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भैरबीिाउँपागलकाको एघारौं िाउँसभाका अध्र्क्षज्रू्, 

प्रमखु अगतगथ,गबषेश अगतगथ,अगतगथ ज्रू् हरु एिं 

उपस्स्थत सम्परु्ििाउँसभाका सदस्र्ज्रू्हरु 

सम्परु्ि राष्ट्रसेिक कमिचारीहरु   

पत्रकार गमत्र  तथा  
उपस्स्थत महािभुािहरु, 
ऐगतहागसक आन्दोलिको जिमा स्थापिा भएको संघीर् लोकतास्न्त्रक िर्तन्त्रले हामीलाई,दीिो शास्न्त, 
स्थावर्त्ि र गबकासतर्ि  अस्घबढ्ि अिसर ददएको छ  । भैरिीिागसको पररबतिि को चाहािा एिं 
ददिोगबकास र सम्बवृिको सपिालाई साथिक बिाउिेबाटो खलेुको छ । सामास्जक न्र्ार् सवहतको 
बहआुर्ागमक आदशि समाज एिं गतव्र गबकास “समिृ भैरबी”को पररकल्पिा ििे हाम्रो महाि सपिा 
अस्घ बढ्िे आधार तर्ार भएको छ ।स्शक्षा, स्िास््र्, कृवषिः, पर्िटि, हरीर्ाली, सहकारी गबकास र 
पूिािधारिः भैरबीका सात आधार सवहतको िारा साथिक बिाउिे मूल रर्िैगतक सोचका साथ िेपालको 
संगबधाि २०७२ िारा स्थािीर् तहलाई प्रदत्तअगधकार स्थािीर् सरकार सञ्चालि ऐि २०७४ का 
प्रािधाि,पन्रौं पञ्चिषीर् र्ोजिा, ददिो गबकास लक्ष, दीघिकागलि सोच,लक्ष तथा उदे्दश्र् संि तालमेल 
हिुेिरी भैरबी िाउँपागलकाको आिश्र्कता, साधि श्रोतको उपलब्धता संस्थाित क्षमता गबकास 
समेतका आधारमा आिामी आ.ब. २०७९/०८०को िीगत कार्िक्रम तथा बजेटको तर् ििे प्रर्ास 
िररएकोछ ।  

आदरर्ीर् िाउँ सभा सदस्र्ज्रू्हरुिः 
भगूमकािः  
गबश्व समदुार् कोरोिा भाईरस -कोगभड १९_ का कारर्ले आक्रान्त भई रहेको अिस्थामा 
अल्पगबकगसत तथा गबकासोन्मखु देश िेपालले र्ो समस्र्ाको ठूलो मार खेवपरहेको सबिगबददतै छ  भि े
र्सको ठूलो असर हाम्रो भैरबी िाउँपागलकामा पगि परेको छ । र्ो समस्र्ाबाट प्रत्र्क्ष तथा 
परोक्षरुपमा आगथिक तथा माििीर् सहर्ोि िरी गछमेकी गमत्रराष्ट्र भारत तथा तेस्रो मलुकुबाट आफ्िो 
घर र्वकि िे ब्र्स्ि हरुलाई सकुसल र्वकि िे िातािरर् गसजििा िरी न्रू्ितम उपचार तथा पिुस्थािपिा 
ििे स्जम्मेिारी हाम्रो गथर्ो ।हाम्रो वििेक,क्षमता र जिशस्िको उपर्ोि िरी ठूलो क्षगत हिु िददएको 
जािकारी िराउँदै र्समा आफ्िो जीउ ज्र्ािको प्रबाह ििरी खट्िहुिुे पूिि जिप्रगतगिगध, स्िास््र्कमी 
तथा सम्परू्ि राष्ट्रसेिक कमिचारीहरुप्रगत आभार ब्र्ि िदिछु । 
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उपस्स्थत महािभुािहरुिः  

  

अि म र्स भैरबी िाउँपागलकाको बावषिक िीगत तथा कार्िक्रम प्रस्ततु ििे अिमुगत चाहन्छु । 

१. िेपालको संविधाि (२०७२) बमोस्जम स्थािीर् तहको दोस्रो गििािचि सम्पन्न भई 
जिप्रगतगिगधमूलक शासि व्र्िस्था सञ्चालिमा रहेकोछ । अबका ददिमा भैरबी िाउँपागलकाको 
स्थािीर् सरकारले र्स िाउँपागलकामा ददिो पूिािधार, विकास र व्र्िसावर्क कृवष, पशपुालि, पर्िटि र 
सहकारी क्षेत्रलाई उत्पादिमखुी र आत्मगिभिर बिाई आगथिक विकास िदै, िररिी न्रू्िीकरर् ििे 
प्रमखु िीगत गलएकोछ ।  

२.भैरबी िाउँपागलकाको प्रिेश विन्दमुा रहेको श्रीस्थाि मस्न्दरमा आन्तररक तथा बाह्य पर्िटकको 
िन्तब्र् बिाउिउस्चत बासस्थाि,व्र्ाबसावर्क होटेल र वपस्निक स्पट बिाउिे तथा अन्र् संरचिा 
गिमािर् िरी र्स क्षेत्रमा प्रिेश ििे आिन्तकुहरुलाई आस्त्मर् स्िाित िदै पर्िटि गबकास तथा र्स 
िाउँपागलकामा रहेका पर्िटकीर् क्षेत्रहरु पञ्चदेिल, डम्बगुतथि, रुद्रगलङ्ग, विन्द्रासैिीदेिल, माई 
मस्न्दर,मगु्राहाँ, १२खम्बा, भैरबी, मागलका, स्शिमस्न्दर, भिुािस्थाि, मष्टास्थाि,भैरिी झरिा, बासधुारा, 
कुमाििती, शैलान्र् पिित, मागलका मस्न्दर, ब्र्ाउली धमिशाला, स्शि मस्न्दर, कुटी, िार्िंिा र 
ढुङ्गेधाराहरु लिार्तका सम्पदाहरुको िेपाल रावष्ट्रर् प्रज्ञा प्रगतष्ठािसंि समन्िर् िरी उस्चत प्रिििि ििि 
पर्िटकीर् िन्तव्र् ििाउिे, डकुमेन्री गिमािर् ििे, विद्यतुीर् सामास्जक सञ्जाल तथा टेगलगभजिबाट 
प्रसारर् िरी पर्िटि क्षेत्रको विकासमा जोड ददइिेछ । र्सका लागि डकुमेन्री बिाई प्रचार प्रसारमा 
जोड ददइिेछ । 

३.“हरेक घर उज्र्ालो घर” भने्न भिाइलाई मूति रुप ददिका लागि गबधतु लाईि गबस्तार र 
आपगुतिलाई सहज बिाउि तत्काल िेपाल विद्यतु प्रागधकरर्अन्तिित ग्रामीर् सामदुावर्क गबद्यगुतकरर् 
संि साझेदारी भई शाखा लाईि तथा मखु्र् लाईि गबस्तारको काम भईरहेको र र्ो कार्िलाई थप 
गबस्तार िररिेछ । अन्र् दात ृ गिकार्हरुसंि समन्िर् र सहकार्ि िरी र्स िाउँपागलकाका सम्पूर्ि 
िडाहरुमा रावष्ट्रर् प्रसारर् लाईि गबस्तार िररिेछ।  
४. र्स िाउँपागलकाका सम्पूर्ि जिताहरुको स्िच्छ खािपेािी र सरसर्ाईको सहज पहुँचको लागि  
खािेपािी तथा सरसर्ाई कार्ािलर् (संघ तथा प्रदेश मातहतका कार्ािलर्) तथा कर्ािली जल 
पररर्ोजिा र भैरबी िाउँपागलकाको साझेदारीमा कार्िक्षेत्र विस्तार िरी सम्पूर्ि िडाहरुमा स्िच्छ 
खािेपािी प¥ुofउिका लागि आिश्र्क पहल िररिकुो साथै स्िास््र् र पूर्ि सरसर्ाई सम्बन्धी 
जिचेतिामलुक कार्िक्रमहरु संचालि िररिेछि । 

५. र्स िाउँपागलकामा रहेका दगलत, जिजागत, मवहला,मसु्स्लम, अपाङ्ग लिार्त लस्क्षत िििको 
सामास्जक, भौगतक र आगथिक उन्नगतका लागि विगभन्न सरकारी र िैह्रसरकारी क्षेत्रसँि समन्िर् र 
सहकार्ि िरी माििीर् विकासको मूलधारमा समावहत िििको लागि विगभन्न सशस्िकरर्का 
कार्िक्रमहरु सञ्चालि िररिेछि । िररि विपन्न तथा दगलत समदुार्का साथै कमजोर सामास्जक तथा 
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आगथिक पररस्स्थगतभएका पररिारहरुको आिासको लागि जिता आिास कार्िक्रमसंि समन्िर् िरी 
घरबास गिमािर्का लागि थप पहल िररिेछ ।  
६. र्स िाउँपागलकाको सामास्जक, भौगतक र आगथिक विकासको महत्िपूर्ि स्थािको गबस्ततृ 
पररर्ोजिा प्रस्ताि तर्ार भईसकेकोछ । बाँकी रहेका क्षेत्रको गबस्ततृ पररर्ोजिा प्रस्ताि तर्ारी 
िररिेछ भिे िाउँपागलकाको पाश्विस्चत्र तर्ारी भइसकेको र सोहीको आधारमा भािी रर्गिगत तर्ारिरी 
क्षेत्रित िरुुर्ोजिा गिमािर्का साथै र्ोजिाबद्घ विकास अगभर्ािहरु कार्ािन्िर्ि ििि विगभन्न सरकारी, 
िैह्रसरकारी तथा दात ृगिकार्हरुसंि समन्िर् र सहकार्ि िररिेछ ।   
७. प्राकृगतक प्रकोपहरुबाट हिुे माििीर् क्षगत न्रू्गिकरर्का लािीराहत तथा पिुस्थािपिाका खागतर 
खडािररएको विपद् व्र्िस्थापि कोषलाई बहृत बिाई तत्काल गबपद्को समर्मा राहतको महशसु  
िराइिछे । र्सका लागि िाउँपागलकाले तर्ार िरेको गबपद् ब्र्बस्थापि तथा राहत गबतरर् 
कार्िगबगधकै आधारमा िगतगबगध अिाडी बढाइिेछ । 

