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सम्ऩणुण गाउॉ  सबा सदस्महरु य याष्ट्रसेवक कभणचायी लभत्रहरु 

१.सभग्र  बफश्व भानव सभदुाम कोलबड १९(कोयोना बाइयस) को भहाभायीफाट 
आक्रान्त बइयहेको चनुौततऩणुण य असहज अवस्थाभा आज मस रेकभ 
गाउॉ ऩालरकाको आ.फ.२०७७।७८ को सातौ गाउॉ  सबाभा वार्षणक तनतत तथा 
कामणक्रभ प्रस्तुत गदणछु ।  

२.र्वगतभा बएका र्वलबन्न ऐततहालसक जनआन्दोरन, सशस्त्र सॊघषण 
रगामतका र्वलबन्न याजनतैतक आन्दोरनभा सॊतघम रोकतान्त्न्त्रक गणतन्त्र 
प्रान्त्ततका तनलभत्त आफ्नो अभलु्म जीवन फलरदान गनुण हुने सम्ऩणुण ऻात 
अऻात शहहदहरु प्रतत उच्च सम्भान सहहत हाहदणक श्रद्दासभुन अऩणण गदणछु ।  
याजनतैतक आन्दोरनभा फेऩत्ता बएका नागरयक य घाइत ेमोद्दाहरु प्रतत उच्च 
सम्भान य सहानबुतुत प्रकट गदणछु साथ ै साभान्त्जक, याजतनततक ऩरयवतणभा 
नेततृ्वदामी बलुभका तनवाणह गने सम्ऩणुण अग्रजहरु प्रतत आबाय प्रकट गनण 
चाहन्छु । साथ ै कोयोना बाइयस कोलबड १९ भहाभायीको कायण देश तथा 
र्वदेशभा हदवङ्गत हुनहुुने सम्ऩणुण नेऩारी दाजुबाई तथा हदहदफहहनीहरु प्रतत 
हाहदणक श्रदा सभुन अऩणण गदणछु य उऩचाययत सफभैा लशघ्र स्वास््म राबको 
काभना गदणछु । 

३.कोलबड १९ को भहाभायीको सॊक्रभण तनमन्त्रण तथा न्मतुनकयणका रागी 
हदनयात प्रत्मऺ उऩचाय तथा सभग्र ्मवस्थाऩनभा टहटयहन ुबएका सम्ऩणुण 
स्वास््म कभॉ ,सयुऺा कभॉ,्मवस्थाऩककम ऩऺभा टहटयहन ु बएका 
कभणचायीहरु तथा कोयोना बाइयस बफरुद्वको अलबमानभा सहकामण य सहमोग 
गनुण हुने सम्ऩणुण स्थातनम तहका जनप्रतततनधधहरु ,याजतनततकलभणहरु,तनन्त्ज 
ऺेत्र,सॊघ सॊस्था,नागरयक सभाज,सॊचाय जगत रगामत ्माऩायी ,फदु्धधजीवी 
तथा रेकभवासी आभ जनसभदुाम प्रतत हाहदणक आबाय गदणछु । 



४.नेऩार सयकायरे हारभैात्र दाचुणरा न्त्जल्राभा ऩने लरन्त्म्ऩमाधयुा लरऩरेुक य 
काराऩानी सभेतको नेऩारी बबूाग सभेटेय नमाॉ नक्शा जायी गयेकोभा रेकभ 
गाउॉ ऩालरका तथा रेकभवासीको तपण फाट नेऩार सयकायराई हाहदणक धन्मवाद 
हदन चाहन्छु । हाम्रो देशको बबूागभा फाह्म अततक्रभण सभातत हुनऩुछण य 
हाम्रो बलूभको बौगोलरक अटण्डता सदुृढ हुनऩुछण बन्नेभा सफ ैनेऩारीको एउटै 
धायणा यहन ुऩछण बन्नेभा हाम्रो गाउॉ ऩालरका दृढ यहेको छ ।    

सम्ऩणुण गाउॉ  सबा सदस्म य याष्ट्रसेवक कभणचायी लभत्रहरु, 

अफ भ आ.फ.०७६।७७ भा घोर्षत तनतत तथा कामणक्रभहरुका उऩरब्धीहरुको 
फायेभा सॊऺेऩभा प्रस्ततु गनण चाहन्छु । 

५.रेकभ गाउॉ ऩालरकाको केन्र नेऩार याजऩत्रभा  रेकभ ४ याताभाटा तोककएको 
य उक्त स्थानको हार डडऩीआय तनभाणणको प्रकृमाभा यहेको छ । 

६.रेकभ गाउॉ ऩालरकाको र्वकासको भेरुदण्ड सडक र्वस्तायको कामण ततव्रताका 
साथ अगाडी फढी यहेको छ, हार सम्भ वडा नम्फय ०१,०४,०५ य ०६ को 
केन्रभा सडक ऩधुगसकेको छ ।  

७.ग्रालभण र्वद्दतुतकयण र्वस्तायका राधग प्रकृमा अगाडी फढाएको छ । 

८.रेकभ गाउॉ ऩालरकाका ४ वटा वडा कामाणरम बवनहरुको काभकाज 
बइयहेकोभा सफ ैवडा कामाणरमको बवन तनभाणण सम्ऩन्न बइ सकेको छ । 

९.रेकभ गाउॉ ऩालरकाका सफ ै वडाहरु य गाउॉ ऩालरकाभा VIANET ईन्टयनेट 
सेवा र्वस्ताय गरयएको य गुणस्तरयम ईन्टयनेट सेवाको रागी रेकभ  
गाउॉ ऩालरकाको केन्रभा नेऩार टेलरकभको कैनोडा टावयफाट Lease Line 

ईन्टयनेट सेवा जडान बइसकेको छ । 



१०.लसगों र्वश्व न ै कोयोना बाइयस कोलबड १९ सॊग जधुधयहेको वतणभान 
अवस्थाभा रेकभ गाउॉ ऩालरकारे रकडाउनका कायण बफचल्रीभा ऩयेका 
रेकभ गाउॉ ऩालरका लबत्रका ऩहहरो चयणभा ६१३ ऩरयवाय य दोस्रो चयणभा 
२३४८ ऩरयवायराई याहत र्वतयण गयेको छ । रकडाउन सरु बएदेखट 
अहहरेसम्भ ३४८ जना क्वायेन्टाइनभा याखटमो ।कोयोनाको सम्बा्मताका 
आधायभा हारसम्भ जम्भा ४५७ जनाको RDT ऩरयऺण गरयमो बन े ८६ 
जनाको PCR ऩरयऺण गरयमो । 

सम्ऩणुण गाउॉ  सबा सदस्म य याष्ट्रसेवक कभणचायी लभत्रहरु 

अफ भ रेकभ गाउॉ ऩालरकाको आ.फ.२०७७।७८ को तनतत तथा कामणक्रभहरु मस 
सम्भातनत सबाभा ऩेश गनण चाहन्छु । 

११.आ.फ. २०७७।७८ को सॊतघम सयकाय य सदुयुऩन्त्श्चभ प्रदेश सयकायरे 
प्रस्तुत गयेको तनतत तथा कामणक्रभ य फजेटसॉग तादाम्मता एवॊ सन्तुरन 
कामभ हुने गरय य गत आ.फ.का फजेटभा बएका कलभ कभजोयीहरु 
भध्मनजय गदै मस आ.फ.२०७७।७८ का राधग तनतत तथा कामणक्रभहरु 
तजुणभा गरयएको छ । 

१२.सॊतघम सयकाय, सदुयुऩन्त्श्चभ प्रदेश सयकाय य आन्तरयक आम्दानीफाट 
प्रातत र्वर्त्तम श्रोतराइ ६ वटै वडाहरुभा बौगोलरक र्वकटता, जनसॊख्मा, 
आवश्मकता, सभावेलशता, सभन्मातमक एवभ सभानऩुाततक रुऩभा र्वतयण 
गरयनछे । 

