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गाउँपािलकाका अध्य� श्री िदघर्राज बोगटीबाट प्रस्तुत वािषर्क िनती, बजेट तथा कायर्क्रम आ.व    

२०७८।०७९ 

यस पवुीर्चौक� गाउँपािलकाको दशौं गाउँ सभाका प्रमखु अिथित आन्तरीक मािमला तथा काननु मिन्त्र मानिनय 

पणूार् जोशी ज्य,ूब�र� अितिथ प्रदशे शभा सदस्य माननीय श्री भरत बहादरु खड्का ज्य,ूनगर प्रमखु 

ज्य,ूगाउँपािलकाका अध्य� ज्य,ूप्रमखु िजल्ला अिधकारी ज्य,ू उपाध्य� ज्य,ूराजनीितक दलका प्रमखु ज्य,ू 

िज.प्र.का. डोटीका प्रहरी उपरी�क ज्य,ूवाडर् अध्य� ज्य,ू ससत्र प्रहरी नायब उपरी�क ज्य,ू िट.भी. टुडे HD का 

कायर्कारी अध्य� जनक राज पन्त ज्य,ू गाउँपािलकाका सभासद ज्य,ू गाउँपािलकाका सम्पणूर् कमर्चारी िमत्र, 

पिुवर्चौक�का आदरिणय समाजसेवी,बिुद्दिजिब, िश�क, संघ संस्था तथा पत्रकार बन्ध ुसबैमा दशौं गाउँ शभामा 

हािदर्क अिभनन्दन सिहत स्वागत गदर्छु ।  

 

आदरणीय गाउँ सभाका सदस्य ज्यूह�: 

पिुवर्चौक� गाउँपािलकाको दशौं गाउँ सभा(बजटे अिधवेसन) मा आिथर्क वषर् २०७८|७९ को बािषर्क नीित तथा 
कायर्क्रमह� प्रस्ततु गनर् पाउदा सवर्प्रथम म गाउँ कायर्पािलका तथा गाउँ सभा प्रित हािदर्क कृत�ता व्य� गनर् 
चाहन्छु |   

१. िव�व्यापी �पमा फैिलएको कोरोना भाईरस(कोिभड-१९ ) महामारी र यसको पिछल्लो लहरले िव� 

समदुायलाई आक्रान्त बनाईरहकेो छ र यस महामारीको चपेटामा परीरहकेो चनुौतीपणूर् र असहज 

अवस्थामा नेपालको राज्य पनु:संरचना पिछ सम्पन्न भएको पिहलो चरणको स्थानीय तहको िनवार्चन 

प�ात पिुवर्चौक� गाउँपािलकाका तफर् बाट दशौं गाउँ सभामा पाचौं पटक  आिथर्क बषर् २०७८|०७९ को 

बािषर्क नीित तथा कायर्क्रम यहाह� सम� पेस गनर् पाउदा म गौरवािन्वत भएको छु |  

२. दशेमा भएका ऐितहािसक जनआन्दोलन तथा सश� संघषर् लगायत िविभन्न आन्दोलनमा आफ्नो अमलु्य 

जीवन उत्सगर् गनर् ह�ने सम्पणुर् �ात-अ�ात शिहदह�प्रित हािदर्क भावपणुर् श्रद्बाञ्जली अपर्ण गदर्छु। साथै 

िविभन्न राजनीितक आन्दोलनका क्रममा वेप�ा नाग�रक, घाइते योद्धाह�प्रित उच्च सम्मान प्रकट गदर्छु। 

३. कोरोना भाइरस Covid-19 महामारीबाट संक्रिमत भई स्वदशे तथा िवदशेमा जीवन गमुाउन ुह�ने नेपाली 

नाग�रकह�प्रित हािदर्क श्रद्बाञ्जली अपर्ण गदैर् पवूीर्चौक� गाउँपािलकामा कोरोना भाइरस कोिभड १९ को 

कारणले मतृ्य ुह�ने मतृकह� प्रित समवेदन प्रभट गदुर्छु र शोकाकुल प�रवारजनप्रित गिहरो समवेदना व्य� 

गदर्छु । त्यसैगरी उपचाराथर् सम्पणुर् दाजभुाई तथा िददीबिहनीह�को िशघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गदर्छु । 

४. कोरोना महामारीको उच्च जोिखमको प�रिस्थितमा अग्रपंि�मा रहरे सेवा गनेर् िचिकत्सक, नसर्, 

स्वास्थ्यकमीर्, सरु�ाकमीर्, सरसफाइकमीर्, एम्बलुेन्सचालक, स्वयसेवक, नाग�रक समाज, पत्रकार लगायत 

व्यवस्थापक�य प�मा खिटरहन ु भएका राष्ट्रसेवक कमर्चारीह� तथा Corona Virus िव�द्धको 

अिभयानमा सहकायर् र सहयोग गनुर्ह�ने संघीय सरकारका मन्त्री ज्य,ू संघीय सांसदज्य,ू प्रदशे सरकारका 

मन्त्री ज्य ू , प्रदशे सभाका सदस्यज्य,ू  सम्पणुर् जनप्रितिनिध ज्य,ु अत्यावश्यक वस्तकुो आपिुतर् सहज 
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बनाउन योगदान गनेर् सबैिनजी �ेत्र, संघ संस्था, संचार जगत लगायत व्यापारी, विुद्धजीवी तथा 

स्थानीयवासी आम जनसमदुायह� प्रित हािदर्क आभार प्रकट गदर्छु । 

५. कोरोना महामारीसँग लड्नका लािग िव� समदुाय बीच ऐक्यवद्धता र सहकायर् बढ्द ै गएको छ । यस 

महामारीलाई िजत्न एवं आफ्नो जीवनको र�ा गनर् सबैले नेपाल सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड 

अपनाउद ैआत्मिव�ास र आशावादी भएर अनशुािसत ह�न आवश्यक छ । 

६. पवुीर्चौक� गाउपािलकाल े कोरोना महामारीको दोस्रो लहरबाट जनताको र�ाका लािग आफ्नो स्रोत, 

साधनको उपलब्धता एवं अिधकार�ेत्रका आधारमा किटबद्ध �पमा काम गदैर् आएको छ । साथै िनशलु्क 

RDT चके गनेर् व्यवस्था, अिक्सजन सिहत १० वडेको अस्पतालको व्यवस्थापन र खोपलाई व्यविस्थत 

गनेर् कायर् गदैर् आएको छ । 

७. नेपालको संिवधानल ेिनिदर्� गरे बमोिजम संघीय प्रणालीलाई ससं्थागत गनर् स्थानीय तहले नेपाल सरकार 

र प्रदशे सरकारसँग समन्वय, सहअिस्तत्व र सहकायर्को िसद्धान्त बमोिजम कायर् गदैर् आएको छ ।  

८. हामी िनवार्िचत भएर यस गाउँपािलकाको िवकास र सम्विृद्बमा लागेको पाचौ बषर्को अिन्तम चरणमा छौ| यो 

पाच बषर्को भोगाईको क्रममा िवकास र सम्विृद्बका लािग प्रसस्त अवसरह� भए पिन िविवध समस्या र 

चनुौतीह� पिन त्यितकै रहकेो हामीले अनभुव गरेका छौ | हामी संग उपलब्ध िसमती साधन र स्रोतका बाबजतु 

पिन यस �ेत्रको चौतफीर् िवकास कस�र गनर् सिकन्छ भन्ने तफर्  पिुवर्चौक� गाउँपािलका पारीवार िचिन्तत िथयो, 

छ र ह�ने नै छ |  कोरोना भाइरसको यस महामारीका कारण िव�कै मानव जाित मािथ संकट उतपन्न  भएको र 

यस संकटमा मौजदुा स्वास्थ्य सेवा सिुवधाह� अप्रया� दिेखएका छन ् | गणतािन्त्रक संघीयतासंगै बढेका 

जनताका आकां�ा, चाहाना र भावनालाई सम्बोधन गनेर् �ढ सकंल्पका साथ यस िवषम ्प�रिस्थितको िबचमा 

पिन नेपालको वतर्मान संिवधानल े अवलम्ब गरेको संिघय शासन प्रणाली कायार्न्वयनका क्रममा स्थानीय 

तहको समग्र िवकास तथा सम्विृद्बको  प�रकल्पनालाई साकार पानर् आम गाउँ वासीको भवनको प्रितिनिधत्व 

गदैर् हामी महामारीलाइ िजत्छौ भन्ने आत्मा िवष्वासका साथ िवगत बषर्का सफल नीित तथा कायर्क्रमह�लाई 

िनरन्तरता िदद ैपिुवर्चौक� गाउँपािलकाको आिथर्क बषर् २०७८|०७९ को बािषर्क नीित तथा कायर्क्रम प्रस्ततु 

गनर् पाउदा आफुलाई भाग्यमानी ठानेको छु |  

९. वतर्मान संिवधानको िनमार्णसंगै राज्य संरचनामा आएको आमलू प�रवतर्नल ेस्थानीय तहलाई अिधकारको 

धिन बनाए पिन ितन तहका सरकारह�को अिधकार �ेत्रको अन्यौलताले कितपय िबषयमा नीितगत तथा 

संस्थागत अन्यौलह� कायम ै रहकेो अवस्थामा संिघय लोकतािन्त्रक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यावस्थालाई 

संस्थागत गनेर् कायर्मा स्थानीय तहको भिूमका अझ ैगहन र पेचलेो बन्द ैगएको छ | 

१०. संवैधािनक व्यावस्था बमोिजम जनताको सिन्नकट रहकेो सेवा प्रदान गनेर् स्थानीय तहका अिधकार 

�ेत्रको अभ्यास गदैर् जनअपे�ा अन�ुप िदगो शािन्त , स्थाियत्व, िवकास र सम्विृद्बको  गन्तव्य हािसल 

गराउने गहन जीम्मवेारीलाई परुा गनर् संिबधान प्रद� स्थानीय तहको अिधकारलाई बिुद्धतता पवुर्क प्रयोग 

गदैर् अिघ बढ्न ुहाम्रो अिनवायर् दाियत्व र कतर्व्य ह�न आउछ | 
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११. लामो समयको संघषर् पिछ प्रा� लोकतािन्त्रक संिघय  गणतन्त्रात्मक व्यावस्थाको सफल र व्यावहा�रक 

कायर्न्वयनको जिटल र चनुौतीपणूर् िजम्मवेारीलाई परुा गनर् हामीले सबै प�को समन्वय र सहकायर्मा 

आफ्ना कदमह� अिघ बढाएका छौ |  

१२. आिथर्क समिृद्ध, सशुासन र िवकासको मागर्मा पवुीर्चौक� गाउपािलका िनरन्तर अिघ बिढरहकेो छ । 

यस गाउपािलकालाई आत्मिनभर्र बनाउन कृिष, जलस्रोत, पयर्टन, जडीबटुी व्यवसाय लगायतका �ेत्रको 

िवकास, िवस्तार र स�ुिढकरण गरी ''समृद्ध पुवीर्चौक� गाउपािलका'' िनमार्ण गनर् हामी सबै �ढ 

संकिल्पत छौं । 

१३. प�ृभूिम: 

 नेपालको सदुरूपि�म �ेत्र िस्थत पवूीर्चौक� गाउँपािलका  सदुरपि�माञ्चल प्रदशेको डोटी िजल्लामा 

रहकेो छ । पवूीर्चौक� गाउँपािलमा कूल ७ वटा वडा रहकेा छन ् । ११७ .वगर् िक ६५. िम .को �ेत्रफलमा 

फैिलएको पवूीर्चौक�  गाउँपािलको भु –आकृितक स्व�प   खोलानाला,निद तथा पहाडी भू –भाग रहकेो छ 

छ भने पि�ममा िदपायल िशलगढी न भने यसको पवूर्मा अछाम .पा .र   उ�रमा 

सायल गाउँपािलका  रहकेो छ । यसको शालाखाला अिधकतम तापक्रम ३८ िडग्री र न्यनूतम तापक्रम ५ 

िडग्री रहकेो पाइन्छ । भौगोिलक अविस्थित यो पवूीर्चौक� गाउँपािलका िमती २०७३।१२।०१ गते नेपाल 

सरकार मिन्त्रप�रषदको िनणर्यबाट पवूीर्चौक� गाउँपािलका रहन गएको हो र यसको मखू्य कायार्लय 

सानागाउ वडा नं  .मा रहे ४ को छ  । साल २०६८ को तथ्याङ्क अनसुार यस गाउँपािलकाको कुल 

जनसंख्या २३४८० रहकेो छ । प्रमखु चाडपवर् स्थानीय स्तरमा बसोबास गनेर् िविभन्न जात जाती तथा 

समदुायका मािनसह�को बसोबास रहकेो यस �ेत्रमा िविभन्न चाड पवर् मनाउने ग�रन्छ । जस्तैः दशैं, 

ितहार,  होली, गौरा, औल्के, मागे संक्रािन्त, कृष्ण जन्मा�िम यहाँका प्रमखु चाड पवर्को �पमा रहकेो 

पाइन्छ । यस गाउपालीका लाइ सनु्दर ख�ड रािष्ट्रय िनकुन्जले छोएको छ। 

 स्थापना  :साल २०७३   चतै १ गते 

 भौगोिलक अविस्थित कूल �ेत्रफलः ११७ .बगर् िक६५. िम. 

 जनसंख्या )को रािष्ट्रय जनगणना अनसुार २०६८ ( जम्माः २२४८३ 

 राजनैितक िबभाजन िबकास �ेत्र सदुरू पि�ममा, अचंल सेती, िजल्ला डोटी, 

 संसदीय िनवार्चन �ेत्र नम्बर १, प्रदशे िनवाचर्न �ेत्र नम्बर क र ख, वडा संख्या ७ 

 िसमाना पवुर्ः पवूर्मा अछाम  ,पि�ममा िदपायल िशलगढी न .पा. , उ�रमा सायल गाउँपािलका 

 

१४. आ.व. २०७८।०७९ का वािषर्क योजना तथा वजेट तजुर्माका आधारह�: 

 नेपालको संिवधान २०७२ । 

 िदघर्कािलन सोच । 

 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ । 
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 रािष्ट्रय प्राकृितक स्रोत तथा िव� आयोग ऐन, २०७४ ।  

 अन्तर सरकारी िव� व्यवस्थापन ऐन, २०७४। 

 स्थानीय तहको वािषर्क योजना तथा वजटे तजुर्मा िदग्दशर्न, २०७४ (प�रमािजर्त) 

 सावर्जिनक ख�रद ऐन २०६३ र सावर्जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ मा आवश्यक दफा र िनयम। 

 स्रोत साधनह� । 

 स्थानीय तहको आविद्यक योजना । 

 स्थानीय तहको मध्यकािलन खचर् संरचना । 

 संघीय र प्रदशे सरकारले जारी गरेका नीित, ऐन, काननु, कायर्िविधतथा मापदण्डह� । 

 पन्धौ योजनाले िनिदर्� गरेका एवम ्ल�य उद्दशे्यह� । 

 िदगो िवकासका ल�यह� । 

 िवकासका अन्तर सम्बिन्धत िवषयह� । 

 स्थािनय सरकारले जनता सम� गरेका प्रितवद्बताबाट िसिजर्त दाियत्व । 

 गाउँपािलकाको आन्त�रक स्रोतसाधनर तथा यसको सम्भाब्यता र चनूौितह�। 

१५. पुवीर्चौक� गाउँपािलकाको ल�य: 

 यस गाउँपािलकाले िश�ा, स्वास्थ्य, कृिष, पयर्टन, उद्योगमा समिुचत लगानी गरी रोजगारीका 
अवसरह� िसजर्ना गरी वातावरणमतै्री प्रिवधीमतै्री समदृ्ब एवम वै�ािनक समाजको प�रकल्पना गदर्छ ।  

१६. पुवीर्चौक� गाउँपािलकाको उदे्दश्यह� : 

 Dropout rate शत प्रितशत घटाई िवद्यालय िश�ामा सवै वगर् �ेत्र सम्प्रदायको समावेशीताको 
आधारमा उच्चतम िवद्यालयह�को िसकाई स्तर विृद्ब गरी स�म जनशि� उत्पादन गनेर्। 

 स्वास्थ्य �ेत्रमा द� जनशि�को व्यवस्थापन ग�र सम्पणुर् गाउपािलका वासीको स्वास्थ्य स्तरमा सधुार 
गनेर्।  

 कृिष �ेत्रमा अनदुान तथा आधिुनक िसचाई पोखरीको व्यवस्थापन गरी कृषकह�लाई आत्मिनभर्र 
बनाउने। 

 पयर्टन तथा उद्योगमा समिुचत लगानी गरी वेरोजगार यवुाह�का लािग रोजगारीका अवसरह� िसजर्ना 
गनेर्। 

 गाउपािलकाका सम्पणुर् योजनाह�मा जनताको पणुर् सहभािगता गराई रोजगारी िसजर्ना गनेर् । 

 गाउपािलकाका सम्पणुर् िक्रयाकलापह�मा सशुासन र पारदिशर्ता कायम गनर् सशुासनका सम्पणुर् 
औजारह� प्रयोग गनेर् । 

१७. गाउँपािलकाका चुनौितह� 

 पेिश्क उपलब्ध नगराई काम नह�ने गरेको । 
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 नेपाल सरकारले िलएको राज� संकलन गनेर् ल�य जनु िथयो ल�य अनसुारको राज� संकलन नभइ 

राज� वाडफाडको रकम गाउँपालीकाले प्रा� नगरेको कारण सो रकमवाट परुा ह�ने (अयात) 

िविनयोिजत कायर् सम्पन्न गनर्मा किठनाई । 

 कोरोना भाइरस कोिभड १९ का कारणले िनयिमत ह�ने कायर्मा अवरोधका कारण गापाले िनधार्रण 

गरेको ल�य हािसल गनर् किठनाइ   

 गाउँपािलकाका िविभन्न �ेत्रको मलेपले औल्याएको वे�ज ुिनयिमत र फचौर्ट गनर्मा कठीनाई । 

 जनताका जनअपे�ा ितव्रह�न ु र हामील ेप्रा� गनेर् श्रोत साधन र गाउँपािलकाको आन्त�रक आम्दानी 

कम ह�नलुे िवकासमा सन्तलुन गनर् कठीनाइ । 

 गाउँपालीकाको आफ्नो भवन नभएका कारण जनतालाई िदनपुनेर् सेवामा किठनाई भएको ।  

 िबषयगत शाखाका सबै कमर्चारी गाउँपािलकामा आउन नसकेका कारणले काम गनर् किठनाइ । 

१८. २०७८।०७९ को बजेट कायार्न्वयनका केिह चुनौितह�: 

 प्राय: सम्पणूर् कायर् उपभो�ा सिमित माफर् त ग�रएको कारणले लागत सहभािगता जटुाउन किठनाई ।  

 पेस्क� िबना काम गनर् नसक्ने अवस्था । 

 पवुीर्चौक� गाउपािलकाको आन्त�रक आम्दानी कम भएका कारण आन्त�रक श्रोतलाई फरािकलो 
बनाउन नसकेको कारणले आन्त�रक कायर्मा प्रभाव पनेर् दिेखन्छ।  

 गाउपािलकाको आफनो भवन नभएका कारण केही साघरुो संचरनाका कारण सेवा प्रवाहमा किठनाई 
ह�ने दिेखन्छ ।  

 कोरोना भाइरस Covid 19का कारणले गाउपािलकाले िविनयोिजत बजटे नीित तथा कायर्क्रम 
प्रभावकारी ढंगले कायार्न्वयन गनर्मा किठनाई ह�ने दिेखन्छ ।  

१९. मुलभुत नीितह� तथा कायर्क्रमः  
१. स्थािनय तहको लािग संिवधानल े व्यवस्था गरेको मौिलक हक, कतर्व्य र अनसुिुच ८ को एकल 

