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खण्ड १ – ऩरयचम य समभऺा 

१.१ ऩषृ्ठबभूी 

मिवेणी गाउॉऩामरका ५ नॊ प्रदेश, योल्ऩा जजल्रा अन्तयगत यहेको साववकको जगुाय, नवुागाउॉ,कयेटी, फढुागाउॉ य गैयीगाउॉ 
गा.वव.स हरु मभरेय फनेको जशवाङखोरा, चक्री खोरा य गैयीखोरा गयी तीन खोराहरुको सेयोपेयोभा कुर २०५.३९ 
वगग वक.मभ ऺेिपरभा पैमरएको छ ।सॊघीमता य ऩरयवमतगत याज्म व्मवस्थाराई जनताको सफै बन्दा नजजक यहेय 
व्मवहारयक रुऩभा अनबुमुत गयाउने जजम्भेवायी गाउॉऩामरकाको हो । स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ तथा  
नेऩारकको सॊववधान, २०७२ द्वाया प्रदत्त स्थानीम तहको अमधकाय य जजम्भावायीहरु भध्मे एक भहत्वऩूणग कामग 
गाउॉऩामरकाको वावषगक नीमत, फजेट तथा कामगक्रभ तजुगभा हो ।  

१.२ चारू आमथगक वषग २०७४।०७५ को नीमत तथा कामगक्रभको समभऺा 

 

(क) आमथगक ऺिेको सभीऺा  
 सभग्र गाउॉऩामरकाको आमथगक  भेरुदण्डका रूऩभा यहेको कृवष ऺेिभा चारू आमथगक वषगभा केही 

सधुायका प्रमासहरु शरुु बएका छन । ववमबन्न ऩकेट ऺेिहरुको स्थाऩना गरयएको छ बने 
कृषकहरुराई ववमबन्न प्रकायका अनदुानहरुको व्मवस्था गरयएको छ । 

 उवगय जग्गाहरुभा मसॉचाईको अबाव योक्नका रामग ववमबन्न स्थानभा मसॊचाईको व्मवस्था गरयएको 
छ । 

 एक गाउॉ एक प्राववमधकहरु भापग त कृवष तथा ऩश ुसेवा प्राववमधक भापग त कृवष तथा ऩश ुस्वास््म 
सेवाको मफस्ताय गरयएको छ । 

 आधमुनक कृवष औजाय, फाख्राको खोय तथा बकायो सधुाय कामगक्रभ, उन्नत नश्ल सधुाय, डेयी 
सञ्चारन, घाॉसको मफउ, जसॉ गाई, फॊगयु, कुखयुाका तथा फाख्रा ववतयण भापग त स्थानीम 
फामसन्दाको आमथगक सफरीकयणको थारनी गरयएको छ । 

 परपूर तथा नसगयी उत्ऩादनभा आमथगक अनदुानको व्मवस्था गरयएको छ । 

 ववमबन्न सॊघ सॊस्थाहरुको साझेदायीभा मवुा रजऺत मसऩभूरक तामरभ सञ्चारन गरयएको छ । 

 गाउॉऩामरका मबिका स्थानीम फजायहरुराई थऩ व्मवजस्थत गयाउने प्रमास गरयएको छ । 

सधुाय गनुगऩने ऩऺ् 

 कृवष ऺेिभा तरुानात्भक रुऩभा फजेट ववृि गनुगऩने, 
 कृषकहरुको उत्ऩादनराई फजाय सम्भ ऩमुागउनका रामग गाउॉऩामरकाफाट थऩ व्मवस्था 

गनुगऩने, 
 योजगायी मसजगना य गरयफी न्मूमनकयण सम्फन्धी ठोस कदभ चामरन ुऩने देजखन्छ । 

 तरुानात्भक राबका ऺेिहरु ऩवहचान गयी आमथगक ववकासभा थऩ सधुाय गनुगऩने, 



2 
 

 ऩमगटन ववकास सम्फजन्ध थऩ ऩूवागधायहरुको मनभागण गनुगऩने, 
 स्थानीम मसऩ स्रोत य साधानभा आधारयत घयेर ुउद्योगहरुको स्थाऩना य स्वयोजगायका अवसय 

मसजगना गनुगऩने, 
 

 

(ख) साभाजजक ऺिेको समभऺा 

 प्राववमधक जशऺाको भहत्वराई आत्भसात गदै अयमनको भा.वव नवुागाउॉभा कृवष प्राववमधक जशऺारम स्थाऩनाका 
रामग मसवटईमबटी फाट अनभुती प्राप्त गरय प्रवक्रमा अघी फवढसकेको छ, 

 ववद्यारमहरुको बौमतक ववकासभा सधुायको थारनी गरयएको छ, साथै सफै ववद्यारमहरुफाट ववद्यारम सधुाय 
मोजना (SIP) प्राप्त गयी सोही अनसुाय शैजऺक ऺेिको ववकासको शरुुवात गरयएको छ । 

 चा.रू आ.व भा स्वास््म चौकीहरुको बौमतक सधुायको शरुुवात गरयएको छ बने औषमधको ऩमागप्त व्मवस्था 
गरयएको छ, 

 गाउॉऩामरकाको प्रमासभा स्वास््म ववबागफाट मनशूल्क रुऩभा सफै स्वास््म चौकीहरुभा डेमरबयी फेड, ह्वीर जचमय, 
स्रेचय रगामत ववमबन्न स्वास््म साभाग्रीहरु प्राप्त गरयएको छ जस फाट स्वास््म सॊस्थाहरुराई थऩ स्रोत साधन 
मकु्त गयाइएको छ।  

 स्वास््म चौकीफाट टाढा यहेका स्थानहरुभा गाउॉघय जक्रमनकहरुको स्थाऩना गयी आधायबतु स्वास््म सेवा 
प्रवाहराई थऩ सहज फनाईएको छ । 

 आगाभी आ.व भा ल्माफ सञ्चारन गनगका रामग आवश्मक साभाग्रीहरुको व्मवस्था गरयएको छ।  
 जशऺा, स्थानीम आधायबतु स्वास््म तथा सयसपाई सम्फन्धी काननुी दस्तावेज तमाय गरयएको छ । 

