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आदयणीम सबा सदस्मज्मूहरु,  याजर्नर्तक दर, याष्डसेवक कभिचायी,  ववर्बन्न सॊघ सॊस्थाका प्रभखुहरु,  

ऩत्रकाय,  फवुिजजवव, येर्डमो तथा अन्म सॊचाय भाध्मभफाट श्रवण गनुि बएका सम्ऩूणि आॉफखैुयेनी फासी 
फफुा-आभा, दाज ुबाई तथा दददद फवहनीहरु । 

ववश्वव्माऩी भहाभायीको रुऩभा पैर्रएको कोयोना बाईयस (कोर्बड–१९) रे सभग्र ववश्व भानव सभ्मता 
य ववकास भाथी अकल्ऩनीम सॊकट सजृना गयेको छ । मस भहाभायी ववरुि आॉफखैुयेनी गाउॉऩार्रका 
आफ्नो सम्ऩणुि ऺभता, स्रोत य साधन अर्धकतभ उऩमोग गयी जरु्धयहेको छ । मस कदिन घडीभा 
मस भहाभायीवाट सॊक्रर्भत बई नेऩार तथा ववदेशी भरुकुभा ज्मान गभुाउन ुहनुे सम्ऩणुिभा हाददिक 
श्रद्वान्जरी अऩिण गदिछु । शोक सन्तव्ध ऩरयवाय प्रर्त गवहयो सॊम्वेदना प्रकट गदिछौ । उऩचाययत 
सम्ऩणुि आभा-ववुा, दददद-ववहनी, दाज-ुबाईहरुको जशघ्र स्वास््म राबको काभना गदिछौ।  

रोकतन्त्र प्राप्तको आन्दोरनभा जीवन उत्सगि गनुिहनुे सम्ऩूणि ऻात,  अऻात शवहतहरु प्रर्त बावऩूणि 
श्रद्वान्जरी अऩिण गदिछु । यावष्डम स्वार्धनता य स्वाबाववभान रोकतन्त्र,  सॊजघमता,  सशुासन य सभदृ्दी 
प्राप्ती य क्राजन्तको नेततृ्व गने नेताहरु,  वेऩत्ता नागरयक तथा उनीहरुका ऩरयवाय,  नागरयक सभाज, 
सॊचाय जगत य सहबागी जन-सदुामहरुराई उच्च सम्भान व्मक्त गनि चाहान्छु । उहाॉहरु सवैको 
मोगदानको स्भयण गनि चाहान्छु ।   

छैटौं सम्भानीत गाउॉसबाभा "आॉफखैुयेनी सभवृिको आधाय :  कृवष,  जशऺा, ऩमिटन य ऩूवािधाय" 
सवहतको नाया प्रस्ततु गयेका र्थमौ सोही फभोजजभ आर्थिक,  साभाजजक,  साॊस्कृर्तक ववकासका 
खाकाहरु तमाय बै काभहरु बै यहेका छन ्। ऩरयणाभहरु आएका छन ्य आउने क्रभ जायी यहेका 
छन ्। 

आॉफखैुयेनी गाउॉऩार्रका रोकतन्त्रका भूल्म भान्मता,  भानव अर्धकाय, साभाजजक न्माम,  सहकायीता,  

सहअजस्तत्व य सभन्वम जस्ता सभताभरुक र्सिान्तहरुराई आत्भसाथ गदै ववर्धको शासन प्रर्त ऩूणि 
प्रर्तवि यहेको छौ ।  

सम्भानीत सबाका सदस्मज्महुरु : 

 र्नवािजचत जनप्रर्तर्नर्ध तथा नागरयकहरुको ववकास प्रर्तको र्तव्र अऩेऺाको सम्फोधन गनि, 
सॊघीम सयकाय तथा प्रदेश सयकायफाट प्राप्त ववत्तीम हस्तान्तयण, याजश्व फाॉडपाॉड साथै स्थानीम तहको 
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आफ्नै स्रोत य साधनको अर्धनभा यही कामािन्वमन हनुे गयी मो नीर्त तथा कामिक्रभ तमाय गयीएको 
छ । 

नेऩारी जनताको राभो त्माग,  वर्रदान य सॊघिष ऩश्चात सॊफैधार्नक व्मवस्था अनसुाय स्थावऩत स्थार्नम 
सयकाय नेततृ्वका रार्ग हाभीराई ववश्वासका साथ ववजमी गयाई जनताको सेवा प्रदान गने अवसय 
प्रदान बएको ४ फषि ऩयुा बएको छ मस घडीभा आर्थिक फषि २०७८/७९ को नीर्त तथा कामिक्रभ 
गरयभाभम सबा सभऺ प्रस्ततु गनि ऩाउॉदा हाभी गौयन्वाववत बएका छौं ।   

आर्थिक सभानता, सभदृद्द, साभाजजक न्माम तथा सहबार्गता भरुक ववकासको जगभा टेकेय सभनु्नत 
सभाजको र्नभािण गने अर्बप्रामवाट र्नदेजशत नेऩारको सॊववधान २०७२ को धाया ५७, धाया २१४, 
स्थार्नम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४, ददगो ववकासका रक्ष्म प्राप्ती, सॊजघम तथा प्रदेश सयकायको 
भागिदशिन य प्राथर्भकताहरु आधाय भानी आॉफखैुयेनी गाउॉऩार्रकाको आवश्मकताका आधायभा तथा 
साधन य स्रोतको र्सर्भतताका वावजदु ऩर्न आॉफखैुयेनी गाउॉऩार्रकावासी आभा-ववुा, दाज-ुबाई तथा 
दददद-ववहनीहरुवाट व्मक्त बएका जनचाहनाहरुराई सभेट्दै महाॉहरुको चाहना अनसुाय र्नम्न नीर्तहरु 
अवरम्फन गयेका छौ ।  

 

क) आर्थिक ववकास : 

१. कृवष तथा ऩश ुसेवा तपि  :  

 कोर्बड १९ का कायण तथा वैदेजशक योजगायीफाट पकेका वा स्वदेशभै उद्यभ गनि उत्सावहत 
मवुाहरुराई प्रोत्साहन गनि "मवुा रजऺत कामिक्रभ'' राई सॊचारन गरयनछे । 

  एवककृत कृवष उत्ऩादन प्रणारीभा केजन्ित यही साभवुहक खेती, फाॉझो जग्गा उऩमोग गदै कृवष 
उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व फढाउने कामिक्रभ सॊचारन गरयनछे ।  

 मस गाउॉऩार्रका र्बत्रका वाॉझो जग्गा व्मवस्थाऩन गनि वाॉझो जग्गाको रगत सॊकरन गरयनेछ रगत 
सॊकरन ऩश्चात सो को व्मवस्थाऩन कामिक्रभ अगाडी वढाईनेछ ।  

