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"िािाल्िक न्याय िहहिको दिगो हिकािकि चाहाना कृहर्, उद्योग, पयिटन प्रिर्द्िन योिना" 

आलथिक बर्ि २०७९/०८० को नीलि िथा कायिक्रि  

िभािा प्रस्ििु लिलि २०७९/०३/१०  

गाउँपालिका उपाध्यक्षज्य ु

गाउँ िभाका ििस्यज्यहुरु, 
राष्ट्र िेिक कििचारीहरु, ल्शक्षक िथा हिलभन्न पेशा व्यििायिा िम्िर्द् पेशाकिी िाथीहरु 

गण्डकी गाउँपालिकाका नागररक अगिुा, पत्रकार िाथै िम्पूर्ि गाउँपालिकाबािी आिाििुा, िािभुाई िथा 
दििीबहहनीहरु, 
िङ्घीयिा कायािन्ियन पश्चाि िम्पन्न िोश्रो स्थानीय िह ििस्य लनिािचन पलिको प्रथि िथा िशौ गाउँिभािा 
गण्डकी गाउँपालिकाको हिकाि र ििहृर्द्को िपना िोकेर यहाँ पासन ुहनुे िपाइ िम्परु्ि ििस्यज्यहुरु र 
उपल्स्थि रहनहुनुे िबै िहानभुािहरुिा हादििक स्िागि अलभिािन गनि चाहन्िु । 

ििरृ्द् गण्डकीको पररकसपना गिै यहाँ िपाईंहरु िाि ुउलभइरहँिा िंघीय िोकिाल्न्त्रक गर्िन्त्र, ििाबेशी 
िोकिन्त्र, नागररकको िाबिभौि आलिकार, स्ििन्त्रिा र स्िशािन, िबै प्रकारका हिभेि र उत्पीडनको 
अन्त्य, िािाल्िक न्याय प्रालिको िालग हिलभन्न कािखण्डिा भएका एलिहालिक िनिङ्घर्ि, िहान िनयरु्द् 
एिि िनआन्िोिनहरुिा आफनो अिूसय िीिन उत्िगि गनुिहनुे िम्परु्ि ज्ञाि अज्ञाि शहहिहरु प्रलि हादििक 
श्रद्दा ििुन अपिर् गिििु। िाथै गर्िन्त्र प्रािीको िहान अलभयानिा बेपत्ता पाररन ुभएका िेपत्ता िथा घाइिे 
योद्दाहरु एिि उहाँहरुको पररिारको िहान योगिानको पनु: स्िरर् गिै उच्च िम्िान िहहि घाइिे हनु ु
भएका योर्द्ा िथा पीलडिहरुको ल्शघ्र स्िास््य िाभको कािना गिििु । 

हािी भरखरै स्थानीय िह ििस्य लनिािचन, २०७९ िा लनिािल्चि भएर यहाँ आएका िौं । यिै िन्िभििा 
हािीिाइ हिश्वाि गरेर यो अििर प्रिान गनुि हनुे गण्डकी गाउँपालिकािािी आि िििािा आिाििुा िािभुाइ 
दिदििहहलनहरु प्रलि हादििक आभार प्रकट गनि चाहान्िु । यिै गरर यो एलिहालिक अििर प्रािीको ल्िम्िेिारर 
िमु्पन ुहनुे रािनैलिक ििका ल्िसिा िथा केन्रीय नेितृ्ििह प्रलि हादििक कृिज्ञिा ज्ञापन गनि चाहान्िु । 
िाथै राज्यिे िमु्पेको िहान कायििाइ िफििा पिुिक िम्पन्न गनि योगिान पयुािउनहुनुे िम्परु्ि राष्ट्रिेिक 
कििचारीहरु, िरुक्षाकिीहरु, पत्रकार िगायि िबै प्रलि यि अििरिा हादििक िन्यिाि व्यक्त गनि चाहान्िु 
।  

नेपाििा िंघीय िंरचना िरुुिाि भएको ५ िर्ि परुा भएको ि । िथापी हाम्रो यो पहहिो कायिकाि 
भएकोिे हालििे लनिािचनिा िििािा िाि ुगरेका िाचा एिि नागररकहरुिे हालि प्रलि राखेका आशा र 
भरोिाहरुिाइ टुट्न नदिइ हिलि र कानूनिाइ आत्ििािः गिै िंघीयिा बझु्ने, लिक्ने र अभ्याि गने 
अििरको रुपिा ििेि लिन ुपने अिस्था रहेको ि । हािीिे िेरै कुराहरु बझु्न र िझुाउन िाँकी ि 
यद्दपी यो िोटो िियिा िैिे िंलबिानि: हािीिाई प्राि अलिकार िूल्चको लबर्यहरु कायािन्ियनका िालग 
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िू-स्पष्ट नीलिगि िथा कानूनी व्यिस्था, आिश्यक पने हित्तीय स्रोि िािन र लबलनयोिन कुशििा, चसु्ि 
िरुुस्ि िाँगठलनक िंरचना, अनभुबी र उत्प्ररेरि पयािि िनशल्क्त, ििन्िय र िहकायि िंस्कृलि िथा कायि 
पद्दिी, नलििािूिक अनगुिन िथा िसुयांकन र िैत्रीपूर्ि िािािरर् आिश्यक रहेको यथाथििा प्रस्ििु गनि 
चाहान्िु । 

नेपािको िंलबिानिे राज्यको िंरचना िंघ, प्रिेश र स्थानीय िह गरर ३ िहिा हनु ेगरी राज्यशल्क्तको 
बाँडफाड गरेको व्यहोरा िििहिदििै ि । िंघीय शािन प्रर्ािीिा िनिािे प्रत्यक्ष b]Vg, िुन र अपनत्ि 
िहशिु गनि िक्ने िरािारिहिा रहेको िरकार भनेकै स्थानीय िरकार हो । स्थानीय िरकार प्रलि 
िनिाका अलिलिि आकाँक्षाहरु िोलडएका हनु्िन । िनिाका यीनै अलिलिि आकाँक्षा र लिलिि श्रोि 
िािनिाइ बैज्ञालनक ढङ्गिाट िलिकरर् गिै गाउँपालिकाको िहृत्तर लबकािको अििारर्ा अगाडी िानुि 
आिको टड्कारो आिश्यकिा रहेको ि ।  

िोक कसयार्कारी राज्यिा िनिा िालिक हो भने िरकार िनिाको िेबक हो । यिथि हािी िनिाको 
शािक हैन िेिक िनेर िनिाको हरेक िखु िखुिा िाथ र िहयोग दिन िक्न ुपििि । िेशिा हिलभन्न 
कािखण्डिा हिभन्न रािनैलिक क्रान्िीहरु िफि भएका िन । हािी पलन प्रिािन्त्र प्रािी भए पश्चाि ७ 
िशक भन्िा िािो िियको अनिरि रािनैलिक क्रान्िीपूर्ि िङ्घर्ि पलि एउटा ििाििाि उन्िखु राज्य 
व्यिस्थािा प्रिेश गरररहेका िौ । यिथि पलन हाम्रा नीलि िथा कायिक्रिहरु िंलबिानिे पररकसपना गरेको 
ििाििािको अिारशीिा खडा गने िफि  उत्प्ररेरि हनु ुपनेि भने्निा ि आफु हिश्वस्ि रहेको यहाँहरु ििक्ष 
स्िरर् गराउन चाहान्िु । 

नेपािको  िंहििानिे स्थानीय िहिाई स्िशािन र िहशािनका ििैु अलिकार दिएको ि । स्थानीय 
शािन अन्िगिि स्थानीय िशुािन, गरु्स्िरीय आिारभूि िेिा प्रिाहिा िबैको िहि पहुँच, स्थानीय पूिाििार 
लनिािर्, िल्क्षि िगि र क्षेत्रको आलथिक िािाल्िक िशल्क्तकरर् एबं ििाबेल्शकरर्, िािाल्िक पररचािन, 
िहभालगिािूिक योिना िथा हिकाि, स्थानीय िीहिकोपाििन एबं रोिगारी, िािाल्िक िरुक्षा र स्थानीय 
िहिा िंचािन गररने अलभयान िूिक रचनात्िक कुराहरुको िलुनल्श्चििा  हनु ्िरुरर ि । िाथै नेपािको 
िंल्घयिा िहकाररिा िूिक भएकोिे िह-अल्स्ित्ि, िहकायि र ििन्ियको ििििा अलडग रहिै लबकाि र 
ििहृर्द्को ििग्र राहष्ट्रय िोच, िक्ष्य र िापिण्ड प्रिेश िहको िोच, िक्ष्य िापिण्डिंग िािम्यिा रहनेगरी 
हाम्रो गाउँपालिकाको िोच, िक्ष र नीलि िथा कायिक्रि ििुििा गरी अल्घ बढ्न ुपरेको यथाथििा हािी िाि ु
िगिाहेरै ि ।   

हािी ििुकुको िङ्घीय राििानी काठिाण्डौ र प्रािेल्शक राििानी पोखरा ििैुको िालिप्यिािा रहेकािा 
गौरिाल्न्िि िौ िर पलन हिगिको राज्यित्ताको अिरुिल्शििा र हिकाि प्रलिको ठोि नीलि र िीघिकालिन 
िोँच िन्न निक्िा आलथिक िािाल्िक र भौलिक पिुाििार हिकािको हहिाििे हािी लनकै पिाडी परेको 
अनूभिुी गरेका िौं । िनिाको िीिनिा परोक्ष चािो राख्न ेप्रशािलनक केन्र भौगोलिक िगुििाको हहिाििे 
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उपयकु्त रहेको िान्न िहकिैन िथापी यििाई ििै पक्षको ििन्िय र िहििीिा उपयकु्त लनकाि लनकासन 
िहकन्ि र ििैको िगुििा हनुे गरी पालिका केन्र स्थापना हनुेि भने्निा ि हिस्िस्ि रहेको व्यहोरा 
िम्िालनि िभािा राख्न चाहान्िु ।  

गाउँपालिकाको हिकाि र ििहृर्द्का िालग िोकिाल्न्त्रक पद्दलि र व्यिस्था अनिुार गाउँपालिकािा हक्रयाशीि 
रािनिीलिक ििहरुको योगिान िह्रानीय ि । हिगििा भकुम्पको चपेटािा परेको अिस्थािा होि िा 
कोलभड-१९ िहािारीको िंकटिा होि नागररकहरुको िीिन रक्षाका िालग िबै रािनीलिक िि, ििाििेबी, 
बहुर्द्िीबी, लबलभन्न िहका िरकारहरु एबं गैह्र िरकारी िंघ िंस्थाहरुको िहक्रय योगिान रहेको अनभुि 
यहाँ स्िरर् गराउन चाहान्िु र एक पटक फेरी हािीिे गाउँपालिकाको ििहृर्द्का िालग उठाएका 
एिेण्डाहरुिा यहाँहरु ििैको िाथ र िहयोग प्राि हनुेि भने्न लबश्वाि लिएको िु ।  

हािी कुरािा होइन काििा र लिद्दान्ििा िात्र होइन व्यिहारिा ििेि हिश्वाि गिौ । यिैिे हाम्रो आगािी 
आलथिक बर्िको कायि नीलि िथा योिना र ििेट िनिािे िेख्न र िहशिु गनि िक्ने गरी त्यििफि  उन्िखु 
रहनेि भने्न हिस्िाि दििाउन चाहान्िु । िाथै हािीिे गण्डकी गाउँपालिकाको हिकाि र ििदृिका िालग 
लिइने यी नीलि िथा कायिक्रिहरु कायािन्ियनको िालग िंघीय िरकार र प्रिेश िरकारिँग आिश्यक 
ििन्िय र िहकायि गिै अगाडी िढ्िै िाने व्यहोरा लनिेिन गिै अि ि आगािी आलथिक िर्िका िालग नीलि 
िथा कायिक्रि ििुििा गिाि लिइएका कानूनी आिारहरुका िारेिा िल्म्क्षि व्यहोरा िानकारी गराउँिु।  

आगािी आ.ि. २०७९/०८० नीलि िथा कायिक्रि ििुििाका आिारहरुः  

१. नेपािको िंहििान   

२. स्थानीय िरकार िंचािन ऐन, २०७४,  
३. अन्िर िरकारी हित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४, 
४. राहष्ट्रय प्राकृलिक स्रोि िथा हित्त आयोग ऐन, २०७४ िथा लनयिाििी २०७६ 

