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ufpF ;efsf ;efWoIf Ho", 

;efsf ;Dk"0f{ ;Ddflgt ;b:ox¿, 

 

! ;fj{ef}d;Qf ;DkGg g]kfnL gful/ssf] alnbfgLk"0f{ ;+3if{, hgo'4 / ljleGg ;dosf cfGbf]ngx¿af6 k|fKt 

pknlAwx¿nfO{ ;+:yfut ug]{u/L hglgjf{lrt ;+ljwfg;efaf6 3f]if0ff ePsf] g]kfnsf] ;+ljwfgdf Aoj:yf eP adf]lhd 

;+3Lo zf;g k|0ffnLaf6 ul7t :yfgLo ;/sf/sf gful/ssf] k|ltlglwd"ns o; ul/dfdo ufFp ;efdf ltnf 

ufpFkflnsfsf] cfly{s jif{ )&&.)&* sf] gLlt tyf sfo{qmd / ah]6 k|:t't ug{ kfpFbf d v'zL AoQm ug{ rfxfG5' .  

 

@_ o; cj;/df nf]stflGqs u0ftGq, ;+3Lotf, ;dfj]lztf, ;fdflhs Gofo /  ljleGg k|b]z tyf :yfgLo tx lgdf{0fsf 

nflu hLjg pT;u{ ug{'x'g] ;Dk"0f{ 1ft c1ft dxfg zxLbx¿k|lt xflb{s >4f~hnL ck{0f ub{5' . o; qmddf a]kQf, 

3fOt], ckfËtf ePsf JolQm / cfGbf]ngdf :jfledfgk"j{s ;xefuL eO{ of]ubfg ug{'x'g] JolQmTjx¿sf] :d/0f ub}{ 

pxfFx? k|lt pRr ;Ddfg JoQm ub{5' . 

 

#_ g]kfn ;/sf/n] P]ltxfl;s ;lGw, gS;f tyf k|df0fsf cfwf/df lnlDkofw'/f, lnk'n]s / sfnfkfgL ;d]tsf] If]qnfO{ 

;d]6L g]kfnsf] /fhgLlts / k|zf;lgs gS;f cBfjlws u/L ;fj{hlgs ub}{ /fi6klt4f/f k|df0fLs/0f u/]sf]df h'Dnfsf] 

ltnf ufpFkflnsf ;–wGojfb ;lxt pRr ;Ddfg AoQm ub{5 . 

 

$, ljZjAofkL ¿kdf km}lnPsf] sf]le8-!(_ dxfdf/Ln] ;Dk"0f{ dfgjhfltnfO{ g} cfqmfGt agfPsf] 5 . o;af6 :jb]z / 

ljb]zdf Hofg u'dfPsf g]kfnL nufot ;a} d[tsk|lt xflb{s >4f~hnL / zf]sfs'n kl/jf/hgk|lt ;dj]bgf ck{0f ub{5' 

. ;fy}, ;+qmldt ;a}sf] zL3| :jf:Yo nfesf] sfdgf ub{5' . o; ljifd dxfdf/Laf6 hLjg /Iffsf nflu ;/sf/af6 

lnOPsf] gLltsf] kl/kfngfsf nflu ;a}nfO{ wGojfb lbb} yk ;ts{tf / ;+odtf ckgfpg ;d]t clkn ub{5' .  

 

%, sf]le8-!(_ af6 pTkGg ;+s6 Joj:yfkg ug{ :yfgLo ;/sf/ pRr k|fyldstfsf ;fy ;lqmo 5 . ljb]zdf tyf 

ltnf ufpFkflnsf aflx/ /x]sf / 3/ lkmtf{ x'g k|oTg/t ltnfaf;Lsf] dfgjLo ;+j]bgfnfO{ pRr dxTj lbb} uGtJo;Dd 

k'Ug ;xhLs/0f, ufpFkflnsf k|j]z x'g] gfsfdf :jf:Yo hfFrsf nflu :jf:YosdL{ / ;'/IffsdL{sf] kl/rfng, lhNnf:t/Lo  

tyf :yfgLo tx :t/Lo Sjf/]lG6gsf] Joj:yf, /fxt ljt/0f, :jf:Yo ;+:yfdf cfO;f]n];g sIf lgdf{0f, cfjZos cf}ifwL, 

:jf:Yo ;fdu|L / cfjZos k"jf{wf/sf] zL3| ljsf;sf nflu ltnf ufpFkflnsf ;/sf/n] ah]6 k|jfx / hgzlQm kl/rfng 

ul//x]sf] ;a}ljlbt} 5 .   

 

^_ o; dxfdf/Lsf] lgoGq0f, /f]syfd / pkrf/sf] cu|klª\tdf /x]/ dxTjk"0f{ of]ubfg ug{'x'g] :jf:YosdL{, ;'/IffsdL{ 

tyf ;~rf/sdL {k|lt pRr ;Ddfg / cfef/ k|s6 ub{5' . o; ljifd kl/l:yltdf ufpFkflnsf ljkb\ Joj:yfkg sf]ifdf 

of]ubfg ug]{ bftfx¿, dxfdf/Lsf] k|efj Go"gLs/0fdf vl6g'x'g] hgk|ltlglw, /fi6«;]js sd{rf/L, ;fdflhs tyf u}/ 

;/sf/L ;+3 ;+:yf / aGbfaGbL Pj+ AolQmut tyf ;fdflhs b"/Lsf] kfngf Pj+ ;+odtf ckgfO{ ;/sf/nfO{ ;xof]u 

ug{'x'g] cfd ltnfaf;Ldf xflb{s wGojfb 1fkg ub}{  o; dxfdf/LnfO{ k/f:t ug]{ cleofgdf ;a}n] cf ̵cfˆgf] :yfgaf6 

yk dxTjk"0f{ of]ubfg k'¥ofpg cfXjfg ub{5' . 

 

&,_ o; ;+s6sf] 38Ldf ljb]z / d'n'ssf cGo :yfgx¿af6 ;Ldfgfdf cfO{ cnkq k/]sf / aGbfaGbLsf] sf/0fn] 

;d:ofdf k/]sf gful/ssf] ;'/Iff tyf p4f/ ug{' o; ufpFkflnsfsf] Ps k|d'v bfloTj x'g cfpF5 .   

 

ufpF;efsf ;b:ox?, 

 

*_ rfn' cfly{s jif{sf] jh]6, gLlt tyf sfo{qmd k|efjsf/L ¿kdf sfof{Gjog u/L ;+3Lotfsf] gjLg cEof;nfO{ 

;fy{s agfpg] lbzfdf ltnf ufpFkflnsfsf ;a} ;+oGqx¿ lqmofzLn 5g\ . :yfgLo ;/sf/ u7g ePsf] 5f]6f] ;dodf 

klg xfd|f] cys k|of;af6 cfly{s, ;fdflhs / k"jf{wf/sf ;"rsx¿df pNn]vgLo k|ult xfl;n ePsf] 5 .  

 

(_ ufpF;efdf k|:t't gLlt tyf sfo{qmdn] sf]le8 ̶ !( n] cy{tGqdf kf/]sf] k|efjnfO{ Go"gLs/0f ug{'sf ;fy} 

ltnfsf] /fhgLlts, cfly{s, ;fdflhs nufotsf ;du| zf;sLo If]q / ljsf;df yk ;'wf/ tyf k|ult x'g] ljZjf; 
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lnPsf] 5' . ;/sf/L, lghL, ;xsf/L, ljsf; ;fem]bf/ nufotsf /fli6«o tyf cGt/f{li6«o u}/ ;/sf/L ;+:yf;Fusf] ;+o'Qm 

k|of;, ;dGjo, ;xsfo{ / ;fem]bf/Laf6 k|:t't gLlt tyf sfo{qmd / ah]6 sfof{Gjog eO{ ltnf ufpFkflnsfsf]] ljsf; / 

;d[l4df of]ubfg k'¥ofpg] ck]Iff u/]sf] 5' .  

