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आर्थिक बर्ि २०७८/०७९ को नीति िथा कार्िक्रम 

गाउँ सभा सदस्र्हरु, 
राष्ट्र सेवक कमिचारीहरु, 
नागररक अगुवा, पत्रकार साथै सलपरू्ि गाउँपातिकाबासी आमावुवा, दाजुभाई िथा दददीबतहनीहरु, 
 

कोतभड-१९ महामारीको दोस्रो िहरको चपेटामा परेको असहज अवस्थामा पतन तवतिको शासनिाई तशरोिार्ि गरी गण्डकी गाउँ 

पातिकाको आठ  ँसभामा  उपतस्थि हुने सबै सदस्र्ज्र्ुहरुिाई हार्दिक स्वागि गनि चाहन्छु । 

संघीर्  िोकिातन्त्रक गर्िन्त्र, समाबशेी िोकिन्त्र, नागररकको साबिभ म आतिकार, स्विन्त्रिा र स्वशासन, सब ैप्रकारका 

तवभेद र उत्पीडनको अन्त्र्, सामातजक न्र्ार् प्रातिको िातग  तवतभन्न कािखण्डका संघर्िमा जीवन उत्सगि गनुिहुने सलपुर्ि ज्ञाि 

अज्ञाि शतहदहरु प्रति उच्च सलमान व्यक्त गदिछु । साथै बेपत्ता, घाइिे र्ोद्धा र पीतडिहरुको महान र्ोगदानको पुन: स्मरर् गनि 

चाहन्छु । 

कोतभड-१९ महामारी व्यस्थापनमा अग्रपंतिमा खरटनुहुने स्वास््र् कमी, सुरक्षा कमी, जनप्रतितनति, राष्ट्सेवक कमिचारी र 

स्वर्मसेवकहरुमा उच्च सलमान व्यक्त गनि चाहन्छु । कोतभड-१९ को कारर् आफ्नो अमूल्र् जीवन गुमाउनुहुने सलपूर्ि 

नेपािीहरुमा भावपूर्ि श्रदान्जिी व्यक्त गदै उंहाहरुको पररवारजनमा गतहरो समबेदना व्यक्त गदिछु ।  साथै संक्रमर्बाट 

गुतिरहेका सबैमा तशघ्र स्वा्र् िाभको कामना व्यक्त गदिछु । 

नेपािको सतंबिानिे राज्र्को संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीर् िह गरर ३ िहमा हुने गरी राज्र्शतक्तको बाडफाड गरेको छ । 
संघीर् शासन प्रर्ािीको उिेश्र् सरकारिाई जनिाको नतजक पुरर्ाउनु र तबकासमा जनसहभातगिा िथा  स्वातमत्त्वको िातग 

स्थान उपिब्ि गराएर तवकास र सेवा आपूर्ििको गति र गुर्स्िर बढाउनु हो ।  िोक क्र्ार्कारी राज्र्मा जनिा मातिक हो भने 

सरकार जनिाको सबेक हो । नेपािको  संतविानिे स्थानीर् िह िाई स्वशासन र सह शासनका दवुै अतिकार ददएको छ । 

स्थानीर् शासन अन्िगिि स्थानीर् सुशासन, गुर्स्िरीर् आिारभूि सेवा प्रवाहमा सबकैो सहज पहुँच, स्थानीर् पूवाििार तनमािर्, 
ितक्षि वगि र क्षते्रको आर्थिक सामातजक सशतक्तकरर् एबं समबेतशकरर्, सामातजक पररचािन, सहभातगिामूिक र्ोजना िथा 

तवकास, स्थानीर् जीतवकोपाजिन एबं रोजगारी, सामातजक सुरक्षा र स्थानीर् िहमा संचािन गररने अतभर्ान मूिक रचनात्मक 

कुराहरुको सतुनतिििा  हुन् जरुरर छ साथै नेपािको संतघर्िा सहकाररिा मूिक भएकोिे सह अतस्ित्व, सहकार्ि र समन्वर्को 

ममिमा अतडग  रहदै तबकास र समतृद्धको समग्र रातष्ट्रर् सोच, िक्ष र मापदण्ड िथा प्रदेश िहको सोच, िक्ष मापदण्ड सगं 

िादलर्िा रहनेगरी हाम्रो गाउँ पातिकाको सोच, िक्ष र नीति िजुिमा गरी अतिबढ्नु परेको छ । 

नेपािमा संघीर्िाको अभ्र्ास पतहिो पटक िीनै िहको तनवािचन पिाि सुरुवाि भएकोिे हाम्रो र्ो पांच बरे् कार्िकाि 

संघीर्िा बुझ्ने , तसके्न र अभ्र्ास गने अवसरको रुपमा रहेको अनुभुिी गरेको छु । संतबिानि: हामीिाई प्राि अतिकार 

सूतचको तबर्र्हरु कार्ािन्वर्नका िातग सू-स्पष्ट नीतिगि िथा कानूनी व्यवस्था, आवश्र्क पने तबतत्तर् स्रोि सािन र तबतनर्ोजन 

कुशििा, चुस्ि दरुुस्ि सागँठतनक संरचना, अनुभबी र उत्प्रेररि पर्ािि जनशतक्त, समन्वर् र सहकार्ि ससं्कृति िथा कार्ि पतति, 
नतिजा मूिक अनुगमन िथा मुल्र्ांकन र मैत्री पूर्ि पर्ािवरर्  आवश्र्क रहकेो र्थािििा िाई स्वीकार गरेको छु । 
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गाउँपातिकाको तवकास र समृतद्धका िातग बहुदतिर् िोकिातन्त्रक पद्दति र व्यवस्था अनसुार गाउँ पातिकामा 

तवद्यमान दक्रर्ाशीि राजनिीतिक दिहरुको र्ोगदान सह्रानीर् छ।  कोतभड-१९ महामारी को संकट मा नागररकहरुको 

जीवन रक्षाका िातग सबै राजनीतिक दि, समाजसेबी,बुतद्धजीबी, तबतभन्न िहका सरकारहरु एबं गैह्र सरकारी  संघ 

संस्थाहरु को  सदक्रर् र्ोगदान स्मरर्ीर् रहर्ो। कोतभड-१९ महामारीको कारर् स्वदेश िथा  तबदेशमा रोजगारीमा 

संिग्न व्यतक्तहरु, साना, मझ िा र ठुिा व्यवसार्, होटि, पर्िटन, र्ािार्ाि  र असगंरठि के्षत्रमा संिग्न व्यतक्तहरु को 

रोजगारी गुमेको अवस्थािे  आर्थिक दक्रर्ाकिापहरुमा संकुचन आएको छ। कृतर् िथा पशुपन्छी उत्पादन सन्िोर्जनक 

भएिा पतन र्ािार्ािको असहजिि ेबजार सलम उत्पादन पुरर्ाउन करठन हुदा उत्पादन अनुरुपको प्रतिफि प्राि हुन् 

सकेन।   

स्वा्र् संकटको बाबजुद  स्वास््र् मापदण्ड पािना गरी  तनर्तमि रुपमा गाउँपातिकाको क्षमिा अनुसार अतनवार्ि 

स्वास््र् र प्रशासतनक सेवा तनरन्िर प्रबाह गररदै आएको छ । समुदार्मा कोतभड संक्रमर् फैिने उच्च जोतखम िाई 

न्र्ुतनकरर् गनि तवद्यािमा भ तिक उपतस्थति को पठन पाठन स्थतगि गनुि परेको छ ।  िथापी  शैतक्षक सत्रको तनरन्िरिा को 

िातग बैकतल्पक मुल्र्ांकन तबति माफि ि उपितब्ि नतिजा सतहि कक्षा स्िरोन्नति गराउने कार्ि सलपन्न भएको छ।   

हाम्रो र्ो कार्िकािमा गाउँपातिका संचािनका िातग आवश्र्क  पने कानून तनमािर्, गाउँ पातिकाको समग्र तबकासको 

िातग आवश्र्क पवूाििार तनमािर् र सस्थागि पद्दति तनमािर् गरी आिारतशिा तनमािर् गने कार्िकािको रुपमा रहेको 
व्यहोरा र्स गाउँ सभामा सस्मरर्  गनि चाहन्छु ।    

र्सरी हाम्रो भूतमका संतघर्िा िाई मजबुि बनाउदै स्थानीर् िह सबिीकरर्मा महत्वपूर्ि र्ोगदान रहर्ो ।  

चािु आ.ब. को बार्र्िक बजेट िथा कार्िक्रम कानुनिे िोके बमोतजम समर्मै सभाबाट स्वीकृि गराउन नसक्दा 

आर्ोजना कार्िन्वर्न पतन आर्थिक बर्िको सुरुवाि बाटै भएन साथै आर्थिक बर्िको िेस्रो च मातसक को सुरुवाि देतख न ै

कोतभड १९ को दोस्रो िहर देखापरेका कारर् तनर्ेिाज्ञा    सुरु भइ आर्ोजना कार्ािन्वर्नमा असहजिा पैदा भर्ो । 

िथातप  चािु आ.ब.को जेष्ठ मसान्ि सलम अतिकासं आर्ोजनाहरु सलपन्न गररसदकएको छ भने समग्र खचि कररब ४६ % भएको 

छ, जुन अन्र् स्थानीर् िहहरुसंग िुिनार्ोग्र् छ ।  

 

आर्थिक बर्ि २०७७/०७८ मा गाउँपातिका ि ेतबकास तनमािर् र सवेा प्रवाहका िातग गरेका प्रर्ासहरु:- 

१. सामातजक सुरक्षा भत्ता बैंककंग प्रर्ािी माफि ि तबिरर् गन ेप्रर्ास । 

२. प्रिानमन्त्री रोजगार कार्िक्रम अन्िगिि अतिकांस आर्ोजनाहरु  दैतनक रु ५१७ को ज्र्ािामा सुतचकृि 

बेरोजगारहरु िाई प्राि बजेटको अनुपाि भन्दा बढी पररमार्मा काम गनि गराउन प्रोत्साहन र सहजीकरर् गररएको।   

३ . पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्िक, तशक्षर् सामग्री र क्षमिा तबकास  िातिम माफि ि शैतक्षक गुर्स्िर बृतद्ध गने प्रर्ास 

भएको। 

४.  आन्िररक तनर्न्त्रर् प्रर्ािीिाई मजबुद बनाउदै बेरुजु  फछ्य ट िथा न्र्ुतनकरर्मा  सदक्रर् प्रर्ास   गररएको ।   

५. राजस्व संकिन मा तशर्िकगि रुपमा अतभिेतखकरर् भएको। 



 

   3 
  

७.  कोतभड १९ को िक्षर् देतखएका र  कन्रर्ाक्ट रेतसङ्ग मा परेका व्यतक्तहरु को  टोि टोिमा गइ PCR र एन्टीतजन 

पररक्षर् गररएको।  

८.  सबै वडाहरु मा कृतर् बजार पवूाििार तनमािर्को थािनी भएको।  

९.  गाउँ पातिका तभत्र गाई भैसीमा कृतिम गभाििान (AI ) कार्िक्रम र पशु तबमा  भएको ।  

१०.  साबिजतनक सेवा प्रबाहिाई तछटो छररिो र प्रभावकारी िवरि ेव्यवतस्थि गनिका िातग हरेक ददन तनर्तमि 

रुपमा कार्ाििर् प्रमुखको कार्ि कक्षमा सब ैशाखा प्रमुखको तनर्तमि सतमक्षा िथा र्ोजना बैठक गने गरेको।  

११. सूचना संचार प्रतबति अन्िगिि गाउँ पातिकाको वेवसाइट अध्र्ावतिक गरर  कानुन, प्रतिबदेन, र्ोजना, सुचनाहरु 

तनर्तमि रुपमा अपिोड गने र सोसि तमतडर्ा माफि ि सूचना सलप्रेसर् गरर सेवा प्रबाह मा प्रभावकाररिा ल्र्ाउने 

प्रर्ास  भएको। 

१२. बार्र्िक तबकास  कार्िर्ोजना िर्ार गरर िक्ष सतहि र्ोजना कार्ािन्वन को सुरुवाि भएको।  

