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सम्ऩणुण गाउॉ  सबा सदस्महरु य याष्ट्रसेवक कभणचायी लभत्रहरु 

१. सभग्र  बफश्व भानव सभुदाम कोलबड १९(कोयोना बाइयस) को दोस्रो रहयको 
भहाभायीफाट आक्रान्त बइयहेको चुनौततऩुणण य असहज अवस्थाभा आज मस रेकभ 
गाउॉ ऩालरकाको आ.फ.२०७८।०७९ को आठौं गाउॉ  सबाभा वार्षणक नीतत तथा कामणक्रभ 
प्रस्तुत गदणछु । 

 

२. र्वगतभा बएका र्वलबन्न ऐततहालसक जनआन्दोरन, सशस्त्र सॊघषण रगामतका 
र्वलबन्न याजनैततक आन्दोरनभा सॊतघम रोकतान्त्न्त्रक गणतन्त्र प्रान्त्ततका तनलभत्त 
आफ्नो अभुल्म जीवन फलरदान गनुण हुने सम्ऩुणण ऻात अऻात शहहदहरु प्रतत उच्च 
सम्भान सहहत हाहदणक श्रद्दासुभन अऩणण गदणछु ।  याजनैततक आन्दोरनभा फेऩत्ता 
बएका नागरयक य घाइते मोद्दाहरु प्रतत उच्च सम्भान य सहानुबुतत प्रकट गदणछु 
साथै साभान्त्जक, याजनीततक ऩरयवतणभा नेततृ्वदामी बुलभका तनवाणह गने सम्ऩुणण 
अग्रजहरु प्रतत आबाय प्रकट गनण चाहन्छु । साथै कोयोना बाइयस कोलबड १९ दोस्रो 
रहयको भहाभायीको  कायण देश तथा र्वदेशभा हदवङ्गत हुनुहुने सम्ऩुणण नेऩारी 
दाजुबाई तथा हदहदफहहनीहरु प्रतत हाहदणक श्रदा सुभन अऩणण गदणछु य उऩचाययत 
सफैभा लशघ्र स्वास््म राबको काभना गदणछु । 

 

३. कोलबड १९ को दोस्रो रहयको भहाभायीको सॊक्रभण तनमन्त्रण तथा न्मुतनकयणका 
रागी हदनयात प्रत्मऺ उऩचाय तथा सभग्र व्मवस्थाऩनभा खहटयहनु बएका सम्ऩुणण 
स्वास््म कभॉ ,सुयऺा कभॉ,व्मवस्थाऩककम ऩऺभा खहटयहनु बएका कभणचायीहरु 
तथा कोयोना बाइयस बफरुद्वको अलबमानभा सहकामण य सहमोग गनुण हुने सम्ऩुणण 
स्थातनम तहका जनप्रतततन धहरु ,याजतनततकलभणहरु,तनन्त्ज ऺेत्र,सॊघ सॊस्था,नागरयक 
सभाज,सॊचाय जगत रगामत व्माऩायी ,फुद् धजीवी तथा रेकभवासी आभ 
जनसभुदाम प्रतत हाहदणक आबाय प्रकट गदणछु । 

 

 

 

 



सम्ऩूणण गाउॉ  सबा सदस्म य याष्ट्रसेवक कभणचायी लभत्रहरु, 
अफ भ आ.फ.०७७।७८ भा घोर्षत नीतत तथा कामणक्रभहरुका उऩरब्धीहरुको फायेभा सॊऺेऩभा 
प्रस्तुत गनण चाहन्छु । 

 
४. रेकभ गाउॉ ऩालरकाको केन्र नेऩार याजऩत्रभा  रेकभ ४ याताभाटा तोककएकोभा, उक्त 

स्थानभा प्रशासकीम बवन तनभाणणको रा ग फोरऩत्र सभेत आह्वान बइसकेको छ । 

 

५. 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 ऩु गसकेको छ ।  

६. ग्रालभण र्वद्दतुतकयण र्वस्तायका रा ग गत आ.व.भा गाउॉ ऩालरकाफाट र्वतनमोन्त्जत 
फजेटको ठेक्का बइ कामाणन्वमनको अन्त्न्तभ चयणभा यहेको छ । 

७. कैनोडा–याताभाटा, र्वटोया य कुशकडाॉभा फैकन्त्ल्ऩक उजाण प्रवद्णधन केन्र सॉगको सझेदायीभा 
सञ्चालरत लरन्त्फ्टङ खानेऩानी मोजना तनभाणण अन्त्न्तभ चयणभा यहेको । 

 

८. लसगों र्वश्व नै कोयोना बाइयस कोलबड १९ को दोस्रो रहय सॊग जु धयहेको वतणभान 
अवस्थाभा रेकभ गाउॉ ऩालरकाका सम्ऩूणण स्वास््मकभॉ य सुयऺाकभॉ राई ऩूणण खोऩ य 
८६१ ऩुरुष य ८५७ भहहरा गयी जम्भा १७१८ जनाराई ऩहहरो डोजको कोयोना खोऩ 
हदइएको छ । 

 

 
 

सम्ऩणुण गाउॉ  सबा सदस्म य याष्ट्रसेवक कभणचायी लभत्रहरु 

अफ भ रेकभ गाउॉऩालरकाको आ.फ.२०७८।०७९ को तनतत तथा कामणक्रभहरु मस 
सम्भातनत सबाभा ऩेश गनण चाहन्छु । 

 
९. आ.फ. २०७८।०७९ को सॊतघम सयकाय य सुदयूऩन्त्श्चभ प्रदेश सयकायरे प्रस्तुत गयेको 

नीतत तथा कामणक्रभ, वार्षणक फजेट य ऩन्रौं मोजना सॉग तादाम्मता एवॊ सन्तुरन 



कामभ हुने गरय य गत आ.फ.का फजेटभा बएका कलभ कभजोयीहरु भध्मनजय गदै 
मस आ.फ.२०७८।०७९ का रा ग नीतत तथा कामणक्रभहरु तजुणभा गरयएको छ । 

 

१०. सॊघीम सयकाय, सुदयुऩन्त्श्चभ प्रदेश सयकाय य आन्तरयक आम्दानीफाट प्रातत र्वत्तीम 
श्रोतराइ ६ वटै वडाहरुभा बौगोलरक र्वकटता, जनसॊख्मा, आवश्मकता, सभावेलशता, 
सभन्मातमक एवभ सभानुऩाततक रुऩभा र्वतयण गरयनेछ । 

११. गाउॉऩालरकाको सभग्र र्वकासका रा ग सावणजतनक, तनन्त्ज य सहकायी ऺेत्रराइ सभदृीको 
सम्वाहकको रुऩभा लरइ मी ऺेत्र बफचको सहकामण य साझेदायीराइ थऩ फलरमो एवभ 
प्रबावकायी फनाइनेछ । 

