आर्थिक वर्ि २०७५/७६ को वार्र्िक नीति कार्िक्रम िथा बजेट वक्तव्य

तिला गाउँ पातलका
गाउँ कार्िपातलकाको कार्ािलर्
रारातलही, जुम्ला
कर्ािली प्रदेश, नेपाल

गाउँ सभाको बैठकमा २०७५ साल असार १० गिे आईिबार उपाध्र्क्ष श्री
तवष्र्ु बुढाज्र्ूबाट प्रस्िुि भएको

आर्थिक वर्ि २०७५/०७६ को नीति, कार्िक्रम िथा बजेट वक्तव्य

तिला गाउँ पातलका
गाउँ कार्िपातलकाको कार्ािलर्
२०७५।०३।१०

सम्मातनि गाउँ सभाका सभा अध्र्क्ष
िथा गाउँ सभाका सदस्र् ज्र्ूहरु ।

दुई दशक सम्म ररक्त रहेको स्थानीर् तनकार्मा नेपालको संतवधान जारी भइसके पति, संतवधानले
पररकल्पना गरे को संघीर् लोकिातरिक गर्िरिात्मक शासन व्यवस्था अनुसार तिन िहको सरकार
अरिगिि पतहलो चरर्को स्थानीर् िहको तनबािचन पति स्थातपि र्स तिला गाउँ पातलकाको
सम्मातनि गाउँ सभामा तिला गाउँ पातलकाको आगामी ददनको सुनौलो भाग्र् र भतवष्र्को मागितचि
कोनिको लातग आगामी आ.व. २०७५।०७६ को नीति, कार्िक्रम िथा बजेट र्स गररमामर्
गाउँ सभामा प्रस्िुि गनि पाउँ दा अत्र्रि खुशी लागेको ि । र्स अवसरमा म नेपालको संघीर्
लोकिातरिक गर्िरिको लातग नेपाली जनिाले पटकपटक गदै आएको ऐतिहातसक जनआरदोलन,
सशस्त्र आरदोलन, मधेश आरदोलन लगार्िका आरदोलनको स्मरर् गनि चाहरिु । लोकिरिको
स्थापनाथि शहीदहरुको त्र्ाग र बतलदानलाई उच्च सम्मान गदििु ।र्स तिला गाउँ पातलकाकालाई
समृद्द, समुन्नि बनाउन थुप्रै चुनौति हरु रहेका िन् ।स्थानीर् िहले कसरी कार्ि संचालन गने भन्ने
अरर्ोलिाको तबच गाउँ पातलका बतनसके पति आम नागररकको अपेक्षा बढ्नु स्वभातवक नै रहेको ि
। स्थानीर् सरकारलाई आफ्नो क्षेिको शासन आफैं गने, आफ्नो क्षेिको तवकास आफैं गने िथा
आफू लाई आवश्र्क पने कानून आफैं ले िर्ार गने प्राप्त अतधकारहरुलाई संस्थागि गदै बामे सदै
गरेको अवस्थामा गाउँ पातलकाबासीहरुको अपेक्षा अनुरुप गाउँ पातलकाले सेवा प्रवाह गनि, तवकास
तनमािर् गनि,घरदैलोमा सरकारको उपतस्थतिको प्रत्र्ाभुति गराउन तनकै करठनाईहरु तवद्यमान रहेका
िन् ।
जस्िोसुकैचुनौतिकोवावजुदपतनतिलागाउँ पातलकालाईसमृद्द,
समुन्निबनाउनआजहातमर्सगररमामर्सम्मातनिगाउँ सभामाउपतस्थिभएकािौं।र्सतिलागाउँ पातल
काकोनीति,

कार्िक्रमिथाबजेटप्राथतमदककरर्िथािजुिमागदािनेपालकोसंतवधानकोअनुसूची८र९,

नेपालसरकारकोनीतििथाकार्िक्रम,

नेपालसरकारबाटप्राप्ततवत्तीर्समातनकरर्अनुदान,

नेपालसरकारलेअरिररातिर्स्िरमागरेकाप्रतिवद्विाहरु,
संघीर्मातमलािथासामारर्प्रशासनमरिालर्कातवतभन्नआदेश,
स्थानीर्िहकोअतधकारिथाकार्ितवस्िृतिकरर्,

,

स्थानीर्िहकोवार्र्िकर्ोजनािथावजेटिजुिमाददग्दशिन२०७४,

तितजटलप्रोफाईल२०७५,
स्थानीर्सरकारसञ्चालनऐन,

आर्थिकव्यवस्थापनिथासम्पतत्तहस्िारिर्सम्बरधीतनदेतशका,

२०७४,अरर्प्रचतलितवद्यमानऐनकानूनहरु,
संघसंस्थाहरुबाटप्राप्तमागितनदेशन,

तनदेशनिथापररपिहरु,

स्थानीर्िहकोर्ोजनािथाबजेटिजुिमाददग्दशिन,

तिलागाउँ पतलकाकोआवतधकर्ोजना
२०७४,

ददगोतवकासलक्ष,

तबतभन्नतवर्र्गिमरिालर्हरु,

सुझाविथाअपेक्षा,

तबतभन्नतबज्ञ,

कार्ािलर्हरु,

सतमतिहरुकारार्,

सल्लाहिथासुझावहरुिथाआमनागररकहरुकोसुझाव,
आमतिलाबासीकोअपेक्षासमेिलाईहृदर्ङ्गमगरीर्ससम्मातनिगाउँ सभामावजेटिथानीतिकार्िक्रमप्र
स्िुिगरे कोिु ।
सम्मातनि गाउँ सभाका सदस्र् ज्र्ुहरु,

अब म र्स गररमामर् गाउँ सभा समक्ष तिला गाउँ पातलकाले आ.व.२०७५।०७६ मा अततिर्ार गने
नीति िथा कार्िक्रम पेश गने अनुमति चाहरिु ।
१. मूलभूि नीति िथा कार्िक्रमः
१. स्थानीर् िहको शासन संचालन गनि अत्र्ावश्र्क कानूनहरु िजुिमा गरी सम्मातनि
गाउँ सभाबाट पाररि गराइ आम नागररकलाई गाउँ सरकारको उपतस्थतिको आभार्
ददलाइनेि ।
२. रचनात्मक िथा सकारात्मक सोचका साथ उन्नति,प्रगति,समृदद्द एवं तवकासको दूरदृष्टी िर्
गरी र्ोजनाबद्ध िररकाले अगाति बढ्न गाउँ पातलकाको तवद्युिीर् प्रोफाइल
Profile)तनमािर्

(Electronic

भैसके कोर गाउँ पातलकाको आतवधक र्ोजना पतन िर्ार भएकोले सोही

अनुसार र्ोजना सञ्चालन गररनेि ।
३. समृद्ध गाउँ पातलका तनमािर्का लातग साविजतनक, तनजी र सहकारी क्षेिको भुतमकालाई
प्रभावकारी बनाइनेि ।गाउँ पातलका तभिका सम्पुर्ि सहकारी संस्थाहरुको लगि संकलन
गरी सहकारीहरुको अनुगमन, सुपररवेक्षर् गररनेि ।
४. बजेट

