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भाग एक: बर्िगािको पररचर् तथा अद्यावर्िक स्थथर्त 

पररच्छेद एकः पररचर् 

१.१ पषृ्ठभरू्म 

ऐर्तहार्सक संषविान सभा माफि त र्नमािण भएको नेपािको संषविान, थथानीर् तह, प्रदेश सभा र संर्ीर् 
संसदको र्नवािचन पश्चात कार्ािन्वर्नको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ । सामास्जक न्र्ार्, समतामिुक समाज, 
िोकतन्र, मानव अर्िकार, राजनीर्तक थथाषर्त्व, स्थथर सरकार र समषृिको बाटोमा नेपािको कदम अस्र् 
बषिसकेको अवथथामा संषविान अन्तगित रहेर हरेक तहका सरकारिे काननु र्नमािण, नीर्त तथा र्ोजना र्नमािण, 
संथथागत संरचना षवकास र सशुासनको क्षेरमा दीर्िकािीन र्ोजना तर्ारी गदै षवकासका र्ोजना तथा 
कार्िक्रमहरू तर्ार पाने कार्ि शरुु भएको छ । र्स सन्दभिमा थथानीर् तहको चासो संथथागत षवकास र 
आर्थिक समषृिको खाका सषहतको बर्िगाि गाउँपार्िकाको आवर्िक र्ोजना र्नमािण गररएको छ । 

नेपाि सरकारिे आर्थिक वर्ि २०७६/७७ देस्ख २०८०/८१ सम्मकोिार्ग राषिर् आकांक्षा “समिृ 
नेपाि, सखुी नेपािी” षवक्रम सम्वत ्२१०० का सूचक सषहतको पन्रौं पञ्चवर्ीर् र्ोजना तर्ार गरेको छ ।  

गण्िकी प्रदेश सरकारिे प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्ीर् र्ोजनाद्वारा तर्ार पाररएको आिारपरमा गण्िकी 
प्रदेशको समग्र षवकासकोिार्ग अपपकािीन िक्ष्र् षवक्रम सम्वत ् २०७६/०७७ देस्ख २०८०/०८१, 
मध्र्मकािीन िक्ष्र् षव.सं. २०७६/७७ देस्ख २०८७ र दीर्िकािीन िक्ष्र् २०७६/०७७ देस्ख २१०० 
सम्मकािार्ग समषृि र सखुका मखु्र् सूचकहरू र्निािरण गररएका छन ्।  

षवकासका पररसूचकहरूमा पथृक त्र्ाङ्कहरूको षवश्लरे्ण, तदअनरुूप आवर्िक र्ोजनाहरूमा बर्िगाि 
गाउँपार्िकाको प्रके्षपण, र्ोजनाहरूको तजुिमा, आवर्िक अनगुमन तथा मूपर्ाङ्कन प्रर्तवेदनहरूको अभाविे षवगतमा 
भएका उपिस्धि तथा कमी कमजोरीहरूिाई केिाउन र्नकै कठठन भएको छ । राषिर् रूपमा आवर्िक 
र्ोजनाको एउटै नीर्तगत आिार हनु े भएकोिे पर्न बर्िगाि गाउँपार्िकाको आर्थिक, सामास्जक, गररबी, 
पूवाििारको षवस्शिता अनरुूपको नीर्त र सो अनसुारका कार्ि र्ोजना षवगतमा बन्न सकेनन ्। र्सको प्रथम 
प्राथर्मकताको रूपमा छररएर रहेका त्र्ाङ्कको सङ्किन तिुनात्मक षवश्लशेण, सोही अनसुार राषिर् नीर्त र 
आवर्िक र्ोजनासँग तािमेि हनुेगरी बर्िगाि गाउँपार्िकाको समग्र षवकास नीर्तका आिारहरू तर् गनुि रहेको 
छ । 

सानो र र्बकट भगूोि, सो र्भर छररएर रहेका बथतीहरू, कृषर्मा आिाररत परम्परागत जीषवकोपाजिन 
पिर्त, बाषहरी दरु्नर्ासँग उत्पादकको सम्पकि को अभाव, अस्शक्षा, बेरोजगारी, गररबी, खाद्यान्न अभाव र सामास्जक 
कुरीर्तहरूको कारणिे बर्िगाि गाउँपार्िका षपछर्िएको क्षेरको रूपमा पररस्चत छ । मौसममा आिाररत कृषर् 
उत्पादन, पर्िटन, ऊजाि र षवप्ररे्ण र्स गाउँपार्िकाको समग्र अथितन्रको मखु्र् आर्ाम हनु ्।  

राज्र्का र्नदेशक र्सिान्तका आिारमा गाउँपार्िकािे गने षवकासका र्ोजनाहरूिाई केस्न्रत गनि 
वाञ्छनीर् देस्खएकािे बर्िगाि गाउँपार्िकाको आवर्िक र्ोजना तर्ार पाररएको हो । 
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१.२ सन्दभि 
संवैिार्नक व्र्वथथा अनसुार थथाषपत संर्ीर्ताको ममि थवरूप संर्ीर् सरकार, ७ प्रदेश सरकार र ७५३ 

थथानीर् सरकारहरू  सामास्जक-आर्थिक षवकास र सशुासन कार्म गनि पूणिरूपमा थवतन्र छन ्। राज्र्िे 
र्नमािण गने षवकासका कार्िक्रमिे सीमान्तकृत समदुार्िाई मूििारमा पर्ाउन,ु ठदगो आर्थिक षवकास हार्सि 
गनुि, वातावरणीर् सन्तिुन कार्म गनुि र नागररक सरुक्षामा थथानीर् सरकारिाई स्जम्मेवार हनु प्ररेरत गदै समग्र 
रािको समषृि हार्सि गने िक्ष्र् सषहतका कार्िक्रमिाई प्राथर्मकता प्रदान गरेको छ । संषविानिे संर्ीर् 
शासन प्रणािी अन्तगित तीनै तहका सरकारको आ-आफ्ना थवार्त्त र साझा अर्िकार क्षेरहरूको थपि व्र्वथथा 
गरेको छ जस अनसुार गाउँपार्िकािे आफ्नो षवकास र समषृिकोिार्ग संर्ीर् र प्रदेश सरकारसँग समन्वर् 
गदै, थथानीर् सरकारको अन्तर्निषहत अर्िकारको प्रर्ोग गनि थवतन्र छ ।  

राज्र्को र्नदेशक र्सिान्तका आिारमा सरकारिे र्नमािण गरेको आवर्िक र्ोजना, नीर्त तथा 
कार्िक्रमहरू समाजवाद उन्मखु अथितन्र थथापनाथि केस्न्रत रहेका छन ्। जस अनसुार र्नजी, सहकारी र 
साविजर्नक तीनखम्वे अथिनीर्तिाई राषिर् षवकासको कार्िठदशाका रूपमा ग्रहण गरेको छ । साथै ठदगो षवकास 
र सामास्जक न्र्ार्को आिारमा समषृि हार्सि गने िक्ष्र् रास्खएको छ । संषविान र्भर रहेर काननु तथा 
नीर्तको र्नमािण, आर्थिक स्रोतको व्र्वथथा, थथानीर् आवश्र्कता अनरुूपका षवकास र्ोजना तजुिमा गने अर्िकार 
राख्दछ । र्सै सन्दभिमा बर्िगाि गाउँपार्िकाको आवर्िक र्ोजना तजुिमा गररएको हो । र्स र्ोजनािे 
गाउँपार्िकाको आवर्िक िक्ष्र्, षवकासका सोच, रणनीर्तक तथा कार्िनीर्तक ठदशा र क्षेरगत षवकास र्ोजना 
पषहचान गरेको छ ।  
१.३ सामास्जक आर्थिक प्रणािीमा आएको पररवतिन 

एकाइसौं सताधदीमा षवश्वव्र्ापी रूपमा आएको आर्थिक सामास्जक पररवतिनबाट र्सिो नेपाि मार प्रभाषवत 
नभई नेपािका साना ठूिा सहर तथा वथती समेत प्रभाषवत हनु ुथवाभाषवक हो । रोजगारीकोिार्ग हनुे आप्रवासन, 
खपुिा र प्रर्तथपिाित्मक बजार व्र्वथथािे श्रम र अथितन्रको सम्बन्िमा नर्ा ँपररभार्ा गनुिपने अवथथा छ । 
शैस्क्षक अवसर एवम ्सूचना र प्रषवर्िमा भएको प्रगर्तिे र्नवािहमखुी कृषर् प्रणािी िराशार्ी भएको र गैरकृषर् 
क्षेरतफि  नागररकको आकर्िण र चासो बिेको देस्खन्छ । 

र्नवािहमूखी कृषर्बाट जनशस्ि षवथथाषपत हुँदै जान,ु आर् आजिनकािार्ग व्र्वसाषर्क कृषर् तथा अन्र् 
क्षेरमा िगानी गनि आकर्िण हनु ुर षवप्ररे्णमा पाररवाररक अथिव्र्वथथा आस्श्रत हनुिेु थपि रूपमा अथि-राजनीर्तक 
पररवतिन आएको देखाउँछ । अथि-राजनीर्तक पररवतिन, आन्तररक बसाइँसराइबाट भएका अन्तर-र्िुन र भौर्तक 
पूवाििारहरूमा भएका प्रगर्तिे र्सिो नेपाि सषहत बर्िगाि गाउँपार्िकाको सामास्जक अवथथा उन्नत र सषहष्णतुा 
तफि  अग्रसर रहेको देस्खन्छ । 

नेपािमा सेवा प्रदार्क र्नकार्हरूमा सशुासनर्िु नीर्त, कार्ि प्रणािी र व्र्वहार प्रर्त नागररकको 
सन्तषुि राम्रो रहेको देस्खदैँन । नेपाििे िामो समर्सम्म गरेको केस्न्रकृत एकात्मक राज्र् व्र्वथथाको 
अभ्र्ासबाट संर्ीर्ता तफि को अभ्र्ासको संक्रमणकािीन र्ोजना तथा थथार्ीत्व तफि को दीर्िकािीन र्ोजना 
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अर्नवार्ि रहेको छ । र्स महत्त्वपूणि तथा चनुौती र अवसरपूणि क्षणमा बन्न िागेको र्स र्ोजनािे सेवा प्रदार्क 
र्नकार् तथा समग्रमा साविजर्नक शासन प्रषक्रर्ामा सशुासनका षवषवि पक्षको संथथागत षवकासमा महत्त्वपूणि 
र्ोगदान पगु्न ेषवश्वास गररएको छ । 
१.४ राषिर् षवकासको कार्िठदशा 

हािको सन्दभिमा राज्र्िे िस्क्षत गरेको राषिर् षवकासका प्रर्ासहरू समाजवादी अविारणाका आिारमा 
तर् गनि खोजेको पाइन्छ । र्नजी, सहकारी र साविजर्नक क्षेरको संिग्नता रहने तीन खम्वे अथिनीर्तिाई 
राषिर् षवकासको कार्िठदशाका रूपमा ग्रहण गररएको छ । राज्र्िे र्नमािण गने कार्िक्रम माफि त षवकासका 
मूिप्रवाहबाट षवमखु समदुार्िाई मिुिारमा पर्ाउन,ु ठदगो आर्थिक षवकास, वातावरणीर् सन्तिुन र 
नागररककािार्ग सरुक्षाजाि र्नमािण गनुि जथता षक्रर्ाकिापहरूिाई प्राथर्मकतामा रास्खएको पाइन्छ ।  

षवश्व अथितन्रको र्नणािर्क भरू्मकामा उदर्मान हाम्रा र्छमेकी रािहरू भारत र चीन दबैुसँग समदरुीमा 
आर्थिक तथा राजनीर्तक सम्बन्ि कार्म गदै भौर्तक पूवाििार, रेि तथा सिक सञ्जािको षवथतार र औद्योर्गक 
िगानी र्भत्र्र्ाएर अथितन्रको नर्ा ँर ठदगो जग बसापन ेउपर्िु अवसर देखा परेको छ । र्सिे रोजगारी र 
जीषवकोपाजिनकािार्ग षवदेस्शएका र्वुािाई देश र्भरै रोजगारी र आर्थिक समषृिका कार्िक्रममा संिग्न गराउन े
अवसर प्राप्त हनुेछ । गणुथतरर्िु स्शक्षा र थवाथ्र् सेवाको षवकास, व्र्वसाषर्क र बजारमखुी कृषर् व्र्वसार्, 
साँथकृर्तक र पर्ािवरणीर् पर्िटन व्र्वसार्को प्रवििन, जिस्रोत, खर्नज र वन तथा जिीबटुीको समसु्च्चत 
उत्पादन गरी अन्तरािषिर् बजारबाट िाभ र्िन ेरणनीर्त राज्र्िे र्िन सक्ने अवथथा षवद्यमान छ । 
१.५ उद्दशे्र् 

बर्िगाि गाउँपार्िकाको समग्र सामास्जक, आर्थिक तथा पूवाििार षवकासकािार्ग क्षेरगत आवर्िक 
र्ोजना तर्ार गनुि । 
१.६ सीर्मतता 

बर्िगाि गाउँपार्िकाको समग्र सामास्जक आर्थिक षवकासकािार्ग क्षेरगत आवर्िक र्ोजना नेपािको 
संषविान जारी भई संषविानिे र्नठदिि गरेको संर्ीर् थवरूप अनरुूप संर्, प्रदेश र थथानीर् सरकार गठन भएर 
देश षवकासको क्रममा समग्र राि नीर्त र्नमािण तथा भषवष्र्को कार्िठदशा र्निािरण गनि जषुटरहेको अवथथामा 
तर्ार गररएको छ ।  भौगोर्िक र्बकटताका कारण सबै क्षेरको थथिगत अविोकनमा समथर्ा भएको तथा 
आिार त्र्ाङ्कको अभावमा र्ोजना तजुिमा गदाि केही कठठनाइ अनभुव गररएको र्थर्ो । क्षेरगत नीर्त तथा 
षवर्र्गत षवकास र्ोजना सीर्मत बजेट र छोटो समर्का बीच तर्ार गनुि आफैमा चनुौतीपूणि रहेको र्थर्ो ।  
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पररच्छेद दईुः बर्िगाि गाउँपार्िकाको सामास्जक आर्थिक अवथथा 
बाग्िङु स्जपिाको मध्र् भागमा अवस्थथत बर्िगाि गाउँपार्िका जनसङ्खख्र्ाका षहसाबमा स्जपिाको 

सबैभन्दा ठुिो गाउँपार्िका हो । समरु सतहबाट ७३२ र्मटर देस्ख ३४४२ र्मटर सम्म उचाइ रहेको र्ो 
गाउँपार्िकािे कुि १७८.६७ वगि षक.र्म. क्षेरफि ओगटेको छ । साषवकका सातवटा गाषवसहरू 
(दगान्तिुाँिा, र्ससाखानी, जिजिा, ग्वार्िचौर, भीमर्गठे, रणर्सं षकटेनी र दर्ििङ) र्मिेर बनेको बर्िगाि 
गाउँपार्िका १० वटा विामा र्बभास्जत छ । पूविमा गिकोट नगरपार्िका, उत्तरमा ताराखोिा गा.पा. तथा 
गिकोट न.पा., पस्श्चममा तमान खोिा गा.पा. तथा र्नसीखोिा गा.पा. र दस्क्षणमा गपुमी स्जपिाका मरु्सकोट 
नपा तथा मार्िका गा.पा. सगँ र्स पार्िकाको र्समाना जोर्िएको छ । 

स्चर 1: बर्िगािका महत्त्वपूणि थथिहरू सषहतको स्जआइएस नक्सा 
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र्स गाउँपार्िकामा १८ सदथर्ीर् कार्िपार्िका र ५४ सदथर्ीर् गाउँ सभा रहेको छ । कुि 
जनसङ्खख्र्ाको आिा भन्दा बिी मगर समदुार्को बसोबास रहेको र्स गा.पा. मा कामी १६ प्रर्तशत, क्षेरी ११ 
प्रर्तशत, ब्राह्मण ९ प्रर्तशत, दमाई ४ प्रर्तशत र कुमाि २.५ प्रर्तशत बसोबास गने मखु्र् जातजार्त हनु ्भन े
गरुुि, सन्र्ासी, नेवार, छन्त्र्ाि, साकी, थकािी, ठकुरी, र्ती िगार्तका जातजार्तको पर्न र्हा ँबसोबास 
रहेको छ (बर्िगाि गा.पा.को वथतगुत षववरण,  २०७५) ।  

न्र्ानो समशीतोष्ण हावापानी महाभारत पवितको १,२०० देस्ख २,१०० र्मटर सम्मको उचाइमा पाइन े
र्हाँको हावापानीमा ग्रीष्म र्ाममा न्र्ानो हनु्छ भन ेस्शस्शरमा बिी ठण्िा हनु्छ । गषृ्म ऋतमुा तापक्रम २४ 
देस्ख ३० र्िग्री सेस्न्टग्रिेसम्म पगु्छ भन ेषहउँदमा ० र्िग्री से. सम्म ओर्ििन्छ । र्ो हावापानी भएको क्षेरमा 
मौसमी समशीतोष्ण पतझर वन पाइन्छ । षहउँदमा पात झने हनुािे र्थतो वनिाई मौसमी पतझर वन भर्नन्छ। 
साि, सपिा, चाँप, कटुस, ओखर, उत्तीस आठद रूखहरू पाइन्छन ्भने मगृ, थर्ाि, बदेँि, हररण, स्चतवुा, 
बाँदर, दमु्सी जथता जनावरका साथै षवषवि प्रजार्तका पन्छीहरू र्स क्षेरमा पाइन्छन ्। त्र्सैगरी र्हाँको 
महाभारत पवित शङृ्खिा अन्तगितको २,१०० देस्ख ३,३५० र्मटर सम्मको उचाइमा ठण्िा समशीतोष्ण हावापानी 
पाइन्छ र र्थतो हावापानीमा ग्रीष्म ऋतमुा न्र्ानो हनु्छ भने षहउँदमा र्नकै जािो हनु्छ । कोणिारी वन (सपिा, 
कटुस प्रार्शः चचु्चो परेका रूखहरू) र्स हावापानीको षवशेर्ता हो । 

कररब ५७ प्रर्तशत भभूाग वनिे ओगटेको र्स बर्िगाि गा.पा.का बार्सन्दाहरूको जीषवकोपाजिनको 
मखु्र् स्रोत कृषर् तथा पशपुािन रहेको भए तापर्न वैदेस्शक रोजगारीिे र्हाँका मार्नसको आर्स्रोतमा टेवा 
परु्ािएको छ । दश वटै विाहरू सिक सञ्जािमा आवि भैसकेको भए तापर्न केही विाहरूमा वर्ाि र्ाममा 
र्ातार्ात तथा िुवानीका सािनहरू सञ्चािन हनु सक्दैनन ्। 
२.१ भौगोर्िक षवभाजन 

नेपािको भौगोर्िक षवभाजनिाई षहमाि, पहाि र तराई गरी मखु्र् तीन भागमा बाँर्िएको छ भने र्स 
गा.पा.मा पहािी क्षेर मार रहेको छ । तराई तथा षहमािी क्षेर र्स गा.पा.मा षवद्यमान छैन । र्स बर्िगाि 
गा.पा.को िरातिीर् थवरूपिाई उचाइको आिारमा पहािी ईिाकाको रूपमा पररभाषर्त गनि सषकन्छ षकनषक 
र्हा ँशत-प्रर्तशत भभूाग पहािी क्षेरमा अवस्थथत छ । र्हाँ पहािको फेदीिे िगभग एक चौथाइ (२३.५ 
प्रर्तशत) भाग ओगटेको छ । उच्च पहािी भ–ूभागिे िगभग ३.३४ प्रर्तशत क्षेरफि मार ओगटेको छ ।  
तार्िका 1: बर्िगाि गाउँपार्िकाको िरातिीर् थवरुप अनसुार भौगोर्िक षवभाजन 
क्र.सं. भौगोर्िक षवभाजन उचाइ (र्म.) क्षरेफि (वगि  षक.र्म.) प्रर्तशत 

1 पहािको फेदी  732-1500 42.62 23.85 

2 पहािी (महाभारत र होचा पवित) 1500-2000 62.80 35.15 

3 मध्र्-पहािी (तपिो िेक) 2000-2500 47.14 26.38 

4 पहािी िेक 2500-3000 20.15 11.28 

5 उच्च पहािी 3000-3500 5.96 3.34 

जम्मा 178.67 100.00 
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२.२ हावापानी 
गाउँपार्िका समरुी सतहबाट ७३२ र्म. देस्ख ३५०० र्म. सम्मको उचाइमा अवस्थथत रहेको छ । 

अर्िकांश क्षेरमा चट्टानी पहाि र र्भरािो भबूनौट रहेको छ । र्स क्षरेको गषृ्मकािीन औसत तापक्रम २० 
देस्ख ४० र्िग्री सेस्न्टग्रिे र शीतकािीन औसत तापक्रम २ देस्ख २५ र्िग्री सेस्न्टग्रिे सम्म रहेको छ भन े
वाषर्िक सरदर १५३० र्मर्िर्मटर पानी पने गदिछ । 

२.३ र्भरािोपन  

पहािी िरातिमा र्भरािोपनको मापनको ज्र्ादै ठुिो महत्त्व हनु्छ । षवर्भन्न र्ोजनाको कार्ािन्वर्न वा अन्र् 
मानवीर् षक्रर्ाकिापमा र्भरािोपनको र्नर्न्रण रहन्छ ।गाउँपार्िकाको सम्पूणि क्षेरिाई र्भरािोपनका आिारमा 
५ भागमा बाँर्िएको छ ।र्स गाउँपार्िकामा समथर भभूाग एकदमै न्रू्न जम्मा ०.४६ प्रर्तशत मार रहेको 
छ भने ५ – १५ र्िग्री र्भरािोपन भएको क्षेर ५.०२ प्रर्तशत तथा १५ – २५ र्िग्री र्भरािोपन भएको क्षेर 
१५.९० प्रर्तशत रहेको छ जहाँ खेतीपाती र बथतीको सम्भावना रहन्छ । 

स्चर 2: बर्िगाि गाउँपार्िकाको िरातिीर् थवरुप अनसुार भौगोर्िक षवभाजनको स्जआइएस नक्सा  
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र्स गा.पा.मा सबैभन्दा बिी ३५ र्िग्री भन्दा मार्थको (४६.०४ प्रर्तशत) र्भरािोपन भएको भभूागिे 
ओगटेको छ । त्र्सैगरी २५ –३५ र्िग्री र्भरािोपन भएको के्षरिे कररब ३२.५६ प्रर्तशत भभूाग ओगटेको 
छ । र्स क्षेरमा मानव षक्रर्ाकिापहरू अत्र्न्त न्रू्न भएको पाइन्छ । 

तार्िका 2: िरातिीर् र्भरािोपनको स्थथर्त 
र्भरािोपन (र्िग्रीमा)  क्षरेफि (वगि  षक.र्म.) प्रर्तशत 

समथर (५ भन्दा कम) 0.83 0.463 

५-१५  8.98 5.027 

१५-२५ 28.41 15.903 

२५-३५ 58.18 32.560 

३५ र सो भन्दा बिी 82.27 46.046 

जम्मा 178.67 100.000 

२.४ पाखाको मोहोिा 
गाउँपार्िकाको भ–ूभाग पहािी क्षेरमा फैर्िएको छ । र्ी िरातिीर् थवरूप वा पाखाको मोहोिाको 

पर्न षवकास र्नमािण तथा र्ोजना तजुिमा गदाि षवशेर् ध्र्ान ठदइनपुछि । थथिरूपको Orientation को आिारमा 

स्चर 3: बर्िगाि गाउँपार्िकाको र्भरािोपनाको स्जआइएस नक्सा 
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Aspect िाई र्नम्न तहमा वगीकरण गरी तार्िकामा प्रथततु गररएको छ । गाउँपार्िकाको बनौट अनसुार 
उत्तर मोहिाको भभूाग ९.६६ प्रर्तशत, उत्तर पूवि मोहिािे ८.२४ प्रर्तशत, पूवि मोहिािे ९.१२ प्रर्तशत, 
दस्क्षण पूवि मोहिािे १४.५८ प्रर्तशत, दस्क्षण मोहिािे १९.४७ प्रर्तशत, दस्क्षण पस्श्चम मोहिािे १९.५६ 
प्रर्तशत, पस्श्चम मोहिािे ९.८२ प्रर्तशत छ भने उत्तर पस्श्चम मोहिाको भभूाग ९.५४ प्रर्तशत छ । त्र्थतै 
समथर भभूाग ०.०१ प्रर्तशत मारै रहेको छ । पाखाको मोहिािे कृषर्, बसोबास, पशपुािन, उद्योग िगार्त 
षवर्भन्न षक्रर्ाकिापमा प्रभाव पारेको हनु्छ । कृषर्, उद्योग र बसोबासकोिार्ग पूवी तथा दस्क्षणी मोहिा उपर्िु 
हनु्छ । 

तार्िका 3: गाउँपार्िकाको पाखाको मोहोिा 
मोहोिा  क्षरेफि (वगि  षक.र्म.)  प्रर्तशत 

समथर क्षेर ०.01 0.01 

उत्तर 17.26 9.66 

उत्तर पूवि 14.73 8.24 

पूवि 16.3 9.12 

दस्क्षण पूवि 26.05 14.58 

दस्क्षण 34.79 19.47 

स्चर 4: गाउँपार्िकाको पाखाको मोहोिाको स्जआइएस नक्सा 
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दस्क्षण पस्श्चम 34.94 19.56 

पस्श्चम 17.55 9.82 

उत्तर पस्श्चम 17.4 9.54 

जम्मा 178.67 100 

२.५ भौगर्भिक अवथथा 
र्स गा.पा. को भौगर्भिक संरचना हेने हो भने पहािी र षहमािी क्षरे गरी २ तहमा षवभाजन गनि 

सषकन्छ । र्हाँको भौगर्भिक बनौट अनसुार Nawakot Group, Kuncha Group र Paleozoic Tibetan 
Sedimentary गरी मखु्र् तीन प्रकारका चट्टानी भभूागिे ओगटेको छ । र्हा ँपाइन ेचट्टानहरूमा मखु्र् रूपमा 
Gneiss, Slate, Shale, Granite, Limestone, Marble, Schist आठद षकर्समका परे र पररवर्तित 
चट्टानहरू पाइन्छन ्। 
२.६ भ-ूउपर्ोग 

बर्िगाि गा.पा.को कुि क्षेरफिको ५६.८३ प्रर्तशत भाग जिि, ३३.६० प्रर्तशत भाग कृषर् भरू्म, 
५.१२ प्रर्तशत भाग बटु्यान, १.२४ प्रर्तशत भाग नदी तथा कटान क्षेर, ०.८२ प्रर्तशत भाग चट्टान र २.३८ 
प्रर्तशत भाग र्ाँसे मैदानकािार्ग उपर्ोग भएको देस्खन्छ । र्स गा. पा. मा उपिधि कृषर् भरू्म समग्र देश र 
गण्िकी प्रदेशको तिुनामा औसत रहेको देस्खन्छ भन ेबाँझो जर्मन र चट्टानी भभूाग र र्ाँसे मैदान समग्र देश, 
बाग्िङु स्जपिा र गण्िकी प्रदेशको तिुनामा कम रहेको देस्खन्छ । बर्िगािमा रहेको वनजिि क्षरे भन े
बाग्िङु स्जपिा, गण्िकी प्रदेश र समग्र देशको तिुनामा बिी रहेको मान्न सषकन्छ । 
तार्िका 4: बर्िगाि गा.पा. को विागत भउूपर्ोगको अवथथा 

विा 
खेती 
क्षरे 

जिि 
क्षरे 

चरन 
क्षरे 

नदी तथा 
कटान क्षरे 

चट्टान 
क्षरे 

वटु्यान 
क्षरे 

जम्मा क्षरेफि (वगि  
षक.र्म.) 

विा नं. १ 5.51 5.53 0.02 0.07 0.08 1.12 12.34 

प्रर्तशत 44.69 44.83 0.17 0.54 0.67 9.11 100 

विा नं. २ 3.92 2.00 0.16 0.29 - 0.56 6.93 

प्रर्तशत 56.55 28.89 2.35 4.15 0.00 8.06 100 

विा नं. ३ 4.73 13.17 0.27 0.12 0.08 0.50 18.86 

प्रर्तशत 25.07 69.83 1.42 0.64 0.40 2.64 100 

विा नं. ४ 6.64 9.42 1.20 0.09 0.47 0.39 18.20 

प्रर्तशत 36.47 51.75 6.62 0.49 2.56 2.12 100.00 

विा नं. ५ 9.12 12.88 0.19 0.35 0.09 0.85 23.47 

प्रर्तशत 38.85 54.89 0.81 1.47 0.36 3.62 100 

विा नं. ६ 2.86 3.60 0.79 0.32 0.14 0.63 8.34 

प्रर्तशत 34.28 43.15 9.51 3.79 1.69 7.57 100 

विा नं. ७ 7.35 14.06 0.60 0.33 0.10 2.10 24.53 
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प्रर्तशत 29.98 57.31 2.43 1.33 0.40 8.55 100 

विा नं. ८ 5.73 29.76 0.68 0.41 0.47 1.84 38.89 

प्रर्तशत 14.73 76.52 1.75 1.04 1.22 4.74 100 

विा नं. ९ 7.55 5.52 0.28 0.22 - 0.18 13.74 

प्रर्तशत 54.95 40.17 2.00 1.59 - 1.30 100 

विानं. १० 6.47 5.71 0.10 0.07 0.04 0.98 13.36 

प्रर्तशत 48.42 42.75 0.71 0.52 0.28 7.31 100 

जम्मा 60.07 101.61 4.25 2.21 1.46 9.16 178.76 

प्रर्तशत 33.60 56.83 2.38 1.24 0.82 5.12 100 
 

 

 

 

२.७ वन तथा वन्र्जन्त ु

स्चर 5: बर्िगाि गाउँपार्िकाको विागत भउूपर्ोगको अवथथाको स्जआइएस नक्सा 
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बर्िगाि गाउँपार्िकामा सपिा, मौवा, स्चिाउन,े उस्त्तस, स्खरो, टुनी, र्समि, खसू्र, ओखर, िािीगरुाँस, 
बाँझ, भोजपर, आठद रुखका प्रजातीहरू पाइन्छन।्त्र्थतै गाउँपार्िकामा पाइन ेमखु्र् गैर काष्ठ पैदावारहरूमा 
िोिा, षटमरु, अपिो, पार्णबेद, सतवुा, गच्छाच्र्ाउ, स्चराइतो, षवर्, सनुगाभा, िप्सी, अर्म्रसो, िौठ सपिा, 
वनतरुि, पाँचऔिें, कुररिो, तेज पात, दािस्चनी आठद हनु ्। 

गाउँपार्िका क्षरेमा पाइन ेजीवजन्तहुरूमा रातो बाँदर, वदेँि, वन षवरािो, िोखके, दमु्सी, थर्ाि, 
मिसाप्रो, रतवुा मगृ आठद रहेका छन ्। पन्छीहरूमा मनुाि, िामपछेु्र, कार्िज, षफथटो, कोइिी, स्चबे, काग, 
न्र्ाउिी, रुपी, मिेवा, चाखँरुा, पेवोरा, गौंथिी आठद पाइन्छन ्। 
२.८ नदी तथा ताि तिैर्ा 

 
स्चर 6: बर्िगाि गाउँपार्िकाको नदीहरूको स्जआइएस नक्सा 
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बर्िगाि गाउँपार्िकामा बग्न ेसबैभन्दा ठुिो बर्िगाि नदीमा र्मर्सन आइपगु्न ेदर्ििङ खोिा,  बाथकोट 
खोिा, भीम खोिा, रनर्सं खोिा, भेर्िखोर खोिा, सखु खोिा, दाँग खोिा, खहरे खोिा, बगर खोिा, िस्धि 
खोिा, बसुनु्दे खोिा, साउन ेखोिा, जोरे खोिा, हािी खोिा आठद रहेका छन ्। र्स पार्िकामा ताि तिैर्ाका 
नाममा विा नं. ५ को कररब २६०० र्मटर उचाइमा रहेको केसे पोखरी तथा अन्िाअन्िी ताि पर्िटकीर् तथा 
िार्मिक रूपमा प्रख्र्ात छन ्। 
२.९ कृषर् 

र्स बर्िगाि गाउँपार्िकामा पर्न र्नबािहमखुी खेती प्रणािी परम्परादेस्ख चर्िआएको छ । र्हाँका प्रमखु 
उत्पादनमा मकै, गह,ु कोदो, र्समी, भटमास, फापर र िान बािीहरू हनु ्। र्स गाउँपार्िकाको कुि क्षेरफि 
कररब १७८.६७ वगि षक.र्म. मध्रे् खेतीर्ोग्र् जर्मनको क्षेरफि अन्दाजी २१ प्रर्तशत रहेकोमा त्र्सको 
२०.६ प्रर्तशत र्संचाइर्िु खेत तथा ७९.४ प्रर्तशत पाखो जर्मन रहेको छ । र्स गाउँपार्िकामा प्रशथत 
चरन क्षेर भएकोिे गाई, भैंसी, भेिा, बाख्रा र बिुर तथा हाँस, कुखरुा जथता पशपुन्छी पािनको सम्भावना 
रहेको देस्खन्छ । सनु्तिा, कागती, षकवी, आरुबखिा र र्नववुा पर्न र्हाँका प्रमखु फिफूिबािीहरू हनु ्। 
र्स गाउँपार्िकामा २७ वटा पशपुािन समूह, ४ वटा व्र्वसार्ीक पश ुफामि, ९ वटा कुखरुा पािन फामि तथा 
५ वटा बिुर पािन फामि सञ्चािनमा रहेकाछन ् भन े५ वटा कृषर् तथा पश ुऔर्िी पसिहरू रहेकाछन ्
(बर्िगाि गा.पा. को वथतगुत षववरण, २०७५)। 

२.१० स्शक्षा 
बर्िगाि गाउँपार्िका र र्हाकँा नागररकको सामास्जक तथा आर्थिक षवकास गनि स्शक्षाको षवकासिाई 

आत्मसात गरी अगार्ि बढ्नपुने आवश्र्क रहेको छ । गाउँपार्िका र्भर ४२ प्रा.षव., १२ र्न.मा.षव., ९ 
मा.षव. तथा ५ उ.मा.षव. गरी जम्मा ६८ षवद्यािर्हरू रहेका छन ्जहा ँकुि ५६० स्शक्षकहरू कार्िरत छन ्
भने ९५९७ षवद्याथीहरू अध्र्र्नरत छन ्। त्र्सैगरी ६४ वटा वािषवकास केन्र पर्न रहेका छन ्। बर्िगाि 
गाउँपार्िका र्भरका पाँच वर्ि भन्दा मार्थका कुि ७४८२ (७१.२२%) व्र्स्िहरू साक्षर रहेका र्थए । 
सबैभन्दा बिी साक्षर विा नं. १ र २ मा (७८.३%) छन ्भने सबैभन्दा कम साक्षर विा नं. ९ र १० मा 
(६०%) रहेको देस्खन्छ । त्र्सैगरी र्स गाउँपार्िकामा षपएचिी गरेका ७ जना, एमफीि गरेका ५ जना 
थनातकोत्तर गरेका १४३ जना, थनातक गरेका ९४० जना तथा प्रमाणपर तह उत्तीणि गरेका २८४६ जना 
रहेका छन ्। प्राषवर्िक स्शक्षा तफि का दक्ष जनशस्ि मध्रे् स्चषकत्सा क्षेरमा २२ जना, इन्जीर्नर्ररङ क्षेरमा 
१७ जना कृषर् क्षेरमा ४ जना, वन क्षरेमा ३ जना र पश ुक्षेरमा ३ जना गरी जम्मा ४९ जना रहेका छन ्
। षवर्भन्न क्षेर र थतरमा तार्िम र्िएका ९४५ जना सबै भन्दा िेरै र्सिाइकटाइ तथा उद्यमशीि तार्िम 
रहेका छन ्तर कृषर्, इन्जीर्नर्ररङ, वन तथा पशषुवज्ञानका क्षेरमा र्नकै न्र्नु रहेका छन ्(बर्िगाि गा.पा. को 
वथतगुत षववरण, २०७५) । 
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२.११ थवाथ्र् तथा पोर्ण 

थवाथ्र्सेवा र सषुविाको षहसाबिे बर्िगाि गाउँपार्िका औसत अवथथामा रहेको देस्खन्छ । र्सको 
विा नम्बर १ र २ कोिार्ग दगात ुंिाँिामा एक सामदुाषर्क थवाथ्र् चौकी रहेको छ भने विा नम्बर ३ को 
र्ससाखानीमा १, विा नम्बर ४ को जिजिामा १ थवाथ्र् चौकी रहेको छ । र्सैगरी सार्बकको ग्वार्िचौर 
गा.षव.स हाि र्स गाउँपार्िकाको विा नम्बर ५ मा १ वटा थवाथ्र् चौकी र एक सामदुाषर्क थवाथ्र् इकाई 
रहेका छन ्भन ेविा नम्बर ६ र ७ को िार्ग भीमर्गठेमा १ वटा थवाथ्र् चौकी र १ सामदुाषर्क थवाथ्र् 
इकाई रहेका छन ्। विा नम्बर ८ मा रणर्सं षकटेनीमा १ र विा नम्बर ९ र १० कोिार्ग दर्ििङमा १ गरी 
जम्मा ७ वटा थवाथ्र् चौकीहरू र ३ वटा आिारभतु थवाथ्र् सेवा केन्र रहेको अवथथा देस्खन्छ । उपरोि 
7 थवाथ्र् चौकीहरू र ३ आिारभतु थवाथ्र् सेवा केन्रमा हाि ४५ जना थवाथ्र्कमीहरू कार्िरत रहेका 
छन ्भन े२८ वटा र्नजी स्क्िर्नकहरू समेत सञ्चािनमा छन ्जहा ँ३६ जना थवाथ्र्कमी रहेका छन ्। र्स 
पार्िकामा १ र्नजी पोर्िस्क्िर्नक रहेको छ । 

र्सै गरी विा नम्बर १ मा नर्ाँ सषुविा सम्पन्न थवाथ्र् चौकी भवन र्नमािणको अस्न्तम चरणमा छ 
भने विा नम्बर २ मा थवाथ्र् चौकी नभए तापर्न १ आिारभतु थवाथ्र् सेवा केन्र रहेको छ । विा नम्बर 
३ मा १ थवाथ्र् चौकीको साथै १ सामदुाषर्क थवाथ्र् इकाई र १ खोपकेन्र समेत रहेको छ । र्सैगरी ४ 
नं. विामा थवाथ्र् चौकी, बर्थिङ् सेन्टरको साथै थप सामदुाषर्क थवाथ्र् इकाईको नर्ा ँभवन र्नमािणको प्रषक्रर्ा 
शरुु भइरहेको छ । र्स पार्िकाको विा नं. ५ भने अन्र् विाको तिुनामा अर्ि बिी सषुविा सम्पन्न देस्खन्छ। 
र्स विामा थवाथ्र् चौकीको अिावा १५ बेि क्षमताको अथपतािकोिार्ग जग्गा व्र्वथथापन समेत भइसकेको 
छ भने भवन र्नमािण प्रषक्रर्ा पर्न शरुु गररएको छ । र्स विामा बर्थिङ् सेन्टर र थवाथ्र् इकाई समेत रहेको 
छ भन े६ नं. विामा एउटा सामदुाषर्क थवाथ्र् इकाई मार रहेको छ । र्स पार्िकाको ७ नं. विामा एउटा 
थवाथ्र् चौकी रहेको छ जनु भौर्तक सषुविाको षहसाबिे कमजोर अवथथामा छ । विा नं. ८ मा भन े
तिुनात्मक रूपमा कम सषुविा भएको थवाथ्र् चौकी र बर्थिङ् सेन्टर समेत छ । विा नं. ९ को दर्ििङखोिामा 
थवाथ्र् चौकी छ भने र्सै विामा अको बर्थिङ् सेन्टर सञ्चािनमा रहेको छ । र्स पार्िकाको विा नं. १० 
मा एक सामदुाषर्क थवाथ्र् इकाई मार रहेको छ भन ेआवश्र्क जनशस्ि र और्िीको कमीिे सेवा प्रवाह 
सन्तोर्जनक अवथथामा हनु सकेको छैन । 
२.१२ पूवाििार 

बर्िगाि गाउँपार्िकाको पूवाििार षवकासको अवथथा कमजोर रहेको छ । देशको सरकारसँग समेत 
सीर्मत स्रोत सािन भएकोिे पूवाििार षवकासमा छुट्याउन ेगरेको बजेट अपगु देस्खन्छ । तर सिकको कुरा 
गदाि मध्र्-पहािी राजमागििे र्स गाउँपार्िकािाई छोएर गएको छ । फिथवरूप स्जपिा सदरमकुाम बाग्िङु 
र अन्र् थथानसम्म १२ मषहना नै आवत–जावत गनि सम्भव भएको छ । आवश्र्कता अनसुार बजेट तथा 
जनशस्ि नहुँदा र्स क्षरेमा सामदुाषर्क भवन, र्संचाइ, खानेपानी, ऊजाि, सिक, पिु, थवाथ्र् तथा शैस्क्षक 
संथथा िगार्त षवर्भन्न पूवाििार तथा र्ातार्ात षवकासका संरचनाहरूको र्नमािण अत्र्न्त सथुत गर्तमा छ ।  
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गाउँपार्िकामा रहेका सरकारी तथा सामदुाषर्क पूवाििारका संरचनाहरू समेत ममित सम्भारको पखािइमा 
रहेका छन ्। त्र्थतै र्संचाइतफि  र्हा ँषपपिटारी र्संचाइ आर्ोजना,  र्िस्फ्टङ् र्संचाइकोिार्ग बर्िगाि खोिा, 
दरमखोिा र र्गरङ्खदीखोिा,  र्छसफाँट र्संचाइ कुिो,  र्भमखोिा – स्चत्चौर र्संचाइ कुिो,  कुि बाँि – 
षहउँदे र्संचाइ, र्सरिारादेस्ख र्तीटोिसम्म र्संचाइ आठद रहेका छन ् । र्स क्षरेमा गाउँपार्िकाको केही 
विाहरूमा सामदुाषर्क भवनहरू सञ्चािनमा छन ्। र्ी भवनहरू षवर्भन्न संर्-संथथा एवम ्समूहहरूिे आ–
आफनो प्रर्ोजनकोिार्ग उपर्ोग गदै आइरहेका छन ्। विा नं. १ बाहेक नौ वटै विामा कार्ििर्हरू नभएकोिे 
एउटै र्िजाइनमा र्नमािण प्रषक्रर्ा अगार्ि बिाइएको अवथथा छ । भौगोर्िक र्बकटताको कारण र्स क्षरेमा 
ठुिा खेि मैदान तथा कभििहिहरू र्नमािण भएका छैनन ्। र्हा ँसम्म षक फुटबि खेपन ेथतरीर् मैदान समेत 
नभएको अवथथा छ तर स–साना खेि मैदानहरू भने उपिधि छन ्।त्र्सरी नै ५६ वटा झोििुे पिुहरू र 
11 वटा पक्की पिुहरू र्नमािण भइसकेका छन ्। 
२.१३ सूचना तथा सञ्चार 

वतिमान अवथथामा बर्िगाि गाउँपार्िकामा सवि पक्षको रूपमा बर्िगाि २ खबािङमा ‘रेर्िर्ो सारथी 
१०७.४’ रहेको, टेर्िर्भजन तथा थथानीर् पर्रकाका माध्र्मबाट सविसािारणको सञ्चारमा पहुँच षवथतार हुँदै 
गएको छ । त्र्थतै, नेपाि टेर्िकम तथा एनसेिको पहँचु गा. पा. का सबै विाहरूमा रहेको, गा. पा. को 
खबािङ बजारमा दूरसञ्चारको एर्िएसएि तथा षपएसषटएन सर्भिस रहेको, गा. पा. का केही षवद्यािर्मा आइर्सटी 
(ICT) कक्षा सञ्चािन र कम्प्र्टुर कक्षा सञ्चािन भएको, षवद्याथीहरूिाई अर्तररि अध्र्ापन शरुुआत भएको 
आठद राम्रा पक्षहरू रहेकाछन ्।  

त्र्थतै र्स गा. पा. को कमजोर पक्षको रूपमा, गाउँपार्िका र्भरको एक मार एफएम ‘रेर्िर्ो सारथीको 
कभरेज थोरै रहेको, भौगोर्िक र्बकटताको कारण सूचना तथा सञ्चार प्रषवर्िको षवथतारिाई रतुता ठदन समथर्ा 
रहेको, दूरसञ्चार सेवामा सवै नागररकको पहुँच पगु्न नसक्न,ु साविजर्नक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रषवर्िको न्रू्न 
उपर्ोग हनु,ु हिुाक सेवािाई षवषविीकरण गनि नसक्न,ु र्स के्षरसँग सम्बस्न्ित दक्ष जनशस्िको अभाव रहेको, 
जनचेतना तथा सचेतनाको अभाव, सूचना तथा सञ्चारको संरचनागत षवकासका पूवाििारमा कमी, र्वुा जनशस्िको 
पिार्न, केही विाका र्बकट थथानहरूमा मोवाइिको नेटवकि  ज्र्ादै कमजोर, अस्प्टकि फाइबर पगु्न नसकेको, 
षवद्यािर्हरूमा इन्टरनेटको र्नर्र्मत आपूर्तिको अभावमा आइर्सटी कक्षा सञ्चािन गनि वािा भएको आठद रहेका 
छन ्। 
२.१४ खेिकुद 

बर्िगाि गाउँपार्िकामा खेिकुदसँग सम्बस्न्ित पूवाििारहरूको षवकासको क्रम तिुनात्मक रूपमा 
कमजोर रहेको छ । र्स गा. पा. को सबै विामा खेि मैदानका सामान्र् पूवाििारहरू र्नमािण भए तापर्न कर्त 
पर् ठाउँमा र्नमािण हनु ेक्रममा रहेको तथा कर्तपर्मा उपर्िु थथानको खोजी गने प्रषक्रर्ा शरुु भएको, प्रार्: 
षवद्यािर्हरूमा खेि मैदानको व्र्वथथा भए तापर्न आवश्र्कता अनरुूप खेि मैदानको क्षेरफि अपगु रहेको 
तथा खेि मैदानकािार्ग आवश्र्क आिारभतू भौर्तक संरचनाका अभावमा असरुस्क्षत रहेको, हरेक टोिमा र्वुा 
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क्िब गठन भएको भए तापर्न, प्रार्: जसो क्िबहरू दताि हनु बाँकी रहेको साथै क्िबहरूमा भौर्तक सषुविा 
(भवन, खेि मैदान, खेि सामाग्री आठद) को अभाव रहेको, षवर्भन्न थथानहरूमा समर् समर्मा मेिा िगाई 
खेिकुद तथा मनोरञ्जनात्मक षक्रर्ाकिापहरू सञ्चािन हनुे भए तापर्न कुशि व्र्वथथापनको अभावमा अपेस्क्षत 
िाभ प्राप्त हनु सषकरहेको छैन । 

२.१५ ऊजाि 
बर्िगाि गाउँपार्िकामा जिषवद्यतु तथा वैकस्पपक ऊजाि षवकासको प्रचरु सम्भावना रहेको छ । र्स 

गा. पा. मा १४ वटा िर्-ुजिषवद्यतु आर्ोजनाहरू सञ्चािनमा रहेका छन ्। िर्-ुजिषवद्यतु आर्ोजनाबाट मार 
६३० षक. वा. षवद्यतु उत्पादन भई ५८७७ र्रपररवार िाभास्न्वत हनु पगेुका छन ्। कुतखोिा, दर्ििङखोिा, 
िस्धिखोिा, रणर्संखोिा, फोसािखोिा, नरर्संहकुटखोिा, भीमर्ाटखोिा, र्गरङ्खदीखोिा, बर्िगाि नदी िगार्त 
अन्र् खोिानािाहरू जिषवद्यतु उत्पादनकािार्ग उपर्िु क्षेरहरू हनु ्।  

बर्िगाि गाउँपार्िका जिषवद्यतुको अिावा सौर्ि ऊजाि र वार् ुऊजािकोिार्ग पर्न उस्त्तकै सम्भावना 
भएको क्षेर हो । र्हाँका उच्च पहािी समथर भभूागहरूबाट प्रशथत वैकस्पपक ऊजाि उत्पादन गरी गा. पा. 
का साथै समग्र रािकै ऊजाि षवकासमा महत्त्वपूणि र्ोगदान हनु सक्नछे ।  
२.१६ उद्योग,  व्र्ापार तथा रोजगारी 

वतिमान अवथथामा र्स गा.पा.मा राषिर् थतरका ठूिा उद्योग एवम ्कारखानाहरू नभए पर्न थथानीर् 
थतरमा पाइने कच्चा पदाथिहरू र जिीबटुीमा आिाररत उद्योग षवकासको प्रचरु सम्भावना रहेको छ । र्रेि ु
थतरमा उत्पाठदत उत्पादनहरूको बजारीकरणकोिार्ग थथानीर् पार्िकािे खेपने सहजीकरण र समन्वर्कारी 
भरू्मका अर्त महत्त्वपूणि हनु्छ । र्स गाउँपार्िकामा फर्निचर उद्योग, ग्रीि उद्योग, कागज उद्योग, कुटानी 
षपसानी र्मिहरू, र्सिाइ एवम ्बनुाइ उद्योग, होटि एवम ्िजहरू, मेटि उद्योग आठद गरेर ७० वटा षवर्भन्न 
उद्योगहरू षवर्िवत ्रूपमा र्रेि ुतथा साना उद्योग षवकास सर्मर्तमा दताि भएर सञ्चािनमा रहेका छन ्। त्र्सरी 
नै ४७ वटा राइस र्मि, १६ वटा पानी र्ट्ट, १३ वटा फर्निचर, ८ वटा थटेि खानी र ग्रीि उद्योग िगार्तका 
अन्र् षवषवि १५ गरी ९९ वटा उद्योगहरू गणनामा आउने खािका छन ्(बर्िगाि गा.पा.को वथतगुत षववरण, 
२०७५) । 
२.१७ सामास्जक षवकास तथा समावेशीकरण 

बर्िगाि गा.पा.मा मगर जार्तको बाहपुर्ता (५०%) रहेको छ, त्र्सै गरी कुि ३०९०६ जनसङ्खख्र्ामा 
५६.०२% मषहिा रहेका छन ्। ६० वर्ि मार्थका ९.५% रहेका छन ्। त्र्सै गरी ८७३ (२.८२%) अपािता 
भएका व्र्स्िहरू छन ्जस मध्रे् १७२ (१९.७%) िे मार अपािता पररचर् पर प्राप्त गरेका छन ्। मार्सक 
पाररवाररक आम्दानी रु १०, ००० भन्दा कम रहेका र्र पररवार ५२ प्रर्तशत रहेका छन ्। कुि ६२२८ 
र्र पररवार मध्रे् ११६ (१.८६%) र्र पररवार सकुुमबासी रहेका छन ् । पररवार षवषहन तथा श्रर्मक 
बािबार्िकाको सङ्खख्र्ा १८५ रहेको छ । १८ वर्ि मरु्नका षववाषहत र्वुार्वुतीको सङ्खख्र्ा २६०७ रहेको छ 
। बर्िगाि गाउँपार्िका र्भरका पाँच वर्ि भन्दा मार्थका कुि ७४८२ (७१.२२%) व्र्स्िहरू साक्षर रहेका 
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र्थए । मषहिाको साक्षरता सबै विामा र समथत गाउँपार्िकामै मषहिाको साक्षरता परुुर्को तिुनामा र्नकै 
कम छ । जर्त जर्त शैस्क्षक थतर बिदै जान्छ, मषहिाको षहथसा र्नकै कम हुदैँ जान्छ । मषहिा षहंसाको 
ररपोटेि केस २६१ मध्रे् झण्िै आिी (४९.४२%) िे सौताका कारण षहंसा भोगेका र्थए (बर्िगाि गा.पा.को 
वथतगुत षववरण, २०७५) ।  

२.१८ पर्िटन 

र्स गाउँपार्िकामा पर्न नेपािका अन्र् पहािी भेगमा झैं रमणीर् िािँाकाँिा, सनु्दर षहमािका दृश्र्, 
िार्मिक मठमस्न्दर, गफुा, ताि, कुण्ि, झरना, किा तथा सांथकृर्तक नाँचगान िगार्तका सम्पदा छन ्। कुि 
जनसङ्खख्र्ाको आिा भाग मगरहरू भएका कारण भीरमौरीको मह काढ्न,े हेम्फै, सोरठी, मारूनी, र्ाटु, हनमुान 
नाँचजथता कर्तपर् मौर्िक संथकृर्त र्हाँको जनजीवनमा देख्न सषकन्छ । र्र्त हुँदा पर्न पर्िटनको र्थोस्चत 
षवकास भएको छैन । सामान्र् सङ्खख्र्ामा आएका आन्तररक अर्तर्थ बाहेक बाह्य पर्िटकको सङ्खख्र्ा शून्र् 
प्रार्: छ । 
२.१९ र्संचाइ तथा खानपेानी 

स्जपिा कृषर् षवकास कार्ाििर् बाग्िङुको २०७३ सािको त्र्ाङ्क अनसुार बर्िगाि गाउँपार्िका क्षेरमा 
रहेको खेतीर्ोग्र् कुि जर्मन २१८३ हेक्टर छ जसमा २०.६% अथाित ्४५० हेक्टर खेत र बाँकी ७९.२% 
अथाित ्१७३३ हेक्टर जर्मन पाखोबारीको रूपमा रहेको छ । र्स पार्िका अन्तगित १२.३४ वगि षक.र्म. 
कुि क्षेरफि रहेको विा नं. १ मा हाि कुनै र्संचाइको व्र्वथथा छैन भने आर्ोजना सञ्चािनमा समेत छैन 
। र्सैगरी विा नं. २ को कुि क्षेरफि ६.९३ वगि षकमी छ भन ेर्हा ँषपपिटारी र्संचाइ आर्ोजना बहवुर्ीर् 
र्ोजनाको रूपमा सञ्चािनमा छ । र्स विामा र्िस्फ्टङ र्संचाइकोिार्ग बर्िगाि खोिा, दरमखोिा र 
र्गरङ्खदीखोिा थप स्रोतको रूपमा रहेका छन ्।त्र्सै गरी िस्धिखोिा, दर्नर्ा र्समि चौर र्संचाइ कुिो आर्ोजना 
पर्न सञ्चािन गनि सषकन्छ । राक्से र्संचाइ आर्ोजना र खवािङ र्सचाइ आर्ोजना पर्न र्स वाििका महत्त्वपूणि 
आर्ोजना हनु ् ।  

विा नं. ३ जसको कुि क्षरेफि १८.८६ वगि षकमी छ भने र्स विामा पर्न मौसमी र्संचाइमा भर 
पनुि पने अवथथा छ भने कुनै र्संचाइका आर्ोजनाहरू सञ्चािनमा रहेको अवथथा छैन । विा नं. ४ जसको 
कुि क्षेरफि १८.२ वगि षकमी रहेको छ भने र्समा पर्न हाि कुनै र्संचाइ आर्ोजना सञ्चािन भएको अवथथा 
छैन । र्सैगरी विा नं. ५ जसिे २३.४७ वगि षकमी क्षेरफि ओगटेको छ र र्स विामा र्संचाइकोिार्ग 
एक नहर कुिो र अन्र् सामान्र् र्संचाइका कुिाहरू रहेका छन ्। र्स क्षरेमा िर् ुर्संचाइको सम्भावना भएका 
स्रोतहरूमा िस्धिखोिा, खहरेखोिा, कार्िमाटीखोिा र दागँखोिा रहेका छन ्भन ेर्संचाइको गरुुर्ोजना तर्ार 
गरी कुि क्षमता बारे थप अध्र्र्न गनुिपने अवथथा छ ।  

र्सैगरी ८.३५ वगि षकमी क्षरेफि ओगटेको विा नं. ६ मा र्संचाइकोिार्ग कुिबाँि-र्छसफाँट र्संचाइ 
कुिो, भीमखोिा – स्चत्चौर र्संचाइ कुिो, कुि बाँि – षहउँदे र्संचाइ कुिो उपिधि भए तापर्न षर्नीहरूको 
कुि क्षमताको अध्र्र्न गनि बाँकी छ । र्सै गरी विा नं. ७ को कुि क्षरेफि २४.९३ वगि षकमी रहेको 
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छ । र्स विामा समेत खेतीर्ोग्र् जर्मन मध्रे् अर्िकाशं पाखोबारी रहेको र मौसमी र्संचाइमा भर पनुि पने 
अवथथा छ । भीमखोिा र्संचाइकोिार्ग स्रोत भए तापर्न र्बथततृ अध्र्र्न भएको अवथथा छैन ।  

र्स पार्िका अन्तगित ३८.८९ वगि षकमी क्षरेफि ओगटेको विा नं. ८ को खेतीर्ोग्र् जर्मन 
पाखोबारीको रूपमा रहेको छ भन ेर्संचाइकोिार्ग मौसमी वर्ािको भर पनुि पने अवथथा छ । नस्जक पर्ािप्त स्रोत 
नभएको र र्िस्फ्टङ समेत खस्चििो हनुे हुँदा र्स विामा कुनै र्संचाइको आर्ोजना सञ्चािनमा छैन । र्सैगरी 
विा नं. ९ मा र्सरिारादेस्ख र्तीटोिसम्म र्संचाइ कुिो रहेको अवथथा छ भन ेपार ताप्नदेेस्ख बपर्ाससम्म 
कुिो र्नमािण गनि सषकने अवथथा छ । र्सैगरी िाप्पाटामा दर्ििङ खोिाबाट र मािारानीसम्म बर्िगाि खोिाबाट 
र्िस्फ्टङ पिर्तबाट र्संचाइ गनि सषकने सम्भावना छ । मार्ाखँकि , मात्चौर, ठुपचौर अस्पछबांगमा समेत र्संचाइ 
कुिो सञ्चािनमा पर्ाउन सषकने अवथथा छ । जम्मा १३.३६ वगि षकमी क्षेरफि रहेको विा नं. १० मा 
पर्न र्संचाइको व्र्वथथा एवम ्आर्ोजना सञ्चािनमा रहेको अवथथा छैन । 
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पररच्छेद तीन: बर्िगाि गाउँपार्िकाको थथानीर् र्ोजना 
३.१ पषृ्ठभरू्म 

नेपािी समाजमा आएको पररवतिन तथा राज्र्िे र्िएको संरचनागत पररवतिनको नीर्त अनसुार थथानीर् 
सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ िाग ुभएको छ । षवकासका सम्भावनाहरू तथा थथानीर् बार्सन्दाहरूको आिारभतू 
मागको आिारमा गाउँपार्िका थतरमा आवर्िक र्ोजनाको सरुूवात भए अनसुार बर्िगाि गाउँपार्िकाको 
आवर्िक र्ोजना तजुिमा गने र्ो प्रथम प्रर्ास हो । जन आन्दोिन २०६२/०६३ िे पर्ाएको पररवतिनका मूि 
ममि र भावना तथा नेपािको संषविानको भावनाको आिारमा गाउँपार्िकाको षवकासको गर्तिाई तीब्रता 
ठदनकािार्ग आवश्र्क आवर्िक गाउँपार्िकाको र्ोजना तर्ार गदाि मूितः देशको राषिर् िक्ष्र्िाई ध्र्ानमा 
राखी गाउँपार्िकाका प्रमखु समथर्ाहरू, षवर्भन्न क्षरेहरूको उपिस्धि, संर्ीर् तथा प्रदेश सरकारबाट 
गाउँपार्िकाको षवकासकोिार्ग प्राप्त अनदुान तथा गाउँपार्िकाको आन्तररक स्रोत सािनहरूको अर्िकतम 
मारामा पररचािन गरी गाउँपार्िकाका कार्िक्रमहरूिाई क्रर्मक रूपमा अगार्ि बिाउँदै िैजाने उद्देश्र्का साथ 
आवर्िक र्ोजना तजुिमाको प्रर्ास भएको छ । आवर्िक र्ोजना तजुिमा गदाि र्स गाउँपार्िकािे हािसम्ममा 
गरेका महत्त्वपूणि प्रर्ास तथा उपिस्धिहरूको सूक्ष्म रूपमा षवश्लरे्ण तथा सम्भावना र चनुौतीहरूको पर्न षवश्लरे्ण 
गररएको छ । 
गाउँपार्िकाकािार्ग र्नदेशक र्सिान्तहरू  

नेपािको बदर्िदो राजनैर्तक, सामास्जक र काननुी आिार र पन्रौं राषिर् र्ोजनािाई समेत ध्र्ानमा 
राखेर र्नम्न र्नदेशक र्सिान्तहरूिाई पािन गरी बर्िगाि गाउँपार्िकाको प्रथम आवर्िक र्ोजना तजुिमा गररएको 
छ । साथै, आवर्िक र्ोजना कार्ािन्वर्न गदाि सबै सरोकारवािा संथथा/र्नकार् तथा समूहहरूिे र्नम्नर्िस्खत 
षवकासका र्सिान्तहरूिाई अर्नवार्ि रूपमा अविम्बन गनुिपने हनु्छ । 

 जनकेस्न्रत तथा प्रर्तफिमखुी षवकासः गाउँपार्िकाको षवकासकािार्ग भगूोि, थथानीर् आवश्र्कता र 
प्राथर्मकताका आिारका साथै जनसङ्खख्र्ाको सापेक्षतामा प्रर्तफिमखुी षवकास हार्सि गने र्सिान्त 
हनुेछ । जनकेस्न्रत षवकास गदाि गाउँबासी तथा र्समा पर्न गाउँका पर्छ परेका मषहिा, दर्ित, 

बािबार्िका, अपािता भएका व्र्स्ि र पररवार, ज्रे्ष्ठ नागररक, आठदबासी जनजार्त, र्वुाहरू िस्क्षत प्रत्र्क्ष 
िाभ र्िन सक्ने षवकास गर्तषवर्ििाई प्राथर्मकताका साथ अगार्ि बिाइनेछ । 

 बािमैरी शासन, िैषिक तथा सामास्जक समावेशीकरणः जनकेस्न्रत षवकासको एक अर्भन्न अिका रूपमा 
बािबार्िकाको सवाििीण षवकासकािार्ग बािमैरी थथानीर् शासन तथा अपािमैरी थथानीर् शासनको 
अविम्बन गररनेछ । मषहिा तथा दर्ित वगिको उत्थान, िैषिक तथा सामास्जक समावेशीकरण तथा 
सकारात्मक षवभेदको प्रषक्रर्ािाई थथाषपत गररनेछ । 

 अवसरमा समता र समानताः िस्क्षत वगििाई षवकासको प्रमखु भार्गदारका रूपमा थथाषपत गनि पर्छ 
परेका िस्क्षत वगि समदुार् (मषहिा, दर्ित, बािबार्िका, अपािता भएका व्र्स्ि, ज्रे्ष्ठ नागररक) िाई 
थथानीर् षवकास र शासनका प्रषक्रर्ामा प्राथर्मकता ठदने र सकारात्मक षवभेदको व्र्वथथा गररनेछ। 
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 ठदगोपना, वातावरण, जिवार् ुअनकूुिन तथा षवपद् व्र्वथथापनमैरी षवकासः आवर्िक र्ोजनामा ठदगोपना, 
वातावरणमैरी तथा षवपद् व्र्वथथापन संवेदनशीितािाई अर्नवार्ि रूपमा सबै र्ोजनाको अर्भन्न अिका 
रूपमा षवश्लरे्ण तथा अंगीकरण गराइनेछ । प्राकृर्तक स्रोत सािनको दोहनिाई प्रभाव मूपर्ाङ्कनका 
आिारमा पररचािन गररनछे । थथानीर् र्ोजनाहरूिाई जिवार् ुअनकूुिनर्िु बनाउन ध्र्ान ठदइनेछ। 

 थथानीर्ता तथा षवश्वव्र्ापीकरणः थथानीर् सम्भाव्र्ता, सािन स्रोतको उपिधिता अनसुार प्राथर्मकताका 
साथ थथानीर् स्रोत, सािन र सीपको अर्िकतम उपर्ोग गररनेछ । साथै षवश्वव्र्ापीकरणका िाभहरूिाई 
थथानीर् षवस्शिता अनसुार अर्िकतम उपर्ोग गररनछे । 

 संथथागत षवकास तथा सशुासनः थथानीर् शासनमा जवाफदेषहता, पारदस्शिता, साविजर्नक सेवा सषुविाको 
प्रभावकारी षवतरणकािार्ग गाउँपार्िकाका नेततृ्वकताि थथानीर् तहहरू र साझेदार र्नकार् –षवर्र्गत 
र्नकार् र गैसस) समेतको क्षमता षवकास कार्ििाई सँगसगै अगार्ि बिाइनेछ र उपर्िु िगानी गररनेछ 
। षवकास साझेदारहरूबीचको समन्वर् र सहकार्ििाई प्रवििन गररनेछ । थथानीर् षवकासमा नागररक 
समाज र सञ्चारक्षेरको साझेदारीिाई प्रोत्साषहत गररनेछ । 

 थथानीर् स्रोत पररचािन र व्र्वथथापनः थथानीर् षवकासकािार्ग आवश्र्क मानवीर् तथा षवत्तीर् सािन 
स्रोतको थथानीर् थतरमा अर्िकतम पररचािन गररनछे । षवर्भन्न षवर्र्-क्षेरमा दक्ष, सीपर्िु मानव 
जनशस्ि उत्पादन तथा क्षमता षवकासकािार्ग षवशरे् िगानी गररनेछ । थथानीर् षवकासमा उपभोिा 
सर्मर्तको पररचािन र उपभोिा सर्मर्तिाई र्नस्श्चत आचारसंषहताको पािना गनि प्ररेरत गररनेछ । 

 साविजर्नक, र्नजी तथा सहकारी साझेदारीको र्सिान्तः थथानीर् षवकास कार्िमा र्नजी क्षेरिाई सँगसँगै 
अगार्ि िैजान ेपिर्त र प्रषक्रर्ािाई प्राथर्मकताका साथ र्िइनेछ । थथानीर् कच्चा पदाथिको अर्िकतम 
उपर्ोग, थतरीकरण बजारीकरण, प्रषवर्ि तथा सीपको हथतान्तरणका क्षेरमा र्नजी क्षरेिाई काम गनि 
उपर्िु वातावरण तर्ार गररनेछ र साविजर्नक र्नजी साझेदारीका आिारमा र्नजी क्षेरको िगानीको 
संरक्षणमा ध्र्ान ठदइनेछ । 

 अर्भर्ानात्मक षवकास र सामास्जक न्र्ार्ः गाउँपार्िकाको रतु्ततर षवकास तथा सामास्जक न्र्ार्कािार्ग 
र्नर्र्मत षवकास प्रषक्रर्ाभन्दा अर्भर्ानात्मक षवकास गर्तषवर्ििाई अगार्ि बिाइनछे । अर्भर्ानात्मक 
षवकासकािार्ग प्रमखु प्राथर्मकताका आिारमा नमूना थथानीर् तहको षवकास, मषहिा उपर हनुे भेदभाव 
षवरुिका अर्भर्ान, दर्ित उपरका सामास्जक भेदभाव षवरुिको अर्भर्ान, बािषवकास र उस्चत स्शक्षाको 
अर्भर्ान, पर्िटन, वातावरण संरक्षण, कृषर् तथा पशपुािन प्रणािीमा व्र्वसार्ीकरण तथा सिुार, र्रेि ु
उद्योग तथा रोजगारीका अवसर र्सजिना गने क्षरेमा केस्न्रत गररनछे । 

 समन्वर्ात्मक षवकासः गाउँपार्िकाका साझेदार र्नकार्हरू (सरकारी, गैरसरकारी, र्नजीक्षेर, र्नवािचन क्षरे 
षवकास कार्िक्रम, केन्रीर् र्ोजना) बीच समन्वर्को प्रवििन गरी आवर्िक र्ोजनाका प्राथर्मकताका 
क्षेरमा िगानी गने तथा थथानीर् तहको नेततृ्वमा एकद्वार षवकास पिर्तिाई थप सदुृि गदै िर्गनेछ 
। 
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 आवर्िक र्ोजना तथा वाषर्िक र्ोजनाबीच तािमेिः आवर्िक र्ोजनाका प्राथर्मकतार्िु क्षेर,  षवर्र्को 
सम्बोिन गने गरी गाउँपार्िकाको वाषर्िक र्ोजना तजुिमा तथा कार्ािन्वर्न प्रषक्रर्ािाई अगार्ि 
बिाइनेछ। र्ोजनाको वाषर्िक समीक्षामा आवर्िक र्ोजना अनसुार के कर्त उपिस्धि हार्सि भए भने्न 
षवर्र्मा अर्नवार्ि रूपमा समीक्षा गने र गाउँपार्िकाहरूिाई वाषर्िक रूपमा बजेट र्सर्िङ र मागिदशिन 
प्रदान गदाि आवर्िक र्ोजनाको के कुन षवर्र्क्षरेिाई सम्बोिन गने भने्न समेत खिुाई पठाउनछे । 

३.२ गाउँपार्िकाको षवकासका चनुौती र समथर्ा तथा अवसर र सम्भावनाहरू 

3.2.1 षवकासका प्रमखु चनुौतीहरू 

 नेपािको संषविान, थथानीर् सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ िे गरेका काननुी व्र्वथथाहरूको सही 
कार्ािन्वर्न हनु नसक्न ु। 

 आर्थिक अभाव हनु ु।  

 संगठनात्मक संरचना र क्षमता षवकासमा ध्र्ान ठदन नसकेको तथा परम्परागत संगठनात्मक 
संरचनामा आिरु्नकीकरण गने तफि  ध्र्ान जान नसकेको । 

 षवर्र्गत शाखाहरू बीच आवश्र्क कार्ि सञ्जािको र्नमािण, समन्वर् तथा सहकार्िमा कमी । 

 गाउँपार्िकाको मानव संसािनको षवकासिाई भन्दा भौर्तक पूवाििारको षवकासमा मार ध्र्ान 
ठदइएकोिे उपिधि प्राकृर्तक स्रोतको सदपुर्ोग गने जनशस्िको अभाविे गाउँपार्िकाको 
दीर्िकािीन आर्थिक समषृिमा सहर्ोग पगु्न नसकेको । 

 नर्ाँ नर्ा ँकार्िक्रमका माध्र्मबाट गाउँपार्िकाको आर्थिक षवकासमा ध्र्ान ठदनपुनेमा गाउँपार्िका 
र्भर रहेका षवर्र्गत शाखािे परम्परागत तथा सािबसािी कार्िक्रमिाई मार ध्र्ान ठदंदा त्र्सबाट 
नागररकको अपेक्षा अनसुारको प्रगर्त हार्सि हनु नसकेको । 

 आर्थिक तथा सामास्जक रूपमा षपछर्िएका वगिको जीवनथतर उठाउने खािका कार्िक्रम तजुिमा भई 
कार्ािन्वर्न भए तापर्न उि वगिको समग्र षवकास हनु नसकेको । 

 र्ोजना षवतरणमा हनु ुपने थथानगत सन्तिुन कार्म हनु नसक्न ु। 

 गाउँपार्िका र्भर कार्िरत षवर्भन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संर्संथथाहरूबीच समन्वर्ात्मक तथा 
एकीकृत रूपमा कार्िक्रम सञ्चािन हनुे प्रणािीको र्नमािण हनु नसक्न ु। 

 र्ोजना तजुिमा तथा कार्ािन्वर्नको स्जम्मेवारी र्िनपुने कार्ाििर्हरूको भौर्तक अवथथा आफैमा 
कमजोर हनु ु। 

 आिरु्नक प्रषवर्ि र प्रषक्रर्ाको प्रर्ोग एवम ्उपर्ोग सम्बन्िी ज्ञान सीपको अभाव हनु ु। 

 अव्र्वस्थथत बसोबास, वातावरणीर् समथर्ाहरूको समािान र वातावरणको संरक्षण । 

 बथती षवकास, फोहर व्र्वथथापन र शहरी षवकास । 

 षवपद् व्र्वथथापन र त्र्सिे र्सजिना गरेका समथर्ाहरू । 

 प्राकृर्तक प्रकोप र षवपद् व्र्वथथापनमा चनुौतीहरू । 

 षवद्यािर्मा षवद्याथी र स्शक्षकको अनपुात । 
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3.2.2 गाउँपार्िकाका षवकासका प्रमखु समथर्ाहरू 

 जनसहभार्गतामा आिाररत र्ोजना कार्ािन्वर्न षवर्िको पािना हनु ुपनेमा थथानीर् उपभोिा सर्मर्तिे 
पर्न र्ोजना कार्ािन्वर्नमा ठेकेदारको प्रर्ोगिे सशुासनमा समथर्ा देस्खन ु। 

 दीर्िकािीन सोचका आिारमा र्ोजनावि षवकास प्रषक्रर्ा अस्र् बिाउने पररपाटीको थािनी भए 
तापर्न सोही अनरुूप कार्ािन्वर्न हनुमा समथर्ा देस्खन ु। 

 र्ोजना तथा कार्िक्रमको प्राथर्मकीकरण गरी सोही अनसुार स्रोत पररचािनका आिारमा र्ोजना र 
कार्िक्रम सञ्चािन हनु नसक्न ु। 

 गाउँपार्िकार्भर रहेका षवर्र्गत शाखाहरूमा जनशस्िको अभाव हनु ुतथा कमिचारीको र्छटो र्छटो 
तथा अप्रत्र्ार्सत सरुवा हनु ेप्रणािीको षवकासका कारण कार्िक्रम कार्ािन्वर्नमा समथर्ा हनु ु। 

 षवपद् व्र्वथथापन, जिवार् ुपररवतिन, वातावरणको संरक्षण जथता षवर्र्मा आवश्र्कता अनसुार नर्ा ँ
प्रषवर्ि प्रर्ोग गनि नसक्न ुतथा र्सको प्रभाव न्रू्नीकरणमा ठोस कार्िक्रम कार्ािन्वर्नमा समथर्ा । 

 भौर्तक पूवाििार सम्बन्िी र्ोजनाहरू एउटा पूरा नहुँदै अको नर्ाँ र्ोजना छनौट गने प्रषक्रर्ािे 
एकार्तर िस्क्षत िाभ र्िन नसकेको अवथथा छ भन ेअकोतफि  स-साना र्ोजना छनौट गदाि त्र्सबाट 
र्सजिना हनु ेिाभ सानो जनसङ्खख्र्ािे मार प्राप्त गने अवथथा हनु ुषवकासको र्सिान्त षवपरीत भएको 
देस्खन्छ। 

 गाउँपार्िकामा उपिधि स्रोत, सािन र सीपको सदपुर्ोग गने तफि  अपेस्क्षत रूपमा ध्र्ान पगु्न 
नसक्दा गाउँपार्िका बाह्य स्रोतमा र्नभिर रहन ुपने अवथथा । 

 वन षवनाश र वातावरणको संरक्षण षवकासको समथर्ाको रूपमा देस्खएका छन ्। 

 षवकासका आिारभतू मापदण्िहरूको संरक्षणमा समथर्ा देस्खएको छ । 

 एक विा एक पषहचानका कार्िक्रमहरू सञ्चािन गनि सषकएको छैन । 

 षवकासका पूवाििारहरूको समान षवतरण गनि सकेको अवथथा छैन । 

 उत्पादन भएका वथतहुरूको बजार र मूपर् र्निािरणको समथर्ा देस्खएको छ । 

 स्शक्षा र थवाथ्र् क्षेरमा देखापरेका समथर्ाहरूको समिान नै षवकासको ठुिो समथर्ा देस्खएको 
छ। 

 षवद्याथी र स्शक्षकको अनपुात नर्मिेको कारणिे थप समथर्ा भएको छ । 

 गाउँपार्िकाको वातावरण (सबै षवर्र्गत क्षरेमा) सोचनीर् रूपमा रहन गएको छ । 

 बर्िगािको कृषर् र पर्िटन क्षेरको षवकास र षवथतारकोिार्ग र्िषपआर (DPR) तर्ार हनु सकेको 
छैन । 

3.2.3 गाउँपार्िकाका षवकासका उपिधि अवसर र सम्भावनाहरू 

 एक दजिन बिी रमणीर्, भौगोर्िक, सांथकृर्तक तथा िार्मिक पर्िटकीर् महत्त्व बोकेका थथानहरू 
भएकािे र्सको षवशेर् महत्त्व र पर्िटन षवकासको सम्भावना रहन गएको छ । 
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 बर्िगाि गाउँपार्िकाको हावापानी तथा थथान षवशरे् कृषर्र्ोग्र् भरू्मको उपिधिताका कारण र्स 
गाउँपार्िकािाई पषहचान ठदने गरी कृषर् उत्पादन गनि सक्न े गाउँपार्िकाका रूपमा षवकास गनि 
सषकन्छ । 

 कृषर्जन्र् उत्पाठदत वथतकुोिार्ग आवश्र्क बजारको समथर्ा नरहेको, र्स गाउँपार्िकामा उत्पादन 
हनुे तरकारी र कृषर् तथा पशजुन्र् उत्पादनिे राम्रो बजार पाउने प्रशथत सम्भावना रहेको छ । 

 अदवुा, षटमरु, भटमास, िसनु, अिैंची, केरा, षकवी, भाँगोको खेती, मौरीपािन जथता कृषर् तथा पशजुन्र् 
उत्पादनकािार्ग र्स गाउँपार्िकािे आफ्नो पषहचान थथाषपत गनि सक्ने र र्स क्षरेको आिरु्नकीकरण 
गनि सकेको अवथथामा र्सको उत्पादकत्वमा बषृि आई थप आर्थिक उपिस्धि हार्सि गनि सषकन े
देस्खन्छ । 

 गाउँपार्िकामा रहेको वन जिििाई संरक्षण गरी त्र्सबाट प्राप्त गनि सषकने िाभ जथतैः प्राङ्गाररक 
मि, जर्िबटुी र मसिा उत्पादन जथता षक्रर्ाकिापका माध्र्मबाट आर्थिक उपाजिन गनि सषकन े
देस्खन्छ । 

 गाउँपार्िकाको सबै क्षेरमा फिफूि खेतीको धर्ापक सम्भावना रहन गएको छ । 

 वनमा आिाररत षवषवि खािका उद्योग थथापनाको सम्भावना रहन गएको छ । 

 बर्िगािमा षवद्यतु उत्पादनको षवशेर् सम्भावना रहन गएको छ । 

३.३ गाउँपार्िकाको दीर्िकािीन सोच, िक्ष्र्, उद्दशे्र् 

3.3.1 दीर्िकािीन सोच 

"कृषर् तथा पशपुािन र पूवाििारको षवकास–बर्िगािको प्रगर्त एवम ्समषृिको र्नकास" 

3.3.2 िक्ष्र् 

गाउँपार्िकाको षवकासकोिार्ग प्राप्त अनदुान तथा आन्तररक स्रोत सािनहरूको अर्िकतम मारामा 
पररचािन गरी समिृ बर्िगाि र्नमािणको आिार तर्ार गने । 

3.3.3 उद्दशे्र्हरू 

1. उत्पादनशीि क्षरेको उच्चतम पररचािन गरी गणुथतरीर् उत्पादन र उत्पादकत्वमा बषृि गदै आर्थिक 
तथा सामास्जक षवकासको आिार तर्ार गनुि । 

2. गणुथतरीर् स्शक्षा, थवाथ्र् तथा खानेपानी जथता आिारभतू सेवाको  सविसिुभ पहुँचको सरु्नस्श्चतता गनुि। 

3. थथानीर् आवश्र्कताका पषहचान गरी पूवाििार षवकासिाई प्राथर्मकता ठदन ु। 

4. वातावरण तथा जैषवक षवषविताको संरक्षण गदै षवपद् व्र्वथथापन र जिवार् ुपररवतिनका असरहरूको 
न्रू्नीकरण गनुि । 

5. सामास्जक न्र्ार् तथा सशुासन थथाषपत गरी समषृि हार्सि गनुि । 
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३.४ गाउँपार्िकाका प्रमखु रणनीर्तहरू तथा कार्िनीर्तहरू 
तार्िका 5: गाउँपार्िकाका प्रमखु रणनीर्तहरू तथा कार्िनीर्तहरू 

रणनीर्तहरू कार्िनीर्तहरू 

उद्दशे्र् १: उत्पादनशीि क्षरेको उच्चतम पररचािन गरी गणुथतरीर् उत्पादन र उत्पादकत्वमा बषृि गदै आर्थिक तथा 
सामास्जक षवकासको आिार तर्ार गनुि । 

3.१.१: प्रर्तथपिाित्मक 
िाभका क्षेरमा िगानी 
बिाउने । 

1. कृषर्मा आिाररत उद्यमशीिताका माध्र्मबाट रोजगारी र्सजिना गरी आम्दानीमा 
बषृि पर्ाइने छ । 

2. प्रषवर्िमा आिाररत पर्िटनको षवकास गरी र्सिाई रोजगारमूिक उद्योगको रूपमा 
षवकास गररनेछ । 

3. आिरु्नक शहरीकरणका माध्र्मबाट बर्िगाििाई सषुविासम्पन्न आकर्िक बथतीका 
रूपमा षवकास गररनेछ । 

3.१.२: षवकासका 
अवसरहरूमा समतामूिक 
पहुँच सरु्नस्श्चत गने । 

1. षवकासका पूवाििारहरू सामास्जक तथा आर्थिक रूपमा षवपन्न समदुार्िाई 
मूिप्रवाहमा पर्ाइनेछ ।  

2. गणुथतरीर् र्संचाइ सषुविा, सङ्किन केन्र, बजार व्र्वथथापन एवम ्प्रवििन, बीउ षवजन, 

मिखादको सहज आपूर्ति र प्रषवर्िको पहुँचको सरु्नस्श्चतता गररनेछ । 

3. जनताको पहुँच र्सजिना हनु ेगरी गणुथतरर्िु सिक, र्संचाइ, िगार्त अन्र् भौर्तक 
पूवाििारको र्नमािण गदाि र्नस्श्चत मापदण्ि बनाई िाग ुगररनेछ । 

4. कृषर् तथा पशजुन्र् उपजमा आत्मर्नभिर हुँदै खाद्य सरुक्षाको प्रत्र्ाभरू्त गराई 
गररबी र्नवारणमा उपिेख्र् सिुार गररनेछ । 

उद्दशे्र् २: गणुथतरीर् स्शक्षा, थवाथ्र् तथा खानपेानी जथता आिारभतू सेवाको सविसिुभ पहुँचको सरु्नस्श्चतता गनुि । 

3.२.१: स्शक्षा, थवाथ्र्, 

खानेपानी जथता आिारभतू 
सेवाहरूको गणुथतर र पहुँच 
अर्भवषृि गदै मौर्िक हकको 
प्रत्र्ाभरू्त गने । 

1. मषहिा, बािबार्िकासँग प्रत्र्क्ष सरोकार राख्न े स्शक्षा, थवाथ्र् क्षेरमा जनचेतना 
अर्भवषृि र पूवाििार षवकास तफि  थवाथ्र् चौकी र्नमािण, प्रसरु्तगहृ र्नमािण, एम्बिेुन्स 
सेवा सञ्चािन बािषवकास केन्रहरूको व्र्वथथामा जोि ठदइन ेछ । 

2. खिुा ठदशामिु गाउँ कार्िक्रमिाई व्र्वस्थथत गनि आवश्र्कता अनसुार साविजर्नक 
शौचािर् र्नमािण तथा त्र्सको व्र्वथथापनकािार्ग कार्ि र्ोजना तर्ार पारी 
कार्ािन्वर्न गने नीर्त र्िइनेछ । 

3. स्शक्षा, थवाथ्र्, खानेपानी जथता आिारभतू सेवाहरूिाई गाउँपार्िकाको सामास्जक 
समषृिको मेरुदण्िका रूपमा अंर्गकार गरी त्र्सको षवकासकािार्ग आवश्र्क कार्ि 
र्ोजना िाग ुगररनेछ । 

उद्दशे्र् ३: थथानीर् आवश्र्कताका पषहचान गरी पूवाििार षवकासिाई प्राथर्मकता ठदन ु। 

3.3.1: गणुथतरीर् 
पूवाििारहरूमा सबैको पहुँच 
सरु्नस्श्चत गने । 

1. षवकासका पूवाििारको गणुथतर सरु्नस्श्चत गररनेछ । 

2. कृषर् र पर्िटनकािार्ग उपर्िु ठार्नएका क्षेरहरूको DPR गरी उि क्षेरहरूिाई 
पकेट र पर्िटकीर् क्षेरका रूपमा षवकास गनि आवश्र्क पूवाििारको व्र्वथथापन 
तथा आिरु्नक प्रषवर्िमा आिाररत कृषर् सम्बन्िी षक्रर्ाकिापमा जोि ठदइनेछ । 
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3. ट्रर्ाक खोर्िएका सिकको ममित, सम्भार, संरचनाको काम गरी सवारी सािनिाई 
सचुारु गनि बजेट बाँिफाँि गररनेछ । 

उद्दशे्र् ४: वातावरण तथा जैषवक षवषविताको संरक्षण गदै षवपद् व्र्वथथापन र जिवार् ुपररवतिनका असरहरूको न्रू्नीकरण 
गनुि । 

3.4.1: वातावरणीर् सन्तिुन 
एवम ्जि, जर्मन, जिि, जैषवक 
षवषविता आठद प्राकृर्तक स्रोत 
र सम्पदाको संरक्षण तथा 
षवकास गने । 

1. वन जिि संरक्षणमा आिरु्नक प्रषवर्िको प्रर्ोग गररनेछ । 

2. एकर्र एक िारा र पूणि सरसफाइ सषहतको गाउँपार्िका बनाउने नीर्त अविम्बन 
गररने छ । 

3. प्रकोपबाट र्सजिना हनु े मानवीर् तथा आर्थिक क्षर्तिाई न्रू्नीकरण, वातावरणीर् 
संरक्षण जथता कार्िक्रम र जिवार् ुपररवतिन अनकूुिन र्ोजनािाई आबि गरी 
कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

4. सिक र्नमािण गदाि क्षर्त भएको खानेपानी र्ोजना, र्संचाइ कुिोहरू सम्बस्न्ित र्ोजना 
सञ्चािन गने उपभोिा सर्मर्तिाई नै पनुर्निमािणमा स्जम्मेवार बनाइनेछ । 

उद्दशे्र् ५: सामास्जक न्र्ार् तथा सशुासन थथाषपत गरी समषृि हार्सि गनुि । 

3.5.1: सशुासन सम्बन्िी 
नीर्तगत, काननु एवम ्संथथागत 
व्र्वथथा गरी प्रभावकारी 
कान्विर्न गने । 

1. समावेशी र सन्तरु्ित षवकासको माध्र्मद्वारा षवभेदमिु समाज र्नमािण गररनेछ । 

2. गररबी र्नवारणकािार्ग सञ्चार्ित कार्िक्रमहरूिाई एकीकृत गरी वाथतषवक 
गररबहरूको पषहचान र सङ्खख्र्ा र्टाउने नीर्त अविम्बन गररन ेछ । 

3. गाउँपार्िकाको आन्तररक स्रोत सङ्किनमा साविजर्नक र्नजी साझेदारी अन्तगित 
गररएको सहकार्ििाई अझ व्र्वस्थथत र प्रभावकारी गराइनेछ । 

4. समाजमा पछार्ि परेका िस्क्षत वगिकािार्ग अनदुान रकम र आन्तररक स्रोत 
तफि को र्नस्श्चत बजेट िस्क्षत वगिकािार्ग प्रत्र्क्ष फाइदा पगु्ने कार्िक्रममा 
षवर्नर्ोजन गररनेछ । 

5. सशुासन, पारदस्शिता, िैषिक सशिीकरण, सामास्जक सरुक्षा, आर्मूिक, सीपमूिक 
कार्िक्रमिाई ध्र्ान ठदई कार्िक्रम र्नमािण गररनेछन ्। 

6. समावेशी सामास्जक संरचनाका माध्र्मबाट बर्िगािबासीमा पारथपररक सद्भाव र 
एकताको भावना षवकास गररनेछ ।  

7. गाउँपार्िकाको वाषर्िक कार्िक्रम तजुिमा गदाि मूितः आवर्िक र्ोजनासँग आवि 
गरी गाउँपार्िकाको र्ोजना तजुिमा प्रषक्रर्ािाई वैज्ञार्नक बनाइनेछ । 

३.५ प्रमखु जोस्खम पक्षहरू 

र्स आवर्िक र्ोजनाका र्नठदिि उद्दशे्र्हरू हार्सि गने र्सिर्सिामा सम्भाषवत प्रमखु जोस्खम पक्षहरू 
र्नम्नानसुार हनु सक्ने अनमुान गररएको छ: 

1. र्ोजनािे र्नठदिि गरेका कार्िक्रमकािार्ग अपेक्षा गररए अनसुार संर्ीर् सरकार, प्रादेस्शक सरकार र दात ृ
संथथाहरूबाट आर्थिक र प्राषवर्िक सहर्ोग उपिधि हनुपुने । 

2. सबै राजनीर्तक दिहरूको सहमर्त र ठोस प्रर्तविताका साथ आवर्िक र्ोजना कार्ािन्वर्नमा सहर्ोग 
प्राप्त हनुपुने । 
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3. गाउँपार्िका तथा सम्बस्न्ित षवर्र्गत शाखाहरूिे दीर्िकािीन सोचिाई कार्िरूपमा पररणत गनि 
आवश्र्क स्रोत सािन एवम ्अनकूुि कार्ि वातावरण तर्ार गनुिपने । 

4. षवर्र्गत शाखािे सञ्चािन गने कार्िक्रममा दोहोरोपना देस्खन सक्न ेभएको त्र्सिाई व्र्वस्थथत गनि 
कार्िक्रमहरूिाई एकीकृत र समन्वर्ात्मक रूपिे सञ्चािन गनुिपने । 

5. र्ोजनाको सवि कार्ािन्वर्नकािार्ग शास्न्त सरुक्षा एवम ्सहर्ोगी वातावरणको आवश्र्क पने भएकोिे 
त्र्सको सरु्नस्श्चतता हनुपुने । 

6. कार्िक्रमहरू कार्ािन्वर्नकािार्ग आवश्र्क दक्ष जनशस्ि तथा प्राषवर्िक जनशस्िको सदैव उपिधिता 
हनुपुने । 

३.६ अपेस्क्षत पररमाणात्मक उपिस्धि 

तार्िका 6: अपेस्क्षत पररमाणात्मक उपिस्धि 
सूचक (आ.व. २०७६/७७ 
को स्थथर मूपर्मा) 

एकाई आिार वर्ि आ.व. 
२०७६/७७ को अवथथा 

र्ोजना समार्प्त वर्ि 
आ.व.२०८१/८२ को िक्ष्र् 

मानव षवकास सूचकाङ्क*  सूचकाङ्क 0.478 ०.52 
आर्थिक बषृि*  प्रर्तशत 5.3 10.0 
वाषर्िक प्रर्त व्र्स्ि आर् * रु. 38000 75000 
बहआुर्ार्मक गररबी प्रर्तशत 33.1 15 
साक्षरता प्रर्तशत 85 95 
षवद्यािर्मा खदु भनाि दर* प्रर्तशत 95 100 
औसत आर्*ु वर्ि 68 75 
कािोपरे सिक षक.र्म. 18 36 
ग्राभेि सिक षक.र्म. 0 १00 
सिक ट्रर्ाक खोपने षक.र्म. १500 1550 
वेरोजगारी प्रर्तशत 25 10 
षवद्यतु सेवा प्राप्त र्रिरुी प्रर्तशत 95 100 
खानेपानी सेवा प्राप्त र्रिरुी प्रर्तशत 90 100 

*बाग्िङु स्जपिाका सूचकहरू  

३.७ महत्त्वपूणि उपिस्धि सूचकहरू: 

 बर्िगािका सबै प्रमखु बथतीहरूमा बाहै्र मषहना सिक चाि ुहनुे । 

 एक पररवार एक टनिे । 

 षवर्ादीमिु पार्िका । 

 छुवाछुत तथा षवभेदमिु पार्िका । 

 हरेक पररवारिाई र्रमै सफा खानेपानीको उपिधिता । 

 भ्रिाचार शून्र् पार्िका ।  
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 पूणि साक्षर पार्िका । 

 बािश्रममिु तथा बािमैरी पार्िका । 

 पूणि सरसफाइर्िु पार्िका । 

 िाग ुपदाथि सेवनमिु पार्िका । 

 शत प्रर्तशत षवद्याथी षवद्यािर् भनाि हनु ेपार्िका । 

 िैषिक समानता तथा समावेशीकरण सरु्नस्श्चतता भएको पार्िका । 

 सम्पूणि र्रमा षवद्यतु उपिधि भएको पार्िका ।  

 एक र्र एक रोजगार । 
 सकुुम्बासी षवषहन गाउँपार्िका । 
 औद्योर्गक क्षेर थथापना भएको पार्िका ।   

३.८ िगानी प्रक्षपेण 

तार्िका 7: िगानी प्रक्षपेण 

क्र.सं. आ.व. अपेस्क्षत आर्थिक बषृि दर 

अपेस्क्षत गाहिथथ उत्पादन    
(रु करोिमा) 

प्रक्षषेपत िगानी (रु 
करोिमा) 

१ ०७७/७८ 3.०० - 70 

२ ०७८/७९ ७.५० - 116 

३ ०७९/८० ८.०० - 186 

४ ०८०/८१ ८.५० - 279 

५ ०८१/८२ ९.०० - 359 

र्ोजना अवर्िमा हनु ेकुि प्रक्षषेपत िगानी 1010 

३.९ आवर्िक र्ोजनामा खचि धर्होने स्रोतहरू 

तार्िका 8: आवर्िक र्ोजनामा खचि धर्होने स्रोतहरू 
क्र.सं. 

स्रोत 

र्ोजना अवर्िमा हनु ेिगानी  
(रु करोिमा) 

प्रर्तशत 

१ सरकारी (प्रदेश तथा संर्ीर् सरकार) क्षेर 700 69 

२ सहकारीक्षेर 150 15 

३ र्नजी क्षेर 100 10 

४ गै.स.स. 40 4 

५ उपभोिा समूह, सामदुाषर्क संथथा आठदको र्ोगदान 20 2 

६ अन्तर थथानीर् तह साझेदारी - 0 

 कुि 1010 100 
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३.१0 बर्िगाि गाउँपार्िकाको आर् अनमुान 

तार्िका 9: बर्िगाि गाउँपार्िकाको आर् अनमुान 
रू. िाखमा 

क्र. 
सं. 

षववरण २०७६/७७ 
को र्थाथि 

२०७७/७८ 
को अनमुान 

२०७८/७९ 
को अनमुान 

२०७९/८० 
को अनमुान 

२०८०/८१ 
को अनमुान 

२०८१/८२ 
को अनमुान 

1 नगद मौज्दात 438 150 200 250 350 400 

2 आन्तररक राजथव 97 125 150 175 300 500 

3 संर्ीर् सरकारबाट 
प्राप्त षवत्तीर् 
समानीकरण 
अनदुान 

1104 1104 1500 2300 2800 3500 

4 सशति अनदुान 

(संर्ीर् सरकार)  

2005 2702 5000 9000 15000 20000 

5 संर्ीर् सरकारबाट 
राजथव बांिफाट 
प्राप्त आर् 

975 902 2000 3200 4400 4800 

6 प्रदेश सरकारबाट 
प्राप्त षवत्तीर् 
समानीकरण 
अनदुान 

124 124 200 350 500 700 

7 सशति अनदुान 

(प्रदेश सरकार)  

100 150 200 350 500 600 

8 राजथव बाँिफाट 

(प्रदेश सरकार)  

0 46 170 190 350 450 

9 समपरुक कोर् (संर् 
तथा प्रदेश सरकार)  

62 225 450 585 700 900 

10 अन्र्  - 1472 1850 2150 3000 4000 

 जम्मा  7000 11620 18550 27900 35850 

 

३.११ साविजर्नक खचिको बािँफाटँ 
तार्िका 10: साविजर्नक खचिको बािँफाटँ 
क्र. 
सं. 

षववरण २०७७/७८ 
को अनमुान 
रु िाखमा 

२०७८/७९ 
को प्रक्षपेण 

२०७९/८० 
को प्रक्षपेण 

२०८०/८१ 
को प्रक्षपेण 

२०८१/८२ 
को प्रक्षपेण 

आवर्िक 
र्ोजनाको 
जम्मा 

१ बजेटको वगीकरण       

1.1 चाि ुखचि 875 1220 1650 2000 2850 8595 

1.2 पुजँीगत खचि 2473 5००० 8000 12000 16000 43473 
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1.3 सशति तफि  खचि  2852 4400 7500 12000 15000 41752 

1.4 सामास्जक सरुक्षा 
खचि 

800 1000 1400 1900 2000 7100 

जम्मा बजेट 7000 11620 18550 27900 35850 100920 

2 खचिको क्षरेगत 
बािँफािँ 

      

2.1 आर्थिक षवकास 1250 2820 4550 6500 8850 23970 

2.2 सामास्जक षवकास 3550 4000 5500 8900 11000 33150 

2.3 पूवाििार षवकास 1850 3300 5500 7000 9000 26650 

2.4 वन वातावरण 
तथा षवपद् 
व्र्वथथापन 

150 800 2000 4000 5000 11950 

2.5 संथथागत षवकास 
तथा सशुासन 

200 700 1000 1500 2000 5400 

 जम्मा बजेट 7000 11620 18550 27900 35850 100920 

३.१२ पूवि शति 
गाउँपार्िकामा सरोकार भएका सम्पूणि संर्संथथा/र्नकार्/समूह, सम्बस्न्ित मन्रािर्हरू र राषिर् 

र्ोजना आर्ोगिे गाउँसभाबाट पाररत भएको आवर्िक गाउँपार्िकाको र्ोजनािाई अविम्बन गनेछन ्। त्र्थतै 
र्ोजना कार्ािन्वर्नकािार्ग आवश्र्क बजेट व्र्वथथापनमा संर्ीर् र प्रदेश सरकारबाट समर्मा र्नकाशा तथा 
दात ृ र्नकार्बाट अपगु बजेट उपिधि भएमा मार तोषकएको िक्ष्र् पूरा गनि सहज हनुेछ । नीर्तगत 
व्र्वथथाकािार्ग संर्ीर् र प्रदेश सरकारद्वारा थवीकृत प्राप्त हनु ुजरुरी छ । 
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पररच्छेद चार: बर्िगाि गाउँपार्िकाको समषिगत आर्थिक नीर्त 

खण्ि एक: साविजर्नक खचि 
1.1 पषृ्ठभरू्म 

थथानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िे थथानीर् तहिाई आर्थिक अर्िकार क्षेरर्भरका सीर्मत क्षेरमा 
कर िगाउन, नेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट राजथव बाँिफाँट, अनदुान र ऋण प्राप्त गनि, र्नजी क्षेरबाट 
तोषकएको सीमासम्म आन्तररक ऋण पररचािन गरी साविजर्नक खचि व्र्वथथापन गने अर्िकार प्रदान गरेको 
छ । थथानीर् तहको क्षेरार्िकारका षवर्र्मा एकि कर प्रशासनको माध्र्मबाट राजथव पररचािन गने व्र्वथथा 
रहेको छ । नेपाि सरकारबाट थथानीर् तहिाई समानीकरण अनदुान, सशति अनदुान, षवशरे् अनदुान र 
समपूरक अनदुान गरी चार प्रकारका अनदुान प्राप्त हनुे गरेको छ ।  

थथानीर् तह गठन भए पश्चात ्थथानीर् षवकास अविारणा अनरुूपका प्राथर्मक कामहरू शरुुवात भएका 
छन ् । आर्थिक वर्ि २०७३/७४ मा थथानीर् रूपमा षवत्तीर् कारोबार सीर्मत रहेको र्थर्ो भन े आ.व. 
२०७४/७५तथा आ.व. २०७५/७६ कोिार्ग पूरा अवर्िको बजेट तजुिमा गरी कार्ािन्वर्न गररएको छ भन े
आर्थिक वर्ि २०७६/७७ को बजेट कार्ािन्वर्नका क्रममा रहेको छ । सेवा प्रवाहकोिार्ग आवश्र्क पने 
नीर्त, कार्िषवर्ि एवम ्कार्िप्रषक्रर्ा सरिीकरणका कार्िहरू भएका छन ्। साथै, कार्िपार्िकाको कार्ि स्जम्मेवारी 
बमोस्जम सेवा प्रवाह गनि आवश्र्क पने संगठन संरचना थथापना भई सेवा प्रवाह तथा षवकास र्नमािणका 
कार्िक्रम कार्ािन्वर्नमा िर्गएको छ । र्सै आ.व.मा बर्िगाि गाउँपार्िकाको प्रथम आवर्िक र्ोजना तथा 
मध्र्मकािीन खचि संरचना तजुिमा गरी बजेट र र्ोजनािाई जोड्ने प्रर्ास गररएको छ । 

1.2 प्रमखु समथर्ा 
 र्ोजना तजुिमाकािार्ग आवश्र्क पने त्र्ाङ्कको पर्ािप्तता नहुँदा आिार वर्िको अवथथा, समग्र पार्िका 

थतरीर् आर्थिक अवथथाका पररसूचकहरू जथतै कुि गाहिथथ उत्पादन, बचत तथा िगानी आठद षवश्लरे्ण 
गनि कठठनाइ हनु ुर र्थाथिपरक बजेट र्नमािणमा समथर्ा देस्खन ु।  

 कुशि बजेट षवर्नर्ोजन र दक्ष एवम ्प्रभावकारी कार्ािन्वर्नमा कमी रहन ु। 

 खचि आवश्र्कता भन्दा स्रोतको कमी र खचिको उस्चत प्राथर्मकता र्निािरणमा कमी हनु ु। 

 पुजँीगत खचि िक्ष्र् भन्दा कम हनु ु। 

 रोजगारी र आर्मा प्रत्र्क्ष प्रभाव पाने पररर्ोजनाहरूमा षवर्नर्ोजनमा कमी, र्निािररत समर्,  िागतमा र 
गणुथतरीर् षहसाबिे आर्ोजना कार्ािन्वर्न हनु नसक्न ु। 

 षवत्तीर् संर्ीर्ता कार्ािन्वर्न गनि खचिको आवश्र्कता र राजथवको क्षमता एवम ्भौगोर्िक षवस्शिता 
समेतिाई ध्र्ान ठदई समन्र्ाषर्क स्रोत षवतरण हनु नसक्न ु।  

 नेपाि सरकारबाट तजुिमा हनुपुने संषविान अनकूुिका कर्तपर् नीर्त, काननु र मानकहरू तजुिमा तथा 
पररमाजिन हनु बाँकी रहँदा थथानीर् तहका षवकास र्नमािणको कार्ि जनअपेक्षा अनसुार अगार्ि बिाउन 
कठठन हनु ु। 
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 दक्ष जनशस्ि षवशेर् गरी प्राषवर्िक जनशस्िको कमीिे र्ोजना व्र्वथथापन र षवकास र्नमािणिाई 
प्रभावकारी बनाउन नसषकन ु। 

1.3 चनुौती र अवसर 

चनुौती  

 संर्ीर्ता नर्ा ँअभ्र्ास र शासकीर् थवरूप भएकोिे स्रोतको बाँिफाँटमा तीनवटै सरकारका बीचमा 
समानता र सन्तिुन कार्म नहनु ु।  

 साविजर्नक खचििाई ठदगो र िाभकारी प्रर्तफि आउने पररर्ोजनामा षवथतार गनुि ।  

 गा.पा.र्भरका सीमान्तकृत समूह र भौगोर्िक क्षेरको समन्र्ाषर्क षवकास गनुि । 

 नागररकको आिारभतू आवश्र्ताका रूपमा रहेका स्शक्षा,  थवाथ्र्,  रोजगारी, न्र्ार्मा पहुँच,  वातावरणीर् 
थवच्छताको पररपूर्ति गनुि ।  

 दक्ष, षवर्र् षवज्ञ, तथा उत्प्ररेरत जनशस्िको व्र्वथथा गरी पार्िकाको प्रशासर्नक तथा षवकास 
कार्िकािार्ग आवश्र्क मानव स्रोतको पररचािन गनुि ।  

 साषवकको एकीकृत िाँचाको सूचना तथा त्र्ाङ्कहरू प्रशोिन तथा नर्ा ँसंरचना अनसुारको खण्िीकृत 
त्र्ाङ्क प्राप्त गनुि ।  

 नर्ाँ शासकीर् थवरूप अनरुूपको राज्र् प्रणािीबाट तीनै तहका सरकारको समन्वर्मा सशुासन कार्म 
गदै सीर्मत स्रोतसािनिे असीर्मत जनआकांक्षा परुा गनुि । 

 गणुथतरीर् पूवाििार र्नमािणकािार्ग स्रोत व्र्वथथापन, क्षमता अर्भवषृि र समन्वर् कार्म गनुि ।  

 जनप्रर्तर्नर्िहरूमा बजेट भाग िगाउने मानर्सकता हटाई आवश्र्कता, प्रभावकाररता र सम्भाव्र्ताका 
आिारमा षवर्नर्ोजन गने सोचको र्नमािण गनुि । 

अवसर  

 पार्िकाहरूका बीचमा षवकास र्नमािण,  िगानी अर्भवृषि, सशुासन प्रवििनमा प्रर्तथपिाित्मक वातावरण 
रहनु ु।  

 िामो समर्देस्खको राजनीर्तक संक्रमणको अन्त्र् हनु ु। 

 र्ोजना छनौट, बजेट षवर्नर्ोजन क्षमतामा सिुार हुँदै जान ु।  

 तीनै तहका सरकार सहकार्ि र समन्वर् गदै “समिृ नपेाि,  सखुी नपेािी” बनाउन ेराषिर् संकपप प्रर्त 
प्रर्तबि रहन ु। 

 थथानीर् सरकार थथापना पश्चात ्तीन आर्थिक वर्िको बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्वर्न भई साविजर्नक 
खचि षवर्नर्ोजनमा अनभुव प्राप्त हनु ु।  

 िगानी सहजताकािार्ग नेपाि सरकारबाट हािसािै एकि षवन्द ुसेवाबाट सेवा प्रवाहको थािनी गररन ु। 

 जनप्रर्तर्नर्िहरूमा षवकास प्रर्तको उत्कट चाहना र प्रर्तबिता हनु ु।  

1.4 दीर्िकािीन सोच, िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीर्िकािीन सोच  

"सवु्र्वस्थथत, र्ोजनाबि एवम ्नतीजामखुी साविजर्नक खचि प्रणािी"  
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िक्ष्र्  

उपिधि स्रोत सािनको कुशि पररचािन र दक्षतापूणि षवर्नर्ोजनबाट प्रभावकारी साविजर्नक सेवा प्रवाह, 
ठदगो तथा उच्च आर्थिक षवकास हार्सि गने ।  

उद्दशे्र्  

1. उपिधि सीर्मत स्रोतिाई गा.पा.को समषृि हार्सि गनि सर्ाउन ेक्षरेमा षवर्नर्ोजन गनुि ।  

2. सामास्जक न्र्ार् सषहतको आर्थिक समषृि हार्सि गनुि ।  

3. पार्िकामा रोजगारी र्सजिना र उत्पादकत्व बषृि गनुि । 

4. प्रभावकारी साविजर्नक सेवा प्रवाहको षवकास गनुि । 

1.5 रणनीर्त तथा कार्िनीर्त 

तार्िका 11: साविजर्नक खचिका रणनीर्त तथा कार्िनीर्तहरू 
रणनीर्त कार्िनीर्त 

उद्दशे्र् १: उपिधि सीर्मत स्रोतिाई गा.पा.को समषृि हार्सि गनि सर्ाउन ेक्षरेमा षवर्नर्ोजन गनुि । 
1.१.१: साविजर्नक खचिको र्मतव्र्र्ी, 
दक्षतापूणि तवरिे आर्थिक, सामास्जक षवकास 
तथा पूवाििार र्नमािणमा उपर्ोग गने । 

1. साविजर्नक खररद काननुको पररपािनामा जोि ठदइनेछ ।  

2. बजेट प्रणािीका सबै प्रषक्रर्ािाई प्रभावकारी बनाउन दक्ष मानव 
संसािन षवकासमा जोि ठदइनेछ । 

1.१.२: नेपाि सरकारको थवीकृर्तमा 
गौरवका आर्ोजना तथा ठूिा पूवाििार 
र्नमािणमा वैदेस्शक ऋण पररचािन गने । 

1. ठूिा पूवाििार र्नमािण तथा गौरवका आर्ोजनामा वैदेस्शक ऋण 
पररचािन गररनेछ । 

उद्दशे्र् २: सामास्जक न्र्ार् सषहतको आर्थिक समषृि हार्सि गनुि । 
1.२.१: पूवाििार षवकास तथा सामास्जक 
क्षेरमा िगानी गदाि समाजका सबै वगि र 
क्षेरमा समन्र्ाषर्क षवतरण गने । 

1. साविजर्नक र्नमािण र सामास्जक क्षेरबाट प्राप्त िगानीको प्रर्तफि 
समाजका सबै वगि र क्षेरमा समन्र्ाषर्क षवतरण हनुे प्रबन्ि 
र्मिाइनेछ । 

1.२.२: मूि प्रवाहमा आउन नसकेका 
नागररकिाई सामास्जक संरक्षणका 
माध्र्मबाट मूि प्रवाहीकरण गने । 

1. आर्थिक र सामास्जक रूपिे पछार्ि परेका नागररकिाई सामास्जक 
संरक्षणका कार्िक्रम माफि त ्संरक्षण गररनेछ । 

उद्दशे्र् ३: पार्िकामा उत्पादनशीि रोजगारी र्सजिना र उत्पादकत्व बषृि गनुि । 
1.३.१: रोजगारीका अवसरको र्सजिना, 
उत्पादन र उत्पादकत्वमा बषृि एवम ्पुँजी 
र्नमािण हनुे गरी स्रोतको महत्तम पररचािन 
गने । 

1. कृषर् तथा गैर कृषर् क्षेरमा रोजगार मूिक उद्योग थथापनामा जोि 
ठदइनेछ ।  

2. कृषर् प्रशोिन र खर्नजजन्र् उद्योगको थथापना र षवथतारमा जोि 
ठदइनेछ । 

उद्दशे्र् ४: प्रभावकारी साविजर्नक सेवा प्रवाहको षवकास गनुि । 
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1.4.१: मध्र्मकािीन खचि संरचना र 
प्रभावकारी मध्र्मकािीन खचि समीक्षाको 
व्र्वथथा गने । 

1. मध्र्मकािीन खचि संरचनाका आिारमा मार पार्िकाका संपूणि 
साविजर्नक खचि व्र्वथथापन हनुे सरु्नस्श्चतता गररनेछ । 

2. हरेक तीन वर्िमा मध्र्मकािीन खचि समीक्षा अर्नवार्ि गनुिपने 
प्राविान गररनेछ । 

1.४.2: हरेक साविजर्नक खचि तथा सेवा 
प्रवाह साविजर्नक सनुवुाइ माफि त अनमुोदन 
गने । 

1. हरेक उपभोिा सर्मर्त तथा ठेकदारिे र्ोजनाको समार्प्त सँगै खचिको 
षववरण साविजर्नक सनुवुाइ माफि त अनमुोदन गने अर्नवार्ि प्राविान 
रास्खनेछ । 

1.6 अपेस्क्षत उपिस्धि 

 साविजर्नक खचि प्रणािी थप व्र्वस्थथत एवम ्सदुृि भएको हनुेछ । 

 पार्िकाको स्रोत सािनको षवर्नर्ोजन र राजथव पररचािन क्षमता सदुृि भएको हनुेछ । 

 उपिधि सीर्मत स्रोत र सािनको िगानी उत्पादनमूिक क्षेरमा केस्न्रत भएको हनुेछ । 

  



   बर्िगाि गाउँपार्िकाको प्रथम पञ्चवर्ीर् आवर्िक र्ोजना २०७७ 

43 
"कृषर् तथा पशपुािन  र पूवाििारको षवकास – बर्िगािको प्रगर्त एवम ्समषृिको र्नकास" 

 

खण्ि दईु: राजथव 

2.1 पषृ्ठभरू्म 

आर्थिक ऐन २०७5 र अन्तर सरकारी षवत्त व्र्वथथापन ऐन २०७४ मा र्रजग्गा रस्जिेशन शपुक, 

सवारी सािन कर, र्र बहाि कर, सम्पत्ती कर, भरू्म कर, व्र्वशार् कर, षवज्ञापन कर र मनोरन्जन करका क्षेरमा 
थथानीर् तहको अर्िकार क्षरे तोषकएको छ । र्सका साथै गैर करका रूपमा सेवा शपुक दथतरु, पर्िटन शपुक 
र दण्ि जररवाना संिग्न गररएको र थथानीर् काननु बमोस्जम थथानीर् तहको क्षरेार्िकार र्भरका कर उठाउन 
पाउन ेव्र्वथथा रहेको छ । कर तथा गैरकरका आिार कमजोर रहेको, कर सङ्किन गने आफ्नै संर्न्र थथाषपत 
भइनसकेको अवथथामा राजथव सङ्किन गने व्र्वस्थथत पिर्त षवकास भइसकेको छैन । वैज्ञार्नक कर प्रणािीको 
षवकास गरी राजथव सङ्किन र पररचािन गने कार्ििाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्र्क रहेको छ ।  

2.2 प्रमखु समथर्ा 
 राजथव सङ्किन गनि नीर्तगत व्र्वथथामा अष्पथटता हनु ु। 

 कर तथा गैर करको आिार पर्ािप्त रुपमा षवथतार नहनु ु।  

 एउटै प्रकृर्तका कर प्रदेश र थथानीर् तह दबैुका साझा क्षेरार्िकारमा रहन ु।  

 िुिा, र्गटी, बािवुा जथता प्राकृर्तक स्रोतको कर सङ्किन सम्बन्िमा बारम्बार षववाद बढ्न ु।  

 करका सम्बन्िमा जनचेतना कमी हनु ु। 

 सरि, प्रषवर्िर्िु, प्रभावकारी र व्र्वस्थथत कर प्रणािीको कमी हनु ु। 

 पर्ािप्त र दक्ष जनशस्िको कमी हनु ु। 

2.3 चनुौती र अवसर 

चनुौती  

 कर र्तनुिपने सबै नागररकिाई करको दार्रामा पर्ाउन ु।  

 कर तथा गैरकर राजथवको प्रभावकारी पररचािन गनुि । 

 कर तथा गैर करको आिार षवथतार गनुि ।  

 छररएर रहेका राजथव सङ्किन गने संर्न्रबाट आशार्तत कर सङ्किन गनुि । 

 गा.पा.को कर तथा गैरकर राजथव पररचािनका आिार कमजोर रहन ु।  

 र्छमेकी थथानीर् तहको कर प्रणािीसँग समानता कार्म गनुि । 

अवसर  

 तीनै तहका सरकारबाट समन्वर् र सहकार्िमा राजनीर्तक प्रणािीको सदुृिीकरण गदै आर्थिक षवकास 
गने अवसर प्राप्त भएको । 

 साविजर्नक षवत्तको पररचािनमा सबै पक्षको सषक्रर् सहभार्गता बढ्दै जान ु। 

 िामो समर्देस्खको राजनीर्तक संक्रमणको अन्त्र् भएको ।  

 षवगतमा केन्रीकृत रहेका अर्िकार षवकेस्न्रत भई थथानीर् तहसम्म पगेुको । 
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 करको आिार र दार्रा बषृि गनि सषकने सम्भावना रहेको । 

2.4 दीर्िकािीन सोच, िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीर्िकािीन सोच  

"प्रभावकारी राजथव प्रणािीको षवकास-बर्िगािको सबि अथितन्र र्नमािणको आिार"  

िक्ष्र्  

पार्िकाका सामास्जक षवकासका कार्िक्रमहरू आन्तररक स्रोतबाट पररचािन गनि सक्ने अवथथाको 
र्सजिना गने ।  

उद्दशे्र्  

1. राजथव पररचािन प्रणािीिाई प्रगर्तशीि, कुशि, पारदशी र प्रभावकारी बनाउन ु। 

2. राजथव सिुार कार्िर्ोजना र्नमािण र कार्ािन्वर्न गरी राजथव बषृि गनुि । 

2.5 रणनीर्त तथा कार्िनीर्तहरू 

तार्िका 12: राजथवका रणनीर्त तथा कार्िनीर्तहरू 
रणनीर्त कार्िनीर्त 

उद्दशे्र् १: राजथव पररचािन प्रणािीिाई कुशि, पारदशी र प्रभावकारी बनाउन ु। 
2.१.१: संर्ीर् र प्रदेश 
सरकारसँग समन्वर् तथा 
सहकार्ि गदै गा.पा.को 
प्रभावकारी राजथव 
पररचािनमा जोि ठदने ।  

1. नेपाि सरकारसँगको सहकार्िमा राजथव सङ्किन तथा पररचािनिाई पारदशी र 
प्रभावकारी बनाउन कर पररचािन सम्बन्िमा थपि नीर्त तथा काननुी व्र्वथथा 
गररनेछ ।  

2. राजथव पररचािनकािार्ग प्रदेश सरकारसँग समन्वर् र सहकार्ि गररनेछ । 

2.१.२: कर प्रणािीमा 
संथथागत र संरचानागत 
रूपमा षवकास गदै 
आिरु्नकीकरण र प्रगर्तशीि 
बनाउन े। 

1. राजथव सङ्किन प्रणािीका सबै प्रषक्रर्ािाई प्रभावकारी बनाउन दक्ष जनशस्ि 
षवकासमा जोि ठदइनेछ ।  

2. नवीनतम षवर्ि, प्रषवर्ि र उपकरणको प्रर्ोग गरी कर प्रणािीिाई आिरु्नकीकरण 
गररनेछ । 

उद्दशे्र् २: राजथव सिुार कार्िर्ोजना र्नमािण र कार्ािन्वर्न गरी राजथव बषृि गनुि । 
2.२.1:काननुी तथा नीर्तगत 
व्र्वथथापन गने । 

1. मौजदुा आर्थिक ऐन र्नर्मिाई आवश्र्क पररमाजिन गरी व्र्वहाररक र प्रभावकारी 
बनाइनेछ ।  

2. सम्पस्त्त कर जथता नर्ाँकरहरू सम्बन्िी काननु बनाइनेछ । 

3. कर र्निािरण,  कर असिुी,  कर छुट,  कर अनपुािन सम्बन्िी थथानीर् नीर्तगत 
एवम ्काननुी व्र्वथथाको सन्दभिमा आवश्र्क आर्थिक ऐन,  र्नर्माविी,  षवर्भन्न 
कार्िषवर्िहरू समर्मै तर्ार गरी गाउँसभाबाट पाररत गराई कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

2.2.2: प्रभावकारी 
संगठनात्मक व्र्वथथा, दक्ष 

1. राजथव सम्बन्िी उपर्िु सफ्टवेर्र,  कम्प्र्टुर र सूचना प्रणािी सषहतको अिग 
राजथव शाखा व्र्वथथा गररनेछ ।   
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जनशस्ि र उपर्िु पूवाििार 
सषहतको व्र्वथथा गने । 

2. राजथव सम्बन्िी आवश्र्क दक्ष जनशस्िको व्र्वथथा गने र भएका जनशस्ििाई 
उस्चत तार्िम ठदई दक्ष र प्रभावकारी बनाइनेछ ।  

3. विा कार्ाििर्हरूको समेत राजथव सङ्किन क्षमता अर्भवषृि गरी विा कार्ाििर्हरू 
माफि त राजथव सङ्किनको प्रभावकारी प्रणािीको व्र्वथथा गररनेछ । 

2.2.3: करसँग सम्बस्न्ित 
व्र्वस्थथत र वगीकृत 
त्र्ाङ्कािार व्र्वस्थथत गने । 

1. कर सङ्किनको र्नस्म्त सहजतािाई समेत ध्र्ानमा राखी गाउँपार्िकाको प्रोफाइि 
अद्यावर्िक गररनेछ ।  

2. सम्भाषवत षवर्भन्न कर, शपुक तथा दथतरुका दार्रा तथा दरहरूको वगीकृत षववरण 
तर्ार गरी आवर्िकरूपमा अद्यावर्िक गररनेछ ।  

3. राजथवका षवर्भन्न स्रोतहरूको प्राथर्मकीकरण र नर्ाँ स्रोतहरूको पषहचान गने र 
षवद्यमान स्रोतहरूको दार्रा षवथतार गररनेछ । 

2.2.4: करदाताहरूिाई 
कर/शपुकको महत्त्व, कर 
व्र्वथथा सम्बन्िमा सचेचना 
बषृि गने ।  

1. षवर्भन्न छिफि, गोष्ठी, सञ्चार माध्र्म माफि त ्करदाताहरूमा कर सम्बन्िी जनचेतना 
फैिाइनेछ (कर स्शक्षा प्रदान गने) ।  

2. मोबाइि एप, वेबसाइट आठदको माध्र्मबाट कर व्र्वथथा सम्बन्िी सूचना ठदइनेछ 
।  

3. उत्कृि करदातािाई सम्मान गररनेछ ।  

4. करको दर र्निािरण गदाि सरोकारवािा मखु्र् करदाताहरूसँग छिफि गररनेछ । 
2.2.5: सरि, चथुतदरुुथत 
कर असिुी प्रणािी व्र्वस्थथत 
गने ।  

1. विामा कर सङ्किन गने व्र्वथथा गररनेछ ।  

2. करदाताहरूिाई थवरं् कर र्ोर्णाको सषुविा प्रदान गररनेछ ।  

3. समर्मै कर र्तनेिाई कर छुटको व्र्वथथा र षििो गररएमा जररवानाको व्र्वथथा 
गररनेछ ।  

4. कम्प्र्टुरकृत षवर्िङ प्रणािी अविम्बन गररनेछ ।  

5. उत्कृि रूपमा राजथव सङ्किन गने विािाई प्रोत्साषहत गररनेछ ।  

6. कर दाषर्त्व र सेवा प्रवाहिाई एक आपसमा जोर्िनेछ । 
2.2.6: पारदस्शिता र 
जवाफदेषहता कार्म राख्न े। 

1. गाउँपार्िकािे गणुथतरीर् वथत ुतथा सेवा प्रदान गररनेछ ।  

2. आर् व्र्र्को षववरण आवर्िक रूपमा प्रकाशन गररनेछ ।  

3. सङ्कर्ित राजथव रकम बारे आवर्िक रूपमा साविजर्नक गररनेछ ।  

4. राजथव उत्पस्त्तिाई पर्न बजेट षवर्नर्ोजनको एक आिारको रूपमा र्िइनेछ । 
2.2.7: सरोकारवािा 
र्नकार्सँग आवश्र्क 
समन्वर् गने ।  

1. राजथव बाँिफाँि हनुे राजथवका शीर्िकहरूमा संर्ीर् तथा प्रदेश सरकारसँग भरपदो 
र प्रभावकारी समन्वर् गररनेछ ।  

2. करदाता सम्बन्िी त्र्ाङ्क प्रार्प्त र कर असिुीको सन्दभिमा अन्र् सम्बस्न्ित 
र्नकार्हरूसँग पर्न समन्वर् गररनेछ । 

2.2.8: राजथव अर्भवषृि गने 
खािका आर्मूिक कार्िक्रम 
र पूवाििार षवकासमा जोि 
ठदने ।  

1. वाषर्िक कार्िक्रममा थथानीर् आर्थिक षवकासकािार्ग व्र्वसार्मूिक तथा आर्मूिक 
कार्िहरूमा र्ोगदान परु् र्ाउने कार्िक्रमहरूिाई समावेश गररनेछ ।  

2. र्नजी क्षेरको िगानी र उद्यमशीिता प्रर्त जोि ठदइनेछ ।  

3. राजथव अर्भवषृि गने खािका पूवाििारहरूको षवकास गररनेछ । 
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4. हाटबजार/थटिहरू र्नमािण र सञ्चािन गररनेछ ।  

5. सिक िगार्तका पूवाििार र्नमािण र थतरोन्नर्त गररनेछ ।  
2.6 अपेस्क्षत उपिस्धि 

 करदाताको सङ्खख्र्ामा उपिेख्र् बषृि भई गा.पा.को अथितन्र तथा बजेटमा राजथवको र्ागेदानको 
अनपुातमा बषृि भएको हनुछे ।  

 कर प्रणािीमा षवद्यतुीर् प्रषवर्िको प्रर्ोगगरी पारदशी, कम खस्चििो र प्रभावकारी भएको हनुेछ ।  

 र्ोजनाको अन्तमा राजथव प्रणािी प्रगर्तशीि र िगानीमैरी भएको हनुेछ । 

 राजथव पररचािनमा दक्ष जनशस्िको षवकास भएको हनुछे ।  

 प्रदेश सरकारसँग साझा कर सङ्किनको अथपिता समािान भएको हनुेछ । 
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खण्ि तीन: वैदेस्शक िगानी तथा सहार्ता पररचािन 