 

१२. चारु खचणभा लभतव्मतमता अऩनाई ऩूॉन्त्जगत खचणभा फढोत्तयी गने नीतत लरइनेछ । 

 

क)आर्थिक ववकास िपि  

“कृवष न ै रेकभ गाउॉ ऩालरकाको सभदृ्धी“ बन्ने भूर नायाका साथ कृर्ष राई 
प्राथलभकताका साथ अवरम्फन गनणको रा ग कृर्ष ऺेत्र तपण  तऩलसर फभोन्त्जभका तनतत  

कामणक्रभहरु कामाणन्वमभा ल्माईनेछ । 

 

१३.  गाउॉऩालरकाको कृर्ष नीतत जायी गयी कृर्ष व्मवसामको  व्मवसातमकककयण, आधतुनकककयण 
य मान्त्न्त्रकककयण तपण  जोड हदइनेछ । 

 

१४. कृर्ष राई व्मवसातमकयण गदै गरयफी तनवायणभा सहमोग ऩुग्ने कामणक्रभहरु, मुवा 
रक्षऺत कामणक्रभहरु,एकर भहहरा रक्षऺत कामणक्रभहरु सॊचारन गरयनेछ । 

 

१५. र्वऩन्न वगण,भहहरा य  दलरत फगणफाट कृर्ष उद्धभ स्थाऩना सॊचारन गनण र्वशेष 
कामणक्रभ रागु गरयनेछ । 

 

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

 



१७. व्मवसातमक रुऩभा तयकायी,परपुर व्मवसाम गने कृषकहरुराई अनुदानभा बफउर्वजन 
उऩरब्ध गयाइनेछ । साथै टकीको ओखय ,स्थातनम ओखय,आॉऩ ,सुन्तरा,अनाय,अरैची 
,नगदी फारी य  परपुरको खेती गनण प्रोत्साहन गने नीतत लरइनेछ । 

 
१८. कृषक ,कृषक सभुह,सहकायी तथा सयोकायवाराको अवरोकन भ्रभण कामणक्रभ सॊचारन 

गरयनेछ । 

 
१९. कृषकहरुको भागको आधायभा अनुदानभा  परपुर तथा ऩुष्ट्ऩ नसणयी स्थाऩना गरयनेछ 

। 

 
२०. कृर्षमोग्म बुभीको ऩुणण उऩमोग सुतनन्त्श्चत गनणको रागी गाउॉ ऩालरका स्तयका कुनैऩनी 

कृर्ष मोग्म जलभन फाॉझो याख्न हदइने छैन । फाॉझो जलभनभा खेती गनण चाहने ककसान 
राई उत्ऩादनको आधायभा अनुदान हदने व्मवस्था गरयनेछ । 

 
२१. कृर्ष प्रसाय कामणक्रभभा सहन्त्जकयण गनणको रागी प्रत्मेक वडा कामाणरमहरुभा कृर्ष 

प्रार्व धक जनशक्तीको व्मवस्था गरयनेछ । 

 
२२. रेकभ गाउॉ ऩालरका राई तयकायी खेतीभा आकर्षणत गनणको रागी कृषकहरु राई 

अनुदानभा पराभे सॊयचना सहहतका पराभे ऩोलरहाउसको व्मवस्था गरयनेछ । 

 
 

 
२३. कृर्षभा आधुतनकककयण गनणका रागी कृर्ष मन्त्रर्वतयण कामणक्रभ ५० प्रततशत 

अनुदानभा सॊचारनभा ल्माईनेछ । 

 
२४. एक गाउॉ  एक कृर्ष प्रार्व धक कामणक्रभ राई केन्र सयकायको तनतत अनुरुऩ स्थातनम 

सयकायरे सभेत सहबा गता जनाई कामणक्रभ सञ्चारनभा सहजता जनाईनेछ । 

 



२५. आकन्त्स्भक फारी सॊयऺण सेवा कामणक्रभ सञ्चारनभा ल्माईनेछ । 

 
२६. गरयफी तनवायण कोष द्वाया प्रवहदणत साभुदातमक सॊस्थाहरुराई सहकायी सॊस्थाका 

रुऩभा र्वकास गरय योजगायी सजृना गनण आवश्मक कामणक्रभहरु ल्माइनेछ । 

 
२७. "ऩशुजन्म (दगु्ध, भासु,अण्डा )उत्ऩादनभा वदृ् ध, आ थणक उऩाजणन सहहतको सभदृ् ध" 
बन्ने नायाका साथगाउॉ ऩालरकाराई ३ वषण लबत्रभा दगु्ध भासु ,अण्डा भा आत्भतनबणय 
फनाउन र्वशेष कामणक्रभराई प्राथलभकता हदइनेछ । साथै वामो तरक लसस्टभभा भाछा 
ऩारनको आवश्मक फजेटको व्मवस्था लभराइनेछ । 

 
२८. व्मवसातमक ककसान राई टेवा ऩुमाणउने उद्देश्म अनुरुऩ प्रर्व ध हस्तान्तयण कामणक्रभ 
रागु गरयनेछ । 

 
२९. र्वदेशफाट पकेका तथा र्वयोजगाय यहेका मुवाहरुराई सम्भातनत कृर्ष ऩेशाभा आवद्व 
गनणको रागी ५० % अनुदानभा फाख्रा ऩारन कुखुयाऩारन तथा टकी ऩारनको रागी 
र्वशेष कामणक्रभ सॊचारनभा ल्माइनेछ । 

३०. व्मवसातमक ककसान राई प्रोत्साहनका रागी ककसान सम्भातनत कामणक्रभ ल्माईनेछ । 

३१. बैलसको सॊख्मा हदन प्रततहदन घटीयहेकारे बैंलस ऩारन कामणक्रभ सुदृढीकयण गनण बैंलस 
स्माहाय बत्ता कामणक्रभ सॊचारनभा ल्माईनेछ । 

 
३२. ऩशुऩन्छी नश्र अनुसाय,ऩौन्त्ष्ट्टक दाना ,आहायाको व्मवस्था,ऩशुऩन्छी स्वास््म सेवा 
एॊवभ उत्ऩाहदत ऩशुजन्म ऩदाथणको फजायीकयण सहहत सफै ऩऺराई सभानान्तय रुऩभा 
अगाडी फढाई एकककृत रुऩभा सेवाप्रदान गनण कामणक्रभहरु सॊचारन गरयनेछ । 

३३. ऩशु वस्तुबाउभा राग्ने भाहाभायी योगको कायण हुने ऺतत य कृषकहरुको रगातनभा 
हुने जोखखभराई ध्मानहददै मसको ऺतत न्मुतनकयण गनण नाम्रे तथा अन्म जुकाको 
 औषधीर्वतयण तथा भाहाभायी र्वरुद्धका भ्मान्त्क्सन अलबमानका रुऩभा सफै वडाहरुभा मसैवषण 
देखी सॊचारन गरयनेछ । 

