
गाउँपालिका अध्यक्ष श्री लिर्घराज बोगटीबाट प्रस्तुत वालषघक लिती तथा कायघक्रम आ.व २०७८।०७९ 

यस पुर्वीचौकी गाउँपालिकाको नर्वौ ँगाउँ सभाका सभाध्यक्ष ज्यू, लर्वलिष्ट अलिलि उपाध्यक्ष ज्यू आमलरिि अलिलि ज्यू, गाउँसभाका सभासद ज्यू, राष्ट्र सेर्वक 

कममचारी ििा सुरक्षा लनकायका प्रमखु संचारकमी लमिहरु सबै ठाउँबाट पाल्नु भएका आदरणीय इष्टलमि, समाजसेर्वी, र्वलुिलजर्वी महानुभार्वमा पुर्वीचौकी 

गाउँपालिकाको िर्म बाट हालदमक हालदमक स्र्वागि टक्रयाउन चाहारछु ।  

 

आिरणीय सभासि ज्यू तथा उपलस्थत महािुभावहरु : 

१. लर्वश्वव्यापी रुपमा रै्लिएको कोरोना महामारीको प्रभार्व यस पुर्वीचौकी गाउपालिकामा समेि परेको छ । यस चनुौिीपुणम र असहज पररलस्िलिमा यस 

गररमामय गाउपालिकाको नर्वौं गाउँसभामा आगामी आलिमक र्वर्म २०७८/०७९ को नीलि ििा कायमक्रम प्रस्िुि गदैछु । 

२. देिमा भएका ऐलिहालसक जनआरदोिन ििा सिस्त्र संघर्म िगायि लर्वलभरन आरदोिनमा आफ्नो अमलु्य जीर्वन उत्सगम गनम हुने सम्पुणम ज्ञाि-अज्ञाि 

िलहदहरुप्रलि हालदमक भार्वपुणम श्रद्बाञ्जिी अपमण गदमछु। सािै लर्वलभरन राजनीलिक आरदोिनका क्रममा र्वेपत्ता नागररक, घाइिे योिाहरुप्रलि उच्च सम्मान 

प्रकट गदमछु। 

३. कोरोना भाइरस Covid-19 महामारीबाट संक्रलमि भई स्र्वदेि ििा लर्वदेिमा जीर्वन गुमाउनु हुने नेपािी नागररकहरुप्रलि हालदमक श्रद्बाञ्जिी अपमण गदै 

पूर्वीचौकी गाउँपालिकामा कोरोना भाइरस कोलभड १९ को कारणिे मतृ्यु हुने मिृकहरु प्रलि समर्वेदन प्रभट गदुमछु र िोकाकुि पररर्वारजनप्रलि गलहरो 

समर्वेदना व्यक्त गदमछु । त्यसैगरी उपचारािम सम्पुणम दाजुभाई ििा लददीबलहनीहरुको लिघ्र स्र्वास््य िाभको कामना गदमछु ।  

४. कोरोना महामारीको उच्च जोलखमको पररलस्िलिमा अग्रपंलक्तमा रहरे सेर्वा गने लचलकत्सक, नसम, स्र्वास््यकमी, सुरक्षाकमी, सरसर्ाइकमी, एम्बुिेरस 

चािक, स्र्वयसेर्वक, नागररक समाज, पिकार िगायि व्यर्वस्िापकीय पक्षमा खलटरहनु भएका राष्ट्रसेर्वक कममचारीहरु ििा Corona Virus लर्वरुिको 

अलभयानमा सहकायम र सहयोग गनुमहुने संघीय सरकारका मरिी ज्यू, संघीय सांसद ज्यू, प्रदेि सरकारका मरिी ज्यू , प्रदेि सभाका सदस्य ज्यू,   सम्पुणम 

जनप्रलिलनलि ज्यु, अत्यार्वश्यक र्वस्िुको आपुलिम सहज बनाउन योगदान गने सबै लनजी क्षेि, संघ संस्िा, संचार जगि िगायि व्यापारी, र्वुलिजीर्वी ििा 

स्िानीयर्वासी आम जनसमदुायहरु प्रलि हालदमक आभार प्रकट गदमछु । 

५. कोरोना महामारीसँग िड्नका िालग लर्वश्व समदुाय बीच ऐक्यर्वििा र सहकायम बढ्दै गएको छ । यस महामारीिाई लजत्न एर्वं आफ्नो जीर्वनको रक्षा गनम 

सबैिे नेपाि सरकारिे जारी गरेको स्र्वास््य मापदण्ड अपनाउदै आत्मलर्वश्वास र आिार्वादी भएर अनुिालसि हुन आर्वश्यक छ । 

६. पुर्वीचौकी गाउपालिकािे कोरोना महामारीको दोस्रो िहरबाट जनिाको रक्षाका िालग आफ्नो स्रोि, सािनको उपिब्ििा एर्वं अलिकारक्षेिका आिारमा 

कलटबि रुपमा काम गदै आएको छ । सािै लनिलु्क RDT चेक गने व्यर्वस्िा, अलक्सजन सलहि १० र्वेडको अस्पिािको व्यर्वस्िापन र खोपिाई 

व्यर्वलस्िि गने कायम गदै आएको छ । 

७. नेपािको संलर्विानिे लनलदमष्ट गरे बमोलजम संघीय प्रणािीिाई संस्िागि गनम स्िानीय िहिे नेपाि सरकार र प्रदेि सरकारसँग समरर्वय, सहअलस्ित्र्व र 

सहकायमको लसिारि बमोलजम कायम गदै आएको छ ।  

८. आलिमक समलृि, सुिासन र लर्वकासको मागममा पुर्वीचौकी गाउपालिका लनररिर अलघ बलढरहकेो छ । यस गाउपालिकािाई आत्मलनभमर बनाउन कृलर्, 

जिस्रोि, पयमटन, जडीबुटी व्यर्वसाय िगायिका क्षेिको लर्वकास, लर्वस्िार र सुदृलढकरण गरी ''समृद्ध पुवीचौकी गाउपालिका'' लनमामण गनम हामी सब ै

दृढ संकलल्पि छौं । 

९. पृष्ठभूलम:   

 नेपािको सुदरूपलिम क्षेि लस्िि पूर्वीचौकी गाउँपालिका  सुदरपलिमाञ्चि प्रदेिको डोटी लजल्िामा रहकेो छ । पूर्वीचौकी गाउँपालिमा कूि ७ र्वटा 

र्वडा रहकेा छन् । ११७.६५ र्वगम लक.लम.को क्षेिर्िमा रै्लिएको पूर्वीचौकी  गाउँपालिको भ–ुआकृलिक स्र्वरुप  खोिानािा, नलद ििा पहाडी भ–ूभाग 

रहकेो छ भने यसको पूर्वममा अछाम  छ भने पलिममा लदपायि लििगढी न.पा. र  उत्तरमा सायि गाउँपालिका  रहकेो छ । यसको िािाखािा अलिकिम 

िापक्रम ३८ लडग्री र रयूनिम िापक्रम ५ लडग्री रहकेो पाइरछ । भौगोलिक अर्वलस्िलि यो पूर्वीचौकी गाउँपालिका लमिी २०७३।१२।०१ गिे नेपाि सरकार 

मलरिपररर्दको लनणमयबाट पूर्वीचौकी गाउँपालिका रहन गएको हो र यसको मखू्य कायामिय सानागाउ र्वडा नं. ४ मा रहकेो छ  । साि २०६८ को ि्याङ्क 

अनुसार यस गाउँपालिकाको कुि जनसंख्या २३४८० रहकेो छ । प्रमखु चाडपर्वम स्िानीय स्िरमा बसोबास गने लर्वलभरन जाि जािी ििा समदुायका 

मालनसहरुको बसोबास रहकेो यस क्षेिमा लर्वलभरन चाड पर्वम मनाउने गरररछ । जस्िैैः दिैं, लिहार,  होिी, गौरा, औल्के, मागे संक्रालरि, कृष्ट्ण जरमाष्टलम 

यहाँका प्रमखु चाड पर्वमको रुपमा रहकेो पाइरछ । यस गाउपािीका िाइ सुरदर खप्तड रालष्ट्रय लनकुरजिे छोएको छ। 

➢ स्िापना : २०७३ साि  चैि १ गिे 



➢ भौगोलिक अर्वलस्िलि कूि क्षेिर्िैः ११७.६५बगम लक.लम. 

➢ जनसंख्या (२०६८ को रालष्ट्रय जनगणना अनुसार) जम्माैः २२४८३ 

➢ राजनैलिक लबभाजन लबकास क्षेि सुदरू पलिममा, अंचि सेिी, लजल्िा डोटी, 

➢ संसदीय लनर्वामचन क्षेि नम्बर १, प्रदेि लनर्वाचमन क्षेि नम्बर १, र्वडा संख्या ७ 

➢ लसमाना पुर्वमैः पूर्वममा अछाम  ,पलिममा लदपायि लििगढी न.पा., उत्तरमा सायि गाउँपालिका 

 

१०. आ.व. २०७८।०७९ का वालषघक योजिा तथा वजेट तजुघमाका आधारहरु: 

➢ नेपािको संलर्विान २०७२ । 

➢ लदघमकालिन सोच । 

➢ स्िानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ । 

➢ रालष्ट्रय प्राकृलिक स्रोि ििा लर्वत्त आयोग ऐन, २०७४ ।  

➢ अरिर सरकारी लर्वत्त व्यर्वस्िापन ऐन, २०७४ । 

➢ स्िानीय िहको र्वालर्मक योजना ििा र्वजेट िजुममा लदग्दिमन, २०७४ (पररमालजमि) 

➢ सार्वमजलनक खररद ऐन २०६३ र सार्वमजलनक खररद लनयमार्विी २०६४ मा आर्वश्यक दर्ा र लनयम । 

➢ स्रोि सािनहरु । 

➢ स्िानीय िहको आर्वलिक योजना । 

➢ स्िानीय िहको मध्यकालिन खचम संरचना । 

➢ संघीय र प्रदेि सरकारिे जारी गरेका नीलि, ऐन, कानुन, कायमलर्वलि ििा मापदण्डहरु । 

➢ परिौ योजनािे लनलदमष्ट गरेका एर्वम ्िक्ष्य उद्देश्यहरु । 

➢ लदगो लर्वकासका िक्ष्यहरु । 

➢ लर्वकासका अरिर सम्बलरिि लर्वर्यहरु । 

➢ स्िालनय सरकारिे जनिा समक्ष गरेका प्रलिर्वद्बिाबाट लसलजमि दालयत्र्व । 

➢ गाउँपालिकाको आरिररक स्रोिसािनर ििा यसको सम्भाब्यिा र चनूौलिहरु । 

११. पुवीचौकी गाउँपालिकाको िक्ष्य: 

➢    यस गाउँपालिकािे लिक्षा, स्र्वास््य, कृलर्, पयमटन, उिोगमा समलुचि िगानी गरी रोजगारीका अर्वसरहरु लसजमना गरी र्वािार्वरणमैिी प्रलर्विीमैिी 

समदृ्ब एर्वम र्वैज्ञालनक समाजको पररकल्पना गदमछ ।  

१२. पुवीचौकी गाउँपालिकाको उद्देश्यहरु : 

➢ Dropout rate िि प्रलििि घटाई लर्विािय लिक्षामा सर्वै र्वगम क्षेि सम्प्रदायको समार्वेिीिाको आिारमा उच्चिम लर्विाियहरुको लसकाई स्िर 

र्वलृद्ब गरी सक्षम जनिलक्त उत्पादन गने । 

➢ स्र्वास््य क्षेिमा दक्ष जनिलक्तको व्यर्वस्िापन गरर सम्पुणम गाउपालिका र्वासीको स्र्वास््य स्िरमा सुिार गने ।  

➢ कृलर् क्षेिमा अनुदान ििा आिलुनक लसचाई पोखरीको व्यर्वस्िापन गरी कृर्कहरुिाई आत्मलनभमर बनाउने । 

➢ पयमटन ििा उिोगमा समुलचि िगानी गरी र्वेरोजगार युर्वाहरुका िालग रोजगारीका अर्वसरहरु लसजमना गने । 

➢ गाउपालिकाका सम्पुणम योजनाहरुमा जनिाको पुणम सहभालगिा गराई रोजगारी लसजमना गने । 

➢ गाउपालिकाका सम्पुणम लक्रयाकिापहरुमा सुिासन र पारदलिमिा कायम गनम सुिासनका सम्पुणम औजारहरु प्रयोग गने । 

१३. गाउँपालिकाका चुिौलतहरु 

➢ पेलश्क उपिब्ि नगराई काम नहुने गरेको । 

➢ नेपाि सरकारिे लिएको राजश्व संकिन गने िक्ष्य जुन लियो िक्ष्य अनुसारको राजश्व संकिन नभइ राजश्व र्वाडर्ाडको रकम गाउँपािीकािे प्राप्त 

नगरेको कारण सो रकमर्वाट पुरा हुने (अयाि) लर्वलनयोलजि कायम सम्परन गनममा कलठनाई । 



➢ कोरोना भाइरस कोलभड १९ का कारणिे लनयलमि हुने कायममा अर्वरोिका कारण गापािे लनिामरण गरेको िक्ष्य हालसि गनम कलठनाइ ।  

➢ गाउँपालिकाका लर्वलभरन क्षेिको मिेपिे औल्याएको र्वेरुजु लनयलमि र र्चौट गनममा कठीनाई । 

➢ जनिाका जनअपेक्षा लिव्रहुनु र हामीिे प्राप्त गने श्रोि सािन र गाउँपालिकाको आरिररक आम्दानी कम हुनुिे लर्वकासमा सरिुिन गनम कठीनाइ । 

➢ गाउँपािीकाको आफ्नो भर्वन नभएका कारण जनिािाई लदनुपने सेर्वामा कलठनाई भएको ।  

➢ लबर्यगि िाखाका सबै कममचारी गाउँपालिकामा आउन नसकेका कारणिे काम गनम कलठनाइ । 

१४. २०७८।०७९ को बजेट कायाघन्वयिका केलह चुिौलतहरु: 

➢ प्राय: सम्पूणम कायम उपभोक्ता सलमलि मार्म ि गररएको कारणिे िागि सहभालगिा जुटाउन कलठनाई ।  

➢ पेस्की लबना काम गनम नसक्ने अर्वस्िा । 

➢ पुर्वीचौकी गाउपालिकाको आरिररक आम्दानी कम भएका कारण आरिररक श्रोििाई र्रालकिो बनाउन नसकेको कारणिे आरिररक कायममा 

प्रभार्व पने देलखरछ।  

➢ गाउपालिकाको आर्नो भर्वन नभएका कारण केही साघरुो संचरनाका कारण सेर्वा प्रर्वाहमा कलठनाई हुने देलखरछ ।  

➢ कोरोना भाइरस Covid 19 का कारणिे गाउपालिकािे लर्वलनयोलजि बजेट नीलि ििा कायमक्रम प्रभार्वकारी ढंगिे कायामरर्वयन गनममा कलठनाई हुने 

देलखरछ ।  

१५. मुिभुत िीलतहरु तथा कायघक्रमः  

१. स्िालनय िहको िालग संलर्विानिे व्यर्वस्िा गरेको मौलिक हक, किमव्य र अनुसुलच ८ को एकि अलिकार र अनुसुलच ९ को साझा अलिकार 

अनुरुप आर्वश्यक कानुन बनाउने कुरािाई प्रािालमकिा लदइनेछ ।  

२. लदगो लर्वकासको िक्ष्य अनुरुप पूर्वीचौकी गाउँपािीकाको लबकास गररनेछ ।  

३. पूर्वीचौकी गाउँपािीकािे चुनार्वमा जनाएका प्रलिबििा अनुरुप कायम अगाडी बढाउने नीलि लिएको छ ।  

४. योजना छनौट गदाम बजेट लदग्दिमन अनुरुप र्वलस्ि स्िरमा स्िालनय बासीको सहभागी गराई प्रत्यक्ष रुपमा गररबी घट्ने, रोजगार लसजमना हुने, स्िालनय 

स्रोि सािानको अलिकिम प्रयोग हुने खािका योजना छनौट गने लनलि लिईनेछ ।  

५. पूर्वीचौकी गाउँपालिकामा रहकेो बािलर्वर्वाह, बहुलर्वर्वाह, छुर्वाछुि प्रिा, र छाउपडी प्रिा जस्िा प्रिाको अरत्य गने लनलि लिइनेछ ।  

६. मलहिा लहंसा, घरेिु लहसंा आलदको अरत्य गने लनलि अर्विम्बन गररनेछ ।  

७. पुर्वीचौकी गाउँपािीकामा गाउँपालिकाको अनुमलि लर्वना कसैिाई पलन घर बनाउन नलदने अलनर्वायम गाउँपालिकाको अनुमलि लिनुपने लिलन 

अर्विम्बन गररनेछ ।  

८. एलककृि सम्पलत्त कर प्रणािी यिालसघ्र िागु गने लनलि लिइनेछ ।  

९. र्वािार्वरण मैिी स्िानीय िासनको लनलि लिइनेछ ।  

१०. लर्वपद जोलखम रयुलनकरण ििा व्यर्वस्िापन सम्बलरि कानुन बनाइ कायमरर्वयन गने लनलि लिइनेछ ।  

११. लबकासको पररकल्पनाको आिारमा ५ र्वटा ज र एउटा प अिामि जलमन, जि, जनिाको श्रम, जडीबुटी र जनिाको सकरात्मक सोच र पयमटलकय 

लबकासको नीलि अर्विम्बन गररनेछ ।  

१२. ३ PPP अिामि Public Private Partnership नीलि अर्विम्बन गररनेछ ।  

१३. बािमैिी स्िालनय िासन (Child Friendly Local Government) र्वािार्वरणमैिी स्िालनय िासन (Environment Friendly Local 

Government) िे लनिामरण गरेका उद्देश्य हालिि गने नीलि लिइनेछ ।  

१४. परिौ योजनािे लनलदमस्ट गरेका िक्ष्य एर्वम ्उद्देश्यहरु सािै लदगो लर्वकासको रणलनलििे अंलगकार गरेको िक्ष्य सूचक एर्वम् प्रािालमकिाहरु । 

१५. नेपाि सरकार, अिममरिाियको बजेट लसलिंग, रालष्ट्रय योजना आयोग, संलघय मामीिा ििा स्िालनय लर्वकास मरिािय, प्रचलिि मागमदिमन एर्वन् 

