दोस्रो गाउॉ सबाको ११ औ ॊ अङ्झधवेशनभा

आ.व. ०७९/०८० को राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकाका
अध्मऺ श्री ङ्झभङभा ङ्झछयी शेऩााज्मूफाट प्रस्तङ्टत

वाङ्जषक
ा नीङ्झत तथा कामाक्रभ

खङ्टम्फङ्ट ऩासाङल्हाभङ्ट गाउॉऩाङ्झरका
गाउॉ कामाऩाङ्झरकाको कामाारम
चौंयीखका, सोरङ्टखम्ङ्ट फङ्ट

ङ्झभङ्झत २०७९।०२।२९ गते

खङ्टम्फङ्ट ऩासाङल्हाभङ्ट गाउॉऩाङ्झरकाको आ.व. ०७९/०८० को वाङ्जषक
ा नीङ्झत तथा कामाक्रभ प्रस्तङ्टत कामाक्रभभा
उऩङ्ञस्थत आदयणीम सबासदहरु
1.

नेऩारी जनताको त्माग, सॊ घषा य फङ्झरदानको उऩरब्धी नेऩारको सॊ ङ्जवधान जायी बएऩङ्झछ दोस्रो
ऩटकको स्थानीम तहको ङ्झनवााचनफाट ङ्झनवााङ्ञचत बई आज हाभी खङ्टम्फङ्ट ऩासाङल्हाभङ्ट गाउॉऩाङ्झरकाको
दोस्रो गाउॉ सबाको प्रथभ अङ्झधवेशनको नीङ्झत तथा कामाक्रभ प्रस्तङ्टत गने कामाक्रभभा उऩङ्ञस्थत बएका

छौं । खङ्टम्फङ्ट ऩासाङल्हाभङ्ट गाउॉऩाङ्झरकाको आगाभी ऩाॉच वषाको बाग्म य बङ्जवष्म कोने ङ्ञजम्भेवायी तऩाई
हाम्रो काॉधभा आई ऩये को छ । मस ङ्ञजम्भेवायीराई अवसयको रुऩभा ङ्झरई सपरताऩूवक
ा सम्ऩङ्ङ गने
प्रण गदै नीङ्झत तथा कामाक्रभ प्रस्तङ्टत गना ऩाउॉदा हाभी गौयवाङ्ञववत बएका छौं ।
2.

आजको मस अवसयभा याष्ट्रको यऺा, अग्रगभनका आवदोरनभा आफ्नो प्राणको आहङ्टङ्झत ङ्छदनङ्ट हङ्टने ऻात
अऻात

सङ्जहदहरु,

सभृद्ध

गाउॉऩाङ्झरका

ङ्झनभााण

अङ्झबमानभा

खङ्जटनङ्ट

बई

ङ्छदवॊ गत

हङ्टन ङ्ट

बएका

गाउॉऩाङ्झरकाफासी तथा सयोकायवारा व्मङ्ञिहरु तथा प्रथभ गाउॉ सबाका अध्मऺ स्व. ङ्जङभ दोजॉ

शेऩााज्मू प्रङ्झत हाङ्छदाक श्रद्धा सङ्टभन व्मि गदाछङ्ट । ऩङ्चयवतानका खाङ्झतय उहाॉहरुरे ऩङ्टर्माउनङ्ट बएको
मोगदान हाम्रो राङ्झग सदै फ प्रेयणादामी बई कताब्म ऩथभा रम्कन सदै व जागरुक फनाईयहनेछ ।
3.

सभृद्ध गाउॉऩाङ्झरका, सङ्टखी गाउॉऩाङ्झरकाफासी अङ्झबमानराई साथाक फनाउन हाभीसॉग सहकामा गनङ्टह
ा न
ङ्ट े
ङ्जवङ्झबङ्ङ याङ्जष्ट्रम

तथा अवतययाङ्जष्ट्रम गैय सयकायी

सॊ घ सॉस्था, ङ्जवङ्झबङ्ङ सयकायी ङ्झनकाम, प्रङ्झतष्ठान, फोडा,

प्रङ्झतङ्झनङ्झध सबाका भाननीम सदस्मज्मू , याङ्जष्ट्रम सबाका भाननीम सदस्मज्मू, १ नॊ प्रदे श सबाका भाननीम
प्रदे श सबा सदस्मज्मू, १ नॊ प्रदे श सयकाय, सङ्घीम सयकाय प्रङ्झत हाङ्छदाक कृतऻता प्रकट गदै , मस

गाउॉऩाङ्झरकाको प्रथभ स्थानीम तहको ङ्झनवााचनफाट ङ्झनवााङ्ञचत बई प्रथभ गाउॉ सबाको अङ्झधवेशनको
नीङ्झत तथा कामाक्रभ प्रस्तङ्टत गयी हारसम्भ मस गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्जवकास य सभृङ्जद्धभा ऩङ्टर्माउनङ्ट बएको

मोगदानको उच्च भूल्माॊकन गदै ऩङ्जहरो गाउॉ सबाका सफै जनप्रङ्झतङ्झनधज्मूहरुराई हाङ्छदाक धवमवाद
व्मि गदै स्व. ङ्जङभ दोजॉ शेऩाा प्रङ्झत सभेत हाङ्छदाक कृतऻता प्रकट गदाछङ्ट ।
4.

खङ्टम्फङ्ट ऩासाङल्हाभङ्ट गाउॉऩाङ्झरकाका नागङ्चयकहरु ऩमाटन व्मवसामभा प्रत्मऺ सॊ रग्न बई जनजीङ्जवका

चराउने तथा जीवन स्तय उकास्ने गङ्झतङ्जवङ्झध सञ्चारन गदै आएका छन् । सन् २०१९ को
ङ्झडसेम्फयभा ङ्ञचनको हङ्टवान प्रावतफाट शङ्टरु बई ङ्जवश्वव्माऩी रुऩभा पैङ्झरएको कोयोना भहाभायीफाट मो
गाउॉऩाङ्झरका ऩङ्झन अछङ्ट तो यहन सकेन । कोङ्झबड १९ का नमाॉ नमाॉ बेङ्चयएवट सभेतका सॊ क्रभणफाट
मस गाउॉऩाङ्झरकाका १३ जना नागङ्चयकरे ज्मान गङ्टभाउनङ्ट ऩमो बने ऩमाटन व्मवसाम ऩङ्झन ठप्ऩ हङ्टन

ऩङ्टग्मो । कोङ्झबड १९ को सॊ क्रभणफाट ज्मान गङ्टभाउनङ्ट हङ्टने सफै नागङ्चयकहरु प्रङ्झत हाङ्छदाक श्रद्धाञ्जरी

व्मि गदाछङ्ट । कोङ्झबड १९ को सॊ क्रभणभा नागङ्चयकको सॊ यऺणका राङ्झग खङ्जटनङ्ट बएका सम्ऩूणा
जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध, स्वास््मकभॉ, सङ्टयऺाकभॉ, याष्ट्रसेवक कभाचायी, स्वमॊ सेवक, भङ्जहरा स्वास््म स्वमॊ सेङ्जवका,
सङ्टयऺा ङ्झनकाम, स्थानीमफासी तथा सयोकायवारा सॊ घ सॊ स्थाराई हाङ्छदाक धवमवाद प्रकट गना चाहवछङ्ट
।
5.

नेऩारको सॊ ङ्जवधान कामााववमन गने क्रभभा २०७४ असाय १४ गते मस गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्झनवााचनफाट
जनङ्झनवााङ्ञचत स्थानीम सयकायरे भाप्म दङ्टधकोशी गाउॉऩाङ्झरका. सॉग ङ्झभतेयी सम्फवध कामभ गयी मस

गाउॉऩाङ्झरका, ङ्झभतेयी गाउॉऩाङ्झरका, १ नॊ प्रदे श सयकाय, स्थानीम ऩूवााधाय ङ्जवकास साझेदायी कामाक्रभको
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रगानीभा दङ्टधकोशी नदीको ओरााङघाटभा भोटये वर सडक ऩङ्टर ङ्झनभााण कामा सम्ऩङ्ङ बमो । त्मसै गयी

ओरााङघाटदे ङ्ञख खङ्चयखोरासम्भ ९ ङ्जक.भी. सडकको ट्रमाक ओऩन मस गाउॉऩाङ्झरका य भाप्म
दङ्टधकोशी गाउॉऩाङ्झरका को रगानीभा सम्ऩङ्ङ बमो । खङ्चयखोरादे ङ्ञख थाभडाॉडासम्भ १६ ङ्जक.भी .
सडकको ट्रमाक ओऩन सम्ऩङ्ङ बमो । खङ्टम्फङ्ट ऺेत्रको आवतजावत गना भ्रभण गने ऩमाटकहरुको
सहजताको राङ्झग ङ्जवङ्झबङ्ङ स्थानहरुभा ऩमाटकीम ऩदभागा ङ्झनभााण, ऩाङफोचे, चौंयीखका स्वास््म चौकी,
फङ्टक्सा साभङ्टदाङ्जमक इकाई य खङ्चयखोरा साभङ्टदाङ्जमक अस्ऩतारको बवन ङ्झनभााण सम्ऩङ्ङ बमो। एक घय

एक धायाको नायाराई साथाक फनाउन खानेऩानी ङ्झनभााणका मोजनाहरु सम्ऩङ्ङ बए । गाउॉऩाङ्झरका
केवर, वडा कामाारम, खङ्चयखोरा फसऩाकाका राङ्झग जग्गा प्राप्त तथा आवश्मक ऩूवााधायहरु ऩङ्झन ङ्झनभााण
सम्ऩङ्ङ बए ।
6.

ङ्ट ासबा ङ्ञजल्रा, ऩङ्ञिभभा दोरखा
खङ्टम्फङ्ट ऩासाङल्हाभङ्ट गाउॉऩाङ्झरका ऩूवभ
ा ा भहाकङ्टरङ्टङ गाउॉऩाङ्झरका य सॊ खव
ङ्ट कङ्टण्ड नगयऩाङ्झरका, भाप्म दङ्टधकोसी
य याभेछाऩ ङ्ञजल्रा, उत्तयभा ङ्ञचनको ङ्झतब्फत य दङ्ञऺणभा सोरङ्टदध
गाउॉऩाङ्झरका य सोताङ गाउॉऩाङ्झरकाको फीचभा अवङ्ञस्थत यहेको छ ।मस गाउॉऩाङ्झरकारे १५३९.११
हेक्टय बूबाग ओगटे को छ बने याङ्जष्ट्रम जनगणना २०७८ को प्रायङ्ञम्बक प्रङ्झतवेदन अनङ्टसाय कङ्टर
जनसॊ ख्मा ९२१७ यहेको छ ।

7.

सङ्घीम सयकायफाट प्राप्त हङ्टने अनङ्टदान नै मस गाउॉऩाङ्झरकाको आम्दानीको प्रभङ्टख स्रोत यहेको छ ।

सङ्घीम सयकायको अनङ्टदान ऩङ्झछ दोस्रो आम्दानीको श्रोतको रुऩभा मस गाउॉऩाङ्झरकाको आफ्नै आम्दानी
ऩमाटन शङ्टल्क यहेको छ । सङ्घीम सयकाय, प्रदे श सयकाय तथा आवतङ्चयक स्रोतफाट प्राप्त ङ्झसङ्झभत स्रोत
य साधनहरुको सभङ्टङ्ञचत प्रमोग य ऩङ्चयचारन गदै ङ्जवकास ङ्झनभााण प्रङ्झत नागङ्चयकहरुको जनचाहना ऩूया

गने दङ्जिरो आशा य ङ्जवश्वासको जग तमाय गना शूवम ङ्जववदङ्टफाट मात्रा शङ्टरु गयी नमाॉ अनङ्टबव य
अभ्मासका साथ ङ्झनकै भहत्वऩूणा य ठोस उऩरब्धीहरु हाङ्झसर गने क्रभभा हार दोस्रो ङ्झनवााचनफाट

ङ्झनवााङ्ञचत बई थऩ कामा गने अवसय हाभीराई ङ्झभरे को छ । महाॉहरुको अभूल्म सङ्टझाव, प्रङ्झतङ्जक्रमा य
सल्राहराई ग्रहण गदै स्थानीम सयकाय ङ्जहॊजो सपर बमो, आज सपरताऩूवक
ा कामा गदै छौं य बोङ्झर
ऩङ्झन सपर यहने छ बङ्ङे कङ्टयाभा हाभी ङ्जवश्वत छौं ।
8.

मस खङ्टम्फङ्ट ऩासाङल्हाभू गाउॉऩाङ्झरकाभा फहङ्टसॊख्मक रुऩभा शेऩाा जातीको फसोफास यहेको छ । शेऩाा

जाती ऩङ्झछ मस गाउॉऩाङ्झरकाभा याई, भगय, ताभाङ तथा दङ्झरत जातीको फसोफास यहेको छ । मस
गाउॉऩाङ्झरकाभा ३ वटा भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम, १४ वटा आधायबूत ङ्जवद्यारम य ३ वटा ऩयम्ऩयागत फौद्ध
ङ्जवद्यारमहरु

यहेका छन् । गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्र अध्ममनयत ङ्जवद्याथॉहरुको बनाा अनङ्टऩात ९४.५ %,

फीचै भा ङ्जवद्यारम

छाड्ने

ङ्जवद्याथॉ

३१

जना

यहेका

छन् ।

ङ्जवकट

बूगोरका

कायण

मस

गाउॉऩाङ्झरकाभा २३८ जना ङ्जवद्याथॉहरु होस्टरभा य १५ जना ङ्जवद्याथॉहरु कोठा बाडा ङ्झरई अध्ममन
गने गये का छन् ।
9.

