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भानरका गाउॉऩानरकाको आनथवक िर्व २०७८/०७९ को नननत तथा कामवक्रभ 
सबाभा ऩेश बएको नभनत:२०७८।०३।१० 
सबाफाट स्िीकृत नभनत: २०७८।०३।१० 

सबासदस्म ज्मूहरु। 

भानरका गाॉउऩानरका , गलु्भीको  निौं गाउॉसबाभा महाॉहरुराई हाददवक स्िागत गदै भानरका गाउॉऩानरकाको 
सभवृि य विकासको रानग महाॉहरुको अथवऩणुव, सजृनशशर य सकायात्भक बनूभका यहनेछ बने्न अऩेऺा गदवछु। चार ु
आनथवक िर्वभा ऩनन गत आ.ि. भा जस्तै दोस्रो चौभानसकको अन्त देशि विश्वव्माऩी रुऩभा पैनरएको कोनबड-१९ को 
दोस्रो रहयको भहाभायीफाट मो गाउॉऩानरका सभेत हारसम्भ प्रबावित यहेको व्महोया विददतै छ। मस विर्भ 
ऩरयशस्थनतको साभना गनव आदयणीम सबासदस्म ज्मूहरुरे सभदुामभा िेल्नबुएको बनुभकाको उच्च सम्भान गदै 
गाउॉऩानरकाराई कोनबडको प्रकोऩफाट जोगाउन सहमोग गने सभस्त याजनननतकभॉ, सभाजसेिी, फवुिशजिी, 
स्िास््मकभॉ, शशऺक तथा कभवचायीहरु, सयुऺाकभॉ, सञ्चायकभॉ राई हाददवक धन्मिाद ददन चाहन्छु।  कोनबड-१९ 
सॊक्रभणफाट भतृ्मिुयण गनुवहनुे भानरकािासी प्रनत हाददवक श्रिाञ्जरी अऩवण गदवछु। भतृकका ऩरयिायजनभा सभिेदना 
व्मक्त गदवछु। सॊक्रनभत नफयाभीहरुको शशघ्र स्िास््मराबको काभना गदवछु। साथै भहाभायीको सभमभा गाउॉऩानरका 
रे आह्वान गये फभोशजभ स्िास््म सयुऺा सम्फन्धी सािधानी अऩनाउॉदै दैननक जीिनमाऩन का वक्रमाकराऩहरु फाहेक 
नबडबाडजन्म कामवक्रभ नगयी भहाभायीको प्रकोऩराई थऩ फढ्न नददन सहमोग गनुवहनुे सम्ऩूणव गाउॉऩानरकाफासीराई 
धन्मिाद ददन चाहन्छु।  

उऩशस्थत सम्ऩूणव सबा सदस्म ज्मूहरु, 

अफ भ आगभी आनथवक िर्व २०७८/७९ को रानग नीनत तथा कामवक्रभ प्रस्ततु गनुव ऩूिव 
चार ुआनथवक िर्व २०७७/०७८ को हार सम्भको प्रगनतराई सॊशऺप्त रुऩभा मस गरयभाभम सबाभा प्रस्ततु गदवछु। 

 

प्रनतकुर अिस्थाको िािजदु ऩनन चारू आ.ि. को अन्त्म सम्भ चारू तपव  ९५ प्रनतशत, ऩूॉजीगत तपव , ८३ 
प्रनतशत गरय कुर ८९ प्रनतशत प्रगनत हानसर हनुे अनभुान गरयएको छ। चारू आ.ि. को रानग फजेट विनीमोजन 
गदाव करयफ ३.५ कयोड घाटा फजेट यहेको कुया महाॉहरुराई विददतै छ। एक तपव  आनथवक िर्व ०७६/०७७ भा 
कोनबड-१९ को कायण सम्ऩन्न हनु नसकेका मोजनाहरु सम्ऩन्न गनुव य अको तपव  चारू आ.ि. का रानग स्िीकृत 
मोजना तथा कामवक्रभहरु कामावन्िमनभा ल्माउन ुगाउॉऩानरकाको रानग चनुौनत नथमो। मद्यवऩ सडक ऩूिावधाय तपव  
गाउॉऩानरका रयङ्ग-योडको कामव सम्ऩन्न गरयएको छ। गाउॉऩानरका नबत्र करयफ २ वक.नभ. सडक ग्राबेर गरयएको छ। 
१७ वक.भी. नमाॉ सडक िोनरएको साथै ६४ वक.भी. सडकको स्तयोन्ननत गरयएको छ। ५४७ घयधयुीभा स्िच्छ 
िानेऩानीको ऩहुॉच एक घय-एक धाया भापव त ऩमुावइएको छ। विनबन्न कामवक्रभ भापव त ्गाउॉऩानरका नबत्रका करयफ 
१५०० घय ऩरयिायभा उन्नत जातका फाख्रा नन:शलु्क वितयण गरयएको छ। व्मिसावमक ऋणको रानग नफना 
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ब्माजभा १० जना मूिा उद्यभीराई कजाव उऩरब्ध गयाईएको छ। गरयफी ननिायणका रानग रघ ुउद्यभ विकास 
कामवक्रभ भापव त ्८० जना रघ ुउद्यभी तमाय गरयएको छ। प्मायाग्राईनडङ्गको व्मिसावमक उडानको सरुुिात गयी 
मसराई गाउॉऩानरकाको आनथवक ऺेत्रसॊग जोनडएको छ। योजगाय सेिा केन्र भापव त ्७४० जना विऩन्न श्रनभकराई 
योजगायी प्रदान गरयएको छ। कोनबड अस्ऩतारको स्थाऩना गयी सञ्चारनभा ल्माईएको छ। १५-सैमाको अस्ऩतार य 
गाउॉऩानरका प्रशासकीम बिन ननभावणको कामव अगानड फढाईएको छ। भानरका वऩस ऩाकव , गाउॉऩानरका ऩहुॉच भागव 
जस्ता भहत्िऩूणव मोजनाहरु सरुुिात गरयएको छ। शशऺक दयिन्दी नभरानको काभ सम्ऩन्न गयी विद्यारमभा 
आिश्मक शशऺकको व्िमस्था गरयएको छ। साभवुहक िेती प्रणारीको रुऩभा चक्राफन्दी कामवक्रभ सरुुिात गरयएको 
छ। साभदुावमक िनराई आनथवक आम्दानी सॊग जोड्ने गयी दाॉते ओिय िेतीको सरुुिात गरयएको छ। मी कामवराई 
गाउॉऩानरकाको चारू आ.ि. को भहत्िऩणुव उऩरशब्धको रुऩभा नरएको छु। 

उऩशस्थत सबा सदस्म ज्मूहरु, 
भानथ उल्रेशित उऩरशब्धहरुको साथ-साथभा गाउॉऩानरकाको रानग ननम्न अिसयहरु नसजवना बएका छन:्- 

क) भानरका गाउॉऩानरकाको रयङ्ग योड कामव ऩूया बएको छ। परत: गाउॉऩानरकाको सफै स्थानका 
नागरयकहरुको मातामातभा ऩहुॉच ऩगुी आनथवक गनतविनधहरु सफर हनुे देशिन्छ। 

ि) प्मायाग्राईनडङ्गको व्मिसावमक उडानको सरुुिातरे थऩ योजगायीका अिसयहरु नसजवना गयेको छ। साथै 
गाउॉऩानरका बन्दा फावहयका ननजी ऺेत्रहरु सभेत रगानीको रानग ईच्छुक यहेको देशिन्छ। 

ग) फाख्रा विकास साझेदायीको कामवक्रभ, उत्ऩादनभा आधारयत अनदुान कामवक्रभ, आददरे गाउॉऩानरका भासभुा 
आत्भननबवय बएको छ। परत: भासजुन्म उत्ऩादनभा बएको फढोत्तयीरे कृर्कहरुभा थऩ उत्साह नसजवना 
गयेको देशिन्छ। 

