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आरुघाट गाउॉऩालरकाका उऩाध्मऺज्मू, प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतज्मू, वडा अध्मऺज्मूहरु, गाउॉकामणऩालरका 
सदस्मज्मूहरु, गाउॉसबाका सदस्मज्मूहरु, सफै याष्डसेवक कभणचायीहरु तथा ऩत्रकायज्मूहरु सफैराई गाउॉऩालरकाको 
नीलत तथा कामणक्रभ प्रस्ततु गनण आमोिजत नवौं गाउॉसबाभा हार्दणक स्वागत गनण चाहन्छु । 

सवणप्रथभ मस ऩावन अवसयभा भ, याष्ड य जनताको रालग आफ्नो जीवन सभणऩण गनुण हनुे ऻात अऻात वीय 

शहीदहरु प्रलत सम्भानका साथ हार्दणक श्रद्धाञ्जरी अऩणण गनण चाहन्छु साथै घाईतेहरूको लसघ्र स्वास््मराबको 
काभना व्मक्त गदणछु । शहीदहरुका सऩना य अग्रजहरुको भागणदशणन फभोिजभ नमाॉ नेऩार लनभाणणराई साथणक 
तलु्माउन ेमात्राभा हाभी सफैराई प्रयेणा लभल्ने अऩेऺा गदणछु। 

कोलबड-१९ भहाभायीका कायण भानव जालतभालथ शताब्दीकै सफैबन्दा ठूरो सङ्कट ऩैदा बएको छ । ववश्वस्तयभै 
मस भहाभायीववरुद्ध रड्न भौजदुा स्वास््म सेवा य सवुवधाहरु अऩमाणत देिखएका छन ् । मस भहाभायीफाट 

राखौं भालनसको ज्मान गइसकेको छ, अरु राखौं सङ्क्क्रलभत छन ् । मस भहाभायीफाट सङ्क्क्रलभत बई 
नेऩारलबत्र य नेऩारफावहय जीवन गभुाउनहुनु े तथा अन्म लभत्रयाष्डका नागरयकहरुका शोकाकुर ऩरयवायजनप्रलत 
गवहयो सभवेदना व्मक्त गदणछु । उऩचाययत सम्ऩूणण र्ददीफवहनी तथा दाजबुाइहरुको शीघ्र स्वास््मराबको 
काभना गदणछु । 

सॊकटको मस घलडभा एकजटु बई भहाभायीको योकथाभ, लनमन्त्रण , लनदान य उऩचायको कामणभा अग्रऩिङ्क्तभा 
अहोयात्र खवटन ुहनु ेस्वास््मकभॉ, सयुऺाकभॉ, सयसपाईकभॉ, एम्वरेुन्स चारक रगामत याष्डसेवकको मोगदानको 
उच्च प्रशॊसा गदणछु । जोिखभऩूणण मस ऩरयिस्थलतभा आ–आफ्नो तहवाट खवटन ुहनुे जनप्रलतलनलध, याजलनलतक 
दर, सञ्चायकभॉ, उद्योगी, व्मवसामी, लनजी ऺेत्र नागरयक सभाज रगामतका सवै व्मिक्त तथा सॊघ सॊस्थाराई 
धन्मवाद व्मक्त गदणछु । कोलबड-१९ को भहाभायीको मस ऩरयिस्थतीभा स्थानीम सयकायराई स्वास््म 
उऩकयण तथा साभाग्री, अिससजनका लसलरण्डय, कन्सन्रेटय, भास्क, वऩवऩई, सावनु, सेलनटाईजय रगामतका 
िजन्सी साभान सहमोग गनुणहनुे सॊघ सॊस्था,व्मिक्त एवॊ  सहमोगी भनहरु प्रलत हार्दणक आबाय प्रकट गदणछु ।  

आरुघाट गाउॉऩालरकाको नवौं सबा भापण त गाउॉऩालरकाको वावषणक फजेट सम्फन्धी ऐलतहालसक ऩाॉचौ नीलत तथा 
कामणक्रभ प्रस्ततु गनण ऩाउॉदा भ गौयवािन्वत बएको छु । आरुघाट गाउॉऩालरकाको ववकासका लनिम्त 
नीलत,मोजना तथा कामणक्रभ तजुणभाका ववलबन्न चयणहरुभा सहमोग ऩमुाणउन ुहनुे उऩाध्मऺज्मू रगामत लनवाणिचत 
जनप्रलतलनलधज्मूहरु, प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत रगामत सम्ऩूणण याष्ड सेवक कभणचायीहरु, ववलबन्न 
याजनीलतक,साभािजक, शैिऺक, प्रशासलनक तथा गाउॉऩालरका फासी दाजबुाई, र्ददीफवहनीहरु सफैभा धन्मवाद 
ऻाऩन गनण चाहन्छु। 

याज्मको ऩूनण सॊयचना ऩश्चात नवगर्ठत जनताको सफैबन्दा निजकको सयकाय स्थानीम तहको िजम्भेवायीभा 
आरुघाटफासीफाट हाम्रो गाउॉऩालरकाको लनवाणिचत वटभराई सिुम्ऩएको िजम्भेवायी फभोिजभ उऩरब्ध स्रोत य 

साधनको भहत्वभ उऩमोग गदै स्थानीम तहभा यहेका केही चनुौतीहरुको साभानाका साथ ईभान्दारयता ऩूवणक 
गरयॉदै आएको ४ वषण ऩयुा बएको छ । सोवह अनरुुऩ हाभीरे गयेको सकायात्भक प्रमासहरु ऩालरकाफासीहरुको 



अगालड जगजामय नै छ । गाउॉऩालरकाको घोवषत रक्ष्म तथा उद्देश्म अनसुाय आरुघाट गाउॉऩालरकाराई  

सभदृ्ध, खलुस य सिुख गाउॉऩालरका तलु्माउन आगाभी आलथणक वषणको रालग देहाम फभोिजभका ऺेत्रगत नीलतहरू 
प्रस्ततु गयेको छु । 

आलथणक लफकास 

क) कृवष तथा ऩश ु 
१. कोयोना भहाभायीको अवस्थाभा उत्ऩादनराई फढावा र्दन ेएवॊ कृषकराइ प्रोत्साहन गने नीलत लरइएको छ । 

मस क्रभभा उत्ऩादनभा आधारयत यहेय फेयोजगायराई योजगाय, योजगायराई स्वयोजगाय भरुक कामणक्रभराई 
लनयन्तयता र्दइनछे । 

२. कृवष तथा ऩशऩुारनराई व्मवसाम भरुक फनाउन  उच्च उत्ऩादन तपण  जोड र्दइनछे । 

३. गाउॉऩालरकाभा भाटो ऩरयऺण गने कामणराई लनयन्तयता र्दॊदै भाटो सहुाउॉदो फारी रगाउन कृषकराई प्ररेयत 
गरयनेछ । साथै,  प्राॊगारयक खेतीराई प्राथलभकता र्दइनेछ । 

४. हावाऩानी य भाटो अनसुायको नगदे फारी उत्ऩादनभा कृषकहरुराई अलबप्ररेयत गरयने छ । गाउॉऩालरकाभा 
बौगोलरक उऩमोलगता हेयी अलधकतभ उत्ऩादन र्दन े परपुरखेतीराई फढावा र्दइनेछ । साथै नववन 
वकलसभका परपूरको सबाब्मता हेयी खेती गने तपण  जोड र्दइनेछ । 

५. कृवष सहकायी भापण त कृषकहरुराई भर तथा ववउ फीजन सऩुथ भूल्मभा उऩरब्ध गयाउन ढुवानी अनदुानको 
व्मवस्था  गरयनछे । कृवष सहकायी सॊस्थाहरुराई व्मविस्थत य लनमभन गदै रलगनछे । 

६. कृषक सभहुको सूचीकयण गयी कृवष तथा ऩशकुो सेवा सलुफधाहरु कृवष सहकायी य कृषक सभहु तथा सॊजार 
भापण त ऩरयचारन गनण जोड र्दइनेछ । वडाभा कृषक फगॉकयण य कृषकको भागहरुराई मवकन गनण त्मस्ता 
सभहुहरुको ऩरयचारन गरयनछे । 