!)_ k|:t't gLlt tyf sfo{qmd / ah]6sf] k|efjsf/L sfof{Gjog eO{ sf]le8 ̶ !( sf] k|efjaf6 b]lvPsf] dxfdf/L 

lgoGq0f u/L ltnfaf;Lsf] hLjg/Iff / o; ;+s6af6 pTkGg x'g;Sg] vfB ;+s6sf] lgjf/0f / lzlyn ag]sf] cfly{s 

ultljlwnfO{ k"ghL{jg lbg ;Ifd x'g]5 eGg] ljZjf; lnFb} ;j{kIfLo ;xof]usf nflu ckLn ub{5' . 

सम्माननत गाईँसभाका सदस्यज्यहुरु,  

ऄब म यस गररमामय गाईँसभा समक्ष नतला गाईँपानलकाले अ.व २०७७।०७८ को लानग वजेट , नीनत तथा काययक्रम पेश गने ऄनमुनत 

चाहन्छु । 

१. मलूभतू नीनत तथा काययक्रमः 

१. स्थानीय तहको शासन संचलन गनय ऄत्यावश्यक काननूहरु तजयमा भैसकेको र नत काननूहरु समय ऄनसुार पररमानजयत गद ै

बाँकी काननूहरु तजुयमा गरी सम्मानीत गाईँसभाबाट पाररत गराइ अम नागररकलाइ गाईँ सरकारको ईपनस्थनतको अभाष 

नदलाआनेछ । 

२. रचनात्मक तथा सकारात्मक सोचका साथ ईन्ननत, प्रगनत, समनृि एवं नवकासको दरूदृष्टी तय गरी योजनाबद्ध तररकाले ऄगानड 

बढ्न गाईँपानलकाको नवधतुीय प्रोफाआल (Electronic Profile) ननमायण भैसकेको र गाईँपानलकाको अनवधक योजना पनन 

तयार भएकोले सोही ऄनसुार योजना सञ्चालन गररनेछ । 

३. समदृ्ध गाईँपानलका ननमायणका लानग सावयजननक, ननजी र सहकारी क्षेत्रको भनूमकालाइ प्रभावकारी बनाआनेछ । गाईँपानलका 

नभत्रका सम्पणुय सहकारी संस्थाहरुको लगत संकलन गरी सहकारीहरुको ऄनगुमन, सपुररवेक्षण प्रभावकारी रुपमा गररनेछ । 

४. बजेट नवननयोजन गदाय संनवधानले नननदयष्ट गरेको लक्ष, अम जनसमदुायको चाहना, ऄपेक्षा एवं अवश्यकतालाआय दृष्टीगत गरी 

काययक्रम तय गररनेछ । 

५. कृनष क्षेत्रलाइ गाईँपानलकाको ईत्पादनको प्रमखु क्षेत्रको रुपमा नवकास गररनेछ । स्थानीय तरकारी, बाली, नगदवेाली, 

फलफुल, नसयरीलाइ संरक्षण, संवर्द्यन र कृनष ईत्पादनलाइ जोड नदआ कृनषको अधनुीनककरण र व्यवसायीकरण गद ैकृनषमा 

अत्मननभयर ऄथयतन्त्र बनाईने तफय  जोड नदनकुा साथै गणुस्तरीय तरकारी, फलफुल, नगदवेाली ईत्पादन र बेचनबखन गनय 

अवश्यक प्रबन्ध नमलाआनेछ । 

६. नवकासका काययहरुलाइ पररणाममखुी बनाईन ननतजामा अधाररत (Result Oriented) नवकास गने पररपाटी ऄवलम्वन 

गररनेछ । 

७. जनडबटुी र फलफूलको ईत्पादन तथा बेचनबखनको सम्भाव्यतालाइ रृदयङ्गम गद ैनसयरीको स्थापना तथा बजारीकरण गनय 

नवशेष पहल गररनेछ । 

८. गाईँपानलकामा ननमायण हुने भौनतक पवूायधारहरुलाइ गणुस्तर र प्रभावकारी बनाईन प्रानवनधकरुपमा पवूय सम्भाव्यता ऄध्ययन 

नीनत ऄपलम्बन गररद ैअएकोका यसलाआय ननरन्तर नदआयनेछ । 

९. गाईँपानलकामा रहकेा प्राकृनतक श्रोत, जडीबटुी, लोपोन्मखु बन्यजन्तु लगायतको संरक्षण सम्वर्द्यन ईपयोग गनय अवश्यक 

योजना तयार गरी सम्बनन्धत ननकायहरु संग समन्वय गरी ऄगाडी बढाइनेछ । 

१०. बालनववाह एक समस्याका रुपमा रहकेाले बालनववाहका घटनाहरुलाइ ननरुत्सानहत गनयका लानग बाल क्लब, ऄन्य 

सामदुानयक सन्जालहरु र प्रहरी प्रशासनको समेत संलग्नतामा क्षमता नवकास गने काययक्रमहरुलाइ प्राथनमकता नदआनेछ । 
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११. सामानजक सरूक्षा काययक्रम तफय  बाल ऄनदुान,ऄ साहाय नवधवा मनहला, ऄपाङ्गता, ज्येष्ठ नागररकहरुको भत्ता नवतरण 

काययलाइ बैङ्नकङ प्रणाली माफय त कायायन्वयन ल्याईन अवश्यक प्रनक्रया ऄगाडी बढाआनेछ । 

१२. परम्परागत रुपमा चनलअएको छुइगोठ केही वस्ती मकु्त भइसकेको र वाँनक वडा तथा वस्तीहरु छुइगोठ मकु्त गररने लक्ष्य तथा 

नीनतलाआय ननरन्तरता नदआयनेछ । 

१३. गाईँपानलकालाइ वातावरणमैत्री, बालमैत्री, ऄपाङ्गतामैत्री, लैङ्नगक नहशंा मकु्त बनाईने नीनत ऄवलम्बन गररनेछ । 

१४. गाईँपानलका नभत्र संचानलत योजना तथा काययक्रमहरुको संयकु्त ऄनगुमन टोली (Joint Monitoring Team) गठन गरी 

सपुररवेक्षण, ऄनगुमन तथा मलु्याङ्कनलाआय ऄझ प्रभावकारी रुपमा लाग ूगररनेछ  

१५. सेवाग्राहीहरुको गनुासो तथा ईजरुीहरुलाइ तत्कालै सनुवुाइ (Rapid Response) गने व्यवस्था गररनेछ । 

१६. पारदनशयता, जवाफदनेहता, आमान्दाररता, कतयव्य ननष्ठता साथ सेवा प्रवाहलाइ सशुासनमैत्री,  नागररकमैत्री, भ्रष्टाचार मकु्त  

बनाआनेछ ।  

१७. प्रशासननक काम कारबाहीलाइ सरल, चसु्त, प्रभावकारी बनाईन ननणयय गने तहलाइ घटाआनेछ । लामो र झन्झनटलो ननणयय 

प्रकृयालाइ घटाईँद ैएकर्द्ार सेवा प्रवाह प्रणाली (One Door System) ऄपनाआनेछ । 

१८. वानषयक योजना तथा काययक्रम सञ्चालन गनयका लानग गाईँपानलका स्तरीय अवनधक योजना (Rural Municipality 

Periodic Plan) तयार भएकोले ईक्त ऄनसुार योजना लाग ूगररनेछ । 

१९. सामानजक संघ संस्था संचालन काययनवनध तयार गरी सेवा सनुवधा, तलब, भत्ता एकरुपता कायम गररनेछ । काययक्रम 

दोहोरोपन हुन ननदन नवशेष व्यवस्था गररनेछ । 

२०. यस गाईँपानलका नभत्र छररएर रहकेा साना, ठूला व्यवसायी, सहकारी , संघ संस्था, नबनभन्न कृनष समहु मनहला समहु, अमा 

