619 429 1048 

११ चौगाललपरु टोल 
0 0 0 167 175 342 0 0 0 0 0 0 167 175 342 

१२ सेवकललया टोल  
31 22 53 111 119 230 0 0 0 51 45 96 193 186 379 

१३ 
राशजपरु पच्घरा 
टोल  

0 0 0 153 162 315 0 0 0 7 9 16 160 171 331 
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१४ शितलपरु टोल  
13 12 25 125 100 225 0 0 0 251 253 504 389 365 754 

१५ िेलवुापरु टोल 
9 17 26 53 65 118 0 0 0 185 184 369 247 266 513 

 जम्मा 333 314 647 2141 1993 3688 10 13 23 2330 2330 4660 4814 4650 9464 

स्रोतः टोल षवकास संस्था सिे २०७७     
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३.९ िालवाललका तथा अपाङ्गता सम्िशन्ध षववरण  

यस वडामा १८ विष मलुनका िालवाललकाहरूको जनसंख्या ९१५ रहेको छ जनु कुल जनसंख्याको 
९।६६ प्रलतसत हनु्छ। त्यसैगरी यस वडामा अपाङ्गता भएका व्यशक्तहरूको संख्या २४ रहेको 
त्यांक टोल षवकास सिेक्षण िाट प्राप्त भएको छ।  

३.१० घरधरुीहरूको मखु्य पेिा सम्िशन्ध षववरण 

क्र.स. मखु्य पेिा  संख्या कैषफयत 

१ कृषिष तथा पिपुालन 
376 घरधरुी 

२ व्यापार व्यवसाय  126 घरधरुी 

३ वैदेशिक रोजगार  78 जनसंख्या 

४ सरकारी जालगर  78 जनसंख्या 

५ उध्येग तथा कलकारिाना  8 घरधरुी  

६ भारतमा मौसमी रोजगारी  1049 जनसंख्या  

७ लनशज क्षते्रमा रोजगारी (अस्थाइ) 42 जनसंख्या 

८ सीपयकु्त, दक्ष ज्यालादारी  169 जनसंख्या 

९ अदक्ष ज्यालादारी  687 जनसंख्या 

१० अन्य पेिा  387 जनसंख्या 
स्रोतः टोल षवकास संस्था सिे २०७७ 

३.११ वडाको मानव संिाधनको अवस्था  

क्र.स. 

 

पद दरिन्दी संख्या हाल कायषरत संख्या कैषफयत 

मषहला परुूि  

१ वडा सशचव १  १  

२ सामाशजक पररचालक १  १  

३ लेिापाल ०  ०  

स्रोतः वडा कायाषलय २०७७ 
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वडाको टोल सषहतको नक्सा 
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भाग ४ वडाको अवस्था षवश्लिेण (Situation Analysis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

४.१ क्षते्रगत रूपमा अवस्था षवश्लिेण 

टोल षवकास संस्थाहरूमा एक ददने टोल षवकास प्रस्तावना कायषिालाका दौरन प्रतेक टोल िाट सिल पक्ष, कमजोर पक्ष, चनुौती तथा 
अवसरहरूका िारेमा छलफल गरर टोल प्रलतिेदनमा समेषटएको छ। यस प्रकार टोल िाट संकललत वडाको क्षेत्रगत रूपमा समस्याहरु  तथा 
अवसरहरु यस प्रकार रहेका छन। 

ताललका ८ क्षते्रगत रूपमा अवस्था षवश्लिेण  

क्षते्र   समस्या तथा चनुौलतहरू  सिल पक्ष तथा अवसरहरू 

आलथषक 

षवकास 

 वडामा रसायलनक मल िादको सहज उपलब्धता नभएका कारण कृषिष 
उत्पादन कम हनुे गरेको कृिकहरूको प्रलतकृया रहेको छ। 

 साना षकसानहरूमा िेमौसमी तरकारी िेतीको वारेमा जनचेतना तथा 
प्राषवलधक ज्ञानको कलम रहेको छ।  

 कृिकहरूले उत्पादन गरेको िाध्यान्न, तरकारी, फलफूल, दधु तथा अन्य 
कृषिषजन्य उत्पादनले उशचत िजार पाउन सकेको छैन, स्थालनय स्तरको कृषिष 
उपज संकलन केन्रको अवश्यकता छ।  

 कुनै टोलमा सालको पातको टपरी िनाउने ताललम, लसलाइ कटाइ ताललम 
जस्ता केषह सीपमलुक व्यवसाषयक ताललमहरू षवगतमा ददइएका लथए तर 
व्यवहारमा लाग ुगराउन प्रभावकारी अनगुमन भएको छैन।  

 वालीनालीमा रोग षकरा लागेको वेला चेकजाचका लागी प्राषवलधक सेवा 
सहज रूपमा उपलब्ध छैन तथा वडामा पि ुशचषकत्सा सेवाको अभाव छ।  

 आधलुनक कृषि यन्त्रहरूका लागी कृिकहरूलाइ सहलुलयत ऋण उपलब्ध 
हनु सकेको छैनन। वन नशजकका िशस्तहरूमा जंगली जनावरहरूले 
वालीनाली क्षती गने गदषछन।  

 वन जंगल स्याउला तथा पात 
पतंगरहरू प्रिस्त छन, त्यसको 
उपयोग गरेर स्थालनय स्तरमै गोठेमल 
सधुार तथा प्रषवलध माफष त अगाषनीक 
मल उत्पादन गनष सषकन्छ ।  

 अन्न वाली िाहेक अरू नगदेवाली, 
फलफुल, तरकारी िेती गनष सकेको 
ि्डमा जनताको जीवनस्तरमा सधुार 
गनष सषकन्छ ।  

 धेरै जसोका घरमा गाइ, भैसी, िाख्रा 
पालेका छन तथा सिै घर पररवार 
संग करेिािारी छ,  आधलुनषककरण, 
प्रषवलध र िजारको व्यवस्थापन गनुषपने 
आवश्यक छ ।  
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 पिपुालनमा िाख्रा पालन, कुिरुा पालन, िंगरुपालन, गाइ भैसी पालनका 
लालग प्राषवलधक तालीमहरूको साथै सहलुलयत ऋणको आवश्यकता रहेको 
छ।  

 अलत षवपन्न, मषहला तथा भलुमषहन पररवारका लालग अन्य सीपमलुक ताललम 
जस्तै लसलाइ कटाइ, फलनषचर, अचार िनाउने, सजावटका सामान िनाउने, 
मोिाइल ममषत, िाइक ममषत आदी ददन सकेमा उलनहरूको आलथषक अवस्था 
सधुार हनुे देशिन्छ।  

 अदक्ष व्यक्तीहरू भारत गएर ज्याला मजदरुी गनष वाध्य छन। यवुाहरूका 
लालग आयमलुक ताललमहरू जस्तै प्लम्िर , हाउस वाइररङ, कुक,  ड्राइवर, 
अटोमेकालनक जस्ता आयमलुक आदी तालीमहरू ददनपुने देशिन्छ।  

 गोठेमल सधुार प्रषवलध षवस्तार गनष सकेको ि्डमा रसायलनक मलमा 
लनभषरता कम गनष सषकन्छ।  

 केरा िेलतको प्रचरु संभावना भएता पलन त्यस सम्िशन्ध प्राषवलधक ज्ञान 
लसपको कलम नै रहेको छ।  

 सालको जंगल प्रयाषप्त छ, सालको 
पातको टपरी उत्पादन गनष सषकन्छ 
।  

 मूल सडक नशजक छ, कृषिष उपज 
संकलन केन्र िोल्न सके वजारको 
राम्रो सम्भावना छ ।  

 िोररङ िाट लसचाइ गनष सके 
उत्पादनमा सधुार गनष सषकन्छ ।  

 उन्नत षवउ षवजनको प्रयोग तथा 
प्रषवलध सधुारले उत्पादकत्व िढाउन 
सषकन्छ ।  

 जनसहभागीता गनष टोल वासी 
चाहन्छन ।  

सामाशजक 

षवकास  

 अलधकांस टोलहरूमा मखु्यतया विाषयामामा ज्वरो, टाइफाइड, झाडा पिाला 
आदद रोग देशिने गदषछ।  

 मषहलाहरूमा पाठेघर िस्न ेसमस्या रहेको कुरा छलफलका दैरान 
मषहलाहरूले िताउन ुभएको छ।  

 यवुाहरूमा मनोसामाशजक समस्या रहेको छ, लाग ुपदाथषको सेवन गने गरेका 
छन तथा साना कुराहरूका लागी यवुाहरू आत्महत्या सम्म गने गदषछन 
कुरा छलफलका दैरान टोलिासीले िताउन ुभएको छ।  

 वडामा केषह यवुाहरू कलाकार हनुहुनु्छ तर वडा र नगरपाललकाले त्यस्ता 
यवुाहरूलाइ उशचत प्रोत्साहन गनष जरूरी छ।  

 सीप, कला प्रवधषन गनष सषकन्छ ।  

 िानेपानीका लालग ओभरहेड योजना 
माफष त धेरै घरधरुीमा सेवा ददन 
सषकन्छ।  
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 धेरैजसो घरमा िदु्द िाने पानीको अभाव छ, कुनै स्थानमा सखु्िा मौसममा 
जलमनको पालन सकेुर जान्छ, धेरे टाढा िाट िोकेर िानेपानीको जोहो गनुष 
पछष र साथै पानीमा असेलनक रहेको अनमुान छ, पररक्षणको अवश्यकता छ 
।  

 आधारभतु षवधालय कररि ३ षक मी टाढा रहेको छ, त्यहां पगु्न साना 
वालवाललकाहरू लाइ धेरै दिु गनुष पछष। षवध्यालय जाने िाटोमा नददमा 
पलु नहदुा वालवाललका जोशिममा छन ।  

 जनषप्रय आधारभतु षवध्यालय लगायतका कलतपय सामदुाषयक षवध्यालयहरूमा 
तोषकए िमोशजम शिक्षक दरिन्दी छैनन।्  

 अलत षवपन्न घरधरुीका वालवाललकाहरू अलथषक अभावका कारणले शिक्षावाट 
वंशचत हनु पगेुका छन ।  

 पढेलेिेका यवुाहरू वेरोजगार छन, रोजगारीका अवसरहरू छैनन ्।  

 सानो उमेरमा नै वालवालीकाहरू षवद्यालय वाट नै प्रमे षववाह गदषछन ।  

 अकस्मात दधुषटना हदुा नशजकको स्वास््य चैकी सम्म पगु्नका लागी 
स्थालनय स्तरमा सवारी साधन छैन ।  

 केषह घरमा अझै मापद्ड अनसुारका पदि चषपष िनकेा छैनन ।  

 सम्िशन्धत लनकाय िाट षवद्यालयहरूमा प्रभावकारी अनगुमन हदैुन।  

 वडामा स्वास््य स्वंयम सेषवकाहरू पयाषप्त छैनन।  

 नवदगुाषको मन्दीर तथा अन्य मशन्दर शजणष अवस्थामा छन ।  

 केही टोलमा  चचष िनाउन जग्गा छैन। टोलमा फोहोर व्यवस्थापन तथा 
ढल लनकासको उशचत व्यवस्थापन नभएकाले समस्या िनेको छ।  

पूवाषधार 

षवकास  

 ग्रालमण सडकहरू ििाषयाममा डुवान हनुे गरेका छन तथा ग्रािेल नहदुा 
समस्या हनुे गदषछ ।  

 झोलगेु पलु को योजना माग गररएको 
छ तथा पास भइ सकेको छ ।  
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 डोडा नदीमा पिी पलु नहदुा ििाषतको िेलामा सडक अवरूद्ध हनुे गदषछ ।  

 धेरैजसो टोलहरूमा सामदुाषयक भवन िनेका छैनन ्।  

 गलमषददनहरूमा िोररङको पानी सकु्ने हदुा समयमा धान रोपाइ गनष सषकदैन, 
लसचाइको लागी अन्य कुनै येजना अएको छैन।  

 राषिय मा. षव. देशि मोन्याल सामदुाषयक वन सम्मको िाटो कालोपते्र तथा 
सडकको पानी लनकासका लागी नालीको अवश्यकता छ ।  