 रजऺत वगग आमभूरक कोष स्थाऩना गयी फारफामरकाहरु रामग १० राखको अऺम कोष स्थाऩना गरयएकोछ 
बने भवहरा,दमरत, अऩाङ्ग, आददवासी जनजामतहरुराई मफउऩुॉजीको व्मवस्था गरयएकोछ । 

 भात ृजशश ुभतृ्मदुयराई न्मूमनकयण गनगका रामग प्रसतुी प्रोहोत्सान बत्ताको व्मवस्था गरयएको छ। 

 गाउॉघय जक्रमनक स्थाऩना भापग त आधायबतू स्वास््म सेवाभा सफैको ऩहुॉच ववस्ताय गरयएको छ ।  
 रजऺत वगगहरुका रामग ववमबन्न ऺभता ववकास कामगक्रभ सञ्चारन गरयएको छ । 

 खानेऩानीको सभस्मायराई अन्त्म गनग प्रमास गरयएको छ । 

 जेष्ठ नागरयकहरुराई सम्भान तथा ववमबन्न कामगक्रभहरुको व्मवस्था गरयएको छ । 

 साभाजजक सयुऺा कामगक्रभ भापग त जेष्ठ नागरयक, अऩाङ्ग, दमरत फारफामरका रगामतका रजऺत वगगका 
जनताहरुराई आमथगक सहमोग प्रदान गरयएको छ । 

सधुाय गनुगऩने ऩऺहरु 

 शैजऺक ववकास ऺेिभा ऩमागप्त फजेटको व्मवस्था गनुगऩने, 
 आमथगक तथा साभाजजक रुऩभा वऩछमडएका वगगहरुको शसजक्तकयणका रामग थऩ सधुाय गनुगऩने, 
 फारवववाह तथा फारश्रभ न्ममुनकयणका रामग साभवुहक प्रमासको थारनी गनुगऩने, 
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(ग) ऩूवागधाय ऺिे 

 ववगत राभो सभमदेजख सडक मातामातफाट वजञ्चत स्थानहरुभा सभेत सडक मनभागण तथा स्तयोन्नती को कामग 
बएको छ,  

  चारू आ.व भा करयफ १०० घय ऩरयवायहरुराई ववद्यतु सेवा उऩरब्ध गयाईएको छ बने थऩ जनताराई 
मथाशीघ्र रुऩभा ववद्यतु सेवा उऩरब्ध गयाउने कामग मनयन्तय रुऩभा चमरयहेको छ तत सम्फन्धी आवश्मक 
मफजरुीको ऩोर, ताय तथा रान्समभटय रगामतका साभाग्रीहरु उऩबोक्ता भापग त खरयद गने व्मवस्था सभेत 
मभराईएको छ। 

 जशऺा, स्वास््म, खानेऩानी, फसऩाकग , मसॊचाइ रगामतका ववकासका ऩूवागधायभा रगानी गरयएको छ, 
 वडा कामागरम स्थाऩनाथग केही वडा कामगरमहरुफाट मनशलु्क रुऩभा जग्गाको व्मवस्था गरयएको छ । 

 ववद्यतु सेवा ववस्ताय सॉगै सञ्चायको सेवा सभेत सधुाय बएको छ बने वल्डग मरॊक भापग त गाउॉ कामगऩामरकाको 
कामागरम का साथै गाउॉऩामरका मबिका सात वटै वडा कामागरमहयम, स्वास््म चौकीहरु तथा भा.वव हरुभा 
ईन्टयनेट सेवा ववस्तायको क्रभभा यहेको छ । 

 गाउॉऩामरकाका यणमनमतक भहत्वका सडकहरुभा कल्बटग मनभागण तथा ह्यभुऩाईऩको भाध्मभफाट फषगमाभभा सभेत 
मातामात सचुारू याख्न ेप्रमास गरयएको छ,  

सधुाय गनुगऩने ऩऺहरु् 

 बउूऩमोग नीमत तथा सडक ववकास गरुु मोजना मनभागण, 
 एकीकृत ववकासको थारनी गनुगऩने, 
 जथाबावी नमाॉ सडक मनभागणको सट्टा यणमनमतक भहत्व य फढी प्रमोग हनुे सडकहरुको स्तयोन्नती, 
 सफै य सधैंका रामग सडकको नाया राई व्मवहायभा उतानुगऩने, 

(घ) वातावयण तथा ववऩद व्मवस्थाऩन 

 ववऩद व्मवस्थाऩन कोषको व्मवस्था गरयएको छ य प्राकृमतक तथा भानवजन्म ववऩदभा ऩयेका 
जनताहरुराई आमथगक सहमोगको व्मवस्था गरयएको छ । 

 परपूर तथा नसगयी स्थाऩनाथग अनदुानको व्मवस्था गरयएकोछ । 

 वषगमाभभा हनु सक्ने फाढी ऩवहयोको जोजखभ न्ममुनकयण गनगका रामग ह्यभुऩाईऩ तथा ग्मामफनताय 
जारीहरुको व्मवस्था गरयएको छ , 

सधुाय गनुगऩने ऩऺ् 

 ववऩदऩूवगको ऩूवग तमायीको व्मवस्था गरयनऩुदगछ, 
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 ब ुऺ म तथा फाढी ऩवहयो, आगरागी तथा डढेरोको जोजखभ न्ममुनकयणका रामग सचेतनात्भक वक्रमाराऩ 
सञ्चारन गरयनऩुने, 

 गत चा.रू आ.व भा वन तथा वातावयण ऺेिभा तरुनात्भक रुऩभा कभ कामग बएको देजखन्छ जसराई 
आगाभी आ.व भा सधुानुगऩने, 

 वृऺ ायोऩण, नसगयी स्थाऩना रगामत वन तथा वातावयण सॊयऺणको कामगराई अमबमानकै रूऩभा चराईन ु
ऩदगछ, 

 ववऩदको सभमभा तत्कार उिाय गनगका रामग  एकीकृत Rapid Response Team ( RRT) को व्मवस्था 
गरयन ुऩदगछ, 

(ङ) सॊस्थागत ववकास, सेवा प्रावाह य सशुासन  

 सफै वडा कामगरमहरुभा कामागरम व्मवस्थाऩन तथा बौमतक सधुायको व्मवस्था गरयएको छ, 
 सफै वडा कामागरमहरु य गाउॉ कामगऩामरको कामागरमका सफै ववषमगत शाखाहरुभा सभेत कम््मटुय 

