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गौभरु गाउॉ ऩालरका  
प्रथभ गाउॉसबाभा प्रस्तुत  

फजेट फक्तव्म 
२०७५ सार असाय १० गत े

 

अध्मऺ भहोदम, 

 

गौभुर गाउॉ ऩालरकाको आर्थिक वषि २०७५।०७६ को फजेट नीतत तथा कामिक्रभ महाॉहरु सभऺ 
ऩेश गनि गईयहेकोछु । मस सभमभा उऩस्थथत सम्ऩूणि भहानुबावहरुभा हार्दिक थवागत तथा न्मानो 
अलबवादन व्मक्त गनि चाहान्छु । 
यास्रिमता, रोक्तन्र य अग्रगाभी ऩरयवतिनका रार्ग नेऩारी जनतारे ऩटकऩटक गदै आएका 
ऐततहालसक जनआन्दोरन , सशथर सॊघषि , त्माग य फलरदानको गौयवऩूणि इततहासराई थभयण गदै 
शर्हदहरुप्रतत हार्दिक श्रद्धाञ्जरी अऩिण गनि चाहान्छु । 
  

 

अध्मऺ भहोदम, 

 

नेऩारको सॊववधान २०७२ रे व्मवथथा गयेको थवामत्त थथानीम तह लबर साविबौभ 
गाउॉ ऩालरकाराई आर्थिक सभानता , सभदृ्र्ध य साभास्जक न्माम सुतनस्चचत गनि सभानुऩाततक 
सभावेशी य सहबार्गताभूरक लसद्धान्तका आधायभा सभताभूरक सभाजको तनभािण गने सॊकल्ऩ गदै 
आफ्नो ऺेरको ववकासका रार्ग साधनको ववतनमोजन ऩरयचारन य ववकासको प्रततपरको सन्तुलरत 
तथा सभान ववतयण गनि मोजना तजुिभा गयी सञ्चारन गने स्जम्भेवायी य अर्धकायको उऩमोग 
जवापदेर्हता वहनराई भनन गयी आगाभी आर्थिक वषि २०७५।०७६को फजेट नीतत तथा कामिक्रभ 
तजुिभा गरयएकोछ । 
 

अध्मऺ भहोदम 

अव भ चारु आर्थिक वषिको ऺेरगत सलभऺात्भक प्रथतुत गनि गैयहेकोछु  । 
१ आर्थयक ववकास  

कृवष तपि  
 लसभी उत्ऩादन ब्रक (लसभी ववउ ववतयण , लसभी सॊकरा केन्र थथाऩना , फजाय व्मवथथाऩन 

तथा व्मावसातमक मोजना तालरभ सञ्चारन, कृवष औजायहरु ववतयण बएकोछ) 
 सुन्तरा उत्ऩादन ऩकेट ऺेर (ऩचास प्रततशत अनुदानभा सुन्तरा कागतीको ववरुवाहरु 

ववतयण, फगैचा व्मवथथाऩन तालरभ सम्ऩन्न गरयएकोछ) 
 तयकायी तथा भसरा ववकास कामिक्रभ (थथानीम जातको अऩहेलरत वालरहरुको ऩरयकाय 

प्रदशिनी तालरभ , तयकायी लभनीककट तथा तयकायी प्माकेज कामिक्रभसञ्चारन ,  फेभौसभी 
तयकायी खेतीका रार्ग प्रास्रटक टनेर थोऩा लसॊचाई ववतयण , घयवायी व्मवथथाऩन य 



सूनौरा हजाय र्दनका आभाहरुराई ऩोषण सम्फस्न्ध तालरभ , अदवुा अरैर्च ववरुवा ववतयण 
गयीएकोछ) 

 भाटो ऩयीऺण तथा सुधाय सेवा कामिक्रभ सञ्चारन गयी भाटोको नभुना सॊकरन गयीएकोछ 
(भाटो ऩयीऺण लशवीय सञ्चारन) 

 कृवष प्रसाय (सभूह गठन तथा दताि , कोदो पाॉऩय धान भकै गहुॉ ववउ ववतयण , कृवष भेरा 
प्रदशिनी, नाथऩती आरु ओखय थमाउ खऩुािनी जातका ववरुवा ववतयण , च्माउ खेतत तालरभ 
च्माउको ववउ ववतयण , ऩचास प्रततशत अनुदानभा भौयी घाय य लसडववन ववतयण , प्रास्रटक 
ऩोखयी तनभािण, कृवष लसकाई केन्र थथाऩना बएकोछ  ) 

ऩशु सेवा शाखा 
 ऩशू आहाया ( र्हउॉ दे घाॉस य डारे घाॉस ववतयण )  
 ऩशू सेवा प्रसाय (ऩशू थवाथ्म लशववय सञ्चारन, ऩशूऩञ्छी 

प्रोपाईर तनभािण, गोठेभर तथा भरखाद सुधाय, सभुह गठन तथा 
दताि) 

 तालरभहरु (गाई बैंसी ऩारन तालरभ, कुखयुा ऩारन तालरभ, बेडा 
फाख्राऩारन तालरभहरु सम्ऩन्न बएका छन) 

 नचर सुधाय कामिक्रभ(उन्तत जातका फोका, याॉगा थभुा ववतयणका 
साथ ै२३ सम कुखयुाको चल्रा ववतयण गरयएका छन) 

ववत्तीम सेवा तपय 
 सहकायी रेखा तथा व्मवथथाऩन तालरभ 
 अल्रोबाङ्ग्ग्रो प्रशोधन तालरभ 
 सहकायी भापि त मूवा थवयोजगाय कोष ऩरयचारन बई 

मूवाहरुराई व्मावसामभा आवद्ध गरयएकोछ 
    २ साभाजजक ववकास तपय  

 आवर्धक गाउॉ  ववकास मोजना तनभािणको अस्न्तभ चयणभा ऩुगेकोछ । 
 उच्च लशऺा अध्ममनका रागी छारवतृ्ती ववतयण गरयएकोछ । 
 ऩयम्ऩयागत साॉथकृततहरुको सॊयऺण तथा प्रफधिन कामिक्रभ सञ्चारन बएकोछ । 
 गाउॉऩालरका प्रोपाईर तनभािण बैसकेकोछ । 
 गाउॉऩालरका सडक गुरुमोजना तनभािण बएकोछ । 

स्वास््म तपय   
 थवाथ्म लशववय सञ्चारन गरयएकोछ । 
 वडा नॊ १, ३ य ६ भा साभुदातमक थवाथ्म ईकाइ केन्रहरुको बवन तनभािणबएका छन  
 ऩुयाना भर्हरा थवाथ्म थवमभ सेववकाहरुको ववदाई तथा नमाॉ बनाि गरयएकोछ । 

३ ऩूवायधाय ववकास 

 गाउॉऩालरका बवन तनभािणको कामि थारनी बई पाउण्डसेनको काभ सम्ऩन्न हुॉदैछ । 
 घटभुना काल्च्मा सडक तनभािण बएकोछ । 
 घटभुना वसारा सडकको थतयोन्त्ती बएकोछ । 
 घटभुना भातिडी सडकको थतयोन्ती बएकोछ । 



 गाउॉऩालरकाभा सञ्चारनभा यहेका रघु जर ववद्मुत आमोजनाहरुको थतयोन्त्ती तथा भभित 
सुधायराई तनयन्तयता र्दईएकोछ । 

 वडा नॊ १ , २ , ३ य ५ को वडा कामािरमहरुको बवनहरु तनभािण बई कामािरमको व्मवथथाऩनका 
रागी कामािरम साभानहरुको खरयद ढुवानी बई सकेकोछ । 

 वडा नॊ ४ भा सहकायी सॊथथाको बवन तनभािण बएकोछ । 
 गाउॉऩालरकाभा यहेका १० वटा ववद्मारमहरुको बवन , खेरभैदान , शौचारम य घेयफाय तनभािण 

बएका छन । 
 ग्रालभण जरस्रोत व्मवथथाऩन ऩरयमोजना य गाउॉऩालरकाको रगानीभा गाउॉऩालरकाको जर उऩमोग 

गुरुमोजना अद्मावर्धक गरयएकोछ बने खानेऩानी तथा लसॊचाई आमोजनाहको तनभािण कामि 
सम्ऩन्न बई सकेका छन । 

 गाउॉऩालरकाको केन्रभा कामािरम , आवाश , न्मातमक सलभततको ईजरासय सबा हरका रार्ग 
अथथामी टहयाहरुको तनभािण ,गाउॉऩालरका केन्र घटभुना गौंणा फाटो तनभािण ,गाउॉऩालरका बवन 
कपल्ड भेलशनयी ग्माववनवार तनभािण ,साविजतनक शौचारम तनभािण कामि सम्ऩन्न बएका छन 
बनेगाउॉऩालरकाभा फैंक थथाऩनाका रार्ग अथथामी टहयाको तनभािणकामिको थारनी गयीएकोछ । 

 गाउॉऩालरकाभा थथामी  शान्ती य सुयऺका रागी प्रहयी चौकी थथाऩनाका रागी ऩहर बई २०७५ 
श्रावणफाट गाउॉऩालरकाको केन्र घटभुनाभा प्रहयी चौकी   थथाऩना ह बएकोछ य सोका रागी 
बवन तनभािणका रागी सम्बाव्मता ध्ममन कामि 

 गोयेटो फाटोहरु भभित तथा सुधाय गीएका छन । 
४ वातावयण तथा ववऩद व्मवस्थाऩन  

 ववऩद जोखखभ न्मूतनकयण सलभतत गठन तथा कोष थथाऩना बएकोछ बने ववऩद ऩदाि ववऩद 
व्मवथथाऩनका रागी आवचमक साभाग्रीहरुको खरयदका रागी यकभको व्मवथथाऩन गरयएकोछ । 

 नदी तनमन्रण तथा तटफन्धनका रागी ववबन्न ठाउॉभा तटफन्धनका तनभािण कामि बएकोछ । 
 साभुदातमक वन उऩबोक्ता सलभततहरुको सशक्तीकयणका रागी साभुदातमक वनहरुको रगत 

