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र्नर्ि िथा कार्िक्रम 
          

 र्स ववनर्ी र्िवेणी गाउँपार्िकाको गररमामर् नवौँ गाउँ सभाका सर्स्र् ज्रू्हरु, 

प्रमखु प्रशासकीर् अर्िकृि ज्रू्, सरुक्षाकमी ज्रू्हरु, पिकार र र्स गाउँपार्िकामा कार्िरि 
सम्पूणि कमिचारी ज्रू्हरुमा सविप्रथम म न्र्ानो अर्भवार्न व्र्क्त गर्िछु । 

 

सभा सर्स्र् ज्रू्हरु, 

कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट फैर्िएको कोर्भड–१९ रोगबाट र्सर्जिि पररस्थीर्िमा 
र्स गररमामर् सभामा आर्थिक वर्ि ०७८।०७९ को बावर्िक नीर्ि िथा कार्िक्रम  
प्रस्ििु गनि उपर्स्थि भएको छु ।  

आर्थिक वर्ि ०७८।०७९ को नीर्ि िथा कार्िक्रम प्रस्ििु गरररहर्ा म संर्घर् 
िोकिान्िीक गणिन्िात्मक शासन प्रणािी स्थापना सम्मका जनआन्र्ोिन िथा 
संघर्िहरुमा आफ्नो अमूल्र् र्जवन बर्िर्ान गनुिहनु े महान शवहर्हरुिाई स्मरण गनि 
चाहन्छु ।  

कोर्भड–१९ का कारण ज्र्ान गमुाएका प्रर्ि हार्र्िक श्रद्धाञ्जिी अपिण गरै् संक्रर्मिहरुको 
र्शघ्र स्वास््र् िाभको कामना गर्िछु ।  

कोर्भड–१९ को कारणिे सजृना भएको बन्र्ा–बन्र्ीको अवस्था सामार्जक र्रुी कार्म 
गनुि पने बाध्र्ात्मक अवस्था िगार्िका प्रर्िकुििाका र्बच िैर्ििाका साथ कोरोना 
भाइरस र्नर्न्िण र उपचार अर्भर्ानमा साथ र्र्न ुभएकोमा गाउँपार्िकाको िफि बाट म 
गाउँपार्िका बासी सम्पणुि र्र्र्र्बवहर्न , र्ाजभुाईमा उच्च सम्मान गर्िछु । 

कोर्भड –१९ र्नर्न्िण िथा उपचारमा अहोराि खट्न ुहनु ेस्वास््र्कमी , सरक्षाकमी, 
जनप्रर्िर्नर्ि, सम्पूणि राष्ट्रसेवक कमिचारी , पिकार, पेशा व्र्वसार्ी सबैिाई हार्र्िक 
िन्र्वार् र्र्न चाहन्छु ।  

िथावप हाि ववश्वव्र्ापी महामारीको रुपमा फैर्िएको कोर्भड –१९ को महामारीिे हाम्रो 
रे्श नेपाि िथा र्स गाउँपार्िकामा पारेको प्रभाविे ०७८ बैशाख २२ गिे रे्र्खको 



 

 

नविपरासी(ब.स.ुप)ु र्जल्िा र्भिको िकडाउनको कारणिे र्स आ.वको बजेट 
कार्ािन्वर्न िथा गाउँपार्िकािे प्रवाह गने ववकास र्नमािणका कार्िक्रम समेि बािा 
व्र्विान उत्पन्न भएको ववद्यमान अवस्था छ । 

श्री सभा सर्स्र् ज्रू्हरु, 

अव म हाि सम्म कोर्भड –१९ ,र्नर्न्िण, रोकथाम र उपचारमा भएका प्रर्ास सन्र्भिमा 
संर्क्षप्तमा जानकारी गराउन चाहन्छु । 

• र्स वर्ि स्वास््र् मन्िािर्को र्नरे्शन अनसुार डा. ववनाको क्वारेन्टाइन राख् न 
नपाइने व्र्वस्था भएकोिे क्वारेन्टाइन नबनाइएको , र्रु्म्कबास स्वास््र् 
चौकीको प्राङ्गगण प्रस्िाववि ववनर्ी र्िवेणी अस्पिािमा ५ बेडको डाक्टर 
सवहिको कोर्भड आइसोिेसन कक्ष र्नमािण भइ संचािन भएको । 

• अन्र् प्रर्ासहरु - गाउँपार्िका र्भिका ववर्भन्न स्थानहरुमा जनचेिनामिुक 
सचुनाहरु माईवकङ्ग गने , पिपर्िका िथा संचार माध्र्मबाट कोर्भड सम्बर्न्ि 
सामाग्रीहरु प्रसारण गने कार्ि गररएको ।  

 

 

                            खण्ड १ 

 

श्री सभा सर्स्र् ज्रू्हरु, 

गाउँपार्िकाको ववद्यमान अवस्था 
 

१.२ सवि पक्ष 

१) राज्र् पनुिसंरचनाका कारण स्थानीर् िहबाट सेवा र सवुविामा सहज हनु पगेुको ।  

२) उपर्कु्त भ–ुिरािि हनुािे उत्पार्नमा र्बववििा आएको । 

३) र्स गाउँपार्िका भारिसँग जोर्डन ेगण्डकी प्ररे्शको मखु्र् नाकाको रुपमा रहेको  
। 

५) स्वच्छ हावा, पानी, नर्ी, खोिा भएकोिे बस्नका िार्ग अनकुुि वािावरण रहेको । 



 

 

६) प्रार्चन िार्मिक िथा पर्िटकीर् स्थिहरु (र्िवेणी िाम ,गजेन्र मोक्ष र्र्ब्र् िाम,र्ाउने्न 
रे्वी मर्न्र्र, प्रर्सद्ध मर्र वावा िगार्ि उत्तर िफि   एर्सर्ाकै सबैभन्र्ा ठूिो र्समेन्ट 
उद्योग होङ्शी र्शवम र्समेन्ट उद्योग रहेको । 

७) ववववि उद्योग िन्र्ाहरु सञ्चािनमा रहेको । 

८)प्राकृर्िक रुपिे सम्पन्न र जैववक ववववििाको उविर भमूी । 

 