 दगु्ध उत्ऩादन भास ुजन्म य तयकायी उत्ऩादनभा आत्भ र्नबिय गाउॉऩार्रका फनाउन ेउद्दशे्मरे र्नजश्चत 
ऩरयभाण बन्दा ववढ भात्राभा उत्ऩादन गने कृषकराई प्रोत्सहान गने नीर्त र्रएको छ ।  

 आॉफखैुयेनी गाउॉऩार्रका वडा नॊ. ३ जस्थत र्नभािण बएको कृवष हाट फजायभा सॊचारन गरयनछे 
। ववर्बन्न गाउॉहरुभा कृवष उत्ऩादनका सॊकरन केन्िहरु स्थाऩना गरयनेछ, सो स्थानफाट कृवष 
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हाट फजाय सम्भ कृषकका उत्ऩादनहरु र्नशलु्क रुऩभा ढुवानी गयी ल्माउने व्मवस्था 
र्भराईनेछ । 

 तयकायी वारी य परपूर वारीको उत्ऩादन य फजायीकयणराई ववशषे प्राथर्भकता ददइनछे । 
व्मवसावमक भहत्वका परपूर वारी, वकवी खेती प्रवििन, भसरा वारी, कवप खेती, ऩषु्ऩ खेती, 
ऩोषकमूक्त वारी रगामतका वारीहरुको व्मवसावमक खेतीको प्रवििन गरयनेछ । 

 ऩौवा, ऩतेनी, नमाॉ गाउॉभा सनु्तरा ऩकेट, बाॉगे गोरबेडा ऩकेट, वहरेखकि , जारबञ्ज्माङ्गभा वटभयु, 

कवप ऩकेट ऺेत्र, ढेडेगाउॉ छाऩस्वाया, जागयेभा कागती ऩकेट ऺेत्रराई प्राथर्भकता ददईनेछ ।  

 व्मवसावमक कृषक पभिभा भागभा आधारयत सॊचार्रत कामिक्रभ सॊचारन गरयनेछ ।अगािर्नक कृवष 
वारी उत्ऩादनभा जोड ददन एक घय एक कयेसाफायी  कामिक्रभ सॊचारन गरयनछे । वजाय ऺेत्रहरुभा 
कौसी खेतीराई प्राथर्भकता ददईनेछ ।  

 कृषक, ववऩन्न, गरयफ, साभाजजक रुऩभा वऩछर्डएका साना कृषकहरु, एकर भवहरा ऩरयवायको आम 
आजिन तथा जीववकोऩाजिनभा टेवा ऩमुािउन " वकसान उत्थान कामिक्रभ" सॊचारन गरयनेछ । 

 वारी य वस्त ुऩरयवेशभा सन्तरुन कामभ याख्न एवककृत शत्रजुीव व्मवस्थाऩन (आइ.वऩ.एभ.) कामिक्रभ 
सॊचारन, प्रान्ट वकजल्नक, वारी सॊयऺण सेवा य भाटोको उविया शजक्त व्मवस्थाऩन गनि भाटो स्वास््म 
प्रवििन गनि बकायो सधुाय, गड्यौरा भर र्नभािण गरयनछे । नमाॉ प्रववर्धभा आधारयत र्सॉचाई प्रणारीको 
ववकास गनि थोऩा र्सॉचाई, साना र्सॉचाई, ऩोखयी र्सॉचाई य र्सॉचाई मोजना जस्ता कामिराई सॊचारनभा 
ल्माईनेछ ।  

 वारीनारी य हानीकायक योग कीयाहरुको प्रकोऩ पैर्रन नददनको साथै र्नमन्त्रण गनिका रार्ग 
आवश्मक कृवष साभाग्रीहरु व्मवस्था गरयनछे । 

 नवीनतभ प्रववर्धको उऩमोग गयी कृवष व्मवसामको प्रवििन, कृवष जन्म वस्तकुो उत्ऩादन रागत 
न्मनुीकयण तथा सोको उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व वृवि गयाउन कृषक व्मवसामीको जीवन माऩनको रार्ग 
दीगो रुऩभा स्थावऩत गनि कृवष माजन्त्रकयण कामिराई र्नयन्तयता ददईनछे ।  

 कृवष सचुना प्रववर्धराई र्छटो छरयतो ढङ्गफाट अजघ फढाउन ऩार्रका र्बत्र कृषकभा सचुना प्रवाह साथै 
उत्ऩादन य उत्ऩादक्तत्वको व्मवस्थाऩन गयाउन कृवष एऩ सॊचारन तथा जनशजक्त व्मवस्थाऩन कामि 
गरयनेछ ।  

 वकसान ऩवहचानको रार्ग सजुचकयण य त्माङ्क अध्मावर्धक गदै वकसानको स्तय, ऺभता य इच्ऺाका 
आधाय त्म ऩयक रुऩभा र्फश्लषेण गरय कामिक्रभ सॊचारन गरयनेछ ।  

 तयकायी य परपूर खेती ववस्तायराई र्नयन्तय ददन आमोजना ऺेत्रका ऩकेटर्बत्र रजऺत वारीहरुराई 
आधाय भार्न कामिक्रभ सॊचारन गरयनछे ।  
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 सवै जातका परपुर, घाॉस रगामत वोट ववरुवा उत्ऩादन गरय मस गाउॉऩार्रकाभा 
आवश्मकता ऩने सवै खारका ववरुवा उत्ऩादन गनि वहउुदे्दश्म नसियी सॊचारन गरयनेछ ।  

 खाद्यान्न वारीको उन्नत फीउ उऩमोगभा भूल्म अनदुान य उन्नत फीउ उऩमोग ववतयकराई प्रोत्साहन 
अनदुान कामि सॊचारन गरयनछे । 

 यैथाने वारी सॊयऺणका रार्ग भहत्व ददई मसको सॊयऺण य ववस्ताय गरयनेछ ।   

 आॉफखैुयेनी गाउॉऩार्रका वडा नॊ. ३ जस्थत र्नभािण बएको वधशाराराई अझ व्मवजस्थत वनाई 
मत्रऩत्र रुऩभा यहेको वधशाराराई एवककृत गयी व्मवजस्थत रुऩभा सॊचारन गरयनेछ ।   

 ऩशऩुारनवाट कृषकराई ववढ बन्दा ववढ आम्दानी गने उदे्दश्मका साथ प्राकृर्तक तथा कृर्तभ 
नश्ल सधुायको कामिक्रभ सॊचारन गरयनेछ । तै्रभार्सक रुऩभा घमु्ती जशववय सॊचारन गरय 
आवश्मक औषर्ध तथा प्रार्फर्धक सेवा प्रदान गने व्मवस्था र्भराईनेछ ।  