७. धान, भकै, कोदो तथा आर ुरगामत अन्म परपुर उत्ऩादनको ऩकेट ऺेत्र तोकी उत्ऩादनको ऩकेट ऺेत्र 
कामणक्रभराई लनयन्तयता र्दइनेछ । 

८. कृषकहरुराई सभमानकुुर उिचत वकलसभको तालरभको प्रवन्ध गरयनछे । कृवष तथा ऩश ु प्रसाय कामणक्रभ 
अन्तगणत औषलध, फीउ फीजन, लफषादी, भर, ऩयजीवी लनमन्त्रणका कामणराई लनयन्तयता र्दइनछे । साथै ऩश ु
जन्म योग तथा वकया लनमन्त्रणको रालग खोऩ सेवा सॊचारन गरयनेछ । 

९. ऩश ुआहाया कामणक्रभराई जोड र्ददै स्थानीम स्तयभा उच्च गणुस्तयको ऩोवषरो घाॉस उत्ऩादन फढाउने तपण  
जोड र्दइनेछ ।  

१०. गाउॉऩलरकाराई दगु्धजन्म उत्ऩादनभा आत्भलनबणय फनाउन जोड गरयनछे । मसै क्रभभा उच्च उत्ऩादनर्दन े
ऩश ु नश्ल सधुाय कामणक्रभराई राग ु गरयनेछ । कृषकको गोठ सधुाय, बकायो सधुाय जस्ता कामणक्रभराई 
लनयन्तयता र्दइनछे । 



११. बैंसी, कुखयुा, बेंडा / फाख्रा, गाई,  फॊगयुऩारन, भाछा ऩारन कामणक्रभराई थऩ ऩरयष्कृत फनाउॊदै 
व्मवसामीकयण तपण  राग्नेराई अनदुान कामणक्रभभा लनयन्तयता र्दइनेछ ।  

१२. कृवष तथा ऩश ुलफभा कामणक्रभराई प्रबावकायी फनाउन वकसानहरुराई लफभा कामणक्रभभा सभावहत हनुको रालग 
अलबभखुीकयण  गरयनेछ ।  

१३. कृवष ऺेत्रको रागतराई न्मूनीकयण गनणको रालग कृवष औजायहरुको ववतयण साथै वहउॉदे य फषे लसॊचाइको 
व्मवस्था गरयनछे । 

१४. नेऩारभै यहेका एवॊ ववदेशफाट पवकण एय आएका मवुा उद्यभीराइ कृवष ऩशऩुारन व्मवसामभा सॊरग्न हनु चाहेभा 
ववशेष सहमोग कामणक्रभ राग ु गरयनेछ । कृवषतथा ऩशऩुारनभा लफलफधता एवॊ उच्च उत्ऩादनभा आधारयत 
अनदुान कामणक्रभराई लनयन्तयता र्दइनछे । 

१५. कृवष तथा ऩशजुन्म उत्ऩादनराई  फजायको उऩमकु्त ऩहुॉचको रालग थऩ  अध्ममन गरयनेछ य सो अनरुुऩको 
व्मवस्थाको रालग सहमोग गरयनेछ । अगवुा कृषकहरुराई नभनुा व्मवसाम यहेको स्थानको भ्रभण गयाई 
उऩमकु्त ऻान य लसऩ वृवद्ध लफकास तपण  उत्प्ररेयत गरयनेछ । 

१६. चयन खकण  सधुाय कामणक्रभ राई लनयन्तयता र्दइनेछ । 

 

ग) उद्यभशीरता,उद्योग तथा व्मवसाम  

१. कोयोना भहाभायीको अवस्थाराई भध्मनजय गदै स्थानीम स्तयभा उद्यभशीरता लफकासको रालग उद्यभी 
प्रोपाइर तमाय ऩाने, उद्यभशीरताको लफकासको रालग ऺभतालिवद्ध गने कामणराई अगाडी फढाइनछे । 

२. स्थानीम स्तयभा उऩरब्ध कच्चा ऩदाथणको प्रशोधन गयी उत्ऩादन गनण सवकने साना तथा घयेर ुउद्योग सॊचारन 
गनेराई प्रोत्साहन गनण जोड र्दइनेछ । 

३. गाउॉऩालरकालबत्र यहेका व्माऩाय, व्मवसाम, उद्योग एवॊ फािणज्म पभणहरुराई दताणको दामयाभा ल्माई त्माॊक 
अद्यावलधक गरयनेछ ।  

४. उद्योग फािणज्म सॊघसॉगको सहकामणभा स्थानीम व्मवसामीहरुराई सयकायको कय प्रणारीको फायेभा आवश्मक 
अलबभखुीकयण तालरभको व्मवस्था गरयनेछ । 

घ) ऩमणटन तथा सॊस्कृलत प्रफधणन  

१. गाउॉऩालरकारे ऩवहचान गयेय डीऩीआय सभेत तमाय गयेका  साॊस्कृलतक, ऩमणटकीमस्थर एवॊ ऩदभागणहरुको 
लनभाणणकामणराई लनयन्तयता र्दइनेछ ।  

२. गाउॉऩालरका लबत्र यहेका ऐलतहालसक एवॊ ऩयुाताित्वक वकलसभका साॊस्कृलतक स्थर, भिन्दय, गमु्फा, भिस्जद, चचण,  
गपुाहरुको रगत सॊकरन गयी लतनको सॊयऺण तथा सॊवद्धणन य प्रचाय प्रसाय  गनणभा लफशेष जोड र्दइनछे । 



३. ग्राभीण ऩमणटनराई प्रवधणन गनण गाउॉऩालरकाभा उऩमकु्त ऺेत्रहरु वकटान गयी होभ स्टे जस्ता कामणक्रभको 
सम्बावना अध्ममन गदै स्थानीम सभदुामफाट होभस्टे कामणक्रभ सॊचारनको ऺभता लफकासका कामणराई 
लनयन्तयता र्दइनछे । 

४. अन्तरयक तथा वाह्य ऩमणटन प्रवद्धनभा भहत्वऩूणण सम्बावना फोकेको सलतडाॉडा धाचेरेक ऩमणटन ऩदभागण ऩूवाणधाय 
ववकासभा जोड र्दईनेछ ।  

ङ) सहकायी  

१. गाउॉऩालरका लबत्र यहेका सहकायी सॊस्थाको ऺभता लफकास तालरभ एवॊ  लनमभनराई जोड र्दइनेछ । 
सॊचालरत सहकायी सॊस्थाहरुको अनगुभन तथा लनमभन गयी सहकायी भूल्म,भान्मता अनसुाय सॊचारन बए 
नबएको भलु्माॊकन गयी उत्कृस्ट सहकायीराई प्रोत्साहन गरयनेछ । 

२. ववत्तीम सहकायी सॊस्थाहरुभापण त  गाउॉऩालरकाको ववलबन्न कामणक्रभहरु साझेदायीभा सम्ऩन्न गने फातावयण 
तमाय ऩारयनेछ । 

३. कृवष सहकायी सॊस्थाहरुराई व्मविस्थत य लनमभन गदै रलगनेछ । 

 च) बलूभ ब्मवस्थाऩन  

१. खेतीमोग्म जलभनभा फस्ती ववस्तायराई लनरुत्सावहत गरयनछे । 

२. गाउॉऩालरका लबत्र खेती मोग्म जभीन फाॉझो फस्ने सभस्मा फवढयहेकोरे फाॉझो जग्गाभा खेलत गनण चाहनेराई 
प्रोत्साहन यकभ प्रदान  गरयनेछ । 

साभािजक ववकास  

क) िशऺा  

१. आरुघाट गाउॉऩालरकाको लफद्यारम िशऺाराई व्मवस्थाऩन  तथा लनमभन गनण  ऩहर गरयनेछ । 

२. ववद्यारम िशऺाको गणुस्तय सधुाय गनण किम्तभा एउटा नभनुा लफद्यारम सॊचारन गनण ऩहर गरयनेछ । 