सॊकरन गरयएकोछ । 
 साभुदातमक वनहरुभा खारी यहेको जग्गाहरुभा वृऺ ायोऩणका रागी नसियी थथाऩना बई १० हजाय 

परपुर य अन्म ववरुवाहरुको उत्ऩादन गरयएकोछ । 
 जराधायहरुको सॊयऺण तथा भुर सुधायका रागी गाउॉऩालरकाभा भूर सुधायका  मोजनाहरु तनभािण 

बएका छन । 
५ सॊस्थागत  ववकास तथा सेवा प्रवाह 

 फहृत शैक्षऺक सेलभनाय सञ्चारन बएकोछ । 
 भर्हराहरुका रागी नेततृ्व सीऩ ववकास य गाउॉऩालरकाफाट सम्ऩादन हुने न्मामभा भर्हराहरुको 

ऩहुॉच सम्फस्न्ध ५ र्दने तालरभसम्ऩन्न गरयएकोछ । 
 गाउॉऩालरका जनप्रतततनर्ध, कभिचायी य कृषकहरुको अध्ममन अवरोकर भ्रभण गरयएकोछ । 

 

 

 

 

 



अध्मऺ भहोदम,  
देशकै दगुिभ बुबागभा यहेको हाम्रो गाउॉ ऩालरका आमश्रोतको सम्बावना बएको ऺेर हो । तथावऩ 
मसको सभुर्चत प्रमोग य ववकासभा हाभीरे लरएका उदेचमहरु हाॉलसर गनि केही चुनौतीहरुराई 
तनम्न फभोस्जभ प्रथतुत गनि अनुभतत चाहान्छु । 

क) जनताहरुको ववकासप्रततको ततव्र चाहना य अलसलभत आवचमकताराई लसलभत साधन 
श्रोत य याजचव सॊकरनको न्मून ऺभतारे ऩूतत ि गनि सहज छैन । 

ख) बौगोलरक ववकटता  मातामातको अबाव य सञ्चायको ऩहुॉच नहुॉदा सहज छैन । 
ग) छरयएय यहेको वथती लबयारो जलभन उविय बुलभ एकाततय छ बने अकोततय जनताराई 

आत्भतनबिय फनाउनु चुनौततऩूणि यहेकोछ । 
अध्मऺ भहोदम, 

हाम्र ववचभा थुपै्र चुनौती हुॉदाहुॉदै ऩतन गाउॉ ऩालरकाको र्दगो ववकास य सभदृ्धीउन्भुख रक्ष्म 
ऩुया गनि मो फजेट तम गयेकोछु । फजेटका  उदेचमहरु तनम्नानुसाय यहेकाछन् 

 लसलभत श्रोत साधानराई उर्चत एवॊ अर्धकतभ प्रमोग गयी जनताको आधायबुत 
आवचमकताराई ऩरयऩूतत ि गनुि । 

 उऩरब्ध श्रोत य साधनको न्मामोर्चत ववतयण गने य सभान अवसयको वातावयण 
सजृना गयी सभानताभा आधारयत सभाज तनभािण गनुि ।  

मी उदेचमहरु सॊघ सयकाय य प्रदेश सयकायरे तम गयेका उदेचमहरुराई सभेत भध्मेनजय गदै 
आगाभी वषिको फजेटका प्राथलभकताहरु देहाम फभोस्जभ तनधाियण गयेकोछु । 

 आधायबुत ऩूवािधाय तनभािण । 
 जडडफुटी व्मवसाम प्रफद्िधन । 
 जरश्रोतको फहुआमालभक उऩमोग । 
 याजचव फदृ्र्ध । 
 आधायबूत थवाथ्म सेवाभा नागरयकको ऩहुॉच । 
 प्रमिटन प्रफद्िधन । 
 सूचना य प्रववर्धभैत्रर प्रशासन । 
 थवयोजगायोन्भुख कामिक्रभ सञ्चारन । 
 व्मावसातमक कृवष प्रणारी । 
 गुणथतरयम तथा व्मावसातमक लशऺा । 
 बुलभ व्मवथथाऩन य प्रमोग । 
 आवर्धक गाउॉ ववकास मोजना य ऺेरगत नीतत तनभािण । 

अध्मऺ भहोदम,  
अव भ मोजना तजुिभा गदाि अवरम्वन गरयएका प्रभुख नीतत तथा आधायहरु प्रथतुत गने अनुभतत 
चाहान्छु  .  

 जनताको आधायबुत आवचमकता ऩूतत ि हुने । 
 र्दगो ववकास । 



 सम्ऩन्न हुन सक्ने क्रभागत मोजनाहरु । 
 जनातराई प्रत्मऺ राब ऩुमािउन सक्ने । 
 आमश्रोतभा टेवा ऩुमािउने । 
 जनचेतना अलबफदृ्र्ध हुने । 

अध्मऺ भहोदम 

अव भ आर्थिक वषि २०७५।०७६ को नीतत फजेट तथा कामिक्रभ प्रथतुत गने अनुभतत चाहान्छु् 
 

क) गाउॉऩालरकाको सभग्र ववकासका तनम्ती सॊघ सयकाय , प्रदेश सयकाय य थथानीम सयकायरे रगेका 
उदेचम ऩूया गनि सम्ऩूणि नीस्ज गैय सयकायी तथा सहकायी ऺेरसॊग सभन्वम गरयनेछ । 

ख) आगाभी आर्थिक वषिको श्रावण भर्हना देखख भर्दया सेवनकाडि  ऩूणि रुऩभा रागु गरयनेछ । 
ग) थवाथ्म ववभा कामिक्रभराई ततव्रता र्दईनेछ । 
घ) शैक्षऺक ऺेरको सुधाय गनि ववद्मारम सभामोजन अतत आवचमक देखखएकारे ववद्मारमहरु 

सभामोजन नीतत लरईनेछ । 
ङ) ववद्माथॉहरुको शायीरयक तथा भानलसक तन्दरुुसतीका रागी हयेक र्दन सॊर्गत , खेरकुद य 

मोगाभ्मास अतनवामि वनाउन एक ववद्मारम एक खेर सॊर्गत लशऺक टेनय तालरभ गयाईनेछ । 
च) गाउॉऩालरकाभा ववद्माथॉहरुराई प्रोत्साहन गनि भदन आर्ित छात्रवतृ्ती कोषको थथाऩना गरयनेछ । 
छ) गाउॉऩालरकाभा जडडफुटी ऺेरको व्माऩक फदृ्र्धका रागी जनतासॉग जडिफुटी  कामिक्रभ रागु 

गरयनेछ । 
ज) अव्मवस्थथत ऩशुऩॊऺी ऩारनराई ऩूणिरुऩभा व्मवस्थथत गरय वातावयणीम थवच्छता कामभ गरयनेछ 

य मसका रागी छाडा तथा आवचमकता बन्दा फढी ऩशुऩॊछी ऩारन फन्द गने नीतत लरईनेछ । 
झ) खडयेी ववहीन हरयमो गाउॉऩालरका फनाउन नाङ्ग्गा बागहरुभा वृऺ ायोऩण तथा एक घय १० 

ववरुवाको नीतत लरईनेछ । 
ञ) क्रभागत मोजनाराई प्राथलभकता र्दईएकोछ । 
ट) जनताको घयदैरोभा थवाथ्म सेवा ऩुमािईनेछ । 
ठ) उऩचाय बन्दा योग नै  नराग्न र्दने गयी योकथाभ अलबमान सॊचारन गरयनेछ । 
ड) आगाभी ऩाॉच वषिभा थवच्छ खानेऩानी हयेक वथतीभा ऩुमािईनेछ । 
ढ) गाउॉऩालरका लबरका सफै रघु जर ववद्मुत आमोजनाराई आगाभी २ वषि लबर एकीकृत गरय 

सॊचारनभा ल्माईनेछ । 
 

अध्मऺ भहोदम,  
अव भ आर्थिक वषि २०७५।०७६ को ऺेरगत नीतत तथा कामिक्रभ प्रथतुत गने अनुभतत चाहान्छु्  

१ साभाजजक ववकास तपय  

लशऺा स्वास््म खानेऩानी तथा सयसपाई सॊस्कृती तथा ऩमयटन रैङ्र्गक सभानता तथा साभाजजक 
सभावेशीकयण 

१=१ लशऺा  



 शैक्षऺक गुणथतयफदृ्र्ध गनिका रागी ववद्मारम सभामोजन मसै वषिफाट गरयनेछ ।  मसका रागी 
आवचमक बौततक ऩूवािधायको तनभािण जनशक्ती व्मवथथाऩनको कामि थारनी गरयनेछ । 
सभामोजन बएका ववद्मारमहरुभा कऺा १ फाटै अॊगे्रजी भाध्माभफाट अध्माऩनको व्मवथथाऩन 
गरयनेछ । आगाभी चरैफाट शुरु अने गयी ऩर्हरो चयणभा वडा नॊ १ फाट ववद्मारम सभामोजनको 
प्रकक्रमा अतघ फढाईनेछ । मसका रागी आवचमक ऩने बौततक ऩूवािधायको सम्बाव्मता अध्ममन 
कामि मथालसघ्र गरयनेछ । 

 सफै ववद्मारमहरु प्रववर्धभैरी फनाईउदै रर्गनेछ । मसकारागी दऺ जनशक्ती य आवचमक 
बौततक ऩूवािधायको व्मवथथाऩन गरयनेछ । 

 सफै तहको फावषिक ऩयीऺा गाउॉऩालरका थतयीम फनाईनेछ । प्रत्मेक ववद्मारमभा हयेक भर्हनाको 
अस्न्तभ तीन र्दन अतनवामि कऺा टेरट ऩयीऺा लरनु ऩने नीतत लरईएकोछ  