घ) नफना ब्माजभा व्मिसावमक ऋण प्रनत आकवर्वत बई ३०० बन्दा फढी मिुा उद्यभीहरुरे व्मिसावमक पभव 
दताव गयेका छन।् मस फाट गाउॉऩानरकाभा कृवर्, ऩशऩुारन तथा साना उद्योगभा व्मिसामीकयणको सरुुिात 
बई योजगायी तथा स्ियोजगारयका सम्बािनाहरु फढेका छन।् 

ङ) गाउॉऩानरका ऩहुॉच भागव रगामत भखु्म सडकहरुको स्तयोन्ननत बई ग्राबेर तथा कारोऩते्र हनुे चयणभा छन।् 
परत: फाहै्र भवहना गाउॉऩानरका सम्भ मातामात ऩहुॉच सम्बि देशिएको छ। 

च) फैविङ्ग प्रणारी भापव त ्गरयएको बकु्तानी प्रणारीरे आनथवक अनशुासन य सशुासनको प्रििवनभा टेिा ऩमुावएको 
छ। 

छ) शािागत तथा िडागत रुऩभा व्मिस्थाऩन गरयएको सफै प्रकायको दऺ जनशशक्तरे कामवसम्ऩादनराई थऩ 
व्मिशस्थत, सहज, गणुस्तयीम य नागरयकभैत्री फनाएको छ। 

ज) स्िास््म सॊस्थाहरुभा गरयएको सॊस्थागत सधुाय य जनशशक्तको ऩमावप्ततारे स्िास््म सम्फशन्ध सेिाको 
प्रबािकायीता फढी नागरयकहरुको आधायबतु स्िास््मभा सहज ऩहुॉचको अिस्था नसजवना बएको छ। 
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झ) कोनबड-१९ को कायणरे नसकाईका िैकशल्ऩक भाध्मभहरुको विकास बएसॉगै विद्याथॉहरुको सूचना प्रविनधभा 
ऩहुॉच िवृि बई नसकाईको आधनुनक भाध्मभ सॉग विद्याथॉहरु जोनडएका छन।्  
 

उऩशस्थत सबा सदस्म ज्मूहरु, 
मद्यवऩ विद्यभान सभमभा हाम्रो साभ ुदेिा ऩयेका चनुौतीहरुराई सभेत सॊशऺप्त रुऩभा प्रस्ततु गदवछु:- 

क)  विश्वव्माऩी रुऩभा भहाभायीको रुऩभा पैनरएको कोनबड-१९ को दोस्रो रहय य मसरे ऩमुावएको आनथवक तथा 
भानिीम ऺनत य सभाजभा नसजवना बएको बमािहको अिस्था सॉग जिुै आनथवक ऩनुउवत्थान गनुव, नफयाभीहरुको 
उऩचाय गनुव, सभाजभा बमयवहत िाताियणको नसजवना गनुव। 

ि) गाउॉऩानरकाको न्मून आन्तरयक आम, सॊघीम तथा प्रदेश सयकायफाट घट्दै गईयहेको याजस्ि फाॉडपाॉड तथा 
सभानीकयण अनदुान यकभको अिस्थाभा नागरयकका स्थानीम सयकाय प्रनतका भहत्त्िकाॊऺी आकाॊऺा य 
नतनको सॊफोधन गनुव। 

ग) सॊघीम तथा प्रदेश सयकायको आिश्मकताभा आधारयत बन्दा ऩनन Supply Based मोजना तथा कामवक्रभ य 
नतनरे नसजवना गयेको स्थानीम सयकायको आनथवक दावमत्िको सिारभा त्मसको उशचत सॊफोधन गनुव। 

घ) ननभावण व्मिसामीहरुराई तोवकएको सभम ऩरयनधनबत्र यही ऩरयणाभ, गणुस्तय, सभम य रागतभा कामवसम्ऩादन 
गयाउन नसक्दा त्मसरे नागरयकको भाझभा नसजवना गयेको स्थानीम सयकाय प्रनतको दृविकोणराई क्रभश: 
सधुाय गदै ननभावण व्मिसामीराई जिापदेही, शजम्भेिाय य उत्तयदामी फनाउन।ु 

ङ) उऩबोक्ता सनभनतराई जिापदेही य शजम्भेिाय फनाउन नसक्दा, भनसनुजन्म विऩद, कोनबड-१९, ननभावण 
साभाग्रीको आऩूनतवभा देशिएको कदठनाई आदद कायणरे आमोजनाहरु सम्ऩन्न हनु नसक्दा घवटयहेको ऩूॉजीगत 
िचवराई फढाउॉदै नतव्र ऩूिावधाय विकास गनुव तथा आनथवक िवृिभा फढोत्तयी ल्माउन।ु   

  
उऩशस्थत सम्ऩूणव सबा सदस्म ज्मूहरु, 

अफ भ आगाभी आ.ि. २०७८ /७९ को फजेटका उदे्दश्म प्रस्ततु गदवछु। फजेटका उदे्दश्महरु ननम्नानसुाय यहेका 
छन ्:- 

क) कोनबड-१९ को भहाभायीफाट भानरका गाउॉऩानरकाराई सयुशऺत फनाई गाउॉऩानरका िासीको जीिनको यऺा 
गने। 

ि) गाउॉऩानरकाको सॊिवृि य विकास सॊग जोनडएका आनथवक गनतविनध एिभॊ विकास ननभावणका कामवक्रभराई 
ननयन्तयता ददने। 

ग) गाउॉऩानरका नबत्रका विविध सम्बािनाहरुको ऩवहचान गयी त्मस्ता सम्बािनाहरुको सभशुचत विकास तथा 
उऩमोग भापव त ्साभाशजक न्माम सवहतको रोक कल्माणकायी सभाजको ननभावण गने। 
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मी व्माऩक उदे्दश्मको ऩरयधीनबत्र यही मस गाउॉऩानरकाको आनथवक िर्व २०७८ ।७९ का नीनत तथा कामवक्रभ 
ननम्नानसुाय यहेका छन:- 

 

कोनबड-१९ व्मिस्थाऩन: 
१. मस गाउॉऩानरकाको िडा नॊ ६ अजैभा यहेको कोनबड अस्ऩतारको सॊस्थागत ऺभता विकास गने गयी िेड 

सॊख्मा १५ ऩमुावईनेछ। अशक्सजन कन्सन्रेटय भेशशन, अशक्सजन नसनरन्डय, एक्स-ये भेशशन रगाएतका 
आिश्मक औजाय साभाग्री तथा और्धी ऩमावप्त फनाईने छ। भेनडकर अनधकृत सवहत ऩमावप्त दऺ 
जनशशक्तको व्मिस्थाऩन गरयनेछ। 

२. स्िास््मकभॉहरुराई ददईँदै आईएको प्रोत्साहान बत्ताराई कोनबड प्रकोऩ साभान्म अिस्थाभा नआउन्जेर 
सम्भ ननयन्तयता ददईनेछ। स्िास््मकभॉहरुराई सभदुामभा सभेत ऩरयचारन गयी नागरयक सभऺ 
स्िास््मकभॉको ऩहुॉचराई सहज फनाई कोनबड व्मिस्थाऩन गरयनेछ। 

३. कोनबड-१९ को कायण योजगायी गभुाएका श्रभशशर मिुाहरुराई भागभा आधारयत व्मिसावमक कजाव 
उऩरब्ध गयाई स्ियोजगाय भूरक फनाईनेछ। विऩन्न घय ऩरयिायराई योजगायभा आधारयत याहत 
कामवक्रभ, विशदु्द याहत रगाएतका कामवक्रभ ल्माईनेछ। 

४. शशऺक रगामत सफै नागरयकराई सॊघीम सयकाय, प्रदेश सयकाय य भानरका गाउॉऩानरकाको रागत 
सहबागीताभा कोनबड-१९ िोऩ रगाईनेछ। 

 

आनथवक विकास 
५. फाख्रा विकास साझेदायी कामवक्रभराई मसको प्रबािकायीताको आधायभा आनथवक िर्व २०७८/०७९ भा 

