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"भालरका गाउॉऩालरकाको सभदृ्धि य द्धिकासको लनश्चितता,नागरयकको आधायबतु आिश्मकताको सलुनश्चितता"  

सबाफाट स्िीकृत लभलत:२०७७/०३/०८ 
भालरका गाॉउऩालरका गलु्भीको  सातौ गाउॉसबाभा उऩश्चस्थत सम्ऩूणण सबा सदस्म ज्मूहरु, 

    अफ भ भालरका गाउॉऩालरका गलु्भीको आ ि २०७७ /७८ को रालग नीलत तथा कामणक्रभ मस गरयभाभम 
सबाभा प्रस्ततु गनण गईयहेको छु। 
 

१) भालरका गाउॉऩालरकाको मस गरयभाभम सबाभा मस गाउॉऩालरकाको अध्मऺको हैलसमतभा द्धिद्यभान द्धिषभ 
ऩरयश्चस्थलत फीच आगाभी आलथणक िषण २०७७ /७८ को नीलत तथा कामणक्रभ प्रस्ततु गनण उलबएको छु । मस 
घडीभा रोकताश्चरिक गणतरि स्थाऩनाका रालग द्धिलबन्न सभमभा बएको आरदोरनभा जीिन उत्सगण गनुणहनुे 
सम्ऩूणण ऻात अऻात शहीदहरु तथा लनयकुशताको द्धिरुि जीिन ऩमणरत सघषण गनुणहनुे ददिङ्गत नेताहरु प्रलत 
बािऩूणण >4fGhरी अऩणण गदणछु । भरुकुको सािणबौलभकता , बौगोलरक अखण्डता , याद्धिम स्िालधनता य 
स्िालबभानको यऺा गदै रोकताश्चरिक गणतरि प्रालद्ऱको आरदोरनको कदिन ऩरयश्चस्थलतभा त्माग य नेततृ्ि 
गनुणहनुे आदयणीम अग्रज नागरयक तथा याजनीलतऻहरु प्रलत उच्च सम्भान व्मत्त गदणछु । 

 

२) द्धिश्वव्माऩी भहाभायीको रुऩभा पैलरएको कोयोना योगका कायण द्धिश्वरे एकैऩटक भानिीम य आथॉक 
सकट साभना गनुण ऩयेको मस द्धिषभ ऩरयश्चस्थलतभा याद्धिमरुऩभा ऩयेको सकट सङ्गै हाम्रो गाउॉऩालरकाको 
साभाश्चजक तथा अथणतरिका प्रभखु ऺेिहरुभा सभेत गम्बीय प्रबाि ऩयेको छ । 

 

३) मस सम्भालनत गाउॉसबाभा चौथो िषणको रालग नीलत तथा कामणक्रभ ऩेश गरययहॉदा कोयोना भहाभायीफाट 
नागरयकको जीिन यऺा गने य गाउॉऩालरकाको द्धिकास य सभिृॉराइ लतब्र रुऩभा अगालड िढाउने 
श्चजम्भेिायीफोध गयेको छु । द्धिगत तीन िषणको अथक प्रमासभा देश्चखएका सभस्मा , चनुौलतहरु य हालसर 
गयेको उऩरश्चधधको जगभा टेकेय गाउॉऩालरकाको सिाणद्धङ्गण द्धिकासराइ थऩ गलत ददने प्रण गनण चाहरछु ।  

 

४) आगाभी आलथणक िषणको नीलत तथा कामणक्रभभा नमाॉ ऩरयश्चस्थलतरे लसजणना गयेको चनैुलतराइ साभाना गने य 
प्राद्ऱ अिसयराइ उऩमोग गने तपण  केश्चरित यहन ुऩदणछ बने्नभा भ सजग छु । मस अिस्थाभा मस 
गाउॉऩालरकाका सफै नागरयकको जीिन यऺा गने , बद्धिष्म प्रलत आशा जगाउने य गाउॉऩालरकाराइ लतव्र 
द्धिकासको फाटोभा रैजाने गयी भैरे नीलत तथा कामणक्रभ ऩेश गयेको छु । 

 

५) नीलत तथा कामणक्रभ तजुणभा गदाण भैरे भूरत : नेऩारको सश्चम्िधान य कानूनहरु, सश्चघम य प्रदेश सयकायका 
नीलत तथा कामणक्रभ य फजेट , ऩरर ैमोजना ,  ददगो द्धिकास रक्ष्म , भालरका गाउॉऩालरकाको गरुुमोजना 
रगामतका ऩऺराइ आधाय फनाएको छु । साथै नीलत तथा कामणक्रभको सम्फरधभा मस गाउॉऩालरकाभा 
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द्धक्रमाश्चशर याजनीलतक दर , सभाजसेिी, उच्चऩदस्थ कभणचायीहरु , सम्फश्चरधत ऺेिका द्धिऻहरु , ऩिकायहरु 
रगामतका सफै सयोकायिाराहरुसङ्ग औऩचायीक अनौऩचायीक सझुाि भाग गयी द्धिश्लषेण गरयएको छ । 
गाउॉऩालरकाको मस नीलत तथा काक्रण भ लनभाणणभा सझुाि ददनहुनुे सम्ऩूणण सयोकायिाराहरु , द्धिलबन्न द्धिषमगत 
सलभलतका ऩदालधकायीहरु ,  द्धिलबन्न कामणदर भापण त प्रलतिेदन ददने सफैराइ धरमिाद ददन चाहरछु य सोही 
कुयाराइ सभेत ध्मान ददएको छु ।  साथै हाम्रो गाउॉऩालरकाको द्धिकास य रुऩारतयणको गलतभा सकायात्भक 
साथ य सहमोग प्रदान गनुणहनुे द्धक्रमाश्चशर याजनीलतक दरहरु , याष्ट्रसेिक कभणचायीहरु , सभाजसेिी, श्चशऺाप्रभेी, 
व्माऩायी रगामत सफै नागयीकहरु प्रलत गाउॉऩालरकाको तपण देश्चख हाददणक धरमिाद टक्राउछु । 
 

६) द्धिगत तीन आलथणक िषण देश्चख लरएको द्धिकासको गलत य मोजनाराइ चार ुआ ि को आि भद्धहनाभा 
देश्चखएको द्धिश्व्माऩी द्धिषभ ऩरयश्चस्थलतरे अनऩेश्चऺत रुऩभा िेस रगाउन खोजेऩलन चार ुआ ि को अरत्मसम्भभा 
द्धिकास खचणको झरडै ८० प्रलतशत य चार ुखचणको झरडै ९५ प्रलतशत यकभ खचण बइ द्धिश्चत्तम प्रगलत ८७ 
प्रलतशतको हायाहायीभा हनुे अनभुान गयीएको छ । चार ुआ ि भा द्धिलनमोजन गयीए बरदा फाद्धहय द्धिशेषत :  
कोलबड १९ व्मिस्थाऩनभा कयीि डेड कयोड जलत आलथणक व्ममबाय व्मिस्थाऩन गनुण ऩदाण भालरका द्धऩस 
ऩाकण  जस्ता गौयिको मोजना य अरम साना तय भह्तत्िका मोजनाहरु प्रबाद्धित बएकोकुया भ अिगत गयाउन 
चाहरछु । मद्यद्धऩ कोलबड १९ िाट प्रबाद्धित देश द्धिदेशभा यहेको जनसख्माको उद्राय तथा सभूश्चचत 
व्मिस्थाऩन गरयएको छ । कोयोना जोश्चखभ रमलुनकयणको उश्चचत व्मिस्थाऩन य याहत द्धितयणभा सभेत 
सभदुाम स्तयभा जनप्रलतलनलधको नेततृ्िभा सिणदलरम सम्मरि भापण त उच्च व्मिस्थानऩ गरयएकोभा सफैराइ 
धरमिाद ददन चाहरछु । 