तवतनर्ोजन

गदाि

संतवधानले

तनर्दिष्ट

गरेको

लक्ष,आम

जनसमुदार्को

चाहना,अपेक्षालाई हातसल गने गरी कार्िक्रम िर् गररनेि ।
५. कृ तर् क्षेिलाई गाउँ पातलकाको उत्पादनको प्रमुख क्षेिको रुपमा तवकास गररनेि । स्थानीर्
िरकारी,बाली,नगदेवाली,फलफु ल,नसिरीलाई संरक्षर्, संवद्विन र कृ तर् उत्पादनलाई जोि ददइ
कृ तर्को आधुनीदककरर् र व्यवसार्ीकरर् गदै कृ तर्मा आत्मतनभिर अथििरि बनाउने िफि
जोि ददनुका साथै गुर्स्िरीर् िरकारी,फलफु ल,नगदेवाली उत्पादन र बेचतबखन गनि
आवश्र्क प्रबरध तमलाइनेि ।
६. उत्पादनमुलक रोजगारीको अवसर तसजिना गरी र्ुवालाई रोजगार उपलब्ध गराइनेि ।
र्ुवालाई कृ तर्मा आकर्र्िि गनि तवशेर् र्ोजना िर्ार गररनेि । आरिररक रोजगारर िथा
आर् आजिनका सम्भावनाहरुलाई खोज अनुसरधान गरी वैदते शक रोजगारीलाई रर्ुतनकरर्
गनि प्रर्ास गररनेि ।
७. तवकासका कार्िहरुलाई पररर्ाममुखी बनाउन नतिजामा आधाररि

(Result Oriented)

तवकास

गने पररपाटी अवलम्वन गररनेि ।
८. जतिबुटी र फलफू लको उत्पादन िथा बेचतबखनको सम्भाव्यिालाई हृदर्ङ्गम गदै नसिरीको
स्थापना िथा बजारीकरर् गनि तवशेर् पहल गररनेि ।
९. गाउँ पातलकामा तनमािर् हुने भौतिक पूवािधारहरुलाई गुर्स्िर र प्रभावकारी बनाउन
प्रातवतधकरुपमा पूवि सम्भाव्यिा अध्र्र्नलाई अतनवार्ि बनाइने ि ।
१०.

गाउँ पातलकामा रहेका प्राकृ तिक श्रोि, जिीबुटी, लोपोरमुख बरर्जरिु लगार्िको

संरक्षर् सम्वद्विनउपर्ोग गनि आवश्र्क र्ोजना िर्ार गरी सम्बतरधि तनकार्हरु संग समरवर्
गरी अगािी बढाईनेि ।

११. बालतववाह एक समस्र्ाका रुपमा रहेकाले बालतववाहका घटनाहरुलाई तनरुत्सातहि गनिका
लातग बाल क्लब, अरर् सामुदातर्क सरजालहरु र प्रहरी प्रशासनको समेि संलग्निामा क्षमिा
तवकास गने कार्िक्रमहरुलाई प्राथतमकिा ददइनेि ।
१२. सामातजक सूरक्षा कार्िक्रम िफि

बाल अनुदान,एकल मतहला,अपाङ्गिा, ज्र्ेष्ठ

नागररक,लोपोरमुख जातिहरुको भत्ता तविरर् कार्िलाई बैतङ्कङ प्रर्ाली माफि ि कार्ािरवर्न
ल्र्ाउन आवश्र्क प्रदक्रर्ा अगािी बढाइनेि ।
१३. परम्परागि रुपमा चतलआएको िु ईगोठ के ही वस्िी मुक्त भईसके को र वाँदक विा िथा
वस्िीहरु िु ईगोठमुक्त गररने लक्ष्र् िथा नीति तलईएकोि ।
१४. गाउँ पातलकालाई वािावरर्मैिी, बालमैिी,अपाङ्गिामैिी, लैतङ्गक हहंशा मुक्त बनाउने
नीति अवलम्बन गररनेि ।
१५. गाउँ पातलकातभि संचातलि र्ोजना िथा कार्िक्रमहरुको संर्ुक्त अनुगमन टोली
Monitoring Team)

(Joint

गठन गरी सुपररवेक्षर्, अनुगमन िथा मुल्र्ाङ्कनलाई प्रभावकारी रुपमा

लागू गररनेि
१६. गाउँ पातलकाको तनर्तमि प्रशासतनक सेवा प्रवाहलाई "मुस्कान सतहिको सेवा"
Smile)

(Service With

को नीति तलइनेि ।

१७. सेवाग्राहीहरुको गुनासो िथा उजुरीहरुलाई ित्कालैसुनुवाई

(Rapid Response)

गने व्यवस्था

गररनेि ।
१८. पारदर्शििा,

जवाफदेतहिा,

इमारदाररिा,

कििव्यतनष्ठिा

साथ

सेवा

प्रवाहलाई

सुशासनमैिी, नागररकमैिी, भ्रष्टाचार रतहि, बेरुजु रतहि बनाइनेि ।
१९. प्रशासतनक कामकारबाहीलाई सरल,चुस्ि,प्रभावकारी बनाउन तनर्िर् गने िहलाई
घटाइनेि। लामो र झरझरटलो तनर्िर् प्रकृ र्ालाई घटाउँ दै एकद्वार सेवा प्रवाह प्रर्ाली
Door System)

(One

अपनाइनेि ।

२०. वार्र्िक र्ोजना िथा कार्िक्रम सञ्चालन गनिका लातग गाउँ पातलकास्िरीर् आवतधक
र्ोजना

(Rural Municipality Periodic Plan)िर्ार

भएकोले उक्त अनुसार र्ोजना लागू गररनेि ।

२१. सामातजक संघ संस्था संचालन कार्ितवतध िर्ार गरी सेवा सुतवधा,िलब, भत्ता एकरुपिा
कार्म गररनेि । कार्िक्रम िु तललके शन हुन नददन तवशेर् व्यवस्था गररनेि ।
२२. र्स गाउँ पातलका तभि िररएर रहेका साना,ठू ला व्यवसार्ी,सहकारी, संघ संस्था, तबतभन्न
कृ तर् समुह मतहला समुह,आमा समुह,क्लबहरुलाई सुतचकृ ि गरी आवश्र्क अनुगमन,
मुल्र्ांकन िथा सुपररवेक्षर् गररनेि।
२३.

गाउँ पातलका क्षेि तभि कु नै पतन संस्थाले िातलम, गोष्ठी, सेतमनार संचालन गनुि परे मा

गाउँ पातलकाको समथिन तलनु पनेि । साथै त्र्स्िा कार्िक्रममा सहभागीको नामावली
अतनवार्ि साविजतनक गनुिपनेि ।
२४.

रसार्न मुक्त क्षेि घोर्र्ा गनि पूवािधार िर्ार गररनेि ।

२५.

र्स गाउँ पातलकाले संचालन गने रु. साठी लाख (६०,००,०००।–) भरदा मातथका

भौतिक पूवािधारका कार्िक्रमहरु टेरिर प्रकृ र्ाबाट माि संचालन गररनेि ।
२६. "आफ्नो विा, आफैं बनाउँ " भन्ने मूल नीतिलाई अवलम्बन गररनेि ।
२७. गाउँ पातलका तभि संचालन हुने तवकास तनमािर्को र्ोजनाहरूमा ५% प्रातवतधक खचि
(Contingency Cost) कारटनेि ।
२. क्षेिगि नीति िथा कार्िक्रमः
१. आर्थिक तवकासः


कृ तर् िथा पशु तवकासः



खाद्यान्न उत्पादनलाई प्रोत्साहन गनि तसमी,फापर,आलु उत्पादक दकसानहरुलाई
पके ट क्षेि तनधािरर् गरी त्र्स क्षेिको उत्पादन पररमार्को आधारमा प्रोत्साहन
स्वरुप पुरस्कार प्रदान गररने ि ।



स्थानीर् तवऊतवजन जोगाउन कृ तर् सहकारी संस्था माफि ि तवऊतवजन वैंक स्थापना
गररनेि ।



