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मष्टा गाउँपार्िकाको आ.व. २०७८।७९ को नीर्ि िथा कार्िक्रम 

गाउँसभाका अध्र्क्ष ज्रू्, 

गाउँसभाका सदस्र् ज्रू्हरु, 

प्रमखु अर्िर्थ ज्रू्, ववश्चशष्ट अर्िर्थ ज्रू् िगार्ि अन्र् अर्िर्थ ज्रू्हरु र राष्ट्रसेवक कमिचारी र्मत्रहरु 

िगार्ि र्स गररमार्ा सभामा उपश्चस्थि सम्पूर्ि मानभुावहरु, 

नेपािको संववधान २०७२ िे प्रत्र्ाभिु गरेको सरकार सञ्चािन गरेको व्र्वस्था र अर्धकारको 

प्रर्ोग गरी र्स मष्टा गाउँपार्िकामा स्थानीर् सरकार सञ्चािन र कार्ािन्वर्नको अभ्र्ास गरी रहेको 

कुरा र्हाँ अवगि नै छ । 

भौगोर्िक कठिनाई एवं सामाश्चिक िथा आर्थिक रुपिे पछाडी परेको र्स मष्टा गाउँपार्िकाको 

उपाध्र्क्ष िथा बिेट िथा कार्िक्रम ििुिमा सर्मर्िको संर्ोिकको हैर्सर्ििे र्स सम्मार्नि 

गाउँसभामा आगामी आर्थिक वर्ि २०७८।७९ को नीर्ि िथा कार्िक्रम प्रस्ििु गनि पाउँदा अत्र्न्ि 

गौरवाश्चन्वि भएको छु । र्स अवसरमा संघीर् िोकिाश्चन्त्रक गर्िन्त्र स्थापनाका िार्ग र ववर्भन्न 

कािखण्डमा देशको र्नश्चम्ि िीवन उत्सगि गनुि हनुे सम्पूर्ि ज्ञाि अज्ञाि शवहदरु प्रर्ि हाठदिक 

श्रद्धाञ्जिी व्र्क्त गदिछु । िनआन्दोिन एवं अन्र् आन्दोिनहरुमा घाइिे एवं वेपत्ता पाररएका 

नागररकहरुको उच्च सम्मान गदै देशको रािनीर्िक, आर्थिक, सामाश्चिक िस्िा पक्षहरुको 

पररवििनका िार्ग र्गुान्िकारी नेितृ्व र्नवािह गने व्र्श्चक्तत्वहरु प्रर्ि उच्च सम्मान गदिछु । 

सम्पूर्ि ववश्व नै कोर्भड (COVID-19) महामारीबाट ग्रर्सि भईरहेको अवस्थामा ज्र्ान गमुाएका 

व्र्श्चक्तहरु प्रर्ि हावद्धिक श्रद्धाञ्जािी र कोर्भड महामारीबाट ग्रर्सि भई अस्पिािमा उपचार 

गराइरहेका, आइसोिेशन िथा क्वारेन्टाइनमा बर्सरहेका संक्रर्मि व्र्श्चक्तहरुको श्चशघ्र स्वास््र् 
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िाभको कामना गदिछु । साथै कोर्भड महामारीबाट बच्न स्वास््र् सम्बन्धी सम्पूर्ि मापदण्डहरु 

पािना गरी आफु बच्न र अरुिाई पर्न बचाउन अनरुोध गदिछु । 

चनुौर्ि र अवसरहरु 

मष्टा गाउँपार्िका भौगोर्िक रुपिे वपछार्डएको र ववकट क्षेत्रको रुपमा रहेकोिे ववकासका 
पूवािधारहरुको पूर्ि रुपमा व्र्वस्थापन गनि नसक्न ुमखु्र् चनुौर्िको रुपमा रहेको छ । कोर्भड १९ 
का कारर्िे अथििन्त्र प्रभाववि हुँदा ववकास र्नमािर्का कार्िमा प्रर्िकुि प्रभाव पनुि, स्थानीर् सरकार 
सञ्चािनका िार्ग आवश्र्क कानून र्नमािर् प्रवक्रर्ा िारी रहन,ु गाउँपार्िकाको भौर्िक संरचना 
र्नमािर् भई नसक्न,ु स्थानीर् श्रोि साधानको पवहचान र पररचािन व्र्वश्चस्थि िररकािे गरी नसक्न,ु 
आवश्र्िाको पवहचान भई श्रोिको न्र्ार्श्चचि वविरर् नहनु,ु सामािमा ववद्यामान रुडीवादी परम्परा 
ववकृर्ि ववसंगिी र संस्कार पूर्ि रुपमा ववस्थावपि हनु नसक्न ुएवं परम्परागि संस्कृर्ि रीर्िररवाि 
चािचिनको रुपान्िरर् र सामािीवककरर् हनु नसक्न,ु कृवर् क्षेत्रको आधरु्नकरर् हनु नसक्न,ु 
कृर्किे उत्पाठदि कृवर् िथा पशिुन्र् पदाथिहरुिाई व्र्वश्चस्थि रुपमा भण्डार र बिारीकरर् हनु 
नसक्न,ु ववद्यिुीर् प्रर्ािीबाट सेवा प्रवाह गनि प्रववर्धको पहुँच नहनु ु पर्न र्स गाउँपार्िकाका 
चनुौर्िहरु रहेका छन ्। 

र्स गाउँपार्िकाका प्रार् सबै वस्िीहरुमा सडकका िार्ग ट्रर्ाक खोर्िएको, प्राकृर्िक श्रोि साधन र 
िडीबटुीको प्रचरु सम्भावना रहेको, धार्मिक िथा प्राकृर्िक स्थािहरु भएका कारर् आन्िररक िथा 
वाह्य प्रर्िटन प्रवद्धिन हनु े सम्भावना रहेको, गाउँपार्िका अन्िगििका सम्पूर्ि िनिाहरुमा स्वास््र्, 
पोर्र् र श्चशक्षाको पहुँच पगेुको, सर्मर्ि श्रोि साधनका आधारमा अर्धकत्तम ववकासका गर्िववर्धहरु 
केही हदसम्म सञ्चािन हनु ु र गाउँपार्िकामा संरचनागि िथा िनशश्चक्त व्र्वस्थापन सन्िोर्िनक 
रहन ुअवसरको रुपमा र्िन सवकन्छ । 

अध्र्क्ष महोदर्, 

अब म आर्थिक वर्ि २०७७/78 को नीर्ि िथा कार्िक्रर्को सर्मक्षा गने अनमुर्ि चाहन्छु । 

