
l3l/ª ufpFkflnsf tgx'Faf6 k|:t't cf=j @)&&÷)&* sf] gLlt tyf sfo{qmd 

पेज  11 मध्यको 1 

 

 

 

घघररङ गाउँपाघिकाको सातौ गाउँसभामा 

गाउँपाघिका अध्यक्ष श्री रन बहादरु रानाज्यू, बाट प्रस्तुत गनुु भएको 

आर्थथक बषु २०७७/७८ को वार्थषक नीघत तथा कायुक्रम 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

घघररङ गाउँपाघिका तनह ँ

गण्डकी प्रदशे नेपाि 

 

घमघत २०७७ साि असार ०८ गते 
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श्री घघररङ गाउँपाघिका तनह ँ उपाध्यक्षज्यू, वडा अध्यक्षज्यूहरु, कायुपाघिका 

सदस्यज्यूहरु, गाउँसभा सदस्यज्यूहरु, प्रमुख प्रशासकीय अघधकृतज्यू सघहत सम्पूणु 

राष्ट्रसेवक कमुचारी घमत्रहरु, 

१. नेपािको संघवधानको घनदशेनमा रघह संघ, प्रदशे र स्थानीय तहमा संस्थागत 

भएको राज्य संरचनामा जनमतद्धारा स्थाघपत  जनताको सबैभन्दा नघजकको 

सरकारका रुपमा घघररङ गाउँपाघिका तनहको घवकास र समृघद्धको िाघग नेपािकै 

इघतहाँसमा संघीयता पश्चात स्थाघपत पघहिो गाउँ सभाको सातौं अघधवेशनमा 

गाउँपाघिकाको तरु्बाट आर्थथक बषु २०७७ ।७८  को बार्थषक नीघत तथा  

कायुक्रम प्रस्तुत गनु पाउँदा गौरव महशुस गरेको छु । 

२. नेपािको संघीय िोकताघन्त्रक गणतन्त्र स्थापनाका िाघग नेपािी जनतािे पटक 

पटक गरेका  ऐघतहाघसक जनआन्दोिन, जनयुद्ध र मधेश आन्दोिनका साथै घवघभन्न 

समयमा दशे र जनताको िाघग   जीवन उत्सगु गनुुहने सम्पूण ु ज्ञात अज्ञात 

शघहदहरुप्रघत सम्मान व्यक्त गदछुु । वेपत्ता नागररकप्रघत स्मरण गद ै घाइते  र 

पीघडत प्रघत उच्च सम्मान व्यक्त गदुछु । नेपािको युगान्तकारी पररवतुनका िाघग 

भएका राघष्ट्रय िोकतन्त्र र जनजीघवकाको आन्दोिनमा अगुवाइ गनुुहने सम्पूण ु

अग्रजहरुको योगदानको  उच्च सम्मान सघहत स्मरण गनु चाहन्छु । 

३. संवैधाघनक व्यवस्था बमोघजम  गरित स्थानीय सरकार जनताको त्याग, बघिदान 

र िामो संघषुको उपिब्धी हो । संघवधानिे अंगीकार गरेको संघीय राज्य 

प्रणािीिाई कायुमूिक बनाई जनताको घजउज्यानको सुरक्षा, प्रभावकारी सेवा प्रवाह 

मारु्त सुशासन कायम गराउने ददशामा स्थाघनय सरकार प्रघतवद्ध छ । िोकतन्त्रको 

रक्षा एवं सुदढृीकरण गद ैयसको साथुकताका िाघग संघवधानको पूणु कायाुन्वयन र 

संघघयताको कुशि व्यवस्थापन गनु स्थाघनय सरकारि ेमहत्वपूण ुभूघमका घनवाुह गने 

छ । 

४. सवि र समृद्ध घघररङ गाउँपाघिका घनमाुण गनुका िाघग आर्थथक  वषु 

२०७७।७८ को नीघत तथा कायुक्रमिे संवैधाघनक व्यवस्था, स्थाघनय तह अघधकार 

सूची, नेपाििे अन्तराघष्ट्रयस्तरमा जनाएको ददगो घवकास िक्ष्य, संघीय सरकार तथा 

गण्डकी प्रदेशिे घिएका घवकास नीघत िक्ष्य र गाउँपाघिकािे आर्थथक वषु 

२०७६।७७ मा घिएका नीघत तथा कायुक्रमिाई मागुदशुनको रुपमा घिइएको छ । 

यो आर्थथक वषुिाई स्थानीय सरकारको सुदढृ व्यवस्थापनका िाघग स्थानीय नीघत 

तथा संरचना घनमाुण तथा घवश्वव्यापी महामारी रुपमा रहकेो कोरोना भाइरस 

जस्ता संक्रामक रोगहरु बाट घघररङ गाउँपाघिकाबासीहरुको घजउ ज्यानको सुरक्षाका 

िागी संघुष गनुु पने वषु को रुपमा कायाुन्वयन गररनेछ । 
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५. प्राकृघतक सुन्दरता  र सासं्कृघतक घवघवधतािे भररपूणु हाम्रो घघररङ गाउँपाघिका 

