
 

 

 

आर्थिक वषि २०७७/०७८  को 

   र्नती तथा कामिक्रभ 
 

 

 

 

 

 

ऩटेवाि सगुौरी गाउॉऩार्रका ऩसाि 
र्भर्त २०७७ असाय १० गते 

 



आदयणणम  मस गरयभाभम ऩाचौं गाउॉसबाका अध्मऺता गरययहन ुबएका अध्मऺ ज्मु 

 प्रभखु प्रशासककम अर्धकृत ज्मु, वडा अध्मऺ एवभ ्गाउसबा सदस्म ज्महुरु  
 

 

सम्ऩूणि कवश्वनै कोर्बड –१९ (कोयोना बाईयस) भहाभायीको चऩेटाभा ऩरययहेको चनुौर्तऩूणि य 
असहज अवस्थाभा आज मस गाउॉ सबाको फैठकराई सम्फोधन गदैछु । नेऩारको सफिबौभसता , 

बगौरीक अखण्डता , याकिम कहत ,स्वार्बभान ,रोकतन्त्र य जनणजकवकाका रार्ग बएका कवर्बन्न 
आन्त्दोरनहरुभा आपनो अभूल्म णजवन उत्सगि गनुि हनुे सम्ऩूणि ऻात–अऻात सकहदहरु प्रर्त बावऩूणि 
श्रद्धाञ्जरी अऩिन गदिछु । हार कोर्बड –१९  (कोयोना बाईयस) भानव जार्तभा शताब्दीकै सफै 
बन्त्दा ठुरो सॊकट ऩैदा बएको छ । र्फश्वस्तयभै मस भहाभायी र्फरुद्ध रडन भौजदुा स्वास्थम सेवा 
य सरु्फधाहरु अऩमाित देणखएका छन ्। मस भहाभायीफाट राखौ भार्नसको ज्मान गई सके्कको छ , 

अरु राखौ सङ्क्क्रर्भत छन ्। मस भहाभायीफाट सङ्क्क्रर्भत बई नेऩार फाकहय णजवन गभुाउनहुनुे 
नेऩारी तथा अन्त्म र्भर यािका नागरयकहरुका शोकाकुर ऩरयवायजनप्रर्त गकहयो सभफेदना ब्मक्त 
गदिछु । उऩचाययत सम्भऩूणि दाजबुाई तथा दददीफकहनीहरुको शीघ्र स्वास््मराबको काभना गदिछु 
। 

        मस ऩाचौ गाउॉ सबाभा वजेट तथा कामिक्रभ तजुिभा सर्भर्तको सॊमोजकको हैर्समतरे 
अगाभी आर्थिक वषिआ.व.२०७७।०७८ कारार्ग अनभुार्नत नीर्त , कामिक्रभ तथा फजेट प्रस्ततु 
गनि ऩाउदा भ आपुराई गबािणन्त्वत भहससु गयेको छु । मोजना तजुिभा गदाि नेऩारको 
सॊण वधानरे र्नददिष्ट गयेका भौर्रक हक य याज्मका र्नदेशक र्सद्धान्त्त तथा नीर्तहरु फभोणजभ  
आर्थिक र्फकासभा मोगदान ऩु —माउन तथा सभाजका सफै वगि , ऺेर, सभदुाम, जातजाती, 
अल्ऩसॊख्मक, र्सभान्त्तकृत, अशक्त, भकहरा, अऩाङ्ग य असहामहरुको सशक्तीकयण गनि कवकासको 
भूरप्रवाहभा ल्माउनका साथै , याकिम रक्ष्महरु , ऺेरगत मोजनाहरुराई भखु्म आधाय फनाइएको छ 
। मसैगयी स्थानीम सयकय सॊचारन ऐन २०७४ तथा स्थानीम तहको मोजाना तथा फजेट तजुिभा 
ददग्दशिन २०७४राई आधाय भानी सो को ऩारना गरयएको छ । मोजना तजुिभा , कामािन्त्वमन य 
अनगुभन एवॊ सविसरुब ढॊगरे आभ ऩटेवाि सगुौरी गाउॉऩार्रका फासी सभऺ घयदैरोभै सेवा प्रवाह 
गने दाकमत्व र्रई जनताभखुी नीर्त , कामिक्रभ तथा फजेटराई सन्त्तरु्रत , जनभणुख , आर्थिक रुऩभा 
सम्ऩन्न साथै हयेक ऺेरभा दऺ जनशक्ती य अग्रगाभी फनाउन गाउऩार्रका हयसम्बव प्रमत्नशीर 
यहेको ब्महोया र्नवेदन गनि चाहन्त्छु । 

 

 

 

 

 

 



 

 

आदयणीम उऩणस्थत भहानबुावहुरु 

अगाभी आ.व.२०७७।०७८ को नीर्त, कामिक्रभ तथा फजेट प्रस्ततु गनुि अणघ भ ऩटेवा सगुौरीको 
सॊणऺप्त फस्त ुणस्थर्त प्रर्त ध्मानाकषिण गयाउन चाहन्त्छु । 

 

 

१.१ स्थानीम तहको सॊणऺप्त ऩरयचम 
नेऩार अर्धयाज्मको भध्मभाञ्चर कवकास ऺेर अन्त्तगित ऩने नायामणी अञ्चरको ऩाच णजल्राहरु 
भध्मेको एक ऩसाि णजल्राकोसदयभकुाभ फीयगञ्ज देणख २४ कक.भी. उतय ऩणिभभा साकवक चाय 
गाउॉ कवकास सर्भर्तहरु ऩटेवाि सगुौरी ,र्नचटुा,गादी य सोनफषाि सॊमोजन बई हार प्रदेश २ नॊ. 
अन्त्तगित ऩटेवाि सगुौरी गाउॉऩार्रका र्भर्त २०७३।११।२७ गतेगदठत स्थानीम तह हो । 
बौगोर्रक रुऩभा सगुभ यहेको ऩटेवाि सगुौरी गाउॉऩार्रकाको ऩमिटकीम ,कृकष व्मवसाकमक 
वातावयणणम रगामतका र्फर्बन्न फहमुार्भक ऩऺहरुफाट भहत्वऩणुि ऩकहचान यहेकोछ । णजल्राकै 
भहत्वऩूणि धार्भिक ऩमिटकीम स्थर दगु्द्धेश्वयनाथ भहादेव मस गाउॉऩार्रकाराई थऩ ऩकहचान 
ददएको छ । मसका साथै ऩटेवाि सगुौरी गाउॉऩार्रका अन्त्तगित यहेको सभतर बभुी , हरयमो फन 
काठ,दाउया,जडीफटुी सॊकरनफाट आम्दानी तथा ऩमिटकीम सम्बावना फोकेको ऺेर हो । 

१.१.१ ऩटेवाि सगुौरी गाउॉऩार्रकाको याजनैर्तक कवबाजन   

प्रदेश नॊ. २ 

णजल्रा् ऩसाि 
वडा सॊख्मा ५ 

१.१.२ बौगोर्रक अवस्था तथा र्सभाना 
ऺेरपर : .६४.२९ वगि कक.भी. 
जनसॊख्मा :२३९०१ 

ऩूवि : सखवुा प्रसौनी गाउॉऩार्रका 
ऩणिभ : णजयाबवानी  य जगयनाथऩयु गाउॉऩार्रका 
उतय : ऩसाि याकिम र्नकुन्त्ज 

दणऺण : जगयनाथऩयु गाउऩार्रका 
 

१.२ फाकषिक नीर्त फजेट तथा कामिक्रभ तजुिभा रार्ग अवरम्फन गरयएका ऩद्धर्त 
फाकषिक वजेट तथा कामिक्रभ तमाय गदाि सहबार्गताभरुक मोजना तजूिभा प्रकृमाको अवरम्फन 
गरयएको छ अथाित स्रोत अनभुान तथा फजेट र्सभा र्नधाियण सर्भर्तफाट प्राथर्भकककयण 
भाऩदण्डको आधायभा टोर फस्तीफाट भाग बैआएका मोजना य कामिक्रभहरुराई वडा सर्भर्तभा 



छरपर बै प्राथर्भक्ता तोकी र्फषमऺेर छुटमाई फजेट तथा कामिक्रभ तजुिभा सर्भर्तभाऩेश बई 
गाउॉऩार्रकाफाट सभेत र्सपारयस बएका मोजना कामिक्रभराई प्राथर्भक्ताभा याणखनेछ । मोजना 
तजुिभा गदाि नेऩारको सॊ ॊण वधानरे र्नददिष्ट गयेको उदेश्म , र्सद्वान्त्त तथा नीर्तहरु , याकिम रक्ष्महरु, 

ऺेरगत मोजनाहरुराई भखु्म आधाय फनाइएको छ । मसैगयी स्थानीम सयकय सॊचारन ऐन 
२०७४ तथा स्थानीम तहको मोजना तथाफजेट तजुिभा ददग्दशिन २०७४राई आधाय भानी सो को 
ऩारना गरयएको छ । मोजना तजुिभा , कामािन्त्वमन य अनगुभन एवॊ सविसरुब ढॊगरे आभ ऩटेवाि 
सगुौरी गाउऩार्रका फासी सभऺ घयदैरोभै सेवा प्रवाह गने दाकमत्व र्रईजनताभखुी नीर्त , 

कामिक्रभ तथा फजेटराई सन्त्तरु्रत, जनभणुख य अग्रगाभी फनाउन गाउॉऩार्रका हयसम्बव प्रमत्नशीर 
यहेको ब्महोया र्नवेदन गनि चाहन्त्छु । 

 

१.३  फजेट तजुिभाका सैद्धाणन्त्तक आधायहरु य मोजना प्राथर्भकककयणका आधायहरु प्रस्ततु गनि  
चाहन्त्छु । 