१३.गाउॉ ऩालरकाको सभग्र र्वकासका राधग सावणजतनक, तनन्त्ज य सहकायी 
ऺेत्रराइ सभदृीको सम्वाहकको रुऩभा लरइ मी ऺेत्र बफचको सहकामण य 
साझदेायीराइ थऩ फलरमो एवभ प्रबावकायी फनाइनेछ । 



१४.चार ुटचणभा लभत्मतमता अऩनाइ ऩनु्त्जगत टचणभा फढोत्तयी गने तनतत 
लरइनेछ । 

क. आर्थाक विकतस तपा  
“कृवि न ैरेकभ गतउॉ ऩतलरकतको सभदृ्िी“ बन्ने भरू नायाका साथ कृर्ष राई 
प्राथलभकताका साथ अवरम्फन गनणको राधग कृर्ष ऺेत्र तपण  तऩलसर 
फभोन्त्जभका तनतत कामणक्रभहरु कामाणन्वमभा ल्माईनेछ । 

१५.कृर्ष राई ्मवसातमकयण गदै गरयफी तनवायणभा सहमोग ऩगु्ने 
कामणक्रभहरु मवुा रक्षऺत कामणक्रभहरु,एकर भहहरा रक्षऺत कामणक्रभहरु 
सॊचारन गरयनछे । 

१६.लसचाई,कृर्ष फस्त,ुसॊकरन केन्र,लशत  बण्डायण(कोल्ड स्टोय,सॊकरन 
केन्र)जस्ता कामणक्रभहरु सॊचारन गरयनेछ । 

१७.र्वऩन्न वगण,भहहरा य  दलरत फगणफाट कृर्ष उद्धभ स्थाऩना सॊचारन 
गनण र्वशषे कामणक्रभ राग ुगरयनेछ । 

१८.फारी फस्तुको उत्ऩादन वदृ्वी गनणका रागी उन्नत तथा श्रोत बफउर्वजन 
५० प्रततशत अनदुानभा कृषकहरु राई र्वतयण गरयनेछ । 

१९.कृर्ष उऩज उत्ऩादन ऺेत्रभा यासामतनक भर,र्वषादीको प्रमोगको सट्टा 
प्रागाॊरयक भर य वनस्ऩतत जन्म हभोन आहदको प्रमोग राई प्राथलभकता 
हदईनेछ । 

२०.्मवसातमक रुऩभा तयकायी,परपुर ्मवसाम गने कृषकहरुराई 
अनदुानभा बफउर्वजन उऩरब्ध गयाइनेछ । साथ ैटकीको ओटय ,स्थातनम 
ओटय,आॉऩ ,सनु्तरा,अनाय,अरचैी ,नगदी फारी य  परपुरको टेती गनण 
प्रोत्साहन गने नीतत लरइनेछ । 

२१.एक वडा एक सॊकरन केन्र स्थाऩना कामणक्रभ सञ्चारनभा ल्माईनेछ 
। 



२२.एक वडा एक परपुर फगैचा स्थाऩना य टाद्मान्न  फारी उत्ऩादन 
ऩकेट ऺेत्र कामणक्रभ कामाणन्वमन तथा प्रवद्वन गरयनछे । 

२३.कृषक ,कृषक सभहु,सहकायी तथा सयोकायवाराको अवरोकन भ्रभण 
कामणक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

२४.साना ककसान रक्षऺत कामणक्रभ तपण  प्रस्तावभा आधारयत मवुा रक्षऺत 
कामणक्रभ च्माउ ,भौयी ऩारन ,तयकायी,ऩषु्ट्ऩ ्मवसाम,कागती टेती आदी 
्मवसाम प्रवद्वन गरयनेछ । 

२५.कृषकहरुको भागको आधायभा अनदुानभा  परपुर तथा ऩषु्ट्ऩ नसणयी 
स्थाऩना गरयनछे । 

२६.कृर्षभा आधतुनकककयण गनणका रागी कृर्ष मन्त्रर्वतयण कामणक्रभ ५० 
प्रततशत अनदुानभा सॊचारनभा ल्माईनेछ । 

२७.एक गाउॉ  एक कृर्ष प्रार्वधधक कामणक्रभ राई केन्र सयकायको तनतत 
अनरुुऩ स्थातनम सयकायरे सभेत सहबाधगता जनाई कामणक्रभ सञ्चारनभा 
सहजता जनाईनेछ । 

२८.कृर्ष प्रचाय प्रसाय कामणक्रभ सञ्चारन गनणका रागी प्रत्मेक वडा 
कामाणरमहरुभा कृर्ष प्रार्वधधक जनशक्तीको ्मवस्थाऩन गरयनछे । 

२९.गाउॉ ऩालरका अन्तगणत यहेको फाझो ब-ुउऩमोगभा ल्माउन सककन े
जलभनको सदऩुमोग गनण लसचाईको ्मवस्थाऩन गदै परपुर र्वरुवा योऩण 
अलबमान कामणक्रभ कामाणन्वमनभा ल्माईनेछ । 

३०.कृर्षभेरा प्रदणशनी आमोजना गरय उत्कृष्ट्ट कृषक राई ऩयुस्कायको 
्मवस्था गरयनेछ । 

३१.एक घय एक कयेसाफायी ्मवस्थाऩन कामणक्रभ य परपुर फगैचा 
स्थाऩना गनणका रागी भाटो सधुाय कामणक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

३२.आकन्त्स्भक फारी सॊयऺण सेवा कामणक्रभ सञ्चारनभा ल्माईनेछ । 



३३.प्रस्तावका आधायभा सञ्चारन गरयने ्मवसातमक मवुा रक्षऺत कृर्ष 
र्वकास कामणक्रभ सञ्चारनभा ल्माईनेछ । 

३४.एकककृत फारी तथा जर  ्मवस्थाऩन कामणक्रभ सञ्चारनका रागी 
प्रत्मेक वडा कामाणरम अन्तगणत एक एक वटा कृषक ऩाठशारा कामणक्रभ 
सञ्चारनभा ल्माईनेछ । 

३५.गरयफी तनवायण कोष द्वाया प्रवहदणत साभदुातमक सॊस्थाहरुराई सहकायी 
सॊस्थाका रुऩभा र्वकास गरय योजगायी सजृना गनण आवश्मक कामणक्रभहरु 
ल्माइनेछ । 

३६.र्वलबन्न सॊगहठत सभहुहरुराई सहकायी प्रतत आकर्षणक गनण 
अलबभखुटकयण कामणक्रभहरु सॊचारन गरयनेछन । साथ ै मसका रागी 
आवश्मक फजेटको ्मवस्था गरयनेछ । 

३७. "ऩशजुन्म (दगु्ध, भास,ुअण्डा )उत्ऩादनभा वदृ्धध, आधथणक उऩाजणन 
सहहतको सभदृ्धध" बन्ने नायाका साथ गाउॉऩालरकाराई ३ वषण लबत्रभा दगु्ध 
भास ु ,अण्डा भा आत्भतनबणय फनाउन र्वशषे कामणक्रभराई प्राथलभकता 
हदइनेछ । 

३८.ऩशऩुन्छी नश्र अनसुाय,ऩौन्त्ष्ट्टक दाना ,आहायाको ्मवस्था,ऩशऩुन्छी 
स्वास््म सेवा एॊवभ उत्ऩाहदत ऩशजुन्म ऩदाथणको फजायीकयण सहहत सफ ै
ऩऺराई सभानान्तय रुऩभा अगाडी फढाई एकककृत रुऩभा सेवाप्रदान गनण 
कामणक्रभहरु सॊचारन गरयनछे । 