५. िंघ, प्रिेश र स्थानीय िह (ििन्िय िथा अन्िर िम्बन्ि) ऐन, २०७७  

६. स्थानीय िहको बाहर्िक योिना िथा बिेट ििुििा दिग्िशिन २०७४ (पररिाल्ििि), 
७. स्थानीय िहको बाहर्िक योिना ििुििा दिग्िशिन २०७५ , 
८. राहष्ट्रय, प्रिेश र स्थानीय नीलि, आिलिक योिनाहरु, िोच र  िक्ष्य, 
९. दिगो लबकािका िक्ष, 
१०. गण्डकी गाउँपालिकाका काननुहरु िगायि प्रचलिि कानूनी व्यिस्था , 
११. श्रोि िथा बिेट िीिा लनिािरर् िलिलिको कूि बिेट िीिा िथा लबर्यगि िीिा लनिािरर्, 
१२. रािश्व परािशि िलिलिको प्रलिबेिन र  

१३. गण्डकी गाउँपालिकाका लबगि आलथिक बर्िहरुको अनभुि, लिकाई िथा िस्िलु्स्थलि । 

 

 

आलथिक बर्ि २०७८/०७९ िा गाउँपालिका िे लबकाि लनिािर् र िेिा प्रिाहका िालग गरेका प्रयािहरु:- 
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१. गाउँपालिकाको आिलिक योिना र बाहर्िक लबकाि कायियोिना ियार गरर िक्ष्यिहहि योिना 
कायािन्ियन गने कायिको थािनी भएको  

२. िािाल्िक िरुक्षा भत्ता बैंहकंग प्रर्ािी िाफि ि लबिरर् गने गररएको। 

३. प्रिानिन्त्री रोिगार कायिक्रि अन्िगिि अलिकांि आयोिनाहरु  िैलनक रु ६४८ को ज्यािािा िलु्चकृि 
बेरोिगारहरुिाई प्राि बिेटको अनपुाि भन्िा बढी पररिार्िा काि गनि गराउन प्रोत्िाहन र िहिीकरर् 
गररएको िाथै गाउँपालिकाको बिेटिंग िाझेिारी गरर गरु्स्िरीय आयोिना लनिािर्को प्रयाि गररएको  

४. पाठ्यक्रि, पाठ्यपसु्िक, ल्शक्षर् िािग्री र क्षििा लबकाि  िालिि िाफि ि शैल्क्षक गरु्स्िर बहृर्द् गने 
प्रयाि भएको। 

५. आन्िररक लनयन्त्रर् प्रर्ािीिाई ििबिु बनाउिै बेरुि ु फस्यौट िथा न्यलुनकरर्िा िहक्रय प्रयाि  
गररएको ।   

६. रािस्ि िंकिन िा ल्शर्िकगि रुपिा अलभिेल्खकरर् भएको। 

७. कोलभड-१९ को िंक्रिर्िाई शनु्य बनाउन खोप कायिक्रििाई लिब्रिा दिई पूर्ि खोप यकु्त गाउँपालिका 
घोर्र्ाको ियारीिा रहेको  

८. िबै िडाहरु िा कृहर् बिार पूिाििार लनिािर्को थािनी भएको।  

९. खेलि बािीिा िनुिकैु रोग हकरा िा ििस्या िेल्खएिा लनयलिि रुपिा आकल्स्िक बािी िंरक्षर् िेिा 
र प्राहिलिक िेिाको व्यिस्था गररएको । 

१०. गाउँ पालिका लभत्र गाई भैिीिा कृलिि गभाििान (AI ) कायिक्रि र पश ुलबिा भएको ।  

११. िूचना िंचार प्रलबलि अन्िगिि गाउँ पालिकाको िेििाइट अध्यािलिक गरर काननु, प्रलिबेिन, योिना, 
िचुनाहरु लनयलिि रुपिा अपिोड गने र िािाल्िक िंिाि िाफि ि िूचना िम्प्रिेर् गरर िेिा प्रबाहिा 
प्रभािकाररिा सयाउने प्रयाि भएको। 

१२. िंघ, प्रिेश िरकार िगायि लबर्यगि िन्त्राियहरुिे आयोिना िथा कायिक्रि प्रस्िाब पेश गनि आह्वान 
गिाि िोहकएको ििय लभत्र आयोिना िथा कायिक्रि पेश गरी थप अनिुान प्राि गनि िफि  भएको ।  

१३. खुसिा प्रलिस्पिािको ििििाई िूििरुप दिन खररि प्रहक्रयािा इ-लबलडंगिाई प्राथलिकिा दिइएको 
१४. घर नक्िा अलभिेल्खकरर् र व्यििायहरु िाई ििाि िथा निीकरर्को िायरािा सयाउने प्रयत्न भएको। 

१५. योिना अनगुिन िथा िपुररिेक्षर् कायििा लडल्िटि प्रहिलि प्रयोग को थािनी भएको।  

१६. िडक योिनािा २:३ को अनपुाििा कहटङ्ग स्रक्चरको प्रर्ािी िाग ुगने प्रयाि गररएको।   

१७. प्राकृलिक एबि िानि लिल्ििि हिपि िस्िै: हािाहरुी, आगिागी, बाढी, पहहरो,  िंगिी िनािर आिंकिे 
क्षलि भएका व्यल्क्त एबि पररिारिाई राहि उपिब्ि गराउने प्रयाि गररएको।  

१८. घरेि ुिथा िैंलगक हहंिा न्यूनीकरर् र िहहिा िशल्क्तकरर् िम्बल्न्ि होलडिंग बोडि राख्न ेिथा िम्बल्न्िि 
दििि िनाउने गररएको । 

१९. लबकाि िाझेिारहरुिाई हिकाि लनिािर् िगायिका गलिहिलिहरु िंचािनका िालग एक द्वार प्रर्ािीिा 
सयाउने प्रयाि गररएको ।  

२०. िनिाको िूचनाको हकिाई पूर्ि रुपिा कायािन्िन गने/गराउने प्रयाि स्िरुप उिरुी, गनुािो फर्छ्यौट 
िथा गाउँ पालिकाका गलिलबलि र िूचनाहरुिाई िैलनक, िालिक िथा चौिालिक रुपिा स्ििःप्रकाशन 
(Pro-active Disclosure) गने गररएको । 

२१. िूचनाको हक अन्िगिि िाग भएका िूचनाहरु िम्बल्न्िि पक्षिाई िियिै उपिब्ि गराउिै आइएको 
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२२. रािश्व शाखािाई प्रहिलििैलत्र बनाउन गाउँपालिका र अन्िगििका िम्पूर्ि िडाहरुिा रािश्व 
िफ्टियरको िडान गरर electronic billing को प्रकृया अगालड बढाइएको । 

२३. गाउँपालिकाको आन्िररक रािश्विाई बढाउन गाउँपालिका क्षेत्र लभत्रका िम्भाहिि आयिाई करको 
िायरा लभत्र सयाउने प्रयाि गररएको । 

आलथिक बर्ि २०७८/७९ िा गाउँपालिकाकािाई प्राि अििरहरु :-  

१. कोलभड-१९ को लबश्वब्यापी िहािारी बाट स्ििेश िथा लबिेशिा रोिगारी गिुाएका व्यल्क्त, लििान्िकृि 
िििुाय िथा िल्क्षि बगििाई श्रििा आिाररि िथा व्यििाय िहहिको रोिगारी लिििना गरी आलथिक 
पनुिािभको अििर ।   

२. आिारभूि िहिा बिलििो हिश्वब्यापी पररिेश िंगै  ल्शक्षर् लिकाइ हक्रयाकिापिाई िूचना प्रलबलििैत्री 
बनाउने।  

३. घटना ििाि ल्शहिर िंचािन गरर िुटेका व्यल्क्तगि घटना ििाबेश गराई लडल्िटि ि्यांक ियार गने 
।  

४. ितु्र प्रर्ािीिा तै्रिालिक कायिक्रिको प्रलबस्टी र प्रलिबेिनको व्यिस्था अििम्बन गरर लनयलिि रुपिा 
हित्तीय प्रलिबेिन प्राि गने िथा आलथिक कारोबारिाई हिििुीय कारोबार भकु्तानी (EFT) मार्फ त संचालन 

गन े। 

५. घाँि उत्पािनको पयािििा िंगै पशपुािन फििहरु लबकाि गरर पशिुन्य उत्पािनिाई Value Add गरि 

बिारीकरर् गनि िहकने । 

६. उपिव्ि प्राकृलिक श्रोि (ढंुगा, लगट्टी, बाििुा, िाटो आिी) उपयोग िाफि ि पूिाििार हिकाि लनिािर्िाई 
लिब्रिा दिने ।   

७. बढ्िो बिार िाग र भौगोिोक लबलबििाका कारर् कृहर् िथा पश ुपन्िी िन्य उत्पािन िस्िै: िरकारी, 
िनु्ििा,  िाि ुर अण्डािा आत्िलनभिर हनु िहकने। 

८. िूचना प्रलबलि यकु्त िेिा प्रिाह र अन्िरहक्रयािा िम्पूर्ि िनप्रलिलनलि एबं कििचारीहरुिाई अभ्यस्ि 
बनाउने। 

९. िंघीय िरकारबाट प्राि लबशेर् अनिुान िाफि ि िाि ृितृ्यिुर िथा बाि ितृ्य ुिर घटाउन आिारभूि 
स्िास््य िेिा िंचािन िथा िीिान्िकृि र िलिि िििुायको गररबी न्यूनीकरर् िथा क्षििा लबकाि 
कायिक्रि िंचािनिा िहि भएको   

१०. िडािा उपिब्ि प्रालबलिक िनशल्क्त िाफि ि पूिाििार लबकाििा भरपरु गरु्स्िर अलभिहृर्द् गने। 

११. कोलभड-१९ िस्िा हिपिको िािनािंगै हिपिको पूबि ियारी र आिश्यक पूिाििार लनिािर् गने । 

आलथिक बर्ि २०७८/०७९ िा हिकाि लनिािर् र िेिा प्रिाहको क्रि िा उत्पन्न चनुौलिहरु :  

१. ििबाय ुपररबििन िथा लबलभन्न रोग ब्यालििंग अनकुुिन हनुे गरर कृहर् िथा पशपंुक्षी पािन ब्यबिाय 
िंचािनिा िहिीकरर् गनुि  

२. िहटि भौगोलिक बनािटका बाबििु उत्पादिि कृहर् र पशपंुक्षी उपििाई बिारिम्ि पयुािउन ु 

३. कृहर् प्रिार िेिाका कायिक्रि िथा अनिुानििुक कायिक्रिबाट दिगो उत्पािन र उपभोगिा िहृर्द् गनुि 
४. Veterinary Lab को स्थापना गरर Emerging र Re-emerging रोगहरुका िाथै पशिुन्य उत्पािनिा 

Anti-biotic Residue लनयन्त्रर् गनुि  
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५. गि आलथिक बर्िको ििुनािा रािस्ि िंकिन िर चाि ुबर्ििा अनिुान गरेको भन्िा थोरै िंकिन हुँिा 
गाउँ पालिकाको िंल्चि कोर्िा थप व्यय भार पनुि,  

६. गाउँपालिकाको िहत्िपूर्ि आन्िररक आय श्रोि िालनएको नदि हकनारको ढंुगा, लगट्टी, बाििुा िोचेिस्िो 
पररिार्िा ठेक्का िालग लबहक्र हििरर् हनु निक्िा िक्ष्य अनरुुप रािस्ि िंकिन हनु निक्न ु 

७. गाउँपालिकाको आफनै प्रशािलनक भिन लनिािर् गरी  एक द्वार प्रर्ािी िाफि ि िहि रुपिा प्रभािकारी 
िेिा प्रिाह गनुि  

८. कििचारीको ररक्त िरबन्िी पिपूलिि िंगै लबकाि लनिािर् र िेिा प्रिाहिा चसु्ििा र रिुिा सयाउन ु।   

९. भौगोलिक िहटििा, प्रलिकूि िौिि िथा दिगो ब्यबस्थापनिा कलिको कारर् भौलिक पूिाििारिा 
गररएको ठुिो िगानीको उपिल्ब्ि न्यून हनु ु। 

१०. िहि िडक पहुँच को अभाििे भौलिक लनिािर् िािाग्री र प्रहिलिको ल्शघ्र उपिब्ििािा कदठनाइ। 

११. उपभोक्ता िाफि ि  िंचािन हनुे आयोिनािा िागि िहभालगिा र िनश्रििान पयािि िात्रािा िटुाउन ु
। 