लनदेिनहरु ििा सुझार्वहरु, प्रचलिि कानुन संलघय मामीिा ििा स्िालनय लबकाि मरिािय र गाउँपालिकाको लबच सम्परन कायम सम्पादन 

सम्झौिािे पररिलक्षि गरेका सुचकहरु ।  

१६. पूर्वीचौकी गाउँपािीकाका ग्रामीण सडकहरुिाइ आगामी दईु र्वर्मलभि प्रत्येक र्वडामा पुयामइ सबै र्वडाहरुिाई सडक सञ्जािबाट जोडीनेछ र लनमामण 

भएका सडकिाई दईु र्वर्म लभि संरचनाको काम, bio-engineering कायमहरु नािी, जािी, र्वाि र ग्रालब्िंग गररने लनलि लिई कायमक्रम गररने छ, 

बाकी रहकेो एक र्वर्म लभि सकेजलि सडक कािोपिे गररनेछ ।  



१७. आगामी ०७९ साि लभि उज्यािो पूर्वीचौकी बनाउन सबै र्वडामा लबजुिी बालिनेछ ।  

१८. नेपािको संलर्विानिाई आत्मसाि गदै मलहिा लहसंा, बाि लहसंा, छाउपडी प्रिा, बािलबर्वाह आदीको अरत्य गरर रयायीक समाज लनमामणमा जोड 

लदइनेछ ।  

१९. आगामी ०७९ साि लभि भौलिक पुर्वामिार, लनमामण गरर राज्यको लनयम अनुसार मापदण्ड पुयामई पूर्वीचौकीिाई नगरपालिका बनाइने नीलि लिइनेछ 

।  

२०. गैर सरकारी संस्िा, अरिरालष्ट्रय गैर सरकारी संस्िा, लनजी क्षेिहरुिे काम गदाम कामको दोहोरोपन हुन नलदन जर्वार् देलहिा, पारदिीिा, सहभागीिा 

र उत्तरदायीत्र्व स्पस्ट हुनु पने सो कायमिाई लनयमन गनम सबै संघसंस्िािाई एकद्वार प्रणािीमा ल्याई कायमक्रमको प्रभार्वकारी कायामरर्वयनका िालग 

गाउँ कायमपालिकाबाट कायमक्रमको स्र्वीकृलि हुनुपने नीलि लिईनेछ ।  

२१. जिर्वायु पररर्विमनका असरहरु रयुलनकरण गनम ििा र्वािार्वरणमैिी स्िालनय िासन प्रर्विमन गने लनलि लिइने छ ।  

२२. पूर्वीचौलक गाउँपालिका लभि रहकेा भलुमलहन दलिि सुकुम्बालस ििा अव्यर्वलस्िि बसोबास गरररहकेा बालसरदाहरुिाई यसै आ.र्व. देलख िाि पुजाम 

लर्विरणको कायम अगाडी बढाइनेछ ।  

१६. पुवीचौकी गाउपालिकाको मुिमन्रका रुपमा रहेका ५ वटा ज र १ वटा प (जप)  

१. पलहिो ज: जमीि: हामी सँग भएका खािी जमीनको मलु्यांकन गरी बाटो बनाउन उपयुक्त ठाउमा बाटो, सडक बनाउन उपयुक्त ठाउमा सडक, 

उत्पादन हुने उपयुक्त ठाउमा उत्पादन, घर लनमामण गनम उपयुक्त ठाउमा घर लनमामण ििा सरकारी भर्वन लनमामण गनम उपयुक्त ठाउमा सरकारी भर्वन 

लनमामण गने नीलि अर्विम्बन गररने छ ।  

२. अको ज : जि, पुर्वीचौकीमा मखु्य जिको रुपमा रहकेा गण्डीगाड, रु्िौटीगाड, लचरनेगाड, छोिेगाड र सानालिना प्रिस्ि खोिा नािा रहकेा 

छन् जसिाई बहुउपयोगी प्रणािी अनुसार लपउने पानी, लसचाई, लर्वििु उत्पादन गरेर रोजगारी लसजमना गने नीलि बनाइने छ । 

३. तेस्रो ज : जडीबुटी, पुर्वीचौकी गाउपालिका र्वररपरर जंगििे ढालकएको क्षेि िेरै भएको हुनािे व्यलक्तगि, सामदुालयक र कबुलियिी र्वन आलदमा 

जडीबुटी खिेी गने जस्िै; लटमरु, कुररिो, गुजो, बोजो, घ्यूकुमारी, असुरो, लििे, लसस्नो, सुनभाउरी, िरु्वीजडा, पाँचऔि,े हररयो लचयापलत्त, ओखर 

ििा अमिा आलदको खेिी गने प्रणािीको लर्वकास गने लनिी लनमामण गररने छ ।  

४. चौथौ ज : जिश्रम, श्रमबाटै सौरदयम प्राप्त हुरछ भरने सोचका साि जबसम्म हामी श्रम गदमनौ िबसम्म हाम्रो आलिमक उरनलि ििा प्रगलि हुदैन भरने 

आिारमा गरौ हामी श्रम, िपरौ गरीबीको भ्रम भरने मिुमरिको आिारमा सहकारी र सामुलहकिाको आिारमा श्रम गरी उत्पादनमा र्वलृि गने 

लनिी अर्विम्बन गररने छ। 

५. पाँचौ ज : जिताको सकारात्मक सोच, हामीिे जबसम्म सकारात्मक सोच, लर्वचारका साि जीर्वनका हरेक पाटोिाई लर्वशे्लर्ण गनम सक्दैनौ 

िबसम्म हाम्रो उरनलि, प्रगलि र समरुनलि हुन सक्दैन र हाम्रो समाजिे र्डको मानम पलन सक्दैन त्यसकारण नकारात्मक सोच जस्िै, मलहिा लहंसा, 

र्वािलर्वर्वाह, िामी झाक्री प्रलिको लर्वश्वास, बोक्सी प्रिा, सासुर्वहुारी लबच लर्वभेद, दाइजो प्रिा ििा जािजािी लबच लर्वभेदको अरत्य गरी र्वैज्ञालनक 

समाज लनमामण गनमका िालग लनिी अर्विम्बन गररने छ । 

६. एउटा प पयघटि : पयमटनका दृलष्ट्रकोणिे पुर्वीचौकी गाउपालिका सम्भार्वना बोकेको क्षेि हो । पुर्वीचौकी गाउपािलकामा हाम्रो भ-ुस्र्वगमको रुपमा 

पलहचान बनाएको स्र्वगीय अनुभलुि लदने खप्तडको प्रर्वेि िार रहकेो छ । अमर लसह िापािे स्िापना गरेको अखण्ड लदप प्रज्र्वलिि हुने मालिका 

मलरदर रहकेो छ, सर्वै ठाउको दृष्ट्य अर्विोकन गनम सलकने रानढुग्गा क्षेि र सयौ संख्यामा बलनबनाउ लर्वलभरन आकृलिका मुलिमहरु, कुलडगडा िाि, 

लिर्वेणीिाम, बगिेकक्षेि रहकेा छन भने हाम्रो संस्कृलि, किा, भार्ामा जस्िै भरु्वा नाच, पञ्चेबाजा, हुडके नाच, ओल्के पर्वम, चाचरी गीि, सनाई, 

झयािी, दमाहा, होिी, पुििा, रयाउिे, देउणालगि, भारीखेि, िगायि संस्कृलि संरक्षण गररने नीिी अर्विम्बन गररने छ । 

१७. गाउपालिकािे अलहिे सम्म गरेका महत्वपूणघ कायघहरु : 

➢ पुर्वीचौकी गाउपालिकाको भौगोलिक लर्वकटिा कारण कलिपय र्वडाका र्वडा केररहरुबाट मानर्व र्वस्िी टाढा भएकािे लर्वलभरन सेर्वा सुलर्विा जस्िै; 

लिक्षा, स्र्वास््य बाट बलरचि भएको कुरा महसुस गरी पुर्वीचौकी गाउपालिकाको र्वडा नं ७ पोखरी लटमरुदहका जनिािाई लटमरुदहमा नै सामदुालयक 

स्र्वास््य ईकाइको स्िापना गरी सोही स्िानबाट स्र्वास््य सेर्वा उपिब्ि गराइएको छ। त्यसैगरी पोखरीको गजडा, गाँजरीको बास्कोट, गैरागाउको 

डुलग्र, बगिेकको कुडासैन, गरी यस पुर्वीचौकी गाउपालिकामा ५ र्वटा सामदुालयक स्र्वास््य ईकाइ गठन गरी सेर्वा प्रर्वाह गररएको छ । सािै पुर्वीचौकी 

गाउपालिकाका जनिािाई सेर्वा प्रदान गनम एम्बुिेरस खररद गरी सेर्वा प्रदान गररएको छ । जलमनको लठक ढंगिे सदपुयोग गने लनलि अबिम्बन गने 

। 



➢ पुर्वीचौकी गाउपालिका र्वासीिाई टाढागई प्रालर्वलिक लिक्षा पढाउन नसक्ने हुदा उक्त समस्यािाई ध्यानमा राखी यस गाउपालिका अरिरगि र्वडा 

नं ४ को सरस्र्विी माध्यालमक लर्विािय सानागाउमा प्रालर्वलिक लिक्षा संचािन गरी ३ र्वलर्मय Diploma in Civil Engineering को पढाई 

संचािन गररएको छ ।  

➢ पुर्वीचौकी गाउपालिकाको लिक्षामा सुिार ल्याउन भौलिक पुर्वामिारको पलन त्यलिकै आर्वश्यकिाको महिसु गरी िपलसिका लर्विाियहरुमा भर्वन 

लनमामण गररएका छन् । 

 सरस्र्विी मालर्व ४ कोठे भर्वन लनमामण ।, सरस्र्विी मालर्वमा चमेनागहृ लनमामण । 

 बािलर्वकास आलर्व किरकुडीमा २ कोठे भर्वन लनमामण । 

 सरस्र्विी आलर्व दिुर्वस्िामा २ कोठे भर्वन लनमामण ।  

 हनुमान आलर्व लटमरुदहमा २ कोठे भर्वन लनमामण ।, भर्वानी आलर्व गजडामा २ कोठे भर्वन लनमामण ।, काडामाण्डौ मालर्व काडामाण्डौमा ४ र २ 

कोठे गरी २ र्वटा भर्वन लनमामण । 

 मालिका आलर्व बोगटीगाउमा १ कोठे भर्वन लनमामण । 

िाजेररश्वर मालर्व लखरसैनमा २ कोठे भर्वन लनमामण । 

 भारोिोिी आलर्वमा २ कोठे भर्वन लनमामण । 

 भागेश्वर आलर्व गैरागाउमा २ कोठे भर्वन लनमामण ।, दगुाम मालर्वमा २ कोठे भर्वन लनमामण  

 कालिका आलर्व बगिेकमा २ कोठे भर्वन लनमामण ।, डाडामाण्डौ आलर्वको २ कोठे भर्वन लनमामण । 

  गैरागाउँको डुग्रीमा ४ कोठे भर्वन लनमामण भैरहकेो छ । 

 काडामाण्डौको िेलड प्रा.लर्व. उपरकाडामा ४ कोठे भर्वन लनमामण भइरहकेो छ । 

➢ सािै यस आगामी र्वर्म २०७८।०७९ मा कायामरर्वयन हुने सरस्र्विी मालर्वको छािार्वासको २ करोडको ठेक्का सम्झौिा भई कायम अगालड बढेको छ ।  

➢ झोिुग्गे पुिको सरदभममा गाउपालिकािे आर्नै बजेटमा पुर्वीचौकी गाउपालिका र्वडा नं ६ को घडौने खोिामा झोिुग्गे पुि लनमामण, र्वडा नं ७ को 

लटमरुदहमा,  र्वडा नं १ को छोरेपानी, रार्विा घट्ट मा झोिुग्गे पुि बनेको, ५ को चनरमारे र मणाना चैकोट जोड्ने पुि बनेको र पोखरी र्वडा नं. ७ को 

मजुेलिरर्वाको पुि बरने क्रममा छ । पुर्वीचौकी गाउपालिकामा सहकारीको स्िर उरनिी गनम र कृलर् प्रर्वद्बमन गनम बहुउद्देश्य भर्वन ििा संकिन केरर 

GNI-WFP, Zero Hunger र पुर्वीचौकी गाउपालिकाको साझेदारीमा २.५ िल्िाका २ र्वटा भर्वन लनमामण भएका छन् भने र्वडा नं ३, ५ र ६ मा 

संकिन केररहरुको स्िापना भएका छन् । 

➢ यािायािको पहुचँ नभएसम्म लनयामि र आयािमा समस्या हुने र हरेक लनमामण प्रलक्रयामा पलन मालनसहरुद्बारा िागि पररणाम बढी हुने र जनिािे सेर्वा 

नपाउने हुदा पुर्वीचौकी गाउपालिकामा सडक लर्वस्िार गररएको छ जसअनुसार चौखटेु्ट काडामाण्डौ लचनेकोट सडक, साझघाट गैरागाउ सडक, 

लचरनेकोट डुग्री सडक, िल्िो रु्िौट छेपिाडी सडक, लझग्राना कुडासैन गैरागाउ सडक, सानागाउ लसमिडाडा गाजरी पोखरी बगडा गजडा दिुर्वस्िा 

सुलक्िमाटी हुदै चौखटेु्ट काडमाण्डौ लचरनेकोट सडक, सरस्र्विी मालर्व देलख बासकोट सडक, िालरिनगर देलख बगिेक सडक, सुलक्िमाटी दिुर्वस्िा 

सडक ििा पोखरी लटमरुदह सडक लनमामण भएका छन् र स्िर उरनिी पलन भइरहेका छन । सािै २०७९ साि सम्म सम्पुणम सडकिाई ग्रालर्वि ििा 

कािोपिका िालग पहि गरी अगाडी बढाइने छ । 

➢ खप्तडको लर्वकास भएमा पुर्वीचौकी गाउपालिकाको पलन लर्वकास हुरछ भरने िारणाका साि पुर्वीचौकी गाउपालिकािे रस लनमामणका िालग ५० 

िाख रकम लर्वलनयोजन गरी लिर्वेणीिाम क्षेिमा ५ र्वटा रस लनमामण गररएका छन् ।  

➢ पूर्वीचौकी गाउपािीकामा १० िैयाको अस्पिाि केररबाट लनणमय भई सकेको र यसको टेरडर सम्झौिा भइ लनमामण प्रलक्रया अगालड बढेको छ । भने 

अब लछटो छररिो स्िापना गनमका िागी गाउपालिकाको िर्म बाट हामी िालग पनुमपछम यो हाम्रो गाउँपािीकाको िागी सर्ििा हो ।  

➢ खानेपानी सम्बरिमा हामीिे ४ र्वर्मलभि पालनका महुान संरक्षण गन,े खानेपानी लनमामणका िालग प्रलक्रया अगालड बढाइरहकेा छौ । भने केरर 

सरकारबाट र सुडीभकार, जाजरकोट मुहानबाट पूर्वीचौकी गाउँपािीकाका ७ र्वटा र्वाडममा १ घर १ िाराको अर्विारणा अनुसार यसको िागि 

लस्टमेट भइ सकेको छ भने अर्व ये योजनािे लनररिरिा पाएको छ । सलदयुदेलख स्र्वच्छ लपउने पालन पूर्वीचौकीका नागरीकिे नपाएको अर्वस्िामा अर्व 

यो योजना सम्परन हुने लर्वलत्तकै सबैिे स्र्वच्छ लपउने पालन पाउने छन् । पूर्वीचौकी गाउँपालिकाको केरर भागमा रहकेे सानागाउमा पानीको अभार्व 

रहकेे हुदाँ गाउपािीकािे ८० िाख लर्वलनयोजन गरर खानेपालनको काम अगाडी बढाइरहकेो छ ।  



➢ गाउँपालिका भर्वन लनमामण गनमका िागी गाउपािीकािे १० रोपनी जग्गा खररद गने काम भइसकेको छ भने यसै आ.र्व. २०७७।०७८ मा गाउँपािीको 

भर्वन लनमामण गनमका िालग बोिपि आर्वाहन भई कायम अगाडी बढेको छ । 

➢ गाउँपालिकाको बजेटिाई सुिमा रालख कायामरर्वयन गने गरेको, अनुगमन मलु्याङ्कन सलमलि बनाइ अनुगमन मलु्याङ्कन गने गरेको, नेपािको 

संलर्विान र स्िालनय सरकार संचािन ऐन २०७४ अनुसार गाउसभा लनिामरण लमलिमानै  गने गरेको सामालजक पररक्षण, सार्वमजलनक सुनुर्वाई, लर्वलभरन 

लमलडयामा लनलि कायमक्रम, बजेट सार्वमजलनक गने गरेको आरिररक िेखापररक्षण र मिेप गने गरेको काम गापािे लनयलमि गने गरेको छ । सािै 

गाउँपालिकािाई लनलिगिरुपमा अगाडी बढाउन लनम्नअनुसार कानुनहरु लनमामण गररएका छन् ।  

१ पुर्वीचौकी गा.पाको लनणमय र्वा आदेि र अलिकारपिको प्रमाणीकरण कायमलर्वलि लनयमार्विी, २०७४ 

