घोयाही उऩ-भहानगयऩाङ्झरका
दोश्रो नगय सबाको ऩङ्जहरो अङ्झधवेशन

आङ्झथक
ि वषि २०७९/०८० का राङ्झग
नीङ्झत तथा कामिक्रभ

घोयाही उऩ-भहानगयऩाङ्झरका

नगय कामिऩाङ्झरकाको कामािरम
घोयाही, दाङ, रङ्टङ्ञबफनी प्रदे श, ने ऩार

घोयाही उऩभहानगयऩाङ्झरकाको दोश्रो नगयसबाको ऩङ्जहरो अङ्झधवेशनभा नगयसबा सभऺ नगय प्रभङ्टख श्री नरुरार चौधयी
ज्मू फाट प्रस्तङ्टत आङ्झथ िक वषि २०७९/०८०को नीङ्झत तथा कामिक्र भ ।
नगयसबाका सदस्म ज्मू हरु,
ङ्ट को चौतपी ङ्जवकासको आकाॊऺा ऩूया गनि नेऩारको
1. सङ्घीम रोकताङ्ञरिक गणतरिात्भक शासन व्मवस्थाको भाध्मभफाट भङ्टरक
सॊ ङ्जवधान फभोङ्ञजभ स्थानीम तहको ङ्झनवािचन ऩश्चात स्थानीम सयकायको दोश्रो कामिकारको सङ्टरुवात सॉगै ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झफषम
ऺेिसॊ ग सबफङ्ञरधत सयोकायवारा तथा नगयवासीहरुको अभङ्टल्म सङ्टझावहरुको सहमोगभा तमाय गङ्चयएको घोयाही
उऩभहानगयऩाङ्झरकाको आङ्झथक
ि वषि २०७९/०८०

को वाङ्जषक
ि नीङ्झत तथा कामिक्रभ मस गङ्चयभाभम नगय सबा सभऺ

प्रस्तङ्टत गनि ऩाउॉ दा गौयफको अनङ्टबङ्झू त गये को छङ्ट ।
2. मस अवसयभा सभाजको आभङ्टर ऩङ्चयवतिन य सङ्जङ्घम रोकताङ्ञरिक गणतरिात्भक शासन व्मवस्था स्थाऩना सबभको ङ्जवङ्झबङ्ङ
कारखण्डका याजनीङ्झतक आरदोरन, सॊ घषि य क्राङ्ञरतहरुभा आफ्नो अभङ्टल्म जीवन अऩिण गनङ्टह
ि न
ङ्ट े सबऩूण ि ऻात अऻात
ृ व गनङ्टि
सङ्जहदहरु प्रङ्झत उच्च सबभानका साथ बावऩूण ि श्रद्धारजरी अऩिण गदिछङ्ट ।ती आरदोरनहरुको अग्रऩॊ ङ्ञिभा यहेय नेतत्त्
ङ्ट को याजनीङ्झतराई सङ्घीम शासन प्रणारी सङ्जहतको रोकताङ्ञरिक
हङ्टने अग्रजहरु प्रङ्झत उच्च सबभान ब्मि गदिछङ्ट। भङ्टरक
गणतरिको मस स्वरुऩभा ल्माउन भहत्वऩूण ि मोगदान गनङ्टह
ि न
ङ्ट े अग्रज एवॊ घाइते मोद्धाहरु तथा फेऩत्ता नागङ्चयकहरु प्रङ्झत उच्च
सबभान ब्मि गदिछङ्ट।
ृ व गनङ्टह
3. नगय स्थाऩना कार दे ङ्ञख नगय ङ्झनभािणको ङ्जवङ्झबङ्ङ चयणभा नेतत्त्
ि न
ङ्ट े सफै अग्रज व्मङ्ञित्त्वहरु प्रङ्झत उच्च सबभान ब्मि
गदै उहाॉहरुरे ऩङ्टमािउनङ्ट बएको मोगदानको स्भयण गनि चाहरछङ्ट ।
नगयसबाका सदस्म ज्मू हरु,
4. नेऩारको सॊ ङ्जवधान फभोङ्ञजभ शासन प्रणारीको नमाॉ शासकीम सॊ यचनाका रुऩभा स्थानीम सयकायको स्थाऩनाको ऩङ्जहरो
कामिकार अवङ्झधभा घोयाही उऩभहानगयऩाङ्झरकारे ङ्जवङ्झबङ्ङ नीङ्झतगत, कानूनी, सॊ यचनागत एॊव व्मवस्थाऩकीम ऩऺभा सङ्टधाय
गयी कामि सबऩादन गदै सेवा प्रवाह य ङ्जवकास ङ्झनभािणका ङ्जक्रमाकराऩहरुराई ङ्झतब्रताका साथ अगाडी फढाउन सपर बएको
छ।
5. मसै ङ्झफचभा ङ्जवगत २ आङ्झथक
ि वषि दे ङ्ञख ङ्झफश्वब्माऩी भहाभायीको रुऩभा पैङ्झरएको कोयोना बाईयसफाट हाम्रो
उऩभहानगयऩाङ्झरका सभेत अछङ्ट तो यहन सकेन।उि ङ्जवषभ ऩङ्चयङ्ञस्थतीभा भहाभायी योकथाभ,ङ्झनमरिण एवॊ उऩचायका राङ्झग
स्रोत साधन, औषधी, उऩकयण, अङ्ञससजन, बेरटीरेटय, जनशिी व्मवस्थाऩन तथा ऩङ्चयचारन, कोङ्झबड ङ्जवरुद्धको खोऩ
आऩूङ्झति एवॊ व्मवस्थाऩन कामिभा प्रत्मऺ, ऩयोऺ सहमोग गनङ्टि हङ्टने सॊ घ सयकाय, प्रदे श सयकाय, याप्ती स्वास््म ङ्जवऻान
प्रङ्झतष्ठान, ङ्झनङ्ञज अस्ऩगतार, याजनीङ्झतक दर, नागङ्चयक सभाज, सॊ चाय जगत, ङ्जवङ्झबङ्ङ सॊ घ सॊ स्था, स्वास्थकभॉ रगामत
सबऩूणर
ि ाई धरमफाद ङ्छदन चाहरछङ्ट ।
नगयसबाका सदस्म ज्मू हरु,
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6. अफ भ मस सबभाङ्झनत सबा सभऺ चारङ्ट आङ्झथक
ि वषि सबभ हाङ्झसर बएका भङ्टख्म भङ्टख्म ऺेिगत उऩरब्धीहरुको सभीऺा
प्रस्तङ्टत गने अनङ्टभङ्झत चाहरछङ्ट ।
7. स्थानीम तहको ऩङ्जहरो कामिकारको ऩाॉच वषे अवधी ऩूया हङ्टदै गदाि जबभा ८६ वटा कानूनहरु ङ्झनभािण बई कामािरवमनभा
यहेका छन जस भध्मे चारङ्ट आङ्झथक
ि वषिभा ङ्जवङ्झबङ्ङ ऺेिगत ऐन १ वटा, कामिङ्जवङ्झध ४ वटा , भाऩदण्ड २ वटा य ङ्झनदे ङ्ञशका
३ वटा

गयी जबभा १० वटा कानूनहरु ङ्झनभािण बई जनअऩेऺा अनङ्टरुऩको ङ्जवकास ङ्झनभािण एवॊ नागङ्चयक भैिी सेवा

प्रवाहका भाध्मभफाट सङ्टशासनको प्रत्माब ङ्टत गयाउन कानून ङ्झनभािणको मस उऩरब्धीरे ङ्जवशेष टे वा ऩङ्टगक
े ो अनङ्टबङ्झू त गये को
छङ्ट ।
8. ऩङ्जहरो स्थानीम तह ङ्झनवािचन ऩश्चात हार सबभ भङ्टख्म रुऩभा जबभा १९३ वटा स्थानीम सडकहरुभा कयीव १४०
ङ्जकरोङ्झभटय सडक कारोऩिे , १८७ ङ्जकरोङ्झभटय सडक ग्राबेर तथा स्तयोङ्ङङ्झत ‚ १५२ ङ्जकरोङ्झभटय नमाॉ सडक ङ्झनभािण, ४०
ङ्जकरोङ्झभटय सडक ङ्झनमङ्झभत भभित बएका छन बने ६७ वटा स्थानीम ऩङ्टर, करबटि ङ्झनभािण , २ वटा झोरङ्टङ्गे ऩङ्टर ङ्झनभािणरे
सवै वडाहरुराई सहज सडक सॊ जाररे जोडी साभाङ्ञजक जीवनराई सयर तङ्टल्माएको छ मसरे जनताको आङ्झथक
ि ङ्ञस्थतीभा
सङ्टधाय बएको छ ।
9. नगयवासीहरुराई स्वच्छ खानेऩानी उऩरब्ध गयाउने उद्देश्म अनङ्टरुऩ

थऩ ३४०२ घयऩङ्चयवायराई खानेऩानी सङ्टङ्जवधा उऩरब्ध

बएको छ।मस अवधीभा ८५ वटा कङ्टवा ङ्झनभािण, ४० वटा ङ्झडऩ फोङ्चयङ ङ्झनभािण बई कङ्चयव ९५ प्रङ्झतशत घयधङ्टयीभा स्वच्छ
खानेऩानी सङ्टङ्जवधाको ऩहङ्टॉच ऩङ्टगेको कङ्टया महाॉहरु ङ्झफच याख्न चाहरछङ्ट ।
10. मसै ङ्झफचभा १९ वटा नमाॉ ऩाकि ङ्झनभािण, १ वटा स्मानेटयी ल्मारड ङ्जपर साइटको ङ्झनभािण, ५९.९१ ङ्जकरोङ्झभटय ढर
ङ्झनभािण, २८ ङ्जकरोङ्झभटय नदी ङ्झनमरिणको काभ सबऩङ्ङ बएको छ ।
11. वहङ्टऩङ्ञऺम ङ्जवकासभा टे वा ऩङ्टमािउने उद्देश्मका साथ ४३ वटा कृङ्झिभ जराशम ङ्झनभािण, ६३५ हेसटय जङ्झभन साना ङ्झसॊचाई
कामिक्रभ भापित ङ्झसॊङ्ञचत बएको ,५ वटा वैकल्ऩीक उजाि उत्ऩादनको राङ्झग सोराय जडान य ६८ ङ्जक.भी. ङ्जवद्यङ्टत प्रसायण
राइन ङ्जवस्ताय गङ्चयएको छ। ५ वटा सौमि उजाि जङ्झडत प्रारट ङ्झनभािणरे ङ्झसॊचाईभा सङ्टङ्जवधा बएको य कृङ्जष उत्ऩादनभा वृङ्जद्ध
रगामत ऩमािवयण सरतङ्टरन, ऩमाि ऩमिटनको ङ्जवकास बई नगयवाङ्झसहरुको आङ्झथक
ि तथा सभाङ्ञजक जीवन स्तयोङ्ङती बएको
छ ।
12. मस अवङ्झधभा १३ वाट खेरकङ्टद भैदान ङ्झनभािण, १ वटा हाटफजाय व्मवस्थाऩन,१ वटा भङ्टि कभरयी बवन
ङ्झनभािण,स्तनऩान बवन ङ्झनभािण ‚१५ वटा नमाॉ ङ्जवद्यारम बवन ङ्झनभािण, २२ वटा ङ्जवद्यारमभा नमाॉ कऺाकोठा थऩ ङ्झनभािण
तथा भभित २३ वटा स्वास््म सॊ स्था बवन ङ्झनभािण,१ वटा मोगा हर ङ्झनभािण, २ वटा कबडि हर ङ्झनभािण,१ वटा ध्मान
केरर ङ्झनभािण, १४ वटा मािङ्ट प्रङ्झतऺारम ङ्झनभािण य ३३ वटा साभङ्टदाङ्जमक बवन ङ्झनभािण बएका छन्।
13. त्मसैगयी ८ वटा साविजङ्झनक शौचारम, १ वटा ङ्जवऩश्मना ध्मान केरर, १४ वटा भठ भङ्ञरदय गङ्टबवा भदयसाहरुभा बौङ्झतक
ङ्झनभािण‚१४ वटा वडा कामािरम बवन ङ्झनभािण य ७ वटा वडा कामािरम बवन तथा कोठा भभित गङ्चयएको

‚खयको छाना

ङ्जवस्थाऩन कामिक्रभ अरतगित हार सबभ १४०० घयधङ्टयी भा टीनको छाना रगाइएको छ ।मस अवङ्झधभा ३३ ङ्जकरोङ्झभटय
तायवाय ङ्झनभािण‚२३ वटा ब ङ्टमाॉयथान ङ्झनभािण बएको छ बने वाङ्झरभ खोरा ऩक्की ऩङ्टरको ङ्झडऩीआय तमाय बएको छ ।मसै गयी
घोयाही उऩभहानगयऩाङ्झरकाको आफ्नै प्रशासङ्झनक बवनको राङ्झग ठे क्का सॊ झौता बइ कामािरवमनको चयणभा छ ।
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14. घोयाही उऩभहानगयऩाङ्झरकाको एङ्जककृत सहयी ङ्जवकास मोजनाको कामािरवमन सॊ गै ऺेिगत वाङ्जषक
ि मोजनाहरु तम गङ्चय
कामािरवमनभा ल्माइको छ ।मसफाट नगय ङ्झबि गङ्चयने सफै ऺेिका ङ्जवकास ङ्झनभािणका ङ्जक्रमाकराऩहरु स्थानीम आवश्मकता
एवॊ प्राथङ्झभकता फभोङ्ञजभ चयणफद्ध रुऩभा सबऩङ्ङ हङ्टने बई सफै ऺेिको ङ्छदगो एवॊ सरतङ्टङ्झरत ङ्जवकासभा सघाउ ऩङ्टग्ने य
सभङ्टङ्ङत घोयाही ङ्झनभािण गने हाम्रो अङ्झबमानभा ङ्जवशेष फर ऩङ्टग्ने ङ्झफश्वास ङ्झरएको छङ्ट ।
15. ङ्जवकास ङ्झनभािण कामिराई सहज रुऩभा सबऩङ्ङ गनि घोयाही उऩभहानगयऩाङ्झरकाका वडा तह सबभ घोयाही
उऩभहानगयऩाङ्झरकाको आफ्नै ग्रेडय य योरयको प्रमोग बएको छ ।
16. उऩभहानगयऩाङ्झरका स्तयीम अस्ऩतार स्थाऩनाका राङ्झग स ङ्घीम सयाकाय य प्रदे श सयकाय सॊ ग सभरवम गयी वडा नॊ ४
रक्ष्भीऩङ्टयभा १५ शैमाको अस्ऩतार ङ्झनभािणका राङ्झग कामि अगाडी फढाइएको छ ।
17. ङ्जवऩङ्ङ नागङ्चयक ङ्झन:शङ्टल्क स्वास््म सेवा प्रदान गने नेऩार सयकायको नीङ्झत वभोङ्ञजभ

असहाम, अशि य आङ्झथक
ि
रुऩरे

ङ्जवऩङ्ङ फगिराई भङ्टटङ्ट , भृगौरा प्रत्मायोऩण, समारसय, करेजोको योगको उऩचायभा ङ्झनङ्ञश्चत आङ्झथक
ि सहामता प्रदान गङ्चयएको छ
साथै सयकायी अस्ऩतारभा ङ्झन्शङ्टल्क उऩचायको व्मवस्था ङ्झभराइएको छ।
18. मस उऩभहानगयऩाङ्झरका ऺेिङ्झबि आधायबूत स्वास््म सेवा ङ्झन्शङ्टल्क

रुऩभा उऩरब्ध बएको य ङ्जवशेषऻ सेवा प्राप्त गनि

प्रेषण सेवा सॊ चारन बएको छ।
19. सफै ङ्झरङ्ग , ऺेि य सभङ्टदाम ङ्झबिका आङ्झथक
ि रुऩरे ङ्जवऩङ्ङ

, शायीङ्चयक य भानङ्झसक रुऩरे अशिहरुराई स्वास््म सेवा

उऩरब्ध बएको साथै कङ्टनै ऩङ्झन नागङ्चयकराई आकङ्ञस्भक स्वास््म सेवाफाट फङ्ञित हङ्टन नङ्छदन आवश्मक व्मवस्था
ङ्झभराइएको छ।
20. आमङ्टवेद उऩचाय य वैकङ्ञल्ऩक ङ्ञचङ्जकत्सा प्रणारीको सभेत सभङ्टङ्ञचत प्रमोग गयी प्रङ्झतयोधात्भक

, प्रवधिनात्भक, उऩचायात्भक

सेवाभा सफै नागङ्चयकको सहजताका राङ्झग याभऩङ्टय शहयी स्वास््म प्रफद्धिन केरर य नायामणऩङ्टय शहयी स्वास््म प्रफद्धिन केरर
भापित आमङ्टवेद सेवा उऩरब्ध गयाइएको छ ।प्रदे श सयकायसॊ गको सहकामिभा घोयाही उऩभहानगयऩाङ्झरका, वडा नॊ. १५
उत्साह टोरभा चारङ्ट आङ्झथक
ि वषि २०७८/०७९भा नागङ्चयक आयोग्म केरर स्थाऩना गयी आमङ्टवेङ्छदक सेवाको ङ्झफस्ताय
गङ्चयएको छ।
21. ज्मेष्ठ नागङ्चयक सबभान कामिक्रभ अरतगित ज्मेष्ठ नागङ्चयक घयदै रो स्वास््म ङ्ञशङ्जवय उऩचाय कामिक्रभराई ङ्झनयरतयता ङ्छददै
स्वास््मकभॉको ब्मवस्था गयी ७० फषि भाङ्झथका नागङ्चयकको स्वास््म ऩङ्चयऺणको राङ्झग घङ्टबती टोरीको ब्मफस्था गयी जेष्ठ
नागङ्चयकहरुराई स्वास््म सेवा प्रदान गङ्चयएको छ।
22. सॊ क्राभक भहाभायी योग पैरन नङ्छदन सेवा केरर सबभ नै सतकिता अऩनाउनङ्टका साथै आऩत
ऩङ्चयचारन हङ्टन ससने गयी टोरी गठन गङ्चय

काङ्झरन अवस्थाभा तत्कारै

एको छ। साथै स्वास््म व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारीराई व्मवङ्ञस्थत फनाई