 झोलगेु पलुको लनमाषण कायष षववादका कारणले अगाडी िढन सकेको छैन। 
गदुषवा घाटमा नदी कटानले वाटो षवग्रकेो अवस्था छ ।  

 डोडा टोलमा षवजलुीको पावर (भोल्टेज) कम हनुाले मोटर लगायतका 
उपकरणहरू चल्दैनन ।  

 चौगाललपरु टोलमा ढल लनकासहरू सागरुो छन विाषतको समयमा पानी 
सशजलै लनकास हदैुन।  

 डोके वजार देिी वडा कायाषलय सम्मको सडक कालोपते्र गनष सषकएको 
छैन। कल्भटष नभएका कारण ग्रालमण सडकहरू कटान र डुवान हनुे 
गदषछन ।  

 राम जानकी मशन्दर र शिद्दनाथ वावा मशन्दर लनमाषण अधरुो छ ।  

 धेरैजसो टोलहरूमा िेलकुद मैदान तथा सावषजलनक भवनहरूको अभाव छ।  

 सजृना टोल देशि झोलङु्गे पलु सम्मको सडकमा हू्यम पाइप रािेर ग्राभेल 
गनुषपने अवश्यकता छ।  

 त्यसैगरी राम ताल देशि झोलङु्गे पलु सम्मको  सडक ग्राभेल तथा हू्यम 
पाइप राख्नपुने देशिन्छ।  

 षवजलुीको हाइ एक्सटेन्सन लाइन 
षवस्तार माफष त पावरमा सधुार गनष 
सषकन्छ।  

 सावषजलनक लनमाषणहरूमा जनसहभागीता 
गनष टोल वासी चाहन्छन ।  

 िाटोघाटो लनमाषणका लागी कुनै 
स्थानमा पलन जग्गा षववाद छैन ।  

 पिी पलु लनमाषणका लागी षववाद 
रषहत वातावरण छ । 
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वन, वातावरण 

तथा षवपद 

व्यवस्थापन 

 सामदुाषयक वन िलुा भएको कारण वन िाट काठ चोरी पैठारी हनुे गरेको 
छ।  

 विाषको पानीको प्राकृलतक लनकास नहदुा िशस्तका केषह घर डुिानमा पने 
गरेका छन । टोलको ढल लनकास व्यवशस्थत छैन ।  

 कान्रा नदी ले जलमन कटान गरर िेलत योग्य जलमन षवनास गरेकोछ, उक्त 
नदी का कारणले गदाष वस्ती नै षवस्थाषपत हनुे अवस्थामा छ । 

 प्रत्येक विष भकू्षय, डुवान तथा कटानी हनुकुा साथै नदीले िेलतपाती समेत 
िगाएर लग्ने गदषछ ।  

 मोन्याल सामदुाषयक वनको उत्तर पशिम देशि िरवारी सम्म ्कान्रा नदीको 
प्रकोप हनुे गदषछ । सोषह क्षेत्रमा भकू्षय हनु्छ ।  

 जंगली जनावरहरूले वालीनाली क्षलत गदषछन ।  

 चोगालीपरु र डोडाको षवचमा िेलमैदानको िाटो नशजकको िेत नदी 
कटानले िगाएको छ।  

 िान्ती सामदुाषयक वनमा तारवार छैन, वन अलतक्मणको उच्च जोशिम छ 
।  

 

संस्थागत 

षवकास, सिुासन 

र सेवा प्रवाह  

 वडा कायाषलयका सचुनाहरू समयमा टोल सम्म ्पगु्दैनन ।  

 षपलडत र लशक्षत समदुाय राज्यिाट प्रवाह हनुे सेवाका पहचुमा छैनन ।  

 वडाले महत्वपणुष सचुनाहरू अन्य संचार माध्यम  तथा रेलडयो  माफष त 
सचुना प्रिारण गनष नसकेको । 
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४.२ वडाको समग्र षवकास र सम्भावनाहरु 

घोडाघोडी नगरपाललकाको वडा नं ५ लििेि गरर तरकारी िेलत हनुे क्षेत्रको रूपमा पररशचत छ । 
वडाको समग्र षवकास र सम्भावनाहरुलाई हेदाष यस वडाको आलथषक, सामाशजक, भौलतक तथा पूवाषधार 
षवकास, वातावरण तथा षवपद व्यवस्थापन र संस्थागत षवकासको षवद्धमान अवस्था, समस्या, चनुौलतको 
आधारमा गनष जरुरी देशिन्छ । त्यसैले हरेक पांच षवकास क्षेत्रगत ्अनसुार षवकास र सम्भावनाहरु 
लनम्न अनसुार गररएको छ । 

 

४.२.१ आलथषक षवकास 

यस वडामा िसोिास गने मालनसहरुको मखु्य पेसा कृषि रहेको छ र वडाको ७५५ षवगाहा िेतीयोग्य 
जलमन रहेको छ । यस क्षेत्रमा धान, गहुाँ, मकै आदद मखु्य अन्नहरु उत्पादन हनु्छन । फलफुल वाली 
तफष  आप, कटहर तथा नगदे वाली तफष  तोरी, िसुाषनी, िेसार, लसनु आदद उत्पादन हनु्छन ्। यहांका 
कृिकहरूले प्राय परम्परागत िेती प्रणालीिाट उत्पादन गने चलन देशिन्छ । यस क्षेत्रमा आधलुनक 
षकलसमले घााँस िेती गने चलन छैन। अचार तथा गनु्रकु िनाउने प्रकारका घरेल ु उद्योगहरुको 
सम्भाव्यता यस क्षेत्रमा रहेको छ। यस वडामा फुलिारी ताल, रामतलीया ताल, वनिेत ताल, सझीया 
ताल, पलपरान ताल जास्ता तलैयाहरू रहेका छन तथा षय तालहरूमा उत्पाददत माछा लिषक्र िाट 
वाषिषक रूपमा आम्दानी हनुे गरेको छ । यस वडामा १२ वटा सकृय कृिक समहुहरू रहेका छन  

 

४.२.२ सामाशजक षवकास 

यस वडा न. ५ मा कुल जनसङ्खख्या मध्ये ९९ प्रलतित जनसङ्खख्या साक्षर रहेका छन ्। यस वडामा 
८ वटा िाल षवकास केन्र तथा ६ वटा षवद्यालयहरु रहेका छन ्। यस वडामा १ वटा स्वास््य चौकी 
र २ वटा गाउाँघर शक्ललनकले स्वास््य सेवा प्रवाह गरररहेका छन ्। स्वास््य संस्थाहरुले २४ घ्टे 
सेवा प्रवाह गरररहेका छन ्। वडामा पूणष सरसफाई कायषक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । वडा क्षेत्र 
िलु्ला ददसा मकु्त क्षेत्र घोिणा भईसकेकोले सिैले िौचालय प्रयोग गछषन । यस  वडामा कच्ची 
िौचालय २०० र १,३०० वटा पिी िौचालय रहेका छन ्। िहृत ओभरहेड िानेपानी योजना 
लनमाषणालधन रहेकोले धेरै जसो ठाउाँमा एक घर एक धारा को सम्भावना रहेको छ । यस वडामा 
मषहला सञ्जाल, मषहला आमा समूह लगायत जम्मा ९ वठा सामदुाषयक समूहहरु षक्रयािील भएकोले 
मषहला षहंसा, छुवाछुत प्रथा षवरूद्ध जनचेतना जगाउने कायष भैरहेको पाइन्छ  ।  

 

४.२.३ पूवाषधार षवकास 

यस वडा क्षेत्र लभत्र २.५ षकलोलमटर पवुष पशिम राजमागष रहेको छ भने ७५ षकलोलमटर ग्रामीण सडक 
रहेको छ । सडकको पूवाषधार षवकासका लालग षवलभन्न वस्तीहरु जोड्ने ट्रयाकहरु िोललाँदै छन ्। ३ 
वटा सडकको स्तरोन्नलत भैरहेको छ । यस वडा क्षेत्रमा मालनस आवतजावतको लालग २ वटा नददमा 
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झोलङु्गे पलु  रहेका छन ्।  यस क्षेत्रमा केशन्रय प्रिारण लाइन िाट षवद्यतु आपूलतष भैरहेको छ भन े
यसको षवस्तरका लालग थप िजेट छुट्याएको छ । यस वडामा एक  मात्र टेललफोन टावर िाट संचार 
सेवा पगेुको छ तथा वडाका प्राय सिै घरमा मोिाइल प्रयोग गने गरेका छन ्।  

 

४.२.४ वन, वातावरण तथा षवपद् व्यवस्थापन 

यस वडाको कुल २८२३ हेक्टर क्षेत्रफल मध्ये १३६० हेक्टर वन क्षेत्र पदषछ । यस वडामा जम्मा 
१६ वटा सामदुाषयक वन रहेका छन ्। यस क्षेत्रमा साल, लससम जस्ता काठजन्य वनस्पलतहरुका 
साथै औिलधजन्य वनस्पलत पाइन्छन ्। लिलभन्न वन्यजन्तहुरु जस्तै िाघ, स्याल, घोरल, िदेल आदी यस 
वडाका वन क्षेत्र लभत्र पाइन्छन ्। उल्लेशित वनस्पलतहरु तथा वन्यजन्तहुरुलाई जोगाउन यस वडामा 
जथाभावी वन फडानी लनयन्त्रण, आगलागी लनयन्त्रण तथा वकृ्षारोपण गरर संरक्षण गनुष पदषछ । जैषवक 
षवषवधता भएको यस वडाको वन क्षेत्र हरुको संरक्षण तथा षवस्तार गनष सकेमा ददगो वातावरशणय 
षवकासको सम्भावना रहेको देशिन्छ । यस वडामा लिपद् जोशिम न्यनुीकरणका लालग लिपद् व्यवस्थापन 
सलमलत गठन भएको छ । वडाका क्षेत्रमा हावाहरुी, पषहरो,  आगलागी, िाढी जस्ता प्रकोपहरुका कारण 
केही वस्तीहरु उच्च जोशिममा रहेकाले लिपद् पूवष तयारीका लालग अपनाउन ुपने कायषहरु गरेर ती 
िस्तीहरुलाई सरुशक्षत गनष जरुरर देशिन्छ । 

 

४.२.५ संस्थागत षवकास, सिुासन रसेवा प्रवाह 

वडा नं ५ को आफ्नै वडा कायाषलय भवन, िैठक हल रहेको तथा इन्टरनेटको पलन सलुिधा भएकोले 
गणुस्तरीय सेवा प्रवाहमा सहजता छ। वडा कायाषलयमा ३ जना कमषचारीहरु कायषरत रहेका छन ्। 
वडाले आफ्नो क्षेत्र लभत्र कायष गरररहेका गैसस, लनजी क्षेत्र, लमलडया, समदुायमा आधाररत क्लिहरु, 

उपभोक्ता सलमलत, नागररक समाज जस्ता षवकासका साझेदारहरु िीच समन्वय गदे षवकासका कायषहरु 
गरररहेको छ । उक्त लिलभन्न षवकासका साझेदारहरुसंग समन्वय गरेर आयोजनाको प्रभावकारी रुपमा 
कायाषन्वयन गरर अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गने काम वडाले गरररहेको छ । 
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भाग ५ के्षत्रगत योजनाहरु र कायषक्रमहरु  
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५.१ षवगत ४ विषमा नगरपाललका िाट वडालाइ प्राप्त िजेट लसमाको अवस्था   

क्र.स
. 