3.1 पषृ्ठभरू्म 

अन्तर सरकारी षवत्त व्र्वथथापन ऐन २०७४ िे थथानीर् तहिे संर्ीर् सरकारको स्थवकृर्तमा वैदेस्शक 
ऋण तथा अनदुान माग तथा पररचािन गनि सक्न ेथपि व्र्वथथा गरेको छ । बर्िगाि गाउँपार्िकाको समषृिका 
मखु्र् सम्बाहकको रूपमा पषहचान भएका कृषर्, ऊजाि,  पर्िटन,  उद्योग,  पूवाििार,  जनशस्ि षवकास र सशुासनको 
क्षेरको षवथतार र थतरोन्नर्त गनि आवश्र्कता अनरुूप िगानीर्ोग्र् पुजँीको कमी रहेको छ । र्स गाउँपार्िकामा 
कृषर् प्रशोिन तथा खर्नजजन्र् उत्खनन,  ऊजाि उत्पादन,  पर्िटन सेवाको समेत प्रचरु सम्भावना रहेको तथा 
वैदेस्शक िगानी आकर्िण गनि सषकन ेसम्भावना रहेको छ ।  

3.2 प्रमखु समथर्ा 
 वैदेस्शक सहार्ता पररचािनको क्षेर र्निािरण र नीर्तको र्नमािण नहनु ु। 

 दक्ष एवम ्अनभुषव जनशस्िको अभाव हनु ु।  

 वैदेस्शक िगानी आकषर्ित गने कार्ािन्वर्नर्ोग्र् पररर्ोजनाहरूको तर्ार भइनसक्न ु।  

 षवदेशी िगानीकताि आकर्िण गने आर्ोजनाको षवथततृ आर्ोजना प्रर्तवेदन तर्ार गरी आर्ोजना बैंक 
बनाउन नसक्न ु।  

 इच्छुक वैदेस्शक िगानीकताििाई समेत ्आर्ोजना सञ्चािन गनि आवश्र्क पने जग्गा उपिधि गराउन 
र आिारभतू भौर्तक पूवाििार र्नमािणमा कठठनाइ रहन ु। 

 सम्पकि  सरुको कमी हनु ु। 

3.3 चनुौती र अवसर 

चनुौती  

 पूवाििार र्नमािणमा चाषहने प्रषवर्ि एवम ्दक्ष प्राषवर्िक जनशस्िको कमी रहन ु।  

 उत्पादन क्षेरका उद्योगकािार्ग चाषहने औद्योर्गक कच्चा पदाथि गा.पा. र्भर उपिधि नहनु ु।  

 जनसङ्खख्र्ाको आकार सानो भएकोिे औद्योर्गक उत्पादनहरूको गाहिथथ माग कमजोर भई ठूिा 
उद्योगहरू थथापना गनि वैदेस्शक िगानी उत्साषहत नहनु ु।  

अवसर  

 बढ्दो पर्िटन व्र्वसार्िे उपभोग्र् वथतकुो मागमा उपिेखनीर् मारामा बषृि हनु ु। 

 नागररकको जीवनथतरमा क्रमशः सिुार हुँदै जान ु। 

 आन्तररक आम्दानी र षवप्ररे्णिे गदाि नागररकको क्रर्शस्ि बढ्नगई थथानीर्थतरमा उत्पाठदत वथतकुो 
मागमा क्रमशः बषृि हनु ु। 

 स्शक्षा, थवाथ्र् सेवाप्रर्त नागररक जागरुक हुदैँ जान ु। 

 षवदेशी िगानीमा र्नमािण सम्पन्न भएका आर्ोजनाहरूिे थप िगानीको वातावरण बन्दै जान ु।  

 षवदेशी िगानीमैरी वातावरण र्नमािण गनि गा.पा.का नीर्त तथा कार्िक्रमहरू केस्न्रत हनु ु।  

 गा.पा.मा षवथतार हुदैँ गरेका भौर्तक पूवाििारहरू थप िगानीकोिार्ग सहार्क बनु्न । 
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3.4 दीर्िकािीन सोच, िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीर्िकािीन सोच  

"षवकर्सत र समिृ गा.पा. र्नमािणमा वैदेस्शक सहार्ता र िगानीको प्रभावकारी पररचािन"  

िक्ष्र्  

आवश्र्क वैदेस्शक िगानीको वातावरण र्सजिना गरी गा.पा.को आर्थिक सामास्जक षवकास गने ।  

उद्दशे्र्  

1. वैदेस्शक िगानीिाई पुजँी र्सजिना र उत्पादनशीि क्षेरमा उपर्ोग गदै गा.पा.को आर्थिक सामास्जक 
षवकास गनुि ।  

2. वैदेस्शक िगानीिाई आकषर्ित तथा उत्प्ररेरत गने वातावरणको र्नमािण गनुि ।  

3.5 रणनीर्त र कार्िनीर्त 

तार्िका 13: वैदेस्शक िगानी तथा सहार्ता पररचािनका रणनीर्त तथा कार्िनीर्तहरू 
रणनीर्त कार्िनीर्त 

उद्दशे्र् १: वैदेस्शक िगानीिाई पुजँी र्सजिना र उत्पादनशीि क्षरेमा उपर्ोग गदै गा.पा.को आर्थिक सामास्जक षवकास 
गनुि । 
3.१.१ नेपाि 
सरकारसँग समन्वर् र 
सहकार्ि गरी षवदेशी 
िगानीकताििाई 
गा.पा.मा पुजँी र्सजिना र 
उत्पादनशीि क्षेरमा 
िगानी गनि प्रोत्साहन 
गने । 

1. षवदेशी िगानीकताििाई एकद्वार प्रषक्रर्ा माफि त ्आवश्र्क सेवा तथा सषुविाको व्र्वथथा 
र्मिाउन सहजीकरण गररनेछ ।  

2. सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गरी आर्ोजना बैंक तर्ार गररनेछ ।  

3. पार्िका र्भरका आकर्िक आर्ोजनाहरूको षवकासकोिार्ग र्नजी क्षेर तथा षवदेशी 
िगानीकतािहरूसँग र्नर्र्मत छिफि तथा बहस गररनेछ ।  

4. वैदेस्शक िगानीका पररर्ोजना कार्ािन्वर्न गनि आवश्र्क पने भौर्तक पूवाििारको षवकास 
र िगानीकतािको भौर्तक सरुक्षाको प्रबन्ि र्मिाइनेछ ।  

5. वैदेस्शक िगानीको उपर्ोग कृषर्, पर्िटन, ऊजाि, उद्योग र भौर्तक पूवाििारको क्षेरमा 
गररनेछ । 

6. थवदेश तथा षवदेशका पार्िकाहरू (थथानीर् तह) सँग भर्गनी सम्बन्ि राख्दै ज्ञान, अनभुव, 
संथकृर्त, प्रषवर्ि तथा िगानीको आदान प्रदान गररनेछ । 

उद्दशे्र् २: वैदेस्शक िगानीिाई आकषर्ित तथा उत्प्ररेरत गने वातावरणको र्नमािण गनुि । 
3.२.१: वैदेस्शक 
िगानीमैरी नीर्त तथा 
काननु बनाउने । 

1. गाउँपार्िकामा िगानी गनि आउने षवदेशी िगानीकताििाई प्रोत्साहनकािार्ग नेपाि 
सरकारका काननुसँग तादात्म्र्ता हनुे गरी िगानी मैरी काननुी, संथथागत र प्रषक्रर्ागत 
सिुार गररनेछ ।  

3.२.२: करछुट 
िगार्तका सषुविा प्रदान 
गने व्र्वथथा र्मिाउन े
। 

1. वैदेस्शक िगानी आकर्िण गनि कर छुटका नीर्तगत व्र्वथथा गररनेछ । 

2. वैदेस्शक िगानी माफि त बन्ने आर्ोजनाहरूको मनुाफा बाँिफाँिको वैज्ञार्नक प्रणािीको 
षवकास गररनेछ । 
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3.6 अपेस्क्षत उपिस्धि 

 र्ोजनाको अन्तमा आर्ोजना बैंक थथापना भएको हनुछे ।  

 षवदेशी िगानीकताि र र्नजी क्षेरको सहकार्ि र सहिगानीमा आर्ोजनाहरू सञ्चािन हनुेछ । 

 षवदेशी सीप तथा प्रषवर्ि हथतान्तरण भएको हनुेछ । 
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खण्ि चार: साविजर्नक ऋण 

4.1 पषृ्ठभरू्म 

गाउँपार्िकाको चाि ुतथा पुजँीगत खचि व्र्वथथापनकािार्ग प्रदेश तथा संर्ीर् सरकारबाट प्राप्त हनुे 
अनदुान मार पर्ािप्त नभएकोिे थप स्रोतको माग हनु गएको छ । नर्ाँ संरचनाको षवकास सँगै साविजर्नक 
खचिको आवश्र्कता बढ्दै गएको छ । सामास्जक तथा भौर्तक पूवाििारमा िगानीको मागिाई सम्बोिन गनि 
साविजर्नक षवत्तको प्रचरुता हनु ुआवश्र्क रहेको छ । थथानीर् र्नकार्िे राषिर् प्राकृर्तक स्रोत तथा षवत्त 
आर्ोगको र्सफाररसमा मार आन्तररक ऋण र्िन सक्न ेव्र्वथथा रहेको छ । आर्ोगिे प्रदान गरेको सीमार्भर 
रही आन्तररक ऋण पररचािन गनि नीर्तगत तथा संरचनात्मक व्र्वथथा नभइसकेकोिे पररचािन हनु कठीनाइ 
रहेको छ । र्स अथिमा पार्िकािे आन्तररक राजथव, अनदुान तथा राजथव बािँफाँटबाट नपगु हनुे रकम 
आन्तररक ऋण वा नेपाि सरकारसँग र्िन ेऋणमा र्नभिर रहन्छ ।  

4.2 प्रमखु समथर्ा 
 गा.पा. को के्रर्िट रेषटङ नहनु ु। 

 आन्तररक ऋण पररचािनिाई र्नस्श्चत क्षेरमा िगानी गने गरी मापदण्ि नहनु ु।  

 संथथागत संर्न्रको आिारभतू तहको अवथथा समेत नहनु ु। 

 गा.पा.थतरमा साविजर्नक ऋणको पररचािन र व्र्वथथापन सम्बन्िी नीर्तगत थपिता भइनसक्न ु।  

 षवत्तीर् क्षरेिाई ग्रामीण क्षेरसम्म षवथतार गनि नसक्न ु। 

4.3 चनुौती र अवसर 

चनुौती  

 नेपाि सरकारको थवीकृर्त र अन्र् प्रषक्रर्ा पूरा गरी साविजर्नक ऋण पररचािन गनुि । 

 साविजर्नक ऋणिाई प्रभावकारी ििबाट पूवाििार, रोजगार र उत्पादनमा पररचािन गरी ठदगो, 
उत्पादनमखुी र उच्च प्रर्तफिमखुी बनाउन ु। 

 ऋणको सावँा व्र्ाज भिुानीको सरु्नस्श्चतता गनुि । 

अवसर  

 पार्िकािे षवकास र्नमािणकािार्ग ऋण पररचािन गनि सक्ने गरी र्ाटा बजेट तजुिमा गनि सक्न ेव्र्वथथा 
हनु ु। 

 राषिर् प्राकृर्तक स्रोत तथा षवत्त आर्ोगिे ऋण पररचािनमा सहजीकरण गनुि । 

 पर्िटन, पूवाििार तथा ऊजाि षवकासमा िगानीको आिार हनु ु। 

 

4.4 दीर्िकािीन सोच, िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीर्िकािीन सोच  

"उत्पादनमूिक पूवाििार षवकास र सबि अथितन्र र्नमािणका र्नस्म्त साविजर्नक ऋण सदपुर्ोग"  
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िक्ष्र्  

पर्िटन पूवाििार र ऊजाि षवकास तथा उत्पादनको क्षेरमा िगानी बषृि गनि साविजर्नक ऋणको प्रभावकारी 
पररचािन गने ।  

उद्दशे्र्  

1. साविजर्नक ऋणिाई गौरवका आर्ोजनाको पूवाििार षवकास र उत्पादनका क्षेरमा पररचािन गरी 
आर्थिक बषृिमा र्ोगदान परु् र्ाउन ु। 

2. साविजर्नक ऋणको प्रभावकारी पररचािन गरी पुजँी र्नमािणमा बषृि तथा रोजगारको र्सजिना गनुि ।  

4.5 रणनीर्त र कार्िनीर्त 

तार्िका 14: साविजर्नक ऋण पररचािनका रणनीर्त तथा कार्िनीर्तहरू 
रणनीर्त कार्िनीर्त 

उद्दशे्र् १: साविजर्नक ऋणिाई गौरवका आर्ोजनाको पूवाििार षवकास र उत्पादनका क्षरेमा पररचािन गरी आर्थिक 
बषृिमा र्ोगदान परु् र्ाउन ु। 
4.१.१: ऋणिाई प्रभावकारी पररचािन गनि 
नेपाि सरकारसँग समन्वर् र सहकार्ि गने । 
  

1. नेपाि सरकारसँग समन्वर् गदै ऋण पररचािनका षवर्भन्न 
उपकरण प्रर्ोग गरी आन्तररक ऋण पररचािन गररनेछ ।  

2. ठूिा पूवाििार र गौरवका आर्ोजनामा वैदेस्शक ऋण पररचािन 
गररनेछ । 

4.१.२: केन्र र प्रदेश सरकारको प्राथार्मकतामा 
परेका क्षेरमा साविजर्नक ऋणिाई पररचािन 
गने । 

1. साविजर्नक ऋणिाई उच्च प्रर्तफिका पूवाििार र उत्पादनका 
क्षेरहरूमा पररचािन गररनेछ । 

2. साविजर्नक ऋणको िागत िाभ षवश्लरे्ण गरी साँवा व्र्ाज भिुानी 
सरु्नस्श्चत हनुे क्षेरमा पररचािन गररनेछ । 

उद्दशे्र् २: साविजर्नक ऋणको प्रभावकारी पररचािन गरी पुजँी र्नमािणमा बषृि तथा रोजगारको र्सजिना गनुि । 
4.२.१: साविजर्नक ऋणको पररचािन तथा 
व्र्वथथापन सम्बन्िी नीर्त, काननु र संथथागत 
संरचना तर्ार पाने ।  

1. नेपाि काननुसँग तादात्म्र्ता हनुे गरी साविजर्नक ऋण सम्बन्िी 
गाउँपार्िकाको नीर्त, संथथागत संरचना र काननुको र्नमािण 
गररनेछ । 

4.२.२: रोजगारी र आर् आजिनका अवसरमा 
बषृि हनु ेगरी साविजर्नक ऋणको पररचािन गने 
।  

1. रोजगारी र आर् आजिनका अवसर बषृि हनुे गरी साविजर्नक 
ऋणको पररचािन गररनेछ । 

 

4.6 अपेस्क्षत उपिस्धि 

 र्ोजनाको अन्त्र्मा साविजर्नक ऋणको व्र्वथथापन सम्बन्िी नीर्त, काननु बनेको हनुछे । 

 पुजँी र्नमािण तथा रोजगारीमा बषृि भएको हनुेछ । 

 साविजर्नक ऋण र्नस्श्चत सीमार्भर रहेर पररचािन भएको हनुेछ । 

 साविजर्नक ऋणको पररचािन प्राथर्मकता प्राप्त र उत्पादनका क्षेरमा गररएको हनुेछ ।  
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खण्ि पाचँ: साविजर्नक, र्नजी र सहकारी साझेदारी 
5.1 पषृ्ठभरू्म 

साविजर्नक के्षरिे बर्िगाि गाउँपार्िकाको सामास्जक आर्थिक षवकासमा नीर्त र्नर्मको र्नमािण गने, 

र्नर्मन गने, र्नजी क्षेर र सहकारी क्षेर आकषर्ित नभएको क्षेरमा िगानी केस्न्रत गने, िगानीमैरी वातावरणको 
र्सजिना गने, उत्पाठदत वथतहुरूको बजार व्र्वथथापन गनि सर्ाउने जथता भरू्मका खेपन आवश्र्क देस्खन्छ । 

नेपाि सरकारको समषिगत आर्थिक नीर्तमा आर्थिक षवकासकोिार्ग साविजर्नक, र्नजी र सहकारी क्षरेको 
सहकार्ि र साझेदारी गने पररकपपना गररएको छ । र्नजी के्षरिे साविजर्नक के्षरिे र्नमािण गरेका नीर्त र्नर्मको 
पररर्िर्भर रही उत्पादनमूिक क्षेरमा िगानी गने, उत्पादन कार्िमा थथानीर् स्रोत, सािन र जनशस्िको अर्िकतम 
पररचािन गरी आत्मर्नभिर अथितन्र र्नमािण गनिमा सहर्ोगी भरू्मका खेपने अपेक्षा गररएको छ । त्र्थतै, सहकारी 
के्षरिे आफ्ना सदथर्हरूिाई उत्पादनमूिक क्षेरमा िगानी गनि प्रोत्साहन गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बषृि 
गनि सर्ाउन ेअपेक्षा गररएको छ ।  

5.2 प्रमखु समथर्ा 
 अपेक्षा अनसुार उत्पादनको क्षेरमा िगानी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बिाउन नसक्न ु। 

 ठूिा पररर्ोजनामा िगानी गनि स्रोतको कमी हनु ु।  

 र्नजी क्षेर बजार प्रणािीिे अपेक्षा गरे अनरुूप प्रर्तथपिी रूपमा व्र्वसार् गने संथकृर्तमा कमी हनु ु। 

 कम नाफा हनु ेसोचेर िगानीकतािहरू ग्रामीण क्षेरमा उपस्थथर्त बिाउन अनतु्प्ररेरत रहन ु।  

 िगानीकतािहरू औद्योर्गक उत्पादन भन्दा आर्ार्तत सामग्रीको व्र्ापारमा आकषर्ित रहन ु। 

 सरकारको अनगुमनकारी भरू्मका प्रभावकारी नहनु ु।  

 सहकारी के्षरिे उत्पादनशीि क्षेरमा भन्दा अनतु्पादनशीि क्षेरमा िगानी केस्न्रत गनुि ।  

 षवत्तीर् पारदस्शिता प्रर्त र्नस्ष्क्रर् रहन ु।  

 साझेदारीका क्षेरहरू पषहचान गनि नसक्न ु। 

5.3 चनुौती र अवसर 

चनुौती  

 साविजर्नक, सहकारी र र्नजी क्षेरिाई प्रर्तथपिी भन्दा पररपूरकको रूपमा सहकार्ि गने संथकारको 
षवकास गनुि । 

 सैिास्न्तक रूपमा सरकारी, र्नजी र सहकारी क्षरेका बीचमा साझेदारी, समन्वर्, सहकार्ि गनुि । 

 सहकारीको र्सिान्त बमोस्जम बचत र िगानी गने वातावरणको र्सजिना गनुि । 

 बहृत ्पररर्ोजनामा आवश्र्कता अनसुारको िगानी गने वातावरण र्सजिना हनु ु।  

 तीन तहका सरकारी संरचनाहरूबाट बजार अनगुमनिाई व्र्वस्थथत गनुि ।  
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अवसर  

 अथितन्रका तीन सरोकारवािा बीच सहकार्ि हुँदै जान ु।  

 गाउँपार्िका केन्रसम्म आर्थिक केन्रको षवकास र षवथतार हुँदै जान ु।  

 र्वुा पथुतामा उद्यमशीिताप्रर्त सकारात्मक िारणाको षवकास हुँदै जान ु।  

 र्नजी के्षरिे नाफामूिक मार नभई षवथतारै सामास्जक उत्तरदाषर्त्व वहनिाई समेत अविम्बन गने 
संथकारको शरुुवात हनु ु।  

 उत्पादनमूिक क्षेरमा िगानी गनि चाषहने ऊजािको उपिधिता बढ्दै जान ु। 

 उत्पादन र उत्पादकत्व बिाउन तीनै तहका सरकार प्रर्तबि रहन ु। 

5.4 दीर्िकािीन सोच, िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीर्िकािीन सोच  

"बर्िगािको ठदगो षवकास तथा समषृिकोिार्ग साविजर्नक,  र्नजी र सहकारी साझेदारी"  

िक्ष्र्  

र्नजी तथा सहकारी क्षरेको पुजँीिाई उत्पादनमूिक क्षरेमा आकषर्ित गरी बर्िगाि गाउँपार्िकाको 
समषृि हार्सि गने ।  

उद्दशे्र्  

1. िगानीमैरी वातावरण र्सजिना गरी र्नजी क्षेर र सहकारी क्षेरिाई उत्पादन तथा षवतरणको क्षेरमा 
िगानी गनि उत्प्ररेणा जगाउन ु।  

2. सहकारी क्षेरिाई षवत्तीर् पारदस्शिता प्रवििन गदै ग्रामीण क्षरेको पुजँी पररचािन तथा समूह िगानीमा 
प्रोत्साहन गनुि । 

3. र्नजी क्षेर आकषर्ित नहनु ेपूवाििार षवकास क्षरेमा सरकारी िगानी केस्न्रत गनुि ।  

5.5 रणनीर्त र कार्िनीर्त 

तार्िका 15: साविजर्नक, र्नजी र सहकारी साझेदारीका रणनीर्त तथा कार्िनीर्तहरू 
रणनीर्त कार्िनीर्त 

उद्दशे्र् १: िगानीमैरी वातावरण र्सजिना गरी र्नजी क्षरे र सहकारी क्षरेिाई उत्पादन तथा षवतरणको क्षरेमा िगानी 
गनि उत्प्ररेणा जगाउन ु। 
5.१.१: प्रदेश तथा संर्ीर् सरकारको 
सहकार्िमा िगानी मैरी नीर्त, काननु र 
संथथागत प्रबन्ि गने ।  

1. र्नजी तथा सहकारी क्षेरको िगानी आकर्िण गनि काननुी व्र्वथथा 
गररनेछ।  

2. गा.पा.मा समेत िगानीकताििाई आकषर्ित गनि एकद्वार प्रणािीबाट सेवा 
प्रवाह गने संथथागत प्रबन्ि गररनेछ । 

उद्दशे्र् २: सहकारी क्षरेिाई षवत्तीर् पारदस्शिता प्रवििन गदै ग्रामीण क्षरेको पुजँी पररचािन तथा समूह िगानीमा प्रोत्साहन 
गनुि । 
5.२.१: सरकारी, र्नजी र सहकारी 
क्षेरको िगानीिाई प्रर्तथपिाि भन्दा 

1. सरकारी क्षेरको िगानीिाई र्नजी र सहकारी क्षेरको पररपूरकको रूपमा 
िगानी गररनेछ ।  
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पररपूरकको रूपमा िगानी गने 
वातावरण र्सजिना गने ।  

2. सहकारी क्षेरिाई ग्रामीण क्षेरको पुजँी पररचािन तथा समूह िगानी गनि 
प्रोत्साहन गररनेछ । 

5.२.२: सहकारी क्षेरको पुजँीिाई 
उत्पादनमूिक क्षेरमा िगानी गनि 
उत्प्ररेरत गने । 

1. सहकारी क्षेरमा संकर्ित बचतिाई एकीकृत गदै उत्पादनमूिक क्षेरमा 
िगानी गनि प्रोत्साहन गररनेछ । 

उद्दशे्र् ३: र्नजी क्षरे आकषर्ित नहनु ेपूवाििार षवकास क्षरेमा सरकारी िगानी केस्न्रत गनुि । 
5.३.१: र्नजी क्षेर आकषर्ित नहनुे ठूिा 
पूवाििार क्षेरमा सरकारी िगानी केस्न्रत 
गने । 

1. सरकारी िगानीिाई ठूिा पूवाििार र्नमािणमा केस्न्रत गररनेछ ।  

2. र्नजी क्षेरको औद्योर्गकीकरणकािार्ग सिक पहुँच मागि, षवद्यतु, पानी जथता 
आिारभतू संरचनाको र्नमािण गररनेछ । 

5.३.२: आर्थिक षवकास र समषृिको 
संबाहकको रूपमा र्नजी क्षेरिाई 
िगानी गनि प्रोत्साहन गने ।  

1. र्नजी क्षेरको िगानी बषृि गनि सरकारको तफि बाट पूवाििारका क्षेरमा 
िगानी गरी वातावरण र्सजिना गररनेछ ।  

2. र्नजी क्षेरको िगानीिाई सहर्ोग पगु्ने गरी साविजर्नक, र्नजी साझेदारीको 
अविारणा अनरुूप पररपूरक िगानी गररनेछ । 

5.३.3: िगानीमैरी वातावरण र्नमािण 
गनि षवर्भन्न सषुविाहरूको व्र्वथथा गने। 

1. िगानीकतािहरूकािार्ग प्रोत्साहन तथा परुथकारको व्र्वथथा गररनेछ । 

2. िगानीकतािहरूकािार्ग सहज कजाि उपिधि गराउन पहि गररनेछ । 

5.6 अपेस्क्षत उपिस्धि 

 र्नजी क्षेर व्र्ावसाषर्क र सामास्जक संथथागत उत्तरदाषर्त्व वहन प्रर्त उत्प्ररेरत भएको हनुेछ । 

 र्ोजनाको अन्त्र्मा साविजर्नक, र्नजी र सहकारी क्षेरका बीचमा नर्तजामखुी साझेदारी एवम ्सहकार्ि 
भएको हनुछे ।  

 साविजर्नक क्षरेबाट नीर्त षवर्ि तजुिमा गररएको हनुेछ ।  

 सरकारका तीनै तहका बीचमा सर्न समन्वर्बाट बजारको सवु्र्वस्थथत रूपमा र्नर्मनबाट थवथथ 
बजारको षवकास भएको हनुछे ।  

 बचत पररचािन सदुृि गरी उत्पादनशीि रोजगारी र्सजिना भएको हनुेछ । 
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खण्ि छ: अन्तर सरकारी षवत्त हथतान्तरण 

6.1 पषृ्ठभरू्म 

प्रदेश तथा संर्ीर् सरकारिे आर्थिक,  सामास्जक,  भौर्तक षवकासमा समानता कार्म गनि आर्ोजना तथा 
कार्िक्रमहरू सशति अनदुानको रूपमा हथतान्तरण गने कार्िको समेत सरुुवात भएको छ । नेपाि सरकारिे 
संषविानिे तोकेको थथानीर् र्नकार्को खचि स्जम्मेवारी परुा गनि षवत्तीर् समानीकरण अनदुान प्रदान गने गरेको 
छ । र्सका साथै पार्िकाको माग बमोस्जम सहिगानीमा आर्ोजना सञ्चािन गनि समपूरक अनदुान प्रदान 
गररएको छ । राषिर् औसतभन्दा कम सामास्जक षवकास भएका क्षेरमा आिारभतू सषुविा परु् र्ाउन खानेपानी, 
स्शक्षा, थवाथ्र् जथता क्षरेमा षवशेर् अनदुानको रूपमा समेत ्रकम प्राप्त हनुे गरेको छ । र्ी चार प्रकारका 
अनदुानहरू गा.पा.को आर्का प्रमखु स्रोतको रूपमा रहेका छन ्। 

6.2 प्रमखु समथर्ा 
 आवश्र्कता पषहचान गनि कठठनाइ रहेकािे आवश्र्कताको मारा र राजथव क्षमता अनरुूप सशति र 

समपूरक अनदुान प्राप्त नभई नेपाि सरकारको क्षमता अनसुारको अनदुान प्राप्त हनु ु।  

 षवशेर् अनदुान प्रदानगनिकोिार्ग वथतगुत अवथथा षवश्लरे्ण गनि सूचना/त्र्ाङ्कको अभाव रहन ु। 

 अनमुानको आिारमा समानीकरण अनदुान उपिधि गराइन ु। 

 थथानीर् तहिे प्राप्त गने अनदुानहरू आवश्र्कता अनरुूप भन्दा क्षमता अनरुूप प्रदान गने बाध्र्ता 
मौजदुा रहन ु। 

 समपूरक र षवशेर् अनमुानको र्नस्म्त उपर्िु पररर्ोजना छनौट र समर्मै पररर्ोजनाको माग हनु 
नसक्न ु। 

6.3 चनुौती र अवसर 

चनुौती  

 संर्, प्रदेश र थथानीर् तहको कार्ि स्जम्मेवारी कार्ि षवथततृीकरण गरी प्रभावकारी रूपमा सञ्चािन गनि 
अनदुान हथतान्तरणको वैज्ञार्नक पिर्तको षवकास गनुि ।  

 एउटै कार्िक्षेर तथा कर्तपर् कार्ि स्जम्मेवारीमा दोहोरोपना रहेकािे कार्ि स्जम्मेवारी अनरुूप अनदुान 
षवतरणिाई आविता गनुि । 

अवसर  

 थथानीर् आवश्र्कता र प्राथर्मकतामा रही आर्ोजना तथा कार्िक्रम प्रथताव गरी कार्ािन्वर्नकािार्ग 
अनदुान प्राप्त गने । 

 मिुकुको संर्ीर् संरचना अनरुूप थथानीर् र्नकार्को षवत्तीर् क्षमता र कार्ि स्जम्मेवारीिाई आिार मानी 
नेपाि सरकारबाट अनदुान हथतान्तरण हनुे ।  

 सरकारका बीचमा आर्ोजना एवम ्सहिगानीका माध्र्मबाट सहकार्ि गने । 
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 षवकास र्नमािण र साविजर्नक सेवा प्रवाहमा सिुार गनि सहर्ोग हनुे षकर्समिे संर् तथा प्रदेश सरकारबाट 
थथानीर् तहमा षवत्तीर् हथतान्तरण हनुे । 

6.4 दीर्िकािीन सोच, िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीर्िकािीन सोच  

"बर्िगािको समषृिमा प्रभावकारी एवम ्समतामिुक अन्तर सरकारी षवत्त हथतान्तरणको पररचािन"  

िक्ष्र्  

षवत्तीर् हथतान्तरणका माध्र्मबाट प्राप्त सबै प्रकारका अनदुानको प्रभावकारी उपर्ोग गरी गा.पा.को 
षवकास गनुि ।  

उद्दशे्र्  

1. प्रदेश तथा संर्ीर् सरकारबाट प्राप्त षवत्तीर् हथतान्तरणको रकम त्र्सका ममि र उद्देश्र् अनरुूप 
गा.पा.को समषृिमा उपर्ोग गनुि ।  

6.5 रणनीर्त तथा कार्िनीर्त 

तार्िका 16: अन्तर सरकारी षवत्त हथतान्तरणका रणनीर्त तथा कार्िनीर्तहरू 
रणनीर्त कार्िनीर्त 

उद्दशे्र् १: प्रदेश तथा संर्ीर् सरकारबाट प्राप्त षवत्तीर् हथतान्तरणको रकम गा.पा.को समषृिमा उपर्ोगगनुि । 
6.१.१: आर्थिक तथा सामास्जक षवकासका 
सूचना तथा त्र्ाङ्क षवकास गरी षवत्तीर् 
हथतान्तरण प्रार्प्तको प्रर्ासकािार्ग उपर्ोग गने 
।  

1. आर्थिक तथा सामास्जक षवकासका सूचना तथा त्र्ाङ्क प्रणािी 
षवकास गरी षवत्तीर् हथतान्तरणकोिार्ग उपर्ोग गररनेछ ।  

2. आर्ोजना बैंक तर्ार गरी प्रदेश तथा संर्ीर् सरकारसँग उपर्िु 
अनदुान माग गनि सक्न ेसूचना प्रणािीको षवकास गररनेछ । 

6.१.२: नेपाि सरकारबाट प्राप्त षवत्तीर् 
हथतान्तरणको रकम उद्देश्र् अनरुूपको 
आर्ोजना तथा कार्िक्रममा िगानी गने । 

1. नेपाि सरकारबाट प्राप्त अनदुानको रकम माग भएको कार्िक्षेर र 
प्रदान गररएका आर्ोजना कार्िक्रम षवशेर्मा उपर्ोग गररनेछ । 

6.1.3: गा.पा.का आर्थिक सामास्जक 
षवकासका सूचक अद्यावर्िक गरी अनदुान 
हथतान्तरणको प्रषक्रर्ामा सहजीकरण गने । 

1. थथानीर् तहिाई प्राप्त हनुे षवत्त हथतान्तरण प्रषक्रर्ािाई वैज्ञार्नक 
बनाउन गा.पा.सँग सम्बस्न्ित आर्थिक सामास्जक षवकासका सूचक 
अद्यावर्िक गररनेछ । 

6.6 अपेस्क्षत उपिस्धि 

 प्रदेश तथा संर्ीर् सरकारिे बर्िगाि गा.पा.िाई उपिधि गराउने षवत्तीर् हथतान्तरण प्रषक्रर्ा व्र्वस्थथत 
हनुेछ । 

 गा.पा.सँग सम्बस्न्ित आर्थिक सामास्जक षवकासका सूचक अद्यावर्िक गररनेछ । 

 गा.पा.िाई उपिधि भएको षवत्तीर् हथतान्तरणको समसु्चत सदपुर्ोग भएको हनुेछ । 

 

  



   बर्िगाि गाउँपार्िकाको प्रथम पञ्चवर्ीर् आवर्िक र्ोजना २०७७ 

57 
"कृषर् तथा पशपुािन  र पूवाििारको षवकास – बर्िगािको प्रगर्त एवम ्समषृिको र्नकास" 

 

भाग दईु: षवकास 

पररच्छेद एक: आर्थिक षवकास 
खण्ि एकः कृषर् तथा पशपुन्छी षवकास र खाद्य सरुक्षा 

१.१ पषृ्ठभरू्म 

कररब ६१ प्रर्तशत जनसङ्खख्र्ा रोजगारी तथा जीषवकोपाजिनिार्ग र्नभिर रहेको एवम ् कुि गाहिथथ 
उत्पादन दरमा कररब २७ प्रर्तशत र्ोगदान रहेको नेपािको कृषर् क्षेरमा मझौिा तथा साना षकसानहरूको 
बिी संिग्नता रहेको छ । गण्िकी प्रदेशमा आर्थिक रूपिे सषक्रर् जनसङ्खख्र्ाको ठुिो षहथसा कृषर्मा आस्श्रत 
छन ्जस मध्रे् ३२ प्रर्तशत जनसङ्खख्र्ािाई मार कृषर्बाट गजुारा चपछ भने झण्िै ८० प्रर्तशत जनसङ्खख्र्ािाई 
अन्र् पेशामा समेत आस्श्रत हनु ुपदिछ । समग्रतामा, खाद्यान्न उपिधिताको षहसाबिे गण्िकी प्रदेशको अवथथा 
राम्रो देस्खए तापर्न १८.८ प्रर्तशत जनसङ्खख्र्ा अझै पर्न मौसमी खाद्य असरुक्षामा छन ्। कृषर्मा साना र 
मझौिा षकसानहरूको बिी संिग्नता रहेको छ। कुि खेतीर्ोग्र् जर्मनको २४ प्रर्तशत जर्मन बाँझो छ भन े
खेती गररएको ३६.१५ जर्मनमा मार र्संचाइको सषुविा पगेुको छ (आवर्िक र्ोजना गण्िकी प्रदेश २०७६) 
। मूितः कृषर् प्रणािी र्नबािहमखुी हनु ुर र्सका संिग्न श्रर्मकहरूको उत्पादकत्व र्नकै कम रहेको हुँदा र्स 
क्षेरबाट श्रमशस्िको पिार्न बढ्दो छ । 

देशका अन्र् क्षरे जथतै बर्िगाि गा.पा.मा पर्न र्नवािहमखुी खेती प्रणािी परम्परादेस्ख चर्िआएको छ 
। र्हाँका प्रमखु उत्पादनमा मकै, गह,ु कोदो, र्सर्म, भटमास, फापर, र िान बािीहरू हनु ्। र्स गाउँपार्िकाको 
कुि क्षेरफि कररब १७८.६७ वगि षक.र्म. मध्रे् खेती र्ोग्र् जर्मन को क्षेरफि अन्दाजी २१ प्रर्तशत 
रहेकोमा त्र्सको २०.६ प्रर्तशत र्संचाइर्िु खेत तथा ७९.४ प्रर्तशत पाखो जर्मन रहेको छ (बर्िगाि गा.पा. 
को वथतगुत षववरण, २०७५) । र्स गाउँपार्िकामा प्रशथत चरन क्षेर भएकोिे गाई,  भैसी,  भेिा,  बाख्रा र 

बङ्गरु तथा हाँस,  कुखरुा जथता पशपुन्छी पािनको सम्भावाना रहेको देस्खन्छ । सनु्तिा, कागती, षकवी, आरुबखिा 
र र्नववुा पर्न र्हाँका प्रमखु फिफूि बािीहरू हनु ्। र्स गाउँपार्िकामा २७ वटा पशपुािन समूह, ४ वटा 
व्र्वसाषर्क पश ुफमि, ९ वटा कुखरुा पािन फमि तथा ५ वटा बंगरु पािन फमि सञ्चािनमा रहेका छन ्भने ५ 
वटा कृषर् तथा पश ुऔर्िी पसिहरू रहेका छन ्(बर्िगाि गा.पा.को वथतगुत षववरण, २०७५) । 

षवगत वर्िहरूमा भन्दा हािका वर्िहरूमा जिवार् ुपररवतिनका कारण कृषर् उत्पादनमा प्रर्तकुि प्रभाव 
परेको देस्खन्छ । अर्तबषृि, अनाबषृि, भकू्षर् तथा अर्सनाको कारण कृषर् उत्पादनमा कमी आएको छ । र्स 
क्षेरमा गह,ु जौ, मकै, सनु्तिा, षकवी, षटमरु आठद अर्सनाबाट बिी क्षर्त हनुे बािीमा पदिछ । वरे्नी हनुे जिवार् ु
पररवितनिे कृषर् के्षरमा ठुिो क्षर्त गरेको देस्खन्छ । 

१.१.१ र्ोजना तजुिमाका आिारहरू 

 राषिर् र्ोजना आर्ोगबाट जारी गरेको आवर्िक र्ोजना तजुिमा र्नदेस्शका र क्षेरगत षवकास नीर्त 
िगार्तको पनुराविोकन । 

 पन्रौं र्ोजनामा उपिेस्खत कृषर् षवकासका सोच, िक्ष्र्, उद्दशे्र्, रणनीर्त तथा कार्िनीर्तहरू । 
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 प्रदेश नीर्त तथा र्ोजना आर्ोग गण्िकी प्रदेशको प्रथम पञ्च वर्ीर् आवर्िक र्ोजनाको आिार परमा 
उपिेस्खत कृषर् षवकासका सोच, िक्ष्र्, उद्देश्र्, रणनीर्त तथा कार्िनीर्तहरू । 

 नेपाि सरकार कृषर् षवकास मन्रािर्को कृषर् षवकास रणनीर्तको पनुराविोकन । 

 कृषर्को षवकास िक्ष्र्, प्रगर्त, उद्देश्र्, रणनीर्त तथा प्रथर्मकता र ठदगो षवकास िक्ष्र्हरू बारेको प्रर्तवेदन 
पनुराविोकन । 

 राषिर् कृषर् नीर्त २०६१ र दीर्िकािीन र्ोजनाको दथतावेजहरू पनुराविोकन । 

 राषिर् कृषर् वन नीर्त, २०७६ । 

 राषिर् मि नीर्त, २०५८ । 

 राषिर् स्चर्ा नीर्त, २०५७ । 

 राषिर् भ-ूउपर्ोग नीर्त, २०६९ । 

 कृषर् प्रसार कार्िक्रम सञ्चािन र्नदेस्शका तथा नम्स २०७4/७५ । 

 सूचना सङ्किन क्रममा कृषर् सम्बन्िी सूचनाकोिार्ग बाग्िङु स्जपिाको स्जपिा कृषर् तथा स्जपिा पश ु
षवकास कार्ाििर्हरूबाट त्र्ाङ्क तथा सूचनाहरू सङ्किन र षवश्लरे्ण ।  

 कृषर् तथा पश ुषवकास सम्बन्िी मौजदुा ऐन, र्नर्म र्नदेस्शकाहरूको षवश्लरे्ण । 

 बर्िगाि गा.पा.का १० वटै विामा भएको थथिगत भ्रमण तथा अन्तरषक्रर्ा, गोष्ठीहरूबाट प्राप्त 
सझुावहरू। 

१.१.२ सीर्मतताहरू 

बर्िगाि गाउँपार्िकाको कृषर् तथा पश ु षवकास र्ोजना तजुिमा हािसम्म उपिधि प्रर्तवेदनहरूको 
पनुराविोकन तथा सम्बस्न्ित गा.पा.का सरोकारवािाहरूसँगको अन्तरषक्रर्ा िगार्त मार्थ उपिेस्खत 
आिारहरूिाई मध्र् नजर राखी तर्ार पाररएको भए तापर्न आवश्र्क पने सूचना तथा त्र्ाङ्क प्राप्त गनि कठठनाइ 
भर्ो।बर्िगाि गाउँपार्िकाको समग्र कृषर् तथा पशपुािन षवकास र्ोजना तजुिमा पषहिो अभ्र्ास भएकोिे 
षवर्र्गत त्र्ाङ्क तथा सूचनाकोिार्ग षवर्र्गत र्नकार्हरूकै क्षमतामा भर पनुि परेकोिे षवर्भन्न र्नकार्हरूबाट 
प्राप्त सीर्मत सूचना तथा त्र्ाङ्कको सीर्मतता र्भर रही तर्ार पाररएको हो । 

१.२ वतिमान अवथथाको षवश्लरे्ण 

बर्िगाि गाउँपार्िकाका नागररकहरूको जीषवकोपाजिनको मखु्र् स्रोतको रूपमा कृषर् व्र्वसार् रहेको 
छ । अझसम्म पर्न पौरास्णक पिर्तमा आिाररत र्हाँको कृषर् प्रणािी र्नवािहमखुी मार बनकेोछ।कृषर् 
व्र्वशार्िाई आर्मखुी बनाउने प्रर्ास थवरूप दर्ििङ, नेपाने, र्ससाखानी, जिजिा, भीमर्गठे, रणर्सं षकटेनी 
िगार्तका थथानहरूमा मकै पकेट क्षरे तोकी मकैको व्र्वसाषर्क खेती गररएको छ भन ेर्नगिपानी, मािारानी, 
गाव,ँ रणर्सं षकटेनी, ठूिाखेत, जिजिा, माँझगाउँ, दगा िगार्तका थथानहरूमा आि ुउत्पादन पकेट क्षरे तोकी 
आिकुो व्र्वसाषर्क खेती गररएकोछ । ईच्छुक कृर्कहरूिाई अनदुान माफि त टनेि र्नमािण गरी मौसमी 
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खेतीकािार्ग उत्प्ररेरत गररएको भए तापर्न प्राषवर्िक ज्ञानको अभाव, दक्ष प्राषवर्िकको अभाव, वातावरणीर् षवर्मता 
आठदका कारण कृषर् के्षरिे व्र्वसाषर्कता ग्रहण गररनसकेको अवथथा छ । 

र्ो गा.पा.मा जीषवकोपाजिनको मखु्र् स्रोतको रूपमा कृषर् व्र्वसार् रहेको भए तापर्न खाद्यान्न अन्र् 
क्षेरबाट आर्ात हनु ेगरेको छ भन ेिेरै पररवारहरूको मखु्र् पेशा कृषर् भए तापर्न खाद्यान्न अभाव पररपूर्ति गनि 
ठुिो मेहनत गनुि परेको पाइन्छ । पाररवाररक पोर्णमा पशजुन्र् उत्पादन मास,ु दूि, तरकारी फिफूिको षवशरे् 
भरू्मका भए पर्न न्रू्न उत्पादन, खानेपानी षवषविीकरण नहनु ुर कर्तपर् खाद्यवथत ुप्रर्तको गित िारणािे मषहिा 
र बािबार्िकामा कुपोर्णको अवथथा रहेको छ । 

सवि पक्षहरू 

 उत्पादनकोिार्ग जग्गा प्रशथत भएको । 

 पहािी क्षेर भएकोिे र्संचाइकोिार्ग खोिा प्रशथत भएको ।  

 र्रमै गाई, भैंसी, बाख्रा पार्िन ेभएकोिे गोबरमि र्रमै उपिधि हनु सकेको ।  

 प्रािाररक मि बनाउनकािार्ग पर्ािप्त कच्चा पदाथि उपिधि भएको । 

 पशपुािनकोिार्ग चरन क्षेर भएको ।  

 फिफूि िगाउनकािार्ग उपिधि हावापानीको अनकूुिता रहेको । 

कमजोरी पक्षहरू 

 प्रार्: जसो खेती र्ोग्र् जर्मन पाखो वा र्भरािो रहेको । 

 जिवार् ुपररवतिनका असरहरू जथतै अर्तबषृि, अनाबषृि, बेमौसमी वर्ाि, खिेरी तथा अर्सनाका कारण 
अपस्क्षत उत्पादन हनु नसकेको । 

 परम्परागत खेती तथा पशपुािन प्रणािी र्थावत रहेको । 

 उत्पाठदत वथतकुो बजार व्र्वथथापन गनि नसषकएको । 

 व्र्वसाषर्क खेतीको षवकास नभएको । 

 प्रषवर्ि मैरी कृषर् तथा पशपुािनको षवकास नभएको ।  

 कृषर् कार्िमा नागररकको रुची कमी हुँदै गएको । 

 र्वुा जनशस्ि वैदेस्शक रोजगारीमा आकषर्ित हुदैँ गएको । 

 कृषर्जन्र् जर्मन पूवाििार तथा बथती षवकासकािार्ग प्रर्ोग हुँदै गएको । 

 कृषर् षवकासकािार्ग पर्ािप्त बजेट नछुट्याइएको । 

 उन्नत जातका षवउ, नथिको पहुँच नभएको ।  

अवसरहरू 

 उपिधि खेती तथा पशपुािन र्ोग्र् जर्मनको सदपुर्ोगबाट र्थेष्ठ कृषर् उपज हनुे । 

 गा.पा.मा रहेका खोिा तथा पानीका स्रोतहरूको उस्चत व्र्वथथापन गरी र्संचाइको सरु्नस्श्चतता गनि 
सषकने । 
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 प्रािाररक मिको अर्िकतम प्रर्ोगिे अगािर्नक खाद्य वथतकुो उत्पादन हनुे । 

 र्र र्रमा पशपुािनको प्रवििन गरी उत्पादकत्व बढ्नका साथै सन्तरु्ित पौषिक आहारको 
सरु्नस्श्चतता हनुे । 

 व्र्वसाषर्क पशपुािन माफि त ्रोजगारी तथा आर्आजिनमा बषृि हनुे । 

 पाखो तथा र्भरािो जर्मनिाई व्र्वसाषर्क फिफूि खेतीकोिार्ग प्रवििन गनि सषकन े। 

 कृषर् तथा पशपुािन षवकासको थपि मागिदशिनका रूपमा रहेको कृषर् तथा पशपुािन षवकास नीर्त 
बने्न ।  

 षवदेशबाट फषकि एका र्वुाहरू सीप, ज्ञान, पुजँी र उन्नत प्रषवर्िसषहत कृषर् क्षरेमा आकषर्ित हुँदै जान।े 

 जैषवक कृषर् र कृषर् वन प्रर्त षकसानहरूको आकर्िण बढ्ने ।  

 गा.पा.का दगुिम क्षरेमा र्ातार्ातका सषुविा बढ्दै जानकुा अर्तररि पर्छपिा वर्िहरूमा कृषर् ऋण, 

कृषर् बीमा, नर्ाँ प्रषवर्िहरूको उपर्ोग र र्सँचाइ सषुविामा षवथतार हुँदै जाने । 

चनुौतीहरू 

 पाखो तथा र्भरािो जर्मनमा र्संचाइ व्र्वथथा गनि कठीनाइ हनु ु। 

 जिवार् ुपररवितनका असरहरू न्रू्नीकरणका उपार्हरूको खोजी गनि नसक्न ु। 

 बरे्नी र्वुा जनशस्िको षवदेश पिार्निे गदाि कृषर् क्षेरमा परेको नकारात्मक असरिाई सम्बोिन 
गनि नसक्न ु। 

 अव्र्वस्थथत सहरीकरण, जग्गाको खण्िीकरण, र्िेरीकरण, दोहरो भ-ूथवार्मत्वको स्थथर्त मौजदुा रहन।ु 

 जग्गा बाँझो राख्न ेप्रवसृ्त्तिाई र्नरुत्साहीत गदै कृषर् भरू्मिाई उपर्ोगमा पर्ाउन नसक्न ु।  

 कृषर् क्षरेमा भएको िगानी, कृषर् ऋणको सहज उपिधिता, कृषर् प्रसार सेवामा कृर्कहरूको पहुँचमा 
अभाव हनु ु। 

 कृषर्जन्र् वथतहुरूको उत्पादन, षवतरण, आर्ात एवम ्र्नर्ाितिाई िागत–प्रभावी बनाउन नसक्न ु। 

 गणुथतर एवम ्थवच्छता जाँच र्नर्मन कार्ि प्रभावकारी तपुर्ाउँदै कृषर्जन्र् वथतहुरूको प्रर्तथपिाित्मक 
क्षमता बषृि गनि नसक्न ु। 

 गणुथतरीर् र्बउ, मिखाद, कीटनाशक तथा साना र मझौिाथतरका कृषर्र्न्रको सिुभता, कृषर् 
सामग्रीको समर्ानूकुि आपूर्ति बिाउन नसक्न ु। 

 कृषर् पेशािाई प्रर्तथपिी, नाफामूिक, सम्मानजनक र व्र्ावसाषर्क रूपमा थथाषपत गनि नसक्न ु।  
१.३ दीर्िकािीन सोच, िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीर्िकािीन सोच 

"सवि एवम ्आिरु्नक कृषर् तथा पशपुािनको षवकासद्वारा खाद्य तथा पोर्ण सरुक्षा सषहतको खाद्य 
सम्प्रभ ुपार्िका" 

िक्ष्र्  

ठदगो र व्र्वसाषर्क षवकासद्वारा कृषर् तथा पशपुािन क्षेरिाई प्रर्तथपिी र आत्मर्नभिर बनाउने । 
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उद्दशे्र्  

1. बर्िगाि गाउँपार्िकािाई कृषर् उत्पादन र उत्पादकत्व बषृि गरी कृषर् उपजमा आत्मर्नभिर गनुि । 

2. र्नवािहमखुी कृषर् प्रणािीिाई नाफामिुक, ठदगो एवम ्व्र्ावसाषर्क प्रणािीमा रुपान्तरण गनुि । 

3. कृषर्मा आिाररत उद्योगको षवकास गरी रोजगारी र आम्दानी बषृि गनुि । 

4. कृषर् क्षेरको प्रर्तथपिाित्मक क्षमता बषृि गरी बर्िगाि गाउँपार्िकाको अथितन्रमा टेवा परु् र्ाउन ु। 

5. पशपुन्छी पािनिाई प्रषवर्िर्िु, पररणाममखुी, व्र्वसाषर्क र प्रर्तथपिी बनाई पशपुन्छी जन्र् पदाथिको 
आर्ात र्टाउदै र्नर्ाित प्रवििन गनुि । 

6. खाद्यसरुक्षाको बारेमा सचेतनामिुक कार्िक्रम सञ्चािन गनुि । 

7. कुपोर्णको अन्त्र् गरी बर्िगाि गाउँपार्िकामा सन्तरु्ित पोर्णर्िु आहारको सरु्नस्श्चतता गनुि । 

१.४ रणनीर्त तथा कार्िनीर्तहरू 

तार्िका 17: कृषर्का रणनीर्त तथा कार्िनीर्तहरू 
रणनीर्तहरू कार्िनीर्तहरू 

उद्दशे्र् १: बर्िगाि गा.पा.िाई कृषर् उत्पादन र उत्पादकत्व बषृि गरी कृषर् उपजमा आत्मर्नभिर गनुि । 
१.१.१: कृषर् क्षेरको उत्पादकत्व 
बषृि र आिरु्नकीकरण गने । 

1. ठदगो कृषर् षवकासकािार्ग आवश्र्क नीर्त ऐन र र्नर्महरू तजुिमा तथा संसोिन 
गरी प्रभावकारी रूपमा कार्ािन्वर्न गररनेछ ।  

2. कृर्क केस्न्रत तथा कृर्कमैरी नीर्त र्नमािणमा जोि ठदइनेछ । 

3. कार्िक्रम सञ्चािन र्नदेस्शका तथा नीर्तहरू समर् सापेक्ष रूपमा पररमाजिन गदै 
िर्गनेछ । 

4. ग्रामीण क्षेरमा कृषर् वथत ुउत्पादन अर्भवषृि गनि कृषर् जन्र् वथतकुो व्र्वसाषर्क 
उत्पादन क्षेरमा उपर्िु र ठदगो र्संचाइ सषुविा िागार्ातका आवश्र्क 
पूवाििारको पहुँच बिाइनेछ ।  

5. उन्नत प्रषवर्ि (थ्ररे्संग मेशीन, जोत्न ेसाइनारे, आठद) एवम ्सिुभ कृषर् कजािको 
व्र्वथथा र्मिाइनेछ ।  

6. गणुथतरीर् उत्पादन सामग्रीहरू र कृषर्को र्स्न्रकरणकािार्ग कृर्कमैरी 
औजारको व्र्वथथा गररनेछ ।  

7. खेती र्ोग्र् जग्गािाई बाँझो राख्न ेप्रवसृ्त्त र्नरुत्साषहत गदै बाँझो रहेका कृषर् 
भरू्मको ठदगो उपर्ोगकािार्ग उपर्िु र्ोजना बनाई कार्िन्वर्न गररनेछ । 

उद्दशे्र् २: र्नवािहमखुी कृषर् प्रणािीिाई नाफामिुक, ठदगो एवम ्व्र्ावसाषर्क प्रणािीमा रुपान्तरण गनुि । 
१.2.१: तिुनात्मक िाभ हनु 
सक्ने थथानीर् बािीनािी र 
आिारभतू खाद्यवथतकुो उपभोगमा 
आत्मर्नभिरता हार्सि गने ।  

1. खाद्य तथा अन्र् कृषर् उत्पादनमा आत्म र्नभिरताकािार्ग उत्पादन पकेट क्षेर 
षवकास गरी सर्न व्र्वसाषर्क खेती प्रणािी अस्र् बिाइनेछ ।  

2. कृषर् उपज उत्पादन, प्रशोिन, भण्िारण एवम ्षवतरण प्रणािीमा नर्ाँ प्रषवर्िको 
षवकास अनसुरण, अविम्बन र आिरु्नकीकरण गररनेछ ।  

3. उत्पादन र भण्िारणका क्रममा हनुे हानीिाई न्रू्नीकरण गररनेछ ।  
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4. र्नजी तथा सहकारी क्षेरको संिग्नता बिाउदै करार सम्झौतामा आिाररत तथा 
सहकारी खेतीिाई प्राथर्मकता ठदई मूपर् शङृ्खिा पिर्त अनसुार उत्पादन देस्ख 
बजारीकरण सम्मका कार्िक्रमहरू एकीकृत रूपमा सञ्चािन गररनेछ । 

5. खाद्यान्न उत्पादन न्र्नु भएका तथा पोर्ण असरुस्क्षत थथानहरूमा थथानीर् थतर 
मै उत्पादन गनि सषकने कृषर्जन्र् उत्पादन प्रवििन तथा उपर्ोगमा जोि ठदई 
सरुस्क्षत खानपान र पौषिकतत्वका स्रोत तथा उपर्ोगबारे सचेतनात्मक कार्िक्रम 
सञ्चािन गररनेछ । 

उद्दशे्र् ३: कृषर्मा आिाररत उद्योगको षवकास गरी रोजगारी र आम्दानी बषृि गनुि । 
१.3.1: कृषर् क्षेरको अर्तररि 
श्रमशस्ििाई कृषर् तथा गैर 
कृषर्मा आिाररत सेवा र उद्योग 
क्षेर तफि  आकषर्ित गरी र्स 
क्षेरमार्थको र्नभिरता कम गने । 

1. कृषर्मा आिाररत उद्योगहरू तथा ग्रामीण कृषर् पर्िटनको षवकासमा र्वुा तथा 
कृर्क उिर्महरूिाई आकषर्ित गररनेछ ।  

2. कृषर्जन्र् उद्योगकािार्ग आवश्र्क गणुथतरीर् कच्चा पदाथिहरूको पर्ािप्त 
उत्पादन गररनेछ ।  

3. कृषर् उत्पादनको बजार व्र्वथथापन माफि त ्थप रोजगारीको र्सजिना गररनेछ ।  

4. नगदेबािी तथा र्नर्ाितजन्र् वथतहुरूको बजारीकरणमा जोि ठदइनेछ । 
उद्दशे्र् ४: कृषर् क्षरेको प्रर्तथपिाित्मक क्षमता बषृि गरी बर्िगाि गाउँपार्िकाको अथितन्रमा टेवा परु् र्ाउन ु। 
१.4.1: जिवार् ु पररवतिन र 
प्रकोपबाट पने नकारात्मक असर 
न्रू्नीकरण गदै वातावरणमैरी 
कृषर् प्रषवर्िको षवकास र षवथतार 
गने । 

1. प्रािाररक खेतीका सम्भाषवत वथत ुर क्षेरहरूको पषहचान एवम ्उत्पादन बषृि 
गरी उपाठदत प्रािाररक वथतिुाई राषिर् थतरमा बजारीकरण गररनेछ ।  

2. जिवार् ुपररवतिनिाई कृषर्मा अनकूुिन गदै कृषर् जैषवक षवषविताको संरक्षण, 

सम्बििन तथा उपर्ोगमा बषृि गररनेछ ।  

3. िोपोन्मखु षवउर्बजन र बार्िजन्र् जैषवक षवषविता संरक्षणमा थथानीर् 
समदुार्को अग्रसरतािाई प्रोत्साहन प्रदान गनुिका साथै उर्नहरूको क्षमता 
अर्भवदृी गदै आवश्र्क प्रोत्साहन गररनेछ । 

4. कृषर् जन्र् जैषवक षवषविताको संरक्षरण, प्रवििन तथा सदपुर्ोग गदै माटो 
सहुाउदो एवम ् जिवार् ु पररवतिनका असर न्रू्नीकरण गनि अनसुन्िानमा 
आिाररत वातावरणमैरी र जिवार् ुअनकूुर्ित कृषर् प्रषवर्िको षवकास एवम ्
षवथतार गररनेछ ।  

5. कृषर् उपजको अर्िकतम उत्पादन एवम ् उत्पादकत्व बषृिकािार्ग थथानीर् 
सािन स्रोत र जैषवक प्रषवर्िको उपर्ोग गररनेछ ।  

6. कृषर् उपजको थवच्छता र गणुथतर कार्म राख्न षवषवि कार्िक्रम सञ्चािन गरी 
आर्ात प्रर्तथथापन र र्नर्ाित प्रवििनमा जोि ठदइनेछ । 

उद्दशे्र् ५: पशपुन्छी पािनिाई प्रषवर्िर्िु, पररणाममखुी, व्र्वसाषर्क र प्रर्तथपिी बनाई पशपुन्छी जन्र् पदाथिको आर्ात 
र्टाउदै र्नर्ाित प्रवििन गनुि । 
१.5.1: पशपुन्छी पािक साना 
कृर्क, षवपन्न कृर्किाई पशपुन्छी 
पािन तथा पशपुन्छीजन्र् 

1. पशपुन्छी पािक साना कृर्क, षवपन्न षकसानिाई पशपुन्छी पािन तथा 
पशपुन्छीजन्र् व्र्वसार्मा प्ररेरत गरी आत्मर्नभिर हनुे कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ 
।  
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व्र्वसार्मा प्ररेरत गरी आत्मर्नभिर 
हनुे कार्िक्रम सञ्चािन गने ।  

2. र्वुाको बढ्दो षवदेश पिार्न रोक्न तथा षवदेशबाट फषकि एका र बेरोजगार 
र्वुािाई पशपुन्छी पािनमा आकषर्ित गने गरी र्वुािास्क्षत कार्िक्रमिाई 
प्राथर्मकताका साथ प्रभाकारी रूपमा कार्िन्वर्न गररनेछ ।  

3. पशपुन्छी पािनमा मषहिा सहभार्गता र मषहिा सशिीकरणिाई केस्न्रत गरी 
साना तथा व्र्वसाषर्क मषहिामखुी कार्िक्रम सञ्चािनमा पर्ाइनेछ ।  

4. माछा पािन, भेिा पािन, मौरी पािनका साथै व्र्वसाषर्क पशपुन्छी 
पािनकािार्ग अनदुान तथा सहरु्िर्त ऋणको व्र्वथथा गररनेछ ।  

5. षवपन्न पररवारिाई पशपुन्छी पािनकािार्ग प्रोत्साहन कार्िक्रमहरू सञ्चािन 
गररनेछ । 

उद्दशे्र् ६: खाद्यसरुक्षाको बारेमा सचेतनामिुक कार्िक्रम सञ्चािन गनुि । 
१.6.1: सन्तरु्ित आहारको 
सरु्नस्श्चतता गनि टनिे 
र्नमािणकोिार्ग अनदुान ठदनकुा 
साथै पोर्ण सरुक्षा सम्बन्िी 
सचेतनामिुक कार्िक्रम सञ्चािन 
गने ।  

1. गाउँपार्िका र्भर खाद्य सरुक्षाको अवथथा सन्तोर्जनक राख्न एक र्र एक 
टनेिको व्थवथथा गररनेछ ।  

2. पोर्ण सरुक्षा सम्बन्िी सचेतनामिुक कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

उद्दशे्र् ७: कुपोर्णको अन्त्र् गरी बर्िगाि गाउँपार्िकामा सन्तरु्ित पोर्णर्िु आहारको सरु्नस्श्चतता गनुि । 
१.७.१: पाचँ वर्ि मूनीका हरेक 
बािबार्िकािे पोर्णर्िु 
खानेकुरा खान पाउन े कुराको 
सरु्नस्श्चतता गने । 

1. न्रू्न आर् भएका तथा गरीषवको रेखामरु्न रहेका पररवारहरूको पषहचान गरी 
५ वर्ि भन्दा कम उमेर बािबार्िकाहरूकािार्ग पोर्णर्िु खानेकुराहरूको 
प्रबन्ि र्मिाइनेछ ।  

2. थथानीर् अगािर्नक उत्पादनको महत्त्व तथा सन्तरु्ित आहारका बारेमा सचेतना 
कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

१.५ प्रमखु कार्िक्रमहरू 

कृषर् उत्पादन र उत्पादकत्व 

1. मूपर् शङृ्खिाका सबै चरणहरू षवउ देस्ख अस्न्तम उत्पादन, उत्पादनदेस्ख प्रशोिन र सन्जािीकरण तथा 
प्रषवर्ि देस्ख गणुथतरको मापदण्ि र्नमािण गरी र्नर्ाित सम्मको षवकास गररनछे । 

2. उत्पादन सामाग्रीहरू, रासार्र्नक मि, प्रािाररक मि, उन्नत र्बउर्बजन, र्संचाइ, मेर्सनरी औजार, जैषवक तथा 
रासार्र्नक षवर्ादी तथा बीमा षप्रर्मर्म िागत सहभार्गताको आिारमा अनदुान व्र्वथथा गररनेछ । 

3. खौिारमा षकसान सहकारी बनाई आवश्र्क मि, षवउ र औजारको व्र्वथथागरी षकसानिाई सहरु्िर्त 
दरमा षवतरण गने व्र्वथथा र्मिाइनेछ । 

4. समूहमा आिाररत साना र्संचाइ र्नमािण तथा ममित सम्भार र सहकारीमा आिाररत साना र्संचाइ पूवाििार 
र्नमािण गररनेछ । 

5. र्स गाउँपार्िकामा प्िास्थटक पोखरी तथा षवर्भन्न विाका सम्भाषवत र्संचाइ हनु सक्न ेबाँझो जग्गािाई 
उस्चत बजेट छुट्याई कुिो वा नहरबाट र्संचाइको व्र्वथथा र्मिाइनछे । 
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6. कृषर् औजार उपकरणमा अनदुान ठदने र कृषर् सहकारीसँगको सहकार्िमा सामदुाषर्क षवउर्बजन प्रशोिन 
तथा षवतरण कार्ििाई सहजीकरण गनि सामदुाषर्क सेवा केन्र थथापना गररनेछ । 

7. कृर्क समूह तथा सहकारीहरूिाई षवउ भण्िारण र्र, उपकरण खररद सहर्ोग, थ्ररे्सङ फ्िोर र्नमािण का 
साथै र्बउर्बजन आत्मर्नभिर कोर् थथापना गररनेछ । 

8. आगामी दश वर्ि र्भर फिफूिमा आत्मर्नभिरताकािार्ग फिफूि दशक र्ोर्णा गरी आवश्र्क कार्िक्रम 
सञ्चािनगरी ह्रास हनुसक्ने फिफूि खेतीको सदुृढीकरणकािार्ग प्र्ाकेज कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

9. हरेक विामा एक कृषर् प्राषवर्िकको र्नर्सु्ि गरी आवश्र्क सेवा उपिधि गराउने र बेमौसमी तरकारी 
तथा फिफूि उत्पादनमा जोि ठदइनछे । 

10. षकवी उत्पादन हनुसक्न ेठाउँ जथतै विा नं. १, ३, ५, ७, ८ र १० का उच्च पहािी भेगमा षकवी पकेट 
क्षेर र्ोर्णा गरी व्र्वसाषर्क उत्पादनको प्रवििन गररनछे । 

11. षवउ आि ुउत्पादक कृर्क तथा कृर्क समूहिाई षवशेर् सहर्ोगी कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

12. मखु्र् मन्री वातावरणमैरी नमनुा कृषर् गाउँथथापना गने कार्ि प्राथर्मकताका साथ अगार्ि बिाइनछे । 

13. आगामी ५ वर्ि र्भर बर्िगाि गाउँपार्िकािाई षवर्ादीमिु पार्िका र्ोर्णा गररनेछ । 

14. हरेक विाका कस्म्तमा १०० र्र पररवारिाई व्र्वसाषर्क कृषर् तथा पशपुािनकोिार्ग सिुभ ऋण 
तथा अनदुानको व्र्वथथा गररनेछ । 

15. एक विा एक शीत भण्िारण केन्रको अविारणा बनाई आवश्र्क पूवाििार तर्ारीको शरुुआत गररनेछ 
। 

16. र्नगिपानी, नेपाने, रणर्सं, भटे्टनी, जेि, रार् िर्ार्तका ओर्सिो थथानहरूमा अिैंची पकेट क्षेर र्नमािण 
गररनेछ । 

17. जग्गा बाँझो राख्न ेप्रवसृ्त्तिाई र्नरुत्साषहत गनि आवश्र्क नीर्त र्नर्मको व्र्वथथा गररनेछ । 

18. थथानीर् उत्पादनिाई सबैको सहज पहुँच बनाउनकािार्ग सबै विा केन्रहरूमा व्र्वस्थथत कृषर् तथा 
पश ुहाटबजारको प्रबन्ि गररनेछ । 

19. बर्िगािका षवर्भन्न क्षेरहरुमा भाँगोको व्र्वसाषर्क खेतीको प्रवििन गररनेछ । 

20. वाषर्िक १०० कृर्किाई व्र्वसाषर्क कृषर् तार्िमको व्र्वथथा र्मिाइनेछ । 

21. एक विा एक कृषर् नसिरीको अविारणा पर्ाइनछे । 

22. एक र्र १० फिफूि कार्िक्रमिाई र्नरन्तरता ठदइनेछ । 

23. एक विा एक कृषर् वा पशपुािन व्र्वशार् सञ्चािन गररनेछ । 

पशपुन्छी उत्पादन र उत्पादकत्व बषृि 

1. गाई, भैंसी, बाख्रा र बंगरुको कृर्रम गभाििानबाट उन्नत नथिका पशहुरूको सङ्खख्र्ा बषृि र नथि सिुार 
अर्भर्ान कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

2. गाउँपार्िकामा पर्ािप्त पश ुप्राषवर्िकको र्नर्सु्ि गरी सबै विामा आवश्र्क सेवा उपिधि गराइनेछ । 

3. गाउँपार्िकाका उच्च पहािी क्षेरमा भेिापािन व्र्वसार्िाई अनदुान उपिधि गराइनेछ । 
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4. पशिुन तथा मत्थर् बीमा सम्बन्िी सचेतनाको कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

5. र्वुाहरूिाई सहभार्गताको आिारमा माछा पािनकोिार्ग आनदुानको कार्िक्रम सञ्चािन गररनछे । 
माछा पािनको व्र्वसार्मा रेन्बो ट्राउट मत्थर् पािनिाई गा.पा.को विा नं. १, ३ र ८ मा पकेट 
क्षेर बनाई व्र्वसाषर्क उत्पादन गररनेछ ।  

6. गा.पा.को सबै विामा एक एक उपर्िु थथानको पषहचान गरी व्र्वसाषर्क मौरीपािन शरुु गररनेछ र 
र्भर मौरीको महको व्र्वस्थथत सङ्किन गरी र्नकासी गररनेछ । 

7. गाउँपार्िकामा भएका खपुिा चरण क्षेरिाई प्रर्ोग गरी बाख्रा तथा भेिा फमि सञ्चािन गनि अनदुानको 
व्र्वथथा गरी मासकुोिार्ग र्नर्ाित गररनछे ।  

8. उपर्िु क्षेर पषहचान गरी कुखरुा व्र्बसार् सञ्चािन गरेर मास ुतथा अन्िा र्नर्ाित गररनेछ । 

9. विा नं. ७, ८ र १० को उच्च पहािी भागको चरन क्षेरको संरक्षण गरी व्र्वसाषर्क भेिा पािनकािार्ग 
सहार्ता कार्िक्रमहरू सञ्चािन गररनेछ । 

10. थथानीर् कृषर् तथा पशजुन्र् उत्पादनको प्रशोिन केन्र र्नमािण गररनेछ । 

11. कार्िज, मगृ र अषिचको व्र्वसाषर्क उत्पादन प्रवििन गररनेछ । 

खाद्य सरुक्षा  

1. कृषर् तथा खाद्य सरुक्षा सम्बन्िी प्रचार तथा प्रसारकोिार्ग खार, खौिार, खबािङ, न्वार, दगा, झिेुिाँिा, 
ओखरबोट, खाि, भीमर्गठे, दर्ििङखोिा, दर्ििङ, दोभान र र्ससाखानीमा र्िस्जटि सूचना बोििको व्र्वथथा 
गररनेछ । 

2. सन्तरु्ित आहारकोिार्ग हरेक विामा टनिे र्नमािणकोिार्ग अनदुान ठदनकुा साथै १/१ सामास्जक 
पररचािक र्नर्सु्ि गरी खाद्यसरुक्षा सम्बन्िी सचेतनामिुक कार्िक्रम सञ्चािन गने र हरेक ३/३ 
मषहनामा प्रगर्त षववरण प्रथततु गररनेछ । 

3. एक र्र एक करेसाबारीका प्रोत्साहन कार्िक्रम पर्ाइनेछ । 

१.६ अपेस्क्षत उपिस्धि 

 जनताको जीवनथतर मार्थ उठ्ने, आर्थिक बषृि भई दैर्नक जीवन सञ्चािनमा सहर्ोग पगु्न,े कृषर्मा 
रोजगारीको अवसर प्रदान हनुे, कृषर् र्ान्रीकरणिे कृषर् व्र्वसार्मा नर्ा ँर्गुको सरुवात हनुेछ । 

 बाँझो रहेको जर्मनको उपर्ोग हनु ेजसिे गदाि वातावरणीर् सनु्दरता प्रदान हनुेछ । 

 खाद्यान्नमा आत्मर्नभिर हनु,े षकसानिाई व्र्वसाषर्क हनु प्ररेरत हनुे, श्रम शस्ि थथानीर् रूपमा नै खपत 
हनुेछ र पशपुािनमा व्र्वसाषर्कता बढ्नेछ । 

 पोर्णर्िु खाद्यान्न उत्पादन हनु ेजसिे गदाि खाद्य सरुक्षामा मद्दत पगु्ने कृषर्मा आत्मर्नभिरता बढ्नेछ 
। 

 कृषर् जन्र् उद्योगकािार्ग आवश्र्क कच्चा पदाथि उत्पादन, प्रािाररक कृषर् वथतहुरूको उत्पादन र कृषर् 
वथतहुरूको भण्िारण क्षमता, सङ्किन केन्रहरू िगार्त बजार षवथतार भएको हनुछे । 

 फिफूि उत्पादनमा व्र्वसाषर्कता बढ्ने जसिे गदाि षकसानको आम्दानीमा टेवा परु् र्ाउनछे ।  
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खण्ि दईु: उद्योग तथा वास्णज्र् 

2.1 पषृ्ठभरू्म 

उद्योग तथा वास्णज्र्को क्षेर अथितन्रको महत्त्वपूणि आिार हो । नेपािको संषविानिे तिुनात्मक 
िाभको क्षेरको पषहचान गरी उद्योग षवकास र षवथतार गने, थवदेशी िगानीिाई प्रोत्साहन गने, वैदेस्शक पूजी 
आकषर्ित गने, औद्योर्गक पूवाििार षवकास गने, थथानीर् श्रम र सीपको उपर्ोग गने, व्र्ापाररक थवच्छता र 
अनशुासन कार्म राख्दै उपभोिा षहत संरक्षण गने आठद नीर्त र्िएको छ । थथानीर् सरकार सञ्चािन ऐनिे 
िर्,ु र्रेि ुर साना उद्योगको दताि, नवीकरण, खारेजी, र्नर्मन, प्रवििन र व्र्वथथापन एवम ्उद्यमशीिता षवकास र 
प्रवििनको अर्िकार ठदएको छ । साथै थथानीर् सेवाको व्र्वथथापन, थथानीर् बजार व्र्वथथापन आठद कुराहरू 
थथानीर् सरकारको कार्िक्षेरमा पदिछन।् 

गण्िकी प्रदेशमा उद्योग के्षरिे उत्पादन र उत्पादकत्व बषृि, रोजगारी र्सजिना, आर्ात प्रर्तथथापनमा 
र्ोगदान गदै समग्र प्रदेश अथि व्र्वथथािाई मजबतु बनाउन षवस्शि र्ोगदान गछि भने्न मान्र्ताका साथ प्रदेश 
सरकारिे उद्योगिाई समषृिको एक महत्त्वपूणि सम्वाहकको रूपमा अगार्ि बिाएको छ । तथाषप औद्योगीकरणमा 
गण्िकी प्रदेश पछार्ि परेको हनुािे कुि गाहिथथ उत्पादन र रोजगारको क्षरेमा उद्योग क्षेरको र्ोगदान उपिेख्र् 
छैन। गण्िकी प्रदेशमा साना पसिहरूदेस्ख ठूिा उद्योगहरू सबै गरेर कुि १, ००, ६६८ प्रर्तष्ठानहरू रहेका 
छन।्र्ी प्रर्तष्ठानहरूबाट कुि ३, ४१, ८१८ जनािे रोजगारी पाएका छन ्जनु प्रदेशको २०७५ को प्रके्षषपत 
आर्थिक रूपमा सषक्रर् जनसङ्खख्र्ा (१५–५९ वर्ि उमेर समूह) १३, ६७, ९७८ को १३.६ प्रर्तशत हो (गण्िकी 
प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्ीर् र्ोजना आिार–पर, २०७६) । 

भौगोर्िक षहसाबिे उच्च पहािी स्जपिा बाग्िङु अवस्थथत बर्िगाि गाउँपार्िकाको षवर्भन्न क्षरेहरू 
प्राकृर्तक षवषविताको िनी छ । थथानीर् तहमा पाइन ेकच्चा पदाथिहरूिाई अर्िकतम उपर्ोग गरेर साना 
तथा मझौिा थतरका उद्योगहरूिाई साविजर्नक, र्नजी र सहकारी क्षेरको सहभार्गताद्वारा ठदगो एवम ् बहृत ्
आिारसषहतको औद्योर्गक षवकासमाफि त रोजगारी र्सजिना गरी गररबी न्रू्नीकरण गनिको साथै अन्र् क्षरेमा समेत 
उद्योग क्षेरको महत्त्वपूणि भरू्मका रहन्छ । वतिमान अबथथमा औद्योर्गक क्षेरको षवकास र षवथतारद्वारा 
रोजगारीमा बषृि, र्नर्ाित प्रवििन र आर्ात प्रर्तथथापन गरी राषिर् अथितन्रको अर्भवृषि गने काममा थथानीर् 
उत्पादनको महत्त्वपूणि भरू्मका रहन्छ । कर्तपर् कच्चा पदाथिहरू जनु थथानीर् थतरमा उपिधिता छन ्तर 
र्तनीहरूको उस्चत सदपुर्ोग हनु सकेको छैन जसको मूपर् शनु्र् बराबर नै भएको अवथथामा र्थता कच्चा 
पदाथिहरूको अर्िकतम सदपुर्ोगिे महत्त्वपूणि भरू्मका खेपदछ । िर्,ु र्रेि,ु तथा साना उद्यमको माध्र्मबाट 
षपछर्िएका गररब समूहमा उद्यमशीिता र्सजिना गरी िाभमूिक थवरोजगारी र्सजिना गनि जोि ठदएर गररबी 
र्टाउन र्थता उद्योगहरू बरदान सार्बत हनु्छन ्।  

व्र्ापाररक केन्रको षहसाबिे दगा, नौटुवा, खवािङबजार, र्ससाखानी, झिेुिाँिा बजार, न्वारा, खौिार, खार, 

खािबनार, भीमर्ाटबजार, दोभान, नेटाखकि , दर्ििङ खोिा आठद छन ् भन े अन्र् थथानहरू तनु्िािा, कािेरुख, 

खेपटीपानी,  र्छसफाँट,  मािारानी, र्नगिपानी जथता नर्ा ँ व्र्ापाररक थथानको रूपमा उदर्मान रहेका छन ्। 
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त्र्सरी नै वास्णज्र् क्षेरको षवकास र षवथतारिे वथत ुतथा सेवाको सहज आपूर्ति गनि मद्दत गदिछ।गाउँपार्िका 
र्भर उत्पाठदत वथत ुतथा सेवाको र्नर्ाितबाट आर्थिक बषृि हार्सि गनि सषकन्छ।साविजर्नक, र्नजी र सहकारी 
क्षेरको सहभार्गता र साझेदारीमाफि त ्आर्ात प्रर्तथथापन एवम ्तिुनात्मक तथा प्रर्तथपिाित्मक िाभका क्षेरको 
पषहचान, षवकास र षवथतार गदै व्र्ापार तथा वास्णज्र् क्षेरिाई थप सबि बनाउन र्स क्षेरिाई प्राथर्मकतामा 
रास्ख काम गनुि आजको आवश्र्कता रहेको छ । 

2.1.1 र्ोजना तजुिमाका आिार र सीर्मतता 
 बर्िगाि गाउँपार्िकाको षवकास िक्ष्र्, प्रगर्त, उद्देश्र्, रणनीर्त तथा प्राथर्मकताहरू र ठदगो षवकास 

िक्ष्र्हरू सम्बन्िी प्रर्तवेदन पनुराविोकन गररएको । 

 बर्िगाि गाउँपार्िकाको र्ोजना तजुिमा सम्बन्िी षवर्भन्न समर्मा भएका अन्तरषक्रर्ा तथा बैठकहरूबाट 
प्राप्त जानकारीहरू समावेश गररएको । 

 बर्िगाि गाउँपार्िका वथतगुत षववरण २०७५ प्रर्तवेदन । 

 उद्योग मन्रािर्, अथि मन्रािर्, राषिर् र्ोजना आर्ोग र उद्योग षवभाग, वास्णज्र् षवभागिे तर्ार गररएका 
षवर्भन्न प्रर्तवेदनहरू अध्र्र्न गररएको । 

 उद्योग षवकास सम्बन्िी मौजदुा ऐन, र्नर्म तथा र्नदेस्शकाहरूको षवश्लरे्ण गररएको । 

 उद्योग वास्णज्र् संर् एवम ्व्र्ापाररक संथथाहरूको त्र्त्र्ाङ्कहरू षवश्लरे्ण गररएको । 

 बर्िगािगाउँपार्िकासँग सम्बन्िी उद्योग षवकास र्ोजना तजुिमा गदाि हािसम्म प्रकास्शत तथा उपिधि 
प्रर्तवेदनहरूको आिारमा तर्ार पाररएको । 

 थथिगत अध्र्र्न तथा उपिधि सूचना तथा त्र्ाङ्क र अन्तरषक्रर्ा, बैठक र छिफिका आिारमा 
तर्ार पाररएको । 

2.1.2 अद्यावर्िक स्थथर्त तथा वतिमान अवथथाको षवश्लरे्ण 

वतिमान अवथथामा र्स गा.पा.मा राषिर् थतरका ठूिा उद्योग एवम ्कारखानाहरू नभए पर्न थथानीर् 
थतरमा पाइन ेकच्चा पदाथिहरू र जिीबटुीमा आिाररत उद्योग षवकासको प्रचरु सम्भावना रहेको छ । साना 
तथा मझौिाकािार्ग आवश्र्क पदाथि हनु जनु सहज रूपमा नै उपिधि हनु्छन ्। र्रेि ुथतरमा उत्पाठदत 
उत्पादनहरूको बजारीकरणकोिार्ग थथानीर् पार्िकािे सहस्जकरण र समन्वर्कारी भरू्मका भने अर्त महत्त्वपूणि 
हनुे गदिछ । र्स गाउँपार्िकामा फर्निचर उद्योग, ग्रीि उद्योग, कागज उद्योग, कुटानी षपसानी र्मिहरू, र्सिाइ 
एवम ्बनुाइ उद्योग, होटि एवम ्िजहरू, मेटि उद्योग आठद गरेर ७० वटा षवर्भन्न उद्योगहरू षवर्िवत रूपमा 
र्रेि ुतथा साना उद्योग षवकास सर्मतीमा दताि भएर सन्चािनमा रहेका छन।् त्र्सरी नै ४७ वटा राईस र्मि, 

१६ वटा पानी र्ट्टा, १३ वटा फर्निचर, ८ वटा थिेट खानी, र अन्र् षवषवि १५ गरी ९९ वटा उद्योगहरू 
गणनामा आउने खािका छन ्(बर्िगाि गा.पा.को वथतगुत षववरण, २०७५) । 
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तार्िका 18: बर्िगािमा सञ्चार्ित उद्योगहरूको षववरण 
क्र.
स. 

उद्योगको नाम 
    विामा सञ्चार्ित उद्योग सङ्खख्र्ा 

जम्मा 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० 

१ र्रेि ुकपिा उद्योग १ ० ० ० ९ ० ० ० ० ० १ 

२ सेिर राईस र्मि ६ ६ ५ ३ ८ ० ७ २ ६ ४ ४७ 

३ बाख्रा पािन फमि १ ० ० ० ० १ ० ० १ ० ३ 

४ मौरी पािन १ ० ० ० ० ० ० ० ० ० १ 

५ स्चउरी साबनु उद्योग ० १ ० ० ० ० १ ० ० ० १ 

६ फर्निचर उद्योग ० ४ १ ० ५ ० २ ० ० १ १३ 

७ िाका उद्योग (तान) ० १ ० ० ० ० ० ० ० ० १ 

८ चाउर्मन ० १ १ ० ० ० ० ० ० ० १ 

९ थिेट खानी, टार्ि ० ० १ ० ० ० १ ५ ० १ ८ 

१० पानी र्ट्टा ० ० ० ० २ १ ४ ० ३ ६ १६ 

११ र्सथन ुपाउिर ० ० ० ० १ ० ० २ ० ० ३ 

१२ हाते कागज ० ० ० ० ० ० १ ० ० ० १ 

१३ थिेट िुङगा खानी १ ० ० ० ० ० ० ० ० ० १ 

१४ अपिो िागो र खादी भाङ्खग्रा प्रार्: सबै र्रमा 
स्रोत: बर्िगाि गाउँपार्िका वथतगुत षववरण २०७५ 

सबि पक्षहरू 

 प्रकृर्तको भण्िार बर्िगाि गाउँपार्िकामा थथानीर् तहमा साना तथा मझौिाका उद्योगकोिार्ग आवश्र्क 
कच्चा पदाथि सहज रूपमा नै उपिधि भएको । 

 उपर्िु हाबापानी र चरनको उपिधितािे गदाि पशपुािन खास गरेर भेिा, बाख्रा, भैसी आठद पािन 
गनि सस्जिो भएको ।  

 उत्तरी क्षेरमा पार्िएका भेिा तथा च्र्ाङ्खग्राको ऊनिाई सदपुर्ोग गरेर रािी पाखीको उत्पादन गरेर 
धर्ाबसार्ीक रूपिे र्निर्ाित गनि सक्न ेअवथथा भएको । 

 िोरपाटन जाने सङ्खख्र्ामा पर्िटकहरू (थवदेशी एवम ्षवदेशी) अन्र् पर्िटकीर् थथि भ्रमणमा जानबुाट 
त्र्हाका उद्योगहरूिे थथानीर् थतरमा नै ग्राहकहरू समेत पाउन ेहुँदा उत्पादनिे उस्चत भपूर् पाउन े
र सहज बजारीकरण समेत भएको । 

 आि,ु सनु्तिा, षकषव आठद र्स क्षेरमा पाइन ेनगदे बािीहरू हनु जसिाई धर्वसार्ीक रूपमा अगार्ि 
बिाउन सषकएको ।  

 र्र र्नमािणकोिार्ग प्रर्ोग हनुे धिक उद्योग र नेपािी कागजिाई आवश्र्क पने कच्चा पदाथि र्स 
क्षेरमा रहेको ।  

 नेपाि सरकारिे अविम्बन गरेका वास्णज्र् क्षरेका सार्बकका नीर्त, ऐन, र्नर्महरू पररमाजिन र नर्ा ँ
र्नमािण गरी आर्थिक उदारीकरण तथा षवश्व व्र्ापार प्रणािीबाट र्सस्जित अवसरहरूको उपर्ोग र 
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वास्णज्र् नीर्त २०७२, षवकास सहार्ता नीर्त २०७१, षवदेशी िगानी नीर्त २०७१, कृषर् षवकास 
रणनीर्त २०७२ तथा नेपाि व्र्ापार एकीकृत रणनीर्त २०७३ को प्रभावकारी कार्ािन्वर्नबाट र्नर्ाित 
प्रवििन र आन्तररक उत्पादन बषृिमा ठोस सहर्ोग पगु्ने अवसर वास्णज्र् क्षरेमा िाग ुहनुे हुँदा सोको 
प्रत्र्क्ष िाभको अवसर गाउँपार्िका थतरसम्म पगु्ने हुँदा र्ो अवसरको रूपमा प्राप्त भएको । 

कमजोरी पक्षहरू 

 उद्योगहरू सञ्चािन गनि पर्ािप्त सीपर्िु जनशस्ि र पूजीको अभाव । 

 उद्योगकोिार्ग आिारभतू सेवाहरू जथतो र्ातार्ात, र्बजिुी आठद नभएको । 

 राज्र् एवम ्अन्र् सरकारी र्नकार्बाट दगुिममा रहेका साना उद्योगहरूिाई थथाषर्त्व नहनु्जेि षवशरे् 
अनदुानको अनदुान र अनगुमन नभएको । 

 उत्पादन भएका वथतहुरूको राम्रो व्र्ापारकोिार्ग अन्र् अवसरको खोजी नभएको । 

 वतिमान अवथथा षवश्वव्र्ापीकरणमा भएकोिे थथानीर् उत्पादनिे प्रर्तथपिाि गनि नसक्न ु। 

 गाउँपार्िकामा आफ्नै वास्णज्र् तथा व्र्ापार सम्बन्िी थपि नीर्त,  र्नर्म,  काननु तथा संगठनात्मक 
संरचना नहनु,ु  व्र्ापार वास्णज्र् सम्बन्िी क्षरेगत त्र्ाङ्क तथा सूचना नहनु ु। 

 पेट्रोर्िर्म पदाथिको बढ्दो माग भई आर्ातमा बषृि हनु,ु  प्रर्तथपिाित्मक क्षमतामा सदुृिीकरण हनु 
नसक्न।ु 

अवसरहरू 

 जनसमदुार्मा उद्योगको आवश्र्कता बारे चेतना अर्भवृषि हनुे । 

 उद्योगको षवकासबाट भौर्तक, आर्थिक तथा सामास्जक संरचनाको षवकास भई आर्थिक समनु्नर्त तथा 
रोजगारीका अवसरहरू र्सजिना हनु े। 

 उद्योगबाट थथानीर् तहमा हनु े रोजगारी र्सजिनािे बसाइँसराइ कम भई थव–थथानको षवकासमा 
समदुार्हरू समषपित हनुे । 

 थथानीर् कच्चा पदाथिको सदपुर्ोग हनुे । 

 पर्िटकहरूिाई थथानीर् उत्पादन माफि त थवागत गनि सषकने र बजारीकरणिाई समेत सहर्ोग पगु्न े। 

 थथानीर् तहमा रोजगार र्सजिना हनु ु। 

 थवदेशी तथा वैदेस्शक िगानीकतािहरू थप आकषर्ित हुदैँ जान ु। 

चनुौती हरू  

 औद्योर्गक उत्पादनमा गणुथतरीर्ता कार्म गनुि ।  

 व्र्वसाषर्क तार्िमको व्र्वथथा गनुि ।  

 उद्योग थथापना गदाि षवर्भन्न कारणबाट िागत खचि बढ्न जान ु। 

 श्रम नीर्त उद्योगमैरी बनाउन ु।  

 औद्योर्गक क्षेरमा पूवाििारको षवकास बिाउँदै जान ु।  

 सञ्चार्ित उद्योगहरूिाई उत्पादन तथा उत्पादकत्वका दृषििे प्रर्तथपिी बनाउन ु। 

 औद्योर्गक नीर्तका प्राविानहरूिाई आर्थिक ऐनिे सम्बोिन गनुि । 
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 षवश्वव्र्ापीकरण तथा आर्थिक उदारीकरणिे र्सजिना गदै पर्ाएको प्रर्तथपिाित्मक वातावरणको सामना 
गनुि । 

 दक्ष जनशस्िको अभाव, बजार व्र्वथथापन, आवश्र्क पूजीको जगेनाि, उपिधि अवसरहरूको उपर्ोग 
गनुि।  

 सूचना तथा आिरु्नक सञ्चार प्राषवर्िको षवकाससँग आत्मसात गनि सक्ने क्षमता अर्भवृषि गनुि । 

 गा.पा. तहमा तिुनात्मक रूपमा बिी िाभ र्िन सक्ने वथत ुतथा सेवाको पषहचान तथा उत्पादन गरी 
राषिर् तथा अन्तरािषिर् बजारको खोजी गनुि । 

 र्नर्ाित हनु ेवथत ुतथा सेवाको गणुथतर परीक्षण, प्रमाणीकरण, िेबर्िङ र प्र्ाकेस्जङ सम्बन्िी क्षमता 
अर्भवृषि गनुि । 

 मागअनरुूप पर्ािप्त मारामा ऊजाि उपिधि गराउन,ु आत्मर्नभिर हनुसक्ने कृषर्जन्र् उत्पादनका साथै 
षविार्सताका वथतहुरूको आर्ात र्नरुत्साषहत गनुि । 

2.3 दीर्िकािीन सोच िक्ष्र् तथा उद्दशे्र् 

दीर्िकािीन सोच  

"थथानीर् उद्योगबाट अथितन्रमा टेवा परु्ािई र्नकासी प्रवििन माफि त सिृुि अथितन्रको र्नमािण" 

िक्ष्र्  

बर्िगाि गाउँपार्िकामा औद्योर्गक क्षेरको षवकास र षवथतारद्वारा थथानीर् रोजगारीमा बषृि, गरी र्नर्ाित 
प्रवििन माफि त पार्िकाको अथितन्रको अर्भवृषि गनि सहर्ोग गने । 

उद्दशे्र् 

1. गाउँपार्िका र्भर उद्यमशीिता अर्भवृषि गनि प्रोत्साषहत गदै िर्,ु र्रेि,ु साना तथा मझौिा उद्योगको 
थथापनामा गरी रोजगारीका अवसर र्सजिना गनुि । 

2. थथानीर् स्रोत, कच्चा पदाथि, सीप र सािनको अर्िकतम पररचािनमा जोि ठदई र्स गाउँपार्िकाको 
षवकासमा उद्योग क्षेरको र्ोगदान बिाउन ु। 

3. गणुथतरीर् थथानीर् उत्पादनको माध्र्मबाट व्र्ापार र्ाटा कम गनुि । 

4. वास्णज्र् क्षेरिाई थथानीर् अथितन्रको महत्त्वपूणि अिको रूपमा षवकास गनुि । 

2.४ रणनीर्त तथा कार्िनीर्तहरू 

तार्िका 19: उद्योग तथा वास्णज्र्का रणनीर्त तथा कार्िनीर्तहरू 
रणनीर्तहरू कार्िनीर्तहरू 

उद्दशे्र् १: गाउँपार्िका र्भर उद्यमशीिता अर्भवषृि गनि प्रोत्साषहत गदै िर्,ु र्रेि,ु साना तथा मझौिा उद्योगको थथापनामा 
गरी रोजगारीका अवसर र्सजिना गनुि । 
2.१.1: र्स गाउँपार्िकामा थथापना तथा 
सञ्चािन हनुे उद्योगहरूिाई आवश्र्क पने 
पूवाििार व्र्वथथा गनि नीर्त र्नमािण र 
कार्ािन्वर्नमा जोि ठदने । 

1. गाउँपार्िकाको भगूोि र उपर्िु थथानको छनौट गरी एषककृत 
उद्योगका थथापनाकोिार्ग पहि गररनेछ ।  

2. औद्योर्गक क्षेर तथा षवशेर् आर्थिक क्षेरहरूमा आवश्र्क 
पूवाििारहरूको षवकास तथा व्र्वथथापनमा सिुार पर्ाइनेछ ।  

3. उद्योग थथापना र सञ्चािनमा साविजर्नक–र्नजी साझेदारीको प्रवििन 
गनि व्र्वसार् मञ्चको थथापना गररनेछ । 
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2.1.२: थथानीर् स्रोत एवम ् सीपको 
उपर्ोग भौगोर्िक स्थथतीको अध्र्ार्न गरी 
िर्,ु र्रेि,ु साना, तथा मझौिा उद्योगको 
थथापना र सञ्चािनिाई प्रभावकारी बनाउन े
। 

1. गररबी र्नवारणकािार्ग िर् ु उद्यम षवकास कार्िक्रमिाई 
गाउँपार्िकाका सबै विाहरूमा षवथतार गनि कार्ािन्वर्नि गने र्नकार् 
तथा सहर्ोगी र्नकार्हरूको समन्वर् क्षमता षवकास गदै िर्गनेछ । 

2. एक विा एक षवशेर् उत्पादन सम्बन्िी कार्िक्रमिाई कार्ािन्वर्न 
गररनेछ ।  

3. थथानीर् तहमा पाइने अपिो, िोिा, केरा, वेत, बाँस जथता प्राकृर्तक 
रेसामा आिाररत वथतहुरूको उद्यमशीिता प्रवििनकािार्ग र्थता 
वथतकुो सङ्किन तथा प्रशोिन केन्रको थथापना गनि सहर्ोग गररनेछ 
। 

उद्दशे्र् २: उद्योग क्षरेमा, थथानीर् , क्षरे्रर्, राषिर् तथा षवदेशी िगानी बषृि गरी रोजगारीका अवसर र्सजिना गनुि । 
२.2.1: प्रदेश एवम ्संर्सँगको समन्वर्मा 
षवदेशी िगानीकताििाई औद्योर्गक िगानीमा 
प्रोत्साहन गनि नीर्तगत तथा कार्िगत 
सहजीकरण गने व्र्वथथा गने । 

1. बाह्य पुजँी तथा प्रषवर्ििाई आकषर्ित गनि काननुी व्र्वथथा गररनेछ । 

2. र्नजी र सहकारी क्षेरबीच समुिरु सम्बन्ि बनाई िगानी मैरी 
वातावरण र्नमािण गनि आवश्र्क संथथागत संर्न्र बनाई षक्रर्ाशीि 
गररनेछ । 

3. उद्योगी व्र्वसार्ी एवम ् िगानीकताििाई उद्योग दतािदेस्ख वषहगिमन 
सम्मका सेवाहरू सहज उपिधि गराइनेछ । 

उद्दशे्र् ३: गणुथतरीर् थथानीर् उत्पादनको माध्र्मबाट व्र्ापार र्ाटा कम गनुि । 
2.३.१: थथानीर् उत्पादनिाई गणुथतरर्िु 
एवम ् प्रर्तथपिाित्मक रूपमा औद्योर्गक 
वथतकुो र्नर्ाितिाई बिावा ठदने ।  

1. थथानीर् तहमा उपिधि बहमूुपर् जिीबटुीबाट अर्िकतम फाइदा र्िन 
जिीबटुी प्रशोिन तथा जिीबटुीमा आिाररत और्िीजन्र् वथतकुो 
उत्पादन र र्नकासीमा षवशेर् जोि ठदइनेछ ।  

2. गाउँपार्िकामा केही थथानाहरू पषहचान गरेर हथतकिा क्षेर थथापना 
गरी परम्परागत सीप तथा प्रषवर्िको संरक्षण र षवकास गररनेछ । 

3. व्र्वसाषर्क िागत र्टाउन तथा प्रषक्रर्ागत सरिीकरण गनिकािार्ग 
उद्योग तथा कम्पनी प्रशासनमा सूचना प्रषवर्िको उपर्ोगिाई 
प्रभावकारी बनाइनेछ ।  

4. प्रदेश तथा संर्ीर् सरकारसँगको समन्वर्मा औद्योर्गक उत्पादनको 
गणुथतरमा थप सिुार गनि आवश्र्कता अनसुार गणुथतर परीक्षण 
क्षमता बषृि गररनेछ ।  

उद्दशे्र् ४: वास्णज्र् क्षरेिाई थथानीर् अथितन्रको महत्त्वपूणि अिको रूपमा षवकास गनुि । 
2.४.1: तिुनात्मक वथत ुतथा सेवाहरूको 
पषहचान गरी र्नर्ाितर्ोग्र् हनुे वथत ु तथा 
सेवाको उत्पादकत्वमा बषृि गनि आवश्र्क 
कार्िक्रमहरू सञ्चािन गने ।  

1. वथतहुरूको उत्पादन र उत्पादकत्व बिाउन सम्वस्न्ित र्नकार्सँग 
समन्वर् र सहकार्ि गररनेछ ।  

2. साना, र्रेि ु तथा मझौिा उद्योगहरूिाई उत्पादन तथा आपूर्ति 
सञ्जािमा आवि गदै राषिर् तथा अन्तरािषिर् माग वमोस्जमका वथत ु
तथा सेवाहरूको उत्पादन गररनेछ । 

2.5 प्रमखु कार्िक्रमहरू 

1. परम्परागत तानमा बनुकेा पछ्यौरा, मझौिा, थवीटर, कम्बि, र्मु, हदुििो आठदको व्र्ापारको दार्रा 
फराषकिो गदे थथानीर्, राषिर् थतरमा समेत प्रवििन गररनेछ । 
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2. हाते कागज र र्सथनो उद्योगको र्रेि ु उद्योग षवगतमा सञ्चािन भई हाि बन्द रहेकोमा ती 
उत्पादनहरूको समथर्ािाई बझेुर पनु सञ्चािन गनि पहि गररनेछ । 

3. उच्च भेगमा उपिधि जिीबटुी तथा षवर्भन्न थथानमा उपिधि षकम्ती पत्थरको प्रशोिनकािार्ग 
प्रशोिन केन्रको थथापना गररनेछ । 

4. थथानीर् तहमा दर्ििि एवम ्अन्र् थथानमा उपिधि भएका िुिाखानीको प्रारस्म्भक वतावरणीर् अध्र्र्न 
गरेर बाग्िङु, पोखरा एवम ्वटुवि जथता सहरहरूमा आपूर्ति गरेर थथानीर् तहमा रोजगार र्सजिना गने 
र गा.पा.िे थप राजथव सङ्किन गररनछे । 

5. अपिो, िोिा, केरा, वेत, बाँस जथता प्राकृर्तक रेसामा आिाररत वथतहुरूको उद्यमशीिता प्रवििनकािार्ग 
र्थता वथतकुो सङ्किन तथा प्रशोिन केन्रको थथापना गररनेछ । 

6. उद्योगी व्र्वसार्ी एवम ्िगानीकताििाई उद्योग दतािदेस्ख वषहगिमनसम्मका सेवाहरू उपिधि गराइन े
सषुविा, सहरु्िर्त, छुट, प्रोत्साहनको व्र्वथथा गररनेछ ।  

7. उद्योग थथापनाको मखु्र् उद्दशे्र् नाफा आजिन गनुि भएकोिे व्र्वसाषर्क िागत र्टाउन तथा प्रषक्रर्ागत 
सरिीकरण गनिकािार्ग उद्योग तथा कम्पनी प्रशासनमा सूचना प्रषवर्िको उपर्ोग गररनेछ । 

8. थथानीर् उत्पादकिे उत्पादन गरेका र साविजर्नक कार्ाििर्िे उपभोग गने वथतहुरूको सूची तर्ार 
गररनेछ । 

9. व्र्ापार, क्षमता षवकास र र्नर्ाित प्रवििनमा सहर्ोग पगु्न ेखािका अध्र्र्न अनसुन्िान गरेर सोको 
कार्िन्वर्न गररनेछ । 

2.6 अपेस्क्षत उपिस्धि 

 सबै खािे मझौिा,  र्रेि ु तथा साना एवम ्िर् ु उद्योग थथापना तथा सञ्चािनद्वारा वाषर्िक रूपमा 
कम्तीमा पर्न थप ५०० रोजगारी र्सजिना हनुेछ जसिे बाध्र्ात्मक वैदेस्शक रोजगारीमा जानपुने 
अवथथामा न्रू्नीकरण हनुछे ।  

 औद्योर्गक क्षेरमा आिरु्नक प्रषवर्िको प्रर्ोग,  उद्योगको थथापना तथा षवकासमा बषृि र बजार सम्बन्िको 
षवथतार हनुछे ।  

 गणुथतरीर् वथतहुरू उत्पादन भई र्नर्ाित बढ्ने र सानो थकेिमा भए पर्न व्र्ापार र्ाटा कम गनि मद्दत 
हनुेछ फित: प्रदेशको गररबी न्रू्नीकरणमा सहर्ोग पगु्नेछ । 

 रोजगारीकािार्ग षवदेश जान ेप्रवृस्त्त दर र्टने छ । रोजगारीमा सबै क्षरे र समूहका व्र्स्िहरूको 
पहुँचमा बषृि भएको हनुेछ ।  

 उद्योग दताि तथा सञ्चािन प्रषक्रर्ामा सहजता उत्पन्न भएको हनुे, साना तथा मझौिा उद्योगको सङ्ख्र्ामा 
बषृि भएको हनु,े िर् ुउद्यमीको थतरोन्नर्त भएको हनुेछ ।  

 वथत ुतथा सेवा र्नकासीको बषृि भएको हनुे, गा.पा.को कुि गाहिथथ उत्पादनसँग व्र्ापार तथा वास्णज्र्को 
अनपुात बषृि भएको हनुेछ । 
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खण्ि तीनः पर्िटन 
३.१ पषृ्ठभरू्म 

पर्िटन उद्योग संसारमै तीब्र गर्तमा षवकास भइरहेका उद्योगहरूमा पदिछ ।नेपािको अथितन्रमा पर्न 
षवकासका प्रबि संभाव्र् के्षरमध्रे्को र्ो एउटा हो । पर्िटन क्षेरको षवकास गनि सषकएमा नेपािमा रोजगारी 
र्सजिना र र्बदेशी मरुा आजिनको एक महत्त्वपूणि उद्योगको रूपमा अगार्ि बढ्न सक्न ेत्र् र्ोजनाबि षवकास 
प्रषक्रर्ाको सरुुआतदेस्ख नै महससु गररएको हो । पर्छपिो चरणको अवथथा हेदाि २०१७/२०१८ (आ.व. 
२०७४/७५) मा नेपािको कुि गाहिथथ उत्पादनमा पर्िटन क्षेरको र्ोगदान २.२% रहेको छ भने कुि षवदेशी 
मरुा आजिनमा र्स क्षरेको र्ोगदान ५ प्रर्तशत रहेको छ । सन २०१८ मा नेपािमा ११ िाख ७३ हजार 
षवदेशी पर्िटक आएका र्थए र उनीहरूको औसत बसाइँ १२.४ ठदन रहेको र्थर्ो ।  

संर्िु रािसंर्ीर् षवश्व पर्िटन सिठनको त्र्ाङ्क अनसुार षवश्वको अथितन्रमा पर्िटन क्षेरको र्ोगदान 
कररव १० प्रर्तशत रहेको छ । षवश्वका दश जनामध्रे् एक जनािे पर्िटन क्षरेमा प्रत्र्क्ष रोजगारी पाएका 
हनु्छन ्। नेपाि अनपुम प्राकृर्तक सौन्दर्ि, प्रचरु जैषवक षवषविता, अनेकौं सामास्जक षवषविता एवम ्ऐर्तहार्सक 
तथा साँथकृर्तक सम्पदािे भररपूणि देश भए पर्न र्सिाई षवश्व पर्िटन मानस्चरमा पर्िटकीर् गन्तव्र् थथिको 
रूपमा थथाषपत गनि सषकएको छैन । र्सका प्रमखु कारणहरूमा जनचेतनाको कमी, भौर्तक पूवाििारको अभाव 
र उपर्िु षकर्समको मानव स्रोतको षवकास नहनु ुहो । फिथवरूप नेपाि देश र नपेािी जनता र्स क्षेरबाट 
िाभास्न्वत हनु सकेका छैनन ्।  

नेपािको वतिमान पन्रौं र्ोजना (२०७६/७७-२०८०/८१) िे र्स देशिाई एउटा सरुस्क्षत, गणुथतरीर् 
र पर्िटनमैरी गन्तव्र् बनाई आकर्िक पर्िटन केन्रका रूपमा षवकास गने, पर्िटकीर् गन्तव्र्थथि र उत्पादनमा 
षवषविीकरण गरी अथितन्रमा पर्िटन क्षेरको र्ोगदान बषृि गने तथा पर्िटन क्षेरबाट प्राप्त िाभिाई समन्र्ाषर्क 
रूपिे जनथतरमा परु् र्ाउन ेउद्देश्र् राखेको छ । र्ी उद्देश्र् पूर्तिबाट षवश्व पर्िटन बजारमा नेपािको पहुँच बढ्न े
अपेक्षा र्ोजनामा गररएको छ । 

गण्िकी प्रदेशको प्रथम आवर्िक र्ोजना (२०७६/७७-२०८०/८१) को आिारपरमा पर्न प्रदेशमा 
पर्िटन क्षरेको षवकासिाई सवोपरर महत्त्व ठदइएको छ । प्रदेश समषृिकािार्ग र्ोजनामा नीर्तगत रूपमा 
तोषकएका सातवटा संवाहकहरूमध्रे् पर्िटन क्षेरिाई पषहिो संवाहक मार्नएको छ । र्सको कारणमा कृषर्सँग 
र्स क्षरेको बर्िर्ो पषृ्ठ सम्बन्ि र ऊजाि, उद्योग, भौर्तक पूवाििार आठद क्षेरहरूसँग बर्िर्ो अग्र सम्बन्ििाई 
मार्नएको छ । र्सका अर्तररि पर्िटन के्षरिे शहरी र ग्रामीण भेगमा रोजगारी र्सजिनामा पर्न प्रत्र्क्ष भरू्मका 
र्नवािह गरेको कुरािाई प्रदेश र्ोजनािे आत्मसात गरेको छ ।  

गण्िकी प्रदेश अन्तगित पने बर्िगाि गाउँपार्िका िार्मिक–सांथकृर्तक तथा जैषवक षवषविताको िनी, 
प्राकृर्तक स्रोतको खानी र मनोरम सौन्दर्ि थथिको िनी छ । र्स क्षेरमा पाइन े जैषवक षवषविता, षवषवि 
सांथकृर्तक सम्पदा र प्राकृर्तक मनोरम सनु्दरतािे र्स गाउँपार्िकाको महत्त्विाई झनै बिाएको छ । सेतो 
मनोरम षहमािको दृश्र्, षवर्भन्न प्रजार्तको गरुाँस सषहतको हररर्ो वनजिि, िाँिाकाँिावाट देस्खन े सूर्ोदर् र 
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सूर्ािथतको आकर्िक दृश्र्, ऐर्तहार्सक तथा परुातास्त्वक िरोहर, प्राकृर्तक तथा सांथकृर्तक सम्पदा, रीर्तररवाज, 

भेर्भरू्ा, किाकौशि र शान्त एवम ्थवच्छ वातावरणको पूणि सदपुर्ोग गररएमा पर्िटन क्षेरको षवकासको राम्रो 
सम्भावना छ । अत केन्रीर् र प्रदेशका आवर्िक र्ोजनामा उपिेस्खत पर्िटन सम्बन्िी िक्ष्र्, उद्देश्र्हरूिाई 
आिार मानी थथानीर् सबि, दबुिि पक्षहरू, अवसर र चनुौतीहरूको थपि पषहचान गरेर गाउँपार्िकाको आवर्िक 
र्ोजनामा पर्िटन क्षरेका कार्िक्रमहरू तजुिमा गररएका छन ्।  

३.१.१ र्ोजना तजुिमाका आिारहरू 

 पन्रौं र्ोजनामा उपिेस्खत पर्िटन षवकासका सोच, िक्ष्र्, उद्देश्र्, रणनीर्त तथा कार्िनीर्तहरू । 

 पर्िटन नीर्त २०६५।  

 नेपािको राषिर् पर्िटन रणनीर्तक र्ोजना (२०१६–२०२५) ।  

 नेपाि सरकार संथकृर्त, पर्िटन तथा नागररक उड्डर्न मन्रािर्बाट प्रकास्शत होमथटे सञ्चािन कार्िषवर्ि, 

२०६७ । 

 गण्िकी प्रदेशको प्रथम पञ्च वर्ीर् आवर्िक र्ोजनाको आिार परमा उपिेस्खत पर्िटन षवकासका सोच, 

िक्ष्र्, उद्देश्र्, रणनीर्त तथा कार्िनीर्तहरू । 

 Tourism Statistics 2018 । 

 बर्िगाि गा.पा. का १० वटै विामा भएको थथिगत भ्रमण तथा अन्तरषक्रर्ा-गोष्ठीहरूबाट प्राप्त 
सझुावहरू । 

३.१.२ सीर्मतताहरू 

बर्िगाि गाउँपार्िकाको समग्र सामास्जक आर्थिक षवकासकािार्ग नेपािको संषविान िे र्नठदिि गरेको 
संर्ीर्ताको थवरूप अनरुूप संर्, प्रदेश र थथानीर् सरकार गठन भएर देश षवकासको क्रममा समग्र राि नीर्त 
र्नमािण तथा भषवष्र्को कार्िठदशा र्निािरण गनि जषुटरहेको अवथथामा र्ो आवर्िक र्ोजना तर्ार गररएको छ । 
र्ो महत्त्वपूणि र्ोजना तर्ार गदाि थथानीर् सरकार सञ्चािनका िेरै काननु, नीर्त तथा र्नर्महरू र्नमािण भइनसकेका 
तथा स्रोत बाँिफाँिको थपि खाका तर्ार भइनसकेकािे र्ोजना तजुिमामा सामान्र् अथपिता महससु गररएकोछ 
। भौगोर्िक र्बकटताका कारण सबै क्षेरको थथिगत अविोकनमा समथर्ा भएको तथा आिार त्र्ाङ्कको 
अभावमा र्ोजना तजुिमा गदाि केही कठठनाइ अनभुव गररएको छ । क्षेरगत नीर्त तथा षवर्र्गत षवकास र्ोजना 
सीर्मत बजेट र छोटो समर्का बीच तर्ार गनुि आफैमा चनुौतीपूणि रहेको छ । 

गाउँपार्िकामा पर्िटनको खासै षवकास भइनसकेको सन्दभिमा र्स क्षरेको आवर्िक र्ोजना बनाउन े
क्रममा गाउँपार्िकामा पूवि अनभुव नहुँदा र्सका सवि पक्षहरू, कमजोर पक्षहरू, अवसरहरू र चनुौतीहरूको 
सामूषहक षवश्लरे्ण गदै र्तनैका आिारमा षवज्ञहरूको प्राषवर्िक सहर्ोगमा दीर्िकािीन र्ोजना बनाउन ेकामिाई 
एउटा नर्ाँ अभ्र्ासका रूपमा र्िइएको छ । 
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३.२ अद्यावर्िक स्थथर्त तथा वतिमान अवथथाको षवश्लरे्ण 

र्स गाउँपार्िकामा पर्न नेपािका अन्र् पहािी भेगमा झैं रमणीर् िाँिाकाँिा, सनु्दर षहमािका दृश्र्, 

िार्मिक मठमस्न्दर, गफुा, ताि, कुण्ि, झरना, किा तथा सांथकृर्तक नाचँगान िगार्तका सम्पदा छन ्। कुि 
जनसङ्खख्र्ाको आिा भाग मगरहरू भएका कारण भीरमौरीको मह काढ्ने जथता उनीहरूका कर्तपर् मौर्िक 
संथकृर्त र्हाँको जनजीवनमा देख्न सषकन्छ । र्र्त हुँदापर्न पर्न पर्िटनको र्थोस्चत षवकास भएको छैन । 
सामान्र् सङ्खख्र्ामा आएका आन्तररक अर्तर्थ बाहेक बाह्य पर्िटकको सङ्खख्र्ा शून्र् प्रार्ः छ । 

सवि पक्षहरू 

 गाउँपार्िकाका विाहरू मध्र्पहािी पषु्पिाि िोकमागिका नस्जक रहेका ।  

 विाहरूमा मोटरबाटोको ट्याक खोर्िसषकएको । 

 विाहरूमा वनजिि प्रशथत रहेकािे जीवजन्त,ु चराचरुुिीको दृश्र्ाविोकन हनुे । 

 विाहरूमा र्बजिुीबत्ती र सोिारबत्तीको व्र्वथथा रहेको । 

 मोबाइिको नेटवकि िे सञ्चारको राम्रो सषुविा रहेको । 

 गफुा, ताि, चौर, मस्न्दर, गमु्बाहरू रहेको ।  

 मार्थपिो भेगका बथतीहरूमा षहउँ पने हुँदा आकर्िणका केन्र बनेको । 

 िरुी, टाकुरहरूमा दृश्र्ाविोकन केन्रहरू बनाउन सषकने । 

 चौरहरूमा षपकर्नक थपट बनाउन सषकने । 

 अग्िाअग्िा िरुीबाट म्र्ाग्दी, गपुमी, रुकुम, प्र्ठुान, पापपा िगार्तका स्जपिाहरूको पर्िटकीर् 
दृश्र्ाविोकन हनु े।  

 र्स भेगिे भीरमौरीको मह काढ्ने प्रथा (हनी हस्न्टङ)को पषहचान बनाइसकेको ।  

 सोरठी, र्ाटु सनुीमार्ा, र्ानीमार्ा, सरार्, आठद नाँच र ठािो भाकाका किाकार थथानीर् थतरमै रहेका।  

 गाउँपार्िकासँगै जोर्िएको नगरपार्िकामा िोरपाटन स्शकार आरक्ष रहेको । 

कमजोरी पक्षहरू 

 पर्िटन उद्योगबाट हनु सक्न ेिाभबारे थथानीर् जनतािाई जानकारी राम्रो नभएको । 

 पर्िटन उद्योगमा दक्ष जनशस्ि गाउँपार्िका क्षरेमा उपिधि नभएको ।  

 कर्तपर् विामा खानेपानीको सषुविा नभएको । 

 पर्िटन क्षेरको षवकासकािार्ग कुनै पर्न राषिर्–अन्तरािषिर् संथथाको सहर्ोग पररचािन नभएको । 

अवसरहरू 

 केन्रीर् र प्रदेश सरकारका चाि ुआवर्िक र्ोजनामा पर्िटन क्षेरको षवकासिाई उच्च प्राथर्मकता ।  

 र्भस्जट नेपाि २०२० जथता प्रवििनात्मक कार्िक्रमबाट थथानीर् थतरमा पर्िटन क्षेरतफि  आकर्िण 
बिेको ।  

 पर्िटनको षवकास गने हेतिेु गत वर्ि बर्िगाि महोत्सव आर्ोजना गररएको ।  
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 विा नं. ५ मा करुणा–चमेरे गफुा, थानापर्त मस्न्दर, केशवपोखरी भ्र्टुावर, अन्िाअन्िे ताि र 
चमेरेदेस्ख दाँग जोड्ने झोििु ेपिुको र्िषपआर तर्ार भइसकेको ।  

 विा नं. ७ थानाचौरमा गेट बनाउनकािार्ग प्रदेश सरकारबाट रु. ५ िाख षवर्नर्ोजन भइसकेको । 

 पर्िटन उद्योगकािार्ग आवश्र्क अध्र्र्न र तार्िमकािार्ग र्वुार्वुती थथानीर् थतरमा उपिधि । 

 पर्िटन उद्योगकािार्ग आवश्र्क अन्न, तरकारी, फिफूि गाउँमा नै उत्पादन हनुे ।  

 थथानीर् उत्पादनको बजारीकरण हनुे ।  

 थथानीर् हथतकिा, भेर्भरु्ा, संथकृर्तको प्रवििन हनुे । 

 होमथटेकािार्ग थथानीर् समदुार् इच्छुक रहेको ।  

 राषिर् र अन्तरािषिर् जगतसगँ आबि हनुे अवसर प्राप्त हनुे ।  

चनुौतीहरू 

 भौगोर्िक र्बकटताका कारण पर्िटकीर् पूवाििार षवकास खस्चििो हनुे ।  

 र्वुावगि षवदेश जान ेक्रम अत्र्र्िक हुँदा पर्िटन षवकासकािार्ग आवथर्क मानव स्रोत संसािन 
व्र्वथथापन गनि गाह्रो हनु े। 

 ठूिा र्ोजनामा िगानी गनि थथानीर् र्नजी क्षेर सक्षम नहुँदा पर्िटकीर् पूवाििार षवकास अपरुो हनुे ।  

३.३ दीर्िकािीन सोच, िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीर्िकािीन सोच 

"पर्िटन उद्योगका माध्र्मबाट समग्र बर्िगािको ठदगो षवकास" 

िक्ष्र्  

बर्िगाििाई गण्िकी प्रदेशको एउटा आकर्िक र मनोरम पर्िटकीर् गन्तव्र्का रूपमा थथाषपत गने । 

उद्दशे्र् 

1. पर्िटन व्र्वसार्को गणुथतर बषृि तथा पर्िटकीर् थथिको प्रचार-प्रसार गनुि ।  

2. भौर्तक पूवाििारहरूको षवकास गनुि । 

3. मानव संसािन षवकास गनुि । 

4. स्रोतसािनको व्र्वथथापन गनुि । 

३.४ रणनीर्तहरू तथा कार्िनीर्तहरू 

तार्िका 20: पर्िटनका रणनीर्त तथा कार्िनीर्तहरू 
रणनीर्तहरू कार्िनीर्तहरू 

उद्दशे्र् १: पर्िटन व्र्वसार्को गणुथतर बषृि तथा पर्िटकीर् थथिको प्रचार-प्रसार गनुि । 
३.1.१: गाउँपार्िकामा हाि 
सञ्चािनमा रहेका होटेि र 
स्चर्ापसिहरूको सेवाको 
थतरोन्नर्त गने । 

1. थथानीर् होटेि, िज, रेथटुराँ र स्चर्ापसिका व्र्वसार्ीहरूिाई षवर्र्गत 
इन्थट्रक्टर स्झकाई थथानीर् थतरमै पेशागत तार्िमको व्र्वथथा गररनेछ । 

2. भइरहेका व्र्वसार्हरूको थतरोन्नर्तकािार्ग गा.पा.को पहिमा सहरु्िर्त दरको 
पुजँीको खोजी गररठदइनेछ । 
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३.1.२: गाउँपार्िकार्भरका 
पर्िटकीर् थथिहरूको प्रचारप्रसार 
गने। 

1. पर्िटन प्रवििनबारेमा षवज्ञहरूबाट संस्क्षप्त अध्र्र्न गराइनेछ ।  

2. षवर्भन्न सञ्चार माध्र्मको प्रर्ोग गरी ठाउँहरूबारे प्रचार प्रसार गररनेछ ।  

3. ब्रोथर्ोर तर्ार गरी र्छमेकी स्जपिाहरूमा र्बतरण गररनेछ ।  

4. स्जपिाका धर्ाचिसि/ माथटसि तहका षवद्याथीहरूिाई अनसुन्िानकािार्ग र्ी 
थथानको षफपि र्भस्जटमा प्रोत्साषहत गररनेछ ।  

5. र्ी थथान षवशेर्का बारेमा र्नर्ाराकारहरूको भ्रमण आर्ोजना गने र साषहस्त्र्क 
िेखरचना िेखाई परपर्रकामा प्रकास्शत गने व्र्वथथा गररनेछ ।  

उद्दशे्र् २: भौर्तक पूवाििारहरूको षवकास गनुि । 
३.2.1: पर्िटन क्षेरको 
षवकासकािार्ग आवश्र्क 
पूवाििारहरूको षवकास गने ।
  

1. पर्िटकीर् महत्त्वका थथानहरूमा आवागमन सहज बनाउन सिक, पदमागि, झोििु े
पिु आठद र्नमािण गररनेछ ।  

2. भइरहेका सिक र पदमागिको थतरोन्नर्त गररनेछ । 

3.2.2: पर्िटन पूवाििारहरूको 
र्नमािण गने । 

1. षवशेर् पर्िटकीर् थथिहरूको पषहचान गरी पूवाििार र्नमािणको षवथततृ र्ोजना 
प्रर्तवेदन तर्ार पाररनेछ । 

2. पूवाििार र्नमािणकािार्ग आवश्र्क जग्गा खररद तथा अर्िग्रहण गररनेछ । 
उद्दशे्र् ३: मानव संसािन षवकास गनुि । 
३.3.1: गाउँपार्िकार्भरका 
र्वुार्वुतीिाई पर्िटन षवर्र्को 
स्शक्षा प्रदान गने ।   

1. पर्िटन व्र्वसार्प्रर्त र्वुार्वुतीको आकर्िण बिाउन आफ्नो क्षेरर्भरका र्ोग्र् 
र इच्छुक षवद्याथीहरूिाई पर्िटन तथा अर्तर्थ सत्कार षवर्र्मा धर्ाचिसि 
र्िग्रीमा अध्र्र्न गनि पठाइने र आर्थिक सहर्ोग गररनेछ । 

2. आफ्नो क्षेरर्भरका र्ोग्र् र इच्छुक र्वुार्वुतीिाई नेपाि पर्िटन तथा होटेि 
व्र्वथथापन एकेिेमीबाट ठदने गररएका Food Preparation and Control, 

Tourist Guide, Trekking Guide िगार्तका छोटो अवर्िका तार्िममा 
पठाइने र आर्थिक सहर्ोग गररनछे । 

उद्दशे्र् ४: स्रोतसािनको व्र्वथथापन गनुि । 
3.4.1: बाह्य स्रोतसािनको 
खोजी गने ।  

1. गाउँपार्िकार्भर सामान्र् रूपमा सम्भावना देस्खएका र्ोजनाहरूको षवथततृ 
सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गनि संर्ीर् र प्रदेश सरकारसमक्ष अनरुोि गररनेछ । 

2. गाउँपार्िकामा आउन ेगैरसरकारी संथथाहरूिाई र्स र्ोजनामा समावेश भएका 
कार्िक्रमहरूमा िगानी गनि आह्वान गररनेछ । 

3.4.2: आन्तररक स्रोतसािनको 
पररचािन गने ।   

1. गाउँपार्िकाको वाषर्िक बजेटको र्नस्श्चत प्रर्तशत रकम पर्िटन क्षेरका 
कार्िक्रमकािार्ग छुट्याइनेछ ।  

2. पर्िटन क्षेरको षवकासकािार्ग थथानीर् र्नजी क्षेरिाई आह्वान गररनेछ । 
३.५ प्रमखु कार्िक्रमहरू 

भौर्तक र्नमािण कार्ि 
1. मोटरबाटोको थतरोन्नर्त र संरक्षण गररनेछ । 

2. विा नं. १ खबािङबाट सकनरे, दगा हुदैँ तनु्िाँिा मोटरबाटोमा नािी काटेर थतरोन्नर्त गररनेछ (अन्दाजी 
१५ षकर्म) । 
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3. खबािङबाट र्समिचौर, तनु्िाँिा हुँदै शीशाखानीसम्मको मोटरबाटोमा नािी काटेर थतरोन्नर्त गररनछे 
(अन्दाजी १७ षकर्म) । 