 साविजर्नक भहत्व रगामतका कामिक्रभभा आमार्तत पुरको प्रमोग नगने अर्बमानराई सपर 
ऩानिका रार्ग पुरभाराको आमातराई ऩूणि रुऩभा र्नरुत्सावहत गरय स्थानीम पुरभारा 
उत्ऩादन कामिक्रभराई प्रोत्सहान गरयनेछ ।  

 व्मावसामीक रुऩभा काभ गने वकसानराई गाउॉऩार्रका स्तयीम सम्भान कामिक्रभ सॊचारन 
गरयनेछ । सवै वकसानराई उत्ऩादनभा आधारयत अनदुान नीर्त अवरम्फन गरयनेछ । दगु्ध 
उत्ऩादन वकसानराई उत्ऩादनका आधायभा प्रोत्सावहत गनि ववशेष अनदुान व्मवस्था गरयनेछ । 

  गाउॉऩार्रका र्बत्र दधुको भलु्मराई एकरुऩता कामभ गरयनेछ । 

 ऩश ु ऩारन वकसानराई आफ्ना ऩशहुरु सयुजऺत याख्न साथै बववश्मभा हनु सक्तने ऺर्तवाट 
ऺतीऩतुॉ प्राप्तीका रार्ग ऩश ुववभा कामिक्रभका रार्ग प्रोत्सहान गरयनेछ । 

 व्मवसामीक खेती प्रणारी भापि त गरयवीको न्मरु्नकयण गनि कृवष उत्ऩादनको ऺेत्रभा माजन्त्रक 
ववववर्धकयण तथा ववजशष्टकयण गने गरयनेछ ।  

 आॉफखैुयेनी गाउॉऩार्रकारे कृवष तथा ऩश ु ऺेत्रको ववकास गनि कृवष तथा ऩश ु ऺेत्रराई 
प्राथर्भकताभा याखी स्ऩष्ट कामि मोजना तमाय गयी कामािन्वमन गनेछ । कृवष ऺेत्रको 
आधरु्नकीकयण, मान्त्रीकयण, व्मवसावमकयण य र्सॊचाईको सरु्नजश्चतता गयी उत्ऩादन ववृि गयी 
तयकायी, खाद्यान्न, परपूरभा आत्भर्नबिय हनुे गयी आवश्मक कामि गरयनेछ । 

 कृषक उद्यभी, कृषक सभूह य कृवष व्मवसामभा आधारयत सहकायीहरुराई प्रोत्साहन गने 
कामिक्रभ सॊचारन गरयनेछ ।  
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 आर्थिक तथा साभाजजक रुऩरे वऩछर्डएका कृषकहरु केजन्ित कामिक्रभहरूराई प्रबावकायी 
रुऩभा सञ्चारन गरयनेछ ।  

 दधु, अण्डा य भासभुा आत्भर्नबियको रार्ग र्रएको रक्ष्म अनसुाय दधु उत्ऩादनभा 
आधारयत अनदुान, गाई, बौसी, फाख्रा, फॊगयु, रोकर सुॉगयु, रोकर कुखयुा ऩारनका 
रार्ग बौगोर्रक सम्बाव्मताको आधायभा ऩकेट ऺेत्र कामिक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

 कृषकको भागभा आधारयत ऩश ु ऩन्छी ऩारन तार्रभ सॊचारन गरयनकुा साथै मस 
कामिक्रभको उऩरब्धीको आधायभा थऩ प्रोत्साहनका गनि सवकनेछ । 

 बौगोर्रक ववकताका कायण सफै िाउॉभा सेवा ऩगु्न नसकेको हनु सक्तछ त्मस्ता 
सभस्माराई र्नदान गनािका रार्ग आॉफखैुयेनी गाउॉऩार्रका र्बत्र र्नमर्भत औषधी 
ववतयण, भहाभायी योग ववरुि खोऩ सेवा, सभम सभमभा ऩश ुऩन्छी स्वास््म घमु्ती 
जशववय, फोझोऩन र्नवायण जशववय, वषे तथा फहवुषे ब ुॉई घाॉस तथा डारे घाॉसको र्फउ 
फेनाि ववतयण य ववउ फेनािभा आत्भर्नबियताका रार्ग इच्छुक सॊघ सॊस्था सहकायी तथा 
र्नजज पभिराई प्रोत्साहन कामिक्रभ सॊचारन य व्मवसावमक कृषकराई प्रोत्साहन गने य 
र्नवािहभजुख कृषकराई व्मवसावमक फनाउन प्रोत्साहन गरयने छ । 

 साना तथा िूरा व्मवसावमक ऩश ु ऩन्छी ऩारक कृषकराई ऩश ु ऩन्छी तथा भत्स्म 
ऩारनभा सहजजकयणका रार्ग औजाय साभाग्री ववतयण गनि सवकनेछ । कृषकराई 
थऩ उत्साह प्रदानका रार्ग कृषक भ्रभण तथा उत्कृष्ट कृषकराई सम्भान प्रोत्साहन 
गरयनेछ । 

 अगािर्नक उत्ऩादनभा जोड ददने उदे्दश्मका साथ गाई वस्तकुो भरभतु्र सॊकरन गनिका रार्ग 
बकायो सधुाय कामिक्रभ र्नयन्तयता ददईने छ । 

 ऩशऩुारन व्मवसामराई व्मवसामीक य व्मवजस्थत वनाउन गोि य खोय सधुाय कामिक्रभ 
सॊचारन गरयनेछ ।  
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२. ऩमिटन ऺते्र :  

 धेयै बन्दा धेयै धार्भिक ऩमिटक र्बत्राउने उदे्दश्मका साथ सडकको स्तयउन्नती गदै  र्छम्केश्वयी 
भजन्दयसम्भ सडकको ऩहुॉच ऩमुािईनेछ । साथै र्छम्केश्वयी भजन्दय र्नभािणको कामिराई ऩणुता 
ददईनेछ ।  

 आॉर्धभरु भजन्दय, अकरा भजन्दय, जशव भजन्दय, वहरेखकि , ऩञ्चकन्मा, फौि भजन्दय, कृष्ण भजन्दय, 

ऐना ऩहाया रगामतका धार्भिक तथा ऩमिटकीम स्थरको ववकास र्नभािण तथा व्मवस्थाऩनराई 
र्नयन्तयता ददइनेछ य अन्म ऺेत्रको ऩमिटन सम्बाव्मता अध्ममन तथा ऩवहचान गरयनेछ । 

 आॉफखैुयेनी ऺेत्र र्बत्र यहेका ऩमिटकीम ऺेत्रका ऩवुािधाय र्नभािणभा वजेट ववर्नमोजन गरयनेछ । 
ऩमिटनराई स्थार्नम आम आजिनको भाध्मभ वनाउने उदे्दश्मरे वहरेखकि , राव्दी रगामतका 
गाउॉहरुभा व्मवजस्थत होभस्टे सॊचारन गरयनेछ साथै सो सॊचारनका रार्ग ऩार्रकारे 
अनदुानको व्मवस्था गरयनेछ ।  

