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पररच्छेद एक: पररर्र् 

 

१.१ पषृ्ठभडूम 
नेपािको संषवधानको कार्ायन्वर्न, “समिृ नेपाि र सखुी नेपािी” को वतयमान सरकारको िक्ष्र् एवं सन ्

२०३० सम्ममा हाडसि गनुयपने ददगो षवकास िक्ष्र्हरू सम्बन्धी अन्तरायषिर् प्रडतबिता पूरा गनयकािाडग 
सावयर्डनक खर्यको प्रभावकारी व्र्वस्थापन हनु ुपदयछ । सावयर्डनक खर्यको प्रभावकारी व्र्वस्थापन गने और्ारको 
रूपमा रहेको मध्र्मकािीन खर्य संरर्नािे उपर्ुयक्त िक्ष्र्हरू पूरा गनय सहर्ोग परु्ायउँछ ।  

आवडधक र्ोर्नािे डिएका समषिगत षवर्षर् र िेिगत िक्ष्र् र उद्देश्र्हरू हाडसि गनय सावयर्डनक खर्य 
व्र्वस्थापनको महत्त्वपूणय भडूमका रहन्छ। षवडनर्ोर्न कुशिता, कार्ायन्वर्न दिता र षवत्तीर् सशुासन कार्म गरी  

सावयर्डनक स्रोतको प्रभावकारी व्र्वस्थापन गनय मध्र्मकािीन खर्य संरर्ना एउटा  महत्त्वपूणय और्ारको रूपमा रहेको 
छ। अन्तर सरकारी षवत्त  व्र्वस्थापन  ऐन, २०७४ िे संर्, प्रदेश र स्थानीर् तहिे सावयर्डनक आर्-व्र्र्को  षववरण 

प्रस्तत ुगदाय अडनवार्य रूपमा आगामी तीन वर्षयमा हनुे खर्यको प्रिेपण सषहतको मध्र्मकािीन खर्य संरर्ना तर्ुयमा 
गनुयपने व्र्वस्था गरेको छ। 

र्स ऐन अनसुार मध्र्मकािीन खर्य संरर्नामा प्रस्ताषवत र्ोर्नाको उद्देश्र् तथा सो र्ोर्नाकािाडग 
सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गनय वा खर्य छुट्याउन आवश्र्कताको पषु्ट्ट्याइँिाई समेषटन ुपने, प्रस्ताषवत र्ोर्ना कार्ायन्वर्न 
हनुे आडथयक वर्षय र त्र्सपडछका दईु आडथयक वर्षयमा प्राप्त हनुसक्ने प्रडतफि र उपिक्षधध समेत रानुपपुने व्र्वस्था 
छ। र्सका साथै र्ोर्ना िाग ुगनय आवश्र्क पने खर्यको षववरण र सो रकम कुन कुन स्रोतबाट के कडत 
व्र्होने र खर्य गररएको   रकमबाट प्राप्त हनु सक्ने प्रडतफि र उपिक्षधधको प्रिेपण गररएको हनुपुने प्रावधान 
छ। र्सै प्रावधानिाई ध्र्ानमा राखी र्ो मध्र्मकािीन खर्य संरर्ना तर्ुयमा गररएको छ । 

र्ो खर्य संरर्ना तर्ुयमा गदाय कार्यिम तथा आर्ोर्नाको प्राथडमकीकरण गने आधारहरू पररमार्यन गरी 
वस्तगुत रूपमा र्ौधौं र्ोर्ना तथा ददगो षवकास िक्ष्र्हरू हाडसि गने ददशामा कार्यिम/आर्ोर्ना उन्मखु छ, 
छैन भने्न मखु्र् आधारमा प्राथडमकीकरणको डनक्षित मापदण्ि बनाइएको छ । समग्र षवकासका षवर्षर् िेिहरूिाई 
५ िेिमा षवभार्न गरी मापदण्िहरूमा सबै िेििे परु् र्ाउन ुपने ६ वटा सामान्र् आधारहरू र षवर्षर्िेि अनसुार 
दईु वटा िेिगत आधार तर् गररएका छन।् साथै, र्स खर्य संरर्नामा पषहिो वर्षय वा आडथयक वर्षय २०७५/७६ 
को हकमा डबडनर्ोक्षर्त बरे्ट अनरुूप र त्र्सपडछका बाँकी दईु आडथयक वर्षयको हकमा आर्ोर्ना कार्ायन्वर्नको 
क्षस्थडत, उपिधध साधन स्रोत र खर्य गने िमतािाई आधार मानी रकम अनमुान गररएको छ । र्सैगरी षवडभन्न 
िेिमा आगामी तीन वर्षयडभि गररएको िगानीबाट प्राप्त हनुे िक्षित प्रडतफि तथा नडतर्ा सूर्कहरू प्रस्ततु 
गररएको छ । 

आवडधक र्ोर्ना र वाषर्षयक बरे्टबीर् तादात्म्र्ता ल्र्ाउन बडिगाि गाउँपाडिकाको मध्र्मकािीन खर्य 
संरर्नािे महत्त्वपूणय और्ारका रूपमा सहार्ता गदयछ। सो बमोक्षर्म र्स खर्य संरर्नामा आगामी पषहिो वर्षयको 
आडथयक बरे्टको अनमुान तथा पडछल्िो दईु वर्षयको बरे्ट प्रिेपण गररएकोछ ।  
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1.2 अवधारणा तथा उद्दशे्र् 
अवधारणा  

मध्र्मकािीन खर्य संरर्ना सावयर्डनक षवत्त व्र्वस्थापनको महत्त्वपूणय और्ार हो । र्ो खर्य संरर्ना 
बरे्ट तर्ुयमा गदाय परम्परागत र अल्पकािीन सोर्बाट हनुसक्ने कमर्ोरीिाई डनवारण गने सावयर्डनक षवत्त 
व्र्वस्थापन सम्बन्धी अवधारणा हो ।उपिधध सीडमत स्रोत साधनिाई षवकासका षवडभन्न िेिमा बाँिफाँि गने 
डि-वर्षीर् र्षिर् र्ोर्नाका रूपमा मध्र्मकािीन खर्य संरर्नाको आवश्र्कता हनु्छ ।तसथय र्ो डनददयि िक्ष्र् 
प्राडप्तकािाडग आवडधक र्ोर्ना र वाषर्षयक बरे्टबीर् तादात्म्र्ता ल्र्ाउन बडिगाि गाउँपाडिकाको मध्र्मकािीन खर्य 
संरर्नािे सेतकुो काम गनेछ ।सीडमत आडथयक स्रोत तथा असीडमत षवकासका आवश्र्कताबीर् समन्वर् 
गरीप्राथडमकताका आधारमा स्रोत षवडनर्ोर्न गनय मध्र्मकािीन खर्य संरर्नाको पररकल्पना गररएको हो ।र्सिे 
सरकारसँग उपिधध साधन स्रोतको आकँिन गने र त्र्सिाई र्ोर्नाको प्राथडमकताको िेिमा तीन वर्षयकोिाडग 
बाँिफाँि गदयछ ।नीडतगत पररवतयन एवं खर्यको पनुषवयतरणिाई डनदेक्षशत गने स्रोत र्ोर्नाको मध्र्मकािीन दृषि 
र षवडभन्न तहमा स्रोतको अनमुान र्ोग्र्ता बढाउन ेसंर्न्िका रूपमा र्ो महत्त्वपूणय हनु्छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

उद्दशे्र् 

१. बडिगाि गाउँपाडिकाको षवकास र्ोर्नाको प्राथडमकताका िेिमा िगानीको सडुनक्षितता प्रदान 
गनय साधन स्रोतको षवडनर्ोर्न प्रषिर्ाको पनुसंरर्ना गरी प्राथडमकताप्राप्त षवर्षर्गत िेिमा 
बरे्टको बाँिफाँट गनुय । 

२. सावयर्डनक खर्य प्रणािीमा षवत्त अनशुासन कार्म गरी समषिगत आडथयक स्थाषर्त्व प्राप्त 
गनयकािाडग सरकारिाई प्राप्त हनुे मध्र्म अवडधको आन्तररक र वाह्य स्रोतको वास्तषवक 
अनमुान गरी बरे्ट खाका तर्ुयमा गनुय । 

३. सावयर्डनक खर्यिाई बढी प्रभावकारी र कुशि बनाई िक्षित प्रडतफि सडुनक्षित गने । 

समषिगत आडथयक  

 

 

 

खाका र िक्ष्र् 
डनधायरण (Resource 

Envelope) 

 

 

वाषर्षयक बरे्ट र 
आवडधक र्ोर्नाका 
बीर्मा तादात्म्र्ता 

आर्ोर्ना/कार्यिम  

 

 

 

प्राथडमकीकरणका 
आधारमा उपिधध 
स्रोत र मागबीर् 

सन्तिुन 

मध्र्मकािीन 
षवत्तीर् खाका 

(MTFF) 

मध्र्मकािीन  
नडतर्ा खाका 

(MTRF) 

मध्र्मकािीन 

बरे्ट खाका 
(MTBF) 
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1.3 संस्थागत व्र्वस्था 
नेपाि सरकारिे आडथयक वर्षय २०७६/७७ देक्षख २०८०/८१ सम्मकोिाडग राषिर् आकांिा “समिृ 

नपेाि, सखुी नपेािी” षविम सम्वत ् २१०० का  सूर्क सषहतको पन्रौं  पञ्च वर्षीर् र्ोर्ना तर्ार गरेको छ। गण्िकी 
प्रदेश सरकारिे प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीर् र्ोर्नाको आधार–पि संर्ीर् िोकताक्षन्िक गणतन्िात्मक संषवधानको 
ममय र भावना, नेपाि सरकारिे तर् गरेका दीर्यकािीन िक्ष्र्, अन्तरायषिर् स्तरमा र्नाएका प्रडतबिता, ददगो षवकास 
िक्ष्र्, नेपाि पि भएका अन्र् अन्तरायषिर् सक्षन्ध सम्झौता, प्रदेशका नागररकका षवकासको र्ाहना, डनवायक्षर्त 
र्नप्रडतडनडध, षवज्ञ तथा षवडभन्न सरोकारवािािे ददएका सझुाव र प्रदेश सरकारिे सरुुवाती वर्षयमा र्ोर्षणा गरेका 
रुपान्तरणकारी नीडत तथा कार्यिमिाई आधार मानेर तर्ार गरेको छ ।  

उक्त आधारपिमा गण्िकी प्रदेशको समग्र षवकासकोिाडग अल्पकािीन िक्ष्र् षविम सम्वत ्
२०७६/०७७ देक्षख २०८०/०८१, मध्र्मकािीन िक्ष्र् षव.सं. २०७६/७७ देक्षख २०८७ र दीर्यकािीन 
िक्ष्र् २०७६/०७७ देक्षख २१०० सम्मकािाडग समषृि र सखुका मखु्र् सूर्कहरू डनधायरण गररएका छन ्।  

षवकासका पररसूर्कहरूमा पथृक तथ्र्ाङ्कहरूको षवश्लरे्षण, तदअनरुूप आवडधक र्ोर्नाहरूमा बडिगाि 
गाउँपाडिकाको प्रिेपण, र्ोर्नाहरूको तर्ुयमा, आवडधक अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन प्रडतवेदनहरूको अभाविे षवगतमा 
भएका उपिक्षधध तथा कमी कमर्ोरीहरूिाई केिाउन डनकै कदिन भएको छ । राषिर् रूपमा आवडधक 
र्ोर्नाको एउटै नीडतगत आधार हनु ेभएकोिे पडन बडिगाि गाउँपाडिकाको आडथयक, सामाक्षर्क, गररवी, पूवायधारको 
षवक्षशिता अनरुूपको नीडत र सो अनसुारका कार्य र्ोर्ना षवगतमा बन्न सकेनन ्। र्सको प्रथम प्राथडमकताको 
रूपमा छररएर रहेका तथ्र्ाङ्कको सङ्किन तिुनात्मक षवश्लशेण, सोही अनसुार राषिर् नीडत र आवडधक 
र्ोर्नासँग तािमेि हनुेगरी बडिगाि गाउँपाडिकाको षवकास नीडतका आधारहरूको तर् गनुय रहेको छ । 

सानो र डबकट भगूोि, सोडभि छररएर रहेका बस्तीहरू, कृषर्षमा आधाररत परम्परागत र्ीषवकोपार्यन पिडत, 

बाषहरी दडुनर्ासँग उत्पादकको सम्पकय को अभाव, अक्षशिा, बेरोर्गारी, गररबी, खाद्यान्न अभाव र सामाक्षर्क 
कुरीडतहरूको कारणिे बडिगाि गाउँपाडिका षपछडिएको िेिको रूपमा पररक्षर्त छ ।तत्कािकोिाडग र्स 
िेिको कुि गाहयस्थ उत्पादन गणना गनय कदिन भए पडन नेपािको कुि गाहयस्थ उत्पादनमा र्स िेिको 
र्ोगदान डनकै कम रहेको सक्षर्िै आकँिन गनय सषकन्छ । मौसममा आधाररत कृषर्ष उत्पादन, पर्यटन, ऊर्ाय र 
डबप्ररे्षण र्स गाउँपाडिकाको समग्र अथयतन्िको मखु्र् आर्ाम हनु ्। 

नेपािमा सावयर्डनक खर्यको प्रभावकारी व्र्वस्थापनमा धेरै समस्र्ाहरू षवद्यमान डथए । खासगरी 
आवडधक र्ोर्ना र वाषर्षयक कार्यिम बीर्मा तादाम्र्ता नरहने, कुनै आर्ोर्नामा आवश्र्क बरे्ट नछुट्याइन,ु 

कुनै आर्ोर्नामा आवश्र्कताभन्दा बढी बरे्ट छुट्याइन,ु ददगो नहनुे खक्षर्यिो आर्ोर्नामा पडन डनरन्तर रूपमा 
बरे्ट षवडनर्ोर्न हनु,ु बरे्टको सडुनक्षितता नहनु ुर कार्ायन्वर्न िमता भन्दा बढी आर्ोर्नाहरू सञ्चािनमा रहन ु
र्स्ता प्रमखु समस्र्ाहरू हनु । सावयर्डनक खर्यमा देक्षखएका र्ी समस्र्ाहरूिाई सम्बोधन गनय सावयर्डनक खर्य 
पनुराविोकन आर्ोग २०५७ िे मध्र्मकािीन खर्य संरर्नाको तर्ुयमा र कार्ायन्वर्नको डसफाररश गरेको 
डथर्ो। र्सिाई ध्र्ानमा राखी दशौं र्ोर्ना (२०५९–६५) सँगसँगै मध्र्मकािीन खर्य संरर्ना र्ोर्नासगँ 
तािमेि हनुेगरी तर्ुयमा तथा कार्ायन्वर्न गनय थाडिएको डथर्ो । नेपािमा पषहिो पल्ट आडथयक वर्षय २०५९/६० 



बडिगाि गाउँपाडिकाको प्रथम डि-वर्षीर् मध्र्मकािीन खर्य संरर्ना २०७७/78-79/80 

7 
"कृषर्ष तथा पशपुािन र पूवायधारको षवकास – बडिगािको प्रगडत एवम ्समषृिको डनकास" 

देक्षख र्स्तो खर्य संरर्नाको शरुुआत भएको डथर्ो । शरुुमा क्षशिा, स्वास्थ्र्, कृषर्ष, डसंर्ाइ, षवद्यतु, सिक र र्िस्रोत 
र्स्ता मखु्र् िेिमा र्सको शरुुआत गररएको डथर्ो । र्सिे आवडधक र्ोर्ना र वाषर्षयक बरे्ट बीर् तादाम्र्ता 
कार्म गने, षवकास आर्ोर्ना/कार्यिमहरूिाई प्राथडमकीकरण गने, आवडधक र्ोर्नािे डिएका उद्दशे्र् र 
िक्ष्र्हरू पूरा गनेगरी स्रोत साधनको सदपुर्ोग गने तथा पषहिो प्राथडमकतामा परेका पररर्ोर्नाहरूमा स्रोतको 
सडुनक्षितता गने उद्देश्र् डिएको डथर्ो र र्सबाट षवत्त अनशुासन र आडथयक स्थाषर्त्वको अपेिा गररएको डथर्ो।  

शरुुका ५–६ वर्षयसम्म र्स खर्य संरर्ना तर्ुयमा कार्यिाई संस्थागत गनय प्रर्ास गररएको र त्र्सको 
फिस्वरूप र्सका उद्देश्र्हरू खासगरी षवत्त अनशुासन र खर्यको रणनीडतक रूपमा षवडनर्ोर्न कार्यमा सहर्ोग 
परु्ायएको डथर्ो । तर, र्स खर्य संरर्ना तर्ुयमा गनय काननुी वाध्र्ता नरहेको आदद कारणिे त्र्स पडछका केही 
वर्षयहरूमा र्सको तर्ुयमािाई डनरन्तरता भएन । तर हाि अन्तर सरकारी षवत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ िे 
कानूनी रूपमा र्सिाई अडनवार्य गरेपडछ र्सै खर्य संरर्नािाई संस्थागत गदै सबै प्रदेश सरकार तथा स्थानीर् 
तहिे डनमायणको पहि गरे सँगै बडिगाि गाउँपाडिकािे पडन स्थानीर् तहको र्ोर्ना तर्ुयमा ददग्दशयन २०७५ 
का आधारमा आवडधक र्ोर्ना तथा मध्र्मकािीन खर्य संरर्ना तर्ार गरेकोछ ।  

1.4 तर्ुयमा प्रषिर्ा 
क. डनदेशक सडमडत गिन: 

स्थानीर् तहको र्ोर्ना तर्ुयमा ददग्दशयन २०७५ का आधारमा मध्र्मकािीन खर्य संरर्ना तर्ार गनय डनम्न 
अनसुारको डनदेशक सडमडत गिन गररर्ो । 

१. संर्ोर्क – श्री मेहर डसं पाइर्ा (अध्र्ि) 
२. सदस्र् … श्री अम्मरबहादरु श्रीस (उपाध्र्ि) 
३. सदस्र् … श्री बोमबहादरु थापा (कार्यपाडिका सदस्र्) 

४. सदस्र् … श्री डि षप शेरर्न (कार्यपाडिका सदस्र्) 

५. सदस्र् … श्री खड्कबहादरु पनु (कार्यपाडिका सदस्र्) 

६. सदस्र् … श्री प्रमे गिामी (कार्यपाडिका सदस्र्) 

७. सदस्र् … श्री अर्ुयनप्रसाद खरेि (कार्यपाडिका सदस्र्) 

८. सदस्र् … श्री मौसमकार्ी ििेी (कार्यपाडिका सदस्र्) 

९. सदस्र् … श्री कृष्ट्ण गरुुङ्ग (कार्यपाडिका सदस्र्) 

१०. सदस्र् … श्री र्मबहादरु श्रीस (कार्यपाडिका सदस्र्) 

११. सदस्र् … श्री कृष्ट्णबहादरु खिी (कार्यपाडिका सदस्र्) 

१२. सदस्र् … श्री वीरेन्रकुमार बढुा (कार्यपाडिका सदस्र्) 

१३. सदस्र् … श्री कषवरार् सनुार (कार्यपाडिका सदस्र्) 

१४. सदस्र् … श्री केदार नेपािी (कार्यपाडिका सदस्र्) 

१५. सदस्र् सक्षर्व … श्री बािाकृष्ट्ण सवेुदी (प्रमखु प्रशासकीर् अडधकृत) 
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ख. स्थानीर् बरे्ट तथा स्रोत अनमुान सडमडत गिन: 
स्थानीर् तहको र्ोर्ना तर्ुयमा ददग्दशयन २०७५ का आधारमा मध्र्मकािीन खर्य संरर्ना तर्ार गनय डनम्न 

अनसुारको स्थानीर् बरे्ट तथा स्रोत अनमुान सडमडत गिन गररर्ो । 

१. संर्ोर्क – श्री मेहरडसं पाइर्ा (अध्र्ि) 
२. सदस्र् … श्री अम्मरबहादरु श्रीस (उपाध्र्ि) 
३. सदस्र् … श्री  बोमबहादरु थापा (संर्ोर्क आडथयक डबकास सडमडत - कार्यपाडिका सदस्र्) 

४. सदस्र् … श्री  अर्ुयनप्रसाद खरेि (संर्ोर्क पबुायधार डबकास सडमडत - कार्यपाडिका सदस्र्) 

५. सदस्र् … श्री  खड्कबहादरु पनु (संर्ोर्क सामाक्षर्क डबकास सडमडत - कार्यपाडिका सदस्र्) 

६. सदस्र् … श्री  केशमार्ा छन्त्र्ाि (संर्ोर्क सशुासन तथा संस्थगत डबकास सडमडत - कार्यपाडिका 
सदस्र्) 

७. सदस्र् सक्षर्व … श्री बािाकृष्ट्ण सवेुदी (प्रमखु प्रशासकीर् अडधकृत) 
८. आमक्षन्ित सदस्र् … िा. कृष्ट्णरार् पन्त (षवज्ञ परामशयदाता) 

९. आमक्षन्ित सदस्र् … श्री परुुर्षोत्तम खडतविा (षवज्ञ परामशयदाता) 
ग. मध्र्मकािीन खर्य संरर्ना सम्बक्षन्ध षवर्षर्गत ििे सडमडत गिन: 

स्थानीर् तहको र्ोर्ना तर्ुयमा ददग्दशयन २०७५ का आधारमा मध्र्मकािीन खर्य संरर्ना तर्ार गनय डनम्न 
अनसुारको मध्र्मकािीन खर्य संरर्ना सम्बक्षन्ध षवर्षर्गत िेि सडमडत गिन गररर्ो । 

आडथयक षवकास ििे सडमडत 

१. संर्ोर्क – श्री बोमबहादरु थापा  

२. सदस्र् … श्री मौसमकार्ी ििेी  

३. सदस्र् … श्री षहमाकुमारी खराि 

४. सदस्र् सक्षर्व … श्री बसन्त गौतम  

५. आमक्षन्ित सदस्र् … श्री परुुर्षोत्तम खडतविा (षवज्ञ परामशयदाता) 
सामाक्षर्क षवकास ििे सडमडत 

१. संर्ोर्क – श्री खड्कबहादरु पनु  

२. सदस्र् … श्री र्मबहादरु श्रीस थापा  

३. सदस्र् … श्री कृष्ट्ण गरुुङ  

४. सदस्र् सक्षर्व … श्री प्रकाशबहादरु िेिी   

५. आमक्षन्ित सदस्र् … श्री पीताम्बर आर्ार्य (षवज्ञ परामशयदाता) 

पूवायधार षवकास ििे सडमडत 

१. संर्ोर्क – श्री अर्ुयनप्रसाद खरेि  

२. सदस्र् … श्री प्रमे गिामी  
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३. सदस्र् … श्री सोमन्ता सिामी  

४. सदस्र् सक्षर्व … श्री प्रषवन गौतम  

५. आमक्षन्ित सदस्र् … श्री केशवरार् पाण्िेर् (षवज्ञ परामशयदाता) 
र्. मध्र्मकािीन खर्य संरर्ना प्राषवडधक सडमडत गिन: 

स्थानीर् तहको र्ोर्ना तर्ुयमा ददग्दशयन २०७५ का आधारमा मध्र्मकािीन खर्य संरर्ना तर्ार गनय डनम्न 
अनसुारको मध्र्मकािीन खर्य संरर्ना प्राषवडधक सडमडत गिन गररर्ो । 

१. संर्ोर्क – श्री बािकृष्ट्ण सवेुदी (प्रमखु प्रशासकीर् अडधकृत) 
२. सदस्र् … श्री थमन रेस्मी (प्रमखु भण्िारण शाखा तथा सरु्ना अडधकारी) 
३. सदस्र् … श्री डिल्िीप्रसाद शमाय (प्रमखु िेखा शाखा) 
४. सदस्र् … श्री प्रकाशबहादरु िेिी (प्रमखु अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन शाखा) 

५. सदस्र् … श्री  बसन्त गौतम (क्षशिा शाखा) 

६. सदस्र् … श्री  डनरन्र्न र्ादव (स्वास्थ्र् शाखा) 
७. सदस्र् सक्षर्व … श्री प्रकाश पौिेि (अडधकृत र्ोर्ना तथा बरे्ट शाखा) 
८. आमक्षन्ित सदस्र् … िा. कृष्ट्णरार् पन्त (षवज्ञ परामशयदाता) 

९. आमक्षन्ित सदस्र् … श्री परुुर्षोत्तम खडतविा (षवज्ञ परामशयदाता) 
१०. आमक्षन्ित सदस्र् … श्री पीताम्बर आर्ार्य (षवज्ञ परामशयदाता) 

११. आमक्षन्ित सदस्र् … श्री केशवरार् पाण्िेर् (षवज्ञ परामशयदाता) 
ङ. डि–वर्षीर् खर्य प्रिपेणसषहत कुि बरे्टको आकार तर्ारी :  

गत आडथयक वर्षयको र्थाथय क्षस्थडत, र्ाि ुआडथयक वर्षयको प्रिेषपत अवस्था र मध्र्मकािीन खर्य संरर्नाको 
आधारमा कार्यपाडिकामा नीडतगत छिफि गरी आगामी आडथयक वर्षयको बरे्ट प्रिेपणको प्रारक्षम्भक प्रडतवेदन 
तर्ार गररर्ो । सम्बक्षन्धत शाखाहरूिे मध्र्मकािीन खर्य संरर्ना प्राषवडधक कार्यदिको संिग्नतामा कार्यगत 
रूपमा स्थानीर् बरे्ट तथा स्रोत सडमडतद्वारा समग्रमा पनुराविोकन गरी अवधारणापि तर्ार गररर्ो । स्रोत 
सडमडतिे पाडिकाको समषिगत अथयतन्िको वतयमान क्षस्थडत, र्ाि ुआवडधक र्ोर्ना, मध्र्मकािीन खर्य संरर्ना, 
कुि गाहयस्थ्र् उत्पादनको प्रिेपण, षवत्तीर् क्षस्थडत, शोधनान्तर क्षस्थडत, व्र्ापार क्षस्थडत, बाह एवम ्आन्तररक षवत्तीर् 
साधनको सम्भावना, करको िर्कता, रार्स्व प्रिेपण तथा कार्यगत नीडत र प्राथडमकताको आधारमा आगामी 
आडथयक वर्षयको कुि बरे्टको आकार र सीमा डनधायरण गररर्ो । 

र्. बरे्ट सीमा र मागयदशयन पिाउन े:  

स्रोत सडमडतिे तर्ार गरेको बरे्टको सीमाडभि िेिगत रूपमा र्ाि,ु पुरँ्ीगत र षवत्तीर् व्र्वस्थासषहतको 
बरे्टको सीमा र मागयदशयन तर्ार गरी सम्बक्षन्धत षवर्षर् िेि सडमडतहरू तथा शाखाहरूमा पिाइएको मा 
आर्ोर्नाहरूमा मागयदशयन सषहत बरे्टको सीमा तथा आर्ोर्नाहरूको आवश्र्क संशोधन सषहत मध्र्मकािीन 
खर्य संरर्ना प्राषवडधक सडमडतमा पिाइर्ो । 
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छ. आर्ोर्ना छनौट तथा प्राथडमकीकरण : 
प्राथडमकताको रूपमा छररएर रहेका तथ्र्ाङ्कको सङ्किन तिुनात्मक षवश्लशेण, सोही अनसुार राषिर् 

नीडत र आवडधक र्ोर्नासँग तािमेि हनुेगरी बडिगाि गाउँपाडिकाको षवकास नीडतका आधारहरूमा सबै षवर्षर् 
िेिगत सडमडतहरूमा छिफि गरी आर्ोर्नाहरूको छनौट तथा प्राथडमकीकरण गररर्ो । 

र्. डि–वर्षीर् खर्य प्रिेपणसषहत कार्यिम तथा बरे्ट तर्ार गरी गाउँसभामा पेश गने :  

षवर्षर् िेि सडमडतहरू तथा शाखाहरूिे तर्ार गरी पिाएको सीमा र मागयदशयनडभि रही मध्र्मकािीन 
खर्य संरर्ना प्राषवडधक सडमडतिे डि-वर्षीर् खर्य प्रिेपण सषहतको बरे्ट तर्ार गरी डनदेशक सडमडतमा पिाइर्ो 
। उपरोक्तानसुार प्राप्त भएको बरे्टको आधारमा आफ्नो समेत बरे्ट तर्ार गरी डनदेशक सडमडतिे ददएको 
सझुावका आधारमा सूिमा प्रषवषि गरी सम्बक्षन्धत षवर्षर् ििे सडमडतहरू तथा शाखाहरूमा पिाइर्ो । सम्बक्षन्धत 
षवर्षर् िेि सडमडतहरू तथा शाखाहरूिे र्सरी प्रषवषि गरी प्राप्त हनु आएको आफ्नो बरे्ट समेत तर्ार गरी 
सूिमा प्रषवषि गने र आफ्नो एवम ्अन्तगयतका आर्ोर्ना/डनकार्हरूको बरे्ट उपर छिफि गरी अक्षन्तम टुगों 
िगाई मध्र्मकािीन खर्य संरर्ना प्राषवडधक सडमडतमा पिाइर्ो । 

झ. डि–वर्षीर् खर्य प्रिेपणसषहत कार्यिम तथा बरे्ट उपर षवर्षर्गत सडमडतमा छिफि :  

सम्बक्षन्धत षवर्षर् िेि सडमडतहरू तथा शाखाहरूबाट तर्ार गरी पिाएको बरे्ट अनमुान र्ाि ुखर्य, 
पुरँ्ीगत खर्य एवं षवत्तीर् व्र्वस्थापनसषहतको कार्यगत र डनकार्गत रूपमा छिफि मध्र्मकािीन खर्य संरर्ना 
प्राषवडधक सडमडतमामा गररर्ो । र्समा डनदेशक सडमडतको पडन सहभाडगता रहेको डथर्ो । डनकार्गत रूपमा 
बरे्टको छिफि टुषङ्गएपडछ मध्र्मकािीन खर्य संरर्ना प्राषवडधक सडमडतिे बरे्टको मस्र्ौदा तर्ार गरी 
आवश्र्कता अनसुार सम्बक्षन्धत षवर्षर् िेि सडमडतहरू तथा शाखाहरू समेतको परामशयमा बरे्टको अक्षन्तम 
मस्र्ौदा तर्ार गररर्ो । 

ञ. गाउँसभामा मध्र्मकािीन खर्य संरर्ना प्रस्ततु गने :  