समहु, क्लबहरुलाइ सनुचकृत गरी अवश्यक ऄनगुमन, मलु्यांकन तथा सपुररवेक्षण गररनेछ। 

२१. गाईँपानलका क्षेत्रनभत्र कुनै पनन संस्थाले तानलम, गोष्ठी, सेनमनार संचालन गनुय परेमा गाईँपानलकाको समथयन नलन ुपनेछ । 

साथै त्यस्ता काययक्रममा सहभागीको नामावली ऄननवायय सावयजननक गनुयपनेछ । 

२२. रसायन मकु्त क्षेत्र घोषणा गनय पवूायधार तयार गररनेछ । 

२३. अफ्नो वडा, अफैं  बनाईँ भन्ने मलू नीनतलाइ ऄवलम्बन गररनेछ । 

२४. गाईँपानलका नभत्र संचालन हुने नवकास ननमायणको योजनाहरूमा पाँच प्रनतशत (Contingency Cost) कानटनेछ  

२५. नतला गाईँ पानलका क्षेत्रमा रहकेा ननरक्षरता तथ्याङक संकलन गरी ननरक्षरता ईन्मलून गरीनेछ । 

२६. यस गाईँपानलकामा नयाँ ननमायण गरीने खानेपानी अयोजनाहरू ननमायण गदाय एक घर एक धाराको नीनतलाइ ऄवलम्वन 

गरीनेछ । 

२७. अगामी शैनक्षक शत्र दनेख सम्पणुय अधारभतू नवद्यालयहरूमा कक्षा १ दनेख शरुू हुने गरी ऄंगे्रजी माध्यम ऄध्ययन ऄध्यापन 

गरीनेछ । 

२. के्षत्रगत नीतत तथा काययक्रमः 

१. अतथयक तिकासः 

                कृति तथा पशु तिकासः 

 व्यवसायीक तरकारी खेनत, बाली खेनत, नगदबेाली, फलफुल खेनत, नसयरी खेनत नवकास काययक्रमलाइ ननरन्तरता 

नदइनेछ । 

 खाद्यान्न ईत्पादनलाइ प्रोत्साहन गनय नसमी, फापर, अलु ईत्पादक नकसानहरुलाइ पकेट क्षेत्र ननधायरण गरी त्यस 

क्षेत्रको ईत्पादन पररमाणको अधारमा प्रोत्साहन स्वरुप परुस्कार प्रदान गररने छ ।   
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 स्थानीय नवउनवजन जोगाईन कृनष सहकारी संस्था माफय त नवउनवजन वैंक स्थापना गररनेछ ।  

 गाईँपानलका क्षेत्र नभत्र घमु्ती कृषक पाठशालाको स्थापना गरी ऄगवुा कृषक तयार पाररने छ ।  

  गाईँपानलका क्षेत्र नभत्र  कृनष प्रानवनधकहरुको वाहै्र मनहना पररचालन गररनेछ । 

 नश्ल सधुार काययक्रम सञ्चालन गरी ईन्नत नश्लको लानग कृषकलाइ प्रोत्साहान गररनेछ  साथै पशपुालनका लानग  

पोनषलो घाँस खेनत गनय ईत्सानहत गररनेछ । 

 पशजुन्य ईत्पालनको गणुस्तर ननयन्त्रण तथा ननयमन गरी वजार व्यवस्थापनमा सहजीकरण गररनेछ । गणुस्तरीय 

पशसेुवा नवस्तार गरी पश ुरोगनवरुद्ध खोप काययक्रम ऄनभयान सञ्चालनमा जोड नदइनेछ । 

 खाद्धय पदाथयको गणुस्तर र  ननयमनलाइ प्रभावकारी वनाइनेछ । खाद्धय स्वच्छ र प्रवदयनका लानग ननयमन गररनेछ 

। 

 जलवाय ुपररवतयन रोग प्रकोप एवं प्राकृनतक नवपतबाट कृनष क्षेत्र लगायत माननवय जोनखमलाइ न्यनुनकरण गररनेछ 

। पशवुस्तु तथा वाली नवमा नवस्तारमा जोड नदइनेछ । 

 स्थानीय ईत्पादन वनृद रोजगारी नसजयना गररवी न्यनूनकरण गनय सहकारी क्षेत्रको प्रवदयनमा जोड नदइनेछ । ईदशे्य र 

काययक्रम नवशे्लषणका अधारमा सहकारी संस्थाहरुलाइ एकअपसमा गानभन प्रोत्साहान गररनेछ । 

२. १ कृनष वस्तुको प्रशोधन गरर प्रशोनधत खाध्य वस्तु ननयायत गने नीनत लीआने छ | 

३. २ कृनष तथा कृनषजन्य ईद्यम व्याबसायलाइ रोजगारीको मखु्य क्षेत्रको रुपमा नवकास गररने छ | 

४. ३ कृनष ईत्पादन, प्रशोधनमा ईपलब्ध गराआने सहुनलयत र प्रानवनधक सेवाको प्रवन्ध गनय हरेक नकसानलाइ स्थानीय तह माफय त 

सचूीकरण गने काययको थालनी गररने छ | 

५. ४ वास्तनवक कृषकलाइ सरल ढंगले ईत्पादनमा ऄनदुान ईपलब्ध गराआने नीनत नलइने छ |  

६. ५ ईच्च मलू्यका कृनष वस्तु ( स्याई, नसनम, ओखर, कनलमासी ) व्याबसायीक ईत्पादन गनय, कृषकहरुलाइ प्रोत्साहन गररने छ | 

७. ६ ऄगायननक कृनष ईत्पादनलाइ प्रोत्साहन गररने छ |  

८. ७ व्यावसानयक ईत्पादन र बजार व्यावास्थाका लागी सहजीकरण गररने छ | 

९. ८ प्रानवनधकहरु कृषकको खेत, वारी ,गोठा तथा फमयमै पगुी कृनष सम्बनन्ध प्रानवनधक सेवा नदन ुपने व्यवस्था नमलाइने छ | 

१०. ९ जलवाय ुपररवतयन, रोगको प्रकोप एवम ्प्राकृनतक नवपत बाट कृनष क्षेत्रमा अईन सक्ने जोनखम न्यनुी   कारण गररने छ | 

११. १० अधारभतू खाध्य वस्तुको ईत्पादन र ईत्पादकत्व वनृद्ध गररनेछ . 

१२. ११ मल, नवई, बेनाय कृनष ईपकरण लगायतका अधारभतू कृनष सामग्री समयमै ईपलब्धता सनुननित गररनेछ . 

१३. १२ कृनष ईत्पादन वनृद्ध गनय साना नसचाइ अयोजना संचलान गररनेछ | 

१४. १३ परम्परागत मौनलक बालीको नवकासमा प्रोत्सान गररनेछ | 

१५. १४ ऄगायननक कृनष ईत्पादन र कृनष ईपजको बजारीकरणमा सहयोग गररनेछ | 

१६. १६  ईत्पादन लाइ मध्ये नजर गरेर एक क्षेत्रलाइ एक ईत्पादनको क्षेत्र नवस्तार गररने छ |  

१७. १७ कृनष लाइ यानन्त्रकरण तफय  लैजाने कायय थालनी गररने छ | 

१८. १८ बाझो जनमन प्रयोजनको लागी सहकारी खेती नवस्तार गररने छ |  

१९. १९  बाझो जनमन प्रयोजनको लागी एक गाईँ एक ईत्पादन काययक्रम संचालन गररने छ | 
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सहकारीः 

 गुणस्तर तनधायरण गने ससं्थागत क्षमता तिकास गरर सिै सहकारी ससं्थाहरुलाई गाउँपातलकामा अिद्ध गररनेछ । सिै सहकारी 

ससं्थाहरुलाई गाउँपातलकाले समन्िय र सहकायय गने व्यािस्था तमलाईने । 

      श्रतमक सहकारी मार्य त तनरन्तर रुपमा उपयुक्त पाररश्रतमक सतहतको मयायतदत रोजगारीको व्िस्था गनय  पहल गररनेछ । यसैगरी 

