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म6यमकाल:न खच= संरचना N4तवेदन, २०७८ 

डmुेnर गाउँपा4लका, दैलेख 
 

प*र,छेद : १ प2ृभ4ूम र प*रचय 
 

१ म6यकाल:न खच= संरचना तजु=मा 

१.१ प2ृभ4ूम 

अeतर सरकार: !वp LयवIथापन ऐन, २०७४ ले प!हलो पटक म6यमकाल:न खच= संरचनालाई काननुीGपमा 
नै तीनै तहका सरकारले आsना खच=स^बeधी NIताव गदा= आगामी तीन वष=मा हनेु खच=को NSेपणस!हतको 
!ववरण NIततु गनु=पनt र उu !ववरणमा NIता!वत योजना/काय=Oमस^बeधी स^पूण= !ववरण समेत 
!वIततृGपमा उvलेख गनु=पनt LयवIथा गरेकोछ । xयसैगर: आ4थ=क काय=!व4ध तथा !वpीय उpरदा!यxव 
ऐन, २०७६ ले रा!yय योजना आयोगले आव4धक योजनाका आधारमा Nxयेक आ4थ=क वष=मा तीन वष= 
अव4धको म6यमकाल:न खच= संरचनाको खाका तयार पानु=पनt, मeTालयहGले प4न !वषयगत काय=Oम 
आयोगमा NIततु गदा= तीन वष=को खच= संरचना NIततु गनु=पनt र यसैको आधारमा आयोजनाको Nाथ4मकzकरण 
तथा साधन !व4नयोजन गनु=पनt बा6याxमक LयवIथा गरेकोछ । यह: Lयहोरा Iथानीय सरकारको िज^मेवार: 
पाएको डmेुnर गाउँपा4लकामा प4न लागू हनेु Lयहोरालाई मनन गर: यो म6यमकाल:न खच= संरचना तथा 
Nमखु वा!ष=क काय=Oम तयार पा*रएको हो । 

१.२ म6यकाल:न खच= संरचनाका उDेEयहG 

• योजनालाई बजेटसँग र बजेटलाई काय= स^पादनसँग आब{ गर: सी4मत साधनलाई बढ: 
उपलि}धमूलक बनाउने, 

• योजनाहGको Nाथ4मकzकरण गनt, 
• Nथ4मकता Nाg आयोजनालाई साधनको स4ुनि~तता गनt, 
• सी4मत साधन र असी4मत आवEयकता बीचको खाडल कम गनt, 
• सरकार: खच= Nवाहको भ!व�यवाणी गदÄ खच=को अ4Åम योजना गनt, 
• बहवुषUय ठेÉाको सचुाÑ काया=eवयनमा सहयोग पÖु याउने, 
• खच= LयवIथापनका कमी, कमजोर: हटाउने, 
• गाउँपा4लकाको आeत*रक तथा बाÜ सबै साधन, Yोतलाई गाउँपा4लकाको एकzकृत बजेट 

Nणाल:मा vयाई Nथ4मकताको आधारमा बाँडफाँट गनt, । 



१.३ संIथागत LयवIथा 

म6यकाल:न खच= संरचना आव4धक योजना र वा!ष=क बजेट4बच तादाx^यता अपनाउने उपकरण भएकोले 
वा!ष=क बजेट 4नमा=णमा यसको महxवपूण= भ4ूमका छ । डmेुnर गाउँपा4लका, आ4थ=क काय=!व4ध ऐन ... ... 
... मा Nxयेक आ4थ=क वष=को बजेट तजु=मा गनु= अिघ गाउँपा4लकाले आगामी तीन आ4थ=क वष=को आ^दानी 
र खच=को NSेपणस!हतको म6यमकाल:न खच= संरचना तयार गनु=पनt र यIतो खच= संरचना तयार गदा= 
आव4धक योजनालाई माग=दश=नको Gपमा 4लनपुनt LयवIथा रहेकोछ । उu काननुी LयवIथा बमोिजम 
म6यमकाल:न खच= संरचना तयार गन= गाउँपा4लकाको 4म4त ... ... ... को 4नण=यानसुार म6यमकाल:न खच= 
संरचना तजु=मा 4नदtशक स4म4त, म6यमकाल:न खच= संरचना Nा!व4धक स4म4त र 4नकायगत म6यमकाल:न 
खच= संरचना काय=दलहG गठन गर: म6यमकाल:न खच= संरचना तयार ग*रएको छ । ती स4म4तहGको 
!वIततृ !ववरण अनसूुची १ मा संलàन ग*रएकोछ । 

 

१.४ म6यकाल:न खच= संरचना तजु=मा N!Oया 

म6यमकाल:न खच= संरचना तजु=मा स^बeधी काय= Iथानीय तहका ला4ग नवीन अâयास हो । यसका ला4ग 
सव=Nथम संरचना आवEयकता, महxव र N!Oयागत चरणहGका बारेमा स^ब{ सरोकारवालाहG Iपä हनु 
आवEयक हeुछ, सोको ला4ग काय=पा4लकाका सदIय समेत महाशाखा/शाखाका NमखुहGलाई अ4भमखुीकरण 
गनु= आवEयक हeुछ । म6यमकाल:न खच= संरचना तयार:का स^बeधमा अवल^बन गनु=पनt N!Oयागत 
चरणहG देहायबमोिजम रहेका छन ्- 

१.४.१ चाल ुआव4धक योजना र वा!ष=क !वकास काय=Oमको समीSा  

Iथानीय तहले हरेक आ4थ=क वष=को पसु मसाeत4भT आव4धक योजनाका लãय, उDेEय र Nाथ4मकता तथा 
वा!ष=क !वकास काय=Oम काया=eवयनको अवIथा समेतलाई !वåषेण गर: समीSा N4तवेदन तयार गनु=पद=छ 
। यIतो N4तवेदन तयार गनt काय= काय=पा4लका, !वषयगत महाशाखा/शाखा, वडा काया=लयसँग छलफल 
गर: योजना महाशाखा/शाखाले गद=छ ।  

समीSा N4तवेदन तथा !वगतको उपलि}ध, आय र खच=को Nविृp !वåषेण गर: Iथानीय आ4थ=क खाका तयार 
गनु=पद=छ । Iथानीय आ4थ=क खाकामा Iथानीय उxपादन, रोजगार:, आय र लगानी खाका समावेश भएको 
हनु ुपद=छ । Iथानीय आ4थ=क खाका अनसुार सम!äगत र !वषय SेTगत न4तजा Nाg हनेु गर: Yोत तथा 
खच=को अनमुान तथा NSेपण गनु=पद=छ । 

१.४.२ 4TवषUय खच=को NSेपण स!हत बजेटको आकार र Yोत आकँलन  



Yोत अनमुान तथा बजेट सीमा 4नधा=रण स4म4तले गाउँपा4लका तथा नगरपा4लकाको राजIव सधुार योजना 
तजु=मा भएकोमा सोको NSेपणको आधारमा र xयIतो योजना नभएको अवIथामा !वगत वष=हGको वाIत!वक 
आeत*रक आयको Nविृp !वåषेणको आधारमा आeत*रक आयको NSेपण गनु=पद=छ । xयसैगर: सç तथा 
Nदेशबाट Nाg हनेु अनदुान तथा राजIव बाँडफाँटबाट Nाg हनेु रकमको हकमा आगामी आ4थ=क वष=को 
4न4मp Nाg बजेट सीमाको आधारमा NSेपण गनु=पद=छ । नेपाल सरकारबाट Nाg हनेु रोयvट: रकमको 
NSेपण गदा= !वगत वष=हGमा Nाg भएको रोयvट: रकमलाई आधार माéु पद=छ । ऋण सहायता, 
जनसहभा4गता तथा अeतर Iथानीय तह साझेदार: वापत प*रचालन हनुसëने Yोतको हकमा Oमशः ऋण 
स^झौता, !वगत वष=को जनसहभा4गताको रकमको Nविृp र गाउँ/नगरपा4लकाको जनसहभा4गता प*रचालन 
नी4त एवम ्अeय Iथानीय तहसँग भएको समझदार:का आधारमा NSेपण गनु=पद=छ । Iथानीय तहको 
आव4धक योजना काया=eवयन हनेु गर: गत आ4थ=क वष=को यथाथ= िIथ4त, चाल ुआ4थ=क वष=को अनमुान र 
म6यमकाल:न खच= संरचना एवम ् !वषयSेT/उपSेTगत खच=को आवEयकताको आधारमा खच=को 
आवEयकताको आकँलन तथा NSेपण गनु=पद=छ ।  

Yोत अनमुान तथा बजेट सीमा 4नधा=रण स4म4तले चाल ुआव4धक योजना, म6यमकाल:न खच= संरचना, 
आeत*रक तथा बाÜ !वpीय साधनको स^भावना, राजIव तथा Lययको NSेपण र Nाथ4मकताको आधारमा 
आगामी आ4थ=क वष=को बजेटको आकार तथा थप दईु आ4थ=क वष=को खच= तथा Yोतको आकार 4नधा=रण 
गनु=पद=छ । 

१.४.३ बजेट सीमा 4नधा=रण तथा बाँडफाँट  

Yोत अनमुान तथा बजेट सीमा 4नधा=रण स4म4तले तयार गरेको आगामी तीन वष=को कुल Yोत तथा खच=को 
NSेपणको आधारमा बजेट सीमा 4नधा=रण गनु=पद=छ । बजेट सीमा 4नधा=रण तथा Yोतको बाँडफाँट गदा= 
आव4धक योजना र !वषय SेTगत रणनी4तक तथा गÑुयोजनाको Nाथ4मकता, लãय तथा उपलि}धलाई 
आधार 4लन ुपद=छ । यसैगर: Oमागत काय=Oम तथा आयोजना काया=eवयनको अवIथा, आयोजना बैì 
तयार भएकोमा सोमा सूचीकृत काय=Oम तथा आयोजना र नभएको अवIथामा स^भाLयता अ6ययन वा लागत 
एकzन भएका काय=Oम तथा !वIततृ आयोजना N4तवेदन तयार भएका आयोजना अथवा सो !ववरण समेत 
तयार नभएको अवIथामा उपSेTगत Gपमा Yोतको बाँडफाँट गनु=पद=छ ।  

१.४.४ बजेट सीमा र माग=दश=न Iवीकृ4त तथा स^Nषेण  

Yोत अनमुान तथा बजेट सीमा 4नधा=रण स4म4तले तयार गरेको आगामी तीन वष=को कुल Yोत तथा खच=को 
अनमुान र NSेपण, !वषयSेT/उपSेTगत बजेट सीमा र माग=दश=न उपर काय=पा4लकाले छलफल गर: 
Iवीकृत गनु=पद=छ । यसर: Iवीकृत भएको खच= अनमुानमा चाल,ु पुजँीगत र !वpीय LयवIथा स^बeधी 
!ववरण समावेश भएको हनुपुद=छ । बजेट तजु=मा स^वeधी माग=दश=न तयार गदा= चाल ुआव4धक योजना 
म6यमकाल:न खच= संरचना र वा!ष=क बजेट तथा काय=Oमको लãय र उपल}धीको आधारमा आगामी वष=को 



बजेट तजु=मा गदा= 6यान पÖु याउन ुपनt !वषय समावेश गनु=पद=छ । Iवीकृत बजेट सीमा र माग=दश=नलाई 
तो!कएको समयसीमा 4भT Nमखु Nशासकzय अ4धकृतले देहायको ढाँचामा स^बिeधत महाशाखा/शाखा र 
वडा काया=लयमा पठाउन ुपद=छ ।  

यसर: बजेट सीमा र माग=दश=न पठाउँदा वडा काया=लयको हकमा !वषयSेTगत सीमा 4नधा=रण गन= वा कुनै 
!वषय SेTमा माT बजेट तथा काय=Oम NIताव गनु= पनt भएमा सो Lयहोरा माग=दश=नमा Iपä Gपमा खलुाई 
पठाउन ुपद=छ । Iथानीय तहको !वशेष Nाथ4मकतामा परेको !वषयSेT/उपSेT वा Oमागत काय=Oम तथा 
आयोजनालाई बजेट स4ुनि~त (Earmark) गनु=पनt भएमा !वषयगत महाशाखा/शाखा वा वडा काया=लयलाई 
बजेट सीमा तथा माग=दश=न पठाउँदा सो समेत खलुाई पठाउन ुपद=छ । यसैगर: Iथानीय तहको प*रयोजना 
बैìमा समावेश भएका वा !वIततृ प*रयोजना N4तवेदन तयार भई वा कूल लागत एकzन भएका बहवुषUय 
आयोजनाको हकमा आयोजनागत Gपमा र अeयको हकमा उपSेTगत Gपमा आयोजना !ववरण तयार 
गनु=पद=छ ।  

१.४.५ !वषय SेTगत म6यमकाल:न खच= संरचनाको Nारि^भक मIयौदा तयार:  

Nाg बजेट सीमा र माग=दश=न 4भT रह: स^बिeधत !वषयगत महाशाखा/शाखाहGले !वषयSेT म6यमकाल:न 
खच= संरचनाको Nारि^भक मIयौदा तयार गनु=पद=छ । सो मIयौदा तयार गदा= गत आ4थ=क वष=को यथाथ= 
िIथ4त, चाल ुआ4थ=क वष=को अनमुान र चाल ुम6यमकाल:न खच= संरचनाको आधारमा आगामी आ4थ=क वष= 
(बजेट वष=) र थप दईु आ4थ=क वष=को बजेट तथा काय=Oमको NSेपण गनु=पद=छ । Nारि^भक मIयौदामा 
आव4धक योजना, !वषय SेTगत रणनी4तक योजना तथा गGुयोजनाको लãय र उपलि}ध सूचकका आधारमा 
!वषय SेTगत म6यमकाल:न न4तजा खाका तयार गनु=पद=छ ।  

म6यमकाल:न खच= संरचना तयार गदा= काय=Oम तथा आयोजनागत !ववरण तयार गनु=पनt भएता प4न Iथानीय 
तहमा काय=Oमगत Gपमा बजेट तयार गनt प{4त अवल^बन नभएस^मका ला4ग आयोजना बैìमा समावेश 
भएका, !वIततृ प*रयोजना N4तवेदन तयार भएका तथा कुल लागत एकzन भएका Oमागत अथवा बहवुषUय 
आयोजनाको हकमा आयोजनागत Gपमा र अeयको हकमा उपSेTगत Gपमा काय=Oम/आयोजना !ववरण 
तयार गनु=पद=छ ।  

आव4धक योजना, !वषय SेTगत रणनी4तक योजना तथा गGुयोजनामा समावेश भएका, बIतीIतरबाट छनोट 
तथा वडा स4म4तबाट Nाथ4मकzकरण भएका र गाउँपा4लका/नगरपा4लकाको समÅ !वकासका ला4ग आवEयक 
देिखएका काय=Oम तथा आयोजनाको स^भाLयता अ6ययनका आधारमा काय=Oम तथा आयोजना छनोट तथा 
Nाथ4मकzकरण गर: आयोजना बैì तयार गनु=पद=छ । आयोजना बैìमा समावेश भएका आयोजनाको 
Nाथ4मकताको आधारमा म6यमकाल:न खच= संरचनाको बजेट तथा काय=Oममा समावेश गनु=पद=छ । 
आयोजना बैì तयार नभएको अवIथामा सभाLयता अ6ययन वा !वIततृ प*रयोजना N4तवेदन तयार भएका 
तथा कूल लागत एकzन भएका Oमागत अथवा बहवुषUय आयोजनाको हकमा आयोजनागत Gपमा र अeयको 



हकमा उपSेTगत Gपमा आयोजना !ववरण तयार गनु=पद=छ । काय=Oम तथा आयोजनाको संिSg !ववरणमा 
N4त एकाई लागतको आधारमा कुल लागत 4नधा=रण गनु=पद=छ । तर उपSेTगत Ñपमा कूल लागत 4नधा=रण 
गदा= चाल ुतथा पुजँीगत खच=को आधारमा गनु=पद=छ ।  

!वषय SेTगत म6यमकाल:न खच= संरचनाको NIतावमा समावेश काय=Oम तथा आयोजनाको रणनी4तक 
Iत^भ, Nाथ4मकzकरण, îदगो !वकास लãय, जलवाय ुसìेत एवम ्लै!mक सìेतको आधारमा साìेतीकरण 
गनु=पद=छ । Iथानीय गौरवका आयोजना र !वषय SेTगत Gपमा काय=Oम तथा आयोजनाको तीन आ4थ=क 
वष=को बजेट अनमुान तथा NSेपण गनु=पद=छ । तो!कएका आधार र N!Oया बमोिजम काय=Oम तथा 
आयोजनाको Nाथ4मकताOम 4नधा=रण गनु=पद=छ ।  

!वषयगत महाशाखा/शाखाहGले तयार गरेको !वषयगत म6यमकाल:न खच= संरचनाको मIयौदालाई काय=दलले 
पनुरावलोकन तथा !वåषेण गर: बजेट सीमा र माग=दश=नसँग सामïIयता भए नभएको एकzन गनु=पद=छ । 
यसका ला4ग काय=दलले !वषयगत महाशाखा/शाखासँग छलफल गनु=पद=छ र !वषयगत SेT/उपSेTगत खच= 
तथा Yोतको तालमेल र आवEयकता अनसुार प*रमाज=न गनु=पद=छ । !वषय SेTगत खच= तथा Yोतको 
4TवषUय अनमुानको !ववरण तयार गनु=पद=छ । यसर: तयार भएको !वषयगत म6यमकाल:न खच=को संरचनाको 
मIयौदालाई काय=दलले स^बिeधत !वषयगत स4म4तमा पठाउन ुपद=छ ।  

१.४.६ !वषयगत याजेना तजु=मा स4म4तहGमा म6यमकाल:न खच= संरचनाको मIयौदामा4थ छलफल  

काय=दलबाट NIता!वत काय=Oम तथा आयोजनाहGको 4TवषUय खच= NSेपण स!हतको म6यमकाल:न खच= 
संरचनाको मIयौदा र आगामी आ4थ=क वष=को बजेटमा4थ स^बिeधत !वषयगत स4म4तमा दफावार छलफल 
गनु=पद=छ । यसर: छलफल गदा= नेपालको सं!वधान (मौ4लक हक, राñयका 4नदtशक 4स{ाeत र नी4त र 
Iथानीय तहको अ4धकार SेT), रा!yय द:घ=काल:न सोच, îदगो !वकास लãय, रा!yय, Nादेिशक तथा Iथानीय 
तहको आव4धक योजना, गाउँपा4लकारनगरपा4लकाको आवEयकता र स^भावना तथा आयोजना बóकबाट 
छनौट ग*रएका काय=Oम तथा आयोजनाको Nाथ4मकzकरणलाई आधार बनाउन ुपद=छ । 

१.४.७ म6यमकाल:न खच= संरचनाको अिeतम मIयौदा तयार:  

!वषयगत स4म4तमा दफावार छलफल गर: NIताव भएका काय=Oम/आयोजनाहGको 4TवषUय खच= NSेपण 
स!हत तयार !वषय SेTगत म6यमकाल:न खच= संरचना र बजेटको एकzकृत मIयौदा तयार गनt काय= 
Iथानीय सरकार सòालन ऐन, २०७४ को दफा ६७ बमोिजमको बजेट तथा काय=Oम तजु=मा स4म4तले 
गद=छ । बजेट तथा काय=Oम तजु=मा स4म4तले खच=को माग र Yोत बीच तालमेलको !वåषेण गर: !वषय 
SेTगत खच=को माग र Yोतको !ववरण तयार गनु=पद=छ ।  

चाल ुआव4धक योजना तथा !वषय SेTगत अपेिSत उपलि}ध Nाg गन= सहयोग पàुने गर: !वगतको उपलि}ध, 
आय र खच=को Nविृp समेतको !वåषेण गर: Iथानीय आ4थ=क खाका तयार गनु=पद=छ । म6यमकाल:न 



आ4थ=क खाका तयार गदा= गत आ4थ=क वष=को यथाथ= अवIथा, चाल ुआ4थ=क वष=को अनमुा4नत उपलि}धको 
आधारमा आगामी आ4थ=क वष=को लãय 4नधा=रण गनु=पद=छ भने आगामी दोYो र तेYो आ4थ=क वष=को लãय 
4नधा=रण गदा= चाल ुआव4धक योजनाको लãयको आधारमा गनु=पद=छ । साथै, Iथानीय आव4धक योजना 
तथा !वषय SेTगत योजनाको लãय र उपलि}ध सूचकका आधारमा सम!äगत म6यमकाल:न न4तजा खाका 
तयार गनु=पद=छ । यसैगर:, Iथानीय आव4धक योजनाको लãय, उDेEय, Nाथ4मकता तथा रणनी4त र चाल ु
आ4थ=क वष=को नी4त तथा काय=Oम, îदगो !वकास लãयको Iथानीयकरण ôोतपिुIतकालाई आधार 4लई खच= 
तथा Yोत अनमुान स!हतको म6यमकाल:न बजेट खाका तजु=मा गनु=पद=छ । साथै, !वषय SेTगत सeतलुन 
तथा Nाथ4मकता कायम हनेु गर: Yोत !व4नयोजन तथा NSेपण हनुपुद=छ ।  

बजेट तथा काय=Oम तजु=मा स4म4तले !वषय SेTगत म6यमकाल:न खच= संरचनालाई एकzकृत एवम ्
म6यमकाल:न आ4थ=क खाका, न4तजा खाका तथा बजेट खाका समावेश गर: म6यमकाल:न खच= संरचनालाई 
अिeतम Gप îदई Iवीकृ4तका ला4ग आगामी आ4थ=क वष=को बजेट तथा काय=Oमसँगै काय=पा4लकामा पेश 
गनु=पद=छ ।  

१.४.८ म6यमकाल:न खच= संरचनाको Iवीकृ4त  

बजेट तथा काय=Oम तजु=मा स4म4तबाट पेश भएको म6यमकाल:न खच= संरचना उपर काय=पा4लकामा 
आवEयक छलफल गर: Iवीकृत गनु=पनtछ । यसर: काय=पा4लकाबाट Iवीकृत भएको म6यमकाल:न खच= 
संरचनालाई अनमुोदनका ला4ग वा!ष=क बजेट तथा काय=Oमको साथमा जानकार:का ला4ग सभामा पेश 
गनु=पनtछ । 

  



२. गाउँपा4लकाको संिSg प*रचय 

२.१ गाउँपा4लकाको छोटो िचनार: 

डmेुnर गाउँपा4लका कुल १०५.२० व!कमी. SेTफमा फै4लएकोछ । दैलेखका ११ वटा Iथानीय 
तहहGम6ये SेTफलका !हसाबले यो गाउँपा4लका तेYो सानो Iथानीय तह हो । थोरै साधन र Yोतको 
लगानीबाट प4न गाउँपा4लकाको सामािजक, आ4थ=क र भौ4तक पूवा=धारका SेTमा !वकास हनु सëने स^भावना 
रहेको देिखeछ । यो गाउँपा4लका भौगो4लक !हसाबले !वकट र !वकासको !हसाबले 4बकासोeमखु अवIथामा 
रहेकोछ । !व.सं. २०६८ सालको जनगणना अनसुार यस गाउँपा4लका कुल जनसjkया १५ हजार ८ 
सय ८३ र कुल घरधरु: ३,०४४ रहेको 4थयो । यहा ँ!व4भé जातजातीहGको बसोबास रहेकोछ ।  

यस गाउँपा4लकामा कुल ज4मनको ५३.९७ N4तशत अथा=त ्५ हजार ६ सय ७७ दशमलब ५६ हेëटर 
भभूाग जmलले ढाकेकोछ । यहा ँNशIत माTामा खोलानाला रहेका छन ्।  सडक स!ुवधाको õ!äले यस 
गाउँपा4लकाको केeú स^मको आवागमन सगुम मा4नeछ । यस गाउँपा4लकामा बाùै म!हना चvने सडक 
४० !कमी. रहेकोछ । यो गाउँपा4लका अeतरगत २३८ !कमी. कि,च सडक रहेकोछ । सखुtत-दैलेख 
राजमाग=को डmेुnरदेिख चNुास^म क*रब ८ !कमी. पÉी सडकले जो4डएकोछ । रा!äय !वûतु ्Nसारण 
लाइनबाट यस गाउँपा4लकाका २,०९४ घरधरु:मा बpीको पहुँच पगेुकोछ, जनु ६८.७९ N4तशत हो । 
िजvला सदरमकुामदेिख क*रब २४ !कमी. दिSणमा पनt यो गाउँपा4लकामा कृ!ष, Iलेट ढुmा, लघ ुजल!वûतु ्
र बन स^पदाका !हसाबले अxयeत स^भावना रहेको देिखeछ ।  

यस गाउँपा4लकाको केह: भभूाग ब†सी, खोच, केह: भभूाग म6ये पहाड र केह: SेTहG उ,च पहाडी SेTमा 
पनt भएकाले यहा ँ 4मिôत खालको हावापानी पाइeछ । यस गाउँपा4लकाको सामािजक र:4त*रवाज र 
चाडपव=मा बडा दस°, 4तहार, चैते दस°, साउने स¢Oािeत, Iथानीय देवीदेवताहGको पैठ, माÑनी नाच  र 
लहरेपैसर: लगायतका Iथानीय कला संIकृ4तहG रहेका छन ्। यस गाउँपा4लकाको वडा न^वर नं. २ मा 
रहेको कुईया ताल पय=टकzय !हसाबले हेन= लायक छ । यस गाउँपा4लकाका पÑुषहGले दौरा, सÑुवाल, 
कोट, टोपी र म!हलाहGले गeुय,ु चोलो भेषभषुाका Gपमा लगाउने गरेप4न यवुावग= भने एÉाइस£ शता}द:को 
आध4ुनकता तफ=  आक!ष=त भएको पाइeछ ।  

कृ!ष तथा पश ु !वकासका !हसाबले Nचरु स^भावना भएको यस डmेुnर गाउँपा4लकामा N!व4ध Nसारको 
अभाव, Nा!व4धक जनशिuको कमी, 4सँिचत SेTको कमी, पर^परागत 4नवा=हमखुी खेती प{4त र कृ!षमा 
Lयसायीकरणको अभाव लगायतका कारण कृ!ष SेTको !वकासमा खासै Nग4त हनु सकेको छैन । उपरोu 
अभावहGलाई स^बोधन गदÄ कृ!षलाई Lयवसायीकरण तफ=  उeमखु गराउन सकेमा Nाmा*रक कृ!ष उपजको 
4नया=त समेत गन= स!कने अवसर तथा स^भावनालाई म6य नजर गदÄ कृ!ष SेTमा लगानी गर: !वकास गनt 
यस गाउँपा4लकाको Nमखु Nाथ4मकताको SेT हो । डmेुnर गाउँपा4लकाको अ4धकांश जनासjkया कृ!षमा 
आिôत भए प4न 4नवा=हमखुी पर^परागत खेती Nणाल:का कारण वष=भ*र आsनै खेतबार:बाट खान पàुनेको 
सjkया भने अxयeत eयून छ । धान, गहुँ, मकै जौ आîद मkुय अé बाल:का Gपमा लगाइने यस SेTमा 



दलहन बाल: (मास, भटमास, गहत, आîद) तरकार: बाल: (आल,ु बeदा, काउल:, टमाटर आîद) समेतको 
खेती गनt ग*रeछ । NसIत जmल SेT भएकोले आहार LयवIथापन गन= सकेमा पशपुालनका ला4ग समेत 
यो गाउँपा4लका SेT अxयeत स^भावना भएको SेT हो । गाई, भ°सी र बा§ा यस SेTका मkुय पशधुन 
हनु ्। कुनै प4न Iथान र ठाउँको नाम कुनै Nसmबाट 4मलाएर राखेको पाइeछ, कतै Nाकृ4तक स^पदाका 
नामबाट नामाकरण ग*रएकोछ भने कतै देवी देवताका नामबाट नामाकरण ग*रएको पाइeछ ।   

२.२ भौगो4लक अवIथा, SेTफल एवम ्Nशास4नक !वभाजन 

दैलेख िजvला कणा=ल: Nदेशमा पद=छ । यस िजvलामा ४ वटा गाउँपा4लका र ७ वटा गाउँपा4लका गर: 
ज^मा ११ वटा Iथानीय तह रहेका छन ्। यस िजvलाका ११ वटा Iथानीय तह म6येको डmेुnर 
गाउँपा4लका प4न एक गाउँपा4लका हो जसलाई ६ वटा वडाहGमा !वभाजन ग*रएकोछ । यस गाउँपा4लकामा 
रहेको सा!वकका वेvपाटा, लाँकुर:, अवलपराजलु र डाँडापराजलु  गाउँ !वकास स4म4तहG 4मलाएर डmेुnर 
गाउँपा4लका घोषणा भए अनसुार 4म4त २०७३ फाvगणु २७ गते !व4धवत ्Gपमा Iथापना भएको हो । 
डmेुnर गाउँपा4लकालाई सा!वकका ४ वटा गाउँ !वकास स4म4तलाई ६ वटा वडामा !वभािजत ग*रएकोछ 
। यस गाउँपा4लकमा २०६८ सालको रा!yय जनगणना अनसुार कुल जनसjkया १५ हजार ८ सय ३३ 
जना रहेकोछ । जसमा ७ हजार ५ सय ५३ जना पÑुष र ८ हजार ३ सय ३० जना म!हला रहेका छन ्
। यस गाउँपा4लकाको SेTफल क*रब १०५.२० व!कमी. रहेकोछ । यस गाउँपा4लकाको वडा नं. ५ 
सबै वडाहGको ला4ग भौगो4लक Gपमा 4बच केeú पनt भएकोले गाउँपा4लकाको मkुय केeú वडा नं. ५ 
डाँडापराजलुमा Iथापना ग*रएकोछ । 

वडा काया=लय स^बeधी !ववरण 

Yोत : गाउँपा4लका वIतगुत !ववरण, २०७४, डmेुnर 

२.३ गाउँपा4लकाको जनसjkया बनौट 

वडा 
नं. 

वडाको !ववरण वडाको SेTफल 

(व!कमी.मा) 
Iवा4मxव 

वडाको बनौट वडाको केeú 

१ सा4बक बेलपाटा गा!वस. वडा (१-९)   बेलपाटा १०.०८ भाडामा  

२ सा4बक लाँकुर: गा!वस. वडा (१-९)   लाँकुर: २४.४७ भाडामा 

३ सा4बक अवलपराजलु गा!वस. वडा (१-४)   हनेटा २८.१२ आsनै 

४ सा4बक अवलपराजलु गा!वस. वडा (५-९)   अवलपराजलु ८.७३ आsनै 

५ सा4बक डाँडापराजलु गा!वस. वडा (१,२,३,५र६)   डाँडापराजलु १५.२४ भाडामा 

६ सा4बक डाँडापराजलु गा!वस. वडा (४,७,८र९)   डmेुnर १८.५६ 4नमाण=धीन 

ज^मा १०५.२०  



यस गाउँपा4लकामा २०६८ सालको रा!yय जनगणना अनसुार कुल जनसjkया १५ हजार ८ सय ८३ 
जना रहेकोछ । जसमा ७ हजार ५ सय ५३ जना पÑुष र ८ हजार ३ सय ३० जना म!हला रहेका छन ्
। यस गाउँपा4लकामा ज^मा घरधरु: ३०४४ रहेकोछ । यस गाउँपा4लकाको SेTफल क*रब १०५.२० 
व!कमी. रहेकोछ । जनसjkया तथा घरधरु: सjkया स^बeधी !ववरणलाई देहायको ता4लकामा NIततु 
ग*रएकोछ । 

वडागत घरधरु: सjkया र जनसjkया स^बeधी !ववरण 

१ ५७० १,३०३ १,०१८ ० २,७२१ १७.१३ 

२ ७०७ १,८५९ १,९८१ ० ३,८४० २४.१८ 

३ ३५५ ९४५ १,०३४ ० १,९७९ १२.४६ 

४ ४११ १,०९४ १,१४० ० २,२३४ १४.०७ 

५ ४५१ १,०१५ १,१७६ ० २,१९१ १३.७९ 

६ ५५० १,३३७ १,५८१ ० २,९१८ १८.३७ 

ज^मा ३,०४४ ७,५५३ ८,३३० ० १५,८८३ १०० 

Yोत : गाउँपा4लका वIतगुत !ववरण, २०७४, डmेुnर 

जनसjkयाकाको सeदभ=मा डmेुnर गाउँपा4लकामा सबैभeदा बढ: जनसjkया वडा नं. २ मा ३,८४० 
(२४.१८%) र सबै भeदा कम वडा नं. ३ मा १,९७९ (१२.४६) रहेको पाइeछ ।  

गाउँपा4लकाका !व4भé वडाहGमा रहेको जनसjkयालाई उमेरगत समूहमा !वभािजत गरेर NIततु गन= स!कeछ 
। जस अनसुार  ५  वष=भeदा म4ुनका बालबा4लकाको सjkया १,८११ जना, ६ वष= देिख १५ वष= म4ुन 
उमेर समूहमा ४,४१६ जना, १५ देिख २५  वष= उमेर समूहमा ३,३६० जना, २५ देिख ५९ वष= उमेर 
समहुमा ५,१२९ जना, ६० देिख ७० वष= उमेर समूहमा ७३० जना  रहेको साथै ७० देिख मा4थको 
जनसjkया ४३७ जना रहेको पाइयो । जसको !वIततृ !ववरण तलको ता4लकामा उvलेख ग*रएकोछ ।  

ता4लका ३ : उमेर तथा 4लmको आधारमा जनसjkया !ववरण 
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१  

बेलपाटा 

दबैु 2,721 248 340 392 363 271 179 135 173 146 123 75 79 76 47 39 35 

पÑुष 1,303 131 170 202 178 110 72 58 82 68 53 39 38 37 23 20 22 

म!हला 1,418 117 170 190 185 161 107 77 91 78 70 36 41 39 24 19 13 

२  दबैु 3,840 409 472 526 458 382 279 218 212 182 161 143 100 102 85 47 64 

पÑुष 1,859 205 244 249 216 190 119 101 106 81 79 73 51 44 39 26 36 

वडा नं. घरघरु: पÑुष म!हला तेôो 4लmी ज^मा !हIसा (N4तशतमा) 



लाँकुर: म!हला 1,981 204 228 277 242 192 160 117 106 101 82 70 49 58 46 21 28 

३ र ४ 
अवल-
पराजलु 

दबैु 4,213 568 624 611 502 352 265 210 216 183 161 125 104 109 77 60 46 

पÑुष 2,039 288 320 304 242 163 108 81 103 89 72 71 54 56 38 31 19 

म!हला 2,174 280 304 307 260 189 157 129 113 94 89 54 50 53 39 29 27 

५ र ६ 
डाँडा-
पराजलु 

दबैु 5,109 586 686 765 647 385 317 229 298 261 231 186 138 132 102 76 70 

पÑुष 2,352 273 337 385 295 142 108 86 134 119 118 90 73 64 49 45 34 

म!हला 2,757 313 349 380 352 243 209 143 164 142 113 96 65 68 53 31 36 

कुल ज^मा 15,883 1,811 2,122 2,294 1,970 1,390 1,040 792 899 772 676 529 421 419 311 222 215 

Yोत : गाउँपा4लका वIतगुत !ववरण, २०७४, डmेुnर 

२.४ गाउँपा4लकाको आ4थ=क अवIथा  

यस गाउँपा4लकाको अथ=तeT तथा रोजगार:को अ4धकांश !हIसा कृ!ष तथा पशपुालनले धानेकोछ भने 
प4छvला वष=हGमा वैदेिशक रोजगार प4न मkुय !हIसाको Gपमा रहेको देिखeछ । यस गाउँपा4लकाको 
हकमा प4न कृ!ष तथा वैदेिशक रोजगार: नै मkुय पेशाको Gपमा रहेको सवtSणबाट Nाg त•याìले देखाउँछ 
। जस अनसुार यहाँ सबैभeदा बढ: कृ!षमा ३०.३ N4तशत, वैदेिशक रोजगारमा १.५ N4तशत, नोकर:मा 
३.४ N4तशत, उûोगमा ०.६ N4तशत, Lयापार Lयवसायमा ३.३ N4तशत र ñयाला मजदरु:मा ६.७ N4तशत 
जनसjkया आिôत रहेको देिखeछ । वडागत !हसाबले हेदा= सबैभeदा बढ: वडा नं. २ मा २७९३ 
(१७.८५%) र सबैभeदा कम वडा नं. ३ मा १४५५ (९.१६%) जनसjkया रहेको देिखeछ । पेशागत 
!हसाबको !वIततृ !ववरण 4न^नानसुार NIततु ग*रएकोछ - 

मkुय पेशा स^बeधी !ववरण 

!ववरण/वडा नं. 1 2 3 4 5 6 ज^मा !हIसा (%) 

कृ!ष 655 1355 550 625 675 950 4810 30.3 

!वûाथU 683 879 495 895 701 661 4494 28.3 

बेरोजगार 419 390 242 299 388 205 1943 12.2 

अeय 191 166 53 136 74 142 १८५१ 11.7 

ô4मक दै4नक ñयाला मजदरु 150 155 185 195 185 195 1,065 6.7 

नोकर: 95 75 83 85 102 104 544 3.4 

Lयापार 256 62 26 66 29 86 525 3.3 

वैदेिशक रोजगार 47 53 34 25 37 42 238 1.5 

ô4मक (4सपयuु) 25 37 24 33 40 44 203 1.3 

उûोग 18 16 12 14 15 19 94 0.6 



!ववरण/वडा नं. 1 2 3 4 5 6 ज^मा !हIसा (%) 

कुखरुापालन 15 11 5 12 17 19 79 0.5 

पशपुालन 6 7 7 6 5 6 37 0.2 

ज^मा 2117 2793 1455 2072 1860 2243 15883 100 

N4तशत 13.33 17.58 9.16 13.05 11.71 14.12 100.00 * 

Yोत : आव4धक गाउँ !वकास योजना, २०७६  

 



 
!वषय-सूची 

प*र,छेद : २ म2यकाल6न खच9 संरचना तथा =मखु वा!ष9क काय9?म 2 
२.१ =थम आवBधक योजनाका द6घ9काल6न सोच, लGय तथा उIेJयहL 2 

२.१.१ गाउँपाBलकाको !वकासको द6घ9काBलन सोच 2 
२.१.२ गाउँपाBलकाको सम!Oगत लGय 2 
२.१.३ गाउँपाBलकाको लGय सूचक 2 
२.१.४ गाउँपाBलकाका !वषयRेSगत बहृत ्उIेJयहL 3 

२.१.४.१ आBथ9क !वकास 3 
२.१.४.२ सामािजक !वकास 3 
२.१.४.३ पूवा9धार !वकास 3 
२.१.४.४ वन, वातावरण तथा !वपY Zयव[थापन 3 
२.१.४.५ सशुासन तथा सं[थागत !वकास 3 

२.१.५ सBमOगत =ाथBमकता तथा रणनीBतहL 4 
२.२ म2यमकाल6न खच9 संरचना 5 

२.२.१ म2यमकाल6न [थानीय आBथ9क खाका 5 
२.२.२ म2यमकाल6न नBतजा खाका 6 
२.२.३ म2यमकाल6न बजेट खाका 7 
२.२.४ =मखु !वषय RेSगत आधारमा बजेट बाँडफाँट 9 
२.२.५ !वषयRेSगत काय9?म तथा आयोजनाको BSवषaय खच9 अनमुान तथा =Rेपण एवम ्काय9?म 
=ाBथBमकdकरण तथा साeेतीकरण 10 

२.२.५.१ रणनैBतक [तgभको आधारमा तीन आBथ9क बष9को बजेट अनमुान तथा =Rेपण 11 
२.२.५.२ =ाथBमकता?मको आधारमा तीन आBथ9क बष9को बजेट अनमुान तथा =Rेपण 12 
२.२.५.३ iदगो !वकास लGयको आधारमा तीन आBथ9क बष9को बजेट अनमुान तथा =Rेपण 13 
२.२.५.४ लै!jक सeेतको आधारमा तीन आBथ9क बष9को बजेट अनमुान तथा =Rेपण 15 
२.२.५.५ जलवाय ुसeेतको आधारमा तीन आBथ9क बष9को बजेट अनमुान तथा =Rेपण 15 

२.३ [थानीय गौरवका आयोजनाको तीन आBथ9क बष9को बजेट अनमुान तथा =Rेपण 16 
 

 
  



प*र,छेद : २ म2यकाल6न खच9 संरचना तथा =मखु वा!ष9क काय9?म 
 
२.१ =थम आवBधक योजनाका द6घ9काल6न सोच, लGय तथा उIेJयहL 
२.१.१ गाउँपाBलकाको !वकासको द6घ9काBलन सोच 

डjेुlर गाउँपाBलकाका !वकास सरोकारवालाहLको सहभाBगतामा आBथ9क, सामािजक तथा 
साव9जBनक सेवा =वाहको RेSमा उmलेखनीय योगदान iदने भावना अनLुप देहाय अनसुारको 
द6घ9काल6न सोच तयार ग*रएको छ - 

“समावेशी iदगो !वकासका पूवा9धार, 
समnृ सoुदर डjेुlर गाउँपाBलका को आधार” 

 

२.१.२ गाउँपाBलकाको सम!Oगत लGय 

यस डjेुlर गाउँपाBलकाको सम!Oगत !वकासका लाBग “समावेशी र iदगो पूवा9धारको !वकास 
गदp आBथ9क, सामािजक Lपाoतरण स!हतको समnृ सoुदर समाजको Bनमा9ण ग*रने” मूqय लGय 
Bनधा9रण ग*रएको छ ।  

  

२.१.३ गाउँपाBलकाको लGय सूचक  

आवBधक योजनाको अवBधका लाBग Bनधा9रण ग*रएको समs लR सूचकहL देहाय अनसुार 
हाBसल हनेु अपेRा ग*रएको छ - 

सूचक एकाइ 
आधार वष9 
०७५/७६ 

सgमको अव[था 

म2यमकाल6न लGय (आBथ9क वष9सgमको अव[था) 

०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ 

=BतZयिz वा!ष9क आय  {. १९,१३८।- २२,९६५।- २४,३४५।- २५,७२०।- 
आ|नो उ}पादन र आgदानीबाट 
वष9 भर6 खान प~ुने घरप*रवार  

=Bतशत ३० ३५ ४० ४५ 

खा�ाÄ उ}पादन धान चामल िÅवoटल ८७,८९७ ८८,४०७ ८८,५१० ८८,६१७ 
!व=षेण सेवा {.हजार १,११,३५ १,२२,४८.५ १,२८,६० १,३४,७३.३५ 
=धानमoSी रोजगार काय9?ममा 
आबnता 

सÇqया १३७ ४५० ६७५ ९०० 

रा!Éय !व�तु =सारण सेवामा 
नाग*रकको पहुँच 

=Bतशत ६८.७९ १५  १६.२१ 

[नातक तह उÑतीण जनसÇqया सÇqया ६० ८० ८५ ९० 
Zयावसा!यक =ा!वBधक सीपयzु 
दR जनशिz 

सÇqया ४५ ६० ६७ ७५ 

मापदÖड बमोिजम BनBम9त घर वटा ७५ १०० १२५ १५० 



सूचक एकाइ 
आधार वष9 
०७५/७६ 

सgमको अव[था 

म2यमकाल6न लGय (आBथ9क वष9सgमको अव[था) 

०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ 

पiÜ सडकसgम प~ुने औषत 
समय  

घÖटा २.५ घÖटा  १.५ घÖटा  १ घÖटा ४५ Bमनेट 

{ख Bब{वाले ढाकेको ह*रयाल6 
RेS  

हेÅटर     

बâक, बजार केoäसgम प~ुने 
औषत समय 

घÖटा २ घÖटा  १.५ घÖटा  १.२५ घÖटा १ घÖटा  

गाउँपाBलकाको नीBत, काननु, 
Bनण9य र सेवा =वाहबाट सoतOु 
सेवाsाह6  

=Bतशत ६०  ८० ८७ ९५ 

                     ãोत : पाlिचS डjेुlर गाउँपाBलका २०७४ र आवBधक योजना २०७६ 

२.१.४ गाउँपाBलकाका !वषयRेSगत बहृत ्उIेJयहL 

२.१.४.१ आBथ9क !वकास 

iदगो र समावेशी आBथ9क !वकास, कृ!ष र पशपुालनमा Zयावसायीकरण, रोजगार6मा 
व!ृn गदp ग*रबी oयूनीकरण गनु9का साथै आBथ9क सम!ृnको लाBग [थानीय ãोत, 
साधनको समिुचत =योग गर6 कृ!ष, पय9टन, उ�ोग र Zयापार, Zयवसाय माफ9 त ्
उ}पादनमा आ}मBनभ9र बनाउने । 

२.१.४.२ सामािजक !वकास 

आधारभतू गणु[तर6य [वा[åय र िशRास!हत सामािजक oयाय कायम गदp उçरदायी 
नाग*रकस!हतको समावेशी तथा समतामलुक समाज Bनमा9णमा जोड गनé । 

२.१.४.३ पूवा9धार !वकास  

iदगो पूवा9धार !वकास Bनमा9ण, आधBुनक गणु[तर6य तथा योजनावn !वकास गर6 !वपY 
जोिखम oयूनीकरण गदp iदगो !वकासमा टेवा पèु याउने । 

२.१.४.४ वन, वातावरण तथा !वपY Zयव[थापन 

वन तथा वातावरण RेSको iदगो संरRण, सgवn9न सgपदाहLको उिचत Zयव[थापन 
तथा उपयोग गनé । 

२.१.४.५ सशुासन तथा सं[थागत !वकास 

[थानीय सरकार र सरोकारवालाहLको काय9 सgपादनमा अBभव!ृnका लाBग पारदिश9ता, 
जवाफदे!हता तथा समावेिशमूलक सहभाBगता अBभव!ृn भएको हनेु तथा साव9जBनक 
सेवा =वाहमा =भावकार6ता बढाउने ।  



२.१.५ सBमOगत =ाथBमकता तथा रणनीBतहL 

डjेुlर गाउँपाBलका RेSको सBमOगत !वकासका लाBग आवBधक योजनाले देहाय अनसुारका 
!वषयRेSलाई !वशेष =ाथBमकता iदई !वकास =यासलाई सëालन गनé रणनीBत अवलgबन ग*रनेछ 
- 

• नेपालको सं!वधान (२०७२) तथा [थानीय सरकार सëालन ऐन, २०७४ बमोिजम =ाì एकल 
अBधकार तथा साझा अBधकारहLको =योग र अïयास सZुयवि[थत एवम ्समoवया}मक Lपमा 
गन9 आवJयक नीBत, काननु, काय9!वBध, संरचना, =!?या तथा मापदÖडहL Bनमा9ण गर6 
काया9oवयन, Bनयमन र अनगुमन गनé । 

• आoत*रक राज[वका [थायी र नयाँ ãोतको प!हचान गनु9को साथै करको दायरा बढाई आoत*रक 
आय व!ृn गनé नीBत अवलgवन गनé । 

• कृ!ष, पय9टन तथा पशजुoय उपजको Zयवसायीकरण, !व!वधीकरण तथा उ�ोग Zयवसायको Bसज9ना 
र !वकासñारा iदगो रोजगार6, आय तथा खा� सरुRामा व!ृn गनé । 

• Zयवि[थत यातायात तथा बजार, आवास, [व,छ ऊजा9 तथा सëारका पूवा9धारको !वकासñारा 
अoतरसgबoध !वकास र सेवा स!ुवधा[तर र पहुँच व!ृn गनé । 

• सं!वधान =दç अBधकार तथा काय9 िजgमेवार6को अधीनमा रह6 सò र =देशसँग सहका*रता, 
सहअि[त}व र समoवयलाई =वôधन गदp जनसहभाBगता, उçरदा!य}व र पारदिश9ता सBुनिöत गर6 
सरल, सलुभ र गणु[तर6य सेवा =वाह गनé । 

• यस गाउँपाBलकामा १५ शैयाको अ[पतालको पूवा9धार Bनमा9ण तथा सेवा सचुा{ गन9 आवJयक 
जनशिz र ãोत साधन Zयव[थाको लाBग नेपाल सरकार तथा =देश सरकारसँग समoवय र 
सहयोग Bलने । 

• गणु[तर6य र Zयवसा!यक िशRा, आधारभतू [वा[åय, [व,छ खानेपानी, सामािजक सरुRा तथा 
सशzीकरणñारा [व[थ, Bसज9नशील र सीपयzु मानव संसाधनको !वकास गनé । 

• काननुी परामश9दाताको सहयोगमा सं!वधान र काननु बमोिजम =ाì अBधकार र िजgमेवार6 अनसुार 
काननु Bनमा9ण गर6 =भावकार6 काया9oवयन गनé । 

• नेपाल सरकार, =देश सरकार र !वकास साझेदार Bनकायको सहयोग र साझेदार6मा सरकार6 
भवनहL Bनमा9ण गनé । 

• !वçीय ह[ताoतरणलाई !वकास Bनमा9णमा अBधकतम प*रचालन गनé । 
• आवJयकता अनसुार अoतर सरकार6 !वçीय साझेदार6का आधारमा बहृत ्आयोजना तथा काय9?म 

सëालन गनé । 
• गाउँपाBलकाको =शासBनक भवन Bनमा9ण तथा वडा काया9लयका भवन Bनमा9णको लाBग उपलõध 

ज~गामा सòीय सरकार वा =देश सरकारको समपरुक अनदुान माफ9 त ्भवन Bनमा9ण गनé । 
• लगानीको तलुनामा =Bतफल उ,च हनेु RेSमा गाउँपाBलकाले ऋण तथा सापट6 Bलएर लगानी 

गनé । 



• !वBभÄ !वकास साझेदारहLलाई एकñार =णाल6 काया9oवय गर6 लगानीलाई एकdकृत गनé । 
• =धानमoSी रोजगार काय9?म, मqुयमoSी रोजगार काय9?म माफ9 त ्काय9?मको =भावकार6 

काया9oवयन गर6 !वदेिशएका यवुा जनशिzलाई [थानीय तहमा फका9ई रोजगार6 सBुनिöता सgबoधी 
नीBत तयार गनé । 

• sामीण !व�तुीकरणलाई Zयवि[थत गन9 गाउँपाBलकमा एक !व�तु ् सेवा शाखा [थापना गर6 
आवJयक जनशिz प*रचालन गनé । 

• कम9चार6लाई कgùयटुर सीप !वकासको लाBग ताBलम =दान गर6 सेवामा =भावका*रता mयाउने । 
• !व�ालयहLलाई ãोत, साधन र जनशिzले सबल र सRम बनाई BनयBमत Lपमा अनगुमन र 

Bनयमन माफ9 त ्शैिRक गणु[तर कायम गनé । 
• सò र =देश सरकारसँग सहकाय9को RेS प!हचान गनé र =ाकृBतक ãोतको उपयोग, [थानीय 

बजार =वôधन लगायत !वकासका लाBग अoय सgभा!वत RेSहLको प!हचान गर6 Bछमेकd 
पाBलकाहLसँग सहकाय9को खाका तयार गर6 काया9oवयन गनé । 

• लै!jक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण, वातावरण तथा !वपY Zयव[थापन, जलवाय ु
प*रवत9न अनकुुलन, समावेशीकरण, सशुासन तथा सदाचार =वôधनलाई [थानीय तहको !वकास 
=!?यामा एकdकृत गर6 !वकास नBतजालाई समावेशी, उ}थानशील र iदगो बनाउने । 

 

२.२ म2यमकाल6न खच9 संरचना 
सòीय माBमला तथा सामाoय =शासन मoSालयñारा तयार पार6 सबै [थानीय तहहLलाई ग*रएको 
अBभमखुीकरणको Zयहोरालाई म2नजर गर6 यस डjेुlर गाउँपाBलकाको म2यमकाल6न खच9 संरचना 
सरोकारवालासँगको छलफल, राय, सझुावका आधारमा Bनgनानसुार तयार पा*रएकोछ । 
 

२.२.१ म2यमकाल6न [थानीय आBथ9क खाका 

गाउँपाBलकामा कृ!ष तथा गैर कृ!ष RेSबाट हनेु वा!ष9क उ}पादन, पा*रवा*रक औषत आय, 
उ�ोग, Zयापार, Zयवसायको सÇqया, औपचा*रक RेSमा Bसज9ना भएको रोजगार6 एवम ्
आधारभतू खा� सरुRाको ि[थBतमा रहेकका प*रवारको !ह[सालाई सूचकको Lपमा Bलई आधार 
वष9 २०७६/७७ मानी }यसको आधारमा म2यमकाल6न लGयहL Bनधा9रण गर6 Bनgनानसुारको 
आBथ9क खाका तयार पा*रएकोछ । 

?.सं. सूचक एकाइ 
आ.व. 

२०७६/७७ 
को उपलिõध 

आ.व. 
२०७७/७८ 
को अनमुाBनत 
उपलिõध 

म2यमकाल6न लGय 

आ.व. 
२०७८/७९ 

आ.व. 
२०७९/८० 

आ.व. 
२०८०/८१ 

१. वा!ष9क उ}पादन {. लाखमा           

१.१ कृ!ष {. लाखमा           

१.२  गैर कृ!ष (उ�ोग र सेवा) {. लाखमा           



?.सं. सूचक एकाइ 
आ.व. 