गाउॉऩाङ्झरकाभा ३ वटा साभङ्टदाङ्जमक अस्ऩतार, ३ वटा सयकायी स्वास््म चौकी, एउटा साभङ्टदाङ्जमक
स्वास््म

एकाई,

४

वटा

साभङ्टदाङ्जमक

ङ्ञक्रङ्झनक

य एउटा

खोऩ

केवर

यहेका

छन्

।

गाउॉऩाङ्झरकाफासीहरुको भङ्टख्म सभस्माहरु उच्च यिचाऩ, भधङ्टभेह, ग्माॉसट्राइङ्जटस, आवराको अल्सय य
क्मावसय आङ्छद यहेका छन् ।
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10.

गाउॉऩाङ्झरकारे आफ्ना ५ वटा वडा कामाारम भापात सेवा प्रवाह उऩरब्ध गयाउॉदै आईयहेको छ ।

ङ्जवकट बूगोरका कायण गाउॉऩाङ्झरकाफाट सम्ऩादन हङ्टने ङ्जवङ्झबङ्ङ सेवाहरु वडा कामाारमफाट नै प्राप्त हङ्टने
गयी अङ्झधकाय प्रत्मामोजन गङ्चयएको छ ।
11.


ङ्जवकास य सभृङ्जद्धका राङ्झग गङ्चयएका प्रमासहरु

गाउॉऩाङ्झरका केवरराई सोझो सडक सञ्जारभा जोड्नका राङ्झग ङ्जङभदोजॉ शेऩाा ऩमाटन सडकको ट्रमाक
ओऩन,



ऩमाटकीम ऩदभागा ङ्झनभााण



स्वच्छ खानेऩानी आऩूङ्झता य अग्नी ङ्झनमवत्रण प्रणारी



सावाजङ्झनक शौचारम ङ्झनभााण, ढर ङ्झनकास, पोहोय भैरा व्मवस्थाऩन य ङ्जहभार सयसपाई



ऩमाटकीम प्रफद्धानका राङ्झग साहङ्झसक खेरकूदको सम्बाव्मता अध्ममन, ऩूवााधाय ङ्झनभााण



ऩङ्टयाताङ्ञत्वक सम्ऩदा, गङ्टम्फा, भठ भङ्ञवदयको सॊ यऺण य सम्फद्धान



उद्धाय तथा ङ्जऩङ्झडतहरुराई याहत ङ्जवतयण

ङ्जवद्यभान अवसयहरु


स्थानीम भाग, आवश्मकता य प्राथङ्झभकताको सही ऩङ्जहचान, अथाात ् ‘फटभ अऩ एप्रोचको वास्तङ्जवक
अभ्मास



सफै बवदा नङ्ञजकको स्थानीम सयकाय बई सङ्घीम तथा प्रदे श सयकाय सभेतका कामाक्रभहरु वास्तङ्जवक
राबग्राही भाझ ऩङ्टर्माउने कामा,



ङ्जवऩङ्ङ वगाका जनताको जीङ्जवका य दै ङ्झनकीसॉग जोङ्झडएका स्थानीम सेवाको व्मवस्थाऩन, स्थानीम सडक,
ग्राभीण सडक, कृङ्जष सडक, ङ्झसॉचाई जस्ता ऩूवााधाय, स्थानीम भेरङ्झभराऩ य भध्मस्थकतााका रूऩभा कामा



सफै तह य तप्काका नागङ्चयकको अथाऩूणा सहबाङ्झगता, ऺभता ङ्जवकास, सशिीकयण य भूर प्रवाहीकयण,
तथा सभानङ्टऩाङ्झतक प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व सङ्टङ्झनङ्ञित



स्थानीम सयकायहरू फीच असर अभ्मासहरूको आदान प्रदान



साहङ्झसक य ऩमाावयणीम ऩमाटन व्मवसाम



दङ्टरब
ा तथा रोऩोवभङ्टख ववमजवतङ्ट, चयाच ङ्टरुङ्गी, जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता वन तथा जङ्झडफङ्टटीको सॊ यऺण तथा
ङ्जहभतार य ङ्जहभनदीको सॊ यऺण



रोऩोवभङ्टख बेषबूषा, बाषा, धभा, सॉस्कृङ्झत तथा यीङ्झतङ्चयवाजको सॊ यऺण य धाङ्झभक
ा ऩमाटनको प्रफद्धान

ङ्जवद्यभान च ङ्टनौङ्झतहरु


आफ्नो स्थानीम बौगोङ्झरक स्वरुऩ अनङ्टसायको ऩूवााधाय ङ्झनभााण य सम्ऩङ्ङ



नागङ्चयकहरुको भाग य आऩूङ्झता फीचभा सवतङ्टरन कामभ गयाउनङ्ट ,



स्थानीम जनताको भाग अनङ्टसाय ङ्जवकास ङ्झनभााण गना कानङ्टनी जङ्जटरता,

खङ्टम्फङ्ट ऩासाङल्हाभङ्ट गाउॉऩाङ्झरकाका अध्मऺ श्री ङ्झभङभा ङ्झछयी शेऩााफाट प्रस्तङ्टत आ.व. ०७९/०८० को वाङ्जषक
ा नीङ्झत तथा कामाक्रभ
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सङ्घीम सयकायफाट प्राप्त हङ्टने ङ्जवत्तीम सभानीकयण भङ्टख्म आधाय जनसॊ ख्माराई भाङ्ङङ्ट,



सङ्घीम सयकाय य प्रदे श सयकायफाट प्राप्त हङ्टने स्रोत य साधनको सभङ्टङ्ञचत ङ्जवतयण य ऩङ्टनङ्जवत
ा यण
नहङ्टन,ङ्ट

१२

नीङ्झत तथा कामाक्रभ तजङ्टभ
ा ाका आधायहरू

सम्ऩूणा सबासदहरु,
अफ भ आगाभी आ. व. ०७९/०८० का राङ्झग प्रस्तङ्टत हङ्टने नीङ्झत तथा कामाक्रभको आधायहरु प्रस्तङ्टत गना
चाहवछङ्ट ।


नेऩारको सॊ ङ्जवधान



नेऩारको ऩवरौं याङ्जष्ट्रम मोजना;



ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्म;



ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ वमूनीकयण, जरवामङ्ट ऩङ्चयवतान अनङ्टकूरन, वातावयणभैत्री तथा फारभैत्री स्थानीम शासन,



रै ङ्जङ्गक सभानता तथा साभाङ्ञजक सभावेशीकयण रगामत ङ्जवकासका अवतयसम्फङ्ञवधत ङ्जवषमहरू;



सङ्घ य प्रदे श सयकायरे अवरम्फन गये का आङ्झथक
ा तथा तथा ङ्जवङ्झनमोजन ऐन,



याङ्जष्ट्रम प्राकृङ्झतक स्रोत तथा ङ्जवत्त आमोग ऐन, २०७४



अवतय सयकायी ङ्जवत्त व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४



स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४



स्थानीम तहको मोजना तजङ्टभ
ा ा ङ्छदग्दशान, २०७८



सङ्घीम य प्रदे श सयकायरे जायी गये का नीङ्झत, कानून तथा भाऩदण्ड



स्थानीम तहभा फजेट तजङ्टभ
ा ा, कामााववमन, आङ्झथक
ा व्मवस्थाऩन तथा सम्ऩङ्ञत्त हस्तावतयण सम्फवधी
ङ्झनदे ङ्ञशका, २०७४



ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ वमूनीकयण य व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४



प्रदे श तथा स्थानीम तहका राङ्झग रै ङ्जङ्गक उत्तयदामी फजेट नभूना ङ्झनदे ङ्ञशका, २०७७



सावाजङ्झनक खङ्चयद ऐन, २०६३ य ङ्झनमभावरी, २०६४

१३

चारङ्ट आ.व.को हारसम्भका प्रभङ्टख उऩरङ्ञब्धहरूको सॊ ङ्ञऺप्त ङ्जववयण

बौङ्झतक उऩरङ्ञब्ध


थाभडाॉडाभा एन सेरको टावय ङ्झनभााण सम्ऩङ्ङ बएको छ ।



खङ्टम्जङ्टङदे ङ्ञख गोक्मो जाने ट्रेङ्जकङ ट्रेर य ऩाङफोचे ट्रेङ्जकङ ट्रेर साथै पाङ्ञक्दङ, फेङ्कय, चौंयीखका, छे प्रङ्टङ
ऩमाटकीम ऩदभागा ङ्झनभााण बएको छ ।



ब्माङकाय, सानोगङ्टभेरा, पोचे , चौंयीखका खानेऩानी तथा अग्नी ङ्झनमवत्रण प्रणारी सङ्टचारु तथा ङ्झनभााण
सम्ऩङ्ङ बएको छ

खङ्टम्फङ्ट ऩासाङल्हाभङ्ट गाउॉऩाङ्झरकाका अध्मऺ श्री ङ्झभङभा ङ्झछयी शेऩााफाट प्रस्तङ्टत आ.व. ०७९/०८० को वाङ्जषक
ा नीङ्झत तथा कामाक्रभ
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रङ्टक्राभा ३३ के. ङ्झब. ए. य खङ्टम्जङ्टङभा ११ के. ङ्झब. ए. याङ्जष्ट्रम प्रशायण राईन ङ्जवस्ताय गयी ङ्जवतयण



गनाका राङ्झग सम्बाव्मता अध्ममन न सम्ऩङ्ङ बई सकेको छ । फोभखोरा ङ्झभनी हाइड्रो ङ्झनभााण सम्ऩङ्ङ
बएको छ । आभाडब्रभ ङ्झभनी हाईड्रो य भञ्जङ्टखोरा ङ्झभनी हाईड्रो ङ्झनभााणका चयणभा यहेका छन् ।

रङ्टक्रा ढर ङ्झनभााण, सावाजङ्झनक शौचारम ङ्झनभााण सम्ऩङ्ङ हङ्टने चयणभा यहेको छ । बायतीम दूतावास य



मस गाउॉऩाङ्झरकाको रगानीभा खङ्टम्जङ्टङ खङ्टवदे ढर ङ्झनभााणको ङ्जवद्यङ्टतीम फोरऩत्र आह्वान बएको छ ।

थङ्टक्रा झोरङ्टङ्गे ऩङ्टर य इम्जा ऩोटाय सेल्टयका राङ्झग सोराय जडान य ङ्झबत्री सॊ यचना ङ्झनभााणका राङ्झग



ङ्जवद्यङ्टतीम फोरऩत्र आह्वान बएको छ ।

ङ्जङभदोजॉ शेऩाा ऩमाटन सडकको ट्रमाक ओऩन गने कामाका राङ्झग ङ्झनभााण व्मवसामीसॉग खङ्चयद



सम्झौता सम्ऩङ्ङ बएको छ ।

सभृद्ध गाउॉऩाङ्झरका ङ्झनभााण अङ्झबमानभा सॊ रग्न भहानङ्टबानहरु तथा याङ्जष्ट्रम य अवतयाङ्जष्ट्रम रुऩभा ख्माती



प्राप्त खङ्टम्फङ्टका ख्माती प्राप्त व्मिीहरुराई सम्भान गङ्चयएको छ।

साभङ्टदाङ्जमक छाडा कङ्टकङ्टयको व्मवस्थाऩनका राङ्झग खङ्टम्फङ्ट केनर हाउस स्थाऩना गङ्चयएको छ ।



आङ्झथक
ा साभाङ्ञजक उऩरङ्ञब्ध

५ वषाभङ्झङ्ट नका फारफाङ्झरकाहरुराई ङ्झनमङ्झभत खोऩ सेवा उऩरब्धता, टाईपाइड खोऩ अङ्झबमान सञ्चारन,



कोङ्झबड १९ को भहाभायीको व्मवस्थाऩन तथा मस गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्र फसोफास गने स्थामी तथा
अस्थामी फाङ्झसवदाहरुराई कोङ्झबड १९ खोऩ सेवाको ऩङ्जहरो भात्रा १०,९५४, दोश्रो भात्रा १०,५२२ य
फङ्टस्टय ४,१५२ जनारे प्राप्त गये का छन् ।साथै सफै स्वास््म सॊ स्थाहरुको भाङ्झसक ङ्चयऩोङ्जटाङ Online
प्रणारी भापात अङ्झनवामा गने व्मवस्था गङ्चयएको छ ।
२ वटा साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमभा ऩङ्टस्तकारम स्थाऩना, ऩूणा साऺय गाउॉऩाङ्झरका घोषणा, गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्र



ङ्झबत्रका ६ जना ङ्झफद्याथॉहरुराई उच्च ङ्ञशऺा अध्ममनका राङ्झग छात्राफृङ्ञत्त उऩरब्ध गयाईएको छ ।
वातावयणीम उऩरङ्ञब्ध


ङ्जहभार सयपाई अङ्झबमान सम्ऩङ्ङ



२०७८ पागङ्टन २२ गते नाक्च ङ्टङको वन ऺेत्रभा रागेको वन डढे रो ङ्झनमवत्रण



प्राङ्जिक ङ्झनमवत्रण गना पाईफय य कऩडाको झोरा उत्ऩादन य ङ्जवतयण



पोहोय दहन केवर स्थाऩना



नाक्च ङ्टङ, टोकटोक, छ्यङ्टकङ्टङ, पेङ्चयचे य खङ्टवदे ऩङ्जहयो ङ्झनमवत्रण कामा सम्ऩङ्ङ