८. कर राजश्व तथा िैरकर राजश्वका दरलाई भन्दा दार्रालई र्रावकलो पादै आन्तररक आम्दािीमा 
बदृ्घी िरी र्स िाउँपागलकालाई  स्िािलम्िितर्ि  उन्मखु िराइिेछ । साथै गिर्गमत कर भिुािी 
प्रकृर्ाबाट उत्कृष्ट करदाता छिौट िरी परुस्कृत तथा सम्माि ििेतर्ि  जोड ददइिछे ।र्सका लागि 
प्राकृगतक स्रोत साधिको उत्खिि ् ओसारपसार गबक्रीलाई IEEमार्ि त आगथिक बषिको सरुुबाटै 
प्रभािकारी रुपमा लाि ुिररिेछ । 

९. सूचिा र सञ्चार प्रविगध वििा समवृिको पररकल्पिा ििि सवकदैि । भरपदो सञ्चार व्र्िस्थापिका 
लागि प्रत्रे्क िडाबाटै सम्पूर्ि सूचिा िाउँपागलका केन्द्रमा अिलाईि प्रगबगधबाट प¥ुofउिे ब्र्बस्था 
भइरहेकोछ । र्ो बषि कमिचारीको क्षमता गबकास का साथै प्रगबगध ,उपकरर्को ब्र्बस्था गमलाइिछे 
। साथै िडाहरुमा ईन्टरिेट तथा कम््र्टुरको सििसलुभता बिाई  थप प्रगबगधको गबकास िररिेछ । 
साथै ईन्टरिेटको पहुँच  विस्तारका लागि आबश्र्क पहल िररिेछ । 

१०.िाउँपागलकागभत्रका जितालाई सरुस्क्षत खािेपािीको प्रिन्ध गमलाउिका लागि पहल िररिेछ । 
खािेपािीको अभाि भएका िस्तीहरुमा स्िच्छ खािेपािीको सवुिधा उपलब्ध िराउि,  खािेपािीको 
सहज आपगूतिका लागि गबस्ततृ पररर्ोजिा प्रस्ताि तर्ार िरी खािेपािी आर्ोजिाहरु सञ्चालि ििि 
आबश्र्क पहल िररिेछ । खािेपािीको सहज व्र्िस्थापिका लागि खािेपािी महुािको पवहचाि तथा 
संरक्षर्तथा परीक्षर् िरी वितरर्का लागि आबश्र्क ब्र्बस्था गमलाइिेछ र र्ोहोरमैला व्र्िस्थापि 
ििे, खािेपािीको शिुीकरर् िरेर मात्र वपउिे, सरसर्ाईमा ध्र्ाि ददिे संस्कारको विकास ििे तथा 
हररर्ाली गबकासको िारालाई साथिक बिाउिेतर्ि  जोड ददइिेछ। 

११. र्ो बषि पूर्िरुपमा सामास्जक सरुक्षा कार्िक्रमलाई बैंवकङ्ग प्रर्ालीबाट  भिुािी प्रकृर्ा 
भईसकेकाले सम्भि भएसम्म सम्बस्न्धत िडाबाटै प्रगबगधको सलुभता गमलाई सामास्जक सरुक्षा भत्ता 
गबतरर् ििेतर्ि  बैंकसंि समन्िर् र सहकार्ि िररिेछ ।  
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१२. कार्ािलर्ले आरै् र आफ्िो मातहतका कार्ािलर्हरुमार्ि त प्रिाह ििे सेिाको प्रभािकाररता, 
ििुासो व्र्िस्थापि, साििजगिक सिुिुाई, सामास्जक परीक्षर्, िािररक िडापत्र, सूचिाको हकको 
प्रत्र्ाभगूत,पारदस्शिता, जिार्देवहता, भ्रष्ट्राचार गििारर् लिार्तका कार्िहरुमार्ि त सशुासि अगभिवृि ििे 
खालका कार्िहरुलाई उच्च प्राथगमकताका साथ कार्ािन्िर्ि िदै लगििेछ।हरेक कार्ािलर्ले बावषिक 
सगमक्षा,साििजगिक सिुिुाई, सामास्जक परीक्षर्  ििे पररपाटीको विकास िररिेछ । 

१३. र्स िाउँपागलका तथा अन्तिित काम ििे कमिचारीहरुलाई काम ििे खालको िातािरर् गसजििा 
ििे,प्रोत्साहि ििे, कमिचारीबीचको गबभेद, पूर्ि रुपमा अन्त ििे र र्स क्षेत्रमा कमिचारी सँधै बस्िे, 
िाउँिासीकोपीर मकाि सनेु्न, जिताको सेिाभाि जाितृ िराउिे र िाउँपागलकाका गिर्िर्हरुलाई अक्षरसिः 
कार्ािन्िर्िमा ल्र्ाउिका लागि तत्पर हिुे अिस्थाको गसजििा हिुे िातािरर् गमलाइिेछ ।  
१४.र्िुाहरुलाई उपलब्ध साधिस्रोतको पररचालि िरी रोजिारी गसजििामार्ि त िररबी न्रू्िीकरर् ििे, 
प्रधािमन्त्री, मखु्र्मन्त्री रोजिारकार्िक्रमलाई प्रभािकारी रुपमा अिागड बढाउिकुा साथै र्िुाहरुलाई 
गसजििात्मक कार्िहरुमा उत्प्ररेरत ििे, खेलकुदतर्ि  प्रोत्साहि ििे खालका र्िुालस्क्षत कार्िक्रमहरु 
ल्र्ाइिछे । 

१५.जलिार् ु पररितििले विश्वलाई िै चिुौती ददइरहेको ितिमाि पररप्रके्ष्र्मा जलिार् ु पररितििलाई 
तल्लो तहबाट िै सामिा ििे खालका िगतविगधहरुलाई प्रोत्साहि िररिेछ । जलिार् ु अिकुुगलत 
विकास कार्िक्रमहरु सञ्चालि िरी हररत अथितन्त्रको प्रििििििि जोड ददईिेछ । र्सकालागि जलिार् ु
पररितिि अिकुुलि कार्िक्रम सञ्चालिका लागि पहल िररिेछ ।  
१६. आगथिक िषिको अन्त्र्मा आएर विकास ििे पररपाटीको अन्त्र् िररिेछ । र्सका लागि आगथिक 
िषिको सरुुमा िै र्ोजिा बिाएर काम ििि सरुु ििे र समर्मा िै िाउँपागलकाका कार्िक्रमहरु सम्पन्न 
िररिेछ ।दोस्रो चौमागसकसम्म र्ोजिा सम्झौता र तेस्रो चौमागसकको दोस्रो मवहिासम्म भिुािी गलि े
पररपावटको गबकास िरीिेछ ।लाितमा आधाररत रहेर र्ोजिा तथा कार्िक्रम छिौट िरी लाि ु
िररिेछ । 

१७. भैरबी िाउँपागलकाको न्र्ावर्क सगमगतमा परेका उजरुीहरुमध्रे् आगथिकरुपले गबपन्न र 
कुटवपट,भई घरबाट गिकागलएका बालबागलका,दगलत,मवहलाजेष्ठिािररक,अपाङ्गहरुको न्र्ावर्क गिरुपर् 
र न्र्ावर्क सम्पादि िाउँपागलकाद्घारा आंस्शक कािूिी सहार्ता कोषको ब्र्बस्था िररिेछ । 

१८. चाल ुआ.ब. बाट भैरबी िाउँपागलकाको आिगधक र्ोजिा,औधोगिक तथा साँस्कृगतक ग्रामको 
स्थापिाका लागि सम्भाव्र्ता अध्र्र्ि,िाउँपागलकाको प्रोर्ाईलअध्र्ािगधक,पागलका सडक तथा पर्िटि 
िरुुर्ोजिा,पक्कीपलुको डी.वप.आर, तर्ार, र्ोहोरमैला ब्र्बस्थापिका लागि डम्पीङ्ग साईडको 
डी.वप.आर.तर्ार ििि साझेदार गिकार्मा पहल तथा आफ्ि ैश्रोतको उपर्ोि ििे कार्ि अघी बढाइिछे 
। 
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१९. भैरबी िाउँपागलकाका सातिटै िडाहरुमा साविकका िडा र जिसंख्र्ाको वितरर्लाई आधार 
मािी टोल गबकास संस्थाको िठि िरी उपभोिा मार्ि त सञ्चालि हिुे र्ोजिा तथा कार्िक्रमलाई 
ब्र्बस्स्थत िररिेछ ।       
२०. भैरबी िाउँपागलकाका सातैिडामा सतु्केरी सेिाका लागि एम्िलेुन्स सेिा गििःशलु्क िररिछे । 

२१. भैरबी िाउँपागलका िडा िं.१,२ र ३ लाई तरकारी तथा पशपंुक्षीपकेट क्षेत्र ४ र ५ लाई 
र्लरू्ल तथा पशपंुक्षीपकेट क्षेत्र र ६र ७ लाई दगु्ध तथा पशपंुक्षी पकेट क्षते्र गिधािरर् िररिछे । 

२२.ठूलाबिरदेस्ख तोरीबारी घटे्टखोला, रािीदेखी श्रीस्थािसम्म, काभ्रखेोलादेस्ख िागभस्थाि, भैरबी 
झरिादेस्ख पादकुाखोलासम्मको भ-ूभािलाई समेटेर एकीकृत िदी गिर्न्त्रर् र गसंचाई साथै, 
बन्र्जन्तकुो संरक्षर्, गिर्न्त्रर् तथा ब्र्बस्थापि िरी उत्पादि बवृिमा गबशेष जोड ददइिेछ । 

२३. भाप्र, मजिुा, बडलम्जी लिार्तका खािेपािी र्ोजिा र गलफ्ट खािेपािीलाई प्रगबगधर्िु बिाउि े
व्र्िस्था िररिेछ । 

२४. जेष्ठिािररकका लागि उस्चत तथा पार्क पिे स्थािमा सामवुहक भेटघाट तथा पिुगमिलि र 
भलाकुसारी िििका लागि जेष्ठ िािररक ददिा सेिाकेन्द्र तथा सरुस्क्षत आिास िहृहरु स्थापिा िररिछे 
। 