३९.ककसानहरुको दैतनकी राई सहज गनण एवॊ उत्ऩादन भा फदृ्धध गनण 
्मावसातमक ककसानराई उऩकयण र्वतयण कामणक्रभ (फडॉजो घासॉ काट्टने 
भलसन )मस ैवषण फाट सॊचारनभा ल्माईनेछ । 

४०.बुऺ म न्मतुनकयण एवभ घाॉस उत्ऩादन कामणक्रभ रेकभ गाउॉ ऩालरका 
सडक सॊजारभा  मस ैवषण फाट सॊचारन गरयनेछ । 



४१.रेकभ गाउॉ ऩालरका लबत्रका अतत बफऩन्न ऩरयवायराई ऩश ु ऩारनका 
राधग सहमोग गरयन ेतनतत ल्माईनेछ । 

४२.ऩशजुन्म ऩदाथणको उत्ऩादन फदृ्धध गने स्वस्थ ऩश ु आहाया तथा 
आवश्मक उऩचायको ्मवस्था लभराईनेछ । 

४३.ऩश ु वस्तुबाउभा राग्ने भाहाभायी योगको कायण हुने ऺतत य 
कृषकहरुको रगातनभा हुने जोखटभराई ध्मानहददै मसको ऺतत न्मतुनकयण 
गनण नाम्रे तथा अन्म जुकाको  औषधीर्वतयण तथा भाहाभायी र्वरुद्धका 
भ्मान्त्क्सन अलबमानका रुऩभा सफ ै वडाहरुभा मस ै वषण देटी सॊचारन 
गरयनछे । 

४४.ग्रालभण ऩश ु स्वास््म कामणकताण एवभ बेटेरयनयी प्रार्वधधकको रागी 
घमु्ती कोषको स्थाऩना गरयनेछ। 

४५.ककसान कल्मान कोष सॊचारन गयी ऩश ु वस्तुहरुभा दैर्वक प्रकोऩ 
भहाभायी वा कुन ैदघुणटना हुन गएभा ककसान राई याहत ऩमुाउन कोष मस ै
वषण देटी   सॊचारनभा   ल्माइनेछ । 

४६.मस ैवषण देटी ऩशऩुॊन्छी हाट फजाय सॊचारनभा ल्माईने छ । 

४७.टेय गईयहेको जलभन साभदुातमक वन तनन्त्ज वन भा ऩश ु वस्तुराई 
आवश्मक ऩने ऩोषीरो घाॉस को कलभ बइयहेकारे चयन ऺेत्र सधुाय गयी 
ऩश ुवस्तकुो उत्ऩादन एॊव वातावयणीम ्मवस्थाऩनभा सधुाय कामणक्रभ मस ै
वषण देटी सॊचारनभा ल्माइनेछ । 

४८.वास्तर्वक कृषकराई सयर ढङ्गरे उत्ऩादनभा अनदुान हदईने तनतत 
ल्माइनेछ । 

     ४९. ऩश ुस्वास््म तथा ऩश ुसेवा सम्फन्धी बएका ्मवसामका जानकायी 
प्रचाय प्रसायको भाध्मभ प्रमोग गरय कृषक सभऺ जानकायीभा ल्माउने कामणक्रभ 

मस ैफषणफाट सॊचारनभा ल्माइनेछ । 



  ५०.आगाभी आ.फ.२०७७।७८ श्रावण १ गत े देखट रागु हुने गयी याजश्व 
ऩयाभशण सलभततको लसपारयसभा कयको दामय पयाककरो फनाईनेछ । य कयको 
दय सभमसाऩेऺ फनाइनेछ । 

५१.”एक घय एक योजगतय गरयफी बफरुद्िको हततमतय” बन्ने नायाका साथ 
दीघणकारीन योजगायी सजृना गयी गाउॉ ऩालरकाराई आत्भतनबणय फनाउन ६ वटै 
वडाभा रघ ु उद्मोग जस्त ै कुककङ तालरभ ,लसराई जस्ता अन्म तालरभहरु 
सॊचारन गरयन ेतनतत लरएकोछ । 

५२. प्रधानभन्त्री योजगाय कामणक्रभ द्वाया सॊचारन हुने श्रभभरूक 
आमोजनाहरुभा तनभाणण साभग्री टरयद गनण आवश्मक फजेटको ब्मफस्था 
गरयनछे । 

५३. अऩाङ्गता बएका ब्मन्त्क्तहरुराई स्वयोजगाय हुनेगयी तालरभ तथा श्रोत 
साधन उऩरब्ध गयाइ  आत्भतनबणय हुने गयी फजेट ब्मफस्था गरयनेछ । 

५४.ऩयम्ऩयागत ब्मफसाम तथा ऻान लसऩराई आधतुनकीकयण गयेय योजगायी 
फदृ्धध गनण कामणक्रभ ल्माइनेछ । 

५५. प्रधानभन्त्री योजगाय कामणक्रभ सॊचारन गनण प्रलशऺण तालरभ गोष्ट्ठी 
भ्रभण रगामतका राधग योजगाय सेवा केन्रराई मथोधचत फजेट ब्मफस्था 
गरयनछे । 

५६. स्थानीम तहभा दताण बएका फेयोजगाय ब्मन्त्क्तहरुराई न्मनूतभ 
योजगायीको प्रत्माबतूत गनणका राधग काभका राधग ऩारयश्रलभकभा आधारयत 
साभदुातमक आमोजना सॊचारन गरय श्रभभरुक आमोजना भापण त सभदुामको 
र्वकास सॉगै साभान्त्जक सॊयऺणको प्रत्माबतूत गयाइनेछ ।  



५७. मवुा योजगायीका राधग रुऩान्तयण ऩहर आमोजना तथा काभका राधग 
ऩारयश्रलभकभा आधारयत साभदुातमक आमोजना सॊचारनराई थऩ शसक्त 
रुऩभा कामाणन्वमन गरयनेछ । 

५८. गाउॉ ऩालरकाभा सॊचालरत सॊघ प्रदेश य स्थानीम तहका मोजनाभा 
आवश्मक श्रलभक उऩरब्ध बएसम्भ योजगाय सेवा केन्रभा सधूचकृत 
फेयोजगायहरुफाट न ैरगाइने ब्मफस्था गरयनछे । 

५९. योजगायीका सॊबावनाको वास्तबफकता  ऩत्ता रगाउन योजगायीका ऺेत्रहरुको 
नक्शाङ्कन कामण अतघ फढाइनछे ।   

६०. काभको सम्भान, स्वयोजगाय, उऩमकु्त ऩारयश्रलभक य साभान्त्जक 
सयुऺासहहतको श्रभ ब्मफस्थाऩन मस गाउॉ ऩालरकाको नीतत हुनेछ । 

   ६१.”मवुाहरुभा स्वाफरम्फनको टाॉचो स्वयोजगाभा रेकभ सयकायको चाॉसो” 
बन्ने नायाका साथ लशक्षऺत फेयोजगाय मवुा श्रभशन्त्क्तराई स्वयोजगाय हुने गरय 
श्रोत साधनको ब्मफस्था गरयनछे य बफदेशभा ऻान लसकेय आएकाहरुको ऻान 
लसऩको बयऩयु उऩमोग गरयनेछ। 

   ६२.आ.फ.२०७७।७८ भा साभान्त्जक सयुऺा बत्ता फैंक भापण त बकु्तानी गने 
्मवस्था लभराइनेछ, य सो कामणका राधग रक्ष्भी फैंक रेकभ शाटासॉग आवश्मक 
सभन्वम गरयनेछ । 

६३.कृर्षको आधतुनकककयणका रागी प्रत्मेक टोर टोरभा गहुॉ,भकै आदी कुटानी 
र्ऩसानीका रागी जनसहबाधगताभा आधारयत सभहुफाट सॊचालरत हुने गरय 
चक्की,लभरको ्मवस्था गनण आवश्मक ऩहर गरयनछे ।  