१.२.१ कमजोर पक्ष 

१) ३ ििे र्जल्िाको रुपमा र्स र्जल्िाको भ–ूभाग रहेकोिे सबै ठाउँमा प्रर्ाप्त मािामा 
पूवाििारको र्बकास हनु नसक्न ुजस्िै बाटो, र्बद्यिु, कृवर् । 

२) परम्परागि कृवर् प्रणािी । 

३) गाउँपार्िका स्िररर् सविर्र्िर् संर्न्िको कमी । 

४) वरे्नी डुवान िथा कटानको समस्र्ा । 

५) ववकास र्नमािणमा एवककृि र समन्वर्ात्मक प्रर्ोगमा कर्म । 

६) चेिनाको कर्म हनु ु। 

७) वािावरण संरक्षण र फोहर व्र्वस्थापनको ठोस र्ोजना नहनु ु। 

८) ववद्यािर्को  गणुस्िरमा सिुार हनु नसक्न ु। 

९) टुके्र र छररएर रहेका बस्िीका कारण पूवाििार र्नमािणमा कर्ठनाई 

१०) भौगोर्िक ववववििाका कारण सेवा प्रवाहमा कर्ठनाई । 

 

१.२.३ अवसर 

१) स्थानीर् िहमा स्रोि ब्र्वस्थापन सवहिको पर्ािप्त अर्िकार । 

२) र्रु्म्कबास सर्ी हुँरै् पाल्पा जोडने बाटो र्नमािणार्िन अवस्थामा रहेको । 

३) साना साना र्ोजना कार्ािन्वर्नमा र्जल्िा सर्रमकुाम सम्म उपभोक्ता सर्मर्ि िाउन 
नपने । समर् र स्रोिमा बचि र झञ्झटमा  कमी । 

४) समर्मा र्ोजना िजुिमा िथा कार्ािन्वर्नमा सहजिा । 



 

 

५) आफ्नो के्षिको ववकास र समवृद्धका िागी आफैिे नीर्ि र्नमािण र्ोजना र कार्ािन्वर्न 
गने अवसर प्राप्त । 

६) ऐर्िहार्सक िरोहर र सम्पर्ाको  संरक्षण गरी आन्िररक र बाह्य पर्िटन प्रबििनका 
सम्भावना । 

७) साना साना ववकास र्नमािण र सेवा सवुविाका िागी केर्न्रर् निेतृ्ब गहुािन नपने 

८) संर्घर् सरकार र प्ररे्र्शक सरकार संग सहकार्िमा ववकाश र्नमािणको कार्ि गनि 
सवकने । 

 

१.२.४  चनुौिी 
 

क) र्वुा बेरोजगारिाई व्र्वस्थापन गनुि 
ख) कृवर्िाई आिरु्नवककरण र व्र्वसार्ीकरण गनुि 
ग) वरे्नी हनुे खोिा नािाको कटान र डुबानिाई र्र्गो िटबन्िनको व्र्वस्था गनुि 
घ) अव्र्वर्स्थि बसोबासिाई व्र्वर्स्थि  गनुि 
ङ) फोहोरमैिािाई व्र्वर्स्थि गनुि 
च) जनिाको बढर्ो महत्वकाकँ्षा र आवश्र्किािाइ सम्बोिन गनुि 
छ) र्रु्म्कबास रे्र्ख र्िवेणी सम्मको सडक मागि सञ्चािन गनुि ।   

ज) ववर्र्गि कार्ाििर्हरुिाई व्र्वस्थापन गरी प्रशासर्नक सेवािाई सरिीकृि गनुि । 

झ) अर्शक्षा ,बेरोजगार र चेिनाको अभावबाट उत्पन्न  र्वु्र्र्सनी र र्सिे समाजमा 
पारेको असरिाई न्रू्नीकरण गनुि । 

ञ) नर्ीजन्र् पर्ाथिको गैरकाननुी रुपमा हनु ेचोरी र्नकासीिाई र्नर्न्िण गनुि । 

ट) कोर्भड १९ िे पारेको प्रभाव ,संक्रमण, रोकथाम िथा व्र्वस्थापन गनुि । 

 

 

 



 

 

१.३ वावर्िक नीर्ि बजेट िथा कार्िक्रम िजुिमाको िार्ग अविम्बन गररएको 
पद्धर्ि 

 

ववनर्ी र्िवेणी गाउँपार्िकाको आ.व. ०७८।०७९ को वावर्िक नीर्ि िथा कार्िक्रम 
र्नमािण गने क्रममा कोर्भड–१९ का कारण स्रोि व्र्वस्थापनमा रे्र्खएका संकुचनिाई 
मध्र्नजर गरै् गि आ.वमा संचािन हनु नसकेका िथा पूरा हनु नसकेका र्ोजनाहरुिाई 
पर्न र्नरन्िरिा र्र्न ेनीर्ि र्िइएको छ । साथै अथििन्ििाई चिार्मान बनाउन िथा 
रोजगारी सजृना गनि वैरे्र्शक रोजगारीबाट फवकि एका श्रर्मकहरुिाई मध्र्नजर गरै् 
व्र्वसार्ीक कृवर् प्रणार्िको माध्र्मबाट रोजगारी शृ्रजना गनि बजेटको व्र्वस्था गररएको 
छ ।  

कोर्भड –१९ को प्रकोपिाई ध्र्ानमा राख्रै् र्नर्न्िण रोकथाम र उपचारका िागी 
आवश्र्क बजेटको व्र्वस्था गररएको छ ।  

गररर्ब र्नवारणका िागी िघ ुउद्यम ववकास कार्िक्रम र प्रिानमर्न्ि रोजगार कार्िक्रम 
िथा गाउँपार्िका स्िररर् रोजगार कार्िक्रमको माध्र्मबाट रोजगारी शृ्रजना गरै् स्थानीर् 
अथििन्ििाई टेवा र्र्न ेगरी बजेटको व्र्वस्था गररएको छ । 

 