१३. संघ, प्रदेश सरकार िगार्ि तबर्र्गि मन्त्रािर्हरुिे आर्ोजना िथा कार्िक्रम प्रस्िाब पशे गनि आह्वान गदाि 

िोदकएको समर् तभत्र आर्ोजना िथा कार्िक्रम पेश गरी  थप अनुदान प्राि गनि सफि  भएको ।  

१४ . खुल्िा प्रतिस्पिािको  ममििाई मूििरुप ददन भ तिक पूवाििार तनमािर्का बढी िागिका मुख्र्  र्ोजनाहरु इ-
तबडडंग माफि ि कार्ािन्वन भएको ।  

१५ . घर नक्सा अतभिेतखकरर् र व्यवसार्हरु िाई दिाि िथा नवीकरर्को दार्रामा ल्र्ाउने प्रर्त्न भएको। 

१६ . र्ोजना अनुगमन िथा सुपररवेक्षर् कार्िमा तडतजटि प्रतवति प्रर्ोग को थािनी भएको।  

१७. सडक र्ोजना मा २:३ को अनुपािमा  कटटंग स्रक्चरको प्रर्ािी िागु गने प्रर्ास गररएको।   

१८.  प्राकृतिक एबम मानव तसर्जिि तवपद जस्िै: हावाहुरी, आगिागी, बाढी, पतहरो,  जंगिी जनावर आिंकिे क्षति 

भएका व्यतक्त एबम पररवारिाई राहि उपिब्ि गराउने प्रर्ास भएको ।  

१९ .  घरेिु िथा िैंतगक डहंसा न्र्ूनीकरर् र मतहिा सशतक्तकरर् सलबतन्ि होर्डिंग बोडि राख्ने  िथा सलबतन्िि ददवस  

मनाउने गररएको । 

२०. तबकास साझेदारहरुिाई तवकास तनमािर् िगार्ि का गतितवतिहरु संचािनका िातग गाउँपातिकािे  एक द्वार 

प्रर्ािीमा ल्र्ाउने प्रर्ास गररएको ।  

२१. जनिाको सूचनाको हकिाई पूर्ि रुपमा कार्ािन्वन गने/गराउने प्रर्ास स्वरुप उजुरी, गुनासो फछ्यौट िथा गाउँ 

पातिकाका गतितबति र सूचनाहरुिाई दैतनक, मातसक िथा च मातसक रुपमा स्विः प्रकाशन (Pro-active Disclosure) 

गने गररएको।   
 

आर्थिक बर्ि २०७७/०७८ मा गाउँपातिकाकािाइ प्राि अवसरहरु :-  

१. कोतभड १९ को तबश्वब्र्ापी महामारी बाट स्वदेश िथा तबदेशमा रोजगारी गुमाएका व्यतक्त, तसमान्िकृि समुदार् 

िथा ितक्षि बगि िाई श्रममा आिाररि िथा व्यवसार् सतहिको रोजगारी तसजिना गरी आर्थिक पुनिािभ को अवसर ।   

२. आिारभूि िहमा परलपरागि परीक्षा  प्रर्ािी िाई सुिार गरी  नतवनिम परीक्षा प्रर्ािी  अविलबन गने ।  

३. कोतभड १९ को उच्च जोतखमको कारर् तनर्ेिाज्ञाको समर्मा गाउँपातिका तभत्रका सामुदातर्क तवद्यािर्मा 

तबश्वब्र्ापी मापदण्ड अनुरुपको तशक्षर् तसकाई माफि ि शैतक्षक सत्रिाई  तनरन्िरिा ददने।   
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४. घटना दिाि तशतवर संचािन गरर छुटेका व्यतक्तगि घटना समाबेश गराई तडतजटि ि्र्ांक िर्ार गने ।  

५.  सुत्र प्रर्ािीमा च मातसक कार्िक्रमको प्रतबस्टी र प्रतिबेदनको व्यवस्था अविलबन गरर तनर्तमि रुपमा तवत्तीर् 

प्रतिबेदन प्राि गने।  

६. उपिव्ि प्राकृतिक श्रोि (ढंुगा, तगट्टी, बािुवा , माटो आदी ) उपर्ोग माफि ि पूवाििार तवकास तनमािर्िाई तिब्रिा 

ददने ।   

७. गाउँपातिकाको मकैतसङ्ग प्राथतमक स्वास््र् केन्रमा र कोतभड अस्थार्ी अस्पिाि मा तबशेर्ज्ञ  सतहिको सेवा  

सचंािनमा ल्र्ाई सबै कोरोना संक्रतमि तबरामीहरु को उपचार गने । 

८. गण्डकी गाउँ पातिकाको २३ वटा स्वास््र् संस्थाहरु माफि ि कोतभड १९ रोकथाम िथा तनर्न्त्रर् र तनर्तमि 

स्वास््र् सेवा मा उपितब्िमूिक  सवेा टेवा पुरर्ाउन सदकने । 

९. बढ्दो बजार माग र भ गोिोक तबतबििा कारर् कृतर् िथा पशु पन्छी जन्र् उत्पादन जस्िै:िरकारी, सुन्ििा,  मासु 

र अण्डामा आत्मतनभिर हुन् सदकने। 

१०. कोरोना महामारीको कारर् भएको तनर्िेाज्ञा  संग ै सूचना प्रतबति र्ुक्त सवेा प्रवाह र अन्िरदक्रर्ामा सलपूर्ि 

जनप्रतितनति एबं कमिचारीहरुिाई अभ्र्स्ि बनाउने। 

११. वडामा उपिब्ि प्रातबतिक जनशतक्त माफि ि पूवाििार तबकासमा भरपुर गुर्स्िर अतभवृतद्ध गने। 

१२. कोतभड-१९ जस्िा तवपदको सामना संग ैतवपद को पबूि िर्ारी र आवश्र्क पूवाििार तनमािर् गने । 

 

आर्थिक बर्ि २०७७/०७८ मा तवकास तनमािर् र सवेा प्रवाहको क्रम मा उत्पन्न चनु तिहरु :  

१. कोतभड १९ महामारीमा सामातजक सुरक्षा भत्ता िाभग्राही र पंजीकरर् सलबतन्ि ि्र्ांक संकिन घुलिी सेवा 

तशतवर माफि ि सलपन्न गनुि ।   
२. तनर्तमि शैतक्षक सत्र संचािन गनि  तशक्षक र तबद्याथीहरुिाई कोतभड १९ तबरुद्ध को भ्र्ातक्सन उपिब्ि गराउनु ।   

३. सबै सामुदातर्क तबद्यािर् र सबै तबद्याथीहरु संग ICT मा आिाररि उपकरर्, प्रतबति र ज्ञानको हस्िानान्िरर् गनुि 
।  

४. गि आर्थिक बर्िको िुिनामा राजस्व संकिन दर चाि ु बर्िमा अनुमान गरेको भन्दा थोरै संकिन हुँदा गाउँ 

पातिकाको संतचि कोर् मा थप व्यर्भार पनुि। 

६. राजस्व एकाई स्थापना हुन् नसकु्न र संिग्न मानव स्रोििाई क्षमिा अतभवृतद्धका अवसर कम रहनु।  

७.  गाउँपातिकाको आफनै प्रशासतनक भवन तनमािर् गरी  एक द्वार प्रर्ािी माफि ि सहज रुपमा प्रभावकारी सेवा 

प्रवाह गनुि ।  

८.  िातिम प्राि दक्ष जनशातक्तको  अभाविे  पोटेबि USG सेवा दगुिम बस्िीमा तनर्तमि पुरर्ाउनु । 

९ .  दक्ष जनशतक्तको अभावको कारर् गाउँ पातिका मािहि दइुवटा आइसोिेसन केन्र बाट कोरोन संक्रतमि 

तबरामीहरुको उपचार गराउनु । 
११.  कमिचारीको ररक्त दरबन्दी पदपूर्िि संगै तबकास तनमािर् र सेवा प्रवाहमा चुस्ििा र रिुिा ल्र्ाउन ु।   
१२. प्रातबतिक जनशतक्तको अभाब, भ गोतिक तवकटिा, प्रतिकूि म र्म र आकतस्मक बाति रोगको उत्पतत्त कृतर्  

के्षत्रका मुख्र् चुन िीको रुपमा रहनु। 

१३. सहज सडक पहुँच को अभावि ेभ तिक तनमािर् सामाग्री र प्रतवतिको तशघ्र उपिब्ििामा करठनाइ। 
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१४. उपभोक्ता माफि ि  संचािन हुने आर्ोजनामा िागि सहभातगिा र जनश्रमदान पर्ािि मात्रामा जुटाउनु । 
१५. तवकास तनमािर्प्रति जनमानसको  परलपरागि सोच मा िातत्वक पररवििन ल्र्ाउनु । 
१६. घर तनमािर् गदाि भवन आचार संतहिा र मापदण्ड पूर्ि रुपमा पािना गराउन ु । 
 

गाउँ पातिकाि ेआर्थिक बर्ि २०७७/०७८ मा प्राि गरेका मखु्र् उपितब्िहरू :  

क ) आर्थिक तबकास : 

१. गाउँपातिकाको दइु ठाउँमा कृतर् बजार पूवाििार तनमािर् भइ कृतर् उपज संकिन िथा बजारीकरर्मा टेवा पुगेको 

।  

२. सामुतहक कृतर् खेिीको सुरुवाि भएको र आकतस्मक रुपमा फैतिएको अमेररकन फ जी दकरा तनर्न्त्रर् गररएको 

। 

३. माटो परीक्षर् तशतवर माफि ि ४०५ नमुना को परीक्षर् गरी प्राि प्रतिबेदन (Report) अनसुार  अलिीर्पना 
घटाउनका िागी २० टन कृतर् चुना तबिरर् गरी अतलिर्पनामा सुिार भएको  । 

४. संतघर् सरकार सशिि अनुदान कार्िक्रम बाट १० वटा बाख्रा पकेट के्षत्र तवस्िार गरर २५० वटा बाख्रा संख्र्ा 

तबिरर् गरर गररनुका साथै प्रवोिन (distribution) कार्िक्रम बाट उन्नि जािका बोका १६ वटा तबिरर् भइ  

बाख्रा संख्र्ामा (१०० वटा) वृतद्ध भएको छ । 
५. गाउँ पातिका को समानीकरर् अनुदान कार्िक्रम माफि ि पशु तबमा गरी पश ुिनको सुरक्षा गररर्ो । 

६. स्थानीर् िहमा पतहिोपटक संघीर् सरकारबाट हस्िान्िररि गररबी तनवारर्का िातग िघु उद्यम तवकास 

कार्िक्रम गण्डकी गाउँ पातिकाको ४ वटा वडाहरुमा संचािन भइ र्सै आ.ब. तभत्र ८० जना िाई नर्ाँ िघु 

उद्यमी बनाउन सफि भएको । 

७. प्रिानमतन्त्र रोजगार कार्िक्रम अन्िगिि गाउँपातिका भरर जलमा १०२३ जना बेरोजगार सूचीमा सूतचकृि 

व्यतक्तहरु मध्र्े १८१ जनािाई १०० ददनको रोजगारी ददन सफि भएको साथै कररव १ करोड ८८ िाख 

बराबरको भ तिक पूवाििारको आर्ोजना र्सै आ.ब. मा सलपन समेि हुन े। 

ख ) सामातजक  तबकास : 

१. प्रिानाध्र्ापक र तशक्षा र्ुवा िथा खेिकुद शाखा बीच तनर्तमि र्ोजना िथा सतमक्षा बैठक गररएको ।  शैतक्षक 

गुर्स्िर सुिारका िातग शैतक्षक जनशतक्त को क्षमिा तबकास िातिम, शैतक्षक सामग्रीहरु तविरर्, नर्ाँ पाठ्यक्रम 

प्रवोतिकरर् गने कार्ि सलपादन भएको ।   

२. कोतभड-१९ महामारीको तवर्म पररतस्थतिमा  तनमािर्ात्मक मुल्र्ांकन प्रर्ािी द्वारा कक्षा एक देतख न  सलमको 

अतन्िम परीक्षाफि प्रकाशन भएको।  

३ . अस्थार्ी कोतभड  अस्पिाि स्थापना गरर गाउँपातिका भरर PCR २७२ जना, एन्टीतजन  ६४३ जना गरर 

जलमा ९१५ जनाको परीक्षर् बाट ३०३ जना कोतभड positive केस पत्ता िगाई २१ जना कोतभड संक्रतमिहरु िाई 

अस्थार्ी कोतभड अस्पिािमा उपचार गररएको । 

४. Visual Inspections with Acetic Acid (VIA) क्र्ालप संचािन गरेर मतहिाहरुको पाठेघरको क्र्ान्सर रोग 

समर्मै पतहचान गनि सफििा प्राि भएको। 
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५ . सामातजक पूवाििार तनमािर् र कोतभड व्यवस्थापन िगार्िका काममा संघीर् सरकार, प्रदेश सरकार िथा  
गैह्र सरकारी एबं तवकास साझेदार संस्थाहरु बीच समन्वर्, साझेदारी र सहकार्ि भएको।   

६. lhNnf ;dGjo ;ldlt;Fusf] cfjZos ;dGjodf j8f g+= & / * sf] ljrdf kg{] dfem6f/ j:tLsf 

sl/j %) 3/ kl/jf/x?nfO{ z'4 vfg]kfgL pknJw u/fpg vfg]kfgL of]hgf lgdf{0f sfo{ ;~rfng eO{ 

clGtd r/0fdf k'u]sf] ;fy} j8f g+= $ df /x]sf] lzv/h'ª blntj:tL nufot ufpFkflnsf If]q leq ! 