 



३४. ऩशु स्वास््म तथा ऩशु सेवा सम्फन्धी बएका व्मवसामका जानकायी प्रचाय प्रसायको 
भाध्मभ प्रमोग गरय कृषक सभऺ जानकायीभा ल्माउने कामणक्रभ मसै फषणफाट सॊचारनभा 
ल्माइनेछ । 

 

३५. खयी योगको कायण बैलसको सॊख्मा क्रभश घट्दै गहहयहेकोरे  बैलसको सॊयऺण गनण 
खरय योग न्मुतनकयणको कामणक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

 
३६. फाख्रा ऩारन व्मवसामराई व्मवन्त्स्थत गनण ऩकेट ऺेत्र बफस्ताय गरय फाख्रा ऩारन 
कामणक्रभ सॊचारनभा ल्माईनेछ । 

 
३७. प्रत्मके वडाहरुभा ऩशु स्वास््म सम्फन्धी काभ गने प्रार्व धकहरुको व्मवस्थाऩन गरयनेछ । 

 

 

 
३८. आगाभी आ.फ.२०७८।७९ श्रावण १ गते देखख रागु हुने गयी याजश्व ऩयाभशण सलभततको 
लसपारयसभा कयको दामय पयाककरो फनाईनेछ । य कयको दय सभमसाऩेऺ फनाइनेछ । 

 
३९. प्रधानभन्त्री योजगाय कामणक्रभ द्वाया सॊचारन हुने श्रभभूरक आमोजनाहरुभा तनभाणण 
साभग्री खरयद गनण आवश्मक फजेटको ब्मफस्था गरयनेछ । 

 
 

४०. ऩयम्ऩयागत ब्मफसाम तथा ऻान लसऩराई आधुतनकीकयण गयेय योजगायी फदृ् ध गनण 
कामणक्रभ ल्माइनेछ । 

 
४१. प्रधानभन्त्री योजगाय कामणक्रभ सॊचारन गनण प्रलशऺण तालरभ गोष्ट्ठी भ्रभण रगामतका 
रा ग योजगाय सेवा केन्रराई मथो चत फजेट ब्मफस्था गरयनेछ । 

 



४२. स्थानीम तहभा दताण बएका फेयोजगाय ब्मन्त्क्तहरुराई न्मूनतभ योजगायीको प्रत्माबूतत 
गनणका रा ग काभका रा ग ऩारयश्रलभकभा आधारयत साभुदातमक आमोजना सॊचारन गरय 
श्रभभुरक आमोजना भापण त सभुदामको र्वकास सॉगै साभान्त्जक सॊयऺणको प्रत्माबूतत 
गयाइनेछ । 

 
४३. गाउॉ ऩालरकाभा सॊचालरत सॊघ प्रदेश य स्थानीम तहका मोजनाभा आवश्मक श्रलभक 
उऩरब्ध बएसम्भ योजगाय सेवा केन्रभा सू चकृत फेयोजगायहरुफाट नै रगाइने ब्मफस्था 
गरयनेछ । 

 
४४. काभको सम्भान, स्वयोजगाय, उऩमुक्त ऩारयश्रलभक य साभान्त्जक सुयऺासहहतको श्रभ 
ब्मफस्थाऩन मस गाउॉ ऩालरकाको नीतत हुनेछ । 

 

ख)साभाजजक ववकास  

 
४५. गुणस्तरयम एवॊ प्रबावकायी स्वास््म सेवा उऩरब्ध गयाउनका रा ग दऺ जनशन्त्क्त 
उत्ऩादन तथा स्वास््म सॊस्थाहरुको गुणस्तय सुधायका कामणक्रभहरु सॊचारन गरयने छ । 

 

४६. ऩूणण खोऩ हदगोऩना तथा सुतनन्त्श्चतता अवस्थाराई कामभ याख्दै फारफालरका तथा 
ककशोयवस्थाभा हुने कुऩोषण न्मूतनकयणका रा ग आवश्मक ऩहर गरयने छ । 

 
४७. कोलबड १९ को सॊक्रभण योकथाभ तनमन्त्रण तथा उऩचाय व्मवस्थाऩनको कामण राई 
तनयन्तयता हददै कामणक्रभराई थऩ प्रबावकायी फनाउन अन्म स्थातनम तहहरु सॊग सभन्वम 
तथा सहकामणको नीतत लरइने छ । 

 
४८. उत्तय प्रसुती अवस्थाभा भात ृ तथा नव लशशू स्वास््मभा देखखने जहटरता योकथाभ 
तथा व्मवस्थाऩनका रा ग आवश्मक कामणक्रभ सञ्चारन गरयने छ । 

 



४९. आधायबुत स्वास््म केन्रहरुफाट सभेत सॊस्थागत सुत्केयी स्वा सॊचारन गनण ऩूवाणधाय 
तनभाणण तथा सञ्चारनभा यहेका Birthing center हरुको ऺभता र्वकास गरयनेछ । 

 
५०. आमुवेद  चककत्सा सेवा लाई गाउपँाललकामा थप लवस्तार गररनेछ । 

 
५१. यान्त्ष्ट्रम भहहरा स्वास््म स्वमॊ सेर्वका कामणक्रभ अन्तयगत  स्वमभसेर्वकाराई हदइदै 
आएको भालसक बत्ता रु.१०००।०० राई तनयन्तयता हदइनेछ । 

५२. आधायबुत स्वास््म सेवाराई थऩ प्रबावकायी एवॊ ऩहुच मोग्म फनाउन आवश्मकता 
अनुसाय साभुदातमक स्वास््म इकाइहरुको र्वस्ताय गरयने छ । 

५३. कयायभा यहेका स्वास््म कभॉहरुको सेवा सुर्वधाभा फदृ्वी गरयनेछ । 

 
५४. स्वच्छ, स्वस्थ एवॊ गुणस्तरयम न्त्जवनमाऩनभा भदत्त ऩुग्ने गरय खानेऩानी सुयऺा य 
सयसपाई कामणक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ । 

 
५५. फहुऺेबत्रम ऩोषण कामणक्रभराई थऩ प्रबावकायी फनाउन सफै वडाहरुभा स्वास््म सॊस्था 
भापण त हजाय हदने आभा य लशशुहरुको रा ग ऩोषण सम्फन्धी कामणक्रभ सञ्चारन गरयनेछ 
। 

 
५६. अऩाङ्गता बएका व्मन्त्क्तहरुको सऺभताका आधायभा स्वयोजगायभुरक कामणक्रभ 
सञ्चारन गरय ऺभता र्वकास गने कामणक्रभ सॊचारन गरयने छ। 