4. ऐ बाटोहरूमरु्न भकू्षर् रोक्न अर्म्रसो, पैर्ु,ँ स्चउरी, िाकुरी िगार्त प्राषवर्िक रूपिे उपर्िु र्बरुवाहरू 
िगाइनछे । 

पदमागि र्नमािण र थतरोन्नर्त 

1. तनु्िाँिादेस्ख देउरािीसम्मको गोरेटो बाटोिाई थतरोन्नर्त गररनेछ (अन्दाजी ४ षकर्म) ।  

2. जिजिाबाट नेटाखकि  हुदैँ िौंगािरुी पदमागि तथा रेर्िङ र्नमािण गररनेछ ।  

3. भीमर्ाट बजारदेस्ख थामचौरसम्म पर्िटन पैदिमागि र्नमािण गररनेछ । 

4. स्शविरुी र िौंगािरुीसम्म पगु्न ेरेर्िङसषहतको पदमागि र्नमािण गररनेछ ।  

5. बपदे िेकमा परु् र्ाउन पदमागि बनाइनेछ । 

भ्र्टुावर र्नमािण 

1. देउरािीिाँिामा भ्र्टुावर बनाइनेछ ।  

2. विा नं. १० बपदे िाँिामा भ्र् ुटावर बनाइनछे । 

पर्िटकीर्थथि र षपकर्नकथपट र्नमािण 

1. विा नं. ३ गराङचौरमा पर्िटकीर् थथि बनाइनेछ । 

2. विा नं. ६ सरुकुिेमा पाकि  तथा षपकर्नक थपट बनाइनछे ।  

3. विा नं. ९ नेथान,े  भकार िरुी टाकुरामा षपकर्नक थपट तथा मनोरञ्जन पाकि  बनाइनछे ।  

4. बपदे िािँामा भ्र् ुटावर र षपकर्नक थपट बनाइनछे ।  

5. विा नं. १० भजेुिथानमा भरेु राजा बसेको ठाउँमा र्सिी र षपकर्नक थपट बनाइनेछ । 

सम्भाव्र्ता अध्र्र्न 

1. विा नं. १ र्तरर्तरेमा प्र्ाराग्िाइर्िङको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गररनेछ ।  

2. विा नं. ४ जिजिाबाट नेटाखकि  हुदैँ िौंगािरुी केबिुकारको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गररनेछ ।  

3. विा नं. ५ थानापर्त–करुणा, चमेरे गफुा केबिकारको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गररनेछ । 

4. केशवपोखरी –जिजिा –मरु्सकोट नपाको छरभरू्म जोड्ने केबिकारको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गररनछे 
। 

5. विा नं. ७ को र्गठेचौरदेस्ख विा नं. ६ को ठूिाचौर जोड्ने आकाशेपिुको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गररनेछ 
। 

6. विा नं. ७ को वाथकोटदेस्ख विा नं. ६ को मैहानी सामदुाषर्क वन जोड्ने आकाशपेिुको सम्भाव्र्ता 
अध्र्र्न गररनछे । 

7. विा नं. ७ वपर्ासदेस्ख थाम्िा जोड्न ेआकाशेपिुको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गररनेछ । 

8. विा नं. ७ सैरेनीदेस्ख जेि पापने जोड्न ेआकाशेपिुको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गररनछे । 

9. विा नं. ८ मा बन्जीजम्प सञ्चािन गनि सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गररनेछ । 
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होमथटेकािार्ग प्ररेणा र सञ्चािन 

1. विा नं. १ तनु्िाँिाको देवीथथानमा थथानीर् १० र्रिाई सहभागी गराएर सामदुाषर्क होमथटे सञ्चािन 
गररनेछ ।  

2. विा नं. ३ षकम्िे ओखरबटुा र माझगाउँमा सामदुाषर्क होमथटे सञ्चािन गररनेछ ।  

3. विा नं. ५ मा होमथटेको षवकासकािार्ग विाका जनतािाई प्ररेरत गररनछे । 

4. विा नं. ६ मा र्ोजना अवर्िमा १० पररवारिाई होमथटे सम्बन्िी तार्िम ठदइनछे ।  

5. विा नं. ७ मा होमथटेको षवकास गररनेछ । 

6. अन्र् विामा पर्न होमथटेको षवकास गनि समदुार्िाई तार्िम ठदइनछे ।   

पर्िटन स्शक्षा र तार्िम  

1. पर्िटकीर् क्षेरको सम्भावना पषहचान गनिसक्ने जनशस्िको षवकास गनि हरेक विाका १/१ जना 
र्वुाहरूिाई र्ोजना अवर्िमा पर्िटन षवर्र्मा धर्ाचिसि तहको स्शक्षा आजिन गनि पठाइनेछ । 

2. टुररथट गाइि, होमथटे, अर्तर्थ सत्कार सम्बन्िी व्र्वसार् सञ्चािन षवर्र्मा प्रत्रे्क विामा तार्िम प्रदान 
गररनेछ । 

 प्रचार-प्रसार 

1. षवर्भन्न सञ्चार माध्र्मको प्रर्ोग गरी गाउँपार्िकाका पर्िटकीर् थथिहरूको प्रचार प्रसार गररनेछ ।  

३.६ अपेस्क्षत उपिस्धि 

 पर्िटन व्र्वसार्मा र्वुाहरूिाई रोजगारीका नर्ाँ नर्ाँ अवसर गाउँपार्िका क्षेर र्भरै खोर्िनेछ । 

 पर्िटन क्षेरको षवकासबाट जनताको आर्थिक स्थथर्तमा सिुार हनुे,  दैर्नक जीवन सञ्चािनमा सहर्ोग 
पगेुर जीवनथतर मार्थ उठ्नछे ।  

 पर्िटन के्षरसँग प्रत्र्क्ष सम्बन्ि भएका कृषर्, पशपुािन,  बागवानी जथता थथानीर् थतरमा सम्भाव्र् 
क्षेरहरूको षवकास भई जनताको आर्थिक स्थथर्तमा सिुार हनुेछ । 

 पर्िटन क्षरेको षवकास हुदैँ गएपर्छ पर्िटकहरू आकषर्ित हनुे थथानीर् हथतकिाका वथतहुरूिे बजार 
पाउनछेन ्।  

 थथानीर् थतरमा उपिधि कच्चापदाथि प्रर्ोग गरी पर्िटन क्षेरिाई आवश्र्क वथत ुउत्पादन गने साना 
उद्योगको षवकास हनुछे ।   

 थथानीर् किा र सँथकृर्तको षवकास भई ती क्षरेमा कार्िरत व्र्स्ि र समदुार्को आर्थिक स्थथर्तमा 
सिुार हनुछे । 

 जनताको आम्दानी बिेपर्छ थथानीर् थतरमा स्शक्षा,  थवाथ्र् जथता सामास्जक क्षरेको पर्न षवकास र 
षवथतार हनुछे । 
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खण्ि चारः सहकारी 
४.१ पषृ्ठभरू्म 

सहकारी काननु,  सहकारीको र्सिान्त,  मूपर् मान्र्ताको भावनाअनरुूप छररएर रहेको श्रम,  सीप,  पुजँी,  
प्रषवर्ि र ज्ञानिाई उत्पादनशीि क्षेरमा पररचािन गरी गररबी न्रू्नीकरण,  थवरोजगारी तथा उत्पादनमिुक 
रोजगारीको र्सजिना,  सामास्जक एकीकरण तथा वातावरण संरक्षण,  उत्पादन तथा उत्पादकत्व बषृि गदै आर्ातिाई 
प्रर्तथथापन गनि सहकारीको षवकास आवश्र्क छ ।  

नेपािमा सहकारी संथथाहरूको रतु्ततर षवकास हदुैँ गएको छ । षव.सं. २०७४ असार सम्ममा नेपािमा 
३४, ५१२ सहकारी संथथाहरू दताि भएका छन ्। र्तमध्रे् कार्ि प्रकृर्तका षहसाबिे ३४ प्रर्तशत कृषर् तथा 
बचत सहकारी,  ३१.६ प्रर्तशत कृषर् सहकारी,  १२.७ प्रर्तशत बहदु्देश्र्ीर् सहकारी,  ४.८ प्रर्तशत दगु्ि सहकारी 
र बाकँी अन्र् छन ्। कररब ६४ िाख नेपािीहरू सदथर्को रूपमा सहकारीमा आवि छन ्।जसमा ५१ 
प्रर्तशत मषहिा सदथर् छन ्। नेपािको बैंषकङ कारोबारको २० प्रर्तशत षहथसा अथाित ६ खबि रुपैर्ाँ सहकारी 
माफि त पररचािन भइरहेको छ । कररब ७० हजार नागररकिे सहकारीमा प्रत्र्क्ष रोजगारी पाएका छन ्। 
गण्िकी प्रदेशमा उत्पादक,  उपभोिा,  षवत्तीर्,  बहउुद्देश्र्ीर् र सेवाको क्षेरमा गरी कररब ३, ४०० सङ्खख्र्ाको 
हाराहारीमा सहकारी संर् संथथाहरू सञ्चािनमा रहेका छन ्भने बर्िगाि गाउँपार्िकामा हाि २७ वटा सहकारी 
संथथाहरू षवशेर्गरी कृषर्,  पशपुािन तथा अन्र् उत्पादनशीि के्षरको षवकासमा काम गरररहेका छन ्। 
४.१.१ र्ोजना तजुिमाका आिारहरू 

 राषिर् र्ोजना आर्ोगबाट जारी गररएको आवर्िक र्ोजना तजुिमा र्नदेस्शका र क्षेरगत षवकास नीर्त 
िगार्तको पनुराविोकन । 

 पन्रौँ र्ोजनामा उपिेस्खत सहकारी क्षेरको सोच,  िक्ष्र्,  उद्देश्र्,  रणनीर्त तथा कार्िनीर्तहरू ।  

 गण्िकी प्रदेश सरकार मातहतको प्रदेश नीर्त तथा र्ोजना आर्ोगद्वारा २०७६ सािमा प्रकाशन गररएको 
प्रथम पञ्चवर्ीर् र्ोजना,  आिार –पर । 

 बर्िगाि गाउँपार्िकाको वथतगुत षववरण,  २०७५ । 

 अन्तर सरकारी षवत्त व्र्वथथापन ऐन,  २०७४ । 

 सहकारी ऐन,  २०७४ । 

 सहकारी र्नर्माविी,  २०७५ । 

 नेपािको सहकारी क्षेर सम्बन्िी षवद्यमान ऐन,  र्नर्म,  र्नदेस्शका र कार्िषवर्िहरूको षवश्लरे्ण । 

 बर्िगाि गाउँपार्िकाको १० वटै विाका र्नवािस्चत जनप्रर्तर्नर्िहरू र सरोकारवािाहरू बीच सम्पन्न 
भएको अन्तरषक्रर्ा । 

 बर्िगाि गाउँपार्िकाको १० वटै विाका र्नवािस्चत जनप्रर्तर्नर्िहरू र सरोकारवािाहरूबाट त्र्ाङ्क 
सङ्किनको क्रममा प्राप्त भएको षववरण । 

 विाहरूको थथिगत भ्रमण र भ्रमणको क्रममा प्राप्त भएका सझुावहरू । 
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४.१.२ सीर्मतताहरू 

बर्िगाि गाउँपार्िकाको सहकारी षवकास र्ोजना तजुिमा हािसम्म उपिधि प्रर्तवेदनहरूको 
पनुराविोकन तथा सम्बस्न्ित गा.पा.का सरोकारवािाहरूसँगको अन्तरषक्रर्ा िगार्त मार्थ उपिेस्खत 
आिारहरूिाई मध्र्-नजर राखी तर्ार पाररएको भए तापर्न आवश्र्क पने सूचना तथा त्र्ाङ्क प्राप्त गनि कठठनाइ 
भर्ो । र्ो प्रर्तवेदन र्नम्नर्िस्खत सीर्मतता र्भर रही तर्ार पाररएको हो ।  

 बर्िगाि गाउँपार्िकासँग सम्बन्िी सहकारी षवकास र्ोजना तजुिमा गदाि हािसम्म प्रकास्शत तथा उपिधि 
हनु सकेको प्रर्तवेदनहरूको आिारमा तर्ार पाररएको छ ।  

 बर्िगाि गाउँपार्िकाको समग्र सहकारी षवकास र्ोजना तजुिमा पषहिो अभ्र्ास भएकोिे षवर्र्गत त्र्ाङ्क 
तथा सूचनाकोिार्ग षवर्र्गत र्नकार्हरूकै क्षमतामा भर पनुि परेकोिे षवर्भन्न र्नकार्हरूबाट प्राप्त सीर्मत 
सूचना तथा त्र्ाङ्क । 

४.२ अद्यावर्िक स्थथर्त तथा वतिमान अवथथाको षवश्लरे्ण 

बर्िगाि गाउँपार्िका हाि सञ्चािनमा रहेका २७ वटा सहकारी संथथाहरूमा ४५०० भन्दा बिी सेर्र 
सदथर् रहेका छन ्। सेर्र सदथर्हरू मध्रे् ६० प्रर्तशत भन्दा बिी मषहिा छन ्भन ेभीमर्गठे मषहिा बचत 
तथा ऋण स. सं िी. र जिजिा र्िजेि र्मि स. सं. िी. मा शत प्रर्तशत मषहिा सेर्र सदथर् रहेका छन ्। 
र्सै गरी २७ सहकारी संथथा मध्रे् २६ वटा सहकारीको मखु्र् िगानी क्षेर कृषर् तथा पशपुािन रहेको 
देस्खन्छ।  

आम नागररकमा सहकारीको उपर्ोग र उपादेर्ता बारेमा पर्ािप्त जानकारी नहनु,ु  सहकारी संर्संथथामा 
षवर्िको अज्ञानता वा पर्ािप्त प्रस्शक्षणको कमीिे अनशुासन तथा सशुासनको अवथथा सन्तोर्जनक नहनु,ु  सहकारी 
क्षेरको पुजँी उत्पादनशीि क्षेरमा िगानी तथा पररचािन हनु नसक्न ुर पार्िकाको प्रस्शक्षण,  र्नर्मन,  सूचना 
प्रणािीको संरचना थथापना नहनुािे सहकारीको र्थाथि त्र्ाङ्क तथा षववरण प्राप्त हनु नसक्न ुआठद र्स गा.पा.का 
समथर्ाहरू हनु ्। 

सवि पक्षहरू 

 संवैिार्नक र काननुी षहसाविे प्राप्त भरू्मका र सषुविाका कारण सहकारी के्षरिे प्रभावकारी िििे 
काम गनि सक्ने बर्िर्ो आिार भएको । 

 मषहिा सहभार्गतामा उपिेख्र् बषृि भई मषहिाहरूमा थवाविम्बन तथा आत्मषवश्वास बढ्दै गएको । 

 सहकारीका माध्र्मबाट उत्पादन,  बजारीकरण तथा गररबी र्नवारणको िक्ष्र् हार्सि गनि सहर्ोग पगेुको 
। 

 छररएर रहेको पुजँी एकर्रत हनु गई िगानीर्ोग्र् रकम जटेुको । 

कमजोरी पक्षहरू 

 सहकारी स्शक्षा तथा तार्िमको अभाव रहेको ।  

 दक्ष जनशस्िको अभाव रहेको ।  
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 संर्ीर् संरचना अनरुूप गा.पा.मा सहकारी क्षेरको र्नर्मन तथा प्रवििनकािार्ग संर्न्रको अभाव रहेको 
। 

 सहकारी सम्बन्िी त्र्ाङ्कहरू अद्यावर्िक हनु नसकेको । 

 उत्पादन,  षवतरण र सेवा क्षरेमा सहकारीको प्रभावकारी भरू्मका नसकेको । 

 सहकारीबाट उत्पाठदत वथतहुरूको िेवर्िङ र व्रास्ण्िङकािार्ग नीर्तगत अथपिता रहेको । 

अवसरहरू 

 पार्िकामा उपिेखनीर् मारामा सहकारी संथथाहरू रहन ु। 

 सहकारी संथथाहरूको सङ्खख्र्ा बषृि हुँदै जान ु।  

 सहकारी के्षरसँग रहेको ठुिो पूवाििार र्नमािण तथा उत्पादनको क्षेरमा पररचािन गनि सषकने सम्भावना 
रहन ु।  

 सहकारी काननुको पािना,  सहकारीहरू बीच सहकार्ि एवम ्सहर्ोगको भावनाको षवकास हुँदै जान ु।  

 सहकारी क्षेरको पुजँीिाई उत्पादनको क्षरेमा आकषर्ित गनि तीनै सरकार प्रर्तबि रहदै नीर्तहरू बनु्न 
। 

 र्नजी क्षेर र सहकारी क्षेर बीच सहकार्ि बषृि हुँदै जान ु। 

 सहकारी सञ्चािकहरू उत्पादनको के्षरमा िगानी गनि थप उत्सकु हनु ु। 

चनुौतीहरू 

 सहकारी सम्बन्िी बर्िगाि गाउँपार्िकाको नीर्तगत,  काननुी एवम ्संथथागत संरचना र्नमािण गनुि । 

 उत्पादन तथा उत्पादकत्व बषृिकािार्ग उत्पादनशीि एवम ्व्र्ावसाषर्क क्षेरमा सहकारीको र्ोगदान 
अर्भवृषि गनुि । 

 सहकारी संथथाहरूमा सीमान्तकृत,  बस्ञ्चतीकरणमा परेका वगि,  आर् वगि तथा समदुार्िाई समेटी समावेशी 
बनाउन ु।  

 सहकारी संथथाहरूमा संथथागत एवम ्षवत्तीर् अनशुासन बिाउन ु। 

 सहकारी संथथा सञ्चािन एवम ्व्र्वथथापनकािार्ग क्षमता र दक्षता बषृि गनुि । 

 पार्िका थतरीर् र्नर्मनकारी र्नकार्को संरचना थथापना गरी प्रभावकारी र्नर्मन गनुि । 

४.३ दीर्िकािीन सोच,  िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीर्िकािीन सोच 

"सहकारी पररचािन गरी समाजवाद उन्मखु समषृि हार्सि गनि टेवा परु् र्ाउन"े 

िक्ष्र्  

थथानीर्,  श्रम,  सीप,  पुजँी,  प्रषवर्ि,  ज्ञान र बजारको अर्िकतम पररचािन गरी उत्पादन र उत्पादकत्वमा 
गणुथतरीर् बषृि गदै आर्ातमा न्रू्नीकरण गने ।  
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उद्दशे्र् 

1. सहकारी क्षेरमा सशुासन कार्म गनुि ।  

2. स्रोत पषहचान गरी उत्पादनको क्षेरमा िगानी गनुि ।  

3. थवरोजगार एवम ्रोजगार र्सजिना गरी गररबी न्रू्नीकरण गनुि । 

4. सहकारीमा आिाररत कृषर् उद्योग तथा सेवा व्र्वसार्को षवथतार गरी गाउँपार्िकाको सामास्जक आर्थिक 
रूपान्तरणमा र्ोगदान परु् र्ाउन ु। 

4.4 रणनीर्त तथा कार्िनीर्त 

तार्िका 21: सहकारीका रणनीर्त तथा कार्िनीर्तहरू 
रणनीर्तहरू कार्िनीर्तहरू 

उद्दशे्र् १: सहकारी क्षरेमा सशुासन कार्म गनुि । 
४.1.१: आवश्र्क नीर्तगत एवम ्
काननुी व्र्वथथा र संथथागत 
संरचनाको थथापना गने । 

1. सहकारी सम्बन्िी नीर्त,  काननु तथा मापदण्ि तजुिमा गररनेछ । 

2. सहकारी प्रस्शक्षण,  र्नर्मन तथा सूचना प्रणािीको थथापना गरी कार्ािन्वर्न 
गररनेछ । 

४.1.२: जनचेतना र र्नर्मन कार्ििाई 
प्रभावकारी बनाउने । 

1. सहकारी क्षेरमा काननु,  र्सिान्त,  मूपर् मान्र्ताको पररपािना,  जनचेतना 
अर्भवषृि, थवर्नर्मन,  प्रभावकारी अनगुमन तथा मूपर्ाङ्कन गने प्रणािीको 
षवकास गररनेछ । 

उद्दशे्र् २: स्रोत पषहचान गरी उत्पादनको क्षरेमा िगानी गनुि । 
४.2.1: िगानीको सम्भाव्र् क्षेर 
पषहचान गने ।  

1. सहकारी क्षेरसँग समन्वर् तथा सहकार्ि गरी थथानीर् श्रम,  सीप, पुजँी,  
प्रषवर्ि,  ज्ञान र बजारको साथै िगानीको क्षेर पषहचान गररनेछ । 

४.2.2: उत्पादन क्षेरमा िगानी 
अर्भवषृि गने । 

1. सहकारी खेती,  उद्योग,  सेवा र व्र्वसार्को षवकास तथा प्रवििनकािार्ग 
भौर्तक पूवाििारको षवकास गररनेछ ।  

2. सहकारीको माध्र्मबाट कृषर् क्षेरको व्र्वसार्ीकरणमा सहर्ोग गररनेछ 
। 

3. षवत्तीर् सहकारीको 4० प्रर्तशत र उत्पादक सहकारीको 8० प्रर्तशत 
पुजँी कृषर् तथा उत्पादनको क्षेरमा िगानी गने नीर्त कार्ािन्वर्न गररनेछ 
।  

4. एक सहकारी एक उत्पादनको नीर्तिाई कार्ािन्वर्न गररनेछ । 
उद्दशे्र् ३: थवरोजगार एवम ्रोजगार र्सजिना गरी गररबी न्रू्नीकरण गनुि । 
४.3.1: आर्थिक तथा सामास्जक 
रूपमापर्छ परेको व्र्स्ि वगि तथा 
समदुार्को पषहचान गने । 

1. षवपन्न तथा षपछर्िएका,  वस्ञ्चतीकरणमा परेका वगि,  क्षेर र समदुार्को 
पषहचान गररनेछ । 

४.3.2: िस्क्षत वगि र समदुार्को 
सहकारीमा पहुँच बषृि गने । 

1. षवपन्न मषहिा,  सीमान्तकृत गररब,  अपािता भएका व्र्स्ि,  भरू्महीन तथा 
षपछर्िएको समदुार् र श्रर्मकको सहकारीमा पहुँच षवथतार गररनेछ । 

४.3.3: व्र्वसार्ी र्वुा तथा िस्क्षत 
वगििे सञ्चािन गने सहकारी र 

1. र्वुा,  मषहिा,  गररब,  सीमान्तकृत,  अपािता भएका व्र्स्ि,  भरू्महीन तथा 
षपछर्िएका वगि र श्रर्मकको जीवन थतरमा सिुार पर्ाउन सहकारी 
पिर्तको व्र्वसार्मा पहुँच बिाइनेछ । 
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व्र्वसार्को उत्थान तथा प्रवििनमा 
सहर्ोग गने । 

उद्दशे्र् ४: सहकारीमा आिाररत कृषर् उद्योग तथा सेवा व्र्वसार्को षवथतार गरी गाउँपार्िकाको सामास्जक आर्थिक 
रूपान्तरणमा र्ोगदान परु् र्ाउन ु। 
४.४.1: सामूषहक कृषर् उत्पादन र 
बजारीकरणमा सहकारीिाई प्रोत्साहन 
गने । 

1. सहकाररतािाई कृषर् प्रसार,  पूवाििार षवकास,  बजारीकरण तथा थथानीर् 
स्रोत पररचािनको माध्र्मको रूपमा षवकास गररनेछ र र्थता कार्िमा 
र्बकट भौगोर्िक क्षेर र सीमान्तकृत समदुार्िाई प्राथर्मकता ठदइनेछ ।  

2. जैषवक कृषर् षवथतार र षवस्शिीकरणमा सहकारीिाई प्रोत्साहन गररनेछ ।  

3. जग्गा चक्िाबन्दी गरी सहकारी पिर्तबाट व्र्वसाषर्क पररमाणमा खेती 
गने कृर्कहरूको सहकारीहरूिाई प्रषवर्ि,  बीमा र कृषर् सामग्रीमा अनदुान 
ठदइनेछ ।  

4. कृषर् उपजका साथै गैरकृषर् उपजहरूको उत्पादन,  प्रशोिन,  भण्िारण तथा 
बजारीकरण गनि सहकारी संथथाहरूिाई प्रोत्साषहत गररनेछ ।  

5. सहकारी थोक वजार थथिहरूको र्नमािण तथा षवकासका िातग साझेदार 
र्नकार्हरू तथा अन्र् सरोकार संर् संथथाहरूको सहभातर्गामा सञ्चािन र 
व्र्वथथापन गररनेछ ।  

6. सहकारीद्वारा कृषर् वथतकुो आन्तररक आपूर्ति व्र्वथथापनकािार्ग शीत 
भण्िार,  िुवानी सािन, र थोक र्बक्री केन्रका र्नस्म्त आवश्र्क थिो र 
पूवाििारमा सहर्ोग प्रदान गररनेछ ।  

7. कृषर् र वनजन्र् कच्चा पदाथिमा आिाररत उद्योगहरूको सञ्चािनमा 
सहकारीको भरू्मका अर्भवषृि गररनेछ ।  

8. उत्पादनका क्षेरमा उत्कृष्ठ कार्ि गने सहकारीिाई परुथकृत गररनेछ । 

9. बाँझो जर्मनको उपर्ोग गनि सहकारी माफि त सहज कजािको व्र्वथथा 
गररनेछ  । 

४.४.2: उत्पादन,  षवतरण र सेवामूिक 
सहकारीिाई प्रोत्साहन र षवथतार गने 
। 

1. थवाथ्र्,  उच्च स्शक्षा,  पर्िटन,  र्ातार्ात पररवहन,  साविजर्नक षवतरण,  बीमा,  
वतावरण संरक्षण,  आवास,  नवीकरणीर् ऊजाि जथता क्षेरमा सहकारीको 
प्रवििनिाई प्रोत्साहन ठदइनेछ ।  

2. संर्ीर् सरकार तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वर् र सहजीकरण गरी सहकारी 
संर् र महासंर् िगार्तका र्नकार्हरूसँग सहकार्ि गदै सहकारीको क्षमता 
अर्भवषृि र सहकारी क्षेरको प्रवििन गररनेछ ।  

3. कृषर्मा आिाररत उत्पादन,  भण्िारण,  प्रशोिन,  बजारीकरण तथा कृषर्सामग्री 
आपूर्तिकािार्ग थथापना गररएको सहकारी उद्योग र व्र्वसार्िाई 
सहरु्िर्तपूणि ऋण तथा अनदुान सहर्ोग उपिधि गराइनेछ ।  

4. पशपुािनको माध्र्मबाट बार्ोग्र्ास उत्पादन गने कृषर् तथा दगु्ि 
सहकारीहरूिाई क्षमता षवकास,  प्राषवर्िक र षवत्तीर् सहर्ोग उपिधि 
गराइनेछ । 
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४.५ प्रमखु कार्िक्रमहरू 

सहकारी क्षरेमा सशुासन कार्ािन्वर्न  

1. सहकारी सम्बन्िी पार्िकाको नीर्त एवम ्काननुहरू (ऐन,  र्नर्माविी,  कार्िषवर्ि,  र्नदेस्शका,  मापदण्ि) 
तर्ार गररनेछ । 

2. सहकारीहरूिाई एकीकरण गनि प्रोत्साषहत हनुे कार्िक्रम सञ्चािन गररनछे । 

3. उत्पादन गने सहकारीिाई भौर्तक पूवाििार र्नमािणमा सहभार्गतामूिक षवत्तीर् सहर्ोग उपिव्ि गराइनछे 
।  

4. सहकारीिाई प्रोत्साहन गनि मेिा,  महोत्सव,  ठदवस सहर्ोग कार्िक्रम गररनेछ ।  

5. उत्पादनमूिक क्षेरमा िेरै िगानी गने सहकारीिाई परुष्कृत गररनेछ । 

6. िस्क्षत वगि र क्षरेका व्र्स्िहरू पषहचानकािार्ग त्र्ाङ्क सङ्किन गररनेछ । 

7. सहकारीमा आबिता तथा सहकारी गठन कार्िक्रमहरू सञ्चािन गररनेछ । 

सहकारीको स्रोत पषहचान तथा उत्पादन क्षरेमा िगानी  

1. सहकारी सचेतना,  पूवि सहकारी स्शक्षा,  सशिीकरण,  ठदगो जीषवकोपाजिन,  संथथा गठन,  सञ्चािन,  षवकास 
सम्बन्िी सहकारी स्शक्षा र तार्िमका कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

2. र्वुा तथा िस्क्षत वगििाई आर्ोजना सञ्चािनकािार्ग माग,  आवश्र्कता बमोस्जमको सीपमूिक तार्िम,  

सहरु्िर्त ऋण,  वथतगुत सहर्ोग,  र्बउ पुजँी,  प्राषवर्िक सहर्ोग वा सहभार्गतामा आिाररत पुजँीगत 
अनदुान उपिधि गराउन ेकार्िक्रम सञ्चािन गररनछे ।  

3. उत्पादन,  सङ्किन,  प्रशोिन तथा बजारीकरण गने सहकारीिाई तार्िम,  प्रषवर्ि,  पूवाििार तथा षवत्तीर् 
अनदुान उपिव्ि गराइनेछ ।  

4. उत्पादन क्षेरको िगानीको प्रभाव अध्र्र्न गररनछे ।  

5. उत्पादनमूिक सहकारीिाई षवशेर् प्रोत्साहन गररनछे ।  

थवरोजगार,  रोजगार र्सजिना तथा गररबी न्रू्नीकरण  

1. एक सहकारी एक उत्पादनकोिार्ग आवश्र्क सहर्ोग उपिधि गराउन,े  सङ्किन,  प्रशोिन,  बजार 
व्र्वथथापनका क्षेरहरूको अध्र्र्न,  अनसुन्िान गने कार्िक्रमहरू सञ्चािन गररनेछ ।  

2. थवाथ्र्,  पर्िटन,  र्ातार्ात,  साविजर्नक षवतरण,  बीमा,  वातावरण संरक्षण,  आवास,  नवीकरणीर् ऊजाि जथता 
के्षरमा सहकारीको प्रवििन गररनेछ । 

3. सहकारीको क्षमता अर्भवृषि गररनेछ ।  

4. सहकारी तथा गररबी सम्बस्न्ित सूचना प्रणािी थथापना गररनेछ । 

सहकारीमा आिाररत कृषर् उद्योग तथा सेवा व्र्वसार्को षवथतार 

1. सहकारीद्वारा सञ्चार्ित शीत भण्िार,  िुवानी सािन र थोक र्बक्री केन्रका र्नस्म्त आवश्र्क पूवाििारमा 
सहर्ोग गररनेछ । 

2. सहकारी थोक वजार थथिहरूको र्नमािण र व्र्वथथापन गररनेछ । 
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3. सहकारी क्षेरिाई कृषर् तथा उत्पादनको क्षेरमा िगानी गनि प्रोत्साहन तथा र्नर्मन गररनेछ ।  

4. चक्िाबन्दीमा आिाररत सहकारी खेती सहर्ोग कार्िक्रम सञ्चािन गररनछे । 

४.६ अपेस्क्षत उपिस्धि 

 उत्पादन,  षवतरण र सेवामा सहकारीको संिग्नता षवथतार भएको हनुेछ । 

 कृषर्जन्र् उद्योग,  भण्िारण,  बजारीकरणमा सहकारी संथथाहरूको भरू्मका बिेको हनुेछ ।  

 सहकारी सम्बन्िी एकीकृत सूचना प्रणािीको षवकास भएको हनुेछ र थवरोजगारी तथा रोजगारी अर्भवृषि 
भएको हनुेछ । 

 सहकारी संर्संथथामा मषहिा,  षवपन्न र बस्ञ्चतीकरणमा परेका वगि समदुार्को पहुचँ अर्भवषृि भई 
सामास्जक समावेशीकरण एवम ्एकीकरणमा र्ोगदान पगेुको हनुेछ ।  

 सहकारी सामूषहक खेती प्रणािी षवकास भई कृषर्को व्र्वसार्ीकरणमा र्ोगदान पगेुको हनुेछ ।  
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खण्ि पाचँ: खर्नज पदाथि 
5.1 पषृ्ठभरू्म 

नेपाि खर्नज उद्योगहरूको अन्वेर्ण र उत्खनन िगार्तका अनेक सम्भावनाहरूकािार्ग िनी देश हो 
। नेपिमा रहेका भौगर्भिक षवषविताका कारण षवर्भन्न खानी तथा खर्नज जन्र् पदाथिको प्रचरु सम्भावना रहे 
तापर्न सिन रूपमा उत्खनन र सदपुर्ोग हनु नसकेको त्र् षवर्भन्न अध्र्र्न अनसुन्िानिे देखाएका छन ्। 
र्बस्शि भ–ूबनौट र भौगोर्िक षवषविताको कारणिे बर्िगाि गा. पा. क्षेरमा खानी तथा खर्नज–जन्र् पदाथिको 
प्रचरु सम्भावना रहेको छ । षवर्भन्न अनसुन्िानिे र्स क्षरेका वन जिि,  साविजर्नक जग्गा,  िाँिाकाँिा,  पहाि–
पवित र नदी षकनारमा षवर्भन्न षकर्समका खानी तथा खर्नजजन्र् पदाथिहरू रहेको देखाएको छ । र्स क्षेरमा 
पाइन ेमखु्र् खानीहरूमा तामा,  फिाम,  र्ससाखानी,  थिेट,  िुिा,  र्गट्टी,  बािवुा आठद रहेकाछन ्।  

र्सकािार्ग पषहचान भइसकेका खर्नजहरूको थप अध्र्र्न र उत्खनन गरी खर्नजमा आिाररत 
उत्पादनमिुक तथा र्नमािण उद्योगहरू सञ्चािन र सम्भाषवत अन्र् खानी तथा खर्नजहरूको अन्वेर्ण गरी 
व्र्वथथापन गनि आवश्र्क देस्खन्छ । र्थता उद्योगको षवकासिे खर्नज जन्र् वथतहुरूको आर्ात र्ट्न,े  केही 
वथतहुरू र्नर्ाितसमेत गनि सषकने तथा पूवाििार र्नमािणकािार्ग आवश्र्क खर्नज जन्र् कच्चा पदाथिको सहज 
उपिधिता हनुे र गा. पा. र्भर नर्ाँ रोजगारीको र्सजिना हनुेछ । व्र्वस्थथत अध्र्र्न अनसुन्िान,  तत्परता,  नर्ा ँ
प्रषवर्ि,  नर्ाँ सोच,  पर्ािप्त बजेट तथा आवर्िक र्ोजना तजुिमा गरी र्स क्षेरमा रहेका खानी तथा खर्नजजन्र् 
पदाथिहरूको पषहचान,  उत्खनन तथा प्रशोिन गनि सकेमा र्स क्षेरको गररबी र्नवारणका साथै गा. पा.को कुि 
गाहिथथ उत्पादन बषृि हनु गई समिृ प्रदेशको र्नमािण िगार्त राषिर् अथितन्रमा उपिेखनीर् र्ोगदान पगु्न े
देस्खन्छ । 

5.१.१ र्ोजना तजुिमाका आिारहरू 

 खानी तथा खर्नज पदाथि ऐन–२०४२ । 

 बर्िगाि गा.पा.का १० वटै विामा भएको थथिगत भ्रमण तथा अन्तरषक्रर्ा,  गोष्ठीहरूबाट प्राप्त सझुावहरू 
। 

 थथानीर् तहको र्ोजना तजुिमा ठदग्दशिन २०७५ । 

 खानी तथा खर्नज पदाथि र्नर्माविी–२०५६ । 

 वातावरण संरक्षण ऐन–२०५३ । 

 वातावरण संरक्षण र्नर्माविी– २०५४ । 

 वन ऐन– २०४९ । 

 वन र्नर्माविी– २०५१ । 

 औद्योर्गक व्र्वसार् ऐन– २०४३ । 

 औद्योर्गक नीर्त– २०४३ । 

 थथानीर् थवार्त्त शासन ऐन,  २०५४ । 
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5.१.२ सीर्मतताहरू 

बर्िगाि गाउँपार्िकाको खानी तथा खर्नज पदाथि षवकास र्ोजना षवथततृ अध्र्र्न,  अनसुन्िान तथा थथिगत 
अविोकनबाट प्राप्त त्र्ाङ्कको आिारमा तर्ार गररएको र थथानीर् प्रर्तर्नर्िहरूसगँको छिफि,  अन्तरषक्रर्ा 
तथा परामशि गोष्ठीको आिारमा तर्ार पाररएको छ । र्स क्षरेको खानी तथा खर्नजजन्र् पदाथिको षवकास 
र्ोजना तजुिमा गदाि हािसम्म प्रकार्सत प्रर्तवेदनहरू र उपिधि त्र्ाङ्कहरू पनुराविोकन तथा गा.पा.का 
सरोकारबािाहरूसँगको अन्तरषक्रर्ा िगार्त मार्थ उपिेस्खत आिारहरूिाई मध्र् नजर राखी तर्ार पाररएको 
छ ।  

 बर्िगाि गाउँपार्िकाको समग्र खर्नज तथा खर्नज पदाथि षवकास र्ोजना तजुिमाको पषहिो अभ्र्ास 
भएकोिे षवर्र्गत त्र्ाङ्क तथा सूचनाकोिार्ग षवर्र्गत र्नकार्हरूकै क्षमतामा भर पनुि परेकोिे षवर्भन्न 
र्नकार्हरूबाट प्राप्त सीर्मत सूचना तथा त्र्ाङ्क । 

 गाउँपार्िकामा खानी तथा खर्नज पदाथि सम्बन्िी षवर्र्गत त्र्ाङ्क तथा सूचना राख्न ेर्नकार्को पूणि 
रूपमा संरचना षवकास हनु बाँकी रहेको अवथथामा थथानीर् र्नवािस्चत प्रर्तर्नर्िहरू र अन्र् 
सरोकारवािासँगको र्समीत सूचना तथा त्र्ाङ्कको आिारमा र्ो प्रर्तवेदन तर्ार पाररएकोछ । 

 खानी तथा खर्नज पदाथि सम्बन्िी गण्िकी प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्ीर् र्ोजनामा समग्र प्रदेशको 
आसं्शक त्र्ाङ्कहरू मार उपिधि भएको तर आवश्र्क पने थथानीर् तहको त्र्ाङ्क प्राप्त नभएको 
अवथथामा रहेर प्रर्तवेदन तर्ार पाररएको छ ।  

 गाउँपार्िकामा त्र्ाङ्क र्िन ेक्रममा थथानीर् र्नवािस्चत जनप्रर्तर्नर्िहरू र अन्र् सरोकारवािासँगको 
छिफि,  अन्तरषक्रर्ा तथा परामशि गोष्ठी र थथिगत विा भ्रमणको क्रममा समेत सबै प्रकारका 
अर्भिेखहरू नभेषटएको अवथथामा र्ो प्रर्तवेदन तर्ार पाररएको छ । 

5.२ अद्यावर्िक स्थथर्त तथा वतिमान अवथथाको षवश्लरे्ण 

बर्िगाि गा. पा. खर्नज उद्योगहरूको अन्वेर्ण र उत्खनन िगार्तका अनेक सम्भावनाहरूकोिार्ग िनी 
गा. पा. हो । र्स गा. पा. का षवर्भन्न ठाउँमा फिाम,  तामा,  र्ससा,  थिेट र र्नमािण सम्बन्िी खर्नजहरू रहेको 
छ । र्स गा. पा. मा रहेका भौगर्भिक षवषविताका कारण षवर्भन्न खानी तथा खर्नज उद्योगहरूको प्रचरु 
सम्भावना रहे तापर्न उत्खनन र सदपुर्ोग हनु नसकेको त्र् षवर्भन्न अनसुन्िानिे देखाएको छ । र्स 
गाउँपार्िका िगार्त देशमा खानी तथा खर्नजजन्र् पदाथि सम्बन्िी सूचना तथा त्र्ाङ्क र्नकै कम रहेको 
अवथथामा र्ो र्ोजना तर्ार गनि कठठनाइ महशसु गररएको र्थर्ो ।  

षवर्भन्न त्र्ाङ्क,  थथानीर्,  र्नवािस्चत जनप्रर्तर्नर्िहरू,  अन्र् सरोकारवािासँगको छिफि,  अन्तरषक्रर्ा तथा 
परामशि गोष्ठी र थथिगत विा भ्रमणको अनसुार र्स गा.पा.को विा हरूमा षवर्भन्न षकसीमका खानी तथा खर्नज 
पदाथिहरू रहेका छन ्जथतै विा नं. २ को खारा खानी र तामेिाँिामा र्बरे ननुको खानीको सम्भावना रहेको 
छ। विा नं. ३ को िारा खोिामा तामा खानी,  रातो परा,  तारेर्भर,  जौखकि ,  भिामपाटा,  माईथानमा फिाम खानी 
र र्मगेसाप्रोमा थिेट खानी रहेको षवर्भन्न सवेक्षणिे देखाएको छ । विा नं. ४ को तारेर्भरमा फिाम खानी र 
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िोङगा िरुीमा थिेट खानी रहेको छ । विा नं. ५ दागँ भने्न ठाउमा फिाम,  र्ससा र तामा खानी रहेको षवर्भन्न 
अनसुन्िानिे देखाएको छ । विा नं. ६ को बर्िगाि खोिामा प्रशथत मारामा िुिा,  र्गट्टी र बािवुा रहेको छ 
। विा नं.७ को भािमुारे,  जेिखोिा र टुर्नबोटमा थिेट खानी रहेको छ । विा नं. ८ को भेर्िखोर,  खोिाखकि  
खर्रिाँिा,  िअरे,  र्ाउखानी,  र्बसबारी,  रणर्संमा फिाम र तामा खानी रहेको भने्न षवर्भन्न अनसुन्िानबाट पषहचान 
भएको र भेर्िखोर भने्न ठाउँमा फिाम खानी पषहचान भई थथानीर् थतरमा केही फिामका औजारहरू बनार्को 
भनेर थथानीर्िे जानकारी ठदएको तर अषहिे र्ो खानी बन्द अवथथामा रहेको छ। रनर्संह,  भेर्िखोर,  खोिाखकि ,  
नेटा र पोखरिाँिा,  ठुिोिािँा फोसाि,  तीनिारेमा थिेट खानी रहेको भनेर षवर्भन्न अनसुन्िानिे देखाएको छ । 
विा नं. ९ को खानीखोिामा फिाम खानी रहेका भने्न अनसुन्िानबाट खिेुको छ । विा नं. १० को दर्ििङमा 
थिेट खानी रहेको अनमुान गररएको छ । र्सरी केही खानीहरू षवर्भन्न अनसुन्िानबाट पषहचान भइसकेको भए 
पर्न र्सको व्र्वसाषर्क रूपमा ठुिो उद्योग सञ्चािन गरेको पाइदैंन। 

बर्िगाि गा.पा.को विा नं. ३ र ८ केही अनसुन्िानिे खानी तथा खर्नजजन्र् पदाथिको षहसाबिे 
सबैभन्दा उविर मार्नएको छ र र्सको साथै अन्र् विाहरूमा पर्न प्रचरु सम्भावना हुँदाहुँदै पर्न र्सको षवकासमा 
सरकारिे खासै ध्र्ान ठदएको पाईदैन । देशमा आवश्र्क पने खर्नजजन्र् पदाथि,  ग्र्ास,  ईन्िन देस्ख दैर्नक 
आवश्र्कीर् िातजुन्र् पदाथि तथा भाँिाकुिा,  कुटो-कोदािो र र्न्र उपकरणहरू पर्न षवदेशबाट आर्ात गने 
गररन्छ । र्स क्षेरमा रहेका महत्त्वपूणि खर्नज सम्पदाहरू संरक्षण तथा ठदगो उपर्ोग गनि नसक्दा त्र्सै खेर 
गइरहेको छ भने अकोर्तर देशको ठुिो िनराशी षवदेश गई व्र्ापार र्ाटा बषिरहेको छ । 

सवि पक्षहरू 

 खानी तथा खर्नजजन्र् वथतहुरूको उत्खनन तथा प्रशोिनकािार्ग सरकारी तथा गैरसरकारी र्नकार्को 
चासो र आकर्िण बढ्दै गएको ।  

  भौगोर्िक षवषविता भर्को गा.पा. हुँदा िेरै प्रकारका खर्नजहरूको प्रचरु सम्भावना रहन ु। 

 खर्नजहरूको अन्वेर्ण,  सवेक्षण र उत्खनन कार्ि प्रारम्भ हुँदै जान ु। 

 भेर्िखोरमा फिाम खानी पषहचान भई थथानीर् थतरमा केषह फिामका औजारहरू उत्पादन गरेको । 

 संर्ीर् मोिि अनसुार खानी तथा भगूभि सम्बन्िी र्नकार्हरूको थथापना हनुे र्नस्श्चत भएको । 

 थथानीर् श्रर्मकिे रोजगारी पाएको । 

 भ-ूउपर्ोग नीर्त अनसुार व्र्वस्थथत तथा र्ोजनाबि षवकास र्ोजना तजुिमाको सम्भावना भएको । 

कमजोरी पक्षहरू 

 कठठन भ-ूवनोट र भौर्तक पूवाििारको अभाव रहेको । 

 खानी तथा खर्नज सम्पदाको बारेमा भएका अध्र्र्न अनसुन्िानहरूको एकीकृत त्र्ाङ्क नहनु ु। 

 थथानीर्को माग अनसुार अन्वेर्ण भइसकेका उद्योगहरू सञ्चािनमा नहनु ु। 

 खानी उत्खननकािार्ग आवश्र्क षवशरे्ज्ञ,  ज्ञान,  सीप,  प्रषवर्िको र उपकरणहरूको कमी रहेको । 

 भौर्तक,  आर्थिक स्रोतमा कमी तथा बेरोजगारी,  र्वुा श्रमशस्ि र पुजँीको पिार्न भएको । 
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 सरकारद्वारा र्स क्षेरमा न्रू्न बजेट र्बर्नर्ोजन गने गरेको । 

 खानी तथा सम्वेदनशीि भौगर्भिक क्षेरको पषहचान नभएको । 

 खानी तथा भौगर्भिक क्षेरमा शास्न्त सरुक्षा तथा उिारको भरपदो व्र्वथथा नभएको ।  

अवसरहरू 

 अध्र्र्न,  अनसुन्िान तथा सीप षवकास अवसर हनुे । 

 गरुुर्ोजना बनाई खानी तथा खर्नज सम्पदाको षवकास तथा व्र्वथथापन गनि सषकन े। 

 आर्ोजनाको छनोट, व्र्वथथापन र संचािनमा उपभोिा तथा समदुार्को थवार्मत्व कार्म गनि सषकन।े  
 सरकारी, र्नजी र अन्तरािषिर् क्षेरकोिार्ग िगार्न मैरी वातावरणमा बनाई साझेिारीमा काम गनि सषकन े

। 
 र्नमािणका कार्िहरूिाई तीव्रता ठदई भौर्तक पवुाििारको षवकास गनि सषकने । 
 संथथागत षवकास तथा क्षमता अर्भबषृि गनि सषकने । 
 वातावरस्णर् अध्र्र्न गरी प्राकृर्तक स्रोत व्र्वथथापन तथा वातावरण संरक्षण गनि सषकने । 
 थथानीर् जनताको आर्बषृि तथा प्रदेश िगार्त राषिर् अथितन्रमा र्ोगदान गनि सषकने । 
 थथानीर् थतरमा रोजगारीकािार्ग षवर्भन्न अवसरहरू र्सजिना गनि सषकने ।  

 आवश्र्क कच्चा पदाथिको आपूर्ति,  र्न्र-उपकरण उत्पादन तथा र्नर्ाित प्रवििन हनुे । 

चनुौतीहरू 

 तीन तहका सरकारको साझा अर्िकार क्षेर र्भर पने खर्नज उद्योगको सम्वन्िमा तत्काि तीन तहका 
सरकारबीच तादम्र् हनुे गरी आवश्र्क प्रवेश नीर्त,  काननु तथा र्नर्महरू तर् गनुि । 

 उत्खनन कार्ि गदाि खर्नज नभेषटइने पर्न देस्खएको हुदँा समर्मा नै सूक्ष्म अनसुन्िान गनुि ।  

 खर्नज उद्योग सञ्चािनकोिार्ग आवश्र्क पूवाििारको षवकास गनुि । 

 ठुिो िगानी िाग्ने खर्नज उद्योगहरूमा आन्तररक तथा बाह्य िगानी आकषर्ित गनुि । 

 संरक्षण सम्बन्िी जनचेतनाको कमी हनु ु। 

 भौगोर्िक षवषविता र क्षेरीर् असन्तिुन हनु ु। 

 सामास्जक,  आर्थिक असमानता र व्र्ाप्त गररबीको समथर्ा र्थावत रहन ु। 

 दक्ष उद्यमी तथा जनशस्ि र प्रषवर्िको अभाव हनु ु। 

 वृहत र्ोजनाको अभाव र कमजोर व्र्वथथापन षवद्यमान रहन ु। 

 आर्थिक स्रोतको अभाव र सरुक्षाको प्रत्र्ाभरू्त नहनु ु। 

 र्ातार्ात सञ्जािको अभाव हनु ु। 

 अन्वेर्ण तथा उत्खननकािार्ग खानी दताि गने तर काम नगने पररपाटी रोक्न ुर खानीको उत्खननिे 
हनुे वातावरणीर् षवनास रोक्न ु। 
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5.३ दीर्िकािीन सोच,  िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीर्िकािीन सोच 

"खानी तथा खर्नज सम्पदाको संरक्षण,  दोहन र ठदगो उपर्ोग-बर्िगािको समषृि र आत्मर्नभिरता" 

िक्ष्र्  

खर्नज सम्पदाको संरक्षण र ठदगो षवकासद्वारा राषिर् अथितन्रमा बषृि गने । 

उद्दशे्र् 

1. खानी तथा खर्नज उद्योगको षवकासकािार्ग आवश्र्क नीर्तगत तथा संथथागत संरचना र्नमािण गनुि । 

2. खर्नज तथा खर्नज जन्र् उद्योगको िागत प्रभावी र तिुनात्मक िाभका क्षरे र पषहचान गरी प्रर्तफि 
बिी हनु ेक्षेरमा िगानी गनुि । 

3. खर्नज सम्पदाको पषहचान,  अनसुन्िान तथा िाटाबेस तर्ार गरी खर्नज सम्पदाको संरक्षण तथा ठदगो 
उपर्ोग गनुि ।  

4. खानी तथा खर्नज पदाथिको उत्खनन,  प्रशोिन सम्बन्िी संथथागत षवकास र क्षमता अर्भवृषि तथा भ–ू
सम्वेदनशीि क्षेरको सरुक्षा तथा वातावरण संरक्षण गनुि ।  

5.४ रणनीर्तहरू तथा कार्िनीर्तहरू 

तार्िका 22: खर्नज पदाथिका रणनीर्त तथा कार्िनीर्तहरू 
रणनीर्तहरू कार्िनीर्तहरू 

उद्दशे्र् १: खानी तथा खर्नज उद्योगको षवकासकािार्ग आवश्र्क नीर्तगत तथा संथथागत संरचना र्नमािण गनुि । 
5.1.१: खर्नज उद्योगिाई 
आवश्र्क पूवाििार व्र्वथथा गनि 
आवश्र्क नीर्त, ऐन, र्नर्मको 
तजुिमा र सथथागत संरचनाको 
प्रवििम र षवकास गने ।  

1. संर् तथा प्रदेश सरकारको समन्वर्मा खानी तथा खर्नज पदाथिको 
उत्खननकािार्ग आवश्र्क नीर्त,  ऐन,  र्नर्मको तजुिमा र सथथागत संरचना 
तथा पूवाििार र्नमािण गररनेछ । 

2. खर्नज उद्योगकािार्ग आवश्र्क संथथागत संरचना तथा पूवाििार र्नमािण 
गररनेछ ।  

3. खर्नज उत्खनन,  प्रशोिन,  उद्योग थथापना र सञ्चािन प्रषक्रर्ा सरि र सहज 
बनाइनेछ ।  

4. खानी तथा खर्नजजन्र् पदाथि रहेका क्षेरको सरुक्षाकािार्ग सरकारी तथा 
समदुार् बीच संर्न्रको र्नमािण गररनेछ । 

उद्दशे्र् २: खर्नज तथा खर्नज जन्र् उद्योगको िागत प्रभावी र तिुनात्मक िाभका क्षरे र पषहचान गरी प्रर्तफि बिी 
हनु ेक्षरेमा िगानी गनुि । 
5.2.1: खर्नज जन्र् उद्योगको 
िागत प्रभावी र तिुनात्मक 
पषहचान गरी प्रर्तफि बिी हनुे 
क्षेरमा िगानी गने । 

1. गा. पा. को बजेटको र्नस्श्चत प्रर्तशत खानी तथा खर्नज उत्खननमा खचि गने 
नीर्त बनाइनेछ ।  

2. िुिािुिा, माटो, बािवुा, र र्गटी जथता र्नमािण सम्वस्न्ित खर्नजहरूको 
उत्खननिाई र्नर्र्मत,  व्र्वस्थथत र वातावरणमैरी बनाइनेछ । 

3. उत्खनन अनमुर्त प्राप्त उद्योगहरूको िाभ िागत षवश्लरे्ण गरी गराई उत्खनन 
कार्िमा जोि ठदइनेछ ।  
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4. सरकार तथा र्नजी क्षेरसँगको सहकार्ि गरी गा. पा. का सम्भाषवत अन्र् खानी 
तथा खर्नज पदाथिको सवेक्षण र उत्खनन गररनेछ । 

उद्दशे्र् 3: खर्नज सम्पदाको पषहचान,  अनसुन्िान तथा िाटाबेस तर्ार गरी खर्नज सम्पदाको संरक्षण तथा ठदगो उपर्ोग 
गनुि ।  
5.३.1: खानी तथा खर्नज पदाथि 
उत्खनन, प्रशोिन र उद्योग 
थथापनामा भरपदो वातावरण तर्ार 
गरी िगानी बषृि गररनेछ ।  

1. खानी तथा खर्नजजन्र् पदाथि रहेका क्षेरको पषहचान गरी िाटाबेस तर्ार 
गररनेछ ।  

2. खानी तथा खर्नजजन्र् पदाथि रहेका क्षेरमा वातावरण संरक्षण गरी पषहचान 
भएका खर्नज पदाथिको उत्खनन गररनेछ ।  

3. खर्नज उत्खनन तथा प्रशोिन सम्बन्िी षवज्ञ षवशेर्ज्ञ तथा प्राषवर्िकहरूिाई 
प्रोत्साहन गररनेछ ।  

4. थथानीर् जनतािाई अर्भमखुीकरण तथा क्षमता अर्भवषृि गररनेछ । 

5. खानी तथा खर्नज उत्खनन उद्योग थथापनामा सरकारी िगानी बषृि गररनेछ। 
उद्दशे्र् 4: खानी तथा खर्नज पदाथिको उत्खनन,  प्रशोिन सम्बन्िी संथथागत षवकास र क्षमता अर्भवषृि तथा भ–ू
सम्वेदनशीि क्षरेको सरुक्षा तथा वातावरण संरक्षण गररनछे । 
5.4.1: खानी तथा खर्नज 
पदाथिको उत्खनन,  प्रशोिन 
सम्बन्िी व्र्ावसाषर्क र्ोजना तर्ार 
गरी संथथागत षवकासका 
पररर्ोजनाहरू र्निािरण गने। 
 

1. खर्नजको उत्पादनमा बषृि गरी कुि ग्राहिथ्र् उत्पादनमा खर्नज क्षेरको 
र्ोगदान बिाउन ु। 

2. खानी तथा खर्नजजन्र् पदाथिको षवथततृ सदपुर्ोग र्ोजना बनाई कार्ािन्वर्न 
गररनेछ ।  

3. खानी क्षेरको अध्र्र्न गरी सहकारी र र्नजी िगानीको पररर्ोजनाहरू र्निािरण 
गररनेछ । 

4. सम्भाव्र्ताको आिारमा खर्नज उत्खनन र प्रशोिन उद्योगमा सरकारी,  र्नजी 
तथा सहकारी क्षेरको िगानी बिाइनेछ । 

5. खानी तथा खर्नजजन्र् वथतकुो वगीकरण गरी सरकारी र र्नजी िगानीका 
क्षेरहरू छुट्याइनेछ । 

6. खर्नज उत्खनन तथा प्रशोिन सम्बन्िी व्र्वसाषर्क र्ोजना तर्ार गरी 
कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

5.५ प्रमखु कार्िक्रमहरू 

1. बर्िगाि गाउँपार्िकामा खर्नज सम्पदा षवकासकोिार्ग अध्र्र्न,  अनसुन्िान,  नीर्त र्नर्म पनुराविोकन 
गरी प्रर्तवेदन तर्ार गररनछे । 

2. खर्नज उत्खनन अनमुर्त र्बतरण प्रषक्रर्ािाई व्र्वस्थथत गररनेछ । 

3. गा. पा. मा खर्नज पदाथि षवकास केन्र तथा प्रर्ोगशािाको थथापना र सञ्चािन गररनेछ । 

4. खर्नज सम्वन्िी जनशस्ि र उद्यमी उत्पादन,  अन्वेर्ण तथा उत्खननकािार्ग तार्िमको व्र्वथथा गररनेछ 
। 

5. र्स गा. पा. मा रहेका खर्नज सम्पदा र थथानहरूको पषहचान गरी सूची (Inventory) तर्ार गररनेछ 
। 

6. खर्नज सम्पदा रहेका र सम्भाधर् थथानहरूको संरक्षण तथा षवकासकोिार्ग षवशेर् पहि गररनेछ । 
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7. खर्नज उत्खनन र प्रशोिन व्र्ावसाषर्क र्ोजना तर्ार गरी कार्ािन्र्वन गररनेछ । 

8. खर्नज उत्खनन तथा प्रशोिनमा सहकारी तथा र्नजी क्षरेको िगानी आकषर्ित गररनछे । 

9. िुिा,  र्गट्टी,  बािवुा िगार्त र्नमािण सामग्रीहरूको र्नर्र्मत आपूर्तिकोिार्ग कम जोस्खमर्िु क्षेरहरूको 
र्निािरण गरी र्नस्श्चत मापदण्ि तर्ार गररनेछ । 

10. खानी तथा खर्नज उद्योगहरूिाई मानव बथतीदेस्ख टािा अन्र्र सञ्चािन गररनेछ । 

11. िात ुतथा बहमूुपर् पत्थरहरूको पषहचान,  मूपर्-शङृ्खिा -Value Chain_ तथा मूपर् अर्भवृषि -Value 

Addition_ कोिार्ग अध्र्र्न गरी प्रशोिन तथा गणुथतर बषृि गररनेछ । 

12. उत्पाठदत खर्नजजन्र् उपजहरूको प्रवििन तथा बजारीकरण गररनेछ । 

13. वातावरणीर् प्रभाव मूपर्ाङ्कन प्रषक्रर्ािाई सरि र व्र्वहाररक बनाइनछे । 

5.६ अपेस्क्षत उपिस्धि 

 खानी तथा खर्नज सम्पदाको वथतगुत त्र्ाङ्क सङ्किन भई िाटाबेस तर्ार भएको हनुेछ । 

 सबै खर्नज पदाथिको अध्र्र्न,  अनसुन्िान गरी उत्खनन कार्ि प्रारम्भ भएको हनुेछ । 

 आवश्र्क तार्िम केन्रको थथापना भएको हनुेछ । 

 खर्नज जन्र् औद्योर्गक वथतकुो आर्ात र्टेको हनुेछ । 

 खानी तथा खर्नज पदाथिसँग सम्वस्न्ित नीर्त,  र्नर्म र्नमािण भई कार्ािन्वर्न भएको हनुेछ । 

 खर्नज सम्पदाहरूमा आिाररत संथथागत संरचनागत र उद्योगहरूको षवकास हनुेछ । 

 खर्नज उत्खनन तथा प्रशोिन सम्बन्िी व्र्ावसाषर्क र्ोजना तर्ार गरी कार्ािन्वर्न भएको हनुेछ । 

 िुिािुिा,  माटो,  बािवुा र र्गटी जथता र्नमािण सम्वस्न्ित खर्नजहरूको उत्खननिाई र्नर्र्मत,  व्र्वस्थथत 
र वातावरणमैरी बनाइनेछ । 

 खर्नज सम्पदाहरूको ठदगो षवकासिे आर्थिक षवकासको वाटो खपुनेछ ।   
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पररच्छेद दईु: सामास्जक षवकास 
खण्ि एकः स्शक्षा 

१.१ पषृ्ठभरू्म 

नेपािमा स्शक्षािाई काननुी रूपमै नागररक अर्िकारका रूपमा थथाषपत गररएको छ । संषविानिे 
प्रत्रे्क नागररकिाई आिारभतू तहसम्म अर्नवार्ि र तथा र्नःशपुक माध्र्र्मक तहसम्म र्नःशपुक स्शक्षा र्िन 
पाउन ेहक प्रत्र्ाभरू्त गरेको छ । मातभृार्ामा स्शक्षा पाउने हक पर्न सरु्नस्श्चत गरेको छ । अपािता भएका र 
आर्थिक रूपिे षवपन्न नागररकिाई र्नःशपुक उच्च स्शक्षा पाउने हक समेत थथाषपत गरेको छ । राज्र्को नीर्त 
स्शक्षािाई वैज्ञार्नक,  प्राषवर्िक,  व्र्वसाषर्क,  सीपमूिक,  रोजगारमूिक एवम ्जनमखुी बनाउनेछ । त्र्सैगरी ठदगो 
षवकास िक्ष्र्िे सक्षम,  प्रर्तथपिी र नैर्तकवान दक्ष जनशस्िको षवकास,  सबैकािार्ग समावेशी र सीपमूिक 
एवम ्गणु्थतरीर् स्शक्षा सरु्नस्श्चत गनि क्रमशः उच्च स्शक्षासम्म र्नःशपुक बनाउँदै जीवनपर्िन्त र्सकाइका अवसरहरू 
प्रदान गनुिपने उपिेख गरेको छ । त्र्सैिे स्शक्षा सम्बन्िी नागररक हक संर्,  प्रदेश र थथानीर् सरकारको 
साझा दाषर्त्व बनेको छ । राििे षव.स. २०८५ सम्म सबै नागररकिे आिारभतू स्शक्षा परुा गने र माध्र्र्मक 
तह सम्म र्नःशपुक स्शक्षाको हक सरु्नस्श्चत गने िक्ष्र् र्िएको छ ।  

सन ्१९८९ को संर्िु रािसंर्ीर् बािअर्िकार महासन्िी अनसुार स्शक्षा प्राप्त गने बािबार्िकाको 
अर्िकार हनुे र कम्तीमा प्राथर्मक स्शक्षा अर्नवार्ि र र्नःशपुक गराउने राज्र्को दाषर्त्व हनुे कुरा उपिेख छ 
। त्र्सैगरी ठदगो षवकास िक्ष्र्का १७ वटा िक्ष्र्हरू मध्रे् िक्ष्र् ४ स्शक्षा सम्बन्िी रहेको छ जसमा सन ्
२०३० सम्ममा सबैकािार्ग समावेशी तथा समानतामा आिाररत गणुथतरीर् स्शक्षाका साथै जीवनपर्िन्त र्सकाइको 
सरु्नस्श्चत गने कुराको उपिेख गरेको छ । र्सरी ठदगो षवकासका िक्ष्र् हार्सि गरी षव.सं. २०८७ (सन ्
२०३०) सम्ममा नेपाििाई मध्र्म आर् भएको मिुकुको थतरमा रूपान्तरणको िक्ष्र् हाँर्सि गनि पर्न थथानीर् 
सरकारको दाषर्त्व रहेको छ ।  

अर्नवार्ि तथा र्नःशपुक स्शक्षा सम्बन्िी ऐन २०७५ िे स्शक्षामा नागररकको पहुँच हनु ुपने र स्शक्षा 
प्रदान गने राज्र्को दाषर्त्व हनुे व्र्वथथा गररएको छ । त्र्सै गरी थथानीर् सरकार सञ्चािन ऐन,  २०७४िे 
थथानीर् सरकारिाई स्शक्षा सम्बन्िी षवर्भन्न २३ वटा अर्िकारका कार्िक्षेर तोषकठदएको छ । र्समा प्रारस्म्भक 
बाि षवकास स्शक्षा,  आिारभतू स्शक्षा,  अर्भभावक स्शक्षा,  अनौपचाररक स्शक्षा,  खिुा तथा वैकस्पपक र्नरन्तर 
र्सकाइ,  सामदुाषर्क र्सकाइ र षवशेर् स्शक्षा,  सामदुाषर्क,  संथथागत,  गठुी र सहकारी षवद्यािर्,  प्राषवर्िक स्शक्षा 
तथा व्र्ावसाषर्क तार्िम,  मातभृार्ामा स्शक्षा ठदने षवद्यािर् आठदको थथापना तथा सञ्चािन अनमुर्त,  मापदण्ि,  

र्ोजना,  अनगमुन,  मूपर्ाङ्कन र र्नर्मन जथता कार्ि रहेका छन ्। साथै षवद्यािर्हरूको सम्पस्त्त व्र्वथथापन,  गाउँ 
स्शक्षा सर्मर्त तथा षवद्यािर् व्र्वथथापन सर्मर्त गठन तथा व्र्वथथापन,  षवद्यािर्को नामाकरण,  सामदुाषर्क 
षवद्यािर्का जग्गाको थवार्मत्व,  सम्पस्त्तको अर्भिेख,  संरक्षण र व्र्वथथापन,  षवद्यािर्को गणथुतर अर्भवषृि तथा 
पाठ्यसामग्रीको षवतरण,  सामदुाषर्क षवद्यािर्को स्शक्षक तथा कमिचारीको दरबन्दी र्मिान,  षवद्यािर्को नक्साङ्कन 
र समार्ोजन,  सामदुाषर्क षवद्यािर्को शैस्क्षक पूवाििार र्नमािण,  मरमत सम्भार,  आिारभतू तहको परीक्षा सञ्चािन,  
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अनगमुन तथा व्र्वथथापन,  षवद्याथी र्सकाई उपिस्धिको परीक्षण र व्र्वथथापन सम्बन्िी अर्िकार पर्न ठदएको 
छ । र्सै गरी र्नशपुक स्शक्षा,  षवद्याथी प्रोत्साहन तथा छारवृस्त्तको व्र्वथथापन,  ट्यूसन,  कोस्चङ जथता षवद्यािर् 
बाषहर हनुे अध्र्ापन सेवाको अनमुर्त तथा र्नर्मन,  थथानीर्थतरको शैस्क्षक ज्ञान,  सीप र प्रषवर्िको संरक्षण,  

प्रवििन र थतरीकरण,  थथानीर् पथुतकािर् र वाचनािर्को सञ्चािन तथा व्र्वथथापन,  माध्र्र्मक तहसम्मको 
शैस्क्षक कार्िक्रमको समन्वर् र र्नर्मन, सामदुाषर्क षवद्यािर्िाई ठदने अनदुान तथा वजेट व्र्वथथापन,  

षवद्यािर्को िेखा अनशुासन र र्नर्मन,  स्शक्षण र्सकाइमा सिुारकािार्ग स्शक्षक तथा कमिचारीको तार्िम तथा 
क्षमता षवकासका साथै षवद्याथीको बहआुर्र्मक षवकासकािार्ग अर्तररि शैस्क्षक षक्रर्ाकिापको सञ्चािन जथता 
अर्िकार पर्न थथानीर् सरकारिाई ठदइएको छ ।  

त्र्सैगरी राषिर् पाठ्यक्रम प्रारूपको खाकार्भर रही थथानीर् आवश्र्कता सहुाउँदो आिारभतू तहको 
पाठ्यक्रम संरचनामा समेषटएको मातभृार्ा-थथानीर् षवर्र्को पाठ्यक्रम,  पाठ्यपथुतक एवम ्पाठ्यसामग्री षवकास,  

मातभृार्ामा स्शक्षा पाउने अवथथाको सरु्नस्श्चतताकािार्ग सम्बस्न्ित बािबार्िकाका अर्भभावक र षवद्यािर्को 
परामशिमा मातभृार्ामा पठनपाठन व्र्वथथापन,  षवद्यािर्मा पठनपाठन हनुे थवीकृत पाठ्यपथुतक प्रार्प्तको 
सरु्नस्श्चतता,  थथानीर् परीक्षा बोिि माफि त कक्षा ८ को अस्न्तममा परीक्षा सञ्चािन तथा प्रमाणीकरण पर्न थथानीर् 
सरकारिे नै गने प्राविान रहनिेु स्शक्षामा थथानीर् सरकार र्नकै स्जम्मेवारीर्िु रहेको पाइन्छ ।  

स्शक्षािाई सामास्जक आर्थिक रूपान्तरणको महत्त्वपूणि माध्र्म मार्नएको छ । पररणाम थवरूप स्शक्षािाई 
“समिृ गाउँपार्िका सखुी नागररक” भने्न षवकासको नारािाई र्थाथिमा बदपन ेसशि औजारका रूपमा थवीकार 
गररएको छ।वतिमान संषविानको कार्ािन्वर्नसँगै राज्र्को पनुसंरचना पश्चात ्शासकीर् थवरूपमा रूपान्तरण कार्ि 
अगार्ि बिेकोछ।र्सै क्रममा बर्िगाि गाउँपार्िका पर्न एक शासकीर् इकाइ बनेको सन्दभिमा आफ्नो 
पार्िकाको ठदगो षवकास गने,  नागररकमा थवशासन एवम ्नागररक अर्िकारको प्रत्र्ाभरू्त गने,  राज्र्प्रदत्त सेवाबाट 
नागररकको सन्तषुि बषृि गने,  अखण्ि शास्न्त सषहतको नागररक सखु सरु्नस्श्चत गने कामकािार्ग पर्न गा.पा. 
स्जम्मेवार र जवाफदेही हुँदै अगार्ि बिेको छ । थथानीर् सरकारको रूपमा गा.पा.को र्थतो दाषर्त्व पूरा गनिका 
र्नर्मत्त अन्र् षवषवि पक्षका अर्तररि स्शक्षा क्षेर एउटा आिारभतू माध्र्म भएकािे र्स क्षरेको सञ्चािन र 
षवकासकािार्ग दीर्िकािीन तथा आवर्िक नीर्त,  र्ोजना र कार्िक्रमको तजुिमा पषहिो सति हो । तसथि,  संर्को 
पन्रौ र्ोजना र प्रदेशको प्रथम आवर्िक र्ोजनासँग तादात्म्र्ता कार्म गदै र्स गाउँपार्िकाको प्रथम पञ्चवर्ीर् 
र्ोजनामा स्शक्षा क्षेरिाई अत्र्न्तै व्र्ावहाररक र सविथवीकार्ि बनाउने प्रर्ास गररएको छ ।  

१.१.१ र्ोजना तजुिमाका आिारहरू 

 नेपािको संषविान। 

 थथानीर् सरकार सञ्चािन ऐन,  २०७४ । 

 अर्नवार्ि तथा र्नःशपुक स्शक्षा सम्बन्िी ऐन,  २०७५। 

 राषिर् र्ोजना आर्ोगबाट प्रकास्शत आवर्िक र्ोजना तजुिमा र्नदेस्शका ।  

 राषिर् र्ोजना आर्ोगबाट प्रकास्शत पन्रौँ र्ोजना । 
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 ठदगो षवकास िक्ष्र्को थथानीर्करणः गा.पा./न.पा.को आवर्िक र्ोजना र वजेटमा ठदगो षवकासका 
िक्ष्र्हरूिाई आन्तररकीकरण गने सम्बन्िी ठदग्दशिन,  २०७६। 

 उच्चथतरीर् राषिर् स्शक्षा आर्ोग २०७५ को प्रर्तवेदन। 

 राषिर् स्शक्षा नीर्त,  २०७६। 

 षवद्यािर् स्शक्षाको राषिर् पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६। 

 गण्िकी प्रदेश नीर्त तथा र्ोजना आर्ोगद्वारा २०७६ सािमा प्रकाशन प्रथम पञ्चवर्ीर् र्ोजना। 

 बर्िगाि गाउँपार्िकाको वथतगुत षववरण,  २०७५। 

 बर्िगाि गाउँपार्िकाको १० वटै विाका र्नवािस्चत जनप्रर्तर्नर्िहरू र सरोकारवािाहरू बीच भएको 
अन्तरषक्रर्ा । 

 बर्िगाि गाउँपार्िकाको १० वटै विाथतरका सरोकारवािाबाट प्राप्त भएको षववरण।  

 विाहरूको थथिगत भ्रमण र भ्रमणको क्रममा प्राप्त भएका सझुावहरू। 

१.१.२ सीर्मतताहरू 

थथानीर् तहमा बर्िगाि गा.पा.तहको आवश्र्क िाटाबेस (त्र्ाङ्कहरू) कािार्ग बर्िगाि गाउँपार्िकाको 
वथतगुत षववरण २०७५,  प्रदेश तह तथा राषिर् तहको र्ोजना,  गाउँपार्िकामा सम्पन्न र्ोजना कार्िशािा,  
थथिगत विा भ्रमण आठदका आिारमा जे जर्त सूचना,  त्र्ाङ्क प्राप्त हनु सके त्र्समा आिाररत भएर र्ो र्ोजना 
र्नमािण गररएको छ । 

१.२ अद्यावर्िक स्थथर्त तथा वतिमान अवथथाको षवश्लरे्ण 

बर्िगाि गाउँपार्िका र र्हाकँा नागररकको सामास्जक तथा आर्थिक षवकास गनि स्शक्षाको षवकासिाई 
आत्मसाथ गरी अगार्ि बढ्नपुने आवश्र्क रहेको छ । गाउँपार्िका र्भर ४२ प्रा.षव.,  १२ र्न.मा.षव.,  ९ मा.षव. 
तथा ५ उ.मा.षव. गरी जम्मा ६८ षवद्यािर्हरू रहेका छन ्जहाँ कुि ५६० स्शक्षकहरू रहेका छन ्भने ९५९७ 
षवद्याथीहरू अध्र्र्नरत छन ्। त्र्सैगरी ६४ वटा वािषवकास केन्र पर्न रहेका छन ्। बर्िगाि गाउँपार्िका 
र्भरका पाँच वर्ि भन्दा मार्थका कुि ७४८२ (७१.२२%) व्र्स्िहरू साक्षर रहेका र्थए । सबै भन्दा बिी 
साक्षर विा नं. १ र २ मा (७८.३%) छन ्भने सबै कम साक्षर विा नं. ९ र १० मा (६०%) रहेको 
देस्खन्छ । त्र्सैगरी र्स गाउँपार्िकामा षपएचिी गरेका ७ जना,  एमफीि गरेका ५ जना थनातकोत्तर गरेका 
१४३ जना,  थनातक गरेका ९४० जना तथा प्रमाणपर तह उत्तीणि गरेका २८४६ जना रहेका छन ्। प्राषवर्िक 
स्शक्षा तफि का दक्ष जनशस्ि मध्रे् स्चषकत्सा क्षरेमा २२ जना,  इन्जीर्नर्ररङ क्षेरमा १७ जना कृषर् क्षेरमा ४ 
जना,  वन क्षेरमा ३ जना र पश ुक्षेरमा ३ जना गरी जम्मा ४९ जना रहेका छन ्। षवर्भन्न क्षेर र थतरमा 
तार्िम र्िएका ९४५ जना सबै भन्दा िेरै र्सिाइकटाइ तथा उद्यमशीि तार्िम रहेका छन ् तर कृषर्,  

इन्जीर्नर्ररङ,  वन तथा पशषुवज्ञानका क्षेरमा र्नकै न्र्नु रहेका छन ्(बर्िगाि गाउँपार्िकाको वथतगुत षववरण,  

२०७५) ।  
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 विा नं.१ मा हाि १ मा.षव. र ५ प्रा.षव. गरी जम्मा ६ षवद्यािर् रहेको,  षवद्यािर् छोिने (ड्रपआउट) 
बिी रहेको,  षवद्यािर् भवन,  फर्निचर र स्शक्षक दरबन्दी अपर्ािप्त रहेको,  दगुिम भएकािे सूचना र 
प्रषवर्िको पहुँच नभएको,  प्राषवर्िक िारको स्शक्षा सञ्चािन गनुि पने । 

 विा नं. २ मा कक्षा १–३ सञ्चािन रहेका २ वटा,  १–५ सञ्चािन भएका २ वटा र १–१२ 
सञ्चािन भएको १ गरी ५ वटा सामदुाषर्क षवद्यािर् रहेका,  ९–१२को वनषवज्ञान (Plant Science) 
िार सञ्चािन भएको,  ११–१२ मा मानषवकी,  स्शक्षा,  वास्णज्र् र षवज्ञान सङ्कार् सञ्चािन भएको तर 
षवद्यािर्मा स्शक्षक दरवन्दी अपगु रहेको,  भौर्तक पूवाििारको अझै अभाव रहेको,  षवद्यािर्िाई ठदइन े
षवत्तीर् सहर्ोग अपर्ािप्त रहेको । 

 विा नं. ३ मा हाि १ मा.षव. १ आ.षव. र ३ प्रा.षव. गरी जम्मा ५ षवद्यािर् रहेको,  वाि षवकास 
केन्र ३ वटा रहेका,  १२ कक्षाको षवद्यािर् खोपनपुने,  छारावासको थथापना गनुि पने,  र्ातार्ात सेवा 
सञ्चािन गनुिपने अवथथा रहेको ।  

 विा नं. ४ मा मा.षव. २ वटा,  र्न.मा. षव. (१–८) २ वटा र प्रा.षव. (१–५) ३ वटा गरी ७ वटा 
षवद्यािर् रहेका,  भौगोर्िक र्बकटता तथा दर्ित र जनजार्तमा व्र्ाप्त गररबीका कारण षवद्यािर् छोिन े
(ड्रपआउट) र्टना रहेको,  षवपन्न वगिकािार्ग छारवृस्त्त  वा प्रोत्साहनको कार्िक्रम हनुपुने ।  

 विा नं. ५मा ९ वटा सामदुाषर्क र १ संथथागत १० वटा षवद्यािर् रहेका जस मध्रे् ३ वटा मा.षव.,  
२ वटा आ. षव. तथा ५ वटा प्रा.षव. छन ्। साथै १० वटा बािषवकास केन्र पर्न सञ्चािनमा छन ्
। प्रा.षव. र वािषवकास केन्रका भवनहरू सषुविार्िु र पक्की नभएको,  मा.षव. तहमा पर्न भवन र 
कक्षा कोठा अपगु रहेका,  थनातकोत्तर सम्म पिाइ हनुे क्र्ाम्पस सञ्चािनको आवश्र्कता रहेको।  

 विा नं. ६ मा मा.षव. १ र प्रा.षव. ३ गरी जम्मा ४वटा षवद्यािर् रहेका,  प्रा.षव.(१–५)िाई आिारभतू 
(१–८) र मा.षव. िाई १२ सम्म अपग्रिे गनुि पने । स्शक्षक दरबन्दीको पर्ािप्तता नभएको,  षवद्यािर् 
बाषहर रहेका बािबार्िका सबैिाई षवद्यािर् पर्ाउन नसषकएको,  ३ वटा बािषवकास केन्र मध्रे् 
एउटािाई सञ्चािन गनि नसषकएको,  षव.व्र्.स.िाई सषक्रर् गरी र्नर्र्मत अनगुमन र र्नरीक्षण गनुि पने,   

 विा नं. ७ मा २ वटा मा.षव.(१ सरकारी र १ संथथागत),  ३ वटा आ.षव. र ४ वटा प्रा.षव. गरी ९ 
वटा षवद्यािर्का साथै ७ वटा वािषवकास केन्र रहेका,  षवद्यािर्मा स्शक्षकको अभाव र षवत्तीर् पक्षको 
अभाव,  षवद्यािर् उमेरका सवै षवद्याथीिाई षवद्यािर्मा पर्ाउन नसषकएको,  प्राषवर्िक षवद्यािर् थथापनाको 
आवश्र्कता रहेको,  दीर्िकािमा क्र्ाम्पस थथापनाको पहि गररने । 

 विा नं. ८ मा २ वटा मा.षव.(१–१०),  १ वटा आ.षव.(१–८),  ७ वटा प्रा.षव. गरी १० वटा षवद्यािर् 
रहेका,  पर्ािप्त आर्थिक स्रोत नहुँदा आवश्र्क भवन,  कम्प्र्टुर र सषुविार्िु शौचािर्को अभाव रहेको,  
स्शक्षक दरबन्दीको अभाव रहेको तर पर्न १–१२ कक्षा र प्राषवर्िक षवद्यािर्को आवश्र्कता रहेको,  
भषवष्र्मा क्र्ाम्पस थथापना गनि सषकन,े  

 विा नं. ९ मा १ वटा मा.षव.(१–१०),  १ वटा आ.षव.(१–८),  २ वटा प्रा.षव. गरी ४ वटा षवद्यािर् 
रहेका,  षवद्याथीको चाप बिी रहेको तर भवनको र्नकै अभाव रहेको,  षवर्र्गत स्शक्षक र स्शक्षक 
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दरबन्दीको र्नकै अभाव रहेको,  प्रर्ोगशािा र शैस्क्षक सामग्रीको पर्न अभाव रहेको,  प्राषवर्िक िारको 
षवद्यािर् र १२ कक्षा सम्म सञ्चािन गनुि पने  

 विा नं.१० मा १ वटा मा.षव.(१–१०),  १ वटा आ.षव.(१–८),  ३ वटा प्रा.षव. गरी ५ वटा षवद्यािर् 
रहेका,  ८ वटा वािषवकास केन्र रहेका,  षवद्यािर्हरूमा राम्रो भवन,  फर्निचर,  पर्ाव,  कम्प्र्टुर तथा पर्ािप्त 
शौचािर् नभएको,  स्शक्षक दरबन्दीको अभाव रहेको तर पर्न स्शक्षाकोिार्ग समदुार्को एकता रहेको,  
प्राषवर्िक िारको षवद्यािर् र १२ कक्षा सञ्चािन गनुि पने,  भषवष्र्मा दर्ििङमा क्र्ाम्पस थथापना गनि 
सषकने ।  

षवर्भन्न समथर्ाका बावजदु भौगार्िक कारणिे पर्न प्रत्रे्क विामा प्राषवर्िक िारको कार्िक्रम र न्र्नुतम 
१/१ वटा षवद्यािर्मा १२ कक्षा सञ्चािन गनुि पने देस्खन्छ । स्शक्षाको षवकासिाई उच्च प्राथर्मकताका साथ 
नेपािको नीर्त तथा त्र्ससँग सम्बस्न्ित र्ोजनाहरूिे र्नठदिष्ठ गरेको उद्देश्र्हरू अनरुूप बर्िगाि गाउँपार्िकाको 
आर्थिक तथा सामास्जक षवकासिाई रतुगर्त ठदन स्शक्षाको षवकासमा षक्रर्ाशीि रहन ुर्नतान्त आवश्र्क छ । 
साक्षरता अर्भर्ान प्रभावकाररताका साथै सामदुाषर्क षवद्यािर् र अर्भभावकको सम्बन्ि नस्जक भई स्शक्षाको 
षवकास प्रर्त सकारात्मक सोचको षवकास हुँदै गरेको छ।  

भौगोर्िक र्बकटताको कारण केही षवद्यािर्हरूसम्म पगु्न समथर्ा,  दक्ष जनशस्िको अभाव,  जनचेतना 
तथा सचेतनाको अभाव,  षवद्याथीहरूमा व्र्वहाररक सीपको कमी,  षवकासका पूवाििारमा कमी,  र्वुा जनशस्िको 
पिार्न जथता समथर्ा पर्न रहेका छन ्। कर्तपर् षवद्यािर्हरूमा इन्टरनेटको र्नर्र्मत आपूर्तिको अभावमा 
कम्प्र्टुर कक्षा सञ्चािन गनि तथा सूचना प्रषवर्िको षवकास गनि वािा हनुेगरेको छ । षवद्यािर्हरूमा आन्तररक 
स्रोतको पर्ािप्तता नहुँदा स्शक्षक दरवन्दीको अभाव,  आन्तररक स्रोतको न्र्नु पाररश्रर्मकमा स्शक्षक व्र्वथथापन,  

व्र्वस्थथत पथुतकािर्को अभाव,  बािमैरी भौर्तक पूवाििारको अभाव,  शैस्क्षक सामग्री र भवनको अभाव,  कम्प्र्टुर 
पर्ाव,  स्शक्षकहरूमा सूचना तथा सञ्चार प्रषवर्िसँग सम्बस्न्ित तार्िमको अभाव,  अर्भभावक सचेतनाको कमी हुँदा 
षवद्यािर्मा अत्र्न्त न्रू्न उपस्थथर्त,  बािबार्िकािाई र्रमा उपर्िु हेरचाह तथा थर्ाहार सम्भार नगरेको,  
संथथागत र सामदुाषर्क षवद्यािर्मा आउने बािबार्िकाको बीचमा र छोरा र छोरीको बीचमा पर्न षवभेद गने 
गरेको जथता समथर्ा पर्न स्शक्षा क्षेरमा देस्खन्छन ्।  

सवि पक्षहरू 

 केही माध्र्र्मक षवद्यािर्हरूमा इन्टरनेटको सामान्र् पहुँच भएको । 

 साक्षरता अर्भर्ान प्रभावकारी भएको । 

 षवद्यािर् र अर्भभावकको सम्बन्ि नस्जक भएको । 

 समाजमा साक्षरता बषृि भई सकारात्मक सोचको षवकास हुँदै गरेको।  

 सबै षवद्यािर्हरूको थवीकृर्त प्राप्त भएको । 
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कमजोरी पक्षहरू 

 स्शक्षकको र्नर्र्मतता र षवर्र्गत स्शक्षक दरवन्दी अभावको कारण पठनपाठनमा वािा पनुि । 

 षवद्यािर् व्र्वथथापन सर्मर्तहरूिे आफ्ना स्जम्मेवारीहरू पूणि रूपमा बहन गनि नसक्न।ु  

 केही षवद्यािर्हरूमा षवर्र्गत स्शक्षक व्र्वथथा गनि नसक्न ु। 

 ११ र १२ कक्षामा अध्र्र्नरत छार छाराहरू र्बचैमा कक्षा छोड्ने प्रवसृ्त्त बढ्न ु। 

 स्शक्षाक्षेरमा आवश्र्क बजेट षवर्नर्ोजन गनि नसक्न ु।  

 षवद्याथीहरूिाई स्शक्षाको महत्त्वप्रर्त सचेत गराउन नसक्न ु। 

 स्शक्षकहरूमा गणुथतरीर् तथा समर्ानकूुि अध्र्ापन क्षमतामा षवकास हनु नसक्न ु। 

 स्शक्षामा राजनीर्तक प्रभाव र सरकारी नीर्त र्नर्ममा थथाषर्त्व नहनु ु। 

 सम्बस्न्ित र्नकार्बाट पर्ािप्त मारामा अनगुमन मूपर्ाङ्कन नहनु ु। 

 स्शक्षण र्सकाईमा पर्ािप्त मारामा शैस्क्षक सामाग्रीको अभाव हनु ु। 

 स्शक्षकिे पाठर्ोजनाको तर्ारी षवना षवद्यािर्मा जान ु। 

 थथानीर् (गाउँिे) स्शक्षकहरू षवर्भन्न संर्सथथाहरूका सर्मर्तमा सषक्रर् रहेका कारण पठनपाठनमा बािा 
पनुि । 

 थथानीर् षवद्यािर्मा बािबच्चा नपिाइ सदरमकुाम र काठमािौं िैजाने चिन वढ्न ु।  

 साक्षरता दरमा भौगार्िक,  जार्तगत र िैषिक तहमा षवर्मता हनु ु। 

 प्राषवर्िक स्शक्षाको अभाव । 

 प्राथर्मक षवद्यािर् उमेर समूहका सबै बािबार्िका षवद्यािर्मा पर्ाउन नसषकन ु। 

 षवद्यािर् छाड्ने र्टना कार्मै हनु ु। 

 षवद्याथीको अनपुातमा स्शक्षक षवतरण हनु नसक्न ु। 

 स्शक्षकको माग र आपूर्त बीच सन्तिुन हनु नसक्न ु। 

 शैस्क्षक संथथाको षवतरणमा वैज्ञार्नक नक्साङ्कन हनु नसक्दा अनावश्र्क रूपमा छररएर रहेका षवद्यािर्मा 
गररएको िगानी सदपुर्ोग हनु नसक्न ु। 

 सामदुाषर्क षवद्यािर्हरूमा पर्ािप्त जनशस्ि,  षवर्र्गत जनशस्ि तथा प्राषवर्िक जनशस्ि उपिधि हनु 
नसक्न ु। 

 उपर्िु भौर्तक पूवाििार िगार्त आवश्र्क पने सािन स्रोतको व्र्वथथापन गनि नसक्न ु। 

 थथानीर् षवस्शिता सषहतको ज्ञान,  सीप र प्रषवर्िको सम्भावना,  षवद्याथीको रुस्च, आवश्र्कता तथा 
अर्भभावकको अपेक्षािाई स्शक्षण र्सकाइमा जोड्न नसक्न ु। 

 फरक आवश्र्कता भएका नागररक औपचाररक स्शक्षा प्रणािीर्भर समेषटन नसक्न ु। 

 थवआस्जित ज्ञान र सीपको मान्र्ता र जीवनपर्िन्त र्सकाइको अवसर प्रदान गनि नसक्न ु। 

 उत्पादनमूिक जनशस्िको षवकास अपेस्क्षत रूपमा बषृि गनि नसक्न ु। 
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 स्शक्षामा सैिास्न्तक ज्ञानको बोझ तथा अनसुन्िान,  खोजमूिक तथा व्र्वहारबादी र्सकाइ प्रणािीको 
न्रू्नता । 

 प्रषवर्िको प्रर्ोगमा कमी र र्ोग्र्ता एवम ्व्र्ावसाषर्क रूपमा दक्ष स्शक्षकको अपर्ािप्तता । 

अवसरहरू 

 साक्षरताको थतर राम्रो हनु ु। 

 समदुार्मा प्राषवर्िक स्शक्षाप्रर्तको बढ्दो आकि र्ण र जागरुकता । 

 मषहिा,  दर्ित,  जनजार्त र अपािता भएका एवम ् सीमान्तीकृत समदुार्का बािबार्िकाहरूिाई 
षवद्यािर्मा पर्ाउन र षटकाउन षवर्भन्न प्रोत्साहनमूिक कार्िक्रमहरू रहन ु। 

 शैस्क्षक पूवाििारको षवकास तथा सूचना प्रषवर्िको उपिव्िता र पहुँचमा बषृि हनु ु। 

 गैसस तथा नागररक समाजको स्शक्षामा चाख र संिग्नता बढ्न ु। 

 माध्र्र्मक तहसम्मको स्शक्षा थथानीर् तहको कार्ि दार्रामा परेकािे शैस्क्षक सशुासनको प्रत्र्ाभरू्त सहज 
हनु ु। 

 संषविानिे नै स्शक्षािाई मौर्िक हकका रूपमा थथाषपत गनुि । 

 ठदगो षवकासका िक्ष्र्हरूप्रर्त सबै तहका सरकारको प्रर्तबिता रहन ु। 

 थथानीर् तहमा शासकीर् संरचना थथापना र षक्रर्ाशीि भइसक्न ु। 

 अर्नवार्ि तथा र्नःशपुक आिारभतू स्शक्षाकोिार्ग पषहिो पटक छुटै्ट ऐनको र्नमािण हनु ु। 

 ठदगो षवकास िक्ष्र्,  २०३० प्रार्प्तकािार्ग नेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकारिे गरेका प्रर्तबिता अनरुूप 
िाग ुगररएको षवद्यािर् क्षरे षवकास र्ोजना (२०१६– २०२२) जथता काननुी िाँचा एवम ्सथुपि 
मागिस्चर तर् हनु ु। 

 हािसम्म हार्सि भएका शैस्क्षक उपिस्धि तथा मौजदुा संर्न्रिाई स्शक्षासँग जोिी प्राकृर्तक स्रोत 
सािन तथा रैथान ेज्ञान,  सीप र प्रषवर्ि उपर्ोगको प्रचरु सम्भावना रहन ु। 

 प्राषवर्िक तथा व्र्ावसाषर्क सीपप्रर्तको र्वुाको आकर्िण रहन ु। 

 शैस्क्षक गणुथतर मार्थ उकाथन षवद्यमान षवर्भन्न स्रोत र सािनहरूको प्रर्ोग गरी सिुार गनि सषकन ु। 

 अर्भभावकहरूमा थप जागरुकता षवकास गरी स्शक्षामा सबैको पहुँच परु् र्ाउन सषकन ु। 

 शैस्क्षक षवकासमा टेवा परु्ािई आर्आजिन बषृिमा सहर्ोग परु् र्ाउन सषकन ु। 

 पर्ािप्त जग्गा जर्मन उपिधिता भएको कारणिे आवश्र्क शैस्क्षक पूवाििार र्नमािण गनि सषकन ु। 

 प्राषवर्िक स्शक्षािर् थथापना गनि उपर्िु पररवेश रहन ु। 

 गण्िकी प्रदेश सरकारिे समेत पर्िटन,  ऊजाि,  कृषर्,  उद्योग,  पूवाििार,  जनशस्ि षवकास,  सशुासनिाई 
समषृिका मखु्र् सम्बाहक मानु्न जसको मखु्र् आिार नै स्शक्षाको षवकास रहन ु। 
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चनुौतीहरू 

 सबै तहको स्शक्षािाई सीपमूिक,  समावेशी र गणुथतरीर् बनाउन ु। 

 खासगरी आर्थिक–सामास्जक रूपिे पछार्ि परेका सीमान्तीकृत समदुार् तथा दगुिम र षपछर्िएका 
क्षेरका बािबार्िकाको स्शक्षामा पहुँच सरु्नस्श्चत गनुि (सषुविाषवहीन समूहका बािबार्िकाहरू षवद्यािर् 
बाषहरै रषहरहन)ु। 

 पूवाििार र िगानीको अनपुातमा शैस्क्षक उपिस्धिमा उपिेख्र् बषृि गनुि । 

 स्शक्षािाई व्र्वसाषर्क तथा रोजगारीमूिक बनाई जीवनोपर्ोगी र प्राषवर्िक स्शक्षाको षवथतार गनुि । 

 शैस्क्षक क्षेरको व्र्वथथापनमा सशुासनको प्रत्र्ाभरू्त ठदन ु। 

 राजनीर्तक प्रभावबाट स्शक्षा क्षेरिाई मिु पानुि । 

 थथानीर् तहको शैस्क्षक प्रशासर्नक संरचनाको प्रभावकारी पररचािन गनुि । 

 संषविानको ममि र भावना अनरुूप थथानीर् सरकारको स्शक्षासम्बन्िी स्जम्मेवारी र अर्िकार बहन गनि 
आवश्र्क पने संथथागत क्षमता र्नमािण तथा षवकास गनुि । 

 भौगोर्िक र्बकटता र मौसमको समथर्ा हनु ु। 

 दरवन्दी अनसुार षवर्र् स्शक्षकको अभाव हुँदा जनशस्ि पररचािनमा समथर्ा हनु ु। 

 स्शक्षण संथथामा र्ातार्ात सेवाको सहज पहुँचको कमी हनु ु। 

 केही अर्भभावकको न्रू्न आर्स्रोत हनु ुर त्र्थता अर्भभावकहरूमा स्शक्षाको महत्त्वप्रर्त जनचेतना बिाउन 
नसक्न ु। 

 सरकारी भन्दा र्नजी षवद्यािर्मा षवद्याथीको आकर्िण बढ्न ु। 

 अङ्खग्रजेी माध्र्म र षवद्यािर्मा षवषवि सषुविाको अभावमा सरकारी षवद्यािर्मा षवद्याथीहरूको सङ्खख्र्ा 
र्टदै जान ु। 

 पूवाििार र्नमािणकािार्ग प्रर्ािप्त मारामा बजेटको अभाव हनु ु। 

 थथानीर् थतर अनकूुि उपर्िु पाठ्यक्रम र्नमािण र िाग ुनहनु ु। 

 स्शक्षक षवद्यािर्मा र्नर्र्मत उपस्थथत नहनु ु। 

 छररएको बथती र भौगोर्िक र्बकटता रहन ु। 

 षवद्यािर् नेततृ्वको भरू्मका सबिीकरण गनुि ।  

 स्शक्षा र रोजगारी बीच तािमेि कार्म गनुि ।  

 प्रर्तभा पिार्न रोक्न ु। 

 प्रारस्म्भक बािषवकास कार्िक्रममा प्रभावकाररता कम हनु,ु बािषवकासका स्शक्षकहरूको क्षमता र सषुविा 
न्रू्न हनु ु।  

 आिारभतू षवद्यािर् उमेर समूहका सबै बािबार्िकाहरू अझै षवद्यािर् भनाि भइनसक्न ु। 
 षवद्यािर् भनाि भएका मध्रे् सबै षवद्याथी अध्र्र्नमा र्नरन्तर नहनु ु। 
 माध्र्र्मक स्शक्षा पूणि रूपमा र्नःशपुक हनु नसक्न ु। 
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 स्शक्षा र रोजगारीबीच तािमेि हनु नसक्न ु।  
 स्शस्क्षत बेरोजगारहरूको सङ्खख्र्ा बढ्दै जान ु।  
 सषुविाषवहीन समूहका बािबार्िकाहरू षवद्यािर् बाषहरै रषहरहन ु। 
 स्शक्षामा पर्ािप्त िगानी नहनु ु। 
 षवज्ञान तथा प्रषवर्िमा आिाररत स्शक्षा र प्राषवर्िक स्शक्षाको पहँूच षवथतार पर्ािप्त नहनु ु।  
 स्शक्षण प्रषक्रर्ा अर्िक परीक्षामखुी हनु ु। 
 स्शक्षकको पेसागत सक्षमता, नैर्तकता र उत्प्ररेणामा कमी हनु ु।  
 साविजर्नक स्शक्षामा थथानीर् समदुार्को अपनत्व र्सजिना हनु नसक्न ु।  
 र्नजी के्षरबाट सञ्चार्ित षवद्यािर्हरू सेवाभन्दा नाफाउन्मखु हनु ु। 

१.३ दीर्िकािीन सोच,  िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीर्िकािीन सोच 

“गाउँपार्िकामा सबैको गणुथतरीर्,  प्राषवर्िक र व्र्वसाषर्क स्शक्षामा सहज पहुँचको प्रत्र्ाभरू्त” 
िक्ष्र् 

राषिर् एवम ्अन्तरािषिर् थतरमा प्रर्तथपिाि गनि सक्ने दक्ष जनशस्ि उत्पादन गने ।  

उद्दशे्र् 

1. दक्ष जनशस्ि उत्पादनकािार्ग स्शक्षण संथथाहरूको आिरु्नकीकरण गररने तथा तार्िमको व्र्वथथा गनुि 
।  

2. सवैकािार्ग स्शक्षा र जीवनपर्िन्त स्शक्षाको अवसर बिाउन ु। 

3. प्राषवर्िक स्शक्षा तथा व्र्ावसाषर्क तार्िममा जोि ठदँदै स्शक्षािाई ज्ञान,  सीप,  प्रषवर्ि र अनसुन्िानमा 
आिाररत बनाउन ु। 

4. गाउँपार्िकामा सामास्जक तथा शैस्क्षक षवकासकािार्ग उच्च अध्र्र्न संथथाको थथापना गनुि । 

5. संथथागत तथा र्नजी षवद्यािर्हरूिाई र्नर्मन र व्र्वथथापन गरी सेवामिुक बनाउन ु। 

१.५ रणनीर्त र कार्िनीर्त 

तार्िका 23: स्शक्षाका रणनीर्त तथा कार्िनीर्तहरू 
रणनीर्त कार्िनीर्त 

उद्दशे्र् १: दक्ष जनशस्ि उत्पादनकािार्ग स्शक्षण संथथाहरूको आिरु्नकीकरण गररन ेतथा तार्िमको व्र्वथथा गनुि ।  
1.१.१: षवद्यािर्मा 
गणुथतरीर् स्शक्षाको 
सरु्नस्श्चतता गनि संथथागत 
षवकास गने । 

1. गा.पा. स्शक्षा नीर्तको तजुिमा, ऐन तथा र्नर्माविीको काननुी व्र्वथथा गरी 
कार्ािन्वर्नमा पर्ाइनेछ । 

2. गाउँपार्िकाका सबै षवद्यािर्हरूमा शैस्क्षक सूचना व्र्वथथापन प्रणािी षवकास गरी 
गाउँपार्िकाको नेटवकि म रहन ेगरी एकद्वार पिर्तबाट सञ्चािन गररनेछ । 

3. स्शक्षाको गणुथतरमा सिुार गनि िगानीमा बषृि गररनेछ ।  
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4. षवद्यािर्हरूको स्शक्षक दरबन्दी,  षवद्याथी सङ्खख्र्ा तथा भौगोर्िकता आठदका आिारमा 
पनु नक्साङ्कन गरी आवश्र्क परेमा गाउ स्शक्षा सर्मर्त र विा स्शक्षा सर्मर्तको 
र्सफाररसमा मस्जिङ् गररनेछ ।  

5. षवद्यािर्मा ठदइन ेननसेिरी रकम शैस्क्षक सामग्री र्नमािण र प्रर्ोगमा खचि भएनभएको 
गाउँपार्िाकाको स्शक्षा शाखा/विा माफि त र्नर्र्मत अनगुमन गररनेछ ।  

6. अनमुर्त भए तापर्न आवश्र्क दरवन्दी षवना सञ्चािन भएका षवद्यािर्हरूिाई स्शक्षक 
व्र्वथथापनकािार्ग पटके अनदुान ठदन विामा कार्िर्ोजना बनाई 
विा/गाउँपार्िकाबाट रकम उपिधि गराइनेछ ।  

7. उत्कृि कार्ि गने स्शक्षक,  कमिचारी र अर्भभावकिाई वाषर्िक रूपमा परुथकार तथा 
सम्मानको व्र्वथथा गाउँपार्िका माफि त गररनेछ ।  

8. सबै षवद्यािर्हरूमा अन्तर–षवद्यािर् भ्रमण गराई र्सकाइ आदानप्रदान कार्िक्रमहरू 
सञ्चािन गररनेछ ।  

9. गणुथतरीर् र्सकाइ मापदण्ि/िाँचा (पाठ्यक्रम,  षवद्यािर्को र्सकाइ वातावरण,  स्शक्षक,  

स्शक्षण र्सकाइ सामग्री,  स्शक्षण षवर्ि,  परीक्षा र मूपर्ाङ्कन,  अनगुमन मूपर्ाङ्कन आठद) 
तर्ार गरी कार्ािन्वर्न गररनेछ ।  

10. षवद्यािर्को स्शक्षण र्सकाइमा समर् र गणुथतर बिाउन षवद्यािर् अनगुमन,  मूपर्ाङ्कन 
र पषृ्ठपोर्ण प्रणािीको थथापना गररनेछ ।  

11. स्शक्षा प्रणािीमा कार्िरत सबै प्रकारका जनशस्िको पेशागत जवाफदेषहता,  सदाचाररता 
तथा नैर्तकता जथता सेवा प्रवाहका आिारभतू मापदण्ि पािनाकािार्ग आवश्र्क 
कार्िषवर्ि र्नमािण गरी िाग ुगररनेछ ।  

12. शैस्क्षक गणुथतरका आिारमा राम्रा र नराम्रा षवद्यािर्को वगीकरण गरी,  एक अकािमा 
अनगुमन गनि िगाइनेछ ।  

13. सामदुाषर्क,  संथथागत िगार्त सवै प्रकारका षवद्यािर्को उपिस्धि थतर एवम ्
प्रणािीगत कार्िकुशिताको उपर्िु मापदण्ि र सूचक तर्ार गररनेछ ।  

14. कमजोर बािबार्िकािाई सिुारात्मक स्शक्षण गरी र्सकाइ थतरको बषृि गररनेछ ।  

15. स्शक्षकिे हरेक हप्ता,  षवद्यािर्िे हरेक मषहना एवम ्गाउँपार्िकािे रैमार्सक रूपमा 
षवद्याथी मूपर्ाङ्कन कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । उत्तरपसु्थतका परीक्षण अन्तर 
षवद्यािर्मा गररनेछ ।  

16. बािषवकास केन्रका स्शक्षक र सबै तहका मषहिा स्शक्षक सतु्केरी षवदामा रहँदा 
थवर्मसेवक वा सट्टा-स्शक्षकको व्र्वथथा गररनेछ ।  

17. माध्र्र्मक तहमा षवर्र्गत स्शक्षकको दरवन्दीको र्नकै अभाव भएको सन्दभिमा तत्काि 
स्शक्षक पररपूर्ति गने प्रर्ोजनकािार्ग क्र्ाम्पस तहमा उत्कृष्ठता हार्सि गरेका र्ोग्र् 
थवरं्सेवी स्शक्षकको व्र्वथथा र पररचािनकािार्ग प्रदेश सरकारसँग समन्वर् गररनेछ।  

18. गणुथतरीर् र्सकाइ सरु्नस्श्चत गनिकािार्ग र्रमा पढ्ने वातावरण तर्ार गनि तथा 
षवद्यािर्मा आवश्र्क सरसपिाह र सहर्ोगकािार्ग अर्भभावकहरूिाई सचेतीकरण 
गनि अर्भभावक स्शक्षा तथा सचेतनामूिक कार्िक्रमहरू सञ्चािन गररनेछ ।  
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19. सिीत र खेिकुद स्शक्षािाई प्रवििन गनि गाउँपार्िकामा कम्तीमा एकवटा सिीत तथा 
खेिकुद षवशेर् कार्िक्रम सञ्चािन गनि छनोट गररएको उपर्िु षवद्यािर्िाई प्रदेश 
सरकारसँग समन्वर् गरी प्राषवर्िक तथा भौर्तक सहार्ता उपिधि गराइनेछ । 

20. जनजार्तको वचिथव भएको षवद्यािर्मा प्रारस्म्भक कक्षा मातभृार्ामा स्शक्षण गनिकािार्ग 
राषिर् पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ र पाठ्यक्रम षवकास केन्रको षवद्यमान पाठ्यक्रम 
अनसुार हनुे गरी थथानीर् पाठ्यक्रम र पाठर्पथुतकको षवकास गररनेछ । 

1.१.२: गणुथतरीर् 
स्शक्षाकोिार्ग तार्िमको 
संथथागत षवकास गने । 

1. गणुथतरीर् स्शक्षाकोिार्ग स्शक्षकहरूको पेशागत दक्षतामा अर्भवषृि गनि स्शक्षा तथा 
मानव षवकास केन्रसँग समन्वर् गरी कार्िरत स्शक्षकहरू तार्िम ठदन एक “मानव 
षवकास तार्िम केन्र” सञ्चािन गररनेछ ।  

2. थथानीर् आवश्र्कताको आिारमा तार्िमको पाठ्यक्रमको मोड्युि वनाई सञ्चािनमा 
पर्ाइनेछ । 

3. स्शक्षकहरूको पेशागत तथा षवर्र्गत सञ्जाि र्नमािण गरी षवज्ञ प्रस्शक्षक तर्ार गररन े
र थथानीर् मागमा आिाररत तार्िम सञ्चािन गररनेछ । 

4. बािषवकास केन्रका स्शक्षक र आिारभतू तहमा दरबन्दी कम भएका षवद्यािर्का 
स्शक्षकिाई बहकुक्षा/बहवुगि स्शक्षण सम्बन्िी तार्िम सञ्चािन गररनेछ । 

5. षवद्यािर्मा बािमैरी वातावरण र्सजिना गनि आवश्र्क स्शक्षक तार्िमको व्र्वथथा 
गररनेछ ।  

6. आिारभतू तहको प्राषवर्िक तथा व्र्ावसाषर्क (सफ्ट स्थकि समेत) सीप प्रदान गनि 
स्शक्षकहरूिाई आिरु्नक,  स्शक्षण सीपर्िु,  प्रषवर्िमैरी,  र्नरन्तर र्सकाइमखुी बन्न तार्िम 
ठदँदै पेशागत दक्षता बिाइनेछ । 

1.१.३: साविजर्नक र 
र्नजी तहबाट प्रदान गररने 
स्शक्षाबीचको गणुथतरमा 
रहेको अन्तर र्टाउन 
साविजर्नक षवद्यािर्मा 
उस्चत व्र्वथथापन र बजेट 
व्र्वथथा गररनेछ । 

1. प्रत्रे्क षवर्र्का षवर्र्षवज्ञद्वारा मारै स्शक्षण गने व्र्वथथा र्मिाइनेछ । 

2. अंग्रजेी र नेपािी दवैु माध्र्मबाट ऐस्च्छक रूपमा सबै कक्षामा सञ्चािन गररनेछ । 

3. अङ्खग्रजेी माध्र्मबाट कक्षा सञ्चािन गनि चाहाने षवद्यािर्का स्शक्षकिाई आवश्र्क 
भार्ागत तार्िमको व्र्वथथा गररनेछ । 

4. प्रत्रे्क भनाि समर्मा र्रदैिो कार्िक्रम राखी अर्भभावकहरूिाई स्शक्षाको 
अर्नवार्िताबारे जानकारी गराउदै सबै बािबार्िकाहरूिाई षवद्यािर्मा भनाि गराइनेछ। 

5. स्शक्षा सम्बन्िी गठठत सर्मर्तिाई सषक्रर् गराइनेछ । 

6. षवद्याथीको रुस्च,  आवश्र्कता र चाहानािाई ध्र्ानमा राखी थथानीर् समदुार्को संथकृर्त 
झस्पकने खािका अर्तररि षक्रर्ाकिापहरू सञ्चािन गररनेछ । 

7. पूवि प्राथर्मकतह र बािषवकास सम्बन्िी र्सकाइ सामग्रीहरूको थतर तथा सान्दर्भिकता 
सरु्नस्श्चत गरी र्तनिाई बािषवकास केन्रमा नै तर्ार गने व्र्वथथा गररनेछ । 

8. प्रत्रे्क विामा कम्तीमा एउटा नमनुा वािषवकास केन्रको व्र्वथथा गररनेछ।  

9. र्नजी षवद्यािर्मा छोराछोरी पिाउन रुचाउन ेप्रवसृ्त्तिाई र्नरुत्साषहत गनि साविजर्नक 
स्शक्षण संथथाहरूको थतरोन्नर्त गररनेछ । 

1.१.४: षवद्यािर्को 
पूवाििार र्नमािण गने। 

1. वािषवकास केन्रको पूवाििार मापदण्ि अनसुार तर्ार गररनेछ। 

2. षवद्यािर्को पूवाििार बािमैरी,  अपािमैरी तथा षवपद् प्रर्तरोिी रूपमा तर्ार गररनेछ। 
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3. प्रत्रे्क षवद्यािर्मा सरुस्क्षत तथा थवथथकर शौचािर्को पर्ािप्त व्र्वथथा गररनेछ । 
छार र छाराकािार्ग छुट्टा छुटै्ट शौचािर्को व्र्वथथा गररनेछ । 

4. प्रत्रे्क षवद्यािर्मा खेि मैदानको व्र्वथथा गररनेछ । 

5. षवज्ञान प्रर्ोगशािा र कम्प्र्टुर पर्ावको व्र्वथथा गररनेछ । 
उद्दशे्र् २: सवैकािार्ग स्शक्षा र जीवनपर्िन्त स्शक्षाको अवसर बिाउन ु।  
1.२.१: सबै नागररकिाई 
आिारभतू स्शक्षाको हक 
सरु्नस्श्चत गररनकुा साथै सबै 
बािबार्िकाहरूकािार्ग 
आिारभतू तह सम्मको 
स्शक्षा अर्नवार्ि र र्नःशपुक 
बनाउन े। 

1. प्रत्रे्क बािबार्िकािाई सामदुाषर्क षवद्यािर् माफि त र्नशपुक र अर्नवार्ि आिारूभत 
स्शक्षा उपिधि गराइनेछ । 

2. दगुिम तथा छररएको बथती भएका क्षेरहरूका षवद्यािर्िाई नमनुा आवासीर् षवद्यािर्का 
रूपमा रुपान्तरण गररनेछ । बाटो नभएको ठाउँमा बाटो र सम्भव भएको ठाउँमा 
आवश्र्क परे थकुिबसको व्र्वथथा समेत गररनेछ । 

3. गाउँ स्शक्षा सर्मर्त र विा स्शक्षा सर्मर्त गठन र षक्रर्ाशीि गदै षवद्यािर् सेवा क्षेर 
र्भरका सरोकारवािाहरूको भेिा गराइ आिारभतू स्शक्षामा पहुँच नपगुेकाको पषहचान 
गरी त्र्ाङ्क सङ्किन गररनेछ र स्शक्षामा पहुँच नपगु्नको कारण पत्ता िगाइनेछ । 

4. विाकार्ाििर्को सहर्ोगमा र्नरन्तर रूपमा षवद्यािर्मा आफ्ना छोराछोरी पठाउन े
अर्भभावक, थवर्म ् षवद्याथी र कक्षा स्शक्षक िगार्तिाई सम्मानका कार्िक्रम 
बनाइनेछ। 

5. विाकार्ाििर्हरू माफि त,  आिारभतू तहकािार्ग ठदवा खाजाको व्र्वथथा गररनेछ । 

6. गाउँपार्िका थतरमा एक स्शक्षा कोर्को थथापना गरी गररब तथा आर्थिक रूपमा षवपन्न 
बािबार्िकािाई पोशाक तथा शैस्क्षक सामग्रीको व्र्वथथा गररनेछ। 

7. विाकार्ाििर्हरूबाट आवश्र्कता अनसुार अनौपचाररक स्शक्षा कक्षा र बािषवकास 
केन्रको थथापना गररनेछ । 

8. गाउँपार्िकाबाट सञ्चािन हनुे षवकास र्नमािण तथा व्र्वसार् कार्िमा आर्थिक स्थथर्त 
कमजोर भएका अर्भभावकिाई सहभागी गराई स्शक्षाकािार्ग रोजगारी अर्भर्ान 
सञ्चािन गररनेछ । 

9. गाउँपार्िकाको कुि बजेटको कम्तीमा २५ प्रर्तशत प्राथर्मकताका साथ स्शक्षामा 
िगानी गररनेछ । 

10. षवपन्न पररवारका अर्भभावकहरूिाई आफ्ना छोराछोरीिाई षवद्यािर्मा र्नर्र्मत पढ्न 
तथा र्सक्न पठाए वापत परुथकार तथा प्रोत्साहन थवरूप सम्मान गररनेछ । 

11. हेिचक्रर्ाइ वा वेवाथता गरी बािबार्िकाहरूिाई र्नर्र्मत षवद्यािर् नपठाउन े
अर्भभावकहरूिाई र्नर्र्मत षवद्यािर् नपठाउदाँसम्म गाउँपार्िका र विाकार्ाििर्बाट 
प्रदान गररने सवै सषुविाबाट वस्ञ्चत गररनेछ । 

12. आिारभतू तह सम्मको स्शक्षा पिाउन नसक्ने अर्भभावकका छोराछोरीिाई छारवसृ्त्त,  

पथुतक,  पोशाकको व्र्वथथा गररनेछ । 

13. अर्भभावकषवहीन बािबार्िकाको सरुक्षा सषहत अर्नवार्ि र र्नःशपुक स्शक्षाको व्र्वथथा 
गाउँपार्िकािे गनेछ । 
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14. एसइइ भन्दा मार्थको अध्र्र्नकािार्ग र्िस्थटङ्खसन भन्दा मार्थ पर्ाउने गररब षवपन्न 
पररवारका षवद्याथीिाई गाउँपार्िकािे षवद्याथीिे र्तने स्शक्षण-शपुकको ५० % सम्म 
व्र्होने व्र्वथथा गररने छ ।  

1.२.२: दर्ित,  अपािता 
भएका,  षवपन्न तथा िस्क्षत 
समदुार्का बािबार्िकाको 
स्शक्षाको हक सरु्नस्श्चत गने 
। 

1. विा अध्र्क्षको संर्ोजकत्वमा स्शक्षक,  अर्भभावक सस्म्मर्ित सर्मर्त गठन गरी दर्ित,  

अपािता भएका,  आर्थिक रूपिे षवपन्न तथा िस्क्षत बािबार्िकाको पषहचान गररनेछ। 

2. दर्ित,  अपािता भएका र आर्थिक रूपिे षवपन्न बािबार्िकाहरूिाई पषहचान गरी 
उस्चत छारवसृ्त्त तथा आर्थिक सहर्ोग उपिधि गराई आिारभतू तह देस्ख उच्च स्शक्षा 
सम्मको स्शक्षा र्नःशपुक गररनेछ । 

3. दृषिषवषहनिाई बे्रि र्िपी तथा बषहरािाई सांकेर्तक भार्ामा र्नःशपुक स्शक्षाकोिार्ग 
स्जपिा र्भरकै स्रोत कक्षाहरूमा र्सफाररस गररनेछ भने अन्र् अपािता भएका 
बािबार्िकाहरूिाई स्रोत कक्षाको खोजी गरी स्शक्षाको हक सरु्नस्श्चत गररनेछ । 

4. षवपन्न तथा िस्क्षत वगिका बािबार्िकाहरूिाई प्रोत्साहन गनि उनीहरूको स्शक्षाप्रर्तको 
इच्छा,  र्मषहनत र नर्तजाका आिारमा उस्चत छारवसृ्त्त  तथा आर्थिक सषुविाहरू 
उपिधि गराइनेछ । 

5. दर्ित,  अपािता भएका,  आर्थिक रूपिे षवपन्न तथा िस्क्षत समदुार्का बािबार्िकाको 
स्शक्षामा पहुँच सरु्नस्श्चत गनि प्रत्रे्क षवद्यािर्मा षवशेर्छारवसृ्त्त कोर्को थथापना गररनेछ 
। 

6. पररचर्पर नपाएका अपािता भएका बािबार्िकािाई पररचर्पर प्रदान गररनेछ । 

7. दर्ित र अपािता भएका बािबार्िकािाई उच्च स्शक्षाकािार्ग गाउँपार्िकािे विाको 
र्सफाररसमा सम्बस्न्ित क्र्ाम्पस,  प्रदेश तथा संर्हरूमा र्सफाररस गररनेछ ।  

8. षवद्यािर् जान नसक्ने अपािता भएका बािबार्िकाकािार्ग र्रमै पिाउने र अर्भभावक 
स्शक्षा सञ्चािन गने व्र्वथथा र्मिाइनेछ । 

9. बे्रिर्िषप तथा साङे्कर्तक भार्ाको तार्िम माग भई आएमा गाउँपार्िकाबाट व्र्वथथापन 
गररनेछ । 

10. अपािमैरी पूवाििारहरूको र्नमािण गररनेछ । 
1.२.३: अनौपचाररक 
जीवनपर्िन्त र्सकाइ 
प्रणािी थथापनाकािार्ग 
नीर्तगत तथा कार्िक्रमगत 
व्र्वथथा गने । 
 

1. औपचाररक स्शक्षामा र्नरन्तरता ठदन नसक्ने अथवा नचाहने वािबार्िका तथा 
नागररकिाई अनकूुि तथा समकक्षी स्शक्षाको अवसर प्रदान गनि तथा व्र्स्िका 
थवआस्जित ज्ञान,  सीपिाई प्रमाणीकरण (Certification) गनि समानान्तर र समकक्षी 
खपुिा तथा वैकस्पपक स्शक्षा प्रणािी थथापनाकािार्ग नीर्तगत तथा कार्िक्रमगत 
व्र्वथथा गररनेछ । 

2. औपचाररक स्शक्षा प्रणािीभन्दा बाषहर रहेका नवसाक्षर,  षवर्भन्न व्र्वसार्कमी,  बीचैमा 
षवद्यािर् छािेका र्वुा,  अनकूुि समर्मा र्सक्न चाहने व्र्स्ि,  फरक र्सकाइ 
आवश्र्कता र रुस्च भएका व्र्स्ििगार्तका बहिुस्क्षत समूहका नागररकिाई मागमा 
आिाररत प्रषवर्ि तथा षवत्तीर् साक्षरता जथता स्शक्षा प्र्ाकेज प्रदेश सरकारसँग समन्वर् 
गरी सञ्चािन गररनेछ। 

3. गाउँपार्िका र्भर ट्युसन,  कोस्चङ जथता षवद्यािर् बाषहर हनु ेअध्र्ापन सेवाको अनमुर्त 
तथा र्नर्मन गने कार्िषवर्ि तर्ार गरी कार्ािन्वर्न गररनेछ । 
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4. गाउँपार्िका थतरमा एक/एक वटा आिारभतू तह र माध्र्र्मक तहको खपुिा तथा 
वैकस्पपक षवद्यािर् सञ्चािन गररनेछ । 

5. एक षवद्यािर् एक पथुतकािर् तथा एकविा–एक साविजर्नक पथुतकािर्को नीर्त 
बनाई सूचनामार्थको पहुँच र पढ्नेबानीको षवकास गरी सवैकािार्ग आजीवन र्सकाईको 
वा जीवन पर्िन्त र्सकाइको अवसर प्रदान गरी ठदगो षवकासको चौथो िक्ष्र् परुा गनि 
सहर्ोग गररनेछ । 

6. षवशेर् कारणिे र्नर्र्मत षवद्यािर् वा क्र्ाम्पस जान नसक्न ेषवद्याथीहरूकािार्ग सूचना 
प्रषवर्िमा आिाररत खपुिा तथा दूर स्शक्षा (अनिाइन तथा र्िथट्यान्स िर्नङि)िाई 
प्रवििन गररनेछ । 

7. स्शक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रषवर्िको अर्िकार्िक प्रर्ोग हनु ेगरी स्शक्षाको वैकस्पपक 
माध्र्मका रूपमा षवर्र्गत षवज्ञको नमूना कक्षाको प्रशारण थथानीर्,  टेिीर्भजन तथा 
एफएम माफि त गने व्र्वथथा गररनेछ । 

उद्दशे्र् ३: प्राषवर्िक स्शक्षा तथा व्र्ावसाषर्क तार्िममा जोि ठदँदै स्शक्षािाई ज्ञान,  सीप,  प्रषवर्ि र अनसुन्िानमा आिाररत 
बनाउन े। 
1.३.१: सबै षवद्याथीिाई 
आिारभतू प्राषवर्िक तथा 
व्र्ावसाषर्क सीप प्रदान 
गने । 

1. आिारभतू तहको प्राषवर्िक तथा व्र्ावसाषर्क सीप प्रदान गनि षवद्यािर् स्शक्षाको 
थथानीर् पाठ्यक्रममा समावेश गररनेछ ।  

2. षवद्यािर्िाई वातावरणीर् दृषििे जीवन्त प्रर्ोगशािा बनाउन भौर्तक तथा प्राषवर्िक 
पक्षको षवकास गरी सदुृिीकरण गररनेछ । 

3. षवद्यािर् स्शक्षामा जीवनोपर्ोगी सीपिाई एकीकृत रूपमा समावेश गररनेछ । 
1.३.२: प्राषवर्िक स्शक्षा 
तथा व्र्ावसाषर्क 
तार्िमको पहुँचमा सहजता,  
गणुथतरीर्ता तथा 
उपर्ोर्गतामा बषृि गने । 

1. गाउँपार्िकामा दक्ष प्राषवर्िक जनशस्िको माग र आपूर्ति अवथथाबारे अध्र्र्न गररनेछ 
। 

2. प्रत्रे्क विामा कम्तीमा एक माध्र्र्मक षवद्यािर्मा थथानीर् आवश्र्कता अनसुारका 
९–१२ को प्राषवर्िक िार सञ्चािन गररनेछ । 

3. सािारण षवर्र् पिाउने षवद्यािर्िाई बजारमा उच्च माग भएका प्राषवर्िक तथा 
व्र्वसाषर्क षवर्र्को पिाइ थप गनि प्रोत्साहन,  पहि र स्रोतकािार्ग आवश्र्क सहर्ोग 
गररनेछ । 

4. सवै षवद्यािर्मा कम्प्र्टुरको पर्ावको व्र्वथथा गदै इन्टरनेटको पहुँच सरु्नस्श्चत 
गररनेछ।  

5. षवद्यािर्मा प्रर्ोगात्मक कक्षाकािार्ग षवज्ञान प्रर्ोगशािाको व्र्वथथा गररनेछ ।  

6. माध्र्र्मक तह (कक्षा ११–१२) मा षवज्ञान षवर्र् अध्र्ापन गने सामदुाषर्क 
षवद्यािर्को थतरोन्नर्त एवम ्षवद्याथी प्रोत्साहन कार्िक्रमको व्र्वथथा गररनेछ ।  

उद्दशे्र् ४: गाउँपार्िकामा समग्र शैस्क्षक षवकासकािार्ग उच्च अध्र्र्न संथथाको थथापना गररनछे ।  
1.४.१: उच्च थतरको 
जनशस्ि उत्पादनको 
व्र्वथथा गने । 

1. गाउँपार्िकाको आवश्र्कताको पूर्ति तथा शैस्क्षक षवकासकािार्ग उच्च स्शक्षामा 
प्राषवर्िक षवर्र्को क्र्ाम्पस, बहपु्राषवर्िक स्शक्षािर् र बहसुङ्कार् क्र्ाम्पस थथापनाको 
पहिकािार्ग सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गररनेछ ।  



   बर्िगाि गाउँपार्िकाको प्रथम पञ्चवर्ीर् आवर्िक र्ोजना २०७७ 

108 
"कृषर् तथा पशपुािन  र पूवाििारको षवकास – बर्िगािको प्रगर्त एवम ्समषृिको र्नकास" 

 

2. उच्च स्शक्षामा प्राषवर्िक षवर्र्िाई प्राथर्मकता ठदई उच्च दक्ष जनशस्ि उत्पादन गनि 
गाउँपार्िका र्भर कम्तीमा एउटा प्राषवर्िक क्र्ाम्पस र एक पोिीटेक्नीकि स्शक्षािर् 
थथापना गररनेछ । 

3. षवर्भन्न सङ्कार्मा उच्च दक्ष जनशस्ि उत्पादन गनि गाउँपार्िका र्भर कम्तीमा एउटा 
बहमुखुी क्र्ाम्पस थथापना गररनेछ । 

उद्दशे्र् ५: संथथागत तथा र्नजी षवद्यािर्हरूिाई र्नर्मन र व्र्वथथापन गरी सेवामिुक बनाइनछे । 
1.५.१: संथथागत तथा 
र्नजी षवद्यािर्हरूको 
र्नर्मन गरी गरी 
सेवामिुक बनाउने । 

1. प्रत्रे्क कक्षामा १५ प्रर्तशत गररब र षवपन्न षवद्याथीिाई विाको र्सफाररसमा र्नःशपुक 
पिाउन ेव्र्वथथा गररनेछ । 

2. गाउँ स्शक्षा शाखाबाट षवद्यािर् सञ्चािन तथा व्र्वथथापनको र्नर्र्मत अनगुमन गरी 
गाउँपार्िकामा प्रर्तवेदन पेश गररनेछ । 

3. नर्ाँ षवद्यािर्हरूको अनमुर्त ठदँदा शैस्क्षक गठुीको रूपमा मार अनमुर्त ठदन ेव्र्वथथा 
र्मिाइनेछ । 

4. संथथागत षवद्यािर्हरूको र्नर्मनकािार्ग मापदण्ि तर्ार गरी त्र्सैको आिारमा शपुक 
र्निािरण,  वगीकरण,  अनगुमन गरी सेवामूिक बनाइनेछ । 

१.५ प्रमखु कार्िक्रमहरू 

1. सबै बािबार्िकाकोिार्ग अर्नवार्ि तथा र्नशपुक आिारभतू स्शक्षाको सरु्नस्श्चत गररनेछ ।  

2. सामदुाषर्क षवद्यािर्को भौर्तक पूवाििार षवथतार,  गणुथतर सिुार र सदुृिीकरण गररनछे ।  

3. स्शक्षकहरूको क्षमता अर्भवृषि गनि तार्िम केन्रको व्र्वथथा,  स्शक्षक तार्िम तथा शैस्क्षक सामग्रीको 
व्र्वथथा गररनछे ।   

4. थथानीर् पाठ्यक्रम र पाठ्यसामाग्रीको उत्पादन र षवतरण गररनेछ ।   

5. अनौपचाररक,  र्नरन्तर,  खपुिा तथा दूर स्शक्षा कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

6. बािषवकास केन्रको षवकास गररनछे ।  

7. सवैकािार्ग माध्र्र्मक स्शक्षा पहुँच र गणुथतरको सरु्नस्श्चत गररनेछ ।  

8. छारवृस्त्त (प्रोत्साहन अनदुान) कार्िक्रम सञ्चािन गररनछे ।  

9. अर्भभावक स्शक्षा जनचेतना कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

10. आिारभतू तहमा मातभृार्ामा स्शक्षा प्रदान गररनेछ ।  

11. सबै षवद्यािर्मा गणुथतरीर् पथुतकािर्, सूचना प्रषवर्ि तथा षवज्ञान प्रर्ोगशािाको र्नमािण गररनेछ ।   

12. प्राषवर्िक तथा व्र्ावसाषर्क स्शक्षामा पूवाििार षवकास गरी प्रत्रे्क वाििमा कस्म्तमा एक एक षवद्यािर्मा 
प्राषवर्िक िार (९-१२) को कार्िक्रम सञ्चािनको व्र्वथथा गररनेछ ।  

13. षवद्यािर्मा षवर्ेश छारवृस्त्त कोर्को थथापना गररनछे ।  

14. दगुिम ठाउँका षवद्याथीकािार्ग छारावासको व्र्वथथा गररनेछ । 

15. एक षवद्यािर् एक पथुतकािर् तथा एक विा–एक साविजर्नक पथुतकािर् सञ्चािन गररनेछ ।  

16. प्रत्रे्क षवद्यािर्हरूका सबै संरचनाहरू आिरु्नक षवपद् प्रर्तरोिी,  बािमैरी र अपािमैरी तररकािे र्नमािण 
गररनेछ ।  
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17. षवद्यािर्को नक्साङ्कन र मस्जिङ् गररनेछ ।  

18. साविजर्नक स्शक्षण संथथाहरूको थतर उन्नर्त गरी प्रर्तथपिी बनाइनेछ ।   

१.६ अपेस्क्षत उपिस्धि 

 र्ोजनाको अन्त्र्मा कक्षा १ मा बािषवकासको अनभुवसषहतको षवद्याथी भनाि अनपुात 9० प्रर्तशत 
पगेुको हनुछे ।  

 आिारभतू तह (१–५), आिारभतू तह (१–८) र माध्र्र्मक तह (९–१२) मा खदु भनािदर ((Net 
Enrlloment Rate-NER) क्रमशः ९९ प्रर्तशत, ९५ प्रर्तशत र ६० प्रर्तशत पगेुको हनुेछ ।  

 षवद्यािर् छाड्ने षवद्याथीको दर (Dropout Rate) न्रू्न हनुेछ ।  
 प्रत्रे्क विामा कम्तीमा एक प्राषवर्िक र व्र्वसाषर्क षवद्यािर् सञ्चािनमा आएको हनुेछ ।  
 गाउँपार्िकामा कम्तीमा एउटा बहमुखुी क्र्ाम्पस, एक प्राषवर्िक क्र्ाम्पस वा एक पोर्िटेक्नीकि 

इस्न्थटच्र्टु थथापना भएको हनुेछ ।  
 षवद्यािर्हरूको गणुात्मक पररवतिन भएको हनुेछ र स्शक्षामा सवैको पहुँच सरु्नस्श्चत भई समदुार्को 

शैस्क्षक थतर मार्थ उठेको हनुेछ । 
 साविजर्नक र र्नजी तहबाट प्रदान गररने स्शक्षाको गणुथतरमा रहेको अन्तर र्टेको हनुेछ ।  
  षवपन्न वगि तथा दर्ित षवद्याथीिाई उच्च स्शक्षा (इस्ञ्जर्नर्ररि, मेर्िकि, कृषर्, वन, आठदमा) गा.पा. 