६४.टयी योगको कायण बलैसको सॊख्मा क्रभश घट्दै गहहयहेकोरे  बलैसको सॊयऺण 
गनण टरय योग न्मतुनकयणको कामणक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 



६५.फाख्रा ऩारन ्मवसामराई ्मवन्त्स्थत गनण ऩकेट ऺेत्र बफस्ताय गरय फाख्रा 
ऩारन कामणक्रभ सॊचारनभा ल्माईनेछ । 

६६.बफऩन्न दलरत कृषक राई ऩशऩुारन सम्फन्धी ्मवसामको ्मवसातमक 
बफकास गनण सभहु गठन ऩरयचारन गरय कुटयुा फाख्रा तथा फङ्गुयका ऩाठा ऩाठी 
र्वतयण कामणक्रभ सॊचारन गरयनछे ।  

ख. सतभतजजक विकतस 

६७.अऩाङ्गता बएका ्मन्त्क्तहरुको सऺभताका आधायभा स्वयोजगायभरुक 
कामणक्रभ सञ्चारन गरय ऺभता र्वकास गने कामणक्रभ सॊचारन गरयन ेछ। 

६८.अऩाङ्गता बएका ्मन्त्क्तहरुराई आधतुनक प्रर्वधधभा ऩहुच ऩमुाणई प्रार्वधधक 
लशऺा तपण  आकर्षणत गदै रधगनछे ।  

६९. रेकभ गाउॉ ऩालरका लबत्रका Spinal Injury बइ अऩागॊता बएका ्मक्तीहरुका 
रागी Wheel चमेय रगामतका आवश्मक साभाग्रीहरुको ्मवस्था गरयनछे । 
७०.गाउॉ ऩालरका ऺेत्र लबत्र हुने फार र्ववाह य  रधैगक हहॊसाराइ तनरुत्साहहत गनण 
जनचतेनाभरुक कामणक्रभ सॊचारन गरयनछे । 

७१.रक्षऺत वगणहरु जस्तै भहहरा, फारफालरका, दलरत, अऩाङ्गता बएका ्मक्तीहरु, 

अल्ऩसॊख्मक य जेष्ट्ठ नागरयकहरुराइ लसऩ य उद्दभलशरता प्रवणदन गनण आवश्मक 
फजेटको ्मवस्था गरयनेछ । 

७२.हाम्रो सभाजभा र्वद्दभान यहेका भहहरा हहसाॊ, छाउऩडी प्रथा य जाततम 
बेदबाव उन्भरुन गनण आवस्मक कामणक्रभ सहहत साभान्त्जक रुऩान्तयण अलबमान 
सॊचारन गरयनछे । साथ ै एकर भहहराहरुको रागी आमभरुक य लसऩभरुक 
कामणक्रभहरुको ्मवस्था गने तनती ल्माईनेछ । 

७३.रेकभ गाउॉ ऩालरका अन्तगणतका ४ वटै स्वास््म सॊस्थाहरुभा भहहरा प्रजनन 
स्वास््म फाये जनचतेनाका साथ ैआङ टस्ने सभस्मा बएका भहहराहरुका रागी 
रयङ याख्न े्मवस्था गने नीतत लरइनेछ । 



७४.ककशोयीहरुको साभान्त्जक, आधथणक, भानलसक शारयरयक र्वकासका राधग ककशोरय 
सॉग उऩतध्मऺ कामणक्रभराई तनयन्तयता हदईने छ। 

७५.  १६ वषण भतुनका आभा य फवुा दवु ै नबएका टुहुया फारफालरकाहरुराइ 
भालसक ५००।०० य आभा वा ववुा भध्मे कुन ै एक नबएका असहाम टुहुया 
फारफालरकाहरुराइ भालसक रु २५०।०० का दयरे तनवाणहभटुी बत्ता र्वतयण गने 
कामणक्रभराई तनयन्तयता हदईने छ । 

७६.जेष्ट्ठ नागरयकहरुको सम्भान य सत्कायका रागी अध्मऺ सॊग जेष्ठ नतगरयक 
कतमाक्रभ सॊचारनभा ल्माईनेछ । गत आ.व.देखट सॊचारनभा ल्माइएको जेष्ट्ठ 
नागरयक सम्भान कामणक्रभराइ तनयन्तयता हदइ प्रत्मेक वडाहरुभा फदृ बेटघाट 
कामणक्रभ साभाग्री र्वतयण य स्वास््म ऩरयऺण जस्ता कक्रमाकराऩहरु सॊचारनभा 
ल्माइनेछ ।  

७७.रेकभ गाउॉ ऩालरका लबत्रका र्वऩन्न असहाम एकर ऩरुुषहरुको ऩहहचान गरय 
तततनहरुको  न्त्जर्वकोऩाजणनभा सहज हुने कामणक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

७८.छोया छोयी वा रारनऩारन गनण आपन्त नबएका फदृ्व फदृ्वाहरुका रागी 
आश्रम स्थरको रुऩभा फदृ्वाआश्रभ स्थाऩनाका रागी सॊघ य प्रदेश सयकाय सॊग 
आवश्मक ऩहर गरयनछे । 

७९.साभान्त्जक सयुऺा तथा ्मन्त्क्तगत घटना दताण सम्फन्त्न्ध अलबभखुटकयण 
कामणक्रभ सञ्चारन गरयने छ। 

८०.प्रत्मेक स्थातनम ऩन्त्न्जकाधधकायीहरु राई साभान्त्जक सयुऺा MIS तालरभ 
सञ्चारन गरयन ेछ। 

८१.जनप्रतततनधधहरुका राधग साभान्त्जक सयुऺा य ्मक्तगत घटना दताण सम्फन्त्न्ध 
गोष्ट्ठी सॊचारन गरयन ेछ । 

८२.आधायबतु तहको लशऺाराइ गुणस्तरयम फनाउदै कऺा १२ सम्भको लशऺाभा 
सफ ैफारफालरकाहरुको तन:शलु्क ऩहुॉच हुनेछ ।  



८३.रेकभ गाउॉ ऩालरकाका सफ ैवडाहरुभा यहेका साभदुातमक र्वद्मारमहरुभा EGRP 

कामणक्रभ राग ुगनण सम्फन्त्न्धत तनकामभा ऩहर गरयनेछ । 

८४. रेकभ गाउॉ ऩालरका वडा नम्फय २ य ४ को बफचभा यहेको कैनोडा टावयभा 
नेऩार टेलरकभ य सम्फन्त्न्धत सयोकायवारा सफ ै सॊग सभन्वम गरय र्वद्धतु 
ऺभता र्वस्ताय गरयनेछ साथ ैनेऩार टेलरकभ सॊग आवश्मक ऩहर गरय रेकभ 
गाउॉ ऩालरका लबत्र 4G सेवा र्वस्ताय गनण आवश्मक ऩहर गरयनेछ । 

८५.कैनोडा टावयफाट ईन्टयनेट सेवा र्वस्तायका रागी नेऩार टेलरकभ सॊग 
आवश्मक ऩहर  गरय रेकभ गाउॉ ऩालरका लबत्रका सम्ऩणुण वडा हरुभा Lease Line 

ईन्टयनेट सवेा र्वस्ताय गनण आवश्मक ऩहर गरयनछे । 

८६.ऩायदलशणता य सशुासन कामभ गने भहत्वऩणुण शासन र्वद्धतुतम शासन 
बएकोरे  रेकभ गाउॉ ऩालरका लबत्रका सम्ऩणुण जनप्रतततनधध य कभणचायीहरुराई 
ICT तालरभ हदईनेछ य मसका रागी आवश्मक फजेटको ्मवस्था गरयनछे । 

८७.र्वद्मतुतम तथा ICT को भाध्मभफाट गाउॉ ऩालरकाको सेवा प्रवाह गनण दताण 
चरानी ्मवस्थाऩन प्रणारी,मोजना ्मवस्थाऩन प्रणारी य न्त्जन्सी ्मवस्थाऩन 
प्रणारी प्रमोगभा ल्माइनेछ । य मसका रागी आवश्मक फजेटको सभेत ्मवस्था 
गरयनछे । 