क्षते्र  प्राप्त िजेट रू. (हजारमा)  कैषफय
त आ.ि.२०७५/०

७६  

आ.ि.२०७६/२०
७७  

आ.ि.२०७७/२०
७८   

आ.ि.२०७८/२०
७९   

१ आलथषक 

षवकास  

420,000 00 00 500,000  

२ सामाशज
क 

षवकास 

540,000 600,000 350,000 550,000  

३ पूवाषधार 

षवकास  

7,825,000 10,830,000 1,650,000 5,850,000 वडा 
भवन 
लनमाषण 
वजेट 
सषहत 

४ वन, 

वातावरण 

तथा 
षवपद 

व्यवस्था
पन 

200,000 00 00 100,000  

५ संस्थागत 

षवकास, 

सिुासन 

र सेवा 
प्रवाह 

400,000 570,000 845,930 1,078,000  

 जम्मा 
वाषिषक 
िजेट  

9,385,000 12,000,000 2,845,930 8,078,000  

स्रोतः वडा कायाषलय  
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५.१ यस आलथषक विष २०७८/७९ का लालग शस्वकृत योजना तथा िजेट (पषहलो विष) 

क्र.सं. योजनाको नाम  
स्थान वा 
टोल  

 लागत रकम रू.  
कैषफयत 

नपा/वडा प्रदेि 

सरकार 
संघीय सरकार 

१. आलथषक षवकास क्षते्र        

1 डम्मरी वोररङ जडान शितलपरु  150,000     

2 
दनु्रा िोलामा लसचाइका लालग 
िाध लनमाषण 

पचघरा 300,000     

3 
जाम तथा अचार िनाउने 
ताललम  

सिै टोल  50,000     

  जम्मा िजेट   500,000     

२. सामाशजक षवकास क्षते्र        

1 

सामाशजक सचेतनामलुक 
कायषक्रमहरू (षवलभन्न 
शििषकमा) 

वडा लभत्र 100,000     

2 मरूवा लनमाषण  शितलपरु  50,000     

3 मरूवा लनमाषण  भगड्डी 50,000     

4 अधरुो गौरा मशन्दर लनमाषण  िलडमाललका 300,000     

5 स्वास््य लसषवर संचालन  वडा लभत्र 50,000     

  जम्मा िजेट   550,000     

३. पवुाषधार षवकास के्षत्र        

1 
लडल्लीराजको घरदेशि वडा नं 
४ सम्म जोडने िाटो ग्रािेल  

लसतलपरु 250,000     

2 

शिवमशन्दर देशि लत्रवेणी टोल 
लसमा सम्म माटो पटानी र 
ग्रावेल 

सेवकललया  500,000     

3 

मदन कुमाइको घरदेशि षवस्ण ु
िडकाको घर सम्मको िाटो 
ग्रािेल  

लत्रवेणी 250,000     

4 
षवस्ण ुिडकाको घर नशजक 
कल्भटष लनमाषण 

लत्रवेणी 300,000     

5 
देवकललया देशि भगड्डी जाने 
िाटो ममषत  

भगड्डी 150,000     
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6 

तलुा साउदको घरदेिी 
मानिहादरु िोहराको घरसम्म 
माटो पटानी र ग्रावेल 

शिविक्ती 300,000     

7 
चनु्काराम चौधरीको घर 
नशजक कल्भटष लनमाषण  

शिविक्ती 350,000     

8 

मोन्याल थान देशि 
राजराजेश्वरी सम्मको िाटो 
ग्रािेल  

फारम  400,000     

9 
मोहनदेव भट्टको घर नशजक 
कल्भटष लनमाषण  

फारम  500,000     

10 
वनिेत चोक देशि नारायणपरु 
काठेपलु सम्म वाटो ग्रावेल 

वनिेत  400,000     

11 

वनिेत अधरुो िाटो देशि 
नारायणपरु जाने िाटो सम्म 
माटो पटानी र ग्रावेल 

वनिेत  400,000     

12 
वडा कायाषलयको िौचालय 
लनमाषण  

वनिेत  100,000     

13 

वेलवापरु भवन देशि 
कन्हैयालालको घर सम्म 
िाटो लनमाषण  

वेलवापरु 150,000     

14 

जनता आ.षव. देशि राम 
प्रसादको घर सम्मको िाटो 
ग्रािेल  

सरैया  300,000     

15 
दयारामको घर देशि रामताल 
सम्मको िाटो ग्रािेल  

सरैया  400,000     

16 
सरैया जाने िाटो देशि पच्घरा 
सम्मको िाटो ग्रािेल  

पच्घरा  400,000     

17 
डोडा देशि चौगाललपरु सम्मको 
िाटो ग्रािेल  

डोडा  400,000     

18 
राशजपरु काठेपलु देशि दशक्षण 
सम्मको िाटो ग्रािेल  

चौगाललपरु 300,000     

19 
नारायणपरु सरैया जोडन ेपदि 
पलु लनमाषण 

डोडा  00 1,000,000    



 33 

20 
राजीपरु पच्घरा जोडने पदि 
पलु लनमाषण पच्घरा 00 00 

रकम उल्लेि 
नभएको  

 

21 

डोके िजार देशि वडा 
कायाषलय िनिेत सम्मको 
िाटो कालोपते्र 

वनिेत  00 4,500,000    

22 
डोके िजार देशि लसतलपरु 
सम्मको िाटो कालोपते्र 

लसतलपरु 00 1,000,000    

  जम्मा िजेट   5,850,000 6,500,000 00   

४. वन वातावरण तथा षवपद 
व्यवस्थापन क्षते्र 

       

1 डोडा नसषरीमा तारिार  डोडा  100,000     

  जम्मा िजेट   100,000     

५. िसुासन तथा संस्थागत षवकास         

1 

कायाषलय संचालन तथा 
व्यवस्थापन (वडा सलमलतको 
लनणषय अनसुार अरू शििषकमा 
पलन िचष गनष सषकने) 

वडा 
कायाषलय 

1,078,000     

  जम्मा िजेट   1,078,000     

  कुल जम्मा िजेट   8,078,000 6,500,000 00   

स्रोतः वडा कायाषलय २०७८ 
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भाग ६ अगामी चार वर्षका लागग योजना तथा 

कायषक्रमको सचुी 
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६.१ वडा षवकास कायषिाला िाट आलथषक विष २०७९/८० देशि २०८२/८३ सम्मका लालग लनधाषरण गरेका क्षते्रगत योजना तथा 
कायषक्रमहरु 

वडा षवकास योजना तजुषमाका लालग दइु ददने कायषिाला िाट वडा सलमलत तथा सरोकारवालाहरूले टोल भेलाले माग गरेका योजनाहरूलाइ 
अधार मानेर आगामी चार विषका लालग लनम्न अनसुारका योजनाहरूलाइ प्राथलमकता लनधाषण गरेका छन। मालथ उल्लेशित आलथषक विष 
२०७८/७९ लाइ यस आवलधक योजनाको पषहलो विष मालनएको छ । पषहलो विषका लालग छनौट भएका अलधकांस योजनाहरू समेत सम्पन्न 
टोल प्रस्तावना िाट समेषटएका लथए।  

!= cfly{s ljsf;  

qm=

;+= 
of]hgfsf] gfd k|sf/ 

of]hgf nfu' x'g] 

6f]n÷:yfg 

NffeflGj

t 3/w'/L 

cg'dflgt  

nfut 

jh]6 a]xf]g]{ 

lgsfo 

cfly{s jif{  

@)&(/*) @)*)/*! @)*!/*@ @)*@/*# 

1 Kfz'kG5L tyf df5fkfngsf 
nfuL tfnLd tyf cg'bfg  

tfnLd ;a} 6f]n  385 100,000 j8f g+ %   
      

2 cfw'lgs s[lif v]lt tyf k|fljlws 

;]jf tfnLd tyf cg'bfg 
tfnLd ;a} 6f]n  1072 160,000 j8f g+ %   

      

3 Uff]7]nd tyf k|ufl/sdn pTkfbg 

k|jw{g  tfnLd / cg'bfg  
tfnLd ;a} 6f]n  903 500,000 j8f g+ %   

      

4 Kfz'kG5L  ;]jf s]Gb| :yfkgf  gofF 

Jfgv]t, a8Ldflnsf, 

lzjzStL, j]n'jfk'/ 

6f]n 

405 1,000,000 gu/kflnsf   

      

5 s[lif pkh ;+sng s]Gb| 

:ykgfsf nflu cg'bfg  
gofF j8f g+ % 795 1,200,000 gu/kflnsf   

      

6 lr:ofg s]Gb| :ykgfsf nflu 

cg'bfg tyf jhf/ Joj:yfkg 
gofF j8f g+ % 1072 1,200,000 gu/kflnsf   

      

7 cl6{hg af]/Lª tyf  l8k af]l/ª 

l;rfO of]hgf . 
gofF 

;]jsnLof, 8f]8f, 

lzjzStL, rf}+ufnLk'/, 

lqj]0fL 6f]n 

317 4,500,000 gu/kflnsf   

      

8 nlIft ju{sf nflu cfw'lgs tyf 

Joj;flos l;kd'ns tflnd  
tflnd ;a} 6f]n  354 200,000 j8f g+ %   
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9 
;xsf/L tyf 6f]n ljsf; 

;+:yfsf nflu  Ifdtf  ljsf; 

tflnd tyf  cg'bfg  

gofF 
b]jsnLof, /fhLk'/ 

kr3/f, lqj]0fL 6f]n  
204 300,000 j8f g+ %   

      

10 Joj;flos  l;sdL{, 8sdL{, s's, 

8«fOleª cflb tflnd  
tflnd 

;/}of, ;[hgf / 

j]n'jfk'/  
35 200,000 j8f g+ %   

      

11 
xfp; jfO/Lª, KnlDaª, sDKo'6/, 

df]afOn dd{t, c6f]d]sflgs 

tflnd 

gofF 

;/}of, ;[hgf , 

j]n'jfk'/, /fhLk'/ 

kr3/ 

84 120,000 j8f g+ %   

      

12 b'Uw ;+sng s]Gb|sf] :yfkgf tyf 

;xof]u 
gofF ;a} 6f]n ;d]6g] u/L 200 200,000 j8f g+ %   

      

13 kz' bfgf tyf kz' cfxf/ agfpg] 

ljlwsf  tflnd  
gofF ;a} 6f]n  20 50,000 j8f g+ %   

      

14 
3/]n' pBf]u k|j{wg ug{ crf/, 

u'Gb|'s  rfpldg, s's, a]s/L 

cfbL tflnd  

tfnLd  ;a} 6f]n  75 100,000 j8f g+ %   

      

15 
dlxnfx?sf nflu Jo'l6l;og, 

v]nf}gf tyf ;hfj6sf ;fdfg, 

xft] xf}hLof/L cflb tflnd 

tfnLd  ;a} 6f]n  30 100,000 j8f g+ %   

      

@= ;fdflhs ljsf; 

qm=

;+= 
of]hgfsf] gfd k|sf/ 

of]hgf nfu' x'g] 

6f]n÷:yfg 

NffeflGj

t 3/w'/L 

cg'dflgt 

nfut 

jh]6 a]xf]g]{ 

lgsfo 

cfly{s jif{ 

@)&(/*) @)*)/*! @)*!/*@ @)*@/*# 

1 ;fd'bflos ljBfno ;'wf/sf 

nflu Jofks hghfu/0f 
gofF ;j} 715 40,000 j8f g+ % 

 

      

2 :jo+;]ljsf tflnd gofF   10 150,000 j8f g+ %         

3 
cfsl:ds lj/fdL tyf k|;'lt 

;]jfsf] nflu ;fd'bflos ;jf/L 

;fwg  

gofF ;j} 1400 400,000   

      

4 
lgz'Ns :jf:Yo  kl/If0f  l;lj/  

lgdf{0flwg  :jf:Yo rf}sL nfO 

;'ljwf ;DkGg jgfpg]  

qmdfut Afgv]t 1502 1,000,000 j8f g+ % 
 

      
5 cf]e/x]8 vfg]kfgL of]hgf lgdf{0f  qmdfut ;j}   30,000,000 gu/kflnsf       

6 cf;]{lgs lkmN6/ h8fg tyf kfgL 

z'l4s/0f ljlw  
gofF ;j} 2453 3,000,000 gu/kflnsf 

 

      

7 Dfgf]k/fdz{ ;]jf ;+rfng  gofF ;j} 150 50,000 j8f g+ % 
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8 ;/;kmfO ;DalGw hgr]tgf tyf 

k'0f{ ;/;kmfO 6f]n 3f]if0ff ug]{ .  

qmdfu

t 
;j}   300,000 j8f g+ % 

 

      

9 clt ljkGg jfnjflnsfx?sf 

nflu 5fqj[tL ;xof]u 

qmdfu

t 
;j} 75 750,000 j8f g+ %  

      

10 lzIfs ljBfly{x?sf] cg'kftsf] 

cfwf/df /fxt cg'bfg   

qmdfu

t 
;j}   600,000 j8f g+ %  

      