प्रववमध भापग त कामग सञ्चारन गयी सेवा प्रवाहराई मछटो छरयतो फनाइएको छ, 
 सेवा प्रवाहराई थऩ सहज फनाउनका रामग गाउॉ कामगऩामरकाको प्रशासमनक कामग सञ्चरनाथग बवनको 

व्मवस्था गरयएको छ, 
 गाउॉ कामगऩामरकाको कामागरम रगामत नजजक यहेका  वडा कामागरम तथा स्वास््म चौकी भा सभेत 

ईन्टयनेट सेवाको शरुुवात गरयएको छ बने फाॉकी वडा कामागरमहरु, स्वास््म चौकीहरु, भा.वव हरुभा 
ईन्टयनेट सेवा मफस्तायको क्रभभा यहेको छ, 

 गाउॉ कामगऩामरकाको कामागरम रगामत केही ववद्यारमहरुभा ववद्यतुीम हाजजयीको व्मवस्था गरयएको छ, 
 जनताको गनुासो सल्राह य सझुाव प्राप्त गनग टोर फ्री नम्फयको व्मवस्था गरयएको छ, गाउॉऩामरकाको 

आफ्नै वेवसाईट सभेत सञ्चारनभा छ, 
 न्मून जनशजक्तको सभस्मा सभाधान गनगका रामग मनमभानसुाय कयायभा प्राववमधक रगामत अन्म 

कभगचयीहरुको व्मवस्थाऩन गरयएको छ । 

सधुाय गनुगऩने ऩऺहरु् 

 चौभामसक रुऩभा सावगजमनक सनुवुाई कामगक्रभ सञ्चारन गरयनऩुने, 
 सचुना प्रववमधको प्रमोगका रामग ईन्टयनेट, ल्माण्डराईन पोन रागामतको व्मवस्था गरयनऩुने, 
 भ्रष्टचाय न्ममुनकयण तथा सशुासन प्रविगनका रामग नागरयक चेतना अमबववृि गनुगऩने, 
 सेवा प्रवाहराई थऩ सयर चसु्त य दरुुस्त गयाउने उऩामहरु खोजजनऩुदगछ, 
 कभगचायीहरुको ऺभता ववकास सम्फन्धी कामगक्रभको व्मवस्था गरयन ुऩदगछ . 
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खण्ड २- आ.व २०७५।०७६ को नीमत, फजेट तथा कामगक्रभ 

२.१ दीघगकारीन सोंच, रक्ष्म, उद्दशे्म य अऩेजऺत उऩरब्धी 

दीघगकारीन सोंच 

साभाजजक न्माम सवहतको आमथगक ववकास, न्मामोजचत ववतयण सवहतको आमथगक सभवृि तथा शान्त य सभनु्नत 
गाउॉऩामरकाको मनभागण गने । 

रक्ष्म 

ददगो, एवककृत य सन्तमुरत ववकासका भाध्मभफाट सम्ऩूणग स्थानीम जनताको जीवन स्तयभा सधुाय ल्माउने । 

उद्दशे्म 

 ऩूवागधाय ववकासभा जोड दददैं एकीकृत ववकास ( Integrated Development) को अवधायणराई अवरम्वन गने, 
 आमथगक य साभाजजक रुऩभा ऩछाडी ऩयेका सभदुामराई ववशेष जोड ददई साभाजजक न्मामको ववकास गने, 
 भौमरक सावहत्म, सॊमगत तथा कराको सॊयऺण य प्रविगन गने, 
 प्राकृमतक सौन्दमग, सयसपाइ य ऩमागवयणीम प्रविगनभा जोड ददने, 
 स्थानीम स्रोत साधनहरुको सभजुचत सदऩुमोग गयी रगानीको वातावयण तमाय गने, 
 ऩमगटकीम ऺेिको सम्बाव्मता अध्ममन गयी योजगायीको अवसय मसजगना गने, 
 आधमुनकीकयण सवहतको कृवष य ऩशऩुारन तथा जमडफटुी उत्ऩादन, सॊयऺण तथा फजायीकयणराई प्रविगन गने। 

अऩेजऺत उऩरब्धी्  

मसमभत स्रोत साधन य फढ्दो जन अऩेऺाका भाझ एकै आ.व मबि ऩूणग रुऩभा अऩेजऺत ऩरयवतगन सम्बव नहनु सक्छ 
तथाऩी गाउॉऩामरकारे चारू आ.व २०७५।०७६ भा देहामका उऩरब्धीहरु हामसर गयेको हनुेछ्  

 हार ववद्यभान सडक सॊजारको प्राथमभकताका आधायभा स्तयोन्नती हनुेछ । 

 स्थानीम फामसन्दाहरुको जीवनस्तयभा गणुात्भक ऩरयवतगनको प्रमास हनुेछ । 

 ववकास मनभागणभा स्थानीम जनताको यचनात्भक सहमोग य सहबामगता ववृि हनुेछ । 

 कृवषको आधमुनकयणको भाध्मभफाट कृवषभा आत्भमनबगयताको सजृना हनुेछ । 

 १२ भवहना सफै वडाभा ऩगु्ने फाटोभा वषगबयी नै कुनै प्रकायको अवयोध हनुे छैन । 

 सफै वडा कामागरमहरुफाट Online System  फाट प्रशासमनक कामगहरु सञ्चारन हनुेछ । 

 आधायबतू स्वास््म ऺेिभा सफैको सभान ऩहुॉच ऩगु्नेछ । 

 शैजऺक ऺेिको वतगभान जस्थमतभा गणुात्भक सधुाय आउनेछ । 

 जनताको चेतनास्तयभा सधुाय हनुेछ । 

 गाउॉऩामरकाको आमथगक ववकासको सम्बाव्मताको सकु्ष्भ अध्ममन गयी ववकासरे नमाॉ गमत मरनेछ । 
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 फारभैिी, अऩाङ्ग भैिी गाउॉऩामरका फन्नेछ । 