गाउँ पातलका क्षेि तभि घुम्िी कृ र्क पाठशालाको स्थापना गरी अगुवा कृ र्क िर्ार
पाररने ि ।



गाउँ पातलका क्षेि तभि कृ तर् प्रातवतधकहरुको वाह्रै मतहना पररचालन गररनेि ।



उद्योग िथा बातर्ज्र्ः



स्थानीर्

उद्योगधरदा,कलकारखाना,बालीनालीबाट

उत्पाददि

वस्िुहरुको

बजारीकरर्को प्रवरध गरी स्थानीर् रोजगारी िथा आर् आजिनमा वृतद्ध गररनेि।


औद्योतगक क्षेिमा लगानी बढाउन िथा स्थानीर् उद्योग धरदालाई प्रोत्साहन गनि

आवश्र्क नीतिगि, कानुनी, प्रशासतनक िथा आर्थिक सुधारका प्रर्ासहरु अवलम्बन
गररनुका साथै लगानीमैिी वािावरर् तसजिना गररनेि ।


वनस्पति िेल उत्पादन गनि लघुउद्योग स्थापना गररनेि



पर्िटनः



स्थानीर् पर्िटनका सम्भावनाहरुलाई र्थासम्भव खोज अनुसरधान, संरक्षर् िथा

प्रवद्धिन गनि तिला गाउँ पातलकाको पर्िटन गुरुर्ोजना तनमािर् भईसके को कार्िरवर्नमा
ल्र्ाईनेि।तिवेतर्,नदैखोप्रीलाई धार्मिक पर्िटनको क्षेिको रुपमा प्रवद्धिन गररनेि ।


सहकारी तवत्तीर्ः



लघु उद्यम प्रवद्विनका लातग गाउँ पातलका स्िरमा १ औद्योतगक क्षेिका लातग पूवािधार
तनमािर् गनि अध्र्र्न गररनेि ।



ब्र्वसार्ीक क्षेिमा लाग्न चाहने र्ूवाहरुलाई आधारभूि िातलम, र्रिऔजार
सहर्ोग र अवलोकन भ्रमर्को ब्र्वस्था तमलाइने ।



बैदश
े ीक रोजगारबाट फके का िथा बेरोजगार र्ुवाहरुको िथ्र्ाङ्क संकलन गरर
उनीहरुलाई स्वरोजगारमुखी तसप प्रदान गररने ।

२. सामातजक तबकासः


तशक्षाः



गाउँ पातलका तभि नमुना अंग्रेजी माध्र्मबाट तशक्षा प्रदान गने तवद्यालर् थप
गरीनेि।तजर्ि अवस्थामा रहेका तवद्यालर्हरुको भौतिक पूवािधारको ममिि सम्भार
गररनेि



तवद्याथी तशक्षक अनुपािमा दरवरदी तनधािरर् गरी आवश्र्किाको आधारमा तशक्षक
पररपूर्िि गररनेि ।साथै तशक्षक,तवद्याथी, अतभभावक, कमिचारी, व्यवस्थापन
सतमतिको साझा तवद्यालर् आचारसंतहिा बनाई कार्ािरवर्नमा ल्र्ाइनेि ।



गाउँ बतस्ि टोलमा रहेका १५ वर्ि मातथका तनरक्षर जनसंतर्ाको लागि संकलन
गरी अनौपचाररक तशक्षा प्रदान गरी गाउँ पातलकालाई साक्षर गाउँ पातलका स्थापना
गने अतभर्ान सरचालन गररनेि ।



आफ्नो तबर्र्मा राम्रो ररजल्ट ल्र्ाउने तवर्र्गि तशक्षकहरुलाई पुरस्कारको
व्यवस्था गररनेि ।



र्स गाउँ पातलकामा एक आवाशीर् प्रातवतधक तशक्षालर् र एक स्नािक िह सम्मको
अध्र्र्न अध्र्ापन गराउने क्र्ाम्पस स्थापनाको लातग आवश्र्क िर्ारी अतघ
बढाइनेि ।



तवद्याथी नभएका, तशक्षक संतर्ा कम भएका तवद्यालर्हरुलाइ जनसंतर्ा, भूगोल,
दुरीको आधारमा मजि गररने नीति अवलम्वन गररनेि ।



प्रत्र्क विाहरुमा र्ुवा क्लव तनमािर् गरी र्ुवा संसद कार्िक्रम सञ्चालन गरी समाज
रुपारिरर्मा र्ुवा साझेदारीिाको नीति तलईनेि ।



स्वास्थ्र्ः



गाउँ पातलका स्िरको अस्पिाल स्थापनाका लातग उपर्ूक्त स्थानको खोजी गररने ि
। सो को पूवािधार तनमािर्का लातग नेपाल सरकारलाई अनुरोध गररनेि ।



स्वास्थ्र् चौकीहरुको व्यवस्थापन तनर्मावली िजुिमा गरर अनुगमन व्यवस्था
प्रभावकारी बनाइने ि । प्रत्र्ेक स्वास्थ्र् चौकीमा प्रर्ोगशाला स्थापना गररनेि ।



स्वास्थ्र् चौकीहरुको भौतिक पूवािधारमा स्िरोन्निी गररनेि । कतम्िमा एउटा
स्वास्थ्र् चौकीलाई प्राथतमक स्वास्थ्र् के ररमा स्िरोन्निी गनि सम्बतरधि तनकार् सँग
आवश्र्क पहल गररनेि ।



हरेक घरका गृतहर्ीहरुलाई बालबातलका हेरचाह र स्वस्थ आहार सम्बरधी
आधारभूि िातलम ददइनेि ।



गाउँ मै बसोबास गने वातसरदाहरुको लातग स्वास्थ्र् तवमा कार्िक्रम प्रभावकारी ढंगले
कार्ािरवर्न गररनेि ।



वर्िमा १ पटक हरे क विामा तवशेर्ज्ञ िाक्टरहरुको उपतस्थतिमा स्वास्थ्र् तशतवर
सञ्चालन गररने ि ।



स्थानीर् जतिबुटी र आददवासी ज्ञानलाई प्रबद्विन गरे र परम्परागि स्वास्थ्र् सुतवधा
तवस्िारमा जोि ददइनेि ।



खानेपानी िथा सरसफाईः



स्वच्ि खानेपातनमा तिलाबासीको पहुँच अतभवृतद्ध गररनेि । कतम्िमा प्रत्र्ेक
विामा एउटा खानेपानी आर्ोजनाको संभाव्यिाको अध्र्र्न गरी र्थासम्भव रुपमा
खानेपानी आर्ोजना संचालनमा ल्र्ाइनेि ।



एक घर एक धारा नीति अवलम्वन गररनेि ।



संस्कृ ति प्रवद्विनः



तिला गाउँ पातलकाको कला, सँस्कृ ति, भार्ा, धमि र सम्पदाको संरक्षर् एवं
तवकासलाई जोि ददइनेि ।गाउँ पातलकामा रहेका पुरािातत्वक महत्वका बस्िी,
संरचना, मठ मतरदर, गुम्बा, स्िम्भ, िाम्रपि, तशलालेख जस्िा ऐतिहातसक धरोहरको
पतहचान गरी संरक्षर् प्रवधिनका लातग अतभलेतखकरर् दस्िावेजीकरर् गररनेि ।



लैंतगक समानिा िथा सामातजक समावेशीकरर्ः



लैंतगकिाको आधारमा कसैलाई भेदभाव गररने िैन साथै र्स गाउँ पातलकाले तलने
हरेक नीतिहरुमा लैतँ गक समानिालाई प्रवद्विन गररनेि ।