२५.चामणु्डागबन्द्रासैिी ििरपागलका, महाब ुिाउँपागलकासंि सडक सञ्जाल जोगडर्एकाले मोटरेिल पक्की 
पलु गिमािर्का लागि पूिािधार गबकास कार्ािलर् मार्ि त कर्ािली प्रदेश सरकार र संघीर् सरकारसंि 
अिरुोध िररिेछ । 

२६.िारार्र् ि.पा. ,दलु्ल ुि.पा., महाब ुिा.पा.र भैरबी िाउँपागलकाको संिमस्थलमा रहेको र्स भैरबी 
िाउँपागलकाको िडा िं.१मा रहेको रातीखालमा गबमािस्थल गिमािर्का लागि समस्न्धत गिकार्मा 
आिश्र्क पहल िररिेछ ।साथै सातै िडामा घाइते, िभििती तथा सतु्केरीको आकस्स्मक उद्दारका 
लागि आिश्र्कताका आधारमा हेली्र्ाड गिमािर् िररिेछ। 

२७.िाउँस्तरमा विगभन्न समूहमार्ि त बचत ििे िािी बसाल्िे, ऋर् गलएर लिािी ििे लिार्तका 
कार्िमा सहजता ल्र्ाउि स्थािीर् स्तरमा सहकारी समूहहरु िठि ििे िीगत गलइिेछ । िचत िवृि, 

पूजँी गिमािर्, ऋर् पररचालि मार्ि त आम भैरबी बासी जिताको  जीििस्तरमा सधुार ििे तर्ि  पहल 
िररिेछ ।र्सका लागि उदे्घश्र् गमल्िे सहकारी तथा समूहलाई समार्ोजि िररिेछ साथै दतािका 
िाममा दतािमात्र भएका तथा िगतगबगध िदेस्खएका सहकारीको अििुमि िरी दताि खारेज ििि सहकारी 
शाखा मार्ि त अििुमि प्रगतिेदि प्राप्त भएपगछ प्रकृर्ा अस्घ बढाइिेछ । साथै र्स िाउँपागलकामा 
गबगभन्न लघ ुगबत्त संस्थाहरुले कारोबारो िरेको पाइएकोले के कुि र कसरी वक्रर्ाकलाप चलाइएकोछ 
।लिािी र प्रगतर्लको आकँलि ििि प्रबेश अिमुगत गलिका लागि सहकारी शाखा मार्ि त पहल 
िररिेछ । 
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२८.सहकारी संस्थाहरुको क्षमता गबकास िरी आर् आजििसंि सम्बस्न्धत वक्रर्ाकलाप ििि तथा र्स 
िाउँपागलकामा रहेकासबैखाले सहकारी संस्थाहरुलाई COPOMIS(कोपोगमस) मा अगिबार्िरुपमा 
आबिहिुका लागि आिश्र्क बजेट व्र्िस्था िररिेछ । 

आदरर्ीर् िाउँसभा सदस्र्ज्रू्हरुिः 
अि म क्षेत्रित रुपमा आिामी आ.ब.का लागि गिगत तथा कार्िक्रम प्रस्ततु ििि चाहन्छु  

पूिािधार विकास तर्ि िः    
१.िाउँपागलका गभत्रका प्रत्रे्क सडकहरुको विस्ततृ पररर्ोजिा प्रगतिेदि तर्ार िरी सबै िस्तीलाई 
सडक सञ्जालबाट जोडि र िडा जोडिे मखु्र् सडकहरुको स्तरोन्नगत िररिेछ । 

२. मध्र्पहाडी लोकमािि शवहद िेटदेखी िाउँपागलकाको केन्द्र सम्म सडक वपजका लागि र्ो बषिि ै
प्रकृर्ा अघीबढाईिे छ र पािीपोखरा हदैु मगसिापाटा ब्र्ाउलीसम्म पगु्िे सडक बाहै्र मवहिा सञ्चालिमा 
आउिे िरी स्तरोन्नगत िररिेछ । स्थािीर् सडकहरुलाई पर्िटकीर् ऐगतहागसक सडकहरुमा ििीकरर् 
िररिेछ । 

३.िीताचौर-राितकोट गसंचाई कुलोलाई गिरन्तरताका लागि पहल िररिेछ । 

४.िडाज्रू्ला गसंचाई कुलो तथा तटबन्धि कार्िलाई गिरन्तरताका लागि पहल िररिेछ ।  

५.िाउँपागलका क्षेत्रगभत्र अब्र्बस्स्थत बगिरहेका घरलाई घर गिमािर् संवहता र सडक मापदण्डगभत्र 
बिाउि आबश्र्क प्रकृर्ा अस्घबढाइिेछ । 

६. सकुुम्बासी, अब्र्िस्स्थत बसोबास, भगूमहीिको त्र्ाङ्क संकलि िरी आिासका लागि भमूी आर्ोि 
संिको समन्िर्मा आबश्र्क प्रकृर्ा अस्घबढाइिेछ । 

७.खािेपािी र्ोजिाको ममितसम्भारलाई ब्र्बस्स्थत िराउि िासबोडि िठि िरी त्र्सलाई ब्र्बस्स्थत 
िररिेछ । 

आगथिक विकास तर्ि िः  
१. प्राकृगतक स्रोत ब्र्िस्थापि तथा आगथिक विकास अगभर्ािमा स्थािीर् समदुार्को सहभागितालाई 
प्रोत्साहि िररिेछ । 

२. कृवष उत्पादि िवृद्घका लागि विउ विजि तथा र्ास्न्त्रकरर् सहगुलर्तपूर्ि साझेदारी कार्िक्रम मार्ि त 
सहर्ोि िररिेछ । 

३. दात ृसंस्था िैरसरकारी संस्था प्रदेश र केन्द्र सरकारसंि समन्िर् र सहकार्िमा कार्िक्रम संचालि 
िररिेछ । 
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सामास्जक विकास तर्ि िः 
१.सिुौला हजार ददिका आमाहरुको स्िास््र् प्रििििका लागि बहकु्षेत्रीर् पोषर् आर्ोजिा, स ुआहारा 
तथा अन्र् स्िास््र्संि सम्बस्न्धत िैरसरकारी संस्थाहरुसंिको साझेदारीमा प्रभािकारी िदेस्खएको 
पोषर् कार्िक्रमलाई थप सशि रुपमा समदुार्सम्म लैजािे ब्र्बस्था गमलाइिछे । 

२.स्िास््र् सेिालाई प्रभािकारी रुपमा प्रिाह ििि भैरहेका स्िास््र् संस्थाको स्तरिवृि ििुिको साथै, 
स्िास््र्संस्था िरेको िडा िं. ६ मा स्िास््र् संस्थाको स्थापिा ििुिको साथै कम्तीमा १ िडा १ तथा 
आिश्र्कताका आधार िाउँघर स्नलगिक, बगथिङसेन्टर र स्िास््र् संस्था गिमािर्का लागि आिश्र्क 
व्र्िस्था गमलाइिेछ। 

३)जेष्ठिािररकको स्िास््र् सेिाको अगधकारलाई सगुिस्ित ििि िाउँिाउँमा साझेदारीमा एकीकृत घमु्ती 
स्िास््र् स्शविर सञ्चालि िररिेछ । 

४)मवहला स्िास््र् स्िरं् सेविकाहरुको प्रोत्साहि कार्िक्रमलाई गिरन्तरता ददँदै िा.पा.ले ददँदै आएको 
प्रोत्साहिमा आिश्र्क िवृि िररिेछ। 

५)जेष्ठिािररक सम्माि कार्िक्रमलाई प्रभािकारी रुपमा सञ्चालि िररिछे ।  
६)छोरी प्रोत्साहि कार्िक्रमलाई थप प्रभािकारी बिाउिेतर्ि  जोड ददइिेछ । 

७) रोजिार सेिाकेन्द्र अन्तिित एकघर एक रोजिारको िीगत अिलम्बि िररिेछ ।   
८. भैरबी िाउँपागलकाको पवहचािको रुपमा रहेका श्रीस्थाि,पञ्चदेिल, भैरबी,मागलका,ब्र्ाउली 
भिुािस्थाि पर्िटक आिमिको सम्भाििा,छामघाट खोलाको पािी गलफ्ट प्रगबगधबाट खािेपािी तथा 
गसंचाई, जगडबटुीको प्रचरुता, गतिै वकगसमको हािापािी पाइिे भएकाले ठाउँ अिसुार र्लरू्ल खेती, 
र्हाँका धागमिक साँस्कृगतक धरोहरहरुको संरक्षर् सम्िििि तथा विकासको लागि गबशेष पहल कदम 
अिाडी बढाइिेछ । 

उपस्स्थत महािभुािहरु,   

अि म शाखाित कार्िक्रमको वििरर् प्रस्ततु ििे अिमुगत चाहन्छु ।  

 कृवष विकास तर्ि िः 
१.कृवष क्षेत्रको उत्पादि एिम ्उत्पादकत्ि बढाउँदै, िाउँपागलकाको आगथिक विकासमा र्स क्षेत्रको 
र्ोिदािमा बवृि िररिेछ । िाउँपागलकामा खाद्यान्न, तरकारी, र्लरू्ल, ििदेबाली स्थािीर् 
रैथािेबालीको प्रबििि तथा व्र्िसावर्करर्का लागि प्रोत्साहि  िररिेछ । 

२.व्र्िसावर्क रुपमा कृवष पेशामा संलग्ि कृषकसमूह, कृवष सहकारी तथा कृवष र्मिहरुको त्र्ाङ्क 
संकलि तथा दताि िरी अगभलेख प्रर्ालीलाई चसु्त दरुुस्त बिाइ व्र्बस्स्थत िररिछे । 

३.र्स िाउँपागलका गभत्रका कृषक,कृषक समूह, कृवष सहकारी, कृवष र्मिहरुको मािको आधारमा 
खाद्यान्न, तरकारी, र्लरू्ल, ििदेिालीमा गबशेष अिदुाि तथा प्रोत्साहि ददइिेछ । 
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४.कृवष व्र्ािसार्लाई प्रोत्सावहत र मर्ािददत बिाउिका लागि िाउँपागलकागभत्रका उत्कृष्ट 
कृषकहरुलाई मापदण्ड तर्ार िरी परुस्कृत िररिेछ। 

