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सबाभा ऩेि बएको नभनत: २०७९।०३।०८ 
सबाफाट ऩारयत नभनत: २०७९।०३।१० 

सम्ऩूणा सबा सदस्म ज्मूहरु। 

भानरका गाॉउऩानरका , गलु्भीको  दोस्रो गाउॉसबाको प्रथभ अनधवेिनभा महाॉहरुराई हार्दाक स्वागत गदाछु। मस गरयभाभम सबा 
सभऺ भानरका गाउॉऩानरकाको आनथाक वर्ा २०७९।८० को नीनत तथा कामाक्रभ सम्फोधन गना ऩाउॉदा भ गौयवाशववत भहिसु गयेको छु। 
भानरका गाउॉऩानरकाको सभदृ्धद्ध य द्धवकासको ऩथभा नसजानिीर य सकायात्भक मोगदान गनुाहनुे याजनीनतकभॉ, सभाजसेवी, फदु्धद्धशजवी, 
स्वास््मकभॉ, शिऺक तथा कभाचायीहरु, सयुऺाकभॉ, सञ्चायकभॉ य सम्ऩूणा भानरकावासी राई हार्दाक धवमवाद र्दन चाहवछु। रोकतवर 
प्रानि य सॊघीम रोकताशवरक गणतवरात्भक िासन व्मवस्था स्थाऩनाको रानग द्धवनबन्न कारखण्डभा दिवरे् जनमदु्ध, जनआवदोरन रगामतका 
याजनीनतक क्राशवतको क्रभभा आफ्नो अभूल्म जीवनको फनरदान गने िद्धहदहरु प्रनत उच्च सम्भान तथा हार्दाक श्रद्धाञ्जरी व्मक्त गदाछु। 
घाइते मोद्धा य वेऩत्ता नागरयकहरु प्रनत उच्च सम्भान य ऩरयवायप्रनत गद्धहयो सहानबुनूत प्रकट गदाछु।  स्थानीम तह सदस्म ननवााचन, २०७९ 
सम्ऩन्न बई जनताको अनबभत प्राि गयी गाउॉ सबा सदस्मको रुऩभा हाभी मॉहा उऩशस्थत छौं। स्थानीम तह सदस्म ननवााचनराई ननवााचनका 
आधायबतू नसद्धावतका साथ िाशवतऩूणा, बमयद्धहत, ननष्ऩऺ य सौहादाऩूणा रुऩभा सम्ऩन्न गना आ-आफ्नो ऺेरफाट सहमोग गनुाहनुे सम्ऩूणाभा 
हार्दाक धवमवाद तथा आबाय व्मक्त गदाछु। 

सॊघीमताको प्रादबुााव सॉगै स्थानीम तहको स्थाऩना बई हार ऩद्धहरो ५ वरे् कामाकार सभाि बईसकेको य स्थानीम तह सदस्म 
ननवााचन, २०७९ फाट हाभी ननवााशचत बई आएका छौं। मस ऩरयवेिभा कोनबड-१९ को प्रकोऩ केही वमून बएको छ। तय ऩनन मसरे 
भानरका गाउॉऩानरका तथा सभग्र याष्ट्रको अथातवरभा ऩायेको नकायात्भक प्रबाव बने अझै ऩनन द्धवद्यभान यहेको अवस्था छ। कृद्धर् तथा साना 
उद्योग ऺेरको प्रवद्धान गयी योजगायी नसजाना गदै स्थानीम अथातवरको सफरीकयण गने तपा  थऩ प्रमास गनुाऩने देशखवछ। शिऺा तथा 
स्वास््मको ऺेरभा भानरका गाउॉऩानरकाको द्धवकासराई थऩ प्रबावकायी फनाई स्वच्छ खानेऩानी को ऩहुॉचराई सभेत द्धवस्ताय गनुाऩने 
देशखवछ।   

 

सम्ऩूणा सबा सदस्म ज्मूहरु, 

भानरका गाउॉऩानरकाको द्धवकास य सभदृ्धद्धको रक्ष्म प्रानिको रानग हार सम्भ क्रभागत रुऩभा द्धवनबन्न भहत्वऩूणा प्रमासहरु 
बईयहेका छन।् भानरका गाउॉऩानरकाको प्रत्मेक घयधयुीभा स्वच्छ खानेऩानीको ऩहुॉच ऩमुााउनको रानग एक घय-एक धाया खानेऩानी 
आमोजना सॊघ तथा प्रदेि सयकायको सहकामाभा सञ्चारन गरयएको छ। उद्यभिीरता प्रवद्धान गयी गरयफी ननवायण गनाको रानग रघ ुउद्यभ 
द्धवकास कामाक्रभ भापा त ्उद्यभी नसजाना गयी प्रद्धवनध हस्तावतयण सभेत गरयएको छ। योजगायद्धवहीन, द्धवऩन्न तथा उजाावान जनिशक्तराई 
योजगाय सेवा केवर भापा त ्वमूनतभ योजगायीको सनुनशितता गरयएको छ। गाउॉऩानरका ऩहुॉच भागा रगामत गाउॉऩानरका नबरका भखु्म फस्ती 
जोड्ने सडक ननभााण तथा स्तयोन्ननत कामा गरयएको छ। सयुशऺत प्रसनुतराई दृद्धिगत गदै भानरका गाउॉऩानरकाराई अथक प्रमास ऩिात ्
घयभा िूवम प्रसनुत गाउॉऩानरका घोर्णा गरयएको छ। १५ िैमाको अस्ऩतार ननभााणको रानग प्रद्धक्रमा अगानड फढाइएको छ। स्थानीम 
ऩरयवेि, सॊस्कृनत य ऩद्धहचान सभेतराई प्रवद्धान गने उद्देश्मरे स्थानीम ऩाठ्यक्रभ ननभााणको कामा िरुुवात गरयएको छ। चक्राफवदी 
कामाक्रभ, व्मवसाद्धमक कृद्धर्, दाॉते ओखय कामाक्रभ रगामतका द्धवद्धवध कामाक्रभ भापा त ्कृद्धर् ऺेरभा द्धवकास गने प्रमास जायी छ। 
गाउॉऩानरकाको सॊस्थागत द्धवकास गनाको रानग सॊघीम सयकाय सॉगको साझेदायीभा गाउॉऩानरका प्रिासकीम बवन ननभााणको कामा प्रगनतभा 
यहेको छ।  

 

उऩशस्थत सबा सदस्म ज्मूहरु, 
भानथ उल्रेशखत प्रमासहरुराई साथाक तलु्माउने तथा द्धवकास य सभदृ्धद्धको रक्ष्म प्रानिको सवदबाभा गाउॉऩानरकाको रानग ननम्न 

अवसय हरु नसजाना बएका छन।् 



आधायबतू स्वास््म, शिऺा य आधनुनक ऩूवााधाय; सभदृ्ध भानरका गाउॉऩानरकाको आधाय  

2 | P a g e   

 

जनताको द्धवकास य सभदृ्धद्ध प्रनतको अनसनभत भाग  ,अऩेऺा य आकाॊऺा राई सम्फोधन गना हाभी नमाॉ सैःच ,उजाा य द्धक्रमािीरता 
सद्धहत द्धवकास य सभदृ्धद्धका रक्ष्म प्राि गना ननवााशचत बई आएका छौं। तीनै भाग, आवश्मकता य आकाॊऺाको सम्फोधन गदै भानरका 

वासीको भानसऩटरभा स्थानीम सयकाय प्रनतको नमाॉ सोचाई य सकायात्भकता सॊचयण गने अवसय हाभी सॉग यहेको छ। कोनबड-१९ को 
कायण देि द्धवदेिभा योजगायी गभुाएका मवुाहरुरे योजगायीको क्रभभा नसकेका ऻान, सीऩको उच्चतभ प्रमोग गयी नतनीहरुराई व्मवसाद्धमक 
कृद्धर्, ऩिऩुारन, घयेर ुतथा साना उद्योग सॉग जोडी गाउॉऩानरकाको द्धवकासराई नतव्रता प्रदान गने अवसय प्राि बएको छ। सूचना प्रद्धवनधको 
ऺेरभा बएको स्थानीमकयण तथा सञ्जारीकयणरे हाभीराई जनसहबानगता सद्धहतको सभावेिी द्धवकासराई प्रबावकायीता प्रदान गने अवसय 
प्रदान गयेको छ। खानेऩानी व्मवस्थाऩनको सवदबाभा सॊघीम तथा प्रदेि सयकायको सभेत प्राथनभकता प्राि बएकोरे एक घय-एक धाया 
खानेऩानी आमोजनाराई थऩ प्रबावकायी फनाई स्वच्छ खानेऩानीको नतव्रतय द्धवस्ताय गने अवसय प्राि बएको छ। गाउॉऩानरका ऩहुॉच भागा 
रगामत भखु्म सडकहरुको ट्र्माक खोल्ने कामा बईसकेकोरे उक्त सडकहरुको स्तयोन्ननत (डे्रन ननभााण, ग्रावेर) राई नतव्रता प्रदान गयी फाहै्र 
भद्धहना सडक सचुारु गने अवसय यहेको छ। हार साभाशजक सयुऺा बत्ता सफै वडाभा फैंक भापा त ्बकु्तानी बईयहेको अवस्थाभा अिक्त, 
अऩाङ्ग तथा वदृ्ध-वदृ्धाराई दृद्धिगत गदै टोर टोरभा साभाशजक सयुऺा बत्ता द्धवतयण गने अवसय यहेको छ। ८ वटै वडाभा स्वास््म चौकी 
ननभााण बईसकेको, १५ िैमा अस्ऩतार ननभााणको क्रभभा यहेको य साभदुाद्धमक स्वास््म ईकाई सभेत स्थाऩना बईसकेको अवस्थाभा 
आधायबतू तथा आकशस्भक स्वास््म सेवा घय घयभा उऩरब्ध गयाउनको रानग ऩूवााधाय ननभााण बएको छ।      

