
 

 

 

 
 

अर्थिक वषि २०७८/०७९ को वार्षिक नीर्त तथा कायिक्रम 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

र्तला गाईँपार्लका 

गाईँ कायिपार्लकाको कायािलय 

डुण्डेली, जुम्ला 

कणािली प्रदेश, नेपाल



 
 

 

गाईँसभाको बैठकमा २०७८ साल ऄसार १० गते र्बहीबार ईपाध्यक्ष  श्री र्वष्णु बुढा 

ज्यूबाट प्रस्तुत भएको 

 

 

 

 

 

 

 

अर्थिक वषि २०७८/०७९ को नीर्त तथा कायिक्रम 

 

 

 

 

 

 

र्तला गाईँपार्लका 

गाईँ कायिपार्लकाको कायािलय 

२०७८।०३।१० 

 



 
 

 
 

सम्मार्नत गाईँसभाका ऄध्यक्ष ज्यू,  

तथा गाईँसभाका सदस्य ज्यूहरु । 

"समदृ्द समतामलुक सनु्दर भूमम मतला‚ 

जमैिक कृमि‚ पययटन र पूिायधारको अधारमिला" 

भन्ने मलु नाराका साथ अज हामी ७ औ बजटे ऄमधिेिन सचंालन गनय गआ रहदा यो 

राष्ट्रको रामष्ट्रयताका लामग‚ प्रजातन्र प्रामि‚ साियभौमसत्ता‚ रामष्ट्रय ऄखण्डता‚ सामामजक 

न्याय‚ लोकतन्र‚ समंघय लोकतान्रीक गणतन्र र समंघयता प्रािीका लामग १९९७ साल‚ 

२००७ साल‚ २०४६ साल‚ २०६२ र २०७२ सालको जनअन्दोलन र १२ बिे जनयुद्दमा 

अफ्नो ऄमलु्य मजिन िमलदानी गनुयहुने सम्पूणय ज्ञात ऄज्ञात समहदहरू प्रमत भािपुणय 

श्रदाञ्जली ऄपयण गदयछु । यस क्रममा घाआते‚ िेपत्ता ‚ ऄपाङगता भएका नागरीक 

सामामजक न्याय प्रामि र पररितयनका अन्दोलनमा सहभागी भआ योगदान गनुयहुने सम्पूणय 

योद्दाहरु प्रमत ईच्च सम्मान व्यक्त गदयछु ।  

 हाल मिश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलीरहकेो कोमभड १९ बाट हाम्रो गाईँपामलका 

पमन ऄछुतो रहन सकेको छैन । कोमभडबाट सयौं नागररक सकं्रममत भआ कोमभड महामारीको 

युद्ध मजतेर घर फमकय नु भएको छ । यो हाम्रा लामग सखुद ्पक्ष रहकेो छ भने मतला 

गाईँपामलका िडा नं १ मनिासी एक जना नागररकले मजल्ला कारागारमा कैदी ऄिस्थामा 

कोमभडबाट ज्यान गुमाईनु भएको छ भने जमु्ला मजल्ला लगायत दिे मिदिेमा रहनु भएका 

मजल्ला बासी तथा नेपाली नागरीकहरूले कोमभड महामारी र भरखरै मार म्याग्दी 

मजल्लाको िेनी बजार र मसन्धपुाल्चोक मजल्लाको मलेम्ची बजार लगायत दिेको मिमभन्न 

भागमा बाढी पमहरो जस्ता महामिपत्तीबाट मतृ्युिरण गनुयहुने समस्त मतृकहरू प्रमत हामदयक 

श्रदाञ्जली ऄपयण गदयछु । िोक सन्ति पररिारजन प्रमत गमहरो सं िेदना व्यक्त गद ैईक्त बाढी 

पमहरोबाट भएको खर बौ धनजनको क्षमत प्रमत दखु व्यक्त गदयछु । ईमचत राहतको  लामग 

नेपाल सरकार लगायत सम्बद्द सबमैा हामदयक ऄमपल गदयछु ।  कोमभड १९ बाट सकं्रममतहरु 

र बामढ पमहरोबाट घाआतेहरुको मसघ्र स्िास््य लाभको कामना समते व्यक्त गदयछु ।  



 
 

 यस ैसन्दभयमा मतला  गाईँपामलका िडा नं ६ को गोठीगाईँका २७ घर  र िडा नं ९ को 

मढपुको मलु्ली गाईँको २९ घर अगलागी भआ धनमाल लगायत पिधुन घर पुणय रूपमा नष्ट 

भआ करोडौंको क्षमत प्रमत गमहरो दखु व्यक्त गदयछु । ईक्त घटनाबाट प्रभामित जन समदुाय 

प्रमत खाध्यान्न‚ लत्ता कपडा भाँडाकँुडा लगायतको अमथयक भौमतक तथा नैमतक सहयोग 

गने सबमैा सरृदय अभार व्यक्त गदयछु ।  

 यो बिय समग्रतामा सखुद त दमेखएन महईँदमा महईँ कम पनुय जसले खडेरी परेर महईँद े

खमेतपातीमा ठूलो ऄसर परेको छ भने बिाय याम नलाग्द ैदिेभरी भारी बिाय भएर पमहरो 

बाढी लगायतको ठूलो धनजनको क्षमत भआरहकेो छ थप बमढ हुने र खमेतपातीमा पमन ठुलो 

ऄसर परेर ईत्पादन नहुने पुिय  सकेंत दमेखद ैछ त्यसतफय  ईच्च सतकय ता ऄपनाईद ैगमम्भर 

ध्यान मदनु पने दमेखन्छ । भने ऄकोमतर महामारीको रूपमा रहकेो कोमभड १९ का मिमभन्न 

प्रारुपमा फैलीरहकेो ितयमानको जोमखमलाआ मध्यनजर गद ैहामीले अफ्नो बलबतुाले भ्याए 

सम्म ईपलब्ध मानिीय श्रोत र ऄन्य साधन पररचालन गरर परीक्षणको दायरा बढाईने‚ 

ऄक्सीजन अपुती‚ स्िास््य ईपकरण खरीद‚ अिश्यक औिधी व्यिस्था तथा ऄग्र 

भागमा खमटने स्िास््य कमी‚ कमयचारी‚ जनप्रमतमनधीरूलाआ अिश्यक खोपको व्यिस्था 

गरी महामारी न्युमनकरणको प्रमतकाययमा सम्पूणय िक्ती केन्रीत गरीद ैअएका छौ । कोमभड 

मनयन्रणका लामग थप प्रभािकारी बनाईन मतलाका सम्पूणय गाईँबस्तीमा एक एक जना 

सचूना श्रोत व्यक्ती मनयुक्त गरी स्िदिे तथा मिदिेबाट अईनेको लगत सकंलन गने र 

अएकालाआ व्यिस्थापन गनय अिस्यक सहयोग गने पररपाटी ममलाआएको छ र साथै 

हले्थडेस्क व्यिस्था गरी गाँई गाईँमा अरडीटी‚ एन्टीजीन‚ मपमसअर पररक्षणको दायरा 

बढाईद ैदमेखएका सकं्रममतलाआ बस्ने व्यिस्थापनको लामग २५ बडेको ससं्थागत 

अआसोलेसन र ५ बडेको कोमभड ऄस्पताल स्थापना भआ सचंालनमा ल्याआएको व्यिहोरा 

ऄिगत गराईदछु । यस ैसभा माफय त सम्पूणय मतलािासी जनसमदुायमा ईच्च जोमखममा 

रहकेो कोमभडबाट अफु बच्न र ऄरूलाआ बचाईन जरूरी छ । यसमा सब ैमजम्मिेार िन्न‚ 

सािधानी ऄपनाईन र अत्मऄनुिानमा रहन ऄमपल पमन गदयछु । साथै महामारी मनयन्रण 

तथा रोकथामको लामग महत्िपूणय योगदान गनुयहुने सम्पुणय जनप्रमतनीधी‚ स्िास््यकमी तथा 

राष्ट्रसिेक कमयचारी‚ सरुक्षाकमी‚ सचंारकमी‚ राजनीमतक दल‚ स्ियंसिेक‚ ई द्योगी 



 
 

व्यिसायी‚ गैह्र सरकारी सघंससं्था तथा अम मतलाबासी जनसमदुायमा हामदयक अभार 

प्रकट गदयछु र थप महत्िपुणय योगदानको ऄपेक्षा गरेको छु ।  

 यसरी समंघयता कायायन्ियनको स्थानीय तहका ससं्थापक भाग्यमानी जनप्रमतमनधी‚ 

सकं्रमणकालको व्यिस्थापक यसपमछका अईने मनिायचनबाट मनिायमचत भएर अईने 

जनप्रमतमनधीका लामग मागयदियक हामी जनप्रमतमनधीका लामग चुनौती र ऄिसरको समान 

ओजनका भारी िोक्ने क्रममा कमत चुनौतीका पहाडहरू मछचोलेर ऄिसरमा पररणत गनय 

सफल भयौ अगामी अि २०७८ / ०८९ को मनमत काययक्रम तथा बजटे प्रस्तुत गदाय हामी 

सममक्षक पमन बमनरहकेा छौ । एक मकमसमले भन्ने हो भने हामम मनिायमचत भएको ४ बियको 

दौरानमा यस पामलकाको मिकास मनमायण लगायत समग्र पक्षको सममक्षा र ऄधरुा रहकेा 

जनताका बीचमा गरेका प्रमतिद्दता के कमत पुरा भए नभए मत काययलाआ पुरा गने बियको 

रूपमा पमन यो बियको मनमत तथा काययक्रमलाआ मलन समकन्छ । गाईँपामलका सचंालनको 

क्रममा पुणय लोकतान्रीक प्रणाली ऄिलम्िन गद ैसमंघयताको भािनानुसार सरकारको 

ऄनुभूमत मदलाईने गरी पामलकाको दमेखने र सबलेै ऄनुभूमत गने खालका पामलका गौरिका 

अयोजना सचंालनमा कमत पाआप  लाआनमा रहकेा  छन जनु पमछल्लो मपमढले ऄनुकरण गने  

लायक सम्झन लायक बनाएका छौ । यो यस काययकालको महत्िपूणय ईपलब्धीको रूपमा 

मचमरत हुनेछ । 

 यसरी दइु दिक सम्म ररक्त रहकेो स्थानीय मनकायमा नेपालको समंिधान जारी 

भआसके पमछ‚समंिधानले पररकल्पना गरेको सघंीय लोकतामन्रक गणतन्रात्मक िासन 

व्यिस्था ऄनुसार मतन तहको सरकार ऄन्तगयत पमहलो चरणको स्थानीय तहको मनिायचन 

पमछ स्थामपत यस मतला गाईँपामलकाको सम्मामनत गाईँसभामा मिगत ४ अमथयक बियमा 

प्रस्तुत मनती‚ काययक्रम तथा बजटेले ऄगंीकार गरेको मागय ऄनुसार यो पामलकाको मिकास 

मनमायण लगायत समाज पररितयन र सममृद्दको लामग गरीएको पररकल्पनालाआ पूणयता मदन र 

ऄधरुा सपनालाआ पुरा गनय‚ मतला गाईँपामलकाको सनुौलो भाग्य र भमिष्ट्यको मागयमचर 

कोनयको लामग अगामी अ.ि. २०७८।०७९ को नीमततथा काययक्रम यस गररमामय 

गाईँसभामा प्रस्तुत गनय पाईँदा ऄत्यन्तै गभायनुभूमत भएको छ । 



 
 