रार्स्वको प्रिेपण, षवडभन्न िेिबाट प्राप्त हनुे अनदुान एवम ्ऋण सहार्ता, आन्तररक ऋणको प्रिेपणसषहत 
बरे्टको उद्देश्र्, नीडत, प्राथडमकता, दीर्यकािीन सोर् एवम ्र्ोर्नािे डनधायररत गरेको आगामी वर्षय सञ्चािन गररन े
कार्यिमहरूिाई समेत समेटी आगामी गाउँसभामा पेश गरी मध्र्मकािीन खर्य संरर्ना गाउँसभाबाट स्वीकृत 
गररनेछ।  
  



बडिगाि गाउँपाडिकाको प्रथम डि-वर्षीर् मध्र्मकािीन खर्य संरर्ना २०७७/78-79/80 

11 
"कृषर्ष तथा पशपुािन र पूवायधारको षवकास – बडिगािको प्रगडत एवम ्समषृिको डनकास" 

पररच्छेद दईु: बडिगाि गाउँपाडिकाको मध्र्मकािीन खर्य संरर्ना 
2.1 पषृ्ठभडूम 

नेपािी समार्मा आएको पररवतयन तथा राज्र्िे डिएको संरर्नागत पररवतयनको नीडत अनसुार स्थानीर् 
सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ िाग ुभएको छ । षवकासका सम्भावनाहरू तथा स्थानीर् बाडसन्दाहरूको आधारभतू 
मागको आधारमा गाउँपाडिका स्तरमा आवडधक र्ोर्नाको सरुूवात भए अनसुार बडिगाि गाउँपाडिकाको 
आवडधक र्ोर्ना तर्ुयमा गने र्ो प्रथम प्रर्ास हो । र्ोर्ना डनमायण गदाय सवयप्रथम दीर्यकािीन, मध्र्मकािीन, 

आवडधक र वाषर्षयक गरेर अगाडि बढन ुपने अवस्थाको र्ानकारी भएर पडन षवडभन्न कारणिे सबै र्रण पूरा गनय 
सषकएन । समर् र आडथयक कारणिे दीर्यकािीन िक्ष्र् माि डनधायरण गरेर अगाडि बढने काम भएको छ । 
र्न आन्दोिन २०६२/०६३ िे ल्र्ाएको पररवतयनका मूि ममय र भावना तथा नेपािको संषवधानको भावनाको 
आधारमा गाउँपाडिकाको षवकासको गडतिाई तीब्रता ददनकािाडग आवश्र्क आवडधक गाउँपाडिकाको र्ोर्ना 
तर्ार गदाय मूितः देशको राषिर् िक्ष्र्िाई ध्र्ानमा राखी गाउँपाडिकाका प्रमखु समस्र्ाहरू, षवडभन्न ििेहरूको 
उपिक्षधध, संर्ीर् तथा प्रदेश सरकारबाट गाउँपाडिकाको षवकासकोिाडग प्राप्त अनदुान तथा गाउँपाडिकाको 
आन्तररक स्रोत साधनहरूको अडधकतम मािामा पररर्ािन गरी गाउँपाडिकाका कार्यिमहरूिाई िडमक रूपमा 
अगाडि बढाउँदै िैर्ान ेउद्देश्र्का साथ आवडधक र्ोर्ना तर्ुयमाको प्रर्ास भएको छ । आवडधक र्ोर्ना तर्ुयमा 
गदाय र्स गाउँपाडिकािे हािसम्ममा गरेका महत्त्वपूणय प्रर्ास तथा उपिक्षधधहरूको सूक्ष्म रूपमा षवश्लरे्षण तथा 
सम्भावना र र्नुौतीहरूको पडन षवश्लरे्षण गररएको छ । 

2.2 गाउँपाडिकाको दीर्यकािीन सोर्, िक्ष्र्, उद्दशे्र् 

दीर्यकािीन सोर् 

"कृषर्ष तथा पशपुािन र पूवायधारको षवकास–बडिगािको प्रगडत एवम ्समषृिको डनकास" 

िक्ष्र् 

गाउँपाडिकाको षवकासकोिाडग प्राप्त अनदुान तथा आन्तररक स्रोत साधनहरूको अडधकतम मािामा 
पररर्ािन गरी समिृ बडिगाि डनमायणको आधार तर्ार गने । 

उद्दशे्र्हरू 

1. उत्पादनशीि ििेको उच्र्तम पररर्ािन गरी गणुस्तरीर् उत्पादन र उत्पादकत्वमा बषृि गदै आडथयक 
तथा सामाक्षर्क षवकासको आधार तर्ार गनुय । 

2. गणुस्तरीर् क्षशिा, स्वास्थ्र् तथा खानेपानी र्स्ता आधारभतू सेवाको सवयसिुभ पहुँर्को सडुनक्षितता गनुय। 

3. स्थानीर् आवश्र्कताका पषहर्ान गरी पूवायधार षवकासिाई प्राथडमकता ददन ु। 

4. वातावरण तथा रै्षवक षवषवधताको संरिण गदै षवपद् व्र्वस्थापन र र्िवार् ुपररवतयनका असरहरूको 
न्रू्नीकरण गनुय । 

5. सामाक्षर्क न्र्ार् तथा सशुासन स्थाषपत गरी समषृि हाडसि गनुय । 
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2.3 अपेक्षित पररमाणात्मक उपिक्षधध 

ताडिका 1: अपेक्षित पररमाणात्मक उपिक्षधध 
सूर्क (आ.व. २०७६/७७ को  
क्षस्थर मूल्र्मा) 

एकाई आधार वर्षय आ.व. 
२०७६/७७ को 
अवस्था 

आ.व. 
२०७7/७8 
को अनमुान 

आ.व. 
२०७8/७9 
को प्रिेपण 

आ.व. 
२०७9/80 
को प्रिेपण 

मानव षवकास सूर्काङ्क  सूर्काङ्क 0.478 0.48 0.49. 0.50 
आडथयक बषृि  प्रडतशत 6.3 5.4 8.0 9.0 
वाषर्षयक प्रडत व्र्क्षक्त आर्  रु. 38000 38500 45000 50000 
आडथयक कृर्ाकिापमा सकृर् 
र्नसङ्खख्र्ा 

प्रडतशत 50.58 52 55 60 

बहआुर्ाडमक गररबी प्रडतशत 33.11 32 26 20 
आफ्नो उत्र्ादनिे बाहै्र मषहना खान 
पगु्ने पररवार 

प्रडतशत 7 10 15 20 

सािरता प्रडतशत 85 87 89 91 
षवद्यािर्मा खदु भनाय दर प्रडतशत 95 96 97 98 
औसत आर् ु वर्षय 68 69 70 71 
कािोपिे सिक षक.डम. 15 20 25 30 
ग्राभेि सिक षक.डम 15 30 45 60 
सिक ट्रर्ाक खोल्ने षक.डम. - 20 25 30 
वेरोर्गारी प्रडतशत 25 22 20 18 
षवद्यतु सेवा प्राप्त र्रधरुी प्रडतशत 95 97 99 100 
खानेपानी सेवा प्राप्त र्रधरुी प्रडतशत 80 82 88 90 

2.4 महत्त्वपूणय उपिक्षधध सूर्कहरू: 

 बडिगािका सबै प्रमखु बस्तीहरूमा बाहै्र मषहना सिक र्ाि ुहनु े। 

 एक पररवार एक टनिे । 

 छुवाछुत तथा षवभेदमकु्त पाडिका । 

 हरेक पररवारिाई र्रमै सफा खानेपानीको उपिधधता । 

 पूणय सािर पाडिका । 

 बािश्रममकु्त तथा बािमैिी पाडिका । 

 पूणय सरसफाइर्कु्त पाडिका । 

 िाग ुपदाथय सेवनमकु्त पाडिका । 

 शत प्रडतशत षवद्याथी षवद्यािर् भनाय हनु े। 

 िैषङ्गक समानता तथा समावेशीकरण सडुनक्षितता भएको पाडिका । 

 सम्पूणय र्रमा षवद्यतु उपिधध भएको पाडिका ।    
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2.5 डि-वर्षीर् बरे्ट षवडनर्ोर्न तथा प्रिेपण (प्रर्डित मूल्र्मा)  

(रु. िाखमा) 
 

ि.सं. षववरण आ.व. 
२०७५/७६ 
को र्थाथय 

आधार वर्षय 
२०७६/७७ 
को संशोडधत 
अनमुान 

मध्र्मकािीन बरे्ट अनमुान तथा प्रिेपण 

२०७7/७8 
को अनमुान 

२०७8/७9 
को प्रिेपण 

२०79/80 
को प्रिेपण 

तीन वर्षयको 
कुि 

१ बरे्ट अनमुान       

1.1 र्ाि ुखर्य ३९० ६६५ 875 10५० १२५० 3175 

1.2 पूरँ्ीगत खर्य १४१७ २०४१ 1575 ४००० ७००० १2750 

1.3 सशतय तफय  
खर्य  

1967 2105 2852 3500 5000 11320 

1.4 सामाक्षर्क 
सरुिा खर्य 

504 800 800    

 कुि 3774 4811 5302 8550 13250 27245 

2 स्रोत अनमुान       

2.1 नगद मौज्दात 389 438 150 200 250 600 

2.2 आन्तररक 
रार्स्व 

69 97 125 150 175 450 

2.3 संर्ीर् 
सरकारबाट 
प्राप्त षवत्तीर् 
समानीकरण 
अनदुान 

1011 1104 1104 1200 1300 3604 

2.4 सशतय अनदुान 

(संर्ीर् 
सरकार)  

1967 2005 2702 5000 9000 16702 

2.5 संर्ीर् 
सरकारबाट 
रार्स्व 
बािँफाँट प्राप्त 
आर् 

674 975 902 1000 1200 3102 

2.6 प्रदेश 
सरकारबाट 
प्राप्त षवत्तीर् 
समानीकरण 
अनदुान 

88 124 124 200 250 574 

2.7 सशतय अनदुान 

(प्रदेश 
सरकार)  

- 100 150 200 250 600 
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2.6 प्रमखु षवर्षर् िेिगत आधारमा खर्यको अनमुान तथा प्रिेपण 

डि-वर्षीर् खर्यको स्रोत प्रिेपण 

ि. सं. षववरण २०७६/७७ को 
संसोडधत अनमुान 

२०७७/७८ को 
अनमुान 

२०७८/७९ को 
प्रिपेण 

२०७९/८० को 
प्रिपेण 

१ बर्ेटको वगीकरण     

1.1 र्ाि ुबरे्ट ६६५ 875 10५० १२५० 

1.2 पुकँ्षर्गत बरे्ट २०४१ 1575 ४००० ७००० 

1.3 सशतय  बरे्ट 2105 2852 3500 5000 

1.4 सामाक्षर्क सरुिा खर्य 800 880 950 1000 

र्म्मा बर्ेट 5315 6102 9350 14250 

2.7 आवडधक र्ोर्नामा खर्य धर्होने स्रोतहरू 

ताडिका 2: आवडधक र्ोर्नामा खर्य धर्होने स्रोतहरू 
ि.सं. 

स्रोत 

र्ोर्ना अवडधमा हनु ेिगानी    
(रु करोिमा) 

प्रडतशत 

१ सरकारीिेि 27200 99.8 

२ सहकारीिेि 0  

३ डनर्ी िेि 0  

४ गै.स.स. 0  

५ उपभोक्ता समूह, सामदुाषर्क संस्था आददको र्ोगदान 45 0.2 

६ अन्तर स्थानीर् तह साझेदारी 0  

 कुि 27245  

 

  

2.8 रार्स्व 
बाँिफाट 

(प्रदेश 
सरकार)  

0 0 46 70 90 206 

2.9 समपरुक 
कोर्ष  (संर् 
सरकार)  

0 62 225 450 585 1260 

2.10 अन्र् अनदुान - - - 80 150 230 

 कुि 4019 4307 5302 ८५५० १३२५० २७१०२ 
3 बर्त (-

)/न्रू्न (+) 
438 438 0 150   
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पररच्छेद तीन: आडथयक षवकास 
(कृषर्ष तथा पशपुन्छी षवकास र खाद्य सरुिा, उद्योग तथा वाक्षणज्र्, पर्यटन, सहकारी, खडनर् पदाथय) 

3.१ पषृ्ठभडूम 

बडिगाि गाउँपाडिकाको कुि िेिफिको ५६.८३ प्रडतशत भाग र्ङ्गि, ३३.६०  प्रडतशत भाग कृषर्ष 
भडूम, ५.१२ प्रडतशत भाग बटु्यान, १.२४ प्रडतशत भाग नदी तथा कटान ििे, ०.८२ प्रडतशत भाग र्ट्टान र 
२.३८ प्रडतशत भाग र्ाँसे मैदानकािाडग उपर्ोग भएको  देक्षखन्छ । र्स गा. पा. मा उपिधध कृषर्ष भडूम समग्र 
देश र गण्िकी प्रदेशको तिुनामा औसत रहेको देक्षखन्छ भने बाँझो र्डमन र र्ट्टानी भभूाग र र्ाँसे मैदान समग्र 
देश, बाग्िङु क्षर्ल्िा र गण्िकी प्रदेशको तिुनामा कम रहेको देक्षखन्छ । बडिगािमा रहेको वनर्ङ्गि िेि भन े
बाग्िङु क्षर्ल्िा, गण्िकी प्रदेश र समग्र देशको तिुनामा बढी रहेको मान्न सषकन्छ । 

र्स बडिगाि गाउँपाडिकामा पडन डनबायहमखुी खेती प्रणािी परम्परादेक्षख र्डिआएको छ । र्हाँका प्रमखु 
उत्पादनमा मकै,  गह,ु   कोदो,   डसमी,   भटमास,  फापर  र धान बािीहरू हनु ्। र्स गाउँपाडिकाको कुि िेिफि 
कररब १७८.६७ वगय षक.मी. मध्रे् खेतीर्ोग्र् र्डमनको िेिफि अन्दार्ी २१ प्रडतशत रहेकोमा त्र्सको 
२०.६ प्रडतशत डसंर्ाइर्कु्त खेत तथा ७९.४ प्रडतशत पाखो र्डमन रहेको छ (बडिगाि गा.पा. को वस्तगुत 
षववरण, २०७५) । र्स गाउँपाडिकामा प्रशस्त र्रन ििे भएकोिे गाई,  भैंसी,  भेिा,  बाख्रा,  बङ्गरु र र्ौरी तथा 
हाँस,  कुखरुा र्स्ता पशपुन्छी पािनको सम्भावना रहेको देक्षखन्छ ।सनु्तिा,  कागती,   षकवी,  आरुबखिा र डनववुा 
पडन र्हाँका प्रमखु फिफूिबािीहरू हनु।्र्स गाउँपाडिकामा २७ वटा पशपुािन समूह,  ४ वटा व्र्वसार्ीक 
पश ुफामय,  ९ वटा कुखरुा पािन फामय तथा ५ वटा बङ्गरु पािन फामय सञ्चािनमा रहेका छन ्भन े५ वटा 
कृषर्ष तथा पश ुऔर्षधी पसिहरू रहेका छन ्(बडिगाि गा.पा. को वस्तगुत षववरण, २०७५) । 

वतयमान अवस्थामा र्स गा.पा.मा राषिर् स्तरका िूिा उद्योग एवम ्कारखानाहरू नभए पडन स्थानीर् 
स्तरमा पाइने कच्र्ा पदाथयहरू र र्िीबटुीमा आधाररत उद्योग षवकासको प्रर्रु सम्भावना रहेको छ । र्रेि ु
स्तरमा उत्पाददत उत्पादनहरूको बर्ारीकरणकोिाडग स्थानीर् पाडिकािे खेल्ने सहर्ीकरण र समन्वर्कारी 
भडूमका अडत महत्त्वपूणय हनु्छ । र्स गाउँपाडिकामा फडनयर्र उद्योग, ग्रीि उद्योग,  कागर् उद्योग,  कुटानी षपसानी 
डमिहरू,  डसिाइ एवम ्बनुाइ उद्योग,   होटि एवम ्िर्हरू,  मेटि उद्योग आदद गरेर ७० वटा षवडभन्न उद्योगहरू 
षवडधवत ्रूपमा र्रेि ुतथा साना उद्योग षवकास सडमडतमा दताय भएर सञ्चािनमा रहेका छन ्। त्र्सरी नै ४७ 
वटा राइस डमि,  १६ वटा पानी र्ट्ट,  १३ वटा फडनयर्र,  ८ वटा स्टेि खानी र अन्र् षवषवध १५ गरी ९९ 
वटा उद्योगहरू गणनामा आउने खािका छन ्(बडिगाि गा.पा.को वस्तगुत षववरण,  २०७५) । 

र्स गाउँपाडिकामा पडन नेपािका अन्र् पहािी भेगमा झैं रमणीर् िािँाकािँा,  सनु्दर षहमािका दृश्र्,  

धाडमयक मिमक्षन्दर,   गफुा,   ताि,   कुण्ि,   झरना,   किा तथा सांस्कृडतक नारँ्गान िगार्तका सम्पदा छन।्कुि 
र्नसङ्खख्र्ाको आधा भाग मगरहरू भएका कारण भीरमौरीको मह काढ्न,े  हेम्फै, सोरिी,  मारूनी,  र्ाटु, हनमुान 
नाँर्र्स्ता उनीहरूका कडतपर् मौडिक संस्कृडत र्हाँको र्नर्ीवनमा देनुप सषकन्छ । र्डत हुदँा पडन पर्यटनको 
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र्थोक्षर्त षवकास भएको छैन । सामान्र् सङ्खख्र्ामा आएका आन्तररक अडतडथ बाहेक बाह्य पर्यटकको सङ्खख्र्ा 
शून्र् प्रार्: छ। 

बडिगाि गाउँपाडिका हाि सञ्चािनमा रहेका २७ वटा सहकारी संस्थाहरूमा ४५०० भन्दा बढी सेर्र 
सदस्र् रहेका छन।् सेर्र सदस्र्हरू मध्रे् ६० प्रडतशत भन्दा बढी मषहिा छन ्भने भीमडगिे मषहिा बर्त 
तथा ऋण स. सं. िी. र र्िर्िा डिरे्ि डमि स. सं. िी. मा शत प्रडतशत मषहिा सेर्र सदस्र् रहेका 
छन।्र्सै गरी २७ सहकारी संस्था मध्रे् २६ वटा सहकारीको मखु्र् िगानी िेि कृषर्ष तथा पशपुािन रहेको 
देक्षखन्छ। 

षवडभन्न तथ्र्ाङ्क, स्थानीर्, डनवायक्षर्त र्नप्रडतडनडधहरू, अन्र् सरोकारवािासँगको छिफि, अन्तरषिर्ा तथा 
परामशय गोष्ठी र स्थिगत विा भ्रमणको अनसुार र्स गा.पा.को विा हरूमा षवडभन्न षकसीमका खानी तथा खडनर् 
पदाथयहरू रहेका छन ्र्स्तै विा नं. २ को खारा खानी र तामेिािा मा डबरे ननुको सम्भावना रहेको भने्न 
अनमुान गररएको छ । विा नं. ३ को धारा खोिामा तामा खानी, रातो परा, तारेडभर, र्ौखकय , भिामपाटा, 
माईथानमा फिाम खानी र डमगेसाप्रोमा स्िेट खानी रहेको षवडभन्न सवेिणिे देखाएको छ । विा नं. ४ को 
तारेडभरमा फिाम खानी र िोङगा धरुीमा स्िेट खानी रहेको छ । विा नं. ५ दाग भने्न िाउमा फिाम, डससा, 
र तामा खानी रहेको षवडभन्न अनसुन्धानिे देखाएको छ । विा नं. ६ को बडिगाि खोिामा प्रशस्त मािामा 
ढुङ्गा, डगट्टी र बािवुा रहेकोछ । विा नं.७ को भािमुारे, रे्िखोिा, र टुडनबोटमा स्िेट खानी रहेको छ । विा 
नं. ८ को भेडिखोर, खोिाखकय  खडििािा, िअरे, र्ाउखानी, डबसबारी, रणडसंहमा फिाम र तामा खानी रहेको भने्न 
षवडभन्न अनसुन्धानबाट पषहर्ान भएको र भेडिखोर भने्न िाउँमा फिाम खानी पषहर्ान भई स्थानीर् स्तरमा केही 
फिामका और्ारहरू बनार्को भनेर स्थानीर्िे र्ानकारी ददएको तर अषहिे र्ो खानी बन्द अवस्थामा रहेकोछ। 
रनडसंह, भेडिखोर, खोिाखकय , नेटा र पोखरिािा, िूिोिािा फोसाय, तीनधारेमा स्िेट खानी रहेको भनेर षवडभन्न 
अनसुन्धानिे देखाएको छ । विा नं. ९ को खानीखोिामा फिाम खानी रहेका भने्न अनसुनधानबाट खिेुको 
छ । विा नं. १० को दडियङमा स्िेट खानी रहेको अनमुान गररएको छ  । र्सरी केहीखानीहरू षवडभन्न 
अनसुन्धानबाट पषहर्ान भईसकेको भए पडन र्सको व्र्वसाषर्क रूपमा िूिो उद्योग सञ्चािन गरेको पाइदैन। 

बडिगाि गा.पा.को विा नं. ३ र ८ केही अनसुन्धानिे खानी तथा खडनर्र्न्र् पदाथयको षहसाबिे 
सबैभन्दा उवयर माडनएको छ र र्सको साथै अन्र् विाहरूमा पडन प्रर्रु सम्भावना हुँदाहुँदै पडन र्सको षवकासमा 
सरकारिे खासै ध्र्ान ददएको पाइदैन । देशमा आवश्र्क पने खडनर्र्न्र् पदाथय, ग्र्ास, ईन्धन देक्षख दैडनक 
आवश्र्कीर् धातरु्न्र् पदाथय तथा भाँिाकुिा, कुटो-कोदािो र र्न्ि उपकरणहरू पडन षवदेशबाट आर्ात गने 
गररन्छ । र्स िेिमा रहेका महत्त्वपूणय खडनर् सम्पदाहरू संरिण तथा ददगो उपर्ोग गनय नसक्दा त्र्सै खेर 
गइरहेको छ भने अकोडतर देशको िूिो धनराशी षवदेश गई व्र्ापार र्ाटा बषढरहेको छ । 
3.2 समस्र्ा तथा र्नुौती 

बडिगाि गाउँपाडिकाको कृषर्ष तथा पशपुािनका प्रमखु समस्र्ा पाखो तथा डभरािो र्डमनमा डसंर्ाइ 
व्र्वस्था गनय किीनाइ हनु,ु प्रार् र्सो खेती र्ोग्र् र्डमन पाखो वा डभरािो रहेको, र्िवार् ुपररवतयनका असरहरू 
र्स्तै अडतबषृि, अनाबषृि, बेमौसमी वर्षाय, खिेरी तथा अडसनाका कारण अपक्षित उत्पादन हनु नसकेको, परम्परागत 
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खेती तथा पशपुािन प्रणािी र्थावत रहेको, व्र्वसाषर्क खेतीको षवकास नभएको, प्रषवडध मैिी कृषर्ष तथा 
पशपुािनको षवकास नभएको, कृषर्ष कार्यमा नागररकको रुर्ी कमी हदैु गएको, र्वुा र्नशक्षक्त वैदेक्षशक रोर्गारीमा 
आकषर्षयत हदैु गएको, कृषर्षर्न्र् र्डमन पूवायधार तथा बस्ती षवकासकािाडग प्रर्ोग हदैु गएको आदद हनु।्  

त्र्सैगरर उन्नत र्ातका डबउ, नस्िको पहुँर् नभएको, र्िवार् ु पररवयतनका असरहरू न्रू्नीकरणका 
उपार्हरूको खोर्ी गनय नसक्न,ु वरे्षनी र्वुा र्नशक्षक्तको षवदेश पिार्निे गदाय कृषर्ष िेिमा परेको नकारात्मक 
असरिाई सम्बोधन गनय नसक्न,ु अव्र्वक्षस्थत सहरीकरण, र्ग्गाको खण्िीकरण , र्िेरीकरण, दोहरो भ-ू
स्वाडमत्वको क्षस्थडत मौर्दुा रहन,ु र्ग्गा बाँझो रानुप ेप्रवृक्षत्तिाई डनरुत्साहीत गदै कृषर्ष भडूमिाई उपर्ोगमा ल्र्ाउन 
नसक्न,ु कृषर्ष िेिमा भएको िगानी, कृषर्ष ऋणको सहर् उपिधधता, कृषर्ष प्रसार सेवामा कृर्षकहरूको पहुँर्मा 
अभाव हनु,ु कृषर्षर्न्र् वस्तहुरूको उत्पादन, षवतरण, आर्ात एवम ् डनर्ायतिाई िागत–प्रभावी बनाउन नसक्न,ु 
गणुस्तर एवम ्स्वच्छता र्ारँ् डनर्मन कार्य प्रभावकारी तलु्र्ाउँदै कृषर्षर्न्र् वस्तहुरूको प्रडतस्पधायत्मक िमता 
बषृि गनय नसक्न,ु गणुस्तरीर् डबउ, मिखाद, कीटनाशक तथा साना र मझौिास्तरका कृषर्षर्न्िको सिुभता, कृषर्ष 
सामग्रीको समर्ानूकुि आपूडतय बढाउन नसक्न,ु कृषर्ष पेशािाई प्रडतस्पधी, नाफामूिक, सम्मानर्नक र व्र्ावसाषर्क 
रूपमा स्थाषपत गनय नसक्न ुआदद र्स बडिगाि गाउँपाडिकाका कृषर्ष तथा पशपुािनका प्रमखु र्नुौतीहरू हनु ्। 

बडिगाि गाउँपाडिकाका उद्योग तथा वाक्षणज्र् षवकासका प्रमखु समस्र्ाका रूपमा उद्योगहरू सञ्चािन 
गनय पर्ायप्त सीपर्कु्त र्नशक्षक्त र पुरँ्ीको अभाव रहेको, उद्योगकोिाडग आधारभतू सेवाहरू र्स्तो र्ातार्ात, डबर्िुी 
आदद नभएको, उत्पादन भएका वस्तहुरूको राम्रो व्र्ापारकोिाडग अन्र् अवसरको खोर्ी नभएको आदद रहेका 
छन ्।  

वतयमान अवस्था षवश्वव्र्ापीकरणमा भएकोिे स्थानीर् उत्पादनिे प्रडतस्पधाय गनय नसक्न,ु गाउँपाडिकामा 
आफ्नै वाक्षणज्र् तथा व्र्ापार सम्बन्धी स्पि नीडत, डनर्म, काननु तथा संगिनात्मक संरर्ना नहनु,ु व्र्ापार वाक्षणज्र् 
सम्बन्धी ििेगत तथ्र्ाङ्क तथा सूर्ना नहनु,ु  पेट्रोडिर्म पदाथयको बढ्दो माग भई आर्ातमा बषृि हनु,ु प्रडतस्पधायत्मक 
िमतामा सदुृढीकरण हनु नसक्न,ु औद्योडगक उत्पादनमा गणुस्तरीर्ता कार्म गनुय, व्र्वसाषर्क तािीमको 
व्र्वस्था गनुय, उद्योग स्थापना गदाय षवडभन्न कारणबाट िागत खर्य बढ्न र्ान,ु श्रम नीडत उद्योगमैिी बनाउन,ु 
औद्योडगक िेिमा पूवायधारको षवकास बढाउँदै र्ान,ु सञ्चाडित उद्योगहरूिाई उत्पादन तथा उत्पादकत्वका दृषििे 
प्रडतस्पधी बनाउन,ु औद्योडगक नीडतका प्रावधानहरूिाई आडथयक ऐनिे सम्बोधन गनुय, षवश्वव्र्ापीकरण तथा आडथयक 
उदारीकरणिे डसर्यना गदै ल्र्ाएको प्रडतस्पधायत्मक वातावरणको सामना गनुय, दि र्नशक्षक्तको अभाव, बर्ार 
व्र्वस्थापन, आवश्र्क पुरँ्ीको र्ोगेना, उपिधध अवसरहरूको उपर्ोग गनुय, सूर्ना तथा आधडुनक सञ्चार प्राषवडधको 
षवकाससँग आत्मसात गनय सक्ने िमता अडभवृषि गनुय, तिुनात्मक रूपमा बढी िाभ डिन सक्ने वस्त ुतथा 
सेवाको पषहर्ान तथा उत्पादन गरी राषिर् तथा अन्तरायषिर् बर्ारको खोर्ी गनुय, डनर्ायत हनु ेवस्त ुतथा सेवाको 
गणुस्तर परीिण, प्रमाणीकरण, िेबडिङ र प्र्ाकेक्षर्ङ सम्बन्धी िमता अडभवृषि गनुय, मागअनरुूप पर्ायप्त मािामा 
ऊर्ाय उपिधध गराउन,ु आत्मडनभयर हनुसक्ने कृषर्षर्न्र् उत्पादनका साथै षविाडसताका वस्तहुरूको आर्ात 
डनरुत्साषहत गनुय आदद र्स बडिगाि गाउँपाडिकाका उद्योग तथा वाक्षणज्र् षवकासका प्रमखु र्नुौतीहरू हनु ्।  
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पर्यटन उद्योगबाट हनु सक्ने िाभबारे स्थानीर् र्नतािाई र्ानकारी राम्रो नभएको, पर्यटन उद्योगमा दि 
र्नशक्षक्त गाउँपाडिका िेिमा उपिधध नभएको, कडतपर् विामा खानेपानीको सषुवधा नभएको, पर्यटन िेिको 
षवकासकािाडग कुनै पडन राषिर्–अन्तरायषिर् संस्थाको सहर्ोग पररर्ािन नभएको आदद र्स बडिगाि 
गाउँपाडिकाका पर्यटन षवकासका प्रमखु समस्र्ा तथा र्नुौतीहरू हनु ्। 

सहकारी क्षशिा तथा तािीमको अभाव रहेको, दि र्नशक्षक्तको अभाव रहेको, संर्ीर् संरर्ना अनरुूप 
गा.पा.मा सहकारी िेिको डनर्मन तथा प्रवियनकािाडग संर्न्िको अभाव रहेको, सहकारी सम्बन्धी तथ्र्ाङ्कहरू 
अद्यावडधक हनु नसकेको, उत्पादन, षवतरण र सेवा िेिमा सहकारीको प्रभावकारी भडूमका नसकेको, सहकारीबाट 
उत्पाददत वस्तहुरूको िेवडिङ र व्राक्षण्िङकािाडग नीडतगत अस्पिता रहेको आदद बडिगािका सहकारी षवकासका 
प्रमखु समस्र्ा हनु ्। 