समाजको उत्पघत, बनोट, सभ्यता र संस्कृघतको घवकासमा समेत घवघवधतापूणु छ । 

यी हाम्रा साझा सम्पघत्त हन् । यो यथाथुतािाई आत्मासात  गरी धार्थमक, 

सामाघजक एंव साँस्कृघतक समानता र सघहष्णुता एकताबद्ध, सभ्य  समाज घनमाुण 

गने नीघत स्थानीय सरकारिे घिएको छ । 

६. घनवाुचनको क्रममा आम नागररकसंग सक्षम र प्रभावकारी स्थानीय सरकार 

घनमाुण गनुका िाघग गररएको प्रघतबद्धता छोटो समयमा नै कायाुन्वयन भैसकेको छ 

। घघररङ गाउँपाघिकामा सुशासन,घवकास र समृघद्धका िाघग िोकताघन्त्रक प्रणािी र 

प्रदक्रयाबाट समग्र घघररङ गाउँपाघिका बासीको घहतमा उपयोग गररनेछ । 

७. हामी सुशासनको अनुभूघत जनताको तहसम्म गराउन, घवकास घनमाुण र आर्थथक 

समृघद्धका िाघग सहमघतका साथ अघघ बढ्न  प्रघतबद्ध रहकेा छौ । यो प्रघतवद्धता 

पूरा गनु स्थानीय सरकार सबै राजनैघतक दि, घनघज के्षत्र, नागररक समाज र सञ्चार 

जगतको साथ एंव सहयोगको िाघग आव्हान गदछुौ । हामी घनरन्तर रुपमा 

नागररकसंग अन्तरसम्वाद गद ैअघधकार सम्पन्न स्थानीय सरकार र समृद्ध घघररङ 

गाउँपाघिका बनाउन चाहन्छौ । 

८. समग्र घघररङ गाउँपाघिका घवकास र समृघद्ध हाघसि गनु नागररक अघधकार, 

सबैिाई समान अवसर , मजबुत सुरक्षा र सम्मान सघहतका स्तम्भमा आवद्ध गराउद ै

सवि  र समृद्ध घघररङ घनमाुण गरी “समृद्ध नेपाि, सुखी नेपािी ”को राघष्ट्रय 

अघभयानिाई अनुभूत र दघेखने गरी साथुक बनाउने छौ । 

९. हाम्रो घवकास प्रघतको सोचिे आर्थथक र सामाघजक क्षेत्रमा रुपान्तरण ल्याउनेछ । 

ददगो घवकासका िक्ष्य र समृघद्धका आधारिाई पूरा गने घवकास नीघत, कानून, संस्था 

जनशघक्त, स्रोत र साधन, सहभाघगता, सेवा प्रवाह, अनुगमन र मूल्यङ्कनका क्षेत्रमा 

पररवतुन गररनेछ । वतुमान पुस्तािे नै अनुभूत गने गरी घवकास र समृघद्ध हाघसि 

गने तरु् केघन्ित हने घबकास योजना तजुुमा गररनेछ । 

१०. सावुजघनक ,घनजी र सहकारी तथा सामुदाघयक क्षेत्रको सहभाघगतामा घवकास 

गनु नवप्रवद्धकु र प्रगघतशीि नीघतको कायाुन्वयनमा जोड ददइनेछ । अथुतन्त्रिाई 

उत्पादनमुखी,रोजगारी प्रवद्धनु ,आत्मघनभुर र घनयाुतमूिक बनाउन स्थानीय 

सरकारको अथुतन्त्रको संरचनामा पररवतुन गररनेछ । सबै प्रकारका उपिब्ध स्रोत 