 यस मतला गाईँपामलकालाइ समदृ्द‚  समनु्नत बनाईन थुप्र ैचुनौमतहरु रहकेा छन् ।  

सकं्रमणकालीन स्थानीय तह सचंालन गने क्रममा भन्ने अम नागररकको ऄपेक्षाहरू 

ऄनपेमक्षत हुनु स्िभामिक नै मथयो र जनऄपेक्षा ऄनुसार कमतपय कायय अमथयक श्रोत‚ 

मानिीय श्रोत‚ सरंचना‚ ऐन कानुन लगायतको ऄभािमा कमतपय कायय नहुनु र गनय नसक्नु 

पमन स्िभामिक मथय तर पमन समदुायलाआ समजलै ऄिगत हुन सकेन । यस्तो पररमस्थतीमा 

स्थानीय सरकारलाइ अफ्नो क्षेरको िासन अफैं  गने, अफ्नो क्षेरको मिकास अफैं  गने 

तथा अफूलाइ अिश्यक पने कानून अफैं ले तयार गने प्राि ऄमधकारहरुलाइ ससं्थागत गद ै

बाम ेसद ैअईने क्रममा केही ऄनुभि प्राि गरी थप व्यिस्थीत गद ैगाईँपामलकाबासीहरुको 

ऄपेक्षा ऄनुरुप गाईँपामलकाले सिेा प्रिाह गनय, मिकास मनमायण गनय,घरदलैोमा सरकारको 

ईपमस्थमतको प्रत्याभुमत गराईने काम गरीरहकेो छ ।तथापी थुप्र ैऄपुगता र ऄभाि भने 

खड्कीरहकैे छ ।यस्तो ऄपुगता र ऄभािको भुमरीको बीचमा चुनौतीको पहाड मिरमा 

बोकेर मतला गाईँपामलकालाइ समदृ्द,समनु्नत बनाईन मतला बासी जनताको मिकास प्रमतको 

अिाको मदयो जगाआ राख्न‚ मतला सरकार प्रमत भरोिाको मपलर बनाआ राख्न अज  हामी 

यस गररमामय सम्मामनत गाईँसभामा ईपमस्थत भएका छौं । यस मतला गाईँपामलकाको नीमत  

तथा काययक्रम तथा तजुयमा गदाय नेपालको समंिधानको ऄनुसचूी ८ र ९, सघंीय  सरकारको 

नीमत तथा काययक्रम, कणायली प्रदिे सरकारको मनती तथा काययक्रमला इ समते रृदयंगम गदै  

सघंीय सघंीय  सरकार र प्रदिे सरकारबाट  प्राि मित्तीय समामनकरण ऄनुदान, मबििे 

ऄनुदान‚ समपुरक ऄनुदान‚ िसतय ऄनुदान‚ राजश्व बाँडफाँडबाट प्राि ऄनुदान‚ अन्तरीक 

श्रोत लगायतको श्रोतमा अधाररत भएर  नेपाल सरकारले ऄन्तररामष्ट्रय स्तरमा गरेका 

प्रमतिद्रताहरु, मदगो  मिकास लक्ष्य, सघंीय  माममला तथा सामान्य प्रिासन मन्रालयका 

मिमभन्न अदिे, मनदिेन  तथा पररपरहरु, स्थानीय  तहको ऄमधकार तथा कायय 

मिस्तमृतकरण, स्थानीय  तहको योजना तथा बजटे तजुयमा मदग्दियन, मतला  गाईँपामलकाको 

अिमधक योजना २०७५,  गाईँपामलकाको रणमनमतक योजना २०७५,  स्थानीय तहको 

िामियक योजना तथा बजटे तजुयमा मदग्दियन २०७८, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, 

अमथयक व्यिस्थापन तथा सम्पमत्त हस्तान्रण सम्बन्धी मनदमेिका २०७८, ऄन्य प्रचमलत 

मिद्मान ऐन कानूनहरु, मबमभन्न मिियगत मन्रालयहरु, कायायलयहरु, सघंससं्थाहरु बाट प्राि 



 
 

मागय मनदिेन, सझुाि  तथा ऄपेक्षा, मबमभन्न  मबज्ञ, समममतहरुका  राय, सल्लाह  तथा 

सझुािहरु‚ स्थानीय राजनीमतक दल  तथा अमनागररकहरुको सझुाि, अम  मतलाबासीको 

ऄपेक्षा समतेलाइ रृदयङ्गम गरी यस सम्मामनत गाईँसभामा अगामी अ . ि. को नीमत  

तथा काययक्रम सम्मामनत गाईँसभामा प्रस्तुत गरेको छु । 

सम्मामनत गाईँसभाका सदस्यज्युहरु,  

ऄब म यस गररमामय गाईँसभा समक्ष मतला गाईँपामलकाले अ.ि.२०७८।०७९ मा 

ऄमख्तयार गने नीमत तथा काययक्रम पेि गने ऄनुममत चाहन्छु । 

 

१. मूलभूत नीर्त तथा कायिक्रमः 

१. समृद्द‚समतामुलक‚सुन्दरभूमम‚मतलाजैवीक कृमि‚ पययटन र पूवायधारको 

आधारमिला‚ भन्ने मतला गाईँपामलको मदघयकामलन सोच हामसल गनय प्रथम पञ्च 

बमियय रणमनमतक योजनाको लक्ष्य र ईदशे्य प्रामिका लामग अगामी काययक्रम केन्रीत 

गरीनेछ । 

२. कोमभड १९ को महामारी न्युनीकरण‚ रोकथाम‚ मनयन्रण तथा ईमचत ईपचारको 

व्यिस्थाको लामग प्रत्येक गाईँमा स्ियंसिेक व्यिस्था गरीनेछ  । सघं र प्रदिे सरकार 

सगँ समन्िय गरी सम्पूणय नागररकला इ खोप लगाईने व्यिस्था ममलाआने छ । 

पामलकामा स्थामपत कोमभड ऄस्पताल र ससं्थागत अआसोलेसनला इ अिश्यक 

स्िास््य ईपकरण‚ औिधी तथा औिधी जन्य सामाग्रीको सहज अपुती र 

ईपलब्धताको समुनमितता गरी पामलकामा ईपलब्ध स्िास््यकमी पररचालन गरी 

सिेा प्रदान गरीने छ । 

३. कोमभड मनयन्रणका लामग गरीएको मनिेधअज्ञा तथा बन्दाबन्दीबाट प्रभामित 

श्रममक तथा न्युन िगय र रोजगार गुमकेा मजदरु िगयलाआ मध्यनजगर गरी र बामढ 

पमहरो‚ खडेरी‚ अगलागी‚ऄमसना जस्ता मिपद्बाट प्रभामितलाआ समते मध्यनजर 

गरी खाध्य बैंक स्थापना गरी राहत ईपलब्धताको समुनमितता गराआने छ र 

मजमिकोपाजयन हुने अयमलुक काययक्रम सचंालन गरी रोजगार मदलाआने छ  



 
 

४. १० सयैा हस्पीटल स्थापना गरी सिेा प्रदानको प्रिन्ध ममलाईनुका साथै अखँा 

ईपचार केन्र र अयुिेद औिधालयको िाखा स्थापना गरी सिेा सचंालनमा ल्याआने 

छ । 

५. जषे्ठनागरीक स्िास््य पररक्षण तथा मिध्यालय िालिामलका स्थास््य पररक्षण 

काययक्रमलाआ थप प्रभािकारी रुपमा सचंालनमा ल्याआनेछ । 

६. पालीकाका सब ैिडा र दगुयम बस्तीहरुमा स्िास््य सिेा मिस्तार गरी दक्ष मानिीय 

श्रोतको व्यिस्था ममलाआ सहज औिधी अपुतीको व्यिस्था गरी स्िास््य सिेामा 

नागरीकको पहुचँ पुयायआने छ । 

७. मनम्न अय भएका गरीि घरधरुी िगीकरण गरी क र ख िगयका गरीि घरधरुीलाआ 

ऄमनिायय स्िास््य मिमाको प्रबन्ध ममलाआने छ । 

८. स्थानीय तहको िासन सचंालन गनय िनेका कानुन केही ससंोधन गरीनेछ र ऄन्य 

ऄत्यािश्यक कानूनहरु तजुयमा गरी सम्मामनत गाईँसभाबाट पाररत गराआ अम 

नागररकलाइ गाईँ सरकारको ईपमस्थमतको अभाि मदलाआनेछ ।  

९. ससं्थागत मिकासका लामग एकरूपता कायम गनय‚ एकद्रार प्रणायलीबाट सचूना मलन 

मदन‚ सामामजक सरुक्षा तथा मिकासको त्यांक मापन गनय र ऄमभलेखीकरण गरेर 

भािी मागयमचर प्रस्तुत गराईने समजलो यन्रको माध्यमबाट रचनात्मक तथा 

सकारात्मक सोचका साथ ईन्नमत,  प्रगमत, सममृद्द एिं मिकासको दरूदृष्टी तय गरी 

योजनाबद्ध तररकाले ऄगामड बढ्न  गाईँपामलकाको अमिधक योजना पमन तयार 

भएको तथामप ईक्त्त अिमधक योजना ऄध्यािमधक गरी सोही ऄनुसार योजना तथा 

काययक्रम तय गरी सञ्चालन गररनेछ । 

१०. छरपट्ट रूपमा रहकेा सहकारीहरूको ऄमभलेखीकरण गरेर पामलका स्तरीय सघं  

बनाआ समदृ्ध गाईँपामलका मनमायणका लामग साियजमनक, मनजी र सहकारी क्षेरको 

भुममकालाइ प्रभािकारी बनाआनेछ ।गाईँपामलका मभरका सम्पुणय सहकारी 

ससं्थाहरुको लगत सकंलन गरी सहकारीहरुको ऄनुगमन, सपुररिेक्षण गररनेछ ।  



 
 