२ पुर्वीचौकी गा.पाको कासमम्पादन लनयमार्विी, २०७४  

३ उपभोक्ता सलमिी गठन ििा पररचािन सम्बरिी कायमलर्वलि, २०७५  

४ आिारभिु िह कक्षा ८ को पररक्षा संचािन कायमलर्वलि, २०७४ 

५ पुर्वीचौकी गा.पाको सहकारी ऐन, २०७५ 

६ घ र्वगमको लनमामण व्यर्वसायी इजाजि सम्बरिी कायमलर्वलि, २०७५ 

७ गाउँ र बैठक संचािन कायमलर्वलि, २०७४ 

८ पुर्वीचौकी गा.पाको जग्गा खररद ििा प्राप्ती सम्बरिी कायमलर्वलि, २०७५ 

९ स्िानीय राजपि प्रकािसन सम्बरिी कायमलर्वलि, २०७५ 

१० पुर्वीचौकी गा.पाको आलिमक ऐन, २०७४  

११ पुर्वीचौकी गा.पाको स्िानीस लिक्षा ऐन, २०७५ 

१२ पुर्वीचौकी गा.पाको लर्वलनयोजन ऐन, २०७५  

१३ लिक्षक व्यर्वस्िापन कायमलर्विी, २०७४ 

१४ लर्वपद कोर् संचािन ििा व्यर्वस्िापन लनयमार्विी, २०७५ 

१५ पुर्वीचौकी गा.पाको पदालिकारी आचार संलहिा कायमलर्वलि, २०७४ 

१६ एकीकृि सम्पत्ती कर व्यर्वस्िापन ऐन, २०७५ 

१८ पुर्वीचौकी गा.पाको स्िानीय स्र्वास््य ििा सरसर्ाई ऐन, २०७५ 

२० पुर्वीचौकी गा.पाको कायमलर्वभाजन लनयमार्विी, २०७४ 

२१ स्र्वयसेर्वक पररचािन कायमलर्वलि, २०७६ 

२२ लिक्षक अनुदान रकम व्यर्वस्िापन सम्बरिी लनदेलिका, २०७६  

२३ छाउपडी प्रिा लर्वरुरको कायमक्रम कायामरर्वयन कायमलर्वलि, २०७६ 

२४ आलिमक सहायिा कोर् संचािन ििा व्यर्वस्िापन कायमलर्वलि, २०७६ 

२५ रयालयक सलमिी संचािन ििा व्यर्वस्िापन ऐन, २०७६ 

२६ अपाङ्ग पररचय पि लर्विरण कायमलर्विी, २०७६ 

२७ बाि संरक्षण लनदेलिका २०७६ 

२८ पुर्वीचौकी गाउँपालिकाको कृलर् ििा पिुपरक्षी अनुदान कायमक्रम कायमलर्वलि २०७८ 

२९ आयोजना अनुगमन ििा मलु्यांकन कायमलर्वलि, २०७७ 

३० पूर्वीचौकी गाउँपालिकाको आलिमक ऐन, २०७८ 

३१ पूर्वीचौकी गाउँपालिकाको राजश्व परामिम सलमलिको कायम सञ्चािन कायमलर्वलि, २०७८ 

३२ पूर्वीचौकी गाउँपालिकाको कायमसञ्चािन लनदेलिका, २०७८ 

 

१८. गाउँपालिकािे हािसम्मका गरेका उपिलधधहरुः 

१. संघीय प्रणािी िागु भई सकेपलछ नेपािको ४६० गाउपालिकाहरु मध्य पलहिो पुर्वीचौकी गाउपालिकाको रुपमा यस पालिकािे ३५ लसटको 

२ र्वटा सुलर्विायुक्त बस खररद गरी चौखुटे्ट देलख लदपायि सम्म यहाँका जनिाहरुिाई सेर्वा लदई रहकेो छ ।  

२. १ र्वटा एक्जाभेटर खररद गरी लर्वकास लनमामणमा टेर्वा पुयामउने काम भइरहकेो छ ।   

३. छाउपडी प्रिा उरमिुन गनम छाउ नबाने मलहिाहरुिाई पुरस्कारको व्यर्वस्िा गररएको छ ।  

४. परम्परागि पोिाकको सम्प्रिमन गनम गाउसभाका मलहिा सदस्य ििा मलहिा कममचारीहरुिाई गुरयु चोिी लर्विरण गररएको छ । 



५. मलहिाहरुिाई स्र्वरोजगार बरन होलजयारी िालिम प्रदान गरी १२ जना मलहिािाई स्र्वरोजगार बनाएको छ । 

६. हामी लनर्वामलचि भई पदर्वहािी गदै गदाम २०७४ साि असार २२ गिे पदर्वहािीका लदन उज्यािो पुर्वीचौकी बनाउने घोर्णा गरे बमोलजम 

पुर्वीचौकी गाउपालिकाका साि र्वटै र्वडामा लर्वजुिी र्वलक्त बालिसकेको छ भने २०७९ साि सम्ममा पुर्वीचौकीमा भएका  सम्पुणम ४५४० 

घरिरुीमा लर्वजुिी र्वलक्त र्वािी सक्ने िक्ष्य लनिामरण गरेको छ ।   

७. सुरलक्षि खानेपानीका िालग कररब ४५० िारा लनमामण गररएको छ । 

८. एक घर एक िारा भरने उद्देश्य अनुरुप सबै पुर्वीचौकी गाउपालिका बाँसीहरुिाई उपिब्ि गराउन संलघय सरकार बाट बजेट लर्वलनयोजन भई IEE 

(Initial Environmental Examination) को प्रलक्रयामा रहकेो छ । 

९. यस पुर्वीचौकी गाउपालिका अरिरगि लर्वलभरन र्वडा कायामिय सम्म जोड्ने गरी १११ लकिो लमटर कच्ची सडक लनमामण भएको छ, भने 

लखरसैनमा Main road बाट र्वडा कायामिय सम्म जाने ३८ लमटर RCC सडक लनमामण भएको छ ।     

१०. छािाहरुको सुरलक्षि बसाई ििा अध्ययनका िालग िाजेररश्वर माध्यालमक लर्विाियमा मलहिा छािार्वास लनमामण गररएको छ । 

११. आउने जाने बटुर्वाहरुको िकान मेट्न यस गाउपालिकाका ७ र्वटा र्वडामा कररब ५ र्वटा पीपि चौिाराहरु लनमामण गररएका छन् । 

१२. लर्वलभरन र्वडामा र्िामका कृलर् ििा अरय औजारहरु लनमामण ििा मममि गनम ६ र्वटा आरन घर लनमामण भएका छन् ।  

१३. कृलर् क्षेिमा टेर्वा पुगोस भरने उद्देश्यिे कररब ३.७६ लकिोलमटरका लसचाई कुिाहरु लनमामण भएका छन् । 

१४. लर्वलभरन र्वडामा गरी २ लकिोलमटर PCC घोरेटो बाटो लनमामण भएको छ । 

१५. खोिािे बगाएको र्वा खेिी योग्य जमीनको सुरक्षा गनम कररब ५९ लमटर िम्बाईको िटबरिन लनमामण गररएको छ ।  

१६. गाउपालिकामा सार्वमजलनक कामकाज गने उद्देश्यिे २ र्वटा सार्वमजलनक भर्वन लनमामण भएका छन् । 

१७. िालममक स्ििहरुको पयमटन प्रर्विमन गनम गाउपालिकाका सबै र्वडामा ५१ र्वटा मलरदर लनमामण भएका छन् ।  

१८. यािुहरुको सुलर्विाका िालग गाउपालिका भरर १४ र्वटा यािु प्रलिक्षािय लनमामण गररएका छन् । 

१९. खोप िगाउन सलजिो बनाउने उद्देश्यिे ४ र्वटा खोप केरर स्िापना भएका छन् ।  

२०. कररब १५.५० लकिोलमटरका टेर्वा पखामि लनमामण भएका छन् ।  

२१. यस गाउपालिका अरिरगि र्वडा नं. १ लखरसैनमा रेडक्रस भर्वन लनमामण भइरहकेो छ ।  

२२. यस गाउपालिकाका लकसानहरुिाई लसचाईको सुलर्विा सहजिाका िालग ३५ र्वटा लसचाई पोखरी लनमामण गरेका छन् ।   

२३. लर्वलभरन कायामियको कामकाजमा सहजिा ल्याउनका िालग ३३ र्वटा कायमलर्विी, ऐन, लनलदमलिका ििा लनयमार्विी लनमामण गरी कायामरर्वयनमा 

ल्याएको छ ।  

२४. कृलर् क्षेिमा िालग रहकेा कृर्कहरुको मनोबि बढाउन अध्यक्ष कृलर् पुरस्कारको व्यर्वस्िा गरी प्रत्येक र्वर्म लर्विरण गरर रहकेो छ ।   

२५. पालिकाका ७ र्वटा र्वडािाई लर्वलभरन पकेट क्षेि (लखरसैनमा िरकारी, बगिेकमा आिु, गैरागाउमा िरकारी, सानागाउ िरकारी, काडामाण्डौमा 

आिु र बाँसमलि, गाँजरीमा अदरु्वा र्वेसार, पोखरीमा अदरु्वा र्वेसार ) स्िापना गररएको छ ।  

२६. पयमटलकय क्षेि खप्तडमा भ्रमणमा जाने आउने पयमटकका िालग बस्न सलजिो होस भरने हिेुिे र्वडा नं. २ बगिेकमा Home stay सञ्चािन 

गररएको छ ।  

२७. पयमटलकय क्षेि खप्तडमा भ्रमण जाने पयमटकका िालग बस्न सलजिो होस भनी खप्तडमा नै ५ र्वटा रस लनमामण गररएको छ ।   

२८. कुनीगडा िाि संरक्षण गनम िाि र्वररपरर पखामि लनमामण गररएको छ ।  

२९. लिक्षामा सुिार ल्याउन भौलिक पुर्वामिारको पलन त्यलिकै आर्वश्यकिाको महिुस गरी कररब २२ लर्विािय भर्वन लनमामण गररएको छ ।  

३०. लर्विािीहरु ििा लिक्षकहरुको सुलर्विाका िालग लर्विाियहरुमा १५ र्वटा िौचाियहरु लनमामण गररएका छन् । 

३१. पुर्वीचौकी गाउपालिकाका बािबालिकाको प्रालर्वलिक लिक्षामा पहुचँ बढाउने हिेुिे गाउपालिका अरिरगि र्वडा नं ४ को सरस्र्विी माध्यालमक 

लर्विािय सानागाउमा प्रालर्वलिक लिक्षा संचािन गरी ३ र्वलर्मय Diploma in Civil Engineering को पढाई संचािन गररएको छ ।  

३२. जनिाको स्र्वास््यिाई मध्य नजर गरी बढी भरदा बढी सेर्वा लदने हिेुिे गाउपालिकािे MBBS डाक्टरको भनाम गरी २०७७ साि असोज ०१ 

गिे देलख सानागाउ स्र्वास््य चौकीबाट सेर्वा प्रदान गररएको छ भने लर्वरामीिाई ओसारपसार गनम सलजिोको िालग गाउपालिकािे Ambulance 

खररद गरी सेर्वा प्रदान गरर रहकेो छ ।   

३३. भौगोलिक लर्वकटिाका कारण कलिपय र्वडाका र्वडा केररहरुबाट मानर्व र्वस्िी टाढा भएकािे स्र्वास््य सेर्वा सुलर्विा लदन सामदुालयक स्र्वास््य 

ईकाइ केरर (पोखरीको लटमरुदह, गजडा, गाँजरीको बास्कोट, गैरागाउको डुलग्र, बगिेकको कुडासैन) ५ र्वटा स्िापना गरी सोही स्िानबाट 

स्र्वास््य सेर्वा उपिब्ि गराइएको छ।  

३४. सरस्र्विी माध्यालमक लर्विािय सानागाउमा लर्विािीहरुको सुलर्विाका िालग छािार्वास लनमामण गररएको छ ।  



३५. गाउपालिकािे आर्नै बजेटमा ४ र्वटा (पुर्वीचौकी गाउपालिका र्वडा नं ६ को घडौने, र्वडा नं ७ को लटमरुदह,  र्वडा नं १ को छोरेपानी, रार्विा 

घट्ट) झोिुग्गे पुि लनमामण गरेको छ  ।  

३६. सहकारीको स्िर उरनिी र कृलर् प्रर्वद्बमन गनम बहुउद्देश्य भर्वन GNI-WFP, Zero Hunger र पुर्वीचौकी गाउपालिकाको साझेदारीमा साढे २ 

िल्िाका २ र्वटा भर्वन लनमामण भएका छन् । 

३७. GNI-WFP, Zero Hunger र पुर्वीचौकी गाउपालिकाको साझेदारीमा ३ (काडामाण्डौ, गाँजरी र गैरागाउ) र्वटा कृलर् संकिन केरर लनमामण 

गररएको छ । 

३८. लिर्वेणी िाम सानागाउ, लखरसैन र साँजघाटमा मसान घाट सुिार गने काम भएको छ ।  

३९. लमलि २०७७ साि कालिमक ०१ गिेबाट ५ सैयाको Corona Hospital स्िापना गरी २ जना Staff Nurse पलन भनाम गरी सेर्वा लदई रहकेो छ 

।  

४०. संघीय सरकारको सहयोगमा बरने १० सैया Hospital को लििारयास गरी टेण्डरको प्रलक्रयामा अगाडी बढेको छ ।  

४१. सुनौिा हजार लदनका आमािाई उपाध्यक्ष कोिेिी कायमक्रम अरिरगि पोर्ण झोिा लर्विरण गरर रहकेो छ ।  

४२. ६ देलख १० कक्षामा अध्ययनरि छािाहरुिाई १ लदने स्यालनटरी प्याड लनमामण गने िालिम सञ्चािन गररएको छ । 

४३. लर्विािय लर्वमखु लकिोरीहरुिाई यौन, प्रजनन् स्र्वास््य, मलहनार्वारी सरसर्ाई ििा पोर्ण सम्बरिी १ लदने अलभमखुीकरण कायमक्रम सम्परन 

गररएको छ ।  

४४. लिक्षा िर्म  पालिकाको आरिररक श्रोिबाट कररब ४९ जना लिक्षकहरुिाई ििबको व्यर्वस्िापन गरी लिक्षामा टेर्वा पुयामउने काम भएको छ भने 

१७० जना जेहरेदार लर्विािीहरुिाई झोिा ििा िैलक्षक सामाग्रीहरु लर्विरण गररएको छ । 

४५. गाउपालिकाको सािन श्रोिबाट स्र्वास््य िर्म  २६ जना स्र्वास््य कमीहरुिाई ििबको व्यर्वस्िापन गरी सेर्वा लदई रहकेो छ ।  

४६. स्र्वास््य िाखाको भर्वन रहकेो जग्गा २०७० साि देलख मिुा िडेर २०७७ साि पुस २० गिे ४ रोपनी जग्गाको िािपुजाम प्राप्त गरेको छ ।  

४७. यस पुर्वीचौकी गाउपालिकाको र्वडा नं. ५ काडामाण्डौमा लमलि २०७६ असारमा गाउघर लक्िलनकको भर्वन लनमामण भएको छ ।  

४८. लर्वलभरन स्र्वास््य चौकीमा ररक्त दरबरदीको हकमा १२ जना स्र्वास््यकमीको लर्वज्ञापनिारा पदपुिी गररएको छ । 

४९. ७ र्वटा स्र्वास््य चौकीमा पोर्ण सम्बरिी OTC ( Out  treatment center) सेरटर लनमामण गररएको छ ।  

५०. बहृि पोर्ण सम्बरिी ३४ जना स्र्वास््य कमीहरुिाई िालिम लदई क्षमिा अलभर्वलृि गररएको छ ।  

५१. २४ घण्टे Birthing Center मा सेर्वा लदने करार कममचारीहरुको िालग सरकारी दररेटको ििब भत्ताको व्यर्वस्िा गररएको छ ।  

५२. र्वडा नं. १ देलख ७ सम्मका स्र्वास््य चौकी मार्म ि गभमर्विी मलहिाहरुको िालग लनिलु्क ग्रामीण Ultrasound सुलर्विा लमलि २०७६ साि 

र्ागुन १८ गिे देलख २०७७ साि र्ागनु मसारि सम्म जम्मा ७५० जनािाई सेर्वा प्रदान गरेको छ र जलटि केि देखा परेका ३० जना 

मलहिाहरुिाई लजल्िा अस्पिाि ििा लजल्िा बालहरका अस्पिािमा refer  गने काम भएको छ । 

५३. गैरागाउ स्र्वास््य चौकीबाट MA( Medical Abortion) सेर्वा लर्वस्िार गरेको छ ।  

५४. लखरसैनमा गाउपालिकाको पहिमा प्रदेि सरकारको सहयोग मा सामदुालयक स्र्वास््य ईकाइ केरर र Birthing Center को भर्वन बलनरहकेो 

छ । 

५५. र्वेरोजगार व्यलक्तहरुको सुचना प्रकािन गरी ५७३ जनािाई EMIS (Employment Management Information System) मा दिाम 

गररएका छन् । 

५६. प्रिानमरिी रोजगार कायमक्रम अरिरगि २०६ जना र्वेरोजगार व्यलक्तहरुिाई रोजगारी लदएको छ ।  

५७. सुचनाको हक सम्बरिी ऐन २०६४ अनुसार सुचना अलिकारीको व्यर्वस्िा गरी सुचना प्रर्वाह गने काम लनयलमि भइरहकेो छ ।  

५८. पि ुसेर्वा केरर मार्म ि नश्ल सुिारका िालग बयर बोका लर्विरण गरेको छ ।  

५९. पि ुसेर्वा केरर मार्म ि गाई, भैसी, भेडा ििा बाख्रामा कृलिम गभामिान सेर्वा पलन लददै आइरहकेो छ । 

६०. बहुक्षेिीय पोर्ण कायमक्रम अरिरगि सुनौिा हजार लदनका आमाहरुिाई रयुहपे्पासायर जािको कुखरुा लर्विरण गररएको छ ।  

६१. गाउँपालिकाका सम्पुणम लकसानहरुिाई लनिलु्क (गाई, भैसी, बाख्रा, कुखरुा ििा अरय जनार्वरहरु) और्िी लर्विरण गरर रहेको छ । 

६२. कृलर् सेर्वा केरर मार्म ि ३१ जनािाई ६००० लचयाका बोट लर्विरण गरी लचया खेिी कायमक्रमको िुरुर्वाि गरेको छ ।  

६३. कृलर् सेर्वा केरर मार्म ि २५ जनािाई ३००० अिैचीका बोट लर्विरण गरी अिैची खेिी कायमक्रमको िरुुर्वाि गरेको छ ।  

६४. प्रलर्वलि िर्म  गाउपालिकाका ७ र्वटा र्वडा कायामियमा ई हालजरी जडान गरी िरुुर्वाि गररएको छ ।  

६५. पालिका स्िरीय सम्पुणम कृर्कहरुिाई लर्वलभरन िरकारीका लर्वउ लर्वजन लनिलु्क लर्विरण गरर रहकेो छ । 

६६. स्िापना काि देलख गाउपालिकाको कायामियमा डोटीको गाउपालिका मध्य पलहिो Internet जडान गने गाउपालिकाको रुपमा हाम्रो 