11 o''jfx?sf] nflu v]ns'b d}bfg / 

v]ns'b ;fdfu|L ;xof]u  
gofF ;j} 70 850,000 j8f g+ % 

 

      

12 dlGb/ tyf rr{ lgdf{0f  gofF 

b]jsnLof, 

a8Ldflnsf, j]n'jfk'/, 

;]jsnLof, lztnk'/ 

  250,000 j8f g+ % 
 

      

#= k'jf{wf/ ljsf; 

qm=

;+= 
of]hgfsf] gfd k|sf/ 

of]hgf nfu' x'g] 

6f]n÷:yfg 

NffeflGjt 

3/w'/L 

cg'dflgt 

nfut 

jh]6 a]xf]g]{ 

lgsfo 

cfly{s jif{ 

@)&(/*) @)*)/*! @)*!/*@ @)*@/*# 

1 l8k af]/Lª l;+rfO of]hgf  gof 

;/}of, ;[hgf, b]jsnLof, 

a8Ldflnsf, j]n'jfk'/, 

eu8L, lztnk'/, agv]t 

6f]n  

840 3,000,000 k|b]z, ;+3  

   

2 j8f sf{ofnodf ;fj{hlgs 

zf}rfno 
Gfof j8f sfof{no   1,500,000 j8f g+ % 

 

      

3 6f]ndf ;fd'bflos ejg 

lgdf{0f  
gof 

lqj]0fL, ;/}of, agv]t, 

a8LdfnLsf  
1600 2,100,000 Kf|b]z 

 

      

4 Df?jf b]pyfg dd{t lgdf{0f dd{t b]jslnof, lztnk'/ 400 10,000 j8f g+ %         

5 Aff6f] u|fe]n dd{t dd{t 

Rf}ufnLk'/, 8f]8f, j]n'jfk'/, 

;]jsnLof, lqj]0fL, 

a8LdfnLsf, agv]t, 

eu8L, /fh/fh]Zj/L, 

lzjzlSt, b]jsnLof 6f]n  

1500 2,200,000 j8f g+ %  

   

6 ljB'tkf]n tyf nfOg 

lj:tf/ 
gof  

;]jsnLof, lqj]0fL, agv]t, 

b]jsnLof, l;tnk'/ 6f]n 
445 1,000,000 j8f g+ %  

     

7 Aff6f] lj:tf/ tyf dd{t  gof 

Efu8L, 8f]8f, lqj]0fL, ;/}of 

;[hgf, a8Ldflnsf, 

/fh/fh]Zj/L, b]jslnof 

6f]n 

910 800,000 j8f g+ %  

     

8 ;fOkmg lgdf{0f  gof b]jslnof 6f]n 60 100,000 j8f g+ %       
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9 Kfvf{n tyf 3]/af/ dd{t 

;Def/ 
  

/fli6«o df= lj= b]jslnof, 

hgtf cf= lj= ;/}of, vf]k 

s]Gb|, lqj]0fL 

500 300,000 gu/kflnsf 
 

      

10 9n tyf gfnf lgdf{0f   
lqj]0fL, b]jsnLof, 

;]jsnLof, l;tnk'/ 6f]n  
820 400,000 gu/kflnsf       

11 Efmf]n'Ë] k'n dd{t dd{t 
;/}of b]lv sfGb|f gbL, 

kR3/f tyf jga;f{ hf]8g] 
  500,000 gu/kflnsf       

12 sNe6{ lgdf{0f gof 

lqj]0fL, b]jsnLof, 

;]jsnLof, lzjzlSt, 

/fhLk'/kR3/f, ;/}of 6f]n 

850 75,000,000 gu/kflnsf   

      

13 ;8s sfnf] kq]  gof 
lztnk'/ b]lv xl/gu/ 

;Dd 
1800 5,000,000 k|b]z ,;+3   

      

14 kSsL k'n lgdf{0f  gof  
Rf}ufnLk'/, gf/fo0fk'/ -

8f]8f gbL_ 
  30,000,000 k|b]z ,;+3   

      

$= jgjftfj/0f tyf ljkb Joj:yfkg 

qm=

;+= 
of]hgfsf] gfd k|sf/ 

of]hgf nfu' x'g] 

6f]n÷:yfg 

NffeflGjt 

3/w'/L 

cg'dflgt 

nfut 

jh]6 a]xf]g]{ 

lgsfo 

cfly{s jif{ 

@)&(/*) @)*)/*! @)*!/*@ @)*@/*# 

1 ;fd'bflos jg ;+/If0fsf 

nflu 3]/jf/  
gof+ 

Efu8L, 8f]8f, lqj]0fL, ;/}of 

;[hgf, a8LdfnLsf, 

b]jsnLof 6f]n, 

;]jsnLof,lzjzlSt,/fhLk'/

kR3/f 6f]n ,jgv]t 6f]n  

1,479 2,000,000 >dbfg, j8f  

    

2 ;fd'bflos jgdf a[Iff/f]k0f  gof+ 
/fhLk'/, kr3/f ,agv]t, 

;/}of ;[hgf 6f]n   
500 500,000 >dbfg, j8f 

 

      

3 sfGb|f tyf 8f]8f gbLdf 

t6aGwg lgdf{0f  
gof+ sfGb|f gbL tyf 8f]8f gbL 2,981 50,000,000 k|b]z ,;+3  

      

4 Af9Lklx/f] ;DalGw  k'j{ 

;'rgf k|0fnL h8fg  
gof+ 

Kfmf/d -v_ /fh/fh]Zj/L 

6f]n 
40 200,000 k|b]z ,;+3  

      

5 9n lgsf; tyf Joj:yfkg  gof+ 

b]jslnof, /fh/fh]Zj/L, 

zjzlSt, 8f]8f, lqj]0fL, 

a8Ldflnsf, eu8L 

436 1,000,000 k|b]z ,;+3  

   

6 5f8frf}kfof Joj:yfkg  gof+ ;j} j8f  1,800 100,000 gu/kflnsf      

7 Uf]j/ Uof; lgdf{0fdf cg'bfg  gof+ ;/}of 6f]n  50 250,000 gu/kflnsf      
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७.१ वडा षवकास योजनाको कायाषन्वन 

टोल स्तरमा छलफल भइ टोल षवकास संस्था माफष त तयार भएका टोल षवकास प्रस्तावनाहरु तथा 
टोल भेलामा छुटेका लिियवस्तहुरुलाई वडास्तरको भेलामा समावेि गरेर छलफल गरी वडा षवकास 
योजना तयार गररनेछ । पाच विषको लालग तयार गररएको वडा षवकास योजनािाट र हरेक विष वडामा 
संकलन हनुे टोल षवकास प्रस्तावहरु िीच छलफल तथा प्राथलमकीकरण गरर नगरपाललकामा वडाको 
वाषिषक कायषक्रममा समावेि गरर पठाईन्छ । यसरी हरेक विष वडा िाट प्राप्त योजना तथा कायषकम 
नगरसभा िाट पाररत हनुेछ र कायाषन्वयन गररनेछ। 

यसरी वडा षवकास योजना तयार गदाष वडाले आफ्नो िजेटले गनष नसषकने योजनाहरुको सचुी तयार 
गरर आलथषक तथा प्राषवलधक सहयोगको लालग नगरपाललकामा पठाइनेछ र साथै वडास्तर भेला िाट 
लसफाररस  भई  आएका  योजना  तथा कायषक्रमलाई संघ तथा प्रदेिमा तथा षवकास  साझेदार  लनकायमा पलन 
सहयोगको लालग माग गनेछ । 

वडािाट प्राप्त वडा षवकास योजना नगरपाललकाको सभािाट स्वीकृत गनेछ । यसरी स्वीकृत भैसकेपलछ 
वडा षवकास योजनाको कायाषन्वयनको शजम्मा वडा कायाषलयको हनुेछ । र वडा सलमलतले वडा षवकास 
योजना कायाषन्वयन गने नतेतृ्व िहन गनेछ । वडा षवकास योजना कायाषन्वयन गने क्रममा वडा षवकास 
सलमलतले टोल षवकास संस्था, उपभोक्ता सलमलत, समहु तथा लिलभन्न लिकासका साझेदारहरुसंग समन्वय गरर 
कायष गनेछ । वडा षवकास योजना अन्तगषतका योजनाहरु कायषन्वयन सम्िन्धमा स्थानीय सरकार 
सञ्चालन ऐन, २०७४; सावषजलनक िररद ऐन, २०६३; स्थानीय तहको िररद लनयमावली, आलथषक कायषषवलध 
ऐन तथा षवियगत नीलत, ऐन, लनयम तथा कायषषवलध अनसुार नै हनुेछ। 

 

साथै वडा षवकास सलमलतले वडा लभत्र संचाललत योजनाहरुको कायषन्वयनमा स्थानीय स्रोत, साधन तथा 
लसपको अलधकतम प्रयोग गनष स्थानीय टोल षवकास संस्था, समहुहरुलाई आफ्नो आफ्नो स्थानिाट 
सहयोग गनष प्रोत्साषहत गनेछ । टोलको षवकासको लालग षवकासका कायषहरु संचालन गनष षवकासका 
साझेदारहरुको मखु्य प्रवेि लिन्द ुनै टोल षवकास संस्था भएकोले अन्य गैरसरकारी  संघ -संस्था, समदुाय 
मा आधाररत संस्थाहरु संगसंगै वडा सलमलतले लििेि गरर टोल षवकास संस्था संग पलन समन्वय गरर 
योजना कायषन्वयनलाई आगाडी िढाउने छ । साथै वडाले टोल मा कुनै जनचेतनामूलक अलभयान 
चलाउन ुपरेमा टोल षवकास संस्था माफष त नै कायषक्रम संचालन गनेछ । वडाको लालग टोल षवकास 
संस्था हरेक षवकासमूलक कायषको लालग वडाको सहयोगी लनकायको रुपमा हनुेछ । 
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७.२ अनगुमन तथा मलु्याकंन 

वडा षवकास योजनाका स्वीकृत योजना तथा कायषक्रम कायाषन्वन पिात अनगुमन तथा मलु्यांकन गररनेछ 
। वडाले योजना तथा कायषक्रमको कायाषन्वनिाट लशक्षत ्उदे्दश्य प्राप्त गनष सफल भयो षक भएन, अपेशक्षत 
वगष तथा समहुलाई फाइदा पगु्यो षक पगेुन जस्ता कुराहरुको लिश्लिेण गनष उक्त योजना तथा कायषक्रमको 
अनगुमन तथा मलु्यांकन गनेछ । योजना तथा कायषक्रमको अनगुमन तथा मलु्यांकन कायषन्वयन चरण 
तथा कायषन्वयन समालप्त पलछ पलन गनष सषकनेछ । वडा िाट संचालन हनुे योजनाहरुको हकमा वडा 
स्तरीय अनगुमन सलमलत, उपभोक्ता सलमलत तथा टोल षवकास संस्था हरु संग समन्वय गरर अनगुमन 
तथा मलु्यांकन हनुेछ । 

 

क) वडास्तरीय अनगुमन सलमलत गठन  

वडास्तरीय अनगुमन सलमलतले वडा क्षेत्र लभत्र संचालन भएका योजनाको लागत, पररमाण, समय लसमा र 
गणुस्तरको आधारमा अनगुमन गरर आवश्यक पषृ्ठपोिण प्रदान गदषछन ्। योजनाको अनगुमन गदाष 
सलमलतले  स्थलगत अवलोकन, लशक्षत समूह तथा मखु्य जानकार व्यशक्त संग अन्तरवाताष, लाभाशन्वत वगष 
तथा सरोकारवाला संगको कुराकानी, लक्ष्य र प्रगलतको लनयलमत लेिाजोिा, सावषजलनक सनुवुाई तथा 
सावषजलनक परीक्षण, लाभाशन्वत वगष नक्िाङ्कन, प्राषवलधक परीक्षण, प्रगलत प्रलतवेदन तयारी र छलफल जस्ता 
षवलधहरु अनगुमन प्रषक्रयामा प्रयोग गनष सषकनेछन ्। 