११. साना मकसान समहु‚ सहकारी‚ व्यिसायी र गाईँपामलकाको साझदेारीमा 

ईत्पादन तथा व्यिसायीकरणका काययक्रम सचंालन गरी अय अजयनमा जोड 

मदआनेछ । 

१२. नेपाल सरकारका मदगो मिकास लक्ष्य हासील हुने र मनमदयष्ट गरेको लक्ष,अम 

जनसमदुायको चाहना,ऄपेक्षालाइ हामसल गने गरी काययक्रम तय गररनेछ ।  

१३. कृमि क्षेरलाइ गाईँपामलकाको ईत्पादनको प्रमखु क्षेरको रुपमा मिकास 

गररनेछ । स्थानीय तरकारी,बाली,नगदिेाली,फलफुल,नसयरीलाइ सरंक्षण, सिंद्रयन र 

कृमि ईत्पादनलाइ जोड मदआ कृमिको अधनुीमककरण र व्यिसायीकरण गद ैकृमिमा 

अत्ममनभयर ऄथयतन्र बनाईने तफय  जोड मदनुका साथै गुणस्तरीय 

तरकारी,फलफुल,नगदिेाली ईत्पादन र बचेमबखन गनय अिश्यक प्रबन्ध ममलाआनेछ 

। 

१४. ईत्पादनमलुक रोजगारीको ऄिसर मसजयना गरी युिालाइ रोजगार ईपलब्ध 

गराआनेछ । युिालाइ कृमिमा अकय मित गनय मिििे योजना तयार गररनेछ । अन्तररक 

रोजगारर तथा अय अजयनका सम्भािनाहरुलाइ खोज ऄनुसन्धान गरी िैदमेिक 

रोजगारीलाइ न्युमनकरण गनय प्रयास गररनेछ ।  

१५. मिकासका काययहरुलाइ पररणाममखुी बनाईन नमतजामा अधाररत (Result 

Oriented) मिकास गने पररपाटी ऄिलम्िन गररनेछ । 

१६. जमडबटुी र फलफूलको ईत्पादन तथा बचेमबखनको सम्भाव्यतालाइ 

रृदयङ्गम गद ैहाआटेक नसयरीको स्थापना गरी ईन्नत जातको मिरुिा तथा िेनाय तयार 

गरी मकसानलाआ ईपलब्धता गराआने छ । 

१७. गाईँपामलकामा मनमायण हुने भौमतक पूिायधारहरुलाइ गुणस्तर र प्रभािकारी 

बनाईन प्रामिमधकरुपमा पूिय सम्भाव्यता ऄध्ययनलाइ ऄमनिायय बनाआने छ । 

१८. गाईँपामलकामा रहकेा प्राकृमतक श्रोत, जडीबटुी, लोपोन्मखु बन्यजन्तु 

लगायतको सरंक्षण सम्िद्रयन  ईपयोग गनय अिश्यक योजना तयार गरी सम्बमन्धत 

मनकायहरु सगं समन्िय गरी ऄगाडी बढाइनेछ । 



 
 

१९. समाजमा रहकेा मिमभन्न मिकृमतहरू मध्य मखु्य चुनौतीको रूपमा रहकेो 

बालमििाह एक समस्याका रुपमा रहकेाले बालमििाहका घटनाहरुलाइ मनरुत्सामहत 

गनयका लामग बाल क्लब, ऄन्य सामदुामयक सन्जालहरु र प्रहरी प्रिासनको समते 

सलंग्नतामा क्षमता मिकास गने काययक्रमहरुलाइ प्राथममकता मदआनेछ ।  

२०. सामामजक सरूक्षाका काययक्रम बाल ऄनुदान,एकल ममहला,ऄपाङ्गता, ज्येष्ठ 

नागररक,लोपोन्मखु जामतहरुको भत्ता मितरण काययलाइ बङ्ैमकङ प्रणाली माफय त 

कायायन्ियनमा ल्याआनेछ । 

२१. परम्परागत रुपमा चमलअएको छुइगोठ केही िस्ती मकु्त भइसकेको र िाँमक िडा 

तथा िस्तीहरु छुइगोठमकु्त घोिणा गरी मसगंो पामलका छुआगोठ मकु्त्त घोिणा गररनेछ 

। 

२२. गाईँपामलकालाइ िातािरणमरैी, बालमरैी,ऄपाङ्गतामरैी, लैङ्मगक महं सा मकु्त 

बनाईने नीमत ऄिलम्बन गररनेछ । 

२३. गाईँपामलकामभर सचंामलत योजना तथा काययक्रमहरुको सयंुक्त ऄनुगमन टोली 

(Joint Monitoring Team) गठन गरी सपुररिेक्षण, ऄनुगमन तथा 

मलु्याङ्कनलाइ प्रभािकारी रुपमा लागू गररनेछ । 

२४. गाईँपामलकाको मनयममत प्रिासमनक सिेा प्रिाहलाइ "मसु्कान समहतको सिेा" 

(Service With Smile) को नीमतलाआ मनरन्तरता मदआने छ । 

२५. सिेाग्राहीहरुको गुनासो तथा ईजरुीहरुलाइ तत्कालैसनुुिाइ (Rapid Response) 

गने व्यिस्था गररनेछ । 

२६. पारदमियता, जिाफदमेहता, आमान्दाररता, कतयव्यमनष्ठता साथ सिेा प्रिाहलाइ 

सिुासनमरैी, नागररकमरैी, भ्रष्टाचार रमहत, बरेुज ुरमहत बनाआनेछ ।  

२७. प्रिासमनक कामकारबाहीलाइ सरल,चुस्त,प्रभािकारी बनाईन मनणयय गने तहलाइ 

घटाआनेछ। लामो र झन्झमटलो मनणयय प्रकृयालाइ घटाईँद ैएकद्रार सिेा प्रिाह प्रणाली 

(One Door System) ऄपनाआनेछ । 

२८. सामामजक सघं ससं्थाका काययक्रम तथा सिेा समुिधा,  तलब, भत्ता एकरुपता 

कायम गररनुका साथै काययक्रम डुमललकेिन हुन नमदन व्यिस्था गररनेछ ।  



 
 

२९. यस गाईँपामलका मभरका समुचकृत भएका साना,ठूला व्यिसायी,सहकारी , सघं 

ससं्था, मबमभन्न कृमि समहु ममहला समहु,अमा समहु,क्लबहरूको अिश्यक 

ऄनुगमन, मलु्यांकन तथा सपुररिेक्षण गरी चुस्तदरुूस्त रामखनेछ । 

३०. गाईँपामलका क्षेरमभर कुनै पमन ससं्थाले तामलम, गोष्ठी, समेमनार सचंालन गनुय 

परेमा गाईँपामलकाको समथयन मलनु पनेछ । साथै त्यस्ता काययक्रममा सहभागीको 

नामािली लगत सकंलन गरी ऄमभलेख तयार गररनेछ । 

३१. मबिादी रमहत गाईँपामलका बनाईन गरीएका प्रयासलाआ मनरन्तरता मदआनेछ ।  

३२. यस गाईँपामलकाले सचंालन गने रु. साठी लाख (६०,००,०००।–) भन्दा 

मामथका भौमतक पूिायधारका काययक्रमहरु टेन्डर प्रकृयाबाट मार  सचंालन गररनेछ ।  

३३. "अफ्नो िडा, अफैं  बनाईँ" भन्ने मलू नीमतलाइ ऄिलम्बन गररनेछ ।  

३४. गाईँपामलका मभर सचंालन हुने मिकास मनमायणको योजनाहरूमा ४% प्रामिमधक 

खचय (Contingency Cost) कामटनेछ। 

३५. मतला गाईँ पामलका क्षेरमा रहकेा मनरक्षरता त्याङक सकंलन गरी साक्षरता 

कक्षा सचंालन भएको तर कोमभड १९ का कारण साक्षर गाईँपामलका घोिणा गनय 

नसमकएकाले पुनतायजकी कक्षा सचंालन गरी साक्षर गाईँ पामलका घोिणा गरीने छ ।  

३६. यस गाईँपामलकामा नयाँ मनमायण गरीने खानेपानी अयोजनाहरू मनमायण गदाय एक 

घर एक धाराको नीमतलाइ ऄिलम्िन गरीनेछ । 

३७. अ ि २०७४/०७५ को गाईँसभाबाट पाररत भएको मि द्यालयको तह ममलान‚ 

कक्षा थपघट‚ मिध्यालय स्थापना गने सम्बन्धी मनणययलाआ कायायन्ियनमा ल्याआने छ 

रसम्पुणय अधारभुत मिद्यालयहरूमा कक्षा १ दमेख ५ सम्म ऄगं्रेजी माध्यम ऄध्ययन 

ऄध्यापन गरीनेछ । 

 

२. के्षत्रगत नीर्त तथा कायिक्रमः 

१. अर्थिक र्वकासः 

कृर्ष तथा पशु र्वकासः 



 
 

 मतला गाईँपामलका स्तरीय कृमि तथा खा द्य सरुक्षा १० बिे मदगयकामलन 

रणनीमतक तथा प्रमतकायय योजना मनमायण गरी अिमधक योजनाको 

प्राथममकता तथा रणनीमत ऄिसरलाआ कायायन्िय गरीने छ। 

   मामसय धान‚ स्याई‚ ओखर‚  मसमी, फापर, अलु ईत्पादन ऄमभिदृ्दी 

गनय पकेट क्षेर मनधायरण गरी त्यस क्षेरको ईत्पादन बढािाका लामग ईपयुक्त्त 

प्रमिधी‚ सीप र मदगो मसचंाआ समुिधा लगायत अिस्यक पुिायधारको पहुचँ 

बढाआ ईत्पादन पररमाणको अधारमा प्रोत्साहन स्िरुप पुरस्कार प्रदान गररनेछ 

।   

  स्थानीय मिउमिजन जोगाईन‚ सीप र प्रमिधीको प्रसार‚क्षमता 

मिकासद्रारा ईत्पादन बदृ्दी तथा व्ययिसायीकरण गनय सरकारी तथा गैह्र 

सरकारी सघं ससं्था‚ मनजी क्षेर रकृमि सहकारी ससं्था बीच समन्िय सहकायय 

र साझदेारीतामा ऄगाडी बढाआने छ। 

  गाईँपामलका क्षेर मभर घमु्ती कृिक पाठिालाको स्थापना गरी 

ऄगुिा कृिक तयार पाररने छ ।  

 माटोको ईियरिक्त्तीलाआ बढाईन र कायम राख्न गुणस्तरीय जमैिक 

मलको प्रयोग र ईन्नत प्रमिमधको सीप मिकासमा मििेि जोड मदआनेछ ।  

 स्थानीय भू ईपयोग प्रणायलीलाआ प्रिधयन गरी खमेतयोग्य जममनको 

सरंक्षण गरी स्थानीय िाली ईत्पादन बढाआ अयात कम गरीनेछ। 

  गाईँपामलका क्षेर मभर  कृमि प्रामिमधकहरुको िाहै्र ममहना पररचालन 

गररनेछ  

 पामलकामा खा द्य बैंक स्थापना गरी सिेा प्रदान गरीने छ। साथै 

पामलकाका ईत्पामदत बस्तुको कोिलेी घर समते सचंालनमा ल्याआने छ ।  

 पि ुसिेा मिकास तथा प्रसार तफय  मध्यम तथा मिपन्न मकसानहरुलाइ 

लमक्षत गरी व्यिसामयक फामय प्रियदन कायकय म गररनेछ।  



 
 

