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बरेङ गाउँपालिकाको आ.व. २०७९।०८० को वार्र्ाक र्ीलत तथा कायाक्रर् 

गाउँसभाका अध्यक्ष र्होदय, 

सभाका सम्पूणा सदस्यहरू । 

१. जर्ताको सबैभन्दा र्ग्जकको सरकारको रुपर्ा रहेको स्थार्ीय तहिाई र्जबदु बर्ाउर् संर्वधार्िे 
पररकल्पर्ा गरेको संघीय िोकताग्न्िक व्यवस्थाको कायाान्वयर्का क्रर्र्ा बरेङ गाउँपालिकाको यस 
गररर्ार्य गाउँसभार्ा स्थार्ीय तहको दोस्रो कायाकािको प्रथर् आलथाक वर्ा २०७९।०८० का िालग 
गाउँपालिकाको वार्र्ाक र्ीलत तथा कायाक्रर् प्रस्ततु गर्ा पाउँदा अत्यन्तै खशुी र्हससु गरेको छु । 

२. यस अवसरर्ा र्िुकुर्ा िोकताग्न्िक गणतन्ि स्थापर्ा र देशभग्िपूणा आन्दोिर्र्ा र्िुकु र जर्ताको 
िालग प्राण उत्सगा गरे् सम्पूणा ज्ञात, अज्ञात सर्हदहरूप्रलत भावपूणा श्रद्धाञ् जिी  अपाण गदै, यस क्रर्र्ा 
घाइते हरु्भुएका राष्ट्रप्ररे्ी व्यग्ित्व तथा वहाँहरुको पररवारजर्हरु प्रलत उच्च सम्र्ार् प्रकट गदाछु । 

३.  र्वश्वभर र्हार्ारीका रुपर्ा फैलिएको कोलभड-१९ संक्रर्णका कारण ज्यार् गरु्ाउर्हुरु्े सबै 
र्ागररकहरूप्रलत हार्दाक श्रद्धाञ् जिी अपाण गदै उहाहँरूको घरपररवार र आफन्तजर्हरूर्ा सहार्भुलूत प्रकट 
गदाछु। 

४. स्थार्ीय तह सदस्य लर्वााचर्, २०७९ िाई स्वच्छ, लर्ष्पक्ष र भयरर्हत वातावरणर्ा सम्पन्न गराउर्का 
िालग अहोराि खर्टर् ु भएका सबै राष्ट्रसेवक कर्ाचारी, सरुक्षाकर्ी, राजरै्लतक दि, पिकार र आफ्र्ो 

जर्प्रलतलर्लध आफै छर्ौट गर्ाका िालग उत्साहपूणा र्हसाबिे र्तदार् गर्ुाहरु्े सम्पूणा बरेङबासी 
र्ागररकहरूिाई हार्दाक धन्यवाद ज्ञापर् गदाछु । 

५. स्थार्ीय तहको प्रथर् लर्वााचर्बाट बरेङ गाउँपालिकार्ा लर्वााग्चत भइ पर्हिो कायाकािर्ा गाउँपालिकाको 
सवााङ् गीण र्वकास र र्ागररकको सेवार्ा सदा सवादा सर्र्पात सम्पूणा जर्प्रलतलर्धीहरू र सर्दृ्ध बरेङ, सखुी 
बरेङबासीको िक्ष्य हालसि गर्ा र्वलभन्न तह र तप्काबाट प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपर्ा सहयोग पयुााउर्हुरु् ेसबै 
कर्ाचारीहरू तथा बरेङबासी आदरणीय आर्ा बवुा, र्ददी बर्हर्ी तथा दाजभुाइहरूर्ा हार्दाक आभार व्यि 
गदाछु। 

६. कोलभड-१९ व्यवस्थापर्र्ा आफ्र्ो ग्जउ ज्यार्को प्रवाह र्गरी जर्ताको सेवार्ा अहोराि खर्टर्हुरु् ेसबै 

स्वास््यकर्ी, कर्ाचारी,राजरै्लतक दिहरु, र्ागररक सर्ाज, संघसंस्थाहरु, जर्प्रलतलर्लध तथा पिकारहरू 
िगायत सबैर्ा हार्दाक र्र्र् गर्ा चाहन्छु र आगार्ी र्दर्हरूर्ा सोही प्रकारको सहयोगको अपेक्षा गदाछु। 

 

 

सभाका सदस्यज्यूहरू, 
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र् अब गाउँपालिकाको र्वकास र सर्रृ्द्धको िक्ष्य प्रालिका िालग गररएका र्हत्वपूणा प्रयास, अवसर र 
चरु्ौतीहरू उल्िेख गर्ा चाहन्छु । 

चालिएका कदर् तथा र्हत्वपूणा प्रयासहरुिः 
 सर्दृ्ध बरेङ, सखुी बरेङबासीको दीघाकािीर् िक्ष्य हालसि गर्ाका िालग उपिब्ध स्रोत साधर्को र्ववेकपूणा 

र्वलर्योजर् र कायाान्वयर् गररएको । 

 "ग्शक्षार्ा प्रर्वध बरेङर्ा सर्रृ्द्ध" भने्न र्ाराका साथ गाउँपालिकाका सार्दुार्यक र्वद्याियहरूर्ा पसु्तकािय, 
र्वज्ञार् प्रयोगशािा, ICT िगायत आवश्यक पूवााधारहरूको र्वकास गदै प्रार्वलधक ग्शक्षा सर्हत गणुात्र्क 
ग्शक्षा प्रवाहको व्यवस्था गररएकोछ । 

 बजेट तथा कायाक्रर् लर्र्ााण गदाा त्य र त्याङ्क तथा आवश्यकताका आधारर्ा गररएकोछ जसका कारण 
र्वकास योजर्ा तथा कायाक्रर्हरूर्ा जर्सहभालगता र अपर्त्व वृर्द्ध भएको छ। 

 सीलर्त स्रोत र असीलर्त आवश्यकताहरूबीच सन्तिुर् कायर् गर्ा गाउँपालिकाको प्रथर् पञ् चवर्ीय 
आवलधक योजर्ा लर्र्ााण गरी वार्र्ाक योजर्ा र र्ध्यकािीर् खचा संरचर्ासँग तादत्म्यता कायर् गर्ा सरुु 
गररएकोछ । 

 पूवााधार र्वकासका साथै सार्ाग्जक र्वकास के्षि र्वशेर् गरी ग्शक्षा र स्वास््यका के्षिहरूर्ा तिुर्ात्र्क 
र्हसाबिे बढी बजेट र्वलर्योजर् गरी सन्तलुित र्वकासको अवधारणा अविम्बर् गदै उपिब्ध प्रलतफि सबै 
बरेङबासी र्ागररकाहरूर्ा परु् याउँदै सार्ाग्जक न्याय सर्हतको सर्तारू्िक सर्ाज लर्र्ााणको प्रयास 
गररएकोछ।  

 कृर्र् तथा पशकेु्षिको आधलुर्कीकरण र व्यवसार्यकरणको थािर्ी गदै र्वलभन्न प्रकारका अर्दुार्को 
व्यवस्था गरी आलथाक र्वकास र सर्नु् र्तीको सरुुवात गररएकोछ । 

 आधारभतू स्वास््य सेवाबाट कोही पलर् वग्ञ् चत हरु् ुर्परे् र कम्तीर्ा आधा घण्टाको दूरीर्ा स्वास््यसेवा 
प्राि हरु्े व्यवस्था सलुर्ग्ितता गर्ा सार्दुार्यक स्वास््य इकाइहरू स्थापर्का साथै सबै वडाहरूर्ा बलथाङ 
सेन्टरको व्यवस्थाका साथै वडा रं् २ र ३ र्ा स्वास््य ल्याबहरूको सरे्त प्रबन्ध गरी स्वस््य के्षिको 
र्वकासर्ा जोड र्दइएको । 

र्वकास र सर्रृ्द्धका अवसरहरुिः  

 भौगोलिक र्हसाबिे सार्ो र कर् जर्संख्या भएकािे र्वकास गर्ा सहज, 
 पाल्पा, बटुवि, बागिङु, पोखरा िगायतका र्हत्वपूणा सहरहरुसँग सडक सञ्जाि कायर्, 
 तिुर्ात्र्क र्हसाबिे पयााि कृर्र्योदय जलर्र् र बर्ाभरी बदर्े खोिा र्ािाका कारण लसंचाइ व्यवस्था सहज 

। 

 पयााि र्ािर्ा वर्जङ्गिका कारण वर्पैदावार र वर्जन्य व्यवसायको सम्भावर्ा, 
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 प्रलसद्ध साददी सत्यवती र्ग्न्दर सर्हत र्वलभन्न धालर्ाक तथा पयाटकीय स्थिहरूका कारण आन्तररक 
पयाटर्को सम्भावर्ा । 

चरु्ौतीहरुिः 

 भौगोलिक असहजताका कारण र्वकास कायाहरू खग्चािो, 
 बढ्दो बसाइँसराइ, 
 बढ्दो अर्दुार्र्खुी र उपभोगवादी प्रवृग्ि, 
 बजेट अभावका कारण पटके र्वकास काया, िगार्ीको न्यूर् प्रलतफि, 
 कृर्र्योदय जलर्र्को उपयोगर्ा कर्ी र खेतीयोदय जलर्र् बाँग्िर्,ु 
 आन्तररक आय न्यूर् हरु् ु, 
 संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राि हरु्पुरे् बजेट संशोधर् सर्हत न्यूर् प्राि हरु् ु। 

 सभाका सदस्यज्यूहरू, 

र् अब चािू आ.व २०७८।०७९ र्ा हािसम्र् गाउँपालिकािे हालसि गरेका प्रर्खु उपिग्ब्धहरू प्रस्ततु 
गरे् अर्रु्ती चाहन्छु । 

आलथाक वर्ाको सरुुवात र र्ध्य सर्यर्ा गाउँपालिकार्ा देग्खएको कोरोर्ा भाईरसको र्हार्ारी र आ.व 
को अन्त्य तथा योजर्ा कायाान्वयर्को अत्यन्तै र्हत्वपूणा सर्यर्ा भएको स्थार्ीय तह सदस्य लर्वााचर्, 
२०७९ िगायतका कारण आ.व २०७८।०७९ को वार्र्ाक र्ीलत तथा कायाक्रर्िे लर्र्दाष्ट गरेका 
उद्देश्यहरू प्रािी र बजेट तथा योजर्ा कायाान्वयर्र्ा प्रत्यक्ष रुपर्ा असर पारेको त्य हार्ी सबै बीच प्रष्ट 
छ । तथापी, यस प्रलतकूि पररग्स्थलतका बाबजदु गाउँपालिकािे आ.व २०७८।०७९ र्ा आत्र्सात 
गरेका र्ीलत तथा कायाक्रर् र बजेट कायाान्वयर्को अवस्था सन्तोर्जर्क रहेको उल्िेख गर्ा पाउँदा खशुी 
िागेको छ । चािू आ.व २०७८।०७९ र्ा हािसम्र् गाउँपालिकािे सम्पादर् गरेका केही र्हत्वपूणा 
कायाहरू र उपिब्धीहरू यस गररर्ार्य सभार्ाफा त सबै बेरेङबासी र्ागररकहरूिाई जार्कारी गराउर् 
चाहन्छु । 

 आलथाक वर्ाको सरुुवातरै् देग्खएको कोरोर्ा र्हार्ारीिाई कोलभड-१९ अस्थायी अस्पताि सञ्चािर् तथा 

स्वास््यकर्ीहरू पररचािर् र्ाफा त सर्यरै् लर्यन्िण गर्ा सफि भएको र हाि सम्र् गाउँपालिकाका 
जम्र्ा ८७१४ जर्ािाई  कोलभड-१९को खोप र ५४५३ जर्ािाई बसु्टर डोजको व्यवस्था गररएको छ। 

  प्रदेश र संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत िगभग सबै योजर्ाहरू कायाान्वयर् गररएको छ जसर्ध्ये केही 
ठूिा र र्हत्वपूणा योजर्ाहरू र्याँबजार सल्यार् सखुौरा सडकको ट्र्याक ओपर्, ििेु बरेङ खार्ेपार्ी 
योजर्ा, सवोदय र्ा.र्व. भवर् लर्र्ााण योजर्ा, र ३ रं् वडा कायाािय भवर् लर्र्ााणको बहबुरे् योजर्ा 



बरेङ गाउँपालिकाको आ.व २०७९।०८० को र्ीलत तथा कायाक्रर् 

4 

 

कायाान्वयर्को सरुु भएको, िडुीघाट र काउिाघाट िोिङु्ग े पिु लर्र्ााण गररएको छ, धलु्िबुासँ्कोट 
स्वास््यचौकी भवर् लर्र्ााण सम्पन्न भई सञ्चािर् गररएको छ । 