उत्पादन सहकारी मार्य त िस्तु उत्पादन प्रसोधन , गे्रतिङ , लेितलङ , प्याकेतजङ र भण्िारण पस्चात  िजारीकरण मूल्य श्रृखला 

तसजयना गनुय पने हुन्छ  यसका लातग प्रदेश स्तरमा सहकारी सयंन्त्र तनमायण गनय पहल गररनेछ । 

 

 स्थानीय स्तरका सिै व्यपाररक र्मय तथा पसलहरुलाई ऄतभलेतखकरण गने व्यिस्था तमलाईनेछ । 

 स्थानीय स्तरका व्यापारीहरुलाई उपभोग्य खाद्य िस्तु अपूततय प्रणालीमा सधुार एि ंभण्िारण क्षमतामा ितृद गनय र अन्तररक तितरण 

प्रणाली सदुृढ गनय प्रोत्साहान गररनेछ । 

 गाईँपानलका नभत्रका सहकारीहरु दताय, ननवकरण तथा अवश्यकता ऄनसुार क्षमता वनृद्धका काययक्रमहरु गररनेछ प्रभावकारी ऄनगुमन 

गररनेछ । 

 लघ ु ईद्यम  प्रवदयनका लानग गाईँपानलका स्तरमा १ लघ ुईध्धम स्थापना गरी संचालनमा ल्याइने छ । 

 ब्यवसायीक क्षेत्रमा लाग्न चाहने यवूाहरुलाइ अधारभतू तानलम, यन्त्र औजार सहयोग र ऄवलोकन भ्रमणको ब्यवस्था नमलाआने । 

 बैदशेीक रोजगारबाट फकेका तथा बेरोजगार यवुाहरुको तथ्याङ्क संकलन गरर ईनीहरुलाइ स्वरोजगार मखुी नसप प्रदान गररने । 

 यवुा स्वरोजगार तथा ईधम नशलता नवकासका लानग यवुा ईद्यमनशलता काययक्रम संचालन गरीनेछ । 

उद्योग तथा बातणज्यः 

 स्थानीय ईद्योग धन्दा, कलकारखाना, बालीनालीबाट ईत्पानदत वस्तुहरुको बजारीकरणको प्रवन्ध गरी स्थानीय रोजगारी तथा अय 

अजयनमा वनृद्ध गररनेछ। 

 औद्योनगक क्षेत्रमा लगानी बढाईन तथा स्थानीय ईद्योग धन्दालाइ प्रोत्साहन गनय अवश्यक नीनतगत, काननुी, प्रशासननक तथा अनथयक 

सधुारका प्रयासहरु ऄवलम्बन गररनकुा साथै लगानीमैत्री वातावरण नसजयना गररनेछ । 

 वनस्पनत तेल ईत्पादन गनय लघईुद्योग स्थापना गररनेछ  

          पययटनः 

 नतला गाईँपानलकाको पययटन योजना ननमायण भैसकेकोले कायायन्वयनमा ल्याइनेछ । 

 स्थानीय पययटनका सम्भावनाहरुलाइ यथा सम्भव खोज ऄनसुन्धान, संरक्षण तथा प्रवद्धन  गनय नतला गाईँपानलकाको पययटन योजना 

ननमायण गरी कायायन्वयनमा ल्याइनेछ । नत्रवेनण, नद ैखोप्रीलाइ  धानमयक पययटनको क्षेत्रको रुपमा  प्रवद्धन गररनेछ  

 सामातजक तबकासः 

     तशक्षा 

!= tTsfn sf]/f]gfsf] k|efjaf6 ca?4 k7gkf7gdf hf]8 lbgsf nflu a}slNks lzIf0f lqmofsnfkdf hf]8 lbOg] 5 .  

@=k|To]s dfla nfO{ k|lalwd}qL agfpg ;|f]t ;fwgsf] Aoa:yf ldnfO{g] 5 . 

#= lzIf0f l;sfOnfO{ k|efjsf/L agfpg cleefjs lzIffdf hf]8 lbg]vfnsf sfo{qmd ;+rfng ul/g] .  

$ lzIffsf] kflnsf:t/Lo k|f]kmfOn tof/ ul/ z}lIfs of]hgf lgdf{0f ug]{ . 
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%= pRr lzIff cWoogsf nflu kflnsf:tl/o 5fqj[lQ sfo{qmd ;+rfng ug]{ . 

^= ;fd'bflos ljBfno dh{sf nflu k|f]T;fxg sfo{qmd ;+rfNg ug]{ . 

&= Ol;8L ;xhstf{sf nflu k|f]T;fxgsf] sfo{qmd ;+rfng ug]{ . 

*= kflnsf leqsf] pRr z}lIfs pknAwL xfl;n ug]{ ;fd'bflos dfWolds ljwfnonfO{ k|f]T;flxt ug]{ sfo{qmd ;+rfng 

ug]{ .  

(  k|flalws wf/ ;+rfngdf cfPsf ;fd'bflos laBfnosf] ef}lts k'af{wf/ lgdf{0f ;xfotf sfo{qmd ;+rfng ug]{ . 

!)= ;fIf/ ufpFkflnsf cleofg sfo{qmd ;+rfng ug]{ .  

!!= k|wfgfWofkssf] g]t[Tj Ifdtf lasf; sfo{qmd ;+rfng ug]{ .  

!@= kflnsf:tl/o lzIff lglt  lgdf{0f ug]{ .  

!#= kflnsfleqsf k|To]s ;fd'bflos ljBfnonfO{ sfof{no Aoa:yfkg / ;+rfng  ;DalGw sfo{qmd ;+rfng ug]{ .  

!$ tTsfn lab]zaf6 kmls{Psf l;ko'Qm hgzlQmnfO{ dWogh/ ul/ 5f]6f] cjlwsf] /f]huf/ sfo{qmd ;+rfngdf hf]8 

lbg] . 

!% z}lIfs a]/f]huf/x? nfO{ dWogh/ ul/ 5f]6f] calwsf /f]huf/ nlIft sfo{qmd ;+rfng ug]{ . 

१६ गाईँपानलका नभत्र नमनुा ऄंगे्रजी माध्यमबाट नशक्षा प्रदान गनय अधारभतु तहमा सबै नवद्यालयमा काययक्रम थप गरीनेछ। नजणय ऄवस्थामा 

रहकेा नवद्यालयहरुको      भौनतक पवूायधारको ममयत सम्भार गररनेछ । 

१७ नवद्याथी नशक्षक ऄनपुातमा दरवन्दी ननधायरण गरी अवश्यकताको अधारमा नशक्षक पररपनूतय गररनेछ । साथै नशक्षक, नवद्याथी, ऄनभभावक, 

कमयचारी, व्यवस्थापन सनमनतको साझा नवद्यालय अचारसंनहता बनाइ कायायन्वयनमा ल्याआनेछ । 

१८ गाईँ बनस्त टोलमा रहकेा १५ वषय मानथका ननरक्षर जनसंख्याको लागत संकलन गरी ऄनौपचाररक नशक्षा प्रदान गरी गाईँपानलकालाइ साक्षर 

गाईँपानलका स्थापना गने ऄनभयान सन्चालन गररनेछ । 

१९ अफ्नो नबषयमा राम्रो ररजल्ट ल्याईने नवषयगत नशक्षकहरुलाइ परुस्कारको व्यवस्था गररनेछ । 

२० यस गाईँपानलकामा कनम्तमा एक अवाशीय प्रानवनधक नशक्षालय र एक स्नातक तह सम्मको ऄध्ययन ऄध्यापन गराईने क्याम्पस स्थापनाको 

लानग अवश्यक तयारी ऄनघ बढाआनेछ र सामदुानयक नवद्यालहरूमा प्रानवनधक तथा व्यवसानयक कक्षा संचालनका लानग अवश्यक प्रबन्ध 