 ववद्माथॉको लसकाई उऩरस्ब्धभाफदृ्र्ध गनि ववद्माथॉहरुराई शायीरयक रुऩभा तन्दरुुथत य ऩढाईभा 
रुर्चभैरी वातावयणको आवचमकता यहेकारे मसका रागी हयेक र्दन खेरकुद मोगाभ्मास य 
सॊगीतभम वातावयणका रागी एक ववद्मारम एक वातावयणभैरी टेनय लशऺक तमाय ऩारयनेछ । 

 सफै ववद्मारमहरुभा ववषमगत लशऺक लभरान गरयदै रर्गनेछ । 
 लशऺकहरुराई तीन वषि ऩतछ अतनवामि सरुवाराई कडाईका साथ कामािन्वमन गरयनेछ । मसै 

वषिको फखे ववदा ऩतछ मो कामिको  थारनी गरयनेछ । 
 ववद्मारमको रेखा प्रणारीराई चथुत दरुुथत फनाउन ववद्मारम कभिचायीराई तनमलभत तालरभहरु 

सॊचारन गदै रर्गनेछ बने ववद्मारमको रेखा ऩयीऺणराई व्मवसस्थथत फनाईदै रर्गनेछ । 
 ववद्मारम हाता लबर कुनै ऩतन प्रकायका अनैततक गततववर्ध तथा भध्मऩान भर्दयाऩान य 

सुतत िजन्म ऩदाथिभा ऩूणि रुऩभा प्रततफन्ध गरयनेछ । 
 ववद्माथॉ सॊख्मा भाऩदण्ड अनुसाय नऩुगेका लशऺक दयफन्दी नबएका य कऺा  थप्न नऩने 

ववद्मारमहरु थवीकृती कऺा य दयवन्दीभा झाने मथता ववद्मारमहरुराई तल्रै कऺाफाट 
गुणथतयीमताका रागी आवचमक फन्दोवथत लभराईनेछ । 

 अव तनभािण हुने ववद्मारमका बौततक ऩूवािधायहरुराई फारभैरी, अऩाङ्ग्गभैरी य बुक्भऩ 
प्रततयोधात्भक फनाईनेछ । 

 ववलबन्न सॊघसॊथथाहरु सॉगको साझदेायीभा ववद्मारमराई प्रववर्धभैरी फनाउन ववषेश ऩहर गरयनेछ 
। 

 गाउॉऩालरका लबरका भाववहरुभा सेनीटयी व्मवथथाऩनभैरी शौचारमहरु तनभािण गरयनेछन ।  

 गाउॉऩालरका लबरका जेहन्दाय छारछाराहरुराई छारफतृ्ती प्रदन गनि भदन आर्श्रत छारफतृ्ती कोष 
थथाऩना गरयनेछ । 

१=२ स्वास््मM  



यणतनततहरु 

१.  गुणथतयीम थवाथ्म सेवाभा जनताको ऩहुॉच हुने गयीप्रबावकायी सेवा उऩरब्ध गयाइनेछ । 
२. ऩोषणमुक्त खानेकुयाको वायेभा चेतना फढाउदै ऩोषण कामिक्रभराइ थऩ प्रबावकायी गयाइनेछ । 
३. नवजातलशशु भतृ्मुदय, लशशु भतृ्मुदय, भातभृतृ्मुदय य वारभतृ्मुदयहरुराई घटाई औषत आमु वढाइनेछ  

४. थवाथ्म ऩुवािधाय, औषर्ध तथा उऩकयणको उऩरब्धताभा वदृ्र्ध गरयनेछ । 
५. थवाथ्म ऺेरभा सयकायी, सहकायी तथा गैयसयकायी ऺेरको सभन्वम एवॊ सहकामिराई फढाइनेछ । 
६ .थवाथ्म सेवाका आमाभहरु प्रततकायात्भक सेवा , प्रवददिनात्भक सेवा , उऩचायात्भक सेवा , 

ऩुनथथािऩनात्भक य प्रसाभक सेवाहरु सभेटेय थवाथ्मका कामिक्रभहरु फनाइनेछ। 
७. थथानीम थतयभा उऩरब्ध हुने जडडवुर्टहरुको व्मवथथाऩन य उऩमोग गदै आमुवेद र्चककत्सा 

प्रणारीराई थऩ प्रबावकायी गयाइनेछ। 
८. नसने योगको प्रकोऩको न्मुतनकयण रार्ग थवाथ्म प्रवददिनात्भक सेवाभा ववशषे जोड र्दइनेछ साथै 

मसको रार्ग तनदानात्भक सेवा य उऩचायात्भक सेवाराई ववथताय गरयनेछ।   

फार स्वास््म सम्वजधध नीततहरु 

१. ऩुणिखोऩ सुतनस्चचतता वडा तथा गा.ऩा.को अवथथाराई कामभ गदै हयेक वडाहरुभा खोऩको अवथथाको 
हयेक वषि सलभऺा गरयनेछ । साथै गा.ऩा.खोऩ र्दवस भनाई ऩुणि खोऩको अवथथाराई हयेकवषि 
सुतनस्चचत यहेको घोषणा गरयनेछ । 

२. खोऩ कामिक्रभराई थऩ व्मवस्थथत वनाउनको रार्ग खोऩको सुक्ष्भ मोजना तजुिभा कामिराई तनयन्तयता 
र्दइनेछ । 

३. खोऩ केन्रहरुराई व्मवस्थथत गरयनेछ ।  

४.   कोल्ड चेन व्मवथथाऩनको रार्ग चार्हने साभाग्री तथा थथानको व्मवथथाऩन गरयनेछ । 
५.  ऩोषण लशऺा कामिक्रभराई थऩ प्रबावकायी फनाइनेछ । 
६. हयेक थवाथ्म सॊथथाभा थवाथ्म लशऺा कनिय याखखनेछ य ऩोषीरा खानेकुयाको प्रदशिन गने य थथानीम 

थतयका ऩोषीरा खानेकुयाहरुको उऩबोग वदृ्र्ध गयाउन आवचमक लशऺा, ऩयाभशि र्दइने व्मवथथा 
लभराइने छ । 

ऩरयवाय स्वास््म कामयक्रभ 

१. वषिभा एक ऩटक सॊघ तथा प्रदेश थवाथ्म तनकामसॊग सभन्वम गयी थथामी वन्ध्माकयण लशववय 
सॊचारन गरयनेछ । 

२. नव वववाहीत दम्ऩततहरुको ऩर्हचान गयी आवचमक साधन छनौटको रार्ग ऩयाभशि प्रदान गरयनेछ । 
३. सम्ऩुणि थवाथ्म सॊथथाहरुभा ५ वटा साधन डडऩो / वऩल्स / कण्डभ/ IUCD / इम्ऩरान्ट हरुको सेवा 

प्रदान गनि आवचमक ऩहर गरयने छ । 
४. सेवाग्राही भैरी ऩ.तन. सेवा प्रदान गरयनेछ । 
५. आभा सुयऺा कामिक्रभराई थऩ प्रबावकायी वनाउन मातामात खचिको ववतयण प्रणारीराई चुथत 

फनाइनेछ । 
६. ऩुणि गबिवतत जाॊच एॊव ऩुणि सॊथथागत सुत्केयी जथता अलबमानराई रागू गरयने छ । मसका रार्ग 

भ.थवा.थव.स थवाथ्मकभॉ तथा जनप्रतततनधीहरु ऩरयचारन गरयने छ । मस अलबमानको सॊमोजक 
उऩाध्मऺराई वनाइने छ । 



७. “इच्छाइएको गबि, सुयक्षऺत तथा थवथथ गबि” बन्ने भुर नायाका साथ हयेक गबिराई ऩरयवायभा तथा 
सभाजभा उत्सवको रुऩभा थथावऩत गयाउन साभास्जक ऩरयचारन गरयनेछ । 

८. आकस्थभक प्रसुतत सेवाराई व्मवस्थथत तथा थऩ स्जम्वेवाय फनाउन वर्थिङ सेन्टयहरुभा थऩ उऩचाय 
आवचमक ऩयेभा वा पे्रशण गनुिऩयेभा राग्ने एम्वुरेन्स खचि मस गा.ऩा.वाट स्रोध बनाि गरयनेछ । 
(रु- १०००० दस हजाय सम्भ) 

९. PMTCT कामिक्रभराई तनयन्तयता र्दइनेछ । 
१०. थवाथ्म आभा सभूहराई सुदृढीकयण गने कामिक्रभहरु याखखने छ । 

योग तनमधत्रण कामयक्रभ 

●    सभमानुकुर आइऩने योगहरुको योकथाभ गनि तथा साभना गनि आवचमक तमायी गरयने छ । 
भहाभायीको ऩुवि तमायी तथा व्मवथथाऩनको रार्ग प्रततकायी मोजना फनाइ रागू गरयने छ। 

●    सने योग तथा नसने योगको योकथाभको रार्ग आवचमक कामिक्रभ सॊचारन गरयने छ । नसने योगको 
योकथाभको रार्ग ऩेन प्माकेजराई थऩ व्मवस्थथत गरयनेछ । मसराई आवचमक ऩने साभाग्रीहरुको 
व्मवथथाऩन गा.ऩा. वाट नै गरयने छ। 

●    भहाभायीको ऩुवि तमायी तथा व्मवथथाऩनको रार्ग आय आय र्ट राइ तमायी अवथथाभा याखखने छ 
साथै उक्त कामिराइ औषर्ध, खोऩ तथा थवाथ्म सम्वस्न्ध साभाग्रीहरु तमायी हारतभा याखखने छ । 

●    ऺमयोगको नमाॉ योगी ऩत्ता रगाउनको रार्ग सभम सभमभा जोखखभ थथानहरु ऩर्हचान गयी ऩरयऺण 
लशववय सॊचारन गरयनेछ। 

●    डट्स ववर्धवाट उऩचायात्भक ऩद्दततराई थऩ प्रबावकायी फनाउने छ । मसभा थवाथ्म कभॉको 
तनगयानीराई फढाइनेछ।  

●    जर्टर प्रकायका ऺमयोगहरु (DR/SDR )राई सभमभै ऩर्हचान तथा व्मवथथाऩन को रार्ग ऩहर 
गरयने छ। 