 व्मवसावमक कृवष तथा ऩशऩुारनराई प्रोत्साहन गरयनेछ । 

 स्वयोजगाय तथा मवुा योजगायभखुी कामगक्रभ कृवष,ऩशऩुारन, ऩमगटन, नसगयी, भौयी य भाछा ऩारनराई 
प्राथमभकता ददइनेछ । 

 १ घय १ धाया भापग त सफै जनताराई सपा य स्वच्छ खानेऩानीको सवुवधाको ऩहर हनुेछ । 

 जेष्ठ नागरयक सम्भान तथा मन्शूल्क स्वास््म ऩरयऺण कामगक्रभ आमोजना गरयनेछ । 

 सभग्र गाउॉऩामरका आमथगक तथा साभाजजक रूऩभा सभनु्नत हनुेछ । 

 

२.२ वावषगक फजेट तथा कामगक्रभ तजुगभा गदाग अवरम्फन गरयएका प्रभखु नीमत तथा आधायहरु 

२.२.१ सभग्र नीमत तथा आधायहरु् 

 नेऩारको सॊववधान, २०७२ 

 यावष्डम मोजना आमोगको भागगदशगन, 
 नेऩारको ऩन्रौं ऩञ्च ववषगम मोजनारे ऩरयरजऺत गयेका अवधायणाहरु, 
 स्थानीम तहको वावषगक मोजना तथा फजेट तजुगभा ददग्दशगन २०७४(ऩरयभाजजगत), 
 नागरयक सभाजफाट प्राप्त सझुावहरु, 

 

२.१ ऺिेगत नीमत तथा आधायहरु 

क) आमथगक ऺिे 

 कृवष ववकास सम्फन्धी 
 जर, जॊगर, उवगय बमूभ, जैववक ववववधताका प्राचमुगताका कायण कृवषराई ऩवहरो प्राथमभकता ददई 

गाउॉऩामरकाका ववमबन्न वडाको भाटो, हावाऩानी  ,चयन ऺेिको ऩवहचान गरय ऩशऩुारन, तयकायी, 
भाछाऩारन, परपूर खेमत, भौयीऩारन, कुखयुाऩारन आदद ऩकेट ऺेिको ववकास गरयनेछ । 

 ऩयम्ऩयागत मनवागहभखुी कृवष प्रणारीराई क्रभश् व्मवसावमकयण य आधमुनवककयणद्वाया ववस्थावऩत 
गरयनेछ । 

 'जनताको उत्ऩादन गाउॉऩामरकाको मोगदान कामगक्रभ' भापग त कृषकहरुराई मफउ,भर,कृवष औजाय 
रगामत ववमबन्न प्रकायका कृवष अनदुानको व्मवस्था गरयनेछ । 

 व्मवसावमक खेती तथा नगदेफारी प्रविगन गने आमोजनाहरु सॊचारन गयी कृवष व्मवसाम प्रविगनका 
भाध्मभफाट योजगायी मसजगना गने नीमत मरईनेछ । 

 खाद्यान्नको ऩमागप्त उत्ऩादनराई प्रोहोत्सान गयी खाद्यान्नभा आत्भमनबगयताका साथै खाद्य सयुऺाभा टेवा 
ऩमुागइनेछ । 
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 मनमागतमोग्म एवॊ उच्च भूल्मका कृवषजन्म फामर/वस्तहुरुको उत्ऩादन प्रविगन गयी आमात प्रमतस्थाऩन 
तथा मनमागत प्रविगन गने नीमत अजततमाय गरयनेछ । 

 कृवष उत्ऩादन तथा उत्ऩादकत्व ववृिका रामग ववकमसत प्रववमधहरुको प्रचाय प्रसाय य प्राववमधक सेवा 
सवगसरुब रूऩभा प्रदान गरय कृषकहरुराई कृवष ववकास गनग सऺभ फनाइनेछ । 

 कृवष तथा ऩशभुा व्मवसावमकयण, फजायीकयण य साभाजजक सम्भानको वातावयण सजृना गरयनेछ । 

 कृषक य कृवष ऩेशाको सम्भान गदै हयेक वषग गाउॉऩामरकामबिका १ जना उत्कृष्ट कृषक वा कृवष 
सभहुराई उत्कृष्ट कृषक सम्भान ऩयुस्कायको व्मवस्था गरयनेछ ।  

 खेती मोग्म जमभनभा हनुे ्रवटङ कामग वा फस्ती मनभागण कामगराई मनरुत्सावहत ऩाने नीमत मरइनेछ । 

 हाम्रा यैथान ेमफउ ववजनहरुराई सॊयऺण गनगका रामग ववशेष जोड ददइनेछ । 
 कृवष तथा ऩश ु ववकासभा कृषक सभहु/समभमत/सहकायी/गैयसयकायी सॊस्था य स्थानीम 

सयोकायवाराहरुसॉग साझेदायी गने नीमत अवरम्वन गरयनेछ । 

 

 

 ऩमगटन सम्फन्धी 
 ऩमगटनराई गाउॉऩामरकाको आमथगक ववकासको आधायका रुऩभा ववकास गनगका रागी ऩमगटन 

प्रविगन सम्फन्धी ऩूवागधाय ववकासभा जोड ददईनेछ। 

 मिवेणी-७ मतराभा मनभागणामधन मिु सॊग्राहरम को प्रचाय प्रसाय गदै आन्तरयक तथा फाह्य ऩमगटन 
प्रविगन गरयनेछ । 

 आन्तरयक तथा फाह्य ऩमगटकहरुराई रजऺत गयी गाउॉऩामरका मबि होभस्टे सञ्चारनको थारनी 
गरयनेछ। 

 अग्रा ऩहाड य हरयमा वनजॊगरहरुभा रेवकङ तथा जैववक ऩमगटन ववकासको सम्बाव्मता खोजज 
गरयनेछ । 

 उद्योग, उद्यभजशरता तथा सहकायीता सम्फन्धी 
 स्थानीम साधनस्रोत य थोयै रगानीभा सञ्चारन गनग सवकने घयेर ुउद्योग सञ्चारनभा जोड ददईनेछ। 

 औद्योमगक ववकास मफनाको आमथगक सभनु्नती असम्बव हनुे हदुा गाउॉऩामरकारे आगाभी आ.व फाट 
नै मस सम्फन्धी ठोस प्रमास शरुु गरयनेछ । 