आ.व.२०७७।०७८ को फजेट तजुिभाका सैद्धाणन्त्तक आधायहरु् 
नेऩारको सॊकवधान, 

स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ 

स्थानीम तहको मोजना तथा फजेट तज ुृभा ददग्दशिन, २०७४, 

याजश्व ऩयाभशि सर्भर्तको प्रर्तवेदन 

स्रोत तथा फजेट सीभा र्नधाियण सर्भर्तको श्रोत य फजेट अनभुान 

फजेटको र्सद्धान्त्त, उदेश्म य प्राथर्भक्ता 
कवषमगत सर्भर्तहरुफाट प्राप्त सझुावहरु, 

मोजना प्राथर्भकककयणका आधायहरु 

 आर्थिक कवकास तथा गरयफी र्नवायण तपि  कृकष तथा ऩशऩुारनभा प्रत्मऺ मोगदान ऩगु्ने  

 र्नशलु्क आधायबतू तथा भाध्मर्भक णशऺाभा मोगदान ददन सककने   

 उत्ऩादन भरुक तथा र्छटो प्रर्तपर प्राप्त गनि सककने  

 जनताको जीवन स्तय, आम्दानी य योजगाय फकृद्ध गनि सककने  

 स्थानीम फार्सन्त्दाहरुको सहबार्गता जटुने , स्वमभ सेवा ऩरयचारन गनि सककने तथा रागत 
कभ राग्न े

 स्थानीम श्रोत साधन य शीऩको अर्धक्तभ प्रमोग हनुे 
 भकहरा, वारफार्रका,अऩाङ्ग तथा कऩर्छर्डएका वगि ऺेर य सभदुामराई प्रत्मऺ राब ऩगु्न े

 रैकङ्गक सभानता य साभाणजक सभावेशीकयण अर्बफकृद्ध गने  

 ददगो कवकास, वातावयणीम सॊयऺण तथा सम्फद्धन गनि सघाउ ऩमुािने । 



 बाकषक तथा साॊस्कृर्तक ऩऺको जगेनाि य साभाणजक सदबाव तथा एकता अर्बफकृद्धभा 
सघाउ ऩमुािउने ।  

 

 

 

चार ुआ.फ.०७७।०७८ को नीर्त फजेट तथा कामिक्रभ 
२.१ सोच 

भहाभायी योकथाभ र्नमन्त्रण य उऩचायको कामिराई प्रबावकायी रुऩभा सॊचारन गयी ऩटेवाि सगुौरी 
फासी आभ जनताराई सयुणऺत भहससु गयाउनकुा साथै े एक सभनु्त्त ,सभदृ्ध य उत्कृष्ट स्थानीम 
तहको रुऩभा नभनुा ऩटेवाि सगुौरी गाउॉऩार्रका स्थाकऩत गने द्धीघिकार्रन सोच यहेकोछ । 

२.२ रक्ष्म 

आ.फ.०७७।०७८ भा  ऩटेवाि सगुौरी फासी आभ जनताराई सयुणऺत भहससु गयाउनकुा साथै े 
आर्थिक ऺेरभा (कृकष तथा ऩश ुकवकास एवभ ्ब्मवसामभा कवकास का साथै आधायबतू णशऺा , 

स्वास््म,  योजगायी य साभाणजक सयुऺा तथा सॊयऺणका अवसय उऩरब्ध गयाई शान्त्ती सबु्मवस्था 
सकहतको न्त्मामऩूणि , सभनु्नत सभ्म य ससुॊस्कृत सभाज र्नभािण का साथै बौर्तक कवकासका 
प्रगर्तहरु आभ नागरयकहरुरे भहससु गनि सक्ने रक्ष्म र्रएको छ । 

२.३ उदेश्म 

ऩटेवाि सगुौरी गाउॉऩार्रका फासीरे सयुणऺत भहससु गयी आपनो णजवन स्तयभा ऩरयवतिन बई 
दैर्नक णजवन माऩनभा सहजता बएको भहस ुगनेछ य मस गाउॉऩार्रकाराई कोर्बड –१९ (कोयोना 
बाईयस) भकु्त गाउऩार्रका फनाउन गाउऩार्रकाको ऩकहरो प्राथणक्ता यहेको छ । गाउऩार्रकारे 
भाहाभायी योकथाभको रार्ग अऩनाउन ुऩने स्वास््म सजगताका ब्मवस्थाहरुको ऩारन गने गयाउने 
छ । 

२.४ अऩेणऺत उऩरणब्ध 
        आ.फ.२०७७।०७८ को अन्त्त सम्भ देहामका उऩरब्धीहरु हार्सर गनि अऩेऺा 
याणखएकोछ । 

।  हार र्फश्वभा पैर्रएको कोर्बड –१९ (कोयोना बाईयस) योकथाभ र्नमन्त्रण य उऩचायको 
कामिराई      प्रबावकायी रुऩभा सॊचारन गयाई कयोना भकु्त गाउऩार्रका फनाईनेछ । 

।णशऺा तपि  प्राथर्भक र्फधारमभा ददवा खाजा तथा छाऩाभम कोठाको ब्थवस्थाऩन गयी सम्र्ऩू ृण 
वारवार्रकाराई  र्फधारमभा बनाि गयाइ भाध्मर्भक णशऺा सम्भ र्न्शलु्क णशऺा प्रदान गरयने छ 
। 

।  सडक सॊजारको र्फस्ताय , स्तय उन्नर्त तथा सयुणऺत , गणुस्तरयम य बयऩयदो रुऩभा  मतामात 
सॊचारन ऩहचुभा फकृद्ध बएको हनुेछ । 



 ऩटेवाि सगुौरी गाउॉऩार्रकाको कामािरमको बौर्तक सॊयचना र्नभािणका रागी जग्गा प्रार्प्तको 
प्रकृमा अर्ग फढाईनेछ साथै ऩाचै वटा वडा कामािरमका बौर्तक सॊयचना राई भभित सॊबाय 
तथा र्नभािण कामि सरुु बई सेवा प्रवाहराई सयर,प्रबावकायी य जनभखुी बएको हनुेछ । 

 उज्मारो ऩटेवाि सगुौरी गाउॉऩार्रका अर्बमान सरुु बई गाउॉऩार्रकाका सफै वडा य 
टोरहरुभा र्फधतु सेवाको सरु्नणस्चतता प्रदान गयी फैकणल्ऩक उजाि प्रविद्धनभा जोड ददणइने 
छ । 

 ऩटेवाि सगुौरी गाउॉऩार्रकाको  ऩाॉचै वडाहरुभा स्वास््म सेवा तथा णशऺा ऺेरभा देणखएका 
कर्भ कभजोयीहरुराई र्नवायण गदै गणुस्तरयम स्वास््म सेवा तथा ,णशऺाको व्मवस्था 
उऩरब्ध हनुेछ । 

 ऩटेवाि सगुौरी गाउॉऩार्रकाभा गदै आएको ऩयम्ऩयागत कृकष प्रणारीभा सधुाय ल्माई कृकष 
र्फऻको याम भतुार्फक आधरु्नकीयणको सरुुवात हनुेछ  । जसफाट कृषक मवुा रणऺत 
फगि राबाणन्त्वत हनुेछ ।  

 र्फऩद व्मवस्थाऩन ऩवुि तमायी तथा प्रर्तकामिराई प्रबावकायी रुऩभा कामािन्त्वमन गरयएको 
हनुेछ । 

 साफिजर्नक प्रशासनराई चसु्त,दरुुस्त, ऩायदशॉ, जवाफदेही य भ्रष्टाचाय भकु्त फनाउन नागरयक 
वडाऩर गनुासो सनुवाइ तथा बए गयेका कामिहरुको सूचना प्रवाह समन्त्रराई प्रबावकायी 
फनाईनेछ । 

२.५ फाकषिक फजेट 
नीर्त, कामिक्रभ तथा फजेट तजुिभा गदाि अफरम्फन गरयएका प्रभखु नीर्त तथा अधायहरु 

२.५.१ सभग्र नीर्त तथा आधायहरु 
 मथाथिऩयक आवश्मकता य प्राथर्भकताभा आधारयत कवकास मोजनाभा रगानी गयी नर्तजाभखुी 

य उत्ऩादनभूरक ऺेरभा केणन्त्ित गने नीर्त र्रइएको छ । छरयएका टुके्र कवकासराई 
र्नरुत्साहन य फहृत ऺेर सभेट्ने सभग्र मोजनाराई प्रोत्साहन गरयनेछ । 

 गाउॉऩार्रकार्बर सञ्चारन हनुे सयकायी , गैयसयकायी सॊघ सॊस्थाका कामिक्रभराई एकद्वाय 
प्रणारीभा आवद्ध गयी कामिक्रभभा हनुे दोहोयोऩन हनुे ददइने छैन  । 

 साविजर्नक ऩयीऺण ,र्नभािण कामिको बौर्तक र्नयीऺण भापि त कवकास कामिराई ऩायदशॉ य 
उतयदामी फनाइनेछ । रणऺत वगिका कामिक्रभराई वास्तकवक रणऺत वगि प्रत्मऺ राबाणन्त्वत 
हनुे गयी उत्ऩादनभूरक फनाइनेछ । 

 गाउॉऩार्रकार्बरका ऩयम्ऩयागत स्थानीम उत्ऩादनराई आधरु्नकीकयण गदै सो को फजायीकयण  
गयी योजगायी सजृनाभापि त आम वकुद्ध गनि प्रोत्साहत गरयनेछ । 

 स्थानीम तहको सयकायरे कामिऩारकीम , व्मवस्थाऩकीम य न्त्माकमक सर्भर्तको रुऩभा 
न्त्मामऩारकीम अर्धकाय सभेत प्रमोग गने बएकारे नेऩारको सॊकवधानभा व्मवस्था बएका 