●    ऺमयोग तथा नसने योगहरुको सभमभै ऩर्हचानको रार्ग गाउॉ ऩालरकाको केन्र बागभा ल्माव सेवाको 
थथाऩना तथा ववथताय गरयने छ। 

●    ऺमयोगका ववयालभराई ऩोषण बत्ताको ब्मवथथाऩन गरयने छ। 
●    कुरठयोगका ववयालभ तथा ऩरयवायका रार्ग जनचेतनाभूरक कामिक्रभ ल्माइनेछ 

 भ.स्वा.स्वॊ.से. कामयक्रभ 

  १. भ.थवा.थवॊ.से. हरुराई थवाथ्मका सम्ऩूणि कामिक्रभहरुभा सभुदाम थतयभा जनचेतना पैराउने कामिभा 
थऩ उत्पे्ररयत गरयने छ । 

  २. वस्न्चततकयणभा ऩयेका सभुदाम तथा सेवाग्राहीहरुको ऩर्हचान गने, सेवा तनयन्तता गयाउन,े थवाथ्म आभा 
सभुहराई थऩ सुढृढीकयण गयाउन भ.थवा.थवॊ.से. हरुराई थऩ उत्पे्ररयत गरयनेछ । 

  ३. सेवाग्राहीको खोजी गने तथा सेवाग्राहीको तनयन्तयताको रार्ग सॊचाय गनिको तनस्म्त     

     ववशषेत भात ृतथा वारथवाथ्म सभन्वमका रागी भोफाइिर थवाथ्म कामिक्रभ    

     सॊचारानाथि भ.थवा.थवॊ.से. हरुराई सॊचाय खचि वाऩत प्रतत भर्हना  रु २०० का दयरे प्रदान  

      गरयने छ । 
स्वास््म सॊस्थाको पोहोय भैरा व्मवस्थाऩन तथा गुणस्तय सुधाय कामयक्रभ 

१. थवाथ्म सॊथथावाट तनथकने पोहोयभैराको उर्चत व्मवथथाऩनका रार्ग थवाथ्म सेवा ववबाग थवाथ्म 
भन्रारमको तनदेलशकाको ऩारना गरयने छ । 



२. थवाथ्म सॊथथाको सयसपाइराई ववशषे जोड र्दइने छ । गा.ऩा. अन्तगितका थवाथ्म सॊथथाहरुको 
सयसपाइको तनमलभत अनुगभन गयी उत्कृरट सयसपाइ गने सॊथथा तथा का.स. हरुराई ऩुयथकृत 
गरयने छ । 

३. हयेक थवाथ्म सॊथथाभा गुणथतय सुधाय सलभतत गठन गरयनेछ य गुणथतय सुधायका कामिक्रभहरु रागू 
गरयनेछ । 

४. पोहोयभैरा व्मवथथाऩन तथा गुणथतय सुधायका रार्ग आवचमक ऩने उऩकयण तथा साभाग्रीहरुको 
उऩरब्धताराई    सुतनस्चचत गरयनेछ । 

५. वर्थिङ सेन्टयहरुभा प्रासेन्टा वऩट तथा पोहोय व्मवथथाऩन गनि  खाडरहरुको तनभािण  अतनवामि गरयने 
छ । 

६. थवाथ्म सॊथथाहरुको भभित सॊबाय तथा खानेऩानीको व्मवथथाऩनको रार्ग मथेथट वजेटको व्मवथथा 
गरयने छ । 

७. गुणथतयको थवभूल्माङ्ग्कन गयी उऩबोक्ताको सुन्तुरटीभा वदृ्र्द ल्माउने कक्रमाकराऩ सॊचारन गरयने छ 
। 

स्वास््म ऩुवायधाय 

१. थवाथ्म सेवाभा सविव्माऩी ऩहुॊच वदृ्र्ध गनिको रार्ग मस गा.ऩा.अन्तयगितका ६ वडाहरुभा १/१ वटा 
थवाथ्म सॊथथा थथाऩना गनिको तनस्म्त कस्म्तभा ४ योऩनी तत ्तत ्थथाऩनाभा जग्गाको 
व्मवथथाऩन गरयनेछ । साथै मसको बवन तनभािणको रार्ग प्राप्त हुने वजेटभा सभऩुयक वजेटको 
व्मवथथा सभेत गरयनेछ । 

२. मसयी हयेक वडाभा थवाथ्म सॊथथा थथाऩना गदाि ऩतन सेवाको भुरधायभा आउन नसकेका 
सभुदामराई आधायभूत थवाथ्म प्रदान गनिको तनस्म्त थथातनम स्रोतभा साभुदातमक थवाथ्म 
इकाइको थथाऩना गरयने छ । 

३. हयेक गा.ऩा. भा १५ शैमा को अथऩतार थथाऩना गने यास्रिम नीतत अनुसाय सो को थथाऩनाथि 
आवचमक ऩने १२ योऩनी वा जनसॊख्माको आधायभा सो बन्दा वढी को जग्गा मसै वषिभा 
व्मवथथाऩन गरयनेछ । 

स्वास््म व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी 
 थवाथ्म व्मवथथाऩन सूचना प्रणारीराइ प्रबावकायी वनाउन तनम्न नीतत तथा कामिक्रभहरु अवरम्फन 

गरयने छ । 
    थवाथ्म सॊथथाहरुवाट गरयने भालसक प्रततवेदन ऩद्दततराई तनयन्तयता र्दइने छ । 
   भ.थवा.थवॊ.से हरुको भालसक सलभऺाराई प्रबावकायी वनाइने छ साथै तनमभानुसाय उत्पे्रयणा गरयने छ 

। 
  थवाथ्म सॊथथा प्रभुखहरुको भालसक वैठक तथा सलभऺाराई तनयन्तयता र्दइने छ । 
    भालसक अनराइन त्माङ्ग्क प्रवेरटीकयण को रार्ग आवचमक ऩने इन्टयनेट सेवाराई उऩरब्ध गयाइने 

छ । 
    थवाथ्म सेवाहरुको येकडड िङ तथा रयऩोर्टिङको रार्ग आवचमक ऩने पायाभ यस्जरटय छऩाइका रार्ग 

मथोर्चत वजेट व्मवथथाऩन गरयने छ । 
  थवाथ्म सॊथथाहरुको तनमलभत अनुगभन तथा सुऩयीवेऺण कामिराई तनयन्तयता र्दइने छ । 
    थवाथ्म सॊथथाहरुको तथा थवाथ्मकभॉहरुको ऺभता अलबवदृ्र्द वा तालरभ गनिका रार्ग थवाथ्म 

सॊथथा भै कोर्चङको रार्ग सम्वस्न्धत तनकामहरुसॊग सभन्वम गरयने छ । 



    येकडडङ रयऩोर्टङ कामिभा सॊम्रग्न थवाथ्म कलभिराई DHIS2 को तालरभको रार्ग प्रवन्ध लभराइने 
छ। 

साभाजजक सुयऺा कामयक्रभ 

 

   यास्रिम ववभा कामिक्रभराई प्रसाय प्रसाय गयी थऩ प्रबावकायी फनाइने छ । 
 

   ववलभतहरुको सॊख्मा वदृ्र्द गने खारका सभुदामथतयभा कक्रमाकराऩहरु सॊचारन गरयनेछ । (घयदैरो 
कामिक्रभ, ववभा दताि लशववयहरु) 

    गयीवीको ऩरयचम ऩर प्राप्त गनि नसकेका ववऩन्न नागयीकहरुको ववभाको रार्ग गा.ऩा.को तपि वाट 
ववलभत गने व्मवथथा लभराइने छ । 

    ववलभतहरुको तनमलभत नवीकयणको रार्ग प्रोत्सार्हत गरयने छ । 

स्वास््म लशऺा / व्मवहाय  

 सभमानुकुर प्रबाव ऩाने योगहरुको योकथाभ तथा व्मवथथाऩनको रार्ग F.M. येडडमो ऩर ऩत्ररकाहरुभा 
सन्देश प्रवार्हत गरयनेछ । 

    थथानीम थतयभा हुने ववशषे भेरा तथा भहोत्सवहरुभा थवाथ्म लशऺा प्रवद्ददिन गने 
कक्रमाकराऩराइ सॊचारन गरयनेछ । 

    थवाथ्म सॊथथाहरुभा थवाथ्म लशऺा कनियको अतनवामिता गरयने छ । 
    ककशोय ककशोयीहरु सॊग थवाथ्मकभॉ हरुको अन्तयकृमा तनमलभत गरयनेछ । 
    सम्ऩूणि थवाथ्म सॊथथाहरुराई ककशोय ककशोयी भैत्रर वनाइने छ । 
    भाध्मालभक लशऺाभा प्रजनन थवाथ्म का ववषमहरुको कऺा थवाथ्मकभॉ वाटै गरयनेछ । मसका 

रार्ग थवाथ्मकभॉ राई उत्पे्रयीत गरयनेछ । खाजा खचि व्मवथथाऩन गरयने छ । 
 सभम सभमभा थवाथ्मका ववलबन्न ववषमहरुभा सडक नाटक, दोहोयी र्गत, वक्ततृ्वकरा जथता 

प्रततमोर्गता सॊचारन गरयने छ । 
 थवाथ्मका भहत्वऩुणि र्दवसहरु भ.थवा.से र्दवस, एड्स र्दवस, ववचव थवाथ्म र्दवस, ऺमयोग र्दवस, 

धुम्रऩान ववरुद्दको र्दवस राई अवसयको रुऩभा भनाइने छ । 
 सुतत िजन्म ऩदाथिको तनमभन एेेन तथा तनमभावरीको प्रबावकायी कामािन्वमन गरयने छ, साथै मसका 

रार्ग वजाय अनुगभनराइ तनमलभत य प्रबावकायी गरयने छ ।   

तनशुल्क औषर्ध तथा बण्िायण कामयक्रभ    

 औषर्ध, खोऩ तथा थवाथ्म सम्वस्न्ध साभाग्रीहरुको बण्डायणको रार्ग अत्माधुतनक बण्डायण कऺको 
तनभािण कामि शुरु गरयनेछ । 