२०७६/७७ 
को उपलिõध 

आ.व. 
२०७७/७८ 
को अनमुाBनत 
उपलिõध 

म2यमकाल6न लGय 

आ.व. 
२०७८/७९ 

आ.व. 
२०७९/८० 

आ.व. 
२०८०/८१ 

२. औषत पा*रवा*रक आय {. मा           

३. उ�ोग, Zयापार र Zयावसाय सÇqया           

४. औपचा*रक RेSमा रोजगार6 
Bसज9ना 

काय9iदन           

५. आधारभतू खा� सरुRाको 
ि[थBतमा रहेका प*रवार 

=Bतशत           

२.२.२ म2यमकाल6न नBतजा खाका 

उिmलिखत आBथ9क खाका हाBसल गन9का लाBग Bनgनानसुारको नBतजा Bनकाmन ुपनé महससु गर6 
आधार वष9 २०७६/७७ सgमको उपलिõधका आधारमा २० वटा सूचक Bनधा9रण गर6 देहाय 
बमोिजमको लGयस!हतको म2यमकाल6न नBतजा खाका तयार पा*रएकोछ । 

?.सं. सूचक एकाइ 
आ.व. 

२०७६/७७ 
को उपलिõध 

आ.व. 
२०७७/७८ 
को अनमुाBनत 
उपलिõध 

म2यमकाल6न लGय 

आ.व. 
२०७८/७९ 

आ.व. 
२०७९/८० 

आ.व. 
२०८०/८१ 

१ 
५ वष9मBुनका कम तौल भएका 
बालबाBलका 

=Bतशत 
	 	 	 	 	 

२ साRरता दर (१५ वष9 माBथ) =Bतशत 	 	 	 	 	 

३ =ा!वBधक िशRा अ2ययनरत !व�ाथa सÇqया 	 	 	 	 	 

४ 
=ा!वBधक वा Zयवसा!यक RेSमा ताBलम 
=ाì जनसÇqया 

=Bतशत 
	 	 	 	 	 

५ रोजगार6मा औपचा*रक RेSको !ह[सा =Bतशत 	 	 	 	 	 

६ [थानीय सडक (कालोपSे) !क.Bम. 	 	 	 	 	 

७ [थानीय सडक (खÖडाि[मत) !क.Bम. 	 	 	 	 	 

८ [थानीय सडक (धलेु) !क.Bम. 	 	 	 	 	 

९ 
३० Bमनेटको दरु6मा यातायातमा पहुँच 
भएका जनसÇqया 

=Bतशत 
	 	 	 	 	 

१० !व�तुमा पहुँच =ाì प*रवार =Bतशत 	 	 	 	 	 

११ 
सरुिRत आवासमा बसोबास गनé 
जनसÇqया 

=Bतशत 
	 	 	 	 	 

१२ 
ऊजा9 उपभोगमा नवीकरणीय ऊजा9को 
अनपुात 

=Bतशत 
	 	 	 	 	 



?.सं. सूचक एकाइ 
आ.व. 

२०७६/७७ 
को उपलिõध 

आ.व. 
२०७७/७८ 
को अनमुाBनत 
उपलिõध 

म2यमकाल6न लGय 

आ.व. 
२०७८/७९ 

आ.व. 
२०७९/८० 

आ.व. 
२०८०/८१ 

१३ 
आधारभतू खानेपानी स!ुवधा पगेुको 
जनसÇqया 

=Bतशत 
	 	 	 	 	 

१४ ५ वष9 मनुीका बालबाBलकाको जoमदता9 =Bतशत 	 	 	 	 	 

१५ !वपûका घटनाबाट =भा!वत प*रवार =Bत हजार 	 	 	 	 	 

१६ जनजंगलको घन}व ({ख =Bत हेÅटर) सÇqया 	 	 	 	 	 

१७ मातभृाषामा पठनपाठन हनेु !व�ालय सÇqया 	 	 	 	 	 

१८ सामािजक सरुRामा आवn जनसÇqया =Bतशत 	 	 	 	 	 

१९ पय9टन आगमन सÇqया 	 	 	 	 	 

२० [थानीय सेवा =वाहबाट सoतOु नाग*रक =Bतशत      

 

२.२.३ म2यमकाल6न बजेट खाका 

उपयु9िmलिखत नBतजा Bनकाmन तपसीलका अन,ुछेदहLमा उmलेख भए अनसुारका 
काय9?म/आयोजना सëालन गनु9पनé देिखएकोले ती काय9?म/आयोजना काया9oवयन गन9 
आवJयक खच9 र सोका लाBग आgदानीको ãोतको =Rेपण गर6 Bनgनानसुारको म2यमकाल6न 
बजेट खाका तयार पा*रएकोछ । 

?.सं. !ववरण 
गत आ.व. 

०७६/०७७ को 
यथाथ9 

चाल ुआ.व. 
०७७/०७८ 
को संशोBधत 
अनमुान  

म2यमकाल6न बजेट अनमुान र =Rेपण 

आ.व. ०७८/७९ 
को अनमुान 

आ.व. ०७९/८० 
को =Rेपण 

आ.व. ०८०/८१ 
को =Rेपण 

तीन वष9को कुल 

क कुल खच9 अनमुान 	 ३४२८०८ ३७२६३९	 ३९१२७०  ४१०८३३  ११७४७४२  

 

१ चाल ुखच9 	 ११७३०२ १०८०१२	 ११३४१२  ११९०८२  ३४०५०६  

२ पुजँीगत 
खच9 

	 २२५५०५ २६४६२७	 २७७८५८  २९१७५०  ८३४२३५  

३ !वçीय 
Zयव[था 

	 	 	 	 	 	 

ख कुल आय अनमुान 367694.391 404463.83 79113.2 489401.234 538341.359 1472652.81 

1 
आoत*रक आय 
तथा गतको अ.mया 

13748 15122.8 १७२४८ 18298.588 20128.447 55062.115 

2 
राज[व 
बाँडफाँटबाट =ाì 
रकम 

58995 64894.5 ६१८६५.२ 78522.345 86374.58 236280.875 



?.सं. !ववरण 
गत आ.व. 

०७६/०७७ को 
यथाथ9 

चाल ुआ.व. 
०७७/०७८ 
को संशोBधत 
अनमुान  

म2यमकाल6न बजेट अनमुान र =Rेपण 

आ.व. ०७८/७९ 
को अनमुान 

आ.व. ०७९/८० 
को =Rेपण 

आ.व. ०८०/८१ 
को =Rेपण 

तीन वष9को कुल 

	 
2.1 

नेपाल 
सरकार 

58500 64350 ६१४६३ 77863.5 85649.85 234298.35 

2.2 
=देश 
सरकार 

495 544.5 ४०२.२ 658.845 724.73 1982.525 

3 रोयmट6 बाँडफाँट 	 	 	 	 	 0 

	 

3.1 वन रोयmट6 	 	 	 	 	 0 

3.2 
खानी 
रोयmट6 

	 	 	 	 	 0 

3.3 
!व�तु ्
रोयmट6 

	 	 	 	 	 0 

3.4 
पव9तारोहण 
रोयmट6 

	 	 	 	 	 0 

3.5 
पानी तथा 
अoय 
रोयmट6 

	 	 	 	 	 0 

4 
नेपाल सरकार 
!वçीय ह[ताoतरण 

192700 211970 २६३४०० 256483.7 282132.07 771782.77 

	 

4.1 
!वçीय 
समानीकरण 
अनदुान 

76600 84260 ८१४०० 101954.6 112150.06 306790.66 

4.2 
सशत9 
अनदुान 

111100 122210 १५९२०० 147874.1 162661.51 444966.61 

4.3 
समपूरक 
अनदुान 

5000 5500 ८३०० 6655 7320.5 20025.5 

4.4 
!वशेष 
अनदुान 

	 	 १४५००	 	 	 0 

5 
=देशसरकार !वçीय 
ह[ताoतरण 

31040 34144 ३०१२६ 41314.24 45445.664 124318.304 

	 

5.1 
!वçीय 
समानीकरण 
अनदुान 

10040 11044  ८३०९ 13363.24 14699.564 40211.204 

5.2 
सशत9 
अनदुान 

6000 6600 ८३१७ 7986 8784.6 24030.6 

5.3 
समपूरक 
अनदुान 

12000 13200 १०५०० 15972 17569.2 48061.2 



?.सं. !ववरण 
गत आ.व. 

०७६/०७७ को 
यथाथ9 

चाल ुआ.व. 
०७७/०७८ 
को संशोBधत 
अनमुान  

म2यमकाल6न बजेट अनमुान र =Rेपण 

आ.व. ०७८/७९ 
को अनमुान 

आ.व. ०७९/८० 
को =Rेपण 

आ.व. ०८०/८१ 
को =Rेपण 

तीन वष9को कुल 

5.4 
!वशेष 
अनदुान 

3000 3300 ३००० 3993 4392.3 12015.3 

6 अoय अनदुान 71211.391 78332.53 ३२०० 94782.361 104260.598 285208.742 

	 

6.1 
बहRेुSीय 
पोषण 
काय9?म  

1538 1691.8 ३२०० 2047.078 2251.786 6159.844 

6.2 
सामािजक 
सरुRा 
काय9?म 

45198 49717.8 अन.ु 60158.538 66174.392 181022.51 

6.3 

[थानीय 
पूवा9धार 
!वकास 
साझेदार6 
काय9?म 

7968.391 8765.23 अन.ु 10605.928 11666.521 31914.202 

6.4 

पवुा9धार 
RेS !वकास 
!वशेष 
काय9?म 

15012 16513.2 अन.ु 19980.972 21979.069 60124.561 

6.5 
ग*रवसँग 
!वllेर  

495 544.5 अन.ु 658.845 724.73 1982.525 

6.6 
सडक बोड9 
नेपाल 

1000 1100 अन.ु 1331 1464.1 4005.1 

7 आoत*रक ऋण 	 	 	 	 	 0 

8 जनसहभाBगता 	 	 	 	 	 0 

9 
अoतर[थानीय तह 
साझेदार6 रकम 

	 	 	 	 	 0 

10 मौ†दात रकम 	 	 	 	 	 0 

बचत (+) oयून (-)  ६१६५६ -२९३५२५.८ ९८१३१ १२७५०८ २९७९११ 
ãोत : आBथ9क =शासन शाखा, डjेुlर गाउँपाBलका २०७८ 

 

२.२.४ =मखु !वषय RेSगत आधारमा बजेट बाँडफाँट 
डjेुlर गाउँपाBलकाको आवBधक योजना अनसुार आBथ9क वष9 २०७६/७७ देिख २०८०/८१ 
सgमका लाBग कुल {.३ अब9 ४९ करोड ३ लाख ४८ हजार १९१ बजेट अनमुान ग*रएको 



देिखoछ । जसम2ये सबैभoदा बढ6 पूवा9धार !वकास तफ9  {.२,६२,१८,२९,९९९।- (७५.१२ 
=Bतशत) र सबैभoदा कम सशुासन तथा सं[थागत !वकास तफ9  {.१,९८,२१,९९२।- (०.५७ 
=Bतशत) !वBनयोजन ग*रएको पाइoछ । सोको आधारमा माBथको बजेट खाकालाई म2यनजर 
गर6 गाउँपाBलकाका ५ वटा =मखु !वषयRेSहLमा Bनgनानसुारको बजेट बाँडफाँट ग*रएकोछ 
। 

=मखु !वषय RेSगत आधारमा बजेट बाँडफाँट 
(आBथ9क वष9 २०७६÷७७ देिख २०८०÷८१ सgम)      (रकम {. हजारमा) 

डjेुlर गाउँपाBलका 

?. 
सं. 

!वषयRेSहL 
पाँच वष9को कुल 

अनमुाBनत 
आ.व. २०७६/७७ 

को यथाथ9 
२०७७/७८ को 

संशोBधत 
२०७८/७९ को 

खच9 
२०७९/८० को 

खच9 
२०८०/८१ को 

खच9 
लागत =Bतशत खच9 =Bतशत अनमुान =Bतशत !वBनयोजन =Bतशत =Rेपण =Bतशत =Rेपण =Bतशत 

१ आBथ9क !वकास 31,11,20 8.91 	 	 	 	  १८६८०  ५.०१  १९६१४  ५.०१  २०५९४  ५.०१ 

२ 
सामािजक 
!वकास 

49,73,16 14.25 
	 	 	 	 

 २०५७५२  ५५.२१  २१६०३९  ५५.२१  २२६८६०  ५५.२१ 

३ पूवा9धार !वकास 2,62,18,३० 75.12 	 	 	 	  ७५८६९  २०.३५  ७९६६२  २०.३५  ८३६४५  २०.३५ 

४ 
वन, वातावरण 
तथा !वपY 
Zयव[थापन 

4,02,60 1.15 

	 	 	 	 
अन.ु - अन.ु - अन.ु - 

५ 
सशुासन तथा 
सं[थागत !वकास 

1,98,2२ 0.57 
	 	 	 	

७२३३८	 १९.४१	 ७५९५४	 १९.४१	 ७९७५१	 १९.४१	

कुल जgमा 3,49,03,48 100.00 	 	 	 	  ३७२६३९  ९९.९८  ३९१२६९  ९९.९८  ४१०८५०  ९९.९८ 
ãोत : आBथ9क =शासन शाखा, डjेुlर गाउँपाBलका २०७८ 

 

२.२.५ !वषयRेSगत काय9?म तथा आयोजनाको BSवषaय खच9 अनमुान तथा =Rेपण एवम ्काय9?म 
=ाBथBमकdकरण तथा साeेतीकरण 

उपयु9zानसुारको लGय हाBसल गन9 देहाय अनसुारका ५ वटा !वषयRेS (आBथ9क !वकास, 
सामािजक !वकास, पूवा9धार !वकास, वन, बातावरण तथा !वपY Zयव[थापन, सशुासन तथा 
सं[थागत !वकास) हL अoतग9त BनgनBलिखत काय9?म तथा आयोजनाहL सëालन ग*रने र 
सोका लाBग तल ताBलकामा उmलेख भए बमोिजमको ãोत !वBनयोजन तथा अनमुान ग*रएकोछ 
। ती काय9?म तथा आयोजनाहLलाई रणनैBतक [तgभ, iदगो !वकास लGय, लै!jक एवम ्
जलवाय ुसeेतका आधारमा साeेतीकरण ग*रएकोछ भने Bनधा9*रत !वBध अनLुप =ाथBमकता ?म 
Bनधा9रण ग*रएकोछ । काय9?मको =ाथBमकdकरण तथा सeेतीकरण गनé !वBधहL अनसूुची १ 
मा संल~न ग*रएकोछ । 

?. 
सं.  

!वषयRेS 

क
ाय
9?
म /

 आ
यो
ज
ना
क
ो 

सÇ
qय

ा 

आBथ9क वष9 २०७८/७९ को 
ãोत !वBनयोजन ({.लाखमा) 

आBथ9क वष9 २०७९/८० को 
ãोत अनमुान ({.लाखमा) 

आBथ9क वष9 २०८०/८१ को 
ãोत अनमुान ({.लाखमा) 

रण
नी
Bत
क
 [
तg

भ 
सeे

त 

=ा
थB
मक

ता
 ?

म  

iद
गो
 !व

क
ास
 ल

Gय
 स

eेत
 

लै
!j
 क

सeे
त 

ज
ल
वा
य  ु

सeे
त 

कुल चाल ु

पु जँ
ीग
त  

!व
ç
ीय
 Z
यव

[थ
ा 

कुल चाल ु

पु जँ
ीग
त 

!व
ç
ीय
 Z
यव

[थ
ा 

कुल चाल ु

पु जँ
ीग
त 

!व
ç
ीय
 Z
यव

[थ
ा 



२ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ 
१
२ 

१३ १४ १५ 
१
६ 

१७ १८ १९ २० २१ 

१ 

आBथ9क !वकास र 
वन, वातावरण 
तथा !वपY 
Zयव[थापन ३

९
+२

०
=५

३
 

१८६८०   - १९६१४   - २०५९४   -      

२ सामािजक !वकास ४
२

 

	२०५७५२   - २१६०३९   - २२६८४०   -      

३ पूवा9धार !वकास २
२

 

	७५८६९   - ७९६६२   - ८३६४५   -      

४ 

वन, वातावरण 
तथा !वपY 
Zयव[थापन 

२
0 आBथ9क !वकाससँग समावेश भएको । 

5 
सशुासन तथा 
सं[थागत !वकास २

१
 

७२३३८   - ७५९५४   - ७९७५१   -      

कुल जgमा १४४ ३७२६३९ 	२६४६
२७ 

१०८
०१२ 

 ३९१२६९    ४१११९०         

 

२.२.५.१ रणनैBतक [तgभको आधारमा तीन आBथ9क बष9को बजेट अनमुान तथा =Rेपण 

कृ!ष, उ�ोग र पय9टन RेSको उ}पादन र उ}पादक}व ब!ृn गर6 आBथ9क व!ृn, भौBतक पूवा9धार 
Bनमा9ण तथा !व[तार लगायतका Bनgनानसुारका ६ वटा रणनैBतक [तgभका Lपमा Bलई सबै 
!वयषRेSमा सëालन ग*रने काय9?म/आयोजनाहLको रणनैBतक सeेतका आधारमा कुन-कुन 
सeेतमा कBतवटा काय9?म परे र }यसको लाBग कBत रकम !वBनयोजन तथा =Rेपण ग*रयो 
भÄे Zयहोराको आकँलन गनé सहज हवोस ्भनी तपसील बमोिजमको ताBलका तयार ग*रएकोछ 
। 

रणनैBतक 
सeेत  

रणनैBतक [तgभ 

आ.व. २०७६/७७ 
को यथाथ9 

आ.व. २०७७/७८ 
को संशोBधत अनमुान 

आ.व. २०७८/७९ 
को !वBनयोजन 

आ.व. २०७९/८०को 
खच9 =Rेपण 

आ.व. २०८०/८१ 
को खच9 =Rेपण 

रकम =Bतशत रकम =Bतशत रकम =Bतशत रकम =Bतशत रकम =Bतशत 

1 

कृ!ष, उ�ोग र 
पय9टन RेSको 
उ}पादन र 
उ}पादक}व 
ब!ृn गर6 
आBथ9क व!ृn 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 



रणनैBतक 
सeेत  

रणनैBतक [तgभ 

आ.व. २०७६/७७ 
को यथाथ9 

आ.व. २०७७/७८ 
को संशोBधत अनमुान 

आ.व. २०७८/७९ 
को !वBनयोजन 

आ.व. २०७९/८०को 
खच9 =Rेपण 

आ.व. २०८०/८१ 
को खच9 =Rेपण 

रकम =Bतशत रकम =Bतशत रकम =Bतशत रकम =Bतशत रकम =Bतशत 

2 
भौBतक पूवा9धार 
Bनमा9ण तथा 
!व[तार 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

3 

गणु[तर6य 
िशRा र 
[वा[åय !व[तार 
गर6 मानवीय 
पूजँी Bनमा9ण 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

४ 

सामािजक 
समावेिशता र 
लै!jक समता 
=वn9न 

          

५ 

=भावकार6 
!वपY 
Zयव[थापन र 
जलवाय ु
प*रवत9न 
अनकूुBलत 
!वकास 

          

६ 

!वBधको शासन 
कायम गदp 
सशुासन 
=}याभBूत 

          

७ 
सeेतीकरण 
नग*रएको 

          

कुल जgमा           

२.२.५.२ =ाथBमकता?मको आधारमा तीन आBथ9क बष9को बजेट अनमुान तथा =Rेपण 

गाउँ आवBधक योजनाले Bनदéश गरेका र म2यमकाल6न खच9 संरचनामा उपयु9zानसुार अनबुिoधत 
काय9?म/आयोजनाहLलाई अनसूुची १ मा संल~न ग*रएको !वBध अनसुार =ाथBमकdकरण गर6 
प!हलो र दोãो =ाथBमकातामा परेका काय9?म/आयोजनाहLको लाBग !वBनयोजन तथा =Rेपण 
ग*रएको बजेटको !ववरण Bनgनानसुार रहेकोछ । 

=ाथBमकता ?म 

काय9?म 
तथा 

आयोजनाको 
सÇqया 

आ.व. २०७६/७७ 
को यथाथ9 

आ.व. २०७७/७८ 
को संशोBधत अनमुान 

आ.व. २०७८/७९ 
को !वBनयोजन 

आ.व. २०७९/८० 
को खच9 =Rेपण 

आ.व. २०८०/८१ 
को खच9 =Rेपण 

रकम =Bतशत रकम =Bतशत रकम =Bतशत रकम =Bतशत रकम =Bतशत 

प!हलो (P1)  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 



=ाथBमकता ?म 

काय9?म 
तथा 

आयोजनाको 
सÇqया 

आ.व. २०७६/७७ 
को यथाथ9 

आ.व. २०७७/७८ 
को संशोBधत अनमुान 

आ.व. २०७८/७९ 
को !वBनयोजन 

आ.व. २०७९/८० 
को खच9 =Rेपण 

आ.व. २०८०/८१ 
को खच9 =Rेपण 

रकम =Bतशत रकम =Bतशत रकम =Bतशत रकम =Bतशत रकम =Bतशत 

दोãो (P2)  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
कुल जgमा            

२.२.५.३ iदगो !वकास लGयको आधारमा तीन आBथ9क बष9को बजेट अनमुान तथा =Rेपण 

सबै !वयषRेSमा सëालन ग*रने काय9?म/आयोजनाहL Bनgनानसुारका iदगो !वकासका १७ 
वटा लGयहLका आधारमा कुन-कुन लGयमा कBतवटा काय9?म परे र }यसको लाBग कBत 
रकम !वBनयोजन तथा =Rेपण ग*रयो भÄे Zयहोराको आकँलन गनé सहज हवोस ्भनी तपसील 
बमोिजमको ताBलका तयार ग*रएकोछ । 
 

सeेत 
नgबर 

iदगो !वकास लGय 
आ.व. २०७६/७७ 

को यथाथ9 
आ.व. २०७७/७८ 
को संशोBधत अनमुान 

आ.व. २०७८/७९ 
को !वBनयोजन 

आ.व. २०७९/८० 
को खच9 =Rेपण 

आ.व. २०८०/८१ 
को खच9 =Rेपण 

रकम =Bतशत रकम =Bतशत रकम =Bतशत रकम =Bतशत रकम =Bतशत 

1 ग*रबीको अo}य 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

2 शoुय भोकमर6 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

3 [व[थ जीवन 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

४ गणु[तर6य िशRा           

५ लâBगक समानता           

६ 
[व,छ पानी र 
सरसफाइ 

          

७ 
आधBुनक उजा9मा 
पहुँच 

          

८ 
समावेशी आBथ9क 
व!ृn र मया9iदत 
काम 

          

९ 
उ�ोग न!वन 
खोज र पूवा9धार 

          

१० 
असमानता 
oयूनीकरण 

          

११ 
iदगो शहर र 
ब[ती 

          

१२ 
iदगो उपभोग र 
उ}पादन 

          

१३ 
जलवाय ुप*रवत9न 
अनकूुलन 

          



सeेत 
नgबर 

iदगो !वकास लGय 

आ.व. २०७६/७७ 
को यथाथ9 

आ.व. २०७७/७८ 
को संशोBधत अनमुान 

आ.व. २०७८/७९ 
को !वBनयोजन 

आ.व. २०७९/८० 
को खच9 =Rेपण 

आ.व. २०८०/८१ 
को खच9 =Rेपण 

रकम =Bतशत रकम =Bतशत रकम =Bतशत रकम =Bतशत रकम =Bतशत 

१४ 
सामiुäक ãोतको 
उपयोग 

          

१५ 
भसूतह ãोतको 
उपयोग 

          

१६ 
शािoत, oयाय र 
सबल सं[था 

          

१७ 
iदगो !वकासको 
लाBग साझेदार6 

          

१८ सङ्केतीकरण 
नग,रएको            

कुल जgमा           

 
  



२.२.५.४ लै!jक सeेतको आधारमा तीन आBथ9क बष9को बजेट अनमुान तथा =Rेपण 

सëालन ग*रने काय9?म/आयोजनाहLलाई लै!jक संवेदनिशलताका आधारमा =}यR/अ=}यR 
लाभ पèु याउने वा तट[थ रहने अथवा कुनै सeेत ग*रएका Lपमा Bलई सबै 
काय9?म/आयोजनाहLको लै!jक सeेतका आधारमा कुन-कुन सeेतमा कBतवटा काय9?म परे 
र }यसको लाBग कBत रकम !वBनयोजन तथा =Rेपण ग*रयो भÄे Zयहोराको आकँलन गनé सहज 
हवोस ्भनी तपसील बमोिजमको ताBलका तयार ग*रएकोछ । 

सeेत 
नgबर 

लै!jक सeेत 

आ.व. २०७६/७७ को 
यथाथ9 

आ.व. २०७७/७८ 
को संशोBधत अनमुान 

आ.व. २०७८/७९ 
को !वBनयोजन 

आ.व. २०७९/८० 
को खच9 =Rेपण 

आ.व. २०८०/८१ 
को खच9 =Rेपण 

रकम =Bतशत रकम =Bतशत रकम =Bतशत रकम =Bतशत रकम =Bतशत 

1 =}यR लाभ 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

2 अ=}यR लाभ 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

3 तट[थ 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
४ सङ्केतीकरण 

नग,रएको  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

कुल जgमा           

 

२.२.५.५ जलवाय ुसeेतको आधारमा तीन आBथ9क बष9को बजेट अनमुान तथा =Rेपण 

सबै !वषयRेS अoतरगत सëालन ग*रने काय9?म/आयोजनाहLलाई जलवाय ु अनकूुलनका 
आधारमा =}यR/अ=}यR योगदान पèु याउने वा तट[थ रहने अथवा कुनै सeेत नग*रएका 
Lपमा Bलई सबै काय9?म/आयोजनाहLको जलवाय ु सeेतका आधारमा कुन-कुन सeेतमा 
कBतवटा काय9?म परे र }यसको लाBग कBत रकम !वBनयोजन तथा =Rेपण ग*रयो भÄे 
Zयहोराको आकँलन गनé सहज हवोस ्भनी तपसील बमोिजमको ताBलका तयार ग*रएकोछ । 
 

सeेत 
नgबर 

जलवाय ुसeेत 
आ.व. २०७६/७७ को 

यथाथ9 
आ.व. २०७७/७८ 
को संशोBधत अनमुान 

आ.व. २०७८/७९ 
को !वBनयोजन 

आ.व. २०७९/८० 
को खच9 =Rेपण 

आ.व. २०८०/८१ 
को खच9 =Rेपण 

रकम =Bतशत रकम =Bतशत रकम =Bतशत रकम =Bतशत रकम =Bतशत 

1 =}यR लाभ 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

2 अ=}यR लाभ 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

3 तट[थ 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
४ सङ्केतीकरण 

नग,रएको  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

कुल जgमा           

 
 



२.३ [थानीय गौरवका आयोजनाको तीन आBथ9क बष9को बजेट अनमुान तथा =Rेपण 
गाउँ आवBधक योजना अनसुार २० वटा [थानीय गौरवका आयोजनाहLका लाBग एकम¢ु ९९ करोड !वBनयोजन 
ग*रएकोछ । जसलाई म2यमकाल6न खच9 संरचना अनLुप आगामी आBथ9क वष9हLमा देहाय बमोिजम !वBनयोजन एवम ्
=Rेपण ग*रएकोछ । 

उपRेS 
काय9?म/ 
आयोजना 
सÇqया 

काय9?म/आयोजनाको नाम 
आ.व. 

२०७७/७८
को यथाथ9 

आ.व. 
२०७८/७९ 

को 
!वBनयोजन 

आ.व. 
२०७९/८०
को खच9 
=Rेपण 

आ.व. 
२०८०/८१ 
को खच9 
=Rेपण 

Bसँचाइ 
१ बहृत Bसँचाइ (2)     

२ 
Bल|ट Bसँचाइ र खानेपानी 
(6) 

 २५०० २६२५ २७५६ 

उ�म तथा 
Zयवसाय १ औ�ोBगक sाम (5)       

पय9टन !वकास 
१ केबलुकार  Bनमा9ण (15)     -    -  

२ ïयूटावर Bनमा9ण (4)     -    -  

खानेपानी तथा 
सरसफाइ १ 

डjेुlर गाउँपाBलकाको सबै 
वडामा एक घर एक धारा 
Bनमा9ण (11) 

 १४५०० १५२२५ १५९८६ 

यवुा तथा खेलकुद १ 
गा.पा. [तर6य खेल मैदान 
तथा कवड9 हल Bनमा9ण (3) 

 
- - 

 

सडक तथा 
यातायात 

१ पराजलु6 खोला पÜी पलु (3) 
 

- - 
 

२ खाँडा खोला पÜी पलु (4) 
 

- - 
 

३ भैर6 खोला पÜी पलु (3) 
 

- - 
 

४ पांकोट खोला पÜी पलु (3)  - -  

आवास तथा ब[ती 
!वकास 

१ 
गाउँपाBलकाको १५ शैयाको 
अ[पताल  
पूवा9धार Bनमा9ण (5) 

 
- - 

 

२ 
वडा काया9लयको भवन Bनमा9ण 
३ वटा (3) 

    

३ 
खरको छाना मzु 
गाउँपाBलका (2) 

 ५०० ५२५ ५५१ 

४ 
सबै [वा[åय सं[थाह{को 
भवन Bनमा9ण ६ वटा (6) 

    

५ 
कृ!ष सेवा केoä र पश ुसेवा 
केoä भवन Bनमा9ण (1) 

    

६ 
कोटदेवल Åयाgपस भौBतक 
पूवा9धार Bनमा9ण (4) 

    



उपRेS 
काय9?म/ 
आयोजना 
सÇqया 

काय9?म/आयोजनाको नाम 
आ.व. 

२०७७/७८
को यथाथ9 

आ.व. 
२०७८/७९ 

को 
!वBनयोजन 

आ.व. 
२०७९/८०
को खच9 
=Rेपण 

आ.व. 
२०८०/८१ 
को खच9 
=Rेपण 

७ 
गाउँपाBलकाको =शासBनक 
भवन Bनमा9ण (8) 

 १५०००       <  

!व�तु ्तथा 
बैकिmपक उजा9 १ 

रा!Éय =सारण लाईन माफ9 त ्
!व�तु ्सेवा =दान (5) 

 
   -    - 

 

जलाधार तथा भBूम 
संरRण १ कुईयाताल संरRण (3)  ८३००      <  

 
ljifoIf]qx¿sf] lj:t[t ljj/0fnfO{ tk;Lnsf cg'R5]bx¿df pNn]v ul/Psf]5 . 
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प*र,छेद : ३ आ2थ4क !वकास 
३(क) आ2थ4क !वकासको प9ृभ2ूम 
डrेुsर गाउँपा2लकाको नाग*रकहZको खा_ सरुLा, मया4tदत रोजगारq र आयको संवैधा2नक अ2धकार 
काया4uवयन गन4 @थानीय तहको सरकार लगायत तीनै तहको सरकारको महvवपूण4 भ2ूमका रहेको छ । 
सं◌ंघ तथा Kदेशको कानून, नी2त, योजना र लcयको आधारमा @थानीय सरकारले योजनाबC Kयास माफ4 त 
उपरोy अ2धकार स2ुमिzत गनु4पन{ आवDयकता रहेको छ । यस गाउँपा2लकाको सम| !वकासको अ|णी 
LेHको fपमा रहको }यवसा!यक कृ!ष पशपुालन र पवुा4धार !वकास तथा KवC4न माफ4 त उvपादन, रोजगारq 
र आयब!ृC गन{ गरq !वकासका !वषय LेHमा !वकास Kयासलाई डो¥याउन यस स^बuधी स^भावना र 
अवसर, सम@या तथा चनुौती र चा�न ुपन{ कदम स!हत संिLj !वÄषेण देहायअनसुार ग*रएको छ । 

३(ख) आ2थ4क !वकासको वत4मान अव@था 
डrेुsर गाउँपा2लकामा Kमखु fपमा मकै, धान, कोदो, आल,ु गहुँ खेती नै आ2थ4क !वकासको Kमखु साधनको 
fपमा रहेको छ । तरकारq बालq, दलहन बालq, तेलहन बालq, नगदे वालqका साथै मसला बालqको समेत 
उvपादन भईरहेको भएता प2न nयावसा!यक तवरले उvपादन हनु नसÅदा यस LेHको समिुचत !वकास हनु 
स!करहेको छैन । आ2थ4क !वकास स^भावनाका LेHहZ Kचरु भएप2न आवDयक nयावसा!यक Çान तथा 
सूचनाको कमी, आध2ुनक तथा म!हलामैHी K!व2धको अभाव, कृ!ष बजारको कमी, !वpीय सं@थाको कमी, 
कृ!ष !वमाको अÉयासको कमी, सQलन केuÑको अभाव, जंगलq जनावरले बालqको नोÅसानी, 2सँचाइको 
कमी, अनसुuधानमूलक कृ!ष Kणालqको कमी,कजा4मा पहुँच कम, वजारोuमखु खेती Kणालq नहनु ु मूÖय 
चनुौतीको fपमा रहेको छ । डrेुsर गाउँपा2लकावासीको Kमखु पेशा कृ!ष भएताप2न अ2धकांश कृषकहZ 
पर^परागत तौरत*रकामा नै 2स2मत रहेको हुँदा nयावसा!यक खेती Kणालqको समेत !वकास हनु सकेको छैन 
। यस डrेुsर गाउँपा2लकामा भएका 2सँचाइ पूवा4धारको उिचत nयव@थापन गन4 सकेमा एवं कृ!ष एवं 
पशपुालनमा nयावसा!यक Kणालq अपनाउन स!कने एवं nयावसा!यकतामा जोड tदन स!कने स^भावना Kश@त 
रहेको छ । यस गाउँपा2लका LेHमा धा2म4क पय4टकPय महvवको Ü!áकोणले यस गाउँपा2लकाको◌े 
सामािजक *र2त*रवाज र चाड पव4मा वडा दशै, 2तहार, चैते दशै, साउने संFािuत, @थानीय देवीदेवताहZको 
पैठ, माfनीनाच र लहरेपैसरq लगायतका @थानीय कला सं@कृ2तहZ रहेका छन ्। यस गाउँपा2लकाको 
कुईयाताल पय4ट!कय !हसावले हेन4 लायक छन ्। यस गाउँपा2लकाका पfुषहZले दौरा, सfुवाल, कोट, 
टोपी र म!हलाहZले गuुयू, चोलो भेषभषुाका fपमा लगाउने गरे प2न यवुा वग4 भने एâाईशä शताnदqको 
आध2ुनकता तफ4  आक4 !षत भएको पाइuछ । यसले गदा4 परुानो कला सं@कृती र *रती*रवाजलाई दोãो प@ुता 
स^म ह@ताuतरण गन4 कtठनाई देिखएको  छ । आआåनै जातजा2तगत भेषभषुा तथा खान!पन, भाषाभाषी 
सं@कार सं@कृ2त रहनलेु यस LेHको !वकासको स^भावना Kश@त देिखuछ । यस गाउँपा2लकाको कृ!ष तथा 
पश ु !वकास, पय4टन !वकास र !व@तार, उ_ोग nयापार तथा nयवसाय, सहकारq, बैQ तथा !वpीय सेवा 
स!ुवधा लगागत @थानीय तहको ला2ग उपल}ध आ2थ4क अ2धकार LेHको उ`ेDय, लL प*रमाण, रणनी2त 
तथा Kमखु काय4Fमलाई देहाय अनसुार K@ततु ग*रएको छ । 

३(ग) आ2थ4क !वकासको उCेDय सूचक  
(आधार वष4 तथा मçयमकालqन लcय) 



सूचक एकाइ आधार वष4 
०७५/७६ 
स^मको 
अव@था 

मçयमकालqन लcय (आ2थ4क 
वष4स^मको अव@था) 

०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ 

गैर कृ!ष पेशा (उ_म, nयापार र जा2गर) मा 
2नभ4र प*रवार 

जनसëÖया 3,217 4,217 4,717 4,717 

कृ!ष तथा पशपुालन nयवसायमा संलíन प*रवार जनसëÖया 4,666 5,266 5,366 5,556 

कृ!ष उपजहZको वा!ष4क मू�य बा!ष4क f.हजारमा 4,90 5,40 5,65 5,90 

पशपुuछì र सो जuय उvपादन मू�य (वा!ष4क)  f.हजारमा 5,10 5,50 5,75 6,00 

उ_ोग तथा nयवसायमा संलíन nयिy जना 525 825 975 1,125 

2नकासी जuय उ_ोग सëÖया 20 35 45 55 

îमण गन{ वा!ष4क पय4टक (वाï) सëÖया 990 1,390 1,495 1,600 

îमण गन{ वा!ष4क पय4टक (आuत*रक) सëÖया 2,970 3,970 4,270 4,570 

पय4टन र सेवामूलक nयवसायमा संलíन nयिy सëÖया 	0 2 3 4	 

बैQमा खाता हनेु तथा सेवा उपयोग गन{ प*रवार K2तशत 25 45 51 57 

उvपादन र बजारqकरण सहकारqमा आवC सद@य सëÖया 527 2,027 2,427 2,827 

eोत : पाsिचH  डrेुsर गाउँपा2लका २०७४ र आव2धक योजना तजु4मा काय4शाला गो9ी २०७६ 

३(घ) आ2थ4क !वकासका काय4Fम तथा आयोजनाको 2HवषIय खच4 अनमुान तथा 
KLेपण एवम ्काय4Fम Kा2थ2मकPकरण तथा साQेतीकरण 

उपयु4yानसुारको लcय हा2सल गन4 देहाय अनसुारका ७ वटा !वषय उपLेH ( कृ!ष !वकास, पश ु!वकास, 
2सँचाइ, उ_म तथा nयवसाय, पय4टन !वकास, बैQ, !वpीय सं@था एवम ्सहकारq र वैदेिशक रोजगारq) हZ 
अuतग4त 2न^न2लिखत काय4Fम तथा आयोजनाहZ सñालन ग*रने र सोका ला2ग तल ता2लकामा उ�लेख 
भए बमोिजमको eोत !व2नयोजन तथा अनमुान ग*रएकोछ । ती काय4Fम तथा आयोजनाहZलाई रणनै2तक 
@त^भ, tदगो !वकास लcय, लै!rक एवम ्जलवाय ुसQेतका आधारमा साQेतीकरण ग*रएको छ भने 2नधा4*रत 
!व2ध अनZुप Kाथ2मकता Fम 2नधा4रण ग*रएकोछ । 
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3.
१ कृ!ष !वकास 7 ५९६४ - - - ६२६२ - - - ६५७५ - - -      

3.
२ पश ु!वकास 4 १५५५ - - - १६३२ - - - १७१३ - - -      

3.
३ 2सँचाइ 4 ६६८५ - - - ७०१९ - - - ७३६९ - - -      

3.
४ 

उ_म तथा 
nयवसाय 

5 २८२६ - - - २९६७ - - - ३११५ - - -      

3.
5 पय4टन !वकास 5 २७८५ - - - २९२५ - - - ३०७१ - - -      

3.
6 

बैQ, !वpीय सं@था 
एवम ्सहकारq  

8 
१६९०

४ 
- - - 

१७७५

० 
- - - १८६३८ - - -      

3.
7 वैदेिशक रोजगारq 6 - - - - - - - - - - - -      

कुल ज^मा 39 ३६७१९ - - - 
३८५५५ - - - 

४०४८१ -  - - -    

eोत : मçयमकालqन खच4 संरचना स^बuधी काय4शाला, डrेुsर गाँपा2लका, २०७८ 

३(ङ) Kमखु !वषय उपLेHगत आधारमा बजेट बाँडफाँट 
डrेुsर गाउँपा2लकाको आव2धक योजना अनसुार आ2थ4क वष4 २०७६/७७ देिख २०८०/८१ स^मका 
ला2ग कुल f.३१ करोड ११ लाख २० हजार बजेट अनमुान ग*रएको देिखuछ । जसमçये सबैभuदा बढq 
कृ!ष !वकास तफ4  f.११,०४,८०,०००।- (३५.५१ K2तशत) र सबैभuदा कम बैQ तथा !वpीय सं@था 
!वकास तफ4  f.३७,६६,०००।- (१.२१ K2तशत) !व2नयोजन ग*रएकोमा वैदेिशक रोजगारqमा रकम 
!व2नयोजन नभएको देिखuछ। !वषय LेH अuतरगतका उपLेHहZका आधारमा 2न^नानसुार बजेट बाँडफाँट 
2न^नानसुार K@ततु ग*रएकोछ Ñ 

(रकम f. हजारमा) 

F. 
सं. 

!वषय उपLेHहZ 
पाँच वष4को कुल 

अनमुा2नत 
२०७७/७८ को २०७८/७९ को २०७९/८० को २०८०/८१ को 



लागत K2तशत यथाथ4 K2तशत !व2नयोजन K2तशत KLेपण K2तशत KLेपण K2तशत 

१ कृ!ष !वकास 11,04,80 35.51 	५६८० १६.२४ ५९६४ 16.24 ६२६२ 16.24 ६५७५ 16.24 

२ पश ु!वकास 4,36,89 14.04 	१४८१ ४.२४ १५५५ 4.23 १६३२ 4.23 १७१३ 4.23 

३ 2सँचाइ 9,96,50 32.03 	६३६७ १८.२१ ६६८५ 18.21 ७०१९ 18.21 ७३६९ 18.20 

४ उ_म तथा 
nयवसाय 

2,50,35 8.05 	२६९१ ७.६९ २८२६ 7.70 २९६७ 7.70 ३११५ 7.69 

५ पय4टन !वकास 2,84,99 9.16 २६५२ 7.58 २७८५ 7.58 २९२५ 7.59 ३०७१ 7.59 

६ बैQ, !वpीय 
सं@था एवम ्
सहकारq  

37,66 1.21 १६०९९ 46.04 १६९०४ 46.04 १७७५० 46.04 १८६३८ 46.04 

७ वैदेिशक 
रोजगारq 

- - - - - - - - - - 

कुल ज^मा 31,11,20 100 ३४९७० 100 36719 100 38555 100 40481 १०० 

 

३(च) आ2थ4क !वकासका Kमखु रणनी2तहZ 
• सं!वधान Kदp अ2धकार तथा काय4 िज^मेवारqको अधीनमा रहq सò र Kदेशसँग सहका*रता, 

सहअि@तvव र समuवयलाई KवC4न गदô जनसहभा2गता, उpरदा!यvव र पारदिश4ता स2ुनिzत गरq 
आ2थ4क !वकास LेH अuतग4तका सेवाहZ सलुभ र गणु@तरqय fपमा Kवाह गन{, 

• आ2थ4क !वकास LेH (कृ!ष !वकास, 2संचाई, पश ु !वकास, पय4टन, उ_ोग, }यापार }यबसाय, !वpीय 
LेH आदq) अuतग4त सं!वधान Kदp एकल अ2धकार तथा संघीय र Kादेिशक कानून बमोिजम साझा 
अ2धकार LेH 2भHका 2बषयमा आवDयक नी2त, कानून, काय4!व2ध, संरचना, K!Fया तथा मापदõडहZ 
2नमा4ण गरq काया4uवयन, 2नयमन र अनगुमन गन{, यसका साथै संघीय र Kादेिशक सरकारबाट Kाj 
आ2थ4क !वकास LेHसँग स^बिuधत नमूना कानूनका म@यौदाको @थानीय प*रवेश अनसुार अनकूुलन, 

प*रमाज4न र पा*रत गरq काया4uवयनमा �याउने ।  

• सशुासन, जलवाय ुअनकूुलन तथा !वपú }यब@थापन, लù2गक सशिyकरण लù2गक समानता तथा 
सामािजक समावेशीकरण, ज@ता अuतर स^बिuधत !वषयहZलाई आ2थ4क !वकास अuतग4तका सबै 
उपLेHमा उपयyु fपमा समावेश र स^बोधन गन{, 

आ2थ4क !वकास अuतरगतका !वषयगत उपLेHहZको !व@ततृ !ववरणलाई तपसीलका अन,ुछेदहZमा उ�लेख 
ग*रएकोछ - 



३.१ !वषय उपLेH : कृ!ष !वकास 
३.१.१ Kमखु सम@या तथा चनुौती  

यस गाउँपा2लकामा अ2धकांश कृषकहZमा nयावसा!यक कृ!ष र पशपुालन स^बuधी Kा!व2धक, nयव@थापकPय 
र बजारqकरण स^बuधी Çान, सीप र K!व2धको Kयोगमा कमी रहेको छ । बालq सरंLण र भõडारण तथा 
बढq उvपादनको ला2ग मलखाद  समिुचत Kयोग हनु सकेको छैन । कृ!षयोíय जमीनको खõडीकरणमा 
ब!ृC भइरहेको हुँदा कृ!षमा यािuHकPकरण गन4 कtठन हुँदै गएको छ । 

३.१.२ स^भावना, अवसर र !व_मान अव@था 

tदगो !वकास लcयले सन ्२०३० स^ममा भोकमyु !वs बनाउने लcय 2लएको छ । नेपालको सं!वधानले 
सबै नेपालqलाई खा_को अ2धकार Kvयाभतू गरेको छ । हाल मलूुक कृ!षको यािuHकPकरण, आध2ुनकPकरण 
र nयवसायीकरण गन{ उ`ेDयले १५ वषIय कृ!ष !वकास रणनी2त काया4uवयनको चरणमा छ । यस डrेुsर 
गाउँपा2लकाको कूल जमीनको खेती गरेको ज2मन २५२४ हेÅटर रहेको एवं कृ!ष पेशामा आबC जनसëÖया 
९० K2तशत देिखuछ । खा_ सरुLातफ4  आåनै उvपादनले वषôभरq खान पíुने घरप*रवार ३०.१० K2तशत 
रहेको छ । कृ!ष तथा पश ुसेवासँग स^बuधीKा!व2धक जनशिy ३२ जना, ३ वटा कृ!ष सQलन केuÑ  
३० वटा कृषक तथा पशपुालन समूहहZ र १९ वटा सहकारq !Fयाशील रहेका छन ्।  यसैगरq फलफूल, 
!टमरु, अि^लसो, ओखर, घाँस आtद गरq ५ वटा नस4रq सñालनमा रहेका छन ्।  nयावसा!यक उvपादनमा 
संलíन कृषक १५० जान रहेको पाइuछ । यस गाउँपालqकामा !व2भü कृ!ष समूहहZ १३० वटा गठन 
भएका छन ्। गाउँपा2लकाका खा2ल पाखाहZमा िचया, कफP, अि^लसो, !टमरु समेत Kश@त स^भावना 
रहेको छ । nयावसा!यकता तफ4  कृषकहZको संलíनता ब!ढरहेको सuदभ4मा आवDयक जनशिyको !वकास, 
बजार पूवा4धारहZको !वकास तथा बजार स†ाल 2नमा4ण गन{ज@ता काय4 गन{ स!कने स^भावना प2न रहेको 
देिखuछ । 

३.१.३ आव2धक योजना अनZुप !वषय उपLेHगत उ`ेDय र रणनी2त 

 क) उ`ेDय 

आध2ुनक nयावसा!यक कृ!ष Kणालqको KवC4न आvम2नभ4र र @वरोजगार बनाई आ2थ4क सम!ृCमा टेवा 
प°ु याउने । 

 ख) रणनी2त 

यस डrेुsर गाउँपा2लकाको आव2धक गाउँ !वकास योजनाको अपेिLत न2तजा Kाj गन4 गाउँपा2लकाको 
eोत, @थानीय सò सं@था, समदुाय, 2नजी LेH, !वpीय LेH र Kदेश तथा सò सरकारसँग साझेदारq र 
सहकाय4 गरq योजना अव2धमा Kाथ2मकताका आधारमा देहाय अनसुारको रणनी2त अवल^बन ग*रने छ ।  

• कृ!ष !वकास तथा कृ!ष Kसार स^बuधी @थानीय नी2त, कानून, मापदõड, योजना, काया4uवयन, अनगुमन 
तथा 2नयमन गन{  

• कृ!ष उvपादनलाई भरपद¢ एवं गणु@तरqयता कायम रा£का लागी सहकारq र समूह माफ4 त !वउ!वजन 
उvपादन तथा !वतरण गन{, कृ!ष पकेट LेH 2नधा4रण तथा !वकास गन{, ãोत कृ!ष फाम4हZको KवC4न 
गन{, गोठेमल सधुार, उvपादनमा अनदुान तथा Kोvसाहन गन{, कृषकलाई आवDयक माHामा अनदुान 



तथा Kोvसाहन काय4Fम सñालन गन{, आध2ुनक कृ!ष K!व2धबारे ता2लम सñालन गन{, कृ!ष 
यािuHकPकरणलाई !व#$न गन{, माटो प*रLण िश!वर तथा Kयोगशाला सñालन गन{, 

• आवDयक बजार पूवा4धारहZ, कृ!ष उपज भõडारण तथा Kसोधन केuÑको @थापना तथा बजारqकरण 
KवC4न माफ4 त nयावसा!यक कृ!षको !वकास गन{, 

• यवुा मैHी काय4Fम बनाई !वशेष अनदुानको nयव@था गरq यवुा जनशिyलाई nयावसा!यक 
पशपुालनमा सहभागी गराउने, 

• !वपü म!हला तथा !पछ2डएको वग4लाई कृ!ष उ_मशीलता !वकास गन{ । 

३.१.४ !वषय LेHगत न2तजा सूचक र लcय 

सूचक एकाइ 
आ2थ4क वष4 

०७५/७६ स^मको 
अव@था) 

लcय (आ2थ4क वष4स^मको अव@था) 

०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ 

nयावसा!यक उvपादनमा संलíन कृषक सëÖया 150 450  550 

आल ुnयावसा!यक उvपादन LेH हेÅटर 62 88  103 

तरकारq nयावसा!यक उvपादन LेH हेÅटर 120 170  200 

अगवुा वा nयावसा!यक कृषक सëÖया 21 39  54 

!Fयािशल |ा2मण कृ!ष काय4कता4 (Lमता 
अ2भव!C) 

सëÖया 
11 36  81 

@थानीय nयावसा!यक कृ!ष फाम4 सëÖया 5 9  12 

स!Fय nयावसा!यक कृषक समूह सëÖया 50 150  250 

खा_ाü उvपादन  िÅवuटल 87,897 88407  88617 

धान  िÅवuटल 16000 16500  16700 

मकै Åवीuटल 36860 37010  37110 

गहुँ Åवीuटल 35017 35137  35217 

कोदो Åवीuटल 20 40  50 

तरकारq उvपादन िÅवuटल 15,600 22900  26400 

फलफुल उvपादन िÅवuटल 6000 9000  11000 



सूचक एकाइ 
आ2थ4क वष4 

०७५/७६ स^मको 
अव@था) 

लcय (आ2थ4क वष4स^मको अव@था) 

०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ 

दधु उvपादन 2लटर 1,08,000 1,09,08०  1,09,880 

मह उvपादन !क.|ा. 2000 2100 2200 2500 

क^पोá र जै!वकमल उvपादन मे.ट. 360 760 900 1260 

nयावसा!यक कृ!ष नस4रq सëÖया 4 7 9 10 

कृ!ष सहकारq सं@था सëÖया 7 10 11 12 

सहकारqमा आवC कृषक सëÖया 2500 3200 3500 3700 

को�ड @टोर÷र!áक @टोर Lमता सëÖया 	0 1 2 3 

उüत !वउ, जै!वक मल र !वषादq Kयोग 
गन{, आध2ुनक कृ!ष K!व2ध Kयोग गन{  

प*रवार 
512 912 1050 1212 

कृ!षउपज सQलन तथा बजार KवC4न केuÑ सëÖया 3 5  6 

कृ!ष योíय ज2मन LेHफल हेÅटर 2523 2523 2523 2523 

पोखरq  वटा 35 60 65 70 

सचुाf 2सँचाइ आयोजना सëÖया 27 49 60 75 

ãोत : आव2धक गाउँ !वकास योजना काय4शाला डrेुsर २०७६ 

३.१.५ खच4 तथा eोतको 2HवषIय अनमुान (रकम f. हजारमा) 

आ2थ4क वष4 
बजेट अनमुान !वpीय 

nयव@था 
eोत अनमुान 

कुल चाल ु पुजँीगत गाउँपा2लका नेपाल सरकार Kदेश सरकार वैदेिशक सहयोग 

२०७८/७९ ५९६४        

२०७९/८० ६२६२        

२०८०/८१ ६५७५        

कुल ज^मा १८८०१        

 

३.१.६ काय4Fम/आयोजनाको संिLj !ववरण 



बजेट 
उपशीष4क नं. काय4Fम/आयोजना उ`ेDय 

काय4Fम/ 
आयोजनाको 

अव2ध 

लागत   
हजारमा 

आगामी तीन वष4को 
उपलि}ध 

कै!फयत 

 
कृ!ष उपज उvपादन, 
Kशोधन तथा 
बजारqकरण KवC4न 
काय4Fम  

कृ!ष उvपादन 
बढाई 
बजारको 
पहुँच व!ृC 
गन{ 

सालबसालq 

   

 
nयावसा!यक कृ!ष4 
बेमौसमी तरकारq 
फलफुल पकेटLेH 
!वकास काय4Fम  

कृ!ष, 
तरकारq, 
फलफूललाई 
nयवसायीकर

ण गन{ 

सालबसालq 

   

 

नÄ सधुार काय4Fम  

उüत जातको 
पशकुो 
सëÖया 
बढाउने  

सालबसालq 
   

 
अनदुान तथा सहलगानी 
काय4Fम  

कृ!ष, पश ु
nयवसायको 
KवC4न गन{ 

सालबसालq    

 
आ2थ4क सम!ृCको ला2ग 
सहकारq र अuय 
पूवा4धार !वकासका 
काय4Fम सñालन 

आ2थ4क 
सम!ृCका 
काय4Fम 
सñालनमा 
टेवा प°ु याउने 

सालबसालq 

   

 
Lमता !वकास काय4Fम 
तथा अनदुान सहयोग 
काय4Fम  

आबC 
जनशिyको 
Lमता 
!वकास गन{ 

सालबसालq 
   

 
कृ!ष जनशिy 
nयव@थापन, प*रचालन 
तथा संरचनागत !वकास  

आवDयक 
जनशिy तथा 
संरचनाको 
!वकास गन{ 

सालबसालq 
   

३.१.७ जोिखम पL तथा अनमुान  



३.२ !वषय उपLेH : पश ु!वकास 
३.२.१ Kमखु सम@या तथा चनुौती   

यस गाउँपा2लकामा उvपादकvव ब!ृC, बजार पूवा4धारको !वकास, उvपादनमा संलíन !कसानहZको 
nयावसा!यक दLता अ2भब!ृCज@ता काय4 अझैप2न चनुौतीको fपमा र!हरहेको छ । nयावसा!यक K!व2धको 
अभाव, nयावसा!यक सेवाKदायक सं@थाको अभाव, बैQ तथा!वpीय स@थाको क2मचक¢ nयाज, म!हला, द2लत, 
!पछ2डएका वग4हZलाई उ_ोग nयवसायमा आकष4ण गन4 नस!कन,ु@थानीयãोत, साधन, सीप, जनशिyको 
प*रचालन गरq !वकासको ला2ग नी2त तथा रणनी2तको कमी Kा!व2धक Çानको कमी रहेको देिखuछ । 
ए|ोभेटको अभाव, उüत जातको घाँसहZको कमी, दL जनशिy तथा Kा!व2धक Çानको अभाव, पश ु
@वा@•य उपकरणको कमी, नÄ सधुार स^बuधीÇान तथा K!व2धको कमी, भेटेरqनरq Kसार सेवाको कमीज@ता 
पLप2न थप सम@याको fपमा रहेको छ ।  

३.२.२ स^भावना, अवसर र !व_मान अव@था 

 यस डrेुsर गाउँपा2लका LेHमा पश ु!वकासका ला2ग पया4j च*रचरन LेHको !वकास गन4 स!कने, पशजुuय 
उvपादनको डrेुsर, चKुा, दैलेख बजार निजकको Kचरु स^भावना रहेको एवं उvपादकvव ब!ृC, बजार 
पूवा4धारको !वकास, उvपादनमा संलíन !कसानहZको nयावसा!यक दLता अ2भब!ृCज@ता काय4 गन4 सकेमा 
यस LेHमा पशपुालन काय4लाई थप nयावसा!यक वनाउन स!कने देिखuछ ।  

३.२.३ आव2धक योजना अनZुप उ`ेDय र रणनी2त 

 क) उ`ेDय 

nयावसा!यक पशपुालनको माçयमबाट दधु तथा माछा र मास ुजuय उvपादनको ब!ृC गरq कृषकलाई 
आvम2नभ4र बनाउने । 

 ख) रणनी2त 

• पशपुालन nयवसायका ला2ग आवDयक स^पूण4 uयूनतम कानूनी आधार, Kकृया र संरचनाको @थापना 
र nयव@था गन{, 

• पशपुालन nयवसाय !वकास स^बuधी @थानीय नी2त, कानून, मापदõड तथा सो स^बuधी योजना तजु4मा, 

काया4uवयन, अनगुमन र 2नयमन गन{, 

• nयावसा!यक पशपुालनको ला2ग अनदुान लगायतका काय4Fम सñालन गन{, 

• Kvयेक वडामा एक जना पश ुKा!व2धक र गाउँपा2लका@तरमा पश ुअ@पताल तथा �यावको @थापना 
गरq काय4 सñालन गन{, 

• nयावसा!यक कृषकहZलाई !वशेष अनदुान तथा Kोvसाहनको nयव@था गरq यवुा जनशिyलाई 
nयावसा!यक पशपुालनमा सहभागी गराउने, 

• गाउँपालqकाले eोतकेuÑ @तरqय दíुध िच@यान केuÑ तथा सQलन केuÑको @थापना पहल गन{,  



• पश ुवधशालाको 2नमा4ण गरq @व,छ मास ुउपभोगमा पहुँच कायम गन{,  

• उüत जातको पश ुनÄ सधुारको ला2ग शत K2तशतको उüत राँगा,बोका !वतरण गरq eोत केuÑ 
@थापना गन{ एवं कृ2Hम गभा4धान काय4Fम सñालन गन{ । 

 

३.२.४ !वषय LेHगत न2तजा सूचक र लcय 

सूचक  एकाइ  

आ2थ4क वष4 
०७५/७६ स^मको 

अव@था 

 लcय (स^मको अव@था) 

आ2थ4क वष4 
०७८/७९ 

आ2थ4क वष4 
०७९/८० 

आ2थ4क वष4 
०८०/८१ 

nयावसा!यक पशपुालनमा संलíन प*रवार 
(घरधरुq) 

सëÖया 
310 510  860 

वा!ष4क ख*रद !वFP भेडा, खसी, बोका सëÖया 5100 7960  8960 

nयावसा!यक पशपुालन फम4 (बा¶ा) सëÖया 37 57  67 

दधु तथा दधुजuय उvपादन K2त वष4 2लटर 10,80,000 1090800  1098800 

भईु तथा डाले घाँसको nयावसा!यक उvपादन 
LेH 

हेÅटर 
10 15  23 

स!Fय पशपुालन समूह सëÖया 21 31  41 

nयवि@थत चरन LेH हेÅटर 5677.56 5677.56  5677.56 

नÄ सधुार तथा उपचार केuÑ सëÖया 1 4  6 

!Fयािशल |ामीण पश ु@वा@•य काय4कता4 सëÖया 7 11  14 

पशपुालन स^बuधी उपल}ध K!व2ध (खोप, 
कृ2Hम Kजनन, Åयासßेसन) उपयोग गन{ 
घरप*रवार 

सëÖया 
790 1300  2050 

कृ2Hम Kजनन सëÖया 110 410  910 

Åयासßेसन ( बोकालाई खसी बनाउने) गन{ 
पश ु

सëÖया 
1500 2000  2500 

सचुाf कृ2Hम गभा4धान केuÑ सëÖया 1 2  3 

दíुध !व@याल केuÑ÷सQलन केuÑ सëÖया 1 3  4 



पश ुबधशाला सëÖया 	0 0  1 

nयावसा!यक कुखरुा पालन गन{ कृषक  सëÖया 35 55  65 

सधुारqएको मास ुपसल सëÖया 10 15  20 

३.२.५ खच4 तथा eोतको 2HवषIय अनमुान (रकम f. हजारमा) 

आ2थ4क वष4 
बजेट अनमुान !वpीय 

nयव@था 
eोत अनमुान 

कुल चाल ु पुजँीगत गाउँपा2लका नेपाल सरकार Kदेश सरकार वैदेिशक सहयोग 

२०७८/७९ १५५५        

२०७९/८० १६३२        

२०८०/८१ १७१३        

कुल ज^मा ४९००        

 

३.२.६ काय4Fम/आयोजनाको संिLj !ववरण 

बजेट 
उपशीष4क नं. 