त्माॊकहरुको गङ्टणस्तय य ङ्जवश्वासनीमताभा अङ्झबवृङ्जद्ध बएको छ।
23. उऩभहानगयवासी ङ्जवशेष गये य ङ्झसकरसेर एनेङ्झभमा , थाल्सेङ्झभमा य प्रसङ्टती सेवाका ङ्जवयाभीहरुका राङ्झग यगत ङ्झन्शङ्टल्क प्रदान
गनि नेऩार ये डक्रस सोसाईटीको सहकामिभा नगय प्रभङ्टख नी:शङ्टल्क यि सॊ चाय सेवा सॊ चारन गङ्चयएको छ ।
24. सङ्टयङ्ञऺत सङ्टत्केयी अङ्झबमानराई प्रोत्साहन गनि उऩ -भहानगयऩाङ्झरकाको तपिफाट आभा खङ्टि ङ्टके फचत कामिक्रभ रागङ्ट गङ्चय
प्रसङ्टती अवस्थाभा रु १००० उऩरब्ध गयाइएको छ ।
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25. आङ्झथक
ि रुऩरे ङ्झफऩङ्ङ वगिका जन सभङ्टदामराई आकङ्ञस्भक स्वास््म सेवाको राङ्झग सङ्टङ्झफधामङ्टि अस्ऩतार सबभको ऩॊ हच
ङ्ट
ङ्जवस्ताय गनि उऩभहानगयऩाङ्झरकाभा एबफङ्टरेरस आकङ्ञस्भक कोषको स्थाऩना बएको छ।
26. ङ्झनमङ्झभत सॊ चारनभा यहेका फाहम खोऩ केरर गाउॉ घय ङ्ञसरङ्झनकराई थऩ व्मवङ्ञस्थत गङ्चयएको छ ।
27. स्वास््म सेवा तपि याप्ती आॉखा अस्ऩतार तङ्टरसीऩङ्टयको प्राङ्जवङ्झधक सहमोगभा
शल्मङ्जक्रमा, नगय प्रभङ्टख नी:शङ्टल्क यि सॊ चाय कामिक्रभ अरतगित

३४१ जना भोङ्झतमाङ्झफरदङ्टको ङ्झन्शङ्टल्क

१६० जनाराई ङ्झन्शङ्टल्क यगत प्रदान , १७५ जना

उऩप्रभङ्टख खङ्टि ङ्टके फचत कामिक्रभफाट प्रत्मऺ राबाङ्ञरवत बएका छन बने २१७८७ जना जेष्ठ नागङ्चयकरे घयदै रो कामिक्रभ
भापित घयभै स्वास््म सेवा प्राप्त गनङ्टि बएको छ।त्मस्तै ङ्जऩएनसी ङ्झबङ्ञजट कामिक्रभ, ङ्झन्शङ्टल्क औषधी ङ्झफतयण कामिक्रभ, खोऩ
कामिक्रभ , आभा सङ्टयऺा कामिक्रभ , ऩङ्चयवाय ङ्झनमोजन कामिक्रभ , स्वास्थमकभॉद्वाया होभ आइसोरेसनभा फसेका कोङ्झबड
ङ्झफयाभीहरुको ऩयाभशि तथा घयबेट कामिक्रभ, ङ्ञचङ्जकत्सक सङ्जहतको घङ्टबती टोरी द्वाया कोङ्झबड ङ्झफयाभीको उऩचाय तथा ऩयाभशि
कामिक्रभ सबऩङ्ङ बएका छन।कोङ्झबड -१९ ङ्झफरुद्धको खोऩ कामिक्रभ अरतगित ऩङ्जहरो डोजको खोऩ १,६४,५९२ (एक
राख चौसठ्ठी हजाय ऩाॉच सम फैमानब्फे)जनाराई, दोस्रो डोजको खोऩ १,४५,३२० (एक राख ऩैताङ्झरस हजाय दङ्टई सम
ङ्झफस) जनाराई य फङ्टष्टय डोज खोऩ ३४,४४२ (चौङ्झतस हजाय चाय सम फैमाङ्झरस) जनाराई रगाइएको छ।
28. कोङ्झबड-१९ को ऩङ्जहरो य दोश्रो बेङ्चयमेरटफाट ङ्छदवॊगत हङ्टन ङ्ट बएका घोयाही उऩभहानगयवासी १२४ भृतकका ऩङ्चयवायराई
प्रङ्झत भृतक रु. ५० हजायका दयरे जबभा ६२ राख रुऩैमा याहत प्रदान गङ्चयएको छ।
29. ऩशङ्ट सेवा तपि ७८ कृषक ऩङ्चयवायराई भङ्टि सॊ करन सङ्जहतको बकायो सङ्टधाय कामिक्रभ, ३४ वटा सभूहराई ७५ प्रङ्झतशत
फोमय फोका ङ्जवतयण, ८०० वटा ऩशङ्टऩॊऺी पभि दताि, १४० वटा ङ्झभल्क समान ङ्जवतयण, २५ वटा इ-च्माऩकटय ङ्जवतयण,
१२०० जनाराई घाॉसको ङ्जवउ ङ्जवतयण, ११० जना भङ्टि कभैमाराई कङ्टखङ्टया य खोय सङ्टधाय, ङ्झनबन आम बएका १५४
ऩङ्चयवायराई फाख्रा ङ्जवतयण, ७००० गाईबैसीभा नश्ल सङ्टधाय कामिक्रभ, ४८० वटा ऩाठा ऩाठी ङ्जवतयण, १२ वटा ऩोखयीभा
भाछाका ब ङ्टया ङ्जवतयण, २१००० ऩशङ्टऩॊऺीराई उऩचाय सेवा य १५० जना कृषकराई ऩशङ्ट ङ्झफभाभा सहजीकयण कामिक्रभ
सबऩङ्ङ बएका छन्।
30. प्रधानभॊिी योजगाय कामिक्रभ अरतगित चारङ्ट आङ्झथक
ि वषिभा ६८१ जना व्मङ्ञिहरु फेयोजगाय सङ्टचीभा सङ्टङ्ञचकृत बई ९०
जना व्मङ्ञिहरु प्रत्मऺ रुऩभा सॊ रग्न छन । कामिक्रभ रागङ्ट बए दे ङ्ञख हार सबभ १४६८ जना फेयोजगाय व्मङ्ञिहरु
प्रत्मऺ रुऩभा राबाङ्ञरवत बएका छन ।
31. कृङ्जष तपि कृङ्जष सभूह /सहकायी भापित सिारन बएका साना ङ्झसचाई ६० प्रङ्झतशत

अनङ्टदानभा

मोजना ६६ वटा

सिाङ्झरत, कृङ्जष माङ्ञरिकयण, साना औजाय ५० प्रङ्झतशत अनङ्टदानभा १४५ जना ङ्जकसानराई ङ्जवङ्जक्र ङ्जवतयण , ङ्जवङ्झबङ्ङ फारीको
ऩकेट ऺेि ङ्झनधाियण तथा कामिक्रभ ५० प्रङ्झतशत अनङ्टदानभा ८ स्थानभा सिारन बएको छ। त्मसै गयी वीउ उत्ऩादन गने
सभूह/सहकायीहरुराई अनङ्टदानभा भूर वीउ (धान, गहङ्ट, तोयी य भसङ्टयो) ६० प्रङ्झतशत

अनङ्टदानभा ९ भेङ्जिक टन वीउ

ङ्जवतयण गङ्चयएको छ। ङ्जवङ्झबङ्ङ फारीहरुको उङ्ङत वीउ ६० प्रङ्झतशत अनङ्टदानभा ३४५० जना कृषकहरुराई ङ्जवतयण गङ्चयएको
छ।फेभौसभी गोरबेडा खेतीको रागी पराभ स्िसचय प्राङ्जष्टक टनेर ७५ प्रङ्झतशत अनङ्टदानभा ३५जना कृषकराई ङ्जवतयण
गङ्चयएको छ।
32. फन वातावयण तथा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन तपि सङ्टयङ्ञऺत आवास कामिक्रभ अरतगित ऺेि नॊ.१ अरतगित १८६ य ऺेि नॊ.२
अरतयगत ५१८ गयी जबभा ७०४ घय ङ्झनभािण बएको छ। त्मसै गयी खयको छाना ङ्जवस्थाऩन कामिक्रभ अरतगित वडा नॊ .
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१ भा ४०‚ वडा नॊ ६ भा ८ ‚ वडा नॊ. ७ भा ३५ वडा नॊ. ९ भा ९४ ‚ वडा नॊ . १४ भा १ य वडा नॊ . १७ भा ५ गयी
जबभा १८३ आवास ङ्झनभािण बएका छन बने हारसबभ घोयाही उऩभहानगयऩाङ्झरकाको वडा नॊ . १६राई खयको छाना भङ्टि
वडा घोषणा गङ्चयएको छ य वडा नॊ . १४, १५ य १७ घोषणाको चयणभा यहेका छन। घोयाही उऩभहानगयऩाङ्झरका ङ्झबि ६
स्थानभा ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ रमूङ्झनकयणका राङ्झग सभमभा नै सूचना प्राप्त गनि सङ्जकने आधङ्टङ्झनक ऩङ्टव ि सचेतना प्रणारी जडान बएको
छ। वडाफाट प्राप्त ङ्झसपाङ्चयस य प्रहयी भङ्टच ङ्टल्का सभेतको आधायभा आगरागी, हङ्टयीफतास, अङ्झफयर वषाि रगामतका ३३ वटा
अङ्ञत्त ङ्जवऩङ्ङ घयधङ्टयीराई नगय ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन कामिङ्जवङ्झध, २०७५ फभोङ्ञजभ याहत उऩरब्ध गयाइएको छ।
33. उऩभहानगयऩाङ्झरका ऺेि ङ्झबि यहेका सयकायी जग्गा, सबबाङ्जवत वन ऺेि य नदी खोरा ङ्जकनायाभा हारसबभ १७,०१७
वटा वृऺयोऩण गङ्चयएको छ । ढङ्ट ङ्गा,ङ्झगङ्जि, फारङ्टवाको उत्खनन कामिराई व्मवङ्ञस्थत य वातावयणभैिी फनाई प्राकृङ्झतक
स्रोतको अङ्झनमङ्झभत दोहनराई योकथाभ गनि घोयाही उऩभहानगयऩाङ्झरका सॊ ङ्ञऺप्त वातावयण तथा प्रायङ्ञबबक वातावयणीम
ऩङ्चयऺण कामिङ्जवङ्झध, २०७७ तजङ्टभ
ि ा गङ्चय रागङ्ट गङ्चयएको छ।
34. रमाङ्जमक सङ्झभङ्झतभा आङ्झथक
ि वषि २०७८/०७९ भा ऩये का २३९ ङ्जववादका भङ्टद्दाहरु भध्मे २१८ वटा भङ्टद्दाहरु पर्छ्यौट
बएका छन बने आङ्झथक
ि वषि २०७४/०७५ दे ङ्ञख हारसबभ ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रकृतीका ७४७ ङ्जववादका भङ्टद्दाहरु भध्मे ६५५ वटा
ङ्झभराऩि तथा पर्छ्यौट बएका छन्।
35. सहकायी तपि व्मवसाङ्जमक सहकायीहरुराई प्रवद्धिन गने आवश्मक ताङ्झरभ, अनङ्टगभन तथा सहकायी सॊ स्थाका सदस्महरुराई
स्वयोजगाय फनाउन गैय सयकायी सॊ स्थाहरु सॊ गको सहकामिभा आवश्मक कामिक्रभहरु य सहकायी सॊ स्थाका ङ्जवद्यभान
अवस्था झल्कने ब्रोसय रगामतका साभाग्री तमाय गयी प्रकाशन गङ्चयएको छ।
36. मस आङ्झथक
ि वषिको अरत सबभ आई ऩङ्टग्दा साभाङ्ञजक सङ्टयऺा वाऩत बत्ता प्राप्त गने राबग्राहीको सॊ ख्मा १५४०३ यहेको
छ य उहाॉहरुरे फैं क भापित चारङ्ट आङ्झथक
ि वषिभा रु. ५१ कयोड ४० राख ५२ फजाय छ सम २५ रुऩैमा
गनङ्टि बएको छ ।सङ्टरु दे ङ्ञख हारसबभका १,६०,००० वटा

ब ङ्टिानी प्राप्त

व्मङ्ञिगत घटना दताि ङ्जववयणराई ङ्झडङ्ञजटाइजेशन गने कामि

सबऩङ्ङ बएको छ। हार १९ वटै वडा कामािरमहरुफाट अनराईन घटना दताि कामि सॊ चारन बइयहेको छ ।
37. घोयाही उऩभहानगयऩाङ्झरका वजाय ऺेिवाट ङ्झनस्कने गल्ने पोहय व्मवस्थाऩन गनि वैकङ्ञल्ऩक उजाि प्रवद्धिन केरर सॉगको
सॊ झौता अनङ्टसाय घोयाही उऩभहानगयऩाङ्झरका वडा नॊ . १६ कयौंतीडाॉडाभा वामोग्माॉस ङ्झनभािण कामि सबऩङ्ङ बएको छ ।
38. सयसपाईभा कृषक तथा व्मवसामीहरुराई प्रोत्साहन गनि एङ्जककृत वधशारा ङ्झनभािण कामि घोयाही उऩभहानगयऩाङ्झरका
कऩासी वङ्झगमा टोरभा सङ्टरुवात बइ ङ्झनभािनाङ्झधन प्रङ्जक्रमाभा यहेको छ। कृष्णसेन भागिको घोयाही चोक दे ङ्ञख कटङ्ट वाखोरा य
घोयाही प्मूठान सडक खण्डको नवरऩङ्टय टोर सबभ ङ्झग्रनवेल्ट ङ्झनभािण गयी हङ्चयमारी सौरदमिताका राङ्झग उऩमङ्टि प्रजाङ्झतका
ङ्जवरुवाहरु योङ्जऩएको छ ।
39. साविजङ्झनक स्थानभा छङ्चयएय यहेका ऩशङ्ट चौऩामारे सडक दू घट
ि ना य वातावयण तथा सयसपाईभा सभस्माहरु ङ्झसजिना
गये कारे ङ्झत साभङ्टदाङ्जमक ऩशङ्ट चौऩामाराई व्मवङ्ञस्थत गनि घोयाही २ चासरीघाटभा गौशारा ङ्झनभािण गयी व्मवस्थाऩन गङ्चयएको
छ।
40. सूचना प्रङ्जवङ्झध अरतगित सफै वडा कामािरमहरुभा सूचना प्रङ्जवङ्झध उऩकयण तथा इरटयनेट जडान बई ङ्जवद्यङ्टतीम शासन सॉग
सबफङ्ञरधत इ-सेवाहरु अनराईन घटना दताि, अनराईन याजस्व सॊ करन रगामतका सेवाहरु वडा स्तय भै सॊ चारन बई
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सबभाङ्झनत जनताराई सहज सेवा ऩङ्टमािइएको छ। सफै स्वास्थ सॊ स्था तथा सेवा इकाईहरुभा इनटयनेट जडान बई ङ्चयऩोङ्जटिङ
तथा अरम काभभा सहजता बएको छ ।
41. वेफसाइट, ग्र ङ्टऩ एस.एभ.एस., ङ्झडङ्ञजटर सूचना ऩाटी, भल्टीङ्झभङ्झडमा, साभाङ्ञजक सॊ जार रगामतका भाध्मभहरु प्रमोग गङ्चय
सूचना प्रवाहराई प्रवाबकायी फनाइएको छ ।
42. ये ङ्झडमो कामिक्रभ, टे ङ्झरङ्झबजन कामिक्रभ तथा छाऩा रेखको भाध्मभफाट सबभाङ्झनत