३. गाउॉऩालरकाको आधायबतू लफद्यारमहरुभा हार सम्भ ऩलन कम््मटुय नबएकाको सॊख्मा मवकन गयी कम्तीभा १ 
कम््मटुय, पोटोकऩी तथा वप्रन्टयको व्मवस्था गरयनेछ । 

४. गाउॉऩालरकाको सफै लफद्यारमहरुभा इन्टयनेट सेवाको लफस्ताय गनण ऩहर गरयनछे । 

५. ववद्यारम िशऺाराई प्रववलधभैत्री फनाउन तथा गणुस्तयभा सधुायका रालग िशऺण लसकाइभा सूचना तथा सॊचाय 
प्रववलधको प्रमोग गरय फैकिल्ऩक रुऩभा ऩठनऩाठनको व्मवस्था गनण िशऺकहरुराई आइसीटी(ICT) सम्फिन्ध 
तालरभ य प्रिशऺणको व्मवस्था गरयनेछ । 

६. ववद्यारम प्रशासन, शैिऺक उऩरिब्ध सधुायका रालग प्र.अ. य वव.व्म.स अध्मऺहरुराई ऺभता अलबवृलध  
तालरभको व्मवस्था गरयनेछ । न्मनु लसकाइ उऩरब्धी बएका लफद्यारमहरुभा गणुस्तय सधुायको रालग 
आवश्मक सधुाय कामणक्रभ ल्माइनछे । 



७. ववद्यारम िशऺाको गणुस्तय वृवद्ध गनण ववववध अलतरयक्त वक्रमाकराऩहरु सॊचारन गरयनेछ । याष्डऩलत यलनॊग 
िशल्ड प्रलतमोलगताराई सॊचारन गरयनेछ । 

८. गाउॉऩालरकाभा लफद्यारम अनगुभन तथा भलु्माॊकन प्रणारीराई प्रबाफकायी फनाइनेछ । ववद्यारमको गणुस्तय 
तथा ऺभता लफकासको रालग व्मवस्थाऩन सलभलतराई तथा िशऺकहरुराई नभनुा लफद्यारम अवरोकन गयाइनेछ 
। 

९. कोयोना बाइयसको भहाभायीको  अवस्थाभा लफद्यारमभा बौलतक रुऩभा उऩिस्थत बई ऩठनऩाठन गनण असम्बव 
बएको अवस्थाभा प्रत्मेक लफद्यारमरे आफ्नो अवस्था अनसुायको कामणमोजना फनाई गाउॉऩालरकाको स्वीकृलतभा  
फैकिल्ऩक िशऺणको व्मस्थाऩन गरयनेछ । फदलरॉदो ऩयिस्थलत अनसुाय फैकिल्ऩक िशऺणको रालग 
िशऺकहरुराई तालरभको प्रफन्ध गरयनेछ ।  

१०. कोयोना बाइयसको फतणभान सॊक्रभण य बववश्मभा आउन ेससने रहयहरुराई भध्मे नजय गदै ववद्याथॉको िशऺण 
वक्रमाकराऩहरुको भलु्माॊकन गने कामणराई  थऩ ऩरयष्कृत रुऩभा गने व्मवस्था लभराइनेछ । 

११.  लनयन्तय ववद्याथॉ भलु्माॊकनराई फैकिल्ऩक िशऺण वक्रमाकराऩभा जोडेय कामणन्वमन गनण सान्दलबणक हनु े 
बएकोरे सो कामण गनण गयाउन जोड र्दईनछे ।  

१२. मस शैिऺकसत्र २०७८ को अन्त्म सम्भभा गाउॉऩालरकालबत्र सॊचालरत सफै  लफद्यारमभा काननु फभोिजभ 
जेष्ठता, मोग्मता य वरयष्ठताका आधायभा प्रधानाध्माऩकको ब्मफस्थाऩन गनण अलनवामण गरयनेछ ।  

१३.  गाउॉऩालरका स्तयीम फावषणक ऩयीऺाभा उत्कृष्ट  हनुे  ववद्याथॉ य कऺा  िशऺकराई ऩयुस्कृत  गरयनेछ । 

१४. फारववकास केन्रराई व्मविस्थत तथा प्रबाफकायी ढॊगफाट सॊचारन  गनण ECD सहजकताणराई तालरभको 
व्मवस्था गरयनछे । 

१५. लफद्यारम फावहय यहेका फारफालरकाहरुराई लफद्यारम बनाणभा सभावहत गनण लफद्यारम बनाण अलबमान तथा 
गाउॉऩालरकारे लफद्यारम फावहय यहेका हरुको हकभा अलबबावकत्व लरनछे य लनयन्तयता र्दइनेछ  । 

१६. स्थानीम श्रोत िशऺकहरुको व्मवस्थाऩनराई लनयन्तयता र्दईनेछ । अलनवामण रुऩभा अध्माऩन अनभुलत ऩत्र प्रात 
िशऺकको व्मवस्थाऩन गरयनछे । 

१७. आवश्मकता  य औिचत्मताको आधायभा ववद्यारमहरु गाभ्ने, तह थ्ने, तह घटाउने, कऺा थ्न े ,घटाउन े , 
भजण गने कामणराई लनयन्तय कामाणन्वमन  गरयनछे । 

१८. गाउॉऩालरका  स्तयीम शैिऺक समारेन्डयभा  फैकिल्ऩक िशऺण वक्रमाकराऩहरु को कामणतालरका सभेत याखी 
ऩरयभािजणत ढॊगफाट राग ुगरयनेछ । 

१९. जनप्रलतलनलध, कभणचायी, िशऺक व्मवस्थाऩन सलभलतका ऩदालधकायी, िशऺक अलबबावक सॊघका 
ऩदालधकायीहरुका फारफच्चाहरुराई साभदुावमक लफद्यारमभा ऩढाउन अलनवामण  गरयनेछ । अन्मथा गाउॉऩालरका 
फाट र्दने सेवा / सलुफधा कटौती गरयनेछ । 



२०. लफद्यारमभा तहगत िशऺकहरुराई आवश्मक तालरभको व्मवस्था गरयनछे । साथै गाउॉऩालरकाभा आगाभी 
आ.व. भा कुनै १ लफद्यारमभा कऺा १-३ भा ऩढ्न े लफद्याथॉहरुराई भात्रीबाषाभा अध्ममन गने व्मवस्था 
लभराइनेछ ।  

२१. आरुघाट गाउॉऩालरकालबत्र सॊचालरत साभदुावमक ववद्यारमहरुभा  अध्ममनयत छात्रछात्राहरु भध्मे 
गाउॉऩालरकाबय SEE ऩरयऺाभा उत्कृष्ट लफद्याथॉराई रु. ७५ हजाय ऩयुस्काय उऩरब्ध गयाउने तथा अलत लफऩन्न 
य द्वन्द वऩलडत तपण का  ५ जना य दलरत तपण का ५ जना छात्रछात्राहरुराई  SEE भा B+ वा सो बन्दा 
भालथ ग्रडे भा उत्तीणण बई  प्राववलधक धाय ऩढ्न चाहेभा एकऩटकको रालग प्रलत ववद्याथॉ रु ५०००० का दयरे 
छात्रवृलत उऩरब्ध गयाइने छ । 

२२. साभदुावमक अध्ममन केन्रराई लनमभन, अनगुभन गयी व्मविस्थत ढॊगफाट सॊचारन गनण जोड र्दइनेछ । साथै 
अनौऩचारयक िशऺा य फैकिल्ऩक रुऩभा ऩठन ऩाठन गने वक्रमाकराऩभा साभदुावमक अध्ममन केन्रराई सभेत 
ऩरयचारन गरयनेछ । 

२३. गाउॉऩालरकाभा प्र.अ. फैठक २ भवहनाभा १ ऩटक गने य फतणभान कोयोना बाइयसको सॊक्रभणरे गदाण प्रबाववत 
ऩठनऩाठन एवॊ भलु्माॊकन प्रणारी सधुानण गने तपण  लफद्यारमभा अध्माऩन गने अन्म िशऺकहरुका यचनात्भक 
कामणमोजनाहरु बएभा सो फैठकभा प्र.अ. रे ऩेश गनुण ऩने व्मवस्था लभराइनेछ ।  