   
सबा सदस्म ज्मूहरु, 
उशल्रशखत अवसयको साथै हाम्रो सभऺ द्धवनबन्न चनुौती सभेत यहेका छन।्  
ऩद्धहरो गाउॉसबारे भानरका गाउॉऩानरकाको द्धवकास य सभदृ्धद्ध तपा  चारेका सकायात्भक प्रमास य कदभहरुराई ननयवतयता र्दॉदै थऩ 

सफर फनाउने कामा अवसयको साथै चनुौती ऩनन हो। गाउॉऩानरकाको वमून आवतरयक आम य सीनभत स्रोत तथा साधनको प्रमोग गयी 
भानरका वासीको इच्छा, आकाॊऺा अनसुाय द्धवकास ननभााण का कामा गना आपैभा चनुौतीऩूणा द्धवर्म हो। तसथा, भानरकाको द्धवकासको 
नननभत्त सॊघ, प्रदेि, नीशज ऺेर, सहकायी, नागरयक सभाज रगामत सफैको साथाक सहबानगता जटुाउन ुऩनन चनुौती को रुऩभा यहेको छ। 
ननभााण व्मवसामी तथा उऩबोक्ता सनभनत फाट हनुे द्धवकास ननभााणका कामाभा दीगोऩना सनुनशित गनुा चनुौतीऩूणा छ। भनसूनजवम द्धवऩद, 
डढेरो, आगरागी रगामतका द्धवऩदको साभना गयी भानरका वासीराई सयुशऺत भहससु गयाउने चनुौती हाम्रो साभ ुछ। याद्धष्ट्रम तथा वैशिक 
अथातवरभा यहेको भवदी, भहॊगी, कोनबड-१९ का दयुगाभी प्रबावफाट भानरका गाउॉऩानरका ऩनन अछुतो यहन नसकेको अवस्थाभा द्धवकास  

ननभााण तथा सेवा प्रवाहराई प्रबावकायी रुऩभा सञ्चारन गना थऩ चनुौतीऩूणा यहेको छ। 
 

सबा सदस्म ज्मूहरु, 

अफ भ नीनत तथा कामाक्रभ तजुाभाका आधाय प्रस्ततु गदाछु। 

नेऩारको सॊद्धवधान, २०७२ को बाग १९ भा स्थानीम आनथाक कामाप्रणारी सम्फवधी व्मवस्था, अनसूुची-८ य ९ भा यहेको स्थानीम 
तहको एकर तथा साझा अनधकाय सूचीको ऩरयनधनबर यही भानरका गाउॉऩानरकारे मो नीनत तथा कामाक्रभ तजुाभा गयेको छ। स्थानीम 
सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ तथा भानरका गाउॉऩानरका गाउॉ कामाऩानरका (कामाद्धवबाजन) ननमभावरी, २०७४ फभोशजभ गर्ठत 
द्धवनबन्न सनभनत (याजस्व ऩयाभिा सनभनत, ऩूवााधाय द्धवकास सनभनत, साभाशजक द्धवकास सनभनत, द्धवधेमक सनभनत, आनथाक द्धवकास सनभनत, 
सावाजननक सेवा तथा ऺभता द्धवकास सनभनत, वातावयण तथा द्धवऩद व्मवस्थाऩन सनभनत, स्रोत अनभुान तथा फजेट नसभा ननधाायण 
सनभनत, फजेट तथा कामाक्रभ तजुाभा सनभनतफाट प्राि नसपारयस, प्राथनभकीकयण, ऩषृ्ठऩोर्ण, सझुाव तथा सल्राह राई वाद्धर्ाक कामाक्रभ 
तजुाभाको भखु्म आधायको रुऩभा नरईएको छ। द्धवनबन्न सम्फद्ध कानूनको व्मवस्था य सॊघीम, प्रादेशिक नीनत, मोजना य याद्धष्ट्रम रक्ष्म 
ऩनन नीनत तथा कामाक्रभ तजुाभा गदाा आधायको रुऩभा नरईएको छ। मसको साथै याजनीनतकभॉ, फदु्धद्धशजवी, सभाजसेवी, द्धवर्मगत 
िाखा, कभाचायी, शिऺक, सयुऺाकभॉ, ऩरकाय तथा भानरका वासी फाट प्राि याम, सझुाव तथा सल्राह सभेत वाद्धर्ाक कामाक्रभ 
तजुाभाका आधाय यहेका छन।्  
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सबासदस्म ज्मूहरु, 
अफ भ चार ुआ.व. २०७८।०७९ को हारसम्भका प्रभखु उऩरशब्धहरुराई सॊशऺि रुऩभा प्रस्ततु गदाछु।  

 १२ द्धकभी नमाॉ सडक, २ द्धकनभ स्रक्चय सद्धहतको ग्रावेर तथा ७० द्धकभी सडकको स्तयोन्ननत गने कामा सम्ऩन्न बएको छ।  

 भानरका गाउॉऩानरका प्रिासकीम बवनको २०% बौनतक प्रगनत बएको छ। साथै भानरका गाउॉऩानरका वडा नॊ. ५ को वडा कामाारम 
बवन ननभााण कामा अशवतभ चयणभा यहेको छ। भानरका गाउॉऩानरका वडा नॊ. ३ को वडा कामाारम बवन सम्ऩन्न बएको छ।  

 दाॉते ओखय खेतीको िरुुवात गरयएको छ। व्मवसाद्धमक कृद्धर् प्रवद्धानको रानग २५ वटा हाते ट्याक्टय, ३० वटा कुटानी द्धऩसानी नभर, 
१० वटा कोदो चटु्ने भेशिन ५०% अनदुानभा द्धवतयण गरयएको छ। 

 साभदुाद्धमक द्धवकासका रानग फाख्रा ऩारन ऩरयमोजना सम्ऩन्न बएको छ। 

 प्रधानभवरी योजगाय कामाक्रभ अवतगात ८५० जना योजगायद्धवहीन द्धवऩन्न नागरयकरे योजगायी प्राि गयेका छन।् 

 एक घय-एक धाया खानेऩानी आमोजना अवतगात थऩ ५१५ वटा घयधयुीभा खानेऩानी धाया ननभााण कामा सम्ऩन्न बएको छ। साथै 
३०९ वटा धाया चार ुआनथाक वर्ाभा सम्ऩन्न हनुे गयी ननभााणाधीन यहेका छन।् 

 व्मशक्तगत घटना दताा तथा ऩशञ्जकयण सम्फवधी कामा ऩूणा रुऩभा अनराईन प्रणारीभा रनगएको छ।  

 गरयफी ननवायणको रानग रघ ुउद्यभ द्धवकास कामाक्रभ भापा त ्१५० बवदा फढी रघ ुउद्यभीहरुराई सीऩ द्धवकास तानरभ प्रदान गयी 
आवश्मकता अनसुाय प्रद्धवनध हस्तावतयण गरयएको छ।  

अफ भ आगाभी आ.व. २०७९/०८० को फजेटका उद्देश्म प्रस्ततु गदाछु। फजेटका उद्देश्महरु ननम्नानसुाय यहेका छन ्:- 

क) गाउॉऩानरकाको सॊवदृ्धद्ध य द्धवकास सॊग जोनडएका आनथाक गनतद्धवनध एवभॊ द्धवकास ननभााणका कामाराई ननयवतयता र्दई नतव्रता प्रदान 
गने। 

ख) गाउॉऩानरका नबरका द्धवकास सम्बावनाहरुको ऩद्धहचान गयी साभाशजक वमाम सद्धहतको रोक कल्माणकायी सभाजको ननभााण गने।  

ग) गाउॉऩानरकानबरका जनताको आकाॊऺा , भाग य आवश्मकताराई सम्फोधन गदै जनताको स्थानीम सयकाय प्रनतको अऩनत्व य सद्भाव 
अनबवदृ्वी गने । 

मी व्माऩक उद्देश्मको ऩरयधीनबर यही मस गाउॉऩानरकाको आनथाक वर्ा २०७९।८० का नीनत तथा कामाक्रभ ननम्नानसुाय यहेका छन:- 

 
 
 

आनथाक द्धवकास 

कृद्धर्/ऩि ु
१. वडा नॊ. ६ य ८ भा सॊचारन हदैु आएको धान ऩकेट कामाक्रभराई ननयवतयता र्दइनेछ । 