गाउपालिका रहकेो छ ।  



६७. र्वडा स्िरीयबाट २४ जना छनौट गररएका मेिलमिाप किामहरुको िालग ७ लदने िालिम सञ्चािन गररएको छ ।  

६८. प्रत्येक र्वडामा मेिलमिाप केरर स्िापना गररएको छ जसका िालग १ दराज ३ र्वटा कुसी र १ र्वटा टेबुि खररद गरी लर्विरण गररएको छ ।  

६९. रयालयक सलमिीको स्िापना भए पिाि कररब ११ र्वटा मिुा दिाम भई लछनो र्ानो गने काम भएको छ ।  

७०. अपाङ्ग भएका व्यलक्तहरुिाई लर्वलभरन ( रािो, लनिो, पलहिो, सेिो ) गरी ६१ जनािाई अपाङ्ग पररचयपि लर्विरण गरर सकेको छ ।   

७१. Covid-19 को लर्वरुि र्वडा स्िरीय २१० जना मलहिाहरुिाई १ लदने जनचेिनामुिुक कायमक्रम सम्परन गररएको छ ।  

७२. स्र्वास््य िाखामा कोल्ड चैनको स्िापना ििा Internet जडान गरर सेर्वा प्रर्वाह गरर रहकेो छ ।  

७३. लिक्षा ििा खेिकुद िाखा मार्म ि प्रलर्वलि मैिी ििा पुस्िाकािय लर्विरणका सािै संलघय सरकारको सहयोगमा कक्षा ६ देलख १२ सम्म 

अध्ययनरि छािाहरुिाई सेनेटरी प्याड लर्विरण गररएको छ ।  

७४. सरस्र्विी मा.लर्वमा लर्विािीहरु ििा लिक्षकहरुको खाजा सुलर्विाका िालग ४० िाखको िगानीमा चमेना गहृ लनमामण भएको छ ।  

७५. Covid-19 को समयमा एक व्यलक्त एक माक्सको उद्देश्य अनुरुप सम्पुणम पालिका बाँसीहरुिाई माक्स ििा हाि िुने साबुन लर्विरण गररएको छ 

।  

७६. दैलनक ज्यािादारी गरी खाने व्यलक्तहरुिाई िकडाउनका बेिा गाउपालिकािे २६२ घरपररर्वारिाई राहि लर्विरण गरेको लियो ।  

७७. गाउपालिकाको लसमाना क्षेिमा २ र्वटा प्रर्वेि गेट लनमामण गररएको छ । 

७८. लर्वपरन पररर्वार ििा असहाय र्वगमहरुिाई समय समयमा गाउपालिकाको िर्म बाट आलिमक सहयोग (रु ३०००-५००० ) गने गररएको छ ।  

७९. पुर्वीचौकी गाउपालिकाको किा, संस्कृलि ििा पयमटकको जगेनाम गने उद्देश्यिे Documentary ियार गररएको छ । 

८०. खर ििा पराििे छाएका घरहरुिाई लर्वस्िालर्वि गरी जस्िापािा छाउने प्रलक्रयामा अगाडी बढेको छ । 

८१. आयुमर्वेद िाखाबाट पञ्चकमम सेर्वा प्रदान गदै आइ रहकेो छ, सािै आयुमर्वेद अस्पिाि भर्वनको संघबाट बजेट लर्वलनयोजन भई गाउपालिकािे 

जग्गा प्रदान गरी टेण्डर आह्वान गरर सकेको छ । 

८२. सुदरुपलिमको पलहिो स्िानीय िहको रुपमा गाउकायमपालिकाको बैठक खप्तड पयमटलकय क्षेिमा सम्परन गरेको लियो ।  

८३. सरकारको साक्षरिा स्िालनय िह घोर्णा गने कायमक्रम अनुरुप लमलि २०७५ सािमा पुणम साक्षरिा गाउपालिका घोर्णा कायमक्रम सम्परन गरेको 

छ ।  

८४. खेिकुद क्षेिको लर्वकास गने उद्देश्य अनुसार गाउपालिकामा राष्ट्रपलि रलनङ लसल्ड, अध्यक्ष कप र र्वडा पालिकामा र्वडा अध्यक्ष कप खेिकुद 

प्रलियोलगिा सञ्चािन गदै आईरहकेो छ ।  

८५. गाउपालिकाको सािन श्रोिबाट गाउपालिकामा ५७ जना करार सेर्वाको रुपमा कममचारी भनाम गरी सेर्वा प्रदान गरर रहकेो छ ।  

८६. लर्विाियमा अध्ययनरि र्वा गाउपालिका बालहर अध्ययन गनम जाने िर आलिमक लस्िलि कमजोर भएका जेहरेदार लर्विािीहरुिाई ठुिो रालिको 

छािर्वलृि रकम सहयोग गने गरेको छ ।  

८७. समाजमा पछाडी परेका दलिि ििा लपछलडएका र्वगमहरुिाई सोिार लर्विरण गररएको छ । 

८८. HIV/AIDS पीलडि मलहिा ििा पुरुर्हरुिाई समय- समयमा आलिमक सहयोग ििा खािारन सहयोग गने गरेको छ ।  

८९. पालिका स्िरीय जेष्ठ नागररकहरुिाई जेष्ठ नागररक सम्मान गने कायमक्रम सञ्चािन गरर रहकेो छ ।  

९०. खेिकुद क्षेिको लर्वकासका िालग पालिका स्िरीय खेिकुदग्राम स्िापनाका िालग संघबाट गाउपालिकािे पहि गरी ३० िाख रकम लर्वलनयोजन 

गनम सर्ि भएको छ ।  

९१. िालममक पयमटलकय स्ििको रुपमा रहकेो रानढुङ्गा क्षेिको लर्वकास गने उद्देश्यिे संघीय सरकारको सहयोगमा ३ करोड ४३ िाख रकम 

लर्वलनयोजन भएको छ ।  

९२. सरकारी लनकायहरुको आलिमक प्रणािी Online मार्म ि िागु गने सरकारको उद्देश्य अनुरुप SuTRA Software िागु हुने लर्वलत्तकै िुरुर्वािी 

चरणबाट नै Online र्वा SuTRA प्रणािी मार्म ि िरुुर्वाि गरेको लियो ।  

९३. Covid-19 को महामारीको बेिामा स्र्वास््यको अग्रभागमा खलटइ काम गने ल्याब, एम्बुिेरस चािक, स्र्वास््य संयोजक िगायिका क्र्वारेलरटन 

र आइसोिेसनमा खटीइ काम गने स्र्वास््यकमीिाई पलहिो ििब स्केिको ६०% जोलखम भत्ता र अरय सबै स्र्वास््यकमीिाइ ४०% जोलखम 

भत्ता उपिब्ि गराएको छ ।  

९४. RDT लर्वलिबाट २३२ मलहिा र १०३४ पुरुर् गरी १२६६ जनाको पररक्षण गरर घर पठाइएको लियो ।  

९५. PCR Positive १२६ जनािाई आइसोिेसनमा राखेको र सबै १२६ जना कोरोना लजिेर घर र्कीएका छन् ।  

९६. भारिबाट र्केका सबै मालनसहरुिाई नेपािको लसमानाबाट लमलि २०७७।२।२१ गिे सम्म बसबाट र भाडाका र्वस प्रयोग गरी गाउँपालिका 

सम्म ल्याई सम्बलरिि क्र्वारेलरटनमा व्यर्वस्िा गरेको र यसै गरर लमलि २०७७।०२।२२ गिे देलख २०७७।०३।०८ गिे सम्म र्कीएका सबै 

मालनसिाइ जनलह १५०० र यसमा १५० करकट्टा गरर सबैिे १३५० का दरिे पाउने गरर व्यर्वस्िा गरेको लियो।  



९७. भारि ििा िेस्रो मिुुकबाट आएका व्यलक्तहरुिाई क्र्वारेलरटन लभि बसुरजेि खान, बस्न, स्र्वास््य चेकजाचको व्यर्वस्िा समेि गाउपालिकािे 

गरेको लियो । 

९८. Covid-19 को प्रभार्व भएको समयमा लर्वलभरन लमलडयाबाट प्रसार, प्रचार प्रसार साझेदारी िारा जनचेिनाका अलभयान संचािन गरेको लियो ।  

९९. काठमाण्डौ, कैिािी र नेपािका जुनसुकै भागमा अिपिपरेका लर्विािी र नागररकिाई गाउँपालिकािे यािायािको व्यर्वस्िा गरी गाउँपालिका 

सम्म ल्याई क्र्वारेलरटनमा राखी चेकजाच पिाि घर पठाउने काम गरेको लियो।  

१००. १८०० सम्म व्यर्वस्िापन गने गरर पूर्वीचौकीका ७ र्वटा र्वाडमका लर्वलभरन लर्विािय, खािीघर आदीमा ३७ र्वटा क्र्वारेलरटन व्यर्वस्िापन गरर 

आएका मालनसहरुिाई क्र्वारेलरटनमा राखेको लियो ।  

१०१. पुर्वीचौकी गापा अरिरगि सानागाउ स्र्वास््य चौकीिाई लर्वरे्िज्ञ सलहिको स्र्वास््य सेर्वा प्रदान गनमका िालग १ जना MBBS डाक्टरको 

व्यर्वस्िा गरी लभलडयो एक्सरे ििा एक्सरे सेर्वा सुरु गरेको छ ।  

१०२. छाउपडी प्रिाको अरत्य गनम छाउ नर्वाने मलहिािाई प्रलि मलहिा रु ५ हजारका दरिे दोसल्िा र प्रमाणपि सलहि १४ जनािाई पुरस्कृि गररएको 

।  

१०३. मलहिा स्र्वास््य स्र्वयसेलर्वकाको मनोबि बढाउनका िालग उपाध्यक्ष सँग मलहिा स्र्वास््य स्र्वयसेलर्वका कायमक्रम सञ्चािन गरी प्रोत्साहन 

स्र्वरुप र्वालर्मक एकमषु्ट नगद ३ हजारका दरिे दोसल्िा, प्रामाणपि सलहि ६४ जनािाई पुरस्कृि गररयो । 

१०४. संघीय सरकारको सहयोगमा रानढुङ्गा पयमटलकय क्षेि लर्वस्िार गनम टेण्डर आह्रार्वन भएको छ जसमा ३ करोड ४६ िाख संघ र १ करोड ४३ 

िाख स्िानीय िहको Matching बाट ५ करोडको रेलिङ्ग बाटो, प्रलिक्षािय, स्र्वागि गेट, मलरदर, पखामि लनमामण हुने प्रलक्रयामाछ । 

१०५. संघीय सरकारको सहयोगबाट सानागाउ, गाँजरी, पोखरी, बगडा, गजडा दिुर्वस्िा कािोपिे सडक लनमामणमा ४० करोड लर्वलनयोजन भई कायम 

अगाडी बढेको छ ।  

१०६. लखरसैन खानेपानीको ठेक्का सम्झौिा भई कायम अगाडी बढेको छ । 

१०७. १० िैयाको अस्पिािको ठेक्का सम्झौिा भई कायम अगाडी बढेको छ । 

१०८. आयुर्वेद भर्वनको ठेक्का सम्झौिा भई कायम अगाडी बढेको छ । 

१०९. गाउँपालिका कायामिय भर्वनको िालग १२ करोड ६ िाखको र्वजेट लर्वलनयोजन भइ लनमामण कायम अगाडी बढाइएको छ ।  

 

आिरणीय सभासि ज्यू  

अर्व म लर्वर्यगि क्षेिहरुको नीलि, कायमक्रम ििा बजेट प्रस्िुि गनम चाहारछु । 

१९. आलथघक लवकास तर्घ  लिलत, बजेट तथा कायघक्रम : 

१. पुर्वीचौकीका सर्वै र्वडािाई उत्पादन हुने खािर्वस्िु ििा िरकारीको अर्वस्िा हरेी Pocket Zone को रुपमा लनिामरण गने लनिी अर्विम्बन गने । 

२. कृलर्मका भौलिक संरचना लनमामण गदाम कृर्क समहु र्वा व्यलक्तिाई कबुलियिीनामा लिएर माि योजना लनमामणका िालग स्र्वीकृिी लदने लनिी 

अर्विम्बन गने ।  

३. पुर्वीचौकी गाउपालिकाको श्रोिका रुपमा रहकेा गण्डीगाड, रु्िौटीगाड, छोिेगाड ििा लचरनीगाडमा उपिब्ि र्वािुर्वा, लगट्टी, ढुङ्गा उत्खनन गरी 

आयस्रोिमा र्वलृि गने लनिीिाई अर्विम्बन गने । 

४. गाउपालिका स्िरमा सञ्चालिि सर्वै पसि ििा होटि व्यर्वसायहरुिाई अलनर्वायम रुपमा गाउपालिकामा दिाम गनम लनिी अर्विम्बन गने र सर्वैबाट 

व्यर्वसाय करिाई प्रर्वद्बमन गररने छ। 

५. गाउपालिका स्िरमा भएका दक्ष जनिलक्तहरु (लसकमी, डकमी आलद) को पलहचान गरी उनीहरुिाई र्वगीकरणका आिारमा प्रमाणपि उपिब्ि 

गराउने लनिी अर्विम्बन गने । 

६. गाउपालिका स्िरमा भएका कच्चा पदािमका रुपमा रहकेा बास, लनगािो, मिुो आलदबाट बरने डोका, डािा, लर्नो ििा आिलुनक मडुा, रयागको 

व्यर्वसाय गरी र्वालर्मक ५० हजार सम्मको आम्दानी गने व्यर्वसायहरुिाई प्रिंसा पि सलहि रु ५ हजार, १ िाख सम्मको आम्दानी गने 

व्यर्वसायहरुिाई प्रिंसा पि सलहि रु १० हजार, १ िाख भरदा मालि सम्मको आम्दानी गने व्यर्वसायहरुिाई प्रिंसा पि सलहि रु १५ हजार 

सम्मको पुरस्कार लदने लनिी अर्विम्बन गने लनलि लिइनेछ ।  

७. House wiring, Plumbing, Mobile repairing, लसकमी, डकमी ििा अरय व्यर्वसाय गरर आय आजमन गने ििा स्र्वरोजगार बनेका र्वा 

भएका व्यलक्तहरुिाई श्रम नै सौरदयम हो भरने कुरािाई आत्मसाि गदै पुरस्कार ििा प्रिंसा पिबाट सम्मान गररने लनिी अर्विम्बन गने । 



८. यस गाउपालिकामा उत्पालदन लर्वलभरन खाि ििा िरकारी व्यर्वस्िापन गनमका िालग लिि भण्डारको व्यर्वस्िापन गनम संघीय सरकार ििा प्रदेि 

सरकारको संयुक्त साझेदारीमा सञ्चािन गररने नीलि अर्विम्बन गररने छ । 

९. सानो िागि भएका िर काम गरी स्र्वरोजगार बरन चाहने कृर्कहरुका िालग अध्यक्ष कृलर्म कजाम कायमक्रम सञ्चािन गररने छ ।  

१०. कालिचपािन व्यर्वसाय सञ्चािन गने कृर्कहरुिाई अनुदान कायमक्रमका िालग संघ ििा प्रदेि सरकारसँग पहि गरी लसर्ाररस गररने लनलि 

लनमामण गररने छ । 

११. सबै आयोजनािाई कृलर्म सँग जोलडएर िैजान लनिी बनाइने छ ।  

१२. स्िानीय उत्पादनिाई बजारीकरण गनमका िालग प्रत्येक र्वडामा मलहनाको एक पटक हाटबजारको आयोजना गररने लनिी अर्विम्बन गररने छ ।  

१३. लर्वलभरन कृलर्म उत्पादनका िालग गाउपालिका स्िरमा लर्वउ नसमरीको स्िापना गने लनलि बनाइने छ ।  

१४. सामलुहक खेिी ििा सहकारी खेिीको माध्यमबाट कृलर्म उत्पादनमा र्वलृि ल्याउने लनिी लिइने छ ।  

१५. प्रत्येक र्वडामा संकिन केररहरु स्िापना गने र प्रत्येक संकिन केररमा २ जनाका दर संकिन किाम भनाम गने र भनाम भएका संकिन किामिाई 

संकिन सामाग्रीको मुनार्ाबाट पाररश्रलमकको व्यर्वस्िापन गररने लनिी अर्विम्बन गररने छ । 

१६. पुर्वीचौकी गाउपालिकािाई मासुमा आत्मलनभमर बनाउने लनिी अर्विम्बन गररने छ।  

१७. गाउपालिका स्िरमा भएका सामदुालयक ििा कबुलियिी र्वनिाई आय आजमनका िालग जडीबुटी खेिी गनम पे्रररि गने र प्रस्िार्व पेि गरे अनुसार 

आर्वश्यक प्रालर्वलिक ज्ञान, लर्वउ, मि ििा लसचाइको व्यर्वस्िापनका िालग अनुदान लदने लनिी अर्विम्बन गररने छ ।  

१८. आयआजमन कमजोर भएका दलिि, एकि मलहिा ििा लदघमरोगीहरुको गाउपालिकािे लनिलु्क स्र्वास््य लर्वमा गररलदने व्यर्वस्िाको लनिी 

अर्विम्बन गररने छ । 

१९. भारि ििा िेस्रो मिुकबाट आएका, रोजगारी गुमाएका युर्वाहरुको सीप पलहचान गरी सीप अनुसारको काममा सहभागी गराउने र सीप नभएका 

व्यलक्तहरुिाई सीपमिुुक िालिमको आयोजना गररने छ । सािै उिमिीििा लर्वकास गराउन लर्वउँ पुजी उपिब्ि गराउने गरी आर्वश्यक व्यर्वस्िा 

गररने छ ।  

२०. खािी बोिि, लससी, र्िामका टुक्राहरु, लर्वग्रेका सोिार प्यानि, ब्यारी, खेर गएका कपडा जस्िा लचजहरुको यलह आ.र्वमा खररद ऐन र स्िानीय 

सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को लनयम अनुसार टेण्डर प्रलक्रयाबाट बोिपि आहारर्वन गरी ठेक्का प्रलक्रया सञ्चािनमा ल्याउने लनलि अर्विम्बन 

गररने छ ।  

२१. सडकको दाया बाया, सामदुालयक र कबुलियिी र्वनबाट ढुङ्गा, र्वािुर्वा, लगट्टी उत्खनन गरी व्यलक्तगि प्रयोजनका िालग प्रयोग गने कायम भईरहकेो 