१२. हिकाि लनिािर्प्रलि िनिानिको परम्परागि िोचिा िाल्त्िक पररिििन सयाउन ु। 

१३. घर लनिािर् गिाि भिन आचार िंहहिा र िापिण्ड पूर्ि रुपिा पािना गराउन ु । 

१४. योिना िियिै िपन्न हनु निक्िा आलथिक िर्िको अन्ििा भकु्तानीिा अत्यालिक चाप पनुि  

१५. आबश्यकिात्रािा ल्शक्षक िरबन्िीको नहनु,ु ल्शक्षक-लबद्याथीको अनपुाििा िरबन्िी लििान हनु निक्न ु
िस्िा कारर्बाट लनल्ि श्रोििा ल्शक्षक लनयलु्क्त गिाि ठुिो आलथिक व्यय भार पनुि 

१६. Home Delivery शनु्य बनाउन ुिथा Protocal अनिुार गभि िाँचिा पूर्ििा प्राि गनुि  

गाउँ पालिकािे आलथिक बर्ि २०७८/०७९ मा प्राप्त गरेका मुख्य उपिब्धिहरू :  

क) आलथिक लबकाि : 
१. पशपंुक्षीको िहािाररिन्य रोगहरु लनयन्त्रर्को िालग पूर्ि खोप कायिक्रि िंचािन भएको । 

२. िाििुाहयक कुकुरको िंख्या लनयन्त्रर्को िालग ८० कुकुर बन्ध्याकरर् भएको । 

३. िडा ७ िा कृलिि गभाििान केन्र स्थापना भएको ।  

४. पशपंुक्षी लबिा कायिक्रि िंचािन भएको । 

५. पश ुिेिा ऊपशाखा िाफि ि िेिा प्रिाह भएको। 

६. पशपंुक्षी िूचना ब्यबस्थापन प्रर्ािी (LIMS) िाग ुभएको । 

७. िंघीय िरकारबाट हस्िान्िररि गररबी लनिारर्का िालग िघ ुउद्यि हिकाि कायिक्रि गाउँपालिकाको 
िडा न १, २, ३ र ४ िा िंचािन भई यिै आ.ब. लभत्र ७६ िना िाई नयाँ िघ ुउद्यिी बनाउन 
िफि भएको । 

८. प्रिानिन्त्री रोिगार कायिक्रि अन्िगिि गाउँपालिका भरर िम्िा ३८८ िना बेरोिगार िूचीिा िूल्चकृि 
व्यल्क्तहरु िध्ये ११६ िनािाई १०० दिनको रोिगारी दिन िफि भएको । 

९. लिंचाईको व्यिस्था नभएको ठाउँिा लनयलिि लिंचाइको व्यिस्था लििाउन िाना लिंचाइ हिकाि 
कायिक्रि-लिंचाइ पाइप िंचािन गररएको ।  

१०. कृहर्को आिलुनहककरर्, व्याििाहयकरर् र िैज्ञालनकीरर् गनि यल्न्त्रकरर्(कम्बाइन हाभेस्टर,थ्रिेर,पािर 
हटिर, कोिो चटु्ने िेलिन, कुटानी-हपिानी लिि, फिफूि हटप्ने उपकरर् आदि) हििरर् गररएको। 
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११. हरेक िडािा कृहर् प्राहिलिकहरुको व्यिस्था गरर लनयलिि रुपिा कायाििय िथा स्थिगि िेिा प्रिान 
गररिै आइएको ।  

ख) िािाल्िक  लबकाि : 
१. हिद्याियिा कायािन्ियन भएको दििा खािा, नयाँ पाठ्यक्रि र गाउँपालिकाबाट िंचालिि योिनाहरूको 

लनरन्िर अनगुिन गरी कायािन्ियनको गरु्स्िरीयिािाइि प्राथलिकिािा राल्खएको। 

२. हिद्याियिा िूचना, िंचार र प्रहिलििैत्री िािािरर् कायि गनि िंघीय िरकारको िििि अनिुान िाफि ि 
हिद्याियिा प्रयोगशािाको स्थापना गररएको। 

३. हिद्याियिा हिद्याथी िंख्या र ल्शक्षक िरबन्िीको आिारिा िरबन्िी लििान गररएको।  

४. न्यनु आय भएका, अलि लििान्िकृि िगिको शैल्क्षक पहुँच िलुनश्चििाका िालग श्री िोिनडाँडा िाध्यलिक 
हिद्यािय, गण्डकी-६ िा आिलिय िात्रबाि व्यिस्थापन गररएको। 

५. VIA CAMP िंचािनिा ३५६ िना िहहिाहरुको आङ खस्ने िथा पाठेघरको िखुको शरुुिािी क्यान्िर 
पररक्षर् गररएको, िििध्ये १७ िना आङ खिेका िहहिाहरुिाई ररङ पेिरी राखी उपचार गररयो भने 
१९ िना VIA पोिेहटभ िहहिाहरुको ित्कािै थिोकोगिेुिन हिलििाट उपचार गररएको। 

६. िोबाइि स्िास््य कायिक्रि िंचािन भएको िि अन्िगिि स्िास््य िंस्था र िबै िहहिा िाििुाहयक 
स्िास््य स्ियि िेहिकाहरुिाई िोबाईि िेट र िंचार खचि उपिव्ि गराइएको । 

७. िलथिङ िेन्टरको भिन लनिािर् कायि िंचािनिा रहेको िथा बलथिंङ िेन्टरहरुिा आिा घर व्यिस्थापन 
गररएको ।  

८. हिपन्न न्यून आलथिक आय भएका व्यल्क्तहरुिाई ित्कािको आिश्यकिा पररपूलििका िालग आलथिक 
िहायिा प्रिान गररएको िथा ज्येष्ठ नागररक र अपाङ्गिा भएका व्यल्क्तहरुिाई िहायिा िािग्री हििरर् 
गररनकुो िाथै आय आििनिा िहयोग पगु्ने प्रकृलिका कायिक्रि िंचािन गररएको । 

ग) पूिाििार  लबकाि : 
१. भौलिक पूिाििार िफि का अलिकांि आयोिनाहरुिा लबलनयोल्िि बिेटको पररिार् भन्िा बढी पररिार्िा 

कायि भएको ।   

२. िंघीय िरकार ििपरुक अनिुान र गाउँपालिकाको िागि िाझेिारीिा िहिुहर्िय योिनाको रुपिा 
िञ्चालिि आग्रीडाँडा ििभन्ज्याँग रानीश्वाँरा कौिी पणु्यगाउँ ििािे भन्ज्याँग िडकको आग्रीडाँडा 
ििभन्ज्याँग िडक खण्डिा चाि ुिर्िको यि अििीिा िक्ष्यको कररि ४९.४४ प्रलिशि कायि अथािि 
िि िेि हिच्ियाउने कायि िम्पन्न भईिकेको ।  

३. प्रिेश िरकार ििपरुक अनिुान र गाउँपालिकाको िागि िाझेिारीिा िकैलिं िािागाउँ ऐनापहाड 
ििभन्ज्याँग हिैु गाउँपालिका िम्िको िडक लनिािर् कायि ४.३ हकिोलिटर नयाँ रयाक निनुा िाटोको 
रुपिा लनिािर् िम्पन्न भएको । 

४. चाि ुिर्ििा हिलभन्न िडकहरुिा गरी (िकैलिं िटु्टार िडक खण्डको लििौघारी क्षेत्रिा ४५ लि., ठुिो 
फाँट आिडाँडा भािडाँडा िडकको आिडाडँा क्षेत्रिा ३० लि.,  ढािे पौिा िटुककाि भैरि िल्न्िर 
िडकको ढािे पौिा खण्डिा ३२० लि. भरकािी िा.हि. गेट िडक खण्डिा ६० लि., िेिे कोटगाउँ 
८ न िडा कायाििय िडकको घमु्िी खण्डिा ६९ लि. गरी िम्िा ५२४ लि. िाटो पक्की ढिान गररएको 
। यो गि िर्िको ििुनािा ७२ प्रलिशि िहढ हो।  
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५. गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रका िडक िञ्जाििे निोएका िस्िीहरुिम्ि नयाँ रयाक लनिािर् गरी िडक 
िञ्जाििे िोड्ने र िडक िञ्जाििे िोलडएका िस्िीहरुिम्ि िडक स्िरोन्निी गरी ििियाि यािायाि 
िूचारु गने यि पालिकाको िक्ष्य एिं उदे्दश्य रही आएकोिे िोही बिोल्िि कायि भएको ।   

६. गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रका अलिंल्चि पाखा िारीहरु लिंल्चि गरी िरकारी िथा खाद्यन्न र नगिेिािी 
उत्पािनिा िहृर्द् गरी कृर्कहरुको ल्िहिकोपाििनिा ििुार सयाउने िक्ष्य िहहि िडा नं. ४ कौिी, 
फिाटे  िडा नं. ६ घौिरु खोिा,  िडा नं. ८ को ििहिरे िासटार, िम्ि ुखोिा, चलुििङ्ग लडप िोररङ्ग 
िगायिका हिलभन्न िंभाव्य क्षेत्रिा लिंचाई योिनाहरु िञ्चािन गरी कायािन्ियनिा सयाइएको। 

७. हिलभन्न िहहिा िथा िाििुाहयक भिनहरुको लनिािर् िम्पन्न गररएको । 

घ) िन, िािािरर् िथा हिपि व्यिस्थापन 

१. गाउँपालिका ििरिकुाि र िखु्य राििागि िोड्ने हिलभन्न िडाहरु अन्िगिि का नौ िटा िडकहरु  िििि 
िम्भार गरर िियिै यािायाि िचुारु गररिै आइएको ि । 

२. हािा हरुी, आगिागी िस्िा हिपिबाट गाउँ पालिकाभरर घर गोठ पूर्ि िथा आंलिक क्षलि भएका हिपि 
हपलडि पररिारहरुिाई आलथिक राहि हििरर् गररएको । 

३. गाउँपालिका क्षेत्रका ३ िटा िाििुाहयक बनिा यिै िहहनािा िकृ्षरोपर् गने गरर ियारी गररएको 
४. हिपिबाट घर पूर्ि रुपिा क्षलि भइ घरबार लबहहन भएका ३ िटा पररिारहरुको घरलनिािर् प्रहक्रया 

अगाडी बढाइएको ।   

ङ) िंस्थागि हिकाि िथा िशुािन : 
१. कििचारीहरुिाई कायिहििरर् िहहि कायि िम्पािनिा  ल्िम्िेिार बनाइएको। 

२. िफ्टियर िडान गरर रािश्व िेखांकन र प्रलिबेिन प्रर्ािीिाई व्यिल्स्थि गररएको।  

३. राष्ट्र बैंक लनिेल्शका बिोल्िि को खािा िंचािन गरर आलथिक कारोबार िाई पारिशी एिं व्यिल्स्थि 
गररएको।   

४. गाउँपालिकाको िबै आलथिक कारोबारहरू लबिलुिय िेखा प्रर्ािी SuTRA र CGAS िाफि ि अलभिेल्खकरर् 
गररएको।  

५. िबै िडाहरुिा घटना ििाि अनिाइन िाफि ि लडल्िटि अलभिेल्खकरर् गररएको।  

६. कायािियको आन्िररक लनयन्त्रर् प्रर्ािीिाई ब्यबल्स्थि गनि ल्िन्िी लनरीक्षर् िथा अनगुिन िसुयांकन 
र लनयिनिाई प्रभाकारी बनाइएको । 

आगािी आ.ि. २०७९/०८० का प्राथलिकिा प्राि प्रिखु कायिक्रिहरुः 
क) आलथिक हिकाि 

१. गाउँपालिका आत्िलनभिर हनुे गरर लबलभन्न फिफुि िथा बोटलबरुिाहरुको नििरी स्थापना गररनेि । 

२. प्रलबलििैत्री रािश्व ििुार कायिक्रि िाफि ि गाउँपालिकाको आन्िररक आयिा अलभिहृर्द् गररनेि ।  

३. लििान्िकृि (प्रिा, भिेुि, बारि, िाझी) र िलिि िनिििुायको गररबी लनिारर् िथा क्षििा हिकाि 
कायिक्रि । 

४. खाद्य िरुक्षा र गररबी न्यलुनकरर्िा टेिा पगु्ने कायिक्रिहरु । 

५. आलथिक पूिाििारहरु लनिािर्िा िोड दिइनेि । 

६. स्थालनय पयिटन क्षेत्रहरुको पहहचान र प्रबििन गने कायिक्रिहरु । 
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७. स्थानीय प्राकृलिक श्रोि िथा िािन, िानि िनशल्क्त, िीप र ज्ञानिा आिाररि कृहर्, पशपुन्िी, उद्यि 
र श्रििा आिाररि रोिगारी प्रबििनका कायिक्रिहरु  । 