२४. कऺा ६-८ को लफद्याथॉ हरुराई र्दवा खाजा व्मवस्था गरयनेछ । 

२५. बीभोदम साभदुावमक समाम्ऩसभा फावषणक २ उऩ - प्राध्माऩक फयाफयको तरव बत्ता अनदुानको व्मवस्था 
गरयनेछ ।  

२६. सफै ववद्यारमको प्र.अ. बत्ता कामणसम्ऩादनको आधायभा  १००% थऩ गरयनेछ । 

२७. कऺा १-५ को लफद्याथॉहरुराई क अऺय रेखौ ऩालरकाको ऩेिन्सररे बने्न अलबमान अन्तगणत फावषणक १ दजणन 
काऩी य लससाकरभ प्रदान गरयनेछ ।  

२८. गाउॉऩालरकाभा कयाय िशऺकहरुको लनमिुक्त गनणको रालग एकभसु्ट रुऩभा िशऺकहरुको ऩरयऺा लरई उत्तीणण 
िशऺकहरुको योस्टय तमाय ऩारयनछे । 

 ख) स्वास््म  

१. कोयोना बाईयस सॊक्रभण जस्तै लफलबन्न सभमभा पैलरन ससने लफऩद तथा भहाभायी जन्म योग तथा सभस्माको 
सभाधानको रागी आवस्मक ऩने औषधी, वकट, औजाय उऩकयण खरयद तथा रतु प्रती कामण टोरी (RRT) 
राई सकृम फनाईनेछ ।  

२. आरुचनौटे प्राथलभक स्वास््म केन्र राई १५ शैमाको अस्ऩतारभा स्तयोन्नलतको रालग आवश्मक बवन भभणत 
एवॊ जनशिक्त व्मवस्थाऩनभा सॊघ तथा प्रदेश सयकायसॊग आवश्मक सभन्वम गरयनछे । 



३. कोयोना बाईयस भहाभायीभा प्रत्मऺ काभ गने स्वास््मकभॉहरुको भनोवर फढाउन नेऩार सयकायरे व्मवस्था 
गये अनरुुऩको कोयोना  जीवन लफभा य जोिखभ बत्ताको व्मवस्था गरयने छ । 

४. सयुिऺत भात ृतथा नविशश ुकामणक्रभ प्रवधणन एवॊ प्रबावकायी फनाउन स्वास््म चौकीहरुभा प्रसतुी केन्र थऩ 
गने य सॊचालरत प्रसतुी केन्रहरुको सेवाराई गणुस्तयीम फनाउन ऩहर गरयन ेछ । 

५. गाउॉऩालरकालबत्र यहेका स्वास््मसॊस्थाहरु एवॊ साभदुावमक स्वास््म इकाईफाट प्रदान हनुे न्मनुतभ गणुस्तयीम 
सेवा प्रदान गनणको रालग स्वास््म सॊस्था सरु्रढीकयण मोजना राग ुगरयनेछ । 

६. भवहरा स्वास््म स्वमॊ सेववका हरुराई  गाउॉऩालरकारे प्रदान गने प्रोत्साहन यकभराई थऩ गदै य भवहरा 
स्वास््म स्वमॊ सेववकाहरुराई कोयोना बाईयस भहाभायी अवलधको रालग नेऩार सयकायको लनमभानसुाय कोयोना 
जीवन लफभा कामणक्रभ सॊचारन गरयने छ । 

७. गबणवती भवहराराई आफ्नो स्वास््म प्रती सचेत गयाउन य भवहरा स्वास््म स्वमॊ सेववकाराई थऩ िजम्भेवाय 
फनाउन "आभा सॉग स्वमभ सेववका" कामणक्रभ सञ्चारन गरयने छ । 

८. आभा सयुऺा कामणक्रभ अन्तगणत सॊस्थागत प्रसतुी सेवाराई प्रोत्साहन गयी " घयभा प्रसतुी शनु्म गनण"   तोके 
फभोिजभ गबण जाॉच गने भवहराहरुको रालग " गबणवती भवहरा को लनशलु्क प्रमोगशारा ऩरयऺण " य "सतु्केयी 
ऩोषण" कामणक्रभराई लनयन्तयता र्दईनछे । 

९. नेऩार सयकायरे लरएको लनलत अनरुुऩ सम्ऩूणण नागरयकहरुराई स्वास््म ववभा कामणक्रभभा सभावहत गनण 
अलबभखुीकयण  गरयनेछ  । 

१०.  गाउॉऩालरकाफाट सॊचालरत स्वास््म उऩचाय याहत कोषराई लनयन्तयता र्दइनछे । 

११. प्रत्मेक साभदुावमक लफद्यारमहरुभा लफद्यारम स्वास््म कामणक्रभ राग ु गरयनछे । लफद्यारमभा स्रेचय,   
प्राथलभक उऩचाय साभग्री एवॊ त्मस सॊग आवश्मक लसऩको ववकासको रालग कामणक्रभ गरयनेछ । 

१२. गाउॉऩालरकाको स्वास््म सॊस्थाफाट ववतयण हनुे लन्शलु्क औषधी लफतयण प्रणारीराई थऩ ब्मफिस्थत य 
प्रबावकायी फनाईनछे । भागभा आधारयत यहेय औषलध ववतयण गने व्मवस्था गरयनछे । 

१३. ऩरयवाय स्वास््म तथा गबणवती भवहराको खोजऩड्तारभा, उऩचाय य ब्मफस्थाऩनभा सहमोगी फनेको  भोवाइर 
स्वास््म सेवाराई लनयन्तयता र्दईने छ । 

१४. गाउॉऩालरका स्तयभा सनुौरो हजाय र्दनको कामणक्रभको अवाधायणा अनसुाय ऩोषण कामणक्रभको       
व्मवस्था गरयनछे  । 

१५. स्वास््मकभॉहरुको लसऩ य दऺताराई थऩ ऺभतावान य प्रबावकायी फनाउन सेवाकालरन तालरभ तथा         
अवरोकनको व्मवस्था गरयनछे  ।  

१६. आधायबतू तालरभ लरन फाॉवक भवहरा स्वास््म स्वमॊ सेववका हरुको रालग तालरभको व्मवस्था य तालरभ 
लरइसकेका भवहरा स्वास््म स्वमॊ सेववका हरुको रालग ऩनुताणजगी तालरभको व्मवस्था गरयने छ। 



१७. प्रत्मेक स्वास््म सॊस्थाभा इन्टयनेटको व्मवस्था गयी स्वास््म चौकी फाट नै स्वास््म सचुना प्रणारीभा सचुना 
बने कामण थारनी गरयनेछ । स्वास््मको भालसक एवॊ अन्म सलभऺाफाट प्रात बएका सझुाव य सधुाय गनुण ऩने 
ऩऺहरुको कामाणन्वमन गरयनछे । मस सॉग सम्फिन्धत अनगुभन कामणराई थऩ व्मविस्थत गरयनेछ । 

१८. जवटर प्रकृलतका योग रागेका व्मिक्तको उऩचायको रालग रु. ५० हजाय सम्भ आलथणक सहमोग गरयनछे । 

ग)   खानऩेानी तथा सयसपाई  

१. गाउॉऩालरका लबत्र सफै घयधयुीभा स्वच्छ एवॊ सवुवधामकु्त खानेऩानीभा  ऩहुॉच ऩमुाणउन लफशेष जोड  र्दइनेछ । 
केन्र एवॊ प्रदेश सयकायरे सॊचारन गयेका मोजनाहरुफाट छुटेका घयधयुीभा एक घय एक धाया कामणक्रभराई 
सॊचारन गरयनछे । 

२. गाउॉऩालरकाभा सभम सभमभा ऩानीको गणुस्तय भाऩन गदै स्वच्छ खानेऩानीको सलुनिश्चतता गरयनेछ । 