सॊस्थागत उऩरङ्ञब्ध


साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता प्राप्त गने राबग्राहीहरुको ङ्जववयण व्मवस्थाऩकीम सूचना प्रणारीभा अद्यावङ्झधक
तथा फैंकफाट बङ्टिानी गने व्मवस्था



व्मङ्ञिगत घटना दताा अनराईन भापात गने प्रफवध



वडाफाट सॊ करन हङ्टने सफै याजश्व, ङ्जवद्यङ्टतीम याजश्व प्रणारी य ङ्झसपाङ्चयसहरु ङ्जवद्यङ्टतीम ङ्झसपाङ्चयस प्रणारी
भापात सेवा उऩरब्ध



सफै नागङ्चयकहरुको सफै प्रकायका त्माङ्क इऩाङ्झरका प्रणारीभा अद्यावङ्झधक

खङ्टम्फङ्ट ऩासाङल्हाभङ्ट गाउॉऩाङ्झरकाका अध्मऺ श्री ङ्झभङभा ङ्झछयी शेऩााफाट प्रस्तङ्टत आ.व. ०७९/०८० को वाङ्जषक
ा नीङ्झत तथा कामाक्रभ
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१४

आगाभी आङ्झथक
ा वषाका प्राथङ्झभक प्राप्त कामाक्रभहरु


आङ्झथक
ा ङ्जवकास



साभाङ्ञजक ङ्जवकास



ऩूवााधाय ङ्जवकास



वातावयण तथा ङ्जवऩद व्मवस्थाऩन ङ्जवकास



सॊ स्थागत तथा सङ्टशासन ङ्जवकास

आगाभी आ.व. का प्रभङ्टख नीङ्झतहरु
आङ्झथक
ा ङ्जवकास
१५

उङ्ङत जातको ङ्झफउ, आधङ्टङ्झनक प्रङ्जवङ्झध, कृङ्जष तथा ऩशङ्ट सेवा सम्फवधी प्राङ्जवङ्झधक जनशङ्ञि उऩरब्ध गयाई
कृङ्जषको उत्ऩादकत्व वृङ्जद्ध गङ्चयनेछ । उत्ऩादनको ङ्ञशत बण्डायण, प्रशोधन तथा फजायीकयणका साथै
एक टोर एक कृङ्जष उत्ऩादन, प्रशोधन केवर तथा ङ्झफक्री केवर स्थाऩना गना सहमोग उऩरब्ध

१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७

गयाईनेछ ।

भाटोको स्वास््म यऺा गने, उत्ऩादकत्व फढाउने य भाटोको मथाथा अवस्थाको वैऻाङ्झनक सूचना
आधङ्टङ्झनक प्रङ्जवङ्झधका भध्मभफाट ऩाउने व्मवस्था ङ्झभराईनेछ ।

कृङ्जष अनङ्टदान य कृङ्जष उऩजको सभथान भूल्म ङ्झनधाायण गयी ङ्जकसानको रगानी सङ्टयऺाको व्मवस्था
गङ्चयनेछ ।

ङ्झसञ्चाईको ङ्जवस्ताय, खेतीमोग्म बूङ्झभको सही उऩमोग य आधङ्टङ्झनक प्रङ्जवङ्झधको भाध्मभफाट कृङ्जषको

आधङ्टङ्झनकीकयण गदै गाउॉऩाङ्झरकाराई कृङ्जष उत्ऩादनभा आत्भङ्झनबाय य ङ्जकसानराई सभृद्ध फनाईनेछ ।
जीवनको आधायका रुऩभा यहेका खाद्य ऩदाथा उत्ऩादन गने कृङ्जष ऺेत्रराई उच्च भहत्व ङ्छदएय रगानी
अङ्झबवृङ्जद्ध गयी गाउॉऩाङ्झरकाराई कृङ्जष उत्ऩादनभा आत्भङ्झनबाय फनाईनेछ ।

कृङ्जष ऺेत्रभा ऩकेट, ब्रक, जोन य सङ्टऩयजोन ङ्झनधाायण गयी व्मवङ्ञस्थत गङ्चयनेछ ।

कृङ्जष उत्ऩादन य ऩशङ्टऩारनभा गाउॉऩाङ्झरकाराई आत्भङ्झनबाय फनाईनेछ । ऩशङ्टऩारनका राङ्झग नस्र
सङ्टधाय, उङ्ङत घाॉस खेती, चयण ऺेत्र ङ्झनधाायण तथा व्मवस्थाऩन गङ्चयनेछ ।

उच्च भूल्मका खाद्याङ्ङ, परपङ्टर, तयकायी, जडीफङ्टटी, ङ्ञचमा, कपी रगामतका वस्तङ्टहरुको उत्ऩादनको
सम्बाव्मता अध्ममन गङ्चयनेछ ।

जरवामङ्ट ऩङ्चयवतानका प्रङ्झतकूर प्रबावफाट ङ्जकसानहरुराई सॊ यऺण गना सूचना प्रणारी, नमाॉ प्रङ्जवङ्झधको
ङ्जवकास य ऺभता अङ्झबवृङ्जि गङ्चयनेछ ।

अनङ्टबवभा आधाङ्चयत खेती प्रणारीराई ऻान य प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत खेती प्रणारीको रुऩभा ङ्जवकास
गङ्चयनेछ ।

अगााङ्झनक खेतीराई प्रोत्साहन गनाको राङ्झग प्राङ्गङ्चयक भर य जैङ्जवक ङ्जवषादीको उत्ऩादन य प्रमोग तथा
यै थाने ङ्झफउहरुको सॊ यऺण गना आवश्मक ताङ्झरभ, प्रङ्जवङ्झध य अनङ्टदानको व्मवस्था गङ्चयनेछ ।

गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र कङ्ञम्तभा एउटा औद्योङ्झगक ग्राभ स्थाऩना य सञ्चारन गङ्चयनेछ । रघङ्ट, साना एवॊ
भझौरा उद्योगको स्थाऩना य ङ्जवकास गना ङ्झनजी य सहकायी ऺेत्रराई प्रोत्साहन गङ्चयनेछ ।

ॉ ीको व्मवस्था गङ्चयनेछ ।
उद्यभङ्ञशरता ङ्जवकासका राङ्झग आवश्मक ताङ्झरभ, प्रङ्जवङ्झध य फीउ ऩूज

खङ्टम्फङ्ट ऩासाङल्हाभङ्ट गाउॉऩाङ्झरकाका अध्मऺ श्री ङ्झभङभा ङ्झछयी शेऩााफाट प्रस्तङ्टत आ.व. ०७९/०८० को वाङ्जषक
ा नीङ्झत तथा कामाक्रभ
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२८

कृङ्जष उत्ऩादनभा आधाङ्चयत उद्योगहरुको स्थाऩना, सञ्चारन एवॊ व्मवस्थाऩनको राङ्झग आवश्मक

२९

श्रङ्झभकको आवश्मकता य उऩरब्धताको अनङ्टसवधान य अङ्झबरेखीकयण गने व्मवस्था ङ्झभराईनेछ ।

३०

सहमोगको व्मवस्था गङ्चयनेछ ।

दऺ य अधादऺ श्रङ्झभकको ङ्जवकासका राङ्झग सीऩ ङ्जवकास ताङ्झरभ य ऩङ्टनतााजगी ताङ्झरभको व्मवस्था
गङ्चयनेछ ।

योजगाय सूचना केवर स्थाऩना गयी फेयोजगायी अवस्थाको त्माङ्क सॊ करन य सूचना प्रणारी ङ्जवकास

गयी प्रधानभवत्री योजगाय कामाक्रभभा आफि गङ्चयनेछ । स्वयोजगाय फङ्ङ चाहनेराई ताङ्झरभ, प्रङ्जवङ्झध,
सहङ्टङ्झरमत ऋण वा अनङ्टदान सहमोग उऩरब्ध गयाईनेछ । ङ्जवऩङ्ङराई उत्ऩादनका साधन तथा

सीऩभूरक ताङ्झरभ य उऩकयण उऩरब्ध गयाई काभ, योजगायी य अवम आम आजानको अवसय
३१

३२
३३
३४

उऩरब्ध गयाईनेछ ।

श्रङ्झभकको वमूनतभ ज्मारा प्रत्माबङ्टत गने, औऩचाङ्चयक वा अनौऩचाङ्चयक प्रकृङ्झतका, कृङ्जष, उद्योग य सेवा

ऺेत्रभा कामायत सफै श्रङ्झभकहरुराई मोगदानभा आधाङ्चयत साभाङ्ञजक सङ्टयऺा प्रणारीभा आफि गने,
ङ्झनभााण ऺेत्रभा अङ्झधकतभ योजगायी ङ्झसजाना हङ्टने गयी श्रभप्रधान प्रङ्जवङ्झधको प्रमोग गङ्चयनेछ ।
वैदेङ्ञशक योजगायीभा जानेका राङ्झग वमूनतभ एउटा सीऩभूरक

ताङ्झरभ ङ्छदने य ङ्जवदे शफाट पकेका

ॉ ीको सदङ्टऩमोग हङ्टने कामाक्रभ सञ्चारन गङ्चयनेछ ।
व्मङ्ञिहरुको ऻान सीऩ य ऩूज

शेऩाा जातीको इङ्झतहाससॉग जोङ्झडएको माक, नाक य चौंयीऩारनको त्माङ्क सॊ करन गयी माक, नाक य
चौंयीऩारन गना अनङ्टदानको व्मवस्था गङ्चयनेछ ।

ङ्जहभार आयोहण ऺेत्रभा सेवा गयी स्वास््म य उभेयका कायण ऩङ्टन: ऩवातायोहण गना नसक्ने
ऩवातायोहीहरुको त्माङ्क सॊ करन गयी रगत याखी साभाङ्ञजक सङ्टयऺाको व्मवस्था गङ्चयनेछ ।

ऩवातायोहीहरुको सङ्टयऺा य आयोहणराई साहङ्झसक ऺेत्रहरुभा प्रफद्धान गना अवतयाङ्जष्ट्रम स्तयीम ताङ्झरभको
३५
३६
३७
३८

राङ्झग आवश्मक अनङ्टदानको व्मवस्था गङ्चयनेछ ।

खङ्टम्फङ्ट ऺेत्रभा गङ्चयने हवाई ढङ्ट वानी व्मवस्थाऩन गना आवश्मक नीङ्झत ङ्झनभााण गङ्चयनेछ ।

ज्मेष्ठ नागङ्चयकहरुका राङ्झग हवाई उडानभा सहङ्टङ्झरमत सङ्टङ्जवधाको व्मवस्था गना ऩहर गङ्चयनेछ ।

ऩमाटन व्मवसामराई व्मवङ्ञस्थत य भमााङ्छदत फनाउन ऩमाटन व्मवसामी तथा सयोकायवाराहरुसॉग
छरपर गयी ऩमाटन नीङ्झत तजङ्टभ
ा ा गयी रागू गङ्चयनेछ ।

खङ्चयखोरा स्रे ट ढङ्ट ङ्गा उत्खनन गना सम्बाव्मता अध्ममन गङ्चयनेछ ।
साभाङ्ञजक ङ्जवकास

गङ्टणस्तयीम ङ्ञशऺाको आधाय: प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺाको ङ्जवस्ताय य साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमभा सङ्टधाय :
३९

गङ्टणवान य सऺभ नागङ्चयक तमाय गना ङ्ञशऺा सम्फवधी भौङ्झरक हकको कामााववमन गदै साभङ्टदाङ्जमक
ङ्ञशऺाराई गङ्टणस्तयीम, सीऩभूरक य जीवनोऩमोगी फनाईनेछ ।

४०

गाउॉऩाङ्झरकाको शैङ्ञऺक गङ्टरुमोजना तमाय गयी रागू गङ्चयनेछ । स्कङ्टर सफ्टवेमय ङ्झनभााण गयी
सफ्टवेमय भापात ङ्जवद्यारमको त्माङ्क अध्मावङ्झधक, अनङ्टगभन, भूल्माङ्कन य ङ्झनमभन गने व्मवस्था
ङ्झभराईनेछ । स्थानीम ऩाठ्यक्रभ तजङ्टभ
ा ा गयी ऩठनऩाठनको व्मवस्था ङ्झभराईनेछ ।

खङ्टम्फङ्ट ऩासाङल्हाभङ्ट गाउॉऩाङ्झरकाका अध्मऺ श्री ङ्झभङभा ङ्झछयी शेऩााफाट प्रस्तङ्टत आ.व. ०७९/०८० को वाङ्जषक
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४१

ङ्जवद्यारम जाने सफै उभेयका फारफाङ्झरकाराई प्रायङ्ञम्बक फार ङ्जवकास रगामत आधायबूत तथा
भाध्माङ्झभक ङ्ञशऺाभा सहज ऩहङ्टॉच ऩङ्टर्माईनेछ । फीचैभा ऩढाइ छाड्ने सभस्माको सभाधान गङ्चयनेछ ।
ङ्जवद्यारम जान नसक्ने फारफाङ्झरकाका राङ्झग ङ्जवशेष ङ्ञशऺाको व्मवस्था गङ्चयनेछ । ङ्जवद्यारम जान एक
घण्टा बवदा फढी सभम राग्ने बएकै कायण आवाशको आवश्मकता बएका स्थानीम ङ्जवद्याथॉहरुराई
ङ्झन:शङ्टल्क छात्रावृङ्ञत्तको व्मवस्था गङ्चयनेछ ।