१.४ आर्ोजना प्राथर्मवककरणका आिारहरु 

• आर्थिक ववकास र गररबी र्नवारणमा प्रत्र्क्ष र्ोगर्ान परु्ािउने । 

• उत्पार्नमूिक र र्छटो प्रर्िफि र्र्न े। 

• जनिाको र्जवनस्िर , आम्र्ानी र रोजगारी बढ्ने । 

• स्थानीर् सहभार्गिा जटु्ने ,िागि कम िाग्न े। 

• स्थानीर् स्रोि सािन र सीपको अर्िकिम प्रर्ोग हनु े। 

• मवहिा, बािवार्िका जेष्ठ नागररक िथा वपछर्डएका के्षि र समरु्ार्िाई प्रत्र्क्ष 
/ अप्रत्र्क्ष िाभ पगु्न े। 

• सेवाप्रवाह,संस्थागि ववकास र सशुासनमा र्ोगर्ान परु्ािउन े। 



 

 

• िैंर्गक समानिा,सामार्जक समावशेीकरणको अर्भवदृ्धी हनु े। 

• र्र्गो ववकास,वािावरण संरक्षण र ववपर् व्र्वस्थापनमा र्ोगर्ान परु्ािउने । 

• कोर्भड –१९  संक्रमण रोकथाम िथा व्र्वस्थापनका िार्ग जनचेिनामूिक 
कार्िक्रम  िथा पररक्षणको व्र्वस्था गने । 

• बैरे्र्शक रोजगारीमा आउन सक्न ेसम्भाववि संकुचनिाई दृविगि गरी रोजगार 
मूिक गर्िववर्ि संचािन गने । 

 

 

 

खण्ड २ –चाि ुआ.व.२०७7/०७8 को सर्मक्षा 
 

क) आर्थिक क्षिे 

चाि ुआर्थिक वर्िमा ववर्नर्ोजन गररएको आर्थिक के्षि सँग ववर्नर्ोर्जि वजेट न्र्नु रहेपर्न 
र्सिे समग्र कृवर्, पशपुािन िगार्िका के्षिका गर्िववर्ि वढ्न गइ आर्थिक क्षेिको 
वढोत्तरी भएको छ । 

 

ख) सामार्जक ववकास : मवहिा, वािवार्िका, असहार्, अपाङ्ग िगार्ि स्वास््र् र र्शक्षा 
के्षिमा भएको िगानीिे अपेक्षा गररए वमोर्जम प्रगिी हनु नसके पर्न ववगिका वर्िहरुमा 
भन्र्ा सामार्जक के्षिमा सिुार भएको महससु भएको छ ।भरू्मवहन िथा अव्र्वर्स्थि 
बसोबासीहरुिाई जग्गा िनी िािपूजाि वविरण गनिका िार्ग गर्ठि भरू्म सम्बर्न्ि समस्र्ा 
समािान आर्ोगको कार्िक्रम अनसुार र्स गाउँपार्िकामा पर्न भरू्म सम्बर्न्ि समस्र्ा 
समािान ईकाइ गठन गरी हाि सम्म भरू्मवहन र्र्िि, भरु्मवहन सकुुम्बासी िथा 
अव्र्वर्स्थि बसोबासीको ४०४८ थान फारम भरी र्िाि गरी र्नस्सा र्र्न ेकार्ि भइरहेको 
छ । 

 



 

 

ग) पूवाििार ववकास: चाि ुआ.व.मा अन्र् के्षिको ििुनामा पूवाििार ववकासमा िगानी 
िेरै भएको  ववर्नर्ोर्जि वजेटको खचि प्रर्िशि कररव सि प्रर्िशि पगु्न जाने अनमुान 
गररएको छ । गाउँपार्िकािे आ.ब. २०७७/०७८ मा ८३९१ र्म. बाटो कािोपिे 
वपच, १७५९८ र्म. बाटो ग्रावेि, ६ वक.र्म. थप सडक ट्रर्ाक र्नमािण, ३१६४ र्म. 
वप.र्स.र्स. ढिान साथै १६ वटा थप कल्भटि र्नमािण गररएको छ । साथै ३२ वटा 
खानेपानी र्ोजनाहरु,  ७६ वटा खानेपानी इनार संख्र्ा रहेको छ भन े३२ वटा र्सचाई 
र्ोजना रहेका छन ।  

घ) वडा स्िरबाट प्राथर्मकीकरण भई आएका र्ोजना कार्ािन्वर्नमा आएका हनु । 

ङ) प्रार् सबै र्ोजनाहरु उपभोक्ता सर्मर्ििाई पणुि र्जम्मेवारी र्र्ई जनसहभार्गिाबाट 
र्ोजना सम्पन्न गररएको छ । 

च) सामार्जक सरुक्षा भत्ता फरवाडि वफड र ररभसि वफड प्रवक्रर्ाबाट बैँक माफि ि वविरणको 
व्र्वस्था भएको छ । 

छ) आगामी २०७९ असार मसान्ि सम्म बािमैिी गाउँपार्िका घोर्णा गने प्रर्िवद्धिा 
जाहेर गररए अनरुुप र्नमािण भइरहेका र हनुे आर्ोजना बािमैिी बनाउन ेप्रर्ास भएको 
छ । 

ज) थोरै बजेटबाट िेरै काम गनुि पने भएको हुँर्ा र्ोजनाहरु पूणि रुपिे सम्पन्न हनु ेगरी 
बजेट ववर्नर्ोजन गनि नसक्र्ा र्ोजना सम्पन्न गनि बाँकी रहेको अवस्था छ । 

झ) सम्पन्न हनु नसक्न ेर्ोजनाहरुिाई सम्बर्न्िि वडाको माग अनसुार गाउँकार्िपार्िका 
बैठकबाट र्नणिर् गराई र्शर्िक रकमान्िर गरी र्ोजना सम्पन्न गररएको छ । 

ञ) र्स गाउँपार्िका अन्िगिि १ वटा ववनर्ी र्िवेणी अस्पिाि, ४ वटा स्वास््र् चौकी 
, ३ वटा आिारभिू स्वास््र् केन्र र ५ वटा सामरु्ावर्क स्वास््र् ईकाई बाट आिारभिू 
स्वास््र् सेवा प्रर्ान गरररै् आइ रहेको छ भने ३ वटा स्वास््र् चौकीमा वर्थिङ सेन्टर  
र ४ वटै स्वास््र् चौकीबाट प्रर्ोगशािा सेवा संचािनमा ल्र्ाइ सेवा प्रर्ान भइरहेको 
छ ।  



 

 