८. हित्तीय िंस्थाहरुिाई िहिीकरर् गरी लििान्िकृि िििुाय, हपिलडएका लबपन्न िगि र क्षेत्रका  
नागररकहरुको आलथिक िशल्क्तकरर् िथा आयआििन हनु ेकायिक्रिहरु ।  

ख) िािाल्िक हिकाि 

१. बािबालिकाको ल्शक्षाको अलिकार िलुनल्श्चि गने कायिक्रि । 

२. गभिििी िहहिा, नििाि ल्शश,ु िथा बािबालिकािा िेखापने कुपोर्र्को िरिा न्यूनीकरर् गिै िाि ृ
ितृ्य ुिथा ल्शश ुितृ्यिुरिा कलि सयाउने कायिक्रिहरु । 

३. स्िास््य ििुारका कायिक्रिका िाथै आयिेुदिक र योग स्िास््य िम्बल्न्ि  कायिक्रिहरु । 

४. िैंलगक ििानिा िथा िािाल्िक ििबेल्शकरर् कायिक्रि िाफि ि घरेि/ुिैंलगक हहंिा न्यूनीकरर्, 
लििान्िकृि िििुायहरुको हिकाििा पहुँच बढ़ने, अलिकार िलुनल्श्चि हनु ेर आलथिक उपाििनिा अगाडी 
बढ्ने कायिक्रिहरु । 

५. िािाल्िक पिुाििारहरु िस्िै: खानेपानी िथा िरिफाई, लबद्यािय, स्िास््य पूिाििार िथा उपकरर्हरु 
। 

ग) पूिाििार हिकाि 

१. दिगो पूिाििार लनिािर्  

२. गाउँ पालिकाको प्रशािलनक भिन र िडा कायाििय भिन लनिािर् । 

३. गाउँपालिका एबं िडा गौरबका िडक स्िरोन्नलि कायिक्रि । 

४. खेलि योग्य िलिनिा कृहर् उत्पािन बढाउनका िालग लिंचाई आयोिनाहरु । 

५. िबिििुभ, स्िच्ि हपउने पानी ब्यबस्थापन कायिक्रि ।  

घ) िन, िािािरर् िथा हिपि व्यिथापन 

१. िैहिक लबलबििा बचाउन र भ-ूिंरक्षर् गनि िाििुाहयक बनको िंरक्षर् िथा व्यिस्थापन गने कायिक्रिहरु 
। 

२. लबपिका िोल्खिहरू न्यलुनकरर् िथा अल्सपकरर् गरी हिपि िोल्खि अनकुुिन कायिक्रि । 

३. िििाय ुअनकुुलिि एबं उत्थानशीि कृहर् प्रर्ािी, स्िास््य (Vector Born diseases) व्यिस्थापन, 
पूिाििार लनिािर् (IEE & EIA), िैहिक लबलबििा, ििश्रोि िस्िा क्षेत्रिाई टेिा पगु्ने कायिक्रिहरु।  

४. फोहरिैिा व्यिस्थापनका कायिक्रिहरु । 

ङ)  िशुािन िथा िंस्थागि हिकाि 

१. स्थानीय िह िंचािनका िागी आिश्यक पने बन्न बाँकी काननुहरु लनिािर् र कायािन्ियन । 

२. गाउँपालिका पिालिकारी र कििचारीहरुिाई स्थानीय िरकार िंचािन गनि िीपयकु्त र क्षििािान 
बनाउने कायिक्रिहरु । 

३. िानि िंशािन हिकाि िथा िानि पुंिी लनिािर्का कायिक्रिहरु । 

४. उत्तरिाहयत्ि, पारिल्शििा, िनिहभालगिा, ििाफिेहहिा र ििाबेल्शिा प्रिििन गने कायिक्रिहरु ।  

५. िाबििलनक लनिी िाझेिारी कायिक्रि िाफि ि लनिी क्षेत्रिाई हिकाि लनिािर्का कायििा िहभागी गराउने 
कायिक्रिहरु । 

६. हिकाि िाझेिार र गैह्र िरकारी िंघ िंस्थाहरुिंग ििन्िय र िाझेिारी गररने कायिक्रिहरु ।  
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गण्डकी गाउँपालिकािे आगािी आ.ि. २०७९/०८० िा अििम्बन गने  प्रिखु नीलिहरु:  

क) आलथिक हिकाि :  

क.१ कृहर् लबकाि 

१. कृहर्िा ब्यबियीकरर् गिै प्रलबलििैत्री र ििालनि पेशा बनाइनेि . 
२. खाद्यान्न अन्नबािी िािहन, िेिहन, िरकारी, िििा खेिीिा िोड दिई क्रिश: िरकारीिा आत्िलनभिर 

हालिि गररनेि । 

३. गाउँपालिकािा बहउुदे्दश्यीय नििरीको केन्र स्थापन गरर िलडबटुी, िरकारी िगायि फिफुि खेलि 
प्रबििनिा िोड गरर एक िडा एक फिफुि बगैचा लनिािर्िा िोड गररने ि . 

४. कृहर्िाई िि लबउ िहि रुपिा उपिब्ि गराउन गाउँपालिका र िहकारीको पहििा व्यिल्स्थि गररन े
ि। 

५. बाँझो िग्गािा खेलि गनि प्रोत्िाहहि गररनेि िाथै न्यून आय भएका कृर्किाई िग्गाको भाडािा ५० 
प्रलिशि िुट गररनेि . 

६. प्राङ्गाररक एबं िैहिक िि, हिर्ािी उत्पािनिा िोड दििै अन्य लबर्ािी र रािायलनक ििको हिकसप 
खोल्िनेि . 

७. िौििी एबं बेिौििी खेलि लबकािको िालग आिश्यक पूिाििार ियार गनि लिंचाई याल्न्त्रकरर् िगायि 
बिारीकरर्को िालग आबश्यक िहयोग गररनेि . 

८. पालिकास्िरीय िाटो पररक्षर् गररनेि . 
९. कृहर् क्षेत्रको िििपक्षीय लबकाि र लबस्िारको िालग िहकारी िथा ििूहहरुको क्षििा अलभबहृर्द् िालिि 

िंचािन गररनेि . 
क.२. पशपंुक्षी लबकाि  
१. पशपंुक्षी पािनिाई ब्याबियीकरर् गनि गाई, भैिी, कुखुरा, बाख्रा, कालिि, बट्टाई, आदि ब्यबिाय 

प्रिर्द्िनको िालग िाि,ु अण्डािा आत्िलनभिर हिैु आयआििनिा िहृर्द् गने नीलि लिइने ि . िाथै पशपंुक्षी 
खाद्य पोर्र् िा ढुिानीिा िहयोग गररनेि. 

२. स्िस्थ एिं िफा िािकुो िालग बिशािा िथा फे्रशहाउििाई िापिण्ड अनरुुप िंचािनको िालग 
िहायोग गररनेि . 

३. िािा बंगरु पािन व्याबिाय लबस्िारिा िोड दिइनेि .  

४. पशपंुक्षीपािन, पशपंुक्षी स्िास््य, पशपंुक्षी उत्पािन (ििु, िाि,ु अन्डा) पशपंुक्षी स्िस्थ प्रिनन, पशपंुक्षी 
आहार र पश ुकसयार् िथा िंरक्षर् िम्बन्िी ऐन, लनयि र काननुको व्यिस्था, कायािन्यन, अनगुिन, 
लनयिन गररनेि ı 

५. पशपुािन कायििाई िहि र िागि िूसय कि गनि हिलभन्न िािका घाँि, औिार िाथै घरायिी िाना 
लनिािर्िाई िोड गररने ि । 

६. ििु िथा िूििन्य पिाथि उत्पािन गने कृर्क, कृहर् फिि, िहकारी, ििहुिाई िहकायििा ििु ल्चस्यान 
स्थापनाको िालग िहयोग गररनेि। 

७. िेयिि पािक कृर्क, ििहु फिििे उत्पािन गरेको अन्डा भण्डारर्को िालग एक अन्डा कोसडस्टोर 
िाझेिारीिा स्थापनाको िालग िोड िीईनेि । 
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८. पशपंुक्षी ऊत्पािनको आिारिा  आिास्यकिा अनिुारको हाट बिार स्थापना गररनेि। 

९. गाउंपालिका स्िरीय फरेि लििन कायिक्रि िंचािनको िालग घाँिको नििरी स्थापना गररनेि । 

१०. बर्ाियािको घािको िंरक्षर् गरर हे, िाइिेि, हेिेि प्रलबलि स्थापनािा िहयोग गररनेि । 

११. पशपंुक्षीिाई आिस्यक स्िस्थ र िन्िलुिि आहारको िालग लनिी क्षेत्रको िाझेिारीिा िाना उद्योग 
स्थापना गररनेि । 

१२. पशपंुक्षीको िाहािाररिन्य रोगहरुको लनयन्त्रर्को िालग पूर्ि खोप कायिक्रि िंचािन गररनेि । 

१३. पशपंुक्षीको उपचारको िालग आिस्यक और्लि, िािाग्रीहरु पशिेुिा उपशाखा िाफि ि िबै िडािा िेिा 
प्रिाह गरनेि । 

१४. पशिुन्य रोगको अन्िेर्र् िथा अनिुन्िानको िालग गाउँपालिका स्िरीय भेटेररनरी प्रयोगशािा स्थापना 
गररनेि । 

१५. पशिुनको रक्षाको िालग पशपंुक्षी लबिा कायिक्रि िंचािन गररनेि। 

१६. बन्यिन्िकुो िंरक्षर् उपचार र ब्यबस्थापनको िालग आिस्यक ििन्ियका िाथै गाउँपालिका स्िरीय 
Mini-zoo लनिािर् गररनेि । 

१७. बैिेल्शक रोिगारबाट फहकि एका िथा बेरोिगार यिुाहरुिाई कृहर् ब्याबिय स्थापना िा ब्याबिाय 
रक्षाको िालग बैंक िथा हित्तीय िंस्था िाफि ि िहलुियि किाि प्रिाहको िालग कायिक्रि िंचािन 
गररनेि । 

१८. पशिुन्य उत्पािन िहृर्द् िथा नस्ि ििुारको िालग ए.आई .लििन कायिक्रि िंचािन गररनेि । 

१९. बाँिर आिंकबाट आक्रान्ि हकिानहरुको कृहर्िन्य ऊत्पािनिा क्षिी भइ घाि खेलििात्र लबकाि हनुे 
भएकोिे उक्त िेत्रिा िहकारी िाफि ि ििु लििन कायिक्रि िाग ुगरर कायिक्रि िंचािन गररनेि । 

२०. रािायलनक ििको अभािबाट िरकारी खेलि ऊत्पािनिा भएको क्षलि न्यूनीकरर्का िाथै प्राङ्गाररक 
खेलि प्रोत्िाहन हनुे हनुािे िहकारी िाफि ि कुखुरा लििन कायिक्रि िाग ुगररनेि । 

२१. गाउँपालिका लभत्र िंचालिि होिस्टे िाई िध्यनिर गरर िोकि कुखुरा फािि िथा ह्याचरी लबकाि 
गररनेि । 

२२. पशपंुक्षीिन्य ऊत्पािन (ििु, अण्डा, िािा, िाि)ु  गने िहकारी ििहु उत्पािनको आिारिा अनिुान 
कायिक्रि िंचािन गररनेि । 

२३. िािा पािन व्याििायिाई Bioflock प्रलबलि िाफि ि लबकाि गररनेि । 

२४. एक िडा एक पश ु लबकाि फिि लबकाि गरर गाउँपालिकाको आयस्रोििा टेिा पयुािउन ेकायिक्रि 
िंचािन गररनेि ।  

२५. पशपंुक्षी फािििाई प्रलबलििैत्री बनाउन फािि याल्न्त्रकरर् कायिक्रि िंचािन गररनेि । 

२६. पशिुन्य ऊत्पािन (ििु, अण्डा, िािा, िाि)ु िाफि ि बािबालिका िथा ितु्केरी िहहिाको पोर्र् 
कायिक्रििाई बैज्ञालनक र िीघिकािीन बनाउन ल्शक्षा शाखाको दििा खािा कायिक्रि र स्िास््य 
शाखाको पोर्र् कायिक्रििाई एकीकृि पोर्र् कायिक्रि िंचािन गररने नीलि लिइनेि । 