 

७) साभाश्चजक तथा आलथणक ऺेिको प्रगलत उत्साहप्रद छ । शैश्चऺक गणुस्तय सधुायको रालग दयिरदी 
लभरानको काभ अश्चरतभ चयणभा ऩगेुको छ  । गाउॉऩालरका लबि प्राद्धिलधक धायभा द्धिद्यारम सरचारन 
बएको छ । गणुस्तरयम आधायबतु लन :शलु्क स्िास््म सेिाभा नागरयकको ऩहुॉच फढेको छ । गलु्भी 
श्चजल्राकै ऩद्धहरो य दोस्रो श्चजयोहोभ डेलरबयी िडाको रुऩभा घोषणा गरयसद्धकएको य गाउॉऩालरका नै घोषणाको 
तमायीको चयणभा यहेको छ ।  आॉखा उऩचायकेरि स्थाऩना गरय सेिा सचुारु गरयएको छ । स्िास््म 
श्चशद्धिय भापण त  द्धिलबन्न द्धिशेषऻ सेिाहरु प्रदान गरयदै आएको छ । आधायबतु खानेऩालनको ऩहचु १२५५० 
जनसख्माभा ऩगेुको छ । द्धि स २०७४ कालतणक भसारत लबि अलबरेश्चखकयण बएका  सफै नागरयकहरुराइ 
सयुश्चऺत आिासको रुऩभा खयेघय भकु्त्त्त गयाउनको रालग १५१० घयधयुीको रालग िडा िडाभा द्धटन ऩमुाइ 
सद्धकएको  छ । चार ुआ ि भै खयेघय भकु्त गाउॉऩालरका घोषणाको चयणभा यहेका छ । १८ .७ द्धक लभ 
सडकको  नमाॉ ट्रमाक खोल्ने काभ सद्धकएको छ । १५ .३ द्धक लभ  सडक सरजारको स्तयोन्नोती गरयएको 
छ । चार ुआ ि भा १ .८ द्धक लभ सडक ग्रािेर गरयनेछ । साथै भालरका गाउॉऩालरका रयङयोड मोजना 
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चार ुआ ि भा ऩूया हदैुछ । उत्ऩादनभा आधायीत अनदुान भापण त कृषकराइ ऩश ुय कृद्धष उत्ऩादनभा 
प्रोत्साद्धहत गयीएको छ । सािणजलनक सेिा प्रिाहराइ प्रबािकायी िनाउनको रालग सेिा प्रिाह सम्मरिको 
सस्थागत द्धिकास गरयएको छ । इरटयनेटको ऩहचुराइ िडा िडा सम्भ ऩमुाणइएको छ । गाउऩालरकाभा 
सस्थागत सशुासन कामभ गयाउन लसलस क्त्माभेया जडान गरयएकोछ । 

सबासद ज्मूहरु, 

८) अफ भ आगाभी आलथणक िषण २०७७/७८ को नीलत तथा कामणक्रभका उदेश्म तथा प्राथलभकताहरु प्रस्ततु 
गने अनभुलत चाहरछु  ।  

उदेश्महरु: 

क)  कोयोना रगामत रगामत सफै प्रकायका सक्राभक योग य द्धिऩदफाट नागरयकको जीिन यऺा गदै 
जनजीिनराइ सहज य सयुश्चऺत फनाउने,  

ख) उऩरधध साधन, स्रोत अिसय य ऺभताको उच्चतभ ऩरयचारन गयी द्धिकासको गलतराइ लनयरतयता ददने, 
ग)  नागरयकको भौलरक हक य अलधकायका रुऩभा यहेका खाद्य सयुऺा, योजगायी, स्िास््म, श्चशऺा, खानेऩानी, 

मातामात, द्धिदलुतकयण, आिास जस्ता आधायबतु ऩऺभा नागरयकको सहज ऩहुॉच सलुनश्चित गने, 

घ)  साभाश्चजक, आलथणक , सास्कृलतणक य बौलतक ऩूिाणधाय द्धिकास भापण त सभनु्नत एिभ सभदृ भालरका 
गाॉउऩालरका लनभाणण गदै जाने । 

प्राथलभकताहरु: 

क)  कोयोना रगामत सफै प्रकायका स्िास््म जोश्चखभफाट नागरयकराइ सयुश्चऺत याख्न ेय गणुस्तयीम स्िास््म 
सेिाभा नागरयकको सहज ऩहुॉचको सलुनश्चितता , कोयोना बाइयसको योगथाभ तथा लनमरिणको कायणरे टुटेको 
द्धिकास व्मिस्थाऩनको  शृ्रङखराराइ ऩनुस्थाऩना गदै कृद्धष , योजगायी, उद्योग , ऩमणटन  रगामत प्रबाद्धित 
व्मिसामको ऩनुरुत्थान गनुण 

ख) द्धिकासको लसघ्र प्रलतपर प्राद्ऱ हनुे गयी द्धिकास कामणभा नागरयकको रालग काभ य योजगायीका अिसय सद्धहत 
खाद्य सयुऺा , सयुश्चऺत आिास , साभाश्चजक सयुऺा य  सयऺण भापण त साभाश्चजक रमाम कामभ गनुणका साथै 
गणुस्तयीम श्चशऺा, सूचना प्रद्धिलधको द्धिस्ताय, आधायबतु खानेऩानी, द्धिदलुतकयण, रगामत साभाश्चजक आलथणक तथा 
ऩूिाणधायको द्धिकास तथा लनभाणण गनुण, 

ग)  गणुस्तयीम तथा जनभूखी सािणजलनक सेिा य उत्तयदामी तथा ऩायदशॉ शासन व्मिस्थाको सदुढीकयण गनुण । 

सबासदस्म ज्मूहरु, 

 अि भ आगाभी िषणको रालग नीलत तथा कामणक्रभको भसौदा ऩेश गदणछु  

कोयोना सक्रभण योकथाभ य स्िास््म प्रणारीभा सधुाय  
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९) कोयोना भहाभायी रगामत सक्राभक तथा अरम योगफाट लसजणना हनुे स्िास््म जोश्चखभको रमूनीकयण  तथा थऩ 
द्धिस्ताय हनु नददन योगको योकथाभ लनमरिण य उऩचायका रालग आिश्मक गणुस्तयीम स्िास््म सेिा , ऩूिाणधाय 
द्धिकास, औषधी एिभ उऩकयण खयीद य दऺ स्िास््मकभॉको सेिा द्धिस्ताय गनण उच्च प्राथलभकता ददइ स्िास््म 
ऺेिभा उल्रेख्म िजेट िदृदण गरयनेछ । 