२. व्मावसाद्धमक कृर्कहरुराई द्धवगतभा प्रदान गरयॉदै आएको डारे घाॉस तथा अवम ऩोर्ण मकु्त घाॉसका द्धवरुवाहरुको द्धवतयणराई 
ननयवतयता र्दॉदै मसको प्रबावकारयताको रानग ऺभता अनबवरृ्द्द तानरभ सॊचारन गरयनेछ । 

३. कृद्धर्भा आधनुनकीकयण, माशवरकीकयण गदै हाते ट्याक्टय , कवसेरय, कोदो चटु्ने भेनसन रगाएतका औजायहरु द्धविेर् अनदुानभा 
द्धवतयण गरयनेछ । 

४. भाटो ऩयीऺण शिद्धवय भापा त भाटोको उशचत उऩचाय गयी कृद्धर् उत्ऩादन फढाउने कामाक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

५. मस गाउॉऩानरकाभा उत्ऩार्दत कृद्धर्जवम उत्ऩादनको उशचत व्मवस्थाऩनको रानग प्रत्मेक वडाभा एक/एक वटा कृद्धर् सॊकरन 
केवर स्थाऩना गरयनेछ । 

६. वडा नॊ. १ ,२,३,४,५ य ७ भा कागती खेती तथा द्धकवी खेतीको याम्रो सम्बावना बएको हनुारे सो-को रानग ऩकेट ऺेर 
ननधाायण गयी सॊचारन गरयनेछ । 

७. प्रत्मेक वडाको नसभसाय ऺेरभा खोल्साको सनु (अरैची) खेतीराई द्धवस्ताय गरयनेछ । 
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८. बैँसी तथा फाख्रा प्रवद्धान कामाक्रभराई थऩ व्मवशस्थत गयी सॊचारन गरयनेछ ।  

९. गाउॉऩानरकाका प्रत्मेक वडाहरुभा दधु सॊकरन केवर स्थाऩना गयी प्रचनरत भूल्मभा गाउॉऩानरकारे खरयद गने तथा त्मसको 
रानग उशचत फजायको व्मवस्था गरयनेछ । 

१०. वडा नॊ. ८ भा कृद्धर् फजाय सॊचारन तथा व्मवस्थाऩन गरयनेछ । 

११. गाउॉऩानरकाभा भध्मभ प्रद्धवनधमकु्त फहउुद्देश्मीम परपूर नसायी केवर स्थाऩना गरयनेछ । 

१२. सम्बाव्म उत्ऩादनको आधायभा उत्ऩादकत्व य फजायभा प्रनतस्ऩधाा वदृ्धद्ध गनाको रानग कृद्धर् सभूहभा प्रद्धवनध हस्तावतयण 
कामाक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

१३. साना व्मवसाद्धमक कृद्धर् उत्ऩादन केवर तथा कपी ऩकेट द्धवकास कामाक्रभराई ननयवतयता र्दइनेछ ।  

१४. वडा स्तयभा यहेका कृद्धर् , ऩि ुप्राद्धवनधक कभाचायीहरुराई प्रद्धवनध हस्तावतयणको रानग कृर्कको खेत-फायीसम्भ ऩगु्ने गयी 
ऩरयचारन गरयनेछ । 

१५. उत्ऩादनभा आधारयत अनदुानरे कृर्कहरुभा ल्माएको उत्साह , हौसराराई भध्मेनजय गयी मस कामाक्रभराई ननयवतयता 
र्दॉदै सफै वडाहरुभा सहकायी भापा त ्द्धवस्ताय गयी थऩ व्मवशस्थत फनाइनेछ । 

१६. गाउॉऩानरकाको आनथाक द्धवकासको सम्बावनाराई हेरय दाॉते ओखय तथा  द्धकवी रगाउने कृर्कहरुराई साझेदायीभा 
कामाक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

१७. कृर्कहरुराई व्मवसाद्धमक तथा सयुशऺत फनाउनको रानग फारी तथा ऩि ुद्धवभा कामाक्रभराई ननयवतयता र्दइनेछ ।  

१८. भासभुा र्दइदै आएको उत्ऩादनभा आधारयत अनदुान कामाक्रभराई कृद्धर्जवम उत्ऩादनभा सभेत द्धवस्ताय गरयनेछ ।  

१९. आ.व. २०७८/०७९ भा सॊचारन गरयएको ऩि ुनश्ल सधुाय कामाक्रभ  (कृनरभ गबााधान सभेत) राई ननयवतयता र्दॉदै थऩ 
व्मवशस्थत य प्रबावकायी फनाइनेछ । 

२०. गाॉउऩानरका कृद्धर् सञ्जार गठन गरयनेछ। साथै सहकायीको सॊथागत द्धवकास य व्मवस्थाऩकीम ऺभता द्धवकासको रानग 
सहकायी शिऺा रगाएतका कामाक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

२१. गाॉउऩानरकाभा फाख्रा ऩारनको याम्रो सॊबावना बएकोरे द्धवनबन्न साभदुाद्धमक वनहरुसॉग सभववम गयी द्धवनबन्न द्धकनसभका 
ऩोद्धर्रा घाॉसका द्धवरुवा योप्ने कामाक्रभराई अगाडी फढाइनेछ । 

२२. कीटनािक द्धवर्ार्दको प्रमोगराई वमूननकयण गयी जैद्धवक द्धवर्ादीको प्रमोगभा प्रोत्साहन गरयनेछ ।  

२३. कृर्कहरुराई भौसभ अनसुायका उन्नत जातका परपूर , तयकायी तथा द्धवनबन्न खाद्यान्न फारीका नफउ य औजाय 
सहनुरमतभा उऩरब्ध गयाइनेछ । 

२४. नगदे फारीको रुऩभा द्धटभयु, अरैँची, फेसाय, अदवुा, तोयी खेतीराई द्धविेर् कामाक्रभको रुऩभा सॊचारन गरयनेछ । 

२५. अगााननक खेती कामाक्रभराई ननयवतयता र्ददै कृर्कहरुराई प्राङ्गायीक भर उत्ऩादन गना प्रोत्साहन गनुाको साथै 
आवश्मकताको आधायभा तानरभ प्रदान गरयनेछ । 

२६. मवुाहरुराई कृद्धर् तथा ऩिऩुारनभा आकर्ाण गनाको रानग एक वडा-एक कृद्धर् तथा ऩिऩुॊछी पभाको स्थाऩना गयी 
हाटफजायको व्मवस्था गरयनेछ । 

२७. रोकर ऩिऩुॊछीहरुको दधु तथा भास ुउत्ऩादन ऺभता कभ हनुे हुॉदा  उन्नत जातका ऩिऩुॊछी कृर्कहरुराई साझेदायीभा 
द्धवतयण गरयनेछ।  

२८. ऩाडी फेच्ने प्रचरन फढी बएकोरे त्मसको वमूननकयण गनाको रानग ऩद्धहरो फेत व्माउने ऩाडी सतु्केयी हुॉदा प्रोत्साहन 
गरयनेछ । 

२९. धानभाक दृद्धिकोणरे भहत्वऩूणा य स्वास््मको दृद्धिकोणरे उऩमकु्त गाई-गोरु ऩारन गने कृर्कराई प्रोत्साहन गरयनेछ ।  



आधायबतू स्वास््म, शिऺा य आधनुनक ऩूवााधाय; सभदृ्ध भानरका गाउॉऩानरकाको आधाय  

5 | P a g e   

 

३०. फाॉदय, फॉदेर रगाएतका अवम ववमजवतहुरुफाट कृर्कहरुराई ऩना गएको ऺनत वमूननकयण गना फारी सॊयऺण कामाक्रभ 
सॊचारन गरयनेछ साथै व्मवसाद्धमक कृर्कहरुराई फारी द्धवभा कामाक्रभ अगाडी फढाइनेछ । 

३१. गाउॉऩानरका नबर कपी खेतीका रानग सम्बाद्धवत ऺेरको ऩद्धहचान गरय कपी ऩकेट कामाक्रभराई अगाडी फढाइनेछ । 

३२. वडा नॊ. ८ को द्धकसानटायीभा साझेदायीभा सॊचारन गरयएको चक्राफवदी कामाक्रभराई प्रोत्साहन गदै अवम ऺेरभा सभेत 
चक्राफवदीको कामाक्रभराई द्धवस्ताय गरयनेछ । 

३३. गाउॉऩानरकाभा ऻान, सीऩ, जाॉगय बएका तय जग्गा नबएका कृर्कहरुराई खेती गना तथा फाॉझो जग्गा हटाउनको रानग 
कयाय खेतीको कामाक्रभ गरयनेछ, साथै बाडाभा सहनुरमत गरयनेछ । 

३४. गाउॉऩानरकाभा दताा बएका कृद्धर् तथा ऩिऩुॊछी पभाहरुराई प्रोत्साहन गरयनेछ ।  

३५.   गाउॉऩानरका नबर द्धवगतभा सॊचारन बएका एउटै वडाभा यहेका सभान उद्देश्म बएका सहकायीहरुराई भजा गयी एक-
वडा एक सहकायी को अवधायणा ल्माईनेछ । 

३६.   आर ुऩकेट तथा भकै ऩकेट ऺेर कामाक्रभको द्धवस्ताय गरयनेछ । 

३७. द्धकसान सूचीकयण कामाक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

३८.   वडा नॊ. ६ भा एक घय-एक कयेसाफायी कामाक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

