
भोदी गाउॉऩाङ्झरकाको आङ्झथिक वषि २०७९।८०को 
प्रस्ताङ्जवत नीङ्झत तथा कामिक्रभ 

  

गाउॉ सबाका सदस्मज्मङ्टहरु,  
1=  रोकतन्त्रको सङ्टन्त्दय ऩऺ आवङ्झधक ङ्झनवािचन अन्त्तगित बर्ियै सम्ऩङ्ङ स्थानीम तह सदस्म ङ्झनवािचन 

२०७९ भा आफ्नो अभङ्टल्म भत ङ्छदएय हाभीराई ङ्झनवािङ्ञचत गयाउनङ्टहङ्टने आभ भतदाताप्रङ्झत हाङ्छदिक 
आबाय व्मक्त गदिछङ्ट  । साथै सपर रुऩभा आफ्नो कामिकार सम्ऩङ्ङ गनङ्टिबएका सम्ऩङ्टणि ङ्झनवतिभान 
जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधहरु तथा स्वच्छ , ङ्झनश्ऩऺ य शान्त्तीऩङ्टणि य बमयङ्जहत वातावयणभा स्थानीम तह ङ्झनवािचन 
सपर रुऩभा सम्ऩङ्ङ गनि सहमोग गने सम्ऩङ्टणि कभिचायी , सङ्टयऺाकभॉ, सञ्चायकभॉ रगामत सम्ऩङ्टणिराई 
हाङ्छदिक धन्त्मवाद व्मक्त गदिछङ्ट  ।   

2=  स्थानीम तहको दोस्रो कामिकारको ऩङ्जहरो नीङ्झत तथा कामिक्रभ प्रस्तङ्टत गदै छङ्ट । मस अवसयभा 
याष्डराई ङ्झनयङ्कङ्टश साभान्त्ती शासनप्रण fरीको अॉध्मायो मङ्टगफाट जनताका प्रङ्झतङ्झनङ्झधभापि त याज्म सॊचारन 
गने सङ्घीम रोकताङ्ञन्त्रक गणतन्त्रको उज्मारो मङ्टगभा ऩङ्ट य   माउने क्रभभा जीवन उत्सगि ग नङ्टिहङ्टने सम्ऩूणि 
ऻात अऻात सङ्जहदहरु प्रङ्झत  बावऩङ्टणि श्रद्धासङ्टभन अऩिण गदिछङ्ट  । घाइते मोद्धा तथा वेऩत्ता नागङ्चयकप्रङ्झत 
उच्च सम्भान तथा गङ्जहयो सहानङ्टब ङ्टङ्झत प्रकट गदिछङ्ट  । याङ्जष्डमता, याङ्जष्डम ङ्जहत एवॊ स्वाङ्झबभान , रोकतन्त्र 
य जनजीङ्जवकाको आन्त्दोरनको नेत्ततृ्व गनङ्टिहङ्टने अग्रजहरु प्रङ्झत उच्च सम्भान ब्मक्त गदैनेऩारी 
सभाजको रुऩान्त्तयणभा उहाॉहरुरे ऩङ्टर माउनङ्टबएको मोगदानको स्भयण गनि चाहन्त्छङ्ट । 

3=  ङ्जवश्वव्माऩी रुऩभा पैङ्झरएको कोयोना बाइयसफाट स्वदेश तथा ङ्जवदेशभा आफ्नो अभङ्टल्म जीवन 
गभाउनङ्टबएका सम्ऩूणि दाजङ्टबाई तथा दीङ्छदफङ्जहनीहरुभा बावऩूणि श्रद्धाञ्जरी अऩिण गदै शोकाकङ्ट र 
ऩङ्चयवायजनभा गङ्जहयो सभवेदना प्रकट गदिछङ्ट  । अङ्जहरे भहाभायीको अवस्था केही साभान्त्म बएताऩङ्झन 
पेयी ऩङ्झन मी य मस्तै प्रकृङ्झतका ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रकोऩहरु आउनसक्ने कङ्ट याभा सचेत यहदै भहाभायी योकथाभ 
तथा ङ्झनमन्त्रणभा सफैको सहमोग य सभन्त्वमको अऩेऺा गदिछङ्ट  । 

4=  स्थानीम तहको ऩङ्जहरो कामिकारभा अनेकन च ङ्टनौङ्झतका फाफजङ्टत ङ्जवकासको दङ्चयरो जग फसेको छ । 
मोजनावद्ध रुऩभा उल्रेख्म काभको सङ्टरुवात बएको छ । ङ्जवकासका ङ्झतनै जगभा टेक्दै थऩ नमाॉ 
आमभभा सभेत उङ्झबएय सभदृ्ध गाउॉऩाङ्झरकाको सभना ऩूया गनि सवै ऩऺसॉग सन्त्तङ्टङ्झरत सम्फन्त्ध याख्दै 
अहोयार शासकको रुऩभा नबई सेवकको रुऩभा र्ङ्जटने प्रङ्झतवद्धता सभेत व्मक्त गदिछङ्ट  । 
गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्जवकासको राङ्झग सफै ऩऺको यचनात्भक तथा सकयात्भक सहमोग ङ्झभल्ने कङ्ट याभा 
ङ्जवश्वस्त छङ्ट ।  

5=  गङ्टणस्तयीम ऩङ्टवािधाय  ङ्झनभािण , स्थानीम सम्बावनाहरुको बयऩङ्टय उऩमोग भापि त स्थानीम अथितन्त्रको 
ङ्जवकास य ङ्जवस्ताय तथा साभाङ्ञजक न्त्मामसङ्जहतको सभताभङ्टरक सभाज ङ्झनभािणभा केङ्ञन्त्ित हङ्टदै मस नीङ्झत 
तथा कामिक्रभ  प्रस्तङ्टत गदैछङ्ट  

गाउॉसबाका सदस्मज्मूहरु, 
6=  गाउॉऩाङ्झरकारे आफ्नो ऩञ्चवङ्जषिम आवङ्झधक मोजना ङ्झनभािण गयेको छ । सीङ्झभत स्रोत साधनको 

फावजङ्टद जनताका भहत्वऩङ्टणि य अत्मावश्मक आवश्मकताको प्राथङ्झभकयण गदै भोदी गाउॉऩाङ्झरकाको 
आवङ्झधक मोजना , नेऩार सयकाय तथा प्रदेश सयकाय सभेतको दीघिकाङ्झरन सोच रक्ष्म , उदेश्म तथा 
प्राथङ्झभकताराई सभेत ध्मानभा याख्दै मो नीङ्झत तथा कामिक्रभ ऩेश गयेको छङ्ट । 

आङ्झथिक ङ्जवकास 



7=  गाउॉऩाङ्झरकाभा उत्ऩादनशीर कभिभा राग्न नागङ्चयकहरुराई अङ्झबप्रङे्चयत गयी भमािङ्छदत य उत्ऩादनशीर 
योजगायीको अवसय ङ्झसजिना गङ्चयनेछ । जसको राङ्झग श्रभप्रङ्झतको सम्भान , उद्यभङ्ञशरता ङ्जवकास , 

स्वयोजगाय प्रविद्धन तथा श्रभ , सीऩ य उत्ऩादनको तादात्म्मता ङ्झभराईनेछ ।श्रभप्रङ्झतको सकयात्भक 
धायणाको ङ्जवकास गनि श्रभको सम्भान, हाम्रो अङ्झबमानकामिक्रभ सञ्चारन गङ्चयनेछ । 

8=  भोदी गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबर ज्मारा भजदङ्टयी गयी र्ाने भोदी गाउॉऩाङ्झरका फासीहरुको राङ्झग मोगदानभा 
आधाङ्चयत साभाङ्ञजक सङ्टयऺाको दामयाभा ल्माईनेछ । 

9=  गाउॉऩाङ्झरकारे प्रधानभन्त्री योजगाय कामिक्रभभा आफ्नो सभेत साझेदायी गदै कङ्ञम्तभा एक सम 
जनाराई एक सम ङ्छदनको योजगायी प्रदान गनेछ । साथै गाउॉऩाङ्झरकाभा श्रभ ङ्जवङ्झनभम केन्त्ि स्थाऩना 
गने य आवश्मक सीऩ ताङ्झरभ सञ्चारन गदै गाउॉऩाङ्झरकाभा आवश्मक ऩने हयेक ङ्जकङ्झसभको श्रभको 
राङ्झग श्रभभा आत्भङ्झनबिय फङे्ङ नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।  

10=  गाउॉऩाङ्झरकाभा फारश्रभ रगामत सफै ङ्जकङ्झसभका श्रभ शोषणको अन्त्त्म गङ्चयनेछ । 