४२

साभङ्टदाङ्जमक ङ्ञशऺाराई गङ्टणस्तयीम, प्रङ्झतष्ऩधॉ य सफैको सहज ऩहङ्टॉचङ्झबत्र ऩङ्टर्माउन ऩमााप्त कऺा कोठा,
ऩङ्टस्तकारम य प्रमोगशारा, कम्प्मङ्टटय ल्माफ, ई–राईब्रे यी, ङ्जवद्याथॉ अनङ्टऩातभा ङ्ञशऺकको व्मवस्था, ङ्ञशऺक
आवास, आवश्मक जनशङ्ञि, ताङ्झरभ, खेरभैदान रगामत अवम सॊ यचनाहरु ङ्झनभााण, स्तयोङ्ङङ्झत, व्मवस्थाऩन
तथा सञ्चारन गङ्चयनेछ । गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्रका सफै ङ्जवद्यारमहरुभा इवटयनेट य ङ्जवद्यङ्टत सेवा ऩङ्टर्माईनेछ
।साथै सडक सञ्जार ऩङ्टगेको ङ्जवद्यारमहरुभा मातामात सङ्टङ्जवधा सङ्टङ्झनङ्ञित गना आवश्मक ऩहर गङ्चयनेछ।

४३

छात्राभैत्री शौचारमको व्मवस्था, स्माङ्झनटे यी प्माडको ङ्झनमङ्झभत य बयऩदो ङ्जवतयण तथा व्मवस्थाऩन, छात्रा
छात्रवृङ्ञत्त कोष स्थाऩना, ङ्जवद्यारम नसा सेवा कामाक्रभ सञ्चारन, ङ्जवद्याथॉका राङ्झग ऩोशाक, ङ्छदवा खाजा,
ऩाठ्य साभाग्री ङ्जवतयण जस्ता प्रोत्साहन कामाक्रभ सञ्चारन गङ्चयनेछ ।

४४

गाउॉऩाङ्झरकाभा कङ्ञम्तभा एउटा प्राङ्जवङ्झधक धायको भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम स्थाऩना, फहङ्टङ्जवधाभा कऺा
सञ्चारन, प्राङ्जवङ्झधक सीऩ तथा व्मवसाङ्जमक ताङ्झरभ प्रदान गयी सीऩ य ऺभताराई योजगायी य ऩेशा
व्मवसामसॉग आफद्ध गङ्चयनेछ । ऩाठमक्रभ तजङ्टभ
ा ा गयी हार पोचे भा सञ्चाङ्झरत खङ्टम्फङ्ट क्राइङ्ञम्फङ
सेवटयराई भाउण्टे नेङ्चयङ स्कूरको रुऩभा ङ्जवकास गङ्चयनेछ ।

४५

ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतराई सऺभ, प्रबावकायी य जवापदे ही फनाईनेछ । ङ्ञशऺकराई आधङ्टङ्झनक
ङ्झसकाइ शैरी य ऻान फाये अद्यावङ्झधक हङ्टन य प्रङ्जवङ्झधभैत्री फङ्ङ आवश्मक ऺभता अङ्झबवृङ्जद्ध ताङ्झरभको
व्मवस्था गङ्चयनेछ ।

४६

भाध्मङ्झभक ङ्ञशऺाराई क्रभश: ङ्झनशङ्टल्क य अङ्झनवामा फनाउने, साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमको गङ्टणस्तय ङ्जवकास
गये य गाउॉऩाङ्झरकाङ्झबत्रका फारफाङ्झरकाहरुराई स्थानीम ङ्जवद्यारमभै ऩढ्ने वातावयण ङ्झनभााण गङ्चयनेछ ।

४७

गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्रै उच्च ङ्ञशऺा अध्ममनका राङ्झग करेज स्थाऩना गना आवश्मक ऩूवााधाय ङ्जवकास गयी
सञ्चारन एवॊ व्मवस्थाऩन गङ्चयनेछ । उच्च ङ्ञशऺा अध्ममनका राङ्झग सऺभ य प्रङ्झतष्ऩधॉ ङ्जवद्याथॉ
उत्ऩादन य उच्च ङ्ञशऺाभा ऩहङ्टॉचका राङ्झग उच्च ङ्ञशऺा छात्रवृङ्ञत्तको व्मवस्था गङ्चयनेछ । ङ्ञशऺा सेवा
आमोग य रोक सेवा आमोगभा स्थानीमको ऩहङ्टॉच फढाउन आवश्मक कामाक्रभहरु सञ्चारन गङ्चयनेछ ।
गयीफीका ये खाभङ्टङ्झन यहेका फारफाङ्झरकाहरुराई ङ्झनशङ्टल्क ङ्ञशऺा ङ्छदने व्मवस्था गङ्चयनेछ ।

४८

गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्रका ङ्जवद्यारमहरुभा गैय सयकायी सॊ घ सॊ स्था तथा अवम सॊ स्थाहरुरे गने सहमोगहरु
जस्तै ङ्ञशऺक तरफ, छात्रावृङ्ञत्त प्रदान, बौङ्झतक सॊ यचना ङ्झनभााण, शैङ्ञऺक साभाग्री ङ्जवतयण जस्ता
सहमोगहरुराई गाउॉऩाङ्झरकाको शैङ्ञऺक मोजना अनङ्टरुऩ स्वीकृत गयाई रगानी गने व्मवस्था ङ्झभराईनेछ
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।गाउॉऩाङ्झरकाको शैङ्ञऺक मोजना अनङ्टरुऩ गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्रका ङ्जवद्यारमहरुभा रगानी सहमोग गने गैय
सयकायी सॊ घ सॊ स्थाहरुसॉग आवश्मकता अनङ्टसाय सभऩूयक रगानी गने व्मवस्था ङ्झभराईनेछ ।
४९

ङ्ञशऺक तथा ङ्जवद्यारम कभाचायी कल्माण कोष स्थाऩना गङ्चयनेछ । गाउॉऩाङ्झरका स्थाऩना बए मता
ङ्झफदाई बएका य ङ्झफदाई हङ्टने ङ्ञशऺकहरु तथा ङ्जवद्यारम कभाचायीहरुको हकभा गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्रका
ङ्जवद्यारमहरुभा दश फषा बवदा राभो सभम ङ्ञशऺण सेवा प्रदान गये का ङ्ञशऺकहरुराई प्रङ्झत वषा दश
हजायका दयरे य ऩच्चीस वषा बवदा राभो सभम ङ्ञशऺण सेवा प्रदान गये का ङ्ञशऺकहरुराई प्रङ्झत वषा
फीस हजायका दयरे ङ्झफदाई हङ्टने फेराभा एकभङ्टि प्रोत्साहान बत्ता ङ्छदने व्मवस्था ङ्झभराईनेछ ।
गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्र कामायत याहत ङ्ञशऺकहरुराई अवम ङ्ञशऺक सो सयह थऩ सेवा सङ्टङ्जवधा प्रदान गना
आवश्मक

ऩहर

गङ्चयनेछ

।

ङ्जवद्यारमभा

कामायत

वमङ्टनतभ

सेवा

सङ्टङ्जवधा

सभेत

प्राप्त

नगने

कभाचायीहरुको हकभा वमनतभ सेवा सङ्टङ्जवधा प्रदान गङ्चयनेछ ।
५०

सफै ङ्जवद्यारमहरुभा इको क्रफ तथा फार क्रफहरु स्थाऩना गयी त्मस्ता क्रफहरुको ङ्झनमङ्झभत
सञ्चारन य सॊ स्थागत ङ्जवकास गङ्चयनेछ ।
स्वास््म
"स्वस्थ नागङ्चयक: ङ्झनयोगी गाउॉऩाङ्झरका”

५१

ऩूवााधाय, जनशङ्ञि, ङ्जवत्तीम व्मवस्था य स्वास््म चेतनाको ङ्जवकासद्वाया स्वास््म सम्फवधी भौङ्झरक हकको
कामााववमन य ङ्झनयोगी गाउॉऩाङ्झरका ङ्झनभााण गङ्चयनेछ ।

५२

ङ्झनमङ्झभत स्वास््म ऩयीऺण ङ्ञशङ्जवय सञ्चारन, ङ्झनशङ्टल्क स्वास््म सेवा, जङ्जटर योगहरुको रऺण ऩयीऺण
ङ्ञशङ्जवय सञ्चारन, आवश्मकतानङ्टसाय स्वास्थ ऩूवााधाय ङ्जवकास उऩकयण तथा जनशङ्ञिको व्मवस्थाऩन
गङ्चयनेछ । स्वास््मकभॉ तथा भङ्जहरा स्वास््म स्वमॊसेङ्जवकाहरुराई ऺभता अङ्झबवृङ्जद्ध ताङ्झरभ तथा
आवश्मक सङ्टङ्जवधाको व्मवस्था गङ्चयनेछ ।

५३

गाउॉऩाङ्झरकाका स्थानीम नागङ्चयकहरुराई दश राखसम्भको ङ्झनस्वास््म सेवा सङ्टङ्जवधा प्रदान गना

शङ्टल्क

आवश्मक नीङ्झत तजङ्टभ
ा ा गयी रागू गङ्चयनेछ ।
५४

ङ्झनजी, गैयसयकायी, सयकायी तथा साभङ्टदाङ्जमक ऺेत्रसॉगको साझेदायी, सभववम य सहकामाभा ङ्झनङ्झभत
ा
स्वास््म चौकी य अस्ऩातरहरुरे प्रवाह गने सेवाको सङ्टरबता य गङ्टणस्तयीमता सङ्टङ्झनङ्ञित गङ्चयनेछ ।

५५

भहाभायी, ङ्जवऩद् तथा अवम स्वास््म जोङ्ञखभको व्मवस्थाऩन, स्वास््मका राङ्झग हाङ्झनकायक खाद्यऩदाथाको
ङ्झनमभन, सफै खाद्य वस्तङ्टहरुको भाऩदण्ड ङ्झनधाायण य गङ्टणस्तय अनङ्टगभन गनाको राङ्झग आवश्मक नीङ्झत
तथा सॊ यचना ङ्झनभााण गङ्चयनेछ ।

५६

सफै स्वास््म सॊ स्थाहरुभा व्मवङ्ञस्थत प्रसङ्टङ्झत सेवा केवर स्थाऩना गयी गबावती सफै भङ्जहरारे स्वास््म
केवरभा प्रसङ्टङ्झत गयाउन प्रोत्साहन गनाको राङ्झग अस्ऩतारभा फच्चा जवभाउने सङ्टत्केयीराई रु फीस हजाय
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सङ्टत्केयी प्रोत्साहन तथा उत्प्रेयणा बत्ता, वमानो झोरा ङ्जवतयण य ऩोषण सम्फवधी सेवा ङ्छदने व्मवस्था
ङ्झभराईनेछ । आवश्मकता अनङ्टसाय सङ्टत्केयी उद्धाय कामाक्रभ सञ्चारन गङ्चयनेछ ।
५७

ज्मेष्ठ नागङ्चयक, अऩाङ्ग, अशिहरुको राङ्झग त्रैभाङ्झसक रुऩभा एक ऩटक घयभै स्वास््मकभॉ ऩठाउने य
ङ्झनशङ्टल्क स्वास््म ऩयीऺण य ङ्झनमङ्झभत रुऩभा ङ्झनशङ्टल्क औषधी आऩूङ्झतक
ा ो व्मवस्था ङ्झभराईनेछ ।

५८

टोक टोक, थाभे य ऩाङगोभभा प्रत्मेक भङ्जहनाभा आवश्मकता अनङ्टसाय एक ङ्छदने य दङ्टई ङ्छदने ङ्झनमङ्झभत
खोऩ सेवा, ऩङ्चयवाय ङ्झनमोजन सेवा तथा ङ्छदघा योगीहरुको स्वास््म ऩयीऺण सङ्जहत प्राथाङ्झभक स्वास््म
सेवा प्रदान गने व्मवस्था गङ्चयनेछ । ठभोभा स्वास््म सॊ स्था स्थाऩना गना आवश्मक ऩहर गङ्चयनेछ ।

५९

स्वास््म आहाय, स्वास््म ङ्जवहाय य ङ्जवश्राभको सवतङ्टरन कामभ गना जनचेतना अङ्झबवृङ्जद्ध गङ्चयनेछ ।
सवतङ्टङ्झरत तथा ङ्झनमङ्झभत खानऩानको राङ्झग डाइट प्रान सवे ऺण गयी आवश्मकतानङ्टसाय चेतनाभूरक
कामाक्रभहरु सञ्चारन गङ्चयनेछ ।

६०

टे री भेङ्झडसेन कामाक्रभ सञ्चारन गयी स्वास््म सेवा प्रवाहराई थऩ प्रबावकायी फनाईनेछ । स्थानीम
स्वास््म सूचना प्रणारीराई केवरीम सूचना प्रणारीसॊ ग आफद्ध गङ्चयनेछ ।

६१

गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्र ब्रड फैंक स्थाऩना गना आवश्मक ऩहर गङ्चयनेछ । ब्रड ग्रङ्जङ्ट ऩङ ङ्ञशङ्झफय सञ्चारन
गयी खङ्टवदे , रङ्टक्रा य खङ्चयखोराभा यगत ऩयीऺण य आदन प्रदान गने व्मवस्था ङ्झभराईनेछ ।
खानेऩानी
“स्वच्छ खानेऩानी: सपा फस्ती याम्रो आनीफान"