३९. सफै वडाभा सॊचारनभा यहेका हाट-फजायहरुराई घशुम्त हाटफजायको रुऩभा सॊचारन गरयनेछ । 
उद्योग, ऩमाटन तथा व्मवसाम 

४०. आ.व. २०७७/७८ भा सॊचारन गरयएको प्मायाग्राइनडङ्ग उडानराई व्मवसाद्धमक उडानको रुऩभा सॊचारन गरयनेछ 
जसभा ननजी ऺेर य नागयीकको सभेत सहबानगता खोशजनेछ । 

४१. गाउॉऩानरकानबर यहेका भानरका भशवदय , रेकऩोखया ,  नतखेचरुी, उऩल्रो दम्का , चभेये गपुा , ज्मानभये गपुा , रेकऩोखया, 
नबरेभेरा देद्धवकास्थान भशवदय , देद्धवस्थान भशवदय, रक्ष्भीनायामण भशवदय,  भनकाभना देवी भवदीय , आकािदेवी भशवदय , चौढुङ्गा 
थानाऩती भशवदय, मोनगकुटी रगाएतका ऩमाटकीम तथा धानभाक, साॊस्कृनतक ऺेरको सॊयऺण, सम्वद्धान य प्रवद्धान गरयनेछ । 

४२. भानरका भशवदयराई आस्थावान धभाावरम्फीको सभेत सहबागीताभा भभात सम्बाय तथा ऩनुननाभााण गरयनेछ । साथै 
भानरका भशवदय सॊयऺण गरुुमोजना तजुाभा गयी कामााववमन गरयनेछ। 

४३. गाउॉऩानरकाको वडा नॊ. ५ य ६ भा उद्यान ऩाका  ननभााण गरयनेछ । 

४४. वडा नॊ. ४, अखाावाङ्गको देउयारीभा भानरका रयसोटा स्थाऩनाको रानग आवश्मक ऩहर तथा सहजीकयण गरयनेछ।  

४५. भानरका भशवदय, नतखेचरुी, उऩल्रो दम्का, गॊगये रगाएतका स्थानहरुभा धानभाक तथा अवम भहोत्सव आमोजना गरयनेछ । 

४६. िावत य भनोयभ स्थानको छनोट गयी मोग तथा ध्मान केवरको सरुुवात गरयनेछ । 

४७. द्धवनबन्न सहकायीराई वमनुतभ तोद्धकएको ऺेरभा रगानी गयी उत्ऩादन य योजगायी वदृ्धद्ध गने नीनत रागू गरयनेछ । 

४८. गाउॉऩानरकाभा सॊचानरत सहकायी भध्मे कशम्तभा १००० सदस्म फनाउने सहकायीराई अनदुान र्दने व्मवस्था गरयनेछ । 

४९. साना तथा घयेर ुव्मवसामराई प्रोत्साहन कामाक्रभ रागू गरयनेछ । 

५०. सारको ऩातफाट दनुा, टऩयी य फाॉसफाट नसवका, डोको, डारो, भावरा उत्ऩादन गने घयेर ुउद्योगराई प्रोत्साहन गरयनेछ । 

५१. आरुफखडाफाट जाभजेयी य कोदोको स्थानीम भर्दयाको ब्राशण्डङ्ग य प्रोत्साहन कामाक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

 

सूचना प्रद्धवनध 

५२. गाउॉऩानरका नबरका सम्ऩूणा कामाारम, सॊस्था तथा सभदुाम स्तयभा िशक्तिारी इवटयनेट, ब्रोडब्माण्ड नेटवका  द्धवस्ताय 
गरयनेछ। 

५३. कयदातारे घयभै फसी कय बकु्तानी गना सक्ने द्धवद्यतुीम प्रणारी द्धवकास गने नीनत नरईनेछ। 
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५४. गाउॉऩानरका तथा वडा कामाारमभा नडशजटर नडस्प्रे फोडा जडान गयी नडशजटर नागरयक फडाऩरको रुऩभा अगानड 
ल्माईनेछ। 

५५. गाउॉऩानरका नबरका भखु्म तथा सॊवेदनिीर ऺेरभा नस.नस.द्धट.बी. जडान गरयनेछ। 

५६. दताा चरानी तथा नसपारयस सम्फवधी कामाराई व्मवशस्थत गना आवश्मक प्रफवध गरयनेछ।  

५७. स्थानीम स्तयभा सफैराई ऩामक ऩने गयी द्धवनबन्न स्थानभा वाई-पाई इवटयनेटको व्मवस्था गरयनेछ ।  
 

साभाशजक द्धवकास 
स्वास््म 
 

५८. ऩाॉच वर्ा नबर सफै नागरयकको स्वास््म नफभा गने नीनत कामााववमन गनाको रानग मस आनथाक वर्ा देखी गरयफ, द्धवऩन्न 
वगाका नागरयकको रागत साझेदायीभा स्वास््म द्धवभा कामाक्रभ सॊचारन गरयने छ । 

५९. फारफानरकाहरुभा कुऩोर्ण फाट हनुे नफयाभीऩन दय कभ गनुाको साथै फार भतृ्मू दयराई िूवमभा याख्नको रानग ऩूणा 
ऩोर्ण-भैरी स्वास््म सॊस्था, वडा य गाउॉऩानरका घोर्णाको कामाक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

६०. गणुस्तरयम स्वास््म सेवा ऩाउन ुसफै नागरयकको अनधकाय सनुनशित गने नननत अनरुुऩ स्वास््म सॊस्थाभा प्रमोगिारा 
द्धवस्ताय गदै रनगने छ । 

६१. भद्धहरा साभदुाद्धमक स्वास््म स्वमॊसेद्धवकाहरुको बनूभकाको उच्च भूल्माङ्कन गदै गाउॉऩानरका फाट र्दइदै आएको मातामात 
खचा राई ननयवतयता र्ददै थऩ सदु्धवधा प्रदान गरयनेछ । 

६२. स्वास््म सॊस्थाभा प्रसनुत हनुे दयराई ित प्रनतित कामभ गयी घयभा िूवम प्रसतुी गाउॉऩानरका घोर्णा कामाक्रभको 
र्दगोऩना सनुनशितता गरयने छ । 

६३. कुऩोद्धर्त फच्चाहरुको ऩोर्ण शस्थनतको रेखाजोखा गयी कडा शिघ्र कुऩोर्णको एकीकृत व्मवस्थाऩनको रानग फद्धहयङ्ग 
उऩचाय कऺ स्थाऩना साथै आवश्मकता अनसुाय थऩ नफस्ताय गरयने छ । 

६४. एम्फरेुवस सेवाराई थऩ द्धवस्ताय गदै जानकुो साथै सेवाराई सवासरुब फनाईने छ । 

६५. आधायबतू स्वास््म सेवाराई जनताको घय घयभा ऩमुााउनको ननशम्त आॉखा शिद्धवय, भद्धहरा योग, सरुवा योग य नसने योग 
आर्द शिद्धवयहरु भापा त ्द्धविेर्ऻ स्वास््म शिद्धवय सॊचारन गरयनेछ । 

६६. द्धविेर्ऻ स्वास््म सेवा ऩाउने जनताको अनधकायराई सनुनशित गनाको ननशम्त भेनडकर अनधकृत सद्धहतको स्वास््म सेवाराई 
ननयवतयता र्दईनेछ । 

६७.  सफै स्वास््म सॊस्थाभा वमूतभ सेवा भाऩदवड रागू गरय ननयवतय परो-अऩ गरयनेछ य सोको आधायभा स्वास््म सॊस्थाभा 
आवश्मक ऩने औजाय, उऩकयण य अवम साभाग्रीको व्मवस्था गरयनेछ ।  

६८.  गाउॉऩानरकाभा सॊचानरत नागरयक आयोग्म केवर भापा त ्आमवेुद गाउॉ घय शक्रननक, मोग शिद्धवय, ऩवच कभा रगाएतका 
सेवाहरुराई द्धवस्ताय गरयनेछ । 

६९.  गाउॉऩानरका अवतगातका स्वास््म सॊस्थाहरुको स्तयोन्ननत गरय आधायबतू स्वास््म सेवाराई गणुस्तयीम य सवासरुब 
फनाईनेछ । 

७०.  ज्मेष्ठ नागरयक, अऩाङ्गता बएका व्मशक्त य दीघा योगीहरुको घय-घयभा स्वास््मकभॉ भापा त ्स्वास््म सेवा प्रदान गरयनेछ 
। 

७१.  दीघा योगी तथा जद्धटर प्रकृनतका योगहरुको उऩचायका रानग प्रदान गरयॉदै आएको आनथाक सहामता राई ननयवतयता 
र्दनकुो साथै थऩ व्मवशस्थत गरयनेछ । 
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७२.  स्वास््म ऺेर फाट प्रदान गरयदै आएका आधायबतू स्वास््म सेवाहरुराई सवासरुब, सहज य प्रबावकायी रुऩभा प्रदान 
गनाको ननशम्त सभम-साऩेऺ रुऩभा स्वास््म नीनत, ऐन, ननमभ, ननमभावरी, ननदेशिका साथै कामाद्धवनधको ननभााण य सॊिोधन 
गरयनेछ । 