कुरा सर्वमलर्वदिै छ, अर्वका लदनमा यस्िा कायमहरु गनेिाई प्रचलिि कानुन बमोलजम कारर्वाही गररने लनिी बनाइने छ । 

२२. गाउपालिकाको आय स्रोि र्वलृि गनम यलद कुनै व्यलक्त र्वा संस्िािाई लनमामणका काम गने अर्वस्िा लसजमना भएमा, आर्वश्यक पने लनमामण सामग्रीहरु 

कुन स्िानबाट उत्खनन गररने हो सो स्िान खिुाई गा.पामा आर्वश्यक कागजाि सलहि लनर्वेदन पेि गने र सो लनर्वेदन उपर आर्वश्यक छानलर्वन 

पिाि गा.पािे सोको अध्ययन गरी र्वडा कायामियको लसर्ाररस अनुसार उपयुक्त भएमा २१ लदन लभि अनुमलि प्रदान गने र उक्त कायम अिर्वा 

सुलर्विा प्राप्त गरे बार्ि लिइने रोयल्टीमा सम्बलरिि व्यलक्त ििा उपभोक्तािाई ३० प्रलििि ििा गा.पािाई ७० प्रलििि बराबरको रकम राजश्वमा 

दालखिा गनुम पने लनिी अर्विम्बन गररने छ । 

२३. नेपाि सरकारको नीिी अनुसार आर्वास कायमक्रममा रु्सको छाना हटाई जस्िापािा प्रदान गने कायमक्रमका िालग संघीय सरकार सँग २०० 

घरिरुीका िालग जस्िापािा माग गररने छ । 

२४. नेपाि सरकारबाट प्राप्त गरीर्वी लनर्वारणका िालग प्राप्त अनुदान रकम हािसम्म लनयलमि रुपमा सञ्चािन हुन नसकेको हुदा सो रकमिाई एकीकृि 

गरी रोजगारी लसजमनाका माध्यमबाट कोर्को पररचािन गने नीिी अर्विम्बन गररने छ ।  

२५. गाउपालिकाको िालममक, पयमटलकय, पुर्वामिार, जिस्रोि आलदको  DPR ियार गरी कायमक्रम िागु गररने छ । 

२६. गाउँ क्षेिमा गुणस्िरीय उत्पादन सामग्रीहरू र कृलर्को यालरिकीकरणका िालग कृर्कमैिी औजार, उरनि प्रलर्वलि एर्वं सुिभ कृलर् कजामको िालग 

लर्वत्तीय संस्िा संग पहि गररने छ ।  

२७. कृलर् पेसािाई मयामलदि बनाउन हरेक र्वर्म गाउँ स्िरमा उत्कृष्ट अध्यक्ष कृर्क पुरस्कारबाट ७ जना कृर्किाई सम्मान गररने छ । उक्त पुरस्कार 

गाउँपालिका स्िापना लदर्वसका र्वा गाउसभा लदन लर्विरण गररने छ । यसका िालग रु ७० हजार रकम लर्वलनयोजन गररएको छ ।  

२८. गुणस्िरीय पिआुहाराको उपिब्ििा बढाउन चरन लर्वकास, डािेघाँस, भईुघाँस उत्पादन, लबउ र्वलृि, दाना, और्िी र घाँस सलम्मश्रण, लमनरि 

ब्िक आलद उत्पादन र प्रयोगका सािै कृलर् जरय पदािमहरूको सदपुयोगिाई प्रोत्साहन गररनेछ । "एक वडा एक र्ाँसेवािी स्रोत केन्र" 

स्िापनािाई अलनर्वायम गररनेछ । यसका िालग र्वन, संरक्षण भ ूििा कृलर् लर्वकास कायामियहरूसँगको समरर्वयमा सामदुालयक र्वन, कबुलियिी र्वन 

ििा कृलर् र्ाममहरूमा घाँसेबािी प्रर्वर्िनका िालग पहि गररनेछ। 

२९. कृलर् क्षेिमा कृर्किाई मि, लबउ, प्रलर्वलि लर्विरण गने, अर्विोकन भ्रमण िालिम, कृलर् अनुदानको व्यर्वस्िा आदी कायमक्रम गररने छ ।  

३०. कृलर्मा लबर्ादी युक्त उत्पादनिाई लनरुत्सालहि गदै organic व्यार्वसालयक कृलर् प्रबिमा जोड लदइनेछ  



३१. कृलर् संकिन केरर लनमामण गरर उत्पालदि कृलर् सामग्री कृलर् संकिन केररमा ल्याइ हाटबजारको माध्यामबाट कृलर् सेर्वा अगाडी बढाइने छ ।  

३२. पूर्वीचौकी गाउँपालिकाका मठ, मलरदर, किा, संस्कृलि, परम्परा, ऐलिहालसकिा बोकेका सम्पदाको सुची लभि रहकेा ठाउँको पलहचान गरर संरक्षण 

र सम्बिमन गरर लबकासको नीलि ल्याई पयमटकीय गरिव्यको रुपमा पयमटकीय लर्वकास गररनेछ । पूर्वीचौकी गाउँपािीकाको र्वडा नं. २ बगिेकमा 

होमस्टे संचािन भइरहकेो छ ।   

३३. घरेिु उिोग, िघउुिोग जस्िैैः कपडा बुरने, मसिा जरय उिोग, पाउरोटी उिोग, स्िानीय स्रोिमा आिारीि अल्िो, िोक्ता, नेपािी कागज बनाउन 

प्रयोग गररने र्वण,ु बास, लनगािा बाट दराज, र ्याक ह्याट क्याप, आलद बनाउन उिोग स्िापना गनम गाउँपालिकािे अनुदानका कायमक्रम संचािन 

गने छ । यसका िालग लर्वलभरन संघसंस्िा हरुको सहयोगमा अगाडी बढाइने छ । 

२०. सामालजक लवकास तर्घ  लिलत, बजेट तथा कायघक्रम : 

१. पुर्वीचौकी गाउपालिकाको लिक्षा नीिीिाई र्वलियो बनाउन योग्य र दक्ष, स्नािक र स्नात्तोकोत्तर गरेको जनिलक्तिाई पररचािन गने लनलि लिइन े

छ ।  

२. लर्विाियका लर्विािीिाई Dropout बाट रोक्ने र स्कुि िि प्रलििि भनाम हुने लनलि अर्विम्बन गने र १८ र्वर्म भरदा मुनीका र्वािर्वालिकाहरुिाई 

भारि पठाउने अलभभार्वकहरुको गाउपालिकाबाट पाउने सेर्वा सुलर्विा रोक्ने नीिी लिइन ेछ । 

३. पुर्वीचौकी गापा अरिरगिको सामदुालयक सेर्वा प्रदान गने स्र्वास््य संस्िाको रुपमा सानागाउ स्र्वास््य चौकीिाई िोकी सेर्वा प्रदान गने  नीलि 

अर्विम्बन गररने छ । 

४. पुर्वीचौकी गापा अरिरगि सानागाउ स्र्वास््य चौकीिाई लर्वरे्िज्ञ सलहिको स्र्वास््य सेर्वा प्रदान गनमका िालग १ जना MBBS डाक्टरको व्यर्वस्िा 

गररने छ । डाक्टरको व्यर्वस्िा ििा स्र्वास््य उपकरण खररदका िालग रु २५ िाख रकम लर्वलनयोजन गररएको छ ।  

५. Corona Virus Covid-19 बाट प्रभालर्वि भएका र्वेरोजगारी व्यलक्तहरु, लर्वलभरन लकलसमका लहसा पीलडि व्यलक्तहरु, मानलसक समस्या भएका 

व्यलक्तहरुिाई मनोररजन ििा मनो परापिम प्रदान गनमका िालग योग ििा मनो मरापिम किाम भनाम गने लनलि अर्विम्बन गररने छ । 

६. छाउपडी प्रिाको अरत्य गरी समिामुिुक समाज लनमामण गने लनिी अर्विम्बन गररने छ । 

७. र्वर्मको १२ लदन अिामि १ मलहनाको १ पटक आर््नो समदुायमा सञ्चािन भएका सामदुालयक आयोजनाहरुमा ििा अरय कायममा अलनर्वायम 

श्रमदान प्रदान गने लनलि बनाइने छ ।  

८. पुर्वीचौकी गाउपालिका अरगरगि क्यारसर पीलडि व्यलक्तहरुिाई उपचार ििा राहि लर्विरणका िालग गापा क्यारसर कोर् स्िापना गररने लनिी 

बनाइने छ । 

९. मलहिा स्र्वास््य स्र्वयसेलर्वकाको मनोबि बढाउनका िालग उपाध्यक्ष सँग मलहिा स्र्वास््य स्र्वयसेलर्वका कायमक्रम सञ्चािन गरी प्रोत्साहन स्र्वरुप 

र्वालर्मक एकमषु्ट ३ हजारका दरिे प्रदान गने नीिी अर्विम्बन गररने छ ।  

१०. सबै समदुायिे-एकअकामका िालममक र सांस्कृलिक सम्पदाहरूप्रलि सम्मान दिामउने र आफ्नो िालममक, सांस्कृलिक सम्पदाको आरँै् संरक्षण र प्रर्वद्बमन 

गराउने व्यर्वस्िा गररनेछ । 

११. चार र्वर्म उमेर समहूका सबै बािबालिकािाई प्रारलम्भक बािलिक्षाको अर्वसर प्रदान गनम लर्विािय संरचनालभिै प्रारलम्भक बािलिक्षा सञ्चािन 

गने नीलि लिईनेछ। 

१२. गाउँ क्षेि लभि संचािन हुने कायम ििा कृयाकिापहरुमा बािश्रलमकको प्रयोग र पररचािनिाई लनरे्ि गररने नीलि िाई लनररिरिा लदईने छ । 

गाउँपालिका लभि रहकेा र्वडाहरुिाई बािश्रम मकु्त घोर्णा गने अलभयानिाई लिव्रिा लदईने छ । 

१३. गाउँिाई मलहिा लहसामकु्त गाउँपालिका बनाउनको िालग आर्वश्यक पहि कदमीको िरुुर्वाि गररने छ। 

१४. बािलर्वर्वाह ििा बहुलर्वर्वाहिाई पूणम रुपमा अरत्य गररनेछ । 

१५. मलहिा सिलक्तकरण र आयआजमन कायमक्रमहरुिाई अगाडी बडाईनेछ । 

१६. गाउँमा स्र्वास््य केररको व्यर्वस्िापन, स्र्वास््य चौकीहरुको संचािन, क्षमिा लर्वकास ििा मलहिा स्र्वास््य स्र्वयं सेलर्वकाहरुको क्षमिा लर्वकास 

गररने छ । 

१७. लिक्षक दरबरदी लमिान कायमिाई प्रभार्वकारी रूपमा अलघ बढाई लर्विाियहरूमा लिक्षकहरूको समिामिूक लर्विरण सुलनलिि गररनेछ ।    

१८. प्रत्येक लर्विाियमा छाि र छािाको िालग अिग िौचाियको व्यर्वस्िा गररनेछ । 

१९. लर्विािय लिक्षाको गुणस्िर अलभर्वलृि ििा लर्विािीको लसकाइ सुलनलिििाका िालग मािभृार्ा, रालष्ट्रय भार्ा र अरिरामलष्ट्रय भार्ािाई लिक्षण 

लसकाइको माध्यमका रूपमा अपनाई लिक्षामा बहुभालर्क नीलि अर्विम्बन गररनेछ । 

२०. िैङ्लगक अल्पसंख्यकहरुिाई आत्म सम्मानपूर्वमक जीर्वन यापन गने कायमक्रमहरु संचािन गररनेछ ।  

२१. गाउँपालिका लभिका सामदुालयक लर्विाियहरुमा िैलक्षक गुणस्िर कायम गदै लर्विाियका िालग सुरलक्षि भर्वन, िैलक्षक सामग्री, प्रयोगिािा, 

खानेपानी, छािछािाका िालग छुट्टाछुटै्ट िौचािय, खेिकुदको व्यर्वस्िा, सरसर्ाइ आलदको प्रबरि गररनेछ ।  

२२. नर्वजाि लिि ुमतृ्युदर, बाि मतृ्युदर र माि ृमतृ्युदर घटाउनको िालग स्र्वास््य, सुरलक्षि माितृ्र्व, बाि ििा लिि ुस्र्वास््य सेर्वाहरू सञ्चािन 

गररनेछ । 



२३. किाकार, खेिाडी, स्रष्टा, संस्कृलिकमी, लमलडयाकमी र सबै क्षेिका अगुर्वा र समाजसेर्वीहरुिाई सम्मानका साि सामालजक अलभयानमा उत्पे्रररि 

गररनेछ । रालष्ट्रय ििा अरिरालष्ट्रय रुपमा पूर्वीचौकी गाउँपालिकािाई लचनाउन उलचि  नीलि लिईनेछ ।  

२४. जेष्ठ नागररक, एकि र लर्विर्वा मलहिा, अिक्त अपाङ्ग र बािर्वालिकािाई नेपाि सरकारर्वाट प्रदान गररदै आएको सुरक्षा भत्ता समयमै सुिभ 

िररकार्वाट उपिब्ि गराउने व्यर्वस्िा लमिाइनेछ ।  

२५. जेष्ठ नागररकहरुको ज्ञान अनुभर्विाई उपयोग गररने कायमक्रमहरु संचािन गररनेछ लिक्षा सम्बलरि रहकेो रालष्ट्रय ििा अरिरामलष्ट्रय मलू्य मारयिा 

िाई आत्मसबि गररनेछ । 

२६. आिारभिू लिक्षािाई अलनर्वायम एबम ्लन:िलु्क बनाइनेछ । 

२७. अपांगिा भएका र आलिमक दृलष्टिे कमजोर प्रत्येक व्यलक्तिाई माध्यालमक िह सम्मको लिक्षा लन: िलु्क लदईनेछ ।  

२८. बािार्वरण मैिी , बािमैिी एर्वम ्अपांगमैिी भौलिक संचरना लनमामणमा लबिेर् जोड लदईनेछ। 

२९. स्र्वास््य सेर्वािाई प्रभार्वकारी बनाउने लनिी लिइने छ । यसका िालग रु २५ िाख रकम लर्वलनयोजन गररएको छ ।  

३०. सामदुालयक लबिाियमा पलन अंग्रेजी माध्यमबाट लिक्षण, लसकाई लक्रयाकिाप संचािन गने बािार्वरण सजृना गररने छ ।  

३१. लिक्षा, स्र्वास््य, खानेपानी ििा सरसर्ाई, संकृलि प्रबिमन, िैङ्लगक समानिा ििा सामालजक समार्वेिीकरण (मलहिा, बािबालिका, जेष्ठ, 

नागररक, अपाङ्गिा भएका व्यलक्त, दलिि, आलदबासी जनजालि) जस्िा क्षेि समाबेि गररनेछ । 

३२. अलम्रसो, लटम्मरु ििा अरय जलडबुटी खेिी गने लनलि अर्विम्बन गररने छ ।  

३३. रयालयक क्षेििाई स्र्वच्छ र सर्वैिाई रयाय पुग्ने लनलि अर्विम्बन गररने छ ।  

२१. पुवाघधार लवकास तर्घ  लिलत, बजेट तथा कायघक्रम :  

१. पुर्वीचौकी गाउपालिका अरिरगिका सम्पुणम लनमामण गने सडकमा गाउपालिकाको मलसनिाई पलहिो प्रािलमिामा राखी प्रयोग गने लनिी अर्विम्बन 

गररने छ । 

२. जनिाको सुरक्षािाई ध्यानमा राखी बगिेक र पोखरीमा अस्िाई प्रहरी पोष्ट स्िापना गने लनिी अर्विम्बन गररने छ । यसका िालग संघ ििा प्रदेिमा 

पहि गररने छ । 

३. स्र्वास््यिाई ध्यानमा राखी पुर्वीचौकी गाउपालिका र्वडा नं ७ मा ढि लनकासका िालग आर्वश्यक पहि गररने लनिी अर्विम्बन गररने छ ।  

४. उज्यािो पुर्वीचौकी बनाउने कायमक्रमिाई लनररिरिा लदई २०७९ साि सम्ममा सबै र्वडाका सम्पुणम घरिरुीमा बत्ती बालि सक्ने लनिी बनाइने छ ।  

५. यस गाउपालिकामा रहकेा सम्पूणम ग्रामीण सडकिाई सदार्वार चल्ने बनाउनका िालग िाई संघ ििा प्रदेि सरकारसँग समरर्वय गरी स्िरोरिरी गने 

नीलि लिइन ेछ।  

६. सानागाउ, लसमिडाडा, गाँजरी, पोखरी, बगडा, गजडा, दिुर्वस्िा, सुलक्िमाटी, चौखटेु्ट काडामाण्डौ हुदै लचरनेकोट सडक लनमामण ििा स्िरोरिरी 

गनम संघीय सरकारसँग समरर्वय ििा सहकायम गने र गाउपालिका बाट Details Project Report ियार गररने लनिी अर्विम्बन गररने छ । सािै 

४० करोड रकम लर्वलनयोजन भइ सडक लडलभजन कायामिय कुिपािेबाट ठेक्काका िालग सुचना प्रकािन गररएको ।  

७. िालरिनगर बगिेक सडक स्िरोरिरी गने यसका िालग संघ र प्रदेि सरकारसँग समरर्वय गररने लनलि लिइने छ । 

८. पुर्वीचौकी गाउपालिकामा भलुम बैकको स्िापना गररने लनिी बनाइने छ ।  

९. गाउँपालिकाका क्षेिमा सञ्चािन गररने पुर्वामिार र्वा सामालजक लर्वकाससँग सम्बलरिि कुनै पलन कायमक्रम र्वा पररयेजना िजुममा, कायामरर्वयन अनुगमन 

सञ्चािन व्यर्वस्िापन चरणहरुमा सामालजक ििा र्वािार्वरणीय सरिुिन¸ प्रकोप व्यर्वस्िापन पक्ष समेििाइ ध्यानमा रालख आयोजनाहरुको लनमामण 

गने लनिी अर्विम्र्वन गररनेछ।  

१०. गाउँपालिकाको समग्र लर्वकास लनमामणमा सार्वमजलनक र लनलि साझेदारीको अर्विारणा अर्विम्र्वन गररनेछ   

