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फसफरयमा गाउऩालरकाको 

आ.व. २०७८।७९ को नीलत, कामयक्रभ तथा फजेट फक्तब्म 
ऩषृ्ठबलूभ 

नेऩारको सॊववधानरे ऩरयकल्ऩना गयेअनरुुऩ याज्मभा सॊघीम शासन व्मवस्था राग ुगने सन्दबयभा स्थानीम तहको 
लनवायचनऩश्चात गठन बएको फसफरयमा गाउऩालरकाको तपफाट ऩाचौ ऐलतहालसक गाउसबा सभऺ आलथयक वषय 
२०७८।७९ को नीलत तथा कामयक्रभ प्रस्ततु गनय ऩाउदा भैरे आपुराई गौयवान्न्वत भहससु गयेको छु । मस 
शबुअवसयभा सवयप्रथभ यावष्डम स्वालधनता, प्रजातन्र, रोकतन्र, गणतन्र तथा सॊघीमताको प्राप्ती य त्मसैको जगभा 
यास्र लनभायण गने सॊकल्ऩ सवहत बएका फलरदान ऩूणय आन्दोरनहरुभा त्मागका साथ प्राण उत्सगय गनुय हनुे ऻात 
अऻात शवह दहरु प्रलत हार्दयक श्राद्धान्जरी अऩणय गदै मस फसफरयमा गाउॉ ऩालरकाको गरयभाभम ऩाचौ गाउॉ 
सबाभा उऩन्स्थत गाउॉ उऩाध्मऺ ज्मू , प्रभखु प्रशासवकम अलधकृत ज्मू , वडा अध्मऺ तथा गाउॉ कामयऩालरकाका 
सदस्म ज्मूहरु , गाउॉ सबाका सम्ऩूणय सदस्मलभरहरु , कभयचायी वगयहरुराई ऩाचौ गाउॉ सबाराई बव्म य सभ्म 
रुऩभा सम्ऩन्न गनयको रालग हाम्रो लनभन्रणाराई स्वीकाय गयी उऩन्स्थत हनु ुहनुे सम्ऩणुय सबा  सदस्महरुभा भ 
भेयो व्मन्क्तगत तपय फाट य गाउॉ ऩालरकाको तपय फाट हार्दयक आबाय प्रकट गदै स्वागत गनय चाहन्छु । 

नेऩारको सॊववधानरे सॊघीम रोकतान्न्रक गणतन्र नेऩारको भरु सॊयचना सॊघ , प्रदेश य स्थानीमतह गयी 
तीनतहको व्मवस्था  गनुयको साथै याज्मशन्क्तको प्रमोग तीनै तहफाट सॊववधान य काननु फभोन्जभ  हनुे व्मवस्था 
गयेको छ । सॊघ , प्रदेश य स्थानीम  तहरे आफ्नो अलधकाय ऺर  लबरको आलथयक अलधकाय सम्फन्धी लफषमभा 
कानून फनाउने , फावषयक वजेट फनाउने , लनणयम गने , नीलत तथा मोजना फनाउने य त्मसको कामायन्वमन गने 
व्मवस्था बए फभोन्जभ आ. व. २०७८ /२०७९ को वावषयक वजेट नीलत तथा कामयक्रभ तमाय गने क्रभभा 
हाभी आईऩगेुका छौ मस भहान कामयक्रभभा सम्ऩणुय सबा सदस्म लभरहरुरे गनुय बएको सहमोगका रागी 
धन्मफाद र्दन चहान्छु । 

स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन , २०७४ रे गाउॉऩालरकारे आफ्नो अलधकाय ऺेर  लबरका ववषमभा स्थानीम 
स्तयको लफकासको रागी आवलधक, वावषयक, यणनीलतक य ववषम ऺेरगत भध्मभकालरन तथा र्दघय कालरन मोजना 
फनाई राग ुगनुय ऩने व्मवस्था गयेको छ । 

अन्तय सयकायी ववत्त व्मवस्थाऩन ऐन , २०७४ भा सावयजलनक खचयको अनभुालनत वववयण तमाय गने , 

भध्मभकालरन खचय सॊयचना तमाय गने, आवश्मकताको प्रऺेऩण गने, याजस्वको प्रऺेऩण गने य ववत्तीम अनशुासन 
कामभ गनुय ऩने व्मवस्था बए अनरुुऩ हाभी जनताका प्रलतलनधीहरुको छवी उच्च हनु ुऩनेभा दईु भत छैन । 
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गाउॉ सबा सदस्म लभरहरु नेऩारको सॊववधान २०७२ , स्थानीम तहको ववषयक मोजना तथा वजेट तजुयभा 
र्दग्दशयन २०७४, स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ ,अन्तय सयकायी ववत्त व्मवस्थाऩ ऐन २०७४ , यावष्डम 
प्रकृलतक स्रोत तथा ववत्त आमोग ऐन २०७४ य स्थानीम तहभा  वजेट तजुयभा, कामायन्वमन, आलथयक व्मवस्थाऩन 
तथा सम्ऩलत हस्तान्तयण सम्फन्धी लनदेन्शका २०७४ हरुरे गयेका व्मवस्था य सॊघीम अथय भन्रारम , सॊघीम 
भालभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्रारम ,प्रदेश सयकाय तथा आलथयक भालभरा तथा मोजना भन्रारम (प्रदेश नॊ. 
२) रे गयेका लनदेशन तथा ऩरयऩरहरुको आधाय, गाउॉ सबा सदस्म साथीहरुको याम सल्राह सझुाव , फवुद्धजीवव 
,न्शऺक, सभाजसेवी, वकसान, भजदयु रगामत सम्ऩणुय गाउॉ फासीहरुरे र्दईएको सझुाव तथा स्थानीम 
आवश्कताराई भध्म नजय गदै फसफरयमा गाउॉ ऩालरकाको आलथयक ववकास ,सभान्जक ववकास ,ऩूवायधाय 
ववकास,वन,वतावयण तथा ववऩद् ब्मफस्थाऩन , सशुासन तथा सॊस्थागत ववकास हनुे गयी आ. व. २०७८ /०७९ 
को वजेट, नीलत तथा कामयक्रभ तमाय ऩायेको छ । 

आगाभी आलथयक वषयको नीलत , कामयक्रभ तथा फजेट मस गाउॉसबाभा प्रस्ततु गयीयहदा लसॊगै भरुकु तथा ववश्वरे 
बोलगयहेको कोलबड–१९ को ववश्वव्माऩी भहाभायी य त्मसवाट लसन्जयत गॊबीय सॊकट तथा कर्ठन ऩरयन्स्थतीको 
साभना गयीयहेको अवहरेको अवस्थाको ऩलन स्भयण गयाउन चाहान्छु । कोलब ड–१९ को ववश्वव्माऩी 
भाहभायीका कायण लसन्जयत सॊकटको साभना हाभी सम्ऩूणय फसफरयमा वासी य गाउॉऩालरकारे लभरेय गरययहेका 
छौ ।मस्ता जवटर ऩयीन्स्थतीको साभना गनुय हाभीसॊग अको कुनै ववकल्ऩ छैन । मस कर्ठन ऩयीन्स्थतीराई 
होलसमायी य सतयकता ऩूवयक व्महोन ुऩने वाध्मता छ । फसफरयमा गाउॉऩालरकारे आलथयक वषय २०७४ /७५ 
अथायत हाभी लनवायन्चत जनप्रलतलनलधहरुको वहारी बएको ऩवहरो वषय देन्खनै गाउॉ ववकासको भहत्वऩणुय ऺेरहरु 
ऩूवायधाय ववकाश , साभान्जक ऺेर य योजगायीको शृ्रजना हनुे रगामतका ववकासका सवै ऺेरभा उच्च 
प्राथलभत्ताका साथ ल्माईएका नीलत , कामयक्रभ य वजटेको लनयन्तय कामायन्वमन गरययहेका छौ । हार लसॊगै 
भरुकु तथा ववश्वरे बोलगयहेको कोलब ड–१९ को ववश्वव्माऩी भहाभायीवाट लसन्जयत डयराग्दो ववऩन्त्तका कायण 
चार ुवषयको हाम्रो मोजना सञ्चारन अलबमानभा ठुरो धक्का रागेको भार हैन मसरे आगाभी आलथयक वषयभा 
गाउॉऩालरकारे प्राप्त गने आमभा सॊकुचन ल्माई हाम्रो गाउॉ ववकासको सवै ऺेरभा गॊलबय नकयात्भक प्रबाव ऩाने 
अवस्था देन्खन्छ । मस्तो ववषभ ऩयीन्स्थतीभा आगाभी आलथयक वषयको नीलत , कामयक्रभ तथा वजेट तमाय 
गयीयहॊदा कोयोना बाइयसका कायण भरुकुको सभग्र अथयतन्रभा आउने सॊकुचन य मसका कायण फसफरयमा 
गाउॉऩालरकाराइ ऩने असय राई भध्मनजय गयी हाभीरे होन्शमायी य दृढताऩफुयक नीलत तथा कामयक्रभको 
प्राथालभवककयण य कामयन्वमनभा ध्मान र्दनऩुने अवस्था यहेको व्महोया सभेत भ मस गयीभाभम गाउॉसबा सभऺ 
लनवेदन गनय चाहन्छु । 
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आदयणीम गाउॉ सबाका सदस्म भहोदम,  