 चािू आ.व र्ा जम्र्ा १३.५८ र्क.लर् र्याँ  सडक ट्र्याक खोलिएको छ, ३०.१२८ र्क.र्ी सडक 
सरसफाई, ४.६७ र्क.लर् सडक ग्रडे लर्िाउर् ेर चौडा गराउर्े कार् भएको छ । साथै ५२७ घर् लर्टर 
दयालबर् पखााि लर्र्ाण, १२६.९७ घर् लर्टर रे्लसर्री वाि, १६१९ लर्टर पक्की र्ािी, ५.९२ र्क.लर् 
कच्ची र्ािी, क्रस डे्रर् ५ वटा, ढुङ्गा सोलिङ ३०५ लर्टर र ग्राभेलिङ तफा  ६.४२८ र्क.लर् सम्पन्न 
भएको छ । गाउँपालिकालभिका सबै बस्तीहरुर्ा अन्तरआबद्धता कायर् गरे् उद्देश्यका साथ 
गाउँपालिकाको गौरवको योजर्ाका रुपर्ा लिइएको  ररङरोड योजर्ाको ट्रयाक ओपर् भएकोछ । सल्यार् 
र सखुौराका र्ागररकहरुका िालग गाउँपालिकाको केन्रर्ा छोटो सर्यर्ा  आवत जावतर्ा सहजता 
ल्याउर् र्याँबजार, सल्यार्, सखुौरा सडकको ट्रयाक खोलिएकोछ। ििेु बरेङ खार्पेार्ी िगायत र्वलभन्न 
पूवााधार योजर्ाहरु अग्न्तर् चरणर्ा रहेका छर्। 

 गाउँपालिका अध्यक्ष शैग्क्षक सधुार कायाक्रर् र्ाफा त ् २७ वटा र्वद्याियर्ा  भवर्, िगायत पूवााधार 
लर्र्ााण, फलर्ाचर र्फक्चसा, कक्षाकोठा व्यवस्थापर् ICT व्यवस्थापर्, र्वद्यािय घेरावार, हररत र्वद्यािय 
लर्र्ााण जस्ता र्हत्त्वपूणा कायाहरू सम्पन्न गररएको । 

 कक्षा १-३ सम्र् स्थार्ीय पाठ्यक्रर् लर्र्ााण गरी िागू गररएको, गाउँपालिकाको शैग्क्षक प्रोफाइि तथा 
पाँच वरे् शैग्क्षक योजर्ा लर्र्ााण भएको, सबै १-८ सञ् चालित आधारभतू र्वद्यािय र र्ाध्यलर्क  
र्वद्याियहरूर्ा र्वज्ञार् प्रयोगशािा, पसु्तकािय, स्यालर्टरी प्याड लडस्पोजि रे्लसर् र्वतरण तथा ICT 

व्यवस्थापर् गररएको,  र्दवा खाजा कायाक्रर् र्ाफा त ् गाउँपालिका लभिका सार्दुार्यक र्वद्याियका 
बािर्वकास केन्र देग्ख कक्षा ५ सम्र्का सबै र्वद्याथीहरू िाभाग्न्वत भएका छर् । 

 बािवालिकाको खेिकुद र्वकासको िालग १-८ सञ् चालित आ.र्व. र सबै र्ा.र्व. र्ा खेि सार्ग्री र्वतरण, 
एक वडा एक प्राथलर्क र्वद्यािय पसु्तकािय स्थापर्ा, प्राथलर्क र्वद्याियहरूको िालग कम्प्यटुर र र्प्रन्टर 
र्वतरण जस्ता कायाक्रर् र्ाफा त र्वद्याियिाई खेिकुद र्वकास र प्रर्वलधको पहुँच परु् याइएको छ । 

  ५ ओटै स्वास््यचौकीहरुर्ा सार्दुार्यक और्लधक कायाक्रर्को स्थापर्ा, १ बलथाङ सेन्टर थप, र १ 
ओटा बलथाङ सेन्टर स्थापर्ाको तयारी भईरहेको, २वटा सार्दुार्यक स्वास््य इकाइ सम्पन्न, १ वटा 
स्वास््य परीक्षण प्रयोगशािा (ल्याब) थर्पएको, १० शैयाको अस्पताि लर्र्ााणको िालग लर्शूल्क जदगाको 

व्यवस्था र र्वस्ततृ पररयोजर्ा प्रलतवेदर् (लडर्पआर) तयार, आयवेुद तथा परुार्ो ग्चर्कत्सा पद्धलत अन्तरगत 
र्ागररक आरोदय सेवा केन्र स्थापर्ा गररएको र प्रत्येक वडाहरुर्ा र्ागररक आरोदय सलर्लत गठर् गरर 
योग ध्यार् र परुार्ो ग्चर्कत्सा पद्दलतको प्रवधार् गरर र र्सरे् तर सम्पिी र शरररको र्ाश गरे् क्यान्सर, 
र्धरेु्ह, दर्, र्टुु तथा र्गृौिा सम्बग्न्ध रोगको जोग्खर् कर् गरे् तयारी भईरहेकोछ। स्वास््यकर्ी 
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घरदैिो कायाक्रर् सञ्चािर्, ५वटै स्वास््यचौकीहरुर्ा लर्यलर्त र लर्शूल्क अत्यावश्यक और्लधहरुको 
व्यवस्था गररएकोछ।  

 कृर्र्र्ा व्यावसार्यकता र आधलुर्कीकरणको प्रवद्धार्का िालग १२ वटा लर्लर्र्टिर, ८ वटा कुटार्ी र्पसार्ी 
लर्ि र्वतरण, उन्नत लबउ र्वतरण कायाक्रर् सञ्चािर् गररएको, अिैंची पकेट १ वटा, बाख्रा पकेट १, 
सनु्तिा पकेट- १ लबस्तार गररएको, २ वटा लग्रर् हाउस लर्र्ााण गररएको, वडा रं् १ र्ा र्कै पकेट, वडा 
रं् २ र्ा अिैंची पकेट, वडा रं् ३ र्ा सनु्तिा पकेट तथा वडा रं् ४ र ५ र्ा बाख्रा पकेट के्षि थप 
गररएको छ । 

 बधशािा लर्र्ााण, दधु, अण्डा र र्ासरु्ा आत्र्लर्भारता कायाक्रर्, पश ुआहार कायाक्रर्, व्यवसार्यक फर्ा 
सपोटा कायाक्रर् र्ाफा त कृर्कहरूिाई र्वलभन्न अर्दुार् प्रदार् गरी आलथाक सर्रृ्द्धको  थािर्ी गररएको 
छ। 

 िघ ु उद्यर् र्वकास कायाक्रर् अन्तरगत जम्र्ा  ९४ जर्ािाई बाख्रा पािर्, तरकारी खेती, 
र्सारी,र्ौरीपािर् िगायतका लसपरू्िक तालिर् प्रदार् गररएकोछ । 

 संघीय सरकारसँगको सहकायार्ा चािू आ.व. र्ा सरुग्क्षत र्ागररक आवास कायाक्रर् अन्तगात जम्र्ा ८६ 
वटा घरपररवार िाभाग्न्वत  भएका छर्। 

 प्रधार्र्न्िी रोजगार कायाक्रर् अन्तरगत गाउँपालिकाको सरे्त थप आलथाक िगार्ी र्ाफा त जम्र्ा २९२ 
जर्ािे रोजगार प्राि गरेका छर् । यस कायाक्रर् अन्तरगत  १० वटा खार्ेपार्ी ट्याङ्की लर्र्ााण तथा 
सरसफाई, २ हजार लर्टर पाइप िाइर् र्वस्तार, ४ हजार लर्टर पक्की र्ािी लर्र्ााण, ८ हजार लर्टर 

कच्ची र्ािी लर्र्ााण, १४ वटा प्रलतक्षािय, ५ वटा सार्दुार्यक भवर् लर्र्ााण, ५ वटा शौचािय २३ वटा 
लसंचाइकुिो, गोरेटो बाटो ३५ वटा िगायसँग र्वलभन्न ४६ वटा योजर्ाहरु सम्पन्न भएका छर् ।  

 बरेङ बजारर्ा सौया सडक बिी र सी.सी. क्यारे्राको व्यवस्था गररएको छ, पयाटर् प्रवद्धार्का िालग 
र्वलभन्न पूवााधारहरूको लर्र्ााण र र्वस्तार गररएको जसर्ध्ये प्रर्खु कायाहरू कौडेको िेक संरक्षण, 
छहरेखोिा (भैंसेखोिा) पयाटकीय पूवााधार, साददी सत्यवती धालर्ाक पयाटकीय पूवााधार लर्र्ााण, भातेपोखरा 
पयाटकीय पूवााधार योजर्ा आर्द रहेका छर्। 

 गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवर् लर्र्ााणाथा लर्:शलु्क जदगा प्रािी गर्ुाका साथै र्वस्ततृ पररयोजर्ा प्रलतवेदर् 
(लडर्पआर) तयार गररएको र यथाशीघ्र भवर् लर्र्ााणको काया अगाडी बढाउर् िालगएको, वडा रं् ३ को 

वडा कायाािय भवर् लर्र्ााण काया थािर्ी, सवोदय र्ाध्यलर्क र्वद्यािय भवर् लर्र्ााण योजर्ा शरुुवात, 
साथै वडा रं् १ को वडा कायाािय लर्र्ााण सम्पन्न भई आफ्रै् भवर्बाट सेवा प्रवाहको थािर्ी भएकोछ।  

 सावाजलर्क सेवाप्रवाहिाई चसु्त, दरुुस्त, सहज र  प्रभावकारी बर्ाउर् र्वलभन्न सफ्टवयरहरूको व्यवस्था, 
र्ागररक बडापिको व्यवस्था, लडग्जटि बोडा, सूचर्ा प्रर्वलधको प्रयोग, सावाजलर्क सरु्वुाई कायाक्रर् 
सञ्चािर्, र्ागररक घरदैिो कायाक्रर्, सार्ाग्जक सरुक्षा भिा टोि टोिर्ा र्वतरण गररएकोछ। 
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 स्थार्ीय सरकारको अत्यन्तै र्हत्वपूणा ग्जम्रे्वारीका रुपर्ा रहेको कारू्र् लर्र्ााण कायािाई प्राथलर्कतार्ा 
राखी चािू आलथाक वर्ार्ा २ वटा र्ीलतहरू, २ वटा ऐर्, ११ वटा कायार्वलधहरू र गाउँपालिकाको प्रथर् 
पञ्चवर्र्ाय आवलधक योजर्ा लर्र्ााण गररएको छ । साथै गाउँपालिकाका सबै दस्तावेजहरू र र्हत्वपूणा 
कागजातहरूको अलभिेखीकरण गरी र्वद्यतुीय र्ाध्यर्र्ा सरुग्क्षत गर्ा फाइि सभार व्यवस्थापर् प्रणािी ( 
File Server Management System ) को व्यवस्था गररएको छ। 

 उरे्र चौरासी सम्र्ार् कायाक्रर्, अपाङ्गता ग र घ वगाका िालग सार्ाग्जक सरुक्षा भिा, उपाध्यक्षसगँ 
संस्थागत सतु्केरी कायाक्रर्, बहकेु्षिीय पोर्ण कायाक्रर्, गाउँपालिका अध्यक्ष सार्ाग्जक सरुक्षा कायाक्रर्, 
उपाध्यक्षसँग र्र्हिा शसग्िकरण कायाक्रर्, िग्क्षत वगा उत्थार् कायाक्रर्, उज्यािो बािबचत,यवुा तथा 
खेिकुद कायाक्रर् आर्दका र्ाध्यर्बाट सबै िग्क्षत वगा सरू्हका र्ागररकहरू िाभाग्न्वत भएका छर् । 

 गाउँपालिका न्यार्यक सलर्लत र्ाफा त गाउँपालिकार्ा परेका उजरुीका आधारर्ा र्वलभन्न र्ववाद तथा 
असर्िदारीहरूिाई सर्ाधार् गरी स्थार्ीयबासीहरू बीच रे्िलर्िाप र सौहादापूणा वातावरण कायर् गरे् 
काया भएको छ ।त्यसैगरी ४ वटा जेष्ठ र्ागररक र १८ वटा अपाङ्ग पररचयपिहरु र्वतरण गररएको छ 
। 

सभाका सदस्यज्यूहरू, 

अब र् आ.व. २०७९।०८० का प्राथलर्कता प्राि प्रर्खु कायाक्रर्हरू प्रस्ततु गरे् अर्रु्ती चाहन्छु । 

र्वश्वभर फैलिएको कोलभड-१९ को र्हार्ारीका कारण र्वगत २ आलथाक वर्ाहरूर्ा लसग्जात प्रलतकूि 
अवस्था र हाि र्िुकुर्ा र्वद्यर्ार् आलथाक संकुचर्को बाबजदु संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राि बजेटिाई 
अत्यन्तै र्ववेकपूणारुपर्ा सदपुयोग र कायाान्वयर् गर्ुापरे् दार्यत्व हार्ीबीच आएको छ र सोको अपेक्षा 
सभाका सबै सदस्यहरूसँग राखेको छु । 

संघीय शासर् कायाान्वयर् पिात स्थार्ीय सरकारको दोस्रो कायाकािको प्रथर् आ.व को वार्र्ाक र्ीलत 
तथा कायाक्रर् भएको हुँदा चािू आ.व पथृक र र्वशरे् रहेको सन्दभार्ा आत्र्सात गररएका केही प्रर्खु 
कायाक्रर्हरू यहाँ उल्िेख गर्ा चाहन्छु ।    