बाट छारवृस्त्त प्रदान हनुछे र गाउँपार्िकामा प्राषवर्िक जनशस्िको आपूर्ति सहज हनुेछ । 
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खण्ि दईुः थवाथ्र् 
२.१ पषृ्ठभरू्म 

थवाथ्र् मानव जीवनको आिारभतू आवश्र्कता हो । नागररकको थवाथ्र्िे हरेक मिुकुको षवकासमा 
प्रभाव पारेको हनु्छ । कुनै पर्न मिुकुको आर्थिक समषृिकोिार्ग थवथथ जनशस्िको आवश्र्कता रहन्छ । 
नेपािको संषविान को भाग ३ िारा ३५ िे हरेक नागररकिाई राज्र्बाट आिारभतू थवाथ्र् सेवा र्नःशपुक 
प्राप्त गने हक प्रदान गरेको छ । गण्िकी प्रदेशको पञ्चवर्ीर् र्ोजना २०७६ अनसुार र्स प्रदेशमा अर्िकाशं 
थवाथ्र् सूचकाङ्कहरू सकारात्मक रहेको देस्खन्छ । र्स प्रदेशको बाि मतृ्र्दुर प्रर्तहजार जीषवत जन्ममा २७ 
रहेको छ जनु राषिर् सूचक भन्दा १२ कम देस्खन्छ ।र्सैगरी स्शश ुमतृ्र्दुर प्रर्त हजार १५ रहेको छ जनु 
राषिर् सूचकाङ्क भन्दा ६ प्रर्तशतिे कम छ । र्स प्रदेशका ६९.५% गभिबती मषहिाहरूिे थवाथ्र् संथथामा 
गएर थवा्र्कमीको सहर्ोगमा बच्चा जन्माउछन ्भन े३७.५% प्रजनन उमेरका मषहिाहरूिे आिरु्नक पररवार 
र्नर्ोजनका सािनहरूको प्रर्ोग गदिछन ्। थवाथ्र् सेवाको पहुँचको षहसाबिे ४६.५५% जनतािे आिा र्न्टाको 
दरुीमा थथानीर् तहमै थवाथ्र्सेवा उपर्ोग गनि सक्न ेअवथथा देस्खन्छ । कुि प्रजनन दर दइु बच्चा मार 
रहेको र्ो प्रदेशिाई २०७५ सािमा पूणि खोपर्िु प्रदेश र्ोर्णा गररएको छ । गण्िकी प्रदेशको समिृ प्रदेश 
र सखुी नागररकको सोचिाई साकार पाने संकपपमा थवाथ्र्को महत्त्वपूणि भरू्मका रहन्छ । 

राषिर् सूचकाङ्कको तिुनामा थवाथ्र् क्षेरको अवथथा राम्रो रहे तापर्न र्स प्रदेशका सबै नागररकहरूिे 
अपेक्षा गरे अनरुूपको गणुथतरीर् थवाथ्र् सेवाको पहुँच पगु्न सकेको छैन । थवाथ्र् संथथाहरूमा आवश्र्क 
जनशस्िको अभाव,  षवशेर्ज्ञ स्चषकत्सकको कमी,  आिरु्नक उपकरणको कमी र और्िीको समेत अपर्ािप्तता र्स 
प्रदेशका समथर्ाहरू हनु ्। अझै पर्न संक्रात्मक रोगहरूको प्रभाव र क्रर्मक रूपमा बढ्दै गइरहेको नसने 
रोगको प्रभाविे पर्न थवाथ्र्को क्षेरमा समथर्ा रहेको देस्खन्छ । 

२.१.१ र्ोजना तजुिमाका आिारहरू 

 राषिर् र्ोजना आर्ोगबाट जारी गररएको आवर्िक र्ोजना तजुिमा र्नदेस्शका र क्षेरगत षवकास नीर्त 
िगार्तको पनुराविोकन । 

 पन्रौँ र्ोजनामा उपिेस्खत थवाथ्र् क्षरेको सोच,  िक्ष्र्,  उद्देश्र्,  रणनीर्त तथा कार्िनीर्तहरू । 

 गण्िकी प्रदेश सरकार मातहतको प्रदेश नीर्त तथा र्ोजना आर्ोगद्वारा २०७६ सािमा प्रकाशन गररएको 
प्रथम पञ्चवर्ीर् र्ोजना,  आिारपर । 

 बर्िगाि गाउँपार्िकाको वथतगुत षववरण,  २०७५ । 

 नेपािको संषविान । 

 राषिर् थवाथ्र् नीर्त,  २०७६ । 

 थथानीर् तहमा आिारभतू थवाथ्र् सेवा केन्र र्नमािण तथा सेवा सम्बन्िी कार्िषवर्ि २०७५ (प्रथम 
संशोिन २०७६) । 

 राषिर् थवाथ्र् नीर्त,  २०७१ । 
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 थथानीर् सरकार सञ्चािन ऐन,  २०७४ । 

 नेपािको थवाथ्र्सेवा सम्बन्िी षवद्यमान ऐन,  र्नर्म,  र्नदेस्शका र कार्िषवर्ि हरूको षवश्लरे्ण । 

 बर्िगाि गाउँपार्िकाको १० वटै विाका र्नवािस्चत जनप्रर्तर्नर्िहरू र सरोकारवािाहरू बीच सम्पन्न 
भएको अन्तरषक्रर्ा । 

 बर्िगाि गाउँपार्िकाको १० वटै विाका र्नवािस्चत जनप्रर्तर्नर्िहरू र सरोकारवािाहरूबाट त्र्ाङ्क 
सङ्किनको क्रममा प्राप्त भएको षववरण । 

 विाहरूको थथिगत भ्रमण र भ्रमणको क्रममा प्राप्त भएका सझुावहरू । 

२.१.२ सीर्मतताहरू 

नेपािमा संर्ीर् शासन प्रणािी अनरुूप प्रदेश तथा थथानीर् सरकारको गठन,  सञ्चािन आफैमा नौिो 
अभ्र्ास हो । गाउँपार्िकाको पञ्चवर्ीर् र्ोजना तजुिमा पर्न नेपािको सन्दभिमा नौिो थािनी नै हो । मिुकु 
अषहिे संर्ीर्ता कार्ािन्वर्नको संक्रमणकािीन अवथथामा रहेको हुँदा थवभाषवक रूपमा संर्,  प्रदेश र थथानीर् 
तह बीच समन्वर् गनिकािार्ग संथथागत संरचना बर्नसकेको अवथथा छैन । र्सैगरी थथानीर् तहिाई प्रभावकारी 
रूपमा सञ्चािन गनिकािार्ग आवश्र्क कर्तपर् व्र्वथथापकीर् प्राविानहरू र्नमािण हनु बाँकी नै रहेको अवथथामा 
थथानीर् तहमा िाटाबेस त्र्ाङ्कहरू उपिधि हनु सक्ने स्थथर्त छैन । र्स पररवेशमा र्ो प्रर्तवेदन र्नम्नर्िस्खत 
सीर्मतता र्भर रहेर तर्ार पाररएको हो ।  

 गण्िकी प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्ीर् र्ोजना जसमा समग्र प्रदेशको थवाथ्र् क्षेरको आसं्शक 
त्र्ाङ्कहरू उपिधि भए तापर्न प्रर्तवेदनिाई आवश्र्क पने थथानीर् तहको त्र्ाङ्क प्राप्त नभएको 
अवथथामा प्रदेशकै आिार परको सीर्मतता र्भर रहेर प्रर्तवेदन तर्ार पाररएको छ । 

 बर्िगाि गाउँपार्िकाको वथतगुत षववरण २०७५ मा उपिेस्खत थवाथ्र् सेवाको षववरणबाट प्रर्तवेदन 
तर्ार गनुि पदाि र्समा बाि मतृ्र्दुर,  स्शश ु मतृ्र्दुर,  मात ृ मतृ्र्दुर,  प्रजनन दर,  पररवार र्नर्ोजनका 
सािनको प्रर्ोगको अवथथा िगार्त कर्तपर् आिारभतू त्र्ाङ्कहरू प्राप्त गनि कठठनाइ भएको अवथथामा 
र्ो प्रर्तवेदन तर्ार पाररएको छ । 

 स्जपिा थवाथ्र् कार्ाििर्को प्रर्तवेदनमा सामान्र् अवथथाको स्जपिागत त्र्ाङ्क भेषटए पर्न बर्िगािकै 
त्र्ाङ्क प्राप्त हनु नसकेको अवथथामा र्ो प्रर्तवेदन तर्ार पाररएको छ । 

 गाउँपार्िकामा कार्िशािा र त्र्ाङ्क र्िन ेक्रममा केही थवाथ्र्कमीहरूबाट त्र्ाङ्क र्िएको भए तापर्न 
पूणि षववरण प्राप्त हनु नसकेको र थथिगत विा भ्रमणको क्रममा समेत सबै प्रकारका अर्भिेखहरू 
नभेषटएको अवथथामा र्ो प्रर्तवेदन तर्ार पाररएको छ । 

 बर्िगाि गाउँपार्िकामा पर्न थवाथ्र् सम्बन्िी षवर्र्गत त्र्ाङ्क तथा सूचना राख्न ेषवर्र्गत र्नकार्को 
पूणि संरचना षवकास हनु बाकँी रहेको अवथथामा जे जर्त सूचना,  त्र्ाङ्क प्राप्त हनु सके त्र्समा आिाररत 
भएर प्रर्तवेदन तर्ार पानुि अको सीर्मतता हो । 
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२.२ अद्यावर्िक स्थथर्त तथा वतिमान अवथथाको षवश्लरे्ण 

थवाथ्र्सेवा र सषुविाको षहसाबिे बर्िगाि गाउँपार्िका औसत अवथथामा रहेको देस्खन्छ । र्सको 
विा नम्बर १ र २ कोिार्ग दगान्त ुिािँामा एक सामदुाषर्क थवाथ्र् चौकी रहेको छ भने विा नम्बर ३ को 
र्ससाखानीमा १,  विा नम्बर ४ को जिजिामा १ थवाथ्र् चौकी रहेको छ । र्सैगरी सार्बकको ग्वार्िचौर 
गा.षव.स र हाि र्स गाउँपार्िकाको विा नम्बर ५ मा २ वटा थवाथ्र् चौकीहरू रहेका छन ्भन ेविा नम्बर 
६ र ७ कोिार्ग भीमर्गठेमा थप २ वटा थवाथ्र् चौकी रहेका छन ्। विा नम्बर ८ मा रणर्सं षकटेनीमा १ 
र विा नम्बर ९ र १० कोिार्ग दर्ििनमा १ गरी जम्मा १० वटा सामदुाषर्क थवाथ्र् चौकीहरू रहेको 
अवथथा देस्खन्छ । उपरोि १० थवाथ्र् चौकीहरूमा हाि ३९ जना थवाथ्र्कमीहरू कार्िरत रहेका छन ्भन े
२८ वटा र्नजी स्क्िर्नकहरू समेत सञ्चािनमा छन ्जहा ँ३६ जना थवाथ्र्कमी रहेका छन ्। र्स पार्िकामा 
१ र्नजी अथपताि र १ जना स्चषकत्सक समेत रहेका छन ्। 

र्सैगरी विा नम्बर १ मा नर्ा ँसषुविा सम्पन्न थवाथ्र् चौकी र्नमािणको अस्न्तम चरणमा छ भने विा 
नम्बर २ मा थवाथ्र् चौकी नभए तापर्न १ थवाथ्र् इकाई रहेको छ । विा नम्बर ३ मा १ थवाथ्र् 
चौकीको साथै थवाथ्र् इकाई १ र १ खोपकेन्र समेत रहेको छ । र्सैगरी ४ नं. विामा थवाथ्र् चौकी,  
बर्थिङ् सेन्टरको साथै थप सामदुाषर्क थवाथ्र् इकाइको नर्ाँ भवन र्नमािणको प्रषक्रर्ा शरुु भइरहेको छ । 
र्स पार्िकाको विा नं. ५ भन ेअन्र् विाको तिुनामा अर्ि बिी सषुविा सम्पन्न देस्खन्छ । र्स विामा 
थवाथ्र् चौकीको अिावा १५ बेि क्षमताको अथपतािकोिार्ग जग्गा व्र्वथथापन भइसकेको छ भने भवन 
र्नमािण प्रषक्रर्ा पर्न शरुु भैसकेको छ । र्स विामा बर्थिङ् सेन्टर र थवाथ्र् इकाई समेत रहेको छ भन े६ 
नं. विामा एउटा अथथार्ी थवाथ्र् इकाई मार रहेको छ । र्स पार्िकाको ७ नं. विामा एउटा जीणि 
उपथवाथ्र् चौकी रहेको र सषुविा एवम ्जनशस्िको षहसाबिे कमजोर अवथथामा छ । विा नं. ८ मा भन े
तिुनात्मक रूपमा अर्ि सषुविा भएको थवाथ्र् चौकी र बर्थिङ् सेन्टर समेत छ ।विा नं. ९ को दर्ििङखोिामा 
थवाथ्र् चौकी छ भने विामै अको बर्थिङ् सेन्टर बनेकोमा जनशस्िको अभावमा सञ्चािनमा आएको अवथथा 
छैन । र्स पार्िकाको विा नं. १० एक सामदुाषर्क थवाथ्र् इकाई मार रहेको छ भने आवश्र्क जनशस्ि 
र और्िीको कमीिे सेवा प्रवाह सन्तोर्जनक अवथथामा हनु सकेको छैन । 

सवि पक्षहरू 

 पार्िकाका आठ वटा विामा थवाथ्र् चौकी र बाँकी दईु विामा थवाथ्र् इकाई सञ्चािन भएको । 

 कर्तपर् थवाथ्र् र्नमािणकोिार्ग जग्गादाताबाट जग्गा उपिधि भएको । 

 र्नमािणािीन थवाथ्र् चौकी र्नमािण सर्मर्तको मातहतमा भइरहेको । 

 थवाथ्र् चौकी र बर्थिङ् सेन्टरिाई आवश्र्क जनशस्ि माग भएको र थषपन ेक्रम शरुु भएको । 

 कर्तपर् विाहरूमा नर्ाँ संरचनाहरू र्नमािणािीन अवथथामा रहेको । 

 गाउँपार्िका थतरमा नै आिारभतू थवाथ्र् सेवा प्राप्त भइरहेको । 

 एकाि विा बाहेक थवाथ्र् सेवाकािार्ग भौर्तक सषुविाहरू षवद्यमान रहेको । 
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 अर्िकांश थवाथ्र्चौकीमा अथथार्ी मोटरबाटो पगेुको । 

 न्र्नुतम सङ्खख्र्ामा भए तापर्न सबै थवाथ्र् चौकीहरूमा जनशस्ि उपिधि रहेको । 

कमजोरी पक्षहरू 

 थवाथ्र् चौकीका भवनहरू साँगरुा र अपर्ािप्त अवथथामा रहेको । 

 सबैिाई पार्क पने ठाउँमा भवनहरू नभएको । 

 थवाथ्र्चौकीहरूमा आवश्र्क आिरु्नक उपकरण र और्िीहरू उपिधि नभएको । 

 आवश्र्कता अनसुार शाखाहरू षवथतार गनि नसषकएको । 

 कर्तपर् विामा जनशस्िको अभावमा बर्थिङ् सेन्टर सञ्चािन गनि नसषकएको । 

 पर्ािप्त सङ्खख्र्ामा जनशस्ि उपिधि हनु नसकेको । 

 कमिचारीहरू सरुवा भइरहने हुँदा सेवा प्रवाहमा समथर्ा हनुे गरेको । 

 सामान्र् उपचार बाहेक जषटि थवाथ्र् समथर्ाहरूमा उपचार सषुविा उपिधि हनु नसकेको । 

 कर्तपर् विामा नर्ा ँसंरचना र्नमािण गनुि परेको अवथथामा पर्ािप्त जग्गा नभएको । 

अवसरहरू 

 रोगहरूको सरुुको अवथथामा पषहचान गनि सषकने । 

 प्राथर्मक उपचार र सामान्र् रोगको उपचार थथानीर् तहमै गनि सषकने । 

 गभिबती परीक्षण,  सतु्केरी सेवा र खोप सेवा पर्न गाउँर्रमा नै प्राप्त हनुे । 

 बाि मतृ्र्दुर,  मात ृमतृ्र्दुर िगार्त रुग्णतादर र्टाउन सषकने । 

 जनचेतना माफि त मार्नसहरूको थवाथ्र् प्रवििन गरी औसत आर्मुा बषृि गनि सषकन े। 

 मार्नसहरूको आफ्नो थवाथ्र् प्रर्त सकारात्मक िारणा षवकास गनि सषकने । 

 र्मु्तीसेवा कार्िक्रम माफि त पहुँच बाषहर रहेका नागररकहरूिाई सेवा ठदन सषकन े। 

 पररवार र्नर्ोजनका सािनहरू माफि त अर्नस्च्छत गभि रोक्न, जन्मान्तर कार्म गनि र आमा र बच्चाको 
थवाथ्र् राम्रो बनाउने अवसर हनु े। 

चनुौतीहरू 

 षवद्यमान भौर्तक संचरनाबाट सेवा प्रवाह गनि कठठनाइ हनु ु। 

 रोगको र्नदान गनिकोिार्ग न्र्नुतम उपकरण र सषुविाहरू उपिधि गराउन नसक्न ु। 

 समर्मै और्िी प्राप्त गनि नसक्न ु। 

 जनशस्ि आवश्र्कता अनसुार उपिधि नहनु ु। 

 थवाथ्र् संथथामा कार्िरत जनशस्ि सरुवा भई रहन ु। 

 पाखो तथा र्भरािो जर्मनमा भौर्तक संरचना बनाउन कठठन हनु ु। 

 बजेट र जनशस्िको अभावमा पार्क पने थथानमा थवाथ्र् चौकीका शाखाहरू, बर्थिङ् सेन्टर िगार्त 
र्मु्ती थवाथ्र्सेवा ठदन नसक्न ु। 
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 आवश्र्कता अनसुार और्िीहरूको आपूर्ति बिाउन नसक्न ु। 

 भौगोर्िक र्बकटतािे अपाि,  बिृ,  बिृािाई सहज पहुचँ परु् र्ाउन नसक्न ु। 

२.३ दीर्िकािीन सोच,  िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीर्िकािीन सोच 

"गणुथतरीर् आिारभतू थवाथ्र् सेवाको सविसिुभ पहुँचको सरु्नस्श्चतता" 

िक्ष्र्  

पार्कपने थथानहरूमा भौर्तक संरचना र्नमािण गरी सेवा प्रवाहको क्षमतामा बषृि गने । 

उद्दशे्र् 

१. बर्िगािका सबै नागररकहरूको आिारभतू तथा गणुथतरीर् थवाथ्र् सेवामा समतामूिक पहुँच अर्भवृषि 
गराउन ु। 

२. थवथथ जनशस्ि तर्ार गनि तथा रोग प्रर्तरोिात्मक क्षमता बिाउन गणुथतरीर् र पोर्णर्िु खाद्य 
सामग्रीमा पहुँच बिाउन ु। 

३. थवाथ्र् सेवा सिुारकािार्ग थप िगानी वातावरण र्सजिना गरी आर्वेुठदक थवाथ्र् सेवािाई प्रवििन 
गनुि । 

२.४ रणनीर्तहरू तथा कार्िनीर्तहरू 

तार्िका 24: थवाथ्र्का रणनीर्त तथा कार्िनीर्तहरू 
रणनीर्तहरू कार्िनीर्तहरू 

उद्दशे्र् १: बर्िगािका सबै नागररकहरूको आिारभतू तथा गणुथतरीर् थवाथ्र् सेवामा समतामूिक पहुँच अर्भवषृि गराउन ु
। 
२.1.१: गणुथतरीर् थवाथ्र् सेवामा 
सबैको सहज पहुँच हनुे गरी 
प्रभावकारी रूपमा सेवा उपिधि गने 
। 

१. थवाथ्र् क्षेरमा िगानी वषृि गरी थवाथ्र् सेवा सबै नागररकिे प्राप्त गनिसक्न े
व्र्वथथा र्मिाइनेछ ।  

२. आवश्र्क और्िी, उपकरण, प्रषवर्ि र दक्ष थवाथ्र्कमीहरू सषहतको 
प्रभावकारी एवम ्जवाफदेहीपूणि थवाथ्र् सेवा प्रणािीको षवकास गररनेछ ।  

३. आवश्र्क दक्ष थवाथ्र् जनशस्ि उत्पादनका िार्ग र्ोजना र्नमाणि गररनेछ। 
४. नेपाि सरकारको नीर्त अनरुूप र्स गा.पा.मा आिारभतु अथपताि र्नमािण 

प्रषक्रर्ा अस्र् बिाइनेछ ।  
५. गणुथतरीर् थवाथ्र् सेवामा सबैको पहुँच परु् र्ाउन थवाथ्र् र्बमा कार्िक्रम 

सञ्चािन गरी क्रमशः सम्पूणि थवाथ्र् सेवा प्रदान गदै िर्गनेछ ।  
६. थवाथ्र् सम्बन्िी अनसुन्िान कार्ििाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।  
७. थवाथ्र् तथा पोर्णबारे व्र्ापक जनचेतना जागतृ हनुे कार्िक्रमहरू सञ्चािन 

गररनेछ ।  
८. सने वा नसने रोगहरूका बारेमा प्रवििनात्मक, र्नरोिात्मक र उपचारात्मक 

कार्िक्रमहरू सञ्चािन गररनेछ ।  
९. थवाथ्र् क्षेरमा आिरु्नक सूचना प्रषवर्िको अर्िकतम प्रर्ोग गररनेछ ।  
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१०. थवाथ्र् सेवा प्रवाहिाई पारदशी, जवाफदेही एवम ् जनउत्तरदार्ी बनाउन 
सशुासनमा जोि ठदइनेछ ।  

११. पर्ाब सेवा सञ्चािनका आवश्र्क पहि अस्र् बिाइनेछ । 
२.1.२: पार्िका मातहतका 
थवाथ्र् संथथाहरूमा तोषकएका 
सङ्खख्र्ामा थवीकृत जनशस्ि 
व्र्वथथापन गरी सेवा प्रवाहको 
क्षमता र पहुँच षवथतार गने ।  

१. पार्िका र्भरका थवाथ्र् संथथाहरूमा थवीकृत कुि दरबन्दीको सङ्खख्र्ा 
र्षकन गररनेछ । 

२. थवीकृत दरबन्दी अनसुार जनशस्ि पगु,  अपगु भएका थवाथ्र् संथथाहरूको 
षववरण तर्ार पाररनेछ । 

३. दरबन्दी अपगु भएका थवाथ्र् संथथाहरूमा जनशस्ि माग र 
व्र्वथथापनकोिार्ग पार्िकाको थवाथ्र् हेने तोषकएको शाखाबाट पहि 
गररनेछ । 

४. पार्िकािे र्नजी स्रोतबाट जनशस्ि थप गने अवथथा भएमा तोषकएको षवर्ि 
र प्रषक्रर्ाबाट आवश्र्क सङ्खख्र्ामा र्बज्ञापन गरी आवश्र्क जनशस्िको 
व्र्वथथा गररनेछ । 

५. दरबन्दी अनसुार माग भई प्राप्त जनशस्ि वा पार्िकाको र्नजी स्रोतबाट 
र्नर्िु गररएका थवाथ्र्कमी हरूिाई पार्िकाको मातहतमा आवश्र्क 
तार्िमको व्र्वथथा गररनेछ । 

उद्दशे्र् २: थवथथ जनशस्ि तर्ार गनि तथा रोग प्रर्तरोिात्मक क्षमता बिाउन गणुथतरीर् र पोर्णर्िु खाद्य सामग्रीमा 
पहुँच बिाउन ु। 
२.२.1: पोर्णर्िु खानकुेराको 
बारेमा चेतना बिाउँदै र्स 
सम्बन्िी सेवाको पहुँच सबै 
बथतीसम्म परु् र्ाउन े। 

१. गणुथतरीर् एवम ् थवाथ्र्वििक खाद्य पदाथिको प्रर्ोग बिाउँदै कुपोर्ण 
न्रू्नीकरण गररनेछ ।  

२. मातसृ्शश ुपोर्ण अवथथामा सिुार पर्ाउन षवद्यमान बहकु्षेरीर् पोर्ण र्ोजनाको 
प्रभावकारी कार्ािन्वर्न गररनेछ ।  

३. "सनुौिा हजार ठदन" सम्बन्िी जनजागरण अर्भर्ानिाई र्नरन्तरता ठदइनेछ।  
४. नागररक थवाथ्र्मा प्रर्तकूि असर पाने खाद्यपदाथिको षवज्ञापन र बजार 

प्रवििनमा बन्देज िगाइनेछ । 
२.2.2: मात ृ तथा नवजात स्शश ु
मतृ्र्दुर, स्शश ु मतृ्र्दुर र बाि 
मतृ्र्दुर र्टाउने र औसत आर् ु
बिाउने । 

१. नवजात स्शश ु मतृ्र्दुर, स्शश ु मतृ्र्दुर, बाि मतृ्र्दुर र मात ृ मतृ्र्दुर 
र्टाउनको िार्ग प्रजनन थवाथ्र्, सरुस्क्षत माततृ्व, बाि तथा स्शश ुथवाथ्र् 
सेवाहरू सञ्चािन गररनेछ ।  

२. प्रजनन थवाथ्र्, सरुस्क्षत माततृ्व एवम ् बाि तथा स्शश ु थवाथ्र् सेवाका 
बारेमा जनचेतना अर्भवषृि गररनेछ । 

उद्दशे्र् 3: थवाथ्र् सेवा सिुारकािार्ग थप िगानी वातावरण र्सजिना गरी आर्वेुठदक थवाथ्र् सेवािाई प्रवििन गनुि । 
२.3.1: थवाथ्र् क्षेरमा र्नजी, 
सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेरको 
संिग्नता वषृि गरी ती क्षेरहरूबाट 
हनुेिगानीिाई व्र्वस्थथत गने । 

१. र्नजी र गैरसरकारी क्षेरमा थथाषपत थवाथ्र्सम्बन्िी व्र्ावसाषर्क सङ्घ–
संथथाहरूबीच थवाथ्र् सेवा प्रवाह, अध्र्र्न, अनसुन्िान कार्िमा सहकार्ििाई 
बिावा ठदइनेछ । 

२. थवाथ्र् सेवा प्रवाहमा सरकारी, र्नजी, सामदुाषर्क एवम ्सहकारी क्षेरिाई 
समेट्दै गणुात्मक सेवा सरु्नस्श्चत गराउन सशुासन कार्िर्ोजना बनाई 
कार्ािन्वर्न गररनेछ ।  
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३. भौगोर्िक अवस्थथर्त र जनसङ्खख्र्ाको आिारमा प्रचर्ित भवन संषहता अनसुार 
थवाथ्र् संथथाहरू र्नमािण गररनकुा साथै ती संरचनाहरूिाई अपािमैरी, 
बािमैरी तथा भकूम्प प्रर्तरोिी बनाइनेछ । 

२.3.2: बर्िगािमा उपिधि 
जिीबटुीको व्र्वथथापन र उपर्ोग 
गदै आर्वेुद स्चषकत्सा प्रणािीको 
षवकास तथा प्रचर्ित अन्र् पूरक 
स्चषकत्सा प्रणािीहरूको संरक्षण 
एवम ्व्र्वस्थथत षवकास गने । 

१. आर्वेुद पिर्तको प्रभावकारी कार्ािन्वर्नको िार्ग उपर्िु संरचनाको षवकास 
र षवथतार तथा आर्वेुठदक और्िी उत्पादन वषृि गररनकुा साथै आर्वेुद तथा 
जिीबटुीका नाममा हनुे अनसु्चत गर्तषवर्िहरूिाई र्नर्मन गररनछे ।  

२. आर्वेुद प्रणािीको क्रमबि षवकास प्रणािीको संरक्षण, षवकास एवम ्
षवथतारका िार्ग दीर्िकािीन र्ोजना तजुिमा गरी िागू गररनेछ । 

२.५ प्रमखु कार्िक्रमहरू 

नर्ा ँर षवद्यमान संरचनाहरूको र्नमािण  

१. आवश्र्कता र औस्चत्वको आिारमा नर्ाँ संरचनाको सङ्खख्र्ा र्षकन गररनेछ । 

२. प्राथर्मकताको आिारमा र्नमािण गनुिपने संरचनाको सूची बनाइनेछ । 

३. र्नमािण गने थथानको पषहचान गररनेछ ।  

४. जग्गा प्रार्प्तकोिार्ग पहि गररनेछ । 

५. संरचना र्नमािणको िागत इस्थटमेट गराइनछे । 

६. षवद्यमान संरचना थप गनुि पने थवाथ्र् संथथाहरूको षववरण तर्ार गररनेछ ।  

७. थप गनुिपने संरचनाको प्राथर्मकताको आिारमा सूची तर्ार गररनेछ ।  

८. थप गनुि पने संरचनाहरूको र्नमािणको िागत इस्थटमेट गराइनेछ । 

९. षवत्तीर् स्रोत (थथानीर् र अन्र् र्नकार्बाट प्राप्त हनुे समेत) को आकँिन गररनेछ । 

१०. संरचना र्नमािणकोिार्ग सम्बस्न्ित विा सर्मर्तको मातहतमा सर्मर्तको गठन गररनछे । 

११. थवीकृत षवर्ि र प्रषक्रर्ाबाट र्नमािण प्रषक्रर्ा अस्र् बिाइनछे । 

आिरु्नक उपकरणको व्र्वथथा 
१. खररद गनुिपने उपकरणको सूची तर्ार गररनेछ । 

२. उपकरणको प्राथर्मकता र्निािरण गररनेछ ।  

३. िागत इस्थटमेट गराइनछे ।  

४. सूचीकृत कम्पर्न वा सप्िाएरबाट कोटेशन आह्वान गररनछे । 

५. खररद सम्झौता गररनेछ ।  

६. समर्मै काम सम्पन्न गनि विा सर्मर्तिाई षक्रर्ाशीि बनाइनेछ । 

आवश्र्क जनशस्िको व्र्वथथा 
१. पार्िका र्भरका थवाथ्र् संथथाहरूमा थवीकृत कुि दरबन्दीको सङ्खख्र्ा र्षकन गररनछे ।  

२. थवीकृत दरबन्दी अनसुार जनशस्ि पगु,  अपगु भएका थवाथ्र् संथथाहरूको षववरण तर्ार पाररनेछ ।  
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३. दरबन्दी अपगु भएका थवाथ्र् संथथाहरूमा जनशस्ि माग र व्र्वथथापनकोिार्ग पार्िकाको थवाथ्र् 
हेने तोषकएको शाखाबाट पहि गररनेछ ।  

४. पार्िकािे र्नजी स्रोतबाट जनशस्ि थप गने अवथथा भएमा तोषकएको षवर्ि र प्रषक्रर्ाबाट आवश्र्क 
सङ्खख्र्ामा र्बज्ञापन गरी आवश्र्क जनशस्िको व्र्वथथा गररनेछ । 

५. दरबन्दी अनसुार माग भई प्राप्त जनशस्ि वा पार्िकाको र्नजी स्रोतबाट र्नर्िु गररएका थवाथ्र्कमी 
हरूिाई पार्िकाको मातहतमा आवश्र्क तार्िमको व्र्वथथा गररनेछ ।  

६. जनशस्िको कार्िक्षेर तोषक स्जम्मेवारीको बािँफािँ गररनछे ।  

७. आवश्र्कता अनसुारका आिारभतू तथा पनुतािजकी तार्िमको व्र्वथथा गररनेछ । 

८. कमिचारीको कार्ि सम्पादनको मूपर्ाङ्कनको कार्िषवर्ि तर्ार गरी प्रोत्साहनको नीर्तगत व्र्वथथा गररनेछ 
।  

शाखाहरू वा थवाथ्र् केन्रको षवथतार  

१. गाउँपार्िकाबाट औस्चत्व र आवश्र्कताको आिारमा शाखा वा सेवा केन्रको सङ्खख्र्ा र्षकन गररनेछ 
। 

२. पार्क पने ठाउँमा सेवा केन्र वा केन्रकोिार्ग जग्गाको व्र्वथथापन गररनेछ ।  

३. तोषकएका थथानहरूमा र्नमािणकोिार्ग गाउँपार्िकाबाट प्रथताव अनमुोदन गराइनेछ ।  

४. औस्चत्र् र आवश्र्कताको आिारमा प्राथर्मकताको सूची बनाइनेछ । 

५. भौर्तक संरचना र्नमािणकोिार्ग प्राषवर्िक मूपर्ाङ्कन र िागत इस्थटमेट गररनेछ । 

६. संरचना र्नमािणकोिार्ग थथानीर् तहबाट पार्िका आफैिे वा टेन्िर प्रषक्रर्ाबाट गने भने्न बारेमा प्रषक्रर्ा 
थपथट गररनेछ ।  

७. पार्िकािे र्नणिर् गरे बमोस्जम थवीकृत मापदण्ि,  षवर्ि र प्रषक्रर्ाबाट र्नमािण कार्ि सम्पन्न गररनेछ ।  

८. नर्ाँ षवथतार गररएका शाखाहरूबाट ठदइन ेसेवाको प्रकार र त्र्सिाई चाषहने जनशस्िको र्षकन गररनेछ 
। 

२.६ अपेस्क्षत उपिस्धि 

 समर्मै थथानीर् समदुार्मा रोगको र्नदान र रोकथामको अवसर र्मपनछे । 

 गभिवती परीक्षणको सषुविाबाट आमा र गविमा रहेको बच्चाको थवाथ्र्मा रुग्णता दरमा कमी आउनेछ। 

 बाि मतृ्र्दुर,  स्शश ुमतृ्र्दुरमा कमी आउनछे । 

 मषहिा,  अपाि र अपपसङ्खख्र्क समदुार्मा थवाथ्र् सेवा र सषुविाको पहुँचमा बषृि हनुेछ । 

 तार्िम प्राप्त थवाथ्र्कमीको हातबाट सतु्केरी सेवा प्राप्त गदाि प्रसबजन्र् समथर्ाबाट आमा र बच्चािे 
मतृ्र्वुरण गनुिपने अवथथामा कमी आउनछे । 

 गाउँर्रमानै सामान्र् रोग र चोटपटकको उपचार हनुेछ । 

 खोप सेवा गाउँर्रमा उपिधि हनुेछ । 

 संक्रामक र नसने रोगहरू र्बरुद्द जनचेतना बषृि गनि सहर्ोग पगु्नेछ । 
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 आिारभतू थवाथ्र्सेवाको पहुँचिे थवाथ्र्सेवाको खार्तर बसाइँसराइ गनुिपने बाध्र्ताको अन्त्र् हनुेछ।  

 कुपोर्णको अवथथामा सिुार हनुेछ । 

 पररवार र्नर्ोजनका सािनको प्रर्ोगबाट अर्नस्च्छत गवि रोषकने र जन्मान्तर कार्म गनि सहज हनुेछ। 

 प्रर्तकात्मक थवाथ्र् सेवाको षवथतारबाट खस्चििो र जोस्खमर्िु उपचारात्मक सेवाको खचिमा कटौती 
हनुेछ । 

 थवाथ्र् प्रवििनका उपार्हरूबाट थथानीर् नागररकहरूको थवाथ्र्थतर राम्रो भई औसत आर्मुा बषृि 
हनुेछ ।  
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खण्ि तीनः खानपेानी तथा सरसफाइ 

३.१ पषृ्ठभरू्म 

खानेपानी र सरसफाइ आम नागररकका आिारभतू आवश्र्कता हनु ्। र्ी मानव थवाथ्र्सँग प्रत्र्क्ष 
जोर्िएका क्षेरहरू समेत हनु ्। नेपािको संषविान को भाग ३ को िारा ३५.४ अनसुार प्रत्रे्क नागररकिाई 
थवच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हनुछे भने्न उपिेख गररएको छ । र्सैगरी नेपाि सरकारको 
तत्कार्िन शहरी षवकास मन्रािर्िे राषिर् खानेपानी तथा सरसफाइ नीर्त २०१४ मा खानेपानी र सरसफाइिाई 
जनथवाथ्र्को प्रवििनकोिार्ग अपररहार्ि आिारको रूपमा र्िएको देस्खन्छ । नेपािको संषविान को िारा 
३०.१ मा हरेक नागररकिाई थवच्छ र थवथथ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक र ३०.२ मा वातावरणीर् 
प्रदूर्णको कारक भएकोमा पीिकिे क्षर्तपूर्ति गनुिपने र ३०.३ मा वातावरण र षवकास बीच समचु्च 
सन्तिुनकािार्ग आवश्र्क काननुी व्र्वथथा गनि सक्न ेव्र्वथथा गरेको देस्खन्छ । र्सैगरी नेपाि जनथवाथ्र् 
ऐन २०७५ को िारा ४१ मा संर्ीर् काननुको मातहतमा रहेर मानव थवाथ्र्िाई हानी परु् र्ाउने प्रदूर्ण रोक्न 
संर्ीर् सरकार,  प्रदेश सरकार र थथानीर् सरकारिे आवश्र्क र्नर्माविी बनाउन सक्ने र िागगुनि सक्न े
व्र्वथथा गरेको छ । 

३.१.१ र्ोजना तजुिमाका आिारहरू 

 नेपािको संषविान । 

 वातावरण संरक्षण ऐन,  २०५३  

 वातावरण संरक्षण र्नर्माविी,  २०५४  

 फोहरमैिा व्र्वथथापन र्नर्माविी २०७० । 

 राषिर् खानेपानी तथा सरसफाइ र्नर्माविी,  २०१४ । 

 जनथवाथ्र् सेवा ऐन,  २०७५ । 

 नेपाि खानेपानी संथथान ऐन,  २०४६ । 

 फोहरमैिा व्र्वथथापन तथा स्रोत पररचािन र्नर्माविी,  २०४६ । 

 फोहरमैिा व्र्वथथापन तथा स्रोत पररचािन केन्र ऐन,  २०४४ । 

 अत्र्ावश्र्क वथत ुसंरक्षण ऐन,  २०१२ । 

 खानेपानी स्रोत सम्बन्िी ऐन,  १९९२ । 

 खानेपानीको स्रोत र्नर्माविी,  १९९३ । 

३.१.२ सीर्मतताहरू 

नेपाि अषहिे संर्ीर्ता कार्ािन्वर्नको संक्रमणकािीन अवथथामा रहेको हुँदा थवभाषवक रूपमा संर्,  

प्रदेश र थथानीर्तह बीच समन्वर् गनिकािार्ग संथथागत संरचना बर्नसकेको अवथथा छैन । र्सैगरी थथानीर् 
तहिाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चािन गनिकािार्ग आवश्र्क कर्तपर् व्र्वथथापकीर् प्राविानहरू र्नमािण हनु बाँकी 
नै रहेको अवथथामा थथानीर् तहमा अन्र् क्षेरमा जथतै खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेरमा पर्न िाटाबेस 
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त्र्ाङ्कहरू उपिधि हनु सक्ने स्थथर्त छैन । र्स पररवेशमा र्ो प्रर्तवेदन र्नम्नर्िस्खत सीर्मतता र्भर रहेर 
तर्ार पाररएको हो ।  

 गण्िकी प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्ीर् र्ोजना जसमा समग्र प्रदेशको खानेपानी र सरसफाइ सम्बन्िी 
आसं्शक त्र्ाङ्कहरू मार उपिधि भएको स्थथर्त छ तर प्रर्तवेदनिाई आवश्र्क पने थथानीर् तहको 
त्र्ाङ्क प्राप्त नभएको अवथथामा प्रदेशकै आिार परको सीर्मतता र्भर रहेर प्रर्तवेदन तर्ार पाररएको 
छ ।  

 बर्िगाि गाउँपार्िकाको वथतगुत षववरण २०७५ मा उपिेस्खत खानेपानी तथा सरसफाइको सीर्मत 
षववरणबाट प्रर्तवेदन तर्ार गनुि पदाि र्समा खानेपानीका स्रोतहरू,  षवकपप,  उपभोिाको िागत 
सहभार्गता,  र्नजी तथा षवकास साझेदार र्नकार्,  शपुक र्निािरण प्रषक्रर्ा िगार्त कर्तपर् आिारभतू 
त्र्ाङ्कहरू प्राप्त गनि कठठनाइ भएको अवथथामा र्ो प्रर्तवेदन तर्ार पाररएको छ ।  

 गाउँपार्िकामा कार्िशािा र त्र्ाङ्क र्िन ेक्रममा थथानीर् र्नवािस्चत प्रर्तर्नर्िहरू र अन्र् सरोकारवािा 
त्र्ाङ्क र्िएको भए तापर्न पूणि षववरण प्राप्त हनु नसकेको र थथिगत विा भ्रमणको क्रममा समेत सबै 
प्रकारका अर्भिेखहरू नभेषटएको अवथथामा र्ो प्रर्तवेदन तर्ार पाररएको छ । 

 बर्िगाि गाउँपार्िकामा खानपेानी तथा सरसफाइ सम्बन्िी षवर्र्गत त्र्ाङ्क तथा सूचना राख्न ेषवर्र्गत 
र्नकार्को पूणि संरचना षवकास हनु बाँकी रहेको अवथथामा जे जर्त सूचना,  त्र्ाङ्क प्राप्त हनु सके 
त्र्समा आिाररत भएर प्रर्तवेदन तर्ार पानुि अको सीर्मतता हो । 

३.२ अद्यावर्िक स्थथर्त तथा वतिमान अवथथाको षवश्लरे्ण 

बाग्िङु स्जपिामा रहेका थथानीर् र्नकार्हरू मध्रे् बर्िगाि गाउँपार्िका प्रचरु जिािारर्िु गाउँपार्िका 
मार्नन्छ । पानीको पर्ािप्त स्रोत उपिधि भएको अवथथामा पर्न भौगोर्िक र्बकटता,  प्राषवर्िक अध्र्र्नको 
कमी,  िागतको समथर्ा एवम ्छररएको बथती भएको कारणिे खानेपानीको सहज पहुँच भएको अवथथा छैन भन े
सरसफाइकोिार्ग समेत पानीको प्रचरुता आवश्र्क पने सन्दभिमा पूणि सरसफाइमा समथर्ा देस्खन ुथवभाषवक नै 
हो । र्स क्षेरमा षपउने पानीका स्रोतहरूमा कुवा,  मिु, िारा,  नदी खोिा र पाइपबाट षवतरण गररएको पानी नै 
हो । स्जपिा त्र्ाङ्क कार्ाििर् बाग्िङुको २०७१ को षववरण अनसुार र्स पार्िकामा ६२२८ कुि पररवार 
सङ्खख्र्ा रहेको छ जसमा ८५.०२ प्रर्तशत र्रपररवारिे मार पाइपको पानी षपउन पाएका छन ्तर र्नजी 
िाराको पहुँच भन ेहोइन ।  

र्स पार्िकाको विा नं. १ मा तारेर्भर खानेपानी र्ोजना पनुर्निमािणको चरणमा छ भन ेताकर,  िाराखोिा 
दिुुिङ र टुर्नखोिा खानेपानी र्ोजनाहरू सम्पन्न भइसकेको अवथथामा छन ्। र्सैगरी विा नं. २ मा  र्गरङ्खदी,  
स्जर्मखोिा,  हािीखोिा,  ठुिो खोिा,  दर्नर्ा खोिा,  नेवारे,  थर्ािा खोिा,  वनसरी,  खारापानी, छरे खारापानी,  
म्र्ािाखोिा,  तारेर्भर र स्चठदर्ार खानेपानी र्ोजनाहरू सम्पन्न भइसकेको अवथथामा छन ्भने भसुनु ेखानेपानी 
र्ोजना र्नमािणािीन अवथथामा रहेकाछन ्। साथै त्र्हाँ गहते, बपगा खोिा, र्सरर्सरे, िफ्फरे खानेपानी आर्ोजना 
बनाउनपने देस्खन्छ । विा नं. ३ मा िाराखोिा आरनटोि,  िाराखोिा चम्िाफेद,  भिामी खापा र्ोजना,  ओखर 
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गैरा,  षकटेनी,  िरेनी खोिा,  िारा खोिा,  टुनीखोिा,  सोिी र्ोप्टे,  ओखरबोट र िस्धदखोिा खानेपानी र्ोजनाहरू 
सम्पन्न भइसकेका छन ्भने भ्रू्चरी खापा र्ोजना र्सरनी सािफें द र स्र्नर्संर् खानेपानी र्ोजनाहरू र्नमािणािीन 
अवथथामा रहेका छन ्। विा नं. ४ मा भने कुनै खानेपानी र्ोजनाहरू हाि र्नमािण भइरहेको अवथथामा छैनन ्
। नेवा (NEWAH) नामको संथथािे कुनै एक खानेपानीको र्ोजनाको प्रथताव पेश गनि आह्वान गरेको भए 
तापर्न पेश भएको स्थथर्त छैन ।  

विा नं. ५ मा पातिखोिा,  ठुिो खोिा,  ठुिो खोिा दांग सखुदुी,  पाखपदी िामीिािँा,  परु्िि,  चमेरे,  

तसुारे,  फिामे,  न्वार,  खानेपानी र्ोजनाहरू र्नमािण सम्पन्न भइसकेको अवथथामा छन ्भने िाँि भकभके खानेपानी 
र्ोजना र्नमािणको अस्न्तम चरणमा छ । विा नं. ६ मा सकुुि िे पाखपिी,  समुरकुिे र ओखरबोट खानेपानी 
र्ोजनाहरू सम्पन्न भइसकेको अवथथामा छन ्भन ेर्समिािँा खानेपानी र्ोजना र्नमािणािीन अवथथामा छ । विा 
नं. ७ मा खानेपानीको पहुँच कम रहेको छ भने र्नमािणािीन र्ोजनाहरू पर्न नभएको अवथथा छ । पानीको 
महुान विामा नभएको र अन्र् विाबाट पर्ाउन िागत बिीिाग्ने भएकोिे केन्रीर् वा प्रदेश सरकारको र्ोजनाको 
पखािइमा र्हाँका बार्सन्दाहरू रहेका छन ्। विा नं. ८ मा पोखरिािँा,  परुानागाउँ र फोसाि खानेपानी र्ोजना 
सम्पन्न भइसकेका छन ्भन ेभेर्िखोर र्ोरर्ोरे,  रणर्सं,  नपेान ेखानेपानी र्ोजनाहरू सम्पन्न हनुे क्रममा छन ्। 
विा नं. ९ मा चार्िसे भोिाखकि ,  मािारानी,  बाँसपाटा,  र्तरर्तरे र ररस्खिारा खानेपानी र्ोजनाहरू सम्पन्न भइसकेका 
छन ्भन ेछहरीखोिा,  ओरािीिारा र जिषकनी सािखुंग खापा र्ोजनाहरू र्नमािणािीन अवथथामा छन ्। विा 
नं. १० मा दह देउरािी,  काप्राखकि ,  िाँिागाउँ षकर्मिाखकि ,  परुानो दर्ििङ,  स्चसापानी ननु्थिा गंगरे,  र्नगिपानी 
तपिो गाउँ,  शङ्कर खोिा खानेपानी र्ोजनाहरू सम्पन्न भइसकेका छन ्भने र्नगिपानी उपपिो गाउँ,  गोबािङ 
असारे,  पात्िे सपिेना,  मिुपानी र गंगरे खानेपानी र्ोजनाहरू र्नमािणािीन अवथथामा रहेका छन ् । मार्थ 
उपिेस्खत खानेपानी र्ोजनाहरू िर् ुर्ोजनाहरू हनु ्। 

सवि पक्षहरू 

 अर्िकांश िर् ुखानेपानी र्ोजनाहरूको स्रोतहरूको ममित गरी खानेपानीको पहुचँमा सिुार भएको । 

 पार्िका थतरीर् तथा प्रदेशथतरीर् खानेपानी र र्संचाइ र्ोजनाहरू सम्पन्न भएको र केही र्नमािणािीन 
अवथथामा रहेको । 

 खानेपानीका अर्िकांश स्रोतहरूको पषहचान भएको । 

 खानेपानी आर्ोजना सञ्चािन भएका विाहरूमा र्ोजनाहरूको रेखदेख तथा अनगुमनकोिार्ग उपभोिा 
सर्मर्तहरू गठन भएको । 

 सरसफाइ अन्तगित एक र्र एक शौचािर्को कार्िक्रम िगभग परुा भएको । 

 र्रेिथुतरमा फोहरमैिा व्र्वथथापन सम्बन्िी आसं्शक रूपमा कामहरू भएको । 

कमजोरी पक्षहरू 

 खानेपानी र्ोजनाहरूको स्रोतहरूको पूणिरूपमा ममित गरी खानेपानीको पहुचँमा उिेख्र् सिुार गनि 
नसषकएको ।  
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 पार्िका थतरीर् तथा प्रदेश थतरीर् खानेपानी र्ोजनाहरू सञ्चािनमा रहेको तर अपेस्क्षत प्रर्तफि प्राप्त 
गनि नसषकएको । 

 खानेपानीका स्रोतहरूको पषहचान भएको तर प्राषवर्िक पक्षको षवश्लरे्ण गनि नसषकएको । 

 खानेपानी आर्ोजनाहरू सञ्चािनकोिार्ग विाहरूमा र्ोजनाहरूको रेखदेख तथा अनगुमनकोिार्ग 
उपभोिा सर्मर्तहरू गठन भएको तर सर्मर्तिाई थप षक्रर्ाशीि बनाउन बाँकी रहेको ।  

 सरसफाइ अन्तगित एक र्र एक शौचािर्को कार्िक्रम िगभग परुा भए तापर्न पानीको अभावमा 
शौचािर्को सरसफाइमा समथर्ा भएको । 

 र्रेिथुतरमा फोहरमैिा व्र्वथथापन सम्बन्िी आसं्शकरूपमा कामहरू भएको भए तापर्न टोि,  साविजर्नक 
थथिमा शौचािर्,  फोहरमैिा व्र्वथथापन गनि बाँकी रहेको । 

अवसरहरू 

 गाउँपार्िका क्षेरमा रहेका खानेपानीको थप स्रोतहरूको पषहचान तथा उपर्ोग गरी खानेपानीको 
र्ोजनाहरू सम्पन्न गनि सषकन े। 

 गाउँपार्िकािे राखेको िक्ष अनसुार एक पररवार एक िाराको नारा कार्ािन्वर्न तफि  अस्र् बढ्न सषकन े
। 

 गरुुर्ोजना बनाई खानेपानीको षवकास तथा व्र्वथथापन गनि सषकने । 

 आिारभतू खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेरमा र्नजी तथा अन्तरािषिर् क्षेरको िगानी साझेिारीमा काम 
गनि सषकन े।  

 आर्ोजनाको छनोट,  व्र्वथथापन र सञ्चािनमा उपभोिा तथा समदुार्को थवार्मत्व कार्म गनि सषकन।े  

 शौचािर् र सरसफाइको उस्चत प्रबन्िबाट मानव समदुार्मा िाग्नसक्न ेषवर्भन्न संक्रामक रोगहरूबाट 
बचाउन सषकन े। 

 शहरी क्षेरबाट र्नस्थकने फोहरमैिाको ठदगो व्र्वथथापनमा र्नजी क्षेरको समेत सहभार्गता बिाउन 
सषकने । 

चनुौतीहरू 

 गाउँपार्िकाका उच्च पहािी भभूागमा रहेका बथतीहरूमा पानीको स्रोतको अभावमा सषुविा षवथतार गनि 
कठठनाइ हनु ु। 

 सहरी तथा ग्रामीण क्षेरका बथतीहरूको आवश्र्कता अनसुारको खानेपानीको स्रोतहरूको व्र्वथथा गनि 
नसषकन ु।  

 बढ्दो शहरीकरण र बसाइँसराइबाट खानेपानी,  सरसफाइ र वातावरण सन्तिुनको क्षेरमा परेको 
असरिाई न्र्नुीकरण गनि कठठन हनु ु। 

 भबूनौट र भौगोर्िक जषटितािे पूणि सरसफाइ र व्र्वस्थथत िि र्नकासको व्र्वथथापन गनि कठठन 
हनु ु। 
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 र्ोजना ममित सम्भार तथा ठदगो व्र्वथथापनकोिार्ग उच्चथतरको जनशस्ि नभएकोिे आर्ोजनामा 
प्राषवर्िक अबरोि भएमा अरुको भर पनुि पने अवथथा रहन ु। 

 पार्िका र प्रदेश थतरीर् र्ोजनाहरू र्नर्ामानसुार ठेक्का,  बोि-कबोि प्रषक्रर्ा माफि त जानपुने भएकोिे 
सम्पन्न हनु समर् िाग्न ु।  

 पहािी भभूाग,  र्भरािो जर्मन र एषककृत बथती नभएकोिे खानेपानीको िारा हरेक र्रिरुीमा परु् र्ाउन 
कठठन हनु ु। 

 पार्िका अन्तगितका उच्चभभूागमा रहेका र्रिरुीिाई र्िस्फ्टङ प्रषवर्िबाट खानेपानी परु् र्ाउन आर्थिक 
तथा प्राषवर्िक रूपिे कठठन हनु ु। 

 कर्तपर् विामा खानेपानीको स्रोतकोिार्ग अन्र् विामा भरपनुि पदाि काननुी अड्चन आउने सम्भावना 
रहन ु।  

 टोि र समदुार्थतरमा फोहरमैिा व्र्वथथापनकोिार्ग दीर्िकािीन र्ोजनाका साथ कार्ािन्वर्नमा समथर्ा 
आउन ु। 

३.३ दीर्िकािीन सोच,  िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीर्िकािीन सोच 

"गाउँपार्िकाबासीको राम्रो थवाथ्र् र थवच्छताकोिार्ग गणुथतरीर् खानेपानी र सरसफाइ" 

िक्ष्र्  

गाउँपार्िका क्षेरमा सविसिुभ र गणुथतरीर् खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा षवथतार गने । 

उद्दशे्र् 

१. गाउँपार्िकाका विाहरूमा आिारभतू खानेपानीको पहुँच षवथतार गनुि । 

२. मध्र्म देस्ख उच्च गणुथतर सषहतको खानेपानी सषुविाको पहुँचमा क्रमशः बषृि गनुि ।  

३. हरेक र्रमा एक शौचािर् तथा र्रेि ुफोहरमैिाको व्र्थथापन गनुि । 

४. समदुार्मा फोहर सङ्किनको व्र्वथथा र्मिाई थवथथकर वातावरण कार्म गनुि । 

३.४ रणनीर्तहरू तथा कार्िनीर्तहरू 

तार्िका 25: खानपेानी तथा सरसफाईका रणनीर्त तथा कार्िनीर्तहरू 
रणनीर्तहरू कार्िनीर्तहरू 

उद्दशे्र् 1: गाउँपार्िकाका विाहरूमा आिारभतू खानपेानीको पहुँच षवथतार गनुि । 
३.1.१: आिारभतू खानेपानीको पहुँच 
नभएका विाका बथतीहरूमा 
प्राथर्मकताका साथ पहुँच षवथतार गने । 
षवद्यमान खानेपानीका स्रोतहरूको षववरण 
तर्ार पाने । 

१. षवद्यमान खानेपानीका स्रोतहरूको षववरण तर्ार पाररनेछ । 

२. नर्ाँ वैकस्पपक स्रोतहरूको पषहचान गररनेछ । 

३. षवद्यमान र वैकस्पपक स्रोतहरूको क्षमताको प्राषवर्िक टोिीबाट 
मूपर्ाङ्कन गराइनेछ । 

४. षवद्यमान तथा नर्ा ँस्रोतहरूको संरक्षण गने कार्िको थािनी गररनेछ 
। 

५. एकर्र एक िारा कार्िक्रम  िाग ुगररनेछ ।  
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६. आिारभतू खानेपानीको पहुँच बषृिकोिार्ग ठाउँ ठाउँमा पानी ट्याङ्कीको 
सम्भ्र्ाव्र्ता अध्र्र्न गररनेछ । 

७. नर्ाँ संरचनाकोिार्ग आवश्र्क जग्गाको व्र्वथथा गने र्मिाइनेछ। 

८. संरचना र्नमािणको िागत अनमुान तर्ार गररनेछ । 

९. संरचना र्नमािणकोिार्ग षवत्तीर् स्रोतको व्र्वथथा गररनेछ । 

१०. संरचना र्नमािणकोिार्ग करार सम्झौता गररनेछ । 

११. र्नमािण कार्ि र्बना अबरोि सम्पन्न गनि र्नमािण तथा अनगुमन सर्मर्तको 
गठन गररनेछ । 

उद्दशे्र् 2: मध्र्म देस्ख उच्च गणुथतर सषहतको खानपेानी सषुविाको पहुँचमा क्रमश बषृि गनुि । 
३.२.1: आिारभतू खानेपानीको पहुँच 
पगुेका थथानहरूमा पानीको थप गणुथतर 
बिाउन आवश्र्क संरचनाहरू तर्ार गने 
। 

१. षवद्यमान खानेपानीका संरचनाको क्षमता मूपर्ाङ्कन गररनेछ । 

२. आवश्र्कता अनसुार पानी शिुीकरण प्रषक्रर्ाकोिार्ग संरचना र्नमािण 
गररनेछ । 

३. संरचना र्नमािणको प्रर्ोजनकोिार्ग र्नमािण सर्मर्त गठन गररनेछ। 

४. संरचना र्नमािणकोिार्ग प्राषवर्िकबाट िागत इस्थटमेट गराइनेछ। 

५. थप संरचना र्नमािणकोिार्ग षवत्तीर् स्रोतको व्र्वथथापन गररनेछ। 

६. संरचना र्नमािणकोिार्ग र्नर्मानसुार करार सम्झौता गररनेछ । 

७. र्नमािणकार्ि समर्मै सम्पन्न गरी टोि र र्रिरुीमा क्रमश गणुथतरीर् 
खानेपानीको षवतरण शरुु गररनेछ । 

८. गणुथतरीर् खानेपानीको पहुँच षवथतारको र्नर्मत सामूषहक कोर्को र्नमािण 
गरी उपभोिाको िागत सहभार्गता सरु्नस्थचत गररनेछ। 

९. पहुँच षवथतारको र्नर्मत र्नजी वा अन्र् क्षेरसँग साझेदारीको प्रर्ास 
गररनेछ ।  

१०. खानेपानीका उपभोिाहरूको पानीको खपतको षहसाबिे वगीकरण गरी 
शपुक र्निािरण सर्मर्त गठन गरी बैज्ञार्नक शपुक र्निािरण गररनेछ। 

११. खानेपानी आर्ोजनाहरूको ममित सम्भार तथा ठदगो व्र्वथथापनकोिार्ग 
खानेपानी उपभोिा तथा समदुार्को क्षमता बषृि गररनेछ । 

१२. खानेपानीको रेखदेख,  अनगुमन र सञ्चािनकोिार्ग आवश्र्कता 
अनसुारको जनशस्िको व्र्वथथा गररनेछ । 

उद्दशे्र् ३: हरेक र्र र समदुार्मा थवथथकर वातावरणको र्सजिना गनुि । 
३.३.1: प्रत्रे्क र्रमा आिारभतू 
शौचािर् तथा सरसफाइको व्र्वथथा 
गने। 

१. प्रत्रे्क र्रिरुीमा आिारभतू शौचािर् भए नभएको र्षकन गनि षववरण 
सङ्किन गररनेछ । 

२. मापदण्ि बमोस्जम र्नमािण नभएका वा र्नमािण भए तापर्न समसु्चत 
प्रर्ोगमा नआएका शौचािर् भएका र्रिरुीको सूची बनाइनेछ । 

३. मापदण्ि अनरुूप र्नमािण नभएका शौचािर्हरूिाई प्रर्ोगमा आउनेगरी 
पनुर्निमािण गनि सम्बस्न्ित र्रिनीिाई प्रोत्साहन तथा परामशि ठदइनेछ। 

४. र्रबाट र्नस्थकने अन्र् फोहर व्र्वथथापन गनि र्र पररवारिाई आवश्र्क 
प्रस्शक्षणको व्र्वथथा गररनेछ । 
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५. हरेक र्रबाट र्नस्थकने कुषहने प्रकृर्तका फोहरमैिाबाट कम्पोथट मि 
बनाउन प्रत्रे्क पररवारिाई प्ररेरत गररनेछ । 

६. र्रबाट र्नस्थकने पानीिाई सङ्किन गरी करेसाबारीमा उपर्ोग गनि 
प्रोत्साषहत गररनेछ ।  

७. समदुार्का साविजर्नक थथानहरूमा आवश्र्कता अनसुार फोहर सङ्किन 
गने भाँिोको व्र्वथथा गररनेछ । 

८. षवद्यािर्, सेवाकेन्रहरू, हाट बजार िाग्ने थथानहरूमा फोहर 
सङ्किनकोिार्ग भाँिोको व्र्वथथा गररनेछ । 

९. गाउँ टोि सरसफाइकोिार्ग उपोभोिाहरू बाटै सर्मर्त गठन गरी 
सरसफाइ गररनेछ । 

१०. फोहरमैिा सङ्किन र व्र्वथथापनकोिार्ग सामूषहक कोर्को व्र्वथथा 
गरी फोहरमैिा व्र्वथथापन कार्ििाई ठदगो बनाइनेछ। 

११. समदुार्का केही साविजर्नक ठाउँहरूमा अपािमैरी,  बािमैरी 
शौचािर्को र्नमािण गररनेछ । 

उद्दशे्र् ४: समदुार्मा फोहर सङ्किनको व्र्वथथा र्मिाई थवथथकर वातावरण कार्म गने । 
३.४.1: समदुार्का र्नाबथती भएको 
ठाउँ,  हाटबजार िाग्ने र सेवा प्रदार्क 
कार्ाििर् भएका थथानहरूमा फोहरमैिा 
व्र्वथथापनको गरुु र्ोजना बनाई 
अर्िकतम थवच्छता कार्म गने । 
  

१. विाका बथती र फोहरमैिाको अनमुार्नत उत्सजिनको षहसाबिे त्र्थता 
ठाउँहरूको अध्र्र्न गरी षववरण तर्ार पाररनेछ । 

२. उत्सजिनको षववरणको आिारमा त्र्थता ठाउँहरूको वगीकरण गरी 
फोहरमैिा व्र्वथथापनको अिग अिग गरुुर्ोजना बनाइनेछ। 

३. फोहरमैिाको मारा कम गनिकोिार्ग “थ्रीआर”(3R: Reuse,  Recycle,  

Reduction) प्रषक्रर्ाबाट फोहरमैिा व्र्वथथापन गने कार्ििाई 
अर्भर्ानको रूपमा अस्र् बिाइनेछ । 

४. समदुार्का फोहरमैिािाई जम्मा गने,  प्रशोिन गने र र्िथपोज गने 
पूवाििारहरू बनाइनेछ । 

५. प्रत्रे्क र्नाबथती,  बजार र बजारोन्मखु ठाउँहरूमा िस्म्पङ् साइटको 
व्र्वथथा गरी फोहरमैिा व्र्वथथापन गररनेछ । 

६. र्नजी क्षरेसँगको सहकार्िमा शहरी क्षेरको फोहरमैिाबाट बार्ोग्र्ास र 
प्राङ्गाररक मि उत्पादन गने प्रषक्रर्ािाई अगार्ि बिाइनेछ । 

७. षवद्यािर्का र्बद्याथी तथा समदुार्का अन्र् िस्क्षत वगििाई सरसफाइ 
सम्बन्िी तार्िमहरू सञ्चािन गरी जनचेतना बिाइनेछ। 

३.५ प्रमखु कार्िक्रमहरू 

आिारभतू खानपेानीको पहुचँ षवथतार   

१. खानेपानीका षवद्यमान स्रोतहरूको अध्र्र्न तथा षववरण सङ्किन गररनेछ ।  

२. स्रोतको संरक्षण गरी खानेपानीको क्षमता बषृि गने कार्िक्रमहरू सञ्चािन गररनेछ । 

३. िारा नपगेुका समदुार्मा संरचना र्नमािण गरी िाराको पहुँच षवथतार गररनेछ ।  

४. आवश्र्कता र औस्चत्वको आिारमा नर्ाँ संरचनाको र्ोजना र्नमािण गररनेछ । 
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५. प्राथर्मकताको आिारमा र्नमािण गनुिपने संरचनाको सूचीको र्नमािण गररनेछ । 

६. संरचना र्नमािण गने थथानको पषहचान गररनेछ ।  

७. संरचना र्नमािणकोिार्ग जग्गा प्रार्प्तकोिार्ग पहि गररनेछ । 

८. संरचना र्नमािणको िागत इस्थटमेट गररनेछ । 

९. संरचना र्नमािणकोिार्ग सम्बस्न्ित विा सर्मर्तको मातहतमा सर्मर्तको गठन गररनछे । 

१०. थवीकृत षवर्ि र प्रषक्रर्ाबाट र्नमािण प्रषक्रर्ाको सरुुवात गररनेछ । 

गणुथतरर्िु खानपेानीको क्रर्मक व्र्वथथापन  

१. बजार क्षेर, र्नाबथती र सेवा केन्र रहेका ठाउँहरूमा खानेपानीका संरचना र्नमािणकोिार्ग उपर्िु 
थथानको पषहचान गररनेछ । 

२. र्नाबथती र मखु्र् शहरी क्षरेका खानेपानी आर्ोजनाहरूको थतरोन्नर्त गररनेछ । 

३. उपभोिाहरूको वगीकरण गररनेछ । 

४. खानेपानीको महशिु र्निािरण गररनेछ । 

५. दीर्िकािीन आपूर्तिकोिार्ग गरुु र्ोजनाको र्नमािण गररनछे । 

र्रेि ुतहमा फोहारमैिाको व्र्वथथापन 

१. शौचािर्हरूको थतरोन्नर्त गररनेछ । 

२. र्रेि ुतहमा फोहरमैिाको व्र्वथथापन गने बारे प्रस्शक्षण गररनेछ । 

३. फोहर सङ्किन गने खाििको र्नमािण गररनेछ । 

४. करेसावारीको र्नमािण गररनेछ । 

५. प्रर्ोग भएको पानीिाई करेसाबारीमा उपर्ोग गनिकोिार्ग जम्मा गने संरचनाको र्नमािण गररनेछ । 

फोहरमैिा व्र्वथथापनको गरुुर्ोजना र्नमािण 

१. गरुुर्ोजनाको र्नमािणकोिार्ग पार्िका थतरीर् षवज्ञ सषहतको सर्मर्त र्नमािण गररनेछ । 

२. िस्म्पि साइटहरूको पषहचान र प्राषवर्िक पक्षको मूपर्ाङ्कन गररनेछ । 

३. िस्म्पि साइटको संरचनाको र्नमािण गररनेछ । 

४. उपभोिा शपुकको र्निािरण गररनेछ । 

५. फोहरमैिा व्र्वथथापनकोिार्ग न्र्नुतम जनशस्िको व्र्वथथा गररनेछ । 

६. र्नजी क्षेरसँगको सहकार्िमा संकर्ित फोहरमैिाबाट बार्ोग्र्ास र प्रािाररक मि उत्पादन गने प्रषक्रर्ा 
बारे अध्र्र्न सर्मर्तको गठन गररनेछ । 

७. बार्ोग्र्ास र मि उत्पादनकोिार्ग संरचनाको र्नमािणको सरुुवात गररनेछ । 

८. िस्क्षत वगििाई सरसफाइ सम्बन्िी जनचेतना कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  
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३.६ अपेस्क्षत उपिस्धि 

 आिारभतू खानेपानीको पहुँच हरेक टोि समदुार्िाई हनुछे । 

 गणुथतरीर् खानेपानीको गरुुर्ोजना र संरचना तर्ार हनुेछ । 

 गणुथतरीर् खानेपानीको पहुँचमा क्रर्मक षवथतार हनुेछ । 

 फोहरमैिा व्र्वथथापनको क्षरेमा सिुार हनुछे । 

 र्रेि ुतहमा र्नस्थकने फोहरमैिा व्र्वथथापनको संरचना तर्ार हनुेछ । 

 प्रािाररक खाद्यवथतकुो उत्पादन तथा उपभोग गनि सषकनछे । 

 कम्पोथट मि तथा बार्ोग्र्ासबाट करेसाबारी बनाउन तथा आर् आजिन गनि सषकनछे । 

 प्राषवर्िकहरूको आिारभतू तथा पनुतािजकी तार्िम माफि त दक्ष जनशस्िको व्र्वथथा गनि सषकनेछ । 

 आिारभतू सरसफाइमा सिुार गरी समदुार्िाई प्रदूर्णमिु बनाउन सषकनेछ । 

 खानेपानीका उपर्ोग हनु नसकेका स्रोतहरूको प्रर्ोग गनि सषकनछे । 

 पानीको समथर्ाबाट र्सस्जित आन्तररक बसाइँसराइिाई न्रू्नीकरण गनि सषकनेछ । 

 पार्क पने साविजर्नक ठाउँमा फोहर राख्न े बापटी र ड्रमको व्र्वथथा गरी समदुार्िाई फोहरमिु 
बनाउन सषकनेछ । 

 बार्ोग्र्ास र कम्पोथटमिबाट समदुार्को आम्दानीमा बषृि गनि सषकनेछ । 

 संक्रामक रोगको फैिावटमा कमी आउनछे । 

 एकर्र एक िारा कार्िक्रम िाग ुगररनेछ।  
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खण्ि चारः संथकृर्त 

४.१ पषृ्ठभरू्म 

सषविानिे नेपािमा बोपन ेसबै मातभृार्ाहरू राषिर् भार्ा हनुे काननुी व्र्वथथा गरेको छ भने नेपािी 
भार्ािाई सरकारी कामकाजको भार्ा मानेको छ । र्सैगरी, िार्मिक थवतन्रताको हक, भार्ा तथा संथकृर्तको 
हकिाई मौर्िक हकको रूपमा थथाषपत गदै प्रत्रे्क व्र्स्ि र समदुार्िाई आफ्नो भार्ा प्रर्ोग गने, आफ्नो 
समदार्को सांथकृर्तक जीवनमा सहभागी हनु पाउने र नेपािमा बसोबास गने प्रत्रे्क नपेािी समदार्िाई आफ्नो 
भार्ा, र्िषप, संथकृर्त, सांथकृर्तक सभ्र्ता र सम्पदाको सम्वििन र संरक्षण गने हक प्रदान गरेको छ । सामास्जक 
ससुम्बन्िमा आिाररत समाजको र्नमािण, ऐर्तहार्सक, परुातास्त्वक तथा सांथकृर्तक सम्पदाको संरक्षण र सम्वििन, 

सामास्जक, सांथकृर्तक तथा सेवामूिक कार्िमा थथानीर् जनसहभार्गता, किा, साषहत्र् र सषितको षवकास, समाजमा 
षवद्यमान षवभेद, असमानता, शार्ण र अन्र्ार्को अन्त्र्, भार्ा, र्िषप, संथकृर्त, साषहत्र्, किा, चिस्चर र सम्पदाको 
संरक्षण र षवकास र बहभुाषर्क नीर्त अविम्बन गने कुरा राज्र्का नीर्तका रूपमा अिीकार गररएको छ ।  

थथानीर् सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ अनसुार  भार्ा, संथकृर्त र िर्ितकिाको संरक्षण र षवकास 
सम्बन्िी थथानीर्थतरको नीर्त, काननु, मापदण्ि, र्ोजना, कार्ािन्वर्न, अनगमुन र र्नर्मन, परुातत्व, प्राचीन थमारक 
तथा संग्रहािर्को संरक्षण, सम्भार, प्रवििन र षवकास, परम्परागत जारा तथा पविको सञ्चािन र व्र्वथथापन,  

प्रचर्ित काननु र्बरुिका कुरीर्त तथा कुसंथकार र्बरुि सामास्जक पररचािन सम्बन्िी कार्ि, भार्ा, संथकृर्त र 
िर्ितकिाको संरक्षण र षवकास सम्बन्िी अन्र् कार्ििाई थथानीर् सरकारको कार्िक्षरेका रूपमा उपिेख गरेको 
छ ।  

त्र्सैिे र्हाँका षवर्भन्न जात जार्त, भार्ाभार्ीको मौर्िक एवम ्परम्परागत संथकृर्तको जगेनािका साथै 
भावी पथुतािाई समर्ानकूुि हथतान्तरण गनुि आवश्र्क छ भने परुातास्त्वक र ऐर्तहार्सक सम्पदाको संरक्षण र 
संवििन गनि पर्न उस्त्तकै जरुरी छ । साथै र्सबाट िार्मिक पर्िटन प्रवििन गदै आर्थिक उत्थान पर्न गनि 
सषकन्छ । 

४.१.१ र्ोजना तजुिमाका आिारहरू 

 नेपािको संषविान । 

 राषिर् र्ोजना आर्ोगबाट प्रकास्शत आवर्िक र्ोजना तजुिमा र्नदेस्शका ।  

 राषिर् र्ोजना आर्ोगबाट प्रकास्शत पन्रौँ र्ोजना । 

 गण्िकी प्रदेश नीर्त तथा र्ोजना आर्ोगद्वारा २०७६ सािमा प्रकाशन प्रथम पञ्चवर्ीर् र्ोजना । 

 बर्िगाि गाउँपार्िकाको वथतगुत षववरण, २०७५ । 

 बर्िगाि गाउँपार्िकाको १० वटै विाका र्नवािस्चत जनप्रर्तर्नर्िहरू र सरोकारवािाहरू बीच भएको 
अन्तरषक्रर्ा । 

 बर्िगाि गाउँपार्िकाको १० वटै विाथतरका सरोकारवािाबाट प्राप्त भएको षववरण । 

 विाहरूको थथिगत भ्रमण र भ्रमणको क्रममा प्राप्त भएका सझुावहरू । 
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४.१.२ सीर्मतताहरू 

थथानीर् तहमा बर्िगाि गा.पा. तहको आवश्र्क िाटाबेस (त्र्ाङ्कहरू) कािार्ग बर्िगाि गाउँपार्िकाको 
वथतगुत षववरण २०७५, प्रदेश तह तथा राषिर् तहको र्ोजना,  गाउँपार्िकामा सम्पन्न र्ोजना कार्िशािा, थथिगत 
विा भ्रमण आठदका आिारमा जे जर्त सूचना, त्र्ाङ्क प्राप्त हनु सके त्र्समा आिाररत भएर संथकृर्त सम्बन्िी 
र्ोजना तर्ार गररएको छ । 

४.२ अद्यावर्िक स्थथर्त तथा वतिमान अवथथाको षवश्लरे्ण 

बर्िगाि गा.पा.मा मगर जार्तको बाहपुर्ता (५०%) रहेको छ भने त्र्स पर्छ कामी (१६%), क्षेरी 
(११%) ब्राह्मण (९%), दमाई/िोिी (४.२%), कुमाि (२.४%) आठद रहेका छन ्। त्र्सै गरी भार्ागत रूपमा 
नेपािी मातभृार्ी सबैभन्दा िेरै (९५.१५%) रहेका छन ्भने त्र्सपर्छ मगर (४.२३%) र गरुुङ (०.१५%) 
रहेका छन ्। िार्मिक रूपमा सबैभन्दा िेरै (९६.४%) िे षहन्दू िमि अपनाएका छन ्भन े त्र्सपर्छ बौि 
(२.४८%),  षक्रस्श्चर्न (१.१३%) तथा इथिाम िमिमागी रहेका छन ्।  

र्स गाउँपार्िका क्षेरमा प्रचर्ित चािपविहरूमा दशै, र्तहार, वैशाख संक्रास्न्त, अक्षर् तरृ्तर्ा, मकर संक्रास्न्त, 

नागपजुा, गौरापूजा।हविो, श्रीकृष्ण जन्मािमी, तीज पवि,  जनैपूस्णिमा, कुसेऔसी, ऋषर्पञ्चमी, देवािी, मारे्संक्रास्न्त, 

सरथवती पूजा, महास्शवरारी, फागपूुस्णिमा, चैरािमी र रामनवमी, हररशर्नी एकादशी, हररवोिनी एकादशी, थवथथानी 
व्रत, मातातीथि औसी, बािाचतदुिशी, गणेश चौथी, आइतवारी र सोमवारीव्रत, तिुसीपूजा, पञ्चार्न देवतापूजा, झाँक्रीपूजा, 
पीपिपूजा आठद पदिछन ्। र्ी मध्रे् दशै, र्तहार, तीज, चैतेदशैिे सबैकािार्ग बिी महत्त्व राख्दछन ्। त्र्सैगरी 
मेिापवि र मस्न्दरको सन्दभिमा विा नं. १ मा दगाकोट मस्न्दर, विा नं. २ मा िुिेवाचौर माइकोथान मस्न्दर, 
विा नं. ३ मा विुपूस्णिमा मेिा र र्ाटुनाँच, देवीिोका मस्न्दर र जन्तेिुिामेिा, विा नं. ४ मा दमाकोट र झिेु 
िाँिामा पूस्णिमा मेिा, समरेुगाउँमा स्शवरारी मेिा र झिेुिाँिामा जेठ २० को मेिा, विा नं. ५ मा थानापर्त 
मस्न्दर, सत्र्नारार्ण मस्न्दर, रािाकृष्ण मस्न्दर, न्वागीमेिा, ओमशास्न्त मस्न्दर, विा नं. ८ मा दोभानबजार, रनर्संहमा 
स्शवरारी मेिा, विा नं. १० मा जेठ २० मेिा तथा सवै विामा तीजमेिा प्रर्सि छन ्। र्सरी षवर्भन्न िार्मिक 
मठमस्न्दरहरू, उच्च पहािी चचुरुाहरू, झरना र तािहरू, चौरहरू, खोिानािाहरू, चािपविहरू, झाम्र,े र्ाटु, सोरठी, 
सरार्ो, मािार्सरी, हाम्फै नाँच र्हाँका मौर्िक िोक संथकृर्तहरू हनु ्। त्र्सैिे जार्त, भार्ा, िमि, किा, साषहत्र्का 
साथै परुातास्त्वक र सांथकृर्तक रूपिे बर्िगाि गा.पा. महत्त्वपूणि रहेको छ । 

सवि पक्षहरू 

 जार्त, भार्ा,  िमि,  किा र साषहस्त्र्क षवषविता रहेको । 

 आफ्नै षवषवि मौर्िक सांथकृर्तको षवद्यमानता । 

 सांथकृर्तक षवषविता बीच पर्न हाठदिक सषहष्णतुा । 

 सांथकृर्तक किामा षवषविता,  मठमस्न्दर,  गमु्बा चचि तथा षवर्भन्न मेिापविका कारण पर्िटन व्र्वसार्को 
षवकास गनि सषकन े। 
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कमजोरी पक्षहरू 

 प्राचीन तथा मौर्िक किा र जातीर् संथकृर्तको जगेनाि हनु नसक्न ु। 

 बाह्य संथकृर्तको प्रभाव र अर्तक्रमण बढ्न ु। 

 ऐर्तहार्सक मठ मस्न्दरहरूमा संरक्षणको कमी । 

 परम्परागत चािपविहरूिे मौर्िकता गमुाउदै जान ु। 

 किाकमीहरूको उर्त सम्मान र संरक्षण हनु नसक्न ु।  

 प्राचीन थमारकहरू अर्तक्रर्मत हुँदै जान ु। 

 षवर्भन्न जातजार्त तथा अपपसङ्खख्र्क जनसङ्खख्र्ािे बोपन ेभार्ा िोप हनुे खतरामा हनु ु। 

 नेपािी बाहेक अन्र् भार्ा साषहत्र्को समसु्चत षवकास हनु नसक्न ु। 

 ऐर्तहार्सक सम्पदा,  परुातास्त्वक महत्त्वका ठाउँ तथा वथतहुरू र िार्मिक मठ मस्न्दरहरूको उस्चत 
संरक्षण र सम्वििन हनु नसक्दा िोप हनुे खतरामा हनु ु। 

अवसरहरू 

 भार्ा,  र्िषप,  संथकृर्त,  िर्ितकिा आठदको संरक्षण र उपर्ोग थथानीर् र्नकार्को कार्िदार्रामा आएको। 

 जातीर् संथकृर्तको संरक्षणमा समदुार्को बढ्दो सषक्रर्ता । 

 िार्मिक,  परुातास्त्वक एवम ्ऐर्तहार्सक सम्पदाहरूको संरक्षण तथा सम्बििन र पनुर्नमािण प्रर्त बढ्दो 
जनचासो । 

 सांथकृर्तक एवम ्िार्मिक षवषविताका वीच सद्भाव अर्भवृषि । 

 राषिर् एकता सदुृि र बाह्य िार्मिक पर्िटकिाई आकर्िण गनि सषकने अवथथा रहन ु। 

 संथकृर्त संरक्षण र षवकासिाई आर्आजिन र रोजगारीका अवसरहरूसँग जोिेर गा.पा.को समषृिमा 
र्ोगदाि परुाउने । 

 मिुकुमा संर्ीर् थवरूप अनसुार संर्,  प्रदेश र थथानीर् र्तनै तहका सरकारका तफि बाट समन्वर्ात्मक 
रूपिे स्रोत सािनको पररचािन गनि सहज हनु ु। 

 साँथकृर्तक,  िार्मिक,  ऐर्तहार्सक एवम ्परुातास्त्वक सम्पदाहरू माफि त ्पर्िटन क्षरेको षवकास गरी राषिर् 
एवम ्अन्तरािषिर् थतरमा गा.पा. िाई स्चनाउन ु। 

 आर्थिक समषृिमा टेवा परु् र्ाउन ु। 

चनुौतीहरू 

 प्राचीन सांथकृर्तक सम्पदा एवम ् र्तर्नहरूको थवार्मत्वमा रहेको सम्पस्त्तको वैज्ञार्नक अर्भिेखीकरण 
गनुि।साथकृर्तक षवचिन रोक्न ु।  

 संथकृर्त,  किा,  भार्ा र सम्पदाहरूको मौर्िकपना जोगाइराख्न ुर अन्तरपथुता ज्ञान हथतान्तरण गनुि ।  

 मूति तथा अमूति सम्पदाहरूको संरक्षण गरी सोको िाभ समदुार्िे प्राप्त गनि सक्न ेतपुर्ाउन ु। 

 महत्त्वपूणि सम्पदाहरू चोरी तथा निहनुबाट रोक्न ु।  
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 सांथकृर्तक गठुी तथा जाराहरूको संरक्षण र र्नरन्तरता ठदन ु। 

 सांथकृर्तक सम्पदाहरूको वैज्ञार्नक अनसुन्िान,  अध्र्र्न एवम ्संरक्षण गनुि ।  

 साँथकृर्तक सम्पदा र प्रचिनहरूको अध्र्र्न तथा अनसुन्िान साथै संरक्षणको कार्ि गनुि। 

 िोपोन्मखु जार्त एवम ्षपछर्िएका वगिको भार्ा,  साषहत्र् र संथकृर्तको संरक्षण र प्रवििन गनुि । 

 बढ्दो सहरीकरण र षवश्वव्र्ापीकरणिे प्राचीन सम्पदा र संथकृर्तको थषपएको चनुौतीको सामना गनुि । 

 प्राचीन सम्पदाको उस्चत व्र्वथथापन गनुि । 

 र्हा ँबोर्िने सबै भार्ाको समतामूिक षवकास गनुि । 

 मौर्िक संथकृर्तको संरक्षण र सम्वििनमा ध्र्ान परु् र्ाउन ु। 

 गा.पा. र्भर रहेका परुातास्त्वक तथा सांथकृर्तक सम्पदाको एकीकृत अर्भिेख तर्ार गनुि । 

४.३ दीर्िकािीन सोच,  िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीर्िकािीन सोच 

"बर्िगािको पषहचान,  भार्ा,  संथकृर्त र किाको प्रवििन" 

िक्ष्र्  

ऐर्तहार्सक सम्पदा तथा मौर्िक किा संथकृर्तहरूको जगेनाि र सामास्जक सद्भाव र ऐक्र्बि सदुृि 
समाजको र्सजिना । 

उद्दशे्र् 

1. र्स गा.पा.मा अभ्र्ासमा भएका षवर्भन्न िमि,  भार्ा,  संथकृर्त,  किा,  साषहत्र् र परम्पराको संरक्षण र 
सम्वििन गनुि ।  

2. षवर्भन्न ऐर्तहार्सक,  परुातास्त्वक,  िार्मिक र सांथकृर्तक सम्पदाको पनुःर्नमािण,  जीणोिार र व्र्वथथापन 
गनुि । 

४.४ रणनीर्तहरू तथा कार्िनीर्तहरू 

तार्िका 26: संथकृर्तका रणनीर्त तथा कार्िनीर्तहरू 
रणनीर्त कार्िनीर्त 

उद्दशे्र् १: षवर्भन्न िमि,  भार्ा,  संथकृर्त,  किा,  साषहत्र् र परम्पराको संरक्षण र सम्वििन गनुि ।  
४.१.१: सबै जात जार्त र समदुार्का 
िमि,  भार्ा,  संथकृर्त,  किा,  साषहत्र् र 
मौर्िक परम्पराको संरक्षण गरी भावी 
पथुतामा हथतान्तरण हनुे व्र्वथथा गने 
। 

1. िार्मिक,  सांथकृर्तक सषहष्णतुा कार्म राख्दै प्रत्रे्क समदुार्को िार्मिक 
एवम ्सांथकृर्तक सम्पदाको संरक्षण,  सम्वििन र प्रवििन गने व्र्वथथा 
गररनेछ । 

2. भार्ा,  किा र संथकृर्तको संरक्षण र सम्बििन गने नीर्त,  र्नर्म तजुिमा गरी 
कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

3. िमि,  भार्ा,  संथकृर्त,  किा,  साषहत्र् र मौर्िक परम्पराको षवकासमा 
उपिेखनीर् र्ोगदान गने व्र्स्ित्वहरूको नामबाट र्नर्मित संरचनाहरूको 
नामकरण गररनेछ । 
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४.१.२: भार्ा,  किा र साषहत्र्,  

बहसंुथकृर्तको संरक्षण,  सम्वििन र 
षवकास गने । 

1. सबै जात जार्तको संथकृर्त,  ररर्तररवाज र परम्पराको संरक्षणकोिार्ग 
बहसुांथकृर्तक ग्रामको थथापना र षवकास गररनेछ । 

2. भार्ा,  िोक साषहत्र्,  िोक संथकृर्त,  नतृ्र्,  नाट्य र किाको सम्बििन र 
साषहत्र्को षवकास गनि भार्ा,  किा,  साषहत्र् र संथकृर्त प्रर्तष्ठानको गठन 
गरी सञ्चािन गररनेछ । 

3. भार्ा,  साषहत्र् र किाको क्षेरबाट सामास्जक,  सांथकृर्तक रूपान्तरणमा 
षवस्शि र्ोगदान गररनेछ । 

4. व्र्स्ित्वहरूिाई सम्मार्नत र परुथकृत गररनेछ । 

5. प्रर्तष्ठानद्वारा गार्न,  सिीत,  नतृ्र् र नाटक सम्बन्िी व्र्वसाषर्क र 
गैरव्र्वसाषर्क प्रस्शक्षण केन्रहरूको आिारभतू पाठ्यक्रममा एकरूपता 
कार्म गररनेछ । 

6. षवर्भन्न िार्मिक सम्पदा एवम ्तीथिथथिहरूिाई व्र्वथथापकीर् सिुार गरी 
ठदगो रूपमा सञ्चािन गररनेछ । 

४.१.३: भार्ा,  किा,  साषहत्र् र 
संथकृर्तका खोज अनसुन्िान गरी 
िार्मिक एवम ् साँथकृर्तक पर्िटनको 
प्रवििन गदै आर्थिक समषृिमा टेवा 
परु् र्ाउने । 

1. षवर्भन्न जातजार्त र भार्ाभार्ीको मौर्िक एवम ्परम्परागत िमि,  संथकृर्तको 
संरक्षण र षवकास गनि खोज अनसुन्िान गररनेछ । 

2. भार्ा र संथकृर्तको षवकास गरी भार्ा र संथकृर्तिाई पर्िटन प्रवििनसँग 
जोर्िनेछ । 

४.१.४: बहसुांथकृर्तक संग्रहािर्को 
थथापना र सञ्चािन गने मापदण्ि बनाई 
कार्ािन्वर्न गने । 

1. सांथकृर्तक सम्पदािाई संरक्षण गनि बहसुांथकृर्तक संग्रहािर्को थथापना 
र सञ्चािन गररनेछ ।  

2. संग्रहािर्मा थथानीर् किा,  भार्ा,  र्िषप,  संथकृर्त र ऐर्तहार्सक वथतहुरू 
प्रदशिनको व्र्वथथा र्मिाइनेछ ।  

3. संग्रहािर्हरूिाई थतरोन्नर्त गरी पर्िटकीर् गन्तव्र्को रूपमा षवकास 
गररनेछ । 

४.१.५: परुातास्त्वक एवम ् मौर्िक 
सम्पदा,  जातीर् संथकृर्त र गठुीहरूको 
संरक्षण,  संबििन र अर्भिेखीकरण गनि 
संथथागत संरचनाको र्नमािण र पररचािन 
गने । 

1. षवर्भन्न जार्तका सांथकृर्तक रीर्तररवाज र परम्परा झपकाउने कार्िक्रहरू,  

टेर्िषफपम,  र्भर्िर्ोहरू बनाउने र षवद्यािर् तथा समदुार् थतरमा प्रदशिन 
गने कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

2. भार्ा,  साषहत्र्,  नाट्यकिा,  सिीत र िर्ितकिाको क्षेरमा र्ोगदान 
परु् र्ाउने संर् संथथा तथा व्र्स्ित्वहरूको अर्भिेख तर्ार गरी  अद्यावर्िक 
गररनेछ । 

3. परम्परादेस्ख िाग्दै आएका ठूिा मेिाहरूको उस्चत व्र्वथथापन गन े
प्रबन्ि र्मिाइनेछ । 

उद्दशे्र् २: षवर्भन्न ऐर्तहार्सक,  परुातास्त्वक,  िार्मिक र साथंकृर्तक सम्पदाको पनुर्निमािण,  जीणोिार र व्र्वथथापन गनुि ।  
४.२.१: जीणि अवथथामा रहेका 
ऐर्तहार्सक,  परुातास्त्वक तथा सांथकृर्तक 
महत्त्वका सम्पदाहरूको पषहचान गरी 

1. महत्त्वपूणि सांथकृर्तक सम्पदािाई षवश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत 
गनिकािार्ग पहि गनि र्नदेस्शका बनाई र्सकािार्ग प्रदेश र संर् 
सरकारसँग समन्वर् गररनेछ ।  
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र्तनीहरूको जीणोिार,  संरक्षण र षवकास 
गने । 

2. र्स गा.पा. र्भर रहेका सम्पदाहरूको खोज,  अन्वेर्ण गरी संरक्षण 
गररनेछ। 

४.२.२: भौर्तक एवम ् अभौर्तक 
संथकृर्तको संरक्षण गनि सांथकृर्तक 
प्रोफाइि तर्ार गरी अद्यावर्िक गने । 

1. प्रदेशका सबै परुातास्त्वक तथा िार्मिक क्षेर र थथानसँग सम्बस्न्ित 
संथकृर्तहरूको श्रव्र्दृश्र्सषहतको प्रोफाइि तर्ार गरी संरक्षण गररनेछ 
। 

2. षवर्भन्न जातजार्तसँग सम्बस्न्ित मौर्िक एवम ् थथानीर् सामग्रीहरूिाई 
उत्पादन र प्रवििन गररनेछ ।  

3. िोपोन्मखु थथानीर् किा,  भार्ा,  र्िषप र संथकृर्तको अर्भिेखीकरण गरी 
संरक्षण र षवकास गररनेछ ।  

4. भार्ा,  किा,  नतृ्र्,  नाट्यकिा,  र्िषप र संथकृर्तिाई अभ्र्ास र थथिीर् 
सर्नताका आिारमा सामहुीकरण गरी षवकास र संरक्षणका कार्िक्रहरू 
सञ्चािन गररनेछ ।  

5. मौर्िक भार्ा,  िोक सिीत,  संथकृर्त र किा सम्बन्िी सामग्री आिारभतू 
तहको थथानीर् पाठ्यक्रममा समावेश गररनेछ । 

४.५ प्रमखु कार्िक्रमहरू 

1. भार्ा,  किा,  िोक साषहत्र् र िोक संथकृर्त प्रर्तष्ठानको थथापना र षवकास गररनछे ।  

2. िोपोन्मखु थथानीर् किा,  भार्ा,  र्िषप,  किा र संथकृर्तको अर्भिेखीकरण, संरक्षण र प्रवििन गररनछे । 

3. षवर्भन्न जार्त र समदुार्का िोकगीत,  िोकसाषहत्र्,  नाट्यकिा,  परम्परागत भजन,  वाजागाजा,  िगार्तका 
षवर्भन्न षविाका सम्पदाहरूको सवेक्षण,  सङ्किन,  अध्र्र्न,  संरक्षण र प्रवििन गररनेछ । 

4. परम्परादेस्ख िाग्दै आएका पविहरूको उस्चत व्र्वथथापन गररनेछ । 

5. थथानीर् र परम्परागत मौर्िक किा र संथकृर्त र सम्पदाको संरक्षण गररनछे । 

6. परुातास्त्वक,  प्राचीन थमारक र संग्रहािर्को संरक्षण र षवकास गररनेछ । 

7. ऐर्तहार्सक सम्पदाको ममित संभार र संरक्षण एवम ्मापदण्ि र्नमािण र कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

8. जीणि सांथकृर्तक सम्पदा,  मठ,  मस्न्दर र साविजर्नक सम्पदाहरूको ममित संभार गररनछे ।  

9. र्स गा.पा.मा षवद्यमान संथकृर्तहरूको श्रव्र्दृश्र्सषहतको प्रोफाइि तर्ार गररनेछ ।  

10. सांथकृर्तक संग्रहािर्को थथापना र सञ्चािन गररनछे ।  

11. भार्ा,  साषहत्र्,  किा र संथकृर्तको संवििन र प्रवििनमा उपिेख्र् र्ोगदान भएका व्र्स्ित्वहरूिाई 
प्रोत्साहन गररनेछ ।िार्मिक पर्िटनको षवकास गररनेछ ।  

४.६ अपेस्क्षत उपिस्धि 

 र्स गा.पा.को सांथकृर्तक,  परुातास्त्वक एवम ्िार्मिक महत्त्वका थथिहरूको सूचीकरण (अर्भिेखीकरण),  

संरक्षण,  सम्वििन र षवकास भएको हनुेछ । 

 किा,  साषहत्र् र संथकृर्तको षवकास गने स्जम्मेवारी थथानीर् तहहरूिे अपनत्व र्िएका हनुेछ । 

 भार्ा,  किा,  साषहत्र् र संथकृर्त प्रर्तष्ठानको थथापना भई षक्रर्ाशीि भएको हनुछे । 

 संग्रहािर्को थथापना र षवकास भएको हनुेछ ।  
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खण्ि पाचँः िैषिक समानता तथा सामास्जक समावेशीकरण 

५.१ पषृ्ठभरू्म 

िैषिक समानता र सामास्जक समावेशीकरण (िैससास) मानव अर्िकार तथा िैषिक समानता दबैु 
दृषििे अर्त महत्त्वपूणि सवाि हो । संषविानको प्रथतावनामा नै समानपुार्तक समावेशी र सहभार्गताको र्सिान्तका 
आिारमा समतामूिक समाजको र्नमािणकािार्ग वगीर्,  जातीर्,  क्षेरीर्,  भाषर्क,  िार्मिक,  िैषिक षवभेद र षहंसा 
सबै प्रकारका जातीर् छुवाछुत एवम ् षवभेदको अन्त्र् गरी आर्थिक समानता,  समषृि र सामास्जक न्र्ार्को 
सरु्नस्श्चत गनि प्रर्तबिता व्र्ि गररएको छ । मषहिा अर्िकार िगार्त षवपन्न,  िोपोन्मखु तथा सीमान्तीकृत 
समदुार्िे राज्र्बाट पाउनपुने आिारभतू मानवीर् सेवा सषुविाको समावेशी पहुँच र उपभोगकािार्ग नैर्तक तथा 
काननुी रूपमा जवाफदेही शासन प्रणािीको थथापना गने पररकपपना संषविानिे गरेको छ । “कोही पर्न छुट्न 
हुँदैन” भने्न मान्र्ताका साथ िैषिक समानता र सबै मषहिा,  षकशोरी र बािबार्िकािाई सशि बनाउने ठदगो 
षवकासको िक्ष्र् रहेको छ । 

नेपािको संषविान िे वगीर्,  जातीर्,  भाषर्क,  िैषिक,  सांथकृर्तक,  आर्थिक र क्षेरीर् भेदभावको अन्त्र् 
गदै मषहिा,  दर्ित,  आठदवासी/जनजार्त,  मिेसी,  मसु्थिम समदुार्,  उत्पीर्ित समदुार् र षपछर्िएका क्षरे र वगिका 
समथर्ाहरूिाई सम्बोिन गनि उनीहरूको सामास्जक तथा सांथकृर्तक र न्र्ाषर्क अर्िकारको पूणि उपर्ोगकािार्ग 
षवशेर् व्र्वथथा गरेको छ । त्र्सै गरी संषविानिे मषहिाको हकिाई मौर्िक हकमा राख्नका साथै िैषिक 
समानतािाई र्नदेशक र्सिान्तको रूपमा थथाषपत गरेको छ । जनताको नस्जकको सरकार भएकोिे िैषिक 
समानताको प्रवििन,  मषहिा तथा षकशोरी सशिीकरण गदै ठदगो षवकासको िक्ष्र् ५ प्राप्त गनि थथानीर् सरकारको 
भरू्मका अझ महत्त्वपूणि हनु्छ । साथै असमानता न्रू्नीकरण तथा समास्जक षवकासको प्रवििन गदाि आर्थिक 
असमानतामा मार ध्र्ान नठदई राजनीर्तक तथा सामास्जक समावेशीतामा समेत षवचार गनुिपदिछ । 

थथानीर् सरकारिे अपपसङ्खख्र्क तथा परम्परागत रूपमा कम प्रर्तर्नर्ित्व भएका समूहिाई साविजर्नक 
छिफिका प्रषक्रर्ाहरूमा महत्त्वका साथ सहभागी गराउनकुा गाउँपार्िकािे आफूिे गने कामहरूका साथै अन्र् 
संथथाहरूमा पर्न समावेशीता तथा भेदभाव रषहत सहभार्गताको सरु्नस्श्चतता गनि सक्दछन ्। र्सबाट ठदगो 
षवकासको िक्ष्र् १० प्राप्त गनि पर्न सहर्ोग र्मपछ ।  

थथानीर् सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ अनसुार,  ज्रे्ष्ठ नागररक,  अपािता भएका व्र्स्ि र अशिहरूको 
व्र्वथथापन सम्बन्िमा सामास्जक सरुक्षा कार्िक्रम,  अपािता भएका व्र्स्ि तथा असहार्को िगत अद्यावर्िक,  

पररचर् पर षवतरण,  ज्रे्ष्ठ नागररक क्िव,  ठदवा सेवा केन्र,  भेटर्ाट थथि,  आश्रर् केन्रको सञ्चािन तथा 
व्र्वथथापन,  सङ्घ तथा प्रदेश सरकारसँगको समन्वर्मा अपािता पनुथथािपना केन्र,  सिक बािबार्िका,  अनाथ,  

असहार्,  अशि र मानर्सक असन्तिनु भएका व्र्स्िहरूको पनुथथािपना केन्रको सञ्चािन र व्र्वथथापन,  

सकुुम्बासीको पषहचान र अर्भिेखीकरण,  जीषवकोपाजिन र बसोबास व्र्वथथापन आठद गाउँपार्िकाको कार्ि क्षरे 
र्भर पदिछन ्। 
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बर्िगाि गाउँपार्िका पर्िटन,  िार्मिक तथा सांथकृर्तक सम्पदाको उबिरभरू्मको रूपमा रहे पर्न षवगतमा 
केही सामास्जक असमानता तथा षवभेदका कारण र्स क्षेरका मषहिा,  दर्ित,  जनजार्त,  अपपसङ्खख्र्क वगि 
सामास्जक–आर्थिक रूपिे पछार्ि परेका छन ्। त्र्सकारण र्स पषहिो र्ोजनामा सवै वगि र तथा समदुार्को 
सामास्जक न्र्ार्,  समानता,  मानवअर्िकार सषहत सवािषिण षवकास गने िक्ष्र् तथा उद्देश्र्का साथ िैषिक समानता 
तथा समावेशीकरणिाई पर्न समावेश गररएको छ । 

५.१.१ र्ोजना तजुिमाका आिारहरू 

 नेपािको संषविान । 

 राषिर् र्ोजना आर्ोगबाट प्रकास्शत आवर्िक र्ोजना तजुिमा र्नदेस्शका । 

 राषिर् र्ोजना आर्ोगबाट प्रकास्शत पन्रौँ र्ोजना । 

 िैषिक उत्तरदार्ी बजेट तजुिमा ठदग्दशिन २०६९ । 

 गण्िकी प्रदेश नीर्त तथा र्ोजना आर्ोगद्वारा २०७६ सािमा प्रकाशन प्रथम पञ्चवर्ीर् र्ोजना । 

 ठदगो षवकास िक्ष्र्को थथानीर्करणः गा.पा./न.पा.को आवर्िक र्ोजना र वजेटमा ठदगो षवकासका 
िक्ष्र्हरूिाई आन्तररकीकरण गने सम्बन्िी ठदग्दशिन,  २०७६ । 

 बर्िगाि गाउँपार्िकाको वथतगुत षववरण,  २०७५ । 

 थथानीर् सरकार सञ्चािन ऐन,  २०७४ । 

 बर्िगाि गाउँपार्िकाको १० वटै विाका र्नवािस्चत जनप्रर्तर्नर्िहरू र सरोकारवािाहरू बीच भएको 
अन्तरषक्रर्ा । 

 बर्िगाि गाउँपार्िकाको १० वटै विाथतरका सरोकारवािाबाट प्राप्त भएको षववरण । 

 विाहरूको थथिगत भ्रमण र भ्रमणको क्रममा प्राप्त भएका सझुावहरू । 

५.१.२ सीर्मतताहरू 

साथै र्स गा. पा.मा एषककृत त्र्ाङ्क राख्न ेप्रणािी सदुृि नभइसकेकािे जनगणनाबाट प्राप्त सूचनािाई 
पर्न आिार र्िईएको छ । त्र्सैिे सहार्क त्र्ाङ्किाई आिार र्िइएको छ ।थथानीर् तहमा बर्िगाि 
गा.पा.तहको आवश्र्क िाटाबेस (त्र्ाङ्कहरू) कािार्ग बर्िगाि गाउँपार्िकाको वथतगुत षववरण २०७५,  प्रदेश 
तह तथा राषिर् तहको र्ोजना,  गाउँपार्िकामा सम्पन्न र्ोजना कार्िशािा,  थथिगत विा भ्रमण आठदका आिारमा 
जे जर्त सूचना,  त्र्ाङ्क प्राप्त हनु सके त्र्समा आिाररत भएर िैषिक समानता तथा सामास्जक समावेशीकरण 
सम्बन्िी र्ोजना तर्ार गररएको छ । तर पर्न र्स र्ोजनािे संक्रमणकािीन र्ोजनाको रूपमा िैषिक समानता 
तथा सामास्जक समावेशीकरणका आर्ामहरूिाई समेटेको छ । 

५.२ अद्यावर्िक स्थथर्त तथा वतिमान अवथथाको षवश्लरे्ण 

बर्िगाि गा.पा.मा मगर जार्तको बाहपुर्ता (५०%) रहेको छ भने त्र्स पर्छ कामी (१६%),  क्षेरी 
(११%) ब्राह्मण (९%),  दमाई/िोिी (४.२%),  कुमाि(२.४%) आठद रहेका छन ्। अपपसङ्खख्र्क वगिमा 
कुमाि (२.४%), छन्त्र्ाि(१.२%) र थकािी (०.२%) रहेका छन ्त्र्सै गरी कुि ३०९०६ जनसङ्खख्र्ामा 
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५६.०२% मषहिा रहेका छन ्। ६० वर्ि मार्थका ९.५% रहेका छन ्। त्र्सै गरी ८७३ (२.८२%) अपािता 
भएका व्र्स्िहरू छन ्जसमध्रे् १७२ (१९.७%) िे मार अपािता पररचर् पर प्राप्त गरेका छन ्। मार्सक 
पाररवाररक आम्दानी रु १०, ००० भन्दा कम रहेका र्र पररवार ५२ प्रर्तशत रहेका छन ्। कुि ६२२८ 
र्र पररवार मध्रे् ११६ (१.८६%) र्र पररवार सकुुम्बासी रहेका छन ् । पररवार षवषहन तथा श्रर्मक 
बािबार्िकाको सङ्खख्र्ा १८५ रहेको छ ।१८ वर्ि मरु्नका षववाषहत र्वुार्वुतीको सङ्खख्र्ा २६०७ रहेको छ 
। बर्िगाि गाउँपार्िका र्भरका पाँच वर्ि भन्दा मार्थका कुि ७४८२ (७१.२२%) व्र्स्िहरू साक्षर रहेका 
र्थए । 

मषहिाको साक्षरता सबै विामा र समथत गाउँपार्िकामै मषहिाको साक्षरता परुुर्को तिुनामा र्नकै 
कम छ । जर्त जर्त शैस्क्षक थतर बिदै जान्छ,  मषहिाको षहथसा र्नकै कम हुँदै जान्छ । मषहिा षहंसाको 
ररपोटेि केस २६१ मध्रे् झण्िै आिी (४९.४२%) िे सौताका कारण षहंसा भोगेका र्थए (बर्िगाि 
गाउँपार्िकाको वथतगुत षववरण, २०७५) । बर्िगाि गाउँपार्िकामा आफ्नै षवस्शष्ठ सामास्जक संरचना र 
सम्बन्ि रहेका छन ्। र्स गा. पा. मा रहेका सामास्जक समावेशीकरणका षहसाविे िस्क्षत क्षेर,  वगि र 
समदुार्को पषहचान भइसकेको छ। िस्क्षत समदुार्को रूपमा दर्ित तथा षवपन्न वगि प्रमखु रहेका छन ्। 
अर्भर्ानात्मक षवकासका रूपमा प्राथर्मकता ठदई मषहिा उपर हनुे भेदभाव षवरुिका अर्भर्ानबाट केही उपिस्धि 
प्राप्त भएको छ । तर पर्न अपेक्षाकृत उपिस्धिकािार्ग र्ो र्ोजनामा िैषिकता र समावेशीकरणिाई समावेश 
गररएको हो ।  

सवि पक्षहरू 

 समाज र्नमािणकािार्ग मषहिा,  परुुर्,  बािबार्िका,  दर्ित,  अपाि सबैको चासो र समान सहभार्गता 
भएको। 

 छुवाछुत र भेदभावको अवथथा न्रू्नीकरण गने प्रर्ास भएको । 

 सामास्जक सषहष्णतुाको षवकास हुँदै आएको । 

 िैर्गंक षहंसाको अन्त्र्मा जोि ठदइएको । 

 समाजमा र्मिेर बथने व्र्वहारको षवकास भएको । 

 मैरीपूणि वातावरण बनाउन सहज भएको । 

 समाजमा सबै िैषिक समानतामा चासो र्िदै अगार्ि बषिरहेको । 

 सबै विामा सबै जातजार्तहरूमा समावेशीकरण सहभार्गता िाग ुहुदैँ आएको । 

 समाजसेवी,  बषुिस्जवी,  स्शक्षक र कमिचारी थवैस्च्छक रूपमा काम गदै आएको । 

कमजोरी पक्षहरू 

 समाजमा जाँिरक्सी िगार्तका षवकृर्तहरू अझै कार्म रहेको । 

 प्राप्त स्रोत र सािनको समसु्चत प्रर्ोग तथा पररचािन अपेक्षाकृत नभएको । 

 समावेशीकरणमा सबैिाई समेट्न नसषकएको । 

 िैषिक समानता सम्बन्िी व्र्स्िगत तथा संथथागत त्र्ाङ्कहरूको अभाव रहेको । 
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 उपिधि त्र्ाङ्कहरूमा एकरूपता नभएकािे षवश्लरे्णमा कठठनाइ परेको । 

 र्छटफुट समाजमा अझै जातीर् छुवाछुत र भेदभाव रहेको । 

 िैषिक समानता तथा समावेशीकरणको नीर्त र कार्िक्रममा सबै समदुार् अझै अपेक्षाकृत रूपमा समावेश 
हनु नसकेको । 

 अन्िषवश्वास केही मारामा अझै षवद्यमान रही आएको । 

 िैषिक तथा समावेशी काननुी पक्षको ज्ञान र सही प्रर्ोगमा कमी रहेको । 

 कर्तपर् समदुार् र मषहिा परुुर् समान अर्िकारको ज्ञान र व्र्वहार नभएको। 

 र्ोजनाको तजुिमा तथा कार्ािन्वर्नमा षवपन्न समदुार्को सहभार्गतामा कमी रहेको ।  

 षवकासको मिु प्रवाहमा िस्क्षत समदुार् (र्स क्षेरमा मूितः मषहिा,  दर्ित,  षवपन्न वगि) को अथिपूणि 
सहभार्गतामा कमी रहेको ।  

 समावेशीकरणकािार्ग खण्िीकृत त्र्ाङ्क नहन ु। 

 त्र्ाङ्कको अभावमा सीमान्तीकृत समूहहरूको थपि पषहचान नसक्न ु र उि समदुार्को सेवा तथा 
नीर्तगत र्नणिर्मा प्राथर्मकता पाउन नसक्न ु। 

 मषहिा तथा वञ्चीतीकरणमा परेका समूहको सहभार्गता प्रार्ः औपचाररक प्रर्तर्नर्ित्वमा मार सीर्मत 
रहन ु। 

 दर्ित,  िोपोन्मखु तथा जनजार्त मषहिाहरूको सामास्जक,  आर्थिक,  राजनीर्तक,  शैस्क्षक एवम ्वैर्स्िक 
थथर्त कमजोर रहन ु।  

अवसरहरू 

 िैससास सम्बन्िी सथुपि संवैिार्नक व्र्वथथा,  नीर्त तथा रणनीर्त तर्ार हनु ु। 

 िैषिक षहंसा अन्त्र् तथा िैषिक सशिीकरण सम्बन्िी राषिर् रणनीर्त तथा कार्िर्ोजना (२०६९–
७४) कार्िथथिमा हनुे र्ौनजन्र् व्र्वहार (र्नवारण) ऐन,  २०७१ कार्ािन्वर्नमा हनु ु। 

 िैषिक षहंसा र्नवारण कोर् र एकि मषहिा सरुक्षा कोर्को थथापना तथा सञ्चािनमा हनु ु। 

 िैषिक षहंसा अन्त्र् सम्बन्िी रणनीर्त (२०७५–७९) तर् हनु ु। 

 ठदगो षवकासको पाँचौं िक्ष्र्मा र्स षवर्र् समेषटन ु। 

 मौर्िक संथकृर्तको माध्र्मबाट आन्तररक तथा वाह्य पर्िटकहरू आकर्िण गरी मौर्िकता प्रचार गनि 
सषकने । 

 सबै समूहहरू षवकासकािार्ग समावेशी प्रर्तर्नर्ित्वको षवकास हनुे । 

 भेदभावमा कमी हनु े। 

 बोिीचािीको भार्ामा एकरूपकता हनुे । 

चनुौतीहरू 

 मषहिा तथा वस्ञ्चतीकरणमा परेका सीमान्तीकृत समूहको राज्र् संरचनामा प्रर्तर्नर्ित्व बिाउन ु। 

 जातीर् र वगीर् षवभेद अन्त्र् गनुि । 

 िैषिक षहंसा तथा र्रेि षहंसा अन्त्र् गनुि । 

 षवपन्न,  सीमान्तीकृत मषहिाहरूको आर्थिक अवथथामा सिुार पर्ाउन ु।  
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 बािबार्िका तथा षकशोर षकशोरीहरूको आिारभतू अर्िकार उपभोग गनि सक्ने वातावरण र्सजिना गनुि 
तथा अपािता प्रर्तको सामास्जक दृषिकोणमा पररवतिन पर्ाउन ु। 

 सामास्जक,  आर्थिक र राजनीर्तक क्षेरमा व्र्ाप्त िैषिकता सम्बन्िी नकारात्मक सोचको अन्त्र् गनुि । 

 िैषिक संवेदनशीि र िैषिक उत्तरदार्ी सोचिाई व्र्वहारमा उतानुि । 

 राज्र् संर्न्रहरूमा िैषिक परीक्षण,  िैससास षवश्लरे्ण,  अनगुमन र मूपर्ाङ्कनको प्रणािीिाई संथथागत 
गनुि । 

 िैषिक बजेट प्रणािीको अविम्वन गनुि । 

 िैससासको दृषिकोणिाई मूिप्रवाहीकरण गने सोच,  ज्ञान र दक्षता भएका जनशस्िको व्र्वथथापन 
गनुि। 

 षवकृर्त र षवसंगर्त षवद्यमान रहन ु। 

 िैषिक समानता र समावेशीकरणको कार्िक्रम बथतीथतरसम्म परु् र्ाउन नसक्न ु। 

 अन्िषवश्वास,  जार्तगत संकुस्चतता र्नमूिि नहनु ु। 

 काननुिाई अक्षरशः पािना गनि नसक्न ु। 

५.३ दीर्िकािीन सोच,  िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीर्िकािीन सोच 

"िैषिक समता र सामास्जक समावेशीकरणकािार्ग न्र्ार्पूणि समाज" 

िक्ष्र् 

मषहिा तथा वस्ञ्चतीकरणमा परेका समूहको अथिपूणि सहभार्गता,  आर्थिक समानता,  समषृि,  सामास्जक 
न्र्ार् र सामास्जक सरुक्षा कार्म भई िैषिक एवम ्सामास्जक षवभेदको अन्त्र् भएको हनुे । 

उद्दशे्र् 

1. िैषिक समता,  सशिीकरण तथा सामास्जक समावेशीकरण प्रणािी,  संरचनाको थथापना तथा षवथतार 
गनुि। 

2. वस्ञ्चतीकरणमा परेका मषहिाहरूको सशिीकरण तथा अथिपूणि सहभार्गता सरु्नस्श्चत गनुि र मषहिािे 
भोग्न ुपरेका दवु्र्िवहार,  भेदभाव र षहंसाको अन्त्र् गनुि । 

3. बािबार्िका तथा षकशोर षकशोरीहरूिे भोग्न परेका दवु्र्िवहार,  भेदभाव र षहंसाको अन्त्र् गनुि । 

4. षवपन्न,  ज्रे्ष्ठ नागररक,  जोस्खममा परेका,  अपािता भएका व्र्स्ि,  एकि मषहिा,  िैषिक तथा र्ौर्नक 
अपपसङ्खख्र्क,  दर्ित,  िोपोन्मखु र सीमान्तीकृत जातजार्तसम्म प्रभावकारी रूपमा सामास्जक सरुक्षा 
परु् र्ाउन ु। 

5. िैससासको परीक्षण गनुि । 

 

५.४ रणनीर्तहरू तथा कार्िनीर्तहरू 

तार्िका 27: िैससासका रणनीर्त तथा कार्िनीर्तहरू 
रणनीर्त कार्िनीर्त 
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उद्दशे्र् १: िैषिक समता,  सशिीकरण तथा सामास्जक समावेशीकरण प्रणािी,  संरचनाको थथापना तथा षवथतार गनुि। 
5.१.१: िैससास कार्िषवर्ि र 
संर्न्रको थथापना गरी षक्रर्ाशीि 
बनाउन े। 

1. िैससास सम्बन्िी कार्िषवर्ि तथा संर्न्र थथापना गररनेछ ।  

2. िैससास सम्बन्िी अर्भिेख व्र्वथथापनका गररनेछ । 

3. िैससासका सूचकहरू तर्ार गरी अनगुमन तथा मूपर्ाङ्कन प्रणािीिाई प्रभावकारी 
बनाइनेछ । 

4. समावेशी तथा िैषिक समानता मूिक सामास्जक षवकासकािार्ग थवरं्सेवकहरू 
पररचािन गररनेछ । 

5. शासन प्रणािीको सबै तह र प्रषक्रर्ामा वस्ञ्चतीकरणमा परेका समदुार्को 
प्रर्तर्नर्ित्व सरु्नस्श्चत गररनेछ । 

6. िस्क्षत समदुार्हरूको सामास्जक तथा आर्थिक उत्थानकािार्ग षवर्भन्न सरकारी,  
र्नजी एवम ्गैरसरकारी क्षेरबाट कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

7. खाद्य सरुक्षा,  थवाथ्र्,  स्शक्षा जथता आिारभतू सेवा र उपिधि स्रोत सािनमा 
िस्क्षत समदुार्को पहुँच बिाउनकािार्ग आवश्र्क नीर्तगत र संरचनागत सिुार 
गररनेछ । 

8. िस्क्षत समदुार्हरूको सशिीकरण तथा सामास्जक सरुक्षाकािार्ग क्षमता 
अर्भवषृि,  रोजगारी तथा चेतनामूिक कार्िक्रमहरू अर्भर्ानकै रूपमा सञ्चािन 
गररनेछ । 

9. िस्क्षत वगि सम्बन्िी र्ोजना तजुिमा,  कार्ािन्वर्न,  सेवा सषुविा,  अनगुमनमा ती 
वगिको अथिपूणि सहभार्गता सरु्नस्श्चत गररनेछ । 

उद्दशे्र् २: वस्ञ्चतीकरणमा परेका मषहिाहरूको सशिीकरण तथा अथिपूणि सहभार्गता सरु्नस्श्चत गनुि र मषहिािे भोग्न ु
परेका दवु्र्िवहार,  भेदभाव र षहंसाको अन्त्र् गनुि । 
5.२.१: मषहिाहरूको 
सशिीकरण र समावेशीकरणमा 
जोि ठदन े। 

1. मषहिाहरूको आर्थिक,  सामास्जक,  राजनीर्तक सशिीकरण र अथिपूणि सहभार्गता 
बिाउँदै िर्गनेछ । 