र्स गाउँ पातलकाबाट प्रवाह हुने हरेक सेवा सुतवधामा मतहलालाई तवशेर्
प्राथतमकिा ददइनेि ।



मतहला, दतलि, अल्पसंतर्कहरुको क्षमिा तवकास, सशतक्तकरर्को लातग पहल
गररनेि ।

३. भौतिक पूवािधार तवकासः


सिक िथा पुलः



रारादेतख मानेचौर रारादेतख घोिेमहादेव सिक लगार्िका अरर् सिकलाई
प्राथतमकिा ददईनेि ।



गोरुखोला र तिला मेघा जलतवधुिलाई प्रातथकिा ददईनेि ।तललट हसंचाइलाई समेि
पतहलो प्राथतमकिा ददईनेि ।



गाउँ पातलका के ररबाट प्रत्र्ेक गाउँ बतस्ि र विा के ररलाई सुरतक्षि र भरपदो सिक
संजालमा जोतिनेि उत्त सिक मापिण्ि अनुसार तनमािर् गरी नक्सा जाँच पास
गरी तनमािर् तगरनेि ।



गाउँ पातलका तभि आवश्र्क क्षेिमा झोलुङ्गे पुल, बेली तिज र पक्की पुल तनमािर्को
लातग सम्बतरधि तनकार्सँग आवश्र्क पहल गररनेि ।



हसंचाईः



खेतिर्ोग्र् जमीनमा हसंचाई सुतवधा पुर्ािउन तसचाइ टर्ाकी तनमािर् गरी मुतर्
कु लोहरु संचालनमा ल्र्ाइनेि भने बाँकी सुक्खा जमीन तलफ्ट हसंचाई प्रतवधको
लातग सम्भाव्यिा अध्र्र्न भईसके कोले कार्िरवर्नमा ल्र्ाईनेि ।



भवन िथा शहरी तवकासः



गाउँ पातलका क्षेिमा व्यवतस्थि शहरी तवकास गनि व्यवतस्थि गुरु र्ोजना, भू-उपर्ोग
र्ोजना लगार्िको नीति अबलम्वन गररनेि ।



गाउँ पातलका तभि अव तनमािर् हुने सम्पुर्ि भवन िथा घर तनमािर् गदाि अनवार्ि
नक्सा पास गरी भुकम्प प्रतिरोतध बनाइनेि ।
जलतवद्युिः



तिला गाउँ पातलकालाई समृद्ध, समुन्नि बनाउन आवश्र्क पने उजाि क्षेिमा सम्पुर्ि
गाउँ पातलकाबासीलाई पर्ािप्त पुग्ने ३०० दकलोवाट

(300KW)

सम्मको गोरुखोला

हाइड्रोपावर संचालनमा ल्र्ाईनेि भने अरर् गाउँ पातलकालाई पतन तबद्युि उपलब्ध
गराई गाउँ पातलकाको आरिररक आर् तसजिना गने तिला मेगा हाइड्रो प्रोजेक्ट
Hydro Project)

(Mega

संचालनमा ल्र्ाइनेि । र्सको सम्भाव्यिा अध्र्र्न भईसकोले अगािी

बढाउन पहल गररनेि ।p3 मेिल लागू गररनेि। तनजी क्षेिलाई तवद्युि उत्पादनमा
आकर्र्िि गररनेि ।र्स क्षेिमा गाउँ पातलकावासीको लगानीलाई प्रोत्सातहि गररनेि
। वैकतल्पक उजािको प्रर्ोगलाई बढावा ददइनेि ।


संचारः
गाउँ पातलकालाई संचार क्षेिसँग जोड्न िथा आम तिलाबासीले सूचना संचारको
भरपुर उपर्ोग गनि आवश्र्क तनकार्हरुसंग तवशेर् पहल गरी पहुँच वृतद्ध गररनेि
।

४. वािावरर् िथा तवपद् व्यवस्थापनः


वन िथा भू-संरक्षर्ः



सिक दकनारामा भूक्षर् प्रतिरोधी तवरुवाहरु रोपी त्र्सको संरक्षर् र उपर्ोग गनि
सम्बतरधि समुदार्लाई पररचालन गररनेि ।



पतहरो िथा भूक्षर्ग्रस्ि क्षेिहरुमा तवरुवा रोपर् गररने, त्र्सको संरक्षर् र उपर्ोग
कार्िमा गररव िथा भूतमतहन दकसानहरुलाई तजम्मा ददइनेि ।



वािावरर् सरिुलनका लातग एक घर एक रुखको तनति अवलम्वन गरी हरीर्ाली
तिला वनाईनेि ।




सिक िेउिाउमा रुखहरु लगाई हररर्ाली वनाईनेि ।
कर्ािली राजमागिमा रहेका वजारहरुको फोहर व्यस्थापन गनि ढल तनकासीको तनति
तलईनेि ।



जलवार्ु पररवििनः



गाउँ पातलकातभि जलवार्ु पररवििनले पारेको प्रभाव िथा असर बारे मध्र्नजर गदै
जलवार्ु पररवििनलाई रर्ुतनकरर् गनि पहल गररनेि ।




फोहोरमैला व्यवस्थापनः
मेरो फोहर मेरो तजम्मेवारर भन्ने मूल नाराका साथ वजार सुधार गररनेि ।



गाउँ पातलका क्षेिको फोहोरमैला िथा बजार व्यवस्थापन गरी प्रभावकारी रुपमा
गाउँ पातलकालाई स्वच्ि, हराभरा, सुरदर राख्न फोहोरमैला व्यवस्थापन िथा
साविजतनक शौचालर् तनमािर्को लातग थप गररनेि ।



तवपद् व्यवस्थापनः



गाउँ पातलका तभि हुन सक्ने तवपद् व्यवस्थापन गनि एक आकतस्मक कोर्को व्यवस्था
गररनेि ।

५. संस्थागि तवकास िथा सेवा प्रवाहः


मानव संशाधन तवकासः



गाउँ पातलकाका उपलब्ध मानव संशाधनहरुको क्षमिा तवकास गनि आवश्र्क
िातलमको व्यवस्था गररनेि ।
तशक्षा स्वास्थ्र् लगार्ि अरर् क्षेि आवश्र्क मानव संशाधनलाई आवश्र्क नीति
नर्म कार्ितवतध वनाई पररपूर्िि गररनेि ।



कमिचारीहरुलाई क्षमिा वृतद्धका लातग उतचि िातलमको व्यवस्थापन गररनेि ।



संस्थागि क्षमिा तवकासः



एदककृ ि िथ्र्ांक व्यवस्थापन प्रर्ाली सुरुवाि गनेः पाररवाररक तववरर् स्थापना
गने, सफ्टवेर्र माफि ि सवै विाहरुमा एउटै नेटवकि बाट िथ्र्ांक अद्यावतधक सेवा
प्रवाह गनिपहल गररनेि ।



पतिकरर् िथा सामातजक सुरक्षा व्यवस्था गनि अन लाईन सलटवर्र िातलमको
व्यवस्था अतनवार्ि गररनेि ।



संस्थागि पूवािधारः



गाउँ पातलका कार्ािलर् िथा विा कार्ािलर् भवन तनमािर्का लातग इच्िु क स्थानीर्
जग्गादािाबाट जग्गा तलइ नेपाल सरकारको अनुदान िथा प्रातवतधक सहर्ोग
तलइनेि ।



विा कार्ािलर्हरूमा आवश्र्क भौतिक पूवािधार, मानव संशाधन, फर्निचर, मेतशनरी
औजारहरुको व्यवस्था गरी नागररकहरुलाई सतजलै, घरदैलोमै सेवा प्रवाह गने
अवसर तसजिना गररनेि ।