३. जरश्रोत ऐन तथा लनमभावरी अनरुुऩ खानेऩानीको श्रोतभालथ याज्मको स्वालभत्व यहने हुॉदा खानेऩानीका भूर 
लफफादराई सयोकायवाराहरुसॉग सभन्वम गयी स्थानीम तहभा नै लनरुऩण गने तपण  जोड र्दइनछे । साथै  
गाउॉऩालरकाभा नै जरश्रोत सॊयऺण तथा र्दगो उऩमोग सम्फिन्ध कामणववलध फनाई खानेऩानी को भूर दताण गने 
प्रफन्ध लभराइने छ । 

घ) मूवा तथा खेरकूद एवॊ मवुा रिऺत कामणक्रभ  

१. गाउॉऩालरका स्तयीम खेर भैदान लनभाणण कामणराई लनयन्तयता र्दइनछे । साथै वडास्तयीम खेर भैदान लनभाणण 
कामणराई सभेत लनयन्तयता र्दइनेछ । 

२. स्वदेशभा यहेका एवॊ ववदेशफाट पकेका मवुा तथा मवुतीहरुराई ब्मवसामीभूरक सीऩ, ऺभता य दऺता फवृद्ध 
गने खारका तालरभ एवॊ अलबभखुीकयण कामणक्रभ सञ्चारनभा ल्माई स्वयोजगायको वातावयणराई जोड 
र्दइनेछ। मवुाराई स्वयोजगाय तपण  उन्भखु गयाउन अनदुानभरुक कामणक्रभ ल्माइनेछ ।  

३. गाउॉऩालरकाभा यहेको बकूम्ऩ घय ऩनुलनणभाणणको रालग स्थाऩाना गरयएको घमु्ती कोषराई उऩमकु्त कामणक्रभ 
फनाई  खचण गरयनेछ । 

४. नेऩार प्रहयी, सशस्त्र प्रहयी एवॊ अन्म सॊघ सॊस्थाको सभन्वमभा साभािजक ववकृलतभा पसेका मवुामवुतीराई 
त्मस्ता गलतववलधफाट टाढा याख्न ववलबन्न चेतनाभरुक कामणक्रभराई  लनयन्तयता र्दइनछे ।  

५. मवुा हरुराई उद्यभशीरता लफकासभा राग्न अलबप्ररेयत गरयनेछ । 

६. गाउॉऩालरका स्तयीम खेरकुद कामणक्रभको थारनी गरयनछे । 

च) रैंलगक सभानता तथा साभािजक सभावेशीकयण 

   क) भवहरा तपण   

१. भवहराहरुराई लसऩभरुक एवॊ व्मवसावमक तालरभ प्रदान गयी व्मवसाम सॊचारन गने  तपण  प्ररेयत गरयनेछ । 
साथै एकर ,लफऩन्न तथा दलरत भवहराको जीवनस्तय सधुानणको रालग लसऩ तथा आमभरुक कामणक्रभ 
सॊचारनभा ववशेष जोड र्दइनछे । 



२. भवहरा वहॊसा, घयेर ु वहॊसा, चेरीवेटी वेचववखन जघन्म अऩयाध ववरुद्ध ववववध सचेतना भरुक कामणक्रभ 
ल्माइनेछ। 

३. भवहरा रिऺत कामणक्रभ तथा भवहराको सभग्र ऺभतालफकासका कामणक्रभहरु सॊचारन तथा सहजीकयण गने 
उद्देश्मरे गठन बएका  वडास्तयीम तथा गाउॉऩालरका स्तयीम भवहरा सॊजारराई वक्रमाशीर फनाइनेछ । 
वडाभा यहेका सफै भवहरा सभहुफाट प्रलतलनलधत्व हनुेगयी वडा स्तयीम भवहरा सॊजार गठन गने व्मवस्था 
लभराइनेछ ।  

ख) फारफालरका तपण   

१. फार सॊजार , फार सरफहरुको लफस्ताय भापण त फारफालरकाहरुको हक वहतराई स्थावऩत गयाइनेछ । साथै 
फार श्रभ एवॊ शोषणराई अन्त्म गने नीलत लरइनेछ । 

२. अनाथ, असहाम, लफऩन्न दलरत फारफालरका हरुको िशऺा तथा स्वास््मभा ऩहूॉचको सलुनिश्चतता गरयनछे । 

३. फारवालरका सभग्र ववकासका गलतववलधहरु सॊचारन गनण गाउॉऩालरका स्तयीम य वडाभा वडास्तयीम फारसञ्जार 
गठन गरयनेछ । शासन सॊचारन प्रवक्रमाभा फारफालरकाको ऩहुॉचराई अलबलिवद्ध गरयनेछ ।   

४. कोयोना बाईयस भहाभायी एवॊ अन्म ववऩदको अवस्थाभा कसयी अगाडी बने्न वकलसभको ऻान य चेतनाभरुक 
फारफालरका रिऺत कामणक्रभ जलुनमय येडक्रस, स्काउट जस्ता सॊस्थाको सहमोगभा सॊचारन गरयनेछ । 

५. स्थानीम तहभा एक फार कोषको स्थाऩना गरयनेछ । 

ग) अऩाॊग तथा ज्मेष्ठ नागयीक तपण  
१. अऩाॊग तथा ज्मेष्ठ नागरयकहरुको हक वहत एवभ ् सेवा भाथीको ऩहुॉच राई सलुनिश्चतता गरयनेछ । साथै 

साभािजक सयुऺा तपण  ववशषे जोड र्दइनेछ ।  

२.  ज्मेष्ठ नागरयक तथा अऩाॊगहरुको वहतभा कामण गने सॊघ सॊस्थाहरुसॉग सभन्वम गदै कामणक्रभहरु ल्माइनछे । 

३. ज्मेष्ठ नागरयकहरुराई रिऺत गयी स्वास््म िशववय सञ्चारन गरयनेछ । 

४. गाउॉऩालरकालबत्र यहेका ज्मेष्ठ नागरयक एवॊ ऩवुण जन प्रलतलनलध अलबनन्दन / सम्भान कामणक्रभ सॊचारन 
गरयनेछ। 

घ) आर्दवासी/ जनजालत तपण  
१. आर्दवासी जनजालत, अल्ऩसॊख्मक, लसभान्तकृत सभदुामको बेषबषुा, करा, सावहत्म,बाषा, एवॊ सॊस्कृलतको सॊयऺण य 

सॊवधणन गने तपण  कदभ चालरनेछ  । 

 

ङ) दलरत, भिुस्रभ, एवॊ वऩछडा फगण  

१. दलरत, भिुस्रभ, एवॊ वऩछडाफगणको उत्थानको रालग सचेतनाभरुक  सीऩभूरक, योजगायभूरक तथा आमभूरक 
कामणक्रभ सञ्चारनभा जोड र्दॊदै रलगनेछ । मस कामण सॊचारनको रालग सॊजार गठनभा प्रोत्साहन गरयनेछ । 

२. ऩयम्ऩयागत सीऩराई ब्मफसाम भरुक र्दशाभा ऩरयणत गनण लफशेष ऩहर गरयनेछ । 

 



 च ) गरयवी लनवायण तपण   

१. मस ऺेत्रका लनम्न आम बई गरयवीको चऩेटाभा ऩयेकाहरुको त्माङ्क अध्मावलद्यक गयी उनीहरुको आलथणक, 

साभािजक ववकासको रालग स्वयोजगायभूरक, लसऩभूरक कामणक्रभहरु सॊचारन गरयनेछ । गाउॉऩालरकारे 
सॊचारन गने लफकास लनभाणणको कामणभा योजगायी सजृना हनुे िस्थलतराई फढावा र्दइनछे । 

२. प्रधानभन्त्री योजगाय कामणक्रभराई थऩ प्रबावकायी रुऩभा सॊचारन गनण प्रलतपर भरुक मोजना छनौट गने एवॊ 
आवश्मक ऺेत्रभा गाउॉऩालरकाको तपण फाट साभग्री व्मवस्थाऩनको रालग फजेटको व्मवस्था गरयनेछ । 

३.  सकुुम्फासी हरुराई आलथणक उऩाजणनको रालग आफश्मक प्रोत्साहन कामणक्रभ ल्माइनछे ।  

ङ्) सभूह, सॊघ सॊस्था  

१. गाउॉऩालरका लबत्र सॊचारन हनुे गैय सयकायी सॊघ सॊस्थाको कामणराई एक द्वाय प्रणारीफाट लनमभन गरयनेछ । 