 
५७. अऩाङ्गता बएका व्मन्त्क्तहरुराई आधुतनक प्रर्व धभा ऩहुच ऩुमाणई प्रार्व धक लशऺा तपण  
आकर्षणत गदै र गनेछ । 

 
५८. र्वऩद् य जोखखभभा यहेका अऩाङ्गता बएका व्मन्त्क्तहरुका रा ग र्वशेष कामणक्रभ हरु 
सञ्चारन गरयने छ। 

 



५९. गाउॉ ऩालरका ऺेत्र लबत्र हुने फार र्ववाह न्मुतनकयण गनण ककशोयीसॊग उऩाध्मऺ कामणक्रभ 
राइ तनयन्तयता हदइनेछ साथै रै गक हहॊसाराइ तनरुत्साहहत गनण जनचेतनाभुरक 
कामणक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

 
६०. रक्षऺत वगणहरु जस्तै भहहरा, फारफालरका, दलरत, अऩाङ्गता बएका व्मक्तीहरु, 

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

६१. हाम्रो सभाजभा र्वद्दभान यहेका भहहरा हहसाॊ, छाउऩडी प्रथा य जाततम बेदबाव 
उन्भुरन गनण आवस्मक कामणक्रभ सहहत साभान्त्जक रुऩान्तयण अलबमान सॊचारन गरयनेछ 
। साथै एकर भहहराहरुको रागी आमभुरक य लसऩभुरक कामणक्रभहरुको व्मवस्था गने 
नीती ल्माईनेछ । 

 

६२. रेकभ गाउॉ ऩालरका अन्तगणतका ४ वटै स्वास््म सॊस्थाहरुभा भहहरा प्रजनन स्वास््म 
फाये जनचेतनाका साथै आङ खस्ने सभस्मा बएका भहहराहरुका रागी रयङ याख्न ेव्मवस्था 
गने नीतत लरइनेछ । 

 

६३.  १६ वषण भुतनका टुहुया फारफालरकाहरुराई हदइदै आएको तनवाणहभुखी बत्ता थऩ गयी 
आभा य फुफा दफुै नबएका टुहूया फारफालरहरुराई भालसक रु ७५० य आभा य फुफा भध्मे 
कुनै एक नबएका असहाम टुहूया फारफालरकाहरुराई भालसक रु ५०० ऩुमाणइनेछ । 

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

 
६५. साभान्त्जक सुयऺा तथा व्मन्त्क्तगत घटना दताण सम्फन्त्न्ध अलबभुखखकयण कामणक्रभ 
सञ्चारन गरयने छ। 

 
६६. प्रत्मेक स्थातनम ऩन्त्न्जका धकायीहरु राई साभान्त्जक सुयऺाMIS तालरभ सञ्चारन 
गरयने छ। 



 
६७. जनप्रतततन धहरुका रा ग साभान्त्जक सुयऺा य व्मन्त्क्तगत घटना दताण सम्फन्त्न्ध गोष्ट्ठी 
सॊचारन गरयने छ। 

 
६८. आधायबुत तहको लशऺाराइ गुणस्तरयम फनाउदै कऺा १२ सम्भको लशऺाभा सफै 
फारफालरकाहरुको तन:शुल्क ऩहुॉच हुनेछ । 

 
६९. रेकभ गाउॉ ऩालरकाका सफै वडाका साभुदातमक र्वद्मारमहरुभा EGRP कामणक्रभराई 
सञ्चारन गरयनेछ । 

 
७०. रेकभ गाउॉ ऩालरका वडा नम्फय २ य ४ को बफचभा यहेको कैनोडा य वडा न ६ 
उचाकोटभा तनभाणणको अन्त्न्तभ चयणभा यहेको टावयभा र्वद्धुतको ऩहुॉच ऩुगाएय नेऩार 
टेलरकभ सॊग आवश्मक ऩहर गरय रेकभ गाउॉ ऩालरका लबत्र 4G सेवा र्वस्ताय गनण 
आवश्मक ऩहर गरयनेछ । 

 
७१. कैनोडा य उचाकोट टावयफाट ईन्टयनेट सेवा र्वस्तायका रागी नेऩार टेलरकभ सॊग 
आवश्मक ऩहर  गरय Lease Line  ईन्टयनेट सेवा र्वस्ताय हुन वाॉकक यहेका वडा न १,२,५ 
य ६ भा  ईन्टयनेट सेवा र्वस्ताय गनण आवश्मक ऩहर गरयनेछ । 

 
७२. ऩायदलशणता य सुशासन कामभ गने भहत्वऩुणण शासन र्वद्धुततम शासन बएकोरे  
रेकभ गाउॉ ऩालरका लबत्रका सम्ऩुणण जनप्रतततन ध य कभणचायीहरुराई ICT तालरभराई 
तनयन्तयता हदईनेछ य मसका रागी आवश्मक फजेटको व्मवस्था गरयनेछ । 

 
७३. र्वद्मुततम तथा ICT को भाध्मभफाट गाउॉ ऩालरकाको सेवा प्रवाह गनण दताण चरानी 
व्मवस्थाऩन प्रणारी,मोजना व्मवस्थाऩन प्रणारी य याजस्व  व्मवस्थाऩन प्रणारी प्रमोगभा 
ल्माइनेछ । य मसका रागी आवश्मक फजेटको सभेत व्मवस्था गरयनेछ । 

 
७४.  व्मन्त्क्तगत सूचना प्रणारी (PIS) प्रमोगभा राई कभणचायी तथा जनप्रतततन धहको 
अलबरेख व्मवन्त्स्थत गरयनेछ । य मसका रागी आवश्मक फजेटको सभेत व्मवस्था 
गरयनेछ । व्मन्त्क्तगत घटना दताण तथा साभान्त्जक सुयऺा कामणक्रभराई थऩ प्रबावकायी, 



आधुतनक प्रर्व धभा आधारयत य जनताको ऩहुॉच तथा सहबा गताराई सुतनन्त्श्चत गनण 
प्रणारीगत सुधायका कामणक्रभहरु कामाणन्वमन गरयनेछ । 

 
७५. व्मन्त्क्तगत घटना दताण अलबमान सञ्चारन गयी व्मन्त्क्तगत घटना दताण तथा 
साभान्त्जक सुयऺा बत्ता र्वतयणा प्रणारीराई ऩायदशॉ फनाई राबग्राहीको ऩहुॉच र्वस्ताय 
गरयनेछ । 

 
७६. रेकभ गाउॉ ऩालरका अन्तयगत कामणयत एभ आइ एस अऩयेटय य कपल्ड सहामकको 
रागी एक चौभालसक फयाफयको ऩारयश्रलभकको रागी आवश्मक फजेट बफतनमोजन गरयनेछ 
। 

 
७७. आभ नागरयकको सुचनाको ऩहुचको रागी BulkSms(फल्क एसएभएस)  तथा Group 

SMS(गु्रऩ एसएभएस) सेवा र्वस्ताय गरयनेछ । य मसका रागी आवश्मक फजेटको सभेत 
व्मवस्था गरयनेछ । 