सभेत रागत सहबानगताभा ननयन्तयता ददईनेछ। साथै फाॉकी यहेका िडाहरुभा सभेत मसको सम्बाव्मता य 
रागत सहबागीताको आधायभा मस्तै प्रकृनतका कामवक्रभहरु विस्ताय गरयनेछ। 

६. व्मिसावमक कृर्कहरुराई विगतभा प्रदान गरयदै आएको डारे घाॉस तथा अन्म ऩोर्णमकु्त घाॉसका 
विरुिाहरुको वितयणराई ननयन्तयता दददै मसको प्रबािकारयताको रानग ऺभता अनबिवृि तानरभ (नफरुिा 
रगाउने सम्फन्धी) सञ्चारन गरयनेछ। 

७. िडा नॊ ३, ह्वाङ्दीभा सञ्चानरत स्भाटव कृवर् नबरेज कामवक्रभ, िडा नॊ २ भा सञ्चानरत फाख्रा श्रोत केन्र, 
िडा नॊ ४ भा सञ्चानरत फाख्रा ऩकेट कामवक्रभराई थऩ प्रोत्साहन गयी गाउॉऩानरकाफाट फाख्राको ब्माड य 
विउॉको हफ को रुऩभा विकास गरयनेछ। 

८. िडा नॊ ४, ६ य ८ भा सञ्चानरत बैँसी प्रिधवन कामवक्रभफाट बएको उत्ऩादनराई व्मिसावमकता प्रदान गनव 
दगु्ध उद्योग सञ्चारन गरयनेछ। 
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९. गाउॉऩानरकाका यैथाने फारीहरु (कोदो, बटभास, रोकर आर,ु पाऩय आदद) हरुको सॊयऺण गदै 
उत्ऩादनराई आधनुनकीकयण य उत्ऩाददत िस्तकुो व्मिसामीकयण गरयनेछ। 

१०. भाटो ऩरयऺण नसविय भापव त ्भाटोको उशचत उऩचाय गयी कृर्कको उत्ऩादन फढाउने नीनत नरईनेछ। 

११. कृवर्भा आधनुनकीकयण, माशन्त्रकयण गदै हाते रमाक्टय, कन्सेरय, कोदो चटु्ने भेशशन रगामतका 
कृवर् औजायहरु विशेर् अनदुानभा वितयण गरयनेछ। साथै हाते रमाक्टय नजाने नबयारो जग्गाहरुको 
उत्ऩादकत्ि फढाउन गोरु सॊयऺणको नीनत नरईनेछ। 

१२. कृर्करे उत्ऩादन गयेको िस्तकुो फजायीकयणको ग्मायेण्टी गने नीनत नरई फजाय सम्भ ऩमुावउॉदा राग्ने 
ढुिानी िचवभा सहनुरमत प्रदान गरयनेछ। 

१३. व्मिसावमक कृर्कहरुको रानग नफना ब्माजभा ऋण उऩरब्ध गयाउनको साथै अनदुानको सभेत 
व्मिस्था गरयनेछ। 

१४. िडा स्तयभा यहेका कृवर्।ऩश ुप्राविनधक कभवचायीहरुराई कृर्कको िेतफायी सम्भ ऩगु्ने गयी 
ऩरयचारन गरयनेछ। 

१५. गाउॉऩानरकाका सफै िडाहरुभा विस्ताय बएका फाख्रा ऩारन कामवक्रभहरुफाट भानरका गाउॉऩानरकारे 
फाख्रा ननमावत गनेछ। मसको रानग कृर्क प्रोत्साहन कामवक्रभ ननतजाभा आधारयत बई सफै िडाभा 
विस्ताय गरयनेछ। 

१६. उत्ऩादनभा आधारयत अनदुानरे कृर्कहरुभा ल्माएको उत्साहराई भध्मेनजय गयी मस कामवक्रभराई 
ननयन्तयता दददै सफै िडाहरुभा सहकायी भापव त ्विस्ताय गरयनेछ। मसको रानग फाख्राको जन्भदताव 
रगाएतका कामवक्रभ भापव त ्थऩ व्मिशस्थत फनाईनेछ। 

१७. गाउॉऩानरकाको आनथवक विकासको सम्बािनाराई हेयी विशेर् प्रजानत (टकी) को दाते ओिय रगाउने 
कृर्कराई साझेदायीको कामवक्रभ सञ्चारन गरयनेछ। 

१८. कृर्कहरुराई थऩ व्मिसावमक तथा सयुशऺत फनाउनको रानग ऩश ुविभा गयाईनेछ। 

१९. उद्यभशशर मिुाहरुको व्मिसावमक कृवर् प्रनतको रुचीराई प्रोत्सावहत गनव ननतजाभा आधारयत अनदुान, 
सरुब व्मिसावमक रघ ुकजाव, रागत साझेदायीभा कृवर् औजाय वितयण रगाएतका कामवक्रभ सञ्चारन 
गरयनेछ। 

२०. भासभुा ददईदै आएको उत्ऩादनभा आधारयत अनदुानराई कृवर्जन्म उत्ऩादनभा सभेत विस्ताय 
गरयनेछ। 

२१. गाउॉऩानरका नबत्र व्मिसावमक रुऩभा १० बन्दा फढी गाई िा बैँसी, १०० फन्दा फढी फाख्रा, २० 
बन्दा फढी फॊगयु, ५०० बन्दा फढी कुियुा, कानरज ऩाल्ने कृर्कहरुराई अनदुानको व्मिस्था गरयनेछ। 
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२२. आ.ि. २०७७।०७८  भा सञ्चारन गरयएको नस्र सधुाय (कृनतभ गबावधान सभेत) राई ननयन्तयता 
दददै थऩ व्मिशस्थत य प्रबािकायी फनाईनेछ। 

२३. गाउॉऩानरका नबत्र मस बन्दा अशघ सञ्चारन बएका गरयफी ननिायण कोर् य एउटै िडाभा यहेका सभान 
उदे्दश्म बएका सहकायीहरुराई भजव गयी एक िडा-एक सहकायीको नीनत नरईनेछ। 

२४. गाउॉऩानरका सहकायी सॊजार गठन गरयनेछ। साथै सहकायीको सॊस्थागत विकास य व्मिस्थाऩकीम 
ऺभता अनबिवृिको रानग सहकायी शशऺा रगाएतका कामव सञ्चारन गरयनेछ। 

२५. गाउॉऩानरकाफाट व्मिसावमक पभवको प्रभाण-ऩत्र नरई ऩान नॊ. सभेत नरएका तय फैंिफाट व्मिसावमक 
ऋणको रानग ब्माज अनदुान कामवक्रभफाट ऋण ननरएका मिुा उद्यभीहरुराई सहकायी भापव त ्नफना 
ब्माजभा रघ ुकजाव प्रदान गरयनेछ।  

२६. आ.ि. २०७७।०७८ भा सञ्चानरत रघ ुउद्यभ विकास ऩरयमोजना भापव त ्फनेका ८० जना रघ ु
उद्यभी राई भागभा आधारयत औजाय तथा उऩकयण प्रदान गनुवको साथै नफना ब्माजको व्मिसावमक ऋण 
सभेत प्रदान गरयनेछ।  

२७. रघ ुउद्यभ विकास ऩरयमोजनाको ननयन्तयताको रानग गाउॉऩानरकाभा रघ ुउद्यभ विकास फोडव गठन 
गयी नॉमा रघ ुउद्यभी सभेत तमाय गरयनेछ। साथै आ.ि. २०७७।०७८ भा फनेका ८० जना रघ ु
उद्यभी हरुको ऩनुतावजगी तानरभ सञ्चारन गरयनेछ। 

२८. िडा नॊ ८ को वकसानटायीभा सञ्चारन गरयएको चक्राफन्दी कामवक्रभराई प्रोत्सावहत गदै अन्म 
ऺेत्रभा सभेत चक्राफन्दीको विस्ताय गरयनेछ। 