सहकारी सम्बन्धी बडिगाि गाउँपाडिकाको नीडतगत, काननुी एवम ् संस्थागत संरर्ना डनमायण गनुय, 
उत्पादन तथा उत्पादकत्व बषृिकािाडग उत्पादनशीि एवम ्व्र्ावसाषर्क ििेमा सहकारीको र्ोगदान अडभवषृि 
गनुय, सहकारी संस्थाहरूमा सीमान्तकृत, बक्षञ्चतीकरणमा परेका वगय, आर् वगय तथा समदुार्िाई समेटी समावेशी 
बनाउन,ु सहकारी संस्थाहरूमा संस्थागत एवम ् षवत्तीर् अनशुासन बढाउन,ु सहकारी संस्था सञ्चािन एवम ्
व्र्वस्थापनकािाडग िमता र दिता बषृि गनुय, पाडिका स्तरीर् डनर्मनकारी डनकार्को संरर्ना स्थापना गरी 
प्रभावकारी डनर्मन गनुय र्स्ता र्हाँका सहकारी षवकासका र्नुौतीका रूपमा रहेका छन ्। 

तीन तहका सरकारको साझा अडधकार िेि डभि पने खडनर् उद्योगको सम्वन्धमा तत्काि तीन तहका 
सरकारबीर् तादम्र् हनु ेगरी आवश्र्क प्रवेश नीडत, काननु तथा डनर्महरू तर् गनुय, उत्खनन कार्य गदाय खडनर् 
नभेषटइन े पडन देक्षखएको हुँदा समर्मा नै सूक्ष्म अनसुन्धान गनुय, खडनर् उद्योग सञ्चािनकोिाडग आवश्र्क 
पूवायधारको षवकास गनुय, िूिो िगानी िाग्ने खडनर् उद्योगहरूमा आन्तररक तथा बाह्य िगानी आकषर्षयत गनुय 
आदद र्स पाडिकाका खडनर् षवकासका र्नुौती हनु ्। 
3.3 सोर् 

"कृषर्ष, उद्योग, पर्यटन, सहकारी, खडनर् पदाथयको अडधकतम षवकास – बडिगािको आडथयक समषृिको 
आधार" । 

3.4 उद्दशे्र् 

1. ददगो र व्र्वसाषर्क षवकासद्वारा कृषर्ष तथा पशपुािन िेििाई प्रडतस्पधी र आत्मडनभयर बनाउन ु। 
2. बडिगाि गाँउपाडिकामा औद्योडगक िेिको षवकास र षवस्तारद्वारा स्थानीर् रोर्गारीमा बषृि गरी डनर्ायत 

प्रवियन माफय त पाडिकाको अथयतन्िको अडभवृषि गनुय । 
3. बडिगाििाई गण्िकी प्रदेशको एउटा आकर्षयक र मनोरम पर्यटकीर् गन्तव्र्का रूपमा स्थाषपत गनुय । 
4. स्थानीर्, श्रम, सीप, पूरँ्ी, प्रषवडध, ज्ञान र बर्ारको अडधकतम पररर्ािन गरी उत्पादन र उत्पादकत्वमा 

गणुस्तरीर् बषृि गदै आर्ातमा न्रू्नीकरण गनुय । 



बडिगाि गाउँपाडिकाको प्रथम डि-वर्षीर् मध्र्मकािीन खर्य संरर्ना २०७७/78-79/80 

19 
"कृषर्ष तथा पशपुािन र पूवायधारको षवकास – बडिगािको प्रगडत एवम ्समषृिको डनकास" 

5. खडनर् सम्पदाको संरिण र ददगो षवकासद्वारा स्थानीर् र्नताको आर्मा बषृि तथा राषिर् अथयतन्िमा 
बषृि गनुय । 

3.5 रणनीडत 

उद्दशे्र् १ बमोक्षर्मका रणनीडतहरू : 
1. बडिगाि गाउँपाडिकािाई कृषर्ष उत्पादन र उत्पादकत्व बषृि गरी कृषर्ष उपर्मा आत्मडनभयर गने । 

2. डनवायहमखुी कृषर्ष प्रणािीिाई नाफामिुक, ददगो एवम ्व्र्ावसाषर्क प्रणािीमा रुपान्तरण गने । 

3. कृषर्षमा आधाररत उद्योगको षवकास गरी रोर्गारी र आम्दानी बषृि गने । 

4. कृषर्ष िेिको प्रडतस्पधायत्मक िमता बषृि गरी बडिगाि गाउँपाडिकाको अथयतन्िमा टेवा परु् र्ाउने । 

5. पशपुन्छी पािनिाई प्रषवडधर्कु्त, पररणाममखुी, व्र्वसाषर्क र प्रडतस्पधी बनाई पशपुन्छी र्न्र् पदाथयको 
आर्ात र्टाउदै डनर्ायत प्रबधयन गने । 

6. खाद्यसरुिाको बारेमा सरे्तनामिुक कार्यिम सञ्चािन गने । 

7.  कुपोर्षणको अन्त्र् गरी बडिगाि गाउँपाडिकामा सन्तडुित पोर्षणर्कु्त आहारको सडुनक्षितता गने । 
उद्दशे्र् 2 बमोक्षर्मका रणनीडतहरू : 

1. गाउँपाडिका डभि उद्यमशीिता अडभवृषि गनय प्रोत्साषहत गदै िर्,ु र्रेि,ु साना तथा मझौिा  उद्योगको 
स्थापनामा गरी रोर्गारीका अवसर डसर्यना गने । 

2. स्थानीर् स्रोत, कच्र्ा पदाथय, सीप र साधनको अडधकतम पररर्ािनमा र्ोि ददई र्स गाँउपाडिकाको 
षवकासमा उद्योग िेिको र्ोगदान बढाउन े। 

3. गणुस्तरीर् स्थानीर् उत्पादनको माध्र्मबाट सानो स्केिमा नै भए पडन व्र्ापार र्ाटा कम गने । 
4. वाक्षणज्र् िेििाई स्थानीर् अथयतन्िको महत्त्वपूणय अङ्गको रूपमा षवकास गने । 

उद्दशे्र् 3 बमोक्षर्मका रणनीडतहरू : 
1. पर्यटन व्र्वसार्को गणुस्तर बषृि गने ।  

2. भौडतक पूवायधारहरूको षवकास गने । 

3. मानव संसाधन षवकास गने । 

4. स्रोतसाधनको व्र्वस्थापन गने । 

उद्दशे्र् 4 बमोक्षर्मका रणनीडतहरू : 
1. सहकारी िेिमा सशुासन कार्म गने ।  

2. सहकारीको स्रोत पषहर्ान गरी उत्पादनको िेिमा िगानी गने ।  

3. स्वरोर्गार एवम ्रोर्गार डसर्यना गरी गररबी न्रू्नीकरण गने । 

4. सहकारीमा आधाररत कृषर्ष उद्योग तथा सेवा व्र्वसार्को षवस्तार गरी गाउँपाडिकाको सामाक्षर्क आडथयक 
रूपान्तरणमा र्ोगदान परु् र्ाउने । 

उद्दशे्र् 5 बमोक्षर्मका रणनीडतहरू : 
1. खानी तथा खडनर् उद्योगको षवकासकािाडग आवश्र्क नीडतगत तथा संस्थागत संरर्ना डनमायण गने। 
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2. खडनर् तथा खडनर् र्न्र् उद्योगको िागत प्रभावी र तिुनात्मक िाभका िेि र पषहर्ान गरी प्रडतफि 
बढी हनु ेिेिमा िगानी गने । 

3. खडनर् सम्पदाको पषहर्ान, अनसुन्धान तथा िाटाबेस तर्ार गरी खडनर् सम्पदाको संरिण तथा ददगो 
उपर्ोग गने ।  

4. खानी तथा खडनर् पदाथयको उत्खनन, प्रशोधन सम्बन्धी संस्थागत षवकास र िमता अडभवृषि तथा भ–ू
सम्वेदनशीि िेिको सरुिा तथा वातावरण संरिण गने ।  
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पररच्छेद र्ार: सामाक्षर्क षवकास 
(क्षशिा, स्वास्थ्र्, खानपेानी तथा  सरसफाइ, संस्कृडत, िैषङ्गक समानता तथा समावेशीकरण) 

4.१ पषृ्ठभडूम 

बडिगाि गाउँपाडिका र र्हाकँा नागररकको सामाक्षर्क तथा आडथयक षवकास गनय क्षशिाको षवकासिाई 
आत्मसात गरी अगाडि बढ्नपुने आवश्र्क रहेको छ । गाउँपाडिकाडभि ४२ प्रा.षव.,  १२ डन.मा.षव.,  ९ मा.षव. 
तथा ५ उ.मा.षव. गरी र्म्मा ६८ षवद्यािर्हरू रहेका छन ्र्हा ँ कुि ५६० क्षशिकहरू कार्यरत छन ्भन े
९५९७ षवद्याथीहरू अध्र्र्नरत छन ्। त्र्सैगरी ६४ वटा वािषवकास केन्र पडन रहेका छन ्। बडिगाि 
गाउँपाडिकाडभिका पाँर् वर्षय भन्दा माडथका कुि ७४८२ (७१.२२%) व्र्क्षक्तहरू सािर रहेका डथए । सबैभन्दा 
बढी सािर विा नं. १ र २ मा (७८.३%) छन ्भने सबैभन्दा कम सािर विा नं. ९ र १० मा (६०%) 
रहेको देक्षखन्छ । त्र्सैगरी र्स गाउँपाडिकामा षपएर्िी गरेका ७ र्ना,  एमफीि गरेका ५ र्ना स्नातकोत्तर 
गरेका १४३ र्ना,  स्नातक गरेका ९४० र्ना तथा प्रमाणपि तह उत्तीणय गरेका २८४६ र्ना रहेका छन ्। 
प्राषवडधक क्षशिा तफय का दि र्नशक्षक्त मध्रे् क्षर्षकत्सा िेिमा २२ र्ना,  इन्र्ीडनर्ररङ िेिमा १७ र्ना कृषर्ष 
िेिमा ४ र्ना,  वन ििेमा ३ र्ना र पश ुिेिमा ३ र्ना गरी र्म्मा ४९ र्ना रहेका छन ्। षवडभन्न िेि र 
स्तरमा तािीम डिएका ९४५ र्ना सबै भन्दा धेरै डसिाइकटाइ तथा उद्यमशीि तािीम रहेका छन ्तर कृषर्ष,  

इन्र्ीडनर्ररङ,  वन तथा पशषुवज्ञानका ििेमा डनकै न्र्नु रहेका छन ् (बडिगाि गा.पा. को वस्तगुत षववरण, 
२०७५) ।  

स्वास्थ्र्सेवा र सषुवधाको षहसाबिे बडिगाि गाउँपाडिका औसत अवस्थामा रहेको देक्षखन्छ । र्सको 
विा नम्बर १ र २ कोिाडग दगात ुंिािँामा एक सामदुाषर्क स्वास्थ्र् र्ौकी रहेको छ भने विा नम्बर ३ को 
डससाखानीमा १,  विा नम्बर ४ को र्िर्िामा १ स्वास्थ्र् र्ौकी रहेको छ । र्सैगरी साडबकको ग्वाडिर्ौर 
गा.षव.स हाि र्स गाउँपाडिकाको विा नम्बर ५ मा १ वटा स्वास्थ्र् र्ौकी र एक सामदुाषर्क स्वास्थ्र् इकाई 
रहेका छन ्भन ेविा नम्बर ६ र ७ को िाडग भीमडगिेमा १ वटा स्वास्थ्र् र्ौकी र १ सामदुाषर्क स्वास्थ्र् 
इकाई रहेका छन ्। विा नम्बर ८ मा रणडसंह षकटेनीमा १ र विा नम्बर ९ र १० कोिाडग दडियङमा १ 
गरी र्म्मा ७ वटा स्वास्थ्र् र्ौकीहरू र ३ वटा आधारभतु स्वास्थ्र् सेवा केन्र रहेको अवस्था देक्षखन्छ । 
उपरोक्त 7 स्वास्थ्र् र्ौकीहरू र ३ आधारभतु स्वास्थ्र् सेवा केन्रमा हाि ४५ र्ना स्वास्थ्र्कमीहरू कार्यरत 
रहेका छन ्भन े२८ वटा डनर्ी क्षक्िडनकहरू समेत सञ्चािनमा छन ्र्हा ँ३६ र्ना स्वास्थ्र्कमी रहेका छन ्। 
र्स पाडिकामा १ डनर्ी पोडिक्षक्िडनक रहेको छ । 

र्सै गरी विा नम्बर १ मा नर्ाँ सषुवधा सम्पन्न स्वास्थ्र् र्ौकी भवन डनमायणको अक्षन्तम र्रणमा छ 
भने विा नम्बर २ मा स्वास्थ्र् र्ौकी नभए तापडन १ आधारभतु स्वास्थ्र् सेवा केन्र रहेको छ । विा नम्बर  
३ मा १ स्वास्थ्र् र्ौकीको साथै १ सामदुाषर्क स्वास्थ्र् इकाई र १ खोपकेन्र समेत रहेको छ । र्सैगरी ४ 
नं. विामा स्वास्थ्र् र्ौकी,  बडथयङ् सेन्टरको साथै थप सामदुाषर्क स्वास्थ्र् इकाईको नर्ा ँभवन डनमायणको प्रषिर्ा 
शरुु भइरहेको छ । र्स पाडिकाको विा नं. ५ भने अन्र् विाको तिुनामा अडि बढी सषुवधा सम्पन्न देक्षखन्छ। 
र्स विामा स्वास्थ्र् र्ौकीको अिावा १५ बेि िमताको अस्पतािकोिाडग र्ग्गा व्र्वस्थापन समेत भइसकेको 
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छ भने भवन डनमायण प्रषिर्ा पडन शरुु गररएको छ । र्स विामा बडथयङ् सेन्टर र स्वास्थ्र् इकाई समेत रहेको 
छ भन े६ नं. विामा एउटा सामदुाषर्क स्वास्थ्र् इकाई माि रहेको छ । र्स पाडिकाको ७ नं. विामा एउटा 
स्वास्थ्र् र्ौकी रहेको छ र्नु भौडतक सषुवधाको षहसाबिे कमर्ोर अवस्थामा छ । विा नं. ८ मा भन े
तिुनात्मक रूपमा कम सषुवधा भएको स्वास्थ्र् र्ौकी र बडथयङ् सेन्टर समेत छ। विा नं. ९ को दडियङखोिामा 
स्वास्थ्र् र्ौकी छ भने र्सै विामा अको बडथयङ् सेन्टर सञ्चािनमा रहेको छ । र्स पाडिकाको विा नं. १० 
मा एक सामदुाषर्क स्वास्थ्र् इकाई माि रहेको छ भन ेआवश्र्क र्नशक्षक्त र और्षधीको कमीिे सेवा प्रवाह 
सन्तोर्षर्नक अवस्थामा हनु सकेको छैन । 

बाग्िङु क्षर्ल्िामा रहेका स्थानीर् डनकार्हरू मध्रे् बडिगाि गाउँपाडिका प्रर्रु र्िाधारर्कु्त गाउँपाडिका 
माडनन्छ । पानीको पर्ायप्त स्रोत उपिधध भएको अवस्थामा पडन भौगोडिक डबकटता, प्राषवडधक अध्र्र्नको कमी, 
िागतको समस्र्ा एवम ्छररएको बस्ती भएको कारणिे खानेपानीको सहर् पहुँर् भएको अवस्था छैन भन े
सरसफाइकोिाडग समेत पानीको प्रर्रुता आवश्र्क पने सन्दभयमा पूणय सरसफाइमा समस्र्ा देक्षखन ुस्वभाषवक नै 
हो । र्स िेिमा षपउने पानीका स्रोतहरूमा कुवा, मिुधारा, नदी खोिा र पाइपबाट षवतरण गररएको पानी नै 
हो । क्षर्ल्िा तथ्र्ाङ्क कार्ायिर् बाग्िङुको २०७१ को षववरण अनसुार र्स पाडिकामा ६२२८ कुि पररवार 
सङ्खख्र्ा रहेको छ र्समा ८५.०२ प्रडतशत र्रपररवारिे माि पाइपको पानी षपउन पाएका छन ्तर डनर्ी 
धाराको पहुँर् भन ेहोइन ।  

र्स पाडिकाको विा नं. १ मा तारेडभर खानेपानी र्ोर्ना पनुडनयमायणको र्रणमा छ भन ेताकर, धाराखोिा 
दिुुयङ र टुडनखोिा खानेपानी र्ोर्नाहरू सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा छन ्। र्सैगरी विा नं. २ मा गंगटे, 

बिगास खोिा, डगरङ्खदी, डसरडसरे, क्षर्डमखोिा, हािीखोिा, िुिो खोिा, दडनर्ा खोिा, नेवारे, स्र्ािा खोिा, वनसरी, 
खारापानी, छिे खारापानी, म्र्ािाखोिा, तारेडभर र क्षर्ददर्ार खानेपानी र्ोर्नाहरू सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा छन ्
भने भसुनु ेखानेपानी र्ोर्ना डनमायणाधीन अवस्थामा रहेको छ । विा नं. ३ मा धाराखोिा आरनटोि, धाराखोिा 
र्म्िाफेद, भिामी खापा र्ोर्ना, ओखर गैरा, षकटेनी, िरेनी खोिा, धारा खोिा, टुनीखोिा, सोिी र्ोप्टे, ओखरबोट र 
िक्षधदखोिा खानेपानी र्ोर्नाहरू सम्पन्न भइसकेका छन ्भने भ्रू्र्री खापा र्ोर्ना डसरनी सािफें द र क्षर्नडसंर् 
खानेपानी र्ोर्नाहरू डनमायणाधीन अवस्थामा रहेका छन ्। विा नं. ४ मा भने कुनै खानेपानी र्ोर्नाहरू हाि 
डनमायण भइरहेको अवस्थामा छैनन ्।  

विा नं. ५ मा पातिखोिा, िुिो खोिा, िुिो खोिा दांग सखुदुी, पाखल्दी िामीिािँा, पडुिंग, र्मेरे, तसुारे, 

फिामे, न्वार, खानेपानी र्ोर्नाहरू डनमायण सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा छन ्भने ढाँि भकभके खानेपानी र्ोर्ना 
डनमायणको अक्षन्तम र्रणमा छ । विा नं. ६ मा सकुुय िे पाखल्िी, समुरकुिे र ओखरबोट खानेपानी र्ोर्नाहरू 
सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा छन ्भन ेडसमिाँिा खानेपानी र्ोर्ना डनमायणाधीन अवस्थामा छ । विा नं. ७ मा 
खानेपानीको पहुँर् कम रहेको छ भन ेडनमायणाधीन र्ोर्नाहरू पडन नभएको अवस्था छ । पानीको महुान विामा 
नभएको र अन्र् विाबाट ल्र्ाउन िागत बढीिाग्न ेभएकोिे केन्रीर् वा प्रदेश सरकारको र्ोर्नाको पखायइमा 
र्हाँका बाडसन्दाहरू रहेका छन ्। विा नं. ८ मा पोखरिािँा, परुानागाउँ र फोसाय खानेपानी र्ोर्ना सम्पन्न 
भइसकेका छन ्भन ेभेडिखोर र्ोरर्ोरे, रणडसंह, नेपाने खानपेानी र्ोर्नाहरू सम्पन्न हनु ेिममा छन ्। विा नं. 



बडिगाि गाउँपाडिकाको प्रथम डि-वर्षीर् मध्र्मकािीन खर्य संरर्ना २०७७/78-79/80 

23 
"कृषर्ष तथा पशपुािन र पूवायधारको षवकास – बडिगािको प्रगडत एवम ्समषृिको डनकास" 

९ मा र्ाडिसे भोिाखकय , मािारानी, बाँसपाटा, डतरडतरे र ररक्षखधारा खानेपानी र्ोर्नाहरू सम्पन्न भइसकेका छन ्
भने छहरीखोिा, ओरािीधारा र र्िषकनी सािखुंग खापा र्ोर्नाहरू डनमायणाधीन अवस्थामा छन ्। विा नं. १० 
मा दह देउरािी, काप्राखकय , िाँिागाउँ षकडमिाखकय , परुानो दडियङ, क्षर्सापानी ननु्थिा गंगरे, डनगिपानी तल्िो गाउँ, 

शङ्कर खोिा खानेपानी र्ोर्नाहरू सम्पन्न भइसकेका छन ्भन े डनगिपानी उपल्िो गाउँ, गोबायङ असारे, पात्िे 
सल्िेना, मिुपानी र गंगरे खानेपानी र्ोर्नाहरू डनमायणाधीन अवस्थामा रहेका छन ्। 

बडिगाि गा.पा.मा मगर र्ाडतको बाहलु्र्ता (५०%) रहेको छ भने त्र्स पडछ कामी (१६%), िेिी 
(११%) ब्राह्मण (९%), दमाई/ढोिी (४.२%), कुमाि(२.४%) आदद रहेका छन ्। त्र्सै गरी भार्षागत रूपमा 
नेपािी मातभृार्षी सबैभन्दा धेरै (९५.१५%) रहेका छन ्भने त्र्सपडछ मगर (४.२३%) र गरुुङ ( ०.१५%) 
रहेका छन ्। धाडमयक रूपमा सबैभन्दा धेरै (९६.४%) िे षहन्दू धमय अपनाएका छन ्भन े त्र्सपडछ बौि 
(२.४८%), षिक्षिर्न (१.१३%) तथा इस्िाम धमयमागी रहेका छन ्।  

र्स गाउँपाडिका िेिमा प्रर्डित र्ािपवयहरूमा दशै, डतहार, वैशाख संिाक्षन्त, अिर् तडृतर्ा, मकर संिाक्षन्त, 

नागपरु्ा, गौरापूर्ा।हविो, श्रीकृष्ट्ण र्न्मािमी, तीर् पवय,  र्नैपूक्षणयमा, कुसेऔसी, ऋषर्षपञ्चमी, देवािी, मारे्संिाक्षन्त, 

सरस्वती पूर्ा, महाक्षशवरािी, फागपूुक्षणयमा, रै्िािमी र रामनवमी, हररशर्नी एकादशी, हररवोधनी एकादशी, स्वस्थानी 
व्रत, मातातीथय औसी, बािार्तदुयशी, गणेश र्ौथी, आइतवारी र सोमवारीव्रत, तिुसीपूर्ा, पञ्चार्न देवतापूर्ा, झाँिीपूर्ा, 
पीपिपूर्ा आदद पदयछन ्। र्ी मध्रे् दशै, डतहार, तीर्, रै्तेदशैिे सबैकािाडग बढी महत्त्व राख्दछन ्। त्र्सैगरी  
मेिापवय र मक्षन्दरको सन्दभयमा विा नं. १ मा दगाकोट मक्षन्दर, विा नं. २ मा िुडिर्ार्ौर मेिा, विा नं. ३ मा 
विुपूक्षणयमा मेिा र र्ाटुनाँर्, देवीढोका मक्षन्दर र  र्न्तेढुङ्गामेिा, विा नं. ४ मा दमाकोट र झिेु िािँामा पूक्षणयमा 
मेिा, समरेुगाँउमा क्षशवरािी मेिा र झिेुिाँिामा रे्ि २० को मेिा, विा नं. ५ मा थानापडत मक्षन्दर, सत्र्नारार्ण 
मक्षन्दर, राधाकृष्ट्ण मक्षन्दर, न्वागीमेिा, ओमशाक्षन्त मक्षन्दर, विा नं. ८ मा दोभानबर्ार, रनडसंहमा क्षशवरािी मेिा, विा 
नं. १० मा रे्ि २० मेिा तथा सवै विामा तीर्मेिा प्रडसि छन ्। र्सरी षवडभन्न धाडमयक मिमक्षन्दरहरू, उच्र् 
पहाडि र्रु्रुाहरू, झरना र तािहरू, र्ौरहरू, खोिानािाहरू, र्ािपवयहरू, झाम्र,े र्ाटु, सोरिी, सरार्ो, मािाडसरी, हाम्फै 
नाँर् र्हाँका मौडिक िोक संस्कृडतहरू हनु ्। त्र्सैिे र्ाडत, भार्षा, धमय, किा, साषहत्र्का साथै परुाताक्षत्वक र 
सांस्कृडतक रूपिे बडिगाि गा.पा. महत्त्वपूणय रहेकोछ । 

मषहिाको सािरता सबै विामा र समस्त गाउँपाडिकामै मषहिाको सािरता परुुर्षको तिुनामा डनकै 
कम छ । र्डत र्डत शैक्षिक स्तर बढदै र्ान्छ, मषहिाको षहस्सा डनकै कम हदैु र्ान्छ । मषहिा षहंसाको 
ररपोटेि केस २६१ मध्रे् झण्िै आधी (४९.४२%) िे सौताका कारण षहंसा भोगेका डथए (बडिगाि गा.पा. को 
वस्तगुत षववरण, २०७५)। बडिगाि गाउँपाडिकामा आफ्नै षवक्षशष्ठ सामाक्षर्क संरर्ना र सम्बन्ध रहेका छन ्
। र्स गा. पा. मा रहेका सामाक्षर्क समावेशीकरणका षहसाविे िक्षित ििे, वगय र समदुार्को पषहर्ान भइसकेको 
छ। िक्षित समदुार्को रूपमा दडित तथा षवपन्न वगय प्रमखु रहेका छन ्। अडभर्ानात्मक षवकासका रूपमा 
प्राथडमकता ददई मषहिा उपर हनु े भेदभाव षवरुिका अडभर्ानबाट केही उपिक्षधध प्राप्त भएको छ ।तर पडन 
अपेिाकृत उपिक्षधधकािाडग र्ो र्ोर्नामा िैषङ्गकता र समावेशीकरणिाई समावेश गररएको हो ।  
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4.2 समस्र्ा तथा र्नुौती 
क्षशिकको डनर्डमतता र षवर्षर्गत क्षशिक दरवन्दी अभावको कारण पिनपािनमा वाधा पनुय, षवद्यािर् 

व्र्वस्थापन सडमडतहरूिे आफ्ना क्षर्म्मेवारीहरू पूणय रूपमा बहन गनय नसक्न,ु केही षवद्यािर्हरूमा षवर्षर्गत 
क्षशिक व्र्वस्था गनय नसक्न,ु ११ र १२ किामा अध्र्र्नरत छाि छािाहरू डबरै्मा किा छोड्ने प्रवृक्षत्त बढ्न,ु 

क्षशिािेिमा आवश्र्क बरे्ट षवडनर्ोर्न गनय नसक्न,ु षवद्याथीहरूिाई क्षशिाको महत्त्वप्रडत सरे्त गराउन नसक्न,ु 
क्षशिकहरूमा गणुस्तरीर् तथा समर्ानकुुि अध्र्ापन िमतामा षवकास हनु नसक्न,ु क्षशिामा रार्नीडतक प्रभाव र 
सरकारी नीडत डनर्ममा स्थाषर्त्व नहनु ुआदद क्षशिा षवकासका समस्र्ाहरू हनु ्। 

सम्बक्षन्धत डनकार्बाट पर्ायप्त मािामा अनगुमन मूल्र्ाङ्कन नहनु,ु क्षशिण डसकाइमा पर्ायप्त मािामा शैक्षिक 
सामाग्रीको अभाव हनु,ु क्षशिकिे पािर्ोर्नाको तर्ारी षवना षवद्यािर्मा र्ान,ु स्थानीर् (गाउँिे) क्षशिकहरू 
षवडभन्न संर्सस्थाहरूका सडमडतमा सषिर् रहेका कारण पिनपािनमा बाधा पनुय, स्थानीर् षवद्यािर्मा बािबच्र्ा 
नपढाइ सदरमकुाम र कािमािौं िैर्ान ेर्िन वढ्न,ु सािरता दरमा भौगाडिक, र्ाडतगत र िैषङ्गक तहमा षवर्षमता 
हनु,ु प्राषवडधक क्षशिाको अभाव, प्राथडमक षवद्यािर् उमेर समूहका सबै बािबाडिका षवद्यािर्मा ल्र्ाउन नसषकन,ु 
षवद्यािर् छाड्ने र्टना कार्मै हनु,ु षवद्याथीको अनपुातमा क्षशिक षवतरण हनु नसक्न,ु क्षशिकको माग र आपूडतय 
बीर् सन्तिुन हनु नसक्न,ु शैक्षिक संस्थाको षवतरणमा वैज्ञाडनक नक्साङ्कन हनु नसक्दा अनावश्र्क रूपमा 
छररएर रहेका षवद्यािर्मा गररएको िगानी सदपुर्ोग हनु नसक्न,ु सामदुाषर्क षवद्यािर्हरूमा पर्ायप्त र्नशक्षक्त, 

षवर्षर्गत र्नशक्षक्त तथा प्राषवडधक र्नशक्षक्त उपिधध हनु नसक्न,ु उपर्कु्त भौडतक पूवायधार िगार्त आवश्र्क 
पने साधन स्रोतको व्र्वस्थापन गनय नसक्न,ु स्थानीर् षवक्षशिता सषहतको ज्ञान, सीप र प्रषवडधको सम्भावना, 
षवद्याथीको रुक्षर्, आवश्र्कता तथा अडभभावकको अपेिािाई क्षशिण डसकाइमा र्ोड्न नसक्न,ु फरक आवश्र्कता 
भएका नागररक औपर्ाररक क्षशिा प्रणािीडभि समेषटन नसक्न,ु स्वआक्षर्यत ज्ञान र सीपको मान्र्ता र र्ीवनपर्यन्त 
डसकाइको अवसर प्रदान गनय नसक्न,ु उत्पादनमूिक र्नशक्षक्तको षवकास अपेक्षित रूपमा बषृि गनय नसक्न,ु 
क्षशिामा सैिाक्षन्तक ज्ञानको बोझ तथा अनसुन्धान, खोर्मूिक तथा व्र्वहारवादी डसकाइ प्रणािीको न्रू्नता, 
प्रषवडधको प्रर्ोगमा कमी र र्ोग्र्ता एवम ्व्र्ावसाषर्क रूपमा दि क्षशिकको अपर्ायप्तता र्स्ता क्षशिा ििेमा 
र्नुौतीका रूपमा रहेका छन ्। 

स्वास्थ्र्र्ौकीका भवनहरू साँगरुा र अपर्ायप्त अवस्थामा रहेको, सबैिाई पार्क पने िाउँमा भवनहरू 
नभएको, स्वास्थ्र्र्ौकीहरूमा आवश्र्क आधडुनक उपकरण र और्षधीहरू उपिधध नभएको, आवश्र्कता अनसुार 
शाखाहरू षवस्तार गनय नसषकएको, कडतपर् विामा र्नशक्षक्तको अभावमा बडथयङ् सेन्टर सञ्चािन गनय नसषकएको, 
प्रर्ाप्त सङ्खख्र्ामा र्नशक्षक्त उपिधध हनु नसकेको, कमयर्ारीहरू सरुवा भइरहने हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्र्ा हनु े
गरेको, सामान्र् उपर्ार बाहेक र्षटि स्वास्थ्र् समस्र्ाहरूमा उपर्ार सषुवधा उपिधध हनु नसकेको, कडतपर् 
विामा नर्ा ँसंरर्ना डनमायण गनुय परेको अवस्थामा प्रर्ाप्त र्ग्गा नभएको र्स्ता र्हाँका प्रमखु स्वास्थ्र् षवकासका 
समस्र्ाहरू हनु ्। 