क.३ पयिटन हिकाि  
१. गाउँपालिकाकाको िखु्य  िखु्य पयिटन क्षेत्र िनु्थिा िल्न्िर, भैरलब िल्न्िर, िहािेिथान िल्न्िर, ििुिङ 

भगििीकोट र िेलन िंगि िगायि ठाँउिाई िम्िििन र प्रिर्द्िन गिै कृहर् पयिटन िियात्रा िगायि 
पयिटन क्षेत्रिा "गण्डकीको अलभयानः पयिटनिाई िम्िान" को नीलि अपनाइने ि । 
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२. ििािय यकु्त िहुढगण्डकी ििहिद्यिु आयोिनाबाट यि पालिकािाई पयिटन क्षेत्रिा भरपरु िहयोगको 
िालग पहि गररने ि ।  

३. िनु्थिा, भैरबी, ल्चिापानी, िहािेिडाँडा, पालिश्वारा, शहहििखनबाट िनकािना िाने रुटिाई िखु्य 
पयिटन रुट बनाउन पहि गररनेि । 

४. गाउँपालिका लभत्रका ऐलिहालिक पयिटहकय िालििक स्थिको श्रब्य ृष्य िािाग्री ियार गरर पयिटन 
प्रिर्द्िनिा िोड गररने ि । लिलडि हहि हाइहकङ रुट लनिािर् गररनेि । 

क.४. श्रि िथा रोिगार प्रबििन 

१. गाउँपालिका स्िरीय योिनाहरुिा रोिगार िेिा केन्रिा िूल्चकृि बेरोिगार श्रलिकहरुिाई पररचािन 
गनि िडास्िरीय योिनािंग िाझेिारी गरर िंचािन गररनेि । 

२. गाउँपालिका लभत्रका बेरोिगार यिुाहरुिाई लनिी क्षेत्रिँगको िाझेिारीिा रोिगारीिा आिर्द् गने नीलि 
लिईनेि। 

३. बैिेल्शक रोिगारीिाई िरुल्क्षि ियािदिि बनाउन हिलभन्न कायिक्रिहरु िंचािन गने लनलि लिईनेि। 

४. बैिेल्शक रोिगारीिा गएका घर पररिारका ििस्यहरुिाई हित्तीय िाक्षरिा िम्बल्न्ि कक्षाहरु िञ्चािन 
गरी आय आििन िथा हिप्ररे्र्िाई िही क्षेत्रिा िगानी गने िािािरर् लनिािर् गने नीलि लिईनेि । 

५. बैिेल्शक रोिगारीबाट लिल्ििि हिलभन्न िािाल्िक ििस्याहरु न्यूनीकरर् गनि िनोिािाल्िक परािशि 
कायिक्रि िञ्चािन गने नीलि लिईनेि । 

क.५. िघ ुउद्यि लबकाि कायिक्रि: 
१. गररबी लनिारर्का िालग िघ ुउद्यि लबकाि कायिक्रि िंचािन गरर नयाँ िघ ुउद्द्द्यिीहरु ििृना 

गररनेि। 

२. भइरहेका उद्दिीहरुको स्िरोन्नलि गनिका िालग पनुिाििगी िालिि िंचािन गरर प्रलबलि हस्िान्िरर् 
गररनेि। 

 

ख) िािाल्िक हिकाि 

ख.१ lzIff, o'jf tyf v]ns'b  

१. गाउँपालिका अन्िगििको निनुा हिद्यािय श्री ज्ञानिागि िाध्यलिक हिद्याियको शैल्क्षक, आलथिक र 
भौलिक पक्षको हिकाििाइि लनरन्िरिा दिइनिे । 

२. प्रारल्म्भक बािहिकाि केन्रिाइि व्यिल्स्थि र नलििािूिक बनाइि िान्िलभिकिा बढाइनेि ।  िाथै 
यििाइि राहष्ट्रय िापिण्ड अनरुूप रूपान्िरर् गनि बािहिकाि िहिकिािको क्षििा हिकाि, प्रोत्िाहन 
र िहिीकरर् गररनेि । 

३. हािै कायािन्ियनिा आएका नयाँ पाठ्यक्रिको कायािन्ियन अिस्था अध्ययन, अििोकन गरी आिश्यक 
ििुार गररनेि र नयाँ पाठ्यक्रि प्रिोलिकरर्िाइि प्राथलिकिािा राल्खनेि । 

४. गण्डकी गाउँपालिकाको अलि लििान्िकृि िालि अन्िगिि चेपाङ िालिको शैल्क्षक पहुँचिाइि िलुनल्श्चि 
गनि चेपाङ िात्रबाि िहायिा र चेपाङ भार्ा िहायिा कायिक्रििाइि लनरन्िरिा दिइनेि । 
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५. हिद्याियिा अध्ययनरि िात्रा िहहनािारी हुँिा अनपुल्स्थि रहने अिस्था हटाउन िनचेिना कायिक्रि 
सयाइनेि । िात्राहरुिाई प्रोत्िाहन गनि एिि ् हिद्याियिा लनयलिििा बढाउनको िालग स्यानीटरी 
प्याड हििरर् कायिक्रििाई लनरन्िरिा दिइनेि। 

६. ििै हिद्याियिा ईिेि, इन्टरनेट िथा िूचना, िंचार िथा प्राहिलििैत्री िािाग्री हििरर् गरी 
हिद्याियहरूिाई िूचना प्रहिलििैत्री बनाइनेि।  

७. हिद्याियिा शैल्क्षक गरु्स्िर अलभिहृर्द् र शैल्क्षक पहुँच िलुनल्श्चििाका िालग ल्शक्षा, यिुा िथा खेिकुि 
शाखा र प्रत्येक िाििुाहयक हिद्याियका प्रिानाध्यापकबीच कायििम्पािन िापिण्ड िय गरी 
कायििम्पािन करार गररनेि । 

८. स्थानीय स्िरको ज्ञान, िीप, िूसय िान्यिा, िंस्कृलि र प्रहिलिको िंरक्षर्, प्रिर्द्िन र स्िरीकरर् गनि 
स्थानीय पाठ्यक्रि लनिार्ि गररनेि । 

९. िाििुाहयक हिद्याियका ल्शक्षकहरुिाई आिलुनक ल्शक्षा प्रर्ािी प्रलि अभ्यस्ि िनाउन क्षििा हिकाि, 
लिकाइ आिनप्रिान कायिक्रि िञ्चािन गररनिे । 

१०. आिारभूि िह परीक्षािाइि व्यिल्स्थि बनाउन प्रश्नपत्र लनिािर् कायिशािा िञ्चािन गरी IEMIS बाट 
नलििा प्रकाशन गररनेि । 

११. हिद्याियको आिश्यकिा, औल्चत्यिा, हिद्याथी िंख्या र ल्शक्षक िंख्याको अनपुािका आिारिा ल्शक्षक 
िरबन्िी लििान गररनेि ।िाथै न्यनु हिद्याथी भएका हिद्याियहरूिाइि अन्य हिद्याियिा ििायोिन 
गने नीलि लिइनेि। 

१२. बािबालिकाहरुिाई हिद्याियिा लनयलिि रूपिा उपल्स्थि गराई पठनपाठनिा लनरन्िर अलभप्ररेरि गनि 
र शैल्क्षक गरु्स्िर अलभिहृर्द् गनिका िालग कक्षा ६ िम्िका हिद्याथीहरूिाइि दििा खािाको व्यिस्था 
लििाइनेि । 

१३. शैल्क्षक क्षेत्रको गरु्स्िर बहृर्द् गनिको िालग हिद्याियिाई िचुना प्रहिलि िैत्री बनाईने ि । 

१४. शहहि िेपत्ता पररिार घाईिे टुहरुा गररि िेहेन्िार हिद्याथीहरुको िात्रािहृर्द्को व्यिस्थापन गररने ि। 

१५. एि.ई.ई. पररक्षा िबोत्कृष्ट नलििा सयाउने हिद्याियिाई प्रोत्िाहन स्िरुप परुस्कारको व्यिस्था गररन े
ि । 

१६. स्थालनय पाठ्यक्रि लनिािर् प्रहक्रयािाई अगाडी बढाइ िाग ुगररने ि । 

१७. नयाँ पाठ्यक्रि प्रिोिीकरर् िालिि िंचािन गररने ि । 

१८. हिद्याियको प्रशािलनक कायििाई व्यिल्स्थि गनिको िालग इन्टरनेट, कम्प्यूटर १ थान, हप्रन्टर १ थान 
नभएको हिद्याियिाई उपिब्ि गराइने ि । 

१९. निनुा हिद्याियिाई प्रभािकारी बनाउन यािायाि िािन व्यिस्थापन गनि पहि गररनेि । 

२०. गाउँपालिका स्िरीय यिुा क्िि गठन गरी यिुा कायिक्रि िंचािन गररने ि । 

२१. स्िस््य ल्ििनको िालग खेिकुिको ििुििि अनरुुप पालिका स्िररय अध्यक्ष कप खेिकुि प्रलियोलगिा 
िंचािन गररने ि । 
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२२. यिुािाई व्यििायी र रोिगारििुक बनाउनको िालग लिपििुक िालििको व्यिस्थापन गररने ि । 

२३. हिलभन्न आन्िोिनिा बलििान प्राि गने अिर शहहिहरुको स्िलृििा शहहि पाकि  लनिािर् गररनेि । 
िाथै फागनु १ गिे िाई गर्िन्त्र प्रालिको आन्िोिनको रुपिा िन्ययदु्द दििि िनाइनेि ।  

ख.२ स्िास््य  

१. खोपको उपिव्ििाको आिारिा आि नागररकहरुिाई कोलभड-१९ लबरुद्दको खोप िगाउने कायििाई 
लनरन्िरिा दिईनेि । 

२. िरुिा िथा हिलभन्न िहािारी िन्य रोगहरुको रोकथाि िथा लनयन्त्रर्को िालग आिश्यक पूिि ियारी 
गररनेि । 

३. नेपाि िरकारबाट िञ्चािन हनुे लनयलिि खोप िेिा िथा अन्य खोप िेिाको Logistic Management 

System िाई प्रभािकारी बनाउन र भ्याल्क्िनको Cold chain Maintain गरी भ्याल्क्िनको गरु्स्िरीयिा 
कायि गनि पालिकािा नै भ्याल्क्िन िब िेन्टर  (Cold Room) को स्थापना गररनेि । 

४. हिलभन्न िरुिा िथा निने रोगहरु िस्िैः िििेुह, िटुु, किेिो िथा िगृौिा िम्बन्िी रोगहरुको पहहचान 

गरी िियिै उपचार िथा व्यािस्थापन गनि र िाििृरुक्षा कायिक्रि अन्िगिि Hb, Blood Grouping, 
PMTCT, VDRL, Urine RE िस्िा आिारभूि स्िास््य चेक िाँच गरर िियिै िहटििाहरु पहहचान गरी 
िाििृतृ्य ुिरिा किी सयाउनको िालग स्िास््य प्रयोगशािा हिस्िार गने नीलि लिइनेि र हाि िञ्चािनिा 
रहेको स्िास््य प्रयोगशािाको थप व्यिस्थापन गररनेि । 

५. िििुायिा भएका िेष्ठ नागररकहरुिाई ििुनात्िक रुपिा हिलभन्न खािका िने िथा निने रोगहरुको 
भार दिनानदुिन िढ्िै गईरहेको अिस्थािाई िध्यनिर गरी स्िास््यकिीहरु आफै िेष्ठ नागररकको घर 
िैिोिा गई िेष्ठ नागररकहरुको स्िास््य परीक्षर् ३/३ िहहनािा प्रिान गररनेि । 

६. प्राथलिक स्िास््य केन्र, स्िास््य चौकी िथा स्िास््य ईकाइहरुबाट प्राि हनुे उपचारात्िक िेिा, खोप 
िेिा, िरुल्क्षि िाितृ्ि िेिा, पररिार लनयोिन िथा प्रिनन ्स्िास््य िेिा, पोर्र् िगायि अन्य आिारभूि 
स्िास््य िेिाका िालग अत्यािश्यक और्िी उपकरर् िथा स्िास््य िािाग्रीहरुको व्यबस्था गररनेि। 