स्थानीय तहको योजना तजुषमा ददग्दिषन २०७५ (नमनुा ) मा उल्लेि भए अनसुार वडा स्तरको योजनाको 
अनगुमन सलमलतमा वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा लनम्न सदस्यहरु हनुेछन र सो िाहेक वडाले 
आवश्यकता भएमा अन्य कमषचारीलाई पलन आमन्त्रण गनष सषकनेछ । 

क) वडा अध्यक्ष              संयोजक 

ि) वडा सदस्यहरु             सदस्य 

ग) वडा सशचव               सदस्य सशचव 

वडा स्तरको यस सलमतीले नगरपाललका स्तरीय अनगुमन तथा सपुररवेक्षण सलमलतलाई योजना अनगुमन 
गदाष देशिएका षवियका िारेमा पलन जानकारी उपलब्ध गराउने छन ्। 

 

ि) उपभोक्ता सलमलत  
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उपभोक्ता सलमलत माफष त संचालन हनुे योजनाहरुको अनगुमन सलमलतले लनयलमत रुपमा आफ्नो षकलसमले 
गनेछन ् । योजना कायषनवनको समयमा उपभोक्ता सलमलतले स्रोत पररचालन तथा गणुस्तर कायम राख्न 
लनरन्तर अनगुमन गदषछन ।  

ग) टोल षवकास संस्था 

टोल षवकास संस्था संचालन (गठन तथा पररचालन) कायषलिलध, २०७७ अनसुार हरेक वडामा टोल 
षवकास संस्था गठन भैसकेपलछ तथा उक्त कायषषवलधमा उल्लेि भएिमोशजम षवकास लनमाषणका 
योजनाहरुको सपुररवेक्षण तथा अनगुमनमा सहयोग गनेछ । त्यसैले टोल षवकास संस्थाले उपभोक्ता 
सलमलत माफष त संचालन भएका योजनाहरुको अनगुमन गरर सो को लसफाररस सषहत प्रगलत प्रलतवेदन वडा 
सलमलत समक्ष पेि गनेछ र वडा सलमलतले उक्त प्रगती प्रलतवेदन तथा लसफाररसको आधारमा योजना 
कायषनवन तथा योजना लनमाषण सम्पन्न पिातका षक्रयाकलापलाई अगाडी िढाउनेछ । यसरी टोल 
षवकास संस्थालाई अपनत्व महसिु गराउन तथा संस्थागत रुपमा षवकास गराउन वडाले टोल षवकास 
संस्थालाई स्थानीय षवकास प्रषक्रयामा समावेि गराउने छ । 

७.३ योजनाको मलु्याकंन 

वडाले योजनाको प्रकृलत हेरी आवश्यकता अनसुार आन्तररक वा िाह्य मलु्यानकताषिाट पलन मलु्यांकन 
गनष सषकनेछ । 

वडाले योजना तथा कायषक्रमको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गदाष अनगुमन प्रषक्रया लिलधहरु अपनाई के 
कस्ता कायषहरु गने, कसले शजम्मेवारी ललने तथा कषहले गने जस्ता कुराहरु देहाय िमोशजम हनुेछ । 

 

क्र.स. कायषहरु (के गने ) शजम्मेवारी (कसले गने) समय अवलध (कषहले गने) 

१ योजनाको लडजाइन, स्रोत 
साधनको  उपलब्धता, गणुस्तर 
सामाग्री सम्िन्धमा   

वडा कायाषलय, प्रालिलधक, 

टोल षवकास संस्था, 
समदुायमा आधाररत 
संस्थाहरु 

योजना िरुु गनुष भन्दा 
पषहले 

२ स्वीकृत िजेट र समय ताललका 
अनसुार काम भए नभएको 

वडा कायाषलय, टोल षवकास 
संस्था 

मालसक/चौमालसक/अधषवा
षिषक/ वाषिषक 
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३ योजना तथा कायषक्रमको 
अपेशक्षत प्रलतफल र लागत 
प्रभावकारी भए नभएको 

अनगुमन तथा 
सपुरीवेक्षण सलमलत, वडा 
स्तररय अनगुमन सलमलत 

चौमालसक/अधषवाषिषक/वाषिष
क 

४ योजनाको प्रगलत र समीक्षा गने अनगुमन तथा 
सपुरीवेक्षण सलमलत, वडा 
स्तररय अनगुमन सलमलत 

मालसक/चौमालसक/वाषिषक 

५ योजना कायाषन्वयनमा आइपरेका 
समस्या, अड्चन र सोको 
समाधानका उपायहरु औलंाउने 

अनगुमन तथा सपुरीवेक्षण 
सलमलत, वडा स्तररय 
अनगुमन सलमलत, टोल 
षवकास संस्था 

लनयलमत 

६ योजनाको प्रभावकाररताको 
लेिाजोिा गने (आवश्यक 
भएमा) 

तेश्रो पक्ष योजना सम्पन्न पिात 

 

 

७.४  श्रोत अनमुान तथा प्रक्षपेण  

वडा षवकास योजना कायाषन्वयनको लालग नगरपाललका िाट वडा लाइ प्राप्त हाल सम्मको वजेटका अधारमा 
वाषिषक दि प्रलतसत िलृधका दरले वडाको लगानी समेत प्रक्षेपण गररएको छ । वडा षवकास योजना कायाषन्वयनको 
लालग श्रोत अनमुान तथा प्रके्षपण लनम्न ताललकामा ददईएको छ । प्रदेि सरकार, संधीय सरकार तथा अन्य राजश्व 
िााँडफाड िाट प्राप्त हनु ेरकम यसमा प्रके्षपण गररएको छैन ।  

आ. व. अनसुार आगामी ५ विषका लालग वाषिषक प्रके्षपण  

क्र.
सं. 

षवियगत षवकास 
क्षते्र 

आ. व. अनसुार वाषिषक प्रके्षपण, रु. जम्मा 
  २०७८/७९   ०७९/०८० ०८०/०८१ ०८१/०८२ ०८३/०८४ 

१ आलथषक षवकास  500,000 550,000 605,000 665,500 732,050 3,052,550 

२ सामाशजक षवकास 550,000 605,000 665,500 732,050 805,255 3,357,805 

३ पूवाषधार षवकास  5,850,000 6,435,000 7,078,500 7,786,350 8,564,985 35,714,835 
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४ 
वन, वातावरण तथा 
षवपद व्यवस्थापन 

100,000 110,000 121,000 133,100 146,410 610,510 

५ 

संस्थागत षवकास, 

सिुासन र सेवा 
प्रवाह 

1,078,000 1,185,800 1,304,380 1,434,818 1,578,300 6,581,298 

  
जम्मा वाषिषक 
िजेट  

8,078,000 8,885,800 9,774,380 10,751,818 11,827,000 49,316,998 

 

 

७.५ श्रोत पररचालन रणनीलत 

वडा षवकास योजना अनसुार पाच विष कायाषन्वयनको लालग कुल लागत रू 49,316,998 अनमुालनत गररएको 
छ । वडा षवकास योजना कायाषन्वयनको लालग थप श्रोत पररचालन गनष लनम्न रणनीलत िनाईनेछ । 

• आन्तररक राजस्वको दायारा िढाउने।    
• आम्दानी िढाउनको लालग सम्भावना भएका क्षेत्रहरु जस्तै: जलडिटुी, िलनज आददको अनसुन्धान गने 

• नगरपाललका संग समन्वय गने 

• षवकास साझेदार संग समन्वय गने 

• लनशज क्षते्र संग सहकायषको लालग साझेदारी गने 

 

 

 

सन्दभषहरु  

● स्थानीय तहको वाषिषक योजना र िजेट तजुषमा लनदषशिका, २०७४ संिोलधत 

● स्थानीय सरकारको वाषिषक योजना तथा िजेट तजुषमा ददग्दिषन हाते पशुस्तका,  २०७७ (२०२०) 
● घोडाघोडी नगरपाललका तथा वडा नं ५ को आ.व. २०७८/०७९ को िजेट लसललंग  
● वडा नं ५ को षवगत ३ आ.व. को वाषिषक िजेट 
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अनसुचुी १. टोल षवकास प्रस्तावना िाट एषककृत गररएका योजना तथा कायषक्रमहरूको सचुी तथा 
प्राथलमषककरण (क्षते्रगत रूपमा) 
आलथषक षवकासको क्षते्र     

क्र. 
सं. योजनाको नाम   

योजना
को 

प्रकार  

घरधु
री 

संख्या  
योजना लाग ुहनु ेस्थान 
वा टोल  

अनमुालनत लागत रकम (हजारमा) 

न.पा./ 
वडा समदुाय अन्य जम्मा 

१ 

पिपुालन, कुिरुा पालनका 
लालग ताललम तथा अनदुान  

ताललम ११० 
लत्रवेणी, सरैया, 
राजराजेश्वरी टोल        

२ 

आधलुनक कृषि  प्रालिलधक 
सेवा 

ताललम १७९ डोडा, लत्रवेणी टोल  
       

३ 
आधलुनक कृषि िेलत ताललम  

ताललम १०० 
देवकललया, भगती, 
शितलपरु टोल         

४ 

गोठेमल सधुार प्रिधषन 
कायषक्रम  

ताललम 

३७६ 

सरैया , राजराजेश्वरी, 
भगती, लत्रवेणी, 
चौगाललपरु, सेवकललया, 
शितलपरु,िेलवुापरु          

५ 

पि ुसेवा केन्र स्थापना  नया ं ४०५ 

िनिेत, शिविशक्त, 

िडीमाललका, िेलवुापरु 
टोल         

६ 

िंगरु पालनका लालग 
ताललम तथा अनदुान  

ताललम 

९० 

शिविशक्त,चौगाललपरु, 

सेवकललया,िेलवुापरु  

टोल         

७ 

िाख्रा पालन ताललम तथा 
अनदुान  

ताललम ४५ भगती, सेवकललया टोल  
       

८ 

कृषि प्रालिलधक तथा उन्नत  

लिउ लिजन सहयोग  

ताललम 
१७८ 

देवकललया, िेलवुापरु 
टोल         

९ 

माटो पररक्षण तथा उन्नत 
षवउषवजन सहयोग  

ताललम २३९ लत्रवेणी, शिविशक्त टोल 
       

१
० 

व्यवसायीक िेमौसमी 
तरकारी िेतीका लालग 
ताललम तथा सामग्री 
सहयोग  

ताललम 

१०० 

शिविशक्त, राजराजेश्वरी,  
िडीमाललका, भगती, 
सेवकललया  टोल  
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१
१ 

प्राङ्गारीक मल उत्पादन 
उध्योग स्थापना  

ताललम 

५२२ 

िडीमाललका, 
देवकललया, सरैया, डोडा, 
सरैया सजृना, 
राजराजेश्वरी टोल        

१
२ 

माटो पररक्षण 
ताललम २३९ लत्रवेणी, शिविशक्त टोल 

       

१
३ 

कृषि उपज संकलन केन्र 
तथा कोल्ड स्टोर स्थापना  

ताललम ६० राजराजेश्वरी टोल  
       

१
४ 

कृषि उपज संकलन केन्र 
स्थापना  

ताललम 

४७७ 

लत्रवेणी, सेवकललया, 
शितलपरु, डोडा, 
िडीमाललका, िेलवुापरु        

१
५ 

दगु्ध डेरर दगु्ध सन्कलन 
केन्र स्थापना 

ताललम 
२२८ 

िनिेत , देवकललया, 
िडीमाललका टोल         

१
६ 

आषटषजन लडप  िोअरीगं 
लसंचाई योजना  

ताललम 

३१७ 

सेवकललया, डोडा , 

शिविशक्त, चौगाललपरु  

टोल        

१
७ 

दाना तथा पि ुआहार 
वनाउने ताललम  

ताललम १० शिविशक्त टोल   
       

१
८ 

 माछापालनका लालग कृषि 
अनदुान  

ताललम ४० राजराजेश्वरी टोल  
       

१
९ 

केरा िेलतका लालग ताललम 
तथा उन्नत षवरूवा सहयोग 

ताललम ७ चौगाललपरु टोल   
       

२
० 

भैसी पालन ताललम  
ताललम १५ सेवकललया टोल   

       