८८. ्मन्त्क्तगत सचूना प्रणारी (PIS) प्रमोगभा राई कभणचायी तथा 
जनप्रतततनधधहको अलबरेट ्मवन्त्स्थत गरयनछे । य मसका रागी आवश्मक 
फजेटको सभेत ्मवस्था गरयनेछ । 

८९.आभ नागरयकको सचुनाको ऩहुचको रागी Bulk Sms तथा Group SMS सेवा 
र्वस्ताय गरयनछे । य मसका रागी आवश्मक फजेटको सभेत ्मवस्था गरयनेछ । 

९०.कय फझुाउने प्रकृमाराई सहज सयर य कभ झन्झहटरो फनाई कय दाता भतै्री 
वातावयण तनभाणण गनण आवश्मक  ऩहर गरयनछे । 



९१. गाउॉ ऩालरका ऺेत्र लबत्र हुने फार बफफाह तथा ककशोयाफस्थाको गबणधायण  
तनरुत्साहहत गनण जनचतेना भरुक कामणक्रभ सॊचारन गरयने छ । 

९२.”घय घयभा हरयमो झन्डा सतु्केयीराई कुटुयाको अण्डा”बन्ने नायाका साथ  

उत्तय प्रसतुी अवस्थाभा भात ृ तथा नव लशश ु स्वास््मभा देखटने जहटरता 
योकथाभ तथा ब्मवस्थाऩनका रागी आवश्मक कामणक्रभ सॊचारन गरयने छ ।साथ ै
स्वास््म सॊस्थाभा  सतु्केयी हुने प्रत्मेक आभाराई उऩाध्मऺको कोशरेीको 
ब्मफस्था गरयनेछ ।  

९३. आधायबतु स्वास््म केन्रहरुफाट सभेत सॊस्थागत सतु्केयी सेवा सॊचारन गनण 
ऩफुाणधाय   तनभाणण तथा सॊचारनभा यहेका Birthing Centre हरुको ऺभता बफकास  
गरयन ेछ । 

९४. Covid 19 को सॊक्रभण योकथाभ  तनमन्त्रण तथा उऩचाय ब्मवस्थाऩनको कामण 
राई तनयन्तयता हददै कामणक्रभराई थऩ प्रबावकायी फनाउन अन्म स्थातनम तहहरु 
सॊग सभन्वम तथा सहकामणको तनती लरइने छ ।   

९५.यान्त्ष्ट्रम भहहरा स्वास््म  स्वमॊ सेर्वका कामणक्रभराई अझ ैप्रबावकायी फनाउन 
आवश्मक साभग्री तथा थऩ सेवा सबुफधा उऩरब्ध गयाइनछे ।  

९६.गणुस्तरयम एफॊ प्रबावकायी स्वास््म सेवा उऩरब्ध गयाउनका रागी दऺ 
जनशक्ती उत्ऩादन तथा स्वास््म सॊस्थाहरुको गुणस्तय सधुायका कामणक्रभहरु 
सॊचारन गरयन ेछ । 

९७. ऩणुण टोऩ  हदगोऩना तथा सतुनन्त्श्चतता अवस्थाराई  कामभ याख्दै 
फारफालरका तथा ककशोयावस्थाभा हुने कुऩोषण  न्मतुनकयणका रागी आवश्मक 
ऩहर गरयन ेछ । 



९८.रेकभ गाउॉ ऩालरकाका साभदुातमक र्वद्मारमहरुको शकै्षऺक गुणस्तय सधुायका 
रागी र्वद्मारम प्र.अ.य लशऺकहरुराई उतनहरुको कामण सम्ऩादनको आधायभा 
प्र.अ.,लशऺक सम्भान कामणक्रभ गरयनेछ । 

९९.आभ जनसभदुाम सम्भ स्वास््मका सन्देश तथा सचुनाहरु ऩयुमाई 
सकायात्भक ्मवहाय ऩरयवतणनका रागी कामणक्रभहरु उत्ऩादन तथा र्वद्धतुतम 
सचुना प्रणारी भापण त प्रशासण गनण आवश्मक ऩहर गरयनेछ । 

१००.र्वद्मारमहरुराई फारभतै्री लसकाईको आधायभा लशऺण कामणराई अगाडी 
फढाईनेछ । 

१०१.रेकभ गाउॉ ऩालरकाका सम्ऩणुण साभदुातमक र्वद्मारमहरुको आधायभा लशऺण 
लसकाई राई प्राथलभकता हदई असर लशऺण अभ्मासहरु राई प्रोत्साहहत गरयनछे 
। 

१०२.र्वद्मारमराई सभम सहुाउदो ICT मकु्त र्वद्मारम वातावयणको सजृना 
गरयनछे । 

१०३.गाउॉ ऩालरका य अन्तगणतका सम्ऩणुण सयकायी कामाणरमहरु य भाध्मलभक 
र्वद्मारमहरुभा ई हान्त्जयी य आ र्व लशऺकहरुराई ICT तालरभ हदइनेछ । 

१०४.लशऺा मवुा तथा टेरकुद शाटारे फार्षणक कामणक्रभ प्रस्ततु गरय शकै्षऺक 
क्मारेन्डय य फरेुहटन प्रकाशन गरयनेछ । 

१०५.२१ औ शताब्दीका फारवालरकाहरुराई सभम सहुाउदो ऩरयवेश अनसुायको 
प्रततबा ऩहहचानका कामणक्रभहरु सॊचारन गरयनेछन। 

१०६.भाध्मलभक तहका फारफालरकाहरुको टेर प्रततको रुधचराई भध्मनजय याख्दै 
स्थातनम स्तरयम याष्ट्रऩतत यतनङ लशल्ड छनौट प्रततमोधगताका रुऩभा अध्मऺ कऩ 
राई तनयन्तयता हदईनेछ । 



१०७.साभदुातमक र्वद्मारमहरुको शकै्षऺक गुणस्तय राई भध्मनजय याख्दै लशऺा 
तपण को बफतनमोन्त्जत फजेटराई डल्रो रुऩभा नयाटी र्वद्मारमहरुको लशऺक 
बफद्माधथण अनऩुात य आवश्मकता राई भध्मनजय याटी ऩरयऺणका रुऩभा 
र्वद्मारमको ऩहहरो कऺा १ का रागी १९ जना लशऺक दयफन्दी कामभ गरयनछे 
। साथ ै गाउॉ ऩालरका लबत्र आधायबतु तह य भा र्व तहभा बफद्माधथण सॊङ्मा य 
र्वद्मारमको आवश्मकताका आधायभा गा.ऩा लशऺकको नाभ हदई दयफन्दी सजृना 
गरयनछे । 

१०८.र्वदमारम अनगुभन य सऩुरयवेऺणभा जोड हदइनेछ । 

१०९.आ.व.२०७७।०७८ देखट राग ुहुने गरय रेकभ गाउॉ ऩालरकाको लशऺा ऐन राग ु
गरयनछे । 

११०.बफश्व कोलबड १९ का कायण भहाभायीभा ऩयेको ऩरयवेशभा र्वद्मारमहरु 
क्वायेन्टाइन स्थरका रुऩभा ऩरयणत बएकोरे सम्ऩणुण र्वद्थाथॉहरु  र्वद्मारम 
लशऺाफाट फन्त्न्चत यहेकारे तत फन्त्न्चत बफद्माथॉहरुका रागी दयु लशऺा एवभ 
फहुफकैन्त्ल्ऩक लशऺण लशकाई कामणक्रभराई प्राथलभकता हदइनेछ । 

१११.गाउॉ ऩालरकाको सभदृवीका रागी लशऺा अलबमान अन्तगणत र्वर्वध 
कामणक्रभहरु सॊचारन गरयनछेन । 