 
७८. कय फुझाउने प्रकृमाराई सहज सयर य कभ झन्झहटरो फनाई कय दाता भैत्री 
वातावयण तनभाणण गनण आवश्मक  ऩहर गरयनेछ । 

 
७९. गाउॉ ऩालरका ऺेत्र लबत्र हुने फार बफफाह तथा ककशोयाफस्थाको गबणधायण  तनरुत्साहहत 
गनण जनचेतना भुरक कामणक्रभ सॊचारन गरयने छ । 

 
 

८०. आधायबुत तह लशऺाको भुरआधाय बएकोरे सो तहको शैक्षऺक गुणस्तय एव ्र्वकासका 
रागी फारर्वकासका नानीहरुको शैक्षऺक र्वकासका रागी सो तहभा लशऺण लसकाई गने 
सहजकताणहरुराई सभम ऩरयवेश अनुसाय गा.ऩा.को फजेट राई नजय याखी नेऩार सयकायरे 
हदएको अनुदानभा केहह अनुदान हदने व्मवस्था लभराइनेछ । 

 
८१. आधायबुत तह कऺा १-३,१-५ य ६-८ भा लशऺण गने लशऺकहरुराई गत र्वगत 
फषणहरुभा हददै आएको ऩारयश्रलभकराई तनयन्तयता हदईनेछ । नेऩार सयकाय लशऺा तथा 



भानव स्रोत र्वकास केन्रको लशऺण लसकाई सहमोग अनुदान(अॊगे्रजी,गखणत य 
र्वऻान)र्वषमका रागी लशऺण व्मवस्थाऩन गरयनेछ । 

 
८२. भाध्मलभक तहका तनन्त्जरुऩभा सॊचालरत र्वद्मारमहरुभा नेऩार सयकारे हददै आएको 
लशऺण लसकाई सहमोग अनुदान राई तनयन्तयता हदइनेछ । फाॉकी तनजी स्रोतका 
भा.र्व.हरुराई गत र्वगत कै आधायभा त.ब.अनुदान तनकासा गरयनेछ । साथै 
भा.र्व./आ.र्व.का तनन्त्ज लशऺकहरुको वास्तर्वक त्माङॊकको आधायभा तरफ बत्ता अनुदान तनकासा 
गरयनेछ । 

 
८३. कोलबडका कायण र्वद्मारम लशऺाफाट फन्त्न्चत फारफालरकाहरुराई लसकाईको ऩहुॉच 
सम्भ ऩुमाणउन स्थातनम सयकाय ,प्रदेश सयकाय य सॊतघम सयकाय सॊग सभन्वम गयी 
लसकाई सहन्त्जकयण गरयइनेछ । तनन्त्ज स्रोतभा काभ गने लशऺकहरुको खाइऩाइ आएको 
ऩारयश्रलभक व्मन्त्क्तगत खाताभा यकभ तनकासा गरयनेछ । 

 
८४. रेकभ गाउॉ ऩालरकाको लशऺा ऐन २०७६ का आधायभा शै.स.२०७८ लबत्र रेकभको लशऺा 
तनमभावरी २०७८ तनभाणण गयी रागू गरयनेछ । 

 
८५. गाउॉ ऩालरकाको अनुदानफाट तरफ बत्ता खाइऩाई आएका तनजी लशऺकहरुको अनुदानभा 
फदृ्वी गरयनेछ । साथै कल्माणकायी कोष स्थाऩनाका रागी ऩहर गरयनेछ । 

 
८६. गाउॉऩालरकाको एक भात्र स्नातक क्माम्ऩस रारी राई गत र्वगत वषण झै अनुदान 
उऩरब्ध गयाइनेछ । 

 
८७. मस गाउॉ ऩालरकारे शैक्षऺक गुणस्तय सुधायका रागी आ.र्व. य भा.वर्व. तहका 
र्वषमगत लशऺकहरुको बेराका रागी कामणक्रभ रागू गरयनेछ । 

 
८८. आभ जनसभुदाम सम्भ स्वास््मका सन्देश तथा सुचनाहरु ऩुयमाई सकायात्भक 
व्मवहाय ऩरयवतणनका रागी कामणक्रभहरु उत्ऩादन तथा र्वद्धुततम सुचना प्रणारी भापण त 
प्रशासण गनण आवश्मक ऩहर गरयनेछ । 

 
८९. र्वद्मारमहरुराई फारभैत्री लसकाईको आधायभा लशऺण कामणराई अगाडी फढाईनेछ । 



 
९०. रेकभ गाउॉ ऩालरकाका सम्ऩुणण साभुदातमक र्वद्मारमहरुको आधायभा लशऺण लसकाई 
राई प्राथलभकता हदई असर लशऺण अभ्मासहरु राई प्रोत्साहहत गरयनेछ । 

 
९१. र्वद्मारमराई सभम सुहाउदो ICT मुक्त र्वद्मारम वातावयणको सजृना गरयनेछ । 

 
९२. लशऺा मुवा तथा खेरकुद शाखारे फार्षणक कामणक्रभ प्रस्तुत गरय शैक्षऺक क्मारेन्डय य 
फुरेहटन प्रकाशन गरयनेछ । 

 
९३. २१ औ शताब्दीका फारवालरकाहरुराई सभम सुहाउदो ऩरयवेश अनुसायको प्रततबा 
ऩहहचानका कामणक्रभहरु सॊचारन गरयनेछन। 

 
९४. तनन्त्ज लशऺक,र्वद्मारम कभणचायी ,फारर्वकास लशऺक य ऩरयचयहरुको ऩद अनुसाय 

सेवा सुर्वधा फदृ्वी गरयनेछ । 

 
९५. भाध्मलभक तहका फारफालरकाहरुको खेर प्रततको रु चराई भध्मनजय याख्दै स्थातनम 
स्तरयम याष्ट्रऩतत यतनङ लशल्ड छनौट प्रततमो गताका रुऩभा अध्मऺ कऩ राई तनयन्तयता 
हदईनेछ । 

 
९६. र्वदमारम अनुगभन य सुऩरयवेऺणभा जोड हदइनेछ । 

 
९७. गाउॉ ऩालरकाको सभदृवीका रागी लशऺा अलबमान अन्तगणत र्वर्वध कामणक्रभहरु सॊचारन 
गरयनेछन । 

 
९८. लशऺा मुवा तथा खेरकुद शाखाराई व्मवन्त्स्थत एवभ ्सुदृढ गरयनेछ । 

 
९९. स्थातनम तहरे र्वद्मारमराई केन्र बफन्द ुफनाएय लशऺकको तनयन्तय ऩेशागत बफकास 
कामणक्रभहरु कामणशारा भतनटरयङ,को चङ,लशऺक नेटवकण  जस्ता कामणक्रभहरु सॊचारन 
गरयनेछ । 

