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आगामी आर्थिक वर्ि २०७४/०७५ को 

नीर्ि िथा कार्िक्रम  

  

उपस्थथि महानुभावहरु‚ 

आगामी आ.व.२०७४/०७५ को अनुमानन आय र व्यय नववरण प्रसु्तत गने अनुमनत 

चाहन्छु आगामी आ.व .२०७४ / ७५ का लागी आय तर्फ  आन्तरररक श्रोत रु.५ लाख 

र नेपाल सकारवाट प्राप्त शशतफ अनुदान रु ८१५३२००००।०० र ननशतफ अनुदान रु 

१५२००६०००।०० गरी कुल २३४०३८०००।०० को नननत तथा कायफक्रम प्रसु्तत  गनफ 

गईहेको छु ।  । 

 

नमनत २०७२ साल वैशाख १२ गते गएको नवनाशकारी भूकम्पबाट पुग्न गएको 

अपूरननय जनधनको क्षनत एवं अन्य आकस्मिक घटनाबाट नवचनलत नभई नसंगो 

गाउँपानलका पुनःननमाफण गने कायफमा दृढता व्यक्त्त गदै भूकम्प पीनित स्थायी आवास 

ननमाफण सम्झौता कायफ पुरा गरी अनुदानको प्रथम चरणको रकम बैंक मार्फ त 

नवतरण कायफ सुरु भई पुनननफमाफण कायफ सुचारु रुपमा संचालन भई रहेकोमा म र 

मेरो नेतृत्वको नसंगो गाउँपानलका उक्त्त पुनःननमाफण कायफमा लागे्न नवश्वास नलएको छु 

। प्रसु्तत अनभयानमा सम्वद्ध कमफचारी ,राजनीनतक दल ‚नवनभन्न सरकारी ‚

गैरसरकारी संघसंस्था ‚नागररक समाज ‚बुस्मद्धनजवी ‚समाजसेवी लगायत अन्य 

सरोकारवाला समेतको सहकायफ र सहयोगको अपेक्षा गरेको छु । उक्त्त कायफमा 

नजल्ला समन्वय सनमनत ‚नजल्ला स्मस्थत नवषयगत कायाफलयहरु ‚रानरि य पुनःननमाफण 

प्रानधकरण र  नजल्ला आयोजना कायाफन्वयन ईकाई समेतको समन्वयात्मक सहयोग 

भईरहेको छ ‚अझ ननरन्तर सद्भावको नवश्वास नलएको छु । 

 

उपस्थथि महानुभावहरु‚  

सवफ प्रथम अब म आ.व. २०७४/०७५ को ननयनमत महाभारत गाउ पानलकाको 

वानषफक नीनत तथा कायफक्रम प्रसु्तत गरररहँदा नवगतमा गाउनवकास 

सनमतीहरुवाटबाट भए/गरेका आनथफक‚ सामानजक‚ प्रशासननक‚ योजना एवं लनक्षत 

कायफक्रमको प्रगनतका सम्बन्धमा सावफजननक सुनुवाई‚ मानसक प्रनतवेदन‚ सामानजक 
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पररक्षण‚ अधफवानषफक एवं वानषफक सनमक्षा मार्फ त सावफजननकीकरण गररसनकएकोले 

सो बारेमा यहाँ प्रसु्तत गरररहन आवश्यक नपने व्यहोरा यो सम्माननत सावफजननक 

समारोह समक्ष अनुरोध गनफ चाहन्छु । 

 