षवद्यमान भौडतक संर्रनाबाट सेवा प्रवाह गनय कदिनाइ हनु,ु रोगको डनदान गनयकोिाडग न्र्नुतम उपकरण 
र सषुवधाहरू उपिधध गराउन नसक्न,ु समर्मै और्षधी प्राप्त गनय नसक्न,ु र्नशक्षक्त आवश्र्कता अनसुार उपिधध 
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नहनु,ु स्वास्थ्र् संस्थामा कार्यर्त र्नशक्षक्त सरुवा भई रहन,ु पाखो तथा डभरािो र्डमनमा भौडतक संरर्ना बनाउन 
कदिन हनु,ु बरे्ट र र्नशक्षक्तको अभावमा पार्क पने स्थानमा स्वास्थ्र्र्ौकीका शाखाहरू, बडथयङ् सेन्टर िगार्त 
र्मु्ती स्वास्थ्र्सेवा ददन नसक्न,ु आवश्र्कता अनसुार और्षधीहरूको आपूडतय बढाउन नसक्न,ु भौगोडिक डबकटतािे 
अपाङ्ग, बिृ, बिृािाई सहर् पहुँर् परु् र्ाउन नसक्न ुआदद र्स पाडिकामा स्वास्थ्र् षवकासका र्नुौतीका रूपमा 
रहेका छन ्। 

गाउँपाडिकाका उच्र् पहािी भभूागमा रहेका बस्तीहरूमा पानीको स्रोतको अभावमा सषुवधा षवस्तार गनय 
कदिनाइ हनु,ु सहरी तथा ग्रामीण िेिका बस्तीहरूको आवश्र्कता अनसुारको खानेपानीको स्रोतहरूको व्र्वस्था 
गनय नसषकन,ु बढ्दो शहरीकरण र बसाइँसराइबाट खानेपानी, सरसफाइ र वातावरण सन्तिुनको िेिमा परेको 
असरिाई न्र्नुीकरण गनय कदिन हनु,ु भबूनोट र भागोडिक र्षटितािे पूणय सरसफाइ र व्र्वक्षस्थत ढि डनकासको 
व्र्वस्थापन गनय कदिन हनु,ु र्ोर्ना ममयत सम्भार तथा ददगो व्र्वस्थापनकोिाडग उच्र्स्तरको र्नशक्षक्त नभएकोिे 
आर्ोर्नामा प्राषवडधक अबरोध भएमा अरुको भर पनुय पने अवस्था रहन,ु पाडिका र प्रदेश स्तरीर् र्ोर्नाहरू 
डनर्ामानसुार िेक्का, बोि कबोि प्रषिर्ा माफय त र्ानपुने भएकोिे सम्पन्न हनु समर् िाग्न,ु पहािी भभूाग, डभरािो 
र्डमन र एषककृत बस्ती नभएकोिे खानेपानीको धारा हरेक र्रधरुीमा परु् र्ाउन कदिन हनु,ु पाडिका अन्तगयतका 
उच्र्भभूागमा रहेका र्रधरुीिाई डिक्षफ्टङ प्रषवडधबाट खानेपानी परु् र्ाउन आडथयक तथा प्राषवडधक रूपिे कदिन 
हनु,ु कडतपर् विामा खानेपानीको स्रोतकोिाडग अन्र् विामा भरपनुय पदाय कानूनी अड्र्न आउन ेसम्भावना रहन,ु 
टोि र समदुार्स्तरमा फोहरमैिा व्र्वस्थापनकोिाडग दीर्यकािीन र्ोर्नाका साथ कार्ायन्वर्नमा समस्र्ा आउन ु
बडिगािको खानेपानी तथा सरसफाइ सधुारका समस्र्ा तथा र्नुौतीका रूपमा रहेका छन ्। 

प्रार्ीन तथा मौडिक किा र र्ातीर् संस्कृडतको र्गेनाय हनु नसक्न,ु बाह्य संस्कृडतको प्रभाव र अडतिमण 
बढ्न,ु ऐडतहाडसक मि मक्षन्दरहरूमा संरिणको कमी, परम्परागत र्ािपवयहरूिे मौडिकता गमुाउदै र्ान,ु 
किाकमीहरूको उडत सम्मान र संरिण हनु नसक्न,ु प्रार्ीन स्मारकहरू अडतिडमत हदैु र्ान,ु षवडभन्न र्ातर्ाडत 
तथा अल्पसङ्खख्र्क र्नसङ्खख्र्ािे बोल्ने भार्षा िोप हनु ेखतरामा हनु,ु नेपािी बाहेक अन्र् भार्षा साषहत्र्को 
समकु्षर्त षवकास हनु नसक्न,ु ऐडतहाडसक सम्पदा, परुाताक्षत्वक महत्त्वका िाउँ तथा वस्तहुरू र धाडमयक मि 
मक्षन्दरहरूको उक्षर्त संरिण र सम्बियन हनु नसक्दा िोप हनुे खतरामा हनु ुर्हाँको संस्कृडत संरिणका मखु्र् 
समस्र्ाहरू हनु ्। 

प्रार्ीन सांस्कृडतक सम्पदा एवम ्डतडनहरूको स्वाडमत्वमा रहेको सम्पक्षत्तको वैज्ञाडनक अडभिेखीकरण गनुय,  

सास्कृडतक षवर्िन रोक्न,ु संस्कृडत, किा, भार्षा, र सम्पदाहरूको मौडिकपना र्ोगाइरानुप ु र अन्तरपसु्ता ज्ञान 
हस्तान्तरण गनुय, मतुय तथा अमतुय सम्पदाहरूको संरिण गरी सोको िाभ समदुार्िे प्राप्त गनय सक्न ेतलु्र्ाउन,ु 
महत्त्वपूणय सम्पदाहरू र्ोरी तथा निहनुबाट रोक्न,ु सांस्कृडतक गिुी तथा र्ािाहरूको संरिण र डनरन्तरता ददन,ु 
सांस्कृडतक सम्पदाहरूको वैज्ञाडनक अनसुन्धान, अध्र्र्न एवम ्संरिण गनुय, साँस्कृडतक सम्पदा र प्रर्िनहरूको 
अध्र्र्न तथा अनसुन्धान साथै संरिणको कार्य गनुय, िोपोन्मखु र्ाडत एवम ्षपछडिएका वगयको भार्षा, साषहत्र् र 
संस्कृडतको संरिण र प्रवियन गनुय, बढ्दो सहरीकरण र षवश्वव्र्ापीकरणिे प्रार्ीन सम्पदा र संस्कृडतको थषपएको 
र्नुौतीको सामना गनुय, प्रार्ीन सम्पदाको उक्षर्त व्र्वस्थापन गनुय, र्हा ँबोडिने सबै भार्षाको समतामूिक षवकास 
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गनुय, मौडिक संस्कृडतको संरिण र सम्वियनमा ध्र्ान परु् र्ाउन,ु गा.पा. डभि रहेका परुाताक्षत्वक तथा सांस्कृडतक 
सम्पदाको एकीकृत अडभिेख तर्ार गनुय आदद संस्कृडत संरिणका र्नुौतीका रूपमा रहेका छन ्। 

समार्मा र्ाँिरक्सी िगार्तका षवकृडतहरू अझै कार्म रहेको, प्राप्त स्रोत र साधनको समकु्षर्त प्रर्ोग 
तथा पररर्ािन अपेिाकृत नभएको, समावेशीकरणमा सबैिाई समेट्न नसषकएको, िैषङ्गक समानता  सम्बन्धी 
व्र्क्षक्तगत तथा संस्थागत तथ्र्ाङ्कहरूको अभाव रहेको, उपिधध तथ्र्ाङ्कहरूमा एकरूपता नभएकािे षवश्लरे्षणमा 
कदिनाइ परेको, डछटफुट समार्मा अझै र्ातीर् छुवाछुत र भेदभाव रहेको, िैषङ्गक समानता तथा 
समावेशीकरणको नीडत र कार्यिममा सबै समदुार् अझै अपेिाकृत रूपमा समावेश हनु नसकेको, अन्धषवश्वास 
केही मािामा अझै षवद्यमान रही आएको, िैषङ्गक तथा समावेशी काननुी पिको ज्ञान र सही प्रर्ोगमा कमी 
रहेको, कडतपर् समदुार् र मषहिा परुुर्ष समान अडधकारको ज्ञान र व्र्वहार नभएको, र्ोर्नाको तर्ुयमा तथा 
कार्ायन्वर्नमा षवपन्न समदुार्को सहभाडगतामा कमी रहेको, षवकासको मिु प्रवाहमा िक्षित समदुार् (र्स िेिमा 
मूितः मषहिा, दडित, षवपन्न वगय) को अथयपूणय सहभाडगतामा कमी रहेको, समावेशीकरणकािाडग खण्िीकृत तथ्र्ाङ्क 
नहन,ु तथ्र्ाङ्कको अभावमा सीमान्तीकृत समूहहरूको स्पि पषहर्ान नसक्न ुर उक्त समदुार्को सेवा तथा नीडतगत 
डनणयर्मा प्राथडमकता पाउन नसक्न,ु मषहिा तथा वक्षञ्चतीकरणमा परेका समूहको सहभाडगता प्रार्ः औपर्ाररक 
प्रडतडनडधत्वमा माि सीडमत रहन,ु दडित, िोपोन्मखु तथा र्नर्ाडत मषहिाहरूको सामाक्षर्क, आडथयक, रार्नीडतक, 

शैक्षिक एवम ्वैर्क्षक्तक स्थडत कमर्ोर रहन ुर्स्ता समस्र्ाहरू बडिगािको िैषङ्गक समानता तथा समावेशीकरणका 
बाधक बनेका छन ्।  

मषहिा तथा वक्षञ्चतीकरणमा परेका सीमान्तीकृत समूहको राज्र् संरर्नामा प्रडतडनडधत्व बढाउन,ु र्ातीर् 
र वगीर् षवभेद अन्त्र् गनुय, िैषङ्गक षहंसा तथा र्रेि षहंसा अन्त्र् गनुय, षवपन्न, सीमान्तीकृत मषहिाहरूको आडथयक 
अवस्थामा सधुार ल्र्ाउन,ु  बािबाडिका तथा षकशोर षकशोरीहरूको आधारभतू अडधकार उपभोग गनय सक्न े
वातावरण डसर्यना गनुय  तथा अपाङ्गता प्रडतको सामाक्षर्क दृषिकोणमा पररवतयन ल्र्ाउन,ु सामाक्षर्क, आडथयक र 
रार्नीडतक िेिमा व्र्ाप्त िैषङ्गकता सम्बन्धी नकारात्मक सोर्को अन्त्र् गनुय, िैषङ्गक सम्वेदनशीि र िैषङ्गक 
उत्तरदार्ी सोर्िाई व्र्वहारमा उतानुय, राज्र् संर्न्िहरूमा िैषङ्गक परीिण, िैससास षवश्लरे्षण, अनगुमन र 
मूल्र्ाङ्कनको प्रणािीिाई संस्थागत गनुय, िैषङ्गक बरे्ट प्रणािीको अविम्वन गनुय, िैससासको दृषिकोणिाई 
मूिप्रवाहीकरण गने सोर्, ज्ञान र दिता भएका र्नशक्षक्तको व्र्वस्थापन गनुय, षवकृडत र षवसङ्गडत षवद्यमान रहन,ु 
िैषङ्गक समानता र समावेशीकरणको कार्यिम बस्तीस्तरसम्म परु् र्ाउन नसक्न,ु अन्धषवश्वास, र्ाडतगत संकुक्षर्तता 
डनमूयि नहनु,ु काननुिाई अिरस पािना गनय नसक्न ुआदद बडिगािको िैषङ्गक समानता तथा समावेशीकरणकािाडग 
र्नुौती बनकेा छन ्।  

4.3 सोर् 

"क्षशिा, स्वास्थ्र्, खानेपानी, सरसफाइ, संस्कृडत, िैषङ्गक समानता तथा समावेशीकरणको सधुार – 
बडिगािको सामाक्षर्क समषृिको आधार" । 
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4.4 उद्दशे्र् 

1. साधारण तथा प्राषवडधक–व्र्वसाषर्क क्षशिाको षवकासद्वारा राषिर् एवम ्अन्तरायषिर् स्तरमा प्रडतस्पधाय 
गनय सक्ने दि तथा प्रषवडध मैिी र्नशक्षक्त उत्पादन गनुय । 

2. बडिगाि गाँउपाडिकामा पार्कपने स्थानहरूमा स्वास्थ्र् सम्बन्धी  भौडतक संरर्ना डनमायण गरी सेवा 
प्रवाहको िमतामा बषृि गनुय । 

3. बडिगाि गाउँपाडिका िेिमा सवयसिुभ र गणुस्तरीर् खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा षवस्तार गनुय । 
4. ऐडतहाडसक सम्पदा तथा मौडिक किा संस्कृडतहरूको र्गेनाय र सामाक्षर्क सद्भाव र ऐक्र्बि सदुृढ 

समार्को डसर्यना गनुय । 
5. मषहिा तथा वक्षञ्चतीकरणमा परेका समूहको अथयपूणय सहभाडगता, आडथयक समानता, समषृि, सामाक्षर्क 

न्र्ार् र सामाक्षर्क सरुिा कार्म गरी िैषङ्गक एवम ्सामाक्षर्क षवभेदको अन्त्र् गनुय । 

4.5 रणनीडत 

उद्दशे्र् १ बमोक्षर्मका रणनीडतहरू : 
1. दि र्नशक्षक्त उत्पादनकािाडग क्षशिण संस्थाहरूको आधडुनकीकरण गररने तथा तािीमको व्र्वस्था गने 

।  

2. सवैकािाडग क्षशिा र र्ीवनपर्यन्त क्षशिाको अवसर बढाउने । 

3. प्राषवडधक क्षशिा तथा व्र्ावसाषर्क तािीममा र्ोि ददँदै क्षशिािाई ज्ञान, सीप, प्रषवडध र अनसुन्धानमा 
आधाररत बनाउने । 

4. गाउँपाडिकामा सामाक्षर्क तथा शैक्षिक षवकासकािाडग उच्र् अध्र्र्न संस्थाको स्थापना गने । 

5. संस्थागत तथा डनर्ी षवद्यािर्हरूिाई डनर्मन र व्र्वस्थापन गरी सेवामिुक बनाउन े। 
उद्दशे्र् 2 बमोक्षर्मका रणनीडतहरू : 

1. पाडिका ििे डभिका विािाई पार्क पने स्थानहरूमा नर्ा ँभौडतक संरर्नाहरू डनमायण गने । 
2. स्वास्थ्र् संस्थाहरूको षवद्यमान भौडतक संरर्नामा आवश्र्कता अनसुार थप संरर्ना  षवस्तार गने । 
3. स्वास्थ संस्थाहरूिाई आवश्र्क पने आधडुनक स्वास्थ उपकरणको व्र्वस्था गने । 
4. स्वास्थ्र् संस्थाहरूिाई आवश्र्क और्षधीहरूको समर्मै आपूडतयको व्र्वस्था गने । 
5. स्वास्थ्र् संस्थाहरूमा स्वीकृत दरबन्दी अनसुारको र्नशक्षक्तको व्र्वस्थापन गने । 
6. औक्षर्त्व र आवश्र्कताको आधारमा पार्क पने स्थानहरूमा शाखाहरू खोिेर पहुँर् बषृि गने । 

उद्दशे्र् 3 बमोक्षर्मका रणनीडतहरू : 
1. गाउँपाडिकाका विाहरूमा आधारभतू खानेपानीको पहुँर् षवस्तार गने । 
2. मध्र्म देक्षख उच्र् गणुस्तर सषहतको खानेपानी सषुवधाको पहुँर्मा िमश बषृि गने ।  
3. हरेक र्रमा एक शौर्ािर् तथा र्रेि ुफोहरमैिाको व्र्स्थापन गने । 
4. समदुार्मा फोहर सङ्किनको धर्वस्था डमिाई स्वस्थकर वातावरण कार्म गने । 
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उद्दशे्र् 4 बमोक्षर्मका रणनीडतहरू : 
1. र्स गा.पा.मा अभ्र्ासमा भएका षवडभन्न धमय, भार्षा, संस्कृडत, किा, साषहत्र् र परम्पराको संरिण र 

सम्वियन गने ।  
2. षवडभन्न ऐडतहाडसक, परुाताक्षत्वक, धाडमयक र सांस्कृडतक सम्पदाको पनुःडनमायण, र्ीणोिार र व्र्वस्थापन 

गने । 
उद्दशे्र् 5 बमोक्षर्मका रणनीडतहरू : 

1. िैषङ्गक समता, सशक्तीकरण तथा सामाक्षर्क समावेशीकरण प्रणािी, संरर्नाको स्थापना तथा षवस्तार 
गने । 

2. वक्षञ्चतीकरणमा परेका मषहिाहरूको सशक्तीकरण तथा अथयपूणय सहभाडगता सडुनक्षित गने र मषहिािे 
भोग्न ुपरेका दवु्र्यवहार, भेदभाव र षहंसाको अन्त्र् गने । 

3. बािबाडिका तथा षकशोर षकशोरीहरूिे भोग्न परेका दवु्र्यवहार, भेदभाव र षहंसाको अन्त्र् गने । 
4. षवपन्न, ज्रे्ष्ठ नागररक, र्ोक्षखममा परेका, अपाङ्गता भएका व्र्क्षक्त, एकि मषहिा, िैषङ्गक तथा र्ौडनक 

अल्पसङ्खख्र्क, दडित, िोपोन्मखु र सीमान्तीकृत र्ातर्ाडतसम्म प्रभावकारी रूपमा सामाक्षर्क सरुिा 
परु्र्ायउने। 

5. िैससासको परीिण गने । 
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पररच्छेद पारँ्: पूवायधार षवकास 
(सिक तथा पिु, डसंर्ाइ, भवन तथा  सहरी षवकास, ऊर्ाय, सञ्चार तथा सूर्ना प्रषवडध) 

5.१ पषृ्ठभडूम 

बडिगाि गाउँपाडिकाको पूवायधार षवकासको अवस्था कमर्ोर रहेको छ । देशको सरकारसँग समेत 
सीडमत स्रोत साधन भएकोिे पूवायधार षवकासमा छुट्याउन ेगरेको बरे्ट अपगु देक्षखन्छ । तर सिकको कुरा 
गदाय मध्र्-पहािी रार्मागयिे र्स गाउँपाडिकािाई छोएर गएको छ । फिस्वरूप क्षर्ल्िा सदरमकुाम बाग्िङु 
र अन्र् स्थानसम्म १२ मषहना नै आवत–र्ावत गनय सम्भव भएको छ । आवश्र्कता अनसुार बरे्ट तथा 
र्नशक्षक्त नहुँदा र्स िेिमा सामदुाषर्क भवन,  डसंर्ाइ,  खानेपानी, ऊर्ाय,  सिक,  पिु,  स्वास्थ्र् तथा शैक्षिक संस्था 
िगार्त षवडभन्न पूवायधार तथा र्ातार्ात षवकासका संरर्नाहरूको डनमायण अत्र्न्त ससु्त गडतमा छ ।   

गाउँपाडिकामा रहेका सरकारी तथा सामदुाषर्क पूवायधारका संरर्नाहरू समेत ममयत सम्भारको पखायइमा 
रहेका छन ्। त्र्स्तै डसंर्ाइतफय  र्हा ँ षपपिटारी डसंर्ाइ आर्ोर्ना,  डिक्षफ्टङ् डसंर्ाइकोिाडग बडिगाि खोिा,  
दरमखोिा र डगरङ्खदीखोिा,   डछसफाँट डसंर्ाइ कुिो,   डभमखोिा – क्षर्त्र्ौर डसंर्ाइ कुिो,   कुि बाँध – षहउँदे 
डसंर्ाइ,  डसरधारादेक्षख र्तीटोिसम्म डसंर्ाइ आदद रहेका छन ्। र्स िेिमा गाउँपाडिकाको केही विाहरूमा 
सामदुाषर्क भवनहरू सञ्चािनमा छन ् । र्ी भवनहरू षवडभन्न संर्-संस्था एवम ् समूहहरूिे आ–आफनो 
प्रर्ोर्नकोिाडग उपर्ोग गदै आइरहेका छन ्। विा नं. १ बाहेक नौ वटै विामा कार्यिर्हरू नभएकोिे एउटै 
डिर्ाइनमा डनमायण प्रषिर्ा अगाडि बढाइएको अवस्था छ । भौगोडिक डबकटताको कारण र्स िेिमा िूिा 
खेि मैदान तथा कभियहिहरू डनमायण भएका छैनन ्। र्हाँ सम्म षक फुटबि खेल्न े स्तरीर् मैदान समेत 
नभएको अवस्था छ तर स–साना खेि मैदानहरू भने उपिधध छन ्।त्र्सरी नै ५६ वटा झोिङु्गे पिुहरू र 
11 वटा पक्की पिुहरू डनमायण भइसकेका छन ्। 

क्षर्ल्िा कृषर्ष षवकास कार्ायिर् बाग्िङुको २०७३ सािको तथ्र्ाङ्क अनसुार बडिगाि गाउँपाडिका िेिमा 
रहेको खेतीर्ोग्र् कुि र्डमन २१८३ हेक्टर छ र्समा २०.६% अथायत ्४५० हेक्टर खेत र बाँकी ७९.२% 
अथायत ्१७३३ हेक्टर र्डमन पाखोबारीको रूपमा रहेको छ । र्स पाडिका अन्तगयत १२.३४ वगय षक.मी. 
कुि िेिफि रहेको विा नं. १ मा हाि कुनै डसंर्ाइको व्र्वस्था छैन भने आर्ोर्ना सञ्चािनमा समेत छैन 
। र्सैगरी विा नं. २ को कुि िेिफि ६९३ वगय षकमी छ भने र्हा ँषपपिटारी डसंर्ाइ आर्ोर्ना बहवुर्षीर् 
र्ोर्नाको रूपमा सञ्चािनमा छ । र्स विामा डिक्षफ्टङ डसंर्ाइकोिाडग बडिगाि खोिा, दरमखोिा र डगरङ्खदीखोिा 
थप स्रोतको रूपमा रहेका छन ्। 

विा नं. ३ र्सको कुि ििेफि १८.८६ वगय षकमी छ भने र्स विामा पडन मौसमी डसंर्ाइमा भर 
पनुय पने अवस्था छ भने कुनै डसंर्ाइका आर्ोर्नाहरू सञ्चािनमा रहेको अवस्था छैन । विा नं. ४ र्सको 
कुि िेिफि १८.२ वगय षकमी रहेको छ भने र्समा पडन हाि कुनै डसंर्ाइ आर्ोर्ना सञ्चािन भएको अवस्था 
छैन । र्सैगरी विा नं. ५ र्सिे २३.४७ वगय षकमी िेिफि ओगटेको छ र र्स विामा डसंर्ाइकोिाडग 
एक नहर कुिो र अन्र् सामान्र् डसंर्ाइका कुिाहरू रहेका छन ्। र्स ििेमा िर् ुडसंर्ाइको सम्भावना भएका 
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स्रोतहरूमा िक्षधधखोिा, खहरेखोिा, काडिमाटीखोिा र दांगरखोिा रहेका छन ्भने डसंर्ाइको गरुुर्ोर्ना तर्ार 
गरी कुि िमता बारे थप अध्र्र्न गनुयपने अवस्था छ ।  

र्सैगरी ८.३५ वगय षकमी ििेफि ओगटेको विा नं. ६ मा डसंर्ाइकोिाडग कुिबाँध-डछसफाँट डसंर्ाइ 
कुिो,  डभमखोिा – क्षर्च्र्ौर डसंर्ाइ कुिो, कुि बाँध – षहउँदे डसंर्ाइ कुिो उपिधध भए तापडन षर्नीहरूको 
कुि िमताको अध्र्र्न गनय बाँकी छ । र्सैगरर विा नं. ७ को कुि िेिफि २४.९३ वगय षकमी रहेको छ 
। र्स विामा समेत खेतीर्ोग्र् र्डमन मध्रे् अडधकांश पाखोबारी रहेको र मौसमी डसंर्ाइमा भर पनुय पने अवस्था 
छ । भीमखोिा डसंर्ाइकोिाडग स्रोत भए तापडन डबस्ततृ अध्र्र्न भएको अवस्था छैन ।  

र्स पाडिका अन्तगयत ३८.८९ वगय षकमी ििेफि ओगटेको विा नं. ८ को खेतीर्ोग्र् र्डमन 
पाखोबारीको रूपमा रहेको छ भन ेडसंर्ाइकोिाडग मौसमी वर्षायको भर पनुय पने अवस्था छ । नक्षर्क पर्ायप्त स्रोत 
नभएको र डिक्षफ्टङ समेत खक्षर्यिो हनुे हुँदा र्स विामा कुनै डसंर्ाइको आर्ोर्ना सञ्चािनमा छैन । र्सैगरी 
विा नं. ९ मा डसरधारादेक्षख र्तीटोिसम्म डसंर्ाइ कुिो रहेको अवस्था छ भन ेपार ताप्नदेेक्षख बल्र्ाससम्म 
कुिो डनमायण गनय सषकने अवस्था छ । र्सैगरी धाप्पाटामा दडियङ खोिाबाट र मािारानीसम्म बडिगाि खोिाबाट 
डिक्षफ्टङ पिडतबाट डसंर्ाइ गनय सषकने सम्भावना छ । मार्ाखँकय , मात्र्ौर, िुल्र्ौर अक्षल्छबांगमा समेत डसंर्ाइ 
कुिो सञ्चािनमा ल्र्ाउन सषकने अवस्था छ । र्म्मा १३.३६ वगय षकमी िेिफि रहेको विा नं. १० मा 
पडन डसंर्ाइको व्र्वस्था एवम ्आर्ोर्ना सञ्चािनमा रहेको अवस्था छैन । 

कुि र्नसङ्खख्र्ा ३०९०६ र र्म्मा र्रको सङ्खख्र्ा ६२२८ रहेको र्स गा.पा.को ििेफि १७८.६७ 
वगय षकिोडमटर छ।र्स गा.पा.बाट षवगत १० वर्षयमा ३३२ पररवार आफनो मूिथिो छािेर बसाइ सराइ 
गरेको अवस्था छ।र्स गा.पा.मा वतयमान अवस्थामा िूिो शहरी षवकास भने भै नसकेको अवस्था छ।समर्को 
गडत सँगै शहरीकरणको झझल्को भने देक्षखन थािेको छ।हाि रहेका साना व्र्ापाररक केन्रहरू न्वारा, खाि 
बर्ार, खार, खौिार आदद र्स्ता स्थानहरू िगार्त अन्र् स्थानहरूमा र्ोर्नाबि षकडसमिे बस्तीहरूको षवकास 
गदै र्ानपुने छ।वतयमान अवस्थामा षवद्यमान भवनहरूको अवस्था नार्कु षकडसमको छ।िूिो स्रोत र साधनहरू 
भवन डनमायणमा खर्य गनय पने अवस्था छ।कडतपर् विा कार्यिर्हरूको आफ्नो भवन समेत नभएको अवस्था 
छ। 

बडिगाि गाउँपाडिकामा र्िषवद्यतु तथा वैकक्षल्पक ऊर्ाय षवकासको प्रर्रु सम्भावना रहेको छ । र्स 
गा. पा. मा १४ वटा िर्-ुर्िषवद्यतु आर्ोर्नाहरू सञ्चािनमा रहेका छन ्। िर्-ुर्िषवद्यतु आर्ोर्नाबाट माि 
६३० षक. वा. षवद्यतु उत्पादन भई ५८७७ र्रपररवार िाभाक्षन्वत हनु पगेुका छन ्। कुतखोिा,   दडियङखोिा,  
िक्षधधखोिा,  रणडसंहखोिा, फोसायखोिा, नरडसंहकुटखोिा, भीमर्ाटखोिा,  डगरङ्खदीखोिा,   बडिगाि   नदी िगार्त अन्र् 
खोिानािाहरू र्िषवद्यतु उत्पादनकािाडग उपर्कु्त िेिहरू हनु ्।   

बडिगाि गाउँपाडिका र्िषवद्यतुको अिावा सौर्य ऊर्ाय र वार् ुऊर्ायकोिाडग पडन उक्षत्तकै सम्भावना 
भएको िेि हो । र्हाँका उच्र् पहािी समथर भभूागहरूबाट प्रशस्त वैकक्षल्पक ऊर्ाय उत्पादन गरी गा. पा. 
का साथै समग्र रािकै ऊर्ाय षवकासमा महत्त्वपूणय र्ोगदान हनु सक्नछे । 
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बडिगाि गाउँपाडिकामा सवि पिको रूपमा रेडिर्ो,  एफ एम,  टेडिडभर्न तथा स्थानीर् पडिकाका 
माध्र्मबाट सवयसाधारणको सञ्चारमा पहुँर् षवस्तार हुदैँ गएको छ । त्र्स्तै,  नेपाि टेडिकम तथा एनसेिको 
पहँरु् गा. पा. का सबै विाहरूमा रहेको,  गा. पा. को खरबाङ बर्ारमा दूरसञ्चारको एडिएसएि तथा षपएसषटएन 
सडभयस रहेको,   गा. पा. का केही षवद्यािर्मा आइडसटी (ICT) किा सञ्चािन र कम्प्र्टुर किा सञ्चािन भएको,   
षवद्याथीहरूिाई अडतररक्त अध्र्ापन शरुुआत भएको आदद राम्रा पिहरू रहेका छन ्।  

त्र्स्तै र्स गा. पा. को कमर्ोर पिको रूपमा आमसञ्चार माध्र्म पूणयरूपमा मर्ायददत,  क्षर्म्मेवार,  

र्वाफदेही हनु नसक्न,ु   भौगोडिक डबकटताको कारण सूर्ना तथा सञ्चार प्रषवडधको षवस्तारिाई रतुता ददन 
समस्र्ा रहेको,   दूरसञ्चार सेवामा सवै नागररकको पहुँर् पगु्न नसक्न,ु   सावयर्डनक सेवा प्रवाहमा सूर्ना प्रषवडधको 
न्रू्न उपर्ोग हनु,ु   हिुाक सेवािाई षवषवधीकरण गनय नसक्न,ु  र्स िेिसँग सम्बक्षन्धत दि र्नशक्षक्तको अभाव 
रहेको,  र्नरे्तना तथा सरे्तनाको अभाव,   सूर्ना तथा सञ्चारको संरर्नागत षवकासका पूवायधारमा कमी,   र्वुा 
र्नशक्षक्तको पिार्न,  केही विाका डबकट स्थानहरूमा मोवाइिको नेटवकय  ज्र्ादै कमर्ोर,  अक्षप्टकि फाइबर 
पगु्न नसकेको,  षवद्यािर्हरूमा इन्टरनेटको डनर्डमत आपूडतयको अभावमा आइडसटी किा सञ्चािन गनय वाधा 
आदद रहेका छन ्। 