अव भ चार ुआ.व. २०७७/०७८ को वावषयक कामयक्रभको सलभऺा गनय अनभुलत चाहन्छु । 

चार ुआ.व.को रालग मस सम्भालनत सबारे कुर ववलनमोन्जत रु ४३ कयोड ३९ राख ३९ हजाय १९० रुऩैमा 
भध्मे चार ुआ.व.को अन्त्म सम्भ कुर फजेटको ६० प्रलतशतबन्दा फढी खचय हनु सक्ने अनभुान गनय सवकन्छ । 

ववकास बनेको केवर ढुॊगा , लगट्टी, भाटो, वारवुा, छड य लसभेन्टको कामय भार हैन मो भानव सभाजको फहआुमलभक 
ऺेरको ववकाश ऩलन हो । मस्तो ववकाशभा ऩूवायधाय लनभायण, योजगायीको शृ्रजना, अल्ऩसॊख्मक सभदुाम, ववलबन्न जालत वगय 
सभदुामको ऩॊहचु य ऺभत्ताभा, अलबफदृ्धी गयी करा सावहत्म, सॊस्कृलत, आभ सञचाय, खेरकुदको ऺेरभा सभनु्चत प्रगलत ऩलन 
ववकासका आधायहरु हनु ्बने वारवालरका, वहॊसावऩडीत भवहरा, अऩाॊगता बएका नागरयक, जेष्ठ नागरयक ववलबन्न कायणरे 
अप्ठमायोभा ऩयेका गाउॉवासीराई सहमोग जस्ता अनेकौ ऺेरभा हाभीरे ववलबन्न कामयक्रभ ववगतदेन्ख सॊचारन गदै आएका 
छौं य त्मस्ता कामयक्रभ भापय त अऩेन्ऺत उऩरव्धी प्राप्त बएको छ । हाभीरे सॊचारन गयेका कामयक्रभफाट ऩयुानो 
फसफरयमा गाउॉऩालरकाभा सभावहत बएका गाउॊ ववकास सलभलतहरुभा आज ववकासको रहय य उत्साहको जागयण ऩैदा 
बएको छ । त्मसैगयी गाउॉफालसका भाग य आवश्मकताराई सभेत आफ्नो लसलभत श्रोत य साधनफाट सम्वोधन गने प्रमत्न 
गयेको छु । 

चार ुआ.व.भा सम्ऩन्न बएका य सचुारु यहेका मोजना तथा कामयक्रभको ववश्लषेण गदाय 

बौलतक ऩवुायधाय तपय  मस फसफरयमा गाउॉऩालरकाको  तऩलसरका मोजना तथा कामयक्रभ हरु सॊचारन बएको सफयलफलधतै छ  
।  

तऩलसर: 

लस.नॊ. कामयक्रभ/आमोजना/वक्रमाकराऩको नाभ 

१ अधयुो भहायानी लनभायण  

२ अधयुो ववसहय भन्न्दय लनभायण 

3 केन्रीम सभऩयुक अनदुानभा कोर्ठमायटोरको स्कुरदेन्ख छठी घाट सम्भ कारोऩरे गने काभ  

4 कृवष कामयक्रभ  

5 कोर्ठमाय टोरको ब्रहभ स्थानभा भहायानी भन्न्दयभा लफलबन्न लनभायण कामय  

6 कोर्ठमाय टोरको ब्रहभ स्थानभा भहायानी भन्न्दयभा लफलबन्न लनभायण कामय  

7 कोर्ठमाय टोरभा याभशे्रष्ठ भहतोको घय देन्ख नहय सम्भ सडक ढरान  

8 खानेऩालन ऩाइऩको व्मवन्स्थलतकयण  

https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=66002086094755075
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=58404280613390921
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=24924331183525953
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=41617930958971412
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=12089747452779801
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=28317926197707597
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=54014388734486990
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=68833743842572927


5  
फसफरयमा गाउॉऩालरकाको ऩाचौं गाउॉसबा, नीलत तथा कामयक्रभ-२०७८, 

 
 

9 खोबायी भहयाको घय देन्ख याभचन्र फैठाको चौकसम्भ य चौक देन्ख उत्तय याज कुभायको घय सम्भ सडक ढरान  

10 गौयी साहको घयदेन्ख जगतरारको घयसम्भ सडक ढरान  

11 छठी घाट देखी याभ ठाकुय स्थान सम्भ कारोऩरे  

12 ऩूॉजीगत अनसुन्धान, ऩयाभशय, सबे लडजाइन खचय  

13 फसफरयमा गा.ऩा. लबर आवश्मकता अनसुाय GI Lamp Pole जडान  

१४ फसफरयमा गा.ऩा. भानऩयु १ को ववलबन्न ठाउॉभा ग्राबेर य वडा कामायरमभा भाटो ऩनेु कामय 

१५ फारवववाह सॊग सम्फन्धी जनचेतना कामयक्रभ  

१६ भदशाय लनभायण  

१७ भेनयोड देन्ख ऩफुय नागेश्वय ऩासवानको घय सम्भ सडक लनभायण 

१८ भेमय कऩ  

१९ भवहरा कामयक्रभ  

२० याभ ठाकुय देखी फभ नहय सम्भ कारोऩरे  

२१ याभजानकी भठ देन्ख याभ वकशोयको घयसम्भ सडक ढरान  

२२ याभजानकी भठ देन्ख याभ वकशोयको घयसम्भ सडक ढरान  

२३ याभधायीको घयदेन्ख याभऩतृ साहको घयसम्भ सडक भभयत  

२४ वडा १ देन्ख ६ सम्भ य गा.ऩा.को लफलबन्न साभग्री खरयद,सॊचारन तथा ब्मफस्थाऩन  

२५ वडा कामायरमको चौक देन्ख दन्ऺण ऩानी ट्ाॉकी सम्भ सडक ढरान  

२६ 

वडा नॊ. १ य २ भानऩयु फैयेज देन्ख फन्न्त चौक हदैु ऩन्श्चभ स्कुर सम्भ य याकेश यामको घय देन्ख ऩन्श्चभ जाने फाटो 
सू.च.ु लसभाना सम्भ सडक कारोऩरे गने  

२७ वडा नॊ. ४ याभ जानकी भठ देन्ख स्वास््म कामायरम सम्भ कारोऩरे गने  

२८ वडा नॊ. ४ याभ ऩलतको चौक देन्ख रारवाव ुयामको घय सम्भ ऩर्क्क सडक ढरान गने  

२९ वडा नॊ. ५ धनगढाको ऩॊचामत चौक देन्ख होस्टे हैंसे स्कुर सम्भ ऩक्की सडक ढरान य दवैु साईड नारा लनभायण गने 

३० वडा नॊ. ६ भनटोरको नहय देन्ख फसफरयमा गा.ऩा.को लसभाना सम्भसडक कारोऩरे गने  

३१ ववऩतको याभचन्र लफनको घय देन्ख धभयशारा हदैु ढरान सम्भ सडक ढरान  

३२ 

सहोडवा वडा नॊ. ६ वडा कामायरम देन्ख याभधारयको घय लनयको चौक सम्भ ऩोखयी देन्ख फच्चेरार यामको घय  सम्भ ऩर्क्क 
सडक ढरान य झाझ खोरा सम्भ य बोरा यामको भन्न्दय देन्ख बगफती भन्न्दय सम्भ कारो ऩरे गने  

३३ हैण्डऩाईऩ जडान  

३४ हसेुनी साहको घय देन्ख याभ ठाकुयको वऩच सम्भ कारोऩरे गने  

३५ होस्टे हैंसे स्कुर देन्ख जम दास फाफाको ऩरु सम्भ कारोऩरे गने  

https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=5479184091898364
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=18513282944648283
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=7767109206717729
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=143850654047439
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=16522850390170197
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=71272352656674247
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=69872831314048677
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=54095998082645187
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=61683755761239897
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=21842095408780757
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=66629658677104173
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=59441825781980855
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=35628563229578545
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=29396645379333016
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=52670573382153257
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=65695494163275194
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=38372617144853540
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=38372617144853540
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=24652095826948105
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=3547895624648616
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=17743236769425422
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=6715363144572624
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=33509728047778647
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=46253384369715735
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=46253384369715735
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=26040581432136249
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=37098908749424707
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=14027607280278868


6  
फसफरयमा गाउॉऩालरकाको ऩाचौं गाउॉसबा, नीलत तथा कामयक्रभ-२०७८, 

 
 