अिधकार र अनसुिुच ९ को साझा अिधकार अन�ुप आवश्यक काननु बनाउने कुरालाई प्राथािमकता 

िदइनेछ ।  

२. िदगो िवकासको ल�य अन�ुप पवूीर्चौक� गाउँपालीकाको िबकास ग�रनेछ ।  

३. पवूीर्चौक� गाउँपालीकाले चनुावमा जनाएका प्रितबद्धता अन�ुप कायर् अगाडी बढाउने नीित िलएको 

छ ।  

४. योजना छनौट गदार् बजटे िदग्दशर्न अन�ुप विस्त स्तरमा स्थािनय बासीको सहभागी गराई प्रत्य� �पमा 

ग�रबी घट्ने, रोजगार िसजर्ना ह�ने, स्थािनय स्रोत साधानको अिधकतम प्रयोग ह�ने खालका योजना 

छनौट गनेर् िनित िलईनेछ ।  
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५. पवूीर्चौक� गाउँपािलकामा रहकेो बालिववाह, बह�िववाह, छुवाछुत प्रथा, र छाउपडी प्रथा जस्ता 

प्रथाको अन्त्य गनेर् िनित िलइनेछ ।  

६. मिहला िहसंा, घरेल ुिहसंा आिदको अन्त्य गनेर् िनित अवलम्बन ग�रनेछ ।  

७. पवुीर्चौक� गाउँपालीकामा गाउँपािलकाको अनमुित िवना कसैलाई पिन घर बनाउन निदने अिनवायर् 

गाउँपािलकाको अनमुित िलनपुनेर् ितिन अवलम्बन ग�रनेछ ।  

८. एिककृत सम्पि� कर प्रणाली यथािसघ्र लाग ुगनेर् िनित िलइनेछ ।  

९. वातावरण मतै्री स्थानीय शासनको िनित िलइनेछ ।  

१०. िवपद जोिखम न्यिुनकरण तथा व्यवस्थापन सम्बिन्ध काननु बनाइ कायर्न्वयन गनेर् िनित िलइनेछ ।  

११. िबकासको प�रकल्पनाको आधारमा ५ वटा ज र एउटा प अथार्त जिमन, जल, जनताको श्रम, जडीबटुी 

र जनताको सकरात्मक सोच र पयर्टिकय िबकासको नीित अवलम्बन ग�रनेछ ।  

१२. ३ PPP अथार्त Public Private Partnership नीित अवलम्बन ग�रनेछ ।  

१३. बालमतै्री स्थािनय शासन (Child Friendly Local Government) वातावरणमतै्री स्थािनय शासन 

(Environment Friendly Local Government) ले िनधार्रण गरेका उद्दशे्य हािशल गनेर् नीित 

िलइनेछ ।  

१४. पन्धौ योजनाले िनिदर्स्ट गरेका ल�य एवम ्उद्दशे्यह� साथै िदगो िवकासको रणिनितले अिंगकार गरेको 

ल�य सचूक एवम ्प्राथािमकताह� । 

१५. नेपाल सरकार, अथर्मन्त्रालयको बजटे िसिलंग, रािष्ट्रय योजना आयोग, संिघय मामीला तथा स्थािनय 

िवकास मन्त्रालय, प्रचिलत मागर्दशर्न एवन ् िनदेर्शनह� तथा सझुावह�, प्रचिलत काननु संिघय 

मामीला तथा स्थािनय िबकाश मन्त्रालय र गाउँपािलकाको िबच सम्पन्न कायर् सम्पादन सम्झौताले 

प�रलि�त गरेका सचुकह� ।  

१६. पवूीर्चौक� गाउँपालीकाका ग्रामीण सडकह�लाइ आगामी दईु वषर्िभत्र प्रत्येक वडामा पयुार्इ सब ै

वडाह�लाई सडक सञ्जालबाट जोडीनेछ र िनमार्ण भएका सडकलाई दईु वषर् िभत्र संरचनाको 

काम,bio-engineering कायर्ह� नाली, जाली, वाल र ग्रािब्लंग ग�रने िनित िलई कायर्क्रम ग�रने छ, 

बाक� रहकेो एक वषर् िभत्र सकेजित सडक कालोपते्र ग�रनेछ ।  

१७. आगामी ०७९ साल िभत्र उज्यालो पवूीर्चौक� बनाउन सबै वडामा िबजलुी बािलनेछ ।  

१८. नेपालको संिवधानलाई आत्मसात गदैर् मिहला िहसंा, बाल िहसंा, छाउपडी प्रथा, बालिबवाह आदीको 

अन्त्य ग�र न्यायीक समाज िनमार्णमा जोड िदइनेछ ।  

१९. आगामी ०७९ साल िभत्र भौितक पवुार्धार, िनमार्ण ग�र राज्यको िनयम अनसुार मापदण्ड पयुार्ई 

पवूीर्चौक�लाई नगरपािलका बनाइने नीित िलइनेछ ।  

२०. गैर सरकारी संस्था, अन्तरािष्ट्रय गैर सरकारी संस्था, िनजी �ेत्रह�ले काम गदार् कामको दोहोरोपन ह�न 

निदन जवाफ दिेहता, पारदशीर्ता, सहभागीता र उ�रदायीत्व स्पस्ट ह�न ुपनेर् सो कायर्लाई िनयमन गनर् 
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सबै संघसंस्थालाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याई कायर्क्रमको प्रभावकारी कायार्न्वयनका लािग गाउँ 

कायर्पािलकाबाट कायर्क्रमको स्वीकृित ह�नपुनेर् नीित िलईनेछ ।  

२१. जलवाय ुप�रवतर्नका असरह� न्यिुनकरण गनर् तथा वातावरणमतै्री स्थािनय शासन प्रवद्धर्न गनेर् िनित 

िलइने छ ।  

२२. पवूीर्चौिक गाउँपािलका िभत्र रहकेा भिुमिहन दिलत सकुुम्बािस तथा अव्यविस्थत बसोबास ग�ररहकेा 

बािसन्दाह�लाई यसै आ.व. दिेख लाल पजुार् िवतरणको कायर् अगाडी बढाइनेछ ।  

         पूवीर्चौक� गाउँपािलकाका  प्रमुख नाराह�: 

 "पुिवर्चौक� गाउँपािलकाको इच्छा छो�र, बुहारीलाई रोजगारी र उच्च िश�ा"  

 "दिलत,मिहला र जे� नाग�रकको शसि�करण र मुलप्रवािहकरण पुिवर्चौक� गाउँपािलका 

गछर् प्ररण" 

 "स्वास्थ्य ,िश�ा, उत्पादन र रोजगार : पुिवर्चौक�को िदगो िवकास र  समृिद्बका लािग 

पूवार्धार" 

 "सफा घर टोल र शहर पुिवर्चौक�को एउटै रहर" 

२०. पुवीर्चौक� गाउपािलकाको मुलमन्त्रका �पमा रहेका ५ वटा ज र १ वटा प (जप)  
१. पिहलो ज: जमीन: हामी सँग भएका खाली जमीनको मलु्यांकन गरी बाटो बनाउन उपय�ु ठाउमा 

बाटो, सडक बनाउन उपय�ु ठाउमा सडक, उत्पादन ह�ने उपय�ु ठाउमा उत्पादन, घरिनमार्ण गनर् 
उपय�ु ठाउमा घर िनमार्ण तथा सरकारी भवन िनमार्ण गनर् उपय�ु ठाउमा सरकारी भवन िनमार्ण गनेर् 
नीित अवलम्बन ग�रने छ ।  

२. अकोर् ज : जल,पवुीर्चौक�मा मखु्य जलको �पमा रहकेा गण्डीगाड, फुलौटीगाड, िचन्नेगाड, 
छोलेगाड र सानाितना प्रशस्त खोला नाला रहकेा छन ्जसलाई बह�उपयोगी प्रणाली अनसुार िपउने 
पानी, िसचाई, िवधतु उत्पादन गरेर रोजगारी िसजर्ना गनेर् नीित बनाइने छ । 

३. तेस्रो ज : जडीबुटी,पवुीर्चौक� गाउपािलका व�रप�र जगंलले ढािकएको �ेत्र धेरै भएको ह�नाल े
व्यि�गत, सामदुाियक र कबिुलयती वन आिदमा जडीबटुी खेती गनेर् जस्तै; िटमरु, कु�रलो, गजुोर्, 
बोजो, घ्यकुूमारी, असरुो, ितते, िसस्नो, सनुभाउरी, धवुीजडा, पाँचऔले, ह�रयो िचयापि�, ओखर 
तथा अमला आिदको खेती गनेर् प्रणालीको िवकास गनेर् िनती िनमार्ण ग�रने छ ।  

४. चौथौ ज : जनश्रम,श्रमबाटै सौन्दयर् प्रा� ह�न्छ भन्ने सोचका साथ जबसम्म हामी श्रम गदर्नौ तबसम्म 
हाम्रो आिथर्क उन्नित तथा प्रगित ह�दनै भन्ने आधारमागरौ हामी श्रम, नपरौ गरीबीको भ्रम भन्ने 
मलुमन्त्रको आधारमा सहकारी र सामिुहकताको आधारमा श्रम गरी उत्पादनमा विृद्ध गनेर् िनती 
अवलम्बन ग�रने छ। 

५. पाँचौ ज : जनताको सकारात्मक सोच,हामीले जबसम्म सकारात्मक सोच, िवचारका साथ 
जीवनका हरेक पाटोलाई िव�ेषण गनर् सक्दनैौ तबसम्म हाम्रो उन्नित, प्रगित र समनु्नित ह�न सक्दनै र 
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हाम्रो समाजल े फडको मानर् पिन सक्दनै त्यसकारण नकारात्मक सोच जस्तै, मिहला िहसंा, 
वालिववाह, धामी झाक्र� प्रितको िव�ास, बोक्सी प्रथा, सासवुहुारी िबच िवभदे, दाइजो प्रथा तथा 
जातजाती िबच िवभदेको अन्त्य गरी वै�ािनक समाज िनमार्ण गनर्का लािग िनती अवलम्बन ग�रने छ । 

६. एउटा प पयर्टन :पयर्टनका �िष्ट्रकोणल े पवुीर्चौक� गाउपािलकासम्भावना बोकेको �ेत्र हो । 

पवुीर्चौक� गाउपालिकामा हाम्रो भ-ुस्वगर्को �पमा पिहचान बनाएको स्वगीर्य अनभुिुत िदने ख�डको 

प्रवेश द्धार रहकेो छ । अमर िसह थापाले स्थापना गरेको अखण्ड िदप प्रज्विलत ह�ने मािलका 

मिन्दररहकेो छ, सवै ठाउको �ष्यअवलोकन गनर् सिकने रानढुग्गा �ेत्र र सयौ संख्यामा बिनबनाउ 

िविभन्न आकृितका मिुतर्ह�, कुिडगडा ताल, ित्रवेणीधाम, बगलके�ेत्र रहकेा छन भने हाम्रो संस्कृित, 

कला, भाषामा जस्तै भवुा नाच, पञ्चबेाजा, ह�डके नाच, ओल्के पवर्, चाचरी गीत, सनाई, झयाली, 

दमाहा, होली, पतुला, न्याउले, दउेणािगत, भारीखेल, लगायत संस्कृित संर�ण ग�रने नीती अवलम्बन 

ग�रने छ । 

२१. गाउपािलकाले अिहले सम्म गरेका महत्वपूणर् कायर्ह� : 

 पवुीर्चौक� गाउपािलकाको भौगोिलक िवकटता कारण कितपय वडाका वडा केन्द्रह�बाट मानव वस्ती 
टाढा भएकाले िविभन्न सेवा सिुवधा जस्तै; िश�ा, स्वास्थ्य बाट बिन्चत भएको कुरा महससु गरी 
पवुीर्चौक� गाउपािलकाको वडा नं ७ पोखरी िटमरुदहका जनतालाई िटमरुदहमा नै सामदुाियक स्वास्थ्य 
ईकाइको स्थापना गरी सोही स्थानबाट स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइएको छ। त्यसैगरी पोखरीको गजडा, 
गाँजरीको बास्कोट, गैरागाउको डुिग्र, बगलेकको कुडासैन, गरी यस पवुीर्चौक� गाउपािलकामा ५ वटा 
सामदुाियक स्वास्थ्य ईकाइ गठन गरी सेवा प्रवाह ग�रएको छ । साथै पवुीर्चौक� गाउपािलकाका 
जनतालाई सेवा प्रदान गनर् एम्बलुेन्स ख�रद गरी सेवा प्रदान ग�रएको छ । जिमनको िठक ढंगले 
सदपुयोग गनेर् िनित अबलम्बन गनेर् । 

 पवुीर्चौक� गाउपािलका वासीलाई टाढागई प्रािविधक िश�ा पढाउन नसक्ने ह�दा उ� समस्यालाई 
ध्यानमा राखी यस गाउपािलका अन्तरगत वडा नं ४ को सरस्वती माध्यािमक िवद्यालय सानागाउमा 
प्रािविधक िश�ा संचालन गरी ३ विषर्य Diploma in Civil Engineering को पढाई संचालन 
ग�रएको छ ।  

 पवुीर्चौक� गाउपािलकाको िश�ामा सधुार ल्याउन भौितक पवुार्धारको पिन त्यितकै आवश्यकताको 
महशसु गरी तपिसलका िवद्यालयह�मा भवन िनमार्ण ग�रएका छन ्। 

∗ सरस्वती मािव ४ कोठे भवन िनमार्ण ।, सरस्वती मािवमा चमनेागहृ िनमार्ण । 

∗ बालिवकास आिव कतरकुडीमा २ कोठे भवन िनमार्ण । 

∗ सरस्वती आिव दलुवस्तामा २ कोठे भवन िनमार्ण ।  

∗ हनमुान आिव िटमरुदहमा २ कोठे भवन िनमार्ण ।, भवानी आिव गजडामा २ कोठे भवन िनमार्ण ।, 
काडामाण्डौ मािव काडामाण्डौमा ४ र २ कोठे गरी २ वटा भवन िनमार्ण । 
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∗ मािलका आिव बोगटीगाउमा १ कोठे भवन िनमार्ण । 

शाजने्द्र�र मािव िखरसैनमा २ कोठे भवन िनमार्ण । 

∗ भारोतोली आिवमा २ कोठे भवन िनमार्ण । 

∗ भागे�र आिव गैरागाउमा २ कोठे भवन िनमार्ण ।, दगुार् मािवमा २ कोठे भवन िनमार्ण  

∗ कािलका आिव बगलेकमा २ कोठे भवन िनमार्ण ।, डाडामाण्डौ आिवको २ कोठे भवन िनमार्ण। 

∗ गैरागाउँको डुग्रीमा ४ कोठे भवन िनमार्ण भरैहकेो छ । 

∗ काडामाण्डौको तेिड प्रा.िव. उपरकाडामा ४ कोठे भवन िनमार्ण भइरहकेो छ । 

 साथै यस आगामी वषर् २०७८।०७९ मा कायार्न्वयन ह�ने सरस्वती मािवको छात्रावासको २ करोडको 
ठेक्का सम्झौता भई कायर् अगािड बढेको छ । 

 झोलगु्गे पलुको सन्दभर्मा गाउपािलकाले आफनै बजटेमा पवुीर्चौक� गाउपािलका वडा नं ६ को घडौने 
खोलामा झोलगु्गे पलु िनमार्ण, वडा नं ७ को िटमरुदहमा,  वडा नं १ को छोरेपानी, रावला घट्ट मा 
झोलगु्गे पलुबनेको, ५ को चनरमारे र मणाना चकैोट जोड्ने पलु बनेकोर पोखरी वडा नं. ७ को 
मजुिेलरवाको पलु बन्ने क्रममा छ । पवुीर्चौक� गाउपािलकामा सहकारीको स्तर उन्नती गनर् र कृिष 
प्रवद्बर्न गनर् बह�उद्दशे्य भवनतथा संकलन केन्द्र GNI-WFP, Zero Hunger र पवुीर्चौक� 
गाउपािलकाको साझदेारीमा २.५ तल्लाका २ वटा भवन िनमार्ण भएका छन ्भने वडा नं ३, ५र ६ मा 
संकलन केन्द्रह�को स्थापना भएका छन ्। 

 यातायातको पह�चँ नभएसम्म िनयार्त र आयातमा समस्या ह�ने र हरेक िनमार्ण प्रिक्रयामा पिन 
मािनसह�द्बारा लागत प�रणाम बढी ह�ने र जनताल ेसेवा नपाउने ह�दा पवुीर्चौक� गाउपािलकामा सडक 
िवस्तार ग�रएको छ जसअनसुार चौखटेु्ट काडामाण्डौ िचनेकोट सडक, साझघाट गैरागाउ सडक, 
िचन्नेकोट डुग्री सडक, तल्लो फुलौट छेपलाडी सडक, िझग्राना कुडासैन गैरागाउ सडक, सानागाउ 
िसमलडाडा गाजरी पोखरी बगडा गजडा दलुवस्ता सिुक्लमाटी ह�द ै चौखटेु्ट काडमाण्डौ िचन्नेकोट 
सडक, सरस्वती मािव दिेख बासकोट सडक, शािन्तनगर दिेख बगलेक सडक, सिुक्लमाटी दलुवस्ता 
सडक तथा पोखरी िटमरुदह सडक िनमार्ण भएका छन ्र स्तर उन्नती पिन भइरहकेा छन । साथै २०७९ 
साल सम्म सम्पणुर् सडकलाई ग्रािवल तथा कालोपत्रका लािग पहल गरी अगाडी बढाइने छ । 

 ख�डको िवकास भएमा पवुीर्चौक� गाउपािलकाको पिन िवकास ह�न्छ भन्ने धारणाका साथ पवुीर्चौक� 
गाउपािलकाले ट्रस िनमार्णका लािग ५० लाख रकम िविनयोजन गरी ित्रवेणीधाम �ेत्रमा ५ वटा ट्रस 
िनमार्ण ग�रएका छन ्।  

 पवूीर्चौक� गाउपालीकामा १० शयैाको अस्पताल केन्द्रबाट िनणर्य भई सकेको र यसको टेन्डर सम्झौता 
भइ िनमार्ण प्रिक्रया अगािड बढेको छ । भने अब िछटो छ�रतो स्थापना गनर्का लागी गाउपािलकाको 
तफर् बाट हामी लािग पनुर्पछर् यो हाम्रो गाउँपालीकाको लागी सफलता हो ।  
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 खानेपानी सम्बन्धमा हामीले ४ वषर्िभत्र पािनका महुान संर�ण गनेर्, खानेपानी िनमार्णका लािग प्रिक्रया 
अगािड बढाइरहकेा छौ । भने केन्द्र सरकारबाट र सडुीभकार, जाजरकोट महुानबाट पवूीर्चौक� 
गाउँपालीकाका ७ वटा वाडर्मा १ घर १ धाराको अवधारणा अनसुार यसको लागत िस्टमटे भइ सकेको 
छ भने अव ये योजनाले िनरन्तरता पाएको छ । सिदयदुिेख स्वच्छ िपउने पािन पवूीर्चौक�का नागरीकले 
नपाएको अवस्थामा अव यो योजना सम्पन्न ह�ने िवि�कै सबैले स्वच्छ िपउने पािन पाउने छन ् । 
पवूीर्चौक� गाउँपािलकाको केन्द्र भागमा रहकेे सानागाउमा पानीको अभाव रहकेे ह�दाँ गाउपालीकाल े
८० लाख िविनयोजन ग�र खानेपािनको काम अगाडी बढाइरहकेो छ ।  

 गाउँपािलका भवन िनमार्ण गनर्का लागी गाउपालीकाले १० रोपनी जग्गा ख�रद गनेर् काम भइसकेको छ 
भने यसै आ.व. २०७७।०७८ मा गाउँपालीको भवन िनमार्ण गनर्का लािग बोलपत्र आवाहन भई कायर् 
अगाडी बढेको छ । 