 गाउॉऩामरका मबि सञ्चामरत ववमबन्न पमनगचय, मग्रर, ऩोल्री पभग व्मवसामराई थऩ व्मवजस्थत 
गयाईनेछ । 

 साभवुहक रुऩभा सञ्चामरत बई स्थानीम स्तयभा योजगायी प्रदान गने घयेर ुतथा साना उद्योगहरुराई 
प्रोहोत्सान गनग गाउॉऩामरकारे उद्योग ववकास अनदुानको व्मवस्था गनेछ । 

 गाउॉऩामरकाको औद्यौमगक ववकासराई सदुृढीकयण गनगका रामग औद्योमगक ववकास यणनीमत मनभागण 
गयी रागू गरयनेछ ।  

 हाउस वमरयङ, कऩार काट्ने, मसकभॉ, डकभॉ मसराइ कटाइ जस्ता थोयै रगानीभा सञ्चारन गनग 
सीऩभूरक तामरभ सञ्चारन गयी स्वयोजगायीको अवसय मसजगना गरयनेछ ।  
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 गाउॉऩामरका मबि यहेका सहकायीहरुराई थऩ व्मवजस्थत य सदुृवढकयण गरयनेछ ।  

 

ख) साभाजजक ऺिे 

जशऺा सम्फन्धी 

 जशऺाभा रगानी सनुौरो ववहानी कामगक्रभ भापग त गाउॉऩामरका मबिका ववद्यारमहरुको अवस्थाभा सधुाय ल्माई 
शैजऺक गणुस्तयभा ववृि गरयनकुा साथै गरयफ य जेहेन्दाय ववद्याथॉराई छािावतृ्तीको व्मवस्था गरयनेछ । 

 टोर टोरभा फारववकास केन्र स्थाऩना गने तथा उत्कृष्ट नमतजाका साथ धेयै ववद्याथॉ उजत्तणग गयाउन े
ववद्यारमराई गाउॉऩामरकारे प्रोहोत्सान स्वरूऩ आमथगक तथा बौमतक सहमोग उऩरब्ध गयाउने नीमत अवरम्वन 
गरयनेछ । 

 पयक ऺभताका फारफामरकाका साथै फारभैिी तथा छािाभैिी ववद्यारमको रुऩभा ववकास गने गयी 
ववद्यारमहरुको बौमतक सॊयचनाहरुभा क्रभश् सधुाय गरयनेछ । 

 कभजोय आमथगक जस्थमतकै कायण जशऺाको अवसय फाट वजञ्चत हनुऩुने जस्थमतराई अन्त्म गनगका रामग ववशेष 
ऩहर गरयनेछ । 

 जशऺा ऺेिभा कामग गने गैयसयकायी सॊघसॊस्थाहरुसॉग आवश्मक सभन्वम गयी मस गाउॉऩामरकाको शैजऺक 
ववकासभा एकीकृत कामगक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । 

 सचुना प्रववमधको वतगभान मगुराई भध्मनजय गदै जशऺा ऺेिभा आधमुनकीकयण गदै सभम साऩेऺ फनाउनका 
रामग सफै ववद्यारमहरुभा क्रभश् ववद्यतु ववस्ताय गयी कम््मटुय य प्रोजेक्टयका भाध्मभद्वाया जशऺण गने व्मवस्था 
मभराइने छ । 

 दमरत, भवहरा, आददवासी जनजाती एवॊ मसभान्तकृत वगगराई शैजऺक अवसयहरुको समुनजितता प्रदान गने 
व्मवस्था मभराइनेछ । 

 एस. ई. ई रगामत ववमबन्न तहभा गाउॉऩामरकाफाट सवोत्कृष्ट नमतजा ल्माउने छाि छािाहरुराई सम्भान 
गरयनेछ । 

 गाउॉऩामरकाको जशऺा ऺिेभा ववशेष मोगदान ऩमुागउन े जशऺक, जशजऺकाहरुराई ददघग सेवा सम्भान ऩयुस्कायको 
व्मवस्था गरयनछे ।  

 आ.वव हरुको हकभा कऺा ८ को ऩयीऺाको नमतजा य भा. वव हरुको हकभा एस.ई.ई ऩयीऺाको नमतजाका साथै  
ववद्यारमको सभग्र शैजऺक वातावयण तथा व्मवस्थाऩन रगामतका आधायभा भूल्माङ्कन गयी हयेक वषग School 

Of the Year  का रुऩभा सम्भान तथा ऩयुस्कायको व्मवस्थ गरयनेछ । 

 गाउॉऩामरकाको सभग्र शैजऺक ववकासका रामग नीजज ऺेि, गैसस रगामत सम्ऩूणग सयोकायवार मनकामसॉग 
सहकामग गरयनेछ । 

 गाउॉऩामरकाको शैजऺक ऺेिभा थऩ सधुाय ल्माउनका रामग गाउॉऩामरका जशऺा सधुाय यणनीमत मनभागण गयी 
कामागन्वमन गरयनेछ ।  
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स्वास््म सम्फन्धी 

 आधायबतू स्वास््म नागरयकको भौमरक हकका रुऩभा यहेकारे स्वास््म चौकी, औषधारम, मन्शूल्क स्वास््म 
सेवा कामगक्रभको प्रबावकायी कामागन्वमन तथा स्वास््मकभॉहरुको सेवाराई मनममभत य ऩहुॉचमोग्म तलु्माईनेछ । 

 भवहराहरुको ऩाठेघय य स्तन क्यान्सय योकथाभ, २ वषग भमुनका फारफामरकाहरुको ऩोषण जस्थमतभा सधुाय 
रगामत स्वास््म सम्फन्धी ऩमागप्त जनचेतनाभूरक कामगक्रभहरु सॊचारन गरयनछे । 

 गाउॉऩामरका मबि  अत्मावश्मक औषमधको वषगबयी नै अबाव हनु ददईने छैन । 

 गाउॉऩामरका मबि सञ्चामरत सफै फमथगङ सेन्टयहरुराई थऩ साधनस्रोत सम्ऩन्न य व्मवजस्थत फनाइनेछ । 