आर्थिक वर्ि २०७७।७८ मा करको दर र दार्रािाई फरावकिो बनाएको साथै सामाश्चिक सरुक्षा 
भत्ता बैँक माफि ि भकु्तानी गने व्र्वस्थाको प्रारश्चम्भक चरर्मा प्रवेश गररएको छ ।स्थानीर् बािी, 
िरकारी िथा फिफुिको उत्पादन गनि कृर्किाई ववर्भन्न कार्िक्रम सञ्चािन गरी अर्भप्ररेरि गनिका 
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साथै पशहुरुको कृर्िम गभािधान कार्िहरुको सरुुवाि गररएको छ ।उत्पादत्त्व आधारमा पकेट 
क्षेत्रहरुको घोर्र् गरी कार्िक्रम िाग ुगररएको, बेरोिगार र्वुाहरु र िश्चक्षि वगििाई सम्वोधन हनुे 
गरी नर्ाँ उद्यामीको सिृना साथै व्र्वसावर्कर्िर उन्मखु गराइएको, िश्चक्षि वगििाई श्चशक्षामा पहुँच 
सरु्नश्चिि गनि अध्र्क्ष छात्रवशृ्चत्त कोर्को स्थापना, शैश्चक्षक गरु्स्िर कार्म गनि ववद्यािर्को समार्ोिन 
िथा एकीकरर् एवं प्रारश्चम्भक वािववकास केन्रको स्थापना गरेको, कोर्भड १९ को प्रभाविाई कम 
गनि क्वारेन्टाइन/आइसोिेशनको व्र्वस्था, स्वास््र् सामाग्री वविरर् िथा ववर्भन्न िनचेिना मिुक 
कार्िक्रम सञ्चािन, स्वास््र्, पोर्र् र सरसफाईमा िनिाको पहुँच अर्भववृद्ध गनि स्वास््र् सेवाको 
गरु्स्िरमा अर्भववृद्ध, सतु्केरी आमासँग उपाध्र्क्ष कोशेिी कार्िक्रम िथा दीघि रोगी, अपाङ्ग र वदृ्ध 
वदृ्धा सँग अध्र्क्ष कार्िक्रम सञ्चािन गररएको, पूर्ि खोप र्कु्त गाउँपार्िका घोर्र् गररएको छ । 
र्सका साथै मवहिा, बािबार्िका िथा िेष्ठ नागररकहरुको उश्चचि सम्मान र संरक्षर् गनि िश्चक्षि 
कार्िक्रमहरु सञ्चािन गररएको, शारररीक िथा मानर्सक अपाङ्गहरुिाई सेवा प्रवाहमा सहििा 
गररएको, सरसफाई प्रर्ि ध्र्ान ठदन एक घर एक धारा, च्र्ाङ्ग िठु्यानको र्नमािर् सरसफाई 
सहिकिाििाई ७ वटै वडाहरुमा पररचािन गरी पूर्ि सरसफाई गाउँपार्िका बनाउन िोड ठदएको 
छ।  

छुवाछुि, िािीर् ववभेद, सबै प्रकारका वहंसा न्रू्र्नकरर् गनि काननुी उपचार गररनकुा साथै िनचेिना 
अर्भर्ान सञ्चािन गररएको छ । गाउँपार्िकामा रहेका ववर्भन्न शाखा सडकहरुको स्िररोन्नर्ि गनि 
िे.र्स.बी. खररद गरी सञ्चािनमा ल्र्ाएको छ । ७ वटै वडा कार्ाििर् भवनको र्नमािर्को र्ोिना 
अनसुार वडा नं. २ र ३ को वडा कार्ाििर् भवन र्नमािर् िथा हस्िान्िरर् भईसकेको र अन्र् वडा 
कार्ाििर् भवन र्नमािर्को क्रममा रहेका छन ् । ववर्भन्न िोश्चखम र्कु्त वस्िी िथा िाउँहरुको 
पवहचान गरी िोश्चखम न्रू्र्नकरर् गनिका िार्ग आवश्र्क सहर्ोग गनि सम्बश्चन्धि र्नकार्ामा िानकारी 
र अनरुोध गराएको छ । सशुासन िथा संस्थागि व्र्वस्थािाई प्रभावकारी बनाउन कमिचारीहरुको 
र्नर्र्मि मार्सक बैिक सञ्चािन, प्रर्िवेदन प्रस्िरु्िकरर् र आचारसंवहिाको पािनामा िोड ठदइएको 
छ । र्सका साथै सेवा ग्राहीको गनुासो सनुवुाई गनि सझुाव पेटीका र गनुासो सनेु्न अर्धकारीको 
व्र्वस्था गररएको छ । गाउँपार्िकामा सञ्चािन हनुे कार्िक्रम/आर्ोिनाहरुको अनगुमन िथा 
मूल्र्ाङ्कन गरी प्रर्िवेदनका आधारमा पषृ्ठपोर्र् ठदने गररएको छ ।  
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आ.व. 2077/78 को नीर्ि िथा कार्िक्रम सञ्चािन गनि रु.  करोड रहेकोमा संघ र प्रदेशबाट 
प्राप्त समपरुक अनदुान र ववशेर् अनदुान सवहि कुि बिेट रु. .................... रहेको छ । कुि 
बिेट सशिि अनदुान, सामाश्चिक सरुक्षा भत्ता र संघ संस्थाको समावेश भएको बिेट िोवकएको 
क्षेत्रमा खचि भएको छ र संघ र प्रदेशबाट समपरुक र ववशेर् अनदुानको रकम कार्ािन्वर्नको 
क्रममा छ भने चाि ुआर्थिक वर्िको िेष्ठ मसान्ि सम्म चाि ु िफि  रु. खचि भई .................  
प्रर्िशि प्रगर्ि भएको छ र पुिँीगि िफि  प्राप्त ववश्चत्तर् समार्नकरर् रकममध्रे् रु . ...............खचि 
भई.......... प्रर्िशि प्रगर्ि भएको छ । आर्थिक वर्िको एघार मवहनामा कुि चाि ुर पुिँीगि गरी 
रु............. खचि भई .................. प्रर्िशि प्रगर्ि भएको छ । त्र्सै गरी आन्िररक आर् िफि  
रु . १२ िाख अनमुान गररएकोमा चाि ुआ.व. िेष्ठ मसान्ि सम्म रु. आन्िररक आर् भएको छ ।  

अध्र्क्ष महोदर्, 

अब म मष्टा गाउँपार्िकाको प्रर्, ठदगो ववकास र सामाश्चिक रुपान्िरर् भने्न मिु नाराका साथ आ.व. 
को २०७8।०७9 िक्ष्र्, उद्धेश्र् र क्षेत्रगि नीर्ि िथा कार्िक्रम प्रस्ििु गने अनमुर्ि चाहान्छु । 

िक्ष्र्ः 

र्स गाउँपार्िकािाई भौर्िक पूवािधार ववकास सवहि आर्थिक, सामाश्चिक ववकास गरी समदृ्ध 
गाउँपार्िका र सखुी गाउँवासी बनाउने िक्ष्र् र्िएको छ । 

आ.व. २०७8।०७9 को बिेटको उद्धशे्र्हरु 

 गाउँपार्िका र्भत्रका सबै वस्िीहरुिाई सडक सञ्जाि िोडी ववकास र्नमािर्का अन्र् 
कार्िहरुमा अर्भववृद्ध गने,  

 गाउँपार्िका र्भत्रका सबै बािबार्िकाहरुिाई गरु्स्िररर् श्चशक्षामा पहुँच परु्ािउन,ु 
 गरु्स्िर स्वास््र् सेवा सबै नागररकसम्म परु्ािई पोर्र् र सरसफाईप्रर्ि नागररकिाई सिक 