जनताराई सङ्ट-सूङ्ञचत गयाउनङ्टका साथै

जनतासॊ ग स्थानीम सयकायको सबफरध ङ्झफस्ताय गङ्चयएको छ ।
ङ्ट ाईका कामिक्रभहरु सॊ चारन गयी साविजङ्झनक जवापदे ङ्जहता प्रवद्धिन बएको छ।
43. आवङ्झधक रुऩभा ङ्झनमङ्झभत साविजङ्झनक सङ्टनव
44. ङ्जवङ्झबङ्ङ सूचना प्रङ्जवङ्झध प्रणारी तथा सफ्टवेमयहरुको स्थाऩना तथा कभिचायीहरुको सूचना प्रङ्जवङ्झध सबफरधी शीऩ ङ्जवकास गयी
कामािरमको सेवाहरु सूचना प्रङ्जवङ्झध भैिी फनाई सङ्टशासनको राङ्झग ङ्जवद्यङ्टतीम शासनको प्रमोगभा जोड ङ्छदएको छ।
45. चौभाङ्झसक तथा वाङ्जषक
ि रुऩभा मोजना तथा कामिक्रहरुको प्रगतीको सङ्झभऺा गयी सङ्टधाय गनङ्टि ऩने ऩऺहरुको ऩङ्जहचान गयी
नीङ्झत तथा कामिक्रभभा सभावेश गयी कामािरवमन बएका छन ।
46. स्थानीम तह सॊ स्थागत ऺभता स्वभूल्माॊकन, ङ्जवङ्ञत्तम जोङ्ञखभ रमूङ्झनकयण, स्वत: प्रकाशन रगामतका सॊ स्थागत सङ्टधायका
कामि सबऩङ्ङ बएको छ ।
47. ऩिकायहरुको ऺभता ङ्जवकास कामिक्रभ य नगय ये ङ्झडमो कामिक्रभहरु सॊ चारन गङ्चयएको छ। ङ्झनमङ्झभत रुऩभा गङ्टनासो
व्मवस्थाऩनका राङ्झग उऩभहानगयऩाङ्झरकाको आङ्झधकाङ्चयक साभाङ्ञजक सॊ जार भापित गङ्टनासाहरुको ङ्जवद्यङ्टतीम भाध्मभफाट
ङ्ट ाई गङ्चयएको छ।मसै अवधीभा सूचना प्रवाह तथा अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन सबफरधी कामिङ्जवङ्झध, २०७७ य साविजङ्झनक
सङ्टनव
जवापदे ङ्जहता प्रवद्धिन कामिङ्जवङ्झध, २०७७ ङ्झनभािण गयी कामािरवमनभा ल्माइएको छ।
48. उऩबोिाको ङ्जहतको राङ्झग ङ्झनमङ्झभत फजाय अनङ्टगभन, खाद्य फस्तङ्टको ऩङ्चयऺण रगामत उऩबोिा ङ्जहत सबफरधी कानून
ङ्झनभािण य उऩबोिा सचेतना कामिक्रभहरु सॊ चारन बएका छन्।
49. घोयाही उऩभहानगयऩाङ्झरका नेऩारको ऩङ्जहरो फारभैिी उऩभहानगयऩाङ्झरका घोषणा बएको छ। भङ्जहराहरुका राङ्झग ङ्झसऩ
ङ्जवकास ताङ्झरभ, वीउ ऩङ्टङ्ञज तथा भेङ्ञशनयी औजाय ङ्झफतयण कामिक्रभ, रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसा ङ्झफरुद्ध ऺभता ङ्जवकास ताङ्झरभ, फेवाङ्चयसे
भानव व्मवस्थाऩन, टोर ङ्जवकासका भङ्जहराका राङ्झग प्रजनन स्वास््म सबफरधी ताङ्झरभ, सडक तथा जोङ्ञखभभा यहेका
फारफाङ्झरका उद्धाय तथा ऩङ्टनस्थािऩना, अऩाङ्गता बएका ब्मङ्ञिहरुराई सहामक साभाग्री ङ्जवतयण, भङ्टि कभरयीहरुराई ऺभता
अङ्झबवृङ्जद्ध कामिक्रभ, अऩाङ्ग ऩङ्चयचमऩि ङ्झफतयण कामिक्रभ, जेष्ठ नागङ्चयक ऩङ्चयचम ऩि ङ्झफतयण कामिक्रभ रगामत भहत्त्वऩूण ि
कामिक्रभहरु सॊ चारन बएका छन्।
50. ऩमिटन तथा सॊ स्कृती प्रवद्धिन तपि गोयऺ ङ्झसद्धयत्ननाथ भठको ऩङ्टस्तकारम य प्रबात करा केररको व्मवस्थाऩन, थारु रोक
भहाबायत कथाभा आधाङ्चयत फड्कीभाय नाभक ऩङ्टस्तक प्रकाशन, ऩयबऩयागत नृत्म एवॊ फाजा सॊ यऺणका राङ्झग साभग्री
सहमोग, कङ्टसङ्टरडा जातीको प्राङ्ञचन करा सॊ स्कृङ्झतसॊ ग सबफङ्ञरधत साभग्री सॊ करन रगामत ऩमिटकीम सबऩदाहरुको
जानाकयीभङ्टरक पोटो ऩोष्टय, फङ्टकरेट प्रकाशन गने कामि सबऩङ्ङ बएको छ ।थारु रोककथा फटकङ्टही अध्ममनको क्रभभा
यहेको य ऩमिटन सूचना केरर ङ्झनभािणको कामि सबऩङ्ङ बएको छ।
51. नेऩार सयकाय , श्रभ योजगाय तथा गङ्चयफी ङ्झनवायण भरिारम य ङ्ञस्वट्जयल्मारड सयकायको साझेदायी सबझौता फभोङ्ञजभ
मस उऩभहानगयऩाङ्झरकाभा सॊ चाङ्झरत सङ्टयङ्ञऺत आप्रवासन कामिक्रभ अरतगित फैदेङ्ञशक योजगायभा जान चाहनेहरुका राङ्झग
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सूचना तथा ङ्झसऩभा ऩहङ्टॉच कामिक्रभ रगामत ङ्जवङ्जवध कामिक्रभहरु सबऩङ्ङ बएका छन ।आप्रवासी स्रोत केररभा प्राप्त बएका
जबभा ४४ उजङ्टयी भध्मे २० वटा सभाधान बई आङ्झथक
ि सहामता तथा उजङ्टयी सहजीकयणफाट जबभा १ कयोड ४१ राख
५० हजाय यकभ असङ्टरी बएको छ ।
नगयसबाका सदस्म ज्मू हरु
,
52. अफ भ आङ्झथक
ि वषि २०७९।०८० को राङ्झग अङ्ञख्तमाय गङ्चयने नीङ्झत तथा कामिक्रभ सबभाङ्झनत सबा सभऺ प्रस्तङ्टत गने
अनङ्टभङ्झत चाहरछङ्ट ।
53. नेऩारको सॊ ङ्जवधान, स्थानीम सयकाय सिारन ऐन, ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्महरु, नेऩार सयकायको ऩररौ मोजना भागिदशिन, सॊ घ
तथा प्रदे श सयकायको भागिदशिन तथा प्राथङ्झभकताहरु य उऩभहानगयऩाङ्झरकाको एङ्जककृत सहयी ङ्जवकास मोजना य आफ्नै
ङ्झफङ्ञशष्ट सॊ बाव्मता एवॊ आवश्मिा सभेतराई आधाय भानी नगयवासी आभाफङ्टफा, ङ्छदङ्छदफङ्जहनी, दाजङ्टबाईहरुफाट ब्मि बएका
जनचाहनाहरु तथा ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवषमगत ऺेिसॊ ग सबवङ्ञरधत सयोकायवारा तथा ङ्जवऻहरुवाट प्राप्त सङ्टझावहरु सभेतराई सभेटदै
आङ्झथक
ि वषि २०७९/०८० का राङ्झग ङ्झनबन फभोङ्ञजभका नीङ्झतहरु अफरबफन गये का छौं ।
54. भङ्टर तथा उङ्ङत ङ्झफउ (धान, भकै, गॉह,ङ्ट तोयी, भसङ्टयो, प्माज, य आरङ्ट) भा कृषकराई ङ्छदइदै आएको ६० प्रङ्झतशत
अनङ्टदानराई आगाभी आङ्झथक
ि वषिभा फृद्धी गये य ८० प्रङ्झतशत अनङ्टदान ङ्छदने ब्मवस्था ङ्झभराइनेछ।कृङ्जषभा मारिीकयण गनि
कृङ्जष औजाय (ऩावय िे रय, ङ्झभङ्झन िे रय, योटाबेटय, कल्टीबेटय, ङ्चयऩय, थ्रेसय ) भा ५० प्रङ्झतशत

अनङ्टदान ङ्छदइनेछ।बूङ्झभको

चसराफरदी गयी साभूङ्जहक खेती प्रणारी अऩनाउने गाॉउ/टोर/सभूहराई शतप्रङ्झतशत अनङ्टदानभा कृङ्जष मरि उऩकयण
उऩरब्ध गयाइनेछ। साथै कृङ्जष औजाय ङ्जवतयण गदाि व्मङ्ञिगत रुऩभा कङ्ञबतभा १ ङ्झफगाहा वा सो बरदा बढी जङ्झभनभा
खेती गने कृषक य सभूहगत रुऩभा

कङ्ञबतभा १० ङ्झफगाहा वा सो बरदा फढी जङ्झभनभा खेती गने कृषक

सभूह/सहकायीराई प्राथङ्झभकताभा याखी ङ्जवतयण गने ब्मवस्था ङ्झभराइनेछ।वषे परपङ्टर आॉऩ, ङ्झरङ्ञच, कटहय, अबफाभा
सभूह सहकायीराई ५० प्रङ्झतशत अनङ्टदानभा ङ्जवरुवा ङ्जवतयण गङ्चयनेछ।
55. फेभौसभी तयकायी खेतीका राङ्झग पराभ स्िसचय, प्राङ्जष्टक टनेर तथा साधायण टनेर, कृङ्जष साना ङ्झसॉचाई कामिक्रभभा
ङ्छदइदै आएको ७५ प्रङ्झतशत अनङ्टदानराई ८५ प्रङ्झतशत ऩङ्टमािइनेछ।
56. कृङ्जष सबफरधी प्राङ्जवङ्झधक तथा व्मवसाङ्जमक सबऩूण ि ऻान, ङ्ञशऩ, सूचना जानकायी कृषक सभऺ सयर तथा सहज तङ्चयकारे
ऩङ्टमािउन कृङ्जष एऩ प्रमोगभा ल्माइने छ।स्थामी ङ्जकसानहरुराई ङ्झनमङ्झभत प्राङ्जवङ्झधक सेवा एॊव ब्मवस्थाऩकीम टे वा ऩङ्टमािउन
ङ्जकसान ऩङ्चयचमऩि कामिक्रभ रागङ्ट गयी फङ्झगक
ि यण गङ्चयने छ।कृङ्जषभा उत्ऩादन एॊव उत्ऩादकत्व फृद्धी गनि तथा कृङ्जषमोग्म
बूङ्झभको अनावश्मक खङ्ञण्डकयण योसन बूङ्झभ फैं क स्थाऩना सबफरधी कानून ङ्झनभािण गयी बूङ्झभ फैं क भापित कयाय खेती
प्रणारीराई प्रोत्साङ्जहत गङ्चयने छ।ब्मवसाङ्जमक रुऩभा खेती गने कृषक/कृषक सभूहराई ङ्झनमङ्झभत प्राङ्जवङ्झधक सेवा, अनङ्टदान
एॊव ब्मवस्थाऩकीम टे वाका राङ्झग कृङ्जष ङ्जवकास कोष कामिक्रभ सबफरधी कानून ङ्झनभािण गयी रागङ्ट गङ्चयनेछ।
57. फजायको भाग अनङ्टसायको उऩमङ्टि ऩङ्चयभाण य गङ्टणस्तयभा कृङ्जष फस्तङ्ट उत्ऩादन गने फृहत उत्ऩादन ऺेि ङ्झफकास गङ्चयने छ
। मस्तो ऩकेट ऺेिभा तङ्टरनात्भक राब बएका कृङ्जष फस्तङ्ट हरुको उत्ऩादन

राई प्राथाङ्झभकता ङ्छदइने छ ।मस्ता ऺेिभा

प्रङ्जवङ्झध एवॊ प्राङ्जवङ्झधक सेवा तथा कृङ्जष सडक ग्राङ्झभण ङ्झफ द्यङ्टतीकयण ङ्झसॊचाई फजाय ब्मवस्था जस्ता अरम सङ्टङ्जवधाहरु एङ्जककृत
रुऩभा ऩङ्चयचारन गङ्चयनेछ ।
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58. कृषकहरुको उत्ऩादनराई फजाय सबभ सहज ऩहङ्टच ऩङ्टमािउन थऩ तयकायी फजाय एवॊ ङ्झफक्री कऺको व्मवस्था ङ्झभराइनेछ।
59. प्रत्मेक वडाको सॊ बाव्मता अनङ्टसाय ऩकेट ऺेि ङ्झनधाियण गयी सोही अनङ्टसायका उत्ऩादनराई प्रवद्धिन गङ्चयनेछ।भसरा फारी
प्रवद्धिन गनि आवश्मक प्रङ्जवङ्झध तथा अनङ्टदानको व्मवस्था ङ्झभराइनेछ। भाहङ्टयी ऩारक कृषकहरुराई प्रोत्साहन गनि भाहङ्टयी
घायभा अनङ्टदान ङ्छदने व्मवस्था ङ्झभराइनङ्टका साथै यसजरम फारी तथा ङ्झफरुवा योऩणराई प्रोत्साहन गङ्चयनेछ। कागती
उत्ऩादनका राङ्झग सॊ बाङ्जवत ऩकेट ऺेि ऩङ्जहचान गयी प्रवद्धिन गङ्चयनेछ।
60. कृङ्जष यसामनहरुको प्रमोगफाट भाटो तथा जरा

शमको अफस्थाभा ऩये को नकायात्भक प्रबाव य अरम फातावयणीम

सभस्माराई रमङ्टन गङ्चयने छ ।कृङ्जषभा प्रमोग हङ्टने यसामङ्झनक ङ्झफषादी य यसामङ्झनक भर प्रमोगभा कभी ल्माइने छ

।

प्राङ्गाङ्चयक भर तथा प्राङ्गाङ्चयक ङ्जवषादी प्रमोग सबफरधी कृषक/कृषक सभूहराई प्राङ्जवङ्झधक ऻान ङ्छदई प्राङ्गाङ्चयक भर तथा
प्राङ्गाङ्चयक ङ्जवषादी प्रमोगभा जोड ङ्छदइनेछ।
61. सॊ घ, प्रदे श य अरतयऩाङ्झरकाहरु सॊ गको सहमोग य सहकामिभा स्थानीम कृङ्जष उत्ऩादनको सहज य सयर रुऩभा ङ्जवङ्जक्र
ङ्जवतयणका राङ्झग ब्मवङ्ञस्थत कृङ्जष फजाय स्थाऩना य सॊ चारन गङ्चयने छ।ङ्झनङ्ञज ऺेिसॉगको सहकामि

(PPE Model) भा

अत्मावश्मक फस्तङ्टको सॊ चमको राङ्झग गोदाभ घय, ङ्ञशत बण्डाय ङ्झनभािण एवॊ सॊ चारन गनि ङ्झनङ्ञज ऺेि तथा सहकायी सॊ स्थाराई
प्रोत्साङ्जहत गङ्चयनेछ।
62. कृङ्जष मोग्म बूङ्झभको ङ्झनमङ्झभत भाटो ऩङ्चयऺण गने ब्मवस्था ङ्झभराईने छ । कृषकहरुराई भाटोको प्रकाय गङ्टणस्तय य
हावाऩानी अनङ्टकङ्टर खेङ्झत गनि एवॊ उङ्ञचत भािाभा भर ङ्जवउ य ङ्झफषादीको प्रमोग गनि प्राङ्जवङ्झधक सेवा उऩरब्ध गयाइनेछ ।
63. स्रोत तथा प्रभाणीत वीउ उत्ऩादन गने सहकायी तथा ङ्झनङ्ञज पभि केररहरुको सङ्टदृढीकयण गयी स्तयीम ङ्जवउ उत्ऩादन गनि
ङ्जवज फृङ्जद्ध कामिक्रभराई ङ्झनयरतयता ङ्छदईने छ ।
64. कृङ्जष तपिका साना ब्मवसामीक कृङ्जष उत्ऩादन य ( ऩकेट) ङ्झफकास कामिक्रभ अरतगित रसङ्टन तयकायी

, खङ्टसािनी , भकै

फारीको साना ब्मवसाङ्जमक कृङ्जष उत्ऩादन केरर ङ्झफकास कामिक्रभ सॊ चारनराई ङ्झनयरतयता ङ्छदइनेछ ।
65. कृङ्जष मोग्म बूङ्झभभा वषि बयी ङ्झसॊचाई सङ्टङ्जवधा उऩरब्ध गयाउन थऩ जराशम ङ्झनभािण, ङ्झडऩ फोङ्चयङ , स्मारो ट्यङ्टफ, ट्यङ्टफ वेर,
ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाई, थोऩा ङ्झसचाई आमोजनाराई ङ्झफशेष प्राथङ्झभकता ङ्छदइनेछ।
66. ऩशङ्टभा रगाइने ङ्जवङ्झबङ्ङ खोऩ एच.एस. ङ्जव.समङ्ट. एप.एभ.डी. राई सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गदै वाख्राहरुभा ङ्जऩङ्जऩआय य कङ्टकङ्टयहरुभा ये ङ्जवज
खोऩ राइ ङ्झनशङ्टल्क प्रदान गङ्चय ऩूण ि खोऩभा रङ्झगने छ ।
67. ऩशङ्टहरुको उत्ऩादन अनङ्टसायको ऩोषणराई ध्मानभा याखी ऩशङ्ट आहायाभा ङ्जवशेष जोड ङ्छदइने छ । ङ्जहउदे , फखे , फहङ्टवषे,
उङ्ङत घाॉस ङ्जवतयण कामिक्रभराइ ङ्झनयरतयता ङ्छदइने छ ।
68. घाॉसको ऩयङ्झनबियता कभ गनि ब्मवसामी पभि भापित जै य ङ्जटमोसेरटी घाॉसको ङ्जवज वृद्धी कामिक्रभराई मसै वषि दे खी
सॊ चारन गङ्चयने छ ।
69. ऩङ्चयवङ्झतत
ि सभम अनङ्टसाय प्रङ्जवङ्झध ङ्जवस्ताय , जनचेतना अङ्झबफृद्धी गनि जङ्टनोङ्जटक योग अङ्झबभङ्टखी ताङ्झरभ कामिक्रभ सॊ चारन गङ्चयने
छ ।साथै ऩशङ्टसॊग सबवङ्ञरधत सॊ चाङ्झरत ब्मवसामभा प्रत्मऺ वा अप्रत्मऺ सेवा प्रवाह गङ्चय यहेका ङ्झनकामको ङ्झनमभन,
त्माङक सॊ करन य ऩृष्ठऩोषण गङ्चयने छ ।
70. नगय ङ्झनङ्झभत
ि तारको भाध्मभवाट कृषकको आम आजिन य ऩोषण सङ्टधायका साथै तारहरुको सौरदमि वढाउन ङ्झनशङ्टल्क
भाछाका ब ङ्टया छोङ्झडने छ ।ङ्झनङ्ञज भाछा पभि ब्मावसामीराई सहकामिभा ऩोखयी भभित सङ्टधाय कामिक्रभ सॊ चारन गङ्चयनेछ ।
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71. आगाभी आङ्झथक
ि वषिभा नगयको आफ्नै ङ्झडस्ऩेरसयी सङ्जहतको प्रमोगशारा स्थाऩना गङ्चय सॊ चारनभा ल्माइ कृषकराई थऩ
सेवा प्रदान गङ्चयनेछ ।
72. साभङ्टदाङ्जमक कङ्टकङ्टयहरुको अङ्झनमङ्ञरित फृद्धी योसन ङ्झफशेष कामिक्रभ सॊ चारन गङ्चयनेछ।ये ङ्जवज योग जोङ्ञखभ कभ गनि ये ङ्झफज
ङ्झफरुद्ध खोऩ ङ्ञशङ्झफय सॊ चारन गङ्चयनेछ ।
73. कृङ्झिभ गबािधान य प्राकृङ्झतक गबािधान भाध्मभफाट ऩशङ्टहरुको नश्ल सङ्टधाय गयी ऩशङ्टहरुको उत्ऩादन य उत्ऩदकत्वभा फृङ्जद्ध
गङ्चयने छ ।कृङ्झिभ गबािधानकतािराई कृङ्झिभ गबािधान साभग्री ङ्झन्शङ्टल्क उऩरब्ध गयाइनेछ ।प्राकृङ्झतक गबािधानका राङ्झग
सभूह तथा पभिभा फॊ गयङ्ट य फोका ङ्झफतयण गङ्चयने छ ।
74. ऩशङ्टजरम सव्च्छ उत्ऩादन उऩबोग गने उऩबोिाको अङ्झधकायराई ध्मानभा याखी भासङ्ट ऩसर भाछा ऩसर, फ्रेश हाउस
सॊ चारकराई अङ्झबभङ्टङ्ञखकयण ताङ्झरभका साथै भासङ्ट जाॉच ऐन कामािरवमनभा ल्माइनेछ ।
75. ऩशङ्ट आहाया गङ्टणस्तय फृद्धीको राङ्झग सहकामिभा साइरेज ङ्झनभािण गनि साइरेज भेङ्जकङ भेङ्ञशन य इ-च्माऩकटय भेङ्ञशन
ङ्जवतयण गङ्चयनेछ ।
76. ग्राङ्झभण फङ्ञस्तका कृषकराई ऩशङ्ट सेवा केरर भापित ङ्झन्शङ्टल्क ऩशङ्ट स्वास््म सेवा कामिक्रभ सॊ चारन गङ्चयनेछ ।
77. “स्वस्थ ऩशङ्ट स्वच्छ उत्ऩादन ” अरतगित ऩशङ्ट उऩचाय , ऩशङ्ट स्वास््म ङ्ञशवीय य वाझोऩन ङ्झनवायण जस्ता डोय टङ्ट डोय
ङ्जकसानभङ्टखी कामिक्रभराई ङ्झनयरतयता ङ्छदइने छ ।
78. दङ्टग्ध अभृत हो ।स्वच्छ दङ्टग्ध उत्ऩादन सॊ यऺण प्रफद्धिन वजाङ्चयकयणका राङ्झग ङ्ञचङ्झरङ भ्माट स्थाऩना गयी ङ्झभल्कसमान
ङ्जवतयण कामिक्रभराई ङ्झनयरतयता ङ्छदइनेछ ।
79. इङ्जऩडेङ्झभक योग ङ्झनमरिणराई प्राथङ्झभकताभा याखी आकङ्ञस्भक ऩशङ्ट उऩचाय सेवाराई ङ्झनयरतयता ङ्छदइनेछ ।
80. भागभा आधाङ्चयत कामिक्रभको भाध्मभफाट ऩशङ्टऩारनको सहजताको राङ्झग गोठ ,खोय, बकायो सङ्टधाय कामिक्रभराई
ङ्झनयरतयता ङ्छदइनेछ ।
81. छङ्चयएय यहेका कृषकहरुराई सभूहको भाध्मभफाट फाख्राऩारन य फॊ गयङ्ट ऩारन सभूह गठन गयी ब्मवसामीकयण तपि
उरभङ्टख गयाइनेछ ।
82. प्रमोगशारा सॊ चारन य फरध्माकयण सेवा सॊ चारनको रागी भेङ्ञशनयी औजाय खङ्चयद गङ्चयनेछ ।
83. ऩशङ्टहरुको कङ्टऩोषण हटाउन, ऩोषक तत्व उऩरब्ध गयाउन ङ्झभङ्झनयर ब्रक य भङ्ञल्ट ङ्झबटाङ्झभन ङ्जवतयण कामिक्रभराई
ङ्झनयरतयता ङ्छदइने छ ।
84. ऩशङ्ट ङ्जवभा सहङ्ञजकयण राई ङ्झनयरतयता ङ्छददै वाख्रा तथा फोकाहरुभा ङ्झन्शङ्टल्क ङ्जवभा कामिक्रभ सॊ चारन गङ्चयनेछ ।
85. नगयका ङ्जवङ्झबङ्ङ वडाहरुराई ऩशङ्टऩॊऺी ऩारनको ऩकेट ऺेि घोषणा गयी कामािरवमनभा रङ्झगने छ ।
नगयसबाका सदस्म ज्मू हरु
,
86. साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारम (भदयसा, गङ्टरुकङ्टर सभेत)