११२.लशऺा मवुा तथा टेरकुद शाटाराई ्मवन्त्स्थत एवभ ्सदुृढ गरयनेछ । 

११३.फार कऺा देखट कम्तीका कऺा ५ सम्भराई ऩणुणत: फारभतै्री स्रोत साधन य 
साभाग्री सम्ऩन्न फनाउने तनतत ल्माइनेछ । प्रत्मेक र्वद्मारमहरुका 
र्वद्माथॉहरुको शारयरयक य भानलसक र्वकासका रागी मोग लशऺाराई प्राथलभकता 
हदईनेछ । 



११४.स्थातनम तहरे र्वद्मारमराई केन्र बफन्द ु फनाएय लशऺकको तनयन्तय 
ऩशागत बफकास कामणक्रभहरु कामणशारा भतनटरयङ,कोधचङ,लशऺक नेटवकण  जस्ता 
कामणक्रभहरु सॊचारन गरयनछे । 

११५.रेकभ गाउॉ ऩालरकाभा CTEVT द्वाया सॊचालरत प्रार्वधधक लशऺारमहरुको 
्मवस्थाऩन तथा सधुाय गरयनेछ । 

११६.रेकभ गाउॉ ऩालरकाको बौगोलरक बफकटताराई भध्मनजय गरय फारफालरकाको 
कऺा १ ऩवुणको ECD अनबुवराई याष्ट्ररे न ैआधायबतु ऩऺका रुऩभा अॊगारेको 
अवस्थाभा थऩ फारर्वकास केन्र स्थाऩना गरयनछे । 

ग. बौततक ऩिुताधतय विकतस 

११७.गाउॉ ऩालरकाको र्वकास प्रककमाराई यणतनततक भहत्त्वका साथ 
सञ्चारन गनण र्वकासका हयेक ऺेत्रका र्वगतका उऩरब्धी,वतणभानको 
आवश्मकता य बार्व अऩेक्षऺत उऩरब्धीहरुराई भध्मनजय गरय 
गाउॉ ऩालरकाको बत्रवर्षणम मोजना तनभाणण गरय र्वकास प्रकृमाराई तनन्त्श्चत 
हदशा तनदेश गरयनेछ । बत्रफर्षणम मोजना य फार्षणक फजेट तनतत तथा 
कामणक्रभका बफचभा उधचत तारभेर गने औजाय भध्मकालरन टचण 
सॊयचनाको अवधायणाराई प्राथलभकताका साथ सञ्चारन गनण य सो 
बत्रफर्षणम मोजना तनभाणणका रागी आवश्मक फजेट बफतनमोजन गरयनेछ । 

११८.र्वगतका क्रभागत मोजनाहरु राई मस ैवषण सम्ऩन्न गने गरय फजेट 
र्वतनमोजन गरयन ेछ ।  

११९.वडा स्तरयम मोजनहरुको हकभा रु दईु राट बन्दा साना मोजनाहरु य 
गाउॉ ऩारीका स्तरयम मोजनाहरुको हकभा ऩाॉच राट बन्दा साना मोजना 
नफनाईन े तय र्वशषे ऩयन्त्स्थतत जस्त ै एकर फस्ती , स साना भभणत 
सम्बाॊय एवभ ् अतत अऩरयहामण बएको अवस्थाभा भात्र ै सो बन्दा कभ 
यकभको सभेत फजेट र्वतनमोजन गरयनछे ।  



१२०.गतउॉ टोर हयतबयत घयघयभत ऩतनी धतयत बन्ने नायाका साथ टानेऩानी य 
सयसपाई सम्फन्धी कामणक्रभहरु उच्च प्राथलभकताका साथ सञ्चारन गरयन े
छ । टानेऩानीका सहज ऩहुॉच नबएको  कुणी, कुश्कडा रगामतको ऺेत्रभा 
लरन्त्फ्टङ टानेऩानी सञ्चारनका रागी केन्र य प्रदेश सयकाय सगॉ सभन्वम 
य सहकामण गदौ टानेऩानीका सरु्वधाहरु र्वस्ताय गरयने छ । आवश्मक 
सावणजतनक ऺेत्रहरुभा सावणजतनक शौचारम तनभाणण गरयने छ ।    

१२१.बौततक सॊयचनाहरुको तनभाणणभा गणुस्तरयमता फदृ्धध गनण स्थानीम 
डकभॉहरुको दऺता अलबफदृ्धध सम्फन्धी तारीभ सञ्चारन गरयन ेछ  

१२२.उज्मतरो रेकभ सम्फदृ्ध रेकभ कामणक्रभ अन्र्तगत आगालभ आधथणक 
वषण लबत्र प्रत्मेक घयघयभा र्वजुरी सरु्वधा ऩमुाणउन सॊतघम य प्रदेश सयकास 
सगॉ सभन्वम गदै अगाडी फढाइनेछ । य रेकभ गा.ऩा २ को कैनोडा 
टावयभा आधथणक वषणको प्रथभ ४ भहहना लबत्र र्वद्धतु र्वस्तायको रागी 
फजेट बफतनमोजन गरयनेछ । 

१२३. हार सव ै वडाहरुभा वडा कामाणरम बवन तनभाणण बई सञ्चारन 
सभेत बईसकेको य सव ैवडा कामाणरहरुभा घेयवाय , प्रततऺारम य सयुऺा 
गाडणको ्मवस्था गरयने छ ।  

१२४.हार गाउॉ ऩारीका अन्तगणत र्वस्ताय बईसकेका सडक सञ्जारहरुको 
स्तयोन्नती गरयने छ । गोकुरेश्वय रारी सडक टण्डराई उच्च 
प्राथलभकताका साथ स्तयोन्नती गरयने छ । य गाउॉ ऩारीका अन्र्तगत सडक 
सञ्जार र्वस्ताय य स्तयोन्नती को रागी सॊतघम य प्रदेश सयकाय सगॉ 
आवश्मक सभन्वम य सहकामण गरयन ेछ । साथ ैगतउॉगतउॉ  फस्ती फस्ती भत 
सडकको अवधायण अवरम्फन गरयन ेछ ।  

१२५.दश राट बन्दा भाधथका मोजना, आमोजनाहरु अतनवामण रुऩभा ठेक्का 
भापण त गरयन ेछ तय  स्थानीम उऩबोक्ता सभदुाम सगॉ सहकामण नगरय 



नहुने य स्थानीम स्रोत साधन ऩरयचारन हुने मोजनाहरु भात्र उऩबोक्ता 
सलभतत भापण त सॊचारन गरयनछे । 

१२६.मस वषण सञ्चारन गरयन े मोजनाहरु भॊलसय भसान्त भा सम्झौता 
सम्ऩन्न गरय मोजना कामाणन्वमन राई प्रबावकारयताका साथ सञ्चारन 
गरयन ेछ ।  

१२७.गाउॉ ऩारीकाका र्वलबन्न ऺेत्र भा र्वस्ताय बईसकेको सडक सञ्जार भा 
सभम सभमभा हुने फाढी ऩहहयो रगामको अवयोधराई हटाउन य सडक 
तनयन्तय सधुायका रागी वष ै ्माक हुईरय को प्रमोग गनण आवश्मक 
फजेटको ्मवस्था गरयने छ ।  

१२८.प्राकृततक स्रोत साधनको अनावश्म दोहनराई योकी स्रोत साधनको 
प्रमोगराई ्मवस्थीत फनाउन भहाकारी, चभेरीमा य अन्म नहद टोरा 
नारा रगामतका ऺेत्रहरुभा  IEE/EIA गरयन ेछ ।  

१२९.सम्बाॊ्म लसचाई ऺेत्रभा लसचाई सरु्वधा र्वस्तायका रागी आवश्मक 
फजेट र्वतनमोजन गरयने छ ।  