साधनको ददगो व्यवस्थापनबाट उत्पादन र उत्पादकत्वमा बृघद्ध गरी सबै के्षत्रका 

न्यूनता र अभाविाई क्रमश कम गद ैिघगनेछ । 

११. समाजवादउन्मुख अथुव्यवस्थाको िक्ष्य र उदे्दश्य हाघसि गनुका िाघग यो नीघत 

तथा कायुक्रमिे मागुघनदशे गनेछ । आर्थथक  घवकासमा सहभागी हने ,योगदान गने 
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प्रघतर्ि प्राप्त गने अवसर घघररङ गाउँपाघिका घभत्रका सबै नागररकिाई समन्याघयक 

रुपमा उपिब्ध गराईनेछ । 

१२. आधारभूत मानव अघधकारको सम्मान संरक्षण एवम ्सम्वद्र्धन गररनेछ । मानव 

अघधकारसंग सम्बघन्धत प्रघतवद्धताको पूण ुकायाुन्वयन तथा पािना गररनेछ । ददगो 

शाघन्त,सुशासन,घवकास र समृघद्धका जनअपेक्षािाई  सम्बोधन गररनेछ । 

 

 

 उपघस्थत सम्पूण ुमहानभावहरु अव म आगामी आर्थथक वषुको  समग्र घवकासका 

िाघग घिइने नीघत तथा कायुक्रमिाई वुदाँगत रुपमा उल्िेख गनु चाहन्छु । 

 

घघररङ गाउँपाघिका तनहकँो दीघकुाघिन नीघत तथा कायकु्रम घनम्न अनसुार 

अविम्वन गररनछे  

कोरोना माहामारी तथा अन्य माहामारी रोगहरु घनयन्त्रण रोकथाम, प्राकृघतक 

घवपत्तीजस्ता समस्याहरु संग सामाना गनु घवपत्त व्यवस्थापन कोषिाई घवस्तार गरी 

घनरन्तरता ददने । 

एदककृत र ददघुकाघिन घवकासका िाघग आवघधक योजना तजुुमा एवम कायाुन्वयन 

गने । 

समग्र घवकासका िाघग घशक्षा ,स्वास््य,कृघष,पयुटन,सडक,खानेपानी,घसचाई िगाएतका 

घवषयगत क्षेत्रको घवकासमा घवशेष जोड ददइनेछ । 

सावुजघनक सेवा प्रवाहमा जनमुघख प्रशासनको माध्यम बाट सुशासनको प्रत्याभूघत 

ददने । 

कृघष तथा पशुपंक्षीपािन क्षेत्रिाई व्यवसाघयक करण गदै रोजगारी तथा आयआजुन 

गद ैकृषकहरुिाई आफ्नो पेशामा आत्मघनभुर बनाउने । 

गाउँपाघिका घभत्र उत्पाददत कृघष जन्य तथा अन्य बस्तुहरुको बजारीकरणको 

व्यवस्था घमिाउने । 

घवद्यािय घशक्षािाई गुणस्तरीय प्रघवघधमैत्री, बािमैत्री बैकल्पीक तथा सवैका िाघग 

सहज बनाउने । 

आधारभूत स्वास््य सेवा िाघग प्रभावकारी तथा सहज बनाउने । 

गाउँपाघिका घभत्रका धार्थमक,साँस्कृघतक र प्रकृघतक सम्पदाहरुको संरक्षण संवद्र्धन 

गने । 
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घघररङ गाउँपाघिका घभत्र बाकी रहकेा टोि तथा वस्तीमा घवदु्यतीकरण  तथा 