5.2 समस्र्ा तथा र्नुौती 
प्रर्ाप्त मािामा आडथयक, प्राषवडधक एवम ्भौडतक स्रोतको अभाव रहेको,  वतयमान अवस्थामा अडत सीडमत 

मािामा र्ातार्त सञ्जाि षवकास भएको,  कािोपिे भएको सिक शनु्र् रहेको,  भौगोडिक डबकटता भएको, कच्र्ी 
सिकमाि भएकोिे र्हाँको सिकको भािादर महङ्गो रहेको,  िमता भन्दा बढी र्ािहुरू बोकी र्ोक्षखमर्कु्त र्ािा 
गने प्रवृक्षत्त वढ्दो रहेको,  सवारी डनर्मको बेवास्ता गने प्रवृक्षत्त वढ्दो रहेको,  डनमायण भइसकेका सिकहरू ममयत 
तथा संरिणको अभावमा भएको,  अडधकांश डनमायणाडधन सिकहरू बरे्ट नपगेुका कारण ससु्त गडतमा डनमायण 
भइरहेको आदद र्स पाडिकाका सिक तथा पिु व्र्वस्थापनका समस्र्ा हनु ्।  

उच्र् पहािी एवम ् षहमािी कदिन भौगोडिक अवस्थाका कारण डनमायण कार्य खक्षर्यिो हनु,ु  डनडमयत 
संरर्नाहरूको ममयत-सम्भार र सरुिाकािाडग स्रोत–साधनको पर्ायप्त व्र्वस्था नहनु,ु  बाहै्र मषहना भरपदो र 
सरुक्षित सिक संरर्ना डनमायण गनुय,  छररएर रहेका बस्तीहरूमा सिक षवस्तार गनुय,  प्राकृडतक प्रकोप एवम ्
र्िवार् ुपररवतयनको पििाई समेत ध्र्ानमा राखी सिक डनमायण गनुय, साथै पषहिे डनमायण भएका साँर्रुा बाटाहरू 
र्ौिा गने िममा ददन ुपने र्ग्गा, संरर्ना आददको िडतपूडतय व्र्वस्थापन गनुय र्स पाडिकाका सिक तथा पिु 
व्र्वस्थापनका र्नुौतीका रूपमा रहेकाछन ्। 

डसंर्ाइ गरुुर्ोर्ना बनाई र्ोर्नाबि षवकास तथा र्ोर्ना गनय नसक्न,ु डसंर्ाइ र्ोर्नाहरूको स्रोतहरूको 
पूणयरूपमा ममयत गरी र्सको पहुँर्मा उिेख्र् सधुार गनय नसषकएको, परम्परागत कृर्षक कुिोहरूको 
आधडुनकीकरण तथा सधुार गनय नसषकएको, पाडिका स्तरीर् तथा प्रदेश स्तरीर् डसंर्ाइ र्ोर्नाहरू सञ्चािनमा 
रहेको तर प्रडतफि प्राप्त गनय नसषकएको, डसंर्ाइका थप स्रोतहरूको पषहर्ान भएको तर प्राषवडधक पिको 
षवश्लरे्षण गनय नसषकएको, डसंर्ाइ आर्ोर्ना सञ्चािनकोिाडग विाहरूमा र्ोर्नाहरूको रेखदेख तथा 
अनगुमनकोिाडग उपभोक्ता सडमडतहरू गिन भएको तर सडमडतिाई थप षिर्ाशीि बनाउन बाँकी रहेकोछ । 
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डसंर्ाइका गरुुर्ोर्ना बनाई र्ोर्नाबि षवकास तथा व्र्वस्थापन गनय नसक्न,ु डसंर्ाइको अभावमा कृषर्ष 
उत्पादकत्व कम हुदँा कृर्षकहरूिाई कृषर्ष पेशामा आकषर्षयत गनय नसक्न,ु उच्र् भभूागमा रहेका विाहरूमा सतह 
डसंर्ाइको सम्भावना नहनु े हुँदा डिक्षफ्टङ षवकल्प खक्षर्यिो बनु्न, शहर बर्ार नक्षर्कका खोिा नािाहरूबाट 
नदीर्न्र् डनमायण सामग्रीको अत्र्ाडधक प्रर्ोगबाट खोिाको सतह गषहररदै र्ादँा सतह डसंर्ाइका सम्भावना भएका 
खेतीर्ोग्र् र्डमनमा समेत र्ोर्नाहरू र्ोक्षखममा पनुय, सिक पूवायधारको डनमायणको िममा कडतपर् परम्परागत 
कुिोहरूको संरर्नाहरू डबग्रन,ु भौडतक पूवायधारको तिुनामा डसंर्ाइ पूवायधार प्रडत स्थानीर् डनकार् र समदुार्को 
समेत र्ासो कम हनु,ु डसंर्ाइ शलु्क डनधायरण गरी िर् ुडसंर्ाइ आर्ोर्नाहरू सञ्चािन गनय सामूषहक कोर्षको 
व्र्वस्था गनय समदुार्को र्ासो नहनु ुर्स्ता र्नुौतीहरू डबद्यमान रहेका छन ्। 

गा.पा.मा षवद्यमान अवस्थामा शहरी षवकासको पूवायधार षवकास गनय आवश्र्क आडथयक समस्र्ा, एकै 
पटकमा सेवा प्रदान गनय बनाउन पने भवनहरू र डतनीहरूकोिाडग आवश्र्क मानव स्रोत एवम ्साधनहरूकोिाडग 
गन ु पने िगानी आदद परु् र्ाउन सिम हनु नसक्न ु बडिगािका शहरी षवकासका समस्र्ाका रूपमा रहेको 
देक्षखन्छ। 

शहरी षवकास गने कामकोिाडग आधडुनक सबै सेवाहरू उपिधध गराउन ुपने भएकोिे धेरै रकमको 
आवश्र्कता पने भएकोिे र्ो िूिो र्नुौतीको षवर्षर् हो ।र्सको  पहािी एवम ्उच्र् पहािी भौगोडिक अवस्था, 
उच्र् प्रषवडधहरू, र्न शक्षक्तहरूको पररपूडतय र्स्ता षवर्षर्हरू समेत र्नुौतीका षवर्षर्हरू  हनु ्। शहरी पूवायधारको 
डनमायण पिात ्शहर बसाल्न,ु सिक, र्सु्त र्ातार्ात सषुवधा, पर्ायप्त गणुस्तरीर् खानेपानी, गणुस्तरीर् डबर्िुी तथा 
सूर्ना प्रणािीको व्र्वस्था गनुय, सबै नागररकको क्षशिा स्वास्थ्र्मा पहुरँ् परु् र्ाउन,ु प्रत्रे्क शहरमा ददगो आर् तथा 
रोर्गारका अवसर डसर्यना गरी पोखरा ििे वररपरर केक्षन्रत बसाइँसराइको र्ापिाई न्रू्नीकरण गनुय, प्रषवडधमा 
आधाररत उत्पादन प्रणािी र गडतशीि आडथयक गडतषवडध रहेको शहर बनाउन,ु सरुक्षित प्रदूर्षणमकु्त र उपिधध 
साधन स्रोतहरूको उक्षर्त उपर्ोग तथा ददगो व्र्वस्थापन भएको शहर बनाउन,ु सरकारी स्तरमा नर्ाँ शहर र 
स्र्ाटिाइट डसटीको डनमायण गनुय आदद शहरी षवकास ििेका र्नुौतीहरू हनु ्। 

पर्ायप्त मानव, आडथयक र भौडतक स्रोत नभएको, समग्र र्िस्रोत तथा नदी व्र्वस्थापनको गरुर्ोर्ना 
डनमायण गरी र्ोर्नाबि षवकास हनु नसक्न,ु र्िषवद्यतु उत्पादनकोिाडग पर्ायप्त आडथयक स्रोत तथा िगानीको 
अभाव रहन,ु र्ाि ुआर्ोर्नाका कारण आर्ोर्ना िेि भन्दा माडथ पानीको स्रोत व्र्वस्थापन नभएको, बाढी तथा 
पषहरो प्रकोप र्ोक्षखम र्कु्त भबूनौट भएको र नाङ्गो तार, कािको पोिको कारण दरु्यटना हनुे सम्भावना बढी 
भएको, भौगोडिक षवषवधताका कारण षवद्यतु उत्पादन खक्षर्यिो भएको, ऊर्ाय षवकासकािाडग सिम नतेतृ्व 
नभएको, गा. पा. को समग्र ऊर्ायको िमताको पषहर्ान नभएको, षवद्यतु प्रसारण भएका अडधकाशं िेिमा २ 
फेर् िाइनको माि प्रसारण भएको आदद बडिगािमा ऊर्ाय षवकासका समस्र्ाका रूपमा रहेको देक्षखन्छ । 

ऊर्ाय षवकास सरकारको प्राथडमकतामा नपनुय, अनदुान प्रदान गने सम्पूणय अडधकार संर् सरकारमा डनहीत 
रहन,ु ऊर्ाय माग बारे तथ्र्ाङ्क र्षकन नहुँदा ऊर्ाय षवकासको रणनीडत नै नहनु,ु सवेिण अनमुडतदेक्षख  षवद्यतु 
खररद सम्झौता, र्ग्गा व्र्वस्थापन र वातावरणीर् अध्र्र्न कार्य झन्झषटिा र केक्षन्रकृत हनु,ु ऊर्ाय षवकास 
बारे िोस/उपर्कु्त र्ोर्ना, नीडत र डनदेक्षशकाहरूको अभाव हनु,ु षवडभन्न नीडत डनर्महरू एक आपसमा बाक्षझएर 
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अन्र्ौिको अवस्था डसर्यना हनु,ु शहरीकरण तथा आडथयक गडतषवडधको षवस्तारका कारण बढ्दै गएको षवद्यतुको 
माग परुा गनुय, आर्ोर्ना डनधायरीत समर् र िागतमा सम्पन्न गनुय, सरोकारवािा डनकार्डबर् समन्वर् र प्रभावकारी 
डनर्मनको व्र्वस्थापन गनुय, र्िषवद्यतु उत्पादनमा पर्ायप्त मािामा वैदेक्षशक र डनर्ी िेिको िगानी आकषर्षयत 
गनुय, ऊर्ायको अभावमा समग्र अथयतन्ि प्रभाषवत हनु,ु किकारखाना नखलु्न ु र कृषर्ष प्रभाषवत हनु,ु भोगडिक 
डबकटता र बस्ती छररएको भएकािे एकीकृत सेवा प्रदान गनय गाह्रो हनु,ु खाना पकाउन स्वच्छ ऊर्ायको 
व्र्वस्थापन गनुय आदद र्हाँका ऊर्ाय षवकासका र्नुौतीहरू हनु ्। 

भौगोडिक षवकटताको कारण सूर्ना तथा सञ्चार प्रषवडधको षवस्तारिाई रतुता ददन समस्र्ा भएको, र्स 
िेिसँग सम्बक्षन्धत दि र्नशक्षक्तको अभाव रहेको, र्नरे्तना तथा सरे्तनाको अभाव भएको, सावयर्डनक सेवा 
प्रवाहमा सूर्ना प्रषवडधको न्रू्न उपर्ोग हनु,ु सूर्ना तथा सञ्चारको संरर्नागत षवकासका पूवायधारमा कमी भएको, 
र्वुा र्नशक्षक्त पिार्नको समस्र्ा रहेको, सूर्ना प्रषवडधको षवकास र साईवर सरुिाकोिाडग पर्ायप्त संरर्नागत 
व्र्वस्थाको कमी हनु,ु गा. पा. का केही स्थानहरूमा मोबाइि नेटवकय  अडनर्डमत तथा ज्र्ादै कमर्ोर भएकािे 
सेवा प्रर्ोगमा समस्र्ा भएको, अक्षप्टकि फाइवर अझसम्म पगु्न नसकेको, षवद्यािर्हरू नेटको अभावमा आइडसटी 
किा सञ्चािन गनय वाधा भएको र्स्ता सञ्चार तथा सूर्ना प्रषवडधको षवकासका समस्र्ाहरू हनु ्।  

भौगोडिक षवकटता हनु,ु सूर्ना तथा सञ्चार सम्वन्धी नीडतगत एवम ्काननुी ररक्तता परुा गनुय, पर्ायप्त 
स्रोत (बरे्ट) सङ्किन तथा त्र्सको पररर्ािनमा समस्र्ा आउन सक्न,ु गा.पा. डभि सूर्ना तथा सञ्चारपहुरँ्को 
एषककृत र अद्यावडधक षववरण तर्ार पानुय र सञ्चार माध्र्महरूिाई ग्रामीण भेगसम्म षवस्तार गनुय, षवडभन्न ििेहरू 
(क्षशिा, स्वास्थ्र्, कृषर्ष, पर्यटन आदद) का नीडतगत अस्पिता हनु,ु अक्षप्टकि फाइबर षवस्तारमा हनु सक्ने 
षढिाइ, सेवा प्रवाहकोिाडग बस्ती छररएर रहन,ु सामाक्षर्क सञ्जािको बषिसँगै र्स मा बढ्दै गएको दरुूपर्ोग 
डनर्न्िण गनुय, सूर्ना तथा सञ्चार ििेमा षवकडसत नषवनतम प्रषवडध समर् सापेि प्रर्ोग गनुय, तात्काडिक 
अवस्थामा प्राषवडधकहरूको अभाव हनु,ु श्रमक्षर्वी पिकारहरूको हक षहत संरिण गनुय, षवद्यतु प्रसारण भरपदो 
नहनु ुसाथै प्रार् स्थानहरूमा 2-Phase Line माि हनु,ु गा. पा. को ऐडतहाडसक महत्त्वका वस्त ुर सेवाहरूिाई 
डिक्षर्टि अकायइभमा सरुक्षित रानुप,ु साइवर सरुिा सम्वन्धी संस्थागत संरर्ना तर्ार गरी आम र्नतामा र्स 
सम्वन्धी र्नरे्तना अडभवृषि गनुय, षवद्यतुीर् सञ्चार माध्र्मको अनगुमन गनुय, त्र्सको गणुस्तर, त्र्समा गरेको 
िगानी, प्रर्ोग भएको प्रषवडध र र्नशक्षक्तको बारेमा अनगुमन गनुय आदद सञ्चार तथा सूर्ना प्रषवडध षवकासको 
र्नुौती हनु ्। 
5.3 सोर् 

"सिक तथा पिु, डसंर्ाइ, भवन तथा सहरी षवकास, ऊर्ाय, सञ्चार तथा सूर्ना प्रषवडधको व्र्वक्षस्थत 
पूवायधार – बडिगािको समग्र षवकासको आधार" । 

5.4 उद्दशे्र् 

1. केन्र, गण्िकी प्रदेश तथा बडिगाि गाउँपाडिकाको अन्तरसम्बन्धका आधारमा पूवायधार षवकास गरी 
आडथयक तथा सामाक्षर्क षवकासका अवसरमा नागररकको सहर् पहुँर् परु् र्ाउन ु। 

2. बडिगाि गाँउपाडिकामा डसंर्ाइ प्रणािीको षवकास र व्र्वस्थापनबाट कृषर्षर्न्र् उत्पादनमा बषृि गनुय । 
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3. बडिगाि गाउँपाडिका िेिमा सरुक्षित, सिुभ र वातावारणमैिी एकीकृत आवास तथा बस्ती षवकास 
गनुय। 

4. ऊर्ाय उत्पादन तथा बर्ाररकण माफय त ऊर्ाय सरुिा सषहत, ऊर्ाय षवकासबाट आत्मडनभयरता हाडसि गरी  
समग्र षवकास तथा आडथयक समषृि हाडसि गनुय । 

5. सूर्ना तथा आमसञ्चार प्रषवडधमा सबै नागररकको पहुँर् तथा उच्र्तम उपर्ोग सडुनक्षित गरी 
आमनागररकको र्ीवनस्तरिाई सहर् बनाउन ु। 

5.5 रणनीडत 

उद्दशे्र् १ बमोक्षर्मका रणनीडतहरू : 
1. बडिगाि गाँउपाडिकामा आवश्र्क सिक सन्र्ाि एवम ्पिु डनमायण गरी स्थानीर् र्नताको सषुवधा तथा 

समावेशी षवकास,आर्आर्यन तथा रोर्गारी डसर्यना गनुय । 

2. बाहै्र मषहना आवत-र्ावत गनयकोिाडग मोटर-पिु एवम ्आवश्र्कता अनरुूप पक्की झोिङु्गे पिुको डनमायण 
गनुय । 

उद्दशे्र् 2 बमोक्षर्मका रणनीडतहरू : 
1. परम्परागत डसंर्ाइ संरर्नामा सधुार गनुय । 

2. नर्ाँ वैकक्षल्पक डसंर्ाइ स्रोतको पषहर्ान गनुय । 

3. कृषर्षर्ोग्र् र्डमनमा डसंर्ाइको पहुँर् बषृि गनुय । 

4. ददगो डसंर्ाइ प्रणािीको षवकास तथा व्र्वस्थापन गनुय । 

उद्दशे्र् 3 बमोक्षर्मका रणनीडतहरू : 
1. बडिगाि गा.पा.मा एकीकृत आवास तथा बस्ती षवकास गरी अनडधकृत, अव्र्वक्षस्थत र छररएर रहेका 

षवपन्न र सीमान्तकृत ्र्र पररवारिाई एकताबि गनुय । 

2. स्थानीर् डनमायण सामग्रीको अडधकतम प्रर्ोग गरी स्थानीर् वास्तकुिा र नवीनतम प्रषवडध डमक्षश्रत सरुक्षित 
र षकफार्ती भवनहरू डनमायण गनुय । 

3. एकीकृत सेवा प्रदार्क बहपुर्ोगी र बहउुद्देश्र्ीर् भवन डनमायण गरी एकीकृत र्नसेवा प्रदान गनुय । 

उद्दशे्र् 4 बमोक्षर्मका रणनीडतहरू : 
1. र्स ििेमा उपिधध सम्पूणय ऊर्ाय स्रोतको पषहर्ान, उत्पादन िमताको आकिन र वतयमान तथा 

भषवष्ट्र्मा ऊर्ाय माग र आपूडतय सम्बन्धी िाटाबेस तर्ार गने र सरोकारवािाहरूको िमता अडभवृषि र 
संस्थागत षवकासमा र्ोि ददन।ु 

2. मझौिा तथा िूिा ऊर्ाय षवकासको दीर्यकािीन र्ोर्ना तथा डनमायण तथा सञ्चािन मोिि तर्ार गरी 
षवद्यतु उत्पादन सडमश्रणको माध्र्मबाट ऊर्ाय सरुिाको प्रत्र्ाभडूत गनुय। 

उद्दशे्र् 5 बमोक्षर्मका रणनीडतहरू : 
1. सूर्ना तथा सञ्चार प्रषवडधको सेवािाई सवयसिुभ, गणुस्तरीर् र भरपदो बनाई प्रषवडधको उच्र्तम सेवा 

प्रर्ोग गनुय । 
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2. सम्पूणय नागररकहरूको इन्टरनेट सेवामा सवयसिुभ तथा डनर्डमत पहुरँ् स्थापना गरी सूर्ना प्रषवडधको 
उच्र्तम सेवा प्रर्ोग गनुय । 

3. आम सञ्चार माध्र्मिाई स्वच्छ, सिम, डनस्पि, मर्ायददत, षवश्वसनीर् बनाई स्थानीर् तहमा सूर्ना तथा 
सञ्चार प्रषवडध र सेवाहरू शतप्रडतशत सबै नागररकको पहुँर्मा परु् र्ाउन ु। 

4. षवज्ञापन बर्ार तथा र्िक्षर्ि िेिको पूवायधार षवकास गरी उद्योगको रूपमा षवकास तथा प्रवयधन गनुय।  
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पररच्छेद छ: शासकीर् सधुार तथा अन्तर सम्बक्षन्धत ििे 
(वन तथा भ-ूसंरिण, षवपद् व्र्वस्थापन, शासकीर् सधुार, प्रशासकीर् सशुासन, षवत्तीर् सशुासन) 

6.१ पषृ्ठभडूम 

र्स गाउँपाडिकाडभि सरकारद्वारा व्र्वक्षस्थत राषिर् वन र सामदुाषर्क वन गरी कुि ििेफिको िगभग 
५7 प्रडतशत वन िेि छ।सामदुाषर्क वनका ६१ वटा उपभोक्ता समूह कार्यरत छन ्। राषिर् तथा सामदुाषर्क 
वनको संरिणकािाडग वन ऐन २०४९ छ।त्र्सैअनसुार षवडभन्न डनर्महरू बनाइएका छन ्। क्षर्ल्िा वन 
कार्ायिर् तथा सब-्डिडभर्न वन कार्ायिर्सँगको समन्वर्मा स्थानीर् वन उपभोक्ता सडमडतहरूिे सामदुाषर्क 
वनका कार्यर्ोर्ना बनाएका छन।्खिुा रूपमा र्ररर्रन, आगिागी, फिानी गने कुनै पडन व्र्क्षक्तिाई सामदुाषर्क 
वनको कार्यर्ोर्नाअनरुूपको दण्ि र सर्ार्को व्र्वस्था गररएको छ।त्र्स्तै, वन्र्र्न्त ुओसारपसारमा संिग्न हनु े
व्र्क्षक्तिाई पडन वन तथा वन्र्र्न्तसुँग सम्बक्षन्धत नीडत डनर्म अनरुूप कारवाही गने व्र्वस्था छ।अनगुमनको 
काम क्षर्ल्िा वन कार्ायिर् बागिङु तथा सबडिडभर्न वन कार्ायिर् खबायङिे गने गरेका छन ्।  

गाउँपाडिकाको वाषर्षयक षवकास र्ोर्नामा वनसम्बन्धी कार्यिम खासै केही छैनन ्। तर पडन षवडभन्न 
विामा नर्ा ँडनमायण गररएका मोटर बाटोबाट हनुे बाढीपषहरोका न्रू्नीकरणकािाडग स्थानीर्स्तरबाट वृिारोपण 
कार्यिम सञ्चािन गररएको छ । वन स्रोतको व्र्वस्थापनकािाडग झािी-फिानीको कार्यिम वाषर्षयक रूपमा 
सञ्चािन गररएको छ । वन िेिको ददगो षवकासकािाडग आधडुनक र्िुो डनमायणको काम सम्पन्न गररएको छ 
। 

वन षवकास अन्तगयत LJVAR नामक संस्थािे केही व्र्क्षक्तिाई र्नही रु १५ हर्ारका दरिे आडथयक 
सहर्ोग उपिधध गराएको छ।वनको संरिण तथा उपर्ोगबाट सामदुाषर्क वनका कोर्षमा र्म्मा भएको रकम 
बाटोर्ाटो, डबर्िुीर्स्ता अन्र् पूवायधारका काममा पडन प्रर्ोग गररएको छ।स्थानीर् स्तरका पशपुािन र अन्र् 
व्र्वसार् पडन वनबाट िाभाक्षन्वत भएका छन।् 

र्स ििेमा प्रत्रे्क वर्षय हनु ेगरेको प्राकृडतक षवपद्हरूमा पषहरो, भिूर् र नदी कटान मखु्र् रूपमा डिन 
सषकन्छ। र्सबाट माडनस तथा पशहुरूको मतृ्र् ु र खेती र्ोग्र् र्डमनहरूमा नकारात्मक असर माि नगरी 
षवकासका संरर्नाहरूिाई समेत िडत गरी िूिो मािामा आडथयक षवनास पडन हुदैँ आएको छ।अरू प्राकृडतक 
षवपद्हरूको तिुनामा र्स ििेमा पषहरो तथा भिूर् र्स्ता षवपद्का र्टनाहरू र त्र्सबाट भएको मानवीर् िडत 
मखु्र् रहेको पाइन्छ।पषहरो, भिूर् तथा बाढी र्स्ता षवपद्हरू प्रत्रे्क मनसनुको वेिा हनुे गदयछ।खास गरी 
त्र्स्ता षवपद्हरू प्रत्रे्क वर्षयको ज्रे्ष्ठ मषहनादेक्षख आक्षश्वन मषहनासम्म र सबैभन्दा बढी भार मषहनामा पषहरो, 
बाढी र भिूर् र्स्ता षवपद्हरू हनु ेगदयछ र धनर्नको िडत पडन त्र्सै अवडधमा धेरै हनुे गदयछ।र्सरी हनु े
गरेका मानवीर् तथा भौडतक िडतिाई न्रू्नीकरण गनयकािाडग स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ बमोक्षर्म 
गाउँपाडिकाको कोर्षमा र्म्मा भएको रकम गाउँपाडिका षवपद् कोर्ष खिा गरी सोही कोर्ष माफय त र्स्ता प्रकारका 
िडतमा खर्य गदाय प्रभावकारी हनुदेेक्षख  षवपद् कोर्ष व्र्वस्थापन कार्यषवडध २०७४ िाग ुगररएको छ। 
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सन ्२०१० मा नेपाि सरकारद्वारा प्रकाक्षशत राषिर् अनकुुिन कार्यर्ोर्ना अनसुार बाग्िङु क्षर्ल्िामा 
र्िवार् ुपररवतयनका कारण पषहरोको सबै भन्दा बढी र्ोक्षखम रहेको छ।बडिगाि गा.पा. मा पडन पहािी भभूाग 
बढी मािामा रहेकोिे पषहरोको र्ोक्षखमिाई नै प्रमखु मान्न सषकन्छ।र्सैगरी र्स ििेमा खिेरी र षहम ताि 
डबष्ट्फोटनको न्रू्न तथा बाढीको अत्र्न्तै न्रू्न र्ोक्षखम रहेको छ। 
ताडिका 3: बाग्िङु क्षर्ल्िामा र्िवार् ुपररवतयनको असरवाट हनुसक्न ेर्ोक्षखमको मािा 
ि.सं. र्िवार् ुपररवतयनको असर र्ोक्षखमको माि 

१. पषहरो उच्र् 

२. खिेरी न्रू्न 

३. षहम ताि डबष्ट्फोटन न्रू्न 

४. बाढी न्रू्न 

बडिगाि गाउँपाडिकाको अबको कार्यददशा भनेको सावयर्डनक प्रशासनिाई स्वच्छ, सिम, डनष्ट्पि, पारदशी, 
भ्रिार्ारमकु्त, र्नउत्तरदार्ी र सहभाडगतामूिक बनाउँदै पाडिकाबाट प्रवाह हनु ेसेवा सषुवधामा र्नताको समान 
र सहर् पहुँर् सडुनक्षित गरी सशुासन प्रत्र्ाभतू गनुयहनुछे।सबै र्नप्रडतडनडध तथा कमयर्ारीको कुशि शासकीर् 
व्र्वस्थापनद्वारा नागररकका सामाक्षर्क तथा आडथयक आकांिा पूरा गनय र शासन सञ्चािनकािाडग षवद्यमान पिडत 
र और्ारिाई समर्सापेि बनाउँदै िैर्ान ुआवश्र्क छ। 

शासकीर् डनणयर्हरू तथा कार्ायन्वर्न प्रषिर्ािाई पारदशी बनाउन डनर्डमत सूर्ना प्रवाह, सावयर्डनक 
सनुवुाइ, सामाक्षर्क िेखा पररिण र्स्ता नषवन शासकीर् उपिमहरू सञ्चािन गरी सशुासन प्रत्र्ाभतू गनय बडिगाि 
गाउँपाडिका अग्रसर रहेकोछ।र्वाफदेहीताको संस्कृडत षवकास गनुयका साथै नागररक-मैिी शासन, संर्ीर् शासन 
प्रणािी अनरुूपको सेवाप्रवाह, काननुी शासनको प्रत्र्ाभडूत र समन्वर् तथा सहकार्यिाई व्र्वक्षस्थत गदै प्रशासकीर् 
सशुासन सडुनक्षित गनुयपदयछ।नागररकको समषृि तथा सखुी र्ीवनको सडुनक्षितता गनुय प्रशासडनक सशुासन 
बडिगािको प्रमखु िक्ष्र् हो।सशुासन कार्म गरी सेवा प्रवाहमा सरिता एवम ्सहर्ता ल्र्ाउन ुपाडिकाको 
मूिभतू दाषर्त्त्व हो।सावयर्डनक प्रशासनिाई स्वच्छ, डनष्ट्पि, पारदशी, भ्रिार्ारमकु्त, र्नउत्तरदार्ी र 
सहभाडगतामूिक बनाउँदै गा.पा.वाट प्राप्त हनु े सेवा सषुवधामा र्नताको समान र सहर् पहुँर् सडुनक्षित गरी 
सशुासनको प्रत्र्ाभडूत गनय आवश्र्क भएको छ।  

सावयर्डनक आर्को अद्यावडधक क्षस्थडतको िेखाङ्कन तथा प्रडतवेदन प्रणािीिाई डनर्डमत र एकरूपता 
कार्म गरी प्रभावकारी बनाउँदै िैर्ानकोिाडग सूर्ना प्रषवडधमा आधाररत षवत्तीर् व्र्वस्थापनको षवकासमा र्ोि 
दददै एकि खाताकोर्ष प्रणािी र रार्स्व व्र्वस्थापन सूर्ना प्रणािीको षवकास आवश्र्कता छ।सावयर्डनक 
स्रोतको डमतव्र्र्ी र अडधकतम पररर्ािन, प्रडतवेदन तथा िेखापरीिण माफय त ्षवत्तीर् व्र्वस्थापनमा पारदशीता 
र र्वाफदेषहता अडभवृषि गरी नागररकिाई षवत्तीर् सशुासनको प्रत्र्ाभडूत ददन ुबडिगाि गाउँपाडिकाको दाषर्त्व 
हो।सावयर्डनक खर्यको पारदक्षशयता अडभवषृि गनय सरकारी डनकार्का कार्यिम तथा खर्यिाई सावयर्डनकीकरण 
गने पिडतको षवकास र्रुरी भएकोछ। 
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6.2 समस्र्ा तथा र्नुौती 
उत्पादनशीि वनिाई पूणय िमतामा व्र्वस्थापन गनय नसषकएको, वनको व्र्वस्थापन तथा षवकासमा 