 दर्रत, आददवासी जनजार्तको बाषा, सॊस्कृर्त य सम्ऩदाको सॊयऺण गदै उर्नहरुका करा 
सस्कृती प्रदिशन गरय ऩमिटकहरुराई आवषित गने नीर्त र्रईएको छ ।  

 ऩमिटनको प्रचयु सॊबावना वोकेको ऐना ऩहया ववस्ततृ ऩरयमोजना प्रर्तवेदन तमाय बैसकेकोरे 
सो को ऩवुािधाय र्नभािणभा प्राथर्भकता ददईनेछ ।  

 वन तथा वातावयण जोगाउनका रार्ग साभदुावमक वन, र्नजी वन, सयकायी वनभा वृऺ योऩण 
साथै गाउॉऩार्रका र्बत्र र्नभािण बएका सडकका छेउछाउ साथै सडक ऩेटीभा वृऺ योऩण गरय 
सौन्दमिकयण य वातावयण सॊयऺण गरयनेछ ।    

३. उद्योग तथा वाजणज्म ऺते्र : 

 औद्योर्गक वातावयण सजृना गयी औद्योर्गक ववकास भापि त भावकि चोक ड्यासाईडभा उद्योग 
ग्राभको स्थाऩनाको ऩणुता ददई उधोगी व्मवसामीहरुराई उद्योग स्थाऩना गनि उत्प्रयेेत गरयनेछ 
।जसका रार्ग सॊजघम य प्रदेश सयकायसॉग आवश्मक सभन्वम गरयनेछ ।   

 

४. आर्थिक प्रशासन तथा याजस्व ऩरयचारन ऺते्र :  

 कयका दामयाराई पयावकरो ऩायी न्मून दयभा कय, शलु्क, दस्तयु कामभ गयी सयर सहज 
तरयकाफाट बकु्तानी गनि र्भल्ने ऩिर्तको अवरम्फन गरयनेछ । गाउॉऩार्रकाभा फसोफास गने  
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नागरयकहरुको ऺभता, अन्म गाउॉऩार्रकाहरुको तरुनात्भक अध्ममन, प्रचर्रत ऐन र्नमभको 
प्रावधान फभोजजभ कयका दय र्नधाियण गरयनेछ । 

 कय असरुीका रार्ग कयदाताहरुको त्माॊक सॊकरन गरयनेछ । आन्तरयक आमभा फढोत्तयी 
गनि कय सॊकरन टोरी गिन गयी वक्रमाजशर फनाईनेछ । गाउॉऩार्रकाको याजश्व फवृिका 
रार्ग उद्योग, करकायखाना खोल्न सहजीकयण गने, सवै प्रकायका उद्योग, ब्मवसामराई 
कयको दामयाभा सभेटीनेछ ।  

 आर्थिक कायोवायराई प्रबावकायी एवॊ ऩायदशॉ फनाउन, आमस्तय य फचतभा फविको रार्ग 
सवै ऩरयवायभा १ घय १ फैंक खाता खोल्ने नीर्त र्रईनेछ । गाउॉऩार्रका र्बत्रका सफै 
घयधयुी दताि कामभ गरयनेछ साथै ववर्बन्न ऩेशा य ब्मवसामहरुराई अर्नवामि दताि प्रकृमाभा 
ल्माउन प्रमास गरयनेछ ।  

ख) साभाजजक ववकास : 

१. स्वास््म : 

 फैदेजशक योजगाय तथा कोर्बड १९ प्रबाववत ऺते्रफाट आएका व्मजक्तहरुराई कयेन्टाईन, 
आईसोरेशन, वऩर्सआय तथा एजन्टजेनको व्मवस्थाऩन गरयनेछ साथै र्छटो बन्दा र्छटो खोऩको 
व्मवस्थाऩनका रार्ग सॊजघम तथा प्रदेश सयकायसॉग सभन्वम गरयनेछ ।  

 ३ वटा स्वास््म चौकी, २ वटा आधायबतू स्वास््म केन्ि य २ वटा शहयी स्वास््म केन्िफाट 
सेवा प्रदान गरयदै आएको य वडा नॊ. ४ भा आगाभी आ.व.फाट आधायबतू स्वास््म सेवा 
केन्ि स्थाऩना गयी सेवा प्रदान गरयनेछ । 

 आॉफखैुयेनी स्वास््म चौकीफाट भेर्डकर अवपसय य ल्माव सेवा प्रदान गरयदै आएकोभा अझ 
व्मवजस्थत गयी सेवाराई र्नयन्तयता ददईनेछ । 

 ऩार्रकाको एम्फरेुन्स सॊचारन ऩश्चात ८० वषि ऩगेुका जेष्ठ नागरयक साथै सतु्केयी भवहराराई 
घयवाट अस्ऩतारसम्भ ऩगु्नका रार्ग र्नशलु्क एम्फरेुन्स सवुवधा उऩरव्ध गयाईनेछ ।  

 भहाभारय योकथाभ र्नमन्त्रण य व्मवस्थाऩनका रार्ग फजेट व्मवस्थाऩन गरयनेछ । मस 
गाउॉऩार्रकाभा काभ गने सवै स्वास््म कभॉहरुराई स्वास््म ववभा व्मवस्था गनुिका साथै 
कोर्बड १९ को भहाभायीभा कामि गने सवै स्वास््म कभॉहरुराई ववशेष सवुवधा व्मवस्था 
गरयनेछ । कोयोना र्नमन्त्रण तथा सयुऺाको रार्ग ऩमािप्त भात्राभा सयुऺा साभाग्री, भेर्डकर 
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साभाग्री य औषधी उऩकयणको व्मवस्था गरयनेछ । कोर्बड १९ योगको न्मनुीकयणका रार्ग 
जनचेतना भरुक कामिक्रभ गरयनेछ । सॊक्राभक योगका कायण सजृना बएको ऩरयजस्थती सॉग 
जधु्न स्वास््म ऺेत्रभा आवश्मक जनसजक्तको मथाशक्तम व्मवस्थाऩन गरयनेछ ।  

 आॉफखैुयेनी गाउॉऩार्रकाका धेयै बन्दा धेयै व्मक्तीहरुराई स्वास््मको ऩहुॉच ऩमुािउनका रागी 
आॉफखैुयेनी गाउॉऩार्रका वडा नॊ. १ भा १५ शैमाको अस्ऩतारको र्नभािणका रार्ग आवश्मक 
जग्गा व्मवस्थाऩन, ड्रोईङ र्डजाईन प्रकृमा अगाडी वढाईनेछ ।   

 जजल्राका सवै स्थानीम तहको साझेदायीभा जजल्रा स्तयीम प्रमोगशारा र्नभािण तथा 
आईसोरेशन व्मवस्थाऩनको रार्ग आवश्मक यकभ ववर्नमोजन गरयनेछ । 