बनाउन,ु 
 पार्िकािाई पशिुन्र् पदाथिको उत्पादन र बिारीकरर्मा िोड ठदई आत्मर्नभिर बनाउन,ु 
 सामािमा ववद्यमान कुररिी कुःसंस्कार र प्रथाहरुको र्नराकरर् गरी समानिा समािको र्नमािर् 

गनुि, 
 कृवर्मा आधरु्नकीकरर् र व्र्वसावर्करर् गरी कृर्किाई आत्मर्नभिर बनाउन,ु 
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  बेरोिगार र िश्चक्षि वगिहरुिाई व्र्वसावर्क सीपको पहुँच बढाउन,ु 
  सावििर्नक सेवा प्रवाहिाई र्मिव्र्ावर्िा, पारदाश्चशििा बनाई सशुासनको प्रत्र्ाभरु्ि ठदन,ु 

आ.व. २०७8।०७9 को बिेटको प्रथार्मकरर् 

क) सडक िथा र्ािार्ाि 

ख) श्चशक्षा, स्वास््र् िथा सरसफाइ 

ग) कृवर् िथा पशसेुवा क्षेत्रको ववकास र ववस्िार 

घ) वन, विावरर् िथा ववपद व्र्वस्थापन 

ङ)  प्रभावकारी सावििर्नक सेवा प्रवाह र सशुासनमा िोड 

बिेट कार्िक्रम ििुिमा गदाि अविम्वन गररएका प्रमखु नीर्ि र आधारहरु 

 नेपािको संववधान 

 बिेट ििुिमा ठदग्दशिन, २०75 

 स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ 

 रावष्ट्रर् प्राकृर्िक श्रोि िथा ववत्त आर्ोग ऐन, २०७४ 

 अन्िर सरकारी ववत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ 

 उपिब्ध श्रोि िथा साधानहरु 

 िनिाका माग िथा आवश्र्किाहरु 

गाउँपार्िकाको ववकासका िार्ग दीधिकार्िन नीर्िहरु (आ.व. २०७8।७9) 

 गाउँपार्िकामा ठदगो ववकासको आवधारर्ािाई अनशुरर् गरी ववकासका पूवािधारको सधुार 
िथा स्िरउन्नर्ि, 

 गररवी न्रू्र्नकरर् गरी आर्थिक क्षेत्रमा आत्मर्नभिर हनु कृवर् िथा पशपुािन व्र्वसार्मा िोड 
ठदने, 

 श्चशक्षा, स्वास््र्, रोिगारी, पोर्र् र सरसफाईमा सबै नागररकको पहुँच सरु्नश्चिि गने,  

 पर्िटन व्र्वसार्िाई प्रवद्धिन गनि पर्िटकीर् क्षेत्र धार्मिक िथा साँस्कृर्िक सम्पदाको संरक्षर्, 
ववकास र पवहचान गने,   



7 
 

क्षते्रगि नीर्िहरु 

१. आर्थिक ववकास 

कृवर्  

"बाझँो नराखौ िग्गा, भोकमरी हट्छ पक्का" भने्न मिु नाराका साथ आ.व. 
२०७८/79 को कृवर् िफि को नीर्ि िथा कार्िक्रम प्रस्ििु गनि गई रहेको छु । 

१.१ कृवर् पेशािाई सम्मार्नि र मर्ािठदि गदै कृर्किाई आत्मर्नभिर बनाई कृवर्मा आश्चश्रि 
िीवनस्िरमा सधुार गररनेछ । 

1.2 भौगोर्िक हावापानी अनकुुि हनुे कृवर् प्रर्ािीको आधारमा एक वडा एक नमूना कृवर् 
उत्पादन पकेट क्षेत्र र फिफुि िथा नसिरीिाई र्सकाई केन्रको रुपमा ववकास गररनेछ । 

1.3 कृवर् वस्िकुो उत्पादन, बिारीकरर् िथा आधरु्नकरर्िाई मध्र्निर गदै सहकारी, 
समूह माफि ि कृर्कहरुिाई मूि वीउ बाट उन्नि वीउ उत्पादन कार्िक्रमिाई प्रोत्साहन 
गररनेछ । 

1.4 कृवर् िैववक ववववधिा संरक्षर्का िार्ग िोपउन्मखु कृवर् वािीको ववस्िार िथा संरक्षर् 
गदै कृवर् र्न्त्र खररदको िार्ग अनदुानको व्र्वस्था गररनेछ । 

1.5 कृवर् सेवा थप प्रभावकारी बनाउनका िार्ग एक वडा एक कृवर् प्राववर्धक को व्र्वस्था 
गररनेछ । 

पशपंुछीपािन 

१.६ व्र्वसावर्क पशपंुछीपािन, पश ु नश्ल सधुार, समहुगि पशपंुछीपािन र व्र्वसावर्क 
पशपंुछी फामिको ववस्िार गरी गाउँपार्िकािाई दधु, फुि र मासमुा आत्मर्नभिर बनाई र्नर्ािि 
प्रवद्धिन िथा आर्ाि प्रर्िस्थापन गने कार्िमा बढावा ठदइनेछ । 

1.७ पशपंुछीका संक्रामक रोगहरुको न्र्रु्नकरर् गरी कृर्कहरुको उत्पादन िागि घटाउन 
िथा आम्दानी बढाउन OVOT सेवािाई समेि समावेश गरी ७ वटै वडाहरुमा पश ुस्वास््र् 
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सम्पकि  केन्रको स्थापना गररनेछ । सोको िार्ग प्रर्ािप्त और्र्ध र खोप खररदमा आवश्र्क 
बिेट व्र्वस्थापन गररनेछ । 

1.८ वैधार्नक रुपमा व्र्वसार् दिाि गरी स्थार्ी िेखा नम्बर PAN र्िएका उद्यमीहरुका िार्ग 
सहकार्िमा पशपंुछीको गोि खोर सधुार, मास ु पसि सधुार, डेरी पसि सधुार िथा 
व्र्वसावर्क पशपुािनका िार्ग अनदुान पररचािन गरी बेरोिगार र्वुाहरुिाई रोिगारीको 
शृ्रिना गररनेछ । 

1.९ सबै भौर्गर्िक क्षेत्रको प्रर्िर्नर्धत्व हनुे गरी एक वडा एक पशपंुछीिन्र् पदाथिको 
उत्पादन, भण्डार, प्रशोधन  गरी बिारीकरर् गररनेछ । 

1.१० कृर्िम गभािधानबाट िश्चन्मएका पािापािी, वाच्छा बाच्छीहरुको स्र्ाहार, ससुार िथा 
पोर्र्को िार्ग सतु्केरी भत्ता व्र्वस्था गरी पशपंुछीको िोश्चखम न्रू्र्नकरर्का िार्ग बीमा 
कार्िक्रम समेि सञ्चािन गररनेछ । 

1.1१ भ-ुक्षर् र्नर्न्त्रर् िथा पश ुआहारिाई टेवा परु्ािउने उदे्दश्र्िे खािी रहेको बाँझो 
िमीन र ववस्िार भएको सडक छेउछाउमा ववर्भन्न बहवुवर्िर् घाँस खेिीको ववकास गररनेछ।  

1.1२ सफि पशपंुछी पािक कृर्क/व्र्वसावर्/उद्यमीहरुिाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