१. कृर्र्के्षिको र्वकासलबर्ा बरेङको र्वकास र सर्रृ्द्ध असम्भव रहेको हुदँा चािू आ.व. र्ा कृर्र् र 
उत्पादर्को के्षििाई प्रथालर्कता र्दइर्ेछ ।सार्ा र टुके्र अर्दुार्रू्खी कायाक्रर्िाई लर्रुत्सार्हत गरी 
एर्ककृत र सार्रु्हक कृर्र् प्रणािीको थािर्ी गररर्ेछ । 

२. "आन्तररक पयाटर्, बरेङको सार्" कायाक्रर् र्ाफा त आन्तररक पयाटर् प्रवधार् र पयाटर् पूवााधारको र्वकास 
गदै आलथाक र्वकासको एक प्रर्खु आधारका रुपर्ा पयाटर्िाई अगाडी बढाइर्छे।  
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३. "ग्शक्षार्ा प्रर्वलध, बरेङर्ा सर्रृ्द्ध" को रू्ि र्ारा सर्हत सार्दुार्यक र्वद्यािय प्रलत र्ागररकहरूको र्वश्वास 
वृर्द्ध गर्ाका िालग र शैग्क्षक बेरोजगारहरूको संख्या न्यूर् गर्ा सैद्धाग्न्तक र अव्यवहाररक ग्शक्षा 
प्रणािीिाई र्वस्थार्पत गरी प्रयोगात्र्क, प्रार्वलधक र जीवर् उपयोगी ग्शक्षा प्रदार् गर्ा सोही बर्ोग्जर्को 
स्थार्ीय पाठ्यक्रर् (कक्षा १-८) र्वकासिाई जोड र्दइर्छे। 

४. "बरेङको ध्यार्,स्वस्थ बरेङबासी अलभयार्" " कायाक्रर् र्ाफा त सबै बरेङबासीहरूिाई पयााि र प्रभावकारी 
आधारभतू स्वास््य सेवा प्रवाहको िालग र्वशेर् व्यवस्था गररर्ेछ । 

५. "लबर्ा र्वर्ाश, वातावरणरै्िी र्वकास"को अवधारणािाई आत्र्सात गदै पूवााधार र्वकास अन्तगात सडक, 
र्वद्यतु, खार्ेपार्ी, लसंचाई िगायतका के्षिर्ा िगार्ी वरृ्द्ध गर्ुाका साथै र्वकास र वातावरण संरक्षणिाई 
सर्ार्ान्तर रुपर्ा िैजार् बायो-इग्न्जलर्यररङ (Bio- Engineering ) को अवधारणा र्वकास गररर्ेछ । 

६. बािरै्िी, अपाङ्गरै्िी, जेष्ठ र्ागररकरै्िी स्थार्ीय तहका रुपर्ा गाउँपालिकािाई स्थार्पत गररर्ेछ । 
र्र्हिा, बािबालिका, दलित, आर्दवासी जर्जाती िगायत सबै िग्क्षत वगाहरूिाई सम्बोधर् गरे् गरी 
र्वलभन्न कायाक्रर्हरूको व्यवस्था गर्ुाका साथै सार्ाग्जक न्यायर्ा आधाररत सर्तारू्िक सर्ाज लर्र्ााणका 
िालग र्वशेर् जोड र्दइर्छे। 

७. आलथाक तथा सर्ाग्जक रुपिे र्पछलडएका सर्दुायको िालग र्वलभन्न प्याकेजहरूको व्यवस्था गरी राज्यको 
रू्िप्रवाहर्ा प्रवाहीकरण गर्ा राहत र परलर्भारता हैर् लसप र आत्र्लर्भारता र्वकास गरे् व्यवस्था गररर्छे। 

८. "दखुी, असहाय र बेसहारा, बरेङको अलभभारा" कायाक्रर् र्ाफा त अलभभावकर्वहीर् बािबालिका, बेसहारा, 
अलत र्वपन्न तथा जोग्खर् अवस्थार्ा रहेका जेष्ठ र्ागररकहरूको त्याङ्क संकिर् गरी ग्शक्षा, स्वास््य तथा 

न्यूर्तर् जीवर् यापर्का िालग सरोकारवािा लर्कायसँग सहकाया गरी र्वशेर् व्यवस्था गररर्ेछ । साथै 
अलत र्वपन्न र्ागररकहरुका िालग एम्बिेुन्स सेवार्ा सहलुियत प्रदार्का िालग अर्दुार्को व्यवस्था 
गररर्ेछ।  

९. "बरेङको चाहर्ा, सरुग्क्षत छार्ा" को र्ारा सर्हत संघ र प्रदेश सरकारसँग सहकाया गरी गाउँपालिका 
लभिका सबै खरको छार्ा भएका घरिाई जस्तापाताद्वारा र्वस्थार्पत गररर्ेछ । 

१०. "बरेङको र्ारा, एक घर एक धारा"  कायाक्रर् र्ाफा त सबै बरेङबासी र्ागररकहरूिाई सफा र 
स्वच्छ खार्पेार्ी को व्यवस्थािाई जोड र्दईर्ेछ । 

११. सरोकारवािा लर्कायहरुसँग सर्न्वय र सहकाया गरी लर्यलर्त र्वद्यतु सेवा प्रवाहको व्यवस्था गरे् 

तथा काठेपोि र्वस्थापर् कायाक्रर्िाई लर्रन्तरता र्दईर्छे । 

सभाका सदस्यज्यूहरू, 

अब र् आलथाक वर्ा २०७९।०८० को प्रर्खु र्ीलत तथा कायाक्रर् प्रस्ततु गरे् अर्रु्ती चाहन्छु । 

वार्र्ाक बजेट र्ीलत तथा कायाक्रर् तजुार्ाका आधारहरुिः 
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 र्ेपािको संर्वधार्, २०७२ 

 स्थार्ीय सरकार सञ्चािर् ऐर्, २०७४ (संशोलधत) 
 रार्ष्ट्रय योजर्ा आयोगको र्ागादशार्, 
 र्ेपाि सरकारको पन्रौं योजर्ािे पररिग्क्षत गरेका अवधारणाहरू, 
 स्थार्ीय तहको वार्र्ाक योजर्ा तथा बजेट तजुार्ा र्दददशार्,२०७४ (पररर्ाग्जात) 
 रार्ष्ट्रय प्राकृलतक स्रोत तथा र्वि आयोग ऐर्, २०७४ 

 अन्तर सरकारी र्वि व्यवस्थापर् ऐर्, २०७४ 

 संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राि र्ागादशार्, 
 बरेङ गाउँपालिकाको प्रथर् आवलधक योजर्ा, 
 र्ागररक सर्ाजबाट प्राि सिुावहरू, 

 दीघाकािीर् सोंच, िक्ष्य, उद्दशे्य र अपेग्क्षत उपिब्धी 

दीघाकािीर् सोंच 

"सन्तलुित र्वकास, सर्ाग्जक न्याय र सर्ता, सखुी र सर्दृ्ध बरेङबासी जर्ता" 

िक्ष्य 

आलथाक वृर्द्ध, सार्ाग्जक न्याय, र्दगो, एकीकृत र सन्तलुित र्वकासका र्ाध्यर्बाट सम्पूणा बरेङबासी 
जर्ताको जीवर् स्तरर्ा सधुार ल्याउर्े। 

उद्दशे्यिः 

 आलथाक र सार्ाग्जक रुपर्ा पछाडी परेका सर्दुायिाई र्वशेर् जोड र्दई सार्ाग्जक न्यायको र्वकास गर्ुा 
। 

 आधलुर्कीकरण सर्हतको कृर्र् र पशपुािर् तथा जलडबटुी उत्पादर्, संरक्षण तथा बजारीकरणिाई प्रवद्धार् 
गर्ुा, उत्पादर् र उत्पादकत्व वृर्द्धर्ा जोड। 

 पूवााधार र्वकासर्ा जोड र्दँदै वातावरणरै्िी, दीगो र एकीकृत र्वकास (Integrated Development) को 

अवधारणिाई अविम्बर् गर्ुा । 

 स्थार्ीय स्रोत साधर्हरूको पर्हचार् र सर्गु्चत सदपुयोगको वातावरण तयार गर्ुा । 

 र्ौलिक सार्हत्य, संलगत तथा किाको संरक्षण र प्रवद्धार् गर्ुा । 

 प्राकृलतक सौन्दया, सरसफाई र पयाावरणीय प्रवद्धार्र्ा जोड र्दर् ु। 

 पयाटकीय क्षेिको सम्भाव्यता अध्ययर् गरी रोजगारीको अवसर लसजार्ा गर्ुा । 
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अपेग्क्षत उपिब्धीिः  

स्रोत साधर्को सीलर्तताका कारण एकै आ.व. लभि पूणा रुपर्ा जर्अपेक्षाको सम्बोधर् र पररवतार् सम्भव 
र्हरु् सक्छ तथापी गाउँपालिकािे चािू आ.व. २०७९।०८० र्ा देहायका उपिब्धीहरू हालसि गरेको 
हरु्ेछिः  

 

 हाि र्वश्वभर र्हार्ारीका रुपर्ा फैलिएको कोरोर्ा भाईरसको संक्रर्ण अिै पलर् पूणा रुपर्ा अन्त्य 
र्भईसकेकािे कोलभड-१९ िगायत अन्य र्हार्ारीहरूबाट सम्पूणा बरेङबासीहरूिाई सरुग्क्षत राख्न र्वशेर् 
व्यवस्थाहरू गररएको हरु्ेछ । 

 र्रू्र्ाको रुपर्ा गाउँपालिका लभिका कग्म्तर्ा ५ वटा बािर्वकास केन्रहरूर्ा स्र्ाटा र्टलभ सर्हतको 
बािर्र्ोर्वज्ञार्र्ा आधाररत बािरै्िी तथा लसकाइ वातावरणको व्यवस्थापर् हरु्ेछ ।साथै सार्दुार्यक 
र्वद्याियर्ा आवश्यकताको आधारर्ा भवर्हरू सदुृढीकरण तथा र्याँ लर्र्ााण गररर्छे । 

 गाउँपालिका लभि रहेका अलभभावक र्वहीर्, कोलभड-१९ का कारण अलभभावक गरु्ाएका, अलत अशि, 
आलथाक तथा सार्ाग्जक रुपिे सरे्त जोग्खर्यिु अवस्थार्ा रहेका बािबालिकाहरुिाई र्ा.र्व तह सम्र्को 
लर्शलु्क ग्शक्षाको व्यवस्था गरे् र्वशरे् कोर्को व्यवस्था गररर्ेछ ।  

 हाि र्वद्यर्ार् सडक संजािको प्राथलर्कताका आधारर्ा स्तरोन्नती हरु्ेछ।जस अन्तगात गाउँपालिकालभि 
न्यूर्तर्  ४० र्क.र्ी सडक स्तरोन्नती भई सावाजलर्क आवगर्र्र्ा सहजता प्राि हरु्ेछ । 

 कृर्र्को आधलुर्करण र उत्पादर्र्ा आधाररत कृर्र् अर्दुार्का र्ाध्यर्बाट गाउँपालिकाको सर्ग्र कृर्र् 

उत्पादर्र्ा न्यूर्तर् १० प्रलतशत वृर्द्ध हरु्कुा साथै गाउँपालिका र्ास ु र अण्डार्ा आत्र्लर्भार स्थार्ीय 
तहका रुपर्ा स्थार्पत हरु्ेछ । 

 र्ौलिक हकका रुपर्ा रहेको आधारभतू स्वास््य सेवािाई थप प्रभावकारी बर्ाउर् गाउँपालिकाका सबै 
स्वास््यचौकीहरु र सार्दुार्यक स्वास््य इकाइहरुिाई थप पूवााधारयूि गराइर्कुा साथै  कग्म्तर्ा पलर् 
अलत आवश्यक तीर् वटा वडाहरुर्ा "आर्ा प्रलतक्षा घर" सर्हतको बलथाङ सेन्टरहरु थप सरु्वधायिु 
हरु्ेछर् । 

 गाउँपालिका लभिका बाँकी सबै खरको छार्ा भएका घरहरु जस्तापाताद्वारा र्वस्थार्पत गररर्ेछ । 

 र्वकास लर्र्ााणर्ा स्थार्ीय जर्ताको रचर्ात्र्क सहयोग र सहभालगता वृर्द्ध हरु्छे । 

 शैग्क्षक के्षिको वतार्ार् ग्स्थलतर्ा गणुात्र्क सधुार आउर्छे । 

 बािरै्िी तथा अपाङ्ग रै्िी गाउँपालिकाका रुपर्ा स्थार्पत हरु्े व्यवस्था गररएको हरु्छे ।  

 गाउँपालिकािाई घरर्ा प्रसतुी शून्य, पूणा सरसफाइयिु, पूणा खोपयिु, खरको छार्ोरू्ि गाउँपालिकाका 
रुपर्ा घोर्णा गररएको हरु्ेछ । 

 १ घर १ धारा कायाक्रर् अन्तगात कग्म्तर्ा थप ५० घर िाभाग्न्वत हरु्ेछर् ।  
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 जेष्ठ र्ागररक सम्र्ार् तथा लर्िःशूल्क स्वास््य परीक्षण कायाक्रर् आयोजर्ा गररर्छे । 