१०) दइु िषण लबि सफै नागरयकको स्िास््म फीभाभा सहज ऩहचु ऩगु्ने गयी स्िास््म फीभा कामणक्रभ ल्माइने छ । 

११) सयुऺीत भाततृ्ि तथा श्चशस ुऩोषण , लन:शलु्क स्िास््म ऩयीऺण , गम्बीय प्रकृतीका योगको द्धिऩन्न ऩयीिायको रालग 
उऩचायभा उश्चचत सहमोग गयीने छ । 

१२) स्िास््मकभॉ तथा स्िास््म सस्थाहरुको ऺभता द्धिकास गरयनेछ ।  स्िास््म चौकीहरुको रमूनतभ सेिा भाऩदण्ड 
कामाणरिमन गरयनेछ । 

१३) स्िास््म चौकीहरुभा िाताियणीम स्िास््म य जनचेतना कामणक्रभ सरचारन गरयनेछ । 

१४) आिश्मकताको आधायभा लन :शलु्क घशु्चम्ट स्िास््म श्चशद्धिय सरचारन गरयनेछ । स्िास््म सस्थाहरुभा लन :शलु्क 
रुऩभा द्धितयण गरयने औषलधको उऩरधधता सलुनश्चित गरयनेछ । 
सबासद ज्मूहरु, 

अि भ याहत, सहलुरमत तथा आलथणक ऩनुरुत्थान सम्फश्चरध नीलत तथा कामणक्रभ ऩेश गदणछु । 

१५) द्धिद्यभान द्धिषभ ऩरयश्चस्थलतभा द्धिऩन्न नागरयक तथा श्रलभकहरुको रालग सरचारन गरयएको काभका रालग 
खाद्यान्न कामणक्रभराइ जोश्चखभ अिस्था यहदा सम्भ लनयरतयता ददइनेछ । साथै काभभा सम्रग्न हनु नसक्त्ने द्धिऩन्न 
जेष्ठ नागरयक, अऩाङ्ग असहाम तथा अनाथको रालग खाद्यान्न याहत स्िरुऩ उऩरधध गयाइनेछ । 

१६) कोयोनाफाट प्रबाद्धित नागरयकराइ  कृद्धषण , ऩशऩुारन , घयेर ुउद्योग , होटर,  ऩमणटन व्मिसाम आदद ऺेिभा 
सहकायी भापण त सहलुरमत व्माजदयभा कजाण उऩरधध गयाइने छ । 

१७) स्िदेश िा द्धिदेश कुनै ऩलन स्थानभा स्िास््म जोश्चखभभा ऩयेका ,  योजगायी गभुाएका , प्रिेशाऻाको म्माद सभाद्ऱ 
बइ अरऩि ऩयेका गाउॉऩालरका लबिका नागरयकको उद्रायको आिश्मक व्मिस्था गरयनेछ । 

अफ भ श्रभ य योजगायी एिभ साभाश्चजक सयुऺा सम्फरधी नीलत तथा कामणक्रभ प्रस्ततु गनण चाहरछु । 

१८) कोलबड १९ का कायण गाउॉऩालरका लबिका स्िदेश तथा द्धिदेशभा यहेका नागरयकहरुको योजगायीभा ऩयेको 
असयराइ भनन गयी योजगायीका थऩ अिसयहरु लसजणना गने तपण  फजेट केश्चरित गरयने छ । 

१९) आफ्नो गाउॉ आपै फनाउॉ को बािना अनसुाय ऩालरका लबि सरचारन हनुे द्धिकास लनभाणणका श्रभभूरक 
साभाश्चजक तथा बौलतक द्धिकास आमोजनाभा द्धिऩन्न ऩरयिाय रश्चऺत काभको रालग खाद्यान्न कामणक्रभ सरचारन गने 
व्मिस्था गरयनेछ । 

२०) साभश्चजक सयुऺा तथा सम्रऺणको दामया द्धिस्ताय गयी प्रत्मेक िडाभा प्रधानभरिी योजगाय कामणक्रभ भापण त 
सम्ऩन्न हनुे मोजनाको छनोट गयी श्रभभूरक प्रद्धिलधफाट कामाणरिमन गरयनेछ । 
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 २१) योजगाय सेिा आमोगको स्थाऩना गयी योजगाय सेिा केरि भापण त प्रधानभरिी योजगाय कामणक्रभ ,  काभको 
रालग खाद्यान्न कामणक्रभ, श्रभभूरक आमोजना सरचारन य व्मिस्थाऩन गरयनेछ । 

 साभाश्चजक सयुऺा य नागरयक सम्रऺण 
२२) आलथणक रुऩरे द्धिऩन्न, असक्त्त्त, असहाम, अऩाङ्गता बएका, एकर भद्धहरा, फारफालरका, रोऩोरभूख य लसभारतकृत 
सभदुामराइ गाउॉऩालरकाफाट द्धिशेष सयुऺा य सम्रऺण प्रदान गने कामणक्रभ सरचारन गरयनेछ । हारसम्भ ददइदै 
आएका सफै प्रकायका साभाश्चजक सयुऺा बत्ताभा नागरयकको सहज ऩहचु कामभ गनुणका साथै प्रत्मेक िडाभा जेष्ठ 
नागरयक लभरन केरिको सरचारन गने कामण  क्रभश सिै िडाभा अगालड िढाइनेछ ।  

२३) अऩाङ्गता बएका नागरयकको भनोिर फढाउन श्चशऺा स्िास््म योजगायी य साभाश्चजक गलतद्धिलधभा सम्भानजनक 
ऩहुॉच स्थाद्धऩत गनुणका साथै बौलतक ऩिुाणधायराइ अऩाङ्ग भैिी फनाउदै रलगने छ । अऩाङ्गता बएका नागरयक रश्चऺत 
कामणक्रभहरुराइ लनयरतयता ददइनेछ । 

२४) द्धिऩन्न घय ऩरयिायको ऩद्धहचान गयी गरयि ऩद्धहचान तथा सदु्धिधा ऩरयचम ऩि द्धितयण कामणक्रभको सरुुिात 
गरयनेछ । 

२५) द्धिऩन्न दलरत सभदुामको उत्थानका रालग भागभा  आधारयत कामणक्रभ सरचारन गने गरय सहकायीभापण त 
सहलुरमत ऩूणण रयणको व्मिस्था गनुणका साथै सचेतनाभूरक कामणक्रभ सरचारन गरयनेछ । 

२६) एद्धककृत िश्चस्त द्धिकास आमोजना भापण त बलूभद्धिद्धहन , जोश्चखभभा यहेका य आिास द्धिद्धहन नागरयकको रालग 
आिास गहृ सद्धहत रारऩूजाण हस्तारतयण गरयनेछ । सो कामणको रालग गाउॉऩालरका , सहकायी ऺेि,  लनजी ऺेि तथा 
साभदुाद्धमक सस्था य नागरयकहरुको सभेत सहबालगता खोश्चजनेछ । 
सबासदस्म ज्मूहरु 