 कामयऩालरका सदस्म स्तयीम 

१ अधयुो दसुाध जातीको धभयशारा लनभायण- अन्जू देवी  

२ छठ ऩवयभा रगुा ववतयण-लसता देफी भाझी  

३ दसुाध जातीको रालग बाडाकुडा खरयद- अन्जू देवी  

४ दसुाध जातीको रालग बाडाकुडा तथा कुसॉ ववतयण कवलछमा देवी  

५ बाडाकुडा ववतयण-ऩलफरी देफी ऩासवान  

६ भनटोराभा ग्रबेर-ऩलफरी देफी ऩासवान  

७ भसुहय जलतको रालग बाडाकुडा ववतयण- लसता देफी भाझी  

८ रगुा कऩडा ववतयण-भख्खन साह करवाय  

९ वडा नॊ. ५ लबर GI Lamp Pole जडान कवलछमा देवी  

१० 

स्कुर देन्ख टटफन्ध सम्भ ग्रबृर य वकसन सहनीको घय देन्ख लब्रन्ची भालरकको खेत सम्भ नमाॉ कृवष सडक लनभायण ग्रबेर 
तथा हेभ ऩाईऩ जडान भख्खन साह करवाय  

उऩाध्मऺ स्तयीम 

१ कृवष कामयक्रभ  

२ कोर्ठमाय नहय देन्ख रालरन्र यामको घय सम्भ सडक भभयत तथा ग्रबेर  

३ चभेरी भाइको अधयुो भन्न्दय लनभायण  

४ भवहरा कामयक्रभ  

५ सत्मनायामणको घय देन्ख पुरचन साहको घय सम्भ सडक दरान  

फसफरयमा गाउॉऩालरकावडा नॊ.१ 

१ अचायग यामको घय देन्ख भहेन्र यामको घय सम्भ ढरान  

२ खेरकुद साभग्री खरयद  

३ जासयको धय देन्ख दलरत टोरसम्भ सडक ढरान  

४ फजाय देन्ख भहेश ऩासवानको घय सम्भ भाटो ऩनेु कामय 

५ याभ सागय ठाकुयको घयदेन्ख र्दनकयको घय सम्भ भाटो तथा ग्रबेर  

फसफरयमा गाउॉऩालरकावडा नॊ.२ 

१ कृवष साभग्री य लसचाई साभग्री ववतयण 

२ फागभती टटफन्धभा प्रलतऺारम लनभायण  

३ लफलबन्न सडक भभयत तथा ग्रबेर  

४ भानऩयु फैयेज लनय छठी घाटभा भाटो ऩनेु य ताय फायको घेया रगाउने कामय 

https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=25544842644942021
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=4488363995783005
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=27196690082126714
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=9920292325682797
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=27255500385471898
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=29310138605373201
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=27676288271575412
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=30112417338455251
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=5395501021224320
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=4290691528711486
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=4290691528711486
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=46070546239677238
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=13400899431047947
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=59495716527835126
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=42131431748005305
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=25860274337566299
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=49756740997025878
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=18360831235905112
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=52321268480006769
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=35207613067271155
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=38464322324923657
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=71012599559983411
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=55513755990383128
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=50075107676873754
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=62459786322815726
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फसफरयमा गाउॉऩालरकाको ऩाचौं गाउॉसबा, नीलत तथा कामयक्रभ-२०७८, 

 
 

५ यागा य फोका खरयद  

६ याभ जानकी घभयशाराको अधयुो काभ  

७ रौकाहाटोर सडक भभयत  

८ हेन्ड ऩाईऩ ववतयण  

फसफरयमा गाउॉऩालरकावडा नॊ.३ 

१ छठ ऩवयभा रगुा ववतयण  

२ नारा सयसपाई ववलबन्न सडक भभयत  

३ फसफरयमा प्रा.वव.भा ववधारमको कम्ऩाउण्ड वार लनभायण  

४ फसफरयमा प्रा.वव.भा न्शऺकको तरफ ऩरयश्रलभक  

५ भन्न्दयवाटोरको अधयुो प्रलतऺारम लनभायण तथा यॊग योगन  

६ वडा कामायरमको अधयुो बवन लनभायण 

फसफरयमा गाउॉऩालरकावडा नॊ.४ 

१ जनता प्रा.वव. धनगढा को लनभायण  

२ 

वप्रतभ यामको घय देन्ख घयु खेर यामको घय सम्भ य याभ केवरको लभरदेन्ख वहतरार भहतोको घय सम्भ य गॊगा  याभ 
भहतोको घय देन्ख बोरा साहको इनाय सम्भ सडक ग्रबेर गने कामय  

३ लफधलुतम ऩोर राइन रान्सपय जडान(आ.व. ०७६/७७ को लनयन्तयता)  

४ याभ सनु्दय साहको घय देन्ख चन्देश्वय साहको घय हदैु केशवय यामको घय सम्भ ऩर्क्क सडक ढरान  

५ साडी ववतयण  

६ हेन्ड ऩाइऩ खरयद ववतयण जडान दलरतको बाडा कुड़ा  

७ हेभ ऩाइऩ जडान  

फसफरयमा गाउॉऩालरकावडा नॊ.५ 

१ अच्छे रार याउतको घय देन्ख नहय सम्भ सडक भभयत तथा ग्रबेर  

२ वडा कामायरमको कम्ऩाउण्डवार तथा फेया रगाउने कामय 

३ वडा कामायरमभा शौचारम, कर, भोटय, धाया व्मवस्थाऩन  

फसफरयमा गाउॉऩालरकावडा नॊ.६ 

१ GI Lamp जडान  

२ धनगढ़ा प्रशाखा नहयभा सयसपाई  

 

https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=10450615175145467
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=33376430968655738
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=7975811187842328
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=20822424725101661
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=27529119789272942
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=36916026268009570
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=67799685571768128
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=46462328908053009
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=50813947956358066
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=36420074049612801
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=39662818992995672
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=48195134357040415
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=48195134357040415
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=70588003656908322
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=66008937877716115
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=25521804153857632
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=26649460047659858
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=54628613242086251
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=29063453312882490
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=10685645608302499
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=67008285114146988
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=50038296427310889
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100612292946644710&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=30535370065300287
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साभान्जक ववकास तपय  आर्दवासी जनजालत, दलरत, अऩाङ्ग, वऩछडा वगय रगामतका रन्ऺत सभहुहरुको ऺभता ववकास तथा 
सशन्क्तकयणका रालग ववववध कामयक्रभहरु सपरताऩूवयक सञ्चारन गरयएका छन ्। गाउॉऩालरकावाट चार ुआ.व.भा ववऩन्न 
वगयका भवहराहरुराई सीऩ भूरक तालरभ प्रदान गयी स्वयोजगायभा आधारयत रधउुधभ ववकासको रालग कामयक्रभ 
सञ्चारन गनय सपर यह्यो । दलरत तथा अऩाङ्ग भैरी कामयक्रभहरु गाउॉऩालरकारे सॊचारन गयेको छ साथै साभान्जक 
ववकाश अन्तगतय अऩाङ्ग ऩरयचम ऩर ववतयण बई साभान्जक सयुऺा बत्ता ऩाउने राबग्राहीहरुको नाभावरी अनराईनभा 
प्रववष्ट बई राबग्राहीको फैंक खाताभा बकु्तानी हनुे व्मवस्था लभराएको छु । साथै गरयफ घय ऩरयवायको ऩवहचान गयी 
अनराइनभा प्रलफन्स्ट गरयएको छ । 

आलथयक ऺेरभा  आ.व.२०७७ /०७८ भा मस गाउॉऩालरकारे लरइएको याजश्वको नीलतराई हाभीरे सभेट्न नसकेको 
भहशसु हनु्छ तय ऩलन केही सधुायन्भखु छ । गाउॉऩालरकाराई सॊभदृ्ध फनाउन हो बने याजश्व सॊकरनको काभ राई 
सेवाग्राहीको घय दैरो सम्भ ऩुम्ाउन ुऩने हनु्छ । आलथयक ऺेर सवर बएको खण्डभा गाउॉऩालरकाको सफै ऺेर सऺभ 
हनुे कुयाभा दईुभत छैन त्मसैरे सवर य सऺभ ववन्त्तम व्मवस्थाऩन हनु जरुयी छ । 

 कृवष तथा ऩश ुस्वास््म कामयक्रभभा ववलनमोन्जत वजेटफाट ववववध कामयक्रभ सञ्चारन गयी आभ कृषकको वहत प्रवधयनभा 
ठोस टेवा ऩगु्न गएको छ । सफै वडाका वकसान हरुरे अनदुानभा धान , गहकुो लफउ, वकटनाशक औषलध तथा उन्नत 
जातको फाख्रा य लसचाईको उत्तभ ब्मफस्थारे गदाय कृषकहरुको आलथयक लफकाशभा सहमोग बएको भहससु गयेको छ ।  

स्वास््म तपय  वडा नॊ। १ , ५ य ६ भा फलथय ङ सेन्टयको स्थाऩना गरय सफय साधायणराई सयुन्ऺत प्रस्तलुत सेवा प्रदान 
गयेएको छ तथा कोयोना भहाभायीको सभमभा अस्थाई कोयोना अस्ऩतारको ब्मफस्था य वडा नॊ . २ य ४ भा आधायबतू 
स्वास््म चौकीको य वडा नॊ. ६ स्वास््म चौकीभा आकन्स्भक (इभजेन्सी) सेवा  सॊचारन गरय सेवा प्रदान गने ब्मफस्था 
लभराएको छु । गाउॉऩालरका लबरका सम्ऩूणय स्वास््म चौकीभा औषलधको ऩूणय व्मवस्था लभराएको छु । 