एकर अर्धकाय तथा साझा अर्धकाय सूचीर्बरका कवषम कामािन्त्वमनको ददशार्तय उन्त्भखु हुॉदै 
सभदृ्ध य सभनु्नत गाउॉऩार्रकाको र्नभािणको रार्ग मथाशीघ्र कवस्ततृ कामिमोजना फनाई 
कामािन्त्वमनभा ल्माईनेछ । दगु्द्धेश्वयनाथ भहादेवको भणन्त्दय , बभुयीभाई धार्भिक ऩमिटककम स्थर 
य ऩार्रका र्बरका अन्त्म सडक ऩरुको र्ड कऩ आय (DPR) तमाय गरयने छ  । 

 याजश्व य कय प्रशासन सम्फन्त्धी नीर्तको र्नभािण गयी याजश्व ऩयाभशि सर्भर्तफाट ऩकहचान 
बएका याजश्वका स्रोत , दामया य दय अनसुाय याजश्व प्राप्त गनि प्रबावकायी व्मवस्था गरयनेछ । 
हाभीरे र्तयेको कय हाम्र ैरार्ग बने्न नायाका साथ सफै ऩेशा व्मवसामराई कयको दामयाभा 
सभेकटने छ । याजश्व य कय प्रशासन सम्फन्त्धी नीर्तराई प्रबावकायी ढङ्गरे कामािन्त्वमन गयी 
रक्ष्म अनसुाय वा सोबन्त्दा फढी याजश्व सॊकरन गनि सपर वडाराई प्रोत्साहन स्वरुऩ 
ऩयुस्काय ददइनेछ । फजेट कवर्नमोजन गदाि वडागत आवश्मकता य प्राथर्भकताका साथै 
जनसॊख्मा, बगूोर, ऩूवािधाय रगामत वस्तगुत त्म य त्माङ्कका आधायभा सॊकवधानरे र्नददिष्ट 
गयेका रक्ष्म हार्सर गने गयी तम गरयनेछ ।  

 ददगो आर्थिक वकृद्ध हार्सर गयी आर्थिक कवकास य सभकृद्धको चाहनाराई साथिक तलु्माउन 
वडा, टोर य फस्ती स्तयफाट प्राथर्भकताका साथ छनौट बएका तथा गाउॉऩार्रकारे सभेत 
उच्च प्राथर्भकताका साथ कामािन्त्वमन गनि खोजेका खानेऩानी , कृकष, णशऺा, स्वास््म, ग्रार्भण 
सडक, ऊजाि, सूचना तथा सॊचाय प्रकवर्धसॉग सम्फणन्त्धत आमोजनाहरुको कामािन्त्वमन ऺभता 
फढाउनकुा साथै प्रबावकायी य जवापदेही अनगुभनको व्मवस्था गरयनेछ ।  

 गाउॉऩार्रकाको कवतीम व्मवस्थाऩन ऺभता य जवापदेकहता फढाइनेछ । जनप्रर्तर्नर्धहरु य 
कभिचायीको ऺभता अर्बवकृद्धका रार्ग आवश्मक व्मवस्था गरयनेछ । साविजर्नक सेवा 
प्रवाहराई चसु्त , दरुुस्त य प्रबावकायी फनाउन सॊगठन , जनप्रर्तर्नर्ध य कभिचायीको 
व्मवसाकमकताका रार्ग प्रोत्साहन , प्रवद्र्धन य ऩयुस्काय साथै तार्रभको व्मवस्था गरयनेछ । 
स्थानीम उऩबोक्तारे कवकासराई आत्भसाथ गने बावनाको कवकास गनिभा जोड ददइने छ । 

 ऩोषणराई फारफार्रका तथा भकहराहरुको ऩोषण णस्थतीभा सधुायराई  साभाणजक आर्थिक 
कवकासका रार्ग सफैबन्त्दा शणक्तशारी य कभ रागतको रुऩभा र्रईन्त्छ । ऩोषण ददगो 
कवकास रक्ष्मराई तीब्रताका साथ प्राप्तीका रार्ग भहत्वऩूणि छ । मसका प्रबावरे आर्थिक 
प्रगतीका साथै भानव ऩूॉजीको रुऩभा कवकास बएको भहशशु हनु्त्छ । तसथि फहुऺ ेरीथ ऩोषण 
मोजनाराई प्राथर्भकता साथ अगाडी फढाउने नीती र्रइएको छ । 

 साभाणजक ऩरयऺण , साविजर्नक सनुवुाई , साविजनर्नक ऩयीऺण , खचि साविजर्नकीकयण , रैंर्गक 
फजेट कवश्लषेण जस्ता कवर्धहरुको अवरम्वन गरय गाउॉऩार्रका सॊग सम्वणन्त्धत कृमाकराऩ 
ऩायदशॉ य जवापदेही फनाइने छ । 

 स्थानीम तहको आन्त्तरयक आम्दानीको ददगो स्रोतको ऩकहचान , व्मवस्थाऩन तथा ऩरयचारनका 
रार्ग तदनरुुऩका कृमाकराऩहरु सॊचारन गरयनेछ ।  



 साभाणजक कवकास अन्त्तगितका कामिक्रभहरु (णशऺा , स्वास््म य  साॊस्कृर्तक प्रवद्र्धन तथा 
रैकङ्गक साभानता तथा साभाणजक साभावेणशकयण  ) य आर्थिक कवकास अन्त्तगितका 
कामिक्रभहरु ( कृकष तथा ऩश ुकवकास ) गाउऩार्रका बरय एकरुऩता कामभ हनुे गयी 
गाउऩार्रका स्तयफाट सॊचारन गरयने छ ।  

 चार ुआ.व. २०७६।०७७ भा सॊचारन बै अधयुा यहेका मोजना य शरुु हनु नसकेका अर्त 
आवश्मक मोजनाहरुराई र्नयन्त्तयता ददइने छ। 

२.५.२    ऺेरगत नीर्त तथा आधायहरु  : 
 (क) आर्थिक ऺेर... 
१ याजस्व ऩरयचारन तथा स्रोत अर्बवकृद्ध य स्रोतहरुको ऩकहचान सम्फन्त्धी 

 गाउॉऩार्रका ऺेरभा कयको दामयाराई पयाककरो ऩानि आन्त्तरयक याजश्व ऩयाभशि सर्भर्तफाट 
स्वीकृत याजश्वको श्रोत दामया य दय सभेतराई आर्थिक ऐनभा उल्रेख बएका र्फषम 
फस्तरुाई प्रबावकायी रुऩभा राग ुगरयनेछ । 

 मस ऺेरभा ऩाईने वन ऩैदवाय , जर्डफटुी,ढुङगा,र्गटी,फारवुा य ऩोखयीको प्रमोगराई कयको 
दामयाभा ल्माईनेछ  ।  

 याजस्व सधुाय कामिमोजना तमाय गयी सोही अनसुाय राग ुगरयनेछ । 

 कय र्तयौं कतिव्म ऩारन गयौं तथा हाम्रो कय हाम्र ैरागी बने्न अनबुरु्त ददराई गाउॉऩार्रका 
तथा याजस्व ऩयाभशि सर्भर्तवाट तोककएका कयहरु सॊकरन गनि वडा सर्भर्त रगामत टोर 
टोरभा जनचेतना तथा अर्बभणुखकयण कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ ।  

  सभमभै कय र्तने तथा धेयै कय र्तने कयदाताराई प्रोत्साहनको कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ 
। 

२.कृकष तथा ऩश ुकवकास  
 कृकष उत्ऩादनभा कवकवर्धकयण य ब्मवसाकमकककयण जोड दददैं खाद्दान्न फारी , भौसभी तथा 

फेभौसभी तयकायीहरु,परपुर तथा नगदे फारीको खेती जस्ता आमभरुक खेती कामिक्रभराई 
प्रोत्साहन गने नीर्त  अवरम्फन गरयने छ । मसका रार्ग र्फऊ  भर तथा कृकष र्सचाई 
साभाग्री –( फोरयङ्ग, भोटय, स्प्र ेटॊकी ) सहरु्रमत दयभा उऩरब्ध गयाइृने छ । ऩार्रकारे धान 
य गहकुो खेती गयी ग्ररे्डङ्ग गयी उन्नत र्फउ उत्ऩादनभा जोड ददइने छ । 

  खाद्दान्न फारी अन्त्तगित धान तथा गहकुो उन्नत जातका र्फउ ५० प्रर्तशत अनदुानभा 
उऩरब्ध गयाउनका शाथै तयकायीको उन्नतजातको फीउ सभेत उऩरब्ध गयाईने छ  । साथै 
परपुरका र्फरुवा सहरु्रमत तथा र्नशलु्क रुऩभा उऩरब्ध गयाउन ब्मवस्था र्भराइने छ । 
उत्ऩाददत कृकष उऩजको सॊकरन गयी फजायीकयण गरयने छ । 

 दगु्धजन्त्म ब्मवसाम प्रविधन य प्रोत्साहनका रार्ग कृषकरे र्फक्री गने दधुभा प्रर्त र्रटय २ 
रुऩैमा प्रदान गने ब्मवस्था र्भराइने छ । 



 प्रत्मेक वडाभा कृकष तथा ऩश ुप्राकवर्धकको ब्मवस्था गरयने छ य ऩार्रका स्तयभा  उक्त 
णचककत्सक ब्मवस्था गरयने छ । 

 णशत बण्डाय सॊचारनका रार्ग सॊबाब्मता अध्ममन गरय सॊबव देणखएभा जग्गाको ब्मवस्था गयी 
सानो ऩार्रका स्तयको णशत बण्डाय मसै आ.व.भा स्थाऩना गरयने छ ।  