काय4Fम/आयोजना उ`ेDय 
काय4Fम/ 
आयोजनाको 

अव2ध 

लागत   
हजारमा 

आगामी तीन वष4को 
उपलि}ध 

कै!फयत 

 उüत तथा 
nयवसा!यक पशपुuछì 
!वकास काय4Fम 
सñालन  

उüत 
पशपुuछì 
पालनलाई 
!व@तार गन{ 

सालबसालq 

   

 पशपुuछìपालनका 
ला2ग  Lमता !वकास 
सहलगानी तथा 
अनदुान सहयोग 
काय4Fम  

पशपुuछì 
nयवसायको 
KवC4न गन{ सालबसालq 

   

 
उüत तथा 
nयवसा!यक पशपुuछì 
!वकास पूवा4धार 
2नमा4ण  

nयावसा!यक 
पशपुuछì 
काय4Fम 
सñालनमा 
टेवा 
प°ु याउने 

सालबसालq 

   



 पशपुuछì !वकास 
काय4Fमका ला2ग 
जनशिy nयव@थापन, 
प*रचालन तथा 
संरचनागत !वकास  

आवDयक 
जनशिy 
तथा 
संचनाको 
!वकास गन{ 

सालबसालq 

   

 

३.२.७ जोिखम पL तथा अनमुान   



३.३ !वषय उपLेH : 2सँचाइ 
३.३.१ सम@या तथा चनुौती 

डrेुsर गाउँपा2लकामा सñा2लत साना 2सँचाइ योजनाहZको मम4त स^भारका ला2ग समेत पर2नभ4रता ब®दै 
जान,ु 2सँचाइका ãोतहZको यथोिचत संरLण नहनु ुतथा सÖुखा LेHमा 2सँचाइ K!व2धको अभाव हनु ुमूÖय 
चनुौतीको fपमा देिखuछ ।  

३.३.२ संभावना, अवसर र !व_मान अव@था 

 डrेुsर गाँउपा2लकाका LेHमा हाल १८ वटा 2सँचाइ कुलो र ३५ 2सँचाइ पोखरq सñालनमा रहेका छन ्
भने १ वटा nयिyगत लगानीमा 2नमाण4 भएको साम!ुहक 2सँचाइका लागी खैरांते ताल रहेको पाइuछ । 
यस गाउँपा2लकाको ६ वटै वडामा 2सँचाइको लागी Kयाj पा2नको eोत रहेको छ । सñा2लत 2सँचाइ 
उपभोyा स2म2तहZ ११ वटा (मम4त स^भार कोष तथा काय4Fम स!हत) रहेको देिखuछ । 2सँचाइका 
eोतहZको tदगो nयव@थापनबाट खेतीयोíय भ2ूममा 2सँचाइ स!ुवधा !व@तार गन4 स!कuछ ।   

३.३.३ आव2धक योजना अनZुप !वषय उपLेHगत उ`ेDय र रणनी2त 

 क) उ`ेDय 

गाउँपा2लकामा उपल}ध ãोतहZको समिुचत उपयोग गरq खेती योíय ज2मनमा 2सँचाइ उपल}ध गराउने 
गरq !व2भü 2सँचाइ योजनाहZ 2नमा4ण तथा पनुः 2नमा4ण गरq खा_ सरुLमा टेवा पयुाउने । 

 ख) रणनी2त 

• 2सँचाइ स^बuधी @थानीय नी2त, कानून, मापदõड तथा सो स^बuधी योजना तजु4मा, काया4uवयन, 

अनगुमन र 2नयमन गन{ । 

• 2सँचाइ स!ुवधाबाट विñत LेHमा आकासे पानी संकलन, 2लåट 2स@टम लगायत अuय बैकि�पक 
2सँचाइ K!व2धको !वकास गन{ । 

• कम पानी चा!हने बालqहZको KवC4न गन{ । 

• 2संचाइ योजना 2नमा4ण गदा4 tदगो सñालन तथा उपयोगका ला2ग LेHगत, लै!rक, जातीय समानपुा2तक 
K2त2न2धvव स!हतको उपभोyा स2म2त गठन गरq लिLत वग4लाई Kाथ2मकता tदने । 

• उपभोyा स2म2तको Lमता अ2भब!ृC काय4Fम सñालन गन{ । 

• मम4त संभार कोष 2नमा4ण गन{ ।  

३.३.४ !वषय LेHगत न2तजा सूचक र लcय 

सूचक  एकाइ  

आ2थ4क वष4 
०७५/७६ 

स^मको अव@था) 

लcय (आ2थ4क वष4स^मको अव@था) 

०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ 



बा™ै म!हना 2सँचाइ हनेु LेH हेÅटर 680 1280 १४८० 1680 

Kयोगमा आएका 2सँचाइ K!व2ध (सतह, पोखरq, 
2´प, 2लåट आtद) 

सëÖया 
20 25 ३० 35 

आकाशे पानी संकलन (घैटो) सëÖया 0 5 ७ 9 

जलeोत ऐन 2नयम काया4uवयन सëÖया 0 1 १ १ 

महुान संरLण तथा घेरबार @थान 2 5 १० 15 

मम4त संभारकोष भएका आयोजना सëÖया 	1 10 १३ 15 

सचुाf 2सँचाइ आयोजना सëÖया 2 3 ५ 6 

खैराते ताल सëÖया  1 1 १ 1 

तरकारq उvपादन िÅवuटल 15,600 22900 २४६५० 26400 

 

३.३.५ खच4 तथा eोतको 2HवषIय अनमुान (रकम f. हजारमा) 

आ2थ4क वष4 
बजेट अनमुान !वpीय 

nयव@था 
eोत अनमुान 

कुल चाल ु पुजँीगत गाउँपा2लका नेपाल सरकार Kदेश सरकार वैदेिशक सहयोग 

२०७८/७९ ६६८५        

२०७९/८० ७०१९        

२०८०/८१ ७३६९        

कुल ज^मा २१०७३        

 

३.३.६ काय4Fम/आयोजनाको संिLj !ववरण 

बजेट 
उपशीष4क नं. 

काय4Fम/आयोजना उ`ेDय 
काय4Fम/ 
आयोजनाको 

अव2ध 

लागत   
हजारमा 

आगामी तीन वष4को 
उपलि}ध 

कै!फयत 

 नयाँ 2सँचा≠ K!व2ध 
KवC4न काय4Fम  

2सँचाइ स!ुवधा 
व!ृC गन{ 

सालबसालq 
   

 2सँचाइ उपभोyा 
साम2तको Lमता 

2सँचाइमा 
संलíन 

सालबसालq    



!वकास तथा जनशिy 
nयव@थापन काय4Fम 

जनशिyको 
Lमता !वकास 
गन{ 

 2सँचाइ योजना 2नमा4ण 
तथा मम4त स^भार  

2सिñत LेH 
!व@तार गन{ 

सालबसालq 
   

 नयाँ 2सँचाई आयोजना 
2नमा4ण एवम ्सñालन 

नयाँ 2सिñत 
LेH !व@तार 
गन{ 

सालबसालq 

   

३.३.७ जोिखम पL तथा अनमुान 

  



३.४ उ_ोग, nयापार तथा nयवसाय 
३.४.१ सम@या तथा चनुौती  

यस डrेुsर गाँउपालqकाको nयवसाय सñालनमा सोच र सं@कारको अभाव, पूवा4धारको अभाव (nयावसा!यक 
सडक, कृ!ष सडक), ता2लम तथा KिशLण केuÑको अभाव, nयवसा!यक K!व2धको अभाव, nयवसा!यक सेवा 
Kदायक सं@थाको अभाव, बैQ, सहकारq तथा !वpीय स@थाको अभाव, म!हला, द2लत, !पछ2डएका वग4हZलाई 
उ_ोग nयवसायमा आकष4ण गन4 नसकेको, @थानीय ãोत, साधन, सीप, जनशिyको प*रचालन गरq !वकासको 
ला2ग नी2त तथा रणनी2तको कमी तथा Kा!व2धक तथा nयवसा!यक िशLा नी2तको कमी रहेको देिखuछ । 
यसका अ2त*रy उvपादनमखुी बजारको nयव@थापन नहनु,ु nयवसा!यक सूचना केuÑको कमी आदq पLप2न 
उ_ोग nयवसाय !वकासको Kमखु सम@याको fपमा रहेकाछ । 

३.४.२ संभावना, अवसर र !व_मान अव@था 

यस गाउँपा2लकामा मÖुय हाट बजारहZ डrेुsर,चKुा देउलq र अवलपराजलु दैलेख आदq सñालनमा रहेको 
तथा Kमखु बजार LेHको fपमा डrेुsर र चKुा आtद रहेको छ । गाउँपा2लकामा संभावना बोकेका nयापार 
nयवसायहZमा बाँसजडीवटुq लगायत अuय वन पैदावारमा आधा*रत उ_ोग, दधु तथा डेरq, ऊन nयवसाय, 
मास ुnयवसाय आtद Kमखु fपमा देिखuछन ्। घरेल ुnयवसायमा @थानीय म!हला तथा यवुालाई लिLत 
गरq सीपमा आधा*रत ढाका कपडा बüेु nयवसायको !व@तार गन4 स!कने देिखuछ । यसैगरq वैदेिशक 
रोजगारबाट Kाj रे2मØाuसलाई nयवसायमा लगाउनका साथै वैदेिशक रोजगारqबाट 2भ2Hएको दL 
जनशिyलाई @थानीय @तरमा उपलnध क,चा पदाथ4मा आधा*रत उ_ोगहZको @थापना गरq सñालन गन4 
स!कने संभावना रहेको देिखuछ ।  

३.४.३ आव2धक योजना अनZुप !वषय उपLेHगत उ`ेDय र रणनी2त 

 क) उ`ेDय 

आ2थ4क सम!ृC र !वकासका ला2ग @थानीय क,चा पदाथ4, साधन ãोत,सीप र जनशिyको nयवसा!यक fपमा 
प*रचालन गरq उ_ोग nयवसायलाई tदगो बनाउने  ।   

 ख) रणनी2त 

• औ_ो2गक LेH @थापनाका ला2ग जíगा प!हचान र Kा2jका ला2ग 2नण4य र @थानीय जíगाधनीसँग 
साझेदारq गन{ 

• उ_ोग nयवसाय !वकास स^बuधी @थानीय नी2त, कानून, मापदõड, योजना, काया4uवयन, अनगुमन तथा 
2नयमन गन{  

• ठूला, मझौला तथा साना उ_ोगको स^भाnयताका आधारमा सñालनमा सहजीकरण गन{ । 

• उ_ोगको ला2ग आवDयक क,चा पदाथ4को उvपादनको ला2ग जोड tदने । 

• Kा!व2धक दL जनशिy तयार गन{, 

• !वpीय सं@थाबाट ता2लमका आधारमा !वना2धतो ऋण तथा सह2ुलयत nयाजकाला2ग पहल गन{, 



• साव4ज2नक 2नजी LेHलाई }यबDथीत गन{ अवधारणा बमोिजम काय4Fम सñालन गन{ । 

• यवुालाई उ_ोग  }यबसाय @थापनमा सहजीकरण तथा Kोvसाहन गन{ । 

 

३.४.४ !वषय LेHगत न2तजा सूचक र लcय 

सूचक एकाइ 
आ2थ4क वष4 

०७५/७६ स^मको 
अव@था) 

लcय (आ2थ4क वष4स^मको अव@था) 

०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ 

चाल ुलघ ुउ_ोग (५लाख ि@थर पुजँीभuदा कम 
२ जना आफुस!हत रोजगारq) 

सëÖया 34 39 ४१ 44 

चाल ुघरेल ुउ_ोग (१० लाख ि@थर पुजँीभuदा 
कम भएको,पर^परागत सीप र ãोतहZको Kयोग 
भएको) 

सëÖया 60 90 ९७ 105 

सचुाf nयापार nयवसाय सëÖया 525 725 ७७५ 825 

2नकासी जuय क,चा पदाथ4को प*रमाण (@थानीय 
ãोत साधन) 

 	 	  	 

क) काठजuय Åय.ु !फट 2,000 3,000 ३५०० 4,000 

ख) ज2डब!ुट िÅवuटल 50 75 ८५ 100 

उvपादन र बजारqकरण सहकारq सं@थाको 
तालqम Kाj 

सëÖया 50 200 २५० 300 

उ_म 2सज4ना र !वकास स^बuधी ता2लम Kाj 
उ_मी 

सëÖया 194 269 ३२० 379 

nयवसा!यक 2सपमूलक ता2लम Kाj nयिy (िशप 
प*रLणमा पास भएका ) 

सëÖया 25 100 १२५ 150 

 

३.४.५ खच4 तथा eोतको 2HवषIय अनमुान (रकम f. हजारमा) 

आ2थ4क वष4 
बजेट अनमुान !वpीय 

nयव@था 
eोत अनमुान 

कुल चाल ु पुजँीगत गाउँपा2लका नेपाल सरकार Kदेश सरकार वैदेिशक सहयोग 

२०७८/७९ २८२६        

२०७९/८० २९६७        



आ2थ4क वष4 
बजेट अनमुान !वpीय 

nयव@था 
eोत अनमुान 

कुल चाल ु पुजँीगत गाउँपा2लका नेपाल सरकार Kदेश सरकार वैदेिशक सहयोग 

२०८०/८१ ३११५        

कुल ज^मा ८९०८        

३.४.६ काय4Fम/आयोजनाको संिLj !ववरण 

बजेट 
उपशीष4क नं. 

काय4Fम/आयोजना उ`ेDय 
काय4Fम/ 
आयोजनाको 

अव2ध 

लागत   
हजारमा 

आगामी तीन वष4को 
उपलि}ध 

कै!फयत 

 ठुला मझौला तथा साना 
उ_ोग Kव≤घन 
काय4Fम (क,चा 
पदाथ4को उvपादनमा 
Kोvसाहन काय4Fम, 
साव4ज2नकÑ2नजी 
अवधारणामा आधा*रत 
nयवसायमा Kोvसाहन 
काय4Fम)  

ठूला, मझौला 
तथा साना 
उ_ोगहZको 
@थापना गन{ 

सालबसालq 

   

 
उ_ोग LेH !वकास 
नी2त तजु4मा 

nयवि@थत 
उ_ोग LेHका 
ला2ग पूवा4धार 
तयार गन{ 

सालबसालq 

   

 
उ_ोग पूवा4धार !वकास 
काय4Fम  

nयवि@थत 
उ_ोग LेHका 
ला2ग पूवा4धार 
तयार गन{ 

सालबसालq 

   

 
औ_ो2गक उvपादनको 
बजार पहुँच !वकास 
काय4Fम  

औ_ो2गक 
उvपादनको 
बजार 
nयव@थापन 
गन{ 

सालबसालq 

   

 उ_मशीलता !वकासका 
ला2ग यवुा तथा लिLत 
वग4 Lमता !वकास तथा 
अनदुान सहयोग 
काय4Fम  

उ_मसील 
जनशिy 
तयार गन{ सालबसालq 

   



३.४.७ जोिखम पL तथा अनमुान 

  



३.५ पय4टन !वकास 
३.५.१ सम@या तथा चनुौती 

पय4टन माग4को प!हचान भएता प2न कामसñालनमा !ढला स@ुती भएको, होम@टे सñालनमा नआउन,ु 
nयवि@थत होटलहZ नहनु,ु पय4टन KवC4नको 2न2मp आवDयक नी2त2नयमको कमी तथा Çानको अभाव, 
पय4टकPय LेHको KवC4नका ला2ग आवDयक सूचना केuÑ, बाटो, धारा, होटल nयवसाय, बैQ, !वpीय सं@था 
उपयyु K!व2ध आtदको कमी मूÖयसम@याको fपमा रहेका छन ्

३.५.२ संभावना, अवसर र !व_मान अव@था 

डrेुsर गाउँपा2लको◌े धा2म4क पय4टकPय महvवको Ü!áकोणले सामािजक *र2त*रवाज र चाड पव4मा वडा दशै, 
2तहार, चैतेदशै, साउने संFािuत, @थानीय देवीदेवताहZको पैठ र लहरेपैसरq लगायतका @थानीय कला 
सं@कृ2तहZ रहेका छन ्। यस डrेुsर गाउँपा2लकाको पय4ट!कय @थानहZ कुइया ताल, खराते ताल, 
मा2लका मिuदर, कोटाफेरा देवल ,नारायण मिuदर,लाँकुरq मिuदर, माइको थान मिuदर, 2गCपोखारq 
गfुङगाडेडाँडा पñायन÷ढुrेधारा ढुrेल मिuदर रहेका छन भने यस गाउँपा2लकाका पfुषहZले दौरा, सfुवाल, 
कोट, टोपी र म!हलाहZले गuुयू, चोलो भेषभषुाका fपमा लगाउने गरे प2न यवुा वग4 भने एâाईशä शताnदqको 
आध2ुनकता तफ4  आक4 !षत भएको पाईuछ । यसले गदा4 परुानो कला सं@कृती र *रती*रवाजलाई दोãो प@ुता 
स^म ह@ताuतरण गन4 कtठनाई देिखएको  छ । आ-आåनै जातजा2तगत भेषभषुा तथा खान!पन भाषाभाषी 
स@कार स@कृ2त रहनलेु यस LेHको !वकासको संभावना Kश@त देिखuछ ।  

३.५.३ आव2धक योजना अनZुप !वषय उपLेHगत उ`ेDय र रणनी2त 

 क) उ`ेDय 

आuत*रक तथा बाï पय4टनको माçयमबाट tदगो आ2थ4क सम!ृC र समतामूलक समाजको आधार तयार 
गन{ ।   

 ख) रणनी2त 

• पय4टनको ला2ग पूवा4धारको !वकास गन{ ।  

• आuत*रक तथा बाïपय4टनको !वकास, !व@तार र KवC4न स^बuधी @थानीय नी2त, कानून, मापदõड 
तथा सो स^बuधी योजना तजु4मा, काया4uवयन, अनगुमन तथा 2नयमन गन{ । 

• सरकारq, 2नजी LेH, सामदुा!यक LेHको साझेदारqमा होम@टे सñालन गन{ । 

• @थानीय जनतालाई पय4टन nयवसाय स^बuधी जागरण गराउने सोच र सं@कारमा !वकास गन{ । 

• पय4टकPय LेH, सा@कृ2तक LेHको पनु2नमा4ण, संरLण र !वकास गन{ । 

• पय4टक सं|हालयको @थापना गन{ । 

• पय4टकलाई आवDयक स!ुवधाको nयव@था गन{ । 

• रे2डयो काय4Fम सñालन गन{ । 



३.५.४ !वषय LेHगत न2तजा सूचक र लcय 

सूचक एकाइ 
आ2थ4क वष4 

०७५/७६ स^मको 
अव@था) 

लcय (आ2थ4क वष4स^मको अव@था) 

०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ 

nयवि@थत पय4टकPय @थान तथा @थल सëÖया 4 6 ७ 8 

nयवि@थत होम@टे र |ामीण पय4टकPय गाउँ 
(शfुवात) 

सëÖया 	0 2 २ 2 

उपल}ध पय4टकPय सेवा र स!ुवधाको Kकार सëÖया 4 6 ७ 8 

पय4टकPय @तरको होटेल तथा रेáुरेõट सëÖया 8 12 १४ 17 

कृ!ष पय4टन सñालन @थान सëÖया 2 4 ५ 6 

ता2लम Kाj टुर गाइड सëÖया 0 10 १२ 15 

nयवि@थत वनभोज तथा पाक4  (2नमा4णधीन) सëÖया 1 2 ३ 3 

@तरउü2त ग*रएका पय4टकPय स^पदा सëÖया 1 2 २ 2 

ता2लम Kाj कुक तथा वेटर सëÖया 15 25 २७ 30 

सñा2लत तथा nयवि@थत पद माग4 सëÖया 18 19 १९ 20 

 

३.५.५ खच4 तथा eोतको 2HवषIय अनमुान (रकम f. हजारमा) 

आ2थ4क वष4 
बजेट अनमुान !वpीय 

nयव@था 
eोत अनमुान 

कुल चाल ु पुजँीगत गाउँपा2लका नेपाल सरकार Kदेश सरकार वैदेिशक सहयोग 

२०७८/७९ २७८५        

२०७९/८० २९२५        

२०८०/८१ ३०७१        

कुल ज^मा ८७८१        

•  

३.५.६ काय4Fम/आयोजनाको संिLj !ववरण 



बजेट 
उपशीष4क नं. 

काय4Fम/आयोजना उ`ेDय 
काय4Fम/ 
आयोजनाको 

अव2ध 

लागत   
हजारमा 

आगामी तीन 
वष4को उपलि}ध 

कै!फयत 

 पय4टन KवC4न, Kचार 
Kसार तथा Lमता 
!वकास काय4Fम  

पय4टन LेHको 
समिुचत !वकास 
गन{ 

सालबसालq 
   

 कुईयाताल संरLण 
तथा KवC4न र 
nयव@थापन  

कुईयातालको 
पय4टकPय 
स^भावना बढाउने 

सालबसालq 

   

 पय4टन KवC4नका 
ला2ग संभ}यता 
अçययन 

स^भाnय 
पय4टकPय LेH 
प!हचान गन{ 

सालबसालq 

   

 पय4टन पूवा4धार 
!वकास काय4Fम   

पय4टकPय LेHको 
!वकास गन{ 

सालबसालq 
   

 रे2डयो काय4Fम 
सñालन 

ससूुिचत गराउने 
सालबसालq 

   

३.५.७ जोिखम पL तथा अनमुान 

  



३.६ बैQ, !वpीय सं@था एवम ्सहकारq 
३.६.१ सम@या तथा चनुौती  

@थानीय nयापार, nयवसायको ला2ग ऋणको जोिखम उठाउने Lमतामा कमी, @थानीयहZमा आ^दानी तथा 
बचतको माHामा अvयuतै कमी, बचत तथा ऋण समूहको nयाजदर चक¢ हनु,ु सहकारq सं@थाहZको 
K!व2धको !वकास आवDयक माHामा नभएको, nयवसाय !वकासका ला2ग आवDयक सरुLाको कमी ज@ता 
पL यस LेHको !व@तारका ला2ग चनुौतीको fपमा रहेकाछन ्। 

३.६.२ संभावना, अवसर र !व_मान अव@था  

!वpीय सेवाको पहुँच तथा |ामीण @तरमा सेवाको 2ब@तारका ला2ग यस डrेुsर गाउँपा2लकामा हाल १ वटा 
वùक शाखा ४ वटा लघ2ुबp बैक र १९ वटा सहकारq सं@थाहZ सñालनमा रहेका छन ्भने आमा समूह, 
सामदुा!यक सं@था र 2ब2भüा बचत  समूहबाट समेत !वpीय सेवा उपल}ध भईरहेका छन ्। 

३.६.३ आव2धक योजना अनZुप !वषय उपLेHगत उ`ेDय र रणनी2त 

 क) उ`ेDय 

सरकारq नी2त, Kाइभेट बैक, 2नजी (रे2मØाuस) तथा सहकारq LेHहZले समuवय गरq आuत*रक तथा बाï 
पूजँीलाई @थानीय उvपादन र उपभोगमा जोड tददै आयात तथा 2नया4त उ_ोगको आधारिशला तयार भएको 
हनेु  ।  

 ख) रणनी2त 

• कृ!ष सहकारq, बचत सहकारq, पश ुसहकारq nयवसा!यकहZको सहकारqको KवC4न गन{ ।  

• नयाँ सहकारq नी2तअनसुार पूण4 सñालनमा नआएको र च�ननसकेको सहकारqहZलाई ए!ककरण 
गन{ 

• सहकारq LेHको !वकास स^बuधी @थानीय नी2त, कानून तथा मापदõडको 2नमा4ण, काया4uवयन तथा 
2नयमन गन{ । 

• बैQ, सहकारq र 2नजी LेHको लगानीलाई उ_ोग nयवसायमा लगानी गन4 Kोvसा!हत गन{ । 

• पूण4 सñालनमा नआएको वा सñालन हनु सम@यामा रहेका सहकारqहZलाई एकPकरण गन{ । 

• म!हला बचत, रे2मटेuयास रकम र 2नजी LेH, सहकारqको लगानीलाई उ_ोग, nयापार nयवसाय, 

पय4टनमा आक!ष4त गन{ । 

३.६.४ !वषय LेHगत न2तजा सूचक र लcय 

सूचक एकाइ 
आ2थ4क वष4 

०७५/७६ स^मको 
अव@था) 

लcय (आ2थ4क वष4स^मको अव@था) 

०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ 



सहकारq सëÖया  ओटा १९ 20 २३ 26 

बùक÷!वpीय सं@था ओटा ४ 6 ७ 9 

रे2मटाuस (IME) ओटा ९ 14 १५ 17 

सहकारq सद@य सëÖया जना ७००० 7600 ७८५० 8100 

सहकारq भवन सëÖया ४ ६ ८ १० 

सहकारq संजाल गठन ओटा ० १ १ १ 

सहकारq ता2लम Kाj जनशिy ओटा ३० ७५ ९५ १२० 

@थानीय सहकारq ऐन,2नयम मापदõड  ओटा २ 3 ३ 4 

म!हला बचत तथा ऋण समहु ओटा ३२ 91 ६० 50 

३.६.५ खच4 तथा eोतको 2HवषIय अनमुान (रकम f. हजारमा) 

आ2थ4क वष4 
बजेट अनमुान !वpीय 

nयव@था 
eोत अनमुान 

कुल चाल ु पुजँीगत गाउँपा2लका नेपाल सरकार Kदेश सरकार वैदेिशक सहयोग 

२०७८/७९ १६९०४        

२०७९/८० १७७५०        

२०८०/८१ १८६३८        

कुल ज^मा ५३२९२        

 

३.६.६ काय4Fम/आयोजनाको संिLj !ववरण 

बजेट 
उपशीष4क नं. 

काय4Fम/आयोजना उ`ेDय 
काय4Fम/ 
आयोजनाको 

अव2ध 

लागत   
हजारमा 

आगामी तीन वष4को 
उपलि}ध 

कै!फयत 

 nयवसाय सñालनको 
ला2ग अनदुान सहयोग 
काय4Fम सñालन 

nयवसायीको 
Lमता 
!वकास गन{ 

सालबसालq 
   

 !वpीय सेवा 
सÜुढqकरण नी2त 
काय4Fम तय गन{ 

!वpीय सेवा 
सÜुढqकरण 
गन{ 

सालबसालq 
   



 स^बिuधत 
2नकायहZसँग 
आवDयक छलफल 
गरq एकPकरणको 
K!Fयामा जाने 

सहकारqहZ

लाई सÜुढ 
गन{  

सालबसालq 

   

 सहकारqहZको सेवा र 
LेHलाई अझ बढq 
!व@ता*रत र 
Kभावकारq बनाउन 
ता2लम तथा गो9ीको 
आयोजना 

सहकारqहZ

को सेवा र 
LेHलाई 
अझ बढq 
!व@ता*रत र 
Kभावकारq 
बनाउन गन{   

सालबसालq 

   

 उ_ोग, nयापार 
nयवसायको ला2ग 
अनदुानको nयव@था 

उ_ोग, 
nयापार 
nयवसायको 
KवC4न गन{ 

सालबसालq 

   

 एक घर एक सहकारq 
सद@य हनु ुपन{ 

सहकारqको 
KवC4न गन{ 

सालबसालq 
   

 

 !वpीय सेवा 
सÜुढqकरण काय4Fम  

!वpीय सेवा 
Kभावकारq 
बनाउने 

सालबसालq 
   

 nयवसाय सñालनको 
ला2ग अनदुान सहयोग 
काय4Fम 

nयवसाय 
KवC4न गन{ 

सालबसालq 
   

३.६.७ जोिखम पL तथा अनमुान 

  



३.७ वैदेिशक रोजगारq 
३.७.१ संभावना, अवसर र !व_मान अव@था 

Kvयेक नाग*रकलाई रोजगारqको Kvयाभ2ूत गन4 सं!वधानमा रोजगारqको हकको nयव@था ग*रएको छ । 
गाउँपा2लकाको कूल जनसëÖयाको आ2थ4क fपले स!Fय (१५-४९) वष4समूहको जनसëÖया ५३.४५ 
K2तशत रहेको छ । आ2थ4क fपमा स!Fय जनशिyले @थानीय तहमा पया4j रोजगारqको अवसर नहुंदा 
वैदेिशक रोजगारमा जाने Kविृp ब®दो छ । उमेर समूह को आधारमा सबैभuदा बढq २५-४५ वष4समूह 
देिखuछ । यस गाउँपा2लकाको कुल १५८८३ जनसëÖया मçये २३८ nयिyहZ बैदेिशक रोजगारमा 
गएका छन।् जसवाट वा!ष4क (२०७५÷०७६) f. १,११,३५०००। !वKषेण गाउँपा2लकामा 2भ2Hएको 
छ । 

३.७.२ सम@या तथा चनुौती  

डrेुsर गाउँपा2लकामा यवुा र आ2थ4क fपले स!Fय जनसëÖयाको वाह�ुयता रहेको छ जनु यस 
गाउँपा2लकाको अबसरको fपमा रहेको देिखuछ । !वदेशमा आिज4त !वपेर्षण र 2सकेको सीप आåनो 
@थानीतहमा Kयोग गन4 सकेमा @थानीय आ2थ4क !वकासमा र उvपादनमा योगदान पíुनका साथै रोजगारको 
अवसर समेत !व@तार हनेु अवसर देिखuछ । ब®दो बसाईसराई र वैदेिशक रोजगारqमा जाने Kविृpले 
@थानीय fपमा जनशिyको कमी, पा*रवारqक÷सामािजक सम@या र पर2नभ4रता बढq रहेको छ । डrेुsर 
गाउँपा2लकामा बढq रहेको !वKषेण आयको उvपादनमूलक उपयोग हनु नसÅदा उपभोग ब®दो छ । दL 
जनशिy !वकास तथा पठाउन नसÅन ुसाथै वैदेिशक रोजगारको tदगो !वक�प tदन ुडrेुsर गाउँपा2लकाको 
ला2ग ठूलो चनुौतीको fपमा रहेको देिखuछ ।  

३.७.३ आव2धक योजना अनZुप !वषय उपLेHगत उ`ेDय र रणनी2त 

 क) उ`ेDय 

वैदेिशक रोजगारमा संलíन कामदार तथा 2तनका प*रवारको वैदेिशक रोजगारवाट आ2थ4क लाभ व!ृC हनुका 
साथै वैदेिशक रोजगारवाट उvपü नकाराvमक KभावहZ लाई uयू2नकरण गन{ । 

 ख) रणनी2त 

• डrेुsर गाउँपा2लका2भH Kाj !वKषेणलाई आयमूलक LेHमा लगानी गन4का ला2ग !वpीय साLरता 
कLा सñालन गदô उ_म !वकासमा सहयोग गन{  

• वैदेिशक रोजगारका कारण nयिy, प*रवार तथा समाजमा उvपü नकाराvमक असरहZलाई 
uयूनीकरणका ला2ग मनोसामािजक परामश4 सेवा Kदान गन{ । 

• @थानीय तहमा @वरोजगार तथा रोजगार सजृना हनेु खालका काय4FमहZ Kाथ2मकताका साथ 
सñालन गन{ ।  

• बैदेिशक रोजगारमा जाने nयिyहZको याHालाई सरुिLत, मया4tदत र उपलि}धमूलक बनाउन सरुिLत 
वैदेिशक रोजगार स^वuधी nयापक सूचना Kवाह, सीप ता2लम Kदान तथा आवDयक कानूनी सहायता 
Kदान गन{ ।  



 

३.७.४ !वषय LेHगत न2तजा सूचक र लcय 

सूचक एकाइ 
आ2थ4क वष4 

०७५/७६ स^मको 
अव@था) 

लcय (आ2थ4क वष4स^मको अव@था) 

०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ 

िशपमूलक ता2लम 2लएर वैदेिशक रोजगारqमा 
जाने  

K2तशत ६ ११  १३ 

सरुिLत वैदेिशक रोजगारका ला2ग सूचना Kवाह K2तशत ३ १५  १५ 

!वKषेणलाई उ_म !वकास÷आयमूलक LेHमा 
प*रचालनका ला2ग !वpीय साLरता 

प*रवार १५० ६००  ९०० 

बैदेिशक रोजगारqमा संलíन nयिy (आ2थ4क 
fपले स!Fय जनसëÖया) 

K2तशत १.४९ १  ०.५ 

!वपेर्षण fपùया १,११,३५००० १२२४८५००  13473350 

सरुिLत आKवासन सचुना केuÑ @थापना सëÖया ० १  ० 

 

३.७.५ खच4 तथा eोतको 2HवषIय अनमुान (रकम f. हजारमा) 

आ2थ4क वष4 
बजेट अनमुान !वpीय 

nयव@था 
eोत अनमुान 

कुल चाल ु पुजँीगत गाउँपा2लका नेपाल सरकार Kदेश सरकार वैदेिशक सहयोग 

२०७८/७९ - - - - - - - - 

२०७९/८० - - - - - - - - 

२०८०/८१ - - - - - - - - 

कुल ज^मा - - - - - - - - 

 

३.७.६ काय4Fम/आयोजनाको संिLj !ववरण 



बजेट 
उपशीष4क नं. 

काय4Fम/आयोजना उ`ेDय 
काय4Fम/ 
आयोजनाको 

अव2ध 

लागत 
हजारमा 

आगामी तीन 
वष4को उपलि}ध 

कै!फयत 

 आKवासी तथा 2तनका 
प*रवारका ला2ग 
मनोसामािजक परामश4 
सेवा  

आKवासी तथा 2तनका 
प*रवारका ला2ग 
मनोसामािजक परामश4 
सेवा Kदान गन{ । 

सालबसालq    

 रोजगार सूचना 
केuÑको @थापना र 
सñालन 

रोजगारq संबuधी 
सूचना Kदान गन{ 

सालबसालq    

 वैदेिशक रोजगार 
स^बuधी सचेतना 
काय4Fम सñालन 

वैदेिशक रोजगार 
स^बuधी सचेतना 
बढाउने 

    

 आ2थ4क/!वpीय 
साLरता काय4Fम  

वैदेिशक रोजगारqमा 
जाने nयिyहZलाई 
आ2थ4क र !वpीय 
साLर बनाउने 

सालबसालq    

 

 nयावसा!यक सीप 
!वकास काय4Fम 

वैदेिशक रोजगारqमा 
जाने nयिyहZको 
nयावसा!यक सीप 
!वकास गन{ 

सालबसालq    

 !वKषेणको (आ2थ4क, 
तथा Çान/सीप र 
उ_मशीलता) 
उvपादनमूलक 
उपयोग  

!वKषेण उपयोगमा 
व!ृC गन{ 

सालबसालq    

३.७.७ जोिखम पL तथा अनमुान 
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प"र$छेद : ४ सामािजक /वकास 

(क) सामािजक /वकास प7ृभ9ूम   
सह^ाkदl /वकास ल\यहZको सापेिIक सफलतामा आधा"रत रहेर mदगो /वकासका ल\यहZलाई सन ्
२०३० सWममा अवलWबन गन< नेपाल G9तबq रहेकोछ । लोकतािsJक गणतsJ नेपालको प/हलो सं/वधान 
२०७२ ले नेपालl जनाताको िशIा, ?वा?hय र समावेशीकरण ज?ता सवालहZलाई नाग"रकको मौ9लक 
हकको Zपमा ?था/पत गदt माuय9मक तहसWमको िशIा, आधारभतू ?वा?hय र नी9त 9नमा<ण तहमा समाजको 
पछा9ड परेको वा पा"रएको वग< तथा IेJको सहभा9गतालाई स9ुनिwत गनx काननुी तथा नी9तगत आधारहZ 
तयार भईसकेकाछन ्। सबैलाई गणु?तरlय िशIा, आधारभतू ?वा?hय, ?व$छ /पउने पानी र सबैखाले 
/वभेदको अsjय ज?ता सवालहZलाई महjवपूण< Zपमा उठान गरेकोछ । वत<मान १५ औ ंरा/|य योजनाले 
उपरो} /वषयलाई समेत उ$च Gाथ9मकतामा राखेकोछ । सामािजक /वकासलाई गणु?तरlय जीवनयापनको 
आधार तयार गन< Gदेश सरकार स~ीय सरकार र /वकास साझेदारहZ ?थानीय स~ सं?थाहZको सहकाय< 
र समsवयमा ?थानीय सरकारले सकाराjमक Gयास गनु<पनx आवEयकता रहेकोछ । डÄेुÅर गाउँपा9लको 
समqृी र सामािजक Zपाsतरणका ला9ग सIम तथा /cयाशील जनशि} उjपादन गरl यथोिचत अवसरहZ 
उपलkध गराउन िशIा, ?वा?hय, खानेपानी तथा सरसफाइ, सामािजक समावेशीकरण, यवुा तथा खेलकुद, 
कला तथा सं?कृ9त ज?ता IेJमा देिखएका सWभावना र अवसरहZ, सम?या तथा चनुौतीहZ र आगामी 
mदनहZमा ग"रने GयासहZ स/हत संिIf /वÇषेण देहाय अनसुार ग"रएकोछ । 

(ख) सामािजक /वकास वत<मान अव?था 
डÄेुÅर गाउँपा9लकाको पाÉविचJ २०७४ अनसुार गाउँपा9लकाको  कुल साIरता G9तशत (५वष< देखी 
मा9थको) ६९.३२ रहेको देिखsछ । यस गाउँपा9लकामा सामदुा/यक ३१ र सं?थागत ४ वटा गरl कुल 
३५ वटा 9बXालयहZमा आधारभतू तहको अuययन÷अuयापन भइरहेकाछ । यस पालlकाकमा /वXालय 
बाा/हर रहेका (५-१५ वष<) बालबा9लका २.२६ G9तशत छन ्भने वाल /वकास केsÖ ३० सÜालनमा 
रहेकाछन ्। सामदुा/यक 9सकाई केsÖ ३ वटा रहेकाछन ्। गाउँपा9लका9भJ जWमा ४ वटा ?वा?hय सं?था 
र १२ वटा गाउँघर िáल9नक रहेकाछन ्। गाउँपा9लकामा १ जना जन?वा?hय 9न"रIकको मातहतमा 
?वा?hय सं?थाका कम<चारlहZ रहने गरl ?वा?hय सं?थाहरमा कम<चारl खटाइएको छन ्भने सरुिIत सjुकेरl 
सेवा Gदान गन<काला9ग ४ वटा ब9थàग सेsटर सÜालनमा रहेकाछन ्भने ?वा?hय सं?थामा सjुकेरl गराउनेको 
ढट।ठछ G9तशत रहेकोछ । डÄेुÅर गाउँपा9लकाको िशIा, आधारभतू ?वा?hय, खानेपानी तथा सरसफाइ, 
लिIत वग< तथा सामािजक समावेशीकरण, यवुा तथा खेलकूद र कला, भाषा तथा सं?कृ9त लगायत ?थानीय 
तहको ला9ग उपलkध सामािजक /वकासको उDेEय, लI प"रमाण, रणनी9त तथा Gमखु काय<cमलाई देहाय 
अनसुार G?ततु ग"रएकोछ  ।  



(ग)सामािजक /वकासको उDेEय र उDेEय सूचक 
आधारभतू गणु?तरlय ?वा?hय र िशIा स/हत सामािजक sयाय कायम गदt उäरदायी नागरlक स/हतको 
समावेशी तथा समतामूलक समाज 9नमा<णमा जोड गनx । 

9नधा<"रत उDेEयका ला9ग लI÷प"रमाण सूचकहZ देहाय अनसुार हा9सल हनेु अपेIा ग"रएकोछ Ñ 

उDेEय सूचक (आधार रेखा तथा आव9धक योजनाको लI प"रमाण) 



सूचक एकाइ 
आधार वष< 
०७५/७६ 

सWमको अव?था 

आ9थ<क वष< 
०७७/७८ 
सWमको 
अव?था 

मuयमकालlन ल\य (आ9थ<क वष<सWमको 
अव?था) 

०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ 

५ वष< देिख मा9थका साIर जनसåçया G9तशत 69.32 75 80 90 95 

Gा/व9धक िEIामा अuययनरत /वXाथ_  सåçया 23 90 123 150 173 

उ$च िशIामा अuययनरत /वXाथ_  सåçया 1,314 1520 1,614 1,714 1,814 

३० 9मनेट9भJ ?वा?hय सेवामा पहँच भएको जनसåçया 
(घरéी) (गाउँघर िáल9नकको सेवा समेत) 

सåçया 
500 650 800 950 1,100 

Gाथ9मक ?वा?hय केsÖ÷अ?पताल पèुन लाèने औषत 
समय 

9मनेट 
60 45 30 30 30 

पाइप Gणालl वा सरुिIत खानेपानीको सेवा उपयोग गनx 
घरधरुl 

घरधरुl 
1445 2100 2,500 2,750 3,044 

सरसफाइ सेवा र स/ुवधा उपलkध प"रवार G9तशत 80 ९० 90 95 100 

?नातक तह उäीण< अपाÄ सåçया 	2 ३ 	5 6 7 

?नातक तह उäीण< गनx म/हला सåçया 14 ३० 44 54 64 

?नातक तह उäीण< द9लत तथा 9समाsतकृत जा9त सåçया 	30 ३२ 	35 37 40	 

?थानीय स9म9त÷संरचनाको नेतjृवदायी पदमा म/हला तथा 
अsय लिIत वग<को G9त9न9धjव 

G9तशत 
	2 ४ 	5 7 10	 

िजêला÷IेJीय?तर ëयावसा/यक खेलाडी सåçया 5 ७ 8 10 12 

पूव< Gस9ुत सेवा ४ पटक Gाf गनx म/हला सåçया 216 ३०८ 316 366 416 

जीवनपयोगी सीप Gाf तथा áलब, सíाल र  सåçया 216 २५० 366 416 466 

ìोत : आव9धक गाउँ /वकास योजना काय<शाला डÄेुÅर २०७६ । 

(घ) Gमखु /वषय उपIेJगत आधारमा बजेट बाँडफाँट 



डÄेुÅर गाउँपा9लकाको आव9धक योजना अनसुार आ9थ<क वष< २०७६÷७७ देिख २०८०÷८१ सWमका 
ला9ग सामािजक /वकास तफ<  कुल `.४९ करोड ७३ लाख १६ हजार बजेट अनमुान ग"रएको देिखsछ । 
जसमuये सबैभsदा बढl िशIा तफ<  `.३३,३९,४५,०००।Ñ (६७.१५ G9तशत) र सबैभsदा कम कला 
सं?कृ9त तफ<  `.६,३०,०००।Ñ (०.१३ G9तशत) /व9नयोजन ग"रएको पाइsछ । /वषय IेJ अsतरगतका 
उपIेJहZका आधारमा 9नWनानसुार बजेट बाँडफाँट भएको पाइsछ । 

पाँच वष<का ला9ग /वषय उपIेJगत आधारमा बजेट बाँडफाँट 
(आ9थ<क वष< २०७६÷७७ देिख २०८०÷८१ सWम) 

/वषय IेJ : सामािजक /वकास 

cम सåçया /वषय उपIेJहZ कुल अनमुा9नत लागत `. G9तशत 

१ िशIा /वकास 33,39,45,000.– 67.15 

२ ?वा?hय 4,30,91,000.– 8.66 

३ खानेपानी तथा सरसफाइ 10,10,00,000.– 20.31 

४ लिIत वग< तथा समावेशीकरण 1,78,40,000.– 3.59 

५ यवुा तथा खेलकूद 8,10,000.– 0.16 

६ कला सं?कृ9त 6,30,000.– 0.13 

सामािजक /वकासको जWमा ४९,७३,१६,०००।- 100 

 

  



४.१ िशIा /वकास 
४.१.१ Gमखु सम?या तथा चनुौती 

/वîान सामïी Gयोगशाला तथा शैिIक सामïीको अपया<fता र सबै /वXालयहZमा कWñयटुर सौय< ऊजा< 
लगायत आई.सी.टl.सामïीहZको अभाव रहेकोछ । डÄेुÅर गाउँपा9लकामा शैिIक ग9त/व9धहZलाई 
9नरsतरता र गणु?त"रय िशIा Gदान गन<लाई Gायः ज?तो /वXालयहZमा िशIक दरबsदlको अभाव देिखsछ 
। यस गाउँपालlकमा Gा/व9धक िशIा उ$च िशIा हाँ9सल गनx /वXालयहZको अभाव देिखsछ । 
/वXालयहZको भवन भकूWप G9तरोधी नहनु ुर ?व$छ खानेपानीको अभाव लगायत बालमैJी, अपाÄ मैJी, 
धारा शौचालयको अभाव यस गाउँपा9लकामा मçुय सम?याको Zपमा देिखएकोछ /वXालयका पूवा<धारहZ 
नहनु ु र /वXामलय भवन बालमैJी र भकूWप G9तरोधी नहनु ुज?ता सम?याहZ /वXमान रहेकाछन ्। 
मापदôड अनसुारको /वXालयहZको खेलमैदान, /वîान Gयोगशाला, /वषयगत िशIकहZको ëयव?था एवम ्
िशIकहZको Iमता अ9भव/ृq गनx काय<cम नहनु ुप9न Gमखु सम?याको Zपमा रहेकोछ ।  

४.१.२ सWभावना, अवसर र /वXमान अव?था  

नेपालको सं/वधान (२०७२) को भाग ३ मौ9लक हक र कत<ëय अöतगत धारा ३१ मा िशIा सWबsधी 
हकको ëयव?था गरेकोछ जसमा Gjयेक नाग"रकलाई आधारभतू िशIामा पहुँचको हक हनेु र Gjयेक 
नाग"रकलाई राõयबाट आधारभतू तहसWमको िशIा अन/वाय< र 9नशêुक  तथा माuया9मक तहसWमको िशIा 
9नशêुक पाउने हक हनेुछ  भúे मौ9लक अ9धकारको Zपमा ëयव?था ग"रएकोछ । jय?तै शारl"रक Zपमा 
अश}, ù/û/वहlन, ब/हरा, ?वर र बोलाइ सWबsधी अपाÄता भएका नाग"रकहZलाई काननु बमोिजम 
साüे9तक भाषाको माuयमबाट िशIा पाउने काननुी ëयव?था समेत सं/वधानमा उêलेख ग"रएकोछ । 
हालसWम Gाf तhयाÄ अनसुार डÄेुÅर गाउँपा9लकाको कुल साIरता G9तशत ६९.३२ रहेकोछ । कूल 
३५ वटा /वXालयहZ र बाल/वकास केsÖ ३० रहेको देिखsछ भने १५ वटा /वXालयहZमा बालमैJी 
आधारभतू पूवा<धारस/हतको सेवा स/ुवधा उपलkध भएकोछ । बालबा9लकाको सवा<Äीण< /वकास तथा बाल 
अ9धकारको संरIणका ला9ग १० वटा बालáलबहZ र १ म/हला सíाल  वटा सामिजक सं?था दता< 
भएकाछन ्। ëयवि?थत /वîान Gयोगशाला भएका /वXालय सåçया ४ वटा रहेकाछन ्। यस डÄेुÅर 
गाउँपा9लकामा माuय9मक /वXालय ६ वटा, उ$च माuय9मक /वXालय १ वटा र áयाWपस १ रहेको पाइsछ 
।  

४.१.३ आव9धक योजना अनZुप /वषय उपIेJगत उDेEय र रणनी9त 

 क) उDेEय 

भकूWप G9तरोधी भौ9तक संरचना सीपमूलक, रोजगारमखुी, गणु?तरlय तथा G9त?पध_ िशIाको स9ुनिw9तता 
भएको हनेु । 

 ख) रणनी9त 



• /वXालयबा/हर रहेका सबै बालबा9लकालाई /वXालय िशIामा समा/हत गनx, 
• Xालयमा बालमैJी तथा अपाÄमैJी शौचालय खानेपानी र भवनको 9नमाण< सँगै िशIामा सबैको 

समान पहुँच अ9भव/ृqका ला9ग ëयव?थापन गनx, 
• /वXालयहZमा आवEयक पूवा<धार तथा G/व9धको /व?तार गनx, 
• Gा/व9धक िशIालयको ëयव?था गनx,  
• /वXाथ_ सåçयाको अनपुातमा िशIक दरबsदlको उिचत ëयव?थापन गनx, 
• आधारभतू तथा माuय9मक िशIा /वकास सWबsधी ?थानीय नी9त, काननु, मापदôड, तथा सो सWबsधी 

योजना तजु<मा, काया<sवयन, अनगुमन तथा 9नयमन गनx, 
• सबै /वXालयमा /वXाथ_को उमेर, सåçया अनसुारको फ9न<चर ëयव?था गनx,  
• िशIक तथा /वXालय ëयव?थापन स9म9तको Iमता अ9भव/ृq तथा अ/वभावकहZको सचेतना व/ृq 

गनx, 
• गणु?त"रय िशIा सÜालनका ला9ग आवEयक मापदôड अनसुारको पूवा<धार /वकास गनx, 
• उjकृû /वXालय, िशIक, /वXाथ_हZलाई Gोjसाहनको ëयव?था गनx । 

४.१.४ /वषय IेJगत न9तजा सूचक र ल\य 



सूचक 
 

एकाइ 

 

आ9थ<क वष< 
०७५/७६ 
सWमको 
अव?था) 

ल\य (सWमको अव?था) 

आ9थ<क वष< 
०७८/७९ 

आ9थ<क वष< 
०७९/८० 

आ9थ<क वष< 
०८०/८१ 

/वXालय बाा/हर रहेका (५Ñ१५ वष<) बालबा9लका G9तशत 2.26 1.5 1 0.5 

कIा १० को उäीण< दर G9तशत 	100 	100 100 	100 

कIा १० को 9सकाई उपलिkध दर G9तशत 	100 	100 100 	100 

बालमैJी 9सकाइ /व9ध अवलWबन गनx /वXालय  सåçया 29 35 35 35 

बालमैJी आधारभतू पूवा<धार र स/ुवधा (भवन, चप_, खानेपानी)   15 21 22 23 

खेलकुद मैदान, घेरावार, फ9न<चर) उपलkध  /वXालय 2 6 7 8 

अपाÄमैJी आधारभतू पूवा<धार (भवन, चप_, धारा, फ9न<चर आmद) सåçया 11 20 23 26 

म/हलामै◌ैJी पूवा<धार (शौचालय) सåçया 2,436 2,936 3,036 3,136 

छाJविृä पाउने /वXाथ_ सåçया सåçया 10 19 22 25 

बालáलब गठन भएका /वXालय सåçया 15.6 17.6 16.6 18.6 

िशIक /वXाथ_ अनपुात (आधारभतू र माuय9मक) /वXालय 7.4 22.4 27.4 32.4 

म/हला िशIकको G9तशत सåçया 4 7 8 9 

ëयवि?थत /वîान र कWñयटुर Gयोगशाला भएका सåçया 1 3 3 4 

Gा/व9धक /वXालय सåçया 1 	0 0 0	 

उ$च िशIा áयाWपस  सåçया 2	 7	 8 10	 

 

४.१.५ खच< तथा ^ोतको 9Jवष_य अनमुान (रकम `. हजारमा) 

खच< तथा ^ोतको 9Jवष_य अनमुान (रकम `. हजारमा) 



आ9थ<क वष< 
बजेट अनमुान 

/वäीय 
ëयव?था 

^ोत अनमुान 

कुल चाल ु पुजँीगत गाउँपा9लका नेपाल सरकार Gदेश सरकार वैदेिशक सहयोग 

२०७८/७९ १३४७४९ 3250 131499 - २९४४९ 100300 5000 - 

२०७९/८० १४१४८६ ३४१३ १३८०७3 - ३०९२१ १०५३१५ ५२५० - 

२०८०/८१ १४८५६१ ३५८३ १४४९७८ - ३२४६८ ११०५८१ ५५१३ - 

कुल जWमा ४२४७९६ १०२४६ ४१४५५0 - ९२८३८ ३१६१९६ १५७६३ - 

 

४.१.६ काय<cम÷आयोजनाको संिIf /ववरण  



बजेट 
उपिशष<क नं. 