11=  उद्यभ सञ्चारनको राङ्झग फैकभा ङ्चयण ङ्झरन याख्न ेङ्झधतो सभेत नबई उद्यभ सञ्चारन गनि नसक्नेको 
राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकारे स्वयोजगाय ङ्झधतो कोष सञ्चारन गयी ङ्झधतो यार्ी फैकभापि त ङ्चयण ङ्झरई उद्यभ गयी 
स्वयोजगाय फङ्ङ प्रङे्चयत गनेछ । 

12=  भोदी गाउॉऩाङ्झरकाको कृङ्जषराई प्रङ्झतस्ऩधॉ , व्मवसाङ्जमकयण य गङ्टणात्भक फनाउन अनङ्टसन्त्धानभा आधाङ्चयत 
वृहत कृङ्जष गङ्टरुमोजना ङ्झनभािण गङ्चयनेछ । 

13=  कृङ्जष ङ्ञशऺाराई गाउॉऩाङ्झरकाको स्थानीम ऩाठ्यक्रभभा सभेत सभावेश गयाई ङ्जवद्यारमस्तयदेर्ीनै कृङ्जष 
ऩेशाराई आकङ्जषित य भमािङ्छदत ऩेशाका रुऩभा ङ्जवकास गङ्चयनेछ ।प्राङ्जवधक ङ्ञशऺारम ङ्झनभािण अन्त्तयगत 
प्राङ्जवङ्झधक कृङ्जष ङ्ञशऺाराई जोड ङ्छदइनेछ । 

14=  भोदी गाउॉऩाङ्झरकाभा चारङ्ट वषिभा जस्तै थऩ स्थानभा नभङ्टना प्राङगङ्चयक कृङ्जष गाउॉ ङ्जवस्ताय गदै रग्ने 
नीङ्झत ङ्झरईनेछ । 

15=  आवश्मकता अनङ्टरुऩ जङ्टनसङ्टकै सभमभा भाटो ऩयीऺण हङ्टने गयी गाउॉऩारकाभा एक ङ्झभनी सोइर 
ल्मावको स्थाऩना तथा सञ्चारन गङ्चयनेछ । 

16=  भोदी गाउॉऩाङ्झरकाराई तयकायी , भासङ्ट, दङ्टध, अण्डा आदीभा आत्भङ्झनबिय फनाउने नीङ्झत ङ्झरइनेछ । कृङ्जष 
उत्ऩादनको फजायसम्भको ऩहङ्टॉच स्थाऩना गयाईने छ । जसको राङ्झग कृङ्जष एम्फङ्टरेन्त्स सञ्चारन गङ्चयने 
छ ।साथै कृङ्जष उऩजको बण्डायणको राङ्झग कोल्ड स्टोय  ङ्झनभािणको राङ्झग प्रदेश तथा केन्त्ि 
सयकायसॊग सभन्त्वमगङ्चयनेछ । 

17=  सहकायीसॉगको साझेदायीभा दङ्टध उत्ऩादनभा अनङ्टदानको नीङ्झत अवरम्फन गङ्चयनेछ । 

18=  भोदी गाउॉऩाङ्झरकाङ्झबर ऩाडाऩाडी सॊयऺणको नीङ्झत ङ्झरइनेछ । 

19=  भोदी गाउॉऩाङ्झरका सफै वडाभा यहेका यैथाने फारी प्रवद्धिन गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ । 

20=  कृषकहरुको जोङ्ञर्भ न्त्मूङ्झनकयणको रागी कृङ्जष तथा ऩशङ्ट ङ्जवभा कामिक्रभ सञ्चारन तथा कृषक याहत 
कामिक्रभ सञ्चारन गङ्चयएको हङ्टनेछ । 

21=   ङ्जवदेशफाट पङ्जकि एय आई फेयोजगाय फनेका स्वयोजगाय फङ्ङ चाहने मूवाहरुराई कृङ्जष तथा ऩशङ्ट 
उत्ऩादनभा जोड्दै स्वयोजगाय फनाइने नीङ्झत अफरम्फन गङ्चयनेछ । 



22=  कृङ्जषको उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व वङृ्जद्ध गनि कृषक सभूह , कृङ्जष उद्यभी , कृङ्जष कम्ऩनी य कृङ्जष 
सहकायीराई कृङ्जष आम य प्रङ्झतपरका आधायभा अनङ्टदान प्रोत्साहन गङ्चयनेछ ।  

23=  साविजङ्झनक नीङ्ञज साझेदायीभानभूना व्मवसाङ्जमक कृङ्जष तथा ऩशङ्ट ङ्जवकास पभि  सञ्चारन गने नीङ्झत 
ङ्झरईनेछ । 

24=  भोदी गाउॉऩाङ्झरकाभा यहेका सहकायीहरु व्मवङ्ञस्थत गदै रङ्झगने छ  य हयेक नागङ्चयक सहकायीभा 
आवद्ध बइ जीङ्जवकोऩाजिनभा टेवा ऩङ्टमािउने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।  

25=  सहकायीको अनङ्टगभन ङ्झनयीऺण , सहकायी सचेतना , सहकायी ङ्ञशऺा तथा ताङ्झरभ , उद्यभशीरता य नेततृ्व 
ङ्जवकास गयी सहकायीराई सभङृ्जद्धका राङ्झग ङ्जवत्तीम रगानी कतािको रुऩभा प्रफद्र्धन गङ्चयनेछ । 

 

26=  ऩमिटन ऺेरको एङ्जककृत ङ्जवकास गनि स्ऩष्ट कामिमोजना सङ्जहतको ऩमिटन ङ्जवकास गङ्टरुमोजना तमाय 
गङ्चयनेछ । साथै आवश्मकता अनङ्टसाय ऩमिटन ऩूवािधायको ङ्झड.ङ्जऩ.आय.सभेत तमाय गङ्चयने छ । 

 
27=  भोदी गाउॉऩाङ्झरका ऩमिटकीम दृष्टीभा अत्मन्त्तै भहत्वऩङ्टणि ऺेर बएकोरे मस ऺेरभा यहेका जरजरा , 

ऩञ्चासे, हम्ऩार , बवयकोट रगामतका ऩमिटङ्जकम ऺरभा केन्त्ि तथा प्रदेश सयकायको सभन्त्वमभा 
ङ्जवकास य प्रवद्धिन गङ्चयने नीङ्झत ङ्झरइनेछ । साथै भोदी गाउॉऩाङ्झरकाभा स्थाऩना बएका साभङ्टदाङ्जमक 
होभस्टेको ङ्जवकास य प्रवद्धिन भापि त ऩमिटकराइ आकषिणको केन्त्ि फनाइने नीङ्झत ङ्झरइनेछ । 

28=  ऩमिटन सेवाका राङ्झग आफश्मक ऩने अगािङ्झनक उत्ऩादन , जडीफङ्टटी रे्ती , सॊकरन य प्रशोधन उद्योगको 
स्थाऩना गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ । फाॉझो जभीनराई ब्मवस्थाऩन गनि जङ्झडफङ्टटी नसियी य जङ्झडफङ्टटी 
रे्तीराई प्रोत्साहन गङ्चयने छ । 

29=  धाङ्झभिक, साॊस्कृङ्झतक, ऐङ्झतहाङ्झसक तथा ऩङ्टयाताङ्ञत्वक भहत्वका स्थरको सॊयऺण य ऩूवािधायको ङ्जवकास 
गङ्चयनेछ । ऩमिटकीम ऩूवािधायको ङ्जवकास ङ्झनभािण गदाि वातावयणीम सॊयऺण गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ । 

30=   ऩमिटन व्मवसामको ङ्जवङ्जवधीकयण य ङ्जवस्तायफाट नागङ्चयकको जीङ्जवकोऩाजिन य योजगायीका अवसयभा 
वङृ्जद्ध गदाि ऩमािऩमिटन य ग्राभीण ऩमिटनभा जोड ङ्छदइनेछ । 

31=   ङ्जवङ्झबङ्ङ ग्राभीण ऩमिटन केन्त्ि , होभस्टे, ऩदभागि य माराराई सॊयऺण , सम्फद्धिन सौन्त्दमॉकयण य ङ्जवकास 
गदै ऩमिटकीम गन्त्तव्मको प्रवद्धिन गङ्चयनेछ । 

32=  उत्ऩादन फङृ्जद्ध , योजगायी सजृना य गयीवी न्त्मूनीकयणभा टेवा ऩङ्ट मािउने साना तथा भझौरा उद्योगभा 
ङ्जवशेष जोड ङ्छदइनेछ । ऩयम्ऩयागत ऻान, स्थानीम सीऩ, प्रङ्जवङ्झध य कच्चा ऩदाथिभा आधाङ्चयत घयेरङ्ट साना 
तथा रघङ्ट उद्योगराई प्रव द्धिन गने नीङ्झत अवरम्वन गङ्चयनेछ ।औद्योङ्झगक उत्ऩादनभा फङृ्जद्ध गयी 
उऩबोग्म वस्तङ्ट तथा सेवाभा क्रभश्आत्भङ्झनबिय हङ्टने नीङ्झत ङ्झरइनेछ  