 गाउँपािलकाको बजटेलाई सतु्रमा रािख कायार्न्वयन गनेर् गरेको, अनगुमन मलु्याङ्कन सिमित बनाइ 
अनगुमन मलु्याङ्कन गनेर् गरेको, नेपालको संिवधान र स्थािनय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनसुार 
गाउसभा िनधार्रण िमितमानै  गनेर् गरेको सामािजक प�र�ण, सावर्जिनक सनुवुाई, िविभन्न िमिडयामा 
िनित कायर्क्रम, बजटे सावर्जिनक गनेर् गरेको आन्त�रक लेखाप�र�ण र मलेप गनेर् गरेको काम गापाल े
िनयिमत गनेर् गरेको छ । साथै गाउँपािलकालाई िनितगत�पमा अगाडी बढाउन िनम्नअनसुार काननुह� 
िनमार्ण ग�रएका छन ्।  

१ 
पवुीर्चौक�गा.पाको िनणर्य वा आदशे र अिधकारपत्रको प्रमाणीकरण कायर्िविध िनयमावली, 
२०७४ 

२ पवुीर्चौक� गा.पाकोकासर्म्पादन िनयमावली, २०७४ 
३ उपभो�ा सिमती गठनतथा प�रचालन सम्बन्धी कायर्िविध, २०७५ 
४ आधारभतु तह क�ा ८ कोप�र�ा संचालन कायर्िविध, २०७४ 
५ पवुीर्चौक� गा.पाकोसहकारी ऐन, २०७५ 
६ घ वगर्को िनमार्णव्यवसायी इजाजत सम्बन्धी कायर्िविध, २०७५ 
७ गाउँ र बैठक संचालनकायर्िविध, २०७४ 
८ पवुीर्चौक� गा.पाकोजग्गा ख�रद तथा प्रा�ी सम्बन्धी कायर्िविध, २०७५ 
९ स्थानीय राजपत्रप्रकाशसन सम्बन्धी कायर्िविध, २०७५ 

१० पवुीर्चौक� गा.पाकोआिथर्क ऐन, २०७४ 
११ पवुीर्चौक� गा.पाकोस्थानीस िश�ा ऐन, २०७५ 
१२ पवुीर्चौक� गा.पाकोिविनयोजन ऐन, २०७५ 
१३ िश�क व्यवस्थापनकायर्िवधी, २०७४ 
१४ िवपद कोष संचालन तथाव्यवस्थापन िनयमावली, २०७५ 
१५ पवुीर्चौक� गा.पाकोपदािधकारी आचार संिहता कायर्िविध, २०७४ 
१६ एक�कृत सम्प�ी करव्यवस्थापन ऐन, २०७५ 
१८ पवुीर्चौक� गा.पाकोस्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन, २०७५ 
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२० पवुीर्चौक� गा.पाकोकायर्िवभाजन िनयमावली, २०७४ 
२१ स्वयसेवक प�रचालनकायर्िविध, २०७६ 
२२ िश�क अनदुान रकमव्यवस्थापन सम्बन्धी िनदेर्िशका, २०७६ 
२३ छाउपडी प्रथािव�द्रको कायर्क्रम कायार्न्वयन कायर्िविध, २०७६ 
२४ आिथर्क सहायता कोषसंचालन तथा व्यवस्थापन कायर्िविध, २०७६ 
२५ न्याियक सिमती संचालनतथा व्यवस्थापन ऐन, २०७६ 
२६ अपाङ्ग प�रचय पत्रिवतरण कायर्िवधी, २०७६ 
२७ बाल संर�णिनदेर्िशका २०७६ 
२८ पवुीर्चौक� गाउँपािलकाको कृिष तथा पशपुन्�ी अनदुान कायर्क्रम कायर्िविध २०७८ 
२९ आयोजना अनगुमन तथा मलु्यांकन कायर्िविध, २०७७ 
३० पवूीर्चौक� गाउँपािलकाको आिथर्क ऐन, २०७८ 
३१ पवूीर्चौक� गाउँपािलकाको राज� परामशर् सिमितको कायर् सञ्चालन कायर्िविध, २०७८ 
३२ पवूीर्चौक� गाउँपािलकाको कायर्सञ्चालन िनदेर्िशका, २०७८ 
३३ सामिुदयक स्वास्थ्य ईकाई कमर्चारी संचालन तथा व्यावस्थापन कायर्िविध, २०७८ 
३४ रेिडयो संचालन तथा व्यावस्थापन कायर्िविध, २०७८ 
३५ पिुवर्चौक� गाउँपािलकाको कृिष तथा  पशपुिन्� पालन अनदुान कायर्क्रम कायर्िविध, २०७८ 
३६ पिुवर्चौक� गाउँपािलकाको राजस्व परामशर् सिमितको कायर् संचालन कायर्िविध , २०७८ 
३७ पिुवर्चौक� गाउँपािलकाको आिथर्क सहायता मापदण्ड सम्बिन्ध कायर्िविध , २०७८ 
३८ पिुवर्चौक� गाउँपािलकाको आिथर्क ऐन , २०७८ 

 

१८.   गाउँपािलकाले हालसम्मका गरेका ११४ उपलिब्धह� 

१. संघीय प्रणाली लाग ु भई सकेपिछ नेपालको ४६० गाउपािलकाह� मध्य पिहलो पवुीर्चौक� 
गाउपािलकाको �पमा यस पािलकाले ३५ िसटको २ वटा सिुवधाय�ु बस ख�रद गरी चौखटेु्ट दिेख 
िदपायल सम्म यहाँका जनताह�लाई सेवा िदई रहकेो छ ।  

२. एक वटा एक्जाभटेर ख�रद गरी िवकास िनमार्णमा टेवा पयुार्उने काम भइरहकेो छ ।   
३. छाउपडी प्रथा उन्मलुन गनर् छाउ नबानेर् मिहलाह�लाई नगत �. ५००० सिहत दोसल्ला ओढाई 

सम्मान ग�रएको छ ।  
४. परम्परागत पोशाकको सम्प्रद्धर्न गनर् गाउसभाका मिहला सदस्य तथा मिहला कमर्चारीह�लाई गनु्य ु

चोली िवतरण ग�रएको छ । 
५. मिहलाह�लाई स्वरोजगार बन्न होिजयारी तािलम प्रदान गरी १२ जना मिहलालाई स्वरोजगार 

बनाएको छ । 
६. हामी िनवार्िचत भई पदवहाली गदैर् गदार् २०७४ साल असार २२ गते पदवहालीका िदन उज्यालो 

पवुीर्चौक� बनाउने घोषणा गरे बमोिजम पवुीर्चौक� गाउपािलकाका सात वटै वडामा िवजलुी वि� 
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बािलसकेको छ भने २०७९ साल सम्ममा पवुीर्चौक�मा भएका  सम्पणुर् ४५४० घरधरुीमा िवजलुी 
वि� वाली सक्ने ल�य िनधार्रण गरेको छ ।   

७. सरुि�त खानेपानीका लािग क�रब ७०० धारा िनमार्ण ग�रएको छ । 
८. एक घर एक धारा भन्ने उद्दशे्य अन�ुप सबै पवुीर्चौक� गाउपािलका बाँसीह�लाई उपलब्ध गराउन 

संिघय सरकार बाट बजटे िविनयोजन भई IEE (Initial Environmental Examination) को 
प्रिक्रयामा रहकेो छ । 

९. यस पवुीर्चौक� गाउपािलका अन्तरगत िविभन्न वडा कायार्लय सम्म जोड्ने गरी १११ िकलो िमटर 
कच्ची सडक िनमार्ण भएको छ, भने िखरसैनमा Main road बाट वडा कायार्लय सम्म जाने ३८ 
िमटर RCC सडक िनमार्ण भएको छ ।  

१०. छात्राह�को सरुि�त बसाई तथा अध्ययनका लािग शाजेन्द्र�र माध्यािमक िवधालयमा मिहला 
छात्रावास िनमार्ण ग�रएको छ । 

१०. आउने जाने बटुवाह�को थकान मट्ेन यस गाउपािलकाका ७ वटा वडामा क�रब ५ वटा पीपल 
चौताराह� िनमार्ण ग�रएका छन ्। 

११. िविभन्न वडामा फलामका कृिष तथा अन्य औजारह� िनमार्ण तथा ममर्त गनर् ६ वटा आरन घर 
िनमार्ण भएका छन ्।  

१२. कृिष �ेत्रमा टेवा पगुोस भन्ने उद्दशे्यल े क�रब ३.७६ िकलोिमटरका िसचाई कुलाह� िनमार्ण 
भएका छन ्। 

१३. िविभन्न वडामा गरी २ िकलोिमटर PCC घोरेटो बाटो िनमार्ण भएको छ । 
१४. खोलाल ेबगाएको वा खेती योग्य जमीनको सरु�ा गनर् क�रब ५९ िमटर लम्बाईको तटबन्धन 

िनमार्ण ग�रएको छ ।  
१५. गाउपािलकामा सावर्जिनक कामकाज गनेर् उद्दशे्यले २ वटा सावर्जिनक भवन िनमार्ण भएका छन ्

। 
१६. धािमर्क स्थलह�को पयर्टन प्रवद्धर्न गनर् गाउपािलकाका सबै वडामा ५१ वटा मिन्दर िनमार्ण 

भएका छन ्।  
१७. यात्रहु�को सिुवधाका लािग गाउपािलका भ�र १४ वटा यात्र ुप्रित�ालय िनमार्ण ग�रएका छन ्। 
१८. खोप लगाउन सिजलो बनाउने उद्दशे्यले ४ वटा खोप केन्द्र स्थापना भएका छन ्।  
१९. क�रब १५.५० िकलोिमटरका टेवा पखार्ल िनमार्ण भएका छन ्।  
२०. यस गाउपािलका अन्तरगत वडा नं. १ िखरसैनमा रेडक्रस भवन िनमार्ण भइरहकेो छ ।  
२१. यस गाउपािलकाका िकसानह�लाई िसचाईको सिुवधा सहजताका लािग ३५ वटा िसचाई 

पोखरी िनमार्ण गरेका छन ्।   
२२. िविभन्न कायार्लयको कामकाजमा सहजता ल्याउनका लािग ४१ वटा कायर्िवधी, ऐन, 

िनिदर्िशका तथा िनयमावली िनमार्ण गरी कायार्न्वयनमा ल्याएको छ ।  
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२३. कृिष �ेत्रमा लािग रहकेा कृषकह�को मनोबल बढाउन अध्य� कृिष परुस्कारको व्यवस्था गरी 
प्रत्येक वषर् िवतरण ग�र रहकेो छ ।   

२४. पािलकाका ७ वटा वडालाई िविभन्न पकेट �ेत्र (िखरसैनमा तरकारी, बगलेकमा आल,ु 
गैरागाउमा तरकारी, सानागाउ तरकारी, काडामाण्डौमा आल ु र बाँसमित, गाँजरीमा अदवुा वेसार, 
पोखरीमा अदवुा वेसार ) स्थापना ग�रएको छ ।  

२५. पयर्टिकय �ेत्र ख�डमा भ्रमणमा जाने आउने पयर्टकका लािग बस्न सिजलो होस भन्ने हतेलुे 
वडा नं. २ बगलेकमा Home stay सञ्चालन ग�रएको छ ।  

२६. पयर्टिकय �ेत्र ख�डमा भ्रमण जाने पयर्टकका लािग बस्न सिजलो होस भनी ख�डमा नै ५ वटा 
ट्रस िनमार्ण ग�रएको छ ।   

२७. कुनीगडा ताल संर�ण गनर् ताल व�रप�र पखार्ल िनमार्ण ग�रएको छ ।  
२८. िश�ामा सधुार ल्याउन भौितक पवुार्धारको पिन त्यितकै आवश्यकताको महशसु गरी क�रब 

२६ िवधालय भवन िनमार्ण ग�रएको छ ।  
२९. िवधाथीर्ह� तथा िश�कह�को सिुवधाका लािग िवधालयह�मा १५ वटा शौचालयह� िनमार्ण 

ग�रएका छन ्। 
३०. पवुीर्चौक� गाउपािलकाका बालबािलकाको प्रािविधक िश�ामा पह�चँ बढाउने हतेलुे 

गाउपािलका अन्तरगत वडा नं ४ को सरस्वती माध्यािमक िवद्यालय सानागाउमा प्रािविधक िश�ा 
संचालन गरी ३ विषर्य Diploma in Civil Engineering को पढाई संचालन ग�रएको छ ।  

३१. जनताको स्वास्थ्यलाई मध्य नजर गरी बढी भन्दा बढी सेवा िदने हतेलुे गाउपािलकाले MBBS 
डाक्टरको भनार् गरी २०७७ साल असोज ०१ गते दिेख सानागाउ स्वास्थ्य चौक�बाट सेवा प्रदान 
ग�रएको छ भने िवरामीलाई ओसारपसार गनर् सिजलोको लािग गाउपािलकाले Ambulance ख�रद 
गरी सेवा प्रदान ग�र रहकेो छ ।   

३२. भौगोिलक िवकटताका कारण कितपय वडाका वडा केन्द्रह�बाट मानव वस्ती टाढा भएकाले 
स्वास्थ्य सेवा सिुवधा िदन सामदुाियक स्वास्थ्य ईकाइ केन्द्र (पोखरीको िटमरुदह, गजडा, गाँजरीको 
बास्कोट, गैरागाउको डुिग्र, बगलेकको कुडासैन,िखरसैन,बगलेक �रखाडा) ७ वटा स्थापना गरी 
सोही स्थानबाट स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइएको छ।  

३३. सरस्वती माध्यािमक िवद्यालय सानागाउमा िवधाथीर्ह�को सिुवधाका लािग � २ करोडको 
लागतमा  छात्रावास िनमार्ण भइरहकेो छ ।  

३४. गाउपािलकाले आफनै बजटेमा ७ वटा (पवुीर्चौक� गाउपािलका वडा नं ६ को घडौने, वडा नं ७ 
को िटमरुदह,  वडा नं १ को छोरेपानी, रावला घट्ट,काडामान्डौ मडाना,पोखरीको मजुलेेख , 
काडामान्डौको चनरमोर) झोलगु्गे पलु िनमार्ण गरेको छ  ।  

३५. सहकारीको स्तर उन्नती र कृिष प्रवद्बर्न गनर् बह�उद्दशे्य भवन GNI-WFP, Zero Hunger र 
पवुीर्चौक� गाउपािलकाको साझदेारीमा साढे २ तल्लाका २ वटा भवन िनमार्ण भएका छन ्। 

३६. GNI-WFP, Zero Hunger र पवुीर्चौक� गाउपािलकाको साझदेारीमा ३ (काडामाण्डौ, 
गाँजरी र गैरागाउ) वटा कृिष संकलन केन्द्र िनमार्ण ग�रएको छ । 
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३७. ित्रवेणी धाम सानागाउ, िखरसैन र साँजघाटमा मसान घाट सधुार गनेर् काम भएको छ ।  
३८. िमित २०७७ साल काितर्क ०१ गतेबाट ५ सैयाको Corona Hospital स्थापना गरी २ जना 

Staff Nurse पिन भनार् गरी सेवा िदई रहकेो छ ।  
३९. संघीय सरकारको सहयोगमा बन्ने १० सैया Hospital को िशलान्यास गरी भवन ममर्तको 

कायार्  अगाडी बढेको छ ।  
४०. सनुौला हजार िदनका आमालाई उपाध्य� कोशलेी कायर्क्रम अन्तरगत पोषण झोला िवतरण 

ग�र रहकेो छ ।  
४१. ६ दिेख १० क�ामा अध्ययनरत छात्राह�लाई १ िदने स्यािनटरी प्याड िनमार्ण गनेर् तािलम 

सञ्चालन ग�रएको छ । 
४२. िवध्यालय िवमखु िकशोरीह�लाई यौन, प्रजनन ् स्वास्थ्य, मिहनावारी सरसफाई तथा पोषण 

सम्बन्धी १ िदने अिभमखुीकरण कायर्क्रम सम्पन्न ग�रएको छ ।  
४३. िश�ा तफर्  पािलकाको आन्त�रक श्रोतबाट क�रब ४९ जना िश�कह�लाई तलबको 

व्यवस्थापन गरी िश�ामा टेवा पयुार्उने काम भएको छ भने १७० जना जहेने्दार िवधाथीर्ह�लाई 

झोला तथा शिै�क सामाग्रीह� िवतरण ग�रएको छ । 

४४. गाउपािलकाको साधन श्रोतबाट स्वास्थ्य तफर्  २६जना स्वास्थ्य कमीर्ह�लाई तलबको 
व्यवस्थापन गरी सेवा िदई रहकेो छ ।  

४५. स्वास्थ्य शाखाको भवन रहकेो जग्गा २०७० साल दिेख मदु्धा लडेर २०७७ साल पसु २० गते 
४ रोपनी जग्गाको लालपजुार् प्रा� गरेको छ ।  

४६. यस पवुीर्चौक� गाउपािलकाको वडा नं. ५ काडामाण्डौमा िमित २०७६ असारमा गाउघर 
िक्लिनकको भवन िनमार्ण भएको छ ।  

४७. िविभन्न स्वास्थ्य चौक�मा �र� दरबन्दीको हकमा १२ जना स्वास्थ्यकमीर्को िव�ापनद्धारा 
पदपतुीर् ग�रएको छ । 

४८. ७ वटा स्वास्थ्य चौक�मा पोषण सम्बन्धी OTC ( Out  treatment center) सेन्टर िनमार्ण 
ग�रएको छ ।  

४९. बहृत पोषण सम्बन्धी ३४ जना स्वास्थ्य कमीर्ह�लाई तािलम िदई �मता अिभविृद्ध ग�रएको छ।  
५०. २४ घण्टे Birthing Center मा सेवा िदने करार कमर्चारीह�को लािग सरकारी दररेटको तलब 

भ�ाको व्यवस्था ग�रएको छ ।  
५१. वडा नं. १ दिेख ७ सम्मका स्वास्थ्य चौक� माफर् त गभर्वती मिहलाह�को लािग िनशलु्क ग्रामीण 

Ultrasound सिुवधा िमित २०७६ साल फागनु १८ गते दिेख २०७७ साल फागनु मसान्त सम्म 
जम्मा ९०० जनालाई सेवा प्रदान गरेको छ र जिटल केश दखेा परेका ३० जना मिहलाह�लाई 
िजल्ला अस्पताल तथा िजल्ला बािहरका अस्पतालमा refer  गनेर् काम भएको छ । 

५२. गैरागाउ स्वास्थ्य चौक�बाट MA( Medical Abortion) सेवा िवस्तार गरेको छ ।  
५३. िखरसैनमा गाउपािलकाको पहलमा प्रदशे सरकारको सहयोग मा सामदुाियक स्वास्थ्य ईकाइ 

केन्द्र र Birthing Center को भवन बिनरहकेो छ । 
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५४. वेरोजगार व्यि�ह�को सचुना प्रकाशन गरी ५७३ जनालाई EMIS (Employment 
Management Information System) मा दतार् ग�रएका छन ्। 

५५. प्रधानमन्त्री रोजगार कायर्क्रम अन्तरगत २०६ जना वेरोजगार व्यि�ह�लाई रोजगारी िदएको छ 
।  

५६. सचुनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ अनसुार सचुना अिधकारीको व्यवस्था गरी सचुना प्रवाह 
गनेर् काम िनयिमत भइरहकेो छ ।  

५७. पश ुसेवा केन्द्र माफर् त न� सधुारका लािग बयर बोका िवतरण गरेको छ ।  
५८. पश ुसेवा केन्द्र माफर् त गाई, भसैी, भडेा तथा बाख्रामा कृित्रम गभार्धान सेवा पिन िदद ैआइरहकेो 