1.13 वेिा वखिमा डक्टरको ववशेर्ज्ञ सेवा सवहिको पश ु स्वास््र् श्चशववरहरु आवश्र्क 
स्थानमा सञ्चािन गररनेछ । 

1.14 आर्थिक रुपिे पछाडी परेका ववपन्न वगि, दर्िि, एकि, सीमान्कृि िथा कोरोना 
प्रभाववि वगिको िार्ग आर्मूिक पशपंुछीपािन कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

1.15 स्थावपि बाख्रा पकेटिाई र्नरन्िरिा िथा नर्ाँ पकेटको ववकास गररनेछ । 

 

 

सहकारी िथा ववत्तीर् के्षत्र 
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1.15 समदुार्मा अवैधार्नक रुपमा रहेका सामदुावर्क संस्था िथा बचि समूहिाई संस्थागि 
गदै एक गाउँ एक सहकारी को अवधारर्ामा आवद्ध गदै रुपान्िरर् गररनेछ । 

1.16 गाउँपार्िकामा सञ्चािनमा रहेका सहकारी संस्थाको क्षमिा अर्भबवृद्ध गदै सहकारी 
माफि ि रोिगारी र्सििना गनि िोड ठदइनेछ । 

1.17 गाउँपार्िकाको सम्पूर्ि आर्थिक वक्रर्ाकिापहरु संञ्चािन गनि नश्चिकको ववश्चत्तर् 
क्षेत्रसंग समन्वर् र सहकार्ि गररनेछ। 

उद्योग िथा वाश्चर्ज्र् 

१.१8 "सीप र्सकौँ, उद्यमी बनौँ " भन्ने नारािाई अनशुरर् गरी बेरोिगार र्वुा िथा िश्चक्षि 
वगिहरुिाई स्थानीर् स्िरको र प्राववर्धक सीप मिुक िार्िमको व्र्वस्था गररनेछ । 

1.19 गाउँपार्िका र्भत्रका २० (बीस) िनािाई नर्ाँ उद्यमी र्सिनृा गररनकुा साथै ३० 
(िीन) िना िद्य ुउद्यमीहरुको स्िररोन्निी गररनेछ । 

1.20 कोरोना िथा अन्र् ववपदबाट प्रभाववि र्स गाउँपार्िका र्भत्र सञ्चािनमा रहेका 
स्थानीर् कच्चा पदाथिहरुिाई िद्य ुउद्ममहरुमा समावेश गरी सञ्चािनमा ल्र्ाइनेछ ।   

 

धार्मिक िथा पर्िटन 

१.२१ गाउँपार्िका र्भत्र रहेका सामाश्चिक, साँस्कृर्िक, ऐर्िहार्सक िथा धार्मिक महत्व 
बोकेका पर्िटकीर् स्थिहरुको संरक्षर्, समविद्धन गनिका िार्ग आवश्र्क बिेट व्र्वस्था 
गररनेछ । 

 

रोिगार सेवा 
१.2२ ववश्व महामाररका रुपमा फैर्िएको कोर्भड-१९ बाट प्रभाववि भई वैदेश्चशक रोिगारी 
बाट रोिगारी गमुाई स्वदेश फवकि एका सूश्चचकृि वेरोिगार व्र्श्चक्तहरुिाई ववशेर् ग्रहार्िाका 
साथ रोिगार सेवा केन्र माफि ि न्र्नुिम रोिगारमा संिग्न गराइनेछ । 

1.2३ रोिगार सेवा केन्रमा सूश्चचकृि भएका शैश्चक्षक वेरोिगार व्र्श्चक्तहरुिाई सीीपमिुक 
िार्िममा संिग्न गराई क्षमिा ववकासमा अर्भववृद्ध गररनेछ । 
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1.2४ अश्चशश्चक्षि सूश्चचकृि वेरोिगार व्र्श्चक्तहरुिाई न्रू्निम रोिगारीको प्रत्र्ाभीूर्ि गनि ७  
वडाहरुमा आवश्र्क बिेटको पहि गररनेछ । 

 

 

ववववध 

"आगँन सरसफाई गरौँ, हेरौँ करेसाबारी स्वस्थ खाना हरेक ठदन हररर्ो िरकारी" भन्न े
मिु नाराका साथ आ.व. २०७८/79 को बहकु्षेर्त्रर् पोर्र् र्ोिनाको नीर्ि िथा कार्िक्रम 
प्रस्ििु गनि गई रहेको छु । 

1.2५ गाउँपार्िकामा मवहिा, वकशोरी र बािबार्िकािाई हनुे कुपोर्र्मा सधुार ल्र्ाउनको 
स्थानीर् स्िरमा हनुे खाद्यान्न बािीको प्रर्ोग गरी र्िटो, िाउँिो बनाउने िररका र्सकाइनेछ। 

1.2६ पोर्र्मैत्री स्थानीर् शासन (NFLG) अविम्वन गदै पोर्र्मैत्री वडा घोर्र्ा र बाि 
पोर्र् अनदुान खोप कार्िक्रमिाई समावेश गने कार्िक्रमको अर्भर्ान सञ्चािन गररनेछ । 

1.2७ गाउँपार्िकाको पोर्र् सम्बन्धी ि्र्ाङ्कका सचुना अद्यावर्धक गदै पािश्चचत्र िर्ार 
गररनेछ । 

२.  सामाश्चिक ववकास 

श्चशक्षा 
"सक्षम श्चशक्षक, श्चशक्षर् र्सकाईमा गरु्स्िर । प्रववर्धमैत्री श्चशक्षा, व्र्वस्थापनमा 

सदुृढीकरर्" भने्न मिु नाराका साथ आ.व. २०७८/79 को श्चशक्षा नीर्ि िथा कार्िक्रम 
प्रस्ििु गनि गई रहेको छु । 
2.१ एक ववद्यािर्, एक बािववकास केन्रको अवधारर्ा अनरुुप र्स आ.व. मा सम्भाव्र्िा 
र िनसंख्र्ाको आधारमा िीन वटा ववद्यािर्हरुमा बािववकास केन्रको स्थापना गररनेछ । 

२.२ आर्थिक रुपिे ववपन्न, र्समान्िकृि समदुार्, दर्िि, अपाङ्ग, मवहिाहरुको श्चशक्षामा पहुँच 
बढाउन अध्र्क्ष छात्रवशृ्चत्त कोर् िाई र्नरन्िरिा ठदइनेछ । 

२.३ श्चशक्षािाई स्थानीर्करर्, गरु्स्िरीर् र प्रववर्धमैत्री बनाउनका साथै प्रर्िकुि पररश्चस्थर्िमा 
पर्न श्चशक्षर् र्सकाईिाई र्नरन्िरिा ठदन र्सकाइका वैकश्चल्पक उपार्हरु अविम्वन गररनेछ। 
2.४ ववद्यािर्मा न्र्नुिम शैश्चक्षक सामग्रीको व्र्वस्था, पाठ्यक्रमको प्रवोवद्धकरर् र 
कार्ािन्वर्न िथा श्चशक्षक कमिचारीिाई मागमा आधाररि िार्िमको व्र्वस्था गररनेछ । 
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2.५  श्चशक्षकको पवहचान, उत्प्ररेर्ा िथा कामप्रर्ि श्चिम्मेवारी वोध गराउन श्चशक्षक पररचर् 
पत्र र कार्ि पशु्चस्िकाको प्रर्ोग अर्नवार्ि गररनेछ ।न्र्नु ििवमा कामगने श्चशक्षक 
कमिचारीिाई प्रोत्साहनको व्र्वस्था गररनेछ । 