33=   स्थानीमस्तयभा उत्ऩाङ्छदत वस्तङ्ट तथा सेवाको उऩबोगराई प्राथङ्झभकता य प्रोत्साहन ङ्छदइनेछ । 

34=  साना उद्योगीहरुको सङ्टङ्जवधाको  राङ्झग साझा सङ्टङ्जवधा केन्त्ि ङ्जवस्तायको ङ्झनङ्झत ङ्झरइनेछ । 

35=  उद्यगी व्मवसामीको सङ्टङ्जवधाराइ भध्मनजय याख्दै उद्योग तथा व्मवसाम दताि तथा नङ्जवकयण ङ्ञशङ्जवय 
सञ्चारन गङ्चयने छ । त्मस्तै फजायीकयणराइ सहमोग होस य भोदी गाउॉऩाङ्झरकाको उत्ऩादनको 
प्रचायप्रसाय सभेत हङ्टने गङ्चय कृङ्जष तथा उद्यभी उत्ऩादनको ऩदिशिनी आमोजना गङ्चयनेछ । 

36=  गाउॉऩाङ्झरकाभा यहेका र्ानी तथा र्ङ्झनज ऩदाथिको अन्त्वेषण , उत्र्नन, प्रशोधन य प्रमोगभा जोड 
ङ्छदइनेछ । 



37=  नदीनारा, तारतरैमा, वन जॊगर , जडीफङ्टटी, र्ङ्झनज स्रोतको फहङ्टआमाङ्झभक प्रमोगका साथै उत्ऩादन फङृ्जद्ध , 

योजगायी सजृना य आमआजिनभा जोड ङ्छदइनेछ । 

38=  अत्मावश्मक सेवा तथा वस्तङ्ट सहज , सङ्टरब य ङ्झनमङ्झभत रुऩभा उऩरब्ध गयाउन साविजङ्झनक , नीङ्ञज तथा 
सहकायी ऺेरराई सहबागी गयाउदै उऩबोक्ता ङ्जहत सॊयऺण तथा प्रवद्धिन गङ्चयने व्मवस्था ङ्झभराइनेछ । 

साभाङ्ञजक ङ्जवकास 

39=  ङ्झफयाभीको सहजताको राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकाभा १ वटा एम्फङ्टरेन्त्सको व्मवस्था गङ्चयनेछ । गाउॉऩाङ्झरकाका 
गबिवङ्झत भङ्जहरा सङ्टत्केयी प्रमोजनभा अस्ऩतार जानको राङ्झग ङ्झनशङ्टल्क एम्फङ्टरेन्त्स सेवा उऩरब्ध गयाईने 
नीङ्झत ङ्झरइनेछ । 

40=  भोदी गाउॉऩाङ्झरकाभा १० शैमाको अस्ऩतारकोराङ्झग जग्गाको व्मवस्था गयी ङ्झनभािण कामिको सङ्टरुवात 
गङ्चयनेछ । ङ्झनक साइभन इङ्ञन्त्स्मच्मूटसॉगको साझेदायीभा भोदी ७ याम्जाभा  सञ्चाङ्झरत अस्ऩतारको 
सेवा तथा ऩङ्टवािधायको थऩ सङ्टदृङ्जढकयण गङ्चयने नीङ्झत ङ्झरइनेछ । 

41=  गाउॉऩाङ्झरकाङ्झबरका सफै स्वास््म सॊस्था य स्थाऩना बएका ल्माव तथा साभङ्टदाङ्जमक स्वास््म इकाइराइ 
दऺ जनशङ्ञक्त सङ्जहत थऩ सङ्टदृङ्जढकयण गङ्चयनेछ । स्थाऩना गङ्चयएका ल्मावहरुभा आवश्मक केङ्झभकर , 

ङ्चयएजेण्ट य उऩकयणको व्मवस्थान साथै  स्वास््म सॊस्थाफाट न्त्मूनतभ भाऩदण्डका आधायभा सेवा 
प्रवाहको राङ्झग उऩकयणहरुको व्मवस्थाऩन गङ्चयनेछ । 

42=  स्वास््म सॊस्थाको सूचना प्रणारीराई थऩ प्रबावकायी फनाउदै रङ्झगनेछ । 

43=  स्वास््म सम्फङ्ञन्त्ध त्माङकहरु व्मवङ्ञस्थत हङ्टने य उक्त त्माङक ङ्जवश्लषेण गयी गाउॉऩाङ्झरकाको 
स्वास््म प्रोपइर ङ्झनभािण गङ्चयनेछ । 

44=  उऩचाय सेवाराई थऩ प्रबावकायी फनाउदै सफै स्वास््म सॊस्थाभा आधायब ङ्टतऔषधीको सविसङ्टरब 
ङ्झनशङ्टल्क य ऩमािप्त व्मवस्था गङ्चयनेछ । 

45=  कोङ्झबड १९ रगामत ङ्जवङ्झबङ्ङ भहाभायी तथा ङ्झनमङ्झभत र्ोऩ सेवाराई प्रबावकायी फनाउन 
गाउॉऩाङ्झरकाभा एक र्ोऩ कोल्डचेन सप्राई स्टोयको स्थाऩना गङ्चयनेछ । 

46=  गबिवती भङ्जहरारे स्थानीम स्तयभानै गङ्टणस्तयीम गबि जाॉच सम्फन्त्धी सेवा प्राप्त गनेगयी ग्राभीण 
अल्रासाउण्ड सेवा सञ्चारन गङ्चयनेछ । 

47=  स्थानीम स्तयभानै गङ्टणस्तयीम  सङ्टत्केयी सेवा ङ्झरन सक्ने गयी फजाय ऺेरभाहव वङ्झथिङ सेन्त्टयको स्थाऩना 
गङ्चयनेछ । 

48=  गङ्चयफ तथा अङ्झत ङ्जवऩङ्ङ गबिवती तथा सङ्टत्केयी भङ्जहराको उऩचायभा तत्कार  सहमोग गने गयी 
सङ्टयङ्ञऺत भाततृ्व कोष स्थाऩना गङ्चयनेछ । 

49=  सङ्टत्केयी भङ्जहराको ऩोषणको अवस्था सङ्टधायको राङ्झग सङ्टत्केयीसॉग अध्म  ऺकामिक्रभ सञ्चारन गङ्चयनेछ । 

50=  भङ्जहरा स्वास््म स्मॊभसेङ्जवकाराई साभङ्टदाङ्जमक स्वास््म सेवाप्रङ्झत ङ्ञजम्भेवायी य रगनङ्ञशरता अङ्झबवङृ्जद्ध 
गनि स्वास््मस्वमॊसेङ्जवका सशङ्ञक्तकयणका कामिक्रभ सञ्चारन गङ्चयनेछ । 

51=  स्वास््म सॊग सम्फङ्ञन्त्धत सङ्टयङ्ञऺत भाततृ्व तथा नव ङ्ञशशङ्ट सम्फन्त्धी कामिक्रभ सॊचारनको साथै प्रदेश य 
सॊघको सहकामिभा स्वास््म ङ्जवभा गङ्चयनेछ । आङ्झथिक अबावका कायण स्वास््म उऩचाय सेवा ऩाउन 
नसकेका अऩाङ्ग , असहाम, अशक्त, गबिवती, सङ्टत्केयी, जेष्ठ नगङ्चयक य ङ्जवऩङ्ङ वगिको उऩचायको राङ्झग 
भाऩदण्ड फनाई सहमोग प्रदान गङ्चयने छ ।  



52=  स्कङ्ट रे फारफाङ्झरकाहरुभा दातसम्फन्त्धी सभस्माको सभाधानभा सहमोग गने गयी प्राथङ्झभक तहका 
ङ्जवद्याथॉ रङ्ञऺत दैङ्झनक फारफाङ्झरका ब्रङ्झसङ कामिक्रभ सञ्चारन गङ्चयनेछ । 

53=  भङ्जहराहरुभा हङ्टने ऩाठेघयको भङ्टर्को क्मान्त्सयको ङ्ञस्क्रङ्झनङ्ग तथा ऩयीऺणको ङ्ञशङ्जवय सञ्चारन गङ्चयनेछ 
। साथै नसने योगहरुको सभस्मा न्त्मूङ्झनकयण गनि नसने योगसम्फन्त्धी ङ्ञस्क्रङ्झनङ ङ्ञशङ्जवय सञ्चारन 
गङ्चयनेछ । 

54=  गबिवती भङ्जहरा य फारफाङ्झरकाको ऩोषण ङ्ञस्थतीभा सङ्टधाय ल्माउन  गबिवती भङ्जहरा तथा फारऩोषण 
कामिक्रभ सञ्चारन गङ्चयनेछ । 