  कृकष उऩज फढाउन जथाबावी कवषादीको प्रमोगफाट भाटोको उत्ऩादकत्व ऺभताभा 
नकायात्भक प्रबाव ऩयरयहेको सन्त्दबिभा गाउऩार्रका सवै ऺेरभा भाटो ऩरयऺण , कवषादी 
र्नमन्त्रण य अगािर्नक गाउऩार्रका घोषणाको ददशा तपि  ठोस ऩहर कदर्भहरु चारीने छ ।  

 भाटोको उवियाशणक्त कामभ याख्न हरयमो भर , कम्ऩोष्ट भर , बकायो सधुाय तथा जैकवक भर 
प्रमोगभा जोड ददइनेछ । ग्राभीण ऺेरभा मवुा कृकष श्रर्भकहरुको कभीरे उत्ऩादनभा ऩनि 
गएको नकायात्भक प्रबावराई न्त्मूनीकयण गनि कृकष माणन्त्रकीकयण कामिक्रभराई 
प्राथर्भकताका साथ अगाडी फढाइने छ । उन्नत जातका ऩशऩुारन कवधी र्बराई दधु 
उत्ऩादनभा आत्भर्नबिय बई अन्त्म ठाउभा र्नमाित गनि सककने छ  । 

 गाउॉऩार्रका ऺेर र्बर यहेका अब्फर कृषकहरुराई प्रोत्साहनको व्मवस्था गरयनेछ  य सभम 
सभमभा कृकष उऩबोक्ता प्रदशिनी कामिक्रभ सभेत गरयने छ । 

 मस गाउॉऩा ार्रका ऺेरर्बरको कृकष मोग्म जर्भनको ऩकहचान गयी व्मवसाकमक खेतीको रुऩभा 
कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । मसका रागी कृकष कवशेषऻको सॊमोजकत्वभा सॊम्बाव्मता 
अध्ममन गनि य र्सपारयस गनि एक सर्भर्त फनाईने छ । मसयी सञ्चार्रत कामिक्रभभा 
गाउॉऩार्रकारे सक्दो रगानी गनेछ । 

 ऩश ुखोऩ कामिक्रभ , ऩश ुगोठ व्मवस्थाऩन , ऩश ुआहया जस्ता कामिक्रभ ऩशऩुॊऺी कवकास 
शाखाको सहकामिभा कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ ।  

 मस गाउॉऩार्रका ऺेर र्बर यहेका कृकष  फजायराई व्मवणस्थत गरयनेछ । 

 

३.उधोग , फाणणज्म तथा आर्थिक कवकास 
 स्थानीम णशऩ य श्रभभा आधारयत उधोगराई वातावयण  भैरी उधभको कवकास तपि  प्रोत्साहन 

गरयने छ ।  

 आम आजिन वकृद्धको रार्ग र्सऩ कवकास तारीभको अवसय जटुाई उद्दभशीरता कवकासभा जोड 
ददइनेछ ।  

 कोर्बड १९राई भध्मनजय गयी े थऩ यणनीर्त य कामिमोजना तमाय गयी ऺेरगत र्फषशे 
कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । भहाभायीका कायण योजगायी गभुाएका श्रर्भक ,साना ककशान , 

असहाम व्मणक्त गरयफ तथा कवऩन्न फगिका ऩरयवायराई रणऺत गयी स्वास््म ,णशऺा, णशऩ 
कवकास य योजगायी एवॊ आम आजिन सम्फणन्त्ध कवशेष कामिक्रभ सॊचारन गरयने छ । 



 गाउऩार्रका र्बर यहेका  थोक तथा खिुा ऩसरहरुभा फस्तकुो भलु्म सूची अर्नवामि रुऩभा 
याणखने ब्मवस्था र्भराउन ऩहर गरयने छ ।  

 साना तथा घयेर ुउधोगराई प्रोत्साहन गदै स्व योजगायको ब्मवस्था र्भराउन ऩहर गरयने छ  
। 

 योजगायीको रार्ग र्फदेश तथा बायतफाट कोर्बड —१९ का कायण हार गाउॉऩार्रका 
पककि एका मवुा —मवुतीहरुका रार्ग  स्व —योजगायीभा सभावेश हनु णशऩ कवकास कामिक्रभ 
सॊचारन गनिका शाथै अनदुान रगामतका र्फशेष प्माकेजको ब्मवस्था गयी योजगाय सजृना 
गरयने छ । 

४.ऩमिटन  
 मस गाउॉऩार्रका ऺेर र्बर  यहेका दगु्द्धेश्वयनाथ , भहादेव बाता , गादी भाई , बभुयीभाई 

फनसप्ती भाई रगामतका ऺेरराई धार्भिक ऩमिटककम ऺेरको रुऩ कवकास गयी ऩमिटकको 
आगवनभा वकृद्ध गरयनेछ  य सो स्थानभा आवश्मक बौर्तक ऩूवािधायका रार्ग फजेट 
कवर्नमोजन गरयने छ  । 

 मस गाउॉऩार्रका थारुफहलु्मता यहेकोरे थारु सॊग्राहारमको र्नभािणभा अग्रसयता देखाइने 
छ ।  

 

 

ख)  साभाणजक कवकास 
णशऺा तपि  

 कवधारम ल्माऔ ॊ य ऩढाईभा कटकाऔ ॊ  कामिक्रभराई थऩ प्रबावकायी फनाई सफै कवधाथॉरे 
कम्तीभा भाध्मर्भक तह ऩूया गने व्मवस्था र्भराईने छ । 

 मस गाउॉऩार्रका ऺेर र्बर यहेका साभदुाकमक कवधारमको बौर्तक ऩूवािधाय कवकासभा 
जोड ददइनेछ ऩठनऩाठनको वातावयणराई सहज फनाइनेछ । मसै शैणऺक सरभा 
दयफन्त्दी अनसुायको  णशऺक÷ णशणऺका  र्नमकु्तीका रार्ग र्सपारयस गरयने छ । 

 हार कोर्बड –१९ (कोयोना बाईयस) भहाभायीका कायण क्वायेन्त्टाइनको रुऩभा स्थाऩना 
बएका र्फधारम रगामत सम्ऩणुि र्फधारष्हरुराइ सेर्नटयाइज गयी कोयानाफाट फच्ने 
आवश्मक जनचेतना तथा कोयोनाफाट सयुणऺत  हनु आवश्मक ऩने साभाग्री उऩरब्ध 
गयाइने छ । 

 मस गाउॉऩार्रका ऺेर र्बर यहेका ने.या.भा.कव. र्नचटुा , ने.या.भा.कव. यॊगऩयु य न.ेया.भा.वी 
सगुौरी दा.ऩ ुराई उच्च भा.र्फ. (११य१२) सञ्चारनका रार्ग दददैं आएको अनदुानराई 
र्नयन्त्तयता ददइने छ । 



 साभदुाकमक कवधारमको ऩठन ऩाठनराई गणुस्तयीम फनाउन स्थानीम याजनैर्तक दर , 

र्फधारम ब्मवस्थाऩन सर्भर्त , णशऺक, अर्बबावक य र्फधाथॉ कवच छरपर य हाददिकताको 
वातावयण सजृना गनि अर्बप्ररेयत गरयने छ । 

 साथै प्रवेणशका ऩरयऺाभा उत्कृष्ट हनुे साभदुाकमक कवधारमका छार छाराराई ऩयुस्कृत 
गने नीर्त र्रइनेछ । 

 कवधारमभा ऩढ्ने छाराहरुराई सहज होस तथा बनाि सॊख्मा वकृद्धका रागी कवर्बन्न 
छारवणृत ददई प्रोत्साहन गरयनेछ । 

 मस ऺेर र्बर यहेका कवद्यारमहरुभा क्रभश कऺा १ देणख अॊग्रजेी भाध्मभद्धाया कऺा 
सॊचारन गनि प्रोत्साहन गरयनेछ ।  

 कवद्यारम उभेय सभूहभा यहेका कवद्याथॉहरुको ऩकहचान गरय कवद्यारम र्बत्र्माउन प्रोत्साहन 
कामिक्रभ तथा र्नजको ऩरयवायभा  आर्थिक उन्नर्तको रार्ग आवश्मक कामिक्रभ राग ु
गरयनेछ । 

 छाराहरुरे कवद्यारमभा ऩढ्ने वातावयण सजृना गनिका र्नर्भत सफै र्फधारमहरुभा 
आवश्मक्ता अनसुाय र्न्शलु्क स्मार्नट्री ऩैडको ब्मवस्थाका साथै कवशेष ककर्सभका 
जनचेतना कामिक्रभ तथा प्रमोग बएका स्मार्नट्री ऩैडको र्फसजिनको ब्मवस्था र्भराइने  छ  
।  

 फाकी यहेका कऺा १ ,२,३का कऺा कोठाराई फारभैर्र तथा छाऩाभम कऺा कोठाको 
ब्मवस्था गरयने छ । 

 सूचना प्रकवर्ध प्रमोगशारा स्थाऩना बएका भा.र्फ.भा प्राकवर्धक णशऺकको ब्मवस्था 
र्भराईने छ ।  

 प्रार्फर्धक  णशऺाको आवश्मक्ता भाथी ब्माऩक छरपर गयी स्बव देणखएभा मसै शैणऺक 
सरभा महाॉको रार्ग उणचत प्रकायको प्राकवर्धक णशऺाकणम्तभा एक भा.र्फ.भा सॊचारन 
गरयने छ   । 

 गणुस्तरयम णशऺाभा जोड ददन गाउॉऩार्रका स्रोतफाट र्फषमगत णशऺकको ब्मवस्थाऩन 
गरयने छ । 

 णशऺक णशणऺकाको ऺभता फकृिका रार्ग आवश्मक तार्रभको ब्मवस्था गरयने छ । 

 र्फधाथॉको कर्भ वा णशऺको गणुस्तयभा कर्भ आएभा णशऺक णशणऺका णजम्भेवाय यहने य 
गणुस्तरयम णशऺका रार्ग र्फधारमभा आचायसकहॊता तमाय गयी ऩूणि रुऩभा कामािन्त्मनभा 
ल्माइने छ । 