ववनर्ी र्िवेणी अस्पिाि- वडा नं १ 
स्वास््र् चौकी – वडा नं १,४,५,७ 

आिारभिू केन्र – वडा नं २,३,६ 

सामरु्ावर्क स्वास््र् इकाई – वडा नं १,२,३,५ 

आरू्वेर् और्िािर् – वडा नं ६ 

 

ट) गाउँपार्िकाका वडा कार्ििर्हरुमा अनिाईन व्र्र्क्तगि घटना र्िाि सचुारु गररएको 
छ । साथै गाउँपार्िका िथा वडा कार्ाििर्हरुमा सम्पर्ि कर सम्बर्न्ि सफ्टवरे्र जडान 
गरी पारर्र्शििा पूविक राजश्व संकिन गररएको छ । 

 

 
खण्ड ३ आगामी आ.व.०७8/०७९ को नीर्ि िथा कार्िक्रम  

३.१ सोंच  

"व्र्वसावर्क कृवर् ,सांस्कृर्िक िथा पर्िटकीर् ठाउँ, स्वच्छ समवृद्ध हाम्रो ववनर्ी र्िवेणी 
गाँउ " 

३.२ िक्ष्र् 

    गण्डकी प्ररे्श को प्रमखु र्समा नाकाको रुपमा ववकास गरी आर्थिक ,सामार्जक 
ववकास िथा िार्मिक रुपिे पर्िटकीर् गन्िव्र्को रुपमा ववकास गरै् रोजगारी सजृना 
िफि  केन्रीि हनु े। 

३.३ उद्दशे्र् 

आगामी आर्थिक वर्िको वावर्िक ववकास र्ोजनाको प्रमखु उदे्दश्र्हरु र्स प्रकार छन ् 

• भैर्िक पूवाििार र्नमािण िथा स्िरोन्निी गने । 

• कोर्भड –१९ को असर न्रू्र्नकरण , रोकथाम र उपचार 

• राहि वविरण र पनुिस्थापना 
• स्वास््र् सेवा ववस्िार र ववववर्िकरण र पवुाििार र्नमािण 



 

 

• खानेपानी संरचना र्नमािण 

• सचुना प्रववर्िको ववकास गरी सम्पूणि वडाबाट अनिाइन सेवा सचुारु गने । 

• प्रकोप जोर्खम न्रू्र्नकरण 

• उद्यमर्शििा ववकास र रोजगारी सजृना  

• वािावरण संरक्षण िथा सरसफाइ प्रवद्र्िनमा ध्र्ान र्र्ने ।  

• कृवर्, पशपुािन िथा जर्डबटुी उत्पार्न, संरक्षण िथा बजारीकरणिाई प्रवद्धिन गने 
। 

• िर्क्षि वगि वहि अनकूुि हनुे कार्िक्रम संचािन गने । 

 

३.४ अपेर्क्षि उपिब्िी  

 स्थानीर् िह मजबिु नभई रे्श समवृद्ध हनु नसक्ने र्बगिको र्सकाईबाट संर्बिानबाटै 
स्थानीर् िहिाई सािन स्रोि र अर्िकारको ब्र्वस्था भएको छ । पर्ािप्त मािामा 
पूबाििार ववकास नभएको र्ो ववनर्ी र्िवणेी गाउँपार्िकाका बार्सन्र्ािाई अब र्छटै्ट 
ववकास हनु्छ , हामी सखुी र खसुी हनुे र्र्न नर्जक आउरै्छ भने्न आशा र अपेक्षा जागिृ 
भएको छ । र्स्िो अपेक्षा प्राप्ती िागी सविप्रथम र्ो गाउँपार्िकाको समवृद्धका िागी 
आवश्र्किा संभाब्र्िा र क्षमिाको आिारमा गरुुर्ोजना बनाई सविर्िीर् सविपक्षीर् 
प्रर्िबद्धिा हनुपुछि ।साथै, 

१) राजनैर्िक नेितृ्व उर्ार र सवहष्णिुा हनुछे । 

२) पछाडी परेका वा पाररएका के्षि जार्ि र वगििाई केन्रमा राखी र्ोजना िजुिमा गरी 
िी पक्षिाई अगाडी ल्र्ाइनेछ । 

३) प्रत्रे्क वडाबाट गाउँपार्िका केन्र र बजार सम्म पहुँच पगु्ने गरी मोटर मागि 
र्नमािण र स्िरोन्निी हनुेछ । 

४) ववद्यिु प्रार्िकरणको सब-स्टेशन स्थापना गराइ गाउँपार्िका र्भिको सबै घरमा 
ववद्यिु परु्ािउन पहि गररनेछ । 
५) ब्र्बसावर्क कृवर् िथा पशपुािनिाई प्रोत्साहन गररनेछ ।  



 

 

६) अगािर्नक उत्पार्न र प्राङगारीक मि उत्पार्न िफि  जोड र्र्ईनेछ । 

७) र्सचाई ब्र्बस्था ,नहर कुिो सिुार, बेमौसमी िरकारी उत्पार्नको क्षेिमा जोड 
र्र्ईनछे  । 

८) गाउपार्िका र्भि हाि सम्म कुनै सरकारी अस्पिाि नभएको अवस्थामा कम्िीमा 
१0 शैर्ाको अस्पिाि स्थापनाको िागी र्ड.वप.आर र आई.ई.ई को कार्ि सम्पन्न भइ 
जग्गा प्रार्प्तको क्रममा रहेकोिे र्सै आर्थिक वर्ि र्भि सम्पूणि प्रवक्रर्ा परुा गरी अस्पिाि 
र्नमािण कार्ि शभुारम्भ गररनेछ । 

९) िरुकोट स्वास््र् चौकीमा बर्थिङ्ग सेन्टर स्थापना गरर संचािनमा ल्र्ाइनेछ ।साथै 
आिारभिू स्वास््र् केन्र र्िवेणीमा आिारभिू प्रर्ोगशािा सेवा स्थापना गरर संचािनमा 
ल्र्ाइनेछ । 
१०) गणुस्िरीर् स्वास््र् सेवाका िागी र्स गाउँपार्िका अन्िगििका सबै अस्पिाि  
स्वास््र् चौकी, आिारभिु स्वास््र् केन्र र सामरु्ावर्क स्वास््र् ईकाइमा आवश्र्क 
स्वास््र्कमी, और्र्ि िथा थप उपकरणको व्र्वस्था गररनेछ । सबै स्वास््र् संस्थाहरुमा 
१२ मवहना अत्र्ावश्र्क और्र्िको उपिब्ििा िथा  र्नरन्िर मौज्र्ािमा ध्र्ान र्र्ईनछे 
।  