२९. गाउॉऩानरका नबत्र सञ्चारन बएको धान िेती प्रििवन कामवक्रभको प्रबािकायीताको आधायभा 
कृर्कराई ऩयुस्कृत गनुवका साथै उक्त कामवक्रभराई ननयन्तयता ददईनेछ। 

३०. गाउॉऩानरका नबत्र कवप िेतीको रानग सम्बावित ऺेत्रहरुको ऩवहचान गरय ८ िटा ब्रकभा २४ 
हजाय नफरुिाहरु रगाईनेछ।  

३१. गाउॉऩानरकाको िडा नॊ १, २, ३, ४ य ५ भा सञ्चानरत आर ुजोन कामवक्रभ अन्तगवतका 
कृर्कहरुराई थऩ प्रोत्साहन गयी िडा नॊ. ३ य ४ भा यहेको आर ुशचप्स उद्योगराई ननयन्तयता ददॉदै थऩ 
व्मिशस्थत फनाईनेछ। 

३२. अगावननक िेती कामवक्रभराई ननयन्तयता ददॉदै कृर्कहरुराई प्राङ्गारयक भर उत्ऩादन गनव प्रोत्सावहत 
गनुवका साथै आिश्मक तानरभ सभेत प्रदान गरयनेछ। 

३३. फादय, फॉदेर रगाएत िन्मजन्तहुरुफाट कृर्कहरुराई ऩनव गएको ऺनतको न्मूननकयण गनव फारी 
सॊयऺण कामवक्रभ सञ्चारन गरयनेछ। व्मिसावमक कृर्कहरुको रागी फारी विभा सभेत गरयनेछ। 
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३४. नगदे फारीको रुऩभा वटभयु िेती, अरैँची िेती, ओिय िेती, डौडे िैतीराई विशेर् कामवक्रभको 
रुऩभा सञ्चारन गरयनेछ। 

३५. कृर्कहरुराई नफॉउ नफजनभा सहज ऩहुॉचको रानग सहकायीको भापव त ्रयबशल्बङ्ग पण्डको व्मिस्था 
गरयनेछ। 

३६. गाउॉऩानरकाको ऩमवटकीम ऺेत्रराई प्रभिु आनथवक विकासको ऺेत्रको रुऩभा चारू आ.ि. भा गरयएको 
प्मायाग्राईनडङ्गको नभनुा उडानराई आ.ि. २०७८/७९ भा व्मिसावमक उडानको रुऩभा सञ्चारन 
गरयनेछ। मसको रानग ननशज ऺेत्र य नागरयकको सभेत सहबानगता िोशजनेछ। 

३७. गाउॉऩानरका नबत्र य फावहयका ननजी ऺेत्र सभेतको सहबानगताभा प्मायाग्राईनडङ्ग िल्डव कम्ऩवटशन 
गयाईनेछ। 

३८. प्मायाग्राईनडङ्गको ददगो उडान य मिुा योजगायीको रानग ५ जना मिुाराई रागत सहबानगताभा 
ऩाइरट तानरभ ददईनेछ। 

३९. गाउॉऩानरका नबत्रका ऩमवटकीम सम्बािनाहरु; भानरका भशन्दय, नतिेचरुी, चभेये गपुा, ज्मानभये गपुा, 
रेकऩोिया, नबरेभेरा भशन्दय, देविस्थान भशन्दय, चौढुङ्गा, थानऩनत भशन्दय, मोगीकुवट रगाएतका ऺेत्रको 
सॊयऺण, सम्ििवन य प्रििवन गरयनेछ। 

४०. गाउॉऩानरकाको िडा नॊ ५ नसिऩाती देशि भानरका भशन्दय हदैु भदाने रेक सम्भ जाने भानरका 
शशिय भागवको सरुुिात गरयनेछ। 

४१. भानरका ऩदभागवको कामवक्रभराई ननयन्तयता ददई भानरका भशन्दय सम्भ ऩमुावईनेछ। 

४२. गाउॉऩानरकाको नाभकयणसॉग जोनडएको भानरका भशन्दयराई आस्थािान धभाविरम्िीहरुको सभेत 
सहबानगताभा ऩनु: ननभावण गरयनेछ। 

४३. िडा नॊ ८ भा यहेको मोगीकुवट भशन्दयभा उद्यान ननभावण गरयनेछ। 

४४. गाउॉऩानरका नबत्र िडा नॊ. १, ४ य ५ भा यहेको अभ्रक, ताभा, नससा, पराभ जस्ता रगाएतका 
िानीहरुको उत्िननको रानग सॊघ तथा प्रदेश सयकाय सॊग सहकामव गरयनेछ। 

४५. भानरका गाउॉऩानरका िडा नॊ. ५ ओख्रेभा औद्योनगक ग्राभ उद्योगको सम्बाव्मता अध्ममन गरयनेछ। 

४६. गाउॉऩानरका नबत्रका आर ुशचप्स उद्योग, ढाका फनुाई उद्योग, होभ स्टे जस्ता उद्योगराई सहमोग य 
सॊयऺण गरयनेछ। ऩयम्ऩयागत सीऩ य ऩेशा सॊग आफि चोमा शचत्र, आयन सम्फशन्ध नसकभॉ, डकभॉ 
जस्ता  कामवराई व्मिसावमकता प्रदान गने गयी विकास गरयनेछ। 

४७. गाउॉऩानरकाभा सञ्चारन हनु सक्ने साना तथा भझौरा उद्योग (नग्रर उद्योग, ग्मायेज, पननवचय उद्योग, 
होजेयी उद्योग, ढाका फनुाई, और्नधजन्म जनडफटुी प्रशोधन, नसस्नोको धरुो फनाउने उद्योग, कृवर्जन्म 
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उत्ऩादन जस्तै गनु्रकु, भरुा, आरकुो चाना, कोदोको वऩठो रगामतका उत्ऩादनहरु प्रशोधन, प्माकेशजङ्ग 
उद्योग) हरु राई विशेर् कजाव उऩरब्ध गयाउनको साथै सॊयऺणको नीनत नरईनेछ।  

४८. गाउॉऩानरका नबत्र अिैद्य तथा असयुशऺत रुऩभा उत्ऩादन गरयएको रोकर भददयाराई ननमभन 
गरयनेछ। व्मिसावमक रुऩभा व्मिशस्थत तरयकारे उत्ऩादन गने उद्यभीराई भानरका गाउॉऩानरकाको 
स्थानीम भददया (कोदो तथा िऩुावनीको यक्सी) उत्ऩादन, ब्राशन्डङ्ग तथा नफक्री वितयण व्मिस्थाऩन ऐन, 
२०७८ को ऩरयनधनबत्र यहने गयी प्रोत्साहन गने नीनत नरईनेछ।   
 

साभाशजक विकास 
 

४९. गाउॉऩानरका नबत्र सञ्चानरत सफै स्िास््म सॊस्थाहरुको सॊस्थागत ऺभता विकास गरयनेछ। जस 
अन्तगवत सफै स्िास््म सॊस्थाहरुभा अशक्सजन कन्सन्रेटय भेशशन, अशक्सजन नसनरन्डय, इन्टयनेट जडान, 
पननवचय व्मिस्थाऩन, िेड सॊख्माको विस्ताय रगाएतका कामव गरयनेछ। 

५०. स्िास््मकभॉहरुरे विद्यभान विऩद अिस्थाभा सभेत सवक्रमता ऩूिवक प्रदान गयेको स्िास््म सेिाको 
उच्च सम्भान गदै उच्च भनोिरका साथ सेिा प्रदान गनव प्रोत्साहनका कामवक्रभहरु ल्माईनेछ। 

५१. स्िास््म स्िमॊसेविकाहरुको बनूभकाको उच्च भलु्मािन गदै गाउॉऩानरकाफाट दददै आएको मातामात 
िचवभा शत प्रनतशत िवृि गरयनेछ। 

५२. स्िास््म कभॉहरुराई ज्मेष्ठ नागरयक, अऩाङ्गता बएका व्मशक्त य दीघव योगीको उऩचायको रानग घय-
घयभा िटाई ननमनभत स्िास््म ऩरयऺणको व्मिस्था नभराईनेछ।   