६२

प्रत्मेक नागाङ्चयकराई स्वच्छ य ऩमााप्त खानेऩानी य सयसपाईको व्मवस्था भापात सपा, सङ्टवदय य सभ्म
गाउॉऩाङ्झरका ङ्झनभााण गङ्चयनेछ।

६३

एक घय एक धाया य एक टोर एक आगरागी ङ्झनमवत्रण प्रणारी कामाक्रभ भापात गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्रका
सफै नागङ्चयकभा स्वच्छ य ङ्जऩउन मोग्म खानेऩानीको सङ्टरब आऩूङ्झता य आगरागीफाट हङ्टने धनजनको
ऺङ्झत वमूनीकयण सङ्टङ्झनङ्ञित गना खानेऩानी तथा अग्नी ङ्झनमवत्रण मोजना नऩङ्टगेका सफै टोरहरुभा
खानेऩानी तथा अग्नी ङ्झनमवत्रण मोजना सञ्चारन गङ्चयनेछ । ङ्झनभााणाधीन खङ्चयखोरा, ऩैंमा, फेंकय,
सानोगङ्टभेरा य जोयसल्रे खानेऩानी ङ्झनभााण मोजना मसै वषा सम्ऩङ्ङ गङ्चयनेछ । रङ्टक्रा य भूसे
खानेऩानीको स्तयोङ्ङङ्झत गङ्चयनेछ ।

६४

ङ्ट
बायतीम दङ्टतावास य मस गाउॉऩाङ्झरकाको सॊ मि
रगानीभा खङ्टम्जङ्टङ खङ्टवदे ढर ङ्झनकास मोजना सम्ऩङ्ङ
गङ्चयनेछ ।

६५

सावाजाङ्झनक ऺेत्रभा शौचारमको व्मवस्था, टोर टोरभा आवश्मकता अनङ्टसाय ढर व्मवस्थाऩन, पोहोय
ऩानी प्रशोधनको व्मवस्था गङ्चयनेछ ।

६६

सगयभाथा प्रदू षण ङ्झनमवत्रण सङ्झभङ्झत (SPCC) को कामाऺेत्र गाउॉऩाङ्झरकाको ऺेत्रबयी ङ्जवस्ताय गयी पोहोय
भैराको ङ्छदगो व्मवस्थाऩनको कामाक्रभहरु सञ्चारन गना आङ्झथक
ा
प्रस्तावको आधायभा सगयभाथा
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प्रदू षण ङ्झनमवत्रण सङ्झभङ्झत (SPCC) सॉग सम्झौता गयी सपा, सङ्टवदय य सभ्म गाउॉऩाङ्झरका ङ्झनभााण गने
अङ्झबमानराई साथाकता ङ्छदईनेछ ।
करा, सस्ॉ कृङ्झत
“भौङ्झरक करा बाषा य सॊस्कृङ्झत :स्थानीम ऩङ्जहचानको अङ्झबवृङ्जि”
६७

भौङ्झरक करा, सॊ स्कृङ्झत य सम्ऩदाको सॊ यऺण गदै स्थानीम ऩङ्जहचानको अङ्झबवृङ्जि गने कामाक्रभ सञ्चारन
गङ्चयनेछ ।

६८

ऐङ्झतहाङ्झसक, साॊस्कृङ्झतक य भानव ङ्झनङ्झभत
ा सम्ऩदा तथा सॊ यचनाहरुको सॊ यऺण, सम्फद्धान, प्रफद्धान य ङ्जवकास
गङ्चयनेछ ।

६९

ऐङ्झतहाङ्झसक, धाङ्झभक
ा , साॊस्कृङ्झतक य ऩङ्टयाताङ्ञत्वक भहत्वका सम्ऩदा, धाङ्झभक
ा एवॊ साॉस्कृङ्झतक भेरा, ऩवा य
जात्राको सॊ यऺण, सम्फद्धान य व्मवस्थाऩन गङ्चयनेछ । गङ्टम्फा, भङ्ञवदय, चचा, धभाशारा, ऩाटी ऩौवा,
ऐङ्झतहाङ्झसक स्थर, दे ङ्जवस्थान जस्ता सम्ऩदाको सॊ यऺण य व्मवस्थाऩन गङ्चयनेछ ।

७०

भातृ बाषाको सम्फद्धान, जातीम तथा ऺेत्रीम करा, सॊ स्कृङ्झतको सॊ यऺण य ङ्जवकासको राङ्झग आवश्मक
कामाक्रभहरु सञ्चारन गङ्चयनेछ ।
मूवा
“सफर याष्ट्रका राङ्झग स्वस्थ य ङ्झसजानात्भक मूवा”

७१

मूवाहरुको चौतपी ङ्जवकासका राङ्झग नीङ्झतगत, सॊ यचनात्भक एवॊ स्रोत व्मवस्थाऩन गदै उनीहरुराई
ङ्जवकासका साझेदाय य भङ्टख्म सॊ वाहकका रुऩभा अगाङ्झड फढाईनेछ ।

७२

मूवाहरुभा ङ्झसजानात्भक सोच, स्वमॊ सेवी बावना, दे शप्रेभ, सीऩ, साभङ्टङ्जहकता य गङ्टणवत्ता ङ्जवकास गनाको
राङ्झग आवश्मक कामाक्रभहरु सञ्चारन गङ्चयनेछ । हये क ऺेत्रभा मूवाहरुराई अगाङ्झड फढ्न प्रोत्साहन
य आवश्मक वातावयण ङ्झनभााण गयी मूवाहरुकै सहबाङ्झगता य नेतत्ृ व ऺभता ङ्जवकास गदै साभाङ्ञजक,
आङ्झथक
ा य याजनीङ्झतक भाध्मभफाट स्थानीम ङ्जवकास ङ्झनभााणभा मूवाहरुको सक्रीम सहबाङ्झगता अङ्झनवामा
गङ्चयनेछ ।

७३

मूवाहरुको शायीङ्चयक तथा भानङ्झसक ङ्जवकासको राङ्झग खेर भैदान, कबडा हर तथा क्रफ बवन,
आवश्मक खेरकङ्टद तथा भनोयञ्जनका साधनको व्मवस्था रगामत ऩूवााधाय ङ्झनभााण, खेरकङ्टद ताङ्झरभ
सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन गङ्चयनेछ ।

७४

रङ्टक्रा कबडा हर ङ्झनभााण सम्ऩङ्ङ गयी सञ्चारन गङ्चयनेछ । खङ्टम्जङ्टङ, नाम्चे चौङ्चयखका य खङ्चयखोराभा
फहङ्टउद्देश्मीम कबडा हर ङ्झनभााण गना आवश्मक ऩहर गङ्चयनेछ । प्रत्मेक टोरहरुभा खेरभैदान स्थाऩना
गना जग्गा प्राङ्झप्तको राङ्झग आवश्मक ऩहर गङ्चयनेछ । साथै हार सञ्चारनभा यहेका खेरभैदानहरु
व्मवङ्ञस्थत गना आवश्मक सहमोग गङ्चयनेछ । गाउॉऩाङ्झरकाङ्झबत्रको उऩमङ्टि स्थानभा यॊ गशारा ङ्झनभााण
गना ऩहर गङ्चयनेछ ।

खङ्टम्फङ्ट ऩासाङल्हाभङ्ट गाउॉऩाङ्झरकाका अध्मऺ श्री ङ्झभङभा ङ्झछयी शेऩााफाट प्रस्तङ्टत आ.व. ०७९/०८० को वाङ्जषक
ा नीङ्झत तथा कामाक्रभ

11

७५

ङ्जवद्यारमहरुभा खेर ङ्ञशऺक य खेर साभाग्री उऩरब्ध गयाई ङ्जवद्यारम स्तयफाटै खेरकूद ङ्जवकास
गङ्चयनेछ । एबये ि जङ्टडो क्रव सञ्चारनको राङ्झग आवश्मक सॊ यचना ङ्झनभााण तथा सहमोग प्रदान गयी
सफै ङ्जवद्यारमहरुभा जङ्टडो कऺा सञ्चारन गना आवश्मक व्मवस्था ङ्झभराईनेछ । खेरकूद ङ्जवकासको
राङ्झग खेराडी, प्रङ्ञशऺक य ये फ्रीहरुको ऺभता अङ्झबवृङ्जद्धको राङ्झग ताङ्झरभको व्मवस्था गङ्चयनेछ ।

७६

वाङ्जषक
ा रुऩभा याष्ट्रऩङ्झत यङ्झनङ ङ्ञशल्ड प्रङ्झतमोङ्झगता, ङ्जङभदोजॉ शेऩाा स्भृङ्झत गोल्ड कऩ बङ्झरफर प्रङ्झतमोङ्झगता,
याङ्जष्ट्रम ङ्जवबङ्टङ्झत ऩासाङल्हाभू शेऩाा स्भृङ्झत कऩ बङ्झरफर प्रङ्झतमोङ्झगता, खङ्टम्फङ्ट ल्होसाय कऩ पङ्टटफर
प्रङ्झतमोङ्झगताहरु सञ्चारन गना आवश्मक सहमोग प्रदान गङ्चयनेछ ।

७७

मूवा उद्यभशीरता ङ्जवकासका राङ्झग ताङ्झरभ, व्मवसाङ्जमक तथा सीऩभूरक

ङ्ञशऺा, इवटनासीऩ, स्टाटा अऩ,

ॉ ीको व्मवस्था, अववेषण तथा अनङ्टसवधानभा टे वा ऩङ्टर्माउनको राङ्झग मूवा
मूवा केङ्ञवरत फीउ ऩङ्टज
स्वयोजगाय कोष स्थाऩना तथा सञ्चारन गङ्चयनेछ ।
७८

प्रत्मेक वडाभा मूवा केङ्ञवरत उद्यभ व्मवसाम प्रफद्धान भापात योजगायीको अवसय ङ्झसजाना गयी मूवाराई
स्थानीम स्तयभा स्थाङ्जऩत गङ्चयनेछ ।

७९

मूवाहरुराई साभाङ्ञजक, आङ्झथक
ा
य साॊस्कृङ्झतक रुऩावतयणको अङ्झबमानभा अग्रणी बूङ्झभकाभा स्थाङ्जऩत
गङ्चयनेछ ।

८०

ङ्जवऩद, भहाभायी, ङ्जवकास ङ्झनभााण, सयसपाई तथा वातावयण सॊ यऺण य साभाङ्ञजक चेतना अङ्झबवृङ्जिका
राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकाभा मूवा स्वमॊसेवकहरुको स्थामी सॊ मवत्र ङ्झनभााण गङ्चयनेछ । मूवाहरुराई ङ्जवऩद
व्मवस्थाऩन ताङ्झरभ, प्रङ्जवङ्झध य उऩकयणको व्मवस्था गयी एक वडा एक ङ्जवऩद व्मवस्थाऩन केवर
स्थाऩना तथा सञ्चारनको व्मवस्था गङ्चयनेछ ।

८१

भाध्माङ्झभक ङ्ञशऺा ऩूया गये य श्रभ फजायभा जान चाहने मूवाहरुका राङ्झग सीऩ ङ्जवकास तथा व्मवसाङ्जमक
ङ्ञशऺाको व्मवस्था गयी योजगायीको प्रफवध ङ्झभराईनेछ ।
आङ्छदवासी जनजाती, ज्मेष्ठ नागङ्चयक,

भङ्जहरा, दङ्झरत, फारफाङ्झरका, पयक ऺभता बएका व्मङ्ञि य

साभाङ्ञजक सभावेशीकयण
“सभानतातपाको भङ्जहरा मात्रा: सभाजवाद उवभङ्टख याज्मको ङ्जवशेषता ”
“खङ्टशी जेष्ठ नागङ्चयक, सङ्टखी फारफाङ्झरका: अऩाङ्गभैत्री गाउॉऩाङ्झरका ”
८२

याज्मका हये क अॊग, ऺेत्र य ङ्जक्रमाकराऩभा भङ्जहराको अथाऩूणा सहबाङ्झगता सङ्टङ्झनङ्ञित गदै रै ङ्जङ्गक
सभानता प्रत्माबूङ्झत गयाईनेछ । जीवन चक्र भाङ्झथ आधाङ्चयत साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामाक्रभ भापात जेष्ठ
नागङ्चयक, फारफाङ्झरका, अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि य असहामहरुको सॊ यऺण गदै सभ्म य सङ्टसॊस्कृत
सभाजको ङ्झनभााण गङ्चयनेछ ।
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८३

याज्म सभाजको हये क अॊग य ङ्जक्रमाकराऩभा भङ्जहराको अथाऩूणा सहबाङ्झगता सङ्टङ्झनङ्ञित गङ्चयनेछ ।
ङ्ञशऺा, स्वस््म, योजगायी य साभाङ्ञजक सङ्टयऺा रगामत भङ्जहराका सॊ ङ्जवधान प्रदत्त हकको कामााववमन
गङ्चयनेछ ।

८४

भङ्जहराको सङ्टयङ्ञऺत भातृत्व य प्रजनन् स्वास््मको हक शङ्टङ्झनङ्ञित गङ्चयनेछ ।

८५

घये र ङ्ट श्रभभा भङ्जहराको मोगदानको गणना गङ्चयनेछ । घये र ङ्ट काभको फोझराई कभ गदै
भङ्जहराहरुराई उत्ऩादनाशीर य साभाङ्ञजक ऺेत्रभा सहबागी गयाईनेछ । भङ्जहरा उद्यभशीरता भापात
स्वयोजगायी प्रफद्धान गङ्चयनेछ ।