 प्रत्येक वडाहरुर्ा र्ागररक आरोदय सलर्लत गठर् गर्ुाका साथै र्सरे् तर सम्पिी र शरररको र्ाश गरे् 
क्यान्सर, र्धरेु्ह, दर्, र्टुु तथा र्गृौिा सम्बग्न्ध रोगको जोग्खर् कर् गर्ा सर्य सर्यर्ा योग, ध्यार् 
तथा आरोदय ग्शर्वर सञ्चािर् भएको हरु्ेछ। 

प्रर्खु क्षिेगत र्ीलत तथा आधारहरू 

क) आलथाक क्षिेिः  
 

 कृर्र् र्वकास  
 "बरेङर्ा सर्रृ्द्ध, कृर्र् िगार्ी वरृ्द्ध" को रू्ि र्र्ािाई आत्र्सात गदै आलथाक र्वकास र सर्रृ्द्धको प्रर्खु आधार 

स्तम्भको रुपर्ा कृर्र् के्षििाई र्वकास गरी कृर्क र कृर्र् पेशािाई सम्र्ालर्त पेशाका रुपर्ा स्थार्पत गरे् 
र्ीलत अविम्बर्। 

 कृर्र्  सम्बन्धी योजर्ा तथा कायाक्रर्िाई वास्तर्वक कृर्क सर्क्ष पयुााउर्का िालग कृर्क सूचीकरण 
कायाक्रर् र कृर्र् पशपुन्छी तथा र्त्स्य त्याङ्क अध्यावलधक कायाक्रर्हरूको व्यवस्था गररर्ेछ। 

 स्थार्ीय रैथार्े लबउ लबजर्हरू िोप हुँदै गइरेको अवस्थािाई र्ध्यर्जर गदै सोको संरक्षण गर्ा "हाम्रो 
लबउ, हराउर् र्र्दउँ"भने्न र्ाराका साथ लबज बैंक (Seed Bank)  को स्थापर्ा गररर्ेछ। 

 ५ वटै वडाहरूर्ा सञ्चािर्र्ा रहेका र्वलभन्न कृर्र् पकेटके्षिहरूिाई थप व्यवग्स्थत गरी बरेङबासीको 
आयआजार्र्ा वृर्द्ध गररर्छे साथै कृर्र्योदय बाँिो जलर्र्को  सार्रु्हक उपयोगको िालग प्रोत्साहर् गरे् 
र्ीलत अविम्वर् गररर्छे । 

 एकीकृत कृर्र् प्रणािीको अविम्बर् गरी कृर्र्को र्वर्वलधकरण र आधलुर्कीकरण गरी उत्पादर्िाई 
बजारसँग जोड्दै परम्परागत र लर्वााहर्खुी कृर्र् प्रणािीको अन्त्य गररर्ेछ । 

 

 गाउँपालिकालभि आवश्यकतार्सुार लसंचाई कुिोहरूको लर्र्ााण तथा र्र्ात गरी कृर्र्जन्य जदगाहरूर्ा बरै् 
भरी लसंचाइको सरु्वधा पयुााइर्ेछ । 

 कृर्र् र्वज्ञहरूको परार्शा लिई र्ाटो परीक्षण कायाक्रर् सञ्चािर् गरी र्ाटो अर्कुुिको उत्पादर् के्षिको 
पर्हचार् गररर्ेछ । 

 स्थार्ीय कृर्र् उपजहरुको लबक्री र्वतरणका िालग र्खु्य र्खु्य स्थार्हरुर्ा हाटबजार स्थि तोर्क  र्ालसक 

रुपर्ा हाटबजार को व्यवस्था गररर्ेछ साथै कृर्र् उपज संकिर् केन्र स्थापर्को लर्रन्तरता र्दइर्ेछ। 

 खेती योदय जलर्र्र्ा हरु् े प्िर्टङ काया वा बस्ती लर्र्ााण कायािाई लर्रुत्सार्हत गरे् र्ीलत लिइर्ेछ । 
र्ेपाि सरकारबाट जारी भउूपयोग लर्यर्ाविीिे लर्र्दाष्ट गरे बर्ोग्जर् गाउँपालिका लभिका जलर्र्िाई 
वगीकरण गररर्ेछ । 
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 आ.व २०७९।०८० िाई फिफूि वर्ाका रुपर्ा लिई संघ तथा प्रदेश सरकारसँग सर्न्वय गरी 
फिफूि रोपण अलभयार् चिाइर्ेछ । 

 कृर्र् तथा पश ुर्वकासर्ा कृर्क सरू्ह/सलर्लत/सहकारी/गैरसरकारी संस्था र स्थार्ीय सरोकारवािाहरूसगँ 
सािेदारी गरे् र्ीलत अविम्बर् गररर्ेछ । 

 बाँिो र उपयोगहीर् जदगार्ा सारू्र्हक रुपर्ा व्यवसार्यक खेती गरे् कृर्क तथा कृर्र् सर्हुिाई प्रोत्साहर् 
गररर्ेछ । 

 कृर्र् के्षिको व्यावसार्यकरण गरी आलथाक सर्नु्नलतको आधारका रुपर्ा कृर्र् क्षेििाई स्थार्पत गर्ा 
गाउँपालिकािे एकीकृत व्यावसार्यक खेती पररयोजर्ा सञ्चािर् गररर्छे । 

 गाउँपालिकािाई अण्डा, र्ास ुर दधुर्ा आत्र्लर्भार बर्ाउर् आवश्यक व्यवस्था गर्ुाका साथै बढ्दो दार्ाको 
र्ाग र खररदिाई सन्तिुर् गर्ा स्वयं कृर्कहरुिाई रै् दार्ा लर्र्ााण गर्ा सक्षर् बर्ाउर् आवश्यक 
प्रर्वलधको िालग अर्दुार्को व्यवस्था गररर्ेछ । 

 र्श्ल सधुार कायाक्रर् र्ाफा त उन्नत प्रजातीका पशपुािर्र्ा कृर्कहरुिाई प्रोत्साहर् गररर्ेछ । 

 

 पयाटर् 

 "बरेङको सार्, आन्तररक पयाटर्" को रू्ि र्ारा सर्हत पयाटर्िाई गाउँपालिकाको आलथाक र्वकासको 
आधारका रुपर्ा र्वकास गर्ाका िालग होर्स्टे सञ्चािर् तथा पयाटर् प्रवद्धार् सम्बन्धी पूवााधार र्वकासर्ा 
जोड र्दईर्ेछ। 

 गाउँपालिका लभिका सत्यवती र्ग्न्दर, कािीिेक, लसद्धथार् र्ग्न्दर, कौडे डाँडा, छहरेखोिा (भैंसीखोिा) 
िरर्ा, लभिीवर्, भातेपोखरा िगायत धालर्ाक तथा पयाटकीय के्षिहरूको पूवााधार र्वकासिाई लर्रन्तरता 
र्दइर्ेछ । 

 गाउँपालिकालभि रहेका हररया वर्जंगि र ग्जवजन्तहुरूको प्राचयुातािाई र्ध्यर्जर गरी "हररयो वर्, 
जैर्वक पयाटर्" कायाक्रर् र्ाफा त सम्बग्न्धत लर्कायसँग सर्न्वय गरी गाउँपालिका लभि १ िघ ुप्राकृलतक 
संरक्षणस्थि स्थापर्ाको पहि गररर्ेछ । 

 

 

 उद्योग, उद्यर्ग्शिता तथा सहकाररता  
 

 स्थार्ीय स्रोत साधर्र्ा आधाररत घरेि ुतथा सार्ा उद्योगको स्थापर्ा तथा सञ्चािर्का िालग अर्दुार्को 
व्यवस्था गर्ुाका साथै संघ तथा प्रदेश सरकारसँग सर्न्वय गरी औद्योलगक ग्रार् स्थापर्ाको प्रर्क्रया अग्घ 
बढाईर्ेछ ।  

 यवुा तथा वैदेग्शक रोजगार बाट फकेका व्यग्िहरूर्ा भएको लसपको उपयोग गरी उद्यर्ग्शिताको प्रवधार् 
गर्ाका िालग र्वशेर् व्यवस्था गररर्ेछ । 
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 बेरोजगार व्यग्िहरूको त्याङ्क संकिर् गरी एक घर एक रोजगार कायाक्रर्को व्यवस्था गररर्ेछ । 

 गाउँपालिका लभि सञ्चालित र्वलभन्न फलर्ाचर, लग्रि, पोल्ट्री फर्ा िगायत घरेि ु तथा सार्ा उद्योग 
व्यवसायिाई थप व्यवग्स्थत गराईर्ेछ । 

 १ वडा १ सहकारीको र्ीलत अविम्बर् गररर्ेछ । 

 हाउस वायररङ, कपाि काट्र्े, लसकर्ी, डकर्ी, लसिाइ कटाइ जस्ता थोरै िगार्ीर्ा सञ्चािर् गर्ा सर्कर् े
सीपरू्िक तालिर् सञ्चािर् गरी स्वरोजगारीको अवसर लसजार्ा गररर्छे। 

 गाउँपालिका लभि रहेका सहकारीहरूिाई थप व्यवग्स्थत र सदुृर्ढकरण गररर्छे । 

 श्रर् र श्रलर्कहरुको सम्र्ार् गरे् संस्कृलतको र्वकास गररर्ेछ। 

 र्विीय अर्शुासर् तथा बचतको बार्ी र्वकास गराउर्का िालग र्विीय साक्षरता कायाक्रर् सञ्चािर् गररर्छे 

। 

 

श्रर् र रोजगारी लसजार्ा 
 स्थार्ीय स्तरर्ा सञ्चािर् हरु्े सडक, लसँचाइ, भवर्, पिु, र्दी लर्यन्िण, वृक्षारोपण िगायतका योजर्ा 

तथा कायाक्रर्र्ा आवश्यक परे् लर्र्ााण सार्ाग्री व्यवस्थापर् गरी रोजगार सेवा केन्रर्ा सूग्चकृत बेरोजगार 
व्यग्ििाई कार्र्ा िगाउर् प्रधार्र्न्िी रोजगार कायाक्रर् र यवुा रोजगारीका िालग रुपान्तरण 
पररयोजर्ासँग सािेदारीको व्यवस्था गररर्ेछ ।  

 गाउँपालिका लभि उपभोिा सलर्लतहरुबाट सञ्चालित योजर्ाहरु कायाान्वयर् गदाा अलर्वाया रुपर्ा लर्ग्ित 

प्रलतशत काया स्थार्ीय बालसन्दाहरुको सहभालगतार्ा रै् गर्ुा परे् प्रावधार् राखी रोजगारीको अवसर लसजार्ा 
गररर्ेछ । 

 िग्क्षत वगाका र्ागररकहरुिाई िघउुद्यर् र्वकास कायाक्रर् अन्तरगत अलत र्वपन्न तथा िग्क्षत वगाका 
सर्दुायिाई प्राथलर्कता र्दई लसपरू्िक तालिर्हरु र्ाफा त स्वरोजगारी र स्वाविम्बर् र्वकास गररर्छे 
।साथै प्रधार्र्न्िी रोजगार कायाक्रर् अन्तरगत सूग्चकृत हरु्े बेरोजगार व्यग्िहरुको क्षर्ता र्वकास गरी 
दक्ष र अधादक्षय जर्शग्ि र्वकास गर्ा सो कायाक्रर् र िघउुद्यर् र्वकास कायाक्रर् बीच आवश्यक 
सर्न्वय स्थार्पत गररर्छे । 

 बेरोजगार व्यग्िहरुको त्याङ्क संकिर् गरी स्थार्ीय स्तरर्ा रोजगारीको अवसर लसजार्ा गरे् र्ीलत 

अविम्बर् गररर्ेछ । 

ख) सार्ाग्जक क्षिे 

ग्शक्षा र्वकास 

१. ग्शक्षािः  



बरेङ गाउँपालिकाको आ.व २०७९।०८० को र्ीलत तथा कायाक्रर् 

13 
 

 देश र्वकासको रे्रुदण्ड ग्शक्षा र ग्शक्षाको जग बािर्वकास केन्र भएकोिे सबै बािबालिकाहरूिाई 
प्रारग्म्भक बािकक्षाको अर्भुव प्रदार् गर्ाको िालग  सार्दुार्यक र्वद्याियहरूर्ा स्र्ाटा र्टलभ सर्हतको 
बािर्र्ोलबज्ञार्र्ा आधाररत बािरै्िी तथा लसकाइरै्िी प्रारग्म्भक बािकक्षाको स्थापर्ा गरे् कायािाई 
लर्रन्तरता र्दइर्छे ।  

 बािबालिकाहरूर्ा रार्ष्ट्रयता, स्वालभर्ार्, रै्लतकता र असि र्ागररकको रुपर्ा स्थार्पत गर्ा कक्षा  १ देग्ख 
कक्षा ८ सम्र्को िालग लर्र्ााण गररर्े स्थार्ीय पाठ्यक्रर्र्ा सो र्वर्यहरू सर्ावेश गररर्ेछ। 

 शैग्क्षक गणुस्तर अलभवृर्द्ध गर्ाको िालग सबै ग्शक्षकहरूिाई आवश्यकताको आधारर्ा तालिर् प्रदार् 
गररर्ेछ। साथै उत्कृष्ट काया गरे् र्वद्याथी, ग्शक्षक तथा र्वद्यािय व्यवस्थापर् सलर्लतिाई परुस्कार तथा 
प्रोत्साहर् गररर्ेछ । 