 आभासॉग ऩार्रका कामिक्रभ अन्तगित मस ऩार्रकाभा यहेका सफै गबािवती  आभाहरुराई 
प्रोटोकर फभोजजभ ४ ऩटक गबिजाॉच गनि प्रोत्साहन गरयनेछ । साथै सफै सॊस्थागत 
सतु्केयीहरुराई ददइदै आएको ऩोषण बत्ता कामभै याजख थऩ ऩोषण वाऩत अण्डा, भाछा, भास ु
य अन्म ऩोषणमकु्त खानेकुयाको व्मवस्था गरयनेछ ।  

  ८० वषि भार्थका जेष्ठ नागरयकको स्वास््म अवस्था अनगुभनको रार्ग स्वास््मकभॉहरु राई 
घयघयभा नै स्वास््म जाॉचको व्मवस्था र्भराएय अत्मावश्मक औषधी उऩरब्ध गयाउने नीर्त 
र्रईएको छ  । 

 ऩोषण, खोऩ, ऩरयवाय र्नमोजन फारस्वास््म जस्ता कामिक्रभहरुको सचुक उच्च फनाउन प्रमास 
गरयनेछ । 

 हार ३ वटा वडाहरुभा भात्र बएको फर्थिङ्ग सेन्टयहरुको ऺभता अर्बफवृि गरय थऩ वडा नॊ. 
१ य २ भा सभेत फर्थिङ्ग सेन्टयहरु सॊचारनभा ल्माइनेछ । 

 सवै साभदुावमक ववद्यारमहरुभा प्राथर्भक उऩचाय फक्तसको व्मवस्था गरय एक जना जशऺक 
राई प्राथर्भक उऩचाय तार्रभको सभेत व्मवस्था गरयनेछ । 

 सफै ववद्यारमहरु य आभा सभहुभा ववद्यारम स्वास््म जशऺा य आभा स्वास््म जशऺा कामिक्रभ 
सॊचारन गरयनेछ । 

 फारफार्रका, गबािवती साथै कोर्बड रगामतका खोऩहरुको कोल्ड चेन व्मवस्था गनि 
कोल्डरुभ को व्मवस्था गरयनेछ ।  

 ववऩन्न नागरयक, दर्रत, अऩाङ्ग तथा र्सभान्कृत सभहुभा उऩचायको रार्ग न्मनुतभ आर्थिक 
सहमोगको व्मवस्था र्भराइनेछ । 
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 सभाजभा ववववध कायणवाट वढ्दै गईयहेको भानर्सक सभस्माहरुको सभाधानका रार्ग सो 
सॊग सभफजन्धत भनोसाभाजजक तार्रभ मकु्त जनसजक्तद्दाया भनोसाभाजजक तार्रभ सॊचारन 
गरयनेछ   

२. जशऺा मूवा तथा खेरकुद ऺते्र : 

 आगाभी ३ फषि र्बत्र साभदुावमक य सॊस्थागत ववद्यारम वीचको असभानता कभ गयी जशऺा 
प्रणारीभा सधुाय गने, वारभैत्री कऺा सॊचारन, ववद्याथॉ सॊख्मा फढी बएका साथै जशऺक 
दयफन्दी कभ बएका ववद्यारमभा जशऺक व्मवस्थाऩन तथा ऺभता ववकासभा जोड ददईनेछ । 
प्राववर्धक जशऺारमहरुको ववस्ताय य हार सॊचारनभा यहेका ववद्यारमहरुभा सूचना प्रववर्धको 
उऩमोग य ववकासभा जोड ददईनेछ । 

 खेर ऺेत्रको ववकास गनि खेर ऺेत्रभा मवुाहरुको प्रर्तबा प्रदिशन गनि गाउॉऩार्रका स्तरयम 
अध्मऺ कऩ सॊचारन गरयनेछ ।  

 गाउॉऩार्रका स्तरयम यॊगशाराको र्ड.वऩ.आय तमायी बै सकेको छ । सो यॊगशाराराई तनहुॉकै 
नभनुा यॊगशारा र्नभािण गरयनेछ । त्मसका रार्ग सॊजघम तथा प्रदेश सयकाय सॉग सभन्नम 
गरयनेछ । एक वडा एक खेर भैदान र्नभािणका रार्ग आवश्मक ऩहर गरयनछे ।  

 ववर्बन्न तह तथा ववधाभा उत्कृष्ट नर्तजा हार्सर गने गाउॉऩार्रका र्बत्रका मवुा, मूवती तथा 
अध्ममनयत छात्र, छात्राहरुराई सम्भान गरयनेछ । 

 मवुा रजऺत कामिक्रभहरु ल्माईनेछ । वेयोजगाय मूवाहरुराई रजऺत गयी उभेय सभहुभा 
आधारयत प्रजशऺण, र्सऩभरुक तार्रभ व्मवसामीकताभा जोड ददईनेछ ।  

 प्रधानभन्त्री योजगाय कामिक्रभका रार्ग आवश्मक फजेटको व्मवस्था गयी गाउॉऩार्रका र्बत्रका 
फेयोजगाय व्मजक्तहरुराई योजगाय प्रदान गरयनेछ ।  

 वेयोजगाय सचुीभा सजुचकृत मवुाराई मस ऺेत्रको ववकास सॉग जोड्दै चौतायो, ऩोखयी य ऩाकि  
य गोयेटो र्नभािणभा र्नयन्तताि ददइनेछ ।  

  गाउॉऩार्रका र्बत्रका कुनै ऩर्न ववद्याथॉरे ववद्या वारयर्ध गनि चाहेभा ववद्यावारयर्धका रार्ग  
५० हजाय सम्भको शैजऺक अनदुान ददने नीर्त र्रईनेछ ।  

 आॉफखैुयेनी गाउॉऩार्रका र्बत्र एस.ई.ई भा सवैबन्दा फवढ अॊक प्राप्त गने छात्र य छात्राराई 
२० हजाय ऩयुस्काय ददईनछे । 
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 जजल्रा स्तयीम याष्डऩर्त यर्नङजशल्ड प्रर्तमोर्गता प्रथभ स्थान हार्सर गने ववद्यारमराई रु 
५०,०००।-, दद्दर्तम स्थान हाॉर्सर गने ववद्यारमराई रु ३०,०००।- य तरृ्तम स्थान 
हार्सर गने ववद्यारमराई रु २०,०००।- ऩयुस्काय प्रदान गरयनेछ । यावष्डम तथा 
अन्तयावष्डम स्तयभा ऩदक प्राप्त गनि सपर खेराडीराई कामिऩार्रकाको र्नणिम वभोजजभ 
खेराडीराई नगद ऩयुस्काय सवहत सम्भान गरयनेछ ।   

३. खानऩेानी तथा सयसपाई ऺते्र :  