 



१००. रेकभ गाउॉ ऩालरकाभा CTEVT द्वाया सॊचालरत प्रार्व धक लशऺारमहरुको 
व्मवस्थाऩन तथा सुधाय गरयनेछ । 

 
१०१. रेकभ गाउॉ ऩालरकाको बौगोलरक बफकटताराई भध्मनजय ग साभान्त्जक तथा 
आ थणक रुऩभा ऩछाडड ऩयेका सभुदाम ,वैदेलशक योजगायी गुभाई पकेका व्मक्तीहरुराई 
स्थातनम स्तयभा उऩरब्ध स्रोत  साधन य लसऩभा आधारयत उद्मभ व्मवसामको 
भाध्मभफाट वेयोजगायी न्मूतनकयण गनण तथा योजगायी सजृना गनण 
कृर्ष,ऩशुऩार,वन,ऩमणटन जस्ता व्मवसामको र्वकास य प्रवद्णधन गरयने छ।  

 
१०२. फारफालरकाको कऺा १ ऩुवणको ECD अनुबवराई याष्ट्ररे नै आधायबुत ऩऺका 
रुऩभा अॊगारेको अवस्थाभा थऩ फारर्वकास केन्र स्थाऩना गरयनेछ । 

 
१०३. रेकभ गाउॉ ऩालरका छ वटै वडाहरुभा न्मातमक सलभतत अन्तयगत भेरलभराऩ 
केन्र स्थाऩनाका रागी आवश्मक फजेट बफतनमोजन गरयनेछ । 

 
ग) बौतिक ऩचवािधाय ववकास 

 
१०४. र्वगतका क्रभागत मोजनाहरु राई मसै वषण सम्ऩन्न गने गरय फजेट 
र्वतनमोजन गरयने छ । 

१०५. गाउॉ टोर हयाबया घयघयभा ऩानी धाया बन्ने  गत आ.व. को नायाराई मस वषण 
सभेत तनयन्तयता हदईएको छ। खानेऩानीको सहज ऩहुॉच नबएका  कुणी, कुश्कडा 
रगामतकोऺेत्रभा लरन्त्फ्टङ खानेऩानी सञ्चारनका रागी उऩबोक्ता सलभतत गठन य 
फोरऩत्र आह्वान सभेत बईसकेको छ। साथे उक्त मोजना सञ्चारनका रा ग मस आ.व. 
भा सभेत केन्र सयकायफाट रु ५ कयोड र्वतनमोजन गयेकोभा  उक्त मोजना सभमभै 
सम्ऩन्न गनण केन्र सयकाय सगॉ तनयन्तय सभन्वम य सहकामण जायी यहने छ। 

 
१०६. केन्र य प्रदेश सयकायफाट रेकभ गा. ऩा. लबत्र खानेऩानी मोजनाहरु 
सञ्चारनका रा ग फजेट र्वनीमोजन बएका रेकभ ५ य ६, जेवरऩते खा.ऩा. रगामतका 
मोजनाहरु सभमभै कामाणन्वमनभा ल्माउन आवस्मक ऩहर जायी यहने छ। साथै केन्र य 
प्रदेश सयकायरे सभेटन नसकेका खानेऩानी सभस्माग्रस्त ऺेत्रभा मस गा. ऩा. वाट फजेट 
र्वनीमोजन गरयने छ।  



 
१०७. बौततक सॊयचनाहरुको तनभाणणभा गुणस्तरयमता फदृ् ध गनण स्थानीम डकभॉहरुको 
दऺता अलबफदृ् ध सम्फन्धीतारीभ सञ्चारन गरयने छ । 

 
१०८. उज्मारो रेकभ सम्फदृ्ध रेकभ कामणक्रभ अन्तगणत  गत आ.व. भा  मस गा. 
ऩा. फाट र्वनीमोन्त्जत वजेट य केन्र सयकायफाट र्वनीमोन्त्जत वजेट कामाणन्वमनको चयणभा 
यहेको य सो वजेटरे सभेट्न नसकेको वन्त्स्तभा र्वधुततकयणका रा ग केन्र सयकाय सगॉ 
सभन्वम य सहकामण गदै आगालभ आ थणक वषण  लबत्र प्रत्मेक घय घयभा र्वधुत सेवा 
ऩुमाणईने छ। साथै मस मस गाउॉ ऩालरकाफाट सभेट फजेट बफतनमोजन गरयनेछ । 

 

१०९. हार गाउॉ ऩारीका अन्तगणत र्वस्ताय बईसकेका सडक सञ्जारहरुको स्तयोन्नती 
गरयने छ । सॊघीम सयकायरे देशबरयका सवै स्थानीम तहको केन्र जोडने सडक कारोऩत्रे 
गने यणनीततक कामणक्रभ अन्तयगत गोकुरे- रारी सडकको सम्झौता बई कामाणन्वमनको 
चयणभा गएकोभा सोको प्रबावकायी कामाणन्वमनका रा ग सॊघीम सयकाय सगॉ तनयन्तय 
सभन्वम य  सहकामण य गरयने छ । साथै गाउॉगाउॉ  फस्िी फस्िी भा सडकको 
अवधायणराई तनयन्तयता हदईने छ। 

 

११०.  मस वषण सञ्चारन गरयने मोजनाहरु ऩहहरो चौभालसक लबत्रै सम्झौता सम्ऩन्न 
गरय मोजना कामाणन्वमन राई प्रबावकारयताका साथ सञ्चारन गरयने छ । 

 
१११. गाउॉऩारीकाका र्वलबन्न ऺेत्र भा र्वस्ताय बईसकेको सडक सञ्जार भा सभम सभमभा 
हुने फाढी ऩहहयो रगामको अवयोधराई हटाउन य फाहै्र भहहना सडक तनयन्तय सॊचारनका 
रागी ब्माक न्त्ह्वरय खरयद गयी सॊचारन गनण आवश्मक फजेट बफतनमोजन गरयनेछ । 

 

 
११२. प्राकृततक स्रोत साधनको अनावश्म दोहनराई योकी स्रोत साधनको प्रमोगराई 
व्मवस्थीत फनाउन भहाकारी, चभेरीमा य अन्म नहद खोरा नारा रगामतका ऺेत्रहरुभा 
IEE/EIA गरयने छ । 

 
११३. सम्बाॊव्म लसचाई ऺेत्रभा लसचाई सुर्वधा र्वस्तायका रागी आवश्मक फजेट र्वतनमोजन 
गरयने छ । 



११४. खानेऩानी भुर दताण प्रकक्रमा अगाडी फढाउन गाउॉ ऩारीकाको जरस्रोत ऐन (कामणर्व ध) 
जारय गरयने छ । 