हरुराई रमू नतभ ऩूवािधायमङ्टि

वनाउनको राङ्झग

भा.ङ्जव., आधायबूत

ङ्जवद्यारमहरुराई आवश्मक ऩने रमू नतभ कऺाकोठा , शौचारम खानेऩानी, तथा पङ्झनच
ि य एवभ् भभित सबबायको सभङ्टङ्ञचत
व्मवस्था क्रभश गदै रमूनतभ ऩूवािधायमङ्टि ङ्जवद्यारम घोषणा गङ्चयनेछ ।
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87. उऩभहानगयऩाङ्झरकाको ऩूण ि स्वाङ्झभत्व वा अङ्झबबावकहरुको सभेत साझेदायी (ङ्जऩ.ङ्जऩ.ङ्जऩ. भोडेर) भा आगाभी शैङ्ञऺक सि
दे ङ्ञख घोयाही उऩभहानगयऩाङ्झरका स्तयीम नभूना भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम सिारन गनि चारङ्ट शैङ्ञऺक सिभा साभङ्टदाङ्जमक नभूना
भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम सॊ चारन सबफरधी कानून ङ्झनभािण गङ्चयनेछ।
88. साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमको

शैङ्ञऺक सङ्टधाय एवॊ गङ्टणस्तयीमता कामभ गनि

ङ्जवद्यारमका प्र.अ. सॉग कामि सबऩादन सबझौता गने

ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे

साभङ्टदाङ्जमक

व्मवस्था ङ्झभराइने छ ।प्र.अ. रे आपङ्ट भातहतका प्रत्मेक ङ्ञशऺकसॊ ग

कामि सबऩादन सबझौता गनङ्टऩ
ि नेछ।कामि सबऩादन सबझौताराई ङ्ञशऺकको वृङ्ञत्त ङ्जवकाससॉग आवद्ध गङ्चयनेछ।

साभङ्टदाङ्जमक

ङ्जवद्यारमका प्र.अ.हरुको प्र.अ. बत्ता रमून यहेको सबफरधभा ङ्जवऻहरुको ऩयाभशिभा आवश्मक ङ्झनणिम ङ्झरइनेछ।
89. याङ्जष्डम ङ्ञशऺा

नीङ्झतरे सबफोधन गये फभोङ्ञजभ

५ वषे नगय ङ्ञशऺा

मोजना तमाय गने य नगयस्तयीम सॊ स्थागत

तथा

साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमको सभग्र वस्तङ्ट ङ्ञस्थती स्ऩष्ट दे ङ्ञखने गयी ङ्जवद्यारम प्रोपाइर तमाय गङ्चयनेछ ।
90. खेरकङ्टदको सभग्र ङ्जवकासका राङ्झग नगयस्तयीम खेरकङ्टद सङ्झभङ्झत गठन गङ्चयनेछ साथै खेरका भाध्मभफाट घोयाहीको ङ्ञचनायी
पैराउन य खेराडीहरुको ङ्जवकास गनि ङ्जवद्यारम , वडा स्तयीम तथा नगय स्तयीम भेमय कऩ पङ्टटफर , उऩभेमय कऩ छािा
बङ्झरफर, ङ्जक्रकेट, ब्माडङ्झभरटन, याष्डऩती यङ्झनङ ङ्झसल्ड

रगामतका ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवधाका खेरहरुराई प्राथङ्झभकता ङ्छदई सॊ चारन

गङ्चयनेछ ।
91. ङ्जवद्यारम ऩङ्चयसयराई वातावयणभैिी फनाउन ऩङ्चयसय वङ्चयऩङ्चय हङ्चयमारी प्रवद्धिन कामिक्रभ सॊ चारन गङ्चयनेछ। साथै ङ्जवद्यारम
ऩङ्चयसय वङ्चयऩङ्चय सङ्टतॉ, च ङ्टयोट, भङ्छदया तथा जॊक पङ्टड ङ्जवस्थाऩन कामिक्रभ सॊ चारन गङ्चयनेछ ।
92. कऺा ९ य १० भा अध्ममन गने ङ्जवद्याथॉहरुको राङ्झग रुङ्ञच य खङ्टवी अनङ्टसाय उऩमङ्टि रक्ष्म ऩङ्जहचान गनि सऺभ वनाउन
फृङ्ञत्तभागि ङ्झनदे शन कामिक्रभ सॊ चारन गङ्चयनेछ ।फृङ्ञत्त छनौट तथा योजगायी प्राप्तीभा सहमोग ऩङ्टमािउन योजगाय भेराको
आमोजना गङ्चयनेछ ।
93. घोयाही उऩभहानगयऩाङ्झरकाभा स्थामी फसोफास बएका साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमफाट कऺा १० य कऺा १२को ऩङ्चयऺाभा उच्च
अॊ क प्राप्त गयी उच्च ङ्ञशऺाभा एभ.ङ्झफ.ङ्झफ.एस अध्ममन गने

भध्मे १ (एक) जना छाि य १ (एक) जना छािा गङ्चय जबभा

२(दङ्टई) जनाराई जनही रु. ५ ,००,०००|-(ऩाॉच राख) य ङ्झफ.ई. अध्ममन गने

१ (एक) जना छाि य १ (एक) जना

छािा गङ्चय जबभा २ (दङ्टई) जनाराई जनही रु. ३,००,०००।- ( ङ्झतन राख) का दयरे प्रोत्साहन स्वरूऩ नगद उऩरब्ध
गयाउने कामिक्रभराई आगाभी आङ्झथक
ि वषिभा ऩङ्झन ङ्झनयरतयता ङ्छदइनेछ।
94. साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमका छािाहरुराई ङ्झन्शङ्टल्क स्मानेटेयी प्माड

ङ्जवतयण कामिक्रभराई आगाभी वषिभा ऩङ्झन ङ्झनयरतयता

ङ्छदइनेछ।ङ्जवद्यारम जाने उभेय सभूहका सफै फारफाङ्झरकाराई ङ्जवद्यारम बनाि अङ्झबमानभा सघाउ ऩङ्टमािउन साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारम
बनाि अङ्झबमान सॊ चारन गङ्चयनेछ।
95. याङ्जष्डम, ऺेिीम य अरतयािङ्जष्डम खेरकङ्टद प्रङ्झतमोङ्झगताभा सहबागी ब ई ऩदक प्राप्त गने खेराडी राई प्रोत्साहन गने नीङ्झतराई
ङ्झनयरतयता ङ्छदइनेछ।
96. प्रायङ्ञबबक कऺाभा ऩढाई सीऩ ङ्जवकास कामिक्रभ य भातृबाषाभा ङ्ञशऺण अॊ ग्रज
े ी भाध्मभफाट सभेत ङ्झसकाइ गने कामिक्रभहरु
सॊ चारन गङ्चयनेछ।भाध्मङ्झभक ङ्ञशऺाभा

ॉ तथा ङ्जटकाउ दय फढाउन कामिक्रभहरु ल्माइनेछ।
ऩहङ्टच

97. स्थाऩना बएका ङ्जवऻान प्रमोगशारा तथा ऩङ्टस्तकारम को सृदङ्जढकयण तथा थऩ
स्थाऩनाको राङ्झग जोड ङ्छदइनेछ।
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ङ्जवऻान प्रमोगशारा तथा ऩङ्टस्तकारमको

98. ५ वषि भङ्टङ्झन

उभेय सभूहका सवै फारफाङ्झरकाराई प्रायङ्ञबबक

फारङ्ञशऺाको अवसय प्रदान

गनि ङ्जवद्यारम सॊ यचना

ङ्झबि

प्रायङ्ञबबक फार ङ्ञशऺा सॊ चारन गङ्चयने छ । कऺा १ बरदा तर कङ्ञबतभा एउटा कऺा नघट्ने गयी तीन तह सबभ सबबव बए
सबभ अङ्झबबावकहरु सॊ गको साझेदायीभा प्रायङ्ञबबक फार ङ्ञशऺा सॊ चारन गने व्मवस्था ङ्झभराइनेछ ।
99. प्रायङ्ञबबक फारङ्ञशऺाराई व्मवङ्ञस्थत रुऩभा सॊ चारनका राङ्झग आवश्मक ऩने शैङ्ञऺक साभग्री तथा सङ्टङ्जवधा सबऩङ्ङ कऺाकोठा
व्मवङ्ञस्थत गङ्चयनेछ ।
100. फारङ्जवकास ङ्ञशऺकहरुका राङ्झग ऺभता अङ्झबवृङ्जद्ध ताङ्झरभ कामिक्रभराई ङ्झनयरतयता ङ्छदइनेछ ।
101. ङ्जवद्यारम उभेय सभूहका सवै फारफाङ्झरकाको ऩहू ॉच सूङ्झनङ्ञश्चत गनि ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रोत्साहनभूरक कामिक्रभहरु सॊ चारन गङ्चयनेछ

।

102. केङ्ञररम नीङ्झत एवॊ हाम्रो आवश्मकता य ऺभता फभोङ्ञजभ ऩङ्टव ि प्राथङ्झभक दे ङ्ञख कऺा ६ सबभका ङ्जवद्याथॉहरुराई ङ्छदवाखाजाको
व्मवस्थाऩन गङ्चयनेछ ।
103. एस.इ.इ. ऩङ्झछ ३ वषे प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺा अध्ममनका राङ्झग फाङ्छद सभङ्टदाम रगामत अङ्झत ङ्जऩछङ्झडएका फारफाङ्झरकाको राङ्झग
छािफृङ्ञत्तको व्मवस्था गङ्चयनेछ ।
104. प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺा तथा ङ्झसऩ ङ्जवकासराई व्मवङ्ञस्थत गयी ङ्ञशऩमङ्टि तथा प्राङ्जवङ्झधक जनशङ्ञि उत्ऩादन गङ्चयनेछ ।
105. याङ्जष्डम मङ्टवा ऩङ्चयषदफाट प्रद त्त मङ्टवा रङ्ञऺत नीङ्झत तथा कामिक्रभराई स्थानीम तहको साधन स्रोत भङ्टताङ्जवक कामिक्रभहरु
सभावेश गङ्चयनेछ ।
106. प्रत्मेक वडाभा वडा स्तयीम मङ्टवासरवहरु गठन गयी नगयस्तयीम मङ्टवा सॊ जार ङ्झनभािण तथा मङ्टवाहरुको ऺभता ङ्जवकासराई
प्राथङ्झभकता ङ्छदइनेछ ।
107. ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत तथा ङ्ञशऺक अङ्झबबावक सॊ घको ऺभता अङ्झबफृङ्जद्ध कामिक्रभ सॊ चारन गङ्चयनेछ ।
108. साभूदाङ्जमक अध्ममन केरर य वडा कामािरमहरु भापित ङ्झसऩभङ्टरक

कामिक्रभ, ताङ्झरभहरु, आमआजिनका कामिक्रभहरु

सॊ चारन गङ्चयनेछ ।हार सिारन हङ्टन नसकेका साभङ्टदाङ्जमक अध्ममन केररराई प्रत्मेक वडाभा एक एक वटा ऩने

गयी

ऩङ्टनङ्जवत
ि यण गङ्चयनेछ ।
109. ङ्ञशऺक तथा ङ्जवद्याथॉको हाजीयी तथा ङ्जवद्यारमको दै ङ्झनक आङ्झथक
ि ÷ प्रशासङ्झनक कामि सॊ चारनराई प्रङ्जवङ्झधभापित तत्कार
साभाङ्ञजक ङ्जवकास भहाशाखाफाट ङ्झनयीऺण गनि ङ्झभल्ने प्रङ्जवङ्झधको ङ्जवकास गङ्चयनेछ ।
110. शैङ्ञऺक सूचना प्रणारी , ऩयीऺा प्रणारी

,शैङ्ञऺक तॊ ्माक रगामतका कामिहरुको राङ्झग

सफ्टवेमयको ङ्झनभािण गयी

ङ्जवद्यारमराई हस्तारतयण गङ्चयनेछ ।
ङ्ट रदा ऩङ्जहरे नै फाङ्जषक
111. प्रत्मेक फषि शैङ्ञऺक सि शङ्टरु हङ्टनब
ि
समारेण्डय एवॊ वङ्टरेटीन भापित

सङ्टचना प्रवाह गने कामिराई

ङ्झनयरतयता ङ्छदइनेछ ।
112. शङ्टक्रफायीम कामिक्रभको ङ्झनयरतयता ङ्छददै भाध्मङ्झभक तहभा अध्ममन गने ङ्जवद्याथॉहरुको अरतय ङ्झनङ्जहत प्रङ्झतबा उजागय गनि
फिृ त्वकरा, ङ्जवऻान प्रदिशनी जस्ता कामिक्रभ य आधायबूत

तहका राङ्झग हाङ्ञजयी जवाप तथा नृत्म प्रङ्झतमोङ्झगता

सिारन

गङ्चयनेछ ।
113. उऩभहानगयऩाङ्झरका अरतगित भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारमभा शैङ्ञऺक प्रङ्जवङ्झधको ङ्जवकास सॊ गै ङ्जवद्यारमहरुभा इ -फङ्टक तथा इ राइब्रे यी प्रणारीको ङ्जवकास गङ्चयनेछ ।
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114. थारु बाषा य स्थानीम ऩाठ्यक्रभ तथा ऩाठ्यऩङ्टस्तक तमाय गयी क्रभश्आधायबूत तह सबभका राङ्झग ऐङ्ञच्छक ङ्जवषम सभेतको
ऩठनऩाठनको व्मवस्था ङ्झभराइनेछ ।
115. उऩभहानगयऩाङ्झरका ङ्झबि अनङ्टभङ्झत ङ्जवना

सॊ चारन

बएका ताङ्झरभ केररहरु , कोङ्ञचङ सेरटय , बाषा ताङ्झरभ केरर तथा

छािाफास रगामतका सॊ स्थाहरुराई कानङ्टनी दामयाभा ल्माई प्रबावकायी ङ्झनमभनको व्मवस्था ङ्झभराइनेछ ।
116. शैङ्ञऺक सूचना व्मवस्थाऩन प्रणाङ्झर च ङ्टस्त दङ्टरुस्त वनाउन

आवश्मक दऺ जनशङ्ञिका राङ्झग कबप्मङ्टटय सबफरधी ऻान

बएको ङ्जवद्यारमभा कामियत ङ्ञशऺक वा कभिचायीराई प्रत्मेक वषि अङ्झबभङ्टङ्ञखकयण गने कामिक्रभभराई ङ्झनयरतयता ङ्छदइनेछ ।
117. कऺा १ दे ङ्ञख ९ सबभ (कऺा ५ य ८ फाहेक) ऩङ्चयवतिन बएको ऩाठ्यक्रभ य भङ्टल्माॊकन प्रणारी कामािरवमनका
ऩाठ्यक्रभ ङ्जवकास केररको ताङ्झरभ प्माकेज अनङ्टसाय अल्ऩकाङ्झरन ताङ्झरभ सॊ चारन गङ्चयनेछ
118. उऩभहानगयऩाङ्झरकाको अनङ्टदान तथा ङ्झनङ्ञज स्रोतभा याङ्ञखने ङ्ञशऺक