 थवाथ्म सॊथथाहरुभा तथा वर्थिङ सेन्टयहरुको औजाय उऩकयणको खयीद तथा व्मवथथाऩनको रार्ग 
उर्चत वजेट व्मवथथाऩन गरयने छ । 

 आधायबूत थवाथ्म सेवाका रार्ग आवचमक ऩने तनशुल्क औषर्धहरुको उऩरब्धताराई सुतनस्चचत 
गरयने छ । मसका रार्ग सॊघ, प्रदेश तथा अन्म तनकामसॊग सभन्वम गयीनेछ । तनशुल्क औषर्ध को 
रार्ग थऩ रु ५ राख ससति वाहेक ववतनमोजन गरयनेछ । 



 गा.ऩा. वाट थवाथ्म सॊथथाहरुभा औषर्ध तथा अन्म साभाग्रीहरुको दवुानी व्मवथथा लभराइनेछ साथै 
केन्र तथा प्रदेशवाट स्जल्रा भापि ट प्राप्त हुन आउने औषर्धहरुको सभेत ढुवानीको व्मवथथा 
लभराइनेछ । 

याजरिम मौन तथा एिस तनमधत्रण  कामयक्रभ             

●    प्रायस्म्बक जाॉचभा शॊकाथऩद देखखएका त्रफयाभीहरूराइि सुतनस्चचत गरयने जाॉचको सेवा   

     ऩाइिने थथान सम्भ जानको रागी मातमात खचिको ब्मफथथाऩनको रार्ग ऩहर गरयने    

       छ। 
●    PLHIV हरूराई उऩचाय केन्र (ART site) सम्भ जान मातमात खचिको  व्मवथथा गरयने  

       छ । 
●    एच.आइि.लब. प्रबाववत फच्चाहरूको ऩोषण तथा लशऺाको रागी भालसक १ हजाय रूऩैमा  

        प्रदान गरयने कक्रमाकराऩराइि तनयन्तयता र्दइिनेछ । 
१=३  खानेऩानी तथा सयसपाई  

 ५ वषि लबर सफै जनताको घयभा थवच्छ खानेऩानी अतनवामि ऩुमािउने नीतत लरईनेछ । 
 एक वषि लबर खानेऩानी गुरुमोजना तमायऩायी सककनेछ । 
 प्रत्मेक गाउॉभा ऩानी ऩुलरसको व्मवथथा गरयनेछ । 
 तनभािण बएका ऩानीका भुहानहरुभा ववशषे भुहन सॊयऺण कामिक्रभ रागु गरयनेछ । 
 प्रत्मेक वषि सयसपाई सम्भेरन गरयनेछि बने ऩूणि सयसपाईको अलबमानराई ततव्रता र्दई थवच्छ य 

सपा गाउॉको तनभािण गरयनेछ । 
 प्रत्मेक वडा कामािरमभा वडा सलभततको प्रत्मेक भर्हना एकऩटक अतनवामि सयसपाई सम्फस्न्ध 

फैठक फलस सलभऺा गयन ्नीतत लरईनेछ । 
१=४ साॉस्कृततक प्रफर्दयधन  

 थथानीम सॉथकृती य ऩयम्ऩयाराई प्रफद्िधन एवॊ व्मवथथाऩन गदै रर्गनेछ । 
 ऩयम्ऩयागत साॉथकृततक धालभिक वथतु झस्ल्कने तथा गाउॉऩालरका लबर उऩरब्ध सम्ऩूणि र्चजववज 

सर्हतको एक सॊग्राहारम थथाऩना गरयनेछ । मो कामि आगाभी २ वषि लबर ऩुया गरयनेछ । 
 थथानीम बेषबुषाको सॊयऺण य प्रफद्िधनभा ववशषे जोड र्दईनेछ बने थथानीम बेषबुषाको सॊयऺण 

य प्रफद्िधनभा ववशषे जोड र्दईनेछ बने थथानीम सॉथकृतीहरुको सॊयऺणकारागी ववशषे कामिक्रभ 
ल्माईनेछ । 

 आगाभी ३ वषि लबर गाउॉऩालरकाभा एक साॉथकृततक सॊग्रहारमको थथाऩना गरयनेछ । 
 मसगाउॉऩालरकाभा यहेका साॉथकृततक ऩवि तथा धयोहयहरुफाये प्रचायप्रसाय गरयदै रर्गनेछ बने 

धालभिक भठभस्न्दयहरुको त्माङ्ग्क सॊकरन गयी प्रोपाईर तमाय ऩारयनेछ । 

१=५ रैंङ्र्गक सभानता तथा साभाजजक सभावेशीकयण  



 रैंङ्ग्र्गक सभानता तथा साभास्जक सभावेलशकयणभा सभान सहबार्गता सर्हतको सभाज तनभािण 
अलबमानको नीतत लरदै । रैंङ्ग्र्गक ववबेद अन्त्म य सभाज तनभािणभा अऩनत्वको बावना 
फदृ्र्धववकास गनि सफै ऩऺको सहामता य सहमोगफाट अगाडड फर्ढनेछ । 

 प्रत्मेक वडाभा भर्हरा अर्धकाय भञ्च गठन गरय भर्हराहरुराई सशक्तीकयण कामिक्रभ भर्हरा 
व्मवसाम तथा भर्हराहरुको नेततृ्व थथावऩत गने खारका कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछन । आगाभी 
आर्थिक वषिफाट प्रत्मेक वडाभा तालरभ तथा अन्म भर्हरा व्मवसामीहरुराई ववशषे प्राथलभकता 
र्दईनेछ । 

 दलरत भर्हरा तथा जनजातीहरुराई हयेक ऺेरभा (सॊघ सॊथथा उऩबोक्ता सलभतत सभूह गठन 
आर्द) सहबार्गता तथा ईक्वाईर सभावेशीको लसद्धान्तफाट अतघ फर्ढनेछ । 

 घयेरुर्हॊसा ऩूणि रुऩभा फन्दको अलबमान सञ्चारन गरयनेछ । घयेरु र्हॊसाजन्म कामि गने 
जोकोहीराई कानुनी दामयाभा ल्माई कावािही गरयनेछ । 

 हयेक व्मक्तीराई लसजिनलशर फनाउन सचतेना तथा व्मक्ती जागयण अलबमान सॊचारन गरयनेछ । 
मसका रागी यास्रिम तथा अन्तयास्रिम अलबमन्ताहराई गाउॉऩालरकाभा लबत्र्माईनेछ ।  

२= आर्थयक ववकास  

   २=१ कृवष  

 कृवषफारीभा आत्भतनबिय गाउॉऩालरका फनाउॉ दै रर्गनेछ । भाटो ऩयीऺण गयी भाटो सुहाउॉदो वारी 
ऺेरहरु तमाय ऩारयनेछन ्। 

 गाउॉगाउॉभा कृषक सभूह गठन गरयनेछन ्बने कृवष व्मवसाम तथा सभूहराई सहकायी भापि त 
सहुलरमत तथा प्राथलभकताभा याखख ऋण उऩरब्ध गयाईनेछ । 

 ऩयम्ऩयागत वारीको सॊयऺण तथा प्रफद्िधन गनि  ववउको व्मवथथाऩनभा जोड र्दईनेछ बने यैथाने 
जौ वारीको प्रफद्िधनभा ववशषे जोड र्दईनेछ । 
 

 नगदेवारी ववकास कामिक्रभ अन्तगित अरैची उख ुर्चमा य ककप खेतीको सम्बावना अध्ममन गयी 
अरैची य कपीको नसियी थथाऩना गरयनेछ । 

 ककसानरे खेतीऩातीको क्रभभा बोग्नु ऩयेको  सभथमा तथा कृवष सम्फस्न्ध सभथमाराई टेरीपोन 
भापि त सभाधान गनि ककसान कर सेन्टय थथाऩना गयी सञ्चारन गरयनेछ । मसका रागी 
गाउॉऩालरकारे प्रदेश सयकायसाग ववशषे ऩहर गनेछ । 

 गहुॉ आरु ऩाठशारा सॊचारन गरयदै रर्गनेछन बने गाउऩालरकाका ववलबन्न बागहरुभा भाटव 
ऩयीऺणराई तनयन्तयता र्दईनेछ ।  

 साना लसचाई र्हउॉऩोखयी प्रास्रटक ऩोखयी तनभािण तथा ऩुयानो सॊयचना भभित कामिराई तनयन्तयता 
र्दईनेछ । 



 थथानीम उत्ऩादनफाट फन्न सक्ने अचाय व्मवसामराई ववशषे जोड र्दईनेछ । थथानीम चोतो 
रफ्सी रसुनको अचाय रुगासागको गुन्रकु जथता व्मवसाम सॊचारन गयी अचाय एरयमाको ऩर्हचान 
फनाउने कामिको थारनी गरयनेछ । एक घय एक कयेशाफायी हयेक र्दन हरयमो तयकायी राई थऩ 
जोड र्दईनेछ । आगाभी २ वषि लबर हयेक ऩरयवाय हरयमो तयकायीसॉग खाना खाएको हुनेछन । 
मस अलबमानका रागी ववशषे ऩहर गरयनेछ । 

 एकहर गोरु एक दहूुनु गाई वा बैंसी नीतत लरईनेछ बने अनावचमक ऩशुऩारन गरयने 
गाईवथतुराई घटाई हयेक व्मक्तीराई उत्ऩादनभूरक ऺेरफट अगाडड फढाईनेछ । 

 गोठ सुधाय तथा भरखारराई व्मवस्थथत ऩारयदै रर्गनेछ । हयेक ऩरयवायरे १ ककरोलभटय टाढा 
गोठको व्मवथथा गनुि ऩने नीतत लरईनेछ । 

२=२ ऩमिटन  

æजनताको आमआजयनको आधाय् ऩमयटन ऩूवायधायÆ   

 ऩमिटक थथरको ऩर्हचान य व्मवथथाऩन गयी आन्तरयक तथा फाह्म प्रमिटक आकषिक गन्तव्म 
थथर तमाय गरयदै रर्गनेछन । 

