
मित िः २०७५।३।२१ िा सम्पन्न  स्र  गाउ सभाद्वारा पारर  नीत ग  तनर्णयहरिः 

१.आर्थणक ववकासिः 

१.१.कृव िः 

(क) प्रधानिन्री कृव  आधुतनकीकरर् पररय जना अन् गण  वार्ण न.१ क  िहादवर्ार्ािा िा सञ्चामि  अिैंची र 
दिारिा सञ्चामि  आिु पकट क्षरिाई थप प्रभावकारी रपिा सञ्चािन गररनछ र स  वाहकका अन्य क्षरका िार्ग 
सभाव्य ाक  आधारिा उन्न  जा का कफी, अिैंची, सुपारी, आिु, करा, आप, अनार, सुन् िा, जुनार, काग ी, नासपा ी र 
ककवीक  ववरवा  था धान, िक, आिु र गहुक  वीउ खररदिा सम्वन्न्ध  कृ किाई  ५०% अनुदान ददन व्यवस्था 
गररनछ । 

(ख) िाट  परीक्षर् मिववर सञ्चािन गन र यस गाउपामिका र सघीय सरकारक  िाग  सहभागी ािा गाउपामिकािा  
कृ क पाठिािा  स्थापना गरी सञ्चािनिा ल्याइनछ ।  

(ग) गाउपामिकान्स्थ  वार्ण न.३ क  ख िागाउिाई अिैंची, िहािण्र्ि र चन टिाई आिु र वार्ण न.६ क  रत्नाव ीिाई 
जुनार पकट क्षरक  िार्ग आवश्यक पन न्यून ि िापदण्र् पुरा गरी उल्िखख  क्षरहरिाई    ्    ् पकट क्षर 
घ  र्ा गरी कायाणन्वयनिा ल्याइनछ । 

(घ) नपाि सरकारक  आ.व.०७५÷०७६ क  बजट बक् व्यक  बुदा न.७२ बि न्जि कृव , पिुपञ्छी सम्वन्धी प्राववर्धक 
ज्ञान र मसप प्रदान गन उ श्यि यस गाउपामिकािा स्थापना गररन कृव  ज्ञान कन्र  वार्ण न.१ क  दिारिा 
स्थापना गरी सञ्चािनिा ल्याइनछ ।  

(ङ) बदमिक र जगारबाट फकका युवाहरिाई प्रत स्पाधाणत्िक  अगाणतनक खत  िाफण   कृव  व्यवसायिा आकव ण  गनण 
युवा स्वर जगार कायणक्रि कायाणन्वयन गररनछ । 

(च) वदमिक र जगारीबाट फककण एका र िक्षक्षक वर जगारक  रपिा रहका युवाहरिाई कृव  पिािा सिग्न गराई 
स्वर जगारक  अवसर मसजणना गनण युवा स्वर जगार कायणक्रि कायाणन्वयन गररनछ । 

(छ) गाउपामिका क्षरमभर घुम् ी प्रय गिािा िाफण   स्थिग  िाट  परीक्षर् र िाट क  गुर्स् र परीक्षर् पर 
बब रर्क  व्यवस्था गररनछ । 

(ज) गाउपामिका क्षरन्स्थ  कृ कि उत्पादन गरक  कृव जन्य बजारक  सुतनन्श्च  ा गनण स्थानीय सहकारी 
सस्थाहरबाट प्रत स्पधाणत्िक रपिा आिय पर मिई प्रत स्पधाणक  िाध्यिबाट छन टिा पन १ वटा उत्कृष्ट सहकारी 
सस्थािाई कृव  उत्पादनिा आधारर  सुपथ िूल्यक  कृव जन्य पसि स्थापना गन ि णिा अनुदान ददन  व्यवस्था 
गररनछ । 



(झ) कृव िा आधुतनकीकरर् र यान्न्रकरर्का िार्ग व्यवसातयक कृव िा आधारर  कृ क सिूह वा कृ क सहकारी 
सस्थािाई कृव  औजार उपकरर् खररदिा ५० % अनुदान ददन व्यवस्था गररनछ । 

(ञ) पिुपािनका िार्ग संभावव  पकट क्षरहरक  पदहचान गरी परम्पराग  पिुपािन व्यवसायिािाई सुधार गनण 
आधुतनक पिुपािन व्यवसायक  रपिा रपान् रर् गन कक्रयाकिापहर सञ्चािन गररनछ । जस अन् रग  परम्परािा 
आधारर  पिुग ठ र िििुर व्यवस्थापन सुधारका तनमित्  सम्वन्न्ध  कृ किाई अनुदान ददन व्यवस्था गररनछ  । 

(ट) गाउपामिकान्स्थ  कृ कहरिाई कृव िा आधुतनकीकरर् र बजारीकरर् सम्वन्धी सूचनाहर िगाय का अन्य 
िहत्वपूर्ण सन्दिहर प्रवाह गनण ि बाइि एप्सक  व्यवस्था गररनछ । 

(ठ) पिुपािक कृ कहरिाई पिु बीिा कायणक्रििा सहभागी हुन प्र त्सादह  गररनछ । 

१.२.पयणटन, उद्य ग  था वाखर्ज्यिः 

(क) २५ वटाभन्दा बढी दहिश्खृिाहर र िहाभार  िगाय  चुर पवण िािाहरिाई स्पष्ट रपिा तनयाल्न सककन 
मसन्धुिी न्जल्िाक सबभन्दा अग्ि  स्थानिा रहक  यस गाउपामिकाक  वार्ण न.३ न्स्थ  कफक्कि चुचुर िा 
तनिाणर्ाधीन कफक्कि टावरक  तनिाणर् कायणिाई तनरन् र ा ददन बजट ववतनय जन गररएक ं छ । स  टावरक  गुर 
य जना अनुसारक  तनिाणर् कायण सम्पन्न गनण, वार्ण न.३ क  चन टबाट टावरसम्ि जान पयणटकीय पदिागण र टावर 
रहक  स्थानिा खानपानी, उद्यान, ववश्ािस्थि र िन रञ्जन घर िगाय का पूवाणधार तनिाणर्का िार्ग आवश्यक 
बजट व्यवस्था गरी स  स्थानिाई नया पयणटकीय गन् व्यस्थिक  रपिा घ  र्ा गररददन सघीय र प्रदि सरकार 
सिक्ष अनुर ध गररनछ ।  

(ख) स्थानीय युवाहरिाई िक्षक्ष  गरी स् रीय ह टि  था ररस टणहर सञ्चािन िगाय  पयणटकीय सवाक  िार्ग 
आवश्यक पूवाणधार तनिाणर् सम्वन्धी  ािीि र स सग सम्वन्न्ध  अन्य थप कक्रयाकिापहर सञ्चािन गन व्यवस्था 
गररनछ । 

(ग) तछिकी गाउपामिकाहर क्रिििः सुनक िी ग िञ्ज र सि सगक  सिन्वयिा सुनक िी नदीिा जिववहार सवा 
सञ्चािन गनण आवश्यक पूवाणधारहर  यार गरी सञ्चािनिा ल्याउन पहि गररनछ  । 

(घ) ववपद् प्रभावव  पयणटक  था अन्य व्यन्क् िाई आपत्कािीन उ ार गन उ श्यि हमिप्यर्र् तनिाणर् गनण 
आवश्यक पन जिीन यस गाउपामिका अन् गण क  वार्ण न.५ न्स्थ  स ल्पाक  र्ार्ागाउ र वार्ण न.३ क  चन ट िा 
उपिव्ध गराइनछ । र उल्िखख  स्थानिा हमिप्यार् तनिाणर् गनण आवश्यक बजट व्यवस्थाका िार्ग नपाि सरकार 
सिक्ष अनुर ध गररनछ । 

(ङ) आन् ररक र वाह्य पयणटन ्प्रवद्र्धनक  गनण गाउपामिकान्स्थ  कफक्कि पयणटकीयस्थिदखख र्चरनागीसम्ि घ र्ािा 
सवार भ जगि सफारीका िार्ग आवश्यक पूवाणधार  यार गररनछ । 