वातावयण तथ ववऩद व्मवस्थाऩन ऺेर गाउॉऩालरकारे ववऩद् व्मवस्थाऩनका रालग ववऩद् व्मवस्थाऩन कोषको स्थाऩना , 

ववऩद् व्मवस्थाऩन साभाग्रीको व्मवस्था गयी केही उल्रेख लनम कामय गयेको बए ऩलन मस ऺेरभा गनुय ऩने कामयहरु धेयै 
वाॉकी बएको देन्खन्छ । वातावयण सॊयऺणको रालग ववलबन्न गलतववलध सॊचारन गने बलनएता ऩलन हार सम्भ गनय 
नसवकएको देन्खएकोरे वाॉकी मोजना तथा कामयक्रभहरु आ.व. ०७८÷०७९ भा सम्ऩन्न गनुयऩने हनु्छ । 

न्शऺा ववकास तपय  श्री जनता भाध्मलभक ववद्यारम बवानीऩयुको ६ कोठे बवन , कोर्ठमाय स्कूरभा २ कोठे बवन, 
धनगढ़ा २ कोठे बवन, लरबवुन भा.लफ.भा २ कोठे बवन  लनभायण सम्ऩन्न तथा लनभायणाधीन अफस्थाभा छ लरबवुन भा.लफ 
भा १०+२ कऺा सॊचारन य जनता भा.लफ बवानीऩयुभा १० कऺा सॊचारन बएको छ ।  तथा छाराहरुराई लनशलु्क 
सेनेटयी प्माड ववतयण साथै भानऩयु स्कुरभा ऩसु्तकारम तथा कम्प्मटुय ल्माफको स्थाऩना बएको छ ।  दनयवा टोर 
लफद्यारमभा शौचारम तथा पलनयचय ब्मफस्थाऩन लभराएको छु । 
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चार ुआ.व.भा सूचना तथा सॊचाय प्रलफलध तपय  जनतारे प्राप्त गने सूचना तथा सेवाहरु वेफ साइट, भोफाइर एऩ य लडन्जटर 
नागरयक फडाऩर भापय त सफय साधायणरे सहज तरयकारे कुनै ऩलन ठाउॉ फाट सूचना प्राप्त गने स्वचालरत प्रणारीभा 
आवद्धहनुे व्मवस्था लभराईएको छ ।  

आदयणीम मस सबाका सदस्म ज्मूहरु अफ भ मस फसफरयमा गाउॉऩालरकाको आ।फ।२०७८ /०७९ को नीलत तथा 
कामयक्रभ प्रस्ततु गनय गइयहेको छु । 

आ.फ. २०७८/०७९ का रालग सभवृद्ध एवॊ प्रगलतका खालतय देहाम फभोन्जभका नीलत तथा कामयक्रभ तमाय 
गयेको छु । वमनै नीलतको सम्फोधन एवॊ कामयक्रभको कामायन्वमन हनुे गयी सॊधीम सयकायफाट ववलनमोन्जत ववत्तीम 
सभानीकयण तपय  ९ कयोड ४१ राख, याजश्व फाॉडपाॉड तपय  ६ कयोड ६ राख ३९ हजाय, सशतय अनदुान तपय  
११ कयोड ५२ राख, सभऩयुक तपय  १ कयोड ९ राख, प्रदेश सयकाय फाट ५० राख अनभुालनत आम्दानी हनुे 
गरय जम्भा रु। २८ कयोड ५८ राख ३९ हजाय ऩरयलध लबर यही चार ुआ.व. को आम व्मम लफफयण तजुयभा 
गरयनेछ । 

नीलत तथा कामयक्रभ प्रस्ततु गनुयऩूवय मस गाउॉऩालरकाको र्दघयकालरन सोच , रक्ष्म, उद्देश्म य अऩेन्ऺत उऩरब्धीको फायेभा 
छोटो प्रस्ततु गदयछु ।  

सोच 

सभदृ्ध फसफरयमाको आधाय न्शऺा, कृवष, जनशन्क्त य ऩवुायधाय । 

रक्ष्म 

ऩवुायधाय ववकास, व्मवसावमक कृवष य उद्यभन्शरताको भाध्ममभफाट सभदृ्ध सभाजको लनभायण गने । 

उद्देश्म 

 कोयोना बाइयसको भहाभायीफाट गाउॉऩालरकाराई सम्बफ बए सम्भ सयुन्ऺत याख्न आवश्मक प्रवन्ध गने ।  
 वैदेन्शक योजगायफाट घय पकय ने नागयीकका रागी योजगायीको अवसय शृ्रजना गने ।  
 गाउॉऺेरभा औधोलगक व्माऩारयक , व्मवसावमक, कृवषजन्म तथा ऩमयटवकम ऺेरराई सदुृ ढ तथा व्मवन्स्थत गयी 

आलथयक वक्रमाकराऩराई चरामभान गने । 

 प्राथलभकताका आधायभा उऩरब्ध श्रोत साधनको ऩरयचारन गयी आलथयक सभवृद्ध हालसर गने ।  
 साभान्जक सभावेसीकयण तथा सन्तलुरत ववकास गने ।  
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 ऩछाडी ऩारयएका वगय तथा सभदुामराई साभान्जक आलथयक ऩरयचारनको भाध्मभफाट नेततृ्व ऺभत्ता ववकास गयी 
गाउॉको ववकास य सम्फवृद्धभा ऩहचु स्थावऩत गने ।  

 सशुासन प्रवयधन गदै भ्रष्टाचायभा शनु्म सहनन्शरताको नीलत अऩनाइने ।  
 गाउॉवासीभा ऩूवायधाय ववकाश, स्वास्थ, न्शऺा, वातावयण तथा सयसपाई सम्वन्न्ध सेवा य सचेतनाको अलबवृवद्ध गने 

।  

 स्वच्छ, स्वस्थ य वातावयणभैरी गाउॉ लनभायण गने ।  

 व्मवन्स्थत सडक ऩूवायधाय लनभायण गयी वहरो य धरुो भकु्त गाउॉभा रुऩान्तयण गने ।  
 न्मामभा सहज ऩॊहचु ऩयुमाउने य साभान्जक ववकासराई सन्तलुरत ढॊगरे अलध फढाउने । 

सभस्मा तथा चनुौतीहरु  
 लफश्व भहाभायीको रुऩभा यहेको कोलबड(१९ का कायण उत्ऩन्न असहज ऩरयन्स्थलतका कायण सोचेअनसाुयका काभ 

कायफाहीहरु सभमभानै ऩयुा गनयनसक्न ु। 

 मोजना तथा कामयक्रभ साना तथा धेयै सॊख्माभा हनु।ु   

 सॊघ,प्रदशे य अन्म लनकामहरु सॊग मोजना, कामयक्रभ तथा अन्म सेवा प्रवाहका सन्दबयभा उल्रेखनीम सभन्वम हनु 
नसक्न।ु   

 उऩबोक्ता सलभलत भापय त सचॊरन हनुे मोजनाहरु सॊचारनभा उऩबोक्ताहरु सभमभानै अग्रसय नहनु।ु  
 गाउॉऩालरका कामायरम तथा वडा कामायरमहरुको आफ्नै सेवाग्राही भैरी बवन नहनु।ु  

 सवै खारे साफयजलनक सम्ऩलतको सॊयऺणभा सभस्मा हनु।ु 

अवसय 
 ववकास य लनभायणका कामयहरूभा जन सहबालगता तथा जनचासो फढ्दै गइयहेको । 

 स्थानीम श्रोत साधन जस्तै ढुॊगा। लगट्टी, फारवुा, नदी, लसचाई ऩमायप्त उऩरब्धता हनु ु। 

 न्शऺाभा आभ जनताको ऩहचु फढ्दै जान ु। 

 प्रववलधको ववकास फढ्दै जान ु। 

 ववकास लनभायण कामयभा जनसहबालगताको वृवद्ध हदैु जान ु। 

 साभान्जक सदबाफको वृवद्ध हदैु जान ु। 

अव भ ऺेरगत रुऩभा नीलत, कामयक्रभ तथा लफनीमोजन प्रस्ततु गनय अनभुती चाहनछु ।  

१) आलथयक ववकास 

 क) कृवष तथा ऩश ुसेवा  
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 साभवुहक कृषि खेती , कयेसावायी तथा प्राङ्गारयक खेतीराई प्रोत्साहन गदैकृषकहरु राई उ न्चत तालरभ तथा 
अनदाुन एवॊ उन्नत लफउ लफजन उऩकयण रगामतका साभाग्रीहरु उऩरब्ध गयाइने नीलत लरईनेछ ।  

 गाउॉऩालरकाभा यहेको कृवष तथा ऩशसेुवा शाखाराई थऩ ब्मफन्स्थत तथा सभम साऩेऺ फनाईने छ ।  
 गाउॉ ऺेरका वकसानराई यासामलनक भर लफवक्र ववतयण सहकायीका भध्मभफाट सहजीकयण गदै गाउॉ ऺेर लबर 