 
११५. साभुदातमक बवन तनभाणण हुन नसकेका गाउॉ ,टोरहरुभा साभुदामीक बवन तनभाणणका 
रागी अवश्मक फजेट र्वतनमोजन गरयने छ । 

 
११६. गाउॉऩारीका ऺेत्र लबत्रका सॊबाव्म प्रमणटककम स्थरहरुको ऩहहचान गदै आवश्मक 
ऩूवाणधायको तनभाणणराई प्राथलभकताका साथ सञ्चारन गरय आन्तरयक य फाह्म प्रमणटन 
प्रवद्र्धन गदै स्थानीम आम आजणन र्वस्ताय गरयने छ । 

 
११७. बौततक सॊयचना तनभाणण सम्फन्धी आचाय सॊहहता तनभाणण गरय गाउॉ ऩारीका लबत्र 
तनभाणण गरयने सॊयचनाहरु राई व्मवस्थीत गरयने छ । 

 
११८. प्रत्मेक वडाहरुभा वडा स्तरयम खेरकुद भैदान तनयन्तयता हदईएको छ  य रेकभ गा. 
ऩा ३ रारीभा यहेको खेरकुद भैदानराई स्टेडडमभको रुऩभा स्तयोन्नतत गनण य रेकभ ४ 
फगौयाभा हेलरतमाड सहहतको खेरकुद भैदान तनभाणण गनण सॊघीम सयकाय सगॉ आवस्मक 
ऩहर गरयने छ। 

 
११९. गाउॉऩालरका अन्तयगत यहेका र्वलबन्न भठ भन्दीय हरुको सयऺण, भभणत सॊबाय गदै 
धालभणक प्रमणटन राई प्रवणद्धन गरयने छ । 

 
१२०. खाद्मान्न रगामत कृर्ष उऩजको बण्डायण का रागी प्रत्मेक वडाहरुभा  लशत 
बण्डायको स्थाऩना गरयने छ । 

 
 

१२१. र्वश्वव्माऩी उष्ट्णता, जरवामु ऩरयवतणन फहढयहेको र्वद्मभान अवस्थाभा वृऺ ायोऩण 
कामणक्रभ अन्र्तगत एक रुख काट्दा दश रुख योऩौ अलबमान सचाॊरन गरय नेऩार सयकायरे 
अवरम्फन गयेको कावणन व्माऩायभा सभेत टेवा ऩुग्ने गरय वृऺ ायोऩण कामणक्रभ राई स्थानीम 
सभुदामफाटै कामाणन्वमन गरयने छ । 

 



१२२. खहये खोरा य ऩहहयो तनमन्त्रणको रागी वामो इन्जीतनमरयङ य हरयत सडक 
अलबमानराई उच्च ्प्राथलभकताका साथ अवरम्फन गरयने छ । 

 
१२३. बायत सगॉ लसभा जोडडएको वडा नॊ.३ को रारीभा बायत सगॉको सहकामणभा ऩन्त्क्क 
भोटयेवर ऩुरस्थाऩनागरय छोटी बन्साय कामाणरम वा बन्साय स्थाऩनाका रागीकेन्र सयकाय 
सग आवश्मक ऩहर गरयने छ । साथै चौरानी फैतडी दाचुणरा जोड्ने सेया ऩक्की ऩुर,फैतडी 
दाचुणरा जोड्ने चोचेफगय ऩक्की ऩुर स्थाऩना रागी य झोरुङ्गे ऩुरको आवश्मकता यहेको 
ठाउॉको ऩहहचान गरय फजेट बफतनमोजनका रागी केन्र वा प्रदेश सयकाय सॊग आवश्मक ऩहर 
गरयनेछ । 

 
१२४. गोकुरेश्वय रारी सडक खण्ड अन्तगणतको  रयठेगाडभा ऩक्की भोटयेवर ऩुर तनभाणणका 
रागी केन्र सयकायफाट वजेट र्वनीमोजन बएकोभा उक्त ऩुरको सभमभै तनभाणण कामण 
सम्ऩन्न गनण सॊघीम सयकाय सगॉ आवश्मक ऩहर गरयनेछ । 

 
१२५. गोकुरेश्वय फजाय  सॉग लसभाना जोडडएको वडा नॊ.६ य बायत सॉग लसभाना जोडडएको 
वडा नॊ.३ राई व्माऩारयक नाकाका रुऩभा सञ्चारन गनण आवश्मक ऩहर गरयनेछ । वडा 
नम्फय ५ को चौऩाताभा १० शैमाको सुर्वधा सम्ऩन्न अस्ऩत्तार तनभाणणका रागी फोरऩत्र 
आह्वान बई कामाणन्वम चयणभा यहेकोभा  उक्त सॊयचना सभमभै  तनभाणणका सम्ऩन्न गनण 
आवस्मक ऩहर गरयने छ। 

 
१२६. गाउॉ ऩालरका लबत्र उत्ऩादन हुने स्थातनम स्रोत साधन जस्तै  चउयीको साफुन,सारका 
ऩातको टऩरय,फाॉसका डोकाडारा रगामतका ऺेत्रभा रघु उद्मभ र्वकास एवभ र्वस्तायको 
रागी स्थातनम सभुदाम एवभ उद्ध्मभीहरु सॊग सभन्वम एवभ सहकामण गरयनेछ । 

 
१२७. आवास बफहहन फादी सभुदामहरुको आवास तनभाणणको रा ग गत आ.व. भा 
र्वनीमोन्त्जत वजेट कामाणन्वमन चयणभा यहेको । उक्त कामणक्रभराई आगालभ वषण ऩतन 
तनयन्तयता हदईने छ। 

 
१२८. फम्नेत देखख श्रीऩुय जाडाकोट लरफ्ट खा.ऩा.य सयेत चन्नोरा लरफ्ट खा.ऩा.का रागी 
सम्फन्त्न्धत तनकामराई ऩहर गने नीती लरएको छ । 

 



 

घ) वन, वािावयण य ववऩद व्मवस्थाऩन 

१२९. बुऺम य ऩहहयोको जोखखभ तनमन्त्रण तथा घयेरु ऩयम्ऩयागत उद्मोगको सॊचारनका 
रागी फाॉस तथा तनगारो योऩणभा र्वशेष प्राथलभकता हदईनेछ । 

 

१३०. बफश्वब्माऩी रुऩभा पैलरयहेको कोयोना बाईयस कोलबड १९ को फढ्दो सङ्क्रभणको 
जोखखभ न्मुतनकयण तथा तनमन्त्रणको रागीआवश्मक व्मवस्था गरयनेछ । 

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

 

ङ) सॊस्थागि ववकास, सेवा प्रवाह िथा सचशासन 

१३२. जनप्रतततन धहरु य कभणचायीहरुको ऺभता र्वकासका कक्रमाकराऩहरु सन्चारन गरयनेछ 
। 

१३३. र्वर्त्तम सुशासन कामभ याख्न तेश्रो ऩऺफाट सावणजतनक सुनुवाइराइ तनयन्तयता हदइनेछ 
। 