८६

भङ्जहराको सभान ज्मारा, कामास्थरभा रैं ङ्झगक ङ्जहॊसा, घये र ङ्ट ङ्जहॊसा, तथा धाङ्झभक
ा , साॊस्कृङ्झतक, प्रथा, ऩयम्ऩया
आङ्छद नाभभा हङ्टने साभाङ्ञजक बेदबाव य शोषण हटाउन ङ्जवशेष अङ्झबमान सञ्चारन गङ्चयनेछ ।

८७

सॊ घको सहमोगभा याष्ट्रऩङ्झत भङ्जहरा उत्थान कामाक्रभको प्रबावकायी कामाववमन गङ्चयनेछ ।

८८

गाउॉऩाङ्झरकाराई भङ्जहरा ङ्जहॊसाभङ्टि, फारङ्जववाहभङ्टि, छङ्ट वाछङ्ट तभङ्टि य फोक्सीप्रथाभङ्टि घोषणा गयी
घोषणाको प्रबावकायी कामाववमन य सोको अनङ्टगभनका राङ्झग आवश्मक सॊ मवत्र ङ्झनभााण गङ्चयनेछ ।

८९

फाल्मकारदे ङ्ञख वृिावस्थासम्भ सम्फोधन हङ्टने गयी जीवनचक्रभा आधाङ्चयत साभाङ्ञजक सङ्टयऺाको
प्रबावकायी कामाववमन य अनङ्टगभन गङ्चयनेछ ।

९०

जेष्ठ नागङ्चयक, अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि तथा असाहामको त्माङ्क सॊ करन य सहमोगको अङ्झबमान
सञ्चारन गङ्चयनेछ । उनीहरुका राङ्झग घयभै ङ्झनशङ्टल्क स्वास््म ऩङ्चयऺण सेवा उऩरब्ध गया:ईनेछ ।
हेयचाह गने कोहीनबएका वृद्ध य अशि राभा गङ्टरुहरुको ऩारनऩोषण, उऩचाय य भृत्मङ्ट सॊ स्कायको
राङ्झग ङ्जवशेष आवश्मक व्मवस्था ङ्झभराईनेछ ।

९१

सावाजङ्झनक सॊ यचना फारभैत्री य अऩाङ्गभैत्री फनाईनेछ । अशि व्मङ्ञिका राङ्झग सहज रुऩभा
आधायबूत सेवा ऩङ्टर्माउने व्मवस्था ङ्झभराईनेछ ।

९२

फारश्रभको अवत्म गयी कङ्टनैऩङ्झन फारफाङ्झरका ङ्जवद्यारम फाङ्जहय नयहने शङ्टङ्झनङ्ञित गङ्चयनेछ ।
फारफाङ्झरकाहरुको ङ्झसजानात्भक ऺभता ङ्जवकासका राङ्झग इको क्रव तथा फार उद्यानहरुको व्मवस्था
गङ्चयनेछ ।

९३

जोङ्ञखभभा यहेका, अनाथ य भानङ्झसक सभस्माभा ऩये का फाराङ्झरकाहरुको उद्धाय य ऩङ्टनस्थाऩनाका राङ्झग
ङ्जवङ्झबङ्ङ गैय सयकायी सॊ स्था य साभाङ्ञजक तथा धाङ्झभक
ा सॊ स्थासॉग सहकामा गङ्चयनेछ ।

९४

हये क वडाभा जेष्ठ नागङ्चयक ङ्झभरन तथा स्माहाय केवरको स्थाऩना गङ्चयनेछ । उनीहरुको अनङ्टबव य
ऻान नमाॉ ऩङ्टस्ताराई हस्तावतयण गना आवश्मक कामाक्रभ सञ्चारन गङ्चयनेछ । अशि जेष्ठ
नागङ्चयकहरुराई घयै भा बत्ता, ङ्झन:शङ्टल्क स्वास््म ऩयीऺण य औषधी उऩचाय उऩरब्ध गयाउने व्मवस्था
ङ्झभराईनेछ ।
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९५

जवभ दताा अङ्झनवामा गयी कङ्टनै ऩङ्झन फारफाङ्झरकाराई याज्मङ्जवङ्जहनको अवस्थाभा यहन नङ्छदन आवश्मक
व्मवस्था ङ्झभराईनेछ । ङ्जवद्यारमराई शाङ्ञवत ऺेत्र घोषणा गङ्चयनेछ ।

९६

फारफाङ्झरकाराई रागङ्ट औषधको कङ्टरतभा सॊ रग्न हङ्टन नङ्छदन चेतना जागयण सम्फवधी कामाक्रभहरु
सञ्चारन गङ्चयनेछ ।

९७

वृद्ध बत्ता य अवम साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ताराई सभम साऩेऺ फृङ्जद्ध गना ऩहर गङ्चयनेछ । ज्मेष्ठ
नागङ्चयहरुराई वमानो कऩडा य ऩोषण तथा ङ्झनशङ्टल्क स्वास््म उऩचायको व्मवस्था गङ्चयनेछ । एकर
भङ्जहराहरुको ऺभता अङ्झबवृङ्जद्ध गयी आमआजान हङ्टने ऩेशा, व्मवसाम य योजगायीको व्मवस्था गङ्चयनेछ ।
ऩूवााधाय ङ्जवकास

९८

गाउॉऩाङ्झरका केवर जोड्ने सडक ट्रमाक ओऩन कामाराई ङ्झनयवतयता ङ्छदईनेछ । वडा नॊ. १ को सफै
टोरहरु, वडा नॊ. २ को सङ्टके, नाक्च ङ्टङ, भङ्टसे, रङ्टक्रा, च्मोङभा रगामतका टोरहरुभा सडक सञ्जार
ऩङ्टर्माईनेछ। ट्रमाक ओऩन बईसकेका सडकको स्तयोङ्ङङ्झत गङ्चयनेछ।

९९

गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्र ङ्झबत्र ऩमाटकीम ऩदभागा ङ्झनभााण कामा, स्तयोङ्ङङ्झत कामा, ऩक्की तथा झोरङ्टॊ गे ऩङ्टर ङ्झनभााण
कामाराई ङ्झनयवतयता ङ्छदईनेछ।

१००

धाङ्झभक
ा स्थर दू धकङ्टण्ड जोड्ने, चौयीखकादे ङ्ञख रङ्टङ्ञम्दङ जोड्ने तथा भेयाङ्जऩकदे ङ्ञख थाभसेकाङ्ट जोड्ने

नमाॉ

ऩमाटन गवतव्म ऩदभागाको सम्बाव्मता अध्ममन गङ्चयने तथा नेऩारको तपाफाट चोमङ्ट ङ्जहभार आयोहणका
राङ्झग ङ्जहभभागा ऩङ्जहचान गङ्चयनेछ साथै नमाॉ ङ्जहभार तथा ङ्जऩकहरु ऩङ्जहचान गयी प्रफद्धान कामाभा जोड
ङ्छदईनेछ ।
१०१

वडा नॊ ३ को नाङ्ञचऩाङभा ५ शैमाको अस्ऩतार ङ्झनभााण गङ्चयनेछ। वडा नॊ ४ भा यहेको खङ्टवदे
अस्ऩतारको स्तयोङ्ङङ्झत गङ्चयनेछ।

१०२

“फस्ती ङ्जवकास सहयी मोजना तथा बवन ङ्झनभााण सम्फवधी आधायबूत भाऩदण्ड २०७२”भा व्मवस्था
बए फभोङ्ञजभ गाउॉऩाङ्झरका हङ्टन ङ्ट बवदा ऩङ्जहरे ङ्झनभााण बएका घयहरुको अङ्झबरे खीकयण गङ्चयनेछ।बवन
ङ्झनभााण सम्फवधी आवश्मक भाऩदण्ड तथा कामाङ्जवङ्झध रागू गङ्चयनेछ। घय ङ्झनभााण गदाा नक्सा ऩास गने
प्रावधानराई अङ्झनवामा, सयर य प्रबावकायी फनाईनेछ ।

१०३

गाउॉऩाङ्झरकाराई व्मवङ्ञस्थत गाउॉको रुऩभा ङ्जवकास गना “बवन आचायसॊ ङ्जहता तथा फस्ती ङ्जवकास, सहयी
मोजना तथा बवन ङ्झनभााण सम्फवधी आधायबूत भाऩदण्ड २०७२” राई कामााववमन गङ्चयनेछ।

१०४

गाउॉऩाङ्झरकाको प्रशासकीम बवन, वडा कामाारमहरु तथा ङ्झनभााण सम्ऩङ्ङ बएका साभङ्टदाङ्जमक
बवनहरुको स्तयोङ्ङङ्झत य अवम स्थानहरुभा साभङ्टदाङ्जमक बवनको ङ्झनभााण कामाराई प्राथङ्झभकताभा याखी
कामा अगाङ्झड फढाईनेछ।

१०५

घङ्टम्ती टोरीफाट ङ्झनजी जग्गाहरुको सवे ऺण गयी जग्गा ऩास गने व्मवस्था ङ्झभराईनेछ।

खङ्टम्फङ्ट ऩासाङल्हाभङ्ट गाउॉऩाङ्झरकाका अध्मऺ श्री ङ्झभङभा ङ्झछयी शेऩााफाट प्रस्तङ्टत आ.व. ०७९/०८० को वाङ्जषक
ा नीङ्झत तथा कामाक्रभ

14

१०६

बू–उऩमोग ऐनका आधायभा गाउॉऩाङ्झरकारे बङ्ट–उऩमोग मोजना तजङ्टभ
ा ा य कामाववमन गङ्चयनेछ ।
भारऩोत तथा जग्गा प्रशासनका काभ स्थानीम तहफाटै सञ्चारन गना बू–सेवा केवर स्थाऩना तथा
सञ्चारन गङ्चयनेछ ।

१०७

मस गाउॉऩाङ्झरकाभा आवश्मक बङ्चयमा आवास व्मस्थाऩन तथा ङ्झनभााण कामा गङ्चयनेछ।

१०८

गाउॉऩाङ्झरकाराई केवरीम प्रसायण राईनको ङ्जवद्यङ्टतसॉग जोङ्झडने कामाराई प्राथङ्झभकताभा याखी कामा
गङ्चयनेछ ।

१०९

सञ्चाय य सूचना प्रङ्जवङ्झधराई प्रबावकायी फनाउन Fiber cable य

थऩ Telecom Tower को ङ्झनभााण

कामाराई अगाङ्झड फढाईनेछ।
११०

ॉ नबएको ङ्जवङ्झबङ्ङ स्थानहरुभा सोराय जडान तथा सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो ङ्झफतयण गने
जरङ्जवद्यङ्टतको ऩहङ्टच
कामाराई

ङ्झनयवतयता

ङ्छदईनेछ।ङ्झनभााणाधीन

भञ्जङ्टखोरा

ङ्झभनी

हाईड्रो,

आभाडब्रभ

ङ्झभनी

हाईड्रो

आमोजनाको ङ्झनभााण कामाराई उच्च प्राथङ्झभकताभा याखी ङ्झनधााङ्चयत सभम सीभा ङ्झबत्र नै सम्ऩङ्ङ गने
प्रफवध ङ्झभराईनेछ।
१११

जोङ्ञखभमङ्टि ऩमाटकीमभागाहरु(ऩासहरु) भा Battery Charging station तथा internet को ङ्झनभााण कामा
तथा शहयोवभङ्टख स्थानहरुभा Street Light तथा CC Camera जडान गङ्चयने छ।

११२

गाउॉऩाङ्झरकाको उच्च ङ्जहभारी बू–बागभा जरवामङ्ट ऩङ्चयवतानका कायण प्रत्मेक वषा (नाम्चे, थाभे, ठभो,
खङ्टवदे , टोकटोक, ङ्झभङ्झरङगो, नाक्च ङ्टङ, भोञ्जो घट्टे खोरा, घाट तथा ङ्झससा खोरा आङ्छद) ठाउॉभा
फाढीऩङ्जहयो जाने बएकोरे बू-सॊ यऺणका आवश्मक ङ्झनभााण कामा अगाङ्झड फढाईनेछ ।

११३

एबये ि ट्रेङ्जकङ ट्रेरभा ऩने अङ्झत आवश्मकीम स्थानहरुभा शौचारम ङ्झनभााण गङ्चयनेछ ।

११४

गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्रका ऩदभागाहरु भाऩदण्ड अनङ्टरुऩ ऩमाटकभैत्री य अऩाङ्गभैत्री फनाईनेछ ।

११५

सडकभागा, हवाईभागा, ऩदभागा रगामत आवागभन य मातामात सम्फवधका सफै भाध्मभहरुको ङ्जवकास य
प्रमोग गयी आवागभन, सेवा य आऩूङ्झता व्मवस्थाराई सहज य आधङ्टङ्झनक फनाईनेछ ।

११६

उद्धाय तथा आकङ्ञस्भक प्रमोजनको राङ्झग हवाई भाऩदण्ड अनङ्टरुऩ हेङ्झरप्माड ङ्झनभााण तथा भभात कामा
गयी सञ्चारन गङ्चयनेछ ।

११७

सडक तथा ऩदभागा ङ्झनभााण गदाा मसको ङ्छदगोऩन, राब य ऩमाावयणीम प्रबावको अध्ममन गयी भाऩदण्ड
ऩारनाको अङ्झनवामा व्मवस्था गङ्चयनेछ । जथाबावी डोजयको प्रमोगराई ङ्झनरुत्साङ्जहत गङ्चयनेछ ।