काय<cम/आयोजना उदेEय 
काय<cम/आयोजना

को अव9ध 
लागत   
हजारमा 

आगामी तीन 
बष<को उपलिkध 

कै/फयत 

 भकूWप G9तरोधी, 
बालमैJी, अपाÄ मैJी 
आधारभतू शैिIक 
पूवा<धार /वकास काय<cम 

भकूWप G9तरोधी, बालमैJी, 
अपाÄ मैJी आधारभतू 
शैिIक पूवा<धार /वकास गनx 

सालबसालl 

   

 िशIा गणु?तर व/ृqका 
ला9ग शैिIक तालlम 
अ9भव/ृq काय<cम 

शैिIक ता9लमको अवशरमा 
बिृuद गनx 

सालबसालl 
   

 िशIक तथा /वXालय 
ëयव?थापन स9म9तको 
Iमता अ9भव/ृq तथा 
अ/वभावकहZको सचेतना 
व/ृq 

िशIक तथा /वXालय 
ëयव?थापन स9म9तको 
Iमता अ9भव/ृq तथा 
अ/वभावकहZको सचेतना 
व/ृq गनx 

सालबसालl 

   

 Gा/व9धक तथा सीपमूलक 
िशIाmदने (वन, िच/कjसा 
र पश)ु 

Gा/व9धक तथा सीपमूलक 
िशIा mदने (वन, िच/कjसा 
र पश)ु 

सालबसालl 
   

 /वXाथ_ भना< तथा 
9नरsतरता अ9भव/ृq 
काय<cम 

/वXाथ_ भना< बिृuद गनx  
   

 बालमैJी 
WASH∕?यानेटरl ñयाड 
स/हतको शौचालय 
9नमा<ण  

शौचालय Gयोगमा बिृuद गनx सालबसालl 

   

 िशIण 9सकाइमा सूचना 
G/व9ध, /वîान 
Gयोगशाला र प?ुतकालय 
9नमा<ण काय<cम  

िशIण 9सकाईमा सूचना 
G9ब9ध, 9बîान Gयोगशाला 
र प?ुतकालयको स9ुबधा 
बढाउने 

सालबसालl 

   

 

४.१.७ जोिखम पI तथा अनमुान  



४.२ आधारभतू ?वा?hय 
४.२.१ Gमखु सम?या तथा चनुौती 

गाउँपा9लका नयाँ पनुःसंरचना ग"रएकोले अ?पताल र Gाथ9मक ?वा?hय केsÖको ला9ग यथेû जèगा नहनु,ु 
/वशेषî िच/कjसकहZ उपलkध नहनु,ु दरबsदl अनसुारका ?वा?hयकम_हZको आपू9त< कम हनु ुतथा स`वा 
भइरहन,ु भएको ब9थ<Ä सेsटरमा उपकरणहZको अभाव, भौ9तक संरचनाको कमी, êयाब सेवा नहनु,ु पाठेघर 
ख?ने सम?याको ëयापकता, अपाÄमैJी ?वा?hय सेवा नभएको, /कशोर /कशोरlमैJी ?वा?hय सेवा सÜालन 
नहनु ुतथा महामारl रोकथामको ला9ग आवEयक जनशि}को अभाव लगायतका सम?या /वXमान रहेकाछन ्
। यस गाउँपा9लकामा ४ वटा ब9थ<Ä सेsटर भएता प9न मापदôड अनसुारको भवनहZ नभएका ?टेचरहZ 
रहको तर 9बïकेो $या9तएको अव?थामा रहेकाछन ्भने औष9ध आपू9त< भएता प9न /वतरणमा सम?या रहेकोछ 
। यसका साथै गाउँपा9लकामा /वशेषî दथ ?वा?hयकमीको अभाव रहेकोछ । ?वा?hय सं?थामा पानीको 
आपू9त<को सम?याको कारण सरसफाइमा समेत असर पारेकोछ । 

४.२.२ सWभावना, अवसर र /वXमान अव?था  

डÄेुÅर गाउँपा9लकाले ?वा?hय सेवालाई जनतामाझ परुयाउनका ला9ग हाल ४ वटा ?वा?hय सं?थाबाट 
आधारभतू सेवा Gदान गदt आएकोछ । गाउँपा9लकामा हालसWम ५ वटा ब9थ<Ä सेsटर सÜालनमा रहेकाछन ्
भने ?वा?hय सWबsधी सचेतना फैलाउनका ला9ग ५७ जना म/हला ?वा?hय ?वयंसे/वकाहZ /cयाशील 
रहेकाछन ्। ?वा?hय सं?थाबाट हाल ३० जना ?वा?hयकम_हZले सेवा mदँदै आएकाछन ् र प"रवार 
9नयोजनको साधन Gयोगकता< Gयोग गनx १४.०४ G9तशत रहेकोछ । नेपालको सं/वधान (२०७२) ले 
Gjयेक नाग"रकलाई राõयबाट आधारभतू ?वा?hय सेवा Gाf गनx मौ9लक हकको ëयव?था गरेकोछ । देश 
/वकासमा ?व?थ र उjपादनशील नाग"रकको महjवलाई ù/ûगत गरl यस IेJमा लगानी व/ृq माफ< त 
गणु?त"रय तथा सव<सलुभ ?वा?hय सेवामा समतामूलक पहुँच स9ुनिwत गनु< राõयको दा/यjव हो । यसै 
सsदभ<मा लोक कêयाणकारl राõयको अवधारणा अनZुप ?वा?hय IेJलाई नाफामूलकबाट cमशः सेवामूलक 
IेJमा Zपाsतरण गदt लैजानपुनx आवEयकता देिखsछ । 

४.२.३ आव9धक योजना अनZुप /वषय उपIेJगत उDेEय र रणनी9त 

 क) उDेEय 

नाग"रकलाई गणु?तरlय आधारभतू ?वा?hयसेवा तथा स/ुवधाको उपलkधता र स9ुनिwत भएको हनेु ।  

 ख) रणनी9त 

• आधारभतू ?वा?hय सWबsधी ?थानीय नी9त, काननु, मापदôड तथा सो सWबsधी योजना तजु<मा, 
काया<sवयन, अनगुमन तथा 9नयमन गनx, 



• ?वा?hय सं?थाका भवनहZ प°ी भकूWप G9तरोधी तथा मापदôड अनसुार 9नमा<णका ला9ग ?थानीय 
सरकार आफँ◌ै तथा Gदेश स~सँग समsवय गनx र सरसफाइका ला9ग खानेपानीको ëयव?था गनु<पनx, 

• एचआइ9भ ए¢स, áयाsसर, मगृौला फेल भएकाहZ तथा Gभा/वत प"रवारलाई उपचार तथा आ9थ<क 
सहयोगको नी9त अवलWवन गनx, 

• ?वा?hय सं?थाबाट बाट /वतरण ग"रने औष9धलाई आवEयकता अनसुार 9नय9मत /वतरण गरl 
अनगुमन र 9नयमन गनx,  

• गाउँपा9लका?तरlय १५ सैयाको अ?पतालको ?थापना गनx, 
• गणु?तरlय र सरुिIत Gसू9त सेवा Gदान गनx, 
• पूण<खोप काय<cमलाई 9नरsतरता mदन वा£ खोप िáल9नक भवन 9नमा<ण गनx, 
• एWवलेुsस सेवा सÜालन ëयवि?थत गरl  9नरsतर गनx, 
• नाग"रकको ?वा?hय बीमा स9ुनिwत गदt ?वा?hय उपचारमा पहुँचको /व?तार गनx, 
• म/हला ?वा?hय ?वयंसे/वकाहZको सेवालाई मूêयाüन गरl Gोjसाहन भäामा समय सापेI व/ृq 

गनx, 
• पाठेघर ख?ने कारण बारे जनचेतनामूलक काय<cम सÜालन गरl खसेका म/हलाहZको उपचारको 

ëयव?था गनx, 
• जे7 नाग"रक, वqृ वqृा तथा अपाÄहZको ला9ग ?वा?hय सं?थाहZमा cमशः अपाÄ मैJी वातावरण 

9नमा<ण गनx । 

४.२.४ /वषय IेJगत न9तजा सूचक र ल\य 



सूचक एकाइ 
आ9थ<क वष< 
०७५/७६ 

सWमको अव?था) 

ल\य (आ9थ<क वष<सWमको अव?था) 

०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ 

9बरामी पदा< सव<Gथम ?वा?hय चौक§÷Gाथ9मक ?वा?hय 
केsÖ÷अ?पताल जाने जनसåçया, वा/ष<क Zपमा ?वा?hय 
सं?थाबाट सेवा पाएकाहZको जWमा जनसåçया (दोहो"रएको तथा 
बा/हरबाट आएको) 

सåçया 

15,940 19,940 20,990 22,940 

 २५०० ïाम भsदा कम जsम तौल भएका िशश ु सåçया 14 4 3 3 

?वा?थय सं?थामा Gसतुी गराउने गभ<वती म/हला  G9तशत 96.75 98 99 100 

झाडापखालाको संcमण  दर (G9तहजारमा) G9तशत 10 	5 4 3 

?वासGÅासको संcमण (k$I्) दर (G9तहजारमा) G9तशत 19 15 13 10 

?वा?hय सं?थामा काय<रत ?वा?hयकम_ जना 30 60 75 90 

9भटा9मन ए Gाf गनx बालबा9लका G9तशत 73.97 100 100 100 

सबै खोप 9लएका बालबा9लका G9तशत 72.72 77.72 80.72 84.72 

प"रवार 9नयोजनका साधनको Gयोग दर G9तशत 14.42 16.42 17.92 19.42 

?वा?hय /वमा गनx प"रवार सåçया 0 100 200 300 

?वा?hय सूचना, िशIा र सÜार सचेतना काय<cममा सहभा9ग जना 700 1,200 1,700 2,200 

?वा?hय िश/वर पटक जना 2 5 7 9 

मा9सक Zपमा फलोअपमा आएका /वरामी G9तशत 2 10 12 15 

/cयािशल म/हला ?वा?hय ?वयंसे/वका सåçया 57 60 61 63 

9नजी तथा समदुायमा आधा"रत ?वा?hयकम_ सåçया 30 40 41 43 

आयो9डनय}ु ननुGयोग गनx जनसåçया G9तशत 90 95 97 100 

धवुाँ र/हत चêुहो वा वैकिêपक इsधन Gयोग गनx प"रवार सåçया 69.4 95.7 97 100 



सूचक एकाइ 
आ9थ<क वष< 
०७५/७६ 

सWमको अव?था) 

ल\य (आ9थ<क वष<सWमको अव?था) 

०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ 

आधारभतू स/ुवधा (खानेपानी, शौचालय, व9थ<Ä वडा र पराम•श< 
केsÖ आmद) उपलkध ?वा?hय सं?था 

सåçया 
4 5 6 7	 

मापदôड अनसुारका ?वा?hय चौक§ सåçया 4 6 6 6	 

गाउँपा9लका ?तरlय अ?पताल सåçया 	0 1 1 1	 

ब9थ<Ä सेsटर भवन सåçया 5 6 6 6	 

गाउँघर िáलंक र खोप भवन सåçया 12 12 11 10 

êयाब सेवा सåçया 0 6 6 	6 

४.२.५ खच< तथा ^ोतको 9Jवष_य अनमुान  

खच< तथा ^ोतको 9Jवष_य अनमुान (रकम `. हजारमा) 

आ9थ<क वष< 
बजेट अनमुान 

/वäीय 
ëयव?था 

^ोत अनमुान 

कुल चाल ु पुजँीगत गाउँपा9लका नेपाल सरकार Gदेश सरकार वैदेिशक सहयोग 

२०७८/७९ २५४५० २५२५० २०० - ९०० २४००० ५५० - 

२०७९/८० २६७२३ २६५१३ २१० - ९४५ २५२०० ५७८ - 

२०८०/८१ २८०५९ २७८३८ २२१ - ९९3 २६४६० ६०६ - 

कुल जWमा ८०२३२ ७९६०१ ६३१ - २८३८ ७५६६० १७३४ - 

 

४.२.६ काय<cम/आयोजनाको संिIf /ववरण 



बजेट/ खच< 
उपिशष<क नं. 

काय<cम/आयोजना उदेEय 
काय<cम÷आयो

जनाको अव9ध 
लागत   हजारमा 

आगामी तीन बष<को 
उपलिkध 

कै/फयत 

 गाउँपा9लका?तरlय १५ 
सैयाका अ?पतालको 
?थापना 

    आव9धक योजनामा 
समा/वû काय<cम 

 ?वा?hय सेवा पूवा<धार 
/वकास काय<cम 

    आव9धक योजनामा 
समा/वû काय<cम 

 उपकरण तथा उपचार 
ëयव?थापन काय<cम 

    आव9धक योजनामा 
समा/वû काय<cम 

 ?वा?hय सेवा /व?तार 
Gोjसाहन काय<cम 

    आव9धक योजनामा 
समा/वû काय<cम 

 ?कूल छाJालाई 
?या9नटरl ñयाड खरlद 
तथा /वतरण  

    आव9धक योजनामा 
समा/वû काय<cम 

 पाठेघर (आङ) ख?ने 
म/हलाको ला9ग सहयोग 
काय<cम 

    आव9धक योजनामा 
समा/वû काय<cम 

 ?वा?hय िश/वर सÜालन     आव9धक योजनामा 
समा/वû काय<cम 

 सबै ?वा?hय चौक§मा 
पोषण कन<र 9नमाण 

    आव9धक योजनामा 
समा/वû काय<cम 

 बालपोषण भäा (?याहार 
भäा) काय<cम 
अjयावEयक औष9ध तथा 
उपकरण खरlद 

    आव9धक योजनामा 
समा/वû काय<cम 

 गभ<वती, सjुकेरl, नवजात 
िशश,ु बालबा9लका 
लिIत काय<cम 

    आव9धक योजनामा 
समा/वû काय<cम 



 जनशि} ëयव?थापन 
तथा Iमता /वकास 
काय<cम 

    आव9धक योजनामा 
समा/वû काय<cम 

२२५२९ प"रवार ?वा?hय 
काय<cम 

  ४३००  बा/ष<क काय<cममा 
समा/वû काय<cम 

२२५२९ रा/|य ?वा?hय ता9लम 
काय<cम 

  ३००  बा/ष<क काय<cममा 
समा/वû काय<cम 

२२५२९ रा/|य ?वा?hय िशIा 
सूचना तथा सÜार केsÖ 

  १००  बा/ष<क काय<cममा 
समा/वû काय<cम 

२२५२९ उपचाराjमक सेवा 
काय<cम 

  १६००  बा/ष<क काय<cममा 
समा/वû काय<cम 

२२५२९ न9स<ß तथा सामािजक 
सेवा सरुIा काय<cम 

  १०००  बा/ष<क काय<cममा 
समा/वû काय<cम 

२२५२९ महामारl रोग 9नयsJण 
काय<cम 

  १३६  बा/ष<क काय<cममा 
समा/वû काय<cम 

२२५२९ Iयरोग 9नयsJण 
काय<cम 

  २००  बा/ष<क काय<cममा 
समा/वû काय<cम 

२२५२९ Gाथ9मक ?वा?hय सेवा 
काय<cम 

  १५८००  बा/ष<क काय<cममा 
समा/वû काय<cम 

२२५२९ ?वा?hय ?वयंसे/वकालाई 
Gोjसाहन भäा काय<cम 

  ५५०  बा/ष<क काय<cममा 
समा/वû काय<cम 

२२५२९ कणा<लl Gदेश सरकारको 
सjुकेरl पोषण काय<cम 

  १६४  बा/ष<क काय<cममा 
समा/वû काय<cम 

२२५२९ ?वा?hय शाखा 
ëयव?थापन तथा सÜालन 
र औष9ध ख"रद 

  १२००  बा/ष<क काय<cममा 
समा/वû काय<cम 

२२५२९ ?वा?hय ëयव?थापन 
काय<cम 

  १००  बा/ष<क काय<cममा 
समा/वû काय<cम 



 

४.२.७ जोिखम पI तथा अनमुान  



४.३ खानेपानी तथा सरसफाइ 
४.३.१ Gमखु सम?या तथा चनुौती 

यस गाउँपा9लकाम 9नमा<ण भएका शौचालयहZमा प9न सरसफाइको अभाव हनु ुसम?याको Zपमा रहेकोछ 
। गाउँपा9लकामा रहेका खानेपानीका ìोतहZको महुान दता< काय< नभएका र सÜालनमा भएका खानेपानीमा 
समेत शêुक 9नधा<रण नगरेको र शêुकमा 9नय9मतता नरहेको मçुय सम?याको Zपमा रहेकोछ । महुानको 
संरIणको अभाव हनुकुा साथै जथाभावी सडक 9नमा<णका कारणले गदा< महुान सáुदै जाने सम?या देखा 
परेकोछ । उपभो}ा स9म9त  खलुा mदशाम}ु IेJ घोषणा भएता प9न  अझै खलुा mदशा भे/टन ुमçुय 
सम?याको Zपमा रहेकोछ । 

४.३.२ सWभावना, अवसर र /वXमान अव?था  

डÄेुÅर गाउँपा9लकाको २,१०० घरधरुl पाईपका शqु खानेपानी धारा र ५०० घरधरुlले उपचार ग"रएको 
वा सरुिIत खानेपानी को पहुँचमा रहेकाछन ्भने ४१४ घरधरुl ढुडगेधारा धारा,नाउला कुवा खोला ज?ता 
ठाउँहZको पानी Gयोग ग"ररहेकाछन ्। सरसफाइका ù/ûले २५०० घरधरुlहZले साधारण ñयान स/हतको 
चप_ Gयोग गनx गरेकाछन ् र ४३६ वटा से®टl ©ाüीस/हतको चप_ Gयोग गनx घरधरुl छन ्। यस 
गाउँपा9लकामा परWपरागत Zपमा दाउरा Gयोग गनxको सåçया उêलेखनीय रहेकोछ जसमा ९७.९६ G9तशत 
G9तशत रहेकोछ भने २.०४ G9तशत घरधरुlले माJ एल.पी.èयाँसको Gयोग गनx गरेकाछन ्। म/हलाहZको 
ला9ग धवुाँर/हत èयाँस जडान भएको खôडमा म/हलाहZको काय<बोझ कम हनेु देिखsछ । खानेपानी IेJमा 
यस डÄेुÅर गाउँपा9लकामा /व9भú सरकारl तथा गैरसरकारl स~ सं?थाहZले काम ग"र रहेका भए प9न 
अझै केहl घरधरुl कुवा र नदl खोलाको पानी खान बाuय भएको पाइsछ । सरसफाइ /cयाकलापहZ 
सÜालन ग"रएको खôडमा पूण< सरसफाइमा टेवा पèुने देिखsछ भने महुानको सहl सदपुयोग र संरIण 
भएको खôडमा एक घर एक धाराको अवधारणा अनसुार ?व$छ सफा खानेपानी तथा सरसफाइ Gब™धनमा 
सहयोग पèुने अवसरहZ समेत रहेकाछन ्।  

४.३.३ आव9धक योजना अनZुप /वषय उपIेJगत उDेEय र रणनी9त 

 क) उDेEय 

सWपूण< नाग"रकलाई ?व$छ खानेपानी तथा पूण< सरसफाइ य}ु वातावरणको स9ुनिwतता गराउने । 

 ख) रणनी9त 

• खानेपानी तथा सरसफाइ सWबsधी गु̀ योजना बनाई काय<cम काया<sवयन, अनगुमन तथा 9नयमन 
गनx, 

• उपचार ग"रएको वा सरुिIत खानेपानी को पहुँचमा बढाउना Gदेश र स~ सरकारसँग समsवय 
गनु<का साथै यसका ला9ग थप सरकारl तथा गै´ सरकारl 9नकायहZसँग समsवय गनx,  



• सबै खानेपानीका योजनाहZको महुान दता< तथा नवीकरण गनx G/cयाको ëयव?था गनx, 
• गाउँपा9लकाqारा खानेपानी मम<त संभार काय</व9ध तयार गरl Gjयेक योजनामा लाग ुगनx, 
• महुान संरIण /cयाकलाप ज?तै (वIृारोपण, पनु<भरण पोखरl, तारवार) सÜालन गनx, 
• सडक 9नमाण< गदा< महुान भsदा टाढाबाट बनाउने, 
• मम<त संभार कोष व/ृqको ला9ग नी9त तयार ग"र 9नय9मत धारा शêुकको ëयव?था गनx, 
• पवु< सरसफाइ माग<दश<नको सचुकहZका /cयाकलापहZलाई अ9भयानको Zपमा सÜालन ग"र 

घोषणा गनx, 
• Gjयेक /वXालयहZमा खानेपानी सरसफाइ तथा ?व$छता स9म9त गठन ग"र /cयाकलाप सÜालन 

गनx, 
• पानीको गणु?तर मापनको ला9ग êयाव ?थापना गरl Gjयेक खानेपानीका महुानहZको गणु?तर जाँच 

गनx ëयव?था 9मलाउने, 
• साव<ज9नक ?थलहZमा साव<ज9नकशौचालय9नमा<ण गनx,  
• खानेपानीतथा सरसफाइ काय<cमलाई जनचेतनाअ9भव/ृq गन< काय<cमलाई टेवा प¥ुयाउने, 
• Gjयेक खानेपानी योजना हZमा पानी सरुIा योजना तयार गरl लाग ुगनx, 
• Gjयेक घर प"रवारमा (ñयानभएको) शौचालय 9नमा<ण गन< सहयोग प¥ुयाउने, 
• फोहोर वग_करण गरl /वसज<न गन< काय<cमलाई अगाडी बढाउने । 

४.३.४ न9तजा सूचक र ल\य 



सूचक एकाइ 
आ9थ<क वष< 
०७५/७६ 

सWमको अव?था) 

ल\य (आ9थ<क वष<सWमको अव?था) 

०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ 

9नजी धारा उपलkध घर प"रवार सåçया 30 100 150 200 

पाइप लाइनबाट /वत"रत पानी Gयोग गनx घरधरुl सåçया 2,500 3,000 3,044 3,044 

सरुिIत खानेपानी स/ुवधा Gाf घरधरुl(/फêटरअsय /व9धबाट) सåçया 500 1,200 1500 1,900 

?व$छ (ñयान भएको) शौचालय भएका घरधरुl G9तशत 97.30 98 99 100 

साव<ज9नक शौचालय सåçया 2 4 5 7 

जोिखमय}ु अव?थामा साबनु पानीले हात धनेु घरधरुl G9तशत 50 75 85 100 

फोहोर वग_करण गरl /वसज<न गनx प"रवार सåçया 0 220 270 320 

स/cय खानेपानी र सरसफाइ उपभो}ा स9म9त सåçया 24 32 34 36 

?यानीटरl ñयाड Gयोग गनx म/हला सåçया सåçया 700 1,400 1,700 2,100 

घर9भJको धवुाँ◌ँर/हत घरधरुl सåçया G9तशत 69.4 95.7 97.5 100 

Gाचीन ढुÄेधारा तथा नाउलाको Gयोग गनx  घरधरुl 414 114 74 14 

तीन तारे /वXालय सåçया (WASH, DRR, ENVIRONMENT) सåçया 0 6 9 12 

पानी सरुIा योजना लाग ुभएका उ.स. सåçया 12 24 27 30 

महुान दता< तथा न/वकरण गरेको उ.स. सåçया 12 19 22 26 

फोहोर पानी ëयव?थापन गनx घरधरुl सåçया 10 20 25 30 

 

४.३.५ खच< तथा ^ोतको 9Jवष_य अनमुान  

खच< तथा ^ोतको 9Jवष_य अनमुान (रकम `. हजारमा) 



आ9थ<क वष< 
बजेट अनमुान 

/वäीय 
ëयव?था 

^ोत अनमुान 
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४.३.६ काय<cम÷आयोजनाको संिIf /ववरण 



बजेट उपशीष<क 
नं. 

काय<cम/आयोजना उDेEय 
काय<cम/ 
आयोजनाको 

अव9ध 

लागत   
हजारमा 

आगामी तीन वष<को 
उपलिkध 

कै/फयत 

 खानेपानीको गु̀ योजना 
बनाई काय<cम 
काया<sवयन, अनगुमन 
तथा 9नयमन 

खानेपानीको 
गु̀  योजना 
बनाउने  र सो 
को 
काया<sवयन 
एबं अनगुमन 
गनx 

सालबसालl   आव9धक योजनामा 
समा/वû काय<cम 

 “एक घर, एक धारा” 
काय<cम सÜालन  

हरेक घरमा 
खानेपानीको 
पहुंच   
पयुा<उने 

सालबसालl   आव9धक योजनामा 
समा/वû काय<cम 

 धुँवा र/हत चêुहो 
Gव™धन काय<cम  

धवुां र/हत 
चêूहोको 
Gयोग बढाउने 

सालबसालl   आव9धक योजनामा 
समा/वû काय<cम 

 महुान संरIण काय<cम   खानेपानीको 
महुान संरIण 
गनx 

सालबसालl   आव9धक योजनामा 
समा/वû काय<cम 

 शौचालय 9नमा<ण 
काय<cम (ñयान सेट 
नभएका सबै घरमा) 

हरेक घरमा 
शौचालय 
स9ुबधा 
बढाउने 

सालबसालl   आव9धक योजनामा 
समा/वû काय<cम 

 सरसफाइ सWबsधी 
जनचेतनामूलक 
काय<cम  

सरसफाई 
संबsधी 
जनचेतना 
बढाउने 

सालबसालl   आव9धक योजनामा 
समा/वû काय<cम 

३११५५ रकचना खानेपानी 
िनमा,ण 

खानेपानीको 
पहुंचमा बिृuद 
गनx 

 १४५००  बा/ष<क काय<cममा 
समा/वû काय<cम 



बजेट उपशीष<क 
नं. 

काय<cम/आयोजना उDेEय 
काय<cम/ 
आयोजनाको 

अव9ध 

लागत   
हजारमा 

आगामी तीन वष<को 
उपलिkध 

कै/फयत 

३११५५ लोहोदे बाला ढला 
िल4ट खानेपानी, 
िसँचाइ 

खानेपानीको 
पहुंच तथा 
9संचाई 
स9ुबधामा 
9ब?तार गनx 

 १५००  बा/ष<क काय<cममा 
समा/वû काय<cम 

३११५६ गापा. भरका 
खानेपानी/िसँचाइ 
िनमा,ण तथा मरमत 

खानेपानीको 
पहुंच तथा 
9संचाई 
स9ुबधामा 
9ब?तार गनx 

सालबसालl ५९४०  बा/ष<क काय<cममा 
समा/वû काय<cम 

 

४.३.७ जोिखम पI तथा अनमुान 

  



४.४ लिIत वग< तथा सामािजक समावेशीकरण 
४.४.१ Gमखु सम?या तथा चनुौती 

समदुाय ?तरमा आ®नो हक अ9धकारG9त चेतनाको पया<f अभाव हनु,ु िशIामा कमी, सWप9तको अ9धकारमा 
कमी, `ढlवादl समाजका कारण घरेल ु/हंसा, पा"रवा"रक 9नण<यमा म/हलाहZको भ9ूमका गौण हनु ुज?ता 
सम?या एका9तर रहेको देिखsछ भने अका<◌े9तर यस गाउँपा9लकामा अ/हलेसWम प9न बाल/ववाह, बह/ुववाह, 
छाउपडी, म/हला /हंसा, जा9तय छुवाछुत लगायतका सामािजक गलत अ¨यासहZ कायमै रहेकाछन ्। 
आ9थ<क उú9तमा लिIत वग< पछा9ड पा"रएको देखीने ज?ता सम?याहZ मçुय चनुौतीको Zपमा रहेकाछन ्
। ?व?थ जनसåçया तथा दI जनशि}को अभाव  हनुकुा साथै आवEयकता अनसुारको सीप तथा Iमता 
/वकासको अभाव लिIत वग<को  आरIण र /वकासका ला9ग Gभावकारl Zपमा काय<हZ भई नसकेको र 
अझै उनीहZका सवाल तथा सम?याहZले Gयाf माJामा ?थान पाउन नसáन ुयहाँको मूल सम?या रहेकोछ 
।  

४.४.२ सWभावना, अवसर र /वXमान अव?था  

लै/Äक समानता तथा समावेशीकरणको माuयमबाट जनसåçया र /वकासमा मूल Gवाहlकरण गनx नी9त 9लँदै 
/वXमान काननु तथा सं?थागत ëयव?था सधुार गनx १५ औ≠ योजनाको रणनी9तमा उêलेख भए बमोिजम 
लिIत समदुायको /वकास र व/ृqका ला9ग /व9भú सीपमूलक ता9लमहZ सÜालन ग"रएकाछन ् भने 
गाउँपा9लकामा sया/यक स9म9तको /cयाशीलता र बाल सíाल, द9लत सíाल र म/हला सíालहZ आ®नो 
अ9धकार Gा9fको ला9ग स/cय Zपमा ला9ग परेकाछन ्। यस गाउँपा9लकामा ३९ वटा सíाल समूह 
रहेकाछन ्। जस अsतरगत म/हला, द9लत, बालबा9लका, अपाÄ, जनजा9त सíाल रहेकाछन ्। लिIत 
वग<हZका ला9ग सकाराjमक काय<हZ हुँदै आइरहेकाछन ्भने हरेक समूह तथा स9म9तहZमा लिIत वग<को 
आ9थ<क, सामािजक, राजनै9तक, साँ?कृ9तक आmद तहमा सहभा9गता बÆदो देिखsछ । लिIत वग<को आ9थ<क 
सामािजक Zपाsतरण तथा /वकासका ला9ग काय<cम तजु<मा गरl काया<sवयन गरेको खôडमा पछा9ड 
पा"रएको वग< समदुायलाई राõयको मूलधारमा êयाउने मçुय अवसरको Zपमा रहेकोछ साथै गाउँपा9लकाले 
लै/Äक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण नी9तहZ 9नमाण< गरl काय<sवयन गन< लागेकोछ । ४.४.३ 
आव9धक योजना अनZुप /वषय उपIेJगत उDेEय र रणनी9त 

 क) उDेEय 

सामािजक sयायको माuयमबाट समाजमा लिIत समदुायको Iमता अ9भव/ृq  गदt स¨य समाजको 9सज<ना 
गनx ।  

 ख) रणनी9त 

• सामािजक सरुIा र ग"रबी 9नवारण सWबsधी ?थानीय नी9त, काननु, मापदôड र 9नयमन गनx तथा 
लिIत समूह सWबsधी ?थानीय योजना, काय<cम, ^ोत प"रचालन र ëयव?थापन गनx, 



• लिIत वग<को छनौट तथा लिIत वग<qारा गmठत /व9भú समूह सíालहZको Iमता /वकास 
सWबsधी काय<cम बनाई काया<sवयनको ëयव?था गनx,  

• लिIत समदुायलाई ता9लम पwात ्ëयवसाय सÜालनका ला9ग उjG"ेरत गनx,  
• लिIत वग<को रोजगारl 9सज<नाका ला9ग लोकसेवा आयोग तयारl कIा सÜालन गनx,  
• लिIत वग<को आ9थ<क, सामािजक Zपाsतरणका ला9ग ?थानीय नी9त काननुहZको 9नमा<ण गरl 

काया<sवयन गनx,  
• लै/Äक उäरदायी बजेट र लिIत वग<को छुØै बजेट /व9नयोजन गरl काय<cम सÜालन गनx,  
• आधारभतू तहमा लिIत समूहको भना< दर १०० G9तशत प¥ुयाउने,  
• सामािजक सश}ीकरणको माuयमबाट समqृ र समतामूलक समाज 9नमा<णका ला9ग /व9भú 

काय<cमहZ सÜालन गनx,  
• जे7 नाग"रकहZ सWमानपूव<क जीवनयापन गन<का ला9ग उपय}ु काय<cमहZ सÜालन गनx, 
• म/हलाहZको आङ झनx सम?या समाधानको ला9ग Gjयेक वडामा सÜा9लत ?वा?hय चौक§मा नै 

उपचारको ëयव?था गनx, 
• /वXालय बा/हर भएका बालबा9लकाहZलाई पनुः /वXालय भना< गनx, 
• सबै /वXालयहZमा छाJामैJी शौचालयको ëयव?था गनx, 
• म/हलाहZलाई आ9थ<क Zपमा सवल बनाउने, 
• घरëयवहारमा म/हलाको भ9ूमका व/ृq गनx, 
• म/हला सरुIा तथा म/हला गनुासो सनुवाइको ला9ग म/हला Gहरlको ëयव?था गनx, 
• अपाÄतामैJी साव<ज9नक पूवा<धार 9नमा<ण गनx, 
• साव<ज9नक सेवामा पहुँचका ला9ग अपाÄता भएका ëयि}हZलाई प"रचयपJ /वतरण गनx, 
• ग"रबीको रेखाम9ुन रहेका द9लत अêपसåçयक जनजा9तहZको जीवन?तर उका?ने, 
• लिIत वग<हZलाई साव<ज9नक 9नकायको 9नणा<यक तहमा प•ु याउने ।  

४.४.४ न9तजा सूचक र ल\य 



सूचक एकाइ 
आ9थ<क वष< 
०७५/७६ 

सWमको अव?था) 

ल\य (सWमको अव?था) 

आ9थ<क वष< 
०७८/७९ 

आ9थ<क वष< 
०७९/८० 

आ9थ<क वष< 
०८०/८१ 

प"रव9त<त ?थानीय संरचना तथा काननु अनसुार समावेशी (म/हला, 
बालबा9लका, अपाÄता भएका ëयि} र अsय /पछ9डएको वग<) 
स9म9त, संयsJ तथा सíाल 

सåçया 
39 51 61 71 

लै/Äक /हंसा र छुवाछुत सWबsधी घटना (वा/ष<क) सåçया 19 10 8 5 

ता9लम Gाf अपाÄता भएका ëयि} सåçया 35 	45 60 75 

ëयवसा/यक 9सपमूलक ता9लम Gाf म/हला सåçया 30 200 250 300 

लिIत वग<बाट उजरुl गनुासो (वा/ष<क) सåçया 15 8 7 6 

सामािजक सरुIाबाट लाभािsवत लिIत वग< सåçया 1,890 	2,000 2,050 2,100	 

घर ëयवहार तथा कारोबार सWबsधी 9नण<यमा म/हला  
 

310 610 910 1,200 

सहभागी हनेु प"रवार सåçया 230 250 360 470 

सीपमूलक ता9लम Gाf द9लत र जनजा9त  सåçया 10 50 75 100 

मोबाइल फ9न<चर, ∞ाइबरl ता9लम सåçया 0 100 125 150 

लोकसेवा आयोग तयारl कIा 9लएका द9लत अपाÄ सåçया 300 500 625 750 

४.४.५ खच< तथा ^ोतको 9Jवष_य अनमुान  

खच< तथा ^ोतको 9Jवष_य अनमुान (रकम `. हजारमा) 



आ9थ<क वष< 
बजेट अनमुान 

/वäीय 
ëयव?था 

^ोत अनमुान 

कुल चाल ु पुजँीगत गाउँपा9लका नेपाल सरकार Gदेश सरकार वैदेिशक सहयोग 

२०७८/७९ ३५६६ ३५६६     -     - ३४६६ १००     -     - 

२०७९/८० ३७४४ ३७४४     -     - ३६४० १०५     -     - 

२०८०/८१ ३९३१ ३९३१     -     - ३८२४ १०६     -     - 

कुल जWमा ११२४१ ११२४१     -     - १०९३०   ३११     -     - 

४.४.६ काय<cम÷आयोजनाको संिIf /ववरण 



बजेट 
उपशीष<क नं. 

काय<cम/आयोजना उDेEय 
काय<cम/ 
आयोजनाको 

अव9ध 

लागत   
हजारमा 

आगामी तीन 
वष<को उपलिkध 

कै/फयत 

२२५२९ ëयवसा/यक सीपमूलक 
ता9लम तथा Iमता 
अ9भव/ृq काय<cम  

ëयवसा/यक 
9सपमूलक ता9लम 
Gाf म/हला तयार 
गनx 

सालबसालl १५०   

२२५२९ लिIत वग<हZको 
आ9थ<क तथा सामािजक 
Zपाsतरण काय<cम 

लिIत वग<हZको 
आ9थ<क तथा 
सामािजक अब?थामा 
सधुार गनx 

सालबसालl १००   

 लिIत वग<हZका ला9ग 
सामदुा/यक भवन 
9नमाण<  

    आव9धक योजनामा समा/वû  
काय<cम 

२२५२९ म/हला लिIत नेतjृव 
/वकास तथा Iमता 
अ9भव/ृq कायcम 

 सालबसालl ३१६   

 एकल म/हला आय 
आज<न Gव™धन 
काय<cम 

    आव9धक योजनामा समा/वû  
काय<cम 

 जनG9त9न9ध म/हलालाई 
?थानीय सरकार 
सÜालन एवम ् नेतjृव 
/वकास तालlम 

    आव9धक योजनामा समा/वû  
काय<cम 

 जे7 नाग"रकहZलाई 
9नःशêुक औष9ध 
उपचार ëयव?था गनx 
(?वा?hय) 

    आव9धक योजनामा समा/वû  
काय<cम 



बजेट 
उपशीष<क नं. 

काय<cम/आयोजना उDेEय 
काय<cम/ 
आयोजनाको 

अव9ध 

लागत   
हजारमा 

आगामी तीन 
वष<को उपलिkध 

कै/फयत 

२२५२९ द9लत समदुायको 
परWपरागत सीपको 
संरIण  
आध9ुन/ककरण  तथा 
ëयवसायीकरण 
काय<cम   

 द9लत समदुायको 
Iमता अ9भबिृuद गनx  

सालबसालl १००   

२२५२९ लिIत वग<को आ9थ<क, 
सामािजक 
Zपाsतरणका ला9ग 
?थानीय नी9त 
काननुहZको 9नमा<ण 
गरl काया<sवयन गनx 

लिIत वग<को 
आ9थ<क, सामािजक 
Zपाsतरण 
काय<cमलाई 
ëयवि?थत गनx 

सालबसालl   आव9धक योजनामा समा/वû  
काय<cम 

२२५२९ गभ<वतीसँग उपाuयI 
भेटघाट काय<cम 

गभ<वती म/हलाको 
पोषण तथा ?वा?hय 
अव?थामा सधुार गनx 

सालबसालl ५००   

२२५२९ /वपú लिIत काय<cम /वपúह`को प/हचान 
गरl उनीह`को 
अव?थामा सधुार गनx 
काय<cम सÜालन 
गनx 

सालबसालl २४००   

४.४.७ जोिखम पI तथा अनमुान 

  

  



४.५ यवुा तथा खेलकुद 
४.५.१ Gमखु सम?या तथा चनुौती 

यस गाउँपा9लकामा ëयवसा/यक एवम ् Gा/व9धक िशIाको कमी हनु,ु उXमिशलता एवम ् ?वरोजगारको 
संदभ<मा यवुाशि} आक/ष<त नहनु ु मूçय सम?याको Zपमा रहेको देिखsछ । यसैगरl खेलकुद सWबsधी 
संरचना एवम ् पूवा<धारको अभाव, खेलाडीहZलाई GिशIणको अभाव एवम ् खेल G9तयो9गताहZ सÜालन 
नहनुजु?ता सम?या यस IेJमा /वXमान रहेको देिखsछ । खेलाडीहZलाई दI बनाउनका ला9ग GिशIक 
र GिशIण केsÖको अभाव देिखsछ भने यवुा जनशि} लाग ुपदाथ< द±ुयसनीमा फसेकाछन ्भने उव<र यवुा 
शि} /वदेशमा स?तामो ìम /वचेर /वदेशी भ9ुम 9संिचत ग"ररहेकाछन ्। 

४.५.२ सWभावना, अवसर र /वXमान अव?था  

रा/|य /वकासमा यवुा सहभा9गता व/ृq गदt राजनी9तक, आ9थ<क, सामािजक र राजनी9तक अ9धकारहZको 
पूण< उपयोग गनx वातावरण तयार गरl यवुाको सवा<Äीण< /वकासका ला9ग /वकास अनशुासन र ग9तिशलताको 
नारालाई आjमसाथ गन< उjG"ेरत गराई देशलाई रा/|य अsतररा/|य ?तरमा िचनाउनका ला9ग यवुाहZको 
शसि}करण, यवुा उXमिशलता, ?वा?hय ,िशIा ?वा?hय रोजगारl लगायतका /वशेष अवसर Gदान गनx 
संवैधा9नक ëयव?था रहेकोछ । डÄेुÅर  गाउँपा9लकामा खेलकुद सWबिsधका /cयाकलापहZमा यवुाहZको 
आक< षण बÆदो cममा रहेकोछ जसले गदा< यस गाउपा9लका बाट ५ जना रा/|य ?तरका खेलाडीहZ 
उjपादन भएकाछन ्भने १वटा खेल मैदान रहेको छ । आय आज<नका ला9ग यस IेJका १.४९G9तशत 
यवुाहZ बैदेिशक रोजगारlमा रहेकाछन ्जसबाट रे9म©ाsस Gाf भएकोछ । यवुा जनशि}लाई ?वदेशमै 
रोजगारl 9सज<ना गन< सकेको खôडमा यो गाउँपा9लकाको समï /वकासमा सहयोग भई समqृ गाउँपा9लका 
बúे अवसर समेत रहेकोछ । यस गा.पा. मा १०१ जना यवुाहZ यवुा उXमीको Zपमा ëयवसाय सÜालन 
ग"ररहेकाछन ्। यहाँ यवुाहZलाई संगmठत ग"र ११ यवुा áलवहZ समेत गठन गरेकाछन ्भने उनीहZको 
सं?थागत /वकास गरl उjपालनिशल जनशि} उjपादन गन< अवसरको Zपमा रहेकोछ ।   

४.५.३ आव9धक योजना अनZुप /वषय उपIेJगत उDेEय र रणनी9त 

 क) उDेEय 

यवुाहZको ìम, 9सप र 9सज<नाको प/हचान र Gव™धन गरl खेलकुदको /वकास गनx, 

 ख) रणनी9त 

• गाउँपा9लका ?त"रय खेलकुद स9म9त गठन गनx,  
• यवुाहZलाई रोजगारमूलक ता9लमहZको सÜालनगरl ?वरोजगारको 9सज<ना गनx,   
• यवुाहZलाई ?वरोजगार काय<cम ìृजना गरl कुलतहZबाट बचाउन यवुा लिIत काय<cम सÜालन 

गनx,  



• /वXालयहZमा खेलकुद मैदानको ëयव?था गरl खेलकुदलाई Gब™धन गन< खेललाई 9नरsतरता mदने,  
• कवड< हल 9नमा<ण गरl खेलकुद /वकास गनx, 
• यवुा सूचना केsÖ ?थापना गनx । 

४.५.४ न9तजा सूचक र ल\य 

सूचक 
 

एकाइ 
 

आ9थ<क वष< 
०७५/७६ 

सWमको अव?था) 

 ल\य (सWमको अव?था) 

आ9थ<क वष< 
०७८/७९ 

आ9थ<क वष< 
०७९/८० 

आ9थ<क वष< 
०८०/८१ 

वैदेिशक रोजगारlमा गएका यवुा G9तशत 1.49 1 0.75 0.5 

यवुाáलब, सíाल तथा सं?था सåçया 11 18 20 22 

यवुा संलèन ?थानीय संरचना वा संयsJ सåçया 2 4 5 6 

उXम, ëयवसाय र ?वरोजगारlमा संलèन यवुा सåçया 100 150 225 300 

कवड<हल तथा खेलकुद मैदान सåçया 0 1 1 2 

गाउँपा9लकामा सÜा9लत खेलकुद G9तयो9गता सåçया 1 6 6 7 

रा/|य अsतरा/|य खेलाडी सåçया सåçया 5 10 12 15 

Gदेश तथा रा/|य खेलाडी सåçया सåçया 10 15 17 20 

GिशIण केsÖ सåçया 0 1 1 1 

रोजगार ब≤क सåçया 0 1 1 1 

यवुा लिIत काय<cम सåçया 3 25 31 38 

पा9लका ?तरlय खेलकुद मैदान सåçया 1 1 1 1 

४.५.५ खच< तथा ^ोतको 9Jवष_य अनमुान  

खच< तथा ^ोतको 9Jवष_य अनमुान (रकम `. हजारमा) 



आ9थ<क वष< 
बजेट अनमुान 

/वäीय 
ëयव?था 

^ोत अनमुान 

कुल चाल ु पुजँीगत गाउँपा9लका नेपाल सरकार Gदेश सरकार वैदेिशक सहयोग 

२०७८/७९ ८२५ ६०० २२५ - ७२५ १०० - - 

२०७९/८० ८६६ ६३० २३७ - ७६१ १०५ - - 

२०८०/८१ ९०९ ६६१ २४८ - ८०४ ११५ - - 

कुल जWमा २६०० १८९१  ७१० - २२८० ३२० - - 

 

४.५.६ काय<cम÷आयोजनाको संिIf /ववरण 

बजेट उपशीष<क 
नं. 