११) पूणिखोप सरु्नर्िििा, र्नरन्िरिा र र्र्गोपनाका िार्ग खोप सम्वर्न्ि कार्िक्रमिाई  
प्राथर्मकिा र्र्ईनछे । 

१२) जेष्ठ नागररक सम्मान कार्िक्रमिाई र्नरन्िरिा र्र्ईनेछ । 

१३) अपाङ्गगिा पररचर्पि वविरण र्शववर संचािन गररनेछ । 
१४) बहकेु्षिीर् पोर्ण कार्िक्रमिाइ ववशरे् प्राथर्मकिा र्र्रै् सनुौिो हजार र्र्नका 
आमाहरु र वकशोरीहरुको पोर्ण अवस्थाको िेखाजोखा गने र पोर्ण प्रबद्धिन 
कार्िक्रमिाइ र्नरन्िरिा र्र्इनछे ।  
१५) संर्घर् र प्ररे्श सरकार सँगको सहकार्िमा ऐर्िहार्सक िरोहर र सम्पर्ाहरुको 
संरक्षण र सम्वििन र प्रवििन गरी आन्िरीक  र बाह्य पर्िटनिाई जोड र्र्ईनेछ । 



 

 

१६) स्वरोजगार र्वुा रोजगारमखुी कार्िक्रम कृवर्, पशपुािन, पर्िटन, नसिरी मौरी र माछा 
पािनिाई प्राथर्मकिा र्र्इनछे । 

१७) घर घरमा स्वच्छ खानेपानी आपूिी ब्र्वस्था गररनेछ । 

१८) सबै ववद्यािर्हरुमा कम््र्टुरको उपिब्ििा सवहि सचुना प्रववर्िको ववस्िार गरै् 
प्रववर्ि मैिी र्सकाईिाइ प्राथर्मकिाका साथ अगाडी बढाइनेछ । 

१९) कोर्भड-१९ को शैर्क्षक क्षर्ि न्र्रु्नकरणका िार्ग बैकर्ल्पक र्सकाइिाई उच्च 
प्राथर्मकिाका साथ िाग ुगररनेछ । 

 
३.५ वावर्िक बजेट िथा कार्िक्रम िजुिमा गर्ाि अविम्बन गररएका प्रमखु 
नीर्ि िथा आिारहरु  

• नेपािको संवविान २०७२ को अनसुचुी ८  र ९ मा उर्ल्िर्खि अर्िकारको 
सूची, 

• नेपािको संवविानमा उर्ल्िर्खि मौर्िक हकहरु, 

• स्थानीर् सरकार संचािन ऐन,२०७४ 

• रावि̭र् प्राकृर्िक स्रोि िथा ववत्त आर्ोग ऐन, २०७४ 

• अन्िर सरकारी ववत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ 

• संघीर् र प्ररे्श सरकारिे जारी गरेका नीर्ि, काननु िथा मापर्ण्डहरु 

• स्थानीर् िहमा वजेट िजुिमा, कार्ािन्वर्न, आर्थिक व्र्वस्थापन िथा सम्पर्त्त 
हस्िान्िरण सम्वन्िी र्नरे्र्शका, २०७४ 

• संर्घर्, प्रारे्र्शक र स्थानीर् िहको आवर्िक ववकास र्ोजना 
• स्थानीर् िहको मध्र्मकािीन खचि संरचना 
• ववकासका अन्िरसम्बर्न्िि ववर्र्हरु 

• नेपाि सरकारिे अन्िरावि ̭र् जगिमा जनाएका प्रर्िवद्धिाबाट र्सर्जिि र्ावर्त्वहरु 

• संघ र प्ररे्श सरकारिे अबिम्बन गरेका अन्र् आर्थिक नीर्िहरु आर्र् । 

 



 

 

 

३.५.१. समग्र नीर्ि िथा आिारहरु  

• सकारात्मक सोंचका साथ समवृद्धको र्रुदृिी िर् गरी र्ोजनावद्ध िररकािे अर्घ 
वढ्न ेनीर्ि र्िइन ेछ । 

• ववकासका कार्िहरुिाई पररणाममरु्ख वनाउन नर्िजामा आिाररि ववकास गने 
पररपाटी अविम्वन गररनेछ । 

• स–साना टुक्रा र्ोजना बनाई पररणाम रे्खाउन नसवकने र्ोजना र्नमािण गने 
पवक्रर्ा एंव पररपावटको अन्त्र् गनेिफि  प्रर्ास गररनेछ । 

• न्र्नुिम आिारभिु आवश्र्किािाई पवहिो प्राथर्मकिामा रार्ख बजेट ववर्नर्ोजन 
गने नीर्ि र्िइनेछ । 

• र्नर्र्मि प्रशासर्नक सेवा प्रवाहिाई मसु्कान सवहिको सेवाको नीर्ि र्िइनछे । 

• सेवाग्राहीहरुको गनुासो िथा उजरुीहरुिाई ित्काि समािान गने नीर्ि र्िइनेछ 
। 

• पारर्शीिा, जवाफरे्हीिा, इमान्र्ाररिा, कििव्र्र्नष्ठाका साथ सेवा प्रवाहिाई सशुासन 
मैिी वनाउरै् िर्गनछे । 

• िर्क्षि वगििाई प्रत्र्क्ष िाभ हनु ेठोस र्ोजना र्नमािण गने नीर्ि अविम्वन गररन े
छ  । 

• अर्िक जनिािाई िाभ पगु्न े र जनिाको जनसहभार्गिा जटु्ने वकर्समको 
र्ोजनािाई प्राथर्मकिामा रार्खनेछ । 

• आवर्िक र्ोजनाहरु ववकास गनिका िार्ग गाउँस्िररर् आवर्िक र्ोजना िजूिमा 
गनिका िार्ग आवश्र्क पहि गने नीर्ि र्िईनेछ । 