 याम्रो गने र्फधारम य णशणऺक ÷ णशणऺकाराई फाकषिक रुऩभा सम्भान गने ब्मवस्था 
र्भराइने छ । 



 सॊचार्रत ११ य १२ को रार्ग सम्फणन्त्धत र्नकामसॊग णशणऺक णशणऺका  अनदुान भाग 
गरयने  छ । 

 मस गाउॉऩार्रकाफाट र्नभािण शरुु बएका प्रस्ताकवत र्रऩार्रका करेज दतािका रार्ग 
सम्फणन्त्धत र्नकामभा ऩहर गरयनकुा साथै बौर्तक ऩूवािधाय र्नभािणभा जोड ददइने छ । 

 प्रस्ताकवत र्रऩार्रका फहभुखुी क्माम्ऩस दताि तथा बवन र्नभािणको रार्ग र्ड कऩ आय 
(DPR) त्माय गरयनेछ । 

२. स्वास््म तपि   

 हार र्फश्वभा भहाभायीको रुऩभा पैर्रएको कोर्बड १९ को योकथाभ र्नमन्त्रण य 
उऩचायको कामिराई प्रबावकायी रुऩभा सॊचारन गयी ऩटेवा सगुौरी फासी आभ जनताराई 
सयुणऺत भहससु गयाउन ककटफि यहने छ  । 

 मस गाउऩार्रका र्बर यहेका ददघि योगीहरुराई 
(क्मान्त्सय,भटुुयोग,बे्रनहेभयेज,ककडनीयोग,ऩायाराइर्सस, ऩायककसोर्नज्भ,अल्जाइभय ) नेऩार 
सयकायरे तोकेको औषर्ध प्रत्मेक स्वास््म चौकीभा  र्नशलु्क उऩरब्ध गयाउन ब्मवस्था 
र्भराउनका साथै औषर्ध उऩचायका रार्ग आर्थिक सहमोगराई र्नयन्त्तयता ददइने छ । 

 आभनागयीकराई मोगाभ्मास य शायीरयक ब्माभ सकहतको जीवन ऩद्धर्त अऩनाउन प्ररेयत 
गरयने छ । 

 प्राकृर्त भैरी स्वच्छ जीवन प्रणरी प्रवद्र्धन गयी नेऩारीको योग प्रर्तयोधी ऺम्ता फकृद्ध गने 
र्नयोधात्भक कामिक्रभ सॊचारन गरयने छ । स्वास््म सेवाभा प्रर्तयोधात्भक य 
उऩचायात्भक कवर्ध अफरम्फन गरयने छ । 

 भौर्रक हकको रुऩभा यहेको स्वास््म  सेवाराई जनताको घयदैरोभा सयर य सरुब 
रुऩभा ऩहचु ऩमुािउन आवश्मकता अनसुाय घमु्ती णक्रर्नक सॊचारन गरयनेछ । 

 स्वास््म चौकी , गाउघय णक्रर्नक खोऩ णक्रर्नकको स्तयउन्नर्त गदै सेवा प्रवाहराई चसु्त 
फनाइने छ ।  

 स्वास््म सॊस्थाहरुको बौर्तक ऩूवािधाय र्नभािणभा सधुाय गरयनेछ य वडा नॊ. ३ सोनवषािभा 
नमाॉ स्वास््म चौकी र्नभािणका आवश्मक ऩहर तथा फजेट कवर्नमोजन गरयनेछ । 
स्वास््म सेवाहरु सविसरुब एवभ प्रबावकायी रुऩभा सॊचारन गरयने छ साथैं गणुस्तयीम 
औषधी य स्वास््म साभाग्रीहरुको सहज तथा प्रबावकायी आऩूर्ति एवभ ्उऩमोगराई 
सरु्नणित  गरयनका साथै औषर्ध रगामतको रार्ग प्रत्मेक स्वास््म सॊस्थाभा सपटवेमय 
जडान गरयने छ ।   

  फहुऺ ेर्रम ऩोषण मोजना कामिक्रभ अनसुाय कुऩोषणराई न्त्मरु्नकयण गने तपि  आवश्मक 
ऩहर गरयनेछ ।  



 भात ृणशश ुस्वास््म य हेयचाहभा सॊरग्न स्वमभसेकवकाको उच्च भनोवर कामभ याख्न 
नेऩार सयकाय फाहेक ऩार्रकारे ऩर्न प्रर्त भकहना प्रोत्साहन बता उऩरब्ध गयाइनेछ । 

 गाउॉऩार्रका ऺेर र्बरका र्फयाभीराई सहज रुऩभा उऩचाय ऩाउन बने्न उदे्दश्मरे एम्फरेुन्त्स 
सेवा सॊचारन आवश्मक बएको हदुा एक एम्फरेुन्त्स मसै आ.व.भा खरयद गरयने छ  

 गाउॉऩार्रका र्बर यहेका सतु्केयी भकहराहरुराई थऩ ऩोषण बता उऩरब्ध गयाईनेछ । 

 भकहरा स्वास््म स्वमॊसेकवका सेवाराई थऩ प्रबावकायी वनाउन स्वमॊसेकवकाहरुको वतृी 
कवकासका रागी  प्रोत्साहन स्वरुऩ बता रगामत अन्त्म अत्मावश्मक साभाग्रीहरुको 
व्मवस्था गरयनेछ । 

 नवजात णशशु,वारवार्रका गबिवती तथा सतु्केयी भकहराको स्वास््म कहतका रार्ग ऩोषण 
सम्वन्त्धी कामिक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

 कोर्बड—१९ योकथाभ तथा र्नमन्त्रणका रार्ग अर्त आवश्मक स्वास््म सयुऺा साभाग्रीहरु 
हयेक स्वास्थ चौकीहरुभा ब्मवस्था र्भराइने  छ  । 

 सॊघ / प्रदेश तथा अन्त्म र्नकामफाट र्नभािण कामि शरुु बै अधयुो यहेका अस्ऩतार ÷ 

स्वास््म चौकीहरुको र्नभािण कामि सम्ऩन्न गनि आवश्मक ऩहर गरयने छ  । 

 सॊचार्रत फयर्थङ्ग सेन्त्टयको स्तयोन्नती गरयने छ । 

 सॊणघम सयकायको  र्नणिमानसुाय १५ सैमा अस्ऩतारको रार्ग आवश्मक जग्गा 
ब्मवस्थाऩन गयी मसै आ.व.भा र्नभािण कामिका रार्ग सम्फणन्त्धत र्नकामभा ऩहर गरयने छ 
। 

 स्वास््म कभॉहरुको ऺभता अर्बफकृद्धका रार्ग र्फर्बन्न तार्रभ गोकिभा सहबार्ग गयाइने छ 
। 

 सतु्केयी गयाउन जान प्रमोग गरयने एम्फरेुन्त्स सेवा र्नशलु्क गरयने छ । 

 गा.ऩा स्तयीम ऐम्फरेुन्त्स खरयद गरयनेछ । 

 

 

३. खानेऩानी तथा सयसपाई  
 ऩानी नै प्राणी जगतको जीवनको आधाय बएकोर ऩटेवा सगुौरी  गाउॉऩार्रकाका सफै 

वडाका जनताभा सहज कऩउने ऩानी ऩु ¥माउने नमाॉ खानेऩानी धाया जडान , ऩयुाना 
आमोजनाको भभित सॊबाय गयी र्नमर्भत गयाउनकुा साथै स्वच्छ कऩउने ऩानीका रार्ग 
आवश्मक जनचेतना अर्बवकृद्ध गनि कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ  य सभम सभमभा 
आसेर्नक रगामतको ऩरयऺण गरयने छ । 

 स्वच्छ खानेऩानीभा सफैको ऩहुॉच अर्बवकृद्ध गरयनकुा साथै सयसपाई य पोहयभैरा तथा 
ढर व्मवस्थाऩनभा कवशेष ध्मान ददईनेछ ।  



 सयसपाईको रार्ग भार्नसहरुको वानी व्महोयाभा आभूर ऩरयवतिन गनि मस गाउॉऩार्रका 
ऺेर बयी नै जनचेतना भूरक कामिक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ । 

 गाउॉऩार्रका ऺेर र्बरका भखु्म चोक फजाय तथा साविजर्नक स्थानहरुभा साविजर्नक 
शौचारम र्नभािण मसै आ.व.फाट शरुु गरयने छ । साथै शौचारम टॊकी सपा गने 
टमाक्टय सकहतको टॊकीको ब्मवस्था गरयने छ ।  

 साविजर्नक स्थरहरुभा पोहयजन्त्म वस्तहुरुको उणचत व्मवस्थाऩनको रागी आवश्मक 
व्मवस्था गरयनेछ । 

 गाउॉऩार्रका ऩूणि खलु्रा ददसाभकु्त ऺेर घोषण बैसकेको अवस्थाभा मसराई थऩ 
प्रबावकायी फनाउन गाउॉऩार्रका ऺेरर्बर ऩूणि सयसपाईको अर्बमान सञ्चारन गरयनेछ । 
मसका रार्ग गाउऩार्रका स्तरयम सयसपाई कामिक्रभ सॊचारन  तथा ऩूणि सयसपाई गरुु 
मोजना (WASH) वनाई कामािन्त्वमनभा ल्माईने छ । 

४. साॊस्कृर्तक प्रवद्र्धन तथा रैकङ्गक साभानता तथा साभाणजक साभावेणशकयण     
 सभाजका सफै वगि , ऺेर, सभदुाम, जातजार्त,अल्ऩसॊख्मक, र्सभान्त्तकृत, अशक्त य असहामहरुको 