काय<cम/आयोजना उDेEय 
काय<cम/ 
आयोजनाको 

अव9ध 

लागत 
हजारमा 

आगामी तीन वष<को 
उपलिkध 

कै/फयत 

 कवड< हल 9नमा<ण १ 
वटा 

  -   

३११५९ सं?थागत /वकास तथा 
खेलकुद पूवा<धार 
काय<cम  

 सालबसालl २५०   

 यवुा ?वरोजगार तथा 
Iमता /वकास 
काय<cम 

  -   

२२५२२ खेलकुद G9तयो9गता 
सÜालन  

 सालबसालl ५७५   

 खेलकुद पूवा<धार 
9नमा<ण (६ वडामा 
खेलमैदान) 

  -   

४.५.७ जोिखम पI तथा अनमुान 

  



४.६ भाषा, सा/हjय, कला र सं?कृ9त  
४.६.१ Gमखु सम?या तथा चनुौती 

यस डÄेुÅर गाँउपा9लकामा रहेका जातजा9तको प/हचान सüटमा पनु<, /व9भú सं?कार, भाषा, सं?कृ9त तथा 
कलाको प/हचान प9न सüटमा पनु< एवम ्भाषा जगेना< एवम ्संव™धनको Gयासमा sयूनता हनु,ु केहl भाषा 
लोप हनेु ि?थ9तमा पèुन ुतथा पिwमी सं?कृ9तले बÆदो नकराjमक असर पनु< चनुौतीका Zपमा देिखsछन ्। 
ऐ9तहा9सक, परुातािjवक, धा9म<क महjवका सWपदा, मिsदरको संरIण गन< नस/कएको तथा चाड<पव<हZको 
अ9भलेख एवम ्संरIण गन< नस/कएको ज?ता सम?याहZ Gमखु सम?याको Zपमा रहेको देिखsछन ्। 

४.६.२ सWभावना, अवसर र /वXमान अव?था  

डÄेुÅर गाउँपा9लकाको भाषा कला सा/हjय र सं?कृ9तको संरIण र Gव™धन गन< र आफनो समदुाय र 
सं?कृ9तको प/हचान ला9ग यस गाउँपा9लकामा /व9भú जातजा9तहZको बसोवास रहेकोछ । यस 
गाउँपा9लकामा मçुयतया ¥ाµण, IेJी, ठकुरl, जनजा9त द9लत जा9तको बसोवास रहेको IेJ हो । यस 
IेJमा लहरे पैचेरl, रतेउलl, पsचेबाजा, मा`नी नाच र देउडा नाच आmद Gच9लत रहेकाछन ्भने 9ब9भúा 
मठ मिsदर रहेका यस गाउँपा9लकामा मगर भाषा र नेपालl भाषा बो9लने गद<छन ्। कला भाषा तथा 
सा/हjयको संरIण र संव™धनका ला9ग रा/|य ^ûा ३ जना रहेकाछन ्भने ëयवसा/यक Zपमा लागेका 
^ûाहZ भने २ जना रहेकाछन ्। कला भाषा सा/हjयको संरIण तथ Gव™धनले यस IेJको प/हचान र 
सWपदाको संरIणले पय<टकहZ 9भ9Jन गई यहाँको आय आज<नमा व/ृq हनेु अवसर रहेकोछ ।    

४.६.३ आव9धक योजना अनZुप /वषय उपIेJगत उDेEय र रणनी9त 

 क) उDेEय 

कला, भाषा, सा/हjय तथा सं?कृ9तको संरIण, सWव™धन र /वकासमा जोड mदने । 

 ख) रणनी9त 

• /वभेदर/हत समाज 9नमा<णको ला9ग /व9भú जनचेतनामूलक काय<cम सÜालन गनx,  
• भाषा, सं?कृ9त र ल9लत कलाको संरIण र /वकास सWबsधी ?थानीय ?तरको नी9त, काननु, 

मापदôड, योजना, काया<sवयन, अनगुमन तथा 9नयमन गनx, 
• ëयवि?थत होम ?टेको ëयव?था गरl ?थानीय कला भाषा सा/हjयको माuयमबाट आ9थ<क उपाज<न 

गनx,  
• Gच9लत काननु /व`qका कुरl9त तथा कुसं?कार /व`q सामािजक प"रचालन गदt सं?कृ9तको संरIण 

गनx, 
• /व9भú सं?कृ9तसँग सWबिsधत पोशाहZको ëयव?था गनx,  



• पsचेबाजा र देउडा सं?कृ9तको संरIण र संब™धनका ला9ग /व9भú सा?कृ9तक काय<cमहZको 
आयोजना गनx,  

४.६.४ /वषय IेJगत न9तजा सूचक र ल\य 

सूचक 
 

एकाइ 
 

आ9थ<क वष< 
०७५/७६ 

सWमको अव?था 

ल\य (आ9थ<क वष<सWमको अव?था) 

०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ 

कला, सं?कृ9त, भाषा र सा/हjयमा िजêला,  Gदेश 
र रा|को G9त9न9धjव गनx ^ûा 

सåçया 3 4 5 6 

संरिIत कला, सं?कृ9त र सWपदाका Gकार सåçया 8 10 11 12 

कला, भाषा र सा/हjयलाई पेशाको Zपमा 
अवलWबन गनx ëयि} 

सåçया 2 10 10 10 

?थानीय सं?कृ9त, कला, सWपदा र सा/हjय 
सWबsधी अuययन तथा अनसुsधान(सा?कृ9तक 
संïालय) 

सåçया 0 0 1 1 

?थानीय कला, सं?कृ9त, सWपदा, भाषा सा/हjयमा 
आधा"रत Gकाशन 

सåçया 0 1 1 1 

?थानीय कला सं?कृ9त जगनृा< गन< भवन 9नमाण< 
गन< 

सåçया 0 1 1 1 

?थानीय सं?कृ9तको प/हचान गनx ëयिäलाई 
ता9लम 

वटा 0 10 12 15 

?थानीय पय<टनलाई Gव<qन गनx होम?टे सÜालन वटा 0 1 1 1 

ìोतःआव9धक गाउँ /वकास योजना काय<शाला डÄेुÅर २०७६ 

४.६.५ खच< तथा ^ोतको 9Jवष_य अनमुान  

खच< तथा ^ोतको 9Jवष_य अनमुान (रकम `. हजारमा) 



आ9थ<क वष< 
बजेट अनमुान 

/वäीय 
ëयव?था 

^ोत अनमुान 

कुल चाल ु पुजँीगत गाउँपा9लका नेपाल सरकार Gदेश सरकार वैदेिशक सहयोग 

२०७८/७९ १९५५ ५०५ १४५० - ९५५ १००० - - 

२०७९/८० २०५२ ५३० १५२२ - १००२ १०५० - - 

२०८०/८१ २१५४ ५५६ १५९८ - १०५२  ११०१ - - 

कुल जWमा ६१६१ १५९१ ४५७० - ३००९ ३१५१ - - 

४.६.६ काय<cम÷आयोजनाको संिIf /ववरण 



बजेट उपशीष<क 
नं. 

काय<cम/आयोजना उDेEय 
काय<cम/ 
आयोजनाको 

अव9ध 

लागत 
(`.हजारमा) 

आगामी तीन 
वष<को उपलिkध 

कै/फयत 

२२५५९ सां?कृ9तक तथा 
परुातािjवक 
पूवा<धारको संरIण 
तथा Gव™धन 
काय<cम  

सां?कृ9तक तथा 
परुातािjवक 
पूवा<धारको संरIण 
गनx । 

सालबसालl ३००   

२२५५९ साँ?कृ9तक तथा 
सा/हिjयक IेJ 
/वकास Gव™धन 
काय<cम 

साँ◌ं?कृ9तक तथा 
सा/हिjयक IेJ 
/वकास गनx 

सालबसालl ३००   

३१११३ Gमखु धा9म<क 
?थलहZको Gव™धन  
साँ?कृ9तक काय<cम 
सÜालन 

Gमखु धा9म<क 
?थलहZको Gव™धन  
गनx । 

सालबसालl १३५५   

 कला केsÖ भवन 
9नमा<ण (१ वटा 

     

 प≤यसे` नाच, मयरु 
नाच, गरा< नाच, ठाडी 
भाका, देउडा, मा`नी, 
9सगा` नाच, 
çयालlनाच, असारे 
9गतको संरIण र 
Gचार  

     

 सां?कृ9तक तथा 
परुातािjवक 
पूवा<धारको संरIण 
तथा Gव™धन 
काय<cम  

     

४.६.७ जोिखम पI तथा अनमुान 
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प"र$छेद ५ : पूवा,धार .वकास 5े6 
 

(क) पूवा,धार .वकासको प9ृभ;ूम 

डqेुrर गाउँपा;लकाको समs सामािजक, आ;थ,क .वकास र सेवा स.ुवधा Mवाहका ला;ग भौ;तक पूवा,धार 
.वकासको भ;ूमका अsणी एवम ्महtवपूण, हuुछ । डqेुrर गाउँपा;लको समs .वकासलाई सकाराtमक 
xदशातफ,  अिघ बढाउन पूवा,धार .वकास 5े6मा मूलतः सडक, पलु ;नमा,ण, पर`परागत गोरेटो बाटो, प|ी 
तथा झोलqेु पलु, आवास, भवन तथा वAती .वकास, .वaतु ्तथा वैकिnपक ऊजा, र सूचनासpार र M.व;ध 
जAता .वषयहZ पद,छन ्। गाउँपा;लकाको सामािज कआ;थ,क अवAथा र सेवा Mवाहमा समेत टेवा प¥ुयाउने 
यस 5े6को स`भावना र अवसर, समAया तथा चनुौती र चाnन ुपन~ कदम स.हत संि5j .व�षेण देहायअनसुार 
ग"रएकोछ । 

(ख) पूवा,धार .वकासको वत,मान अवAथा 

डqेुrर गाउँपा;लका ;भ6 ज`मा ४० .क;म सडकमा बाÅै म.हना सवारÇ साधन चnन सÉने अवAथा रहेकोछ 
। यस डqेुrर गाउँपा;लकाको केuÑस`मको सडक स.ुवधाको Ö.Üले सगुम मा;नuछ ।  यो गाउँपा;लका 
अuतरगत २३८ .क.मी. क$ची सडक रहेकोछ । करÇव ८ .क.मी. प|ी सडक  सखु~त दैलेख राजमाग, 
डqेुrरदेिख चMुास`म जो;डएकोछ । यस गाउँपा;लकाको रा.áय Mसारण लाईन २०९४ घरधरुÇमा बâीको 
पहुँच पगेुकोछ । िजnला सदरमकुामदेिख क"रव २४ .क.मी. दि5ण पन~ डqेुrर गाउँपा;लका कृ.ष, Aलेट 
ढुqा, लघ ु जल.वaतु ् र बन स`पदाका .हसाबले अtयuत स`भावना बोकेको गाउँपा;लका हो । यस 
गाउँपा;लकामा  सोलार स.ुवधा जडान भएका ९७.०४ M;तशत घरधरुÇहZ रहेको देिखएकोछ ।  

(ग) पूवा,धार .वकासको उEेFय र उEेFय सूचक 

xदगो पूवा,धार .वकास ;नमा,ण आध;ुनक गणुAतरÇय तथा योजनाबä .वकास गरÇ .वपã जोिखम uयूनीकरण 
गदå xदगो .वकासमा टेवा पçु याउन/ुगराउने । 

;नधा,"रत उEेFयका ला;ग ल5÷प"रमाण सूचकहZ देहाय अनसुारको लdय ;नधा,रण गरÇ हा;सल हनेु अपे5ा 
ग"रएकोछ Ñ 

पूवा,धार .वकासको उEेFय सूचक (आधार रेखा तथा आव;धक योजनाको ल5 प"रमाण) 

सूचक  एकाइ  

आधाररेखा 
आ;थ,क वष, 
०७५÷७६ 

आ;थ,क वष, 
०७७÷७८ 
स`मको 
अवAथा 

लdय (आ;थ,क वष,स`मको अवAथा) 

०७८÷७९ ०७९÷८० ०८०÷८१ 

बाÅै म.हना यातायात सचुाè सडक ल`बाइ .क.मी. 40 ४० ५० ५५ ५५ 



Aथानीय बजारमा उपलêध एकQकृत सेवा र 
स.ुवधाका Mकार (सरकारले प"रभाषा गरे 
अनसुार) 

सëíया 
	0 २ २ ३ ४ 

Mविìधत तथा ]यविAथत बजार सëíया 2 २ 3 3 3 

सरुि5त र बसोबास योîय वAतीमा बसोबास 
गन~ 

प"रवार 
2,400 २६०० 2,800 2,900 3,044 

ïोत : आव;धक गाउँ .वकास योजना काय,शाला डqेुrर २०७६ 

 

(घ) पूवा,धार 5े6का काय,Hम तथा आयोजनाको ;6वषKय खच, अनमुान तथा 
M5ेपण एवम ्काय,Hम Mा;थ;मकQकरण तथा साRेतीकरण 

उपयु,ñानसुारको लdय हा;सल गन, देहाय अनसुारका ४ वटा .वषय उप5े6 (सडक, पलु तथा यातायात 
]यवAथा; आवास, बAती .वकास, साव,ज;नक ;नमा,ण तथा बजार ]यवAथापन; जल.वaतु ्तथा वैकिnपक 
ऊजा, र सूचना तथा सpार M.व;ध) हZ अuतग,त ;न`न;लिखत काय,Hम तथा आयोजनाहZ सpालन ग"रने 
र सोका ला;ग तल ता;लकामा उnलेख भए बमोिजमको eोत .व;नयोजन तथा अनमुान ग"रएकोछ । ती 
काय,Hम तथा आयोजनाहZलाई रणनै;तक Aत`भ, xदगो .वकास लdय, लै.qक एवम ्जलवाय ुसRेतका 
आधारमा साRेतीकरण ग"रएकोछ भने ;नधा,"रत .व;ध अनZुप Mाथ;मकता Hम ;नधा,रण ग"रएकोछ । 
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आ;थ,क वष, २०७९/८० को 
eोत अनमुान (è.हजारमा) 

आ;थ,क वष, २०८०/८१ को 
eोत अनमुान (è.हजारमा) 
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५.१ 
सडक, पलु तथा 
यातायात ]यवAथा 

6 	२८००० अन.ु अन.ु - २९४०० अन.ु अन.ु - ३०८७० अन.ु अन.ु -      

५.२ 

आवास, बAती 
.वकास, 
साव,ज;नक ;नमा,ण 
तथा बजार 
]यवAथापन 

७ 	३२१५९ अन.ु अन.ु - ३३७६६ अन.ु अन.ु - ३५४५४ अन.ु अन.ु -      

५.३ 
जल.वaतु ् तथा 
वैकिnपक ऊजा, 

6 	२८०० अन.ु अन.ु - २९४० अन.ु अन.ु - ३०८७ अन.ु अन.ु -      



५.४ 
सूचना तथा सpार 
M.व;ध 

३ 	९०० अन.ु अन.ु - ९४५ अन.ु अन.ु - ९९२ अन.ु अन.ु -      

कुल ज`मा २२ ६३८५९ अन.ु अन.ु  ६७०५१ अन.ु अन.ु  ७०४०३ अन.ु अन.ु -      

उिnलिखत ता;लकामा सRेतीकरणका आधारहZलाई ;न`नानसुारको अR सRेतको Mयोग ग"रएकोछ - 

रणनी;तक Aत`भको आधारहZ 

• कृ.ष, उaोग र पय,टन 5े6को उtपादन र उtपादकtव ब.ृä गरÇ आ;थ,क व.ृä (१) 
• भौ;तक पूवा,धार ;नमा,ण तथा .वAतार (२) 
• गणुAतरÇय िश5ा र AवाAóय .वAतार गरÇ मानवीय पूजँी ;नमा,ण (३) 
• सामािजक समावेिशता र लै.qक समता Mवä,न (४) 
• MभावकारÇ .वपã ]यवAथापन र जलवाय ुप"रवत,न अनकूु;लत .वकास (५) 
• .व;धको शासन कायम गदå सशुासन Mtयाभ;ूत (६) 

xदगो .वकास लdय सRेतका आधारहZ 

• ग"रबीको अutय (१) 
• शूuय भोकमरÇ (२) 
• AवAथ जीवन (३) 
• गणुAतरÇय िश5ा (४) 
• लै.qक समानता (५) 
• Aव$छ पानी र सरसफाइ (६) 
• आध;ुनक ऊजा,मा पहुँच (७) 
• समावेशी आ;थ,क व.ृä र मया,xदत काम (८) 
• उaोग, नवीन खोज र पूवा,धार (९) 
• असमानता uयूनीकरण (१०) 
• xदगो शहर र बAती (११) 
• xदगो उपभोग र उtपादन (१२) 
• जलवाय ुप"रवत,न अनकूुलन (१३) 
• सामxुÑक eोतको उपयोग (१४) 
• भसूतह eोतको उपयोग (१५) 
• शािuत, uयाय र सबल संAथा (१६) 
• ò xदगो .वकासको ला;ग साझेदारÇ (१७) 

लै.qक सRेतका आधारहZ 



• Mtय5 लाभ (१)  
• अMtय5 लाभ (२) 
• तटAथ (३) 

जलवाय ुसRेतका आधारहZ 

• Mtय5 लाभ (१)  
• अMtय5 लाभ (२) 
• तटAथ (३) 

Mाथ;मकताका आधारहZ 

क) Mाथ;मकता ;नधा,रणका ला;ग अR भार  

Mाथ;मकQकरणका ला;ग सबै 5े6मा लागू हनेु गरÇ छ वटा सामाuय आधार तय ग"रएका छन ्भने Mtयेक 
5े6का ला;ग छुôाछुôै दईुवटा 5े6गत आधार तय ग"रएकोछ । सामाuय आधारलाई कुल ७० अR र 
5े6गत आधारलाई कुल ३० अR रािखएकोछ । Mtयेक आधारमा आयोजना/काय,Hमलाई अR Mदान गदा, 
देहायअनसुार अR Mदान ग"रनेछ । 

H.स. योगदान शीष,क अR 

१ Mtय5 र उnलेखनीय योगदान गरेमा  अ;त उâम ३ 

२ अMtय5 र उnलेखनीय योगदान गरेमा  उâम २ 

३ कम वा सामाuय योगदान गरेमा  सामाuय १ 

४ योगदान नप¥ुयाएमा  uयून ० 

सामाuय र 5े6गत आधारको .वAततृ .ववरण अनसूुची ... मा समावेश ग"रएकोछ । 

 

(ङ) पूवा,धार .वकासका Mमखु .वषय उप5े6गत आधारमा बजेट बाँडफाँट 

डqेुrर गाउँपा;लकाको आव;धक योजना अनसुार आ;थ,क वष, २०७६÷७७ देिख २०८०÷८१स`मका ला;ग 
पूवा,धार .वकास तप,m कुल è.२ अव, ६२ करोड १८ लाख ३० हजार बजेट अनमुान ग"रएको देिखuछ 
। जसमöये सबैभuदा बढÇ सडक तथा यातायात तफ,  è.२,२६,५०,००,०००।Ñ (८६.३९ M;तशत) र 
सबैभuदा कम सूचना तथा सpारतप,m è.१५,००,०००।Ñ (०.०६ M;तशत) .व;नयोजन ग"रएको पाइuछ 
। .वषय 5े6 अuतरगतका उप5े6हZका आधारमा ;न`नानसुार बजेट बाँडफाँट भएको पाइuछ । (रकम 
è. हजारमा) 

.वषय 5े6 : पूवा,धार .वकास 



H. 
सं. 

.वषय उप5े6हZ 
पाँच वष,को कुल 

अनमुा;नत 
आ.व. २०७६/७७ 

को यथाथ, 
२०७७/७८ को 

संशो;धत 
२०७८/७९ को २०७९/८० को  २०८०/८१ को 

लागत M;तशत खच, M;तशत अनमुान M;तशत .व;नयोजन M;तशत M5ेपण M;तशत M5ेपण M;तशत 

१ 
सडक तथा 
यातायात 

2,26,50,
00 

86.39 अन.ु  २३७८० 37.52 28000 43.85 29400 43.85 30870 43.85 

२ 
आवास तथा शहरÇ 

.वकास 
31,79,२

० 
12.12 अन.ु  ३८५८१ 60.88 32159 50.36 33767 50.36 35455 50.36 

३ 
जल.वaतु ्तथा 
वैकिnपक ऊजा, 

3,74,10 1.43 अन.ु  १६ 0.03 2800 4.38 2940 4.38 3087 4.38 

४ सूचना तथा सpार 15,00 0.06 अन.ु  ९९७ 1.57 900 1.41 945 1.41 992 1.41 

कुल ज`मा 
2,62,18,

३० 
100 अन.ु  ६३३७४ 100.0

0 
63859 

 
100.0

0 
67052 100.0

0 
70405 100.0

0 

 

(च) पूवा,धार .वकासका Mमखु रणनी;तहZ 

• सं.वधान Mदâ अ;धकार तथा काय, िज`मेवारÇको अधीनमा रहÇ सõ र Mदेशसँग सहका"रता, 
सहअिAतtव र समuवयलाई Mवä,न गदå जनसहभा;गता, उâरदा.यtव र पारदिश,ता स;ुनिúत गरÇ 
पूवा,धार .वकास 5े6 अuतग,तका सेवाहZ सलुभ र गणुAतरÇय Zपमा Mवाह गन~ । 

• लै.qक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण, सशुासन, जलवाय ुअनकूुलन तथा .वपã ]यवAथापन, 
लै.qक सशñीकरण जAता अuतर स`बिuधत .वषयहZलाई सबै उप5े6मा उपयñु Zपमा समावेश 
र स`बोधन गन~ । 

• यस गाउँपा;लकाको पूवा,धार .वकास 5े6 (सडक, पलु तथा यातायात,आवास, बAती .वकास, 
साव,ज;नक ;नमा,ण, .वaतु ्तथा वैकिnपक ऊजा,, सूचना तथा सpार M.व;धआxद)अuतग,त सं.वधान 
Mदâ एकल अ;धकार तथा सõीय र Mादेिशक काननु बमोिजम साझा अ;धकार 5े6 ;भ6का .वषयमा 
आवFयक नी;त, काननु, काय,.व;ध, संरचना, M.Hया तथा मापदùडहZ ;नमा,ण गरÇ काया,uवयन, 
;नयमन र अनगुमन गन~ ।  

• सõीय र Mादेिशक सरकारबाट Mाj पूवा,धार .वकाससँग स`बिuधत नमूना काननुका मAयौदाको 
Aथानीय प"रवेश अनसुार अनकूुलन, प"रमाज,न र पा"रत गरÇ काया,uवयनमा nयाउने ।  

 

पूवा,धार .वकास 5े6 अuतरगतका .वषयगत उप5े6हZको .वAततृ .ववरणलाई तपसीलका अन$ुछेदहZमा 
उnलेख ग"रएकोछ ।  

  



५.१ सडक, पलु तथा यातायात ]यवAथा 

५.१.१ Mमखु समAया तथा चनुौती 

यस डqेुrर गाउँपा;लका ;भ6 यस 5े6मा सडकको अवAथा ;बûलेशण गदा, सांगरुो, मोड नपगेुको, वषा,मा 
नचnने, नाला नभएको, क;तपय सडकमा sाभेल नभएको, सडकवाल आवFयकता अनसुार नभएको, धेरै 
ठाउँमा sडे न;मलेको Mा.व;धक मापदùड अनसुार ;नमा,ण नहनु ुजAता समAया Mमखु Zपमा रहेकाछन ्। 

५.१.२ स`भावना, अवसर र .वaमान अवAथा  

डqेुrर गाउँपा;लका ;भ6 करÇव ८ .क.मी.प|ी सडक सखु~त दैलेख राजमाग, डqेुrरदेिख चMुास`म 
जो;डएकोछ ।  पालÇका;भ6 ज`मा ४० .क;म सडकमा बाÅै म.हना सवारÇ साधन चnनसÉने अवAथा 
रहेकोछ । यस डqेुrर गाउँपा;लकाको केuÑस`मको सडक स.ुवधाको Ö.Üले सगुम मा;नuछ । यो 
गाउँपा;लका अuतरगत २३८ .क.मी.क$ची सडक रहेकोछ । यस गाउँपा;लकाको रा.áय Mसारण लाईन 
६८.८२ M;तशत घरधरुÇमा बâीको पहुँच पगेुकोछ । िजnला सदरमकुामदेिख क"रव २४ .क.मी. दि5ण 
पन~  डqेुrर गाउँपा;लका कृ.ष, सलेट ढुqा, लघजुल .वaतु ्र बन स`पदाका .हसाबले अtयuत स`भावना 
बोकेको गाउँपा;लका हो । यस गाउँपा;लकामा  सोलार स.ुवधा जडान भएका ९७.०४ M;तशत घरधरुÇहZ 
रहेको देिखएकोछ । 

५.१.३ आव;धक योजना अनZुप .वषय उप5े6गत उEेFय र रणनी;त 

 क) उEेFय 

सडक र पलुको ;नमा,ण भै बाÅै म.हना सpालन हनेुगरÇ सबै वडा तथा बिAतस`मको यातायातमा सहज 
पहुँचकायम भएको हनेु । 

 ख) रणनी;त 

• वडा काय,लय जो†ने सडकलाई बाÅै म.हना चnने ]यवAथा ;मलाउने, 
• Aथानीय, sामीण तथा कृ.ष सडक एवम ्यातायात ]यवAथापन स`बuधी Aथानीय नी;त, काननु, 

मापदùड तथा सो स`बuधी योजना तजु,मा, काया,uवयन, अनगुमन तथा ;नयमन गन~, 
• Aथानीय, sामीण तथा कृ.ष सडक, झोलqेु पूल, पूलेसा स`बuधी गèुयोजना तयार गन~, 
• सडकको मापदùड अनसुार Aतरो°;त गन~, 
• मापदùड अनसुार सडक कालोप6े गन~, 
• सडकको गèु योजनातयार गरÇ मíुय र सहायक सडकको नामाकरण गन~ 
• नालÇ भएकोमा tयसैलाई उपयोग गन~ र नालÇ नभएको ठाउँमा नालÇ बनाएर कालोप6े गन~, 
• आवFयक ठाउँमा चऋ्ऋ गन~ र आवFयकता अनसुार कालोप6े एऋऋ गन~,  
• सबै 5े6, वग, समदुायलाई पहुँच कायम हनेु गरÇ सडक ;नमा,णलाई Mाथ;मकता xदने, 



• आवFयकता अनसुार (कलभट,, £ूमपाइप तथा सपुर §यासेज) बनाउने, 
• आवFयकता अनसुार सबै वग,लाई साइज पîुने गरÇ पूल बनाउने र मम,त गन~, काठे पलुलाई 

आवFयकता अनसुार अèमा प"रणत गन~,  
• ]यविAथत बसपाक,  बनाउने, 
• सवारÇ सचेतना अ;भब.ृä गन~ गराउने, 
• सडक ;नमा,ण गदा, `चए् तयार गन~, 
• सबै सडकहZको वातावरणीय Mभाव मूnयांकन गन~, 
• सडक तयार गदा, वायो इिuज;नय"रङ M.व;ध अवल`वन गन~,    
• सडकहZको मापदùड अनसुार ख°े र नालÇबनाउने कामसँगै दबैु पôी प.हरो नजानेगरÇ फलपूmल, 

डालेघाँस लगायत व5ृारोपण (वायो इिuज;नय"रङ) गन~, 
• खोला र प.हरो Mभा.वत Aथानमासडकको दवैु तफ,  व5ृारोपण तथा तटबuधन ;नमा,ण र मम,त गन~ 

। 

५.१.४ न;तजा सूचक र लdय 

गाउँपा;लकाको आव;धक योजनाले ;नधा,रण गरेको उEेFय हा;सल गन, मा;थ उिnलिखत रणनी;तहZ 
अवल`बन गन~ सोच रहेको देिखuछ । सोहÇ अनZुप ;नधा,"रत उEेFय हा;सल भए÷नभएको ;न•यौल गन, 
;न`नानसुारका सूचकहZ ;नधा,रण गरेकोछ । अ.हले ती सूचकहZको मöयमकालÇन लdय देहाय बमोिजम 
अनमुान ग"रएकोछ । 

सूचक एकाइ 
आधाररेखा आ;थ,क वष, 

०७७/७८ 
स`मको अवAथा 

लdय (आ;थ,क वष,स`मको अवAथा) 

आ;थ,क वष, ०७५/७६ 
स`मको अवAथा 

०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ 

कालोप6 सडक .क.मी. 8 ८ ८ १६ २० 

sाभेल सडक .क.मी. 3 ७ १५ २० 3० 

धलेु सडक .क.मी. 238 २५० 263 265 270 

प|ीपलु (वेलÇ ¶ीज समेत) सëíया 4 ४ ४ 10 12 

झोलqेु पलु सëíया 11 १३ 1४ 16 17 

कलाtमक काठे पलुको संर5ण, 
मम,त र ;नमाण, 

सëíया 40 ४० ४0 90 100 

यातायात सचुाè सडक ल`बाइ  .क.मी. 40 ५० ६0 90 100 

गाउँपा;लकामा सpा;लत ४ पाँs े
यातायातका साधन 

सëíया 8 ११ १५ 108 128 



सडक नालÇको ल`बाइ .क.मी. 28 ३५ ५४ 128 148 

;नय;मत मम,त संभार भएको 
सडकको ल`बइ 

.क.मी. 	15 २५० २६३ 75 92 

वायोइिß;न"रq M.व;ध र सडक 
साइड व5ृारोपण 

.क.मी. 18 १८ 2६ 23 24 

गोरेटो र घोरेटो बाटो .क.मी. 8 २० 28 34 40 

 

५.१.५ खच, तथा eोतको ;6वषKय अनमुान  

उपयु,ñानसुारका काय,Hम तथा आयोजनाहZलाई अनमुान ग"रएको बजेट तथा eोत अनमुान र सो eोत ]यहोन~ 
;नकायगत अनमुान ;न`नानसुार हनेु M5ेपण ग"रएकोछ ।  

खच, तथा eोतको ;6वषKय अनमुान (रकम è. हजारमा) 

आ;थ,क वष, 
बजेट अनमुान .वâीय 

]यवAथा 
eोत अनमुान 

कुल चाल ु पुजँीगत गाउँपा;लका नेपाल सरकार Mदेश सरकार वैदेिशक सहयोग 

२०७८/७९ २८००० - २८००० - २३७०० २८०० १५०० - 

२०७९/८० २९४०० - २९४०० - २४८८५ २९४० १५७५ - 

२०८०/८१ ३०८७० - ३०८७० - २६१२९  ३०८८ १६५३ - 

कुल ज`मा ८८२७० - ८८२७० - ७४७१४  ८८२८ ४७२८ - 

 

५.१.६ काय,Hम÷आयोजनाको संि5j .ववरण 

सडक, पलु तथा यातायात ]यवAथा तफ, को मा;थ ५.१.४ बमोिजमको लdय हा;सल गन, सpालन ग"रने 
काय,Hम तथा आयोजनाहZले के उEेFयले, कुन अव;धमा र क;त लागतमा आगामी तीन वष,को अव;धमा 
के उपलिêध हनेुछ भ°े बारेमा छलफल गरÇ Mाj भएको ]यहोरालाई ;न`न ता;लकामा ता;लकाबä 
ग"रएकोछ । 

बजेट उपशीष,क 
नं. 

काय,Hम÷आयोजना उEेFय 
काय,Hम/ 
आयोजनाको 

अव;ध 
लागत   हजारमा 

आगामी तीन वष,को 
उपलिêध 

कै.फयत 

 वायो इिuज;नय"रङ 
M.व;ध  

भ ू 5य 
;नयu6ण गन~ 

    

 गाउँपा;लका AतरÇय 
सडक गèुयोजना तजु,मा  

सडक ;नमा,ण 
संबuधी 

    



बजेट उपशीष,क 
नं. 

काय,Hम÷आयोजना उEेFय 
काय,Hम/ 
आयोजनाको 

अव;ध 
लागत   हजारमा 

आगामी तीन वष,को 
उपलिêध 

कै.फयत 

xदघ,का;लन 
योजना तयार 
गन~  

 
सडक पूवा,धार .वकास 
काय,Hम  

सडक 
पूवा,धार 
.वकास गन~ 

    

 
सडक मम,त स`भार 
कोष Aथापना र 
प"रचालन 

सडकको 
;नय;मत 
मम,त स`भार 
गन, कोषको 
स;ुनिúत गन~  

    

 सडक सरु5ा .वशेष 
काय,Hम  

सडकको 
सरु5ा गन~ 

    

 
सडक मम,त तथा सधुार 
काय,Hम 

सडकको 
;नय;मत 
मम,त स`भार 
गन~ 

    

३११५१ जडीबाट रामडी ;तमीले 
हुँदै कnचे ढुङ?गा 
सडक 

 
 १५००   

३११५१ पाùडलुा भùडार खोला, 
अल®चीबारÇ झो.प।ु 

  २८००   

३११५१ गापा;भ6का सडक 
;नमा,ण तथा मरमत 

 
 २३७००   

 

५.१.७  सडक, पलु तथा यातायात ]यवAथा तफ, का काय,Hम तथा आयोजनाको ;6वषKय खच, 
अनमुान तथा M5ेपण एवम ्काय,Hम Mा;थ;मकQकरण तथा साRेतीकरण 

उपयु,ñानसुारको लdय हा;सल गन, देहाय अनसुारका ६ वटा काय,Hम तथा आयोजनाहZ सpालन ग"रने 
र सोका ला;ग तल ता;लकामा उnलेख भए बमोिजमको eोत .व;नयोजन तथा अनमुान ग"रएकोछ । ती 



काय,Hम तथा आयोजनाहZलाई रणनै;तक Aत`भ, xदगो .वकास लdय, लै.qक एवम ्जलवाय ु सRेतका 
आधारमा साRेतीकरण ग"रएको छ भने ;नधा,"रत .व;ध अनZुप Mाथ;मकता Hम ;नधा,रण ग"रएकोछ । 

H. 
सं.  .व

षय
 5े

6  
 

.व
षय

 उ
प5े

6 

काय,Hम/आयोजना 

आ;थ,क वष, २०७८/७९ को 
eोत .व;नयोजन (è.हजारमा) 

आ;थ,क वष, २०७९/८० को 
eोत अनमुान (è.हजारमा) 

आ;थ,क वष, २०८०/८१ को 
eोत अनमुान (è.हजारमा) 

रण
नै;
तक

 A
त`

भ 
सRे

त 
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थ;
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ा 
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Aथ
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कुल चाल ु
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ 
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पूव
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 .व

क
ास
 

सड
क
, प

लु
 त

था
 य

ात
ाय
ात
 ]
यव

Aथ
ा  

वायो 
इिuज;नय"रङ 
M.व;ध  

- - - - - - - - - - - -      

गाउँपा;लका 
AतरÇय सडक 
गèुयोजना तजु,मा  

- - - - - - - - - - -       

सडक पूवा,धार 
.वकास काय,Hम  

२२९०० अन.ु अन.ु - 
2404
5 

अन.ु अन.ु - 
252
47 

अन.ु अन.ु -      

सडक मम,त 
स`भार कोष 
Aथापना र 
प"रचालन 

११०० अन.ु अन.ु - 1155 अन.ु अन.ु - 
121
3 

अन.ु अन.ु -      

सडक सरु5ा 
.वशेष काय,Hम  

- - - - - - - - - - - -      

सडक मम,त तथा 
सधुार काय,Hम 

४००० अन.ु अन.ु - 4200 अन.ु अन.ु - 
441
0 

अन.ु अन.ु -      

ज`मा २८००० अन.ु अन.ु - 
2940
0 

अन.ु अन.ु - 
308
70 

अन.ु अन.ु -      

 

५.१.८ जोिखम तथा अनमुान  



५.२ आवास, बAती .वकास, साव,ज;नक ;नमा,ण तथा बजार ]यवAथापन 

५.२.१ Mमखु समAया तथा चनुौती 

यस गाउपालÇकाको भ ूउपयोग योजना नभएकोले ]यविAथत Zपमा बAती बसाउने काय, हनु नसकेको 
पाइuछ । यसैगरÇ अ]यविAथत बसोबासले गदा, सडक,;बजलुÇबâी ,पारÇवारÇक जोखीम,सामान ढुवानी आxदमा 
प;न कxठनाइ हनेु गरेकोछ । यस डqेुrर गाउँपा;लका 5े6मा Mसाशनीक  तथा आबFयक भौ;तक 
संरचनाहZ ;नमा,ण हनु नसÉन,ु भएका संरचनाहZ प;न म.हलामै6ी र अपाqमै6ी हनुनसÉन,ु संरचनाहZ 
;नमा,ण गदा, ;नधा,"रत मापदùड लागू नहनु ुयस 5े6को .वकासका कमजोरÇ प5हZ रहन गएकाछन ्। 

५.२.२ स`भावना, अवसर र .वaमान अवAथा  

गाउँपा;लकामा भकू`प M;तरोधी मापदùड अनसुार हालस`म ७५ वटा घरहZ ;नमा,ण र साव,ज;नक भवन 
तथा संरचना १५ वटा रहेका छन । गाउँपा;लका;भ6 १५ वटा Aथानमा साव,ज;नक पाटÇ, पौवा तथा 
चौताराहZ,  ६ वटा सामदुा.यक भवन, १ वटा खेल मैदान रहेकोछन ्भने २ वटा Mमखु चMुा र डqेुrर 
बजार प;न सpालनमा रहेकोछ । डqेुrर गाउँपा;लकाका सबै सडक पूवा,धारहZ, .वaतु.वकास, औaो;गक 
5े6 Aथापना, खलुा Aथान, पय,टन 5े6को मापदùड तयार गरÇ ]यविAथत बजार .वकासको स`भावना रहेको 
देिखuछ । 

५.२.३ आव;धक योजना अनZुप .वषय उप5े6गत उEेFय र रणनी;त 

 क) उEेFय 

सरुि5त एवम ्सबैको सहज पहुँच हनेु मापदùड अनसुार ]यविAथत बAती एवम ्Mविìधत बजारको .वकासगन~ 
। 

 ख) रणनी;त 

• सõीय तथा Mदेश काननुको अधीनमा रहÇ शहरÇ .वकास, बAती .वकास, भ ूउपयोग र भवन स`बuधी 
Aथानीय नी;त, काननु, मापदùड तथा सो स`बuधी योजनातजु,मा, काया,uवयन, अनगुमन तथा ;नयमन 
गन~ ।  

• रा.áय भवन आचार सं.हता तथा मापदùड बमोिजम भवन ;नमा,ण सं.हता ;नमा,ण गरÇ लागू गन~ । 
• ए.ककृत सेवा स.हतको गाउँपा;लका र वडा भवन ;नमा,ण गन~ ।  
• आवFयकता अनसुार गाउँपा;लकामा रहेको साव,ज;नक भवनहZको मम,त स`भार तथा ]यवAथापन 

गन~ । 
• बिAत सरु5ा काय,Hम सpालन गन~ । 
• भकू`प M;तरोधी भवन ;नमा,ण स`बuधी ता;लम (म.हला अ;नवाय,) सpालन गन~ । 



• गाउँपा;लका™ारा ;नमा,ण ग"रने ;नमा,ण ग"रने साव,ज;नकपूवा,धार ;नमा,णमा अपाq, वालवा;लका, 
म.हलाको पहुँच स;ुनिúत गन~  

• Mमखु बजारहZको पूवा,धार .वकास गçन~◌े । 

५.२.४ न;तजा सूचक र लdय 

गाउँपा;लकाको आव;धक योजनाले ;नधा,रण गरेको उEेFय हा;सल गन, मा;थ उिnलिखत रणनी;तहZ 
अवल`बन गन~ सोच रहेको देिखuछ । सोहÇ अनZुप ;नधा,"रत उEेFय हा;सल भए÷नभएको ;न•यौल गन, 
;न`नानसुारका सूचकहZ ;नधा,रण गरेकोछ । अ.हले ती सूचकहZको मöयमकालÇन लdय देहाय बमोिजम 
अनमुान ग"रएकोछ । 

सूचक एकाइ 
आ;थ,क वष, 

०७५/७६ स`मको 
अवAथा) 

आ;थ,क वष, 
०७७/७८ स`मको 

अवAथा) 

लdय (आ;थ,क वष, स`मको अवAथा) 

०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ 

Mविìधत तथा सरुि5त आवास 5े6का 
धरधरुÇ 

सëíया 
2,400 २६०० 2,800 2,900 3,044 

Mविìधत तथा सरुि5त जनता आवास 
भवन 

सëíया 
23 ३३ 53 63 73 

भकु`प M;तरोधी भवन ;नमाण, स`बuधी 
द5 ]यिñ 

सëíया 
75 १५० 225 265 300 

भकु`प M;तरोधी M.व;ध र मापदùड 
अनसुार ;नमाण, भएका साव,ज;नक भवन 
तथा संरचना 

सëíया 
15 ३० 45 60 75 

भकु`प M;तरोधी M.व;ध र मापदùड 
अनसुार ;नमाण, भएका आवास घर 

सëíया 
75 ८० 100 125 150 

आधारभतु पूवा,धार स.हत ]यविAथत बजार सëíया 2 २ 2 2 2 

पय,टकQय 5े6हZ ;नमाण, तथा संर5ण सëíया 5 ८ 11 12 14 

साव,ज;नक शौचालय  सëíया 2 ४ 12 15 18 

बसपाक, ÷िजपपाक,  सëíया 0 ० 2 3 4 

सरुि5त÷]यविAथत धम,शाला ;नमाण, सëíया 0 ० 1 1 1	 

 

५.२.५ खच, तथा eोतको ;6वषKय अनमुान  



उपयु,ñानसुारका काय,Hम तथा आयोजनाहZलाई अनमुान ग"रएको बजेट तथा eोत अनमुान र सो eोत ]यहोन~ 
;नकायगत अनमुान ;न`नानसुार हनेु M5ेपण ग"रएकोछ ।  

खच, तथा eोतको ;6वषKय अनमुान (रकम è. हजारमा) 

आ;थ,क वष, 
बजेट अनमुान 

.वâीय ]यवAथा 
eोत अनमुान 

कुल चाल ु पुजँीगत गाउँपा;लका नेपाल सरकार Mदेश सरकार वैदेिशक सहयोग 

२०७८/७९ ३२१५९ - ३२१५९ - २९९५९ २२०० - - 

२०७९/८० ३३७६६ - ३३७६६ - ३१४५६ २३२० - - 

२०८०/८१ ३५४५४ - ३५४५४ - ३३०२८ २४२३ - - 

कुल ज`मा १०१३८६ - १०१३८६ - ९४४४३ ६९४३ - - 

 

५.२.६ काय,Hम÷आयोजनाको संि5j .ववरण 

आवास, बAती .वकास, साव,ज;नक ;नमा,ण तथा बजार ]यवAथापन तफ, को मा;थ ५.२.४ बमोिजमको लdय 
हा;सल गन, सpालन ग"रने काय,Hम तथा आयोजनाहZले के उEेFयले, कुन अव;धमा र क;त लागतमा 
आगामी तीन वष,को अव;धमा के उपलिêध हनेुछभ°े बारेमा छलफल गरÇ Mाj भएको ]यहोरालाई ;न`न 
ता;लकामा ता;लकाबäग"रएकोछ । 

बजेट उपशीष,क 
नं. 

काय,Hम/आयोजना उEेFय 
काय,Hम/ 
आयोजनाको 

अव;ध 

लागत   
हजारमा 

आगामी तीन वष,को 
उपलिêध 

कै.फयत 

 बAती सरु5ा काय,Hम 
गन~ सpालन गन~ 

जोिखममा 
रहेका 
बिAतहZको 
सरु5ा गन~ 
। 

    

 भवन आवास ;नमा,ण 
मापदùड (aगिûमûलन 
अयमभ) काया,uवन 

भवन आवास 
;नमा,ण 
मापदùड(aग
िûमûलन 
अयमभ) 
लाग ुगन~ 

    

 साव,ज;नक पूवा,धार 
.वकास काय,Hम 

साव,ज;नक 
पूवा,धार 
.वकास गन~ 

    



 आवास तथा बAती 
सरु5ा काय,Hम 

जोिखममा 
रहेका 
बिAतहZको 
सरु5ा गन~ 
। 

 २२००   

 सरुि5त आवास 
;नमा,णका ला;ग 
5मता .वकास 
काय,Hम  

सरुि5त 
आवास 
;नमा,णका 
ला;ग 5मता 
.वकास गन~ 

    

 ]यविAथत बजार 
.वकास काय,Hम 

बजारलाई 
êयबिAथत 
गन~ 

    

 भ ूउपयोग नी;त तजु,मा  भ ूउपयोगको 
आधार तयार 
गन~ 

    

 गाउँपा;लका 
Mशास;नक भवन तथा 
पूवा,धार ;नमा,ण 
साझेदारÇ 

गाउँपा;लका 
Mशास;नक 
भवन ;नमा,ण 
गन~ 

सालबसालÇ १५०००   

 समपरुक कोष 
साझेदारÇ 

समपरुक 
कोषको 
êयबAथा गन~ 

सालबसालÇ १३९५९   

 गापा;भ6का स-साना 
भवन ;नमा,ण काय,Hम 

गापा;भ6का 
स-साना 
भवन ;नमा,ण 
गन~ 

सालबसालÇ १०००   

 

५.२.७ आवास, बAती .वकास, साव,ज;नक ;नमा,ण तथा बजार ]यवAथापनतफ, का काय,Hम 
तथाआयोजनाको ;6वषKय खच, अनमुान तथा M5ेपण एवम ्काय,Hम Mा;थ;मकQकरण तथा 
साRेतीकरण 



उपयु,ñानसुारको लdय हा;सल गन, देहाय अनसुारका ७ वटा काय,Hम तथा आयोजनाहZ सpालन ग"रने 
र सोका ला;ग तल ता;लकामा उnलेख भए बमोिजमको eोत .व;नयोजन तथा अनमुान ग"रएकोछ । ती 
काय,Hम तथा आयोजनाहZलाई रणनै;तक Aत`भ, xदगो .वकास लdय, लै.qक एवम ्जलवाय ुसRेतका 
आधारमा साRेतीकरण ग"रएकोछ भने ;नधा,"रत .व;ध अनZुप Mाथ;मकता Hम ;नधा,रण ग"रएकोछ । 

H
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.व
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 उ
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काय,Hमरआयोजना 
 

आ;थ,क वष, २०७८/७९ को 
eोत .व;नयोजन (è.हजारमा) 

आ;थ,क वष, २०७९/८० को 
eोत अनमुान (è.हजारमा) 

आ;थ,क वष, २०८०/८१ को 
eोत अनमुान (è.हजारमा) 
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बAती सरु5ा 
काय,Hम सpालन 
गन~ 

२२०० अन.ु अन.ु - २३१० अन.ु अन.ु - २४२५ अन.ु अन.ु -      

भवन आवास 
;नमा,ण मापदùड -
Building code_ 

काया,uवन 

- - - - - - - - - - - -      

साव,ज;नक 
पूवा,धार .वकास 
काय,Hम 

- - - - - - - - - - - -      

आवास तथा 
बAती सरु5ा 
काय,Hम 

- - - - - - - - - - - -      

सरुि5त आवास 
;नमा,णका ला;ग 
5मता .वकास 
काय,Hम  

- - - - - - - - - - - -      

]यविAथत बजार 
.वकास काय,Hम 

- - - - - - - - - - - -      

भ ू उपयोग नी;त 
तजु,मा  

- - - - - - - - - - - -      

५.२.८ जोिखम तथा अनमुान 



५.३ जल.वaतु ्तथा वैकिnपक ऊजा, 

५.३.१ Mमखु समAया तथा चनुौती 

साव,ज;नक संरचना काय,लय एवम ्भवनहZमा प;न .वaतु ् सेवा उपल]ध हनु नसकेको, क;तपय Mमखु 
वAतीहZमा .वaतुीकरण हनु नसकेको र वैकिnपक ऊजा,एवम ्सधुा"रएको चलुोको Mयोगमा ]यापकता 
nयाउन नस.कएको देिखuछ । गाउँपा;लका ;भ6का बAतीहZमा .वaतु ्.वAतार हनेु Hममा रहेकोभए प;न 
.ढलासAुती देिखuछ । 

५.३.२ स`भावना, अवसर र .वaमान अवAथा  

यस  डqेुrर गाँउपालÇकाको रा.áय Mसारण .वaतु ्लाइन २०९५ घरधरुÇ (६८.८२ M;तशत) जडान भई 
सÉन ुर सबै वडामा रा.áय Mसारण लाईन .वaतु ्सेवा सpालन देिखuछ भने २९५४ घरधरुÇहZले (९७.०४ 
M;तशत ) सौय,ऊजा, सोलार स.ुवधा जडान भएका रहेको देिखएकोछ भने ६९.०४ घरधरुÇहZमा सधुा"रएको 
चलुोमा दाउरा माफ, त खाना पकाउने Mमखु ईuधनको Zपमा Mयोग ग"रएको देिखuछ र यस गाउपालÇकामा 
४.०४ M;तशत सधुा"रएको ऊजा, (वायोîयास, एल.प) Mयोग गन~ घरधरुÇ रहेका छन । 

५.३.३ आव;धक योजना अनZुप .वषय उप5े6गत उEेFय र रणनी;त 

 क) उEेFय 

उ¨यालो घर तथा बAती र धवुाँर.हत भाuसा भएको डqेुrर गाउँपा;लका भएको हनेु । 

 ख) रणनी;त 

• छवटै वडाका सबै घरधरुÇमा २०८१ स`ममा रा.áय Mसारण लाइन .वAतार गन~ । 
• सबै वडा काया,लयहZमा सोलारको ]यवAथापनगरेर २४ सै घùटा उ¨यालो गन~ नी;त तयार पान~ 

। 
• Aथानीय तहमा वैकिnपक ऊजा, .वकास तथा एक मेगावाटस`मका जल.वaतु ्आयोजना स`बuधी 

Aथानीय Aतरको नी;त, काननु, मापदùड तथा सो स`बuधी योजना तजु,मा, काया,uवयन, अनगुमन 
तथा ;नयमन गन~ । 

• उ¨यालो सडक सरुि5त आगमन काय,Hम लागू गन~ । 
• Aथानीय लघ ुजल .वaतुहZ मम,त संभार गन~ र Mाथ;मकताको आधारमा रा.áय Mसारण लाइनमा 

जो†ने ।  
• स`भावना अöययन गरÇ लघ ुजल.वaतु ्आयोजना सpालन गन~ । 
• घरायसी Mयोजनका ला;ग .वaतु ्जडान काय,मा .वप° .पछ;डएका वग,लाई Mोtसाहनका साथ अगाडी 

बढाउने । 
• वैकिnपकऊजा, लगायत सबै वडा काया,लयहZमा सोलारको ]यवAथापन गन~ ।   



• आवFयकताको प.हचान गरÇ सबै साव,ज;नक ठाउँहZमा सोलारको ]यवAथा गन~ । 
• सधुा"रएको चलुो र गोबर îयाँसको Mवä,न गन~ ।  

५.३.४ न;तजा सूचक र लdय 

गाउँपा;लकाको आव;धक योजनाले ;नधा,रण गरेको उEेFय हा;सल गन, मा;थ उिnलिखत रणनी;तहZ 
अवल`बन गन~ सोच रहेको देिखuछ । सोहÇ अनZुप ;नधा,"रत उEेFय हा;सल भए÷नभएको ;न•यौल गन, 
;न`नानसुारका सूचकहZ ;नधा,रण गरेकोछ । अ.हले ती सूचकहZको मöयमकालÇन लdय देहाय बमोिजम 
अनमुान ग"रएकोछ । 

सूचक एकाइ 
आ;थ,क वष, 

०७५/७६ स`मको 
अवAथा) 

आ;थ,क वष, 
०७७/७८ 

स`मको अवAथा) 

लdय (आ;थ,क वष, स`मको अवAथा) 

०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ 

Aथानीय .वaतु ्उtपादन .क.वा 2,500 2,500 2,500 2,750 3,000 

केिuÑय Mसारण लाइन Mयोग गन~ घरधरुÇ घरधरुÇ 2,095 2,095 2,644 2,844 3,044 

सोलार MणालÇ स.हत .वaतु ् सेवा पगेुका 
घरप"रवार 

M;तशत 
97.04 97.04 98.99 99.99 100 

सधुा"रएको ऊजा, (वायोîयास, एल.प) 
Mयोग गन~ 

M;तशत 
4.04 4.04 9.04 12 16 

सधुा"रएको वा धवुाँर.हत चnुहो जडान 
भएका प"रवार 

M;तशत 
69.4 69.4 95.7 98 100 

Aथानीय घô Mयोग गन~ प"रवार M;तशत 53.03 53.03 40 35 30 

सधुा"रएको घô तथा ;मल Mयोग गन~ 
प"रवार 

M;तशत 
46.08 46.08 60 70 80 

ïोत : आव;धक गाउँ .वकास योजना काय,शाला डqेुrर २०७६ 
५.३.५ खच, तथा eोतको ;6वषKय अनमुान  

उपयु,ñानसुारका काय,Hम तथा आयोजनाहZलाई अनमुान ग"रएको बजेट तथा eोत अनमुान र सो eोत ]यहोन~ 
;नकायगत अनमुान ;न`नानसुार हनेु M5ेपण ग"रएकोछ ।  

खच, तथा eोतको ;6वषKय अनमुान (रकम è. हजारमा) 

आ;थ,क वष, 
बजेट अनमुान .वâीय 

]यवAथा 
eोत अनमुान 

कुल चाल ु पुजँीगत गाउँपा;लका नेपाल सरकार Mदेश सरकार वैदेिशक सहयोग 

२०७८/७९ २८००   - १८०० १००० - - 

२०७९/८० २९४०   - १८९१ १०५० - - 



२०८०/८१ ३०८७   - १९८४ ११०२ - - 

कुल ज`मा ८८२७   - ५६७५ ३१५२ - - 

 

५.३.६ काय,Hम÷आयोजनाको संि5j .ववरण 

जल.वaतु ्तथा वैकिnपक ऊजा,तफ, को मा;थ ५.३.४ बमोिजमको लdय हा;सल गन, सpालन ग"रने काय,Hम 
तथा आयोजनाहZले के उEेFयले, कुन अव;धमा र क;त लागतमा आगामी तीन वष,को अव;धमा के उपलिêध 
हनेुछभ°े बारेमा छलफल गरÇ Mाj भएको ]यहोरालाई ;न`न ता;लकामा ता;लकाबä ग"रएकोछ । 

बजेट उपशीष,क 
नं. 

काय,Hम/आयोजना उEेFय 
काय,Hम/ 
आयोजनाको 

अव;ध 
लागत   हजारमा 

आगामी तीन वष,को 
उपलिêध 

कै.फयत 

 केuÑÇय .वaतु ्
.वAतारमा साझेदारÇ 

केिuÑय 
.वaतु ्
.वAतारमा 
साझेदारÇ 
गन~ 

    

 सबै घरमा .वaतु ्
.वAतार काय,Hम 

घर घरमा 
.वaतु ्जडान 
गन~ 

 १८००   

 साव,ज;नक 5े6 तथा 
पूवा,धारमा .वaतु ्तथा 
वैकिnपक ऊजा, 
]यवAथापन काय,Hम 

साव,ज;नक 
5े6 तथा 
पूवा,धारमा 
.वaतु ् तथा 
वैकिnपक 
ऊजा, 
]यवAथापन 
गन~  

    

 वैकिnपक ऊजा, 
Mवä,न काय,Hम 

वैकिnपकऊ

जा, Mवä,न 
गन~ 

 १०००   

 .वaतु ् जडान काय,मा 
.वप° .पछ;डएका वग, 
सहयोग काय,Hम 

.वaतु ्जडान 
काय,मा 
.वप° 
.पछ;डएका 

    



बजेट उपशीष,क 
नं. 