१.३.सहकारी  था ववत् ीय क्षरिः 



(क) गाउपामिका क्षरिा कक्रयािीि सहकारी सस्थाहरक  स्पष्ट िग   यार गरी सहकारी सस्थािा आव  
सदस्यहरिाईण सहकारी खत , पिुपािन, बजार प्रवद्र्धन िगाय  स्वर जगारिा आधारर  कक्रयाकिापहरिा सिग्न हुन 
उत्प्ररर  गररनछ । 

(ख) गाउपामिका क्षरमभर सहकारी सस्थाहर िाफण   सुपथ िूल्य पसि ख िी सञ्चािन गन व्यवस्था गररनछ  । 

(ग) गरीवव तनवारर्  था सािान्जक पररचािनका िाध्यिबाट सरकारी एवि ् गर सरकारी तनकायहरद्वारा ग िः 
ववग िा गठन भई पररचािनिा आएका सिुदायिा आधारर  सस्थाहरिाई सहकारी सस्थािा आव  हुन प्ररर  
गररनछ । 

२.सािान्जक ववकासिः 

२.१.मिक्षािः 

नपाि सरकारि मिएक – 

(क) सब बािबामिकािाई मिक्षािा पहुच सुतनन्श्च  ाका िार्ग ववद्यािय भनाण अमभयानिाई सफि पानण ववद्यािय 
जान उिरका सब बािवामिकाहरिाई ववद्यािय भनाण गराउन च नािूिक, सन्दििूिक र उत्प्ररर्ािूिक अमभयान 
सञ्चािन गररन छ । 

(ख) सघीय सरकारि सञ्चािन गन सम्पूर्ण ववद्याथीिाई ववद्यािय ल्याऔ, दटकाऔ र मसकाऔ अमभयानिाई सफि 
पानण गाउपामिकान्स्थ  सब ट ि बस् ी सिदटन गरी सन्दििूिक अमभयान सञ्चािन गररनछ । गाउपामिकान्स्थ  
सािुदातयक ववद्याियका कक्षा ५ सम्ि अध्ययनर  सब ववद्याथीहरिाई स्थानीय उत्पादनिा आधारर  प न्ष्टक 
ददवा खाजा उपिव्ध गराउन कायणक्रििाई िापदण्र् तनधाणरर् गरी प्रभावकारी रपिा कायाणन्वयन गन व्यवस्था 
गररनछ । 

(ग) गाउपामिकान्स्थ  सब ववद्याियहरिाई अपाङ्ग ा  था बाििरी बनाउन आवश्यक पूवाणधारहर  यार गररनछ ।   

(घ)गाउपामिकान्स्थ  दमि , मसिान् कृ , अल्पसख्यक र अपाङ्ग ा भएका ववद्याथीहरिध्य सरकारी िान्य ा प्राप्  
कुन प्राववर्धक ववद्यािय÷ मिक्षाियिा अध्ययनका िार्ग ववद्यािय÷मिक्षाियि मिएक  प्रवि परीक्षािा नाि 
तनकािका दमि , मसिान् कृ , अपाङ्ग ा र अल्पसख्यक िध्यबाट १÷१ जनाका दरि जम्िा ४ जना ववद्याथीिाई  
तनजक  िाररररक अिक्  ा र घरक  आर्थणक अवस्थाक  आधारिा छन ट गरी आगािी आ.व.दखख तनधाणरर  
पाठ्यक्रि अनुसार प्राववर्धक दट.एस.इ.इ. सम्िक  अध्ययन सम्पन्न गन गरी ककस् ावन्दीिा जनही  ५० हजारका 
दरि छारवनृ्त्  ददन व्यवस्था गररनछ । 

(ङ) नपाि सरकारक  अनुदान सहय गिा यस गाउपामिका क्षरका सािुदातयक ववद्याियहरिा स्थापना हुन प्राववर्धक 
कक्षा सञ्चािनक  तनमित्  गाउपामिकाबाट उपिव्ध गराउनुपन आर्थणक÷भ त क सहय ग उपिव्ध गराइनछ ।  



(च) साववकिा अस्थायी अनुित  मिई सञ्चािनिा आएपतछ कक्षा  था  ह ववृ  भई हाि िा.वव.र 
तन.िा.वव. हसम्ि सञ्चामि  अवस्थािा रहका सािुदातयक ववद्याियहरक  ववद्याथी र कक्षा सख्याक  आधारिा 
सरकारी अनुदानबाट उपिव्ध गराइएक  मिक्षक अपूग भई पठनपाठन सुचार गराउन सिस्याबाट गुन्िरहका 
ववद्याियहरिा ववद्याथी सख्या, वव यग  आवश्यक ा र भ ग मिक अवस्था सि का आधारिा सघीय सरकारबाट 
ववद्यिान मिक्षक दरवन्दीक  पुनरावि कन र न्याय र्च  वव रर्क  व्यवस्था नभएसम्िक  िार्ग ३५ जना ववद्याथी 
बराबर एक मिक्षकक  िापदण्र्िाई आधार बनाई स  आधारिा कायणपामिकाबाट स्वीकृत  मिई थप मिक्षक व्यवस्था 
गनण चािु खचण बजटबाट अनुदान ददन व्यावस्था गररएक  छ ।  

(छ) गाउपामिकान्स्थ  १२ वट िाध्यमिक ववद्याियहरिा अतनवायण कम्प्यूटर प्रय गात्िक कक्षा सञ्चािन गनण 
आवश्यक पूवाणधारहर  यार गरी पूवाणधारक  सुतनन्श्च  ा गन िा.वव.हरिाई कायणपामिकाक  स्वीकृत िा अको 
व्यवस्था नभए सम्िक  िार्ग कम्प्यूटर मिक्षक व्यवस्थापनक  तनमित्  चािु खचण बजटबाट अनुदान ददन व्यवस्था 
गररएक  छ । 

(ज) ववग िा प्राथमिक ववद्यािय सञ्चािन गनण अस्थायी स्वीकृत  र बाि ववकास कन्र सहय गी कायणक ाणक  
दरवन्दी पाएका  र प्रा.वव.मिक्षक दरवन्दी नपाएका प्रा.वव.हरिाई कायणपामिकाक  स्वीकृत िा अको व्यवस्था 
नभएसम्िक  िार्ग प्रा.वव. हक  मिक्षक व्यवस्थापनक  तनमित्  चािु खचण बजटबाट अनुदान ददन व्यवस्था गररएक  
छ । 

(झ) साववक गाउ ववकास समित बाट स्वीकृत  मिई सञ्चािनिा आएका बाि मसकाई कन्रका सहय गी कायणक ाण 
व्यवस्थापनक  तनमित्  कायणपामिकाक  स्वीकृत िा अको व्यवस्था नभएसम्िक  िार्ग चािु खचण बजटबाट अनुदान 
ददन व्यवस्था गररएक  छ । 

(ञ) ववग िा प्र.वव.सञ्चािनका िार्ग अस्थायी स्वीकृत  पाएका  र बाि मिक्षा सहय गी कायणक ाणक  दरवन्दी 
नपाएका प्रा.वव.हरिाई कायणपामिकाक  स्वीकृत िा अको व्यवस्था नभएसम्िक  िार्ग बाि मिक्षा कायणक ाणहरक  
व्यवस्थापनक  तनमित्  चािु खचण बजटबाट अनुदान ददन व्यवस्था गररएक  छ । 

(ट) यस गाउ ववकास समित िा गामभन आएका साववक गाउ ववकास समित हरबाट अनुदान पाउन गरी 
गाउपामिकाक  स्वीकृत िा सञ्चािन भई आएका गाउपामिकान्स्थ  जम्िा १७ वटा बाि ववकास कन्रका सहय गी 
कायणक ाणहरक  व्यवस्थापन गनण कायणपामिकाक  स्वीकृत िा अको व्यवस्था नभएसम्िक  िार्ग चािु खचण बजटबाट 
अनुदान ददन व्यवस्था गररएक  छ । 

(ठ) यस गाउपामिकािा गामभन आएका साववक गाउ ववकास समित हरबाट अनुदान पाउन गरी गाउपामिकाक  
स्वीकृत िा सञ्चािन भई आएका ४ वटा बाि मसकाई कन्रका सहय गी कायणक ाणहर व्यवस्थापन गनण कायणपामिकाक  
स्वीकृत िा अको व्यवस्था नभएसम्िक  िार्ग चािु खचण बजटबाट अनुदान ददन व्यवस्था गररएक  छ । 