3/ ! wf/f cleofgnfO{ d"t{ ?k lbg] u/L sfo{s|d sfof{Gjogdf NofOPsf]  

& lakGGf Go"g cfly{s cfo ePsf JolQmx?nfO{ tTsfnsf] cfjZostf kl/k'lt{sf nflu cfly{s ;xfotf 

k|bfg ul/Psf] 5 eg] ckfËtf ePsf JolQmx?nfO{ cfo cfh{gdf ;xof]u k'Ug] k|s[ltsf sfo{qmdx? 

;~rfng ul/Fb} cfOPsf] 5 . 

 

ग ) पवूाििार   तबकास : 

१. भ तिक पूवाििार िफि का अतिकांस आर्ोजनाहरुमा तबतनर्ोतजि बजेटको पररमार् भन्दा बढी अतिररक्त 

पररमार्को आर्ोजना तनमािर् र सो आर्ोजनाको बजेट बचि गनि सफि भएको ।   

२. चािु आ. ब. मा ३ मतहना दढिो गरर कार्ािदेश प्राि भएिापतन आर्ोजना  तडजाइन, िागिअनुमान िर्ार गरर 

सलझ िा िथा कार्ािन्वर्न गनिमा सफििा प्राि भएको । 

३. ;+3Lo ;/sf/ ;dk'/s cg'bfg / ufpFkflnsfsf] nfut ;fem]bf/Ldf jx'jlif{o of]hgfsf] ?kdf 

;~rflnt cfu|L8fF8f bneGHofFu /fgLZjfF/f sf}bL k'0oufpF jtf;] eGHofFu ;8ssf] cfu|L8fF8f bneGHofFu 

;8s v08df rfn' jif{sf] o; cjwLdf nIosf] sl/j #) k|ltzt sfo{ ;DkGg eO{ ;s]sf] 5 .  

४. k|b]z ;/sf/ ;dk'/s cg'bfg / ufpFkflnsfsf] nfut ;fem]bf/Ldf ds}l;+ nfdfufpF P]gfkxf8 

bneGHofFu x'b} ufpFkflnsf ;Ddsf] ;8s lgdf{0f sfo{ k|fljlws nfut cg'dfg adf]lhd zt k|ltzt 

sfo{ ;DkGg ul/Psf] 5 . ef}uf]lns hl6ntfsf jfjh'b sl/j !=^ lsnf]ld6/ gofF 6«ofs gd'gf jf6f]sf] 

?kdf lgdf{0f ;DkGg ePsf] 5 . 

५. nfdf] ;do b]lv lgdf{0fflwg cj:yfdf /x]sf] eGHofFu lrKn]6L ;8s rfn' ji{fsf] o; cjwL leq 

g]kfnL ;]gf;Fusf] ;dGjodf sl/j !)) ld6/ s8f r§fg lj:kmf]6s kbfy{ k|of]u u/L lgdf{0f sfo{ 

;DkGg ul/Psf] 5 . of] ufpFkflnsf b]lv j8f g+= &, * / lhNnf jflx/;Ddsf] ;8s ;~hfndf hf]l8g] 

5f]6f] / e/kbf{] ;8s x'g]5 .  

६. o; ufpFkflnsf If]qleqsf ;8s ;~hfnn] g5f]Psf j:tLx?;Dd gofF 6«ofs lgdf{0f u/L ;8s 

;~hfnn] hf]8\g] / ;8s ;~hfnn] hf]l8Psf j:tLx?;Dd ;8s :t/f]GgtL u/L ;j{ofd oftfoft ;"rf? 

ug{] o; kflnsfsf] nIo Pj+ p2]Zo /xL cfPsf] 5 .    
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७. ufpFkflnsf If]qleqsf cl;+lrt kfvf jf/Lx? l;+lrt u/L t/sf/L tyf vfBGg / gub]jfnL 

pTkfbgdf j[l4 u/L s[ifsx?sf] lhljsf]kfh{gdf ;'wf/ Nofpg] nIo ;lxt j8f g+= $ sf}bL , j8f g+= ^ 

3f};'/ vf]nf nufotsf ljleGg ;+efJo If]qdf lxpb] l;+rfO{ of]hgfx? ;~rfng u/L sfof{Gjogdf  

NofOPsf] 5 .  

*= u08sL ufFp kflnsfsf] :jf:Yo rf}sL ejg gePsf j8fx?df ;+3Lo ;/sf/ ;z{t cg'bfg dfkm{t 

cfwf/e"t :jf:Yo ;]jf s]Gb|x? dWo] j8f g+= & df ;DkGg eO{ ;s]sf] / j8f g+= @ / $ df ;DkGg x'g] 

qmddf /x]sf] .  

 

घ) वन, वािावरर् िथा तवपद व्यवस्थापन :  

१. गाउँपातिका सदरमुकाम र मुख्र् राजमागि जोड्ने तवतभन्न वडाहरु अन्िगिि का न  वटा सडकहरु  ममिि सलभार 

गरर समर्मै र्ािार्ाि सुचारु गररदै आइएको छ । 

२. हावा हुरी, आगिागी जस्िा तवपदबाट गाउँ पातिकाभरर घर गोठ पूर्ि िथा आंतसक क्षति भएका तवपद तपतडि 

६५ पररवारहरुिाई वडा वडामा गइ आर्थिक राहि तविरर् गररएको । 

 च) ससं्थागि तवकास िथा सशुासन : 

१. सबै वडाहरु मा घटना दिाि अनिाइन  माफि ि तडतजटि अतभिेतखकरर् गररएको।  

२.  गाउँपातिकाको सबै आर्थिक कारोबारहरू पतहिो पटक तबिुतिर् िेखा प्रर्ािी SUTRA र CGAS माफि ि 

अतभिेतखकरर् गररएको।  

३.  राष्ट्र बैंक तनदेतशका बमोतजम को खािा सचंािन गरर आर्थिक कारोबार िाई पारदशी एवं व्यवतस्थि गररएको।   

४. राजश्व अनुमान  मध्र्े  जेष्ठ मसान्ि सलम ८२.५ % आन्िररक राजश्व संकिन भएको। 

५.  सफ्ट-वर्र जडान गरर राजश्व िेखांकन र प्रतिबेदन प्रर्ािीिाई व्यवतस्थि गररएको।  

६. गाउँपातिका अन्िगििका सलपूर्ि कार्ाििर्हरुको तजन्सी तनरीक्षर् गरर सोको अतभिेखिाई व्यवतस्थि गररएको।  

७. कमिचारीहरुिाई कार्ितववरर् सतहि कार्ि सलपादनमा  तजलमेवार बनाइएको। 

८. आवतिक,  के्षत्रगि र्ोजनाहरु र गाउँपातिका पाश्वितचत्रिाई अतन्िम चरर्मा पुर्ािएको । 

९. र्स आ ब मा १२  वटा ऐन, १४ वटा कार्ितवति र ५ वटा  मापदण्ड तनमािर् गरर कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाइएको। 

 

 

 

 

 



 

   8 
  

आगामी आ.व. २०७८/०७९ नीति िथा कार्िक्रम िजुिमाका आिारहरुः  

१. नेपािको संतविान   

२. स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४,  
३. अन्िर सरकारी तवत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४, 
४. रातष्ट्रर् प्राकृतिक स्रोि िथा तवत्त आर्ोग ऐन, २०७४ िथा तनर्माविी २०७६ 

५. संघ, प्रदेश र स्थानीर् िह (समन्वर् िथा अन्िर सलबन्ि) ऐन, २०७७  

६. स्थानीर् िहको बार्र्िक र्ोजना िथा बजेट िजुिमा ददग्दशिन २०७४ (पररमार्जिि), 
७. स्थानीर् िहको बार्र्िक र्ोजना िजुिमा ददग्दशिन २०७५ , 
८. रातष्ट्रर्, प्रदेश र स्थानीर् नीति, आवतिक र्ोजनाहरु, सोच र  िक्ष्र्, 
९. ददगो तबकासका िक्ष, 
१०. गण्डकी गाउँ पातिकाका कानुनहरु िगार्ि प्रचतिि कानूनी व्यवस्था , 
११. श्रोि िथा बजेट सीमा तनिािरर् सतमतिको कूि बजेट सीमा िथा तबर्र्गि सीमा तनिािरर्, 
१२. राजश्व परामशि सतमतिको प्रतिबेदन र  

१३. गण्डकी गाउँपातिकाका तबगि आर्थिक बर्िहरुको अनुभव, तसकाई िथा वस्िुतस्थति । 

 

आगामी आ.व. २०७८/०७९ का प्राथतमकिा प्राि प्रमखु कार्िक्रमहरुः 

क) आर्थिक तवकास :  

१. कोतभड १९ महामारीको  तनर्ेिाज्ञािे थतिएको अथििन्त्र िाई सवतिकरर् गदै आर्थिक पुनिािभका 

कार्िक्रमहरु । 
२. तसमान्िकृि (प्रजा, भुजेि,बारम,माझी ) र दतिि जनसमुदार्को गररबी तनवारर् िथा क्षमिा तवकास 

कार्िक्रम । 

३. खाद्य सुरक्षा र गररबी न्र्ुतनकरर् मा टेवा पुगे्न कार्िक्रमहरु । 

४. आर्थिक पूवाििारहरु  तनमािर्मा जोड ददइनेछ । 
५. स्थानीर् प्राकृतिक श्रोि िथा सािन, मानव जनशतक्त, सीप र ज्ञानमा आिाररि कृतर्, पशुपन्छी, उध्र्म र 

श्रम मा आिाररि रोजगारी प्रबििनका कार्िक्रमहरु  । 
६. स्थानीर् पर्िटन के्षत्रहरुको पतहचान र प्रबद्धिन गने खािका कार्िक्रमहरु माफि ि कोतभड का कारर् तशतथि 

भएको पर्िटन के्षत्रका  दक्रर्ाकिापहरु । 

७. तवत्तीर् संस्थाहरुिाई सहजीकरर्  गरी तसमान्िकृि समुदार्, तपछतडएका तबपन्न वगि र के्षत्रका  
नागररकहरुको आर्थिक सशतक्तकरर् िथा आर्आजिन हुन ेकार्िक्रमहरु ।  
 

ख) सामातजक तवकास 
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१. कोतभड १९ महामारी को संकट संग जुध्न ेसके्न शैतक्षक कार्िक्रम र सामुदातर्क तवद्यािर्हरुको शैतक्षक गरु्स्िर 

सुिार हुने शैतक्षक कार्िक्रम । 

२. कोतभड-१९ रोकथाम, तनर्न्त्रर् र  व्यवस्थापन गरी गण्डकी गाउँपातिकामा कोतभड संक्रमर् बाट शुन्र् मृत्र्ु 