2.६ श्चशक्षकहरुिाई श्चशक्षर् र्सकाईमा नववनिा ल्र्ाउन िथा अनभुवको आदनप्रदान अन्िर 
ववद्यािर् अविोकन भ्रमर् िथा नमूना पाि प्रदशिन कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

2.7 श्चशक्षा सम्बन्धी र्ोिना िथा कार्िक्रम सरकारी िथा गैर सरकारी संघसंस्थाहरुको 
साझेदारीमा सञ्चािन गररनेछ । 

2.८ ववद्यािर्को भौर्िक व्र्वस्थापनमा सधुार ल्र्ाउनकुा साथै प्रववर्धधार सञ्चार्िि 
माध्र्र्मक ववद्यािर्मा ल्र्ाव व्र्वस्थापन िथा सदुृढीकरर् गररनेछ । परीक्षा िथा मूल्र्ाङ्कन 
प्रर्ािीमा एकरुपिा कार्म गररनेछ । 

2.९ ववद्यािर्को र्नर्र्मि अनगुमन गरी प्राप्त प्रर्िवेदनको आधारमा स्रोि साधन िथा 
अनदुानको उपिब्धिा गराइनेछ ।  

2.१० खेिकुद र अर्िररक्त वक्रर्ाकिाप सञ्चािन गरी ववद्याथी िथा र्वुाहरुको प्रर्िभा 
पवहचान र छनौट गररनेछ । 

2.11 कार्िसम्पादनका आधारमा उत्कृष्ट ५ िना श्चशक्षक छनौट गरी परुस्कृि िथा 
सम्मानको व्र्वस्था गररनेछ । 

2.12 १० (दश) वरे् श्चशक्षा र्ोिना र्नमािर् िथा कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

2.1३ ववद्याथीहरुमा सामाश्चिक चेिना ठदन िथा सामाश्चिक ववकृर्ि ववरुद्ध िनचेिना अर्भर्ान 
सञ्चािन गनि िथा आत्म सरुक्षाको ज्ञान ठदन समदुार्-प्रहरी साझेदारीिामा आधाररि प्रहरी - 
ववद्यािर्/समदुार् कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

आधारभिू स्वास््र्, पोर्र् िथा सरसफाई  

2.14 कोर्भड -19 िथा अन्र् महामारी िथा ववपद् व्र्वस्थापनका िार्ग आकश्चस्मक प्रकोप 
कोर्मा आवश्र्क बिेटको व्र्वस्थापन गररनेछ । 

2.1५ 11 वटै स्वास््र् संस्थाहरुमा और्र्ध अभाव नहनुे गरी और्र्ध खरीदका िार्ग 
आवश्र्क बिेट व्र्वस्था गररनेछ । 

2.1६ २ वर्ि मनुीका कुनै पर्न बािबार्िका खोपबाट वाश्चञ्चि हनु नठदन पूर्ि खोप 
ठदगोपनाका िार्ग खोप केन्रको व्र्वस्था गररनेछ । 
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2.1७ सरुश्चक्षि माितृ्व कार्िक्रमिाई प्रभावकारी ढङ्गिे सञ्चािन गरी पूर्ि गभििाँच िथा पूर्ि 
संस्थागि सतु्केरी कार्िक्रिाई अर्भर्ानको रुपमा सञ्चािन गररनेछ । 

2.1८ सरुश्चक्षि माितृ्व कार्िक्रमिाई प्रभावकारी ढङ्गिे सञ्चानर गनि सनुौिा हिार ठदनका 
आमाहरुिाई उपाध्र्क्ष कोसेिी कार्िक्रमिाई र्नरन्िरिा ठदँदै गभिविी भेिा िथा सम्मान, 
गभिविी क्र्ािेन्डर, हिो श्चस्टर  िस्िा कार्िक्रम सञ्चािनमा ल्र्ाइने छ । 

2.1९ स्वास््र् सेवामा सबैको पहुँच परु्ािउन अध्र्क्षसँग िेष्ठ नागररक, अपाङ्ग िथा दीघि 
रोगी कार्िक्रमिाई र्नरन्िरिा ठदइनेछ । 

2.२० भाडीकोट आधारभिू स्वास््र् केन्रमा बर्थिङ्ग सेन्टर सञ्चािनमा ल्र्ाइने छ । साथै 
सबै वर्थिङ्ग सेन्टरको थप व्र्वस्थापन गररनेछ । 

2.2१ पररवार र्नर्ोिन सेवाको प्रभावकारी कार्ािन्वर्न गरी ७ वटै वडामा र्छटो िथा िामो 
अवर्धमा काम गने पररवार र्नर्ोिन साधन सेवा दैर्नक उपिब्ध हनुे व्र्वस्था र्मिाईनेछ । 

2.2२ मवहिा स्वास््र् स्वरं्म सेववकािाई प्रोत्साहान गरी बाि स्वास््र् िथा माि ृसरुक्षा 
कार्िक्रम ववशेर् सहर्ोग र्िने वािावरर् सिृना गररनेछ । 

2.2३ गभिविीहरुिाई वडा स्िरमा प्रत्रे्क मवहना र्नःशलु्क र्भर्डर्ो एक्सरे सेवा प्रदान 
गररनेछ ।  

2.2४ दईु वर्ि मनुीका बािबार्िकाहरुको मार्सक ववृद्ध अनगुमन गने दर बढाउन प्रोत्साहान 
िथा सम्मान कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

2.25 सम्पूर्ि स्वास््र् चौकीबाट प्रर्ोगशािा सेवा सञ्चािनमा ल्र्ाइने छ । 

2.26 ववशेर्ज्ञ सवहिको स्वास््र् सेवा प्रदान गनि ७ वटै वडाहरुमा स्वास््र् श्चशववर सञ्चािन 
गररनेछ ।  

2.27 आर्वेुद स्वास््र् सेवािाई प्राथर्मकिा ठदँदै गाउँपार्िकामा सञ्चािन रहेको नागररक 
आरोग्र् सेवा केन्र (आर्वेुद अस्पिाि) िाई व्र्वस्थापन गदै अन्र् वडामा सेवा ववस्िार 
गररनेछ । 
 

िैवङ्गक समानिा िथा सामाश्चिक समावेश्चशकरर् 

2.2७ "िैवङ्गक वहंसाको अन्त्र् गरौँ, समिामिुक पार्िका र्नमािर् गरौँ " भन्ने मिुनारा साथ 
सामािमा हनुे कुःप्रथा, कुररिी, कुःसंस्कार िस्िा ववकृर्ि, ववसङ्गगर्ि अन्त्र् गनिका िार्ग 
िनचेिनामूिक कार्िक्रम माफि ि समानिामूिक समािको र्नमािर् गररनेछ । 
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2.23 मवहिा, बािबार्िका, दर्िि, अपाङ्गिा, िेष्ठ नागररक र अल्पसंख्र्क िश्चक्षि ववर्भन्न 
सीपमूिक, आर्आििन कार्िक्रम माफि ि िीवनस्िर सधुार गररनेछ । 