 बािकक्षा देग्ख कक्षा ८ सम्र् पूणारुपर्ा अलर्वाया र लर्:शलु्क तथा र्ाध्यलर्क तहसम्र्को ग्शक्षा लर्:शलु्क 
प्रदार् गरे् संवैधालर्क व्यवस्थािई पूणा रुपर्ा कायाान्वयर् गररर्ेछ ।साथै गाउँपालिका लभिका १८ वर्ा 
भन्दा कर् उरे्रका अलभभावक वा संरक्षक र्वहीर् बेसहारा बािबालिकाको िालग र्ाध्यलर्क तहसम्र् 
छािवृिीसर्हत लर्:शलु्क ग्शक्षाको व्यवस्था गररर्छे । 

 गाउँपालिकाका सार्दुार्यक र्वद्याियहरू र्ध्ये उत्कृष्ट र्लतजा हालसि गरे् कुरै् एक र्वद्याियिाई 
गाउँपालिका स्तरीय र्रू्र्ा र्वद्याियका रुपर्ा स्थापर्ा गरी व्यावहाररक तथा ग्जवर्ोपयोगी ग्शक्षा प्रणािी 
र्वकास गररर्ेछ। 

 बाँकी रहेका सबै सार्दुार्यक र्वद्याियहरूर्ा र्वद्यतु, इन्टरर्ेट, कम्प्यटुर जस्ता उपकरणहरु जडार् गरी 
प्रर्वलधरै्िी र्वद्यािय बर्ाइर्छे ।साथै गरीब, र्वपन्न तथा जेहन्दार र्वद्याथीहरूका िालग प्रार्वलधक ग्शक्षा 
अध्ययर्को िालग छािवृिीको व्यवस्था गरे् कायाािाई लर्रन्तरता र्दइर्ेछ । 

 सार्दुार्यक र्वद्याियहरूिाई र्वद्याथीको रोजाइ र लसकाइको केन्र बर्ाउर्को िालग गाउँपालिका अध्यक्ष 
शैग्क्षक सधुार कायाक्रर्िाई लर्रन्तरता र्दइर्छे । 

 उच्च ग्शक्षार्ा सबैको पहुचँ परु् याउर्को िालग सवोदय क्याम्पसिाई थप व्यवग्स्थत बर्ाइ आर्ङ्गक 
क्याम्पस बर्ाउर् आवश्यक पहि गररर्ेछ ।  

 संघीय सरकारबाट लर्धााररत कायार्वलध र र्ापदण्डको अलधर्र्ा रही आवश्यकता अर्सुार 
गाउँपालिकालभिका सार्दुार्यक र्वद्याियहरू र्जा गरी सार्दुार्यक र्वद्यािको ग्शक्षािाई थप गणुस्तरीय 
बर्ाईर्ेछ र आवश्यकतार्सुार एक आवसीय र्वद्याियको शरुुवात गररर्ेछ । 

 उत्कृष्ट र्लतजाका साथ शैग्क्षक के्षिर्ा उल्िेखीय सधुार ल्याउर्े र्वद्याियिाई गाउँपालिकािे 
प्रोत्साहर् स्वरूप आलथाक तथा भौलतक सहयोग उपिब्ध गराउर्े र्ीलत अविर्बर् गररर्ेछ । 

 अलभभावकर्वहीर्, अलत र्वपन्न, दलित, र्र्हिा, आर्दवासी जर्जाती एवं लसर्ान्तकृत वगािाई शैग्क्षक 
अवसरहरूको सलुर्ग्ितता प्रदार् गरे् व्यवस्था लर्िाइर्ेछ । 

 एस. ई. ई िगायत र्वलभन्न तहर्ा गाउँपालिकाबाट सवोत्कृष्ट र्लतजा ल्याउर्े छाि छािाहरूिाई सम्र्ार् 
गररर्ेछ । 

 गाउँपालिकाको ग्शक्षा के्षिर्ा र्वशरे् योगदार् पयुााउर्े ग्शक्षक, ग्शग्क्षकाहरूिाई "दीघा सेवा सम्र्ार्" को 
व्यवस्था गररर्छे ।  
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 जर्प्रलतलर्लध, ग्शक्षक, र्वद्याथी तथा अलभभावक सर्हतको संयिु उपग्स्थलतर्ा एक अकाािाई उिरदायी 
बर्ाउर्कुा साथै सार्दुार्यक र्वद्याियको ग्शक्षािाई थप प्रभावकारी बर्ाउर्े उद्देश्यका साथ "र्वद्याथी सगँ 
अध्यक्ष" कायाक्रर् सञ्चािर् गररर्ेछ । 

 र्वद्याथीहरुबाट सरे्त ग्शक्षकहरुको रू्ल्याङ्कर् गरे् व्यवस्थाको शरुुवात गरी सघर् र्वद्यािय अर्गुर्र् 
कायाक्रर्िाई लर्रन्तरता र्दइर्ेछ साथै र्वद्याथीहरुका सर्स्या, गरु्ासो वा सिुावहरु गोप्य तररकािे 
संकिर् गर्ा सबै सार्दुार्यक र्वद्याियहरुर्ा "र्वद्याथी सिुाव पेर्टका"को व्यवस्था गररर्ेछ । 

 आ.र्व हरूको हकर्ा कक्षा ८ को परीक्षाको र्लतजा र र्ा. र्व हरूको हकर्ा एस.ई.ई परीक्षाको 
र्लतजाका साथै  र्वद्याियको सर्ग्र शैग्क्षक वातावरण तथा व्यवस्थापर् िगायतका आधारर्ा रू्ल्याङ्कर् 
गरी हरेक वर्ा उत्कृष्ट वर्ा र्वद्यािय (School Of the Year)  का रुपर्ा सम्र्ार् तथा परुस्कारको व्यवस्थ 
गररर्ेछ । 

 गाउँपालिकाको सर्ग्र शैग्क्षक र्वकासका िालग र्ीग्ज के्षि, गैसस िगायत सम्पूणा सरोकारवािा लर्कायसँग 
सहकाया गररर्छे । 

 सार्दुार्यक र्वद्याियहरूर्ा र्दवा खाजा कायाक्रर्िाई थप व्यवग्स्थत गररर्ेछ । 

२. स्वास््य क्षिेिः 
 "बरेङको रहर, शून्य र्ातगृ्शश ुर्तृ्यदुर" को र्ारा सर्हत सरुग्क्षत र्ाततृ्व प्रवद्धार् तथा र्ातगृ्शश ुर्तृ्यदुर 

न्यूलर्करणका िालग गाउँपालिकालभि सञ्चालित सबै बलथाङ सेन्टरहरुिाई थप सरु्वधा सम्पन्न गराउँदै 
प्रसलुतका आफन्त वा सहयोगीहरुका िालग खार्े बस्र् े सरु्वधा सर्हत" आर्ा प्रलतक्षा घर"को व्यवस्था 
गररर्ेछ। साथै लर्:शलु्क गभावती जाँच, लभलडयो एक्सरे, वेवी वालर्ाङ रे्लसर्को सरे्त व्यवस्थापर् गरी 
"घरर्ा प्रसलुत शून्य गाउँपालिका" रुपर्ा घोर्णा को तयारी गररर्ेछ। 

 सबै र्ागररकहरूिाई लर्:शलु्क, सरि र सहज आधारभतू स्वास््य सेवाको पहुँच वरृ्द्ध गर्ुाका साथै र्दघा 
रोगी, गररब तथा र्वपन्न र्ागररकहरूको िालग लर्:शलु्क स्वास््य बीर्ा कायाक्रर्िाई लर्रन्तरता र्दइर्छे।  

 आधारभतू स्वास््य सेवा लिर् र्ागररकको घरबाट बढीर्ा ३० लर्र्ेटको दरुीर्ा स्थापर्ा गररएका 
सार्दुार्यक स्वास््य इकाइहरूिाई थप सदुृढ गरी स्वास््य सेवा प्रवाह गरे् कायािाई लर्रन्तरता र्दइर्छे। 

 आयवेुर्दक ग्चर्कत्सा पद्धलतको आवश्यकतािाई ध्यार् र्दँदै भखार र्ािै सञ्चािर्र्ा ल्याइएको र्ागररक 
आरोदय केन्रिाई सरु्वधा सम्पन्न र व्यवग्स्थत बर्ाइर्ेछ।  

 कोलभड १९ को र्हार्ारीिाई लर्यन्िण गर्ाको िालग सहयोग गरे् संस्था तथा व्यग्ित्वहरूिाई सम्र्ार् 
प्रदार् गदै आगार्ी र्दर्र्ा आइपरे् र्वलभन्न र्कलसर्का र्वपद्हरूको लर्यन्िण गर्ाको िालग प्रार्वलधक, 
स्वास््यकर्ी तथा प्रशासलर्क कर्ाचारी र सरुक्षाकर्ी सहतको संयिु Quick Response Team (QRT) को 
व्यवस्थापर् गररर्छे । 

 आधारभतू स्वास््य र्ागररकको र्ौलिक हकका रुपर्ा रहेकािे स्वास््य चौकी, और्धािय, लर्िःशूल्क 
स्वास््य सेवा कायाक्रर्को प्रभावकारी कायाान्वयर् तथा स्वास््यकर्ीहरुको सेवािाई लर्यलर्त र पहुचँयोदय 
तलु्याईर्छे। 

 

 र्र्हिाहरुको पाठेघर र स्तर् क्यान्सर रोकथार्, २ वर्ा र्लुर्का बािबालिकाहरुको पोर्ण ग्स्थलतर्ा सधुार 
िगायत स्वास््य सम्बन्धी पयााि जर्चेतर्ारू्िक कायाक्रर्हरु संचािर् गररर्ेछ । 

 गाउँपालिका लभि अत्यावश्यक और्लधको वर्ाभरी रै् अभाव हरु् र्दईर्े छैर् । 
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 र्र्हिा, बािबालिका तथा जेष्ठ र्ागररकहरुिाई िग्क्षत गरी  एर्ककृत र्वशरे्ज्ञ स्वास््य ग्शर्वरहरुको 
आयोजर्ा लगररर्छे । 

 जेष्ठ र्ागररक तथा  फरक क्षर्ता भएका व्यग्िहरुिाई आवश्यकतार्सुार ह्वीि ग्चयर, वैशाखी, बेड, ईयर 
लडभाईस िगायतका सार्ग्रीहरुको व्यवस्था गररर्ेछ । 

 स्वास््य सेवार्ा र्ागररकको पहुँच वृर्द्ध गर्ा घरदैिो घगु्म्त स्वास््य सेवा, गाउँपालिका अध्यक्ष  जर्ता 
स्वास््य पररक्षण ग्शर्वर, गभावती पोर्र्िो िोिा जस्ता कायाक्रर्िाई लर्रन्तरता र्दईर्छे। 

 सार्दुार्यक स्वास््य सेवा प्रवधार्र्ा संिदर् र्र्हिा सार्दुार्यक स्वास््य स्वयर् ् सेर्वका तथा स्वास््य 
संस्थाहरुर्ा कायारत स्वास््यकर्ीहरुिाई दक्ष बर्ाउर् आवश्यक तालिर्को व्यवस्था गररर्ेछ। 

 गभावलत, बािबालिका, र्कशोर र्कशोरी तथा जेष्ठ र्ागररकहरुको त्याङ्क संकिर् र अर्िाईर् लसस्टर्र्ा 
दताा गर्ा, र्हार्ारी तथा लबपदजन्य अवस्था सूचर्ा आदार् प्रदार् गर्ा र्र्हिा सार्दुार्यक स्वास््य स्वयर् 
सेर्वकाहरुिाई प्रदार् गदै आइएको र्ालसक २०० फोर् खचािाई बढाएर र्ालसक पाँच सय रुपैया 
पयुााइर्छे। 

 

 

 

भार्ा संस्कृती ,िैर्ङ्गक सर्ार्ता तथा सार्ाग्जक सर्ावेग्शकरण 

 सार्ाग्जक न्यायसर्हतको सर्तारू्िक सर्ाज लर्र्ााणको र्ीलत अविम्बर् गदै र्वकासका प्रलतफि सबै 
र्ागररकहरूिे अर्भुतू गर्ा सक्र्े व्यवस्था लर्िाइर्ेछ । 

 सबै र्कलसर्का र्हंसाहरू, जातीय तथा िैर्ङ्गक र्वभेद को न्यूलर्करण गरी कुप्रथार्िु गाउँपालिका लर्र्ााण 
गरे् र्ीलत अविम्बर् गररर्ेछ । 

 र्वपन्न तथा र्पछलडएका वगाका र्र्हिाहरूिाई िग्क्षत गरी सर्ग्र र्र्हिाहरूको सशग्िकरण सम्बन्धी 
कायाक्रर्हरू संचािर् गररर्छे । 

 श्रलर्क, र्कसार्, एकि र्र्हिा िगायत र्वपन्न वगाका जर्ताहरूको िालग आयरू्िक एवं क्षर्ता र्वकास 
सम्बन्धी र्क्रयाकिापहरू सञ्चािर् गररर्ेछ । 

 सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यग्िहरूको क्षर्ता र्वकास एवं उलर्हरूको सार्ाग्जक सरुक्षा व्यवस्थािाई 
थप प्रभावकारी बर्ाउदै िैजार्े र्ीलत लिईर्छे। 