नागररक विापि प्रर्ालीः



गाउँ पतलका िथा प्रत्र्ेक विा कार्ािलर्मा नागररक विापिको व्यवस्था गररनेि ।



सेवा प्रवाहमा तवद्युिीर् सूचना प्रतवतधको प्रर्ोगः



गाउँ पातलकाबाट प्रवाह हुने सेवामा तवद्युिीर् सूचना प्रतवतधको अत्र्ातधक प्रर्ोग
गदै सेवा प्रवाहलाई सरल, तिटो र िररिो बनाइनेि ।

६. तवत्तीर् व्यवस्थापनर सुशासनः


राजस्व पररचालनः



एक मतहना तभि गाउँ पातलकाको राजश्व सुधार कार्िर्ोजना िजुिमा गने ।



आम जनिालाई कर िथा राजश्वको महत्वका बारे मा गाउँ पातलका तवत्तीर् क्षेि
व्यवसार्ी कमिचारीको संर्ुत्त पहलमा संघ संस्थाहरुको सहकार्िमा जनचेिना
तबस्िार गररनेि ।



एकीकृ ि सम्पतत्त कर असुली व्यवतस्थि गनि सूचना प्रतवतध अवलम्वन गररनेि ।

बेरुजु फि् छिर्ौटः


र्स गाउँ पातलकालाई बेरुजु रतहि गाउँ पातलका बनाइनेि । साथै सातवकका
गा.तव.स.का पुरानो बेरुजुहरु तनर्मानुसार असुल उपर गररनेि । समर्मै वेरुजु
असुल उपर गने व्यतक्त संस्थालाई उतचि पुरस्कारको व्यवस्था गररनेि । वेरुजु
असुलीलाई किाइका साथ अवलम्वन गरी बेरुजु रतहि गाउँ पातलका वनाइनेि ।



साविजतनक सुनुवाईः

७. गाउँ पातलकाबाट प्रवाह हुने सेवाको बारेमा समर् समर्मा साविजतनक सुनुवाई गररनेि ।
८. आर्थिक तवकासः


कृ र्ीः



व्यवसार्ीक िरकारी खेति, बाली खेति, नगदेबाली, फलफु ल खेति, नसिरी खेति
तवकास कार्िक्रम




पर्िटनः
तिला गाउँ पातलकाको पर्िटन र्ोजना तनमािर् भैसके कोले कार्ािरवर्नमाल्र्ाईनेि ।



सहकारीः



गाउँ पातलका तभिका सहकारीहरु दिाि,नतवकरर् िथा आवस्र्किा अनुसार क्षमिा
वृतद्धका कार्िक्रमहरु गररनेि प्रभावकारी अनुगमन गररनेि ।

९. सामातजक तबकासः



तशक्षाः
सामुदातर्क तवद्यालर्मा नमुना अंग्रेजी माध्र्मबाट अध्र्र्न सुरु भएकोमा र्सलाई
थप गने नीति तलईनेि ।



तबतभन्न तबद्यालर्को भौतिक पूवािधार तनमािर् गररनेि ।



उच्च तशक्षा संचालनका लातग आवश्र्क पहल िथा िर्ारी गररनेि।

सम्मातनि गाउँ सभाका सदस्र् ज्र्ु हरु,
अब म र्स गररमामर् सभामा आगामी आ.ब. २०७५।०७६ मा सञ्चालन गररने कार्िक्रमको लातग
संक्षेपमा प्रस्िातवि वजेट प्रस्िुि गनि चाहरिु ।
आगामी आर्थिक वर्िको लागी अनुमान गररएको खचि व्यहोने स्रोि मध्र्े आरिररक आर्बाट रू. १८
लाख अनुमान गररएको ि भने के तररर् सरकारको तवत्तीर् समानीकरर्बाट प्राप्त अनुदान रु. ९
करोि १० लाख रहेको ि । राजश्व बाँटफाटबाट रु ५ करोि ८ लाख ४० हजार रहेको ि । शसिि

अनुदान रु ११ करोि ितब्वस लाख ि भने प्रदेश सरकारबाट तवत्तीर् समानीकरर् अनुदान रु४९
लाख ८६ हजार ि । प्रदेश राजश्व बाँिफाटबाट अनुमातनि रु १ लाख ८९ हजार हुनेि र गि वर्ि
खचि हुन बाकी अल्र्ा रू.७२ लाख गरी जम्मा रु २६ करोि

८६

लाख १५ हजार रकम आर् िफि

हुनेि ।
३. व्यर् िफि
चालु

िफि

रु

५

करोि २८ लाख तवतनर्ोजन गरेको िु ।

शसििमा रु ११ करोि २६ लाख तवतनर्ोजन गरेकोिु भने
पूँतजगि खचि मा रु १० करोि

३२

लाख १५ हजार तवतनर्ोजन गररएकोि ।

क भौतिक पूवािधार तवकासमा


पूवािधार िफि सिक,पुल, तसचाइ ,लघु िथा साना जलतवधुि, संचारमा रु ६
करोि २५ लाख

५० हजार

तवतनर्ोजन गरे कोिु ।

खआर्थिक तवकासमा


कृ तर्, पर्िटन, उधोग वातर्ज्र्,सहकारी, तवत्तीर् संघ िफि
हजार

१ करोि ८

लाख

८९

तवतनर्ोजन गरेको िु ।

ग सामातजक तवकासमा


तशक्षा, स्वास्थ्र्,खानेपानी िथा सरसफाई, संस्कृ ति प्रवधिन, लैहगंक समानिा,
समावेशीकरर् िफि रु

१

करोि ८२ लाख

६४ हजार

तवतनर्ोजन गरेको िू ।

घ सुशासन िथा संस्थागि तवकासमा


मानव संशाधन तवकास, संस्थागि तवकास, राजश्व पररचालन, सेवा प्रवाह
तवधुिीर् सूचना प्रर्ािली र पंतजकरर् व्यवस्थापन गनि नागररक सरिुतष्ट
सभेक्षर्,साविजतनक सुनव
ु ाई ,सामातजक पररक्षर् गनि रु १ करोि ६१ लाख
६७ हजार दुइि सर् तवतनर्ोजन गरेकोिु ।

ङ वन वािावरर्


भूसक्ष
ं र् ,जलाधार संरक्षर्,फोहर व्यवस्थापन आददको लातग

८

लाख

४४

हजार ८ सर् तवतनर्ोजन गरेकोिु ।
च. शसिि अनुदान पूतँ जगि तवतभन्न तशर्िकिफि रू. १० करोि ७१ लाख रकम तवतनर्ोजन
गरे को िु ।

सम्मातनि गाउँ सभाका सदस्र् ज्र्ु हरु
र्स बजेटको कार्ािरवर्नबाट गाउँ पातलकाको भतवष्र् उज्वल रहनेि, गाउँ पातलका समृद्व बन्नेि र तिलाबातस
दाजु भाई दददी बतहतनको आर् आजिनमा वृदद हुनेि भन्ने अपेक्षा तलएको िु । बजेटको कार्ािरवर्नको लातग

समग्र सरकारी, गैरसरकारी संघ संस्था, आम जनसमुदार्, वुददतजतव, नागररक समाज, राजनीतिक दल
लगार्ि सबैले प्रभावकारी ढंगले आफ्नो भुतमका तनवािह गनुि हुनेि भन्ने आशा र तवश्वास तलएको िु ।
अरत्र्मा प्रस्िुि बजेट िजुिमा गनि प्रत्र्क्ष वा अप्रत्र्क्ष रूपमा सहर्ोग गनुिहुने सम्पुर्िमा हार्दिक धरर्वाद
ददन चाहरिु ।