नमलाइनेछ । 

२१ नवद्याथी नभएका, नशक्षक संख्या कम भएका नवद्यालयहरुलाआ जनसंख्या, भगूोल, दरुीको अधारमा मजय गररने नीनत ऄवलम्वन गररनेछ । 

२२ प्रत्येक वडाहरुमा यवुा क्लव ननमायण गरी यवुा संसद काययक्रम सञ्चालन गरी समाज रुपान्तरणमा यवुा साझेदारीताको नीनत नलइनेछ । 

२३ यवुासँग ऄध्यक्ष काययक्रम काययन्वयनमा ल्याइनेछ । 

२४ अगामी अ व मा साक्षार नतला घोषणा गनयका लानग नवशेष काययक्रमहरु सञ्चालनमा ल्याइनेछ । 

२५  सामदुानयक नवद्यालयमा नमनुा ऄंगे्रजी माध्यमबाट ऄध्ययन सरुु भएकोमा यसलाइ थप गने नीनत नलइनेछ । 

२६ नबनभन्न नबद्यालयको भौनतक पवूायधार ननमायण गररनेछ । 

२७ ईच्च नशक्षा संचालनका लानग अवश्यक पहल तथा तयारी गररनेछ । 

२८ सामदुानयक नवद्यालयहरुमा प्रानवनधक तथा व्यवसानयक नशपको शैनक्षक काययक्रम संचालन गरीनेछ । 

स्िास््यः 

!_ ;'gf}nf] xhf/lbgsf nflu ue{jtL cfdf;Fu pkfWoIf sfo{qmdnfO{ yk k|efjsf/L agfpFb} lg/Gt/tf lbOg] 5 . 

@_ dlxnf :jf:Yo If]qsf] klxnf] v'8\sLnf] dlxnf :jf:Yo :jod;]ljsfnfO{ sfd ug{ xf};nf a9fpgsf nflu pTk|]l/t ug]{ 

vfn] sfo{qmd ;~rfng ul/g]5 .  

#_ cfufdL aif{df lgoldt ?kdf :jf:Yo ;+:yfdf ue{hfFr ug'{sf ;fy} :jf:Yo ;+:yfdf ;'Ts]/L x'g] b/nfO{ a9fpb} 3/df 

;'Ts]/L x'g] sfo{nfO{ lg?T;flxt agfOg] gLlt cjnDag ul/g]5 .  

$_ dlxnf :j/f]huf/ l;h{gf ug{sf] nflu 9fFsf pBf]u cf}krf/Ls ?kdf btf{ u/]/ ;~rfngdf NofO{g]5 . o;cl3 

9fsfsf] ljleGg ;fdfu|L agfpg] tflnd pknAw eO;s]sf] 5 .  pgLx?nfO{ k'g{ tfhuL tflnd k|bfg ul/g]5 .  

% _ oxfFsf] wfld{s, ;fF:s[lts, k|fs[lts / kof{j/0fLo ko{6s :ynsf] ;+/If0f ub}{ ko{6s cfjfudg ug]{ jftfj/0f 

l;h{gf x'g]5 .    



7 
 

^_ …d]/f] ;fyL ko{6s, xfd|f ko{6sLo :yn sfo{qmd’ ;~rfng u/]/ ko{6sx?nfO{ cfslif{t ul/g]5 . h;sf] nflu oxfFsf] 

;a} ko{6sLo clen]lvs/0f ul/g]5 .  

&_a]/f]huf/ o'jfx?sf] nut ;+sng u/]/ pgLx?nfO{ /f]huf/L l;h{gf kxn ul/g]5 .   

८ स्वास्थ्य नशक्षा लैंनगक समानता एवं ऄन्य सामानजक तथा सांकृनतक क्षेत्रमा काययक्रम सञ्चालन र गणुस्तरीय सेवा प्रवाह गरी स्वास्थ नशनक्षत 

न्यापणूय र गनतनशल सामानजक जीवनको स्थापना गने व्यवस्था गरानेछ । 

९ काययक्रम तथा अयोजनाहरुको पनु प्राथानमकीकरण गने , फजलु खचय रोक्ने , नवनत्तय ऄननुशन कायम गने , ईत्पादनशील तथा रोजगामलूक 

क्षेत्रमा लगानी केन्रीत गने नीनत नलइनेछ । 

१० भ्रष्टाचार ननवारण , सेवा प्रवाहमा सधुार , शान्ती सवु्यवस्थाको सदुृनधकरयण , सशुासन र प्रवदयन गने व्यवस्था गररनेछ । 

११ नतला गाईँपानलकालाइ कोनभड १९ महामारी मकु्त गाईँपानलका वनाईन पनहलो प्राथनमकता भएकोले महामारी रोगथामका लानग ऄपनाईन ुपने 

स्वास्थ्य सजकताको ननयम पालना गने गराइनेछ । 

१२ यस गाईँपानलकाले गणुस्तरीय स्वास्थ्य नशक्षा खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा सवै नागररकको समतामलूक पहुचँ सनुननित हुने गरी काययक्रम 

सञ्चालनमा जोड नदइनेछ । यसका लानग अवश्यक पवूयधारको नवकास गररनेछ ।  

१३ स्थानीय तहका सवै वडाहरुमा पणूय खोप सेवा ईवलब्ध गरर पणूय खोप वडा काययक्रमलाइ ननरन्तरता नदइनेछ ।  

१४ सरुवा रोग रोकथाम , ननयन्त्रण , ईपचार एवं स्वास्थ्य नवपत व्यवस्थापनको तयारी तथा प्रनतकायय योजना तयार गने र पच्चीस शैयाको गाईँपानलका 

स्तररय सनुवधा सम्पन्न ऄस्पतालको स्थापना गनय पहल गररनेछ । 

१५ स्वास्थ्य संस्थाहरुमा औषधी तथा सनजयकल सामानको ऄभाव हुन ननदन अवश्यक प्रवन्ध नमलाइनेछ ।  

१६ मनहला स्वास्थ्य स्वय सेनवकाको रेकनडङ ररपोनटङमा सधुार ल्याईन क्षमता नवकास तानलमको व्यवस्था नमलाइनेछ । 

१७ स्वास्थ्य संस्था सधुारका काययक्रम सञ्चालन गरी फोहोर मैला व्यव्सथापन , संस्था सधुारमा व्यवस्थापन नमलाइनेछ । 

१८ संस्थामा काययरत पामामेनडक्स तथा ननसयङ स्टाफको नवनभन्न क्षमता नवकास काययक्रम सञ्चालन गने व्यवस्था नमलाइनेछ ।  

१९ स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापन सनमनतलाइ सक्षम वनाइ नवद्यालय स्वास्थ्य काययक्रम जेष्ठ नागररक स्वास्थ्य ईपचार काययक्रम , गाईँघर नक्लननक 

काययक्रमको व्यवस्था नमलाइनेछ । 

२० नवश्व माहामारीका रुपमा रहकेो कोनभड १९ सम्बन्धी चेतनामलूक काययक्रम सञ्चालन गनुयका साथै पोनषलो अहारमा जोड नदने नीनत नलइनेछ ।  

२१ स्वास्थ्य क्षेत्रमा काययर सवै कमयचारीहरुलाइ ईच्च मनोवलकासाथ काम गने वातावरण नमलाइनेछ ।  

२२ स्वास्थ्य चौकीहरुको व्यवस्थापन ननयमावली तजुयमा गरर ऄनगुमन व्यवस्था प्रभावकारी बनाआने छ । प्रत्येक स्वास्थ्य चौकीमा प्रयोगशाला स्थापना 

गररनेछ ।  

२३ स्वास्थ्य चौकीहरुको भौनतक पवूायधारमा स्तरोन्नती गररनेछ । कनम्तमा एईटा स्वास्थ्य चौकीलाइ प्राथनमक स्वास्थ्य केन्रमा स्तरोन्नती गनय सम्बनन्धत 