(झ) कायणपामिकाबाट गररन अनुगिनक  क्रििा िापदण्र् अनुसारक  ववद्याथी सख्या नभएका ववद्यािय, बाि 
बबकास कन्र र बाि मसकाई कन्रिाई कायाणियबाट स  वाप क  अनुदान उपिव्ध गराइन छन । 



(ञ) गाउ कायणपामिकाक  छन टिा पन गाउपामिकान्स्थ  िाध्यमिक ववद्याियहरिा सूचना कन्र  था ववज्ञान 
प्रय गिािा स्थापनाक  िार्ग आवश्यक उपकरर् खररद गन गरी  बजटक  व्यवस्था गररएक  छ । साथ उल्िखख  
ववद्याियहरिा र ु गत क  इन्टरनटक  व्यवस्था गररददन  सम्वन्न्ध  तनकाय सिक्ष पहि गररनछ । 

(ट) सघीय सरकारसगक  सिन्वय र सहकायणिा यस गाउपामिका क्षरिा एकवटा प्राववर्धक मिक्षािय स्थापना गरी 
सञ्चािनिा ल्याउन पहि गररनछ ।  

(ठ) गाउपामिकान्स्थ  सािुदातयक ववद्याियहरक  आधारभू   हका कक्षािा कफक्किक  ववि  ा र िाध्यमिक  ह 
कक्षा ९ र १० िा स्थानीय सरकार, स्थानीय न्यातयक समित , न्याय सम्पादन र सािदुातयक ििमििाप सम्वन्धी 
अमभिूखीकरर् कक्षा सञ्चािन गन व्यवस्था गररनछ । 

 

२.२.स्वास््यिः 

(क) आधारभू  स्वास््यिा सब नागररकक  पहुच सुतनन्श्च का तनमित्  स्वास््य वीिाक  कायणक्रििा अतनवायण 
सहभागी हुनका िार्ग गाउपामिकाक्षरका जन ाहरिाझ सूचनािूिक अमभयान सञ्चािन गररनछ । 

(ख) आिा र बच्चाक  प  र् सुतनन्श्च  कायणक्रि अन् रग  तनयमि  गभणव ी जाच सवा मिई गाउपामिकान्स्थ  
 ककएक  स्वास््य सस्थािा सुत्करी गराउन आउदा र सुत्करी पश्चा िः फकण दा प्राववर्धक रपिा एम्वुिन्सक  पहुच 
पुग्न स्थानदखख तनिुल्क एम्वुिन्स सवा उपिव्ध गराउनक  अत ररक्  गाउपामिकाबाट जनही थप र.१ हजारका 
दरि प्र त्साहन रकि उपिव्ध गराइनछ ।  

(ग)गाउपामिकान्स्थ  स्वास््य सस्थाभन्दा बादहर गई सुत्करी गराउनुपन अवस्थाका गाउपामिकावासी गभणव ीिाई 
एम्वुिन्स सवा उपिव्ध गराउदा २५% र नपािी नागररक ािा उल्िखख  जन्ि मित क  आधारिा ८० ब ण उिर पूरा 
भएका गाउपामिकावासी ज्यष्ठ नागररकिाई ५० % एम्वुिन्स भार्ा छुट ददन व्यवस्था गररनछ  । 

(घ) हािसम्ि स्वास््य सस्थाक  व्यवन्स्थ  र आधुतनक भवन नभएक  कारर् प्रभावकारी रपिा सवा प्रवाह गनण 
सिस्या भरहका यस गाउपामिकाक  वार्ण न.१ न्स्थ  िहादवर्ार्ा स्वास््य च की, वार्ण न.६ न्स्थ  रत्नाव ी स्वास््य 
च की, वार्ण न.५ न्स्थ  स ल्पाठाना स्वास््य च कीक  आधुतनक भवन तनिाणर् कायण सघीय सरकारसगक  सहकायण 
 था िाग  सहभागी ािा क्रिििः सम्पन्न गन व्यवस्था गररनछ  ।  

(ङ) सब स्थानीय  हिा कम् ीिा एक र्चककत्सकक  सवा अन् रग  यस गाउपामिकािा खदटई आउन र्चककत्सकिाई 
अको व्यवस्था नभएसम्िक  िार्ग श्ी स्वास््यच की सुम्नाि प खरीिा रही सवा प्रवाह गन व्यवस्था गररनछ ।  

(च) भ ग मिक ववकट ा र च ना अभावका कारर् आखाजन्य र गहरबाट यस गाउपामिकाका अर्धकाि जन ा वपडर्  
रहक  यथाथण ािाई िध्यनजर गरी यस गाउपामिका क्षरमभर आखा र आखाजन्य र गहर न्यूनीकरर् सम्वन्धी 
सच नािूिक कक्रयाकिापहर सञ्चािन गररददन र यस गाउपामिका र तछिकी न्जल्िा उदयपुरक  घुिी, 



ओखिढुङ्गाक  बिखु, मसस्नरी, पिापु र मसहदवी सि का आखार गीहरिाई िक्षक्ष  गरी यस गाउपामिकािा एकवटा 
सािुदातयक आखा कन्र स्थापना गररददन त िगगा आखा प्रत ष्ठान ग िािा काठिाण्र्  सिक्ष अनुर ध गररनछ । 

(छ) सम्वन्न्ध  स्वास््य सस्थाहर िाफण   तनिुल्क वव रर् गन सूचीिा पन औ धीहर खररद गनणका िार्ग    बजट 
ववतनय जन गररएक ं छ । स  रकिबाट आर्थणक ब णक  िुरि एकिुष्ठ रपिा औ धी खररद गरी स्थानीय स्वास््य 
सस्थाहरिाई आवश्यक ाक  आधारिा बाहर् िदहना औ धी आपूत ण गन व्यवस्था गररनछ । 

(ज) यस गाउपामिकान्स्थ  सब स्वास््य सस्थाहरिाई आवश्यक ा अनुसार ववमभन्न ख पहर आपुत ण गनणका िार्ग  
गाउपामिकाक  वार्ण न.५ न्स्थ  स ल्पाठाना स्वास््य च कीिा ख प भण्र्ारर्का गन गरी क ल्र् स्ट र स्थापना गनण 
आवश्यक बजट ववतनय जन गररएक  छ । 

(झ) गाउपामिकान्स्थ  िदहिा स्वास््य स्वयिसववकाहरि स्वास््य क्षरिा हािसम्ि पु¥याई आएक  य गदानक  
उच्च िूल्याङ्कन गद तनजहरिाई खाजा खचण वाप  िामसक र.एक हजारका दरि उपिव्ध गराउन गरी आवश्यक 
बजट व्यवस्था गररएक  छ । 

(ञ) स्वस््य र गुर्स् रीय खाद्य पदाथण आपूत णक  सुतनन्श्च  का िार्ग बजार अनुगिन प्रर्ािीिाई तनयमि  र 
प्रभावकारी बनाइनछ । 

(ट) सघीय र प्रदि सरकारसगक  िाग  साझदारीिा यस गाउपामिकाक  वार्ण न.३ चन टन्स्थ  स्वास््य सस्थािाई 
तनिुल्क रपिा प्राप्  भएक  ११ र पनी जग्गािा गाउपामिका स् रीय अश्प ाि तनिाणर् गरी सञ्चािनिा ल्याइनछ । 

(ठ) सघीय सरकारि सञ्चािन गन ध्यान र य गक  िाध्यिबाट स्वस््य िरीर, सकारात्िक सोंच र व्यन्क् त्व 
ववकासका िार्ग आर ग्य कायणक्रििाई  कायाणन्वयनिा ल्याउन क्रििा यस गाउपामिकािा कम् ीिा १ वटा य ंगा 
कक्षा सञ्चािन र स्थानीय जडर्बुटीक  िहत्व पदहचान र िहत्व सम्वन्धी कायणक्रि सञ्चािन गनण आवश्यक बजट 
व्यवस्था गररएक  छ । 

 