२
१ 

पिपुालनमा िाख्रा, भैसी, 
िंगरु, माछा, कुिरुा 
पालनको प्रलिलध ताललम   

ताललम 

४० राशजपरु पच्घरा टोल  

       

२
२ 

कृषि जन्य व्यापार तथा 
उद्योगका लालग अनदुान 
तथा सहलुलयत ऋण  

ताललम 

२० शितलपरु टोल  

       

२
३ 

िाख्रा तथा िंगरु पालनका 
लालग अनदुान  

ताललम ३५ सरैया टोल 
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२
४ 

आधलुनक लसलाइ कटाइ 
ताललम 

ताललम 

६७ 

शिविशक्त, देवकललया, 
सरैया,सेवकललया,िेलवुा
परु  टोल         

२
५ 

अचार िाउने ताललम तथा 
उध्योगका लालग सहयोग 

ताललम 
७५ 

सरैया, लत्रवेणी, 
िडीमाललका  टोल         

२
६ 

मषहलाका लालग अचार, 

गनु्रकु िनाउने ताललम 
तथा उध्योग सहयोग 

ताललम 

२५ सरैया टोल 

       

२
७ 

व्यटुी पालषर ताललम  
ताललम 

७० भगती, लत्रवेणी टोल  
       

२
८ 

 िेलौना तथा सजावटका 
सामान िनाउने सीपमलुक 

ताललम 

ताललम 

६३ 
लत्रवेणी, राशजपरु पच्घरा 
टोल  

       

२
९ 

िेलौना लनमाषण तथा िषुटक 
सम्िशन्ध ताललम 

ताललम ५ सरैया सजृना टोल  
       

३
० 

सहकारीको क्षमता षवकास  
ताललम ९५ देवकललया टोल   

        

३
१ 

टोल षवकास सस्था लाइ 
सहकारी सस्थामा षवकास 
गनष अनदुान सहयोग  

ताललम 

८९ राशजपरु पच्घरा टोल  

        

३
२ 

आधलुनक फलनषचर ताललम  
ताललम ५ भगती टोल  

        

३
३ 

प्लम्िर तथा हाउस वाइररङ 
ताललम 

ताललम १० सरैया सजृना टोल 
        

३
४ 

हाते होशजयारी ताललम  
ताललम ६ राशजपरु पच्घरा टोल  

        

३
५ 

गडु लमल स्थापनाका लालग 
अनदुान 

ताललम ५ चौगाललपरु टोल  
        

३
६ 

व्यवसायीक कुक ताललम 
ताललम ५ सरैया सजृना टोल  

        

३
७ 

यवुाहरूका लालग कम्प्यटुर 
ताललम  

ताललम ४० शिविशक्त टोल   
        

३
८ 

मोिाइल ममषत ताललम  
ताललम १५ भगती टोल  
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३
९ 

पत्रकारीता तथा प्रस्तोता 
ताललम  

ताललम १० भगती टोल  
        

४
० 

च्याउिेती ताललम  
ताललम २५ भगती टोल  

        

४
१ 

जैषवक षविादी सम्िशन्ध 
ताललम 

ताललम ५ भगती टोल  
        

४
२ 

यवुाहरूका लालग अटो 
मेकालनक र फलनषचर सीप 
ताललम  

ताललम 

२५ सरैया टोल 

        

४
३ 

माछापालनका लालग 
अनदुान 

ताललम १० सरैया टोल 
        

४
४ 

चाउलमन उत्पादन सम्िशन्ध 
ताललम     

ताललम १५ सेवकललया टोल   
        

४
५ 

डकमी ताललम  
ताललम १० राशजपरु पच्घरा टोल  

        

४
६ 

सवारी चालक ताललम 
ताललम ३० िेलवुापरु टोल  

        

४
७ 

उद्धमलसलता सम्िशन्ध 
ताललम ९लसमेन्टको गमला,  
षपलर रैललंग, ह्यमु पाइप 

ताललम 

१५ सेवकललया टोल   

        

४
८ 

लिद्यतु वाइररङ्ग, प्लशम्िङ्ग, 

चाउलमन र ब्यटुी पालषर 
ताललम  

ताललम 

६ राशजपरु पच्घरा टोल  
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सामाशजक आलथषक षवकासको क्षते्र     

क्र सं योजनाको नाम  

योजना
को 

प्रकार  

घरधु
री 

संख्या  स्थान वा टोल  

अनमुालनत लागत रकम  

न.पा./ 
वडा समदुाय अन्य जम्मा 

१ 

अलत षवपन्न घरको पषहचान 
गरी िालिाललका लाइ 
छात्रितृी सहयोग  

नयााँ १७२ 

भगती, चौगाललपरु, 

सेवकललया, शितलपरु, 

सरैया, िडीमाललका 
टोल         

२ 

सामदुाषयक लिद्यालयमा 
अनगुमन र लनयमानसुारको 
दरिन्दी  

  ४०१ 

राजराजेश्वरी, 
िडीमाललका,सेवकललया
, राशजपरु पच्घरा टोल         

३ 

षवध्यालय शिक्षाका लालग 
व्यापक जनजागरण  

नयााँ १४२ 
सरैया टोल षवकास 
संस्था          

४ 

लनसलु्क स्वास््य पररक्षण 
घमु्ती लसषवर   

नयााँ ५४२ 

लत्रवेणी, राशजपरु पच्घरा, 
देवकललया, 
राजराजेश्वरी, 
िडीमाललका टोल          

५ 

समदुाय स्तरमा 
मनोसामाशजक परामिष 
केन्र स्थापना  

नयााँ ३६० 
डोडा, भगती, शितलपरु 
टोल  

        

६ 

आकशस्मक षवरामी तथा 
प्रसलुत सेवाका लालग 
सामदुाषयक सवारी साधन  

नयााँ ४९८ 

िनिेत, 

शिविशक्त,देवकललया, 
चौगाललपरु, सरैया 
सजृना टोल         

७ 

लनमाषणालधन स्वस््य चौकी 
सलुिधा  सम्पन्न  िनाउन े 

नयााँ १५०
० 

िनिेत टोल  
        

८ 

मषहला स्वास््य स्वयंसेषवका 
ताललम  

नयााँ २ सरैया सजृना टोल  
        

९ 

आसेलनक षफल्टर माग  नयााँ ७३१ 

शिविशक्त,राजराजेश्वरी,
देवकललया,चौगाललपरु, 

शितलपरु, लत्रवेणी, 
सेवकललया, राशजपरु 
पच्घरा टोल          
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१० 

प्रतेक घरको धारामा 
आसेलनक पररक्षण  

नयााँ ५९३ 

सरैया सजृना, शिविशक्त, 

िेलवुापरु, लत्रवेणी, 
सेवकललया, राशजपरु 
पच्घरा टोल          

११ 

सधुारीएको ओभरहेड 
िानेपानी योजना  

नयााँ २०७ 
डोडा टोल, िडीमाललका 
टोल          

१२ 

लनमाषणालधन िानेपानी 
योजना सम्पन्न तथा 
संचालन  

नयााँ ५०० राजराजेश्वरी टोल  

        

१३ ओभरहेड िानेपानी योजना  नयााँ 95 देवकललया टोल          

१४ 

सडु्डा िानेपानी योजना 
लनमाषण  

नयााँ १५५ भगती टोल  
        

१५ 

सरसफाइ सम्िशन्ध 
जनचेतना तथा ताललम  

 १४२ सरैया टोल  
        

१६ 

डीप ट्युिेल िानेपालन 
योजना  नयााँ ८९ राशजपरु पच्घरा टोल  

        

१७ 

सरसफाईको मापद्ड परुा 
गरेका टोल लाइ पूणष 
सरसफाई टोल घोसणा गने  

नयााँ १३७ शितलपरु टोल  

        

१८ 

िहृत ओवरहेड िानेपानी 
योजना लनमाषण  

नयााँ ८३ िेलवुापरु टोल  
        

१९ 

पालन सषुद्धकरण सम्िशन्ध 
ताललम  

 २० िेलवुापरु टोल  
        

२० 

पूणष सरसफाई सम्िशन्ध 
ताललम   

 ८३ िेलवुापरु टोल  
        

२१ चचष र मशन्दर लनमाषण  नयााँ   सरैया सजृना टोल          

२२ 

यवुाहरूका लालग शिपमलुक 
ताललम 

नयााँ ७० डोडा टोल  
        

२३ 

िेलकुद मैदान र िेल 
सामग्री सहयोग  

नयााँ ७० डोडा टोल  
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पवुाषधार षवकासको क्षते्र  

क्र. 
सं. योजनाको नाम 

योजनाको 
प्रकार  

घरधु
री 

संख्या  
स्थान वा टोल  

अनमुालनत लागत रकम  

न.पा./ 
वडा 

समदुा
य 

अ
न्य 

जम्मा 

१ 

डोडा नददमा पिी पलु 
लनमाषण  

नयााँ 
३३०
० 

चौगाललपरु, िडीमाललका, 
िेलवुापरु, राशजपरु 
पच्घरा, सरैया, सरैया 
सजृना टोल          

२ 

कान्रा नदद ललफ्ट लसचाइ 
योजना  नयााँ ३०० 

सरैया सजृना टोल  
        

३ 

फुलिारी िनको आषटषजन 
िोररङ्ग लसचाई ममषत  

ममषत 
सधुार  १०० 

सेवकललया टोल  
        

४ 
लडप िोररङ लसचाइ लनमाषण  नयााँ 

३४० 

िडीमाललका,िेलवुापरु, 

भगती,सरैया  टोल          

५ 

आषटषजन िोररङ्ग लसचाई 
योजना  नयााँ १०० 

शितलपरु टोल षवकास 

संस्था          

६ 

टोल षवकास सलमलतको 
भवन लनमाषण  

नयााँ 
५४१ 

िडीमाललका, भगती, 
राजराजेश्वरी, शितलपरु 
टोल         

७ प्रलतक्षालय लनमाषण  नयााँ ५६ चौगाललपरु टोल          

८ 

रामजानकी मशन्दर ममषत 
सधुार  

क्रमागत  ५०० 
देवकललया टोल  

        

९ यवुा क्लिको भवन लनमाषण  नयााँ ५६ चौगाललपरु टोल          

१० 

राषिय उच्च मा षव को 
पिाषल ममषत  

क्रमागत  १२७ 
देवकललया टोल  

        

११ देउथान मारूवा व्यवस्थापन  ममषत  ३५० देवकललया टोल          

१२ 

लसद्धिािा मशन्दर ममषत 
सधुार  

ममषत  १२७ 
देवकललया टोल  

        

१३ 

गौरा मशन्दर र लडलािैनी 
मशन्दर ममषत सधुार  

ममषत  १२५ 
िडीमाललका टोल  

        

१४ शिव मशन्दर लनमाषण  नयााँ ४०० राशजपरु पच्घरा टोल          

१५ 

राशजपरु पच्घराको 
सामदुाषयक भवन लनमाषण  

नयााँ ८९ 
राशजपरु पच्घरा टोल  
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१६ 

शिव मशन्दरको आश्रम र 
पिाषल लनमाषण  

नयााँ १३७ 
शितलपरु टोल  

        

१७ 

शिव मशन्दरको ममषत 
सम्भार  

नयााँ ६३ 
सेवकललया टोल  

        

१८ 

टोलको मखु्य चोकमा रात्री 
ित्ती जडान  

नयााँ ३५० 
देवकललया टोल  

        

१९ 

२ घरधरुीमा लिद्यतु षवस्तार 
गने  

नयााँ २ 
राशजपरु पच्घरा टोल  

        

२० 

शिव मशन्दर देशि 
धमषराजको घर सम्म  छ 
वटा लिद्धध्यतु पोल माग   

नयााँ 
१२ 

सेवकललया टोल  

        

२१ 

मेनरोड देशि राम लिनको 
घर सम्म ३ वटा लिद्धध्यतु 
पोल 

नयााँ 
१३ 

सेवकललया टोल  

        

२२ 

मोहन लिकेको घर देशि 
राज ु लिकेको घर सम्म 

लिद्यतु पोल षवस्तार  

नयााँ 
१८ 

सेवकललया टोल  

        

२३ 

चचष देिी राजीपरु सम्मको 
सडक ग्रािेल  

नयााँ ५६ 
चौगाललपरु टोल  

        