 गोठ तथा भकारो सधुार काययक्रम सञ्चालन गररनेछ। 

 नश्ल सधुार काययक्रम ऄन्तगयत गाईँपामलका क्षेर मभरका पिपुालक 

मकसान समहू समममत ईधमी हरुलाइ प्रजनन् योग्य ईन्नत जातको बोयर , 

बोका, जसी, साँढे मरुाय, रागो ईपलब्ध गराआनेछ। 

 गाईँपामलका क्षेर मभर पामलएका प्रजनन् ऄयोग्य बहर , बोका 

बन्ध्याकरणमा मनरन्तरता मदआने छ। 

 कृमतम गियधान सिेालाइ सियसलुभ मनरन्तरता मदआने छ। 

 पिपुालक कृिक समहू समममतको अम्दानीमा बमृद गनय टकी , 

लौकाट चल्ला मितरण गररनेछ। 

 पि ुस्िास््य काययक्रम गाईँपामलकाको सब ैिडामा ििय भरर 

सञ्चालन गररनेछ। 

 पि ुअहाराको लामग ईन्नत घाँसको बीई तथा ममनरल बलक मितरण 

गररनेछ। 

 पिपुन्छी बजार प्रिधयन काययक्रम ऄन्तगयत गाईँपामलका क्षेरमभर 

स्िच्छ मास ुतथा दधु मबक्री मबतरण गनय मास ुपसल तथा डेरी पसलको 

स्थापना गररनेछ। 

 मत्स्य मबकासको लामग गाईँपामलका क्षेर मभर माछा पोखरी स्थापना 

गररनेछ। 

 गाईँपामलका क्षेर मभर पने सब ैिडामा रेबीज रोग मनयन्रण तथा ऄन्य 

रोग मिरुद्ध खोप सञ्चालन गररनेछ। 

 गाईँपामलका क्षेर मभर रहकेा मास ुपसल औिमध पसलहरूको 

ऄनुगमनलाइ प्रभािकारी बनाआनेछ। 

 पिजुन्य ईत्पामदत िस्तुहरूको बजार व्यिस्थापन 



 
 

 पामलकामा सभंाव्य क्षेरमा दगु्ध ईत्पादनमा जोड मदआ दगु्ध डेरी 

स्थापनामा जोड मदआने छ । 

 

रोजगार‚ईद्योग तथा बार्णज्यः 

 बजार तथा िातािरण सम्भाव्यता पमहचान गररने छ । 

 सम्भाब्य लघ ुईद्यमीको पमहचान तथा छनौट गररने छ । 

 काययक्रमको ईद्दशे्य सहभागीहरुको रुची क्षमता अिश्यकता अधारमा 

समहुमा अिद्ध हुन ऄमभममुखकरण गररने छ । 

 लघ ुईद्यमीलाइ िामियक काययक्रममा ब्यिस्था भए बमोमजम प्रमिमध 

हस्तान्तरण व्यिस्था गररने छ । 

 मिपन्न अमथयक ऄिस्था भएका र ईद्यम ब्यिसाय गने ममहला तथा 

युिाहरुलाइ पुनतायजगी सीप तामलम मदइने छ । 

 स्थानीय ईद्योग धन्दा, कलकारखाना, बालीनालीबाट ईत्पामदत िस्तुहरुको 

बजारीकरणको प्रिन्ध गरी स्थानीय रोजगारी तथा अय अजयनमा िमृद्ध 

गररनेछ । 

 औद्योमगक क्षेरमा लगानी बढाईन तथा स्थानीय ईद्योग धन्दालाइ 

प्रोत्साहन गनय अिश्यक नीमतगत,    कानुनी, प्रिासमनक तथा अमथयक 

सधुारका प्रयासहरु ऄिलम्बन गररनुका साथै लगानीमरैी िातािरण 

मसजयना गररनेछ । 

 िनस्पमत तेल ईत्पादन गनय लघईुद्योग स्थापना गररनेछ । 

 स्थानीय स्तरमा रोजगारीको प्रिद्धयनका लागी साियजमनक मनमायणका 

काययहरुमा सम्भि भएसम्म श्रममलूक प्रमिमधको प्रयोग गने । 

 रोजगारी मसजयनाका लागी ऄन्तर क्षेरगत तथा ऄन्तर तहगत समन्िय गने । 



 
 

 सीपमलूक तामलम माफय त बजारको माग ऄनुरुपको श्रमिमक्त मिकास र 

अपुमतय गने । 

 रोजगारी श्रजृनामा मनमत,सहकारी तथा सामदुामयक क्षेर सगं सहकायय गने ।  

 स्थामनय तहमा सन्चालन हुने साियजमनक मनमायण कायय तथा व्यिसामयक 

मसपमलूक तामलमहरुमारोजगार व्यिस्थापन सचुना प्रणालीमा समूचकृत 

भएका बरेोजगार व्यमक्तलाइ प्राथममकता मदने ।  

 सिै नागररकलाइ न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभुती हुने गरी मौमलकहकमा 

रहकेो रोजगारीको हकको कायायन्ियन गने ।  

 

लघु ईद्यम र्वकास तथा र्गररबी र्नवारण कायिक्रम (MEDPA) : 

 यस मतला गाईँपामलकामा रहकेा बरेोजगार युिा र युितीहरु तथा गररबीको 

रेखामनुी रहकेा व्यमक्तहरुको त्याङ्क सकंलन गरी ईनीहरुको मजिनस्तर 

ईकास्नका लामग मिमभन्न मकमसमका तामलमहरु सचंालन गररने छ । 

 लघ ुईद्यम प्रिदयनका लामग गाईँपामलका स्तरमा १ िटा ढाकाँ , ठेटुका र 

राँमडपाखी ईद्योग स्थापना गरी सचंालनमा ल्याइने छ । 

 ब्यिसायीक क्षेरमा लाग्न चाहने यूिाहरुलाइ अधारभूत तामलम , यन्र 

औजार सहयोग र ऄिलोकन भ्रमणको ब्यिस्था ममलाआने छ । 

 बदैिेीक रोजगारबाट फकेका तथा बरेोजगार युिाहरुको त्याङ्क सकंलन 

गरर ईनीहरुलाइ स्िरोजगार मखुी मसप प्रदान गररने छ । 

 युिा स्िरोजगार तथा ईधम मिलता मिकासका लामग युिा ईद्यममिलता 

काययक्रम सचंालन गरीनेछ । 

 बरेोजगार युिाहरुको लगत सकंलन गरेर ईनीहरुलाइ रोजगारी मसजयना 

पहल गररनेछ । 



 
 

पयिटनः 

 स्थानीय पययटनका सम्भािनाहरुलाइ यथासम्भि खोज ऄनुसन्धान, 

सरंक्षण तथा प्रिद्धयन गनय मतला गाईँपामलकाको पययटन योजना मनमायण गरी 

कायायन्ियनमा ल्याइनेछ।  मरिेमण,नदखैोप्री‚ भग्नािेि कोट दरबार‚ 

पातारसाँघ‚ु रायापुिाय लाइ  धाममयक तथा सांस्कृमत पययटनको क्षेरको रुपमा  

प्रिद्धयन गररनेछ । 

  नाग्म पाकय  मनमायण कायय गररनेछ । 

 

सहकारी र्वत्तीयः 

 लघ ुईद्यम प्रिद्रयनका लामग गाईँपामलका स्तरमा १ लघ ुई द्यम स्थापना गरी 

सचंालनमा ल्याइने छ । 

 ब्यिसायीक क्षेरमा लाग्न चाहने यूिाहरुलाइ अध्यक्षसँग युवा 

स्वरोजगार काययक्रम सचंालन गरी अधारभूत तामलम , 

श्रोत‚दयन्रऔजार सहयोग र ऄिलोकन भ्रमणको ब्यिस्था ममलाआने ।  

 बदैिेीक रोजगारबाट फकेका तथा बरेोजगार युिाहरुको त्याङ्क सकंलन 

गरर ईनीहरुलाइ स्िरोजगारमखुी मसप प्रदान गररने । 

 युिा स्िरोजगार तथा ईधम मिलता मिकासका लामग युिा ईधममिलता 

काययक्रम सचंालन गरीनेछ । 

 यस मतला गाईँपामलकामा छरफ्रष्ट रहकेा ऄथिा मनमष्ट्क्रय ऄिस्थामा रहकेा 

सहकारीहरु खारेजी गनुयका साथै जनसखं्याको अधारमा सहकारी 

ससं्थाहरुलाइ मचय गद ैलैजाने र सम्पूणय सहकारीहरुलाइ ऄमनिायय रुपमा 

COPOMIS मा अिद्ध गद ैलौजाने व्यिस्था ममलाआने छ । 

 गुणस्तर मनधायरण गने ससं्थागत क्षमता मिकास गरर स ब ैसहकारी 

ससं्थाहरुलाइ गाईँपामलकामा अिद्ध भआरहकेा छन। सिै सहकारी 



 
 

ससं्थाहरुलाइ गाईँपामलकाले समन्िय र सहकायय गने व्यािस्था ममलाइने 

छ। 

 श्रममक सहकारी माफय त मनरन्तर रुपमा ईपयुक्त पाररश्रममक समहतको 

मयायमदत रोजगारीको व्िस्था गनय पहल गररनेछ । यसगैरी ईत्पादन सहकारी 

माफय त िस्तु ईत्पादन प्रसोधन , ग्रेमडङ , लेिमलङ्ग, लयाकेमजङ र भण्डारण 

पस्चात िजारीकरण मलू्य श्रखृला मसजयना गनुय पने हुन्छ यसका लामग प्रदिे 

स्तरमा सहकारी सयंन्र मनमायण गनय पहल गररनेछ । 

 स्थानीय स्तरका सिै व्यपाररक फमय तथा पसलहरुलाइ ऄमभलेमखकरण गने 

व्यिस्था ममलाइनेछ । 

 स्थानीय स्तरका व्यापारीहरुलाइ ईपभोग्य खाद्य िस्तु अपूमतय प्रणालीमा 

सधुार एिं भण्डारण क्षमतामा िमृद गनय  र अन्तररक मितरण प्रणाली सदुृढ 

गनय प्रोत्साहान गररनेछ । 

 गाईँपामलका मभरका सहकारीहरु दताय , नमिकरण तथा अिश्यकता 

ऄनुसार क्षमता िमृद्धका काययक्रमहरु गररनेछ  र प्रभािकारी ऄनुगमन 

गररनेछ । 

 