७. गभिििी िहहिाहरुिा िेल्खन िक्ने स्िास््य ििस्या िथा िहटििाहरुको पहहचान गरी िाििृतृ्यिुर र 
ल्शश ुितृ्यिुर घटाउन िथा आलथिक भार कि गनि  गनि गरु्स्िरीय Protable USG िेलिनको व्यािस्थापन 
िहहि ग्रािीर् असरािाउन्ड कायिक्रििाई लनरन्िरिा दिइनेि ।  

८. स्िास््य िंस्थािा कायिरि स्िास््यकिीहरुिाई आिश्यक पने क्षििा हिकाि िथा पूनििािगी  िालििहरु 
र िंस्थागि क्षििा हिकािका िालग अत्यािश्यक िािाग्रीहरुको व्यिस्था गरी गरु्स्िरीय स्िास््य िेिा 
प्रिाह गने नीलि लिईने ि । 

९. िरुल्क्षि िाितृ्ि र प्रिनन ्स्िास््य हक अलिकारको िालग थप स्िास््य िंस्थाहरुिा िरुल्क्षि गभिपिन 
िेिा हिस्िार गने नीलि लिईने ि । 

१०. िञ्चािनिा रहेका गाउँघर ल्क्िलनक िथा खोप ल्क्िलनक कायिक्रििाई थप ब्यबल्स्थि गररनेि । 

११. घरिा हनुे प्रिलुि (Home Delivery) िाई शून्य बनाउने उरे्द्श्यिे स्िास््य िंस्थािा प्रिलुि गराए बापि 
पाउने रु ४२०० प्रोत्िाहन पोर्र् रकििाई लनरन्िरिा दिइने ि। 

१२. कुपोर्र्बाट हनु िक्ने िाि ृिथा ल्शश ुितृ्यिुर कि गनि ितु्केरी आिा र बच्चाको पौहष्टक आहारका 
िालग पोर्र्यकु्त िािाग्रीहरु िहहिको आिा कोिेिी कायिक्रि िंचािन गररनेि । 
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१३. िनुौिा १००० दिन लभत्रका आिा िथा बच्चाहरुको पोर्र् प्रिर्द्िनिा टेिा पयुािउने हिलभन्न 
कायिक्रिहरुिाई लनरन्िरिा दिइनेि । 

१४. शीघ्र कुपोर्र् िथा कडा कुपोर्र् न्यलुनकरर् िम्बन्िी िचेिना कायिक्रिहरु िञ्चािन गररनेि। 

१५. खोप, िरुल्क्षि िाितृ्ि िथा प्रिनन ्स्िास््य पोर्र् िस्िा िनस्िास््यिँग िम्बल्न्िि आिारभूि िेिा 
िहुििािाई प्रभािकारी बनाउन िहहिा स्िास््य स्ियििेहिकाहरुिाई पररचािन गररनेि ।  

१६. नेपाि िरकार र प्रिेश िरकार िँगको िाझेिारीिा बािबालिका, हकशोरहकशोरी, अपाङगिा भएका 
व्याल्क्त िथा गभिििीको पोर्र् ल्स्थलििा ििुार सयाउन बहकु्षेत्रीय पोर्र् कायिक्रि िञ्चािन गररने ि 
। 

१७. बलथिङ िेन्टरबाट दिईने िेिािाई अझ प्रभािकारी बनाउन आिश्यक िािाग्रीहरुको व्यािस्था गररनेि 
िाथै clinical update को िालग आिश्यक लिकाई िािाग्रीहरुको व्यिस्था गररनेि । 

१८. स्िास््य लबिा कायिक्रि, िहटि रोग िबै िम्बन्िी घलु्म्ि ल्शहिर, रक्तिान कायिक्रि, आखाँ  िाँच 
ल्शहिर र स्िास््य िम्बन्िी िनचेिनािूिक कायिक्रिहरु िञ्चािन गररनेि । 

१९. स्िस्थकर िीिनयापनका िालग व्यािहार पररिििन िम्बन्िी हिद्यािय स्िास््य ल्शक्षा आिा ििूह 
बैठक िथा हिलभन्न िनचेिनािूिक कायिक्रिहरु िञ्चािन गररनेि । 

२०. स्िस्थ गण्डकी र लनरोगी गण्डकीबािीको पररकसपना पूरा गनि प्राकृलिक ल्चहकत्िा र योग अभ्याि 
िाई प्राथलिकिा दिइनेि िाथै िनोिािाल्िक परािशि िम्बन्िी कायिक्रि गैर िरकारी िंस्थािँगको 
ििन्ियिा  िञ्चािन गररनेि । 

२१. नेपाि िरकारबाट प्राि हिशेर् अनिुान अन्िगिि बािितृ्यिुर िथा िाििृतृ्यिुर घटाउने आिारभूि 
स्िास््य िेिा कायिक्रििाई लनरन्िरिा दिइनिे । 

२२. िकैलिङ प्राथलिक स्िास््य केन्रिाई १५ शैयाको अस्पिाििा स्िरोन्नलिको िालग िहुििािम्पन्न भिन 
लनिािर् कायििाई अगाडी बढाइनेि । 

२३.िैिेल्शक रोिगारीबाट नेपाि फहकि एका िम्पूर्िहरुको स्थानीयस्िरबाट अलनिायि रुपिा स्िास््य 
परीक्षर्को व्यिस्थापन लििाइनेि । 

२४. गभिििी िहहिाको लनरन्िर स्िास््य स्िा र कोही पलन बािबालिका कुपोर्र्को हपलडि हनु नपने नीलि 
लिइनेि । 

२५. िनिाको स्िास््य गण्डकी िरकारको िाहयत्ि अन्िरगि िेष्ठ नागररक शाररररक अिक्त भएकािाई  
घर घरिा तै्रिालिक रुपिा स्िास््य स्िा िचुारु गररने ि। 

२६. पाठेघर क्यान्िर िम्बल्न्ि स्िस््य ल्शहिर अिििाहर्िक रुपिा िंचािन गररने ि । 

 

ख. ३ िहहिा, बािबालिका िथा ज्यषे्ठ नागररक: 
१. ज्येष्ठ नागररक अपाङ्गिा भएका व्यल्क्त िथा अिायहरुिाई िािल्िक िरुक्षा कायिक्रि प्रचलिि 

काननु बिोल्िि कायािन्ियन िंचािन र व्यिस्थापन गररने ि । 

२. बाि अलिकार िंरक्षर् हिपििा परेका बािबलिकाको उर्द्ार बाि िैत्री स्थलनय शािन प्रिर्द्िन 
हनुेि । 
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३. िैंलगक हहंिा, बाि श्रि, बािहििाह, बहहुििाह, बोक्िी, िाउपटी प्रथा, िालिय हिभेि, िाग ुपिाथि 
िबु्यििन िाईिो प्रथा, घरेि ुहहंिा िस्िा परम्परागि िािाल्िक कुरुिीहरु लनिारर् गनि िहहिा परुुर् 
िहभालगिा गररने ि । 

४. ज्येष्ठ नागररक भेटघाट स्थि लनिािर् िथा ज्येष्ठ नागररक िंच गठन र ज्येष्ठ नागररक कसयार्कारी 
लनलि सयाईने ि । 

५. हकशोरहकशोरीहरुका िागी िीिन उपयोगी लिप िानोपरािशि िथा आत्िा लनभिर हनु ेलनलि अििम्बन 
गररने ि । 

६. आलथिक अिस्था न्यनु भएका हिपन्न िलिि र लििान्िकृि िििुायिाई िल्क्षि गरर क्षििा लबकाि 
र आयििुक कायिक्रि िंचािन गनुिका िाथै िचािन गने कायििा लनरन्िर ििन्िय गररने ि । 

७. आलथिक िथा ििाल्िक रुपिा पलि परेका िहहिा, बािबलिका, िलिि, अपाङ्गिा भएका व्यल्क्त, 
ज्येष्ठ नागररक, असपिंख्यक लििान्िकृि िििुायको िािाल्िक र आलथिक उत्थान िम्बल्न्िि लनलि 
लिईने ि । 

८. एकि िहहिाहरुिाई िशल्क्तकरर् गनि हिभन्न आयििुक कायिक्रि एिि िानोपरािशिका 
कायिक्रिहरु लिईने ि । 

९. बािबलिकाको अलिकार िलुनश्चिाको िागी गाउँपालिका स्िरको बाि अलिकार लनलि ििुििा गरी 
बाििैत्री स्थानीय शािन कायिक्रि िचािन र प्रबर्द्िन िोड दिईने ि । 

१०. िैंलगक ििानिा िथा िािाल्िक ििािेशीकरर् पररक्षर् िाफि ि गाउँपालिकाको िैं ि िा ि ििु 
प्रिाहीकरर्का िागी गाउँपालिकाको लनलि लनिािर् िंस्थागि लबकाि र िशुािन आदि क्षेत्रिा िैं ि 
िा ि को ििग्निा िलुनश्चििा गररने लनलि लिईने ि । 

११. िैंलगक हहंिा हपलडि िहहिाहरुको िंरक्षर्, िम्बर्द्िन र प्रबर्द्िनका िागी गाउँपलिका स्िरिा िैंलगक 
हहंिा कोर् व्यिस्थापन कायिहिलि ियार गरी िैंलगक हहंिा कोर् स्थापना र िंचािन गररने ि । 

१२. ज्येष्ठ नागररक, अपाङ्गिा, अनाथ, अिाय, अशक्त र िानलिक िन्ििुन घिुाएका व्यल्क्तहरुको 
िागि अध्यिलिक गरर पररचय पत्र हििरर् व्यिस्थापन गरी उनीहरुको िीिनिाई िहायिा हनुे 
लनलि लिईने ि । 

१३. िलिलि िनिालिहरुको िागी िनचेिना ििुकु कायिक्रि सयाईने ि ।  

ख. ४. िािाल्िक िरुक्षा िथा पंिीकरर्:  
१. िािाल्िक िरुक्षा भत्ता प्राि गने िाभग्राहीहरुको नािाििी िचुी अध्यािलिक कायिक्रि राहष्ट्रय पररचय 

पत्र िथा पल्ञ्जकरर् हिभागको लनिेशन बिोल्िि िबै िडाहरुिा प्रभािकारी ढंगबाट िन्चािन गररनेि 
। 

२. ६० िर्ि िालथका, िीबनिा एक पटक पलन  लबिाह नगरेका, गण्डकी गाउँपालिका लभत्र रहेका िैलगक 
यौलनक असपिंख्यक र राज्यको िािाल्िक िरुक्षा िापिण्ड लभत्र नपरेका एकि परुुर्हरुिाई िालिक 
रु १५०० का िरिे िािाल्िक िरुक्षा (लनिािह भत्ता) प्रिान गने कायिक्रििाई लनरन्िरिा दिइनेि । 

३. िािाल्िक िरुक्षा भत्ता बैंकिाफि ि टोि-टोििै हििरर् गनि िहिीकरर् गररनेि । 

४. ब्यल्क्तगि घटना ििाि िियिै गनि अलभयान िञ्चािन गररनेि । 

ग) पूिाििार हिकाि 
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१. गाउँपालिकाको िखु्य गौरिको योिनाको रुपिा गि हिगि आलथिक िर्िबाट िरुुिाि भएको आग्रीडांडा- 
ििभञ्याङ्-रालनश्वारा-कौिी-पौिा-कुिापानी-बिािे भञ्याङ् िडकको कािोपत्रे गने कायि िंघीय 
िरकारिंग ििपरुक अनिुानिा िाझेिारी गरी लनरन्िरिा दिईनेि । 

२. प्रिेश िरकारको ििपरुक अनिुान र गाँउ पालिकाको िाझेिारीिा िकैलिङ्ग-ऐनापहाड-ििभञ्ज्याङ्ग 
िडकको बाँकी खण्ड लनिािर् िम्पन्न गररने ि ।   

३. िंघीय िरकार, प्रिेश िरकार र ल्िसिा ििन्िय िलिलिको िागि िाझेिारीिा गण्डकी गाँउपालिका  
प्रशािहकय भिन लनिािर् कायि अल्घ अगाडी बढाईनेि ।  

४. लिउरेनीटार िगायि शहरउन्िखु बस्िीहरुको फोहरिैिा िंकिन र व्यिस्थापन गनि उपयकु्त लनकाि 
खोल्ि गररने ि । 

५. एक िडा एक गौरिको योिनािाइ उच्च प्राथलिकिा दिइ कायिन्ियन गररनेि । पालिका केन्र िोडने 
िखु्य िडकहरुको लनिािर् कायििाई क्रिागि योिनाको रुपिा राखी िडकको स्िरोन्निीिा आिश्यक 
ििेट हिलनयोिन गररनेि । िाथै िखु्य िखु्य िडकहरु प्रिेश िथा िंघीय िरकारिंग ििपरुक 
अनिुानिा िहकायि गरी स्िरोन्नलि गररनेि ।  