 लर्णाय प्रर्क्रयार्ा र्र्हिाहरूको सहभालगता प्रवद्धार् गरे् कायाक्रर्र् संचािर् गरी सहभालगताको सलुर्ग्ितता 
गररर्ेछ । 

 बािबालिका सम्बन्धी बािक्िब संजाि एवं बािबालिकाको क्षर्ता र्वकासका कायािाई प्राथलर्कताका 
साथ कायाान्वयर् गररर्ेछ । 

 लर्र्ााण गररएका वा गररर्े सार्ाग्जक एवं भौलतक पूवााधारहरूिाई बािरै्िी, जेष्ठ र्ागररक एवं अपाङ्गरै्िी 
बर्ाउँदै िलगर्छे । 

 

 जेष्ठ र्ागररकहरूको सार्ाग्जक पर्हचार्, सम्र्ार् एवं सार्ाग्जक सरुक्षार्ा र्वशरे् जोड र्दर्े र्ीलत लिइर्छे। 

 स्पष्ट र्ापदण्डको आधारर्ा िग्क्षत वगाको पर्हचार् गरी िाभाग्न्भत हरु् ेकायाक्रर् सञ्चािर् गररर्ेछ । 
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 गाउँपालिकालभिका र्वलभन्न स्थार्ीय र्ौलिक लगत संस्कृलत, जािा, रे्िा भेर्भरू्ा िगायत परम्परागत 
जीवर्शैिीहरूिाई ग्जवन्त राख्न एक डकुरे्न्ट्री लर्र्ााणको व्यवस्था गरी संरक्षण गररर्छे । 

 गाउँपालिका लभिका आलथाक तथा सार्ाग्जक रुपिे र्पछलडएका तथा िोपोन्र्खु जातीहरूको संरक्षणका 
िालग ठोस कदर् चालिर्छे। 

 संघ तथा प्रदेश सरकारसगँ सर्न्वय गरी सरुग्क्षत र्ागररक आवास कायाक्रर् र्ाफा त आलथाक तथा 
सर्ाग्जक रुपर्ा र्वपन्न र्ागररकहरूको खरको छार्ो र्वस्थापर् गरी जस्तापाताको व्यवस्था गररर्ेछ । 

 गाउँपालिकालभि परम्परागत रुपर्ा सञ्चालित रे्िा तथा जािाहरूिाई संरक्षण तथा सम्वद्धार् गररर्छे। 

 सार्ाग्जक न्यायिाई जर्स्तरर्ा पयुााउर् वडास्तरर्ा रे्िर्पिाप र्वस्तार गररएका रे्िलर्िाप केन्रिाई 
सदुृढीकरण गदै न्यार्यक सलर्लतिाई थप प्रभावकारी बर्ाईर्ेछ । 

 आलथाक तथा सार्ाग्जक रुपर्ा जोग्खर्यिु अवस्थार्ा रहेका र्ागररकहरूको सशग्िकरणका िालग 
सचेतर्ा, लसप, रोजगारी वा संरक्षणको र्ीलत अविम्बर् गररर्ेछ । 

 

 

र्र्हिा, बािबालिका तथा जेष्ठ र्ागररक 

 बािबालिकाहरूको चौतफी र्वकासका िालग आवश्यक व्यवस्था गदै बाि प्रलतभा पर्हचार् र प्रफुस्टर् तथा 
संरक्षण गर्ा बाि अलधकारको सलुर्ग्ितता गररर्ेछ ।साथै बािरै्िी गाउँपालिकाका रुपर्ा रुपान्तरण गर्ा 
बािरै्िी स्थार्ीय शासर् कायाान्वयर् लर्देग्शका, २०७८ र बािबालिका सम्बन्धी ऐर्, २०७५ िे लर्र्दाष्ट 
गरेका व्यवस्थाहरू कायाान्वयर्को प्रबन्ध लर्िाइर्ेछ । 

 अलत र्वपन्न जेष्ठ र्ागररकहरूको स्वास््य उपचार गर्ाको िालग ग्जल्िा बार्हर िैजार्पुरे् भएर्ा एम्बिेुन्स 
सेवार्ा सहलुियत प्रदार् गररर्ेछ र सार्ाग्जक सरुक्षा भिा र्वतरण कायािाई थप सहज बर्ाइर्छे ।  

  फरक क्षर्ता भएका र्ागररकहरूका िालग सहायता सार्ग्रीहरूको व्यवस्थापर् गरी दैलर्क जीवर्र्ा 
सहजता प्रदार् गररर्छे । 

 र्वद्याथी स्वास््य परीक्षण कायाक्रर्िाई लर्रन्तरता र्दँदै सार्दुार्यक स्वास््य और्लध कायाक्रर्िाई थप 
प्रभावकारी बर्ाइर्ेछ । साथै आवश्यकता र र्ागको आधारर्ा र्वशेर्ज्ञ सेवासर्हतको घगु्म्त स्वास््य 
ग्शर्वर सञ्चािर् गररर्छे ।  

 हाि र्िुकुभर तीव्र रुपर्ा फैलिएको यौर् शोर्ण र बिात्कार जस्तो जघन्य अपराधिाई रोक्र् यस 
सम्बन्धी र्वद्यािय स्तरबाटै चेतर्ा जगाउर्े र र्र्हिा र्हंसा, बिात्कार, र्वद्याियर्ा हरु्े िैंलगक तथा यौर् 
र्हंसा िगायतका कुकाया र अपराधको र्वरुद्ध "शनु्य सहर्ग्शिता र सार्ाग्जक बर्हष्करण"को र्ीलत 
अविम्बर् गररर्ेछ। 

 र्र्हिा सशग्िकरणको र्ाध्यर्द्वारा िैंलगक र्हंसा न्यूलर्करण गरी सबै प्रकारका सार्ाग्जक कुप्रथा र 
र्वभेदको अन्त्य गरे् व्यवस्था गरी सर्तारू्िक सर्ाज लर्र्ााणर्ा जोड र्दईर्ेछ जसका िालग र्वगतर्ा 
सञ्चािर् गररएका कायाक्रर्हरूिाई लर्रन्तरता र्दइर्छे । 

खार्पेार्ी तथा सरसफाई 
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 गाउँपालिकाका खार्ेपार्ीको र्हुार्हरूको गणुस्तर परीक्षण गरी शरु्द्धकरणको व्यवस्था गदै सफा र स्वच्छ 
खार्ेपार्ी सर्हतको एक घर एक धाराको र्ीलतको कायाान्वयर्िाई लर्रन्तरता र्दइर्ेछ ।साथै बरेङ 
गाउँपालिकािाई पूणा सरसफाईयिु गाउँपालिकाको रुपर्ा स्थार्पत गर्ा आवश्यक पहि गररर्ेछ। 

 पूणा सरसफाई सम्बन्धी जर्चेतर्ा अलभवृर्द्ध गररर्कुा साथै गाउँपालिका अन्तरगतका सहरोन्र्खु के्षिहरूर्ा 
आवश्यकतार्सुार डस्टर्वर् तथा सावाजलर्क शौचाियहरूको व्यवस्था गररर्ेछ । 

 स्वच्छ एवं गणुस्तरीय खार्ेपार्ीको आपूतीिाई व्यवग्स्थत गर्ा परुार्ा खार्ेपार्ी योजर्ाहरूको र्दगो 
संरक्षण, र्हुार्को खोजी  र संरक्षण गरी पयााि खार्ेपार्ीको आपूतीको व्यवस्था गररर्छे । 

 परम्परागत रुपर्ा लर्लर्ात कुवा, ढंुगेधारा, पोखरीहरूको संरक्षण एवं प्रवद्धार् गररर्छे । 

 सरसफाई र स्वच्छता, बरेङको सभ्यता भने्न र्ाराका साथ गाउँपालिकालभि बढ्दै गइरहेको सहरोन्रू्ख के्षि 
र फोहोररै्िाको व्यवस्थापर्काको दीघाकालिर् उपाय अविम्बर् गदै गाउँपालिकालभि ल्याण्डर्फल्ड 
साईटको स्थापर्ा गररर्ेछ।साथै फोहोररै्िा व्यवस्थापर्िाई सभ्यतासँग आबद्ध गराउँदै र्वद्याियस्तरबाट 
रै् सोको ग्शक्षा प्रदार् गर्ा स्थार्ीय पाठ्यक्रर्र्ा सर्ावेश गररर्ेछ । 

यवुा तथा खेिकुद र्वकास 

 खेिकुदिाई र्र्ोरञ्जर् र स्वास््यसँग आबद्ध गदै गाउँपालिका स्तरीय बहउुद्देशीय रङ्गशािाको स्थापर्ा 
गरी खेिकुदको र्वकासर्ा जोड र्दइर्छे साथै रार्ष्ट्रय स्तरर्ा ख्यालत प्राि गरे् खेिाडीको िालग सम्र्ार् 
तथा प्रोत्साहर्को व्यवस्था गररर्ेछ । 

 गाउँपालिकार्ा दताा भएका यवुा क्िवहरूको िालग र्वलभन्न खेि र्वधाहरूको प्रवद्धार् गर्ा सर्य सर्यर्ा 
खेिसार्ग्रीसर्हत प्रग्शक्षणको व्यवस्था गररर्छे । 

 वैदेग्शक रोजगारबाट फकेका व्यग्िहरूर्ा रहेको लसपिाई उपयोग गरे् र्ीलत अविम्बर् गररर्ेछ । 

 यवुािग्क्षत लसपरू्िक तालिर् संचािर् गरी स्वरोजगारीको अवसर लसजार्ा गदै बढ्दो र्वदेश पिायर्को 
वतार्ार् ग्स्थलतर्ा न्यूर्ीकरण गररर्ेछ । 

 र्वलभन्न यवुाक्िबहरू तथा यवुािग्क्षत संघ संस्थाहरूसंग सहकाया गदै यवुाहरूर्ा र्तेतृ्व र्वकासको 
अवसरहरू प्रदार् गररर्छे । 

 गाउँपालिकार्ा खेिकुद के्षिको र्वकास र प्रवद्धार्िाई प्रोत्सार्हत गरे् र्ीलत अविम्बर् गररर्ेछ । 

 यवुाहरूिाई दवु्यासर्ीबाट र्िु र्दिाउर् आवश्यक कदर् चालिर्छे । 

 गाउँपालिका लभि रहेका र्वलभन्न यवुा क्िवहरूिाई सर्ाज सधुार तथा र्वकास कायार्ा आवद्ध गराउर्े 
र्ीलत अविम्बर् गररर्ेछ । 

 यवुाहरूिाई उद्यर्ग्शिता तफा  उन्रू्ख गराउर्का िालग प्रोत्साहर्रू्िक कायाक्रर्को व्यवस्था गररर्छे। 

 खेिकुद के्षिको आवश्यकतािाई र्ध्यर्जर गदै क्रर्शिः१ वडा १ खेि रै्दार्को व्यवस्था गररर्छे। 

 (ग) पूवााधार र्वकास 

 र्वर्यगत र्वज्ञहरुसँग छिफि र अन्तर्क्रा या गरर प्राि सिुावका आधारर्ा सर्ग्र र्वकास र्ीलत िाग ु
गररर्ेछ।र्वकास प्रर्क्रयािाई थप सहभालगतारू्िक बर्ाई गाउँपालिकाको सर्ग्र र्वकासका िालग 
रचर्ात्र्क सिुाव र पषृ्ठपोर्ण प्रदार् गर्ा र्वज्ञ सर्हत सग्म्र्लित बरेङ गाउँपालिका र्वकास सर्न्वय फोरर् 
गठर् सञ्चािर् तथा व्यवस्थापर् गररर्ेछ । 
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 गाउँपालिकाको केन्रबाट र्याबँजार सल्यार् सखुौरा फास्ट ट्रयाक हुदैँ ५ वटै वडाकायाािय सम्र् जोड्र् े
र्ोटरबाटो तथा कालिगण्डकी कररडोरदेग्ख र्ध्ये पहाडी राजर्ागा जोड्र् ेर्ोटरबाटो िगायत गाउँपालिकाको 
केन्र, सदरर्कुार् र वडा कायााियहरूको सम्पका  सडकहरू र गाउँपालिकाका रणरै्लतक र्हत्वका 
सडकहरूको स्तरोन्नती गररर्छे । 

 गाउँपालिका लभिका सबै वडाहरुर्ा अन्तरसम्बन्ध र अन्तरआबद्धता कायर् गरे् िक्ष्यका साथ 
गाउँपालिका स्तरीय ररङरोडको स्तरोन्नलत गरी बाहै्र र्र्हर्ा सवारी आवागर्र्र्ा सहजता प्रदार् गररर्ेछ। 
साथै प्राथलर्कताका आधारर्ा कृर्र् सडक र टोिस्तरीय र्ोटरबाटोको स्तरोन्नलत गररर्ेछ । 

 अलत आवश्यक ठाउँर्ा पर्क्क र्ोटरेवि पिु र िोिङु्गे पिुको लर्र्ााण गरी र्ागररक तथा सवारी 
आवागर्र्िाई सहजता प्रदार् गररर्ेछ । 