२.३.खानपानी  था सरसफाईिः 

(क) आ.व.०७५÷०७६ िाई रान्ष्िय सरसफाई अमभयान ब णक  रपिा िनाउन रान्ष्िय अमभयानिाई सफि बनाउन 
ववकास साझदारहरसगक  सहकायणिा यसअतघ पूर्ण सरसफाइक  सुतनन्श्च  ा घ  र्ा हुन बाकी रहका वर्ाहरिा स  
सम्वन्धी ववववध कक्रयाकिाप सञ्चािन गरी आगािी दइुब णमभर गाउपामिकान्स्थ  सब वार्णहरिाई आधारभू  
सरसफाइक  पहंुच सुतनन्श्च  वार्ण घ  र्ाकासाथ गाउपामिकािाई आधारभू  सरसफाइक  पहुच सुतनन्श्च  
गाउपामिका घ  र्ा गररनछ । 



(ख) सघ र प्रदि सरकार सि क  सहकायणिा सुनक िी  टीयक्षरका जन ािाई खानपानी  था अमसर्च  
जिीनहरिा मसचाई सुववधा एकसाथ उपिव्ध गराउन स यण वायु िगाय का वकन्ल्पक उजाणिा आधारर  उच्च 
प्रववर्धयुक्  मसचाइ र खानपानी आय जना सञ्चािनका िार्ग सिपूरक अनुदान ववतनय जन गररएक  छ । 

(ग) सघ, प्रदि सरकार, यस गाउपामिका, स्थानीय उपभ क् ा र स  सग सम्वन्न्ध  गर सरकारी सघसस्था सि क  
िाग  सहभागी ािा हािसम्ि खानपानी सवा पुग्न नसकका गाउपामिकान्स्थ  सब ट ि वस् ीहर िक्षक्ष  गरी 
खानपानी आय जनाहर सञ्चािनका िार्ग सिपूरक अनुदान बजटक  व्यवस्था गररएक  छ । 

२.४.सस्कृत  प्रवद्र्धनिः 

(क) गाउपामिकान्स्थ  ववमभन्न जा जात क  परम्परा, भा ा, सस्कृत , ररत ररवाज र रहन सहन झल्काउन गरी 
कफक्कि भ्यू टावरसग एकवटा सग्रहािय तनिाणर् गरी सञ्चािनिा ल्याउन सघीय र प्रदि सरकार सिक्ष पहि 
गररनछ । 

(ख) मसन्धुिी न्जल्िाक सवोच्च कफक्कि चुचुर  नन्जक परापूवणकािदखख भक् जनहरक  आिा र भर सा कन्रक  
रपिा अवन्स्थ  िहाकािी दवीस्थििा िन्न्दर र स ही नन्जक रहक  ऐत हामसक गुफाक  सरक्षर् र प्रवद्र्धनका िार्ग 
पूवाणधार तनिाणर् गनण आवश्यक बजट व्यवस्था गररददन नपाि सरकार पुरा त्व ववभागिा अनुर ध गररनछ । 

(ग) यस गाउपामिका अन् रग  वार्ण न.१ क  िाझखकण िा व  गुम्वा तनिाणर् गरी व  धिाणविम्वीहरक  सस्कृत  
प्रवद्र्धन गररनछ । 

२.५.िङ्र्गक सिान ा  था सािान्जक सिाविीकरर्िः 

(क) गाउपामिकान्स्थ  दमि  सिुदायिाई िक्षक्ष  गरी जा ीय छुवाछु  सम्वन्धी भदभाव र कानूनी हक अर्धकारक  
प्रवद्र्धन बब यिा सच ना कायणक्रि, सहकारी  था सािुदातयक उत्पादन प्रर्ािी सम्वन्धी अमभिूखीकरर् र  
परम्पराग  सीप र पिािाई आधृं ुतनकीकरर् गरी प्रवद्र्धन गन सि क  कायणक्रि सञ्चािन गनण बजट व्यवस्था 
गररएक  छ । 

(ख) गाउपामिकान्स्थ  अपाङ्ग ा भएका व्यन्क् हरक  िन बि, ियणदा, मसप र क्षि ा अमभववृ  जस् ा कायणक्रि 
सञ्चािनका िार्ग बजट व्यवस्था गररएक  छ । 

(ग) यस गाउपामिका, सर कारवािा र साझदारहरक  सहभागी ािा गाउपामिका क्षरिा एकवटा ज्यष्ठ नागररक 
आर ग्य कन्र स्थापना गरी सञ्चािनिा ल्याउन पहि गररनछ । 

(घ) दाइज  प्रथा, ब क्सी, िगाय का िदहिा दहसा ववर क  कक्रयाकिाप सञ्चािन र गाउपामिकान्स्थ  ववपन्न र 
वपछडर्एका सब िदहिाहरिाई िक्षक्ष  गरी मसप  था उद्यििीि ाक  िाध्यिबाट स्वआजणन िाफण   आत्ि तनभणर 
बनाउन कक्रयाकिाप सञ्चािनका गनण बजट व्यवस्था गररएक  छ ।  



(ङ) ग्रािीर्  था दगुणि क्षरका ज खखििा परका गभणव ी  था सुत्करी िदहिाहरक  आप कािीन उ ारक  िार्ग 
सघीय सरकारि प्रवन्ध गन एयर एम्बुिन्स सम्वन्धी सूचना गाउपामिकाि सञ्चािन गन ि बाइि एप्स िाफण   
सम्प्र र् गन व्यवस्था गररनछ ।  

(च) गाउपामिकान्स्थ  अनाथ  था ज खखियुक्  बािबामिकाका िार्ग सािान्जक सुरक्षा कायणक्रि (सञ्चािन 
कायणववर्ध) ऐन, २०७५ सम्वन्धी ववधयक स्वीकृत का िार्ग यस  स्र  गाउ सभा सिक्ष पि गररनछ । स  ववधयक 
स्वीकृ  भए पश्चा िः स  ऐनि पररभाव   गरका िक्षक्ष  बािबामिकाहरिाई प्रदान गररन सािान्जक सुरक्षा खचणका 
िार्ग बजट ववतनय जन गररएक  छ । 

(छ)गाउपामिका क्षरक  सिुदाय र ववद्यािय स् रिा बाि क्िवहर गठन पररचािनक  िाध्यिबाट 
बािवामिकाहरिार्थ हुन िाररररक, िानमसक दण्र् सजाय  था य नजन्य दवु्र्यवहार न्यूनीकरर् सम्वन्धी कक्रयाकिाप 
र गाउपामिकािाई बाि वववाह  था बािश्ििुक्  गाउपामिका घ  र्ा गराउनका िार्ग सच नािूिक कायणक्रि 
सञ्चािन गनण बजट गररएक  छ । 

(ज) स्थानीय बाि क्िवहरसगक  सहकायणिा बाििरी स्थानीय िासन सम्वन्धी सूचकसग सम्वन्न्ध  कक्रयाकिापहर 
सञ्चािनिा ल्याइनछ । 

(झ) गाउपामिकािा राष्िपत  िदहिा उत्थान कायणक्रि ववस् ारका िार्ग सम्वन्न्ध  तनकायिा अनुर ध गररनछ । 

२.६.युवा  था खिकुदिः 

(क) खिकुद िाफण   बािवामिका  था युवाहरक  िाररररक र िानमसक ववकास प्रवद्र्धन गन उ श्यि सघीय 
सरकारक  सहकायणिा यस गाउपामिका अन् रग  वार्ण न.१ िहादवर्ार्ाक  रचनथाििा मिनी रगिािा, वार्ण न.६ 
रत्नाव ीक   ीनखण्र्िा खि िदान, वार्ण न.५ क  र्ार्ागाउिा ववचरर् पाकण  र वार्ण न.३ क  ख िागाउिा युवा क्िव 
तनिाणर् गनण पहि गररनछ । जसक  िार्ग गाउपामिकाबाट व्यह नुणपन िाग  साझदारी वाप क  रकि सिपुरक 
क  बाट व्यह न व्यवस्था गररनछ  । 

(ख) आगािी आर्थणक ब णदखख यस गाउपामिकाि राष्िपत  रतनङ् मसल्र् प्रत य र्ग ाक  आय जना गनछ स  क  
िार्ग गाउपामिकािाई प्राप्  सि ण अनुदान बजटक  अत ररक्  स  खि आय जना गनणक  िार्ग आवश्यक हुन थप 
बजट गाउपामिकाबाट व्यह न व्यवस्था गररनछ । 

(ग) ववकास साझदार  था सर कारवािाहरक  साझदारीिा ककि र ककि री िन पराििण सवा कन्र ख िी सञ्चािन 
गनण पहि गररनछ । 