७३.  बौगोनरक रुऩभा द्धवकट फशस्तहरुभा स्वास््म सेवा प्रदान गने उद्देश्मरे सॊचारनभा यहेका साभदुाद्धमक स्वास््म 
ईकाईहरुराई बौनतक रुऩभा सम्ऩन्न गयाई थऩ सेवा द्धवस्ताय गरयनेछ । 

७४.  स्वास््मकभॉको ऺभता द्धवकास गना तानरभको व्मवस्था गरयनेछ । 

७५.  खोऩ, गाउॉघय शक्रननक, आर्द सेवाहरु प्रबावकायी रुऩभा सॊचारन गनाको ननशम्त हेल्थ-हटहरुको  ऩनुननाभााण य भभात 
सॊबाय गनुाको साथै औजाय उऩकयणको व्मवस्था गरयनेछ । 

७६. मौन योग, एच.आई.नब. एड्स आर्द फाट सॊक्रनभतहरुको स्वास््म तथा ऩोर्ण सम्फवधी सधुायको रानग कामाक्रभ सञ्चारन 
गरयनेछ। 

 

शिऺा 
७७. एक वडा-एक नभनुा द्धवद्यारमको नीनत नरईनेछ। 

७८. गाउॉऩानरकाको शिऺा ऺेरको द्धवकास तथा प्रबावकायीताको रानग िैशऺक सम्भेरन आमोजना गरयनेछ। 

७९.  देद्धवस्थान भा.द्धव., ह्वाङ्दी भा कऺा १० य अजै भा.द्धव. भा कऺा ६ सम्भ अङ्ग्रजेी भाध्मभफाट शिऺण, अध्माऩन 
कामाराई अनगुभन गयी थऩ व्मवशस्थत य प्रद्धवनधभैरी फनाउन द्धविेर् जोड र्दईनेछ। 

८०. उत्कृि द्धवद्यारम य शिऺकराई ऩयुस्कायको व्मवस्था गरयनेछ। 

८१. द्धवद्यारमहरुभा क्रभागत रुऩभा फारभैरी ऩूवााधाय ननभााण गरयनेछ।  
८२. आवश्मकताभा आधारयत आवासीम द्धवद्यारमको नीनत अवरम्फन गरयनेछ। 

८३. ऩानरका नबरका द्धवद्यारमहरुभा प्रनतस्ऩधााको भाध्मभफाट प्रधानाध्माऩक छनौट गयी ननमकु्त गरयनेछ। त्मसयी ननमशुक्त हनुे 
प्रअ को रानग ननशित सभमको कामाकारको व्मवस्था गरयनेछ। 

८४. शिऺक फैंक सम्फवधी कामाद्धवनध तजुाभा गयी कयाय शिऺक ऩदऩनुता प्रद्धक्रमाराई व्मवशस्थत गरयनेछ।  

८५. द्धवद्यारम शिऺाराई प्रबावकायी य गणुस्तयीम फनाउनको रानग द्धवद्याथॉ सॊख्माको अनऩुातभा शिऺक तथा द्धवर्मगत 
दयफवदी नभरान गरयने छ।  

८६. शिऺाराई सभम साऩेऺ य फढ्दो फसाईसयाईको कायणरे द्धवद्यारमभा द्धवद्याथॉ सॊख्मा कभ हनु गएको अवस्थाराई दृद्धिगत 
गदै द्धवद्यारम सभामोजनको प्रद्धक्रमाराई अगानड फढाइने छ। 

८७. द्धवद्यारमको िैशऺक व्मवस्थाऩनको भूल्माङ्कन गयी गाउॉऩानरकाफाट प्रदान गरयने अनदुान सॉग आफद्ध गरयनेछ। 
८८. रागत साझेदायीभा शिऺक तथा सयोकायवाराहरुराई अवरोकन भ्रभणको अवसय प्रदान गरयनेछ। 

८९. द्धवद्यारमहरुभा प्राद्धवनधक शिऺा राई प्रोत्साहन गरयनेछ। 

९०. गाउॉऩानरका नबरका द्धवऩन्न द्धवद्याथॉहरुको रानग िैशऺक ऩहुॉचको कामाक्रभ सञ्चारन गरयनेछ। 

९१. शिऺक अवकास प्रोत्साहन कामाक्रभ, क्माम्ऩस सॊगको साझेदायीभा शिऺक अध्ममन कामाक्रभराई ननयवतयता र्दईनेछ।  

९२. गाॉउऩानरकाभा यहेका प्रनतबाको जागयणको रानग  भानरका ताया कामाक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

९३. द्धवद्यारमहरुराई प्रद्धवनध भैरी फनाउन आवश्मक फजेटको व्मवस्था गरयनेछ। 

९४. शिऺकहरुको रानग द्धवर्मगत तानरभ, कामािारा, गोष्ठी तथा ऺभता द्धवकास कामाक्रभको व्मवस्था गरयनेछ। 

९५. गाउॉऩानरका नबर यहेका द्धवद्यारमहरुको फाद्धहयी वातावयण सधुाय गना आवश्मक ऩहर गदै द्धवद्यारमको बवन, प्रमोगिारा, 
िौचारम, पननाचय जस्ता ऩूवााधायभा रगानी फढाईनेछ। 
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९६. शिऺा ऺेर सॉग सम्फशवधत द्धवनबन्न सॊघ सॊस्थाहरु; जस्तै नब्रद्धटि काउशवसर, मनुाइटेड वल्डा स्कुल्स, नेऩार, यातो फङ्गरा 
आर्द सॉग सहकामा गयी शिऺाराई अवतयााद्धष्ट्रम भाऩदण्ड तथा गणुस्तय फभोशजभ फनाउन ऩहर गरयनेछ।  

९७. गाउॉऩानरकाको शिऺा ऐन, ननमभावरी तथा कामाद्धवनधभा सभम साऩेऺ सॊिोधन तथा ऩरयभाजान गरयनेछ। 

९८. प्रदेि सयकायफाट हस्तावतरयत भखु्मभवरी िैशऺक सधुाय कामाक्रभ राई आवश्मकता अनसुाय प्रबावकायी रुऩभा सञ्चारन 
गरयनेछ। 

९९. हयेक भाध्मनभक द्धवद्यारमहरुभा द्धवऻान प्रमोगिारा, कम्प्मटुय ल्माव, ईवटयनेट जडान, WASH सद्धहतको िौचारम 
ननभााणका कामाराई क्रभि: ऩूया गरयनेछ। 

१००. सॊस्कृत, सॊस्कृनत तथा नेऩारी-ऩनको सॊयऺणको रानग मोग शिऺाराई जोड र्दॉदै सॊस्कृत बार्ा ऩाठिारा स्थाऩना गने 
ऩहर गने ननती अफरम्फन गरयने छ । 

१०१. गाउॉऩानरकाको द्धवशििता सॊग जोनडएका द्धवर्मवस्तहुरु सभावेि गयी स्थानीम ऩाठ्यक्रभ तथा ऩाठ्यऩसु्तक तमाय गने 
कामाराई ननयवतयता र्दई कामााववमनभा ल्माईनेछ। 

 

खानेऩानी 
१०२. गाउॉऩानरका नबर सञ्चानरत खानेऩानी आमोजनाहरुराई ननयवतयता र्दई सम्ऩन्न गरयनेछ। 

१०३. गाउॉऩानरका नबर सॊघीम खानेऩानी तथा ढर व्मवस्थाऩन आमोजना कामाारम तथा प्रदेि सयकायका द्धवनबन्न कामाारम 
तथा ननकामफाट सॊचानरत आमोजनाहरुको ननमनभत अनगुभन गने य आमोजनाहरु सम्ऩन्न गनाको रानग सभववमात्भक बनूभका 
ननवााह गरयनेछ। 

१०४. गाउॉऩानरकाका सफै वडाभा एक घय-एक धाया खानेऩानी आमोजना सञ्चारन गयी सपा खानेऩानीको व्मवस्था गरयनेछ। 

१०५. सञ्चारनभा नयहेका ऩयुाना खानेऩानी आमोजनाहरुराई आवश्मकता अनसुाय ऩनुननाभााण तथा भभात सम्बाय गयी ऩनु् 
सञ्चारनभा ल्माईनेछ। 

१०६. आमोजना भभात सधुायको रानग भभात सम्बाय कामाकताा (VMW) तानरभ को व्मवस्था गरयनेछ। 

१०७. खानेऩानी नभटय रयडयको व्मवस्था गयी खानेऩानी आमोजनाराई व्मवशस्थत रुऩभा सञ्चारन गरयनेछ। 

१०८. खानेऩानीफाट फशञ्चत फस्ती/टोरहरुभा खानेऩानीको आमोजना प्राथनभद्धकयण गयी सञ्चारन गयीनेछ। 
१०९. गाउॉऩानरका नबर सफै नागरयकराई द्धऩउन मोग्म स्वच्छ ऩानीभा ऩहुॉच ऩमुााउन सॊघीम सयकाय, प्रदेि सयकाय य 

गाउॉऩानरका सभेतको सहबागीताभा ननम्न आमोजनाहरु सञ्चारन गयी आ.व. २०७९/०८० भा एक घय-एक धाया खाऩा 
क्रभि: कामााववमन गरयनेछ। 