५.कृवष सम्बन्धी कार्िक्रमलाई प्रभािकारी रुपमा कार्ािन्िर्ि िििका लागि विगभन्न सरोकारिाला 
गिकार्हरुसंि सहकार्ि साझेदारीमा कार्ािन्िर्ि ििे व्र्िस्था गमलाइिेछ । 

६.समदुार्को पोषर् तथा स्जविकोपाजििको अबस्थामा सधुार ल्र्ाउिका लागि िाउँपागलकागभत्रका 
हरेक घरधरुीमा करेसाबारी स्थापिा िदै, सम्भाव्र् क्षेत्रमा उत्पादि पकेटक्षेत्र गबस्तार ििे र साथै 
िाउँपागलका स्तरमा आिश्र्क रुपमा बोटगबरुिा सहज रुपमा आपगुति िििका लागि उन्नत स्तरको 
बहउुदे्दश्र्ीर् िशिरी स्थापिा ििे कार्ि आिामी बषिदेस्ख शभुारम्भ िररिेछ । 

७.साझेदारीमा स्थािीर् उत्पादिबाट कृषकहरुलाई अगधकतम लाभ हिुिेरी स्जविकोपाजििमा सधुार 
ल्र्ाउि उत्पादिको भण्डारर्, बजारीकरर् साथै कृवष सामग्रीको सहज आपूगतिका लागि आिश्र्कता 
अिसुार गबउ भण्डारर् घर तथा संकलि÷वितरर् केन्द्र स्थापिा िररिेछ । 

८.रावष्ट्रर् र स्थािीर् महत्िका खाद्य तथा पोषर् सरुक्षामा टेिा प¥ुofउिे िालीिस्तकुो सािा 
व्र्ािसावर्क कृवष उत्पादि केन्द्र (पकेट) विकास कार्िक्रम सञ्चालि ििि िाउँपागलकाले साझेदारी 
िरी कार्िक्रम अिाडी बढाउिेछ । 

९.कृवष क्षेत्रको आधगुिक विकासका लागि कृषकको आिश्र्कताका आधारमा कृवष सामग्रीहरुमा 
अिदुािको व्र्िस्था गमलाइिेछ । 

१०.कृषकको ज्ञाि,गसप र दक्षतामा बदृद्द ििि गबगभन्न तागलम िोष्ठी सञ्चालि ििे व्र्बस्था गमलाइिेछ 
। 

११.बालीिालीमा क्षगत प¥ुofउिे रोि वकराको व्र्बस्थापि ििि िाउँपागलकाबाट गबगभन्न बालीउपचार 
स्शविर, जैविक तथा रासार्गिक गबषादीको व्र्िस्था गमलाइिेछ ।  
१२.कृवष क्षेत्रमा गबदेशबाट र्वकि एका र्िुाहरुलाई आकवषित ििि र कृषकको माि बमोस्जम अिदुाि 
ददि मािमा आधाररत कार्िक्रम सञ्चालि िररिेछ ।  
१३.बाझँो जग्िा खिजोत तथा उपर्ोि ििेलाई आिश्र्क ्र्ाकेज कार्िक्रमको ब्र्बस्था िररिछे । 

१४.कृवषको विविगधकरर् ििि माटो परीक्षर्को आिश्र्क व्र्िस्था गमलाइिेछ।  
 

 स्िास््र् तर्ि िः 
१. कोगभड १९ महामारीका कारर् मािि जातीमाथी सताव्दीको सिैभन्दा ठूलो संकट पैदा भएको छ 
। िेपाल िै कोरोिा महामारीको चपेटामा परररहेको चिुौती र असहज अिस्थामा सरकारले अिलम्िि 
िरेको स्पष्ट रर्गिगत समन्िर्ात्मक कार्िशैली एिं सिै व्र्स्िहरुको एकता, धैर्िता र सहर्ोिले 
अवहलेसम्म र्स रोिको संक्रमर्बाट जीिि रक्षा ििि सर्ल भएका छौं र आिामी ददिहरुमा कोरोिा 
भाईरस गबरुिको खोप तथा बषु्टर खोप लिाउि बाँकी रहेका िािररकहरुका लागि संघीर् सरकारसंि 
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माििरी खोप सञ्चालिको ब्र्बस्था गमलाईिे छ । कोगभड १९ को रोकथाम तथा गिर्न्त्रर्का लागि 
हाम्रो स्थािीर् सरकारले औषगध उपकरर् र सरुक्षाको सामग्रीको पर्ािप्त  व्र्िस्था ििेछ साथै संक्रमर् 
लिार्त सिै प्रकारका रोि  र विपदबाट िािररकको जीिि रक्षा ििि र जि जीििलाई सहज र 
सरुस्क्षत बिाउि आिश्र्क व्र्िस्था िररिेछ । 

२ भैरिी िाउँपागलका अन्तिित रहेका तीििटा स्िास््र् चौकीहरु-भैरीकागलकाथमु,कुसापािी र 
राितकोट) मा ईन्टरिेट सेिा सबिसलुभ सहज र सरल रुपमा ििाउिे साथै १५ शैर्ाको अस्पताल 
पूबािधार गिमािर्को कामलाई अविलम्ब अिाडी बढाइिेछ । 

३. सरुिा रोिको रोकथाम, गिर्न्त्रर् तथा उपचार एिं स्िास््र् विपद व्र्िस्थापि, तर्ारी तथा 
प्रगतकार्ि ििि र्स भैरिी िाउँपागलकाको केन्द्रमा रहेको राितकोट र कुसापािी स्िास््र् चौकीलाई 
स्तरोन्नती िरी सामदुावर्क अस्पतालमा चावहिे आिश्र्क औजार उपकरर् लिार्त स्थािीर् अस्पताल 
सदुृढीकरर् कार्िक्रमको व्र्िस्थापि िररिेछ । 

४. जीििको पवहलो हजार ददि िभििास्थाको पवहलो ददिदेखी िच्चा जस्न्मएको २ िषिसम्म पोषर्को 
अिस्थामा सधुार ििि प्रोटोकल अिसुारको िभििती जाँच (४,६,८र ९)ििे र आिश्र्क 
शारीररक,संिेिात्मक,िौविक विकासका लागि चावहिे पोषर् कोशेली कार्िक्रम अन्तिित िभििती 
मवहलालाई अण्डा र पोषर्र्िु खािेकुराको वितरर् तथा घरैमा उपलब्ध तर पवहचाि िभएका 
पोषर्र्िु खािेकुराको पवहचाि िराइिेछ ।  
५.स्िास््र्को अगभन्न अंि एिम मेरुदण्डकै रुपमा उगभएका मवहला स्िास््र् स्िर्मसेविकाहरुलाई 
उस्चत खालको प्रोत्साहि रकम साथै कार्िसञ्चालि ििि चावहिे वकटिनस को लागि आिश्र्क िजेट 
व्र्िस्था िररिछे । 

६.जेष्ठ िािररकको स्िास््र् अिस्थाको ख्र्ाल िरी जेष्ठ िािररक उपचार कार्िक्रम ििे व्र्िस्था 
िररिेछ ।िाउँपागलका क्षेत्र गभत्रका जेष्ठ िािररकहरुको संरक्षर्,गिर्गमत र स्शगबर मार्ि त गिशलु्क 
स्िास््र् परीक्षर्को ब्र्बस्थाका साथै अन्र् प्रबिििात्मक कार्िक्रम सञ्चालि िररिेछ । 

७.जेष्ठिािररक ज्ञाि, गसप र अिभुिको अन्तरपसु्ताहस्तान्तरर् कार्िक्रम तजुिमा िरी लाि ुिररिेछ । 

८.महामारी व्र्िस्थापिको लागि चावहिे आिश्र्क औषगध तथा सामग्री िर्र स्टकको सवहत व्र्िस्था 
िररिेछ । 

९.संक्रमर् रोकथाम तथा गिर्न्त्रर्का लागि चावहिे आिश्र्क सामग्रीहरुको व्र्िस्थापि िररिेछ । 

१०.गिर्गमत रुपमा स्िास््र् संस्थाबाट सेिा सञ्चालि  तथा उपचार िििका लागि चावहिे औषगध 
लिार्त अन्र् औषगधजन्र् सामग्री िषिभरी अपिु िहिुेिरी खररद तथा ढुिािीको लािी व्र्िस्था 
िररिेछ । 

११. समदुार्मा रै्गलरहेको िसिे रोिलाई रोकथाम ििि तथा गिर्न्त्रर् िििको लािी आिश्र्क 
िजेटको व्र्िस्था िरी कार्िक्रम सञ्चालि िररिेछ । 
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१२.रावष्ट्रर् खोप कार्िक्रम अन्तिित सञ्चालि हिुे मागसक खोप कार्िक्रम गिरन्तरताका साथ पूर्ि खोप 
ददिोपिालाई जोिाई राख्न,सगुिस्ित ििि आिश्र्क कार्ि िररिेछ । 

१३.झाडापखाला रोि विरुिमा प्रर्ोि िररिे रोटा भाईरस ईन्जेनसिलाई आ.ि.२०७९।०८० बाट 
गिर्गमत रुपमा सञ्चालि िििका लागि आिश्र्क व्र्िस्था िररिेछ । 

१४.सेिाको पहुँचबाट टाढा रहेका िस्तीहरुमा संकास्पद क्षर्रोि रोिी पत्ता लिाई क्षर्रोि गिदाि 
तथा गिर्न्त्रर् कार्िक्रम सञ्चालि ििि सवकिेछ । 

१५.विद्यालर्मा अध्र्र्िरत विद्याथीहरुलाई स्िास््र् सम्बन्धी विगभन्न विषर्मा स्िास््र् स्शक्षा 
कार्िक्रम सञ्चालि िररिेछ । 

१६. स्िास््र् चौकीहरुको स्तर िवृिको  पहल ििुिका साथै १ िडा १ आधारभतू स्िास््र्सेिा केन्द्र 
स्थापिा भई सकेको र जिशस्ि तथा उपकरर् ब्र्बस्थापिका लागि सरोकार िाला गिकार् तथा 
स्िास््र् मन्त्रालर्मा आिश्र्क पहल िररिेछ । िेपाल सरकारको िािररक स्िास््र् विमा कार्िक्रम, 

म स्िस्थ मेरो िाउँपागलका स्िस्थ जस्ता कार्िक्रमहरुलाई अिागड ल्र्ाइिेछ ।र्िुा र्िुतीहरुको लागि 
र्ौि तथा प्रजिि स्शक्षा, सरुिा रोिहरुको गिर्न्त्रर्का लागि आिश्र्क ब्र्बस्था गमलाईिेछ। 