५३. शजयो होभ डेनरबरयको रानग सञ्चारन गरयएका सतु्केयी मातमात िचव, नन:शलु्क एम्िरेुन्स सेिा, उत्तय 
प्रसनुत सेिा, अण्डा य झण्डा कामवक्रभ, सनुौरो हजाय ददन ऩोर्ण रगाएतका कामवक्रभहरुराई ननयन्तयता 
ददईनेछ। 

५४. ददघव योग तथा जवटर प्रकृनतका योगहरुको उऩचायको रानग प्रदान गरयदै आएको आनथवक 
सहामताराई ननयन्तयता दददै सहज ऩहचुॉ कामभ गरयनेछ। 

५५. गाउॉऩानरका नबत्र स्िास््म विभा सम्िन्धी चेतनाभूरक कामवक्रभ सञ्चारन गरयनेछ। 

५६. गाउॉऩानरकाका साभदुावमक स्िास््म एकाई य हेल्थ हटको  स्तय उन्ननत गरयनेछ। साभदुावमक 
स्िास््म इकाईभा कामवयत जनशशक्तको ऩारयश्रनभक िवृि गनुवका साथै ऺभता विकास गरयनेछ।  

५७. गाउॉऩानरकाभा सञ्चारन हुॉदै आएको आमिेुद गाउॉघय शक्रननक कामवक्रभराई ननयन्तयता ददईनेछ। 
अिाविाङ्गभा सञ्चानरत आयोग्म केन्र भापव त ्विद्याथॉ तथा जनसभदुामराई जनडफटुी तथा आमिेुददक 
और्नध सम्फन्धी ऻान ददईनेछ। 
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५८. गाउॉऩानरकारे चारू आ.ि. भा शशऺक दयफन्दी नभरान गयी नसजवना गयेका अनदुान कोटाराई 
ननयन्तयता ददएकोछ।  

५९. गाउॉऩानरकाफाट ननमकु्त बएका य सॊघीम सयकायका सभेत िारविकास सहजकतावहरुको ऩारयश्रनभक 
सभान हनुेगरय िवृि गरयनेछ। विद्यारम कभवचायी (रेिाऩार, विद्यारम सहमोगी) को सभेत तरफ िवृि 
गरयनेछ। 

६०. शशऺक ऺभता विकासका कामवक्रभहरु भागभा आधारयत बई सञ्चारन गरयनेछ। रागत साझेदायीभा 
शशऺक तथा प्रधानाध्माऩक हरुराई अिरोकन भ्रभणको रानग नभन ऩचास फाट कट्टी हनु गयी अिसय 
प्रदान गने नीनत नरईनेछ। 

६१. गाउॉऩानरका नबत्रका सफै विऩन्न विद्याथॉहरुको रानग शैशऺक ऩहुॉचको कामवक्रभ सञ्चारन गरयनेछ। 

६२. शशऺक अिकास प्रोत्सहान कामवक्रभ, क्माम्ऩस सॊगको साझेदायीभा शशऺक अध्ममन कामवक्रभराई 
ननयन्तयता ददईनेछ।  

६३. विद्यारमहरुराई प्रविनध भैत्री फनाउन आिश्मक फजेटको व्मिस्था गरयनेछ। 

६४. गाउॉऩानरका नबत्र यहेका विद्यारमहरुको फावहयी िाताियण सधुाय गनव आिश्मक ऩहर गदै 
विद्यारमको बिन, प्रमोगशारा, शौचारम, पननवचय जस्ता ऩूिावधायभा रगानी फढाईनेछ। 

६५. विऩन्न विद्याथॉ रशऺत छात्रिशृत्त रगाएतका कामवक्रभ सञ्चारन गरयनेछ। 

६६. अङ्ग्रजेी भाध्मभफाट सञ्चारन बएको देविस्थान भाध्मनभक विद्यारम, ह्वाङ्दीराई प्रोत्साहन गदै अन्म 
विद्यारम हरुभा सभेत क्रभश: अङ्ग्रजेी भाध्मभको नसकाई सहजीकयण गने नीनत नरईनेछ। 

६७. सॊस्कृत बार्ाराई विश्वव्माऩी रुऩभा फेरामत, अभेरयका का विद्यारमभा सभेत अध्माऩन हनुे गयेको 
सॊदबवभा मस गाउॉऩानरका नबत्र सॊस्कृत बार्ा अध्माऩन गने विद्यारम, गरुुकुर, भठ, भशन्दय राई 
प्रोत्साहन य सॊयऺण गने नीनत नरईनेछ। 

६८. हयेक भाध्मनभक विद्यारमहरुभा विऻान प्रमोगशारा, कम्प्मटुय ल्माि, ईन्टयनेट जडान, WASH 
सवहतको शौचारम ननभावणका कामवराई क्रभश: ऩूया गरयनेछ। 

६९. शशऺक तथा विद्यारमको सऩुयीिेऺणराई थऩ प्रबािकायी फनाई शशऺकको कामवसम्ऩादनराई ऩयुस्काय 
तथा दण्डभा आधारयत फनाईनेछ। 

७०. सिवऩऺीम भूल्मािनको आधायभा उत्कृि शशऺक, उत्कृि विद्यारम छनौट गयी ऩयुस्कृत गरयनेछ। 

७१. गाउॉऩानरकाको विशशिता सॊग जोनडएका विर्मिस्तहुरु सभािेस गयी स्थानीम ऩाठ्यक्रभ तथा 
ऩाठ्यऩसु्तक तमाय गयी कामवन्िमनभा ल्माईनेछ। 

७२. भानरका गाउॉऩानरका स्काउट सनभनतको अगिुाईभा गाउॉऩानरका नबत्र नेऩार स्काउटका कामवक्रभ 
सञ्चारन गरयनेछ। 
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७३. गाउॉऩानरका नबत्र सफै नागरयकराई वऩउन मोग्म स्िच्छ ऩानीभा ऩहुॉच ऩमुावउन सॊघीम सयकाय, प्रदेश 
सयकाय य गाउॉऩानरका सभेतको सहबागीताभा ननम्न आमोजनाहरु सञ्चारन गयी आ.ि. २०७८/०७९ 
भा एक घय-एक धाया िाऩा क्रभश: घोर्णा गदै रनगनेछ। 

क)   दनरवङ्ग एक घय-एक धाया िानेऩानी आमोजना। 

ि)  भानरका ८ एवककृत िानेऩानी आमोजना । 

ग) एकीकृत दघास एक घय-एक धाया िानेऩानी आमोजना। 

घ) छाऩवहरे िानेऩानी आमोजना। 

ङ) घनभय अजै िानेऩानी आमोजना। 

च) आडचौय छाऩ याजकागोठाग्ना नरशटटङ्ग िानेऩानी आमोजना। 

छ) ननशस्त जकेुना भहानबय िानेऩानी आमोजना। 

ज) चाऩरुि, ब्माडढुङ्गा, चौढुङ्गा श्रोत सॊयऺण िानेऩानी आमोजना। 

झ) दनुधरे सायाकटेयी िानेऩानी आमोजना । 

ञ) िसुविकव  एक घय एक धाया िानेऩानी आमोजना। 

ट) बलु्के नहरी एक घय एक धाया िानेऩानी आमोजना। 

ठ) सौयािकव  कुतरागाउॉ िानेऩानी आमोजना। 

ड) विचाये नेटा िानेऩानी आमोजना। 

ढ) गयािोरा नरशटटङ्ग िानेऩानी आमोजना। 
७४. िानेऩानी उऩबोक्ता सनभनत व्मिस्थाऩन कामवविधी, २०७७ को आधायभा गाउॉऩानरका नबत्र यहेका 

भहुानहरुको सॊयऺण गयी दताव गरयनेछ। िानेऩानी सॊस्थान भापव त ्िानेऩानी भहुानको सॊयऺण तथा 
आमोजना हरुको भभवत सम्बाय गरयनेछ।   