• पूवाििार ववकास र सामार्जक ववकासिाई संगसंगै अगाडी वढाइनछे । सामार्जक 
ववकासको नाममा हनु ेअनतु्पार्क खचििाई र्नरे्ि गररनेछ । 

• गाउँपार्िका अन्िगििका ववर्र्गि र्नकार्हरुिे प्रवाह गने सेवािाई चसु्ि र्रुुस्ि 
र पारर्शी बनाउनेिफि  ध्र्ान र्र्ईनेछ । 



 

 

• आर्थिक वर्ि को अन्त्र्मा माि काम गने पररपाटीको अन्त्र् गरी बाहै्र मवहना 
र्ोजना िथा ववववि गर्िववर्िहरु संचािनमा ल्र्ाइने नीर्ि अविम्वन गररनछे । 

• साविजर्नक सनुवुाई कार्ििाई र्नरन्िरिा र्र्इनेछ। 

• साविजर्नक पररक्षण गने कार्ििाई र्नरन्िरिा र्र्ईनेछ । 

• र्नमािण कार्िको भौर्िक पररक्षण गराइनेछ । 

• सहभार्गिामा र्ोजना छनोट गने कार्ििाई ववशेर् प्रथार्मकिा र्र्इनेछ । 

• र्ोजना कार्िन्वर्नमा उपभोक्ताको अर्नवार्ि संिग्निा गररनेछ । 

• िर्क्षि कार्िक्रमको वजेटिाई सोही वगििाई प्रत्र्क्ष िाभ पगु्न ेगरी भौर्िक िथा 
अन्र् कार्िक्रममा िगानी गररनेछ । 

• रावष्ट्रर् साक्षरिा अर्भर्ानिाई उच्च प्राथर्मकिा र्र्ई साक्षरिा अर्भर्ानिाई 
र्नरन्िरिा र्र्न ेनीर्ि र्िईने छ । 

• गणुत्मक र्शक्षाको िार्ग सम्बर्न्िि सरोकारवािाहरुसँग सहकार्ि िथा समन्वर् 
गरी र्शक्षा के्षिमा िगानीको बवृद्ध गररनेछ । 

• सबैका िार्ग र्शक्षा भने्न मूि नारािाई आत्मसाथ गरै् हरेकिे र्शक्षा र्िन पाउन ु
पने अर्िकारिाई सरु्नर्िि गने कार्िक्रमको र्नर्ि र्िईनेछ ।   

• बािमैिीर्कु्त र्शक्षाको िार्ग ववशेर् पहि गररनेछ । 

• सरुर्क्षि सतु्केरी सेवा र्िनका िागी प्रोत्साहन स्वरुप उपिब्ि गराउरै् आएको 
सतु्केरी प्रोत्साहन भत्तािाई  र्नरन्िरिा र्र्इनछे । 

• र्स गाउँपार्िका अन्िगििका स्वास््र् चौकीहरुको स्िर उन्निीका िार्ग सम्बर्न्िि 
र्नकार्मा पहि गररनछे । 

• कोर्भड १९ संक्रमण र्नर्न्िण रोकथाम िथा व्र्वस्थापनका िागी आवश्र्क 
कार्िक्रम ल्र्ाइनेछ ।  

• वावर्िक बजेटमा प्रिानमन्िी रोजगार कार्िक्रम िगार्ि संघ, प्ररे्श र अन्र् 
र्नकार्का रोजगार मिुक आर्ोजना /कार्िक्रम साथै रोजगारको अवस्था सजृना 
गने जनशर्क्त ववकास गनि आवश्र्क र्सपमिुक िथा क्षमिा ववकासका िार्िम 



 

 

/कार्िक्रमिाई उच्च प्राथर्मकिाका साथ आवश्र्क सहकार्ि र साझेर्ारी गने 
नीर्ि र्िइनेछ । 

• भरू्मवहन, र्र्िि, सकुुम्बासी र अव्र्वर्स्थि बसोबासिाई संकिन भएका 
फारमहरुको प्रवक्रर्ा परु्ािइ नापजाँच गरी र्शघ्र िािपूजाि वविरण कार्ििाई 
प्राथर्मकिा र्र्ईनेछ । ।र्सै आ.व र्भि ववनर्ी र्िवेणी वडा नं ५ बाट जग्गा 
िनी पूजाि वविरणको कार्ि सरुुवाि गने िक्ष्र्  र्िइएको छ । 

 

 
क) आर्थिक क्षिे  

• राजश्वको र्ार्रा फरावकिो गरी राजश्वको ववववर्िकरण एंव ववस्िाररकरणमा जोड 
र्र्इनेछ । 

• कर वगीकरण िथा कर संकिनिाई सरिीकरण गनि ववरे्श वकर्समको सिुार 
कार्िक्रम ल्र्ाइनेछ । 

• आन्िररक आर् ववृद्धका िार्ग करका नर्ाँ के्षिहरु पवहचान गरर कार्ािन्र्नमा 
ल्र्ाइनेछ । 

• कर र्िनुि हरेक नागररकको कििव्र् हो भने्न भावनाको ववकास गरर कर प्रर्िको 
जनिाको नकारात्क िारणािाई र्नरुत्सावहि गररनेछ । 

• ववनर्ी खोिा िथा गंगटे खोिाका ववर्भन् न खण्डहरुबाट नर्र्जन्र् पर्ाथि व्र्वर्स्थि 
ढँगबाट उत्खन्न गरी बेचववखनका िार्ग राष्ट्रपर्ि चरेु संरक्षण सर्मर्िबाट समर्मै 
सहमर्ि ल्र्ाइ बेचर्बखन गने व्र्वस्था र्मिाईने छ । 

• कृवर् िथा पशमुा िगाानी ववृद्ध गरी कृवर्जन्र् र पशजुन्र् उत्पार्न ववृद्ध गररनछे 
। 

• गररर्ब र्नवारणका िागी िघ ुउद्यम ववकास कार्िक्रम माफि ि उद्यमर्शििा ववकास 
र रोजगारी सजृना गररने छ । 

 



 

 

ख) सामार्जक क्षिे  

• िार्मिक एंव परुािार्त्वक महत्वको ग्रामीण के्षिका सम्पर्ाहरुको 
सरोकारवािाहरुको समन्वर्मा पवहचान गरी त्र्सको संरक्षण र जगेनािमा िगानी 
गने नीर्ि अविम्वन गररनेछ । 