१७. िाउँबस्तीमा रहेको मात ृ तथा बाल्र्कागलि कुपोषर्को स्स्थगतलाई न्रू्िीकरर् ििि 
िाउँपागलकाका सातै ओटा िडाहरुमा  पोषर्का कार्िक्रमहरु सञ्चालि िररिेछ । 

१८. िेपाल सरकारले हरेक िाउँपागलकामा १५ शैर्ाको अस्पताल बिाउिे कार्िक्रम गलए अिरुुप 
र्स िाउँपागलकामा १५ शैर्ाको अस्पताल स्िीकृत भईसकेको र पूिािधार गबकासका लागि र्ो बषिमै 
भिि गिमािर् अिागड बढाईिेछ ।  
१९. स्िस्थ र गसजििस्शल र्िुाका लगि खेलकुद विकासििि सम्भाव्र्ता अध्र्र्ि िरी कम्तीमा एउटा 
बहृत खेल मैदाि,तथा कबडिहल गिमािर्का लागि ब्र्बस्था गमलाईिे  र खेलकुद विकासका पूिािधार 
बिाउिे कार्िलाइ गतव्रता ददइिेछ ।हरेक बषि गबद्यालर् स्तरीर् खेलकुद,र्िुा खेलकुद प्रगतर्ोगिता 
सञ्चालि  ििे र र्सको गिरन्तरता ििे ब्र्बस्था गमलाइिेछ । 

२०. िैकस्ल्पक स्चवकत्सा प्रर्ालीलाई प्राथगमकता ददँदै भैरिी िाउँपागलकामा चाल ु बषिदेस्ख एउटा 
आर्िेुद स्िास््र् केन्द्र स्थापिा ििि आिश्र्क पहल िररिेछ । 

मवहला िालबागलका,तथा जेष्ठ िािररक र अपाङ्ग 

१.मवहला विकास कार्िक्रमलाई पररमाजिि िरी विितका असल अभ्र्ास र उपलस्ब्धलाई संस्थाित िदै 
मवहला समूहिारा प्रिविित सहकारी संस्थालाई उत्पादिमूलक व्र्िसार् र स्िरोजिारको क्षेत्रमा 
पररितिि ििे तथा प्रत्रे्क िडामा मवहला सहकारी संस्था दताि ििि पहल िररिेछ । 

२.िाउँपागलकागभत्रका विपन्न मवहलालाई विगभन्न सीपमूलक तथा क्षमता अगभिवृि सम्िन्धी तागलम ददइ 
समूह सगमगत र गििरािी समूह मार्ि त जािरुक र सशि ििाइिेछ । 

३.लैगिंक वहंसा,घरेल ुवहंसा र मािि िेचविखि सम्बन्धी सचेतिामूलक कार्िक्रम संचालि िररिेछ । 
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४. कोगभड१९ लिार्त अन्र् विगभन्न विपदबाट प्रभावित मवहलाहरुका लागि राहात, पिुिःस्थापिा तथा 
व्र्िस्थापि िररिेछ । 

 ५.लैंगिक उत्तरदार्ी िजेट मार्ि त र्स पागलका गभत्रका सम्पूर्ि विकास गिमािर् लिार्तका 
वक्रर्ाकलापमा मवहला सहभागिता सगुिस्ित िररिेछ । 

६ एकल तथा वपछगडएका मवहलाहरु र पढाइ छोडेर अलपत्र भएका वकशोरीहरुका लागि सीपमूलक 
तागलम संचालि िररिेछ । 

७.जेष्ठ िािररकहरुको संरक्षर् हेरचाह तथा सम्माि सम्बन्धी  विगभन्न कार्िक्रम संचालि िररिेछ । 

८.जेष्ठ िािररकहरुको ज्ञाि सीप र अिभुिलाई उपर्ोि ििि अन्तरपसु्ता सीप हस्तान्तरर् छलर्लर 
अन्तरवक्रर्ा कार्िक्रम संचालि िररिेछ । 

९. विधिा तथा विदरु, असहार् वहंसा पीगडत मािगसक रुपमा कमजोर र जोस्खममा परेका जेष्ठ 
िािररकहरुलाई विगभन्न राहत कार्िक्रम तथा छुटको व्र्िस्था िररिेछ । 

१०.अपाङ्गता भएका जिुसकैु व्र्स्िहरुलाई सवुिधा सम्माि र संरक्षर्को व्र्िस्था िररिेछ ।तर 
अपाङ्ग पररचर्पत्र गबतरर् प्रकृर्ालाई ब्र्बस्स्थत बिाउि पररचर्पत्र माि िररएका ब्र्स्िहरु स्िरं् 
उपस्स्थत िराई पवहचािबाट मात्र पररचर्पत्र गबतरर् िररिे छ ।र्सबाट आम िािररकलाई असहज 
महससु भए पगि पारदस्शिता कार्म हिुेछ । 

११.अपाङ्गता भएका व्र्स्िहरुको लागि भौिोगलक अिस्थालाई मध्र्िजर िदै, सहार्क सामग्री 
वितरर्को व्र्िस्था गमलाई आिािमिलाई सरल  तथा सहज ििाउिमा पहल िररिेछ । 

१२. बालबागलकाउपर हिुे सिै प्रकारका वहंसा र अपराध विरुि शनु्र् सहिस्शलताको िीगत 
अिलम्बि िररिेछ । 

१३.बालमैत्री िडा तथा िाउँपागलका गिमािर्का लागि आिश्र्क कार्िक्रम संचालि िररिेछ भि े
बालमैत्री स्थािीर् शासि प्रबिििका लागि आिश्र्क कार्िगबगध तर्ार िरी र्सै आ.ब.बाटै उि 
कार्िक्रमलाई अिाडी बढाइिेछ । 

१४.मवहलाको व्र्स्िित स्िास््र् र सरसर्ाई सम्िन्धी सचेतिामूलक कार्िक्रम संचालि ििि सामग्री  
वितरर् िररिेछ । 

१५.मागसक, चौमागसक र बावषिक रुपमा प्रचार,प्रसार र सूचिामूलक सामग्री प्रकाशि िररिेछ। 

१६.मर्ािददत मवहिािारीको िीगत अिलम्िि िररिेछ ।  

१७.बालवििाह र बहवुििाह न्रू्गिकरर् सम्िन्धी सचेतिामलुक कार्िक्रम सञ्चालि िररिेछ । 

१८.अपाङ्गता भएका व्र्स्िहरुको त्र्ाङ्क संकलि ििे कार्ि िररिेछ । 

१९.लैवङ्गक वहंसा गििारर् कोष र बाल उद्दार कोषको स्थापिा िररिेछ । 

२०.द्वन्द्ववपगडत बालश्रगमक, बेचविखिमा परेका, अगभभािक िमुाएका र जोस्खममा परेका 
बालबागलकाहरुको त्र्ाङ्क संकलि िरी उिीहरुको संरक्षर् िररिेछ । 
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२१. लैवङ्गक समािता तथा सामास्जक समािेस्शकरर् सगमगत िठि िरी आिश्र्क िीगत तर्ार िरी 
लाि ुिररिछे । 

उद्यम गबकाशतर्ि िः 
१.चाल ु आ.ब. बाटै भैरबी िाउँपागलका दैलेखमा कस्म्तमा पगि  ५िटा लघउुद्योिहरु सञ्चालिमा 
ल्र्ाउिे तर्ि  पहल िररिेछ । 

२. कृवष तथा पशउुपज संकलि केन्द्र हाटिजार ब्र्बस्थापिका लागि क्षेत्र छिौट तथा कृवषउपज 
उत्पादिका आधारमा सञ्चालि िररिेछ । 

३.पागलका स्तरीर् कृवषमेला प्रदशििीका लागि आिश्र्क ब्र्बस्था गमलाइिेछ । 

४.उत्कृष्ट कृषक तथा उद्यमीलाई परुस्कारको ब्र्बस्था गमलाइिेछ । 

५.उद्योि बास्र्ज्र् संघ भैरबी स्थापिाका लागि आिश्र्क ब्र्बस्था गमलाइिछे । 

६.र्िुा उद्यमीको त्र्ाङ्क संकलि िरी स्िरोजिार सगुिस्ितताका लागि सरोकािाला गिकार्मा पहल 
िररिेछ । 

७.भैरबी िाउँपागलकामा रहेका लघ ु उद्यम तथा उद्यमीलाई  उद्यममा प्रोत्साहि हिुे खालका 
कार्िक्रममा जोड ददइिेछ । 

८.उद्यमी गसजििा िदाि समाजमा वपछगडएका बििहरुलाई र्स कार्िक्रमको गिदेस्शकामा उल्लेस्खत 
ब्र्बस्था अिसुार उद्यमी छिौट िदाि कस्म्तमा ७० प्रगतसत मवहला,६०प्रगतसत -१६देखी ४०_ बषि 
सम्मका र्िुा समािेश हिुे िरी छिौट िररिछे । 

९.उद्यम ब्र्ाबसार्को ब्र्ाबसावर्क र्ोजिा तर्ार िरी घाटा िार्ाको िगतजा हेरी उद्यम सञ्चालि 
िररिेछ । 
पशगुबकास शाखातर्ि िः 
1. पशपुन्छी क्षेत्रको उत्पादि एिं उत्पादकत्ि बढाउँदै िाउँपागलकाको आगथिक विकासमा र्स 
क्षेत्रको र्ोिदाि िवृििदै िाउँपागलकालाई दधु,अण्डा र मासमुा आत्मगिभिर बिाउि िाई/भैसीपालि, 

बाख्रापालि तथा स्थािीर् ग्रामीर् लेर्सि कुखरुापालि र मत्स्र्पालिलाई प्रोत्सावहत िररिेछ ।  
2.व्र्ािसावर्क रुपमा पशपुालि पेशामा संलग्ि कृषक,कृषक समूह, कृवष सहकारी र कृवष र्मिहरुको 
त्र्ांक संलकि तथा दताि िरी अगभलेख प्रर्ालीलाई चसु्तदरुुस्त बिाई व्र्िस्स्थत िररिेछ । साथै 
कृवष तथा पशपुन्छी सम्िन्धी अन्र् त्र्ांक अध्र्ािगधक ििे कार्िक्रमलाई अझ व्र्िस्स्थत बिाइिेछ 
।  
3. व्र्ािसावर्क कृषकलाई आिश्र्क पिे डाले घाँसका विरुिाका लागि िसिरी स्थापिा िररिेछ । 
साथै र्स िाँउपागलकाका सम्पूर्ि व्र्िसावर्क कृषकलाई घाँसको विउ तथा विरुिा वितरर् िररिेछ । 