अि भ कृद्धष िन ऩमणटन उद्योग रगामतका उत्ऩादन ऺेिका रालग नीलत तथा कामणक्रभ  प्रस्ततु गनण अनभुलत 
चाहरछु । 

कृद्धष 

२७) गाउॉऩालरको श्चज आई एस प्रद्धिलधभा यही कृद्धष तथा ऩश ुऩश्चरछ सम्फश्चरध त्माङ्क अध्मािलधक गरयनेछ । कृषक 
दताण व्मिस्थाऩन कामणक्रभ सरचारन गरयनेछ । 

२८) कृद्धष जलभनभा कृषकको ऩहुॉच द्धिस्ताय गनण कयाय खेती ऩिलत रागू गदै फाझो जलभनराइ उत्ऩादनश्चशर फनाउन  

कृद्धष मोग्म जलभनको चक्त्राफरदी गयी बलूभ फैकको स्थाऩना गरयनकुा साथै  कृद्धषभा श्रभ ऩरयचारन , कृद्धष कामणको 
व्मिासाद्धमकयण, माश्चरिकयण य आधलुनकीकयण गयी उत्ऩादन द्धिश्चशिताको आधायभा बलूभको अलधक्तभ उऩमोग गने 
गयी कामणक्रभ ल्माइने छ । फरमजरत ुतथा योग व्मालधफाट फालर सम्रऺण गनण आिश्मक कामण गरयनेछ। उत्कृि 
कृषकहरुराइ ऩयुस्कृत गनुणका साथै उत्ऩादन िदृ्धि गनण लसचाइ , भर , द्धिउ , उऩकयण य फजायको सलुनश्चितता गयाइने 
छ । जैद्धिक भर उत्ऩादन तथा व्मिस्थाऩनको रालग आिश्मक तालरभको व्मिस्था गरयनेछ ।  
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२९) लफउ स्रोतकेरिको द्धिकास हनुे गरय व्मिसाद्धमक तयकायी खेतीराइ प्रिधणन गरयनेछ । 

३०) कोयोना भहाभायीफाट गाउॉभा पकेको तथा स्थालनम उत्ऩादनश्चशर जनशश्चत्तराइ गाउभै कृद्धषभा आधारयत 
स्ियोजगायीको रालग प्रोत्साहीत गयीनेछ । व्मिसाद्धमक रुऩभा कृषी /ऩश ुजरम उत्ऩादन गनण चाहने कृषकराइ 
तालरभको व्मिस्था गरय एक िषणको रालग द्धिना व्माजभा लफउ ऩूजी सहकायी , िैक तथा द्धिश्चत्तम सस्था भापण त प्रदान 
गरयनेछ । 

 ३१) िडागत सम्बािना हेयी उत्ऩादनको आधायभा व्मिसाद्धमक रुऩभा कृद्धष तथा ऩशऩुारन गने कृषकराई 
प्रोत्साद्धहत गरयने छ । आ ि २०७६ /७७ भा सरचारन गरयएको फाख्रा द्धिकास साझेदायी कामणक्रभराइ 
आिश्मकताअनसुाय अरम िडाहरुभा सभेत द्धिस्ताय गयी लनयरतयता ददइनेछ । िडा न २ दलरणङ य ३ ह्वाङददभा भा 
फाख्राको साना व्मिासद्धमक कृद्धष उत्ऩादन केरि ( ऩकेट) द्धिकास कामणक्रभ सरचारन गरय फाख्रा द्धिकास स्रोतकेरिको 
स्थाऩना गरयनेछ । िडा न १ नेटाभा व्मिासाद्धमक िङ्गुय ऩारन ऩरयमोजना सरचारन गयी िङ्गुय द्धिकास स्रोतकेरिको 
स्थाऩना गरयनेछ । 

३२) कृषक सॉगको रागत साझेदायीभा उन्नत जातको ओखयको द्धिरुिा ,  द्धटभूयको द्धिरुिा रगाउने कामणराइ क्रभश :  

फाझो जलभन तथा साभदुाद्धमक िनभा सभेत द्धिस्ताय गरयनेछ । करियको रुऩभा कागलत खेती , द्धकिी तथा एबोगाड 
रगामतका अरम परपूरको व्मिसाद्धमक खेलत प्रणारीराइ प्राथलभकता ददइ उत्ऩादनको आधायभा अनदुानको 
व्मिस्था गरयनेछ । 

३३) रागत साझेदायीभा िडा न ४ य ६ भा व्मिसाद्धमक बैसी ऩारन कामणक्रभ सरचारन गरयनेछ । उन्नत जातको 
नश्ल सधुायको रालग गाइ बैसीभा मसै िषण देश्चख कृलतणभ गबाणधान (AI) प्रद्धिलधको सरुुिात गरयनेछ । 

३४) रोकर कुखयुाको उत्ऩादनराइ प्रोत्साद्धहत गनण सहकायी सॊगको साझेदायीभा द्धिऩन्न रश्चऺत कुखयुा उत्ऩादन 
कामणक्रभ सरचारन गरयनेछ ।भागको आधायभा रागत साझेदायीभा ह्याश्चचङ भेश्चशन उऩरधध गयाइनेछ ।  

३५) व्मिसाद्धमक रुऩभा कालरज, टकी रगामतका  ऩश्चरछ ऩारनका रालग आिश्मक अनदुान य व्मिासाद्धमक रयणको 
व्मिस्था लभराइनेछ । 

३६) भालरका गाउॉऩालरकाभा लनभाणणालधन ऩश ुल्मािराइ ऩश ुअस्ऩतारको रुऩभा स्तोयोन्नोती गरयनेछ । 

३७) ऩश ुऺेिभा ददइदै आएको उत्ऩादनभा आधारयत अनदुान कामणक्रभराइ कृद्धष उत्ऩादनभा सभेत द्धिस्ताय गरय 
उत्ऩादन अलबिदृ्धिणराइ प्रोत्साद्धहत गरयनेछ । 

३८) स्थालनम भहत्िका खाद्य तथा ऩोषण सयुऺाभा टेिा ऩमुाणउने कोदो , पाऩय, जौ, तोयी जस्ता यैथाने उत्ऩादन को 
रालग कृषकराइ प्रोत्साद्धहत गरय ऩकेट द्धिकास कामणक्रभ सरचारन गरयनेछ । भकै,आर,ुकोदो उत्ऩादन प्रिधणन 
कामणक्रभ राइ लनयरतयता ददइनेछ । 

३९) कृद्धष सूचना प्रसायण कामणक्रभ सरचारन गनुणका साथै कृद्धष तथा ऩश ुद्धिभा कामणक्रभ सरुुिात गरयनेछ । 
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४०) कृद्धषमोग्म जलभनभा तत्कार लसचाॉइ सदु्धिधा ऩमुाणइ कृद्धष उत्ऩादन िदृ्धिण गनण साना -भझौरा लसॉचाइ आमोजना 
लनभाणणराइ ध्मान ददइनेछ । तटिरध आिश्मक देश्चखएका स्थानभा लनभाणण गरयनेछ । 