बनाउने कार्िक्रम । 
३. स्वास््र् सुिारका कार्िक्रमका साथै आर्ुवेददक र र्ोग स्वास््र् सलबतन्ि  कार्िक्रमहरु । 
४. िैंतगक समानिा िथा सामातजक समबेतशकरर् कार्िक्रम माफि ि घरेिु/िैंतगक डहंसा न्र्ूनीकरर्, तसमान्िकृि 

समुदार्हरुको तवकास मा पहुँच बढ़न,े अतिकार सुतनतिि हुने र आर्थिक उपाजिनमा अगाडी बढ्ने कार्िक्रमहरु 
। 

५.  सामातजक पुवाििारहरु जस्िै: खानेपानी िथा सरसफाई , तबद्यािर्, स्वास््र् पूवाििार िथा उपकरर्हरु । 

ग) पवूाििार तवकास 

१. गाउँ पातिकाको प्रशासतनक भवन र वडा कार्ाििर् भवन तनमािर् । 

२. गाउँपातिका एबं वडा ग रबका सडक स्िरोन्नति कार्िक्रम । 

३. खेति र्ोग्र् जतमनमा कृतर् उत्पादन बढाउनका िातग डसंचाई आर्ोजनाहरु । 

४. एकीकृि वस्िी तवकास कार्िक्रम । 

घ) वन, वािावरर् िथा तवपद व्यवथापन 

  १. जैतवक तबतबििा बचाउन  र भू-संरक्षर् गनि सामुदातर्क बनको संरक्षर् िथा व्यवस्थापन गने कार्िक्रमहरु । 

  २. तबपदका जोतखमहरू न्र्ुतनकरर् िथा अतल्पकरर् गरी तवपद जोतखम अनुकुिन कार्िक्रम । 
  ३. जिवार्ु अनुकुतिि एबं उत्थानशीि कृर्ी प्रर्ािी, स्वास््र् (Vector Born diseases) व्यवस्थापन, 
पूवाििार तनमािर् (IEE & EIA), जैतवक तबतबििा, जिश्रोि जस्िा के्षत्रिाई टेवा पुगे्न कार्िक्रमहरु । 
  ४ . फोहरमैिा व्यवस्थापनका  कार्िक्रमहरु । 

ङ)  सुशासन िथा संस्थागि तवकास 

 १. स्थानीर् िह संचािनका िागी आवश्र्क पने बन्न बाँकी  कानुनहरु तनमािर् र कार्ािन्वर्न । 
 २. गाउँ पातिका पदातिकारी र कमिचारीहरु िाई स्थानीर् सरकार संचािन गनि सीप र्ुक्त र क्षमिावान बनाउने 

कार्िक्रमहरु । 
३. मानव संशािन तवकास िथा मानव पुंजी तनमािर्का कार्िक्रमहरु । 
४. उत्तरदातर्त्व, पारदर्शििा, जनसहभातगिा, जवाफदेतहिा र समाबेतशिा प्रवििन गने कार्िक्रमहरु  

५ . साबिजतनक तनजी साझेदारी कार्िक्रम माफि ि तनजी  के्षत्रिाई तवकास तनमािर्का कार्िमा सहभागी गराउने 
कार्िक्रमहरु । 
 ६ . तवकास साझेदार र गहै्र सरकारी संघ संस्थाहरु संग समन्वर् र साझेदारी गररने कार्िक्रमहरु । 

गण्डकी गाउँपातिकाि ेआगामी आ.व. २०७८/०७९ मा अविलबन गने  प्रमखु नीतिहरु:  

क) आर्थिक तवकास :  
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  क.१ कृतर् तबकास   

! ufpFkflnsf leq Jofj;flos ?kdf vfBGg afnL, gub] afnL / d;nf afnL pTkfbgdf hf]8 lbO{ vfB 

;'/Iffdf hf]8 lbOg]5 . 

@ Eff}uf]lns agfj6, xfjfkfgL, df6f] ;'xfpbf] Jofj;flos t/sf/L pTkfbg dfkm{t t/sf/L ,kmnkm"n / 

km"n pTkfbgdf cfTdlge{/ agfO{ ahf/Ls/0fdf hf]8 lbOg]5 . 

# u08sL ufpFkflnsf leq /x]sf /}yfg] afnLx? h:t} M 3}of wfg, r}t] wfg, ds}, sf]bf], kmfk/, ltn, 

:yfgLo uf]ne]+8f, n;'g cflbsf] pTkfbg ;+/If0f,tyf k|j4{gdf hf]8 lbOg]5 . 

$ s[lif d]nf ,k|b{zgL tyf s[lif;+u ;DalGwt ljleGg lbj;x? dgfpg ;'? ul/ pTkfbg / k|ljlw 

k|;f/df hf]8 lbOg]5 . 

% k/Dk/fut s[lif k|0ffnLnfO{ pGgt agfpg s[lifsf] ,cfw'lglss/0f Jofj;flos/0f / j}1flgsL/0fdf 

hf]8 lbOg]5 . 

^ ufpFkflnsfsf ;a} j8fx?df kmnkm"n ,t/sf/L tyf jg:klthGo hl8a'l6x?sf] g;{/L :yfkgf ul/ 

s[ifsx?nfO{ ;xh ?kdf lj?jf pknAw u/fpg] Joj:yf ldnfOg]5 . 

& s[ifsx?nfO{ ;xh ?kdf l;hg cg';f/sf vfBGg tyf t/sf/Lsf lap pknAw u/fpg kflnsf 

:t/df lap a+}ªssf] :yfkgf ug{ cfjZos k|lqmof cl3 a9fOg]5 . 

* Jofj;flos ?kdf ;fd"lxs tyf ;xsf/L v]lt lj:tf/sf] nflu jf+emf] jf v]/ uPsf] hUufdf v]lt ug{ 

k|f]T;fxg ul/g]5 . 

( /f;folgs dn tyf ljifflb k|of]unfO{ lg?T;flxt ub}{ k|fª\uf/Ls Pjd\ h}las dn / ljifflb pTkfbg 

tyf k|of]udf hf]8 lbO{ cfsl:ds afnL ;+/If0f ug{] sfo{qmdnfO{ lg/Gt/tf lbOg]5 .  

!) s[lifnfO{ Jofj;flos Pjd\ pTkfbgd"ns agfpg ljleGg Ifdtf ljsf; tflndx?sf] Joj:yf ul/g]5 

. 

!! df}/L / Rofp v]ltsf] ;DefJotf cWoog ul/ Jofj;flos pTkfbgdf hf]8 lbOg]5 . 

!@ df};dL tyf j]df};dL t/sf/L v]ltsf] nflu rflxg] cfwf/e"t k"jf{wf/x? h:t}M yf]kf l;+rfO{, 

:k|Lªsn,/ ;fgf l;+rfO{ h:tf k|ljlwx?sf] ljsf; u/L pTkflbt t/sf/Lsf] ahf/Ls/0fdf ;xsf/L 

;+:yfx?;+u ;dGjo ul/g]5 . 

!# Jofj;flos s[lif pTkfbg tyf ahf/Ls/0fsf nflu ;x'lnot s[lif shf{ k|jfx ug{ ;xsf/L, a+}ªs 

h:tf ljlQo ;+:yfx?;+u ;dGjo ul/ s[lif of]ubfgsf] nflu ah]6 ljlgof]hgdf hf]8 lbOg]5 . 

!$ s[lif Sjf/]G6fOg rf]s kf]:6 :yfkgf ug{ k|b]z / ;+3 ;/sf/ ;+u ;dGjo ug{ kxn ul/g]5 . 

!% ufpFkflnsf :t/df df6f] k/LIf0f k|of]uzfnf, hn tyf df};d la1fg ;+u ;DalGwt df};d dfkg 

s]Gb s (Agro-meteorological Station) :yfkgfsf] nflu kxn ul/g]5 . 
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!^ s[lif ko{6gnfO{ k|fyldstf lb+b} gd'gf s[lif ufpF / au}rf :yfkgfsf] gLlt canDag ul/g]5 . 

!& hnjfo' kl/jt{g;+u cg's'ng x'g]ul/ s[lif pTkfbg tyf k|j{4gdf hf]8 lbOg]5 . 

!* sf]le8 -!( af6 k|efljt Jofj;flos ls;fgx?sf] Plsg tYofª\s ;+sng ul/ Jofj;flos 

k'gp{Tyfgdf cfjZos ;xof]u ul/g]5 .  

!( 3/ au}rf :yfkgf tyf cuf{lgs pTkfbgnfO{ Jojxf/df Nofpg ufpFkflnsf leqsf ;Dk"0f{ 

dfWoflds laBfnox?nfO{ s[lif sfo{qmd ;+rfngdf pTk|]l/t ul/ cfjZos ;xhLs/0f ul/g]5 . 

क.२. पश ुपन्छी तवकास  

१.पशुपन्छीपालन, पशुपंछी स्वास्थ्य, पशुपन्छी उत्पादन( दुध, मासु, अण्डा ,उन) पशुपंछी स्वास्थ्य प्रजनन,पशुपन्छी 

आहार र पशु कल्याण तथा संरक्षण सम्बन्धि  P]g, ननयम र कानुनको व्यवस्था,  कायाान्वयन, अनुगमन, ननयमनको 

लानग %) xhf/ lalgof]hg u/]sf] 5' .   

२. रैथाने पशुपन्छी ( खरी बाख्रा,कागे भेडा, नलमे भैसी, सानकनी, प्वाख उले्ट र घानि खुइले लोकल कुखुरा, कालो 

संुगुर , पहाडी गाई) संरक्षण  तथा प्रबधान गररनेछ . 

३. पशुपन्छीपालनलाइ व्यवसानयकरण गरी दुध, अन्डा, मासु र उन उत्पादनको लानग व्यावसानयक भेडाबाख्रा, 

गाइभैसी, ब्रोइलर तथा लेयेसा कुखुरा, बंगुर, माछापालनको आधुननकीकरण गरर  दुध,अन्डा, मासु र उनमा 

आत्मननभारता तर्ा  उनु्मख हुने नीनत नलइनेछ . 

 ४. परेवा, बट्टाइ, खरायो, कानलज आनिको संरक्षण तथा प्रबधान गने नीनत अगाडी बढाइनेछ . 

 ५. दुध तथा दुधजन्य पदाथा उत्पादन गने कृषक,कृनष र्मा, सहकारी, समुहलाई सहकायामा दुध निस्यान स्थापनाको लागी ^ 

nfv lalgof]hg u/]sf] 5' . 

 ६. स्वस्थ मासु उपभोक्ता सम्म  पुयााउने उदे्दश्यले पशुपन्छी बधशाला तथा मासु नबके्रता  र फे्रस हाउसहरुलाई 

;'b[l9s/0fsf] nflu ? % nfv lalgof]hg u/]sf] 5' . 

 ७. लेयसा पालक कृषक, समुह, र्माले उत्पादन गरेको अन्डा भन्डारणको लानग एक अन्डा कोल्डस्टोर 

साझेदारीमा स्थापनाकोलानग जोड नदइनेछ . 

 ८.  पशुपन्छी उत्पादनको आधारमा आबश्यकता अनुसार हाि बजार स्थापना गररनेछ .    

  ९. पशुपालनलाई लागत मूल्य कम गराउन नवनभन्न नकनसमका घााँसहरुको नसारी स्थापनामा जोड नदइनेछ साथै  

र्रेज नमसन ? #  nfv lalgof]hg u/]sf] 5' .     

  १०. बषाायामको घााँसलाई संरक्षण गरर नहउंदमा पशुपालनलाई  व्यवन्धस्थत र उत्पादनमुखी वनाउन. हे, साइलेज, 

हेलेज जस्ता प्रनवनधको नवकासका लानग ? & nfv %) xhf/ lalgof]hg u/]sf] 5' .     

  ११. पशुपन्छीलाई स्वस्थ, सनु्तनलत आहारको लानग एक दाना उद्योग स्थापनाको लानग सावाजननक ननजी  

साझेदारी मोडेल अपनाइनेछ . 
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 १२. पशुपन्छीको महामारीजन्य रोगहरुको ननयन्त्रणको लानग  गाईभैसी, भेडाबाख्रा, संुगुर, बंगुर, लोकल कुखुरा 

,n]o;{ s'v'/fsf] k"0f{ vf]k sfo{qmdsf] nflu ? * nfv lalgof]hg u/]sf] 5' .     