स्वच्छ  खानेपानीको व्यवस्था गने । 

सरसर्ाई र वातावरण संरक्षणमा अग्रघण भुघमका घनवाुह गने । 

िघक्षत वगुहरुको उत्थानका िाघग सशघक्तकरणका कायुक्रमहरु,क्षमता घवकास,घसप 

घवकास र आत्म घनभुरताको कायुक्रमहरु सञ्चािन गने । 

गाउँपाघिकाका अधुरा योजनाहरु सम्पन्न गनुुका साथु थप नयाँ योजना हरु थािघन 

गने । 

गाउँपाघिका घभत्रका गौरव र महत्वपूण ु योजना हरु कृष्ण मोटर मागु,शाघिग्राम 

कररडोर, श्रृङ्गकाघि मोटर मागु, घुमाउने ताि,ससचाई,पयुटन िगातका योजना सम्पन्न 

गनु संघघय सरकार , प्रदशे सरकार संग संमन्वय गद ैगाउँपाघिका बाट आवश्यक 

कायु गने । 

गाउँपाघिकाको घवकास र उन्नघतका िाघग घवघभन्न दाता,सहयोघग 

घनकाय,संघसंस्थाहरुको खोघज गने र प्राप्त सहयोग ग्रहण गने । 

 

 

घघररङ गाउँपाघिका तनह ँको आ. व २०७७ । ०७८ का िाघग दहेायका क्षेत्रगत 

नीघतहरु अविम्बन गररने छ । 

१. पूवाुधार घवकास 

– हाि घवश्वव्यापी माहामारी रुपमा रहकेो कोरोना भाइरस Covid 19 तथा 

अन्य माहामारी जन्य संक्रामक रोग घनयन्त्रण तथा रोकथामको िाघग आवश्यक  

बजेटको व्यवस्था गररनेछ । 

– गाउँपाघिकाको प्रशासघनक भवन  घनमाुण  कायुिाई घनरन्तरता ददइनेछ । 

– सवै वडमा वडा कायाुिय भवन घनमाुण कायु यसै वषु घभत्र सम्पन्न गररनेछ 

। 

– घघररङ गाउँपाघिका घभत्र कम्तीमा पघच्चस शैयाको अस्पताि घनमाुण गनुका 

िाघग आवश्यक पने जग्गाको तथा वजेटको व्यव्स्था गरी प्रदक्रया  अगाघड बढाइनेछ  

। 

– अघत आवश्यक घवरामीका िाघग एम्वुिेन्स सेवा प्रदान गनु एम्बुिेन्स खररद 

गरर सञ्चािनमा ल्याइनेछ । 

– कृष्ण मोटर मागु िाई कािेपत्रे गने कायुको थािनी गररनेछ । 
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– श्रृङ्गकािी मोटर मागु, श्रृङ्गमागु तथा साघिग्राम कररडोर िाई उच्च 