कृवष उत्ऩादनको सहज लफवक्र ववतयणको आवश्मक प्रफन्ध लभराइननेछ । 

 ऩशभुा राग्ने भहाभायी योगको लफरुद्ध लनमलभत खोऩ रगाइने व्मवस्था लभराउने छ । 

 लनवायहभूखी खेती प्रणारीराई व्मवसावमक कृवष प्रणारी तथा आगेलनक कृवष प्रणारी तपय  उन्भूख गरयॉदै रलगने छ 
। 

 कृवष व्मवसामराई जीवनको आधाय लनभायण गनयको रालग फेभौसभी खेती , ऩकेट ऺेर , ब्रक ऺेर लनभायण तथा 
कृवष व्मवसामराई ऩवद्र्धन गनयका रालग प्रधानभन्री कृवष आधलुनकीकयण ऩरयमोजनासॊग सहकामय एवॊ सभन्वम 
गरयने छ । 

 स्वस्थकय भास ुखान ऩाउॉने उऩबोक्ताको अलधकायको सॊयऺण गनयको रागी भास ुव्मवसामराई व्मवन्स्थत गनयको 
रालग फजाय राग्ने ऺेरहरुभा व्मवन्स्थत ऩश ुफधशारा लनभायण तथा सञ्चारन गरयने छ । 

 कृवष फस्तकुो फजायीकयण गनयको रालग गोदाभ घय य न्चस्मान केन्र लनभायण गरयने नीलत लरइने छ । 

 गोठ सधुाय कामयक्रभराई अलबमानको रुऩभा अन्घ वढाइने नीलत लरइने छ । 

 आधलुनक खेती प्रणारीका रालग ववलबन्न वडाहरुभा आवश्मक तालरभ तथा गोष्ठीको आमोजना गरयने छ । 

 एक गाउॉ एक उत्ऩादन कामयक्रभ सञ्चारन गरयने छ । 

 भाछा ऩारन व्मवसामराई प्रबाकायी रुऩभा अगाडी फढाउने नीलत लरइने छ । 

 गाउॉऩालरका ऺेर लबर व्मवसावमक रुऩभा केयाखेती गने वकसानहरुराई प्रोत्साहन गने नीलत अफरम्वन गरयने छ 
। 

 मस गा.ऩा. को प्रत्मेक वडाभा लडऩ फोरयङ्ग जडान गने लनलत तथा कामयक्रभ सॊचारन गरयने छ। 

२. साभान्जक ऺेर  ्

 क) न्शऺा  ्

 फसफरयमा गाउॉऩालरकाको शैन्ऺक ऺेर सधुायका रागी शैन्ऺक ऺेर सधुाय कामयक्रभ लनभायण गयी सवकएको छ 
सोही अनसुाय अव शौन्ऺक ऺेर सधुाय कामयक्रभ रागू गदै रलगने छ ।  

 साभदुावमक ववद्यारमहरुको बौलतक ऩूवायधाय ववकास तथा स्तय उन्नतीको रालग ववकास साझेदायीसॉग सभन्वम 
गयी श्रोतको व्मवस्थाऩन गरयने छ । 

 गाउॉका सफै ववद्यारमहरुभा स्रोत साझेदायी गयी ऩसु्तकारम तथा ववऻान प्रमोशारा स्थाऩना गने नीलत अवरम्वन 
गरयने छ । 
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 ऩॊचामत आ.भा.लफ भा १०+२ कऺा सॊचारन गरयने छ । 

 गाउॉ फासीहरुराई ससुनु्चत गनयको रालग गाउॉ सूचना केन्र तथा फसफरयमाय  साभदुावमक ऩसु्तकारमको स्थाऩना 
गरयने छ । 

 साऺय गाउॉऩालरका घोषण गनयको रालग साभदुावमक अध्ममन केन्रहरुराई सवक्रम फनाइ लनयन्तय न्शऺाको 
अवसय तथा ऩहुॉच सलुनन्श्चत गरयने छ । 

 फसफरयमा  गाउॉऩालरका लबर यहेका स्रोत केन्रराई शैन्ऺक सूचना केन्रको रुऩभा ववकास गरयने नीलत लरइने छ 
। 

 ववद्यारमहरुको शौन्ऺक ऺेर सधुायका रागी अनदुानको व्मवस्था लभराईने छ । 

 साभदुावमक ववद्यारमहरुफाट एस.ई.ई. ऩरयऺाभा याम्रो अॊक ल्माउने छाराहरुरई भालथल्रो शौन्ऺक मोग्ता  
हाॉलसर गनय राई ववषेश कोष स्थाऩना गयी प्रोत्सान बत्ता उऩरब्ध गयाईने छ । 

 ववध्मारम बनाय अलबमनराई प्रबावकायी फनाईने छ । 

 १०+२  भा उच्च अॊक ल्माउने छार/छारा राई उच्च न्शऺाको रालग रु. ५ राख प्रदान गरयने छ । 

 फेटी ऩढाउ फेटी फचाऊ कामयक्रभ आ.व. ०७ ८/०७९ भा सॊचारन गनय यकभववलनमोजन गयी प्रबाफकायी 
कामयक्रभ सॊचारन गरयने छ । 

 ६ नॊ. वडाभा भा.लफ कऺा सॊचारन गरयने छ । 

 ख) स्वास््म : 
 आमवेुद न्चवकत्सा प्रणारीको प्रबावकायी ववकास गरयॉदै बवानीऩयुभा आमवेुद स्वास््म सेवा सॊचारनभा ल्माइने छ 

। 

 प्राथलभक स्वास््म केन्र , स्वास््म चौकी तथा गाउॉ घय न्क्रलनक नबएको वडाहरुभा स्वास््म सॊस्थाको स्थाऩना 
गने य बैयहेका स्वास््म सॊस्थाहरुको सेवाराई प्रबावकायी फनाउन व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन प्रवक्रमाभा सधुाय 
गरयॉदै रलगने छ ।  

 स्वास््म चौकीहरुभा क्रभश प्रमोगशारा स्थाऩना गयीदै रलगने छ । 

 स्वास््म चौकीहरुको रागी ३ वटा एम्फरेुन्स खरयद गरयने छ 

 धनगढ़ा य भानऩयु स्वास््म चौकीभा आकन्स्भक सेवा सॊचारन गरयने छ । 

 सहोडवा हेल्थ ऩोष्टभा आकन्स्भक सेवा सॊचारन गरयने छ । 

 गाउॉऩालरकाको हयेक स्वास््म चौकीहरुभा प्रसतुी गहृ लनभायण गरयदै रलगने छ । 

 स्थानीम तहभा उऩरब्ध हनुे तथा उत्ऩादन गनय सवकने खाद्य ऩदाथयको उत्ऩादन, ऩवधयन य प्रमोगराई ववशेष जोड 
र्दने गयी सभदुामभा आधारयत ऩोषण सम्फन्धी न्शऺा रगामतको भाध्मभफाट दीघयकारीन रुऩभा कुऩोषणभकु्त 
गयाउन आवश्मक व्मवस्था गरयने छ । 



13  
फसफरयमा गाउॉऩालरकाको ऩाचौं गाउॉसबा, नीलत तथा कामयक्रभ-२०७८, 

 
 

 स्वास््म सॊस्थाहरुफाट लन् शूल्क ववतयण हनुे अत्माश्मक औषधीहरुको प्रकाय तथा सॊख्माभा क्रभश वृवद्ध गदै 
जाने य ववतयण गने औषधीको दरुुऩमोग लनमन्रणको ववशेष व्मवस्था लभराईने छ । 

 भवहरा स्वास््म स्वॊमसेववकाहरुराई लसभ सवहतको भोफाइर र्दन ेव्मवस्था लभराईने छ । 

 भवहरा स्वास््म स्वॊम सेववकाहरुको ऺभता अलबवृवद्ध गयी उनीहरुरे प्रदान गने सेवाराई थऩ गणुस्तयीम फनाइने 
छ । 

 ग) खानेऩानी तथा सयसपाई ऺेर : 
 पोहोयभैरा व्मवस्थाऩनको रागी गाउॉ कामयऩालरका आपैँ  वा अन्म स्थानीम तहसॉगको सहकामयभा र्दगो रैन्ड 

वपल्ड साईड को व्मवस्थाऩन गरयने छ । 

 फसफरयमा गाउॉऩालरका खलु्रा र्दशा भकु्त घोषणा बईसकेको हदुाॉ जनसॊख्माको फढदो चाऩको अवस्थाभा छुवट्टएय 
फस्ने नमाॉ तथा गरयफ दलरत ववऩन्न ऩरयवायहरु राई सौचारम लनभायण तथा त्मसको सयसपाई व्मवस्थाऩन गरय दै 
रगने छ । 

 फसफरयमा गाउॉऩालरका लबरका फजाय ऺेरभा सावयजलनक शौचारम लनभायण कामय आ.व.०७ ८/०७९ भा सम्ऩन्न 
गरयने छ । 

 स्वच्छ एवभ ्आधायबतु गणुस्तयीम खानेऩानीको र्दगो व्मवस्थाऩनको रागी फसफरयमा गाउॉ गौयव खानेऩानी 
आमोजना सञ्चारन गरयने छ । 

 गाउॉऩालरका ऺेर लबरका खानेऩानीका श्रोतहरुको सॊयऺण तथा व्मवस्थाऩनभा ववशेष जोड र्दईने छ । 