 एक आर्ा सरू्ह एक सार्दुार्यक भवर् तथा एक यवुा क्िब एक खेिरै्दार्को अलभयार्िाई लर्रन्तरता 
र्दइर्ेछ। 

 जथाभावी र्याँ सडक ट्र्याकहरू खोल्र्े कायािाई लर्रुत्सार्हत गदै संचािर्र्ा रहेका सडकहरूको 
स्तरोन्नती गरी "सबै र सधैंका िालग सडक" को रू्ि र्र्ािाई आत्र्सात गररर्ेछ । 

 गाउँपालिका लभिका र्खु्य बजार र बस्तीहरूका बीचर्ा सहज आवागर्र् र व्यापारीकरणका िालग लर्ग्ित 
र्ापदण्डका आधारर्ा अटो ररक्सा अर्दुार् प्रदार् गररर्ेछ  ।  

 सडक, पिुजस्ता भौलतक पूवााधार लर्र्ााणर्ा आलथाक, वातावरणीय, सार्ाग्जक पक्षको रू्ल्याङ्कर् एवं 
अध्ययर्को आधारर्ा गणुस्तरीय एवं वातावरण रै्िी भौलतक पूवााधार लर्र्ााणर्ा जोड र्दइर्ेछ । 

 ग्रार्ीण तथा कृर्र् सडकहरू लर्र्ााण गदाा स्थार्ीयस्तरर्ा हरु्े कृर्र् उत्पादर्का आधारर्ा प्राथलर्कता 
र्दइर्ेछ। 

 सडक िगायत पूवााधार र्वकाससँग सम्बग्न्धत योजर्ा उपभोिा सलर्लत र्ाफा त कायाान्वयर् गदाा कुि 
िागतको लर्ग्ित प्रलतशत कार् रे्लसर् लबर्ा र्ालर्सिे रै् गर्ुापरे् व्यवस्था गरी अलधकतर् रुपर्ा 
स्थार्ीयबासीहरुिाई रोजगार लसजार्ा गररर्ेछ । 

 गाउँपालिका लभिका सडकहरूिाई वरै्भरी सञ्चािर्र्ा राख्न तथा पूवााधार सम्बन्धी संरचर्ाहरूको लर्यलर्त 
र्र्ात संभारका िालग "एक र्र्ात सम्भार कोर्" स्थापर्ा गररर्ेछ र "सडक र्र्ात सर्हु" गठर् गरी 
गाउँपालिका लभिका सडकको लर्यलर्त र्र्ात सम्भारको व्यवस्था गररर्छे। 

 गाउँपालिका लभिका बग्स्तहरुिाई व्यवग्स्थत बर्ाउदै र्दगो र्वकासर्ा सहयोग परु् याउर् संभार्वत र्वपद्जन्य 
जोग्खर्िाई र्ध्यर्जर गदै सडक लर्र्ााण , लसंचाई , भवर् लर्र्ााण एवर् ् भकूम्प प्रलतरोधी संरचर्ाहरु 
लर्र्ााणको िालग बग्स्त र्वकास, शहरी योजर्ा तथा भवर् लर्र्ााण सम्बग्न्ध आधारभतू लर्र्ााण र्ापदण्ड 
बर्ाई र्क्सा पासको काया िाग ुगरे् प्रयास गररर्े छ । 

 सडक िगायत कुरै्पलर् र्वकासका  पूवााधार सम्बन्धी योजर्ाहरू कायान्वयर्का चरणर्ा अर्ावश्यक 
र्ववाद, र्ढिा ससु्ती र अलर्यलर्तता  गरे् उपभोिा सलर्लत, लर्र्ााण व्यवसायी िगायत सबैिाई 
लर्रुत्सार्हत  गरे् र्ीलत अविम्बर् गररर्ेछ । 

 गाउँपालिकालभिका सावाजलर्क जदगाको िगत संकिर् गरी लर्यर्ार्सुार सावाजलर्क र्हतका र्वलभन्न 
पूवााधार लर्र्ााणर्ा उपयोग गररर्ेछ । 

 गाउँपालिकाको एकि िगार्ी बाट सम्भव र्हरु् ेर्वकासका पूवााधारहरू लर्र्ााणका िालग लछरे्की स्थार्ीय 
तहहरूसँग सर्न्वय र सहकाया गरे् र्ीलत अविम्बर् गररर्ेछ । 
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 र्वकास लर्र्ााण िगायतका कायाक्रर्िाई सर्यर्ा रै् सम्पन्न गरर अको आ.व. र्ा व्ययभार सर्ा जार् े
प्रकृयाको अन्त्य गर्ा तथा र्वकास लर्र्ााण अर्शुासर्िाई अलर्वाया पािर्ा गर्ा गराउर्का िालग र्वगत 
वर्ाको दार्यत्व आगार्ी वर्ार्ा र्सारे् र्ीलतिाई अविम्बर् गररर्ेछ । 

 

उजाा एवं र्वद्यलुतकरण 

 गाउँपालिका लभि लर्यलर्त र्वद्यतु आपूलताको व्यवस्था गर्ा सार्दुार्यक र्वद्यलुतकरण उपभोिा सलर्लतहरु र 
र्ेपाि र्वद्यतु प्रालधकरणसँग आवश्यक सर्न्वय गररर्छे । 

 संघ तथा प्रदेश सरकारसँग सर्न्वय गरर काठे पोि र्वस्थापर् कायाक्रर्िाई लर्रन्तरता र्दइर्ेछ।साथै 
गाउँपालिकालभि रहेका िघ ु तथा सार्ा जिर्वद्यतु आयोजर्ाको लर्यलर्त र्र्ात सम्भार र संचािर् गर्ा 
प्राथलर्कता र्दईर्ेछ । 

 गाउँपालिकालभिका सहरोन्रू्ख र संवेदर्शीि क्षेिहरूर्ा सौया सडक बिीको व्यवस्था गररर्ेछ । 

 संघ तथा प्रदेश सरकारसँग सर्न्वय गरी काठेपोि र्वस्थापर् कायाक्रर्िाई लर्रन्तरता र्दइर्ेछ । 

सञ्चार तथा सूचर्ा प्रर्वलध 

 गाउँपालिकाको काया सम्पादर्िाई लछटोछररतो, प्रर्वलधरै्िी, पारदशी र गणुस्तरीयता कायर् गदै सूचर्ा तथा 
प्रर्वलधको अलधकतर् उपयोग र्ाफा त शासर् प्रणािीिाई स्थार्ीय तहबाट रै् सदुृढीकरण गरररे् र्ीलत अविम्बर् 
गरररे्छ । 

 सेवाग्राहीको िालग जारी गरररे् र्ागररक बडापििाई अध्यावलधक गरी सबै तह र वगाको पहुँचर्ा पयुााउर्का 
िालग सूचर्ा बोडा, लडग्जटि वडापि, र्ोबाइि एप्स, सार्ाग्जक संजाि पेज र वेव साइट र्ाफा त जार्कारी 
गराई र्ागररकको सचुर्ार्ा सहज पहुँच गराइरे्छ । साथै गाउँपालिकाका हरेक सूचर्ा तथा सर्ाचार, 
वडाकायााियहरूको र्ववरण, कायाक्रर्हरू, र्ालसक, चौर्ालसक तथा बार्र्ाक प्रलतवेदर्, िेखा पररक्षण प्रलतवेदर्, 
अर्गुर्र् प्रलतवेदर्, आय व्यय र्ववरण, सावाजलर्क सरु्वुाई, ऐर् कार्रु् लर्देग्शका, कर तथा शलु्कहरू र 
जर्प्रलतलर्लध तथा कर्ाचारीहरूको सम्पका  र्ववरण वेवसाइट र्ाफा त लर्यलर्त उपिब्ध गराइरे्छ । 

 गाउँपालिकाबाट हािसम्र् संचािर्र्ा ल्याइएका सफ्टवेयर प्रणािीहरूिाई केग्न्रकृत गरी आफ्रै् सभार 
व्यवस्थापर् गरी थप व्यवग्स्थत गरररे्छ । 

 इन्टररे्टको पहुँच र्पगेुका ग्शक्षा संस्था तथा स्वास््य संस्थार्ा इन्टररे्ट र्वस्तार गरी गाउँपालिकाको 
र्ातहतका सम्पूणा कायााियहरूर्ा शत प्रलतशत इन्टररे्टको पहुँच पयुााइरे्छ । 

 वडा कायााियको कार्काजिाई लछटो, छररतो बर्ाउरे् उदे्दश्यिे वडा कायााियर्ाफा त सेवाग्राहीहरूिाई 
उपिब्ध गराइरे् सम्पूणा खािका लसफाररस पिहरू सफ्टवेयरको व्यवस्थापर् गरी लडग्जटि र्ाध्यर्बाट प्रदार् 
गरररे्छ । 
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 हाि गाउँपालिका, वडा, स्वास््य संस्था, र्ा.र्व. तथा प्राथलर्क लबद्याियहरूर्ा र्वस्तार भएको ई-हाग्जरी 
प्रणािीिाई केग्न्रकृत व्यवस्थापर् तथा अर्गुर्र्का िालग Centralized E-Attendance प्रणािीको सरुुवात 
गरररे्छ । 

 हाि गाउँपालिकाको कायाािय, बरेङ बजार र कोलभड अस्पतािर्ा प्रयोगर्ा ल्याइएको लस.लस. क्यारे्रािाई 
र्ा.र्व लबद्यािय, स्वास््य संस्था र वडा कायााियहरूर्ा जडार् गरी आन्तररक अर्गुर्र् पद्दलतिाइ थप 
प्रभावकारी बर्ाइरे्छ।  

 यस पालिका ग्स्थत व्यस्त बजार तथा र्हत्वपूणा स्थार्हरूर्ा  लर्गरार्ी तथा सरुक्षा व्यवस्थापर् गर्ाका िालग 
सडक बिी (Street Light) सँगै लस.लस. क्यारे्रा जडार् गरररे्छ साथै यस्ता ठाउंहरूर्ा Free Wi-Fi Zone 
बर्ाइरे्छ । 

 गाउँपालिका के्षििाई आधार र्ार्ेर पिकाररता गरे् पिकारहरूिाई सम्र्ार् गररर्ेछ । 

 गाउँपालिकालभि सञ्चालित एफ.एर्. रेलडयो िगायत छापा र्ाध्यर्बाट सूचर्ा प्रसारण गरे् संघसंस्थाहरूिाई 
आवश्यकतार्सुार सहयोग गररर्ेछ । 

 सबै संचार र्ाध्यर् सगँ सर्दरुीको र्ीलत अग्ख्तयार गररर्छे । 

 िाईर्फोर् तथा इन्टरर्ेट सेवा र्वस्तारका िालग आवश्यक पहि गररर्ेछ । 

(घ) वातावरण तथा र्वपद व्यवस्थापर्  

 गाउँपालिकाको आवलधक योजर्ा र यातायात गरुु योजर्ािाई संघ तथा प्रदेशको आवलधक योजर्ासँग 
तादत्म्यता कायर् गदै र्दगो र वातावारणरै्िी तथा एकीकृत र्वकासको अवधारणा अविम्बर् गररर्ेछ। 

 गाउँपालिकालभि रहेका र्वपद जोग्खर् यिु स्थार्हरूको पर्हचार् गर्ुाका साथै बाढी, पर्हरो, भकूम्प 
िगायतका र्वलभन्न प्राकृलतक र्वपदका क्रर्र्ा प्रयोग गर्ा सर्कर् ेगाउँपालिका लभिका सरुग्क्षत स्थिहरूको 
पूवा पर्हचार् सर्हतको र्वपद पूवातयारी तथा प्रलतकाया योजर्ा तयार गर्ुाका साथै र्वपदको सर्यर्ा उद्धार, 
राहत र्वतरण र परु्स्थाापर्का िालग एकद्वार प्रणािीको अविम्बर् गररर्ेछ । 

 सार्दुार्यक वर्हरूर्ा फिफूि तथा तिुर्ात्र्क रुपर्ा िाभ र्दर्े खािका जलडबटुी तथा र्वरुवाहरू रोपी 
वातावरण संरक्षणका साथै अथोपाजार्को व्यवस्था लर्िाइर्ेछ । 

 बाढी, पर्हरो, भकू्षय, डढेिो लर्यन्िण गर्ुाका साथै जोग्खर्पूणा स्थार्हरूर्ा तटबन्धर् िगायतका व्यवस्था 
गरी जोग्खर् न्यूलर्करणको उपाय अबिम्बर् गररर्ेछ । 

 र्वलभन्न प्रकारका र्वपदबाट लसग्जात संकटपूणा पररग्स्थलतिाई र्ध्यर्जर गदै र्वपद व्यवस्थापर् कोर्र्ा थप 
बजेटको व्यवस्था गररर्ेछ । 

 स्थार्ीय जर्ताको सहभालगताको र्ाध्यर्बाट वर्को संरक्षण, र्दगो व्यवस्थापर् तथा संस्थागत सदुृढीकरण 
गरी दैलर्क जर्जीवर्र्ा आवश्यक वर् पैदवारको सिुभ आपलुता गरे् व्यवस्था लर्िाइर्ेछ। 

 जिवाय ुपररवतार् अर्कुुिर् तथा वातावरण संरक्षणर्ा टेवा पयुााउर्े कायाक्रर्िाई जोड र्दईर्ेछ । 