55=  आमङ्टवेद ङ्ञचङ्जकत्सा ऩद्धङ्झतभा प्रमोग हङ्टने जडीफङ्टटी सॊयऺण , उत्ऩादन, प्रफद्र्धनको कामिक्रभ सॊचारन 
गङ्चयनेछ ।  

56=  सफै प्रकायका वङ्झगिम , धाङ्झभिक, रैङ्जङ्गक तथा जाङ्झतम ङ्जवबेद , वङ्ञञ्चतीकयण य असङ्जहष्णङ्टताको अन्त्त्म गयी 
सभन्त्माङ्जमकरुऩभा सभदृ्ध सभाज ङ्झनभािण गने भोदी गाउॉऩाङ्झरकाको नीङ्झत यहेकोछ । अवसयभा ऩङ्झछ 
ऩयेका य ऩछाङ्झड ऩाङ्चयएका सभङ्टदाम ,  ऺेर, ङ्झरॊग य वगिराई ङ्जवकासको भूर प्रवाहभा ल्माउन मस 
गाउॉऩाङ्झरका दृढ यहेको छ । छङ्टवाछङ्टत प्रथा जस्तो भध्मकारीन साभन्त्ती सोच य ङ्जवचायराई फदल्न 
गाउॉऩाङ्झरकारे जागयणभूरक कामिक्रभहरु ङ्जवङ्झबङ्ङ साभाङ्ञजक सॊघसॊस्थाहरुको सहमोग भा सञ्चारन 
गनेछ । मसराई साभाङ्ञजक अऩयाधको दामयाङ्झबर ल्माउन गाउॉऩाङ्झरका प्रङ्झतफद्ध छ । 

57=  गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्जवकास य सभङृ्जद्ध हाङ्झसर गनि नागङ्चयक अङ्झधकाय , सफैराई सभान अवसय , भजवङ्टत 
सङ्टयऺा य सम्भान सङ्जहतका स्तम्बभा आफद्ध गयाउॉदै सफर य सभदृ्ध गाउॉऩाङ्झरका ङ्झनभािण गयी सभदृ्ध 
नेऩार, सङ्टर्ी नेऩारी  को याङ्जष्डम अङ्झबमानराई अनङ्टबूत हङ्टने गयी साथिक फनाईनेछ । 

58=  ङ्ञशऺा ऺेरभा आभङ्टर ऩङ्चयवतिन गनिको रागी शैङ्ञऺक गङ्टणस्तय सङ्टधायभा मथेष्ट रगानी गने नीङ्झत ङ्झरइने 
छ । ङ्ञशऺक दयफन्त्दी नबई ऩठनऩाठनभा असहज बएका भाध्मङ्झभक तथा आधायब ङ्टत 
तहकाङ्जवद्यारमहरुराई अनङ्टदान स्वरुऩ यकभ उऩरब्ध गयाउने नीङ्झतराई ङ्झनयन्त्तयता ङ्छदइने छ । 

59=  स्थानीम ऩङ्चयवेशभा ङ्जवद्याथॉराई जानकाय फनाउन  प्राथङ्झभक तहभा कामिन्त्वमन गनेगयी स्थानीम 
ऩाठ्यक्रभ ङ्झनभािण गङ्चय रागङ्ट गङ्चयनेछ । 

60=  भोदी गाउॉऩाङ्झरकाको शैङ्ञऺक गङ्टणस्तयराई प्रबावकायी फनाउन फहृत शैङ्ञऺक सङ्टधाय कामिक्रभ सञ्चारन 
गङ्चयनेछ । 

61=  ङ्ञशऺाको आधाय कऺाको रुऩभा यहेको फार कऺा सहजकताि तथा ङ्जवद्यारम कभिचायीको नेऩार 
सयकायरे तोकेको न्त्मूनतभ ऩाङ्चयश्रङ्झभक उऩरब्ध गयाउन सॊघ सयकायसॊग साझेदायी गङ्चयनेछ । 

62=  प्राङ्जव तहभा अङ्ग्ग्रजेी भाध्मभभा अध्ममन अध्माऩन गयाउने ङ्जवद्यारमराई अङे्गजी ऩाठ्यऩङ्टस्तक र्ङ्चयदभा 
अनङ्टदान उऩरब्ध गयाउने नीङ्झत ङ्झरइने छ । 

63=  भोदी ६ ङ्झडभङ्टवाभा यहेको भोदी गाउॉऩाङ्झरकाको एकभार फहङ्टभङ्टर्ी क्माम्ऩसराइ थऩ व्मवङ्ञस्थत गङ्चयदै 
रङ्झगने नीङ्झत ङ्झरइनेछ । 

64=  गाउॉऩाङ्झरकाका सफै ङ्जवद्यारमका प्रध्मानध्माऩकहरुराई शैङ्ञऺक गङ्टणस्तय अङ्झबवङृ्जद्धको राङ्झग  प्रोत्साहन 
कामिक्रभ सञ्चारन गङ्चयनेछ । 



65=  गाउॉऩाङ्झरकाका वडाहरुराई क्रभश फारभैरी वडा ङ्झनभािण गदै गाउॉऩाङ्झरकानै फारभैरी स्थानीम तह 
घोषणाको अङ्झबमानभा रग्ने नीङ्झत ङ्झरइने छ । साथै गाउॉऩाङ्झरकाका ङ्जवङ्झबङ्ङ कामिक्रभहरुभा मूवा 
ऩङ्चयचारनको नीङ्झत सभेत ङ्झरइने छ । 

66=  सभदृ्ध सभाज ङ्जवकासको भङ्टख्म ऩूवािधाय गङ्टणस्तयीम वैऻाङ्झनक एॊव प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺाभा हाम्रो सयोकाय 
नीङ्झत अनङ्टरुऩ  सीऩमङ्टक्त जनशङ्ञक्त उत्ऩादनको राङ्झग प्राङ्जवङ्झधक तथा व्मवसाङ्जमक ङ्ञशऺाको राङ्झग 
प्राङ्जवङ्झधक ङ्जवद्यारम स्थाऩना य सॊचारनभा ङ्झनयन्त्तयता ङ्छदने कामि गङ्चयनेछ । दङ्झरत वारवाङ्झरकाराई 
प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺाभा जोड ङ्छदइने छ । 

67=  ऩढ्ने वानीको ङ्जवकास गनि भोदी गाउॉऩाङ्झरकाको केन्त्िभा एक वृहत साविजङ्झनक ऩङ्टस्तकारम स्थाऩना 
गङ्चयनेछ । 

68=  नभङ्टना ङ्जवद्यारम स्थाऩनाभा जोड ङ्छदइने छ । शैङ्ञऺक गङ्टणस्तय अङ्झबफङृ्जद्धका राङ्झग प्रङ्झफङ्झधभैरी ङ्ञशऺा 
नीङ्झत ङ्झरइने छ । उत्कृष्ट नङ्झतजा ल्माउने ङ्जवद्याथॉ य ङ्जवद्यारमराई ऩङ्टयस्कायको ब्मवस्था गङ्चयनेछ । 
साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमका ङ्ञशऺकहरुको फारफाङ्झरकाको त्माङ्क सॊकरन गङ्चयने छ ।  

69=   ङ्जवद्यारम ङ्ञशऺाको गङ्टणस्तयभा सङ्टधाय गनि गाउॉऩाङ्झरकाराई सफरीकयण गङ्चयनेछ । ङ्ञशऺकको 
ङ्झसकाई सीऩभा सङ्टधाय ल्माउन ताङ्झरभ य ङ्जवद्याथॉको ङ्झसकाई ऩङ्चयऺण गने व्मवस्था गङ्चयनेछ । 
ङ्जवद्यारमको सम्ऩत्ती य साविनङ्ञजक सम्ऩत्ती सॊयऺण गने नीङ्झत ङ्झरइने छ ।  

70=  पयक ऺभता बएका अऩाङ्गहरुराई हयेक ऺेरभा प्राथङ्झभकता य सभानता अऩाङ्गभैरी ऩूवािधाय ङ्जवकास 
य साभाङ्ञजक सङ्टयऺाभा हाम्रो प्रङ्झतवद्धता ङ्झरईने छ ।  गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबर ङ्झनभािण हङ्टने अस्ऩतार , ङ्ञशऺण 
सॊस्था य सफै ङ्जकङ्झसभका साविजङ्झनक ऩूवािधायहरु अऩाङ्गभैरी य फारभैरी फनाईनेछ ।  

71=  आङ्झथिक स्रोत य सधानभा ऩहङ्टॉच ऩङ्ट मािई ङ्जवऩङ्ङ तथा अङ्झत ङ्जवऩङ्ङ ऩङ्चयवायको जीवनस्तयराई उकास्ने 
नीङ्झत ङ्झरईनेछ  

72=   ङ्जहॊसा ङ्जऩङ्झडत भङ्जहरा तथा फारफाङ्झरकाहरुराई सहमोग गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ । 