• किा संस्कृर्िको प्रवद्धिनका िार्ग आकर्स्मक एवं र्नर्र्मि वकर्समका कार्िक्रमहरु 
गने प्रोत्साहन गने नीर्ि अविम्वन गररनछे । 

• बािमैिी स्थार्नर्शासनको अविारणािाई प्रवद्र्िन एंव ववकासका िार्ग आवश्र्क 
वक्रर्ाकिापहरु समेि संचािनमा ल्र्ाइनछे । 

• ववद्यािर्हरुिाई बािमैिी िथा छािामैिी ववद्यािर्को रुपमा ववकास गने गरर 
भौर्िक संरचनाहरुमा क्रमश सिुार गररनछे । 

• र्शक्षासंग सम्वर्न्िि कार्ि गने गैरसरकारी संघसंस्थाहरुसँग समन्वर् गरर र्स 
गाउँपार्िकाको  शैर्क्षक ववकासमा एवककृि कार्िक्रम सञ्चािन गररने छ । 

• गणुस्िरीर् र्शक्षा ववनर्ी र्िवेणीको आवश्र्किािाई आत्मसाि गरै् वविाथीको 
अनपुािमा  िहगि रुपमा नपगु र्शक्षकिाई र्शक्षक ववद्याथी अनपुािको आिारमा 
अनरु्ानको रुपमा उपिब्ि गराउने कार्ििाइ र्नरन्िरिा र्र्इनेछ ।  

• मवहिा, आर्र्वासी जनजािी ,र्र्िि ,मरु्स्िम िगार्िको क्षमिा ववृद्ध कार्िक्रम 
संचािन गररनेछ । 

• अपाङ्ग कार्िक्रम िथा जेष्ठ नागररक सम्मान कार्िक्रमिाई र्नरन्िरिा र्र्इनछे । 

• ववद्यािर्मा अध्र्र्न गने वकशोरी छािाहरुिाई मवहनावारी समर्मा आवश्र्क 
स्र्ार्नटरी ्र्ाडको र्निःशलु्क वविरण गररन ेकार्ििाइ र्नरन्िरिा र्र्इनेछ । साथै 
सबै वकशोरी छािाहरुिाई िार्िका बमोर्जम आइरन चक्की खान े व्र्वस्थािाइ 
र्नरन्िरिा र्र्इनेछ  । 

• गररब, जेहेनर्ार िथा र्र्िि ववद्याथीिाइ शैर्क्षक प्रोत्साहन उपल्बि गराइनेछ । 

• आिारभिू िथा माध्र्र्मक िहमा उिकृि नर्िजा ल्र्ाउन े ववद्यािर् िथा 
र्शक्षकिाइ सम्मान गररनेछ ।  



 

 

 

ग) पूवाििार क्षिे  

भौर्िक ववकास िफि  
• गाउँपार्िकािे प्राथर्मकिा र्निािरण गरेका सडकहरुमा प्राथर्मकिाका साथ िगानी 

गने िथा गाउँपार्िकाको श्रोििे नसक्ने अवस्थाका ठुिा सडकहरुिाई 
सरोकारवािा सम्वर्न्िि र्नकार्संग समन्वर् गरी र्नमािण गररनेछ । 

• र्संचाई र्ोग्र् जर्मनको उर्चि संरक्षण गरर कृवर् उत्पार्नमा आत्मर्नभिरिा कार्म 
गररनेछ । 

• न्रू्निम पूवाििार जस्िै सडक, ववजिुी, खानेपानी, संचार, जस्िा पूवाििार र्नमािणमा 
र्नर्िि मापर्ण्डको आिारमा माि संरचनाहरु र्नमािण गने पररपाटी बसार्िनेछ 
। 

• अिरुा र्ोजनाहरुिाई प्राथर्मकिाका आिारमा समर् सारणीसवहि सम्पन्न गनि 
श्रोिहरुको खोजी गरी सम्पन्न गनि प्राथर्मकिा र्र्ईनेछ । 

• सडक कािोपिे  गने कार्ििाई र्नरन्िरिा र्र्ईनेछ । गाउँपार्िकाको सबै 
बस्िीिाई सडक मागि बाट जोर्डन ेछ । 

घ) वािावरण िथा ववपर् व्र्वस्थापन 

• भौर्िक संरचना र्नमािण गर्ाि वािावरण मैिी हनुेगरी र्नमािण गररनेछ । एउटा 
संरचना वन्रै् गर्ाि अको प्राकृर्िक सम्पर्ा ववनास हनुे प्रकृर्िको अन्त्र् गनि बार्ो 
ईन्जीनीर्ररङ सवहिको पूवाििार र्नमािण गने नीर्ि अविम्वन गररनछे । 

•  खािी ठाउँमा वकृ्षारोपण गनि वन कार्ाििर्संग सहकार्ि गरी वकृ्षारोपण गरी 
प्राकृर्िक प्रकोपबाट जोर्खमिाई न्रू्र्नकरण गनि सहकार्ि गनि नीर्ि र्िइनछे । 

• ग्रामीण ववकासिाई वािावरणमैिी वनाउरै् िैजाने नीर्ि र्िइने छ । 

• घर घरमा रुख िगाउनपुने, करेसावारी वनाउन ुपने, घरमा आगन अर्नवार्ि हनुपने 
िगार्िका न्रू्निम वािावरणीर् संरक्षणका उपार्हरु अविम्वन गनि प्रोत्साहि 
गने नीर्ि र्िईनछे । 



 

 

• र्स के्षिमा रहेका ववर्भन्न नर्ी िथा खोिाबाट हनुे कटानिाई र्नर्न्िण गनि 
आवश्र्किा अनसुार गरुु र्ोजना बनाई कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

• कटान क्षिेमा िटबन्िनको िार्ग िारजािी भने कार्ि र्िब्र रुपमा गररनेछ । 

• ववपर् व्र्वस्थापनको िार्ग आवश्र्क कोर्को व्र्वस्था गरी  कार्िक्रम सञ्चािन 
गररनेछ । 

•  गाउँपार्िकािाई पूणि सरसफाई र्कु्त के्षि घोर्णा गनि आवस्र्क कार्िक्रम 
गररनेछ । 

 