(घ) नपाि सरकार र स्वीस सरकार बबच भएक  सम्झ  ा बि न्जि आगािी आर्थणक ब णदखी यस गाउपामिका 
क्षरिा सञ्चािन हुन सुरक्षक्ष  आप्रवासन पररय जना (क्बाभच ंिःष्नचब ष्यि एचयवभअ  ९क्बिः ०् पररय जनािाई 
श्ि र जगार  था सािान्जक सुरक्षा िन्रािय, दा  ृ तनकाय र यस गाउपामिका सि क  िाग  साझदरी र 
सहकायणिा प्रभावकारी रपिा सञ्चािन गन व्यवस्था गररनछ । 



३.पूवाणधार ववकासिः 

१.यस गाउपामिकान्स्थ  अब तनिाणर् गररन सब प्रकारका भवनहर तनिाणर् गनुणअतघ तनिाणर् सम्वन्धी िापदण्र्क  
सुतनन्श्च  गरी गाउपामिकाबाट तनिाणर् इजाज क  स्वीकृत  मिएपतछिार तनिाणर् गन गराउन व्यवस्थाका िार्ग 
भवन तनिाणर् सम्वन्धी कायणववर्ध स्वीकृ  गरी जारी गररनछ । 

२.गाउपामिका क्षर अन् गण  पूवाणधार ववकास कायणक्रि अन् गर  (सर्क  था पुि, मसचाई, भवन  था सहरी ववकास, 

उजाण, िघु  था साना जिववद्यु  र सञ्चार) सञ्चािन गररन कायणक्रिहरक  बबवरर् अनुसूचीिा  उल्िख गररएक  
छ।  

(क) सर्क  था पूििः 

१.आगािी आ.व.०७५÷०७६ िा यस गाउपामिकाक  आफ्न स्र  बाट तनिाणर्, ििण  सम्भार र सुधार ववस् ार गररन 
सर्क  था पुिहरक  बबवरर् अनुसूचीिा–१ उल्िख गररएक  छ । 

२.यस गाउपामिकाक  स्र  बाट तनिाणर्, ििण  सम्भार र सुधार ववस् ार गनण नसककन भई सघ, प्रदि सरकार र 
ववकास साझदारहर सि क  िाग  सहभागी ािा सञ्चािन गन गरी प्रस् ाव गररएका सर्क  था पुिहरक  बबवरर् 
अनुसूचीिा–२ उल्िख गररएक  छ । 

(ख) मसचाईिः 

१.आगािी आ.व.०७५÷०७६ िा गाउपामिकाक  आफ्न स्र  बाट तनिाणर्, ििण  सम्भार र सधुार ववस् ार गररन मसचाई 
आय जनारक  बबवरर् अनुसूचीिा–१ उल्िख गररएक  छ । 

२. साना मसचाई कायणक्रि (क्क्ष्ए) अन् रग  यस गाउपामिका क्षरिा चािु आ.व.०७४÷०७५ िा सञ्चामि  साना 
मसचाई कायणक्रिहरिाई क्रिाग  रपिा तनरन् र ा ददई आगािी आर्थणक ब णिा सि  सञ्चािन गन व्यवस्था 
गररनछ । 

३.यस गाउपामिकाक  स्र  बाट तनिाणर्, ििण  सम्भार र सुधार ववस् ार गनण नसककन भई सघ, प्रदि सरकार र 
ववकास साझदारहर सि क  िाग  सहभागी ािा सञ्चािन गन गरी प्रस् ाव गररएका मसचाई आय जनाहरक   
बबवरर् अनुसूचीिा–२ उल्िख गररएक  छ । 

(ग) उजाण, िघु  था साना जिववद्यु िः 

१.यस गाउपामिका, तछिकी न्जल्िा उदयपुर र ओखिढुङ्गाका जन ाहर सि िाई िक्षक्ष  गरी ववद्यु  ववस् ार गनण 
तनिाणर् गररन ववद्यु  सव स्टिन तनिाणर् गनण आवश्यक पन जग्गा यस गाउपामिकाक  वार्ण न.५ न्स्थ  झगर 
विीिा उपिव्ध गराउन र स  जग्गािा ववद्यु  सव स्टिन तनिाणर् गररददन व्यवस्थाक  िार्ग सम्वन्न्ध  तनकायिा 
अनुर ध गररनछ । 



२. सघ र प्रदि सरकारक  सिन्वय एवि ् साझदारीिा आगािी ३ ब णमभरिा कफक्कि गाउपामिकािाई उज्याि  
गाउपामिका घ  र्ा गनण आवश्यक पहि गररन छ । 

३.आगािी आ.व.०७५÷०७६ िा यस गाउपामिकाक  आफ्न स्र  बाट तनिाणर्, ििण  सम्भार र सुधार ववस् ार गररन 
उजाण, िघु  था साना जिववद्यु  आय जनाहरक  बबवरर् अनुसूचीिा–१ उल्िख गररएक  छ । 

४.यस गाउपामिकाक  स्र  बाट तनिाणर्, ििण  सम्भार र सुधार ववस् ार गनण नसककन भई सघ, प्रदि सरकार र 
ववकास साझदारहर सि क  िाग  सहभागी ािा सञ्चािन गन गरी प्रस् ाव गररएका उजाण, िघु  था साना 
जिववद्यु  आय जनाहरक  बबवरर् अनुसूचीिा–२ िा उल्िख गररएक  छ । 

(घ) सञ्चारिः 

१.साववक खाङ्साङ् गाउ ववकास समित क  वार्ण न.५ हाि यस गाउपामिका अन् गण  वार्ण न.४ क  प टीर्ार्ािा नपाि 
टमिकिद्वारा आजभन्दा ३ ब ण अगार्ी तनिाणर् गररएक  निस्  नटवकण  टावरबाट हािसम्ि सवा ववस् ार हुन 
नसकक ि यस क्षरका जन ा स  सवाबाट वन्ञ्च  हुनु परक ं गुनास  नपाि दरू सञ्चार प्रार्धकरर् सिक्ष 
गउपामिकाबाट यसअतघ पटक पटक राखखएक  भए  ापतन हािसम्ि गुनास  सुनुवाई नभएक ि स  टावरबाट 
हािसम्ि सवा सुचार हुन नसक्नुक  कारर् यकीन गरी  त्काि सवा सञ्चािन गररददन व्यवस्थाका िार्ग 
सम्वन्न्ध  तनकाय सिक्ष अनुर ध गररनछ । 

२.यस गाउपामिकान्स्थ  वार्ण न.१ क  िहादवर्ार्ा, वार्ण न.३ क  ख िागाउ र िहािण्र्ि  था वार्ण न.६ क  
रत्नाव ीिा एनसि नटवकण क  टावर तनिाणर् गरी सब टावरबाट घन ् इन्टरनट सदह क  सवा ववस् ार गररददन 
एनसि काठिाण्र् िाई अनुर ध गररनछ ।  

४.वन वा ावरर्  था ववपद् व्यवस्थापनिः 

४.१.वन  था भू सरक्षर्िः 

(क) यस गाउपामिकाक  वार्ण न.१ न्स्थ  िहादवर्ार्ा र वार्ण न.३ न्स्थ  कफक्कि क्षरिाई जववक ववववध ायुक्  
जडर्बुटी क्षर घ  र्ा गरी स  क  प्रवद्र्धन सम्वन्धी कायणक्रि सञ्चािन गररददन नपाि सरकार सिक्ष अनुर ध 
गररनछ । 

(ख) कफक्कि र िहादवर्ार्ा वन क्षरिा पाइन जडर्बुटीहरक  पदहचान गरी स  सम्वन्धी प्रचारात्िक र  
प्रवद्र्धनात्िक कायणक्रि सञ्चािन गररनछ । 

(ग) गाउपामिकान्स्थ  सािुदातयक वन उपभ क् ा सिूहहरक  सहभागी ािा वन क्षरक  उपय ग र सरक्षर् प्रर्ािीिाई 
थप िजवु  बनाइन छ । गाउपामिकान्स्थ  सर्क ककनार वाझ , पत ण नदी ककनार र खस्कक  जमिनिा वकृ्षर पर् 
गरी वन ववस् ार गररनछ । 