73=  दङ्झरत सशङ्ञक्तकयणको राङ्झग दङ्झरत सशङ्ञक्तकयण सम्फन्त्धी कानङ्टन ङ्झनभािण गङ्चयनेछ । साथै दङ्झरत 
प्रोपाइर ङ्झनभािण गङ्चयनेछ । 

74=  भङ्जहराहरुराई उत्ऩादनङ्ञशर कभिभा राग्न उत्प्रङे्चयत गयी स्वयोजगाय फनाउन तथा भङ्जहरा 
सशङ्ञक्तकयणको राङ्झग ङ्छददीफङ्जहनीसॉग अध्म  ऺकामिक्रभ सञ्चारन गङ्चयनेछ । 

75=  मूवाहरुराई रे्रकङ्ट द प्रङ्झत आकङ्जषित गनि एवॊ रे्रकङ्ट दको व्मवसाङ्जमकयणभा सहमोग ऩङ्टग्ने गयी 
याङ्जष्डमसबा अध्मऺकऩ रे्रकङ्ट द सञ्चारन हङ्टनेछ । साथै ङ्जवद्याथॉको रे्रकङ्ट दको ङ्जवकासको राङ्झग 
याष्डऩङ्झत यङ्झनङङ्ञशल्ड सञ्चारन गङ्चयनेछ । 

76=  भङ्जहरा तथा फारफाङ्झरकाभा हङ्टने घयेरङ्ट ङ्जहॊसा , रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसा , श्रभ शोषण , फारङ्जववाह, भानव वेचङ्जवर्न , 

शायीङ्चयक तथा भानङ्झसक मातना रगामतका सफै र्ारे ङ्जहॊसाको अन्त्त्मको राङ्झग कामिक्रभ सॊचारन 
गङ्चयनेछ । 

77=  सॊघ य प्रदेशसॊगको सहकामिभा ङ्जहॊसा ङ्जऩङ्झडत भङ्जहरा , फेवाङ्चयसे य श्रङ्झभक फारफाङ्झरकाको व्मवस्थाऩनका 
राङ्झग ऩङ्टनस्र्थाऩना केन्त्ि स्थाऩना गयी सॊचारनभा ल्माउन आवश्मक कामि शङ्टरु गङ्चयने छ । असहाम 
तथा फाफङ्टआभा ङ्जवङ्जहन फारफाङ्झरकाराई गाउॉऩाङ्झरकारे अङ्झबबावकत्व ग्रहण गदै असहाम फारफाङ्झरका 
सहमोग कामिक्रभ सञ्चारन गङ्चयनेछ । 



78=  गाउॉऩाङ्झरका स्तयभा याङ्जष्डम तथा अ न्त्तयाङ्जष्डम गैयसयकायी सॊस्थाफाट सॊचारन हङ्टने सफै कामिक्रभराई 
गाउॉऩाङ्झरकाफाट स्वीकृङ्झत ङ्छदई , ऩायदशॉ, ङ्छदगो य जनताको ङ्जहतभा हङ्टने गयी सॊचारन गने व्मवस्था 
ङ्झभराइनेछ ।  

79=   मङ्टवाराई याष्ड य गाउॉको ङ्जवकास एवॊ सभङृ्जद्ध प्रङ्झत ङ्ञजम्भेवाय य नैङ्झतकवान फनाउन मङ्टवा नीङ्झत 
ल्माइनेछ । मूवाहरुराई स्वयोजगाय फनाउन मूवासॉग उऩाध्म  ऺकामिक्रभ सञ्चारन गङ्चयनेछ । 

80=  वातावयण सॊयऺण ,गाउॉ फस्ती सपाई एवॊ ङ्जवऩद व्मवस्थान य गाउॉऩाङ्झरका सेवा तथा कामिभा मङ्टवा 
स्वमॊसेवकको ऩङ्चयचारन गङ्चयनेछ ।  

81=  गाउॉऩाङ्झरकाका ङ्झफङ्झबङ्ङ जनजाङ्झतहरुको इङ्झतहास , धभि, सॊस्कृङ्झत, बाषा  य ङ्झरङ्जऩको भहत्व झल्काउने 
सॊग्रहारम स्थाऩना गङ्चयनेछ ।  

ऩूवािधाय ङ्जवकास 
82=  ग्राङ्झभण जीवनराई सयर , सहज य उत्ऩादन भङ्टरक फनाउन सन्त्तङ्टङ्झरत य ङ्छदगो ग्राङ्झभण ऩङ्टवािधाय तमाय 

गङ्चयनेछ । 

83=  ऩङ्टवािधाय ङ्जवकासको राङ्झग सॊघ तथा प्रदेशसॉग साझेदायीको राङ्झग सभऩङ्टयक कोषभापि त आमोजना 
कामिन्त्वमन गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ । 

84=  स्थानीम जनताको सङ्जक्रम सहबाङ्झगताभा स्थानीम स्रोत साधन य प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ऩङ्टवािधायभा ङ्जवशेष 
जोड ङ्छदइनेछ । 

85=  ऩङ्टवािधाय ङ्झनभािण गदाि वातावयणभैरी य उत्थानङ्ञशर ङ्जवकासको नीङ्झत ङ्झरइनेछ । 

86=  गाउॉऩाङ्झरकाभा रगानी भैरी वातावयणको ङ्झसजिना गङ्चयनेछ । उजाि , ऩमिटन, कृङ्जष, वन, उद्योग य बौङ्झतक 
ऩूवािधाय ङ्जवकासराई आङ्झथिक सभङृ्जद्धको इङ्ञन्त्जनको रुऩभा ङ्जवकास गङ्चयनेछ । साथै उच्च य तत्कार 
आङ्झथिक प्रङ्झतपर प्राप्त हङ्टने ऺेरभा नीङ्ञज य सहकायी ऺेरको रगानीराई  प्रोत्साङ्जहत गङ्चयनेछ ।  

87=  भोदी गाउॉऩाङ्झरका जरङ्जवद्यङ्टतभा ऩमािप्त सम्बावना फोकेको गाउॉऩाङ्झरका बएको य उजाि नङ्छदको रुऩभा 
भोदी र्ोरा तथा अन्त्म नङ्छदहरु ऩाङ्झतर्ोरा , यङ्झत र्ोरा , बङ्टरुङदी र्ोरा आदी नङ्छदनाराहरु यहेकोरे 
जरङ्जवदू्यत उत्ऩादनभा नीजी ऺेरको रगानी आकषिण गदै साविजङ्झनक नीङ्ञज साझेदायीफाट सभेत 
जरङ्जवद्यङ्टतको उत्ऩादन वङृ्जद्ध गदै जरङ्जवद्यङ्टतको बयऩदो ङ्जवकासफाट गाउॉऩाङ्झरकाको सभङृ्जद्धभा मोगदान 
ऩङ्टमािउने नीङ्झत ङ्झरइनेछ । 

88=  नेऩार ङ्जवद्यङ्टत प्राङ्झधकयण सॉगको सभन्त्वमभा फजाय ऺेरभा सडक फङ्ञत्तको व्मवस्था गयी उज्मारो शहय 
ङ्झनभािणभा जोड ङ्छदइनेछ । 

89=  ऩूणिरुऩभा ङ्जवद्यङ्टतीकयण बैसकेको मस भोदी गाउॉऩाङ्झरकाभा यहेका केही काठेऩोर ङ्जवस्थाऩन गयी 
काठेऩोर भङ्टक्त गाउॉऩाङ्झरका ङ्झनभािण गङ्चयनेछ । 

90=  भोदी गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबरका र्ोरानाराहरुफाट उत्ऩाङ्छदत ङ्जवद्यङ्टतको आन्त्तङ्चयक स्रोतका रुऩभा ङ्जवद्यङ्टत 
योमल्टी प्राप्त हङ्टने य सम्ऩङ्टणि भोदीफासी मसको प्रबाङ्जवत ऺेरभा ऩने कङ्ट या भध्मनजय गदै य ङ्जवद्यङ्टत 
र्ऩतको ङ्झभतव्ममी प्रमोगराइ प्रोत्साहन होस य केही सहङ्टङ्झरमत होस बङे्ङ उदेश्मरे २० मूङ्झनट सम्भ 
भार र्ऩत गने सम्ऩूणि भोदी गाउॉऩाङ्झरका अन्त्तगित यहेका घय ऩङ्चयवायको २० मूङ्झनट सम्भको 
न्त्मूनतभ शङ्टल्क गाउॉऩाङ्झरकारे सहङ्टङ्झरमत अनङ्टदान  ङ्छदइनेछ । 