 ववमबन्न सरुवा योगहरु तथा भहाभयी योकथाभाका मनजम्त जनचेतनाभूरक कामगक्रभको व्मवस्था गरयनेछ।  
 भवहरा, फारफामरका तथा जेष्ठ नागरयकहरुराई रजऺत गयी  एवककृत ववशेषऻ स्वास््म जशववयहरुको आमोजना 

मगरयनेछ । 

 असयुजऺत प्रसतुीका कायण हनुे भात ृजशश ुभतृ्मरुाई कभ गनगका रामग प्रसमुत प्रहोत्सान कामगक्रभराई मनयन्तयता 
ददईनेछ । 

 एकीकृत ववशेषऻ स्वास््म जशववय सञ्चारन गरय सफै स्थानीम फामसन्दाहरुराई राबाजन्वत गयाईनेछ । 

 ववगत राभो सभमदेजख गाउॉऩामरका मबिका दगुगभ फस्तीहरुभा सभेत मनयन्तय रुऩभा मोगदान ऩमुागइयहेका 
स्वास््मकभॉहरु तथा भवहरा स्वॊम सेववकाहरुराई सम्भान तथा प्रोहोत्सान बत्ताको व्मवस्था गरयनेछ । 

 

रैवङ्गक सभनता तथा साभाजजक सभावेजशकयण 

 आमथगक साभाजजक रगामत ववमबन्न कायणरे जोजखभभा यहेका फारफामरकाहरुराई रजऺत गयी १ अऺमकोषको 
व्मवस्था गरयनेछ । 

 ववमबन्न सयोकायवारा सॊघसस्थाहरु सॉग साझेदायी गयी फारश्रभ तथा फार वववाह उन्भूरन सम्फन्धी ठोस कदभ 
चामरनेछ । 

 सफै वकमसभका वहॊसाहरु, जातीम तथा रैवङ्गक ववबेद, कुप्रथा भकु्त गाउॉऩामरका मनभागण गने नीमत अवरम्फन 
गरयनेछ । 

 ववऩन्न तथा वऩछमडएका वगगका भवहराहरुराई रजऺत गयी सभग्र भवहराहरुको सशजक्तकयण सम्फन्धी 
कामगक्रभहरु सॊचारन गरयनेछ । 

 श्रमभक, वकसान एकर भवहरा रगामत ववऩन्न वगगका जनताहरुको रामग आमभूरक एवॊ ऺभता ववकास 
सम्फन्धी वक्रमाकराऩहरु सञ्चारन गरयनेछ । 

 सवै प्रकायका अऩाङ्गता बएका व्मजक्तहरुको ऺभता ववकास एवॊ उमनहरुको साभाजजक सयुऺा व्मवस्थाराई थऩ 
प्रबावकायी फनाउदै रैजाने नीमत मरईनेछ। 

 मनणगम प्रवक्रमाभा भवहराहरुको सहबामगता प्रविगन गने कामगक्रभभ सॊचारन गयी सहबामगताको समुनजितत 
गरयनेछ । 

 फारफामरका सम्फन्धी फार क्रफ सॊजार एवॊ फारफामरकाको ऺभता ववकासका कामगराई प्राथमभकताका साथ 
कामागन्वमन गरयनेछ । 

 मनभागण गरयएका वा गरयन ेसाभाजजक एवॊ बौमतक ऩूवागधायहरुराई फारफामरका एवॊ पयक अऩाङ्गभैिी फनाउॉदै 
रमगनेछ । 
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 जेष्ठ नागरयकहरुको साभाजजक ऩवहचान, सम्भान एवॊ साभाजजक सयुऺाभा ववशेष जोड ददने नीमत मरइनेछ । 

 रजऺत वगगका रामग सॉचारन गरयने कामगक्रभहरुभा सो सभहुका मसमभत टाठाफाठा व्मजक्तको हामरभहुारी (Ellite 

Capture)  मनरुत्सावहत गरयनेछ । 

 आददवासी जनजाती, दमरत रगामत स्थानीम भौमरक बाषा सॊस्कृमत तथा ऩयम्ऩयाहरुको सॊयऺण एवॊ सम्फिगन 
गरयनेछ। 

 सॊघ तथा प्रदेश सॉग ऩहर गयी जेष्ठ नागरयक आवास स्थाऩनाको ऩहर गरयनेछ । 

 सॊघ तथा प्रदेश सयकायको सहमोग य सभन्वमभा सयुजऺत छाना कामगक्रभ सञ्चारनका रामग कदभ चामरनेछ । 

खानेऩानी तथा सयसपाई 

 गाउॉऩामरकाको सफै घयहरुभा सपा य स्वच्छ खानेऩानीको सहज ऩहुॉचको आवश्मक व्मवस्था गरयनेछ । 

 ऩूणग सयसपाई सम्फन्धी यावष्डम यणनीमत कामागन्वमनको व्मवस्था  गरयनेछ साथै सयसपाइको ऺेिभा नभनुा 
गाउॉऩामरकाको रूऩभा स्थावऩत गरयनेछ। 

 १ घय १ धायाको नीमत मरई क्रभश् रागू गरयनेछ । 

 ऩूणग सयसपाई सम्फन्धी जनचेतना अमबववृि गरयनकुा साथै गाउॉऩामरका अन्तयगतका सहयोन्भखु ऺेिहरुभा 
आवश्मकतानसुाय डस्टववन तथा सावगजमनक शौचारमहरुको व्मवस्था गरयनेछ । 

 स्वच्छ एवॊ गणुस्तयीम खानेऩानीको आऩूतॉराई व्मवजस्थत गनग ऩयुाना खानेऩानी मोजनाहरुको ददगो सॊयऺण, 
भहुानको खोजी  य सॊयऺण गयी ऩमागप्त खानेऩानीको आऩूतॉको व्मवस्था गरयनेछ । 

 ऩयम्ऩयागत रुऩभा मनमभगत कुवा, ढुॊगेधाया, ऩोखयीहरुको सॊयऺण एवॊ प्रविगन गरयनेछ ।  

 

मवुा तथा खेरकुद ववकास 

 मवुाहरुभा उद्यभजशरताको ववकास गनगका रामग मवुा उद्यभजशरता कामगक्रभको व्मवस्था गरयनेछ । 

 मवुा रजऺत मसऩभूरक तामरभ सॊचारन गयी स्वयोजगायीको अवसय मसजगना गदै ववदेश ऩरामनको वतगभान 
जस्थमतभा सधुाय ल्माइनेछ। 