2. िैषिक षहंसाको अन्त्र्कािार्ग िैषिक षहंसा न्रू्नीकरण कोर्को थथापना र 
सञ्चािन गररनेछ । 

3. मानव बेचषवखन तथा िैषिक षहंसाबाट प्रभाषवतहरूको संरक्षण र 
पनुथथािपनाकािार्ग पनुथथािपना केन्रहरूको थथापना र सञ्चािन गररनेछ। 

4. सहर्ोगको आवश्र्कता भएका एकि मषहिाको जीषवकोपाजिनकािार्ग सहर्ोग 
गररनेछ । 

5. जिीबटुी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार सम्बन्िी उद्यमहरू प्रवििन तथा उत्पाठदत 
वथतहुरूिाई बजार सम्म परु् र्ाउन मषहिा,  उस्त्पर्ित समूहहरूिाई प्राथर्मकता 
ठदई आवश्र्क कार्िक्रमहरू सञ्चािन गररनेछ । 

उद्दशे्र् ३: बािबार्िका तथा षकशोर षकशोरीहरूिे भोग्न परेका दवु्र्िवहार,  भेदभाव र षहंसाको अन्त्र् गने  
5.३.१: बािबार्िकाको संरक्षण 
गने र साविजर्नक र्नकार्िाई 
बािमैरी बनाउने। 

1. बाि श्रर्मक र सिक बािबार्िकाहरूको उिार र संरक्षणकोिार्ग आवश्र्क 
नीर्तगत र कार्िक्रमगत व्र्वथथा गररनेछ । 
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2. साना बािबार्िका तथा षकशोर षकशोरीहरूमार्थ हनु ेदवु्र्िवहार,  षहंसा र भेदभाव 
अन्त्र्कोिार्ग समदुार्,  षवद्यािर्,  र्नजी क्षेर,  सञ्चार जगत र बािअर्िकारका 
क्षेरमा षक्रर्ाशीि संथथाहरूसँग सहकार्ि गररनेछ । 

3. काननुी षववादमा परेका बािबार्िकाको संरक्षण र वाि सिुार गहृको व्र्वथथा 
िगार्त आवश्र्क व्र्वथथा र्मिाइनेछ । 

4. र्स गाउँपार्िकािाई नै बािमैरी बनाउने आवश्र्क कार्िक्रमको व्र्वथथा 
गररनेछ । 

5. बािश्रम गाउँपार्िका र्ोर्णा गरी वैकस्पपक जीषवकोपाजिन सिुार कार्िक्रम 
कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

उद्दशे्र् ४: ज्रे्ष्ठ नागररक,  अपािता भएका व्र्स्ि,  िैषिक तथा र्ौर्नक अपपसङ्खख्र्क,  दर्ित,  षवपन्न,  जोस्खममा परेका 
िोपोन्मखु र सीमान्तीकृत जातजार्तसम्म प्रभावकारी रूपमा सामास्जक सरुक्षा परु् र्ाउन ु।  
5.४.१: ज्रे्ष्ठ नागररकहरूको 
सम्मान र संरक्षण गने। 

1. ज्रे्ष्ठ नागररकहरूको संरक्षण सम्बन्िी षवद्यमान काननुहरूको पािना गने 
व्र्वथथा गररनेछ । 

2. षहंसा,  दवु्र्वहार र भेदभावमा परेका मानर्सक तनावमा रहेका,  परेका,  अशि,  

पररवारषवहीन र षवपन्न ज्रे्ष्ठ नागररकहरूको संरक्षणकािार्ग ठदवा सेवा केन्र 
र बिृाश्रमहरू माफि त सेवा प्रदान गनि आवश्र्क व्र्वथथा गररनेछ । 

3. ज्रे्ष्ठ नागररकहरूको अनभुव,  सीप र ज्ञानिाई षवकास र्नमािणमा उपर्ोग गने 
नीर्त र्िइनेछ । 

5.४.२: अपािता भएका 
नागररकहरूको संरक्षण र 
सशिीकरण गने। 

1. आिारभतू स्शक्षा,  थवाथ्र् सेवा,  आर्–आजिन र राज्र्िे ठदन े अन्र् सेवा 
सषुविाहरूमा अपािता भएका नागररकहरूको पहुँच सरु्नस्श्चत गररनेछ । 

2. षवकासमा अपािता भएका नागररकहरूको सहभार्गता बिाउँदै िर्गनेछ । 

3. अपाि नागररकहरूको सशिीकरणकािार्ग आवश्र्क कार्िक्रमको व्र्वथथा 
गररनेछ ।  

5.४.३: र्ौर्नक 
अपपसङ्खख्र्कहरूको अर्िकार 
सरु्नस्श्चत गने । 

1. र्ौर्नक अपपसङ्खख्र्कहरू मार्थ हनुे षहंसा,  दवु्र्िवहार र सामास्जक भेदभाव 
अन्त्र्कािार्ग नागररक संथथा,  सञ्चार जगत तथा सरोकारवािा अन्र् 
संथथाहरूसँग सहकार्ि गररनेछ । 

2. आिारभ ूस्शक्षा,  थवाथ्र् सेवा,  आर्आजिन र राज्र्िे ठदने अन्र् सेवा सषुविाहरूमा 
र्ौर्नक अपपसङ्खख्र्कहरूको पहुँच सरु्नस्श्चत गररनेछ । 

5.४.४: दर्ित समदुार्को 
सशिीकरण र षवकास गने । 

1. दर्ित समदुार्को आर्थिक,  सामास्जक र राजनीर्तक सशिीकरणका 
कार्िक्रमहरू सञ्चािन गररनेछ । 

2. परम्परागत सीप तथा ज्ञानहरूिाई आिरु्नकीकरण र व्र्ावसार्ीकरण गनि 
आवश्र्क पने बीउ पुजँी,  तार्िम तथा प्रषवर्िको व्र्वथथा गररनेछ । 

3. जातीर् भेदभाव अन्त्र्कािार्ग नागररक समाज,  गैर सरकारी संर्संथथा र 
गाउँपार्िकामा सषक्रर् रहेका सरोकारवािा र्नकार्हरूसँग सहकार्ि गररनेछ । 

4. समदुार्को षवकासमा दर्ित समदार्को अथिपूणि सहभार्गतािाई संथथागत 
गररनेछ । 

5. छुवाछुत मिु गाउँपार्िका र्ोर्णा गररनेछ । 
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6. एक टोि एक उत्पादन,  एक र्र एक रोजगार,  टोि टोिमा सहकारी र्र 
र्रमा रोजगारी,  एक गाउँ एक पथुतकािर्,  एक खेिकुद मैदान,  एक षवद्यािर् 
कार्िक्रम माफि त दर्ित जार्त उत्थान तथा गररब र्रिरुी सहर्ोग कार्िक्रम 
कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

5.४.५: षवपन्न वगिको 
सशिीकरण र षवकास गने । 

1. गा.पा.र्भर हरेक प्रकारका षवकास–र्नमािण तथा र्ोजनाहरू तजुिमा गदाि षवपन्न 
वगि िस्क्षत काननुहरूको पािना गने व्र्वथथा गररनेछ । 

2. षवपन्न वगिको आर्थिक,  सामास्जक र राजनीर्तक सशिीकरणको कार्िक्रहरू 
सञ्चािन गररनेछ । 

3. आिारभतू स्शक्षा,  थवाथ्र् सेवा,  आर्आजिन र राज्र्िे ठदन ेअन्र् हरेक सेवा–
सषुविाहरूमा षवपन्न र सीमान्तीकृत समदुार्को पहुँच सरु्नस्श्चत गररनेछ । 

4. षवपन्न वगि िस्क्षत कार्िक्रम र आर्ोजनाहरूको पषहचान,  र्ोजना तजुिमा र 
कार्ान्वर्नमा षवपन्न वगिका सहभार्गतािाई सरु्नस्श्चत गररनेछ । 

5. षवपन्न समदुार्हरूको पषहचान तथा पररचर्पर षवतरण गने नीर्त र्िईि छनौट 
गररएका थथानहरूमा आर्थिक षवकासका िस्क्षत कार्िक्रमहरू सञ्चािन गररनेछ 
। 

5.४.६: िोपोन्मखु र 
सीमान्तीकृत समदुार्को 
सशिीकरण षवकास गने । 

1. िोपोन्मखु र सीमान्तीकृत समदुार्को संरक्षण सम्बन्िी काननुहरूको पािना 
गने सम्बन्िी व्र्वथथा गररनेछ । 

2. िोपोन्मखु र सीमान्तीकृत समदुार्को आर्थिक, सामास्जक र राजनीर्तक 
सशिीकरणको षवकास गने कार्िक्रमहरू सञ्चािन गररनेछ । 

3. आिारभतू स्शक्षा,  थवाथ्र् सेवा,  आर् आजिन र राज्र्िे ठदने अन्र् सेवा 
सषुविाहरूमा षवपन्न र सीमान्तीकृत समदुार्को पहुँच सरु्नस्श्चत गररनेछ । 

4. िोपोन्मखु र सीमान्तीकृत समदार् िस्क्षत कार्िक्रम र आर्ोजनाहरूको पषहचान,  

र्ोजना तजुिमा र कार्ािन्वर्नमा उनीहरूको सहभार्गतािाई सरु्नस्श्चत गररनेछ । 

5. सञ्चार माध्र्महरूिाई िोपोन्मखु समूहको भार्ा, संथकृर्तहरू संरक्षणमा प्रोत्साहन 
गररनेछ । 

6. परम्परागत पेसा (नाँचगान,  हथतकिा,  स्शकार खेपन ेआठद) को सम्मान गदै ती 
पेसाहरूको षवकास,  संरक्षण र सम्वििनकोिार्ग षवशेर् नीर्त बनाई आर्थिक तथा 
प्राषवर्िक सहर्ोग उपिधि गराईनेछ । 

7. भार्ा,  संथकृर्त तथा सम्पदाहरूको अध्र्र्न अनसुन्िान,  संरक्षण र सम्वििनका 
र्नस्म्त संथथागत व्र्वथथा गररनेछ । 

उद्दशे्र् ५: िैससासको परीक्षण गनुि । 
5.५.१: िैससास परीक्षण गनुि । 1. र्ोजना,  बजेट र प्राप्त उपिस्धिहरूको िैससास परीक्षण गने व्र्वथथा र्मिाइनेछ 

। 

2. गा.पा.िे तर्ार गने नीर्त तथा कार्िषवर्ि िैससासमैरी बनाइनेछ । 

3. गा.पा. र्भर र्नमािण गररएका पूवाििार र संरचना मषहिा,  बािबार्िका, अपाि र 
ज्रे्ष्ठ नागररकमैरी भए नभएको परीक्षण गने व्र्वथथा र्मिाइनेछ । 
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4. मषहिा,  दर्ित,  ज्रे्ष्ठ नागररक,  अपािता भएका नागररक,  र्ौर्नक अपपसङ्खख्र्क,  

बािबार्िका,  षवपन्न वगि,  िोपोस्न्मखु र सीमान्तीकृत समदुार् सम्बन्िी खण्िीकृत 
त्र्ाङ्क र प्रर्तवेदन तर्ार गने व्र्वथथा र्मिाइनेछ । 

५.५ प्रमखु कार्िक्रमहरू 

1. िैससास सम्बन्िी कार्िषवर्ि र्नमािण गररनेछ ।  

2. िैससास सम्बन्िी त्र्ाङ्क व्र्वथथापन र प्रर्तवेदन तर्ार गररनेछ । 

3. आवश्र्कतामा परेका बािबार्िकाको संरक्षण र वाि सिुार गहृको व्र्वथथा गररनछे । 

4. मानव बेचर्बखन तथा िैषिक षहंसाबाट प्रभाषवतहरूको संरक्षण र पनुिथथापनाकािार्ग पनुथथािपना 
केन्रहरूको,  थथापना र सञ्चािन गररनछे ।  

5. िस्क्षत वगिको थवरोजगार तथा उद्यमशीिता षवकास गररनेछ । 

6. षवकासमा ज्रे्ष्ठ नागररक,  मषहिा,  अपािता भएका नागररक,  दर्ित,  षवपन्न वगि,  िोपोन्मखु र सीमान्तीकृत 
समदुार्को सहभार्गता गराइनेछ ।  

7. छुवाछुतमिु गाउँपार्िका र्ोर्णा गररनेछ । 

8. िैससास परीक्षण प्रणािीको षवकास गररनेछ । 

9. समावेशी तथा िैषिक समानता मूिक सामास्जक षवकासकािार्ग थवरं्सेवकहरू पररचािन गररनेछ । 

10. दर्ित तथा गररब र्रिरुी सहर्ोग कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

11. षवपन्न,  असहार् तथा अपाि सहर्ोग सरुक्षा कोर्को थथापना गररनेछ । 

५.६ अपेस्क्षत उपिस्धि 

 िैससास उत्तरदार्ी कार्िषवर्िहरू र्नमािण तथा कार्ािन्वर्न प्रणािी तथा पिर्तको षवथतार हनुेछ । 

 अनगुमनका कारण िस्क्षत समूहको आर्थिक,  सामास्जक,  थवाथ्र्,  स्शक्षाको सूचकाङ्कमा प्रगर्त हनुेछ । 

 िैषिक षहंसापीर्ितहरूको उस्चत संरक्षण तथा सेवाको व्र्वथथा हनुेछ ।  

 गा.पा.को राजनीर्तक र्नर्सु्िका साविजर्नक पदमा कस्म्तमा एक र्तहाइ मषहिा प्रर्तर्नर्ित्व हनुेछ । 

 िैषिक समानता तथा मषहिा एवम ्बार्िकाहरूको सशिीकरणका साथै जोस्खम अवथथाका बािबार्िका 
अपाि तथा ज्रे्ष्ठ नागररकहरूको उस्चत संरक्षण हनुेछ । 

 सामास्जक सरुक्षाका सेवाग्राहीहरूको एकीकृत अर्भिेखीकरणको व्र्वथथा भएको हनुेछ ।  

 मषहिा,  दर्ित र षवपन्न समदुार्का वगिको सामास्जक तथा सामदुाषर्क षवकासमा सम्मानपूणि तथा 
न्र्ार्ोस्चत पहुँच र सहभार्गता हनुछे ।  

 समदुार्को सशिीकरण र चेतना अर्भवृषि सम्बन्िी कार्िक्रमहरू कार्ािन्वर्न हनुछे ।छुवाछुतको पूणि 
रूपमा अन्त्र् भई सामास्जक सद्भाव कार्म हनुछे ।  

 समाजमा व्र्ाप्त षवर्भन्न षकर्समका षहंसाहरूको अन्त्र् भई शास्न्त सरुक्षा र मानव अर्िकारको अवथथा 
मजबतु हनुछे ।  

 षवकासमा ज्रे्ष्ठ नागररक,  मषहिा,  अपािता भएका नागररक,  दर्ित,  षवपन्न वगि,  िोपोन्मखु र सीमान्तीकृत 
समदुार्को सहभार्गता हनुछे । 
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पररच्छेद तीन: पूवाििार षवकास 
खण्ि एकः सिक तथा पिु 

1.१ पषृ्ठभरू्म 

भौर्तक पूवाििार आर्थिक षवकास एवम ्सामास्जक समषृिका आिारहरू हनु ्जसमा सिक र्तार्ात तथा 
पिुको सबैभन्दा महत्त्वपूणि र्ोगदान रहन्छ । र्स गाउँपार्िकािे र्स क्षेरको षवकासको उद्दशे्र् गणुथतरीर् 
पूवाििारको षवकास गरी समषृिको आिार तर्ार गनुि भने्न र्नििारण गरेको छ । बर्िगाि गाउँपार्िकािे पूवाििार 
षवकासमा समावेशी,  वातावरणमैरी,  गणुथतरीर् पूवाििार भने्न अर्भर्ानका साथ कार्िक्रम अगार्ि बिाउनेछ। 
गण्िकी प्रदेशका ८५ थथानीर् तहमध्रे् ५८ वटा गाउँपार्िकाहरूमा प्रदेशका ३९ प्रर्तशत जनसङ्खख्र्ा बसोबास 
गदिछन ्। शहरी क्षेरवाट ग्रामीण क्षेरतफि  स्रोतहरू प्रवाह हनुकुो सट्टा ग्रामीण क्षेरवाट सहरतफि  स्रोतहरूको 
प्रवाह हुँदै गएकोिे ग्रामीण क्षेर उजाि बन्दै जान थािेको छ । र्सथि,  ग्रामीण पररवेशको जीवनशैिी संरक्षण 
गदै ग्रामीण पूवाििार र्नमािण गने र ठदगो आर् तथा रोजगारीका अवसरहरू र्सजिना गनि सके गररबी र्नवारण गनि 
र नागररकको जीवनथतर उकाथन नेपाि सरकार र थथानीर् तहसँग समन्वर् गदै र्ोजनाबि ग्रामीण षवकासको 
कार्ििाई अगार्ि बिाउन आवश्र्क छ (गण्िकी प्रदेशको आवर्िक र्ोजना २०७६) । 

पूवाििारको षवकासमा थथानीर् र्नकार्िाई स्जम्मेवार बनाउने गरी थथानीर् सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ 
िे ठदएको भरू्मका नेततृ्त्वदार्ी रहँदै आएको छ । थथानीर् तहमा आवश्र्क पूवाििार र्नमािण तथा ममित 
सम्भारमा सहजीकरण गनि थथानीर् पूवाििार षवकास,  फोहरमैिा व्र्वथथापन तथा सामास्जक पूवाििारिाई थथानीर् 
पूवाििारका रूपमा पररभाषर्त गरेको छ । पूवाििार र्नमािणकािार्ग थथानीर् र्नकार्िाई प्रदेश एवम ् संर्ीर् 
सरकारकारबाट समेत अर्थिक एवम ्प्राषवर्िक सहर्ोग परु् र्ाउने व्र्वथथा गररएको छ । 

सिक षवकास नै षवकासको मखु्र् आिार थतम्भको रूपमा रहेको हनु्छ । र्सको षवकासिे प्रत्र्क्ष 
एवम ्अप्रत्र्क्ष रूपमा षवर्भन्न पक्षसँग जोर्िएर उत्पादकत्व बषृि गनि,  थवाथ्र् र स्शक्षा सेवामा पहुँच उपिव्ि 
गराउदै रोजगारी र्सजिना गनि,  गररबी न्रू्नीकरण गनि र समग्र सामास्जक र आर्थिक षवकासमा टेवा परु् र्ाउन 
उपिेखनीर् र्ोगदान गदिछ । १० वटा विाहरू रहेको बर्िगाि गाउँपार्िका वतिमान आकँिा अनसुार र्ातार्ात 
षवकासको दृषििे पछार्ि परेको देखाएको छ।हाि मध्र्-पहािी राजमागि कररब ७ र ८ षक.र्म. कािोपरे पक्की 
षपच भएको सिक र केही ग्राभेि सिक बाहेक र्नर्र्मत रूपिे १२ मषहना भरर चपन ेसिक नभएको अवथथा 
छ । त्र्सरी नै बाग्िङु स्जपिािाई पिुहरूको स्जपिा भनेर स्चर्नन्छ जसमा बर्िगाि पर्न प्रशथत खोिानािाहरू 
भएकोिे िेरै झोििु ेपिुहरू र मोटरेवि पिुहरू षवद्यमान रहेका छन ्। केन्रदेस्ख थथानीर् तहसम्म तर्ार 
गररने आवर्िक र्ोजनामा पूवाििार षवकास अन्तगित सिक र्ातार्ात एवम ्पिु र्नमािणिाई उच्च प्राथार्मकतामा 
रास्खएको पाइन्छ । 

1.१.१ र्ोजना तजुिमाका आिार तथा सीर्मतताहरू 

 बर्िगाि गाउँपार्िकाको,  वथतगुत षववरण २०७५ र गाउँपार्िकाबाट उपिधि सूचनाहरूको षवश्लरे्ण 
गररएको । 
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 आवर्िक र्ोजना गण्िकी प्रदेश २०७६ । 

 पन्रौं र्ोजनामा उपिेस्खत कृषर् षवकासका सोच,  िक्ष्र्,  उद्देश्र्,  रणनीर्त तथा कार्िनीर्तहरू । 

 गाउँपार्िकामा सबै विाहरूका प्रर्तर्नर्िहरू र सरोकारवािाहरूसँग सञ्चािन गररएका अन्तरषक्रर्ाबाट 
प्राप्त षवर्हरूिाई सकु्ष्म षवश्लरे्ण गररएको । 

 थथानीर् सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ । 

 गण्िकी प्रदेश,  राषिर् र्ोजना आर्ोग तथा भौर्तक पूवाििार तथा र्ातार्ात व्र्वथथा मन्रािर्,  शहरी 
षवकास मन्रािर्,  संर्ीर् मार्मिा तथा सामान्र् प्रसासन मन्रािर्बाट जारी गरेको षवकास र्ोजना 
तजुिमा र्नदेस्शका पनुराविोकन गररएको । 

 बाग्िङु स्जपिाबाट उपिधि भएका आवर्िक स्जपिा षवकास र्ोजनाको पनुराविोकन गररएको एवम ्
बैठकहरू,  षवज्ञहरूसँगको परामशि र थथिगत भ्रमण अविोकन गररएको । 

 पूवाििार षवकास सम्बन्िी मौजदुा ऐन,  र्नर्म तथा र्नदेस्शकाहरूको षवश्लरे्ण गररएको । 

1.1.2 सीर्मतताहरू 

बर्िगाि गाउँपार्िका क्षेरको पूवाििार षवकास र्ोजना तजुिमा गदाि हािसम्म प्रकास्शत तथा उपिधि 
हनु सकेको प्रर्तवेदनहरूको आिारमा तर्ार पाररएको छ । र्स गाउँपार्िकाको पूवाििार तथा र्ातार्ात व्र्वथथा 
सम्बन्िी सूचना तथा त्र्ाङ्क अर्त कम रहेको र भएका सूचनाहरू समेत अपरुो रहेकोिे पूवाििार षवकासकािार्ग 
चाषहने िगानी र त्र्सको प्रर्तफि इत्र्ाठद बारे जानकारी षवथततृ रूपमा प्रथततु गनि कठठनाइ महससु गररएको 
छ । तर पर्न थथिगत र्नररक्षण,  षवर्भन्न तह,  र्नकार् र स्रोतहरूको षववरण षवश्लरे्ण गररएको छ । 

1.२ अद्यावर्िक स्थथर्त तथा वतिमान अवथथाको षवश्लरे्ण 

वतिमान अबथथमा बर्िगाि गाउँपार्िकाको सिकको षपछर्िएको अवथथामा रहेको छ । वतिमान 
अवथथामा मध्र्-पहािी राजमागििे र्स गाउँपार्िकािाई छोएको गएको छ फिथवरूप स्जपिा सदरमकुाम 
बाग्िङु र अन्र् थथान सम्म १२ मषहना नै आवत–जावत गनि सम्भव भएको छ । सीर्मत मारामा नै भए 
पर्न कच्ची सिकको थतरोन्नर्त गरेर ग्राभेि भएको अवथथा छ फिथवरूप वर्ि भरर नै सिकमा ससाना 
र्ातार्ातका सािनहरू र्नर्र्मत रूपमा चपन थािेका छन ्। पार्िकािे पूवाििारिाई महत्त्वपूणि थथानमा राखेर 
काम गरररहेको छ ।  

र्स गाउँपार्िकामा नगन्र् कािोपरे सिक बाहेक कृषर् तथा ग्रामीण सिक सिकहरू र्नमािण भएका 
भए पर्न ती पूवाििारको अवथथा भन ेकमसि तथा नाजकु अवथथामा रहेको छ । खवािङ्–भौखा - नेपाने-
भिामी मोटरबाटो कररब २० षक.र्म. ट्रर्ाक खोपन ेकाम भैसकेको छ । राकसे - स्जठी - र्सतदेुभार - दर्नर्ा 
सिकमा बाँकी रहेको २.५ षक.र्म. सिक ट्रर्ाक खोपन ेकाम बाँकी रहेको,   खवािङ- दगान्तिुाँिा – तागा - 
र्ससाखानी कररब ३० षक.र्म. कच्ची सिक र्नमािण भैसकेको छ । सानो ररगाहा - भोिामी - र्ससाखानी मध्रे् 
भोिामी विा कार्ििर् सम्म कररब ७ षक.र्म.,  खवािि.- पाण्िखानी - र्ससाखानी कररब १५ षक.मी,  ग्वार्िचौर 
– जिजिा - र्ससाखानी मोटरबाटो कररव २५ षक.र्म. बाटोको र्िषपआर भैसकेको छ ।  खािीचौर - छहरा-
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जिजिा - रणर्सं मोटर मोटरबाटो कररव ३० षक.र्म.,  नेतिु - र्ण्टे - रणर्सं मोटरबाटो कररव २० षक.र्म. 
र खारा- दारा -र्समाक कररव १५ षक.र्म. सिक र्नमािण भैसकेको छ । ड्डखौिार - अदवुाबारी - र्भवरटेरा -
दाग कररव ७ षक.र्म.,  जोगी बगर - वार्ादीप - जिजिा कररब १० षक.मी,  र्छसफँट - सरुकुिे मोटरबाट 
४ षक.र्म. तथा  िाँिागाउँ - थामाचौर सम्म कररब १३.५ षक.मी,  सिक र्नमािण भैसकेको छ । पोखरािाँिा– 
भेर्िखोर कररब ४ षक.र्म.,  बपर्ास जन्जारे देस्ख आरुपाटा सम्म कररब ११ षक.र्म. कच्ची सिक,  आरुपाटा 
दर्ििङ –भोट भािवुा र्भर– स्चसापानी – र्नगिपानी –आरुपाटा ररङरोि सिक कररब २२ षक.र्म. मध्रे् ११ 
षक.र्म. ट्रर्ाक खोपने काम भैसकेको छ ।  वर्िगाि विा नं. ६ भीमर्गठे्ठ– वपर्ास –दर्ििङखोिा– मौरीर्भर–
आरुपाटा–र्नगिपानी विा नं. ३, ९, र १० जोिने कररब ३० षक.र्म. सिकको र्िषपआर भइसकेको अवथथा 
छ। सिकहरूको वतिमान अवथथाबाट र्ो थपि हनु्छ षक सिकको ट्रर्ाक खोपन ेर सिकको थतरोन्नर्त गने 
कामहरू दीर्िकािसम्म र्नर्र्मत रूपिे गनपुने र खस्चििा कामहरू भएकोिे पार्िकािे समेत पषहिो प्राथर्मकतामा 
राखेको छ । 

कच्ची सिकमार भएकोिे र्हाकँो सिकको भािादर महिो छ । क्षमता भन्दा बिी र्ारहुरू बोकी 
जोस्खमर्िु र्ारा गने,  सवारी र्नर्मको बेवाथता गने र्हाकँा सवारीचािक तथा र्ार ुएवम ्सविसािारणको दैर्नकी 
बर्नरहेको देस्खन्छ । त्र्थतै र्नमािण भइसकेका सिकहरू ममित तथा संरक्षणको अभावमा जीणि देस्खन्छन ्भन े
अर्िकांश र्नमािणार्िन सिकहरू बजेट नपगुका कारण सथुत गर्तमा र्नमािण भइरहेका छन ्। र्सैगरी र्नमािण 
भएका सिकहरू पर्न ग्रामीण सिक मापदण्ि २०७१ पािना भएको देस्खदैन । हाि सिक पगेुको मखु्र् 
थथानहरूको षववरण ति तार्िकामा उपिेख गररएको छ । 

तार्िका 28: ग्रामीण सिकको मापदण्ि २०७१ 
सवारी चाप प्रर्तठदन ग्रामीण सिकको चौिाइ (र्मटर ) 

गािी गिुन ेभाग सोपिर  सोपिर जम्मा 
१०० भन्दा कम ३ ०.७५ ०.७५ ४.५ 

१०० देस्ख ४०० सम्म ३.५ ०.७५ ०.७५  ५.० 

४०० भन्दा मार्थ ५.५ ०.७५ ०.७५  ७.० 

सिकको क्षेरार्िकार (सिकको केन्रबाट)     ७.५ (दार्ाँ वाँर्ा)   १५ 

संरचना बनाउन छोड्न ुपने दरुी (सिकको केन्रबाट)  ९     १८ 

स्रोत: नपेाि ग्रामीण सिक मापदण्ि,  २०७१ 

तार्िका 29: बर्िगािको षवद्यमान सिकको अवथथा 
विा 
नं. 

थथान सिक षक.र्म. 
कािो परे र 
पक्की सिक 

ग्राभेि 
सिक 

कच्ची– ििेु 
सिक 

जम्मा 

१ खवािङ–भौखा-नेपान-ेभिामी मोटरबाटो   २० 20 
२ १.मध्र् पहािी िोकमागििे छोएर गएको पक्की 

सिक 
4   

16 
दाषक खोिा-रोषकर्ा-नन्नेपाखोिा सिक    9 
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खवािङ-क्र्ारखोप-ुदर्नर्ा-राकी सिक    4 

राकसे-स्जठी -र्सतदेुभार-दर्नर्ा सिक   3 

3 खवािङ- गिाटुन्िरा -तागा- र्ससाखानी सिक   30 

55 
सानो ररगाहा - भोिामी - र्ससाखानी मध्रे् भोिामी 
विा कार्ििर् सम्म 

  7 

ठुिो ररगा - षकटनी - र्ससाखानी सिक   3 
खवािि.- पाण्िखानी - र्ससाखानी सिक   15 

4 ग्वार्िचौर - जिजिा-र्ससाखानी मोटरबाटो कररव 
२५ षक.मी 

 25  

145 

खािीचौर - छहरा-जिजिा - रणर्सं मोटर 
मोटरबाटो  

 30  

रेमी - तापकोट - बारीगाउँ - र्सफखकि  - 
खाराखोिा मोटरबाटो  

  35 

आदमछेका - समनु्दे - पाउिे - नेराखके 
मोटरबाटो  

 20  

नेतिु - र्ण्टे - रणर्सं मोटरबाटो    20 
देउरािी-िथचौर-नेशखव ुमोटर बाटो    15 

5 न्वारा - खारा पक्की सिक    

52 

खारा- दारा -र्समाक    15 
खौिार - अदवुाबारी - र्भवरटेरा -दाग    7 
खौिारा - बार्ाठदप - जिजिा    10 
न्वारा - टारी - दागाचौर    5 
वारा - रेमी - जिजिा    10 
जोगी बगर - वार्ादीप - जिजिा    10 

6 मध्र् पहािी राजमागििे छोएको सिक 4   
14 र्छसफाँट - सरुकुिे मोटरबाटो    4 

र्छसफाँट - दारेगौँिा ररङ रोि मोटरबाटो    6 
7 मध्र्पहािी िोकमागििे भीमर्गठे देस्ख तरुतरेु  3.5   

 
र्गठे्ठ-भरे -जौर मोटरबाटो     
िाटीछहरा मोटरबाटो    
गैह्रागाउँ – छाप – सपिेखकि  मोटरबाटो    
र्ोपनी मोटरबाटो    

8 वर्िगाि विा नं. ७ बाट विा नं. ८ पदमर्भर    0.2 

39.2 
वर्िगाि विा नं. ४ र्समा देउरािीबाट दोभान 
सपिेरी  

  6 

वर्िगाि विा नं. ४ र्समा देउरािीबाट रणर्सं 
पोखरेिाँिा  

  9 



   बर्िगाि गाउँपार्िकाको प्रथम पञ्चवर्ीर् आवर्िक र्ोजना २०७७ 

147 
"कृषर् तथा पशपुािन  र पूवाििारको षवकास – बर्िगािको प्रगर्त एवम ्समषृिको र्नकास" 

 

गिकोट न.पा. र्समाना थेिाखानी– चापत    5 
पदमार्भर – दोभान सिक कररब ३ षक.मी   3 
दोभान परुानो गाउँ कररब ३ षक.र्म. सिक   3 
पोखरािाँिा – भेर्िखोर कररब ४ षक.र्म. सिक   4 
परुानोगाउँ – भेर्िखोर कररब ५ षक.र्म. सिक   5 
भेर्िखोर – चापटमा जोिने बाटो    3 
भेर्िखोर– चापट जोिने कररब ३ षक.र्म. सिक   3 
दोभान– रणर्सं सिक कररब ४ षक.र्म. सिक   4 

9 भीमर्गठे –बजिास खहरे हुँदै प्रू्ठान जाने सिक    

 

भीमर्गठे –हुँदै र्नसी जाने सिक    
बजिाँस– उपज्जा चोर हुँदै गंगरे जाने सिक    
बपिाँस जन्जारेदेस्ख आरुपाटा सम्म     
र्छपर्छपेदेस्ख उिपिचौर     
मािारानी – र्नन्नेचौर     

10 आरुपाटा दर्ििङ –भोट भािवुा र्भर– स्चसापानी 
– र्नगिपानी –आरुपाटा ररङरोि सिक वर्िगाि 

  11 

 

 विा नं. ६ भीमर्गठे्ठ– वपर्ास –दर्ििङखोिा– 
मौरीर्भर–आरुपाटा–र्नगिपानी विा नं. ३, ९, र 
१० जोिन े 

  30 

आरुपाटा – दर्ििङ-दह देउरािी मोटरबाटो    
बर्िगाि – बपर्ाँस राषकचौर –पात्िे गोवािङ– 
र्नगिपानी – गंगटे सिक 

   

दर्ििि मा.षव. – ठूिार्भर दहरे मोटरबाटो र्नमािण    
दर्ििि मा.षव. – ठूिार्भर – कन्तास्जङ्ख – खहरे 
मोटरबाटो सिक 

   

स्रोत: आवर्िक र्ोजना कार्िगोष्ठी २०७६ र थथिगत अनगुमन 

झोििुपेिु मोटरेवि पिु एवम ्पिुपिेुसा सम्बन्िी षवद्यमान षववरण 

उच्च पहािी तथा षहमािी क्षेर भएकोिे र्स गाउँपार्िकामा झोििुेपिु र पिुपिेुसाहरू िेरै छन ्। 
हाि षवद्यमान स्थथर्तको षववरण र्नम्न अनसुार छः 
तार्िका 30: झोििुपेिु र पिुपिेुसा सम्बन्िी षवद्यमान षववरण 
क्र.सं. पिुको नाम खोिाको नाम जोिने थथान र विा कैषफर्त 
1 भसुनुे र्ाट भसुनु े १– ४ विा  
2 बगर खोिा िस्धिखोिा १ –४ विा  
3 भिामी थोिका भिार् खोिा १ –३ विा  
4 कािीदह बर्िगाि २– मरु्सकोट गपुमी  
5 काँिे पिु बर्िगाि २– मरु्सकोट गपुमी  
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6 सक्र्ार आकासे पिु बर्िगाि २– मरु्सकोट गपुमी  
7 न्वारा र्ाट िस्धिखोिा २–५ विा  
8 हात्तीिुङगा र्ाट बर्िगाि २– मरु्सकोट गपुमी  
9 मौरी र्भर िस्धिखोिा २–४ विा  
10 र्ोप्टेर्ाट बर्िगाि २–गपुमी  
11 दोभान पिु दरमखोिा २– वामी गपुमी  
12 भिामी ररिार्ाट भिामी खोिा ३–ररर्ा ११ गिकोट  
13 रुसनु्िे र्ाटपिु रुसनु्िेखोिा ३–ररर्ा ११ गिकोट  
14 छेपारेर्ाट साउने खोिा ३–ररर्ा ११ गिकोट  
15 भतेु छहरा भतेुखोिा ३–३  
16 र्सररमथान सानोखोिा ३–३  
17 िाकुरीर्ाट िस्धिखोिा ३–४  
18 जर्तिखोिा पिु जर्तिखोिापिु दगान्तिुाँिा र र्ससाखानी  
19 ओख्ननेीर्ाट  ४–४  
20 समनु्रेर्ाट  ४–४  
21 बिवुार्ाट पिु बर्िगाि ५–मरु्सकोट गपुमी  
22 जोगीबगर पिु बर्िगाि ५–मरु्सकोट गपुमी  
23 खहरेखोिा पिु बर्िगाि ५–मरु्सकोट गपुमी  
24 भैसेर्ाट पिु बर्िगाि ५–मरु्सकोट गपुमी  
25 खारबजार पिु बर्िगाि ५–मरु्सकोट गपुमी  
26 आगनाबोट पिु खहरेखोिा ५– ५  
27 खोिाखेत पिु खहरेखोिा ५– ५  
28 दागखेत पिु दागखोिा ५– ५  
29 तािदाचोक पिु दागखोि ५– ५  
30 बर्िगाि पिु बर्िगािखोिा ६–मरु्सकोट गपुमी  
31 ओखरिाँिा पिु भीमखोिा ६– ७  
32 बर्िगाि पिु बर्िगािखोिा ६– ७  
33 टुनीबोट पिु भीमखोिा ६– ७  
34 रातोपहरा पिु भीमखोिा ६– ७  
35 इठदखोिा पिु इठदखोिा ६– ७  
36 ओखिाँिा पिु भीमखोिा ६– ७  
37 रनर्संहषकटेनी माषव र्ाट रनर्संहखोिा ८–८  
38 चाँचिर्ाट पिु बजेनी चाँचिखोिा ८–८  
39 पदार्भर पिु बजेनी बजेनीखोिा ८–८  
40 चापट पिु भेर्िखोर खोिा ८–८  
41 दोभानर्ाट पिु दोभानखोिा ८–८  
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42 देउतीर्ाट पिु फोस्रो खोिा ८–८  
43 फोस्रोर्ाट पिु फोस्रो खोिा ८–८  
44 सार्िङ्खेर्ाट पिु फोस्रो खोिा ८–८  
45 भेर्िखोर र्ाट पिु पषहिो भेर्िखोर खोिा ८–८  
46 भेर्िखोर र्ाट पिु दोस्रो भेर्िखोर खोिा ८–८  
47 रनर्संह र्ाट पिु रनर्संह खोिा ८–८  
48 कप्चनेर्ाट पिु रनर्संह खोिा ८–८  
49 पात्िेर्ाट पिु रनर्संह खोिा ८–८  
50 र्र्ाङखोिा पिु र्र्ाङखोिा ८–८  
51 तीनर्ारे पिु भेिीखोिा ८–८  
52 दर्ििङर्ाट पिु दर्ििङ खोिा ९–९  
53 मजवुार्ाट पिु दर्ििङ खोिा ९–९  
54 कार्िमाटी पिु कुत खोिा ९–९  
55 आरुपाटार्ाट पिु कार्िरहखोिा १०–१०  
56 र्ोरुकार्ाट पिु र्ोरुकाखोिा १०–१०  

स्रोतः बर्िगाि गाउँपार्िका,  वथतगुत षववरण,  २०७५ 

तार्िका 31: विागत रूपमा रहेका पक्की मोटरेवि पिुहरू 
विा नं. पिुको र्ाट खोिा रथथान  जोिने थथान कैषफर्त 

१ र्गररिदी पिु दरमखोिा खवािङ – ररर्ा  

२ कािीरह पिु बर्िगाि खवािङ – मरु्सकोट  

२ रक्से पिु बर्िगाि क्षेरे,  राक्से – पाँदीअमराइ  

५ िधदीखोिा पिु िधदीखोिा न्वारा – सक्न्र्र   

५ खहरेओिा पिु खहरे ग्वार्िचौर  

५ दाँगखोिा पिु दाँगखोिा ग्वार्िचौर  

६ र्िमर्ाट खोिा पिु भीमखोिा भीमर्गठे ६–७  

६ बर्िगाि पिु बर्िगाि विा नं. ६र ९ जोिने  

९ बर्िखोिा मोटरेवि पिु बर्िगाि र्छसफाँट – बिगास  

९ र्िमर्गठे मािारानी पिु  र्नमािणर्िन  

स्रोतः बर्िगाि गाउँपार्िका,  वथतगुत षववरण २०७५ 
सबि पक्षहरू 

 पूवाििारको षवकासिाई बर्िगाि गाउँपार्िकािे पषहिो प्राथर्मकतामा राखेको । 

 पूवाििार षवकासकािार्ग षवर्भन्न खािका प्राकृर्तक स्रोतहरू पर्ािप्त रूपमा उपिधि भएको । 

 सरकारिे पूवाििार षवकासिाई महत्त्वपूणि षवकासको सूचकाङ्कको रूपमा ग्रहण गरेको । 

 थथानीर् जनताहरू थवतः थफूति रूपमा षवकासमा सषक्रर् पूविक सहभागी हनु ुउत्सकु रहेको । 

 सिक एवम ्अन्र् र्नमािणको क्षेरमा नीर्त र्नर्महरू बनाएको । 
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 र्ातार्तको महत्त्वबारे जनचासो एवम ्सकारात्मक सोचको षवकास भएको । 

 गाउँपार्िकािे र्ातार्त षवकासकोिार्ग षवर्भन्न स्रोतहरू माफि त ्र्ातार्त षवकासिाई प्राथर्मकतामा राख्न ु
र सोही अनरुूप नीर्त र्नमािणको तर्ार गरेको । 

 प्रदेश सरकार एवम ्संर्ीर् सरकारिे समेत र्स क्षेरमा िगानीकोिार्ग जोि ठदएको । 

 र्ातार्तको महत्त्व बारे जनचासो एवम ्सकारात्मक सोचको षवकास भएको । 

कमजोरी पक्षहरू 

 पर्ािप्त मारामा आर्थिक,  प्राषवर्िक एवम ्भौर्तक स्रोतको अभाव रहेको । 

 वतिमान अवथथामा अर्त सीर्मत मारामा र्ातार्त सञ्जाि षवकास भएको । 

 कािोपरे भएको सिक शनु्र् रहेको । 

 भौगोर्िक र्बकटता भएको । 

 कच्ची सिकमार भएकोिे र्हाकँो सिकको भािादर महिो रहेको ।  

 क्षमता भन्दा बिी र्ारहुरू बोकी जोस्खमर्िु र्ारा गने प्रवृस्त्त वढ्दो रहेको । 

 सवारी र्नर्मको बेवाथता गने प्रवृस्त्त वढ्दो रहेको । 

 र्नमािण भइसकेका सिकहरू ममित तथा संरक्षणको अभावमा भएको । 

 अर्िकांश र्नमािणार्िन सिकहरू बजेट नपगुका कारण सथुत गर्तमा र्नमािण भइरहेको ।  

अवसरहरू 

 जनसमदुार्मा पूवाििार षवकासको आवश्र्कता बारे चेतना अर्भवषृि हनुे । 

 पूवाििार षवकासबाट आर्थिक तथा सामास्जक संरचनाको षवकास भई आर्थिक समनु्नर्त तथा रोजगारीका 
अवसरहरू र्सजिना हनुे । 

 पूवाििार षवकासबाट थथानीर् थतरमा औद्योगीकरणमा सहजता हनुे । 

 पूवाििार षवकासिे अन्र् क्षरेको षवकास र आवत जावतमा सहज हनुे ।  

 थथानीर् स्रोत सािनको संरक्षण तथा ठदगो प्रर्ोग हनुे । 

 पूवाििार षवकासबाट थथानीर्हरूको आर्थिक स्थथर्त मजबतु हनुे । 

 थथानीर् तहमा थप रोजगारी र्सजिना हनुे । 

 गाउँपार्िकाको षवकासकोिार्ग सिक सञ्जािको षवकास एवम ्सदुृिीकरणको रणनीर्त तर्ार हनुे । 

 थथानीर् थतरबाट सिक षवकासकोिार्ग अत्र्र्िक उत्साह माग रहने । 

 थथानीर् थतरमा हनु ेषवकासहरूमा प्रत्र्क्ष जनसहभार्गता जटुन े। 

 प्रदेश सरकार एवम ्संर्ीर् सरकारबाट समेत र्ातार्तको र्नमािणकोिार्ग पहि हनुे । 

चनुौतीहरू 

 उच्च पहािी एवम ्षहमािी कठठन भौगौर्िक अवथथाका कारण र्नमािण कार्ि खस्चििो हनु ु। 

 र्नर्मित संरचनाहरूको ममित-सम्भार र सरुक्षाकािार्ग स्रोत–सािनको पर्ािप्त व्र्वथथा नहनु ु।  
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 बाहै्र मषहना भरपदो र सरुस्क्षत सिक संरचना र्नमािण गनुि । 

 छररएर रहेका बथतीहरूमा सिक षवथतार गनुि । 

 प्राकृर्तक प्रकोप एवम ्जिवार् ुपररवतिनको पक्षिाई समेत ध्र्ानमा राखी सिक र्नमािण गनुि ।  

 साथै पषहिे र्नमािण भएका सारँ्रुा बाटाहरू चौिा गने क्रममा ठदन ुपने जग्गा,  संरचना आठदको क्षर्तपूर्ति 
प्रदान गनुि । 

1.३ दीर्िकािीन सोच,  िक्ष्र्,  उद्दशे्र्हरू 

दीर्िकािीन सोच 

"गणुथतरीर् सिक सञ्जाि र पिु र्नमािणको माध्र्मबाट बर्िगाि गाउँपार्िकाको आर्थिक तथा सामास्जक 
षवकासको प्रवििन" 

िक्ष्र् 

केन्र, गण्िकी प्रदेश तथा बर्िगाि गाउँपार्िकाको अन्तरसम्बन्िका आिारमा पूवाििार षवकास गरी 
आर्थिक तथा सामास्जक षवकासका अवसरमा नागररकको सहज पहुँच परु् र्ाउन े।  

उद्दशे्र् 

1. बर्िगाि गाउँपार्िकामा आवश्र्क सिक सन्जाि एवम ्पिु र्नमािण गरी थथानीर् जनताको सषुविा, 
आर्आजिन तथा रोजगारी र्सजिना गनुि । 

2. बाहै्र मषहना आवत-जावत गनिकोिार्ग मोटर-पिु एवम ्आवश्र्कता अनरुूप पक्की झोििुे पिुको र्नमािण 
गनुि । 

1.४ रणनीर्तहरू तथा कार्िनीर्तहरू 

तार्िका 32: सिक तथा पिुका रणनीर्त तथा कार्िनीर्तहरू 
रणनीर्तहरू कार्िनीर्तहरू 

उद्दशे्र् १: बर्िगाि गाउँपार्िकामा आवश्र्क सिक सन्जाि एवम ्पिु र्नमािण गरी थथानीर् जनताको सषुविा, आर्आजिन 
तथा रोजगारी र्सजिना गनुि । 
१.1.1: प्रत्रे्क विाहरूमा र 
महत्त्वपूणि थथिहरूमा, ग्रामीण 
बथतीहरू र प्रमखु पर्िटकीर् 
केन्र जोड्ने गरी र्ातार्ात पहँुच 
बिाउन सिक षवथतार गनुि । 

1. बर्िगाि गाउँपार्िकाका भौर्तक पूवाििारहरूको थपि वगीकरण गरी थथानीर् 
थतरका र्ोजनाहरूको कार्िन्वर्न गदाि धर्ापक जनसहभार्गतामा अगार्ि बिाइनछे 
। 

2. र्ोजनाहरूको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न, षवथततृ र्िजाइन र िागत अनमुान गरेर मार 
वातावरणमैरी पूवाििारको र्नमािण गररनेछ । थथानीर् तहको श्रम एवम ्सीपिाई 
केन्रर्बन्दमुा रास्खनेछ । 

3. गाउँपार्िकाका पूवाििार षवकासका कार्िहरू आवर्िक तथा क्षेरगत र्ोजना तथा 
प्राथर्मकताको आिारमा छनौट, र्नमािण तथा सञ्चािन गररनेछ । 

4. र्ोजनाहरूिाई र्नििाररत समर्मा नै सम्पन्न गनि र्ोजनाको प्रकृर्त अनरुूप 
आवश्र्क स्रोत तथा वथत ुर गणुथतरको आिारमा वगीकरण गरी सोही अनरुूप 
व्र्वथथा र्मिाईनेछ । 
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5. सम्पूणि थथानीर् थतरका पूवाििार र्ोजनहरूिाई आिरु्नक सूचना प्रणािी अनसुार 
अद्यावर्िक गदै र्नर्र्मतरूपमा कार्ािन्वर्न गदै िर्गनेछ । 

उद्दशे्र् २: बाहै्र मषहना आवत-जावत गनिकोिार्ग मोटर-पिु एवम ्आवश्र्कता अनरुूप पक्की झोििु ेपिुको र्नमािण गनुि। 
१.1.2: र्ोजनाको दीर्िकािीन 
उपर्ोगकोिार्ग र्नमािण 
भइसकेका पूवाििारहरूको 
संरक्षण, षवथतार तथा 
ममितकोिार्ग कोर्को व्र्वथथा 
गनुि । 

1. नेपाि सरकारिे र्निािरण गरेका न्रू्नतम मापदण्ि र्निािरण गरी सोको पािना 
गरी गणुथतर कार्म गररनेछ ।  

2. पिु र्नमािण कार्िहरूको गणुथतर कार्म गनि प्राषवर्िक एवम ्जन प्रर्तर्नर्िहरूबाट 
र्नर्र्मत तथा आकस्थमक अनगुमन तथा मूपर्ाङ्कन गदै नर्तजा अनसुार परुथकार 
तथा दण्िको व्र्वथथा गररनेछ । 

3. र्ोजनाको दीर्िकािीन उपर्ोगकोिार्ग र्नमािण भइसकेका पूवाििारहरूको संरक्षण, 

षवथतार तथा ममितकोिार्ग कोर्को व्र्वथथा गररनेछ । 
1.5 प्रमखु कार्िक्रमहरू 

1. विा नं. १ मा रहेका खवािङ–नौटुवा –टाकर- र्ससाखानी - ओखरबोट २० षक.र्म. मोटरबाटोको 
थतरोन्नर्त गररनेछ । 

2. विा नं. २ मा रहेका खोिा - रोषकर्ा नने्नपाखोिा सिक (९ षक.र्म. खवािङ-क्र्ारखोप-ु दर्नर्ा - 
राकी सिक कररव ४ षक.र्म. र राकसे - स्जठी -र्सतदेुभार - दर्नर्ा सिक गरी कररब १६ षक.र्म. 
सिकको थतरोन्नर्त गररनछे । 

3. विा नं. ३ रहेका खवािङ- तनु्िाँिा - र्ससाखानी सिक, सानो ररर्ा - भिामी - र्ससाखानी मध्रे् भिामी 
विाकार्ििर् सम्म ठुिो ररर्ा - षकटनी - र्ससाखानी सिक, खवािि.- पाण्िखानी - र्ससाखानी सिक 
गरेर ५५ षक.र्म. सिकको थतरोन्नर्त गररनेछ । ओखरबोट-भेर्िखोर-थर्ाँि-टाकर कररब १५ षक.र्म. 
सिकको थतरोन्नर्त गररनछे । 

4. विा नं. ४ मा रहेका ग्वार्िचौर - जिजिा-र्ससाखानी मोटरबाटो कररव २५ षक.र्म. ग्वािीचौर - 
छहरा-जिजिा - रणर्सं मोटर मोटरबाटो कररव ३० षक.र्म., रेमी - तापकोट - बारीगाउँ - र्सरुखकि  
- खाराखोिा मोटरबाटो कररव ३५ षक.र्म., अदमछेंदा - समनु्दे - पात्िे - नटेाखकि  मोटरबाटो कररव 
२० षक.र्म., नेतिु - र्ण्टे - रणर्सं मोटरबाटो कररव २० षक.र्म., देउरािी-िरचौर-नेटाखकि  मोटर 
बाटो कररव १५ षक.र्म. गरेर १४५ षक.र्म. सिक थतरोन्नर्त गररनेछ । 

5. विा नं. ५ मा रहेका खारा- दागँ -र्समाक कररव १५ षक.मी, खौिार - अदवुाबारी - र्भरकटेरा -दाग 
कररव ७ षक.र्म., खौिारा - बार्ाठदप - जिजिा कररव १० षक.मी, न्वारा - टारी - दागाचौर कररब 
५ षक.मी, न्वारा - रेमी - जिजिा कररब १० षक.र्म., जोगी बगर - वार्ादीप - जिजिा कररब १० 
षक.र्म. सिकको थतरोन्नर्त गररनेछ । 

6. र्छसफाँट - नर्ाँगाउँ- सरुकुिे मोटरबाटो 10 षक.र्म., र्छसफाँट- दारेगौिा ररङ रोि मोटरबाटो कररब 
६ षक.र्म., दाँग-सरुकुिी-पाखपदी कररब 5 षक.र्म. मोटरबाटोको थतरोन्नर्त गररनेछ । खाि- षपपिरुख 
मोटरबाटो कररब 1.5 षक.र्म., िािखकि -नर्ाँगाउँ कररब 2 षक.र्म., खाि-घ्वाङ कररब 2 षक.र्म. 
सिकको थतरोन्नर्त गररनछे । 

7. विा नं. ७ मा रहेका र्गठे्ठ-भरेचौर मोटरबाटो, िाटीछहरा मोटरबाटो, गैह्रागाउँ – छाप – सपिेखकि  
मोटरबाटो, र्ोपनाि मोटरबाटोको थतरोन्नर्त गररनेछ । 
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8. विा नं. ८ मा रहेका वर्िगाि विा नं. ७ बाट विा नं. ८ पदमर्भर कररब २०० र्मटर सिक, 

वर्िगाि विा नं. ४ र्समा देउरािी- र्ोरर्ोरे- दोभान सम्म कररब ६ षक.र्म., वर्िगाि विा नं. ४ र्समा 
देउरािीबाट रणर्सं पोखरािािँा कररब ९ षक.र्म. गिकोट न.पा. र्समाना छेिाखानी– चापत सम्म 
कररब ५ षक.र्म. सिक, पदमर्भर – दोभान सिक कररब ३ षक.र्म., दोभान- परुानो गाउँ कररब ३ 
षक.र्म. सिक, पोखरािाँिा – भेर्िखोर कररब ४ षक.र्म. सिक, परुानोगाउँ – भेर्िखोर कररब ५ षक.र्म. 
सिक, भेर्िखोर– चापट जोिने कररब 5 षक.र्म., दोभान– रणर्सं-गिकोट नगरपार्िका र्समाना (पात्िे) 
कररब ४ षक.र्म. सिकको थतरोन्नर्त गररनेछ । 

9. विा नं. ९ मा रहेका भीमर्गठे – बिर््ास – खहरे कररब 10 षक.र्म., खहरे-नेपान ेकररब 8 षक.र्म., 
भीमर्गठे –मािरानी-राजकुट जान ेसिक, बिर््ास– उपपिोचौर- गंगरे कररब 16 षक.र्म., बिर््ास - 
बन्जारे - आरुपाटा सम्म कररब ११ षक.र्म., र्छपर्छपे - उपपिोचौर कररब ५ षक.र्म. कच्ची मोटरबाटो, 
मािारानी – स्शमिचौर कररब ४ षक.र्म. , मािारानी – र्नने्नचौर कररब ४ षक.र्म. कच्ची मोटरबाटोको 
थतरोन्नर्त गररनेछ । 

10. विा नं. १० मा रहेका आरुपाटा - दर्ििङ – मािवुा र्भर– स्चसापानी – र्नगिपानी –आरुपाटा 
ररङरोि सिक कररब २२ षक.र्म., वर्िगाि विा नं. ६ भीमर्गठे्ठ– विर््ास –दर्ििङखोिा– मौरीर्भर–
आरुपाटा–र्नगिपानी विा नं. 6, ९ र १० जोिने कररब ३० षक.र्म. सिक, दह-िाँिाकटेरी-बपदे 
कररब 3 षक.र्म. सिक, आरुपाटा – दर्ििङ-दह देउरािी मोटरबाटो, बिर््ास - राषकचौर –पात्िे- 
गोवािङ– र्नगिपानी – गंगरे सिक, दर्ििि मा.षव. – ठूिार्भर – क्वास्पजङ – खहरे मोटरबाटो, 
देउरािी – तरुनीर्बसौना– क्वापजीङ-खहरे सिकको थतरोन्नर्त गररनेछ । 

11. त्र्थतै आकाश ेपिु तफि  सार्बकको ध्र्ातनु्िको विा नं. २ देस्ख वर्िगाि गा.पा. सार्बक जिजिा 
बररगाउँ जेिने आकाशे पिु, विा नं. २ मा खोवाङ दोभानमा ३ मखेु पक्की पिु बनाउने, विा नं. ३ मा 
भोिामी पिु, न्र्ोती खोिामा र्नमािण गने, विा नं. ५ मा खारा -गपुमी, जेगीबगर -गपुमी, मसारा-गपुमी 
झोििुे पिुमा मोटर पिु बनाउन,े विा नं. ८ मा रणर्संमा, पदमर्भरमा र भेर्िखोरमा मोटर पिु बनाउन े
। विा नं. ९ मा रहेको दर्ििङ खोिामा पक्की पिु बनाउन े। विा नं. १० मा सेनचौर र्नगिपानी र 
खाम दर्ििङ झोििु ेपिु र िाराटोि र्नगिपानी– कार्ि र्बसौना दर्ििङ झोििुे पिु र्नमािण गररनेछ । 

1.6 अपेस्क्षत उपिस्धिहरू 

सिक षवकास र र्बथतारिे मार्नसहरूको जीवन सहज र सरि बनाउनको साथै षवकासका हरेक पक्षिाई 
सिक र्ातार्ातिे जोिेको छ । १२ मषहना नै सिक सञ्चािन गनि र सिकको थतरोन्नर्त गनि सकेको खण्िमा 
प्रत्र्क्ष रूपिे आर्थिक पक्षमा िाभ र्िन सषकन्छ । आगामी ५ वर्ि र्भर कररब १५ षक.र्म. सिक कािोपरे 
गने,  ३७६ षक.र्म. सिक ग्राभेि गने र ५५ षक.र्म. सिक नर्ाँट्रर्ाक खोर्िने छ । त्र्सरर नै सोही अवर्िमा 
४ वटा आकाशे पिु र ७ वटा पक्की पिुहरूको र्नमािण भएको हनुेछ । 
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खण्ि दईुः र्संचाइ 

२.१ पषृ्ठभरू्म 

देशको खेतीर्ोग्र् जर्मनमा र्संचाइको पहुचँ परु्ािई कृषर् उत्पादकत्व बिाउन तथा खाद्यसरुक्षा तथा 
गररबी र्नबारणमा र्ोगदान परु् र्ाउनका िार्ग र्संचाइ अपररहार्ि छ । नेपािमा र्संचाइ षवभागिे सन ्१९९४ 
मा गरेको एक सवेक्षण अनसुार कररब सािे २६ िाख हेक्टर कृषर्र्ोग्र् जर्मन रहेको र त्र्समा जम्मा १७ 
िाख हेक्टर जर्मनमा र्संचाइको पहुँच रहेको अवथथा छ। र्सैगरी कररब ८० प्रर्तशत र्संचाइका संरचना 
र्नमािण गररएको भएपर्न ती संरचना केही मषहनाकािार्ग मार हनुे गरेको षवभागको त्र्ाङ्कमा उपिेख गररएको 
छ । सवेक्षणको प्रर्तवेदनमा कुि र्संचाइ पगेुको क्षेरमा पर्न जम्मा एक चौथाई भागमा मार बाहै्र मषहना 
र्संचाइ सषुविा उपिधि हनु ेगरेको जनाइएको छ । हाि नेपािमा चारवटा राषिर् गौरवका र्संचाइ आर्ोजनाहरू 
र्नमािण भइरहेका छन ्जसिे खेतीर्ोग्र् जर्मनमा र्संचाइको थप पहुँच बढ्ने अपेक्षा गनि सषकन्छ । 

गण्िकी प्रदेशको सन्दभिमा कुि भभूाग २१, ९७, ३६८ हेक्टर मध्रे् खेतीर्ोग्र् जर्मन ४, ८७, ८१६ 
हेक्टर अथाित ्२२.२ प्रर्तशत रहेको त्र्ाङ्क गण्िकी प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्ीर् र्ोजना, आिारपर, २०७६ 
मा उपिेख गररएको छ । र्स प्रदेशको खेतीर्ोग्र् मध्रे् पर्न २४५ जर्मन बाँझो अवथथामा रहेको स्थथर्त छ। 
र्स प्रदेशको खेती गररएको जर्मन मध्रे् ४६.२५ मा बाहै्र मषहना र ५३.८५ जर्मनमा मौसमी र्संचाइमा भरपनुि 
पने अवथथा छ । सतह र्संचाइको सम्भावना नभएका पाखो, बेसी र टारहरूमा र्संचाइको पहुँच षवथतार गनुि र्स 
क्षेरको चनुौती हो ।  

२.१.१ र्ोजना तजुिमाका आिारहरू 

 जिस्रोत ऐन, २०४९ । 

 र्संचाइ नीर्त, २०४९ । 

 र्संचाइ र्नर्माविी, २०५६ । 

 र्संचाइ नीर्त, २०६० । 

 र्संचाइ नीर्त २०७० । 

 गण्िकी प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्ीर् र्ोजना, आिारपर, २०७६ । 

 बर्िगाि गाउँपार्िकाको वथतगुत षववरण, २०७५ । 

 पन्रौँ र्ोजनामा उपिेस्खत थवाथ्र् क्षरेको सोच, िक्ष्र्, उद्देश्र्, रणनीर्त तथा कार्िनीर्तहरू ।  

 बर्िगाि गाउँपार्िकाको १० वटै विाका र्नवािस्चत जनप्रर्तर्नर्िहरू र सरोकारवािाहरू बीच सम्पन्न 
भएको अन्तरषक्रर्ा ।  

 बर्िगाि गाउँपार्िकाको १० वटै विाका र्नवािस्चत जनप्रर्तर्नर्िहरू र सरोकारवािाहरूबाट त्र्ाङ्क 
सङ्किनको क्रममा प्राप्त भएको षववरण ।  

 विाहरूको थथिगत भ्रमण र भ्रमणको क्रममा प्राप्त भएका सझुावहरू । 

 

 



   बर्िगाि गाउँपार्िकाको प्रथम पञ्चवर्ीर् आवर्िक र्ोजना २०७७ 

155 
"कृषर् तथा पशपुािन  र पूवाििारको षवकास – बर्िगािको प्रगर्त एवम ्समषृिको र्नकास" 

 

२.१.२ सीर्मतताहरू 

नेपािमा थथानीर् तहिाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चािन गनिकािार्ग आवश्र्क कर्तपर् व्र्वथथापकीर् 
प्राविानहरू र्नमािण हनु बाकँी नै रहेको अवथथामा थथानीर् तहमा िाटाबेस त्र्ाङ्कहरू उपिधि हनु सक्न े
स्थथर्त छैन । र्स पररवेशमा र्ो प्रर्तवेदन र्नम्नर्िस्खत सीर्मतता र्भर रहेर तर्ार पाररएको हो ।  

 गण्िकी प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्ीर् र्ोजना जसमा समग्र प्रदेशको थवाथ्र् क्षेरको आसं्शक 
त्र्ाङ्कहरू उपिधि भए तापर्न प्रर्तवेदनिाई आवश्र्क पने थथानीर् तहको त्र्ाङ्क प्राप्त नभएको 
अवथथामा प्रदेशकै आिार परको सीर्मतता र्भर रहेर प्रर्तवेदन तर्ार पाररएको छ ।  

 बर्िगाि गाउँपार्िकाको वथतगुत षववरण २०७५ मा उपिेस्खत र्संचाइ सषुविाको पहुँच सम्बन्िी 
आिारभतू त्र्ाङ्कहरू प्राप्त गनि कठठनाइ भएको अवथथामा र्ो प्रर्तवेदन तर्ार पाररएको छ । 

 स्जपिा थतरीर् तािकुवािा संथथाको बर्िगािकै सन्दभिमा त्र्ाङ्क प्राप्त हनु नसकेको अवथथामा र्ो 
प्रर्तवेदन तर्ार पाररएको छ । 

 गाउँपार्िकामा कार्िशािा र त्र्ाङ्क र्िन ेक्रममा उपस्थथत जनप्रर्तर्नर्िहरूबाट त्र्ाङ्क र्िएको भए 
तापर्न र्संचाइ सम्बन्िी पूणि षववरण प्राप्त हनु नसकेको र थथिगत विा भ्रमणको क्रममा समेत सबै 
प्रकारका अर्भिेखहरू नभेषटएको अवथथामा र्ो प्रर्तवेदन तर्ार पाररएको छ । 

 बर्िगाि गाउँपार्िकामा पर्न अन्र् क्षेरको झैं र्संचाइ सम्बन्िी षवर्र्गत त्र्ाङ्क तथा सूचना राख्न े
षवर्र्गत र्नकार्को पूणि संरचना षवकास हनु बाँकी रहेको अवथथामा जे जर्त सूचना, त्र्ाङ्क प्राप्त हनु 
सके त्र्समा आिाररत भएर प्रर्तवेदन तर्ार पानुि अको सीर्मतता हो । 

२.२ अद्यावर्िक स्थथर्त तथा वतिमान अवथथाको षवश्लरे्ण 

स्जपिा कृषर् षवकास कार्ाििर् बाग्िङुको २०७३ सािको त्र्ाङ्क अनसुार बर्िगाि गाउँपार्िका क्षेरमा 
रहेको खेतीर्ोग्र् कुि जर्मन २१८३ हेक्टर रहेको छ जसमा २०.६ ५ अथाित ्४५० हेक्टर खेत र बाँकी 
७९.२५ अथाित ्१७३३ हेक्टर जर्मन पाखोबारीको रूपमा रहेको छ । र्स पार्िका अन्तगित १६१९ र्मटर 
भौगोर्िक उचाइमा रहेको १२.३४ वगि षक.र्म. कुि क्षेरफि रहेको विा नं. १ मा हाि कुनै र्संचाइको 
व्र्वथथा छैन भने आर्ोजना सञ्चािनमा समेत छैन । र्सैगरी ७०४ र्मटर भौगोर्िक उचाइमा अवस्थथत विा 
नं. २ को कुि क्षेरफि ६९३ वगि षक.र्म. छ भने र्हा ँषपपिटारी र्संचाइ आर्ोजना बहवुर्ीर् र्ोजनाको रूपमा 
सञ्चािनमा छ । र्स विामा र्िस्फ्टङ र्संचाइकोिार्ग बर्िगाि खोिा, दरमखोिा र र्गरंग्दीखोिा थप स्रोतको 
रूपमा रहेका छन ्। िस्धिखोिा-स्जम  दर्नर्ा -र्समिचौर र्संचाइ कुिो आर्ोजना सञ्चािन गनि सषकने देस्खन्छ। 
राक्से र्संचाइ आर्ोजना र खवािङ र्संचाइ आर्ोजनािे र्स के्षरको कृषर् षवकासमा तथ टेवा पगु्नेछ ।   

विा नं. ३ १९८० र्मटर भौगोर्िक उचाइमा रहेको छ जसको कुि क्षरेफि १८.८६ वगि षक.र्म. 
छ भने र्स विामा पर्न मौसमी र्संचाइमा भर पनुि पने अवथथा छ भने कुनै र्संचाइका आर्ोजनाहरू सञ्चािनमा 
रहेको अवथथा छैन । विा नं. ४ पार्िका अन्तगित २२३२ र्म. भौगोर्िक उचाइमा रहेको विा हो जसको 
कुि क्षरेफि १८.२ वगि षक.र्म. रहेको छ भन ेर्समा पर्न हाि कुनै र्संचाइ आर्ोजना सञ्चािन भएको अवथथा 
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छैन । र्सैगरी विा नं. ५ ७९० र्म. भौगोर्िक उचाइमा अवस्थथत छ । र्सिे २३.४७ वगि षक.र्म. क्षेरफि 
ओगटेको छ । र्स विामा र्संचाइकोिार्ग एक नहर कुिो र अन्र् सामान्र् र्संचाइका कुिाहरू रहेका छन ्
। र्स क्षेरमा िर् ुर्संचाइको सम्भावना भएका स्रोतहरूमा िस्धिखोिा, खहरेखोिा, कार्िमाटीखोिा र दांगरखोिा 
रहेका छन ्भन ेर्संचाइको गरुु र्ोजना तर्ार गरी कुि क्षमता बारे थप अध्र्र्न गनुिपने अवथथा छ ।  

र्सैगरी ९४७.३६ र्मटर भौगोर्िक उचाइमा रहेको र ८.३५ वगि षक.र्म. क्षेरफि ओगटेको विा नं. 
६ मा र्संचाइकोिार्ग कुिबाँि-र्छसफाँट र्संचाइ कुिो, र्भंगखोिा – स्चत्चौर र्संचाइ कुिो, कुि बाँि – षहउँदे 
र्संचाइ कुिो उपिधि भए तापर्न षर्नीहरूको कुि क्षमताको अध्र्र्न गनि बाँकी छ । र्स पार्िका अन्तगित 
विा नं. ७ १०१८.९५ र्म. भौगोर्िक उचाइमा रहेको छ जसको कुि क्षरेफि २४.९३ वगि षक.र्म. रहेको 
छ । र्स विामा समेत खेतीर्ोग्र् जर्मन मध्रे् पाखोबारी रहेको र मौसमी र्संचाइमा भर पनुि पने अवथथा छ। 
भीमखोिा र्संचाइकोिार्ग स्रोत भए तापर्न षवथततृ अध्र्र्न भएको अवथथा छैन ।  

र्स पार्िका अन्तगित २२९५ र्म. सम्म भौगोर्िक उचाइमा रहेको र ३८.८९ वगि षक.र्म. क्षेरफि 
ओगटेको विा नं. ८ को खेतीर्ोग्र् जर्मन पाखोबारीको रूपमा रहेको छ भने र्संचाइकोिार्ग मौसमी वर्ािको 
भर पनुि पने अवथथा छ । नस्जक पर्ािप्त स्रोत नभएको र र्िस्फ्टङको समेत खस्चििो हनुे भएको अवथथामा 
रहेको र्स विामा कुनै र्संचाइको आर्ोजना सञ्चािनमा छैन । र्सैगरी १३.७४ वगि षक.र्म. क्षेरफि ओगटेको 
विा नं. ९ मा र्सिािरा देस्ख र्तीटोि सम्म र्संचाइ कुिो रहेको अवथथा छ भने पार ताप्ने देस्ख बपर्ाससम्म 
कुिो र्नमािण गनि सषकन ेअवथथा छ । र्सैगरी िाप्पाटामा दर्ििङ खोिाबाट र मािारानी सम्म बर्िगाि 
खोिाबाट र्िस्फ्टङ पिर्तबाट र्संचाइ गनि सषकने सम्भावना छ । मार्ाखँकि , मात्चौर,  ठुपचौर अस्पछबांगमा 
समेत र्संचाइ कुिो सञ्चािनमा पर्ाउन सषकने अवथथा छ । पार्िका अन्तगित १६६० र्म. भौगोर्िक उचाइमा 
रहेको र १३.३६ वगि षक.र्म. क्षेरफि रहेको विा नं. १० मा पर्न र्संचाइको व्र्वथथा एवम ्आर्ोजना 
सञ्चािनमा रहेको अवथथा छैन । 

सवि पक्षहरू 

 केही र्संचाइका स्रोतहरूको ममित गरी पहुँच षवथतार गनि सषकन ेअवथथा रहेको । 

 पार्िका थतरीर् तथा प्रदेश थतरीर् र्संचाइ र्ोजना सञ्चािनमा रहेको अवथथामा सम्पन्न भएपर्छ थप 
र्संचाइ सषुविा षवथतार हनु े। 

 केही थप र्संचाइका स्रोतहरूको पषहचान भएको । 

 िर् ुर्संचाइ आर्ोजना सञ्चािन भएका विाहरूमा र्ोजनाहरूको रेखदेख तथा अनगुमनकोिार्ग उपभोिा 
सर्मर्तहरू गठन भएको । 

 पार्िका अन्तगित षवर्भन्न खोिाहरू र्नकट स्रोत भएका ठाउँमा र्िस्फ्टङ संरचनाको षवकास गरी 
र्संचाइको पहुचँ बिाउने सम्भावना रहेको । 

कमजोरी पक्षहरू 

 र्संचाइ गरुुर्ोजना बनाई र्ोजनाबि षवकास तथा र्ोजना गनि नसक्न ु। 
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 र्संचाइ र्ोजनाहरूको स्रोतहरूको पूणिरूपमा ममित गरी र्सको पहुँचमा उिेख्र् सिुार गनि नसषकएको।  

 परम्परागत कृर्क कुिोहरूको आिरु्नकीकरण तथा सिुार गनि नसषकएको । 

 पार्िका थतरीर् तथा प्रदेश थतरीर् र्संचाइ र्ोजनाहरू सञ्चािनमा रहेको तर प्रर्तफि प्राप्त गनि 
नसषकएको।  

 र्संचाइका थप स्रोतहरूको पषहचान भएको तर प्राषवर्िक पक्षको षवश्लरे्ण गनि नसषकएको । 

 र्संचाइ आर्ोजना सञ्चािनकोिार्ग विाहरूमा र्ोजनाहरूको रेखदेख तथा अनगुमनकोिार्ग उपभोिा 
सर्मर्तहरू गठन भएको तर सर्मर्तिाई थप षक्रर्ाशीि बनाउन बाँकी रहेको । 

अवसरहरू 

 र्संचाइका गरुुर्ोजना बनाई र्संचाइको पहुँच बिाउने अवसर रहेको । 

 सतह र्संचाइको सम्भावना नभएका पहािी भभूागमा र्िस्फ्टङ पिर्तको प्रर्ोग गरी र्संचाइको व्र्वथथा 
गरी र्संचाइ सषुविा परु् र्ाउन ेसम्भावना रहेको । 

 बेमौसमी तरकारी खेती तफि  षकसानहरूको रुची बढ्दै गएको पररप्रके्ष्र्मा र्नजी क्षेरको सहकार्िमा समेत 
िर् ुर्संचाइ आर्ोजनाहरू सञ्चािन गने सम्भावना रहेको । 

 र्संचाइको व्र्वथथा पश्चात ्कृषर् उत्पादकत्व बिाई समदुार्िाई खाद्यवथतकुो अभाव र्टाउने सम्भावना 
रहेको । 

चनुौतीहरू 

 र्संचाइका गरुुर्ोजना बनाई र्ोजनाबि षवकास तथा व्र्वथथापन गनि नसक्न ु। 

 र्संचाइको अभावमा कृषर् उत्पादकत्व कम हुँदा कृर्कहरूिाई कृषर् पेशामा आकषर्ित गनि नसक्न ु। 

 उच्च भभूागमा रहेका विाहरूमा सतह र्संचाइको सम्भावना नहनुे हुदँा र्िस्फ्टङ षवकपप खस्चििो बनु्न  

 सहर बजार नस्जकका खोिा नािाहरूबाट नदीजन्र् र्नमािण सामग्रीको अत्र्र्िक प्रर्ोगबाट खोिाको 
सतह गषहररदै जाँदा सतह र्संचाइका सम्भावना भएका खेतीर्ोग्र् जर्मनमा समेत र्ोजनाहरू जोस्खममा 
पनुि । 

 सिक पूवाििारको र्नमािणको क्रममा कर्तपर् परम्परागत कुिोहरूको संरचनाहरू र्बग्रन ु। 

 भौर्तक पूवाििारको तिुनामा र्संचाइ पूवाििार प्रर्त थथानीर् र्नकार् र समदुार्को समेत चासो कम हनु।ु 

 र्संचाइ शपुक र्निािरण गरी िर् ु र्संचाइ आर्ोजनाहरू सञ्चािन गनि सामूषहक कोर्को व्र्वथथा गनि 
समदुार्को चासो नहनु ु। 

२.३ दीर्िकािीन सोच, िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीर्िकािीन सोच 

"ठदगो र्संचाइको पूवाििार, उत्पादकत्वको मूि आिार" 

िक्ष्र्  

र्संचाइ प्रणािीको षवकास र व्र्वथथापनबाट कृषर्जन्र् उत्पादनमा बषृि गने । 

उद्दशे्र् 
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१. परम्परागत र्संचाइ संरचनामा सिुार गनुि । 

२. नर्ाँ वैकस्पपक र्संचाइ स्रोतको पषहचान गनुि । 

३. कृषर्र्ोग्र् जर्मनमा र्संचाइको पहुँच बषृि गनुि । 

४. ठदगो र्संचाइ प्रणािीको षवकास तथा व्र्वथथापन गनुि । 

२.४ रणनीर्तहरू तथा कार्िनीर्तहरू 

तार्िका 33: र्संचाईका रणनीर्त तथा कार्िनीर्तहरू 
रणनीर्तहरू कार्िनीर्तहरू 

उद्दशे्र् १: परम्परागत र्संचाइ संरचनामा सिुार गनुि । 
२.1.१: परम्परागत र्संचाइ 
संरचनामा सिुार र 
व्र्वथथापनबाट खाद्य असरुस्क्षत 
क्षेरहरूिाई प्राथर्मकतामा राखी 
र्संचाइको पहुँच बषृि गने । 

१. परम्परागत र्संचाइका परम्परागत स्रोतहरूको षववरण तर्ार पाररनेछ। 

२. परम्परागत स्रोतहरूको क्षमताको प्राषवर्िक टोिीबाट मूपर्ाङ्कन गराइनेछ । 

३. र्थता स्रोतहरूको संरक्षण गने कार्िको थािनी गररनेछ । 

४. आिारभतू र्संचाइको पहुँच बठृद्दकोिार्ग खाद्य असरुस्क्षत क्षेरहरूको पषहचान 
गरी प्राथर्मकताको र्निािरण गररनेछ । 

५. पररष्कृत संरचना र्नमािणको िागत अनमुान तर्ार गररनेछ ।  

६. संरचना र्नमािणकोिार्ग षवत्तीर् स्रोतको व्र्वथथा गररनेछ । 

७. र्नमािण कार्ि सम्पन्न गनि र्नमािण तथा अनगुमन सर्मर्तको गठन गररनेछ । 
उद्दशे्र् २: नर्ा ँवैकस्पपक र्संचाइ स्रोतको पषहचान गनुि । 
२.1.२: आिारभतू र्संचाइको 
पहुँच नपगुेका कृषर्जन्र् 
क्षेरहरूमा वैकस्पपक स्रोतहरूको 
व्र्वथथापन गरी र्संचाइको पहुँच 
बषृि गररनेछ । 

१. र्संचाइका वैकस्पपक स्रोतहरूको पषहचान गररनेछ ।  

२. पषहचान गररएका स्रोतहरूको षवज्ञ सस्म्मर्ित टोिीबाट सम्भ्र्ाव्र्ता अध्र्र्न 
गररनेछ । 

३. वैकस्पपक र्संचाइ संरचनाको आवश्र्क र्ोजना गररनेछ ।  

४. संरचना र्नमािणकोिार्ग आवश्र्क षवत्तीर् स्रोतको व्र्वथथापन गररनेछ । 

५. र्संचाइको पहुँच नपगुेका कृषर्जन्र् क्षेरहरूको षववरण तर्ार गरी प्राथर्मकताको 
सूची तर्ार गररनेछ । 

६. प्राथर्मकताको आिारमा वैकस्पपक र्संचाइ संरचनाको र्नमािण गररनेछ । 

७. संरचना र्नमािणको प्रर्ोजनकोिार्ग र्नमािण तथा अनगुमन सर्मर्त गठन गररनछे 
। 

८. संरचना षवथतारकोिार्ग उपभोिाको िागत सहभार्गता सरु्नस्श्चत गररनेछ । 

९. संरचना र्नमािणको र्नर्मत र्नजी वा अन्र् क्षेरसँग साझेदारीको प्रर्ास गररनेछ 
। 

१०. र्थता र्संचाइ आर्ोजनाहरूको ममित सम्भारको िार्ग कृर्क तथा समदुार्को 
क्षमता बषृि गररनेछ । 

११. र्संचाइको आवश्र्क रेखदेख, अनगुमन र सञ्चािनकोिार्ग जनशस्िको व्र्वथथा 
गररनेछ । 

उद्दशे्र् ३: कृषर्र्ोग्र् जर्मनमा र्संचाइको पहुँच बषृि गनुि । 
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२.३.1: खेतीर्ोग्र् जर्मन भएको 
तर र्संचाइको पहुँच नपगुेको वा 
अपर्ािप्त भएको क्षेरमा 
प्राथर्मकताको आिारमा र्संचाइको 
पहुँच बषृि गररनेछ । 

१. र्संचाइ नपगुेका अथवा अपर्ािप्त खेतीर्ोग्र् जर्मनको षववरण तर्ार पाररनेछ ।  

२. र्नमािण भए तापर्न समसु्चत प्रर्ोगमा नआएका र्संचाइ कुिोहरूको प्रर्ोगमा 
आउनेगरी पनुर्निमािण गररनेछ । 

३. सतहर्संचाइको सम्भावना नभएको क्षेरमा र्िस्फ्टङ प्रणािीबाट र्संचाइ गने 
र्ोजना तथा िागत इषिमेट गररनेछ । 

४. संरचना र्नमािणको र्नर्मत र्नजी वा अन्र् क्षेरसँग साझेदारीको प्रर्ास गररनेछ। 

५. एक र्ोजनाबाट समदुार्मा खानेपानी र र्संचाइको व्र्वथथापन गनि सम्भब 
भएको अवथथामा त्र्थता र्ोजनािाई प्राथर्मकता ठदइनेछ । 

६. र्संचाइकोिार्ग प्राथर्मकताको आिारमा साना जिासर्, पोखरी आठद संरचना 
तर्ार गररनेछ । 

७. र्संचाइका संरचनाको ममित सम्भारकोिार्ग सामूषहक कोर्को व्र्वथथा गररनेछ। 

८. संरचना षवथतारकोिार्ग उपभोिाको िागत सहभार्गता सरु्नस्थचत गररनेछ । 

९. र्संचाइको व्र्वथथापनकोिार्ग उपभोिाहरूको सर्मर्तको गठन गररनेछ । 
उद्दशे्र् ४: ठदगो र्संचाइ प्रणािीको षवकास तथा व्र्वथथापन गनुि । 
२.४.1: ठदगो र्संचाइ प्रणािीको 
िार्ग संरचनाको षवकास र 
व्र्वथथापन गने । 

१. जि उपभोिा संथथाको संथथागत क्षमताको षवकास गररनेछ । 

२. र्संचाइ र्ोजनाको सञ्चािन र व्र्वथथापनिाई ठदगो बनाउन र्संचाइ सेवा शपुक 
र्निािरण गरी सङ्किन र उपर्ोग गनि काननुी व्र्वथथा गररनेछ । 

३. ठदगो र्संचाइको व्र्वथथापनकोिार्ग उपभोिा र समदुार्को दक्षतामा बषृि 
गररनेछ । 

४. र्संचाइ पगुेका क्षेरमा उत्पादकत्व बिाउन सषकने खािका नगदेबािी, फिफूि 
तथा खाद्यवथतकुो उत्पादनिाई प्रोत्साषहत गररनेछ । 

५. र्संचाइ आर्ोजनाका महुानहरूको संरक्षण गररनेछ । 
२.५ प्रमखु कार्िक्रमहरू 

परम्परागत र्संचाइ संरचनाहरूको सिुार   

१. परम्परागत र्संचाइका परम्परागत स्रोतहरूको षववरण तर्ार पाररनेछ । 

२. स्रोतहरूको क्षमताको प्राषवर्िक टोिीबाट मूपर्ाङ्कन गराइनछे । 

३. स्रोतहरूको संरक्षण गने कार्िको थािनी गररनेछ । 

४. संरक्षणकोिार्ग उपभोिाबाटै सर्मर्तको गठन गररनेछ । 

५. उपभोता र समदुार्को र्संचाइ व्र्वथथापनको क्षमतामा बषृि गररनेछ । 

वैकस्पपक र्संचाइ स्रोतको पषहचान र र्ोजना र्नमािण  

१. र्संचाइका वैकस्पपक स्रोतहरूको पषहचान गररनछे । 

२. पषहचान गररएका स्रोतहरूको षवज्ञ सस्म्मर्ित टोिीबाट सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गराइनेछ । 

३. वैकस्पपक र्संचाइ संरचनाको आवश्र्क र्ोजना तर्ार गररनेछ । 

४. संरचना र्नमािणकोिार्ग आवश्र्क षवत्तीर् स्रोतको व्र्वथथा गररनेछ । 

५. र्संचाइको पहुचँ नपगेुका कृषर्जन्र् क्षरेहरूको षववरण तर्ार गरी प्राथर्मकताको सूची तर्ार गररनछे । 
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६. प्राथर्मकताको आिारमा वैकस्पपक र्संचाइ संरचनाको र्नमािण गररनेछ । 

७. संरचना र्नमािणको प्रर्ोजनकोिार्ग र्नमािण तथा अनगुमन सर्मर्त गठन गररनेछ । 

८. संरचना षवथतारकोिार्ग उपभोिाको िागत सहभार्गता सरु्नस्थचत गररनछे । 

९. संरचना र्नमािणको र्नर्मत र्नजी वा अन्र् क्षेरसँग साझेदारीको प्रर्ास गररनछे । 

१०. र्संचाइ आर्ोजनाहरूको ममित सम्भारको िार्ग कृर्क तथा समदुार्को क्षमता बषृि गररनेछ । 

११. र्संचाइको आवश्र्क रेखदेख, अनगुमन र सञ्चािनकोिार्ग जनशस्िको व्र्वथथा गररनछे । 

कृषर्र्ोग्र् जर्मनमा र्संचाइको षवथतार  

१. र्संचाइ नपगेुका अथवा अपर्ािप्त खेतीर्ोग्र् जर्मनको षववरण तर्ार पाररनेछ । 

२. समसु्चत प्रर्ोगमा नआएका र्संचाइ कुिोहरूको पनुर्निमािण गररनेछ । 

३. सतहर्संचाइको सम्भावना नभएको क्षेरमा वैकस्पपक संरचना र्नमािण गररनेछ । 

४. र्िस्फ्टङ प्रणािीबाट र्संचाइ गनुिपने क्षेरमा र्ोजना तथा िागत इषिमेट गररनेछ ।  

५. संरचना र्नमािणको र्नर्मत र्नजी वा अन्र् क्षेरसँग साझेदारीको प्रर्ास गररनछे । 

६. र्संचाइकोिार्ग प्राथर्मकताको आिारमा साना जिासर्, पोखरी आठद संरचना तर्ार गररनेछ ।  

७. र्संचाइका संरचनाको ममित सम्भारकोिार्ग सामूषहक कोर्को व्र्वथथा गररनेछ । 

८. संरचना षवथतारकोिार्ग उपभोिाको िागत सहभार्गता सरु्नस्श्चत गररनछे । 

९. र्संचाइको व्र्वथथापनकोिार्ग उपभोिाहरूको सर्मर्तको गठन गररनछे । 

ठदगो र्संचाइ प्रणािीको षवकास तथा व्र्वथथापन 

१. गाउँपार्िकाको र्संचाइ गरुुर्ोजना तर्ार गररनेछ । 

२. र्संचाइका पूवाििारहरूको थतरोन्नर्त गररनेछ । 

३. जि उपभोिा संथथाको संथथागत क्षमताको षवकास गररनेछ । 

४. र्संचाइ सेवा शपुक र्निािरण गरी सङ्किन र उपर्ोग गनि काननुी व्र्वथथा गररनेछ । 

५. ठदगो र्संचाइको व्र्वथथापनकोिार्ग उपभोिा र समदुार्को दक्षतामा बषृि गररनेछ । 

६. र्संचाइ आर्ोजनाका महुानहरूको संरक्षण गररनेछ । 

२.६ अपेस्क्षत उपिस्धि 

 खेतीर्ोग्र् जर्मनमा र्संचाइको सषुविा उपिधि हनुेछ । 

 र्संचाइ आर्ोजनाहरू थतरोन्नर्त भई सञ्चािनमा आउन ेछन ्र व्र्वथथापनकोिार्ग जनशस्िको व्र्वथथा 
हनुेछ ।  

 र्संचाइका उपर्ोग हनु नसकेका स्रोतहरूको प्रर्ोग गनि सषकनेछ । 

 फिफूि तरकारी तथा नगदेबािीको उत्पादनबाट गाउँ र्रमै रोजगारी र्सजिना गरी आन्तररक 
बसाइँसराइिाई न्रू्नीकारण गनि सषकनेछ । 

 कृषर् उत्पादकत्व बिी भई समदुार्को आम्दानीमा बषृि हनुेछ । 



   बर्िगाि गाउँपार्िकाको प्रथम पञ्चवर्ीर् आवर्िक र्ोजना २०७७ 

161 
"कृषर् तथा पशपुािन  र पूवाििारको षवकास – बर्िगािको प्रगर्त एवम ्समषृिको र्नकास" 

 

खण्ि तीन: भवन तथा शहरी षवकास 

3.१ पषृ्ठभरू्म 

राषिर् जनगणना २०६८ पश्चात नर्ाँ नगरपार्िका सषहत नगरपार्िकाको सङ्खख्र्ा २९३ पगेुको र 
शहरी जनसङ्खख्र्ा ५९.९ प्रर्तसत पगेुको छ। र्स प्रकार नर्ा ँसहरको बषृिसँगै तीब्र रूपमा बसाइँसराइ भइ 
रहेको छ। त्र्समा नेपािको अवथथा पर्न उथतै षकर्समको छ । गण्िकी प्रदेश अन्तगित हाि १ 
महानगरपार्िका, २६ नगरपार्िका र ५८ गाउँपार्िका गरी जम्मा ८५ थथानीर् तह रहेका छन ्। प्रदेशको 
कुि क्षेरफि मध्रे् १९.४ प्रर्तशत क्षरेफि ओगटेको नगरपार्िकाहरूमा ६१ प्रर्तशत जनसङ्खख्र्ा बसोबास 
गदिछन ्। तर ग्रामीण चरररको जनसङ्खख्र्ािाई भगूोिको आिारमा शहरी पररभाषर्त गररए पर्न कार्िपिर्त र 
चरररको आिारमा अर्िकांश शहरी जनसङ्खख्र्ा ग्रामीण चरररको नै छ (गण्िकी प्रदेशको आवर्िक र्ोजना, 
२०७६) । बर्िगाि गाउँपार्िकाको भौगोर्िक अवथथा पहािी र उच्च पहािी क्षेर भएकोिे व्र्वस्थथत 
शहरीकरण र बथती षवकासमा थप चनुौती रहेको छ ।  

र्स गा.पा.को कुि क्षेरफिको ५६.८३ प्रर्तशत भाग जिि, ३३.६० प्रर्तशत भाग कृषर्भरू्म, ५.१२ 
प्रर्तशत भाग बटु्यान, १.२४ प्रर्तशत भाग नदी तथा कटान क्षेर, ०.८२ प्रर्तशत भाग चट्टान र २.३८ प्रर्तशत 
भाग र्ाँसे मैदानकािार्ग उपर्ोग भएको देस्खन्छ । तर पर्न व्र्वस्थथत बथती षवकासकोिार्ग गाउँपार्िकािे 
उपर्िु नीर्त तर्ार गरेर प्राषवर्िक षवज्ञहरूको सहर्ोगमा उि कार्ि गनुिपने टड्कारो आवश्र्कता देस्खन्छ । 
भवन र्नमािण तथा व्र्वस्थथत बथतीहरूकोिार्ग प्रभावकारी अध्र्र्न अनसुन्िान तथा आवर्िक र्ोजना तजुिमा 
गरी र्स क्षेरमा सरुुकै अवथथाबाट नै र्ोजनाबि षकर्समको र्ोजना तर्ार गरेर जान सषकन्छ । 

3.1.1 र्ोजना तजुिमाका आिारहरू 

 नेपािको संषविान । 

 प्रथम पञ्चवर्ीर् र्ोजना आिार–पर (आर्थिक वर्ि २०७६/७७–२०८०/८१), गण्िकी प्रदेश । 

 बर्िगाि गाउँपार्िकाको वथतगुत षववरण, २०७५ । 

 राषिर् सहरी षवकास रणनीर्त, २०१७ । 

 राषिर् र्ोजना आर्ोगबाट जारी गरेको आवर्िक र्ोजना तजुिमा र्नदेस्शका र क्षेरगत षवकास नीर्त 
िगार्तको पनुराविोकन । 

 विाहरूको थथिगत भ्रमण र भ्रमणको क्रममा प्राप्त भएका सझुावहरू । 

 पन्रौ र्ोजना २०७६, शहरी षवकास एवम ्नीर्तहरू । 

 राषिर् भ-ूउपर्ोग नीर्त, २०६९ । 

 बर्िगाि गा.पा. का १० वटै विामा भएको थथिगत भ्रमण तथा अन्तरषक्रर्ा, गोष्ठीहरूबाट प्राप्त 
सझुावहरू । 
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3.1.2 सीर्मतताहरू 

भखिरै कािोपरे सिकिे मार छोएको र्स गा.पा.मा शहरीकरण र्ोजनाहरू खासै शरुु नभई सकेको 
अवथथा भएकोिे शहरी षवकास सम्बन्िी षवर्र्वथत ुबारे कुनै समाग्रीहरू नभएको अवथथा रहेको । तर भवन 
सम्बन्िमा भने गा.पा.मा रहेको षववरणहरू एवम ्पार्िकाका प्रर्तर्नर्िहरूसँगको अन्तरषक्रर्ा र अविोकनबाट 
प्राप्त षववरणका आिारमा र्ो प्रर्तवेदन तर्ार गनुिका सीर्मतताहरू रहेका छन ्।  

3.2 षवद्यमान अवथथा 
कुि जनसङ्खख्र्ा ३०९०६ र जम्मा र्रको सङ्खख्र्ा ६२२८ रहेको र्स गा.पा.को के्षरफि १७८.६७ 

वगि षकिोर्मटर छ । र्स गा.पा. बाट षवगत १० वर्िमा ३३२ पररवार आफनो मूिथिो छािेर बसाइ सराइ 
गरेको अवथथा छ । र्स गा.पा.मा वतिमान अवथथामा ठुिो शहरी षवकास भने भइनसकेको अवथथा छ 
।समर्को गर्त सँगै शहरीकरणको झझपको भने देस्खन थािेको छ । हाि रहेका साना व्र्ापाररक केन्रहरू 
न्वारा, खाि बजार, खार, खौिार आठद जथता थथानहरू िगार्त अन्र् थथानहरूमा र्ोजनाबि षकर्समिे बथतीहरूको 
षवकास गदै जानपुने छ । वतिमान अवथथामा षवद्यमान भवनहरूको अवथथा नाजकु षकर्समको छ । ठुिो स्रोत 
र सािनहरू भवन र्नमािणमा खचि गनि पने अवथथा छ । कर्तपर् विा कार्ििर्हरूको आफ्नो भवन समेत 
नभएको अवथथा छ । 

तार्िका 34: बर्िगािमा भएका भवनहरूको षववरण 
क्र.स. भवनको षववरण विा नं. भवनको प्रकृर्त भवन सङ्खख्र्ा कैषफर्त 

१ विा भवन १ पक्की १ सरकारी 
२ थवाथ्र् चौकी भवन १ कच्ची २ सरकारी 
३ दरु्िर्ाचौर सामदुाषर्क भवन २ पक्की १ समदुाषर्क 

४ मषहिा सामदुाषर्क भवन  २ पक्की १ समदुाषर्क 

५ मषहिा समूहको भवन २ पक्की १ समदुाषर्क 

६ सामदुाषर्क भवन २ पक्की १ समदुाषर्क 

७ िभुरन भवन २ पक्की ५ स्जसस 

८ पौवा भवन २ पक्की १ समदुाषर्क 

९ इिाका वन कार्ाििर् २ पक्की  सरकारी 
१० मेिर्मिाप सामदुषर्क भवन ३ कच्ची १ समदुाषर्क 

११ चम्िाफेद सामदुाषर्क भवन ३ कच्ची १ समदुाषर्क 

१२ थवाथ्र् चौकी भवन ३ कच्ची १ सरकारी 
१३ हिुाक भवन ३ कच्ची १ सरकारी 
१४ मषहिा भवन ३ कच्ची १ सरकारी 
१५ हिुाक भवन ४ कच्ची १ सरकारी 
१६ विा भवन ४ कच्ची १ सरकारी 
१७ थवाथ्र् चौकी भवन ५ पक्की १ सरकारी 
१८ सत्सि. वचानािर् ५ पक्की १ समदुाषर्क 
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१९ प्रहरी चौकी ५ पक्की १ सरकारी 
२० ओम शास्न्त भवन ५ पक्की १ समदुाषर्क 

२१ मषहिा भवन ६ पक्की १ समदुाषर्क 

२२ आमा समूह भवन ६ कच्ची १ समदुाषर्क 

२३ थवाथ्र् चौकी भवन ७ कच्ची १ सरकारी 
२४ मषहिा भवन ७ कच्ची १ समदुाषर्क 

२५ सामदुाषर्क भवन ७ पक्की, र्नमािणिीन १ समदुाषर्क 

२६ सचेतना केन्र भवन ८ पक्की १ समदुाषर्क 

२७ फ्रोस्रा भवन ८ पक्की १ क्िब 

२८ तीनचिेु षहिेिाँिा ८ पक्की १ क्िब 

२९ थवाथ्र् चौकी भवन ९ कच्ची १ सरकारी 
३० सामदुाषर्क भवन ९ कच्ची १ समदुाषर्क 

३१ क्िब भवन ९ पक्की १ समदुाषर्क 

स्रोत: वथतगुत षववरण बर्िगाि २०७५ 

र्स गा.पा.को दईु-र्तहाई भन्दा बिी भभूाग १५०० र्मटर देस्ख ३५०० र्मटरको उचाइमा रहेको 
रहेकोिे र्हाँका बथतीहरू पहािी, मध्र्-पहािी एवम ्िेक क्षेरमा रहेका छन ्।  

सवि पक्षहरू  

गा.पा.िे सेवा प्रदान गनि आवश्र्क भवनहरूको र्नमािणकोिार्ग र शहरी करणको पूवाििारहरूकोिार्ग 
पषहिो प्राथर्मकतामा राख्न,ु पोखरा-बाग्िङु-बरु्तिवाङ सिकिे छोएर गएकोिे शहरीकरणको षवकास गनि सस्जिो 
हनुे छ । प्रशथत खोिा नािा भएकोिे षवद्यतु र्नथकने भएकोिे र्ो काम सहज हनुछे ।  

कमजोरी पक्षहरू 

गा.पा.मा षवद्यमान अवथथामा शहरी षवकासको पूवाििार षवकास गनि आवश्र्क आर्थिक समथर्ा, एकै 
पटकमा सेवा प्रदान गनि बनाउन पने भवनहरू र र्तनीहरूकोिार्ग आवश्र्क मानव स्रोत एवम ्सािनहरूकोिार्ग 
गन ुपने िगानी आठद परु् र्ाउन सक्षम हनु नसक्न ु। 

अवसरहरू 

र्स गा.पा.मा कुनै ठुिो अव्र्वस्थथत षकर्समको शहरीकरण न भइसकेकोिे शरुुको अवथथाबाट नै 
बैज्ञार्नक िििे र्सिाई अगार्ि बिाउन सषकनेछ । तसथि शरुुवातबाट नै र्ोजनाबि षकर्समिे जान सकेको 
खण्िमा र्ो ठुिो अवसर हनुछे । पूवाििार षवकास र आवास र्नमािण गदै थथानीर् पषहचानर्िु सहर बसापन े
सम्भावना रहन,ु प्रदेशमा सिक सञ्जािको रतु गर्तमा बषृि भएको हुदँा आर्थिक गर्तषवर्ि िेरै हनु सक्न ेरणनीर्तक 
क्षेर पषहचान गरी सहर बसापने सम्भावना रहन ुआठद र्स क्षेरका अवसरहरू हनु ्। 

चनुौतीहरू 

शहरी षवकासगने कामकोिार्ग आिरु्नक सबै सेवाहरू उपिधि गराउन ुगने भएकोिे िेरै रकमको 
आवश्र्कता पने भएकोिे र्ो ठुिो चनुौतीको षवर्र् हो । र्सको पहािी एवम ्उच्च पहािी भौगोर्िक अवथथा, 
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उच्च प्रषवर्िहरू, जन शस्िहरूको पररपूर्ति जथता षवर्र्हरू समेत चनुौतीका षवर्र्हरू हनु । शहरी पूवाििारको 
र्नमािण पश्चात ्सहर बसापन,ु सिक, चथुत र्ातार्ात सषुविा, पर्ािप्त गणुथतरीर् खानेपानी, गणुथतरीर् र्बजिुी तथा 
सूचना प्रणािीको व्र्वथथा गनुि, सबै नागररकको स्शक्षा थवाथ्र्मा पहुँच परु् र्ाउन,ु प्रत्रे्क सहरमा ठदगो आर् तथा 
रोजगारका अवसर र्सजिना गरी पोखरा क्षरे वररपरर केस्न्रत बसाइँसराइको चापिाई न्रू्नीकरण गनुि, प्रषवर्िमा 
आिाररत उत्पादन प्रणािी र गर्तशीि आर्थिक गर्तषवर्ि रहेको सहर बनाउन,ु सरुस्क्षत प्रदूर्णमिु र उपिधि 
सािन स्रोतहरूको उस्चत उपर्ोग तथा ठदगो व्र्वथथापन भएको सहर बनाउन,ु सरकारी थतरमा नर्ा ँसहर र 
थर्ाटिाइट र्सटीको र्नमािण गनुि आठद शहरी षवकास क्षरेका चनुौतीहरू हनु ्। 

3.3 दीर्िकािीन सोच िक्ष्र् तथा उद्दशे्र् 

दीर्िकािीन सोच  

"ठदगो षवकासकािार्ग गणुथतरीर् आवास तथा नव-शहरी बथती षवकास" 

िक्ष्र्  

सरुस्क्षत, सिुभ र वातावारणमैरी एकीकृत आवास तथा बथती षवकास गने । 

उद्दशे्र् 

1. एकीकृत आवास तथा बथती षवकास गरी प्रभावकारी सेवा प्रवाहको षवकास गनुि । 

2. थथानीर् र्नमािण सामग्रीको अर्िकतम प्रर्ोग गरी थथानीर् वाथतकुिा र नवीनतम प्रषवर्ि र्मस्श्रत सरुस्क्षत 
र षकफार्ती भवनहरू र्नमािण गनुि । 

3. एकीकृत सेवा प्रदार्क बहपुर्ोगी र बहउुद्देश्र्ीर् भवन र्नमािण गरी एकीकृत जनसेवा प्रदान गनुि । 

3.४ रणनीर्तहरू तथा कार्िनीर्तहरू 

तार्िका 35: भवन तथा शहरी षवकासका रणनीर्त तथा कार्िनीर्तहरू 
रणनीर्तहरू कार्िनीर्तहरू 

उद्दशे्र् १: एकीकृत आवास तथा बथती षवकास गरी प्रभावकारी सेवा प्रवाहको षवकास गनुि । 
3.4.1: ग्रामीण क्षेरमा भौगोर्िक षहसाबिे 
र्बकट र छररएर रहेका तथा षवपद्को 
जोस्खममा रहेका र सीमान्तकृत र्र 
पररवारिाई आिारभतू सषुविा सषहतको 
एकीकृत बथती र्नमािण गरी थथानान्तरण 
गने । 

1. भौगोर्िक रूपिे र्बकट र षवपद्को उच्च जोस्खममा रहेका थथानमा 
हनु सक्ने थप बथती षवथतारिाई र्नरुत्साषहत गररनेछ ।  

2. थथानीर् तह, र्नजी क्षेर तथा िस्क्षत वगिको सहकार्ि तथा सहिगानीमा 
भौगोर्िक षहसाबिे र्बकट र छररएर रहेका तथा षवपद्को जोस्खममा 
रहेका र्र पररवारकािार्ग सरुस्क्षत, वातावारणमैरी, सिुभ, आिारभतू 
सषुविार्िु र मौर्िक पषहचान बोकेको एकीकृत बथती र्नमािण गररनेछ 
। 

3.4.2: र्ना बथती रहेका ग्रामीण क्षेर तथा 
सिक क्षेरको बथती व्र्वस्थथत गने।  

1. सिक रहेका क्षेरमा हनु सक्न ेथप बथती षवथतारिाई र्नरुत्साषहत 
गररनेछ र मापदण्िहरूिाई पूणिरूपिे कार्न्वर्न गररनेछ । 

2. कृषर्र्ोग्र् जर्मनमा हनुे गरेको जग्गा प्िषटििाई र्नर्न्रण गरी 
व्र्वस्थथत गररनेछ । 
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3. शारीररक अपािता भएका व्र्स्ि, ज्रे्ष्ठ नागररक िगार्त षवपद्को 
उच्च जोस्खममा रहेका व्र्स्िकािार्ग षवशेर् सामास्जक आवासको 
षवकास गररनेछ । 

उद्दशे्र् नं. २: एकीकृत सेवा प्रदार्क बहपुर्ोगी र बहउुद्दशे्र्ीर् भवन र्नमािण गरी एकीकृत जनसेवा प्रदान गनुि । 
3.4.3: थथानीर् पषहचान भएको र सबै वगि 
तथा समदुार्िे षकन्न सक्ने भवनहरूको 
र्नमािण गने ।  

1. प्रत्रे्क थथानीर् तहमा र्नमािण हनु े र्नजी भवनहरूको र्िजाइनमा 
एकरूपता पर्ाउन थथानीर् तहिाई भवन र्नमािण मापदण्ि बनाई िाग ु
गनि सहर्ोग गररनेछ ।  

2. सरकारी तथा र्नजी क्षेरसँग समन्वर् उपर्िु भवन र्िजाइन गररनेछ 
। 

3. थथानीर् वाथतकुिा र नवीनतम प्रषवर्ि र्मस्श्रत सरुस्क्षत र षकफार्ती 
र्नजी भवन र्नमािण गनि र्नजी क्षेर तथा समदुार्िाई प्राषवर्िक सहर्ोग 
गररनेछ । 

उद्दशे्र् नं. 3: थथानीर् र्नमािण सामग्रीको अर्िकतम प्रर्ोग गरी थथानीर् वाथतकुिा र नवीनतम प्रषवर्ि र्मस्श्रत सरुस्क्षत, 

बर्िर्ा र षकफार्ती भवनहरू र्नमािण गनुि । 
3.4.4: भवन र्िजाइन, र्नमािण तथा 
सपुरीवेक्षणका कार्िमा संिग्न जनशस्िको 
क्षमता षवकास गने ।  

1. सरुस्क्षत, षकफार्ती, वातावरणमैरी र पषहचानर्िु भवन र्नमािण बारे 
जनचेतना बषृि गनि समदुार् िस्क्षत कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

2. थथानीर् रूपमा उपिधि र्नमािण सामग्रीहरूको प्रर्ोगिाई अर्िकतम 
प्रर्ोग गनि प्रोत्साहन गररनेछ । 

3.5 प्रमखु कार्िक्रमहरू 

1. गा.पा. माफि त सरुस्क्षत र षकफार्ती भवनको मोििहरू षवकास गरी नागररकिाई षवतरण गररनेछ । 

2. र्नजी भवन र्नमािण गनि इच्छुकहरूिाई सरुस्क्षत, षकफार्ती, वातावरणमैरी र पषहचानर्िु भवन र्िजाइन 
र र्नमािण सम्बन्िी सचेतनामूिक तार्िम सञ्चािन गररनछे ।  

3. सरकारी भवन आचार संषहता र्नमािण र िाग ुगररनेछ ।र्नजी भवन र्िजाइन, र्नमािण तथा सपुरीवेक्षणका 
कार्िमा संिग्न प्राषवर्िक िस्क्षत क्षमता र दक्षता बषृि सम्बन्िी तार्िम सञ्चािन गररनेछ । 

4. भवन र्नमािणमा थथानीर् र्नमािण सामग्रीको प्रर्ोग गनि प्रोत्साहन गररनेछ ।थथानीर् तहसँगको समन्वर्मा 
कार्ािन्वर्न गने कार्िक्रम थथानीर् भवन र्नमािण मापदण्ि र्नमािण गररनछे।  

5. एषककृत आवास तथा बथती षवकासकािार्ग संर् र प्रदेश सरकारसँग समन्वर् गरी कार्िक्रम सञ्चािन 
गररनेछ । 

3.6 अपेस्क्षत उपिस्धि 

 बर्िगाि गाउँपार्िकाका मखु्र् बथतीहरू खार बजार, दोभान, दर्ििङ,  र्ससाखानी, जिजिा, ग्वार्िचौर, रनर्संह, 

भीमर्गठे दगान्तिुाँिा आठद बथतीहरूको आवास तथा भौर्तक षवकास र्ोजना तजुिमा, षवर्भन्न 
आर्ोजनाहरूको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न, सामास्जक तथा वातावरणीर् प्रभाव मूपर्ाङ्कन र षवथततृ इस्न्जर्नर्ररङ 
र्िजाइन गररनेछ ।प्राकृर्तक पषहरो आठदको कारण पात्िे, र्नगिपानी, भोर क्वािस्जङ, तसुारापाटा, र्सथनेरी, 
भपुने जथता जोस्खम बथतीहरूिाई व्र्वथथापन गररनछे ।  
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खण्ि चारः ऊजाि 
४.१ पषृ्ठभरू्म 

नेपाि सरकारको उच्च प्राथर्मकतामा परेको जिषवद्यतु आर्थिक बषृि र आर्थिक रुपान्तरणको एक 
महत्त्वपूणि सािन हो । नेपािको षवद्यतु षवकासको र्ारा षव.स. १९६८ देस्ख सरुु भए तापर्न षवत्तीर् उत्प्ररेणा 
सषहतको िगानी नीर्तको प्रभावकारी, समन्वर् र र्नमािण क्षमताको अभाविे सम्भाषवत क्षमताको न्रू्न मारामा 
उत्पादन सम्भव हनु सकेको छ ।जिषवद्यतु षवकासकािार्ग थवदेशी तथा वैदेस्शक िगानीहरू आकर्िण भइरहेका 
छन ्नेपािकोिार्ग जिषवद्यतु नै ऊजािको महत्त्वपूणि एवम ्भरपदो सम्भाधर् स्रोत भएजथतै, बर्िगाि गाउँपार्िका 
पर्न त्र्स क्षरेको समग्र सामास्जक आर्थिक षवकासकािार्ग जिषवद्यतु ऊजािको प्रचरु सम्भावना सषहत ठुिो 
महत्त्व भएको क्षरे हो । 

अथाहा जिस्रोतको भण्िार रहेको बर्िगाि गाउँपार्िकाको षवकास गरी र्स क्षरेका जनताको सामास्जक 
तथा आर्थिक षवकास गनि र्नतान्त आवश्र्क रहेको छ । पूवाििार षवकासमा मध्रे्को मखु्र् आिारको रूपमा 
रहेको ऊजाि क्षेरको षवकास हनु नसक्दा र्स क्षरेको चौतफी षवकासमा िेरै अप्ठर्ाराहरू तेर्सिएका छन ्। 
त्र्सैिे उपिधि जिषवद्यतु षवकास गरी गाउँपार्िकाको आर्थिक तथा सामास्जक षवकासिाई रतुगर्त ठदनपुने 
आवश्र्कता देस्खन्छ । बर्िगाि गाउँपार्िकाको ऊजािको समसु्चत षवकासिाई प्राथर्मकतामा राख्दै र्स गा. 
पा. को मध्र्मकािीन तथा दीर्िकािीन र्ोजनामा समावेश गरी आर्थिक तथा सामास्जक षवकासिाई रतुगर्त 
ठदई गररबी न्र्नुीकरणद्वारा राज्र्को गररबी र्नवारण िक्ष्र्मा टेवा परु् र्ाउन आवश्र्क देस्खन्छ । 
४.१.१ र्ोजना तजुिमाका आिारहरू  

 नेपािको संषविान। 

 राषिर् र्ोजना आर्ोगबाट प्रकास्शत पन्रौँ र्ोजना । 

 राषिर् र्ोजना आर्ोगबाट जारी गररएको आवर्िक र्ोजना तजुिमा र्नदेस्शका र क्षेरगत षवकास नीर्त 
िगार्तको पनुराविोकन। 

 गण्िकी प्रदेश नीर्त तथा र्ोजना आर्ोगद्वारा २०७६ सािमा प्रकाशन प्रथम पञ्चवर्ीर् र्ोजना । 

 बर्िगाि गाउँपार्िकाको वथतगुत षववरण, २०७५। 

 थथानीर् सरकार सञ्चािन एन, २०७४ । 

 स्जपिा त्र्ाङ्क कार्ाििर्मा बाग्िङु उपिधि सूचना तथा त्र्ाङ्कहरू । 

 बर्िगाि गाउँपार्िकाको १० वटै विाका र्नवािस्चत जनप्रर्तर्नर्िहरू र सरोकारवािाहरू बीच भएका 
अन्तरषक्रर्ा । 

 विाहरूको थथिगत भ्रमण र भ्रमणको क्रममा प्राप्त भएका सझुावहरू। 

 ऊजाि षवकास सम्बन्िी मौजदुा ऐन, र्नर्म तथा र्नदेस्शकाहरूको षवश्लरे्ण गररएको । 

 बर्िगाि गाउँपार्िकासँग सम्बन्िी ऊजाि षवकास र्ोजना तजुिमा गदाि हािसम्म प्रकास्शत तथा उपिधि 
हनु सकेको प्रर्तवेदन । 
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 ऊजाि मन्रािर्, राषिर् र्ोजना आर्ोग र जि तथा ऊजाि आर्ोगको सस्चवािर्बाट तर्ार गररएका 
षवर्भन्न प्रर्तवेदनहरू अध्र्र्न गररएको । 

 बर्िगाि गाउँपार्िकाको र्ोजना तजुिमा सम्बन्िी षवर्भन्न समर्मा भएका अन्तरषक्रर्ा तथा बैठकहरूबाट 
प्राप्त जानकारीहरू समावेश गररएको । 

४.१.२ सीर्मतताहरू 

बर्िगाि गाउँपार्िकासँग सम्बन्िी ऊजाि षवकास र्ोजना तजुिमा गदाि हािसम्म उपिधि प्रर्तवेदनहरूको 
पनुराविोकन, प्रदेश तथा राषिर् तहको र्ोजना, गाउँपार्िकामा सम्पन्न र्ोजना कार्िशािा, सम्बस्न्ित 
सरोकारवािाहरूसँगको अन्तरषक्रर्ा, थथिगत विा भ्रमण िगार्तका उपिेस्खत सूचना तथा त्र्ाङ्कमा आिाररत 
भएर र्ो र्ोजना तर्ार पाररएको छ ।  

४.२ अद्यावर्िक स्थथर्त तथा वतिमान अवथथाको षवश्लरे्ण  
बाग्िङु स्जपिामा रहेका थथानीर् र्नकार्हरू मध्रे् बर्िगाि गाउँपार्िका प्रचरु जिािारर्िु गाउँपार्िका 

मार्नन्छ । पानीको पर्ािप्त स्रोत उपिधि भएको अवथथामा पर्न भौगोर्िक र्बकटता, प्राषवर्िक अध्र्र्नको कमी, 
िागतको समथर्ा एवम ्छररएको बथती भएको कारणिे ऊजािको सहज पहुँच भएको अवथथा छैन । ज्र्ोतीखोिा, 
खारखोिा, कबिेखोिा, खहरेखोिा, परु्िङखोिा, ठुिोखोिा, कािीमाटीखोिा, िीिेखोिा, घ्वाङखोिा, बकुखोिा, 
भजुिुखेोिा, कुतखोिा, दर्ििङखोि, स्चिीखोिा, बपगाखोिा, रार्खोिा, जेिखोिा, िामपाटेखोिा, हाँिीखोिा, 
साउनखेोिा, षकटेनीखोिा, िधदीखोिा, दोभानखोिा, रनर्संह खोिा, चाँचिर्ाट, पदमर्भर खोिा, नरर्संहकुटखोिा, 
भीमर्ाटखोिा, र्ग्रण्िीखोिा, ठुिोखोिा, बर्िगाि,  खोिा िगार्ात अन्र् खोिानािाहरू जिषवद्यतु उत्पादनकािार्ग 
उपर्िु क्षेरहरू हनु ्।  

बर्िगाि गाउँपार्िकामा जिषवद्यतु तथा वैकस्पपक ऊजाि षवकासको प्रचरु सम्भावना रहेको छ । हाि 
र्स गा. पा.मा षवर्भन्न संर्, सथथाहरूको सहर्ोग भई १४ वटा िर्-ुजिषवद्यतु आर्ोजनाहरू सञ्चािनमा रहेका 
छन ्र र्स आर्ोजनाबाट मार ६३० षक. वा. षवद्यतु उत्पादन भई ५८७७ र्रपररवार िाभास्न्वत हनु पगेुका 
छन ्भन ेस्जपिा त्र्ाङ्क कार्ाििर् बाग्िङु २०७१ को षववरण अनसुार र्स पार्िकामा ६२२८ कुि पररवार 
सङ्खख्र्ा रहेको छ । 

तार्िका 36: हाि बर्िगाि गाउँपार्िकामा िर्-ुजिषवद्यतुको अवथथा 
क्र.सं. िर्-ुजिषवद्यतुको नाम उत्पादन (षक.वा.) िाभास्न्दत र्रिरुी सहर्ोगी संथथा 
१ र्गरङ्खदीखोिा ७५ ६८८ AEPC/DDC 

२ िस्धिखोिा –त २५ २२६ AEPC/DDC 

३ र्गरङ्खदीखोिा –उ ५० ४४६ AEPC/DDC 

४ साउनेखोिा १८ १५९ AEPC/DDC 

५ भसुनुेखोिा १८ १५३ AEPC 

६ िस्धिखोिा  ५६ ३४३ AEPC/DDC 

७ िस्धिखोिा (२) ३५ ३०७ AEPC/DDC 
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८ भीमर्ाटखोिा ४२ ४१० AEPC/DDC 

९ भीमर्ाटखोिा –उ ४२ ४२० AEPC/DDC 

१० भीमर्ाट मध्र् ८५ ९०० AEPC/DDC 

११ दोभानखोिा १६ १२७ AEPC 

१२ चाँचिर्ाट १०० ९१८ AEPC 

१३ नरर्संहकुटखोिा २५ २२५ AEPC/DDC 

१४ दर्ििङखोिा ४३ ५५५ AEPC/DDC 

जम्मा १४ वटा आर्ोजना ६३० ५८७७  

बर्िगाि गाउँपार्िका जिषवद्यतुको अिावा सौर्ि ऊजाि र वार् ुऊजािकोिार्ग पर्न उस्त्तकै सम्भावना 
भएको क्षेर हो, र्हाँका उच्च पहािी समथर भभूागहरूबाट प्रशथत वैकस्पपक ऊजाि उत्पादन गरी गा. पा. का 
साथै समग्र रािकै ऊजाि षवकासमा महत्त्वपूणि र्ोगदान हनु सक्नेछ । 

सवि पक्षहरू 

 पर्ािप्त जिस्रोतका साथै जिषवद्यतु उत्पािनकािार्ग उपर्िु भबूनौट भएको । 

 जिषवद्यतु उत्पादनकोिार्ग उपर्ि भौगोर्िक अवथथा र जिस्रोतको उपिधिता भएको । 

 गा. पा. का नागररकहरूमा ऊजाि षवकासकािार्ग िगानी एवम ्व्र्वथथापनमा व्र्ापक उत्साह रहेको। 

 केन्रीर् थतरमा सरकारिे ऊजाि षवकासिाई महत्त्वपूणि षवकासको सूचकाङ्कको रूपमा ग्रहण गररएको । 

 र्नजी क्षेर पर्न ऊजाि षवकासमा सषक्रर्तापूविक सहभागी भएको । 

कमजोरी पक्षहरू 

 पर्ािप्त मानव, आर्थिक र भौर्तक स्रोत नभएको । 

 समग्र जिस्रोत तथा नदी व्र्वथथापनको गरुुर्ोजना र्नमािण गरी र्ोजनाबि षवकास हनु नसक्न ु। 

 जिषवद्यतु उत्पादनकोिार्ग पर्ािप्त आर्थिक स्रोत तथा िगानीको अभाव रहन ु। 

 चाि ुआर्ोजनाका कारण आर्ोजना क्षरे भन्दा मार्थ पानीको स्रोत व्र्वथथापन नभएको । 

 बािी तथा पषहरो प्रकोप जोस्खम र्िु भबूनौट भएको र नािो तार, काठको पोिको कारण दरु्िटना हनुे 
सम्भावना बिी भएको । 

 भौगोर्िक षवषविताका कारण षवद्यतु उत्पादन खस्चििो भएको । 

 ऊजाि षवकासकािार्ग सक्षम नेततृ्व नभएको । 

 गा. पा. को समग्र ऊजािको क्षमताको पषहचान नभएको । 

 षवद्यतु प्रसारण भएका अर्िकांश क्षेरमा दईु फेज िाइनको मार प्रसारण भएको । 

अवसरहरू 

 जनसमदुार्मा ऊजािको आवश्र्कता बारे चेतना अर्भवृषि हनुे । 

 ऊजाि षवकासबाट भौर्तक, आर्थिक तथा सामास्जक संरचनाको षवकास भई आर्थिक समनु्नर्त तथा 
रोजगारीका अवसरहरू र्सजिना हनु े। 
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 आिरु्नक प्रषवर्िको प्रर्ोग गरी परम्परागत व्र्वहारिाई पररवतिन गरी उत्पादनिाई बषृि गने । 

 षवदेश पिार्न हनु ेर्वुाहरू कोिार्ग गाउँमै रोजगारी र्सजिना हनुे । 

 जिषवद्यतु आर्ोजनामा र्नजी तथा थथानीर् जनताको िगानी बढ्दै जान ु।  

 ऊजाि षवकासबाट अन्र् साना तथा र्रेि ुउिोग थथापना तथा सञ्चािनमा सहजता हनु े। 

 रोजगारी र्सजिनािे बसाइँसराइ कम भई थव–थथानको षवकासमा समदुार्हरू समषपित हनुे । 

 चौतफी षवकासबाट थथानीर् हरूको आर्थिक स्थथर्त मजबतु हनुे । 

चनुौतीहरू 

 ऊजाि षवकास सरकारको प्राथर्मकतामा नपनुि । 

 अनदुान प्रदान गने सम्पूणि अर्िकार संर् सरकारमा र्नहीत रहन ु। 

 ऊजाि माग बारे त्र्ाङ्क र्षकन नहुँदा ऊजाि षवकासको रणनीर्त नै नहनु ु। 

 सवेक्षण अनमुर्त देस्ख षवद्यतु खररद सम्झौता, जग्गा व्र्वथथापन र वातावरणीर् अध्र्र्न कार्ि झन्झषटिा 
र केस्न्रकृत हनु ु। 

 ऊजाि षवकास बारे ठोस/उपर्िु र्ोजना, नीर्त र र्नदेस्शकाहरूको अभाव हनु ु। 

 षवर्भन्न नीर्त र्नर्महरू एक आपसमा बास्झएर अन्र्ौिको अवथथा र्सजिना हनु ु। 

 शहरीकरण तथा आर्थिक गर्तषवर्िको षवथतारका कारण बढ्दै गएको षवद्यतुको माग परुा गनुि । 

 आर्ोजना र्निािररत समर् र िागतमा सम्पन्न गनुि । 

 सरोकारवािा र्नकार्बीच समन्वर् र प्रभावकारी र्नर्मनको व्र्वथथापन गनुि । 

 जिषवद्यतु उत्पादनमा पर्ािप्त मारामा वैदेस्शक र र्नजी क्षरेको िगानी आकषर्ित गनुि ।  

 भोगर्िक र्बकटता र बथती छररएको भएकािे एकीकृत सेवा प्रदान गनि गाह्रो हनु ु। 

 खाना पकाउन थवच्छ ऊजािको व्र्वथथापन गनुि । 

४.३ दीर्िकािीन सोच, िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीर्िकािीन सोच 

"ऊजाि षवकास नै बर्िगािको ठदगो आर्थिक षवकास" 

िक्ष्र् 

ऊजाि उत्पादन तथा बजाररकण माफि त ऊजाि सरुक्षा सषहत, ऊजाि षवकासबाट आत्मर्नभिरता हार्सि गरी 
समग्र षवकास तथा आर्थिक समषृि हार्सि गदै “पर्िटन, कृषर्, ऊजाि र पूवाििार समिृ बर्िगाि षवकासको आिार” 
र्नमािण गने । 

उद्दशे्र् 

1. र्स क्षेरमा उपिधि सम्पूणि ऊजाि स्रोतको पषहचान, उत्पादन क्षमताको आकिन र वतिमान तथा 
भषवष्र्मा ऊजाि माग र आपूर्ति सम्बन्िी िाटाबेस तर्ार गने र सरोकारवािाहरूको क्षमता अर्भवृषि र 
संथथागत षवकासमा जोि ठदन ु। 
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2. मझौिा तथा ठूिा ऊजाि षवकासको दीर्िकािीन र्ोजना तथा र्नमािण तथा सञ्चािन मोिि तर्ार गरी 
षवद्यतु उत्पादन सर्मश्रणको माध्र्मबाट ऊजाि सरुक्षाको प्रत्र्ाभरू्त गनुि । 