(घ) आगािी आर्थणक ब णदखख गाउपामिकामभर जमिन उत्खनन ्गरी तनिाणर् गररन जुनसुक प्रकृत का तनिाणर् कायणक  
कुि िाग क  २% ि हुन जान िूल्य बराबर स्थानीय उपभ क् ाहरि अतनवायण रपिा स्थानीय जा का जरा फिन 
वा हररयािी ववृ  गन ववरवा वा घास र पर् गरी सरक्षर्क  प्रवन्ध गनुणपन नीत  कायाणन्वयनिा ल्याइनछ । 
उल्िखख  नीत  कायाणन्वयनक  सुतनन्श्च  ा आय जनाि अन् ीि भूक् ानी मिन क्रििा प्राववर्धकबाट गररएक  कायण 
सम्पन्न प्रत वदन िाफण   गनुण पनछ र स  क  सुतनन्श्च  ा हुन नआएिा कायाणियि अन् ीि भूक् ानी ददन सियिा 
स  बराबरक  रकि कटाई कायाणिय आफि त्यस्  ववरवा वा घासर पर् गराउन व्यवस्था गनछ । 

(ङ) स्थनीय गर सरकारी सघसस्था, ट ि ववकास सस्था,सिुदायिा आधारर  सस्थाहरक  सहय ग र सिन्वयिा  
गाउपामिकान्स्थ  वाक्सुख िादखख बहादरुाख िा सम्िक  िध्य पहार्ी ि किागणक  ककनारािा सदावहार जा का ववरवा 
र पर् गरी स  क  सरक्षर् गन व्यवस्था गररनछ । 

४.२.जिाधार सरक्षर्िः 

(क) खर गरहक  पानी र ि सिी ब ाणक  पानी सकिन गरी सदपुय गिा ल्याउनक  िार्ग गाउपामिकान्स्थ  सब 
सम्भावव  स्थाहरिा आहाि तनिाणर् गन कायणिाई तनरन् र ा ददद ववकास साझदारहरसगक  सहकायणिा खानपानीका 
स्थानीय िुहान सरक्षर् अमभयान सञ्चािन गररनछ । 

४.३.जिवायु पररव णनिः 

(क) सघीय सरकारि मिएक  स्वच्छ हराभरा र प्रद ुर् िुक्  नपाि अमभयानिाई कायाणन्वयन गनण ववकास साझदार 
 था सर कारवािाहरसगक  सिन्वयिा गाउपामिकामभर जववक ववववध ा  था जिवायु पररव णन अनुकुिन सम्वन्धी 
कक्रयाकिापहर सञ्चािन गररनछ । 

(ख) प्रदि सरकारि मिएक   ीन ब णमभर प्िान्ष्टकजन्य झ िा (३० िाइक्र नभन्दा कि) िुक्  प्रदि नीत िाई यस 
गाउपामिकामभर कायाणन्वयन गररनछ । 

४.४.फ हरििा व्यवस्थापनिः 

(क) गाउपामिका क्षरिा गठन गररन ट ि ववकास सस्थाहरसगक  साझदारीिा िर  फ हर ि आफ व्यवस्थापन गछुण 
अमभयान सञ्चािन गररनछ । 

(ख) फ हर मसजणनास्थिि सर्न र नसर्न रपिा वगीकरर् गरी सर्न फ हरक  हकिा फ हर मसजणनाक ाणि न  
अतनवायण व्यवस्थापन गनुणपन व्यवस्था गररनछ । 

(ग) नसर्न फ हरिाई वगीकरर् गरी तनकासीक  व्यवस्था गनण उपयुक्  स्थानिा ल्याण्र्कफल्र् साइटक  पदहचान गरी 
कायाणन्वयनिा ल्याइनछ । 



(घ) सर कारवािा साझदारहरसगक  सिन्वयिा गाउपामिकान्स्थ  धामिणक  था सावणजतनकस्थिहरक  आवर्धक र 
तनयमि  रपिा सरसफाई अमभयानिा सञ्चािन गररनछ । 

४.५.जि उत्पन्न प्रक प तनयन्रर्  था ववपद् व्यवस्थापनिः 

(क) यस गाउपामिकाक  ववपद् ज खखि न्यूनीकरर्  था व्यवस्थापन ववधयक, २०७५ यस सभाद्वारा स्वीकृ  गराई 
कायाणन्वयनिा ल्याइनछ । 

(ख) सघ र प्रदि सरकारक  सहकायणिा ववपद् व्यवस्थापनक  िार्ग पूवण  यारी सम्वन्धी कक्रयाकिापहर सञ्चािन 
गररनछ । 

(ग) ववकास साझदार  था सर कारवािाहर सि क  सहकायणिा गाउपमिकान्स्थ  ववपद् सकटासन्न क्षरहरक  
पदहचान गरी ववपद् न्यूनीकरर्सग सम्वन्न्ध  कक्रयाकिापहर सञ्चािन गररनछ । 

(घ) गाउपामिकाक  नाििा छुट्ट स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन क   खा ा ख िी ववपद् व्यवस्थापनका िार्ग 
गाउपामिकाि ववतनय जन गरक  रकि र स  प्रय जनका िार्ग सघीय÷प्रदि सरकार र अन्य तनकायहरबाट प्राप्  
रकि जम्िा गरी उल्िखख  प्रय जनक  िार्गिार खचण गन व्यवस्था गररन छ । 

(ङ) स्थानीय स् रिा युवा स्वयिसवकहरक  सिूह  यार गरी तनजहरिाई ववपद्सग सम्वन्न्ध  ववपद् व्यवस्थापनक  
िार्ग पूवण  यारी र ववपद्क  सियिा ख ज, उ ार र पुनस्र्थापना सम्वन्धी  ािीिक  आय जना गररनछ । 

(च) भू–स्खिन र नदी कटान  त्काि तनयन्रर् गन व्यवस्थाक  िार्ग  ारजािी खररद गरी भण्र्ारर्क  व्यवस्था 
गररनछ ।  

(छ) ववपद्बाट प्रभावव हरक   त्काि पुनणस्र्थास्थापनाक  िार्ग आवश्यक पन न्यून ि राह  सािाग्रीहर भण्र्ारर् 
गन व्यवस्था गरी ववपद् प्रभावव हरक  पुनणस्र्थास्थापनाक  क्रििा  त्काि नगद वा न्जन्सी राह  उपिव्ध गराउन 
व्यवस्था गररनछ । 

(ज) २०७२ साि बिाख १२ िा गएक  भूकम्पबाट प्रभावव  भई आवास पुनतनणिाणर्क  सुववधा प्राप्  गरका यस 
गाउपामिकान्स्थ  िाभग्राहीहरक  आवास घर पुनतनणिाणर्क  क्रििा अपनाउनु पन िापदण्र् पूर्ण रपिा पािना गरी 
आवास पुनतनणिाणर् गन गराउन पुनतनणिाणर् प्रार्धकरर्बाट खदटई आएका प्राववर्धकहरिाई प्रभावकारी रपिा पररचािन 
गररनछ । र आवास पुनतनणिाणर्का िार्ग िाभग्राहीि पाउन द स्र  र  स्र  ककस् ा वाप क  अनुदान रकि सहज र 
सरि रपिा उपिव्ध गराउन व्यवस्थाक  िार्ग गाउपामिकाबाट सहजीकरर् गररनछ । 

(झ) २०७२ साि बिाख १२ क  भूकम्पद्वारा आवास घर पूर्ण रपिा क्षत  भए  ापतन पुनतनणिाणर्का िार्ग प्रथि 
पटक प्रकामि  िाभग्राहीक  सूचीकिा नाि प्रकािन नभएका  र, हाि गुनास  फछ्र्य ट प्रकक्रया िाफण   िाभग्राहीक  
सूचीिा नाि प्रकािन भएका िाभग्राहीहरिाई यथािीघ्र अनुदान सम्झ  ा प्रकक्रयािा िगी आवास पुनतनणिाणर्क  िार्ग 
पदहि  ककस् ा अनुदान उपिव्ध गराउन व्यवस्था गररनछ । 



(ञ) भूकम्पद्वारा प्रभावव  तनजी आवास बाहकका गाउपामिकान्स्थ  ववद्यािय भवनहर र वर्ा कायाणियहरक  
प्रिासकीय भवनहरक  पुनतनणिाणर्क  िार्ग आवश्यक बजटक  व्यवस्था गरी पुनतनणिाणर्क  व्यवस्था गररनछ ।   