७५.  रैवङ्गक वहॊसा विरुि अनबमानको रुऩभा कामवक्रभ सञ्चारन गरयनेछ, साथै रैवङ्गक वहॊसा ननिायण कोर् 
स्थाऩना गरयनेछ।  वकशोयीहरुको रानग आत्भयऺा तानरभ सञ्चारन गरयनेछ। 

७६. सवुिधा फशन्चत विऩन्न भवहराहरु रशऺत साभाशजक सयुऺा, साभाशजक सशशक्तकयण य साभाशजक 
न्मामका कामवक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ। 

७७. साभाशजक विबेद न्मूनीकयणको नीनत नरईनेछ। जसको रानग आिश्मक फजेट विनीमोजन गयी 
रशऺत कामवक्रभ सञ्चारन गरयनेछ। 

७८. उऩबोक्ता सनभनत गठन गदाव आभ बेराभा भवहराको सहबानगता िवृि गरयनेछ। उऩबोक्ता सनभनतको 
कामवसनभनतभा भवहरा, दनरत, अऩाङ्गता बएका व्मशक्तराई प्राथनभकता ददईनेछ।  
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७९. विऩन्न दनरत रशऺत कामवक्रभहरु ( आयन सधुाय, नसराई ऩेशा सॊयऺण, ऩन्चेफाजा सॊयऺण, कटुिार 
सॊयऺण, जतुा नसराई) सञ्चारन गरयनेछ। 

८०. जनजानतहरुको ऩयम्ऩयागत सॊस्कृनत (भगय नाच, ऩोर्ाक, बेर्बरू्ा), ऩयम्ऩया य सॊऩदाको सॊयऺण, 
प्रििवन य विकास गनव भागभा आधारयत कामवक्रभ सञ्चारन गरयनेछ। 

८१. आ.ि. ०७६/७७ देशि सरुु गरयएको अऩाङ्ग भैत्री सॊयचना ननभावणको कामवराई ननयन्तयता ददईनेछ। 
अऩाङ्ग ऩरयचम ऩत्र वितयण तथा नविकयणको कामवराई चौभानसक रुऩभा सञ्चारन गरयनेछ। 

८२. अऩाङ्गता बएका व्मशक्तहरुरे प्रमोग गने अऩाङ्ग भैत्री औजाय तथा साधनको िरयद भूल्मभा २० 
प्रनतशत गाउॉऩानरकारे व्महोनेछ। 

८३. 'क' य 'ि' िगवका अऩाङ्ग बएका व्मशक्तहरुको रानग भैत्रीऩूणव कामवक्रभ सञ्चारन गरयनेछ। 

८४. आ.ि. ०७६/७७ देशि सरुु गरयएको ज्मेष्ठ नागरयक सम्भान कामवक्रभराई सफै िडाभा विस्ताय 
गरयनेछ।  

८५. ज्मेष्ठ नागरयकभा यहेको अनबुि, ऻान य सीऩराई आगाभी ऩसु्ताभा हस्तान्तयणको रानग आिश्मक 
कामवक्रभ ल्माईनेछ। 

८६. सभदुामभा आधारयत सॊस्थाहरु (आभा सभहु, मिुा क्रि, फार क्रि) राई आनथवक सहमोग प्रदान 
गयी वक्रमाशशर फनाईनेछ। साथै साभाशजक रुऩान्तयणका वक्रमाकराऩहरु सञ्चारन गरयनेछ। 

८७. सीऩ भूरक तानरभ केन्रको स्थाऩना गयी भवहरा, दनरत, जनजानत तथा फेयोजगाय मिुाहरुराई 
भागभा आधारयत कामवक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ। 

८८. साभाशजक, आनथवक, साॊस्कृनतक रुऩरे ऩछानड ऩयेको िगव, व्मशक्त िा सभदुामको रानग साभाशजक 
न्मामभा आधारयत कामवक्रभ सञ्चारन गयी रोककल्माणकायी सभाज ननभावणको रानग आिश्मक कामव 
गरयनेछ। 

८९. िडा नॊ ७ को बानऩुोियाभा साझेदायीभा आधारयत होजेयी उद्योग सञ्चारन गरयनेछ। 

९०. साभाशजक सयुऺा बत्ता वितयण प्रवक्रमाभा आिश्मकता अनसुाय प्रवक्रमागत सयरीकयण गयी 
नागरयकको सहज ऩहुॉच कामभ गरयनेछ। साथै साभाशजक सयुऺा बत्ता प्राप्त गने मोग्मता ऩगेुका तय 
प्रणारीभा छुट बएका राबग्राहीहरुको नाभ प्रविवि गरयनेछ। 

९१. योजगाय सेिा केन्रको सदुृढीकयण गयी एक जना योजगाय सहामकको ऩदऩनुतव गयी कामवसम्ऩदानराई 
थऩ प्रबािकायी फनाईनेछ। काभका रानग ऩारयश्रनभक अनदुानका भाध्मभफाट करयफ ५०० जना विऩन्न 
नागरयकराई योजगायी प्रदान गरयनेछ। 

९२. योजगाय सेिा केन्रको भाध्मभफाट विनबन्न सीऩ-भूरक कामवक्रभहरु सञ्चारन गयी दऺ जनशशक्त 
तमाय गरयनेछ। 
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९३. चारू आ.ि. भा गठन गरयएको सभाज कल्माण ऩरयर्द् य िानेऩानी सॊस्थानराई कामव प्रबािकारयताको 
आधायभा थऩ शजम्भेिायी सवहत वक्रमाशशर फनाईनेछ। 

९४. ियको छानाभनुन यहेका करयफ २०० घय ऩरयिायको सयुशऺत आिास ननभावण गरयनेछ। आटनो घय 
आपै फनाउन नसक्ने १० जना विऩन्न ऩरयिायको घय ननभावण गयी गाउॉऩानरकाराई िये घय भकु्त 
गाउॉऩानरका घोर्णा गरयनेछ। 

९५. गाउॉऩानरकाको िडा नॊ ७, नसरादीभा यहेका सकुुम्फासीहरुको उशचत व्मिस्थाऩनको कामव सम्ऩन्न 
गरयनेछ। बनूभवहन, सकुुम्फासी य अव्मिशस्थत फसोिास बएका नागरयकहरुको रगत सॊकरन गयी 
व्मिशस्थत फसोिास फनाईनेछ। 

९६. गाउॉऩानरकाराई चारू आ.ि. भा सञ्चारन गरयएको ऩूणव सयसपाई वक्रमाकराऩहरुको ननयन्तयता ददई 
आ.ि. २०७८/०७९ भा ऩूणव सयसपाई मकु्त गाउॉऩानरका घोर्णा गरयनेछ। 

९७. गाउॉऩानरकाभा न्मावमक इजरास कऺको ननभावण गयी अनधकृत स्तयको कभवचायी व्मिस्थाऩन गयी 
न्मावमक सनभनतराई थऩ प्रबािकायी फनाईनेछ। 

९८. गाउॉऩानरकाको िडा नॊ. ६ भा आिश्मकता अनसुाय फारभैत्री तथा अऩाङ्गभैत्री ऩूिावधाय ननभावण गयी 
फारभैत्री तथा अऩाङ्गभैत्री िडा घोर्णा गरयनेछ। 

९९. नब्रवटश िेरपेमय सॉगको साझेदायीभा िडा नॊ. ७ घनभयभा िानेऩानी तथा सयसपाईका कामवक्रभहरु 
सञ्चारन गरयनेछ। 

१००. कुभारगाउॉ भशन्दय, देविस्थान भशन्दय, उऩल्रो दघास शशिारम भशन्दय, चौढुङ्गा भशन्दय, नबरेभेरा 
भशन्दय, आकाशेदेिी भशन्दय, भानरका भा.वि. सयस्िती भशन्दयको सॊयऺण गने नीनत नरईनेछ। 

 

ऩूिावधाय विकास 
१०१. सडक मातामात गरुुमोजना तमाय गयी सडक ऩूिावधायराई आिश्मकता, औशचत्मता य सान्दनबवकताको 