 गाउॉऩार्रका अन्तगित मसै आ.व. र्बत्र सम्ऩूणि घय ऩरयवायभा स्वच्छ खानेऩानी ऩमुािउन ऩहर 
गरयनेछ । एक घय एक धाया जडानराई प्राथर्भकता ददईनेछ । ऩृ् वी याजभागि आॉफखैुयेनी 
खण्डराई सयसपाई एवॊ साविजर्नक शौचारमहरु र्नभािण गयी सॊचारनभा ल्माईनेछ । साथै 
वृऺ ायोऩण रगामत हरयत ऺेत्र ववस्ताय कामिक्रभहरु अगाडी फडाईनेछ । 

 र्नभािर्धन खानेऩानी मोजनाहरु (सत्रसम आॉर्धभरु खानेऩानी मोजना, वयादी र्डवह रगामतका 
खानेऩानी मोजनाहरु) सभमभै सम्ऩन्न गनि सम्फजन्धत र्नकामहरुसॉग सहकामि गरयनेछ । हार 
सॊचारनभा यहेका खानेऩानी मोजनहरुराई सॊयऺण य उजचत भभित सम्बाय गरयनेछ । 

  वडा नॊ. ६ केउयानी भझवुाडाॉडा र्रफ्टीङ्ग खानेऩानी मोजना र्नभािण गनि सघ तथा प्रदेश 
सयकायसॉग फजेट भाग गरयनेछ ।     

४. रैर्गक सभानता तथा साभाजजक सभावेजशकयण ऺते्र :  

 आददवासी जनजाती, दर्रत, र्सभान्तकृत जार्तका बाषा, धभि य साॊस्कृर्तक सॊयऺण, भौर्रक 
सॊस्कृर्तको प्रवधिनभा जोड ददईनेछ । 

 वार उद्यान, फार सूचना केन्ि स्थाऩना, वारवार्रका भैत्री खेरकुद तथा ऩाकि  स्थाऩना, 
अन्तयऩसु्ता जशऩ हस्तान्तयण, ऺभता ववकास तथा र्सऩ ववकासराई प्राथर्भकता ददईनेछ । 

 सभताभरुक सभाज र्नभािणका रार्ग पयक ऺभता बएका व्मजक्त, भवहरा, फारफार्रका, जेष्ठ 
नागरयक, जार्तम ववबेद न्मूनीकयण गयी सयकायरे अफरम्फन गयेका साभावेशी ववकासराई 
प्रवद्दिन गरयनेछ । अनाथ वारवार्रका, अऩाङ्ग, ससु्त भनजस्थती सन्तरुन गभुाएका तथा 
विृविृाको उजचत व्मवस्थाऩन तथा स्माहाय ससुायको रार्ग ववर्बन्न सॊघ सॊस्थासॉग आवश्मक 
सभन्वम गरयनेछ । अऩाङ्ग/जेष्ठ नागरयक ऩरयचम ऩत्र घयघयभा ऩमुािउने व्मवस्था र्भराईनेछ 
। 
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 दर्रत, आददवासी जनजार्त, र्सभान्तकृत सभहु, जेष्ठ नागरयक, अऩाङ्गहरुका रार्ग मस 
आ.व.वाट र्नजहरुको उत्थानको कामिक्रभ सॊचारन गरयनेछ ।   

 ववऩन्न, वहॊसावऩर्डत वारवार्रका, भवहराहरुको उिाय, याहतको साथै कानूनी उऩचायको रार्ग 
ऩनुस्थाऩना केन्िहरुको खोजी गरयनेछ । वारवार्रका, भवहरा ववरुि हनु े सवै वकर्सभका 
वहॊसा, बेदबाव य शोषण अन्त्म गने कामिक्रभहरु कामािन्वमन गरयनेछ । सवै प्रकायको 
वारश्रभ अन्त्म गने प्रमासको थारनी गरयनेछ । अन्तयावष्डम भवहरा ददवस, वार ददवस, जेष्ठ 
नागरयक ददवस, अऩाङ्ग ददवसको अवसयभा गाउॉऩार्रकाफाट ववशेष कामिक्रभको आमोजना गयी 
सम्भान कामिक्रभ गरयनेछ ।  

 आभ नागरयकराई सयर, सहज रुऩभा न्मामीक अर्धकायको शरु्नस्चीतताका रार्ग हार 
वक्रमाजशर यहेका सवै भेरर्भराऩ केन्िहरुराई साधन-स्रोत य तार्रभ मकु्त जनशक्ती 
व्मवस्थाऩन गरय स्थानीम स्तयभा हनुे सवै प्रकायका वववादहरु स्थानीम स्तयभै सभाधान गने 
ऩितीको ववकास गरयनेछ ।  

ग) ऩूवािधाय ववकास  : 

१. सडक तथा ऩरु (झरङु्ग ेऩरु सभेत) ऺते्र : 

 आॉफखैुयेनी गाउॉऩार्रकाको सम्ऩूणि वडाभा सहज मातामात ऩहुॉच तथा वडा कामािरम जोड्न े
सडक सॊजार र्नभािणका रार्ग प्रकृमा अगाडी फढाईनेछ ।  

 नमाॉ ट्याक्क खोल्ने काभराई र्नरुत्सावहत गरयनेछ । गाउॉऩार्रका र्बत्रका सवै सडकको 
भाऩदण्ड, सडक र्सभा, कामिववर्ध तमाय गयी राग ुगरयनेछ ।  

 गाउॉऩार्रका गौयव तथा वडा गौयवका आमोजनाहरु सम्बाव्मता अध्ममन गयी कामािन्वमनभा 
जोड ददईनेछ । सत्रसम–आॉर्धभूर सडक साथै अन्म ट्रमाक खरेुका सडकहरुराई आवश्मक 
स्तय उन्नती गरयनेछ । 

 अधयु र्नभािण कामिहरु सम्ऩन्न गने रऺ याजखएको छ ।  

२. र्सॊचाई ऺते्र : 

 आॉफखैुयेनी गाउॉऩार्रका जस्थत यहेको कृवष ऺेत्रको प्रवििनका रार्ग कुरो तथा र्रफ्टीङ्ग 
प्रकृमािाया र्सॊचाईको व्मवस्था र्भराईनेछ ।  
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 सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहको साझेदायीभा गाउॉऩार्रका र्बत्रका कृवष मोग्म जर्भनराई 
र्सॊचाईको व्मवस्था र्भराउन आवश्मक ऩहर गरयनेछ । 

 कुडुरेपाॉट र्सॊचाई मोजना य प्मघुयपाॉट र्सॊचाई मोजना सॊचारन गनि सॊजघम तथा प्रदेश 
सयकायसॉगको सहकामि य सभन्वम गरयनेछ ।  

 अधयुो यहेको ढकरटाय र्सॊचाई कुरो र्नभािण कामि ऩयुा गरयनेछ ।   

३. बवन तथा सहयी ववकास ऺते्र :  