राज्र्को िगानी र्थेि नभएको, अव्र्वक्षस्थत भौडतक संरर्नाका कारण वन िेिको षवनास र खण्िीकरण हनु े
गरेको, वन फँिानी पूणय रूपमा डनर्न्िण हनु नसकेको, वन तथा र्िाधार िेिका स्रोतहरूको िर्ीकरण, मानव 
वन्र्र्न्त ुद्वन्द्व, वन तथा भसंूरिणमा दि र्नशक्षक्त गाउँपाडिका ििेमा उपिधध नभएको, स्थानीर् र्नतामा वन 
तथा भसंूरिणबारेको राम्रो ज्ञान नभएको, र्नरे्तनाको अभाव र िापरवाहीबाट िढेिो िाग्न े गरेको, वन 
संरिणकािाडग आवश्र्क आधडुनक भौडतक और्ार (Prunning saw, Power chain saw) आददको कमी, 
आरा, बन्र्रो र्स्ता परम्परागत और्ार पडन पर्ायप्त सङ्खख्र्ामा नरहेका, महत्त्वपूणय र्िीबटुीहरूको उत्खनन र 
प्रशोधन हनु नसकेको, उत्पाददत कािको व्र्ावसाषर्क प्रर्ोग हनु नसकेको, डनर्डमत रूपमा फिानीबाट प्राप्त हनु े
आम्दानीबाहेक सामदुाषर्क वनका अन्र् आडथयक स्रोत नभएका, र्िीबटुी डनकासी गनय कानूनी समस्र्ा, 
भसंूरिणको सेवा प्रवाह गने कार्ायिर्को सङ्खख्र्ामा संरर्नागत रूपमा सङ्करु्न, डिडभर्न तथा सबडिडभर्न वन 
कार्ायिर्बाट र्थेि अनगुमन नहनु ुआदद वन तथा भ-ूसंरिण षवकासका प्रमखु समस्र्ाहरू हनु ्। 

िढेिो डनर्न्िण गनुय, वन संरिणकािाडग स्थानीर् तहमा िमता र क्षर्म्मेवारी बषृि गनुय, भौडतक षवकास 
र वन संरिण कार्यका बीर् उत्पन्न हनु ेद्वन्द्व व्र्वस्थापन गनुय, दि र्नशक्षक्तको अभाव, स्थानीर् र्नतामा वन 
तथा भसंूरिणबारे ज्ञानको कमी हनु ुबडिगािमा वन तथा भ-ूसंरिण षवकासका प्रमखु र्नुौतीहरू हनु ्।   

पर्ायप्त मानव, आडथयक, भौडतक स्रोत नभएको, स्थानीर् स्तरको षवपद्सम्बन्धी भरपदो तथ्र्ाङ्क अद्यावडधक 
गनय नसषकएको, स्थानीर् स्तरमा षवपद् र्ोक्षखम िेिहरूको नक्सा तर्ार नभएको, षवपद्सम्बन्धी तथ्र्ाङ्क सङ्किन 
र सूर्ना प्रवाहमा समन्वर्को कमी भएको, एक द्वार प्रणािी माफय त षवपद्सम्बन्धी भएका र्टनाहरूको सूर्ना 
तथा तथ्र्ाङ्क सङ्किन तथा प्रिेपण हनु नसषकएको, स्थानीर् स्तरमा षवपद्को पूवय सूर्ना प्रवाह गने संर्न्िको 
कमी भएको, षवपद्सम्बन्धी सूर्ना सङ्किन, प्रशोधन र प्रिेपण गने आधडुनक कम्प्र्टुर वा षवद्यतुीर् संर्न्ि 
नभएको, षवपद् हनुअुक्षर् त्र्सको तर्ारी र प्रडतकार्यका षिर्ाकिापहरू षिर्ाशीि रूपमा हनु नसकेको आदद 
र्हाँको षवपद् व्र्वस्थापनका समस्र्ाहरू हनु ्। 

षवपद्को िासिे स्थानीर्हरू र्र/बस्ती छािी अन्र्ि बसाइँसराइ गनुय, षवपद्को र्ोक्षखमिे र्ग्गा/र्डमन 
डबिी गनुय वा भ–ूउपर्ोग पररवयतन गनुय, षवपद् न्रू्नीकरण गने स्रोत तथा साधनको कमी हनु,ु षवपद् न्रू्नीकरण 
गने िोस/उपर्कु्त र्ोर्ना, नीडत, डनदेक्षशकाहरूको अभाव हनु,ु गा.पा. स्तरको वैज्ञाडनक भ–ूउपर्ोग प्रणािी 
नहनु,ु षवपद् न्रू्नीकरण गनय नर्ा ँ प्रषवडध, डसकाइहरू षवकास/षवस्तार नहनु,ु षवपद् र्ोक्षखम तथा सम्भाव्र् 
िेिहरूको नक्साङ्कन भई सोअनसुारको भ–ूउपर्ोग पिडत अविम्बन गने नीडत नहनु,ु षवद्यामान परम्परागत ज्ञान 
र सीपको र्थेष्ठ प्रर्ोग नहनु ुअथायत ्िोप हुँदै र्ान,ु सीमान्त र्डमनमा षवपद् र्ोक्षखम िेिहरूको प्रर्ोग हनु,ु 
षवपद् व्र्वस्थापनमा कार्य गने सङ्घ/संस्थाहरूको काम कतयव्र्मा अडधकार बाक्षझन ेवा दोहोरोपन डसर्यना हनु ु
आदद र्हाँको षवपद् व्र्वस्थापनका र्नुौतीहरू हनु ्। 
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र्नप्रडतडनडध तथा कमयर्ारीको कार्य क्षर्म्मेवारी बमोक्षर्मको िमता अडभवृषि नहनु,ु सावयर्डनक सेवा 
प्रवाहको िेिमा प्रर्डित षवकास एवम ्प्रषवडधको समकु्षर्त उपर्ोग गनय नसक्न।ुपारदक्षशयता र र्वाफदेषहताको 
प्रणािीमा पूणय रूपमा षवकास भई नसक्न ुबडिगािको शासकीर् सधुारमा देक्षखएका समस्र्ाहरू हनु ्। 

सावयर्डनक िेिमा पारदक्षशयता, डनष्ट्पिता, र्वाफदेषहता र प्रभावकारीता कार्म गनुय, र्नताको र्र दैिोमा 
षवकासका कार्यिम परु् र्ाउन,ु अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन प्रणािीिाई प्रभावकारी बनाउन,ु षवकास प्रशासनको 
िमता अडभवृषि गनुय, शासन सञ्चािनमा सदार्ार र डमतव्र्षर्ता कार्म गनुय, सावयर्डनक व्र्वस्थापनप्रडत 
नागररकको षवश्वास बढाई र्नतामा प्रदेश सरकारप्रडत उत्साह पैदा गनुय आदद बडिगािको शासकीर् सधुारमा 
देक्षखएका र्नुौतीहरू हनु ्।  

प्रशासडनक िेिमा बढ्दो रार्नीडतक हस्तिेप, कमयर्ारीमा सशुासन कार्म गनय र्ाषहने सीप र ज्ञानको 
कमी, सशुासन कार्म गनय रािसेवक कमयर्ारीिाई ददशाडनदेश गने संर्न्िको कमी, प्रशासडनक अनशुासनमा 
ह्रास, प्रोत्साहन र प्रक्षशिणको अभाव, आवश्र्कता अनरुूप कमयर्ारीको पदपूडतय नहनु ुआदद बडिगािका प्रशासकीर् 
सशुासनमा देक्षखएका समस्र्ाहरू हनु ्। 

सावयर्डनक सेवामा कार्यरत रािसेवकहरूमा रािप्रडत समपयण र र्नताप्रडत सेवाभाव र्गाई संर्ीर् 
व्र्वस्थाको ममय अनरुूप प्रदेश सरकारको उपक्षस्थडत, डनर्डमतता, गडतशीिता र प्रभावकारीता स्थाषपत गनुय, 
संषवधानिे गरेका व्र्वस्था अनरुूप प्रभावकारी ढङ्गिे प्रशासडनक पनुसंरर्ना गरी प्रशासकीर् संिमणकािको 
व्र्वस्थापन गनुय, र्नताको र्रदैिोमा सहभाडगतामूिक गणुस्तरीर् सेवाप्रवाहको सडुनक्षितता गनुय, कमयर्ारीको 
िमता षवकास गनुय र्स्ता प्रशासकीर् सशुासन कार्म गने र्नुौतीहरू हनु ्। 

वेरुर्कुो मािामा बषृि हदैु र्ान,ु आडथयक उत्तरदाषर्त्व तथा र्वाफदेषहताको अवस्था कमर्ोर हनु,ु 
षवकास खर्य अपेक्षित गडत र पररमाणमा नहनु,ु र्ाि ुखर्यमा भएको बढोत्तरीसँगै षवत्तीर् सशुासनको क्षस्थडत 
खस्कदै र्ान,ु प्रर्ाप्त मािामा आडथयक, प्राषवडधक एवम ्भौडतक स्रोतको अभाव रहेको आदद बडिगािका षवत्तीर् 
सशुासनमा देक्षखएका समस्र्ाहरू हनु ्। 

संर्ीर् षवत्तीर् ढाँर्ा अनरुूप संर्ीर् तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त गने अनदुान समर्मै प्राप्त गनुय, समर्मै 
कार्यिम स्वीकृत गरी वाषर्षयक खररद र्ोर्ना तर्ार गनुय, समर्मा िेक्का बन्दोबस्त गनुय, पूरँ्ीगत खर्य बषृि गनुय, 
आन्तररक िेखापरीिण तथा डनर्न्िण प्रणािी सदुृढीकरण गनुय, अनगुमन कार्यिमिाई र्थाथयपरक बनाउन,ु 
खररद कार्यिाई सावयर्डनक खररद ऐनको ममय अनरुूप डमतव्र्र्ी र प्रडतस्पधी बनाउदै िगी आडथयक वर्षयको 
अन्त्र्मा माि अत्र्डधक खर्य गने प्रवृक्षत्तमा रोक िगाउने कार्य गनुय आदद बडिगािका षवत्तीर् सशुासन कार्म 
गने र्नुौतीहरू हनु ्। 
5.3 सोर् 

"वातावरण संरिण, षवपद् व्र्वस्थापन, प्रशासकीर् सशुासन, षवत्तीर् सशुासन र शासकीर् सधुार– 
भ्रिार्ारमकु्त बडिगािको आधार" । 
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4.4 उद्दशे्र् 

6. बडिगाि िेिका वनको उक्षर्त व्र्वस्थापन, भसंूरिण र रै्षवक षवषवधताको संरिणका माध्र्मबाट स्थानीर् 
र्नताको र्ीवनस्तरमा सधुार गनुय । 

7. षवपदबाट हनु ेमानवीर्, आडथयक, सामाक्षर्क, सांस्कृडतक र पर्ायवरणीर् िडतमा कमी ल्र्ाउन ु। 
8. प्रषवडधमैिी, र्नउत्तरदार्ी, प्रभावकारी सेवा प्रवाह माफय त ्सशुासनको प्रत्र्ाभडूत गनुय ।  
9. सावयर्डनक प्रशासनिाई र्नताप्रडत उत्तरदार्ी, षवकासमैिी, षवद्यतुीर्-सशुासन र्कु्त र सेवामूिक बनाउन।ु 
10. सावयर्डनक आर् र व्र्र्िाई व्र्वक्षस्थत, पारदशी र अनमुानर्ोग्र् बनाई समग्र षवकास प्रषिर्ािाई 

प्रभावकारी बनाउन ु। 

4.5 रणनीडत 

उद्दशे्र् १ बमोक्षर्मका रणनीडतहरू : 
1. स्थानीर् वनको संरिण र वैज्ञाडनक व्र्वस्थापन गने । 

2. वन्र्र्न्त ुर रै्षवक षवषवधताको संरिण, सम्बियन गरी व्र्वसार्ीकरण गने ।  

3. भसंूरिण गरी वातावरणीर् सन्तिुन कार्म गने । 

4. उपिधध षवत्तीर् स्रोतसाधनको समकु्षर्त व्र्वस्थापन गने । 
उद्दशे्र् 2 बमोक्षर्मका रणनीडतहरू : 

1. मानव डसक्षर्यत तथा प्राकृडतक कारणबाट हनुे प्रकोप/षवपद्को र्ोक्षखमिाई न्रू्नीकरण गरी बडिगाि 
गा.पा. िाई कम प्रकोप/षवपद् र्ोक्षखम हनुे िेिको रूपमा षवकास गने ।  

उद्दशे्र् 3 बमोक्षर्मका रणनीडतहरू : 
1. भ्रिार्ारमकु्त, पारदशी, र्नउत्तरदार्ी, नागररकमैिी तथा प्रषवडधमैिी शासन व्र्वस्था माफय त समषृि हाडसि 

गने । 

उद्दशे्र् 4 बमोक्षर्मका रणनीडतहरू : 
1. सावयर्डनक प्रशासनिाई पारदशी, पररणाममखुी, र्वाफदेही बनाई सावयर्डनक सेवा प्रवाहिाई प्रभावकारी 

बनाउने । 
उद्दशे्र् 5 बमोक्षर्मका रणनीडतहरू : 

1. सावयर्डनक आर् र खर्य प्रणािी पारदशी एवम ्प्रभावकारी बनाउने ।  
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अनसूुर्ी -१: षवर्षर् ििेगत खर्य तथा स्रोतको डि-वर्षीर् अनमुान (दफा १७ (२) (र्)) 
 

षवर्षर् िेिगत खर्य तथा स्रोतको डि-वर्षीर् अनमुान 

ि. 
सं. 

शीर्षयक सूर्क एकाई 

आ.व. 
२०७5/७6 

सम्मको 
वास्तषवक 
उपिक्षधध 

आ.व. 
२०७६/७७ 

सम्मको 
अनमुाडनत 
उपिक्षधध 

मध्र्मकािीन िक्ष्र् 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० 

क आडथयक षवकास        

१ कृषर्ष 

उत्पादनमा आत्मडनभयर पररवार सङ्खख्र्ा 250 250 300 500 800 

समग्र वाषर्षयक उत्पादकत्व मे. टन 20000 21000 25000 28000 30000 
एक र्र एक टनेि सङ्खख्र्ा 250 300 500 700 1000 

डबर्षाददरषहत खेती गने पररवार प्रडतशत 75 ७८ ८० ८२ 85 
एक र्र १० फिफूि सङ्खख्र्ा २५० 500 1000 2000 4000 

प्रत्र्ि रोर्गारी र्ना 0 0 100 200 300 

२ पशपुन्छीपािन 

व्र्वसाषर्क पशपुािक सङ्खख्र्ा 20 20 50 75 100 

एक र्र एक दहुनुो गाई/भैंसी सङ्खख्र्ा 1800 1800 2000 2200 2400 
महको वाषर्षयक उत्पादन के.क्षर्. 5000 5000 8000 10000 12000 

प्रत्र्ि रोर्गारी र्ना 0 0 25 30 35 

३ 
खाद्य सरुिा तथा 
पोर्षण 

५ वर्षय मडुनका बािबाडिकाकािाडग सन्तडुित 
आहार 

प्रडतशत 25 25 50 60 75 

वर्षयभरर खान पगु्न ेपररवार प्रडतशत 30 30 50 70 90 
खाद्य तथा पोर्षण सरुिा सम्बन्धी सरे्त 

र्नसङ्खख्र्ा 
प्रडतशत 25 35 50 100 100 

४ डसंर्ाइ 

बाहै्रमास डसंर्ाइर्कु्त र्डमन व.षक.डम. 300 300 320 340 350 

र्ाि ुडसंर्ाइको पूवायधार ममयत षक.डम. 0 5 8 10 15 
नर्ाँ  डसंर्ाइको पूवायधार डनमायण षक.डम. 0 5 8 10 15 
वर्षायमास माि डसंर्ाइर्कु्त र्डमन हेक्टर 150 150 160 180 200 
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ि. 
सं. 

शीर्षयक सूर्क एकाई 

आ.व. 
२०७5/७6 

सम्मको 
वास्तषवक 
उपिक्षधध 

आ.व. 
२०७६/७७ 

सम्मको 
अनमुाडनत 
उपिक्षधध 

मध्र्मकािीन िक्ष्र् 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० 

५ र्िस्रोत र्िाधार संरिण सङ्खख्र्ा 0 0 3 5 8 

६ 
वन तथा वनस्पडत 
सम्पदा 

बिृारोपण हेक्टर 0 0 ३ ५ १० 

वन र्ङ्गिको संरिण सङ्खख्र्ा 0 0 1 2 3 
वन पैदावार तथा र्िीबटुीको डनर्ायत मे. टन 5 5 10 15 20 

७ खडनर् सम्पदा 
 सम्भाव्र्ता अध्र्र्न सङ्खख्र्ा 0 0 1 2 3 

ढुङ्गा खानी सञ्चािन सङ्खख्र्ा 2 2 3 3 3 
८ भडूम व्र्वस्था बाँझो र्ग्गाको सदपुर्ोग हेक्टर 0 0 100 150 200 

९ उद्योग 

स्थानीर् कच्र्ा पदाथयमा आधाररत साना तथा 
मझौिा उद्योग 

सङ्खख्र्ा 2 2 5 10 15 

र्रेि ुउद्योग सङ्खख्र्ा 70 75 90 120 150 
प्रत्र्ि रोर्गारी र्ना 80 85 100 200 300 

१० वाक्षणज्र् 
व्र्ापार व्र्वसार् दताय सङ्खख्र्ा 150 175 300 350 500 

बर्ार व्र्वस्थापन सङ्खख्र्ा 0 0 1 2 3 

प्रत्र्ि रोर्गारी र्ना 100 150 300 500 800 

११ आपूडतय 

डबउ भण्िारण केन्र सङ्खख्र्ा 0 0 १ 2 3 

शीत भण्िारण केन्र सङ्खख्र्ा 0 0 0 0 1 

कृषर्ष उपर् सङ्किन  केन्र सङ्खख्र्ा 0 0 १ 2 3 

प्रत्र्ि रोर्गारी र्ना 0 0 10 20 30 

१२ पर्यटन 

पर्यटकीर् स्थि डनमायण तथा व्र्वस्थापन सङ्खख्र्ा 0 1 3 5 10 

पर्यटकीर् स्तरका होटि 

र्म्मा बेि 
सङ्खख्र्ा 
सङ्खख्र्ा 

1 

10 
1 

10 
2 

25 
3 

50 
4 

70 
ररसोटय तथा साधारण होटि 

र्म्मा बेि 
सङ्खख्र्ा 
सङ्खख्र्ा 

15 

150 
25 

200 
25 

300 
30 

600 
35 

850 

१२ पर्यटन 
होम स्टे 

र्म्मा बेि 
सङ्खख्र्ा 
सङ्खख्र्ा 

0 

0 
0 

0 
10 

25 
15 

40 
20 

60 
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पर्यटन व्र्वसार् सञ्चािन सम्बन्धी तडिमप्राप्त 
व्र्क्षक्त 

र्ना 0 0 20 40 60 

प्रत्र्ि रोर्गारी र्ना 20 25 100 150 200 
ख सामाक्षर्क षवकास        

1 
र्नसङ्खख्र्ा तथा 
बसाई सराई 

शहरी र्नसङ्खख्र्ा प्रडतशत 10 12 15 18 20 

र्ोक्षखमर्कु्त बस्ती पनुस्थायपना सङ्खख्र्ा 0 0 1 2 3 

2 क्षशिा 

आधारभतू षवद्यािर् सङ्खख्र्ा 55 55 50 45 40 

माध्र्डमक षवद्यािर् सङ्खख्र्ा 13 13 13 14 15 

आवासीर् षवद्यािर् सङ्खख्र्ा 0 0 1 2 3 

स्नातक तहको पढाइ हनुे किेर् सङ्खख्र्ा 0 0 0 1 2 

स्नातक तहको षवद्याथी  सङ्खख्र्ा 0 0 20 30 60 

डबद्यािर् तहको षवद्याथी सङ्खख्र्ा 9000 9336 9500 9400 9200 

बाि क्िब गिन भएका षवद्यािर् सङ्खख्र्ा 9 10 14 18 22 

छािा मैिी षवद्यािर् सङ्खख्र्ा 0 0 5 10 15 

अपाङ्गता मैिी षवद्यािर् सङ्खख्र्ा 0 0 1 2 3 

क्षशिक षवद्याथी अनपुात सङ्खख्र्ा 1:40 1:33 1:32 1:30 1:28 

षवज्ञान प्रर्ोगशािा भएका षवद्यािर् सङ्खख्र्ा 5 8 10 12 15 

कम्प्र्टुर प्रर्ोगशािा भएका षवद्यािर् सङ्खख्र्ा 5 8 10 12 15 

ईन्टरनेट तथा दूर क्षशिा सषुवधा भएका षवद्यािर् सङ्खख्र्ा 5 8 10 12 15 

प्राषवडधक तथा व्र्वसाषर्क क्षशिा कार्यिम 
सञ्चािन भइरहेका षवद्यािर्हरू  

सङ्खख्र्ा 1 1 1 2 2 

पूवयप्राथडमक क्षशिामा कुि भनायदर   प्रडतशत 95 95 96 97 98 

 

3 स्वास्थ्र् 

प्राथडमक उपर्ार केन्र सङ्खख्र्ा 0 0 0 1 1 

बेि सङ्खख्र्ा 0 0 0 15 15 

हेल्थ पोि सङ्खख्र्ा 7 7 10 10 10 

सामदुाषर्क स्वास्थ्र् एकाई सङ्खख्र्ा 6 5 8 8 8 

बडथंङ सेन्टर  सङ्खख्र्ा 7 7 8 9 10 

डबशेर्षज्ञ क्षर्षकत्सक सङ्खख्र्ा 0 0 1 2 3 

मध्र्म स्तरको स्वास्थ्र् कार्यकताय   सङ्खख्र्ा 45 45 50 55 60 
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मषहिा स्वास्थ्र् स्वरं् सेषवका सङ्खख्र्ा 103 103 120 140 145 

सामान्र् स्वास्थ्र् उपकरण उपिधध भएका भवन  सङ्खख्र्ा 10 10 15 12 10 

आधडुनक उपकरण सषहतका स्वास्थ्र् भवन सङ्खख्र्ा 0 0 0 1 1 

आधारभतू सषुवधा सषहतका स्वास्थ्र् संस्था सङ्खख्र्ा 3 3 5 7 9 

4 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

आधारभतू खानेपानीको पहुँर् भएको र्नसङ्खख्र्ा  प्रडतशत 88 88 90 95 100 

स्वच्छ खानेपानीको पहुँर् भएको र्नसङ्खख्र्ा प्रडतशत 85 85 86 88 90 

पाईपद्वारा षवतररत पानी उपर्ोग गने पररवार प्रडतशत 20 20 30 35 40 

सेक्षफ्टट्यांकी सषहतको शौर्ािर् भएको पररवार प्रडतशत 5 5 10 15 25 

साधारण शौर्ािर् भएको पररवार प्रडतशत 95 95 98 99 100 

सावयर्डनक शौर्ािर्  सङ्खख्र्ा 0 3 4 6 8 

खानेपानीको महुान संरिण सङ्खख्र्ा 40 40 45 48 50 

एक विा एक िक्षम्पङ साइट सङ्खख्र्ा 0 0 1 2 3 

5 र्वुा 
उद्यमशीिता षवकास ताडिम सङ्खख्र्ा 0 0 100 200 300 

र्वुा स्वरोर्गार सङ्खख्र्ा 0 0 50 100 150 
र्वुा रोर्गारी प्रडतशत 50 60 70 80 90 

6 मषहिा 
मषहिा तथा र्रेि ुषहंसा प्रडतशत 30 30 20 10 0 

उद्यमशीिता षवकास ताडिम सङ्खख्र्ा 0 0 50 100 150 

सावयर्डनक सेवामा मषहिाको प्रडतडनडधत्व प्रडतशत 10 10 15 20 25 

7 बािबाडिका 
बािमैिी उद्यान तथा मनोरञ्जन स्थि सङ्खख्र्ा 0 0 1 2 3 

बािश्रम प्रडतशत - - 5 2 0 
8 ज्रे्ष्ठ नागररक ज्रे्ष्ठ नागररक ददवा हेरर्ाह गहृ (care home) सङ्खख्र्ा 0 0 1 2 3 

9 
अपाङ्गता भएका 
व्र्क्षक्तहरू 

अपाङ्गमैिी सेवा प्रवाही कार्ायिर् सङ्खख्र्ा 0 0 1 2 3 

अपाङ्गमैिी सावयर्डनक शौर्ािर् सङ्खख्र्ा 0 0 1 2 3 

10 खेिकुद 

एक विा एक बहउुदे्दश्र्ीर् खेि मैदान सङ्खख्र्ा 0 0 1 2 3 

क्षर्ल्िा स्तरीर् खेि मैदान सङ्खख्र्ा 0 0 0 0 1 

प्रडतभावान ्खेिािीको िमता प्रबधयन  सङ्खख्र्ा 0 0 10 20 30 

खेिकुद प्रक्षशिण सङ्खख्र्ा 0 0 1 5 10 

11 
सामाक्षर्क सरुिा 
तथा संरिण 

बैंक खाता माफय त सामाक्षर्क सरुिा प्रडतशत 0 0 15 30 50 

िोपोन्मखु संस्कृडतको संरिण सङ्खख्र्ा 0 0 1 5 10 
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ग पूवायधार षवकास        

1 र्िषवद्यतु 
षवद्यतु उपिधध भएका र्रधरुी प्रडतशत 85 90 95 100 100 

षवद्यतु उत्पादन षक.वा. 500 620 500 5000 5000 

2 
नवीकरणीर् तथा 
वैकक्षल्पक ऊर्ाय 

नवीकरणीर्  तथा वैकक्षल्पक ऊर्ाय उत्पादन षक.वा. 5 5 50 100 500 

3 सिक 

सवयर्ाम सिक षक.डम.  18 18 25 40 60 

कािोपिे सिक षक.डम. 18 18 18 25 30 
ग्राभेि सिक षक.डम. 0 0 10 30 50 

नर्ाँ ट्रर्ाक खोल्न े षक.डम. 1500 1500 1510 1520 1530 

सिक नािी षक.डम. 18 18 25 40 60 

4 पिु 
पक्की पिु सङ्खख्र्ा 9 9 11 13 14 

झोिङु्गे पिु सङ्खख्र्ा 75 75 78 80 82 

आकासे पिु सङ्खख्र्ा 1 1 2 3 4 

5 
र्ातार्ात 
व्र्वस्थापन 

रार्मागय िगार्त महत्त्वपूणय बस्तीमा व्र्वक्षस्थत 
बसस्टप डनमायण 

सङ्खख्र्ा 0 0 5 10 15 

विा केन्र तथा मखु्र् बस्तीबाट सावयर्डनक 
र्ातार्ात सञ्चािन 

सङ्खख्र्ा 0 0 5 8 10 

6 
सञ्चार तथा सूर्ना 
प्रषवडध 

मोबाइि नेटवकय  टावर डनमायण सङ्खख्र्ा 3 3 5 6 6 
अक्षप्टकि फाइबर कभरेर् प्रडतशत 0 0 0 20 50 

७ स्थानीर् पूवायधार 

धाडमयक तथा सांस्कृडतक संरर्नाको ममयत संभार सङ्खख्र्ा 0 0 2 5 10 

कूवा, षहटी, पाटी, पौवा, सत्ति, र्ौतारी आददको 
ममयत संभार 

सङ्खख्र्ा 0 0 2 5 10 

सामदुाषर्क भवन डनमायण सङ्खख्र्ा 0 0 1 2 3 

विा कार्ायिर् गापा सङ्खख्र्ा 1 1 10 10 10 
पाडिका भवन सङ्खख्र्ा 0 0 1 1 1 

८ षवज्ञान तथा प्रषवडध - - - - - - - 

९ शहरी षवकास 
ढि व्र्वस्थापन भएको र्रधरुी सङ्खख्र्ा 0 0 50 300 500 

एषककृत शहरी खानेपानीको सषुवधा भएको बस्ती सङ्खख्र्ा 0 0 1 2 5 
बर्ार िेिका डभिी सिक सधुार षक.डम. 0 0 5 10 20 
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षवद्यतु, टेडिफोन, ईन्टरनेट िगार्तका सषुवधाको 
डबस्तार 

सङ्खख्र्ा 0 0 2 5 10 

१० ग्राडमण षवकास 
ग्राडमण सिक तथा पैदिमागय ममयत संभार षक.डम. 0 0 5 10 15 

र्रनिेि व्र्वस्थापन सङ्खख्र्ा 0 0 1 2 3 

११ 
आवास तथा बस्ती 
षवकास 

भकूम्प प्रडतरोधी भवन प्रडतशत 0 0 5 8 10 

पाडिकाको मापदणि बमोक्षर्मको व्र्वक्षस्थत 
आवास 

सङ्खख्र्ा 0 0 1 2 3 

१२ पनुडनयमायण - - - - - - - 

र् 
िोकतन्ि र 
सशुासन 

       

१ 
सरुिा, शाक्षन्त र 
सवु्र्वस्था 

प्रहरी र्ौकी सङ्खख्र्ा 5 5 8 10 13 
र्नपथ प्रहरी र्वान र्ना 50 50 80 100 150 
ससस्त्र प्रहरी र्वान र्ना 0 0 20 20 20 
ट्राषफक प्रहरी र्वान र्ना 5 5 10 20 20 

२ शासकीर् सधुार 
सावयर्डनक सनुवुाइ सङ्खख्र्ा 10 10 50 50 50 

भ्रिार्ार डनर्न्िण प्रडतशत - - 25 15 0 
र्न गनुासोको सनुवुाइ प्रडतशत - - 25 40 60 

३ प्रशासकीर् सशुासन 

नागररक बिापि भएका कार्ायिर् प्रडतशत - - 25 50 80 
डिक्षर्टाइज्ि सेवा प्रवाह प्रडतशत - - 25 50 80 

आवश्र्कता अनरुूप कमयर्ारीको पदपूडतय प्रडतशत 50 50 65 70 80 
कमयर्ारीको िमता षवकास ताडिम र्ना 0 0 10 10 10 

आधारभतू सषुवधार्कु्त प्रशासकीर् कार्ायिर् सङ्खख्र्ा 1 1 10 20 30 
४ मानव अडधकार - - - - - - - 

ङ अन्तरसम्बक्षन्धत षवकास       

1 
तथ्र्ाङ्क प्रणािीको 
षवकास 

पाडिकाका हरेक आडथयक तथा सामाक्षर्क 
षवर्षर्गत िेिको पूणय तथ्र्ाङ्क 

सङ्खख्र्ा 0 0 1 3 5 

पाडिकाका तथ्र्ाङ्किाई अद्यावडधक गरी वेब 
िाटावेसमा प्रषवषि गने 

सङ्खख्र्ा 0 0 1 3 5 

2 गररबी डनवारण 
गररब पररर्र्पि षवतरण प्रडतशत 0 0 50 75 100 

बहआुर्ाडमक गररबी  प्रडतशत 25 23 20 15 10 
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डनरपेि गररबी प्रडतशत 30 25 20 18 15 