धरर्वाद।

तनर्िर्हरू
१. र्स गाउँ पातलकाके आ.व.०७५।०७६ का लातग र्ोजना सञ्चालन गनिका वार्र्िक
कार्ििातलका (क्र्ालेरिर) िर्ार गरी सोही अनुसार काम गने तनर्िर् गररर्ो ।
२. गाउँ कार्िपातलकाको आ.व. ०७५।०७६ मा बैठकमा सहभागी हुने कार्िपातलकाका
सदस्र्हरूलाइि बैठक भत्ता वापि प्रति ददन प्रति बैठक रू १५००। उपलब्ध गराउने र विा
नं. ६,९ र ७ का सम्पूर्ाि जनप्रतितनतधलाइि बैठकमा अउदा बास बस्नु पने भएकोले
र्ािार्ाि खचि प्रति ददन रू ७५०। थप उपलब्ध गराउने तनर्िर् गररर्ो ।
३. र्स गाउँ पातलकामा र्ोजना सञ्चालन गनिका लातग तसतभल इतरजतनर्रको पदपूर्िि
नभएर कम गनि समस्र्ा परे को र संघीर् मातमला िथा सामारर् प्रशासन मरिालर्को
अरिररम दरवरदी चाटि अनुसार १ (एक) जना तसतभल इतरजतनर्र रहेको सो पद र
एकजना आर्कि टेक्ट वा तसतभल सव इतरजतनर्र dGqfnodf dfu u/L k7fpg] tyf pknJw

gePdf करार सम्झौिा गरी काम गराउने तनर्िर् गररर्ो ।
४. रू. १० लाख रकम सम्मका र्ोजनाहरू र्स गाउँ पातलका अरिगििका विा नं. १
देतख ९ विाहरूले नै सञ्चालन गनि सक्ने र र्ोजना सञ्चालनका सम्पूर्ि प्रदक्रर्ा सम्बतरधि

विाबाटै ल.इि ., सम्झौिा गरी पटक पटक र्ोजनाको अनुगमन गने कार्ि सम्बतरधि
विाबाटै गने र अतरिम भूत्तानीको लातग फाइल गाउँ पातलकामा पठाउने तनर्िर् गररर्ो ।
५. आ.व २०७५।०७६ का लातग र्स गाउँ पातलकाको अरिगिि रहेका तशक्षा र स्वास्थ्र्
लगार्िका आवश्र्किाका अधारमा तशक्षक र स्वास्थ्र् कमिचारीहरू करारमा सम्झौिा गरी
काम गराउने तनर्िर् गररर्ो।
६.तनरक्षरिा उरमूलन गनिका लातग र्स गाउँ पातलका अरिगििका दक्रर्ातसल वाल
क्लव,र्ुवा क्लव र तवध्र्ार्थिहरू पररचालन गने तनर्िर् गररर्ो ।
७.र्स गाउँ पातलकालाइि सामातजक कु ररति र लैंतगक हहंसा अरर् गने िफि पहल गने तनर्िर्
गररर्ो ।
८.र्स गाउँ पातलकामा सातवक स्थानीर् तनकार्का कार्िरि स्थार्ी कमिचारीलाइि वार्र्िक रू
१५०००।

करार र अस्थार्ी कमिचारीहरूलाइि वार्ीक रू ७५००। पोर्ाक भत्ता

आ.व.०७४।०७५ बाट उपलधब्ध गराउने तनर्िर् गररर्ो ।
९. आ.व.०७४।०७५ को जेठ र असाढ मतहनामा र्स गाउँ पातलकामा कार्िरि तनम्न
कमिचारीले तवहान वेलक
ु ा अतिररक्त समर्मा काम गरे वापि खाना िथा खाजा खचि स्वरूप
एक मतहनाको िलव वरावर सुतवधा स्वरूप कमिचारीलाइि उपलब्ध गराउने तनर्िर् गररर्ो
।
तनम्न
१. प्र.प्र.अतधकृ ि श्री तवष्र्ु प्रसाद तधिाल
३ ना.सु. श्री मतरदरनाथ र्ोगी
३ ना.सु. श्री लतिमन बुढा
४ ना.सु.श्री नरे रर बहादुर रोकार्
५ ना.सु. श्री मुन बहादुर रावि
५ सह.ले.पा. श्री मन प्रसाद खिी
६ का.स.श्री मुन बहादुर रोकार्
७ का.स.श्री कर्ितवर र्ोगी
८ का.स.श्री धमिराज खिी
१०. र्स गाउँ पातलकामा कार्िरि सूचना प्रतवतध अतधकृ िलाइि आ.व.०७५।०७६ का
लातग एल.जी.सी.िी.पी.रगाउँ पातलकाको लागि साझेदारी अनुसार करारमा तनररिरिा

ददनु पने भएकोले र्स गाउँ पातलकाले २५ प्रतिशि सम्म सूचना प्रतवतध अतधकृ िको
पाररश्रतमक लगार्िका सुतवधामा साझेदारी गरी अगामी २०७५ पुर् मसारि सम्म करार
म्र्ाद थप गने तनर्िर् गररर्ो ।
११. र्स गाउँ पातलका अरिगिि िातलम , गोष्ठी, सेतमनार सञ्चालन गदाि सबै सरकारी
िथा गैर सरकारी संघ संस्थाले गाउँ पातलकाले खाना,खाजा भत्ता उपलब्ध गराउदा कर
सतहि रर्ुनिम िपतसल अनुसारको मापिण्ि अनुसार खचि गने नर्िर् गररर्ो ।
िपतसल
क.गाउँ पातलका स्िरमा कार्िक्रम प्रतिददन भत्ता रू.१०००।
ख. गाउँ पातलका स्िरमा हुने कार्िक्रम सहभागी हुँदा विा नं.६ र ९ का
सहभागी र विा नं. ७ पोखरी गाउँ का सहभागीलाइि होटलवास वापि थप एक
ददनको माि थप रू. ५००।
ग. विा स्िरका कार्िक्रम प्रतिददन भत्ता रू. ७००।
घ. वस्िी स्िरका कार्िक्रम प्रतिददन भत्ता रू..५००।
ङ.प्रतशक्षक भत्ता प्रति कक्षा रू. १५००।
१२. र्स गाउँ पातलकाबाट सञ्चालन हुने र्ोजनाहरू हैवी मेतसनरी उपकरर्बाट काम
गराउनु पने भएमा कोटेशनबाट वा प्रतिस्पधािबाट काम गराउने तनर्िर् गररर्ो । साथै
मु.अ.कर सतहिको तवल पेश गनि लगाउने तनर्िर् गररर्ो ।
१३. र्स गाउँ पातलकाले सञ्चालन गने िातलम, गोष्ठी ,सेतमनार िथा बैठकमा खाना
िथा नास्िा व्यवस्था गनिका लातग कोटेशन माफि ि गराउने र खाना, नास्िाको गुर्स्िर र
मूल्र्को प्रतिस्पधाि गराइि सो होटल वा फमिबाट उपलब्ध गराउने तनर्िर् गररर्ो .
१४. भू उपर्ोग नीति अरिगिि घर तनमािर् गदाि िोदकएको ठाँउमा उत्पादन भूतम
नमातसने गरी गाउँ पातलकाबाट िोदकएको नक्सा पास गरी घर तनमािर् गने गराउने तनर्िर्
गररर्ो ।
१५. अव. ०७४।०७५ मा तवतनर्तजि भइि तनमािर्ातधन तनम्न सिकहरूके कार्ि
मूल्र्ांकनको आधारमा रकम भक्तानी गने र िी सिकहरूमा वचेको रकम िमी
आ.व.०७५।०७६ मा काम गरे कै आधारमा सम्बतरधि सिकहरूमा भूक्तानी ददने गरी
क्रमागि र्ोजनामा राख्ने तनर्िर् गररर्ो ।
तनम्न

१. रारासेरी मानेचौर सिक ख०ि ।
२. रारासेरी घोिेमहादेव सिक खण्ि ।
३. कर्ारकोट िल्लो मातथल्लो खोप्री सिक खण्ि ।
४. मानेचौर ररपी सिक खण्ि
५. मानेचौर दढपु सिक खण्ि
६. मानेचौर सुिी सिक खण्ि
७. पािरसागु वाइि सथालला सिक खण्ि ।
८. पुरू तवधुि कु लो तनमािर् तिला ८
९. वाम्नीकाँध टेतलकम टावर घर तनमािर् र्ोजना ।
१०.