छ । 
५९. बह��ेत्रीय पोषण कायर्क्रम अन्तरगत सनुौला हजार िदनका आमाह�लाई न्यहुपे्पासायरजातको 

कुखरुा िवतरण ग�रएको छ ।  
६०. गाउँपािलकाका सम्पणुर् िकसानह�लाई िनशलु्क (गाई, भसैी, बाख्रा, कुखरुा तथा अन्य 

जनावरह�) औषधी िवतरण ग�र रहकेो छ । 
६१. कृिष सेवा केन्द्र माफर् त ३१ जनालाई ६००० िचयाका बोट िवतरण गरी िचया खेती कायर्क्रमको 

श�ुवात गरेको छ ।  
६२. कृिष सेवा केन्द्र माफर् त २५ जनालाई ३००० अलैचीका बोट िवतरण गरी अलैची खेती 

कायर्क्रमको श�ुवात गरेको छ ।  
६३. प्रिविध तफर्  गाउपािलकाका ७ वटा वडा कायार्लयमा ई हािजरी जडान गरी श�ुवात ग�रएको छ 

।  
६४. पािलका स्तरीय सम्पणुर् कृषकह�लाई िविभन्न तरकारीका िवउ िवजन िनशलु्क िवतरण ग�र 

रहकेो छ । 
६५. स्थापना काल दिेख गाउपािलकाको कायार्लयमा डोटीको गाउपािलका मध्य पिहलो Internet 

जडान गनेर् गाउपािलकाको �पमा हाम्रो गाउपािलका रहकेो छ ।  
६६. वडा स्तरीयबाट २४ जना छनौट ग�रएका मलेिमलाप कतार्ह�को लािग ७ िदने तािलम 

सञ्चालन ग�रएको छ ।  
६७. प्रत्येक वडामा मलेिमलाप केन्द्र स्थापना ग�रएको छ जसका लािग १ दराज ३ वटा कुसीर् र १ 

वटा टेबलु ख�रद गरी िवतरण ग�रएको छ ।  
६८. न्याियक सिमतीको स्थापना भए प�ात क�रब ११ वटा मदु्धा दतार् भई िछनो फानो गनेर् काम 

भएको छ ।  
६९. अपाङ्ग भएका व्यि�ह�लाई िविभन्न ( रातो, िनलो, पिहलो, सेतो ) गरी ६१ जनालाई 

अपाङ्ग प�रचयपत्र िवतरण ग�र सकेको छ ।   
७०. Covid-19 को िव�द्ध वडा स्तरीय २१० जना मिहलाह�लाई १ िदने जनचतेनामलुकु कायर्क्रम 

सम्पन्न ग�रएको छ ।  
७१. स्वास्थ्य शाखामा कोल्ड चनैको स्थापना तथा Internet जडान ग�र सेवा प्रवाह ग�र रहकेो छ ।  



बा�षर्क नी�त,कायर्क्रम तथा बजेट                                                           दशौ गाउँशभा आ.व. २०७८|७९   16 
 

७२. िश�ा तथा खेलकुद शाखा माफर् त प्रिविध मतै्री तथा पसु्ताकालय िवतरणका साथै संिघय 
सरकारको सहयोगमा क�ा ६ दिेख १२ सम्म अध्ययनरत छात्राह�लाई सेनेटरी प्याड िवतरण 
ग�रएको छ ।  

७३. सरस्वती मा.िवमा िवधाथीर्ह� तथा िश�कह�को खाजा सिुवधाका लािग ४० लाखको 
लगानीमा चमनेा गहृ िनमार्ण भएको छ ।  

७४. Covid-19 को समयमा एक व्यि� एक माक्सको उद्दशे्य अन�ुप सम्पणुर् पािलका बाँसीह�लाई 
माक्स तथा हात धनेु साबनु िवतरण ग�रएको छ ।  

७५. दिैनक ज्यालादारी गरी खाने व्यि�ह�लाई लकडाउनका बेला गाउपािलकाले २६२ 
घरप�रवारलाई राहत िवतरण गरेको िथयो ।  

७६. गाउपािलकाको िसमाना �ेत्रमा २ वटा प्रवेश गेट िनमार्ण ग�रएको छ । 
७७. िवपन्न प�रवार तथा असहाय वगर्ह�लाई समय समयमा गाउपािलकाको तफर् बाट आिथर्क 

सहयोग (� ३०००-४०००० ) गनेर् ग�रएको छ ।  
७८. पवुीर्चौक� गाउपािलकाको कला, संस्कृित तथा पयर्टकको जगेनार् गनेर् उद्दशे्यले 

Documentary तयार ग�रएको छ । 
७९. खर तथा परालले छाएका घरह�लाई िवस्तािवत गरी जस्तापाता छाउने प्रिक्रयामा अगाडी 

बढेको छ । 
८०. आयुर्वेद शाखाबाट पञ्चकमर् सेवा प्रदान गदैर् आइ रहकेो छ, साथै आयुर्वेद अस्पताल भवनको 

संघबाट बजटे िविनयोजन भई गाउपािलकाले जग्गा प्रदान गरी टेण्डर भई िनमार्ण कायर् अगाढी 
बढेको छ । 

८१. सदुरुपि�मको पिहलो स्थानीय तहको �पमा गाउकायर्पािलकाको बैठक ख�ड पयर्टिकय �ेत्रमा 
सम्पन्न गरेको िथयो ।  

८२. सरकारको सा�रता स्थािनय तह घोषणा गनेर् कायर्क्रम अन�ुप िमित २०७५ सालमा पणुर् 
सा�रता गाउपािलका घोषणा कायर्क्रम सम्पन्न गरेको छ ।  

८३. खेलकुद �ेत्रको िवकास गनेर् उद्दशे्य अनसुार गाउपािलकामा राष्ट्रपित रिनङ िसल्ड, अध्य� कप 
र वडा पािलकामा वडा अध्य� कप खेलकुद प्रितयोिगता सञ्चालन गदैर् आईरहकेो छ ।  

८४. गाउपािलकाको साधन श्रोतबाट गाउपािलकामा ५७ जना करार सेवाको �पमा कमर्चारी भनार् 
गरी सेवा प्रदान ग�र रहकेो छ ।  

८५. िवधालयमा अध्ययनरत वा गाउपािलका बािहर अध्ययन गनर् जाने तर आिथर्क िस्थित कमजोर 
भएका जहेने्दार िवधाथीर्ह�लाई ठुलो रािशको छात्रविृत रकम सहयोग गनेर् गरेको छ ।  

८६. समाजमा पछाडी परेका दिलत तथा िपछिडएका वगर्ह�लाई सोलार िवतरण ग�रएको छ । 
८७. HIV/AIDS पीिडत मिहला तथा प�ुषह�लाई समय- समयमा आिथर्क सहयोग तथा खाधान्न 

सहयोग गनेर् गरेको छ ।  
८८. पािलका स्तरीय ज�े नाग�रकह�लाई ज�े नाग�रक सम्मान गनेर् कायर्क्रम सञ्चालन ग�र रहकेो 

छ ।  
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८९. खेलकुद �ेत्रको िवकासका लािग पािलका स्तरीय खेलकुदग्राम स्थापनाका लािग संघबाट 
गाउपािलकाले पहल गरी ३० लाख रकम िविनयोजन गनर् सफल भएको छ ।  

९०. धािमर्क पयर्टिकय स्थलको �पमा रहकेो रानढुङ्गा �ेत्रको िवकास गनेर् उद्दशे्यले संघीय 
सरकारको सहयोगमा ३ करोड ४३ लाख रकम िविनयोजन भएको छ ।  

९१. सरकारी िनकायह�को आिथर्क प्रणाली Online माफर् त लाग ु गनेर् सरकारको उद्दशे्य अन�ुप 
SuTRA Software लाग ुह�ने िवि�कै श�ुवाती चरणबाट नै Online वा SuTRAप्रणाली माफर् त 
श�ुवात गरेको िथयो ।  

९२. Covid-19 को महामारीको बेलामा स्वास्थ्यको अग्रभागमा खिटइ काम गनेर् ल्याब, एम्बलुेन्स 

चालक, स्वास्थ्य संयोजकलगायतका क्वारेिन्टन र आइसोलेसनमा खटीइ काम गनेर् 

स्वास्थ्यकमीर्लाई पिहलो तलब स्केलको ६०% जोिखम भ�ा र अन्य सबै स्वास्थ्यकमीर्लाइ ४०% 

जोिखम भ�ा उपलब्ध गराएको छ ।  

९३. RDT िविधबाट २३२ मिहला र १०३४ प�ुष गरी १२६६ जनाको प�र�ण ग�र घर पठाइएको 

िथयो।  

९४. PCR Positive १२६ जनालाई आइसोलेसनमा राखेको र सबै १२६ जना कोरोना िजतेर घर 

फकीर्एका छन ्।  

९५. भारतबाट फकेर् का सबै मािनसह�लाई नेपालको िसमानाबाट िमित २०७७।२।२१ गते सम्म 

बसबाट र भाडाका वस प्रयोग गरी गाउँपािलका सम्म ल्याई सम्बिन्धत क्वारेिन्टनमा व्यवस्था गरेको 

र यसै ग�र िमित २०७७।०२।२२ गते दिेख २०७७।०३।०८ गते सम्म फकीर्एका सबै मािनसलाइ 

जनिह १५०० र यसमा १५० करकट्टा ग�र सबैले १३५० का दरले पाउने ग�र व्यवस्था गरेको िथयो।  

९६. भारत तथा तेस्रो मलुकुबाट आएका व्यि�ह�लाई क्वारेिन्टन िभत्र बसनु्जले खान, बस्न, 

स्वास्थ्य चकेजाचको व्यवस्था समते गाउपािलकाले गरेको िथयो । 

९७. Covid-19 को प्रभाव भएको समयमा िविभन्न िमिडयाबाट प्रसार, प्रचार प्रसार साझदेारी द्धारा 

जनचतेनाका अिभयान सचंालन गरेको िथयो ।  

९८. काठमाण्डौ, कैलाली र नेपालका जनुसकैु भागमा अलपत्रपरेका िवद्याथीर् र नाग�रकलाई 

गाउँपािलकाले यातायातको व्यवस्था गरी गाउँपािलका सम्म ल्याई क्वारेिन्टनमा राखी चकेजाच 

प�ात घर पठाउने काम गरेको िथयो।  

९९. १८०० सम्म व्यवस्थापन गनेर् ग�र पवूीर्चौक�का ७ वटा वाडर्का िविभन्न िवद्यालय, खालीघर 

आदीमा ३७ वटा क्वारेिन्टन व्यवस्थापन ग�र आएका मािनसह�लाई क्वारेिन्टनमा राखेको िथयो।  

१००. पवुीर्चौक� गापा अन्तरगत सानागाउ स्वास्थ्य चौक�लाई िवषशे� सिहतको स्वास्थ्य सेवा प्रदान 
गनर्का लािग १ जना MBBS डाक्टरको व्यवस्था गरी िभिडयो एक्सरे तथा एक्सरे सेवा स�ु गरेको 
छ ।  
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१०१. छाउपडी प्रथाको अन्त्य गनर् छाउ नवानेर् मिहलालाई प्रित मिहला � ५ हजारका दरले दोसल्ला 
र प्रमाणपत्र सिहत १४ जनालाई परुस्कृत ग�रएको ।  

१०२. मिहला स्वास्थ्य स्वयसेिवकाको मनोबल बढाउनका लािग उपाध्य� सँग मिहला स्वास्थ्य 
स्वयसेिवका कायर्क्रम सञ्चालन गरी प्रोत्साहन स्व�प वािषर्क एकम�ु नगद ३ हजारका दरल े
दोसल्ला, प्रामाणपत्र सिहत ६४ जनालाई परुस्कृत ग�रयो । 

१०३. संघीय सरकारको सहयोगमा रानढुङ्गा पयर्टिकय �ेत्र िवस्तार गनर् टेण्डर आह्रावन भएको छ 
जसमा ३ करोड ४६ लाख संघ र १ करोड ४३ लाख स्थानीय तहको Matching बाट ५ 
करोडकोरेिलङ्ग बाटो, प्रित�ालय, स्वागत गेट, मिन्दर, पखार्ल िनमार्ण ह�ने प्रिक्रयामाछ । 

१०४. संघीय सरकारको सहयोगबाट सानागाउ, गाँजरी, पोखरी, बगडा, गजडा दलुवस्ता कालोपते्र 
सडक िनमार्णमा ४० करोड िविनयोजन भई कायर् अगाडी बढेको छ ।  

१०५. िखरसैन खानेपानीको ठेक्का सम्झौता भई कायर् अगाडी बढेको छ । 

१०६. १० शयैाको अस्पतालको ठेक्का सम्झौता भई कायर् अगाडी बढेको छ । 

१०७. आयवुेर्द भवनको ठेक्का सम्झौता भई कायर् अगाडी बढेको छ । 

१०८. गाउँपािलका कायार्लय भवनको लािग १२ करोड ६ लाखको वजटे िविनयोजन भइ िनमार्ण 

कायर् अगाडी बढाइएको छ । 

१०९. िश�ा तफर्  ५२ जना बालिबकास सहजकतार् को तलबमा  � ७००० ले बिृद ग�र प्रत्येक 

सहजकतार्को  मािसक तलब  �. १५०००  पयुार्इएको छ, ४४ जना िबद्यालयका कायार्लय सहयोगी  

को तलबमा  � ७००० ले बिृद ग�र प्रत्येक  कायार्लय सहयोगीको  मािसक तलब  �. १५०००  

पयुार्इएको छ,  ४१ जना गा.पा.अनदुान मा.िव. िश�कको तलबमा  � ३००० ले बिृद ग�र प्रत्येक  

िश�कको मािसक तलब  �. १८०००  पयुार्इएको छ,  ३ जना गा.पा.अनदुान आ.िव. िश�कको 

तलबमा  � ५००० ले बिृद ग�र प्रत्येक  िश�कको मािसक तलब  �. १५०००  पयुार्इएको छ, ८ 

जना िबद्यालयका लेखापालको तलबमा  � ५००० ले बिृद ग�र प्रत्येक  लेखापालको  मािसक 

तलब  �. १८५००  पयुार्इएको छ,  ६ जना समदुायीक िसकाई केन्द्रका सहजकतार्को तलबमा  � 

३००० ले बिृद ग�र प्रत्येक  सहजकतार्को  मािसक तलब  �. ११०००  पयुार्इएको छ | 

११०. प्रत्येक वडामा वडास्तरीय यवुा क्लब गठन ग�रएको छ | 

१११. सबै वडामा नाग�रक वडापत्रको व्यावस्थापन ग�रएको छ | 

११२. नेपालका ४६० वटा  गाउँपािलका मध्ये २१ वटा गाउँपािलकामा सचुा� ह�ने खानेपानी, 

सरसफाई तथा स्वाछता(WASH) कायर्क्रमलाई  यस पवूीर्चौक� गाउँपिलकामा पिन  पानर् सफल 

भइएको छ | 

११३.  नेपालका ७५३  वटा  स्थानीय तह मध्ये  ९ वटा स्थानीय तहमा सचुा� ह�ने  नमनुा जलवाय ु

अनकुुलन कायर्क्रमलाई यस पवूीर्चौक� गाउँपिलकामा पिन   पानर् सफल भइएको छ |  

आदरणीय सभासद ज्यू  
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अव म िवषयगत �ेत्रह�को नीित, कायर्क्रम तथा बजेट प्रस्ततु गनर् चाहान्छु । 

२२. आिथर्क िवकास तफर्  िनित, बजेट तथा कायर्क्रम : 
१. पवुीर्चौक�का सवै वडालाई उत्पादन ह�ने खाद्यवस्त ु तथा तरकारीको अवस्थाहरेी Pocket Zone 

को�पमा िनधार्रण गनेर् िनती अवलम्बन गनेर् । 
२. कृिषर्का भौितक संरचना िनमार्ण गदार् कृषक समहु वा व्यि�लाई कबिुलयतीनामा िलएर मात्र योजना 

िनमार्णका लािग स्वीकृती िदने िनती अवलम्बन गनेर् ।  
३. पवुीर्चौक� गाउपािलकाको श्रोतका �पमा रहकेा गण्डीगाड, फुलौटीगाड, छोलगेाड तथा िचन्नीगाडमा 

उपलब्ध वालवुा, िगट्टी, ढुङ्गा उत्खनन गरी आयस्रोतमा विृद्ध गनेर् िनतीलाई अवलम्बन गनेर् । 
४. गाउपािलका स्तरमा सञ्चािलत सवै पसल तथा होटल व्यवसायह�लाई अिनवायर् �पमा 

गाउपािलकामा दतार् गनर् िनती अवलम्बन गनेर् र सवैबाट व्यवसाय करलाई प्रवद्बर्न ग�रने छ। 
५. गाउपािलका स्तरमा भएका द� जनशि�ह� (िसकमीर्, डकमीर् आिद) को पिहचान गरी उनीह�लाई 

वगीर्करणका आधारमा प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने िनती अवलम्बन गनेर् । 
६. गाउपािलका स्तरमा भएका कच्चा पदाथर्का �पमा रहकेा बास, िनगालो, मथुो आिदबाट बन्ने डोका, 

डाला, िफनो तथा आधिुनक मडुा, रयागको व्यवसाय गरी वािषर्क ५० हजार सम्मको आम्दानी गनेर् 
व्यवसायह�लाई प्रशसंा पत्र सिहत � ५ हजार, १ लाख सम्मको आम्दानी गनेर् व्यवसायह�लाई प्रशसंा 
पत्र सिहत � १० हजार, १ लाख भन्दा मािथ सम्मको आम्दानी गनेर् व्यवसायह�लाई प्रशसंा पत्र सिहत 
� १५ हजार सम्मको परुस्कार िदने िनती अवलम्बन गनेर् िनित िलइनेछ । 

७. House wiring, Plumbing, Mobile repairing, िसकमीर्, डकमीर् तथा अन्य व्यवसाय ग�र आय 
आजर्न गनेर् तथा स्वरोजगार बनेका वा भएका व्यि�ह�लाई श्रम नै सौन्दयर् हो भन्ने कुरालाई 
आत्मसाथ गदैर् परुस्कार तथा प्रशसंा पत्रबाट सम्मान ग�रने िनती अवलम्बन गनेर् । 

८. यस गाउपािलकामा उत्पािदन िविभन्न खाद्य तथा तरकारी व्यवस्थापन गनर्का लािग िशत भण्डारको 
व्यवस्थापन गनर् संघीय सरकार तथा प्रदशे सरकारको संय�ु साझदेारीमा सञ्चालन ग�रने नीित 
अवलम्बन ग�रने छ । 

९. सानो लागत भएका तर काम गरी स्वरोजगार बन्न चाहने कृषकह�का लािग अध्य� कृिषर् कजार् 
कायर्क्रम सञ्चालन ग�रने छ । 

१०. कािलचपालन व्यवसाय सञ्चालन गनेर् कृषकह�लाई अनदुान कायर्क्रमका लािग संघ तथा 
प्रदशे सरकारसँग पहल गरी िसफा�रस ग�रने िनित िनमार्ण ग�रने छ । 

११. सबै आयोजनालाई कृिषर् सँग जोिडएर लैजान िनती बनाइने छ ।  
१२. स्थानीय उत्पादनलाई बजारीकरण गनर्का लािग प्रत्येक वडामा मिहनाको एक पटक 

हाटबजारको आयोजना ग�रने िनती अवलम्बन ग�रने छ ।  
१३. िविभन्न कृिषर् उत्पादनका लािग गाउपािलका स्तरमा िवउ नसर्रीको स्थापना गनेर् िनित बनाइने छ 

।  
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१४. सामिुहक खेती तथा सहकारी खेतीको माध्यमबाट कृिषर् उत्पादनमा विृद्ध ल्याउने िनती िलइने छ 
।  