२. सामार्जक र्बकासः 

र्शक्षाः 

 कोमभड १९ महामारीका कारण ऄिरुद्ध मिक्षण मसकाआका गमतमिमधलाइ 

मनरन्तरता मदन मनमित के्रमडट अिरमा सम्बमन्धत मिियका रोष्टर 

मिक्षकबाटस्थानीय रेडीयो तथा एफएम माफय त र्शक्षा चौतारी कायिक्रम  

सञ्चालन गने ।  

 अधारभुत मिद्यालको िमैक्षक गुणस्तर सधुारका लामग एक अधारभूत 

मिद्यालय एक पुस्तकालय काययक्रम सञ्चालन गने नीमत ऄिलम्बन 

गरीनेछ । 



 
 

 ईत्कृष्ठ िमैक्षक नमतजा हामसल गरेका मिद्यालयका मिक्षकहरुलाइ ऄन्तर 

मिद्यालय मिक्षण सहजीकरणमा परीचालन गने नीमत मलआनेछ ।  

 िमैक्षक व्यिस्थापन तथा प्रधानाध्यापक नेततृ्ि क्षमता मिकास ऄन्तरमक्रया 

काययिाला सञ्चालन गने । 

 नमतजामा अधाररत ईत्कृष्ठ व्यिस्थापन समममत , मिक्षक तथा मिद्याथी 

पुरस्कार तथा सम्मान काययक्रम सञ्चालन गरीनेछ । 

 माध्यममक मिद्यालयमा मिज्ञान मिियको प्रयोगात्मक कक्षा सञ्चालनमा 

सहजता हुनेगरी मिज्ञान सामग्री  व्यिस्थापन ऄनुदान काययक्रम सचंालन 

गरीनेछ । 

 प्रामिमधक धार सञ्चालन भएका मिद्यालयमा मिद्याथीहरुलाइ र्सक्दै 

कमाईदै(LEARN & EARN)  नमनुायोग्य काययक्रम सञ्चालनका  

लामग िीई पुँजीस्िरुप ऄनुदान ईपलव्ध गराआनेछ ।  

 सामदुामयक मिद्यालयमा काययरत मिक्षकको मिक्षण मसकाइ कौसलतामा 

सहजीकरण हुनेगरी प्राध्यापक / मििय मिज्ञ (ऄमतमथ ) नमुना कक्षा 

र्शक्षण तथा ज्ञान हस्तान्तरण काययक्रम सञ्चालन गरीनेछ । 

 मिद्यालय मिक्षालाइ व्यिहारीक , जीिनोपयोगी र ज्ञानमा अधाररत 

बनाईन माटो सहुाईदो एिम स्थानीय मिमिष्टता र  ईद्यमिीलतामा 

अधाररत स्थानीय पाठ्यक्रमको मनमायण गरी कायायन्ियनमा जोड मदआनेछ ।  

 मतलािासी भएकोमा गौरि गनय सक्ने जनिमक्त ईत्पादन गनय ब्यिहारीक 

एिम ्कायायन्ियनयोग्य मिक्षा नीमत मनमायण गरी साियजमनक मिक्षाको 

सिलीकरणमा जोड मदआनेछ । 

 साियजमनक मिद्यालयको गुणस्तर सधुारको मागय प्रसस्त गनेगरी १० बिे 

मिक्षा क्षेर मिकास योजना (ESP) मनमायण गररनेछ । 



 
 

 पामलकास्तरमा प्रामिमधक जनिमक्तको  ईपलव्धतालाइ सहज बनाईन 

प्रदिे र स्थानीय तहको लागत साझदेारीमा (कृमि, बन , पयायिरण , मिज्ञान 

तथा प्रमिमध , मचमकत्सा , अयुिेद , पययटन , इमन्जमनयररङ्ग , जल मबद्यतु , 

नमिकरमणय ईजाय लगायत मिमिमष्टकृत मिधामा ) ईच्च प्रामिमधक ऄध्ययन 

छारबमृत्त काययक्रम सञ्चालन गने नीमत ऄिलम्बन गरीनेछ ।  

 ईच्च मिक्षामा सबकैो पहुचँ ऄमभबमृद्ध गरी मिक्षा पाईने नागररकको 

सिंैधामनक हकको समुनमित गनय  मनमित मापदण्डका अधारमा पामलका 

भीरका १५ जना  गरीि , मिपन्न तथा जहेने्दार मिद्याथीका लामग छारबतृ्ती 

काययक्रम सञ्चालन गरीनेछ । 

 नेपाल सरकारको मनमत ऄनुसार "मचनौ अफ्नो माटो बनाऔ अफ्नो दिे 

"को मलु मन्र ऄनुसार स्नातकोत्तर गरेका बरेोजगार युिालाइ मिकाि 

मनमायण तथा िमैक्षक सधुारका लामग स्िंयमसिेकका रुपमा गाईँ पामलका 

भर पररचालन गररने 

 हररत मिद्यालयको ऄिधारणा ऄनुरुप एक मिद्यालय एक करेिािारी 

काययक्रम सञ्चालनमा जोड मदआनेछ । 

 समदुायमा कृमि प्रमिमधको हस्तान्तरण गने ईदशे्यका साथ मिद्यालय र 

पामलकाको लागत साझदेारीमा एक कृमि प्रामिमधक मिद्याथी एक ललामष्टक 

टनेल काययक्रम सचंालनमा जोड मदआनेछ । 

 सामदुामयक मिद्यालयहरुलाइ भुगोल , मिक्षक मिद्याथी ऄनुपात , प्रभाि 

क्षेरको सम्भाव्यता र स्थानीय सरकारको नीमत बमोमजम मित्तीय तथा 

िमैक्षक जनिमक्तको ईच्चतम ईपयोग गरी एईटै छानाभीर (बहृत मिद्यालय) 

बाट िमैक्षक गुणस्तर समुनमित गनय  मिद्यालय मजय गने नीमत ऄिलम्बन 

गरीनेछ । 

 ईच्चस्तरको िमैक्षक जनिमक्त ईत्पादनमा मतला गाईँपामलकालाइ िमैक्षक 

हिका रुपमा मिकास गनय स्थानीय मिमिष्टता , अिश्यकता ,औमचत्यतता, 



 
 

सम्भाव्यता र साम्ययताका अधारमा मध्यपमिम मिश्वमिद्यालयबाट 

सम्बन्धन मलइ स्नातक तह सम्मको क्याम्पस स्थापनाका लामग सम्भाव्यता 

ऄध्ययन गने । 

 " र्शर्क्षत सन्तान आश्वरको वरदान " भन्ने ऄिधारणाको मिकास गरी 

नानी बाबहुरुको िमैक्षक ईन्नमतका लामग ऄमभभािकहरुलाइ थप 

जिाफदहेी बनाईन  ऄमभभािक मिक्षा काययक्रम सञ्चालन गने । 

 मिद्याथीहरुलाइ साियजमनक सिेा प्रमतको सकारात्मक दृष्टीकोण मिकास 

गराईन एक र्दन राष्टसेवक कमिचारी र्वद्यालयमा  काययक्रम सञ्चालन 

गने । 

 मिद्याथीहरुलाइ प्रहरी प्रमतको सकारात्मक धारणा मिकास गराइ , रामफक 

मनयम र ऄन्य साियजमनक सरुक्षाका मिियमा सचेतनामलुक काययक्रम 

सञ्चालनका लामग "एकर्दन र्वद्याथीसंग प्रहरी कायिक्रम "सञ्चालन 

गने । 

 गाईँपामलका मभर नमनुा ऄगं्रेजी माध्यमबाट मिक्षा प्रदान गनय  अधारभुत 

तहमा सब ैमिद्यालयमा  काययक्रम थप गरीनेछ।मजणय ऄिस्थामा रहकेा 

मिद्यालयहरुको भौमतक पूिायधारको ममयत सम्भार गररनेछ । 

 मिद्याथी मिक्षक ऄनुपातमा दरिन्दी मनधायरण गरी अिश्यकताको 

अधारमा मिक्षक पररपूमतय गररनेछ ।साथै मिक्षक,मिद्याथी, ऄमभभािक, 

कमयचारी, व्यिस्थापन समममतको साझा मिद्यालय अचारसमंहता बनाइ 

कायायन्ियनमा ल्याआनेछ । 

 यस गाईँपामलकामा कमम्तमा एक अिािीय प्रामिमधक मिक्षालय र एक 

स्नातक तह सम्मको ऄध्ययन ऄध्यापन गराईने क्याम्पस स्थापनाको लामग 

अिश्यक तयारी ऄमघ बढाआनेछ र सामदुामयक मिद्यालहरूमा प्रामिमधक 

तथा व्यिसामयक कक्षा सचंालनका लामग अिश्यक प्रबन्ध ममलाइनेछ ।  



 
 

 प्रत्येक िडाहरुमा युिा क्लि मनमायण गरी युिा ससंद काययक्रम सञ्चालन 

गरी समाज रुपान्तरणमा युिा साझदेारीताको नीमत मलइनेछ ।  

स्वास््यः 

 कोमभड १९ मनयन्रणमा मिििे योजना बनाआ नागरीक सरुक्षाको प्रबन्ध 

ममलाआने छ । 

 गाईँपामलका स्तरको ऄस्पताल समयम ैसम्पन्न गनयको लामग मबििे पहल 

गरीनेछ । 

 स्िास््य चौकीहरुको व्यिस्थापन मनयमािली तजुयमा गरर ऄनुगमन 

व्यिस्था प्रभािकारी बनाआने छ । प्रत्येक स्िास््य चौकीमा प्रयोगिाला 

स्थापना गररनेछ ।  

 स्िास््य चौकीहरुको भौमतक पूिायधारमा स्तरोन्नती गररनेछ । कमम्तमा 

एईटा स्िास््य चौकीलाइ प्राथममक स्िास््य केन्रमा स्तरोन्नती गनय 

सम्बमन्धत मनकायसगँ अिश्यक पहल गररनेछ ।  

 हरेक घरका गमृहणीहरुलाइ बालबामलका हरेचाह र स्िस्थ अहार सम्बन्धी 

अधारभूत तामलम मदआनेछ । 

 गाईँम ैबसोबास गने िामसन्दाहरुको लामग स्िास््य मिमा काययक्रम 

प्रभािकारी ढंगले कायायन्ियन गररनेछ । 

 िियमा १ पटक हरेक िडामा मिििेज्ञ डाक्टरहरुको ईपमस्थमतमा स्िास््य 

मिमिर सञ्चालन गररने छ ।  

 स्थानीय जमडबटुी र अमदिासी ज्ञानलाइ प्रबद्रयन गरेर परम्परागत स्िास््य 

समुिधा मिस्तारमा जोड मदआनेछ । 

 जषे्ठ नागररक स्िास््य सिेा प्रदान घरघरमा गइ मनयममत रुपमा पररक्षण गरी 

सिेा प्रदान गरीनेछ । 



 
 