१३०.टानेऩानी भरु दताण प्रकक्रमा अगाडी फढाउन गाउॉ ऩारीकाको जरस्रोत 
ऐन (कामणर्वधध) जारय गरयन ेछ ।  

१३१.साभदुामीक बवन तनभाणण हुन नसकेका गाउॉ ,टोरहरुभा साभदुामीक 
बवन तनभाणणका रागी अवश्मक फजेट र्वतनमोजन गरयन ेछ ।  

१३२.नऩेार याजऩत्रभा गाउॉ ऩारीकाको केन्र याताभाटा तोकीईसकेको य हार 
उक्त स्थान नन्त्जकै सडक सञ्जार सभेत र्वस्ताय बईसकेकोरे गाउॉ ऩारीका 
बवन तनभाणणका रागी आवश्मक ऩहर गरयने छ । 

१३३.गाउॉ ऩारीका ऺेत्र लबत्रका सॊबा्म प्रमणटककम स्थरहरुको ऩहहचान गदाण 
आवश्मक ऩवूाणधायको तनभाणणराई प्राथलभकताका साथ सञ्चारन गरय 
आन्तरयक य फाह्म प्रमणटन प्रवद्र्धन गदै स्थानीम आम आजणन र्वस्ताय 
गरयन ेछ ।  



१३४.बौततक सॊयचना तनभाणण सम्फन्धी आचाय सॊहहता तनभाणण गरय 
गाउॉ ऩारीका लबत्र तनभाणण गरयन ेसॊयचनाहरु राई ्मवस्थीत गरयन ेछ । 

१३५.प्रत्मेक वडाहरुभा वडा स्तरयम टेरकुद भदैान य एउटा गाउॉ ऩारीका 
स्तरयम टेरकुद भदैान स्थाऩन गरयनेछ ।  

१३६.गाउॉ ऩालरकाको केन्र याताभाटा नन्त्जकै ऩामक ऩने स्थानभा 
गाउॉ ऩारीका स्तरयम एउटा हेरीतमाट स्थाऩन गरयन ेछ ।  

१३७.गाउॉ ऩालरका अन्र्तगत यहेका र्वलबन्न भठ भन्दीय हरुको सयऺण, 

भभणत सॊबाय गदै धालभणक प्रमणटन राई प्रवणद्धन गरयन ेछ ।  

१३८. टाद्मान्न रगामत कृर्ष उऩजको बण्डायण का रागी प्रत्मेक 
वडाहरुभा  लशत बण्डायको स्थाऩना गरयन ेछ ।  

१३९.गाउॉघयभा ऩयम्ऩया देटी प्रमोग गरयदै आएको चरुो का कायण फन 
ऺेत्र भा ऩयेको असय य भानर्वम स्वास््मभा ऩयेको प्रबावराई भध्म नजय 
गरय वकैल्ऩीक उजाण कामणक्रभ अन्र्तगत गाउॉ ऩारीकाको ऩचास प्रततसत 
अनदुानभा  घयघयभा आधतुनक चरुो को अवधायणाराई उच्च 
प्राथलभकताका साथ सञ्चारन गरयन ेछ ।  

१४०.र्वश्व्माऩी उष्ट्णता, जरवाम ुऩरयवतणन फहढयहेको र्वद्मभान अवस्थाभा 
वृऺ ायोऩण कामणक्रभ अन्र्तगत एक रुख कतट्दत दश रुख योऩौ अलबमान 
सचाॊरन गरय नेऩार सयकायरे अवरम्फन गयेको कावणन ्माऩायभा सभेत 
टेवा ऩगु्ने गरय वृऺ ायोऩण कामणक्रभ राई स्थानीम सभदुामफाटै कामाणन्वमन 
गरयन ेछ ।    

१४१.टहये टोरा य ऩहहयो तनमन्त्रणको रागी वामो इन्जीतनमरयङ य हरयत 
सडक अलबमानराई उच्च ्प्राथलभकताका साथ अवरम्फन गरयन ेछ ।  

१४२.गाउॉ ऩारीकाको  प्रार्वधधक ऺभताराई अलबवदृ्वी गनण आवश्मक ऩने 
अटो रेवर भेलसन ,हट एस रगामतका प्रार्वधधक उऩयण टरयद गनण 
आवश्मक फजेट र्वतनमोजन गरयन ेछ ।  



१४३.बायत सगॉ लसभा जोडडएको वडा नॊ.३ को रारीभा बायत सगॉको 
सहकामणभा ऩन्त्क्क भोटयेवर ऩरु  स्थाऩना गरय छोटी बन्साय कामाणरम वा 
बन्साय स्थाऩनाका रागी केन्र सयकाय सग आवश्मक ऩहर गरयन ेछ । 
साथ ैचौरानी फतैडी दाचुणरा जोड्ने सेया ऩक्की ऩरु,फतैडी दाचुणरा जोड्ने 
चोचफेगय ऩक्की ऩरु स्थाऩना रागी साथ ैगाउॉ ऩालरका लबत्र आवश्मक ऩने 
ठाउॉभा झोरङु्गे ऩरुको रागी केन्र वा प्रदेश सयकाय सॊग आवश्मक ऩहर 
गने नीती लरइनेछ । 

१४४.गोकुरेश्वय रारी सडक टण्ड अन्तगणतको  रयठेगाडभा ऩक्की 
भोटयेवर ऩरु तनभाणणका रागी केन्र य प्रदेश सयकाय सॉग आवश्मक ऩहर 
गरयनछे । 

१४५.गोकुरेश्वय रारी सडक टण्डको रमाक टोल्ने कामण आगाभी आ.व.भा 
सम्ऩन्न गरय सो सडकराई जततसक्दो चाडो स्तयोन्नती गनण सॊतघम 
सयकाय सॊग आवश्मक ऩहर गरयनेछ । 

१४६.गोकुरेश्वय फजाय  सॉग लसभाना जोडडएको वडा नॊ.६ य बायत सॉग 
लसभाना जोडडएको वडा नॊ.३ राई ्माऩारयक नाकाका रुऩभा सञ्चारन गनण 
आवश्मक ऩहर गरयनेछ । वडा नम्फय ५ को चौऩाताभा १५ शमैाको 
सरु्वधा सम्ऩन्न स्वास््म सरु्वधा र्वस्तायको रागी आवश्मक सॊयचना 
तनभाणणका रागी सॊतघम इकाईहरु सॊग सभन्वम गरयनछे । 

१४७.गाउॉ ऩालरका लबत्र उत्ऩादन हुने स्थातनम स्रोत साधन जस्त ैधचउयीको 
साफनु,सारका ऩातको टऩरय,फाॉसका डोकाडारा रगामतका ऺेत्रभा रघ ु
उद्मभ र्वकास एवभ र्वस्तायको रागी स्थातनम सभदुाम एवभ उद्ध्मभीहरु 
सॊग सभन्वम एवभ सहकामण गरयनछे । 

१४८.गाउॉ ऩालरका अन्तगणत प्रत्मेक घयधयुीको वास्तर्वक एवभ ् वस्तऩुयक 
आधथणक साभान्त्जक र्वकासको अवस्था झल्कीन ेगरय आभ नागरयकहरुको 
न्त्जवनस्तयराई तनम्न,भध्मभ य उच्च स्तयभा वधगणकयण एवभ नक्साकॊ न 



गरयन ेछ य सोही आधायभा उच्च प्राथलभकताका साथ तनम्न स्तय बएका 
नागरयकको न्त्जवनस्तय अलबफदृ्वी गने कामणक्रभहरु सञ्चारनका रागी 
आवश्मक फजेट र्वतनमोजन गरयनछे ।  

१४९. आवास बफहहन फादी सभदुामहरुराई ऩहहचान गरय ्मवस्थाऩनको 
रागी क्रभश आवासको ्मवस्था गने तनतत लरइएको छ । 