१५. प्रत्येक वडामा संकलन केन्द्रह� स्थापना गनेर् र प्रत्येक संकलन केन्द्रमा २ जनाका दर संकलन 
कतार् भनार् गनेर् र भनार् भएका संकलन कतार्लाई संकलन सामाग्रीको मनुाफाबाट पा�रश्रिमकको 
व्यवस्थापन ग�रने िनती अवलम्बन ग�रने छ । 

१६. पवुीर्चौक� गाउपािलकालाई मासमुा आत्मिनभर्र बनाउने िनती अवलम्बन ग�रने छ। 
१७. गाउपािलका स्तरमा भएका सामदुाियक तथा कबिुलयती वनलाई आयआजर्नका लािग 

जडीबटुी खेती गनर् पे्र�रत गनेर् र प्रस्ताव पेश गरे अनसुार आवश्यक प्रािविधक �ान, िवउ, मल तथा 
िसचाइको व्यवस्थापनका लािग अनदुान िदने िनती अवलम्बन ग�रने छ ।  

१८. आयआजर्न कमजोर भएका दिलत, एकल मिहला तथा िदघर्रोगीह�को गाउपािलकाले िनशलु्क 
स्वास्थ्य िवमा ग�रिदने व्यवस्थाको िनती अवलम्बन ग�रने छ । 

१९. भारत तथा तेस्रो मलुकबाट आएका, रोजगारी गमुाएका यवुाह�को सीप पिहचान गरी सीप 
अनसुारको काममा सहभागी गराउने र सीप नभएका व्यि�ह�लाई सीपमलुकु तािलमको आयोजना 
ग�रने छ । साथै उद्यमशीलता िवकास गराउन िवउँ पजुी उपलब्ध गराउने गरी आवश्यक व्यवस्था ग�रने 
छ ।  

२०. खालीबोतल, िससी, फलामका टुक्राह�, िवग्रेका सोलार प्यानल, ब्याट्री, खेर गएका कपडा 
जस्ता िचजह�को यिह आ.वमा ख�रद ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को िनयम अनसुार 
टेण्डर प्रिक्रयाबाट बोलपत्र आहान्वन गरी ठेक्का प्रिक्रया सञ्चालनमा ल्याउने िनित अवलम्बन ग�रने 
छ ।  

२१. सडकको दाया बाया, सामदुाियक र कबिुलयती वनबाट ढुङ्गा, वालवुा, िगट्टी उत्खनन गरी 
व्यि�गत प्रयोजनका लािग प्रयोग गनेर् कायर् भईरहकेो कुरा सवर्िवदतै छ, अवका िदनमा यस्ता कायर्ह� 
गनेर्लाई प्रचिलत काननु बमोिजम कारवाही ग�रने िनती बनाइने छ । 

२२. गाउपािलकाको आयस्रोत विृद्ध गनर् यिद कुनै व्यि� वा संस्थालाई िनमार्णका काम गनेर् अवस्था 
िसजर्ना भएमा, आवश्यक पनेर् िनमार्ण सामग्रीह� कुन स्थानबाट उत्खनन ग�रने हो सो स्थान खलुाई 
गा.पामा आवश्यक कागजात सिहत िनवेदन पेश गनेर् र सो िनवेदन उपर आवश्यक छानिवन प�ात 
गा.पाले सोको अध्ययन गरी वडा कायार्लयको िसफा�रस अनसुार उपय�ु भएमा २१ िदन िभत्र 
अनमुित प्रदान गनेर् र उ� कायर् अथवा सिुवधा प्रा� गरे बाफत िलइने रोयल्टीमा सम्बिन्धत व्यि� तथा 
उपभो�ालाई ३०प्रितशत तथा गा.पालाई ७० प्रितशत बराबरको रकम राज�मा दािखला गनुर् पनेर् 
िनती अवलम्बन ग�रने छ । 

२३. नेपाल सरकारको नीती अनसुार आवास कायर्क्रममा फुसको छाना हटाई जस्तापाता प्रदान गनेर् 
कायर्क्रमका लािग संघीय सरकार सँग २०० घरधरुीका लािग जस्तापाता माग ग�रने छ । 

२४. नेपाल सरकारबाट प्रा� गरीवी िनवारणका लािग प्रा� अनदुान रकम हालसम्म िनयिमत �पमा 
सञ्चालन ह�न नसकेको ह�दा सो रकमलाई एक�कृत गरी रोजगारी िसजर्नाका माध्यमबाट कोषको 
प�रचालन गनेर् नीती अवलम्बन ग�रने छ ।  
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२५. गाउपािलकाको धािमर्क, पयर्टिकय, पवुार्धार, जलस्रोत आिदको  DPR तयार गरी कायर्क्रम 
लाग ुग�रने छ । 

२६. गाउँ �ेत्रमा गणुस्तरीय उत्पादन सामग्रीह� र कृिषको यािन्त्रक�करणका लािग कृषकमतै्री 
औजार, उन्नत प्रिविध एव ंसलुभ कृिष कजार्को लािग िव�ीय संस्था संग पहल ग�रने छ ।  

२७. कृिष पेसालाई मयार्िदत बनाउन हरेक वषर् गाउँ स्तरमा उत्कृ� अध्य� कृषक परुस्कारबाट ७ 
जना कृषकलाई सम्मान ग�रने छ । उ� परुस्कार गाउँपािलका स्थापना िदवसका वा गाउसभा िदन 
िवतरण ग�रने छ । यसका लािग � ७० हजार रकम िविनयोजन ग�रएको छ ।  

२८. गणुस्तरीय पशआुहाराको उपलब्धता बढाउन चरन िवकास, डालेघाँस, भईुघाँस उत्पादन, िबउ 
विृद्ध, दाना, औषधी र घाँस सिम्मश्रण, िमनरल ब्लक आिद उत्पादन र प्रयोगका साथै कृिषजन्य 
पदाथर्ह�को सदपुयोगलाई प्रोत्साहन ग�रनेछ । "एक वडा एक घाँसेवाली स्रोत केन्द्र"स्थापनालाई 
अिनवायर् ग�रनेछ । यसका लािग वन, संर�णभ ू तथा कृिष िवकास कायार्लयह�सँगको समन्वयमा 
सामदुाियक वन, कबिुलयती वन तथा कृिष फामर्ह�मा घाँसेबाली प्रवद््रधनका लािग पहल ग�रनेछ। 

२९. कृिष �ेत्रमा कृषकलाई मल, िबउ, प्रिविध िवतरण गनेर्, अवलोकन भ्रमण तािलम, कृिष 

अनदुानको व्यवस्था आदी कायर्क्रम ग�रने छ ।  

३०. कृिषमा िबषादी य�ु उत्पादनलाई िन�त्सािहत गदैर् organic व्यावसाियक कृिष प्रबद्धमा जोड 

िदइनेछ  

३१. कृिष संकलन केन्द्र िनमार्ण ग�र उत्पािदत कृिष सामग्री कृिष संकलन केन्द्रमा ल्याइ 

हाटबजारको माध्यामबाट कृिष सेवा अगाडी बढाइने छ ।  

३२. पवूीर्चौक� गाउँपािलकाका मठ, मिन्दर, कला, संस्कृित, परम्परा, ऐितहािसकता बोकेका 

सम्पदाको सचुी िभत्र रहकेा ठाउँको पिहचान ग�र संर�ण र सम्बद्धर्न ग�र िबकासको नीित ल्याई 

पयर्टक�य गन्तव्यको �पमा पयर्टक�य िवकास ग�रनेछ । पवूीर्चौक� गाउँपालीकाको वडा नं. २ 

बगलेकमा होमस्टे संचालन भइरहकेो छ ।   
३३. घरेल ु उद्योग, लघउुद्योग जस्तैः कपडा बनु्ने, मसला जन्य उद्योग, पाउरोटी उद्योग, स्थानीय 

स्रोतमा आधारीत अल्लो, लो�ा, नेपाली कागज बनाउन प्रयोग ग�रने वण,ु बास, िनगाला बाट दराज, 
र ्याक �ाट क्याप, आिद बनाउन उद्योग स्थापना गनर् गाउँपािलकाले अनदुानका कायर्क्रम संचालन गनेर् 
छ । यसका लािग िविभन्न संघसंस्था ह�को सहयोगमा अगाडी बढाइने छ । 

२३. सामािजक िवकास तफर्  िनित, बजेट तथा कायर्क्रम : 
१. पवुीर्चौक� गाउपािलकाको िश�ा नीतीलाई विलयो बनाउन योग्य र द�, स्नातक र स्ना�ोको�र गरेको 

जनशि�लाई प�रचालन गनेर् िनित िलइने छ ।  
२. िवद्यालयका िवद्याथीर्लाई Dropout बाट रोक्ने र स्कुल शत प्रितशत भनार् ह�ने िनित अवलम्बन गनेर् र 

१८ वषर् भन्दा मनुीका वालवािलकाह�लाई भारत पठाउने अिभभावकह�को गाउपािलकाबाट पाउने 
सेवा सिुवधा रोक्ने नीती िलइने छ । 

३. पवुीर्चौक� गापा अन्तरगतको सामदुाियक सेवा प्रदान गनेर् स्वास्थ्य संस्थाको �पमा सानागाउ स्वास्थ्य 
चौक�लाई तोक� सेवा प्रदान गनेर्  नीित अवलम्बन ग�रने छ । 
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४. पवुीर्चौक� गापा अन्तरगत सानागाउ स्वास्थ्य चौक�लाई िवषशे� सिहतको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गनर्का 
लािग १ जना MBBS डाक्टरको व्यवस्था ग�रने छ । डाक्टरको व्यवस्था तथा स्वास्थ्य उपकरण 
ख�रदका लािग � २५ लाख रकम िविनयोजन ग�रएको छ ।  

५. Corona Virus Covid-19 बाट प्रभािवत भएका वेरोजगारी व्यि�ह�, िविभन्न िकिसमका िहसा 
पीिडत व्यि�ह�, मानिसक समस्या भएका व्यि�ह�लाई मनोरन्जन तथा मनो परापशर् प्रदान गनर्का 
लािग योग तथा मनो मरापशर् कतार् भनार् गनेर् िनित अवलम्बन ग�रने छ । 

६. छाउपडी प्रथाको अन्त्य गरी समतामलुकु समाज िनमार्ण गनेर् िनती अवलम्बन ग�रने छ । 
७. वषर्को १२ िदन अथार्त १ मिहनाको १ पटक आफ्नो समदुायमा सञ्चालन भएका सामदुाियक 

आयोजनाह�मा तथा अन्य कायर्मा अिनवायर् श्रमदान प्रदान गनेर् िनित बनाइने छ ।  
८. पवुीर्चौक� गाउपािलका अन्गरगत क्यान्सर पीिडत व्यि�ह�लाई उपचार तथा राहत िवतरणका लािग 

गापा क्यान्सर कोष स्थापना ग�रने िनती बनाइने छ । 
९. मिहला स्वास्थ्य स्वयसेिवकाको मनोबल बढाउनका लािग उपाध्य� सँग मिहला स्वास्थ्य 

स्वयसेिवका कायर्क्रम सञ्चालन गरी प्रोत्साहन स्व�प वािषर्क एकम�ु ३ हजारका दरल े प्रदान गनेर् 
नीती अवलम्बन ग�रने छ ।  

१०. सबै समदुायले-एकअकार्का धािमर्क र सांस्कृितक सम्पदाह�प्रित सम्मान दशार्उने र आफ्नो धािमर्क, 
सांस्कृितक सम्पदाको आफँै संर�ण र प्रवद्बर्न गराउने व्यवस्था ग�रनेछ । 

११. चार वषर् उमेर समहूका सबै बालबािलकालाई प्रारिम्भक बालिश�ाको अवसर प्रदान गनर् िवद्यालय 
संरचनािभतै्र प्रारिम्भक बालिश�ा सञ्चालन गनेर् नीित िलईनेछ। 

१२. गाउँ �ेत्र िभत्र संचालन ह�ने कायर् तथा कृयाकलापह�मा बालश्रिमकको प्रयोग र प�रचालनलाई िनषधे 
ग�रने नीित लाई िनरन्तरता िदईने छ । गाउँपािलका िभत्र रहकेा वडाह�लाई बालश्रम म�ु घोषणा गनेर् 
अिभयानलाई ितव्रता िदईने छ । 

१३. गाउँलाई मिहला िहसाम�ु गाउँपािलका बनाउनको लािग आवश्यक पहल कदमीको श�ुवात ग�रनेछ। 
१४. बालिववाह तथा बह�िववाहलाई पणूर् �पमा अन्त्य ग�रनेछ । 
१५. मिहला सशि�करण र आयआजर्न कायर्क्रमह�लाई अगाडी बडाईनेछ । 
१६. गाउँमा स्वास्थ्य केन्द्रको व्यवस्थापन, स्वास्थ्य चौक�ह�को संचालन, �मता िवकास तथा मिहला 

स्वास्थ्य स्वयं सेिवकाह�को �मता िवकास ग�रने छ । 
१७. िश�क दरबन्दी िमलान कायर्लाई प्रभावकारी �पमा अिघ बढाई िवद्यालयह�मा िश�कह�को 

समतामलूक िवतरण सिुनि�त ग�रनेछ ।    
१८. प्रत्येक िवद्यालयमा छात्र र छात्राको लािग अलग शौचालयको व्यवस्था ग�रनेछ । 
१९. िवद्यालय िश�ाको गणुस्तर अिभविृद्ध तथा िवद्याथीर्को िसकाइ सिुनि�तताका लािग मातभृाषा, 

रािष्ट्रय भाषा र अन्तरार्िष्ट्रय भाषालाई िश�ण िसकाइको माध्यमका �पमा अपनाई िश�ामा 
बह�भािषक नीित अवलम्बन ग�रनेछ । 

२०. लैङ्िगक अल्पसंख्यकह�लाई आत्म सम्मानपवूर्क जीवन यापन गनेर् कायर्क्रमह� संचालन ग�रनेछ।  
२१. गाउँपािलका िभत्रका सामदुाियक िवद्यालयह�मा शिै�क गणुस्तर कायम गदैर् िवद्यालयका लािग 

सरुि�त भवन, शिै�क सामग्री, प्रयोगशाला, खानेपानी, छात्रछात्राका लािग छुट्टाछुटै्ट शौचालय, 
खेलकुदको व्यवस्था, सरसफाइ आिदको प्रबन्ध ग�रनेछ ।  
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२२. नवजात िशश ुमतृ्यदुर, बाल मतृ्यदुर र मात ृमतृ्यदुर घटाउनको लािग स्वास्थ्य, सरुि�त माततृ्व, बाल 
तथा िशश ुस्वास्थ्य सेवाह� सञ्चालन ग�रनेछ । 

२३. कलाकार, खेलाडी, स्र�ा, संस्कृितकमीर्, िमिडयाकमीर् र सबै �ेत्रका अगवुा र समाजसेवीह�लाई 
सम्मानका साथ सामािजक अिभयानमा उत्पे्र�रत ग�रनेछ । रािष्ट्रय तथा अन्तरािष्ट्रय �पमा पवूीर्चौक� 
गाउँपािलकालाई िचनाउन उिचत  नीित िलईनेछ ।  

२४. ज�े नाग�रक, एकल र िवधवा मिहला, अश� अपाङ्ग र बालवािलकालाई नेपाल सरकारवाट प्रदान 
ग�रद ैआएको सरु�ा भ�ा समयम ैसलुभ त�रकावाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था िमलाइनेछ ।  

२५. ज�े नाग�रकह�को �ान अनभुवलाई उपयोग ग�रने कायर्क्रमह� संचालन ग�रनेछ िश�ा सम्बिन्ध 
रहकेो रािष्ट्रय तथा अन्तरार्िष्ट्रय मलू्य मान्यता लाई आत्मसबल ग�रनेछ । 

२६. आधारभतू िश�ालाई अिनवायर् एबम ्िन:शलु्क बनाइनेछ । 
२७. अपांगता भएका र आिथर्क �ि�ले कमजोर प्रत्येक व्यि�लाई माध्यािमक तह सम्मको िश�ा िन: 

शलु्क िदईनेछ ।  
२८. बातावरण मतै्री , बालमतै्री एवम ्अपांगमतै्री भौितक संचरना िनमार्णमा िबशषे जोड िदईनेछ। 
२९. स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउने िनती िलइने छ । यसका लािग � २५ लाख रकम िविनयोजन 

ग�रएको छ ।  
३०. सामदुाियक िबद्यालयमा पिन अगं्रेजी माध्यमबाट िश�ण, िसकाई िक्रयाकलाप संचालन गनेर् 

बातावरण सजृना ग�रने छ ।  
३१. िश�ा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाई, संकृित प्रबद्धर्न, लैङ्िगक समानता तथा सामािजक 

समावेशीकरण (मिहला, बालबािलका, ज�े, नाग�रक, अपाङ्गता भएका व्यि�, दिलत, आिदबासी 

जनजाित) जस्ता �ेत्र समाबेश ग�रनेछ । 

३२. अिम्रसो, िटम्मरु तथा अन्य जिडबटुी खेती गनेर् िनित अवलम्बन ग�रने छ ।  

३३. न्याियक �ेत्रलाई स्वच्छ र सवैलाई न्याय पगु्ने िनित अवलम्बन ग�रने छ ।  

२४. पुवार्धार िवकास तफर्  िनित, बजेट तथा कायर्क्रम :  

१. पवुीर्चौक� गाउपािलका अन्तरगतका सम्पणुर् िनमार्ण गनेर् सडकमा गाउपािलकाको मिसनलाई पिहलो 
प्राथिमतामा राखी प्रयोग गनेर् िनती अवलम्बन ग�रने छ । 

२. जनताको सरु�ालाई ध्यानमा राखी बगलेक र पोखरीमा अस्थाई प्रहरी पो� स्थापना गनेर् िनती 
अवलम्बन ग�रने छ । यसका लािग संघ तथा प्रदशेमा पहल ग�रने छ । 

३. स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी पवुीर्चौक� गाउपािलका वडा नं ७ मा ढल िनकासका लािग आवश्यक 
पहल ग�रने िनती अवलम्बन ग�रने छ ।  

४. उज्यालो पवुीर्चौक� बनाउने कायर्क्रमलाई िनरन्तरता िदई २०७९ साल सम्ममा सबै वडाका सम्पणुर् 
घरधरुीमा ब�ी बािल सक्ने िनती बनाइने छ ।  

५. यस गाउपािलकामा रहकेा सम्पणूर् ग्रामीण सडकलाई सदावार चल्ने बनाउनका लािग लाई संघ तथा 
प्रदशे सरकारसँग समन्वय गरी स्तरोन्तरी गनेर् नीित िलइने छ। 

६. सानागाउ, िसमलडाडा, गाँजरी, पोखरी, बगडा, गजडा, दलुवस्ता, सिुक्लमाटी, चौखटेु्ट काडामाण्डौ 
ह�द ै िचन्नेकोट सडक िनमार्ण तथा स्तरोन्तरी गनर् संघीय सरकारसँग समन्वय तथा सहकायर् गनेर् र 
गाउपािलका बाट Details Project Report तयार ग�रने िनती अवलम्बन ग�रने छ । साथै ४० करोड 
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रकम िविनयोजन भइ सडक िडिभजन कायार्लय कुलपातेबाट ठेक्काका लािग सचुना प्रकाशन ग�रएको 
।  

७. शािन्तनगर बगलके सडक स्तरोन्तरी गनेर् यसका लािग संघ र प्रदशे सरकारसँग समन्वय ग�रने िनित 
िलइने छ । 

८. पवुीर्चौक� गाउपािलकामा भिुम बैकको स्थापना ग�रने िनती बनाइने छ ।  
९. गाउँपािलकाका �ेत्रमा सञ्चालन ग�रने पवुार्धार वा सामािजक िवकाससँग सम्बिन्धत कुनै पिन 