२४ दोड़ा जाने सडक ग्रावेल  नयााँ १५० चौगाललपरु टोल          

२५ 
गदुषवा िाटो लनमाषण  

ममषत 
सधुार  ७० 

डोडा टोल  
        

२६ 
लनम्दी जाने िाटो ग्रभेल गने  

ममषत 
सधुार  ७० 

डोडा टोल  
        

२७ 

गशम्िरे िडुवालको घर देिी 
िोरीङ डाडा सम्मको 
सडक ममषत  

ममषत 
सधुार  

१० 

िडीमाललका टोल  

        

२८ 

सामदुाषयक भवन देशि 
चौमालनको घर सम्म 
सडक ग्रावेल   

नयााँ 
१५० 

िेलवुापरु टोल  

        

२९ 

रामषवलास चौधरीको घर 
नशजक सडकमा कल्भटष 
लनमाषण  

नयााँ 
१५ 

शिविशक्त टोल  
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३० 

रामताल देिी झो.प.ु 
सम्मको सडक ममषत  

क्रमागत  ३०० 
सरैया सजृना टोल  

        

३१ 

सजृना टोलको सडकमा 
ह्यमु पाइप  

क्रमागत  ३०० 
सरैया सजृना टोल  

        

३२ 

वेदप्रसाद उपद्यायाको घर 
देशि हेम चन्दको घर 
सम्म िाटो चौडा र ग्रावेल 
गने  

नयााँ 

६० 

सेवकललया टोल  

        

३३ 

धमषराज कडेलको घर देशि 
पााँचरामको िेत सम्म िाटो 
ग्रावेल  

नयााँ 
१५० 

सेवकललया टोल  

        

३४ 

काठेपलु देिी दशक्षण जान े
िाटो ग्रािेल  

नयााँ ८ 
चौगाललपरु टोल  

        

३५ 

डोडा चौगाललपरु जान ेिाटो 
ग्राभेल  

ममषत 
सधुार  ७० 

डोडा टोल  
        

३६ 

प्रकाि षवकेको घर देिी 
लसवकललया सम्मको िाटो 
षवस्तार  

नयााँ 
३०० 

लत्रवेणी टोल  

        

३७ 

त्रीिेणी टोलको मखु्य 
सडकमा नाला लनमाषण  

नयााँ ६०० 
लत्रवेणी टोल  

        

३८ 

शजरायात जाने िाटोमा ह्यमु 
पाइप तथा ग्रािेल  

नयााँ १०० 
लत्रवेणी टोल  

        

३९ 

शिव मशन्दर देिी िल 
िहादरुको घरसम्म िाटो 
ममषत  

नयााँ 
१५० 

लत्रवेणी टोल  

        

४० 

जय ि। जाग्रीको घरदेिी 
मेन सडक सम्म िाटो 
ग्रािेल  

नयााँ 
१५ 

लत्रवेणी टोल  

        

४१ 

मेन रोड देिी नानी लिके 
को घर सम्मको सडक 
ग्रािेल  

नयााँ 
१५ 

लत्रवेणी टोल  

        

४२ 

टोलका मखु्य सडकमा 
आवश्यक स्थानमा ह्यमु 
पाइप  

नयााँ 
१०९ 

लत्रवेणी टोल  
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४३ 

जनजाती टोलमा ग्रावेल 
िाटो  नयााँ २५० 

देवकललया टोल  
        

४४ 

डोके िजार देिी धनी 
तामको घरसम्म सडक 
पिी  

नयााँ 
५०० 

देवकललया टोल  

        

४५ 

धनीरामको घर नशजक 
साइफन लनमाषण 

नयााँ ५० 
देवकललया टोल  

        

४६ 

षवक्रम लतवाषको घर नशजक 
सडक ग्रािेल तथा कल्भटष  नयााँ ७ 

देवकललया टोल  
        

४७ कल्भटष लनमाषण  नयााँ ५०० देवकललया टोल          

४८ 

सडकको दाया तफष को 
नाला ममषत  

ममषत 
सधुार  १२७ 

देवकललया टोल  
        

४९ 

डोके िजार देिी हरीनगर 
सम्मको सडक ममषत 

नयााँ ५०० 
िडीमाललका टोल  

        

५० 

फारम देिी जनषप्रयको 
सडकमा कल्भटष लनमाषण  

नयााँ ५० 
िडीमाललका टोल  

        

५१ 

नन्द देउवाको घर देिी 
गणुानन्दको घरसम्मको 
सडक ग्रािेल  

नयााँ 
३५ 

िडीमाललका टोल  

        

५२ 

सिुड पहल्मान्परु जाने 
िाटो ग्राभेल 

नयााँ ३०० 
िनिेत टोल 

        

५३ 

डोके िजार  हररनगर  सडक 
िन्ड कालो पते्र  

नयााँ ५०० 
िनिेत टोल 

        

५४ 

राषिय माषव देिी मोहन्याल 
सा।व। सम्मको सडक 
ग्रािेल  

नयााँ 
१५५ 

भगती टोल  

        

५५ 

मोहन्याल सा।व। देिी 
कान्रा सम्मको सडक 
ग्रािेल  

नयााँ १००
० 

भगती टोल  

        

५६ 

देउथान देिी षहरालालको 
घरसम्म िाटो ममषत  

नयााँ ३० 
भगती टोल  

        

५७ 

प्रमे षवके को घर देिी 
करम महराको घरसम्म 
िाटो ममषत  

नयााँ 
२० 

राजराजेश्वरी टोल  
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५८ 

अलनस रानाको घरदेरी 
जनषप्रय स्कुल सम्मको 
सडक ममषत  

ममषत 
सधुार  १५ 

राजराजेश्वरी टोल  

        

५९ 

झो.प.ु देिी समन 
सापकोटाको घर सम्मको 
सडक ग्रािेल  

ममषत 
सधुार  २० 

राजराजेश्वरी टोल  

        

६० 

रमेि षविको घर देिी 
झो.प.ु सम्मको िाटो 
ग्रािेल  

ममषत 
सधुार  १५ 

राजराजेश्वरी टोल  

        

६१ 

कन्दरा नदद देशि काठेपलु 
सम्म सडक ग्रावेल र 
कल्भटष लनमाषण  

नयााँ 
८९ 

राशजपरु पच्घरा टोल  

        

६२ 

सराइ देशि पचाघरा जाने 
सडक ग्रावेल  

नयााँ ५०० 
राशजपरु पच्घरा टोल  

        

६३ 

काठेपलु देशि सारैया सम्म 
सडक ग्रावेल  

नयााँ ५०० 
राशजपरु पच्घरा टोल  

        

६४ 

पचाघरा देशि थापा टोल 
सम्मको सडक ग्रावेल  

नयााँ ५०० 
राशजपरु पच्घरा टोल  

        

६५ 

डोके िजार देशि तेगना 
नदद सम्मको सडक 
कालोपते्र  

नयााँ 
१०० 

शितलपरु टोल  

        

६६ 

हाइवे देशि पदम लिस्टको 
घर सम्म सडक कालोपते्र 
गने  

नयााँ 
५० 

शितलपरु टोल  

        

६७ 

ददल्लीराज जोिीको घर 
नेरको सडक ग्रावेल  

नयााँ ३० 
शितलपरु टोल  

        

६८ 

अललजा षकराना पसल देिी 
जंगल सम्मको िाटाृ ृ 

नयााँ ३० 
शिविशक्त टोल  

        

६९ 

अजुषन लसहको घर देशि 
लभम रानाको घर सम्मको 
सडक ग्रािेल  

नयााँ 
३० 

शिविशक्त टोल  

        

७० 

चन्र िोहराको घर देिी 
मान िोहराको घर सम्मको 
सडक ममषत 

ममषत 
सधुार  ३० 

शिविशक्त टोल  
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७१ 

शिविशक्त टोल देिी 
िडीमाललका टोल सम्म 
िाटो ममषत  

ममषत 
सधुार  १३६ 

शिविशक्त टोल  

        

७२ 

सरैया टोल देिी सजृना 
टोल सम्म सडक ग्रािेल  

ममषत 
सधुार  ५०० 

सरैया टोल 
        

७३ 

सराइ देिी रामताल 
सम्मको सडक ममषत 

ममषत 
सधुार  २०० 

सरैया टोल 
        

७४ 

रलतरामको घर देिी 
सोनशचरूको घर सम्मको 
सडकमा कल्भटष तथा 
ग्रािेल 

ममषत 
सधुार  

१५० 

सरैया टोल 

        

७५ 

छोटनाको घर देिी सरैया 
टोल सम्मको सडकमा 
ह्यमु पाइप सषहत ममषत  

ममषत 
सधुार  २०० 

सरैया टोल 

        

७६ 

सजृना टोल देिी झो.प.ु 
सम्मको सडक ग्रािेल  

क्रमागत  ३०० 
सरैया सजृना टोल  

        

७७ 

डोके िजार देशि वडा 
कायाषलय सम्मको सडक 
कालो पते्र गने  

नयााँ १८०
० 

सेवकललया टोल  

        

७८ 

राज ुलिके को घर देशि 
शिव मशन्दर सम्मको 
सडक ग्रावेल गने  

नयााँ 
४०० 

सेवकललया टोल  

        

७९ 

अवी दमाईको घर देशि 
रामलिनको घर सम्म 
िाटो चौडा र ग्रावेल गने   

नयााँ 
१२ 

सेवकललया टोल  

        

८० 

राम दयालको घर र 
परुनको िेतको िाटोमा 
नाली लनमाषण गने   

नयााँ 
३२ 

सेवकललया टोल  

        

८१ 

िेल मैदान लनमाषण तथा 
िेलकुद सामग्री सहयोग  

नयााँ २४८ 

राजराजेश्वरी,  शिविशक्त 
टोल          

८२ 

प्राकृलतक ढल लनकास 
व्यवशस्थत गने  

नयााँ ११२ 
राजराजेश्वरी टोल  

        

८३ 

झो।प।ुको सरुक्षाका लालग 
तटिन्ध लनमाषण  

नयााँ ११२ 
राजराजेश्वरी टोल  
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८४ 

दनु्रा िोलामा कल्भटष 
लनमाषण 

नयााँ ८९ 
राशजपरु पच्घरा टोल  

        

८५ 

लसतलपरुमा आवश्यकता 
अनसुार ह्यमु पाइप राख्न े  

नयााँ १३७ 
शितलपरु टोल  

        

८६ 

टोलमा ढल लनकास 
व्यवशस्थत गने  

ममषत ६० 
शितलपरु टोल  

        

८७ 

मरुवा घर ममषत र तटिन्द 
लनमाषण  

ममषत ४७ 
शितलपरु टोल  

        

वन वातावरण तथा षवपद व्यवस्थापन षवकास 

क्र.
सं. योजनाको नाम 

योजना
को 

प्रकार  

घरधु
री 
सं
ख्या  

स्थान वा टोल  

अनमुालनत लागत रकम  

न.पा./ वडा समदुा
य 

अन्य जम्मा 

१ 

सामदुाषयक वन संरक्षणका 
लालग घेरवार 

नयााँ  २२
२ 

िडीमाललका, सरैया 
टोल      

 

  

२ 

सहमती सामदुषयक िन ्मा 
तार िार गने  

नयााँ  ७० डोडा टोल  

        

३ 

राजेश्वरी सामदुाषयक वन 
संरक्षणका लालग तारिार 
लनमाषण  

नयााँ  ११
२ 

राजराजेश्वरी टोल  

        

४ 

मोहन्याल सामदुाषयक वन 
देिी राम ि. िाहको 
घरसम्म वनमा तारवार  

नयााँ  २०
० 

भगती टोल  

        

५ 

सामदुाषयक वन संग 
जोडीएको त्रीिेणी टोलमा 
तारवार  

नयााँ  ५० लत्रवेणी टोल  

        

६ 

राशजपरु पच्घरा टोल संग 
जोलडएको सामदुाषयक िनमा 
तारिार लनमाषण  

नयााँ  ८९ 
राशजपरु पच्घरा 
टोल  

        