ननकायसँग अवश्यक पहल गररनेछ । 

२४ हरेक घरका गनृहणीहरुलाइ बालबानलका हरेचाह र स्वस्थ अहार सम्बन्धी अधारभतू तानलम नदआनेछ । 

२५ गाईँमै बसोबास गने वानसन्दाहरुको लानग स्वास्थ्य नवमा काययक्रम प्रभावकारी ढंगले कायायन्वयन गररनेछ ।  

२६ वषयमा १ पटक हरेक वडामा नवशेषज्ञ डाक्टरहरुको ईपनस्थनतमा स्वास्थ्य नशनवर सञ्चालन गररने छ ।  

२७ स्थानीय जनडबटुी र अनदवासी ज्ञानलाइ प्रवधयन गरेर परम्परागत स्वास्थ्य सनुवधा नवस्तारमा जोड नदआनेछ । 

२८ जेष्ठ नागररक स्वास्थ्य सेवा प्रदान घरघरमा गइ ननयनमत रुपमा पररक्षण गरी सेवा प्रदान गरीनेछ ।  
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२९ सम्पणूय नवद्यालयका छात्र छात्राहरूलाइ मानसक रूपमा ननयनमत स्वास्थ्य पररक्षण गरी सेवा प्रदान गनयका लानग नवद्यालय स्वास्थ्य काययक्रम संचालन 

गरीने छ । 

३० स्वास्थ्य सेवा पहुचँमा नरहकेा वडा र वडाका वस्तीमा स्वास्थ्य सेवा पहुचँ बनृि गरीनेछ । 

खानेपानी तथा सरसर्ाईः 

स्वच्छ खानेपाननमा नतलाबासीको पहुचँ ऄनभवनृद्ध गररनेछ । कनम्तमा प्रत्येक वडामा एईटा खानेपानी अयोजनाको संभाव्यताको ऄध्ययन गरी यथासम्भव 

रुपमा खानेपानी अयोजना संचालनमा ल्याआनेछ । एक घर एक धारा नीनत ऄवलम्वन गररनेछ ।  

 ससं्कृतत प्रिर्द्यनः 

नतला गाईँपानलकाको कला, सँस्कृनत, भाषा, धमय र सम्पदाको संरक्षण एवं नवकासलाइ जोड नदआनेछ । गाईँपानलकामा रहकेा परुातानत्वक महत्वका बस्ती, 

संरचना, मठ मनन्दर, गमु्बा, स्तम्भ, ताम्रपत्र, नशलालेख जस्ता ऐनतहानसक धरोहरको पनहचान गरी संरक्षण प्रवधयनका लानग ऄनभलेनखकरण  दस्तावेजीकरण 

गररनेछ । 

लैंतगक समानता तथा सामातजक समािेशीकरणः 

१ लैंनगकताको अधारमा कसैलाइ भदेभाव गररने छैन साथै यस गाईँपानलकाले नलने हरेक नीनतहरुमा लैनँगक समानतालाइ प्रवर्द्यन गररनेछ ।  

२ यस गाईँपानलकाबाट प्रवाह हुने हरेक सेवा सनुवधामा मनहलालाइ नवशेष प्राथनमकता नदआनेछ ।  

३ मनहला, दनलत, ऄल्पसंख्यकहरुको क्षमता नवकासका लानग  सशनक्तकरणका काययक्रम संचालन गरीनेछ ।  

भौततक पूिायधार तिकासः 

                सिक तथा पुलः 

१ गाईँपानलका केन्रबाट प्रत्येक गाईँ बनस्त र वडा केन्रलाइ सरुनक्षत र भरपदो सडक संजालमा जोनडनेछ ईत्त सडक 

मापडण्ड ऄनसुार ननमायण गरी नक्सा जाँच पास गरी ननमायण नगरनेछ । 

२ गाईँपानलका नभत्र अवश्यक क्षेत्रमा झोलुङ्गे पलु, बेली निज र पक्की पलु ननमायणको लानग सम्बनन्धत ननकायसँग 

अवश्यक पहल गररनेछ ।  

३ सडक तथा ग्रानमण सडक ननमायण गदाय बाटोमा परेको जग्गाको लगत ऄननवायय रुपमा लगत कट्टा गरीने छ। 

४ गाईँपानलका क्षेत्रनभत्र सडक लगायतका भौनतक पवुायधार ननमायण गदाय ईपभोक्ता सनमनतबाट ननमायण गररने काययका 

लानग डोजर लगायतका ईपकरण प्रयोग गदाय दररेटमा एकरुपता कायम गरीनेछ । 

५ ''नचनौ अफ्नै माटो , वनाऔ अफ्नै गाईँ  '' ऄनभयान सञ्चालन गरी गाईँका यवुाहरुलाइ नवकास ननमायण र नवनभन्न 

वप्यवसायमा अवि हुन ईत्पे्रररत गररनेछ । 

    तसचंाई 

खेनतयोग्य जमीनमा नसंचाइ सनुवधा पयुायईन नसचाआ टंयाङकी ननमायण गरी  मखु्य कुलोहरु संचालनमा ल्याआनेछ भने बाँकी सकु्खा जमीन 

नलफ्ट नसंचाइ प्रनवधको लानग सम्भाव्यता ऄध्ययन भइसकेकोले काययन्वयनमा ल्याइनेछ । नलप्ट नसंचाआलाइ समेत पनहलो प्राथनमकता 

नदइनेछ । 
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     भिन तथा शहरी तिकासः 

१ गाईँपानलका क्षेत्रमा व्यवनस्थत शहरी नवकास गनय व्यवनस्थत गरुु योजना, भईूपयोग योजना लगायतको नीनत 

ऄबलम्वन गररनेछ । 

२ गाईँपानलका नभत्र ऄव ननमायण हुने सम्पणुय  भवन तथा घर ननमायण गदाय ऄनवायय नक्सा पास गरी  भकुम्प प्रनतरोनध 

बनाआनेछ । 

३ गाईँपानलका क्षेत्रनभत्र बनेका सम्पणूय घरहरुको हालको ऄवस्था तथ्याङक संकलन गरर ऄनभलेनखकरण गरीनेछ । 

 जलतिदु्यत 

१ नतला गाईँपानलकालाइ समदृ्ध, समनु्नत बनाईन अवश्यक पने ईजाय क्षेत्रमा सम्पणुय गाईँपानलकाबासीलाइ पयायप्त पगु्ने ३०० नकलोवाट (300KW) 

सम्मको नतला साना जलनवधतु परुु संचालनमा ल्याइनेछ भने ऄन्य गाईँपानलकालाइ पनन नवद्यतु ईपलब्ध गराइ गाईँपानलकाको अन्तररक अय 

नसजयना गने नतलाखोला साना जलनवधतु तुही (९८७) नकवा मेगा हाआड्रो प्रोजेक्ट (Mega Hydro Project) संचालनमा ल्याआनेछ । यसको 

सम्भाव्यता ऄध्ययन भइसकोले ऄगाडी बढाईन पहल गररनेछ । नवधतु ईत्पादनको लानग अवश्यक जनुसकैु नवनध र प्रकृया ऄवलम्बन गरीनेछ । 

ननजी तथा सहकारी क्षेत्रलाइ नवद्यतु ईत्पादनमा अकनषयत गररनेछ । यस क्षेत्रमा गाईँपानलका वासीको लगानीलाइ प्रोत्सानहत गररनेछ । वैकनल्पक 

ईजायको प्रयोगलाइ बढावा नदआनेछ । 

२ नवधतु लगायतका भौनतक पवुायधार ननमायण गदाय वातावरणीय तथा जलीय संरक्षणमा नवशेष ध्यान नदइनेछ । 

सचंारः 

गाईँपानलकालाइ संचार क्षेत्रसँग जोड्न तथा अम नतलाबासीले सचूना संचारको भरपरु ईपयोग गनय अवश्यक ननकायहरुसंग नवशेष पहल गरी 