कायर्क्रम वा प�रयेजना तजुर्मा, कायार्न्वयन अनगुमन सञ्चालन व्यवस्थापन चरणह�मा सामािजक 

तथा वातावरणीय सन्तलुन¸ प्रकोप व्यवस्थापन प� समतेलाइ ध्यानमा रािख आयोजनाह�को िनमार्ण 

गनेर् िनती अवलम्वन ग�रनेछ।  

१०. गाउँपािलकाको समग्र िवकास िनमार्णमा सावर्जिनक र िनित साझदेारीको अवधारणा 

अवलम्वन ग�रनेछ   

११. गाउँपािलकाद्धारा पवूार्धार िवकास ग�रएका योजनाह�को िदगो िवकासका लािग ममर्त सम्भार 

वा सेवा शलु्क तोक� ममर्त कायर्लाई अगाडी बढाइनेछ ।  

१२. गाउँपािलका �ेत्र िभत्र पयार्� खानेपानीको व्यवस्थाको लािग िवस्ततृ प�रयोजना प्रितवेदन 

तयार ग�र खानेपानीका आयोजनाह�लाई प्राथिमकताका साथ अगाडी बढाइनेछ ।  

१३. पवूीर्चौक� गाउँपािलका �ेत्र िभत्र रहकेा मखु्य सडक चक्रपथको िवस्ततृ प�रयोजना प्रितवेदन 

तयार ग�र सडक िनमार्णको कायर्लाइ ितब्रताका साथ अिघ बढाइनेछ ।  

१४. पवूीर्चौक� गाउँपािलकाका ७ वडाम ैवडास्तरीय खेलमदैान बनाउने िनित िलइने छ। 

 

२५. वन वातावरण तथा िवपद व्यवस्थापनतफर्  िनित, बजेट तथा कायर्क्रम :  
१. सरसफाई अन्तरगत वातावरण मतै्री िवकास प्रवद्बर्न गनर्प्रत्येक घरमा भाडा माझने च्याङ्ग, फोहर 

फाल्ने डस्वीन (नसडने वस्त ुर सडने वस्त)ु अिनवायर् �पमा प्रयोग गनर् लगाउने िनती अवलम्बन ग�रने 
छ । 

२. स्वच्छ तथा हराभरा पवूीर्चौक� गाउँपािलका बनाउन सडकको दायाँ बायाँ व�ृारोपण कायर्क्रम तथा 

पाकर् , उद्यान कायर्क्रमलाई िनरन्तरता िदइनेछ । जलवाय ुप�रवतर्न र यसको प्रभावका कारण पानीको 

स्रोतमा आएको कमी र जिमन मिुनको पािनको सतह घटेको कुरालाई ध्यानमा राख्द ैएक वडा एक 

पोखरीको कायर्क्रमलाइ िनरन्तरता िदद ैभएका पोखरी, ईनार, कुवा, धारा, आिदको संर�णमा िवशेष 

जोड िदईने छ ।  

३. सावर्जिनक स्थलह�मा फोहोरमलैा फ्याक्ने, सतूीर्जन्य पदाथर्को प्रयोग गनेर्, िभ�ेलेखन गनेर् र मापदण्ड 

िवप�रतका प्लािस्टक झोला वा वातावरणमा प्रितकुल असर पानेर् सामाग्रीको प्रयोगलाई पणूर्तः िनषधे 

ग�रनेछ ।  



बा�षर्क नी�त,कायर्क्रम तथा बजेट                                                           दशौ गाउँशभा आ.व. २०७८|७९   25 
 

४. पवूीर्चौक� गाउँपािलका �ेत्रिभत्र रहकेो वन�ेत्रलाई संर�ण, सम्वद्धर्नर वनको िदगो व्यवस्थापनको 

उपभोग लािग समदुायमा आधारीत वन व्यवस्थापनलाई प्रबद्धर्न ग�रनेछ ।  

२६. सशुासन तथा ससं्थागत िवकासतफर्  िनित, बजेट तथा कायर्क्रम:  
१. सेवा प्रवाहको �ेत्रमा सेवालाई सवैजन्तालाई सवर्सलुभ ह�नेगरी सेवा प्रवाह गनेर् िनती अवलम्बन गनेर् । 
२. अपाङ्गको स्तर विृद्ब तथा िसिवर संचालन ग�रने नीित अवलम्बन ग�रने छ  
३. गाउपािलकाको सम्पणुर् तथ्याङ्क नभएको ह�नाले तथ्याङ्क संकलन तथा गाउपािलकाको प्रोफाइल 

अद्याविधक तथा व्यवस्थापन ग�रने छ ।  
४. कुनै पिन आयोजना सञ्चालन गदार् त्यसको Details Estimate Study गरेर मातै्र लाग ुग�रने िनती 

बनाइने छ ।  
५. यस आ.व २०७८।०७९ मा गाउपािलका स्तरबाट िनमार्ण ह�ने सम्पणुर् िवकास िनमार्ण आयोजनाह�को 

२०७८ साल काितर्क मसान्त सम्म प्रािविधक शाखाबाट लागत, िडजाइन इ�िमट बनाई सक्ने िनती 
अवलम्बन ग�रने छ । 

६. गाउपािलकामा कायर्रथ स्थाई कमर्चारीह�को भिवष्यलाई मध्यनजर गरी अवकाश ह�ने वेला तलबको 
१० प्रितशत र गापाबाट १० प्रितशत रकम उपलब्ध गराउने उद्दशे्यले अवकाश कोष स्थापना गनेर् िनती 
अवलम्बन ग�रने छ ।  

७. गाउपािलकाका जनप्रितिध तथा कायर्रत कमर्चारीह�को लािग िनि�त आचारसंिहता बनाई लाग ुगनेर् 
नीती अवलम्बन ग�रने छ ।  

८. गाउपािलकामा First come first service को आधारमा सेवा प्रदान गनर् टोक्कन प्रणाली लाग ु
ग�रने छ ।  

९. नेपालको िनसान छाँप र गापाको पिहचान झिल्कने गरी गाउसभाका सदस्यह� तथा गापामा कायर्रथ 
कमर्चारीह�लाई लोगो बनाई प्रदान ग�रने िनती बनाइने छ । 

१०. गाउँपािलकाबाट उपलब्ध ह�ने सेवाह� असहाय, अपाङ्ग, बदृ्ध-बदृ्धा एवम ् �ि�िविहनह�को 

लािग प्राथिमकताका साथ उपलब्ध गराइनेछ । 

११. कमर्चारीको कायर् सम्पादन मलु्याङ्कन पद्दितलाई प्रभावकारी र वै�ािनक बनाई सेवामखुी एवम 

जवाफदहेी बनाइनेछ ।  

१२. पत्रका�रता �ेत्रको, प्रवर्द्धन एवम ् िवकासका लािग पत्रकार महासंघ लगाएत संचार सम्बद्धर्न 

िनकायसँग समन्वय गरी संचारमतै्री कायर्क्रम सञ्चालन सचुना प्रकािशत तथा छपाई गनेर् िनित िलइनेछ 

।  

१३. वडा तथा गाउँपािलकामा कायर्रत कमर्चारी �मता िवकास गनर् स�वा तथा िजम्मवेारी हरेफेरको 

नीित अवलम्बन ग�रनेछ ।  
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१४. वडा कायार्लयह�लाई नाग�रकको पिहलो र निजकको सरकारको �पमा िवकास ग�रनेछ । वडा 

कायार्लयह�लाई भौितक सिुवधा सम्पन्न ग�रद ै लािगने छ र आवश्यक जनशि� आपतुीर् ग�रनेछ । 

प्रत्येक वडा कायार्लयह�मा नाग�रक वडा पत्र रािखनेछ  

१५. गाउँपािलकामा आवश्यक र उपय�ु काननु, िनयमाविल, कायर्िविध तथा िनदेर्िशकाह� तयार 

गरी गाउँवासीह�लाई सहज, सरल र प्रभावकारी सेवा प्रदान ग�रनेछ ।  

१६. गाउँसभाबाट सम्पन्न ह�ने हरेक आयोजना तथा कायर्क्रमह�को सावर्जिनक परी�ण सनुवुाई, 

समािजक प�र�ण जस्ता कायर्ह�बाट पारदशीर्ता एवम ्स्थािनय सशुासन कायम ग�रनेछ । गनुासो सनु्ने 

र समाधान गनेर् प�रपाटीको िवकास ग�रनेछ ।  

१७. गाउँपािलकाको समग्र िवकासमा सामदुाियक संस्थाह�, गैरसरकारी �ेत्र, सहकारी �ेत्र, िनजी 

�ेत्र, अन्तरािष्ट्रय िवकास साझदेारीह�सँग साझदेारी र सहकायर् ग�रनेछ।  

१८. यस गाउँपािलकाको वािषर्क बजटे, िनित तथा कायर्क्रममा नसमिेटएका सम्बिन्धत तर 

िनकायबाट आकिस्मक �पमा प्रा� ह�ने बजटे तथा कायर्क्रम र गा.पा. िभत्र गनुर्पनेर् आकिश्मक तथा 

अत्यावश्यक कायर्ह� गाउँकायर्पािलका द्धारा िनणर्य गरी कायार्न्वयन गनेर् र आगामी गाउँसभाबाट 

अनमुोदन गनेर् िनित अवलम्बन ग�रनेछ ।  

१९. गापामा काम गनर् इच्छुक INGO and NGO ह�ले िबना स्वीकृित िलई कायर्क्रमलाई 

दोहोरोपना ह�न निदन एकद्बार प्रणाली माफर् त कायर् संचालन गनेर् नीती अवलम्बन ग�रने छ ।  

२०. गत वषर्का जारी गरेका नीती तथा कायर्क्रमह� र अधरुा भौितक संरचनालाई िनरन्तरता िदने 

िनती िलइने छ । 

२७. कृिष तथा पशुपन्छी िवकास : 
१. परम्परागत र िनवार्हमखुी खेतीको िवकल्पमा कृषकह�लाई आधिुनक र सामिुहक कृिष प्रणाली 

अबलम्बन गनर् पे्र�रत गदैर् त्यसका लािग सीप, �ान र प्रिबिध उपलब्ध गराउन आवश्यक तािलमको 
व्यवस्था ग�रनेछ । 

२. पवुीर्चौक� गाउपािलकाका७ वटा वडामा एक गाउ एक उत्पादन कायर्क्रम सञ्चालन गनर्  िविभन्न संघ 
संस्थासँग समन्वय गरी आवश्यक प्रािविधक तािलम प्रदान ग�रनेछ । 

३. गाउपािलका िभत्र उत्पािदत तरकारी तथा फलफुलजन्यउपजह�संकलनको लािग  चौखटेु्ट, सानागाउ, 
साँझघाट र िखरसैन बजारमा कृिष उपज संकलन तथा भण्डारण केन्द्रका स्थापना ग�रनेछ । 

४. गाउँपािलकामा मकै वीउ पकेट �ेत्र स्थापना ग�रनेछ । 
५. व्यावसाियक तरकारी खेती, मत्स्यपालन, पषु्प व्यवसाय, मौरीपालन, पशपुालन तथा च्याउ, अदवुा, 

लसनु, प्याज, वेसार, अलैचीतथा कफ� खेती लगायतमा यवुाह�लाई आकिषर्त गनर् यवुा लि�त 
कायर्क्रम सञ्चालन ग�रनेछ । 

६. प्रधानमन्त्री कृिष आधिुनिककरण प�रयोजना अन्तगर्त गाउपािलका िभत्रका�ेत्रलाइ मक ब्लक  तथा 
आल ुसपुर जोन कायर्क्रमलाई प्राथिमकता र प्रभावकारी ढंगले कायार्न्वयन गनेर् नीित िलइनेछ र अन्य 
उपय�ु �ेत्रमा तरकारी तथा फलफुलका पकेट �ेत्र िवस्तार ग�रनेछ । 
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७. पश ुिवमा कायर्क्रम, पाडापाडी ह�कार्उने कायर्क्रमलाइ िवशषे प्राथिमकता साथ संचालन ग�रनेछ । 
८. कृिष  पेशालाई  मयार्िदत,  वै�ािनक  तथा  उत्पादनमलूक  बनाउन  गरीब  तथा  जहेने्दार  िवद्याथी  

पिहचान  गरी  उच्च  कृिष  िश�ा अध्ययनका लािग गाउ स्तरीय िवशषे कृिष छात्रव�ृी कोषका 
व्यवस्था ग�रनेछ ।  

९. सामदुाियक वन लगायत बाँझो जिमनमा िविभन्न जातका फलफुलका िब�वा रोपी कृिष वनमा 
�पान्त�रत ग�रनेछ । 

१०. जग्गा बाँझो राखी शहर केिन्द्रत जग्गा धनीह�का िनजी जग्गामा व�ृारोपण गराई एक प�रवार  
एक िनजी वन बनाउनप्रोत्सािहत ग�रनेछ । 

११. एक घर एक करेसाबारी र एक घर एक अगार्िनक उत्पादनको अवधारणा िवकास गरी  
अगार्िनक तरकारी उपभोगका लािग कृषकह�लाइ प्रोत्सािहत ग�रनेछ । 

१२. पािलका िभत्रका कृिष योग्य जग्गाह�को पिहचान गरी नमनूा कृिष फामर् स्थापना गनर् 
कृषकह�लाइ प्रोत्साहन ग�रनेछ । 

१३. कोिभड१९ का कारण वैदिेशक रोजगारबाट फिकर् एका यवुाह�का पिहचान गरी उनीह�सँग  
भएका सीप तथा अनभुवकाआधारमा उद्यमिशलता स्थापना गनप्रोत्सािहत ग�रनेछ साथ उनीह�ल पेश 
गरेका प्रस्तावना ह�ेर म्यािचङ्ग अनदुानको व्यवस्था ग�रनेछ । 

१४. कृिष सहकारीह�लाई सामिुहक खेती गनर्प्रोत्साहन ग�र सहयोग गनर् कायर्क्रमका िनित िलइने 
छ। 

२८. वातावरण सरं�ण : 
१. जलवाय ुप�रवतर्नलाई न्यिूनकरण गनर् सामदुाियक वन तथा समदुायको सहयोगमा एक वडा  एक नसर्री 

तथा एक वडा एक पोखरी कायर्क्रम क्रमशः सञ्चालन ग�रनेछ । 
२. चौतारा, पोखरी, खानेपानीको मलु संर�ण लगायतका वातावरणमतै्री स्थानीय शासन प्रा�पका 

सचूकह� प्रवद्धन ग�रनेछ । 
३. गाउपािलकाबाट सञ्चालन ग�रने पवूार्धार िनमार्णका कायर्ह�लाई वातावरण संर�णसँग आबद्ध 

ग�रनेछ । 
४. वातावरणमतै्री घरका सचूक,  टोल तहका  सचूक,  वडा तहका सचूक तथा गाउपािलका तहका  

सचूकह� िनमार्ण गरीकायार्न्वयनमा ल्याइनेछ। 
५. टोल िवकास संस्थाह�बीच वातावरणमतै्री टोल, वातावरणमतै्री वडा घोषणाको अवधारणा अनसुार 

प्रितष्पधार् गराई परुस्कृत गनर् नीित अवलम्बन ग�रनेछ ।  
६. नदी, खोल्सा िकनाराको दवुै तफर् को २० िमटर भिूममा �ख तथा बोटिव�वा कटानलाई पणूर् प्रितबन्ध 

लगाउन नीित अवलम्बन ग�रनेछ । 
७. एक �ख कटानी गरेबापत कटानी गनर् गराउनेले कम्तीमा दईु िव�वा ह�कार्उन पनेर् नीित अवलम्बन 

ग�रनेछ । 
८. एक गाउ एक उद्यान कायर्क्रमलाई वडा वडासम्म िवस्तार गनर् वडा सिमितह�लाई प्रोत्सािहत ग�रनेछ । 
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९. ह�रयाली गाउँ प्रवद्धनका लािग ह�रत सडक, खोला खोल्सीमा व�ृारोपण र एक घर३  फलफुलका 
िव�वा रोपी ह�कार्उन पनेर् नीित िलइएकोछ । 

१०. गाउपािलका िभत्र ह�ने भ-ुस्खलन,  बाढी,  आगलागी,  भकुम्प आिद जस्ता प्राकृितक िवपि� र  
अन्य कृितम िवपि�बाट त�ुन्तराहतका कायर्क्रम गनर् गाउँपािलका, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना  लगायत 
िविभन्न संघसंस्थाह�संगसमन्वय गरी कायार्न्वयनग�रनेछ । 

११. गाउपािलका िभत्र उपय�ु स्थान पिहचान गरी कृितम ताल िनमार्ण ग�रनेछ । 
१२. गाउपािलका िभत्र उपय�ु स्थान छनोट गरी सावर्जिनक शौचालयको व्यवस्था ग�रनेछ । 

२९. िवपद व्यवस्थापन : 
१. कोिभढ १९ का संक्रमण िनयन्त्रण तथा उपचारमा िवशषे प्राथिमकता िदइनेछ । 
२. िवपदबाट ह�ने �ित कम गनर् आवश्यक पनेर् न्यनूतम यन्त्र, साधन तथा औजारह�का उिचत  

व्यवस्थापन गनर् नीित अवलम्बन ग�रनेछ । 
३. िवपद व्यवस्थापनलाइ 3C का िसद्धान्त (समन्वय, सहयोग तथा िनयन्त्रण) का आधारमा संचालन 

ग�रनेछ । 
४. िवपद उद्धार तथा राहतमा सहजताको लािग सबै वडामा एक हलेीप्याड िनमार्ण गदैर् लिगनेछ ।  

३०. फोहरमैला तथा सरसफाइ : 
१. फोहर जसले गदर्छ मलू्य उसैले ितनुर्पदर्छ भन्ने िसद्धान्त र फोहरबाट मोहर बनाउन नीितलाई  

अवलम्बन गद गाउपािलका�ेत्रमा उत्सजर्न ह�ने फोहरमलैालाई व्यविस्थत ढंगले व्यवस्थापन   ग�रनेछ 
।  

२. फोहरमलैा नैउत्पादन नगनेर्, गरेपिन न्यनूगनेर्, त्यसलाइपनूःप्रयोगगन कायर्लाई व्यवहारमा   
अवलम्बनगनसरोकारवालाह�को सहयोग र सहभािगतामा सीपमलुक र सचतेनामलुक कायर्क्रम 
संचालन गन गराउन नीित िलइनेछ । 

३. वडास्तरमा उत्सजर्न ह�ने फोहर वडास्तरमा नै संकलन केन्द्र तथा श्रोतमा न प्रकृित अनसुार छुटयाउन 
व्यवस्था िमलाउन वडासिमितह�लाइ प्रोत्सािहत गन नीित अवलम्बन ग�रनेछ । 

४. एक वडा एक वातावरणमतै्री पाकर्  तथा एक वडा एक ल्याण्डिफल्ड साइट िनमार्ण गनर् नीित िलइनेछ । 
५. पश-ुपन्छी तथा घर पालवुा जनावरले िनष्कासन गन िव�ाको उिचत व्यवस्थापन गनर्र 

त्यसबाटअ�लाईदगुर्न्ध फैलाउन तथा रोगका बाहके बनाउन कायर्का िजम्मवेारी र 
जवाफदिेहतासम्बिन्धत जनावरका धनीको नै ह�नपुनेर् नीित अवलम्बन ग�रनेछ । 

३१. भौितक तथा पूवार्धार िवकास : 
१. समपरुक कोष र िवशषे योजना अन्तगर्त संचालन ह�ने योजनाह�को िववरण तयार गरी माग ग�रनेछ ।  
२. भौितक पवूार्धार िनमार्णका �ेत्रमा गाउपािलकाल े लगानीकतार्, उत्पे्ररक, सहजकतार्, समन्वयकतार्, 