२. गैय सयकायी सॊस्थाहरु सॉग लफकास लनभाणण रगामतका कामणहरु रागत सहबालगताभा सवहत सॊचारन गनण ऩहर 
गरयनेछ । 

३. ववलबन्न लसऩभरुक, आमभरुक एवॊ ऩनुलनणभाणणका  कामणक्रभहरु सॊचारन गनण गैय सयकायी सॊघ सॊस्थाहरुराई 
उत्प्ररेयत गरयनछे । 

४. गाउॉऩालरकाभा दताण बएका ववलबन्न सभूह, सॊघ सॊस्थाको ऺभता लफकास एवॊ लनमभन प्रवक्रमाराई लनयन्तयता 
र्दइनेछ । 

५. गाउॉऩालरकाको लफकास लनभाणणभा सरयक हनुको रालग टोर लफकास सॊस्थाको व्मवस्था गरयनेछ । 

ऩवुाणधाय ववकास 

१. कोयोना भहाभायीको अवस्थाराई भध्मे नजय गदै आलथणक स्रोतको उऩरब्धताभा आउॉ ससने सॊकुचनराई 
ध्मानभा याखी मस फषण ऩलन नमाॉ ऩूवाणधायको सट्टाभा ऩयुानो ऩूवाणधाय सॊयचनाको लनभाणणराई सम्ऩन्न गने तपण  
ध्मान र्दइनेछ । 

२. गाउॉऩालरकालबत्र लनभाणण बएका सावणजलनक सॊयचनाराई व्मिक्तगत लनभाणण कामणहरु गदाण ऺलत ऩमुाणउने कामण 
बईयहेकोरे त्मस्ता लनभाणण कामण गाउॉऩालरकाभा  अनभुलत लरएय भात्र गनुण ऩने अन्मथा ऺलत ऩमुाणउनेराई 
दिण्डत गरयनछे । 

क) सडक  

१. गाउॉऩालरकारे केन्र एवॊ प्रदेश सयकायको रागत साझेदायीभा सॊचारन गने बलनएका गाउॉऩालरकास्तरयम 
गौयवका मोजना आरुघाट बन्ज्माॊग- आरुऩोखयी-गैयीछाऩ सडक, आरुघाट बन्ज्माॊग हुॉदै आरुटाय-आरुआवाांग-
थभुी-देउयारी सडक य सोती-भान्फफेुशी-कटुन्जे-धनु्चेत-धोयत सडकको स्तयफवृद्ध तथा कारोऩते्र, आरुघाट 
फजाय कारोऩते्र कामणराई लनयन्तयता र्दइनेछ ।  



२. गाउॉऩालरकाभा सडकको रमाक खोल्न ेकामण रगबग सकीएकोरे आगाभी आ.व. देिख नमाॉ रमाक लनभाणणराई 
लनरुत्साहन गने साथै कतै नमाॉ रमाक खोल्न ुऩयेभा आवश्मकता य बौगोलरक एवॊ ऩमाणवयणीम उऩमकु्तताको 
अध्ममन ऩश्चात कामणऩालरकाको स्वीकृलतभा भात्र खोल्न ऩाउने व्मवस्थाराई राग ुगरयनेछ । 

३. गाउॉऩालरकाभा यहेका सडकको स्तयोन्नलत गदाण अलनवामण रुऩभा प्राकृलतक ऩानी ढरो अनसुाय सडक नारी 
लनभाणण गने कामणराई थऩ कडाई गने एवॊ सो कामणभा अवयोध गनेहरुराई  दिण्डत गरयनेछ । साथै सडक 
लनभाणण गदाण ऩानीको श्रोत तथा फनजॊगर जस्ता ऺेत्रहरुको लफशेष फचाव गदै वातावयणीम ऩऺहरुको 
सॊयऺणभा जोड र्दएय भात्र लनभाणण गरयनेछ । 

४. कुनै ऩलन सडक लनभाणण गदाण ऺलत ऩगु्ने सडक, फाटो, खानेऩानी, लसॊचाई कुरो जस्ता सानो वकलसभको 
सॊयचनाराई सोही आमोजनाफाट ऩनुलनणभाणण गनुणऩने व्मवस्थाराई राग ुगरयनेछ ।  

५. गाउॉऩालरका लबत्र सॊचारनभा यहेका स्तयीम सडकको फषाणतको सभमभा हेयलफचाय गनण भाऩदण्ड फनाई सडक 
हेयारकुो व्मवस्था गरयनेछ । प्रधानभॊत्री योजगाय कामणक्रभ तपण फाट सडक हेयारकुो व्मवस्था गरयनेछ । 

६. गाउॉऩालरकालबत्र यहेका सडकको फगॉकयण गने एवॊ भाऩदण्ड तोसने कामणराई आगाभी फषण ऩयुा गरयनेछ । 

 

ख)  झोरुॊगे ऩरु/ ऩरेुसा/भोटयेफर ऩरु 

१. गाउॉऩालरकाको आवश्मक स्थानहरुभा झोरुॊगे ऩरु लनभाणण गनण सम्फिन्धत ऩऺहरुसॉग सभन्वम गयी कामाणन्वमन 
गरयनेछ  । सफै झोरुॊगे ऩरुहरूभा ऩरु हेयारकुो व्मवस्था गरयनेछ । 

२. आरुऩोखयी ऺेत्रराई गाउॉऩालरकाको सडक सॊजारभा लनयन्तय जोड्नको लनलभत्त स्तरु खोराभा अस्थामी 
वकलसभको ऩरु लनभाणण गनण केन्र तथा प्रदेश सयकायसॉग आवश्मक फजेटको रालग ऩहर गरयनेछ । 

 

ग) बवन तथा सहयी लफकास  

१. गाउॉऩालरका लबत्रका वडा नॊ. ३ य ४ को वडा बवन लनभाणणको रालग जग्गा व्मवस्थाऩन कामणराई अगाडी 
फढाई आगाभी आ.व. भा आधायबतू स्वास््म केन्र  लनभाणण कामणको थारनी गरयनछे  । 

२. गाउॉऩालरका लबत्र बवन एवभ ्सॊयचनाहरु लनभाणण गदाण फार भैत्री,  भवहराभैत्री अऩाङ्गभैत्री फनाउन लफशषे जोड 
र्दइनेछ । 

३. गाउॉऩालरका लबत्र फने्न नमाॉ बवनहरुराई यावष्डम बवन लनभाणण आचाय सॊवहता अन्तगणत लनभाणण गने व्मवस्था 
गरयनेछ । सडकको ऺेत्र बन्दा फावहयभात्र बवन लनभाणण गनुण ऩने व्मवस्था गरयनेछ । 

 

घ) लफद्यतु तथा फैकिल्ऩक उजाण  

१. गाउॉऩालरका लबत्र साभदुावमक एवॊ लनजी ववद्यतुीकयणभा यहेका सभस्माराई लनयाकयण गनण  केिन्रम प्रसायण 
राइन लफस्ताय गनणभा जोड र्दइनेछ ।  



२. फैकिल्ऩक उजाण प्रवधणन केन्रको सहमोगभा ग्रालभण स्तयभा सधुारयएको चलु्हो तथा फामो ग्मासको प्रमोगराई 
लफस्ताय गरयनेछ । 

३. गाउॉऩालरका लबत्र हार सम्भ ऩलन लफद्यतु राइन ऩमुाणउन नसवकएका घयधयुीराई फैकिल्ऩक उजाणको व्मवस्था 
गरयनेछ । 

ङ) सॊचाय  

१. गाउॉऩालरकाको वाडणकामाणरम, स्वास््म सॊस्था, लफद्यारम एवॊ  सफै टोर तथा फस्तीहरुभा इन्टयनेट सेवाको 
ऩहूॉच ऩमुाणउन सयोकायवाराहरुको सभन्वमभा ऩहर गरयनछे ।  