 सडकको वकनायभा गाई फस्त ुफाॉध्न लनरुत्साही गने, गोफय, घाॉस ऩयार, दाउया आदी याखी सडकको सनु्धयताराई 
लफघानेराई दण्ड जरयवाना गरयने छ । 

 सहोडवा याभजानकी भठभा साफयजलनक शौचारम लनभायण गरयने छ । 

 घ) सॊस्कृलत प्रवद्र्धन ऺेर : 
 गाउॉ ऺेरलबर ऩयम्ऩया देन्ख सञ्चारन हुॉदै आएको भौलरक करा , सॊस्कृलत, बाषाहरुको सॊयऺण य सम्वधयन गरयॉदै 

रलगने छ । 

 गाउॉ ऺेरलबरका धालभयक तथा साॊस्कृलतक दृवष्टकोणरे भहत्वऩूणय भालनएका न्चज वस्तहुरु सॊयऺण य सम्व धयनका 
रागी फसफरयमा सॊग्रहारमको स्थाऩना गरय सॊस्कृलत प्रवद्र्धन गरयने छ । 

 ऩयम्ऩया देन्ख सञ्चारन हुॉदै आएको भौलरक चाड ऩवयहरु,भेरा जाराहरुराई सॊयऺण गरयने छ । 

 ङ) खेरकुद तथा भनोयन्जन ऺेर :  

 “स्वास््मको रागी खेरकुद , याष्डको रागी खेरकुद” बने्न नायाराई भूतय रुऩ र्दन गाउॉ खेरकुद ववकास सलभलत 
गठन गयीखेरकुद ववकास कामयक्रभराई प्रबावकायी फनाउॉदै गाउॉ स्तयीम लरईने छ । 

 गाउॉऩालरका ऺेरलबर खेरकुद ववकासका रागी कफडय हर तथा यङ्गशाराको स्थाऩना गरयने छ । 
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 गाउॉ खेरकुद ववकास सलभलत गठन गयी एक द्धाय नीलत द्धाया खेरकुद ववकास कामयक्रभ अगाडी फढाईने छ । 

 याष्डऩलत यलनङ्ग लसल्ड प्रलतमोलगता ,आ.व. ०७८।०७९ भा भेमय वक्रकेटकऩ प्रलतमोलगता सॊचारन गयाउनकुो 
साथै, बलरवर, फक्सीङ्ग, जडुो, कयाॉते, आदी खेरहरुको लफकास गरयदै रलगने छ । 

 भेरा जारा रगाउने , ऩाकय , फनबोज स्थर , लसनेभा घयको व्मवस्था , ऩौडी ऩोखयीको व्मवस्था , जेष्ठ नगरयका 
भनोयॊजन केन्र आदी सॊचारन गरयने छ । 

 मवुाहरुको रालग भनोयञ्जन तथा खेरकुद को साथसाथै फौवद्धक ववकासको रालग लफलबन्न तालरभ तथा गोष्टीहरु 
गयाईने छ । 

 सहोडवा आधायबतू प्रा.लफ.को ऩोखयीभा ऩाकय  लनभायण गरयने छ । 

 च) रैंलगक सभानता तथा साभान्जक साभावेशीकयण : 
 फसफरयमागाउॉऩालरकाको रैंलगक उत्तयदामी तथा साभान्जक सभावेशीकयण सवहतको फजेट लनभायण गयी 

कामायन्मवन गरयने छ । 

 स्थानीम तहको आवलधक य वावषयक मोजनाभा रैंलगक भरुप्रवाहीकयण एवॊ साभान्जक सभावेशीकयणराई सॊस्थागत 
गरयने छ । 

 रैंलगक सभानता तथा सभावेशीकयणको रक्ष्मराई स्थानीम तहको सॊयचना य कामय मोजना लनभायणको व्मवस्था 
लभराईने छ । 

 रैंलगक उत्तयदामी तथा साभान्जक सभावेशी सशुासन व्मवस्थाऩन राई सॊस्थागत गदै रलगने छ । 

 रैंलगक वहॊसाववरुद्ध शनु्म सहनशीरताको नीलत अन्ख्तमाय गदै रैंलगक सभानता सम्फन्धी सचेतनाभूरक अलबमान 
सॊचारन गने व्मवस्था लभराईने छ । 

 रैंलगक वहॊसा न्मूनीकयणका रालग मवुा ऩरयचारन भा जोड र्दनेछ । 

छ) न्मावमक कामयसम्ऩादन 

 सॊववधानको भभय अनरुुऩ न्माम सम्ऩादन प्रवक्रमाराई सहजता ल्माउन एफभ स्थानीम स्तयभा न्मावमक ऩहचु 
ऩमुायउन सभमानकुुर प्रबाफकायी सधुाय गदै रलगने छ । 

 वडा स्तयभा भेरलभराऩ सहजकतायको व्मवस्था गयी सनु्चकृत गरयएका भेरलभराऩ कताय हरुफाट 
लभराऩर गयाउने व्मवस्था गरयने छ । 

३. ऩूवायधाय ऺेर : 
 क) स्थानीम सडक, ऩरु: 
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 सहबालगता भूरक मोजना छनौट प्रवक्रमाफाट छनौट बई आएका सडक  आमोजनाहरुराई प्राथलभकताका 
आधायभा गाउॉ ववकास आमोजनाभा सभाफेश गरयने छ । मसयी सडक आमोजना तोक्दा क्रभागत 
आमोजनाहरुराई प्राथलभकता र्दईने छ । 

 गाउॉऩालरका को रयङ्गयोड (चक्रऩथ) लनभायण कामयको सम्बाव्मता अध्ममन सम्ऩन्न बईसकेरे अव लडवऩआय तमाय 
गयी लनभायण कामय अगाडी फढाइने छ ।  

 सडक अलतक्रभण गयी लनभायण गरयएका स्थामी तथा अस्थामी सॊयचनाहरु हटाईने छ । 

 सडक लसभा तथा सेट व्माक सम्फन्धी नीलत लनभायण गयी आ.व. ०७८/०७९ भा राग ुगरयने छ । 

 कारो ऩरे सडक तथा ढरान सडक लनभायणभा ववशेष जोड र्दईने य भाटी सडक लनभायण राई लनरुत्सामीत गरयने 
छ । 

 गाउॉ मातामत गरुुमोजना अनसुाय सडकहरु लनभायण गरयने छ । 

 ख) लसचाई : 
 साना लसचाई , भझउरा लसचाई , तथा फहृत लसचाई आमोजनाहरु लफकास साझेदायी , प्रदेश सयकाय य केन्रीम 

सयकाय सॊग सझेदायीभा सॊचारनभा ल्माईने छ । 

 लसचाईका रागी आकाशे ऩानी सॊकरन केन्रको स्थाऩना गरयने छ । 

 लसचाईभा रगालन भैरी वतावयण सजृना गनयको रागी सहकामय राई जोड र्दनकुो साथै गाउॉऩालरका फाट अनदुान 
र्दने व्मवस्थाको रागी आ.व. ०७८/०७९ भा कामय नीती फनाईने छ । 

 साभवुहक लसचाई प्रणरीको अवधायणराई अगाडी फढाउन यकभको व्मवस्था लभराईने छ । 

 ग) बवन तथा सहयी ववकास : 
 गाउॉ कामायऩालरकाको कामायरम बवन तथा वडा कामायरम बवन क्रभश लनभायण गरयॉदै रलगने छ । 

 गाउॉऩालरका लबर लनभायण गरयने घयहरुको लनभायण स्वीकृलत तथा नक्सा ऩास गनुयऩने व्मवस्थाराई आ.व. 
०७८/०७९ को श्रावण फाटनै कडाईका साथ कामायन्वमन गरयने छ । 

 बवन लनभायण भाऩदण्डराई प्रबावकायी फनाई फस्ती ववकास हनुे ऺेरभा सडक ढर , खानेऩानी, ववद्यतु जस्ता 
सवुवधाहरुको वृवद्ध गनय स्रोत ऩरयचारन गरयने छ । 

 फसफरयमा गाउॉऩालरका रे  टाउन टावय सवहतको ऩाकय  लनभायणको रालग आवश्मक जग्गा व्मवस्थाऩन गयी 
लनभायण कामय अगालड फढाउॉदै रलगने छ । 

 अऩाङ्ग भैरी, फार भैरी, भवहरा भैरी सॊयचना लनभायणभा जोड र्दईने छ । 

 फसफरयमा गाउॉऩालरका को ऩामक ऩने स्थानभा फस ऩाकय  लनभायणको रागी आवश्मक जग्गा खरयदकारागी 
यकभको ववलनमोजन गरयने छ । 
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 रयङ्ग योड लनभायण सॊगै उक्त ऺेरभा सहयी लफकास मोजना फनाई प्रमटवकम सहय तथा स्भाटय सहयको ववकास 
गरयने छ ।  

ग) उजाय, रघ ुतथा साना जर ववधतु तथा वैकन्ल्ऩक उजाय  
 फसफरयमा गाउॉऩालरका ऺेरलब र ववद्यतु नऩगेुका वडाहरु तथ फस्तीहरुभा नेऩार ववद्यतु प्रालधकयणसॉग सभन्वम 