3 
श्रम तथा रोर्गारी 
प्रबधयन 

रोर्गारी सम्बन्धी िाटावेस डनमायण सङ्खख्र्ा 0 0 0 1 1 

वेरोर्गारिाई व्र्वसार् सञ्चािन गनय अनदुान 
तथा सहडुिर्त ऋण 

सङ्खख्र्ा 0 0 5 20 50 

4 षवपद् व्र्वस्थापन 

हेडिप्र्ाि डनमायण सङ्खख्र्ा 0 2 5 8 10 

आपतकािीन उिारकािाडग खलु्िा र्ौरको 
व्र्वस्थापन 

सङ्खख्र्ा 0 0 5 10 15 

एम्बिेुन्स खररद  सङ्खख्र्ा 0 0 0 0 1 

दमकि खररद  सङ्खख्र्ा 0 0 0 0 1 

आपतकािीन उिारका सामाग्री खररद तथा 
भण्िारण 

सङ्खख्र्ा 0 0 1 2 2 

आपतकािीन उिार कोर्षको स्थापना रु िाखमा 0 0 20 50 100 

षवपद् व्र्वस्थापन र्ोर्ना तर्ुयमा सङ्खख्र्ा 0 0 1 1 1 

बाढी पषहरो सम्बन्धी पूवय सूर्ना ददने र्न्िको 
र्िान 

स्थान 0 0 5 10 15 

5 वातावरण संरिण 
बाढी तथा पषहरो डनर्न्िणकािाडग तटबन्ध 

डनमायण 
षक.डम. 0 2 5 10 15 

5 वातावरण संरिण 
िोपोन्मखु वनस्पडत तथा र्ीवर्न्तकुो संरिण सङ्खख्र्ा 0 0 10 15 20 

वातावरणीर् प्रभाव मलु्र्ाङ्कन (EIA and IEE) सङ्खख्र्ा 0 0 5 10 15 

6 सहकारी षवकास 
कृषर्ष सहकारी षवकासकािाडग डबउ पूरँ्ी 

व्र्वसथापन 
रु िाखमा 0 0 50 100 200 

सहकारी सम्बन्धी सरे्तना कार्यिम सङ्खख्र्ा 0 0 1 2 3 

7 
अनगुमन तथा 
मलु्र्ाङ्कन 

पाडिकाद्वारा सञ्चाडित आर्ोर्नाको तेस्रो पि 
मूल्र्ाङ्कन 

सङ्खख्र्ा 0 0 1 3 5 

अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन डनदेक्षशका तर्ुयमा सङ्खख्र्ा 0 0 1 1 1 

8 
अनसुन्धान तथा 
षवकास 

गररबी नक्साङ्कन सङ्खख्र्ा 0 0 1 1 1 

प्राकृडतक स्रोत  नक्साङ्कन सङ्खख्र्ा 0 0 1 1 1 

मानव स्रोत िाइरेक्ट्री तर्ुयमा सङ्खख्र्ा 0 0 1 1 1 

षवडभन्न िेिगत डनदेक्षशकाहरू तर्ुयमा सङ्खख्र्ा 0 0 3 8 15 

रार्स्व सधुार  सङ्खख्र्ा 0 0 1 1 1 
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अनसूुर्ी -२: कार्यिम आर्ोर्नाको संक्षिप्त षववरण (दफा १७ (२) (क) (ख) (ग)) 
कार्यिम आर्ोर्नाको संक्षिप्त षववरण 

ब.उ.क्षश.नं. कार्यिम/आर्ोर्ना उद्दशे्र् आ.व. 
२०७6/७7 
सम्मको 
वास्तषवक 
उपिक्षधध 

आर्ोर्ना अवडध 
(शरुु र समाप्ती) 

िागत तथा पषु्ट्ट्याइँ 

आगामी तीन वर्षयको उपिक्षधध सूर्क िागत (रु. 
िाखमा) 

पषु्ट्ट्याइँ 

 कृषर्ष पशपुािन तथा खाद्य 
सरुिा 

   
1600 

 
 

80445505 
कृषर्ष पकेट िेि व्र्वस्थापन  एक िेि एक उत्पादन 2 सािबसािी 100  

10 पकेट िेि पषहर्ान भई उत्पादन 
शरुु भएको हनुे। 

80445505 
डबउ-डबर्न तथा मि 

व्र्वस्थापन 
उत्पादकत्व बषृि - सािबसािी 50  

कृर्षक आवश्र्कता अनरुूप उन्नत र्ातको 
डबउ-डबर्न तथा मि सिुभ रूपमा 
उपिधध भएको हनुे। 

80445505 एक र्र एक 
टनेि/करेसाबारी 

सन्तडुित आहार - 
2077/78 -
2081/82 

50  
1000 पररवारको  टनेि/ करेसाबारी 
डनमायण भई उत्पादन शरुु भएको हनुे।   

80445505 
डबर्षाददरषहत खेती प्रबधयन रै्षवक उत्पादन 15% सािबसािी 25  

30% पररवारिे पणुय रूपमा डबर्षादद प्रर्ोग 
बन्द गरेको हनुे। 

80445505 
एक र्र १० फिफूि गररबी डनवारण 100  

2077/78 -
2081/82 

25  
2000 पररवारिे १० फिफूि िगाएको 
हनुे। 

80445505 
बाँझो र्ग्गा सदपुर्ोग खाद्य आत्मडनभयरता - सािबसािी 10  

50 हेक्टर बाँझो र्डमन सदपुर्ोग भएको 
हनुे। 

80445505 
व्र्वसाषर्क पशपुािन प्रबधयन गररबी डनवारण - सािबसािी 20  

10 पशपुािकिे व्र्वसाषर्क पशपुािन 
शरुुआत गरेको हनुे। 

80445505 
एक र्र एक िैनो गाई/भैंसी सन्तडुित आहार 30% सािबसािी 20  

60% पररवारिे िैनो गाई/भैंसी पािेको 
हनुे। 
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80445505 उन्नत र्ातको पशपुन्छी 
आर्ात र प्रबधयन 

आडथयक उन्नडत - सािबसािी 25  
उन्नत र्ातको डबउ गोरु राँगा र बोका 
१०-१० वटा उपिधध भएको हनु।े 

80445505 
कृषर्ष तथा पशपुािन ताडिम 

आधडुनक शीप र ज्ञानको 
अडधकतम ्प्रर्ोग 

- सािबसािी 15  
300 अग्रर् कृर्षक तथा पशपुािकिे 
व्र्वशार्ीक ताडिम प्राप्त गरेको हनुे।  

80445505 ५ वर्षय मडुनका 
बािबाडिकाकािाडग सन्तडुित 

आहार 
पोर्षण सरुिा - सािबसािी 50  

अडत षवपन्न पररवारका ५०० पारँ् वर्षय 
मडुनका बािबाडिकाकािे सन्तडुित आहार 
प्राप्त गरेको हनुे। 

80445505 कृषर्ष तथा पश ुप्राषवडधकको 
व्र्वस्था 

रोग तथा समस्र्ा समाधान 5 2077/78 -
2081/82 

0  एक विा एक कृषर्ष तथा पश ुप्राषवडधकको 
व्र्वस्था भएको हनुे। 

80445505 
खाद्य तथा पोर्षण सरुिा 

सम्बन्धी सरे्तना 
पोर्षण सरुिा - 

2077/78 -
2081/82 

10  
20 वटा मखु्र् बस्तीहरूमा १-१ वटा 
डिक्षर्टि खाद्य तथा पोर्षण सरुिा सूर्ना 
तथा सरे्तना बोिय डनमायण भएको हनुे।  

80445505 
कृषर्ष उपर् सङ्किन केन्र व्र्ापार प्रवियन  0 

2077/78 -
2086/87 

200  
3 वटा कृषर्ष उपर् सङ्किन  केन्रको 
डनमायण भई सञ्चािन भएको हनुे।   

  

80445505 
शीत भण्िार डनमायण  

अडधक उत्पादनको सरुक्षित 
भण्िारण तथा सदपुर्ोर् 

0 
2079/80 -
2090/91 

1000  
1 शीत भण्िार डनमायण कार्यको शरुुआत 
भएको हनुे। 

80445505 डसंर्ाइ तथा र्िस्रोत    195   

80445505 नर्ाँ  डसंर्ाइको पूवायधार 
डनमायण 

डसंर्ाइको सषुवधा डबस्तार  
उत्पादकत्व बषृि 

० 
2077/78 -
2081/82 

150  
१०० हेक्टर थप र्डमनमा डसंर्ाइ भएको 
हनुे । 

80445505 
र्ाि ुडसंर्ाइको पूवायधार ममयत उत्पादकत्व बषृि - सािबसािी 25  

5 वटा  र्ाि ु डसंर्ाइको पूवायधार ममयत 
भएको हनु े। 

80445505 
र्िाधार संरिण पानीको स्रोतको स्थाषर्त्व ० 

2077/78 -
2081/82 

२०  
३ वटा पानीका स्रोतको संरिण भएको 
हनुे । 

80445505 वन तथा वनस्पडत सम्पदा    35   

80445505 बिृारोपण वातावरण संरिण - सािबसािी 5  10000 डबरुवा रोषपएको हनु े। 

80445505 
वन र्ङ्गिको संरिण वन पैदावारको ददगो प्रर्ोग - सािबसािी 30  

30 षक. डम. वनको तारबार भएको हनुे 
। 

80445505 खडनर् सम्पदा    ७०   



बडिगाि गाउँपाडिकाको प्रथम डि-वर्षीर् मध्र्मकािीन खर्य संरर्ना २०७७/78-79/80 

50 
"कृषर्ष तथा पशपुािन र पूवायधारको षवकास – बडिगािको प्रगडत एवम ्समषृिको डनकास" 

 

80445505 
खानी सम्भाव्र्ता अध्र्र्न स्रोतको अवक्षस्थडत र्ानकारी - 

2079/80 -
2090/91 

50  
३ वटा  खानी सम्भाव्र्ता अध्र्र्न  
भएको हनु े। 

80445505 
ढुङ्गा खानी सञ्चािन 

आडथयक उन्नडत तथा रोर्गारी 
बषृि 

- 
2077/78 -
2081/82 

२०  
३ वटा  ढुङ्गा खानी सञ्चािन भएको हनु े
। 

80445505 उद्योग वाक्षणज्र् तथा आपूडतय    ८७   

80445505 साना तथा मझौिा उद्योग 
सञ्चािन 

आडथयक उन्नडत तथा रोर्गारी 
बषृि 

 सािबसािी ३०  ६० र्नािे रोर्गार पाउने । 

80445505 र्रेि ुउद्योग सञ्चािन स्वरोर्गार तथा आत्मडनभयरता  सािबसािी ४५  ९ वटा र्रेि ुउद्र्ोग सञ्र्ािन हनुे । 

80445505 
बर्ार व्र्वस्थापन 

उत्पाददत सामानको सहर् 
षविी षवतरण 

 सािबसािी १२  
४ वटा वर्ार केन्र व्र्वस्थापन हनुे । 

 
 

80445505 पर्यटन    110   

80445505 पर्यटकीर् स्थि डनमायण तथा 
व्र्वस्थापन 

पर्यटन प्रवियन  सािबसािी ३०  
तीन वटा पर्यटकीर् स्थि डनमायण तथा 
व्र्वस्थापन भएको हनु े। 

80445505 
भ्रू्टावर डनमायण पर्यटन प्रवियन  

2077/78 -
2081/82 

२०  दईु वटा भ्रू्टावर डनमायण भएको हनुे । 

80445505 होम स्टे  प्रवियन स्वरोर्गार तथा आत्मडनभयरता  सािबसािी 50  25 वटा र्रमा होम स्टे सञ्चािन हनुे । 

80445505 पर्यटन व्र्वसार् सञ्चािन 
सम्बन्धी ताडिम  

स्वरोर्गार तथा आत्मडनभयरता  सािबसािी 10  
40 र्ना व्र्वसार्ीिे पर्यटन व्र्वसार् 
सञ्चािन सम्बन्धी ताडिम पाएको हनुे । 

80445505 क्षशिा    1390   

80445505 षवद्यािर् भवन ममयत संभार 
सरुक्षित षवद्यािर् पररसर  सािबसािी 30  

कक्षम्तमा 1० डबद्यािर्को ममयत संभार 
भएको हनु े। 

80445505 षवद्यािर् भवन डनमायण षवद्यािर्को पूवायधारको 
षवकास 

 
2079/80 -
2090/91 

500  
कक्षम्तमा 3 षवद्यािर् भवन डनमायण  भएको 
हनुे । 

80445505 आवासीर् षवद्यािर् डनमायण 
क्षशिामा पहुँर्को षवस्तार  

2079/80 -
2090/91 

300  
3 वटा आवासीर्  षवद्यािर् भवन डनमायण  
भएको हनु े। 

80445505 स्नातक तहको पढाइ हनुे 
किेर् व्र्वस्थापन 

उच्र्स्तरी र्नशक्षक्त उत्पादन  
2077/78 -
2081/82 

30  
२ वटा किेर्मा  स्नातक तहको पढाइ 
शरुु हनु े। 
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80445505 क्षशिक पदपूडतय  
गणुस्तरीर् क्षशिणको 

प्रत्र्ाभडूत 
 सािबसािी 100  

कक्षम्तमा 20 वटा षवद्यािर्मा 
आवस्र्कता अनसुार क्षशिक पदपूडतय हनुे 
। 

80445505 षवद्याथी भनाय सरे्तना कार्यिम षवद्यािर् उमेरका सम्पूणय 
बािवाडिका षवद्यािर् आउन े

 सािबसािी 20  
सबै विामा  षवद्याथी भनाय सरे्तना 
कार्यिम सञ्चािन भएको हनुे । 

80445505 बाि क्िब गिन तथा 
व्र्वस्थापन 

बािअडधकार र नागररक 
कतयव्र्को रे्तनाको षवकास 

 सािबसािी 10  
कक्षम्तमा 20 वटा षवद्यािर्मा  बाि 
क्िब गिन हनुे । 

 

80445505 छािा तथा अपाङ्गता मैिी 
षवद्यािर् डनमायण 

क्षशिामा समावेशी पहुँर्  
2077/78 -
2081/82 

50  
कक्षम्तमा 20 वटा  छािा तथा अपाङ्गता 
मैिी षवद्यािर् डनमायण भएको हनु े। 

80445505 क्षशिक ताडिम तथा िमता 
अडभबषृि 

गणुस्तरीर् क्षशिाको 
सडुनक्षितता 

 सािबसािी 50  
कक्षम्तमा 200 र्ना  क्षशिकिाई ताडिम 
प्रदान भएको हनुे । 

80445505 षवज्ञान र कम्प्र्टुर प्रर्ोगशािा 
डनमायण तथा व्र्वस्थापन 

षवज्ञान र  प्रषवडध-र्कु्त 
र्नशक्षक्तको षवकास 

 
2077/78 -
2081/82 

200   

80445505 ईन्टरनेट तथा ई- क्षशिा 
सषुवधा  

षवश्व-भमूण्ििीकरणको 
भावनाको षवकास र वैकक्षल्पक 

डसकाइको अवसरको 
सडुनक्षितता 

 सािबसािी 100  
कक्षम्तमा 10 वटा षवद्यािर्मा  ईन्टरनेट 
तथा ई- क्षशिा सषुवधा िागू भएको हनु े
। 

80445505 स्वास्थ्र्    1250   

80445505 प्राथडमक उपर्ार केन्र डनमायण 
तथा सञ्चािन 

गणुस्तरीर् स्वास्थ्र्सेवाको 
सडुनक्षितता 

 सािबसािी 500  
पाडिका अन्तगयत कक्षम्तमा 1 वटा िेिमा 
प्राथडमक स्वास्थ्र्केन्रको  डनमायण तथा 
सञ्चािन हनु े। 

80445505 हेल्थ पोि स्तरोन्नडत गणुस्तरीर् स्वास्थ्र्सेवाको 
सडुनक्षितता 

 सािबसािी 200  
हरेक आडथयक बर्षयमा कक्षम्तमा  २  
हेल्थपोस्टको स्तरोन्नती हनुे । 

80445505 स्वास्थ्र् एकाई स्तरोन्नडत गणुस्तरीर् स्वास्थ्र्सेवाको 
सडुनक्षितता 

 सािबसािी 100  
हेल्थपोस्ट अन्तगयत संर्ाडित 5 वटा 
स्वास्थ्र् एकाईहरुको स्तरोन्नती हनुे ।  

80445505 बडथंङ सेन्टर  स्तरोन्नडत मातकृ्षशशसु्वास्थ्र्को 
सडुनक्षितता 

 सािबसािी 300  
आगामी ३ वर्षय डभि कक्षम्तमा ३ वटा 
बडथंग सेन्टरहरुको स्तरोन्नती गने । 
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80445505 मषहिा स्वास्थ्र् स्वरं् सेषवका 
प्रोत्साहन एवं िमता अडभबषृि 

स्वास्थ्र् र्नरे्तना र 
आधारभतू स्वास्थ्र् सेवाको 

पहुँर्मा सहर्ोग पगु्न े

 सािबसािी 50  
हरेक बर्षय कक्षम्तमा २ पटक  मषहिा 
स्वास्थ्र् स्वरं्सेषवका िमता अडभबषृि 
ताडिम संर्ािन हनु े। 

80445505 स्वास्थ्र् उपकरण थप 
गणुस्तरीर् सेवामा बषृि  सािबसािी 50  

हरेक वर्षय कक्षम्तमा दईुवटा स्वास्थ्र् 
संस्थाहरुमा आधारभतू डनदान सम्बक्षन्ध  
स्वास्थ्र् उपकरणहरु थप हनुे ।   

80445505 स्वास्थ्र्कमी तथा स्वास्थ्र् 
र्नशक्षक्त थप 

गणुस्तरीर् स्वास्थ्र् सेवामा 
बषृि 

 सािबसािी 50  
पाडिका अन्तगयतका स्वास्थ्र् संस्थाहरुमा 
आगामी ३ बर्षय डभिमा आबश्र्क संख्र्ामा 
स्वास्थ्र् र्नशक्षक्त थप हनु े।  

80445505 खानपेानी तथा सरसफाइ    160   

80445505 खानेपानीको स्रोत तथा महुान 
संरिण  

सफा खानेपानीको सहर् 
आपूडतय हनु े

 सािबसािी 10  
हरेक आडथयक बर्षयमा कक्षम्तमा २ वटा 
खानेपानीका स्रोत तथा महुानहरुको 
संरिण हनु े। 

80445505 स्वच्छ खानेपानीको षवतरण 
तथा व्र्वसथापन 

खानेपानीको सहर् आपूडतय  सािबसािी 20  
आगामी ३ बर्षय डभिमा सबै र्रधरुीिाई 
स्वच्छ खानेपानीको षवतरण हनुे । 

80445505 षवपन्न पररवारिाई शौर्ािर् 
डनमायणमा अनदुान  

ददसाषपसावर्न्र् फोहरको 
स्वस्थकर व्र्वस्थापन र 
र्नस्वास्थ्र्को सडुनक्षितता 

 सािबसािी 30  

आगामी ३ बर्षयमा सौर्ािर् डनमायण गनय 
असमथय पररवारहरुको िाडग अनदुान 
प्रदान गरी 100 वटा शौर्ािर् डनमायण  
हनुे । 

80445505 सावयर्डनक शौर्ािर् डनमायण 
तथा व्र्वस्थापन 

ददसाषपसावर्न्र् फोहरको 
स्वस्थकर व्र्वस्थापन र 
र्नस्वास्थ्र्को सडुनक्षितता 

 
2077/78 -
2081/82 

100  
आगामी ३ बर्षय डभि  3 वटा सावयर्डनक 
शौर्ािर् डनमायण तथा व्र्वस्थापन हनुे । 

80445505 र्वुा, मषहिा, बािबाडिका, 
ज्रे्ष्ठ नागररक तथा अपाङ्गता 

भएका व्र्क्षक्तहरू 

   830   

80445505 
उद्यमशीिता षवकास ताडिम समदुार्को आडथयक उत्थान  सािबसािी 20  

200 र्वुािाई उद्यमशीिता षवकास 
ताडिम ददएको हनुे । 

80445505 र्वुा स्वरोर्गार पाररवाररक आडथयकस्तर सधुार  सािबसािी 50  50 र्ना र्वुा स्वरोर्गार भएको हनुे  
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80445505 
मषहिा तथा र्रेि ुषहंसा 
डबरुि सरे्तना कार्यिम 

मषहिा अडधकार र न्र्ार्को 
सडुनक्षितता 

 सािबसािी 10  
सबै विामा  मषहिा तथा र्रेि ु षहंसा 
डबरुि सरे्तना कार्यिम सञ्चािन भएको 
हनुे । 

80445505 बािमैिी उद्यान तथा मनोरञ्जन 
स्थि डनमायण 

बािषवकासको अवसर  सािबसािी 50  
2 वटा  बािमैिी उद्यान तथा मनोरञ्जन 
स्थि डनमायण भएको हनुे । 

80445505 ज्रे्ष्ठ नागररक ददवा हेरर्ाह 
गहृ (care home) डनमायण 

ज्रे्ष्ठ नागररकको स्वास्थ्र्को 
सडुनक्षितता 

 
2077/78 -
2081/82 

200  
2 वटा ज्रे्ष्ठ नागररक ददवा हेरर्ाह गहृ 
(care home) डनमायण भएको हनुे । 

 

80445505 अपाङ्गमैिी सेवा प्रवाही 
कार्ायिर् डनमायण तथा 

व्र्वस्थापन 
अपाङ्ग-समावेशी षवकास  

2077/78 -
2081/82 

200  
सबै विा कार्ायिर्मा अपाङ्गमैिी सेवा 
प्रवाह भएको हनु े।   

80445505 अपाङ्गमैिी सावयर्डनक 
शौर्ािर् डनमायण तथा 

व्र्वस्थापन 
अपाङ्ग-समावेशी षवकास  

2077/78 -
2081/82 

300  
5 वटा अपाङ्गमैिी सावयर्डनक शौर्ािर् 
डनमायण भएको हनु े। 

80445505 खेिकुद    7080   

80445505 एक विा एक बहउुदे्दश्र्ीर् 
खेि मैदान डनमायण 

नागररक-तन्दरुुस्तीको षवकास   
2079/80 -
2090/91 

2000  
2 वटा बहउुदे्दश्र्ीर् खेि मैदान डनमायण 
भएको हनु े। 

80445505 प्रडतभावान ्खेिािीको िमता 
प्रवियन कार्यिम 

खेिकुदको षवकास  सािबसािी 50  10 र्ना प्रडतभावान ् खेिािीको िमता 
प्रवियनमा सहर्ोग भएको हनुे । 

80445505 
खेिकुद प्रक्षशिण कार्यिम खेिकुदको षवकास  सािबसािी 30  

5 वटा खेिकुद प्रक्षशिण कार्यिम 
सञ्चािन भएको हनु े। 

80445505 सामाक्षर्क सरुिा तथा संरिण    20   

80445505 बैंक खाता माफय त सामाक्षर्क 
सरुिा 

सामाक्षर्क सरुिामा आडथयक 
सशुासनको प्रत्र्ाभडूत 

 सािबसािी 10  
50% सेवाग्राहीिे  बैंक खाता माफय त 
सामाक्षर्क सरुिा प्राप्त गरेको हनु े। 

80445505 
िोपोन्मखु संस्कृडतको संरिण सांस्कृडतक सम्पदाको संरिण  सािबसािी 10  

5 वटा िोपोन्मखु संस्कृडतको संरिण 
भएको हनु े। 

80445505 नवीकरणीर् तथा वैकक्षल्पक 
ऊर्ाय 

   110   

80445505 
षवद्यतु सेवा डबस्तार  स्वस्थकर ऊर्ायको प्रर्ोग  सािबसािी 10  

98% र्रमा षवद्यतु सेवा डबस्तार भएको 
हनुे । 
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80445505 
वैकक्षल्पक ऊर्ाय उत्पादन ऊर्ायको वैकक्षल्पक आपूडतय  सािबसािी 100  

500 षक.वा. थप वैकक्षल्पक उर्ाय 
उत्पादन भएको हनुे । 

80445505 सिक पिु तथा र्ातार्ात 
व्र्वस्थापन 

   15450   

80445505 सिक ममयत तथा संभार 
सिकसञ्जािको सहर् प्रर्ोग  सािबसािी 1000  

50 षक.डम. सिक ममयत तथा संभार 
भएको हनु े। 

80445505 कािोपिे सिक डनमायण स्तरीर् र्ातार्ात सेवाको 
षवस्तार 

 सािबसािी 5000  
10 षक.डम. सिक कािोपिे भएको हनुे 
। 

80445505 ग्राभेि सिक डनमायण सहर् र्ातार्तको सडुनक्षितता  सािबसािी 6000  30 षक.डम. सिक ग्राभेि भएको हनुे। 

80445505 नर्ाँ ट्रर्ाक खोल्न ेडनमायण 
सबै वक्षस्तमा सिकको पहुँर्  सािबसािी 200  

300 षक.डम. सिक नर्ाँ ट्रर्ाक  
खोडिएको हनुे। 

80445505 सिक नािी डनमायण 
ददगो सिक व्र्वस्थापन  सािबसािी 200  

30 षक.डम. सिक नािी डनमायण भएको 
हनुे। 

80445505 पक्की पिु डनमायण ददगो सिक व्र्वस्थापन  सािबसािी 1500  २ वटा पक्की पिु डनमायण भएको हनुे। 

80445505 झोिङु्गे पिु डनमायण षवकटतामा पडन सहर् 
आवागमन 

 सािबसािी 1000  5 वटा झोिङु्ग ेपिु डनमायण भएको हनुे। 

80445505 आकासे पिु डनमायण षवकटतामा पडन सहर् 
आवागमन 

 सािबसािी 600  2 वटा आकासे पिु डनमायण भएको हनुे। 

80445505 रार्मागय िगार्त महत्त्वपूणय 
बस्तीमा व्र्वक्षस्थत बसस्टप 

डनमायण 

नागररकको सहर् र्ािा र 
आवागमन 

 सािबसािी 100  
रार्मागय िगार्त महत्त्वपूणय बस्तीमा 
व्र्वक्षस्थत बसस्टप डनमायण भएको हनुे। 

80445505 विा केन्र तथा मखु्र् 
बस्तीबाट सावयर्डनक र्ातार्ात 

सञ्चािन 

नागररकको सहर् र्ािा र 
आवागमन 

 सािबसािी 50  
सबै विा केन्रबाट सावयर्डनक र्ातार्ात 
सञ्चािन भएको हनुे।   

80445505 सिकको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न 
तथा DPR 

पाडिकाको ददगो षवकास  सािबसािी 100  
10 वटा प्रस्ताषवत सिकको सम्भाव्र्ता 
अध्र्र्न तथा DPR भएको हनुे। 

 

80445505 सञ्चार तथा सूर्ना प्रषवडध    150   

80445505 
मोबाइि नेटवकय  टावर डनमायण सञ्चार-सञ्जािको सहर् पहुँर्   सािबसािी 50  

पाडिकाका सबै बस्तीमा मोबाइि नेटवकय  
उपिधध भएको हनुे। 
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80445505 
अक्षप्टकि फाइबर डबस्तार सञ्चार-सञ्जािको सहर्  सािबसािी 100  

सबै विा केन्रसम्म अक्षप्टकि फाइबर 
डबस्तार भएको हनुे। 

80445505 स्थानीर् पूवायधार    300   

80445505 धाडमयक तथा सांस्कृडतक 
संरर्नाको ममयत संभार 

सांस्कृडतक सम्पदाको संरिण 
र पर्यटकीर् प्रवियन 

 सािबसािी 50  
5 वटा धाडमयक तथा सांस्कृडतक 
संरर्नाको ममयत संभार भएको हनु।े 

80445505 कूवा, षहटी, पाटी, पौवा, 
सत्ति, र्ौतारी आददको ममयत 

संभार 

सांस्कृडतक सम्पदाको संरिण 
र पर्यटकीर् प्रवियन 

 सािबसािी 50  
20 वटा  कूवा, षहटी, पाटी, पौवा, सत्ति, 
र्ौतारीको ममयत संभार भएको हनु।े 

80445505 
सामदुाषर्क भवन डनमायण 

कार्यिम आर्ोर्नाकािाडग 
सहर्ता 

 सािबसािी 200  
2 वटा  सामदुाषर्क भवन डनमायण भएको 
हनुे। 

80445505 षवज्ञान तथा प्रषवडध    00   

80445505 -   सािबसािी 00   

80445505 शहरी षवकास    220   

80445505 
ढि व्र्वस्थापन  र्नस्वास्थ्र्को सडुनक्षितता  सािबसािी 50  

3 वटा बर्ार िेिमा ढि व्र्वस्थापन 
भएको हनु े। 

80445505 एषककृत शहरी खानेपानीको 
व्र्वस्थापन 

खानेपानीको सहर् आपूडतय  सािबसािी 20  
एषककृत शहरी खानेपानी षवकासको 
डिषपआर तर्ार भएको हनुे । 

80445505 बर्ार िेिका डभिी सिक 
सधुार 

सहरी सनु्दरताको षवकास  सािबसािी 100  
बर्ार िेिका 10 षक.डम. डभिी सिक 
सधुार भएको हनुे । 

80445505 शहरी षवद्यतु, टेडिफोन, 
ईन्टरनेट िगार्तका सषुवधाको 

डबस्तार 

आधारभतू शहरी पूवायधारको 
षवकास 

 सािबसािी 50  
3 वटा बर्ार िेिमा  शहरी षवद्यतु, 
टेडिफोन, ईन्टरनटे िगार्तका सषुवधाको 
डबस्तार भएको हनुे। 

80445505 ग्राडमण षवकास    300   

80445505 
ग्राडमण सिक तथा पैदिमागय 

ममयत संभार 

कृषर्ष उपर्को सहर् 
बर्ारीकरण र र्ीवनस्तरमा 

सधुार 
 सािबसािी 100  

20 षक.डम. ग्राडमण सिक तथा पैदिमागय 
ममयत संभार भएको हनुे। 

80445505 

कृषर्ष सिक डनमायण 
कृषर्ष उपर्को सहर् 

बर्ारीकरण र र्ीवनस्तरमा 
सधुार 

 सािबसािी 200  
50 षक.डम. कृषर्ष सिक डनमायण भएको 
हनुे । 

80445505 आवास तथा बस्ती षवकास    6050   
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80445505 भकूम्प प्रडतरोधी भवन 
डनमायणमा सहार्ता 