क)  एकीकृत भानरका एक घय एक धाया खानेऩानी मोजना 
ख) दनुाभ ऩौदी भसुीकोट फडागाउ खा.ऩा.आ. 
ग) फगयको खेत सोत द्धकसानटायी खा.ऩा.आ., भानरका-८, गलु्भी 
घ) भानरकाकोट डाॉडाचौय खा.ऩा.आ. 
ङ) एकीकृत भानरका ८ खानेऩानी 
च) दनराङ्ग खानेऩानी 
छ) छाऩद्धहरे खा ऩा 
ज) घनभय अजै अभयऩयु खा ऩा 
झ) गयाखोरा नतखेचरुी नर. खाऩा 
ञ) आडचौय छाऩ याजका गोठाक्न खाऩा 
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ट) ननस्ती जकेुना भहद्धवय खाऩा 
ठ) अचेङ्ग कुभारगाउ रहये खाऩा भभात 
ड) टुननखोरा अजै खाऩा भभात 

ढ) कभेयारुख गैयाफायी ऩैमाऩाटा खाऩा भभात 
 

११०. खानेऩानी उऩबोक्ता सनभनत व्मवस्थाऩन कामाद्धवधी, २०७९ को आधायभा गाउॉऩानरका नबर यहेका भहुानहरुको सॊयऺण 
गयी दताा गरयनेछ। खानेऩानी सॊस्थान भापा त ्खानेऩानी भहुानको सॊयऺण तथा आमोजना हरुको भभात सम्बाय गरयनेछ।   

 

साभाशजक सभावेिीकयण 
१११. साभाशजक द्धवबेद वमूनीकयणको नीनत नरईनेछ। जसको रानग आवश्मक फजेट द्धवनीमोजन गयी रशऺत कामाक्रभ सञ्चारन 

गरयनेछ। 

११२. रैद्धङ्गक द्धहॊसा द्धवरुद्ध अनबमानको रुऩभा कामाक्रभ सञ्चारन गरयनेछ।  
११३. उऩबोक्ता सनभनत गठन गदाा आभ बेराभा भद्धहराको सहबानगता वदृ्धद्ध गरयनेछ। उऩबोक्ता सनभनतको कामासनभनतभा 

भद्धहरा, दनरत, अऩाङ्गता बएका व्मशक्तराई प्राथनभकता र्दईनेछ।  

११४. द्धवऩन्न दनरत रशऺत कामाक्रभहरु (आयन सधुाय, नसराई ऩेिा सॊयऺण, ऩवचेफाजा सॊयऺण, कटुवार सॊयऺण) सञ्चारन 
गरयनेछ। 

११५. जनजानतहरुको ऩयम्ऩयागत सॊस्कृनत (सोयोठी नाच, खञ्जना ख्मारी नाॉच, ऩोर्ाक, बेर्बरू्ा), ऩयम्ऩया य सॊऩदाको सॊयऺण, 
प्रवद्धान य द्धवकास गना भागभा आधारयत कामाक्रभ सञ्चारन गना फजेटको व्मवस्था गरयनेछ। 

११६. अऩाङ्ग ऩरयचम ऩर द्धवतयण तथा नद्धवकयणको कामाराई ननमनभत रुऩभा सञ्चारन गरयनेछ। 

११७. ज्मेष्ठ नागरयकभा यहेको अनबुव, ऻान य सीऩराई आगाभी ऩसु्ताभा हस्तावतयणको रानग आवश्मक कामाक्रभ ल्माईनेछ। 

११८. सावाजननक स्थर तथा सयकायी कामाारमहरुभा स्तनऩान कऺ ननभााण गरयनेछ। 

११९. साभाशजक सयुऺा बत्ता प्राि गने मोग्मता ऩगुेका तय प्रणारीभा छुट बएका राबग्राहीहरुको नाभ प्रद्धवद्धि गरयनेछ। फैंक 
सॉगको साझेदायीभा ज्मेष्ठ नागरयक, अिक्त, अऩाङ्ग राई साभाशजक सयुऺा बत्ता टोर-टोरभा द्धवतयण गने व्मवस्था गरयनेछ। 

१२०. सभाज कल्माण ऩरयर्द् फाट सञ्चानरत हनुे कल्माणकायी कामाराई ननयवतयता र्दई थऩ प्रबावकायीता प्रदान गरयनेछ ।  

१२१. खयको छानाभनुन यहेका करयफ २०० घय ऩरयवायको सयुशऺत आवास ननभााण गरयनेछ। आफ्नो घय आपै फनाउन नसक्ने 
द्धवऩन्न ऩरयवायको घय ननभााण गयी गाउॉऩानरकाराई खये घय भकु्त गाउॉऩानरका घोर्णा गरयनेछ। 

१२२. ऩूणा सयसपाई मकु्त गाउॉऩानरका घोर्णाको नीनत नरईनेछ। 

१२३. फारभैरी तथा अऩाङ्गभैरी ऩूवााधाय ननभााण गयी क्रभागत रुऩभा फारभैरी तथा अऩाङ्गभैरी वडा घोर्णा गरयनेछ। 

१२४. जातीम द्धहॊसा, रैद्धङ्गक द्धहॊसा, घयेर ुद्धहॊसा, फारफानरका द्धवरुद्धको द्धहॊसा तथा फारद्धववाह रगामत सफै प्रकायका द्धवबेद 
द्धवरुद्ध िूवम सहनशिरताको नीनत अवरम्फन गरयनेछ। 

१२५. भर्दया फेचनफखन तथा सेवनराई फजाय अनगुभन भापा त ्ननमनभत गरयनेछ। 

 

योजगाय सेवा केवर 
१२६. योजगाय सेवा केवरभा सूशचकृत बएका फेयोजगायहरुराई मवुा योजगायीका रानग रुऩावतयण ऩहर आमोजनाहरु तथा 

काभका रानग ऩारयश्रनभकभा आधारयत साभदुाद्धमक आमोजनाहरु सञ्चारन गरय वमनुतभ योजगायीको प्रत्माबतुी गयाइनेछ ।  

१२७. दऺ तथा सऺभ जनिशक्तको द्धवकास गरय आवतरयक योजगायी प्रवद्धान गना आवश्मक सीऩभरुक तानरभको ऩद्धहचान गरय 
फेयोजगाय तानरभ प्रदामक सस्था सङ्ग सभववम गरय तानरभ र्दइनेछ । 
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१२८. सॊघ तथा प्रदेिरे ल्माएको योजगायभरुक कामाक्रभभा अऩनत्व कामभ गदै योजगायीका ऺेर द्धवस्ताय गरयनेछ ।  

१२९. आवतरयक योजगायी नसजाना गना सयोकायवारा ननकाम य ननजी, सहकायी तथा गैय सयकायी ऺेर सॉग सभववम य 
सहकामाभा जोड र्दइनेछ । 

१३०. वैदेशिक योजगायीफाट पकेका श्रनभकहरुको नसऩ ऩद्धहचान गयी स्वयोजगायभूरक कामाभा सॊरग्न गयाउन ऩहर गरयनेछ 
साथै स्वयोजगायभूरक कामाभा सॊरग्न स्थानीम मवुा उद्यभीहरुराई प्रोत्साद्धहत गरयनेछ। 

१३१. प्रधानभवरी योजगाय कामाक्रभ अवतगात सञ्चारन हनुे आमोजनाभा राग्ने ननभााण साभाग्रीहरु/औजायहरु तथा आमोजनाभा 
खद्धटने श्रनभकको ज्माराभा साझेदायी गरय कामाक्रभराई थऩ दीघाकानरन फनाउनको रानग ऩानरकाफाट फजेट द्धवननमोजन 
गरयनेछ । 

१३२. श्रभ सम्फवधराई प्राथनभकता र्दॉदै सावाजननक ऩूवााधाय ननभााण, कृद्धर्, व्मवसाद्धमक उद्योग, द्धवशत्तम ऺेरफाट योजगायी 
नसजानाभा जोड र्दइनेछ । 

१३३. योजगाय सेवा केवरराई थऩ सदुृद्धढकयण गयी श्रभ फैंकको रुऩभा स्थाद्धऩत गरयनेछ । 

१३४. ऩानरका स्तरयम ननमनभत द्धवकास ननभााणका मोजनाहरुभा आवश्मक श्रनभकहरुको रानग योजगाय सेवा केवरभा सूशचकृत 
फेयोजगाय व्मशक्तहरुराई प्राथनभकता र्दइनेछ । 

१३५. मस गाउॉऩानरका नबर फसोफास गने अनत द्धवऩन्न ऩरयवायहरुको ऩद्धहचान गयी वमनुतभ आवश्मकताफाट फशञ्चत नहोस बन्ने 
उद्देश्मरे आवतरयक योजगायी वा स्वयोजगायीभा सॊरग्न गयाउने कामा भानरका गाउॉऩानरकाको ऩद्धहरो प्राथनभकता हनुेछ ।  

१३६. प्रधानभवरी योजगाय कामाक्रभका आमोजनाहरुराई थऩ प्रबावकायी रुऩभा सञ्चारन गनाको रागी सभम-सभमभा अनगुभन, 
ननदेिन तथा अनबभशुखकयण कामाक्रभको रानग आवश्मक वजेट द्धवननमोजन गरयनेछ ।  