 सम्पूणय मिद्यालयका छार छाराहरूलाइ मामसक रूपमा मनयममत स्िास््य 

पररक्षण गरी सिेा प्रदान गनयका लामग मिद्यालय स्िास््य काययक्रम सचंालन 

गरीने छ । 

 स्िास््य सिेा पहुचँमा नरहकेा िडा र िडाका िस्तीमा स्िास््य सिेा पहुचँ 

बमृद्द गरीनेछ । 

 औिधी अपुतीमा सहजता ल्याआने छ । 

मर्हला वालवार्लका तथा पोषण  

 यस मतला गाईँपामलकामा ममहला , मकिोरी र बालबामलकामा हुने 

कुपोिणको ऄबस्थामा सधुार ल्याईने ईद्दशे्यका साथ बहुक्षेरीयपोिण 

योजनालाइ प्राथममकताका साथ कायायन्ियन गनयलाइ यस अ . ि.का लामग 

यस मतला गाईँपामलकालेरकम समपुरक कोि ( Matching fund) को 

व्यबस्था गनेछ । 

 बहुक्षेरीय पोिण योजना ऄन्तरगत पोिण मरैी स्थानीय िासन( NFLG) 

ऄबलम्बन गनय पोिण मरैी िाडय घोिणाका लामग मबििे ऄमभयान 

सन्चालन गने छ । यस्का लामग एक िडा , एक पोिण मरैी नमनुा गाईँको 

ऄमभयान यस ैबियबाट कायायन्ियन गररनेछ । िडाले प्राि गने बजटेबाट 

समते बजटे मबमनयोजन गरी िाडय घोिणा ऄमभयानलाइ मबििे 

प्राथममकतामा रामख कायय गररनेछ । यस बिय कुनै १ िाडयलाइ पोिण मरैी 

िाडय घोिणा गररनेछ। 

 नेपालका ममहला , मकिोरी र बालबामलकामा हुने कुपोिणको ऄबस्थामा 

सधुार ल्याईने ईद्दशे्यले नेपाल सरकारको प्राथममकतामा रहकेो बहुक्षेरीय 

पोिण योजना कायायन्ियनलाइ यस मतला गाईँपामलकाले ईच्च 

प्राथममकतामा राख्ने छ । सोही ऄनुरुप अ.ब २०७८।०७९को लामग 

नेपाल सरकारबाट प्राि हुने बजटे र यस गाँईपामलकाले छुट्याएको 



 
 

समपुरक रकम समतेलाइ मबियगत तथा क्षेर गत मबमनयोजन गरी पोिण 

सधुारको लामग तोमकएको मक्रयाकलापमा खचय गरीने छ। 

 बहुक्षेरीय पोिण योजनाले मनदृष्ट गरेका ईपलब्धी तथा प्रमतफल प्रािीको 

लामग मबियगत िाखा र साझदेार मनकायहरुसगं ममलेर पोिण लमक्षत र 

सम्बदेनमिल मक्रयाकलाहरु सन्चालन गररनेछ र ममहला बालबामलका 

लमक्षत काययक्रम जस्तैः बाल पोिण ऄनुदान , खोप काययक्रम , बाल मरैी 

स्थानीय िासनमा अमदमा समते बहु क्षेरीय पोिण योजनालाइ समाबिे 

गद ैलमगने छ । 

 गाँईपामलकाको पोिण सम्बन्धी सचुना, त्यांकहरुको व्यबस्थापनको कमी 

भएको कुरालाइ महिसु गद ैगाँईपामलकामा पोिणको क्षेरमा काययरत 

सघंससं्थाहरुको सहकाययमा गाईँपामलका स्तरीय पोिण पाश्र्ि 

मचर(Nutrition Profile) यस ैबिय मभर तयार गररने छ । 

 समाजमा मबद्यमान कुरुती जस्तैः छाईपडी , बाल मबबाह र छुिाछुत जस्ता 

ससं्कार र मबकृती ऄन्त्यका लामग ठोस मनयम बनाइ कायायन्ियन गने।  

 सिैस्तरमा बहुक्षेरीय पोिण योजना तजुयमा गरी त्यसको प्रभािकारी 

कायायन्ियन तथा ऄनुगमन, सिुासन र पारदमियताकोसमुनमितता गररनेछ।  

 बहुके्षत्रीय पोषण योजना ऄन्र्तगित सन्चालन गनुिपने थप र्नर्त तथा 

र्क्रयाकलापहरु 

1 गभयिमत, सतु्केरी र बालबामलकालाइ पामललका ईपाध्यक्षको 

कोसलेी काययक्रमः पोिण झोला मबतरण। 

2 एक घर, एक नमनुा करेसाबारी। 

3 गभयितीसगँ ईपाध्यक्ष काययक्रमलाइ यस अ. ि. मा मनरन्तरता मदआनेछ 

। 

4 सब ैगभयिमतहरुको "घर घरमा झण्डा र हात हातमा ऄण्डा" । 

5 गभयिमत र सतु्केरीहरुलाइ पोमसलो मपठो मबतरण । 

6 सनुौला हजार मदनका अमाहरुसगं अयअजयन काययक्रम ।  



 
 

7 एक िडा, एक पोिण मरैी नमनुा गाईँ काययक्रम । 

8 पोिण मरैी गाई, टोल र पोिण मरैी िडा घोिणा काययक्रम । 

9 पोिण सहजकताय पररचालन । 

10 एक िडा, एक पोिण रुतका लामग मकिोरी काययक्रम । 

11 कुपोिण पमहचानका लामग समदुाय स्तरमा पोिण लेखाजोखा । 

12 गाईँपामलका तथा ९ िटै िडा कायायलयहरुमा स्तनपान कक्ष र पोिण 

प्रदयिनी कक्ष को व्यिस्था गररने छ । 

13 एक घर, एक जठेुल्नो मनमाणय काययक्रम । 

14 पिजुन्य श्रोत ईपभोगका लामग सनुौलो हजार मदनका 

घरपररिारलाइ ऄण्डा, कुखरुाका चल्ला, मघई मबतरण। 

15 समदुायमा समहू समुद्धकरण गनय पुरुि टोल समममत गठन गररने छ ।  

 समाजमा हुने मिकृमत मिसगंमतहरुलाइ न्यूनीकरण गनय मिििे काययक्रमको 

व्याबस्था गररने छ । 

 ममहला समहू समममत र ससं्थालाइ समुद्धकरण तथा व्यिमस्थत गररने छ। 

 दाइजो प्रथालाइ मनरुत्सामहत गनय सचेतनामलूक काययक्रमको व्यबस्था 

गररनेछ । 

 बालबामलकाको ऄमधकार समुनिीको लामग मबििे काययक्रमको व्यबस्था 

गररने छ । 

 ईपाध्यक्षसगँ ममहला काययक्रम कायायन्ियनमा ल्याइनेछ ।  

 ममहला हुड्के नाच सरंक्षण तथा प्रिदयन गने व्याबस्था गररने छ । 

 छुइगोठमकु्त घोिण , मिमभन्न मदबमसय काययक्रम तथाजषे्ठ नागररक सम्मान 

काययक्रमलाइमनरन्तरता मदइने छ। 

 गाईँपामलका स्तरमा एईटा ढाका र ठेटुका ईद्योग दताय गरर सचंालनमा 

ल्याआने छ । 



 
 

 मतला गाईँपामलकामा छोरी मार जन्माएर स्थायी िन्ध्याकरण गने 

दम्पमत्तलाइ मिििे सम्मान गररने छ । 

 गाईँपामलकामा अश्रय समहतको ममहला सिेा केन्रको स्थापना गररने छ ।  

 ऄपांगता भएका व्यामक्तको ऄिस्था पमहचान गरर सीपमलूक तामलमको 

व्याबस्था गररने छ । 

 ऄपांगता भएका व्यामक्तहरुलाइ जनचेतना मलूक काययक्रमको व्यिस्था 

गररने छ । 

 ऄपांगता भएका व्यामक्तहरुको ऄिस्था पमहचान गरर ऄपांग साहयता 

सामानको व्यबस्था गररने छ । 

 मिगत स्िसस्त्र द्रन्दको समयमा घाआते तथा ऄपाङ्ग व्यमक्तहरुलाइ पमहचान 

गरर प्रथाममकता मदआने छ । 

ऄपांग पुनिस्थापना संजाल 

 ऄपांगता भएका व्यामक्तको ऄिस्था पमहचान गरर सीपमलूक तामलमको 

व्याबस्था गररनेछ । 

 ऄपांगता भएका व्यामक्तहरुलाइ जनचेतना मलूक काययक्रमको व्यिस्था 

गररनेछ । 

 ऄपांगता भएका व्यामक्तहरुको ऄिस्था पमहचान गरर ऄपांग साहयता 

सामानको व्यबस्था गररनेछ । 

 मिगत स्िसस्त्र द्रन्दको समयमा घाआते तथा ऄपाङ्ग व्यमक्तहरुलाइ पमहचान 

गरर प्रथाममकता मदआनेछ । 

 

खानेपानी तथा सरसफाइः 

 मतला बहृत खानेपानी सचंालनमा सघंीय खानेपानी कायायलयसगँ 

अिस्यक सहजीकरण गरी समयम ैमनमायण गनय मबििे पहल गरीनेछ ।  



 
 

 स्िच्छ खानेपामनमा मतलाबासीको पहुचँ ऄमभिमृद्ध गररनेछ । कमम्तमा 

प्रत्येक िडामा एईटा खानेपानी अयोजनाको सभंाव्यताको ऄध्ययन गरी 

यथासम्भि रुपमा खानेपानी अयोजना सचंालनमा ल्याआनेछ । 

 एक घर एक धारा नीमत ऄिलम्िन गररनेछ । 

संस्कृर्त प्रवर्द्िनः 

 मतला गाईँपामलकाको कला, ससँ्कृमत, भािा, धमय र सम्पदाको सरंक्षण एिं 

मिकासलाइ जोड मदआनेछ ।गाईँपामलकामा रहकेा पुरातामत्िक महत्िका 

बस्ती, सरंचना, मठ ममन्दर, गुम्बा, स्तम्भ, ताम्रपर, मिलालेख जस्ता 

ऐमतहामसक धरोहरको पमहचान गरी सरंक्षण प्रिधयनका लामग 

ऄमभलेमखकरण  दस्तािेजीकरण गररनेछ । 

लैंर्गक समानता तथा सामार्जक समावेशीकरणः 

 लैंमगकताको अधारमा कसलैाइ भेदभाि गररने छैन साथै यस 

गाईँपामलकाले मलने हरेक नीमतहरुमा लैमँगक समानतालाइ प्रिद्रयन गररनेछ ।  

 यस गाईँपामलकाबाट प्रिाह हुने हरेक सिेा समुिधामा ममहलालाइ मिििे 

प्राथममकता मदआनेछ । 

 ममहला, दमलत, ऄल्पसखं्यकहरुको क्षमता मिकासका लामग  

सिमक्तकरणका काययक्रम सचंालन गरीनेछ ।  

 