91=  गाउॉऩाङ्झरकाको प्रशासकीम बवनको कामि सम्ऩङ्ङ गयी सोही स्थानफाट सहज सेवाप्रवाहको व्मवस्था 
ङ्झभराईनेछ । गाउॉऩाङ्झरका आउने फाटोराई कारोऩरे गङ्चयनेछ ।साथै ८ वटै वडा कामिरम ङ्झनभािण 
सम्ऩङ्ङ गङ्चयनेछ । 

92=  भोदी गाउॉऩाङ्झरकाको वडा न ८ ङ्ञचरेभा सॊघ सयकायको सहमोगभा सोप्र ेर्ानेऩानी आमोजना सम्ऩङ्ङ 
गङ्चयनेछ । 

 

93=  सॊघ य प्रदेश सयकायसॊगको साझेदायीभा गाउॉऩाङ्झरका केन्त्िफाट वडा केन्त्िसम्भ ऩङ्टग्ने सडकराई  
कारोऩरे सडक फनाउने नीङ्झत ङ्झरइएकोछ ।  फाॉकी  फाजङ्टङ्ग , क्माङ , ङ्ञचरे य देउयारी वडा केन्त्ि 
ऩङ्टग्ने सडकराइ क्रभश सॊघ तथा प्रदेश सयकायसॊगको सभन्त्वमभा कारोऩरे गङ्चयने नीङ्झत ङ्झरइनेछ । 
त्मस्तै अन्त्म भङ्टख्म सडक कारोऩरे य रामक र्ोङ्झरएका सहामक सडकको स्तयोङ्ङङ्झत गङ्चयदै रङ्झगने छ 
। भङ्टख्म सडक फाहै्रभास चल्ने गङ्चय भभित सम्बाय गङ्चयनेछ ।  

94=  सडक वगॉकयण य अङ्झधकयऺेर कामभ गयी सडक भाऩदण्डभा बौङ्झतक सॊयचना फनाउने कामिराइ 
ङ्झनरुत्साङ्जहत गङ्चयनेछ । भङ्टख्म सडकभा ऩने जग्गाको ङ्जकत्ताकाट गङ्चय सडक ऺेरङ्झधकाय कामभ गङ्चयने 
नीङ्झत ङ्झरइनेछ । सॊघ य प्रदेशको सहरगानीभा सॊबाव्म भोटेयेफर ऩङ्टर य सडकको ङ्झडङ्जऩआय तमाय 
गङ्चयने छ ।  

95=  सॊघ सयकायको सहमोगभा गाउॉऩाङ्झरका तथा उऩबोक्ताको सभेत साझेदायीभा ऩाङ्झतचौय सहरगानी 
वहृत र्ानेऩानी तथा सयसपाइ आमोजना भापि त भोदी गाउॉऩाङ्झरकाको केन्त्ि यहेको भङ्टख्म फजाय 
ऺेरभा र्ानेऩानीको ङ्छदगो व्मवस्थाऩन गङ्चयने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।साथै ग्राङ्झभण ऺेरभा सञ्चाङ्झरत केही 
र्ानेऩानी आमोजनाराई थऩ व्मवङ्ञस्थत गयाउदै र्ानेऩानी सभस्मा सभाधानराई प्राथङ्झभकता ङ्छदइनेछ 
। 

96=  सॊघ सयकायको सहमोगभा रेस्ऩाय ङ्झरफ्ट ङ्झसॉचाई मोजना , ङ्ञचरे ङ्झतराहाय र्ानेऩानी मोजना तथा याम्जा 
याऩूॉ गोताभेथय र्ानेऩानी आमोजना सञ्चारन गङ्चयनेछ । 

97=  भोदी गाउॉऩाङ्झरका वडा न ६ भा अवङ्ञस्थत यङ्झत नहय गतसारको वषाितको कायण ठङ्टरो ऺङ्झत बएकोरे 
सॊघीम सयकायसॉगको साझेदायीभा उक्त नहय ऩङ्टन: ङ्झनभािणको कामि गङ्चयनेछ । 

98=  भोदी गाउॉऩाङ्झरकाको कङ्ट नै एक वडा एक हेङ्झरप्माड ङ्झनभािणको नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।जसफाट आकस्भीक 
अवतयण तथा आऩतङ्जवऩदभा आकस्भीक उद्धायभा सहमोग ऩङ्टग्नेछ । 

99=  भोदी गाउॉऩाङ्झरकाका वडा न 5 , वडा न २ य वडा न ६ भा यहेका घाटहरुराई थऩ व्मवङ्ञस्थत गदै 
रङ्झगनेछ । 

100=  गाउॉऩाङ्झरकाकै ऩहरभा भध्मऩहाडी रोकभागि अन्त्तगित ङ्झडभङ्टवा ऩाङ्झतचौय फजाय ऺेरभा ४ रेनको 
पयाङ्जकरो सडक ङ्झनभािण बएको तथा गाउॉऩाङ्झरका य नेऩार ङ्जवद्यङ्टत प्राङ्झधकयणको साझेदायीभा 
फजायऺेरको ङ्जवद्यङ्टत प्रसायण राइनराइ ब्मवङ्ञस्थत गयाइएकोभा सडक ङ्झफचभा यहेको ङ्झडबाइडयभा 
पूर दङ्टवो रगामत योप्ने , सडक फङ्ञत्त तथा ङ्झसङ्झसक्माभया जडान गने रगामतका कामिक्रभ भापि त 
ङ्झडभङ्टवा ऩाङ्झतचौयराइ स्भाटि ङ्झसटीको रुऩभा व्मवङ्ञस्थत गङ्चयदै रङ्झगने छ । 

101=  झोरङ्टङे्ग ऩङ्टर ऺेरगत कामिक्रभ अन्त्तयगत दङ्टगिभ गाउॉ फस्तीभा ऩहङ्टॉच ऩङ्ट मािउन प्राथङ्झभकताको आधायभा  
झोरङ्टङे्ग ऩङ्टर ङ्झनभािण गङ्चयदै गइने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।  



102=   ङ्जवकास ङ्झनभािणका आमोजनाहरु ङ्झनभािण गदाि ती आमोजनाहरुरे उत्ऩङ्ङ गने वातावयणीम प्रबाव , 

जोङ्ञर्भ, सम्बाङ्जवत नोक्सानीहरुको अध्ममन ऩश्चात भार आमोजनाहरु कामािन्त्वमन गने नीङ्झत 
अवरम्फनभा जोड ङ्छदइनेछ । 

103=  भोदी गाउॉऩाङ्झरकाङ्झबर र्यको छानोराइ ङ्जटनको छानोरे ङ्जवस्थाऩन गङ्चयनेछ । अङ्झत ङ्जवऩङ्ङ य 
सीभान्त्तकृत वगिका राङ्झग सङ्टयङ्ञऺत आवासको ङ्जवकास गङ्चयनेछ । बूङ्झभङ्जहन दङ्झरत, ब ङ्टङ्झभङ्जहन सङ्टकङ्ट म्वासी 
य अव्मवङ्ञस्थत फसोफासीको त्माङक सॊकरन बइसकेकोरे क्रभश बङ्टङ्झभङ्जहनराइ नेऩार सयकायको 
भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ जग्गा उऩरब्ध गयाइने तथा अव्मवङ्ञस्थत फसोफासीको व्मवस्थाऩन गङ्चयने नीङ्झत 
ङ्झरइनेछ ।   

104=  भोदी गाउॉऩाङ्झरका अन्त्तयगत ग्राङ्झभण सडकहरुभा चल्ने ग्राङ्झभण मातामातराई थऩ सङ्टयङ्ञऺत य बऩिदो 
फनाउदै मातामात व्मवसामीसॉगको सभन्त्वमभा बाडादयराई मथोङ्ञचत फनाइनेछ । 

वन तथा वातावयण तथा ङ्जवऩद व्मवस्थाऩन 
105=  भोदी गाउॉऩाङ्झरकाभा सन्त्तङ्टङ्झरत वातावयण य ङ्जवऩदफाट सङ्टयङ्ञऺत गाउॉऩाङ्झरकाको रुऩभा ङ्जवकास गङ्चयनेछ 

। गाउॉऩाङ्झरकाको पोहोय व्मवस्थाऩनराई प्राथङ्झभकताका ङ्छदइ कामि गङ्चयनेछ ।शङ्टन्त्म ठोस पोहोय को 
नीङ्झत अवरम्फन गङ्चयनेछ । 

106=  गाउॉऩाङ्झरकाभा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन कोष राइ ङ्झनयन्त्तयता ङ्छदइनेछ । ङ्जवऩद ऩङ्टवितमायी ,ङ्जवऩदको फेरा 
र्ोज, उद्धाय, याहत तथा ङ्जवऩद ऩश्चात ऩङ्टनरािबको राङ्झग कोषको सञ्चारन गङ्चयनेछ । गाउॉऩाङ्झरकाभा 
आइऩने ङ्जवऩदजन्त्म घटनाको साभना गनि कोषको ऩङ्चयचारन गङ्चयनेछ । वडास्तय सम्भ ऩङ्झन 
ङ्जवऩदजन्त्म घटनाको ङ्झतव्र प्रङ्झतकामिको ब्मवस्था गङ्चयनेछ । ङ्जवऩद व्मवस्थाऩनभा ठूरो यकभको 
आवश्मकता ऩने हङ्टॉदा मस कोषभा मोगदान गनि नागङ्चयक , गैय आवासीम नेऩारी य ङ्झनजी ऺेरराई 
आव्हान गङ्चयनेछ ।  