 गाउॉऩार्रकाको प्रशासकीम बवनभा थऩ ऩवुािधाय सवहत अऩाङ्ग भैत्री फनाउनका रार्ग 
र्रजफ्टङको व्मवस्था गरयनेछ । 

 गाउॉऩार्रकाको फहउुिेश्म बवन र्नभािण कामिराई ितु गर्तभा फढाईनेछ ।   

 २ य ६ नॊ. वडा कामािरमको बवन र्नभािण कामि सम्ऩन्न गरयनेछ, ३ नॊ. को वडाको 
कामािरम बवन र्नभािणका रार्ग जग्गा ऩवहॉचान गरय र्नभािणको कामिको थारर्न गरयनेछ ।  

 बवन भाऩदण्ड आचाय सॊवहताराई कामािन्वमनभा ल्माईनेछ । क्रभागत तथा अधयुा 
मोजनाराई ववशेष प्राथर्भकताभा याखी सम्ऩन्न गरयनेछ ।  

 आवश्मकता अनसुायको आभा सभहुको बवन, मवुा क्तरवका बवन रगामत ववर्बन्न बवनहरु 
र्नभािणका रार्ग औजचत्मताका आधायभा फजेटको व्मवस्था गरयनेछ ।   

 नेऩार सयकायको ब–ूउऩमोग नीर्त अन्तगित गाउॉऩार्रका स्तरयम ब–ूउऩमोग कामिववर्ध तमाय 
गरयनेछ । गाउॉऩार्रका ऺेत्र र्बत्रको साविजर्नक जग्गाको रगत सॊकरन एवॊ सॊयऺण 
गरयनेछ ।  

४. सॊचाय, उजाि रघ ुतथा साना जरववद्यतु (फैकल्ऩीक उजाि सभेत) ऺते्र :  

 सम्बाववत ववद्यतुीम दघुिटनाराई न्मनुीकयण गनि मसै आर्थिक वषि र्बत्र गाउॉऩार्रका र्बत्र 
यहेका जजणि कािे ऩोरहरुराई ववस्थावऩत गयी र्सभेन्ट तथा जस्टर ऩोर भापि त प्रर्तस्थाऩन 
गरयनेछ । साथै सम्ऩूणि वडाभा ववद्यतु तथा सॊचाय सवुवधाको ऩहुॉच ऩमुािईनेछ ।  

 आर्थिक अवस्था अर्त कभजोय बएका ऩरयवायराई र्भटय वक्तसको व्मवस्था गरय ववधतुको 
ऩहुॉच ऩमुािईनेछ ।  

 नमाॉ सम्ऩन्न ऩक्की सहामक भागि तथा याजभागिको आवश्मक स्थानहरुभा सडक फत्ती  
व्मवस्थाऩन गरयनेछ । 
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 गाउॉऩार्रका य भातहतका कामािरमहरुभा फ्री वाई पाई जोन र्नभािण गरयनेछ ।   

 

घ) वन, वातावयण तथा ववऩद् व्मवस्थाऩन ववकास :  

१. वन, वातावयण तथा ववऩद् व्मवस्थाऩन ऺते्र :  

 ववऩद्का दृवष्टकोणरे जोजखभ ऺेत्रहरु ऩवहचान गरय सो स्थानभा सॊयऺणका रागी आवश्मक 
ऩने ऩवुािधाय र्नभािण साथै, आवश्मक वृऺ योऩण गरय ववऩद् वाट हनुे ऺती न्मरु्नकयण गरयनेछ 
।  

 वन पडानीभा योक रगाई रोऩन्भखु ववरुवा उत्ऩादन तथा वृऺ योऩणको कामिराई अगाडी 
फढाईनेछ ।  

 वन ऺेत्रको फैऻार्नक एवॊ ददगो व्मवस्थाऩन गयी भहत्वऩूणि वनस्ऩर्त एवॊ जडीफवुटको ववकास 
य ववस्तायको प्रमास गरयनेछ ।  

 ववकास र्नभािणका कामि गदाि वातावयण भैत्री ववकास गनि जोड ददईनछे । जरवाम ु
अनकुुरका कामिक्रभहरु सॊचारन गरयनेछ । ऩमािवयण सॊयऺण कामिक्रभराई जोड ददइनेछ । 
गाउॉऩार्रका र्बत्रका ऩोखयी, ऩाकि , चौतायी र्नभािण गरय वातावयण सॊयऺण य प्रवधिन गनिराई 
ववढ प्राथर्भकताभा याजखनेछ ।  

 ऩयम्ऩयागत खानेऩानीका स्रोत य भहुानहरुको सॊयऺण गदै ऩयुाना एवॊ जीणि अवस्थाका कुवा 
तथा ऩोखयी भभित तथा सॊयऺण गरयनेछ । 

 साभदुावमक वन उऩबोक्ता सभहुको सहकामिभा वनभा आधारयत उद्यभहरुको ववकास गरयनेछ 
। वातावयण प्रदषुण र्नमन्त्रणको रार्ग वातावयणीम भाऩदण्डहरु र्नभािण गरयनछे ।   

 गाउॉऩार्रकाको पोहयभैरा व्मवस्थाऩनको रार्ग व्मवस्थाऩन केन्िको बौर्तक ऩवुािधाय 
आवश्कता अनसुाय सदृृढीकयण गरयनेछ । कुवहने, नकुवहने तथा र्ससा य पराभजन्म 
पोहयराई छुट्टा छुटै्ट स्थानभा याख्न ेव्मवस्था र्भराईनेछ य  पोहयभैरा व्मवस्थाऩनका रार्ग 
वऩ.वऩ.ईं भोडरभा कामि गरयनेछ ।  

 ववऩद् ब्मवस्थाऩनराई सहज फनाउन गाउॉऩार्रकाभा ववऩद् ब्मवस्थाऩन कोष स्थाऩना 
गरयनेछ, ववऩद्को आवश्मक ऩूवि तमायी तथा ववऩद् ब्मवस्थाऩनको प्रबावकायी कामिमोजना 
फनाई रागू गरयनेछ । 
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 गाउॉऩार्रका ऺेत्र र्बत्र यहेका ऩर्ति य साविजर्नक जग्गाहरुको रगत सॊकरन गने कामिको 
थारनी गरयनेछ । अव्मवजस्थत फसोफासीहरुको स्थामी व्मवस्थाऩनका रार्ग मस गाउॉऩार्रका 
भापि त सम्फजन्धत र्नकामहरुभा आवश्मक ऩहर गरयनेछ । 

 गाउॉऩार्रकाको ववऩद् व्मवस्थाऩन कोषवाट ववऩद्का वेरा खोज, उद्दाय, याहत य ऩनुिराब गनि 
आवश्मक व्मवस्थाऩन गरयनेछ । ववऩद् व्मवस्थाऩन य उद्दाय गनिका रार्ग वडा स्तयभा 
सर्भर्त र्नभािण गरय आवश्मक तार्रकको व्मवस्था गरयनेछ ।     