४१) कृद्धष य ऩश ुऺेिका रालग एक िडा एक प्राद्धिलधक व्मिस्था गयी कृषक सॉग प्राद्धिलधकको ऩहुॉचराइ घयदैरोभा 
ऩमुाणइनेछ । 

४२) छयीएय यहेका फचत तथा रयण सहकायीहरुराइ उदेश्मको आधायभा भजणय गयी उत्ऩादनभूरक ऺेिभा 
ऩरयचारन गरयनेछ । सहकायीहरुको सस्थागत द्धिकास गदै सरचारकहरुको व्मिस्थाऩद्धकम द्धिकास सम्फश्चरध तालरभ 
सरचारत गरय उदेश्मभा आधारयत फनाइनेछ ।  

४३) रागत सहबालगताभा गाउॉऩालरकाको िडा न ७ घलभयभा कृद्धष उऩज सङ्करन तथा ऩूिाणधाय लनभाणण गरयनेछ । 
सफै िडाभा एक िडा एक ऩैचो ऩसर  य घशु्चम्ट हाटिजाय  कामणक्रभ राइ दोमर सहकायीको साझेदायी भापण त 
सरचारनभा ल्माइ गाउऩालरकाको उत्ऩादनराइ गाउऩालरका  बरदा िाद्धहय लनमाणत गरयनेछ। 

४४) गरयि द्धिऩन्न शैश्चऺक िेयोजगाय द्धिदेशफाट पकेका नागरयकहरुराइ सहकायी भापण त उत्ऩादन , सकरन , 
बण्डायण य द्धितयण सम्भको शृ्रखरा द्धिकास गयी सहकायीभा आिद्ता गयाइनेछ । दोमर सहकायी भापण त कृद्धषण 
उिभश्चशरताराइ प्रििणन गरयनेछ । 

 

४५) प्रत्मेक साभदुाद्धमक फन उऩबोक्ता सलभतीको ऺभता द्धिकास गयी फनराइ उत्ऩादन य योजागायी सॉग जोड्ने गयी 
आिश्मक कामणक्रभको व्मिस्था गरयनेछ । साभदुाद्धमक फनको झाडी हटाइ उन्नत जातको दाते ओखयको द्धिरुिा , 

द्धटभूय खेती रगाउन साझेदायीको कामणक्रभ सरचारन गरयनेछ । 

४६) िन ऺेिभा उऩरधध भूल्मिान जलडफटुीको ऩद्धहचान य प्रमोगको रालग जलडफटुी अनसुरधान केरिको स्थाऩना 
गयीनेछ । सरचारन गरयदै आइएको आमूिेद गाॉउघय द्धकश्चल्नकराइ स्थानीम जलडफटुीभा आधारयत फनाउन आिश्मक 
व्मिस्था गरयनेछ । 

४७) भदाने भालरका सम्रऺण िनको द्धिश्चशिताराइ ऩमणटन सॉग जोलडनेछ । चया तथा िरम जरत ुअिरोकन साथै 
धालभणक मािा गने गयी िूलरचौय देश्चख भालरका भश्चरदय सम्भको फाटोराइ ऩदमािा भागणको रुऩभा द्धिस्ताय गरयनेछ । 

४८) भालरका हेलर प्माडको स्तोयोन्नोती गयीनेछ । भालरका प्मायागराइलडङको सम्बाव्मता अध्ममन गयी मसै 
िषणदेश्चख सरुुिात गरयनेछ । भालरका भ्मू टािय लनभाणणको आिश्मक कामण अगालड िढाढनेछ । 

४९) िाताियण अनकुुरन हनुे गरय गाउॉऩालरकाराइ ऩराद्धिक यद्धहत गाउॉऩालरका घोषणाको आिश्मक कामण गरयनेछ 
। िाताियण सम्रऺणराइ प्राथलभकता दददै भददया जरम ऩदाथणको कायण जम्भा बएको भददया जरम पोहोयराइ 
सम्फश्चरधत उत्ऩादन उद्योग य स्थालनम व्माऩायी सॉग पोहोय द्धपताण रैजाने िा व्मिस्थाऩन गने शतणभा भाि 
गाउॉऩालरका लबि प्रिेश अनभुलत ददइनेछ । सो कामणको रालग श्चजल्रा लबिका अरम स्थालनम सयकाय सॉगको 
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सभरिम सभेत अगालड फढाइनेछ । िाताियणीम स्िच्छता कामभ गदै टोर सधुाय गनणको रालग गाउऩालरकाको 
प्रत्मेक िडाभा आिश्मकता अनसुाय टोर द्धिकास सलभलत गिन गरयनेछ ।  

५०) गाउऩालरकाको ऩद्धहचान लसत जोलडएका य प्रत्मेक िडाभा यहेका ऩमणटकीम , धाभॉक तथा सास्कृलतणक भहत्िका 
ऺेि भि भश्चरदय गपुा तथा स्थरहरुभा प्रधानभरिी योजगाय कामणक्रभ , श्रभभूरक आमोजना, काभको रालग खाद्यान्न 
जस्ता कामणक्रभहरु भापण त सम्रऺण, सम्िदणन तथा ऩिणिन गरयनेछ । 

५१) भालरका गाउॉऩालरकाकै नाभाकयण सॉग जोलडएको आस्थाको धयोहय एलतहासीक धालभणक तथा ऩमणटद्धकम 
भालरका भश्चरदयको सम्रऺण य सम्रिदणन गदै भालरका भश्चरदय लनभाणण गरयनेछ । भालरका गाउॉऩालरका िडा न ३ 
गगयेभा प्रदेश न ४ य ५ जोड्ने प्रिेशद्राय लनभाणण गरयनेछ। 

५२) स्थानीम द्धिश्चशिता अनसुाय प्रलतस्ऩधाणभा छनौट बएका व्मिसाम द्धिकास सेिा प्रदामक सस्था भापण त एक िडा 
एक ग्राभ उद्योग सरचारन गरयने छ । भूरत आर ुश्चचप्स उद्योगराइ अखाणिाङ , ह्वाङ्दी ऺेिभा प्राथलभकता ददइनेछ 
। दलरणङभा साभदुाद्धमक होभ स्टे , ढाका उद्योग स्थाऩना गयीनेछ । घलभय , लसभरटायी य अजैभा सहकायी भापण त 
दगु्ध डेयी उद्योग सरचारनभा ल्माइनकुा साथै सफै िडाभा दगु्ध सङकरन केरि द्धिस्ताय गरयने छ ।  