आधायभा व्िशस्थत गयी ददगोऩना सनुनशित गने नीनत नरईनेछ। 

१०२. भानरका गाउॉऩानरका ऩहुॉच भागवको रानग सॊघीम सयकाय, प्रदेश सयकाय य गाउॉऩानरकाको 
सहबानगताभा सञ्चानरत नसरादी घनभय अिाविाङ्ग सडक, पूरफायी चोयकाटे अजै फोभ नेटा सडक, 
नसभरटायी दघास अिाविाङ्ग, नेटा दनरवङ्ग गॊगये सडक, ईस्भा भैदान छाऩ सैयेऩोिया वहरे यङ्ग सडक, 
अिाविाङ्ग दनरवङ्ग नबभनगठे सडक, नसभरटायी नभता भैदान सडक, ऩरुयभऩाटा भ्मागतेुिोरा अिाविाङ्ग 
भोिा, फोभ कापरफोट घडेयी अिाविाङ्ग सडक को स्तयोन्ननत गरयनेछ। 

१०३. गाउॉऩानरका नबत्र यहेका सफै सडकहरुको ननमनभत भभवत सम्बाय तथा स्तयोन्ननत गरयनेछ। मसयी 
स्तयोन्नती गदाव नारी तथा सॊयचना ननभावण गयी सडकको ददगोऩना कामभ गरयनेछ। 
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१०४. नेटा दनरवङ्ग गॊगये, पुरिायी चोयकाटे अजै भो िा य भानरका वऩस ऩाकव  मोजनाराई प्रदेश सयकाय 
सॊगको साझेदारयभा सभऩूयक मोजनाको रुऩभा सञ्चारन गरयनेछ। 

१०५. गाउॉऩानरका नबत्र ननम्न नसचाई मोजनाहरु सॊघीम, प्रदेश य स्थानीम सयकायको सहबानगताभा सञ्चारन 
हनुेछन।्    
क) अशल्छङ्ग तल्रो रम्दाय नसचाई आमोजना। 

ि) कबे्रिोरो कुरो नसचाई आमोजना। 

ग) काडेकारुि भसेुटायी म्माददिोरा नसचाई आमोजना। 

घ) एकीकृत घनभयपाट नसचाई आमोजना। 

ङ) बैसेरुम्टा नसचाई आमोजना। 

च) फासिोरा करेजी नसन्दयेु नसचाई आमोजना। 

छ) डुकडुके काहारे नसचाई आमोजना। 

ज) भाझरुभटा नसदयेु पुरिायी नसचाई आमोजना। 

झ) फैसिोट वकसानटायी नसचाई आमोजना। 

ञ) म्मादीिोरा नडवह भजिुा नसचाई आमोजना। 

१०६. चारू आ.ि. भा सरुुिात गरयएको गाउॉऩानरकाको प्रशासकीम बिन य १५ शैमाको अस्ऩतारको 
आ.ि. ०७८/७९ भा ५० प्रनतशत काभ सम्ऩन्न गरयनेछ। 

१०७. चारू आ.ि. भा सरुुिात गरयएको ५ नॊ िडा कामावरमको बिन सम्ऩन्न गरयनेछ। मस्तै िडा नॊ ३ 
को ननभावणाधीन िडा कामावरम बिन सॊऩन्न गरयनेछ।  

१०८. देविस्थान भा वि ह्वाङ्दीभा ४ कोठे विद्यारम बिन ननभावण गरयनेछ। 

१०९. ननभावणाधीन सैयेऩोिया िेरभैदानको फाॉकी कामव सम्ऩन्न गरयनेछ। 

११०. ननभावणाधीन हेनरप्माड सॊऩन्न गयी सञ्चारनभा ल्माईनेछ।  
१११. उज्मारो गाउॉऩानरका कामवक्रभ अन्तगवत विऩन्न य विद्यतुीम ऩहचुॉफाट फशन्चत घय ऩरयिायको रानग 

सोराय फशत्त जडान गरयनेछ। 

िन िाताियण तथा विऩद व्मस्थाऩन 
११२. िनराई आनथवक ऺेत्रसॊग जोड्ने गयी िन उऩबोक्ता सनभनतको सहबानगताभा दाॉते ओिय िेती, वटभयु 

िेती, अरैँची िेती कामवक्रभ सञ्चारन गरयनेछ। 

११३. डढेरो ननमन्त्रण गयी िन सॊयऺण गनव आिश्मक कामवक्रभ ल्माईनेछ। 

११४. िन पडानी, चोयी ननकासी तथा अिैद्य नसकाय योक्न िर हेयारकुो व्मिस्था गरयनेछ। 
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११५. िाताियण सॊयऺण सम्फन्धी कामवक्रभ कामावन्िमनको रानग टोर विकास सॊस्था, गैसस तथा ननजी 
ऺेत्र सभेतराई सहबागी तथा साझेदाय फनाई त्मस्ता कामवक्रभराई थऩ प्रबािकायी फनाईनेछ। साथै 
िाताियण भैत्री ऩूिावधायको ननभावण गयी िाताियण भैत्री स्थानीम तह घोर्णाको रानग आिश्मक कामव 
गरयनेछ। 

११६. ऩूणव सयसपाई उन्भूि गाउॉऩानरकाको रानग आिश्मक कामव गरयनेछ। 
११७. गाउॉऩानरकाभा विऩद व्मिस्थाऩन केन्रको स्थाऩना गयी प्रत्मेक िडाभा १० जनाको एउटा टोरी 

यहने गयी विऩद व्मिस्थाऩन टोरी गठन गरयनेछ। मस्तो टोरीको रानग उिाय, याहत य ऩनुस्थावऩना 
सम्फन्धी तानरभ सञ्चारन गरयनेछ। विऩद व्मिस्थाऩन केन्रभा आिश्मकता अनसुाय विऩद 
व्मिस्थाऩनका साभाग्रीहरु ऩमावप्त फनाईनेछ। 

११८. विऩदको सभमभा वऩनडत ऩऺको रानग गास, फास य कऩासको व्मिस्था गाउॉऩानरकारे गनेछ।   
११९. िडा नॊ ३ को ठूराचौयभा भा ऩवहयो ननमन्त्रण कामवक्रभ सञ्चारन गरयनेछ। 

१२०. भनसनुजन्म विऩदफाट जोशिभभा यहेका नागरयकहरुको रानग उिाय, याहत य ऩनुस्थावऩनाका रानग 
आिश्मक कामव गरयनेछ। विऩन्न घयऩरयिायराई प्रदान गरयदै आएको विऩन्न विऩद आनथवक सहामताराई 
ननयन्तयता दददै सहज ऩहचुॉको रानग आिश्मक कामव गरयनेछ। 

१२१. आगरागीफाट ऺनत बएका घय ऩरयिायराई आिश्मक आनथवक सहमोग प्रदान गरयनेछ। 

१२२. विऩद व्मिस्थाऩन कोर्भा आिश्मक यकभ थऩ गरयनेछ। 

१२३. फाढी, ऩवहयो तथा ब ुऺ मफाट हनुे जोशिभराई न्मूननकयण गनव तटफन्ध तथा घेयािायका कामवक्रभ 
सञ्चारन गरयनेछ। 

१२४. आिश्मकता य औशचत्मताको आधायभा गाउॉऩानरकाका सफै िडाभा क्रनभक रुऩभा हेनरप्माड ननभावण 
गयी विऩद् व्मिस्थाऩनभा प्रमोग ल्माईनेछ।  

१२५. गाउॉऩानरकाको िडा नॊ. १, ४ य ८ का उऩमकु्त स्थानभा डशम्ऩङ्ग साइट ननभावण गरयनेछ। 

 
 
 

 सािवजननक सेिा प्रिाह तथा सशुासन  
१२६. आन्तरयक ननमन्त्रण प्रणारीको तजुवभा गयी ननमनभत अनगुभन भापव त ्शासकीम प्रफन्धराई सदुृढ 