६. गाउँपालिका स्िरीय िडक यािायाि गरुु योिना लनिािर् गरी गाउँपालिका लभत्र लनिािर् भएका िडक 
योिनाहरुिाइ बलगिकरर् गररनेि । र गण्डकी गाउपालिका लभत्रका िडक िन्िाििाई उल्चि प्रबििन 
गरी बर्िभरी नै िहि िनाइनेि । 

७. गाउँपालिका अन्र्िगि लनिािर् हनुे पिुाििार हिकािका योिनाहरुको गरु्स्िर िलुनल्श्चििा गनिका लनलित्त 
गाँउपालिकािा इल्न्िलनयररङ्ग सयाि व्यिस्थापनका िालग आिश्यक व्यिस्था लििाइनेि ।  

८. खानेपानी िथा लिचाइका िालग ििही लडप िोररङ्ग िथा लिल्फ्टङ योिनाहरु कायािन्ियनिा सयाइनेिन 
। यिरी योिनाहरु कायािन्ियन गिाि प्रिेश िथा िंघीय िरकारिंग आिश्यक िहकायि गररनेि ।  

९. भौलिक पूिाििार हिकाि गिाि हिपि िोल्खि िंिेिनशीििािाई ििेि केन्र हिन्ििुा राखी उत्थानशीि 
लडिाइन िथा ईष्टीिेट गने ब्यिस्था लििाइने ि । 

१०. गाँउपालिकाको भिन लनिािर् गिाि भिन आचारिंहहिाको पूर्ि रुपिा पािना गररने ि ।   

११. गाउपालिकाको शहरी लबकािको लनलित्त शहरी लबकाि बोडि गठन गरी कायिन्ियनिा सयाइनेि । 

१२. भौलिक हिकाि लनिािर्का कायिहरुिा ििािेल्श (अपाङ्गिा िैलत्र, िाि िैलत्र िथा िहहिा िैलतं्र) हिकाि 
िाई प्राथलिकिा दिई कायािन्ियन गररनेि । 

१३. अन्िरपालिका स्िरीय योिना िनौट गरी कायािन्ियनिा सयाईनेि । यस्िा योिनाहरुिा ििैु 
पालिकाहरुिाट ििपरुक ििेटको व्यिस्था लििाइनेि । 

१४. गाउँपालिका लभत्रका िखु्य िखु्य िडकहरुको िगि कट्टा गने कायिको थािनी गररनेि । 

१५. गण्डकी गाउँपालिकाको िडक लनिािर् कायििा थप नयाँ रयाक खोसने कायििाई लनरुत्िाहहि गिै 
स्िरउन्निीिा प्राथलिकिा दिइने ि । 

१६. िोल्खि िंिेिनशीि भ-ूउपयोग योिना कायािन्ियनिा सयाइनेि । 

१७. आयोिनाहरुको कािको प्रकृलि, गरु्स्िरीय लनिािर्को िलुनल्श्चििा, िागि िहभालगिा िथा िन श्रििान 
ििेििाई िध्यनिर गरी रु. िशिाख भन्िा िाथीका आयोिनाहरु हिििुीय खररि िाफि ि िन्चािन 
गररने ि ।  
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१८. गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र लनलििि पूिाििारहरुको उपयोग र दिगो हिकािको िालग आिश्यक कायिनीलि 
ििुििा गरी कायािन्ियनिा सयाइनेि । 

१९. भौलिक पूिाििार हिकाििा िािििलनक नील्ि िाझेिारी नीलि अििम्िन गररनेि । 

२०. ठूिा प्रकृलिका आयोिनाहरु लनिािर्िा कल्म्ििा पचाि प्रलिशि रकि िंरचना लनिािर्िा िुट्याइन े
ब्यिस्था गररनेि । 

२१. गाउँपालिका लभत्र हिििु हिस्िार नभएका स्थानहरुको पहहचान गरी हिििु हिस्िार कायिक्रििाई 
लनरन्िरिा दिइनेि । िाथै प्रिेश िरकारिंगको िाझेिारीिा काठको पोि हिस्थापन अलभयानिाइ 
लनरन्िरिा दिईनेि । 

२२. गाउँपालिका लभत्रका खेलििन्य िलिनहरुिाई बाहै्र िहहना लिंचाई िलुबिा उपिब्ि हनुे गरी ििही 
लिंचाई प्रलबलि, लिल्फ्टङ प्रलबलि,बोरीङ प्रलबलि र आकािे पानी िंकिन गने प्रलबलिको िालग आबश्यक 
पूिाििार लनिािर्िा लबशेर् िगानी गररनेि । 

२३. गाउँपालिकाको क्षेत्र लभत्रको उपयकु्त क्षेत्रिाई औद्योलगक ग्राि क्षेत्र घोर्र्ा गरी औद्योलगक ग्राि 
लनिािर्का िालग आिश्यक पूिाििारको हिकाि गररनेि ।  

२४. िािािरर्िैत्री पूिाििार लनिािर्िा िोड दिईनेि । ििका लनलित्त ठूिा प्रकृलिका आयोिना लनिािर्िा 
टेिा पखािि लनिािर् गररनेि िाथै लनिािर्स्थििा उत्खलनि िाटोिाई उल्चि व्यिस्थापन  गररनेि । 
गांउपालिका क्षेत्रलभत्र रहेका िंरचनाहरुको िंरक्षर्को िालग आिश्यक बाँि, स्पर आिी िंरचनाहरुको 
लनिािर् गररनेि । 

२५. िािििलनक िडक, खानेपानी िथा अन्य योिनाहरुको िििि िंम्भारको िालग िििि िंम्भार कोर् स्थापना 
गरी िंचािनिा सयाइने ि । 

२६. िंम्िालभि लबपिको प्रकोपिाइ िध्यनिर गरी ठूिा प्रकृलिका खानेपानी िा अन्य योिनाहरुको प्रिखु 
िंरचनाहरुको हििा गने कायिको थािनी गररनेि । 

२७. गाउँपालिका लभत्र िैकल्सपक उिाि िंम्िन्िी नीलि, कानून, िापिण्ड, योिना ििुििा, कायािन्ियन िथा 
लनयिनको थािनी गररनेि । 

२८. िंघ िरकार र प्रिेश िरकारिंग िाझेिारी गरी एक स्थानीय िह एक खेिकुि पूिाििार अििारर्ािा 
लनिािर् भएको िंरचनाको स्िरउन्निी गररने ि । 

२९. एक िडा एक खेिकुि िैिान को अििारर्ािा लनिािर् भएका िंरचनाहरुको स्िरोन्निी गररनेि । 

३०. प्राकृलिक पानीको श्रोिहरुको उल्चि िंरक्षर् गररनेि । िहुान िरीपरर िडक खने्न कायििाई 
लनरुत्िाहहि गिै िकृ्षरोपर् कायििाई अल्घ िढाइनेि । िाथै िहुान िंरक्षर्को िागी पनुभिरर् (Recharge) 
पोखरी लनिािर् गने कायििाई प्राथलिकिा दिईनेि । 

३१. गाउँपालिका लभत्रका ठुिा खोिाहरु िथा  िीिा क्षेत्र भएर िहने लत्रशिुी िथा िढुीगण्डकी निीहरुिा 
आिश्यक प्रारल्म्भक िािािरर्ीय पररक्षर् िथा िािािरर्ीय प्रभाि िूसयाँकन गरी निीिन्य पिाथि हिक्री 
हििरर् गने कायििाई लनरन्िरिा दिईनेि । 

३२. भौलिक पूिाििार लनिािर्का कायिहरुिा िनिहभालगिाको अंश न्यनुिि ्१० प्रलिशि िटुाई कायािन्ियन 

गररनेि । 

३३. िडकको नयाँ रयाक खोसने िडक योिना िाहेक स्िरोन्निी गने िडक योिनािा न्यनुत्ि ६० प्रलिशि 
स्रक्चरिा र बढीिा ४० प्रलिशि अन्य लनिािर् क्षेत्रिा खचि गने गरी व्यिस्था लििाइनेि । 
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३४. गाउँपालिका स्िरीय िडक यािायाि गरुु योिना ििुििा गररनेि। 

३५. उपभोक्ता िलिलि िाफि ि काि गने गरी िंझौिा भएका योिनाहरुिा लनिािर् ब्यबिायीिाई कािको 
ल्िम्िेिारी दिई ठेकेिार िाफि ि काि गराउन नपाउने गरी आिश्यक व्यिस्थापन लििाउने । 

३६. गाउँपालिकािाट कायािन्ियन हनुे श्रििूिक योिनाहरुिा प्रिानिन्त्री रोिगार कायिक्रििफि  िूचीकृि 
भएका रोिगारिािाहरुिाई प्रथलिकिा दिई काि गराइनेि । 

३७. कायिको प्रहक्रलि एिं िनिहभालगिाको अिस्था हेरी १० िाख भन्िा बढी िागि अंक भएका भौलिक 
पूिाििार हिकाि लनिािर् कायिहरुको ठेक्का (e-Bidding) िाफि ि खररि प्रहक्रया अगाडी िढाइनेि।  

घ. िन, िािािरर् िथा हिपि व्यिथापन 

५. हिपि व्यिस्थापनको िालग नीलि, कानून, िापिण्ड र योिना अद्यािलिक गरी कायािन्ियन, अनगुिन र 
लनयिनिा िोड दिइनेि । 

६. हिपि िम्बन्िी पूिि ियारी, िचेिना अलभिहृर्द् र उर्द्ार िथा राहि ििग्रीहरुको आिश्यक व्यिस्था 
गररनेि । 

७. हिपि िोल्खि क्षेत्रको नक्िांकन िथा बस्िीहरुको पहहचान गरी स्थानान्िरर्को प्रहक्रया अल्घ बढाइनेि 
। 

८. हिपि व्यिस्थापनको िालग िङ्घ, प्रिेश र स्थानीय िििुाय, िङ्घ, िंस्था िथा लनिी क्षेत्रिँग ििन्िय र 
िहकायि गररनेि । 

९. हिपि व्यिस्थापन कोर्िा आिश्यक बिेटको व्यिस्था गरी स्रोि िािनको अलिकिि पररचािन गररनेि 
। 

१०. हिपि उत्थानशीि हिकािको िालग योिना र कायिक्रि िञ्चािन पूिि िंल्क्षि र प्रारल्म्भक िािािरर्ीय 
अध्ययनिा िोड दिइनेि । 

११. हिपि पश्चािको पनुस्र्थापना र पनुलनििार्िा आिश्यक पहि गररनेि । 

१२. गाउँपालिका क्षेत्रको हिपि िम्बन्िी ि्याङ्क अद्यािलिक गररनेि । 

१३. िििुायिा आिाररि हिपि व्यिस्थापन िम्बन्िी कायिक्रिहरु िञ्चािन गररनेि ।   

१४. िािािरर्ीय िोल्खि न्यूलनकरर् गनि िकृ्षारोपर्, फोहरिैिा व्यिस्थापन र िैहिक हिहिििाको िंरक्षर्िा 
िोड दिइनेि । 

१५. बनडढेिोिे लनम्त्याउने िोल्खि िम्बन्ििा िनचेिना अलभिहृर्द् गनि कायिक्रि िञ्चािन गररनेि । 

१६. हिकाि लनिािर्का कायि गिाि न्यून िािािरर्ीय क्षलि हनुेगरी िञ्चािन गिै दिगो हिकाििा िोड दिइनेि 
। 

ङ.  िशुािन िथा िंस्थागि हिकाि 

ङ १. नगर प्रहरी 
१. स्िीकृि िरबन्िी िंरचना र नगर प्रहरी ऐन बिोल्िि नगर प्रहरी व्यिस्थापन गररनेि । ििबाट हिपि 

व्यिस्थापन, गाउँपालिकाको नीलि, कानून, िापिण्ड िथा लनर्िय कायािन्ियन, िािििलनक िम्पल्त्तको 
िंरक्षर्, न्याहयक िलिलििे गरेका लििापत्र िथा लनर्ियको कायािन्ियन िस्िा हिर्यहरुिा िहयोग पगु्नेि 
। 

ङ २. िहकारी िंस्था 
१. िहकारी िंस्थाहरुिाई प्रचलिि कानून बिोल्िि ििाि, लनयिन र िहिीकरर् गररनेि । 
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२. िहकारी िम्बल्न्ि स्थानीय ि्याङ्क व्यिस्थापन, स्थानीय िहकारी िंस्थाको क्षििा अलभिहृर्द्, प्रिद्र्िन, 