107=  ङ्जवऩद न्त्मूङ्झनकयण , योकथाभ तथा ङ्जवऩदफाट हङ्टने ऺङ्झतको न्त्मूङ्झनकयणको राङ्झग ऩूवि सूचना प्रणारीको 
ङ्जवकास,जोङ्ञर्भमङ्टक्त वस्ती तथा घयहरु स्थान्त्तयण , नङ्छद कटान ङ्झनमन्त्रणको राङ्झग तटफन्त्ध तथा 
वातावयणीम प्रबाव भङ्टल्माङ्कनको आधायभा भार नङ्छद तथा र्ङ्झनजजन्त्म ऩदाथिको उत्र्ननको नीङ्झत 
ङ्झरइनेछ । 

108=  जडीफङ्टटी, कृङ्जष वन तथा गैयकाष्ठ वन ऩैदावायको व्मवसाङ्जमक रे्ती य उत्ऩादन फङृ्जद्धराई प्रोत्साहन 
गयीने नीङ्झत ङ्झरइनेछ । 

109=  वातावयण, भौसभ ऩङ्चयवतिन य ङ्जवऩदफाट जोङ्ञर्भ न्त्मूङ्झनकयण गनि स्थानीम सभङ्टदामभा जनचेतना 
फढाइनेछ । 

110=  भोदी गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्जवऩद प्रङ्झतकामि मोजना कामािन्त्वमनभा ल्माईने छ । जरवामङ्ट ऩङ्चयवतिनको 
असयराई कभ गनि अनङ्टकङ्ट रन मोजना तमाय गयी रागङ्ट गङ्चयने छ । 

111=  प्राकृङ्झतक स्रोतको उऩमोग य व्मवस्थाऩनको कानून य भाऩदण्डका आधायभा अङ्झनमङ्ञन्त्रत य अवैध 
दोहनराई ङ्झनमन्त्रण य ङ्झनमभन गङ्चयनेछ ।  नदीजन्त्म ऩदाथि चोयी ङ्झनकासी प्रङ्झत शङ्टन्त्म सहनङ्ञशरताको 
नीङ्झत अऩनाइनेछ । 

112=   सपा वातावयण , स्वच्छ जीवन  कामिक्रभराई प्रदेश सयकायसॊग सभन्त्वम गयी अङ्झबमानको रुऩभा 
अगाडी फढाइनेछ । स्वच्छ य हङ्चयमारी वातावयणका राङ्झग साविजङ्झनक स्थरभा फृऺ ायोऩण गने 



कामिराई प्राथङ्झभकता ङ्छदइनेछ । भोदी गाउॉऩाङ्झरकाराई सपा य हङ्चयमारी मङ्टक्त गाउॉऩाङ्झरका फनाउने 
नीङ्झत अवरम्फन गङ्चयने छ ।  

113=  ङ्जवऩदका दृङ्जष्टरे जोङ्ञर्भ ऺेरको ऩङ्जहचान गयी वैऻाङ्झनक नक्शाॊकन गङ्चयनेछ । सङ्टयङ्ञऺत स्थानहरुको 
ऩङ्जहचान गयी र्ङ्टरा ऺेर घोषणा गङ्चयनेछ ।  

114=  भोदी गाउॉऩाङ्झरकाको पोहोयराइ फगॉकयण गङ्चय पोहोयफाट आम्दानी गदै पोहोयको ङ्छदगो 
व्मवस्थाऩनको नीङ्झत ङ्झरइनेछ । 

115=  वातावयण प्रदङ्टषणराइ कभ गनि तथा उजाि र्ऩतभा ङ्झभतव्मङ्जमता अऩनाउन नङ्जवकयणीम उजािको प्रमोग 
फढाइनेछ । सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो , सौमि उजाि आङ्छदको प्रमोग फढाइने नीङ्झत ङ्झरइनेछ । 

116=  भोदी गाउॉऩाङ्झरकाको रे्तीमोग्म जङ्झभन , घय तथा ङ्जवद्यङ्टत राईन वयीऩयीको तप्केनी तथा हटाईने नीङ्झत 
ङ्झरइनेछ । वन्त्मजन्त्तङ्टफाट हङ्टन गएको ऺङ्झतको भाऩदण्डका आधायभा ऺङ्झतऩङ्टङ्झति नीङ्झत ङ्झरइनेछ । 

 

 

सॊस्थागत ङ्जवकास , सेवा प्रवाह तथा सूशासन 

117=  गाउॉऩाङ्झरकाको ऩाॉच वषे आवङ्झधक मोजनाको कामिन्त्वमनको आधाय वषिको रुऩभा कामिक्रभ  तथा 
आमोजनाहरु सञ्चान गङ्चयनेछ । साथै उक्त आवङ्झधक मोजनाभा आधाङ्चयत ङ्जवङ्झबङ्ङ ऺेरका ऺेरगत 
गङ्टरुमोजना ङ्झनभािण गङ्चयने नीङ्झत ङ्झरइनेछ । 

118=  गाउॉऩाङ्झरकारे ङ्झनभािण गनि फाॉकी कानङ्टन तथा कामिङ्जवङ्झध ङ्झनभािणभा ङ्झतव्रता ङ्छदइनेछ । साथै ङ्झनभािण 
गङ्चयएका कानङ्टन एव कामिङ्जवङ्झधको सभसाभङ्जमक ऩङ्चयभाजिन तथा कामिन्त्वमन गङ्चयनेछ । 

119=  गाउॉऩाङ्झरकाभा उऩाध्मऺको सॊमोजकत्वभा गठन हङ्टने न्त्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको काभ कायफाहीराई थऩ 
व्मवङ्ञस्थत य ङ्जवस्ताय गङ्चयनेछ । हयेक वडाभा भेरङ्झभराऩ केन्त्िफाट नै उजङ्टयीको प्रायङ्ञम्बक छरपर 
बई पछ्यौट गने गयी सॊमन्त्र ङ्झनभािण गङ्चयनेछ । 

120=  गाउॉऩाङ्झरका तथा वडाहरु सभेतको सेवा प्रवाहराई सूचना प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत फनाउदै ङ्जवद्यङ्टङ्झतम सेवा 
प्रवाहभा जोड ङ्छदइनेछ । क्रभश पेसरेस,ऩेऩयरेस य कन्त्याकरेस प्रशासन ङ्झनभािण गदै रङ्झगनेछ । 

121=  सेवाग्राही तथा कामािरमराई सभेत सहज हङ्टने गयी गाउॉऩाङ्झरकाफाट हङ्टने ब ङ्टक्तानीहरुभा इ ऩेभेण्ट रागङ्ट 
गङ्चयनेछ  

122=  गाउॉऩाङ्झरकाको प्रशासकीम बवन ङ्झनभािण सम्ऩङ्ङ गयी सेवाप्रवाहकोराङ्झग सेवाग्राहीभैरी ऩङ्टवािधाय ङ्झनभािण 
गङ्चयनेछ । सेवाग्राहीको सहजताको राङ्झग ङ्झडजीटर नागङ्चयक वडाऩर , सेवाग्राही सहामता कऺ ,  
टेङ्झरङ्झबजन सङ्जहतको वेमङ्जटङ रुभ , सपा ङ्जऩउने ऩानी , स्तनऩान कऺ , अऩाङगभैरी ऩङ्टवािधाय आङ्छदको 
व्मवस्था गङ्चयनेछ । साथै सेवाप्रवाहभा वान डोय ङ्झसस्टभ रागङ्ट गङ्चयनेछ । 

123=  गाउॉऩाङ्झरकाको सेवाको फजायीकयण गङ्चयनेछ । साथै सेवा प्राङ्झप्तको राङ्झग उऩबोक्ताको सचेतीकयण 
कामिक्रभ सञ्चारन  गङ्चयनेछ ।  

124=  गाउॉऩाङ्झरकाभा साभाङ्ञजक य आङ्झथिक रुऩभान्त्तयणको राङ्झग सऺभ भानव सॊसाधन ङ्जवकासको राङ्झग 
नीङ्झत अवरम्फन गङ्चयनेछ । 

125=  जनतारे सयकाय होइन ङ्जक सयकायरे जनता र्ोज्नङ्टऩछि बङे्ङ भान्त्मताका साथ गाउॉऩाङ्झरकाफाट हङ्टने 
ङ्जवङ्झबङ्ङ सेवा प्रवाहका कामिहरुभा घङ्टम्ती ङ्ञशङ्जवय सञ्चारन गङ्चयनेछ । 