फनाईनेछ। 

१२७. गाउॉऩानरकाभा कामवयत जनशशक्तको ऺभता विकासको रानग ऺभता विकास मोजना तजुवभा गयी 
कामावन्िमनभा ल्माईनेछ। 
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१२८. गाउॉऩानरकाको िावर्वक फजेट तथा मोजना व्मिस्थाऩनको रानग आिनधक विकास मोजनाको ननभावण, 
भध्मकारीन िचव सॊयचना तमाय, ददगो विकासका रक्ष्महरुको स्थानीमकयण गनुवका साथै गैसस भापव त ्
सञ्चानरत मोजनाभा गैससको रागत साझेदायी फढाईनेछ। 

१२९. आन्तरयक आम िवृि गनवको रानग गाउॉऩानरका नबत्र सञ्चानरत सफै व्मिसामराई कयको दामयाभा 
ल्माईनेछ, प्मायाग्राईनडङ्ग भापव त ्ऩमवटन व्मिसामराई सदुृढ गरयनेछ, प्राकृनतक स्रोतको चोयी 
ननकासीराई ननमन्त्रण गयी कयको दामयाभा ल्माईनेछ। साथै कृवर्राई व्मिसामभिुी फनाई आम िवृि 
गरयनेछ। 

१३०. प्रबािकायी वित्तीम एिभॊ आनथवक व्मिस्थाऩनको रानग वित्तीम अनशुासन कामभ गने, िावर्वक फजेट 
कामावन्िमनको प्रगनत सनभऺा ननधावरयत सभमभै गने, ऩूॉजीगत िचव प्रनतशतभा िवृि गने रगामतका कामव 
गरयनेछ। 

१३१. गाउॉऩानरकारे प्रदान गने सेिा प्रिाहराई प्रबािकायी फनाउनको रानग गाउॉऩानरका तथा िडारे प्रदान 
गने सेिाभा प्रवक्रमागत सयरीकयण गने, सेिा प्रिाहभा प्रविनधको प्रमोग गने, सेिा प्रिाहको भाऩदण्ड 
तमाय गयी कामावन्िमन गने, घटना दताव सभम नबत्र गने, कृवर् तथा ऩश ुसेिा केन्रको सशशक्तकयण गने 
नीनत नरईनेछ।  

१३२. न्मावमक कामवसम्ऩादनराई प्रबािकायी फनाउनको रानग न्मावमक ईजरासको स्थाऩना गने, िडा तहभा 
गठन बएका भेरनभराऩ केन्रको सॊस्थागत ऺभता विकास य भेरनभराऩकतावहरुको ऩनुतावजगी तानरभ 
सञ्चारन गने, न्मावमक सनभनतका ऩदानधकायीहरुको ऺभता विकासको रानग शजल्रा अदारत सॉगको 
सभन्िमभा आिश्मक कामव गने नीनत नरईनेछ। 

१३३. सॊघ, प्रदेश तथा गाउॉऩानरका सयकायको सहकामव य सभन्िमभा विकास ननभावण तथा सेिा प्रिाहका 
कामव सञ्चारन गरयनेछ। सॊघ तथा प्रदेश सॉग साझा याजस्िका शशर्वकभा याजस्ि फाॉडपाॉडको यकभ सॊघ 
तथा प्रदेशराई ननमनभत उऩरब्ध गयाईनेछ। सॊशघम तथा प्रादेशशक मोजना कामावन्िमनभा सहकामव तथा 
सभन्िम गरयनेछ। 

१३४. गाउॉऩानरकाका आठ िटै िडाका कशम्तभा ८० ठाउॉभा नन:शलु्क ईन्टयनेट जडान गयी 
सिवसाधायणको ईन्टयनेटभा ऩहुॉच कामभ गरयनेछ, जसफाट विद्यनुतम सेिा प्रिाहको गाउॉऩानरकाको 
अनबमानभा टेिा ऩगु्नेछ। 

१३५. कभवचायीहरुको भनोिरराई उच्च फनाई सािवजननक सेिा प्रिाहभा जिापदेही य उत्तयदामी फनाउन 
सॊघीम सयकायरे नरएको एकभिु तरफ िवृि रु. दईु हजाय राई स्थानीम सयकायरे सभेत (स्थामी, 
अस्थामी, कयाय, नगय प्रहयी) सोही रुऩभा कामावन्िमन गने नीनत नरएको छ। साथै १० ददने ऩमवटन 
भ्रभण काज राई सभेत कामावन्िमन गरयनेछ।  



"ददगो विकास रक्ष्महरुको स्थानीमकयण, वित्तीम अनशुासन, सािवजननक जिापदेवहता य सशुासन"  
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१३६. गाउॉऩानरका नबत्र हनु सक्ने कारोफजायी, गैयकानूनी व्माऩाय, चोयी ननकासी जस्ता विकृनतराई 
ननरुत्सावहत गदै सशुासन प्रििवनको रानग नेऩार प्रहयी तथा नगय प्रहयी सभेतको सहमोगभा अनगुभन 
तथा गस्तीका गनतविनधहरु फढाईने छ।  

१३७. भानरका गाउॉऩानरकाको स्थामी िानसन्दा बई ऩत्रकायीता ऺेत्रभा वक्रमाशशर ऩत्रकायहरुको सेिा 
सयुऺाको रानग गशम्बय प्रकृनतका दीघव योगहरुको रानग उऩचाय िचवभा आिश्मक सहमोग गरयनेछ। 

१३८. गाउॉऩानरका नबत्र वक्रमाशशर ऩत्रकायहरुको ऺभता अनबिवृि गनवको रानग भागभा आधारयत तानरभ 
तथा कामवक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ। 

१३९. सािवजननक सशुासन कामभ गनवको रानग शजल्रा ऩत्रकाय भहासॊघ सॉगको साझेदायीभा आिश्मक 
कामवक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ। 

१४०. करभशजिी ऩत्रकायहरुको ऩत्रकारयता ऩेशा प्रनत सम्भान गदै नसजवनशीर, यचनात्भक य असर 
ऩत्रकायीता भापव त ्गाउॉऩानरकाको सॊिवृि य विकासभा टेिा ऩमुावगउने ऩत्रकायहरुराई सम्भान तथा 
ऩयुस्कायका कामवक्रभ भापव त ्उत्प्रयेणा जगाईनेछ।  

१४१. चारू आ.ि. भा सॊघीम भानभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्त्रारमफाट तमाय ऩारयएको भाऩदण्डको 
आधायभा गरयएको गाउॉऩानरकाको स्िभूल्मािनफाट प्राप्त नसकाई तथा उऩरशब्धराई सॊस्थागत गदै आ.ि. 
२०७८/०७९ भा थऩ उऩरब्धी हानसर गरयनेछ।  

१४२. कभवचायीहरुको कामवसम्ऩादनराई ननतजा भूरक फनाउॉदै ननतजा तथा कामवभा आधारयत प्रोत्साहन 
कामवक्रभ सञ्चारन गरयनेछ। 

१४३. विद्यभान विऩदको अिस्थाभा सेिा प्रिाह गने सफै कभवचायीहरुराई हाददवक धन्मिाद दददै कोनबड 
जोशिभ यहदा सम्भ कामवविधीभा आधारयत यही प्रोत्साहन कामवक्रभ ल्माईनेछ। 

१४४. सािवजननक सनुिुाई, गनुासो सनुिुाई जस्ता कामव भापव त गाउॉऩानरकाका वक्रमाकराऩहरुराई थऩ 
सशुासनमकु्त, ऩायदशॉ य जिापदेही फनाईनेछ। 

१४५. सेिा प्रिाहराई नागरयकको घय दैरो सम्भ ऩमुावउन घशुम्ट सेिा, नसविय रगाएतका कामवराई 
ननयन्तयता ददईनेछ। 

१४६. गाउॉऩानरकाफाट सञ्चारन हनुे सकु्ष्भ मोजनाराई कामवविधी भापव त ्थऩ व्मिशस्थत फनाईनेछ। 

 
 

 
 

 
 