पररचािन र हिकाििा िोड दिइनेि । 

३. िहकारी उत्पािनको बिार प्रिद्र्िनिा िोड दिइनेि । 

४. िहकारी िंस्थाहरुको ि-ुिञ्चािन र व्यिस्थापन गनि अनगुिन र िूसयाङ्कनिा िोड दिइनेि । 

ङ ३. एफ.एि. िञ्चािन 

१. गाउँपालिका लभत्र नै एक िय िाट िम्िको एफ.एि. रेलडयो िञ्चािनको िालग लनिी  क्षेत्रिाई आिश्यक 
िहिीकरर् गररनेि । 

ङ ४. िानि िंशािन हिकाि 

१. स्थानीय िेिािाई चसु्ि िरुुस्ि बनाउन स्िीकृि िरबन्िी िंरचना बिोल्िि ररक्त स्थानिा स्थायी 
पिपूलििको िालग प्रिेश िोक िेिा आयोगिा िाग गररनेि । 

२. िंगठन िथा व्यिस्थापन ििेक्षर्को आिारिा िंगठन िंरचना िथा िरबन्िी लनिािरर् र पररिाििन 
गररनेि । 

३. गाउँपालिकाको िेिा प्रिाहिा िूचना िथा िञ्चार प्रहिलिको भरपरु उपयोग गररनेि । 

४. कििचारीहरुको कायििम्पािनिाई प्रभािकारी र प्रलिफियकु्त बनाउन गाउँपालिका र कििचारीहरुको 
बीचिा कायििम्पािन िम्झौिा गरर कायिहििरर् दिइनेि । 

५. कििचारीहरुको िनोबि उच्च बनाउन नलििािूिक कायििम्पािन िूचकको आिारिा प्रोत्िाहन भत्ताको 
व्यिस्था गररनेि ।  

६. निप्रबििनिखुी राज्यको अििारर्ािाई िूििरुप दिन िेिाग्राहीहरुिाई नयाँ िौरिररकाबाट िेिा प्रिाह 
गने र िंगठनको कायिप्रहक्रयािाई नयाँ ढंगिे ििुििा गने नीलि लिइनेि । 

७. कििचारीहरुिाई आिश्यकिाको आिारिा पेशागि लिप हिकािको िालग िालििको व्यिस्था गररनेि 
। 

८. यि कायािियिा कायिरि कििचाहरुको योगिानिा आिाररि लनिलृ्त्तभरर् प्राि कििचारीिाई िोहकए 
बिोल्िि िंचयकोर्को कायािियिंग आबश्यक ििन्िय र िम्झौिा गरर कायािन्ियनिा सयाइनेि । 

ङ ५. उपभोक्ता हकहहि िथा स्थानीय बिार व्यिस्थापन  
१. स्थानीय िस्ि ुिथा िेिाको गरु्स्िर परीक्षर् िंयन्त्र लनिािर् गररनेि । 

२. उपभोक्ताको हहि र व्यापार प्रिर्द्िन ििैु पक्षिाई ध्यानिा राखी बिार अनगुिनिा िोड दिइनेि । 

३. स्थानीय िस्ि ुर िेिा व्यापारको िूसय िथा गरु्स्िरको अनगुिन र लनयिन गररनिे । 

४. व्यापार िथा बिार प्रिर्द्िनिा लनिी िथा गैर िरकारी क्षेत्रिँग िहकायि र ििन्िय गररनेि । 

ङ ६. ििन्िय र िहकायि 
१. लििेकी गाउँपालिकाहरुिँग िाझा िरोकारका हिर्यहरु िस्िैः हिपि व्यिस्थापन, लििा हििाि, ििकि 

व्यिस्थाापन, स्थानीय  रािश्व िथा कर िंकिन, खानेपानी व्यिस्थापन, अिि अभ्यािको आिानप्रिान, 
िस्िा हिर्यहरुिा आिश्यक ििफि, ििन्िय र िहकायि गनि िंयकु्त िलिलि गठन गररनेि । 

२. गाउँपालिकाको हिकाि लनिािर् र िेिा प्रिाहिाई लिव्रिा दिन िङ्घ, प्रिेश, ल्िसिा ििन्िय ििलि िथा 
लििेकी स्थानीय िहहरुिँग आिश्यक ििन्िय र िहकायि गररनेि । 

ङ. ७. िेिलििाप र िध्यस्थिाको व्यिस्थापन 
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१. स्थानीय िेिलििाप र िध्यस्थिाको िालग आिश्यक नीलि ििुििा गरी प्रत्येक िडा कायािियहरुिा 
स्थानीय िेिलििाप केन्र स्थापना गरी िहिकिािहरुिाई अलभिखुीकरर् िालिि प्रिान गररनेि । 

२. न्याहयक िलिलििा कानूनी परािशििािाको लनयलु्क्त गरी न्याय लनरुपर्िाई चसु्ि िरुुस्ि बनाइनेि । 

ङ ७ भलूि व्यिस्थापन 

१. गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र अलिक्रलिि िािििलनक िथा िाििुाहयक भूलिको पहहचान गरी त्यस्िो भूलििाई 
िंरक्षर् गररनेि । 

२. प्रत्येक शहरोन्िखु बस्िीहरुिा खािी स्थान राखी िस्िी हिस्िार गने नीलि अििम्बन गररनेि । 

३. िािििलनक िग्गाको नापिाँच, गाउँपालिकाको लििा लनिािरर् िथा िगि व्यिस्थापन गररनेि । 

४. भूलिको िगीकरर् गरी िगि व्यिस्थापन गररनेि । 

५. अव्यिल्स्थि रुपिा िग्गाको खण्डीकरर्िाई लनरुत्िाहहि गरी चक्िाबन्िीिा िोड दिइनेि । 

६. िािििलनक प्रयोिनका िालग िग्गा प्रालि, िआुब्िा लनिािरर् िथा हििरर्िा ििन्िय र िहिीकरर् 
गररनेि । 

७. भूलिहहन िलिि, भूलिहहन िकुुम्बािी र अव्यिल्स्थि बिोबािीहरुको िग्गा व्यिस्थापनिा आिश्यक 
प्रहक्रया अल्घ बढाइनेि । 

८. नापी नक्िा िथा िग्गाको स्िालित्ि लनिािरर् कायििा ििन्िय र िहिीकरर् गररनेि । 

 

ङ ८ स्थानीय अलभिेख व्यिस्थापन 

१. िनिाल््ख्यक, प्राकृलिक, आलथिक, िािाल्िक, िाँस्कृलिक,  भौलिक पूिाििार, रोिगारीको अिस्था, प्रलिव्यल्क्त 
आय, हिपि व्यिस्थापनको िालग नीलि, कानून, िापिण्ड र योिना अद्यािलिक गरी कायािन्ियन, अनगुिन 
र लनयिनिा िोड दिइनेि । 

२.  रािश्व िथा आयव्यय ि्याङ्क िंकिन र प्रशोिन गरी लडल्िटि प्रोफाइििाई अद्यािलिक गररनेि । 

३. िम्पल्त्त, िाििुाहयक िम्पल्त्त, भिन, िडक, पिि, व्यििायको हििरर् िहहिको अद्यािलिक अलभिेख 
राल्खनेि । 

४. गाउँपालिकािा िम्पन्न भएका िथा चाि ुयोिनाको हििरर् र त्यस्िो योिनाको िम्पल्त्तको अद्यािलिक 
अलभिेख राल्खनेि । 

५. स्थानीय अलभिेख व्यिस्थापनिा िूचना प्रहिलिको भरपरु उपयोग गररनेि । 

ङ ९. रािश्व नीलिहरु :  
१. कर िगाउँिा िािािरर्ीय िथा पयाििरर्ीय िंरक्षर् िफि  उल्चि ध्यान दिइनेि । 

२. िंभाव्य करको क्षेत्र पहहचान गरी कर िंकिनको िागी आिश्यक भौलिक पूिाििारको हिकाििा िोड 
दिइनेि । 

३. स्थानीय िालिन्िािा "हािीिे लिरेको कर हाम्र ैिालग" भने्न भािनाको िागिृ गराई ििनरुुप िबै क्षेत्रिा 
िेिा िहुििाहरु ििानरुपिा उपिब्ि गराउने िफि  हिशेर् पहि गररनेि । 

४. आन्िररक आय उठेको आिारिा रकि हिलनयोिन गरी िनु क्षेत्रिा रकि प्राि भएको ि िोहह 
आिारिा िोहह क्षेत्रको हिकाििा प्राथलिकिा दिईनेि । 

५. रािश्वको पहहचान र िंभाव्यिा अध्ययनका िालग स्थानीय रािश्व परािशि िलिलििाई बहढ हक्रयाल्शि 
बनाइनेि । 
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६. रािश्व िंकिनका िन्िभििा आिश्यकिा अनिुार स्थालनय प्रशािन, िरुक्षा लनकाय िथा हिर्यगि 
कायािियहरु ििेिको िहयोग लिईने लनलि अबिम्बन गररनेि । 

७. रािश्व िंकिनिाई लििव्ययी एिं प्रगलिल्शि बनाईनेि । 

८. रािश्व शाखािाई िफ्टिेर एिं अनिाईन प्रर्ािीिा आिर्द् गरर थप ििलिकरर् गररिै िलगनेि । 

९. हिपन्निा िथा काब ुबाहहरको पररल्स्थलि परर रािश्व िुट दिन ुपने अथिा लिनाहा गनुि पने अिस्था भएिा 
ित्कालिन अिस्थािाई िध्येनिर गरर  लनल्श्चि िापिण्ड अपनाई गाउँपालिकाको लनर्ियानिुार गररनेि 
। 

१०. आन्िररक आय अिलुि िम्बन्िी कुनै हििाि आईपरेिा िा िेल्खएिा ित्काि ििस्या ििािानका िालग 
रािश्व परािशि िलिलििाई प्रभािकारी रुपिा हक्रयाल्शि गराईनेि । 

११. रािश्व िहृर्द्िा योगिान पयुािउने क्षेत्रको ििग्र हिकाििा थप प्रभािकारी कायिक्रिहरु िंचािनिा 
सयाईनेि । 

१२. अनलिकृि रुपिा नदि खोिािा पलि नदििन्य पिाथिको चोरर लनकािीिा िंिग्न व्यल्क्त िा िंस्था उपर 
शनु्य िहनल्शििाको िर्द्ान्ि अपनाई कडा कारिाहह गररनेि । 

 

िम्िालनि िभा ििस्य ज्यहुरु, 

िनभािनाको किर गिै गाउँपालिकाको लबकाि र िेिा प्रिाहिा अहोरात्र खहटने ल्िम्िेिारी र िंकसपका 
िाथ हािी िनलनिािल्चि प्रलिलनलिहरु गाउँपालिकाको अग्रगािी िागि िय गनि यि िम्िालनि िभािा उपल्स्थि 
भएका िौं ।यि गहन ल्िम्िेिारी पूरा गनि हािी िबैको भूलिका रहन्ि । प्रभािकारी लबकाि, िेिा प्रिाह 
र लनयिनको िालग िबैको िाथिक, िकारात्िक र ििृनशीि भूलिका अपररहायि ि । अगािी आलथिक बर्ि 
२०७९/०८० का िागी ििुििा गररएका नीलि िथा कायिक्रिहरुको कायािन्ियनिाट यि गाँउपालिकाको 
ििािङ्गीर् हिकाििा िहत्िपरु्ि योगिान पगु्नकुा िाथै गण्डकीिािी नागररकहरुको िखु र िम्िहृर्द्को उत्कट 
ईच्िा र चाहानािा टेिा पगु्ने अपेक्षा लिएको िु ।यि नीलि िथा कायिक्रिको िफि कायािन्ियनिा 
िनप्रलिलनिी, रािनैलिक ििहरु, नागररक ििाि, बहुिल्ििी, िहकारी िंस्थाहरु,  हिकाि िाझेिार,  राष्ट्रिेिक 
कििचारी र िञ्चार िाध्यि िगायि िम्पूर्ि गण्डकीिािी नागररकहरुको िाथ र िहयोग रहनेि भने्न हिश्वाि 
लिएको िु ।  

िन्यिाि !  

 

    दिपक लिलिल्सिया (िाकार) 
      िभाध्यक्ष एबं अध्यक्ष 

          गण्डकी गाउँपालिका, गोरखा  

 