126=  गाउॉऩाङ्झरकाभा सॊस्थागत सॊमन्त्रको स्थाऩना गयी साविजङ्झनक सेवाराई ऩायदशॉ , जवापदेही, उत्तयदामी य 
नागङ्चयक भैरी फनाइनेछ । गाउॉऩाङ्झरकारे प्रदान गने सेवा सङ्टङ्जवधाको गङ्टणस्तय सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गङ्चयनेछ । 
सङ्टशासनका राङ्झग साविजङ्झनक सेवा प्रवाहराई सयरीकृत गङ्चयनेछ । 

127=  नीङ्झत ङ्झनभािण, सेवा प्रवाह य ङ्जवकास आमोजना कामािन्त्वमन गने ङ्झनकाम य जनशङ्ञक्तको व्मवस्थाऩकीम 
य प्राङ्जवङ्झधक ऺभता अङ्झबवङृ्जद्ध गङ्चयनेछ । जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध तथा कभिचायीको ऺभता अङ्झबवङृ्जद्धको ङ्झनङ्झत 
ङ्झरइनेछ । 

128=  भोदी गाउॉऩाङ्झरकाको आङ्झथिक कायोफायभा आङ्झथिक अनङ्टशासन तथा र्चिभा ङ्झभतव्मङ्जमताको नीङ्झत 
ङ्झरइनेछ । गाउॉऩाङ्झरकाको गत फषिहरुको फेरुजङ्ट क्रभश न्त्मूङ्झनकयण गदै शङ्टन्त्म फेरुजङ्टको नीङ्झत 
अवरम्फन गङ्चयनेछ । 

129=  भोदी गाउॉऩाङ्झरकाराई भङ्टल्माङकनका ङ्जवङ्झबङ्ङ सङ्टचकहरुभा उत्कृष्ट हङ्टने गङ्चय कामि गङ्चयनेछ । स्थानीम 
तह सॊस्थागत स्वभङ्टल्माङकन ,  कामिसम्ऩान भङ्टल्माङकन , न्त्मून फेरुजङ्ट आङ्छदभा उत्कृष्ट हङ्टने गयी कामि 
गङ्चयनेछ । 

130=  भ्रष्टाचाय जन्त्म ङ्जक्रमाकराऩभा शङ्टन्त्म सहनशीरताको अवधायणाका भाध्मभफाट सङ्टशासनभा टेवा 
ऩङ्टमािइनेछ । सदाचाय प्रवद्धिन हङ्टने गयी साविजङ्झनक ऩदाङ्झधकायीराई ङ्ञजम्भेवाय फनाइनेछ ।  

131=  सयकायी काभकायफाहीराई र्ङ्टरा य ऩायदशॉ फनाउन तथा ङ्जवङ्झबङ्ङ गङ्झतङ्जवङ्झध य कामिक्रभको जानकायी 
ङ्छदन तथा जनताको सङ्टझाव य गङ्टनासो सङ्टङ्ङ साविजङ्झनक सङ्टनङ्टवाईराई व्मवङ्ञस्थत गयाईनेछ । 

132=  गाउॉऩाङ्झरकाको सफै गङ्झतङ्जवङ्झधराई ऩायदशॉ फनाउन तथा जनताको गङ्टनासो तथा सङ्टझाफको राङ्झग हेरो 
भोदी गाउॉऩाङ्झरकाराई प्रबावकायी फनाईनेछ । जङ्टन कामिक्रभ अन्त्तयगत ङ्झनङ्ञश्चत अवङ्झधभा जनतासॉग 
अध्मऺ कामिक्रभको राइब प्रसायणको नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।  

133=  जनताको घयदैरोभा ऩङ्टगी जनताका कङ्ट या सङ्टङ्ङ तथा सभस्मा सभाधान गनि जनता सॉग अध्म  ऺकामिक्रभ 
अन्त्तयगत ङ्झनङ्ञश्चत अवङ्झधभा जनताको घयभा गई फस्ने नीङ्झत अवरम्फन गङ्चयनेछ । 

134=  गाउॉको सङ्टयऺा व्मवस्थाराई सङ्टदृढ य प्रबावकायी फनाइनेछ । गाउॉ प्रहयीको गठन , आवश्मक ऩूवािधाय 
ङ्झनभािण, आधङ्टङ्झनकीकयण य व्मावसामीकयण  तथा गहृ भन्त्रारमसॊगको सभन्त्वमभा प्रहयी चौकी 
ङ्जवस्तायको नीङ्झत ङ्झरइनेछ । 

135=  गाउॉऩाङ्झरकाको त्माॊक तथा सूचना सॊकरन , बण्डायण, ङ्जवश्लषेण तथा सम्प्रषेणराई अद्यावङ्झधक गयी 
वस्तङ्टगत फनाइने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।  

136=   नागङ्चयकको गङ्टनासो सङ्टनङ्टवाई य सम्फोधन गने कामिक्रभ सॊचारन गङ्चयनेछ । गाउॉऩाङ्झरकाभा टोरङ्जि 
न. भापि त जनताका गङ्टनासोको सङ्टनङ्टवाईको व्मवस्था गङ्चयनेछ । 

137=  गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबरका ङ्जवकास मोजना , नीङ्झत, कामिक्रभ, आमोजना तथा सेवाप्रवाहको कामािन्त्वमन ऩऺराई 
प्रबावकायी, नङ्झतजाभङ्टर्ी, गङ्टणस्तयीम, जवापेदेही ऩूणि फनाउन सङ्टचकभा आधाङ्चयत नङ्झतजाभङ्टरक अनङ्टगभन 
य भूल्माॊकन प्रणारीको ङ्जवकास गङ्चयनेछ ।  

138=  भोदी गाउॉऩाङ्झरकाका ङ्जवङ्झबङ्ङ वडाहरुभा गङ्छठत टोर ङ्जवकास सॉस्थाहरुको सॊस्थागत ङ्जवकास य 
उनीहरुको  मोजना तजङ्टिभा , कामािन्त्वमन, सङ्टशासन य साभाङ्ञजक ङ्जवकास सम्फन्त्धी ऺभता ङ्जवकास तथा 
सञ्चारनका राङ्झग ऺभतावान फनाईनेछ । 



139=  स्थानीम सेवा एनभापि त कभिचायी उत्ऩेङ्चयत हङ्टने गयी कभिचायीका सेवा , सति , सङ्टङ्जवधा तथा 
वङृ्झतङ्जवकासको स्ऩष्ट व्मवस्था गङ्चयनेछ । 

140=  कभिचायीको भनोफर उच्च याख्न ङ्जवङ्झबङ्ङ भ्रभण , ताङ्झरभ, ङ्जवभा तथा ऩङ्टरुस्कायको व्मवस्था गङ्चयनेछ । 
सॊघीम सयकायरे घोषणा गयेको तरफ बत्ता वङृ्जद्धराई स्थाङ्झनम तहभा सभेत सभामोजन गङ्चयने छ । 
कानङ्टन ङ्झनभािण गङ्चय कभिचायी कल्माण कोषको स्थाऩना तथा सञ्चारनको नीङ्झत ङ्झरइनेछ । 

141=  आन्त्तङ्चयक स्रोत य ऺभता वङृ्जद्धको आधायभा क्रभश कभिचायी आवास य कामिसम्ऩादन भङ्टल्माॉङ्ग्नको 
आधायभा थऩ प्रोत्साहनका कामिक्रभहरु अगाङ्झड फढाइने नीङ्झत ङ्झरइनेछ । 

 

गाउॉ सबाका सदस्मज्मूहरु 
142=  सङ्टशासन,  ङ्जवकास य सभङृ्जद्ध हाम्रो गन्त्तव्म हो ।उक्त गन्त्तव्मभा ऩङ्टग्न प्रदेश सयकाय , सॊघीम सयकाय , 

नीङ्ञज, सहकायी गैह्रसयकायी तथा नागङ्चयक सभाजसॉग उङ्ञचत सभन्त्वम गदै अङ्ञघ फङ्जढनेछ । सभदृ्ध 
गाउॉऩाङ्झरका ङ्झनभािणका सहबागी हङ्टन जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध , याजनैङ्झतक दर , ङ्झनजी ऺेर , याष्डसेवक कभिचायी , 

नागङ्चयक सभाज, सञ्चाय जगत एवॊ सम्ऩूणि सयोकायवाराहरुराई हाङ्छदिक अनङ्टयोध गदै महाॉहरुको सङ्जक्रम 
यचनात्भक सहमोगको अऩेऺा गदिछङ्ट  । 

धन्त्मवाद । 

 

ङ्जहयादेवी शभाि 
अध्मऺ 

भोदी गाउॉऩाङ्झरका 
ऩवित 

 