सरस्विी मातव कु िारी खानेपानी

११.

मानेचौर प्रतिक्षालर्

१२.

दढपु खानेपानी

१३.

कर्ी सेवा के रर वलक ममिि तिला ८ रु ३ लाख

१४.

तवध्र्ालर् वलक तनमािर् तिला ७ रु २ लाख

१५.

विा कार्ािलर् ममिि विा न ६ रु १लाख ५०

हजार
१६.

विा कार्ािलर् ममिि विा २ रु ५० हजार

१६. र्स गाउँ पातलकाबाट सञ्चालन हुने तवतभन्न र्ोजनाहरूमा उपभोत्ता सतमतिले र्ोजनाको
अतनवार्ि रूपमा साविजतनक सुनुवाइि , साविजतनक सूचना लगार्िका कार्ि गने र प्रशासतनक खचि
वापि २० लाख भरदा कमका र्ोजनामा २० हजार ,५० लाखसम्मका र्ोजनाहरूमा रू.२५
हजार र रू.१ करोि सम्मका र्ोजनाहरूमा रू.३० हजार सम्म प्रशासतनक खचि गने गरी
िु ट्याइि इि स्टमेट गनि लगाउने साथै रू.१० लाख भरदा मातथका र्ोजनाहरूको अनवार्ि रूपमा
र्ोजनाको होर्ििङ वोिि राख्न लगाउने तनर्िर् गररर्ो ।

वार्र्िक क्र्ालेरिर
तस.
नं.
१

कामको तववरर्

तजम्मेवारी फाँट

र्ोजनाको लागि अनुमान, सभे,

भार ३० तभि

प्रातवतधक शाखा

२

उपभात्ता सतमति गठन

भार ३० तभि

सम्बतरधि विाहरू

३
४

उपभोत्ता
सतमतिका
अतभमुतखकरर् िातलम
र्ोजना सम्झोिा

५

पदातधकारीलाइि भार मसारिसम्म

र्ोजना फाँट

असोज पतहलो हप्तासम्म

र्ोजना फाँट

र्ोजनाको पतहले अनुगमन

असोजको पतहलो हप्ता

६

र्ोजनाको काम सूरू

असोजको दोश्रो हप्ताबाट

अनुगमन सतमति, र्ोजना शाखा,
प्रातवतधक शाखा, अरर्
प्रातवतधक िथा उपभोत्ताहरू

७

र्ोजनाको दोश्रो अनुगमन

मंतसर मसारितभि

८

र्ोजना कार्ि सम्पन्न

बैशाख १५ गिेसम्म

९

अतरिम अनुगमन

बैशाख २५ गिेसम्म

१०

र्ोजनाको अतरिम भूत्तानी

बैशाख मसारि सम्म

अनुगमन सतमति, र्ोजना शाखा,
प्रातवतधक शाखा, अरर्
प्रातवतधक िथा उपभोत्ताहरू
अनुगमन सतमति, र्ोजना शाखा,
प्रातवतधक शाखा, अरर्
लेखा , र्ोजना फाँट,प्रातवतधक
िथा उपभोत्ताहरू

सम्बतरधि

१७.

र्स गाउँ पातलका माफि ि सञ्चालन हुने तवतभन्न र्ोजनाहरूको अनुगमन िथा

सुपरीवेक्षर् गनि तहउदे गाउँ सभाबाट सतमि गठन भएकोमा स्थानीर् िहको वार्र्िक र्ोजना
िथा िजुिमा ददग्दशिन, २०७४ (पररमातजिि) अनुसार पुनः संशोधन गनुि पने भएको हुँदा
िपतसलका सदस्र् रहने गरी र्ोजना अनुगमन िथा सुपरीवेक्षर् सतमति पुनः संशोधन सतहि
गठन गने तनर्िर् गररर्ो ।
िपतसल
क.उपाध्र्क्ष श्री तवष्र्ु बुढा

-संर्ोजक

ख. कार्िपातलका सदस्र् श्री हरीलाल साकी

-सदस्र्

ग. मतहला सदस्र् श्री शुतसला भट्टराइि

-सदस्र्

घ. प्रमुख प्रशासकीर् अतधकृ ि श्री तवष्र्ु प्रसाद तधिाल
ङ. र्ोजना शाखा प्रमुख श्री नरे रर बहादुर रोकार्ा

-सदस्र्
- सदस्र् सतचव

१८. र्स गाउँ पातलका अरिगिि विा स्िरबाट सञ्चालन हुने तवतभन्न र्ोजनाहरूको अनुगमन
िथा सुपररवेक्षर् गनिका लातग स्थानीर् िहको वार्र्िक र्ोजना िथा िजुिमा ददग्दशिन,
२०७४(पररमातजिि) अनुसार िपतसल सदस्र् रहने गरी विा स्िरीर् र्ोजना अनुगमन
िथा सुपरीवेक्षर् सतमति गठन गने तनर्िर् गररर्ो ।
क. सम्बतरधि विाका विा अध्र्क्ष

-संर्ोजक

खं. सम्बतरधि विाका विा सदस्र्हरू

- सदस्र्

ग. सम्बतरधि विाका विा सतचव

- सदस्र् सतचव

१९. र्स गाउँ पातलकामा सञ्चालन भएको एल.तज.सी.िी.पी.कार्िक्रम अरिगिि करार
सम्झौिा गरी कामकाज गनि खरटएका सामातजक पररचालकलाइि ददइि ने पाररश्रतमक
आ.व.०७४।०७५ असारमसारिबाट कार्िक्रम सदकएको र तनजहरूको पाररश्रतमक प्राप्त
नहुने भएकोले अगामी आ.व.

०७५।०७६ का लातग गाउँ पातलकामा असुली

भएकोआरिररक श्रोि रकमबाट पाररश्रतमक स्वरूप रू.१३५००। मातसक उपलब्ध गराइि
म्र्ादथप गरी कामकाजमा लगाउने तनर्िर् गररर्ो ।
२०. मातथ उल्लेतखि कार्िक्रममा निु रटएको शसिि िथा तनशसिि िफि तवतनर्ोजन पूँतजगि
कार्िक्रम खचिको वजेट आ.व.वीचमा कु नैपतन तनकार्बाट पूँतजगि िफि प्राप्त रकम
सम्बतरधि तवर्र्गि शाखाले वजेट कार्िक्रम िर्ार गरी कार्िपातलकाको वैठकबाट स्वीकृ ि
गराइि कार्िरवर्न गराउने अतधकार कार्िपातलकालाइि lदने तनर्िर् गररर्ो ।

२१. र्स गाउँ पातलकाको गाउँ सभा गाउँ कार्िपातलकाको कार्ािलर् सञ्चालन गनि िपतसलका
ऐन िथा कार्ितवतधहरू स्वीकृ ि गने तनर्िर् गररर्ो ।