2.24 गाउँपार्िकािाई िािीर् छुवाछुि मकु्त घोर्र्ा गररनेछ । 

2.25 िनिासँग अध्र्क्ष कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

2.26 र्वुासँग उपाध्र्क्ष कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

2.26 गररवसँग वडा अध्र्क्ष कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

३. भौर्िक पूवािधार 

 "भौर्िक पूवािधार ववकासको आधार" भने्न मिु नाराका साथ आ.व. २०७८/79 को 
नीर्ि िथा कार्िक्रम प्रस्ििु गनि गई रहेको छु । 
3.1 संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहबाट सञ्चािन हनुे साना र िूिा आर्ोिनाहरु प्रोिेक्ट बैँक 

(Project Bank) को स्थापना गरी उक्त Project Bank माफि ि आर्ोिनाहरु छनौट गने 
व्र्वस्था गररनेछ । 

3.2  गाउँपार्िका र्भत्र रहेका ववर्भन्न शाखा सडकहरुिाई स्िररोन्निी गररनकुा साथै बार्ो 
ईश्चन्िर्नर्ररङ्ग प्रववर्ध िोड ठदइनेछ । 

3.3 गाउँपार्िका र्भत्र रहेका ववर्भन्न खेिी र्ोग्र् िमीनमा अनसुन्धान र ववकास गरी 
वस्िीस्िरमा र्सचाई सवुवधाको परु्ािउन एक टोि एक पिाश्चस्टक पोखरी कार्िक्रम सञ्चािन 
गररनेछ ।   

3.4 र्छमेकी पार्िका िथा श्चिल्िा िोड्न सडक र्नमािर् गनि आवश्र्क पहि गररनेछ । 

3.5 ऐर्िहार्सक धार्मिक िथा पर्िटन क्षेत्रको ववकास गनुिका साथै सदरमकुाम देश्चख 
गाउँपार्िकाको केन्रसम्म पक्की सडक ववस्िार गनि संघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वर् 
गररनेछ। 

3.6 स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ मा उल्िेश्चखि प्रावधान बमोश्चिम गाउँपार्िका 
क्षेत्र र्भत्र र्नमािर् गररने नर्ाँ भवन िथा संरचना नक्सा पासको अवधारर्ा ल्र्ाइने छ । 

3.7 औधोर्गक ग्राम र खेिमैदानको िग्गा व्र्वस्थापन गरी आवश्र्क बिेटको पहि 
गररनेछ । 

3.8 वडा नं २ र वडा नं ३ को वडा कार्ाििर् भवन र्नमािर् कार्ि समर्मा सम्पन्न गरी 
अन्र् वडा कार्ाििर्को भवन र्नमािर्का िार्ग िग्गाको पहि गररनेछ ।  
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3.9 आ.व. २०७७/78 का ववर्भन्न ग्रार्मर् शाखा सडकहरुको भौर्िक पूवािधार ववकास 
र्नमािर्का िार्ग ववस्ििृ आर्ोिना प्रर्िवेदन DPR िाई र्नरन्िरिा ठदइनेछ । 

3.10 सदरमकुाम िोड्ने सेिी नदीमा पक्की पिु, गाउँपार्िका र्भत्र रहेका स-साना 
खोिाहरुमा झिेुङ्गे र पक्की पिु र्नमािर्का िार्ग संघ प्रदेश संघसंस्थाहरुसँग साझेदारी िार्ग 
आवश्र्क पहि गररनेछ ।  

3.11 डुङ्गग्री भसु्र्ा सडक र िाछीगाड भिेिी सडक खण्ड र्छमेकी श्चिल्िा िोड्न संघ र 
प्रदेश सरकारसँग आवश्र्क बिेटको पहि गररनेछ । 

 

खानपेानी िथा सरसफाई 

3.10 नेपािको संववधानमा व्र्वस्था भए बमोश्चिम समदुार्िाई आधारभिु िहको वपउने 
पानीको व्र्वस्थापन गनि '' एक घर एक धारा" को अवधारर्ा बमोश्चिम र्स गाउँपार्िका र्भत्र 
एक घर एक स्वच्छ खानपेानी धारा परु्ािउने र्निीीिाई र्नरन्िरिा ठदइनेछ । 

3.11 र्स गाउँपार्िका र्भत्र र्नमािर् सम्पन्न भई सञ्चािनमा रहेका खानेपानी र्ोिनाहरुको 
ठदगोपनाका िार्ग प्रत्रे्क खानेपानी र्ोिनाहरुमा ममिि सम्भार कार्िववर्ध र पानी सरुक्षा 
कार्िववर्ध िर्ार गरी कार्ािन्वर्नमा िोड ठदइनेछ । 

3.12 ''एक घर एक हािधनु ेस्टेशन"' र्नमािर् अर्भर्ानिाई र्नरन्िरिा ठदइनछे । 

  3.13 पूर्ि सरसफाई र्कु्त मष्टा गाउँपार्िका बनाउन= आवश्र्क बिेटको व्र्वस्थापन गदै 
सरसफाई सहिकिाि पररचािन, ववर्भन्न सर्मर्ि गिन िथा पररचािन र सरोकारवािाहरुसँग 
समन्वर् गदै पूर्ि सरसफाईका कार्िक्रमिाई अर्भर्ानको रुपमा र्नरन्िरिा ठदइनेछ । 

= 3.14 समदुार्मा ववगि देश्चख छुवाछुिको रुपमा िडा गाड्दै आएको छाउपडी प्रथािाई 
उन्मिुन गनि क्षमिा अर्भववृद्ध गदै मवहनावारी सरसफाई स्वच्छिा व्र्वस्थापनका 
वक्रर्ाकिापहरु सञ्चािन गररनेछ । 

  3.15 ववद्यािर्मा सरसफाई स्वच्छिा वािावरर् सधुार कार्िक्रम सञ्चािन गरर ३ िारा 
पद्धर्ि अनसुार नमनुा ववद्यािर् मवहनावरी स्वच्छिाका िागी र्न:शलु्क स्र्ानेटरी प्र्ाड 
व्र्वस्था गररनेछ । 
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उिाि, िद्य ुिथा साना ििववद्यिु 

3.16 गाउँपार्िका र्भत्र ववद्यमान सञ्चािनमा रहेका िघ ुििववद्यिु र्ोिनािाई संरक्षर् गदै 
उज्र्ािो मष्टा र्नमािर्का िागी सबै टोि बस्िी र वडामा ित्काि रावष्ट्रर् प्रसारर् िाईन 
ववस्िारका िार्ग आवश्र्क पहि गररनेछ ।   

= 3.17 गाउँपार्िका अन्िगििका सबैं टोि िथा बस्िीहरुमा सधुाररएको चिुो िथा इन्डेक्स 
चिुो र्नमािर् गने अर्भर्ानिाई र्नरन्िरिा ठदीँदै र्स आर्थिक बर्िमा ७ वटा वश्चस्ििाई 
धुवँारवहि टोि घोर्र्ा गररनेछ । 