पहुचँ  वनृद्ध गररनेछ ।नतला गाईँपालसकालाइ संचारको पहुचँमा वनृद्ध गनय सवै वडाहरुमा आन्टरनेटको जडानमा नवशेष जोड नदइनेछ । 

िातािरण तथा तिपद् व्यिस्थापनः 

                िन तथा भूसरंक्षणः 

१ नतला सरकारले वन सरुक्षा वकृ्षा रोपण र वन नवनभनधकरणको बाटोबाट वातावरणीय जोनखम न्य ुगरी वनको 

वहुईपयोगी नीनत नलइनेछ । वन र जैनवक नवनवधता संरक्षण र नवकासलाइ सरकारले ईच्च महत्व नदनेछ । 

२ अगामी वषय नतला सरकारले धरातल तथा जलपाय ुऄनकूुलन वकृ्षारोपण वन नवकास र वन  ईपयोग गने गरी वन 

क्षेत्रका काययक्रमहरु सञ्चान गररनेछ । सवै वडामा कनम्तमा एक नमनूा वन नवकास काययक्रम काययन्वयन गनेछ । 

३ सडक नकनारामा भकू्षय प्रनतरोधी नवरुवाहरु रोपी त्यसको संरक्षण र ईपयोग गनय सम्बनन्धत समदुायलाइ पररचालन 

गररनेछ । 

४ पनहरो तथा भकू्षयग्रस्त क्षेत्रहरुमा नवरुवा रोपण गररने, त्यसको संरक्षण र ईपयोग काययमा गररव तथा भनूमनहन 

नकसानहरुलाइ नजम्मा नदआनेछ । 

५ वातावरण सन्तुलनका लानग एक घर एक रुखको नननत ऄवलम्वन गरी हरीयाली नतला वनाइनेछ । 
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६  सडक छेईछाईमा रुखहरु लगाइ हररयाली वनाइनेछ । 

७ कणायली राजमागयमा रहकेा वजारहरुको फोहर व्यस्थापन गनय ढल ननकासीको नननत नलइनेछ । 

     जलिायु पररितयनः 

८ गाईँपानलकानभत्र जलवाय ुपररवतयनले पारेको प्रभाव तथा ऄसर बारे मध्यनजर गद ैजलवाय ुपररवतयनलाइ 

न्यनुनकरण गनय पहल गररनेछ । 

    र्ोहोरमैला व्यिस्थापनः 

९ मेरो फोहर मेरो नजम्मेवारर भन्ने मलू नाराका साथ वजार सधुार गररनेछ । 

१० गाईँपानलका क्षेत्रको फोहोरमैला तथा बजार व्यवस्थापन गरी प्रभावकारी रुपमा गाईँपानलकालाइ स्वच्छ, हराभरा, 

सनु्दर राख्न फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा सावयजननक शौचालय ननमायणको लानग थप गररनेछ । 

           तिपद् व्यिस्थापनः 

११ गाईँपानलका नभत्र हुन सक्ने नवपद ्व्यवस्थापन गनय एक अकनस्मक कोषको व्यवस्था गररनेछ । 

b. ससं्थागत तिकास तथा सेिा प्रिाहः 

              मानि सशंाधन तिकासः 

१ गाईँपानलकाका ईपलब्ध मानव संशाधनहरुको क्षमता नवकास गनय अवश्यक तानलमको व्यवस्था गररनेछ । 

२ नशक्षा स्वास्थ्य लगायत ऄन्य क्षेत्र अवश्यक मानव संशाधनलाइ अवश्यक नीनत ननयम काययनवनध वनाइ पररपनूतय 

गररनेछ । 

३ कमयचारीहरुलाइ क्षमता वनृद्धका लानग ईनचत तानलमको व्यवस्थापन गररनेछ । 

४ गाईँपानलकानभत्र काययरत कमयचारीहरुप्रनत पछक पटक दव्ययवहारको काम गने , मनोवल   नगरायने जस्ता 

गनतनवनधहरु भैरहकेो ऄवश्थालाइ मध्यनजर गद ैकमयचारीको मनोवल ईच्च राख्न सरुक्षाको प्रत्याभनूत नदलाइनेछ । 

५ यस गाईँपानलकामा ओ एण्ड एम सभे गरी प्रत्यक वडा कायायलय , नवषयगत  शाखा र स्वास्थ्य चौकीहरुमा 

न्यनूतम १ । १ जना कायायलय सहयोगीको दरवन्दी नसजयना गने पहल गररनेछ । 

ससं्थागत क्षमता तिकासः 

६ एनककृत तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणाली सरुुवात गनेः पाररवाररक नववरण स्थापना गने, सफ्टवेयर माफय त सवै 

वडाहरुमा एईटै नेटवकय बाट तथ्यांक ऄद्यावनधक सेवा प्रवाह गनयपहल गररनेछ । 

७ पनञ्जकरण तथा सामानजक सरुक्षा व्यवस्था गनय ऄन लाइन सप्टवयर तानलमको व्यवस्था ऄननवायय गररनेछ । 
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८ कायायलयको ननयनमतता तथा व्यवनस्थत गनयका लानग गाईँपानलकामा रहकेा माध्यानमक नवद्यालय तथा 

वडाकायायलयहरुमा इलोक्रोननक हानजर व्यवस्था गरीनेछ । 

९  यस गाईँपानलकाको न्यायीक सनमनत र वडा स्तरका नमलनमलापकतायहरुको न्याय सम्पादन गनय सनजलोका लानग 

४८ घण्टे तानलमको व्यवस्था नमलाइ सक्षम वनाइनेछ । 

         ससं्थागत पूिायधारः 

१० वडा कायायलय भवन ननमायणका लानग आच्छुक स्थानीय जग्गादाताबाट जग्गा नलआ नेपाल सरकारको ऄनदुान तथा 

प्रानवनधक सहयोग नलआनेछ । 

११ वडा कायायलयहरूमा अवश्यक भौनतक पवूायधार, मानव संशाधन, फननयचर, मेनशनरी औजारहरुको व्यवस्था गरी 

नागररकहरुलाइ सनजलै, घरदलैोमै सेवा प्रवाह गने ऄवसर नसजयना गररनेछ । 

१२ नागररक वडापत्र प्रणालीः 

गाईँपानलका तथा प्रत्येक वडा कायायलयमा नागररक वडापत्रको व्यवस्था गररनेछ । 

     सेिा प्रिाहमा  तिदु्यतीय सचूना प्रतितधको प्रयोगः 

१३ गाईँपानलकाबाट प्रवाह हुने सेवामा नवद्यतुीय सचूना प्रनवनधको ऄत्यानधक प्रयोग गद ैसेवा प्रवाहलाइ सरल, नछटो 

र छररतो बनाआनेछ । 

c. तित्तीय व्यिस्थापनर सशुासनः 

१ राजस्ि पररचालनः 

२ एक मनहना नभत्र गाईँपानलकाको राजश्व सधुार कायययोजना तजुयमा गने । 

३ अम जनतालाइ कर तथा राजश्वको महत्वका बारेमा गाईँपानलका नवत्तीय क्षेत्र व्यवसायी कमयचारीको संयतु्त 

पहलमा संघ संस्थाहरुको सहकाययमा जनचेतना नबस्तार गररनेछ । 

४ एकीकृत सम्पनत्त कर ऄसलुी व्यवनस्थत गनय सचूना प्रनवनध ऄवलम्वन गरी ऄनभयान संचालन गररनेछ ।  

d. सामातजक तबकासः 

                    मनहला तथा वालवानलकाः 

१ मनहला वालवानलका ऄपांग भएका व्यनक्त र जेष्ठ नागररक सम्वन्धी काययक्रम सञ्भालन गरी ऄनभलेखन गररनेछ । 