राङ्झग

।

कभिचायीको सेवा सति सङ्टङ्जवधा ङ्झनधाियण गनिका राङ्झग

कामिङ्जवङ्झध ङ्झनभािण गङ्चयनेछ ।
119. भा.ङ्जव तथा आधायबूत तहका ङ्ञशऺकहरुको ऺभता ङ्जवकास एवभ् रेखा प्रणारी य आङ्झथक
ि व्मवस्थाऩनराई व्मवस्थीत
गनिका राङ्झग प्र.अ तथा रेखाभा काभगने कभिचायीहरुराई ताङ्झरभ एवॊ उत्प्रेयणात्भक कामिक्रभ सॊ चारन गङ्चयनेछ ।
120. सॊ स्थागत ङ्जवद्यारमहरुरे उठाउदै आएको बनाि शङ्टल्क , कऺा अऩग्रेङ्झडङ शङ्टल्क , ऩयीऺा शङ्टल्क रगामतका शङ्टल्कहरुको
सबफरधभा अनङ्टगभन गयी स्ऩष्ट ङ्झनङ्झत तम गङ्चयनेछ ।
121. ङ्जवगत वषिहरुभा जस्तै मस आ.व.भा ऩङ्झन ङ्जवद्याथॉ सॊ ख्माराई भङ्टख्म आधाय भाङ्झन फारङ्जवकास केरर, प्रा.ङ्जव, ङ्झन.भा.ङ्जव तथा
भा.ङ्जव. तहभा कामियत ङ्ञशऺकहरुको ङ्जवषमगत

एवभ् ङ्ञशऺक ङ्जवद्याथॉ अनङ्टऩातभा दयफरदी ङ्झभरान तथा ङ्जवद्यारम गाभ्ने

कामिक्रभराई ङ्झनयरतयता ङ्छदइनेछ ।
नगयसबाका सदस्म ज्मू हरु,
122. घोयाही उऩभहानगयऩाङ्झरका ङ्झबि यहेका २३ वटा स्वास््म सॊ स्थाहरु भध्मे वडा नॊ. ५, ७, १० य १५ भा यहेका
स्वास््म सॊ स्थाहरुको बवन ङ्झनभािणका राङ्झग चारङ्ट आङ्झथक
ि वषिभा टे रडय प्रङ्जक्रमा भापित ङ्झनभािण कामि शङ्टरु गङ्चयएको छ
।बौङ्झतक ऩङ्टवािधायरे कभजोय यहेका वडा नॊ. १२ य वडा नॊ. १६ का स्वास््म सॊ स्थाहरुको बवन ङ्झनभािणको काभ आगाभी
आङ्झथक
ि वषिभा गङ्चयने छ ।
123. घोयाही उऩभहानगयऩाङ्झरकाभा स्थामी फसोफास बएका गङ्चयफ घयऩङ्चयवाय ऩङ्चयचमऩि प्राप्त नागङ्चयकहरुको आधायबूत
स्वास््म सेवाभा सहज ऩहङ्टॉच ङ्जवस्ताय गनि उऩभहानगयस्तयीम ङ्जवऩङ्ङ नागङ्चयक स्वास््म सहामता कोष स्थाऩना गयी सॊ चारन
गङ्चयनेछ।नेऩार सयकायफाट ङ्झन:शङ्टल्क ङ्जवतयण गनि तोङ्जकएका औषधीहरुको आऩूङ्झत,ि बण्डायण एवॊ ङ्झफतयण प्रणारीराई थऩ
सहज फनाइनेछ।
124. नेऩार ये डक्रस सोसाइटीको सभरवमभा भृगौरा डामराङ्झसस, ङ्झसकरसेर एनेङ्झभमा, थाल्सेङ्झभमा य प्रसङ्टती सेवाका
ङ्झफयाभीहरुराई प्रदान गङ्चयदै आएको नगय प्रभङ्टख ङ्झन:शङ्टल्क यि सॊ चाय सेवाराई ङ्झफस्ताय गयी आगाभी आङ्झथक
ि वषि दे ङ्ञख
यगतको आवश्मकता बएका उऩभहानगयऩाङ्झरकावासी सफै ङ्जवयाभीहरुको राङ्झग रागङ्ट गङ्चयनेछ ।
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125. कोङ्झबड भहाभायीका कायण ङ्झनयरतयता ङ्छदन नसङ्जकएको ७० वषि बरदा भाङ्झथका जेष्ठ नागङ्चयक घयदै रो स्वास््म उऩचाय
सेवाराई आगाभी आङ्झथक
ि वषि दे ङ्ञख ऩङ्टन: ङ्झनयरतयता ङ्छदइने छ।मसफाट जेष्ठ नागङ्चयकहरुभा याज्मरे सबभान गये को भहशङ्टस
हङ्टने ङ्झफश्वास ङ्झरएको छङ्ट ।
126. आभा य ङ्ञशशङ्टको जीवन यऺाको राङ्झग गबिवती य सङ्टत्केयी घयबेट कामिक्रभ सॊ चारन गङ्चयने छ। उऩप्रभङ्टख आभा ङ्ञशशङ्ट
सङ्टयऺा खङ्टि ङ्टके फचत कामिक्रभराई ङ्झनयरतयता ङ्छदइनेछ। ङ्झनमङ्झभत गबि जाॉच य स्वास््म सॊ स्थाभा सङ्टत्केयी गयाउन सङ्टयङ्ञऺत
सङ्टत्केयी अङ्झबमान सॊ चारन गङ्चयनङ्टका साथै सङ्टयङ्ञऺत सङ्टत्केयी अङ्झबमानराई प्रोत्साङ्जहत गनि उऩ प्रभङ्टख खङ्टि ङ्टके फचत कामिक्रभ
भापित प्रसङ्टती अवस्थाभा रु.१००० उऩरब्ध गयाइनेछ ।
127. ब ङ्टसको आगो झै सभाजभा पैङ्झरएको

रागङ्ट औषध दू व्मिसन राई ङ्झनमरिण गनि मस ङ्जवरुद्ध ङ्जक्रमाङ्ञशर सयोकायवारा

सॊ स्थाको सहमोगभा सभङ्टदामस्तयभा ङ्जवशेष कामिक्रभहरु सॊ चारन गङ्चयनङ्टका साथै ङ्झनजी ऺेिको सहकामिभा रागङ्ट औषध
दू वमिसनी सङ्टधाय गृह स्थाऩना तथा सॊ चारन गङ्चयनेछ।
128. जरभजात ङ्जवकराॊग रमूनीकयण गनि गबिवती आभाहरुराई ङ्झनमङ्झभत ङ्झन:शङ्टल्क ङ्झबङ्झडमो एससये गने व्मवस्था ङ्झभराउनङ्टका
साथै याप्ती आॉखा अस्ऩतार तङ्टरसीऩङ्टयको सहकामिभा

आॉखाभा राग्ने योग

भोङ्झतमा ङ्जवरदङ्टको अप्रेशन ङ्झन

:शङ्टल्क गने

व्मवस्थाराई ङ्झनयरतयता ङ्छदइनेछ।
129. जनस्वास््म प्रवद्धिन कामिक्रभ अरतगित फारफाङ्झरका तथा ङ्जकशोय कोशोयी भैिी सेवा सॊ चारनका राङ्झग भौजङ्टदा
जनशिीफाट ङ्जवद्यारम नङ्झसङ
ि कामिक्रभ रागङ्ट गङ्चयनेछ ।
130. ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्म प्राप्त गने गयी स्वास््मका कामिक्रभहरु सॊ चारन गङ्चयने छ ।सङ्जङ्घम सयकायको सहकामिभा वडा नॊ .
४ भा ङ्झनभािण गनि राङ्झगएको उऩभहानगयऩाङ्झरका स्तयीम १५ फेडको अस्ऩतार आगाभी आङ्झथक
ि वषिभा सबऩङ्ङ गने
रक्ष्मका साथ ङ्झनभािण कामिराई ङ्झतब्रता ङ्छदइनेछ ।
131. नगयवासीको आऩतकारीन स्वास््म सेवाभा सहज ऩहङ्टॉचका राङ्झग एबफङ्टरेरस सेवाराई थऩ ब्मफङ्ञस्थत

गङ्चयनेछ असहाम

ङ्झफऩङ्ङराई ङ्झनशङ्टल्क एबफङ्टरेरसको ब्मफस्था गङ्चयनेछ ।
132. आमङ्टवेङ्छदक, प्राकृङ्झतक तथा होङ्झभमोप्माथी

ङ्ञचङ्जकत्सा प्रणारीको ङ्जवस्ताय य प्रवद्धिन गङ्चयनेछ ।आभ नागङ्चयकराई मोगाभ्मास

य शायीङ्चयक व्मामाभ सङ्जहतको सङ्जक्रम जीवन ऩद्धङ्झत अऩनाउन प्रेङ्चयत गङ्चयनेछ

। वडाहरुभा जन चेतनाभङ्टरक कामिक्रभ ,

व्मामाभशारा तथा मोगा , आयोग्म केरर य मोग केररहरु स्थाऩना गनि प्रोत्साङ्जहत गङ्चयनेछ। साथै ऩॊ चकभि तथा ङ्ञशयोधाया
सङ्जहतको

आमङ्टफेद स्वास््म सेवाराई ङ्झफस्ताय गङ्चयनेछ । आगाभी आङ्झथक
ि वषिभा ऩङ्चयऺणको रुऩभा फजाय ऺेिभा कबतीभा

ऩङ्झन १ (एक) खङ्टरा व्मामाभशारा स्थाऩना गङ्चयनेछ।
133. उच्च यिचाऩ, भधङ्टभेह, दभ, भृगौरा, करेजो य भङ्जहराहरुको ऩाठे घय सबवरधी योगको योकथाभ, ऩङ्जहचान, ऩङ्चयऺण य
उऩचायका कामिक्रभराई प्रबावकायी फनाइनेछ ।साथै भङ्जहराहरुको ऩाठे घयको भङ्टखको समारसय जाॉच ङ्झन:शङ्टल्क गङ्चयनेछ।
134. भहाभायी योग तथा ङ्जवऩद ब्मवस्थाऩनको ऩङ्टव ि तमायी ङ्जटभ (RRT) राई थऩ शसि फनाइनेछ।
135. भङ्जहरा स्वास््म स्वमॊसेङ्जवकाहरुको

व्मवस्थाऩनराई थऩ प्रबावकायी फना इने छ।भङ्जहरा स्वास््म स्वमॊसेङ्जवकाहरुराई

ङ्झनशङ्टल्क ङ्झफभाको ब्मफस्था ङ्झभराइनेछ ।
136. सॊ घ सयकायको सहकामिभा स्वास््म ङ्झफभा सेवा कामिक्रभराई थऩ प्रबाफकायी फनाउन ङ्झफभा कतािहरुराई घयदै रोभै
खटाईने छ। सफैराई स्वास््म ङ्झफभा कामिक्रभभा सहबाङ्झग गयाई स्वास््म सेवाको ऩहङ्टच य उऩमोङ्झगता फढाइने छ।
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137. फारभैङ्झि नगय घोषणा कामिक्रभको ङ्छदगोऩनाका राङ्झग स्वास््म सबफरधी सूचकहरु ङ्झनयरतय प्राप्त गने गयी कामिक्रभ
सॊ चारन गङ्चयनेछ।
138. एचआईङ्झब सॊ क्रङ्झभत ऩङ्चयवाय तथा सभङ्टहभा ऺभता, फृङ्ञत्तङ्झफकास तथा ऩोषण कामिक्रभ सॊ चारन गङ्चयनेछ ।
139. शऩिदॊशफाट प्रबाङ्जवत ङ्झफयाभीहरुराई तत्कार उऩचाय ऩङ्टमािउन मस ऺेिभा ङ्जक्रमाङ्ञशर जनशिीको योष्टय तमाय गयी थऩ
जनशिी ङ्झनभािण एवॊ सभामानङ्टकङ्टर ताङ्झरभ प्रदान गङ्चयनेछ ।
140. कोङ्झबड रगामत भहाभायीजरम योग ङ्झनमरिण एवॊ ङ्झफङ्ञशङ्जष्टकृत

सेवाका राङ्झग याप्ती स्वास््म ङ्जवऻान प्रङ्झतष्ठान, ङ्झनङ्ञज

अस्ऩतारसॊ ग सहकामि एवॊ सभरवमको नीङ्झत अनङ्टसयण गङ्चयनेछ ।भहाभायीजरम योग ङ्झनमरिणका राङ्झग स्वास््म उऩकयण
एॊव ऩमािप्त औषधी आऩूङ्झतक
ि ो उङ्ञचत ब्मवस्था ङ्झभराइनेछ ।सङ्घीम सयकायको सभरवमभा रङ्ञऺत

सभूहराई थऩ कोङ्झबड

खोऩको ब्मवस्था ङ्झभराइने छ।ऩोष्ट कोङ्झबड ङ्झसररोभराई ब्मवस्थाऩन गनि भनोसाभाङ्ञजक ऩयाभशिको ब्मवस्था ङ्झभराइनेछ।
141. साभाङ्ञजक ङ्जवबेदको रमूनीकयण गनि

छङ्ट वाछङ्ट त, साभाङ्ञजक कङ्टयीङ्झत, अरधङ्जवश्वास, रैङ्जङ्गक ङ्जवबेद य ङ्जहॊसाका घटनाहरु

रमूनीकयणका राङ्झग टोरङ्जवकास सॊ स्था भापित साभाङ्ञजक ऩङ्चयचारन कामिक्रभ सिारन गङ्चयनेछ ।
142. सभानङ्टऩाङ्झतक सहबाङ्झगता अङ्झब वृद्धीका राङ्झग

स्थानीम तहभा गठन हङ्टने सङ्झभङ्झत, उऩ-सङ्झभङ्झत, कामिदर गठन गदाि

सभानङ्टऩाङ्झतक सभावेङ्ञशता कामभ गङ्चयनेछ ।
143. साभाङ्ञजक सङ्टयऺा तथा सॊ यऺणका रागी फारफाङ्झरका ऩङ्टनस्थािऩना केरर, जेष्ठ नागङ्चयक आश्रम केरर, अशि स्माहाय केरर
स्थाऩना य सिारनका राङ्झग आवश्मकता अनङ्टसाय केररहरु स्थाऩना गयी सडक फारफाङ्झरका ऩङ्टनस्थािऩना केरर, वारगृह
,जेष्ठ नागङ्चयक ङ्छदवा सेवा केरर, अशि वेवाङ्चयसे

भानवका राङ्झग भानव सेवा आश्रम तथा सेवा घय, ङ्जहॊसा प्रबाङ्जवतका राङ्झग

भङ्जहरा सेवा केरर ,वृद्धाश्रभ, अऩाॊगता बएका व्मिीका राङ्झग

ऩङ्टनस्थािऩना केरर

,जस्ता सॊ यऺणभा आधाङ्चयत

केररहरु

ङ्झनयरतयताका साथै उच्च प्रथाङ्झभकताका साथ ङ्झनमङ्झभत सिारन गङ्चयनेछ ।
144. ङ्जवङ्झबङ्ङ सॊ घ सॊ स्था सचायकभॉ, टोरङ्जवकास सॊ स्थाराई ऩङ्चयचारन गयी सवै वडाका टोर टोरभा रैङ्झगक तथा घये र ङ्ट ङ्जहॊसा
अरत्मका राङ्झग फहस, ऩैयवी तथा टोर ङ्जवकास सॊ स्थाका सदस्महरुको ऺभता अङ्झबवृङ्जद्धका राङ्झग ताङ्झरभ गोष्ठी

,

अङ्झबभङ्टखीकयण, चेतनाभूरक अङ्झबमान सबफरधी कामिक्रभहरु प्रबावकायी रुऩभा सॊ चारन गङ्चयनेछ ।
145. टोरङ्जवकास सॊ स्था ऩङ्चयचारन गयी रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसा घये र ङ्ट ङ्जहॊसा ,वारश्रभ, फारङ्जववाह, वहङ्टङ्जववाह, दाइजो/दहेज, फोससी, छाउऩडी
जस्ता प्रथा ङ्झनमरिणका राङ्झग साभाङ्ञजक ऩङ्चयचारन तथा

रमूनीकयण कामिक्रभहरू सॊ चारन गङ्चयनेछ ।

146. वाङ्जषक
ि कामिक्रभ तथा फजेट तजङ्टभ
ि ा गदाि रैङ्जङ्गक उत्तयदामी फजेट तजङ्टभ
ि ा गङ्चयनङ्टका साथै रैङ्जङ्गक उत्तयदामी फजेट ऩयीऺण
कामिक्रभहरू सॊ चारन गङ्चयनेछ ।
147. आङ्झथक
ि तथा साभाङ्ञजक रूऩभा ऩङ्झछ ऩये का भङ्जहरा , भङ्टङ्ञश्लभ, दङ्झरत, आङ्छदवासी जनजाती,

फारफाङ्झरका, अऩाङ्गता बएका

व्मङ्ञि, ज्मेष्ठ नागङ्चयक , रोऩोरभङ्टख एवॊ अल्ऩसङ्खख्मक जातजाती , सीभारतकृत सभङ्टदाम ,भङ्टि कभरहयी, द्वरद ङ्जऩङ्झडत, सङ्जहद
तथा फेऩत्ता ऩङ्चयवाय तथा ङ्जऩछङ्झडएको फगिको राङ्झग साभाङ्ञजक य आङ्झथक
ि उत्थानका कामिक्रभ सॊ चारन गङ्चयने छ।
148. नेऩार फङ्जहया सॊ घको सहकामिभा घोयाही उऩभहानगयऩाङ्झरकावासी फङ्जहया नागङ्चयकहरुको ऺभता ङ्जवकासका कामिक्रभहरु
सॊ चारन गङ्चयने छ ।
149. नगयङ्झबि रैं ङ्झगक ङ्जहॊसा प्रबाङ्जवतका राङ्झग सभङ्टदामभा आधाङ्चयत सॊ यऺण कामिक्रभ य अल्ऩकाङ्झरन आश्रमगृह (सेवाकेरर)
तथा याहत प्रदान गने