िनयामक र िनयन्त्रकको �पमा भिूमका िनवार्ह गन नीित रहनेछ । 
३. िनिमर्त पवूार्धारह�को िनयिमत ममर्तसम्भार, सञ्चालन, संर�ण एव सम्वधर्न गनर् िनजी �ेत्र तथा 

सामदुाियक सहकारी �ेत्र रउपभो�ा सिमितह�लाइ प्रोत्सािहत गनेर् नीित िलइनेछ । पवूार्धार 
प्रयोगकतार्बाट उपयोग कर संकलन ग�रनेछ । 
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४. भौितक पवूार्धार िनमार्णलाई स्थानीय गाउवासीह�को िदन चयार्लाई सहजबनाउन तथा आिथर्क  
आयआजर्नसँग जोडद ैसमिृद्ध तफर् उन्मखु ग�रने नीित िलइनेछ । 

५. बिढ भन्दा बिढ जनसहभािगता जटुन योजनाह�लाई प्राथिमकताका साथ कायार्न्वयन ग�रनेछ  
६. पेश्क� शनु्य अिभयानका लािग पेश्क� िदन कायर्लाई िन�त्सािहत गरी प्रािविधक मलू्याङ्कनका 

आधारमा भ�ुानी िदइने नीित अवलम्बन ग�रनेछ, तर स्वीकृत ख�रद योजना बमोिजम िनमार्ण सामग्री 
ख�रद गनर् पनेर् भई उपभो�ाका योगदान सहभािगता यिकन ग�र पेश्क� उपलब्ध गराउन सिकनेछ । 

७. प्रत्येक वडामा अपाङ्गमतै्री सडक,  भवन,  बालमतै्री पाकर् ,  स्मतृी पाकर् ,  िपकिनक स्पोट, चौतारो, 
पोखरी,  खेलमदैान,  पसु्तकालय,संग्रहालय, योगकेन्द्र आिद स्थापना गद लिगनेछ । 

३२. सडक तथा यातायात : 
१. सडक िनमार्ण गदा पानीका महूानह�लाई संर�ण र प्रवद््रधन गद एक�कृत �पमा िनमार्ण काय अगािड 

बढाइनेछ । 
२. पािलकािभत्र बढी उपयोग ह�ने सडकह�लाई बाह मिहना सवारी साधन चल्न सक्न बनाउन प्राथिमकता 

िदइनेछ। साथै सडकह�लाइ थप व्यविस्थत गनर् नाली िनमार्ण काय थालनी ग�रनेछ । 
३. सबै वडा कायार्लय, िवद्यालय, स्वास्थ्य संस्थाह� दिेख गाउँपािलकाकायार्लयसँग जोिडएका 

सडकह�को स्तरोन्नती गरी बाहै्रमासचलने् बनाइने तथा क्रमशः कालोपत्र गदैर् लिगनेछ । साथै नयाँ 
ट्रयाकह�मा नाली िनमार्ण अिनवायर् ग�रनेछ । 

 

३३. खानेपानी तथा सरसफाई : 
१. स्थानीय स्तरमा रहकेा पानीका महुानह�का संर�ण सम्वद्धन र प्रयोग गनर् तथा टोल बस्तीका पानीका 

परम्परागत महुानह�लाईस्वच्छ र सफा राख्न प्रत्येक वडा सिमितका अगवुाईमा टोल  िवकास संस्था,  
सामदुाियक संघ संस्था तथा समदुाय प�रचालनगनेर् नीित अवलम्बन ग�रनेछ । 

२. पानीका महुान भन्दा मािथ िवषादीको प्रयोग गन कायर्लाई पणूर् प्रितबन्ध िन�त्सािहत ग�रनेछ । अटेर 
गरी त्यस्ता काय गनेर्लाई दण्ड ज�रवाना ग�रनेछ। 

३. Lifting को माध्यमबाट सञ्चालन गनर् सिकने खानेपानी आयोजनाह�लाई संम्भाव्यता अध्ययन ग�र 
संचालनका लािग पहल ग�रने छ । 

४. खानेपानी महुानको २० िमटर वरपर कुनैपिन िकिसमका �ख,  िब�वा काटन हटाउन नपाउने गरी 
समदुायको सहयोगमा कडाईका साथ पालना गनर् गराउन नीित अवलम्बन ग�रनेछ ।  

५. सञ्चालनमा रहकेा खानेपानी योजनाह�को िदगो सञ्चालन, ममर्त सम्भार, �मता अिभविृद्ध तथा 
पनुः िनमार्ण जस्ता कायर् उपभो�ाह�का समते लगानी तथा सहभािगतामा सञ्चालन गरी गराई  
आधारभतू खानेपानी सेवा सिुनि�तता गनर् र खानेपानी सेवा नपगुेका टोलबस्तीमा खानेपानी सेवा 
पयुार्उने कायर्का लािग सम्बिन्धत िनकाय, संघसंस्थाह�कोसाझदेारीमा योजना तथा कायर्क्रम 
सञ्चालन ग�रन छ । 

३४. िवदु्यत तथा वैकिल्पक उजार् : 
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१. हालसम्म पिन िवद्यतु सेवा नपगुेका टोल बस्तीह�मा िवद्यतु प्रािधकरणसँग समन्वय गरी िवद्यतुीकरण 
ग�रनेछ । 

२. पवुीर्चौक� गाउपािलका �ेत्रमा िवद्यतु सव-स्टेशन स्थापना गनर् आवश्यक पहल ग�रनेछ । 
३. पयर्टक�य �ेत्र, सावर्जिनकमहत्वका भवन तथास्थान,बजार�ेत्र, कालोपते्र सडक �ेत्रिभत्रका 

टोलबस्ती समदुायकासाझदेारीमा सौयर् सडक ब�ी जडान गन नीित अवलम्बन ग�रनेछ ।  
३५. िश�ा, युवा तथा खेलकुद : 

१. ECD दिेख क�ा५ सम्मका बालबािलकाका लािग िदवा खाजाका व्यवस्था गरी 
िवद्याथीउपिस्थतीको दर बढाउद ैिश�ाका गणुस्तर अिभविृद्ध गनर् नीित अवलम्बन ग�रनेछ ।  

२. िनजी श्रोतबाट सञ्चािलत सामदुाियक िवद्यालयह�का शिै�क गणुस्तर अिभविृद्ध 
गनर्अनदुानसहयोगका नीित अवलम्बन ग�रनेछ । 

३. िवद्यालयह�मा  िडिजटल ग्याप न्यनूीकरण गनर् सचूना प्रिविध (E-Learning तथा Talking 
Teacher) को प्रयोग गरीपठनपाठनको व्यवस्था गनर् पहल ग�रनेछ ।  

४. गाउपािलका िभत्रका कुनैपिन बालबािलका ग�रवीका कारण कम्तीमा आधारभतू तह सम्मका िश�ा 
प्रा� गनर् अवसरबाट विञ्चत ह�न ुनपनेर् नीित अवलम्बन ग�रनेछ। 

५. गाउिभत्रका सम्पणूर् िवद्यालयह�मा सिुवधा सम्पन्न पवूार्धारसिहत िनशलु्कएव प्रािविधक 
िश�ाकाव्यवस्था गदैर् जाने नीित िलइनेछ। 

६. िश�कह�लाई सचूना तथा प्रिविध सम्बन्धी तािलम तथा प्रिश�णका व्यवस्था ग�रनेछ । 
७. िवद्यालय तथा िश�कह�लाई िसकाइ उपलब्धीका आधारमा प्रितस्पधार्का वातावरण, 

परुस्कारवादण्डकानीितअवलम्बन ग�रनेछ।SEE प�र�ामा उत्कृ� अकं हािसल गनर् िवध्याथीर्लाई 
परुस्कृत गदैर् जान नीित अवलम्बन ग�रनेछ । 

८. िवपन्न,  िसमािन्तकृत, अनाथ, िवचमैाक�ाछाडेका (Drop Out) बालबािलकालाई 
िवद्यालयमाल्याई पठन पाठनका व्यवस्था ग�रनेछ । 

९. स्थानीय कला र संस्कृितको संर�ण र िवकास ग�रनेछ।आधारभतू तहसम्मका लािग 
गाउकासामािजक, आिथर्क,  सांस्कृितक,समस्या र सम्भावनालाई समटेी स्थानीय स्तरका 
नगदबेाली,स्थानीय भािषक, संस्कार, संस्कृित समते समावेशभएकापाठयक्रम तयार गरी अिनवाय 
�पमा पठनपाठन गराउन नीित अवलम्बन ग�रनेछ । 

१०. िवद्याथीर् भनार्अिभयानलाई अझप्रभावकारी बनाउन जनप्रितिनिध, कमर्चारीलगायत 
सरोकारवालाह�लाइ प�रचालन ग�रनेछ ।  

११. खेलकुदको समिुचत िवकास गनर् आवश्यकता अनसुार गाउँपािलका खेलकुद सिमित वा 
गाउपािलकास्तरीय खलेकुद प�रषद गठन गरी पवूार्धारको िनमार्ण तथा टोल, वडा र 
गाउपािलकास्तरीय खेलकुद प्रितयोिगता संचालन गनर् नीित अवलम्वन ग�रनेछ । 

१२. िविभन्न अवसरह�मा गाउपािलका िभत्र रहकेा िवद्यालय, क्लब, संघसंस्थाह�बीच बािषर्क र 
अधर्वािषर्क�पमा गाउपािलकास्तरीय खेलकुदको आयोजना ग�रनेछ। 



बा�षर्क नी�त,कायर्क्रम तथा बजेट                                                           दशौ गाउँशभा आ.व. २०७८|७९   31 
 

१३. गाउपािलका स्तरीय यवुा प�रषद गठन गरी यवुा स्वरोजगार, सशि�करण 
तथासामािजकउ�रदाियत्व बोध गराउन नीित अबलम्बन ग�रनेछ ।  

१४. एक वडा एक खेलकुद मदैान िनमार्ण गन नीित अबलम्बन ग�रनेछ । 
३६. स्वास्थ्य �ेत्र : 

१. कोिभड १९ कोरोना भाइयसको रोकथाम िनयन्त्रण तथा उपचारमाका लािग प्रभावकारी कदम चािलने 
छ । 

२. सबै वडामा आधारभतू स्वास्थ्य सेवा िनशलु्क प्रदान गनेर् प्रकृयालाई सिुनि�तता तथा िनरन्तरता 
िदइनेछ, साथै स्वास्थ्य संस्था टाढाँ भएका जनताह�का लािग स्थापना भएका सामदुाियक स्वास्थ्य 
इकाईबाट सबै सेवा िदने पहल ग�रनेछ। 

३. मात ृ तथा िशश ु स्वास्थ्यका अवस्थालाई स�ुढ गदैर् िनयिमत गभर्जाँच, सतु्केरी जाँच तथा 
स्वास्थ्यकेन्द्रमा सत प्रितशत प्रसतुी गराउन अिभयानमा जोड िदइनेछ ।चौिवस घण्टे सतु्केरी सेवा  
केन्द्रलाइ िनरन्तरता िदइनेछ ।सतु्केरी भटेकायर्क्रमलाइ िनरन्तरता िदईन छ । 

४. गाउँघर िक्लिनक तथा खोप िक्लिनकको सेवालाइ िनयिमत, प्रभावकारी, सहभािगतात्मकएव 
गणुस्तरीय बनाउँद ैआवश्यकफिनर्चर तथा औजार उपकरणका व्यवस्था गदैर् लिगनेछ । 

५. िनशलु्क सेवाका औषधीलाइ िनरन्तर आपिूतर्का व्यवस्था िमलाईनेछ र िनयिमत �पमा स्वास्थ्य 
संस्थाका अनगुमन तथासहयोगात्मक सपु�रवे�क ग�रनेछ।उत्कृ� स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकमीर्लाई 
परुस्कृत गदैर् लिगनेछ । 

६. स्वास्थ्य वीमा कायर्क्रममा सहभािग ह�न िवशषे पहल ग�रने छ। 
७. प्रत्येक वडामा वषर्मा एक पटक स्वास्थ्य िशिवर (आधिुनक तथा आयुर्वेिदक) सञ्चालन ग�रनेछ  
८. स्वास्थ्य व्यवस्थापन सचूना प्रणाली (HMIS) लाई व्यविस्थत गनअिभलेख प्रितवेदनलाइ िछटो 

छ�रतो गनर् इन्टरनेट सिहतका कम्प्यटुर प्रणालीलाइ िवस्तार ग�रनेछ। 
९. स्वास्थ्य संस्थाका भवन िनमार्ण, ममर्त सधुार तथा िवद्यतु, खानेपानीको िनयिमत आपिूतर्का साथै 

आवश्यक औजार उपकरणकाव्यवस्था ग�रनेछ ।  
१०. गैर सरकारी संस्थाह�ले संचालन गनर् स्वास्थ्य कायर्क्रमह�मा दोहोरोपना आउन निदन एकद्धार 

नीित अवलम्बन ग�रनेछ ।  
११. िवद्यालयस्तरमा िनयिमत �पमा िवद्याथीर्ह�को िनयिमत स्वास्थ्य परी�ण ग�रनछ।वषर्को 

दईुपटक ह�न िवद्यालय स्वास्थ्य तथा पोषण स�ाहलाइ िनरन्तरता िदइनेछ।िवध्यालयमा आवस्यक पनेर् 
सेिनटरी प्याड िवतरणका व्यवस्थालाई िनरन्तरता िदइनेछ । 

३७. उद्योग, पयर्टन प्रवर्द्धन तथा ससं्कृित : 
१. स्थानीय कच्चा पदाथर्मा आधा�रत घरेल ुतथा साना उद्योगका िवकास र प्रवद््रधनमा जोड िदइनेछ ।  
२. पयर्टक र पयर्टनसँग सम्बिन्धत उद्योगधन्दा,  होटल, घरबास(Home stay) लगायत  सेवाप्रदायक 

उद्योगह� स्थापना गनर् प्रोत्सािहत ग�रनेछ । 
३. स्थानीय स्तरमा रहकेा सहकारी संस्थाह�सँग भएका पुँजीलाई उत्पादन मलूक �त्रमा लगानी गन 

प्रोत्सािहत ग�रनेछ । 



बा�षर्क नी�त,कायर्क्रम तथा बजेट                                                           दशौ गाउँशभा आ.व. २०७८|७९   32 
 

४. गाउपािलका स्तरीय संग्रहालय िनमार्णका लािग पहल ग�रनेछ । 
५. प्रचिलत काननु बमोिजम स्वीकृित निलएका, दतार् नभएका व्यवसायह�लाइ अिनवाय �पमा दतार् 

गराउन सचतेना गराईनेछ। 
६. पयर्टकमतै्री बानी व्यवहार (अितिथ सत्कार, सरसफाई आिद) सधुार, सीप तथा तािलमका कायर्क्रमका 

सञ्चालन गनेर् गराउने नीित अबलम्बन ग�रनेछ । 
३८. सचूना सचंार तथा प्रिविध िवकास :  

१. िवद्यतुीय शासन प्रणाली माफर् त गाउपािलकाका कायर्क्रम तथा सचूनालाई प्रवर्द्धन गन नीित अन�ुप 
वेबसाइट अध्याविधक गनेर्तथा सञ्चार माध्यमह� माफर् त सचूना प्रकाशन गनर् नीित अवलम्बन 
ग�रनेछ । 

२. गाउँपािलकालाई सचुना प्रिविध मतै्री बनाउनको लािग आवश्यक हाडवर्यर तथा सफटवयर व्यवस्था 
गन नीित अवलम्बन ग�रनेछ ।  

३. गाउपािलकाका सवैवडा कायार्लयलाई इन्टरनेटका माध्यमबाट गाउपािलकाको कायार्लयसँग 
नेटविकर् ङ ग�रने नीित अवलम्बन ग�रनेछ । 

४. जनप्रितिनिध तथा कमर्चारीह�लाई प्रिविधमतै्री बनाउन कम्प्यटुर, इन्टरनेट तथा िविभन्न �मता 
िवकास सम्बन्धी तािलमसञ्चालन ग�रनेछ । 

५. गाउँपािलकािभत्रका सबै वडाह�मा अनलाईन घटना दतार् गनर् पहल ग�रनेछ । 
३९. ससं्थागत िवकास तथा मानव ससंाधन :  

१. सबै वडाको वडा प्रोफाइल (बालमतै्री, वातावरण सम्वन्धी तथ्यांक सिहत) बनाई एिककृत 
गाउपािलका प्रोफाइल तयार ग�रनेछ । 

२. गाउपािलका कायार्लय, वडा कायार्लय रिवषयगत शाखा कायार्लयह�का कमर्चारीह�मा चनेअफ 
कमाण्ड, सेवाग्राही प्रितउ�रदायी व्यवहार अवलम्मवन र कमर्चारी आचारसंिहता िनमार्ण गरी 
कायार्न्वयन ग�रनेछ । 

३. कमर्चारीह�लाई समय सापेि�त िविभन्न सीपमलूक तथा �मता अिभबिृद्ध तािलम कायर्क्रममा 
सहभागी गराइनेछ । 

४. शाखा प्रमखुह�सँग कायर्सम्पादन करार गरी काम गन कायर्को थालनी ग�रनेछ साथै कमर्चारीह�को 
कायर्सम्पादन मलू्यांकन गरी उत्कृ� काम गनेर् कमर्चारीलाई परुस्कृत गनर् नीित अवलम्बन ग�रनेछ । 

५. अस्थायी र करारमा कायर्रथ कमर्चारीह�लाई िनव�ृ ह�दँा खाली हात नपठाउन नीित िलइने छ। 
६. कमर्चारीह�लाई कामका प्रकृित, कायर् सम्पादन र कायर्बोझका आधारमा प्रोत्साहन स्व�प भ�ा तथा 

सिुवधा उपलव्ध गराइनेछ ।  
७. न्यायीक सिमितमा करार सेवाको अिधकृत स्तरको कमर्चारीको व्यवस्था गनेर् िनित िलइनछ । 

४०. राजस्व प�रचालन :  
१. गाउपािलकाका आन्त�रक आय सबल बनाउन राजस्वमा सधुार गनर् राज�का दायरा फरािकला  बनाई 

करअसलुीलाई प्रभावकारी बनाईने तथा राज�का सम्भाव्य �ेत्रह�का पिहचान ग�रनेछ।  
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२. लेखा प�र�णबाटऔल्याइएका सझुाबह�लाई आगामी िदनह�मा कायान्वयन गदैर् बक्यौता,  बे�ज ुएव 
पेश्क� फछयौट गनेर् कायर्लाई प्रभावकारी �पमा संचालन ग�रनेछ । 
 

४१. सम्बन्ध सहकायर् तथा साझेदारी :  
१. गाउपािलका �ेत्रिभत्र उच्च िश�ा सञ्चालन गनर् िव�िवद्यालय, तािलम केन्द्र जस्ता प्राि�कसंस्थाह� 

तथा िनकायह�सँगसहकायर् गनेर् नीित अिघ सा�रनेछ । 
२. दशेिभत्रका नगरपािलका र गाउँपािलकाह� सँग भिगनी सम्बन्ध कायम ग�र र आगामीवषर्ह�बाट यस 

गाउपािलका रनगरपािलका सँगका भिगनी सम्बन्धलाई िनरन्तरता िददँ ैलिगनेछ 
४२. सामािजक प�रचालन तथा सामािजक सशि�करण : 

१. सामािजक  प�रचालनका  माध्यमबाट  सामािजक,  आिथर्क  �पल  पिछ  परेका  समदुायह�को  
सश��करण  गरी  िवकासको  मलू प्रवाहमा समािहत गन नीित अवलम्बन ग�रनेछ । 

२. वडा सिमितह�सँग समन्वय गरी टोल िवकास संस्था िनमार्ण तथा प�रचालन अिभयानको �पमा 
संचालन ग�रनेछ । 