ङ) सशुासन तथा सॊस्थागत ववकास, साविजर्नक सेवा प्रवाह : 

 गाउॉऩार्रकाफाट सम्ऩादन हनुे काभहरुराई प्रबावकायी फनाउन, सॊववधान, स्थानीम सयकाय 
सञ्चारन ऐन तथा प्रचर्रत कानून फभोजजभ आवश्मक ववषमगत य ऺेत्रगत ऐन, काननु, 
कामिववर्ध तथा र्नदेजशकाहरु र्नभािण गयी कामािन्वमन गने नीर्तराई र्नयन्तयता ददईनेछ । 

 कभिचायीहरुको कामि सम्ऩादन भूल्माङ्कन ऩिर्तराई प्रबावकायी य वैऻार्नक फनाई सेवाभखुी 
एवॊ जवापदेही फनाईनेछ । 

 ऩायदशॉता एवॊ सशुासनका रार्ग गाउॉऩार्रकासॉग सम्फजन्धत सूचनाहरुराई ववद्यतुीम तथा 
छाऩा सञ्चाय भाध्मभफाट साविजर्नकीकयण गरयनेछ । नागरयक फडाऩत्र रागू एवॊ भ्रष्टचाय 
शनु्म प्रशासन कामभ गरयनेछ । साथै ववकास र्नभािण कामिभा ऩायदशॉता कामभ गनि मोजना 
स्थरभा नै साविजर्नक सनुवुाई  य साभाजजक ऩयीऺण गने कामिराई र्नयन्तयता ददईनेछ । 
सेवा प्रवाहराई सूचना प्रववधी भैत्री फनाईने छ । प्रत्मेक वडा कामािरमभा ववद्यरु्तम 
भाध्मभफाट सेवा प्रवाह सॊचारनभा जोड ददईनेछ । 

 र्डजजटर र्बरेज प्रोपाईर र्नभािण गरय सो को त्माङ्कका आधायभा रजऺत कामिक्रभहरु 
सॊचारन गरयनेछ ।  

 गाउॉऩार्रकाको सॊगिनात्भक सॊयचना ओ.एण्ड.एभ. गरयनेछ । कभिचायी दयफन्दी स्वीकृत 
गयी गाउॉऩार्रकाराई चसु्त य र्छटो, छरयतो य भजवदु सॊगिनको रुऩभा ववकास गरयनेछ । 

 अस्थामी प्रकृर्तका सेवाहरु जस्तै पोहोभैरा व्मवस्थाऩन, ववद्यतु, खानेऩानी आऩूतॉ, सयुऺा, सूचना 
प्रववर्ध सेवा ब्मवस्थाऩन, सयसपाई, फगैचा हेयचाह, सवायी चारक, बान्छे, भारी, ईरेजक्तट्रर्समन 

जस्ता सेवाहरु य स्वास््म जस्ता सॊवेदनजशर ऺेत्रभा स्थामी जनशजक्त ऩदऩरु्ति नहुॉदासम्भका 
रार्ग व्मजक्तसॉग सेवा कयाय सम्झौता गयी कामिसम्ऩादन गरयनेछ । 
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 मस गाउॉऩार्रकाको कामिसम्ऩादन तथा सेवा प्रवाहराई प्रबावकायी फनाउन गाउॉऩार्रकाभा 
कामियत र्नवािजचत ऩदार्धकायी, कभिचायीहरुराई उत्प्ररेयत गयी भनोफर उच्च याख्न ऺभता 
अर्बवदृ्दी गनुिका साथै अर्तरयक्त सभम काभकाज गये फाऩत बत्ता, खाजा खचि स्वरुऩ भार्सक 
रुऩभा कामिववधी फनाई र्नजश्चत सूववधा उऩरब्ध गयाइनेछ । 

 ववकास र्नभािण य सेवा प्रवाहको कामािन्वन ऩऺराई प्रबावकायी, नर्तजाभजुख, गणुस्तरयम, 
जपावदेही वनाउन अनगुभन य भलु्माङ्कनराई थऩ प्रबावकायी वनाईनेछ ।  

 साविजर्नक सेवा प्रवाहराई ववधरु्तम प्रणार्र भापि त सॊचारन गनि जोड ददईनेछ । 

 गाउॉऩार्रकाभा र्नमर्भत साविजर्नक सनुवुाई, साभाजजक रेखा ऩरयऺण गरयनेछ ।  

 साविजर्नक सेवा प्रवाहराई ऩादिजश जवापदेही, उत्तयदामी य नागरयक भैत्री वनाईनेछ । 
गाउॉऩार्रकारे प्रदान गने सेवा, सवुवधाको गणुस्तय सरु्नजश्चत गरयनेछ य सशुासनका रार्ग 
साविजर्नक सेवा प्रवाहराई सयर्रकृत गरयनेछ   

 र्डजजटर नागरयक वडाऩत्रराई अध्मावर्धक गयी सवै वडा कामािरमभा आवश्मक व्मवस्थाऩन 
गरयनेछ । सूचना फोडि, र्डजजटर फोडि, भोवाईर एप्स, साभाजजक सॊजार ऩेज य वेवसाईड 
भापि त जानकायी गयाई नागरयकको सूचनाभा सहज ऩहुॉच ऩमुािईनेछ । 

 गाउॉऩार्रकाको हयेक सूचना तथा सॊचाय, वडा कामािरमको वववयण, भार्सक, चौभार्सक तथा 
वावषिक प्रर्तवेदन य गाउॉऩार्रकाका फावषिक कामिक्रभ ऐन, र्नमभ, र्नदेजशका, जनप्रर्तर्नर्धको 
सम्ऩकि को रार्ग सूचना प्रववर्धको अर्धकतभ उऩमोग गरयनेछ ।  

 कामिसम्ऩादनका आधायभा कभिचायीहरुराई प्रोत्सहान य ऩयुस्कृत गरयनेछ ।  

 आॉफखैुयेनी गाउॉऩार्रका ऺेत्रर्बत्रभा ऩने ऩृ् वी हाईवे खण्डका ववर्बन्न स्थानभा हनुे सवायी 
जन्म दघुिटना, अऩयाधीक कामिहरु न्मनुीकयणका रार्ग सम्ऩणुि हाईवे ऺेत्रराई सभेट्ने गयी 
र्स.र्स.वट.र्ब.जडान गयी २४ सै घण्टा र्नगयानी याख्न ेकामि अजन्तभ चयणभा यहेकोभा मस 
कामिराई र्नयन्तयता प्रदान गरयनेछ ।  

प्रस्ततु कताि  

र्गय फहादयु थाऩा 
अध्मऺ 

र्भर्त: २०७८।३।१० 

 

 