कामिराई ङ्झनयरतयता ङ्छदइनेछ ।
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150. दङ्झरत, भङ्टङ्ञस्रभ, ङ्जऩछडा वगि, आङ्छदवासी जनजाती सभङ्टदामभा अत्मङ्झधक प्रचरनभा यहेको फारङ्जववाह रमूङ्झनकयण गनि
“ङ्झफहे वायी ङ्झफस वषि ऩायी
” बङ्ङे कामिक्रभराई ङ्झनयरतयता ङ्छदइनेछ ।
151. फारश्रङ्झभक याख्ने य ऩठाउनेको अङ्झबरेख याखी साविजङ्झनङ्जककयण गङ्चय फारश्रभ भङ्टि नगय फनाउने अङ्झबमान सिारनभा
ङ्झनयरतयता ङ्छदइनेछ ।
152. 'एक वडा एक मङ्टवा सरफ'गठन गने कामिक्रभराई ङ्झनयरतयता ङ्छदइनेछ ।
153. स्थानीम स्तयभा यहेको टोर ङ्जवकास सॊ स्था ‚ भङ्जहरा सहकायी सॊ स्था ‚ फारसरफ ‚ फारसञ्जार ‚ ङ्जकशोय ङ्जकशोयी सभूह
सञ्जार‚ मङ्टवा सभूह, मङ्टवा सञ्जार, दङ्झरत सॊ जार, एकर, ङ्जवधङ्टवा तथा रैङ्झगक ङ्जहॊसा प्रबाङ्जवत भङ्जहरा सभूह तथा पयक
ऺभता बएका व्मङ्ञिको ऺभता ङ्जवकास‚ सॊ स्थागत, सॊ यचनागत ङ्जवकासको नीङ्झत अवरबफन गङ्चयनेछ।
154. ङ्जव.सॊ . २०७८ चैि २३ गते घोयाही उऩभहानगयऩाङ्झरका फारभैिी नगय घोषणा बएकोभा

फारभैिी नगयका सूचकहरु

ङ्झनमङ्झभत प्राप्त गने गयी कामिक्रभ सॊ चारन गङ्चयनेछ।
155. जेष्ठ नागङ्चयकहरुराई रङ्ञऺत गयी जेष्ठ नागङ्चयकको सॊ ख्मा फढी बएका वडाहरुभा क्रभश रागङ्ट हङ्टने गयी जेष्ठ नागङ्चयक
ङ्छदवा सेवा केररराई ङ्जवस्ताय गङ्चयदै रङ्झगनेछ ।
156. जेष्ठ नागङ्चयक ऩङ्चयचम ऩिका आधायभा प्राप्त हङ्टने सेवा सङ्टङ्जवधाराई प्रबावकायी फनाउन सयोकायवाराहरुसॊ ग सभरवम गयी
उङ्ञचत कामािरवमनको व्मवस्था ङ्झभराइनेछ ।
157. अनाथ, जोङ्ञखभभा यहेका तथा सडक फारफाङ्झरकाहरुको ऩङ्टन्स्थाऩनाका राङ्झग ङ्जवशेष सॊ यऺणको ङ्झनङ्झत अवरबफन गङ्चयनेछ
।
158. अऩाॊगता बएका व्मङ्ञिहरुको रगत सॊ करन गयी अङ्झबरेख तमाय गङ्चयनेछ ।अऩाॊगताको प्रकृती अनङ्टसाय ऺभता
ङ्जवकासको राङ्झग ङ्जवशेष कामिक्रभ सॊ चारन गङ्चयनेछ ।
159. घोयाही उऩभहानगयऩाङ्झरकाको उऩमङ्टि स्थानभा कङ्ञबतभा एक वटा फार उद्यान केरर ङ्झनभािण गङ्चयनेछ। साथै भौजङ्टदा
फारगृह आऩतकारीन आश्रमगृह सिारनको रमूनतभ भाऩदण्डराई सभमानङ्टकङ्टर सङ्टधाय गयी प्रबावकायी रुऩभा कामािरवमन
गङ्चयनेछ ।
160. गैय सयकायी सॊ स्थाफाट सॊ चारन हङ्टने कामिक्रभहरु अङ्झनवामि रुऩभा नगय सबाभा ऩेश गनङ्टि ऩने नीङ्झत ङ्झरइनेछ।गैय
सयकायी सॊ स्थाफाट सॊ चारन हङ्टने कामिक्रभहरुराई दङ्टगभ
ि वस्ती एवॊ ङ्जऩछङ्झडएका ऺेिहरुभा सॊ चारन गनि प्रोत्साङ्जहत गङ्चयनेछ
।
161. सयोकायवारा ङ्झनकामको सहमोगभा सडक भानव भङ्टि नगय कामिक्रभराई ङ्झनयरतयता ङ्छदइनेछ ।
162. ङ्झसऩभङ्टरक ताङ्झरभराई प्रबावकायी फनाउन प्रङ्ञशऺकको मोग्मता ङ्झनधाियण गयी सबवङ्ञरधत प्रङ्ञशऺण केरर य दऺ
प्रङ्ञशऺकफाट भाि ताङ्झरभ सॊ चारन गने व्मवस्था ङ्झभराइनेछ ।
नगयसबाका सदस्म ज्मू हरु
,
163. ऩूवािधाय ङ्जवकासभा साविजङ्झनक-ङ्झनङ्ञज-सहकायी साझेदायी ढाॉचाभा(ङ्जऩ.ङ्जऩ.ङ्झस.ङ्जऩ. भोडेर) सॊ चारन गनङ्टि ऩने आमोजनाहरुको
योष्टय तमाय गङ्चयनेछ।उऩभहानगयऩाङ्झरकाको गौयफका आमोजनाहरु छनौट गयी सॊ घ सयकाय, प्रदे श सयकाय, अरतयऩाङ्झरका
सहकामि, ङ्झनङ्ञज ऺेि, सहकायी तथा दातृ ङ्झनकाम सभेतको सह रगानीभा क्रभश: कामािरवमन गदै रङ्झगनेछ। आमोजना फैं क
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तमाय गयी सॊ चारनभा ल्माइनङ्ट का साथै ङ्झनभािण सबफरधी आमोजनाको गङ्टणस्तयीमता सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गनि ल्माफ स्थाऩनाको प्रङ्जक्रमा
अगाडी फढाइनेछ।
164. घोयाही उऩभहानगयऩाङ्झरकाको चक्रऩथको अवधायणा अरतगित ऩने सडक खण्डहरु (वडा नॊ. 11 गणेशऩङ्टय

– भज्गै

वडा नॊ. 9 फङ्टकारी डाॉडा – एकरघरुवा – कभिङ्जटमा – भछाई – आररबयै मा – वडा नॊ. 5 धनाि दाभोदय योड

–

धायाऩानी – वडा नॊ. 3 कङ्टङ्जहये ऩानी – वडा नॊ. 2 फराभऩङ्टयफाट नङ्छदऩायी हङ्टॉदै – वडा नॊ. 1 ङ्झसभरताया – ङ्जवङ्जऩ भागि –
वडा नॊ. 4 रक्ष्भीऩङ्टय चोक – स्माराऩानी – फसरतऩङ्टय – च ङ्टसरे ऩाटा – वडा नॊ. 17 ऩारङ्टथान – भदनबण्डायी भागि
– डवयी – वडा नॊ. 18 अबफाऩङ्टय – फाॉसऩोखयी –भङ्झसना – ङ्झगठे ऩानी – यानीजरुवा – वडा नॊ. 13 फाह्रकङ्टने –
वडा नॊ. 12 आॉखा अस्ऩतार योड हङ्टॉदै गणेशऩङ्टय।) सॊ घ तथा प्रदे श सयकायको सभेत सहकामिभा क्रभश: ङ्झनभािण गङ्चयदै
रङ्झगनेछ ।
165. फफई सभ्मता उजागय गनि तङ्टरसीऩङ्टय उऩभहानगयऩाङ्झरकाको सहकामि सभेतभा फफई नदीको उत्ऩत्ती स्थर घोयाही
उऩभहानगयऩाङ्झरका वडा नॊ . १ को ङ्झसभरताया दे ङ्ञख वडा नॊ. २, ३, ५, ६, ७, ८ य ९ तथा तङ्टरसीऩङ्टय
उऩभहानगयऩाङ्झरका ऺेि सबभ फफई नदी ङ्जकनायाको दाॉमा फामाॉ सडक ङ्झनभािण , तटफरधन, नङ्छदउकास, सयकायी ऐरानी
प्रङ्झत जग्गाहरु सॊ यऺण, वृऺायोऩण तथा अरम सॊ बाव्म सॊ यचना ङ्झनभािण गनि फृहत फफई कोङ्चयडोय आमोजनाको राङ्झग
सॊ बाव्मता अध्ममन गङ्चयनेछ।
166. वडा कामािरमराई प्राप्त फजेटको ङ्झसभाफाट वडा कामािरमरे नगयसॊ गको रागत साझेदायीभा आमोजना कामािरवमन गनि
आमोजना तम गयी फजेट ङ्झफङ्झनमोजन गये भा रु. २० राख वा सो बरदा भाथीका आमोजना वडा तथा नगय साझेदायी
कामिक्रभ अरतगित ५०-५० प्रङ्झतशत रागत सहबाङ्झगतभा कामािरवमन गने व्मवस्था ङ्झभराइनेछ।
167. सडकहरुको गङ्टण्स्तङ्चयमता एॊव ङ्छदगोऩना सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गनि आगाभी आङ्झथक
ि वषि २०७९/०८० दे ङ्ञख ङ्जप्रङ्झभसस ङ्जऩच प्रङ्जवङ्झध
ऩूण ि रुऩभा ङ्जवस्थाऩन गयी अस्पाल्ट य ङ्झडङ्झबएसटी प्रङ्जवङ्झध भाि प्रमोगभा ल्माइनेछ साथै सडक, बवन, ऩङ्टर, कल्बटि, नारा
रगामत ङ्झसभेरट, छड, कॊङ्जक्रट, ङ्झफटङ्ट ङ्झभन, ग्माङ्झबन आदी कच्चा ऩदाथि प्रमोग हङ्टने सफै आमोजना य रु. १० राख बरदा
भाथीका अरम सफै आमोजनाभा अङ्झनवामि ल्माफ टे ष्टको व्मवस्था गङ्चयनेछ।
168. घोयाही उऩभहानगयऩाङ्झरका, वडा नॊ. १५ घोयाही चोकभा मािङ्टहरुको आवागभनराई सहज फनाउन आकाशे ऩङ्टर ङ्झनभािण
गङ्चयनेछ।
169. कभजोय बौङ्झतक सॊ यचना यहेका वडा नॊ. ५, ६ य १२ का वडा कामािरमहरुको राङ्झग नमाॉ बवन ङ्झनभािण
गङ्चयनेछ।कामािरवमनभा यहेका तथा अधङ्टया आमोजनाराई सबऩङ्ङ गने गयी फजेट ऩङ्चयचारन गङ्चयनेछ।
170. ग्राङ्झभण सडकहरुराई जङ्टनसङ्टकै सभमभा ऩङ्झन सॊ चारन मोग्म फनाउन ऩङ्टर ,झोरङ्टङ्गे ऩङ्टर तथा कल्बटि ङ्झनभािणराई प्राथङ्झभकता
ङ्छदइनेछ।ङ्जऩच सडकको ङ्झनमङ्झभत भभित एवॊ ङ्छदगो व्मवस्थाऩनको राङ्झग नगय कामिऩाङ्झरकाको कामािरमभा भभित इकाई
स्थाऩना गयी भभित सॊ बाय कोष (ङ्जवङ्जवध कोष)राई सङ्जक्रम फनाइनेछ।
171. नगयको भङ्टख्म फजाय ऺेिभा फढ्दै गैयहेको ध्वनी

, वामङ्ट प्रदङ्टषण कभ गनि , सडक दङ्टघट
ि ना

रमूनीकयण तथा मािङ्ट

आवागभनराई व्मवङ्ञस्थत गनि ठू रा सवायी साधनहरु (िक , ङ्झभङ्झनिक, िीऩय) को आवागभनका राङ्झग
सबबाव्मता अध्ममन गयी कामि अगाडी फढाइनेछ।
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फैकङ्ञल्ऩक भागिको

172. एङ्जककृत फस्ती ङ्जवकास कामिक्रभ भाऩदण्ड तमाय गयी जोङ्ञखभमङ्टि फस्तीहरुको स्थाना रतयण य ङ्जवऩद प्रबाङ्जवत ऺेिको
ऩङ्टन्ङ्झनभािण रगामतका कामिराई एङ्जककृत फस्ती ङ्जवकास कामिक्रभ एवॊ नभङ्टना गाउॉ ङ्जवकास कामिक्रभभा सभाङ्जहत गङ्चयनेछ।
173. सॊ घ य प्रदे श सयकायको सहमोगभा रखन ऩाकि , ङ्जवऻान ऩाकि (घोयाही-१२),थारु साॊस्कृङ्झतक सॊ ग्राहरम एवॊ फधशारा
ङ्झनभािण कामिराई ङ्झनयरतयता ङ्छदइनेछ।
174. घोयाही उऩ-भहानगयऩाङ्झरकाको केररफाट वडा केरर सबभ ऩक्की फाटो नबएका

सडक हरुराई कारोऩिे गने नीङ्झतराई

ङ्झनयरतयता ङ्छद इनेछ।आमोजनाहरुको ङ्छदगोऩना एवॊ गङ्टणस्तङ्चयमता कामभ याख्न सफै सयोकायवाराहरुको सभरवमभा ङ्झनभािण
कामिराई एङ्जककृत रुऩभा अगाडी फढाइनेछ।
175. कृङ्झिभ जराशम को ङ्झनभािण राई प्राथङ्झभकता ङ्छदनङ्टका साथै जराशम फहङ्टउद्देश्मगत ऺेिभा प्रमोग

हङ्टने गयी थऩ ऩूवािधाय

ङ्जवकास एॊव योजगायी ङ्झसजिना भापित आरतङ्चयक आम अङ्झबवृङ्जद्ध गङ्चयनेछ।
176. सॊ घ य प्रदे श सयकायको सभरवमभा एक स्थानीम तहवाट अको स्थानीम तह य ङ्ञजल्रा जोड्ने सडक ङ्झनभािण कामिराई
प्राथङ्झभकताका साथ अगाडी फढाइनेछ।
177. प्रदे श सयकायफाट सॊ चारन हङ्टने नेिरार अबागी यॊ गशारा ङ्झनभािणको कामि सभरवम गयी अगाडी फढाइनेछ।
178. घोयाही -१७ भा यहेको ङ्जक्रकेट भैदानराई अत्माधङ्टङ्झनक य सङ्टङ्झफधा सबऩङ्ङ फनाउने कामिराई ङ्झनयरतयता
ङ्छदइनेछ।ङ्झनभािणाधीन अटो ङ्झबरेज कामिराई ङ्झनयरतयता ङ्छदइनेछ।
179. फारभैिी, अऩाङ्गभैिी , रैङ्जङ्गकभैिी , वातावयणभैिी ऩूवािधाय ङ्झनभािणभा जोड ङ्छदइनेछ।
180. सफै नगयवासीराई स्वस्थ य स्वच्छ सपा खानेऩानी उऩरब्ध गयाउन मससॊ ग सबफद्ध सॊ स्था/ङ्झनकामहरुको सहकामिभा थऩ
आमोजना ङ्झनभािण गङ्चयनेछ।
181. मोजना कामािरवमनराई प्रबावकायी फनाउन प्रत्मेक वडाभा तेश्रो ऩऺ अनङ्टगभन टोरी फनाई टोरीको सदस्महरुको
उऩङ्ञस्थतीभा भाि साविजङ्झनक ऩङ्चयऺण गने व्मवस्था ङ्झभराइनेछ ।
182. उऩभहानगयऩाङ्झरका ङ्झबि फङ्ङे नमाॉ घयहरु नससा ऩास गये य भाि फनाउने नीङ्झतराई कडाईका साथ रागङ्ट गङ्चयनेछ।शहयी
सौरदमिता एवॊ आकषिण फृद्धी गनि नगयऩाङ्झरका ऺेि ङ्झबिका सयकायी तथा ङ्झनङ्ञज बवनहरुभा करयकोड रागङ्ट गने सबफरधभा
सॊ बाव्मता अध्ममन गङ्चयनेछ। ब ङ्टकबऩ प्रङ्झतयोधात्भक सॊ यचना ङ्झनभािण गनि व्मङ्ञिगत तथा व्मवसाङ्जमक सॊ यचनाहरुको छङ्ट टाछङ्ट िै
भाऩदण्ड तमाय गङ्चयनेछ। ऩङ्टयानो सॊ यचनाभा ङ्झनभािण बएका घयहरुराई प्रवङ्झरकयण गयी प्रङ्झतयोधात्भक फनाउदै रङ्झगनेछ।
जङ्झभनको अनावश्मक खङ्ञण्डकयण योसन एॊव कृङ्जष बूङ्झभको सॊ यऺण गनि प्रङ्जटङ गनङ्टि ऩूव ि अङ्झनवामि नगयऩाङ्झरकाको
ऩूवस
ि हभती ङ्झरनङ्ट ऩने ब्मवस्था गङ्चयनेछ।
183. ऩाङ्जकिङ सभस्माराई सबफोधन गनि व्मङ्ञिगत, व्मवसाङ्जमक सॊ यचना ङ्झनभािण गदाि अरडयग्राउण्ड ऩाङ्जकिङको व्मवस्था सङ्जहत
सॊ यचना ङ्झनभािण गने घयधनी/सॊ स्थाराई अरडयग्राउरड खण्डको नससा ऩास ङ्झन:शङ्टल्क गङ्चयनेछ। फजायऺेिभा व्मवङ्ञस्थत
ऩाङ्जकिङ स्थर ङ्झनभािण गनि ङ्झनङ्ञज ऺेि/सॊ स्था सॉगको सहकामिभा सॊ बाव्मता अध्ममन गङ्चयनेछ।
184. ङ्छदगो ङ्जवकासका रक्ष्मराई स्थानीमकयण गयी सोही अनङ्टसायको नीङ्झत तथा कामिमोजना तमाय गयी रागङ्ट गङ्चयनेछ।घोयाही
उऩभहानगयऩाङ्झरकाको नीङ्झत तथा कामिक्रभ य वाङ्जषक
ि फजेट कामािरवमनफाट प्राप्त उऩरब्धीहरुको त्माॊक सॊ करन,
आङ्झथक
ि , बौङ्झतक तथा साभाङ्ञजक सूचकहरुको अवस्था ङ्झफश्लेषण गयी ङ्झनमङ्झभत रुऩभा आङ्झथक
ि सवेऺण गङ्चयनेछ।
185. ऩूॉजीगत वजेट खचि ऺभता अङ्झबवृङ्जद्ध गनि भध्मकाङ्झरन खचिसॊयचना Fame Work तमाय गयी रागू गङ्चयनेछ।
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186. मोजना कामािरवमनराई वाङ्जषक
ि कामिताङ्झरका अनङ्टसाय सभमभै सबऩङ्ङ गनि उऩबोिा सङ्झभङ्झत गठन कामिङ्जवङ्झध २०७४
वभोङ्ञजभ उऩबोिा सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीहरुराई ताङ्झरभ प्रदान गने व्मवस्था ङ्झभराइनेछ।
नगयसबाका सदस्म ज्मू हरु
,
187. ऩूण ि सयसपाई नगय घोषणा गने रक्ष्म अनङ्टसाय कामिक्रभ तम गयी कामािरवमन गङ्चयने छ।सयसपाईभा “भेयो टोर भेयो
ङ्ञजबभेवायी” अङ्झबमान अरतगित सयसपाई सूचक तमाय गयी टोर ङ्जवकास सॊ स्थाराई आफ्नो टोरको सयसपाईभा ऩूण ि
ङ्ञजबभेवाय फनाई सयसपाई अङ्झबमान सॊ चारन गङ्चयनेछ।टोर ङ्जवकास सॊ स्थारे सूचक अनङ्टसाय कामि गयी सोको प्रङ्झतवेदन
भाङ्झसक रुऩभा नगय कामिऩाङ्झरकाभा अङ्झनवामि ऩेश गने व्मवस्था ङ्झभराइनेछ।सूचक हाङ्झसर गने टोर ङ्जवकास सॊ स्थाराई
ङ्झनमङ्झभत सबभान, अध्ममन अवरोकन भ्रभण एवॊ ङ्जवकास कामिक्रभभा थऩ अनङ्टदानको ब्मवस्था गङ्चयनेछ।
188. पोहयराई स्रोतभै वगॉकयण गयी वगॉकयणको आधायभा पोहय सॊ करन य अङ्ञरतभ व्मवस्थाऩन गङ्चयने छ ।गल्ने पोहय
फामोग्मास प्रारटको ङ्छदगो सॊ चारनका राङ्झग प्रमोग गङ्चयने छ।नगल्ने पोहय ङ्झनजी ऺेिसॉग सहकामि गयी ङ्झफक्री ङ्जवतयणको
ब्वमस्था ङ्झभराइने छ।फामोग्मास प्रारटको ङ्छदगो सॊ चारनका राङ्झग अरतय स्थानीम तहसॊ ग सभरवम गयी गल्ने पोहय
आऩूङ्झति गङ्चयनेछ।
189. नगयऺेिङ्झबि ङ्झनजी ऺेिसॉगको सहकामिभा साविजङ्झनक य घङ्टबती शौचारमको ङ्झनभािण तथा सिारन गने प्रफरध ङ्झभराइनेछ
।नगयको सयसपाई व्मवस्थाऩनभा साभङ्टदाङ्जमक सॊ घ