४.४ रणनीर्तहरू तथा कार्िनीर्तहरू 

तार्िका 37: उजािका रणनीर्त तथा कार्िनीर्तहरू 
रणनीर्तहरू कार्िनीर्तहरू 

उद्दशे्र् १: र्स क्षरेमा उपिधि सम्पूणि ऊजाि स्रोतको पषहचान, उत्पादन क्षमताको आकिन र वतिमान तथा भषवष्र्मा 
ऊजाि माग र आपूर्ति सम्बन्िी िाटाबेस तर्ार गरी सरोकारवािाहरूको क्षमता अर्भवषृि र संथथागत षवकासमा जोि ठदन ु
। 
४.1.१: संर्ीर् थवरूप अनसुार 
ऊजाि क्षेरको संथथागत संरचना 
तर्ार गरी ठदगो, भरपदो, र सिुभ 
बनाई आर्थिक तथा सामास्जक 
रूपमा समिृशािी बनाउन े। 

1. संर्ीर् थवरूप अनसुार ऊजाि क्षेरको थथानीर् थतरमा संथथागत संरचना तर्ार 
गररनेछ ।  

2. जिषवद्यतु उत्पादनमा र्नजी तथा षवदेशी िगानी आकषर्ित गनि उपर्िु नीर्त 
एवम ्मोिेि षवकास गरी िाग ुगररनेछ । 

3. संगठनात्मक संरचना अनसुार षवद्यतु जिान गने र ममित सम्भार गनि तार्िम 
प्राप्त दक्ष जनशस्िको व्र्वथथा गरी उनीहरूको क्षमता अर्भवषृि गररनेछ । 

4. नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारसँग समन्वर् गरेर षवद्यतु षवतरण िाइनका 
सम्पूणि काठेपोिहरू प्रर्तथथापान गररनेछ । 

5. नेपाि षवद्यतु प्रार्िकरण र थथानीर् तहसँग समन्वर् गरेर िर् ु जिषवद्यतु 
आर्ोजनािाई ई-र्मटररङ प्रषवर्ि माफि त ् र्ग्रिमा जोड्ने र ई-पेमेन्ट गने 
कार्ििाई अर्भर्ानको रूपमा अगार्ि बिाइनेछ । 

४.1.२: र्स क्षेरमा उपिधि 
सम्पूणि ऊजाि स्रोतको पषहचान, 

उत्पादन, वतिमान तथा भषवष्र्मा 
ऊजाि माग र आपूर्ति सम्बन्िी 
िाटाबेस तर्ार गरी संथथागत 
षवकासमा जोि ठदने ।  

1. बर्िगाि गाउँपार्िकामा ऊजािको स्रोत पषहचान, कुि सम्भाव्र् जिषवद्यतु 
क्षमता, माग र आपूर्तिको अध्र्र्न गररनेछ ।  

2. बर्िगाि गाउँपार्िकामा र्नमािण सम्पन्न भइसकेका जिषवद्यतु आर्ोजनाहरूबाट 
जम्मा उत्पाठदत ऊजाि, वतिमान तथा भषवष्र्को माग र आपूर्तिको त्र्ाङ्क 
सङ्किन गरी िाटाबेस तर्ार गररनेछ । 

3. पषहचान भइसकेका जिषवद्यतु आर्ोजनाहरूको प्राथर्मकताको आिारमा 
कार्ािन्वर्न प्रषक्रर्ािाई अस्र् बिाइनेछ ।  

4. र्नमािण सम्पन्न भई सञ्चािनमा रहेका िर् ुतथा साना जिषवद्यतु आर्ोजनाको 
ममित, सम्भार र संथथागत षवकास गररनेछ । 

5. र्नमािणार्िन जिषवद्यतु आर्ोजनाहरूको र्नमािण कार्ििाई र्तब्रता ठदई सम्पन्न 
गररनेछ । 

6. र्स क्षेरमा रहेका मखु्र् ऊजाि उत्पादन केन्र सम्मको सिक र प्रशारण 
िाइनको सञ्जाि र्नमािण गररनेछ । 

उद्दशे्र् २: मझौिा तथा ठूिा ऊजाि षवकासको दीर्िकािीन र्ोजना र्नमािण तथा सञ्चािन मोिि तर्ार गरी षवद्यतु उत्पादन 
सर्मश्रणको माध्र्मबाट ऊजाि सरुक्षाको प्रत्र्ाभरू्त गनुि । 
४.2.1: बर्िगाि गाउँपार्िकामा 
ऊजाि षवकासको दीर्िकािीन 

1. ऊजाि क्षेरको षवकासकािार्ग नीर्त र्नमािण, पनुराविोकन गरी समर् सापेक्ष 
बनाइनेछ । 
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र्ोजना र्नमािण तथा सञ्चािन मोिि 
तर्ार गने । 

2. िर् ुतथा ठूिा ऊजाि षवकासको दीर्िकािीन र्ोजना तथा र्नमािणको मोिि 
तर्ार गरी षवद्यतु उत्पादन र ऊजाि सरुक्षाको प्रत्र्ाभरू्त गररनेछ । 

3. बर्िगाि गाउँपार्िकामा पषहचान हुँन बाँकी जिषवद्यतु आर्ोजनाको सम्भाव्र्ता 
अध्र्र्न गररनेछ । 

4. ऊजाि उत्पादनमा िगानी बिाउन थथानीर्, राषिर् तथा अन्तरािषिर्थतरमा 
बैठक, सम्मेिन माफि त अर्भर्ान सञ्चािन गररनेछ । 

४.2.2: ऊजाि षवतरण प्रणािीिाई 
प्रभावकारी एवम ् भरपदो बनाई 
षवद्यतु पहुँचमा बषृि गरी खपत 
बिाउन े। 

1. समदुार्को सहभार्गता सषहतको सामदुाषर्क षवद्यतुीकरण षवथतार गररनेछ । 

2. ऊजाि षवकास , खपत र षवद्यतु षवतरण सषहतको गरुुर्ोजना तर्ार गरी 
कार्ािन्वर्नमा िर्गनेछ । 

3. जिषवद्यतु ऊजाििे खर्नज ऊजाििाई प्रर्तथथापन गनि िवुाँरषहत भान्छाको 
अविारणा िाग ुगररनेछ । 

४.५ प्रमखु कार्िक्रमहरू 

1. प्रदेश सरकारसँग समन्वर्न गरी राषिर् षवद्यतु प्रशारण िाइन नपगेुका ठाउँहरूमा सम्भाव्र्ता हेरी 
षवद्यतु प्रशारण तथा षवतरण िाइन षवथतार गररनेछ । 

2. ऊजाि षवकास सम्बन्िी दीर्िकािीन, मध्र्मकािीन तथा अपपकािीन नीर्त, रणनीर्तक र्ोजना तथा 
कार्िक्रम तजुिमा गरी कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

3. हाि उत्पाठदत षवद्यतुिाई र्मर्नर्ग्रि गने र नेपाि षवद्यतु प्रार्िकरणसँग समन्वर्न र सम्झौता गरी 
सामदुाषर्क षवद्यतुीकरण गररनछे । 

4. संर्ीर् थवरूप अनसुार संथथागत संरचना थथापना गरी आवश्र्क जनशस्िको व्र्वथथापन गररनेछ । 

5. हािको आवश्र्कता तथा भषवष्र्मा हनु सक्ने ऊजाि खपत सम्वन्िी िाटाबेस तर्ार पाररनेछ । 

6. र्स गा. पा.मा भएका खोिाहरूबाट ऊजाि उत्पादन क्षमता सम्बन्िी सवेक्षण, सम्भाव्र्ता अध्र्र्न, 

अनसुन्िान गरी आर्ोजना र्नमािणकािार्ग पहि गररनेछ । 

7. ऊजाि षवकासिाई गा. पा. को वैकस्पपक आर्स्रोतका रूपमा षवकास गनि ऊजाि उत्पादनमा िगानी 
गररनेछ । 

8. हाि भएका िर् ुषवद्यतुका पावर हाउसिाई थतर उन्नोर्त गरी व्र्वस्थथत गनि सम्वस्न्ित र्नकार्सँग 
माग गररनछे ।  

9. हाि भएका काठको पोिहरूिाई र्नरुत्साषहत गरी फिामको पोि षवथतार गररनछे । 

10. सामदुार्मा सामदुाषर्क षवद्यतुीकरणको पूवाििार तर्ार गररनेछ । 

11. दाउरा मार्थको र्नभिरतािाई कम गनि षवद्यतुीर् उपकरण प्रर्ोग गनि प्रोत्साहन गनिका साथै षवद्यतुीर् 
उपकरणको सहज पहुचँको व्र्वथथा र्मिाइनछे । 
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४.६ अपेस्क्षत उपिस्धि 

 बर्िगाि गाउँपार्िकाको ऊजाि षवकासमा क्षमता अर्भवषि भएको हनुेछ । 

 षवद्यतु चहुावट रोक्ने र षवद्यतु सेवािाई प्रभावकारी बनाउन थमाटिर्मटर, थमाटिर्ग्रि, भोपटेज सिुार र ई-
पेमेन्ट गने कार्ि अगार्ि बिेको हनुेछ । 

 प्रदेश र थथानीर् तहसँग समन्वर् गरेर षवद्यतु षवतरण िाइनका सम्पूणि काठेपोिहरू प्रर्तथथापन गरी 
फिामको पोिहरू हनुेछन ्। 

 िर् ुजिषवद्यतु आर्ोजना तथा सौर्ि ऊजाििाई ई-र्मटररङ षवद्यतु आर्ोजना तथा सौर्ि ऊजाििाई ई-
र्मटररङ गररएको हनुेछ । 

 षवद्यतु उत्पादन, जिान गनि, र ममित सम्भार गनि तार्िम प्राप्त दक्ष जनशस्ि बषृि भएको हनुेछ । 

 र्स क्षरेिाई केन्रीर् प्रशारण िाइनसँग जोिेको हनुेछ । 

 िर्-ुजिषवद्यतु आर्ोजना ममित संभार गरी ठदगो व्र्वथथापन गररनेछ । 

 नस्जकका सबै िर्-ुजिषवद्यतुसँग समन्वर् गरी हाि उत्पाठदत षवद्यतुिाई थप गरी र्मर्नर्ग्रि गरेको 
हनुेछ । 

 बर्िगाि गाउँपार्िकाको ऊजाि षवकासको िाटाबेस सषहत ऊजाि सम्भाव्र्ता पषहचान भएको हनुेछ । 

 ऊजािको ठदगो षवकासबारे दीर्िकािीन मोिेि तर्ार भएको हनुेछ । 

 आवश्र्कता अनरुूप सबैिे षवद्यतुीर् ऊजाि खपत गनि सक्न ेअवथथा र्सजिना भएको हनुेछ । 
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खण्ि पाचँः वैकस्पपक ऊजाि 
५.१ पषृ्ठभरू्म 

षवश्वभर वैकस्पपक ऊजाि, परम्परागत ऊजाि अथाित ्खर्नज ऊजािमा आिाररत ऊजािको प्रर्तथपिी बनेर 
उदाउदो छ । क्रमश: पसृ््वको गविमा रहेको खर्नज ऊजािको भण्िार सषकदै जादा षवश्वभर प्रर्ोग हनुे दईु 
र्तहाइ बिीको व्र्ापाररक ऊजािको स्रोतको षवकपपबारे संसार भर अध्र्न अनसुन्िान र उत्पादन भैरहेका छन ्
। 

नेपािको संषविानिे वैकस्पपक ऊजािको षवकास गरी आिारभतू आवश्र्कता पररपूर्तिकािार्ग सपुथ र 
सिुभ रूपमा भरपदो ऊजािको आपूर्ति गने नीर्त अिीकार गरेको छ र र्सबाट दगुिम क्षरेमा रहेका राषिर् 
प्रशारण िाइन परु् र्ाउन सम्भाव्र्ता नभएका तथा छररएर रहेका बथतीहरूमा आिरु्नक ऊजािको पहुँच परु् र्ाउन 
र शहरी क्षेरको बढ्दो ऊजाि भागको व्र्वथथापन गनि र परम्परागत तथा आर्ार्तत ऊजाि मार्थको र्नभिरतािाई 
कम गनि षवर्भन्न षकर्समका नवीकरणीर् ऊजािको प्रवििन, षवकास र ठदगो व्र्वथथापन गरी र्स क्षेरिाई मिु 
प्रवाहमा िर्ाउन जरुरी छ । नषवकरणीर् ऊजाि क्षेरमा नेपािमा भैरहेका कार्िहरूमा िर् ुजिषवद्यतु सिुाररएको 
पार्न र्ट्ट, सौर्ि र्जाि, वार् ुऊजाि, सिुाररएको चिुो, षवद्यतुीर् चिुो, गोबरग्र्ास र वार्ोग्र्ास आठद रहेको छ । 

५.१.१ र्ोजना तजुिमाका आिारहरू 

 नेपािको संषविान। 

 राषिर् र्ोजना आर्ोगबाट प्रकास्शत पन्रौँ र्ोजना । 

 राषिर् र्ोजना आर्ोगबाट जारी गररएको आवर्िक र्ोजना तजुिमा र्नदेस्शका र के्षरगत षवकास नीर्त 
िगार्तको पनुराविोकन । 

 गण्िकी प्रदेश नीर्त तथा र्ोजना आर्ोगद्वारा २०७६ सािमा प्रकाशन प्रथम पञ्चवर्ीर् र्ोजना । 

 बर्िगाि गाउँपार्िकाको वथतगुत षववरण, २०७५। 

 थथानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४। 

 स्जपिा त्र्ाङ्क कार्ाििर्मा बाग्िङु उपिधि सूचना तथा त्र्ाङ्कहरू । 

 बर्िगाि गाउँपार्िकाको १० वटै विाका र्नवािस्चत जनप्रर्तर्नर्िहरू र सरोकारवािाहरू बीच भएका 
अन्तरषक्रर्ा । 

 विाहरूको थथिगत भ्रमण र भ्रमणको क्रममा प्राप्त भएका सझुावहरू । 

 नवीकरणीर् ऊजाि सम्बन्िी प्राप्त दथतावेजहरूको षवकास सम्बन्िी मौजदुा ऐन, र्नर्म तथा 
र्नदेस्शकाहरूको षवशिेर्ण गररएको । 

 बर्िगाि गाउँपार्िकासँग सम्बन्िी वैकस्पपक ऊजाि षवकास र्ोजना तजुिमा गदाि हािसम्म प्रकास्शत तथा 
उपिधि हनु सकेको प्रर्तवेदनहरूको आिारमा तर्ार पाररएको छ । 

 ऊजाि मन्रािर्, राषिर् र्ोजना आर्ोग तथा सस्चवािर्बाट तर्ार गररएका षवर्भन्न प्रर्तवेदनहरू अध्र्र्न 
गररएको । 
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 बर्िगाि गाउँपार्िकाको र्ोजना तजुिमा सम्बन्िी षवर्भन्न समर्मा भएका अन्तरषक्रर्ा तथा बैठकहरूबाट 
प्राप्त जानकारीहरू समावेश गररएको । 

५.१.२ सीर्मतताहरू 

बर्िगाि गाउँपार्िकाको ऊजाि षवकास र्ोजना तजुिमा हािसम्म उपिधि प्रर्तवेदनहरूको पनुराविोकन 
तथा सम्बस्न्ित गा.पा.का सरोकारवािाहरूसँगको अन्तरषक्रर्ा िगार्त मार्थ उपिेस्खत आिारहरूिाई मध्र् 
नजर राखी तर्ार पाररएको भए तापर्न आवश्र्क पने सूचना तथा त्र्ाङ्क प्राप्त गनि कठठनाइ भर्ो । र्ो 
प्रर्तवेदन र्नम्नर्िस्खत सीर्मतता र्भर रही तर्ार पाररएको हो ।  

 बर्िगाि गाउँपार्िकासँग सम्बन्िी ऊजाि षवकास र्ोजना तजुिमा गदाि हािसम्म प्रकास्शत तथा उपिधि 
हनु सकेको प्रर्तवेदनहरूको आिारमा तर्ार पाररएको छ ।  

 बर्िगाि गाउँपार्िकाको समग्र ऊजाि षवकास र्ोजना तजुिमा पषहिो अभ्र्ास भएकोिे षवर्र्गत त्र्ाङ्क 
तथा सूचनाकोिार्ग षवर्र्गत र्नकार्हरूकै क्षमतामा भर पनुि परेकोिे षवर्भन्न र्नकार्हरूबाट प्राप्त सीर्मत 
सूचना तथा त्र्ाङ्क । 

५.२ अद्यावर्िक स्थथर्त तथा वतिमान अवथथाको षवश्लरे्ण 

ठदगो षवकासका िक्ष्र् प्रार्प्तकािार्ग ठदगो ऊजािको अविारणा र ऊजािको पहचुमा बषृि गनि 
वैकस्पपक/नषवकरणीर् ऊजािको र्तब्र षवकास हनु आवश्र्क छ,  बर्िगाि गाउँपार्िका जिषवद्यतुको अिावा सौर्ि 
ऊजाि र वार् ुऊजािकोिार्ग पर्न उस्त्तकै सम्भावना भएको क्षेर हो, र्हाँका उच्च पहािी समथर भभूागहरूबाट 
प्रशथत वैकस्पपक ऊजाि उत्पादन गरी गा. पा. का साथै समग्र रािकै ऊजाि षवकासमा महत्त्वपूणि र्ोगदान पगु्नछे 
। राषिर् षवद्यतु प्रसारण िाइन नपगेुका ग्रामीण क्षेरमा प्रदेश तथा थथानीर्तहसँगको सहकार्िमा ऊजाि सेवा 
परु् र्ाउन र आर्ार्तत ऊजाि मार्थको र्नभिरतािाई कम गनि वैकस्पपक ऊजािको प्रवििन र षवकास गरी र्स 
क्षेरिाई षवकासको मूिप्रवाहमा पर्ाउन जरुरी छ ।  

बाग्िङु स्जपिामा रहेका थथानीर् र्नकार्हरू मध्रे् बर्िगाि गाउँपार्िका प्रचरु जिािारर्िु गाउँपार्िका 
मार्नन्छ । पानीको पर्ािप्त स्रोत र उच्च पहािी समथर भभूागहरू उपिधि भएको अवथथामा पर्न भौगोर्िक 
र्बकटता, प्राषवर्िक अध्र्र्नको कमी, िागतको समथर्ा एवम ्छररएको बथती भएको कारणिे शत-प्रर्तशत जनता 
षवद्यतु तथा वैकस्पपक/नषवकरणीर् ऊजािको सषुविा प्राप्त गनि सफि भई सकेका छैनन ्। गा.पा. को त्र्ाङ्क 
२०७४ को षववरण र स्जपिा त्र्ाङ्क कार्ाििर् बाग्िङुको २०७१ को षववरण अनसुार र्स गा. पा. मा १४ 
वटा िर्जुिषवद्यतु आर्ोजनाहरूबाट ६३० षक. वा. षवद्यतु उत्पादन भई ५८७७ िरपररवार िाभास्न्दत हनु 
पगेुका छन ्भने अन्र् र्र पररवारिे मषट्टतेि, वार्ोग्र्ास, सोिार,  सिुाररएको चिुो आठद ईन्िनको प्रर्ोग गने 
गरेको पाइन्छ । 

सवि पक्षहरू 

 वार् ुऊजाि उत्पादनकािार्ग अथाह उपर्िु भबूनौट भएको । 

 सौर्ि ऊजाि उत्पादनकािार्ग आवश्र्क उपर्िु भबूनौट भएको । 
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 ऊजाि षवकासकािार्ग षवर्भन्न खािका स्रोतहरू (जिषवद्यतु, वार् ुऊजाि, सौर्ि ऊजाि तथा जैषवक ऊजाि) 
र्थेि रूपमा उपिधि भएको । 

 गा. पा. का नागररकहरूमा ऊजाि षवकासकािार्ग िगानी एवम ्व्र्वथथापनमा व्र्ापक उत्साह रहेको। 

 वैकस्पपक ऊजािको प्रवििन र षवथतारकोिार्ग सरकारिे महत्त्वपूणि षवकासको सूचकाङ्कको रूपमा ग्रहण 
गररएको । 

 र्नजी क्षेर पर्न ऊजाि षवकासमा सषक्रर्तापूविक सहभागी भएको । 

कमजोरी पक्षहरू 

 ऊजािका स्रोतहरू जथतै जिषवद्यतु, िर् ुजिषवद्यतु, सौर्ि, बार्ोग्र्ासहरू बारे त्र्ाङ्क नभएको । 

 पर्ािप्त मानव आर्थिक र भौर्तक स्रोत नभएको । 

 वैकस्पपक ऊजािको प्रवििन र षवथतारकोिार्ग सहरु्िर्त ऋण, जोखीम व्र्वथथापनको व्र्वथथा नहनु।ु 

 वैकस्पपक ऊजाि षवकासमा र्नजी क्षेरको अपेक्षाकृत रूपमा आकषर्ित हनु नसक्न ु। 

 थथानीर् तहमा वैकस्पपक ऊजाि प्रषवर्ि प्रवििन तथा प्रर्ोग सम्वन्िमा क्षमताको कमीहनु ु। 

 जोस्खम व्र्वथथापन र षवमा सम्वन्िी आवश्र्क व्र्वथथा नहनु ु। 

 वैकस्पपक ऊजाि व्र्वथथापनको गरुुर्ोजना र्नमािण गरी र्ोजनाबि षवकास हनु नसक्न।ु 

अवसरहरू 

 दाउराको खपत कम हनु गई वनजिि संरक्षणमा र्ोगदान हनुे । 

 थथानीर् स्रोत सािनको संरक्षण तथा ठदगो प्रर्ोग हनुे । 

 वैकस्पपक ऊजाि माफि त िवुाँरषहत भान्छाको अविारणा िाग ुहनुे । 

 र्संचाइ तथा खानेपानीको पहुँच परु् र्ाउन सम्भावना नरहेका क्षेरमा सौर्ि ऊजािको प्रर्ोग गरी र्िफ्ट 
खानेपानीको सञ्चािन गनि सषकने । 

 जनसमदुार्मा वैकस्पपक ऊजािको आवश्र्कता बारे चेतना अर्भवृषि हनुे । 

 ऊजाि षवकासबाट भौर्तक, आर्थिक तथा सामास्जक संरचनाको षवकास भई आर्थिक समनु्नर्त तथा 
रोजगारीका अवसरहरू र्सजिना हनु े। 

 आिरु्नक प्रषवर्िको प्रर्ोग गरी परम्परागत व्र्वहारिाई पररवतिन गरी उत्पादनिाई बषृि गने । 

 षवदेश पिार्न हनु ेर्वुाहरूकोिार्ग गाउँमै रोजगारी र्सजिना हनुे । 

  चौतफी षवकासबाट थथानीर्हरूको आर्थिक स्थथर्त मजबतु हनुे । 

 रोजगारी र्सजिनािे बसाइँसराइ कम भई थव-थथानको षवकासमा समदुार्हरू समषपित हनुे । 

चनुौतीहरू 

 नषवकरणीर् ऊजाि क्षरेमा सहरु्िर्त कजािको व्र्वथथापन गनुि । 

 खाना पकाउन ेप्रर्ोजनकािार्ग प्रर्ोग हनुे परम्पागत ऊजािको स्रोतिाई थवच्छ र आिरु्नक ऊजाििे 
प्रर्तथथापन गनुुि । 

 पहुँच नपगेुका वाथतषवक िस्क्षत वगि तथा क्षेरमा नषवकरणीर् ऊजािको पहुँच परु् र्ाउन ु। 
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 सौर्ि तथा वार् ुऊजाि उत्पादनमा र्नजी तथा समदुार्को िगानी आकषर्ित गनुि । 

 ग्रामीण क्षेरका िर् ुजि तथा सौर्ि षवद्यतु आर्ोजनाबाट खेर गैरहेको षवद्यतु प्रशारण िाइनमा प्रवाह 
गरी आर् बषृि गनुि । 

 सरोकारवािा र्नकार् बीच समन्वर् र प्रभावकारी र्नर्मनको व्र्वथथापन गनुि । 

 उजाि माग बारे त्र्ाङ्क एषकन नहुँदा उजाि षवकासको रणनीर्त नबनु्न । 

५.३ दीर्िकािीन सोच, िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीर्िकािीन सोच 

"वैकस्पपक ऊजािको उत्पादन, प्रवििन, षवथतार, र दक्षता माफि त आिरु्नक ऊजािको ठदगो आर्थिक र 
सामास्जक षवकासको आिार" 

िक्ष्र्  

वैकस्पपक ऊजािको उत्पादन र उपभोगमा ऊजाि दक्षता बिाई वातावरण-मैरी,  ठदगो,  भरपदो, गणुथतरीर् 
र थवच्छ ऊजािमा सवैको पहुचँमा बषृि गने । 

उद्दशे्र् 

1. वैकस्पपक ऊजािको षवथतार गरी ऊजाि आपूर्ति प्रणािीको महत्त्वपूणि अिको रूपमा षवकास गरी ग्रामीण 
क्षेरमा प्रर्ोग हनु ेपरम्परागत ऊजािको सट्टामा सिुाररएको चिुो तथा षवद्यतुीर् चिुोको प्रर्ोगमा बषृि 
गनुि । 

2. वैकस्पपक ऊजािको उच्चतम प्रर्ोगबाट ग्रामीण षवद्यतुीकरण गनुि र र्रेि ुउद्योग सञ्चािन गरी रोजगार 
र्सजिना गनुि । 

५.४ रणनीर्तहरू तथा कार्िनीर्तहरू 

तार्िका 38: वैकस्पपक तथा नषवकरणीर् उजािका रणनीर्त तथा कार्िनीर्तहरू 
रणनीर्तहरू कार्िनीर्तहरू 

उद्दशे्र् १: वैकस्पपक/नवीकरणीर् ऊजािको षवथतार गरी ऊजाि आपूर्ति प्रणािीको महत्त्वपूणि अिको रूपमा षवकास र 
बहउुपर्ोर्ग प्रवििन गने तथा ग्रामीण क्षरेमा प्रर्ोग हनु ेपरम्परागत ऊजािको सट्टामा सिुाररएको चिुो तथा षवद्यतुीर् चिुोको 
प्रर्ोगमा बषृि गनुि । 
५.1.१: वैकस्पपक ऊजािको षवथतार 
गरी ठदगो, भरपदा, गणुथतरीर् र 
प्रभावकारी रूपमा षवकास गरी 
बहउुपर्ोर्ग बनाउन।े 

1. वैकस्पपक ऊजाि क्षेरको षवकासकािार्ग नीर्त र्नमािण, पनुराविोकन गरी समर् 
सापेक्ष बनाइनेछ । 

2. ग्रामीण क्षेरमा वातावरणमैरी ठदगो र गणुथतरीर् आिरु्नक ऊजािको पहुँचमा 
बषृि गररनेछ । 

3. सौर्ि ऊजाि, वार् ुऊजाि तथा जैषवक ऊजाि जथता वैकस्पपक ऊजािको षवकास 
एवम ्षवथतार गनिकािार्ग षवशेर् कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

4. सौर्ि ऊजाि तथा वार्ऊुजाि स्रोतको थथिगत त्र्ाठ्ठ सङ्किन गरी ऊजाि 
षवकासको गरुुर्ोजना तर्ार गरी कार्ािन्वर्नमा गररनेछ । 

5. वैकस्पपक ऊजाि माफि त िवुाँरषहत भान्छाको अविारणा िाग ुगररनेछ । 



   बर्िगाि गाउँपार्िकाको प्रथम पञ्चवर्ीर् आवर्िक र्ोजना २०७७ 

177 
"कृषर् तथा पशपुािन  र पूवाििारको षवकास – बर्िगािको प्रगर्त एवम ्समषृिको र्नकास" 

 

6. कृषर् तथा शहरी क्षेरबाट र्नस्थकने फोहरजन्र् वथतबुाट वार्ोग्र्ास तथा 
प्रािाररक मि उत्पादन तथा प्रर्ोग गनि प्रत्साहन गररनेछ । 

५.1.२: खाना पकाउन वैकस्पपक 
ऊजािको प्रर्ोगमा बषृि गने । 

1. षवद्यतुीर् चिुोकोिार्ग प्रोत्साहन गररनेछ । 

2. षवद्यतुीर् चिुो प्रर्ोग गनि सम्भावना नभएका ग्रामीण भेगका र्रहरूमा 
िवुारषहत सिुाररएको चिुोहरू जिान गनि प्रोत्साहन गररनेछ । 

3. साविजर्नक सथथा वा थथानहरू जथतै, अथपताि, षवद्यािर्, िार्मिकथथि, सिक, 

पर्िटकर् थथि, आठदमा अिारभतू ऊजािको र्नर्र्मत आपूर्ति गनि सौर्ि ऊजाि 
जिान गररनेछ । 

उद्दशे्र् २: वैकस्पपक ऊजािको उच्चतम प्रर्ोगबाट ग्रामीण षवद्यतुीकरण गनुि र र्रेि ुउद्योग सञ्चािन गरी रोजगार र्सजिना 
गनुि । 
५.2.1:  केन्रीर् प्रसारण िाइन 
नपगुेका र सम्भाव्र्ता नभएका 
क्षेरमा वैकस्पपक ऊजािको 
माध्र्मबाट षवद्यतुीकरण गने । 

1. िर्,ु वार्,ु तथा सौर्ि षवद्यतुका साना आर्ोजना सञ्चािन गरी षवद्यतुमा शत 
प्रर्तशत नागररकको पहुँच थथाषपत गररनेछ । 

2. वैकस्पपक ऊजािको प्रर्ोग बिाई तरकारी, फिफूि र जर्िबटुी प्रशोिन गरी 
आर् अजिन बषृि गनि प्रोत्साहन गररनेछ । 

3. र्संचाइ तथा खानेपानीको पहुँच परु् र्ाउन सम्भावना नरहेका क्षेरमा सौर्ि 
ऊजािको प्रर्ोग गरी र्िफ्ट खानेपानीको सञ्चािन गररनेछ । 

4. जिषवद्यतु, वैकस्पपक ऊजािको अर्िकतम प्रर्ोग गरी दैर्नक जीवनर्ापनमा 
सहजता पर्ाउदै परम्परागत ईन्िनको प्रर्ोग र्टाइनेछ । 

५.2.2: थथानीर् तह तथा र्नजी 
क्षेरिाई वैकस्पपक ऊजािको 
उत्पादन एवम ् षवकासकािार्ग 
सहजीकरण गने । 

1. ऊजाि उत्पादनकोिार्ग थथानीर्तह तथा र्नजी क्षेरसँग समन्वर् गरी आवश्र्क 
प्रषवर्िको षवथतार गने र व्र्वसाषर्क ऊजािको रूपमा षवकास गररनेछ । 

2. वैकस्पपक ऊजाि क्षेरिाई प्रोत्साहन गनि बैंक तथा षवत्तीर् क्षरेबाट सहिेुत 
दरमा ऋणको व्र्वथथा गररनेछ । 

५.५ प्रमखु कार्िक्रमहरू 

1. वैकस्पपक ऊजाि षवकास तथा प्रवििन सम्बन्िी कार्िक्रमहरू सञ्चािन गररनछे। 

2. वैकस्पपक ऊजाि कार्िक्रमको अनगुमन, मूपर्ाङ्कन तथा आर्थिक, सामास्जक र वातावरणीर् प्रभाव मूपर्ाङ्कन 
गररनेछ । 

3. वैकस्पपक ऊजाि षवकास गनि सिुभ दरमा ऋण तथा अनदुान ठदन ेकार्िक्रम पर्ाइनेछ । 

4. सौर्ि तथा वार् ुऊजािको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गरी ऊजाि उत्पादनमा पहि गररनछे ।  

5. सौर्ि ऊजाि, वार् ुऊजाि तथा जैषवक ऊजाि जथता वैकस्पपक ऊजािको षवकास एवम्र षवथतार गनिकािार्ग 
षवशसे कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

6. वैकस्पपक ऊजाि माफि त िवुाँरषहत भान्छाको अविारणा िाग ुगररनेछ । 

7. सौर्ि ऊजाि तथा वार्ऊुजाि स्रोतको थथिगत त्र्ाङ्क सङ्किन गरी ऊजाि षवकासको गरुुर्ोजना तर्ार 
गररनेछ । 

8. वैकस्पपक ऊजाि क्षरेका सरोकारवािाहरूको ज्ञान, सीप र क्षमता षवकास गररनेछ । 



   बर्िगाि गाउँपार्िकाको प्रथम पञ्चवर्ीर् आवर्िक र्ोजना २०७७ 

178 
"कृषर् तथा पशपुािन  र पूवाििारको षवकास – बर्िगािको प्रगर्त एवम ्समषृिको र्नकास" 

 

9. बर्िगाि गाउँपार्िकाका जनता र र्नजी क्षेरिाई ऊजाि षवकासमा िगानी गनि प्रोत्साहन गनिका साथै 
िगानीकािार्ग सहज कजािको व्र्वथथा र्मिाइनेछ । 

10. वार्ोग्र्ास प्िाण्टको र्नमािण तथा प्रवििन गररनेछ ।  

11. फोहर प्रशोिनबाट जैषवक ऊजाि उत्पादन तथा प्रवििन गररनेछ । 

12. ग्रामीण ऊजाि षवकास कोर्को थथापना र सञ्चािन गररनछे ।  

13. सम्भाव्र्ता भएको थथानहरूमा वार्टुवािइन जिान गररनछे । 

14. वैकस्पपक ऊजािको प्रर्ोगमाफि त वातावरण संरक्षण तथा ऊजािमा आत्मर्नभिरता सम्बन्िी सचेतना तथा 
प्रचार प्रसार कार्िक्रम गने तथा सामग्रीहरू षवतरण गररनछे । 

५.६ अपेस्क्षत उपिस्धि 

 ग्रामीण भेगका आिरु्नक ऊजािको पहुँच नभएका क्षेरमा उत्तम वैकस्पपक ऊजािको स्रोतबाट शतप्रर्तशत 
षवद्यतुीकरण भएको हनुछे । 

 ग्रामीण भेगमा सिुाररएको चिुो प्रर्ोग उपिेखनीर् रूपमा बषृि भएको हनुेछ । 

 फोहर मैिाबाट बार्ोग्र्ास, जैषवक मि उत्पादन गररएको हनुेछ । 

 बर्िगाि गाउँपार्िकामा ऊजाि माग र षवकास सम्भावना पषहचान भएको हनुछे । 

 ऊजािको अर्िकतम उत्पादनबाट गा. पा. को समग्र षवकासमा टेवा पगु्नेछ । 

 बर्िगाि गाउँपार्िकाको ऊजाि षवकासमा क्षमता अर्भवषि भएको हनुेछ । 

 वैकस्पपक ऊजाि जिान र ममित सम्भार गनि तार्िम प्राप्त दक्ष जनशस्ि बषृि भएको हनुेछ । 

 वैकस्पपक ऊजािको ठदगो षवकास बारे दीर्िकािीन मोिेि तर्ार भएको हनुेछ । 
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खण्ि छः सञ्चार 

६.१ पषृ्ठभरू्म 

नागररकको संषविान प्रदत्त मौर्िक हकको रूपमा रहेको सूचनाको हकको संरक्षण र सम्बििन गदै 
आमसञ्चारिाई थवच्छ, सक्षम, र्नष्पक्ष, मर्ािठदत, स्जम्मेवार र व्र्ावसाषर्क बनाउन आवश्र्क व्र्वथथा गने राज्र्को 
नीर्त हनु े संवैिार्नक व्र्वथथा रहेको छ।र्स अथिमा सूचना प्रषवर्ि नेपािको भौगोर्िक षवर्मताबाट र्सस्जित 
षवकासका चनुौर्तको सामना गनि एउटा सशि पूवाििारको रूपमा समेत थथाषपत हनु सक्ने देस्खन्छ। षवगत 
केही वर्िदेस्ख नेपािमा सूचना तथा सञ्चार प्रषवर्िको क्षरेमा षवर्भन्न नीर्तगत प्रर्ासहरू भएका छन ्बदर्िदो 
पररवेश तथा त्र्सबाट र्सस्जित चनुौती सामना गनि तथा र्सस्जित अवसरहरू प्रभावकारी रूपिे उपर्ोग गनि 
तदनरुूपको नीर्तगत, काननुी, संथथागत व्र्वथथा तथा रणनैर्तक उपार्हरू अविम्वन गनुिपने आवश्र्कता महशसु 
गरी एषककृत सूचना तथा सञ्चार प्रषवर्ि नीर्त २०७२ तजुिमा गररएको छ । सूचना प्रषवर्िको रतूि षवकासिे 
स्शक्षा, थवाथ्र्, कृषर्, पर्िटन तथा व्र्ापार िगार्तका आर्थिक तथा सामास्जक क्षेरको ठदगो षवकास गनि 
सअुवसरहरू प्रदान गरेको छ । र्स प्रषवर्िको व्र्ापक प्रर्ोगबाट काननुको शासन, भ्रिाचारमूि र चथुत प्रशासन, 

षवकेस्न्रकरण, आर्थिक अनशुासन तथा साविजर्नक सेवा प्रवाह र स्रोतको कुशि व्र्वथथापन जथता असि 
शासनका आिारभतू मान्र्तािाई आत्मसात गरी सविसािारणिे पाउन ुपने सेवा र्छटो, छररतो तथा कम खस्चििो 
ििबाट प्रदान गनि सषकन्छ ।  

वतिमान अवथथामा सूचना तथा सञ्चार क्षरेमा र्भर्रएका अत्र्ािरु्नक प्रषवर्िहरूको व्र्ापक उपर्ोग गरी 
सविसिुभ रूपमा सेवा सषुविामा षवषविीकरण गदै गणुथतरीर्, प्रर्तथपिी एवम ् सविसिुभ रूपमा सेवा सषुविा 
उपिधि गराई देशको राजनीर्तक, आर्थिक, सामास्जक िक्ष्र् प्रार्प्तमा टेवा परु् र्ाउन े नेपाि सरकारको पन्रौँ 
र्ोजनािे िक्ष्र् गरे बमोस्जम अथाहा सम्भावनाहरूको भण्िार रहेको बर्िगाि गाउँपार्िकाको षवकास गरी त्र्स 
क्षेरको जनताको सामास्जक तथा आर्थिक षवकास गनि सञ्चार तथा सूचना प्रषवर्िको षवकासिाई आत्मसात गरी 
अगार्ि बढ्नपुने आवश्र्कता रहेको छ । भमूण्ििीकरणको मूिप्रवाहमा समाषहत हनुसमेत र्स क्षरेिाई 
पूवाििारको रूपमा षवकास एवम ्षवथतार गदै जान ुआजको आवश्र्कता हो ।  

६.१.१ र्ोजना तजुिमाका आिारहरू 

 राषिर् र्ोजना आर्ोगबाट जारीगरेको आवर्िक र्ोजना तजुिमा र्नदेस्शका र क्षेरगत षवकास नीर्त 
िगार्तको पनुराविोकन । 

 पन्रौं र्ोजनामा उपिेस्खत सूचना तथा सञ्चारको षवकासका सोच, िक्ष्र्, उद्देश्र्, रणनीर्त तथा कार्िनीर्तहरू 
। 

 प्रदेश नीर्त तथा र्ोजना आर्ोग गण्िकी प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्ीर् आवर्िक र्ोजनाको आिार परमा 
उपिेस्खत सूचना तथा सञ्चारको षवकासका सोच, िक्ष्र्, उद्देश्र्, रणनीर्त तथा कार्िनीर्तहरू । 

 नेपािको संषविान र ऐन, र्नर्महरू । 

 राषिर् सञ्चार नीर्त, २०४९। 
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 नेपाि दूरसञ्चार ऐन तथा र्नर्माविी, २०५६। 

 राषिर् व्रोिधर्ाण्ि नीर्त, २०७१। 

 एषककृत सूचना तथा सञ्चार प्रषवर्ि नीर्त २०७२।  

 षवसं २०६० मा र्ोषर्त दूर सञ्चार नीर्तिे खिुा इजाजत व्र्वथथा (Open Licensing Regime) र 
प्रषवर्ि तटथथता (Technology Neutrality) िगार्तका अविारणा । 

 नेपाि सरकार सूचना तथा सञ्चार मन्रािर्को सूचना षवकास रणनीर्तको पनुराविोकन । 

 बर्िगाि गा. पा. का १० वटै विामा भएको थथिगत भ्रमण तथा अन्तरषक्रर्ा, गोष्ठीहरूबाट प्राप्त 
सझुावहरू । 

६.१.२ सीर्मतताहरू 

नेपाि अषहिे संर्ीर्ता कार्ािन्वर्नको संक्रमणकािीन अवथथामा रहेको हुँदा थथानीर् तहिाई प्रभावकारी 
रूपमा सञ्चािन गनुि आफैमा नौिो अभ्र्ास हो । आवश्र्क कर्तपर् व्र्वथथापकीर् प्राविानहरू र्नमािण हनु 
बाँकी रहेको अवथथामा थथानीर् तहमा िाटाबेस त्र्ाङ्कहरू उपिधि हनु सक्ने स्थथर्त छैन । र्स पररवेशमा 
र्ो प्रर्तवेदन र्नम्नर्िस्खत सीर्मतता र्भर रहेर तर्ार पाररएको हो ।  

 प्रदेश नीर्त तथा र्ोजना आर्ोग गण्िकी प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्ीर् आवर्िक र्ोजनाको आिार परमा 
उपिेस्खत सूचना तथा सञ्चारको षवकासका सोच, िक्ष्र्, उद्देश्र्, रणनीर्त तथा कार्िनीर्तहरू । 

 गाउँपार्िकामा त्र्ाङ्क र्िन ेक्रममा थथानीर् र्नवािस्चत जनप्रर्तर्नर्िहरू र अन्र् सरोकारवािासँगको 
छिफि, अन्तरषक्रर्ा तथा परामशि गोष्ठी र थथिगत विा भ्रमणको क्रममा समेत सबै प्रकारका 
अर्भिेखहरू नभेषटएको अवथथामा र्ो प्रर्तवेदन तर्ार पाररएको छ । 

 बर्िगाि गाउँपार्िकाको समग्र सूचना तथा सञ्चारको षवकास र्ोजना तजुिमा पषहिो अभ्र्ास भएकोिे 
षवर्र्गत त्र्ाङ्क तथा सूचनाकोिार्ग षवर्र्गत र्नकार्हरूकै क्षमतामा भर पनुि परेकोिे षवर्भन्न 
र्नकार्हरूबाट प्राप्त सीर्मत सूचना तथा त्र्ाङ्क । 

६.२ अद्यावर्िक स्थथर्त तथा वतिमान अवथथाको षवश्लरे्ण 

नेपािको संषविानिे पूणि प्रसे थवतन्रता, प्रकाशन तथा प्रसारण थवतन्रता, सञ्चार एवम ्सूचनाको हकिाई 
मौर्िक हकको रूपमा उपिेख गरेको छ भने प्रदेश सरकारको अर्िकार सूस्चमा पर्न समेषटनकुो साथै अथाह 
सम्भावनाहरूको भण्िार रहेको बर्िगाि गाउँपार्िकाको षवकास गरी त्र्स क्षरेको जनताको सामास्जक तथा 
आर्थिक षवकास गनि सञ्चार तथा सूचना प्रषवर्िको षवकासिाई आत्मसाथ गरी अगार्ि बढ्नपुने आवश्र्क रहेको 
छ, तापर्न र्स क्षेरमा जनु रूपमा सूचना तथा सञ्चार प्रषवर्िको षवकास हनुपुने हो र्नस्श्चत रूपमा षवकासमा केही 
अफ्ट्याराहरू रहेका छन ्। सूचना तथा सञ्चार प्रषवर्ििाई उच्च प्राथर्मकताका साथ नेपािको नीर्त तथा 
त्र्ससँग सम्बस्न्ित र्ोजनाहरूिे र्नठदिष्ठ गरेको उद्देश्र्हरू अनरुूप बर्िगाि गाउँपार्िकाको आर्थिक तथा 
सामास्जक षवकासिाई रतुगर्त ठदन सूचना तथा सञ्चार प्रषवर्िको षवकासमा षक्रर्ाशीि रहन ुर्नतान्त आवश्र्क 
छ । सूचना तथा सञ्चार प्रषवर्िको षवकासकािार्ग गररन ेषक्रर्ाकिापहरू बर्िगाि गाउँपार्िकाको मध्र्मकािीन 
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तथा दीर्िकािीन र्ोजनामा समावेश गरी गा. पा. को आर्थिक तथा सामास्जक षवकासिाई रतुगर्त ठदई 
सम्भावनाहरूको प्रचरुतािाई दोहन गनि आवश्र्क देस्खन्छ । 

वतिमान अवथथामा बर्िगाि गाउँपार्िकामा सवि पक्षको रूपमा रेर्िर्ो,  एफ एम, टेर्िर्भजन तथा 
थथानीर् पर्रकाका माध्र्मबाट सबिसािारणको सञ्चारमा पहुँच षवथतार हुँदै गएको छ । त्र्थतै, नेपाि टेर्िकम 
तथा एनसेिको पहँचु सबै विाहरूमा रहेको,  गा. पा. को केन्र खारा बगर िगार्त केही विाहरूमा दूरसञ्चारको 
एर्िएसएि सर्भिस रहेको, गा. पा. का केही षवद्यािर्मा ICT कक्षा सञ्चािन र कम्प्र्टुर कक्षा सञ्चािन भएको, 
षवद्याथीहरूिाई अर्तररि अध्र्ापन शरुुआत भएको आठद राम्रा पक्षहरू रहेका छन ्।  

त्र्थतै र्स गा. पा. को कमजोर पक्षको रूपमा आमसञ्चार माध्र्म पूणिरूपमा मर्ािठदत, स्जम्मेवार, 

जवाफदेही हनु नसक्न,ु भौगोर्िक र्बकटताको कारण सूचना तथा सञ्चार प्रषवर्िको षवथतारिाई रतुता ठदन समथर्ा 
रहेको, दूरसञ्चार सेवा सवै नागररकको पहुँच पगु्न नसक्न,ु साविजर्नक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रषवर्िको न्रू्न उपर्ोग 
हनु,ु हिुाक सेवािाई षवषविीकरण गनि नसक्न,ु र्स क्षेरसगँ सम्बस्न्ित दक्ष जनशस्िको अभाव रहेको, जनचेतना 
तथा सचेतनाको अभाव, सूचना तथा सञ्चारको संरचनागत षवकासका पूवाििारमा कमी, र्वुा जनशस्िको पिार्न, 

केही विाका र्बकट थथानहरूमा मोवाइिको नेटवकि  ज्र्ादै कमजोर, अस्प्टकि फाइवर पगु्न नसकेको, 
षवद्यािर्हरूमा इन्टरनेटको र्नर्र्मत आपूर्तिको अभावमा आइर्सषट कक्षा सञ्चािन गनि वािा आठद रहेकाछन ्। 

सवि पक्षहरू 

 रेर्िर्ो, एफ एम, टेर्िर्भजन तथा थथानीर् दैर्नक, साप्ताषहक, अििसाप्ताषहक अठद पर्रकाका माध्र्मबाट 
सबिसािारणको सञ्चारमा पहुँच षवथतार हुदैँ गएको । 

 नेपाि टेर्िकम तथा एनसेिको पहुँच सबै विाहरूमा रहेको । 

 दूरसञ्चारको CDMA सेवा माफि त टेर्िफोन र इन्टरनेटकोिार्ग एर्िएसएि सर्भिस गा. पा. का केही 
थथानमा उपिधि भएको। 

 षवद्यािर् थतरमा र्सको प्रर्ोगिे षवद्याथीहरू कम्प्र्टुर माफि त नर्ानँर्ा ँखोज अनसुन्िानमा उत्सकुता 
देखाउने गरेको । 

 गा. पा. का विा कार्ाििर् र कषह षवद्यािर्हरूमा ईन्टरनेटको सषुविा भएको । 

 सूचना प्रषवर्िमा र्नजी क्षेरको िगानी बषृि हुदैँ जान ुर र्स क्षेरमा कामगने र्वुा आकर्ीत हनु ु। 

 साविजर्नक सेवामा नागररकको पहुँच क्रमश बषृि हुँदै गएको । 

 गा. पा.का केही षवद्यािर्मा ई–िाईबे्ररी र ई-पाटी तथा प्रोजेक्टरको माध्र्मबाट पिाइ सञ्चािन 
भएको। 

 गा. पा. का केही षवद्यािर्मा ICT कक्षा सञ्चािन हनुकुा साथै कम्प्र्टुर कक्षा सञ्चािन भएको, 
षवद्याथीहरूिाई अर्तररि अध्र्ापन शरुुआत भएको । 

 सूचना तथा सञ्चार प्रषवर्िको षवकास र षवथतारमा थथानीर् स्रोत सािनको प्रर्ोग गनि सक्न ेअवथथा 
रहेको । 



   बर्िगाि गाउँपार्िकाको प्रथम पञ्चवर्ीर् आवर्िक र्ोजना २०७७ 

182 
"कृषर् तथा पशपुािन  र पूवाििारको षवकास – बर्िगािको प्रगर्त एवम ्समषृिको र्नकास" 

 

कमजोरी पक्षहरू 

 भौगोर्िक र्बकटताको कारण सूचना तथा सञ्चार प्रषवर्िको षवथतारिाई रतुता ठदन समथर्ा भएको । 

 र्स क्षरेसँग सम्बस्न्ित दक्ष जनशस्िको अभाव रहेको । 

 जनचेतना तथा सचेतनाको अभाव भएको । 

 साविजर्नक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रषवर्िको न्रू्न उपर्ोग हनु ु। 

 सूचना तथा सञ्चारको संरचनागत षवकासका पूवाििारमा कमी भएको । 

 र्वुा जनशस्ि पिार्नको समथर्ा रहेको । 

 सूचना प्रषवर्िको षवकास र साईवर सरुक्षाकोिार्ग पर्ािप्त संरचनागत व्र्वथथाको कमी हनु ु। 

 गा. पा. का केही थथानहरूमा मोबाइि नेटवकि  अर्नर्मत तथा ज्र्ादै कमजोर भएकािे सेवा प्रर्ोगमा 
समथर्ा भएको । 

 अस्प्टकि फाइवर अझसम्म पगु्न नसकेको । 

 षवद्यािर्हरू नेटको अभावमा आइर्सटी कक्षा सञ्चािन गनि बािा भएको ।  

अवसरहरू 

 सञ्चार तथा सूचना प्रषवर्ििाई षवद्यमान र्ोजना तथा नीर्त अनरुूप गा. पा. िाई सञ्चार तथा सूचना 
प्रषवर्ि मैरी बनाउन सषकन े। 

 सूचना तथा सञ्चार प्रषवर्िकोिार्ग थथानीर्थतरमा जनशस्ि र्नमािण हनु।े 

 गा. पा. का र्बकट क्षरेमा सूचना तथा सञ्चार प्रषवर्ििाई चाि ुनीर्त, र्ोजना तथा कार्िक्रम अनरुूप 
सम्पूणि षवद्यािर्, थवाथ्र् केन्र िगार्त सम्पूणि साविजर्नक थथानहरूमा सहज पहुचँको व्र्वथथा एवम ्
षवथतार गनि सषकने । 

 पर्िटकीर्, किा, भार्ा तथा संथकृर्तको दृषिकोणिे महत्त्वपूणि थथिहरूको संरक्षण एवम ्प्रवििन गनि 
सषकने । 

 ब्रोिधर्ान्ि ईन्टरनेटको प्रर्ोग र अनिाइन प्रकाशनको बढ्दो प्रर्ोगिे सूचनाको पहुचँमा सहज हनु ु। 

 प्रशासर्नक िगार्त दैर्नक कामकाजकािार्ग आिरु्नक सूचना प्रषवर्िको प्रर्ोग माफि त सहज एवम ्चथुत 
बनाउन सषकने । 

 साविजर्नक र्नकार्का काम कारबाहीका बारेमा नागररकिाई जानकारी गराउन ेसामास्जक सञ्जािको 
षवकास हुँदै जान ु। 

 आकर्िक भ-ूवातावरण तथा भबूनौटको प्रचरु उपर्ोग गरी सूचना प्रषवर्िको अर्िकतम षवकास गनि 
सषकने । 

 इन्टरनेट िगार्त आिरु्नक सूचना प्रषवर्िको प्रर्ोग तथा षवकासमा थथानीर् र्वुा साथै बषुिजीवीहरू 
उत्सकु हुँदै जान ु। 
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चनुौतीहरू 

 भौगोर्िक र्बकटता हनु ु। 

 सूचना तथा सञ्चार सम्वन्िी नीर्तगत एवम ्काननुी ररिता परुागनुि । 

 पर्ािप्त स्रोत (बजेट) सङ्किन तथा त्र्सको पररचािनमा समथर्ा आउन सक्न ु। 

 गा.पा. र्भर सूचना तथा सञ्चार पहुँचको एषककृत र अद्यावर्िक षववरण तर्ार पानुि र सञ्चार 
माध्र्महरूिाई ग्रामीण भेग सम्म षवथतार गनुि । 

 षवर्भन्न क्षरेहरू (स्शक्षा, थवाथ्र्, कृषर्, पर्िटन आठद) का नीर्तगत अथपिता हनु ु। 

 अस्प्टकि फाइबर षवथतारमा षििाइ हनु ु। 

 सेवा प्रवाहकोिार्ग बथती छररएर रहन ु। 

 सामास्जक सञ्जािको बषृिसँगै र्समा बढ्दै गएको दरुूपर्ोग र्नर्न्रण गनुि । 

 सूचना तथा सञ्चार क्षेरमा षवकर्सत नवीनतम प्रषवर्ि समर् सापेक्ष प्रर्ोग गनुि । 

 तात्कार्िक अवथथामा प्राषवर्िकहरूको अभाव हनु ु। 

 श्रमस्जवी परकारहरूको हक षहत संरक्षण गनुि । 

 षवद्यतु प्रसारण भरपदो नहनु ुसाथै प्रार्: थथानहरूमा 2-Phase Line मार हनु ु। 

 गा. पा. को ऐर्तहार्सक महत्त्वका वथत ुर सेवाहरूिाई र्िस्जटि अकािइभमा सरुस्क्षत राख्न ु। 

 साइवर सरुक्षा सम्वन्िी संथथागत संरचना तर्ार गरी आम जनतामा र्स सम्वन्िी जनचेतना अर्भवृषि 
गनुि । 

 षवद्यतुीर् सञ्चार माध्र्मको अनगुमन गनुि, त्र्सको गणुथतर, त्र्समा गरेको िगानी, प्रर्ोग भएको प्रषवर्ि 
र जनशस्िको बारेमा अनगुमन गनुि । 

६.३ दीर्िकािीन सोच, िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीर्िकािीन सोच 

"सूचना तथा सञ्चारको गणुथतरीर् सेवाहरूमा सबै वगिको पहुँच" 

िक्ष्र्  

सूचना तथा आमसञ्चार प्रषवर्िमा सबै नागररकको पहुँच तथा उच्चतम उपर्ोग सरु्नस्श्चत गरी 
आमनागररकको जीवनथतरिाई सहज बनाउने । 

उद्दशे्र्  

1. सूचना तथा सञ्चार प्रषवर्िको सेवािाई सविसिुभ, गणुथतरीर् र भरपदो बनाई प्रषवर्िको उच्चतम सेवा 
प्रर्ोग गनुि । 

2. सम्पूणि नागररकहरूको इन्टरनेट सेवामा सविसिुभ तथा र्नर्र्मत पहुचँ थथापना गरी सूचना प्रषवर्िको 
उच्चतम सेवा प्रर्ोग गनुि । 

3. आम सञ्चार माध्र्मिाई थवच्छ, सक्षम, र्नष्पक्ष, मर्ािठदत, षवश्वसनीर् बनाई थथानीर् तहमा सूचना तथा 
सञ्चार प्रषवर्ि र सेवाहरू शतप्रर्तशत सबै नागररकको पहुँचमा परु् र्ाउन ु। 
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4. षवज्ञापन बजार तथा चिस्चर क्षेरको पूवाििार षवकास गरी उद्योगको रूपमा षवकास तथा प्रवििन गनुि 
। 

६.४ रणनीर्तहरू तथा कार्िनीर्तहरू 

तार्िका 39: सञ्चारका रणनीर्त तथा कार्िनीर्तहरू 
रणनीर्तहरू कार्िनीर्तहरू 

उद्दशे्र् १: सूचना तथा सञ्चार प्रषवर्िको सेवािाई सविसिुभ, गणुथतरीर् र भरपदो बनाई प्रषवर्िको उच्चतम सेवा प्रर्ोग गनुि 
। 
६.1.१: सूचनामा सम्पूणि 
नागररकहरूको पहुँच र सञ्चार 
प्रषवर्िको उच्चतम प्रर्ोगको 
सरु्नस्श्चत गने । 

1. सञ्चार माध्र्मसँग साझेदारीको नीर्तिाई प्रभावकारी बनाइनेछ । 

2. सञ्चार क्षेरकािार्ग षवद्यमान भौर्तक संरचनामा आवश्र्कता अनसुार थप संरचना 
षवथतार गररनेछ । 

3. गा. पा. का सबै ठाउँमा टेर्िफोन सेवाको नेटवकि  उपिधि हनु सक्ने गरी 
आवश्र्कता अनरुूप मोबाइि टावरको षवथतार गररनेछ । 

4. गा. पा. का सम्पूणि साविजर्नक कार्ाििर्हरू िगार्त हरेक समदुार्मा कस्म्तमा 
एकवटा Landline/ CDMA टेर्िफोन सेवा उपिधि गररनेछ । 

5. संर्ीर्, प्रदेश सरकार र थथानीर् तहसँग सहकार्ि र्री आवश्र्क सबै विाहरूमा 
ई–र्भिेज थथापना गररनेछ । 

6. षवद्यमान हिुाक सेवािाई आिरु्नषककरण गदै हिुाक सेवा प्रभावकारी बनाइनेछ। 

7. गा.पा.को केन्रमा साविजर्नक पथुतकािर् थथापना गररनेछ । 

8. गा. पा. का सबै विाहरूमा थथानीर् तथा राषिर् पर-पर्रकाहरूको ताजा खबर 
र्नर्र्मत रूपमा पढ्न पाउने व्र्वथथा र्मिाइनेछ । 

उद्दशे्र् 2: सम्पूणि नागररकहरूको इन्टरनटे सेवामा सविसिुभ तथा र्नर्र्मत पहुँच थथापना गरी सूचना प्रषवर्िको उच्चतम 
सेवा प्रर्ोग गनुि । 
६.२.1: सूचना तथा सञ्चार 
सेवािाई प्रर्तथपिी, मर्ािठदत, 

सविसिुभ तथा र्नर्र्मत पहुँचको 
थथापना गरी सूचना प्रषवर्िको 
उच्चतम सेवा प्रर्ोग गने । 

1. गा. पा. का सबै विाहरूमा अस्प्टकि फाइबरको षवथतार गरी इन्टरनेटको पहुँच 
सविसिुभ बनाइनेछ ।  

2. थथानीर् थतरसम्म ब्रोिधर्ान्ि सेवा षवथतार गररनेछ । 

3. सबै कार्ाििर्का वेवसाइट,  इमेि, ट्वीटर, भाइबरजथता माध्र्मबाट नागररकको 
गनुासो प्रार्त तथा सनुवुाइ हनुे व्र्वथथा र्मिाइनेछ । 

4. सबै विाहरूमा र्िस्जटि सूचना पाटीको व्र्वथथा गरी सम्पूणि सूचना, षक्रर्ाकिाप 
तथा गर्तषवर्िहरूका बारेमा ससूुस्चत हनुे अर्िकारको सरु्नस्श्चतता गररनेछ । 

5. साविजर्नक आमसञ्चार माध्र्मिाई थवच्छ, प्रर्तथपिी, मर्ािठदत, उत्तरदार्ी र 
व्र्वसाषर्क बनाइनेछ । 

6. गा. पा. का सम्पूणि षक्रर्ाकिापहरूिाई सूचना प्रषवर्ि मैरी बनाई सबैकािार्ग 
सहज एवम ्सविसिुभ सेवाको सरु्नस्श्चतता गररनेछ । 

उद्दशे्र् 3: आम सञ्चार माध्र्मिाई थवच्छ,  सक्षम,  र्नष्पक्ष,  मर्ािठदत,  षवश्वसनीर् बनाई थथानीर् तहमा सूचना तथा सञ्चार 
प्रषवर्ि र सेवाहरू शतप्रर्तशत सबै नागररकको पहचुमा परु् र्ाउन ु। 
६.३.1: समग्र प्रषवर्िका 
षवकासकािार्ग र्िस्जटाइजेसन 

1. सञ्चार तथा सूचना प्रषवर्िको षवकासकािार्ग थथानीर् प्राषवर्िक जनशस्ि 
उत्पादनको आिार तर्ार गररनेछ । 
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माफि त सामास्जक, आर्थिक र 
शासकीर् व्र्वथथामा सिुार गनि 
दक्ष जनशस्ि तर्ार गने । 

2. र्िस्जटि र्िभाइि कम गनिकोिार्ग र्िस्जटि साक्षरता र सचेतना अर्भवषृििाई 
अर्भर्ानको रूपमा सञ्चािन गररनेछ । 

3. साविजर्नक तथा र्नजी सेवाहरू क्रमश अनिाइन माफि त सूचना तथा सेवा प्रदान 
गररनेछ । 

4. सूचना प्रषवर्ििाई स्शक्षा र आिरु्नक प्रषवर्िमा उपर्ोग गररनेछ । 

5. सूचना प्रषवर्िको प्रर्ोग माफि त थथर्नर् भार्ा, संथकृर्त तथा मौर्िकताको संरक्षण 
गररनेछ । 

6. आिारभतू तह देस्ख नै हरेक षवद्याथीिे कम्प्र्टुर तथा सूचना प्रषवर्ि सम्बन्िी 
अध्र्र्न गनि पाउने अवसरको सरु्नस्श्चतता गररनेछ । 

उद्दशे्र् 4: षवज्ञापन, बजार तथा चिस्चर क्षरेको पूवाििार षवकास गरी उद्योगको रूपमा षवकास तथा प्रवििन गनुि। 
६.४.1: बजार तथा चिस्चर 
क्षेरको पूवाििार षवकास गरी 
उद्योगको रूपमा षवकास तथा 
प्रवििन गने । 

1. र्स क्षेरको किा संथकृर्तको पषहचानमा जोि ठदई मौर्िक, सामास्जक तथा 
गणुथतरीर् िर् ुचिस्चर तथा िकुमेन्ट्री र्नमािणिाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

2. र्स क्षेरिाई पररस्चत गराउने खािका भाषर्क, सांथकृर्तक, भौगोर्िक तथा 
सामास्जक पषृ्ठभरू्म झपकने प्रवििनात्मक सूचनाका सामग्रीहरूको र्नमािण र र्नमािण 
भएका सामग्रीहरूको र्िस्जटिाइजेशन गरी र्स क्षेरको षवकासिाई टेवा परुाउन 
सूचना तथा सञ्चार प्रषवर्ि र्िु पर्िटकीर् र्ोजना बनाइनेछ । 

3. गा. पा. को केन्रमा एक टेिीमेर्िर्सन केन्रको थथापना गरी सबै नागररकिाई 
र्रमै बर्स थवाथ्र् उपचार सम्बन्िी परामशि सेवा र्िने अवसरको सरु्नस्श्चतता 
गररनेछ । 

4. षवज्ञापन बजारको व्र्वथथापन एवम ् र्नर्मन गनि र्नर्ामक र्नकार्को थथापना 
तथा सञ्चािन गररनेछ । 

5. साविजर्नक क्षेरबाट प्रचार प्रसार हनु ेषवज्ञापनमा समानपुार्तक षवतरण प्रणािीको 
व्र्वथथा गररनेछ । 

६.५ प्रमखु कार्िक्रमहरू 

1. मोबाइि नेटवकि  उपिधि नभएका क्षेरहरूको पषहचान गररनेछ । 

2. मोबाइि नेटवकि  उपिधि नभएका क्षेरहरूमा नेटवकि  उपिधि हनु ेगरी टावर र्नमािणकािार्ग सम्बस्न्ित 
सेवा प्रदार्कहरूसँगको समन्वर्मा टावरहरू र्नमािण वा थथानान्तरण गररनेछ । 

3. गा. पा. का सम्पूणि साविजर्नक कार्ाििर्हरू िगार्त हरेक समदुार्मा कस्म्तमा एकवटा 
Landline/CDMA टेर्िफोन सेवा उपिधि गराउनकािार्ग आवश्र्क पूवाििारहरूको षवकास गररनेछ। 

4. षवद्यमान हिुाक सेवािाई आिरु्नकीकरण गदै हिुाक सेवा प्रभावकारी बनाइनछे। 

5. गा. पा. का सबै बिा र सरकारी कार्ाििर्को सूचना प्रवाहकोिार्ग वेबसाइटमा रास्खनेछ । 

6. सबै विाहरूमा र्िस्जटि सूचना पाटी र्नमािण गररनेछ । 

7. गा. पा. द्वारा प्रदान गररन ेसेवाहरूिाई प्रषवर्िमा आिाररत सफ्टवेर्र र्नमािण गरी सहज एवम ्सविसिुभ 
सेवा प्रदान गररनछे । 
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8. थथानीर् तथा राषिर् पर पर्रकाहरूको ताजा खबर र्नर्र्मत रूपमा उपिधि हनुे व्र्वथथा र्मिाइनछे 
। 

9. गा. पा. का सबै षवद्यािर्मा कस्म्तमा ५ षवद्याथी बराबर एक कम्प्र्टुरको व्र्वथथा र्मिाइनछे र 
प्रत्रे्क षवद्यािर्हरूमा ईन्टरनेटकोिार्ग पहि गररनेछ । 

10. गा. पा. का सबै षवद्यािर्मा कस्म्तमा १ जना कम्प्र्टुर षवर्र् अध्र्ापन गनि सक्षम स्शक्षकको व्र्वथथा 
र्मिाइनेछ । 

11. सूचना तथा सञ्चार प्रषवर्िमा स्शस्क्षत तथा तार्िम प्राप्त जनशस्ि उत्पादन गनि प्राषवर्िक स्शक्षािर्को 
थथापना गरी सञ्चािन भएको हनुेछ । 

12. गा. पा. को केन्रमा साविजर्नक पथुतकािर् थथापना गररनेछ । 

13. गा. पा. को केन्रमा एक टेिीमेर्िर्सन केन्रको थथापना गररनेछ । 

14. षवज्ञापन बजारको व्र्वथथापन एवम ्र्नर्मन गनि र्नर्ामक र्नकार्को थथापना तथा सञ्चािन गररनछे । 

15. प्रदेशसँग समन्वर्न गरी गा. पा. का सबै विा कार्ाििर्हरूसम्म ब्रोिव्र्ाण्ि इन्टरनटे षवथतार गररनेछ 
। 

16. बर्िगाि मौर्िकता प्रवििन एवम ्संरक्षण गनि िर् ुचिस्चर र्नमािण गररनछे । 

६.६ अपेस्क्षत उपिस्धि 

 समदुार्को शैस्क्षक, थवाथ्र्, कृषर् तथा अन्र् क्षेरमा गणुात्मक पररवतिन भएको हनुेछ ।  

 साविजर्नक सेवा प्रवाहको गणुथतरमा सिुार र साविजर्नक सेवामा आम नागररकको पहुँचमा अर्भवृषि 
भएको हनुछे । 

 सामदुाषर्क सूचना केन्रको थथापना र आम सञ्चार माध्र्म व्र्वसाषर्क, मर्ािठदत र स्जम्मेवार भएको 
हनुेछ ।  

 प्रर्तथपिी, व्र्वसाषर्क, आिरु्नक तथा आत्मर्नभिर आम सञ्चारको षवकास भएको हनुेछ ।  

 बर्िगाि गा.पा. क्षेरको आर्थिक तथा सामास्जक षवकास र भार्ा, किा, संथकृर्त तथा पर्िटकीर् प्रवििनमा 
टेवा पगेुको हनुेछ ।  

 सूचना तथा सञ्चार प्रषवर्िको नवीनतम उपर्ोगिे सरोकारवािा र थथानीर् जनसमदुार्हरूमा धर्ापक 
जनचेतना अर्भवषृि हनुेछ । 

 सामदुाषर्क सूचना केन्रको थथापना गने र सबै नागररकमा इन्टरनेटको पहुँच पगेुको हनुेछ । 

 थथानीर् थतरमा नै सूचना प्रषवर्िको क्षरेमा दक्षता अर्भवृषि मफि त ्रोजगार र्सजिना भएको हनुेछ । 

 सञ्चारको माध्र्मबाट सरकारी तथा गैरसरकारी संथथाहरूबाट हनुे कार्िक्रम र प्रवाह हनुे सेवा सषुविामा 
पारदस्शिता कार्म भई सविसािारण जनता ससूुस्चत हनुछे । 
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पररच्छेद चार: वातावरण तथा षवपद् व्र्वथथापन 
खण्ि एकः वन तथा भ-ूसंरक्षण 

1.१ पषृ्ठभरू्म  

बर्िगाि वन षवकासका दृषििे प्रशथत सम्भावना भएको गाउँपार्िका हो । र्स गाउँपार्िकाको कुि 
के्षरफिमध्रे् राषिर् वन, सामदुाषर्क वन र र्नजी वन गरी जम्मा ५7 प्रर्तशत वन के्षरिे ओगटेको छ । विा 
नं. २ मा इिाका वन कार्ाििर् रहेको छ । र्हाँका वन क्षेरमा षवर्भन्न प्रकारका वन्र्जन्त ुर काष्ठ तथा गैर 
काष्ठ रुखहरू प्रशथत हुँदा जैषवक षवषविताको राम्रो नमनुा हो ।  

बर्िगाि गाउँपार्िकार्भर पाइन ेवन्र्जन्तहुरूमा राते, र्ोरि, थार,  बनेि, भाि,ु बाँदर,  स्चतवुा, बार्, थर्ाि, 

दमु्सी, खरार्ो, मगृिगार्त छन ्। चराचरुुिीहरूमा वनकुखरुा, स्चि, िाँफे, मनुाि, कार्िज, र्गि आठद पाइन्छन ्।  

साि, सपिो, बि सपिो, र्समाि, टुनी, स्चिाउन,े भईुसपिा, ओखर, बकाइनो बर्िगािका वनमा पाइन ेप्रमखु 
रुखहरू हनु ्। र्हाँका वनमा षटमरु, र्सिषटमरु,  पाखनबेत, वन िसनु, र्बख, सतवुा, भतुकेश, स्चराइतो, कािी काफि, 

हरो, बरो, दमुो, अशोक, मस्जठो, जेठीमि,ु बोझो, स्र्उकुमारी,  पाँचऔिेँ खटेु्ट च्र्ाउ, रातो च्र्ाउ, र्सनकाउिी, भाते 
काउिो, सरातो, कुररिो, सोमार्ो, जथता महत्त्वपूणि जिीबटुी प्रशथत पाइन्छन ्। र्ो गाउँपार्िका क्षेरको वातावरण 
शान्त एवम ्थवच्छ छ ।  

थथानीर् जनताहरूको दैर्नक जीवन वनमा नै र्नभिर रहेको हुँदा वन क्षेरको संरक्षण अर्त नै आवश्र्क 
छ । वनको बैज्ञार्नक र व्र्वस्थथत षवकास हनु सकेमा मार वनबाट प्राप्त हनुे सािनको ठदगो रूपमा उपर्ोग 
हनुेछ । वनिे भसंूरक्षणमा ठुिो भरू्मका खेपन ेहुदँा षवकासका क्रममा हनु ेभकू्षर्को न्रू्नीकरणकािार्ग समेत 
वनस्रोतको व्र्वस्थथत षवकास गनि आवश्र्क छ ।  

नेपािको वतिमान पन्रौं र्ोजना (२०७६/७७-२०८०/८१) िे मिुकुको कुि क्षेरफिको कररब 
४५ प्रर्तशत भाग ओगट्ने वन क्षरेिाई महत्त्वपूणि प्राकृर्तक सम्पदा मानेको छ । र्ोजना अवर्िमा वन र 
जैषवक षवषविताको ठदगो र सहभार्गतामूिक व्र्वथथापनबाट अथितन्रमा वनजन्र् वथत ुतथा सेवाको र्ोगदानमा 
बषृि गने िक्ष्र् र्िइएको छ ।  

गण्िकी प्रदेशमा स्चतवन राषिर् र्नकुञ्ज र िोरपाटन स्शकार आरक्षको आसं्शक भाग तथा अन्नपूणि र 
मनासि ु संरक्षण क्षेरको पूरै भाग गरी १० हजार वगिषकिोर्मटरभन्दा बिी संरस्क्षत क्षेर रहेकािे जैषवक 
षवषविताका दृषििे र्ो प्रदेश िनी छ । र्स त्र्िाई दृषिगत गरी गण्िकी प्रदेशको प्रथम आवर्िक र्ोजना 
(२०७६/७७-२०८०/८१) को आिारपरमा जैषवक षवषविताको संरक्षण र वातावरणीर् सन्तिुन कार्म राख्दै 
वन तथा जिािारका स्रोतहरूको उत्पादकत्व बषृि गने उद्देश्र् र्िइएकोछ । बर्िगाििे पर्न गाउँपार्िकाको 
आवर्िक र्ोजना तजुिमा गदाि केन्र र प्रदेश सरकारहरूिे अविम्बन गरेका नीर्तहरू िाग ुगरेमा बिी व्र्वहाररक 
हनुे त्र्िाई मनन गरी र्तनिाई मागिदशिनका रूपमा र्िइएको छ ।   
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1.१.१ र्ोजना तजुिमाका आिारहरू  

 पन्रौं र्ोजनामा उपिेस्खत वन, जैषवक षवषविता र जिािार क्षेरको षवकासका सोच, िक्ष्र्, उद्देश्र्, रणनीर्त 
तथा कार्िनीर्तहरू । 

 वन ऐन, २०४९ ।  

 गण्िकी प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्ीर् आवर्िक र्ोजनाको आिार परमा उपिेस्खत वन तथा भ ूसंरक्षणके्षरका 
सोच, िक्ष्र्, उद्देश्र्, रणनीर्त तथा कार्िनीर्तहरू । 

 बर्िगाि गा.पा. का १० वटै विामा भएको थथिगत भ्रमण तथा अन्तरषक्रर्ा, गोष्ठीहरूबाट प्राप्त 
सझुावहरू । 

1.१.२ सीर्मतताहरू  

बर्िगाि गाउँपार्िकाको समग्र सामास्जक आर्थिक षवकासकािार्ग नेपािको संषविान िे र्नठदिि गरेको 
संर्ीर्ताको थवरूप अनरुूप संर्, प्रदेश र थथानीर् सरकार गठन भएर देश षवकासको क्रममा समग्र राि नीर्त 
र्नमािण तथा भषवष्र्को कार्िठदशा र्निािरण गनि जषुटरहेको अवथथामा र्ो आवर्िक र्ोजना तर्ार गररएको छ । 
र्ो महत्त्वपूणि र्ोजना तर्ार गदाि थथानीर् सरकार सञ्चािनका िेरै काननु, नीर्त तथा र्नर्महरू र्नमािण भइनसकेका 
तथा स्रोत बाँिफाँिको थपि खाका तर्ार भइनसकेकािे र्ोजना तजुिमामा सामान्र् अथपिता महससु गररएकोछ 
। भौगोर्िक र्बकटताका कारण सबै क्षेरको थथिगत अविोकनमा समथर्ा भएको तथा आिार त्र्ाङ्कको 
अभावमा र्ोजना तजुिमा गदाि केही कठठनाइ अनभुव गररएको छ । क्षेरगत नीर्त तथा षवर्र्गत षवकास र्ोजना 
सीर्मत बजेट र छोटो समर्का बीच तर्ार गनुि आफैमा चनुौतीपूणि रहेको छ ।  

गाउँपार्िकाको आवर्िक र्ोजना बनाउने क्रममा गाउँपार्िकामा पूवि अनभुव नहुदँा वन तथा भ-ूसंरक्षण 
क्षेरका सवि पक्षहरू, कमजोर पक्षहरू, अवसरहरू र चनुौतीहरूको सामूषहक षवश्लरे्ण गदै र्तनैका आिारमा 
षवज्ञहरूको प्राषवर्िक सहर्ोगमा दीर्िकािीन र्ोजना बनाउन ेकामिाई एउटा नर्ाँ अभ्र्ासका रूपमा र्िइएको 
छ ।  

1.२ अद्यावर्िक स्थथर्त तथा वतिमान अवथथाको षवश्लरे्ण 

र्स गाउँपार्िकार्भर सरकारद्वारा व्र्वस्थथत राषिर् वन र सामदुाषर्क वन गरी कुि क्षरेफिको िगभग 
५7 प्रर्तशत वन क्षेर छ ।सामदुाषर्क वनका ६१ वटा उपभोिा समूह कार्िरत छन ्। राषिर् तथा सामदुाषर्क 
वनको संरक्षणकािार्ग वन ऐन २०४९ छ । त्र्सैअनसुार षवर्भन्न र्नर्महरू बनाइएका छन ्।स्जपिा वन 
कार्ाििर् तथा सब-्र्िर्भजन वन कार्ाििर्सँगको समन्वर्मा थथानीर् वन उपभोिा सर्मर्तहरूिे सामदुाषर्क 
वनका कार्िर्ोजना बनाएका छन ्। खिुा रूपमा चररचरन, आगिागी, फिानी गने कुनै पर्न व्र्स्ििाई सामदुाषर्क 
वनको कार्िर्ोजना अनरुूपको दण्ि र सजार्को व्र्वथथा गररएको छ । त्र्थतै, वन्र्जन्त ुओसारपसारमा संिग्न 
हनुे व्र्स्ििाई पर्न वन तथा वन्र्जन्तसुँग सम्बस्न्ित नीर्त र्नर्म अनरुूप कारबाही गने व्र्वथथा छ । 
अनगुमनको काम स्जपिा वन कार्ाििर् बागिङु तथा सबर्िर्भजन वन कार्ाििर् खबािङिे गने गरेका छन ्।  
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गाउँपार्िकाको वाषर्िक षवकास र्ोजनामा वनसम्बन्िी कार्िक्रम खासै केही छैनन ्तर पर्न षवर्भन्न विामा 
नर्ाँ र्नमािण गररएका मोटर बाटोबाट हनु ेबािीपषहरोका न्रू्नीकरणकािार्ग थथानीर्थतरबाट वृक्षारोपण कार्िक्रम 
सञ्चािन गररएको छ । वन स्रोतको व्र्वथथापनकािार्ग झािी-फिानीको कार्िक्रम वाषर्िक रूपमा सञ्चािन 
गररएको छ । वन क्षरेको ठदगो षवकासकािार्ग आिरु्नक चिुो र्नमािणको काम सम्पन्न गररएको छ । 

वन षवकास अन्तगित LJVAR नामक संथथािे केही व्र्स्ििाई जनही रु १५ हजारका दरिे आर्थिक 
सहर्ोग उपिधि गराएको छ । वनको संरक्षण तथा उपर्ोगबाट सामदुाषर्क वनका कोर्मा जम्मा भएको 
रकम बाटोर्ाटो, र्बजिुीजथता अन्र् पूवाििारका काममा पर्न प्रर्ोग गररएको छ । थथानीर् थतरका पशपुािन र 
अन्र् व्र्वसार् पर्न वनबाट िाभास्न्वत भएका छन ्।  

सवि पक्षहरू 

 गाउँपार्िका क्षेरस्थथत वनहरू मानववथतीबाट नस्जक रहेकािे वनको स्रोत पररचािन तथा प्रर्ोगका 
र्नस्म्त सहज वातावरण छ ।  

 गाउँपार्िका क्षेरमा परुानो प्राकृर्तक वन रहेका । 

 वन संरक्षणको केही चेतना थथानीर् जनतामा रहेको । 

 थथानीर् उपभोिाहरूबीच मेिर्मिापको वातावरण भएकािे स्रोत पररचािनमा सहजता छ ।  

 वन क्षेरिाई जोड्न षवर्भन्न विाहरूमा मोटरबाटो हुँदा वन पैदावारको सङ्किनका र्नस्म्त सहज छ ।  

कमजोर पक्षहरू 

 उत्पादनशीि वनिाई पूणि क्षमतामा व्र्वथथापन गनि नसषकएको । 

 वनको व्र्वथथापन तथा षवकासमा राज्र्को िगानी र्थेि नभएको ।  

 अव्र्वस्थथत भौर्तक संरचनाका कारण वन क्षेरको षवनास र खस्ण्िकरण हनुे गरेको । 

 वन फँिानी पूणि रूपमा र्नर्न्रण हनु नसकेको । 

 वन तथा जिािार क्षेरका स्रोतहरूको क्षर्ीकरण ।  

 मानव वन्र्जन्त ुद्वन्द्व । 

 वन तथा भसंूरक्षणमा दक्ष जनशस्ि गाउँपार्िका क्षेरमा उपिधि नभएको ।  

 थथानीर् जनतामा वन तथा भसंूरक्षणबारेको राम्रो ज्ञान नभएको । 

 जनचेतनाको अभाव र िापरवाहीबाट ििेिो िाग्न ेगरेको । 

 वन संरक्षणकािार्ग आवश्र्क आिरु्नक भौर्तक औजार (Prunning saw, Power chain saw) आठदको 
कमी ।  

 आरा, बन्चरो जथता परम्परागत औजार पर्न पर्ािप्त सङ्खख्र्ामा नरहेका ।  

 महत्त्वपूणि जिीबटुीहरूको अन्वेर्ण र प्रशोिन हनु नसकेको ।  

 उत्पाठदत काठको व्र्ावसाषर्क प्रर्ोग हनु नसकेको ।  

 र्नर्र्मत रूपमा फिानीबाट प्राप्त हनु ेआम्दानीबाहेक सामदुाषर्क वनका अन्र् आर्थिक स्रोत नभएका ।  
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 जिीबटुी र्नकासी गनि काननुी समथर्ा ।  

 भसंूरक्षणको सेवा प्रवाह गने कार्ाििर्को सङ्खख्र्ामा संरचनागत रूपमा सङ्कुचन । 

 र्िर्भजन तथा सबर्िर्भजन वन कार्ाििर्बाट र्थेि अनगुमन नहनु ु। 

अवसरहरू 

 प्राकृर्तक रूपमै उम्रने िेरै प्रजार्तका जिीबटुी तथा अन्र् काठहरू प्रशथत भएकािे वृक्षारोपणमा िेरै 
रकम खचि गनुि नपने । 

 महत्त्वपूणि जिीबटुीहरूको बजारको राम्रो सम्भावना भएको । 

 थथानीर् थतरमा कृषर् तथा पशपुािन व्र्वसार्को षवकासका प्रशथत सम्भावना । 

 प्राकृर्तक वातावरण तथा वन्र्जन्तकुो संरक्षण हनु गई पर्िटन व्र्वसार्को षवकास हनुे ।  

 समदुार्मा आिाररत वन व्र्वथथापन माफि त थथानीर् जनताको जीवनर्ापन सहज हनुे । 

 वन, जिािार, कृषर्, पशषुवकास, र्संचाइ िगार्तका र्नकार् बीच सहकार्ि, समन्वर् तथा एकीकृत षवकासको 
अविारणामा र्ोजना बनाई समषृिमा टेवा परु् र्ाउन सषकने । 

चनुौतीहरू 

 ििेिो र्नर्न्रण गनुि । 

 वन संरक्षणकािार्ग थथानीर् तहमा क्षमता र स्जम्मेवारी बषृि गनुि । 

 भौर्तक षवकास र वन संरक्षण कार्िका बीच उत्पन्न हनुे द्वन्द्व व्र्वथथापन गनुि ।  

 दक्ष जनशस्िको अभाव । 

 थथानीर् जनतामा वन तथा भसंूरक्षणबारे ज्ञानको कमी ।  

४.३ दीर्िकािीन सोच, िक्ष्र् र उद्दशे्र्   

दीर्िकािीन सोच  

"वन क्षेरको र्ोगदानबाट बर्िगािको समषृि"  

िक्ष्र्  

बर्िगाि क्षेरका वनको उस्चत व्र्वथथापन, भसंूरक्षण र जैषवक षवषविताको संरक्षणका माध्र्मबाट 
थथानीर् जनताको जीवनथतरमा सिुार गने ।  

उद्दशे्र्  

1. थथानीर् वनको संरक्षण र वैज्ञार्नक व्र्वथथापन गनुि । 

2. वन्र्जन्त ुर जैषवक षवषविताको संरक्षण, सम्बििन गरी व्र्वसार्ीकरण गनुि ।  

3. भसंूरक्षण गरी वातावरणीर् सन्तिुन कार्म गनुि । 

4. उपिधि षवत्तीर् स्रोतसािनको समूस्चत व्र्वथथापन गनुि । 
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1.४ रणनीर्तहरू तथा कार्िनीर्तहरू 

तार्िका 40: वन तथा भसंूरक्षणका रणनीर्त तथा कार्िनीर्तहरू 
रणनीर्तहरू कार्िनीर्तहरू 

उद्दशे्र् १: वनको संरक्षण र वैज्ञार्नक व्र्वथथापन गनुि । 
१.1.1: समदुार्मा आिाररत वन 
व्र्वथथापन प्रणािी अनसुार वनको 
संरक्षण गने ।  

1. थथानीर् जनतािाई वनको महत्त्व र र्सका फाइदाबारे जानकारी गराइनेछ 
। 

2. वनको सीमा र्निािरण गरी तारवार गररनेछ । 

3. गाउँपार्िकार्भरका खािी भभूागमा वकृ्षारोपण गररनेछ । 

4. गाउँपार्िकार्भर वन नसिरी थथापना गररनेछ । 

5. सामदुाषर्क वनहरूका कार्िर्ोजना अनसुार वनको संरक्षण गररनेछ । 

6. थथानीर् जनतािाई फिफूिका षवरुवाहरू षवतरण गररनेछ । 

7. तार्िम, गोष्ठी, अध्र्र्न भ्रमण आठदका माध्र्मबाट उपभोिा सर्मर्तका 
सदथर्हरूको क्षमता अर्भवषृि गररनेछ । 

उद्दशे्र् २: वन्र्जन्त ुर जैषवक षवषविताको संरक्षण, सम्बििन गरी व्र्वसार्ीकरण गनुि ।  
१.2.1:  वनिाई उत्पादनमखुी 
बनाई वनजन्र् उत्पादनको 
व्र्ावसार्ीकरण गने ।  

1. वनर्भरका मतृ, क्षर्तग्रथत र रोगग्रथत रुखहरू र्बक्रीषवतरणको व्र्वथथा गररनेछ 
।  

2. काठजन्र् वथतकुो उत्पादन, प्रशोिन र उपर्ोगमा षवषविीकरण र प्रषवर्ि 
षवकास गरी नर्ां रोजगारी र उत्पादनका क्षेर र्सजिना गररनेछ । 

3. गैरकाष्ठ वन पैदावरको खेती षवथतार तथा वजारीकरण गररनेछ । 

4. गाउँपार्िका क्षेरर्भर जिीबटुी प्रशोिन उद्योग थथापना गनि प्रोत्साषहत गररनछे 
।  

5. वन्र्जन्त ुपािन, प्रजनन तथा व्र्वसार्ीकरणकािार्ग थथानीर् जनतािाई प्ररेरत 
गररनेछ । 

6. वनजन्र् व्र्वसार्प्रर्त थथानीर् र्वुार्वुतीको आकर्िण बिाउन आफ्नो 
क्षेरर्भरका र्ोग्र् र इच्छुक षवद्याथीहरूिाई वनषवज्ञान षवर्र्मा धर्ाचिसि 
र्िग्रीमा अध्र्र्न गनि पठाउन,े आर्थिक सहर्ोग गररनेछ । 

१.2.2:  केन्र र प्रदेश सरकारका 
कार्िक्रमहरूबाट प्राप्त अवसरहरूको 
सदपुर्ोग गने । 

1. वन तथा भसंूरक्षण मन्रािर् तथा प्रदेशको वन मन्रािर्िे थथानीर् तहमा 
वन तथा भसंूरक्षणकािार्ग तर् गरेका नीर्त र कार्िक्रमबारे अद्यावर्िक 
जानकारी राखी र्तनीहरूबाट िाभास्न्वत हनुछे ।   

१.3.3: थथानीर् थतरका 
सरोकारवािाहरूबीच समन्वर् 
कार्म गने ।  

1. र्नकटका थथानीर् तह, सबर्िर्भजन वन कार्ाििर् तथा स्जपिा वन कार्ाििर्, 

सामदुाषर्क वन उपभोिा सर्मर्तहरूसँग गाउँपार्िकािे समन्वर् गरी कार्िक्रम 
सञ्चािन गररनेछ । 

उद्दशे्र् ३: भसंूरक्षण गरी वातावरणीर् सन्तिुन कार्म गनुि ।  
१.3.1:  जनताको सहभार्गता 
माफि त ् ठदगो माटो व्र्वथथापन 
प्रणािी अविम्बन गरी भरू्मको 
उत्पादकत्व बषृि गने । 

1. बाटोहरूमरु्न भकू्षर् रोक्न अर्म्रसो िगार्त प्राषवर्िक रूपिे उपर्िु र्बरुवाहरू 
िगाइनेछ । पैर्ु,ँ स्चउरी, िाकुरी जथता मह आउने जातका र्बरुवा भएमा 
मौरीपािनमा समेत टेवा पगु्नेछ । 
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2. माटोको गणुथतर बषृि गनि कृषर् शाखासँगको सहकार्िमा कार्िक्रमहरू सञ्चािन 
गररनेछ ।  

3. कृषर्र्ोग्र् जर्मनिाई पषहरोबाट जोगाउन तटबन्ि गने, ग्र्ार्भन जािी भररनछे 
।        

उद्दशे्र् ४: आवश्र्क षवत्तीर् स्रोतसािनको समूस्चत व्र्वथथापन गनुि । 
१.4.1: बाह्य स्रोतसािनको खोजी 
।  

1. गाउँपार्िकार्भर सामान्र् रूपमा सम्भावना देस्खएका र्ोजनाहरूको षवथततृ 
सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गनि संर्ीर् र प्रदेश सरकारसमक्ष अनरुोि गररनेछ । 

2. गाउँपार्िकामा आउने गैरसरकारी संथथाहरूिाई र्स र्ोजनामा समावेश भएका 
कार्िक्रमहरूमा िगानी गनि आह्वान गररनेछ । 

१.4.२: आन्तररक स्रोतसािनको 
पररचािन ।   

1. गाउँपार्िकाको वाषर्िक बजेटको र्नस्श्चत प्रर्तशत रकम वन तथा भसंूरक्षण 
क्षेरका कार्िक्रमकािार्ग छुट्याइनेछ ।  

2. वनजन्र् उद्योगको षवकास र व्र्वसाषर्करणकािार्ग थथानीर् र्नजी क्षेरिाई 
आह्वान गररनेछ । 

४.६ प्रमखु कार्िक्रमहरू 

वकृ्षारोपण:  

1. मोटरबाटो, पदमागि,  पर्िटकीर्थथि र षपकर्नकथपट, साविजर्नक पाकि ,  भ्र् ुटावर आठद संरचना र्नमािण 
गररएका थथानहरूमा वृक्षारोपण गररनछे । 

2. गाउँपालिकामा योजना अवलिभर  सुकाठका ५ हजार लवरूवा रोपे्न र संरक्षण गने कायय गररनेछ ।  

वनषवज्ञानसम्बन्िी स्शक्षा र तार्िम:  

1. वन क्षेरबाट व्र्ावसाषर्क िाभ र्िने जनशस्िको षवकास गररनेछ ।  

2. गाउँपार्िका क्षेरका २० जना र्वुाहरूिाई र्ोजना अवर्िमा वनषवज्ञान षवर्र्मा धर्ाचिसि तहको स्शक्षा 
आजिन गनि पठाइनेछ । 

3. वन व्र्वथथापन, नसिरी सञ्चािन आठद षवर्र्हरूमा सरकारी र्नकार् र गैरसरकारी संथथाहरूिे ठदन े
तार्िममा र्वुावगििाई सहभागी गराइनेछ । 

सामदुाषर्क होमथटे र सामदुाषर्क वनबीच सहकार्ि: 
1. सामदुाषर्क होमथटे सञ्चािकहरू र सामदुाषर्क वनबीच सहकार्ि गरी दवैुिाई आर्थिक िाभ हनु े

कार्िक्रमहरू तजुिमा गररनेछ ।  

४.७ अपेस्क्षत उपिस्धि 

 वातावरण संरक्षण हनुेछ ।जर्िबटुीको संरक्षण र उत्पादन हनुेछ । 

 वन्र्जन्त ुसंरक्षण हनुेछ ।थथानीर् खोिानािा, झरना िगार्तका पानीको स्रोत संरक्षण हनुेछ । 

 बािी पषहरो र्नर्न्रण हनुछे ।पर्िटकीर् आकर्िण बढ्नेछ । 

 थथानीर् थतरमा रोजगारी बढ्ने । 

 थथानीर् थतरमा वातावरणीर् संरक्षण भई सनु्दरता बढ्ने र समग्रमा जनताको जीवनथतरमा सिुार हनुेछ 
।  
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खण्ि दईु: वातावरण संरक्षण तथा जिवार् ुपररवतिन 

2.१ पषृ्ठभरू्म 

वातावरण तथा जिवार् ुपररवतिनका असरहरू एकआपसमा सम्बस्न्ित हनु ेभएकोिे र्सको प्रभावको 
सामना गनि वातावरण संरक्षण तथा जिवार् ुपररवतिनको प्रभाव अनकूुिन गदै समषिगत षवकासका िक्ष्र्हरू 
हार्सि गने महत्त्वपूणि सवाििाई मध्र्नजर गरी नेपाििे र्स क्षेरमा भएका अन्तरािषिर् सस्न्ि-महासस्न्िहरूको 
अनमुोदन तथा सस्म्मिन गदै तद्अनरुूप राषिर् नीर्त, काननु तथा संथथागत संर्न्रहरूको व्र्वथथा गरेको छ 
। वातावरणीर् पक्षमा पने प्रभाव तथा जिवार् ुपररवतिनको असर न्रू्नीकरण गनि हररत षवकासको अविारणािाई 
आत्मसात ्गररएको छ । सरकारी तथा राषिर्/अन्तरािषिर् सङ्घ–संथथा समेतको सषक्रर्तामा राषिर् तथा थथानीर् 
अनकूुिनकािार्ग रणनीर्तक कार्िक्रमहरू, काबिन व्र्ापारको थािनी, वातावरणीर् संवेदनशीिताका मदु्दाहरूको 
आन्तररकीकरण र सम्बोिनजथता प्रर्ासहरू भइरहेका छन ्। 

जिवार् ुपररवतिनका क्षेरमा िगानी र्षकन गनि जिवार् ुपररवतिन बजेट सङ्केतको व्र्वथथा गरी षवगत 
र्ोजना अवर्िदेस्ख नै कार्ािन्वर्नमा आइसकेको छ । राषिर् अनकूुिन कार्िक्रमिाई कार्ािन्वर्न गने 
र्सिर्सिामा थथानीर् अनकूुिन कार्िक्रम कार्ािन्वर्न भइरहेको छ । नेपाििे सन ्२०१५ मा भएको जिवार् ु
पररवतिन सम्बन्िी पेररस सम्झौता कार्ािन्वर्न प्रारम्भ गरेको छ । 

वातावरण व्र्वथथापनिाई षवकास कार्िसँग आबि गने क्रममा वातावरणीर् प्रभाव मूपर्ाङ्कनिाई 
संथथागत गने प्रर्त्न भएको छ । वार्कुो गणुथतरसम्बन्िी मापदण्ि एवम ् नेपाि सवारी प्रदूर्ण सम्बन्िी 
मापदण्िहरू र्निािरण गरी कार्ािन्वर्नमा पर्ाइएको छ । क्र्ोटो प्रोटोकि अन्तगित काबिन व्र्ापारबाट नेपाििे 
आम्दानी प्राप्त गनि सरुु गररसकेको छ । 

2.१.१ र्ोजना तजुिमाका आिारहरू 

 पन्रौं र्ोजनामा उपिेस्खत वातावरण तथा जिवार् ुपररवतिन सम्बन्िी षवकासका सोच, िक्ष्र्, उद्देश्र्, 

रणनीर्त तथा कार्िनीर्तहरू । 

 नेपाि सरकारको वातावरण तथा जिवार् ुपररवतिन सम्बन्िी रणनीर्तको पनुराविोकन । 

 वातावरण तथा जिवार् ुपररवतिन सम्बन्िी षवकास िक्ष्र्, प्रगर्त, उद्देश्र्, रणनीर्त तथा प्राथर्मकता र ठदगो 
षवकास िक्ष्र्हरू बारेको प्रर्तवेदन पनुराविोकन । 

 राषिर् भ-ूउपर्ोग नीर्त, २०६९ । 

 सूचना सङ्किन क्रममा वातावरण तथा जिवार् ुपररवतिन सम्बन्िी सूचनाकोिार्ग बाग्िङु स्जपिाको 
सम्बस्न्ित कार्ाििर्हरूबाट त्र्ाङ्क तथा सूचनाहरू सङ्किन र षवश्लरे्ण ।  

 वातावरण तथा जिवार् ुपररवतिन सम्बन्िी मौजदुा ऐन, र्नर्म र्नदेस्शकाहरूको षवश्लरे्ण ।  

 बर्िगाि गा.पा. का १० वटै विामा भएको थथिगत भ्रमण तथा अन्तरषक्रर्ा, गोष्ठीहरूबाट प्राप्त 
सझुावहरू ।  
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2.१.२ सीर्मतताहरू 

बर्िगाि गाउँपार्िकाको वातावरण तथा जिवार् ुपररवतिन सम्बन्िी षवकास र्ोजना तजुिमा हािसम्म 
उपिधि प्रर्तवेदनहरूको पनुराविोकन तथा सम्बस्न्ित गा.पा.का सरोकारवािाहरूसगँको अन्तरषक्रर्ा िगार्त 
मार्थ उपिेस्खत आिारहरूिाई मध्र् नजर राखी तर्ार पाररएको भए तापर्न त्र्गत आिारहरूको अभावका 
कारण आवश्र्क पने सूचना तथा त्र्ाङ्क प्राप्त गनि कठठनाइ भर्ो । 

2.२ अद्यावर्िक स्थथर्त तथा वतिमान अवथथाको षवश्लरे्ण 

समग्र वातावरणीर् अवथथा 
भौगौर्िक रूपमा बर्िगाि गाउँपार्िका गण्िकी प्रदेशको बाग्िङु स्जपिामा पदिछ । बर्िगाि 

गाउँपार्िका समरुी सतहबाट 732 र्म. देस्ख 3634 र्म. सम्मको उचाइमा अवस्थथत रहेको छ । र्स क्षेरको 
भ–ूप्रर्ोग अन्तगित वन क्षेर, नदी नािा, बाँझो जर्मन र र्नजी कृषर्भरू्म रहेका छन ्। अर्िकाशं क्षरेमा चट्टानी 
पहाि र र्भरािो भबूनौट रहेको छ । र्स क्षरेको गषृ्मकािीन तापक्रम २० देस्ख ४० र्िग्री सेस्न्टग्रिे र 
शीतकािीन तापक्रम २ देस्ख २५ र्िग्री सेस्न्टग्रिे सम्म रहेको छ । 

बर्िगाि गाउँपार्िकामा बग्न ेसबैभन्दा ठुिो बर्िगाि खोिामा र्मर्सन आइपगु्न ेदर्ििन खोिा, बाथकोट 
खोिा, भीम खोिा, रनर्सं खोिा, भेर्िखोर खोिा, सखु खोिा, दगा खोिा, िािे खोिा, बराइनी खोिा, िधदी खोिा, 
बसुनु्दे खोिा, साउने खोिा, जोरे खोिा, ओवान खोिा, हािी खोिा आठद रहेका छन ् । र्सैगरी बर्िगाि 
गाउँपार्िकामा, सपिा, मौवा, स्चिाउन,े उस्त्तस, स्खरो, टुनी, र्समि, खसू्र, ओखर, िािीगरुाँस, बांझ, भोजपर, आठद रुखका 
प्रजातीहरू पाइन्छन ्। त्र्थतै गाउँपार्िकामा पाइन ेमखु्र् गैर काष्ठ पैदावारहरूमा िोिा, षटमरु, अपिो, पार्णबेद, 

सतवुा, गच्छाच्र्ाउ, स्चराइतो, र्बर्, र्नरमर्स, सनुगाभा, िप्सी, अर्म्रसो, िौठ सपिा, वनतरुि, पाँचऔिें, कुररिो, तेज पात, 

दािस्चनी ओखरको बोक्रा आठद हनु ्। 

गाउँपार्िकामा क्षेरमा पाइने जीवजन्तहुरूमा रातो बाँदर, वदेँि, वन षवरािो, िोखके, दमु्सी, थर्ाि, मिसाप्रो, 
रतवुा मगृ आठद रहेका छन ्। पन्छीहरूमा स्चर्िमे, िामपछेु्र, कार्िज, षफथटो, कोइिी, स्चबे, काग, जरेुिी, िइंुचे, 

न्र्ाउिी, रुपी, मिेवा, षपउरा, गौथिी आठद पाइन्छन ्। 

गाउँपार्िकामा वार्,ु ध्वर्न, तथा जि प्रदूर्णको ठुिो समथर्ा नरहे पर्न षवकासका गर्तषवर्ि बिेसँगै र्ो 
समथर्ा बढ्न ेदेस्खन्छ । र्सैगरी बाक्िो बथती तथा बजार-उन्मखु थथानहरू जथतै खरबाि, न्वारा, खौिार, खार, 

खाि, भीमर्गठे िगार्तका ठाउँहरूमा फोहर व्र्वथथापनको समथर्ा बढ्न सक्छ जसको सही र्ोजना बनाएर 
फोहर व्र्वथथापन गनुिपने देस्खन्छ । 

जिवार् ुपररवतिन 

जिवार् ु पररवतिन मखु्र्तर्ा मिुकुमा केही दशकर्ता वर्ाि तथा तापक्रममा देखापरेको असािारण 
अवथथाबाट र्सस्जित नकारात्मक वा सकारात्मक असरबाट जनजीवनमा पदै आएको प्रभाविाई हेररन ुपछि । 
नेपािको जिवार् ुषहमािी क्षेरको जिवार् ुपररवतिनबाट िेरै प्रभाषवत रहेको छ । त्र्सैको कारण मनसनुी वर्ाि 
नेपािको पूवी तथा मध्र्भागमा अत्र्र्िक मारामा हनुे गरेको र क्रमशः पस्श्चमी भागमा षवथतारै र्ट्दै गएको 
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पाइन्छ । नेपािको तापक्रम षव.स २०३० को तिुनामा १.२० सेस्न्टग्रिेका दरिे बढ्ने एक अध्र्र्निे अनमुान 
गरेको छ । र्ो तापक्रम बषृििे खास गरी षहमािी क्षेरमा षहउँ तथा षहमनदी पग्िन ेक्रम बढ्दै जाने अनमुान 
गररएको छ । अर्िकाशं स्जपिाहरूमा केही दशकर्ता मनसनुी वर्ाि तथा तापक्रममा केही दशकर्ता देस्खएको 
उतारचिाव (अथाित ्जिवार् ुपररवतिन)का कारण र्सजित असरहरूबाट प्रभाषवत भएका छन ्।  

सन ्२०१० मा नेपाि सरकारद्वारा प्रकास्शत राषिर् अनकूुिन कार्िर्ोजना अनसुार बाग्िङु स्जपिामा 
जिवार् ुपररवतिनका कारण पषहरोको सबै भन्दा बिी जोस्खम रहेको छ । बर्िगाि गा.पा. मा पर्न पहािी 
भभूाग बिी मारामा रहेकोिे पषहरोको जोस्खमिाई नै प्रमखु मान्न सषकन्छ।र्सैगरी र्स क्षेरमा खिेरी र षहम 
ताि र्बष्फोटनको न्रू्न तथा बािीको अत्र्न्तै न्रू्न जोस्खम रहेको छ । 
तार्िका 41: बाग्िङु स्जपिामा जिवार् ुपररवतिनको असरवाट हनुसक्न ेजोस्खमको मारा 
क्र.सं. जिवार् ुपररवतिनको असर जोस्खमको मार 

१. पषहरो उच्च 

२. खिेरी न्रू्न 

३. षहम ताि र्बष्फोटन न्रू्न 

४. बािी न्रू्न 

गाउँपार्िकाको सवभन्दा नस्जक पने बाग्िङु बजार स्थथत जिवार् ुमापन केन्रको सन ्२०१० देस्ख 
२०१९ सम्मको तापक्रमको त्र्ाङ्कको अध्र्र्न गदाि त्र्स क्षेरको अर्िकतम तापक्रममा खासै पररवतिन भएको 
देस्खदैन भने न्रू्नतम तापक्रममा थरै बषृि भएको मान्न सषकन्छ । र्सैगरी गाउँपार्िकाको तातोपानी स्थथत 
पानी मापन केन्रको सन ्१९७० देस्ख २००१० सम्मको त्र्ाङ्कको अध्र्र्न गदाि गाउँपार्िकामा हरेक वर्ि 
पने पानीको मारामा न्रू्न रूपमा बषृि भइरहेको पाइएको छ।र्सिे केही हदसम्म र्स क्षेरमा जिवार्मुा 
भएको पररवतिनिाई इषित गदिछ । थथानीर्वासीहरूको भनाइ अनसुार पर्न र्स क्षरेमा षवगत केही वर्ि देस्ख 
जिवार्मुा पररवतिन भइरहेको छ । 

स्चर 7: बाग्िङु स्थथत जिवार् ुमापन केन्रको सन ्२०१० देस्ख २०१९ सम्मको तापक्रमको त्र्ाङ्क 
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नेपािमा जिवार् ुपररवतिनबाट उत्सजिन प्रभाविाई न्रू्न गनि र त्र्थतो प्रभावबाट बच्न वा अनकूुर्ित 
वातावरण र्सजिना गनि नेपाि सरकारिगार्त षवर्भन्न अन्तरािषिर् दात-ृसंथथाहरू िगार्त गैरसरकारी संथथाहरूबाट 
षवर्भन्न प्रर्ासहरू भइरहेको छ । 

सबि पक्ष  

 गा.पा.मा जि, वार्,ु तथा ध्वर्नको गणुथतर राम्रो रहेको । 

 प्रशथत जिि क्षेर र नदीनािाहरू रहेको । 

 राषिर् थतरमा वातावरण संरक्षण र जिवार् ुपररवतिन तथा अनकूुिन नीर्त तथा कार्िक्रम रहेको । 

 कृषर्, भ,ू थवाथ्र्, जि जथता क्षेरहरू सम्बन्िी कार्ि गने सरकारी तथा गैरसरकारी र्नकार्हरूिे आआफ्नो 
थथानहरूमा जिवार् ुपररवतिन अनकूुिनका कार्िहरू सञ्चािन भइरहेको । 

 जनथतरमा वातावरण तथा जिवार् ुपररवतिन सम्बन्िमा जानकारी भएको । 

कमजोर पक्ष 

 वातावरण तथा जिवार् ुपररवतिनबाट पने नकारात्मक असरहरू न्रू्नीकरण गनि पर्ािप्त मानव, आर्थिक 
र भौर्तक स्रोतहरूको कमी भएको । 

 वातावरण तथा जिवार् ुपररवतिन सम्बन्िी त्र्ाङ्क सङ्किन र सूचना प्रवाहको कमी रहेको । 

 वातावरण तथा जिवार् ुसम्बन्िी कार्िक्रमहरू गा.पा. थतरीर् षवकासका कार्िक्रमहरूसँग आबि गरी 
र्ोजना तजुिमा गनि नसषकएको । 

 जिवार् ुपररवतिनको प्रभाव, जोस्खम सम्बन्िी अध्र्र्न तथा अनसुन्िान र्थेष्ठ रूपमा नभएको । 

 थथानीर् थतरमा वातावरण तथा जिवार् ुपररवतिनका सम्बन्िी कार्ि गनि प्रभावकारी र्नकार् नभएको ।  

 

स्चर 8: बाग्िङु स्थथत जिवार् ुमापन केन्रको सन ्२०१० देस्ख २०१९ सम्मको वर्ािको त्र्ाङ्क 
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अवसर 

 थवच्छ तथा सफा वातावरणको र्नमािण हनुे । 

 वातावरण तथा जिवार् ुपररवतिन सम्बन्िी ज्ञान तथा चेतना अर्भवषृि भई जनसमदुार्हरू सजग हनुे ।  

 वातावरण तथा जिवार् ुपररवतिनबाट भौर्तक, आर्थिक तथा समास्जक संरचनाहरूमा पनिसक्ने प्रभाव न्रू्न 
भई आर्थिक समनु्नर्त तथा रोजगारीका अवसरहरू र्सजिना हनुे ।  

 थथानीर् स्रोत सािनहरूमा जिवार् ुपररवतिनबाट पने प्रभाव कम हुदैँ अनकूुर्ित वातावरण र्सजिना हनु े
।  

 गा.पा. को प्राकृर्तक स्रोत सािनिगार्त थथानीर् सम्पदाहरूको संरक्षण हनुे ।  

 वातावरण तथा जिवार् ुपररवतिनबाट हनुे प्राकृर्तक प्रकोप तथा थवाथ्र् सम्बन्िी हानीकारक रोग 
सङ्खक्रमण आठदमा कमी आउने ।  

चनुौती 
 जिवार् ुपररवतिनको असरबाट अनकूुर्ित हनु ु। 

 होटि, उद्योग, किकारखाना, र्ातार्ात तथा अन्र् मानवीर् षक्रर्ाकिापहरूबाट हनुे फोहर उत्सजिनिाई 
र्नर्न्रण गनुि । 

 गररबी र अन्र् कारणहरूबाट हनु ेवन षवनासिाई रोक्न ु। 

 जिवार् ुपररवतिनको असरबाट जोस्खममा रहेका क्षेर र समदुार्मा कार्िक्रम सञ्चािन गनुि ।  

 जिवार् ुपररवतिन सम्बन्िी कार्िक्रमहरूिाई जनथतरमा आन्तररकीकरण गनुि । 

2.३ दीर्िकािीन सोच, िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीर्िकािीन सोच  

"थवच्छ एवम ्थवथथ वातावरण माफि त ठदगो षवकास"  

िक्ष्र्  

वातावरणमैरी र जिवार् ुपररवतिनसँग अनकूुर्ित हनुे गरी षवकास कार्िक्रमहरू सञ्चािन गने । 

उद्दशे्र्  

1. ठदगो षवकासको िक्ष्र् हार्सि गनि वातावरण संरक्षण गनुि । 

2. प्रदूर्ण न्रू्नीकरण गराउन ु। 

3. मानवीर् षक्रर्ाकिाप र षवकास प्रषक्रर्ािाई जिवार् ुपररवतिन अनकूुर्ित गराउन ु। 

2.४ रणनीर्तहरू तथा कार्िनीर्तहरू 

तार्िका 42: वातावरण संरक्षण तथा जिवारू् पररवतिनका रणनीर्त तथा कार्िनीर्तहरू 
रणनीर्तहरू कार्िनीर्तहरू 

उद्दशे्र् १: ठदगो षवकासको िक्ष्र् हार्सि गनि वातावरण संरक्षण गनुि। 
2.1.१: गा. पा. क्षेरर्भर िाग ु
हनुे षवकाससँग सम्बस्न्ित 

1. षवद्यमान वातावरणीर् ऐन, नीर्त, र्नर्महरू अनरुूप षवकास कार्िक्रमहरूको 
वातावरण प्रभाव मूपर्ाङ्कन गररनेछ । 
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कार्िक्रममा वातावरण 
व्र्वथथापन तथा जिवार् ु
पररवतिनिाई आन्तररकीकरण 
गररनेछ । 

2. षवकासका पूवाििारहरूमा वातावरण संरक्षणका कार्िक्रमहरू समावेश गरी 
कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

3. राषिर् अनकूुिन कार्ि र्ोजनाअनरुूप थथानीर् अनकूुिन कार्ि र्ोजना बनाई 
कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

4. थथानीर् थतरमा वातावरण तथा जिवार् ु पररवतिनसम्बन्िी जनचेतना जगाउने 
कार्िक्रमहरू सञ्चािन गररनेछ । 

2.1.२: गा. पा. क्षेरमा 
वातावरण प्रदूर्ण हनु नठदने तथा 
फोहरमैिा व्र्वथथापनिाई 
प्रभावकारी वनाइनेछ । 

1. नदीहरूको प्रदूर्ण न्रू्नीकरण गने तथा जि, जर्मन, ध्वर्न तथा वार् ुप्रदूर्णगने 
कार्िमा रोक िगाईनेछ । 

2. "प्रदूर्किे र्तनुिपछि" भन्न ेर्सिान्त िाग ुगनि आवश्र्क संर्न्रको षवकास एवम ्
कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

3. फोहरमैिा सङ्किन तथा व्र्वथथापन र्ोजना तर्ार गरी िाग ुगररनेछ । 

4. कुषहने फोहरिाई कम्पोथट मि बनाउने तथा पनु प्रर्ोगहनुे फोहरहरू सङ्किन 
तथा बेचर्बखन गनि प्रोत्साहन गररने छ । 

5. नकुषहन ेतथा पनु प्रर्ोग हनु नसक्ने फोहरमैिा व्र्वथथापन गनि उस्चत थथानमा 
पर्ाण्ि षफि साइटको व्र्वथथा गररने छ । 

उद्दशे्र् २: प्रदूर्ण न्रू्नीकरण गराउन ु। 
3.2.1: जिवार् ु पररवतिनबाट 
प्राकृर्तक स्रोत सम्पदाको तथा 
जनमानसमा पने प्रभाविाई 
न्रू्नीकरण गनि अनकूुिन 
कार्िक्रम चिाइनेछ । 

1. षवकासका संरचनाहरू र्नमािण गदाि हररर्ािी षवकास गने कार्िहरूिाई समार्ोजन 
गदै िर्गनेछ । 

2. षवकासका (पूवाििार) संरचनाहरू र्नमािण गदाि वातावरणमैरी तथा जिवार् ु
पररवतिन अनकूुिन हनु ेखािका संरचनाहरूिाई प्राथर्मकता ठदइनेछ । 

3. वातावरण तथा जिवार् ु पररवतिनका षक्रर्ाकिापहरूमा थथानीर् गैरसरकारी 
संथथा, र्नकार्, सामदुाषर्क संथथा एवम ् अन्र् र्नकार्हरूबीच समन्वर् कार्म 
गररनेछ । 

उद्दशे्र् ३: मानवीर् षक्रर्ाकिाप र षवकास प्रषक्रर्ािाई जिवार् ुपररवतिन अनकूुर्ित गराउन ु। 
3.3.1: जि तथा मौसम 
सम्बन्िी सूचना तथा सेवािाई 
र्नर्र्मत रूपमा सम्प्ररे्ण गरी 
सम्बस्न्ित संथथा तथा 
सरोकारवािाहरूमा जिवार् ु
पररवतिन न्रू्न गने कार्िहरू 
पररचािन गररनेछ । 

1. मौसम, जिवार् ुसम्बन्िी सूचना तथा जानकारी उपभोिाहरूिाई सस्जिै उपिधि 
हनु सक्ने संर्न्र षवकास गररनछे । 

2. वातावरण तथा जिवार् ुपररवतिन अनकूुिन, वातावरणीर् तथा जिवार् ुपररवतिन 
सम्बन्िी अध्र्र्न गररनेछ । 

2.५ प्रमखु कार्िक्रमहरू 

1. वातावरण संरक्षण सम्बन्िी राषिर् मापदण्ि कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

2. सम्पूणि षवकासे आर्ोजनाहरूको प्रचर्ित काननु वमोस्जम प्रारस्म्भक वातावरणीर् परीक्षण (IEE) तथा 
वातावरणीर् प्रभाव मूपर्ाङ्कन (EIA) गररनेछ । 

3. प्रदूर्ण र्नर्न्रण सम्बन्िमा अनगुमन तथा मूपर्ाङ्कन कार्ि र्नर्र्मत रूपमा गररनछे । 
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4. षवर्भन्न होटि, उद्योगहरूबाट र्नष्काशन हनुे पानी, ििुो, िुँवाको अनगुमन तथा र्नर्न्रण गररनेछ । 

5. िामो समर्सम्म असर रहने षवर्ादी प्रर्ोगमा र्नर्न्रण तथा फोहर मैिा व्र्वथथापन सम्बन्िी 
कार्िक्रमहरू सञ्चािन गररनछे । 

6. वातावरणमैरी प्रषवर्ि प्रर्ोगमा प्रोत्साहन गररनेछ । 

7. वातावरण प्रभाव मूपर्ाङ्कन भएका आर्ोजनाहरूको अनगुमन, मूपर्ाङ्कन प्रारस्म्भक वातावरण प्रभाव 
मूपर्ाङ्कनको अनगुमन गररनछे । 

8. हररर्ािी प्रवििनको र्ोजना तजुिमा गरी िाग ुगररनेछ । 

9. वातावरण स्शक्षा तथा प्रचारप्रसारका कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

10. वातावरणीर् सरसफाइ कार्िहरू सञ्चािन गररनेछ । 

11. जिवार् ुपररवतिनको प्रभाव जोस्खम सम्बन्िी अध्र्र्न तथा अनसुन्िान गररनेछ । 

12. विा थतरीर् थथानीर् अनकूुिन कार्ि र्ोजना र्नमािण गररनेछ । 

13. जिवार् ुपररवतिनबाट परेको प्रभाव न्रू्नीकरण तथा अनकूुिन कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

14. वातावरण तथा जिवार् ुपररवतिन न्रू्नीकरण सम्बन्िी क्षमता अर्भवषृिको कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ 
। 

15. स्जपिा, प्रदेश तथा केन्रमा उपिव्ि मौसम पूवािनमुान प्रणािीको उपर्ोग गररनेछ । 

16. फोहर व्र्वथथापन क्षेर र्निािरण गरी आवश्र्क पूवाििार र्नमािण र प्रदूर्ण अनगुमन तथा र्नर्न्रण 
गररनेछ ।  

17. सिुाररएको चिुो तथा वैकस्पपक ऊजाि प्रवििन कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

18. प्िाषिक जन्र् वथतकुो प्रर्ोग सम्बन्िी मापदण्ि र्नमािण तथा प्िाषिक जन्र् वथत ु तथा फोहरको 
व्र्वथथापन गररनछे ।  

2.६ अपेस्क्षत उपिस्धि 

 थवच्छ तथा सफा वातावरणको र्नमािण हनुेछ । 

 वातावरण तथा जिवार् ुपररवतिन सम्बन्िी ज्ञान तथा चेतना अर्भवृषि हनुेछ ।  

 वातावरण तथा जिवार् ुपररवतिनबाट भौर्तक, आर्थिक तथा समास्जक संरचनाहरूमा पनिसक्ने प्रभाव न्रू्न 
हनुेछ ।  

 थथानीर् स्रोत सािनहरूमा जिवार् ुपररवतिनबाट पने प्रभाव कम हनुेछ ।  

 गा.पा.को प्राकृर्तक स्रोत सािनिगार्त थथानीर् सम्पदाहरूको संरक्षण हनुेछ ।  

 वातावरण तथा जिवार् ुपररवतिनबाट हनुे प्राकृर्तक प्रकोप आठदमा कमी आउनेछ । 
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खण्ि तीन: फोहरमैिा व्र्वथथापन 

3.१ पषृ्ठभरू्म 

सरसफाइर्िु व्र्वहार ठदगो षवकासको मखु्र् आिार हो । नागररकको थवाथ्र्िे हरेक मिुकुको 
षवकासमा प्रभाव पारेको हनु्छ र सरसफाइिे थवथथ जनशस्िको र्नमािणमा महत्त्वपूणि भरू्मका खेिेको हनु्छ । 
नेपािको संषविानिे खानेपानी तथा सरसफाइ सषुविािाई नागररकको मौर्िक हकको रूपमा व्र्वथथा गरेको 
छ! नेपािमा सन ्२००० देस्ख हरेक वर्ि जनु ५ देस्ख ११ सम्म वातावरण ठदवससँगै सरसफाइ सप्ताह अन्तगित 
षवषवि कार्िक्रम गररँदै आएको देस्खन्छ । २०६८ सािको पर्छपिो जनगणना अनसुार ६२.५% नेपािीको 
र्रिरुीमा चपीको पहुँच रहेको छ । २०७५ ज्रे्ष्ठ १४ मा जारी आर्थिक सवेक्षण अनसुार ९४.५% नेपािीमा 
आिारभतू सरसफाइको पहुँच पगेुको दाबी गररएको छ । र्सैगरी नेपािमा र्ब.सं. २०६८ साि देस्ख षवर्भन्न 
स्जपिाहरूिाई खिुा ठदसामिु क्षरे र्ोर्णा अर्भर्ान गदै गरेको अवथथा पर्न छ र ७७ स्जपिाहरू मध्रे् हाि 
सम्म ५३ स्जपिा ४०० गाउँपार्िका र २१२ वटा नगरपार्िकामा र सबै उप तथा महानगरपार्िकाहरूमा 
खिुा ठदसामिु क्षेर र्ोर्णा भइसकेको अवथथा छ । 

षवगतिाई हेदाि सन १९९० मा ६५% मार आिारभतू सरसफाइको पहुचँ रहेकोमा हाि ९०.५% 
मार्थ पहुँचको त्र्ाङ्क रहन ुसकारात्मक रहे तापर्न सन २०१७ सम्ममा सबै र्रिरुीमा चपी सषहतको पहुँचको 
िक्ष्र् परुा नहनुिुाई कमजोर पक्षको रूपमा र्िन सषकन्छ । नेपाििे सन ्२०३० सम्ममा आफुिाई षवश्व 
समदुार्मा पूणि सरसफाइर्िु राि र्नमािण गने िक्ष्र्िाई सकारात्मक पाटोको रूपमा र्िन ु पदिछ । न्रू्न 
सरसफाइको कारण नेपाििे वाषर्िक १० अबि रुषपर्ा क्षर्त धर्होनुि परेको अवथथा हाकाहाकी पर्रकािे मंगिबार, 

ज्रे्ष्ठ २०७५ मा उपिेख गरेको देस्खन्छ भन े८०.५% भन्दा बिी सरुवा रोगहरू थवच्छ खानेपानीको अभाव 
र सरसफाइको कमीिे िाग्न ेगरेको अवथथा छ । 

गण्िकी प्रदेशको पञ्चवर्ीर् र्ोजना २०७६ अनसुार नेपािमा सरसफाइ तथा थवच्छ खानेपानीको क्षेरमा 
पर्ािप्त िगानी नहनु,ु गररब, षपछर्िएको र उच्च जोस्खमर्िु वगि सरसफाइको मूि प्रवाहबाट बाषहर हनु ुजथता 
कारणहरूिे सरसफाइको क्षरेमा समथर्ा रहेको उपिेख गररएको छ । र्सैगरी शहरी क्षेरमा फोहरमैिाको 
व्र्वथथापनिाई चथुत र प्रषवर्िमैरी बनाउन नसक्न ुर र्सको प्रशोिन र िि र्नकासका कामहरू र्ोजनाबि 
रूपिे अगार्ि बिाउन नसक्निुाई र्स क्षरेका समथर्ाको रूपमा उपिेख गररएको छ । 

3.१.१ र्ोजना तजुिमाका आिारहरू 

 गण्िकी प्रदेश सरकार मातहतको प्रदेश नीर्त तथा र्ोजना आर्ोगद्वारा २०७६ सािमा प्रकाशन गररएको 
प्रथम पञ्चवर्ीर् र्ोजना । 

 बर्िगाि गाउँपार्िकाको वथतगुत षववरण, २०७५। 

 नेपािको संषविान। 

 थथानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ । 

 नेपािको सरसफाइ सम्बन्िी षवद्यमान ऐन, र्नर्म, र्नदेस्शका र कार्िषवर्िहरूको षवश्लरे्ण ।  
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 बर्िगाि गाउँपार्िकाको १० वटै विाका र्नवािस्चत जनप्रर्तर्नर्िहरू र सरोकारवािाहरू बीच सम्पन्न 
भएको अन्तरषक्रर्ा । 

 बर्िगाि गाउँपार्िकाको १० वटै विाका र्नवािस्चत जनप्रर्तर्नर्िहरू र सरोकारवािाहरूबाट त्र्ाङ्क 
सङ्किनको क्रममा प्राप्त भएको षववरण । 

 विाहरूको थथिगत भ्रमण र भ्रमणको क्रममा प्राप्त भएका सझुावहरू । 

 वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ । 

 वातावरण संरक्षण र्नर्माविी, २०५४ । 

 फोहरमैिा व्र्वथथापन र्नर्माविी २०७०।  

 राषिर् खानेपानी तथा सरसफाइ र्नर्माविी, २०१४ । 

 फोहरमैिा व्र्वथथापन तथा स्रोत पररचािन र्नर्माविी, २०४६ । 

 फोहरमैिा व्र्वथथापन तथा स्रोत पररचािन केन्र ऐन, २०४४ । 

3.१.२ सीर्मतताहरू 

नेपाि भरखरै संर्ीर् शासन प्रणािीमा प्रवेश गरेको छ । र्हा ँथथानीर् तहिाई प्रभावकारी रूपमा 
सञ्चािन गनिकािार्ग आवश्र्क कर्तपर् व्र्वथथापकीर् प्राविानहरू र्नमािण हनु बाँकी नै रहेको अवथथामा 
थथानीर् तहमा िाटाबेस त्र्ाङ्कहरू उपिधि हनु सक्ने स्थथर्त छैन । र्स पररवेशमा र्ो प्रर्तवेदन र्नम्नर्िस्खत 
सीर्मतता र्भर रहेर तर्ार पाररएको हो ।  