प्रथाघमकताका साथ स्तर वृघद्धका िाघग सम्वघन्धत घनकायमा पहि गररनेछ । 

– गाउँपाघिका घभत्रका ख वगुका मोटर मागुहरुमा ग्रवेि र पक्की नाि घनमाुण 

गरी स्तर वृघद्ध गररनेछ  

– वडा नं. १ र ४ का टारहरु िगायत सम्भाघवत िाउँहरुमा ससचाई गनुका 

िाघग केन्द, प्रदशे सरकार र सम्बघन्धत घनकायमा पहि गररनेछ । 

– गाउँपाघिका घभत्र बाँकी रहकेा टोि वस्तीहरुमा यसै वषु घभत्र घवद्युघतकरण 

सम्पन्न गरी उज्यािो घघररङू अघभयानिाई साथुक बनाइनेछ । 

– गाउँपाघिकाको कायाुियहरु,स्वास््य संघसंस्थाहरु र सम्पूणु मा.घव आ.घव 

घवद्याियहरुमा इन्टरनेट सेवा पुयाुइनेछ । 

– गाउँपाघिका घभत्र संचाघित होटि,व्यापार व्यवसाय,उद्योगधन्दा,र्मुहरु दताु गरी 

करको दायरा घभत्र ल्याईनेछ । 

– गाउँपाघिका घभत्र आवश्यक स्थानहरुमा खेिमैदान घनमाुण गररनेछ । 

– खरको छाना मुक्त घघररङू कायुक्रम अन्र्तगत घवपन्न पररवारका घरको  खरको 

छाना हटाई जस्ता पातािे छाना छाउने कायुक्रमिाई घनरन्तरता ददइनेछ । 

– गाउँपाघिका घभत्रका महत्वपूणु चोक बस्तीहरुमा सोिार बत्तीको व्यवस्था 

गररनेछ । 

– भुकम्प बाट क्षेघतग्रस्त भएका घनजी आवस र घवद्याियको भौघतक संरचनाको 

पुन घनमाुणमा सहघजकरण गररनेछ ।  

– घछमेकी स्थाघनय तह बाट घघररङ गाउँपाघिका मा प्रवेश गने घसमानामा प्रवेश 

द्धार घनमाुण कायुको क्रमस सुरु गररनेछ । 

– स्थाघनय स्तरको ससचाइ योजनाको पघहचान गरर घनमाुणमा जोड ददइनेछ । 

 

२.आर्थथक घवकास  

– धार्थमक,सामाघजक,साँस्कृघतक र प्राकृघतक सौन्दयुिे भररपूणु यस क्षेत्रमा रहकेा 

पयुटकीय गन्तव्यको पघहचाहन, घवकास र सम्वद्र्धन गद ैपयुटन उद्योगको प्रवद्र्धन 

गररनेछ । 

– आय आजुन गनु  सहयोग पु्याउने महत्वपूणु घवषय क्षेत्रको माग मा आधाररत 

ताघिम संचािन गररनेछ 
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– स्थानीय सरकारमा िगानी  मैत्री वातावरणको घसजुना गररनेछ । पयुटन 