 ववमबन्न मवुा क्रफहरु तथा मवुा रजऺत सॊघ सॊस्थाहरुसॊग सहकामग गदै मवुाहरुभा नेततृ्व ववकासको अवसयहरु 
प्रदान गरयनेछ । 

 खेरकुदराई भनोयञ्जन य स्वास््मसॉग आवि गयी मसको ववकास गरयनेछ साथै गाउॉऩामरका मबि यहेका यावष्डम 
तथा अन्तयागवष्डम खेराडीहरुराई सम्भान य प्रोहोत्सान गरयनेछ । 

 खेरकुद ववकासराई जोड ददॊ दै गाउॉऩामरका स्तयी खेरकुद भैदान मनभागण रगामत खेरकुद सम्फन्धी ऩूवागधाय 
मनभागणको शरुुवात गरयनेछ । 

 गाउॉऩामरकाभा खेरकुद ऺेिको ववकास य प्रविगनराई प्रोहोत्सावहत गने नीमत अवरम्फन गरयनछे । 

 मवुाहरुराई दवु्मगसनीफाट भकु्त ददराउन आवश्मक कदभ चामरनेछ । 

 गाउॉऩामरका मबि यहेका ववमबन्न मवुा क्रवहरुराई सभाज सधुाय तथा ववकास कामगभा आवि गयाउने नीमत 
अवरम्फन गरयनेछ । 

 'गाउॉऩामरकाको ववकासभा मवुा स्वमॊ सेवा' कामगक्रभ भापग त मवुाहरुराई गाउॉऩामरकाको ववकास कामगभा सहबामग 
गयाईनेछ। 
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 मवुाहरुराई उद्यभजशरता तपग  उन्भूख गयाउनका रामग प्रोहोत्सान भूरक कामगक्रभहरुको व्मवस्था गरयनेछ । 

(ग) ऩूवागधाय ऺिे  

सडक/ऩूर मनभागण सम्फन्धी  

 जथाबावी नमाॉ ट्र्माकहरु खोल्ने कामगराई मनरुत्सावहत गदै सॊचारनभा यहेका सडकहरुको स्तयोन्नती गयी सफै य 
सधैंका रामग सडक को भूर भभगराई आत्भसात गरयनेछ । 

 सडक ववकासराई व्मवजस्थत गनगका रामग गाउॉऩामरकाको मातामात गरुु मोजना मनभागण गरयनेछ । 

 सडक,ऩरुजस्ता बौमतक ऩूवागधाय मनभागणभा आमथगक, वातावयणीम, साभाजजक ऩऺको भूल्माङ्कन एवॊ अध्ममनको 
आधायभा गणुस्तयीम एवॊ वातावयण भैिी बौमतक ऩूवागधाय मनभागणभा जोड ददइनेछ । 

 गाउॉऩामरकाको केन्र, सदयभकुाभ य वडा कामागरमहरुको सम्ऩकग  स्तयोन्नतीभा जोड ददईनेछ । 

 मबिी तथा फावहयी चक्रऩथ रगामत गाउॉऩामरकाका यणनीमतक भहत्वका सडकहरुराई प्राथमभकता ददईनेछ। 

 ग्राभीण तथा कृवष सडकहरु मनभागण गदाग स्थानीमस्तयभा हनुे कृवष उत्ऩादनका आधायभा प्राथमभकता ददइनेछ। 

 गाउॉऩामरकाफाट मनमभगत सडकहरुफाट सडक कय सॊकरन गयी सडक भभगत कोषको व्मवस्था गरयनेछ । 

 सडक रगामत कुनैऩमन ववकासका  ऩूवागधाय सम्फन्धी मोजनाहरु कामगन्वमनका चयणभा अनावश्मक वववाद, 
वढरा ससु्ती य अमनममभतता  गनेहरुराई मनरुत्सावहत गने नीमतगत व्मवस्था गरयनेछ । 

उजाग एवॊ ववद्यमुतकयण सम्फन्धी 

 मिवेणी उज्मारो कामगक्रभ भापग त आगाभी ४ वषग मबि गाउॉऩामरकाका हयेक घय घयभा ववद्यतु सेवा ऩमुागईनेछ। 

 तत्कार ववद्यतु सेवा ऩमुागउन नसवकने स्थानहरुभा वैकजल्ऩक उजागको प्रमोगभा जोड ददइनेछ। 

 जर ववद्यतु उत्ऩादन कामगभा मनजी तथा सयकायी सहकामगको नीमत अवरम्फन गरयनेछ । 

 

सञ्चाय 

 गाउॉऩामरकाको सफै स्थानभा सञ्चायको सवुवधा ऩमुागउनका रामग दयु सॊचाय सेवा प्रदामक मनकामहरु सॉग 
आवश्मक सभन्वम गयी गाउॉऩामरका मबि यहेका टेमरकभ टावयहरुराई थऩ प्रबावकायी फनाइनकुा साथै 
अत्मावश्मक स्थानभा टावय थऩ गनगका रामग ऩहर गरयनेछ । 

 गाउॉऩामरका ऺेिराई आधाय भानेय ऩिकारयता गने ऩिकायहरुराई सम्भान गरयनेछ । 

 गाउॉऩामरका मबि सञ्चामरत एप एभ येमडमो रगामत छाऩा भाध्मभफाट सूचना प्रसायण गने सॊघसॊस्थाहरुराई 
आवश्मकतानसुाय सहमोग गरयनेछ । 

 सफै सॊचाय भाध्मभ सॊग सभदयुीको नीमत अजततमाय गरयनेछ । 

 राईनपोन तथा इन्टयनेट सेवा ववस्तायका रामग आवश्मक ऩहर गरयनेछ ।  

 

(घ) वातावयण तथा ववऩद व्मवस्थाऩन  
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 स्थानीम जनताको सहबामगताको भाध्मभफाट वनको सॊयऺण, ददगो व्मवस्थाऩन तथा सॊस्थागत सदुृढीकयण गयी 
दैमनक जनजीवनभा आवश्मक वन ऩैदवायको सरुब आऩमुतग गने व्मवस्था मभराइनेछ, 