२ मनहला नहसंा मानव वेचनवखन र  ओसार पसारको जोनखमलाइ घटाईन चेतनामलूक काययक्रम सञ्चलन गररनेछ 

लैंनगक नवभेद र सवै प्रकारका कुररती तथा कुसंस्कारको न्यनुनकरणका लानग सवै सरोकारवालासँग सहकायय र 

समन्वय गरर सामानजक रुपान्तरणको ऄनभयानमलूक काययक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

३ ऄशक्त, ऄसाहाय , वेसाहारा , जेष्ठ नागररकलाइ ईच्च प्राथानमकताका साथ संरक्षण गररनेछ र स्वास्थ्य ईपचार 

लगायत ऄन्य सेवा सनुवधामा जोड नदइनेछ । 

४ ऄपांगता पररचय पत्र नवतरण काययनवनध तयार गरी पररचय पत्र नवतरण काययलाइ नतव्रता नदइनेछ । 
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  बेरुजु र्छ् ययौटः 

५ यस गाईँपानलकालाइ बेरुज ुरनहत गाईँपानलका बनाआनेछ । समयमै वेरुज ुऄसलु ईपर गने व्यनक्त संस्थालाइ ईनचत 

परुस्कारको व्यवस्था गररनेछ । वेरुज ुऄसलुीलाइ कडाआका साथ ऄवलम्वन गरी बेरुज ुरनहत गाईँपानलका 

वनाआनेछ । 

साियजतनक सनुुिाईः 

    गाईँपानलकाबाट प्रवाह हुने सेवाको बारेमा समय समयमा सावयजननक सनुवुाइ गररनेछ । 

६ सम्माननत गाईँसभाका सदस्य ज्य ुहरु,  

ऄब म यस गररमामय सभामा अगामी अ.ब ०७७।०७८ मा सञ्चालन गररने काययक्रमको लानग संक्षेपमा प्रस्तानवत वजेट प्रस्तुत गनय 

चाहन्छु । 

अगामी अनथयक वषयका लानग दहेाय ऄनसुार अय ऄनमुान गरेको छु । 

   १ केतन्िय सरकारको तित्तीय समानीकरणबाट प्राप्त ऄनुदान रु   ९ करोि  ६३ लाख । 

   २ सतंघय शसतय पूतजँगत ऄनुदान रु १५ करोि ८५ लाख । 

३ सतंघय तिशेि पूँतजगत ऄनुदान रु २ करोि । 

४ सघंीय समपूरक पूँतजगत ऄनुदान रु १ करोि ४ लाख । 

५ सघंीय राजश्व िाँिर्ाँि ऄनुदान रु ६ करोि ४६ लाख २४ हजार । 

६  गाउँपातलकाको अन्तररक राजश्व रु २१लाख ६० हजार ऄनुमान गरेकोछु । 

७ गत अ ि को ऄ ल्या रु १ करोि ५० लाख सतहत 

८ प्रदशे सरकारबाट प्राप्त ऄनदुान रु ३ करोड ४० लाख ९६ हजार प्राप्त हुनेछ । 

यसरी सवै के्षत्रको जोि जम्मा रु ४० करोि १० लाख ८० हजार कुल अय ऄनुमान गरेकोछु । 

 

 ऄव व्यय तर्य   

१ चालु तर्य  रु ६ करोि ४५. लाख तितनयोजन गरेको छु । 

२ शसतयमा रु  १५ करोि ८५ . लाख तितनयोजन गरेकोछु भने  

३ पूँतजगत खचयमा रु  १४ करोि  ३९  लाख  ८४ हजार  रकम तितनयोजन  गरेकोछु । 

प्रदशे सरकारबाट प्राप्त ऄनदुान वजेटलाइ ननम्न योजनामा रकम छुटयाइएको छ । 

१ प्रदशे नवत्तीय समाननकरण ऄनदुान रु १ करोड ९६ लाख । 

२ सरस्वती मा नव भवन ननमायण कुडारीको लानग रु ३० लाख। 

३ घाँसे वडार स्याई बगैचा नसंचाइ अयोजना नतला ९ मा रु २० लाख 

४ हाँती नभड महुान हुदँ ैजमु्लाकोट गाईँसम्म खानेपानी योजना नतला ८ मा रु २० लाख । 

५ रारानलही हले्थपोष्ट ननमायणमा रु २० लाख । 

६ नवुाकोट सोलार नलफ्ट योजनामा रु २० लाख । 
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७ गाईँपानलका भवन ननमायण ऄगाडी पट्टीको भाग वनाईन रु १ करोड ३० लाख । 

कूल जम्मा रु ३ करोड ४० लाख ९६ हजार व्यय हुनेछ ।  

व्यय तफय को वुंदा नं २ को शसतय ऄनदुान र वुंदा नं ३ को पूँनजगत ऄनदुानलाइ नवनभन्न नवषयगत र क्षेत्रगत रुपमा दहेाय ऄनसुार रकम प्रस्ताव 

गरेको छु ।  

क भौततक पूिायधार तिकासमा 

पवूायधार तफय  सडक, पलु, नसचाआ ,लघ ुतथा साना जलनवधतु, संचारमा रु २४ करोड ५९ लाख ८४ हजार प्रस्ताव नवननयोजन गरेकोछु । 

ख अतथयक तिकासमा  

 कृनष, तफय   ५० लाख   । 

 पशनुवकास तफय  रु ३० लाख नवननयोजन गरेको छु । 

 पययटन संस्कृनत नवकासमा रु १० लाख। 

 ईद्योग  मेडपा नतर रु २० लाख । 

ग सामातजक तिकासमा 

  नशक्षा तफय  रु ४० लाख । 

 स्वास्थ्य तफय  रु १ करोड । 

 मनहला तथा वालवानलका तफय  रु ४० लाख। 

 पोषणमा रु ३० लाख। 

 ऄपांग तफय  रु ५ लाख । 

 यवुासँग ऄध्यक्ष काययक्रम रु १५ लाख 

 लनक्षत वगय रु ३० लाख  

घ   सशुासन तथा ससं्थागत तिकासमा 

  मानव संशाधन नवकास, संस्थागत नवकास, राजश्व पररचालन, सेवा प्रवाह नवधतुीय सचूना प्रणायली र पंनजकरण 

व्यवस्थापन गनय नागररक सन्तुनष्ट सभेक्षण,सावयजननक सनुवुाइ ,सामानजक पररक्षण गनय रु ७५  लाख नवननयोजन 

गरेकोछु । 

 ङ   िन िातािरण तथा तिपद व्यिस्थापन  

 वन व्यवस्थापन, भसंूक्षण ,जलाधार संरक्षण, फोहर व्यवस्थापन अनदको लानग २० लाख  नवननयोजन गरेकोछु । 

 नवपत व्यवस्थापन कोषमा रु १० लाख र प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा रु ९० लाख नवननयोजन प्रस्ताव गरेकोछु । 

 

cGtdf, :yfgLo ;/sf/sf] ;du| lasf;sf] km/flsnf] cfwf/ lgdf{0f ug{sf] nflu k|:t't  ah]6, gLlt tyf sfo{qmd tof/L 

ug]{ qmddf ;Nnfx ;'emfj lbO of]ubfg ug{'x'g] :yfgLo tx laifout ;ldlt, lj1 ;d"x, /fhgLlts bnsf k|d'v tyf 

k|ltlglw, :yfgLo txsf hgk|ltlglw, /fi6«;]js sd{rf/L, a'l4hLlj, lghL If]q, gful/s ;dfh, >dhLlj gful/s, 
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;~rf/sdL{, ljsf; ;fem]bf/ ;+3 ;+:yf / ;Dk"0f{ ltnf af;Lk|lt wGoafb 1fkg ub}{ cGt/ x[boaf6 cfef/ / s[t1tf 

k|s6 ub{5' . 

wGojfb Û 

   तिष्णु बुढा  

   उपाध्यक्ष 

ततला गाउँपातलका, जुम्ला 