२. टेलरपोन तथा भोफाइर  सेवाफाट फिन्चत वडाका टोरफिस्तहरुभा सेवा सचुारु गने य सेवाको गणुस्तय 
अलबफवृद्धका रालग सम्फिन्धत लनकाम सॊग ऩरयणाभभखुी ऩहर गरयने छ । 

च) लसॊचाई  

१. गाउॉऩालरका लबत्र आवश्मकताको आधायभा साना तथा भझौरा वकलसभका वहउॉदे तथा फषे  लसॊचाईराई प्रवधणन 
कामणक्रभराई लनयन्तयता र्दइनेछ । 

२. फषाणतको ऩानीको बण्डायणराई भद्दत गनण उऩमकु्त स्थानहरु ऩवहचान गयी ऩानी बण्डायण ऩोखयीहरु लनभाणण 
तथा बएका ऩोखयीहरुको सधुाय गदै रलगनेछ । 

 

वातावयण तथा ववऩद ब्मवस्थाऩन  

क) फन, ब ूतथा जराधाय सॊयऺण य  जर उत्ऩन्न प्रकोऩ लनमन्त्रण  

१. गाउॉऩालरकालबत्र सफै सयोकाय ऩऺहरुसॉग सभन्वम गयी साभदुावमक फन तथा यावष्डम फनको सॊयऺण य उऩमोग 
गनणभा ऩहर गरयनेछ ।   

२. साभदुावमक फन उऩबोक्ता सलभलतको रागत सॊकरन गने तथा  लनमभन गने प्रवक्रमाराई अगाडी फढाइनछे । 

३. लफकास लनभाणण स्थर एवॊ अन्म आवश्मक स्थानभा फाढी एवॊ ऩवहयो योकथाभभा सहमोग गने घाॉस तथा लफरुवा 
रगाउनभा जोड र्दइनछे । कम्जोय बधूयातरभा सॊयचना लनभाणण नगने एवॊ गनुणऩयेभा आवश्मक सॊयऺणको 
कामणहरुका साथ लनभाणण गरयनेछ । 

४. गाउॉऩालरका लबत्रको लसभसाय ऺेत्र, ऩानीको भहुान एवॊ अन्म जराधायमकु्त ऺेत्रको सॊयऺण गरयनेछ । 

५. लफकास लनभाणणको कामणहरु गदाण  ऩानीको स्रोत भासेय फनाउन नऩाइन ेनीलत अवरम्फन गरयनेछ  । खोरा 
नदीको फहाव ऺेत्रराई अवयोध गयी सॊयचना लनभाणण गनणभा लनरुत्साहन गरयनेछ । 

६. फढुीगण्डकी नदीभा आउने फावढको जोिखभ यहेको सोलत फजाय, आखेत फजाय रगाएतका तल्रो 
तवटम ऺेत्र य ऩवहयोको जोिखभ यहेका ऺेत्रको सॊयऺण तथा जोिखभ लनमन्त्रणको रागी आवश्मक 
ऩहर गरयने छ । 

७. खोरा एवभ नदीजन्म ऩदाथणको उत्खनन य प्रमोग काननु फभोिजभ भात्र गरयनेछ । 

 



ख) वातावयण सॊयऺण तथा जरवाम ुऩरयवतणन  

१. वातावयणीम ऩरयवतणनका प्रबावहरुराई लफशेष ख्मार गदै मससॉग अनकुरन तथा प्रबावहरुको न्मूनीकयणका 
उऩामहरु ऩवहल्माई त्मसको उिचत अवरम्फन गरयनेछ । 

ग) पोहयभैरा तथा ढर व्मवस्थाऩन  

१. खोरा, नदी तथा अन्म सावणजलनक भहत्वका स्थानहरुभा जथाबावी पोहयभैरा पाल्न ेकामणहरुराई लनरुत्सावहत 
गदै नसड्ने पोहयभैरा व्मवस्थाऩनको उिचत स्थानको व्मवस्था गरयनछे । साथै टोर तथा फस्तीस्तयभा 
पोहयभैरा एवॊ ढर व्मवस्थाऩनको रालग उिचत ऩहर गरयनेछ । 

२.  गाउॉऩालरकाभा ्रािस्टकजन्म सभानको प्रमोगभा न्मूनीकयण गनण प्रोत्सावहत गरयने छ ।  

३. आफ्नो टोरको लफस्ततृ लफकास, ऩमाणवयणको सॊयऺण य पोहयभैरा व्मवस्थाऩनको कामणराई अगाडी फढाउन 
मस फषण सफै वडाहरुभा कामणववलध अनरुुऩको  टोर लफकास सॊस्थाको गठन तथा ऩरयचारन गरयनेछ । 

 

घ) ववऩद व्मवस्थाऩन  

१. गाउॉऩालरकाभा ववऩद तथा प्राकृलतक प्रकोऩफाट लसजणना हनु ससन े सभस्माको योकथाभ, ऩूवणतमायी य 
प्रलतकामणको लनलभत्त गाउॉऩालरका स्तयीम एवॊ वडास्तयीम ववऩद व्मवस्थाऩन सलभलतको ऺभता लफकास गरयनेछ।  

२. गाउॉऩालरका एवभ वडास्तयीम ववऩद व्मवस्थाऩन प्रलतकामण मोजना अनसुाय आवश्मक प्रलतकामण एवॊ योकथाभको 
कामणहरुको तमायी  सफै वडाभा गरयनेछ । साथै, गाउॉऩालरका स्तयीम आऩतकालरन केन्र स्थाऩनाभा ऩहर 
गरयनेछ । 

३. गाउॉऩालरका स्तयभा हनु ससने सम्बाववत ववऩदका फायेभा भाध्मलभक लफद्यारमभ स्तयीम सचेतना कामणक्रभ 
सॊचारन गरयनछे । 

४. गाउॉऩालरकाभा जोिखभभा यहेका फस्तीहरुको ऩवहचान गदै लतनीहरुको सॊयऺण य स्थानान्तयण गनणभा ऩहर 
गरयनेछ । 

 सॊगठन तथा प्रशासन ,सशुासन,ऩायदिशणता /सेवा प्रवाह  

१ गाउॉऩालरकाको सयोकाय जनभखुी सयकायको अवधायणाराई साकाय ऩानण गाउॉऩालरका एवॊ वडा कामाणरमफाट 
प्रवाह हनुे सेवाराई  लछटो, छरयतो, सरुब एवॊ ऩायदशॉ य प्रबावकायी रुऩभा सेवा प्रफाह गरयनेछ  । 

२ गाउॉऩालरका लबत्र कभणचायी प्रशासनराइ सभमानकुुर रुऩभा चसु्त, सदुृढ य सऺभ तलु्माउन ववद्यभान कामाणरम 
य शाखाहरुको कामणफोझ य कामण प्रकृलतराई हेयी औिचत्मताको आधायभा दयफन्दीहरु कामभ गनण सॊगठन तथा 
व्मवस्थाऩन ( O&M ) सबे गरयनेछ । 

३ O&M सबेको आधायभा गाउॉऩालरकालबत्र स्वास््म, कृवष तथा ऩश ु सेवा रगामतका ऺेत्रहरुभा सेवा प्रवाहको 
रालग आवश्मक प्राववलधक एवॊ अन्म कभणचायीहरुको लनमभानसुाय व्मवस्थाऩन गदै रलगनेछ । 



४ गाउॉऩालरकाभा कामणयत कभणचायीहरुको कामण प्रवक्रमाराई फैऻालनक ढॊगरे व्मवस्थाऩन गनण आवश्मक कामण 
सिुच सवहत प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत एवॊ सफै कभणचायीहरु फीच कामण सम्ऩादन कयाय सम्झौता गयी सेवा 
प्रवाहराई थऩ प्रबावकायी एवॊ नलतजाभरुक फनाइनेछ । साथै, कभणचायीको भनोफर उच्च याख्न कभणचायीको 
ऺभता लफकास तालरभ, ऩयुस्काय, य प्रोत्साहन बत्ताको व्मवस्था लभराइनेछ । सवह ठाउभा सवह कभणचायीको 
नीलत अवरम्फन गरयनेछ । 