ङ) संस्थागि ववकास सेवा प्रवाह र सशुासन 

• उपिव्ि जनशर्क्तिाई मानवीर् संवेर्नका आिारमा कार्ि सम्पार्नमा िगाइनेछ 
। 

• व्र्र्क्तको र्ोग्र्िा क्षमिा र र्जम्मेवारीको आिारमा काममा िगाईनेछ । 

• आफ्नो काम प्रर्ि व्र्र्क्त स्वरं्म उत्तरर्ार्ी हनुे व्र्वस्था अविम्वन गररनछे । 

• जनशर्क्तको क्षमिा अर्भववृद्धका िार्ग क्षमिा ववकास सम्वर्न्ि कार्िक्रमहरु 
ल्र्ाइनेछ । 

• सवै कमिचारीिे आफ्नो शाखाको आफ्नो कम््रू्टरबाट काम गनपुने व्र्वस्था िाग ु
गनि आवश्र्क क्षमिा ववकास गररनछे । 

• गाउँ कार्िपार्िकाको अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष ,वडा अध्र्क्ष, गाउ कारँ्पार्िकाको 
र्नवािर्चि िथा मनोर्नि सर्स्र् िथा वडा सर्स्र्हरुिाई प्ररे्श काननु वमोर्जम 
मार्सक सेवा सवुविा उपिब्ि गराईने छ । 

• र्नर्रि ऐन, र्नर्मिे र्र्एको अर्िकार प्रर्ोग गरी र्ण्ड र्र्न े िथा आवश्र्किा 
अनसुार उर्चि परुस्कार र्र्न ेनीर्ि अविम्वन गररनछे । 

• सामार्जक पररचािन क्षेिमा काम गने व्र्र्क्तहरुिाई र्ोगर्ानको आिारमा  
सम्मान र्र्न ेनीर्ि र्िइनेछ । 



 

 

• गाउँपार्िका के्षि र्भि राम्रो काम गने संघसंस्थािाई कार्ि सम्पार्न मलु्र्ाकंनको 
आिारमा प्रोत्सावहि गने नीर्ि अविम्वन गररनेछ ।  

 

३.६ मखु्र् मखु्र् आर्ोजना र वक्रर्ाकिापहरु  

• सडक कािोपिे िथा स्िरोन्निी प्राथमीकिा साथ र्िएको सो िागी आवश्र्क 
रकम ववर्नर्ोजन गररएको छ । 

• खोिा िथा नर्ीबाट हनुे कटान र्नर्न्िणका िागी िटबन्िन गनि आवश्र्क बजेट 
ववर्नर्ोजन गररएको छ । 

• कृवर् के्षिको व्र्वसावर्क र आिरु्नवककरणका िागी कृर्कहरुिाई ५०% ववउ 
िथा मेर्शन औजारमा अनरु्ानको िागी बजेटको व्र्वस्था गररएको छ । 

• पशपुािन के्षििाई व्र्वसार्ीक र आिरु्नवककरण गनिका िागी आवश्र्क बजेट 
ववर्नर्ोजन गररएको छ । 

• स्वास््र् संस्थाको पूवाििार र्नमािण िथा स्वास््र् प्रविद्धन सम्बन्िी ववववि 
कार्िक्रमको िागी आवश्र्क बजेट ववर्नर्ोजन गररएको छ ।  

• र्वुा िर्क्षि ववर्भन्न खेिकुर् प्रर्िर्ोर्गिा िथा रोजगारमूिक कार्िक्रम संचािन 
गररने छ । 

• अन्र् िर्क्षि वगिको ववकास िथा सशर्क्तकरण सम्बन्िी कार्िक्रम सञ्चािन  

• वपउन ेपानीमा शदु्धिा ,प्रत्रे्क घरघरमा उपिब्ििा भने्न नारािाई आत्मसाि गरै् 
वाडि नं १ र २ मा र्नमािणार्िन खानेपानी आर्ोजनाहरुिाई र्सै आ.व र्भि सम्पन्न 
गररनेछ ।  

 

मार्थ उल्िेर्खि नीर्ि िथा कार्िक्रमहरुिाई प्राथर्मकिाका साथ अगाडी वढाउन 
गाउँपार्िका कार्ाििर् प्रर्िवद्ध भएको व्र्होरा अनरुोि गनि चाहान्छु । गाउँवासीहरुको 
अपेक्षा पूणि रुपमा सम्बोिन गनि नसवकएिा पर्न क्रर्मकरुपमा सम्बोिन गरै् जान 
सम्बर्न्िि सरोकारवािा र्नकार्संग समन्वर् गरर गाउँपार्िका अगाडी वढ्रै् जानेछ । 

 



 

 

 

र्स सभाका सभा सर्स्र् ज्र्हुरु , 

थपैु्र समस्र्ाहरु र चनुौर्िहरु भएिा पर्न सकारात्मक सोचका साथ सनु्र्र, समदृ्ध र 
समनु्नि गाउँपार्िका र्नमािण गनि सवकन ेप्रसस्ि सम्भावनाहरु रहेका छन ्। राम्रो र्ोजना 
बनु्न नै आिा काम सक्न ुहो भन ेझै गाउँपार्िकािे नर्िजामा आिाररि र्ोजनावद्ध ववकास 
गने र्र्शािफि  आफ्ना नीर्ि िथा कार्िक्रम पररिर्क्षि गरेको छ । 

 

 

अन्त्र्मा ,  

 नीर्ि िथा कार्िक्रम र्नमािण प्रक्रर्ामा अहोराि खवटनहुनु े प्रमखु प्रशासकीर् 
अर्िकृि, िेखा अर्िकृि, वडा अध्र्क्षहरु, गाउँकार्िपार्िका सर्स्र्हरु, वडा 
सर्स्र्हरु,सम्पणुि गाउँपार्िकाका कमिचारीहरु,वडा सर्चवहरु, ववर्र्गि कार्ाििर्का 
प्रमखुहरु िगार्ि वजेट िजुिमामा प्रत्र्क्ष अप्रत्र्क्ष रुपमा सहर्ोग गनुिहनुे सवै िाई 
ववशेर् िन्र्वार् ज्ञापन गर्िछु ।  

 

 

            िन्र्वार् 

                जर् ववनर्ी र्िवेणी  

 

 

 