१३. पशुपन्छीको उपिारको  लानग आबश्यक औषनध, सामाग्रीहरु Joa:yfkgsf] nflu प्रते्यक वडामा पुयााउनsf] 

nflu ? !)  nfv lalgof]hg u/]sf] 5' .    

 १४.  पशुजन्य रोगको अने्वषण तथा अनुसिानको लानग गााँउपानलका स्तररय भेिेररनरी प्रयोगशालाको स्थापना 

गररनेछ . 

१५. पशुपन्छीबाि माननसमा सने नवनभन्न जुनोनिक रोगहरुको ननयन्त्रणको लानग सिेतना कायाक्रम गररनेछ . 

१६. 5f8frf}kof तथा सामुदानयक कुकुरको ननयन्त्रणको लानग आबश्यक कायाक्रम संिांलन गररनेछ . 

१८. गाईभैसी बाख्राको उत्पादनमा बृनद तथा नश्ल सुधारको लानग ए.आइ. नमसनको nflu ? @ nfv lalgof]hg 

u/]sf] 5' .  

१९. पशुधनको संरक्षणको लानग पशुपंनछ तथा माछा नवमा कायाक्रमको nflu ? @ nfv lalgof]hg u/]sf] 5' .  

 @)  kz'kG5Lsf] k/hLjL lgoGq0fsf] nflu ? % nfv lalgof]hg u/]sf] 5' . 

@@ sd{rf/Lsf] Ifdtf clej[l4sf] nflu ? ! nfv ljlgof]hg u/]sf] 5' . 

@# afv|fsf] ;fgf Jofj;flos s[lif pTkfbg s]Gb s-ks]6_ ljsf; sfo{qmd lg/Gt/tfsf] nflu ? & 

ljlgof]hg u/]sf] 5' . 

 

 

 

 

 

 

 

 

२०. पशु अनधकारको लानग नवनभन्न  संघ/ संस्था संग समन्वय गरर आबश्यक कायाक्रम संिालन गररनेछ . 

२१. गाउाँपानलका नभत्रका नवनभन्न वनजंगलमा रहेका वन्यजनु्तको संरक्षण, उपिार र व्यवस्थापनमा आवश्यक 

सहयोग तथा समन्वय गररनेछ  . 

२२. कृनष उिमी तथा व्यवसायीलाई सहुनलयत  कजााको लानग नवत्तीय संस्थासंग समन्वय गरर कायाक्रम संिालन 

गररनेछ . 
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क.३ पर्िटन तवकास  

१. पर्िटन क्षेत्र तवकास कार्िक्रम माफि ि भैरबी मतन्दर र मुन्थिा मतन्दर तनमािर् सलपन गररने छ । 

२. गाउँपातिकाका  प्रमखु पर्िटन क्षेत्रहरु भैरबी, मनु्थिा, महादेव थान, एतसर्ाको ठुिो समी रुख, 
बटुककाि भैरब थान, दबुिंकोट, बेनी संगम  िगार्िका िरोहरहरु िाई संरक्षर्, सलबििन र प्रबििन गनि 

पर्िटन गुरुर्ोजना र पर्िटन वृितचत्र तनमािर् गररने छ । 

३. साहतसक खेि मातनने प्र्ाराग्िाइडडगंको सफि परीक्षर् उडान भएका स्थानहरु भैरबी र थामडाँडा मा 

व्यावसातर्क उडानका िातग आवश्र्क व्यवस्था तमिाइने छ । 

 

क.४. श्रम िथा रोजगार प्रबदिन 

१. गण्डकी गाउँपातिकातभत्र रहेका बेरोजगार व्यतक्तहरुको ि्र्ांक संकिन िथा तवश्लरे्र् र बेरोजगार 

व्यतक्तहरुको सूची अध्र्ावतिक गदै रोजगार बैंकको स्थापना गरर पूवाििार तनमािर्का कार्िक्रमहरुमा श्रतमक 

आपूर्िि गररनेछ । 

२. संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहको िागि साझेदारीमा आिाररि ब्र्बसातर्क िथा तसप तबकास िातिम संचािन 

गररनेछ । 

३. बैदेतशक रोजगारीबाट फकेका र्ुवा  िथा साना ब्र्बसार्ीिाइ सहुतिर्ि ब्र्ाज दरमा तबना तििो ऋर् 

िगानी गनि एक 'गण्डकी र्वुा िथा साना ब्र्बसार्ी स्वरोजगार कोर् स्थापना गररनेछ ।  

४. कामका िातग पाररश्रतमकमा आिाररि आर्ोजनाहरुमा तनमािर् सामाग्री खररदका िातग साझेदारी गरी 

रोजगार कार्िक्रम सृजना गररनेछ । श्रतमक सामातजक सुरक्षाकोर् स्थापना गरर श्रतमकहरुिाई सामातजक 

सुरक्षामा आबद्द गरर सो बापिको रकम गाउँपातिकाको िफि  बाट व्यहोररनेछ । 

५. गाउँपातिका स्िरीर् र्ोजनाहरुमा रोजगार सवेा केन्रमा सूतचकृि बेरोजगार श्रतमकहरुिाई पररचािन गनि 

तवतनर्ोतजि बजेटको २० % रकम छुट्टर्ाउने ब्र्बस्था गररनेछ । 

   क.५. िघ ुउद्यम तबकास कार्िक्रम: 
१. गररबी तनवारर्का िातग िघु उद्यम तबकास कार्िक्रम संचािन गरर नर्ाँ िघु उतद्यमीहरु सृजना गररनेछ  

। 

२. उिमतशिािाको माध्र्मबाट आर् आजिन िथा िघु उतध्र्म, घरेिु िथा साना उद्योग तबकास गनि एक 

उद्मम तबकास कोर् स्थापना गररनेछ । 

३. उद्दमीहरुिाई साझा रुपमा ब्र्बसार् गनिका िागी साझा सुतबिा केन्र स्थापना गनि साझेदारी गररनेछ । 

४. भइरहेका उद्दमीहरुको स्िरोन्नति गनिका िातग पुनिािजगी  िातिम संचािन गरर प्रतबति हस्िान्िरर् 

गररनेछ । 

क. ६. उद्योग व्यवशार् : 
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१. स्थानीर् स्िरमा उत्पादनहुने अन्न र फिफूिहरु बाट स्थानीर् घरेिु मददरा उत्पादन, ब्रान्डीग िथा 
तबक्री तबिरर् गनि आवश्र्क कानूनहरु िर्ार गरी गुर्स्िरीर् मददरा उत्पादन उद्योग व्यवशार् प्रबद्धिन 
माफि ि मददरा उत्पादन उद्योग कार्िक्रम अगाडी बढाइनेछ । 

२. स्थानीर् स्िरमा उपिब्ि हुने कच्चा पदाथि उपर्ोग गरी साना िथा मझ िा उद्योग तनमािर् गरी सो को 

प्रबद्धिनका िातग ब्रान्डीग र बजारीकरर्का िातग सहजीकरर् गररने छ । 
ख) सामातजक तवकास 

ख.१ lzIff, o'jf tyf v]ns'b  

१. ;+3Lo ;/sf/ ;zt{ cg'bfg tkm{ u08sL ufFpkflnsfsf] gd'gf ljBfno 1fgdfu{ dfBolds 

ljBfosf] ejg lgdf{0f sfo{ cuf8L a9fO{g]5 .  

२. k|f/lDes afnljsf; s]Gb|nfO{ Jojl:yt / glthfd'ns agfO{ o;sf] ;fGble{stf a9fOg]5 ;fy} 

o;nfO{ /fli6«o dfkb08 cg'?kdf ?kfGt/0f ug{ afnljsf; ;xhstf{sf] Ifdtfljsf;, k|f]T;fxg / 

;xhLs/0f ul/g]5 . 

३ . rfn' cfjaf6 nfu' ePsf] Plss[t kf7\oqmdsf] sfof{Gjog cj:yf cWoog ,cjnf]sg u/L 

cfjZos ;'wf/ ul/g]5 / cfufld cf=j=df sIff @ / # sf] gofF kf7\os|dnfO{ k|efjsf/L Pj+ ljBfyL{ 

s]lGb|t agfOg]5 . 

४.u08sL ufpFkflnsfsf] clt l;dfGs[t hflt cGt{ut r]kfª hfltsf] z}lIfs kx'FrnfO{ ;'lglZrt ug{ 

r]kfª 5fqfjf; ;xfotf / r]kfª efiff ;xfotf sfo{qmdx?nfO{ o; jif{ klg lg/Gt/tf lbOg]5 .  

५.ljBfnodf z}lIfs u'0f:t/ clej[lb\w / z}lIfs kx'r ;'lglZrttfsf nflu lzIff, o'jf tyf v]ns'b 

zfvf / k|To]s ;fd'bflos ljBfnosf k|=c= aLr sfo{;Dkfbg dfkb08 to u/L sfo{;Dkfbg s/f/ 

ul/g]5 . 

६.ljBfnodf lg/Gt/ lzIf0f l;sfOdf kf7\oqmd, afns]lGb|t ;xhLs/0f ;fdfu|L, lzIfs lgb]{lzsf / 

cWoog ;dfu|Lsf] k|of]usf ;DaGwdf  cWoog u/L afns]lGb|t l;sfOnfO{ lg/Gt/tf lbOg]5 . 

७.ljBfnosf] cfjZostf, cf}lrTotf, ljBfyL{ ;+Vof / lzIfs ;+Vofsf] cg'kftsf cwf/df lzIfs 

b/aGbL ldnfgnfO{ clGtd ?k lbOg]5 . o;} cg'?Kf cfjZos ljBfnodf lghL lzIfssf] Joj:yfkg 

ul/g]5  . 
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८.cfwf/e"t tx k/LIffnfO{ Jojl:yt agfpg k/LIff cufj} k|Zgkq lgdf{0f sfo{zfnf ;+rfng u/L 

IEMIS af6 glthf k|sfzg ul/g]5 . 

९.ljBfyL{sf] l;sfO pknAwL dfkg ug{ l;sfO pknlAw dfkg k/LIff ;+rfng ul/g]5 . 

१०. Go"g cfly{s cfo ePsf ljBfyL{nfO{ tLGf jif]{ k|fljlws lzIff cWoogsf] nflu u08sL 5fqj[lQnfO{ 

cfufdL cf=j=df klg lg/Gt/tf lbOg]5 . 

११.ljBfnodf Jojl:yt n]vf k|0ffnL sfod u/L cfDbfgL / vr{sf] j}1flgs 9ª\uaf6 n]vf /fVg 

dfkb08 cg'?ksf] n]vf ;xhLs/0f sfo{qmd ;+rfng ul/g]5 . 

१२.:yfgLo :t/sf] 1fg, ;Lk, d"No dfGotf, ;+:s[lt / k|ljlwsf] ;+/If0f, k|jb\w{g / :t/Ls/0f ug{ 

:yfgLo kf7\oqmd lgdf{0f ul/g]5 . 

१३.o'jf v]ns'bsf] ljsf;, :t/Ls/0f tyf k|a4{g ug{ v]ns'b k|ltof]lutf ufpFkflnsf :t/df ;+rfng 

ul/g]5 .  