 गण्िकी प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्ीर् र्ोजना जसमा समग्र प्रदेशको खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेरको 
आसं्शक त्र्ाङ्कहरू उपिधि भए तापर्न प्रर्तवेदनिाई आवश्र्क पने थथानीर् तहको त्र्ाङ्क प्राप्त 
नभएको अवथथामा प्रदेशकै आिार परको सीर्मतता र्भर रहेर प्रर्तवेदन तर्ार पाररएको छ । 

 बर्िगाि गाउँपार्िकाको वथतगुत षववरण २०७५ मा उपिेस्खत खानेपानी तथा सरसफाइ अन्तगित 
गाउँपार्िकामा शौचािर् प्रर्ोगको अवथथा बाहेक अन्र् षववरणहरू उपिेख नभएको पररप्रके्ष्र्मा प्रर्तवेदन 
तर्ार गनुि पदाि र्ससँग सम्बस्न्ित कर्तपर् आिारभतू त्र्ाङ्कहरू प्राप्त गनि कठठनाइ भएको अवथथामा 
र्ो प्रर्तवेदन तर्ार पाररएको छ । 

 गाउँपार्िकामा कार्िशािा र त्र्ाङ्क र्िने क्रममा जनप्रर्तर्नर्ि िगार्त अन्र् सरोकारवािाहरूबाट 
त्र्ाङ्क र्िएको भए तापर्न पूणि षववरण प्राप्त हनु नसकेको र थथिगत विा भ्रमणको क्रममा समेत सबै 
प्रकारका अर्भिेखहरू नभेषटएको अवथथामा र्ो प्रर्तवेदन तर्ार पाररएको छ । 

 बर्िगाि गाउँपार्िकामा पर्न सरसफाइ सम्बन्िी षवर्र्गत त्र्ाङ्क तथा सूचना राख्न ेषवर्र्गत र्नकार्को 
पूणि संरचना षवकास हनु बाँकी रहेको अवथथामा जे जर्त सूचना, त्र्ाङ्क प्राप्त हनु सके त्र्समा आिाररत 
भएर प्रर्तवेदन तर्ार पानुि अको सीर्मतता हो । 
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3.२ अद्यावर्िक स्थथर्त तथा वतिमान अवथथाको षवश्लरे्ण 

सरसफाइको अवथथा हेदाि र्स गाउँपार्िकािाई एक दशक अगार्ि खिुा ठदसामिु क्षेर र्ोर्णा गरेको स्थथर्त 
भएपर्न एक र्र एक चपीको कार्ािन्वर्न पूणि रूपमा सम्पन्न भएको अवथथा देस्खदैन । बर्िगाि गाउँपार्िकाको 
वथतगुत षववरणमा उपिेख भए अनसुार र्स पार्िकामा कुि ६११९ र्रिरुी मध्रे् ४२८४ र्रिरुीमा 
सषुविाजनक पक्की शौचािर् बनेको अवथथा छ भने १६७५ र्रिरुीमा सामान्र् कच्ची शौचािर् रहेका छन ्भन े
अझै पर्न १६० र्र िरुीमा शौचािर्को व्र्वथथा छैन । र्रिरुीको शौचािर् बाहेक गाउँ, टोि र समदुार्मा 
फोहरमैिाको उस्चत व्र्वथथापन गनि बाँकी छ । गाउँपार्िकाका शहरोन्मखु क्षरेमा आवश्र्कता अनसुार 
सरसफाइको ठदगो व्र्वथथापनकािार्ग षवत्तीर् स्रोतको व्र्वथथापन गनुि, संरचना तर्ार गनुि र उस्चत 
व्र्वथथापनकोिार्ग उपभोिाहरूको क्षमता र दक्षता अर्भवृषि गनुि र्स पार्िकाका चनुौतीहरू हनु।् खानेपानीको 
समथर्ा रहेका ग्रामीण बथतीहरूमा शौचािर्को सरसफाइमा समेत समथर्ा रहेको सरोकारवािाहरूको भनाइ 
रहेको छ । 

सवि पक्षहरू 

 र्रेिथुतरमा फोहरमैिा व्र्वथथापन सम्बन्िी आसं्शक रूपमा कामहरू भएको । 

 फोहरमैिा व्र्वथथापन र सरसफाइको सम्बन्िमा थथानीर्वासीमा पर्ािप्त जागरण आएको ।  

कमजोरी पक्षहरू 

 र्रेि ुथतरमा समेत सरसफाइको पूणि व्र्वथथापन हनु नसकेको ।  

 समदुार्मा फोहरमैिा व्र्वथथापनकोिार्ग सम्भाषवत ठाउँ र र्तनको प्राषवर्िक पक्षको षवश्लरे्ण गनि 
नसषकएको । 

 सरसफाइकोिार्ग विाहरूमा रेखदेख तथा अनगुमनकोिार्ग सर्मर्तहरू गठन भएको तर थप षक्रर्ाशीि 
बनाउन बाँकी रहेको ।  

 र्रेिथुतरमा फोहरमैिा व्र्वथथापन सम्बन्िी आसं्शकरूपमा कामहरू भएको भए तापर्न टोि, साविजर्नक 
थथिमा शौचािर्, फोहरमैिा व्र्वथथापन गनि बाँकी रहेको । 

अवसरहरू 

 सरसफाइ र वातावरण बीच सन्तिुन कार्म गनि सषकने । 

 सरसफाइको ठदगो षवकासकोिार्ग वैकस्पपक षवत्तीर् स्रोतको व्र्वथथापन गनि सषकने । 

 सरसफाइको अवथथामा सिुार गरी षवर्भन्न संक्रामक रोगहरूको प्रभावबाट समदुार्का नागररकहरूिाई 
बचाउन सषकन े। 

चनुौतीहरू 

 सरसफाइको गरुुर्ोजना बनाई र्ोजनाबि षवकास तथा व्र्वथथापन गनि नसक्न ु। 

 र्रेि ुर सामदुाषर्क क्षरेको सरसफाइको व्र्वथथापनमा समदुार्को चासो कम हनु ु। 
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 सरसफाइ व्र्वथथापन शपुक र्निािरण गरी समदुार् र्भर सरसफाइ सम्बन्िी आर्ोजनाहरू सञ्चािन गनि 
सामूषहक कोर्को व्र्वथथा गनि समदुार्को चासो नहनु ु। 

 पाखो तथा र्भरािो जर्मनमा फोहरमैिा व्र्वथथापनकोिार्ग भौर्तक संरचना बनाउन कठठन हनु ु। 

3.३ दीर्िकािीन सोच, िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीर्िकािीन सोच 

"फोहरमिु थवथथ बर्िगाि गाउँपार्िका" 

िक्ष्र्  

भरपदो र गणुथतरीर् सरसफाइ सेवा षवथतार गने । 

उद्दशे्र् 

१. आिारभतू सरसफाइ सषुविाको पहुँच सम्पूणि र्रिरुीमा र गणुथतरीर् सरसफाइको पहुँच कस्म्तमा ५० 
प्रर्तसत र्रिरुीमा परु् र्ाउन ु। 

२. समदुार्का पार्क पने थथानहरूमा फोहर सङ्किनको व्र्वथथा र्मिाउन ु। 

3.४ रणनीर्तहरू तथा कार्िनीर्तहरू 

तार्िका 43: फोहरमैिा व्र्वथथापनका रणनीर्त तथा कार्िनीर्तहरू 
रणनीर्तहरू कार्िनीर्तहरू 

उद्दशे्र् 1: आिारभतू सरसफाइ सषुविाको पहुँच सम्पूणि र्रिरुीमा र गणुथतरीर् सरसफाइको पहुँच कस्म्तमा ५० प्रर्तसत 
र्रिरुीमा परु् र्ाउन ु। 
3.1.1: आिारभतू सरसफाइको 
पहुँच भएका प्रत्रे्क र्र िरुीमा 
क्रर्मक रूपमा गणुथतरीर् 
सरसफाइको पहुँच बषृि गने । 

१. मापदण्ि बमोस्जम र्नमािण नभएका वा र्नमािण भए तापर्न समसु्चत प्रर्ोगमा 
नआएका सरसफाइ सम्बन्िी संरचनाहरूको षववरण तर्ार गररनेछ । 

२. मापदण्ि अनरुूप र्नमािण नभएका संरचनाहरूिाई गणुथतर कार्म हनुेगरी 
पनुर्निमािण गनि सम्बस्न्ित र्रिनीिाई प्रोत्साहन तथा परामशि ठदइनेछ । 

३. र्रबाट र्नथकीने अन्र् फोहरको गणुथतरीर् व्र्वथथापनकोिार्ग सम्बस्न्ित र्र 
पररवारिाई आवश्र्क प्रस्क्षक्षणको व्र्वथथा गररनेछ ।   

४. समदुार्का साविजर्नक थथानहरूमा आवश्र्कता अनसुार फोहर सङ्किन गने 
भाँिोको व्र्वथथा गररनेछ । 

५. षवद्यािर्, सेवाकेन्रहरू, हाट बजार िाग्ने थथानहरूमा फोहर सङ्किनकोिार्ग 
भाँिोको व्र्वथथा गररनेछ । 

६. गाउँ टोि सरसफाइकोिार्ग उपोभोिाहरू बाटै सर्मर्त गठन गरी सरसफाइ 
गररनेछ । 

७. फोहरमैिा सङ्किन र व्र्वथथापनकोिार्ग सामूषहक कोर्को व्र्वथथा गरी 
फोहरमैिा व्र्वथथापन कार्ििाई ठदगो बनाइनेछ । 

८. समदुार्का केही साविजर्नक ठाउँहरूमा अपािमैरी, बािमैरी शौचािर्को र्नमािण 
गररनेछ । 
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उद्दशे्र् 2: समदुार्का पार्क पने थथानहरूमा फोहर सङ्किनको व्र्वथथा र्मिाउन ु। 
3.2.1: समदुार्का र्नाबथती 
भएको ठाउँ, हाटबजार िाग्ने र 
सेवा प्रदार्क कार्ाििर् भएका 
थथानहरूमा फोहरमैिा 
व्र्वथथापनको गरुु र्ोजना बनाई 
अर्िकतम थवच्छता कार्म गने 
। 

१. विाका बथती र फोहरमैिाको अनमुार्नत उत्सजिनको षहसाबिे त्र्थता 
ठाउँहरूको अध्र्र्न गरी षववरण तर्ार पाररनेछ । 

२. उत्सजिनको षववरणको आिारमा त्र्थता ठाउँहरूको वगीकरण गरी फोहरमैिा 
व्र्वथथापनको अिग अिग गरुुर्ोजना बनाइनेछ । 

३. समदुार्का फोहरमैिािाई जम्मा गने,  प्रशोिन गने र र्िथपोज गने पूवाििारहरू 
बनाइनेछ । 

४. प्रत्रे्क र्नाबथती, बजार र बजार-उन्मखु ठाउँहरूमा िस्म्पङ साइटको व्र्वथथा 
गरी फोहरमैिा व्र्वथथापन गररनेछ । 

५. र्नजी क्षेरसँगको सहकार्िमा शहरी क्षेरको फोहरमैिाबाट बार्ोग्र्ास र 
प्रािाररक मि उत्पादन गने प्रषक्रर्ािाई अगार्ि बिाइनेछ । 

६. षवद्यािर्का र्बद्याथी तथा समदुार्का अन्र् िस्क्षत वगििाई सरसफाइ सम्बन्िी 
तार्िमहरू सञ्चािन गरी जनचेतना बिाइनेछ । 

3.५ प्रमखु कार्िक्रमहरू 

गणुथतरीर् सरसफाइ सषुविाको पहुँच 

१. मापदण्ि बमोस्जम र्नमािण नभएका वा र्नमािण भए तापर्न समसु्चत प्रर्ोगमा नआएका सरसफाइ सम्बन्िी 
संरचनाहरूको षववरण तर्ार गररनछे ।  

२. मापदण्ि अनरुूप र्नमािण नभएका संरचनाहरूिाई गणुथतर कार्म हनुेगरी पनुर्निमािण गनि सम्बस्न्ित 
र्रिनीिाई प्रोत्साहन तथा परामशि ठदइनछे ।  

३. र्रबाट र्नथकन ेअन्र् फोहरको गणुथतरीर् व्र्वथथापनकोिार्ग सम्बस्न्ित र्र पररवारिाई आवश्र्क 
प्रस्क्षक्षणको व्र्वथथा गररनछे ।   

४. समदुार्का साविजर्नक थथानहरूमा आवश्र्कता अनसुार फोहर सङ्किन गने भािँोको व्र्वथथा गररनछे। 

५. षवद्यािर्, सेवाकेन्रहरू, हाट बजार िाग्न ेथथानहरूमा फोहर सङ्किनकोिार्ग भािँोको व्र्वथथा गररनेछ। 

६. गाउँ टोि सरसफाइकोिार्ग उपोभोिाहरू बाटै सर्मर्त गठन गरी सरसफाइ गररनेछ । 

७. फोहरमैिा सङ्किन र व्र्वथथापनकोिार्ग सामूषहक कोर्को व्र्वथथा गरी फोहरमैिा व्र्वथथापन 
कार्ििाई ठदगो बनाइनछे । 

समदुार्का पार्क पने थथानहरूमा फोहर सङ्किनको व्र्वथथा 
१. समदुार्का केही साविजर्नक ठाउँहरूमा अपािमैरी, बािमैरी शौचािर्को र्नमािण गररनेछ । 

२. पार्िका क्षरे र्भरको फोहरमैिा व्र्वस्थथत गनिकोिार्ग िस्म्पङ् साइटको पषहचान गररनेछ ।  

३. पषहचान भइसकेका स्रोतहरू र िस्म्पग साइटको सूची सषहतको भौगोर्िक सूचना प्रणािी (GIS) िाटाबेस 
तर्ार गररनछे । 

४. नर्ाँ स्रोतहरूको र्िपीआर तर्ार गररनेछ । 

५. परुाना स्रोतहरूको ममित सम्भार गररनछे । 

६. सरसफाइमा कार्िरत जनशस्ििाई थप तार्िमको व्र्वथथा गररनेछ । 
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७. जनचेतनाका कार्िक्रमहरू सबै विाहरूमा सञ्चािन गररनछे । 

८. थथानीर् सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ अनसुार र गण्िकी प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्ीर् र्ोजना 
आिारपर २०७६ अनसुार सरसफाइ सम्बन्िी आवश्र्क नीर्त र्नमािण तथा अद्यावर्िक गररनेछ । 

९. गाउँपार्िका थतरीर् सर्मर्त बनाई सरसफाइको क्षेरमा साविजर्नक, र्नजी र बाह्य िागानी बषृि गनि ऐन, 

र्नर्म, कार्िषवर्ि तर्ार एवम ्अद्यावर्िक गररनेछ । 

१०. सरसफाइको ठदगो व्र्वथथापनकोिार्ग सामूषहक कोर् खिागरी कोर्को सञ्चािन र व्र्वथथापनकोिार्ग 
आवश्र्क कार्िषवर्ि बनाउन ेर गाउँपार्िका सभाबाट अनमुोदन गराइनेछ । 

११. पूवाििार र्नमािणमा आन्तररक तथा बाह्य िगानी प्रवििन हनुे खािको िगानीमैरी वातावरण र्सजिना 
गररनेछ ।  

१२. कार्िरत जनशस्िको अर्िकतम उपर्ोग गदै आवश्र्कता अनसुार थप जनशस्िको व्र्वथथा गररनछे। 

3.६ अपेस्क्षत उपिस्धि 

 ठदगो सरसफाइ व्र्वथथापनको क्षेरमा सिुार हनुेछ । 

 कम्पोथट मि तथा बार्ोग्र्ासबाट करेसाबारी बनाउन तथा आर् आजिन गनि सषकनछे । 

 प्राषवर्िकहरूको आिारभतू तथा पनुतािजकी तार्िम माफि त सरसफाइको क्षेरमा दक्ष जनशस्िको 
व्र्वथथा गनि सषकनेछ । 

 आिारभतू सरसफाइमा सिुार गरी समदुार्िाई प्रदूर्णमिु बनाउन सषकनेछ । 

 पार्क पने साविजर्नक ठाउँमा फोहर राख्न ेबास्पटन र ड्रमको व्र्वथथा गरी समदुार्िाई फोहरमिु 
बनाउन सषकनेछ । 

 संक्रामक रोगको फैिावटमा कमी आउनछे । 
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खण्ि चार: षवपद् व्र्वथथापन 

4.१ पषृ्ठभरू्म 

नेपाि षवपद्को उच्च जोस्खममा रहेकािे षवपद्का कारण वरे्नी िनजनको ठुिो क्षर्त हनुे गरेको छ। 
मखु्र्तः भकूम्प,  अर्तवृषि,  बािी,  पषहरो,  हावाहरुी,  चट्याङ,  आगिागी,  खिेरी,  महामारी,  शीतिहर र षहमताि 
षवष्फोटन हनुसक्न ेकारण नेपाि षवपद्को उच्च जोस्खमा रहेको छ । र्सैगरी कोरोना, हैजा, बििफ्ि,ु थवाइन 
फ्िजुथता रोगहरू पर्न षवपद्को कारकका रूपमा देस्खएका छन ् । बर्िगाि गाउँपार्िका क्षेरको षवस्शि 
भौगोर्िक बनौट, र्भरािोपन, कमजोर चट्टान र प्राकृर्तक तथा जिवार् ुएवम ्मानवीर् षक्रर्ाकिापबाट र्सस्जित 
षवपद्का दृषििे जोस्खममा रहेको छ । प्राकृर्तक तथा मानव र्सस्जित षवपद्का र्टनाहरूबाट िनजन तथा 
षवकासका पूवाििारहरूको क्षर्त भएबाट आर्थिक तथा सामास्जक षवकासमा ठुिो असर पनि सक्छ । दगुिम र 
कठठन भौगोर्िक बनावटका कारण र्ो क्षेरको आिारभतू सेवामा पहुँच कठठन भएको र षवकास प्रषक्रर्ाहरूमा 
वािा पदै आएको छ ।  

प्राकृर्तक स्रोतहरूको अथाह भण्िार रहेको र्स क्षेरका जनताको सामास्जक तथा आर्थिक षवकास गनि 
र्नतान्त आवश्र्क रहेको छ तापर्न र्स क्षेरमा प्रत्रे्क वर्ि र्ट्ने षवपद्का र्टनाहरूिे र्स क्षेरको चौतफी 
षवकासमा असर पारेको छ त्र्सैिे प्राकृर्तक तथा मानव र्सस्जित प्रकोप तथा षवपद्िाई न्रू्न गरी र्स क्षेरको 
आर्थिक तथा सामास्जक षवकासिाई रतुगर्त ठदनपुने आवश्र्कता देस्खन्छ । षवपद् जोस्खम न्रू्नीकरण गनि, 
खोज, उिार र तत्काि राहत कार्ििाई व्र्वस्थथत गनि र षवकास संरचना सरुस्क्षत गनि षवकासका सबै प्रषक्रर्ामा 
षवपद् व्र्वथथापनिाई मूिप्रवाहीकरण गने कार्ििाई प्रभावकारी बनाई षवर्र्गत/क्षेरगत रूपमा िाग ुगरी ठदगो 
र सरुस्क्षत षवकासको अवथथा सरु्नस्श्चत गनुि जरुरी छ । 

4.१.१ र्ोजना तजुिमाका आिारहरू 

 पन्रौं र्ोजनामा उपिेस्खत षवपद् व्र्वथथापन सम्बन्िी षवकासका सोच, िक्ष्र्, उद्देश्र्, रणनीर्त तथा 
कार्िनीर्तहरू । 

 नेपाि सरकारको षवपद् व्र्वथथापन सम्बन्िी रणनीर्तको पनुराविोकन । 

 षवपद् व्र्वथथापन सम्बन्िी षवकास िक्ष्र्, प्रगर्त, उद्देश्र्, रणनीर्त तथा प्रथर्मकता र ठदगो षवकास 
िक्ष्र्हरू बारेको प्रर्तवेदन पनुराविोकन । 

 षवपद् जोस्खम न्रू्नीकरण तथा व्र्वथथापन ऐन, २०७४ । 

 षवपद् व्र्वथथापन सम्बन्िी मौजदुा ऐन, र्नर्म र्नदेस्शकाहरूको षवश्लरे्ण ।  

 बर्िगाि गा.पा.का १० वटै विामा भएको थथिगत भ्रमण तथा अन्तरषक्रर्ा, गोष्ठीहरूबाट प्राप्त सझुावहरू 
।  

4.१.२ सीर्मतताहरू 

बर्िगाि गाउँपार्िकाको षवपद् व्र्वथथापन सम्बन्िी षवकास र्ोजना तजुिमा हािसम्म उपिधि 
प्रर्तवेदनहरूको पनुराविोकन तथा सम्बस्न्ित गा.पा.का सरोकारवािाहरूसँगको अन्तरषक्रर्ा िगार्त मार्थ 
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उपिेस्खत आिारहरूिाई मध्र् नजर राखी तर्ार पाररएको भए तापर्न त्र्गत आिारहरूको अभावका कारण 
आवश्र्क पने सूचना तथा त्र्ाङ्क प्राप्त गनि कठठनाइ भर्ो । 

4.२ अद्यावर्िक स्थथर्त तथा वतिमान अवथथाको षवश्लरे्ण 

र्स क्षरेमा प्रत्रे्क वर्ि हनु ेगरेको प्राकृर्तक षवपद्हरूमा पषहरो, भकू्षर् र नदी कटान मखु्र् रूपमा र्िन 
सषकन्छ । र्सबाट मार्नस तथा पशहुरूको मतृ्र् ुर खेती र्ोग्र् जर्मनहरूमा नकारात्मक असर मार नगरी 
षवकासका संरचनाहरूिाई समेत क्षर्त गरी ठुिो मारामा आर्थिक षवनास पर्न हुँदै आएको छ । अरू प्राकृर्तक 
षवपद्हरूको तिुनामा र्स क्षरेमा पषहरो तथा भकू्षर् जथता षवपद्का र्टनाहरू र त्र्सबाट भएको मानवीर् क्षर्त 
मखु्र् रहेको पाइन्छ । र्सैगरी कोरोना, हैजा जथता रोगहरू पर्न षवपद्को कारकका रूपमा देस्खएका छन ्। 
पषहरो, भकू्षर् तथा बािी जथता षवपद्हरू प्रत्रे्क मनसनुको वेिा हनुे गदिछ । खास गरी त्र्थता षवपद्हरू प्रत्रे्क 
वर्िको ज्रे्ष्ठ मषहनादेस्ख आस्श्वन मषहनासम्म र सबैभन्दा बिी भार मषहनामा पषहरो, बािी र भकू्षर् जथता षवपद्हरू 
हनुे गदिछ र िनजनको क्षर्त पर्न त्र्सै अवर्िमा िेरै हनुे गदिछ । र्सरी हनुे गरेका मानवीर् तथा भौर्तक 
क्षर्तिाई न्रू्नीकरण गनिकािार्ग थथानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ बमोस्जम गाउँपार्िकाको कोर्मा जम्मा 
भएको रकम गाउँपार्िका षवपद् कोर् खिा गरी सोही कोर् माफि त र्थता प्रकारका क्षर्तमा खचि गदाि प्रभावकारी 
हनुे देस्ख षवपद् कोर् व्र्वथथापन कार्िषवर्ि २०७४ िाग ुगररएको छ । 

सबि पक्षहरू 

 षवपद् न्रू्नीकरणकोिार्ग स्जपिाहरूमा सरकारी, गैरसरकारी, थथानीर् र्नकार् तथा अन्र् सरोकारवािा 
सङ्घ/संथथाहरू षवद्यमान रहेको ।  

 षवपद् न्रू्नीकरण, पनुः थथापना र पनुर्निमािणमा सरकारी, गैरसरकारी सहर्ोग प्राप्त हनु ेगरेको ।  

 दैवी प्रकोप उिार ऐन, २०३९, थथानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िाग ुभएको ।  

 षवर्भन्न सङ्घ/संथथाहरूिे आआफ्ना थथानहरूमा षवपद् व्र्वथथापनमा कामहरू सञ्चािन गदै आएको ।  

कमजोर पक्षहरू 

 पर्ािप्त मानव, आर्थिक, भौर्तक स्रोत नभएको।  

 थथानीर् थतरको षवपद्सम्बन्िी भरपदो त्र्ाङ्क अद्यावर्िक गनि नसषकएको । 

 थथानीर् थतरमा षवपद् जोस्खम क्षेरहरूको नक्सा तर्ार नभएको । 

 षवपद्सम्बन्िी त्र्ाङ्क सङ्किन र सूचना प्रवाहमा समन्वर्को कमी भएको । 

 एक द्वार प्रणािी माफि त षवपद्सम्बन्िी भएका र्टनाहरूको सूचना तथा त्र्ाङ्क सङ्किन तथा प्रके्षपण 
हनु नसषकएको । 

 थथानीर् थतरमा षवपद्को पूवि सूचना प्रवाह गने संर्न्रको कमी भएको । 

 षवपद्सम्बन्िी सूचना सङ्किन, प्रशोिन र प्रके्षपण गने आिरु्नक कम्प्र्टुर वा षवद्यतुीर् संर्न्र नभएको। 

 षवपद् हनुअुस्र् त्र्सको तर्ारी र प्रर्तकार्िका षक्रर्ाकिापहरू षक्रर्ाशीि रूपमा हनु नसकेको ।  
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अवसरहरू  

 जनसमदुार् तथा षवपद् सम्बन्िी चेतना अर्भवषृि हनुे । 

 षवपदबाट हनु ेिनजनको क्षर्तबारे जन समदुार् तथा सरोकारवािाहरूिे सजगता अपनाउने । 

 बसाइँसराइ कम भई थवथथानको षवकासममा समदुार्हरू समषपित हनुे । 

 षवपद् व्र्वथथापनबाट भौर्तक, आर्थिक तथा सामास्जक संरचनाको षवकास भई आर्थिक समनु्नर्त तथा 
रोजगारीका अवसरहरू र्सजिना हनु े। 

 थथानीर् स्रोत सािनको संरक्षण तथा ठदगो प्रर्ोग हनुे । 

 परम्परागत ज्ञान, सीप र थथानीर् स्रोतहरूको ठदगो प्रर्ोग हनुे । 

 समन्वर् र एकीकृत कार्ि र्सजिना हनुे । 

 आकर्िक भ-ूवातावरण र्सजिना हनु े।  

चनुौतीहरू  

 षवपद्को रासिे थथानीर्हरू र्र/बथती छािी अन्र्र बसाइँसराइ गनुि ।  

 षवपद्को जोस्खमिे जग्गा/जर्मन र्बक्री गनुि वा भ–ूउपर्ोग पररवितन गनुि ।  

 षवपद् न्रू्नीकरण गने स्रोत तथा सािनको कमी हनु ु।  

 षवपद् न्रू्नीकरण गने ठोस/उपर्िु र्ोजना, नीर्त, र्नदेस्शकाहरूको अभाव हनु ु।  

 गा.पा. थतरको वैज्ञार्नक भ–ूउपर्ोग प्रणािी नहनु ु।  

 षवपद् न्रू्नीकरण गनि नर्ा ँप्रषवर्ि, र्सकाइहरू षवकास/षवथतार नहनु ु।  

 षवपद् जोस्खम तथा सम्भाव्र् क्षेरहरूको नक्साङ्कन भई सो अनसुारको भ–ूउपर्ोग पिर्त अविम्बन 
गने नीर्त नहनु ु।  

 षवद्यामान परम्परागत ज्ञान र सीपको र्थेष्ठ प्रर्ोग नहनु ुअथाित ्िोप हुदैँ जान ु।  

 सीमान्त जर्मनमा षवपद् जोस्खम क्षरेहरूको प्रर्ोग हनु ु।  

 षवपद् व्र्वथथापनमा कार्ि गने सङ्घ/संथथाहरूको काम कतिव्र्मा अर्िकार बास्झने वा दोहोरोपन र्सजिना 
हनु ु।  

4.३ दीर्िकािीन सोच, िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीर्िकािीन सोच  

"सबै प्रकारका प्रकोप एवम ्जोस्खमबाट सरुस्क्षत पार्िका"  

िक्ष्र्  

षवपदबाट हनु ेमानवीर्, आर्थिक, सामास्जक, सांथकृर्तक र पर्ािवरणीर् क्षर्तमा कमी पर्ाउने ।  

उद्दशे्र् 

1. मानव र्सस्जित तथा प्राकृर्तक कारणबाट हनु े प्रकोप/षवपद्को जोस्खमिाई न्रू्नीकरण गरी बर्िगाि 
गा.पा. िाई कम प्रकोप/षवपद् जोस्खम हनुे क्षेरको रूपमा षवकास गनुि ।  
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4.४ रणनीर्तहरू तथा कार्िनीर्तहरू 

तार्िका 44: षवपद् व्र्वथथापनका रणनीर्त तथा कार्िनीर्तहरू 
रणनीर्तहरू कार्िनीर्तहरू 

उद्दशे्र् १: मानव र्सस्जित तथा प्राकृर्तक कारणबाट हनु ेप्रकोप/षवपद्को जोस्खमिाई न्रू्नीकरण गरी बर्िगाि गा.पा. िाई 
कम प्रकोप/षवपद् जोस्खम हनु ेक्षरेको रूपमा षवकास गनुि । 
4.1.१: गाउँपार्िकामा षवद्यमान षवपद् 
व्र्वथथापनको संथथागत संरचनाहरूिाई 
प्रभावकारी बनाउने । 

1. षवद्यमान षवपद्सम्बन्िी राषिर् नीर्त, काननु तथा र्नदेस्शकाहरू 
पनुराविोकन गरी षवद्यमान षवपद् व्र्वथथापनको संथथागत 
संरचनाहरूको समर् सापेक्ष पररमाजिन गररनेछ । 

2. षवपद्सम्बन्िी जोस्खम तथा प्रकोपबारे जानकारी एवम ् तथाङ्क 
अद्यावर्िक गनि षवपद् व्र्वथथापन इकाइहरू थथापना गररनेछ । 

3. षवपद् व्र्वथथापनका इकाइहरूबीच सूचना सङ्किन, प्रशोिन तथा 
प्रक्षेपण गने कार्िहरूमा समन्वर् कार्म गरी प्रभावकारी संर्न्रको 
षवकास गररनेछ । 

4. षवपद् सूचना केन्र, आपतकािीन कार्ि सञ्चािन केन्र, खोज तथा उिार, 

जोस्खम िगार्तका कार्िहरू गनि अर्िकार सम्पन्न षवपद् व्र्वथथापन 
सर्मर्त थथापना गरी एक द्वार प्रणािीबाट उि कार्िहरू सञ्चािन 
गररनेछ । 

4.1.२: गाउँपार्िका तथा स्जपिामा 
सम्बस्न्ित सरकारी, र्नजी क्षेर, सहकारी 
तथा थथानीर् र्नकार्, गैरसरकारी क्षेर तथा 
अन्र् सरोकारवािाहरूको समन्वर् र 
संिग्नतामा षवपद् व्र्वथथापन 
कार्िहरूिाई प्रभावकारी रूपिे सञ्चािन 
गने । 

1. गाउँपार्िका क्षेर तथा स्जपिामा षवपद् जोस्खम न्रू्नीकरण तथा पूवि 
तर्ारी गने कार्िहरूमा सम्बस्न्ित षवपद् व्र्वथथापन इकाइहरूबीच 
समन्वर्ात्मक सहभार्गता कार्म गररनेछ । 

2. षवपद् व्र्वथथापन कार्ि गदाि सकेसम्म थथानीर् स्रोत, सािन, सीप र 
उच्च प्रषवर्ि प्रर्ोग गररनेछ । 

3. षवपद् व्र्वथथापन कार्ि गदाि स्जपिामा रहेको जिवार् ु पररवतिन 
अनकूुि कार्िक्रम, भसंूरक्षण तथा व्र्वथथापन, जि उत्पन्न प्रकोप 
व्र्वथथापन, रेिक्रस जथता कार्िहरू गने सबै र्नकार्हरूिगार्त षवकास 
र्नमािणका सरोकारवािाहरूबीच समन्वर् कार्म गरी एकीकृत रूपमा 
षवपद् व्र्वथथापन कार्ि सञ्चािन गररनेछ । 

4.1.३: षवपद् सम्बन्िी सूचना सङ्किन, 

प्रशोिन र पररचािन षवद्यतुीर्/कम्प्र्टुर 
प्रणािीबाट सञ्चािन गराउन े प्रषक्रर्ाको 
षवथतार गने । 

1. षवपद् व्र्वथथापन सम्बन्िी सूचना सङ्किन गनि षवद्यतुीर्/कम्प्र्टुर 
प्रणािी थथापना गरी गाउँपार्िका क्षेर र स्जपिाबीच सञ्चार नेटवकि  
षवथतार गररनेछ । 

2. सरोकारवािाहरूिाई षवपद् व्र्वथथापन सम्बन्िी जानकारी सहज र 
सरि रूपमा उपिधि गराइनेछ । 

3. षवपद् सम्बन्िी भएका र्टनाहरूिाई र्थासक्र् चाँिो कम्प्र्टुर 
नेटवकि मा समाषहत गररनेछ । 

4. त्र्थतो सूचना स्जपिामा अर्नवार्ि रूपमा पठाउने व्र्वथथा गररनेछ । 
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4.1.४: गाउँपार्िकामा हाि षवपद् 
व्र्वथथापनका कार्िहरू सञ्चािन गदै 
आएका सरकारी, र्नजी, सहकारी, थथानीर् 
र्नकार्, गैरसरकारी संथथाहरू िगार्त 
थथानीर् समदुार् तथा सरोकारवािाहरूको 
कार्ि दक्षतािाई अझ बिी प्रभावकारी 
बनाउन त्र्थता र्नकार्हरूको क्षमता 
अर्भवषृि गने । 

1. गाउँपार्िकामा षवपद् व्र्वथथापनसँग कार्ि गने सम्बस्न्ित 
र्नकार्हरूिाई सूचना सङ्किन, प्रशोिन, प्रक्षेपण जथता षवर्र्हरूमा 
तार्िमको व्र्वथथा गररनेछ । 

2. त्र्थता र्नकार्हरूिाई षवपद् व्र्वथथापन अन्तगित षवपद् न्रू्नीकरण, 

पूवि तर्ारी र षवपद् पश्चात ् पनुर्निमािणका षवर्र्हरूमा प्रभावकारी 
तार्िमको व्र्वथथा गररनेछ । 

3. गाउँपार्िकामा कार्िरत सरकारी, र्नजी, सहकारी, थथानीर् र्नकार्, 

गैरसरकारी क्षेरिगार्त थथानीर् समदुार् तथा सरोकारवािाहरूिाई 
षवपद् व्र्वथथापन सम्बन्िी उत्कृि कार्ि भएका स्जपिाहरूमा 
अविोकन भ्रमण गराइनेछ । 

4.1.५: गाउँपार्िकाथतरमा षवपद् 
व्र्वथथापन सम्बन्िी जनचेतना अर्भवषृि 
गने प्रभावकारी प्रचार/प्रसारका कार्िहरू 
सञ्चािन गने । 

1. गाउँपार्िकामा कार्िरत र्नकार्हरूिे आआफ्नो वाषर्िक कार्ि र्ोजनामा 
षवपद् व्र्वथथापन सम्बन्िी प्रचारप्रसारका कार्िहरू समावेश गरी 
कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

2. गाउँपार्िकामा रहेका षवद्यािर् तथा शैस्क्षक संथथाहरूमा षवपद् 
व्र्वथथापन सम्बन्िी षवर्र्हरूको कक्षा सञ्चािन गररनेछ । 

3. गाउँपार्िकामा सरोकारवािाहरूिाई भेिा गराई षवपद् व्र्वथथापन 
सम्बन्िी गोष्ठी, अन्तषक्रि र्ा र षवचार आदान प्रदानका कार्िहरू सञ्चािन 
गररनेछ । 

4. षवपद् व्र्वथथापनिाई षवद्यािर् तथा शैस्क्षक संथथाहरूमा षवर्ेश रूपिे 
अध्र्ापन गराउन षवद्यािर् तथा शैस्क्षक संथथाको पाठ्यक्रममा षवपद् 
व्र्वथथापन षवर्र्िाई समावेश गररनेछ । 

5. षवपद् व्र्वथथापन सम्बन्िी उत्कृि कार्ि भएको स्जपिाहरूमा 
सम्बस्न्ित षवर्र्का स्शक्षक तथा कमिचारीिाई अध्र्र्न भ्रमण गराइनेछ 
। 

6. बािीपषहरो, नदीकटानी, खानी तथा उद्योग क्षेर आठदको आिारमा बिी 
षवपद् संवेदनशीि क्षेरहरूको पषहचान गरी त्र्थता क्षेरहरूबाट बथती 
अन्र्र सारी व्र्वस्थथत एवम ्सषुविा सम्पन्न बनाइनेछ । 

4.1.६: षवपद् संवेदनशीि क्षेरहरूको 
पषहचान, संरक्षण, रोकथाम, पनुः थथापना र 
थथानान्तरण गने । 

1. गाउँपार्िकामा जोस्खमर्िु क्षेरहरूको पषहचान गरी सम्भाव्र्ता 
अध्र्र्नका आिारमा पनुः थथापना तथा थथानान्तरण गररनेछ । 

2. त्र्थतै बािीपषहरो, चट्याङ, िबुान, खानी तथा उद्योग क्षेर आठदका 
आिारमा बिी षवपद् संवेदनशीि क्षेरहरूको पषहचान गरी त्र्थता 
क्षेरहरूबाट बथती अन्र्र सारी व्र्वस्थथत एवम ् सषुविा सम्पन्न 
बनाइनेछ । 

3. गाउँपार्िकामा भकूम्पको जोस्खमिाई उच्च प्राथर्मकतामा राखी नर्ा ँ
र्नमािण हनु ेसम्पूणि भौर्तक संरचनािाई भकूम्प प्रर्तरोिी बनाइनेछ । 

4. साथै र्नमािण भइसकेका संरचनाहरूिाई सम्भव भएसम्म प्रविीकरण 
गनि जोि गररनेछ । 
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4.५ प्रमखु कार्िक्रमहरू 

1. गा.पा.का हरेक संरचना र्नमािण गनुि अस्र् षवपद् जोस्खम मूपर्ाङ्कन गररनेछ । 

2. नेपाि सरकारबाट जारी षवद्यमान षवपद्सम्बन्िी नीर्त, काननु तथा र्नदेस्शकाहरूको पनुराविोकन गरी 
समर् सापेक्ष षवपद् व्र्वथथापन नीर्त र्नमािण गररनेछ । 

3. गाउँपार्िका क्षेरको षवपद् व्र्वथथापन सम्बन्िी षवद्यमान संथथागत संरचना पनुराविोकन गरी थतरोन्नर्त 
गररनेछ । 

4. गाउँपार्िकामा षवद्यामान सबै षवर्र्गत क्षेरहरूको आआफ्ना नीर्त तथा कार्िक्रमहरूमा षवपद् न्रू्नीकरण, 

षवपद् पूवि तर्ारी तथा प्रर्तकार्ि र्ोजना बनाई िाग ुगररनछे । 

5. गाउँपार्िकामा कार्िरत सरोकारवािाहरूको षवपद् न्रू्नीकरण गने कार्िमा क्षमता अर्भवृषि गररनेछ ।  

6. सूचना सङ्किन, प्रशोिन, षवपद् न्रू्नीकरण, पूवि तर्ारी, पनुर्निमािणबारे तार्िम सञ्चािन गररनेछ । 

7. गाउँपार्िकामा कार्िरत सरोकारवािाहरूको अविोकन भ्रमणको आर्ोजना गररनेछ । 

8. गाउँपार्िकामा षवपद् व्र्वथथापन सम्बन्िी कार्ि गनि प्रचारप्रसारका सामग्रीहरू उत्पादन गरी षवतरण 
गररनेछ ।  

9. गाउँपार्िका क्षेरमा उपर्िु खािी थथानहरू पषहचान गरी षवपद्का वेिा राहत सामग्रीहरू भण्िारण र 
पीर्ितहरूिाई आपतकािीन बथने संरचनाहरू र्नमािण गररनेछ । 

10. षवपद् व्र्वथथापन कार्िमा प्रर्ोग हनुे आवश्र्क भौर्तक सािनहरू जथतै एम्बिेुन्स, प्राथर्मक उपचारका 
सािन, थटे्रचर, पर्ािप्त राहत सामाग्रीहरू आठदको व्र्वथथा गररनेछ । 

11. राहत तथा उिार कार्ि गनिकोिार्ग प्रत्रे्क गाउँमा सिक र्ातार्ातको सषुविा उपिव्ि गराइनेछ । 

12. गा.पा. क्षेरका षवद्यािर् तथा शैस्क्षक संथथाहरूमा षवपद् व्र्वथथापनको अनौपचाररक तथा औपचाररक 
कक्षा सञ्चािन गररनेछ । 

13. षवपद् व्र्वथापन सम्बन्िी अन्तषक्रर्ा, गोष्ठी, भेिा आठद सञ्चािन गररनेछ । 

14. गा.पा.मा षवपद् व्र्वथथापन इकाइ थथापना गने र सरोकारवािाहरूबीच समन्वर् सहभार्गताको संर्न्र 
षवकास गररनेछ । 

15. गाउँपार्िका क्षेरमा षवपद् व्र्वथथापन सम्बन्िी षवद्यतुीर्/कम्प्र्टुर नेटवकि  षवथतार गररनेछ । 

16. नर्ाँ र्नमािण हनु े सम्पूणि भौर्तक संरचनािाई भकूम्प प्रर्तरोिी बनाउन साथै र्नमािण भइसकेका 
संरचनाहरूिाई सम्भव भएसम्म प्रविीकरण गनि जोि गररनेछ । 

17. एक विा एक हेिीप्र्ाि र्नमािण गररनेछ । 

18. गाउँपार्िकाका हरेक बथतीकािार्ग आपतकािीन ्उिार गनि र्मपन ेखिुा चौरको व्र्वथथापन गररनछे 
। 

19. सबै विामा आपतकािीन उिारका आिारभतू सामाग्री सषहतको एक उिार सामाग्री भण्िार र्नमािण 
गररनेछ । 
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4.६ अपेस्क्षत उपिस्धि 

 षवपद् व्र्वथथापनसम्बन्िी कार्ि र्ोजना षवकास हनुेछ ।  

 सरोकारवािा र थथानीर् जनसमदुार्हरूको क्षमता अर्भवषृि हनुेछ ।  

 समन्वर् र सहभार्गतामा सिुार आउनेछ ।  

 सरोकारवािा र थथानीर् जनसमदुार्हरूमा जनचेतना अर्भवृषि हनुेछ ।  

 सरोकारवािा र थथानीर् जनसमदुार्हरूमा सहकार्िको भावना र्सजिना हनुछे ।  

 सूचना/त्र्ाङ्क सङ्किन सही र सरि रूपमा प्राप्त हनुे संर्न्र षवकास हनुेछ ।   
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पररच्छेद पाचँ: संथथागत षवकास 
खण्ि एकः सेवा प्रवाह तथा सशुासन 

१.१ पषृ्ठभरू्म 

शासन प्रणािीिाई जनमखुी, सक्षम, सदुृि, सेवामिक र उत्तरदार्ी बनाउँन ुनर्ा ँिोकतास्न्रक गणतन्रको 
आवश्र्कता हो । र्सकािार्ग शासन प्रणािीमा सबै क्षेर, वगि, समदाुर् र सरोकारवािाको पहुँच र सहभार्गतािाई 
सरु्नस्श्चत गनि आवश्र्क छ । संर्ीर् प्रणािीमा आिाररत िोकतास्न्रक शासन व्र्वथथािाई व्र्वहारमा 
कार्स्न्वर्न गदै जनषवश्वास अर्भवृषि गनुि सशुासनको मिु ममि हो । संषविानिे साविजर्नक प्रशासनिाई थवच्छ, 

सक्षम, र्नष्पक्ष, भ्रिाचारमिु, पारदशी, जनउत्तरदार्ी र सहभातर्गामूिक बनाउँदै राज्र्बाट प्राप्त हनुे सेवा सषुविामा 
जनताको समान र सहज पहुचँ सरु्नस्श्चत गने व्र्वथथा गरेको छ ।  

त्र्सै गरी प्रदेश सरकारिे साविजर्नक प्रशासनिाई पारदशी, जवाफदेही, सहभार्गतामूिक, नागररक मैरी, 
बनाउदै षवर्िको शासन, भ्रिाचारमिु र चथुत प्रशासन, आर्थिक अनशुासन, साविजर्नक कार्ि र साविजर्नक स्रोतको 
कुशि व्र्वथथापनका माध्र्मबाट सविसािरणिे पाउनपुने सेवा, र्छटो छररतो तथा कम खस्चििो बनाउन प्रदेश 
सशुासन ऐन २०७६ बनाएको छ । त्र्सैिे थथानीर् सरकारमा पर्न सशुासन पाउन ेनागररकको अर्िकारिाई 
व्र्वहारमा थथाषपत गनि जनतामा अनभुतु हनुे गरी शासकीर् कार्ि सञ्चािन गनुिपने हनु्छ । ठदगो शास्न्त, सशुासन, 

षवकास र समषृिको आकांक्षा पूरा गने िक्ष्र् हार्सि गदै संर्ीर्ताको जग मजबतु पानि कमिचारीको र्ोगदान 
महत्त्वपूणि हनु्छ । त्र्सैिे सशुासनकािार्ग थथानीर् प्रशासनिाई कतिव्र्र्नष्ठ, इमान्दार, क्षमतावान र व्र्वसाषर्क 
बनाउन आवश्र्क हनु्छ । मिुकु संर्ीर् संरचनामा रूपान्तररत भए पश्चातको पषहिो थथानीर् सरकारको समेत 
गठन भइसकेकािे र्सका सबै अवर्वहरू सचुारु गनि आवश्र्क छ । त्र्सैिे सेवाप्रवाहिाई पर्न जनचाहना 
अनरुूप र्छटो छररतो र सिुभ बनाउँदै सशुासनको अनभरु्त गराउन र्नवािस्चत जनप्रर्तर्नर्ि र कमिचारी दबैुको 
दाषर्त्व हो । साथै सशुासनकािार्ग संर्ीर् तथा प्रादेस्शक संवैिार्नक र्नकार् तथा आर्ोगसँगको सम्पकि  र 
समन्वर्, अर्भिेख व्र्वथथापन र कार्ािन्वर्न, गाउँपार्िकामा साविजर्नक सेवा षवतरणको न्र्नुतम मापदण्ि 
र्निािरण र सेवाग्राही सन्तिुी सवेक्षण तथा सेवा प्रवाहको अनगुमनको पर्न व्र्वथथा गनि आवश्र्क रहेको छ 
।त्र्सै सन्दभिमा बर्िगाि गाउँपार्िकामा बन्न िागेको र्स र्ोजनािे सेवा प्रदार्क र्नकार् तथा समग्रमा 
साविजर्नक शासन प्रषक्रर्ामा सशुासनको संथथागत षवकासमा समेत महत्त्वपूणि हनुेछ ।  

१.१.१ र्ोजना तजुिमाका आिारहरू 

 नेपािको संषविान 

 राषिर् र्ोजना आर्ोगबाट जारी गररएको आवर्िक र्ोजना तजुिमा र्नदेस्शका र क्षेरगत षवकास नीर्त 
िगार्तको पनुराविोकन । 

 राषिर् र्ोजना आर्ोगबाट प्रकास्शत पन्रौँ र्ोजना । 

 सशुासन (व्र्वथथापन तथा सञ्चािन) ऐन, २०६४ । 

 सशुासन (व्र्वथथापन तथा सञ्चािन) र्नर्माविी, २०६५ । 
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 गण्िकी प्रदेश नीर्त तथा र्ोजना आर्ोगद्वारा २०७६ सािमा प्रकाशन प्रथम पञ्चवर्ीर् र्ोजना । 

 बर्िगाि गाउँपार्िकाको वथतगुत षववरण, २०७५। 

 प्रदेश सशुासन ऐन २०७६ । 

 थथानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ । 

 बर्िगाि गाउँपार्िकाको १० वटै विाका र्नवािस्चत जनप्रर्तर्नर्िहरू र सरोकारवािाहरू बीच भएको 
अन्तरषक्रर्ा । 

 बर्िगाि गाउँपार्िकाको १० वटै विाथतरका सरोकारवािाबाट प्राप्त भएको षववरण । 

 विाहरूको थथिगत भ्रमण र भ्रमणको क्रममा प्राप्त भएका सझुावहरू । 

१.१.२ सीर्मतता 
मिुकुमा संर्ीर्ता कार्ािन्वर्नको संक्रमणकािीन अवथथामा रहेको हुँदा संर्, प्रदेश र थथानीर् तह बीच 

समन्वर् गनिकािार्ग संथथागत संरचना बर्ननसकेको, थथानीर् सरकारिाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चािन गनिकािार्ग 
आवश्र्क व्र्वथथापकीर् प्राविानहरू र्नमािण हनु बाँकी नै रहेको, थथानीर् तहमा बर्िगाि गा.पा.तहको आवश्र्क 
िाटाबेस (त्र्ाङ्कहरू) उपिधि हनु नसक्नकुा कारण र्ो र्ोजना तर्ारीका केही सीमाहरू रहेका छन ्। प्रदेश 
तह तथा राषिर् तहको र्ोजना, बर्िगाि गाउँपार्िकाको वथतगुत षववरण २०७५, गाउँपार्िकामा सम्पन्न र्ोजना 
कार्िशािा, थथिगत विा भ्रमण आठदका आिारमा र्ो र्ाजना तर्ार पानुि परेको हुँदा पर्ािप्त र आवश्र्क त्र्ाङ्क 
उपिधि हनु नसकेकोिे जे जर्त सूचना, त्र्ाङ्क प्राप्त हनु सके त्र्समा आिाररत भएर र्नमािण गररएको हो ।  

१.२ अद्यावर्िक स्थथर्त तथा वतिमान अवथथाको षवश्लरे्ण 

नेपाि सरकारिे सशुासनिाई र्ोजनाको प्राथर्मकतामा राखे पर्न जनप्रर्तर्नर्िको नतेतृ्व, र्ोजना प्रषक्रर्ामा 
सहभार्गता र अपनत्वमा कमी रहन गएको देस्खन्छ । त्र्थतै थथानीर् तहका र्ोजना पिर्त र प्रषक्रर्ा, 
सहभार्गतामूिक तथा समावेशी शासन प्रषक्रर्ा, तथा र्नणिर् प्रषक्रर्ामा पर्न जवाफदेषहता एवम ्पारदस्शिता कमजोर 
अवथथामा रहेको गनुासो सरु्नन्छ । त्र्सैिे सरकारिे सशुासन प्रत्र्ाभरू्तका षवर्भन्न औजारहरू षवकास गदै 
थथानीर् शासनमा पर्न जवाफदेषहता, पारदस्शिता, साविजर्नक सेवा सषुविाको प्रभावकारी षवतरणका षवर्भन्न नीर्तगत 
आिार तर्ार भएको छ । साथै थथानीर् षवकासमा नागररक समाज र सञ्चारक्षेरको साझेदारीिाई प्रोत्साषहत 
गररनपुने अवथथा छ । सशुासन प्रत्र्ाभरू्तका र्नस्म्त षवर्भन्न काननुी तथा नीर्तगत आिार तथा औजारहरू बनी 
कार्ािन्वर्नमा रहेकाछन ्। राषिर् थतरमा सशुासन ऐन, सूचनाको हकसम्वन्िी ऐन, साविजर्नक सनुवुाइ कार्िषवर्ि, 

साविजर्नक िेखाजोखा कार्िषवर्ि, सामास्जक िेखाजोखा कार्िषवर्ि, नागररक विापरको व्र्वथथा, भ्रिाचार षवरुि 
शनु्र् सहनशीिता नीर्त, साविजर्नक र्नकार्का र्नणिर् तथा र्ोजनाको साविजर्नकीकरण गनुिपने काननुी व्र्वथथा, 
िैषिक समानता तथा सामास्जक समावेशीकरण नीर्त, गनुासो व्र्वथथापन प्रबन्ि, आठद अभ्र्ासमा आएका छन ्
। त्र्सै गरी गण्िकी प्रदेशमा पर्न प्रदेश सशुासन ऐन २०७६ जारी भइसकेको अवथथा छ ।  

र्स बर्िगाि गाउँपार्िका क्षरेर्भरका थथानीर् र्नकार्हरू र साविजर्नक र्नकार्का र्ोजना तथा नीर्तगत 
र्नणिर् प्रषक्रर्ामा सरोकारवािा व्र्स्ि र र्नकार्को सहभार्गताको आिार तर् भएको छ । र्ी प्रषक्रर्ामा पर्छ 
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परेका मषहिा, दर्ित, बािबार्िका, अपािता भएका व्र्स्ि र पररवार, ज्रे्ष्ठ नागररक, एकि मषहिा, आठदवासी 
जनजार्त र र्वुाहरू सहभागी हनुसक्न े भएका छन ् । थथानीर् षवकासमा उपभोिा सर्मर्तको अर्िकतम 
सहभार्गता, जनसहभार्गता पररचािन अपररहार्ि हनु्छ जसको पररचािनको अभ्र्ास भएको छ । त्र्सै गरी सचेत 
नागररक जनमत र सञ्चार क्षरेको पर्न षवकास भएको छ । जवाफदेही शासन प्रषक्रर्ा, पारदस्शिता, उत्तरदाषर्त्वका 
षवर्र्मा सचेत जनमत षवकास भइरहेको छ । थथानीर् एफ.एम. रेर्िर्ोमा सशुासन प्रत्र्ाभरू्तका कार्िक्रमहरू 
तजुिमा तथा साविजर्नकीकरण प्रषक्रर्ािे ठाउँ पाउन थािेको छ । नागररक समाजका संर्–संथथाहरू र्स 
प्रषक्रर्ामा संिग्न हनु ेवातावरण बनेको छ । 

नागररक बिापरको व्र्वथथा, गाउँपार्िका मै गाउँपररर्द चपदा विा थतरीर् साविजर्नक सनुवुाइ, 

प्रशासर्नक कार्िमा सूचना प्रषवर्िको प्रर्ोग, सूचना अर्िकारीको व्र्वथथा जथता प्रर्ास पर्न भइरहेको पाइन्छ । 

नेपािमा सशुासनकािार्ग उपिव्ि षवर्भन्न अवसर, सम्भावना र सवि पक्षहरू भए तापर्न साविजर्नक 
र्नकार्का काम वा सरकारी सेवाप्रर्त जनताको षवश्वास र्गरेको अवथथामा र्स बर्िगाि गाउँपार्िकामा पर्न 
जनताको सन्तिुी थतरमा अझै बढ्नपुने टड्कारो आवश्र्कता रहेको छ । र्स क्षरेमा सशुासन अर्भवृषिकािार्ग 
मूितः सवि पक्ष, कमजोर पक्ष, अवसर तथा चनुौतीहरू रहेका छन ्। 

सवि पक्षहरू 

 सबै सेवा प्रदार्क संथथाहरूिे सशुासन कार्म राख्न सेवा प्रवाह गरेको । 

 राज्र्बाट प्राप्त सेवा सषुविामा सरिता पर्ाउने प्रर्ास भएको । 

 सेवा प्रवाह गनि विा कार्ाििर्को व्र्वथथा गररएको । 

 सेवा प्रदार्क सथथाहरूबाट सेवा र्िनपुछि भने्न सेवाग्राहीहरूको उच्च मनोबि रहेको । 

 सेवा प्रदार्क सथथाहरू उपिधि भएको । 

 कार्िक्रम बनाउँदा सबैको चासो रहेको र सामूषहक छिफिबाट गने अभ्र्ास गनि थार्िएको । 

 साविजर्नक सेवा प्रदार्क सथथाहरूिे सरि रूपमा जनतािाई सेवा प्रदान गने प्रर्ास गरेको । 

 जनथतरमा आफुिे पाउने सेवा सषुविाको खोजी गने प्रषवर्ि बढ्दै गएको । 

कमजोरी पक्षहरू 

 असि शासनका मिुभतू र्सिान्त र आिारहरूका बारेमा जनता सचेत हनु नसकेको । 

 राज्र्बाट प्राप्त हनु ेकेही सेवा सषुविाको बारेमा सेवाग्राहीहरू अनर्भज्ञ रहेको । 

 सेवा प्रदार्क कार्ाििर्हरूिे विा कार्ाििर्सँग सहकार्ि गनि नसकेको । 

 गाउँपार्िकामा पर्ािप्त दरवन्दी नभएको । 

 केही सीर्मत व्र्स्ि बाहेक अन्र् तहका जनताहरू सशुासनको सम्बन्िमा मतिब नराख्न ेगरेको । 

 विाथतरमा साविजर्नक सनुवुाइ, आर्व्र्र् षववरण साविजर्नक गने पररपाटी नभएको । 

 सािन स्रोतको अभाव रहेको । 

 कमिचारीहरू थथानीर् संरचनामा अनकूुिन भैनसक्न ु। 
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अवसरहरू 

 सशुासनकािार्ग संर्ीर् तथा प्रदेश काननुको षवद्यमानता । 

 सशुासन प्रदेश सरकारको समेत नीर्तगत प्रथार्मकतामा परेको । 

 नर्ाँ पूर्ति हनु ेपदमा आवश्र्कता अनसुार र्ोग्र्तम व्र्स्ििाई आकर्िण गनि सषकन े। 

 सेवा प्रवाहमा सूचना प्रषवर्िको प्रर्ोगिाई सरकारिे उच्च महत्त्व ठदएको । 

 सूचना तथा सञ्चार प्रषवर्िमा नागररक पहुँचको अर्भवषृि भएको । 

 सामास्जक सञ्जािको उपर्ोग बढ्दै गएको । 

 भ्रिाचारमिु उत्तरदार्ी र पारदशी कार्ि संथकृर्तको षवकासमा जनचासो र चेतना बढ्दै गएकोिे 
राज्र्बाट प्रदान गररने सेवा र सषुविािाई सेवाग्राही मैरी बनाउन सषकने । 

 सहभार्गतात्मक षवकास पिर्तप्रर्त प्रर्तबिता बिेको । 

 सबै सेवा प्रदार्क संथथाहरूिे सशुासन कार्म रास्ख सेवा प्रवाह गरेकािे र्छटो छररतो सेवा प्रवाह गनि 
र पारदस्शिता बनाउन सषकन े। 

 सेवा प्रदार्क र सेवाग्राही बीच समिुरु सम्बन्ि बनाउन सषकने । 

 नीर्तर्नर्म थथानीर् तहमा र्नमािण र पररमाजिन गनि सषकन े। 

 भ्रिाचार र्नर्न्रण गनि सषकन े। 

 जनताको बीचबाट कार्िर्ोजना बनाउन ुसषकन े। 

 थथानीर् सरकार (गा.पा.) बाट प्राप्त हनुे सेवा सषुविाबाट नागररकिाई अर्िकतम सेवा प्राप्त हनु सक्न े
। 

 जनताहरूिाई आफ्नो हक, अर्िकार र कतिधर्का सम्बन्िमा सचेत बन्न अवसर प्राप्त गनि सषकने ।  

चनुौतीहरू 

परम्परागत शासनमखुी कार्ि प्रवृस्त्तिाई सेवामखुी तथा सेवाग्राही प्रर्त उत्तरदार्ी प्रशासर्नक संरचनामा बदपन,ु 

क्षमतावान ्र गणुथतरीर् कमिचारी थथानीर् र्नकार्मा आकर्िण पदपूर्ति गनुि, शासकीर् प्रणािीमा पारदशीता तथा 
जवाफदेहीता सरु्नस्श्चत गनुि, साविजर्नक क्षेरमा सदाचार पिर्तको षवकास गनुि, षवकास र्नमािणका कार्िहरू समर्मै 
गणुथतरीर् िििे सम्पन्न गरी आम नागररकको थथानीर् सरकार प्रर्त षवश्वास आजिन गनुि गाउँपार्िकाका प्रमखु 
चनुौतीहरू हनु ्। त्र्सका साथै अन्र् चनुौती र्स प्रकार छन:् 

 सशुासनका बारेमा आमजनतामा चेतना प्रदान गनि, अस्शक्षाको कारण चनुौती हनु ु। 

 सेवा प्रवाह तथा सूचना प्रवाहमा भौगोर्िक कारणिे कठठनाइ हनु ु। 

 सेवा प्रदार्क सरकारी संथथाहरू स्जपिा मै केस्न्रत भई विा गाउँपार्िकासम्म पर्न आउन नसक्न ु। 

 सशुासन व्र्वथथापनकोिार्ग थथानीर् सामास्जक सञ्जािहरूको अर्त आवश्र्क भवन र्नमािण गनि िगार्त 
स्शक्षा, थवाथ्र्, सञ्चार, र्ातार्ात, कृषर्, पर्िटन आठदको क्षेरगत षवकास गनि आर्थिक तथा बजेटको अभाव 
हनु ु। 
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 बेिा बखतमा देखा पने राजनैर्तक मतभेद सकेसम्म आफ्नै वैचाररक नीर्त तथा सोँच मार ठीक हनु े
भने्न भावना भएका मार्नस हनु ु। 

 पूणि साक्षर र्ोर्णा भए पर्न नागररकमा सशुासन सम्बन्िी चेतना थतर बषृि नहुँदा अपेस्क्षत व्र्वहारको 
षवकास गनि गाह्रो हनु ु। 

 भौगोर्िक र्बकटतािे गदाि र्ोजना र ईच्छा बमोस्जम चाहेर पर्न सेवा सषुविा उपिधि गराउन ुगाह्रो 
हनु ु। 

१.३ दीर्िकािीन सोच, िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीर्िकािीन सोच  

"जवाफदेही, पारदशी र पररणाममखुी शासकीर् व्र्वथथा र साविजर्नक सेवाहरूमा सवै वगिको पहुँच" 

िक्ष्र्  

गाउँपार्िकाको शासन प्रणािी, समावेशी कार्िमूिक, जनमखुी, पररणाममखुी, पारदशी र उत्तरदार्ी बनाउन े
। 

उद्दशे्र् 

1. सशुासनकािार्ग काननुी र नीर्तगत पूवाििार र्नमािण गनुि । 

2. साविजर्नक सेवा प्रवाह र षवकास प्रषक्रर्ािाई प्रभावकारी बनाउन ु। 

3. सक्षम, दक्ष, गणुथतरीर् र प्रषवर्िमैरी जनशस्िको षवकास गनुि । 

4. षवत्तीर् सशुासन कार्म गनुि । 

१.४ रणनीर्तहरू तथा कार्िनीर्तहरू 

तार्िका 45: सेवा प्रवाह तथा सशुासनका रणनीर्त तथा कार्िनीर्तहरू 
रणनीर्तहरू कार्िनीर्तहरू 

उद्दशे्र् १: सशुासनकािार्ग काननुी र नीर्तगत पूवाििार र्नमािण गनुि । 
1.१.१: शासन प्रणािी सञ्चािन 
सम्बन्िी नीर्त, काननु, मापदण्ि र 
कार्िषवर्िको तजुिमा गने । 

1. सेवा प्रवाह र सशुासन सम्बन्िी आवश्र्क नीर्त तथा कार्िषवर्िको तजुिमा 
गररनेछ । 

2. साविजर्नक र्नकार्का पदार्िकारीको स्जम्मेवारी र कतिव्र्िाई थपि 
पाररनेछ । 

3. साविजर्नक र्नकार्का पदार्िकारीको आचारसंषहता पािनाको अनगमन 
प्रणािी सदुृि गराइनेछ । 

4. साविजर्नक पदार्िकारीको र्नर्सु्ि, सरुवा, बिुवा, पदथथापन, दण्ि र 
परुथकारिाई प्रणािीबि बनाइनेछ । 

5. कार्िसम्पादनिाई वसृ्त्त षवकाससँग र्र्नष्ठ रूपमा आबि हनु ेगरी काननुी 
व्र्वथथा र्मिाइनेछ ।  

6. साविजर्नक खचि व्र्वथथापन प्रणािी सवु्र्वस्थथत गररनेछ । 
1.१.२: साविजर्नक सेवाहरूिाई 
गणुथतरीर् र सविसिारणको पहुँचर्ोग्र् 

1. साविजर्नक सेवाप्रवाहिाई गणुथतरीर् समावेशी एवम ्सहज बनाउन षवद्यतुीर् 
शासन प्रणािीको अविम्बन गररनेछ । 
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बनाउन थथानीर् शासन पिर्त 
अनरुूपको प्रशासन संर्न्रको व्र्वथथा 
गने । 

2. थथानीर् शासन प्रणािी अनरुूप प्रशासन संर्न्रको पनुसंरचना गररनेछ । 

 

उद्दशे्र् २: साविजर्नक सेवा प्रवाहिाई प्रभावकारी बनाउन ु। 
2.२.१: गाउँपार्िकािे प्रवाह गने 
सेवामा अर्िकारमखुी पहुँच थथापना 
गने । 

1. सबै प्रकारका सेवामा सबैको र खास गरी समाजका सीमान्तीकृत र षवपन्न 
समदुार्को पहुँच सरु्नस्श्चत गररनेछ । 

2. सेवाग्राहीको माग सापेक्ष, सहभार्गतामूिक षवकास प्रषक्रर्ाको अविम्बन 
गररनेछ । 

3. षवद्यतुीर् शासन प्रणािीको व्र्ापक अविम्बन गरी प्रशासर्नक 
कार्िषवर्ििाई सरि बनाइनेछ ।  

4. जनताको गनुासो र्सिै अध्र्क्षसँग पगु्ने संर्न्र थथाषपत गरी शीघ्र 
जवाफदेषहता, कारबाही र जानकारीको सरु्नस्श्चतता गररनेछ । 

5. सूचना पषवर्िको प्रर्ोग र पहुँच बिाइनेछ । 
2.२.२: गाउँपार्िकाको 
कार्िसम्पादनिाई उत्तरदार्ी, पारदशी 
र पररणाममखुी बनाउन े। 

1. गनुासो सनुवुाइ संर्न्र र सूचना अर्िकारीको भरू्मकािाई प्रभावकारी 
तपुर्ाइनेछ । 

2. नैर्तकता, आचरण र इमान्दाररतािाई कार्ि संथकृर्तको रूपमा षवकास गरी 
दण्ि र परुथकारिाई व्र्वस्थथत तपुर्ाइनेछ । 

3. भ्रिाचार षवरुि शून्र् सहनशीिता अपनाइनेछ । भ्रिाचारजन्र् 
षक्रर्ाकिापमा र्नगरानी तथा कारबाहीिाई सशि बनाउन गा.पा. थतरमा 
कार्िरत सामास्जक संर्सथथाको समन्वर् र सहकार्ि प्रभावकारी बनाइनेछ 
। 

4. आन्तररक र्नर्न्रण प्रणािीका साथै षवत्तीर् जोस्खम र्नर्न्रण प्रणािीको 
अविम्बन गररनेछ । 

5. बेरूजिुाई साविजर्नक गररनकुा साथै बेरूजकुो प्रकृर्तका आिारमा 
कार्िसम्पादन मूपर्ाङ्कनसँग आबि गररनेछ । 

6. सेवा प्रवाहिाई जनमैरी र सेवामूिक बनाउन नागररक बिापर रास्खनेछ 
। 

7. साविजर्नक उत्तरदार्ी संर्न्रहरू (सामास्जक परीक्षण, साविजर्नक परीक्षण, 

साविजर्नक सनुवुाइ, गनुासो व्र्वथथापन, आठद)िाई प्रभावकारी र र्नर्र्मत 
गराइनेछ । 

8. गा.पा.को कार्िक्रमगत क्षेर र बजेट, कार्िर्ोजना, अद्यावर्िक प्रगर्त र 
जनसरोकारका र्नणिर्हरू वेबसाइटमाफि त र्नर्र्मत रूपमा साविजर्नक 
गररनेछ । 

9. गैरसरकारी संथथा र नागररक समाजसँग समन्वर् र सहकार्िका माध्र्मबाट 
साविजर्नक उत्तरदाषर्त्व अर्भवषृिमूिक कार्िसम्पादन गररनेछ । 

10. कमिचारीहरूको कार्िसम्पादनिाई षवकास कार्िक्रमको नर्तजा, सेवा 
प्रवाहको गणुथतरीर्ता, सेवाग्राहीको सन्तषुि आठदसँग आवि गररनेछ । 
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र्सकािार्ग सेवाग्राहीहरूको सन्तषुि सवेक्षण, गनुासो समािान, साविजर्नक 
सनुवुाइ आठदको मापनिाई समेत आिार बनाइनेछ । 

11. सेवा प्रदार्कप्रर्त नागररकहरूको सन्तिुीको थतर मापन र र्नर्र्मत 
पषृ्ठपोर्ण र्िइनेछ । र्सकार्िमा तेस्रो पक्ष मूपर्ाङ्कन प्रणािी समेतको 
अविम्बन गररनेछ । 

2.२.३: साविजर्नक र्नकार्का काम 
कारबाही सम्बन्िी सूचनामा 
नागररकको पहुँच बिाउन ु। 

1. सेवा प्रवाहिाई जनमखुी र सेवामूिक बनाउन क्षर्तपूर्ति सषहतको विापर 
क्रमशः कार्ािन्वर्न गनि गराउन साविजर्नक र्नकार्िाई उत्प्ररेरत गररनेछ 
। 

2. जनगनुासोको व्र्वथथापनिाई थप प्रभावकारी बनाउन सहर्ोग गररनेछ । 

3. अत्र्ावश्र्क साविजर्नक सेवाको पहुँचमा कठठनाइ भोर्गरहेको जनतािाई 
सेवा परु् र्ाउन एकीकृत र्मु्ती सेवािाई व्र्ापक र प्रभावकारी बनाइनछे 
। 

उद्दशे्र् ३: सक्षम, दक्ष, गणुथतरीर् र प्रषवर्िमैरी जनशस्िको षवकास गनुि । 
2.३.१: जनशस्ि षवकास गने । 1. गा.पा.कािार्ग आवश्र्क पने दक्ष जनशस्िको षवकास र उपर्ोगकािार्ग 

एकीकृत जनशस्ि षवकास र्ोजना तर्ार गररनेछ । 

2. वाषर्िक बजेटको र्नस्श्चत प्रर्तशत तार्िम तथा क्षमता षवकास र आवश्र्क 
अनसुन्िानकािार्ग षवर्नर्ोजन गररनेछ । 

3. गा.पा.का जनप्रर्तर्नर्ि र कमिचारीको आवश्र्कता र माग अनसार 
अर्भमखुीकरण तार्िम र क्षमता षवकासकािार्ग आिरु्नक प्रषवर्ि र्िु 
तार्िम प्रर्तष्ठानको थथापना गररनेछ । 

2.३.२: अन्तसिरकार समन्वर्िाई 
प्रभावकारी बनाउने । 

1. संर्ीर् र प्रदेशसरकारसँग र्नर्र्मत सम्पकि  र समन्वर् थथाषपत गररनेछ । 

2. गा.पा.को षवगतका दथतावेज, आर्ोजना दथतावेज र प्रर्तवेदनहरूिाई 
आफ्नो पोटिि (वेब-साइट) मा रास्खनेछ । 

3. गा.पा.को कार्ि सम्पादन र प्रर्तवेदन प्रणािीमा प्रदेश थतरमै एकरूपता 
आउने गरी प्रदेश सरकारको सहर्ोग र समन्वर्मा सफ्टवेर्रको 
व्र्वथथापन गरी प्रभावकारी रूपमा कार्ािन्वर्नमा पर्ाइनेछ । 

4. गा.पा.थतरीर् षवकास समथर्ा समािान सर्मर्त गठन तथा कार्िषवर्ि र्नमािण 
गरी समथर्ा समािान तथा सहजीकरण संर्न्रको रूपमा षवकास गररनछे 
। 

उद्दशे्र् ४: षवत्तीर् सशुासन कार्म गनुि । 
2.४.१: साविजर्नक आर्–व्र्र् र 
खरीद प्रषक्रर्ािाई प्रभावकारी, 
व्र्वस्थथत र पारदशी बनाउन ु। 

1. गाउँपार्िका तथा विा कार्ाििर्हरूको वाषर्िक खरीद र्ोजना तर्ार गररनेछ 
। 

2. संथथागत पनुसंरचना र सूचना प्रषवर्िमा आिाररत षवत्तीर् व्र्वथथापनको 
सदुृिीकरण प्रवििन गररनेछ । 

3. काननु बमोस्जम समर्मै खचि नगरी आर्थिक वर्िको अन्त्र्मा खचि गने 
प्रवसृ्त्तिाई र्नरुत्साषहत गनि र उपिधि स्रोत र सािनको उस्चत प्रर्ोग गनि 
आर्थिक वर्िको अस्न्तम तीन मषहनामा वाषर्िक कार्िक्रम संशोिन गने र 
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षवर्नर्ोजन बजेट अत्र्ार्िक खचि गने प्रवसृ्त्तमा रोक िगाउन उपर्िु नीर्त 
अविम्वन गररनेछ । 

4. षवकास आर्ोजनाहरूको ठेक्कापट्टा र्निािररत समर्र्भरै गने व्र्वथथा र्मिाउन 
पहि गररनेछ । 

४.४.३: आन्तररक र्नर्न्रण र 
िेखापरीक्षणिाई षवश्वसनीर् तथा 
प्रभावकारी बनाउन ु। 

1. षवत्तीर् आकँिािाई वथतपुरक बनाउन तथा अद्यावर्िक गनि सूचना 
प्रषवर्िमा आिाररत षवत्तीर् व्र्वथथापनको सदुृिीकरण गरी षवथतार गररनेछ 
। 

2. बेरुजिुाई र्नर्न्रण गनि आन्तररक िेखापरीक्षणिाई सूचना प्रषवर्िमा 
आिाररत बनाइनकुो साथै िेखा उत्तरदार्ी अर्िकारीिाई थवतन्र रूपमा 
कार्ि गने वातावरण बनाइनेछ । 

१.५ प्रमखु कार्िक्रमहरू 

1. आवश्र्क कार्िषवर्िको र्नमािण गररनेछ । 

2. उत्तरदार्ी संर्न्र र प्रणािीको षवकास गररनेछ ।  

3. सरकारी सेवाको अर्भिेख व्र्वथथापन गररनेछ ।  

4. षवद्यतुीर् शासन प्रर्ोग र पहुचँको सरु्नस्श्चतता गररनेछ ।  

5. षवकास र्ोजना तथा कार्िक्रमको विा र गा.पा.थतरमा सामास्जक परीक्षण र साविजर्नक सनुवुाइ गररनेछ 
।  

6. आवश्र्क तार्िमको व्र्वथथा गररनेछ । 

7. प्रमखु सेवाहरूको व्र्वथथापन परीक्षण तथा सेवा प्रभावकाररता सवेक्षण गररनेछ ।  

8. सबै कार्ाििर्मा नागररक विापर र सोको प्रभावकारी कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

9. र्ोजना तजुिमा तथा र्नणिर् प्रषक्रर्ामा िस्क्षत वगि, क्षेर र समदुार्को सहभार्गता बषृि गररनेछ । 

10. नागररक समाजका संर्–संथथा, सञ्चार जगतसँग गा.पाको षवकास र र्ोजनाबारे छिफि गररनछे ।  

11. साविजर्नक सेवा तथा सामग्रीहरूको खररद प्रषक्रर्ािाई र्नष्पक्ष र पारदशी बनाउन षवद्यतुीर् माध्र्मको 
प्रर्ोग गररनेछ । 

12. गा.पा. र्भरका र्ोजनाहरूको अनगुमन, मूपर्ाङ्कन तथा समीक्षा गरी र्ोजना सम्पन्नदरमा बषृि गररनेछ। 

13. भिुानी प्रषक्रर्ािाई बैंषकि प्रणािीमाफि त अस्र् बिाइनेछ । 

१.६ अपेस्क्षत उपिस्धि 

 र्स बर्िगाि गा.पा.मा साविजर्नक सेवा प्रवाहको गणुथतरमा सिुार र साविजर्नक सेवामा आम नागररकको 
पहुँचमा अर्भवृषि भएको हनुछे ।  

 सरकारी तथा गैरसरकारी र्नकार्हरूबाट जनताहरूिे सरि र सविसिुभ तररकािे सेवा प्राप्त गनि सक्नेछ 
। 

 सरकारी तथा गैरसरकारी संथथाहरूबाट कार्ािन्वर्न हनुे कार्िक्रम र प्रवाह हनुे सेवा सषुविामा पारदशीता 
कार्म भई सविसािारण जनता ससूुस्चत हनुेछ ।  
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खण्ि दईुः मानव संसािन तथा संथथागत क्षमता षवकास 

२.१ पषृ्ठभरू्म 

बर्िगाि गाउँपार्िकाको र्ो आवर्िक र्ोजना कार्ािन्वर्न गनि िगार्त सम्पूणि षवकास र्नमािणका 
कार्िक्रमहरू सही िििे सञ्चािन गनि गाउँकार्िपार्िकािाई तदनरुूपको काननुी अर्िकार, षवत्तीर् स्रोतसािनको 
र्नस्श्चतता, आफ्नो कार्िक्षेरर्भर गणुथतरीर् मानव संसािनको उपिधिता र संथथागत क्षमता सवोपरी महत्त्वका 
षवर्र् हनु ्।  

नेपािको संषविान भाग १७ मा थथानीर् कार्िपार्िकाको कार्िसम्पादन सम्बन्िी व्र्वथथा छ । िारा 
२१४ मा थथानीर् गाउँपार्िका तहको कार्िकाररणी अर्िकार संषविान र संर्ीर् काननुको अिीनमा रही गाउँ 
कार्िपार्िकामा र्नषहत रहने उपिेख छ । संषविान र अन्र् काननुको अिीनमा रही गाउँपार्िकाको शासन 
व्र्वथथाको सामान्र् र्नदेशन, र्नर्न्रण र सञ्चािन गने अर्भभारा गाउँ कार्िपार्िकाको हनुे कुरा पर्न जनाइएको 
छ । िारा २१८ मा गाउँ कार्िपार्िकाबाट थवीकृत र्नर्माविी बमोस्जम गाउँ कार्िपार्िकाको कार्ि षवभाजन 
र कार्ि सम्पादन हनु ेउपिेख छ भने २१९ मा र्सदेस्ख बाहेक थथानीर् तहको कार्िकाररणी सम्बन्िी अन्र् 
व्र्वथथा संषविानको अिीनमा रही संर्ीर् काननु बमोस्जम हनुे कुरा थपि गररएको छ ।संषविानको अनसूुची–
८ मा र्नम्नर्िस्खत षवर्र्हरूमा गाउँ कार्िपार्िकाको अर्िकार रहने कुरा जनाइएको छ ।  

नगर प्रहरी,  सहकारी संथथा,  एफ. एम सञ्चािन,  थथानीर् कर (सम्पस्त्त कर, र्र बहाि कर, र्र जग्गा 
रस्जथटे्रसन शपुक, सवारी सािन कर), सेवा शपुक दथतरु, पर्िटन शपुक, षवज्ञापन कर, व्र्वसार् कर, भरू्मकर 
(मािपोत), दण्ि जररवाना, मनोरञ्जन कर, मािपोत सङ्किन,  थथानीर् सेवाको व्र्वथथापन,  थथानीर् त्र्ाङ्क र 
अर्भिेख सङ्किन,  थथानीर् थतरका षवकास आर्ोजना तथा पररर्ोजनाहरू,  आिारभतू र माध्र्र्मक स्शक्षा, आिारभतू 
थवाथ्र् र सरसफाइ,  थथानीर् बजार व्र्वथथापन, वातावरण संरक्षण र जैषवक षवषविता,  थथानीर् सिक, ग्रामीण 
सिक, कृषर् सिक, र्संचाइ,  गाउँ सभा, थथानीर् अदाित, मेिर्मिाप र मध्र्थथताको व्र्वथथापन,  थथानीर् अर्भिेख 
व्र्वथथापन,  र्र जग्गा िनी पजुाि षवतरण,  कृषर् तथा पशपुािन, कृषर् उत्पादन व्र्वथथापन, पश ुथवाथ्र्, सहकारी,  
ज्रे्ष्ठ नागररक, अपािता भएका व्र्स्ि र अशिहरूको व्र्वथथापन,  बेरोजगारको त्र्ाङ्क सङ्किन, कृषर् प्रसारको 
व्र्वथथापन, सञ्चािन र र्नर्न्रण, खानेपानी, साना जिषवद्यतु आर्ोजना, वैकस्पपक ऊजाि,  षवपद् व्र्वथथापन, जिािार, 

वन्र्जन्त,ु खानी तथा खर्नज पदाथिको संरक्षण, तथा भार्ा, संथकृर्त र िर्ितकिाको संरक्षण र षवकास । 
गाउँपार्िकाका र्ी संषविान प्रदत्त अर्िकारहरूको उपभोग बारेको षवथततृ व्र्ाख्र्ा थथानीर् सरकार सञ्चािन 
ऐन, २०७४ िे गरेको छ । षर्नका अर्तररि संषविानको अनसूुची–९ मा संर्, प्रदेश र थथानीर् तहको 
अर्िकारको साझा सूचीमा पर्न अनेकौं षवर्र्हरू समेषटएका छन ्।  

र्ी सबै व्र्वथथाहरूका अिीनमा रही बर्िगाि गाउँपार्िकािे र्नम्नर्िस्खत ऐन, र्नर्माविी तथा 
कार्िषवर्िहरू बनाएको छः 

 बर्िगाि गाउँपार्िकाको र्नणिर् वा आदेश र अर्िकारपरको प्रमाणीकरण (कार्िषवर्ि) र्नर्माविी, 
२०७४ । 



   बर्िगाि गाउँपार्िकाको प्रथम पञ्चवर्ीर् आवर्िक र्ोजना २०७७ 

222 
"कृषर् तथा पशपुािन  र पूवाििारको षवकास – बर्िगािको प्रगर्त एवम ्समषृिको र्नकास" 

 

 बर्िगाि गाउँपार्िकाको आर्थिक ऐन, २०७४। 

 बर्िगाि गाउँपार्िकाको र्बर्नर्ोजन ऐन, २०७४। 

 बर्िगाि गाउँपार्िकाको स्शक्षा कार्िषवर्ि, २०७४। 

 र् वगिको इजाजतपर सम्बन्िी कार्िषवर्ि, २०७४। 

 कार्िसम्पादन र्नर्माविी, २०७४। 

 विागत कार्िषवभाजन र्नर्माविी, २०७४। 

 बर्िगाि गा.पा. थथानीर् स्रोत पररचािन र्नदेस्शका, २०७४। 

२.१.१ र्ोजना तजुिमाका आिारहरू 

 राषिर् र्ोजना आर्ोगबाट जारी गरेको आवर्िक र्ोजना तजुिमा र्नदेस्शका र क्षेरगत षवकास नीर्त 
िगार्तको पनुराविोकन । 

 पन्रौं र्ोजनामा उपिेस्खत कृषर् षवकासका सोच, िक्ष्र्, उद्दशे्र्, रणनीर्त तथा कार्िनीर्तहरू । 

 प्रदेश नीर्त तथा र्ोजना आर्ोग गण्िकी प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्ीर् आवर्िक र्ोजनाको आिार परमा 
उपिेस्खत कृषर् षवकासका सोच, िक्ष्र्, उद्देश्र्, रणनीर्त तथा कार्िनीर्तहरू । 

२.१.२ सीर्मतताहरू 

 बर्िगाि गाउँपार्िकाको समग्र आवर्िक र्ोजना तजुिमा पषहिो अभ्र्ास भएकोिे षवर्र्गत त्र्ाङ्क तथा 
सूचनाकोिार्ग षवर्र्गत र्नकार्हरूकै क्षमतामा भर पनुि परेकोिे षवर्भन्न र्नकार्हरूबाट प्राप्त सीर्मत 
सूचना तथा त्र्ाङ्क । मूितः बर्िगाि गाउँपार्िकाको वथतगुत षववरण पसु्थतकामा उपिधि सूचना 
तथा त्र्ाङ्कहरूमा र्नभिर रहनपुरेको ।  

२.२ वतिमान अवथथाको षवश्लरे्ण 

सवि पक्षहरू 

 गाउँपार्िकािे आफ्नो क्षेरर्भर सञ्चािन गने षवकास षक्रर्ाकिापहरूिाई आर्थिक षवकास, सामास्जक 
षवकास, पूवाििार षवकास, वन वातावरण तथा षवपद् व्र्वथथापन, सशुासन तथा संथथागत षवकास जथता 
षवर्र्गत क्षरे तोकी कार्िपार्िका सदथर्हरूिाई स्जम्मेवारी ठदइसषकएको छः ।  

 नेपािको संषविान तथा थथानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िे गाउँकार्िपार्िकािाई प्राप्त काम 
कतिव्र् र सम्पूणि अर्िकारबारे थपि व्र्वथथा गरेको छ ।  

 थथानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िे गाउँकार्िपार्िकाका विासर्मर्तका काम कतिव्र् 
अर्िकारहरूबारेमा पर्न थपि व्र्वथथा गरेको छ ।  

 नेपािको संषविान को अनसूुची–९ मा संर्, प्रदेश र थथानीर् तहको अर्िकारको साझा सूचीमा पर्न 
अनेकौं षवर्र्हरू समेषटएका हनुािे गाउँकार्िपार्िकािाई काम गनिकािार्ग प्रशथत आिारहरू छन ्।  

 गाउँपार्िकाका सबै विामा गरी ५० वटाभन्दा बिी गैरसरकारी संथथा र र्वुाक्िबहरू कार्िरत छन ्
।  
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 गररबी र्नबारण, स्शक्षा, थवाथ्र्, ऋणप्रवाह, तार्िम तथा प्रस्शक्षण जथता ग्रामीण षवकासका आिारभतू 
षवर्र्हरूमा काम गरररहेका १० भन्दा बिी सरकारी तथा गैरसरकारी संथथाहरूसगँ गाउँपार्िकाको 
कार्िगत भर्गनी सम्बन्ि थथापना भइसकेको छ ।  

 गाउँपार्िकाको कार्ाििर्मा प्रमखु प्रशासकीर् अर्िकृतको नतेतृ्वमा थवाथ्र्, इस्न्जर्नर्ररङ, कृषर्, 

सूचनाप्रषवर्िका केही कमिचारीिगार्त प्रशासन र िेखाका कमिचारी कार्िरत छन ्।  

 प्रत्रे्क विामा विा कार्ाििर् छन ्। १० वटा विामा सस्चवहरू ५ जना कार्िरत छन ्।  

कमजोर पक्षहरू 

 गाउँकार्िपार्िकाकािार्ग संषविानप्रदत्त अर्िकारहरूको उपभोगकािार्ग जनप्रर्तर्नर्िहरूमा र्थेि 
अनभुवको अभाव । 

 संर्ीर्ताको ममि अनसुार गाउँकार्िपार्िकाको कामकतिव्र् पूरा गनिकािार्ग आवश्र्क जनशस्िको कमी।  

 गाउँपार्िका क्षेरमा षवकासको सम्भावना भएका अनेकौं क्षेरहरू षवशेर् गरी पर्िटन, वन, कृषर् तथा 
पशपुािनमा स्शस्क्षत र तार्िमप्राप्त जनशस्िको कमी ।   

अवसरहरू 

 र्संहदरबारको अर्िकार गाउँगाउँसम्म परु् र्ाउन ुसंर्ीर्ताको मूि उद्देश्र् हुँदा र सो बमोस्जमका काननुी 
आिार पर्न बर्नसकेका हुदँा गाउँकार्िपार्िकाको नेततृ्वमा थथानीर् थतरको षवकासको सम्भावना बिेको 
छ ।  

चनुौतीहरू 

 राषिर् र्ोजना आर्ोगद्वारा तर्ार गररएको थथानीर् तहको र्ोजना तजुिमा ठदग्दशिन, २०७५ बमोस्जम 
गाउँकार्िपार्िकामा गठन भएको मानव संसािन षवकास र संथथागत क्षमता षवकास सम्बन्िी षवर्र्गत 
सर्मर्तिे सेवाप्रवाहका मापदण्ि र्निािरण, सेवाप्रवाहमा षवद्यतुीर् सूचना प्रषवर्िको प्रर्ोग, िेखाङ्कन, राजथव 
पररचािन, षवत्तीर् अनशुासन, आन्तररक िेखापरीक्षण जथता गम्भीर प्रकृर्तका प्राषवर्िक काम गनुिपने 
अवथथा ।  

 उमेर, र्िि, शैस्क्षक स्थथर्त, आर्थिक अवथथा, जातीर् संथकार आठदका कारण र्ोजना तजुिमा, कार्ािन्वर्न र 
अनगुमनमा जनप्रर्तर्नर्िहरूको बझुाइ, सहभार्गता र सषक्रर्ता समान हनु नसक्न ु।  

 र्वुा जनशस्िको षवदेश पिार्निे गदाि गाउँर्रमा आर्थिक सम्भाव्र्ता भएका क्षेरहरू कृषर्, वन, पर्िटन 
आठदमा तार्िम आठदकािार्ग उपर्िु प्रस्शक्षाथी थथानीर् तहमा नभेषटन ु। 

२.३ दीर्िकािीन सोच, िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीर्िकािीन सोच 

"दक्ष मानव संसािन र प्रभावकारी संथथागत क्षमता सषहतको बर्िगाि" 

िक्ष्र्  

गणुथतरीर् मानव संसािन र सक्षम थथानीर् संथथाहरूका माध्र्मबाट बर्िगािको आर्थिक समास्जक 
षवकास गने । 
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उद्दशे्र् 

1. गाउँपार्िकाको सेवाप्रवाहिाई गणुथतरीर् बनाउन ु।  

2. थथानीर् थतरमा आर्थिक सामास्जक षवकासकािार्ग अवसरहरूको षवकास गनुि । 

२.४ रणनीर्तहरू तथा कार्िनीर्तहरू 

तार्िका 46: मानव संसािन तथा संथथागत षवकासका रणनीर्त तथा कार्िनीर्तहरू 
रणनीर्तहरू कार्िनीर्तहरू 

उद्दशे्र् १: गाउँपार्िकाको सेवाप्रवाहिाई गणुथतरीर् बनाउन ु। 
2.1.१: जनप्रर्तर्नर्िहरूको सक्षमता षवकास गने।  1. उपर्िु तार्िम गोष्ठीमा भाग र्िने अवसर ठदइनेछ । 
2.1.2: कमिचारीहरूको क्षमता अर्भवषृि गने । 
  

1. तार्िम गोष्ठीमा पठाइनेछ ।  

2. सरुवाको मापदण्ि बनाइनेछ । 
2.1.3: आिरु्नक प्रषवर्िको बिी प्रर्ोग गने । 1. कार्ाििर्का काममा इन्टरनेट, इमेिको प्रर्ोग बिाइनेछ । 
उद्दशे्र् २: थथानीर् थतरमा आर्थिक सामास्जक षवकासकािार्ग अवसरहरू उपिधि गराउन ु। 
2.2.१: कृषर्, वन र पर्िटन क्षेरको षवकासकािार्ग 
संथथागत पहि गने । 

1. संर्ीर् र प्रदेश सरकारिे उपिधि गराउने सेवा, सषुविा, 
अवसरहरूको खोजीनीर्त गररनेछ ।  

2. थथानीर् जनतामा जागरण फैिाइनेछ ।  

3. इच्छुक र र्ोग्र् र्वुार्वुतीहरूिाई र्ी क्षेरमा प्रोत्साषहत गरी 
व्र्वसाषर्कीकरणमा अवसर ठदइनेछ । 

२.५ प्रमखु कार्िक्रमहरू 

आिरु्नकीकरण  

1. सेवाप्रवाह, संथथागत षवकासजथता पक्षमा क्रमश आिरु्नकीकरण गदै जान तदनकुुि कार्िक्रमहरू सञ्चािन 
गररनेछ । 

सम्भाव्र्ता अध्र्र्न 

2. गाउँपार्िका क्षरेर्भर षवकास गनि सषकने सामान्र् सम्भावना देस्खएका पेशा-व्र्वसार्को प्रवििनकािार्ग 
सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गररनछे ।  

२.६ अपेस्क्षत उपिस्धि 

 गाउँपार्िकाबाट हनु ेगरेका सेवाप्रवाह र्छटोछररतो भई जनतािाई िाभ पगु्नछे । 

 पर्िटन, कृषर्, पशपुािन, बागवानीजथता संभाव्र् व्र्वसार्हरूमा र्वुाहरूिाई रोजगारीका नर्ाँ नर्ा ँअवसर 
गाउँपार्िका के्षरर्भरै खपुनछे । 

 जनताको आर्थिक स्थथर्तमा सिुार हनुे,  दैर्नक जीवन सञ्चािनमा सहर्ोग पगेुर जीवनथतर मार्थ उठ्नेछ। 
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खण्ि तीन: त्र्ाङ्क प्रणािी 
3.1 पषृ्ठभरू्म  

र्ोजना तजुिमािाई प्रभावकारी बनाउनकािार्ग त्र्ाङ्क सङ्किन, प्रशोिन र षवश्लरे्ण गनि संथथागत 
संरचनाको आवश्र्क पदिछ । बर्िगाि गाउँपार्िकािे प्राथर्मक सवेक्षण तथा ठद्वतीर् स्रोतको त्र्ाङ्कको प्रर्ोग 
गरेर “बर्िगाि गाउँपार्िकाको वथतसु्थथर्त षववरण, २०७५” प्रकाशन गरी त्र्ाङ्क प्रर्ोगको एक तहको 
आिारशीिा तर्ार गरेको छ । साथै सबै विाहरूिे आन्तररक प्रर्ोजनकोिार्ग खस्ण्ित रूपमा त्र्ाङ्क सङ्किन 
गने कामको शरुुवात गरेका छन,् तर व्र्वस्थथत भइसकेको छैन ।  

3.2 प्रमखु समथर्ा  

 त्र्ाङ्क सङ्किन र व्र्वथथापन हेने शाखा व्र्वस्थथत नहनु ु। 

 विा थतरमा त्र्ाङ्क खण्िीकृत गनि कठठनाइहरू रहन ु। 

 त्र्ाङ्क सङ्किन, प्रशोिन र षवश्लरे्ण गनि दक्ष जनशस्ि उपिधि नहनु ु। 

 त्र्ाङ्कहरू एकीकृत नहुदँा प्रर्ोगमा एकरूपकता कार्म गनि नसक्न ु।  

3.3 चनुौती र अवसर  

चनुौती  

 त्र्ाङ्कमा आिाररत रहेर र्ोजना तजुिमा गने र र्ोजनाहरूको प्राथर्मकीकरण गने पररपाटीको आिारशीिा 
तर् गनुि । 

 त्र्गत अध्र्र्न, अनसुन्िान र षवश्लरे्ण गदै षवर्र्गत समथर्ा, चनुौती र अवसरहरूको पषहचान गनि 
सर्ाउ परु् र्ाउन आवश्र्क त्र्ाङ्कहरूको सङ्किन र व्र्वथथापन गनुि । 

 त्र्ाङ्कको प्रर्ोगमा एकरूपकता कार्म गनुि । 

अवसर  

 त्र्ाङ्कको आवसेर्कता र महत्त्वको बोि हनु ु। 

 त्र्ाङ्कमा आिाररत रहेर र्ोजनाहरू र्नमािण हनु ेपररपाषटको षवकास हनु ु। 

 र्छटो र छररतो रूपमा त्र्ाङ्क सङ्किन, प्रशोिन र षवतरण गनि सर्ाऊ परु् र्ाउन सक्ने नर्ा ँप्रषवर्िहरू 
षवकास हुँदै जान ु। 

3.4 दीर्िकािीन सोच, िक्ष्र् र उद्दशे्र्  

दीर्िकािीन सोच  

"त्र्ाङ्कमा आिाररत नीर्त तथा र्ोजना"  

िक्ष्र्  

गाउँपार्िकाका सबै षकर्समका त्र्ाङ्कहरू र्नर्र्मत रूपमा अद्यावर्िक गरी सबैकािार्ग पहुँचर्ोग्र् 
बनाउन े।  
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उद्दशे्र्  

1. त्र्ाङ्कहरू र्नर्र्मत रूपमा अद्यावर्िक गने प्रणािीको षवकास गनुि ।  

2. त्र्ाङ्क सङ्किन प्रषक्रर्ािाई आिरु्नकीकरण गनुि ।  

3.5 रणनीर्त र कार्िनीर्त  

तार्िका 47: त्र्ाङ्क प्रणािीका रणनीर्त तथा कार्िनीर्तहरू 
रणनीर्त कार्िनीर्त 

उद्दशे्र् १: त्र्ाङ्कहरू र्नर्र्मत रूपमा अद्यावर्िक गने प्रणािीको षवकास गनुि । 
3.१.१: त्र्ाङ्कको सङ्किन, प्रशोिन, 

व्र्वथथापन र प्रकाशनिाई व्र्वस्थथत 
बनाउन े। 

1. त्र्ाङ्कको प्रशोिन र षवश्लरे्ण गरी वेब पोटिि र षवर्भन्न प्रकाशनमाफि त ्
प्रर्ोगकताि माझ परु् र्ाउने कार्ििाई र्नर्र्मत रूपमा सञ्चािन गररनेछ। 

2. अनसुन्िानको माध्र्मबाट आवश्र्क त्र्ाङ्कहरूको सूची तर्ार गरी 
र्नर्र्मत त्र्ाङ्क सङ्किन गने प्रणािीको षवकास गररनेछ । 

3. षवश्वसनीर्, सही र समर्मै त्र्ाङ्क उपिधि गराउने प्रणािीको षवकास 
गररनेछ । 

उद्दशे्र् 2: त्र्ाङ्क सङ्किन प्रषक्रर्ािाई आिरु्नकीकरण गनुि । 
3.२.1: त्र्ाङ्क सङ्किन, प्रशोिन र षवतरण 
प्रणािीको आिरु्नकीकरण गने ।  

1. त्र्ाङ्क सङ्किन, प्रशोिन र व्र्वथथापन सम्बन्िी नीर्त तथा कार्िर्ोजना 
तर्ार गरी कार्ािन्वर्न गररनेछ ।  

2. आवश्र्कता पषहचान गरी षवर्र्गत त्र्ाङ्कहरू सङ्किन गररनेछ । 

3. आर्ोजना सञ्चािन अवर्ि, मध्र्मकािीन अवर्ि, र अस्न्तम अवथथाको 
त्र्ाङ्क सङ्किन र षवश्लरे्ण गने कार्ििाई र्नर्र्मत रूपमा सञ्चािन 
गररनेछ । 

3.6 प्रमखु कार्िक्रमहरू  

1. त्र्ाङ्क सङ्किन सम्बन्िी नीर्त र्नमािण गररनछे ।  

2. त्र्ाङ्कका मानक र मापदण्िहरू षवकास गररनेछ ।  

3. पार्िकाको त्र्ाङ्क वेब पोटिि र्नमािण गरी त्र्ाङ्कहरूको एकीकृत रूपमा व्र्वथथापन र साविजर्नकीकरण 
गररनेछ ।  

4. त्र्ाङ्क सङ्किन, प्रशोिन र षवश्लरे्णकोिार्ग कमिचारी तथा षवज्ञहरूको क्षमता र दक्षता बषृि गररनेछ ।  

3.7 अपेस्क्षत उपिस्धि  

 षवद्यतुीर् त्र्ाङ्क प्रणािीको थथापना र सञ्चािन भएको हनुेछ । 

 आर्ोजना अनगुमन र मूपर्ाङ्कनकोिार्ग आवश्र्क सूचना उपिधि भएको हनुछे । 

 प्रमाणमा आिाररत र्ोजना तजुिमा गनि आवश्र्क त्र्ाङ्क उपिधि भएका हनुछे । 
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पररच्छेद छ: िोकतन्र र सशुासन 
खण्ि एक: राषिर् एकता 

1.1 पषृ्ठभरू्म 

नागररकको सद्भाव, प्रमे, थनेह, साझा थवाथि राषिर् एकताको प्रतीक हो । संषविानतः रािको पररभार्ार्भर 
जार्त, िमि, भार्ा, संथकृर्त, भगूोि तथा साविभौर्मकता आठद पछिन ्। देशवासीको सषहष्णतुा, सहानभुरू्त, त्र्ाग र 
समपिण र्सका पषहचान हनु ्। बहजुातीर्, बहभुाषर्क, बहिुार्मिक, बहसुांथकृर्तक तथा भौगोर्िक षवषवितार्िु 
षवशेर्तािाई आत्मसात गरी षवषविता बीचको एकता बर्िगाि गाउँपार्िकाको समषृिको आिार रषहआएको छ 
। त्र्सैगरी, राज्र्का नीर्तहरू अन्तगित थवतन्रता, साविभौमसत्ता, भौगोर्िक अखण्िता र थवािीनताको संरक्षण गदै 
एकता अकु्षण्ण राख्न ेतथा षवर्भन्न जात, जार्त, िमि, भार्ा, संथकृर्त र सम्प्रदार् बीच पारथपररक सद्भाव, सषहष्णतुा र 
ऐक्र्बिता कार्म गरी परथपरमा सहर्ोगात्मक सम्बन्ि षवकास गदै राषिर् एकता प्रवििन गने नीर्त अंगीकार 
गररएको छ । षवर्भन्न जातजार्त, भार्ा, िमि, संथकृर्तको जगेनाि र सम्बििन गनि राषिर् एकता कार्िक्रम माफि त ्
सम्पूणि नागररकबीच सद्भाव बिाउने प्रर्ास गनि आवश्र्क छ ।  

1.2 प्रमखु समथर्ा 
 र्नष्पक्ष रूपमा गाउँपार्िकाका नागररकिाई सांथकृर्तक, शैस्क्षक, राजनीर्तक, भौगोर्िक आठद पक्षमा 

ससूुस्चत गनुि । 

 िार्मिक, सामास्जक, सांथकृर्तक, जातीर् र भौगोर्िक षवषविता बीचको एकतािाई सदुृि गनुि । 

 कुनै अर्तवादको नाममा हनु ेर्टनाका कारण थप द्वन्द्व र अषवश्वासको वातावरण र्सजिना हनुे सम्भावना 
रहन ु।  

1.3 चनुौती र अवसर 

चनुौती  

 राषिर् एकतािाई अकु्षण्ण राख्न ु।  

 षवषविता बीचको एकतािाई सदुृि गनुि । 

 राि र राषिर्ता कुनै व्र्स्ि समदुार् वा क्षेरीर्ता भन्दा मार्थ हो भने्न भावना पार्िकाका सबै जनतामा 
जागतृ गराउन ु। 

 सवै वगि र समदुार्को पषहचान र भावनाको कदर गनुि ।  

अवसर  

 बहजुातीर्, बहभुाषर्क, बहसुांथकृर्तक तथा भौगोर्िक षवषविता बीच षवकास भएको एकता । 

 सहकाररता, समन्वर् र सहअस्थतत्व बर्िगािको आर्थिक, सामास्जक, सांथकृर्तक, षवकासको आिार ।  

 जार्तगत, भाषर्क, सांथकृर्तक, भौगोर्िक एवम ्िार्मिक षवषविता व्र्वथथापनको संवैिार्नक व्र्वथथा । 

 तीनै तहका सरकारबीचको अन्तरआबिता ।  
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1.4 दीर्िकािीन सोच, िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीर्िकािीन सोच  

"सहकाररता, समन्वर् र सहअस्थतत्व बर्िगािको आर्थिक, सामास्जक, सांथकृर्तक, षवकासको आिार"  

िक्ष्र्  

षवषविताको उस्चत सम्बोिन र सम्मान गरी सबैिाई समान अवसरका साथ षवकाससँग आबि गने ।  

उद्दशे्र्  

1. जार्तगत, भाषर्क, सांथकृर्तक, भौगोर्िक एवम ्िार्मिक षवषविताको व्र्वथथापन गरी राषिर् एकता सिृुि 
बनाउन ु। 

1.5 रणनीर्त र कार्िनीर्त 

तार्िका 48: राषिर् एकताका रणनीर्त तथा कार्िनीर्तहरू 
रणनीर्त कार्िनीर्त 

उद्दशे्र् १: जार्तगत, भाषर्क, साथंकृर्तक, भौगोर्िक एवम ्िार्मिक षवषविताको व्र्वथथापन गरी राषिर् एकता सिृुि बनाउन ु
। 
1.१.१: षवषविता बीचको एकतािाई सदुृि 
गने । 

1. जातीर्, भाषर्क, िैषिक तथा सांथकृर्तक षवषविताको बारेमा सचेतना 
कार्िक्रमहरू सञ्चािन गररनेछ ।  

2. सामास्जक न्र्ार् र राषिर् एकता कार्म राख्नकोिार्ग आम 
नागररकिाई ससूुस्चत गररनेछ । 

1.१.२: आपसी सद्भाव र मेिर्मिापको 
माध्र्मबाट सभ्र् समाज र्नमािण गनि 
नागररकहरूिाई उत्प्ररेरत गने ।  

1. शास्न्त, सरुक्षा, सवु्र्वथथा, आपसी मेिर्मिाप र सदभाव बिाउन प्रत्रे्क 
नागररक स्जम्मेवार बन्ने गरी नागररकिाई उत्प्ररेरत हनु े षकर्समका 
कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

1.१.३: समाजमा दे्वर् र अन्तर द्वन्द्व 
फैिाउन े आन्तररक तथा बाह्य गर्तषवर्ि 
षवरुि सशि कदम चापने ।  

1. राषिर् षहत र एकतामा खिि पगु्ने सामास्जक सञ्जािको प्रर्ोगिाई 
र्नरुत्साषहत गररनेछ ।  

2. राषिर् एकता तथा सामास्जक सद्भाव र सषहष्णतुा प्रवििन हनुे 
षक्रर्ाकिाप सञ्चािन गरी नागररक बीचको सम्बन्ि थप सौहारिपूणि 
बनाइनेछ । 

3. सामास्जक तथा सांथकृर्तक षवषविताका बीचको एकतािाई 
खपबपर्ाउने तथा नागररकिाई ठदग्भ्रर्मत पाने मनसार्िे संषविान 
वा काननुको गित प्रचार र प्रर्ोगिाई रोक्न शून्र् सहनशीिताको 
नीर्त अविम्बन गररनेछ । 

1.6 प्रमखु कार्िक्रमहरू 

1. प्राकृर्तक सािनस्रोत तथा अवसरको सन्तरु्ित षवतरण हनुे गरी षवकासका र्ोजनहरू तजुिमा गररनछे । 

2. िार्मिक सम्प्रदार् बीच एकता कार्म गनि षवर्भन्न चेतनामूिक कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

3. आम नागररकिाई सामास्जक षवषविता बीचको एकता सदुृि गने कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

4. संषविानको ममि र भावना अनसुार स्रोत, सािन तथा दक्ष जनशस्िको व्र्वथथा गररनछे । 
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1.7 अपेस्क्षत उपिस्धि 

 मिुकुको थवतन्रता, साविभौमसत्ता, प्रादेस्शक एवम ्भौगोर्िक अखण्िता र थवािीनताको रक्षा गदै सबै 
जातजार्त, िमि, भार्ा, संथकृर्त र सम्प्रदार्बीच पारथपररक सद्भाव, सषहष्णतुा र ऐक्र्बिता थप सदुृि भएको 
हनुेछ । 

 भौगोर्िक षवषविताको उस्चत उपर्ोग गरी राषिर् एकता सदुृि बनाउन ेकार्िमा गा.पा.का सबै नागररक 
एकजटु भएका हनुेछ । 

 सामास्जक र सांथकृर्तक रूपिे अझ सभ्र् तथा पररष्कृत नागररक तर्ार भई समिृ एवम ्सखुी नेपािी 
समाज र्नमािण भएको हनुछे ।   
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खण्ि दईु: सरुक्षा 
2.1 पषृ्ठभरू्म 

नेपािको संषविानिे नेपािको थवतन्रता, साविभौर्मकता, भौगोर्िक अखण्िता, राषिर् एकता, थवािीनता र 
थवार्भमानिाई अकु्षण राखी जनताको साविभौम अर्िकार, थवार्त्तता र थवशासनको अर्िकारिाई आत्मसात ्गरेको 
छ । वगीर्, जातीर्, क्षेरीर्, भाषर्क, िार्मिक, िैषिक िगार्त सबै प्रकारका षवभेद र छुवाछुतको अन्त्र् गरी 
आर्थिक समानता, संमषृि र सामास्जक न्र्ार् सरु्नस्श्चत गनि समानपुार्तक समावेशी र सहभार्गतामूिक र्सिान्तका 
आिारमा समतामूिक समाजको र्नमािण गने सङ्कपप गरेको छ । प्रभावकारी सरुक्षा प्रबन्ि सशुासन र षवकासको 
पूवि शति हो । बर्िगािमा शास्न्त सरुक्षा र सवु्र्वथथा कार्म गरी जनताको जीउ, िन र थवतन्रताको रक्षा गनि, 
शास्न्तपूविक बाँच्न पाउने अर्िकार सरु्नस्श्चत गनि, पूवाििार र्नमािण र आर्थिक षवकासकािार्ग समेत ्प्रभावकारी 
सरुक्षा व्र्वथथा गनि आवश्र्क छ ।  

2.2 प्रमखु समथर्ा 
 संवैिार्नक व्र्वथथा अनसुार शास्न्त सरुक्षाकोिार्ग थथानीर् तहिे सम्पादन गने कार्िको सञ्चािन, 

सपुरीवेक्षण र समन्वर् सम्बन्िी व्र्वथथा गने संर्ीर् काननु बनी नसकेको । 

 भइरहेको प्रहरी सिठनकोिार्ग पर्न सािन स्रोत सीर्मत भएको । 

 प्रादेस्शक प्रहरी समेत व्र्वथथा हनु नसकेको अवथथामा संर्ीर् प्रहरीिे सम्पूणि शास्न्त सरुक्षाको स्जम्मा 
र्िनपुने अवथथा रहेको ।  

2.3 चनुौती र अवसर 

चनुौती  

 सरुक्षा र्नकार्हरूको आिरु्नकीकरण गनुि । 

 सूचना सञ्जािको व्र्वथथा गनुि । 

 सरकारी एवम ्साविजर्नक सम्पस्त्तको बढ्दो अर्तक्रमण रोक्न ु। 

 पर्ािप्त स्रोत सािनको व्र्वथथा गनुि । 

 स्जम्मेवार र्नकार् बीच समन्वर् कार्म गनुि ।  

अवसर  

 सरुक्षा र्नकार्का संरचना पार्िकाथतरमा षवथतार हनु ु। 

 जनचेतनतामा अर्भवृषि हनु ु। 

 अनसुन्िान प्रषवर्िमा रतु षवकास हनु ु। 

 सूचना प्रषवर्ि तथा सञ्चार सषुविाको तीव्र षवकास र षवथतार हनु ु।  

2.4 दीर्िकािीन सोच, िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीर्िकािीन सोच  

"शास्न्तपूणि र सरुस्क्षत बर्िगाि" 
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िक्ष्र्  

बर्िगािमा भरपदो शास्न्त सरुक्षा र सवु्र्वथथा कार्म गने ।  

उद्दशे्र्  

1. शास्न्त, सवु्र्वथथा र अमनचर्न कार्म गरी नागररकको जीउ, िन र थवतन्रताको संरक्षण गनुि ।  

2. अपराि र्नर्न्रण गरी काननुी शासन पिर्तको षवकास गनुि । 

3. बर्िगाि नगर प्रहरीको व्र्वथथा गनुि । 

2.5 रणनीर्त र कार्िनीर्त 

तार्िका 49: सरुक्षाका रणनीर्त तथा कार्िनीर्तहरू 
रणनीर्त कार्िनीर्त 

उद्दशे्र् १: शास्न्त, सवु्र्वथथा र अमनचर्न कार्म गरी नागररकको जीउ, िन र थवतन्रताको संरक्षण गनुि । 
2.१.१: पार्िकार्भर शास्न्त सरुक्षा र 
सवु्र्वथथा कार्म गने । 

1. सूचना सम्प्ररे्ण प्रणािीिाई केन्रीर् सञ्जािमा आबि गरी सरुक्षा 
प्रणािीिाई प्रषवर्िमैरी बनाई आिरु्नकीकरण गररनेछ ।  

2. सरुक्षा सम्बन्िी सूचना सङ्किन तथा जोस्खम षवश्लरे्ण र सरुक्षा 
र्नकार्हरूबीच सूचना आदानप्रदान गरी समन्वर् र सहकार्िमा जोि 
ठदइनेछ ।  

3. शास्न्त सरुक्षा र सवु्र्वथथा कार्म गनि प्रभावकारी रूपमा प्रहरी 
पररचािन गररनेछ ।  

4. अर्त संवेदनशीि एवम ् महत्त्वपूणि भौर्तक पूवाििारको षवशेर् सरुक्षा 
प्रबन्ि गररनेछ । 

2.१.२: शास्न्त सरुक्षा थथापनामा षवर्िको 
शासनिाई प्राथर्मकतामा राखी काम गने 
। 

1. प्रहरीिाई जनमैरी बनाई सामदुाषर्क प्रहरीमा षवशेर् जोि ठदइनेछ । 

2. शास्न्त सरुक्षा कार्म राख्न बि प्रर्ोग गदाि मानव अर्िकारको मूपर् र 
मान्र्तािाई अविम्बन गररनेछ ।  

3. सरुक्षाकमीहरूकािार्ग मानव अर्िकार, मानवीर् काननु तथा षवर्िको 
शासन सम्बन्िमा अर्भमखुीकरण कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

उद्दशे्र् २: अपराि र्नर्न्रण गरी काननुी शासन पिर्तको षवकास गनुि । 
2.२.१: मानव बेचषवखन, अपराि 
र्नर्न्रण तथा िागू और्ि र्नर्न्रण गने 
।  

1. संवेदनशीि नाका तथा क्षेरमा सरुक्षाकमी पररचािन गरी मानव 
वेचर्बखन तथा अपराि र्नर्न्रण गररनेछ ।  

2. िाग ु और्िको अवैि उत्पादन, ओसारपसार, षवक्री षवतरण र 
उपभोगिाई किाइका साथ र्नर्न्रण गररनेछ । 

उद्दशे्र् 3: बर्िगाि नगर प्रहरीको व्र्वथथा गनुि । 
2.3.1: आन्तररक सरुक्षािाई प्रभावकरी 
बनाउन पार्िकाको आफ्नै नगर प्रहरी 
थथापना गररनेछ । 

1. नगर प्रहरी थथापना तथा व्र्वथथापनकािार्ग नीर्त तथा काननु तजुिमा 
गररनेछ । 

2. नगर प्रहरी सञ्चािनकािार्ग आवथर्क पूवाििारको षवकास गररनेछ । 
3. आवथर्कता अनरुूप नगर प्रहरी छनौट तथा र्नर्सु्ि गरी बर्िगाि 

नगर प्रहरी सञ्चािन गररनेछ ।  
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2.6 प्रमखु कार्िक्रमहरू 

1. प्रषवर्िमैरी अपराि अनसुन्िानको षवकास गररनछे ।  

2. पार्िकाको सरुक्षा नीर्त तजुिमा गररनेछ ।  

3. षवद्यतुीर् शासनको अविारणाको प्रभावकारी कार्ािन्वर्न गररनेछ ।  

4. िाग ुऔर्ि र्नर्न्रण र अनगुमन गररनेछ ।  

5. प्राकृर्तक प्रकोपबाट हनु ेक्षर्त न्रू्नीकरण गनि पूवि-सूचना प्रणािी षवकास गररनछे ।  

6. षवपद् व्र्वथथापनका सहज उपार्हरूको अविम्बन गररनेछ ।  

7. शास्न्त सरुक्षा सम्बन्िी काननुको संशोिन, पररमाजिन एवम ्आवश्र्क नर्ा ँकाननुको र्नमािण गररनेछ ।  

2.7 अपेस्क्षत उपिस्धि 

 पार्िकाका नागररकहरूिे शास्न्त र सरुक्षाको अनभुरू्त थपि रूपमा गनेछन ्। 

 सरुक्षा र्नकार्को क्षमता अर्भवृषि तथा संगठन सदुृिीकरण भई जनतामा काननु कार्ािन्वर्नको 
प्रभावकाररता, दण्िहीनताको अन्त्र्, अपरार्िक र्टनाहरूको न्रू्नीकरण तथा सामास्जक शास्न्त कार्म 
भएको हनुछे । 
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खण्ि तीन: मानव अर्िकार 

3.1 पषृ्ठभरू्म 

नेपािको संषविानिे नागररकका आिारभतू मानव अर्िकारिाई मौर्िक हकका रूपमा प्रत्र्ाभरू्त गरेको 
छ।नेपाि संर्िु राि संर्को बिापर तथा मानव अर्िकार सम्बन्िी षवर्भन्न महत्त्वपूणि अन्तरािषिर् महासस्न्िको 
पक्ष राि भइसकेको छ । नेपाििे जनाएको मानव अर्िकार सम्बन्िी अन्तरािषिर् प्रर्तबिता कार्ािन्वर्न 
गनिकािार्ग संवैिार्नक, काननुी, नीर्तगत एवम ्संथथागत संरचनाको व्र्वथथा गदै आएको छ ।  

आर्थिक, सामास्जक वा शैस्क्षक दृषििे पछार्ि परेका वगि र समदुार्िाई समानपुार्तक र समावेशी 
र्सिान्तका आिारमा राज्र्का र्नकार्मा सहभार्गताको हक हनुेछ भनी संषविानमा नै सामास्जक न्र्ार्को हकको 
व्र्वथथा गररएको छ । मानव अर्िकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवििनकािार्ग संर्ीर् तहमा षवद्यमान थथार्ी 
संरचना एवम ्संथथाहरूिाई प्रदेश तथा थथानीर् तहमा पर्न षवकास गनुिपने देस्खन्छ । अन्तर तहबीच समन्वर् 
तथा सहकार्ि माफि त मानव अर्िकार तथा सामास्जक न्र्ार् सम्बन्िी जनचेतनामूिक कार्िक्रमिाई षवकासका 
मदु्दासँग संरचनागत एवम ्कार्ाित्मक रूपमा जोड्दै िान ुआवश्र्क देस्खन्छ । 

3.2 प्रमखु समथर्ा 
 मानव अर्िकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवििन गनुिपने कुरामा नागररक र राज्र्का सबै र्नकार्मा सचेतना 

अर्भवृषि भए तापर्न मानव अर्िकार सम्बन्िी संथथागत र नीर्तगत थपि व्र्वथथा नहनु ु। 

 भेदभाव, छुवाछुत, बािषववाह, बहषुववाह, िैषिक षहंसा जथता कुप्रथा, आर्थिक, शैस्क्षक तथा सामास्जक 
पछौटेपन, भौगोर्िक संरचना, पूवाििार एवम ्सेवा सषुविाको उपिधिता जथता कुराहरू मानव अर्िकार 
र सामास्जक न्र्ार्को प्रत्र्ाभरू्त गनुि । 

3.3 चनुौती र अवसर 

चनुौती  

 संषविान, काननु र अन्तरािषिर् प्रर्तबिता अनरुूप मानव अर्िकारको सम्मान, संरक्षण, प्रवििन तथा 
पररपािना गनुि र गराउन ु। 

 मानव अर्िकारमैरी तथा सामास्जक न्र्ार्सषहतको सामास्जक एवम ्आर्थिक षवकास र्नमािण षक्रर्ाकिाप 
सञ्चािन गनुि । 

अवसर  

 षवश्वमा सविथवीकार्ि भएका मानव अर्िकार सम्बन्िी मूपर्-मान्र्तािाई नेपािको संषविानिे मौर्िक 
हकको रूपमा प्रत्र्ाभतू गनुि । 

 मौर्िक हक कार्ािन्वर्नकािार्ग आवश्र्क काननुी व्र्वथथा हनु ु।  

 संषविान एवम ्काननुद्वारा संरस्क्षत मानव अर्िकारको कार्ािन्वर्नको अनगुमन गने, मानव अर्िकार 
उपिङ्घनमा अनसुन्िान गने िगार्तका कार्ि गने थवतन्र र सक्षम संवैिार्नक आर्ोगको व्र्वथथा तथा 
न्र्ार् सम्पादनकािार्ग थवतन्र न्र्ार्ािर्को व्र्वथथा हनु ु। 
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3.4 दीर्िकािीन सोच, िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीर्िकािीन सोच  

"थवअनशुार्सत र समतामूिक समाजको र्नमािण"  

िक्ष्र्  

संषविानिे तोकेका सामास्जक, आर्थिक, सांथकृर्तक र राजनैर्तक अर्िकारहरूको प्रत्र्ाभरू्त गराउने । 

उद्दशे्र्  

1. मानव अर्िकारमैरी समाज र शासन पिर्तको षवकास एवम ्षवथतार गनुि । 

3.5 रणनीर्त र कार्िनीर्त 

तार्िका 50: मानवअर्िकारका रणनीर्त तथा कार्िनीर्तहरू 
रणनीर्त कार्िनीर्त 

उद्दशे्र् १:मानव अर्िकारमैरी समाज र शासन पिर्तको षवकास एवम ्षवथतार गनुि । 
3.१.1:समाजमा षवद्यमान सबै प्रकारका 
भेदभाव, छुवाछुत, षहंसा तथा कुप्रथाको अन्त्र् 
गने ।  

1. जोस्खममा रहेका षवपन्न, सीमान्तकृत एवम ्उत्पीर्ित वगिका अर्िकार 
संरक्षण गररनेछ ।  

2. समाजमा षवद्यमान भेदभाव र छुवाछुत षवरुि जनचेतनामूिक 
कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

3.१.2: मौर्िक हक सम्बन्िी काननुहरूको 
प्रभावकारी रूपमा कार्ािन्वर्न गने ।  

1. मौर्िक हक कार्ािन्वर्न गने काननुहरूको कार्ािन्वर्नकोिार्ग स्रोत 
सािनको व्र्वथथा गररनेछ ।  

2. न्र्ार्मा पहुँच सरु्नस्श्चत गनि संर्सँगको समन्वर्मा र्नःशपुक काननुी 
सहार्ता सम्बन्िी नीर्तगत, काननुी एवम ्संथथागत व्र्वथथा गररनेछ 
। 

3.१.3: मानव अर्िकार उपिङ्घनको 
र्टनामा दण्िहीनताको अन्त्र् गरी 
पीर्ितिाई क्षर्तपूर्तिको सरु्नस्श्चतता गने ।
  

1. मानव अर्िकार उपिङ्घनका र्टनाको अनसुन्िान कार्ििाई 
प्रभावकारी बनाइनेछ ।  

2. मानव अर्िकार उपिङ्घनको र्टनाका पीिकिाई कारबाही र 
पीर्ितिाई उस्चत क्षर्तपूर्ति तथा पररपूरणको व्र्वथथा गररनेछ । 

3.6 प्रमखु कार्िक्रमहरू 

1. विा तथा षवद्यािर् थतरमा मानव अर्िकार सम्बन्िी सचेतनामूिक अर्भमखुीकरण कार्िक्रम सञ्चािन 
गररनेछ ।  

2. फरक क्षमता भएका, असहार्, सीमान्तकृत ्वगि र क्षेरका सेवाग्राहीिाई सेवाप्रवाहमा षवशरे् व्र्वथथा 
गररनेछ ।पीर्ित मषहिा र वािवार्िकािाई आर्थिक तथा काननुी सहार्ता प्रदान गररनेछ ।  

3.7 अपेस्क्षत उपिस्धि 

 मानव अर्िकार तथा सामास्जक न्र्ार् सम्बन्िमा र्नमािण भएका काननुको पूणि पािना भएको हनुेछ । 

 मानव अर्िकारको व्र्ावहाररक र संथथागत रूपमा उपभोग गनि सक्ने अवथथा सरु्नस्श्चत भएको हनुछे 
।  

 मानव अर्िकारमैरी नीर्त, र्ोजना तथा कार्िक्रम र कार्िर्ोजना तजुिमा भएको हनुेछ ।  
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खण्ि चार: संर्ीर् शासन प्रणािी 
4.1 पषृ्ठभरू्म 