गयी ववद्यतुीकयण कामय आ.व.०७८/०७९ लबर सम्ऩन्न गरयने छ । 

 फसफरयमा गाउॉऩालरका को फजाय ऺेरहरु तथा भठ भन्दीयहरुभा सौमय सडक फत्ती व्मवस्थाऩनको कामयराई 
ववकास साझेदायीहरुसॊग  सह कामयगयी रागत सहबागीताभा अगालड फढाईने छ । 

 घय घयफाट लनन्ककने धुॉवाराई व्मवस्थाऩन गनयको रागी सधुायीएको चरुो कामयक्रभ तथा वामो ग्माॉस प्रान्ट 
लनभायण कामयराई रागत सहबालगताभा सञ्चारन गरयने छ । 

 उज्मारो शहय कामयक्रभको कामयनीलत फनाई प्रबावकायी रुऩभा राग ुगरयॉदै रलगने छ । 

 घय लनभायण सॉगै सौमय उजाय जडान कामयक्रभ सञ्चारन गरयने छ । 

 ङ) सॊचाय : 
 फसफरयमा गाउॉऩालरका सॊचाय सवुवधाफाट फन्न्चत गाउॉऩालरका बएकोरे प्रदेश सयकाय तथा सॊघीम सयकायसॊगको 

सभन्वमभा टेलरपोन सेवा आ.व.२०७८/०७९ भा ववस्ताय गरयने छ । 

 फसफरयमा गाउॉऩालरका ऺेरभा भोवामर पोनको टावय लनभायणका रालग ववकास साझेदाय सॊघ सॊस्थाहरुसॊगको 
सहकामय उक्त कामय अगाडी फढाइने छ । 

 गाउॉऩालरका कामायरमफाट प्रदान गरयने सेवाहरुराई प्रववलधमकु्त फनाई सेवा प्रवाहराई थऩ प्रबावकायी फनाईने छ 
। 

 एप.एभ येलडमो तथा टेलरलबजन सॊचारन गनय लनन्ज ऺेरराई प्रोत्साहन गरयने छ । 

४) वातावयण तथा ववऩद् व्मवस्थाऩन : 
 क) वन तथा बसुॊयऺण : 

 गाउॉऩालरका ऺेर लबरका एरानी , ऩलतय जग्गाहरुको खोन्ज गरय गाउॉ फन्न रगाउने अवधायणराई अगाडी फढाइने 
छ  

 तीन रुख एक फमस्क ब्मान्क्त बने्न नायाराई भतुयरुऩ र्दनका रागी फृऺ ायोऩण  कामयक्रभ सॊचारन गनयका रागी 
अवश्मक यकभ व्मवस्था लभराईन छ ।  

 प्रत्मेक ववध्मारमको हातालबर फृऺ ायोऩण गरयने छ । 

 नर्द कटानराई योक्न  फृऺ ायोऩण, ताय जारी तथा ववशेष प्रकायको घाॉस रगाईने छ । 

 बसुॊयऺण गनयकारागी एक कामय मोजना फनाई राग ुगरयने छ ।  
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 ख) जराधाय सॊयऺण : 
 गाउॉऩालरका ऺेर बरका ऩोखयीहरुको सॊयऺण गयी न्जव प्राणीहरुको ववनासराई योवकने प्रमास गरयने छ । 

 लसभसाय ऺेरको सॊयऺण को रालग उन्चत फजेट ववलनमोजन गरयनेछ । 

 ग) वातावयण सॊयऺण तथा जरवाम ुऩरयवतयन : 
 जरवाम ुऩरयवतयनफाट गाउॉभा ऩनय सक्ने प्रबाव न्मूलनकयण गनय सयोकायवारा लनकाम , गै.स.स.तथा ववकास 

साझेदायीसॉग सभन्वम य सहकामय गयी स्थानीम जरवामु ्ऩरयवतयन अनकुुर कामयमोजना तमाय गरय कामायन्वमनभा 
ल्माइने छ । 

 वातावयणभैरी ववकास ऩूवायधाय लनभायण तथा वातावयण प्रदषुण न्मूनीकयणभा जोड र्दइने छ । 

 पोहोयभैरा व्मवस्थाऩनको रागी गाउॉ कामयऩालरका आपैँ  वा अन्म स्थानीम तहसॉगको सहकामयभा रैन्ड वपल्ड 
साईड को व्मवस्थाऩन गरयने छ 

 सडक लनभायण गदाय सडकको दवैु वकनाया तपय  वृऺयोऩण गने नीलत लरईने छ तथा वातावयण व्मवस्थाऩन 
कामयक्रभ फनाई कामायन्वमनभा ल्माईने छ । 

 अनावश्मक आगो फाल्ने , पोहोयराइ जराउने प्रवक्रमाभा लनमन्रण ल्माई पोहोय राई भोहोय भा फदल्ने उऩमकु्त 
नीलत ल्माई  वातावयण तथा भानव स्वास््मभा गम्बीय असय ऩु मायउने य दैवी ववऩलत लनभत्माउने कामयक्रभको  
ऩयम्ऩयाराई फन्द गरयदै रलगने छ ।  

 फसफरयमा  गाउॉऩालरका बरय प्रावष्टकको झोरा प्रमोगकताय न्मूलनकयण गदै मसको प्रमोगभा ऩूणय रुऩभा प्रलतवन्ध 
रगाईने छ । 

 ववकास लनभायणको कामयक्रभ सॊचारन गदाय वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन गरय ववकास का गलतववलध सॊचारन गरयने 
छ । 

 घ) पोहयभैरा तथा ढर व्मवस्थाऩन : 
 ढर लनकासको उन्चत  व्मवस्था लभराईने छ । 

 घय घय फाट लनन्स्कने पोहय ऩानीराई ढरभा हाल्न ुऩने छ उक्त कामय राई गाउॉभा लनमभ अनसुाय कामयन्वमन 
गरयने छ । 

 गाउॉराई स्वच्छ य सपा याख्नको रागी एक कामयनीलत फनाई राग ुगरयने छ । 

 पोहयभैरा व्मवस्थाऩनका रागी लनन्जऺेरसॊग साझेदायी गयी पोहयभैरा सॊकरन य लफसजयन गने नीलत लरईने छ 
। 

 पोहयभैराराई श्रोतभै सनु्म फनाउने अवधायण ल्माईने छ । 

 ङ) जर उत्ऩन्न तथा प्रकोऩ लनमन्रण : 
 फाढी तथा डुवन लनमन्रणका रागी एक कोष स्थाऩना गयी उक्त कोष भापय त प्रकोऩ व्मवस्थाऩन गरयने छ । 
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 फाढी तथा डुवन लनमन्रणकारागी तटफन्ध लनभायण गरयने छ । 

 फसफरयमागाउॉऩालरकाभा जर उत्ऩन्न तथा प्रकोऩ लनमन्रणका रालग सचेतना कामयक्रभ सॊचारन गनुयका साथै ऩूवय 
तमायीका कामयहरु गने व्मवस्था लभराईने छ । 

 गाउॉऩालरका, सयुऺा लनकाम तथा अन्म सेवा प्रदामक सयकायी एवॊ गैह्र सयकायी सॊघ सॊस्थाहरुसॊगको सभन्वमभा 
जर उत्ऩन्न तथा प्रकोऩ लनमन्रण कामयक्रभहरु गरयने छ । 

 च) ववऩत व्मवस्थाऩन : 
 ववऩत व्मवस्थाऩनका रागी कोषभा लनन्श्चत यकभको व्मवस्था गरयएको छ । उक्त कोषको ऩरयचारन गयी ववऩत 

न्मनुीकयण गरयने छ । 

 ववऩत व्मवस्थाऩनका रागी ववऩत न्मनुीकयण कामयमोजना फनाई सोही अनरुुऩ कामय गरयने छ । 

 ववऩत व्मवस्थाऩनका रागी ववलबन्न सचेतना भरुक तालरभ , गोष्ठी सॊचारन  गनुयका साथै ऩूवय तमायीका कामयहरु 
गने व्मवस्था लभराईने छ ।  

 गाउॉ ववऩद् व्मवस्थाऩन सलभलत गठन गयी ववऩद् व्मवस्थाऩनको कामयभा जनुसकैु  फेरा ऩलन सवक्रम फनाईने छ 
। 

 ववऩदफाट हनुे ऺलतको अनगुभन गयी उन्चत याहतको व्मवस्था लभराईने छ । 

४. सॊस्थागत ववकास, सेवा प्रवाह य सशुासन : 
 क) साभान्म सेवा : 

 गाउॉऩालरका तथा प्रत्मेक वडा कामायरमफाट साभान्म सेवा प्रवाह गदाय ऩलन सेवाग्राहीको सवुवधाराई भध्मनजय 
गदै भसु्कान सवहतको सेवा प्रवाहको रालग  सहामता कऺ (हेल्ऩ डेस्क) स्थाऩना गरयॉदै रलगने छ । 