११. गाउँपालिकािारा पूर्वामिार लर्वकास गररएका योजनाहरुको लदगो लर्वकासका िालग मममि सम्भार र्वा सेर्वा िलु्क िोकी मममि कायमिाई अगाडी 

बढाइनेछ ।  

१२. गाउँपालिका क्षेि लभि पयामप्त खानेपानीको व्यर्वस्िाको िालग लर्वस्ििृ पररयोजना प्रलिर्वेदन ियार गरर खानेपानीका आयोजनाहरुिाई प्रािलमकिाका 

साि अगाडी बढाइनेछ ।  

१३. पूर्वीचौकी गाउँपालिका क्षेि लभि रहकेा मुख्य सडक चक्रपिको लर्वस्ििृ पररयोजना प्रलिर्वेदन ियार गरर सडक लनमामणको कायमिाइ लिब्रिाका साि 

अलघ बढाइनेछ ।  

१४. पूर्वीचौकी गाउँपालिकाका ७ र्वडामै र्वडास्िरीय खेिमैदान बनाउने लनलि लिइने छ। 

 



२२. वि वातावरण तथा लवपि व्यवस्थापि तर्घ  लिलत, बजेट तथा कायघक्रम :  

१. सरसर्ाई अरिरगि र्वािार्वरण मैिी लर्वकास प्रर्वद्बमन गनम प्रत्येक घरमा भाडा माझने च्याङ्ग, र्ोहर र्ाल्ने डस्र्वीन (नसडने र्वस्िु र सडने र्वस्िु) 

अलनर्वायम रुपमा प्रयोग गनम िगाउने लनिी अर्विम्बन गररने छ । 

२. स्र्वच्छ ििा हराभरा पूर्वीचौकी गाउँपालिका बनाउन सडकको दायाँ बायाँ र्वकृ्षारोपण कायमक्रम ििा पाकम , उिान कायमक्रमिाई लनररिरिा लदइनेछ 

। जिर्वायु पररर्विमन र यसको प्रभार्वका कारण पानीको स्रोिमा आएको कमी र जलमन मलुनको पालनको सिह घटेको कुरािाई ध्यानमा राख्दै एक 

र्वडा एक पोखरीको कायमक्रमिाइ लनररिरिा लददै भएका पोखरी, ईनार, कुर्वा, िारा, आलदको संरक्षणमा लर्विेर् जोड लदईने छ ।  

३. सार्वमजलनक स्ििहरुमा र्ोहोरमैिा फ्याक्न,े सूिीजरय पदािमको प्रयोग गने, लभते्तिेखन गने र मापदण्ड लर्वपररिका प्िालस्टक झोिा र्वा र्वािार्वरणमा 

प्रलिकुि असर पाने सामाग्रीको प्रयोगिाई पूणमिैः लनरे्ि गररनेछ ।  

४. पूर्वीचौकी गाउँपालिका क्षेिलभि रहकेो र्वनक्षेििाई संरक्षण, सम्र्विमन र र्वनको लदगो व्यर्वस्िापनको उपभोग िालग समुदायमा आिारीि र्वन 

व्यर्वस्िापनिाई प्रबिमन गररनेछ ।  

२३. सुशासि तथा संस्थागत लवकास तर्घ  लिलत, बजेट तथा कायघक्रम:  

१. सेर्वा प्रर्वाहको क्षेिमा सेर्वािाई सर्वैजरिािाई सर्वमसुिभ हुनेगरी सेर्वा प्रर्वाह गने लनिी अर्विम्बन गने । 

२. अपाङ्गको स्िर र्वलृद्ब ििा लसलर्वर संचािन गररने नीलि अर्विम्बन गररने छ  

३. गाउपालिकाको सम्पुणम ि्याङ्क नभएको हुनािे ि्याङ्क संकिन ििा गाउपालिकाको प्रोर्ाइि अिार्वलिक ििा व्यर्वस्िापन गररने छ ।  

४. कुनै पलन आयोजना सञ्चािन गदाम त्यसको Details Estimate Study गरेर मािै िागु गररने लनिी बनाइने छ ।  

५. यस आ.र्व २०७८।०७९ मा गाउपालिका स्िरबाट लनमामण हुने सम्पुणम लर्वकास लनमामण आयोजनाहरुको २०७८ साि कालिमक मसारि सम्म 

प्रालर्वलिक िाखाबाट िागि, लडजाइन इष्टलमट बनाई सक्ने लनिी अर्विम्बन गररने छ । 

६. गाउपालिकामा कायमरि स्िाई कममचारीहरुको भलर्वष्ट्यिाई मध्यनजर गरी अर्वकाि हुने र्वेिा ििबको १० प्रलििि र गापाबाट १० प्रलििि रकम 

उपिब्ि गराउने उद्देश्यिे अर्वकाि कोर् स्िापना गने लनिी अर्विम्बन गररने छ ।  

७. गाउपालिकाका जनप्रलिलि ििा कायमरि कममचारीहरुको िालग लनलिि आचारसंलहिा बनाई िागु गने नीिी अर्विम्बन गररने छ ।  

८. गाउपालिकामा First come first service को आिारमा सेर्वा प्रदान गनम टोक्कन प्रणािी िागु गररने छ ।  

९. नेपािको लनसान छाँप र गापाको पलहचान झलल्कने गरी गाउसभाका सदस्यहरु ििा गापामा कायमरि कममचारीहरुिाई िोगो बनाई प्रदान गररने 

लनिी बनाइने छ । 

१०. गाउँपालिकाबाट उपिब्ि हुने सेर्वाहरु असहाय, अपाङ्ग, बिृ-बिृा एर्वम ्दृलष्टलर्वलहनहरुको िालग प्रािलमकिाका साि उपिब्ि गराइनेछ । 

११. कममचारीको कायम सम्पादन मलु्याङ्कन पद्दलििाई प्रभार्वकारी र र्वैज्ञालनक बनाई सेर्वामखुी एर्वम जर्वार्देही बनाइनेछ ।  

१२. पिकाररिा क्षेिको, प्रर्वमिन एर्वम ्लर्वकासका िालग पिकार महासंघ िगाएि संचार सम्बिमन लनकायसँग समरर्वय गरी संचारमैिी कायमक्रम सञ्चािन 

सुचना प्रकालिि ििा छपाई गने लनलि लिइनेछ ।  

१३. र्वडा ििा गाउँपालिकामा कायमरि कममचारी क्षमिा लर्वकास गनम सरुर्वा ििा लजम्मेर्वारी हरेरे्रको नीलि अर्विम्बन गररनेछ ।  

१४. र्वडा कायामियहरुिाई नागररकको पलहिो र नलजकको सरकारको रुपमा लर्वकास गररनेछ । र्वडा कायामियहरुिाई भौलिक सुलर्विा सम्परन गररदै 

िालगने छ र आर्वश्यक जनिलक्त आपुिी गररनेछ । प्रत्येक र्वडा कायामियहरुमा नागररक र्वडा पि रालखनेछ  

१५. गाउँपालिकामा आर्वश्यक र उपयुक्त कानुन, लनयमार्वलि, कायमलर्वलि ििा लनदेलिकाहरु ियार गरी गाउँर्वासीहरुिाई सहज, सरि र प्रभार्वकारी सेर्वा 

प्रदान गररनेछ ।  

१६. गाउँसभाबाट सम्परन हुने हरेक आयोजना ििा कायमक्रमहरुको सार्वमजलनक परीक्षण सुनुर्वाई, समालजक पररक्षण जस्िा कायमहरुबाट पारदिीिा एर्वम ्

स्िालनय सुिासन कायम गररनेछ । गुनासो सुरने र समािान गने पररपाटीको लर्वकास गररनेछ ।  

१७. गाउँपालिकाको समग्र लर्वकासमा सामदुालयक संस्िाहरु, गैरसरकारी क्षेि, सहकारी क्षेि, लनजी क्षेि, अरिरालष्ट्रय लर्वकास साझेदारीहरुसँग साझेदारी 

र सहकायम गररनेछ।  

१८. यस गाउँपालिकाको र्वालर्मक बजेट, लनलि ििा कायमक्रममा नसमेलटएका सम्बलरिि िर लनकायबाट आकलस्मक रुपमा प्राप्त हुने बजेट ििा कायमक्रम 

र गा.पा. लभि गनुमपने आकलश्मक ििा अत्यार्वश्यक कायमहरु गाउँकायमपालिका िारा लनणमय गरी कायामरर्वयन गने र आगामी गाउँसभाबाट अनुमोदन 

गने लनलि अर्विम्बन गररनेछ ।  

१९. गापामा काम गनम इच्छुक INGO and NGO हरुिे लबना स्र्वीकृलि लिई कायमक्रमिाई दोहोरोपना हुन नलदन एकद्बार प्रणािी मार्म ि कायम संचािन 

गने नीिी अर्विम्बन गररने छ ।  



२०. गि र्वर्मका जारी गरेका नीिी ििा कायमक्रमहरु र अिरुा भौलिक संरचनािाई लनररिरिा लदने लनिी लिइने छ । 

२४. कृलष तथा पशुपन्छी लवकास :  

१. परम्परागि र लनर्वामहमखुी खेिीको लर्वकल्पमा कृर्कहरुिाई आिलुनक र सामुलहक कृलर् प्रणािी अबिम्बन गनम प्रेररि गदै त्यसका िालग सीप, ज्ञान 

र प्रलबलि उपिब्ि गराउन आर्वश्यक िालिमको व्यर्वस्िा गररनेछ । 

२. पुर्वीचौकी गाउपालिकाका ७ र्वटा र्वडामा एक गाउ एक उत्पादन कायमक्रम सञ्चािन गनम  लर्वलभरन संघ संस्िासँग समरर्वय गरी आर्वश्यक प्रालर्वलिक 

िालिम प्रदान गररनेछ । 

३. गाउपालिका लभि उत्पालदि िरकारी ििा र्िरु्िजरय उपजहरु संकिनको िालग  चौखटेु्ट, सानागाउ, साँझघाट र लखरसैन बजारमा कृलर् उपज 

संकिन ििा भण्डारण केररका स्िापना गररनेछ । 

४. गाउँपालिकामा मकै र्वीउ पकेट क्षेि स्िापना गररनेछ । 

५. व्यार्वसालयक िरकारी खेिी, मत्स्यपािन, पुष्ट्प व्यर्वसाय, मौरीपािन, पिपुािन ििा च्याउ, अदरु्वा, िसुन, प्याज, र्वेसार, अिैची ििा कर्ी खेिी 

िगायिमा युर्वाहरुिाई आकलर्मि गनम युर्वा िलक्षि कायमक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

६. प्रिानमरिी कृलर् आिुलनलककरण पररयोजना अरिगमि गाउपालिका लभिका क्षेििाइ मक ब्िक  ििा आिु सुपर जोन कायमक्रमिाई प्रािलमकिा 

र प्रभार्वकारी ढंगिे कायामरर्वयन गने नीलि लिइनेछ र अरय उपयुक्त क्षेिमा िरकारी ििा र्िरु्िका पकेट क्षेि लर्वस्िार गररनेछ । 

७. पि ुलर्वमा कायमक्रम, पाडा पाडी हुकामउने कायमक्रमिाइ लर्विेर् प्रािलमकिा साि संचािन गररनेछ । 

८. कृलर्  पेिािाई  मयामलदि,  र्वैज्ञालनक  ििा  उत्पादनमिूक  बनाउन  गरीब  ििा  जेहरेदार  लर्विािी  पलहचान  गरी  उच्च  कृलर्  लिक्षा अध्ययनका 

िालग गाउ स्िरीय लर्विेर् कृलर् छािर्वतृ्ती कोर्का व्यर्वस्िा गररनेछ ।  

९. सामदुालयक र्वन िगायि बाँझो जलमनमा लर्वलभरन जािका र्िरु्िका लबरुर्वा रोपी कृलर् र्वनमा रुपारिररि गररनेछ । 

१०. जग्गा बाँझो राखी िहर केलररि जग्गा िनीहरुका लनजी जग्गामा र्वकृ्षारोपण गराई एक पररर्वार  एक लनजी र्वन बनाउन प्रोत्सालहि गररनेछ । 

११. एक घर एक करेसाबारी र एक घर एक अगामलनक उत्पादनको अर्विारणा लर्वकास गरी  अगामलनक िरकारी उपभोगका िालग कृर्कहरुिाइ प्रोत्सालहि 

गररनेछ । 

१२. पालिका लभिका कृलर् योग्य जग्गाहरुको पलहचान गरी नमनूा कृलर् र्ामम स्िापना गनम कृर्कहरुिाइ प्रोत्साहन गररनेछ । 

१३. कोलभड १९ का कारण र्वैदेलिक रोजगारबाट र्लकम एका युर्वाहरुका पलहचान गरी उनीहरुसँग  भएका सीप ििा अनुभर्वका आिारमा उिमलिििा 

स्िापना गन प्रोत्सालहि गररनेछ साि उनीहरुि पेि गरेका प्रस्िार्वना हरेर म्यालचङ्ग अनुदानको व्यर्वस्िा गररनेछ । 

१४. कृलर् सहकारीहरुिाई सामलुहक खेिी गनम प्रोत्साहन गरर सहयोग गनम कायमक्रमका लनलि लिइने छ। 

२५. वातावरण संरक्षण : 

१. जिर्वायु पररर्विमनिाई रयूलनकरण गनम सामदुालयक र्वन ििा समदुायको सहयोगमा एक र्वडा  एक नसमरी ििा एक र्वडा एक पोखरी कायमक्रम क्रमिैः 

सञ्चािन गररनेछ । 

२. चौिारा, पोखरी, खानेपानीको मिु संरक्षण िगायिका र्वािार्वरणमैिी स्िानीय िासन प्रारुपका सूचकहरु प्रर्विन गररनेछ । 

३. गाउपालिकाबाट सञ्चािन गररने पूर्वामिार लनमामणका कायमहरुिाई र्वािार्वरण संरक्षणसँग आबि गररनेछ । 

४. र्वािार्वरणमैिी घरका सूचक,  टोि िहका  सूचक,  र्वडा िहका सूचक ििा गाउपालिका िहका  सूचकहरु लनमामण गरी कायामरर्वयनमा ल्याइनेछ। 

५. टोि लर्वकास संस्िाहरुबीच र्वािार्वरणमैिी टोि, र्वािार्वरणमैिी र्वडा घोर्णाको अर्विारणा अनुसार प्रलिष्ट्पिाम गराई पुरस्कृि गनम नीलि अर्विम्बन 

गररनेछ ।  

६. नदी, खोल्सा लकनाराको दरु्वै िर्म को २० लमटर भलूममा रुख ििा बोटलर्वरुर्वा कटानिाई पूणम प्रलिबरि िगाउन नीलि अर्विम्बन गररनेछ । 

७. एक रुख कटानी गरे बापि कटानी गनम गराउनिेे कम्िीमा दईु लर्वरुर्वा हुकामउन पने नीलि अर्विम्बन गररनेछ । 

८. एक गाउ एक उिान कायमक्रमिाई र्वडा र्वडा सम्म लर्वस्िार गनम र्वडा सलमलिहरुिाई प्रोत्सालहि गररनेछ । 

९. हररयािी गाउँ प्रर्विनका िालग हररि सडक, खोिा खोल्सीमा र्वकृ्षारोपण र एक घर ३  र्िरु्िका लर्वरुर्वा रोपी हुकामउन पने नीलि लिइएकोछ । 

१०.  गाउपालिका लभि हुने भ-ुस्खिन,  बाढी,  आगिागी,  भकुम्प आलद जस्िा प्राकृलिक लर्वपलत्त र  अरय कृलिम लर्वपलत्तबाट िुरुरि राहिका कायमक्रम 

गनम गाउँपालिका, नेपाि प्रहरी, नेपािी सेना  िगायि लर्वलभरन संघसंस्िाहरुसंग समरर्वय गरी कायामरर्वयन गररनेछ । 

११. गाउपालिका लभि उपयुक्त स्िान पलहचान गरी कृलिम िाि लनमामण गररनेछ । 

१२. गाउपालिका लभि उपयुक्त स्िान छनोट गरी सार्वमजलनक िौचाियको व्यर्वस्िा गररनेछ । 

२६. लवपि व्यवस्थापि : 

१. कोलभढ १९ का संक्रमण लनयरिण ििा उपचारमा लर्विेर् प्रािलमकिा लदइनेछ । 

२. लर्वपदबाट हुने क्षलि कम गनम आर्वश्यक पने रयूनिम यरि, सािन ििा औजारहरुका उलचि  व्यर्वस्िापन गनम नीलि अर्विम्बन गररनेछ । 



३. लर्वपद व्यर्वस्िापनिाइ 3C का लसिारि (समरर्वय, सहयोग ििा लनयरिण) का आिारमा संचािन गररनेछ । 

४. लर्वपद उिार ििा राहिमा सहजिाको िालग सबै र्वडामा एक हेिीप्याड लनमामण गद ैिलगने छ ।  

२७. र्ोहरमैिा तथा सरसर्ाइ : 

१. र्ोहर जसिे गदमछ मलू्य उसैिे लिनुमपदमछ भरने लसिारि र र्ोहरबाट मोहर बनाउन नीलििाई  अर्विम्बन गद गाउपालिका क्षेिमा उत्सजमन हुने 

र्ोहरमैिािाई व्यर्वलस्िि ढंगिे व्यर्वस्िापन   गररनेछ ।  

२. र्ोहरमैिा न ैउत्पादन नगने, गरेपलन रयून गने, त्यसिाइ पूनैः प्रयोग गन कायमिाई व्यर्वहारमा   अर्विम्बन गन सरोकारर्वािाहरुको सहयोग र 

सहभालगिामा सीपमिुक र सचेिनामुिक कायमक्रम संचािन गन गराउन नीलि लिइनेछ । 

३. र्वडास्िरमा उत्सजमन हुने र्ोहर र्वडास्िरमा नै संकिन केरर ििा श्रोिमा न प्रकृलि अनुसार छुटयाउन व्यर्वस्िा लमिाउन र्वडा सलमलिहरुिाइ 

प्रोत्सालहि गन नीलि अर्विम्बन गररनेछ । 

४. एक र्वडा एक र्वािार्वरणमैिी पाकम  ििा एक र्वडा एक ल्याण्डलर्ल्ड साइट लनमामण गनम नीलि लिइनेछ । 