िपतसल

१
२
३
४

५
६
७
८
९

ltnfufpFkflnsfsf]
ltnfufpFkflnsfsf]
ltnfufpFkflnsfsf]
ltnfufpFkflnsfsf]

k|zf;sLosfo{ljlw-lgoldtug{]_ P]g, @)&%
cfly{s sfo{ljlwlgoldttyfJojl:yt P\]g, @)&%
ljkb Joj:yfkg hf]lvd Go'lgs/0f Joj:yfkg P]g, @)&$
PsLs[t ;DklQ s/ Joj:yfkg P]g, @)&%

ltnfufpFkflnsfsf] s[lifJoj;fo k|j4{g P]g , @)&$
ltnfufpFkflnsfsf] :yfgLolzIff P]g ,@)&$
ltnfufpFkflnsfsf] cfly{s P]g, @)&%
ltnfufpFkflnsfsf] :yfgLo :jf:Yotyf ;/;kmfO{ P]g , @)&%
ltnfufpFkflnsfsf] k"jf{wf/ P]g ,@)&$

१० =:yfgLo /fhkqk|sfzg ;DaGwLsfo{ljlw, @)&%
११ æ3Æju{sf] lgdf{0f Joj;foLOhfhtkq ;DaGwLsfo{ljlw @)&%
१२ तिला गाउँ पातलका उपभोक्ता सतमति गठन, पररचालन िथा
व्यवस्थापन सम्बतरध कार्ितवतध, २०७४
१३ तिला गाउँ पातलकामा करारमा प्रातवतधक कमिचारी व्यवसथािपन गने सम्बरधी
कार्ितवतध २०७५
१४ तिला गाउँ पातलकाको सहकारी ऐन, २०७५
२२. र्स तिला गाउँ पातलकामा रहेका आरभूि र माध्र्ातमक तवद्धध्र्ालर्हरूमा कक्षा िथा
तवद्धध्र्ालर् स्थापना गदाि गाउँ ,टोलतपच्िे प्रतिस्पधािका अधारमा स्थापना गररने जसले गदाि
कक्षा अनुसार तवध्र्ाथी अनुसार तशक्षक दरवरदी नहुनु, तवर्र्गि तशक्षक पतन नहुनुले तशक्षाको
गुर्स्िर र व्यवस्थापन गनि करठनाइि भएको र तनजी तशक्षक भएका तवद्धध्र्ालर् रटकाइि रहनु पने
वाध्र्िालाइि मध्र्नजर गदै भोगोतलक तवकटिा, तवध्र्ाथी संतर्ा अददलाइि अधार मातन र्स
गाउँ पातलकामा रहेका तवध्र्ालर्हरू मध्र्े कही तवध्र्ालर् स्वीकृ ि गने नर्िर् गररर्ो ।

िपतसल
तस.
नं.
१

तवद्धध्र्ालर्को नाम
श्री तसिा मा.तव. रारा

सातवक
संरचना
१ देतख १२

अव रहने
संरचना
६ देतख १२

तशक्षक दरवरदी
सातवक

थप्नु पने
मातव २ उमातव ३

२
३

श्री महादेव अतव रारा
श्री नारार्र् अतव , लमी

१ देतख ४

१ देतख ५
१ देतख ३

४

श्री कातलका अतव भुगि
े ी तलही

१ देतख ८

१ देतख ८

२

इि सीिी १,
दरवतरद १
तनमातव ३

तझक्नु
पने

५
६
७
८
९
१०
११

श्री
श्री
श्री
श्री
श्री
श्री
श्री

भैरव अतव जोतगबािा
दानीबािा
सरस्विी मातवकु िारी
अतव फर्लबािा
थापागाउँ अतव
खोलीगाउ अतव
चुलाकोट अतव

१ देतख ३
र
१ देतख १२

१२
१३

श्री दढम्कोट
श्री मुला

१ देतख ३

१४

श्री अतव िु ंग्री

१ देतख ५

१ देतख ५

१५

श्री घोिेतसम अतव

१ देतख ८

१ देतख ८

१६
१७
१८
२०
२१
२२
२४
२५
२६
२७

श्री
श्री
श्री
श्री
श्री
श्री
श्री
श्री
श्री
श्री

िुइ अतव
पोखरी
घोिे मातव
ररपी
दढपु तनमातव
सुिी तनमातव
रासा अतव
जुम्लाकोट मातव
पुरू तनमातव
मातथल्लो खोप्री

१
१
१
१
१
१
१
१
१
१

देख ५
देतख ५
देतख १०
देतख ५
तख ८
देतख ८
देतख ५
देतख १२
देतख ८
दतख ८

१
१
१
१
१
१
१
१
१
१

देतख
देतख
देतख
देतख
देतख
देतख
देतख
देतख
देतख
देतख

२८
२९
३०
३१

श्री
श्री
श्री
श्री

िल्लो खोप्री
सापुल्ली नामीिािा
राविवािा
नुवाकोट मातव

१
१
१
१

देतख
देतख
देतख
देतख

१
१
१
१

देतख ५
देतख ८
देतख३
देतख १०

३२
३३

श्री मालापानी मातव
श्री मुल्लीदढपु

१ देतख ५
१ देतख ८
१ देतख ८

५
८
३
१०

१ देतख १०

१ देतख
इि सीिी
६ देतख
१ देतख
१ देतख
१ देतख
१ देतख

३

०

१२
५
३
३
५

०
०
०
०
प्रातव १

इि सीिी
६ दतख १०

५
५
१०
५
८
८
५
१२
८
८

१ देतख १०
इि सीिी

३
तनमा
तव २
मातव
३
प्रातव
१

प्रातव १, तनमातव
२ इि सीिी १
प्रातव१
मातव १ ,तनमातव १
तनमातव २
तनमातव ३
इि सीिी १, प्रातव १
तनमातव ३
इि सीिी १, तनमातव
२
इि सीिी १
प्रातव१, तनमातव१
प्रातव १
तनमातव १, मातव
३
मातव ३
इि सीिी १

इि सीिी ६, प्रातव ६, तनमातव १४, मातव ११
२३. र्स तिला गाउँ पातलकामा रहेका सम्पूर्ि तवद्धध्र्ालर्हरूमा तवध्र्ाथी संतर्ा र भौगोतलक
तवकटिा अतन तवर्र्गि तशर्क दरवरदी तनधािरर् गदाि िपतसलमा उल्लेतखि िह र तवर्र्का तशर्क
दरवरदी नपुग भएमा प्रदेश तशक्षा सेवा आर्ोग र संघीर् तशक्षा सेवा आर्ोगलाइि पद पूर्ििका लातग
अनुरोध गने र प्रदश सामातजक तवकास मरिालर् र संघीर् तशक्षा मरिालर्मा नपुग दरवरदी
स्वीकृ तिका लातग पहल गने र

उक्त व्यवस्था नहुरजेलसम्मका लातग गाउँ पातलकाबाट करार

ऐनकोपररतध तभि रही तनशिि अनुदान रकमबाट तनम्न अनुसारका िहका तशक्षकको तनम्नानुसार
मातसक पाररश्रतमक पाउने गरी र्ही आथीक वर्िमा तशक्षक भनाि प्रदक्रर्ा अगािी बढाउने तनर्िर्
तगरर्ो ।

तनम्न
१ इि सीिी रू.६०००।
२ प्रातव रू.१५०००।
३ तनमातव रू.१८०००।
४ मातव रू.२३५०००।
५ १०+२ रू.२५०००।
२४ र्स गाँउपातलका अरिरगि रहेका तवद्धध्र्ालर्हरू मजि गनि k|ls[ofdf
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