 

ख.२ स्वास््र्  

१. कोतभड १९ महामारीको िेस्रो िथा च थो िहरको जोतखमिाई मध्र्नजर गदै र्स को रोकथाम िथा न्र्ूनीकरर्का 

िातग आवश्र्क स्रोि सािन,पूवाििार र दक्ष जनशतक्तको व्यवस्थापनमा जोड ददइनेछ ।  

२. कोतभड १९ को रोकथाम िथा व्यवस्थापनको िातग हाि सञ्चािनमा रहेको  आइसोिेसन केन्र र कोतभड अस्थार्ी 

अस्पिाििाई थप व्यवतस्थि गरी कोतभड सकं्रतमिहरुिाई उपचार गररनेछ साथै कोतभड १९ को सलभातवि 

जोतखममा परेका जनिाहरुको टोिटोिमै गई RDT(Antigen) िथा PCR पररक्षर्िाई तनरन्िरिा ददईनेछ । 

३. नेपाि सरकारको समन्वर् र साझेदारीमा मकैतसङ प्राथतमक  स्वास््र् केन्रिाई अस्पिािमा स्िर उन्नति गनि 

तवस्िृि पररर्ोजना प्रतिवेदन िर्ार गरी अगाडी बढाइनेछ । 

४. संघीर् सरकार तवशरे् अनुदान अन्िगिि बािमृत्र्ुदर िथा मािृमृत्र्ुदर घटाउने आिारभूि स्वास््र् सेवा 

कार्िक्रमिाई स्वास््र् प्रर्ोगशािा तवस्िार,स्वास््र् संस्थाहरुको सृदढुीकरर् र स्वास््र्कमीहरुको क्षमिा तवकास र 

सचेिनामूिक कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

५. गाँउपातिकाबाट हुने तनर्तमि खोप सवेा िथा अन्र् खोप सवेाको Logistic Management system िाई 

प्रभावकारी बनाउन र भ्र्ातक्सनको cold chain Maintain गरी भ्र्ातक्सनको गरु्स्िरीर्िा कार्म गनि भ्र्ातक्सन 

सब सेन्टर(Cold Room)को स्थापना गररनेछ। 
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६.  तवतभन्न सरुवा िथा नसने रोगहरु जस्िैः मिुमेह, मुटु, किेजो िथा मगृ िा सलबन्िी रोगहरु को 

पतहचान(diagnosis) गरी समर्मै उपचार िथा व्यवस्थापन गनि र मािृसुरक्षा कार्िक्रम अन्िगिि Hb,Blood 
Grouping,PMTCT,VDRL,Urine RE जस्िा आिारभूि स्वास््र् चेक जाँच गरर समर्मै जरटििाहरु पतहचान गरी 

मािृमुत्र् दरमा कमी ल्र्ाउनको िातग स्वास््र् प्रर्ोगशािा तवस्िार गने नीति तिइनेछ र हाि सञ्चािनमा रहेको 

स्वास््र् प्रर्ोगशािाको थप व्यावस्थापनिाई तनरन्िरिा ददईनेछ । 

७. प्राथतमक स्वास््र् केन्र,स्वास््र् च की िथा स्वास््र् ईकाइहरुबाट प्राि हुने उपचारात्मक सेवा,खोप सेवा,सुरतक्षि 

मािृत्व सेवा,पररवार तनर्ोजन िथा प्रजनन् स्वास््र् सेवा,पोर्र् िगार्ि अन्र् आिारभूि स्वास््र् सेवाका िातग 

अत्र्ावश्र्क और्िी,उपकरर् िथा स्वास््र् सामाग्रीहरुको व्यवस्थापन गररनेछ । 

८. स्वास््र् संस्थाहरुमै गभिवति मतहिाहरुमा देतखने स्वास््र् समस्र्ा िथा जरटििाहरुको पतहचान गरी मािृमृत्र्ुदर 

िथा  तशशु मृत्र्ुदर घटाउन गुर्स्िरीर् Protable USG मेतसन सतहि ग्रामीर् अल्रासाउन्ड  कार्िक्रमिाई 

तनरन्िरिा ददइनेछ ।  

९. सुरतक्षि मािृत्व र प्रजनन् स्वास््र् हक अतिकारको िातग थप स्वास््र् संस्थाहरुमा सुरतक्षि गभिपिन सेवा तवस्िार 

गने नीति तिईने छ । 

१०. घरमा हुने प्रसुति(Home Delivery) शून्र् बनाउने अतभर्ानिाई तनरन्िरिा ददईनेछ । 

११. कुपोर्र्बाट हुन सके्न मािृ िथा तशशु मृत्र्ुदर कम गनि सुत्केरी आमा र बच्चाको प तष्टक आहारका िातग पोर्र्र्ुक्त 

सामाग्रीहरु सतहिको “आमा कोसिेी”  कार्िक्रम िागु गररनेछ । 
१२. सुन िा १००० ददन तभत्रका आमा िथा बच्चाहरुको पोर्र् प्रवद्धिनमा टेवा पुर्ािउने तवतभन्न कार्िक्रमहरुिाई 

तनरन्िरिा ददइनेछ । 

१३. शीघ्र कुपोर्र् िथा कडा कुपोर्र् न्र्ुतनकरर् सलबन्िी सचेिना कार्िक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ । 
१४. खोप,सुरतक्षि मािृत्व िथा प्रजनन् स्वास््र् पोर्र् जस्िा जनस्वास््र्सँग सलबतन्िि आिारभूि सेवा सुतविािाई 

प्रभावकारी बनाउन मतहिा स्वास््र् स्वर्मसेतवकाहरुिाई पररचािन गररनेछ साथै मतहिा स्वास््र् स्वर्म् 

सेतवकाहरुिाई प्रोत्साहन स्वरुप र्ािार्ाि भत्ता प्रदान गने नीतििाई तनरन्िरिा ददईनेछ । 

१५. नेपाि सरकार र प्रदेश सरकार सँगको साझेदारीमा तशशु बािबातिका दकशोरदकशोरी अपाङगिा भएका व्यतक्त 

गभिवतिको पोर्र् तस्थतिमा सुिार ल्र्ाउन बहु-के्षत्रीर् पोर्र् कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

१६. गाउँपातिका भररका जेष्ठ नागरीकहरुिाई घरदैिो माफि ि स्वास््र् सेवा प्रदान गने नीति तिईनछे । 

१७. बर्थिङ सेन्टरबाट ददईने सेवािाई अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्र्क सामाग्रीहरुको व्यवस्था गररनेछ साथै clinical 

update को िातग आवश्र्क तसकाई सामाग्रीहरुको व्यवस्था गररनेछ । 

१८. स्वास््र् संस्थामा आउने सेवा ग्राहीहरुिाई स्वास््र् सचेिनामूिक जानकारी प्रदान गरी आफु र आफ्नो 

पररवारिाई स्वस्थ रहन र तवतभन्न महामारीिाई न्र्ुतनकरर् गनि सहर्ोगी श्रव्य दशृ्र् सामातग्रहरुको व्यवस्था 

गररनेछ । 

१९. स्वास््र् तबमा कार्िक्रम,जरटि रोग सलबन्िी घुतलि तशतवर सञ्चािन, ब्िड डोनेसन, आखाँ  जाँच तशतवर र स्वास््र् 

सलबन्िी जनचेिनामूिक कार्िक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ । 

२०. सबै उमेर समूहका व्यतक्तका िातग स्वस्थ जीवन सुतनतिि गदै समृद्ध जीवन प्रवद्धिन गररनेछ । 
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२१. स्वस्थकर जीवनर्ापनका िातग व्यवहार पररवििन सलबन्िी तवद्यािर् स्वास््र् तशक्षा आमा समूह बैठक  िथा  

तवतभन्न जनचेिनामूिक कार्िक्रमहरु सञ्चािनिाई तनरन्िरिा ददईनेछ । 

२२. स्वस्थ गण्डकी र तनरोगी गण्डकीबासीको पररकल्पना पूरा गनि प्राकृतिक तचदकत्सा र र्ोग अभ्र्ास िाई 

प्राथतमकिा ददइनेछ साथै मनोसामातजक परामशि सलबन्िी कार्िक्रम गैर सरकारी संस्था सगँको साझेदारीमा 

सञ्चािन गररनेछ । 

ख. ३ मतहिा, बािबातिका िथा ज्र्षे्ठ नागररक: 

!_ Ho]i7 gful/s , ckfª\utf ePsf JolQm / czQmx?sf] nflu ;fdflhs ;'/Iff sfo{s|d k|rlnt sfg"g 

adf]lhd sfo{fGjog, ;+rfng / Joj:yfkg ul/g]5 .  

@_ Ho]i7 gful/s ckfËutf ePsf JolQm tyf c;xfox?sf] nut cBfjlws, kl/rokq ljt/0f / 

;'ljwfx?sf] Joj:yfkg / ljt/0f ul/g]5 . 

#_ Ho]i7 gful/s e]63f6 :yn tyf Ho]i7 gful/s Snj u7g ul/ Ho]i7 gful/s sNof0fsf/L sfo{s|d 

;+rfng ul/g]5 . 

$_ cgfy, c;xfo ,czQm  / dfgl;s ;Gt'ng u'dfPsf JolQmx?sf] cBfjlws ul/ pgLx?sf] 

hLljsf]kfh{gdf ;xfotf x'g] gLlt lnOg]5 .  

५ _ ;dfj]zL gLlt sfo{s|d tyf ah]6sf] Aoj:yfkg / sfo{fGjog ul/ ;dfj]zL cg'udg / d'Nofs+g 

k|0fnLnfO cjnDjg ug{] gLlt lnOg]5 .  

६ _ cfly{s cj:yf Go"g ePsf ljkGg blnt / l;dfGts[t ;d'bfonfO nlIft ul/ Ifdtf ljsf; / 

cfod'ns sfo{s|d ;+rfng ug{'sf ;fy} sfo{s|d kZrft Joj;fo ;+rfng ug{] sfo{df lg/Gt/ ;dGjo 

ul/g]5 . 

७._ Psn dlxnfx?nfO{ ;zlQms/0f ug{ ljleGg cfod"ns sfo{s|d Pjd\ dgf]k/fdz{sf tflndx? 

;+rfng ul/g]5 . 

८._ n}lu+s lx+;f lk8Lt dlxnfx?sf] ;+/If0f , ;Dj4{g / k|j4{gsf nflu ufpFkflnsf :t/df n}+lus lx+;f 

sf]if Joj:yfkg sfo{ljwL tof/ ul/ n}+lus lx+;f sf]if :yfkgf / ;+rfng ul/g]5 . 

९_ jfnjflnsfsf] clwsf/ ;'lgZrttfsf] nflu ufpFkflnsf :t/sf] jfnclwsf/ gLlt th{'df ul/ afn 

d}qL :yfgLo zf;g sfo{s|d ;+rfng / k|j4{gdf hf]8 lbOg]5 .  

१०_ n}+lus ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]lzs/0f k/LIf0f dfkm{t ufpFkflnsfsf] n}= ;=;f =; 

d"nk|jfxLs/0fsf nflu ufpFkflnsfsf] gLlt lgdf{0f, ;+:yfut ljsf; / ;'zf;g cflb If]qdf n}= ;=;f= 

=;=sf] ;+nUgtf ;'lglZrttf ul/g] gLlt lnOg]5 . 
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११. sf]le8 –!( af6 k|ToIf / ck|ToIf ?kdf k|efljt eO /f]huf/ u'dfPsf dlxnfx?sf nflu cfly{s 

k'gnf{e / ;dfj]lzs/0fsf sfo{s|dx? ;+rfngdf NofOg]5 . 

१२. ;fdflhs , ;f+:s[lts tyf wfld{s s';+:sf/x? h:t}M jfn ljjfx, jx' ljjfx, hftLo lje]bx?, 

dlxnf lx+;f , r]lna]6L j]rljvg, nfu'kbfy{ b'Jo{;g, bfOhf] k|yf, 3/]n' lx+;f cflb lgoGq0fsf nflu 

ljz]if sfo{s|dx? ;+rfng ul/g]5 . 

१३. dlxnf pBdzLntf ljsf; / lj:tf/sf nflu “dlxnf sf];]nL” sfo{qmd dfkm{t lzk / k|ljlw 

x:tfGt/0f ul/g]5 . 

ख.४ सामातजक सरुक्षा िथा पजंीकरर् : 

१. ;fdflhs ;'/Iff eQf k|fKt ug]{ nfeu|fxLx?sf] gfdfjnL ;'rL cWofjlws sfo{qmd /fli6«o kl/ro 

kq tyf kl~hs/0f ljefusf] lgb]{zg adf]lhd ;a} j8fx?df k|efjsf/L 9+uaf6 ;Grfng ul/g]5 . 

२. ^) jif{ dflysf, hLagdf Ps k6s klg  lajfx gu/]sf, u08sL ufpFkflnsf leq /x]sf n}lus 

of}lgs cNk;+Vos / /fHosf] ;fdflhs ;'/Iff dfkb08 leq gk/]sf Psn k'?ifx?nfO{ dfl;s ? 

!%)) sf b/n] ;fdflhs ;'/Iff - lgjf{x _ eQf k|bfg ul/g]5 . 