 गौभुर हुॉदै फुर्ढनन्दा ऩैदर ऩदभागिको सम्बाव्मता अध्ममन गरयनेछ । मसका रागी सॊघ सयकाय 
य प्रदेश सयकायसॉग आवचमक फजेटका रागी ऩहर गरयनेछ । 

  गाउॉऩालरकाको केन्रभा स्जल्रा लबरका आन्तरयक ऩमिटक लबत्र्माउने गयी भाछा थथानीम 
अगाितनक ऩरयकायका खाना रगामत ऩूणि व्मवथथाऩन सर्हतको घटभुना फजाय तमाय ऩायी शुक्रफाय 
गौभुर जाउॉ  भाछा खाउॉ  ऩौिी खेरौ य शतनवाय आउॉ बन्ने नाया तम गयी प्रचायप्रसाय गरयनेछ य 
मसका रागी बौततक ऩूवािधायहरु तनभािण गरयनेछ । बौततक ऩूवािधाय तनभािणको फजेटको रागी 
रागी प्रदेश सयकायसॉग भाग गरयनेछ । 

 आन्तरयक प्रमिटक तथा फाह्म ऩमिटक गन्तव्म थथरहरु फुडडगॊगा नर्दको भुहान गौभुर, अन्राडीको 
झयना, याम्राकोट ऩाटन तथा भाझऩारीको गुपा रगामतका ऺेरहरुको प्रचायप्रसाय य आवचमक 
भागिहरुको येखाङ्ग्कन गरयनेछ बने गाउॉऩालरकाको कुनै एक नभुना टोरराई होभथटे टोरको रुऩभा 
ववकास गयी प्रमिटकहरुराई आकषिण गने खारका कामिक्रभहरु ववलबन्न लभडीमा भापि त स्जङ्ग्गनर 
प्रशायणको कामि अगाडड फढाईनेछ । 

  आगाभी २ वषि लबर प्रमिटन गूरुमोजना तमायऩायी सककनेछ । 

२=३ उर्दमोग तथा फाणणज्म  

 एकघय एक योजगायको यास्रिम नीततराई अवरम्वन गरयनेछ । मो नीततराई साथिक फनाउन 
रघु तथा साना उद्मोगधन्दाहरुराई प्रोत्सार्हत गने कयछुट गने साभाग्रीहरुभा सहुलरमत ऋण 



उऩरब्ध गयाउने य अनुदान कामिक्रभ सञ्चारन गने य हयेक व्मक्तीराई सवै प्रकायका 
व्मवसामभा सॊरग्न गयाईनेछ । 

  मुवाहरुराई नागरयकता य सर्टिकपकेट र्धतो प्रणारीफाट अनुदान उऩरब्ध गरयने कामिराई 
तनयन्तयता र्दईनेछ । 

 उद्मोगधन्दाहरुको सॊबावनाको खोजी कामिराई तनयन्तयता र्दईनेछ बने गाउॉऩालरका लबर 
यहेका खानीहरुको अध्ममन अनुसन्धान कामिराई अगाडड फढाईनेछ । 

 हयेक ऩरयवायराई जडडफुटी उद्मभी फनाउने नीतत लरईनेछ ।  
 ऩयम्ऩयागत लसऩ तथा उद्मोगधन्दाराई आधतुनकीकयण गरयदै रर्गनेछ मसका रागी 

सहुलरमतभा साभाग्री उऩरब्ध गयाउने तथा तालरभ र्दराउने कामि तनयन्तय गरयनेछ । भर्हरा 
दलरत वगिराई ववशषे प्राथलभकता र्दईनेछ । 

 छाराजुत्ता लसराई तालरभ, आयन तालरभ, च्माउ खेती तालरभ, हातेहोस्जमायी, नेऩारी कागज 
उत्ऩादन तालरभ आर्द सॊचारन गरयदै रर्गनेछ । 

२=४ सहकायी ऺेत्र 

 गाउॉऩालरका लबरका सहकायीहरुराई भजवुद य व्मवस्थथत गदै सहकायी भापि त जनताराई 
व्मावसातमक फनाई गौभुर गाउॉऩालरकाराई सभदृ्र्ध उन्भुख रैजान सहकायीहरुराई सहुलरमत 
तथा व्मवथथाऩन खचि उऩरब्ध गयाईनेछ । 

 एक गाउॉ  एक सहकायी घयघयभा योजगायी को नीतत लरईनेछ । 
 सहकायी ववऻद्फाया सहकायी लशवीय सॊचारन तथा सभम सभमभा तालरभ सॊचारन गरयदै 

रर्गनेछन । 
 सहकायी सम्फस्न्ध यास्रिम केस्न्रम ववषमगत प्रादेलशक य थथानीम सॊघसॊथथासॉग सभन्वम य 

सहकामि गरयनेछ । 
 उत्कृरट सहकायीराई ऩुयथकृत गरयनेछ । 

३=ऩूवायधाय ववकास  

३=१ सिक तथा ऩुर 

 सफै जनताभा सडकभा ऩहुॉचको नीतत लरई सफै वडाहरुभा आगाभी ५ वषिलबर भोटयफाटो ऩुमािईनेछ 
। 

 आगाभी आर्थिक वषिभा सडक तनभािणराई प्राथलभकता र्दईनेछ । 
 गाउॉऩालरका लबरका सडकहरुको RTMP तमाय ऩारयनेछ । बने सबेहुन फाॉकी यहेका सडकहरुको 

डडटेर सबेकामि सकाईनेछ । 
 सडकहरु प्राथलभकताका आधायभा तनभािण गरयदै रर्गनेछन ।  



 तनभािण बएका सडकहरुको थतयोन्नती गरय बु ऺेतीराई कभ गदै रर्गनेछ । 
 सडकको ऩहुॉच नबएका नहुॉन सक्ने य झोरुङ्ग्गेऩुर आवचमक ऩने ठाउॉ हरुभा आगाभी ५ वषि लबर 

तनभािण गरय सककनेछ । मसका रागी सॊघ य प्रदेश सयकायसॉग भाग गरयनेछ ।  

३=२ लसॊचाई  

 लसञ्चीत ऺेर एककन गरय सुख्खा तथा खडयेी ऺेरभा लसचाईको व्मवथथा गरयदै रर्गनेछ य 
उत्ऩादनभा फदृ्र्ध गने रक्ष्म लरईनेछ । 

 आगाभी ५ वषि लबर खडयेीभुक्त ऺेर वनाई सफै लसञ्चीत ऺेरहरुभा साना ठूरा तथा थोऩा 
लसॊचाई आमोजनाहरु ऩुया गरय सककनेछ । 

३=३ बवन तथा गाउॉ  ववकास  

 तोकीएको भाऩदण्डभा बवन य तनस्चचत थथानभा गाउॉ  फजायको नीतत लरईनेछ । 
प्राववर्धकद्फाया व्मक्तीको घय तथा साभुदातमक बवन ववद्मारम आर्दको भाऩदण्ड सर्हतको 
नक्शाहरु तमाय ऩायी आगाभी श्रावण भर्हनाफाट रागु गरयनेछ । 

 गाउॉऩालरकाका तनस्चचत थथानहरुभा गाउॉ  फजाय थथाऩना गरयनेछ । जहाॉ सफै प्रकायको ववक्री 
ववतयण केन्र सॊकरन केन्र आर्द हुनेछ । 

 आगाभी ५ फषि लबर सफै थवाथ्म केन्रहरुभा कभिचायी आवाशारम य भाववहरुभा छारावासभा 
बुकम्ऩ प्रततयोधी बवनहरु तनभािण गरय सककनेछ । 

 हारको फसाईको अवथथा जोखखभऩूणि यहेकारे फथतीहरुराई सुयक्षऺत थथानभा फसाउन जरुयी 
देखखन्छ । फथती ववकास कामिक्रभ रागु गनि सॊतघम तथा प्रदेश सयकायसॉग ववशषे ऩहर 
गरयनेछ । 

३=४ उजाि ऺेर  

 गाउॉऩालरका लबर यहेका रघुजरववद्मुत आमोजनाहरुराई एकीकृत गयी एउटै लसथटभफाट प्रसायण 
गने व्मवथथा लभराईनेछ । मो कामिको व्मवथथाऩन आगाभी २ वषिलबर ऩुया गयी सककनेछ । 

 खेय गैयहेको ऩानीराई उऩमोग गयी जनताको आमआजिनभा जोडडनेछ बने ऩानीको उऩमोगका 
रागी ववलबन्न तनजी तथा सयकायी तनकामसॉग साझदेायी गरयनेछ । 

 वत्तीको ऩहुॉच बन्दा फार्हय यहेका वथतीहरुभा आगाभी ३ वषिलबर उज्मारो ऩुमािउने गयी 
पाथटिमाकफाट वत्तीको व्मवथथा गरयनेछ । 

 सफै थवाथ्म केन्र ववद्मारम साभुदातमक बवनहरु य वडा कामािरमहरुभा फैकस्ल्ऩक फत्तीको 
व्मवथथाका रागी सोरायऩावयको व्मवथथा गरयनेछ । 



 रघु तथा साना जर ववद्मुत आमोजनाहरुको सॊयऺण तथा प्रफद्िधन गने य एकीकृत 
जरववद्मुतको नीतत फनाई भहशुरभा एकरुऩता रमाईनेछ । 

३=५ सञ्चाय ऺेर  

 बौगोलरक ववकटताराई ध्मानभा याख्दै सफै जनताभा सञ्चायभा ऩहुॉच ऩुमािउन ववलबन्न 
ठाउॉहरुभा टावय थथाऩना गनि सॊघीम सयकाय नेऩार टेरीकभभा ऩहर गरयनेछ बने तनभािण बै 
जडान बएका टावय आगाभी ३ भर्हनाभा सॊचारनभा ल्माउन ववशषे ऩहर गरयनेछ । 