नेपािको संषविानिे सहकाररता, सहअस्थतत्व र समन्वर्को र्सिान्तिाई संर्ीर् शासन पिर्तको मूि 
आिार मानेको छ । सोही ममििाई आत्मसात ् गदै संषविानिे र्निािरण गरेको क्षरेार्िकारको अभ्र्ासबाट 
सशुासनमैरी र समिृ बर्िगाि र्नमािण गनि आवश्र्क छ । षवर्भन्न जात, जार्त, वगि, क्षेर, र्िि र समदुार्का 
नागररकहरूको थवार्मत्व, सहभार्गता र पहुँच अर्भवृषि गदै षवषविताको व्र्वथथापनका माध्र्मबाट राि र्नमािण 
गने उद्देश्र्का साथ संर्ीर् शासन प्रणािी िाग ुभएको छ ।  

4.2 प्रमखु समथर्ा 
 संर्ीर्ता कार्ािन्वर्नको थपि मागिस्चर तर्ार भइनसक्न ु। 

 र्नतान्त नवीन थथानीर् संरचना हनु ु। 

 संर्, प्रदेश र थथानीर् तहका सरकार बीच अन्तरसम्बन्ि पररभाषर्त भए तापर्न कार्ािन्वर्नमा प्रिता 
नहनु ु। 

4.3 चनुौती र अवसर 

चनुौती  

 थपि काननुी आिार नहनु ु। 

 पर्ािप्त संथथागत संरचना तथा भौर्तक पूवाििारको व्र्वथथा गनुि । 

 कमिचारी व्र्वथथापन गनुि । 

 षवत्तीर् संर्ीर्ताको वैज्ञार्नक षवर्ि अपनाई कार्ािन्वर्न गनुि । 

 संर्ीर्ताको मूपर् र मान्र्तािाई आत्मसात गनुि । 

 सबैका बीचमा समन्वर् थथाषपत गरी संषविानिे तोकेका अर्िकारको अभ्र्ास गनुि ।  

अवसर  

 प्रशासर्नक संरचना र आवश्र्क आिारभतू काननुहरूको उपिधिता ।  

 राजनीर्तक प्रर्तबिता सषहतको र्नवािस्चत स्थथर सरकार । 

 संर्ीर्ता कार्ािन्वर्नकािार्ग सहर्ोगी वातावरण । 

 सकारात्मक नागररक सोच । 

4.4 दीर्िकािीन सोच, िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीर्िकािीन सोच  

"सहकाररता, सहअस्थतत्व र समन्वर्मा आिाररत समावेशी संर्ीर् शासन प्रणािीको अभ्र्ास"  

िक्ष्र्  

सबै नागररकको समान पहुँच र अवसर सषहत र्रदैिोमै प्रभावकारी सेवा प्रवाहको सरु्नस्श्चतता गने ।  
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उद्दशे्र्  

1. संर्ीर् शासन प्रणािीबाट प्राप्त हनुे िाभको समन्र्ाषर्क षवतरण गदै र्छटो छररतो सेवा प्रवाह हनु े
वातावरण र्सजिना गनुि । 

4.5 रणनीर्त तथा कार्िनीर्त 

तार्िका 51: संर्ीर् शासन प्रणािीका रणनीर्त तथा कार्िनीर्तहरू 
रणनीर्त कार्िनीर्त 

उद्दशे्र् १: संर्ीर् शासन प्रणािीबाट प्राप्त हनु ेिाभको समन्र्ाषर्क षवतरण गदै र्छटो छररतो सेवा प्रवाह हनु ेवातावरण 
र्सजिना गनुि । 
4.१.१: समावेशी तथा समन्र्ाषर्क षवकासकािार्ग 
आवश्र्क काननुी र संथथागत आिार तर्ार गने । 

1. नीर्त, र्ोजना, काननु तजुिमा गदाि सामास्जक, आर्थिक, 

भौगोर्िक रूपिे षपछर्िएका वगि तथा क्षेरिाई 
प्राथर्मकतामा रास्खनेछ । 

4.1.2: गा.पा.बाट प्रदान गररने सेवािाई प्रभावकारी 
रूपमा प्रवाह गनि आवश्र्क व्र्वथथा गने ।  

1. सेवा प्रवाहकोिार्ग आवश्र्क नीर्तगत र काननुी आिार 
तर्ार गरी संथथागत संरचनाको षवकास गररनेछ ।  

2. सेवा प्रवाह सम्बन्िी कार्िषवर्ि, र्नदेस्शका, मापदण्ि आठद 
जारी गरी कार्ािन्वर्न गररनेछ ।  

3. नागररक समाज, र्नजी क्षेर र गैरसरकारी क्षेरसँग साझेदारी 
गररनेछ । 

4.1.3: जनप्रर्तर्नर्ि, पदार्िकारी र कमिचारीको क्षमता 
षवकास गने । 

1. जनप्रर्तर्नर्ि तथा कमिचारीकोिार्ग क्षमता षवकास कार्िक्रम 
सञ्चािन गररनेछ ।  

2. संर्ीर्ता कार्ािन्वर्न सम्बन्िी तार्िम, गोष्ठी, सेर्मनार 
आर्ोजना गररनेछ । 

4.1.4: संर् तथा प्रदेश सरकारसँगको समन्वर्िाई 
व्र्वस्थथत बनाई र्नरन्तर संवादको आिार तर्ार पाने  
। 

1. मार्थपिा तहका सरकार तथा सरकारी कार्ाििर्सँग दोहोरो 
संवादको प्रषक्रर्ािाई व्र्वस्थथत गररनेछ । 

2. र्ोजना तजुिमा तथा बजेट षवर्नर्ोजन गदाि मार्थपिा तहका 
सरकार तथा सरकारी कार्ाििर्को परामशि र्िने पिर्तको 
थािनी गररनेछ  ।  

4.6 प्रमखु कार्िक्रमहरू 

1. जनचेतनामूिक तथा अन्तषक्रि र्ात्मक कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

2. थथानीर् राजनीर्तक नतेतृ्व, जनप्रर्तर्नर्ि तथा कमिचारीकोिार्ग क्षमता षवकासकािार्ग तार्िम तथा 
अर्भमखुीकरण कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

3. संर्ीर्ता कार्ािन्वर्न गनि आवश्र्क काननुको र्नमािण गररनेछ ।  

4.7 अपेस्क्षत उपिस्धि 

 आवश्र्क काननु, नीर्त, संथथागत संरचना र्नमािण भएको हनुेछ । 

 जनतािे सरि, सहज र छररतो सेवा प्राप्त गरेका हनुेछन ्। 

 जनप्रर्तर्नर्ि, पदार्िकारी तथा कमिचारीको क्षमता अर्भवृषि भएको हनुेछ ।  
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खण्ि पाचँ: थथानीर् तहको सन्तरु्ित षवकास 

5.1 पषृ्ठभरू्म 

सरं्, प्रदेश र थथानीर् तह बीच प्राकृर्तक स्रोतसािन प्रर्तको अर्िकार र उपिधि स्रोत सािनको 
बाँिफाँट गदाि षवर्भन्न तहहरूको सन्तरु्ित षवकासको अविारणािाई आत्मसात गरी उपिधि स्रोतसािन र 
अवसरमा पहुँच सषहत समन्र्ाषर्क षवकास गनुिपने अविारणा रहेको छ । िामो समर्देस्ख षवकास र्नमािणमा 
पछार्ि परेका वगि, समदुार् र क्षेरिाई षवकासको मूि िारमा पर्ाई समान रूपमा षवकासको प्रर्तफि उपिधि 
गराउन ेसंर्ीर्ताको मूि ध्रे्र् रहेको छ । नेपािको संषविानिे र्ही अन्तरवथतिुाई आत्मसात गदै षवकासका 
दृषििे पछार्ि परेका क्षेर र वगििाई प्राथर्मकता ठददैं सन्तरु्ित, वातावरण अनकूुि, गणुथतरीर् तथा ठदगो रूपमा 
पूवाििारको षवकास गने नीर्त र्िएको छ ।  

5.2 प्रमखु समथर्ा 
 भौगोर्िक र्बकटतािे गदाि बर्िगािका केही र्बकट विाहरू गाउँपार्िकाको षवकासको मूि प्रवाहमा 

समाषहत हनु नसक्न ु। 

 र्नमािण तथा भौर्तक पूवाििारहरू बजार केस्न्रत हनु ु।  

5.3 चनुौती र अवसर 

चनुौती  

 दगुिम विाहरूमा पूवाििार षवकासकािार्ग आवश्र्क पने स्रोत सािनको व्र्वथथा गनुि । 

 भौगोर्िक कठठनाइ र र्बकटताको कारण पूवाििार र्नमािणमा कठठनाइ हनु ु। 

 संर्ीर्ता कार्ािन्वर्न र दीर्िकािीन षवकासका र्नर्र्मत कार्िक्रम र आर्ोजनाका बीच सामञ्जथर् कार्म 
गरी स्रोतसािनको सन्तरु्ित संर्ोजन कार्म गनुि । 

 जनसहभार्गता, पारदस्शिता र उत्तरदाषर्त्व प्रवििन गरी सशुासन प्रवििन गनुि । 

अवसर  

 जनताको प्रत्र्क्ष सहभार्गतामा थथानीर् र्ोजना तजुिमा हनु ु।  

 षपछर्िएको क्षेर र वगििाई षवशेर् प्राथर्मकता ठदन ेनीर्तगत व्र्वथथा हनु ु। 

 गररबी र्नवारण तथा रोजगारीकािार्ग षवशरे् कार्िक्रम सषहत संथथागत व्र्वथथा हनु ु। 

 षवकास कार्िक्रमको मागमा अत्र्र्िक बषृि हनु ु। 

5.4 दीर्िकािीन सोच, िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीर्िकािीन सोच  

"बर्िगािको सन्तरु्ित षवकासमा व्र्वहाररक र्ोजना तजुिमा तथा कार्ािन्वर्न"  

िक्ष्र्  

सन्तरु्ित षवकासका माध्र्मबाट जनताको जीवन थतरमा सिुार गने । 
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उद्दशे्र्  

1. र्बकट र षपछर्िएका विा तथा बथतीमा समन्र्ाषर्क षवकास गनुि  ।  

5.5 रणनीर्त र कार्िनीर्त 

तार्िका 52: थथानीर् तहको सन्तरु्ित षवकासका रणनीर्त तथा कार्िनीर्तहरू 
रणनीर्त कार्िनीर्त 

उद्दशे्र् १: र्बकट र षपछर्िएका विा तथा बथतीमा समन्र्ाषर्क षवकास गनुि । 
5.१.१: थथानीर् थतरमा उपिधि स्रोत 
सािनको सम्भाव्र्ताका आिारमा िगानी 
बषृि गरी सन्तरु्ित षवकास गने ।  

1. प्राकृर्तक एवम ्मानवीर् सम्पदाहरूको पषहचान गरी बिी प्रर्तफि 
ठदन ेआर्ोजना र कार्िक्रमिाई उच्च प्राथर्मकता ठदने र षपछर्िएका 
क्षेरमा कार्ािन्वर्न गने व्र्वथथा गररनेछ ।  

2. कृषर् तथा गैरकृषर् क्षेरको पषहचान गरी त्र्थता क्षेरमा र्नजी 
िगानीिाई प्रोत्साषहत गररनेछ ।  

3. थथानीर् मौर्िक संथकृर्त र पर्िटकीर् थथिको प्रचारप्रसार गरी पर्िटन 
प्रवििन गररनेछ ।  

4. थथानीर् स्रोत सािनमा आिाररत आर्थिक षक्रर्ाकिापद्वारा 
उद्यमशीिता र रोजगारी र्सजिना गररनेछ । 

5.१.२: जनतािाई दैर्नक आवश्र्कताका 
वथत ुतथा सेवाको पहुँच सहज बनाउन े।
  

1. पछार्ि परेका वा पाररएका क्षेर वा समदुार् िस्क्षत षवकास कार्िक्रम 
सञ्चािन गररनेछ ।  

2. पछार्ि परेका क्षेर, सीमान्तकृत ्व्र्स्ि, वगि र समदुार्को उत्थान तथा 
संरक्षणकोिार्ग षवशेर् कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

3. उपभोग्र् वथतकुो पहुँच सबै क्षेर र वगिका जनतामा परु् र्ाउने व्र्वथथा 
गररनेछ । 

5.6 प्रमखु कार्िक्रमहरू 

1. थथानीर् रोजगारी प्रवििन र क्षमता षवकासका कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

2. खानेपानी, सरसफाइ िगार्त भौर्तक पूवाििारको र्नमािण गररनेछ ।  

3. व्र्वहाररक र्ोजनाको तजुिमा र कार्ािन्वर्न गररनछे ।  

4. साविजर्नक र्नजी साझेदारीमा षवकासका कार्िक्रम अगार्ि बिाइनेछ ।  

5.7 अपेस्क्षत उपिस्धि 

 षपछार्िएका वगि तथा क्षेर िस्क्षत कार्िक्रमहरूको प्रभावकाररतामा अर्भवृषि भई षवपन्न, षपछर्िएको क्षेर 
र सीमान्तकृत ्वगि तथा समदुार् थप िाभास्न्वत भएका हनुेछ । 

 प्रभावकारी सेवा प्रवाहद्वारा सीप षवकास र आर्आजिनका अवसरिाई षवथतार गदै गररबी न्रू्नीकरणमा 
टेवा पगेुको हनुछे । 

 षपछर्िएका क्षेर र वगि पर्न षवकासको मूििारमा समाषहत भएका हनुेछन ्। 
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खण्ि छ: शासकीर् सिुार 

6.1 पषृ्ठभरू्म 

बर्िगाि गाउँपार्िकाको अबको कार्िठदशा भनेको साविजर्नक प्रशासनिाई थवच्छ, सक्षम, र्नष्पक्ष, पारदशी, 
भ्रिाचारमिु, जनउत्तरदार्ी र सहभार्गतामूिक बनाउँदै पार्िकाबाट प्रवाह हनु ेसेवा सषुविामा जनताको समान 
र सहज पहुँच सरु्नस्श्चत गरी सशुासन प्रत्र्ाभतू गनुि हनुेछ । सबै जनप्रर्तर्नर्ि तथा कमिचारीको कुशि शासकीर् 
व्र्वथथापनद्वारा नागररकका सामास्जक तथा आर्थिक आकांक्षा पूरा गनि र शासन सञ्चािनकािार्ग षवद्यमान पिर्त 
र औजारिाई समर्सापेक्ष बनाउँदै िैजान ुआवश्र्क छ । 

6.2 प्रमखु समथर्ा 
 जनप्रर्तर्नर्ि तथा कमिचारीको कार्ि स्जम्मेवारी बमोस्जमको क्षमता अर्भवृषि नहनु ु। 

 साविजर्नक सेवा प्रवाहको क्षरेमा प्रचर्ित षवकास एवम ्प्रषवर्िको समसु्चत उपर्ोग गनि नसक्न ु। 

 पारदस्शिता र जवाफदेषहताको प्रणािीमा पूणि रूपमा षवकास भई नसक्न ु। 

6.3 चनुौती र अवसर 

चनुौती  

 साविजर्नक क्षरेमा पारदस्शिता, र्नष्पक्षता, जवाफदेषहता र प्रभावकाररता कार्म गनुि ।  

 जनताको र्र दैिोमा षवकासका कार्िक्रम परु् र्ाउन ु। 

 अनगुमन तथा मूपर्ाङ्कन प्रणािीिाई प्रभावकारी बनाउन ु।  

 षवकास प्रशासनको क्षमता अर्भवृषि गनुि ।  

 शासन सञ्चािनमा सदाचार र र्मतव्र्षर्ता कार्म गनुि । 

 साविजर्नक व्र्वथथापनप्रर्त नागररकको षवश्वास बिाई थथानीर् सरकारप्रर्त उत्साह पैदा गनुि ।  

अवसर  

 पार्िकाको काम कारबाहीमा नागररक थतरबाट र्नगरानी गनि सक्न ेवातावरण तर्ार हनु ु। 

 राज्र्का तीनै तहमा र्नवािचन सम्पन्न भई स्थथर सरकार गठन हनु ु। 

 नागररकिे आफ्नो र्रदैिोमै सरकारी सेवा र सषुविा पाउने अवथथा र्सजिना हनु ु। 

 आर्ोजनाको छनौट, प्राथर्मकीकरण र कार्ािन्वर्नमा जनसहभार्गता बढ्ने वातावरण बनु्न ।  

 अपेस्क्षत षवकासको िक्ष्र्मा पगु्न अनकूुि वातावरण तर्ार हनु ु। 

6.4 दीर्िकािीन सोच, िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीर्िकािीन सोच  

"पारदशी, जवाफदेही, नागररकमैरी र जनसहभार्गतामूिक शासन व्र्वथथा"  

िक्ष्र्  

प्रषवर्िमैरी, जनउत्तरदार्ी, प्रभावकारी सेवा प्रवाह माफि त ्सशुासनको प्रत्र्ाभरू्त गनुि ।  
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उद्दशे्र्  

1. भ्रिाचारमिु, पारदशी, जनउत्तरदार्ी, नागररकमैरी तथा प्रषवर्िमैरी शासन व्र्वथथा माफि त समषृि हार्सि 
गनुि । 

6.5 रणनीर्त र कार्िनीर्त 

तार्िका 53: शासकीर् सिुारका रणनीर्त तथा कार्िनीर्तहरू 
रणनीर्त कार्िनीर्त 

उद्दशे्र् १: भ्रिाचारमिु, पारदशी, जनउत्तरदार्ी, नागररकमैरी तथा प्रषवर्िमैरी शासन व्र्वथथामाफि त समषृि हार्सि गनुि । 
6.१.1: षवकास आर्ोजनाहरूको अनगुमन 
गरी कार्ािन्वर्नमा आइपरेका समथर्ािाई 
तत्काि सम्बोिन गने । 

1. वथतगुत सूचकमा आिाररत अनगुमन प्रणािी षवकास गररनेछ । 

2. अनगुमनको अनगुमन गने प्रणािी षवकास गररनेछ ।  

3. षवकास र्नमािणका काममा आइपने समथर्ाको तत्काि समािान 
गररनेछ ।  

6.१.२: काननु तथा व्र्वहारमा सिुार गरी 
सेवा प्रवाहिाई पारदशी र प्रभावकारी 
बनाउन े। 

1. र्छटो छररतो गणुथतरीर् र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गनि काननुी तथा 
नीर्तगत आिार तर्ार गररनेछ । 

2. सरकारी कार्ाििर्िाई आिरु्नक प्रषवर्िमैरी र सेवाग्राहीमैरी 
कार्िथथिको रूपमा थथाषपत गररनेछ । 

3. सरकारी र्नकार्का कामकारबाहीहरूको षववरण वेबसाइटमा र्नर्र्मत 
प्रकाशन तथा अद्यावर्िक गररनेछ ।  

4. सबै साविजर्नक र्नकार्मा नागररकबिापर र सझुाव पेषटकाको 
व्र्वथथा गररनेछ । 

6.१.३: पदार्िकारी तथा कमिचारीको 
कार्िसम्पादनिाई मापन र्ोग्र् बनाउन े। 

1. साविजर्नक पद िारण गरेका व्र्स्ििे सदाचारिाई जीवनशैिीकै 
रूपमा अनसुरण गनुिपने व्र्वथथा गररनेछ ।  

2. मूपर्ाङ्कन पिर्तिाई वैज्ञार्नक र वथतपुरक बनाइनेछ । 
6.१.४: पार्िकाका काम कावािहीप्रर्त 
जनषवश्वास अर्भवषृि गने ।  

1. पार्िकाका कामकावािहीिाई र्मतव्र्र्ी बनाउन र एउटै काममा एक 
भन्दा बिी र्नकार्िे दोहोरो खचि गनि नसक्ने वातावरण र्सजिना गनि 
आिरु्नक सूचना प्रषवर्िको प्रर्ोग गने तथा र्नस्श्चत मापदण्िका 
आिारमा खचि गने व्र्वथथा गररनेछ ।  

2. साविजर्नक सनुवुाइ, सामास्जक परीक्षण, सूचना सम्प्ररे्ण, खचिको षववरण 
साविजर्नक गररनेछ । 

6.6 प्रमखु कार्िक्रमहरू 

1. साविजर्नक नागररक सनुवुाइिाई व्र्वस्थथत बनाउँदै सबै जनताको उपस्थथर्तको सरु्नस्श्चतता गररनेछ ।  

2. र्नर्र्मत वेवसाइट अद्यावर्िक तथा व्र्वथथापन परीक्षण गररनेछ ।  

3. कार्िसम्पादनमा आिाररत प्रोत्साहन प्रणािी षवकास गररनछे ।  

4. कमिचारीको कार्िसम्पादनिाई कार्ि प्रगर्तसँग आविता गररनेछ ।  

5. सूचना प्रषवर्िमा आिाररत सेवा प्रवाह सञ्चािन गररनछे ।   
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6.7 अपेस्क्षत उपिस्धि 

 बर्िगािका काम कारबाही थवच्छ, र्नष्पक्ष, पारदशी, भ्रिाचारमिु, जनउत्तरदार्ी, सहभार्गतामूिक, 

नागररकमैरी तथा प्रषवर्िमैरी भएको हनुेछ । 

 नागररकको गनुासो प्रत्र्क्ष रूपमा सनुवुाइ हनुे व्र्वथथाबाट जनषवश्वास अर्भवृषि भई साविजर्नक 
जवाफदेषहतामा सिुार भएको हनुछे । 

 प्रत्र्क्ष अनगुमन प्रणािीबाट षवकास कार्िक्रम समर्मै सम्पन्न भएको हनुेछ । 

  



   बर्िगाि गाउँपार्िकाको प्रथम पञ्चवर्ीर् आवर्िक र्ोजना २०७७ 

242 
"कृषर् तथा पशपुािन  र पूवाििारको षवकास – बर्िगािको प्रगर्त एवम ्समषृिको र्नकास" 

 

खण्ि सात: प्रशासकीर् सशुासन 

7.1 पषृ्ठभरू्म 

शासकीर् र्नणिर्हरू तथा कार्ािन्वर्न प्रषक्रर्ािाई पारदशी बनाउन र्नर्र्मत सूचना प्रवाह, साविजर्नक 
सनुवुाइ, सामास्जक िेखा परीक्षण जथता नषवन शासकीर् उपक्रमहरू सञ्चािन गरी सशुासन प्रत्र्ाभतू गनि बर्िगाि 
गाउँपार्िका अग्रसर रहेको छ । जवाफदेहीताको संथकृर्त षवकास गनुिका साथै नागररक-मैरी शासन, संर्ीर् 
शासन प्रणािी अनरुूपको सेवाप्रवाह, काननुी शासनको प्रत्र्ाभरू्त र समन्वर् तथा सहकार्ििाई व्र्वस्थथत गदै 
प्रशासकीर् सशुासन सरु्नस्श्चत गनुिपदिछ । नागररकको समषृि तथा सखुी जीवनको सरु्नस्श्चतता गनुि प्रशासर्नक 
सशुासन बर्िगािको प्रमखु िक्ष्र् हो । सशुासन कार्म गरी सेवा प्रवाहमा सरिता एवम ्सहजता पर्ाउन ु
पार्िकाको मूिभतू दाषर्त्त्व हो । साविजर्नक प्रशासनिाई थवच्छ, र्नष्पक्ष, पारदशी, भ्रिाचारमिु, जनउत्तरदार्ी र 
सहभार्गतामूिक बनाउँदै गा.पा.वाट प्राप्त हनु े सेवा सषुविामा जनताको समान र सहज पहुँच सरु्नस्श्चत गरी 
सशुासनको प्रत्र्ाभरू्त गनि आवश्र्क भएको छ ।  

7.2 प्रमखु समथर्ा 
 प्रशासर्नक के्षरमा बढ्दो राजनीर्तक हथतक्षेप । 

 कमिचारीमा सशुासन कार्म गनि चाषहने सीप र ज्ञानको कमी । 

 सशुासन कार्म गनि रािसेवक कमिचारीिाई ठदशार्नदेश गने संर्न्रको कमी । 

 प्रशासर्नक अनशुासनमा ह्रास । 

 प्रोत्साहन र प्रस्शक्षणको अभाव । 

 आवश्र्कता अनरुूप कमिचारीको पदपूर्ति नहनु ु। 

7.3 चनुौती र अवसर 

चनुौती  

 साविजर्नक सेवामा कार्िरत रािसेवकहरूमा रािप्रर्त समपिण र जनताप्रर्त सेवाभाव जगाई संर्ीर् 
व्र्वथथाको ममि अनरुूप प्रदेश सरकारको उपस्थथर्त, र्नर्र्मतता, गर्तशीिता र प्रभावकाररता थथाषपत गनुि 
। 

 संषविानिे गरेका व्र्वथथा अनरुूप प्रभावकारी िििे प्रशासर्नक पनुसंरचना गरी प्रशासकीर् 
संक्रमणकािको व्र्वथथापन गनुि । 

 जनताको र्रदैिोमा सहभार्गतामूिक गणुथतरीर् सेवाप्रवाहको सरु्नस्श्चतता गनुि । 

 कमिचारीको क्षमता षवकास गनुि । 

अवसर  

 सेवा प्रवाहमा सूचना प्रषवर्िको प्रर्ोग अर्भवृषि हनु ु। 

 संर्, प्रदेश र थथानीर् तहमा कमिचारी समार्ोजन हनु ु। 
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 संषविानको ममि र जनताको चाहना अनरुूप सशुासनको व्र्वथथापन गनि षवर्भन्न आवश्र्क ऐन, र्नर्म 
तजुिमा हनु ु। 

7.4 दीर्िकािीन सोच, िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीर्िकािीन सोच  

"जनमखुी साविजर्नक प्रशासन"  

िक्ष्र्  

साविजर्नक प्रशासनिाई जनताप्रर्त उत्तरदार्ी, षवकासमैरी, षवद्यतुीर्-सशुासन र्िु र सेवामूिक बनाउन े
।  

उद्दशे्र्  

1. साविजर्नक प्रशासनिाई पारदशी, पररणाममखुी, जवाफदेही बनाई साविजर्नक सेवा प्रवाहिाई प्रभावकारी 
बनाउन ु।  

7.5 रणनीर्त र कार्िनीर्त 

तार्िका 54: प्रशासकीर् सशुासनका रणनीर्त तथा कार्िनीर्तहरू 
रणनीर्त कार्िनीर्त 

उद्दशे्र् १: साविजर्नक प्रशासनिाई पारदशी, पररणाममखुी, जवाफदेही बनाई साविजर्नक सेवाप्रवाहिाई प्रभावकारी बनाउन ु
। 
7.१.१: प्रशासनिाई जनउत्तरदार्ी 
बनाउन आवश्र्क व्र्वथथा गने । 

1. कमिचारीको क्षमता षवकासकािार्ग तार्िम सञ्चािन गररनेछ ।  

2. साविजर्नक प्रशासनिाई चथुत, दरुुथत र र्मतव्र्र्ी बनाउन षवद्यतुीर् सशुासन 
अविम्बन गररनेछ । 

7.१.२: आर्ोजना कार्ािन्वर्नमा 
प्रभावकाररता बषृि गने । 

1. आर्ोजना कार्ािन्वर्नमा पारदस्शिताको अर्भवषृि गदै स्जम्मेवार 
पदार्िकारीको कार्ि स्जम्मेवारी र जवाफदेषहता तोकेर कार्ि सम्पादन सूचक 
सषहतको कार्िसम्पादन सम्झौता गने काननुी व्र्वथथा गररनेछ ।  

2. पार्िकार्भर सञ्चार्ित आर्ोजनाको प्रगर्त अनगुमन गरी प्राप्त पषृ्ठपोर्ण 
अनरुूप कार्ािन्वर्नमा िर्गनेछ । 

3. आर्ोजना कार्ािन्वर्नकोिार्ग भरपदो सरुक्षा व्र्वथथा गररनेछ । 
7.१.3: प्रशासर्नक सशुासन कार्म 
गनि कमिचारीको प्रशासर्नक क्षमता 
बषृि गने । 

1. कार्ि प्रभावकाररताकािार्ग कमिचारीिाई सक्षम र प्रर्तथपिी बनाउन क्षमता 
अर्भवषृिकािार्ग तार्िम िगार्तका उत्प्ररेणाका कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ 
।  

2. भ्रिाचार षवरुिको शून्र् सहनशीिताको मान्र्ता अनरुूप भ्रिाचार षवरुिको 
राषिर् प्रर्तविता अनरुूप प्रशासनमा सदाचाररता अर्भवषृि गररनेछ । 
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7.6 प्रमखु कार्िक्रमहरू 

1. कमिचारीहरूको मनोवि र उत्प्ररेणा अर्भवृषि गनि कमिचारीकािार्ग तार्िम, आवास, स्शशथुर्ाहार केन्र 
तथा थवाथ्र् बीमा जथता कार्िक्रम सञ्चािन गररनछे ।  

2. र्नर्र्मत व्र्वथथापन परीक्षण र सूचना प्रषवर्िको षवकास र षवथतारको माध्र्मबाट थवचार्ित कार्ि 
प्रणािीको षवथतार गररनेछ ।  

3. कार्िसम्पादनमा आिाररत प्रोत्साहन प्रणािी अविम्बन गरी प्रत्रे्क कमिचारीको कार्ि-सम्पादनिाई 
कार्ाििर्को कार्ि प्रगर्तसँग आविता गररनछे ।  

4. जनगनुासो व्र्वथथापन गनि उजरुी पेषटकाको व्र्वथथापन गररनेछ । 

7.7 अपेस्क्षत उपिस्धि 

 सूचना प्रषवर्िको प्रर्ोग र षवथतारबाट थवचार्ित कार्िप्रणािीको षवथतार भएको हनुेछ ।  

 गणुथतरीर् सेवाप्रवाह भएको हनुछे ।  

 उत्प्ररेरत र उच्च मनोबिर्िु कमिचारीबाट प्रभावकारी सेवा प्रवाह भएको हनुछे ।  

 तार्िममाफि त ् दक्षता अर्भवृषि र कार्िसम्पादन प्रोत्साहनका साथै सूचक सषहतको कार्ि सम्पादन 
सम्झौतािे कमिचारी सेवाप्रर्त उत्तरदार्ी भई स्जम्मेवारीपूविक कार्ि सम्पादन हनुे प्रणािीको षवकास हनुेछ 
।   
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खण्ि आठ: षवत्तीर् सशुासन 

8.1 पषृ्ठभरू्म 

साविजर्नक आर्को अद्यावर्िक स्थथर्तको िेखाङ्कन तथा प्रर्तवेदन प्रणािीिाई र्नर्र्मत र एकरूपता 
कार्म गरी प्रभावकारी बनाउँदै िैजानकोिार्ग सूचना प्रषवर्िमा आिाररत षवत्तीर् व्र्वथथापनको षवकासमा जोि 
ठददै एकि खाताकोर् प्रणािी र राजथव व्र्वथथापन सूचना प्रणािीको षवकास आवश्र्कता छ । साविजर्नक 
स्रोतको र्मतव्र्र्ी र अर्िकतम पररचािन, प्रर्तवेदन तथा िेखापरीक्षण माफि त ्षवत्तीर् व्र्वथथापनमा पारदशीता 
र जवाफदेषहता अर्भवृषि गरी नागररकिाई षवत्तीर् सशुासनको प्रत्र्ाभरू्त ठदन ुबर्िगाि गाउँपार्िकाको दाषर्त्व 
हो । साविजर्नक खचिको पारदस्शिता अर्भवृषि गनि सरकारी र्नकार्का कार्िक्रम तथा खचििाई साविजर्नकीकरण 
गने पिर्तको षवकास जरुरी भएकोछ । 

8.2 प्रमखु समथर्ा 
 वेरुजकुो मारामा बषृि हुँदै जान ु। 

 आर्थिक उत्तरदाषर्त्व तथा जवाफदेषहताको अवथथा कमजोर हनु ु। 

 षवकास खचि अपेस्क्षत गर्त र पररमाणमा नहनु ु।  

 चाि ुखचिमा भएको बिोत्तरीसँगै षवत्तीर् सशुासनको स्थथर्त खथकदै जान ु।  

8.3 चनुौती र अवसर 

चनुौती  

 संर्ीर् षवत्तीर् िाँचा अनरुूप संर्ीर् तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त गने अनदुान समर्मै प्राप्त गनुि । 

 समर्मै कार्िक्रम थवीकृत गरी वाषर्िक खररद र्ोजना तर्ार गनुि । 

 समर्मा ठेक्का बन्दोबथत गनुि, पुजँीगत खचि बषृि गनुि । 

 आन्तररक िेखापरीक्षण तथा र्नर्न्रण प्रणािी सदुृिीकरण गनुि । 

 अनगुमन कार्िक्रमिाई र्थाथिपरक बनाउन ु। 

 खररद कार्ििाई साविजर्नक खररद ऐनको ममि अनरुूप र्मतव्र्र्ी र प्रर्तथपिी बनाउदै िगी आर्थिक 
वर्िको अन्त्र्मा मार अत्र्र्िक खचि गने प्रवृस्त्तमा रोक िगाउने कार्ि गनुि ।  

अवसर  

 राजथव र व्र्र्को अनमुान प्रत्रे्क वर्ि आर्ाि १५ र्भर गाउँसभामा पेश गने व्र्वथथा रहेको । 

 गा.पा.को िेखा प्रणािीिाई सूचना प्रषवर्िमा आिाररत षवत्तीर् व्र्वथथापन प्रणािी, साविजर्नक सेवा 
िेखामान तर्ार गरी सो अनसुार प्रर्तवेदन प्रणािी षवकास गररन ु। 

8.4 दीर्िकािीन सोच, िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीर्िकािीन सोच  

"प्रभावकारी षवकास खचि व्र्वथथापनद्वारा षवत्तीर् सशुासन"  
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िक्ष्र्  

साविजर्नक आर् र व्र्र्िाई व्र्वस्थथत, पारदशी र अनमुानर्ोग्र् बनाई समग्र षवकास प्रषक्रर्ािाई 
प्रभावकारी बनाउन े।  

उद्दशे्र्  

1. साविजर्नक आर् र खचि प्रणािी पारदशी एवम ्प्रभावकारी बनाउन ु। 

8.5 रणनीर्त र कार्िनीर्त 

तार्िका 55: षवत्तीर् सशुासनका रणनीर्त तथा कार्िनीर्तहरू 
रणनीर्त कार्िनीर्त 

उद्दशे्र् १:साविजर्नक आर् र खचि प्रणािी पारदशी एवम ्प्रभावकारी बनाउन ु। 
8.१.१: षवत्तीर् व्र्वथथापन प्रणािी 
सदुृिीकरण गने ।   

1. षवत्तीर् व्र्वथथापन सम्बन्िी र्नकार्को संथथागत सदुृिीकरण गरी 
राजथव पररचािनको क्षमता बषृि गररनेछ ।  

2. षवत्तीर् व्र्वथथापनका सबै क्षेरमा सूचना प्रषवर्िको प्रर्ोगिाई षवथतार 
गररनेछ । 

8.१.२: साविजर्नक आर् व्र्र् र 
खररदिाई प्रभावकारी, व्र्वस्थथत र 
पारदशी बनाउने । 

1. षवकास आर्ोजनाहरूको ठेक्कापट्टा र्निािररत समर्र्भरै गने तथा षवद्यतुीर् 
बोिपरको दार्रािाई षवथतार गररनेछ ।  

2. र्निािररत समर् अगावै काम सम्पन्न गने ठेकेदारिाई प्रोत्साहनको 
व्र्वथथा गररनेछ । 

8.1.3: बेरुज ु न्रू्नीकरण गरी बेरुज ु
फछ्यौटिाई प्राथर्मकता ठदने । 

1. खररद प्रषक्रर्ािाई व्र्वस्थथत बनाइनेछ । 
2. आर्ोजनाहरूकािार्ग ग्राहक/उपभोिा समहु छनौट तथा प्रथम षकथता 

भिुानी आ.व.को दोश्रो चौमार्सक र्भरै सम्पन्न गररनेछ । 
3. आर्ोजना छनौट तथा बजेट षवर्नर्ोजन गदाि सम्बस्न्ित सरोकारवािा 

तथा उपभोिाहरूको रार् सझुाव र्िइनेछ । 
4. खचि गनुिपवुि हरेक स्शर्िकको नीर्तगत आिार थपि गररनेछ ।  

8.6 प्रमखु कार्िक्रमहरू 

1. िाभ र िागतको षवश्लरे्णसषहत र्ोजना तथा कार्िक्रम अवर्ि र्षकन गरी वाषर्िक बजेट षवर्नर्ोजन 
गररनेछ ।  

2. राजथव पररचािन क्षमता बषृि तार्िम सञ्चािन गररनेछ ।  

3. िेखा प्रणािी सदुृिीकरण तार्िम सञ्चािन गररनछे ।  

4. षवद्यतुीर् आर्थिक कारोबार प्रणािीको सदुृिीकरण गररनेछ ।  

8.7 अपेस्क्षत उपिस्धि 

 वाषर्िक खररद र्ोजना समर्मै तर्ार भई खररद कार्ि भएको हनुेछ । 

 राजथव पररचािन प्रभावकारी रूपमा भएको हनुछे । 

 साविजर्नक खचि व्र्वस्थथत भई बेरुज ुकम भएको हनुेछ । 
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खण्ि नौ: भ्रिाचार र्नवारण 

9.1 पषृ्ठभरू्म 

साविजर्नक र्नकार्मा हनु े षििासथुती, अर्नर्र्मतता तथा अर्नणिर्जथता षवकृर्त एवम ् भ्रिाचारजन्र् 
षक्रर्ाकिापको र्नराकरण गनि आवश्र्क रहेको छ । साविजर्नक सेवा प्रवाहिाई पारदशी, उत्तरदार्ी, जनमखुी, 
अनमुानर्ोग्र् र काननु सम्मत रूपमा सहज र सरि तररकािे उपिधि गराई सबै तह र थवरूपका भ्रिाचार 
एवम ्अर्नर्र्मततािाई र्नर्न्रण गरी सदाचारर्िु समाज बनाउन जरुरी छ । बर्िगाि गाउँपार्िकामा भ्रिाचार 
षवरुि शून्र् सहनशीिताको षवकास गरी सदाचार र सशुासन प्रवििन गनि जरुरी छ ।  

9.2 प्रमखु समथर्ा 
 साविजर्नक र्नकार्हरूमा अपेस्क्षत उत्तरदाषर्त्व र जवाफदेषहता बहन गने संथकृर्त नहनु ु।  

 भ्रिाचार षवरोिी संथकृर्तको षवकास नहनु ु।  

 भ्रिाचार र्नर्न्रण गनि संर्, प्रदेश र थथानीर् तहका सरकार बीच प्रभावकारी सञ्चार, समन्वर् र सहकार्ि 
कार्म गनि नसषकन ु।  

9.3 चनुौती र अवसर 

चनुौती  
 प्रभावकारी अनसुन्िान तहषककात सम्बन्िी क्षमता षवकास गनुि ।  

 सूचनादाताको संरक्षण गनुि ।  

 साक्षी बथने तथा अर्भर्ोजन गने कमिचारीहरूको उस्चत संरक्षण गनुि ।  

 भ्रिाचारीिाई सामास्जक बषहष्कार हनुपुनेमा सम्मान प्राप्त हनु ु।  

अवसर  

 भ्रिाचार षवरुि सषक्रर् नागररक समाज तथा सञ्चार जगत हनु ु।  

 अन्तरािषिर् सहर्ोग, सहकार्ि र समन्वर् तथा अस्ख्तर्ार दरुूपर्ोग अनसुन्िान आर्ोगको क्षेरीर् र 
सम्पकि  कार्ाििर्हरूको थथापना भई भ्रिाचार षवरुिको अर्भर्ानिाई प्रभावकारी रूपमा अगार्ि बिाउन ु
।  

9.4 दीर्िकािीन सोच, िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीर्िकािीन सोच  

"भ्रिाचारमिु बर्िगाि"  

िक्ष्र्  

भ्रिाचार षवरुि शून्र् सहनशीिताको नीर्त अस्ख्तर्ार गरी सशुासन कार्म गने ।  

उद्दशे्र्  

1. भ्रिाचारजन्र् षक्रर्ाकिापको र्नर्न्रण गरी सशुासनको प्रत्र्ाभरू्त गनुि ।  
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9.5 रणनीर्त र कार्िनीर्त 

तार्िका 56: भ्रिाचार र्नवारणका रणनीर्त तथा कार्िनीर्तहरू 
रणनीर्त कार्िनीर्त 

उद्दशे्र् १: भ्रिाचारजन्र् षक्रर्ाकिापको र्नर्न्रण गरी सशुासनको प्रत्र्ाभरू्त गनुि ।  
9.१.१: भ्रिाचार षवरुि शून्र् 
सहनशीिताको नीर्त अविम्बन गने ।  

1. नीर्तगत, काननुी तथा संथथागत व्र्वथथा गरी साविजर्नक प्रशासनिाई 
पारदशी तथा जवाफदेही बनाइनेछ ।  

2. स्शक्षण संथथाको पाठ्यक्रममा भ्रिाचार षवरुिको षवर्र्वथत ु समावेश 
गररनेछ ।  

3. र्नजी क्षेरमा हनुे भ्रिाचार र्नर्न्रण गनि नीर्तगत तथा काननुी व्र्वथथा 
गररनेछ ।  

4. भ्रिाचारजन्र् षक्रर्ाकिाप र्नर्न्रणकािार्ग जनचेतनामूिक कार्िक्रम 
सञ्चािन गररनेछ ।  

9.१.2: भ्रिाचार र्नवारण सम्बन्िमा 
प्राषवर्िक सहार्ता र सूचना आदान 
प्रदानसम्बन्िी नेपाि सरकारिे गरेको 
व्र्वथथािाई सहर्ोग र कार्ािन्वर्न 
गने ।  

1. भ्रिाचारसँग सम्बस्न्ित फौजदारी षवर्र्, सम्पस्त्त षफताि सम्बन्िी काननु 
र्नमािण, सपदुिगी र पारथपररक काननुी सहर्ोगकािार्ग नेपाि सरकारिाई 
सहर्ोग गररनेछ ।  

2. अनसुन्िान र छानर्बनको क्रममा अन्तरर्नकार् समन्वर् एवम ् सूचना 
आदानप्रदानिाई सर्न र प्रभावकारी बनाइनेछ ।  

3. गा.पा.का सवै जनप्रर्तर्नि तथा रािसेवक कमिचारीहरूिाई आ-आफ्नो 
व्र्ावसाषर्क र्नष्ठासषहत सादा जीवन र सहर्ोगी व्र्वहारसषहत सेवा प्रवाह 
गनि प्ररेरत गररनेछ ।  

9.6 प्रमखु कार्िक्रमहरू 

1. भ्रिाचार षवरुि नागररक सचेतना अर्भवृषि गररनेछ ।  

2. भ्रिाचारको सूचना ठदनेिाई परुथकृत गररनेछ ।  

3. र्नर्र्मत साविजर्नक सनुवुाइ गररनेछ ।  

4. षवकास आर्ोजनाको खचि र्नमािण थथिमै साविजर्नकीकरण गररनेछ ।  

5. संथथागत क्षमता षवकासकािार्ग आिरु्नक सूचना प्रषवर्िको प्रर्ोग गररनेछ ।  

9.7 अपेस्क्षत उपिस्धि 

 भ्रिाचार षवरुिमा र्नर्ोस्जत रूपमा अर्भर्ान सञ्चािन भई भ्रिाचार र्नर्न्रण हनुेछ ।  

 भ्रिाचार षवरुिको शून्र् सहनशीिताको नीर्तिाई बि र्मिेको हनुछे ।  

 सबै संर् संथथाहरूसँग सहकार्ि बषृि भई सूचना आदान प्रदान र आवश्र्क समन्वर्मा प्रभावकाररता 
आएको हनुेछ ।  
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पररच्छेद सात: र्ोजना तजुिमा, कार्ािन्वर्न र अनगुमन तथा मूपर्ाङ्कन 
खण्ि एक: र्ोजना तजुिमा र कार्ािन्वर्न 

1.1 पषृ्ठभरू्म 

पन्रौं र्ोजनाको राषिर् िक्ष्र् हार्सि गनि गण्िकी प्रदेश सरकारिे “उच्च उत्पादन, मर्ािठदत जीवन, 

समावेशी, सभ्र्, न्र्ार्पूणि र सशुासनर्िु आिरु्नक समाज भएको समिृ प्रदेश” र्नमािण गने िक्ष्र्का साथ प्रदेशको 
प्रथम पञ्चवर्ीर् र्ोजनाको आिारपर तजुिमा गरेको छ । र्ोजनाबि षवकासकािार्ग त्र्गत अध्र्र्न, अनसुन्िान 
र षवश्लरे्ण गदै षवर्र्गत समथर्ा, चनुौती र अवसरहरूको पषहचान गने र त्र्सका आिारमा षवर्र् केस्न्रत 
रणनीर्त र व्र्वहाररक कार्िनीर्तसषहतको र्ोजना आवश्र्क पदिछ । त्र्सैिे बर्िगाि गाउँपार्िकािे पर्न पन्रौं 
र्ोजना तथा गण्िकी प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्ीर् र्ोजनाका आिारमा ती र्ोजनाका िक्ष्र् तथा उद्देश्र्हरू प्राप्ती 
प्रदेशको र्ोजना र्नमािणिाई मागिर्नदेश गनि नीर्त तथा र्ोजना आर्ोगिे “गण्िकी प्रदेशको स्थथर्त पर, २०७५” 
प्रकाशमा पर्ाइसकेको छ । स्थथर्तपरिे सझुाएका षवर्भन्न सवािहरू र षवर्भन्न सरोकारवािा संर्संथथा तथा 
व्र्स्िहरूको सझुाव समेत समेटी प्रदेश सरकारको पषहिो पञ्चवर्ीर् र्ोजनाको आिार–पर प्रकाशनमा पर्ाएको 
छ र सोही आिारमा बर्िगाि गाउँपार्िकािे आफ्नो पषहिो पञ्चवर्ीर् र्ोजना तर्ार पारेको छ । र्ोजनाहरूिाई 
त्र् र प्रमाणमा आिाररत र नर्तजामखुी बनाउन हरेक आर्ोजनाको नर्तजा खाका षवकास गने र पार्िकािे 
कार्ािन्वर्न गरेको र्ोजनाको र्नर्र्मत रूपमा मूपर्ाङ्कन गरी उपिस्धि साविजर्नक गने व्र्वथथाको षवकास गनि 
पर्न आवश्र्क भएको छ ।  

1.2 प्रमखु समथर्ा 
 राषिर् र्ोजना आर्ोग र प्रदेश र्ोजना आर्ोगसँग र्नर्र्मत रूपमा परामशि गरी नीर्त तथा र्ोजना तजुिमा 

गने र कार्िक्रमहरूको वगीकरण गने वातावरण बन्न नसक्न ु।  

 र्ोजना तजुिमािाई मागिर्नदेश गनि आवश्र्क खण्िीकृत त्र्ाङ्कको उपिधिता नहनु ु।  

 पर्ािप्त जनशस्ि, भौर्तक संरचना र बजेटको अभाव रहन ु।  

 कमिचारीहरूको थथाषर्त्व नहनु ु।  

1.3 चनुौती र अवसर 

चनुौती  

 प्रथम पञ्चवर्ीर् र्ोजना, वाषर्िक षवकास कार्िक्रम र मध्र्मकािीन खचि संरचना बीचको सामन्जथर् 
कार्म गदै र्ोजना कार्ािन्वर्निाई प्रभावकारी बनाउन ु।  

 र्ोजना र्नमािणकोिार्ग आवश्र्क षवज्ञ जनशस्िहरू पार्िका थतरमा नै उत्पादन गरी र्ोजना र्नमािणको 
प्रणािीिाई मजबतु र ठदगो बनाउन ु।  

 र्नर्र्मत रूपमा षवर्र्गत त्र्ाङ्क सङ्किन, प्रशोिन र षवश्लरे्ण गरी र्ोजना छनौट गने प्रणािीको 
आिारशीिा तर्ार गनुि ।  

 र्ोजना कार्ािन्वर्न गने र्नकार्को क्षमता र दक्षता अर्भवृषि गरी र्ोजना कार्ािन्वर्न गनुि ।  
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अवसर  

 र्ोजना तजुिमाप्रर्त सबै समदुार्को जनचासो र सहभार्गता बढ्दै जान ु।  

 राषिर् र्ोजना आर्ोग तथा प्रादेस्शक नीर्त तथा र्ोजना आर्ोगको अनभुव र्ोजना र्नमािणमा उपर्ोग 
गनि सक्ने सम्भावनाहरू रहन ु।  

 बर्िगाि गा.पा.िे पञ्चवर्ीर् र्ोजना र्नमािण गरी र्ोजनाबि रूपमा षवकास र्नमािणका कार्िहरू अगार्ि 
बिाउने कार्िको थािनी हनु ु।  

 राषिर् र्ोजना आर्ोग र प्रदेश नीर्त तथा र्ोजना आर्ोग बीच सहकार्ि र समन्वर् बषृि भई थथानीर् 
तहिाई सहजीकरण गने वातारण बनु्न ।  

1.4 दीर्िकािीन सोच, िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीर्िकािीन सोच  

"थथानीर् आवश्र्कताका आिारमा र्ोजना र्नमािण तथा प्राथर्मकीकरण गने पिर्तको षवकास"  

िक्ष्र्  

पररणाममखुी र्ोजना र्नमािणको बर्िगाििाई समिृ बनाउने ।  

उद्दशे्र्  

1. वैज्ञार्नक त्र्मा आिाररत पररणाममखुी र्ोजना तजुिमा गनुि ।  

2. र्ोजनाको प्रभावकारी कार्ािन्वर्न गनुि ।  

3. र्ोजनाहरूको अनगुमन तथा मूपर्ाङ्कन संरचनाको षवकास गनुि ।  

1.5 रणनीर्त र कार्िनीर्त 

तार्िका 57: र्ोजना तजुिमा र कार्ािन्वर्नका रणनीर्त तथा कार्िनीर्तहरू 
रणनीर्त कार्िनीर्त 

उद्दशे्र् १: वैज्ञार्नक त्र्मा आिाररत पररणाममखुी र्ोजना तजुिमा गनुि ।  
1.१.१: त्र्का आिारमा थथानीर् 
आवश्र्कतािाई समेटेर पररणाममखुी 
नीर्त तथा र्ोजना बनाउन े।  

1. र्ोजना र्नमािणिाई पररष्कृत र सहभार्गतामूिक बनाउन आवश्र्कता र 
षवस्शिताको आिारमा षवश्वषवद्यािर्, आन्तररक तथा वाह्य षवर्र्गत 
अध्र्र्न अनसुन्िान केन्र, षवर्भन्न संर्संथथा तथा षवज्ञ व्र्स्ित्वहरू र 
षवकास साझेदारहरूसँग र्नरन्तर सहकार्ि र समन्वर् गररनेछ ।  

2. र्ोजना र्नमािणमा उपर्ोगी हनु ेत्र्ाङ्कहरूको सूची तर्ार गरी अर्िकतम 
प्रर्ोग गररनेछ र उि त्र्ाङ्क थथानीर् तह, र्ोजनाकार वा सम्बस्न्ित 
र्नकार्हरूिाई पर्न उपिधि गराइनेछ ।  

3. र्ोजना र्नमािणकोिार्ग राषिर् र्ोजना आर्ोग र नेपाि सरकार अन्तगितका 
मन्रािर् तथा षवभागहरूसँग र्नरन्तर सहकार्ि र समन्वर् गररनेछ ।  

4. पार्िकाको नीर्त तथा र्ोजना उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगार बषृि 
गनितफि  अग्रसर भएको हनुेछ ।  

5. नीर्त तथा र्ोजना र्नमािणिाई सहर्ोगी हनुे षवर्र् तथा मदु्दाहरूमा राषिर् 
र्ोजना आर्ोग, प्रादेस्शक नीर्त तथा र्ोजना आर्ोग, षवकास साझेदार 
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संर्संथथा, षवश्वषवद्यािर्हरू र र्नजी संर्संथथाहरूसँग सहकार्ि गरी 
खोजमूिक अनसुन्िान गररनेछ ।  

उद्दशे्र् २: र्ोजनाको प्रभावकारी कार्ािन्वर्न गनुि ।  
1.२.१: षवर्र्गत सर्मर्तहरू बनाई 
तहगत सम्बन्ि तथा अन्तरसरकारी 
समन्वर् कार्म गने ।  

1. र्ोजना तजुिमा तथा कार्िन्वर्नकोिार्ग उच्चथतरीर् अन्तरर्नकार् बीचमा 
समन्वर् गरी आर्ोजना कार्ािन्वर्नमा सहजीकरण गररनेछ ।  

2. बर्िगािको षवकासिाई मध्र् षवन्दमुा राखी भौगोर्िक र क्षेरगत सन्तिुन 
कार्म हनुे गरी आर्ोजनाको पषहचान, छनौट र कार्ािन्वर्नकोिार्ग 
व्र्वथथा गररनेछ ।   

3. हरेक र्ोजनाको समर् तार्िका, िागत, अध्र्र्न, थथान, सहभार्गता, स्रोत, 

गणुथतर र पररणामको बारेमा मापदण्ि बनाई कार्ािन्वर्न गररनेछ ।  

4. र्ोजना कार्ािन्वर्न गने र्नकार्को संथथागत सिुार तथा क्षमता र दक्षता 
अर्भवषृि गररनेछ ।  

5. र्ोजनाका हरेक चरणका कमजोरी र पररणामिाई र्थाथि षवश्लरे्ण गरी 
सबै र्नकार्सँग समन्वर् र अन्तरसम्बन्ि थथापना गररनेछ ।  

उद्दशे्र् ३: र्ोजनाहरूको अनगुमन तथा मूपर्ाङ्कन संरचनाको षवकास गनुि ।  
1.३.१: र्ोजना अनगुमन र्नदेस्शका र 
सर्न्र बनाई र्नर्र्मत समीक्षा गने साथै 
तेस्रो र थवतन्र पक्षबाट षवशेर् 
आर्ोजनाहरूको मूपर्ाङ्कन गने ।  

1. षवशेर् आर्ोजनाहरूको तेस्रो पक्षबाट पर्न मूपर्ाङ्कन गराई सझुावहरूिाई 
र्ोजना तजुिमा गदाि समावेश गररनेछ ।  

2. उपिस्धि मापनकोिार्ग पररर्ोजनाको नर्तजा सूचकसषहतको प्रत्रे्क 
आर्ोजनाको नर्तजा खाका तर्ार गरी कार्ािन्वर्न गररनेछ ।  

1.6 मखु्र् कार्िक्रमहरू 

1. र्ोजनाको वगीकरण गनि मापदण्ि बनाइनछे ।  

2. अनगुमनको र्नदेस्शका बनाई िाग ुगररनेछ ।  

3. आर्ोजनाको पषहचान, छनौट र कार्ािन्वर्न गने उच्चथतरीर् संर्न्र बनाई कार्ि गररनछे ।  

4. राषिर् र्ोजना आर्ोग, प्रादेस्शक नीर्त तथा र्ोजना आर्ोग,  षवकास साझेदार संर् संथथा, र र्नजी 
संर्–संथथाहरूसँग सहकार्ि गरी अनसुन्िानमूिक कार्िमा जोि ठदइनेछ ।  

5. संथथागत सिुार र तार्िम र गोष्ठी सञ्चािनकोिार्ग सहर्ोग गररनेछ ।  

6. तोषकएका आर्ोजनाहरूको मूपर्ाङ्कनकोिार्ग आफै वा तेस्रो पक्षिाई समावेश गरी मूपर्ाङ्कन 
गररनछे ।  

7. र्ोजना तजुिमाका सबै चरणमा िाभग्राही र सरोकारवािाको सहभार्गतामा छिफि गररनेछ ।  

1.7 अपेस्क्षत उपिस्धि 

 र्ोजना तजुिमा प्रणािीको संथथागत षवकास र नीर्तगत व्र्वथथा िाग ुहनुछे ।  

 हरेक आर्ोजनाकोिार्ग अनगुमन तथा मूपर्ाङ्कन सूचकहरू बनेका हनुेछन ्।  

 सूचकहरूको आिारमा आर्ोजनाहरूको कार्ािन्वर्न गररएको हनुेछ ।  

 षवकासकोिार्ग छुट्याइएको बजेटको र्नस्श्चत प्रर्तशत अध्र्र्न अनसुन्िानकािार्ग छुट्याइएको 
हनुेछ ।   
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खण्ि दईु: आर्ोजना बैंक 

2.1 पषृ्ठभरू्म 

बर्िगािको र्तब्र आर्थिक षवकास तथा सामास्जक रुपान्तरणकािार्ग आवश्र्क आर्ोजनाहरूको पषहचान 
गदै र्तनको प्राथर्मकताक्रम र्निािरण गरी बीत्तीर् अनशुासन कार्म गनि र िगानीका थप अवसर जटुाउन प्रारम्भ 
देस्ख नै आर्ोजना बैंकको अविारणािाई आत्मसात गरी अस्र् बढ्ने अठोट गररएको छ । थथानीर् माग र 
आवश्र्कता अनरुूप आर्थिक रूपमा संभाव्र्, सामास्जक सांथकृर्तक रूपमा ग्राह्य, वातावरणीर् रूपमा अनकुुर्ित 
र व्र्वथथापकीर् रूपमा कार्ािन्वर्न र्ोग्र् आर्ोजनाहरूको छनौट गनि र कुशि कार्ािन्वर्न गरी अपेस्क्षत 
उपिस्धि हार्सि गनि बर्िगाि आर्ोजना बैंकको व्र्वथथा गनि आवश्र्क छ ।  

र्नस्श्चत मापदण्ि षवना आर्ोजनाको पषहचान तथा छनोट गने र आवश्र्क पूवितर्ारी षवना कार्ािन्वर्नमा 
िैजान े प्रार्: र्ोजनाहरू समथर्ाग्रथत हनुे गरेका छन ् तसथि आर्ोजना बैंकको व्र्वथथाबाट रणनैर्तक 
आर्ोजनाहरूको पषहचान र छनौट गनि, आर्ोजनाहरूका र्निािररत िक्ष्र्हरू तोषकएको गणुथतर, िागत र समर्ावर्ि 
र्भर सम्पन्न गरी िगानीको उच्चतम प्रर्तफि प्राप्त गनि आर्जना बैंक महत्त्वपूणि माध्र्म हनुेछ । आवश्र्कता, 
िागत र मनुाफा हेरेर आर्ोजनाको प्राथर्मकीकरण गनुि पनेमा राजनीर्तक तथा प्रशासर्नक पहुँचका आिारमा 
आर्ोजना र्सफाररस गने वा गनि िगाउने र सोही अनसुार बजेट षवर्नर्ोजन गदाि र्ोजनाको प्रभावकारी कार्ािन्वर्न 
हनु नसषकरहेको अवथथा छ । र्सथि रतु र ठदगो सामास्जक आर्थिक षवकासकोिार्ग िगानी र िाभको षवश्लशेण 
गरी आर्ोजना बैंक बनाउने र आर्ोजनाहरूको प्राथर्मकीकरण गरी षवत्तीर् स्रोत सािनको व्र्वथथा र र्ोजनाबि 
कार्ािन्वर्न गनुिपने आवश्र्कता छ ।  

2.2 प्रमखु समथर्ा 
 पूवितर्ारी र षवश्लरे्ण षवना आर्ोजनाहरूको छनोट गरी कार्ािन्वर्न गने पररपाटीिे र्नरन्तरता पाउन ु।   

 आवश्र्कता, िागत र िाभ षवश्लरे्ण गरी आर्ोजनाहरूको बैंक बनाउन ेपररपाटी षवकास हनु ुपनेमा 
राजनीर्तक र प्रशासर्नक पहुचँ हाबी हनु ु।  

 संथथागत संरचना र पर्ािप्त जनशस्ि नहुदँा आर्ोजना बैंक बनाउने कार्िहरू अगार्ि बढ्न नसक्न ु।  

 अध्र्र्न र अनसुन्िानको आिारमा आर्ोजनाहरूको िागत र मनुाफाबारे थपि हनु नसक्दा अन्तररक 
िगानी व्र्वथथापन र िगानी आकषर्ित गनिमा कठठनाइहरू हनु ु।  

2.3 चनुौती र अवसर 

चनुौती  

 संर्ीर् तथा प्रदेश सरकारसगँ तादत्म्र्ता हनु ेगरी आर्ोजनाहरूको बैंक तर्ार पानुि ।  

 आर्ोजना बैंक बनाउनकोिार्ग संथथागत संरचना र्नमािण गनुि ।  

 िागत र मनुाफा हेरी सरकारी आर्ोजनाहरूको प्राथर्मकीकरण गने पररपाटीको षवकास गनि सरकारिे 
कार्ािन्वर्नमा पर्ाउने आर्ोजनाहरूको आर्ोजना बैंक बनाउन ु।  
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 सरकारी स्रोतिे मार षवकास गनि नसषकने गा.पा.का गौरवका आर्ोजनाहरूको षवकासकोिार्ग र्नजी 
क्षेर तथा वैदेस्शक िगानीकताि आकषर्ित गनि सहर्ोगी हनुे गरी आर्ोजना बैंक बनाउन ु।  

 आर्ोजनाहरूको छनौट प्रषक्रर्ा वैज्ञार्नक बनाउन ु।  

अवसर  

 सम्भाव्र्ता अध्र्र्नका आिारमा थथानीर् थतरको आर्ोजना बैंक बनाउन ेअभ्र्ास प्रारम्भ गनुि ।  

 आर्ोजना बैंक बनाउने कार्ििाई प्राथर्मकतामा राख्न ु।  

 आर्ोजना बैंक बनाएर मार बजेट षवर्नर्ोजन र्ोजना तजुिमािाई भरपदो बनाउन आर्ोजनाको सूची 
तर्ार गने अभ्र्ासहरूको प्रारम्भ हनु ु।  

2.4 दीर्िकािीन सोच, िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीर्िकािीन सोच  

"आर्ोजना बैंक माफि त ्बर्िगािको रणनैर्तक आर्ोजनाहरूको पषहचान र छनौट"  

िक्ष्र्  

आर्ोजनाहरूका र्निािररत िक्ष्र्हरू तोषकएको गणुथतर, िागत र समर्ावर्ि र्भर सम्पन्न गरी िगानीको 
उच्चतम प्रर्तफि प्राप्त गने ।  

उद्दशे्र्  

1. बर्िगािको र्तब्र षवकासकािार्ग आर्ोजना बैंक बनाउने आिारशीिा र्नमािण गनुि ।  

2. आर्ोजना कार्ािन्वर्न मोिार्िटी पषहचान गरी र्सफाररस गनुि ।  

3. षवत्तीर् स्रोतको पषहचान गरी प्रभावकारी ििबाट पररचािन गनुि ।  

2.5 रणनीर्त र कार्िनीर्त 

तार्िका 58: आर्ोजना बैंकका रणनीर्त तथा कार्िनीर्तहरू 
रणनीर्त कार्िनीर्त 

उद्दशे्र् १: बर्िगािको र्तब्र षवकासकािार्ग आर्ोजना बैंक बनाउन ेआिारशीिा र्नमािण गनुि ।  
2.१.१: आर्ोजना बैंक 
र्नमािणको आिार तर्ार गने 
।  

1. आर्ोजना बैंक र्नमािणकोिार्ग आवश्र्क संथथागत संरचनाको र्नमािण गररनेछ ।  

2. आर्ोजना बैंक र्नमािणकोिार्ग आवश्र्क नीर्त, र्नर्म, र्नदेस्शका तर्ार पररनेछ ।  

3. आर्ोजना बैंकमा भएका आर्ोजनाहरूिाई पारदशी र र्थाथिपरक ििबाट अर्भिेख 
राख्न र छनौट गनि षवद्यतुीर् प्रणािीमा आवि गराइने छ ।  

उद्दशे्र् २: आर्ोजना कार्ािन्वर्न मोिार्िटी पषहचान गरी र्सफाररस गनुि ।  
2.२.१: कार्ािन्वर्न 
मोिार्िटीकोिार्ग आवश्र्क 
नीर्त र्नर्म बनाई र्नर्मन 
गने ।  

1. पररर्ोजना कार्ािन्वर्नकोिार्ग आवश्र्क नीर्त र्नर्म तर्ार पारी िाग ुगररनेछ ।  

2. आर्ोजना बैंकिाई व्र्वस्थथत गनिकोिार्ग आवश्र्क सफ्टवेर्रको षवकास गरी 
सम्बस्न्ित र्नकार्सँग आवश्र्क समन्वर् गररनेछ ।  

उद्दशे्र् ३: षवत्तीर् स्रोतको पषहचान गरी प्रभावकारी ििबाट पररचािन गनुि । 



   बर्िगाि गाउँपार्िकाको प्रथम पञ्चवर्ीर् आवर्िक र्ोजना २०७७ 

254 
"कृषर् तथा पशपुािन  र पूवाििारको षवकास – बर्िगािको प्रगर्त एवम ्समषृिको र्नकास" 

 

2.३.१: संर्ीर् तथा प्रदेश 
सरकारसँग समन्वर् गरी 
आवश्र्क षवत्तीर् स्रोत तथा 
सािनको पषहचान तथा 
पररचािन गने ।  

1. आर्ोजना बैंकमा आबि भएका आर्ोजना सञ्चािन गनि साविजर्नक, र्नजी, सहकारी 
र सामदुाषर्क र वैदेस्शक िगानीको सम्भावनाहरू पषहचान गरी षवत्तीर् स्रोतको 
व्र्वथथापन गररनेछ ।  

2. आर्ोजनाहरूको प्रथार्मकताको आिारमा आर्ोजना छनौट गरी मध्र्मकािीन खचि 
संरचनामा समावेश गररनेछ ।  

2.6 प्रमखु कार्िक्रमहरू 

1. आर्ोजना बैंक र्नमािणकािार्ग आवश्र्क नीर्त, र्नर्म, र्नदेस्शका तर्ार गररनेछ ।  

2. आवश्र्क संथथागत संरचनाको र्नमािण गररनेछ ।  

3. सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गरी आर्ोजना बैंक तर्ार गररनछे ।  

4. छनौटमा परेका आर्ोजनािाई आवश्र्क बजेट षवर्नर्ोजन गने र मध्र्मकािीन खचि संरचनामा समावेश 
गने व्र्वथथा गररनछे ।  

5. आर्ोजनाको पषहचान, वगीकरण, प्राथर्मकीकरण, छनौट र मूपर्ाङ्ककनको मापदण्ि बनाई िाग ुगररनछे 
।  

6. आर्ोजना बैंकिाई षवद्यतुीर् प्रणािीमा अर्भिेख राख्न कमिचारीको दक्षता अर्भवृषि गररनेछ ।  

2.7 अपेस्क्षत उपिस्धि 

 बजेट षवर्नर्ोजन पारदशी, समतामूिक र वैज्ञार्नक भएको हनुेछ ।  

 षवकासका आर्ोजनाहरू आर्ोजना बैंकमा आवि गरी सञ्चािन भएको हनुेछ ।  

 आर्ोजनाहरूको प्राथर्मकीकरण र छनौट अध्र्र्न अनसुन्िान र मापदण्िको आिारमा भएका हनुेछन ्
।  
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खण्ि तीन: र्ोजना कार्ािन्वर्न गनि अन्तरसरकार समन्वर् 

3.1 पषृ्ठभरू्म 

समिृ बर्िगाि र्नमािण गनि बनेका र्ोजनाहरूको सफि कार्ािन्वर्नकािार्ग तीन तहका सरकारहरू 
बीच मार नभई पार्िका र्भरैका सबै विा कार्ाििर्हरू तथा षवर्भन्न सरकारी कार्ाििर्हरू बीच समन्वर् एवम ्
सहकार्ि अत्र्ावथर्क हनु्छ । नेपािको संषविानको िारा २३२ मा तीन तहका सरकारहरूको सम्बन्ि 
सहकाररता, सहअस्थतत्व र समन्वर्को र्सिान्तमा आिाररत हनुे उपिेख गरेको छ । त्र्सैगरी अनसूुची ५ मा 
नेपाि सरकारिे सम्पादन गने एकि अर्िकार क्षरे र्भरका कार्िहरू, अनसूुची ६ मा प्रदेश सरकारिे सम्पादन 
गने कार्िहरू, अनसूुची ७ मा संर् र प्रदेशिे साझा रूपमा सम्पादन गने कार्िहरू, अनसूुची ८ मा थथानीर् तहका 
एकि अर्िकार क्षेर र्भरका कार्िहरू र अनसूुची ९ मा तीन तहका सरकारिे सम्पादन गने साझा अर्िकारका 
कार्िहरू उपिेख गररएको छ । देशमा संर्ीर्ताको अभ्र्ास प्रारम्भ भए पश्चात ्तीन तहमा (संर्, प्रदेश र थथानीर् 
तह) सरकार गठन भई षक्रर्ाशीि भएका छन ्। तीन तहका सरकारिे कार्ािन्वर्न गने एकि अर्िकार 
क्षेरका कार्िहरूमा प्रिता भए तापर्न साझा अर्िकार र्भरका कार्िहरू कार्ािन्वर्न गने कार्िहरूमा प्रिता आएको 
छैन । तसथि तीन तहका सरकारिे प्रभावकारी काम सम्पादन गनि आपसी सामन्जथर्, समन्वर् र सहकार्ि 
आवश्र्क पदिछ । प्रिता नभएका कार्िहरू आपसी सहकार्ि र समन्वर्मा सम्पादन गरी जनतािाई सरकारको 
उपस्थथर्त र अनभुरू्त गराउन सषकन्छ ।  

3.2 प्रमखु समथर्ा 
 थथानीर् तहका क्षेरार्िकारहरू मोटामोटी रूपमा मार उपिेख गररएको र तोकेर नछुट्याइएको हुँदा 

कार्ि सम्पादन गनि केही अथपिताहरू रहेको ।  

 कार्ि षवथततृीकरणमा केही व्र्ाख्र्ा गररएको भए तापर्न व्र्ाख्र्ा नभएका कैर्ौं सबािहरू रहेको ।  

 कार्ािन्वर्न चरणमा ती कार्िहरू दोहोररने, एक अकािको क्षेर अर्तक्रमण हनुे ।  

 तीन तहका सरकारिे कार्िन्वर्न गने आर्ोजनाहरूको हािसम्म वगीकरण नभएको ।   

 र्ोजना तजुिमा तथा कार्ािन्वर्नमा थप समथर्ा पैदा गरेको ।  

3.3 चनुौती र अवसर 

चनुौती  

 तीन तहका सरकारिे कार्ािन्वर्न गने आर्ोजनाहरूको वगीकरण गरी कार्ि प्रिता गनुि ।  

 प्राथर्मकतामा परेका आर्ोजनाहरू कार्ािन्वर्नकोिार्ग स्रोत व्र्वथथापन गनुि ।  

 आर्ोजना कार्ािन्वनमा प्रभावकररता पर्ाउन ु।  

अवसर 

 आर्ोजनाहरूको वगीकरण गरी कार्ि प्रिता पर्ाउन आर्ोजना वगीकरण सम्बन्िी छिफििे नीर्त 
र्नमािताको ध्र्ान आकर्िण गनुि ।  

 संर्ीर्ता कार्ािन्वर्नकोिार्ग कार्ितार्िका र्नमािण हनु ु।  
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3.4 दीर्िकािीन सोच, िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीर्िकािीन सोच  

"सबै तहका सरोकारवािा सरकारहरू तथा सरकारी र्नकार्सँग सहअस्थतत्व सषहतको सहकार्ि"  

िक्ष्र्  

सहकाररता, सहअस्थतत्व र समन्वर्को आिारमा समषृि हार्सि गने ।  

उद्दशे्र्  

1. आर्ोजना पषहचान, बजेट षवर्नर्ोजन तथा र्नमािणमा सबै तहका सरोकारवािा सरकारहरू तथा सरकारी 
र्नकार्सँग समन्वर् एवम ्सहकार्ि गनुि ।  

3.5 रणनीर्त र कार्िनीर्त 

तार्िका 59: र्ोजना कार्ािन्वर्न गनि अन्तरसरकार समन्वर्का रणनीर्त तथा कार्िनीर्तहरू 
रणनीर्त कार्िनीर्त 

उद्दशे्र् १: आर्ोजना पषहचान, बजेट षवर्नर्ोजन तथा र्नमािणमा सबै तहका सरोकारवािा सरकारहरू तथा सरकारी 
र्नकार्सँग समन्वर् एवम ्सहकार्ि गनुि ।  
3.१.१: तीन तहका सरकारको कार्िक्षेर 
र क्षेरार्िकार प्रि गनि आर्ोजनाहरूको 
वगीकरण गनि प्रदेश सरकारसँग सहकार्ि 
गने ।  

1. ठूिा र रणनीर्तक आर्ोजनाहरूकोिार्ग आवश्र्क स्रोत बहपुक्षीर् 
समन्वर् र सहकार्ि माफि त ्व्र्वथथा गररनेछ ।  

2. रणनीर्तक महत्त्वका ठूिा आर्ोजनाहरू संर्ीर् तथा प्रदेश 
सरकारसँगको सहकार्ि र समन्वर्मा पषहचान, षवकास र कार्ािन्वर्न 
गररनेछ ।  

3. जनतामा सेवाप्रवाह गने साना आर्ोजनाहरूको पषहचान, षवकास र 
कार्ािन्वर्न गनि थथानीर् सरोकारवािाहरूसँग सहकार्ि गररनेछ ।  

3.6 प्रमखु कार्िक्रमहरू 

1. आर्ोजनाहरूको पषहचान, षवकास र कार्ािन्वर्न गररनेछ ।  

2. क्षमताबषृि सम्बन्िी तार्िम सञ्चािन गररनेछ ।  

3. र्ोजना तजुिमा गनि षवज्ञहरूको प्राषवर्िक सहर्ोग र्िइनेछ ।  

4. कमिचारीको क्षमता बषृि तार्िम सञ्चािन गररनछे ।  

3.7 अपेस्क्षत उपिस्धि 

 संर्ीर् तथा प्रदेश सरकारवाट राजथवको बाँिफाँि, समपूरक, ससति र षवशरे् अनदुान आवश्र्कता अनसुार 
समर्मै प्राप्त हनुछे ।  

 ठुिा रणनीर्तक आर्ोजनाहरूको षवथततृ अध्र्र्न गने र कार्ािन्वर्नकोिार्ग आवश्र्क स्रोतको व्र्वथथा 
हनुेछ ।  
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खण्ि चार: अनगुमन तथा मूपर्ाङ्कन 

4.1 पषृ्ठभरू्म 

अनगुमनिे षवकास कार्िक्रम र आर्ोजनाहरूको नर्तजा खोज्न ेर कार्ािन्वर्न गने पक्षिाई बिी स्जम्मेवार 
बनाउनकुो साथै जवाफदेही पर्न बनाउँछ । अनगुमन तथा मूपर्ाङ्कनिे कार्िक्रम वा आर्ोजनाका सबि र दबुिि 
पक्ष पत्ता िगाई दबुिि पक्षिाई न्रू्नीकरण गने उपार्को खोजी गनुिका साथै समीक्षा गरी सूचना सङ्किन गरी 
प्रमाणमा आिाररत सिुार तथा र्नणिर् गनि सहर्ोग परु्ािउँछ । 

नीर्त, र्ोजना, कार्िक्रम तथा आर्ोजनाहरूको कार्ािन्वर्नको सरु्नस्श्चततािार्ग अनगुमन तथा त्र्सबाट 
प्राप्त नर्तजाको षवश्लरे्णकािार्ग मूपर्ाङ्कनको आवश्र्कता पदिछ । षवकास आर्ोजनाहरूबाट, र्निािररत समर्ावर्ि 
र्भर र्नस्श्चत उपिस्धि तथा िागत अनसुारको प्रर्तफि प्राप्त भए/नभएको र्षकन गनि सशि एवम ् र्नष्पक्ष 
अनगुमन तथा मूपर्ाङ्कनको व्र्वथथा हनुपुदिछ । अनगुमन एउटा र्नरन्तर चर्िरहने प्रषक्रर्ा हो, जो आर्ोजना 
कार्ािन्वर्नको चरणमा गररन्छ, र्सको मखु्र् उद्देश्र् चाि ु पररर्ोजनाको प्रगर्त र षििासथुतीको बारेमा 
सरोकारवािाहरूिाई समर्मा नै जानकारी गराई पररर्ोजनािाई सही बाटोमा षहंिाउन ुहो ।  

4.2 प्रमखु समथर्ा 
 कमिचारीहरूको थथाषर्त्व नहनु,ु आवश्र्क त्र्ाङ्क र सूचनाहरू उपिव्ि र व्र्वस्थथत नहनु ु।  

 सीर्मत बजेट, त्र्ाङ्कको कमजोर आिारहरू, संथथागत संरचनाहरू व्र्वस्थथत नहनु ु।  

 पर्ािप्त जनशस्ि र भौर्तक संरचना नहनु ु।  

4.3 चनुौती र अवसर 

चनुौती  

 सफितापूविक अनगुमन तथा मूपर्ाङ्कन पिर्तको कार्ािन्वर्न गनुि ।  

 अनगुमन तथा मूपर्ाङ्कन प्रणािीको थथापना गनुि ।  

 नर्तजामूिक त्र्हरूको पषहचान गरी आर्ोजनामा समावेश गनुि । 

अवसर  

 अनगुमन तथा मूपर्ाङ्कन बारे संथथागत िारण बनु्न ।  

 अनगुमन तथा मूपर्ाङ्कन कार्िकोिार्ग संगठन संरचना र्नमािण गदाि महत्त्व ठदन ु। 

4.4 दीर्िकािीन सोच, िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीर्िकािीन सोच  

"प्रभावकारी अनगुमन तथा मूपर्ाङ्कन प्रणिीको षवकास"  

िक्ष्र्  

नर्तजामूखी अनगुमन तथा मूपर्ाङ्कन प्रणिीिाई षवकास र्नमािण तथा व्र्वथथापनमा संथथागत एवम ्
थथाषपत गने ।  
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उद्दशे्र्  

1. र्ोजनाहरूको अनगुमन तथा मूपर्ाङ्कनिाई प्रभावकारी बनाउन ु।  

2. अनगुमन तथा मूपर्ाङ्कन संरचनाको र्नमािण तथा नीर्तगत व्र्वथथा गनुि ।  

4.5 रणनीर्त र कार्िनीर्त 

तार्िका 60: अनगुमन तथा मूपर्ाङ्कनका रणनीर्त तथा कार्िनीर्तहरू 
रणनीर्त कार्िनीर्त 

उद्दशे्र् १: र्ोजनाहरूको अनगुमन तथा मूपर्ाङ्कनिाई प्रभावकारी बनाउन ु।  
4.1.१: जनशस्िको क्षमता अर्भवषृि गने 
।  

1. अनगुमन तथा मूपर्ाङ्कनको क्षेरमा काम गने सबै जनशस्ििाई बर्िर्ो 
साझेदारीको र्नमािण, M&E Matrix, Project Performance Information 

System (PPIS) Software, M&E data को प्रर्ोग, अर्भिेख व्र्वथथापन 
सम्बन्िी तार्िम प्रदान गररनेछ । 

4.१.२: अनगुमन तथा मूपर्ाङ्कन र्नदेस्शका 
बनाई तहगत रूपमा अनगुमन संर्न्र 
षवकास गने ।  

1. अनगुमन तथा मूपर्ाङ्कन ठदग्दशिनको प्रर्ोगबारे अर्भमखुीकरण 
कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

2. हरेक विािे मषहनाको एकपटक र कार्िपार्िकािे चौमार्सक रूपमा 
कार्िक्रम तथा आर्ोजनाको कार्ािन्वर्न प्रगर्त अनगुमन गने व्र्वथथा 
गररनेछ । 

4.१.३: आर्ोजनाहरूको हरेक पक्षिाई 
आिार मानी अनगुमन तथा मूपर्ाङ्कनिाई 
प्रभावकारी बनाउने ।  

1. साविजर्नक नीर्त, पञ्चवर्ीर् र्ोजना, आर्थिक नीर्त तथा कार्िक्रम, बजेट 
तथा आर्ोजनाको दथतावेज र अन्तरािषिर् प्रर्तविताको अनगुमन तथा 
मूपर्ाङ्कन गररनेछ ।  

2. हरेक आर्ोजनाको समर्मा अनगुमन तथा मूपर्ाङ्कन षवश्लरे्णको 
आिारमा र्ोजना तजुिमा र कार्ािन्वर्निाई पररणाममखुी र प्रभावकारी 
बनाइनेछ । 

उद्दशे्र् २: अनगुमन तथा मूपर्ाङ्कन संरचनाको र्नमािण तथा नीर्तगत व्र्वथथा गनुि । 
4.2.१: अनगुमन तथा मूपर्ाङ्कनकोिार्ग 
थपथट नीर्त बनाई िाग ुगने । 

1. अनगुमन तथा मूपर्ाङ्कन ठदग्दशिन पनुराविोकन गरी प्रभावकारी 
ििबाट कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

4.2.२: अनगुमन तथा मूपर्ाङ्कन कार्ि 
प्रभावकारी रूपमा कार्ािन्वर्न गने ।  

1. आर्ोजनागत अनगुमन तथा मूपर्ाङ्कन शाखािाई प्रभावकारी बनाइनेछ 
। 

4.२.3 र्ोजना कार्ािन्वर्न र अनगुमन 
तथा मूपर्ाङ्कनिाई र्थाथिपरक र पररणामखुी 
बनाउन े। 

1. ठदगो षवकास िक्ष्र्का सूचकहरूको प्रगर्तिाई अनगुमन तथा 
मूपर्ाङ्कनमा एकीकृत गररनेछ । 

4.6 प्रमखु कार्िक्रमहरू 

1. आर्ोजनाहरूको आवश्र्क अनगुमन र मूपर्ाङ्कन गररनछे । 

2. र्नदेस्शका तथा अन्र् सामग्रीको षवकास गररनेछ । 

3. अनगुमन तथा मूपर्ाङ्कन मापदण्ि बनाई कार्ािन्वर्न गररनेछ ।  

4. अनगुमन तथा मूपर्ाङ्कन र्ोजना तर्ार पाररनछे ।  

5. सूचकहरूको र्नमािण गररनछे । 
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6. जनशस्िको क्षमता अर्भवृषि गररनछे ।  

4.7 अपेस्क्षत उपिस्धि 

 आर्ोजना अनगुमन र मूपर्ाङ्कनकोिार्ग छुट्टाछुटै र्नदेस्शका बनेको हनुेछ । 

 हरेको आर्ोजनाकोिार्ग अनगुमन तथा मूपर्ाङ्कनका सूचकहरू बनेका हनुेछन ्। 

 सूचकहरूको आिारमा आर्ोजनाहरूको मूपर्ाङ्कन गररएको हनुेछ । 

 षवकासकोिार्ग छुट्याइएको बजेटको र्नस्श्चत प्रर्तशत अनगुमन तथा मूपर्ाङ्कनकोिार्ग छुट्याइएको 
हनुेछ । 

 अनगुमन तथा मूपर्ाङ्कनबाट र्नथकेका पररणामहरू र र्सफाररसहरूिाई र्ोजना तजुिमा समावेश 
गररएको हनुछे । 
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भाग तीन: नर्तजा खाका 
१. आर्थिक षवकास 

१.१ कृषर् पशपुािन तथा खाद्य सरुक्षा 
प्रमखु नर्तजा  एकाई आिार वर्ि 

२०७६/७७ 
आ.व. २०८१/८२ 

को िक्ष्र् 
सूचनाको स्रोत स्जम्मेवार 

र्नकार् 
अनमुान तथा जोस्खम 

प्रभाव 

कृषर् क्षेरको वषृि दर प्रर्तशत - 15 - - - 

असर 

प्रत्र्क्ष रोजगारी जना - 500 अन्तरषक्रर्ा बगापा गापाका नीर्त तथा कार्िक्रम, अनगुमन, ससुासन 

कृषर्को उत्पादकत्व मेषट्रक टन 
- - 

बगापावषव २०७५ बगापा र्संचाई, मि, उन्नत र्बउ र षवज्ञको व्र्वथथा 
वातावरणीर् प्रर्तकुिता तथा रोगहरू 

िानको उत्पादकत्व मेषट्रक टन 
490 ६00 

बगापावषव २०७५ बगापा र्संचाई, मि, उन्नत र्बउ र षवज्ञको व्र्वथथा 
वातावरणीर् प्रर्तकुिता तथा रोगहरू 

मकैको उत्पादकत्व मेषट्रक टन 
1286 1५00 

बगापावषव २०७५ बगापा र्संचाइ, मि, उन्नत र्बउ र षवज्ञको व्र्वथथा 
वातावरणीर् प्रर्तकुिता तथा रोगहरू 

गहुँको उत्पादकत्व मेषट्रक टन 
112 120 

बगापावषव २०७५ बगापा र्संचाइ, मि, उन्नत र्बउ र षवज्ञको व्र्वथथा 
वातावरणीर् प्रर्तकुिता तथा रोगहरू 

कोदोको उत्पादकत्व मेषट्रक टन 
658 900 

बगापावषव २०७५ बगापा र्संचाइ, मि, उन्नत र्बउ र षवज्ञको व्र्वथथा 
वातावरणीर् प्रर्तकुिता तथा रोगहरू 

फापरको उत्पादकत्व मेषट्रक टन 
7 8 

बगापावषव २०७५ बगापा र्संचाइ, मि, उन्नत र्बउ र षवज्ञको व्र्वथथा 
वातावरणीर् प्रर्तकुिता तथा रोगहरू 

जौको उत्पादकत्व मेषट्रक टन 
11 12 

बगापावषव २०७५ बगापा र्संचाइ, मि, उन्नत र्बउ र षवज्ञको व्र्वथथा 
वातावरणीर् प्रर्तकुिता तथा रोगहरू 

उवाको उत्पादकत्व मेषट्रक टन 
2 2 

बगापावषव २०७५ बगापा र्संचाइ, मि, उन्नत र्बउ र षवज्ञको व्र्वथथा 
वातावरणीर् प्रर्तकुिता तथा रोगहरू 
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आिकुो उत्पादकत्व मेषट्रक टन 
363 500 

बगापावषव २०७५ बगापा र्संचाइ, मि, उन्नत र्बउ र षवज्ञको व्र्वथथा 
वातावरणीर् प्रर्तकुिता तथा रोगहरू 

भाँगोको उत्पादकत्व मेषट्रक टन 
47 90 

बगापावषव २०७५ बगापा र्संचाइ, मि, उन्नत र्बउ र षवज्ञको व्र्वथथा 
वातावरणीर् प्रर्तकुिता तथा रोगहरू 

केराउको उत्पादकत्व मेषट्रक टन 
4 8 

बगापावषव २०७५ बगापा र्संचाइ, मि, उन्नत र्बउ र षवज्ञको व्र्वथथा 
वातावरणीर् प्रर्तकुिता तथा रोगहरू 

भटमासको उत्पादकत्व मेषट्रक टन 
3 6 

बगापावषव २०७५ बगापा र्संचाइ, मि, उन्नत र्बउ र षवज्ञको व्र्वथथा 
वातावरणीर् प्रर्तकुिता तथा रोगहरू 

तोरीको उत्पादकत्व मेषट्रक टन 
34 40 

बगापावषव २०७५ बगापा र्संचाइ, मि, उन्नत र्बउ र षवज्ञको व्र्वथथा 
वातावरणीर् प्रर्तकुिता तथा रोगहरू 

तरकारीको उत्पादकत्व मेषट्रक टन 
600 900 

बगापावषव २०७५ बगापा र्संचाइ, मि, उन्नत र्बउ र षवज्ञको व्र्वथथा 
वातावरणीर् प्रर्तकुिता तथा रोगहरू 

फिफुिको उत्पादकत्व मेषट्रक टन 
350 750 

बगापावषव २०७५ बगापा र्संचाइ, मि, उन्नत र्बउ र षवज्ञको व्र्वथथा 
वातावरणीर् प्रर्तकुिता तथा रोगहरू 

माछाको उत्पादकत्व मेषट्रक टन 
- 10 

बगापावषव २०७५ बगापा अनसुन्िान, पोखरी र षवज्ञको व्र्वथथा वातावरणीर् 
प्रर्तकुिता तथा रोगहरू 

दिुको उत्पादकत्व िीटर 
(हजारमा) 

3600 5000 
बगापावषव २०७५ बगापा र्ाँस तथा दाना, उन्नत नश्ल र षवज्ञको व्र्वथथा, रोगहरू 

मासकुो उत्पादकत्व मेषट्रक टन 250 400 बगापावषव २०७५ बगापा र्ाँस तथा दाना, उन्नत नश्ल र षवज्ञको व्र्वथथा, रोगहरू 

अण्िाको उत्पादकत्व सङ्खख्र्ा 
(हजारमा) 

- 2000 
बगापावषव २०७५ बगापा दाना, उन्नत नश्ल र षवज्ञको व्र्वथथा रोगहरू 

प्रर्तफि 
कृषर् तार्िम जना - 1000 अन्तरषक्रर्ा बगापा बजेटको पर्ािप्तता,  
शीत भण्िार सङ्खख्र्ा 0 1 अन्तरषक्रर्ा बगापा बजेटको पर्ािप्तता, उपर्िु थथानको छनौट 

कृषर् उपज सङ्किन केन्र सङ्खख्र्ा 0 10 अन्तरषक्रर्ा बगापा बजेटको पर्ािप्तता, उपर्िु थथानको छनौट, व्र्वथथापन 

टनेि सङ्खख्र्ा - 3000 अन्तरषक्रर्ा बगापा बजेटको पर्ािप्तता, कृर्कको तत्परता 
कृषर् प्राषवर्िक जना - 10 अन्तरषक्रर्ा बगापा बजेटको पर्ािप्तता 
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पश ुप्राषवर्िक जना - 10 अन्तरषक्रर्ा बगापा बजेटको पर्ािप्तता 
कृषर् सहकारी सदथर् जना 

- 20000 
अन्तरषक्रर्ा बगापा बजेटको पर्ािप्तता, पारदस्शिता, सहज एवं सिुभ कजािको 

व्र्वथथा  

कार्िक्रम तथा आर्ोजना 
भाग २ –पररच्छेद एक, खण्ि 1 को १.5 मा उपिेख भए बमोस्जम हनुेछन ्। 

 
१.२ उद्योग तथा वास्णज्र् 
प्रमखु नर्तजा  एकाई आिार वर्ि 

२०७६/७७ 
आ.व. २०८१/८२ 
को िक्ष्र् 

सूचनाको 
स्रोत 

स्जम्मेवार 
र्नकार् 

अनमुान तथा जोस्खम 

प्रभाव 

उद्योग व्र्वसार्मा संिग्न (उद्यमी, व्र्वसार्ी)   प्रर्तशत - 15 अन्तरषक्रर्ा - -  

असर 

प्रत्र्क्ष रोजगारी जना 40 500 अन्तरषक्रर्ा   

उद्योग व्र्वसार् सङ्खख्र्ा 10 50 अन्तरषक्रर्ा   
प्रर्तफि 
थथानीर् सीप तथा स्रोत सािनमा आिाररत उद्योग सङ्खख्र्ा - 20 अन्तरषक्रर्ा   

सीपमूिक तार्िम प्राप्त जनशस्ि सङ्खख्र्ा - 200 अन्तरषक्रर्ा   

र्रेि ुतथा साना उद्योग दताि  सङ्खख्र्ा 150 300 अन्तरषक्रर्ा   

मझौिा उद्योग दताि सङ्खख्र्ा 1 10 अन्तरषक्रर्ा   
कार्िक्रम तथा आर्ोजना 
भाग २ –पररच्छेद एक, खण्ि २ को 2.5 मा उपिेख भए बमोस्जम हनुेछन ्। 
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१.३ पर्िटन 
प्रमखु नर्तजा  एकाई आिार वर्ि 

२०७६/७७ 
आ.व. २०८१/८२ 
को िक्ष्र् 

सूचनाको 
स्रोत 

स्जम्मेवार 
र्नकार् 

अनमुान तथा जोस्खम 

प्रभाव 

पर्िटक सङ्खख्र्ामा बषृि दर (आन्तररक) प्रर्तशत - 50 अन्तरषक्रर्ा - - 

पर्िटक सङ्खख्र्ामा बषृि दर (बाह्य)  प्रर्तशत  100 अन्तरषक्रर्ा   

असर 

प्रत्र्क्ष रोजगारी जना - 200 अन्तरषक्रर्ा   

पदमागि र्नमािण तथा थतरोन्नर्त षक.र्म. 10 30 अन्तरषक्रर्ा   

पर्िटकीर् थथि सङ्खख्र्ा 12 20 अन्तरषक्रर्ा   

प्रर्तफि 
पर्िटकीर् थतरका होटि 

जम्मा बेि  
सङ्खख्र्ा 
सङ्खख्र्ा 

1 

10 

5 

100 

अन्तरषक्रर्ा 
  

ररसोटि तथा सािारण होटि 

जम्मा बेि 
सङ्खख्र्ा 
सङ्खख्र्ा 

25 

200 

40 

1600 

अन्तरषक्रर्ा 
  

होम थटे 

जम्मा बेि 
सङ्खख्र्ा 
सङ्खख्र्ा 

0 

0 

25 

100 

अन्तरषक्रर्ा 
  

वाषर्िक पर्िटक आगमन (आन्तररक) सङ्खख्र्ा  500 ७५0 अन्तरषक्रर्ा   

वाषर्िक पर्िटक आगमन(बाह्य) सङ्खख्र्ा ३00 600 अन्तरषक्रर्ा   

वनभोज तथा मनोरञ्जनकािार्ग पर्िटकीर् पाकि  सङ्खख्र्ा 3 5 अन्तरषक्रर्ा   

िार्मिक पर्िटकीर् थथि सङ्खख्र्ा 1 5 अन्तरषक्रर्ा   

पर्िटन तर्िमप्राप्त व्र्स्ि (१ मषहनाभन्दा िामो 
अवर्ि) 

जना 
- 50 

अन्तरषक्रर्ा 
  

पर्िटन षवर्र्मा १२ कक्षा उस्त्तणि व्र्स्ि जना - 10 अन्तरषक्रर्ा   
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पर्िटन/होटि म्र्ानेजमेन्ट षवर्र्मा धर्ाचिसि उस्त्तणि 
व्र्स्ि 

जना 
- 20 

अन्तरषक्रर्ा 
  

पर्िटन सम्बन्िी सम्भाव्र्ता अध्र्र्न सङ्खख्र्ा - 5 अन्तरषक्रर्ा   

कार्िक्रम तथा आर्ोजना 
भाग २ –पररच्छेद एक, खण्ि 3 को 3.5 मा उपिेख भए बमोस्जम हनुेछन ्। 

१.४ सहकारी तथा षवत्तीर् षवकास 
प्रमखु नर्तजा  एकाई आिार वर्ि 

२०७६/७७ 
आ.व. २०८१/८२ 

को िक्ष्र् 
सूचनाको स्रोत स्जम्मेवार 

र्नकार् 
अनमुान तथा जोस्खम 

प्रभाव 

सहकारी तथा षवत्तीर् संथथा सङ्खख्र्ा 28 35 बगापावषव २०७५ बगापा जनचेतना तथा िगानीमैरी वातावरण 
असर 

प्रत्र्क्ष रोजगारी जना 150 350 अन्तरषक्रर्ा -  

सहकारीको कुि िगानी रु (िाखमा)  7000 अन्तरषक्रर्ा -  

प्रर्तफि 
कृषर् सहकारी सङ्खख्र्ा 6 10 बगापावषव २०७५ बगापा  

बैंक, बहउुद्देश्र्ीर् बचत तथा ऋण 
सहकारी 

सङ्खख्र्ा 
22 25 बगापावषव २०७५ बगापा 

 

सहकारी सदथर् (शेर्र सदथर्) सङ्खख्र्ा 1250 3000 अन्तरषक्रर्ा -  

सहकारीमा आवि पररवार प्रर्तशत 25 70 अन्तरषक्रर्ा -  

सहकारीबाट सिुभ ऋण प्राप्त गने 
पररवार 

प्रर्तशत 
25 80 अन्तरषक्रर्ा - 

 

सहकारीमा आिाररत कृषर् उद्योग सङ्खख्र्ा 0 10 अन्तरषक्रर्ा -  

कार्िक्रम तथा आर्ोजना 
भाग २ –पररच्छेद एक, खण्ि 4 को 4.5 मा उपिेख भए बमोस्जम हनुेछन ्। 
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१.५ खानी तथा खर्नज पदाथि 
प्रमखु नर्तजा  एकाई आिार वर्ि 

२०७६/७७ 
आ.व. २०८१/८२ 
को िक्ष्र् 

सूचनाको 
स्रोत 

स्जम्मेवार 
र्नकार् 

अनमुान तथा जोस्खम 

प्रभाव 

पत्ता िागेको खानी सङ्खख्र्ा 2 5 अन्तरषक्रर्ा  - - 

असर 

प्रत्र्क्ष रोजगारी जना - 150 अन्तरषक्रर्ा   

सञ्चािन भएको खानी सङ्खख्र्ा 2 3 अन्तरषक्रर्ा   

प्रर्तफि 
सञ्चार्ित िुिा खानी सङ्खख्र्ा 2 3 अन्तरषक्रर्ा   

खानीको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न सङ्खख्र्ा 0 2 अन्तरषक्रर्ा   

उत्खननकािार्ग अनमुर्त प्राप्त खानी सङ्खख्र्ा 0 3 अन्तरषक्रर्ा   

कार्िक्रम तथा आर्ोजना 
भाग २ –पररच्छेद एक, खण्ि 5 को 5.5 मा उपिेख भए बमोस्जम हनुेछन ्। 

 
२.१ स्शक्षा 
प्रमखु नर्तजा  एकाई आिार वर्ि 

२०७६/७७ 
आ.व. २०८१/८२ 
को िक्ष्र् 

सूचनाको 
स्रोत 

स्जम्मेवार 
र्नकार् 

अनमुान तथा जोस्खम 

प्रभाव 

१५ वर्ि मार्थको साक्षरता प्रर्तशत 65 85 अन्तरषक्रर्ा - - 

१५-२४ वर्ि उमेर समूहको साक्षरता  प्रर्तशत 85 98 अन्तरषक्रर्ा   

पूविप्राथर्मक स्शक्षामा कुि भनािदर  प्रर्तशत 95 १०० अन्तरषक्रर्ा   

प्रारस्म्भक बािषवकासको अनभुव सषहत कक्षा १मा भनाि 
हनुे बािबार्िका  

प्रर्तशत 
95 100 अन्तरषक्रर्ा   
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कक्षा ५ सम्मको षटकाउ दर  प्रर्तशत 90 100 अन्तरषक्रर्ा   

कक्षा ८ सम्मको षटकाउ दर प्रर्तशत 80 92 अन्तरषक्रर्ा   

षवद्यािर् दोहोर्ािउने दर, आिारभतू (१-५) तह प्रर्तशत 5 0 अन्तरषक्रर्ा   

षवद्यािर् दोहोर्ािउने दर, आिारभतू (६-८) तह प्रर्तशत 10 3 अन्तरषक्रर्ा   

षवद्यािर् दोहोर्ािउने दर, माध्र्र्मक (९-१०) तह प्रर्तशत 20 5 अन्तरषक्रर्ा   

असर 

प्रत्र्क्ष रोजगारी जना 400 600 अन्तरषक्रर्ा   

खदु भनाि दर (आिारभतू तह) प्रर्तशत   अन्तरषक्रर्ा   

खदु भनाि दर (माध्र्र्मक तह) प्रर्तशत   अन्तरषक्रर्ा   

र्नरन्तरता दर (आिारभतू तह) प्रर्तशत   अन्तरषक्रर्ा   

र्नरन्तरता दर (माध्र्र्मक तह) प्रर्तशत   अन्तरषक्रर्ा   

प्रर्तफि 
षवद्यािर् सङ्खख्र्ा 68 45 अन्तरषक्रर्ा   

थनातक तहको पिाइ हनुे किेज सङ्खख्र्ा 0 2 अन्तरषक्रर्ा   

थनातक तहको षवद्याथी  सङ्खख्र्ा 0 50 अन्तरषक्रर्ा   

षवद्यािर् तहको षवद्याथी सङ्खख्र्ा  9336 10000 अन्तरषक्रर्ा   

बाि क्िब गठन भएका षवद्यािर् सङ्खख्र्ा 10 24 अन्तरषक्रर्ा   

छारामैरी षवद्यािर् सङ्खख्र्ा 0 24 अन्तरषक्रर्ा   

अपाितामैरी षवद्यािर् सङ्खख्र्ा 0 3 अन्तरषक्रर्ा   

स्शक्षक षवद्याथी अनपुात अनपुात 1:33 1:25 अन्तरषक्रर्ा   

षवज्ञान प्रर्ोगशािा भएका षवद्यािर् सङ्खख्र्ा 8 24 अन्तरषक्रर्ा   

कम्प्र्टुर प्रर्ोगशािा भएका षवद्यािर् सङ्खख्र्ा 8 24 अन्तरषक्रर्ा   

ईन्टरनेट तथा ई- स्शक्षा सषुविा भएका षवद्यािर् सङ्खख्र्ा 8 24 अन्तरषक्रर्ा   
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माध्र्र्मक स्शक्षा कक्षा(९-१२) सञ्चार्ित सामदुाषर्क 
षवद्यािर् 

सङ्खख्र्ा 
5 10 अन्तरषक्रर्ा   

प्राषवर्िक तथा व्र्वसाषर्क स्शक्षा कार्िक्रम सञ्चािन 
भइरहेका षवद्यािर्हरू  

सङ्खख्र्ा 
1 3 अन्तरषक्रर्ा   

कार्िक्रम तथा आर्ोजना 
भाग २ –पररच्छेद दईु, खण्ि १ को १.5 मा उपिेख भए बमोस्जम हनुेछन ्। 

 
२.२ थवाथ्र् 
प्रमखु नर्तजा  एकाई आिार वर्ि 

२०७६/७७ 
आ.व. २०८१/८२ 
को िक्ष्र् 

सूचनाको 
स्रोत 

स्जम्मेवार 
र्नकार् 

अनमुान तथा जोस्खम 

प्रभाव 

अपेस्क्षत आरू्  वर्ि 68 75 - - - 

असर 

पूणि खोप प्रर्तशत - 100 अन्तरषक्रर्ा   

र्भटार्मन ए खाने बािबार्िका प्रर्तशत 91.5 १०० अन्तरषक्रर्ा   

थवाथ्र् बीमा गने पररवार प्रर्तशत  50 अन्तरषक्रर्ा   

झािा पखािाको संक्रमण दर प्रर्तशत   अन्तरषक्रर्ा   

गभािवथथाको परीक्षण दर  प्रर्तशत 60 100 अन्तरषक्रर्ा   

थवाथ्र् संथथामा सतु्केरी गराउने प्रर्तशत 75 100 अन्तरषक्रर्ा   

पररवार र्नर्ोजनका अथथार्ी सािनको प्रर्ोग दर  प्रर्तशत 30 50 अन्तरषक्रर्ा   

थथार्ी बन्ध्र्ाकरण गने दम्पर्त  प्रर्तशत 5 15 अन्तरषक्रर्ा   

थवाथ्र् सेवा उपर्ोग गने पररवार  प्रर्तशत 60 95 अन्तरषक्रर्ा   

प्रर्तफि 
प्राथर्मक उपचार केन्र सङ्खख्र्ा 0 1 अन्तरषक्रर्ा   
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बेि सङ्खख्र्ा 0 15 अन्तरषक्रर्ा   

हेपथ पोि सङ्खख्र्ा 7 10 अन्तरषक्रर्ा   

थवाथ्र् एकाई सङ्खख्र्ा  6 8 अन्तरषक्रर्ा   

बर्थंङ सेन्टर  सङ्खख्र्ा 7 10 अन्तरषक्रर्ा   

षवशेर्ज्ञ स्चषकत्सक सङ्खख्र्ा 0 1 अन्तरषक्रर्ा   

मध्र्म थतरको थवाथ्र् कार्िकताि  सङ्खख्र्ा 45 66 अन्तरषक्रर्ा   

मषहिा थवाथ्र् थवरं् सेषवका सङ्खख्र्ा 103 180 अन्तरषक्रर्ा   

सामान्र् थवाथ्र् उपकरण उपिधि भएका भवन  सङ्खख्र्ा 3 10 अन्तरषक्रर्ा   

आिरु्नक उपकरण सषहतका थवाथ्र् भवन अनपुात 0 1 अन्तरषक्रर्ा   

आिारभतू सषुविा सषहतका थवाथ्र् संथथा सङ्खख्र्ा 3 10 अन्तरषक्रर्ा   

कार्िक्रम तथा आर्ोजना 
भाग २ –पररच्छेद दईु, खण्ि 2को 2.5 मा उपिेख भए बमोस्जम हनुेछन ्। 

 
२.३ खानपेानी तथा सरसफाइ 
प्रमखु नर्तजा  एकाई आिार वर्ि 

२०७६/७७ 
आ.व. २०८१/८२ 
को िक्ष्र् 

सूचनाको 
स्रोत 

स्जम्मेवार 
र्नकार् 

अनमुान तथा जोस्खम 

प्रभाव 

आिारभतू खानेपानीको पहुँच भएको जनसङ्खख्र्ा  प्रर्तशत 88 100 अन्तरषक्रर्ा   

थवच्छ खानेपानीको पहुँच भएको जनसङ्खख्र्ा प्रर्तशत 85 95 अन्तरषक्रर्ा - - 

असर 

खानेपानीको आंस्शक सषुविा भएका र्रिरुी प्रर्तशत 80 40 अन्तरषक्रर्ा   

खानेपानीको पूणि सषुविा भएका र्रिरुी  प्रर्तशत 20 60 अन्तरषक्रर्ा   

प्रर्तफि 
पाईपद्वारा षवतररत पानी उपर्ोग गने पररवार प्रर्तशत 20 60 अन्तरषक्रर्ा   
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सेस्फ्टट्यांकी सषहतको शौचािर् भएको पररवार प्रर्तशत 5 25 अन्तरषक्रर्ा   

सािारण शौचािर् भएको पररवार प्रर्तशत 95 75 अन्तरषक्रर्ा   

साविजर्नक शौचािर्  प्रर्तशत 3 10 अन्तरषक्रर्ा   

खानेपानीको मूहान संरक्षण सङ्खख्र्ा 40 50 अन्तरषक्रर्ा   

कार्िक्रम तथा आर्ोजना 
भाग २ –पररच्छेद दईु, खण्ि 3 को 3.5 मा उपिेख भए बमोस्जम हनुेछन ्। 

 
२.४ संथकृर्त 
प्रमखु नर्तजा  एकाई आिार वर्ि 

२०७६/७७ 
आ.व. २०८१/८२ 
को िक्ष्र् 

सूचनाको 
स्रोत 

स्जम्मेवार 
र्नकार् 

अनमुान तथा जोस्खम 

प्रभाव 

संथकृर्त सम्वििन एवं संरक्षणको सचेत जनसङ्खख्र्ा प्रर्तशत 50 70 - - - 

असर 

जीणि सांथकृर्तक सम्पदा, मठ, मस्न्दर र साविजर्नक 
सम्पदाहरूको ममित संभार 

सङ्खख्र्ा  
- 15 अन्तरषक्रर्ा   

सांथकृर्तक संग्रहािर्को थथापना सङ्खख्र्ा - 1 अन्तरषक्रर्ा   

प्रर्तफि 
संथकृर्तहरूको श्रव्र्दृश्र्सषहतको प्रोफाइि सङ्खख्र्ा - 1 अन्तरषक्रर्ा   

संथकृर्त जगेनाि सम्बस्न्ि तार्िम प्राप्त व्र्स्ि जना - 20 अन्तरषक्रर्ा   

कार्िक्रम तथा आर्ोजना 
भाग २ –पररच्छेद दईु, खण्ि 4 को 4.5 मा उपिेख भए बमोस्जम हनुेछन ्। 
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२.५ िैषिक समानता तथा सामास्जक समावेशीकरण 
प्रमखु नर्तजा  एकाई आिार वर्ि 

२०७६/७७ 
आ.व. २०८१/८२ 
को िक्ष्र् 

सूचनाको 
स्रोत 

स्जम्मेवार 
र्नकार् 

अनमुान तथा जोस्खम 

प्रभाव 

िैषिक षवकास सूचकाङ्क - - - - - 

असर 

सामास्जक सशिीकरण सूचकाङ्क  -  अन्तरषक्रर्ा   

राजनैर्तक सशिीकरण सूचकाङ्क   अन्तरषक्रर्ा   

आर्थिक सशिीकरण सूचकाङ्क   अन्तरषक्रर्ा   

प्रर्तफि 
िस्क्ष्र्त वगिको थवरोजगार तथा उद्यमशीिता षवकासका 
तार्िम प्राप्त व्र्स्ि 

जना 
- 20 अन्तरषक्रर्ा   

िैषिक षहंसा र छुवाछुतका र्टना (वाषर्िक) सङ्खख्र्ा 15 0 अन्तरषक्रर्ा   

मषहिा साक्षरता प्रर्तशत - 80 अन्तरषक्रर्ा   

२० वर्ि भन्दा कम उमेरमा र्बवाह हनुे प्रर्तशत - 0 अन्तरषक्रर्ा   

राजर्नर्तक दिमा मषहिा प्रर्तर्नर्ित्व प्रर्तशत 25 33 अन्तरषक्रर्ा   

थथानीर् रोजगारीका अवसरहरूमा मषहिा प्रर्तर्नर्ित्व प्रर्तशत 33 40 अन्तरषक्रर्ा   

मषहिा, बािबार्िका, अपािता तथा पछार्ि परेका वगिको 
काननु अनसुारका सर्मर्त तथा सञ्जाि 

सङ्खख्र्ा 
5 10 अन्तरषक्रर्ा   

अपािता मैरी पूवाििारहरू सङ्खख्र्ा 0 10 अन्तरषक्रर्ा   

ज्रे्ष्ठ नागररक ज्ञान केन्र सङ्खख्र्ा 0 2 अन्तरषक्रर्ा   

कार्िक्रम तथा आर्ोजना 
भाग २ –पररच्छेद दईु, खण्ि 5 को 5.5 मा उपिेख भए बमोस्जम हनुेछन ्। 
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३.१ सिक तथा पिु 
प्रमखु नर्तजा  एकाई आिार वर्ि 

२०७६/७७ 
आ.व. २०८१/८२ 
को िक्ष्र् 

सूचनाको 
स्रोत 

स्जम्मेवार 
र्नकार् 

अनमुान तथा जोस्खम 

प्रभाव 

३० र्मनेटसम्मको दरुीमा र्ातार्ात पहुँच भएका पररवार प्रर्तशत 25 40 - - - 

असर 

सविर्ाम सिक षक.र्म.  18 100    

प्रर्तफि 
कािोपरे सिक षक.र्म. 18 36 अन्तरषक्रर्ा   

ग्राभेि सिक षक.र्म. 0 100 अन्तरषक्रर्ा   

नर्ाँ ट्रर्ाक खोपने षक.र्म. 1500 1550 अन्तरषक्रर्ा   

पक्की पिु सङ्खख्र्ा 9 14 अन्तरषक्रर्ा   

झोििुे पिु सङ्खख्र्ा 75 85 अन्तरषक्रर्ा   

आकासे पिु सङ्खख्र्ा 1 6 अन्तरषक्रर्ा   

सिक नािी षक.र्म. 18 100 अन्तरषक्रर्ा   

कार्िक्रम तथा आर्ोजना 
भाग २ –पररच्छेद तीन, खण्ि 1 को 1.5 मा उपिेख भए बमोस्जम हनुेछन ्। 
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३.२ र्संचाइ 
प्रमखु नर्तजा  एकाई आिार वर्ि 

२०७६/७७ 
आ.व. २०८१/८२ 
को िक्ष्र् 

सूचनाको 
स्रोत 

स्जम्मेवार 
र्नकार् 

अनमुान तथा जोस्खम 

प्रभाव 

कृषर् उत्पादकत्वमा बषृि दर प्रर्तशत - 50 - - - 

असर 

र्संचाइर्िु जर्मन प्रर्तशत 15 25 अन्तरषक्रर्ा   

सविर्ाम र्संचाइ हनुे जर्मन प्रर्तशत 10 15 अन्तरषक्रर्ा   

वर्ािर्ाममा र्संचाइ हनुे जर्मन प्रर्तशत 5 10 अन्तरषक्रर्ा   

प्रर्तफि 
पूराना कुिो ममित संभार षक.र्म. - 10 अन्तरषक्रर्ा   

नर्ाँ पक्की कुिो र्नमािण षक.र्म. - 10 अन्तरषक्रर्ा   

नर्ाँ कच्ची कुिो र्नमािण षक.र्म. - 5 अन्तरषक्रर्ा   

खेर्तर्ोग्र् बाँझो जर्मनको सदपुर्ोग प्रर्तशत - 5 अन्तरषक्रर्ा   

कार्िक्रम तथा आर्ोजना 
भाग २ –पररच्छेद तीन, खण्ि 2 को 2.5 मा उपिेख भए बमोस्जम हनुेछन ्। 

 
३.३ भवन तथा सहरी षवकास 
प्रमखु नर्तजा  एकाई आिार वर्ि 

२०७६/७७ 
आ.व. २०८१/८२ 
को िक्ष्र् 

सूचनाको 
स्रोत 

स्जम्मेवार 
र्नकार् 

अनमुान तथा जोस्खम 

प्रभाव 

पार्िकाको मापदण्ि बमोस्जम भवन र्नमािण दर प्रर्तशत - 2 - - - 

असर 

भकूम्प प्रर्तरोिी भवन प्रर्तशत  1 5 अन्तरषक्रर्ा   
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व्र्वस्थथत सहरीकरण सषहतको बथती सङ्खख्र्ा - 2 अन्तरषक्रर्ा   

प्रर्तफि 
भकूम्प तथा पषहरो प्रर्तरोिी षवद्यािर् भवन सङ्खख्र्ा 15 25 अन्तरषक्रर्ा   

भकूम्प तथा पषहरो प्रर्तरोिी थवाथ्र् संथथा सङ्खख्र्ा 5 10 अन्तरषक्रर्ा   

भकूम्प तथा पषहरो प्रर्तरोिी विा कार्ाििर् तथा अन्र् 
सरकारी भवन 

सङ्खख्र्ा 
1 10 अन्तरषक्रर्ा   

सहरी जनसङ्खख्र्ा प्रर्तशत 10 20 अन्तरषक्रर्ा   

िि र्नमािण षक.र्म. - 20 अन्तरषक्रर्ा   

कार्िक्रम तथा आर्ोजना 
भाग २ –पररच्छेद तीन, खण्ि 3 को 3.5 मा उपिेख भए बमोस्जम हनुेछन ्। 

 
३.४ जि षवद्यतु, वैकस्पपक तथा नवीकरणीर् उजाि 
प्रमखु नर्तजा  एकाई आिार वर्ि 

२०७६/७७ 
आ.व. २०८१/८२ 
को िक्ष्र् 

सूचनाको 
स्रोत 

स्जम्मेवार 
र्नकार् 

अनमुान तथा जोस्खम 

प्रभाव 

षवद्यतुमा पहुँच प्राप्त पररवार प्रर्तशत 95 100 - - - 

असर 

खाना पकाउने इन्िनका रूपमा र्बद्यतु प्रर्ोग गने 
पररवार 

प्रर्तशत  
0 10 अन्तरषक्रर्ा   

राषिर् प्रसारण िाइन माफि त षवद्यतुीकरण भएको 
पररवार 

प्रर्तशत  
0 75 अन्तरषक्रर्ा   

प्रर्तफि 
थ्री फेज िाइनको र्बथतार प्रर्तशत 60 95 अन्तरषक्रर्ा   

सोिार उजाि उत्पादन षक.वा. 20 40 अन्तरषक्रर्ा   
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िर् ुजि र्बद्यतु उत्पादन षक.वा. 600 650 अन्तरषक्रर्ा   

ठूिा जि र्बद्यतु उत्पादन षक.वा. 0 5000 अन्तरषक्रर्ा   

कार्िक्रम तथा आर्ोजना 
भाग २ –पररच्छेद तीन, खण्ि 4 र 5 को 4.5 र 5.5 मा उपिेख भए बमोस्जम हनुेछन ्। 

 
३.५ सूचना तथा सञ्चार 
प्रमखु नर्तजा  एकाई आिार वर्ि 

२०७६/७७ 
आ.व. २०८१/८२ 
को िक्ष्र् 

सूचनाको 
स्रोत 

स्जम्मेवार 
र्नकार् 

अनमुान तथा जोस्खम 

प्रभाव 

ईन्टरनेटमा पहुँच प्राप्त पररवार प्रर्तशत 40 80 - - - 

असर 

NTC तथा NCELL को मोबाइि कभरेज क्षेर प्रर्तशत  70 100 अन्तरषक्रर्ा   

Landline/CDMA टेर्िफोन भएको पररवार प्रर्तशत  5 7 अन्तरषक्रर्ा   

प्रर्तफि 
अस्प्टकि फाइबरको र्बथतार प्रर्तशत 0 50 अन्तरषक्रर्ा   

टेर्िर्भजन भएको पररवार प्रर्तशत  55 70 अन्तरषक्रर्ा   

राषिर् परपर्रका र्नर्र्मत रूपमा उपिधि हनुे 
साविजर्नक पथुतकािर् 

सङ्खख्र्ा 
0 3 अन्तरषक्रर्ा   

ईन्टरनेट उपिधि भएका षवद्यािर् सङ्खख्र्ा 25 68 अन्तरषक्रर्ा   

ईन्टरनेट उपिधि भएका सरकारी कार्ाििर्हरू प्रर्तशत 80 100 अन्तरषक्रर्ा   

षफ्र वाईफाई उपिधि भएका साविजर्नक थथिहरू सङ्खख्र्ा - 4 अन्तरषक्रर्ा   

ई-कक्षा सञ्चािन गने षवद्यािर्हरू सङ्खख्र्ा 1 25 अन्तरषक्रर्ा   

र्िस्जटि सूचना पाटी सङ्खख्र्ा 1 10 अन्तरषक्रर्ा   

कार्िक्रम तथा आर्ोजना 
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भाग २ –पररच्छेद तीन, खण्ि 6 को 6.5 मा उपिेख भए बमोस्जम हनुेछन ्। 
 

४.१ वातावरण तथा षवपद व्र्वथथापन 
प्रमखु नर्तजा  एकाई आिार वर्ि 

२०७६/७७ 
आ.व. २०८१/८२ 
को िक्ष्र् 

सूचनाको 
स्रोत 

स्जम्मेवार 
र्नकार् 

अनमुान तथा जोस्खम 

प्रभाव 

वनिे ओगटेको क्षेरफि प्रर्तशत 56 58 अन्तरषक्रर्ा - - 

हावामा प्रदूर्णको मारा षपषपएम   अन्तरषक्रर्ा   

असर 

जर्िबषुट तथा वन पैदावारको सदपुर्ोगबाट हनुे 
वाषर्िक आम्दानी 

रु हजारमा  
- 5000 अन्तरषक्रर्ा   

बकृ्षारोपणका कारण भकू्षर्मा हनुे कमी प्रर्तशत  - 50 अन्तरषक्रर्ा   

प्रर्तफि 
सामदुाषर्क वन हेक्टर   अन्तरषक्रर्ा   

नीजी वन हेक्टर   अन्तरषक्रर्ा   

वाषर्िक बकृ्षारोपण सङ्खख्र्ा - 5000 अन्तरषक्रर्ा   

व्र्वस्थथत फोहर षवसजिन सङ्खख्र्ा  10 अन्तरषक्रर्ा   

फोहरबाट जैषवक मि उत्पादन गने पररवार प्रर्तशत  30 अन्तरषक्रर्ा   

िवुाँमिु र्रिरुी प्रर्तशत 40 80 अन्तरषक्रर्ा   

कृषर्मा जिवार् ुअनकूुिन मि, षवउ र प्रषवर्िको 
प्रर्ोग 

प्रर्तशत 
20 50 अन्तरषक्रर्ा   

जोस्खमक्षेर पषहचान र नक्साङ्कन सङ्खख्र्ा 0 3 अन्तरषक्रर्ा   

प्रमखु नदी कटान थथिमा तटबन्द र्नमािण सङ्खख्र्ा 5 15 अन्तरषक्रर्ा   

प्रमखु नदी/खोिामा बािी सूचना प्रणािी थथापना सङ्खख्र्ा 0 5 अन्तरषक्रर्ा   
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थवरं्सेवक तार्िम सङ्खख्र्ा 0 500 अन्तरषक्रर्ा   

आपतकािीन उिारकािार्ग खिुा चौरको व्र्वथथा सङ्खख्र्ा 0 15 अन्तरषक्रर्ा   

आपतकािीन उिारकािार्ग हेर्िप्र्ािको व्र्वथथा सङ्खख्र्ा 0 10 अन्तरषक्रर्ा   

षवपद् पूवितर्ारी कार्ि र्ोजना सङ्खख्र्ा 0 1 अन्तरषक्रर्ा   

कार्िक्रम तथा आर्ोजना 
भाग २ –पररच्छेद चारको 1.5-2.5-3.5-4.5 मा उपिेख भए बमोस्जम हनुेछन ्। 

 
५.१ संथथागत षवकास 
प्रमखु नर्तजा  एकाई आिार वर्ि 

२०७६/७७ 
आ.व. २०८१/८२ 
को िक्ष्र् 

सूचनाको 
स्रोत 

स्जम्मेवार 
र्नकार् 

अनमुान तथा जोस्खम 

प्रभाव 

भ्रिाचार र्नर्न्रण प्रर्तशत - 100 - - - 

असर 

प्रर्तव्र्स्ि वाषर्िक बजेट रु हजारमा  -     

प्रर्तफि 
कमिचारीको पदपूर्ति प्रर्तशत 70 100 अन्तरषक्रर्ा   

गापा तथा विा कार्ाििर् भवन र्नमािण सङ्खख्र्ा 1 11 अन्तरषक्रर्ा   

गापािारा स्थवकृत र्नर्त तथा काननु सङ्खख्र्ा 25 50 अन्तरषक्रर्ा   

गापा तथा विा कार्ाििर् िगार्त सेवा प्रवाही 
कार्ाििर्मा नागररक बिापर र्नमािण 

सङ्खख्र्ा 
1 20 अन्तरषक्रर्ा   

औसत वाषर्िक बेरुज ु प्रर्तशत   अन्तरषक्रर्ा   

औसत वाषर्िक पुसँ्जगत खचि प्रर्तशत   अन्तरषक्रर्ा   

आन्तररक आर् रु िाखमा   अन्तरषक्रर्ा   

सामास्जक परीक्षण सङ्खख्र्ा 0 10 अन्तरषक्रर्ा   
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साविजर्नक सनुवुाइ सङ्खख्र्ा 1 40 अन्तरषक्रर्ा   

कार्ि प्रगर्त समीक्षा सङ्खख्र्ा 1 10 अन्तरषक्रर्ा   

मषहिा तथा षपछर्िएका वगिको आगामी अवसरहरूमा 
प्रर्तर्नर्ित्व 

प्रर्तशत 
20 33 अन्तरषक्रर्ा   

कमिचारी तथा जन प्रर्तर्नर्िको कार्िप्रगर्तको समीक्षा सङ्खख्र्ा 0 10 अन्तरषक्रर्ा   

कार्िक्रम तथा आर्ोजना 
भाग २ –पररच्छेद पाँच, छ र सातमा उपिेख भए बमोस्जम हनुेछन ्। 
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प्राषवर्िक सहर्ोग: ग्िोबि इम्प्र्ाक्ट्स प्रा. िी. बानेश्वर काठमाण्िौं 
 

 

 

षवज्ञ परामशिकताि 

प्रमखु सपिाहकार -   र्सन्ि ुजिेशा बिुाथोकी (अध्र्क्ष, ग्िोबि इम्प्र्ाक्ट्स प्रा. िी.) 

षवशरे् सपिाहकार –   िा. कृष्णराज पन्त (अथि तथा र्ोजनाषवद्) 

टोिीनतेा –    परुुर्ोत्तम खर्तविा (अध्र्र्न, अनसुन्िान तथा र्ोजनाषवद्) 

परामशिकताि –   चन्रप्रसाद भट्टराई (कार्िकारी अध्र्क्ष सेन्टर फर ररसचि इन टुररज्म 
(र्सआरटी) 

परामशिकताि –    िा. कमि गौतम (सह प्राध्र्ापक – थवाथ्र् स्शक्षा, र्र.षव. षकर्तिपरु) 

परामशिकताि –   पीताम्बर आचार्ि (उप प्राध्र्ापक- षवभागीर् प्रमखु, जनसंख्र्ा तथा थवाथ्र् 
स्शक्षा षवभाग केन्रीर् क्र्ाम्पस षकर्तिपरु) 

परामशिकताि –    प्रकाशचन्र पौिेि (पूवाििार तथा शहरी षवकास र्ोजनाषवद्) 

परामशिकताि –    केशवराज पाण्िेर् (व्र्वथथापक, ग्िोबि इम्प्र्ाक्ट्स प्रा. िी.) 

परामशिकताि –    अनन्तकुमार काकी (वातावरण, वन तथा स्जआइएसषवद्) 
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