३. समाजमा  ह�ने  फौजदारी  प्रकृित  बाहकेका  सानाितना  िववाद  स्थानीय  स्तरमा  न  
मलेिमलापकतार्का  माध्यमद्वारा  मलेिमलाप  गन गराउन वडास्तरीय संयन्त्र प�रचालन ग�रनेछ। 

४३. मिहला तथा बालबािलका : 
१. मिहलाह�लाइ स्वरोजगार र आत्मसम्मािनत बनाउनका लािग मिहलाह�का नाममा दता ह�नेउद्योग 

व्यवसायमा ५० प्रितशत शलु्क छुट ग�रनेछ । 
२. एकल मिहला, दिलत मिहलाह�लाई लि�त िविवध कायर्क्रम कायार्न्वयन ग�रनेछ।साथै मनोसामािजक 

परामशर् सहयोग कायर्क्रम संचालनका लािग समन्वय ग�रने छ। 
३. िवद्यालय िवमखु िकशोरीह�लाई जीवन उपयोगी तथा िकशोरी परामश तथा आत्मर�ा कायर्क्रम 

सञ्चालन ग�रनेछ । 
४. गम्भीर प्रकृितका रोग लागेका र िहसंामा परेका मिहलाह�का लािग सिुवधा तथा राहत उपलब्ध गराउन 

पहल ग�रनेछ ।  
५. लैङ्िगक िहसंा र घरेल िहसंा रिहत समाज िनमार्ण गनर्का लािग आवश्यक कायर्क्रमह� ग�रन छ । 
६. बालबािलकाह�लाई भिवष्यका कणर्धारका �पमामात्रहनैवतर्मानमा िवकासको साझदेारका�पमा 

िलइनेछ ।बालबािलकाह�सँगसम्बिन्धत िवषयकानीित कायर्क्रमबनाउदा बालबािलकाह�को संस्थागत 
सहभािगता गनर् गराउने नीित अवलम्बलन ग�रनेछ । 

७. गाउपािलका �ेत्र िभत्रका बालबािलकाह�को चौतफीर् िवकासकालािगबालबािलकाकोआचारसंिहता 
बनाई लाग ूगनेर् नीित अवलम्वन ग�रनेछ । 

८. बालबािलकामा पनर्सक्ने मनोसामािजक असर प्रभावलाई कम गनर् सामदुाियक िवद्यालयकाबालमतै्री 
क�ा, िश�करबालिवकास केन्द्रका सहयोगी िशि�कालाई सामािजक स्वास्थ्य सम्बन्धी तािलम 
सञ्चालन गनेर् नीित िलइनेछ । 

९. बालिववाह िनयन्त्रण गन अिभयानह� संचालन गन िनित िलइने छ । 



बा�षर्क नी�त,कायर्क्रम तथा बजेट                                                           दशौ गाउँशभा आ.व. २०७८|७९   34 
 

४४. िवपन्न जाती, दिलत, अपाङ तथा जे� नाग�रक :  
१. दिलत समदुायका परम्परागत पेशा, कला र सीप संर�ण सम्बद््रधन गदैर् ितनको क्रमशःआधिुनक�करण 

र व्यवसायीकरण गनर् नीित अवलम्बन ग�रन छ । 
२. दिलत वगर्का जीवनयापन सहज बनाउने, सचतेना तथा सीप िवकास जस्ता कायर्क्रम सञ्चालन गन 

गराउन नीित रहन छ । 
३. अपाङ्गह�का चौतफीर् िवकास गनर् अपाङ्ग लि�त कायर्क्रम सञ्चालन गन नीित रहनेछ । 
४. अपाङ्गता भएका व्यि�ह�का सीप र कलालाइ उच्च प्राथिमकतामा रािखन छ । 
५. गाउपािलकािभत्र रहकेा ज�े नाग�रकह�लाई सम्मान गदैर् वहाँह�सँग भएका �ान तथा अनभुवनया 

पसु्तालाई हस्तान्तरण कायर्क्रम सञ्चालन ग�रनेछ। 
६. ज�े नाग�रकह�का स्वास्थ्य जिटलतालाई ध्यानमा राखी स्वास्थ्य िशिवर संचालन ग�रनेछ । 
७. आफ्नो घरका ज�े नाग�रकह�लाइ उत्कृ� हरेचाह गन प�रवारका सदस्यह�लाइ छनौट गरी 

गाउपािलकाले सम्मान गनेर् नीित अवलम्बन ग�रनेछ । 
८. प्रत्येक वडा सिमित माफर् त प्रत्यक टोल वस्तीमा क्रमशः ज�े नाग�रक चौतारी िनमार्ण ग�रने नीित 

अवलम्बन ग�रनेछ।ज�े नाग�रक सम्मान कायर्क्रम सञ्चालन गन नीित रहन छ । 
९. गाउपािलका स्त�रय ज्ये� नाग�रक भटेघाट प्रती�ालय भवन िनमार्णको लािगउपय�ु स्थानकोछनौट 

ग�र भवन िनमार्णका लािग पहल ग�रनेछ । 
४५. गैर सरकारी ससं्था : 

१. एकद्धारप्रणाली माफर् त गाउपािलकाको नीित कायर्क्रममा सहयोग पयुार्उन खालका कायर्क्रमसञ्चालन 
गनर् गैरसरकारीसंस्थालाई मात्र स्वीकृित िदने नीित अवलम्बन ग�रनेछ। 

२. गैर सरकारी संस्थालाई िवकासका साझदेारको �पमा व्यवहार गन नीित अवलम्बन ग�रनेछ । 
३. गाउपािलका िभत्र सिक्रय �पमा सञ्चालनमा रहकेा सहकारी लगाएतका संघसंस्थाह�लाई  

गाउँपािलकामा स्थािपत गनर् आवश्यकता ह�ेरजग्गा, भवनतथा आवश्यक सहयोग ग�रँद ैलािगनेछ । 
४६. प्रधानमन्त्री रोजगार कायर्क्रम : 

१. ग�रबी र बेरोजगारीका अन्योन्यािश्रत सम्बन्ध ह�ने भएकाले वास्तिवक िवपन्न तथा बेरोजगारव्यि� 
पिहचान गरी रोजगारसेवा केन्द्रमा सचूीकृत ग�रनेछ । 

२. सचूीकृत बेरोजगारव्यि�ह�लाईन्यनूतमरोजगारीकाप्रत्याभिूत गनर् स्थानीय आयोजनाह�मा  श्रममलूक 
प्रिविधको प्रयोग ग�रनेछ । 

३. गाउँपािलका तथा वडा स्तरीय िनयिमत िवकास िनमार्णका आयोजनाह�मारोजगार सेवा 
केन्द्रमासचूीकृत सम्बिन्धत वडाका बेरोजगार व्यि�ह�लाइ पिहलो प्राथिमकता िदइनेछ। 

४. श्रम बजारमा हस्त�ेप गरी गाउँपािलकािभत्र सञ्चालन ह�ने सङघ, प्रदशे तथा अन्य 
िनकायकाआयोजनाह�मा यसगाउँपािलकाको रोजगार सेवा केन्द्रमा सचूीकृत बेरोजगार 
व्यि�ह�लाईनै खटाउन नीित अिनवायर् ग�रनेछ ।  

५. आन्त�रक रोजगारी िसजर्नाका लािग स्थानीय तहका िनजी तथा गैरसरकारीसंस्थाह�सँगसमन्वय, 
साझदेारीरसहकायर् ग�रनेछ । 



बा�षर्क नी�त,कायर्क्रम तथा बजेट                                                           दशौ गाउँशभा आ.व. २०७८|७९   35 
 

६. िव�व्यापी महामारी कोिभड१९ का कारण वैदिेशक रोजगारीमाजान नपाएका तथा िवदशेबाटफिकर् न 
बाध्य भएकाव्यि�ह�लाई सचुीकृत गरी िवशषे प्राथिमकताका साथ न्यनूतम रोजगारी प्रदान ग�रनेछ । 

७. सङघीय सरकार तथा प्रदशे सरकारबाटल्याइएका रोजगारमलूक कायर्क्रममा अपनत्व कायम  गदैर् 
रोजगारीका �ेत्र िवस्तारग�रनेछ । 

८. िव� बैंकको ऋण सहायता अन्तगर्तका यवुा रोजगारीका लािग �पान्तरण पहल आयोजना र 
पधानमन्त्री रोजगार कायर्क्रमकाकामका लािग पा�रश्रिमकमाआधा�रतसामदुाियकआयोजनामाज्याला 
बाहकेको अित�र� भारमा साझदेारी गरी वेरोजगारसचूी िनधार्रण तथा प्राथिमक�करण मागर्दशर्न 
अनसुार प्राथिमकता सचूीका व्यि�लाइ खटाइ आयोजना सञ्चालन ग�रनेछ । 

९. रोजगार सेवा केन्द्रलाई थप स�ुढीकरण गरी श्रम बैंक तथा रोजगार सचूना केन्द्रको �पमािवस्तार गरी 
रोजगारी प्रा�ीलाइसहज बनाइनेछ । 

अन्य नीित : 

१. िववादरिहत समाज िनमार्ण गनर्का लािग मलेिमलाप केन्द्रह�लाई प्रोत्साहन गनर्  तथा मलेिमलाप 
कतार्ह�लाई प�रचालन गनर् कायर्क्रमह� संचालन ग�रने छ। 

२. गाउँपािलकाकोसम्पणुर् नाग�रकह�लाई न्यायीकअिधकारबारअिभयानह�संचालन ग�रने छ । 
३. मलेिमलाप कतार्ह�लाइ पनुर्ताजिक कायर्क्रम िनरन्तरता िदन िनित िलइनेछ । 
४. गाउँपािलका िभत्रका सहकारीको िववरण संकलन गरी प्रभावकारी �पमा संचालन ग�रने छ साथै 

सहकारीह�लाइ �मता अिभविृद्ध कायर्क्रम संचालन ग�रने छ। 
 

अव म यस पुिवर्चौक� गाउँपािलकाको आ.व. २०७८|०७९ मा २०७८ साल श्रावण १ देिख २०७८ 
पौष २५   गते सम्म (जम्मा ६ मिहना) को िबषयगत  �ेत्रको यथातर् प्रगित िववरण  प्रस्तुत गनर् चाहन्छु 
: 

 

 िवि�य प्रगित : 

 
पिुवर्चौक� गाउँपािलका 

गाउँ कायर्पािलकाको कायार्लय, डोटी                 
कायार्लयको कोड  :८०७७१५०४३००  

 

Sectors wise Budget vs Expenditure 
 

�.  
       आ .व.  २०७८|७९                                                                   मिहना  :सब ै                             अवधी :  
२०७८/४|१ दिेख २०७९/९/२५ सम्म  
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िस .नं.  

�ेत्रउप �ेत्र/ िविनयोजन खचर् खचर् (%) मौज्दात 

१ आिथर्क 
िवकास 

५,२४,९६,००० ६५,८९,२२५ १२ .५५  ४,५९,०६,७७५ 

१ कृिष १,२०,२५,००० २६,६९,९०५ २२ .२  ९३,५५,०९५ 
२ उद्योग ३३,००,००० ३,१९,३२० ९ .६८  २९,८०,६८० 
३ पयर्टन ७७,५०,००० ३३,५०,००० ४३ .२३  ४४,००,००० 
४ सहकारी २,८०,००० २,५०,००० ८९ .२९  ३०,००० 
५ जलश्रोत तथा 

िसंचाई 
२,७४,८१,००० ० ० २,७४,८१,००० 

६ बन १,००,००० ० ० १,००,००० 
७ पशपुन्छी िवकास १,६०,००० ० ० १,६०,००० 
८ भिूम व्यवस्था १४,००,००० ० ० १४,००,००० 
२ सामािजक 

िवकास 
१८,४८,९२,००० ४,८९,९८,२२८ .१२  २६ .५  १३,५८,९३,७७१ .८८  

१ िश�ा १४,१३,३१,००० ४,३८,२७,२४३ ३१ .०१  ९,७५,०३,७५७ 
२ स्वास्थ्य २,२३,०९,००० ३९,०१,७९५ .१२  १७ .४८  १,८४,०७,२०४ .८८  
३ खानेपानी तथा 

सरसफाई  
१६,००,००० १,८०,००० ११ .२५  १४,२०,००० 

४ भाषा तथा 
संस्कृित 

७,६०,००० ७०,००० ९ .२१  ६,९०,००० 

५ लैंिगक समानता 
तथा सामािजक 
समावेशीकरण 

४८,०७,००० १,५८,३०० ३ .२९  ४६,४८,७०० 

६ यवुा तथा 
खेलकुद 

२५,४०,००० ३,००,००० ११ .८१  २२,४०,००० 

७ सामािजक सरु�ा 
तथा संर�ण 

१,१५,४५,००० ५,६०,८९० ४ .८६  १,०९,८४,११० 

३ पूवार्धार 
िवकास 

५,७७,५८,००० ८९,८१,८८६ १५ .५५  ४,८७,७६,११४ 

१ यातयात पवूार्धार १,९५,९३,००० ८,०२,८०९ ४ .०९  १,८७,९०,१९१ 
२ भवन, आवास 

तथा सहरी 
िवकास 

२,८१,८५,००० ७१,३९,९०० २५ .३३  २,१०,४५,१०० 

३ उजार् ४१,३०,००० ९,९३,०७३ २४ .०५  ३१,३६,९२७ 
४ संचार तथा १६,५०,००० ४६,१०४ २ .७९  १६,०३,८९६ 
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 दतार् चलानी  
१. पिुवर्चौक� गाउँपािलका अन्तगर्त यस आ.व. २०७८|७९ मा िमित २०७८ साल श्रावण १ गते 

दिेख २०७८ साल पौष २५ गते सम्म जम्मा चलानी पत्र संख्या ५६८ रहकेा छन ्भने पत्र दतार् 
संख्या जम्मा ९६९ रहकेा छन ्| 

 भौितक प्रगित िववरण  
१. गाउँपािलकाका जम्मा योजना ४११ वटा रहकेा छन ्| 
२. जम्मा काम सम्पन्न योजना  -४ वटा 
३. जम्मा सम्झौता भएका योजनाह� – ३३ वटा 
४. िचनेकोट -काडामान्डौ सडक सरसफाई 
५. गाजरी -पोखरी अव�द्ध सडक सचुा� 
६. जौमाला -पोखरी  अव�द्ध सडक सचुा� 
७. सानागाउँ –िसमलडाडा –गाजरी अव�द्ध सडक सचुा� 

सचूना प्रिबिध 
५ सम्पदा पवूार्धार ४२,००,००० ० ० ४२,००,००० 
४ सशुासन तथा 

अन्तरसम्बिन्धत 
�ेत्र 

१,७४,५०,००० १,२९,२२० ० .७४  १,७३,२०,७८० 

१ वातावरण तथा 
जलवाय ु

१,५०,००,००० ० ० १,५०,००,००० 

२ िवपद 
व्यवस्थापन 

२,५०,००० ० ० २,५०,००० 

३ काननु तथा न्याय ५,००,००० ० ० ५,००,००० 
४ शासन प्रणाली ३,००,००० ० ० ३,००,००० 
५ तथ्यांक प्रणाली १३,००,००० १,२९,२२० ९ .९४  ११,७०,७८० 
६ ग�रबी िनवारण १,००,००० ० ० १,००,००० 
५ कायार्लय 

सञ्चालन तथा 
प्रशासिनक 

१०,०६,३२,९०१ .७३  ३,३५,५७,३८९ ३३ .३५  ६,७०,७५,५१२ .७३  

१ कायार्लय 
सञ्चालन तथा 
प्रशासिनक 

१०,०६,३२,९०१ .७३  ३,३५,५७,३८९ ३३ .३५  ६,७०,७५,५१२ .७३  

                        कुल 
जम्मा 

४१,३२,२८,९०१ .७३  ९,८२,५५,९४८ .१२  २३ .७७  ३१,४९,७२,९५३ .६१  
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८. तल्लो फुलौट-भराड सडक अव�द्ध सडक सचुा� 
९. िखसैर्न-छेप्लाड़ी अव�द्ध सडक सचुा� 
१०. साजघाट-गैरागाउँ-वडा कायार्लय अव�द्ध सडक सचुा�  

 
अन्त्यमाः 

योजनाको तजुर्मा जस्तै यसको कायार्न्वयन पिन महत्वपणूर् प� हो । हामीले तजुर्मा गरेका कितपय नीित 
तथा कायर्क्रमह� सम्पादन गनर् हाम्रो सहकायर् साझदेारी तथा रचनात्मक सहयोगको आवश्यकता पदर्छ 
। अतः यस अवसरमा पवूीर्चौक� गाउँपालीकाल े िवकासमा प्रभावकारी भिुमका खेल्न सरकारी 
िनकायह�, िनजी �ेत्र, दात ृ िनकाय, अन्तरािष्ट्रय संघ संस्थाह�, टोल िवकासका संस्थाह� लगायत 
अन्य सम्पणुर् सरोकारवालाह�लाई यसै मञ्चबाट हादीर्क धन्यवाद िदन चाहान्छु । 
आज भएको प्रस्ततु बजटे गाउँसभाले स्वीकृत गनर् साथ यस गाउँपालीकाको ववे साइटमा अपलोड गनेर् 
व्यहोरा िनवेदन गदर्छु । अतः प्रस्ततु बजटे कायार्न्वयनमा सबै �ेत्र र तहको पणूर् सहयोग रहने छ भन्ने 
िव�ास िलएको छु । यस बजटेको सफल कायार्न्वयनबाट पवूीर्चौक� गाउँपालीकाको समावेशी र 
सन्तिुलत िवकासमा सघाउ पगु्ने, आिथर्क विृद्धदरलाई मद्दत पगु्ने, रोजगारी अिभविृद्ध ह�ने र राजस्व 
अिभविृद्ध गनर् मद्दत पगु्ने िव�ास िलएको छु । । नीित, बजटे तथा कायर्क्रमह� िनमार्ण गनेर् िशलिशलामा 
राजस्व परामशर् सिमित स्रोत अनमुान तथा बजटे िसमा िनधार्रण सिमित, िवषय �ेत्रगत सिमित, बजटे 
तथा कायर्क्रम तजुर्मा सिमित, कायर्पािलकाका सदस्यह� गाउँपालीकाका कमर्चारीह�, गाउँसभाका 
सदस्य ज्यहु�को एकता, सम्वेदनिशलता तथा �ेत्रगत सचुनाको जानकारी सहभागीता एवम ्प�ृपोषण 
हाम्रा लािग अत्यन्त महत्वपणुर् र�े । नीित, बजटे तथा कायर्क्रम तजुर्मा गनेर् प्रकृयामा प्रत्य� तथा 
अप्रत्य� �पमा सहयोग पयुार्उन ुह�ने सम्पणुर् राजिनितक दलह�, सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाह�, 
नागरीक समाज, उद्योगी, व्यावसायीह�, बिुद्धिजिवह�, सञ्चारकमीर्ह�,  सम्पणुर् राष्ट्र सेवक कमर्चारी 
साथीह� तथा गाउँपालीका बासी आमाबवुा, दाजभुाइ, िदिदबहीनी तथा ई� िमत्रह�मा हादीर्क आभार 
व्यक्� गदैर् िवगतका वषर् झ ैयो वषर् पिन सहयोग प्रा� भइरहने आशा एवम ्िव�ास गरेको छु ।  संसार 
भरी फैिलएको Corona Virus (Covid-19) बाट संक्रिमत सम्पणुर् दशे तथा िवदशेमा रहकेा 
व्यि�ह�को स्वास्थ्य लाभको कामना गदैर् स्वच्छ दशे र स्वच्छ पवुीर्चौक�का लािग हािदर्क कामना गनर् 
चाहान्छु । 

धन्यवाद ! 

पूवीर्चौक� गाउँपालीका अध्य� 
िदघर् राज बोगटी 
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