काय,Hम/आयोजना उEेFय 
काय,Hम/ 
आयोजनाको 

अव;ध 
लागत   हजारमा 

आगामी तीन वष,को 
उपलिêध 

कै.फयत 

वग,लाई 
लागत 
सहयोग गन~ 

 सpा;लत आयोजना 
मम,त स`भार तथा 
सpालन ]यवAथापन 
काय,Hम 

सpा;लत 
आयोजना 
मम,त स`भार 
तथा 
सpालन गन~ 

    

 

५.३.७ जल.वaतु ्तथा वैकिnपक ऊजा,तफ, का काय,Hम तथा आयोजनाको ;6वषKय खच, अनमुान 
तथा M5ेपण एवम ्काय,Hम Mा;थ;मकQकरण तथा साRेतीकरण 

उपयु,ñानसुारको लdय हा;सल गन, देहाय अनसुारका ६ वटा काय,Hम तथा आयोजनाहZ सpालन ग"रने 
र सोका ला;ग तल ता;लकामा उnलेख भए बमोिजमको eोत .व;नयोजन तथा अनमुान ग"रएकोछ । ती 
काय,Hम तथा आयोजनाहZलाई रणनै;तक Aत`भ, xदगो .वकास लdय, लै.qक एवम ्जलवाय ुसRेतका 
आधारमा साRेतीकरण ग"रएकोछ भने ;नधा,"रत .व;ध अनZुप Mाथ;मकता Hम ;नधा,रण ग"रएकोछ । 
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काय,Hम/आयोजना 

आ;थ,क वष, २०७८/७९ को 
eोत .व;नयोजन (è.हजारमा) 

आ;थ,क वष, २०७९/८० को 
eोत अनमुान (è.हजारमा) 

आ;थ,क वष, २०८०/८१ को 
eोत अनमुान (è.हजारमा) 
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ऊ
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ा,  

केिuÑय .वaतु ्
.वAतारमा 
साझेदारÇ 

- - - - - - - - - - - -      

सबैघरमा .वaतु ्
.वAतार काय,Hम 

१८०० अन.ु अन.ु - 1890 अन.ु अन.ु - 
198
5 

अन.ु अन.ु -      



H. 
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काय,Hम/आयोजना 

आ;थ,क वष, २०७८/७९ को 
eोत .व;नयोजन (è.हजारमा) 

आ;थ,क वष, २०७९/८० को 
eोत अनमुान (è.हजारमा) 

आ;थ,क वष, २०८०/८१ को 
eोत अनमुान (è.हजारमा) 
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ 

साव,ज;नक 5े6 
तथा पूवा,धारमा 
.वaतु ् तथा 
वैकिnपक ऊजा, 
]यवAथापन 
काय,Hम 

- - - - - - - - - - - -      

वैकिnपक ऊजा, 
Mवä,न काय,Hम 

१००० अन.ु अन.ु - 1050 अन.ु अन.ु - 
110
3 

अन.ु अन.ु -      

.वaतु ् जडान 
काय,मा .वप° 
.पछ;डएका वग, 
सहयोग काय,Hम 

- - - - - - - - - - - -      

सpा;लत 
आयोजना मम,त 
स`भार तथा 
सpालन 
]यवAथापन 
काय,Hम 

- - - - - - - - - - - -      

५.३.८ जोिखम तथा अनमुान 

  



५.४ सूचना तथा सpार M.व;ध 

५.४.१ Mमखु समAया तथा चनुौती 

डqेुrर गाउँपा;लका;भ6 रहेको हलुाक सेवा आध;ुनक नहनु,ु सबैको पहुँचमा इuटरनेट सेवा नहनु ुएवम ्
टे;लफोन कभरेज सबै वडामा नभएको तथा सो सेवा गणुAत"रय नहनु ुयस गाउँपा;लकामा Mमखु समAयाको 
Zपमा देखा परेकोछ ।  

५.४.२ स`भावना, अवसर र .वaमान अवAथा  

नेपाल टे;लकम तथा एनसेल क`पनी माफ, त  डqेुrर गाउँपा;लकामा .व;भ° दूर सpार सेवाहZ उपलêध 
भैरहेका छन ्। सpार MणालÇमा हलुाक, ;नजी टे;लफोन, इuटरनेट जAता आध;ुनक सpार स.ुवधाहZ प;न 
डqेुrरगाउँपा;लकाका उपलêध रहेका छन ्। ;स.;ड.एम.ए. फोन सेवा प;न सpालनमा आएकोछ । एनसेल 
मोबाइल फोन सेवा ;निúत भभूागमा मा6 सpालनमा रहेकाछन ्। डqेुrर गाउँपा;लकाको 5े6मा मोबाइल 
फोन Mयोग गन~ घरधरुÇ करÇब ९०. M;तशत रहेको अनमुान ग"रएकोछ ।  

५.४.३ आव;धक योजना अनZुप .वषय उप5े6गत उEेFय र रणनी;त 

 क) उEेFय 

नाग"रकहZको सूचना तथा सpार M.व;धमा .वAतार पहुँच गन~  । 

 ख) रणनी;त 

• सूचना M.व;धमै6ी गाउँपा;लका बनाउने । 
• इuटरनेट सेवा .वAतारका ला;ग अि§टकल फाइवर जडान गन~ । 
• .व;भ° स≠टवेर चलाउन एयधभच aबअप गउ्जडान गन~ । 
• सूचना M.व;धको Mयोगबाट एबउभच;भकक र ऋबकज;भकक कारोवार Mवä,न गन~ । 
• हलुाक सेवालाई आध;ुन.ककरण गदå कु"रयर सेवामा, साइवर, ≠याÉस सेवालाई .वAतार गन~ । 
• टे;लफोनको कभरेज सधुारका ला;ग पैरवी गन~ । 
• प6प;6का Mकाशन र रे;डयो Aथापनाको ला;ग Mोtसाहन गन~ । 
• आध;ुनक स≠टवेयर सpालन गन~ । 

 

५.४.४ न;तजा सूचक र लdय 

गाउँपा;लकाको आव;धक योजनाले ;नधा,रण गरेको उEेFय हा;सल गन, मा;थ उिnलिखत रणनी;तहZ 
अवल`बन गन~ सोच रहेको देिखuछ । सोहÇ अनZुप ;नधा,"रत उEेFय हा;सल भए÷नभएको ;न•यौल गन, 



;न`नानसुारका सूचकहZ ;नधा,रण गरेकोछ । अ.हले ती सूचकहZको मöयमकालÇन लdय देहाय बमोिजम 
अनमुान ग"रएकोछ । 

सूचक एकाइ 
आ;थ,क वष, 

०७५/७६ स`मको 
अवAथा) 

लdय (आ;थ,क वष, स`मको अवAथा) 

०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ 

सpारका कुनै एक साधन उपलêध प"रवार M;तशत 80 95 97 100 

इuटरनेट सेवा Mयोग गन~ घरधरुÇ सëíया 43 500 700 900 

nयाùडलाइन टे;लफोन स.ुवधा Mयोग गन~ 
घरधरुÇ 

सëíया 
50 100 100 100 

मोबाइल Mयोगकता, M;तशत 90 95 96 97 

प6प;6का, Mयोग गन~घरधरुÇ M;तशत 33 35 43 50 

टेलÇ;भजन Mयोग गन~ घरधरुÇ वटा 16.42 19 22 25 

उaम ]यवसायमा सूचना M.ूव;ध Mयोग गन~ 
]यिñ 

जना 
50 100 150 200 

रे;डयो (एफ.एम.) सëíया 0 1 1 1 

हलुाक सेवा Mयोग गन~÷कु"रयर सेवा M;तशत 7 7 7 7 

कु"रयर सेवा Mयोग गन~ ]यिñ M;तशत 3.14 7 11 15 

ïोतःआव;धक गाउँ .वकास योजना काय,शाला डqेुrर २०७६ 
५.४.५ खच, तथा eोतको ;6वषKय अनमुान  

उपयु,ñानसुारका काय,Hम तथा आयोजनाहZलाई अनमुान ग"रएको बजेट तथा eोत अनमुान र सो eोत ]यहोन~ 
;नकायगत अनमुान ;न`नानसुार हनेु M5ेपण ग"रएकोछ ।  

खच, तथा eोतको ;6वषKय अनमुान (रकम è. हजारमा) 

आ;थ,क वष, 
बजेट अनमुान .वâीय 

]यवAथा 
eोत अनमुान 

कुल चाल ु पुजँीगत गाउँपा;लका नेपाल सरकार Mदेश सरकार वैदेिशक सहयोग 

२०७८/७९ ९०० - ९०० - ९०० - - - 

२०७९/८० ९४५ - ९४५ - ९४५ - - - 

२०८०/८१ ९९२ - ९९२ - ९९२ - - - 

कुल ज`मा २८३७ - २८३७ - २८३७ - - - 

 



५.४.६ काय,Hम÷आयोजनाको संि5j .ववरण 

सूचना तथा सpार M.व;धतफ, को मा;थ ५.४.४ बमोिजमको लdय हा;सल गन, सpालन ग"रने काय,Hम तथा 
आयोजनाहZले के उEेFयले, कुन अव;धमा र क;त लागतमा आगामी तीन वष,को अव;धमा के उपलिêध 
हनेुछभ°े बारेमा छलफल गरÇ Mाj भएको ]यहोरालाई ;न`न ता;लकामा ता;लकाबäग"रएकोछ । 

बजेट 
उपशीष,क नं. 

काय,Hम/आयोजना उEेFय 
काय,Hम/ 
आयोजनाको 

अव;ध 

लागत   
हजारमा 

आगामी तीन वष,को 
उपलिêध 

कै.फयत 

 एफ.एम. सpालन 
काय,Hम 

सूचना Mवाह गन~     

 सpार M.व;ध तथा 
पूवा,धार .वकास 
काय,Hम 

सpार M.व;ध तथा 
पूवा,धार .वकास 
गन~ 

 ९००   

 सूचना तथा सpार 
M.व;धमा आधा"रत 
सेवा Mवä,न 
काय,Hम 

सूचना तथा सpार 
M.व;धमा 
आधा"रत सेवा 
Mवä,न गन~ 

    

 

५.४.७ सूचना तथा सpार M.व;धतफ, का काय,Hम तथा आयोजनाको ;6वषKय खच, अनमुान तथा 
M5ेपण एवम ्काय,Hम Mा;थ;मकQकरण तथा साRेतीकरण 

उपयु,ñानसुारको लdय हा;सल गन, देहाय अनसुारका ३ वटा काय,Hम तथा आयोजनाहZ सpालन ग"रने 
र सोका ला;ग तल ता;लकामा उnलेख भए बमोिजमको eोत .व;नयोजन तथा अनमुान ग"रएकोछ । ती 
काय,Hम तथा आयोजनाहZलाई रणनै;तक Aत`भ, xदगो .वकास लdय, लै.qक एवम ्जलवाय ुसRेतका 
आधारमा साRेतीकरण ग"रएकोछ भने ;नधा,"रत .व;ध अनZुप Mाथ;मकता Hम ;नधा,रण ग"रएकोछ । 

H. 
सं.  .व

षय
 5े

6 
 

.व
षय

 उ
प5े

6  

काय,Hम/आयोजना 

आ;थ,क वष, २०७८/७९ को 
eोत .व;नयोजन (è.हजारमा) 

आ;थ,क वष, २०७९/८० को 
eोत अनमुान (è.हजारमा) 

आ;थ,क वष, २०८०/८१ को 
eोत अनमुान (è.हजारमा) 

रण
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ध  एफ.एम. सpालन 

काय,Hम 
- - - - - - - - - - - -      



सpार M.व;ध तथा 
पूवा,धार .वकास 
काय,Hम 

900 अन.ु अन.ु - 945 अन.ु अन.ु - 992 अन.ु अन.ु -      

सूचना तथा सpार 
M.व;धमा 
आधा"रत सेवा 
Mवä,न काय,Hम 

- - - - - - - - - - - -      

 

५.४.८ जोिखम तथा अनमुान 
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प"र$छेद ६ : वन, वातावरण तथा /वप0 1यव3थापन 9े: 

(क) वन, वातावरण तथा /वप0 1यव3थापन प=ृभ?ूम 

/वप0 जोिखम 1यव3थापन रा/oय रणनी?त, २०६६ ले /वप0 पूवB तयारq सaबrधी अवधारणाह\को Oभावकारq 
कायाBrवयन माफB त ्Oभावकारq /वप0 1यव3थापनको स?ुनिsतता गनt uयेय स/हतको /वप0 उvथानशील राo 
?नमाBणको दqघBकालqन सोच राखेकोछ । वतBमान सं/वधानको अनसूुची ८ ले /वप0 1यव3थापन तथा जलाधार, 
वrयजrत,ु खानी तथा ख?नज पदाथBको संर9णलाई 3थानीय तहको एकल अ?धकारको सूचीमा राखेको 
पाइrछ । वातावरण 1यव3थापन, रा/oय वन नी?त, काबBन सेवा, वातावरण अनकूुलन स{को एकल अ?धकार 
9े:?भ: राखेकोछ भने Oाकृ?तक तथा गैरOाकृ?तक /वप0 पूवB तयारq, उ|ार तथा राहत पनुलाBभलाई स{ 
तथा Oदेशको साझा अ?धकारको सूचीमा राखेकोछ । नेपालको सं/वधानको भाग ३, धारा ३० ले Ovयेक 
नाग"रकलाई 3व$छ वातावरणको हक Oदान गरेकोछ भने Oाकृ?तक hोतको संर9ण, संव|Bन र उपयोग 
सaबrधी नी?त अrतगBत Oाकृ?तक Oकोपबाट हनेु जोिखम rयूनीकरण गनB पूवB सूचना, तयारq, उ|ार, राहत 
एवम ्पनु~थापना गनt Oावधान राखेको देिखrछ । वातावरणीय जोिखम ?नरrतर \पमा ब�दै गइरहेको 
सrदभBमा वातावरण संर9ण गरq 3व$छ वातावरणमा बाँ$न पाउने हकको स?ुनिsत गनुB सaबिrधत सबैको 
अ?धकार र कतB1य भएकोछ । यस गाउँपा?लकाले Äदगो /वकासको लfय स/हतको दqघBकालqन सोच कायम 
गरेर अगा?ड ब/ढरहेको तथा सं/वधान तथा Oच?लत ऐन, काननुले ?लएका लfय तथा Äदगो /वकास लfय 
ज3ता अrतराB/oय लfयह\ समेत हा?सल गनB वतBमान स{ीय 1यव3थामा 3थानीय तहह\को भ?ूमका अvयrत 
महvवपूणB रहने हुँदा वन, वातावरण, जलवाय ुप"रवतBन अनकूुलन, /वप0 जोिखम 1यव3थापन, भसंूर9ण तथा 
जलाधार 1यव3थापन 9े:का ला?ग आव?धक /वकासको मागBिच: 3पÉ गनB /वषय 9े:गत योजनाका \पमा 
आव?धक योजनाको तजुBमा ग"रएकोछ । यस योजनामा उिÑलिखत 9े:ह\मा यस गाउँपा?लकाका सम3या 
तथा चनुौती र सaभावना तथा अवसरस/हत /वbमान अव3था तथा रणनै?तक महvवका कायBJम तथा 
आयोजनाह\ समेत संलÖन गरq आव?धक योजना तजुBमा ग"रएको देिखrछ । वातावरणीय जोिखम ?नरrतर 
\पमा ब�दै गइरहेको सrदभBमा वातावरण संर9ण गरq 3व$छ वातावरणमा बाँ$न पाउने हकको स?ुनिsत 
गनुB सaबिrधत सबैको अ?धकार र कतB1य हनु आएकोले 3वीकृत योजनाको बजेट स?ुनिsतताका ला?ग यो 
मuयमकालqन खचB संरचना तयार ग"रएकोछ । 

(ख) वन, वातावरण तथा /वप0 1यव3थापन वतBमान अव3था 

यस डÜेुáर गाउँपा?लकामा रहेको वन 9े:मा /वbमान सaभावनालाई यथाथBमा \पाrतरण गनB वन, जै/वक 
/व/वधता र संर9ण सaबrधी Oा/व?धक àान, सीपमा व/ृ| गनुBपनt आवHयकता रहेकोछ । यस गाउँपा?लकाको 
जै/वक /व/वधता एवम ्वन सaपदाको â/Éकोणले वातावरणीय महvवका अ?त"रä आय आजBनको अवसर 
व/ृ|का â/Éकोणले समेत पयाBk सaभावना बोकेकोछ । यहाँ ãख /वãवाले ढाकेको वा ह"रयालq वन 9े: 
५,६७७.५६ हेåटरस संरि9त  वन तथा 1यवि3थत वन चरन 9े: १,८४७.२३ हेåटर रहेको देिखrछ 



भने वा/षBक ७३,०५६ के.जी दाउरा उvपादन हनेु गरेकोछ । यसैगरq वनमा आधा"रत उbोग तथा 1यवसाय 
५ छन ्भने वा/षBक ५५० åवीrटल गैçका= वन पैदावर उvपादन हनेु गरेकोछ । ५० जनाले आगला?ग 
?नयr:ण सaबrधीता?लम र १५० जनाले जलवाय ुप"रवतBनलाई rय?ुनकरण सaबrधीता?लम ?लएको देिखrछ 
। 

(ग) वन, वातावरण तथा /वप0 1यव3थापनको उGेHय र उGेHय सूचक 

वन तथा वातावरण 9े:को Äदगो संर9ण, सaवéधन, सaपदाह\को उिचत 1यव3थापन तथा उपयोग गनt 
भनी आव?धक योजनाले वन, वातावरण तथा /वप0 1यव3थापनको उGेHय तय गरेको देिखrछ । 

उिÑलिखत उGेHय हा?सल गनBका ला?ग ल9÷प"रमाण सूचकह\ देहाय अनसुार O9ेपण गरेको देिखrछ । 

वन, वातावरण तथा /वप0 1यव3थापनको उGेHय सूचक 

(आधार रेखा तथा आव?धक योजनाको ल9 प"रमाण) 

सूचक एकाइ 
आधाररेखा आ?थBक 
वषB ०७५/७६ 

लfय (आ?थBक वषBसaमको अव3था) 

०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ 

ãख /वãवाले ढाकेको वा ह"रयालq 
वन 9े: 

हेåटर 5,677.56 5,680.56 5,681.56 5,682.56 

संरि9त  वन तथा 1यवि3थत वन 
चरन 9े: 

हेåटर 1,847.23 1,848.23 1,848.23 1,849.23 

संरि9त भÑू9य र बाढq संवेदनशील 
9े: 

सêëया 22 17 16 14 

उvपाÄदत दाउरा के.जी. 73,056 60,000 53,000 45,000 

उvपाÄदत गैçका= वन पैदावर åवीrटल 	550 650	 775 900	 

वनमा आधा"रत उbोग तथा 1यवसाय सêëया 5 7 9 10 

आगला?ग ?नयr:ण सaबrधीता?लम सêëया 50 100 140 180 

जलवाय ु प"रवतBनलाई rय?ुनकरण 
सaबrधीता?लम 

पटक 	150 260 305 370 

वायो /íगेट उbोग 3थापना सêëया 	0 1 1 1 

ìोत : आव?धक गाउँ /वकास योजना, डÜेुáर २०७६ 



(घ) वन, वातावरण तथा /वप0 1यव3थापन 9े:का कायBJम तथा आयोजनाको 
?:वषMय खचB अनमुान तथा O9ेपण एवम ्कायBJम Oा?थ?मकRकरण तथा 

साSेतीकरण 

उपयुBäानसुारको लfय हा?सल गनB देहाय अनसुारका ४ वटा /वषय उप9े: (सडक, पलु तथा यातायात 
1यव3था; आवास, ब3ती /वकास, सावBज?नक ?नमाBण तथा बजार 1यव3थापन; जल/वbतु ्तथा वैकिÑपक 
ऊजाB र सूचना तथा सïार O/व?ध) ह\ अrतगBत ?नaन?लिखत कायBJम तथा आयोजनाह\ सïालन ग"रने 
र सोका ला?ग तल ता?लकामा उÑलेख भए बमोिजमको hोत /व?नयोजन तथा अनमुान ग"रएकोछ । ती 
कायBJम तथा आयोजनाह\लाई रणनै?तक 3तaभ, Äदगो /वकास लfय, लै/Üक एवम ्जलवाय ुसSेतका 
आधारमा साSेतीकरण ग"रएको छ भने ?नधाB"रत /व?ध अन\ुप Oाथ?मकता Jम ?नधाBरण ग"रएकोछ । 

/व
षय

 9े
:  

 J. 
सं.  

/वषय उप9े:  

क
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ो 
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ा  

आ?थBक वषB २०७८/७९ को 
hोत /व?नयोजन (ã.हजारमा) 

आ?थBक वषB २०७९/८० को 
hोत अनमुान (ã.हजारमा) 

आ?थBक वषB २०८०/८१ को 
hोत अनमुान (ã.हजारमा) 
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ 

वन
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ाव
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 /व

प0
 1
यव

3थ
ाप
न  ६.१ 

वन तथा जै/वक 
/व/वधता 

५ - - - - - - - - - - - -      

६.२ 
भ ू तथा जलाधार 
1यव3थापन 

४	 - - - - - - - - - - - -      

६.३ 
वातावरण तथा 
3व$छता 

५ १०० १०० - - १०५ १०५ - - १११ १११ - -      

६.४ /वप0 1यव3थापन ६ 
१११४.

५९ 
१११

४.५९ 
- - ११७० 

११७

० 
- - 

१२२८.
५० 

१२२

८.५
० 

- -      

कुल जaमा २० 
१२१४.

५९ 
१२१

४.५९ 
- - १२७५ 

१२७

५ 
- - 

१३३९.
५० 

१३३

९.५
० 

- -      

 

(ङ) वन, वातावरण तथा /वप0 1यव3थापन /वकास तफB का Oमखु /वषय 
उप9े:गत आधारमा बजेट बाँडफाँट 



डÜेुáर गाउँपा?लकाको आव?धक योजना अनसुार आ?थBक वषB २०७६/७७ देिख २०८०/८१ सaमका 
ला?ग पूवाBधार /वकास तफB  कुल ã.४ करोड २ लाख ६० हजार बजेट अनमुान ग"रएको देिखrछ । 
जसमuये सबैभrदा बढq भ ूतथा जलाधार 1यव3थापन तफB  ã.२,५२,००,०००।- (६२.५९ O?तशत) र 
सबैभrदा कम वातावरण तथा 3व$छता तफB  ã.४९,८०,०००।- (१२.३७ O?तशत) /व?नयोजन ग"रएको 
पाइrछ । /वषय 9े: अrतरगतका उप9े:ह\का आधारमा ?नaनानसुार बजेट बाँडफाँट भएको पाइrछ । 

(रकम ã. हजारमा) 

/वषय 9े: : वन, वातावरण तथा /वप0 1यव3थापन /वकास 

J. 
सं. 

/वषय उप9े:ह\ 
पाँच वषBको कुल 

अनमुा?नत 
आ.व. २०७६/७७ 

को यथाथB 
२०७७/७८ को 

संशो?धत 
२०७८/७९ को 

अनमुान 
२०७९/८० को 

खचB 
२०८०/८१  को 

खचB 

लागत O?तशत खचB O?तशत अनमुान O?तशत /व?नयोजन O?तशत O9ेपण O?तशत O9ेपण O?तशत 

१ 
वन तथा जै/वक 
/व/वधता 

50,40 12.52 - - - - - - - - - - 

२ 
भ ू तथा 
जलाधार 
1यव3थापन 

2,52,00 62.59 - - - - - - - - - - 

३ 
वातावरण तथा 
3व$छता 

49,80 12.37 
	अन.ु 	 	अन.ु 	 

	१०० 	 	१०५ 	 	१११ 
	 

४ 
/वप0 
1यव3थापन 

50,40 12.52 
	अन.ु 	 	अन.ु 	 

	१११४.
५९ 

	 	११७० 	 
	१२२८.

५० 	 

कुल जaमा 4,02,60 100 
	 	 	 	 

	१२१४.
५९ 

	 	१२७५ 	 
	१३३९.

५० 	 

 

(च) वन, वातावरण तथा /वप0 1यव3थापन /वकासsf k|d'v /0fgLltx¿ 

• सं/वधान Oदñ अ?धकार तथा कायB िजaमेवारqको अधीनमा रहq संघ र Oदेशसंग सहका"रता, 
सहअि3तvव र समrवयलाई Oवéधन गदó जनसहभा?गता, उñरदा/यvव र पारदिशBता स?ुनिsत गरq 
वन, वातावरण तथा /वप0 1यव3थापन 9े: अrतगBतका सेवाहã सलुभ र गणु3तरqय ãपमा Oवाह 
गनt । 

• संघीय र Oादेिशक सरकारबाट Oाk सaबिrधत नमूना कानूनका म3यौदाको 3थानीय प"रवेश 
अनसुार अनकूुलन, प"रमाजBन र पा"रत गरq कायाBrवयनमा Ñयाउने । वन, वातावरण तथा /वप0 



1यव3थापन 9े: अrतगBत सं/वधान Oदñ एकल अ?धकार तथा संघीय र Oादेिशक कानून बमोिजम 
साझा अ?धकार 9े: ?भ:का ?बषयमा आवHयक नी?त, कानून, कायB/व?ध, संरचना, O/Jया तथा 
मापदòडह\ ?नमाBण गरq कायाBrवयन, ?नयमन र अनगुमन गनt ।  

• लô?गक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण, सशुासन, 3थानीय जलवाय ुअनकूुलन योजना तथा 
/वप0 öयब3थापन, लô?गक सशिäकरण ज3ता अrतर सaबिrधत /वषयहãलाई उपयäु ãपमा 
समावेश र सaबोधन गनt । 

9े: अrतरगतका /वषयगत उप9े:ह\को /व3ततृ /ववरणलाई तपसीलका अन$ुछेदह\मा उÑलेख ग"रएकोछ- 
  



६.१ वन तथा जै/वक /व/वधता 

६.१.१ Oमखु सम3या तथा चनुौती 

वन तथा वातावरण र सaबिrधत सaपदाO?त 3थानीय नाग"रकमा िजaमेवारqबोध तथा जबाफदे/हताको व/ृ| 
गनुBपनt खाँचो रहेकोछ । यस गाउँपा?लकामा कुल ज?मनको ५३.९७ O?तशत वन 9े: रहेको तõयाS 
उपलöध छ भने नदqनालाले ओगटेको 9े: चरq चरन १५.०७ O?तशत रहेको, कृ/ष योÖय ज?मन खेतबारq 
३०.६९ O?तशत रहेको देिखrछ । /व?भù सामदुा/यक वन तथा सरकारq वन समेतको सीमाना कागजमा 
मा: सी?मत भएको र ज?मनमा यकRन नहुँदा वनह\बीच सीमा /ववाद रहेकोछ तथा सरकारq वन 9े: 
?नरrतर \पमा अ?तJ?मत हुँदै गएकाछन ्। हरेक वषBजसो डढेलोबाट वन र जै/वक /व/वधताको 9?त हनु 
गरेकोछ । तर, वन डढेलो ?नयr:णका ला?ग आवHयक आध?ुनक उपकरण, औजार, सीप तथा 
पा?लका3तरqय कायBयोजना समेतको अभाव रहेकोछ ।  

६.१.२ सaभावना, अवसर र /वbमान अव3था  

यस गाउँपा?लकाको व3तिु3थ?त /ववरण अनसुार वन तथा झाडीले पयाBk मा:ामा भ"रएको यस गाउँपा?लकामा 
सÑला, कटुस, गरुाँस, बाँझ, ?समल आÄद Oजा?तह\ पाइrछन ्। डÜेुáर गाउँपा?लका ?भ: रहेका सामदुा/यक 
वन तथा कव?ुलयती वनले ढाकेको 9े: घडघण्।घघ हेåटर रहेकोछ । पहाडी 9े:मा /हउँदमा पात झनt 
सÑलो, चाँप, उिñस, लाँकुरq, ओखर, कटुस ज3ता पतझर वन3प?तह\ पाइrछन ्। वन 9े:को 1यव3थापन 
वैàा?नक ढÜले गनB सकेमा यस 9े:को Äदगो /वकास तथा आ?थBक सम|ृ हनेु /वáास गनB स/कrछ । 

६.१.३ आव?धक योजना अन\ुप /वषय उप9े:गत उGेHय र रणनी?त 

 क) उGेHय 

वैàा?नक वन संर9ण तथा 1यव3थापन र वन पैदावरको अ?धकतम उपयोगबाट नाग"रकको आaदानी बढाउने 
। 

 ख) रणनी?त 

• वन, वातावरण, पयाBवरण तथा जै/वक /व/वधता सaबrधी 3थानीय नी?त, काननु, मापदòड, योजना, 
कायाBrवयन, अनगुमन तथा ?नयमन गनt, 

• गैरका= वनपैदावार एवम ्बहमूुÑय जडीबटुqमा आधा"रत उbोग, 1यवसायको /वकास /व3तार 
Oव|Bन गनt,  

• बहमूुÑय जडीबटुqह\को Oशोधन गरq ?नकासी गनt, 

• बहमूुÑय जडीबटुqको अuययन अनसुrधान गरq पाüविच: तयार गनt र तõयाS अuयाव?धक गनt, 

• Äदगोपन 1यव3थापनका ला?ग नसBरq 3थापना गनt,  



• ?मचाहा Oजा?तको ?नयr:ण गनt, 

• व9ृारोपण, झाडी सफाइ, अिÖनरेखा ?नमाBण गनt,  

• सवै वनह\मा "रचाBज पोखरq ?नमाBण गनt, 

• सवै सामदुा/यक तथा कव?ुलयती वन उपभोäा स?म?तको कायाBलय भवन ?नमाBण गरq आवHयक 
भौ?तक साम†ी 1यव3था गनt, 

• वन पैदावारह\को बैàा?नक ढÜले सSलन, Oशोधन केr° तथा बजारको 1यव3थापन गनt, 

• वैकिÑपक उजाB (?¢केट) कोइला उvपादन गनt, 

• जै/वक /व/वधताको अuययन गरq Oोvसाहन तथा होम3टे 1यव3था गनt,  

• वनमा आधा"रत सहकारq सं3थालाई जोडÄदने, 

• चरqचरण 9े: /वकास तथा ?नयr:ण गनBका ला?ग तारजालq तथा घेरावार गनt, 

• चोरq ?नकासी कायBलाई rयूनीकरण गनB जनचेतनामूलक कायBJम गनt, 

• बाँकR रहेका सरकारq वनलाई सामदुा/यक तथा कव?ुलयती बनाउने, 

• जलवाय ुप"रवतBन तथा अनकूुलनका ला?ग कायBJम गनt,  

• सामदुा/यक वनको आवHयकता अनसुार EIA, IEE / BEA गनt, 

६.१.४ न?तजा सूचक र लfय 

सूचक  एकाइ  

आधाररेखा 
आ?थBक वषB 
०७५/७६ 

लfय (आ?थBक वषBसaमको अव3था) 

०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ 

वनको सिïती दर (वगB 
/क.मी./हेåटर) 

हेåटर 	680 681 682 683 

गा.पा.को कुल बनको 
9े:फल 

हेåटर 5,677.56 5,6,77.56 5,6,77.56 5,6,77.56 

सरकारq तथा संरि9त बन 
9े:फल 

हेåटर 1847.23 1847.23 1847.23 1847.23 

1यवि3थत सामदुा/यक वन 
तथा कब?ुलयती वन 9े: 

हेåटर 3830.33 3832 3832 3832 

सामदुा/यक वनह\ वटा 50 51 51 51 



कब?ुलयत बन  वटा 17 17 17 17 

?नजी वन 9े: हेåटर 	1  3 3 3 

व9ृारोपण 9े: हेåटर 0 1 1.5 2 

आयमूलक कायB सïा?लत वन 
9े: 

हेåटर 17 19 20.5 22 

गैरका= वन पैदावारह\को 
1यावसा/यक खेती ग"रएको 
अbाव?धक 9े:फल (/टमरु, 
अÑलो, ?नगालो, लोäो) 

हेåटर 	2 3 3.5 4 

पानीको महुानमा व9ृारोपण 
(बôस, उñीस) 

सêëया 11 13 14 16 

जै/वक पानी पोखरq  सêëया 1 1 1 1 

?समसार 9े: (संर9ण) सêëया 	2 2 2 2 

 

६.१.५ खचB तथा hोतको ?:वषMय अनमुान  

खचB तथा hोतको ?:वषMय अनमुान (रकम ã. हजारमा) 

आ?थBक वषB 
बजेट अनमुान /वñीय 

1यव3था 
hोत अनमुान 

कुल चाल ु पुजँीगत गाउँपा?लका नेपाल सरकार Oदेश सरकार वैदेिशक सहयोग 

२०७८/७९         

२०७९/८०         

२०८०/८१         

कुल जaमा         

 

६.१.६ कायBJम/आयोजनाको संि9k /ववरण 



बजेट 
उपशीषBक नं. 

कायBJम/आयोजना उGेHय 
कायBJम/ 
आयोजनाको 

अव?ध 

लागत   
ã.हजारमा 

आगामी तीन वषBको 
उपलिöध 

कै/फयत 

 वन पैदावार उvपादन, 
Oशोधन तथा 
बजारqकरण सहयोग 
कायBJम 

वनजrय 
संसाधनको 
समिुचत 
उपयोग गनt 

    

 सामदुा/यक तथा 
कब?ुलयती वन 
उपभोäा 9मता /वकास 
कायBJम 

वन 
उपभोäाला

ई स9म 
बनाउने 

    

 वैàा?नक वन 
1यव3थापन कायBJम 

1यवि3थत 
वन /वकास 
गनt 

    

 

 चरण9े: /वकास तथा 
संर9ण कायBJम 

चरन9े:को 
संर9ण र 
/वकास गनt 

    

 वन सaबrधी 9मता 
अ?भव/ृ| कायBJम 

वन 
सरोकारवा

लालाई 
स9म 
बनाउने 

    

६.१.७ वन तथा जै/वक /व/वधता तफB का कायBJम तथा आयोजनाको ?:वषMय खचB अनमुान तथा 
O9ेपण एवम ्कायBJम Oा?थ?मकRकरण तथा साSेतीकरण 

उपयुBäानसुारको लfय हा?सल गनB देहाय अनसुारका ६ वटा कायBJम तथा आयोजनाह\ सïालन ग"रने 
र सोका ला?ग तल ता?लकामा उÑलेख भए बमोिजमको hोत /व?नयोजन तथा अनमुान ग"रएकोछ । ती 
कायBJम तथा आयोजनाह\लाई रणनै?तक 3तaभ, Äदगो /वकास लfय, लै/Üक एवम ्जलवाय ुसSेतका 
आधारमा साSेतीकरण ग"रएको छ भने ?नधाB"रत /व?ध अन\ुप Oाथ?मकता Jम ?नधाBरण ग"रएकोछ । 

J. 
सं.  /व

षय
 

9े
:  

/व
षय

 
उप

9े
: 

कायBJम/आयोजना 
आ?थBक वषB २०७८/७९ को 
hोत /व?नयोजन (ã.हजारमा) 

आ?थBक वषB २०७९/८० को 
hोत अनमुान (ã.हजारमा) 

आ?थBक वषB २०८०/८१ को 
hोत अनमुान (ã.हजारमा) रण

नै?
तक

 
3त

aभ
 

सSे
त 

Oा
थ?
मक

ता
 J

म  
Äद
गो
 

/व
क
ास
 

ल
fय

 
सSे

त  

लै
/Ü
क
 

सSे
त 

ज
ल
वा
य ु

सSे
त 



कुल चाल ु

पु जँ
ीग
त 

/व
ñ
ीय
 1
यव

3थ
ा 

कुल चाल ु

पु जँ
ीग
त 

/व
ñ
ीय
 1
यव

3थ
ा 

कुल चाल ु

पु जँ
ीग
त 

/व
ñ
ीय
 1
यव

3थ
ा  

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ 

६
.१

 
वन

, व
ात
ाव
रण

 त
था
 /व

प0
 1
यव

3थ
ाप
न 

/व
क
ास
 

वन
 त

था
 जै

/व
क
 /व

/व
धत

ा  

वनपैदावार 
उvपादन, Oशोधन 
तथा बजारqकरण 
सहयोग कायBJम 

                 

सामदुा/यक तथा 
कब?ुलयती वन 
उपभोäा 9मता 
/वकास कायBJम 

                 

वैàा?नक वन 
1यव3थापन 
कायBJम 

                 

चरण9े: /वकास 
तथा संर9ण 
कायBJम 

                 

वन सaबrधी 
9मता अ?भव/ृ| 
कायBJम 

                 

६.१.८ जोिखम तथा अनमुान 

  



६.२ भ ूतथा जलाधार 1यव3थापन 

६.२.१ Oमखु सम3या तथा चनुौती 

भसंूर9णका ला?ग पयाBk बजेट आवHयक पनt र सोअनसुार hोत उपलöध नभएको हुँदा आवHयक सबै 
ठाउँमा भसंूर9णका कायBJमह\ सïालन गनB स/कने अव3था रहेकोछैन । भउूपयोग योजना ?नमाणB र 
कायाBrवयन गनुBपनt खाँचो रहेकोछ । डÜेुáर गाउँपा?लकाको छु§ै जलाधार 1यव3थापन योजना र कायBJम 
रहेकोछैन र ज?मन र जलाधार 9े:को वैàा?नक तथा Äदगो संर9ण स?ुनिsत हनु सकेकोछैन ।  

६.२.२ सaभावना, अवसर र /वbमान अव3था  

यस डÜेुáर  गाउँपा?लकामा जaमा ५,६७७.५६ हेåटर 9े:फलमा बन9े: फै?लएर रहेकोछ  । हेåटर 
वन 9े:ले ओगटेकोछ । यस गाउँपा?लका?भ: ५ वटा खोलाखोÑसा नदqह\ रहेकाछन ्। जसका कारण 
?सँचाइ स/ुवधा /व3तारमा टेवा पगेुकोछ । लोहोरे खोला, मटेलाखोला, हनेटाखोला, पराजलुqखोला आÄद यस 
गाउँपा?लका आसपासमा रहेका Oम◌ुृख खोला तथा नदqह\ हनु ्। जै/वक /व/वधताको â/Éकोणले समेत 
धनी 9े: रहेको हुँदा पयाBपयBटनको Oवéधन गरq 3थानीय समदुायलाई भसंूर9ण तथा जलाधार 1यव3थापनमा 
थप िजaमेवार र जबाफदेहq बनाउन स/कने सaभावना रहेकोछ । जलउपयोग गãुयोजना ?नमाणB भएकोछ 
। 

६.२.३ आव?धक योजना अन\ुप /वषय उप9े:गत उGेHय र रणनी?त 

 क) उGेHय 

भसंूर9ण तथा जलाधार 1यव3थापन गरq व9ृारोपण, भ9ूयको rयूनीकरण र पानीका ìोतह\को संर9ण 
गनt । 

 ख) रणनी?त 

• सावBज?नक जÖगाह\ प/हचान गरq एक वडा एक सावBज?नक 9े: ?नमाBण गनt, 

• भ ूतथा जलाधार संर9ण सaबrधी 3थानीय नी?त, काननु, मापदòड, योजना, कायाBrवयन, अनगुमन 
तथा ?नयमन गनt, 

• अ?त जोिखम 9े:का ब3तीह\लाई 3थानाrतरण गनt, 

• खोला खोÑसामा तार जालq र नदq खोलामा तटबrधन ?नमाBण गनt, 

• भ ूउपयोगको नी?त तजुBमा गनt, 

• सडक ?नमाBण गदाB बायोईिrज?नय"रङ O/व?ध अपनाउने, 

• पानीका ìोत तथा महुानह\ ममBत, सaभार, संर9ण प/हचान ला?ग अuययन गरq ìोत उपयोग 
गनt, 



• /वbमान पानीका ìोतह\को ममBत, सaभार, संर9ण गनt,  

• नया ँ?समसार 9े:, पोखरq, तालतलैयाह\को सaभा1यता अuययन प/हचान गरq ?नमाBण गनt । 

६.२.४ न?तजा सूचक र लfय 

सूचक  एकाइ  

आधाररेखा 
आ?थBक वषB 
०७५/७६ 

लfय (आ?थBक वषBसaमको अव3था) 

०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ 

संरि9त खेतबारq तथा कृ/षयोÖय ज?मनको 
9े:फल (हे) 

हेåटर 
3,257 3,600 3,900 4,200 

नदq ?नयr:ण र बाट संरि9त ज?मन हेåटर 5 25 40 55 

नदq ?नयr:ण लaबाई मटेलाखोला /क.मी 25 27 31 35 

बाधँ, चेक¶ाम /क.मी 1 2 3 4 

उपचार ग"रएको÷संरि9त गÑछß र प/हरो सêëया 12 22 32 42 

संरि9त भÑू9य र बाढq संवेदनशील 9े: हेåटर 0 5 5 5 

संरि9त र 1यवि3थत ताल तलóया र ?समसार 
9े: 

हेåटर 
2 2 2 2 

वायोइि®?नय"रङ O/व?धOयोग संरचनाको 
लaबाई 

/क.मी 
	0 10 12 15 

1यवि3थत संर9ण तथा पोखरq  सêëया 0 7 11 14 

खेती योÖय ?भरालो जÖगा सधुार (गरा सधुार) 3थान 	0 2 4 5 

भ?ुम 1यव3थापन सaबrधी काननुी 1यव3था वटा 	0 1 2 3 

बायोइि®?नय"रङ O/व?ध Oयोगका ला?ग नी?त 
बनाउन ु

 

0 1 1 1 

ìोत : आव?धक गाउँ /वकास योजना, डÜेुáर २०७६ 

६.२.५ खचB तथा hोतको ?:वषMय अनमुान  

खचB तथा hोतको ?:वषMय अनमुान (रकम ã. हजारमा) 

आ?थBक वषB बजेट अनमुान hोत अनमुान 



कुल चाल ु पुजँीगत 
/वñीय 
1यव3था 

गाउँपा?लका नेपाल सरकार Oदेश सरकार वैदेिशक सहयोग 

२०७८/७९ -        

२०७९/८०         

२०८०/८१         

कुल जaमा         

 

६.२.६ कायBJम÷आयोजनाको संि9k /ववरण 

बजेट 
उपशीषBक नं. 

कायBJम/आयोजना उGेHय 
कायBJम/ 
आयोजनाको 

अव?ध 

लागत 
ã.हजारमा 

आगामी तीन वषBको 
उपलिöध 

कै/फयत 

 सरुि9त ब3ती /वकास 
कायBJम 

सरुि9त 
ब3ती 
/वकास गनt 

    

 जलhोत, ?समसार 9े: 
तथा सावBज?नक ज?मन 
प/हचान, संर9ण तथा 
/वकास कायBJम नदq 
तटबrध ?नमाBण 
कायBJम 

जलाधार 
संर9ण 
एवम ् नदq 
?नयr:ण 
गनt 

    

 जलाधार संर9ण तथा 
उपयोग सaबrधी 9मता 
अ?भव/ृ| कायBJम 

जलाधारको 
समिुचत 
उपयोग गनt 

    

 पानीका hोतह\को 
ममBत, सaभार, संर9ण 
कायBJम सïालन 

पानीका 
hोतह\को 
ममBत, 
सaभार, 
संर9ण गनt 

    

 



६.२.७ भ ूतथा जलाधार 1यव3थापन तफB का कायBJम तथाआयोजनाको ?:वषMय खचB अनमुान 
तथा O9ेपण एवम ्कायBJम Oा?थ?मकRकरण तथा साSेतीकरण 

उपयुBäानसुारको लfय हा?सल गनB देहाय अनसुारका ४ वटा कायBJम तथा आयोजनाह\ सïालन ग"रने 
र सोका ला?ग तल ता?लकामा उÑलेख भए बमोिजमको hोत /व?नयोजन तथा अनमुान ग"रएकोछ । ती 
कायBJम तथा आयोजनाह\लाई रणनै?तक 3तaभ, Äदगो /वकास लfय, लै/Üक एवम ्जलवाय ुसSेतका 
आधारमा साSेतीकरण ग"रएको छ भने ?नधाB"रत /व?ध अन\ुप Oाथ?मकता Jम ?नधाBरण ग"रएकोछ । 

J. 
सं.  /व

षय
 9े

:  
 

/व
षय

 उ
प9े

:  

कायBJम/आयोजना 

आ?थBक वषB २०७८/७९ को 
hोत /व?नयोजन (ã.हजारमा) 

आ?थBक वषB २०७९/८० को 
hोत अनमुान (ã.हजारमा) 

आ?थBक वषB २०८०/८१ को 
hोत अनमुान (ã.हजारमा) 
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सरुि9त ब3ती 
/वकास कायBJम 

                 

जलhोत, ?समसार 
9े: तथा 
सावBज?नक ज?मन 
प/हचान, संर9ण 
तथा /वकास 
कायBJम नदq 
तटबrध ?नमाBण 
कायBJम 

                 

जलाधार संर9ण 
तथा उपयोग 
सaबrधी 9मता 
अ?भव/ृ| 
कायBJम 

                 

पानीका 
hोतह\को ममBत, 
सaभार, संर9ण 
कायBJम सïालन 

                 

६.२.८ जोिखम प9 तथा अनमुान 



६.३ वातावरण तथा 3व$छता 

६.३.१ Oमखु सम3या तथा चनुौती 

कृ/ष 9े:मा रासाय?नक मलको Oयोग ?सफा"रस ग"रएको प"रणामअनसुार हनु नसåदा एका?तर उvपादन र 
उvपादकvव अपे9ा अन\ुप हनु सकेको छैन भने अकाB?तर माटोको गणु3तर खि3करहेकोछ । †ामीण 
9े:मा ©ला/Éक तथा ©ला/Éकजrय पदाथBह\को /वसजBन 1यवि3थत हनु नसåदा र बजारqकरण हुँदै गएका 
9े:ह\मा ©ला/Éक तथा ©ला/Éकजrय पदाथBह\ लगायत सं3थागत \पमा (3वा3õय सं3था, /वbालय, 
कायाBलयह\ आÄद) बाट दै?नक उvसजBन हनेु फोहोरको उिचत 1यव3थापन हनु सकेकोछैन र क?तपय 
अव3थामा नदq/खोलामा लगेर फाÑने Oविृñ रहेकोछ ।  

६.३.२ सaभावना, अवसर र /वbमान अव3था  

डÜेुáर गाउँपा?लकामा अ1यवि3थत भ-ूउपयोग तथा अ?नयिr:त भौ?तक पूवाBधार /वकासमा व/ृ|, Oाकृ?तक 
ìोतह\को अ?नयिr:त दोहन, वन वातावरण सaबrधी एकRकृत योजना तजुBमा, कायाBrवयन र सोको 
न?तजामूलक अनगुमन तथा मूÑयाSन हनु नसåन ुनी?तगत ?नणBय तथा ऐन, ?नयम तयारq नहनु ुलगायतका 
कारणले वन 9े:मा?थ चाप ब�न गई वातावरण तथा 3व$छतामा समेत असर परेकोछ । गाउँपा?लका 
9े:मा २ 3थानलाई मनोर®न 3थल, पाकB  वा ह"रत 9े:को \पमा ?लन स/कने अव3था /वbमान छ । 
यb/प ती 3थानह\को उिचत संर9ण, Oवéधन गनB भने बाँकR नै रहेकोछ । वन तथा वातावरण र 
सaबिrधत सaपदाO?त 3थानीय नाग"रकमा िजaमेवारqबोध तथा जबाफदे/हताको व/ृ| गनुBपनt खाँचो रहेकोछ 
। गाउँपा?लका तथा 3थानीय नाग"रकह\मा àान, सीप र संयr:को कमी रहेकोछ ।  

 

६.३.३ आव?धक योजना अन\ुप /वषय उप9े:गत उGेHय र रणनी?त 

 क) उGेHय 

ह"रयालq 9े:को संर9ण र Oवéधन तथा फोहोरमैलाको Oभावकारq 1यव3थापन गनt, 

 ख) रणनी?त 

• वातावरण तथा जलवाय ुअनकूुलन योजना सaबrधी 3थानीय नी?त, काननु, मापदòड तथा सो 
सaबrधी योजना तजुBमा, कायाBrवयन, अनगुमन तथा ?नयमन गनt, 

• शौचालय नभएका घरह\मा शौचालय ?नमाBण गनB Oवéधनाvमक कायBJम सïालन गनt,  

• वातावरण संर9ण एवम ्फोहोरमैला सaबrधी नी?त तजुBमा गरq कायBJम कायBrवयन गनt, 

• म/हला स®ाल, आमा समूह बाल åलब, यवुाåलब माफB त ्वातावरण संर9ण अ?भयान सïालन 
गनt  



• गाउँ कायBपा?लकामा वातावरण संर9ण शाखा 3थापना गनt, 

• फोहोर Oशोधन तथा 1यव3थापन गनt, 

• बायोÖयास Oवéधन गनt, 

• बाँकR रहेका घरह\मा सधुा"रएको चलुो ?नमाBण गनt, 

• सडकको दायाÑँबायाँ व9ृारोपण गनt, 

• सावBज?नक धाराबाट ?न3कने फोहोर पानीको 1यव3थापन र ?सँचाइमा उपयाोग गनt,   

• वातावरण 1यव3थापन एवम ्फोहोरमैला सaबrधी नी?त तजुBमा गरq कायBJम कायBrवयन गनt, 

६.३.४ न?तजा सूचक र लfय 

ìोत : आव?धक गाउँ /वकास योजना कायBशाला डÜेुáर २०७६ 

सूचक एकाइ 
आधाररेखा 
आ?थBक वषB 
०७५/७६ 

लfय (आ?थBक वषBसaमको अव3था) 

०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ 

मनोर®न 3थल, पाकB  र ह"रत 9े: सêëया 2 4 5 6 

परaपरागत उजाB Oयोग गनt घरधरुq सêëया 3,044 3,044 3,044 3,044 

?नय?मत सरसफाइको अ™यास गनó 
घरधरुq 

सêëया 1,500 2,200 2,700 3,044 

घर ?भ:को धवुाँ मäु घरधरुq O?तशत 91.59 95.59 99 100 

3थानीय /वप0 जोिखम rयूनीकरण तथा 
जलवाय ु 

 0 8 8 8 

अनकूुलन कायBयोजना तजुBमा ओटा 90 100 125 150 

फुलवारq भएका घरधरुq सêëया 350 600 400 200 

वातावरण मै:ी पूणB सरसफाइ घरधरुq सêëया 0 1 1 1 

uवनी Oदषुण र/हत वातावरणका ला?ग 
नी?त ?नयम 

ओटा 702 1,202 1,402 1,602 

सधुा"रएको भकारो÷बा´ाको खोर भएका 
घरधरुq 

सêëया 100 200 250 300 



६.३.५ खचB तथा hोतको ?:वषMय अनमुान  

खचB तथा hोतको ?:वषMय अनमुान (रकम ã. हजारमा) 

आ?थBक वषB 
बजेट अनमुान /वñीय 

1यव3था 
hोत अनमुान 

कुल चाल ु पुजँीगत गाउँपा?लका नेपाल सरकार Oदेश सरकार वैदेिशक सहयोग 

२०७८/७९ १०० १०० - - १०० - - - 

२०७९/८० १०५ १०५ - - १०५ - - - 

२०८०/८१ १११ १११ - - १११ - - - 

कुल जaमा ३१६ ३१६ - - ३१६ - - - 

 

६.३.६ कायBJम÷आयोजनाको संि9k /ववरण 

बजेट 
उपशीषBक नं. 