सशक्तीकयण गयी कवकासको भूर प्रवाहभा ल्माउन ऩहर गरयने छ । 

 मस गाउऩार्रका र्बर भनाइने ऩविहरु जस्तै र्तज , दशैं, र्तहाय, छठ, भाघेसॊक्रान्त्ती (णखचडी) 
हारी, इद फकरयद , घाटो, ब्रहभ ऩजुा जस्ता फहसुॊस्कृर्त प्रवद्र्धन गरयनेछ य थारु फहरुता 
बएकोरे फहृत रुऩभा भनाइएको  भाघेसॊक्रान्त्ती (णखचडी) ऩवि य घाटोको रार्ग यकभ सभेत 
उऩरब्ध गयाइनेछ ।  

 भकहरा नेततृ्व कवकास य सशणक्तकयणका रार्ग ऺभता कवकास कामिक्रभ तथा आम 
आजिनका रार्ग सीऩ कवकास कामिक्रभहरु कामािन्त्वमन गरयनेछ । 

 एकर तथा दर्रत भकहराहरुको कहत प्रवद्र्धन गने , सीऩ कवकास य आम आजिन गने 
कामिक्रभ सॊचारन गनि प्राथर्भकता ददइनेछ ।भकहरा फारफार्रका तथा अन्त्म रणऺत वगिराई 
प्रत्मऺ पाइदा ऩगु्ने खारका आमोजनाहरुराई प्राथर्भकताभा याखी कामािन्त्वमन गरयनेछ 
।साभाणजक कुयीर्तको रुऩभा यहेको वारकववाह , वहकुववाह, रुढीवाद, अन्त्ध कवश्वास एवॊ भ्रभहरु 
ह्टाउन साभाणजक ऩरयचारन भापि त सचेतीकयण गरयनेछ । 

 ज्मेि नागरयकहरुको स्वास््म ऩयीऺण णशकवय य सहामता साभग्री कवतयण कामिक्रभहरु 
ऺेरगत रुऩभा सॊचारन गरयनेछ । 

 मस गाउॉऩार्रकाको सॊस्कृर्तक , साभाणजक सभावेणशकयण रगामत बएका कवकास र्नभािण य 
इर्तहास फोकेका धार्भिक अस्तर मस ऩार्रकाभा फसोफास गनिहरुको बाषा साॊस्कृर्तक 
सभेटेय एक उच्च स्तयको वतृ णचर र्नभािण गरयनेछ । 

 बाषा सॊस्कृत जगेयनाको रार्ग ऩार्रका र्बर एक साॊस्कृर्तक केन्त्ि स्थाऩना गरयनेछ । 



 गाउॉऩार्रका ऺेरर्बरका सवै कवद्यारमस्तयभा , सभदुामस्तयभा, वडास्तयभा य गाउॉऩार्रक 
स्तयभा वारक्रव य वारसॊजार गठन तथा ऩनुगिठन राई र्नमर्भत गयी फारफार्रकाहरुको 
नेततृ्व कवकास एॊव व्मवस्थाऩककम ऺभता अर्बफकृद्ध गयी सवािकङ्गण कवकासको नीर्त र्रइने छ  
य खेर साभाग्री सभेतको व्मवस्था गरयनेछ । 

 

 गाउॉऩार्रकाको ऩकहचान ददने , योजगायी य स्वयोजगारयता सजृना गने , स्थानीम श्रोत साधनको 
अर्तकतभ प्रमोग गने मोजना कामिक्रभराई प्राथर्भकता ददईनेछ । स्थानीम सहकायी तथा 
कृकष सहकायी सॊगको    सहकामिभा गरयफी न्त्मूनीकयण य सभावेशी कवकास गयी साभाणजक 
कवबेद कभ गदै रर्गनेछ । 

 

 छुवाछुतभकु्त सभाजको अवधायणाराई साथिक वनाउन सभदुाम तहसम्भ अन्र्तघरुन 
रगामतका कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । जातीम बेदबाव ,छुवाछुत साभाणजक अऩयाध 
बएकोरे दण्डनीम वनाइनेछ । 

 

 ऩयम्ऩयागत ऩेशा , सीऩ य प्रकवर्धभा आधारयत व्मवसामराई सभावेशीकयण य आधरु्नकीकयण 
गनि प्रोत्साहन गरयनेछ । मौर्नक रैर्गॊक अल्ऩसॊख्मकहरुको भूरप्रवाहीकयणका रार्ग ऺभता 
अर्बवकृद्ध य आम आजिनभा सहकामि गने कामिक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

 

 दवु्र्मसनभा पसेका मवुाहरुराई रणऺत गयी राग ुऩदाथि दवु्र्मसन , एच.आइ.र्ब.एड्स र्नमन्त्रण 
गनि सभदुाम तहभा सचेतीकयण कामिक्रभ सॊचारन गरयनेछ । दवु्र्मसनभकु्त सभाज र्नभािणका 
रार्ग सकायात्भक सोंच सम्वन्त्धी तार्रभवाट स्वयोजगाय य आत्भ र्नबियता तपि  अग्रसय 
गयाइनेछ । सभदुाम तहभा सॊचारन गरयने ऩनुस्थाऩना कामिक्रभभा सहकामि गरयनेछ । 

 आर्थिक सभाणजक रैकङ्गक अनकुुर शासन प्रणारी अवरम्फन गयी रैकङ्गक सभताभूरक तथा 
सभानताभा आधारयत मोजना तजुिभा , फजेट कवर्नमोजन ,कामािन्त्वमन य अनगुभन कामिराई 
प्रबावकायी फनाउॉदैरर्गनेछ ।   

 कहॊसा ऩीर्डत, एकर भकहरा, जोणखभभा ऩयेका, अऩाङ्ग फेसहाया भकहराहरुको अर्धकाय सॊयऺण , 

प्रवद्र्धन य साभाणजक सयुऺाराई र्नयन्त्तयता गरयनेछ ।  

 सभाजभा अग्रणी बरू्भका र्नवािह गदे आएका जेि नागरयकहरु सभाजका अग्रज य अभूल्म 
र्नर्धहरु बएकारे उनीहरुको फाॉकी जीवनमाऩनराई अझ फढी सहज य सम्भार्नत एवभ ्
भमािददत फनाउन आवश्मक ऩहर गरयनेछ । 

 आददवासी, जनजार्त य उऩेणऺत जार्तहरुको उत्थानको रार्ग उनीहरुको सवरीकयण गने य 
ऩयम्ऩयागत सीऩ, दऺता य कवशेषताभा आधारयत कामिक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 



 दर्रत फगिको सभग्र आर्थिक उन्नर्तका रार्ग ऩयम्ऩयागत णशऩराई आधरु्नकककयण गने 
कामिक्रभहरुभा जोड ददइनेछ । आमोजनाहरुभा राबाणन्त्वत हनुे दर्रत फगिको सहबार्गता 
सरु्नणित गरयनेछ । 

 गाउॉऩार्रका र्बरयहेका अर्त कवऩन्न ऩरयवायको रार्ग साभकुहक आवास बवन र्नभािणको 
थारर्न गरयने छ । 

 गाउॉऩार्रका र्बर गरयफी येखाभनुी यहेका गरयफको ऩकहचान गयी मसै वषि ऩरयचमऩर र्फतयण 
गरयनेछ ।  

 साभाणजक सयुऺा तथा  ब्मणक्तगत घटना दताि प्रणारी सदुृढीकयण अन्त्तगित ब्मणक्तगत घटना 
दतािराई र्डणजटाइजेशनका रार्ग आवश्मक ब्मवस्था र्भराईने छ य गाउॉऩार्रका प्रत्मेक 
वडाको टोर फस्तीभा घटना दताि तथा साभाणजक सयुऺा दताि णशकवय सॊचारन गरयने छ । 

 फेटी फचाउ फेटी ऩढाउ कामिक्रभराई र्नयन्त्रता ददईनेछ । 

 गाउॉऩार्रका स्तयीम ऩायस णचर र्नभािण गनि आवश्मक फजेट तथा जनसॊणक्त व्मवस्था 
गरयनेछ । 

 

ग) ऩूवािधाय कवकास 

१.  सडक, ऩरु 

 गउऩार्रका.स्तयका सडकहरु र्नभािण , सॊचारन य भभित सॊबाय गने कामिराई प्राथर्भक्ताभा 
याखी सॊचारन गरयनेछ ।  

 सडक तथा ऩरु र्नभािणराई ददगो य गणुस्तयीम रुऩभा र्नभािण गरयने नीर्त र्रइएकोछ । 
सडक र्नभािण कामि अन्त्तगित भाटो ऩनेु कामिराई र्नरुत्साकहत गदै ऩदक्क सडक र्नभािण 
गरयनेछ । 

 क्रभागत य अधयुो सडक मोजनाहरुराई प्राथर्भकता ददइने छ ।   

 गाउॉऩार्रका स्तयीम सडक ग्रबेर नारा तथा स(साना ऩूर , ऩरेुसा र्नभािण कामिराई 
दातसृॊस्थासॊग सभेत साझेदायी य सहकामिभा अगार्ड फढाइ फाहै्र भकहना सवायी साधन चल्न 
सक्ने फनाउन प्राथर्भताका साथ कामिक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

 झोरङु्गे ऩरु र्नभािण कामिराई प्राथर्भक्तभा याखी सभऩयुक कोषको ब्मवस्था गरयनेछ ।  

 मसै आ।व भा ऩार्रकाको भखु्म सडकभा दईु ककरोर्भटय कारो ऩरे गरयने छ । 

२. ग्राभीण कवद्यतुीकयण तथा उजाि कवकास 
 सहबार्गतात्भक मोजना तजुिभा प्रकृमाफाट भाग बै आएका कवद्यतु सेवा नऩगेुका वडाहरुभा 

कवद्यतु ऩु ग्माउन सा भदुाकमक कवद्यतुीकयणराई प्राथर्भकताभा याणख कामािन्त्वमन गदे 
रर्गनेछ । 