५३) गाउॉऩालरका लबि लनजी ऺेि तथा साभदुाद्धमक ऺेिराइ प्रोत्साद्धहत गरय लभलनयर िाटय , भािणर उद्योग , टामर 
उद्योग, पलनणचय उद्योग , िास जरम साभाग्री उत्ऩादन उद्योग , भसरा जरम उद्योग , लसस्नाफाट उत्ऩाददत खाद्य ऩाउडय 
उद्योग, िाकोको गरुिकु रगामतका खाद्यान्न जरम उत्ऩादनराई प्राथलभकता ददने  गरय उद्योग सरचारन य 
व्मिस्थाऩन गरयनेछ, मसको रालग सहकायी सॊगको साझेदायीभा शौलरमत धमाजदयभा आिश्मक द्धिऊ ऩशु्चजको 
व्मिस्था गरयने छ । 
५४) सम्बाव्म उत्ऩादनको उत्ऩादकत्ि य फजाय प्रलतस्ऩधाण िदृ्धि गने गरय आिश्मकताको आधायभा उिभी 
जनशश्चक्त्त्तराइ ऩनुताणजकी य एड्बारस सीऩ द्धिकास सम्फश्चरध तालरभ सरचारन गरयनेछ । 

५५) ऩैचो ऩसर य हाटिजाय भापण त सकरन बइ खऩत हनु नसकेका िस्तकुो गाॉउऩालरका फाद्धहय सभेत सहकायी 
भापण त लनमाणत गने गयी लनमाणत प्रोत्साहन कामणक्रभ सरचारन गरयनेछ । 

५६) लनजी ऺेिको रगानीभा गाउऩालरकाको भखु्म ऺेि लबि गाउॉऩालरकाको लडजाइनभा सदु्धिधा सम्ऩन्न रयसोटण , 

होटर स्थाऩनाको रालग जग्गा लरजभा प्रदान गने आिश्मक नीलत लरइनेछ । 

५७) लनजी ऺेि सॉगको साझेदायीभा भालरका गाउॉऩालरका लबि सािणजलनक मातामात सरचारनको आिश्मक कामण 
गरयनेछ । 

सबासद ज्मूहरु 

अफ भ श्चशऺा तथा अरम साभाश्चजक ऺेि तपण को नीलत तथा कामणक्रभ प्रस्ततु गदणछु । 
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५८) साभाश्चजक रुऩारतयण य आलथणक द्धिकास सद्धहतको आधलुनक सभाज लनभाणण गनण श्चशऺाको बलूभकाराइ उच्च 
प्राथलभकता ददइएको छ । फारफालरकाको भाध्मलभक तह सम्भको श्चशऺाराइ  अलधकायभा आधायीत दृद्धिकोणको 
आधायभा उश्चचत सम्फोधन गयीनेछ ।   

५९) भाध्मलभक तह सम्भको गणुस्तयीम य लन:शलु्क श्चशऺाको रालग आिश्मक श्चशऺक अनदुान कोटा द्धिद्यारमहरुभा 
द्धितयण गयीनेछ ।  

६०) भालरका भाध्मलभक द्धिद्यारम लसभरटायीभा सरचारन गरयएको कृद्धष प्राद्धिलधक धायको कऺा सरचारनको रालग 
आिश्मक प्राद्धिलधक तथा व्मिस्थाऩकीम सहमोग गरयनेछ ।  साथै आफ्नै स्रोतफाट प्राद्धिलधक श्चशऺा सरचारन गनण 
चाहने द्धिद्यारमहरुराइ अनभुलत ददइनेछ । 
६१) सािणजलनक द्धिद्यारम य लनजी द्धिद्यारम फीच साझेदायी कामभ गयी सािणजलनक द्धिद्यारमभा सभामोजन हनुे लनजी 
द्धिद्यारमराइ प्रोत्साहन गयीनेछ । 

६२) गाउऩालरका  य साभदुाद्धमक द्धिद्यारमको साझेदायीभा द्धिद्यारम िस सरचारनको आिश्मक व्मिस्था गरयनेछ । 

६३) आिश्मकताअनसुाय द्धिद्यारमको सस्थागत द्धिकास गरयनेछ । श्चशऺकको ऩेशागत द्धिकास गरयनेछ । 
प्रद्धिलधभैिी शैश्चऺक व्मिस्थाऩनभा रगानी िढाइनेछ । थऩ शैश्चऺक मोग्मता द्धिकास , कामणभूरक अनसुरधान य 
खोजऩूणण अध्ममनको रालग श्चशऺकको रालग आिश्मक कामणक्रभको  व्मिस्था गरयनेछ । 

६४) द्धिद्यारमभा नमा जनशश्चक्तराइ लबिाउनको रालग अिकास प्रोत्साहन कोषको व्मिस्था गरयनेछ । 

६५) द्धिद्यारमभा व्मिसाद्धमक श्चशऺाको रुऩभा स्थालनम स्रोत साधन य सम्बािनाहरुको उऩमोग गने गरय अलतरयक्त्त्त 
द्धक्रमाकराऩ सरचारन गरयनेछ । घशु्चम्ट खेर श्चशऺक ,  द्धिऻ सॉग द्धिद्यालथण कामणक्रभको व्मिस्थाऩन गरय अलतरयक्त्त्त 
कऺाको आिश्मक व्मिस्था लभराइनेछ । प्रत्मेक कऺाभा हद्ऱाको एक ऩटक रधध प्रलतद्धष्ठत सभाजसेिी ,  श्चजम्भेिाय 
य उत्तयदाद्धम नागरयक तथा श्चशऺा द्धिदको आभरिणभा नैलतक श्चशऺा सम्फश्चरध अलतरयक्त्त्त कऺा सरचारन गने कामणको 
सरुुिात गरयनेछ  । नैलतक श्चशऺाभा आधारयत स्थालनम ऩाठ्यक्रभ लनभाणणको रालग आिश्मक प्रद्धक्रमा अगालड 
फढाइनेछ । 
६६) सफै भाध्मलभक द्धिद्यारमहरुभा इरटयनेट सरचारनराइ अलनिामण गरयनेछ । 

६७) द्धिद्यारमभा द्धिद्यालथणको लसकाइ उऩरश्चधध सधुाय, कऺा छाड्नेदयभा कभी,  द्धिद्यारम फाद्धहय यहेका फारफालरकाको 
द्धिद्यारमभा ऩहुॉच सलुनश्चितता आददको रालग आिश्मक कामणक्रभ ल्माइनेछ । नेऩार स्काउटराई ऩिणिन गदै 
द्धिद्याथॉहरुभा नैलतकता, अनशुासन,सदाचायीता जस्ता ऩऺको द्धिकास गरयने छ। 
सस्कृलत 

६८) गाउॉऩालरका लबिको बाषा करा सस्कृलतराइ गाउॉऩालरकाको ऩद्धहचानको रुऩभा जगेनाण गरयनेछ । धालभणक 
तथा ऩयुाताश्चत्िक भहत्िका एलतहालसक धयोहयको सयऺण सम्ििणन य द्धिकास गरयनेछ ।  गाउऩालरका लबिका 
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ऩरचेफाजा, बैरो, सयाम, खरजना नाच , योऩाइ जािा , रेकऩोखया भेरा , लतखेचरुी भेरा रगामतका सस्कृलतणको जगेनाण 
गरयनेछ । 