 3.18 ववद्यरु्िर् माध्र्मद्धारा सीप ववकास कार्िक्रम सञ्चािन गनि अनदुान प्रदान गररनेछ । 

 3.19 आधरु्नक घट्ट, पोल्टीफमि, कुटानी वपसानी र्मि र्नमािर्को िागी सींघीर् सरकार, 
प्रदेश सरकार, वैकश्चल्पक उिाि प्रबद्धन केन्दी्र र अन्र् संघसंस्थासँग सहकार्ि र साझेदारी 
गरी कार्िक्रम सञ्चािन गने र्निीीिाई र्नरन्िरिा ठदईनेछ । 

४. वन, वािावरर् र ववपद व्र्वस्थापन 

4.1 ववश्वव्र्ापी महामारीको रुपमा फैर्िरहेको कोर्भड-19 को िोश्चखम न्रू्र्नकरर् िथा  
व्र्वस्थापनको िागी आवश्र्क बिेटको व्र्वस्था गररनेछ । 

4.2 वन िथा वािावरर् अन्िगिि ििवार् ुपररवििनको नीर्ििाई मध्र्निर गदै आवश्र्क 
रर्नीर्िको कदम चार्िनछे । 

4.3 िीविन्िकुो चोरी र्सकारी र वन डडेिोिाई र्नर्न्त्रर् गनुिका साथै वन पैदावार, 
िडीबटुीिाई करको दर्ारा र्भत्र ल्र्ाउन आवश्र्क पहि गररनेछ । 

4.4 गाउँपार्िका र्भत्र रहेका ऐर्िहार्सक िथा धार्मिक स्थि, पर्िटवकर् स्थििाई संरक्षर् र 
सविद्धनमा िोड ठदइनेछ । 

4.5 गाउँपार्िका र्भत्रको प्राकृर्िक िथा दैवी प्रकोप िोश्चखम न्रू्र्नकरर् व्र्वस्थापनका 
िार्ग आवश्र्क बिेटको व्र्वस्था गररनेछ । 

4.6 गाउँपार्िका र्भत्र रहेका सामदुावर्क वनहरुको संरक्षर्, सम्वद्धिनका िार्ग आवश्र्क 
कार्िववर्ध बनाइ कार्िक्रम गररनेछ । 

4.7 महामारी िथा ववपदमा स्वरं्मसेवक पररचािन िथा व्र्वस्थापन गररनेछ । 
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5. सशुासन िथा संस्थागि ववकास 

5.१ गाउँपार्िका र अन्िगििका सम्पूर्ि सरकारी कार्ाििर्हरुको संगिर्नक संरचना िथा 
व्र्वस्थापकीर् पक्षिमा सधुार गरी नमूना गाउँपार्िका बनाउने नीर्ि अविम्बन गररनेछ । 

5.2 गाउँपार्िकाको सावििर्नक सेवा प्रवाह र हरेक वक्रर्ाकिापिाई थप प्रभावकाररिाका 
िार्ग प्रववर्धको प्रर्ोग गररनेछ । 

5.3 सावििर्नक चासोका ववर्र्हरुमा आम नागररकको पहुँच अर्भववृद्ध गनि सावििर्नक 
सनुवुाई, सझुाव पेटीकाको व्र्वस्था िथा गनुासो उिरुीिाई र्छटो सम्बोधन हनुे अवस्थाको 
सिृना गररनेछ । 

5.4 र्डश्चिटि मष्टा गाउपार्िकाको अर्भर्ानिाई साकार िलु्र्ाउन र्स गाउँपार्िकाको 
कार्ाििर्मा ईन्टरनेटको स्िरउन्नर्ि िथा प्रत्रे्क वडा कार्ाििर्हरुमा इन्टरनेट सेवा िडान 
गररने छ र र्सको ठदगोपनािाई र्बशेर् ध्र्ान ठदइनछे ।  

5.५ ववकास एबम ् सावििर्नक सेवा प्रवाह सम्बश्चन्ध चनुौर्ि सामना गनि सचुना िथा 
प्रववर्धमा आधाररि  नववनिम िथा मौर्िक प्रर्ोग (innovation use) प्रवद्धिन गनि र्बशेर् 
कार्िक्रम िाग ुगररनेछ ।  

5.6 मष्टा गाउँपार्िकामा सभिर ववकासका िार्ग सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गरी र्थासक्र् प्रर्ोगमा 
ल्र्ाइने छ ।  

5.7 र्नश्चि क्षेत्रको समेि सहभार्गिामा Group SMS, गनुासो व्र्वस्थापन प्रर्ािी, व्र्वसार् 
व्र्वस्थापन सम्बश्चन्ध सफ्टवर्रहरुको र्नमािर् गरर  कार्ाििर्मा सञ्चािनमा ल्र्ाई भच ुिअि 
(Virtual) मष्टा गाउँपार्िका बनाईनेछ ।  

5.8 िनप्रर्िर्नध िथा कमिचाररको प्रववर्ध सम्बश्चन्ध क्षमिा र्बकासको िार्ग र्बर्भन्न 
कार्िक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ ।  

5.9 Biometric Attendance  system िे  Manual Attendance system  िाई परु्ि रुपमा  
ववस्थावपि गरी  प्रशासर्नक चसु्ििािाई कार्म गररनेछ ।  

5.10 कार्ाििर्का गर्िववधीहरुिाई  र्नरन्िर सचुना प्रवाह गनि सामाश्चिक सञ्जािहरु 
फेसबकु, टुइटर, र्टुु्यब िथा सबै वडा कार्ाििर्हरुको आर्धकारीक ईमेि अकाउन्ट खोर्ि  
प्रर्ोगमा ल्र्ाईनेछ ।  
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5.11 पेपरिेस अवफसको अवधारर्ािाई िाग ुगनि गाउँपार्िकामा हनु ेिथा गररने सम्परु्ि 
वक्रर्ाकिापहरुको सफ्टकपी सचुना िथा अर्भिेख केन्रमा र्डश्चिटि भण्डारर् गररने व्र्वस्था 
र्मिाईनेछ ।  

5.12 नेपाि टेर्िकमको गाउँपार्िका र्भत्रमा रहेका टावरबाट 4G सेवा ववस्िार गनि 
आवश्र्क पहि गररने छ ।  

5.13 गाउँपार्िका र्भत्र रहेका सचुना प्रववर्ध केन्र (TECHNO HUB) र सामदुावर्क सूचना 
प्रववर्ध केन्रिाई थप प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाइने छ ।  

5.14 गाउँपार्िकाको र्डश्चिटि प्रोफाइि बनाउने काम अगाडी बढाइने छ । 

5.15 सबै सामाश्चिक सरुक्षा भत्ता बैङ्ग खािा माफि ि उपिब्ध गराउने नेपाि सरकारको 
र्नर्ि बमोश्चिम र्स गाउँपार्िकािे र्स आर्थिक बर्िमा नै बैङ्गखािा माफि ि सामाश्चिक सरुक्षा 

भत्ता उपिब्ध गराईनेछ । 

5.16 वडा कार्ाििर्हरुबाट सेवा प्रदान गदै आएका ( िन्म, मतृ्र्, वववाहदिाि, बसाईसारइ 
र सम्बन्ध र्बच्छेद) िस्िा घटना दिािहरुिाई अनिाइन प्रर्ािी माफि ि सेवा प्रदान गररनेछ । 