 सधुारयएको चलु्हो , र्नभािणभा जोड ददई घयर्बरको धवुा यकहत गाउऩार्रकाको घोषणा गयी 
ऩयम्ऩयागत उजाि भार्थको र्नबियताराई क्रभश् घटाउदै रर्गनेछ ।  

 गाउऩार्रका र्बर सोरय फती जडानराई प्राथर्भक्ता ददइनेछ य जडान बएको सोरय 
फर्तराई आवश्मक भभितको व्मवस्था गरयनेछ  ।  

३. र्सॊचाई 

 कृकष ऩकेट ऺेरहरुको ऩकहचान गयी साना – र्सॊचाई आमोजनाहरु सॊचारन गरयनेछ । . 
र्नभािणार्धन र्सॊचाई मोजनाहरुराई प्राथर्भकता ददइनकुो साथै ऩयुानो मोजनाहरुको भभित 
सम्बायभा सभेत जोड ददइनेछ ।  

 र्सॊचाई सकुवधा र्फस्तायको रार्ग स्थानीम सतह र्सचाई , र्डऩ फोरयङ्ग य स्मारो टमूफेर जडान 
कामिराई प्राथर्भक्ताभा याखी कामािन्त्वमनभा अगार्ड फढाइनेछ । र्सचाईका रार्ग फोरयङ्ग तथा 
भोटय सहरु्रमत दयभा उऩरब्ध गयाईने छ । 

 सम्ऩूणि खेती मोग्म जर्भनभाहरुभा र्सॊचाईको प्रफन्त्ध र्भराउन कोणशस गरयनेछ । 

 सोरय र्सचाईको रार्ग आवश्मक ऩहर गरयनेछ । 

 

४. सचुना तथा सञ्चाय 
 गाउॉऩार्रका ऺेरर्बर सफैरे सूचना तथा सॊचायको सहज ऩहुॉच स्थाऩना गनि साविजर्नक 

सॊस्थान तथा र्नजी ऺेरको आगभनराई प्रवद्र्धन गरयनेछ । 

 सविसरुब रुऩभा पोन तथा इन्त्टयनेटको कवस्ताय य कवतयणराई व्मवणस्थत गने नीर्त 
र्रइनेछ । स्थानीमस्तयभा स्वच्छ ऩरकारयता य ऩरकारयताको सॊस्थागत कवकासको 
सहमोगी बरू्भकाभा याणखनेछ ।  

 भाध्मर्भक तहका र्फधारमहरुभा इन्त्टयनेटको ब्मवस्थाराई र्नयन्त्तयता ददइने छ । 

घ) वातावयण तथा कवऩद ब्मवस्थाऩन 
 

 मस ऩटेवाि सगुौरी गाउऩार्रकाभा आउन सक्ने प्राकृर्तक तथा अप्राकृर्तक कवऩद वाट 
सविसाधायणको जीउ ज्मान य साविजर्नक र्नजी तथा व्मणक्तगत सम्ऩणत , प्राकृर्तक एवभ 
साॉस्कृर्तक सम्ऩदा य बौर्तक सॊयचनाको सॊयऺण गनि तथा याहत कवतयण गनि कवऩद 
व्मवस्थाऩन कोषको स्थाऩना गयी आवश्मक यकभ कवर्नमोजन गरयनेछ । 

 

 स्थानीम कवऩद् व्मवस्थाऩन सर्भर्त भापि त  कवऩद् ऩूवि तमायी तथा प्रर्तकामि मोजना य 
जोणखभ न्त्मूर्नकयण तमायीको कामि गरयनेछ । कवऩद् न्त्मूर्नकयणका रार्ग ऩूवि सूचना 
प्रणारी सम्वन्त्धी कामिक्रभ तजुिभा य कामािन्त्वमन गरयनेछ ।  

 



  मस गाउॉऩार्रका र्बर यहेको बरवुाही खोरा नदी र्नमन्त्रणका रागी रु ४० ,००००। 
–अकु्ष्रऩी रु चारीस राख फजेट र्नर्नमोजन गरयनेछ साथै थऩ यकभ भागको रागी केन्त्द « 

सयकाय तथा प्रदेश सयकाय सॉग भाग गरयनेछ । 

  ठूरा आमोजनाहरु सॊचारन गदाि अर्नवामि वातावयणीम प्रबाव भूल्माॊकन (IEE, EIA) 

गरयनेछ । 

  मस गाउऩार्रका अन्र्तगत हयेक वडा तहभा एक हरयत फार उद्यान ऩाकि  र्नभाण गयी 
सञ्चारनभा ल्माईने छ । जरवाम ुअनकुुरन सम्वणन्त्ध कामिक्रभहरु कामािन्त्वमन गरयने छ 
। 

 साविजर्नक जग्गाको सयॊऺण वडा सर्भर्त य सभदुामको सहबार्गताभा गरयनेछ । 

 मस गाउॉऩार्रकाराई हयाबया फनाउन तथा जरवाम ुऩरयवतिन अनकुुरनभा सहमोग 
ऩमुािउन हरयमो गाउॉ Green Village को अवधायणा अवरम्फन गरयनेछ । उक्त नीर्त 
अुरुऩ फाझो ऩतॉ , सडकको दवैु तपि , खेर्तफायीभा फृऺ ायोऩण गनि  (Agro forestry)   
प्रवद्र्धन गनि र्नशलु्क र्फरुवा उऩरब्ध गयाइने तथा प्रोत्साहन सभेत गरयनेछ ।  

 जर उत्ऩन्न प्रकोऩ र्नमन्त्रणका रार्ग आवश्मक मोजना सॊचारन गरयनेछ ।   

 

 

 

 

 

 

 

ङ) सॊस्थागत कवकास तथा सेवा प्रवाह 
 ऩटेवाि सगुौरी गाउॉऩार्रकाराई प्रकवधी भैरी गाउॉऩार्रकाको रुऩभा ऩकहचान गयाउन IT 

Friendly वातावयण को सजृना गरयनेछ। 

 

 ऩटेवाि सगुौरी गाउऩार्रकाभा कामियत स्थानीम तहका कभिचायीहरुका रागी  कभिचायी 
कल्माण कोष खडा गयी थऩ व्मवणस्थत य प्रबावकायीता ल्माउने र्नर्त र्रइने छ । 

  ऩटेवाि सगुौरी  गाउॉऩार्रकाको कवणतम कायोवायराई कम्प्मयुीकृत गयी थऩ व्मवणस्थत 
गरयनेछ । वडास्तयवाट सॊकरन हनुे याजश्वराई Internet/Intranet Computer Network 

System वाट गाउॉऩार्रकाको केणन्त्िकृत प्रणारीभा आवद्ध गयी थऩ व्मवणस्थत वनाइनेछ । 

 

  व्मणक्तगत घटना दताि तथा साभाणजक सयुऺा व्मवस्थाऩनराई थऩ प्रबावकायी फनाउन 
कभिचायीराई कवर्बन्न ककर्सभको तार्रभहरु को सॊचारन गरय उच्च कोटीको प्रकवधी 
अवरम्फन गने र्नर्त र्रईनेछ । 



 

 व्मणक्तगत घटना दताि तथा साभाणजक सयुऺाको प्रबावकारयता कामभ गनि कवर्बन्न 
ककर्सभका जनचेतना भरुक कामिक्रभहरु गरयने र्नर्त ल्माईने छ।  

 

  सशुासन ऩायदणशिता य जवापदेकहताभा अर्बवकृद्ध गयाउन गाउॉऩार्रकारे र्रएको सभग्र 
नीर्त य सॊचार्रत कामिक्रभ आमोजनारे ऩायेको साभाणजक प्रबावको रेखाजोखा गने गयी 
साभाणजक ऩयीऺण य सवै आमोजना कामिक्रभहरुभा साविजर्नक ऩयीऺण य वडाऺेरगत 
रुऩभा साविजर्नक सनुवुाई कामिक्रभ सञ्चारन तथा सम्ऩन्न गरयनेछ। 

 

 वेरुजू हनु नददने य पछ्र्मौटराई व्मवणस्थत गरयनेछ । सवायी साधन नेऩार सयकायको 
आचायसकहता फभोणजभ सॊचारन गरयनेछ  य अकपस उऩकयणको र्भतव्ममी ढॊगवाट 
ऩरयचारन गरयनेछ । 

 

 ऩटेवाि सगुौरी  गाउॉऩार्रकाको सेवा प्रवाह , जानकायी, सन्त्देश य अनयुोध गाउॉवासीहरुराई 
भोवाइर एप्स भापि त ्हात हातभा उऩरव्ध गयाउने य गाउॉवासीहरुको सझुाव सल्राह 
ग्रहण गयी नागरयकको अर्बभतराई सम्भान गनि शरुुवात गरयएको भोवाइर एप्सको 
प्रबावकायी कामािन्त्वमनभा जोड ददइनेछ । भोवाइर एप्स प्रमोग सॊवणन्त्ध जानकायीका 
रार्ग सवै वडा कामािरमहरुभा र्डणजटर जानकायी वोडि याख्न ेव्मवस्था र्भराइनेछ।  

 ऩटेवाि सगुौरी गाउॉऩार्रकाको आर्धकारयक वेबसाइटको र्नमर्भत अऩडेट गयी 
नागरयकराई प्रवाह गने सेवाराई सूचना प्रकवर्धभा आधारयत वनाउन अर्बप्ररेयत गरयनेछ । 

 

 सूचनाभा ऩहुॊच वकृद्ध गनि गाउॉऩार्रकाभा जनप्रर्तर्नर्धहरु य कभिचायीहरुराई सूचना 
प्रकवर्धसॊग सॊवणन्त्धत तार्रभ अर्बभखुीकयण सॊचारन गरयनेछ । गाउॉऩार्रकाभा  सूचना 
केन्त्ि स्थाऩना गयी  थऩ व्मवणस्थत य सदुृढ फनाइने छ । 