मिुा तथा खेरकुद 
६९) द्धिद्यभान द्धिषभ ऩरयश्चस्थलतरे सजृना गयेको अिस्थाराइ अिसयको रुऩभा लरदै गाउऩालरका लबिका मिुाहरुको 
रालग मिुा रश्चऺत कामणक्रभराइ प्राथलभकता ददने गयी कामणक्रभ सरचारन गरयनेछ । द्धिऩद व्मिस्थाऩन तथा 
लनमरिण साभदुाद्धमक द्धिकास सचेतना अलबिदृ्धिण , ऩूयिाधाय द्धिकास रगामतका ऺेिभा मिुाहरुको अलधक्तभ 
ऩरयचारनको रालग गाउऩालरका स्तयभा मिुा ऩरयषद गिन गरयनेछ । 

७०) मिुाहरुको रालग सहकायी सॉगको सभरिमभा मिुा उद्मश्चशरताको ऺेिभा लफना व्माजभा लफउ ऩुॉजी साफा 
चक्रको रुऩभा मिुा ऩरयषद भापण त सरचारन गरयनेछ ।  

७१) सम्बािनाहरुको आधायभा मिुाराइ खेरकुद सॉग जोड्दै रलगनेछ । भालरका ताया , भालरका यलनङ श्चशल्ड , 
यािऩलत यलनङ श्चशल्ड जस्ता खेरहरुराइ मिुा कल्ि भापण त सरचारन गरयनेछ । छरयएय यहेका कल्िहरुराइ मिुा 
ऩरयषद भापण त कामण प्रबािकारयता कामभ गयाइनेछ । 

भद्धहरा फारफालरका तथा जेष्ठ नागरयक 
७२) द्धिद्मान द्धिषभ ऩरयश्चस्थलतका कायण जोश्चखभभा ऩयेका भद्धहरा फारफालरका जेष्ठ नागरयक तथा अऩाङ्गता बएका 
व्मश्चक्तराइ थऩ सयुऺा य सम्रऺण प्रदान गने प्रमोजनाथण भालरका सभाजकल्माण ऩरयषद गिन गरयनेछ । 

७३) भद्धहराहरुको सीऩ तथा उद्मशीरता द्धिकास गयी योजगायीको अिसय प्रदान गने गयी िडास्तयभा भाग य 
नलतजाभा आधारयत ऺभता द्धिकासका कामणक्रभ सरचारन गरयनेछ । भद्धहरा द्धिरुद्द हनुे सफै प्रकायका द्धिबेद हटाउन 
गैयसयकायी ऺेि सभेतको सहबालगताभा साभाश्चजक जागयण य सचेतना कामणक्रभ सरचारन गरयनेछ । 

७४) एकर भद्धहरा , अऩाङ्ता बएका नागरयक , असहाम , शारययीक य भानलसक रुऩभा अशक्त नागरयकहरु रश्चऺत 
उत्थानश्चशर कामणक्रभ सरचारन गरयनेछ । 
सबासदस्म ज्मूहरु 

अफ भ खानेऩानी तथा बौलतक ऩूिाणधाय ऺेिको नीलत तथा कामणक्रभ प्रस्ततु गने अनभुलत चाहरछु । 

७५) आधायबतु खानेऩालनभा नागरयकको सहज ऩहचु सलुनित गयाउन खानेऩानी सस्थानको स्थाऩना गयी श्चजम्भेिायी 
प्रदान गरयनेछ । एक घय एक धाया खानेऩानी मोजनाराइ लनयरतयता ददइनेछ । खानेऩानीका भहुान तथा जराधाय 
ऺेिको ऩद्धहचान सम्रऺण य द्धिकास गरयनेछ । 

७६) प्रत्मेक नागरयकभा शौचारमको सहज ऩहुॉचको सलुनश्चितता प्रदान गनुणका साथै प्रत्मेक िडाभा कश्चम्तभा एक 
िटा सािणजलनक शौचारमको व्मिस्था गयीने छ साथै गाउॉऩालरका स्तयको एकिटा ल्मारड द्धपल्ड साइडको स्थाऩना 
गरयनेछ । 

उजाण द्धिकास, 
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७७) केश्चरिम द्धिद्यतुको द्धिस्ताय गदै रलगने छ । साभदुाद्धमक रघ ुद्धििुतहरुको सम्रऺण य सम्रििणन गरयनेछ । 
कािको ऩोरहरुराइ क्रभश द्धिस्थाऩन गदै रलगनेछ । द्धिऩन्न ऩरयिायको रालग लन :शलु्क लभटय िक्त्स द्धितयणको 
कामणक्रभराइ लनयरतयता ददइनेछ । 
७८) प्रत्मेक स्िास््म सस्थाहरुभा सोराय जडान गनुणका साथै एलतहालसक  भालरका भश्चरदय य गाउॉऩालरका केरि 
ियीऩयी सोराय राइट याश्चखनेछ । 

७९) द्धिद्यतुको सहज ऩहुॉच नऩगेुको घय ऩरयिाय ऩद्धहचान गयी सोराय िश्चत्त अनदुान मोजना कामाणरिमनभा रलगनेछ 
। 

आिास, बिन य ऩूिाणधाय  
८०) सयुश्चऺत आिासको रालग खये घयराइ ऩूणण रुऩभा द्धिस्थाद्धऩत गयी खये छाना भकु्त गाॉउऩालरका घोषणा गरयनेछ 
। आिास द्धिहीन य आफ्नो घय आपै िनाउन नसक्त्ने नागरयकको ऩद्धहचान गाउऩालरका सहकायी ऺेि य लनजी  
ऺेि सभेतको सहबालगताभा आिास लनभाणण गरयनेछ ।  

८१) गाउऩालरका कामाणरमको बिन , गाउॉऩालरका सबा हर जस्ता मोजना सभऩयुक कोषफाट सम्ऩादन गरयनेछ । 
िडा कामाणरमहरुको ऺभता द्धिकास गरयनेछ साथै िडा कामाणरम लनभाणणको रालग आिश्मक प्रद्धक्रमा अगालड 
फढाइनेछ । 

८२) भालरका गाउॉऩालरकाका भखु्म सडकहरुको प्रद्धिलधभा आधारयत यद्धह स्तोयोन्नोती गयीने छ । अरम शाखा 
फाटाहरुको स्तोयोन्नोतीभा श्रभभा आधारयत फनाइ खाद्यान्न य योजगायी लसत जोलडनेछ । कश्चम्तभा ५ द्धक लभ सडक 
ग्रािेर गरयनेछ साथै सडक कारोऩिे गने कामणको सरुुिात गरयने छ । लनमभीत रुऩाभा फाटाहरुभा सिायी साधन 
सचुारु गयाउन रेरथ िकण यको कामणराइ आिश्मकता अनसुाय लनयरतयता ददइनेछ ।  
८३) भालरका द्धऩस ऩाकण , सैये  ऩोखया खेर भैदान , भालरका भ्मू टािय , नेटा दलरणङ गगये , देउयालर लरलरङ भो फा , 