३. ;fdflhs ;'/Iff eQf a}saf6 ljt/0f ug{ ;xhLs/0f ul/g]5 . 

४. AolQmut 36gf btf{ ;dod} ug{ cleofg ;~rfng ul/g]5 . 

 

ग) पूवाििार तवकास 

१. गांउपातिकाको मुख्र् ग रवको र्ोजनाको रुपमा गि आवबाट सुरुवाि भएको आग्रीडांडा दिभञ्र्ाङ् 

रातनश्वारा क दी  प वा कुवापानी बिासेभञ्र्ाङ् फुजेि सडकको कािोपत्रे गने कार्ि संघीर् सरकारसंग 

समपुरक अनुदानमा साझेदारी गरी तनरन्िरिा ददईनेछ । 

२. ;+3Lo ;/sf/, k|b]z ;/sf/ / lhNnf ;dGjo ;ldltsf] ;fem]bf/Ldf u08sL ufFpkflnsf  

k|zf;lso ejg / j8f sfof{no ejg lgdf{0f of]hgf cuf8L a9fO{g]5 .  

३. k|b]z ;/sf/sf] ;dk'/s cg'bfg / ufFp kflnsfsf] ;fem]bf/Ldf ds}l;Ë - P]gfkxf8- bne~HofË 

;8ssf] afFsL v08 lgdf{0f ;DkGg u/L ds}l;Ë / ufFpkflnsf aLrsf] oftfoft b'/L 36fO{g]5 . 

४. k|b]z ;/sf/ ;zt{ cg'bfg tkm{sf] ah]6af6 zx/pGd'v a:tLx?sf] kmf]x/d}nf ;+sng / 

Joj:yfkg ug{  l;p/]gL6f/df Nof08lkmn ;fO{6 lgdf{0f ul/g]5 .  

५. Ps j8f Ps d'Vo ;8s lgdf{0f sfo{nfO{ qmdfut of]hgfsf] ?kdf /fvL ;8ssf]  :t/f]GgtLdf 

jh]6 ljlgof]hg ul/g]5 . ;fy} d'Vo d'Vo ;8sx? k|b]z tyf ;+3Lo ;/sf/ ;+u ;dk'/s 

cg'bfgdf ;xsfo{ u/L :t/f]Gglt ul/g]5 .  

६. Uf08sL ufpkflnsf leqsf ;8s ;GhfnnfO{ plrt k|j{4|g u/L aif{e/L g} ;xh jgfOg]5 . 
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७. ufpFkflnsf cGt{ut lgdf{0f x'g] k'jf{wf/ ljsf;sf of]hgf x?sf] u'0f:t/ ;'lglZrttf ug{sf 

lgldQ ufFpkflnsfdf OlGhlgol/Ë Nofj tyf nfOa|]/Lsf] :ykgf ul/g]5 . 

८. ef}lts k"jf{wf/ tkm{sf] ;8s of]hgf cGt{ut ljlgof]hg x'g] jh]6sf] c;L k|ltzt jh]6 k|d'v 

;8sx?sf] :t/f]Ggltsf] nflu vr{ ul/g]5 . 

९. k"jf{wf/ ljsf; ubf{ ljkb hf]lvd ;+j]bgzLntfnfO{ s]Gb| ljGb'df /fvL  pTyfgzLn l8hfOg tyf 

O{i6Ld]6 ug]{ Aoj:yf ldnfOg] 5 .  

१०. e"ldut kfgLsf ;|f]tx?sf] klxrfg u/L l8k jf]l/Ë tyf lnlˆ6ª of]hgfx? k|b]z tyf ;+3Lo 

;/sf/;+u ;xsfo{ u/L sfo{Gjog ul/g]5 . ;fy} lqz'nL tyf j'9L u08sL gbLsf] kfgLnfO{ 

lnlˆ6ª u/L l;+rfO{ ug]{ k|jGw sf] lglDt k|b]z ;/sf/ tyf ;+3Lo ;/sf/;+u dfu ul/g]5 .  

११. ufFpkflnsfsf] ejg lgdf{0f cfrf/;+lxtf sfo{Gjogdf NofOg]5 h:fsf lgldQ cfaZos 

uf+pkflnsf oftfoft u'?of]hgf tof/ u/Lg]5 . 

१२.  ufpkflnsfsf] zx/L lasf;sf] lgldQ zx/L lasf; af]8{ u7g u/L sfo{Gjogdf NofOg]5 .  

१३. ef}lts ljsf; lgdf{0fsf sfo{x?df ;dfj]lz -ckfËtf d}lq, jfn d}lq tyf dlxnf d}lq+_ ljsf; 

nfO{ k|fyldstf lbg] gLlt lnO{g]5 .   

१४. k'jf{wf/ lgdf{0fsf sfdsf] k|s[lt x]/]/ ?=%,)),))).) ;Ddsf cfof]hgfx?sf] xsdf x]jL 

pks/0fx? k|of]udf /f]s nufO{ a]/f]huf/ >ldsnfO{ sfddf v6fpg] Joj:yf ul/g]5 .  

१५. ufpFkflnsf leqsf d'Vo d'Vo ;8sx?sf] nut s§f ug]{ sfo{sf] yfngL ul/g]5 . 

१६. u08sL ufpFkflnsf] ;8s lgdf{0f sfo{df yk gofF 6«ofs vf]Ng] sfo{nfO{ lg?Tzflxt ub}{ :t/ 

pGGftLdf k|fyldstf lbOg] 5 . 

१७. cfof]hgfx?sf] sfdsf] k|s[lt, u'0f:t/Lo lgdf{0fsf] ;'lglZrttf, nfut ;xeflutf tyf hg 

>dbfg ;d]tnfO{ dWogh/ u/L ?= bznfv eGbf dfyLsf cfof]hgfx?  ljw'tLo vl/b dfkm{t 

;Grfng ul/g] 5 .  

१८.  7"nf k|s[ltsf cfof]hgfx? lgdf{0fdf slDtdf krf; k|ltzt /sd ;+/rgf lgdf{0fdf 5'6\ofOg] 

Aoj:yf ul/g]5 . 

१९. ufpFkflnsf leq ljw't lj:tf/ gePsf :yfgx?sf] klxrfg u/L ljw't lj:tf/ sfo{qmdnfO{ 

lg/Gt/tf lbOg]5 . ;fy} k|b]z ;/sf/ ;+usf] ;fem]bf/Ldf sf7sf] kf]n lj:yfkg cleofgnfO 

lg/Gt/tf lbO{g]5 . 

२०. u08sL ufpFkflnsf leqsf v]lthGo hldgx?nfO{ afx|} dlxgf l;+rfO{ ;'lawf pknAw u/fpg 

;txL l;+rfO{ k|lalw, lnkm\l6ª k|lalw,af]/Lª k|lalw / cfsf;] kfgL ;+sng ug]{ k|lalwsf] nflu 

cfaZos k"jf{wf/ lgdf{0fdf laz]if nufgL ul/g]5 . 

२१.  jftfj/0fd}qL k"jf{wf/ lgdf{0fdf hf]8 lbO{g]5 . h;sf lgldQ 7"nf k|s[ltsf cfof]hgf lgdf{0fdf 

6]jf kvf{n lgdf{0f ul/g]5 ;fy} lgdf{0f:yndf pTvlgt df6f]nfO{ plrt Joj:yfkg  ul/g]5 . 

uf+pkflnsf If]qleq /x]sf ;+/rgfx?sf] ;+/If0fsf] nflu cfjZos afFw, :k/ cfbL ;+/rgfx?sf] 

lgdf{0f ul/g]5 .  
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२२. kfgLsf] d'xfg ;+/If0fnfO{ ljz]if Wofg lbFb} d'xfg j/Lkl/ ;8s vGg] sfo{nfO{ lg?T;flxt ub}{ 

j[If/f]k0f sfo{nfO{ cl3 j9fOg]5 . ;fy} d'xfg ;+/If0fsf] nfuL k'ge{/0f (Recharge) kf]v/L 

lgdf{0f ug]{ sfo{nfO{ k|fyldstf lbO{g]5 . 

२३. ;fj{hlgs ;8s, vfg]kfgL tyf cGo of]hgfx?sf] dd{t ;+Def/s]f nflu dd{t ;+Def/ sf]if 

:yfkgf u/L ;+rfngdf NofOg] 5 . 

२४. ;+Djflet lakbsf] k|sf]knfO dWogh/ u/L 7"nf k|s[ltsf vfg]kfgL jf cGo of]hgfx?sf] k|d'v 

;+/rgfx?sf] ljdf -Insurence_ ug]{ sfo{sf] yfngL ul/g]5 .  

२५. ufpFkflnsf leq j}slNks phf{ ;+DjGwL gLlt, sfg"g, dfkb08, of]hgf th'{df, sfof{Gjog tyf 

lgodgsf] yfngL ul/g]5 . 

२६.  ;+3 ;/sf/ / k|b]z ;/sf/;+u ;fem]bf/L u/L Ps :yfgLo tx Ps v]ns'b k"jf{wf/ cjwf/0ffdf 

lgdf{0f ePsf] ;+/rgfsf] :t/ pGGftL ul/g] 5 .  

२७. Ps j8f Ps v]ns'b d}bfg sf] cjwf/0ffdf lgdf{0f ePsf ;+/rgf x?sf] :t/f]GgtL ul/g]5 .  

 

घ. वन, वािावरर् िथा तवपद व्यवथापन 

१.  ljkb Joj:yfkgsf] nflu gLlt, sfg"g, dfkb08 / of]hgf cBfjlws u/L sfof{Gjog, 

cg'udg / lgodgdf hf]8 lbOg]5 . 

-@_ ljkb ;DaGwL k"j{ tof/L, ;r]tgf clej[l4 / p4f/ tyf /fxt ;du|Lx?sf] cfjZos Joj:yf 

ul/g]5 . 

-#_ ljkb hf]lvd If]qsf] gS;f+sg tyf a:tLx?sf] klxrfg u/L :yfgfGt/0fsf] k|lqmof cl3 

a9fOg]5 . 

-$_ ljkb Joj:yfkgsf] nflu ;ª\3, k|b]z / :yfgLo ;d'bfo, ;ª\3, ;+:yf tyf lghL If]q;Fu 

;dGjo / ;xsfo{ ul/g]5 . 

-%_ ljkb Joj:yfkg sf]ifdf cfjZos ah]6sf] Joj:yf u/L ;|f]t ;fwgsf] clwstd kl/rfng 

ul/g]5 . 

-^_ ljkb pTyfgzLn ljsf;sf] nflu of]hgf / sfo{qmd ;~rfng k"j{ ;+lIfKt / k|f/lDes 

jftfj/0fLo cWoogdf hf]8 lbOg]5 . 

-&_ ljkb kZrftsf] k'g:yf{kgf / k'glg{df0fdf cfjZos kxn ul/g]5 . 

-*_ ufpFkflnsf If]qsf] ljkb ;DaGwL tYofª\s cBfjlws ul/g]5 . 

-(_ ;d'bfodf cfwfl/t ljkb Joj:yfkg ;DaGwL sfo{qmdx? ;~rfng ul/g]5 .   

-!)_ jftfj/0fLo hf]lvd Go"lgs/0f ug{ j[Iff/f]k0f, kmf]x/d}nf Joj:yfkg / h}ljs ljljwtfsf] 

;+/If0fdf hf]8 lbOg]5 . 

-!!_ ag89]nf]n] lgDTofpg] hf]lvd ;DaGwdf hgr]tgf clej[l4 ug{ sfo{qmd ;~rfng ul/g]5 . 

-!@_ ljsf; lgdf{0fsf sfo{ ubf{ Go"g jftfj/0fLo Iflt x'g]u/L ;~rfng ub}{ lbuf] ljsf;df hf]8 

lbOg]5 . 
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ङ.  सशुासन िथा ससं्थागि तवकास 

ङ १. gu/ k|x/L 

-!_ :jLs[t b/aGbL ;+/rgf / gu/ k|x/L P]g adf]lhd gu/ k|x/L Joj:yfkg ul/g]5 . h;af6 

ljkb Joj:yfkg, ufpFkflnsfsf] gLlt, sfg"g, dfkb08 tyf lg0f{o sfof{Gjog, ;fj{hlgs 

;DklQsf] ;+/If0f, Goflos ;ldltn] u/]sf ldnfkq tyf lg0f{osf] sfof{Gjog h:tf ljifox?df 

;xof]u k'Ug]5 . 