सरुक्षित आवासको डबकास  सािबसािी 50  
100 वटा भकूम्प प्रडतरोधी र्र/भवन 
डनमायणमा प्राषवडधक सहार्ता भएको हनुे।   

80445505 
व्र्वक्षस्थत आवास डनमायण तथा 

व्र्वस्थापन 
शहरीकरणको षवकास  सािबसािी 1000  

व्र्वक्षस्थत आवास डनमायण तथा 
व्र्वस्थापनकािाडग गरुूर्ोर्ना तर्ार 
भएको हनु े। 

80445505 र्ोक्षखमर्कु्त बस्ती पनुस्थायपना षवपदबाट धनर्नको संरिण 
गने 

 सािबसािी 5000  
3 वटा र्ोक्षखमर्कु्त बस्ती पनुस्थायपना 
भएको हनुे। 

80445505 सरुिा, शाक्षन्त र सवु्र्वस्था    500   

80445505 
प्रहरी र्ौकी भवन डनमायण राज्र्सरुिाको प्रत्र्ाभडूत ददन े  सािबसािी 200  

3 वटा  प्रहरी र्ौकी भवन डनमायण भएको 
हनुे। 

80445505 नगर प्रहरी सञ्चािन तथा 
व्र्वस्थापन 

राज्र्सरुिाको प्रत्र्ाभडूत ददन े  सािबसािी 300  
नगर प्रहरी सञ्चािन तथा व्र्वस्थापन 
भएको हनु े। 

80445505 शासकीर् सधुार तथा 
प्रशासकीर् सशुासन 

   350   

80445505 
सावयर्डनक सनुवुाइ सशुासनको सडुनक्षितता  सािबसािी 20  

हरेक र्ोर्नाको सावयर्डनक सनुवुाइ 
भएको हनु े। 

80445505 
नागररक बिापि डनमायण सशुासनको सडुनक्षितता  सािबसािी 50  

सबै सरकारी कार्ायिर्मा  नागररक 
बिापि  राक्षखएको हनु े। 

80445505 

डिक्षर्टाइज्ि सेवा प्रवाह सशुासनको सडुनक्षितता  सािबसािी 30  
गा.पा.का महत्त्वपूणय सूर्ना तथा तथ्र्ाङ्क 
वेबसाइट माफय त सबैको पहुँर् भएको हनुे 
।  

80445505 आवश्र्कता अनरुूप 
कमयर्ारीको पदपूडतय 

प्रभावकारी सेवा प्रदान हनु े  सािबसािी 100  
३ वर्षय डभि आवस्र्क कमयर्ारीको ९५% 
पदपूडतय भएको हनु े।  

80445505 कमयर्ारीको िमता षवकास 
ताडिम 

प्रभावकारी सेवा प्रदान हनु े  सािबसािी 20  
हरेक वर्षय कक्षम्तमा १० कमयर्ारीिाई 
ताडिम प्रदान गररएको हनु े।  

80445505 प्रशासकीर् कार्ायिर्को 
स्तरोन्नडत तथा व्र्वस्थापन 

प्रभावकारी सेवा प्रदान हनु े  सािबसािी 30  
सबै विा सषहत गा.पा. कार्ायिर् आधडुनक 
उपकरण सषहत व्र्वक्षस्थत भएको हनुे ।   

80445505 उपकरण र सवारी साधन 
खररद तथा ममयत 

प्रभावकारी सेवा प्रदान हनु े  सािबसािी 100  
सबै विा सषहत गा.पा. कार्ायिर् आधडुनक 
उपकरण सषहत व्र्वक्षस्थत भएको हनुे ।   

80445505 मानवअडधकार     20   
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80445505 
कानूनी सािरता कार्यिम   सािबसािी 20  

वाषर्षयक १०० र्ना नागररकिाई काननुी 
सरे्तना ताडिम ददइएको हनुे ।  

80445505 तथ्र्ाङ्क प्रणािीको षवकास    20   

80445505 पाडिकाका हरेक आडथयक तथा 
सामाक्षर्क षवर्षर्गत िेिको 
पूणय तथ्र्ाङ्क सङ्किन  तथा 

प्रशोधन 

षवकासमा समावेशीकरणको 
सडुनक्षितता 

 सािबसािी 10  
हरेक वर्षय सामाक्षर्क आडथयक तथ्र्ाङ्क 
सङ्किन भएको हनु े।   

80445505 पाडिकाका तथ्र्ाङ्किाई 
अद्यावडधक गरी वेब 
िाटावेसमा प्रषवषि गने 

िाटावेरहाउसको षवकास  सािबसािी 10  
हरेक तथ्र्ाङ्क वेबसाइटमा राक्षखएको हनुे 
।  

80445505 गररबी डनवारण    120   

80445505 
गररब पररर्र्पि षवतरण 

न्र्ार्पूणय सामाक्षर्क सरुिाको 
प्रत्र्ाभडूत 

 सािबसािी 10  
अडत कम आर् भएका पररवारिाई  गरीव 
पररर्र्पि षवतरण भएको हनुे । 

80445505 बहआुर्ाडमक गररबी 
न्रू्नीकरण 

आडथयक-न्र्ार्पूणय समार्को 
षवकास 

 सािबसािी 200  
 

अडत षवपन्न ५० र्रपररवारको आर्स्तर 
उिेको हनु े।  

80445505 श्रम तथा रोर्गारी प्रवियन    520   

80445505 रोर्गारी सम्बन्धी िाटावेस 
डनमायण 

स्वरोर्गारको षवकास र 
वेरोर्गार न्र्नुीकरण 

 
2077/78 -
2081/82 

20  
रोर्गार तथ्र्ाङ्क िाटाबेस तर्ार भएको हनुे 
।  

80445505 वेरोर्गारिाई व्र्वसार् 
सञ्चािन गनय अनदुान तथा 

सहडुिर्त ऋण 

स्वरोर्गारको षवकास र 
वेरोर्गार न्र्नुीकरण 

 सािबसािी 500  
कक्षम्तमा १०० र्ना वेरोर्गार र्वुािे  
ररण डिएर  व्र्वसार् शरुु  गरेको हनुे।  

80445505 षवपद् व्र्वस्थापन    630   

80445505 
हेडिप्र्ाि डनमायण 

आपतकािीन उिारको 
पूवायधार 

 
2077/78 -
2081/82 

100  
सबै विामा एक वटा हेडिप्र्ाि डनमायण 
भएको हनु े। 

80445505 आपतकािीन उिारकािाडग 
खलु्िा र्ौरको व्र्वस्थापन 

आपतकािीन उिारको 
पूवायधार षवकास 

 
2077/78 -
2081/82 

50  
प्रत्रे्क विामा खलु्िा र्ौरको व्र्वस्थापन 
भएको हनु े।  

80445505 एम्बिेुन्स खररद तथा 
व्र्वस्थापन 

आपतकािीन उिारको 
पूवायधार षवकास 

 
2077/78 -
2081/82 

20  
गाउँपाडिकामा एउटा एम्बिेुन्स खररद र 
सञ्चािनमा आएको हनु े।  
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80445505 दमकि खररद तथा 
व्र्वस्थापन 

आपतकािीन उिारको 
पूवायधार षवकास 

 
2079/80 -
2090/91 

100  
गाउँपाडिकामा एउटा दमकि खररद  र 
सञ्चािनमा आएको हनु े। 

80445505 
आपतकािीन उिारका 

सामाग्री खररद तथा भण्िारण 
आपतकािीन उिारको 

पूवायधार षवकास 
 सािबसािी 100  

टेन्ट, और्षधी, गैती, बेल्र्ा िगार्तका 
आपतकािीन उिारका सामग्री खररद तथा 
भन्िारण भएको हनुे ।  

80445505 
आपतकािीन उिार कोर्षको 

स्थापना 
आपतकािीन उिार िमताको 

षवकास 
 

2079/80 -
2090/91 

200  
रु. 20000000 बराबरको 
आपतकािीन उिार कोर्षको स्थापना 
भएको हनु े।   

80445505 षवपद् व्र्वस्थापन र्ोर्ना 
तर्ुयमा 

आपतकािीन उिारको 
षवकास 

 
2077/78 -
2081/82 

10  
षवपद् व्र्वस्थापन र्ोर्ना तर्ुयमा भएको 
हनुे ।   

80445505 

बाढी पषहरो सम्बन्धी पूवय 
सूर्ना ददने र्न्िको र्िान 

आपतकािीन उिारको 
षवकास 

 
2077/78 -
2081/82 

50  

 
 

3 वटा खतरार्कु्त स्थानमा पूवयसूर्ना ददने 
सामग्रीको र्िान भएको हनु े।  

 
 

80445505 वातावरण संरिण    270   

80445505 बाढी तथा पषहरो 
डनर्न्िणकािाडग तटबन्ध 

डनमायण 
आपतकािीन षवपद रोकथाम  सािबसािी 200  

बाढी तथा पषहरो डनर्न्िणकािाडग 
कक्षम्तमा ३ िाँउमा तटबन्ध डनमायण 
भएको हनु े। 

80445505 
िोपोन्मखु वनस्पडत तथा 
र्ीवर्न्तकुो संरिण 

रै्षवक षवषवधताको संरिण  सािबसािी 20  
तीन वर्षय डभि कक्षम्तमा १० प्रर्ाडतका 
िोपोन्मखु वनस्पडत तथा ३ प्रर्ाडतका 
र्ीवर्न्तकुो संरिण भएको हनु े।   

80445505 वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन 
(EIA and IEE) 

वातावरणीर् संरिण  सािबसािी 50  
तीन वर्षय डभि कक्षम्तमा ५ वटा 
पररर्ोर्नाकोिाडग IEE भएको हनुे ।   

80445505 सहकारी षवकास    70   

80445505 
कृषर्ष सहकारी षवकासकािाडग 

डबउ पुरँ्ी व्र्वस्थापन 
कृर्षकोत्त्थान र 

आत्मडनभयरताको षवकास  सािबसािी 50  
३ वर्षयमा कक्षम्तमा ३वटा कृषर्ष सहकारीका 
िाडग डबउ पुरँ्ीको रूपमा िगानी भएको 
हनुे ।  

80445505 सहकारी सम्बन्धी सरे्तना 
कार्यिम 

सहकाररताको षवकास  सािबसािी 20  
कम्तीमा ३०० र्ना व्र्क्षक्तिाई सहकारी 
सरे्तना ताडिम प्रदान गररएको हनु े।  
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80445505 अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन    60   

80445505 पाडिकाद्वारा सञ्चाडित 
आर्ोर्नाको तेस्रो पि 

मूल्र्ाङ्कन 
सशुासनको प्रत्र्ाभडूत  

2077/78 -
2081/82 

50  
पाडिकाद्वारा सञ्चाडित 3 वटा िुिा 
आर्ोर्नाको तेस्रो पि मूल्र्ाङ्कन भएको 
हनुे । 

80445505 अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन 
डनदेक्षशका तर्ुयमा 

सशुासनको प्रत्र्ाभडूत  
2077/78 -
2081/82 

10  
बडिगाि गाउँषपिकाको  अनगुमन तथा 
मूल्र्ाङ्कन डनदेक्षशका तर्ुयमा भएको हनुे । 

80445505 अनसुन्धान तथा षवकास    60   

80445505 
गररबी नक्साङ्कन 

आडथयक-न्र्ार्पूणय समार्को 
षवकास हनु े

 
2077/78 -
2081/82 

10  
षवज्ञ परामशयदाताको सहर्ोगमा पाडिकाको 
गररबी नक्साङ्कन भएको हनु े।  

80445505 
प्राकृडतक स्रोत नक्साङ्कन 

षवकास-र्ोर्नामा तर्ुयमा र 
कार्ायन्वर्नमा सहर्ता हनु े

 
2077/78 -
2081/82 

20  
 

षवज्ञ परामशयदाताको सहर्ोगमा पाडिकाको  
प्राकृडतक स्रोत नक्साङ्कन भएको हनुे । 

80445505 

मानव स्रोत िाइरेक्ट्री तर्ुयमा 
षवकास-र्ोर्ना कार्ायन्वर्नमा 

सहर्ता  
 

2077/78 -
2081/82 

10  
षवज्ञ परामशयदाताको सहर्ोगमा पाडिकाको   
मानव स्रोत िाइरेक्ट्री तर्ुयमा  भएको हनु े
। 

80445505 
षवडभन्न िेिगत डनदेक्षशकाहरू 

तर्ुयमा 
सशुासन, प्रभावकारी र  
न्र्ार्पूणय सेवा प्रवाह 

 
2077/78 -
2081/82 

20  
३ बर्षय डभि षवडभन्न १० वटा डबर्षर् 
िेिगत डनदेक्षशकाहरू तर्ुयमा भएको हनु े
। 

80445505 र्म्मा    38027   
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 कृषर्ष पशपुािन तथा 
खाद्य सरुिा 

               

80445505 कृषर्ष पकेट िेि 
व्र्वस्थापन  

20 - 20 - 30 - 30 - 50 - 50 - 2 2  

80445505 डबउ-डबर्न तथा मि 
व्र्वस्थापन 

10 2 8 - 15 3 12 - 25 4 21 - 1 2  

80445505 एक र्र एक टनेि 10 2 8 - 15 3 12 - 25 4 21 - 1 2  

80445505 डबर्षाददरषहत खेती 
प्रवियन 

5  5 - 10 1 9 - 10 1 9 - 1 2  

80445505 एक र्र १० 
फिफूि 

5  5 - 10 1 9 - 10 1 9 - 2 1  

80445505 बाँझो र्ग्गा सदपुर्ोग 2 1 1 - 3 1 2 - 5 1 4 - 1 2  

80445505 व्र्वसाषर्क पशपुािन 
प्रवियन 

5 1 4 - 5 1 4 - 10 1 9 - 2 1  

80445505 एक र्र एक िैनो 
गाई/भैंसी 

5 1 4 - 5 1 4 - 10 1 9 - 1 3  

80445505 उन्नत र्ातको 
पशपुन्छी आर्ात र 

प्रवियन 
5 1 4 - 10 1 9 - 10 1 9 - 2 1  



बडिगाि गाउँपाडिकाको प्रथम डि-वर्षीर् मध्र्मकािीन खर्य संरर्ना २०७७/78-79/80 

61 
"कृषर्ष तथा पशपुािन र पूवायधारको षवकास – बडिगािको प्रगडत एवम ्समषृिको डनकास" 

80445505 कृषर्ष तथा पशपुािन 
ताडिम 

5 1 4 - 5 1 4 - 5 1 4 - 2 8  

80445505 ५ वर्षय मडुनका 
बािबाडिकाकािाडग 
सन्तडुित आहार 

10 2 8 - 15 3 12 - 25 4 21 - 1 3  

80445505 कृषर्ष तथा पश ु
प्राषवडधकको व्र्वस्था 

10 2 8 - 15 3 12 - 25 4 21 - 2 3  

80445505 खाद्य तथा पोर्षण 
सरुिा सम्बन्धी 

सरे्तना 
2 1 1 - 3 1 2 - 5 1 4 - 1 2  

80445505 कृषर्ष उपर् सङ्किन  
केन्र 

10 2 8 - 15 3 12 - 25 4 21 - 2 2  

80445505 शीत भण्िार डनमायण  10 2 8 - 15 3 12 - 25 4 21 - 2 2  

80445505 डसंर्ाइ तथा र्िस्रोत                

80445505 नर्ाँ  डसंर्ाइको 
पूवायधार डनमायण 

20  20  50    80    1 2  

80445505 र्ाि ुडसंर्ाइको 
पूवायधार ममयत 

5 5   15    30    1 2  

80445505 र्िाधार संरिण 2 1 1  7    11    2 6  

80445505 वन तथा वनस्पडत 
सम्पदा 

               

80445505 बिृारोपण 1  1  2    2    2 13  

80445505 वन र्ङ्गिको संरिण 5  1  10    15    2 15  

80445505 खडनर् सम्पदा                

80445505 खानी सम्भाव्र्ता 
अध्र्र्न 

0 0   20    30    2 9  

80445505 ढुङ्गा खानी सञ्चािन 0 0   10    10    2 9  

80445505 उद्योग वाक्षणज्र् तथा 
आपूडतय 
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80445505 साना तथा मझौिा 
उद्योग सञ्चािन 

5 1 4  10    15    2 9  

80445505 र्रेि ुउद्योग सञ्चािन 10 2 8  10    10    2 9  

80445505 बर्ार व्र्वस्थापन 4  8  4    4    2 9  

80445505 पर्यटन                

80445505 पर्यटकीर् स्थि 
डनमायण तथा 
व्र्वस्थापन 

5 1 4  10    15    2 9  

80445505 भ्रू्टावर डनमायण 10  10  10    0    2 9  

80445505 होम स्टे  प्रवियन 5 1 4  20    25    2 8  

80445505 पर्यटन व्र्वसार् 
सञ्चािन सम्बन्धी 

ताडिम  
2 2   4    4    2 8  

80445505 क्षशिा                

80445505 षवद्यािर् भवन ममयत 
संभार 

10 3 7  10    10    1 4  

80445505 षवद्यािर् भवन डनमायण 50  50  200    250    1 4  

80445505 आवासीर् षवद्यािर् 
डनमायण 

0  0  150    150    2 4  

80445505 स्नातक तहको पढाइ 
हनुे किेर् 
व्र्वस्थापन 

0  0  10    20    2 4  

80445505 क्षशिक पदपूडतय  20 20   30    50    1 4  

80445505 षवद्याथी भनाय सरे्तना 
कार्यिम 

5 5   7    8    1 4  

80445505 बाि क्िब गिन तथा 
व्र्वस्थापन 

2 2   3    5    2 4  

80445505 छािा तथा अपाङ्गता 
मैिी षवद्यािर् डनमायण 

10  10  15    25    2 10  
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80445505 क्षशिक ताडिम तथा 
िमता अडभबषृि 

10 10   15    25    2 4  

80445505 षवज्ञान र कम्प्र्टुर 
प्रर्ोगशािा डनमायण 
तथा व्र्वस्थापन 

20  20  70    110    2 4  

80445505 ईन्टरनेट तथा दूर 
क्षशिा सषुवधा  

10 10   35    55    2 4  

80445505 स्वास्थ्र्                

80445505 प्राथडमक उपर्ार 
केन्र डनमायण 

0  0  100    400    1 3  

80445505 हेल्थ पोि स्तरोन्नडत 40 5 35  60    100    1 3  

80445505 स्वास्थ्र् एकाई 
स्तरोन्नडत 

20 2 18  30    50    1 3  

80445505 बडथंङ सेन्टर  
स्तरोन्नडत 

50  50  100    150    1 3  

80445505 मषहिा स्वास्थ्र् स्वरं् 
सेषवका प्रोत्साहन एवं 

िमता अडभबषृि 
10 10   15    25    1 3  

80445505 स्वास्थ्र् उपकरण थप 10  10  15    25    1 3  

80445505 स्वास्थ्र्कमी तथा 
स्वास्थ्र् र्नशक्षक्त थप 

10 10   15    25    1 3  

80445505 खानपेानी तथा 
सरसफाइ 

               

80445505 खानेपानीको स्रोत तथा 
महुान संरिण  

3  3  3    4    1 6  

80445505 स्वच्छ खानेपानीको 
षवतरण तथा 
व्र्वसथापन 

6 1 5  6    8    1 6  
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80445505 षवपन्न पररवारिाई 
शौर्ािर् डनमायणमा 

अनदुान  
5  5  10    15    1 6  

80445505 सावयर्डनक शौर्ािर् 
डनमायण तथा 
व्र्वस्थापन 

20 2 18  40    40    2 6  

80445505 र्वुा, मषहिा, 
बािबाडिका, ज्रे्ष्ठ 

नागररक तथा अपाङ्गता 
भएका व्र्क्षक्तहरू 

               

80445505 उद्यमशीिता षवकास 
ताडिम 

6 6   6    8    2 8  

80445505 र्वुा स्वरोर्गार 15  15  15    20    2 8  

80445505 मषहिा तथा र्रेि ु
षहंसा डबरुि सरे्तना 

कार्यिम 
5 5   5    0    1 5  

80445505 बािमैिी उद्यान तथा 
मनोरञ्जन स्थि 

डनमायण 
0  0  25    25    2 10  

80445505 ज्रे्ष्ठ नागररक ददवा 
हेरर्ाह गहृ डनमायण 

20 5 15  80    100    2 10  

80445505 अपाङ्गमैिी सेवा प्रवाही 
कार्ायिर् डनमायण तथा 

व्र्वस्थापन 
20 5 15  80    100    2 10  

80445505 अपाङ्गमैिी सावयर्डनक 
शौर्ािर् डनमायण तथा 

व्र्वस्थापन 
50 5 45  150    300    2 10  

80445505 खेिकुद                
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80445505 एक विा एक 
बहउुद्देश्र्ीर् खेि 
मैदान डनमायण 

0  0  1000    1000    2 3  

80445505 प्रडतभावान ्खेिािीको 
िमता प्रवियन 
कार्यिम 

15 15   15    20    2 3  

80445505 खेिकुद प्रक्षशिण 
कार्यिम 

10 10   10    10    2 3  

80445505 सामाक्षर्क सरुिा तथा 
संरिण 

               

80445505 बैंक खाता माफय त 
सामाक्षर्क सरुिा 

3 3   3    4    1 10  

80445505 िोपोन्मखु संस्कृडतको 
संरिण 

3  3  3    4    2 11  

80445505 नवीकरणीर् तथा 
वैकक्षल्पक ऊर्ाय 

               

80445505 षवद्यतु सेवा डबस्तार  5  5  5    0    1 7  

80445505 वैकक्षल्पक ऊर्ाय 
उत्पादन 

10  10  40    50    2 7  

80445505 सिक पिु तथा 
र्ातार्ात व्र्वस्थापन 

               

80445505 सिक ममयत तथा 
संभार 

300 150 150  300    400    1 9  

80445505 कािोपिे सिक  
डनमायण 

0  0  2000    3000    1 9  

80445505 ग्राभेि सिक डनमायण 500  500  2500    3000    1 9  

80445505 नर्ाँ ट्रर्ाक खोल्न े
डनमायण 

30  30  70    100    1 9  

80445505 सिक नािी  डनमायण 30  30  70    100    1 11  

80445505 पक्की पिु डनमायण 0  0  700    800    1 11  
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80445505 झोिङु्गे पिु डनमायण 200  200  300    500    1 11  

80445505 आकासे पिु डनमायण 0  0  300    300    2 11  

80445505 रार्मागय िगार्त 
महत्त्वपूणय बस्तीमा 
व्र्वक्षस्थत बसस्टप 

डनमायण 

10  10  40    50    2 11  

80445505 विा केन्र तथा मखु्र् 
बस्तीबाट सावयर्डनक 
र्ातार्ात सञ्चािन 

20 5 15  20    10    1 11  

80445505 सिकको सम्भाव्र्ता 
अध्र्र्न तथा DPR 

20 20   50    30    1 9  

80445505 सञ्चार तथा सूर्ना 
प्रषवडध 

               

80445505 मोबाइि नेटवकय  
टावर डनमायण 

0  0  25    25    1 11  

80445505 अक्षप्टकि फाइबर 
डबस्तार 

0  0  50    50    1 11  

80445505 स्थानीर् पूवायधार                

80445505 धाडमयक तथा 
सांस्कृडतक संरर्नाको 

ममयत संभार 
10 2 8  15    25    2 11  

80445505 कूवा, षहटी, पाटी, 
पौवा, सत्ति, र्ौतारी 
आददको ममयत संभार 

10 2 10  15    25    2 11  

80445505 सामदुाषर्क भवन 
डनमायण 

0  0  100    100    2 11  

80445505 षवज्ञान तथा प्रषवडध                

80445505 - 0  0  0    0    2 11  

80445505 शहरी षवकास                

80445505 ढि व्र्वस्थापन  20  20  20    10    1 11  
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"कृषर्ष तथा पशपुािन र पूवायधारको षवकास – बडिगािको प्रगडत एवम ्समषृिको डनकास" 

80445505 एषककृत शहरी 
खानेपानीको 
व्र्वस्थापन 

5  5  10    5    1 11  

80445505 बर्ार िेिका 
डभिीसिक सधुार 

10  10  40    50    2 11  

80445505 शहरी षवद्यतु, 
टेडिफोन, ईन्टरनेट 
िगार्तका सषुवधाको 

डबस्तार 

15  15  15    20    1 11  

80445505 ग्राडमण षवकास                

80445505 ग्राडमण सिक तथा 
पैदिमागय ममयत संभार 

20    30    50    1 1  

80445505 कृषर्ष सिक  डनमायण 30    30    40    1 1  

80445505 आवास तथा बस्ती 
षवकास 

               

80445505 भकूम्प प्रडतरोधी भवन 
डनमायणमा सहार्ता 

10  10  20    20    1 11  

80445505 व्र्वक्षस्थत आवास 
डनमायण तथा 
व्र्वस्थापन 

600  600  200    200    2 11  

80445505 र्ोक्षखमर्कु्त बस्ती 
पनुस्थायपना 

200  200  2000    2800    2 11  

80445505 सरुिा, शाक्षन्त र 
सवु्र्वस्था 

               

80445505 प्रहरी र्ौकी भवन 
डनमायण 

10  10  90    100    1 11  

80445505 नगर प्रहरी सञ्चािन 
तथा व्र्वस्थापन 

20 20   130    150    2 11  

80445505 शासकीर् सधुार तथा 
प्रशासकीर् सशुासन 
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"कृषर्ष तथा पशपुािन र पूवायधारको षवकास – बडिगािको प्रगडत एवम ्समषृिको डनकास" 

80445505 सावयर्डनक सनुवुाइ 7 7   7    6    1 16  

80445505 नागररक बिापि 
डनमायण 

20 20   20    10    1 16  

80445505 डिक्षर्टाइज्ि सेवा 
प्रवाह 

10 2 8  20    0    1 16  

80445505 आवश्र्कता अनरुूप 
कमयर्ारीको पदपूडतय 

10 10   30    50    1 16  

80445505 कमयर्ारीको िमता 
षवकास ताडिम 

5 5   7    8    2 16  

80445505 प्रशासकीर् 
कार्ायिर्को स्तरोन्नडत 

तथा व्र्वस्थापन 
6 2 4  10    14    2 16  

80445505 उपकरण र सवारी 
साधन खररद तथा 

ममयत 
25 5 20  35    40    1 16  

80445505 मानवअडधकार                 

80445505 कानूनी सािरता 
कार्यिम 

5 5   6    12    2 5  

80445505 तथ्र्ाङ्क प्रणािीको 
षवकास 

               

80445505 पाडिकाका हरेक 
आडथयक तथा 

सामाक्षर्क षवर्षर्गत 
िेिको पूणय तथ्र्ाङ्क 

सङ्किन  तथा प्रशोधन 

5 5   5    0    2 16  

80445505 पाडिकाका 
तथ्र्ाङ्किाई 

अद्यावडधक गरी वेब 
िाटावेसमा प्रषवषि गने 

5 5   5    0    2 16  

80445505 गररबी डनवारण                
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"कृषर्ष तथा पशपुािन र पूवायधारको षवकास – बडिगािको प्रगडत एवम ्समषृिको डनकास" 

80445505 गररब पररर्र्पि 
षवतरण 

5 5   5    0    1 1  

80445505 बहआुर्ाडमक गररबी 
न्रू्नीकरण 

50  50  80    70    1 1  

80445505 श्रम तथा रोर्गारी 
प्रवियन 

               

80445505 रोर्गारी सम्बन्धी 
िाटावेस डनमायण 

0 0   20    0    1 17  

80445505 वेरोर्गारिाई 
व्र्वसार् सञ्चािन गनय 

अनदुान तथा 
सहडुिर्त ऋण 

200  200  200    100    1 1  

80445505 षवपद् व्र्वस्थापन                

80445505 हेडिप्र्ाि डनमायण 50  50  50    0    1 3  

80445505 आपतकािीन 
उिारकािाडग खलु्िा 
र्ौरको व्र्वस्थापन 

10 3 7  30    20    1 3  

80445505 एम्बिेुन्स खररद तथा 
व्र्वस्थापन 

0  0  0    50    2 3  

80445505 दमकि खररद तथा 
व्र्वस्थापन 

0  0  0    100    2 3  

80445505 आपतकािीन 
उिारका सामाग्री 

खररद तथा भण्िारण 
0 0 0  50    50    1 3  

80445505 आपतकािीन उिार 
कोर्षको स्थापना 

10  10  40    150    1 3  

80445505 षवपद् व्र्वस्थापन 
र्ोर्ना तर्ुयमा 

0 0   10    0    1 3  
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80445505 बाढी पषहरो सम्बन्धी 
पूवय सूर्ना ददन े
र्न्िको र्िान 

0  0  20    30    2 13  

80445505 वातावरण संरिण                

80445505 बाढी तथा पषहरो 
डनर्न्िणकािाडग 
तटबन्ध डनमायण 

50  50  100    50    1 13  

80445505 िोपोन्मखु वनस्पडत 
तथा र्ीवर्न्तकुो 

संरिण 
5  5  5    10    2 14  

80445505 वातावरणीर् प्रभाव 
मूल्र्ाङ्कन (EIA and 

IEE) 

10 10   20    20    1 16  

80445505 सहकारी षवकास                

80445505 कृषर्ष सहकारी 
षवकासकािाडग डबउ 
पूरँ्ी व्र्वसथापन 

10  10  20    20    1 1  

80445505 सहकारी सम्बन्धी 
सरे्तना कार्यिम 

5 5   5    10    1 2  

80445505 अनगुमन तथा 
मूल्र्ाङ्कन 

               

80445505 पाडिकाद्वारा सञ्चाडित 
आर्ोर्नाको तेस्रो पि 

मूल्र्ाङ्कन 
0 0   20    30    1 16  

80445505 अनगुमन तथा 
मूल्र्ाङ्कन डनदेक्षशका 

तर्ुयमा 
0 0   10    0    1 16  

80445505 अनसुन्धान तथा 
षवकास 

               

80445505 गररबी नक्साङ्कन 0 0   0    10    2 1  
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80445505 प्राकृडतक स्रोत  
नक्साङ्कन 

0 0           2 16  

80445505 मानव स्रोत िाइरेक्ट्री 
तर्ुयमा 

0 0   20    0    2 16  

80445505 षवडभन्न िेिगत 
डनदेक्षशकाहरू तर्ुयमा 

10 10   0    10    1 16  
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प्राषवडधक सहर्ोग: ग्िोबि इम्प्र्ाक्ट्स प्रा. िी. बानेश्वर कािमाण्िौं 
 

 

 

षवज्ञ परामशयकताय 

प्रमखु सल्िाहकार - डसन्ध ुर्िेशा बढुाथोकी 

षवशरे्ष सल्िाहकार – िा. कृष्ट्णरार् पन्त 
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