 गाउॉऩार्रकाको बौगोर्रक सूचना प्रणारी न्त्क्ष्क्राई अद्यावर्धक गदै मोजना तजुिभा याजश्व 
ऩरयचारन य मोजनाकामािन्त्वमनभा ल्माईनेछ । 

 मस गाउॉऩार्रकाभा यहेका गै।स।स , सहकायी सॊस्था , धार्भिक सॊस्था रगामत सभऩूणि 
सॊस्थाहरुराई ऩार्रकाभा दताि गरय कवधान फभोणजभका कामिहरु गनिका रार्ग सहमोग 
गरयनेछ । 

 

 गाउॉऩार्रका अन्र्तगतका भा.र्फ.स्तयका कवद्यारमहरुभा  कवद्यतुीम हाणजयी जडान गयी णशऺा 
प्रर्त जवापदेकहता प्रवद्र्धनभा थऩ प्रबावकारयता ल्माइनेछ । 

 



  गाउॉऩार्रकाको सॊस्थागत कवकास, तथा सशुासन, जवापदेकहता तथा ऩायदणशिता कामभ गनि 
आवश्मकतानसुाय गाउॉऩार्रकाको  ऐन , र्नमभहरु, कामिकवधीहरु, र्नदेणशकाशरु तजुिभा तथा 
सॊसोधन गयी कामािन्त्वमनभा ल्माइनेछ । 

 सेवा प्रवाहभा सूचना प्रकवर्धको प्रमोग वढाउदैं Paperless को रुऩभा कवकास गदै रर्गनेछ 
। गाउॉऩार्रकावाट जनप्रर्तर्नर्ध य कभिचायीराई गरयने ऩराचायराई र्नरुत्साकहत गयी 
SMS प्रणारीराई प्रबावकायी फनाईनेछ । 

 

 सेवाग्राही नागरयकहरुको गनुासो व्मवस्थाऩन गनि  गाउॉ कामिऩार्रकाभा गनुासो 
व्मवस्थाऩनराई थऩ व्मवणस्थत वनाइनेछ। 

 

  ऩटेवाि सगुौरी गाउॉऩार्रकाको सेवा प्रवाहराई चसु्त य दरुुस्त स्ऩभा सेवा प्रवाह गयी 
गयाई  सहमोग ऩमुािउने यास्ट्रसेवक कभिचायीहरुराई कवर्बन्न प्रोत्साहनका कामिक्रभ तथा  
उत्कृष्ट कामि सम्ऩादन गने कभिचायीराई ऩयुणस्कृत गरयनेछ । 

 

 गाउॉऩार्रका ऺेर र्बर शाणन्त्त स ुव्मवस्था कामभ गनि , साविजर्नक सम्ऩतीको सॊयऺण तथा 
येखदेख गनि , कुनै ऩर्न ककर्सभका सम्प्रदाकमक घटनाराई र्नरुत्साकहत गनि , चोयी र्नकासी 
तथा अवैध कारो फजायी र्नमन्त्रण गनि य आभ गाउॉवासीहरुको स्वतन्त्रताको हकको 
सरु्नणस्चत गनि नगय प्रहयीको व्मवस्था गनि आवश्मक प्रकक्रमा अणघ फढाईनेछ । 

 

 नागरयक वडाऩरको प्रबावकारयता वकृद्ध गनि श्रव्म दृश्म (Audio Visual Citizen 

Charter) प्रकवर्धभा आधारयत नागरयक वडाऩर तमाय गरयनेछ । नागरयक वडाऩरराई 
सफै तह , तप्का तथा वगिको ऩहचुभा ऩु ¥माउने तपि  आवश्मक कामि गरयनेछ । 
सेवाग्राहीको सहमोग य कामािरमवाट प्रवाह गरयने सेवाराई व्मवणस्थत वनाउन सहामता 
कऺ (Help Desk) को स्थाऩना गरयनेछ । 

 

 जनप्रर्तर्नर्ध तथा कभिचायीहरुको आचाय सॊकहतको कामािन्त्वमनराई प्रबावकायी फनाइनेछ 
। स्थानीम तहफाट प्रदान गरयने सेवाको गणुस्तयभा सधुाय गदै प्रकक्रमा सयरीकृत गने य 
सेवाभा सविसाधायण जनताको ऩहुॉच अर्बवकृद्ध गने नीर्त र्रइनेछ । 

 

 मस गाउऩार्रकाको कामािरम तथा वडा कामािरमहरुराई बौर्तक ऩूवािधायभा जोड ददई 
कामिरम ब्मवणस्थत वनाई कभिचायीहरुको ऺभता अर्बफकृद्ध कामिक्रभ सॊचारन गरयनेछ ।  

 

 साविजर्नक प्रशासनराई स्वच्छ , सऺभ, र्नष्ऩऺ, ऩेशागत अनशुासनप्रर्त प्रर्तवद्ध , ऩायदशॉ, 
भ्रष्टचायभकु्त, प्रकवर्धमकु्त, जनउतयदामी य सहबार्गताभूरक फनाउॉदै रर्गनेछ ।  



 

 जनताको नणजकभा सयकायको अनबुरू्त ददराउन वडा कामािरमफाट प्रवाह हनुे सेवा 
प्रवाहराई चसु्त दरुुस्त य प्रबावकायी फनाई भ्रष्टचायभकु्त य सशुासनमकु्त फनाइनेछ । 

 

 वडा कामािरमफाट गयेका साविजर्नक सेवाप्रवाह तथा कवकास र्नभािण सम्फणन्त्ध कामिको 
भार्सक रुऩभा प्रगर्त प्रर्तवेदन ऩेश गने व्मवस्थाराई कडाईका साथ कामािन्त्वमनभा 
ल्माईनेछ । गाउॉऩार्रकाको साभाणजक तथा आर्थिक त्माॊकहरु सॊकरन य अद्यावर्धक 
गनि तथा सूचना सॊजार स्थाऩना गयी गाउॉऩार्रका सूचना तथा अर्बरेख केन्त्िराई 
ब्मवणस्थत गने कामिराई र्नयन्त्तयता ददइनेछ ।   

 

च) कवणतम ब्मवस्थाऩन  य सशुासन 
 गाउऩार्रकाको कक्रमाकराऩराई ऩायदशॉ , जवापदेही, र्नमर्भत र्भतब्ममी फनाइनेछ । 

मसका रार्ग साभाणजक ऩरयऺण साविजर्नक सनुवुाई , खचि साविजर्नकीकयण कवर्धहरुको 
आवरम्फन गरयनेछ ।  

 सेवाग्राहीराई सशुासनको प्रत्माबरु्त ददराउन  कामािरमहरुभा वडा नागरयकऩरभा 
उल्रेणखत सभमको आधायभा सेवा प्रवाह गरयनेछ ।   

 फजेट कवर्नमोजनको दऺता य खचि गने ऺभता अर्बवकृद्ध गरयनेछ । साविजर्नक खरयद 
प्रणारीराई प्रर्तस्ऩधॉ, ऩायदशॉ य गणुस्तरयम फनाउॉदै रर्गनेछ । 

 साविजर्नक प्रशासनराई स्वचछ ,सऺभ, र्नष्ऩऺ, ऩेशागत अनशुासनप्रर्त प्रर्तवद्ध , ऩायदशॉ , 

बिाचाय भकु्त, जनउतयदाकम य सहबार्गताभरुक फनाउॉदै रर्गनेछ ।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



आदयणीम उऩणस्थत भहानबुावहरु  
उल्रेणखत फजेट तजुिभाका आधायभा अगाभी आ.व. २०७७।०७८ भा गाउऩार्रकाको कुर 
अनभुार्नत फजेट रु.३४ कयोड २८राख ४९ हजाय ४ सम १०. यहेको छ । जसभा आम तपि  
नेऩार सयकायफाट कवर्तम सभार्नकयण अनदुान रु. ९ कयोड ६९ राख. य कवर्बन्न कवषमगत 
ऺेरभा गयी सशति अनदुान अन्त्तगित रु.१३ कयोड २५ राख , सभऩयुक ऩूॊण जगत अनदुान रु.८० 
राख,.याजस्व फाॉडपाॉड वाट प्राप्त हनुे आम रु.६ कयोड ६५राख ७२ हजाय ४ सम १० त्मसै 
गयी प्रदेश सयकायफाट कवर्तम सभार्नकयण अनदुान रु. ६९ राख.५६ हजाय ,सशित अनदुान 
रु.८०राख, र्फशेष अनदुान रु.३०राख , सभऩयुक अनदुान रु.२० राख , सवायी साधन कयको 
फाॉडपाडफाट रु.३९ राख २१ हजाय यहेको छ  य  आणन्त्तरयक आम्दानी तथा अन्त्म आम तपि  
अनभुार्नत रु.१कयोड ५० राख यहेको छ । 

  अन्त्त्मभा मस सबाभा प्रस्ततु गाउॉऩार्रकाको रक्ष्म तथा उदेश्महरुहरुराई सपर य प्रबावकायी 
रुऩभा कामािवन्त्मन गनिका रार्ग सम्फद्ध सफै ऩऺफाट सहमोगको अऩेऺा गदै फाकषिक मोजना 
तजुिभा कामिभा सकक्रम एवॊ यचनात्भक सहमोग ऩमुािउनहुनुे वडा अध्मऺ ज्मूहरु , वडा सदस्म 
ज्मूहरु, वडा सणचव ज्मूहरु ,र्फषमगत सर्भर्तका प्रभखु ज्मूहरु , मस गाउॉऩार्रकाको कामािरमभा 
कामियत सम्भऩणुि कभिचायी साथीहरुराई र्फशेष धन्त्मफाद ददन चाहन्त्छु ।  

धन्त्मवाद  ।। 