 

 

३. भौर्तक पूवािधार र्वकासः 

सडक तथा पुलः 

 सडक पहुचँबाट बन्चीत तल्लो खोप्री‚ मामथल्ला खोप्री र रीपी गाईँलाआ 

सडक सजंालमा जोडीने छ । 



 
 

 मतला खोला जलमिधतुको मनमायण कायायलाआ पुणयता मदआ सचंालनमा 

ल्याआनेछ। 

 गाईँपामलका केन्रबाट प्रत्येक गाईँ बमस्त र िडा केन्रलाइ सरुमक्षत र 

भरपदो सडक सजंालमा जोमडनेछ ईत्त सडक मापडण्ड ऄनुसार मनमायण गरी 

नक्सा जाँच पास गरी सडक जग्गाको लगत कट्टा  गररनेछ ।  

 गाईँपामलका मभर अिश्यक क्षेरमा झोलुङ्गे पुल , बलेी मिज र पक्की पुल 

मनमायण गरी सिेा मिस्तार गरीनेछ ।  

र्संचाइः 

 खमेतयोग्य जमीनमा मसचंाइ समुिधा पुयायईन मसचाआ टंयाङकी मनमायण गरी  

मखु्य कुलोहरु सचंालनमा ल्याआनेछ भने बाँकी सकु्खा जमीन मलफ्ट 

मसचंाइ प्रमिधको लामग सम्भाव्यता ऄध्ययन भइसकेकोले काययन्ियनमा 

ल्याइनेछ । मललट मसचंाआलाइ समते पमहलो प्राथममकता मदइनेछ ।  

भवन तथा शहरी र्वकासः 

 गाईँपामलका क्षेरमा व्यिमस्थत िहरी मिकास गनय व्यिमस्थत गुरु योजना, 

भ-ूईपयोग योजना लगायतको नीमत ऄबलम्िन गररनेछ । 

 गाईँपामलका मभर ऄि मनमायण हुने सम्पुणय  भिन तथा घर मनमायण गदाय 

ऄमनिायय नक्सा पास गरी  भुकम्प प्रमतरोमध बनाआनेछ । 

 गाईँपामलका क्षेरमभर बनेका सम्पूणय घरहरुको हालको ऄिस्था त्याङक 

सकंलन गरर ऄमभलेमखकरण गरीनेछ । 

जलर्वद्युतः 

 मतला गाईँपामलकालाइ समदृ्ध, समनु्नत बनाईन अिश्यक पने ईजाय क्षेरमा 

सम्पुणय गाईँपामलकाबासीलाइपमन मबद्यतु ईपलब्ध गराइ गाईँपामलकाको 

अन्तररक अय मसजयना गने मतलाखोला साना जलमिधतु तुही (९८७) 



 
 

मकिा मम मन हाआड्रो प्रोजके्ट (Mini Hydro Project) सचंालनमा 

ल्याआनेछ ।मतला ७ पोखरी गाईमा मनमायण हुने ६० मकलो िाटको मिन्ड 

आनजी सचंालनमा ल्याआ सिेा मिस्तार गरीने छ भने िडा नं ३ र ५ लाआ 

मबधतु पहुचँमा पुगाईनको लामग मिन्ड आनजी मनमायणको लामग मबिेि पहल 

गरीने छ । राष्ट्रीय प्रसारण लाआन सब ैबस्तीमा मिस्तारका लामग समते 

मबिेि पहल गरीने छ । 

 मिधतु लगायतका भौमतक पुिायधार मनमायण गदाय िातािरणीय तथा जलीय 

सरंक्षणमा मिििे ध्यान मदइनेछ । 

संचारः 

 गाईँपामलकालाइ सचंार क्षेरको पहुचँमा नजोडीएका बस्तीमा पहुचँ बदृ्दीका 

लामग मबिेि पहल गरी सिेा ईपलब्ध गराआनेछ । 

 

४. वातावरण तथा र्वपद् व्यवस्थापनः 

वन तथा भू-संरक्षणः 

 सडक मकनारामा भूक्षय प्रमतरोधी मिरुिाहरु रोपी त्यसको सरंक्षण र ईपयोग 

गनय सम्बमन्धत समदुायलाइ पररचालन गररनेछ । 

 पमहरो तथा भूक्षयग्रस्त क्षेरहरुमा मिरुिा रोपण गररने, त्यसको सरंक्षण र 

ईपयोग काययमा गररि तथा भूमममहन मकसानहरुलाइ मजम्मा मदआनेछ । 

  िातािरण सन्तुलनका लामग एक घर एक रुखको मनमत ऄिलम्िन गरी 

हरीयाली मतला िनाइनेछ । 

  सडक छेईछाईमा रुखहरु लगाइ हररयाली िनाइनेछ ।  

 कणायली राजमागयमा रहकेा िजारहरुको फोहर व्यस्थापन गनय ढल 

मनकासीको मनमत मलइनेछ । 

 िन पैदािारको ईमचत सरंक्षण सङ्कलन सदपुयोग र व्यिस्थापन गररने छ । 



 
 

 स्थामनय तह सिुाईदो महत्िपूणय प्रजामतको मिरुिा छनौट गरर िन सरंक्षण 

तथा व्यिस्थापन गनयिन मबई बगैचा स्थापन गररने छ । 

 पामलका मभरका सखु्खा डाँडा तथा नमद मकनारमा अम्दामनकालामग 

अयमलूक बोट मिरुिाको बकृ्षारोपण तथा अयमलूक हरीयाली काययक्रम 

सचंालन गररने छ । 

 सडकको दबु ैतफय  सौन्दयय प्रदायक सडक सरुक्षा तथा अयमलूक मिरुिाको 

बकृ्षारोपण गरर हररयामल सडक मबकस गनय प्रोत्सामहत गररने छ ।  

 गाईँपामलका मभरको भूगोल हरेी भू सरंक्षणका काययक्रमहरु ऄगामड बढाइने 

छ । 

 सघं प्रदिे तथा मनमज क्षेरको साझदेाररमा पामलका मभर पाइने मिमभन्न 

जमटबटुीको प्रिोधन तथा मनयायत गनय जमडबटुी प्रिोधन ईद्धोग सचंालन 

गररने छ । 

 पामलका मभरका सामदुायीक मनमज तथा सरकारी बन सरंक्षण गनयकालामग 

समदुायलाइ िनसगँ जोडन िनको महत्ि प्रचार गनय चोरी अगजमनका 

घटना न्यूमनकरण गनय प्रभािकारी काययक्रम सचंालन गररने छ  

 ललामष्टकका झोलाको प्रयोगलाइ मनरुत्सामहत गनय बकैल्पीक झोला प्रिधयन 

काययक्रम सचंालन गररने छ साथै िातािरणीय प्रदिूण ऄनुगमन स्टेिन 

स्थापन गरर प्रदिूण न्यूमनकरण योजनालाइ कायायन्ियनमा ल्याइने छ  

 सामदुायीक िनलाइ अयमलूक तथा ब्यिसायीक िनको रुपमा मिकास 

गररने छ । 

 

जलवायु पररवतिनः 

 गाईँपामलकामभर जलिायु पररितयनले पारेको प्रभाि तथा ऄसर बारे 

मध्यनजर गद ैजलिायु पररितयनलाइ न्युमनकरण गनय पहल गररनेछ ।  

फोहोरमैला व्यवस्थापनः 



 
 

  मरेो फोहर मरेो मजम्मिेारर भन्ने मलू नाराका साथ िजार सधुार गररनेछ ।  

 गाईँपामलका क्षेरको फोहोरमलैा तथा बजार व्यिस्थापन गरी प्रभािकारी 

रुपमा गाईँपामलकालाइ स्िच्छ, हराभरा, सनु्दर राख्न फोहोरमलैा 

व्यिस्थापन तथा साियजमनक िौचालय मनमायणको लामग थप गररनेछ । 

र्वपद् व्यवस्थापनः 

 गाईँपामलका मभर हुन सक्ने मिपद ्व्यिस्थापन गनय एक अकमस्मक 

कोिको व्यिस्था गररनेछ । 

 मिपद जोमखम न्युनीकरणका लाग पामलका स्तरीय मौसम सचूना केन्र 

स्थापना गरीनेछ र ईक्त सचुना केन्रको मलंक हरेक बस्तीमा मिस्तार गरी 

मिपदक्ो पुियसचूनाको नागरीकलाआ समुनमस्चता गरीनेछ । 

 यस गाईँपामलकाको मिमभन्न िडा बस्तीमा अकमस्मक मिपद सम्बमन्ध 

(बाढी, पमहरो , अगलागी ) भौमतक तथा मानमिय क्षती हुने भएकोले 

सतकय ता ऄपनाईनको लागी प्रत्येक टोल बस्तीहरुमा सचेतनामलूक 

ऄमभयान सचंालन गने मनमत मलइएको छ । 

 

५. संस्थागत र्वकास तथा सेवा प्रवाहः 

मानव संशाधन र्वकासः 

 गाईँपामलकाका ईपलब्ध मानि सिंाधनहरुको क्षमता मिकास गनय 

अिश्यक तामलमको व्यिस्था गररनेछ । 

 मिक्षा स्िास््य लगायत ऄन्य क्षेर अिश्यक मानि सिंाधनलाइ 

अिश्यक नीमत मनयम काययमिमध िनाइ पररपूमतय गररनेछ । 

 कमयचारीहरुलाइ क्षमता िमृद्धका लामग ईमचत तामलमको व्यिस्थापन 

गररनेछ । 



 
 

 गाईँपामलका मभर काययरत कमयचारीहरु को मनोिल ईच्च  राख्न प्रोत्साहन 

तथा सरुक्षाको प्रत्याभूमत मदलाइनेछ । 

 लामो समय दमेख स्थानीय तहमा कामकाज गद ैअइ रहकेा स्थायी 

कमयचारीहरुको लागी ऐन कानून तयार गरी  तह तथा स्तरिमृद्धको व्यिस्था 

ममलाइनेछ । 

 यस गाईँपामलकामा ओ एण्ड एम सभे गरी  गाईँपामलका र गाईँपामलका 

ऄन्तरगतका प्रत्येक िडा कायायलय , मिियगत िाखा मा अिश्यकता 

ऄनुसार दरिन्दी मसजयना गररने व्यिस्था ममलाइनेछ साथै  स्िास््य  

चौकीहरुमा न्यूनतम १  । १ जना कायायलय सहयोगीको  समते  दरिन्दी 

मसजयना गनय पहल गररनेछ । 

 