,उजाु ,कृघष ,उद्योग र भौघतक पूवाुधार घवकास िाई आर्थथक  समृघद्धको इन्जीनको 

रुपमा घवकास गररनेछ । साथै उच्च र तत्काि आर्थथक प्रघतर्ि प्राप्त हने क्षेत्रमा  

घनजी र सहकारी क्षेत्रको िगानीिाई प्रोत्साघहत गररनेछ । नेपाि सरकारको तथा 

प्रदशे सरकारको पूवु स्वीकृघतमा  प्राप्त हने घवकास सहायता रकमिाईु यस क्षेत्रमा 

उपयोग गररनेछ । 

– घघररङकोट, धनबास डाँडा, गजरकोट,च्याचुि र उम्सेमा भ्यूटावर घनमाुण काय ु

क्रमश अगाडी वढाइने छ । 

– थानीदवेी ,कािाभैरव ,घशवाियक्षेत्र, राजभुंयर,कोटनाउँ,बािीघाट,डाँडाजोर, 

िगायतका प्राकृघतक तथा धार्थमक घतथुस्थिहरुको संरक्षण र संवधुनका िाघग जोड 

ददइनेछ । 

– स्थानीय स्तरमा उत्पाददत बस्तु तथा सेवाको उपभोगिाई प्राथघमकता र 

प्रोत्साहन गररनेछ । 

– कृघष तथा पशुपंक्षीपािन क्षेत्रिाई व्यवसाघयकता तरु् उन्मुख गराईनेछ । 

– कृघष र पशुपंक्षी उत्पादनिाई वृघद्ध गनुका िाघग कुघष क्षेत्रको 

अल्पकाघिन,मध्यकाघिन र दीघुकाघिन नीघत ,रणघनघत तथा योजना तजुुमा गरी 

कायाुन्वयन गररनेछ । 

– दधु माछा ,मासु अण्डा , सुन्तिा ,केरा,कागती, कर्ी , अदवुा, अिैची ,आिु 

,िसुन,प्याजको उत्पादन वुघद्ध गनु कायुक्रम बनाई कायाुन्वयन गरर अगाघड वढाइनेछ 

। 

– कृघष तथा पशु पंक्षी उत्पादनका प्रघवघध र उपज गुणस्तर मापदण्ड तजुुमा 

गरर घनयमनको व्यवस्था गररनेछ । संघ र प्रदशे संगको सहकायुमा कृषकिाई बािी 

र पशुपंक्षी घवमा गनुका िाघग प्रोत्साघहत गररनेछ । 

– घघररङ गाउँपाघिका घभत्र कृघष उत्पादनिाई वृघद्ध गनु माटो परीक्षण घमनी 

ल्याव प्रयोग शािा स्थापना गररनेछ । 

– नददनाि , ताि तिैया ,डाँडापाखा बनजंगि ,जघडवुरट ,खघनज स्रोतको 

बहआयघमक प्रयोग र ददगो व्यवस्थापन गद ै उत्पादन बृघद्ध ,रोजगारी घसजुना र 

आयआजुन वृघद्धमा जोड ददइनेछ । 

– घुमाउने तािको घनमाुण कायुिाई अगाडी बढाइनेछ । 

– तािे ताि को संभाव्यता अध्यायन गररनेछ ।  
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– गाँउपाघिका घभत्र मुख्य मुख्य स्थानहरुमा कृघष हाटवजारको व्यवस्था गनुपहि 

गररने छ । 

– एक गाँउ एक उत्पादनू कघष कायुक्रमिाई अगाडी बढाइनेछ । 

– आधुघनक पद्धघतबाट व्यवसाघयक तरकारी ,र्िरु्ि खेती ,पश ु तथा पंक्षी 

पािनमा बेरोजगार युवाहरु तथा कृषकहरुिाई घवशेष प्राथघमकता ददइने छ । जस्तै 

कागतीखेती ,सुन्तिा खेती,आिु खेती ,िसुन प्याज खेती,अदवुा खेती आदद गदा ु१० 

रोपनीिाइ कघत अनुदान १५ मा कघत । २० मा कघत जस्ता कुराहरु मा केघन्ित 

हने  

– उत्पादन प्रघतर्िका आधारमा अनुदानको व्यवस्था घमिाइनेछ । 

– साना,घरेिु ,मझैिा तथा िुिा उद्योगहरु स्थापनाको सम्भाघवत के्षत्र एदकन 

गरी आवश्यक प्रकृया अगाडी बढाइने छ । 

– आर्थथक ,सामाघजक ,शैघक्षक तथा साँस्कृघतक सशघक्तकरणमा जोडददद ै

गाउँपाघिका घभत्रका मघहिाहरुको घसप घवकास तथा सशघक्तकरणको कायुक्रममा 

जोड ददइनेछ । 

– कृघष मि,घवउ तथा कृघष औजारमा अनुदानको व्यवस्था घमिाइनेछ । 

– गाँउपाघिका के्षत्र घभत्र सम्भाघवत स्थानमा होमस्टे अवधारणा अगाडी 

बढाइनेछ । 

– कािीगण्डकी याुघफ्टङ्ग संचािन गनु पहि गररनेछ । 

– िघक्षत वगु दघित ,जनजाघत ,मघहिा ,जेष्ठ नागररक ,युवा ,अपाङ्गता भएका 

र अल्पसंख्यक व्यघक्तहरुका िाघग जीवनस्तर उकास्न आयआजुनमा आधाररत 

सीपमूिक कायुक्रम सञ्चािन गररने छ । 

 