५. पि-ुपरछी ििा घर पािुर्वा जनार्वरिे लनष्ट्कासन गन लर्वष्टाको उलचि व्यर्वस्िापन गनम र त्यसबाट अरुिाई दगुमरि रै्िाउन ििा रोगका बाहके 

बनाउन कायमका लजम्मेर्वारी र जर्वार्देलहिा सम्बलरिि जनार्वरका िनीको नै हुनुपने नीलि अर्विम्बन गररनेछ । 

२८. भौलतक तथा पूवाघधार लवकास : 

१. समपुरक कोर् र लर्विेर् योजना अरिगमि संचािन हुने योजनाहरुको लर्वर्वरण ियार गरी माग गररनेछ ।  

२. भौलिक पूर्वामिार लनमामणका क्षेिमा गाउपालिकािे िगानीकिाम, उत्प्रेरक, सहजकिाम, समरर्वयकिाम, लनयामक र लनयरिकको रुपमा भलूमका लनर्वामह 

गन नीलि रहनेछ । 

३. लनलममि पूर्वामिारहरुको लनयलमि मममिसम्भार, सञ्चािन, संरक्षण एर्व सम्र्विमन गनम लनजी क्षेि ििा सामदुालयक सहकारी क्षेि र उपभोक्ता 

सलमलिहरुिाइ प्रोत्सालहि गने नीलि लिइनेछ । पूर्वामिार प्रयोगकिामबाट उपयोग कर संकिन गररनेछ । 

४. भौलिक पूर्वामिार लनमामणिाई स्िानीय गाउर्वासीहरुको लदन चयामिाई सहज बनाउन ििा आलिमक  आयआजमनसँग जोडदै समलृि िर्म  उरमखु गररने 

नीलि लिइनेछ । 

५. बलढ भरदा बलढ जनसहभालगिा जुटन योजनाहरुिाई प्रािलमकिाका साि कायामरर्वयन गररनेछ  

६. पेश्की िरुय अलभयानका िालग पेश्की लदन कायमिाई लनरुत्सालहि गरी प्रालर्वलिक मूल्याङ्कनका आिारमा भकु्तानी लदइने नीलि अर्विम्बन गररनेछ, 

िर स्र्वीकृि खररद योजना बमोलजम लनमामण सामग्री खररद गनम पने भई उपभोक्ताका योगदान सहभालगिा यलकन गरर पेश्की उपिब्ि गराउन सलकनेछ 

। 

७. प्रत्येक र्वडामा अपाङ्गमैिी सडक,  भर्वन,  बािमैिी पाकम ,  स्मिृी पाकम ,  लपकलनक स्पोट, चौिारो, पोखरी,  खेिमैदान,  पुस्िकािय, संग्रहािय, 

योगकेरर आलद स्िापना गद िलगनेछ । 

२९. सडक तथा यातायात : 

१. सडक लनमामण गदा पानीका मूहानहरुिाई संरक्षण र प्रर्वर्िन गद एकीकृि रुपमा लनमामण काय अगालड बढाइनेछ । 

२. पालिकालभि बढी उपयोग हुने सडकहरुिाई बाह मलहना सर्वारी सािन चल्न सक्न बनाउन प्रािलमकिा लदइनेछ। सािै सडकहरुिाइ िप व्यर्वलस्िि 

गनम नािी लनमामण काय िािनी गररनेछ । 

३. सबै र्वडा कायामिय, लर्विािय, स्र्वास््य संस्िाहरु देलख गाउँपालिका कायामियसँग जोलडएका सडकहरुको स्िरोरनिी गरी बाहै्रमास चि्ने बनाइने 

ििा क्रमिैः कािोपि गदै िलगनेछ । सािै नयाँ रयाकहरुमा नािी लनमामण अलनर्वायम गररनेछ । 

 

३०. खािेपािी तथा सरसर्ाई : 

१. स्िानीय स्िरमा रहकेा पानीका महुानहरुका संरक्षण सम्र्विन र प्रयोग गनम ििा टोि बस्िीका पानीका परम्परागि महुानहरुिाई स्र्वच्छ र सर्ा 

राख्न प्रत्येक र्वडा सलमलिका अगुर्वाईमा टोि  लर्वकास संस्िा,  सामदुालयक संघ संस्िा ििा समदुाय पररचािन गने नीलि अर्विम्बन गररनेछ । 

२. पानीका महुान भरदा मालि लर्वर्ादीको प्रयोग गन कायमिाई पूणम प्रलिबरि लनरुत्सालहि गररनेछ । अटेर गरी त्यस्िा काय गनेिाई दण्ड जररर्वाना 

गररनेछ। 

३. Lifting को माध्यमबाट सञ्चािन गनम सलकने खानेपानी आयोजनाहरुिाई संम्भाव्यिा अध्ययन गरर संचािनका िालग पहि गररने छ । 

४. खानेपानी महुानको २० लमटर र्वरपर कुनैपलन लकलसमका रुख,  लबरुर्वा काटन हटाउन नपाउने गरी समदुायको सहयोगमा कडाईका साि पािना गनम 

गराउन नीलि अर्विम्बन गररनेछ ।  



५. सञ्चािनमा रहकेा खानेपानी योजनाहरुको लदगो सञ्चािन, मममि सम्भार, क्षमिा अलभर्वलृि ििा पुनैः लनमामण जस्िा कायम उपभोक्ताहरुका समेि 

िगानी ििा सहभालगिामा सञ्चािन गरी गराई  आिारभिू खानेपानी सेर्वा सुलनलिििा गनम र खानेपानी सेर्वा नपुगेका टोिबस्िीमा खानेपानी 

सेर्वा पुयामउने कायमका िालग सम्बलरिि लनकाय, संघ संस्िाहरुको साझेदारीमा योजना ििा कायमक्रम सञ्चािन गररन छ । 

३१. लवद्युत तथा वैकलपपक उजाघ : 

१. हािसम्म पलन लर्विुि सेर्वा नपुगेका टोि बस्िीहरुमा लर्विुि प्रालिकरणसँग समरर्वय गरी लर्विुिीकरण गररनेछ । 

२. पुर्वीचौकी गाउपालिका क्षेिमा लर्विुि सर्व-स्टेिन स्िापना गनम आर्वश्यक पहि गररनेछ । 

३. पयमटकीय क्षेि, सार्वमजलनक महत्र्वका भर्वन ििा स्िान, बजारक्षेि,  कािोपिे सडक क्षेिलभिका टोिबस्िी समदुायका साझेदारीमा सौयम सडक 

बत्ती जडान गन नीलि अर्विम्बन गररनेछ ।  

३२. लशक्षा, युवा तथा खेिकुि : 

१. ECD देलख कक्षा ५ सम्मका बािबालिकाका िालग लदर्वा खाजाका व्यर्वस्िा गरी लर्विािी उपलस्ििीको दर बढाउदै लिक्षाका गुणस्िर अलभर्वलृि 

गनम नीलि अर्विम्बन गररनेछ ।  

२. लनजी श्रोिबाट सञ्चालिि सामदुालयक लर्विाियहरुका िैलक्षक गुणस्िर अलभर्वलृि गनम अनुदान सहयोगका नीलि अर्विम्बन गररनेछ । 

३. लर्विाियहरुमा  लडलजटि ग्याप रयूनीकरण गनम सूचना प्रलर्वलि (E-Learning ििा Talking Teacher) को प्रयोग गरी पठन पाठनको व्यर्वस्िा 

गनम पहि गररनेछ ।  

४. गाउपालिका लभिका कुनैपलन बािबालिका गररर्वीका कारण कम्िीमा आिारभिू िह सम्मका लिक्षा प्राप्त गनम अर्वसरबाट र्वलञ्चि हुनु नपने नीलि 

अर्विम्बन गररनेछ। 

५. गाउलभिका सम्पूणम लर्विाियहरुमा सुलर्विा सम्परन पूर्वामिार सलहि लनिलु्क एर्व प्रालर्वलिक लिक्षाका व्यर्वस्िा गदै जाने नीलि लिइनेछ। 

६. लिक्षकहरुिाई सूचना ििा प्रलर्वलि सम्बरिी िालिम ििा प्रलिक्षणका व्यर्वस्िा गररनेछ । 

७. लर्विािय ििा लिक्षकहरुिाई लसकाइ उपिब्िीका आिारमा प्रलिस्पिामका र्वािार्वरण, पुरस्कार र्वा दण्डका नीलि अर्विम्बन गररनेछ।SEE 

पररक्षामा उत्कृष्ट अंक हालसि गनम लर्वध्यािीिाई पुरस्कृि गदै जान नीलि अर्विम्बन गररनेछ । 

८. लर्वपरन,  लसमालरिकृि, अनाि, लर्वचैमा कक्षा छाडेका (Drop Out) बािबालिकािाई लर्विाियमा ल्याई पठन पाठनका व्यर्वस्िा गररनेछ । 

९. स्िानीय किा र संस्कृलिको संरक्षण र लर्वकास गररनेछ।आिारभिू िहसम्मका िालग गाउका सामालजक, आलिमक,  सांस्कृलिक, समस्या र 

सम्भार्वनािाई समेटी स्िानीय स्िरका नगदेबािी, स्िानीय भालर्क, संस्कार, संस्कृलि समेि समार्वेि भएका पाठयक्रम ियार गरी अलनर्वाय रुपमा 

पठनपाठन गराउन नीलि अर्विम्बन गररनेछ । 

१०. लर्विािी भनाम अलभयानिाई अझ प्रभार्वकारी बनाउन जनप्रलिलनलि, कममचारी िगायि सरोकारर्वािाहरुिाइ पररचािन गररनेछ ।  

११. खेिकुदको समलुचि लर्वकास गनम आर्वश्यकिा अनुसार गाउँपालिका खेिकुद सलमलि र्वा गाउपालिकास्िरीय खेिकुद पररर्द गठन गरी पूर्वामिारको 

लनमामण ििा टोि, र्वडा र गाउपालिकास्िरीय खेिकुद प्रलियोलगिा संचािन गनम नीलि अर्विम्र्वन गररनेछ । 

१२.  लर्वलभरन अर्वसरहरुमा गाउपालिका लभि रहकेा लर्विािय, क्िब, संघसंस्िाहरु बीच बालर्मक र अिमर्वालर्मक रुपमा गाउपालिका स्िरीय खेिकुदको 

आयोजना गररनेछ। 

१३. गाउपालिका स्िरीय युर्वा पररर्द गठन गरी युर्वा स्र्वरोजगार, सिलक्तकरण ििा सामालजक उत्तरदालयत्र्व बोि गराउन नीलि अबिम्बन गररनेछ ।  

१४. एक र्वडा एक खेिकुद मैदान लनमामण गन नीलि अबिम्बन गररनेछ । 

३३. स्वास््य के्षर : 

१. कोलभड १९ कोरोना भाइयसको रोकिाम लनयरिण ििा उपचारमाका िालग प्रभार्वकारी कदम चालिने छ । 

२. सबै र्वडामा आिारभिू स्र्वास््य सेर्वा लनिलु्क प्रदान गने प्रकृयािाई सुलनलिििा ििा लनररिरिा लदइनेछ, सािै स्र्वास््य संस्िा टाढाँ भएका 

जनिाहरुका िालग स्िापना भएका सामदुालयक स्र्वास््य इकाईबाट सबै सेर्वा लदने पहि गररनेछ। 

३. माि ृििा लििु स्र्वास््यका अर्वस्िािाई सुदृढ गदै लनयलमि गभमजाँच, सुत्केरी जाँच ििा स्र्वास््य केररमा सि प्रलििि प्रसुिी गराउन अलभयानमा 

जोड लदइनेछ ।चौलर्वस घण्टे सुत्केरी सेर्वा  केररिाइ लनररिरिा लदइनेछ ।सुत्केरी भेट कायमक्रमिाइ लनररिरिा लदईन छ । 

४. गाउँघर लक्िलनक ििा खोप लक्िलनकको सेर्वािाइ लनयलमि, प्रभार्वकारी, सहभालगिात्मक एर्व गुणस्िरीय बनाउँदै आर्वश्यक र्लनमचर ििा औजार 

उपकरणका व्यर्वस्िा गदै िलगनेछ । 

५. लनिलु्क सेर्वाका और्िीिाइ लनररिर आपूलिमका व्यर्वस्िा लमिाईनेछ र लनयलमि रुपमा स्र्वास््य संस्िाका अनुगमन ििा सहयोगात्मक सुपररर्वेक्षक 

गररनेछ।उत्कृष्ट स्र्वास््य संस्िा र स्र्वास््यकमीिाई पुरस्कृि गदै िलगनेछ । 

६. स्र्वास््य र्वीमा कायमक्रममा सहभालग हुन लर्विेर् पहि गररने छ। 

७. प्रत्येक र्वडामा र्वर्ममा एक पटक स्र्वास््य लिलर्वर (आिुलनक ििा आयुमर्वेलदक) सञ्चािन गररनेछ  



८. स्र्वास््य व्यर्वस्िापन सूचना प्रणािी (HMIS) िाई व्यर्वलस्िि गन अलभिेख प्रलिर्वेदनिाइ लछटो छररिो गनम इरटरनेट सलहिका कम्प्युटर 

प्रणािीिाइ लर्वस्िार गररनेछ। 

९. स्र्वास््य संस्िाका भर्वन लनमामण, मममि सुिार ििा लर्विुि, खानेपानीको लनयलमि आपूलिमका सािै आर्वश्यक औजार उपकरणका व्यर्वस्िा गररनेछ 

।  

१०. गैर सरकारी संस्िाहरुिे संचािन गनम स्र्वास््य कायमक्रमहरुमा दोहोरोपना आउन नलदन एकिार नीलि अर्विम्बन गररनेछ ।  

११. लर्विाियस्िरमा लनयलमि रुपमा लर्विािीहरुको लनयलमि स्र्वास््य परीक्षण गररनछ।र्वर्मको दईुपटक हुन लर्विािय स्र्वास््य ििा पोर्ण सप्ताहिाइ 

लनररिरिा लदइनेछ।लर्वध्याियमा आर्वस्यक पने सेलनटरी प्याड लर्विरणका व्यर्वस्िािाई लनररिरिा लदइनेछ । 

३४. उद्योग, पयघटि प्रवघद्धि तथा संस्कृलत : 

१. स्िानीय कच्चा पदािममा आिाररि घरेिु ििा साना उिोगका लर्वकास र प्रर्वर्िनमा जोड लदइनेछ ।  

२. पयमटक र पयमटनसँग सम्बलरिि उिोगिरदा,  होटि, घरबास (Home stay) िगायि  सेर्वाप्रदायक उिोगहरु स्िापना गनम प्रोत्सालहि गररनेछ । 

३. स्िानीय स्िरमा रहकेा सहकारी संस्िाहरुसँग भएका पँुजीिाई उत्पादन मिूक क्षिमा िगानी गन प्रोत्सालहि गररनेछ । 

४. गाउपालिका स्िरीय संग्रहािय लनमामणका िालग पहि गररनेछ । 

५. प्रचलिि कानुन बमोलजम स्र्वीकृलि नलिएका, दिाम नभएका व्यर्वसायहरुिाइ अलनर्वाय रुपमा दिाम गराउन सचेिना गराईनेछ। 

६. पयमटकमैिी बानी व्यर्वहार (अलिलि सत्कार, सरसर्ाई आलद) सुिार, सीप ििा िालिमका कायमक्रमका सञ्चािन गने गराउने नीलि अबिम्बन 

गररनेछ । 

३५. सूचिा संचार तथा प्रलवलध लवकास :  

१. लर्विुिीय िासन प्रणािी मार्म ि गाउपालिकाका कायमक्रम ििा सूचनािाई प्रर्वमिन गन नीलि अनुरुप र्वेबसाइट अध्यार्वलिक गने ििा सञ्चार 

माध्यमहरु मार्म ि सूचना प्रकािन गनम नीलि अर्विम्बन गररनेछ । 

२. गाउँपालिकािाई सुचना प्रलर्वलि मैिी बनाउनको िालग आर्वश्यक हाडर्वमयर ििा सर्टर्वयर व्यर्वस्िा गन नीलि अर्विम्बन गररनेछ ।  

३. गाउपालिकाका सर्वै र्वडा कायामियिाई इरटरनेटका माध्यमबाट गाउपालिकाको कायामियसँग नेटर्वलकम ङ गररने नीलि अर्विम्बन गररनेछ । 

४. जनप्रलिलनलि ििा कममचारीहरुिाई प्रलर्वलिमैिी बनाउन कम्प्युटर, इरटरनेट ििा लर्वलभरन क्षमिा लर्वकास सम्बरिी िालिम सञ्चािन गररनेछ । 

५. गाउँपालिकालभिका सबै र्वडाहरुमा अनिाईन घटना दिाम गनम पहि गररनेछ । 

३६. संस्थागत लवकास तथा मािव संसाधि :  

१. सबै र्वडाको र्वडा प्रोर्ाइि (बािमैिी, र्वािार्वरण सम्र्वरिी ि्यांक सलहि) बनाई एलककृि गाउपालिका प्रोर्ाइि ियार गररनेछ । 

२. गाउपालिका कायामिय, र्वडा कायामिय र लर्वर्यगि िाखा कायामियहरुका कममचारीहरुमा चेन अर् कमाण्ड, सेर्वाग्राही प्रलि उत्तरदायी व्यर्वहार 

अर्विम्मर्वन र कममचारी आचारसंलहिा लनमामण गरी कायामरर्वयन गररनेछ । 

३. कममचारीहरुिाई समय सापेलक्षि लर्वलभरन सीपमिूक ििा क्षमिा अलभबलृि िालिम कायमक्रममा सहभागी गराइनेछ । 

४. िाखा प्रमखुहरुसँग कायमसम्पादन करार गरी काम गन कायमको िािनी गररनेछ सािै कममचारीहरुको कायमसम्पादन मलू्यांकन गरी उत्कृष्ट काम गने 

कममचारीिाई पुरस्कृि गनम नीलि अर्विम्बन गररनेछ । 

५. अस्िायी र करारमा कायमरि कममचारीहरुिाई लनर्वतृ्त हुदँा खािी हाि नपठाउन नीलि लिइने छ। 