5.17 र्ोिना र्नमािर्को मखु्र् आधार ि्र्ाङ्क भएकोिे गाउँपार्िका अन्िगिका हरेक पक्ष र 
क्षेत्रको ि्र्ाङ्क संकिन, अद्यावर्धक ववश्लरे्र् िथा प्रकाशन गरी सरोकारवािाहरुिाई 
ससुशु्चचि गररनेछ । 

5.18 िनप्रर्िर्नर्ध िथा कमिचारीहरुको मनोि उच्च राख्न िथा कामप्तर्ि उत्प्ररेरि र 
श्चिम्मेवारी बनाउन कार्िसम्पादनका आधारमा िनप्रर्िर्नर्ध िथा कमिचारीहरुिाई परुस्कार र 
सम्मानको व्र्वस्था गररनेछ । 

५.19 गाउँपािीकामा सञ्चािन हनुे आर्ोिना कार्िक्रम िथा अन्र् वक्रर्ाकिापहरुको 
स्थिगि अनगुमन िथा मलु्र्ाङकन गरी प्राप्त प्रर्िवेदनका आधारमा कार्िको स्वच्छिा िथा 
पारदश्चशििा कार्म गरीनेछ । 

५.20 क्षेत्रगि आर्ोिना िथा कार्िक्रमहरु ववर्भन्न सरकारी िथा गैर सरकारी संघसंस्था 
सँग सम्न्वर् गरी साझेदारीका आधारमा सञ्चािन िथा कार्ािन्वर्न गनि सरकारी, र्निी 
साझेदारी (PPP) मोडि अपनाइनेछ । 

5.21 प्रत्रे्क वडाको मेिर्मिाप सर्मर्ि र गाउँपार्िकामा रहेको न्र्ार्ीक सर्मिीको 
व्र्वस्थापवकर् पक्षमा सधुार गनि क्षमिा ववकासका कार्िक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ । 
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5.22 सावििर्नक सेवा प्रवाहमा गरु्स्िरर् कार्म गनि कमिचारीहरुिाई क्षमिा ववकासका 
कार्िक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ । 

5.23 गाउँपार्िका र्भत्रका श्चशश्चक्षि र्वुाहरुिाई िोकसेवा प्रर्ि आकवर्िि गराउन िोकसेवा 
िर्ारी कक्षा सञ्चािन गररनेछ । 

5.24 गाउँपार्िका हेरचाह सरुक्षा गनि ईिाका प्रहरीको उश्चचि व्र्वस्थापन गररनेछ । 

सभाका सदस्र्ज्रू्हरु, 

अब म र्स गाउँपार्िकाको आ.व. २०७७।०७८ मखु्र् र्ोिना कार्िक्रम र बिेट ववर्नर्ोिनको 
अनमुर्ि चाहान्छु । 

र्स गाउँपार्िकािे आ.व. २०७७।०७८ का िार्ग नीर्ि िथा कार्िक्रमहरुको कार्ािन्वर्न गनि 
कुि िम्मा रु. ४० करोड १५ िाख ३७ हिार ६ सर् ५६  खचि व्र्ोहोने श्रोि रहेको छ । कुि 
ववर्नर्ोश्चिि बिेटमध्रे् चाि ुिफि  रु. १३ करोड ७८ िाख ४० हिार ६ सर् ६३ अथािि 64.29 
प्रर्िशि र पुिँीगि िफि  रु १० करोड ७४ िाख ९६ हिार ५ सर् ५३ अथािि 57.43 प्रर्िशि 
हनु आउँछ ।  

आ.व. २०७8।७9 को बिेट ववर्नर्ोिन 

 

  

क्र.
सं. क्षते्र आ.व.०७६/०७७ र्थाथि 

आ.व.०७७/७८ 
प्रर्िशि 

आ.व.०७८/०७९ 
को अनमुार्नि 

प्रर्िशि 
संसोर्धि अनमुान िेि मसान्ि सम्मको  खचि 

१ 
चाि ु 18,42,33,926.24 21,43,79,855.99 13,78,40,663.05 64.29 31,21,45000 78.86 

२ 

पुिँीग
ि 

13,51,04,628.04 18,71,57800 10,74,96,553.03 57.43 8,36,84000 21.14 

   319338554.28 40,15,37,655.99 24,53,37,216.08 61.09 39,58,29000 100 
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सभा अध्र्क्ष महोदर्, 

अब म आर्थिक वर्ि २०७८।79 को िार्ग ववर्नर्ोिन गरेको रकमको खचि व्र्ोहोने श्रोि प्रस्ििु 
गने अनमुर्ि चाहान्छु । 

संघीर् सरकार शशिि अनदुान चाि ु रु. 1५ करोड ४७ िाख, संघीर् सरकार शशिि अनदुान 
पुशँ्चिगि रु. 2 करोड १ िाख, संघीर् सरकार ववत्तीर् समानीकरर् अनदुान रु. 10 करोड 10 
िाख, प्रदेश सरकार ववत्तीर् समानीकरर् अनदुान रु. ७1 िाख १1 हिार, संघीर् सरकार रािश्व 
बाँडफाँड रु. ६ करोड 36 िाख 34 हिार, प्रदेश सरकार रािश्व बाँडफाँड रु. 7 िाख, संघीर् 
सरकार ववशेर् अनदुान रु 1 करोड 39 िाख, प्रदेश सरकार ववशेर् अनदुान रु. 50 िाख, संघीर् 
सम्परुक अनदुान रु. 2 करोड १७ िाख, प्रदेश सरकार समपरुक अनदुान रु. 79 िाख ८४ 
हिार गरी  कुि िम्मा ३9 करोड 58 िाख 29 हिार व्र्ोहोने श्रोि रहेको छ । 

अन्त्र्मा, आर्थिक वर्ि २०७८/79 को नीर्ि िथा कार्िक्रम ििुिमा गने चरर्मा सझुाव ठदई 
सहर्ोग गनुि हनुे गाउँपार्िकाका अध्र्क्ष ज्रू्, सम्पूर्ि वडाका वडा अध्र्क्ष ज्रू्हरु, गाउँ कार्िपार्िका 
सदस्र् ज्रू्हरु, गाउँसभाका सम्पूर्ि सदस्र् ज्रू्हरु, ववर्भन्न रािनीर्िक दि, बवुद्धिीवी, प्रमखु 
प्रशासकीर् अर्धकृिज्रू्, ववर्र्गि शाखाका प्रमखुज्रू्हरु, वडा सश्चचव ज्रू्हरु, िगार्ि र्स 
गाउँपार्िकामा कार्िरि कमिचारी ज्रू्हरु, गाउँपार्िका र्भत्रका सम्पूर्ि गैरसरकारी संघ संस्थाका 
प्रमखुज्रू्हरु, नागररक समाि, पत्रकार, सरुक्षाकमी िगार्ि र्स गाउँपार्िकाका नागररकहरु प्रर्ि 
हाठदिक आभार प्रकट गदिछु । 

 

धन्र्वाद, नमस्कार  

 

 

 

 