३. सामाघजक घवकास  

– नेपािको संघवधानिे प्रदत्तगरेको आधारभूत तह घशक्षा घनशुल्क एंव अघनवायु 

गराउन प्रस्ताघवत रुपमा सञ्चाघित घवद्याियहरु िाई स्थिगत अनुगमनको 

प्रघतवेदनका आधारमा उघचत आर्थथक तथा प्राघवघधक  व्यवस्था घमिाइनेछ । 

– स्वच्छ खानेपानी मा सवै जनताको पहचँ पुयाुउनका  िाघग एकघर एकधारा 

कायुक्रमू िाई घनरन्तरता ददइने छ । 

– सर्ा गाउँपाघिका हाम्रो पघहचान नाराका साथ घघररङ गाँउपाघिका को 

प्रत्येक टोिबस्ती पूणु सरसर्ाई युक्त टोि घोषणा गनु आवश्यक पहि गररने छ । 
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– घघररङ गाउँपाघिकािाई शैघक्षक हवका रुपमा घवकासगनु गाउँघशक्षा गुरुयोजना 

तयार गररने छ । 

– गाउँपाघिका के्षत्र घभत्र र्ोहोर मैिा व्यवस्थापन गनुका िाघग सावुजघनक 

नीघज साझेदारीमा टोिटोिमा र्ोहोरमैिा व्यवस्थापन कायु सुरु गररनेछ । 

– घवद्याियको भौघतक सुघवधा सुधार गदै गुणस्तररय घशक्षामा जोड ददइनेछ । 

– अत्यावश्यक सेवा तथा वस्तु सहज सुिभ र घनयघमत रुपमा उपिब्ध गराउन 

सावुजघनक ,घनजी तथा सहकारी क्षेत्रिाई सहभागी गराउद ैउपभोक्ता घहत संरक्षण 

तथा प्रवद्र्धन गररने व्यवस्था घमिाइनेछ । 

– खेिकुदको घवकासका िाघग गाउँपाघिका घभत्र सुघवधासम्पन्न रङ्गशािा घनमाुण 

मा पहि गररने छ । 

– खानेपानीका घडप बोररङ तथा पम्पीङ आयोजना हरुिाई प्राथघमकता ददइने छ 

। साथै आवश्यक  स्थानमा वोररङको सम्भाव्यता अध्ययन गररनेछ ।  

– घघररङ ५ मा रहकेो श्री सरस्वती मा.घव मा १० जोड २ सञ्चािनका  िाघग 

आर्थथक,प्राघवघधक सहयोग गररने छ । 

– घघररङ गाउँपाघिका घभत्र सुघवधा सम्पन्न स्वास््य परीक्षण ल्याव स्थापना 

गररने छ । 

– बाि घवकास कक्षा दघेख कक्षा १० सम्मको परीक्षा शुल्िक घनशुल्क गररद ै

आएकोमा त्यसिाई घनरन्तरता ददइनेछ । 

– दरबन्दी न्यून रहकेा घवद्याियमा घशक्षक  व्यवस्थापन घमिाइनेछ । 

– मघहिा स्वास््य स्वयं सेघवका हरुिे स्वास््य सेवामा पुयाुएको योगदानको 

कदर गद ैप्रोत्साहान भत्ताको व्यवस्था गररनेछ । 

– २० वषु सेवा पुरा गने  मघहिा स्वास््य स्वयं सेघवकाहरुिाई सम्मानजनक 

घवदाई कायुक्रम गररनेछ । 

– कम्तीमा ४ पटक गभुवती जाँच गरी स्वास््य संस्थामा प्रसुती हन े

मघहिाााहरुिाई प्रोत्साहान स्वरुप थप रकम उपिब्ध गराइुनेछ । 

– प्राघवघधक घवषय अध्ययन गने घवपन्न पररवारका जेहन्दार घवद्याथीिाई छात्रवृघतको 

व्यवस्था गररनेछ । 

 

४. वातावरण तथा घवपद ्व्यवस्थापन  
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– घवघवध खािका प्राकृघतक घवपत्तीका कारणिे धनजनको क्षघतका िाघग राहत ददन 