4.  पशपुन्छीहरुको िश्ल सधुारका लागि कृगत्रम िभािधाि कार्िक्रमलाई गिरन्तरता ददँदै आिश्र्क 
कार्िक्रम संचालि िररिेछ । 
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5. पशपुालि सम्िन्धी कार्िक्रमहरुलाई प्रभािकारी रुपमा कार्ािन्िर्ि िििको लागि अन्र् संघसंस्थासँि 
सहकार्िमा साझेदारी िििका लािी आिश्र्क व्र्िस्था गमलाइिेछ  ।  
6. समदुार्को पोषर् तथा जीविकोपाजििको अिस्थामा सधुार ल्र्ाउिको लागि िाउँपागलकागभत्रका 
अगतविपन्न घरधरुीमा ग्रामीर् कुखरुापालि कार्िक्रम गबस्तार िररिेछ । 

7. पशरुोि विरुि खोप कार्िक्रमलाई अगभर्ािका रुपमा सन्चालि िररिेछ । साथै पशपुन्छी विकास 
शाखामा गमिी प्रर्ोिशाला बिाउि आिश्र्क पहल िररिेछ । 

8. र्स िाउँपागलकागभत्र रहेको कृवष तथा पशवुिज्ञाि अध्र्ापि िराउिे विद्यालर्मा कृषक प्रदशििी र  
प्रर्ोिात्मक कक्षा सञ्चालि दिैुगतर उपर्ोि हिुे िरी िमिुा कार्िक्रम ििे व्र्िस्था गमलाइिेछ । 

9. पशपन्छी विकास शाखामा कार्िरत प्राविगधक तथा कृषकहरु लाई ििीितम प्रविगध सम्बन्धी 
आिश्र्क तागलमको व्र्िस्था िररिेछ । 

10. बाझँो रहेका गिजी तथा साििजगिक जग्िाहरुमा उन्नतघाँस खेती ििि प्रोत्साहाि िररिेछ । 

11. िाउँपागलकाको सडकछेउ तथा पवहरो जोस्खम क्षेत्रमा बार्ोइन्जीगिर्ररङको रुपमा घाँसखेती ििि 
प्रोत्साहि िररिेछ ।  
12. पशपुन्छी विकास शाखाबाट गिर्गमत रुपमा सन्चालि हुँदै आएको पशसु्िास््र् उपचार सेिा 
कार्िक्रमलाई व्र्िस्स्थत र प्रविगध मैत्री बिाई सेिाप्रिाह िररिछे । साथै र्स शाखाबाट सेिाप्रिाह ििि 
कदठिाई हिुे ठाँउमाघमु्तीस्शविर मार्ि त सम्िोधि िररिछे । 

13. स्िच्छ र स्िस्थ मास ुउपभोिाहरुमा प¥ुofउिका लागि मासपुसल सधुारका कार्िक्रम सन्चालि 
ििे व्र्िस्था गमलाइिेछ । 

 स्शक्षा तर्ि    

१.स्शक्षामा सबैको पहुँच सगुिस्ित ििि भिाि अगभर्ाि संचालि ििे बालमैत्री विद्यालर् स्थापिा ििे 
घरमै पढाउिे अगभर्ाि संचालि िररिेछ साथै स्थािीर् स्तरमै  प्राविगधक उत्पादि ििि थप प्राविगधक 
स्शक्षालर्हरुलाई ब्र्बस्स्थत िररिेछ । 

२.स्शक्षक ब्र्िस्थापि तथा सधुार कार्िविगध गिमािर् िरी लाि ुििे ।मेरो गबषर् मेरो स्जम्मा मार्ि त 
प्रभािकारी बिाउिका लागि स्शक्षा सगमगत तथा प्र.अ.बैठकमा गिर्गमत छलर्ल िररिेछ । 

३.लैंगिक समता तथा सामास्जक समािेस्शकरर्का लागि साििजगिक सेिा, विकास तथा वितरर् 
प्रर्ालीलाई सामास्जक न्र्ार्को गसिान्तका आधारमा व्र्िस्स्थत िररिेछ । 

४.SEE परीक्षामा उत्कृष्ट िगतजा ल्र्ाउिे विद्यालर्लाई सम्माि िररिेछ ।  

५.स्िास््र् सम्बन्धी िीगत गिमािर् सेिा प्रिाह र जिचेिताको लागि गिजी तथा िैह्रसरकारी क्षेत्रसंि 
समन्िर् र साझेदारी िरीिेछ । 

६.सक्षम एिं जिार्देही समन्िर् अििुमि र गिर्मि संर्न्त्र एिं प्रवक्रर्ाद्वारा िरु्स्तरीर् स्िास््र् 
सेिा प्रिाह सगुिस्ित ििे । 
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७. र्स िाउँपागलकामा स्थागिर् स्शक्षा सम्बन्धी ऐि गिर्म गिदेस्शका गिमािर् िरी कार्ािन्िर्ि िररि े
छ  
८.बालगबकास केन्द्रलाई ब्र्बस्स्थत िििका लागि सहर्ोिी कार्िकतािको न्रू्ितम र्ोग्र्ता कार्म िरी 
कक्षा ब्र्बस्थापिका लागि आबश्र्क गसकाई सामग्री बसाई ब्र्बस्थापि लिार्त सहर्ोिी कार्िकताि 
र गबद्यालर् कमिचारीको पाररश्रगमक सगुबधा थपका लागि पहल िररिेछ । 

९.र्स िाउँपागलकामा रहेका सामदुावर्क गबद्यालर्हरुलाई गबद्याथी संख्र्ा ,स्शक्षक दरबन्दी ,सञ्चागलत 
कक्षा र भौिोगलक दरुी समेतलाई आधार मािी दरबन्दी गमलाि ििे,कक्षा घटाउिे तथा बढाउिे र 
आबश्र्क न्रू्तिम स्शक्षक दरबन्दी गसजििा िररिेछ । 

१०. गबद्याथीको शैस्क्षक िरु्स्तर अगभबवृिका लागि गिरन्तर अििुमि मूल्र्ांकि लाई प्रभािकारीका 
साथ कार्ािन्िर्ि िदै गबद्यालर्मा हिु े गिरन्तर मूल्र्ांकि  प्रर्ाली प्रर्ोिात्मक परीक्षा र अगतररि 
वक्रर्ाकलापलाई प्रभािकारी कार्ािन्िर्िका लागि रर्िीगतक र्ोजिा तर्ार पारी कार्ािन्िर्ि िररिे छ  
११. गबद्यालर्को कार्ि सम्पादि मूल्र्ांकिका आधारमा ससति अिदुाि तथा िाउँपागलकाबाट अिदुाि 
उपलब्ध िराइिेछ । 

१२. आफ्िा िािीहरुलाई गबद्यालर्मा िपठाउिे अविभािकहरुलाई िाउँपागलका र िडाबाट प्रदाि 
िररिे सेिा सगुबधा रोक्का िररिेछ । 

१३. प्रागबगधक स्शक्षालर्को क्षमता तथा िरु्स्तर गबकासका लागि आिश्र्क  ब्र्बस्था िररिेछ । 

१४. गबश्व खाद्यकार्िक्रमको सहकार्िमा एकीकृत गबकाससमाज िेपाल िारा सञ्चागलत गबद्यालर् 
सरसर्ाई कार्िक्रम तथा ददिा खाजा कार्िक्रम लाई गबस्तार ििि पहल िररिेछ । 

१५. स्थािीर् पाठ्यक्रम गिमािर्मा जोड ददइिेछ । 

१६. पागलकाबाट आबश्र्क बजेट स्शक्षा क्षेत्रका लागि गबगिर्ोस्जत िररिछे । 

१७. पागलकास्तरीर् परीक्षालाई ब्र्बस्स्थत िििका लागि पागलकास्तररर् परीक्षा बोडि िठि ििे र 
कक्षा ५,८,१० र १२को पररक्षा िगतजालाई गबश्लषेर् िरी उत्कृष्ट िगतजा हागसल ििे गबद्यालर् एबं 
सम्बस्न्धत स्शक्षकलाई प्रभािकारी गसकाईउत्तम िगतजा परुस्कृत गबद्यालर् सम्मागित स्शक्षक कार्िक्रम 
मार्ि त परुस्कृत िररिछे । 

१८.एक िडा एक िमिुा गबद्यालर्को अबधारर्ा ल्र्ाईिेछ। 

१९.ििौं िाउँसभाबाट कार्म िरेका गबद्यालर्हरुका दरबन्दीहरु गबद्याथी स्शक्षक अिपुातका आधारमा 
थपििे तथा उि दरबन्दीलाई गिरन्तरता दददै िाउँपागलका अिदुाि कोटामा गिर्िु स्शक्षकहरुको 
तलि स्केलमा बिृी िररिेछ । 

२०. राज्र्कोषबाट तलि भत्ता तथा सेिा सगुबधा प्राप्तििे राष्ट्रसेिक कमिचारीका बालबागलकालाई 
सामदुावर्क गबद्यालर्मा अध्र्र्िका लागि प्रोत्सावहत िररिेछ । 

२१. िाउँपागलका स्तरमा उच्च स्शक्षा अध्र्र्िका लागि एउटा नर्ाम्पस स्थापिामा आबश्र्क पहल 
िररिेछ । 
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२२. िाउँपागलकाबाट प्रदाि िररदै आएको एम. वि. वि. एस.अध्र्र्ि छात्रबगृतलाई गिरन्तरता ददिकुा 
साथै अन्र् प्रागबगधक धारका आबश्र्िाका आधारमा एक गबधा एक छात्रबगृतको ब्र्बस्था िररिेछ । 
२३. बालगबकास कार्िकताि र विद्यालर् कमिचारीलाई िेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अिरुुपको 
सेिासगुबधा ददिे गबषर्मा आबश्र्क ब्र्बस्था िरीिेछ । 