कायBJम/आयोजना उGेHय 
कायBJम/ 
आयोजनाको 

अव?ध 

लागत   
ã.हजारमा 

आगामी तीन वषBको 
उपलिöध 

कै/फयत 

 घरायसी फोहर 
1यव3थापन कायBJम 

घरायसी 
फोहर 
1यव3थापन 
गनt 

    

 घर?भ:को धवुाँमäु 
घरधरुq Oवéधन 
कायBJम 

वाय ु Oदूषण 
कम गनt 

    

२२५५९ वातावरण संर9ण 
Oवéधन कायBJम 

वातावरण 
संर9ण गनt 

 १००   

 सरसफाइ पूवाBधार 
/वकास कायBJम 

सरसफाइ 
1यवि3थत 
गनt 

    

 फोहोरमैला 1यव3थापन 
नी?त तजुBमा 

फोहोरमैला

को 
    



1यवि3थत 
/वसजBन गनt 

 

६.३.७ वातावरण तथा 3व$छता तफB का कायBJम तथा आयोजनाको ?:वषMय खचB अनमुान तथा 
O9ेपण एवम ्कायBJम Oा?थ?मकRकरण तथा साSेतीकरण 

उपयुBäानसुारको लfय हा?सल गनB देहाय अनसुारका ५ वटा कायBJम तथा आयोजनाह\ सïालन ग"रने 
र सोका ला?ग तल ता?लकामा उÑलेख भए बमोिजमको hोत /व?नयोजन तथा अनमुान ग"रएकोछ । ती 
कायBJम तथा आयोजनाह\लाई रणनै?तक 3तaभ, Äदगो /वकास लfय, लै/Üक एवम ्जलवाय ुसSेतका 
आधारमा साSेतीकरण ग"रएको छ भने ?नधाB"रत /व?ध अन\ुप Oाथ?मकता Jम ?नधाBरण ग"रएकोछ । 

J. 
सं.  /व

षय
 9े

: 
 

/व
षय

 उ
प9े

: 

कायBJम/आयोजना 

आ?थBक वषB २०७८/७९ को 
hोत /व?नयोजन (ã.हजारमा) 

आ?थBक वषB २०७९/८० को 
hोत अनमुान (ã.हजारमा) 

आ?थBक वषB २०८०/८१ को 
hोत अनमुान (ã.हजारमा) 
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घरायसी फोहर 
1यव3थापन 
कायBJम 

                 

घर?भ:को 
धवुाँमäु घरधरुq 
Oवéधन कायBJम 

                 

वातावरण संर9ण 
Oवéधन कायBJम 

१०० १०० - - १०५ १०५ - - १११ १११ - -      

सरसफाइ पूवाBधार 
/वकास कायBJम 

                 

  

 

फोहोरमैला 
1यव3थापन नी?त 
तजुBमा 

                 

६.३.८ जोिखम प9 तथा अनमुान 



६.४ /वप0 1यव3थापन 

६.४.१ Oमखु सम3या तथा चनुौती 

यस  डÜेुáर  गाउँपा?लकाका मëुय Oकोपह\मा प/हरो, बाढq, भकूaप, वन डढेलो, खडेरq, रोगकRरा, 
अ?सना, हरुq बतास रहेकाछन ्। भ?ूमको 1यवि3थत तथा वैàा?नक \पमा उपयोग हनु नसåदा /वकासका 
Oयासह\ Äदगो नहनेु जोिखम रहेकोछ । /व?भù 3थानमा नाÜाडाँडा रहेका हुँदा भ3ूखलनको जोिखम रहेकोछ 
। जलवाय ुप"रवतBनजrय जोिखम उ$च भए प?न /वप0 O?तरोधी कृ/ष बालqह\को /व3तार हनु सकेकोछैन 
। /वगत केहq दशकदेिख /वáभ"र नै जलवायजुrय र अrय /वप¨ह\ ब�दै गएकाछन ्। ब�दै गएको 
/वप¨को आविृñ, Oविृñ र सघनता अन\ुप 3थानीय तह तथा 3थानीय समदुायसँग आकि3मक O?तकायBको 
9मता र /वप0 पूवBतयारq योजना तयारq नहनु ुज3ता प9ह\ चनुौतीको \पमा रहेकाछन ्। 

६.४.२ सaभावना, अवसर र /वbमान अव3था 

स{ीयताको कायाBrवयनसँगै 3थानीय तहमा आ≠नै तथा ?नय?मत hोतह\स/हतको 3थानीय तहह\ कायाBrवयन 
भइरहेको प"रOfेयमा गाउँपा?लकाको /वप0 1यव3थापनमा 3थानीय आवHयकता तथा प"रवेश अन\ुप /वप0 
1यव3थापन योजनाह\ तजुBमा गरq कायाBrवयनमा Ñयाउने तथा /वप0 1यव3थापनलाई सम† /वकास O/Jयामा 
मूल Oवाहqकरण गनt अवसर समेत Oाk भएकोछ । नेपालमा भएको /व.सं.२०७२ को भकूaपप?छ भकूaप 
O?तरोधी घरह\को ?नमाBण भएको हुँदा भकूaपीय जोिखमका â/Éकोणले सोभrदा अगा?डको तलुनामा 
गाउँपा?लकाका ब3तीह\ बढq सरुि9त भएको आकँलन गनB स/कrछ । Oाथ?मक उपचारका ला?ग 3थानीय 
3वयंसे/वकाह\ तथा 3वा3õयकमMको उपलöधता रहेकोछ । 3थानीय समदुायमा /वप0 1यव3थापनका ला?ग 
परaपरागत àान, सीप रहेकोछ । /वbमान /वप0 1यव3थापन स?म?तह\को 9मता /वकास गदó 3थानीय 
समदुायलाई प/हलेभrदा बढq उvथानशील बनाउन स/कने आधार तयार भएकोछ । आपvकालqन O?तकायBको 
ला?ग सामू/हक आìय3थल ?नमाBण गनB पयाBk खालq ज?मन रहेकोछ साथै /वप0 1यव3थापनका ला?ग उ|ार 
साम†ीह\ तथा कोषको प?न 3थापना भएकोछ । 

६.४.३ आव?धक योजना अन\ुप /वषय उप9े:गत उGेHय र रणनी?त 

 क) उGेHय 

/वप0 जोिखमलाई पूवBतयारq योजना ?नमाBण गरq जलवाय ुप"रवतBन अनकूुलन rयूनीकरण भएको हनेु । 

 ख) रणनी?त 

/वप0 1यव3थापन सaबrधी 3थानीय नी?त, काननु, मापदòड तथा सो सaबrधी योजना तजुBमा, कायाBrवयन, 
अनगुमन तथा ?नयमन गनt, आपतकालqन उ|ारका ला?ग जनशिäको 9मता /वकास गनt, 

• आपतकालqन उ|ारका ला?ग आवHयक साम†ी (उपकरण) ख"रद गनt, 

• जलवाय ुप"रवतBन rयूनीकरण तथा अनकूुलन सaबrधी कायBJम सïालन गनt, 



• /वप0 1यव3थापन कोष 1यव3थापन र Oयोग नी?त तयार गनt, 

• /वप0 जोिखम 9े:को प/हचान, जोिखम 9े:ह\को नåसाSन, /वप0 पूवB सSेत उपकरण जडान 
गनt, 

• चÆाङ जोिखम 9े:मा अ?थBङ गनt, 

• एaबलेुrस प"रचालन गनt, 

६.४.४ न?तजा सूचक र लfय 

सूचक एकाइ 

आधाररेखा 
आ?थBक वषB 

०७५/७६ सaमको 
अव3था 

लfय (आ?थBक वषBसaमको अव3था) 

०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ 

ब3ती अयोÖय 3थानमा बसोबास गरेका प"रवार  सêëया 300 200 150 100 

/वपØाट भएको वा/षBक 9?त (जÖगा, संरचना, 
बालqनालq, पश ुर अrय सaपिñ) 

ã.हजारमा 
5,50 4,50 4,00 3,50 

खÑुला 9े: र 3थान सêëया 26 27 28 29 

/वप0 1यव3थापनमा ता?लम Oाk 3वयंसेवक जना 50 100 125 150 

/वप0 1यव3थापन 3थानीय कोष  ã.हजारमा 3,00 5,00 7,50 10,00 

/वप0 1यव3थापनमा /Jयाशील 
स{÷सं3थाह\ 

सêëया 
2 3 4 5 

3थानीय /वप0 पूवB तयारq तथा O?तकायB 
योजना  

सêëया 
1 1 1 1 

वषाB मापन केr° 3थापना सêëया 0 0 1 1 

पूवB सूचना Oणालq 3थापना (मोवाइल 
aयासेजीङ) 

सêëया 
0 1 1 	1 

खोज तथा उदार 1यव3थापन साम†ी  सêëया 10 20 30 40 

आपतकालqन सïालन केr° 3थापना तथा 
सïालन 

सêëया 
0 3 4 6 

 



६.४.५ खचB तथा hोतको ?:वषMय अनमुान  

खचB तथा hोतको ?:वषMय अनमुान (रकम ã. हजारमा) 

आ?थBक वषB 
बजेट अनमुान 

/वñीय 
1यव3था 

hोत अनमुान 

कुल चाल ु पुजँीगत गाउँपा?लका 
नेपाल 
सरकार 

Oदेश 
सरकार 

वैदेिशक 
सहयोग 

२०७८/७९ १११४.५९ १११४.५९ - - १११४.५९ - - - 

२०७९/८० ११७० ११७० - - ११७० - - - 

२०८०/८१ १२२८.५० १२२८.५० - - १२२८.५० - - - 

कुल जaमा ३५१३.०९ ३५१३.०९ - - ३५१३.०९ - - - 

 

६.४.६ कायBJम÷आयोजनाको संि9k /ववरण 

बजेट 
उपशीषBक नं. 

कायBJम/आयोजना उGेHय 
कायBJम/ 
आयोजनाको 

अव?ध 

लागत   
ã.हजारमा 

आगामी तीन वषBको 
उपलिöध 

कै/फयत 

 सरुि9त åवारेrटेन 
1यव3थापन कायBJम 

सरुि9त 
åवारेrटेनको 
1यव3थापन गनt 

    

 /वप0 जोिखम 9े: 
नåसाSन प/हचान र 
/वप0 पूवB सूचना 
उपकरण जडान 
कायBJम 

/वप0 जोिखम 
1यव3थापन गनt 

    

 आपतकालqन उ|ारका 
साधन, साम†ी 
1यव3थापन तथा 
उ|ारकमM 9मता 
/वकास कायBJम 

आपतकालqन 
उ|ार 
1यवि3थत गनt 

    



 जलवाय ु प"रवतBन 
अनकूुलन सaबrधी 
कायBJम 

जलवाय ु
प"रवतBन 
अनकूुलन गनt 

    

 /वप0 1यव3थापन 
कोष प"रचालन 

/वप¨को 
?नयोिजत 
1यव3थापन गनt 

 १११४.५९   

 Oाकृ?तक /वप0 
rयूनीकरण सचेतना 
कायBJम 

/वप¨O?त 
सचेतना 
जगाउने 

    

 

६.४.७ /वप0 1यव3थापन तफB का कायBJम तथाआयोजनाको ?:वषMय खचB अनमुान तथा O9ेपण 
एवम ्कायBJम Oा?थ?मकRकरण तथा साSेतीकरण 

उपयुBäानसुारको लfय हा?सल गनB देहाय अनसुारका ६ वटा कायBJम तथा आयोजनाह\ सïालन ग"रने 
र सोका ला?ग तल ता?लकामा उÑलेख भए बमोिजमको hोत /व?नयोजन तथा अनमुान ग"रएकोछ । ती 
कायBJम तथा आयोजनाह\लाई रणनै?तक 3तaभ, Äदगो /वकास लfय, लै/Üक एवम ्जलवाय ुसSेतका 
आधारमा साSेतीकरण ग"रएको छ भने ?नधाB"रत /व?ध अन\ुप Oाथ?मकता Jम ?नधाBरण ग"रएकोछ । 

J. 
सं.  /व

षय
 9े

: 
 

/व
षय

 उ
प9े

:  

कायBJम/आयोजना 

आ?थBक वषB २०७८/७९ को 
hोत /व?नयोजन (ã.हजारमा) 

आ?थBक वषB २०७९/८० को 
hोत अनमुान (ã.हजारमा) 

आ?थBक वषB २०८०/८१ को 
hोत अनमुान (ã.हजारमा) 

रण
नै?
तक

 3
तa

भ 
सSे

त 

Oा
थ?
मक

ता
 J

म  

Äद
गो
/व
क
ास
ल
fय

 स
Sेत

 

लै
/Ü
क
 स

Sेत
 

ज
ल
वा
य ु

सSे
त 

कुल चाल ु

पु जँ
ीग
त  

/व
ñ
ीय
 1
यव

3थ
ा 

कुल चाल ु

पु जँ
ीग
त  

/व
ñ
ीय
 1
यव

3थ
ा 

कुल चाल ु

पु जँ
ीग
त  

/व
ñ
ीय
 1
यव

3थ
ा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ 

६
. ४

 
वन

, व
ात
ाव
रण

 त
था
 /व

प0
 1
यव

3थ
ाप
न  

/व
क
ास

 

/व
प0

 1
यव

3थ
ाप
न 

सरुि9त 
åवारेrटेनको 
1यव3थापन गनt 

                 

/वप0 जोिखम 
9े: नåसाSन 
प/हचान र /वप0 
पूवB सूचना 
उपकरण जडान 
कायBJम 

                 



J. 
सं.  /व

षय
 9े

:  
 

/व
षय

 उ
प9े

: 

कायBJम/आयोजना 

आ?थBक वषB २०७८/७९ को 
hोत /व?नयोजन (ã.हजारमा) 

आ?थBक वषB २०७९/८० को 
hोत अनमुान (ã.हजारमा) 

आ?थBक वषB २०८०/८१ को 
hोत अनमुान (ã.हजारमा) 

रण
नै?
तक

 3
तa

भ 
सSे

त 

Oा
थ?
मक

ता
 J

म 

Äद
गो
/व
क
ास
ल
fय

 स
Sेत

 

लै
/Ü
क
 स

Sेत
 

ज
ल
वा
य ु

सSे
त  

कुल चाल ु

पु जँ
ीग
त 

/व
ñ
ीय
 1
यव

3थ
ा 

कुल चाल ु

पु जँ
ीग
त 

/व
ñ
ीय
 1
यव

3थ
ा 

कुल चाल ु

पु जँ
ीग
त 

/व
ñ
ीय
 1
यव

3थ
ा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ 

आपतकालqन 
उ|ारका साधन, 
साम†ी 
1यव3थापन तथा 
उ|ारकमM 9मता 
/वकास कायBJम 

                 

जलवाय ु प"रवतBन 
अनकूुलन 
सaबrधी 
कायBJम 

                 

  

 

/वप0 1यव3थापन 
कोष प"रचालन 

१११४

.५९ 
१११४.

५९ 
- - ११७० 

११७

० 
- - 

१२२

८.५० 

१२२

८.५
० 

- -      

  

 

Oाकृ?तक /वप0 
rयूनीकरण 
सचेतना कायBJम 

                 

 

६.४.८ जोिखम तथा अनमुान 
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प"र$छेद ७ : सशुासन तथा सं1थागत 3वकास 
(क) सशुासन तथा सं1थागत 3वकासको प=ृभ?ूम 

सpीय सरकारले काननुी शासनको मूqय तथा माrयता अन\ुप नाग"रक संलsनता, जबाफदे3हता, पारदिशBता 
र tuाचारमvु अव1थाको ?सजBना र सwा?लत 3वकास कायBतथा Mवा3हत सेवाको Mभावका"रता अ?भव3ृx 
गरy 3वकास कायBलाई न?तजामखुी बनाउन जोड {दएकोछ । “समावेशी {दगो 3वकासका पवुाBधार, समxृ 
सrुदर ड}ेु~र गाउंपा?लका को आधार” भ�े नारालाई मÄयनजर गरy यस गाउँपा?लकाको प"रणाममखुी 
3वकास तथा Mभावकारy सेवा Mवाह, 1थानीय शासनको Mभावकारy सwालनको ला?ग सं1थागत Nमता 
3वकास तथा सशुासनको आवFयकता पदBछ । 1थानीय सरकार सwालन ऐन, २०७४ ले सaपादन गनÇ 
सaपूणB ग?त3व?ध तथा सेवालाई सरल, सoुयि1थत, सेवाÉाहyमैKी र जबाफदेहy बनाई 1थानीय ?नकायलाई 
नाग"रकM?त उmरदायी बनाउनपुनÇ अपेNा गरेकोछ । यसको अथB 1थानीय शासनको सं1थागत 3वकास 
तथा सशुासनबाट माK 3वकास ग?त3व?ध तथा सेवा Mवाहबाट अपेिNत न?तजा हा?सल गनB स3कrछ । 
आव?धक गाउँ 3वकास योजना आफÖ मा सं1थागत 3वकास तथा सशुासनको एक Mमखु रणनी?त भएको 
कारण सं1थागत Nमता 3वकास र सशुासनलाई यस ?भKको Mमखु साधन तथा माÄयमको \पमा ?लइएकोछ 
। 

(ख) सशुासन तथा सं1थागत 3वकासको वतBमान अव1था 

नेपालको सं3वधानमा भएको Mावधान अनसुार राáयको पनुःसंरचना पâात ् ?नवाBचनबाट गठन भएको 
गाउँपा?लकाको सं1थागत 3वकास Mयासको सãुवात भएकोछ । गाउँपा?लकाको स}ठन संरचनाको खाका 
?नमाBण तथा जनशिvको oयव1थापन Mमखु सम1याको \पमा रहेकोछ । सेवा Mवाहको केråको \पमा 



रहेका वडा कायाBलयह\को भौ?तक संरचना (भवन) र जनशिvको oयव1था, गाउँपा?लकाको केråyय भवन, 
कमBचारy, मे?सन औजारको oयव1था तéकालका Mमखु िजaमेवारy हनु ्। हालको अव1थामा गाउँपा?लका?भK 
रहेका सरकारy, गैरसरकारy ?नकाय र ?नजी NेKसँगको साझेदारy, समrवय र सहकायB चनुौतीको \पमा 
रहेकाछन ्। 

(ग) सशुासन तथा सं1थागत 3वकासको उEेFय, उEेFय सूचक  

1थानीय सरकार र सरोकारवालाह\को कायB सaपादनमा अ?भव3ृxका ला?ग पारदिशBता, जबाफदे3हता तथा 
समावेशी सहभा?गता अ?भव3ृx भएको हनेु तथा सावBज?नक सेवा Mवाहमा Mभावका"रता बढाउने, 

   

उिqलिखत उEेFयका ला?ग लN�प"रमाण सूचकह\ देहाय अनसुार हा?सल हनेु अपेNा ग"रएकोछ - 

सशुासन तथा सं1थागत 3वकासको उEेFय सूचक (आधार रेखा तथा आव?धक योजनाको लN प"रमाण) 

सूचक एकाइ 
आ?थBक वषB 
०७५/७६ 

सaमको अव1था 

लfय (आ?थBक वषBसaमको अव1था) 

०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ 

M?त oयिv वा3षBक बजेट लगानी ã. 21,389 22,135 २३,७४० 25,345 

लिNतवगB, सशvीकरण र Nमता 3वकास 
कायBHमबाट लाभिrवत 3वप� र 3पछ?डएको 
वगB 

सíìया 400 800 ९०० 1,000 

गाउँपा?लका?भK उपलîध Mा3व?धक मानव 
संसाधन 

सíìया 130 230 २७० 310 

गाउँपा?लकामा 3Hयाशील गैसस, अगैसस, 
3वकास साझेदार 

सíìया 7 5 ७ 10 

3वषयगत स?म?तह\को Nमता 3वकास ता?लम वटा 5 ८ १३ १९ 

ïोत : आव?धक गाउँ 3वकास योजना, ड}ेु~र २०७६ 

(घ) सशुासन तथा सं1थागत 3वकासको कायBHम तथा आयोजनाको ?KवषLय खचB अनमुान तथा 
MNेपण एवम ्कायBHम Mा?थ?मकRकरण तथा साSेतीकरण 

उपयुBvानसुारको लfय हा?सल गनB देहाय अनसुारका ४ वटा 3वषय उपNेK (सडक, पलु तथा यातायात 
oयव1था; आवास, ब1ती 3वकास, सावBज?नक ?नमाBण तथा बजार oयव1थापन; जल3वbतु ्तथा वैकिqपक 
ऊजाB र सूचना तथा सwार M3व?ध) ह\ अrतगBत ?नaन?लिखत कायBHम तथा आयोजनाह\ सwालन ग"रने 
र सोका ला?ग तल ता?लकामा उqलेख भए बमोिजमको hोत 3व?नयोजन तथा अनमुान ग"रएकोछ । ती 



कायBHम तथा आयोजनाह\लाई रणनै?तक 1तaभ, {दगो 3वकास लfय, लै3}क एवम ्जलवाय ुसSेतका 
आधारमा साSेतीकरण ग"रएको छ भने ?नधाB"रत 3व?ध अन\ुप Mाथ?मकता Hम ?नधाBरण ग"रएकोछ । 
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७.१ 

सशुासन, ऐन 
?नयम तथा 
जबाफदे3हता 

6 १०६० १०६० - - 1113 1113 - - 
116

9 
1169 - -      

७.२ 

सं1थागत तथा 
मानव संसाधन 
Nमता 

५ ५५० ५५० - - 578 578 - - 606 606 - -      

७.३ 
3वmीय ïोत 
प"रचालन 

५ - - - - - - - - - - - -      

७.४ 
योजना 
oयव1थापन 

५ १९७३ १९७३ - - 2072 2072 - - 
217

5 
2175 - -      

 

 शािrत सरुNा अन.ु ३०० ३०० - - 315 315 - - 331 331 - -      

 काननु तथा rयाय अन.ु ७७५ ७७५ - - 814 814 - - 854 854 - -      

 ग"रबी ?नवारण अन.ु ९०० ९०० - - 945 945 - - 992 992 - -      

कुल जaमा २१ ५५५८ ५५५८   5837 5837   
61
27 

6127   - -    

उिqलिखत ता?लकामा सSेतीकरणका आधारह\लाई ?नaनानसुारको अS सSेतको Mयोग ग"रएकोछ : 

रणनी?तक 1तaभको आधारह\ 

• कृ3ष, उbोग र पयBटन NेKको उéपादन र उéपादकéव ब3ृx गरy आ?थBक व3ृx (१) 
• भौ?तक पूवाBधार ?नमाBण तथा 3व1तार (२) 
• गणु1तरyय िशNा र 1वा1óय 3व1तार गरy मानवीय पूजँी ?नमाBण (३) 
• सामािजक समावेिशता र लै3}क समता MवxBन (४) 
• Mभावकारy 3वपò oयव1थापन र जलवाय ुप"रवतBन अनकूु?लत 3वकास (५) 
• 3व?धको शासन कायम गदô सशुासन Méयाभ?ूत (६) 

{दगो 3वकास लfय सSेतका आधारह\ 



• ग"रबीको अréय (१) 
• शूrय भोकमरy (२) 
• 1व1थ जीवन (३) 
• गणु1तरyय िशNा (४) 
• लै3}क समानता (५) 
• 1व$छ पानी र सरसफाइ (६) 
• आध?ुनक ऊजाBमा पहुँच (७) 
• समावेशी आ?थBक व3ृx र मयाB{दत काम (८) 
• उbोग, नवीन खोज र पूवाBधार (९) 
• असमानता rयूनीकरण (१०) 
• {दगो शहर र ब1ती (११) 
• {दगो उपभोग र उéपादन (१२) 
• जलवाय ुप"रवतBन अनकूुलन (१३) 
• साम{ुåक hोतको उपयोग (१४) 
• भसूतह hोतको उपयोग (१५) 
• शािrत, rयाय र सबल सं1था (१६) 
• {दगो 3वकासको ला?ग साझेदारy (१७) 

लै3}क सSेतका आधारह\ 

• MéयN लाभ (१)  
• अMéयN लाभ (२) 
• तट1थ (३) 

जलवाय ुसSेतका आधारह\ 

• MéयN लाभ (१)  
• अMéयN लाभ (२) 
• तट1थ (३) 

Mाथ?मकताका आधारह\ 

क) Mाथ?मकता ?नधाBरणका ला?ग अS भार  

Mाथ?मकRकरणका ला?ग सबै NेKमा लागू हनेु गरy छ वटा सामाrय आधार तय ग"रएका छन ्भने Méयेक 
NेKका ला?ग छुöाछुöै दईुवटा NेKगत आधार तय ग"रएको छ । सामाrय आधारलाई कुल ७० अS र 
NेKगत आधारलाई कुल ३० अS रािखएकोछ । Méयेक आधारमा आयोजना÷कायBHमलाई अS Mदान 
गदाB देहायअनसुार अS Mदान ग"रनेछ । 



H.स. योगदान शीषBक अS 

१ MéयN र उqलेखनीय योगदान गरेमा  अ?त उmम ३ 

२ अMéयN र उqलेखनीय योगदान गरेमा  उmम २ 

३ कम वा सामाrय योगदान गरेमा  सामाrय १ 

४ योगदान नपõु याएमा  rयून ० 

सामाrय र NेKगत आधारको 3व1ततृ 3ववरण अनसूुची ... मा समावेश ग"रएकोछ । 

(ङ) सशुासन तथा सं1थागत 3वकासको Mमखु 3वषय उपNेKगत आधारमा बजेट बाँडफाँट  

ड}ेु~र गाउँपा?लकाको आव?धक योजना अनसुार आ?थBक वषB २०७६/७७ देिख २०८०/८१ सaमका 
ला?ग सशुासन तथा सं1थागत 3वकस तफB  कुल ã.१ करोड ९८ लाख २२ हजार बजेट अनमुान ग"रएको 
देिखrछ । जसमÄये सबैभrदा बढy सं1थागत तथा मानव संसाधन Nमता तफB  ã. 1,40,00,000।- 
(70.6३ M?तशत) र सबैभrदा कम योजना oयव1थापन तफB  ã. 13,50,000।- (6.81 M?तशत) 
3व?नयोजन ग"रएको पाइrछ । 3वषय NेK अrतरगतका उपNेKह\का आधारमा ?नaनानसुार बजेट बाँडफाँट 
भएको पाइrछ । 

(रकम ã. हजारमा) 

3वषय NेK : सशुासन तथा सं1थागत 3वकास 

H
. 
सं
. 

3वषय उपNेKह\ 

पाँच वषBको कुल 
अनमुा?नत 

आ.व. २०७६/७७ 
को यथाथB 

२०७७/७८ को 
संशो?धत 

२०७८/७९ को 
खचB 

२०७९/८० को 
खचB 

२०८०/८१ को 
खचB 

लागत M?तशत खचB 
M?तश
त 

अनमुान 
M?तश
त 

3व?नयोज
न 

M?तश
त 

MNेपण 
M?तश
त 

MNेपण 
M?तश
त 

१ 
सशुासन, ऐन 
?नयम तथा 
जबाफदे3हता 

३०,०० 15.13 अन.ु 

	 
492 0.61 517 0.61 542 0.61 570 0.61 

२ 
सं1थागत तथा 
मानव संसाधन 
Nमता 

1,40,00 70.6३ अन.ु 

	 
500 0.62 525 0.62 551 0.62 579 0.62 

३ 
ïोत 
प"रचालन 

14,72 7.4३ अन.ु 
	 

76079 
95.0

1 
79883 

95.0
1 

83877 
95.0

1 
88071 

95.0
1 



४ 
योजना 
oयव1थापन 

13,50 6.81 अन.ु 
	 

3000 3.75 3150 3.75 3308 3.75 3473 3.75 

कुल जaमा 1,98,2२ 100 अन.ु 	 80071 
100.

00 
84075 

100.
00 

88278 
100.

00 
92692 

100.
00 

ïोत : आव?धक गाउँ 3वकास योजना, ड}ेु~र २०७६ 

(च) सशुासन तथा सं1थागत 3वकासका Mमखु रणनी?तह\ 

• सं3वधान Mदm एकल अ?धकार तथा संघीय र Mादेिशक कानून बमोिजम साझा अ?धकार NेK 
?भKका ?बषयमा आवFयक नी?त, कानून, कायB3व?ध, संरचना, M3Hया तथा मापदúडह\ ?नमाBण 
गरy कायाBrवयन, ?नयमन र अनगुमन गनÇ, यसका साथै संघीय र Mादेिशक सरकारबाट Mाk नमूना 
कानूनका म1यौदाको 1थानीय प"रवेश अनसुार अनकूुलन, प"रमाजBन र पा"रत गरy कायाBrवयनमा 
qयाउने ।  

• सं3वधान Mदm अ?धकार तथा कायB िजaमेवारyको अधीनमा रहy सp र Mदेशसँग सहका"रता, 
सहअि1तéव र समrवयलाई MवxBन गदô जनसहभा?गता, उmरदा3यéव र पारदिशBता स?ुनिâत गरy 
1थानीय सरकारका ãपमा Mदान हनेु सेवाह\ सलुभ र गणु1तरyय ãपमा Mवाह गनÇ, 

• लù?गक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण,जलवाय ुअनकूुलन तथा 3वपò îयब1थापन, लù?गक 
सशिvकरण ,3विmय îयब1थापन ज1ता अrतर सaबिrधत 3वषयह\लाई उपयvु ãपमा समावेश 
र सaबोधन गनB आवFयकता अनसुारका NेKमा गैससह\सँग सहकायB गनÇ, 

सशुासन तथा सं1थागत 3वकास अrतरगतका 3वषयगत उपNेKह\को 3व1ततृ 3ववरणलाई तपसीलका 
अन$ुछेदह\मा उqलेख ग"रएकोछ ।  



७.१ सशुासन, ऐन ?नयम तथा जबाफदे3हता 

७.१.१ Mमखु सम1या तथा चनुौती 

कृ3ष Mसार, M3व?ध ह1ताrतरण, oयावसा3यक परामशB सेवा, पूवाBधार 3वकास सaबrधी अÄययन, ?ड3पआर, 
?डजाइन इ3uमेट, Mा3व?धक सपुर?भजन, भएका कायBको अ?भलेखन र Mकाशन ज1ता oयावसा3यक कायB 
?नजी र गैसस लगायतका सेवा Mदायक सं1था र ?नकायबाट सaपादन गनÇ oयव1था ?मलाउन नसकेको 
अव1था छ । ड}ेु~र गाउँपा?लकामा गाउँ कायBपा?लका कायाBलय, वडा कायाBलय र एकाइह\मा 
आवFयकता र दरबrदy अनसुार कमBचारyको पदपू?तB नहुँदा सेवा Mवाह र कायBसaपादनमा क{ठनाइ 
देिखएकोछ । न?तजामखुी योजना तजुBमा अûयासको कमी, Mाथ?मकता ?नधाBरण, मÄयमकालyन खचB संरचना 
तयार नहुँदा 3वतरणमखुी 3हसाबले आयोजना तथा कायBHम धैरै सíìयामा रहेको कारण आयोजना तथा 
कायBHमको गणु1तर कायम गनB स3कएको छैन । üान, सीप, ढाँचा तथा अनभुवको कमीको कारण 
आrत"रक आयको शीषBकगत अनमुान गरy राज1व सSलन गनB र सो अनसुारको अ?भलेख रा† नसकेको 
अव1था छ । गाउँपा?लकाको Äयान राज1व कसरy व3ृx गनÇ भrदा प?न खचB गनÇ ?तर बढy Äयान गएको 
अव1था 3वbमान छ । सेवा Mवाह र कायBसaपादनमा गैसस, ?नजी NेK र समदुायको साझेदारy अपेिNत 
\पमा हनु नस°न ुचनुौतीको \पमा देिखrछ । 

७.१.२ सaभावना, अवसर र 3वbमान अव1था  

1थानीय तहको योजना तजुBमा नमूना {दsदशBनको oयव1था अनसुार गाउँपा?लकाको 3वषयगत व1तिु1थ?त 
झqकने 3ववरणस3हतको व1तगुत 3ववरण तयार भई गाउँपा?लकाको सम3uगत आ?थBक सामािजक 3वकासको 
लfय, उEेFय, तथा रणनै?तक कायBHमस3हतको आव?धक योजना तजुBमासँगै अbाव?धक ग"रएकोछ । यस 
ड}ेु~र गाउँपा?लकामा गाउँसभा र गाउँ कायBपा?लकाबाट ३६ वटा 3व?भ� ऐन, ?नयम तथा 3व?नयम, 
?नदÇ िशका र कायB3व?ध तजुBमा भई कायाBrवयनको अव1थामा रहेका छन ्। सहभा?गतामूलक योजना तजुBमा 
M3Hया माफB त ्नाग"रकको समेत सहभा?गतामा योजना तजुBमाको सात चरणको अûयास गरy सभाबाट 
1वीकृत बजेट तथा नी?त कायBHमलाई बजेट पिु1तका, वेवसाइट र सूचना पाटy, सावBज?नक सनुवुाइ, 
सामािजक परyNण, नाग"रक बडापK माफB त ्सावBज?नक गनÇ ग"रएकोछ । वा3षBक बजेट तथा योजना 
तजुBमा टोल, ब1तीबाट शãु गनÇ योजना तजुBमा M3Hयामा सेवाÉाहy नाग"रक र नाग"रक समाजका 
M?त?न?धको समेत सहभा?गताको oयव1था ग"रएकोछ । सwा?लत आयोजना तथा कायBHमको M3Hया 
अनगुमनको कायB हनेु गरेकोछ । यस ड}ेु~र गाउँपा?लकाले पा~BिचK २०७४ तयार गरy सूचना oयवि1थत 
गरेकोछ ।  

७.१.३ आव?धक योजना अन\ुप 3वषय उपNेKगत उEेFय र रणनी?त 

 क) उEेFय 



1थानीयतहका ऐन काननुको ?नमाBणमा सामािजक rयाय, समावेशी सहभा?गता जबाफदे3हता अ?भव3ृx भई 
सोको Mभावकारy कायाBrवयन गनÇ, 

 ख) रणनी?त 

• 1थानीय नी?त, काननु, मापदúड, तथा सो सaबrधी योजना, तजुBमा, कायाBrवयन, अनगुमन तथा 
?नयमन तथा सशुासन जबाफदे3हता MवxBन सaबrधी कायBHम सwालन गनÇ, 

• गाउँ सभा र गाउँ कायBपा?लकासँग सaबिrधत सबै नी?तगत र 3वषयगत स?म?तह\लाई पूणBता {दने, 
• गाउँपा?लकाको 3वधायन M3Hया तथा वा3षBक बजेट तथा योजना तजुBमा M3Hयाको सaबrधमा सबै 

जनM?त?न?धह\मा अ?भमखुीकरण गराई ?नय?मत ता?लमको oयव1था गनÇ,  
• गाउँसभाबाट #वीकृत ग"रएका नी?त, ?नयम र कायB3व?धह\को सaबrधमा 3व?भ� सwार माÄयमबाट 

सावBज?नकRकरण गनÇ, 
• rया3यक स?म?तको सं1थागत Nमता 3वकास गदô कायाBrवयन पN ग?तशील बनाउने,  
• गाउँपा?लका र वडा काया*लयलाई सूचना M3व?धमैKी बनाउने, 
• गाउँपा?लकामा जबाफदे3हता र पारदिशBतालाई अ?भव3ृx गनB सामािजक जबाफदे3हताका औजारह\ 

(सावBज?नक सनुवुाइ, N?तपू?तB स3हतको बडापK, सामािजक परyNण आ{द) को समय सापेN 
अवलaबन गनÇ, 

• सूचनाको हक सaबrधी ऐन कायाBrवयन गनÇ, 
• एफ.एम. रे?डयो तथा अनलाइन ?म?डया सwालन पKप?Kकाको Mकाशन गनBका ला?ग ?नजी NेKसँग 

सहकायB गनÇ, 
• गनुासो सनुवुाइ तथा सaबोधन Mणालy लागू गनÇ,  
• वडा कायाBलयको भवन तथा भौ?तक संरचना ?नमाणB गनÇ, 

७.१.४ न?तजा सूचक र लfय  

सूचक  एकाइ  

आ?थBक वषB 
०७५/७६ 

सaमको अव1था 

लfय (आ?थBक वषBसaमको अव1था) 

०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ 

गाउँपा?लकाले 1वीकृत गरेका ऐन, ?नयम, 
काननु तथा नी?त र कायB3व?धह\ 

सíìया 36 46 ५१ 55 

ऐन सíìया 13 18 १९ 20 

?नयम तथा 3व?नमय सíìया 5 7 ८ 9 

?नदÇ िशका, कायB3व?ध र मापदúड सíìया 15 17 १९ 21 



सूचक  एकाइ  

आ?थBक वषB 
०७५/७६ 

सaमको अव1था 

लfय (आ?थBक वषBसaमको अव1था) 

०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ 

नी?त तथा मागBदशBन सíìया 3 4 ५ 5 

3Hयाशील नी?तगत स?म?त तथा संयrK 
(3वधायन, सशुासन, लेखा, राज1व, योजना 
तथा बजेट तजुBमा, अनगुमन आ{द) 

सíìया 17 25 २७ 30 

अûयास ग"रएका सामािजक जबाफदे3हताका 
औजारका Mकार (N?तपू?तBस3हको नाग"रक 
बडापK, सावBज?नक सनुवुाइ, सावBज?नक 
परyNण, सामािजक परyNण, समदुाय 1कोर 
कायB आ{द) 

सíìया 7 10 १३ 15 

1थानीय काननु, नी?त तथा योजना तजुBमा 
M3Hया नाग"रक प=ृपोषण तथा सझुाव ?लने 
माÄयमह\ (सwार माÄयम, सूचनापाटy, 
अrतर3Hया, ?लिखत M?त3Hया, सझुाव 
पे3टका, सामािजक स¢ाल आ{द) 

सíìया 5 9 ११ 13 

गाउँपा?लका पेश भएका सरकार सwालन 
तथा सेवा Mवाह सaबrधी गनुासो सनुवुाइ 

वटा 25 15 १३ 10 

पा?लका1तरका ऐन, ?नयम, कायB3व?ध बारे 
गाउँसभा सद1यह\लाई अभीमखुीकरण 

सíìया 3 4 ५ ६ 

 

७.१.५ खचB तथा hोतको ?KवषLय अनमुान  

उपयुBvानसुारका कायBHम तथा आयोजनाह\लाई अनमुान ग"रएको बजेट तथा hोत अनमुान र सो hोत 
oयहोनÇ ?नकायगतअनमुान ?नaनानसुार हनेु MNेपण ग"रएकोछ ।  

खचB तथा hोतको ?KवषLय अनमुान (रकम ã. हजारमा) 

आ?थBक वषB 
बजेट अनमुान 3वmीय 

oयव1था 
hोत अनमुान 

कुल चाल ु पुजँीगत गाउँपा?लका नेपाल सरकार Mदेश सरकार वैदेिशक सहयोग 

२०७८/७९ १०६० - - - १०६० - - - 



आ?थBक वषB 
बजेट अनमुान 3वmीय 

oयव1था 
hोत अनमुान 

कुल चाल ु पुजँीगत गाउँपा?लका नेपाल सरकार Mदेश सरकार वैदेिशक सहयोग 

२०७९/८० 1113 - - - 1113 - - - 

२०८०/८१ 1169 - - - 1169 - - - 

कुल जaमा ३३४२ - - - ३३४२ - - - 

 

७.१.६ कायBHम/आयोजनाको संिNk 3ववरण 

सशुासन तथा सं1थागत 3वकास तफB को मा?थ ७.१.४ बमोिजमको लfय हा?सल गनB सwालन ग"रने 
कायBHम तथा आयोजनाह\ले के उEेFयले, कुन अव?धमा र क?त लागतमा आगामी तीन वषBको अव?धमा 
के उपलिîध हनेुछ भ�े बारेमा छलफल गरy Mाk भएको oयहोरालाई ?नaन ता?लकामा ता?लकाबx 
ग"रएकोछ । 

बजेट 
उपशीषBक नं. 

कायBHम/आयोजना उEेFय 
कायBHम/ 
आयोजनाको 

अव?ध 

लागत   
हजारमा 

आगामी तीन वषBको 
उपलिîध 

कै3फयत 

 आव?धक योजना 
कायBrवयन   

वाि£छत 
उपलिîध 
हा?सल गनÇ 

    

 ऐन, ?नयम तजुBमा 
तथा Nमता 3वकास 
कायBHम 

सरोकारy

लाई च1ुत, 
दãु1त 
रा† े

सालबसालy १०६० 

  

 नाग"रक बडापKको 
जानकारy तथा 
पालनागनB 
अ?भमखुीकरण 
कायBHम 

नाग"रक 
बडापK 
अनसुार 
कायBसaपा

दन गनÇ 

    

 सामािजक 
जबाफदेहyता 
ओैजारह\को Mव-*न 
कायBHम 

जबाफदेहy

ता 
अ?भव3ृx 
गनÇ 

    



बजेट 
उपशीषBक नं. 

कायBHम/आयोजना उEेFय 
कायBHम/ 
आयोजनाको 

अव?ध 

लागत   
हजारमा 

आगामी तीन वषBको 
उपलिîध 

कै3फयत 

 1वीकृत काननुको 
सwार माÄयमबाट 
Mचार Mसार 

सबैलाई 
ससूुिचत 
गनÇ 

    

 ऐन, ?नयमको पूणB 
पालना मापन 

सoुयव1था 
कायम गनÇ 

    

 

७.१.७  सशुासन, ऐन ?नयम तथा जबाफदे3हता तफB का कायBHम तथा आयोजनाको ?KवषLय खचB 
अनमुान तथा MNेपण एवम ्कायBHम Mा?थ?मकRकरण तथा साSेतीकरण 

उपयुBvानसुारको लfय हा?सल गनB देहाय अनसुारका ६ वटा कायBHम तथा आयोजनाह\ सwालन ग"रने 
र सोका ला?ग तल ता?लकामा उqलेख भए बमोिजमको hोत 3व?नयोजन तथा अनमुान ग"रएकोछ । ती 
कायBHम तथा आयोजनाह\लाई रणनै?तक 1तaभ, {दगो 3वकास लfय, लै3}क एवम ्जलवाय ुसSेतका 
आधारमा साSेतीकरण ग"रएको छ भने ?नधाB"रत 3व?ध अन\ुप Mाथ?मकता Hम ?नधाBरण ग"रएकोछ । 

H
. 
सं
.  

3व
षय

 Nे
K 

 

3व
षय

 उ
पNे

K 

कायBHम/आयोजना 

आ?थBक वषB २०७८/७९ को 
hोत 3व?नयोजन (ã.हजारमा) 

आ?थBक वषB २०७९/८० को 
hोत अनमुान (ã.हजारमा) 

आ?थBक वषB २०८०/८१ को 
hोत अनमुान (ã.हजारमा) 

रण
नै?
तक

 1
तa

भ 
सSे

त  

Mा
थ?
मक

ता
 H

म  

{द
गो
 3व

क
ास
 ल

fय
 स

Sेत
 

लै
3}
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 स

Sेत
 

ज
ल
वा
य ु

सSे
त 

कुल चाल ु

पु जँ
ीग
त 

3व
m
ीय
 o
यव

1थ
ा  

कुल चाल ु

पु जँ
ीग
त 

3व
m
ीय
 o
यव

1थ
ा  

कुल चाल ु
पु जँ

ीग
त 

3व
m
ीय
 o
यव

1थ
ा  

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ 
१
२ 

१३ १४ 
१
५ 

१
६ 

१७ १८ १९ २० २१ 

७
.१

 
सशु

ास
न  

तथ
ा  सं

1थ
ाग
त 

3व
क
ास
 

सशु
ास
न ,
 ऐ

न 
?न
यम

 त
था
 

ज
बा
फ
दे3
हत

ा  
 

आव?धक योजना 
कायBrवयन   

- - - - - - - - - - - -      

ऐन, ?नयम 
तजुBमा तथा 
Nमता 3वकास 
कायBHम 

१०६० १०६० - - 111
3 

111
3 

- - 
116
9 

1169 - -      



H
. 
सं
.  

3व
षय

 Nे
K 

 

3व
षय

 उ
पNे

K  

कायBHम/आयोजना 

आ?थBक वषB २०७८/७९ को 
hोत 3व?नयोजन (ã.हजारमा) 

आ?थBक वषB २०७९/८० को 
hोत अनमुान (ã.हजारमा) 

आ?थBक वषB २०८०/८१ को 
hोत अनमुान (ã.हजारमा) 

रण
नै?
तक

 1
तa

भ 
सSे

त  

Mा
थ?
मक

ता
 H

म 

{द
गो
 3व

क
ास
 ल

fय
 स

Sेत
 

लै
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 स

Sेत
 

ज
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य ु

सSे
त 

कुल चाल ु

पु जँ
ीग
त 

3व
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यव

1थ
ा 

कुल चाल ु

पु जँ
ीग
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3व
m
ीय
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यव

1थ
ा 

कुल चाल ु

पु जँ
ीग
त 

3व
m
ीय
 o
यव

1थ
ा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ 
१
२ 

१३ १४ 
१
५ 

१
६ 

१७ १८ १९ २० २१ 

नाग"रक 
बडापKको 
जानकारy तथा 
पालनागनB 
अ?भमखुीकरण 
कायBHम 

- - - - - - - - - - - -      

सामािजक 
जबाफदेहyता 
ओैजारह\को 
MवxBन कायBHम 

- - - - - - - - - - - -      

1वीकृत 
काननुको सwार 
माÄयमबाट 
Mचार Mसार 

- - - - - - - - - - - -      

ऐन, ?नयमको 
पूणB पालना 
मापन 

- - - - - - - - - - - -      

७.१.८ जोिखम तथा अनमुान 

  



७.२ सं1थागत संरचना तथा मानव संसाधन 3वकास 

७.२.१ Mमखु सम1या तथा चनुौती 

गाउँपा?लकामा आबFयक दरवrदy अनसुार कमBचारy ?नयिुv तथा पदप?ुतB नहनु,ु गाउँपा?लका तथा वडा 
कायाBलयह\मा Mशास?नक भवन तथा आवFयक स3ुवधा उपलoध नहनु ुएवम ्गाउँ सभासँग सaबिrधत 
स?म?तह\ गठन नहनु ुमìुय सम1याको \पमा रहेका छन ्। यसैगरy जनM?त?न?ध तथा कमBचारyह\को 
Nमता 3वकास सaबrधी कायBHम सwालन कम हनु ुप?न सम1याको \पमा देखा परेकोछ । 

७.२.२ सaभावना, अवसर र 3वbमान अव1था  

पूवाBधारका 3हसावले यो गाउँपा?लकाको MशासकRय भवनको ?नमाBण कायB भैरहेकोछ । 3वbतुीय 
उपकरणह\को Mयोगमा सwालन हनुकुा साथै अrय सं1थागत Nमता स•ुढyकरण हुँदै गइरहेकोछ । 
गाउँपा?लकामा ६० जना कमBचारy कायBरत रहेका छन ्। गाउँ कायBपा?लकाले ६ वटा 3वषयगत स?म?तको 
oयव1था गरy ती 3वषयगत स?म?तको 3Hयाशीलता Hमशः व3ृx भएकोछ । 

७.२.३ आव?धक योजना अन\ुप सं1थागत संरचना तथा मानव संसाधन 3वकास उपNेKगत उEेFय 
र रणनी?त 

 क) उEेFय 

गाउँपा?लका र वडा कायाBलयह\को सं1थागत संरचनाको 3वकास भई कायBकुशलता तथा Nमतामा अ?भव3ृx 
र सेवा Mवाहमा सधुार गनÇ, 

 ख) रणनी?त 

• गाउँपा?लकाको सावBज?नक सेवा Mवाहलाई पारदशL, उmरदायी र जबाफदेहy बनाउन सामािजक 
जबाफदेहyताका औजारह\ ज1तै सावBज?नक परyNण, सामािज परyNण, सावBज?नक सनुवुाइ ज1ता 
कायBHमह\ ?नय?मत \पमा सwालन गनÇ 

• गापा तथा सबै वडाह\मा स3ुवधा सaप� Mशास?नक भवन ?नमाBण गनÇ, 
• 1थानीय सेवाको oयव1थापन सaबrधी नी?त, मापदúड, सेवा सतB तथा सो सaबrधी योजना तजुBमा, 

कायाBrवयन तथा ?नयमन गनÇ, 
• गाउँपा?लकाबाट सaपादन ग"रने कायBलाई ?मतoययी, Mभावकारy, ?नय?मत र कायBदNतापूणB बनाउन 

आ-आ/नो कामको Mकृ?त अनसुारको आrत"रक ?नयrKण Mणालy तयार गरy कायाBrवयन गनÇ, 
• 3वषयगत स?म?तह\को कायB3व?ध बनाई प"रचालन गनÇ, 
• गाउँपा?लका?भK दरबrदy अनसुार करारबाट कमBचारy पदपू?तB गनÇ, 
• tuाचार 3वãx शूrय सहनशीलता नी?त लागू गनÇ, 
• 1थानीय शासन, योजना तजुBमा तथा सेवा Mवाहमा Nमता 3वकास कायBHम गनÇ, 



• लिNत समूह कायBHम माग र आव2यकताअनसुार Mभावकारy ढ}ले सwालन गनÇ, 

७.२.४ न?तजा सूचक र लfय 

सूचक  एकाइ  

आ?थBक वषB 
०७५/७६ सaमको 

अव1था 

लfय (आ?थBक वषBसaमको अव1था) 

०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ 

गाउँपा?लकामा कायBरत मानव संसाधन सíìया 60 90 १०० 110 

गाउँपा?लकाबाट Mवा3हत सेवा तथा स3ुवधा Mकार 6 7 ८ 8 

गाउँपा?लका तथा वडा कायBलय भवन 
(हाल भएको) 

सíìया 3 5 ६ 7 

सेवा सचुाã सेवा तथा ïोत केrå 
(1वा1óय, कृ3ष, पश ुसेवा, िशNा, सूचना) 

सíìया 6 10 1१ 13 

गाउँपा?लकामा सwा?लत सpीय र Mदेश 
आयोजना तथा कायBHम एवम ्एकाइ 

सíìया 3 7 ९ 11 

सwा?लत 1थानीय शासन, योजना तजुBमा 
तथा सेवाMवाह सaबrधी Nमता 3वकास 
कायBHम 

3वषय 
NेK 

12 20 2२ 25 

Nमता 3वकास र जबाफदे3हता अ?भव3ृx 
कायBमा सहभागी जनM?त?न?ध र नाग"रक 
समाज 

जना 350 650 ७50 850 

1थायी Mहरy चौकR वटा 3 4 ५ 6 

नाग"रक वडापK गाउँपा?लका, वडा 1तरमा 
गनुासो पे3टका, सझुाव 

सíìया 1 7 7 7 

सूचना अ?धकारyको फोटो स3हतको 
कमBचारy oयव1था मो.न. स3हत 

सíìया 1 6 6 6 

कमBचारyह\लाई Nमता 3वकास ता?लम 
3वषयगत (वा3षBक) 

पटक 	5 7 ८ 9 

ïोत : आव?धक गाउँ 3वकास योजना, ड}ेु~र २०७६ 



७.२.५ खचB तथा hोतको ?KवषLय अनमुान  

उपयुBvानसुारका कायBHम तथा आयोजनाह\लाई अनमुान ग"रएको बजेट तथा hोत अनमुान र सो hोत 
oयहोनÇ ?नकायगतअनमुान ?नaनानसुार हनेु MNेपण ग"रएकोछ ।  

खचB तथा hोतको ?KवषLय अनमुान (रकम ã. हजारमा) 

आ?थBक वषB 
बजेट अनमुान 3वmीय 

oयव1था 
hोत अनमुान 

कुल चाल ु पुजँीगत गाउँपा?लका नेपाल सरकार Mदेश सरकार वैदेिशक सहयोग 

२०७८/७९ ५५० ५५० - - ५५० - - - 

२०७९/८० ५७७ ५७७ - - ५७७ - - - 

२०८०/८१ ६०५ ६०५ - - ६०५ - - - 

कुल जaमा १७३२ १७३२ - - १७३२ - - - 

७.२.६ कायBHम/आयोजनाको संिNk 3ववरण 

सं1थागत संरचना तथा मानव संसाधन 3वकास तफB को मा?थ ७.२.४ बमोिजमको लfय हा?सल गनB सwालन 
ग"रने कायBHम तथा आयोजनाह\ले के उEेFयले, कुन अव?धमा र क?त लागतमा आगामी तीन वषBको 
अव?धमा के उपलिîध हनेुछ भ�े बारेमा छलफल गरy Mाk भएको oयहोरालाई ?नaन ता?लकामा ता?लकाबx 
ग"रएकोछ । 

बजेट 
उपशीषBक नं. 

कायBHम/आयोजना उEेFय 
कायBHम/ 
आयोजनाको 

अव?ध 

लागत   
हजारमा 

आगामी तीन वषBको 
उपलिîध 

कै3फयत 

 
मापदúड अनसुारको 
भवन ?नमाणBका 
ला?ग 3ोत 
oयव1थापन  

भवन 
?नमाBण 
सं3हताको 
कायाBrवयन 
गनÇ 

    

 
मानव संसाधन 
(जनशिv) 
oयव1थापन 
कायBHम  

दN 
जनशिv

को 
oयव1था 
गनÇ 

 ५५०   



बजेट 
उपशीषBक नं. 

कायBHम/आयोजना उEेFय 
कायBHम/ 
आयोजनाको 

अव?ध 

लागत   
हजारमा 

आगामी तीन वषBको 
उपलिîध 

कै3फयत 

 
3वषयगत स?म?त 
Nमता 3वकास  
कायBHम 

स?म?तह\

लाई 
िजaमेवार 
बनाउने 

    

 जनM?त?न?ध तथा 
कमBचारy Nमता 
3वकास कायBHम 

समय 
सापेN सीप 
Mदान गनÇ 

    

 
Mभावकारy अनगुमन 
संयाrK प"रचालन  

योजनाह\

को 
गणु1तर 
कायम गनÇ 

    

 

७.२.७ सं1थागत संरचना तथा मानव संसाधन 3वकास तफB का कायBHम तथा आयोजनाको ?KवषLय 
खचB अनमुान तथा MNेपण एवम ्कायBHम Mा?थ?मकRकरण तथा साSेतीकरण 

उपयुBvानसुारको लfय हा?सल गनB देहाय अनसुारका ५ वटा कायBHम तथा आयोजनाह\ सwालन ग"रने 
र सोका ला?ग तल ता?लकामा उqलेख भए बमोिजमको hोत 3व?नयोजन तथा अनमुान ग"रएकोछ । ती 
कायBHम तथा आयोजनाह\लाई रणनै?तक 1तaभ, {दगो 3वकास लfय, लै3}क एवम ्जलवाय ुसSेतका 
आधारमा साSेतीकरण ग"रएको छ भने ?नधाB"रत 3व?ध अन\ुप Mाथ?मकता Hम ?नधाBरण ग"रएकोछ । 

H
. 
सं
.  