घवपद ्व्यवस्थापन कोष िाई घनरन्तरता ददइने छ । 

– धार्थमक ,साँस्कृघतक ,ऐघतहाघसक तथा पुरातात्वीक महत्वपूणु स्थिको संरक्षण र 

पूवाुधार घवकास घनमाुण गदाु वातावरणीय संरक्षण गने नीघत घिइने छ । 

– वन व्यवस्थापनको नीघतगत कानुनी र संरचनागत व्यवस्था घमिाइनेछ । कवुघियघत र 

घनजी वन घवकास कायुक्रमिाई व्यापक र सरि बनाइने छ । र अघनयघन्त्रत  वन र्डानीिाई 

घनयन्त्रण गरर कानून बमोघजम दण्ड जररवाना गररने नीघत घिइनेछ । 

– खानेपानी मुहानमा पानी रसाउन सहयोग गने जातका घवरुवा वृक्षारोपणमा प्रेररत 

गररने छ । 

– वन संरक्षण ददगो व्यवस्थापन तथा उपयोग र स्वच्छ बातावरणको िाघग समुदायमा 

आधाररत बन व्यवस्थापनमा जोड ददइनेछ । 

– प्राकृघतक स्रोतको उपयोग र व्यवस्थापनको कानुन र मापदण्डका आधारमा 

अघनयन्त्रीत र अवैध दोहोनिाई घनयन्त्रण र घनयमन गररनेछ । 

– जंगिी जनावर घनयन्त्रण गरर कृघष उत्पादनमा वृघद्ध गने कायुक्रम अगाघड बढाइने छ । 

– घवकास घनमाुणको कारणिे वातावरणमा पने प्रभाव न्यूघनकरणमा पहि गररनेछ । 

– सावुजघनक स्थि,पाखा क्षेत्रमा वृक्षारोपण ,हररयािीमा जोड ददइने छ । 

– घवपद ्जोघखम क्षेत्रको नक्साङकन गररनेछ । 

– घवपद ्पूवुतयारी तथा जोघखम न्यूघनकरण कायुक्रम बनाइिागु गररनेछ । 

 

५.संस्थागत घवकास ,सेवा प्रवाह र शुसासन 

– गाउँपाघिकामा कायुरत मौजूदा कमुचारीको मनोवि उच्च पाने सकारात्मक उत्प्रेरणाका 

कायुक्रम गररनेछ । 

– सेवाग्राही मैत्री प्रशासन शुसासन र अनुसासनको माध्यमबाट प्रभावकारी सेवा 

प्रवाहमा जोड ददइने छ । 

– स्थाघनय पघिकरण कायुिाई अझ व्यवस्थीत प्रघवघध मैत्री बनाइनेछ । 

– जनप्रघतघनघध तथा कमुचारीहरुको क्षमता घवकासका िाघग आवश्यक अन्तरदक्रया 

सञ्चािन गररने छ । 

– सेवा प्रवाह ,घवकास प्रशासनका काम कारबाहीहरुिाई पारदशी तुल्याई आम जनतामा 

शुसासनको अनुभूती प्रदान गनु आवश्यक पहिकदमी घिइनेछ । 
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– अधुरा योजनािाइु घनरन्तरता ददइनेछ । 

– संस्थागत घवद्याियहरूिाइु नीघत बनाइु क्रमश सामुदाघयक घवद्याियमा गाभन पहि 

गररनेछ । 

– सामाघजक सुरक्षा भत्ता व्यवघस्थत गदै सहज र सघजिो ढङ्गिे समयमै घवतरण गररनेछ 

। 

– भूघमकरको अघभिेख व्यवघस्थत गररनेछ । 

– जनसंघखकरण गरी अघभिेघखकरण गररनेछ । 

– बाँझे रहकेो जघमनहरू संकिन गरी भुमीबैंकको स्थापना गरी रोजगारी गुमाएका र 

बेरोजगार युवाहरू िाइु कृघष व्यवसाघयक बनाउने व्यवस्था पहद गररनेछ । 

 

 

      धन्यवाद ! 