–सॊ स्था, स्वमॊसेवक अङ्झबमरताहरु एवॊ ङ्झनजीऺेिराई उत्प्रेङ्चयत गयी

ऩङ्चयचारन गङ्चय ने छ ।अस्ऩतारजरम पोहयको दीगो व्मवस्थाऩनको राङ्झग साफिजङ्झनक ङ्झनजी साझेदायी नीङ्झत अफरबफन
गङ्चयनेछ ।
190. नगयवासीको सङ्टयङ्ञऺत खानेऩानी को आवश्मिाराई सॊ फोधन गनि सॊ घ य प्रदे श सयकायसॉग को सभरवम य सहकामिराई
ङ्झनयरतयता ङ्छदइनेछ ।खानेऩानीका भङ्टहानहरु प्रदङ्टङ्जष त य असङ्टङ्चयऺत हङ्टन नङ्छदन नगयको तपिफाट अनङ्टगभन , आसे ङ्झनक ऩङ्चयऺण
कामिको व्मवस्था ङ्झभराइनेछ ।
191. नदी, खानेऩानीको भङ्टहान , साविजङ्झनक कङ्टरो, ऩोखयी, कङ्टवा, धाया, रगामतका ऩानीको भङ्टहान सङ्टयङ्ञऺत फनाउने अङ्झबमान
सॊ चारन गङ्चयनेछ ।मसभा स्थानीम जनताको ब ङ्टङ्झभकाराई अग्रणी फनाउदै घय , आगन, टोर, सडक सपा सङ्टरदय याख्न टोर
ङ्झफकास सॊ स्थाराई नै ङ्ञजबभेवाय फनाइनेछ ।
192. साभङ्टदाङ्जमक ऩशङ्टचौऩामाको ब्मवस्थाऩनका राङ्झग चाकरीघाटभा यहेको गौशाराको स्तयोङ्ङत्ती गङ्चयनेछ।
193. “घोयाही नगय हङ्चयत शहय”को अवधायणा अनङ्टसाय फृऺायोऩन , सडक समायी सॊ यऺणराई ङ्झनयरतयता ङ्छदइनेछ ।घोयाही
फजाय ऺेिङ्झबि छङ्चयएय यहेका कवाड व्मवसामीहरु एङ्जककृत गयी ल्मारडङ्जपर साइडभा व्मवङ्ञस्थत गने कामिक्रभ ल्माइनेछ
।
194. हार ङ्जवद्यभान ल्मारडङ्जपर साइडराई अझै व्मवङ्ञस्थत य वातावयणभैिी गयाई पोहय व्मवस्थाऩन
ल्मारडङ्जपरसाइटको अवधायणाराई भूति रुऩ ङ्छदने गयी

भा ङ्ञजयो

कामि अगाडी फढाइनेछ साथै सो ऺेिका उऩबोिाहरुराई

पोहय

ब्मवस्थाऩनभा अनङ्टबव आदान प्रदान गनि अवरोकन भ्रभणको व्मवस्था गङ्चयने छ ।
195. वजाय ऺेिङ्झबि घयको कबऩाउरडङ्झबि वषाितभा ऩये को ऩानीराई ढर नाराभा नऩठाई कबऩाउरडङ्झबि नै ऩानीको ङ्चयचाजि
गने कामिराई प्रोत्साहीत गङ्चयनेछ।
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196. धाङ्झभक
ि तथा ऩमिटकीम स्थर, साविजङ्झनक स्थरभा सयसपाई अङ्झबमान सॊ चारन गङ्चयनेछ।ङ्झनङ्ञज तथा साविजङ्झनक सवायी
साधनभा मािा गने मािी तथा ऩैदर मािीराई खङ्टरा, साविजङ्झनक स्थानभा पोहय नपाल्ने वानीको ङ्जवकास गनि
सयोकायवाराको सहबाङ्झगतभा

सचेतनाभङ्टरक कामिक्रभ सॊ चारन गङ्चयनेछ। खङ्टरा तथा साविजङ्झनक स्थरभा जथाबावी पोहय

गने व्मङ्ञिराई घटना स्थरभै कायवाही गङ्चयनेछ।
197. सयसपाईभा ङ्झनयरतय खङ्जट उच्च जोङ्ञखभभा यहेका सयसपाईकभॉहरुराई दङ्टघट
ि ना तथा जोङ्ञखभ ङ्झफभाको व्मवस्था गङ्चयनेछ
।
198. नगयको पोहय व्मवस्थाऩनभा खट्ने कभिचायी , सयसपाई अङ्झबमरता, टोर ङ्जवकास सॊ स्था, व्मङ्ञिहरुराई नगयको स्थाऩना
ङ्छदवसभा सबभान तथा ऩङ्टयस्कायको व्मवस्था गङ्चयनेछ ।
199. खयको छानो भङ्टि नगय ङ्झनभािणको उद्धेश्मराई हाङ्झसर गनि खयको छानो ङ्जवस्थाऩन कामिक्रभराई ङ्झनयरतयता ङ्छदइनेछ ।
200. ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ रमूङ्झनकयण गयी

ङ्जऩडीतराई याहत प्रदान गनि स्थाङ्जऩत ङ्जवऩद् कोषराई थऩ प्रबावकायी ढॊ गरे सॊ चारन गनि

कामिङ्झफङ्झध फनाई रागङ्ट गङ्चयने छ।
201. ङ्जवऩद् प्रङ्झतकामिसॊग सबफङ्ञरधत साभग्री खङ्चयद गङ्चयनेछ । साथै ङ्जवऩदभा ऩये काहरुको खोजी य उद्धाय गनि ससने दऺ
जनशङ्ञि तमाय गङ्चयनेछ।
202. ङ्जवऩद् प्रङ्झतकामि मोजना रागङ्ट गयी ङ्जवऩद् ऩूवत
ि मायी तथा ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ रमूङ्झनकयणको कामिराई व्मवङ्ञस्थत

, प्रबावकायी

तथा नङ्झतजाभूरक फनाईने छ। आऩतकाङ्झरन कामि सॊ चारन केररराई थऩ व्मवङ्ञस्थत गङ्चयनेछ ।
203. वन य जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता सॊ यऺण गनि साभङ्टदाङ्जमक वनहरुभा डडेरो ङ्झनमरिण कामिराई प्रबावकायी फनाउने ङ्जकङ्झसभका
कामिहरु सॊ चारन गङ्चयनेछ ।
204. जरवामङ्ट अनङ्टकूरन कृङ्जष प्रणारी भापित भाटो

, वामङ्ट य खाद्य प्रदू षणराई ङ्झनमरिण गनि अगािङ्झनक खेती एवॊ जैङ्जवक

ङ्जवषादीराई प्रोत्साहन गङ्चयनेछ ।
205. सयकायरे ४० भाइक्रोन बरदा कभको प्राङ्जष्टकको झोरा उऩय प्रङ्झतफरध रगाए फभोङ्ञजभ मस नगयऩाङ्झरकाको फजाय
ऺेिभा ४० भाइक्रोन बरदा कभको प्राङ्जष्टक झोराको प्रमोगभा कडाइका साथ योक रगाइनेछ ।प्राङ्जष्टकजरम झोरा
प्रमोगभा ङ्झनमरिण गनि कऩडाका झोरा उत्ऩादन गने उद्यभ ब्मवसामराई प्रोत्साहन गङ्चयनेछ ।
206. जर सॊ यऺण य जर प्रदू षण ङ्झनमरिणका राङ्झग उऩभहानगयऩाङ्झरका ङ्झबिका जोङ्ञखभभा यहेका

खानेऩानीका भङ्टहानको

स्रोत ऩङ्जहचान, सॊ यऺण य स्तयोङ्ङङ्झत गङ्चयनेछ । जोङ्ञखभजरम जराशमहरुभा तायफायको ब्मवस्था ङ्झभराइनेछ ।
नगयसबाका सदस्म ज्मू हरु
,
207. सूचीकृत भेरङ्झभराऩकतािराई ऩङ्टनतािजगीम ताङ्झरभ सिारन गङ्चयनेछ ।सभाजभा हङ्टने ङ्जववाद, भनभङ्टटाव, ऩाङ्चयवायीक करह
आङ्छदराई ङ्छद्वऩऺीम छरपर तथा भेरङ्झभराऩको भाध्मभफाट ङ्झनरुऩण गदै ङ्जववाद यङ्जहत सभाजको स्थाऩनाभा जोड ङ्छदइनेछ
।
208. ऩीङ्झडत, असहाम तथा अशिहरुको सहमोगका राङ्झग ङ्झन:शङ्टल्क कानूनी सहामता तथा ऩङ्टनस्थाऩना कोषराई ङ्झनयरतयता
ङ्छदइनेछ। कानूनी साऺयता अङ्झबवृङ्जद्ध गनि वडा स्तयीम नागङ्चयक सचेतना कामिक्रभ सॊ िारन गङ्चयनेछ ।
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209. कानङ्टन कामािरवमन सबफरधभा जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधहरुराई कानूनी साऺयता कामिक्रभ सॊ चारन गङ्चयनेछ ।ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवषमगत कानून
ङ्झनभािण गदाि ङ्जवऻहरुको सल्राह सङ्टझाव अनङ्टसाय कानूनराई ऩङ्चयष्कृत गङ्चयनेछ।
210. रमाङ्जमक सङ्झभङ्झतको प्रगङ्झत िैभाङ्झसक रुऩभा ऩिकाय सबभेरन भापित साविजङ्झनङ्जककयण गङ्चयनेछ।
211. सहकायी सॊ स्थाहरुको आङ्झथक
ि कायोवाय ऩायदशॉ फनाउन सहकायी रेखा व्मवस्थाऩन ताङ्झरभहरु सॊ चारन गङ्चयनेछ
।सहकायी ऺेिको उऩमोग , ऩङ्चयचारन य ङ्जवत्तीम सङ्टशासन कामभ गनि सॊ स्थाहरुको अनङ्टगभन तथा ङ्झनमभन गने कामिराई
जोड ङ्छदइनेछ ।
212. सहकायीभा यहेको ऩूॉजीराई व्मवसाङ्जमक कामिभा रगानी गयी योजगायका अवसयहरु ङ्झसजिना गङ्चयनेछ।
213. सहकायी सॊ स्थाहरुको गङ्टणात्भकता फृङ्जद्ध गनि सॊ स्था एकीकयण सबफरधी कामिराई प्रोत्साहन ङ्छदइनेछ ।
214. सहकायी सबफरधी सॊ घीम तथा प्रदे शस्तयीम कानून य घोयाही उऩ-भहानगयऩाङ्झरकाको सहकायी ऐन ङ्झनमभका नवीनतभ
प्रावधानहरु सहकायी सॊ स्थाहरुसबभ ऩङ्टमािउन सहकायी सचेतना सबफरधी कामिक्रभहरु सॊ चारन गङ्चयनेछ ।
215. सहकायी सॊ स्थाहरुको अङ्झबरेखीकयण गयी त्माङ्क अद्यावङ्झधक गङ्चयनेछ ।
216. प्रधानभॊिी योजगाय कामिक्रभराई योजगायी, ङ्ञशऩ ङ्जवकास य उद्यभङ्ञशरतासॊ ग आफद्ध गयी एङ्जककृत रुऩभा कामािरवमन
गङ्चयनेछ।
217. फैदेङ्ञशक योजगायभा जाने मङ्टवा मङ्टवतीको राङ्झग ठगी

य ङ्झफभा रगामत ङ्जवङ्जवध ङ्जवषमभा सचेतनाभूरक तथा भनोऩयाभशि

कामिक्रभ सॊ चारन गङ्चयनेछ। ङ्झफदे शफाट पङ्जकिएका व्मङ्ञिराई ङ्ञशऩ अनङ्टसायको व्मवसाम सॊ चारन गनि सहमोग गङ्चयनेछ ।
218. ऩमिटन ऺेिको ङ्जवकासका राङ्झग ऩमिटन ऩूवािधायभा जोड ङ्छदइनेछ । घोयाही उऩभहानगयऩाङ्झरका, वडा नॊ. १७, ऩनौयाभा
यहेको थारु सॊ ग्रहारमराई साझा सॊ ग्रहारमको रुऩभा ङ्जवकास गङ्चयनेछ।वडा नॊ ७ ङ्झससहङ्झनमाभा यहेको थारुग्राभराई फफई
कोङ्चयडोय आमोजनासॊ ग एङ्जककृत गयी ङ्जवकास गङ्चयनेछ ।
219. थारु सभङ्टदामको भटावा सॊ स्कृती रगामत सफै सभङ्टदामका स्थानीम बाषा, करा, साङ्जहत्म, सॊ स्कृङ्झतको सॊ यऺण एवॊ प्रवद्धिनभा
जोड ङ्छदइनेछ ।
220. आधङ्टङ्झनकतासॊ ग भेर खाने, प्रमाप्त कच्चा ऩदाथि उऩरब्ध हङ्टने य फजायको सॊ बाव्मता बएका उऩमङ्टि ऩयबऩयागत ङ्ञशऩ
एवॊ प्रङ्जवङ्झधको खोज, अनङ्टसरधान गयी सॊ यऺण एवॊ प्रवद्धिन गङ्चयनेछ।
221. ऩमिटकीम ऺेिको प्रचाय प्रसाय एवॊ सूचना साभग्रीराइ व्मवङ्ञस्थत गनि ऩमिटन सूचना केररराइ थऩ प्रबावकायी फनाउदै
रङ्झगनेछ ।
222. योजगायी तथा आमआजिनको आकषिक ऺेिको रुऩभा ङ्जवकास गनि हस्तकरा सबफरधी ङ्ञशऩ अङ्झबवृङ्जद्ध गने कामिभा जोड
ङ्छदइनेछ ।
223. स्वदे शी तथा ङ्जवदे शी ङ्झतथिमािङ्टराई रङ्ञऺत गयी एङ्जककृत सेवा प्रदान गनि साविजङ्झनक धभिशारा, शौचारम, स्नान घय
ङ्झनभािण गनि सॊ बाव्मता अध्ममन गङ्चयनेछ।
नगयसबाका सदस्म ज्मू हरु,
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224. फेयोजगाय मङ्टवा मङ्टवतीराई स्वदे शभै काभ गने फानीको ङ्जवकास गनि कृङ्जष एॊव गैय कृङ्जष ऺेिभा ङ्ञशऩभङ्टरक एवॊ आमआजिन
कामिक्रभ सॊ चारन गङ्चयने छ।गङ्चयफ घय ऩङ्चयवाय ऩङ्जहचान कामिक्रभ अरतगित गङ्चयफ ऩङ्चयवायको प्रायङ्ञबबक सूङ्ञचभा यहेका
कङ्चयफ ४५०० घयऩङ्चयवायराई रङ्ञऺत गयी