७ 

वृक्षारोपणका लालग लिरुवा 
सहयोग मांग  

नयााँ  ५० 
राशजपरु पच्घरा 
टोल          

८ 

िाशन्त सामदुाषयक िनमा 
तारिार लगाउन े 

नयााँ  १३
७ 

शितलपरु टोल  
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९ 

सामदुाषयक िन मा तारिार 
लनमाषण  

नयााँ  १०
० 

सरैया सजृना टोल  

        

१० 

हरीयाली िन समहुको 
भवनमा तारवार लनमाषण  

नयााँ  ३०
० 

देवकललया टोल  

        

११ 

सेउकललया टोल र 
सामदुाषयक िनको लसमानामा 
तारिार लनमाषण   

नयााँ  ६३ सेवकललया टोल  

        

१२ 

कन्रा नदद मा तटिन्ध 
लनमाषण  

नयााँ  ५० सरैया सजृना टोल  

        

१३ 

लाललगरुास सामदुाषयक भवन 
संरक्षण िाध लनमाषण  

नयााँ  १३
६ 

शिविशक्त टोल  

        

१४ 

िोररङ डाडा देिी जनक 
ित्रीको घरसम्म तटिन्ध 
लनमाषण  

नयााँ  ३० राजराजेश्वरी टोल  

        

१५ 

िाढीको पवुष सचुना प्रणाली 
स्थापना  नयााँ  ४० राजराजेश्वरी टोल  

        

१६ 

देवकललया टोल नशजक 
कान्रा नददमा तटिन्धन  

नयााँ  ६० देवकललया टोल  

        

१७ 

शिवमशन्दर देिी िरवारीसम्म 
तटिन्धन  

नयााँ  ५०
० 

भगती टोल  

        

१८ 

राज ुषवकेको घर देिी शिव 
मशन्दर सम्म तटिन्धन  

नयााँ  ५०
० 

लत्रवेणी टोल  

        

१९ 

सरैया टोलको उत्तर र दशक्षण 
कान्रा नदीमा तटिन्ध 
लनमाषण 

नयााँ  ७०
० 

सरैया टोल  

        

२० 

िाढी जोशिम घर हरुमा 
अनाज र अन्य कुरा जोगाउन 
ठदठ िनाउन े 

नयााँ  ८ चौगाललपरु टोल  

        

२१ 

राषिय राजमागष देशि गौरी 
गाउ सम्म तटिन्ध  

नयााँ  ४०
० 

सेवकललया टोल  

        

२२ 

कन्दरा नददले कटानी गरेको 
सामदुाषयक िनको के्षत्रमा 
तटिन्धन  

नयााँ  ८९ 
राशजपरु पच्घरा 
टोल  
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२३ 

चौगललपूर देशि षकलतषपरु जान े
िाटो सम्म तटिन्ध लनमाषण   

नयााँ  ६० 
राशजपरु पच्घरा 
टोल          

२४ 

तेगना नदद देशि रझेना सम्म 
तटिन्द लनमाषण  

नयााँ  १०
० 

शितलपरु टोल  

        

२५ 

लत्रवेणी िादी देशि रझेना 
सम्म तटिन्ध लनमाषण  

  ३० शितलपरु टोल  

        

२६ 

िेलवुापरु देशि सरैया ताल 
सम्म तटिन्ध लनमाषण  

नयााँ  ६० िेलवुापरु टोल  

        

२७ 

डोडा र चौगालीपरु वीचको 
नदीमा तटिन्ध लनमाषण 

नयााँ  ७० डोडा टोल  

        

२८ 

िेलमैदान नशजक नदीमा 
तटिन्ध लनमाषण 

नयााँ  ७० डोडा टोल 

        

२९ 

षटकलैया िशस्त संरक्षणका 
लालग िाध लनमाषण 

नयााँ  ७० डोडा टोल 

        

३० दोड़ा नददमा तटिन्धन लनमाषण  नयााँ  ५६ चौगाललपरु टोल          

३१ 

डोडा टोलको ढल लनकास 
चौडा र व्यवशस्थत गने  

ममषत 
सधुार  

७० डोडा टोल  

        

३२ 

ढलको प्राकृलतक लनकास 
व्यवशस्थत गने  

नयााँ  २०
० 

िडीमाललका टोल  

        

३३ 
छाडा चौपाया व्यवस्थापन  नयााँ  ५०

० 
देवकललया टोल  

        

३४ 

शिव मशन्दर देिी िोप 
शक्ललनक सम्म ढल लनकास  

नयााँ  ३० लत्रवेणी टोल  

        

३५ 

भल्का सम्मको िाटो अग्लो 
लनमाषण गने  

नयााँ  ११ सरैया टोल  

        

३६ 

गोवर ग्यास उत्पादनका लालग 
अनदुान सहयोग  

नयााँ  ५० सरैया टोल  
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सिुासन, संस्थागत षवकास तथा सेवा प्रवाह 

क्र.सं
. योजनाको नाम  

पटक, 

संख्या  
अनमुालनत लागत रकम  

न.पा./ वडा समदुाय अन्य जम्मा 

१ 

वडाको साजषलनक सचुना प्रवाह गने लनलत र 
प्रणाली प्रभावकारी िनाउन े           

२ 

वडाका सूचनाहरु रेलडयो  तथा एफ एम िाट 
प्रसारण            

३ वडा कायाषलयका सूचना माइषकङ्ग िाट ददन े           

४ योजनाको प्रभावकारी अनगुमन            

५ वडा कायाषलय अपाङ्ग मैत्री िनाउन े           

६ गनुासो पेटीकाको स्थापना             

७ वडा  प्रहरी स्थापना             

८ सामाशजक सचेतताका कायषक्रमहरू            

९ पारदशिषताका कायषक्रम            
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अनसूुची २. टोल षवकास संस्थाहरूको नामावली  

क्र.सं. टोल षवकास संस्थाको  नाम सम्पकष  व्यशक्त सम्पकष  नम्िर  

१ डोडा टोल षवकास संस्था मन्ज ुचौधरी  

२ िनिेत टोल षवकास संस्था मशुन्सराम चौधरी  

३ सरैया सजृना टोल षवकास संस्था   

४ शिविशक्त टोल षवकास संस्था िदुद्दमान चौधरी  

५ राजराजेश्वरी टोल षवकास संस्था टेक िहादरु चौधरी  
 

६ िडीमाललका टोल षवकास संस्था देव िहादरु नेगी  
 

७ देवकललया टोल षवकास संस्था राजाराम चौधरी  
 

८ भगड्डी टोल षवकास संस्था मान िहादरु िाही  
 

९ लत्रवेणी टोल षवकास संस्था िेमराज कडेल  
 

१० सरैया टोल षवकास संस्था राम जीवन चौधरी  
 

११ चौगाललपरु टोल षवकास संस्था हररराम चौधरी  

१२ सेवकललया टोल षवकास संस्था िेद प्रसाद उपध्याय 
 

१३ राशजपरु पच्घरा टोल षवकास संस्था लनमता देवी चौधरी  
 

१४ शितलपरु टोल षवकास संस्था उलमषला देवी कुवर  
 

१५ िेलवुापरु टोल षवकास संस्था मीन िहादरु भ्डारी  
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अनसूुची ३. योजना प्राथलमषककरणको आधारहरू तथा अंकभार 

क्र.सं. षविय अंकभार 

१ गररिी लनवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पगु्न े २० 

   प्रत्यक्ष योगदान परुयाउने  २० 

  अप्रत्यक्ष योगदान परुयाउन े १० 

  तटस्थ  ५ 

२ उत्पादनमूलक र लछटो प्रलतफल प्राप्त गनष सषकने   १५ 

  चाल ुआ.व.मा नै सम्पन्न हनु े १५ 

  आगामी आ.व.मा सम्पन्न हनु े १० 

  अन्य  ५ 

३ आम्दानी र रोजगार वषृद्ध गने  १५ 

   प्रत्यक्ष योगदान प¥ुयाउन े १५ 

  अप्रत्यक्ष योगदान प¥ुयाउने  ७.५ 

  तटस्थ  ० 

४ लागत सहभालगता जटु्ने  १५ 

  ५०% वा सो भन्दा िढी सहभालगता हनुे  १५ 

  २०–५०% वा सो भन्दा िढी सहभालगता हनु े १० 

  २०% सम्म लागत सहभालगता हनुे  ५ 

  लागत सहभालगता नहनु े ० 

५ स्थानीय स्रोत, साधन र सीपको प्रयोग हनु े १० 

  आवश्यक पने स्रोत साधन स्थानीय तहमा उपलब्ध हनु े १० 

  आवश्यक पने ५०% सम्म स्रोत साधन स्थानीय तहमा उपलब्ध हनुे  ७.५  

  अन्य  ५ 

६  समावेिी षवकासमा योगदान परुयाउने   १० 

  प्रत्यक्ष योगदान परुयाउन े १० 

   अप्रत्यक्ष योगदान परुयाउने  ५ 

   तटस्थ  ० 

७  ददगो षवकास, वातावरण संरक्षण षवकासमा योगदान परुयाउने (१० अंक)  १० 

  प्रत्यक्ष योगदान परुयाउन े(१०)  १० 

  अप्रत्यक्ष योगदान परुयाउन े(५)  ५ 

  तटस्थ (०) ० 
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८  स्थानीय भाषिक र सााँस्कृलतक षवकास गने (५ अंक)  ५ 

  प्रत्यक्ष योगदान प¥ुयाउने  ५ 

  अप्रत्यक्ष योगदान प¥ुयाउने (३)  ३ 

 तठस्थ ० 
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अनसूुची ४: आयोजनाको प्राथलमकताक्रम लनधाषरण फाराम  

क्र.स
. 

आयोजनाहरू/कायषक्र
महरुको नाम 

१. गररिी 
लनवारण
मा 
प्रत्यक्ष 

योगदान 

पगु्न े

(२० 

स्कोर) 

२. 

उत्पादनमूल
क र लछटो 
प्रलतफल 

प्राप्त गनष 
सषकन े(१५ 

स्कोर)  

३. 

आम्दा
नी र 

रोजगार 

वषृद्ध गने 

(१५ 

स्कोर) 

४. 

लागत 

सहभालग
ता जटु्न े

(१५ 

स्कोर) 

 

५. 

स्थानीय 

स्रोत, 

साधन र 

सीपको 
प्रयोग हनु े

(१० 

स्कोर) 

 

६. 

समावेिी 
षवकासमा 
योगदान 

परुयाउन े 

(१० 

स्कोर)  

७. ददगो 
षवकास 

वातावरण 

संरक्षण गने 

षवकासमा 
योगदान 

परुयाउन े(१० 

अंक) 

८. 

स्थानीय 

भाषिक र 

सााँस्कृलत
क 

षवकास 

गने (५ 

अंक) 

९. 

कुल 

प्राप्ताङ्क 

(१०० 

स्कोर) 

१०. 

प्राथलम
ककता 
क्रम 

            

            

            

 

प्राथलमकता लनधाषरण षवलध  

क्र.स. जम्मा स्कोर   प्राथलमकता नं. कैषफयत  

१ ८० अंक िन्दा िढी प्राप्त भएमा १ 
 

२ ६० दशि ८० अंक प्राप्त भएमा २ 
 

३ ६० अंक भन्दा कम प्राप्त भएमा ३ 
 

४ ५० अंक भन्दा कम प्राप्त भएमा न्यून प्राथलमकता  

नोट: यसरी योजना छनौट गदाष पषहलो प्राथलमकतामा परेको योजनाहरु छनौट गने। रकम उपलब्ध भएसम्भ प्राथलमकता २ र ३ स्वीकृत गनष सक्नेछ । 
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अनसुचुी ५ : वडा सलमलतको नामावली  

क्र.स. वडा सलमलतको सदस्यहरूको नाम पद सम्पकष  न. 

१ प्रमे रोकाया वडा अध्यक्ष 
9843407797 

२ काले ित्री वडा सदस्य  
 

३ राज ुषव क वडा सदस्य 
 

४ आिा चौधरी  वडा सदस्य 
 

५ लक्ष्मण चौधरी  वडा सदस्य 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 67 

अनसुचुी ६ : वडा षवकास योजना तयारी कायषिालामा उपशस्थत सहभागीहरू 
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अनसुचुी ७ : टोल भेला तथा वडा षवकास योजना तयारी कायषिालाका केषह फोटोहरू  
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