 

उद्यभ द्धवकास 

१३७. व्मवसाद्धमक अवसय तथा सम्बाव्मता ऩद्धहचान गयी सोही आधायभा कामाक्रभ सञ्चारन गनाको रानग वडा छनौट गरयनेछ। 

१३८. स्थानीम आवश्मकता य सम्बाव्मताको आधायभा रघ ुउद्योग स्थाऩना गना आवश्मक सहजीकयण तथा प्रद्धवनध हस्तावतयण 
गरयनेछ। 

१३९. उऩरब्ध स्रोत, साधन, ऩूॉजी, सीऩ एवॊ प्रद्धवनधको उऩमोग फाट औद्योनगक उत्ऩादकत्व य उत्ऩादन वदृ्धद्ध गने गयी उद्योग 
ऺेरका कामाक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ। 

१४०. द्धवनबन्न भागभा आधारयत सीऩ द्धवकास तानरभ सञ्चारन गरयनेछ। 

१४१. रघ ुकजााभा ऩहुॉच तथा व्मवसाम स्थाऩना गनाको रानग फजायीकयण तथा व्मवसाद्धमक ऩयाभिा प्रदान गरयनेछ।   

 

ऩूवााधाय द्धवकास 
१४२. सडक मातामात गरुुमोजना तमाय गयी सडक ऩूवााधायराई आवश्मकता, औशचत्मता य सावदनबाकताको आधायभा व्वशस्थत 

गयी र्दगोऩना सनुनशित गने नीनत नरईनेछ। 

१४३. गाॉउऩानरका नबरका फजाय ऺेरभा नॉमा घयहरु ननभााण गदाा नक्सा ऩास गने य ननभााण बैसकेका घयहरुको घय प्रभाशणत 
गने नीनत नरइनेछ । 

१४४. गाउॉऩानरका ऩहुॉच भागाको स्तयोन्ननत गनाको रानग सॊघ तथा प्रदेि सॉग सहकामा गरयनेछ। 

१४५. गाउॉऩानरका नबर यहेका सफै सडकहरुको ननमनभत भभात सम्बाय तथा स्तयोन्ननत गरयनेछ। मसयी स्तयोन्नती गदाा नारी 
तथा सॊयचना ननभााण गयी सडकको र्दगोऩना कामभ गरयनेछ। 

१४६. नेटा दनराङ्ग गॊगये, पुरवायी चोयकाटे अजै भो वा ग्राबेर गने कामा य भानरका द्धऩस ऩाका  प्रदेि सयकाय सॉगको 
साझेदारयभा सभऩूयक मोजनाको रुऩभा सञ्चारन गरयनेछ। 

१४७. नेटा दनराङ्ग ह्वाङ्दी सडक सॊघीम सयकाय सॉगको साझेदायीभा स्तयोन्नती गयी ग्राबेर गरयनेछ। 
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१४८. वडा नॊ. १ को वडा कामाारम बवन ननभााण गरयनेछ। 

१४९. गाउॉऩानरकाको वडा नॊ. ४ भा अनतनथ गहृ ननभााण गरयनेछ। 

१५०. उज्मारो गाॉउऩानरका कामाक्रभ अवतगात द्धवऩन्न य द्धवद्यतुीम ऩहचुफाट वशञ्चत घय ऩरयवायको रानग सोराय फत्ती जडान 
गरयनेछ । द्धवद्यतु आऩूनता राई ननमनभत तथा बयऩदो फनाउन द्धवद्यतु प्रानधकयण सॉग सभववम गयी आवश्मक व्मवस्था 
गरयनेछ। 

१५१. द्धवऩी स्भनृत बवन ननभााण य द्धवनोद स्भनृत बवन ननभााण कामाराई ननयवतयता र्दइनेछ । 

१५२. ननभााण बएका सडक तथा बौनतक सॊयचनाहरुको भभात सम्बाय को रानग भभात सॊबाय कोर्को स्थाऩना गयी कामााववमन 
गरयनेछ । 

१५३. ठुरा आमोजनाहरु सॊघ, प्रदेि य स्थानीम सयकायको सभववम य साझेदायीभा सॊचारन गरयनेछ । 

१५४. गाॉउऩानरकाको स्थानीम आवश्मकताका आधायभा द्धवद्यारम बवन , स्वास््म सॊस्था , वडा कामाारम , सबाहर , ऩरु य 
प्रिासकीम बवनको ननभााण तथा भभात सम्बाय गरयनेछ । 

१५५. गाॉउऩानरका नबर ननम्न नसॊचाइ आमोजनाहरु सॊघ, प्रदेि य स्थानीम सयकायको सहबागीताभा सॊचारन गरयनेछ । 

 तल्रो रम्दाय नसॉचाइ आमोजना । 

 दमु्टायी नरफ्ट नसॉचाइ आमोजना । 

 आॉखरे अचेङ फाॉझखका  नसॉचाइ आमोजना । 

 छल्दी द्धकसानटायी ओखरढुङ्गा खनरखेत पुरफायी नसॉचाइ आमोजना । 

 अजेखोरा तल्रो भजवुा नसॉचाइ आमोजना । 

 ऩाङ्ग्राकोझार सारफोट नसॉचाइ आमोजना । 

 फासखोरा करेजी नसदयेु नसॉचाइ आमोजना । 

 बैसीरुम्टा नसॉचाइ आमोजना । 

१५६. गाॉउऩानरकाको वडा नॊ. ८ भा यहेको भानरका भाध्मानभक द्धवद्यारमराई नभनुा द्धवद्यारमको रुऩभा स्थाद्धऩत गरयनेछ । 

१५७. प्रिासकीम बवन ननभााण कामा सम्ऩन्न गरयनेछ। १५ िैमा अस्ऩतारको कामाराई नतव्रता प्रदान गरयनेछ। 

 

वन, वातावयण तथा द्धवऩद व्मस्थाऩन 
१५८. द्धवऩद व्मवस्थाऩन सम्फवधी द्धवत्तीम व्मवस्थाऩन गनाको रानग द्धवऩद व्मवस्थाऩन कोर्को स्थाऩना गयी कामाद्धवनध अनसुाय 

ऩरयचारन गरयनेछ।  
१५९. वनराई आनथाक ऺेरसॊग जोड्ने गयी वन उऩबोक्ता सनभनतको सहबानगताभा दाॉते ओखय खेती, द्धटभयु खेती, अरैँची खेती 

कामाक्रभ सञ्चारन गरयनेछ।  
१६०. गाउॉऩानरकाको द्धवऩद प्रनतकामा मोजना फनाई रागू गरयनेछ । प्रत्मेक वडाभा द्धवऩद व्मवस्थाऩन केवरको व्मवस्था 

गरयनेछ । 

१६१. बवन ननभााण भाऩदण्ड , नफजरुी व्मवस्थाऩन , खानेऩानी सॊयचनाको सयुऺा तथा  बौनतक ऩूवााधायको सॊयऺण य सयुऺाको 
कामाद्धवनध फनाई रागू गरयनेछ ।  

१६२. वर्ाामभाभा हनुे फाढी , ऩद्धहयो, ब-ूऺमको कायण हनुे ऺनत य जोशखभ वमूननकयणको रानग ऩवुा सचेतना य होशिमायको रानग 
सशुचत गने,  बएको ऺनतको रानग याहत य उद्दायभा सम्फशवधत ननकामसॉग सहकामा गरयनेछ। 

१६३. द्धवऩद व्मवस्थाऩन कामाभा स्थानीम स्वमॊसेवकहरुराई प्रशिऺण य ऩरयचारन गने सॊमवर य सॊजारको द्धवकास गरयनेछ । 

१६४. डढेरो ननमवरण गयी वन सॊयऺण गना आवश्मक कामाक्रभ ल्माईनेछ। 
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१६५. वन पडानी, चोयी ननकासी तथा अवैद्य नसकाय योक्न वर हेयारकुो व्मवस्था गरयनेछ। 

१६६. वातावयण सॊयऺण सम्फवधी कामाक्रभ कामााववमनको रानग टोर द्धवकास सॊस्था, गैसस तथा ननजी ऺेर सभेतराई सहबागी 
तथा साझेदाय फनाई त्मस्ता कामाक्रभराई थऩ प्रबावकायी फनाईनेछ। साथै वातावयण भैरी ऩूवााधायको ननभााण गयी वातावयण 
भैरी स्थानीम तह घोर्णाको रानग आवश्मक कामा गरयनेछ। 

१६७. ऩूणा सयसपाई उवभूख गाउॉऩानरकाको रानग आवश्मक कामा गरयनेछ। 
१६८. द्धवऩदको सभमभा द्धऩनडत ऩऺको रानग गास, फास य कऩासको व्मवस्था गाउॉऩानरकारे गनेछ।   
१६९. भनसनुजवम द्धवऩदफाट जोशखभभा यहेका नागरयकहरुको रानग उद्धाय, याहत य ऩनुस्थााऩनाका रानग आवश्मक कामा 