ङ्ञशऩभङ्टरक ऺभता ङ्जवकास कामिक्रभ सॊ चारन गङ्चयनेछ।

225. फेयोजागाय मङ्टवा मङ्टवतीराई ङ्जवङ्ञत्तम साऺयता ताङ्झरभ उऩरब्ध गयाई स्थानीम स्रोत साधनको उऩरब्धता, फजाय भाग तथा
रुची अनङ्टसायको व्मवसाम सॊ चारन गनि फैं क तथा ङ्झफङ्ञत्तम सॊ स्थाहरुसॊ ग सहकामि गयी सहङ्टङ्झरमत ब्माज दयभा ऋण उऩरब्ध
गयाउन सभरवमकायी बूङ्झभका ङ्झनवािह गङ्चयनेछ।
226. नमाॉ रघङ्ट उद्यभी ङ्झसजिना, बई यहेका उद्यभीहरुको स्तयोङ्ङती प्राङ्जवङ्झधक सेफा एवॊ ब्मवस्थाऩकीम टे वा भापित स्वयोजगाय
ङ्झसजिना गङ्चयनेछ।
227. रघङ्ट उद्यभीहरुफाट उत्ऩाङ्छदत फस्तङ्टको फजाय प्रवद्धिनभा टे वा ऩङ्टमािउन आवश्मिा अनङ्टसाय कोशेरी घय, साझा सङ्टङ्जवधा
केरर एवॊ ङ्झफक्री कऺ ङ्झनभािण तथा स्थाऩना गङ्चयनेछ।
228. गङ्टणस्तयीम वस्तङ्ट तथा सेवाको भाग-आऩूङ्झति , भूल्म, ऩङ्चयभाण, गङ्टणस्तय आङ्छद ऩऺभा फजाय अनङ्टगभन कामिराई ङ्झनयरतयता
ङ्छदॊदै कारोफजायी कृङ्झिभ अबाव,ङ्झभसावट य ङ्झसङ्ञण्डकेट जस्ता सभस्माहरु ङ्झनयाकयण गनि उऩबोिा ङ्जहतसॊ ग सबफद्ध सॊ घसॊ स्था
य अरम सयोकायवारा सभेतको सॊ रग्नताभा फजाय अनङ्टगभन कामिराई प्रबावकायी फनाइनेछ

।

229. उऩबोिाको हक ङ्जहत सङ्टङ्झनङ्ञश्च त गनि उऩबोिा ङ्जहतसॉग सबफङ्ञरधत होङ्झडङ
ि वोडि ,सूचना, प्रचाय-प्रसाय एवॊ नगय तथा वडा
स्तयीम कामिक्रभ सिारन गङ्चयनेछ।
230. उऩबोिा ङ्जहत सॊ यऺण गनि स्थानीम अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीहरुको

ऺभता अङ्झबवृङ्जद्ध गनि उऩबोिाको हकङ्जहत

सबफरधी ऐन ,कानून य अरतययाङ्जष्डम ऩद्धङ्झतका ङ्जवषमभा तारीभ, प्रङ्ञशऺण ङ्छदई सङ्जक्रम फनाइनेछ।
231. 'उऩबोिा ङ्जहत सॊ यऺण, व्मवसामीको उङ्ञचत सङ्टयऺण
" को नायाराई साथिक वनाउन सयोकायवारा सॊ घ/सॊ स्थाहरुसॊ ग सहकामि
गदै सभङ्टङ्ञचत व्मवस्थाऩनभा ध्मान ङ्छदइनेछ ।
232. खाद्य फस्तङ्टको गङ्टणस्तय तथा भाऩदण्ड जाॉच गनि नभङ्टना ऩङ्चयऺण कामिराई ङ्झनयरतय गङ्चयनेछ।
233. अत्मावश्मक वस्तङ्टहरूको सॊ चमका राङ्झग गोदाभघय य शीतबण्डाय ङ्झनभािण एवॊ सॊ चारन गनि ङ्झनजी ऺेि तथा सहकायी
सॊ घसॊ स्थाराई प्रोत्साङ्जहत गङ्चयनेछ।
234. सॊ घ सयकायको सहकामि तथा सभरवमभा बूङ्झभङ्जहन सङ्टकङ्टबफासी, बूङ्झभङ्जहन दङ्झरत एवॊ अव्मवङ्ञस्थत फसोफासीको सभस्माराई
सभाधान गङ्चयने छ।
235. उऩभहानगयऩाङ्झरकाको कामािरम अरतगितका ङ्झफषमगत

भहाशाखा/शाखाहरु तथा वडा कामािरमहरुराई साविजङ्झनक

खङ्चयदको सबफरधभा अङ्झबभङ्टङ्ञखकयण कामिक्रभ भापित खङ्चयद कानूनको ऩारनाभा जोड ङ्छदइनेछ।
236. घोयाही उऩभहानगयऩाङ्झरकाको आरतङ्चयक ङ्झनमरिण प्रणारी ङ्झनदे ङ्ञशका २०७९ तमाय गयी रागङ्ट गङ्चयनेछ ।
237. उऩभहानगयऩाङ्झरकाको सबऩङ्ञत्तका रुऩभा यहेका ङ्ञजरसी साभग्रीहरुको सॊ यऺण गने तथा फङ्झगक
ि ृ त ङ्जववयण अद्यावङ्झधक
गङ्चयनेछ।
238. नङ्जवनतभ य उऩमोगी सूचना प्रङ्जवङ्झधको स्रोत य ङ्झसऩ ङ्जवद्यङ्टतीम सङ्टशासनको राङ्झग प्रमोग गङ्चयनङ्टका साथै कभिचायीहरुराई
अनसाइट ङ्झसकाईको व्मवस्था ङ्झभराइनेछ ।
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ङ्ट ाई, गङ्टनासो सङ्टनव
ङ्ट ाई अङ्झधकायीको व्मवस्था,साभाङ्ञजक ऩङ्चयऺण , स्वत: प्रकाशन गनि ऩने सूचनाको
239. साविजङ्झनक सङ्टनव
प्रकाशन तथा ङ्जवषमगत ऺेिका कामिक्रभहरुको प्रबावकाङ्चयताको अध्ममन , प्रङ्झतवेदन रगामतका ङ्जवङ्झध अऩनाई साविजङ्झनक
जवापदे ङ्जहताराई प्रफद्धिन गङ्चयनेछ ।
240. साविजङ्झनक सेवाको फाये भा सेवाग्राहीहरुराई ङ्जवद्यङ्टतीम नागङ्चयक वडाऩि भापित सहज रुऩरे सूचना तथा जानकायी
उऩरब्ध गयाउनका राङ्झग स्भाटि हेल्ऩ डेस्कको स्थाऩना गङ्चयनेछ।
241. सफै सयकायी तथा गैय सयकायी सॊ स्थाहरु सॊ गको सभरवमभा सूचनाको हक कामािरवमनराई थऩ प्रबावकायी
फनाइनेछ।नगय कामिऩङ्झरकाको कामािरमभा प्रविा (कभिचायी) को व्मवस्था गङ्चयनेछ।वडा कामािरम, ङ्जवद्यारम, धाङ्झभक
ि
स्थरहरु सभेतभा सूचना अङ्झधकायीको व्मवस्था गङ्चयनेछ।
242. मोजना तथा कामिक्रभहरुको प्रगतीको प्रङ्झतवेदन व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी भापित तमाय गयी अङ्झबरेख व्मवङ्ञस्थत
गङ्चयनेछ। सेवाग्राहीहरुको गङ्टनासो सूचना प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत अनराईन प्रणारी भापित सबफोधन गङ्चयने छ।व्मङ्ञिगत घटना
दतािभा रागङ्ट बएको अनराइन प्रङ्जवङ्झधको ऺेि ङ्जवस्ताय गयी आगाभी आङ्झथक
ि वषि दे ङ्ञख याजश्व सॊ करन प्रणारीभा सभेत
अनराइन ब ङ्टिानी भापित याजश्व सॊ करन गने व्मवस्था ङ्झभराइने छ। अनराइन नससा ऩासको राङ्झग सॊ बाव्मता अध्ममन
गङ्चयनेछ।
243. सूचना प्रङ्जवङ्झध स्रोतको सभामानङ्टकङ्टर अङ्झबवृङ्जद्ध गयी कामािरमको सेवाराई सहज, ङ्झछटो य छङ्चयतो फनाइनेछ ।
244. सङ्घीम सयकायको सहकामिभा नगयको प्रोपाइर अद्यावङ्झधक तथा ङ्झडङ्ञजटराइज्ड गङ्चयने छ।
245. ङ्जवङ्जवध ङ्जवधाभा ऩिकायहरुको ऺभता ङ्जवकासका कामिक्रभ सॊ चारन गङ्चयनेछ। हाम्रो नगय ये ङ्झडमो कामिक्रभराई थारु,
भगय रगामत अरम स्थानीम बाषाभा सभेत प्रसायण गङ्चयनेछ ।नेऩार टे ङ्झरङ्झबजन भापित घोयाही दऩिण टे ङ्झरङ्झबजन
कामिक्रभराई ङ्झनयरतयता ङ्छदइने छ।ङ्झभङ्झडमा ऺेिको ङ्जवकासको राङ्झग ङ्जवङ्झबङ्ङ कामिक्रभ, ऩिकाय सहामता कोष स्थाऩना
सॊ चारन गङ्चयनेछ ।
246. प्राकृङ्झतक स्रोतको सॊ यऺण य उऩमोग, ऩूवािधाय ङ्झनभािण , वातावयण सॊ यऺण तथा पोहय व्मवस्थाऩन, आऩतकाङ्झरन सेवा
व्मवस्थाऩन, याजश्व सॊ करन रगामतका ङ्जवषम ऺेिहरुभा अरतयस्थानीम तह, सॊ घ तथा प्रदे शसॊ गको सहरगानीका
आमोजनाहरु ऩङ्जहचान गङ्चय कामािरवमन गङ्चयनेछ।
नगयसबाका सदस्म ज्मू हरु,
247. अरतयसयकायी सभरवम तथा सहजीकयणको राङ्झग अरतय सयकायी सभरवम तथा सहजीकयण सङ्झभङ्झत गठन गङ्चय स्थानीम
सयकाय सॊ चारन ऐन, २०७४ को दपा २६ अरतगित ऺेिहरु सॊ ग सबफरधीत सबबाङ्जवत साझा रगानीका ऩङ्चयमोजनाहरुको
योष्टय तमाय गङ्चय प्राथङ्झभकताका आधायभा

मोजनाभा सभावेश गङ्चयनेछ ।

248. ङ्ञजल्रा सभरवम सङ्झभङ्झत, गैय सयकायी सॊ स्था रगामत सयोकायवाराहरुसॊ गको सभरवम य सहकामिराई प्रबावकायी
फनाइनेछ ।ङ्झनङ्ञज ऺेि तथा अरतयऩाङ्झरका सहकामिभा नगय फस सॊ चारन गङ्चयनेछ ।
249. ङ्झछभेकी तथा ङ्झभि याष्डका नगयऩाङ्झरकासॊ ग बङ्झगङ्झन सबफरध स्थाऩना गनि ऩहर गङ्चयनेछ ।
250. फैं कहरुको सहकामिभा साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता ङ्जवतयण कामिराई सयर, सहज तथा प्रबावकायी फनाइनेछ ।
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251. साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता ऩाउने मोग्म नेऩारी नागङ्चयकहरुराई सभमभा नै नाभ दताि तथा नङ्झफकयण दताि फाये जानकायी
ङ्छदन सचेतनाभङ्टरक कामिक्रभ सॊ चारन गङ्चयनेछ।
252. साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता ऩाउने राबग्राहीहरुको ङ्जववयण अध्मावङ्झधक गयी एकरुऩता कामभ गङ्चयनेछ ।साभाङ्ञजक सङ्टयऺा
बत्ता ऩाउने मोग्म राबग्राहीरे साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता ङ्झरन नचाहेभा

सबभान गने कामिको सङ्टरुवात गङ्चयनेछ।

253. याङ्जष्डम ऩङ्चयचमऩि तथा ऩॊ जीकयण ङ्जवबागको उद्देश्म अनङ्टरुऩ व्मङ्ञिगत घटना दतािराई शत प्रङ्झतशत ऩङ्टमािउन
चेतनाभङ्टरक कामिक्रभ तथा दताि ङ्ञशङ्जवय अङ्झबमान रगामत कामिक्रभ सॊ चारन गङ्चयनेछ ।
254. अनराइन भापित हङ्टने घटना दताि, याजश्व सॊ करन रगामतका सेफाहरुराई अझ ङ्झछटो छङ्चयतो फनाउनका राङ्झग वडा
कामािरमका कभिचायीहरुराई ताङ्झरभ तथा गङ्टणस्तयीम इनटयनेट सेवाको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता गङ्चयनेछ ।
255. याजश्व अङ्झबफृङ्जद्ध गनि याजश्वको दामया फढाउने, याजश्व घङ्टबती टोरी ऩङ्चयचारन तथा थऩ नमाॉ ऺेि ऩङ्जहचान गयी आरतङ्चयक
स्रोत अङ्झबवृद्धी गङ्चयनेछ ।
256. सफै नगयफासीहरुराई कयको दामयाभा ल्माउन कयदाता अङ्झबभङ्टङ्ञखकयण , व्मवसाम दताि अङ्झबमान, फजाय अनङ्टगभन तथा
ऐन, कानून तथा कामिङ्झफधी

ङ्झनभािण जस्ता कामिराई उच्च प्राथङ्झभकताका साथ अगाडी फढाइनेछ ।

257. घोयाही उऩभहानगयऩाङ्झरकाको याजश्व व्मवस्थाऩन कामिराई प्रबाफकायी फनाउन व्मफसाम दताि तथा नङ्झफकयण सबफङ्ञरध
कामिङ्झफङ्झध फनाइनेछ ।
258. याजश्व व्मवस्थाऩन कामिराई प्रबावकायी फनाउन याजश्व प्रशासनभा कामियत जनशङ्ञिको ऺभता अङ्झबवृङ्जद्ध , ऻान ङ्झसऩ य
प्रङ्झफङ्झधको ङ्झफकासभा जोड ङ्छदइनेछ।
259. आङ्झथक
ि वषि २०७९/०८०को याजश्व २०७९
व्मवस्था ङ्झभराइनेछ। रघङ्ट उद्यभी,

असोज भसारतङ्झबि फङ्टझाउने

भङ्जहरा तथा अऩाङ्गता बएको व्मङ्ञिरे

कयदाताराई १० प्रङ्झतशत कय छङ्ट टको
व्मवसाम दताि गदाि

राग्ने दताि शङ्टल्कभा

शतप्रङ्झतशत छङ्ट ट ङ्छदने व्मवस्था ङ्झभराइनेछ।
260. कृङ्जष ऩेशाराई उच्च सबभान गदै कृङ्जष ऩेशा व्मवसामफाट वाङ्जषक
ि रु. ३ राख आम गये को आम ङ्झसपाङ्चयस ङ्झन:शङ्टल्क
गङ्चयनेछ।
261. “स्वेङ्ञच्छक कय सहबाङ्झगताभा अङ्झबवृङ्जद्ध, सङ्टशासन ङ्जवकास य सभृङ्ज”द्ध बङ्ङे नायाराई साकाय फनाउन कयदाता ङ्ञशऺा तथा
उत्कृष्ट कयदाताराई सबभान गने कामिक्रभराइ ङ्झनयरतयता ङ्छदइनेछ ।
262. नगयको सरतङ्टङ्झरत ङ्जवकास एवॊ सॊ स्थागत सङ्टदृङ्जढकयणका राङ्झग आवङ्झधक मोजना, ऺेिगत मोजना तथा ऺभता ङ्जवकास
मोजना ङ्झनभािण गयी कामािरवमनभा ल्माइनेछ ।
263. कभिचायीहरुङ्झफच कामिसबऩादन सबझौता गयी नगयको सेवाराइ थऩ प्रबावकायी य गङ्टणस्तयीम फनाइनेछ ।
264. अध्ममन अवरोकन भ्रभण तथा ऺभता ङ्जवकास ताङ्झरभ सॊ चारन गयी कभिचायीहरुको कामिऺभता दऺताभा अङ्झबवृङ्जद्ध
गङ्चयनेछ ।
265. कभिचायीहरुको सेवा सङ्टङ्जवधा सबफरधभा सॊ घ सयकायको आङ्झथक
ि वषि २०७९/०८०को फजेट फिव्म भापित उल्रेख
बए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
266. आरतङ्चयक ऩमिटनको प्रवद्धिन गनि तथा घोयाही उऩभहानगयऩाङ्झरका अरतगितका कभिचायीहरुराई प्रोत्साहन एवॊ उत्प्रेङ्चयत
गनि ऩमिटन काजको व्मवस्थाका साथै कामिङ्छदनका आधायभा खाजा बत्ताको सभेत व्मवस्था गङ्चयनेछ।
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नगयसबाका सदस्म ज्मू हरु,
267. मस गङ्चयभाभाम नगय सबाभा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको प्रस्ताङ्जवत नीङ्झत तथा कामिक्रभको सपर कामािरवमनफाट नगयवासीका
आधायबूत आवश्मिाहरु ऩङ्चयऩङ्टतॉ गङ्चय ङ्ञजवनस्तयभा गङ्टणात्भक सङ्टधाय हङ्टदै जाने, उऩरब्ध स्रोतसाधनको अत्मूत्तभ
उऩमोगफाट आङ्झथक
ि उङ्ङनतीभा टे वा ऩङ्टग्ने य ङ्जवकासको भूरप्रवाहभा सफै फगि ऺेि, सभूह, सभङ्टदामहरु सभाङ्जहत बई
सभावेङ्ञशताको प्रवद्धिन भापित स्थानीम रोकतरि सङ्टदृढ हङ्टने ङ्झफश्वास ङ्झरएको छङ्ट ।
268. उल्रेङ्ञखत नीङ्झत तथा कामिक्रभ उऩभहानगयऩाङ्झरकाको एसरो प्रमासफाट भाि कामािरवमन गनि सबबव हङ्टने छै न।मसका
राङ्झग सॊ घ तथा प्रदे श सयकाय, याजङ्झनङ्झतक दर, उद्योगी, व्मवसामी, सयकायी , गैयसयकायी ऺेि, सॊ घ सॊ स्था, टोर ङ्जवकास
सॊ स्था, ङ्झनजी व्मवसाङ्जमक ऺेि, ऩेशाकभॉ फङ्टङ्जद्धङ्ञजङ्जव, सॊ चायकभॉ रगामत सफै नगयवासी, आभा फङ्टफा ङ्छददी फङ्जहनी,
दाजङ्टबाईको सङ्जक्रम साथ य सहमोग यहने ङ्झफश्वास ङ्झरएको छङ्ट ।
269. अरतभा घोयाही उऩभहानगयको सभग्र ङ्जवकासभा भहत्वऩूण ि मोगदान गनङ्टह
ि न
ङ्ट े जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध, कभिचायी, याजनीङ्झतक दर,ङ्झनजी
व्मवसाङ्जमक ऺेि, सयकायी य साभङ्टदाङ्जमक ऺेि, श्रङ्झभक वगि, नागङ्चयक सभाज, सॊ चाय जगत रगामत सबऩूण ि नगयवासी
आभाफङ्टफा, दाजङ्टबाई,ङ्छददी फङ्जहनीहरुभा हाङ्छदिक धरमफाद ब्मि गदिछङ्ट।
धरमफाद!
इङ्झत सबवत् २०७९ सार आषाढ ०५ गते योज १ शङ्टबभ् ।
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