3व
षय

 Nे
K 

 

3व
षय

 उ
पNे

K  

कायBHम/आयोजना 

आ?थBक वषB २०७८/७९ को 
hोत 3व?नयोजन (ã.हजारमा) 

आ?थBक वषB २०७९/८० को 
hोत अनमुान (ã.हजारमा) 

आ?थBक वषB २०८०/८१ को 
hोत अनमुान (ã.हजारमा) 

रण
नै?
तक

 1
तa

भ 
सSे

त 

Mा
थ?
मक

ता
 H

म 

{द
गो
 3व

क
ास
 ल

fय
 स

Sेत
 

लै
3}
क
 स

Sेत
 

ज
ल
वा
य ु

सSे
त 

कुल चाल ु

पु जँ
ीग
त 

3व
m
ीय
 o
यव

1थ
ा 

कुल चाल ु

पु जँ
ीग
त 

3व
m
ीय
 o
यव

1थ
ा 

कुल चाल ु

पु जँ
ीग
त  

3व
m
ीय
 o
यव

1थ
ा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० 
१
१ 

१
२ 

१३ १४ १५ 
१
६ 

१७ १८ १९ २० २१ 

७
. २

 
सशु

ास
न  

तथ
ा 

सं1
था
गत

 3व
क
ास
 

सं1
था
गत

 सं
रच

ना
 

तथ
ा म

ान
व 

संस
ाध
न 

3व
क
ास

 

मापदúड 
अनसुारको भवन 
?नमाणBका ला?ग 
hोत oयव1थापन  

- - - - - - - - - - - -      



मानव संसाधन 
(जनशिv) 
oयव1थापन 
कायBHम  

५५० ५५० - - 577 577 - - 605 605 - -      

3वषयगत स?म?त 
Nमता 3वकास  
कायBHम 

- - - - - - - - - - - -      

जनM?त?न?ध 
तथा कमBचारy 
Nमता 3वकास 
कायBHम 

- - - - - - - - - - - -      

Mभावकारy 
अनगुमन संयाrK 
प"रचालन  

- - - - - - - - - - - -      

७.२.८ जोिखम तथा अनमुान 



७.३ 3वmीय hोत प"रचालन 

७.३.१ Mमखु सम1या तथा चनुौती 

यस गाउँपा?लकाको राज1व सधुार कायBयोजना तजुBमा नहनु,ु सावBज?नक-?नजी साझेदारyको ला?ग 1पu 
कायB3व?ध नहनु ुमìुय सम1याको \पमा रहेकोछ । यसैगरy कa¶यूटर लेखा Mणालy कमजोर रहन,ु वडा 
कायाBलयह\ कa¶यूटर स¢ालमा कम हनु ु , लै3}क उmरदायी बजेट नहनु ु तथा सावBज?नक ख"रद 
?नयमावलyको मापदúड अनसुार काम नहनुलुाई अपेिNत \पमा कायाBrवयन गराउनलुाई मìुय चनुौतीको 
\पमा ?लन स3कrछ। 

७.३.२ सaभावना, अवसर र 3वbमान अव1था  

यस  ड}ेु~र गाउँपा?लकाको वा3षBक बजेट ã. ३० करोडको ३९ लाख ६७ हजार  रहेकोछ भने यस 
गाउँपा?लकाको आrत"रक आय ã. १४ लाख ६१ हजार माK रहेकोछ । गाउँपा?लका NेKमा 3व3वध 
NेKको 3वकासका ला?ग सावBज?नक-?नजी साझेदारy Mयासको सãुवात भएकोछ । 

७.३.३ आव?धक योजना अन\ुप 3वmीय hोत प"रचालन उपNेKगत उEेFय र रणनी?त 

 क) उEेFय 

गाउँपा?लकाको आrत"रक तथा बाß hोतको प3हचान गरy उEेFयमूलक ढ}ले प"रचालन गनÇ, 

 ख) रणनी?त 

• साझेदारy नी?त लाई Mभावकारy बनाई Mदेश सरकार र सpीय सरकारबाट लगानीको ला?ग 
आवFयक पहल र पैरवी गनÇ, 

• गाउँपा?लकाको लेखा Mणालy कa¶यूटराइज गनÇ, 
• 3वmीय जोिखम rयूनीकरणका उपाय अवलaबन गरy 3वmीय अनशुासन कायम गनÇ,  
• सpीय तथा Mदेश काननुको अधीनमा रहy 3वmीय ïोत प"रचालन सaबrधी 1थानीय नी?त, काननु, 

मापदúड तथा सो सaबrधी योजना तजुBमा, कायाBrवयन, अनगुमन तथा ?नयमन गनÇ, 
• कायBलयका सबै शाखाह7 तथा वडा काया*लयह\ 3वbतुीय सशुासनमा आबx गरy दै?नक कामकाज 

3वbतुीय सशुासनका माÄयमबाट गनÇ,  
• सावBज?नक-?नजी साझेदारy कायB नी?त तयार गरy ?नजी NेKलाई आक3षBत गनÇ, 
• लै3}क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण नी?त लागू गनÇ, 
• सावBज?नक ख"रद Mणालyलाई oयवि1थत बनाउने, 
• सबै वडामा कर सचेतना कायBHम ?नय?मत सwालन गनÇ, 
• गाउँपा?लकामा कायBरत सबै गैसस/अगैससह\लाई वा3षBक कायBHममा समा3हत गनÇ, 
• राज1व सधुार कायBयोजना बनाई लागू गनÇ, 



• मÄयकालyन खचB संरचना तयार गरy Mदेश सरकार र सpीय सरकारबाट लगानीको ला?ग आवFयक 
पहल र पैरवी गनÇ, 

७.३.४ न?तजा सूचक र लfय 

सूचक  एकाइ  

आधाररेखा लfय (सaमको अव1था) 

आ?थBक वषB 
०७५/७६ सaमको 

अव1था 
०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ 

गाउँपा?लकाको वा3षBक आrत"रक आय 
रकम  

ã. हजारमा १,४५० ३,००० ३,३९० ३,७९० 

सpीय सरकारबाट राज1व बाँडफाँट Mाk 
रकम  

ã. हजारमा  ५९,५०० ६७,५०० ७५,५०० 

Mदेश सरकारबाट राज1व बाँडफाँटबाट 
Mाk रकम  

ã. हजारमा ४९,७०२ १५,००० १८,००० २१,००० 

गाउँपा?लकाको कुल वा3षBक बजेट  ã. हजारमा ११,००० ४,००,००० ४,५०,००० ५,००,००० 

गाउँपा?लकाको वा3षBक वा1त3वक खचB 
रकम (M?तशत) 

M?तशत ३,००,००० ९६ ९८ १०० 

गेसस, अगैसस, 3वकासबाट सwा?लत 
आयोजना/कायBHमबाट 

ã. हजारमा ९० २५,००० ५०,००० ७५,००० 

लगानी रकम  ã. हजारमा ६,००० ५,००० ८,५०० १२,००० 

ïोत : आव?धक गाउँ 3वकास योजना, ड}ेु~र, २०७६ 

७.३.५ खचB तथा hोतको ?KवषLय अनमुान  

उपयुBvानसुारका कायBHम तथा आयोजनाह\लाई अनमुान ग"रएको बजेट तथा hोत अनमुान र सो hोत 
oयहोनÇ ?नकायगतअनमुान ?नaनानसुार हनेु MNेपण ग"रएकोछ ।  

खचB तथा hोतको ?KवषLय अनमुान (रकम ã. हजारमा) 

आ?थBक वषB 
बजेट अनमुान 3वmीय 

oयव1था 
hोत अनमुान 

कुल चाल ु पुजँीगत गाउँपा?लका नेपाल सरकार Mदेश सरकार वैदेिशक सहयोग 

२०७८/७९         

२०७९/८०         



२०८०/८१         

कुल जaमा         

७.३.६ कायBHम÷आयोजनाको संिNk 3ववरण 

3वmीय hोत प"रचालन तफB को मा?थ ७.३.४ बमोिजमको लfय हा?सल गनB सwालन ग"रने कायBHम तथा 
आयोजनाह\ले के उEेFयले, कुन अव?धमा र क?त लागतमा आगामी तीन वषBको अव?धमा के उपलिîध 
हनेुछ भ�े बारेमा छलफल गरy Mाk भएको oयहोरालाई ?नaन ता?लकामा ता?लकाबx ग"रएकोछ । 

 

बजेट 
उपशीषBक नं. 

कायBHम/आयोजना उEेFय 
कायBHम/ 
आयोजनाको 

अव?ध 

लागत   
हजारमा 

आगामी तीन वषBको 
उपलिîध 

कै3फयत 

 राज1व सधुार कायB 
योजना तयारy र 
अbाव?धक8करण  

सaभाoय 
hोतह\को 
उपोग गनÇ 

    

 सावBज?नक-?नजी 
साझेदारy कायBनी?त 
तजुBमा  

साझेदारyमा 
योजना 
सwालन 
गनÇ 

    

 साझेदारy नी?तलाई 
Mभावकारy कायBHम  

ठ®क 
योजना 
ठ®क नी?त 
लागू गनÇ 

    

 राज1व, द1तरु तथा 
शqुक सaबrधी 
परामशB कायBHम  

राज1वदाता

ह\मा 
अपनéव 
3वकास 
गनÇ 

    

 सं1थागत Nमता 
तथा कर सचेतना 
अ?भव3ृx कायBHम 

राज1वको 
अ?धकतम 
सSलन 
गनÇ 

    



 

७.३.७  3वmीय hोत प"रचालन तफB का कायBHम तथा आयोजनाको ?KवषLय खचB अनमुान तथा 
MNेपण एवम ्कायBHम Mा?थ?मकRकरण तथा साSेतीकरण 

उपयुBvानसुारको लfय हा?सल गनB देहाय अनसुारका ५ वटा कायBHम तथा आयोजनाह\ सwालन ग"रने 
र सोका ला?ग तल ता?लकामा उqलेख भए बमोिजमको hोत 3व?नयोजन तथा अनमुान ग"रएकोछ । ती 
कायBHम तथा आयोजनाह\लाई रणनै?तक 1तaभ, {दगो 3वकास लfय, लै3}क एवम ्जलवाय ुसSेतका 
आधारमा साSेतीकरण ग"रएको छ भने ?नधाB"रत 3व?ध अन\ुप Mाथ?मकता Hम ?नधाBरण ग"रएकोछ । 
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कायBHम/आयोजना 

आ?थBक वषB २०७८/७९ को 
hोत 3व?नयोजन (ã.हजारमा) 

आ?थBक वषB २०७९/८० को 
hोत अनमुान (ã.हजारमा) 

आ?थBक वषB २०८०/८१ को 
hोत अनमुान (ã.हजारमा) 
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ 
१
२ 

१३ १४ १५ 
१
६ 

१७ १८ १९ २० २१ 

७
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"र
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ल
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राज1व सधुार 
कायB योजना 
तयारy र 
अbाव?धकRकर

ण  

                 

सावBज?नक-?नजी 
साझेदारy 
कायBनी?त तजुBमा  

                 

साझेदारy 
नी?तलाई 
Mभावकारy 
कायBHम  

                 

राज1व, द1तरु 
तथा शqुक 
सaबrधी परामशB 
कायBHम  

                 



सं1थागत Nमता 
तथा कर 
सचेतना 
अ?भव3ृx 
कायBHम 

                 

७.३.८ जोिखम तथा अनमुान 

  



७.४ योजना oयव1थापन 

७.४.१ Mमखु सम1या तथा चनुौती 

यस गाउँपा?लकामा वा3षBक योजना तजुBमा Mणालyबारे सबैलाई जानकारy नहनु,ु उपभोvा स?म?तको Nमता 
अ?भव3ृxका कायBHमह\ सwालन नहनु ुर योजना तजुBमाका ला?ग Nमता 3वकास नहनु,ु NेKगत गãुयोजना 
नब�ु, मìुय सम1याको \पमा रहेको देिखrछ । 

७.४.२ सaभावना, अवसर र 3वbमान अव1था  

गाउँपा?लकाले तजुBमा गरेको वा3षBक नी?त तथा कायBHम एवम ् वा3षBक Mग?त 3ववरण Mकाशन हनु ु
सकाराéमक पNको \पमा रहेकोछ । यस  ड}ेु~र  गाउँपा?लकाको राजपK Mकाशन, पा~BिचK ?नमाणB 
हनुकुा साथै आव?धक योजना ब�े ब?नसकेको अव1था छ । सwा?लत योजनाह\को ?नय?मत अनगुमन 
तथा मूqयाSन हनेु गरेकोछ । 

७.४.३ आव?धक योजना अन\ुप योजना oयव1थापन उपNेKगत उEेFय र रणनी?त 

 क) उEेFय 

गाउँपा?लकाले अनगुमन तथा मूqयाSन योजना तजुBमा, कायाBrवयन, Mणालyको उपयvु औजारको Mयोग 
गरy  समावेशी र न?तजामखुी 3वकास गनÇ, 

 ख) रणनी?त 

• वा3षBक योजना तजुBमा Mणालyको बारेमा सबै सरोकारवालाह\लाई अ?भमखुीकरण गनÇ, 
• आव?धक योजना आधा"रत भएर वा3षBक योजना तजुBमा गनÇ, 
• साझेदारह\सँग सहकायB गरy कृ3ष गãुयोजना, गाउँ उbम 3वकास योजना, खानेपानीतथा ?सँचाइ 

र सडक गãुयोजना तयार गनÇ, 
• वा3षBक नी?त तथा कायBHम Mकाशन गरy 3वतरण गनÇ, 
• गाउँपा?लकाको समÉ योजना Mणालy र oयव1थापनलाई सहभागीतामूलक, समावेशी, यथाथBपरक, 

पारदशL एवम ्3व~सनीय बनाउने, 
• सामािजक समावेशीकरण नी?त ?नमाBण गरy कायाBrवयन गनÇ, 
• गैरसरकारy सं1था समrवय स?म?त गठन गरy 3Hयाशील गराउने, 

७.४.४ न?तजा सूचक र लfय 

सूचक एकाइ 

आधाररेखा लfय (सaमको अव1था) 

आ?थBक वषB 
०७५/७६ 

सaमको अव1था 
०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ 



खúडीकृत 3वषयगत तथा ïोत न°शा 
स3हत व1तगुत 3ववरण तयारy तथा 
अbाव?धक 

भए/ 

नभएको 
भएको भएको भएको भएको 

1थानीय गौरवका आयोजनाह\को सूची सíìया 25 35	 ४० 45	 

तजुBमा भएका 3वषयगत रणनै?तक योजना 
(3वषय) 

NेK 	1 3 ४ ५ 

वा3षBक योजनामा आ?थBक 3वकास तथा 
आयमूलक NेKमा लगानी अनपुात 

M?तशत 	40 	60 ६५ 70 

कुल आयोजना मÄये उपभोvा 
स?म?तबाट कायBrवयन भएका 
आयोजनाको अनपुात 

M?तशत 70 80 ८५ 90 

समयमा सaप� आयोजना÷कायBHमको 
अनपुात 

M?तशत 97 98 99 १०० 

आयोजना÷कायBHम अनगुमन M?तवेदन 
सíìया (पटके, मा?सक, चौमा?सक, 
वा3षBक) 

पटक 3 3 ३ 3 

गाउँपा?लकाबाट Mकािशत द1तावेज र 
M?तवेदन 

सíìया 6 3 ३ ३ 

सहभा?गतामूलक योजना तजुBमा तथा 
अनगुमन M3Hयामा 
लिNतवगB÷समदुायको M?त?न?धéव 
(म3हला, द?लत, जनजा?त र 
बालबा?लका) 

M?तशत 33 45 ४८ 51 

राज1व सधुार कायBयोजना ?नमाणB गनÇ वटा 	0 1 १ 1 

ïोत : आव?धक गाउँ 3वकास योजना ड}ेु~र, २०७६ 

७.४.५ खचB तथा hोतको ?KवषLय अनमुान  

उपयुBvानसुारका कायBHम तथा आयोजनाह\लाई अनमुान ग"रएको बजेट तथा hोत अनमुान र सो hोत 
oयहोनÇ ?नकायगतअनमुान ?नaनानसुार हनेु MNेपण ग"रएकोछ ।  



खचB तथा hोतको ?KवषLय अनमुान (रकम ã. हजारमा) 

आ?थBक वषB 
बजेट अनमुान 3वmीय 

oयव1था 
hोत अनमुान 

कुल चाल ु पुजँीगत गाउँपा?लका नेपाल सरकार Mदेश सरकार वैदेिशक सहयोग 

२०७८/७९ १९७३ १९७३ -	 - ६७३ १३०० - - 

२०७९/८० २०७१ २०७१ - - ७०६ १३६५ - - 

२०८०/८१ २१७४ २१७४ - - ७४१ १४३३ - - 

कुल जaमा ६२१८ ६२१८ - - २१२० ४०९८ - - 

 

७.४.६ कायBHम÷आयोजनाको संिNk 3ववरण 

योजना oयव1थापन तफB को मा?थ ७.३.४ बमोिजमको लfय हा?सल गनB सwालन ग"रने कायBHम तथा 
आयोजनाह\ले के उEेFयले, कुन अव?धमा र क?त लागतमा आगामी तीन वषBको अव?धमा के उपलिîध 
हनेुछ भ�े बारेमा छलफल गरy Mाk भएको oयहोरालाई ?नaन ता?लकामा ता?लकाबx ग"रएकोछ । 

बजेट 
उपशीषBक नं. 

कायBHम/आयोजना उEेFय 
कायBHम/ 
आयोजनाको 

अव?ध 

लागत   
हजारमा 

आगामी तीन वषBको 
उपलिîध 

कै3फयत 

 कृ3ष गãुयोजना, 
?सँचाइ तथा 
खानेपानी गãुयोजना, 
1थानीय अनकूुलन 
योजना र सडक 
गãुयोजना ?नमाBण 

गाउँपा?लका

को प"रलfय 
अनसुार 
3वकास 
कायBHमह\ 
सwालन गनÇ 

    

 
योजना कायाBrवयन 
Nमता 3वकास 
कायBHम 

योजनाका 
सरोकारवाला

ह\लाई 
िजaमेवार 
बनाउने 

 ५००   

 
अनगुमन तथा 
समीNा कायBHम 

सaपा{दत 
कायBको 
पनुरावलोक

न गनÇ 

 ३५०   



 
वा3षBक योजना तथा 
गãुयोजना तजुBमा 
अ?भमखुीकरण 
कायBHम 

सरोकारवाला

लाई 
साम3यक 
सीप Mदान 
गनÇ 

 ५००   

 वा3षBक नी?त तथा 
कायBHम Mकाशन 
गरy 3वतरण गनÇ 

सबैलाई 
ससूुिचत 
गराउने 

 ६२३   

७.४.७ योजना oयव1थापन तफB का कायBHम तथा आयोजनाको ?KवषLय खचB अनमुान तथा MNेपण 
एवम ्कायBHम Mा?थ?मकRकरण तथा साSेतीकरण 

उपयुBvानसुारको लfय हा?सल गनB देहाय अनसुारका ५ वटा कायBHम तथा आयोजनाह\ सwालन ग"रने 
र सोका ला?ग तल ता?लकामा उqलेख भए बमोिजमको hोत 3व?नयोजन तथा अनमुान ग"रएकोछ । ती 
कायBHम तथा आयोजनाह\लाई रणनै?तक 1तaभ, {दगो 3वकास लfय, लै3}क एवम ्जलवाय ुसSेतका 
आधारमा साSेतीकरण ग"रएको छ भने ?नधाB"रत 3व?ध अन\ुप Mाथ?मकता Hम ?नधाBरण ग"रएकोछ । 
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कायBHम/आयोजना 

आ?थBक वषB २०७८/७९ को 
hोत 3व?नयोजन (ã.हजारमा) 

आ?थBक वषB २०७९/८० को 
hोत अनमुान (ã.हजारमा) 

आ?थBक वषB २०८०/८१ को 
hोत अनमुान (ã.हजारमा) 
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न 

तथ
ा  सं

1थ
ाग
त 

3व
क
ास
 

यो
ज
ना
 o
यव

1थ
ाप
न  

कृ3ष गãुयोजना, 
?सँचाइ तथा 
खानेपानी 
गãुयोजना, 
1थानीय 
अनकूुलन 
योजना र सडक 
गãुयोजना 
?नमाBण 

                 



H
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सं
.  

3व
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 Nे
K  

 

3व
षय

 उ
पNे

K  

कायBHम/आयोजना 

आ?थBक वषB २०७८/७९ को 
hोत 3व?नयोजन (ã.हजारमा) 

आ?थBक वषB २०७९/८० को 
hोत अनमुान (ã.हजारमा) 

आ?थBक वषB २०८०/८१ को 
hोत अनमुान (ã.हजारमा) 

रण
नै?
तक
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पु जँ
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कुल चाल ु

पु जँ
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3व
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ा  

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० 
१
१ 

१२ १३ १४ 
१
५ 

१६ १७ १८ १९ २० २१ 

योजना 
कायाBrवयन 
Nमता 3वकास 
कायBHम 

500 500 - - 525 525 - - 551 551 - -      

अनगुमन तथा 
समीNा 
कायBHम 

350 350 - - 368 368 - - 386 386 - -      

वा3षBक योजना 
तथा गãुयोजना 
तजुBमा 
अ?भमखुीकरण 
कायBHम 

500 500 - - 525 525 - - 551 551 - -      

वा3षBक नी?त 
तथा कायBHम 
Mकाशन गरy 
3वतरण गनÇ 

623 623 - - 654 654 - - 687 687 - -      

७.४.८ जोिखम तथा अनमुान 

 



cg';"rL ! 

k|fyldstf lgwf{/0fsf cfwf/ 

-s_ ;fdfGo cfwf/  

!= rfn' cfjlws of]hgfsf] km/flsnf] cfwf/sf] ;dfa]zL cfly{s j[l4sf] lasf; nIo k|flKtdf 
of]ubfg k'¥ofpg] M -!% cÍ_  

22	
s 

lgDg ljifox¿df k|ToIf tyf pNn]vgLo of]ubfg k'¥ofpg]  

• :yfgLo pTkfbg  
• :yfgLo cfo j[l4  

clt pQd  

v dflysf ljifox¿df ck|ToIf tyf pNn]vgLo ¿kdf of]ubfg k'¥ofpg]  pQd  
u dflysf ljifox¿df sd jf ;fdfGo of]ubfg k'¥ofpg]  ;fdfGo  
3 dflysf ljifox¿df of]ubfg gk'¥ofpg]  Go"g  

@= :yfgLo txsf] k|fyldstf jf t'ngfTds nfesf If]qdf of]ubfg k'¥ofpg] M -!) cÍ_  

s :yfgLo txsf] k|fyldstf jf t'ngfTds nfe ePsf k|d'v b'O{ If]qsf] pTkfbg 
jf cfoj[l4df k|ToIf jf pNn]vgLo of]ubfg k'¥ofpg]  clt pQd  

v dflysf ljifox¿df ck|ToIf tyf pNn]vgLo ¿kdf of]ubfg k'¥ofpg]  pQd  
u dflysf ljifox¿df sd jf ;fdfGo of]ubfg k'¥ofpg]  ;fdfGo  
3 dflysf ljifox¿df of]ubfg gk'¥ofpg]  Go"g  

#= lbuf] ljsf; nIo k|flKtdf of]ubfg k'¥ofpg] M -!) cÍ_  

s 

lgDg ljifox¿df k|ToIf tyf pNn]vgLo of]ubfg k'¥ofpg]  
• lbuf] ljsf;sf] nIo ! -SDG	1_ -;a} k|sf/sf ul/aLsf] cGTo_  
• lbuf] ljsf;sf] nIo * -SDG	8_ sf] k"0f{ / pTkfbgd"ns /f]huf/L  
k|flKt÷j[l4  

clt pQd  

v dflysf ljifox¿df ck|ToIf tyf pNn]vgLo ¿kdf of]ubfg k'¥ofpg]  pQd  
u dflysf ljifox¿df sd jf ;fdfGo of]ubfg k'¥ofpg]  ;fdfGo  
3 dflysf ljifox¿df of]ubfg gk'¥ofpg]  Go"g  

$= ;xeflutfsf] cj:yf M -!) cÍ_  

s 
lgDg If]q jf ;+:yfx¿ dWo] s'g} Pssf] ;xeflutf /xg] 
– gful/s ;dfh, ;fd'bflos ;+:yf, u}/;/sf/L ;+:yf, pkef]Qmf  
;d"x jf ;]jfu|fxL, jf lghL If]q  

clt pQd  

v dflysf ljifox¿df ck|ToIf tyf pNn]vgLo ¿kdf of]ubfg k'¥ofpg]  pQd  
u dflysf ljifox¿df sd jf ;fdfGo of]ubfg k'¥ofpg]  ;fdfGo  
3 dflysf ljifo?df of]ubfg gk'¥ofpg]  Go"g  



23	 

%= ;dfj]zLs/0fdf of]ubfg M -!) cÍ_ 
-s_ If]qLo ;dfj]zLs/0fdf of]ubfg -% cÍ_  

 

-v_ ;fdflhs ;dfj]zLs/0f / n}lËs d"nk|jfxLs/0fdf of]ubfg -% cÍ_  

s ;fdflhs / n}lËs dn" k|jfxLs/0f, ;dfgtf / ;zQmLs/0f -SDG	5_ nfO{ k|ToIf 
tyf pNnV] o ¿kdf a9fjf lbg]  clt pQd  

v dflysf ljifox¿df ck|ToIf tyf pNnv] gLo ¿kdf of]ubfg k'¥ofpg]  pQd  
u dflysf ljifox¿df sd jf ;fdfGo of]ubfg k'¥ofpg]  ;fdfGo  
3 dflysf ljifox¿df of]ubfg gk'¥ofpg]  Gog"  

^= cfof]hgfsf] k"j{ sfo{ k|ult, ;DdGg x'g] nfUg] ;do jf sfof{Gjog tof/L sfo{ M -!% cÍ _  

s 

 qmdfut jf ;fnj;fnL cfof]hgf jf sfo{qmdsf] nfluM 
 – rfn' cf=j= sf] bf];|f] rf}dfl;s;Ddsf] cf}ift ef}lts tyf ljQLo  
 k|ult *) k|ltzt jf ;f] eGbf dfly /x]sf], jf 
 – cfufdL cf=j=df cfof]hgf ;DkGg x'g] ;'lglZrt /x]sf] jf 
 gofF cfof]hgfsf] nflu M cfof]hgf sfof{Gjog tof/L sfo{ k"/f ePsf] .  

  

v 

 qmdfut jf ;fnj;fnL cfof]hgf jf sfo{qmdsf] nfluM  
• rfn' cf=j= sf] bf];|f] rf}dfl;s;Ddsf] cf}ift ef}lts tyf ljQLo  

k|ult ^% b]lv *) k|ltzt;Dd /x]sf], jf  
• cfufdL b'O{ jif{df cfof]hgf ;DkGg x'g] ;'lglZrt /x]sf] jf 

gofF cfof]hgfsf] nflu M cfof]hgf sfof{Gjog tof/L sfo{ clGtd r/0fdf 
/x]sf] .  

pQd  

u 

 qmdfut jf ;fnj;fnL cfof]hgf jf sfo{qmdsf] nfluM  
• rfn' cf=j= sf] bf];|f] rf}dfl;s;Ddsf] cf}ift ef}lts tyf ljQLo  

k|ult %) b]lv ^% k|ltzt;Dd /x]sf], jf  
• cfufdL tLg jif{df cfof]hgf ;DkGg x'g] ;'lglZrt /x]sf] jf  
gofF cfof]hgfsf] nflu M cfof]hgf sfof{Gjog tof/L sfo{ eO/x]sf] .  

;fdfGo  

24	
3 

qmdfut jf ;fnj;fnL cfof]hgf jf sfo{qmdsf] nfluM 
– rfn' cf=j= sf] bf];|f] rf}dfl;s;Ddsf] cf}ift ef}lts tyf ljQLo  

k|ult %) k|ltzt eGbf sd /x]sf], jf 
– cfufdL rf/ jif{;Dddf cfof]hgf ;DkGg x'g] ;'lglZrt g/x]sf] jf  

gofF cfof]hgfsf] nflu M cfof]hgf sfof{Gjog tof/L sfo{ gePsf] .  

Go"g  

s ^^Ü eGbf a9L a:tL÷6f]nx¿nfO{ k|ToIf of]ubfg k'¥ofpg]  clt pQd  
v %)Ü eGbf a9L a:tL÷6fn] x¿sf] ljsf;df k|ToIf of]ubfg k'¥ofpg]  pQd  
u ##Ü eGbf a9L a:tL÷6fn] x¿sf] ljsf;df k|ToIf of]ubfg k'¥ofpg]  ;fdfGo  
3 ##Ü eGbf sdL a:tL÷6f]nx¿sf] ljsf;df dfq of]ubfg k'¥ofpg]  Go"g  



 

-v_ If]qut cfwf/x¿ 

c= cfly{s If]q 
• s[lif tyf kz'kG5L,  

• l;FrfO,  

• pBf]u,  

• jfl0fHo tyf cfk"lt{,  

• ;+:s[lt tyf ko{6g,  

• ;xsf/L tyf ul/aL lgjf/0f  
 

!= rfn' cfjlws of]hgfsf] If]qut nIo / p2]Zo cg'¿ksf] glthf k|flKtdf of]ubfg M -!% cÍ _  

s rfn' cfjlws of]hgfsf] If]qut nIo / p2]Zo cg'¿ksf] glthf k|flKtdf k|ToIf 
/ pNn]vgLo of]ubfg k'¥ofpg]  

clt pQd 

v rfn' cfjlws of]hgfsf] If]qut nIo / p2]Zo cg'¿ksf] glthf k|flKtdf ck|ToIf 
/ pRr of]ubfg k'¥ofpg]  

pQd 

u rfn' cfjlws of]hgfsf] If]qut nIo / p2]Zo cg'¿ksf] glthf k|flKtdf ;fdfGo 
jf sd of]ubfg k'¥ofpg]  

;fdfGo 

3 rfn' cfjlws of]hgfsf] If]qut nIo / p2]Zo cg'¿ksf] glthf k|flKtdf of]ubfg 
gk'¥ofpg]  

Go"g 

@= lbuf] ljsf;sf] If]qut nIo k|flKtdf of]ubfg M -!% cÍ_  

s 

lgDg ljifox¿df k|ToIf tyf pNn]vgLo of]ubfg k'¥ofpg]  
• lbuf] ljsf;sf] nIo ( -SDG 9_ sf] lbuf] ;dfj]zL cf}Bf]lusLs/0f  

k|j4{g ug{, jf  
• cfoft k|lt:yfkg / lgof{t k|j4{g ug{, jf  
• j:t' / ;]jfsf] cfGtl/s cfk"lt{ Joj:yfkg ug{, jf  
• ko{6g k"jf{wf/ lgdf{0f / ko{6s cfudgdf j[l4 ug{, jf  
• dof{lbt sfdsf] k|j4{g÷;'dw'/ cf}Bf]lus ;DaGw sfod ug{, jf  
• /fh:j j[l4 vr{ Joj:yfkg ug{  

clt pQd  

v dflysf ljifox¿df ck|ToIf / pNn]Vo of]ubfg k'¥ofpg]  pQd  
u dflysf ljifox¿df ;fdfGo jf sd of]ubfg k'¥ofpg]  ;fdfGo  
3 dflysf ljifox¿df of]ubfg gk'¥ofpg]  Go"g  

25	 

cf= ;fdflhs If]q 
• :jf:Yo tyf kf]if0f,  

• lzIff,  



• lj1fg tyf k|ljlw,  

• o'jf tyf v]ns'b,  

• dlxnf, afnaflnsf tyf ;dfh sNof0f,  

• vfg]kfgL tyf ;/;kmfO 

!= rfn' cfjlws of]hgfsf] If]qut nIo / p2]Zo cg'¿ksf] glthf k|flKtdf of]ubfgM -!% cÍ _  

s rfn' cfjlws of]hgfsf] If]qut nIo / p2]Zo cg'¿ksf] glthf k|flKtdf k|ToIf 
/ pNn]vgLo of]ubfg k'¥ofpg]  

clt pQd  

v rfn' cfjlws of]hgfsf] If]qut nIo / p2]Zo cg'¿ksf] glthf k|flKtdf 
ck|ToIf / pRr of]ubfg k'¥ofpg]  

pQd  

u rfn' cfjlws of]hgfsf] If]qut nIo / p2]Zo cg'¿ksf] glthf k|flKtdf 
;fdfGo jf sd of]ubfg k'¥ofpg]  

;fdfGo  

3 rfn' cfjlws of]hgfsf] If]qut nIo / p2]Zo cg'¿ksf] glthf k|flKtdf 
of]ubfg gk'¥ofpg]  

Go"g  

@= lbuf] ljsf;sf] If]qut nIo k|flKtdf of]ubfg M -!% cÍ_  

s 

lgDg ljifox¿df k|ToIf tyf pNn]vgLo of]ubfg k'¥ofpg]M  

• lbuf] ljsf; nIo # (SDG 3) sf] :j:y hLjg k|flKtsf nflu afn  
d[To'b/ Go"gLs/0f ug{, jf  

• dft[ d[To'b/ Go"gLs/0f jf dn]l/of, Ifo/f]u, HIVAIDS	lgoGq0f  
ug{, jf  

• lbuf] ljsf; nIo $ -SDG 4_ sf] ;a}sf] nflu ;dfj]zL / u'0f:t/Lo  
lzIff k|flKt ug{, jf  

• k|fylds Pjd\ dfWolds txdf 5fqf÷5fqsf] cg'kft j[l4 ug{, jf  
• gjLg vf]h ug{ / k|ljlw k|flKt ug{, jf  
• lbuf] ljsf;sf] nIo ^ -SDG 6_ sf] vfg]kfgL / ;/;kmfO ;]jfsf]  

pknAwtfsf] lbuf] ;'lglZrttf ug{, jf  
• n}lËs ;dfgtf jf ;zQmLs/0f ug{, jf  
• ;+:s[lt k|j4{g ug{,  

clt pQd  

v dflysf ljifox¿df ck|ToIf / pNn]Vo of]ubfg k'¥ofpg]  pQd  
u dflysf ljifox¿df ;fdfGo jf sd of]ubfg k'¥ofpg]  ;fdfGo  
3 dflysf ljifox¿df of]ubfg gk'¥ofpg]  Go"g  
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-O_ k"jf{wf/ If]q  
• ;8s tyf oftfoft Joj:yf,  

• zx/L ljsf;,  

• ;"rgf tyf ;~rf/,  

• hnljB't tyf j}slNks pmhf{   



• :yfgLo k"jf{wf/  

!= rfn' cfjlws of]hgfsf] If]qut nIo / p2]Zo cg'¿ksf] glthf k|flKtdf of]ubfgM -!% cÍ _  

s rfn' cfjlws of]hgfsf] If]qut nIo / p2]Zo cg'¿ksf] glthf k|flK- tdf 
k|ToIf / pNn]vgLo of]ubfg k'¥ofpg]  

clt pQd  

v rfn' cfjlws of]hgfsf] If]qut nIo / p2]Zo cg'¿ksf] glthf k|flK- tdf 
ck|ToIf / pRr of]ubfg k'¥ofpg]  

pQd  

u rfn' cfjlws of]hgfsf] If]qut nIo / p2]Zo cg'¿ksf] glthf k|flK- tdf 
;fdfGo jf sd of]ubfg k'¥ofpg]  

;fdfGo  

3 rfn' cfjlws of]hgfsf] If]qut nIo / p2]Zo cg'¿ksf] glthf k|flKtdf 
of]ubfg gk'¥ofpg]  

Go"g  

@= lbuf] ljsf;sf] If]qut nIo k|flKtdf of]ubfg M -!% cÍ_  

s 

lgDg ljifox¿df k|ToIf tyf pNn]vgLo of]ubfg k'¥ofpg] M 
– lbuf] ljsf;sf] nIo & -SDG 7_ sf] lbuf] / cfw'lgs pmhf{  
;'lglZrttf ug{, jf 
– lbuf] ljsf;sf] nIo ( -SDG 9_ sf] lbuf] ;8s / cGo oftfoft /  
l;+rfO{ ;'lawf a9fpg, jf 
– lbuf] ljsf;sf] nIo !# -SDG 13_ sf] hnjfo' kl/jt{g cg's"ng  
/ jftfj/0f ;+/If0f ug{, jf 
– lbuf] ljsf;sf] nIo !! -SDG 11_ sf] ;'/lIft, ;jn, ;dfj]zL /  
lbuf] zx/ ljsf; ug{  

clt pQd  

v dflysf ljifox¿df ck|ToIf / pNn]Vo of]ubfg k'¥ofpg]  pQd  
u dflysf ljifox¿df ;fdfGo jf sd of]ubfg k'¥ofpg]  ;fdfGo  
3 dflysf ljifox¿df of]ubfg gk'¥ofpg]  Go"g  

 
-O{_ jg jtfj/0f tyf ljkb\ Joj:yfkg If]q  

• hnfwf/ ;+/If0f,  

• jg tyf e"–;+/If0f,  

• jftfj/0f ;+/If0f,  

• hnjfo' kl/jt{g, 

• kmf]x/d}nf Joj:yfkg,  

• ljkb\ Joj:yfkg,  

• hn pTkGg k|sf]k lgoGq0f 

!= rfn' cfjlws of]hgfsf] If]qut nIo / p2]Zo cg'¿ksf] glthf k|flKtdf of]ubfgM -!% cÍ_  

s rfn' cfjlws of]hgfsf] If]qut nIo / p2]Zo cg'¿ksf] glthf k|flKtdf k|ToIf 
/ pNn]vgLo of]ubfg k'¥ofpg] clt pQd  

clt pQd 

v rfn' cfjlws of]hgfsf] If]qut nIo / p2]Zo cg'¿ksf] glthf k|flKtdf 
ck|ToIf / pRr of]ubfg k'¥ofpg]  

pQd  



u rfn' cfjlws of]hgfsf] If]qut nIo / p2]Zo cg'¿ksf] glthf k|flKtdf 
;fdfGo jf sd of]ubfg k'¥ofpg]  

;fdfGo  

3 rfn' cfjlws of]hgfsf] If]qut nIo / p2]Zo cg'¿ksf] glthf k|flKtdf 
of]ubfg gk'¥ofpg]  

Go"g  

@= lbuf] ljsf;sf] If]qut nIo k|flKtdf of]ubfg M -!% cÍ_  

s 

lgDg ljifox¿df k|ToIf tyf pNn]vgLo of]ubfg k'¥ofpg] M  

– lbuf] ljsf;sf] nIo @ -SDG 2_ sf] ef]sd/Lsf] cGTo, vfB ;'/Iff, pGgt 
kf]if0f k|flKt / lbuf] s[lif k|j4{g ug{, jf  

– lbuf] ljsf;sf] nIo !% -SDG 15_ sf] jgsf] lbuf] Joj:yfkg, e"IfoLs/0fsf] 
/f]syfd, h}ljs ljljwtfsf] Iflt /f]Sg, jf  

- cfw'lgs e"ld Joj:yfkg ug{ jf  

• - ljkb\ Joj:yfkg ug{  

clt pQd  

v dflysf ljifox¿df ck|ToIf / pNn]Vo of]ubfg k'¥ofpg]  pQd  
u dflysf ljifox¿df ;fdfGo jf sd of]ubfg k'¥ofpg]  ;fdfGo  
3 dflysf ljifox¿df of]ubfg gk'¥ofpg]  Go"g  

2	
-p_ ;'zf;g tyf cGo If]q 

• dfgj ;+;fwg ljsf;,  

• ;+:yfut Ifdtf ljsf;,  

• ;|f]t kl/rfng,  

• :yfgLo of]hgf tyf tYofÍ  

!= rfn' cfjlws of]hgfsf] If]qut nIo / p2]Zo cg'¿ksf] glthf k|flKtdf of]ubfgM -!% cÍ _  

s rfn' cfjlws of]hgfsf] If]qut nIo / p2]Zo cg'¿ksf] glthf k|flKtdf k|ToIf 
/ pNn]vgLo of]ubfg k'¥ofpg]  clt pQd  

v rfn' cfjlws of]hgfsf] If]qut nIo / p2]Zo cg'¿ksf] glthf k|flKtdf ck|ToIf 
/ pRr of]ubfg k'¥ofpg]  pQd  

u rfn' cfjlws of]hgfsf] If]qut nIo / p2]Zo cg'¿ksf] glthf k|flKtdf ;fdfGo 
jf sd of]ubfg k'¥ofpg]  ;fdfGo  

3 rfn' cfjlws of]hgfsf] If]qut nIo / p2]Zo cg'¿ksf] glthf k|flKtdf of]ubfg 
gk'¥ofpg]  Go"g  

@= lbuf] ljsf;sf] If]qut nIo k|flKtdf of]ubfg M -!% cÍ_  



s 

lgDg ljifox¿df k|ToIf tyf pNn]vgLo of]ubfg k'¥ofpg]M 
– lbuf] ljsf;sf] nIo !# -SDG 13_ sf] hnjfo' kl/jt{g cg's"ng  
/ jftfj/0f ;+/If0f ug{, jf  

• lbuf] ljsf; nIo !^ -SDG 16_ sf] zflGt ;'/Iff clej[l4 ug{, jf  
• ;'zf;g clej[l4 ug{, jf  
• Gofodf ;a}nfO{ kx'Fr a9fpg, jf  
• hg;Vof Joj:yfkg ug{, jf  
• ljkb\ Joj:yfkg ug{, jf  
• of]hgf tyf tYofÍ k|0ffnLdf ;'wf/ / ;'b[9Ls/0f ug{  

clt pQd 

v dflysf ljifox¿df ck|ToIf / pNn]Vo of]ubfg k'¥ofpg]  pQd 
u dflysf ljifox¿df ;fdfGo jf sd of]ubfg k'¥ofpg]  ;fdfGo 
3 dflysf ljifox¿df of]ubfg gk'¥ofpg]  Go"g 

 

  



अनसूुची २ 

)वषय-े//उप-े/गत 4/वष5य बजेट सीमाको )ववरण 
(रकम ?.हजारमा) 

A.सं. )वषय-े//उप-े/ 
आ.व. २०७८/७९ को बजेट सीमा )वHीय 

IयवJथा 
आ.व. २०७९/८० को खचM सीमा )वHीय 

IयवJथा 
आ.व. २०८०/८१ को खचM सीमा )वHीय 

IयवJथा कुल चाल ु पुजँीगत कुल चाल ु पुजँीगत कुल चाल ु पुजँीगत 
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 13 14 15 16 

१. आ4थMक )वकास र वन, वातावरण तथा )वपQ IयवJथापन -े/ 

क कृ)ष )वकास 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

ख 4सँचाइ 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

ग पश ु)वकास 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

घ उVम तथा Iयवसाय 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

ङ पयMटन )वकास 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

च 
बैY तथा )विHय 
संJथा 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

१ को ज[मा १८६८०	 	 	 	 19614	 	 	 	 20595	 	 	 	

२. सामािजक )वकास 

क िश-ा १३४७४९ 3250 131499 	 १४१४८६ ३४१३ १३८०७३ 	 १४८५६१ ३५८३ १४४९७८ 	 

ख JवाJ`य २५४५० २५२५० २०० 	 २६७२३ २६५१३ २१० 	 २८०५९ २७८३८ २२१ 	 

ग 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

२१९४० - २१९४० 	 २३०३७ - २३०३७ 	 २४१८८ - २४१८८ 	

घ 
लि-त वगM तथा 
समावेशीकरण 

३५६६ ३५६६     - 	 ३७४४ ३७४४     - 	 ३९३१ ३९३१     - 	

ङ यवुा तथा खेलकूद ८२५ ६०० २२५ 	 ८६६ ६३० २३७ 	 ९०९ ६६१ २४८ 	 

च कला संJकृ4त १९५५ ५०५ १४५० 	 २०५२ ५३० १५२२ 	 २१५४ ५५६ १५९८ 	 

२ को ज[मा १८८४८५	 ३३१७१	 १५५३१४	 	 १९७९०८	 ३४८३०	 १६३०७९	 	 २०७८०२	 ३६५६९	 १७१२३३	 	

३. पूवाMधार )वकास -े/  

क 
सडक, पलु तथा 
यातायात IयवJथा 

	२८००० अन.ु अन.ु - २९४०० अन.ु अन.ु - ३०८७० अन.ु अन.ु 	 

	ख 

आवास, बJती 
)वकास, सावMज4नक 
4नमाMण तथा बजार 
IयवJथापन 

	३२१५९ अन.ु अन.ु - ३३७६६ अन.ु अन.ु - ३५४५४ अन.ु अन.ु 	 

ग 
जल)वVतु ्तथा 
वैकिfपक ऊजाM 

	२८०० अन.ु अन.ु - २९४० अन.ु अन.ु - ३०८७ अन.ु अन.ु 	 

	घ सूचना तथा सhार 
i)व4ध 

	९०० अन.ु अन.ु - ९४५ अन.ु अन.ु - ९९२ अन.ु अन.ु 	 

३ को ज[मा 63८5९	 	 	 	 ६७०५१ 	 	 	 ७०४०३ 	 	 	

४. वन, वातावरण तथा )वपQ IयवJथापन 

क 
वन तथा जै)वक 
)व)वधता 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	ख 
जलाधार तथा भ4ूम 
संर-ण 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

ग 
वातावरण तथा 
Jवkछता 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 



	घ )वपद IयवJथापन 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

४ को ज[मा 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

५. सशुासन तथा संJथागत )वकास 

क 
सशुासन, ऐन 4नयम 
तथा जबाफदे)हता 

१०६० १०६० - - 1113 1113 - - 1169 1169 - - 

ख 
संJथागत तथा मानव 
संसाधन -मता 

५५० ५५० - - 578 578 - - 606 606 - - 

ग 
)वHीय nोत 
पoरचालन 

- - - - - - - - - - - - 

	घ योजना IयवJथापन १९७३ १९७३ - - 2072 2072 - - 2175 2175 - - 

	 शािpत सरु-ा ३०० ३०० - - 315 315 - - 331 331 - - 

	 काननु तथा pयाय ७७५ ७७५ - - 814 814 - - 854 854 - - 

	 गoरबी 4नवारण ९०० ९०० - - 945 945 - - 992 992 - - 

५ को ज[मा ५५५८ ५५५८ - - 5837 5837 - - 6127 6127 - - - 

(१-५) को कुल ज[मा ३७२६३९	 	 	 	 391271	 	 	 	 410834	 	 	 	

 

 

 

 

-  

  



अनसूुची ३ 

मqयमकालrन खचM संरचना तजुMमा 4नदsशक स4म4त 

१. गाउँपा4लका अqय-   Ñ संयोजक 
२. गाउँपा4लका उपाqय-  Ñ उप संयोजक 
४. ...... ........ .............   Ñ सदJय 
५. ...... ........ .............  Ñ सदJय 
६. ...... ........ .............  Ñ सदJय 
७. ...... ........ .............  Ñ सदJय 
८. ...... ........ .............  Ñ सदJय 
९. ...... ........ .............  Ñ सदJय 
१०. ..... ....... ...........  Ñ सदJय 
११. iमखु iशासकtय अ4धकृत   Ñ सदJय सिचव 

 

  



अनसूुची ४ 

मqयमकालrन खचM संरचना )वषयगत स4म4तहu र कायM-े/ 
!थानीय तहको बा,ष.क बजेट तजु.मा 4द6दश.न, २०७४ (दफा ५.१.३) अनसुार 

 
१) आDथ.क ,वकास सDमDत : 
१. ..... ........ ............. (गाउँ कायMपा4लका सदJय)  Ñ संयोजक 
२. ...... ........ .............     Ñ सदJय 
३. ...... ........ .............    Ñ सदJय 
४. ...... ........ .............    Ñ सदJय 
५. ...... ........ .............    Ñ सदJय 
६. ...... ........ .............    Ñ सदJय 
७. कृ)ष वा पश ु4बकास शाखा संयोजक ...  Ñ सदJय सिचव 
 

आ4थMक )वकासको कायM-े/ 

• कृ)ष तथा पश ु
• उVोग तथा बािणvय 
• पयMटन 
• सहकारr 
• )वHीय -े/ 

 
२) सामािजक (वकास स*म*त : 
१.  ...... ........ ............. (गाउँ कायMपा4लका सदJय) Ñ संयोजक 
२. ...... ........ .............     Ñ सदJय 
३. ...... ........ .............    Ñ सदJय 
४. ...... ........ .............    Ñ सदJय 
५. ...... ........ .............    Ñ सदJय 
६. ...... ........ .............    Ñ सदJय 
७. िश-ा, JवाJ`य शाखा संयोजक ..   Ñ सदJय सिचव 
 

सामािजक )वकासको कायM-े/ 

• िश-ा 
• JवाJ`य 
• खानेपानी तथा सरसफाइ 
• संJकृ4त iवwMन 
• लै)xक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण 

 
३) पूवा/धार (वकास स*म*त : 
१.  ...... ........ ............. (गाउँ कायMपा4लका सदJय)  Ñ संयोजक 



२. ...... ........ .............     Ñ सदJय 
३. ...... ........ .............    Ñ सदJय 
४. ...... ........ .............    Ñ सदJय 
५. ...... ........ .............    Ñ सदJय 
६. ...... ........ .............    Ñ सदJय 
७. पूवाMधार 4बकास शाखा iमखु.... ..   Ñ सदJय सिचव 
 
पूवाMधार )वकासको कायM-े/ 

• सडक तथा पलु (झो.प.ु) 
• 4सँचाइ  
• भवन तथा सहरr )वकास 
• सhार 
• ऊजाM, लघ ुतथा साना जल)वVतु (बैकिfपक ऊजाM) 

 
४) वातावरण तथा (वप5 6यव8थापन स*म*त :  
१.  ...... ........ ............. (गाउँ कायMपा4लका सदJय) Ñ संयोजक 
२. ...... ........ .............     Ñ सदJय 
३. ...... ........ .............    Ñ सदJय 
४. ...... ........ .............    Ñ सदJय 
५. ...... ........ .............    Ñ सदJय 
६. ...... ........ .............    Ñ सदJय 
७. वन, वातावरण शाखा संयोजक.... ..  Ñ सदJय सिचव 
 
वातावरण तथा )वपQ IयवJथापनको कायM-े/ 

• बन तथा भसंूर-ण 
• जलाधार संर-ण 
• वातावरण संर-ण 
• जलबाय ुपoरवतMन 
• फोहरमैला IयवJथापन 
• जल उzप{ iकोप 4नयp/ण 
• )वपQ IयवJथापन, बा?ण यp/ सhालन 

 
५) सशुासन तथा सं8थागत (वकास स*म*त :  
१.  ...... ........ ............. (गाउँ कायMपा4लका सदJय) Ñ संयोजक 
२. ...... ........ .............     Ñ सदJय 
३. ...... ........ .............    Ñ सदJय 
४. ...... ........ .............    Ñ सदJय 



५. ...... ........ .............    Ñ सदJय 
६. ...... ........ .............    Ñ सदJय 
७. iशासन वा लेखा iमखु. ..... ..   Ñ सदJय सिचव 
 

सशुासन तथा संJथागत )वकासको कायM-े/ 

• मानव संशाधन 
• संJथागत -मता )वकास 
• राजJव पoरचालन 
• )वHीय IयवJथापन 
• सावMज4नक सनुवुाइ,  
• सामािजक परr-ण 
• अनसुpधान तथा )वकास 
• )वHीय जोिखम pयूनीकरण 
• आpतoरक र अिpतम लेखा परr-ण,  
• बे?ज ुफ|}ट 
• सेवा iवाहको मापद~ड 4नधाMरण  
• सेवा iवाहमा )वVतुीय सूचना i)व4धको iयोग,  
• नागoरक सpत)ु� सवs-ण, 
• अpतर 4नकाय समpवय सशुासन iवwMन 
• अpय/ ब4गMकरण नभएका )वषयहu 

  



अनसूुची ५ 

मqयमकालrन खचM संरचना तयारr iा)व4धक कायMदल 
 
१. iमखु iशासकtय अ4धकृत     Ñ संयोजक 
२. ...... ........ .............    Ñ सदJय 
३. ...... ........ .............   Ñ सदJय 
४. ...... ........ .............   Ñ सदJय 
५. ...... ........ .............   Ñ सदJय 
६. ...... ........ .............   Ñ सदJय 
७. iशासन वा लेखा iमखु. ..... ..  Ñ सदJय सिचव 
  



अनसूुची ६ 

मqयमकालrन खचM संरचना तयारr कायMयोजना 
 

A.सं. )Aयाकलाप अpदाजी कायMÅदन कै)फयत 
१ त`याY आधार तथा अVाव4धक गनs कायM १४ Åदन  
२ मqयमकालrन खचM संरचना तजुMमा iयोजनका ला4ग मूल 

स4म4त तथा )वषयगत स4म4तहu गठन लाई पूणMता Åदने 
कायM (अ4भमखुीकरण कायMशाला) 

२ Åदन  

३ त`याY सYलन, i)व)�, iशोधन तथा )वÑषेण ३५ Åदन  
४ मqयमकालrन खचM संरचनाको मJयौदा i4तवेदन पेश गनs १ Åदन  
५ गाउँपा4लकाबाट मJयौदाउपर सझुाव iाÜ गनs ७ Åदन  
६ मqयमकालrन खचM संरचनाको अिpतम i4तवेदन पेश गनs १ Åदन  
७ कायMपा4लका बैठकबाट 4नणMय   
८ नगर सभाबाट Jवीकृत   
 

 
 



अनसूुची ७ 

कायMशालाका सहभागीहuको उपिJथ4त 
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अनसूुची ८ 

कायMशालाका झलकहu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

म"यमकालीन खच+ संरचना 
;DaGwL  

cled'vLs/0f sfo{zfnf 
 

२०७७ चै3 २९ र ३० 
 

ड@ुBेर गाउँपा*लका, दैलेख 



 
 

 



  

म"यमकालीन खच+ संरचना 
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