गरयनेछ।  
१७०. फाढी, ऩद्धहयो तथा ब ुऺ मफाट हनुे जोशखभराई वमूननकयण गना तटफवध तथा घेयावायका कामाक्रभ सञ्चारन गरयनेछ। 

१७१. आवश्मकता य औशचत्मताको आधायभा गाउॉऩानरकाका सफै वडाभा क्रनभक रुऩभा हेनरप्माड ननभााण गयी द्धवऩद् 
व्मवस्थाऩनभा प्रमोग ल्माईनेछ।  

१७२. गाउॉऩानरकाभा व्मवशस्थत डशम्ऩङ्ग साइट ननभााण गरयनेछ। 

 
 

 सावाजननक सेवा प्रवाह तथा सिुासन  
१७३. आवतरयक ननमवरण प्रणारीको तजुाभा गयी ननमनभत अनगुभन भापा त ्िासकीम प्रफवधराई सदुृढ फनाईनेछ। 

१७४. गाउॉऩानरकाभा कामायत जनिशक्तको ऺभता द्धवकासको रानग ऺभता द्धवकास मोजना तजुाभा गयी कामााववमनभा ल्माईनेछ। 
साथै, आवश्मकता अनसुाय कभाचायी तानरभ सञ्चारनको रानग प्रदेि प्रशिऺण प्रनतष्ठान तथा द्धवऻ सभूह सॉग सहकामा 
गरयनेछ। 

१७५. सिुासनको प्रत्माबनुतका रानग चौभानसक रुऩभा गाॉउऩानरका तथा वडाहरुभा बएको आम्दानी य खचाको सावाजननक 
गरयनेछ । 

१७६. गाॉउऩानरकाको वमाद्धमक सनभनतद्वाया घयघयभा ऩगुेय वमाम सम्ऩादन गरयनेछ। 

१७७. गाउॉऩानरकाको वाद्धर्ाक फजेट तथा मोजना व्मवस्थाऩन, सवाऩऺीम द्धवकासको रानग आवनधक द्धवकास मोजनाको ननभााण, 
भध्मकारीन खचा सॊयचना तमाय गना फजेट व्मवस्था गरयनेछ। साथै, र्दगो द्धवकासका रक्ष्महरुको स्थानीमकयण गनुाका साथै 
गैसस भापा त ्सञ्चानरत मोजनाभा गैससको रागत साझेदायी फढाईनेछ। 

१७८. आवतरयक आम वदृ्धद्ध गनाको रानग गाउॉऩानरका नबर सञ्चानरत सफै व्मवसामराई कयको दामयाभा ल्माईनेछ। साथै, अवम 
याजस्वका स्रोत, सेवा, िलु्क तथा दस्तयुको प्रबावकायी ननमभन तथा व्मवस्थाऩन गदै ऩमाटन व्मवसामराई सदुृढ गरयनेछ, 
प्राकृनतक स्रोतको चोयी ननकासीराई ननमवरण गयी कयको दामयाभा ल्माईनेछ।  

१७९. प्रबावकायी द्धवत्तीम एवभॊ आनथाक व्मवस्थाऩनको रानग द्धवत्तीम अनिुासन कामभ गने, वाद्धर्ाक फजेट कामााववमनको प्रगनत 
सनभऺा ननधाारयत सभमभै गने, ऩूॉजीगत खचा प्रनतितभा वदृ्धद्ध गने रगामतका कामा गरयनेछ। 

१८०. गाउॉऩानरकारे प्रदान गने सेवा प्रवाहराई प्रबावकायी फनाउनको रानग गाउॉऩानरका तथा वडारे प्रदान गने सेवाभा 
प्रद्धक्रमागत सयरीकयण गने, सेवा प्रवाहभा प्रद्धवनधको प्रमोग गने, सेवा प्रवाहको भाऩदण्ड तमाय गयी कामााववमन गने, घटना 
दताा सभम नबर गने, कृद्धर् तथा ऩि ुसेवा केवरको सिशक्तकयण गने नीनत नरईनेछ। 

१८१. द्धवद्यतुीम व्मशक्तगत घटना दताा प्रणारीको सदुृद्धढकयण गनाको रानग इवटयनेट सेवा द्धवस्ताय तथा सधुाय गरयनेछ।  
१८२. घटना घटेको ३५ र्दन नबर घटना दताा गयाउन प्रोत्साहन गरयनेछ। मसको रानग सफै सभदुाम तथा स्थानभा सूचना 

प्रवाह गरयनेछ।   
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१८३. वमाद्धमक कामासम्ऩादनराई प्रबावकायी फनाउनको रानग वमाद्धमक ईजरासको स्थाऩना गने, वडा तहभा गठन बएका 
भेरनभराऩ केवरको सॊस्थागत ऺभता द्धवकास य भेरनभराऩकतााहरुको ऩनुतााजगी तानरभ सञ्चारन गने, वमाद्धमक सनभनतका 
ऩदानधकायीहरुको ऺभता द्धवकासको रानग शजल्रा अदारत सॉगको सभववमभा आवश्मक कामा गने नीनत नरईनेछ। 

१८४. सॊघ, प्रदेि तथा गाउॉऩानरका सयकायको सहकामा य सभववमभा द्धवकास ननभााण तथा सेवा प्रवाहका कामा सञ्चारन 
गरयनेछ।  

१८५. कभाचायीहरुको भनोवरराई उच्च फनाई सावाजननक सेवा प्रवाहभा जवापदेही य उत्तयदामी फनाउन सॊघीम सयकायरे 
नरएको १५% तरफ वदृ्धद्ध राई स्थानीम सयकायरे सभेत (स्थामी, अस्थामी, कयाय, नगय प्रहयी) सोही रुऩभा कामााववमन गने 
नीनत नरइएको छ।  

१८६. गाउॉऩानरका नबर हनु सक्ने कारोफजायी, गैयकानूनी व्माऩाय, चोयी ननकासी जस्ता द्धवकृनतराई ननरुत्साद्धहत गदै सिुासन 
प्रवद्धानको रानग नेऩार प्रहयी तथा नगय प्रहयी सभेतको सहमोगभा अनगुभन तथा गस्तीका गनतद्धवनधहरु फढाईने छ।  

१८७. गनुासो व्मवस्थाऩन, याम, सझुाव तथा सल्राह राई व्मवशस्थत तथा सहज फनाउन नन:िलु्क टोर फ्री नॊफय को व्मवस्था 
गरयनेछ। 

१८८. सावाजननक सिुासन कामभ गनाको रानग शजल्रा ऩरकाय भहासॊघ सॉगको साझेदायीभा आवश्मक कामाक्रभहरु सञ्चारन 
गरयनेछ। 

१८९. सावाजननक स्थरहरुभा सावाजननक िौचारम, प्रनतऺारम तथा धाया ननभााण गरयनेछ। 

१९०. करभशजवी ऩरकायहरुको ऩरकारयता ऩेिा प्रनत सम्भान गदै नसजानिीर, यचनात्भक य असर ऩरकायीता भापा त ्
गाउॉऩानरकाको सॊवदृ्धद्ध य द्धवकासभा टेवा ऩमुाा उने ऩरकायहरुराई सम्भान तथा ऩयुस्कायका कामाक्रभ भापा त ्उत्प्रयेणा 
जगाईनेछ।  

१९१. स्थानीम तह सॊस्थागत स्वभूल्माङ्कनफाट प्राि नसकाई तथा उऩरशब्धराई सॊस्थागत गदै आ.व. २०७९/०८० भा 
आवश्मक सधुाय गयी थऩ उऩरशब्ध हानसर गरयनेछ।  

१९२. कभाचायीहरुको कामासम्ऩादनराई ननतजा भूरक फनाउॉदै ननतजा तथा कामाभा आधारयत प्रोत्साहन कामाक्रभ सञ्चारन 
गरयनेछ। 

१९३. सावाजननक सनुवुाई, गनुासो सनुवुाई जस्ता कामाक्रभराई ननमनभत रुऩभा सञ्चारन गयी गाउॉऩानरकाका द्धक्रमाकराऩहरुराई 
थऩ सिुासनमकु्त, ऩायदिॉ य जवापदेही फनाईनेछ। 

१९४. "घ" वगाका ननभााण व्मवसामीराई ईजाजत ऩर प्रदान गयी कयको दामयाभा ल्माउन कामाद्धवनध ननभााण गरयनेछ। 

१९५. सेवा प्रवाहराई नागरयकको घय दैरो सम्भ ऩमुााउन घशुम्ट सेवा, शिद्धवय रगाएतका कामाराई ननयवतयता र्दईनेछ। 

१९६. मवुा मवुतीको ऩरामन योक्नको रानग ड्राइनबङ्ग , प्रशम्फङ्ग, कुद्धकङ्ग नसराई-कटाई , फदु्धटक, सेनेटयी , ऩेशवटङ्ग तथा अवम 
तानरभको सॊचारन गरयनेछ । 

१९७. मवुा क्रवहरुराई नसजानात्भक य आमआजान कामाक्रभभा सॊरग्न गयाउनकुो साथै टोर द्धवकास सॊस्थाको गठन य 
ऩरयचारन गरयनेछ । 

१९८. गाॉउपका  प्माया कामाक्रभ, उत्कृि फहुायी सम्भान य ऩनुाफास कामाक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 
 

धवमवाद। 