५.सावणजतनक सवा  था क्षि ा ववकास सम्वन्धीिः 

ज्ञ।यस गाउपामिकाक  चािु खचण  फण क  ववतनय न्ज  बजटबाट– 

(क) नपाि सरकार (िन्न्रपरर द्) क  मित िः२०७४।१२।१४ क  तनर्णय बि न्जि स्थानीय  हक  अन् ररि सगठन 
सरचना  था स्वीकृ  दरवन्दी बि न्जि यस कायाणियका िार्ग सघीय सरकारबाट खदटई आउन किणचारी र 
साववकका स्थानीय तनकाय (गाउ ववकास समित ) हरबाट यस गाउपामिकािा सिाय जन भ आएका किणचारीहरबाट 
गाउ कायणपामिका र िा ह का वर्ा कायाणियहरक  दतनक प्रिासतनक कायण सम्पादन गन गराउन व्यवस्था गररनछ । 

क.खचण िी णक न.२२४१३ क  करार सवा िुल्किा ववतनय न्ज  बजटबाट कायाणियिाई स्थायी व्ययभार नपन गरी 
कायाणियक  सुरक्षा र गाउपामिकाि िागु गरक  नीत , तनयि र स्थानीय न्यातयक समित क  तनर्णयहरक  
कायाणन्वयन  था कायाणियक  सुरक्षा सि क  िार्ग कम् ीिा एकजना िदहिा सदह  नगर प्रहरी जवान ३, प्रत  वार्ण 
प्रत  कृव ÷पिु प्राववर्धकक  अवधारर्ा अनुसार कृव  प्राववर्धक ३ र पिु प्राववर्धक २ र अमिन–१ प्रत स्पधाणत्िक 
सवा करारिा मिई कािकाज गराउन व्यवस्था गररनछ । 

ख.खचण िी णक न.२२४११ सवा र पराििण िी णकिा ववतनय न्ज  बजटबाट यस कायाणियक  िार्ग आवश्यक पनण जान 
प्राववर्धक र ववि ज्ञहरक  सवा करारिा मिनुपदाणका बख  खचण गन व्यवस्था गररनछ । 

ग.खचण िी णक न.२२५११ िा ववतनय न्ज  किणचारी  ािीि िी णकक  बजटबाट यस गाउपामिकािा गामभन आएका 
साववकका स्थानीय तनकायहबाट स्थायी तनयुन्क्  पाई हाि यस गाउपामिकािा कायणर  स्थायी किणचारीहरक  क्षि ा 
ववकास  ािीि÷कायणक्रि सञ्चािन गनण पदहि  प्राथमिक ा ददइनछ । 

घ.खचण िी णक न.२१२१३ िा ववतनय न्ज  य गदानिा आधारर  वीिा िी णकिा ववतनय न्ज  बजटबाट यस 
गाउपामिकािा गामभन आएका साववकका स्थानीय तनकायहबाट स्थायी तनयुन्क्  पाई हाि यस गाउपामिकािा 
कायणर  स्थायी किणचारीहरका िार्ग २०७५ साि साउन १ ग दखख सावर्धक जीवन वीिा गराउदा तनयिानुसार 
कायाणियि व्यह नुणपन वीिा सवुवधा वाप क  रकि व्यह न व्यवस्था गररनछ ।     

ङ.खचण िी णक न.२१२१४िा ववतनय न्ज  किणचारी कल्यार्क   बजटबाट यस गाउपामिकािा गामभन आएका साववकका 
स्थानीय तनकायहबाट स्थायी तनयुन्क्  पाई हाि यस गाउपामिकािा कायणर  स्थायी किणचारीहरक ं उपदान, औ धी 
उपचार िगाय का अन्य सुववधा प्रदान गन गरी यस गाउपामिकाक  नाििा किणचारी कल्यार्क   नािक  खा ा 
ख िी स  खा ािा प्रत्यकब ण कम् ीिा एक िदहनाक   िब बराबरक  रकि जम्िा गद जान र स  रकि खचण गन 
सम्वन्धिा कायणपामिकाि िाग ुगरक  कायणववर्ध बि न्जि िार खचण गन व्यवस्था गररनछ । 

२.यस गाउपामिका कायाणिय र िा ह का वर्ा कायाणियहर, स्वास््य सस्थाहर र गाउपामिकान्स्थ  िाध्यमिक 
ववद्याियहरिा वाय िदिक हान्जरी प्रर्ािी िागु गन व्यवस्था गररनछ । 



३.यस गाउ कायणपामिकाक  कायाणियिा सूचना  था प्रववर्ध िाखाक  स्थापना गरी स ही िाखा िाफण   गाउपामिकासग 
सम्वन्न्ध  सूचना प्रवाह गन व्यवस्था गररनछ । 

५.सािान्जक सुरक्षा कायणक्रि अन् रग  भत् ा खाइपाई आएका गाउपामिकान्स्थ  िाभग्राहीहरक  नाि व्यवन्स्थ  
सूचना प्रर्ािी (ंिःक्ष्क्) िा प्रववष्ट गरी अध्यावर्धक गरी गउपामिकाक  वव साइटिा राख्न व्यवस्था गनुणका साथ 
आगािी आर्थणक ब णबाट व्यन्क् ग  घटना द ाण ंिःक्ष्क् प्रार्ािीबाट गररनछ । 

६.यस गाउपामिकाक  पाश्र्वर्चर च्गचब न्ंंिःगि अ् उ्ब न्ंएचयान्ष्भ िाई िन्राियि उपिव्ध गराएक  ढाचा 
बि न्जि अध्यावर्धक गरी प्रकािन गररन र स  प्र फाइि गउपामिकाक  वव साइटिा राखखनछ । 

७.गाउपामिकाक  स्वीकृ  बाव णक य जना, आवर्धक प्रगत  बबवरर्हर र गाउ सभा  था गाउ कार्णयपामिकाबाट 
स्वीकृ  भई जारी गररएका ऐन, तनयि, कायणववर्ध  था तनदमिकाहर सावणजतनक गरी गाउपामिकाक  वव साइटिा 
सि  राखखनछ । 

८.सूचनाक  हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ क  दफा १३ क  उपदफा (३) क  दहाय (क) दखख (र्) सम्ििा व्यवस्था भए 
बि न्जि यस कायाणियसग सम्वन्न्ध  सूचनाहरक  अद्यावर्धक गरी प्रत्यक ३÷३ िदहनािा प्रकािन गन व्यवस्था 
गररनछ ।  

९.यस गाउ कायणपामिकाक  कायाणियिा कायणर  सूचना प्रववर्ध अर्धकृ क  सवा करार २०७५ असार िसान् पतछ 
सिाप्  हुन भएक िा २०७५ साउन १ दखख तनजक  सवा करार अवर्ध थप गररददन िन्राियिा अनुर ध गररनछ । 
र तनजक  सवा करार थप गररदा मसजणना हुन आर्थणक दातयत्वक  २५% कायाणियबाट व्यह न व्यवस्था गररनछ । 

१०.नवीन ि ज्ञान र प्रववर्ध मसकाइक  िार्ग यस गाउपामिकाका पदार्धकारीहरिाई अध्ययन भ्रिर्क  आय जना 
गन र सिान प्रकृत का अन् ररान्ष्िय तनकाय÷सस्थासग भर्गनी सम्वन्ध स्थापना गन व्यवस्थाका िार्ग िन्रािय 
 था नगरपामिका रान्ष्िय िहासघ सि सग सिन्वय गररनछ । 
 

११.गाउ कायणपामिका र िा ह का वर्ा कायाणियहरबाट प्रवाह गररन वस् ु  था सवाक  गुर्स् र िापनका िार्ग 
प्रत्यक च िामसक अवर्ध व्य ी  भएपतछ सावणजतनक सुनुवाई कायणक्रिक  आय जना गररनछ । 

१२.गाउपामिकाि प्रवाह गरक  सवा  था वस् ुक  प्रभाव िलू्याङ्कनका िार्ग प्रत्यक आर्थणक ब ण व्य ी  भएपतछ 
सािान्जक परीक्षर् गररनछ । 

१३.गाउ कायणपामिकाक  आर्थणक कार वारक  आन् ररक िखापरीक्षर् कायण कम् ीिा ब णक  दईु पटकिा नघटन गरी 
गन गराउन व्यवस्था गररनछ । 