२४.हरेक गबद्यालर्मा ईन्टरिेट पहुँचको ब्र्बस्था िररिेछ । 

२५. प्राविगधक स्शक्षामा िररि तथा जेहेन्दार गबद्याथीहरुको पहुँच बवृि िििका लागि बजेट गबगिर्ोजि 
िररिेछ । 

२६. िािररकहरुको चेतिा अगभबवृि ििे हेतलेु शैस्क्षक पहुँचलाई सहज बिाउि र्स िाउँपागलकामा 
आिामी आ.ब.मा साबिजगिक पसु्तकालर् स्थापिा िरी सञ्चालिमा ल्र्ाईिेछ । 

 

िि,बातािरर् तथा गबपद् ब्र्बस्थापि 

१.िाउँपागलकास्तरीर् गबपद् ब्र्बस्थापि कोष स्थापिा िरी िाउँपागलकास्तरमा खचिहिुे प्रदेश 
सरकार,संघीर् सरकार िा िैह्र सरकारी संघ संस्थाका सबै प्रकारका खचि रकमको १ प्रगतसत रकम 
कट्टािरी कोषमा जम्मा ििे िीगत अिलम्बि िररिेछ साथै सो कोषमा थप रकम जम्मा िििका लागि 
सहर्ोिी संस्थाहरुलाई आह्वाि िररिेछ । 

२.गबपद् पिूि तर्ारी,गबपद् ब्र्बस्थापि, क्षती न्रू्गिकरर् लिार्तका गबषर्हरुलाई समेटी गबपद् पूिि 
तर्ारी तथा प्रगतकार्ि र्ोजिा गिमािर् ििे कार्ि तथा गबपद् सम्बन्धी स्थािीर् आपतकालीि कार्ि 
सञ्चालि केन्द्रको स्थापिा र्सै आ.ि. देस्ख िररिेछ । 

३. भैरबी िाउँपागलकामा रहेका रावष्ट्रर् बि,सामदुावर्क बि, धागमिक बि, किगुलर्ती िि र गिजी 
बिको त्र्ाङ्क संकलि िरी रावष्ट्रर् बि बाहेकका बिको बावषिक प्रगतिेदि,िैह्र काष्ठ बि पैदािार तथा 
गिकासी पैठारीको लेखा परीक्षर् प्रगतिेदिका  आधारमा करको दार्रामा ल्र्ाइिेछ । 

४.साझेदारीमा र्ोहोरलाई मोहोरमा बदल्िे गिगत गलइिेछ । 

५. िाउँपागलका क्षेत्रमा स्थार्ी बसोबास ििे िररब र गबपन्न पररिारहरुका लागि साझेदारीमा आधाररत 
खरका छािा घरमिु बिाउिे तर्ि  अघीबवढिेछ । 

६. सामदुार्ीक तथा साबिजगिक ििको अध्र्र्ि,संरक्षर्, सम्बििि र उपर्ोिको आबश्र्क ब्र्बस्था 
गमलाइिछे ।  

खािेपािीतथा सरसर्ाई  स्िच्छताको क्षते्रिः  
१. िास व्र्िस्थापि बोडिलाई प्रभािकारी ििाउँदै जलउपर्ोिका लागि गिमािर् िररएका काििुहरुको 
कार्ािन्िर्ि, समर्ािकुुल पररमाजिि िरी, िर्ाँ काििुहरुको गिमािर् िररिेछ । िाउँपागलकाले  
जलउपर्ोि िरुुर्ोजिा अध्र्ािगधक िरी सोही अिसुार विद्यमाि सबै खाले खािेपािी, गसँचाई तथा 
बहउुपर्ोिी लिार्तका जलस्रोतसँि सम्बस्न्धत र्ोजिाहरुको सञ्चालि तथा व्र्िस्थापकीर् अिस्था 
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अद्यािगधक िरी सबै सगमगतहरुलाई जलस्रोत ऐि बमोस्जम दताि एिं अद्यािगधक र ििीकरर् ििे 
व्र्िस्था गमलाई िाउँपागलका स्तरमा सो क्षेत्रको सूचिा व्र्िस्थापि प्रर्ाली स्थापिा िररिेछ । 

२ गबित पाँच आ.ब. देस्ख ग्रामीर् जलश्रोत व्र्िस्थापि पररर्ोजिाको सहर्ोिमा सञ्चागलत िास र्गुिट 
लाई िा.पा.को खािेपािी तथा सरसर्ाई ईकाइको रुपमा रुपान्तरर् िरी व्र्िस्स्थत ििे र 
पररर्ोजिाले िरेका अिकुरर्ीर् कामहरुलाई गिरन्तरता ददइिेछ। 

३. भैरिी िाउँपागलका िडा िं. १ देखी िडा िं. ७ सम्मका मखु्र् सडक क्षेत्रमा रहेका बस्तीहरुको 
खािेपािी ब्र्िस्थापि ििि हाल सन्चालिमा रहेका खािेपािी र्ोजिाहरुसंिको सहकार्िमा आिश्र्क 
पूिािधारहरु गिमािर् िरी १ घर १ धारा सेिा सन्चालिमा ल्र्ाउि कार्िक्रम सन्चालि िररिेछ । 

४.खािेपािी सरसर्ाई स्िच्छता ईकाइ मार्ि त खािेपािी सरसर्ाई स्िच्छता, जीविकोपाजिि, गसंचाई, 
जलिार् ुअिकुुलिका कार्िक्रमहरु सञ्चालि िििका लागि हालसम्म सहर्ोि िरीरहेका दात ृ गिकार् 
वर्न्ल्र्ाण्ड सरकारको सहर्ोिलाई धन्र्बाद ददंदै आिामी आ.ि.मा समेत सहर्ोिको अिरुोध ििे र 
आिश्र्क सहकार्ि ििे प्रगतबिता िदै िास क्षेत्रका कार्िक्रमहरुलाई व्र्िस्स्थत ििि एकद्वार प्रर्ाली 
मार्ि त कार्िक्रम सञ्चालि िररिेछ । 

५.खािेपािी सरसर्ाई ईकाइलाई सञ्चालिका लागि आिश्र्क बजेट विगिर्ोजि िरी जलश्रोत 
अगधकृत समेत सब इस्न्जगिर्र स्तरका १ जिा प्राविगधक कमिचारी व्र्िस्थापि िररिेछ साथै 
िाउँपागलकामा कार्िरत खा.पा.स.टे. कमिचारीलाई िास शाखा अन्तिित राखी WASH क्षेत्रको एवककृत 
र्ोजिातजुिमा, कार्ािन्िर्ि, अििुमि र मूल्र्ांकि िररिेछ । 

६. िािररकलाई शिु खािेपािी उपलब्ध िराउिे उदे्दश्र्ले िाउँपागलकामा स्थापिा िररएको पािी 
परीक्षर् प्रर्ोिशालालाई थप व्र्िस्स्थत र सिैको पहुँचपगु्िे िरी सञ्चालि िररिेछ । 

७.लाित गमतव्र्र्ी पारदस्शिता कार्म िदै खािेपािी तथा सरसर्ाई स्िच्छताको क्षेत्रमा  साििजगिक 
सिुिुाई, लेखापरीक्षर्लाई लैगिक समािता र सामास्जक समाबेस्शताको आधारमा प्रभािकारी रुपमा 
सञ्चालि िररिेछ। 

८. खािेपािी र्ोजिा सन्चालिमा उपभोिा सगमगतहरुमा ५० प्रगतशत मवहला र दगलत, जिजागत , 
एकल वपछडा ििि सबैको समािपुागतक प्रगतगिगधत्िको सगुिितता िररिेछ । 

९ खािेपािी, गसंचाई, बहउुपर्ोिी र्ोजिाहरुको ददिो सञ्चालिका लागि िाउँपागलकास्तरीर् ममित 
सम्भार व्र्िस्थापि गिदेस्शकाको कार्ािन्िर्ि िरी, िाउँपागलकास्तरीर् खािपेािी ममित सम्भार कोष 
स्थापिा िररिेछ । 

१० प्रत्रे्क र्ोजिामा ममित सम्भार कोषको अििुमि िदै उपभोिा सगमगत साधारर् सभा बैठकमा 
सहजीकरर् िरी उपभोिा सगमगत र ममित सम्भार कार्िकताि पररचालि िदै र्ोजिाको ददिोपिामा 
अपित्िबोध िराई  क्षमता अगभबवृि  िररिेछ । 

११. जलबार् ु अिकुुलि हिुे िरी र्ोजिाहरु गिमािर् िररिेछ । र्ोजिा गिमािर् िदाि बहउुपर्ोिी 
र्ोजिामा आधाररत भएर गडजाइि िररिेछ । खेर िएको पािी आर्आजििका लागि जीगबकोपाजििका 
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क्षेत्रमा लिाइिेछ सोका लागि र्ोजिा क्षेत्रमा खेर जािे पािीका लागि संकलि पोखरीहरु गिमािर् 
िररिेछ  
१२. र्ोजिाहरुलाई भरपदो सहकारी संस्थामा आबि हिु प्ररेरत िदै ममित सम्भार कोषलाई सहकारी 
संस्थामा राख्न सहजीकरर् िररिेछ । 

१३. िावषिक रुपमा उत्कृष्ट सेिा प्रदाि ििे गिर्मगत बैठक साधारर् सभा , ममित सम्भार कोष 
पररचालि, ममित सम्भारका लागि खािेपािी महशलु उठाउिे , सहकारी संस्थामा आबि हिुे पािी 
सरुक्षा र्ोजिालाि ुििे खेर िएको पािी  खेतबारीमा आर्आजिि र जीविकोपाजििका क्षेत्रमा प्रर्ोि 
ििे गिर्गमत ररपोट िाउँपागलकामा पेश ििे उपभोिा सगमगतलाई सम्माि र परुस्कारको व्र्िस्था 
िररिेछ  
१४. खािेपािी क्षेत्रको अिलाइि सटु्ठचिा प्रर्ाली व्र्िस्स्थत िदै NWASH लाई गिरन्तरता ददइिेछ र 
सो को आधारमा िा.पा.को V-WASH PLAN तर्ार िररिेछ । 