पूरफायी अजै फोभ नेटा भो फा , लसभरटायी दघास अखाणिाङ भो फा ,  लसरादी घभीय अखाणिाङ दलरणङ ऩाटाखकण  
लबभलगिे फाग्रङु भो फा , भालरका भश्चरदय ऩदभागण रगामतका मोजनाहरुराइ फहिुद्धषणम मोजनाको रुऩभा सरचारन 
गरयनेछ । मस्ता मोजनाहरु सभऩूयक कोष , द्धिशेष मोजना रगामतका सश्चघम तथा प्रदेश सयकायसॉगको साझेदायीभा 
सरचारन हनुेछन । 
८४) प्रदेश द्धिशेष मोजना भखु्म भरिी ग्राभीण द्धिकास ऩरयमोजना िडा न ५ भा सरचारन गरयनेछ । जसफाट 
ऩरयमोजना सरचारन कामणद्धिलधरे तोकेका ऺेिभा स्रोत ऩरयचारन गरयनेछ । 

८५) सश्चघम सयकाय द्धिशेष मोजनाफाट नेटा दलरणङ गगये भोटय फाटोको स्तोयोन्नोती गरयनेछ । 
८६) सािणजलनक सेिा प्रिाहभा सूचना प्रद्धिलधको प्रमोग फढाइनकुा साथै सूचना प्रद्धिलधभा आधारयत सरचाय 
भाध्मभराइ प्रििणन गनण सािणजलनक सयोकाय य रोककल्माणकायी द्धिऻाऩन अनराइनफाट सभेत प्रसायण गने व्मिस्था 
लभराइनेछ । 
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रमाम 

८७) रमाम प्रशासनराइ सयर य लभतव्ममी फनाउन रमामीक सलभतीका सदस्म सद्धहत भेरलभराऩ कताणको रालग 
ऺभता द्धिकास तालरभ सरचारन गरयनेछ । 

८८) रमाम सम्ऩादनको कामणराइ व्मिश्चस्थत फनाउन छुटै्ट इजरास कऺको व्मिस्था गरयनेछ । साथै रमाम 
सलभतीको कामणसम्ऩादन गनण तोकीएको कभणचायीको रालग श्चजल्रा अदारतसॉगको सभरिमभा ऺभता द्धिकासको 
अिसय प्रदान गरयनेछ । 

द्धिऩद व्मिस्थाऩन 

८९) गाउॉऩालरका सहकायी ऺेि  लनजी ऺेि तथा साभदुाद्धमक ऺेि सभेतको सहबालगताभा द्धिऩदको ऩूिण तमायी , 
खोज, उद्िाय , याहत य ऩनुस्थाऩना सम्फश्चरध कामण गरयनेछ । द्धिद्यभान द्धिऩद अिस्थाराइ व्मिस्थाऩनको रालग 
प्रकोऩ व्मिस्थाऩन कोषभा आिश्मक यकभ याश्चखनेछ । द्धिऩदफाट प्रबाद्धितराइ साभाश्चजक सम्रऺण प्रदान गरयनेछ । 

सशुासन य सािणजलनक सेिा प्रिाह 
९०) भ भ्रटचाय गददणन य भ भ्रिचाय हनु ददन्न  बने्न नाया सद्धहत सािणजलनक लनकाम रगामत सफै ऺेिभा सदाचाय 
सस्कृलतको द्धिकास गरयनेछ ।  
९१) सयकायी सेिाराइ सहज य प्रद्धिलधभैिी फनाइ ऩायदश्चशणताराइ ऩिणिन गरयनेछ । सािणजलनक सनुिुाइको 
कामणक्रभराइ थऩ प्रबािकायी फनाइनेछ । 

९२) कोयोना योगथाभ, लनमरिण तथा व्मिस्थाऩनको काभभा बएका सफै खचणहरुको द्धिियण ऩायदश्चशण फनाइनेछ । 

९३) भानफअलधकायको सम्रऺण य सम्फिणन गदै भमाणददत य स्ि अनशुालसत सभाज लनभाणण गरयनेछ । 

सबासदस्म ज्मूहरु 

अफ भ मोजना तथा सािणजलनक खचण व्मिस्थाऩन य िजेट कामाणरिमन सम्फरधी नीलत तथा कामणक्रभ प्रस्ततु गने 
अनभुलत चाहरछु ।  

सािणजलनक खचणभा लभतव्ममीता य खचण व्मिस्थाऩन 
९४) कामाणरम सरचारन इरधन , भभणत , सेभीनाय , ऩयाभशण, सहामता, बैऩयी खचण , पलनणचय , सिायी साधन खचण , भभणत 
खचण रगामत प्रशासलनक खचणराइ आिश्मकताभूखी फाहेक नहनुे गयी व्मिश्चस्थत गरयनेछ । कोयोना योगथाभका 
सरदबणभा जोश्चखभ भोरेय द्धक्रमाश्चशर हनुे स्िास््मकभॉ कभणचायी रगामतका यािसेिकको रालग नलतजाभा आधारयत 
प्रोत्साहन बत्ता याश्चखनेछ । 

९५) सािणजलनक खचणराइ आलथणक कामणद्धिलध य  द्धिश्चत्तम उत्तयदाद्धमत्ि सम्फश्चरध कानून सम्भत हनुे गयी भाि 
व्मिस्थाऩन गरयनेछ । 

९६) सािणजलनक खरयद काननुभा बएका सभसाभद्धमक सम्शोधन फभोश्चजभ लनभाणण व्मिसाद्धमराइ सभमभै आमोजना 
सम्ऩन्न गनण थऩ श्चजम्भेिाय फनाउने गयी काभकायिाही सरचारन गरयनेछ । 
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९७) नगय प्रहयीको लनमशु्चक्त गरय फजाय अनगुभन , आरतरयक शाश्चरत य सवु्मिस्था , सयुऺा रगामतका कामणभा 
ऩरयचारन गरयनेछ । 

९८) सभदुाम तहभा यहेका नागरयकको प्रत्मऺ जीिनसॉग जोलडएका द्धिषमिस्तकुो सम्फोधनको रालग िडाको बगूोर 
य जनसख्माको आधायभा यकभ द्धिलनमोजन गरय िडा सलभलतको लनणणमफाट खचण गनण सद्धकने व्मिस्था गरयएकोछ । 
साथै िडा कामाणरमको प्रशासलनक द्धक्रमाकराऩ सरचारनको रालग िडा तहफाट नै खचण व्मिस्थाऩन हनुे गरय चार ु
खचण द्धिलनमोजन गरयनेछ । मोजना तजुणभाको प्रद्धक्रमा ऩूया गरय िडा सलभलतफाट छनौट बइ आएका मोजनाको रालग 
िडा लसलरङ लबि ऩने गरय स्रोत द्धिलनमोजन गरयनेछ । 

९९) याजश्व सफ्टव्मय जडान गरय याजश्व चहुािट लनमन्रण गनुणका साथै याजश्व प्रशासनराई चसु्त य प्रबािकायी 
फनाईने छ। 

 

धरमिाद । 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