१५०.फम्नेत देखट श्रीऩयु जाडाकोट लरफ्ट लसचाईका रागी सम्फन्त्न्धत 
तनकामराई ऩहर गने नीती लरएको छ । 

घ. िन, ितततियण य विऩद व्मिस्थतऩन 

१५१. बुऺ म य ऩहहयोको जोखटभ तनमन्त्रण तथा घयेर ु ऩयम्ऩयागत 
उद्मोगको सॊचारनका रागी फाॉस तथा तनगारो योऩणभा र्वशषे 
प्राथलभकता हदईनेछ । 

१५२.बफश्वब्माऩी रुऩभा पैलरयहेको कोयोना बाईयस कोलबड १९ को फढ्दो 
सङ्क्रभणको जोखटभ न्मतुनकयण तथा तनमन्त्रणको रागी आवश्मक 
्मवस्था गरयनेछ । 

१५३.गाउॉ ऩालरका ऺेत्र लबत्र यहेका साभदुातमक/तनन्त्ज वन, सावणजतनक 
स्थरहरुको सॊयऺण सम्वदणन गनण य ऩमाणवयणीम सन्तुरन कामभ गनण फन 
उऩबोक्ता सलभततहरुराई सकृम गरय वृऺ ायोऩण सहहत आवश्मक 
कामणक्रभहरु सॊचारन गरयनछे ।  

ङ. सॊस्थतगत विकतस, सेित प्रितह तथत सशुतसन 

१५४.जनप्रतततनधधहरु य कभणचायीहरुको ऺभता र्वकासका कक्रमाकराऩहरु 
सन्चारन गरयनछे । 

१५५.र्वर्त्तम सशुासन कामभ याख्न तेश्रो ऩऺफाट सावणजतनक सनुवुाइराइ 
तनयन्तयता हदइनेछ । 



१५६.गाउॉ ऩालरकाफाट हदइने सेवा प्रवाहराइ चसु्त दरुुस्त फनाइनकुा साथ ै 
भ्रष्ट्रचायसम्फन्धी शनु्म सहनलशरताको तनतत अफरम्फन गरयनेछ । 

१५७.आमोजनाको हदगोऩनाका राधग गाउॉ ऩालरका य वडास्तरयम अनगुभन 
भलु्माॊकन सलभततराइ थऩ प्रबावकायी फनाइदै रधगनेछ । 

१५८.सचुनाको हक प्रत्माबतुत हदन तथा सचुना सॊपे्रषण गनण सन्चाय 
भाध्मभहरुको ऩहुच अलबवदृी हुने कृमाकराऩहरु सन्चारनभा जोड हदइनेछ । 

१५९.आधथणक तनमन्त्रण प्रणालरराई चसु्त दरुुस्त एवभ ् प्रबावकायी फनाई 
चौभालसक रुऩभा आ.रे.ऩ.प्रततवेदन अतनवामण गरय रागु गरयनेछ । 

१६०.सेवा प्रवाह राई चसु्त दरुुस्त य ऩायदशॉ फनाउन रेकभ गाउॉ ऩालरका 
अन्तगणतका सम्ऩणुण कामाणरमहरुभा नागरयक फडाऩत्र अतनवामण रुऩभा याखटनेछ 
। 

१६१.गाउॉ ऩालरका लबत्र सयकायी काभकाजको लसरलसराभा टहटने 
गाउॉ ऩालरकाका प्रार्वधधक कभणचायीहरुराई भालसक रुऩभा कपल्ड बत्ताको 
्मवस्था गरयनेछ । 

सम्ऩणुण गाउॉसबा सदस्म एवभ कभणचायी लभत्रहरु 

अफ भ मस सम्भातनत सबाभा आ.फ.२०७७।७८ को राधग सॊतघम सयकाय य 
सदुयुऩन्त्श्चभ प्रदेश सयकायफाट प्रातत अनदुानको फायेभा जानकायी गयाउन 
चाहन्छु । 

सॊतघम सयकतयफतट प्रतप्त अनदुतन 

याजश्व फाॉडपाड तपण   ५,८६,७६,०६०।०० (ऩाॉच कयोड छमालस राट छहत्तय 
हजाय साठी रुऩमैा ।)   

र्वत्तीम सभातनकयण तपण  १०,२८,००,०००।०० (दश कयोड अठ्माईस राट ।)  

सशतण तपण   २०,१३,००,०००।००(बफस कयोड तेह्र राट ।) 



र्वशषे अनदुान १,५०,००,०००।०० (एक कयोड ऩचाॉस राट )            

सदुयुऩजचचभ प्रदेश सयकतयफतट प्रतप्त अनदुतन 

र्वर्त्तम सभातनकयण तपण  ७०,००,०००।०० (सत्तयी राट )  

सवायी साधन कय तपण    ५,८४,०००।००(ऩाॉच राट चौयासी हजाय)  

   जम्भत यकभ ३८,५३,६०,०६०।००(अठ्ततस कयोड बत्रऩन्न राट साठी हजाय 
साठी रुऩमैा ।) 

मोजनतहरु प्रतथलभकककयण छनौटकत आधतय तथत भतऩदण्डहरु तम गरयएको छ । 

    क.फजेट तजुणभा गदाणभा कोयोना बाईयसफाट सनृ्त्जत बफषभ ऩरयन्त्स्थततराई 
भध्मनजय गरय फजेट बफतनमोजन गरयन े। 

ट.आधथणक र्वकास य गरयफी न्मतुनकयणभा प्रत्मऺ मोगदान ऩमुाणउने 

ग.उत्ऩादनभरुक य तछटो प्रततपर हदने 

घ.याजश्व ऩरयचारनभा मोगदान हदने 

ङ.स्थातनम श्रोत साधनभा आधारयत बइ सहबाधगता अलबवहृद गने 

च.रङै्धगक सभानता साभान्त्जक सभावेलशकयणको अलबवदृी गने 

छ.स्थातनम सॊस्कृती य ऩहहचान प्रवदणन गने 

ज.हदगो र्वकास वातावयण सॊयऺण य र्वऩद ्मवस्थाऩनभा मोगदान ऩमुाणउने 

झ.सेवा प्रवाह सॊस्थागत र्वकास य सशुासनभा मोगदान ऩमुाणउने 

 

अन््मभत, 

प्रस्तुत नीतत तथा कामणक्रभ तजुणभाभा भागणदशणन गनुणहुने रेकभ गाउॉ ऩालरकाका 
सम्ऩणुण ऩदाधधकायीहरु ,भातहतका कभणचायीहरु, र्वलबन्न याजतनततक दरका 
ऩदाधधकायीहरु,ऩत्रकाय लभत्रहरु, सयुऺा तनकामका कभणचायीहरु , सम्ऩणुण अग्रज 
्मन्त्क्तत्त्व,सभाजसेवी,फदु्र्वन्त्जवी य मस गाउॉ ऩालरकाभा यहन ु बएका सफ ै
आभाफवुा,हदहद फहहनी तथा  दाजुबाइहरुराइ हाहदणक धन्मवाद ऻाऩन गनण 
चाहन्छु । 



मस गाउॉ ऩालरकाको र्वकासभा सहमोग ऩमुाणउने आभ नागरयक, कयदाता य सफ ै
र्वकास साझदेाय सॊस्थाहरुप्रतत हाहदणक आबाय ्मक्त गदै फजेटको सपर 
कामाणन्वमनभा सफकैो टुरा सहमोगको अऩेऺा गयेको छु । 

र्वलबन्न सभस्मा य चनुौतीहरुका फाफजतु फस्तगुत मथाथण धयातरभा उलबएय 
तत सभस्मा य चनुौतीहरुको साभना गनण हाभी सफ ै प्रततफद्द य एकताफद्द 
फनौ साथ ै रेकभ गाउॉ ऩालरकाको उज्वर बर्वष्ट्म तनभाणणको राधग आशाफादी 
फनौ । 

 

धन्मफतद । 