 

 र्वलभन्न सरोकारवािा लर्कायहरूसँग सहकाया गरी र्वपदको पूवातयारी सम्बन्धी जर्चेतर्ा फैिाउर्का िालग 
र्वद्याियहरूर्ा तत्सम्बन्धी कायाक्रर्हरू सञ्चािर् गररर्छे । 

 र्वपदको सर्यर्ा तत्काि उद्धार गर्ाका िालग  गाउँपालिका स्तरीय एकीकृत रेर्पड रेसपोन्स र्टर् ( RRT) 
को व्यवस्था गररर्छे । 
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 वर् तथा जैर्वक र्वर्वधताको र्दगो संरक्षण गदै वर् पैदावारको उग्चत सदपुयोग र व्यवस्थापर् गरे् र  
वर्को जलर्र् खािी र्राग्खर्े र्ीलत लिइर्े छ । यसका िालग सार्दुार्यक वर्संगको सहकायाका के्षिहरु 
पर्हचार् गरी  उत्पादर्का िालग वर्र्ा िगार्ी भने्न सोंचका साथ "सार्दुार्यक वर् सािेदारी कायाक्रर्" 
िाई थप प्रभावकारी बर्ाईर्छे । 

 फोहोररै्िा व्यवस्थापर्को िालग र्वगतका बर्ाहरुर्ा लर्र्ााण गररएका डग्म्पङ साइट , इग्न्सलर्रेटर  िाई 
थप व्यवग्स्थत गररर्ेछ । 

 पर्हरो जोग्खर्का वस्तीहरु संरक्षण गर्ा , खोिा कटार् लर्यन्िण गर्ा बायो-इग्न्जलर्यररङ्ग को प्रयोग व्यापक 
रुपर्ा अर्ङ्गकार गररर्ेछ । 

ङ) संस्थागत र्वकास, सेवा प्रवाह र सशुासर् 

 गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवर् लर्र्ााणको थािर्ी गर्ुाका साथै आफ्रै् वडा भवर् र्भएका वडा 
कायााियहरूको क्रर्शिः लर्र्ााण गररर्ेछ । 

 सावाग्जर्क सेवा प्रवाहको सर्य र प्रर्क्रया, लर्यर्ार्सुार िादर्े दस्तरु, गरु्ासो सनेु्न अलधकारी िगायतको 
जार्कारी सर्हत गाउँपालिका अन्तरगतका सबै लर्कायहरूर्ा र्ागररक बडापिको थप प्रभावकारी व्यवस्था 
गररर्ेछ । 

 आलथाक वर्ाको सरुुवातबाटरै् गाउँपालिकाका सबैवडा कायााियहरूबाट र्वलभन्न प्रयोजर्का िालग गरररे् 
लसफाररसिाई सहज, व्यवग्स्थत, लछटो, छररतो तथा अलभिेखीकरणिाई थप र्जबदु गर्ा लसफाररस व्यवस्थापर् 
प्रणािी प्रयोगर्ा ल्याइरे्छ ।  

 योजर्ा शाखाको कायािाई लछटो, छररतो, पारदशी, प्रभावकारी तथा प्रर्वलधरै्िी बर्ाउर्का िालग योजर्ा 
व्यवस्थापर् सफ्टवेयर प्रणािीको व्यवस्थापर् गरी कायाान्वयर् गरररे्छ । 

 गाउँपालिकाबाट कायाान्वयर् हरेु् योजर्ा, कायाक्रर्र्ा र्विीय जोग्खर् न्यूर्ीकरणका िालग लर्र्ााण र खररद 
प्रर्क्रयािाई बढी पारदशी र प्रलतस्पधाात्र्क बर्ाउर् बार्र्ाक खररद योजर्ा बर्ाई E-Bidding िाई प्रभावकारी 
रुपर्ा कायाान्वयर् गरररे्छ । 

 रे्पाि सरकारबाट सञ् चािर्र्ा ल्याइएका सफ्टवेयर प्रणािी जस्तै Su-Tra, PAMS, VERSPMIS, CGAS, 

CMIS, MOFAGA Portal इत्यादी प्रणािीहरूको उच्चतर् प्रयोग गरी सेवा प्रबाहिाई प्रर्वलधरै्िी बर्ाइरे्छ। 

 सेवा प्रवाहर्ा जेष्ठ र्ागररक, फरक क्षर्ताका व्यग्िहरू, र्र्हिा तथा बािबालिकाहरूिाई प्राथलर्कता 
र्दईर्ेछ। 

 भ्रष्टचारर्वरुद्ध शून्य सहर्ग्शिताको र्ीलत लिई पारदग्शाता, जवाफदेहीता, र सशुासर् वृर्द्धको िालग 
आधलुर्क सफ्टवेयर प्रणािीको प्रयोग गररर्ेछ । 

 गाउँपालिकाबाट सम्पादर् हरु्े कायाहरूिाई लर्यर्ार्सुार सावाजलर्क गदै सावाजलर्क सरु्वुाईिाई थप 
प्रभावकारी बर्ाईर्छे । 

 शासकीय स्वच्छता र सशुासर्को रू्ल्यर्ान्यता अर्रुुप हरेक गाउँ कायाापालिकाको बैठकर्ा र्ालसक 
रुपर्ा ग्शर्ाकगत आय व्यय प्रस्ततु गरे् र वेबसाइट र्ाफा त सावाजलर्क गरे् व्यवस्था लर्िाईर्छे। 
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 कर्ाचारी तथा ग्शक्षकहरुको गाउँपालिका लभि सरुवा, परुस्कार, सजाय, वगृ्ि र्वकास र क्षर्ता 
अलभवृर्द्धको अवसरिाई कायासम्पादर्र्ा आधाररत बर्ाइर्छे ।कर्ाचारीहरूर्ा सेवा प्रवाह सम्बन्धी चसु्तता 
ल्याउर् र थप सेवाग्राहीरै्िी सेवा प्रवाह गर्ा र्वलभन्न तालिर्को व्यवस्था गररर्छे । 

 कचाारीहरूको र्र्ोबि उच्च राख्नका िालग हरेक वर्ा उत्कृष्ट कर्ाचारी सम्र्ार् कायाक्रर्को व्यवस्था 
गररर्ेछ। साथै कायाािय सर्य भन्दा अलतररि सर्य कार् गरे् र थप ग्जम्रे्वारी वहर् गरे्, जोग्खर् 
वहर् गरी र्फल्डर्ा खर्टर्े, कार्ाचारीहरुका िालग प्रोत्साहर्को व्यवस्था गररर्छे । 

 राजरै्लतक रुपर्ा तटस्थ, जर्उिरदायी, पारदशी, लर्ष्पक्ष र र्लतजारू्खी प्रशासर् लर्र्ााण गररर्ेछ। 

 ग्शक्षा, स्वास््य, पश ुस्वास््य िगायत गाउँपालिकाबाट प्रवाह गररर्े सेवाहरूिाई जर्ताको घरदैिो सम्र् 
परु् याउर् यथासम्भव एकीकृत घमु्ती सेवा ग्शर्वरको आयोजर्ा गररर्ेछ। 

 स्वास््य शाखा अन्तगातका स्वास््य संस्थाहरूर्ा सेवा प्रवाहिाई थप व्यवग्स्थत गर्ा बाकँी संस्थाहरूर्ा पावर 
व्यकअप जडार् काया गरररे्छ । 

 "बरेङको कारू्र्, सबै बरेङबासीिे जारू्र्" भन्ने रू्ि र्र्ाका साथ गाउँपालिकाबाट लर्र्ााण गररएका कारू्र्हरूको 
संगािो प्रकाशर् गरररे्छ र गाउँपालिकाद्वारा सम्पार्दत कायाहरूका बारेर्ा सबै बरेङबासी र्ागररक र 
सरोकारवािाहरूिाई ससूुग्चत गर्ाको िालग स्थार्ीय सञ्चार र्ाध्यर् तथा एफ.एर्. रेलडयोसँग सहकाया गरी 
कायाक्रर् प्रशारणको व्यवस्था गरररे्छ । 

सभाका अध्यक्ष र्होदय, 

सभाका सदस्यज्यूहरु, 

 अब र् आलथाक वर्ा २०७९/०८० को िालग राजस्व र्ीलत प्रस्ततु गर्ा चाहन्छु । 

 राजश्व र्ीलत 

 गाउँपालिका लभिका आन्तररक स्रोत साधर् र राजश्व पररचािर्का सम्भावर्ा पर्हचार् गरी आन्तररक आय 
वृर्द्ध गर्ा र्वज्ञ सर्हतको टोिी पररचािर् गरी राजश्व सधुार योजर्ा लर्र्ााण गररर्ेछ । 

 राजस्व सङ्किर्, बजेट तजुार्ा,  िेखाङ्कर्,  खचा प्रणािी, आन्तररक लर्यन्िण र िेखा परीक्षण प्रलतवेदर्िाई 
एकीकृत रुपर्ा र्वधतुीय प्रणािीर्ा आबद्ध गरी सशुासर् कायर् गररर्छे ।  

 जर्ताको कर, जर्कल्याणको आधार को रू्ि र्र्ा सर्हत गाउँपालिकाबाट आन्तररक रुपर्ा संकिर् 
गररएको राजश्व जर्उपयोगी कायार्ा पररचािर् गरे् र्ीलत लिइर्ेछ।साथै आलथाक रुपिे र्वपन्न,अशि र 
असहाय अवस्थार्ा रहेका र्ागररक रै्िी कर प्रणािी र्वकलसत गररर्ेछ। 

 गाउँपालिका के्षिलभिका फरक क्षर्ता भएकाहरुको पररचयपि सम्वन्धी, आलथाक रुपर्ा र्वपन्नहरुको 
लर्शलु्क उपचार सम्वन्धी तथा प्राकृलतक प्रकोप सम्वन्धी लसफाररश दस्तरु छुट गररर्छे । 

 रोडा, ढुङ्गा, लगटी, बािवुा, चरु्ढुङ्गा िगायतका दहिर, बहिर शलु्क,र्वज्ञापर् कर र र्र्ोरञ्जर् कर स्थार्ीय 
तहबाट संकिर् गरी ग-४-२ बाँडफाडँ खातार्ा जम्र्ा गरी ६० प्रलतशत स्थार्ीय तहर्ा राखी ४० 
प्रलतशत प्रदेश सग्ञ्चत कोर्र्ा जम्र्ा हरु् ेकार्रु्ी व्यवस्था प्रभावकारी रुपर्ा कायाान्वयर् गररर्ेछ । रोडा, 
ढुङ्गा, लगटी, बािवुा, चरु्ढुङ्गा िगायतका दहिर बहिर शलु्क, र्वज्ञापर् कर र र्र्ोरञ्जर् कर आर्दको दर 
तथा दायरा र्वज्ञ सरू्हबाट अध्ययर् गराई राजस्व संकिर्िाई थप प्रभावकारी बर्ाइर्ेछ। 
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 गाउँपालिका के्षिलभि व्यापार, व्यवसाय वा सेवार्ा पुजँीगत िगार्ी र आलथाक कारोवारको आधारर्ा 
व्यवसाय दताा गर्ा प्रोत्सार्हत गरी व्यवसाय करको दायरार्ा ल्याइर्ेछ । 

 

अन्य क्षिेहरू  
सरुक्षा व्यवस्थापर् 

 गाउँपालिकाको सरुक्षा व्यवस्थापर्िाई थप र्जबतु गराईर्ेछ । 

 गाउँपालिकाका सबै वडाहरूर्ा प्रहरी चौकीको व्यवस्था गर्ा आवश्यक पहि गररर्ेछ । 

 गाउँपालिका लभि शाग्न्त सवु्यवस्था कायर् गर्ा ग्जल्िा र गाउँपालिकालभिका सबै सरुक्षा लर्कायहरू सँग 
सर्गु्चत सर्न्वय कायर् गररर्ेछ । 

लर्जी तथा गैसस  

 गाउँपालिकाको र्वलभन्न के्षिहरूर्ा र्वकास गर्ाका िालग लर्जी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाहरूसँग सहकाया 
गररर्ेछ । 

 लर्जी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाहरूको र्क्रयाकिापिाप थप व्यवग्स्थत गदै आवश्यक सहयोग र 
सर्न्वय गररर्ेछ। 

 लर्जी क्षिेसँग रहेको पुजँीिाई गाउँपालिका लभि पररचािर् गरे् वातावरण लर्र्ााण गररर्कुा साथै सार्ाग्जक 
उिरदार्यत्व (Social Corporate Responsibility) बहर् गरे्तफा  उन्र्खु गराईर्ेछ। 

सर्दृ्ध बरेङ, सखुी बरेङबासी को गन्तव्यर्ा पदुर् गाउँपालिकािे अविम्बर् गरेको वार्र्ाक र्ीलत तथा 
कायाक्रर्को पूणा कायाान्वयर्का िालग सबै कर्ाचारी, ग्शक्षक, राजरै्लतक दि, पिकार, सरुक्षाकर्ी, 
गैरसरकारी संघसंस्था तथा सबै र्वकास प्ररे्ी बरेङबासी र्ागररकहरूको सहयोगको अपेक्षा गदाछु। 

 

धन्यवाद । 

कृष्ण प्रसाद शर्ाा 

अध्यक्ष 
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