संस्थागत क्षमता र्वकासः 

 एमककृत त्यांक व्यिस्थापन प्रणाली सरुुिात गनेः पाररिाररक मििरण 

स्थापना गने, सफ्टिेयर माफय त सिै िडाहरुमा एईटै नेटिकय बाट त्यांक 

ऄद्यािमधक सिेा प्रिाह गनयपहल गररनेछ । 

 पमञ्जकरण तथा सामामजक सरुक्षा व्यिस्था गनय ऄन लाइन सलटियर 

तामलमको व्यिस्था गरी ऄमनिायय ऄनलाआन प्रणाली पुणय रूपमा लागू 

गररनेछ । 

संस्थागत पूवािधारः 

 गाईँपामलका कायायलय भिन मनमायणमा मिििे जोड दीआ यही अथीक 

बियबाट सचंालनमा ल्याआने छ । कमतपय िडा कायायलय नभएका िडा 

कायायलयको जग्गा प्रामिको प्रकृया थानली गरी भिन मनमायणमा मबिेि 

पहल गरीनेछ । 



 
 

 िडा कायायलयहरूमा अिश्यक भौमतक पूिायधार, मानि सिंाधन, 

फमनयचर, ममेिनरी औजारहरुको व्यिस्था गरी नागररकहरुलाइ समजलै, 

घरदलैोम ैसिेा प्रिाह गने ऄिसर मसजयना गररनेछ ।  

 

नागररक वडापत्र प्रणालीः 

 गाईँपामलका तथा प्रत्येक िडा कायायलयमा नागररक िडापरको व्यिस्था 

गररनेछ ।  

 सिेा प्रिाहमा मिद्यतुीय सचूना प्रमिमधको प्रयोग गररनेछ । 

 गाईँपामलकाबाट प्रिाह हुने सिेामा मिद्यतुीय सचूना प्रमिमधको ऄत्यामधक 

प्रयोग गद ैसिेा प्रिाहलाइ सरल, मछटो र छररतो बनाआनेछ ।  

 

६. र्वत्तीय व्यवस्थापन र सुशासनः 

राजस्व पररचालनः 

 एक ममहना मभर गाईँपामलकाको राजश्व सधुार कायययोजना तजुयमा गने ।  

 अम जनतालाइ कर तथा राजश्वको महत्िका बारेमा गाईँपामलका मित्तीय 

क्षेर व्यिसायी कमयचारीको सयंुत्त पहलमा सघं ससं्थाहरुको सहकाययमा 

जनचेतना मबस्तार गररनेछ । 

 एकीकृत सम्पमत्त कर ऄसलुी व्यिमस्थत गनय सचूना प्रमिमध ऄिलम्िन गरी 

ऄमभयान सचंालन गररनेछ ।  

 

बेरुजु फर् ियौटः 

 यस गाईँपामलकालाइ बरेुज ुरमहत गाईँपामलका बनाआनेछ । साथै सामिकका 

गा.मि.स.का पुरानो बरेुजहुरु मनयमानुसार ऄसलु ईपर गररनेछ । समयम ै



 
 

िेरुज ुऄसलु ईपर गने व्यमक्त ससं्थालाइ ईमचत पुरस्कारको व्यिस्था 

गररनेछ । िेरुज ुऄसलुीलाइ कडाआका साथ ऄिलम्िन गरी बरेुज ुरमहत 

गाईँपामलका बनाआनेछ । 

साविजर्नक सुनुवाइः 

 गाईँपामलकाबाट प्रिाह हुने सिेाको बारेमा समय समयमा साियजमनक 

सनुुिाइ गररनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

सम्मामनत गाईँसभाका सदस्य ज्युहरु, 

ऄब म यस गररमामय सभामा अगामी अ.ब . ०७८।०७९ मा सञ्चालन गररने काययक्रमको लामग 

सकं्षेपमा प्रस्तामित िजटे प्रस्तुत गनय चाहन्छु । 

अगामी अमथयक िियका लामग दहेाय ऄनुसार अय ऄनुमान गरेको छु ।  

शीषिकको नाम चालु खचि 
पूँजीगत 

खचि 

र्व

र्त्तय 

व्य

व

स्था 

जम्मा ऄक्षरुपी 

मिमत्तय समामनकरण ऄनदुान 

सघं 

      
१०,०३,००,००० 

१० करोड ३ लाख 

मिमत्तय समामनकरण ऄनदुान 

प्रदिे 

  १,०६,३२,०००   
१,०६,३२,००० 

१ करोड ६ लाख ३२ हजार  

सितय ऄनदुान सघं १७,००,००,००० १,३०,००,०००   १८,३०,००,००० १८ करोड ३० लाख 

सितय ऄनदुान प्रदिे    १,३७,००,०००   १,३७,००,००० १ करोड ३७ लाख 

मििेि ऄनदुान सघं   १,९१,००,०००   १,९१,००,००० १ करोड ९१ लाख 

मििेि ऄनदुान प्रदिे   ३०,००,०००   ३०,००,००० ३० लाख 

समपरूक ऄनदुान सघं   २,११,००,०००   २,११,००,००० २ करोड ११ लाख 

समपरूक ऄनदुान प्रदिे   १,१५,००,०००   १,१५,००,००० १ करोड १५ लाख 

राजश्व बाँडफाँड सघं       ६,५०,७९,००० ६ करोड ५० लाख ७९ हजार  

राजश्व बाँडफाँड प्रदिे २,८८,४६८     २,८८,४६८ २ लाख ८८ हजार ४ सय ६८  

अन्तररक श्रोत ऄल्या समहत       २,३३,००,००० २ करोड ३३ लाख 

अन्तररक राजश्व       २१,६३,००० २१ लाख ६३ हजार  

जम्मा       ४५,३१,६२,४६८ ४५ करोड ३१ लाख ६२ 

हजार ४ सय ६८ 

 

ऄब सघं र प्रदिे सरकारबाट प्राि रकम  

१. सघंीय सरकार राजश्व बाँडफाँडबाट प्राि रकम रु ६ करोड ५० लाख ७९ हजार मिमनयोजन 

गरेको छु । 



 
 

२. सघंीय सरकार समामनकरण ऄनुदान तफय  १० करोड ३ लाख रकम मिमनयोजन गरेको छु ।  

३. सघंीय सरकार िसतय ऄनुदान तफय  रु १८ करोड ३० लाख मिमनयोजन गरेको छु ।  

४. सघंीय सरकार मिििे ऄनुदान तफय  तपमसलका योजनाहरुमा तपमसल बमोमजमको रकम 

मिमनयोजन गरेको छु । 

 पुरु एक घर एक धारा खानेपानी मनमायण योजना – ७१ लाख मार 

 श्री सतेीिाडा माध्यममक मिद्यालय भिन मनमायण – ६२ लाख मार 

 मानेचौर माध्यममक मिद्यालय भिन तथा िौचालय मनमायण – ५८ लाख मार 

५. सघंीय सरकार समपूरक ऄनुदान तफय  २ करोड ११ लाख रकम मिमनयोजन गरेको छु ।  

६. मिमत्तय समामनकरण प्रदिे सरकारबाट प्राि ऄनुदान १ करोड ६३ लाख २ हजार 

मिमनयोजन गरेको छु । 

७. प्रदिे सरकार िसतय ऄनुदान तफय  १ करोड ३७ लाख रकम तपमसलका योजनाहरुको लामग 

मिमनयोजन गरेको छु । 

 पखाला पानी बाट खलाखकय  खानेपानी मतला ४ जमु्ला – १० लाख 

 सुडँी खोला जलमिद्यतु ममयत सुडँी मतला ६ जमु्ला – १० लाख 

 ढडगाईँ धिलचौर सडक मतला ५ जमु्ला – १५ लाख 

 कुडारी स्िास््य चौकी हुद ैजमक्तखोला सडक मतला ३ जमु्ला – १० लाख 

 मामथल्लो लामस मसचंाआ अयोजना मतला ४ जमु्ला – १० लाख 

 कुइमलेा मसचंाइ योजना जमु्लाकोट मतला ८ जमु्ला – १२ लाख 

 मलु्ली खानेपानी मतला ९ जमु्ला – १० लाख 

 सुडँी दमेख पुरुसम्म खानेपानी मतला ८ जमु्ला – १० लाख 

 श्री सरस्िती मा. मि. छारािास भिन मनमायण मतला ३ जमु्ला – २० लाख 

८. प्रदिे सरकार मिििे ऄनुदान तफय  पिरेी िडार बाट मढपु गाईँ एक घर एक धारा खानेपानी 

योजना िडा नं ९ को लामग ३० लाख रकम मिमनयोजन गरेको छु  ।  

९. प्रदिे सरकार समपूरक ऄनुदान तफय  तपमसलका योजनाहरुका लामग तपमसल बमोमजमको 

रकम मिमनयोजन गरेको छु । 



 
 

 नौली घट्ट पुरु काध कैलाि हुद ैरासाँ मालापानी सम्म ग्रामीण सडक मनमायण िडा नं 

८ र ९ – ६० लाख  

 भोटानचौर दमेख तल्लो खोप्री-मामथल्लो खोप्री हुद ैनदगैुफा सम्म सडक मनमायण िडा 

नं ४ र ९ - ५५ लाख  

१०. प्रदिे सरकार राजश्व बाँडफाँड तफय  २ लाख ८८ हजार ४ सय ६८ रकम मिमनयोजन गरेको 

छु । 

 

ऄन्तमा अगामी अमथयक बियको मनमत तथा काययक्रम प्रसु्तुत गद ैगदाय म यहाँहरूलाआ के 

स्मरण गराईन चाहन्छु भने सायद समंिधान तह यो हाम्रो काययकालको ऄमन्तम मनमत तथा काययक्रम 

नै हुनेछ । यो मनमत तथा काययक्रम हाम्रो काययकालको सममक्षाको दस्तािेज पमन हो भने ऄकेाय मतर 

हदेाय पमछल्लो अईने जनप्रमतमनमधको लामग पथ पदयिन पमन हुनेछ भन्ने अिा ऄमन मिश्वास 

मलएको छु। यो मनमत तथा काययक्रमले मतला गाईँ पामलकाको भाग्य भमिश्य मनमायण गने मागयमचर 

तयार गनय मद्दत पुग्नेछ । बजटे तथा काययक्रम मनमायणमा मागयमनदिे गरेकोछ र मतलाको समदृ्दी र 

मदगो मिकासको लामग कोसढुेङगा सामित हुनेछ भन्ने पुणय मिस्िास मलएको छु । यसरी मनमत तथा 

काययक्रम प्रस्तुतको तहमा सहयोग गनुय हुने सम्पुण्य कायायपामलकाको टोली‚ जनप्रमतनी‚ कमयचारी‚ 

राजनीमतक दल‚ नागरीक समाज‚ परकार समस्तमा हामदयक अभार समहत धन्यिाद व्यकै्त गदयछु  । 

धन्यवाद 

 