५ गाउॉऩालरकाको सॊस्थागत ऺभता फिृध्दको रालग ऩूवाणधाय लफकास तथा अलबरेख प्रणारीराइ थऩ व्मविस्थत गनण 
आवश्मक सधुाय गरयनेछ । आन्तरयक याजश्व, िजन्सी व्मवस्थाऩनराई  कम््मटुय प्रणारी फाट व्मविस्थत गने, 
वडा कामाणरमभा कम््मटुय प्रणारीफाट कामण गने, मोजना रगामतको कामणहरु कम््मटुय प्रणारीफाट लनमन्त्रण 
गनण आवश्मक सफ्टवेमयहरु जडान गरयनेछ । 

६ गाउॉऩालरकाको लडिजटर प्रोपाइर य आवलधक मोजना फलनसकेकोरे सो सॊग सम्फिन्धत बएय भध्म कालरन 
खचण सॊयचना, आमोजना फैंक लनभाणण गयी लफकास आमोजना य खचणको तादात्म्मता लभराइनेछ । 

७ ऩायदिशणता, जवापदेवहता एवॊ सशुासनराई जोड र्दॊदै गाउॉऩालरकाफाट ऩारयत हनुे मोजना, जायी हनुे ऐन लनमभ 
य लनदेिशका एवॊ अन्म  कामणक्रभहरुको वेफसाइट, भोफाइर ए्स तथा  सॊचाय भाध्मभभा सावणजलनकयण तथा 
सावणजलनक सनुवुाईको व्मवस्था गरयनेछ ।  

८ साथै गाउॉऩालरका वडा कामाणरम भापण त सम्ऩन्न बएका ववकास लनभाणणका कामणहरुको साभािजक ऩरयऺण एवभ 
सावणजलनक ऩरयऺण गने तपण  जोड र्दइनेछ । गाउॉऩालरका एवॊ वडा कामाणरमफाट सॊचालरत हनु े
मोजनाहरुराई प्रलतपरभा भाऩन गने कोिशस गरयनेछ । 

९ गाउॉऩालरका एवॊ वडा कामाणरमहरुभा हयेक फषणको सम्ऩार्दत फडाऩत्रको व्मवस्था गरयनेछ  । 

१० गाउॉऩालरकाभा गनुासो सनेु्न अलधकायी एवॊ सचुना अलधकायी भापण त गनुासो सभाधान गने एवॊ सयोकाय 
वाराहरुको सूचनाभा ऩहुॉचराई सलुनिश्चत गदै गाउॉऩालरकाभा सूचना अलधकायीभापण त सूचना प्रात हनुे  व्मवस्था 
गरयनेछ ।  

११ आगाभी वषण देिख साभािजक सयुऺा एवभ ऩॊजीकयण व्मवस्थाऩनराई वडा कामाणरमफाट नै व्मविस्थत गने एवॊ 
अनराइन व्मिक्तगत घटना दताण प्रणारीराई वडास्तयभा राग ुगरयनेछ । साभािजक सयुऺा बत्ताराई फैंकफाट 
ववतयण गरयनेछ । 

१२ ववत्तीम व्मवस्थाऩनराई चसु्त फनाउनको रालग ऩहर गरयनेछ । आन्तरयक याजश्व सरुीढीकयण मोजना तमाय 
ऩायी आन्तरयक याजश्व उठाउने कामणराई प्रबावकायी फनाइनेछ ।  

१३ ववकास लनभाणण कामण सॊचारन गदाण सफै मोजनाको अलनफामण रुऩभा आमोजना सचुना ऩाटी याख्न े एवॊ 
आमोजनाको सावणजलनक ऩरयऺणराई थऩ प्रबावकायी फनाइनेछ ।  

१४ गाउॉऩालरकाभा आन्तरयक लनमन्त्रण प्रणारीको लफकास गने एवॊ फेरुज ु पर्छ्यौटको कामणराई प्रबाफकायी 
फनाइनेछ ।  



१५ गाउॉऩालरकालबत्र यहेको सफै सावणजलनक जग्गा एवॊ सम्ऩित्तको रागत सॊकरन गयी त्मसको सॊयऺण एवॊ 
उऩमोगको आवश्मक कामणमोजना तमाय गरयनेछ । 

१६ गाउॉऩालरकाको न्मावमक सलभलतफाट हनु ेकामण एवॊ वडाभा भेरलभराऩ सलभलतफाट हनुे कामणराई थऩ व्मविस्थत 
फनाउन ऩहर गरयनछे । साथै गाउॉऩालरकाभा न्मावमक ऩयाभशणको रालग आवश्मक जनशिक्तको व्मवस्थाऩन 
गरयनेछ । 

१७ वढुीगण्डकी जराशम मकु्त लफद्यतु आमोजनाको डुफान ऺेत्रभा ऩयेकोरे गाउॉऩालरकाको केन्रभा प्रशासकीम 
बवन, १५ शैमाको अस्ऩतार,  बीभोदम साभदुावमक समाम्ऩस, लफद्यारम, रगामत अन्म सयकायी कामाणरमको 
लनभाणणभा कर्ठनाई बएकोरे मस सभस्माको एकीकृत रुऩभा हार गनणको लनिम्त केन्र सयकायसॉग आवश्मक 
ऩहर गरयनेछ । साथै फढुीगण्डकी जराशममकु्त लफद्यतु आमोजनाको डुफान ऺेत्रभा ववतयण गनुणऩने घय गोठ 

रगामतको भआुब्जा शीघ्र ववतयणको रागे उऩमकु्त ऩहर गरयनेछ । 

आदयणीम गाउॉसबा सदस्मज्मूहरु,  

अन्तभा, सवै स्थानीम तहरे आ-आफ्नो नीलत तथा कामणक्रभ य वावषणक फजेट अषाढ १० गते लबत्र ऩेश 
गरयससनऩुने फाध्मात्भक सॊवैधालनक व्मवस्था हुॉदाहदैु ऩलन मस गाउॉसबा अध्मक्ष्म स्वॊमभनै कोलबड-१९ फाट 
सॊक्रलभत  बई तोवकएको लभलतभा गाउॉसबा सञ्चारन गनण असभथण हनु गएकोभा सम्ऩूणण ऩऺ सॉग ऺभमाचनाका 
साथै मस बनाई भापण त जानकायी गयाउॉछु ।  

मस वावषणक नीलत य कामणक्रभ उऩय मस गरयभाभम सबाभा ववशषे भहत्वका साथ फुॉदागत छरपर गनण भ 
सबासदहरुराई अनयुोध गदणछु । छरपरका क्रभभा प्रात हनुे यचनात्भक य ववश्लषेणात्भक सझुावहरुराई 
हार्दणकताऩूवणक सभावेश गरयनेछ । महाॉहरुको सवक्रम उऩिस्थलतभा आवश्मक छरपर, अन्तयवक्रमा य वहसऩलछ 
महाॉ प्रस्ततु नीलत य कामणक्रभ ऩारयत हनुेभा भ ववश्वस्त छु। अत् उल्रेिखत लनलत तथा कामणक्रभराई 
प्रबावकायी कामाणन्वमन गनण सम्ऩूणण याजनैलतक दरहरु, ववुद्धजीवव, नागरयक सभाज एवॊ सम्ऩूणण याष्टसेवक 
कभणचायीहरु रगामत सयोकायवारा सवैको साथ य सहमोगको अऩेऺा गयेको छु । साथै मो नीलत तथा 
कामणक्रभ तजुणभाभा सहमोग गनुणहनुे याजनैलतक दरहरु, ववषमगत सलभलतहरु, गाउॉसबा सदस्महरु याष्डसेवक 
कभणचायीहरु, नीलत तथा कामणक्रभ तमायी कामणदरका सदस्महरु, ववलबन्न सॊघसॊस्थाका प्रलतलनलधहरु रगामत 
आरुघाट गाउॉऩालरकावासी सम्ऩूणण जनसभदुामप्रलत हार्दणक धन्मवाद सवहत आबाय प्रकट गदणछु ।  

 

धन्मवाद ! जम आरुघाट  

 

ऩूणण फहादयु दाहार 

         अध्मऺ 

 