११८

सावाजङ्झनक मातामात प्राङ्झधकयण स्थाऩना गयी सावाजङ्झनक मातामातराई व्मवङ्ञस्थत गङ्चयनेछ ।

११९

खङ्चयखोराभा

व्मवङ्ञस्थत

फसऩाका

ङ्झनभााण

गङ्चयनेछ।सडक

सञ्जार

ऩङ्टगेका

अवम

स्थानहरुभा

आवश्मकतानङ्टसाय फस ऩाका, फस स्याण्ड, फस टङ्झभन
ा र, ऩाङ्जकाङ ऺेत्र ङ्जवकास गङ्चयनेछ । ङ्झनमङ्झभत
सवायी साधनको बाडा दय ङ्झनधाायण गङ्चयनेछ ।

खङ्टम्फङ्ट ऩासाङल्हाभङ्ट गाउॉऩाङ्झरकाका अध्मऺ श्री ङ्झभङभा ङ्झछयी शेऩााफाट प्रस्तङ्टत आ.व. ०७९/०८० को वाङ्जषक
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१२०

सडक सङ्टयऺा य दङ्टघट
ा ना योकथाभका राङ्झग आवश्मक स्थानहरुभा सॊ केत, साइनऩोि ङ्झनभााण तथा
व्मवस्थाऩन गङ्चयनेछ ।

१२१

ङ्जवद्यङ्टतीम सवायी साधन रगामत ऩमाावयणभैत्री मातामात सञ्चारनको राङ्झग आवश्मक ऩूवााधाय ङ्जवकास
गयी ऩमाावयणभैत्री मातामत सञ्चारनराई प्रोत्साहन गङ्चयनेछ ।

१२२

अव्मवङ्ञस्थत फसोफासराई व्मवङ्ञस्थत गनाको राङ्झग सावाजङ्झनक ङ्झनजी साझेदायी ढाॉचा आरम्फन गङ्चयनेछ
। जग्गा एङ्जककयण (ल्माण्ड ऩङ्टङ्झरङ) प्रणारीराई प्रफद्धान गङ्चयनेछ ।

१२३

हङ्चयमारी सडक, गाउॉ सौविमॉकयण य ऩाकाको ङ्जवकास य व्मवस्थाऩन गङ्चयनेछ ।

१२४

ऩङ्टयाना फस्तीको सङ्टधाय, ऩूवााधाय ङ्जवकास तथा ङ्झफस्ताय गदै ऐङ्झतहाङ्झसकता य भौङ्झरकताको सॊ यऺण गना
ऩयम्ऩयागत य भौङ्झरक घय ङ्झनभााणको राङ्झग प्रोत्साहन अनङ्टदानको व्मवस्था गङ्चयनेछ।

१२५

केफरकाय, एङ्चयअर योऩवे, प्मायाग्राइङ्झडङ, फञ्जी जम्ऩ, र्माफ्टीङ, यक तथा आइस क्राइम्फीङ,
कामाङ्जकङ, क्मानोनोइङ, साइङ्ञक्रङ रगामत ऩूवााधाय तथा सेवा सङ्टङ्जवधाको ङ्जवकासको राङ्झग ङ्झनजी
ऺेत्रहरुसॉग सहकामा गङ्चयनेछ।

वातावयण तथा ङ्जवऩद व्मवस्थाऩन
१२६ जरवामङ्ट ऩङ्चयवतान य ङ्जवऩद् जोङ्ञखभका प्रङ्झतकङ्टर प्रबावफाट सॊ यऺण य अनङ्टकङ्टरनका राङ्झग आवश्मक

जनचेतना, ऺभता अङ्झबवृङ्जि, ऩूव ा सूचना, प्रङ्जवङ्झध य उऩकयणहरुको व्मवस्था गङ्चयनेछ । जरवामङ्ट ऩङ्चयवतान
य ङ्जवऩद् जोङ्ञखभफाट प्रबाङ्जवत य उच्च जोङ्ञखभभा यहेका सभङ्टदाम य फस्तीको सॊ यऺण गना ङ्जवऩद

व्मवस्थाऩन कोष स्थाऩना गङ्चयनेछ । उच्च ङ्जहभारी ऺेत्रभा उद्धाय प्रमोजनको राङ्झग उद्धाय दर गठन
एवॊ सॊ स्थागत गङ्चयनेछ ।

१२७ साभङ्टदाङ्जमक वनको सॊ यऺण, सम्फद्धान,
कामाक्रभ सञ्चारन गङ्चयनेछ ।

व्मवस्थाऩन य मसको फङ्टङ्जद्धभत्ताऩूवक
ा सदङ्टऩमोग गना आवश्मक

१२८ जङ्झभनभा ऩानीको ऩङ्टन:बायण य जङ्झभनको जरस्तय फढाउन फषाातको ऩानी सॊ करन, ऩोखयीहरुको ङ्झनभााण
य सॊ यऺण तथा जरधाय ऺेत्रको ङ्जवकास गङ्चयनेछ । एङ्जककृत जरधाय ऺेत्र सॊ यऺण, फाढी ऩङ्जहयो
ङ्झनमवत्रण, जर उत्ऩङ्ङ जोङ्ञखभ वमङ्टनीकयण य जरस्रोतको फहङ्टउऩमोग गनाको राङ्झग आवश्मक
कामाक्रभहरु गङ्चयनेछ ।

१२९ ङ्जवकास ङ्झनभााणभा हङ्चयत प्रङ्जवङ्झध य वातावयणभैत्री ङ्जवकासराई प्रोत्साहन गङ्चयनेछ । हङ्चयत अथातवत्रको
ङ्जवकासभा रगानीराई प्रोत्साहन गङ्चयनेछ ।

१३० ङ्जवऩद् जोङ्ञखभको नक्साङ्कनका आधायभा प्राकृङ्झतक ङ्जवऩद्को साभना गना ऩूव ा तमायी गने व्मवस्था
गङ्चयनेछ।आऩतकारीन उद्धाय, याहत एवॊ ऩङ्टन:ङ्झनभ
ा ाण य ऩङ्टन:स्थाऩनाको आवश्मक तमायीको राङ्झग
फवदोफस्तीका साभाग्री तमायी अवस्थाभा याख्ने, एङ्जककृत य सङ्टयङ्ञऺत फस्ती ङ्जवकास गङ्चयनेछ ।

१३१ ङ्जवऩदफाट हङ्टने भानवीम तथा बौङ्झतक ऺङ्झत योक्न बूसॊयऺण तथा बूऺम य ऩङ्जहयो ङ्झनमवत्रण सम्फङ्ञवध

कामा, नदी तटफवधन तथा फाढी ङ्झनमवत्रण सम्फङ्ञवध कामा तजङ्टभ
ा ा गयी कामााववमन गङ्चयनेछ । बूकम्ऩ
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प्रङ्झतयोधी बवन य सॊ यचनाहरु ङ्झनभााण गना प्रोत्साहन गङ्चयनेछ । वन डढे रोफाट हङ्टनसक्ने प्रङ्झतकायात्भक
तथा उऩचायात्भक कामाक्रभ तम गङ्चयनेछ ।

१३२ ववमजवतङ्ट एवॊ चयाच ङ्टरुङ्गी सॊ यऺण य भानव ववमजवतङ्ट द्ववद्व वमूनीकयण गना आवश्मक अनङ्टदान, याहत,
फारी सॊ यऺण कामाक्रभ य हेयारङ्टको व्मवस्था, वन य आवादी ऺेत्रको सीभाङ्कन गयी भेशजारी रगाई
फायफवदे ज गना आवश्मक कामाक्रभ तजङ्टभ
ा ा गयी सञ्चारन गङ्चयनेछ ।

१३३ खाना ऩकाउन य घयामसी प्रमोजनका राङ्झग ङ्जकपामती उजाा प्रफद्धान गङ्चयनेछ । घयराई दाउया, गङ्टइॉठा
य धङ्टॉवाफाट भङ्टि गना आवश्मक कामाक्रभ सञ्चारन गङ्चयनेछ ।

१३४ सभङ्टदामभा आधाङ्चयत जरवामङ्ट अनङ्टकङ्टरन मोजना तजङ्टभ
ा ा गयी रागू गङ्चयनेछ । जरवामङ्ट अनङ्टकङ्टरनका
राङ्झग सभङ्टदामभा ऩयम्ऩयागत सीऩ, ऻान य प्रङ्जवङ्झधराई प्रमोग गङ्चयनेछ ।

१३५ बङ्टकम्ऩफाट बङ्ञत्कएका फाॉकी ङ्झनजी आवास तथा सम्ऩङ्टणा स्वास््म सॊ स्था, ङ्ञशऺण सॊ स्था, सयकायी तथा
सङ्टयऺा ङ्झनकामको बवनको ऩङ्टनङ्झनभ
ा ाण तथा ऩङ्टनस्थाऩना मथाङ्ञशघ्र सम्ऩङ्ङ गङ्चयनेछ ।

१३६ जैङ्जवक य ऩमाावयणीम ङ्जवङ्जवधता सङ्जहतको ऩमाा–ऩमाटनको प्रफद्धान एवॊ ङ्जवकास गङ्चयनेछ । एक वडा
एक ऩाकाको ङ्जवकास तथा व्मवस्थाऩन गङ्चयनेछ ।

१३७ याङ्जष्ट्रम ङ्झनकङ्टञ्ज तथा भध्मवतॉ ऺेत्र व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतसॉग सभववम गयी वातावयण तथा सॊ यऺण
सम्फवधी कामाक्रभहरु सञ्चारन गङ्चयनेछ ।
१३८
१३९

सॊस्थागत ङ्जवकास तथा सङ्टसाशन

जैङ्जवक य भानवीम आवश्मकताको वमामोङ्ञचत ऩङ्चयऩूङ्झता गने, भानव अङ्झधकाय य साभाङ्ञजक प्रफवधको
प्रत्माबङ्टङ्झत गङ्चयनेछ ।

सॊ घ तथा प्रदे शसॉगको सहकामाभा वमाङ्जमक सङ्झभङ्झतको कामा सम्ऩादनराई प्रबावकायी फनाउन ऩूवााधाय
ङ्झनभााण, सङ्झभङ्झतको ऺभता ङ्जवकास एवॊ स्थानीम भेरङ्झभराऩ य भध्मस्थताको व्मवस्थाऩन गयी वमामभा
जनताको ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञित य वमाम सम्ऩादन कामाराई ङ्झछटो, छयीतो य प्रबावकायी फनाईनेछ ।

ऩाॉचैवटा वडाहरुभा भेरङ्झभराऩ केवर स्थाऩना तथा सॊ स्थागत गङ्चयने छ । भेरङ्झभराऩकतााहरुको
१४०
१४१
१४२
१४३

१४४

सूङ्ञचकयण गयी आवश्मक ताङ्झरभको व्मवस्थाऩन गङ्चयनेछ ।

वमाङ्जमक सङ्झभङ्झतका पैसराहरुको कामाववमन य सो को अनङ्टगभन गङ्चयनेछ । ङ्जवऩङ्ङ तथा गयीफका
राङ्झग ङ्झन:शङ्टल्क कानङ्टनी ऩयाभशा सेवा उऩरब्ध गयाउने व्मवस्था ङ्झभराईनेछ ।

भानव अङ्झधकायको सॊ यऺण गयी भानव अङ्झधकाय हननको अवस्थाको अनङ्टगभन य कायफाही गना
आवश्मक सॊ यचना य सॊ मवत्रण ङ्झनभााण गङ्चयनेछ ।

साभाङ्ञजक सद्भाव य भेरङ्झभराऩ अङ्झबवृङ्जि गना, साॉस्कृङ्झतक य जातीम सहकामाको ङ्जवकासका राङ्झग ङ्जवशेष
अङ्झबमान सञ्चारन गङ्चयनेछ ।

गम्बीय भानव अङ्झधकाय उल्रङघनका घटनाका दोषीहरुराई कानङ्टनको कठघयाभा ल्माउन य

ङ्जऩङ्झडतहरुराई वमाम ङ्छदराउन सहजीकयण य सभववम गङ्चयनेछ । सफै खारे साभाङ्ञजक ङ्जवबेदको
अवत्म गङ्चयनेछ ।

सभृि नेऩार सङ्टखी नेऩारीको याङ्जष्ट्रम आकाॊऺा य ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्मराई भागादशान भानेय स्थानीम
ङ्जवकासका राङ्झग ठोस भागाङ्ञचत्र तमाय गयी कामााववमन गङ्चयनेछ ।
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१४५

गाउॉऩाङ्झरका य वडाको प्रोपाइर तमाय गयी प्रकाशन गङ्चयनेछ । त्माङ्क य अङ्झबरेख अद्यावङ्झधक य
ङ्झडङ्ञजटाइज गङ्चयनेछ । त्माॊकभा आधाङ्चयत दीघाकारीन य आवङ्झधक मोजना ङ्झनभााण गयी बौगोङ्झरक
ङ्जवशेषता, जनसॊ ख्माको चाऩ, गङ्चयफीको अवस्था य ङ्जवकासको स्तयका आधायभा फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गने
व्मवस्था ङ्झभराईनेछ । त्माङ्कभा आधाङ्चयत अनङ्टगभन य सेवाप्रवाहको व्मवस्था गङ्चयनेछ ।

गाउॉऩाङ्झरकाको आवङ्झधक मोजना, मोजना फैंक तमाय गयी कामााववमन गङ्चयनेछ । गाउॉऩाङ्झरकाभा
१४६