 गाउॉऩालरकाको कामिसम्ऩादनको फायेभा १ लभनेटभा हयेक जनतारे जानकायी ऩाउने खारको 
भोवाईर एप्सको तनभािण गयी प्रमोगभा ल्माईनेछ । मो कामि आगाभी २ वषि लबर सॊचारनभा 
ल्माईनेछ ।  

 गाउॉऩालरकाको भातहतभा एक एप एभ येडडमो सॊचारन गरयनेछ । आगाभी ३ भर्हना लबर 
प्रायस्म्बक अध्ममन थारनी गरयनेछ । 

४= वातावयण तथा ववऩद व्मवस्थाऩन  

  ४=१ वन तथा बुसॊयऺण  

 वन जोगाउ बुऺमफाट बुभी फचाउको नीतत लरदै वन उऩबोक्ता सलभतत ववलबन्न सॊघसॊथथा 
जनता सफै सभूहहरुराई सभन्वमात्भक सकक्रमता गयाउॉ दै वन जोगाउने अलबमानभा रर्गनेछ । 

 सफैभा वन सभूहहरुको कामिमोजनाराई पेयफदर गयी सभमानुकुरन तथा वैऻातनक वन 
अनुकुर फनाउॉ दै रर्गनेछ । 

 सडक फाटो तथा बवन तनभािण ऩूवि वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्ग्कनराई अतनवामि वनाईनेछ 
बने सॉगै एक काट्दा १० योप्ने कामिक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

 बुऺम बैयाखेको य हुने ऺेरहरु तनधाियण गयी सो ऺेर केस्न्रत कामिक्रभ ल्माईनेछ । त्मथता 
ऺेरहरुको ऩर्हचान आगाभी ६ भर्हना लबर गरय सककनेछ बने बुऺम योक्ने प्रकायका कामिक्रभ 
तनयन्तय सॊचारन गरयनेछ । सफै सॊघसॊथथाहरुराई सहमोगका रागी आव्हान गरयनेछ । 

४ वन सभूहका ऩदार्धकायीहरुसॉग तनयन्तय अन्तयकक्रमा कामिक्रभ सॊचारन गयी वनको सही 
सदऩुमोग तथा सॊफद्िधनभा सकक्रम गयाईनेछ । 

४=२ जराधाय सॊयऺण  

 जराधाय ऺेरहरुको सॊयऺणको नीतत लरदै जराधाय सॊयऺण सम्फस्न्ध कामिमोजना तमाय ऩारयनेछ। 

४=३ वातावयण सॊयऺण तथा पोहोयभ  



 भानव थवथथ यहन पोहोयभैरा व्मवथथाऩन य थवच्छ वातावयण बन्ने नायाका साथ हरयमो 
गाउॉऩालरका तनभािण गनि प्रत्मेक घय सपा अलबमान सॊचारन गरयनेछ । वडाथतयभा वडा 
अध्मऺको सॊमोजकत्वभा एक थवथथ वातावयण सलभतत तमाय ऩारयनेछ । 

 वातावयणराई प्रदवुषत ऩाने कक्रमाकराऩ हटाईने व्मवथथाऩन गरयने य तनमन्रणभा याखखनेछ । 
 पोहोय ववसजिन एरयमा तम गरयनेछ बने घयफाट तनस्थकने पोहोयभैराराई वर्गिकयण गरय उऩमोग 

ववर्धका वायेभा जानकायीभुरक कामिक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

४=४ जरवामु ऩरयवतयन  

 जरवामु ऩरयवतिन सम्फस्न्ध जानकायीभुरक होडडङ्ग्गफोडिहरु सफैटोरभा व्मवथथाऩन गरयनेछन बने 
जरवामु ऩरयवतिनरे ऩानि सक्ने असयराई कभ गनि सचतेना कामिक्रभहरु सॊचारन गरयनेछन । 

 जरवामु सम्फस्न्ध ववचमव्माऩी भान्मता तथा सॊघीम य प्रदेश सयकायरे अवरम्फन गयेका 
नीततहरुको कामािन्वमन गरयदै रर्गनेछ । 

४=५ जर उत्ऩधन तथा प्रकोऩ तनमधत्रण  

 जर उत्ऩन्न प्रकोऩ न्मूतनकयण तथा तर्टम ऺेर सॊयऺण गरयदै रर्गनेछ बने सफै ऺेरका नदी 
खोराफाट ववग्रन सक्ने वा कटान गयी लरन सक्ने अवथथाको सम्बाव्मता अध्ममन तथा 
सफेऺण गरयनेछ । मो कामि आगाभी ६ भर्हना लबर गरय सककनेछ । 

 

४=६ ववऩद व्मवस्थाऩन  

 गाउॉऩालरकाभा एक ववऩद व्मवथथाऩन कोष थथाऩना गरयनेछ । ववऩद ऩूवि तमायीका रागी 
सफैप्रकायका यणनीतत तमाय ऩारयनेछन बने आउन सक्ने ववऩदको ऩूवि तमायीका रागी सफै 
प्रकायका यणनीतत तमाय ऩारयनेछन  बने आउन सक्ने ववऩदको ऩूवि तमायीको रागी ववऩदभा 
प्रमोगभा आउने श्रोत साधानहरुको जोहो गयी याखखनेछ ।  

 ववऩद आउन नर्दन सफै प्रकायका यणनीततहरु अवरम्फन गरय ववऩद प्रततकामि गुरुमोजनाराई 
ऩूणिरुऩभा कामािन्वमनभा ल्माईनेछ । 

५= सॊस्थागत ववकास तथा सेवा प्रवाह  

 प्रशासतनक व्मवथथाराई लभतव्ममी ऩायदशॉ जवापदेही य उत्तयदामी फनाई नागरयकराई सुशासनको 
प्रत्माबुतत गयाईनेछ बने आगाभी आर्थिक वषि लबर सेवा प्रवाहराई ववद्मुतीम भाध्माभको 
अर्धकतभ उऩमोग गरयनेछ । 

 कामािरमको काभराई लभतव्ममी तथा तछटोछरयतो फनाउन first come first service अथाित ऩर्हरो 
आउनेराई ऩर्हरो ऩारोको तनमभराई रागु गरयनेछ बने भुथकान सर्हतको सेवा र्दईनेछ । 



 सञ्चाय भाध्माभको अर्धकतभ प्रमोग गरय कामािरमफाट सम्ऩादन हुने काभको जनताराई 
जानकायी गयाईनेछ बने गाउॉऩालरका तथा वडा कामािरमहरुभा अतनवामि नागरयक वडाऩरको 
व्मवथथा गरयनेछ । 

 तनमलभत रुऩभा अनुगभन गयी साविजतनक सम्ऩत्तीको सॊयऺण दृचम प्रदशुणराई वढवार्दने खारका 
होडड िङ्ग्गफोडिहरुको तनमन्रण तथा व्मवथथाऩन गयी अततक्भणराई तनमन्रण गरयनेछ ।  

 सुयक्षऺत शान्त य सपा गाउॉ  तनभािणको रागी पोहोयभैरा व्मवथथाऩन साभास्जक अऩयाध 
तनमन्रण याजचव ऩरयचारन जथता ऺेरभा नेऩार प्रहयीसॉग सहकामि गरयनेछ । 

 ववकास कामिक्रभहरुको ववथततृ कक्रमाकराऩ सर्हतको वावषिक कामिमोजना तमाय गयी सोको 
आधायभा फावषिक फजेट खचि गरयनेछ । कामािरमभा आवचमक साभानहरुको भाग प्रऺेऩणको 
आधायभा स्जन्सी साभानहरुको वावषिक खरयद मोजना तमाय गरय कामािनवमन गरयनेछ । सोझै 
खरयद गरयने स्जन्सी साभानहरुको फजाय सफेऺण गयी सो सभेतको आधायभा दययेट ककटान गयी 
स्जन्सी साभानहरुको खरयद कामि गरयनेछ । मसका रागी स्जन्सी तनयीऺण तथा खरयद सलभतत 
गठन गरयनेछ । 

 साभानहरुको आऩूतॉ भभित सम्बाय य लरराभ सम्फस्न्ध कामिववर्ध तजुिभा गयी कामािन्वमनभा 
रमाईनेछ । 

 खरयद प्रकक्रमाराई ऩायदलशि य लभतव्ममी वनाउन ऩयाभशि सेवा खरयद कामिको रागत अनुभान 
सम्फस्न्ध भाऩदण्ड तजुिभा गरयनेछ बने सफै ककलसभका फोरऩरहरु ववद्मुतीम भाध्माभ भापि त 
भार थवीकृती तथा कामािन्वमन गरयनेछ । 

 कामािरमको ऺभता अलबफदृ्र्ध गयी कामिसम्ऩादन थतय उच्च फनाईनेछ । कामािरमको 
सॊगठनात्भक सॊयचना ऩुनयावरोकन गरयनेछ । ववशषेऻ सेवा कयाय गयी कामािरमको आवचमकता 
कामिफोझ काभको प्रकृतत आर्दका आधायभा दयफन्दी सभेत ककटान गयी सॊगठनात्भक सॊयचना 
ऩुनयावरोकन गरयनेछ ।  

 कभिचायीहरुको ऺभता ववकासका कामिक्रभहरु तजुिभा गरयनेछ बने कभिचायीहरुराई ववषमगत 
तालरभहरुको आमोजना तथा अवसय प्रदान गरयनेछ । 

  कभिचायीराई सुचक सर्हतको कामिवववयण उऩरब्ध गयाई सोको आधायभा कामिसम्ऩादन भाऩन 
गयी कभिचायीको भनोवर उच्च याखखनेछ । 

  कभिचायीहरुको कामिसम्ऩादन य सोको नततजाको आधायभा कभिचायीको भूल्माङ्ग्कन गने प्रणारी 
ववकास गरयनेछ । कभिचायीको भनोवर उच्च याख्न भौर्रक तथा गैय भौर्रक उत्प्रेणाका 
भाध्माभहरुको प्रमोग गरयनेछ । 