 साभान्म सेवा प्रवाहराई सयलरकयण गरयदै रलगने छ । 

 फसफरयमा गाउॉऩालरकाको नीलत तथा कामयक्रभराई कामायन्वमन गदाय ऩायन्शयता , जवापदेवहता, लभतव्ममी, लनमभ 
सॊगत य सहबालगताभूरक प्रवक्रमा अवरम्वन गरयने छ । मसका रागी सावयजलनक सनुवुाई , आम्दानी तथा 
खचयको सावयजलनकीकयण, सावयजलनक ( साभान्जक रेखा ऩरयऺण तथा चौभालसक सलभऺा आर्द ववलधहरु अऩनाईने 
छ । 

 ख) सयुऺा व्मवस्थाऩन : 
 फसफरयमा गाउॉऩालरकाको सयुऺा व्मवस्थाका रागी गाउॉ प्रहयीको व्मवस्था गरयने छ । 

 प्रहयी कामायरमको बवन लनभायणका रागी प्रदेश सयकाय तथा केन्रीम सयकाय सॊग सभन्वम गयी कामय अगाडी 
फढाईने छ । 

 गाउॉको सयुऺाको रागी फजाय ऺेरभा प्रहयी ऩोष्ट तथा लफटको स्थाऩना गरयने छ । 
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 ग) सचुना प्रववलध : 
 फसफरयमा गाउॉऩालरकाको कामायरम तथा वडा कामायरमफाट सञ्चारन गरयने लफलबन्न वक्रमाकराऩहरु , नीलत 

लनमभहरु, कामयववलध, कामय आदेश, लनदेन्शका, सूचना तथा आमोजनाको वववयण गाउॉऩालरकाको वेवसाईटभा यान्खने 
छ । 

 गाउॉऩालरकारे आफ्नो गलतववलधराई सभेटेय तमाय ऩारयने ववषमवस्तहुरु स्थानीम एप. एभ. येलडमोभा प्रसायण 
गरयनकुा साथै स्थानीम ऩर ऩलरकाहरुभा सभेत प्रकाशन गरयने छ । 

 साफयजलनक सम्ऩलत व्मवस्था प्रणारी राग ुगरयनेछ । 

 अनाराईन दताय/चरानी सफ्टवेमय सॊचारनभा ल्माउने छ । 

 याजस्व ब्मफस्था सूचना प्रणारी राग ुगयी कय प्रणारीभा सधुाय ल्माउने छ। 

 आ.व. ०७८/०७९ भा गाउॉ सचुना केन्र स्थाऩना गरयने छ । 

 गाउॉऩालरका तथा सफै वडा कामायरमहरुफाट इन्टयनेट सेवा भापय त सेवा प्रवाह गरयने छ । 

 गाउॉऩालरकाफाट सेवा प्रवाह गदाय सूचना प्रववलधका प्रमोग द्धाया कागजी काभराई प्रलतस्थाऩन गरयने छ । 

 सूचना प्रववलधको ऩहूॉच ऩमुायउन ववलबन्न कभयचायी तथा जनप्रलतलनलधहरुराई तालरभको व्मवस्था गरयने छ । 

 गाउॉऩालरको सूचना, चेतनाभूरक सन्देश, ववलधन्न गलतववलधहरु लडन्जटर लडसप्रे वट.बी. तथा भोवाएर एप्सफाट 
प्रसायण गरयने व्मवस्था लभराइने छ । 

 घ) ऩञ्जीकयण व्मवस्थाऩन : 
 गाउॉऩालरका तथा वडा कामायरमहरुभा ऩञ्जीकयण शाखाको व्मवस्थाऩन गयी घट्ना दताय कामयराई व्मवन्स्थत 

गरयने छ । 

 व्मन्क्तगत घटना दतायराई आ.व. ०७८/०७९ फाट अनराइन दताय गने व्मवस्था लभराइने छ । 

 घट्ना दताय सम्फन्धी तालरभ, गोष्ठी जस्ता कामयक्रभ सॊचारन गने व्मवस्था लभराईने छ । 

 ङ) स्थानीम त्माङ्क सॊकरन तथा अलबरेख व्मवस्थाऩन : 
 गाउॉऩालरकाको अलबरख व्मवस्थाऩन सूचना केन्रभा गरयने छ । 

 प्रत्मेक वडा कामायरमहरुभा अलबरेख व्मवस्थाऩनराई व्मवन्स्थत गरयने छ । 

 त्माङ्क सॊकरन सम्फन्धी एक ववलनमभ फनाई रागू गरयने छ । 

 गाउॉ प्रोपाइरराई हयेक वषय अद्यावलधक गरय त्माङ्क अद्यावलधक गरयने छ । 

 हयेक ५/५ वषयभा गाउॉऩालरका ऺेरको जनगणना गयी जनसॊख्माको वववयण तमाय गने व्मवस्था लभराईने छ । 

 च) सशुासन ऩवद्र्धन तथा कभयचायी व्मवस्थाऩन : 
 गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरमको दयवन्न्द सॊयचना फभोन्जभ , गाउॉकामयऩालरकाको कामायरमभा,ववषमगत शाखा य 

वडा कामायरम भा सॊघ फाट खवटएका तथा सभामोजन बई आएका य स्थालनम तहभा साववकभा कामययत 
कभयचायीहरुको साथै गाउॉकामयऩारकाको कामायरमभा खवटएका कयाय सेवाका कभयचायीहरु सभेतराई काभ प्रलत 
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उत्प्ररेयत गनय साववक भा र्दइदै आएको स्थालनम बत्ता राई लनमलभतता र्दनेछ । कभयचायीभा सभम साऩेऺ ऻान 
तथा ऺभता अलबवृवद्ध गनयसभम सभमभा अलबभून्खकयण तालरभ , गोष्ठी तथा अवरोकन भ्रभण गयाउॉनकुो साथै 
कभयचायीको अनशुासन कामभ याख्न दण्ड य ऩयुस्कायको नीलत अवरम्वन गरयने छ । 

 सेवाग्राहीराई स(ुशासनको प्रत्माबलुत र्दन गाउॉऩालरका , ववषमगत शाखा, वडा कामायरमहरुभा लडन्जटर नागरयक 
फडाऩर यान्खने छ य त्मसराई सभम साऩेऺ सॊसोधन गरय सो फभोन्जभ प्रबावकायी सेवा प्रदान गरयने छ  

 जनलनवायन्चत प्रलतलनलधहरुको कामयभूल्माङ्गनको आधायभा उत्कृष्ट कामय गने प्रलतलनलधराई सेवा ऩदकरे सम्भान 
गरयने नीलत लरईने छ । 

 लनवायन्चत जनप्रलतलनलधहरुरे गाउॉऩालरका ऩदालधकायीहरुको आचायसॊवहता २०७४ को ऩरयऩारना गदै प्रचलरत 
काननु तथा गाउॉ कामयऩालरका तथा गाउॉ सबारे ऩारयत गयेको नीलत लनमभको अलधनभा यवह जनताराई सवयसरुब 
सेवा प्रदान गरयॉदै रलगने छ । 

 स्थानीम शासन व्मवस्थाभा जनताको अथयऩूणय सहबालगता प्रवधयन गदै फढी जनभखुी , सेवाभखुी, जनउत्तयदामी, 
ऩायदशॉ तथा स–ुशासन मकु्त स्थानीम शासनको प्रत्माबलुत गरयॉदै रलगने छ । 

 छ) अनसुन्धान तथा ववकास : 
 ववलबन्न रोऩ हदैु गएका सॊस्कृलतहरुको जगेना गनय रालग खोज अनसुन्धान गरयने छ । 

 लनभायण कामयको गणुस्तय ऩरयऺण गनयका रालग बववकमभा प्रमोगशारा स्थाऩना गरयने छ । 

 

आदयणीम गाउॉसबा सदस्म ज्मूहरु, 

हाम्रा आवश्मकताहरु अलसलभत छन , तय स्रोत य साधनहरु लसलभत छन । लसलभत स्रोत य साधनफाट सभग्र फसफरयमा 
फासीको चाहना य ववकासराई सम्फोधन गनय आपैभा चनूौलतऩूणय छ । त्मसैरे लसलभत स्रोत य साधनराई प्राथलभकता 
ऩूवयक ऩरयचारन गयी अलधकतभ जनसहबालगता , सहकामय तथा साझेदायीभा ववकासका कामयक्रभ सञ्चारन गनुयऩने हाम्रो 
आवश्मकता य वाध्मता यहेको छ । मस तपय  सम्ऩणुय सदस्म ज्मूहरुको सहमोग य सहकामयको ऩूणय सहमोगको आशा 
लरएको छु ।  

वजेट लनभायण कामयभा अहोयार खवटनहुनुे वजेट तथा कामयक्रभ तजुयभा सलभतका सदस्म ज्महुरु, याजस्व ऩयाभशय सलभलतका 
अध्मऺ एवॊ सदस्म ज्मूहरु, श्रोत अनभुान तथा वजेट सीभा लनधाययण सलभलतका अध्मऺ एवॊ सदस्म ज्मूहरु रगामत सम्ऩणुय 
याष्डसेवक कभयचायी लभरहरुभा हार्दयक धन्मवाद ऻाऩन गदयछु । 

१० असाय, २०७८          याभ अमोध्मा मादफ 

                 (गाउॉऩालरका अध्मऺ)  

 