१४७
१४८
१४९

१५०

त्माङ्क शाखा स्थाऩना गङ्चयनेछ ।

ङ्ट ाई य सावाजङ्झनक रे खाऩयीऺण अङ्झनवामा गने व्मवस्था ङ्झभराईनेछ ।
मोजनाहरुको सावाजङ्झनक सङ्टनव

आवश्मकता अनङ्टसाय तेस्रो ऩऺको सहबाङ्झगताभा मोजनाहरुको अनङ्टगभन तथा भङ्टल्माङ्कन गने व्मवस्था
गङ्चयनेछ ।

सावाजङ्झनक एवॊ सयकायी सम्ऩङ्ञत्तको अङ्झबरेख सॊ करन, सॊ यऺण य व्मवस्थाऩन, बू–सूचना प्रणारीको
ङ्जवकास तथा व्मवस्थाऩन गङ्चयनेछ ।

आङ्झथक
ा कामाङ्जवङ्झध तथा ङ्जवत्तीम उत्तयदाङ्जमत्व, खयीद, याजस्व ऩङ्चयचारन, प्राकृङ्झतक स्रोतको व्मवस्थाऩन
सम्फङ्ञवध आवश्मक कानङ्टन फनाई कामााववमन गङ्चयनेछ ।

कभाचायी व्मवस्थाऩन य ऩङ्चयबाङ्जषत उत्तयदाङ्जमत्वका भाध्मभफाट प्रबावकायी सेवा प्रवाह सङ्टङ्झनङ्ञित गना
कभाचायीको ऺभता अङ्झबवृङ्जि, कभाचायी वृङ्ञत्त ङ्जवकास य शासकीम प्रबावकाङ्चयता अङ्झबवृङ्जि सम्फङ्ञवध
आवश्मक कामाक्रभहरु सञ्चारन गङ्चयनेछ ।

गाउॉऩाङ्झरकाफाट प्रवाह गङ्चयने सावाजङ्झनक सेवाराई स्वच्छ, ङ्झनस्ऩऺ, ऩायदशॉ य सेवाग्राहीभैत्री फनाई

भहत्वऩूणा ङ्ञजम्भेवायीभा यहेका कम्तीभा शाखा प्रभङ्टख स्तयका कभाचायीहरुसॊ ग कामा सम्ऩादन सम्झौता
गयी नङ्झतजाभा आधाङ्चयत कामासम्ऩादन प्रणारी (Result Based Evaluation System) अवरम्फन गङ्चयनेछ

१५१

।

आङ्झथक
ा वषा २०७९/०८० को नीङ्झत तथा कामाक्रभ य फजेटराई प्रबावकायी कामााववमन गना नीङ्झत
कामाक्रभ तथा फजेट ऩाङ्चयत बएको ऩवर ङ्छदनङ्झबत्र सफै शाखा प्रभङ्टखरे आफ्नो शाखासॊ ग सम्फङ्ञवधत

नीङ्झत तथा कामाक्रभ कामााववमन कामाताङ्झरका तमाय गयी ऩेश गनङ्टऩ
ा ने नीङ्झत ङ्झरईनेछ । कामाामोजना
१५२

१५३

१५४

कामााववमन बएको आधायभा प्रत्मेक शाखा प्रभङ्टख य कभाचायीहरुको भूल्माङ्कन गङ्चयनेछ ।

गाउॉऩाङ्झरका कामाारम तथा वडा कामाारम बवन ङ्झनभााण तथा अवम ऩूवााधाय ङ्जवकास आगाभी एक वषा
ङ्झबत्र सम्ऩङ्ङ गङ्चयनेछ । गाउॉऩाङ्झरका य वडाफाट हङ्टने सेवा प्रवाह च ङ्टस्त य ऩायदशॉ फनाउन नागङ्चयक
फडाऩत्र रगामत सूचना शाखा य प्रङ्जवङ्झधहरुको व्मवस्थाऩन गङ्चयनेछ ।

गाउॉऩाङ्झरका य वडा कामाारमफाट हङ्टने सेवा प्रवाहराई सङ्टरब, सहज य प्रबावकायी फनाउन इ–गबयनेवस
रागू गयी जवभ, ङ्जववाह, भृत्मङ्ट दताा, ङ्झतयो य कय बङ्टिानी रगामतका कामाहरु घयफाटै गना सक्ने गयी
व्मवस्था ङ्झभराईनेछ ।

गाउॉऩाङ्झरका तथा मस अवतगातका वडा कामाारमहरुभा प्रमोग गङ्चयने सफ््वेमय सञ्चारनका राङ्झग

गाउॉऩाङ्झरकाको आफ्नै सबाय य डाटाफेशको व्मवस्था गयी कामाारम तथा सेवाग्राहीहरुको गोऩनीमता
सङ्टङ्झनङ्ञित गङ्चयनेछ ।

खङ्टम्फङ्ट ऩासाङल्हाभङ्ट गाउॉऩाङ्झरकाका अध्मऺ श्री ङ्झभङभा ङ्झछयी शेऩााफाट प्रस्तङ्टत आ.व. ०७९/०८० को वाङ्जषक
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१५५

१५६

१५७
१५८

१५९
१६०
१६१
१६२

१६३
१६४
१६५

१६६

सङ्टशासनको कसीभा गाउॉऩाङ्झरका, वडा कामाारम य जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधहरुराई खयो उताना ऩायदङ्ञशत
ा ा,
जनसहबाङ्झगता, मोजनाफि कामाप्रणारी, जवापदे ङ्जहता, प्रबावकायी कामासम्ऩादन, सदाचाय, उच्च
नैङ्झतकताभा जोड ङ्छदईनेछ ।

एप.एभ .ये ङ्झडमो, ऩत्रऩङ्झत्रका, टे ङ्झरङ्झबजन एवॊ साभाङ्ञजक सञ्जारको सञ्चारन तथा अङ्झधकतभ प्रमोग

ङ्ट ानको जानकायी, फजाय भूल्म, ङ्जवऩद् तथा
भापात सूचना सम्प्रेषण जनचेतना, कृङ्जष सेवा, भौसभको ऩङ्टवाानभ
भहाभायी ङ्जवरुि सचेतना पैराउने कामा गङ्चयनेछ ।

सूचनाको हकको प्रत्माबूङ्झत हङ्टने गयी प्रविा य सूचना अङ्झधकायीको व्मवस्था, सावाजङ्झनक स्थरभा
ङ्झन:शङ्टल्क इवटयनेटको प्रफवध, वेफसाइट य पेसफङ्टक ऩेज अद्यावङ्झधक गङ्चयनेछ ।

नभूना गाउॉऩाङ्झरका फनाउन असर अभ्मास य उदाहयणीम कामाको थारनी गङ्चयनेछ । अवम स्थानीम
सयकायरे गये का नभूना कामा अनङ्टसयण गने व्मवस्थाका राङ्झग अवम स्थानीम सयकाय, याङ्जष्ट्रम तथा
अवतयाङ्जष्ट्रम ऺेत्रभा सभेत अवरोकन भ्रभणको व्मवस्था गङ्चयनेछ ।

ङ्झछभेकी गाउॉऩाङ्झरकहरुसॉग सभववम, सहकामा तथा बगीनी सम्फवध स्थाऩना गयी असर दृिावत
स्थाङ्जऩत गङ्चयनेछ ।

ॉ साथाक य सभङ्टङ्ञचत सहकामा य सभववम
ङ्झनजी ऺेत्र, गैय सयकायी सॊ स्था य साभङ्टदाङ्जमक सॊ स्थासग
गङ्चयनेछ ।

नागङ्चयकहरुभा कय ङ्झतने फानीको ङ्जवकास गयी सॊ ङ्जवधानरे ङ्झनङ्छदाि गये को कताव्म ऩारनप्रङ्झत जागरुक,
सदाचाय य सेवाबाव ङ्जवकास गङ्चयनेछ ।

कयको ऩायदङ्ञशत
ा ा य अङ्झधकतभ सदङ्टऩमोग गङ्चयनेछ । स्थानीम तहराई प्राप्त अङ्झधकाय अनङ्टरुऩ स्थानीम

कय, सेवा शङ्टल्क दस्तङ्टय ऩङ्चयचारन एवॊ याजस्व छरी ङ्झनमवत्रण गना आवश्मक प्रङ्जवङ्झध य सॊ मवत्र ङ्झनभााण
गङ्चयनेछ ।

प्रगङ्झतशीर कय प्रणारीको भावमता अनङ्टरुऩ ङ्जवऩङ्ङ ऩङ्चयवायका हकभा कय छङ्ट टको अङ्झधकतभ प्रफवध
ङ्झभराईनेछ ।

कयदाताको ङ्जववयण तथा याजस्व सॊ करनराई सूचना प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत फनाईनेछ । याजस्व य
स्थानीम स्रोतहरुको अङ्झधकतभ ऩङ्चयचारन भापात गाउॉऩाङ्झरकाराई आत्भङ्झनबाय फनाईनेछ ।

सॊ ङ्जवधान, ऐन य कानून सम्फवधी ऻान तथा नमाॉ प्रङ्जवङ्झधहरुको प्रमोग गना मोग्म फनाउन गाउॉऩाङ्झरकाका
कभाचायी य जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधहरुराई आवश्मक कानूनी सचेतना एवॊ ऺभता अङ्झबवृङ्जद्ध ताङ्झरभको व्मवस्था
ङ्झभराईनेछ ।

स्थानीम तहको सॊ स्थागत ऺभता स्वभूल्माॊकन (LISA) सम्फङ्ञवध सॊ घ य प्रदे श सयकायफाट ङ्झनदे ङ्ञशत
कामाङ्जवङ्झध अनङ्टसाय कामाक्रभ सञ्चारन गना/गयाउन गाउॉऩाङ्झरकाका जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध तथा कभाचायीहरुराई

अङ्झबभङ्टखीकयण य ताङ्झरभको व्मवस्था गयी स्वभूल्माॊकनभा कङ्ञम्तभा ८० प्रङ्झतशत नङ्झतजा ल्माउने गयी
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ङ्जवषमगत शाखाहरुको ऺभता अङ्झबवृङ्जद्ध गङ्चयनेछ ।

गाउॉऩाङ्झरकाराई कामाऺेत्र फनाई सञ्चारनभा यहेका गैयसयकायी य सभङ्टदामभा आधाङ्चयत सॊ घ
सॊ स्थाहरुराई अङ्झनवामा रुऩभा गाउॉऩाङ्झरकाभा सूङ्ञचकयण गनङ्टऩ
ा ने व्मवस्था गङ्चयनेछ ।

ङ्जवङ्झबङ्ङ कामाक्रभहरु सञ्चारन गयी गाउॉऩाङ्झरका स्थाऩना ङ्छदवस, एबये ि प्राङ्जटनभ जङ्टङ्झफरी तथा अवम
ङ्छदवस तथा सभायोहहरु बव्मताका साथ भनाईनेछ ।

खङ्टम्फङ्ट ऩासाङल्हाभङ्ट गाउॉऩाङ्झरकाका अध्मऺ श्री ङ्झभङभा ङ्झछयी शेऩााफाट प्रस्तङ्टत आ.व. ०७९/०८० को वाङ्जषक
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१७०

गाउॉऩाङ्झरकाफाट हङ्टने सफै कायोफायको बङ्टिानी इऩेभेण्ट भापात बङ्टिानी गने व्मवस्था ङ्झभराईनेछ ।
आदयणीम सबासदज्मूहरु,

भाङ्झथ उल्रे ङ्ञखत नीङ्झत कामाक्रभ ङ्झनभााणका राङ्झग सहमोग गनङ्टा हङ्टने सङ्घीम सयकाय, प्रदे श सयकाय,

भाननीम प्रङ्झतङ्झनधी सबा सदस्म श्री हेभ कङ्टभाय याईज्मू, भाननीम याङ्जष्ट्रम सबा सदस्म श्री सोना गेल्जेन
शेऩााज्मू १ नॊ. प्रदे श सबाका भाननीम प्रदे श सबा सदस्म श्री फङ्टङ्जद्धकङ्टभाय याजबण्डायीज्मू, कोष तथा

रे खा ङ्झनमवत्रक कामाारम सोरखङ्टम्फङ्ट, स्थानीम याजनीङ्झतक दर, स्थानीम सॊ घ सॊ स्था, ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झतहरु,

याजश्व ऩयाभशा सङ्झभङ्झत, कामाऩाङ्झरका, वडा सङ्झभङ्झत, नागङ्चयक तथा कभाचायी ङ्झभत्रहरु, नीङ्झत तथा कामाक्रभ

तमाय गना ङ्जवङ्झबङ्ङ भाध्मभफाट सङ्टझाव ऩेश गनङ्टा हङ्टने सफै सचेत नागङ्चयकहरुभा हाङ्छदाक धवमवाद ऻाऩन

गदाछङ्ट । सफै ऩऺको सहमोग, सभववम तथा सहकामाभा प्रस्ताङ्जवत नीङ्झत तथा कामाक्रभफाट
नङ्झतजाभङ्टखी फजेट तथा कामाक्रभ तजङ्टभ
ा ा हङ्टने कङ्टयाभा भ ङ्जवश्वस्त छङ्ट ।

आजको मस गयीभाभम सबाको नीङ्झत तथा कामाक्रभ प्रस्तङ्टत गने कामाक्रभभा उऩङ्ञस्थत हङ्टन ङ्ट बएकोभा
सम्ऩूणा सबासदज्मूहरुराई हाङ्छदाक धवमवाद व्मि गदाछङ्ट ।
२९– जेठ, २०७९

ङ्झभङभा ङ्झछयी शेऩाा
अध्मऺ
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