 कभिचायी आचायसर्हॊताको ऩूणि ऩारना गयाई दण्ड य ऩुयथकायको भाध्माभफाट कामािरमभा सदाचाय 
ऩद्धतीको ववकास गरयनेछ । 



 ऩदऩूयतॉ सम्फस्न्ध फावषिक कामि तालरका तमाय ऩायी रागु गरयनेछ । कभिचायी नमाॉ बनाि तथा 
फढुवा प्रकक्रमाराई ऩायदशॉ फनाई थवच्छ प्रततथऩधािको भाध्माभफाट दऺ जनशक्तीको व्मवथथा 
लभराईनेछ । 

 कभिचायी तथा जनप्रतततनर्धको व्मक्तीगत वववयणराई ववद्मुतीम अलबरेख तमाय ऩायी 
अद्मावर्धक गरयनेछ । 

 कामािरमको दैतनक कामि सम्ऩादनभा सुचना प्रववर्धको अर्धकतभ प्रमोग गरयनेछ । ई केएभ्सी 
गबनेन्स लसथटभ कामािन्वमनभा ल्माउन आवचमक बौततक ऩूवािधायको ववकास तथा ववथताय 
गरयनेछ । फर्थिक गततववर्ध  सफ्टवेमय भापि त भार सॊचारन गरयनेछ । 

 न्मातमक कामिप्रणारीभा साभतमक सुधाय गनि रतु तनणिम प्रकक्रमाराई तनयन्तयता र्दईनेछ । 
न्मातमक सलभततको कामिसम्ऩादनका रागी आवचमक ऩने भानव तथा बौततक व्मवथथाऩनराई 
तछटोबन्दा तछटो ऩूतत ि गरयनेछ । 

 भेरलभराऩ ऩद्धतीराई अझ सॊथथागत य प्रबावकायी रुऩभा कामािन्वमन गनि भेर लभराऩ 
प्रकक्रमाराई सयर फनाईनेछ । गाउॉऩालरकाभा ऩऺ य ववऩऺ बई दामय हुने भुद्धाहरुभा प्रबावकायी 
प्रतततनर्धत्व गनि दऺ जनशक्तीको व्मवथथा गरयनेछ । 

  गाउॉऩालरकाको एकीकृत य मोजनाफद्ध ववकासका रागी थवामत्त गाउॉऩालरका ऺेरको 
अवधायणाराई कामािन्वमनभा ल्माउन साथिक ऩहर गरयनेछ । सयोकायवारासॉग छरपर गयी 
ऺेरगत साझा कामिक्रभहरुको ऩरयचान गरयनेछ । 

६= ववत्तीम व्मवस्थाऩन य सुशासन   
 आर्थिक कामिप्रणारीराई चथुत दरुुथत फनाई ववत्तीम सुशासन कामभ गरयनेछ बने प्रोदबावी 

रेखा प्रणारीको प्रबावकायी कामािन्वमनका रागी कामािरमको थथथागत ऺभता अलबवदृ्र्ध 
गरयनेछ । 

 ऩेचकी तथा पच्मौट फेरुजु शुन्म फनाउने कामिराई थऩ प्रबावकायी फनाई फक्मौता न्मूतनकयण 
गरयनेछ । 

 सुचना प्रववर्ध सभेतको प्रमोग गयी ववत्तीम व्मवथथाऩन सम्फस्न्ध अलबरेखहरु व्मवस्थथत 
गरयनेछ । 

 आर्थिक कक्रमाकराऩहरुको भालसक रभैालसक य फावषिक वववयण सूचनाऩाटी य वेवसाईटका साथ ै
सञ्चाय भाध्माभहरुफाट साविजतनक गरयने कामिराई थऩ तनमलभत तथा व्मवस्थथत गरयनेछ । 

 आम्दानी य खचिको प्रऺेऩणभा सुतनस्चचतता ल्माउन आवचमक ऩद्धतीको अवरम्वन य 
अभ्मास गरयनेछ । फहुफवषिम खचि य याजचव ऩूवािनुभान ऩद्धतीराई प्रमोगभा ल्माईफजेट तथा 
कामिक्रभ तजुिभा गरयनेछ । 



 कभिचायी तनवतृीबयण  ववतयण कामिराई सयर फनाईनेछ । बने तनवतृीबयणको यकभ फैंककङ्ग्ग 
प्रणारी भापि त ववतयण गरयने व्मवथथा लभराईनेछ । 

 साभास्जक सुयऺा बत्ता ववतयण कामिराई थऩ प्रबावकायी फनाईनेछ । आगाभी फर्थिक वषिफाट 
साभास्जक सुयऺाको बत्ता तोककएको फैंकभा सेवाग्राहीको छुट्टाछुट्टै व्मक्तीगत खाता खोरी 
यकभ ववतयण गने व्मवथथा लभराईनेछ । 

 ववचवसनीम य गुणथतयमुक्त रेखाऩयीऺणको भाध्माभफाट ववत्तीम सुशासन कामभ गरयनेछ । 
आन्तरयक रेखाऩयीऺण कामिको फावषिक कामिमोजना तमाय गयी कामािन्वमन गरयनेछ । 

 याजचव सॊकरन कामिको उर्चत भुल्माङ्ग्कन गयी प्राप्त हुने सुझावहरुका आधायभा याजचव 
प्रशासनराई थऩ प्रबावकायी फनाईनेछ । 

 कय शुल्क दथतुयको दामया पयाककरो फनाईनेछ । कयको दामया फढाउन य कय प्रणारीराई 
वैऻातनक फनाउन एकीकृत सम्ऩत्ती कय शुरु गरयनेछ । याजचवको दामयाभा आउन फाॉकी 
व्मक्ती तथा सॊथथाहरुराई याजचवको दामयाभा ल्माउन प्रफद्िधनात्भक कामिक्रभहरु तजुिभा गयी 
सॊचारनभा ल्माईनेछ । सम्ऩूणि व्मवसामीहरुराई कयको दामयाभा आउन अतनवामि गरयनेछ । 

 याजचवको सॊकरन तथा कयदाताको अलबरेख व्मवथथाऩनभा सुचना प्रववर्धको प्रमोग गरयनेछ 
बने याजचव प्रशासनको सॊथथागत ऺभता अलबवदृ्र्ध गरयनेछ । 

 याजचव प्रशासनराई कयदाताभैरी फनाउन कयदाता सहमोगी डथेकराई अझ प्रबावकायी 
फनाईनेछ बने भोवाईर सुचना प्रणारी रागु गरयनेछ । 

अध्मऺ भहोदम, 

अव भ चारु आर्थयक वषयको खचय वववयण प्रस्तुत गने अनुभतत चाहाधछु । 
आव २०७४।७५ को २०७५ असाय १० गत ेसम्भको खचिको वववयण 

१ ऩवूािधाय ववकास ३ कयोड १५ राख २ सम फमानब्फे  
२ आर्थिक ववकास ७८ राख ७४ हजाय ८ सम उनानब्फे  
३ साभास्जक ऺेर २ कयोड ९८ राख ८ हजाय ५ सम ४  
४ वातावयण तथा ववऩद व्मवथथाऩन १२ राख 

५ कामिरम सञ्चारन, व्मवथथाऩन, सॊथथागत ववकास तथा सशुासान २ कयोड ३१ राख ५८ हजाय 
८ सम ६४ 
६ साभास्जक सयुऺा १ कयोड ८५ राख १ हजाय  
७ शसति अनदुान ३ कयोड ४८ राख ५२ हजाय ८ सम ८७  
८ ग्रालभण जरस्रोत व्मवथथाऩन ऩरयमोजना २ कयोड ३५ राख २ सम ९८  
९ LGCDP १ राख ६० हजाय  

गयी कुर खचि १३ कयोड ६९ राख ८६ हजाय  ७ सम ४० बकु्तानी बसैकेको छ बने फाॉकी केही मोजनाहरु 
य कामिक्रभहरुको बकु्तानी हुन फाॉकी यहेकोछ । 
 



अध्मऺ भहोदम, 

अव भ आर्थिक वषि २०७५।०७६ को ववतनमोस्जत फजेट तथा कामिक्रभ प्रथतुत गने अनुभतत 
चाहान्छु । 

आम्दानी तपय   
 सॊघीम सयकायफाट प्राप्त अनुदान १६ कयोड ४८ राख  
 प्रदेश सयकायफाट ६६ राख ९ हजाय  
 आन्तरयक आम्दानी ४ राख  
कुर जम्भा १७ कयोड १८ राख ९ हजाय 

खचय तपय   
 शसति अनुदान १० कयोड १५ राख  
 ऩूस्जगत ४ कयोड ३१ राख ४३ हजाय 
 चारु २ कयोड १६ राख ७५ हजाय  
 सभऩूयक ५४ राख ९१ हजाय  
कूर जम्भा १७ कयोड १८ राख ९ हजाय  

 

अध्मऺ भहोदम  
अव भ ऺेरगत फजेट प्रथतुत गने अनुभतत चाहान्छु । 

 बौततक ऩूवािधाय तपि  २ कयोड ६४ राख ५० हजाय  
 साभास्जक ववकास तपि  ६७ राख ६३ हजाय  
 आर्थिक ववकास तपि  २७ राख 

 ववऩद व्मवथथाऩन तपि  ५ राख 

 सुशासन तथा ऺभता ववकास तपि  ६७ राख ३० हजाय यहेकोछ । 
अध्मऺ भहोदम  

ऺेरगत कामिक्रभको ववथततृ वववयण अनुसुर्चहरुभा उल्रेख गरयएकोछ । 
 

अध्मऺ भहोदम 

गौभुर गाउॉऩालरकाको ववकास गनि व्मवस्थथत रुऩभा फजेट तजुिभा नीततगत तनणिम तथा 
कामिक्रभहरु तमाय ऩानि सहमोग गनुिहुने अध्मऺ ज्मू सम्ऩूणि कभिचायी सॊघसॊथथाका कभिचायी 
सार्थहरु रगामत सम्ऩूणिभा हार्दिक आबाय व्मक्त गदै ववदा हुन्छु ।  

 

धधमवाद । 
 

 

 