१५  खािेपािी र्ोजिा क्षेत्रहरुलाई पूर्ि सरसर्ाई क्षेत्र घोषर्ा िरी, मर्ािददत मवहिाबारी स्िच्छता 
व्र्िस्थापि, विद्यालर् ३ तारा स्तरोन्नगतको कार्िलाई गिरन्तरता ददई स्िस्थ िािररक उत्पादि िदै  
पूर्ि सरसर्ाई िाउँपागलका घोषर्ा िररिेछ । 

१६. िडा गभत्र रहेका टोल बस्तीहरुमा सािा खािेपािी र्ोजिा १ भन्दा िढी भएमा संर्िु 
सगमगतििाई एकिार प्रर्ालीिाट र्ोजिा सन्चालि िररिेछ । 

१७.मवहला तथा वकशोरीहरुको आत्मसम्मािको रक्षािदै सरुस्क्षत र स्िच्छ तररकाले बाँच्िपाउिे 
अगधकारको सगुिस्ितता र मवहिािारी भएको समर्मा अपिाइिे विगभन्न हािीकारक अभ्र्ासहरुको 
गिमूिल िरी मवहला र वकशोरीहरुको आत्मसम्मािको रक्षा ििि मर्ािददत मवहिािारी स्िच्छता 
व्र्िस्थापि अगभर्ाि सञ्चालि िररिेछ ।  
१८.र्ोहोरमैला व्र्िस्थापि कार्िलाई प्रभािकारी रुपमा सञ्चालि िरी स्िच्छ तथा सर्ा िाउँपागलका 
िीगत गलइिेछ। 

१९.गबगभन्न रोि तथा महामारीबाट बच्ि व्र्स्िित, िातािरर्ीर् ,घरार्सी सरसर्ाई र आिीबािी 
पररबतििको महत्िपरू्ि भगूमका रहन्छ र्सैलाई मध्र्िजर िदै “स्िच्छ गिरोिी हामीिः गिर्गमत हातधिु े
बािी” भन्ने अगभर्ाि सञ्चालि िरी आिामी पाँच बषिगभत्र शतप्रगतसत घरमा हातधिुे स्टेसि गिमािर् ििि 
र्सबषिबाटै अगभर्ाि सञ्चालि िररिेछ। साथै ठोस, तरल तथा ददसाजन्र् लेदो र्ोहोरको 
व्र्िस्थापिका लागि िाउँपागलकामा आबश्र्क िीगत र र्ोजिा तर्ार िरी सोही अिसुार कार्ािन्िर्ि 
िररिेछ । 

२०.खािेपािी, गसँचाई लिार्तका जलस्रोतसँि सम्बस्न्धत क्षेत्रमा कार्िरत गबकास साझेदार तथा प्रदेश 
र केन्द्र सरकार मार्ि त सञ्चालि ििे कार्िक्रममा हिुे दोहोरोपिा हटाई सह लिािी तथा सहकार्ि  
िरी समन्िर्ात्मक ढंिबाट कार्िक्रम सञ्चालि िररिेछ । साथै खािेपािी, सरसर्ाई तथा स्िच्छता 
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समन्िर् सगमगत तथा ईकाईको स्थापिा िरी र्ोजिाहरुको सञ्चालि तथा व्र्िस्थापकीर् अिस्था 
अद्यािगधक िररिेछ ।  
२१.पृ् िी सबै जीबिको साझा घर हो त्र्सैले जलाधार क्षेत्र र जैगबक गबगबधताको संरक्षर् ििुि हाम्रो 
दावर्त्ि हो। र्सका लागि जैगबक गबगबधता तथा िातािरर् संरक्षर् सम्बन्धी आबश्र्क िीगत तथा 
कािूिको गिमािर् िरी सोही अिसुार जलाधार क्षेत्रको विकास तथा जैगबक गबगबधता संरक्षर् िदै 
पािीका श्रोतको संरक्षर् तथा पिुभिरर् अगभर्ाि सञ्चालि िररिछे । 

२२.गबगभन्न खािेपािी र्ोजिाहरुमा कामििे VMW तथा अन्र्कमिचारीहरुलाई आबश्र्क सेिा 
सगुबधाका लागि िाउँपागलका/िडा कार्ािलर्हरुबाट पहल ििे।  
 

साििजगिक सेिाप्रिाह तथा सशुासि 

१.िाउँपागलकाको आफ्ि ै प्रशासकीर् भििबाट सेिा प्रिाहको ब्र्बस्था गमलाइिेछ भिे प्रशासगिक 
केन्द्र पररसरमा आिश्र्क गबद्यतुीर् प्रर्ालीको सेिा गबस्तार िररिेछ । 

२. िाउँपागलकाको कमिचारी संिठि संरचिा अध्र्र्ि िरी आिश्र्कता अिसुार संिठि संरचिामा 
बवृि िररिछे । 

३.िाउँपागलकाले प्रदाि ििे सेिा सवुिधा लाई क्रमशिः गडस्जटलाईजेशि िदै सेिा प्रिाह लाई जिमैत्री 
र पारदशी बिाईिछे । 

४.आफ्िो स्जम्मेिारीमा अलमल ििे,काम पन्छाउिे,अगिर्गमतता र भ्रष्टाचारमा संलग्िहिुे जो कसैलाई 
कडा कारिाही िररिेछ भिे राम्रो काम ििेलाई परुस्कृत िररिछे । 

५.िाउँपागलकामा कार्िरत करार सेिाका कमिचारीहरुको खाईपाई आएको तलि भत्तामा पिुरािलोकि 
िररिेछ र िाउँपागलकाबाट सेिा करार गलदा तहित रुपमा समाि सेिा सवुिधा ददिे गबषर्मा 
आिश्र्क मापदण्ड तर्ार िरर समािता कार्म िररिेछ । जिु तह र सेिामा कार्िरत भई 
कामकाजमा लिाईएकोछ उि पदमा िेपाल सरकारको प्रचगलत कािूि बमोस्जमको न्र्िुतम तलि 
भत्ता उपलब्ध िराईिेछ।गिितृ करार सेिाका कमिचारीका लागि कमिचारी कल्र्ार्कोष लाई बवृि 
िरी गिितृ भइसकेपगछ कार्ि अिगधका आधारमा सवुिधा उपलब्ध िराउिे िीती गलईएको छ । 

रोजिार समबन्धी 
१.आिामी आ.ब. २०७९/०८० मा रोजिार सेिाकेन्द्र मार्ि त प्रधािमन्त्री रोजिार कार्िक्रमसंि 
पागलकाले साझेदारी िरी रोजिार सेिालाई ब्र्बस्स्थत िररिेछ । 

२.प्रधािमन्त्री रोजिार कार्िक्रमलाई ब्र्बस्स्थत ििि रोजिार ब्र्बस्थापि सूचिा प्रर्ाली (EMIS) को 
डाटा ईन्री र विविध ब्र्बस्थापिका लागि आबश्र्क बजेटको ब्र्बस्था िररिेछ । 
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३.आिामी आ.ब. २०७९/०८० मा सञ्चालिहिुे प्रधािमन्त्री रोजिार कार्िक्रम र मखु्र्मन्त्री रोजिार 
कार्िक्रमलाई ब्र्बस्स्थतििि रोजिार ब्र्बस्थापि प्रर्ालीमा समाबेश भएका कामदारहरुलाई मात्र 
पररचालि िररिेछ । 

४.स्थािीर् तहमा सचुीकृत भएका बेरोजिार ब्र्स्िहरुलाई न्रू्ितम रोजिारी प्रदाि िरी साििजगिक 
पूिािधारको विकास गिमािर्संिै सामास्जक संरक्षर्को प्रत्र्ाभतूी िराइिेछ । 

विविध 

१.भैरबी िाउँपागलकाको प्रथम िाउँसभादेस्ख दशौं िाउँसभासम्मले गलएका िीगतहरुलाई औस्चत्र्ताका 
आधारमा पिुरािलोकिसवहत गिरन्तरता ददइिेछ। 

२.िाउँपागलकाको गबकासका लागि स्थािीर् बवुिजीबी, समाजसेिी, गबषर्गबज्ञ, स्िदेश तथा विदेशमा 
बसोबास िरररहेका आमाबिुा, दाजभुाई तथा दददीबवहिीसंि भैरबीको सिािङ्गीर् विकासका लागि 
सहर्ोिको आह्वाि िररिेछ । 

३.िाउँपागलकाको र्ो बषि गबगिर्ोजि हिु े र्ोजिाको हकमा िडा बाट गबगिर्ोजि भएका र्ोजिाहरु 
कस्म्तमा १ लाख भन्दा सािा र िाउँपागलकाबाट ५ लाख भन्दा सािा र्ोजिामा रकम गबगिर्ोजि 
िररिेछैि । 

४.उपभोिा सगमगतका पदागधकारीहरुको क्षमता गबकासका लागि आबश्र्क कार्िक्रम तजुिमा िरी 
लाि ुिररिेछ। 

५.चाल ु आ.ब.मा भैरिी िाउँपागलका दैलेखमा विित बषिजस्तै मठमस्न्दर गिमािर् तथा ममितबाट 
जीविकोपाजििमा कुिै गि पररितिि िभएको देस्खएकाले र्ो बषिदेस्ख संस्कृगत संरक्षर्तर्ि  मठमस्न्दर 
गिमािर् तथा ममितमा कुिैपगि कार्िक्रम िल्र्ाउिे िीगत ल्र्ाइिेछ। 

६.भैरिी िाउँपागलकामा साझेदार गिकार्/संघ/संस्थासंिको साझेदारीमा िाउँपागलका स्तरीर् बस सेिा 
सञ्चालिका लािी आबश्र्क व्र्िस्था िररिेछ। 

७. िाउँपागलकामा कार्िरत कमिचारीहरुको क्षमता अगभिवृि ििे खालका कार्िक्रमहरु सञ्चालिका 
लागि आिश्र्क बजेट व्र्िस्थापि िररिेछ । 

८. िाउँपागलकाको राजश्वसंकलिमा अगभबवृि र बेरुज ुघटाउिका लागि सरोकारिालाहरु पवहचाि ििे 
र उिीहरुको क्षमता बढाउिे तथा बेरुज ुघटाउिे खालका कार्िक्रमहरु सञ्चालि िररिेछ ।  

 

धन्र्िाद । 

देिी भण्डारी 
उपाध्र्क्ष 

भैरबी िाउँपागलका दैलेख, 

२०७९ आषाढ १० िते 

 