१४.यस गाउपामिकाि अन् र स्थानीय  ह सिन्वय गनणक  िार्ग गाउपामिका अध्यक्षक  सय जकत्विा  पमसि 
अनुसारक  समित  गठन गररनछ । 



क.गाउपामिका अध्यक्ष श्ी धन बहादरु काकी 

ख.वार्ण न.५ का वर्ा अध्यक्ष श्ी राजु बराि 

ग.गाउ कायणपामिकाका सदस्य श्ी खर्ग बहादरु सुनुवार 

घ.गाउ कायणपामिका सदस्य श्ी पूर्णिाया आि 

ङ.प्रिुख प्रिासकीय अर्धकृ   

१५.यस गाउपामिका, िा ह का वर्ा कायाणियहर र स्वास््य सस्थाहर सि बाट सवा प्रवाह गररदा कायाणियद्वारा 
प्रकामि  नागररक बर्ापरिाई िूि आधार िानी सवा प्रवाह गन व्यवस्था गररनछ । र प्रकामि  नागररक बर्ापर 
सवाग्राही  था सर कारवािाहरक  जानकारीक  िार्ग गाउ कायणपामिकाक  कायाणिय, िा ह का वर्ा कायाणियहर र वभ 
साइट िाफण   सावणजतनक गररनछ । 

१६.ि.ि.प.बाट यस कायाणियक  नाििा कायि भएक  बरजुिध्य सािान्जक सुरक्षा कायणक्रिसग सम्वन्न्ध  बरजु 
फछ्र्य टका िार्ग न्जल्िा सिन्वय कायाणियसग सिन्वय गरी सम्परीक्षर् प्रकक्रया अगार्ी बढाउन र बाकी अन्य 
बरजुक  हकिा प्रिार् जुटाई फछ्र्य ट गन व्यवस्था गररनछ । 

१७.साववक गाउ ववकास समित हरक  नाििा रहक  ववग  आ.व.हरक  बरजुक  िग  कायि गरी फछ्र्रय् ट गन 
व्यवस्था गररनछ । 

१८.वर्ा कायाणिय र गाउ कायणपामिका र िा ह का वव यग  िाखाहरबाट सम्पादद  कायणहरक  बबवरर् 
गाउपामिकाक  वभ साइट, ि वाइि एप्स र डर्न्जटि डर्स्प्ि ब र्ण िाफण   तनयमि  रपिा सावणजतनक गररनछ । 

१९.यस गाउपामिकाक  प्रिासकीय भवन तनिाणर्क  िार्ग स्थानीय जग्गादा ाहरबाट गाउपामिकािाई तनिुल्क रपिा 
रन्जष्ट«िन गरी प्राप्  भएक  गाउपामिका वार्ण न.४ क  खाङ्साङ्विीन्स्थ  ७ र पनी जग्गािा यस गाउपामिकाक  
प्रिासतनक भवन तनिाणर् गनण आवश्यक बजट व्यवस्थाका िार्ग सम्वन्न्ध  तनकायिा सिन्वय गररददन िन्रािय र 
न्जल्िा सिन्वय समित  मसन्धुिी सिक्ष अनुर ध गररनछ । 

२०.वर्ा कायाणियका प्रिासकीय भवन नभएका वर्ाहर क्रिििः वार्ण न.१ क  िहादवर्ार्ा, वार्ण न.२ क  सुम्नािप खरी, 
वार्ण न.३ क  ख िागाउ, वार्ण न.४ क  खाङ्साङ् र वार्ण न.६ क  रत्नाव ीिा वर्ा कायाणिय प्रिासतनक भवन तनिाणर्का 
िार्ग सिपुरक अनुदानक  व्यवस्था गररददन सघ र प्रदि सरकार सिक्ष अनुर ध गररनछ । 

२१.गाउपामिकाका पदार्धकारीहरक  क्षि ा अमभववृ  सम्वन्धी कायणक्रिक  आय जना गररनछ ।  

२२.गाउपामिकान्स्थ  सब वर्ा कायाणियक  कायाणिय प्रय जनक  िार्ग एक एक वटा ल्यापटप खररद गन व्यवस्था 
गररनछ । 



२३.गाउपामिकाक  आर्थणक ऐन बि न्जि सकिन गररन राजश्व सम्वन्न्ध  वर्ा कायाणिय र गाउ कायणपामिकाक  
कायाणियबाट सकिन गररनछ । 

२४.करदा ाहरिाई प्र त्सादह  गनणका िार्ग करदा ा मिक्षा सञ्चािन गररनछ । 

२५.करदा ाहरिध्यबाट हरक आर्थणक ब णक  अन् िा उत्कृष्ट करदा ा िदहिा–१, पुर –१ र राजश्व सकिन कायणिा 
सिग्न किणचारीहरिध्यबाट उत्कृष्ट राजश्व सकिक किणचारी –१ जनािाई प्रत्यक आर्थणक ब णक  असारिा सम्पन्न 
हुन गाउ सभाक  अवसरिा सम्िान गररनछ । 

२६.प्रत्यक आर्थणक ब णक  अन् सम्ि  ककएक  कर दस् ुर बुझाउनु सम्वन्न्ध  करदा ाक  दातयत्व हुनछ ।  ककएक  
सियिा कर नबुझाएिा प्रत्यक आर्थणक ब ण व्य ी  भएपतछ बुझाउनुपन कर दस् ुंुर रकििा प्रत  आर्थणक ब ण १० 
प्रत ि का दरि जरीवाना मिइनछ । 

२७. ककएक  कर दस् ुर नबुझाउन करदा ािाई गाउपामिकाबाट उपिव्ध गराइन सवा सुववधाबाट वन्ञ्च  गररनछ । 

६.न्यातयक कायणक  सम्पादनिः 

१.नपािक  सववधान, २०७२ क  धारा २१७ बि न्जि यस गाउपामिका स् रीय ३ सदस्यीय न्यातयक समित  गठन 
भसकक  र न्यातयक समित ि स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ क  दफा ४७ दखख ५३ सम्ििा व्यवन्स्थ  काि 
क णव्य र अर्धकारक  प्रय ग गन प्रय जनक  िार्ग न्यातयक कायण सम्पादन सम्वन्धी ऐन, २०७४ सि  जारी 
भसकक  छ । 

२.स्थानीय न्यातयक समित क  क्षरार्धकारमभर पन वववादक  तनरपर् कायणिाई तछट , छरर  र कुिि ापूवणक 
सम्पादन गनण गराउनक  िार्ग समित का पदार्धकारीहरिाई क्षि ा अमभववृ  सम्वन्धी अवसरक  मसजणना र कायण 
सम्पादनक  क्रििा आवश्यक पन पूवाणधारहरक  व्यवस्थापन गररनछ । 

३.सर कारवािा साझदार सि क  सहकायणिा गाउपामिकाका ६ वट वार्णन्स्थ  वर्ा कायाणियहरिा स्थानीय ििमििाप 
कन्र स्थापना गरी सञ्चािनिा ल्याउनक  िार्ग आवश्यक भ त क व्यवस्थापन गररनछ । 

४.वर्ा स् रिा रहका स्थानीय ििमििापक ाणहरक  क्षि ा अमभववृ  सम्वन्धी ववमभन्न कायणक्रिहर सञ्चािन गरी  

स्थानीय स् रिा मसजणना हुन सानात ना वववादहरिाई ििमििापक िाध्यिबाट सिाधान गनण प्ररर  गररनछ । 

७.ववधयक सम्वन्धिािः 

िन्राियद्वारा प्राप्  िस्य दाक  आधारिा यस गाउ कायणपामिका अन् रग क  ववधयक समित ि  यार गरक  
कफक्कि गाउपामिकाक  ववपद् ज खखि न्यूनीकरर् ववधयक,२०७५, अनाथ  था ज खखियुक्  बािवामिकाका िार्ग 
सािान्जक सुरक्षा कायणक्रि (सञ्चािन कायणववर्ध) ववधयक, २०७५, का साथ कफक्कि गाउपामिकाक  आर्थणक ववधयक, 

२०७५ र कफक्कि गाउपामिकाक  ववतनय जन ववधयक, २०७५ स्वीकृ  गरी कायाणन्वयन गन । 