६. कममचारीहरुिाई कामका प्रकृलि, कायम सम्पादन र कायमबोझका आिारमा प्रोत्साहन स्र्वरुप भत्ता ििा सुलर्विा उपिव्ि गराइनेछ ।  

७. रयायीक सलमलिमा करार सेर्वाको अलिकृि स्िरको कममचारीको व्यर्वस्िा गने लनलि लिइनछ । 

३७. राजस्व पररचािि :   

१. गाउपालिकाका आरिररक आय सबि बनाउन राजस्र्वमा सुिार गनम राजश्वका दायरा र्रालकिा  बनाई कर असुिीिाई प्रभार्वकारी बनाईने ििा 

राजश्वका सम्भाव्य क्षेिहरुका पलहचान गररनेछ।  

२. िेखा पररक्षणबाट औल्याइएका सुझाबहरुिाई आगामी लदनहरुमा कायारर्वयन गदै बक्यौिा,  बेरुजु एर्व पेश्की र्छयौट गने कायमिाई प्रभार्वकारी 

रुपमा संचािन गररनेछ । 

 

३८. सम्बन्ध सहकायघ तथा साझेिारी :  

१. गाउपालिका क्षेिलभि उच्च लिक्षा सञ्चािन गनम लर्वश्वलर्विािय, िालिम केरर जस्िा प्रालज्ञक संस्िाहरु ििा लनकायहरुसँग सहकायम गने नीलि अलघ 

साररनेछ । 



२. देिलभिका नगरपालिका र गाउँपालिकाहरु सँग भलगनी सम्बरि कायम गरर र आगामी र्वर्महरुबाट यस गाउपालिका र नगरपालिका सँगका भलगनी 

सम्बरििाई लनररिरिा लदँदै िलगनेछ 

३९. सामालजक पररचािि तथा सामालजक सशलिकरण : 

१. सामालजक  पररचािनका  माध्यमबाट  सामालजक,  आलिमक  रुपि  पलछ  परेका  समदुायहरुको  सिक्तीकरण  गरी  लर्वकासको  मिू प्रर्वाहमा 

समालहि गन नीलि अर्विम्बन गररनेछ । 

२. र्वडा सलमलिहरुसँग समरर्वय गरी टोि लर्वकास संस्िा लनमामण ििा पररचािन अलभयानको रुपमा संचािन गररनेछ । 

३. समाजमा  हुने  र्ौजदारी  प्रकृलि  बाहकेका  सानालिना  लर्वर्वाद  स्िानीय  स्िरमा  न  मेिलमिापकिामका  माध्यमद्वारा  मेिलमिाप  गन गराउन 

र्वडास्िरीय संयरि पररचािन गररनेछ। 

४०. मलहिा तथा बािबालिका : 

१. मलहिाहरुिाइ स्र्वरोजगार र आत्मसम्मालनि बनाउनका िालग मलहिाहरुका नाममा दिा हुने उिोग व्यर्वसायमा ५० प्रलििि िलु्क छुट गररनेछ । 

२. एकि मलहिा, दलिि मलहिाहरुिाई िलक्षि लर्वलर्वि कायमक्रम कायामरर्वयन गररनेछ।सािै मनोसामालजक परामिम सहयोग कायमक्रम संचािनका िालग 

समरर्वय गररने छ। 

३. लर्विािय लर्वमखु लकिोरीहरुिाई जीर्वन उपयोगी ििा लकिोरी परामि ििा आत्मरक्षा कायमक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

४. गम्भीर प्रकृलिका रोग िागेका र लहंसामा परेका मलहिाहरुका िालग सुलर्विा ििा राहि उपिब्ि गराउन पहि गररनेछ ।  

५. िैङ्लगक लहंसा र घरेि लहंसा रलहि समाज लनमामण गनमका िालग आर्वश्यक कायमक्रमहरु गररन छ । 

६. बािबालिकाहरुिाई भलर्वष्ट्यका कणमिारका रुपमा माि हनै र्विममानमा लर्वकासको साझेदारका रुपमा लिइनेछ ।बािबालिकाहरुसँग सम्बलरिि 

लर्वर्यका नीलि कायमक्रम बनाउदा बािबालिकाहरुको संस्िागि सहभालगिा गनम गराउने नीलि अर्विम्बिन गररनेछ । 

७. गाउपालिका क्षेि लभिका बािबालिकाहरुको चौिर्ी लर्वकासका िालग बािबालिकाको आचारसंलहिा बनाई िागू गने नीलि अर्विम्र्वन गररनेछ । 

८. बािबालिकामा पनमसक्ने मनोसामालजक असर प्रभार्विाई कम गनम सामदुालयक लर्विाियका बािमैिी कक्षा, लिक्षक र बािलर्वकास केररका 

सहयोगी लिलक्षकािाई सामालजक स्र्वास््य सम्बरिी िालिम सञ्चािन गने नीलि लिइनेछ । 

९. बािलर्वर्वाह लनयरिण गन अलभयानहरु संचािन गन लनलि लिइने छ । 

४१. लवपन्ि जाती, िलित, अपाङ तथा जेष्ठ िागररक :  

१. दलिि समदुायका परम्परागि पेिा, किा र सीप संरक्षण सम्बर्िन गदै लिनको क्रमिैः आिलुनकीकरण र व्यर्वसायीकरण गनम नीलि अर्विम्बन गररन 

छ । 

२. दलिि र्वगमका जीर्वनयापन सहज बनाउने, सचेिना ििा सीप लर्वकास जस्िा कायमक्रम सञ्चािन गन गराउन नीलि रहन छ । 

३. अपाङ्गहरुका चौिर्ी लर्वकास गनम अपाङ्ग िलक्षि कायमक्रम सञ्चािन गन नीलि रहनेछ । 

४. अपाङ्गिा भएका व्यलक्तहरुका सीप र किािाइ उच्च प्रािलमकिामा रालखन छ । 

५. गाउपालिकालभि रहकेा जेष्ठ नागररकहरुिाई सम्मान गदै र्वहाँहरुसँग भएका ज्ञान ििा अनुभर्व नया पुस्िािाई हस्िारिरण कायमक्रम सञ्चािन 

गररनेछ। 

६. जेष्ठ नागररकहरुका स्र्वास््य जलटििािाई ध्यानमा राखी स्र्वास््य लिलर्वर संचािन गररनेछ । 

७. आफ्नो घरका जेष्ठ नागररकहरुिाइ उत्कृष्ट हरेचाह गन पररर्वारका सदस्यहरुिाइ छनौट गरी गाउपालिकािे सम्मान गने नीलि अर्विम्बन गररनेछ । 

८. प्रत्येक र्वडा सलमलि मार्म ि प्रत्यक टोि र्वस्िीमा क्रमिैः जेष्ठ नागररक चौिारी लनमामण गररने नीलि अर्विम्बन गररनेछ।जेष्ठ नागररक सम्मान कायमक्रम 

सञ्चािन गन नीलि रहन छ । 

९. गाउपालिका स्िररय ज्येष्ठ नागररक भेटघाट प्रिीक्षािय भर्वन लनमामणको िालग उपयुक्त स्िानको छनौट गरर भर्वन लनमामणका िालग पहि गररनेछ । 

४२. गैर सरकारी संस्था : 

१. एकिार प्रणािी मार्म ि गाउपालिकाको नीलि कायमक्रममा सहयोग पुयामउन खािका कायमक्रम सञ्चािन गनम गैरसरकारी संस्िािाई माि स्र्वीकृलि 

लदने नीलि अर्विम्बन गररनेछ। 

२. गैर सरकारी संस्िािाई लर्वकासका साझेदारको रुपमा व्यर्वहार गन नीलि अर्विम्बन गररनेछ । 

३. गाउपालिका लभि सलक्रय रुपमा सञ्चािनमा रहकेा सहकारी िगाएिका संघ संस्िाहरुिाई  गाउँपालिकामा स्िालपि गनम आर्वश्यकिा हरेर जग्गा, 

भर्वन ििा आर्वश्यक सहयोग गररँदै िालगनेछ । 

४३. प्रधािमन्री रोजगार कायघक्रम : 

१. गररबी र बेरोजगारीका अरयोरयालश्रि सम्बरि हुने भएकािे र्वास्िलर्वक लर्वपरन ििा बेरोजगार व्यलक्त पलहचान गरी रोजगार सेर्वा केररमा सूचीकृि 

गररनेछ । 



२. सूचीकृि बेरोजगार व्यलक्तहरूिाई रयूनिम रोजगारीका प्रत्याभलूि गनम स्िानीय आयोजनाहरूमा  श्रममिूक प्रलर्वलिको प्रयोग गररनेछ । 

३. गाउँपालिका ििा र्वडा स्िरीय लनयलमि लर्वकास लनमामणका आयोजनाहरूमा रोजगार सेर्वा केररमा सूचीकृि सम्बलरिि र्वडाका बेरोजगार 

व्यलक्तहरूिाइ पलहिो प्रािलमकिा लदइनेछ। 

४. श्रम बजारमा हस्िक्षेप गरी गाउँपालिकालभि सञ्चािन हुने सङघ, प्रदेि ििा अरय लनकायका आयोजनाहरूमा यस गाउँपालिकाको रोजगार सेर्वा 

केररमा सूचीकृि बेरोजगार व्यलक्तहरूिाई नै खटाउन नीलि अलनर्वायम गररनेछ ।  

५. आरिररक रोजगारी लसजमनाका िालग स्िानीय िहका लनजी ििा गैरसरकारी संस्िाहरूसँग समरर्वय, साझेदारी र सहकायम गररनेछ । 

६. लर्वश्वव्यापी महामारी कोलभड १९ का कारण र्वैदेलिक रोजगारीमा जान नपाएका ििा लर्वदेिबाट र्लकम न बाध्य भएका व्यलक्तहरूिाई सुचीकृि गरी 

लर्विेर् प्रािलमकिाका साि रयूनिम रोजगारी प्रदान गररनेछ । 

७. सङघीय सरकार ििा प्रदेि सरकारबाट ल्याइएका रोजगारमिूक कायमक्रममा अपनत्र्व कायम  गदै रोजगारीका क्षेि लर्वस्िार गररनेछ । 

८. लर्वश्व बैंकको ऋण सहायिा अरिगमिका युर्वा रोजगारीका िालग रूपारिरण पहि आयोजना र पिानमरिी रोजगार कायमक्रमका कामका िालग 

पाररश्रलमकमा आिाररि सामदुालयक आयोजनामा ज्यािा बाहकेको अलिररक्त भारमा साझेदारी गरी र्वेरोजगार सूची लनिामरण ििा प्रािलमकीकरण 

मागमदिमन अनुसार प्रािलमकिा सूचीका व्यलक्तिाइ खटाइ आयोजना सञ्चािन गररनेछ । 

९. रोजगार सेर्वा केररिाई िप सुदृढीकरण गरी श्रम बैंक ििा रोजगार सूचना केररको रूपमा लर्वस्िार गरी रोजगारी प्राप्तीिाइ सहज बनाइनेछ । 

अन्य िीलत : 

१. लर्वर्वाद रलहि समाज लनमामण गनमका िालग मेिलमिाप केररहरुिाई प्रोत्साहन गनम  ििा मेिलमिाप किामहरुिाई पररचािन गनम कायमक्रमहरु संचािन 

गररने छ। 

२. गाउँपालिकाको सम्पुणम नागररकहरुिाई रयायीक अलिकारबार अलभयानहरु संचािन गररने छ । 

३. मेिलमिाप किामहरुिाइ पुनमिाजलक कायमक्रम लनररिरिा लदन लनलि लिइनेछ । 

४. गाउँपालिका लभिका सहकारीको लर्वर्वरण संकिन गरी प्रभार्वकारी रुपमा संचािन गररन छ सािै सहकारीहरुिाइ क्षमिा अलभर्वलृि कायमक्रम संचािन 

गररने छ। 

 

अन्त्यमाः 

योजनाको िजुममा जस्िै यसको कायामरर्वयन पलन महत्र्वपूणम पक्ष हो । हामीिे िजुममा गरेका कलिपय नीलि ििा कायमक्रमहरु सम्पादन गनम हाम्रो सहकायम 

साझेदारी ििा रचनात्मक सहयोगको आर्वश्यकिा पदमछ । अिैः यस अर्वसरमा पूर्वीचौकी गाउँपािीकािे लर्वकासमा प्रभार्वकारी भलुमका खेल्न 

सरकारी लनकायहरु, लनजी क्षेि, दाि ृलनकाय, अरिरालष्ट्रय संघ संस्िाहरु, टोि लर्वकासका संस्िाहरु िगायि अरय सम्पुणम सरोकारर्वािाहरुिाई यसै 

मञ्चबाट हादीक िरयर्वाद लदन चाहारछु ।  

आज भएको प्रस्िुि बजेट गाउँसभािे स्र्वीकृि गनम साि यस गाउँपािीकाको र्वेर्व साइटमा अपिोड गने व्यहोरा लनर्वेदन गदमछु । अिैः प्रस्िुि बजेट 

कायामरर्वयनमा सबै क्षेि र िहको पूणम सहयोग रहने छ भरने लर्वश्वास लिएको छु । यस बजेटको सर्ि कायामरर्वयनबाट पूर्वीचौकी गाउँपािीकाको 

समार्वेिी र सरिुलिि लर्वकासमा सघाउ पुग्ने, आलिमक र्वलृिदरिाई मद्दि पुग्ने, रोजगारी अलभर्वलृि हुने र राजस्र्व अलभर्वलृि गनम मद्दि पुग्ने लर्वश्वास 

लिएको छु । । नीलि, बजेट ििा कायमक्रमहरु लनमामण गने लििलििामा रजस्र्व परामिम सलमलि स्रोि अनुमान ििा बजेट लसमा लनिामरण सलमलि, लर्वर्य 

क्षेिगि सलमलि, बजेट ििा कायमक्रम िजुममा सलमलि, कायमपालिकाका सदस्यहरु गाउँपािीकाका कममचारीहरु, गाउँसभाका सदस्य ज्युहरुको एकिा, 

सम्र्वेदनलिििा ििा क्षेिगि सुचनाको जानकारी सहभागीिा एर्वम् पषृ्ठपोर्ण हाम्रा िालग अत्यरि महत्र्वपुणम रह्ये । नीलि, बजेट ििा कायमक्रम िजुममा 

गने प्रकृयामा प्रत्यक्ष ििा अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग पुयामउनु हुने सम्पुणम राजलनलिक दिहरु, सरकारी ििा गैर सरकारी संस्िाहरु, नागरीक समाज, 

उिोगी, व्यार्वसायीहरु, बुलिलजलर्वहरु, सञ्चारकमीहरु,  सम्पुणम राष्ट्र सेर्वक कममचारी सािीहरु ििा गाउँपािीका बासी आमाबुर्वा, दाजुभाइ, 

लदलदबहीनी ििा ईष्ट लमिहरुमा हादीक आभार व्यक्त्त गदै लर्वगिका र्वर्म झै यो र्वर्म पलन सहयोग प्राप्त भइरहने आिा एर्वम ्लर्वश्वास गरेको छु ।  संसार 

भरी रै्लिएको Corona Virus (Covid-19) बाट संक्रलमि सम्पुणम देि ििा लर्वदेिमा रहकेा व्यलक्तहरुको स्र्वास््य िाभको कामना गदै स्र्वच्छ 

देि र स्र्वच्छ पुर्वीचौकीका िालग हालदमक कामना गनम चाहारछु । 

धन्यवाि ! 

पूवीचौकी गाउँपािीका अध्यक्ष 

लिर्घ राज बोगटी 



लिणघय िं. १ :  

यस पुर्वीचौकी गाउपालिकाका अध्यक्ष श्री लदघमराज बोगटी ज्युबाट प्रस्ििु गररएको आ.र्व. २०७८।०७९ को बजेट, लनलि ििा कायमक्रम सर्वमसम्मििे स्र्वीकृि 

गररयो ।  

लिणघय िं. २ : 

यस पूर्वीचौकी गाउँपालिकािाई आ.र्व. २०७८|७९ मा संलघय सरकार,प्रदेि सरकार बाट प्राप्त बजेट अनुरुप संलघय सरकार िसिम अनुदान रु. २० करोड ९ िाख, 

संलघय सरकार लर्वत्तीय समानीकरण रु. ९ करोड ३९ िाख, संलघय सरकार लबरे्ि अनुदान १ करोड ििा संलघय सरकार राजस्र्व र्वाडर्ाड िर्म  रु. ७ करोड ६५ 

िाख ४३ हजार सािै प्रदेि सरकार लबिेर् अनुदान रु. ५० िाख, प्रदेि सरकार समपुरक अनुदान रु. ७० िाख, प्रदेि सरकार लर्वत्तीय समानीकरण अनुदान रु. ६४ 

िाख ३० हजार , प्रदेि सरकार राजस्र्व र्वाडर्ाड िर्म  रु. १८ िाख ३७ हजार गरर जम्मा अनुमालनि रकम रु. ४० करोड १६ िाख १० हजार प्राप्त भएको  छ र 

यस आ.र्व. मा गाउँपालिकािे आरिररक स्रोिको रुपमा गि आ.र्व. बाट यस गा.पा.को संलचि कोर्मा अल्या रहन गएको रु. १ करोड ७ िाख र यस आ.र्व.मा 

गाउँपालिकािे अनुमान गरेको आरिररक राजस्र्वको रु. ९५ िाख ििा सामालजक सुरक्षा अरिगमि रु. ८ करोड २७ िाख ५ हजार सलहि जम्मा यस गाउँपालिकाको 

जम्मा बजेट  रु. ५० करोड ४५ िाख १५ हजार रहकेो छ | 

लिणघय िं. ३ : 

लबर्यगि क्षेिहरुको बजेट लनम्नानुसार रहेको छ । 

१. आलिमक लर्वकास िर्म ैः १ करोड २९ िाख ५५ हजार ३४ रपैया । 

२. सामालजक लर्वकास िर्म ैः ४ करोड ४४ िाख ६२ हजार ६८ रुपैया  । 

३. पूर्वामिार लर्वकास िर्म ैः ७ करोड ७४ िाख ६८ हजार २ सय ३८ रुपैया । 

४. कायामिय सञ्चािन ििा प्रिासलनक क्षेिैः ५ करोड ७२ िाख २४ हजार ६ सय ६० रुपैया । 

५. िसुासन ििा संस्िागि लर्वकासैः ८ िाख । 

 