ङ २. ;xsf/L ;+:yf 

-!_ ;xsf/L ;+:yfx?nfO{ k|rlnt sfg"g adf]lhd btf{, lgodg / ;xhLs/0f ul/g]5 . 

-@_ ;xsf/L ;DalGw :yfgLo tYofª\\s Joj:yfkg, :yfgLo ;xsf/L ;+:yfsf]] Ifdtf clej[l4, 

k|j4{g, kl/rfng / ljsf;df hf]8 lbOg]5 . 

-#_ ;xsf/L pTkfbgsf] ahf/ k|j4{gdf hf]]8 lbOg]5 . 

-$_ ;xsf/L ;+:yfx?sf] ;'–;~rfng / Joj:yfkg ug{ cg'udg / d"Nofª\sgdf hf]8 lbOg]5 . 

ङ ३. Pkm=Pd= ;~rfng 

-!_ ufpFkflnsf leq g} Ps ;o jf6 ;Ddsf] Pkm=Pd= /]l8of] ;~rfngsf] nflu lghL  If]qnfO{ 

cfjZos ;xhLs/0f ul/g]5 . 

ङ ४. dfgj ;+zfwg ljsf; 

-!_ :yfgLo ;]jfnfO{ r':t b'?:t agfpg :jLs[t b/aGbL ;+/rgf adf]]lhd l/Qm :yfgdf :yfoL 

kbk"lt{sf] nflu k|b]z nf]s ;]jf cfof]udf dfu ul/g]5 . 

-@_ l/Qm k|fljlws kbx?df :yfoL kbk"lt{ geP;Dd cfjZostfsf] cfwf/df ;]jf s/f/df 

hgzlQm Joj:yfkg ul/g]5 . 

-#_ ;+u7g tyf Joj:yfkg ;j]{If0fsf] cfwf/df ;+u7g ;+/rgf tyf b/aGbL lgwf{/0f / 

kl/dfh{g ul/g]5 . 

-$_ sd{rf/Lx?sf] sfo{;DkfbgnfO{ k|efjsf/L / k|ltkmno'Qm agfpg ufpFkflnsf / 

sd{rf/Lx?sf] aLrdf sfo{;Dkfbg ;Demf}tf ul/ sfo{ljj/0f lbOg]5 . 

-%_ sd{rf/Lx?sf] dgf]an pRr agfpg glthfd"ns sfo{;Dkfbg ;"rssf] cfwf/df k|f]T;fxg 

eQfsf] Joj:yf ul/g]5 . साथै कोतभड १९ महामारी रोकथाम,न्र्ूनीकरर् र व्यवस्थापनमा अग्रपंतिमा 

खरटने स्वास््र्कमीहरुिाई नेपाि सरकारिे िोकेको मापदण्ड अनुरुप जोतखम भत्ताको व्यवस्था तमिाईनेछ 

। 

-^_ gjk|j4{gd'vL /fHosf] cjwf/0ffnfO{ d"t{?k lbg ;]jfu|fxLx?nfO{ gofF tf}/tl/sfaf6 ;]jf 

k|jfx ug]{ / ;+u7gsf] sfo{k|lqmofnfO{ gofF 9+un] th'{df ug]{ gLlt lnOg]5 . 

-&_ sd{rf/Lx?nfO{ cfjZostfsf] cfwf/df k]zfut l;k ljsf;sf] nflu tflndsf] Joj:yf 

ul/g]5 . 

-*_ ufpFkflnsfsf] ;]jf k|jfxdf ;"rgf tyf ;~rf/ k|ljlwsf] e/k'/ pkof]u  ul/g]5 . 
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ङ ५. pkef]Stf xslxt tyf :yfgLo ahf/ Joj:yfkg  

१. :yfgLo j:t' tyf ;]jfsf] u'0f:t/ k/LIf0f ;+oGq lgdf{0f ul/g]5 . 

२. pkef]Qmfsf] lxt / Jofkf/ k|j4{g b'j} kIfnfO{ Wofgdf /fvL ahf/ cg'udgdf hf]8 lbOg]5 

. 

३. pkef]Qmf clwsf/ / xs lxt k|j4{gdf 6]jf k'¥ofpg “u08sL ufpFkflnsf pkef]Qmf 

d~r” u7g ul/g]5 . 

४. :yfgLo j:t' / ;]jf Jofkf/sf] d"No tyf u'0f:t/sf] cg'udg / lgodg ul/g]5 . 

५. Jofkf/ tyf ahf/ k|j4{gdf lghL tyf u}/ ;/sf/L If]q;Fu ;xsfo{ / ;dGjo ul/g]5 . 

६. :yfgLo jf}l4s ;DklQsf] ;+/If0f, k|j4{g / clen]vfª\sg ul/g]5 . 

ङ ६. ;dGjo / ;xsfo{ 

-!_ l5d]sL ufpFFkflnsfx?;Fu ;femf ;/f]sf/sf ljifox? h:t}M ljkb Joj:yfkg, l;df ljjfb, 

bdsn Joj:yffkg, :yfgLo  /fhZj tyf s/ ;+sng, vfg]kfgL Joj:yfkg h:tf ljifox?df 

cfjZos 5nkmn, ;dGjo / ;xsfo{ ug{ ;+o'Qm ;ldlt u7g ul/g]5 . 

-@_ ufpFkflnsfsf] ljsf; lgdf{0f / ;]jf k|jfxnfO{ ltj|tf lbg ;ª\3, k|b]z, lhNnf ;dGjo 

;dlt tyf l5d]sL :yfgLo txx?;Fu cfjZos ;dGjo / ;xsfo{ ul/g]5 . 

 

-5_ d]nldnfk / dWo:ytfsf] Joj:yfkg 

-!_ :yfgLo d]nldnfk / dWo:ytfsf] nflu cfjZos gLlt th'{df u/L k|To]s j8f 

sfof{nox?df :yfgLo d]nldnfk s]Gb| :yfkgf u/L ;xhstf{x?nfO{ cfjZos tflndsf] 

Joj:yf ul/g]5 . 

-@_ Goflos ;ldltdf sfg"gL k/fdz{bftfsf] lgo'lQm u/L Gofo lg?k0fnfO{ r':t b'?:t 

agfOg]5 . 

ङ ७. e"ld Joj:yfkg 

-!_ ufpFkflnsf If]q leq cltqmldt ;fj{hlgs tyf ;fd'bflos e"ldsf] klxrfg u/L To:tf] 

e"ldnfO{ ;+/If0f ul/g]5 . 

-@_ k|To]s zx/f]Gd'v a:tLx?df vfnL :yfg -Open Space_ /fvL j:tL lj:tf/ ug]{ gLlt 

cjnDag ul/g]5 . 

-#_ ;fj{hlgs hUufsf] gfkhfFr, ufpFkflnsfsf]  l;df lgwf{/0f tyf nut Joj:yfkg ul/g]5 . 

-$_ e"ldsf] juL{s/0f u/L nut Joj:yfkg ul/g]5 . 

-%_ cJojl:yt ?kdf hUufsf] v08Ls/0fnfO{ lg?T;flxt u/L rSnfaGbLdf hf]8 lbOg]5 . 
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-^_ ;fj{hlgs k|of]hgsf nflu hUuf k|flKt, d'cfAhf lgwf{/0f tyf ljt/0fdf ;dGjo / 

;xhLs/0f ul/g]5 . 

-&_ e"ldlxg blnt, e"ldlxg ;'s'Daf;L / cJojl:yt a;f]af;Lx?sf] hUuf Joj:yfkgdf 

cfjZos k|lqmof cl3 a9fOg]5 . 

-*_ gfkL gS;f tyf hUufsf] :jfldTj lgwf{/0f sfo{df ;dGjo / ;xhLs/0f ul/g]5 . 

ङ ८. :yfgLo clen]v Joj:yfkg 

-!_ hg;flª\Vos, k|fs[lts, cfly{s, ;fdflhs, ;fF:s[lts,  ef}lts k"jf{wf/, /f]huf/Lsf] cj:yf, 

k|ltJolQm cfo, /fhZj tyf cfoJoo tYofª\s ;+sng / k|zf]wg u/L l8lh6n k|f]kmfOnnfO{ 

cBfjlws ul/g]5 . 

-@_ ;fj{hlgs ;DklQ, ;fd'bflos ;DklQ, ejg, ;8s, k;n, Joj;fosf] ljj/0f ;lxtsf] 

cBfjlws clen]v /flvg]5 . 

-#_ ufpFkflnsfdf ;DkGg ePsf tyf rfn' of]hgfsf] ljj/0f / To:tf] of]hgfsf] ;DklQsf] 

cBfjlws clen]v /flvg]5 . 

-$_ :yfgLo clen]v Joj:yfkgdf ;"rgf k|ljlwsf] e/k'/ pkof]u ul/g]5 . 

 

ङ ९. राजश्व नीतिहरु :  
 

१.   करको दर समसामनयक बनाई करको दायरा नवस्तार गररनेछ । 

२. कर लगाउाँदा वातावरणीय तथा पयाावरणीय संरक्षण तर्ा  उनित ध्यान नदईनेछ । 

३.  संभाव्य करको के्षत्र पनहिान गरी कर संकलनको लागी आवश्यक भौनतक पूवााधारको नवकासमा जोड नदईनेछ । 

४.  स्थानीय वानसन्दामा   "कर : हामै्र रहर" भने्न भावनाको जागृत गराई तदनुरुप सबै के्षत्रमा सेवा सुनवधाहरु 

समानरुपमा उपलब्ध गराउने तर्ा  नवशेष पहल गररनेछ ।  

५. आन्तररक आय उठेको आधारमा रकम नवननयोजन गरी जुन के्षत्रमा रकम प्राप्त भएको छ सोनह आधारमा 

सोनह के्षत्रको नवकासमा प्राथनमकता नदईनेछ । 

६. राजश्वको पनहिान र संभाव्यता अध्ययनका लानग स्थानीय राजश्व परामशा सनमनतलाई बनढ नक्रयानशल 

गराईने नीनत नलईनेछ ।  

७. राजश्व संकलनका सन्दभामा आवश्यकता अनुसार स्थानीय  प्रशासन , सुरक्षा ननकाय तथा नवषयगत 

कायाालयहरु समेतको सहयोग नलईने नीनत अबलम्बन गररनेछ ।  

८.  राजश्व संकलनलाई नमतव्ययी एवं प्रगनतशील  बनाईनेछ ।  
 

 

;Ddflgt ;ef ;b:o Ho'x?, 

ljsf;, ;]jf k|jfx / lgodg /fHosf] cfwf/e't lhDd]jf/L xf] eg] ;Gt'lnt ;dfj]zL, ;xeflutfd'ns / 

;jf{ËL0f ljsf; ;'lglZrtf gful/sf] clwsf/ xf] . ;fy} k|efjsf/L ljsf;sf] nflu ;a}sf] ;fy{s, 

;sf/fTds / ;[hgzLn e'ldsf cfjZos x'G5 . cufdL cfly{s aif{ @)&*.)&( sf nfuL th'{df 
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u/LPsf gLlt tyf sfo{qmdx?sf] sfof{Gjogjf6 o; ufFpkflnsfsf] ;jf{ª\uL0f ljsf;df dxTjk'0f{ 

of]ubfg k'Ug'sf ;fy} u08sLjf;L gful/sx?sf] ;'v / ;d[4Lsf] pTs6 O{R5f / rfxfgfdf 6]jf k'Ug] 

ck]Iff lnPsf] 5' .  ;j} gLlt tyf sfo{s|dsf] ;kmn sfof{Gjogdf hgk|ltlgwL, /fhg}lts bnx?, 

gful/s ;dfh, a'l¢lhjL, ;xsf/L ;+:yfx?, ljsf; ;fem]bf/, /fi6«;]js sd{rf/L / ;~rf/dfWod 

nufot ;Dk"0f{ u08sLjf;L gful/sx?sf] ;fy / ;xof]u /xg]5 eGg] ljZjf; lnPsf] 5' .  

wGojfb Û 
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