 

१३४. गाउॉ ऩालरकाफाट हदइने सेवा प्रवाहराइ चुस्त दरुुस्त फनाइनुका साथै  
भ्रष्ट्राचायसम्फन्धी शुन्म सहनलशरताको तनतत अफरम्फन गरयनेछ । 

 
१३५. मस गा. ऩा. भा कामणयत कभणचायीहरुको भनोवरराई उच्च याखख गाउॉ ऩालरकाको सेवा 
प्रवाहको उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व अलबवदृ् ध गनण सुदयुऩन्त्श्चभ प्रदेश सयकायरे प्रदेश सयकाय 
भातहतका याष्ट्रसेवक कभणचायी हरुराई प्रदान गने प्रोत्साहन बत्ता राई रेकभ 
गाउॉ ऩालरकारे ऩतन रागु गने छ। 

 
१३६. रेकभ गाउॉ ऩालरकाबरयका कयाय कभणचायीहरुराई ऩोषाक बत्ता प्रदान गरयनेछ  । 

 



१३७. रेकभ गाउॉ ऩालरका कामाणरम अन्तयगतका कयायभा कामणयत कामाणरम 
सहमोगीहरुको तरफ बत्ताभा एकरुऩता ल्माईनेछ ।  

 
१३८. प्रत्मेक वडाहरुभा यहेका साभान्त्जक ऩरयचारकहरु राई गत वषण झै तनयन्तयता 

हदइनेछ । 

 
१३९. गाउॉ ऩालरका लबत्र यहेका सुयऺा तनकामहरुको बौततक ऩुवाणधाय तनभाणण रगामत 

सॊस्थागत ऺभता अलबफदृ्वीका रागी आवश्मक फजेट बफतनमोजन गरयनेछ । 
१४०. आमोजनाको हदगोऩनाका रा ग गाउॉ ऩालरका य वडास्तरयम अनुगभन भुल्माॊकन 
सलभततराइ थऩ प्रबावकायी फनाइदै र गनेछ । 

 
१४१. सुचनाको हक प्रत्माबुतत हदन तथा सुचना सॊपे्रषण गनण सन्चाय भाध्मभहरुको ऩहुच 
अलबवदृी हुने कृमाकराऩहरु सन्चारनभा जोड हदइनेछ । 

१४२. आ थणक तनमन्त्रण प्रणालरराई चुस्त दरुुस्त एवभ ्प्रबावकायी फनाई चौभालसक रुऩभा 
आ.रे.ऩ.प्रततवेदन अतनवामण गरय रागु गरयनेछ । 

 
१४३. सेवा प्रवाह राई चुस्त दरुुस्त य ऩायदशॉ फनाउन रेकभ गाउॉ ऩालरका अन्तगणतका 
सम्ऩुणण कामाणरमहरुभा नागरयक फडाऩत्र अतनवामण रुऩभा याखखनेछ । 

 

 सम्ऩुणण गाउॉसबा सदस्म एवभ कभणचायी लभत्रहरु 

अफ भ मस सम्भातनत सबाभा आ.फ.२०७८।७९ को रा ग सॊतघम सयकाय य सुदयुऩन्त्श्चभ 
प्रदेश सयकायफाट प्रातत अनुदानको फायेभा जानकायी गयाउन चाहन्छु । 

सॊतघम सयकायफाट प्राप्ि अनचदान 

भुल्म अलबकृद्वी कय २,९५,४४,५००।००(दईु कयोड ऩन्चानब्फे राख चवालरस हजाय ऩाच 
सम ।) 
अन्तशुल्क २,९५,४४,५००।००(दईु कयोड ऩन्चानब्फे राख चवालरस हजाय ऩाच सम ।)  

र्वत्तीम सभातनकयण तपण  १०,८४,००,०००।००(दश कयोड चौयासी राख ।) 
सशतण अनुदान चारु तपण   १९,०४,००,०००।००(उनाइस कयोड चाय राख ।) 



सशतण अनुदान ऩुन्त्जगत तपण  १,७०,००,०००।००(एक कयोड सत्री राख ।)  

 

सचदचयऩजचचभ प्रदेश सयकायफाट प्राप्ि अनचदान 

र्वर्त्तम सभातनकयण तपण  ७८,५९,०००।००(अठहत्तय राख उन्साठी हजाय ।) 
सवायी साधन कय तपण  ७,७४,०००।००(सात राख चौहत्तय हजाय ।) 
प्रदेश र्वशषे अनुदान तपण  ५०,००,०००।००(ऩचास राख भात्र ।) 
 प्रदेश सभऩुयक अनुदान तपण  १५,६४,०००।००(ऩन्र राख चौसट्ठी हजाय भात्र ।) 

जम्भा यकभ रु.३९,००,८६,०००।०० (उन्चालरस कयोड  छमासी हजाय रुऩमैा ।) 

 

 

मोजनाहरु प्राथलभकककयण छनौटका आधाय िथा भाऩदण्डहरु िम गरयएको छ ।  

क) आ थणक र्वकास य गरयफी न्मतुनकयणभा प्रत्मऺ मोगदान ऩमुाणउने 

ख) उत्ऩादनभरुक य तछटो प्रततपर हदने 

ग) याजश्व ऩरयचारनभा मोगदान हदने 

घ) स्थातनम श्रोत साधनभा आधारयत बइ सहबा गता अलबवहृद गने 

ङ) रङै् गक सभानता साभान्त्जक सभावेलशकयणको अलबवदृी गने 

च) स्थातनम सॊस्कृती य ऩहहचान प्रवदणन गने 

छ) हदगो र्वकास वातावयण सॊयऺण य र्वऩद व्मवस्थाऩनभा मोगदान ऩमुाणउने 

ज) सेवा प्रवाह सॊस्थागत र्वकास य सशुासनभा मोगदान ऩमुाणउने 

 

अन््मभा, 

प्रस्तुत नीतत तथा कामणक्रभ तजुणभाभा भागणदशणन गनुणहुने रेकभ गाउॉ ऩालरकाका 
सम्ऩणुण ऩदा धकायीहरु, प्रभखु प्रशासकीम अ धकृत, भातहतका कभणचायीहरु, र्वलबन्न 
याजतनततक दरका ऩदा धकायीहरु, ऩत्रकाय लभत्रहरु, सयुऺा तनकामका कभणचायीहरु, 

सम्ऩणुण अग्रज व्मन्त्क्तत्त्व, 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 व्मक्त गदै फजेटको सपर 
कामाणन्वमनभा सफकैो खुरा सहमोगको अऩेऺा गयेको छु । 

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

धन्मफाद । 