 गाउॉऩामरका मबि फवढयहेको डढेरोफाट वनजॊगरभा ऩगु्ने ऺती न्मूमनकयणभा ववशेष जोड ददइनेछ, 
 

 नसगयी उत्ऩादनका साथै खारी ऩमतग जग्गाभा उऩबोक्ता सभहु, ववद्यारम ऩरयवाय, य नागरयक सभाज भापग त 
वृऺ ायोऩण कामगक्रभराई गाउॉऩामरकाको अमबमानका रुऩभा मनयन्तयता ददईनकुा साथै वन्मजन्त ुचोयी जशकायीको 
मनमन्िण गरयनेछ । 

 रोऩोन्भूख वनस्ऩमत य वन्मजन्तहुरुको ऩवहचान, सॊयऺण य सम्वध्दगन गरयनेछ, 
 ब-ूसॊयऺण तथा जराधाय व्मवस्थाऩन कामगभा तत्कार कामग अजघ फढाइनेछ, 
 जरवाम ुऩरयवतगन अनकुुरन तथा वातावयण सॊयऺणभा टेवा ऩमुागउने कमगक्रभराई जोड ददईनेछ, 

 

 प्राकृमतक वा भानवद्वाया मसजजगत ववऩदका कायण गाउॉऩामरकामबिका जनताहरुराई तत्कार आमथगक सहामता 
प्रदान गनगका रामग ववऩद व्मवस्थाऩन कोषभा थऩ यकभको व्मवस्था गरयनेछ, 

 बकूम्ऩ रगामतका ववमबन्न प्राकृमतक ववऩदका क्रभभा प्रमोग गनग सवकने गाउॉऩामरका मबिका सयुजऺत 
स्थरहरुको ऩूवग ऩवहचान गयी सफैराई जानकायी गयाईनेछ, 

 ववमबन्न सयोकायवारा मनकामहरुसॉग सहकामग गरय वववऩद ऩूवगको ऩवुग तमायी सम्फन्धी जनचेतना पैराउनका 
रामग ववद्यारमहरुभा तत सम्फन्धी कामगक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ , 

 ववऩदको सभमभा तत्कार उिाय गनगका रामग  गाउॉऩामरका स्तयीम एकीकृत Rapid Response Team ( RRT) 
को व्मवस्था गरयनेछ, 
 

ङ) सॊस्थागत ववकास, सेवा प्रवाह य सशुासन 

 गाउॉऩामरका मबिका सफै सावगजमनक सेवा प्रदामक मनकामहरुभा ( First Come First Serve)  को नीमत अवरम्फन 
गरयनेछ, 

 सेवा प्रवाहभा सचुना  तथा सॊचाय प्रववमध (ICT)  को प्रमोग भापग त सावगजमनक सेवा प्रवाहराई थऩ मछटो 
छरयतो य सहज फनाईनेछ, 

 भ्रष्टचाय ववरुि शून्म सहनजशरताको नीमत मरई ऩायदजशगता, जवापदेहीता, य सशुासन ववृिको रामग प्रफन्ध 
मभराईनेछ, 

 सेवा प्रवाहभा जेष्ठ नागरयक, पयक ऺभताका व्मजक्तहरु, भवहरा तथा फारफामरकाहरुराई प्राथमभकता ददईनेछ, 
 गाउॉऩामरकाफाट सम्ऩादन हनुे कामगहरुराई मनमभानसुाय सावगजमनक गदै सावगजमनक सनुवुाईराई थऩ प्रबावकायी 

फनाईनेछ, 
 सफै वडा कामागरमफाट online System फाट प्रशासमनक सेवा प्रवाहको थारनी गरयनेछ, 
 ऩञ्जीकयण, जजन्सी व्मवस्थाऩन, रेखा रगामत सॉग सम्फजन्धत कामगहरुराई थऩ व्मवजस्थत फनाउनका रामग 

ववमबन्न Software तथा Application हरुको व्मवस्था गरयनेछ । 

 कभगचायीहरुराई सेवा प्रवाह सम्फन्धी ववमबन्न तामरभको व्मवस्था गरयनेछ । 

 कचागयीहरुको भनोफर उच्च याख्नका रामग हयेक वषग उत्कृष्ट कभगचायी सम्भान कामगक्रभको व्मवस्था गरयनेछ । 

 जनउत्तयदामी, ऩायदशॉ, मनष्ऩऺ य नमतजाभखुी प्रशासन मनभागण गरयनेछ। 
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 जशऺा, स्वास््म, ऩश ु स्वास््म रगाम गाउॉऩामरका फाट प्रवाह गरयने सेवाहरुराई जनताको घय दैरो सम्भ 
ऩमुागउन मथासम्बव एकीकृत घमु्ती सेवा जशववयको आमोजना गरयनेछ। 

 

 

 

अन्म ऺिेहरु सम्फन्धी  
सयुऺा व्मवस्थाऩन 

 गाउॉऩामरकाको सयुऺा व्मवस्थाऩनराई थऩ भजफतु गयाईनेछ, 
 गाउॉऩामरकाका सफै वडाहरुभा प्रहयी चौकीको व्मवस्था गनग ऩहर गरयनेछ, 
 गाउॉऩामरका मबि शाजन्त सवु्मवस्थ कामभ गनग जजल्रा य गाउॉऩामरका मबिका सफै सयुऺा मनकामहरु 

सॉग सभजुचत सभन्वम कामभ गरयनेछ  

मनजी तथा गैसस सम्फन्धी 

 गाउॉऩामरकाको ववमबन्न ऺेिहरुभा ववकास गनगका रामग मनजी तथा गैयसयकायी सॊघ सॊस्थाहरुसॉग 
सहकामग गरयनेछ । 

 मनजी तथा गैयसयकायी सॊघ सॊस्थाहरुको वक्रमाकराऩराऩ थऩ व्मवजस्थत गदै आवश्मक सहमोग य 
सभन्वम गरयनेछ। 

 मनजी ऺेि सॉग यहेको ऩुॉजीराई गाउॉऩामरका मबि ऩरयचारन गने वातावयण मनभागण गरयन ुका साथै 
साभाजजक उत्तयदावमत्व ( Social Corporate Responsibility)   फहन तपग  उन्भखु गयाईनेछ । 

 

 