अतः यस दुगफम तथा नवकट भौगोनलक अवस्थामा रहेको गाउपानलकाको 

दीघफकानलन योजना सनहतको समृद्ध र समुन्नत गाउपानलका को रुपमा नवकास गने 

मूल लक्ष् य नलई कृनष ,स्वस्थ्य,सिक, पयफटन‚ नशक्षा र खेलकुदको नवकासलाई 

नवकासको मुल आधार मानी महाभारत गाउपानलकाको  आगामी आनथफक वषफ 

२०७४/०७५ को बजेट र नीनत तथा कायफक्रम तय गररएको कुरा यहाँहरु समक्ष राख्न 

चाहन्छु । प्रसु्तत नीनत तथा कायफक्रममा अन्तरनननहत योजनाहरु तजुफमा गदाफ 

अपनाईएका आधारका बारेमा ननवेदन गनफ चाहन्छु ।  

नेपालको संनवधान‚ २०७२ ले नननदफर गरेको राज्यका ननदेशक नसद्धान्त र नीनतहरु‚  

आनथफक प्रशासन ऐन‚ २०६४ र सो को ननमयावली‚ सावफजननक खररद ऐन र 

ननयमावली‚ ननजामनत सेवा ऐन र ननयमावली‚ सहश्राब्दी नवकास लक्ष्य‚ अन्य 

कायफनवनध‚ आचार संनहता लगायत नवनभन्न ननदेनशकाहरु‚ आवनधक योजनाका लक्ष्य‚ 

उदे्दश्य तथा के्षत्रगत नीनतहरु‚ रानरि य योजना आयोग र तालुक मन्त्रालय‚ (संघीय 

मानमला तथा स्थानीय नवकास मन्त्रालय) नजल्ला समन्वय सनमनत‚ नजल्ला प्रशासन 

कायाफलय‚ नवषयगत कायाफलयहरुबाट प्राप्त नीनतगत मागफ ननदेशनहरु‚ प्रचनलत 

कानूनको अनधनमा रही बनेका ननदेनशकाहरु‚ माननीय सभासद् लगायत स्थानीय 

मागफ ननदेशनहरु‚ प्राप्त राय/सुझाव‚ सल्लाहलाई प्रमुख आधार माननएको छ । 

योजना छनौटका स्थानीय आवश्यकतालाई सवफपरी मानी गाउपानलका नवकासको 

प्राथनमकताका के्षत्रहरुमा आधाररत रहेर विा तथा वस्तीस्तरबाट छनौट भई 

नवषयगत सनमनत हँदै एनककृत योजना तजुफमा सनमनतमा नवसृ्तत छलर्ल र 

प्राथनमनकरण हँदै आएका योजना तथा कायफक्रमहरुलाई समेटी आगामी आनथफक 

वषफको वानषफक गाउपानलकको योजनाको प्रारुप तयार पारी स्थानीय ननकायलाई 

नजमे्मवारी र स्वानमत्वयुक्त बनाउने प्रयास गररएको छ । योजना छनौटलाई 

स्वायतता र नवकेस्मिकरणको मूल ममफ अनुरुप योजना छनौट गदाफ वस्तीस्तर हँदै 
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विा कायाफलयहरुबाट छनौट भई आएका योजनाहरुलाई छनौट गरी एनककृत 

योजना तजुफमा सनमनत मार्फ त स्वीकृनतको लानग पेश गररएको व्यहोरा अनुरोध गदफछु 

। आगामी आनथफक वषफको बजेट‚ नीनत तथा कायफक्रम तयारी गने क्रममा मैले 

उपलब्ध श्रोत र साधनको उपलब्धता‚ ननयनमतता‚ नमतव्यनयता‚ नवनधको शासन र 

औनचत्य समेतलाई मध्यनजर गरी गाउवासीहरुले प्रत्यक्ष अनुभूनत गने सके्न सके्न 

ननतजामुखी कायफक्रमलाई गाउसभा प्राथनमकतामा राखी समृद्ध र समुन्नत 

गाउपानलकाको नवकासमा व्यापक समन्वय र सहकायफको नवश्वास गररएको   छ । 
 

आदरर्िर् महानुभावहरु‚ 

अब म आगामी आ.व. २०७४/०७५ को लानग गाउपानलकास्तरीय प्रमुख के्षत्रगत 

नीनत तथा कायफक्रम  प्रसु्तत गने अनुमनत चाहन्छु । 

गाउवासीहरुको इच्छा र चाहनाका साथै स्थान नवशेषको जनसंख्यको चाप‚ 

भौगोनलक नवषमताको कारणले आन्तररक र बाह्य राजश्व संकलनलाई सनु्तलन 

कायम गरी नदगो नवकास कायम गने प्रयासमा प्रयत्नरत रहेको छु वस्तीस्तरीय‚ 

विास्तरीय सहभानगतामूलक योजना तजुफमा प्रकृयाबाट प्राप्त भएका योजनालाई 

एनककृत योजना तजुफमा सनमनत हँदै सहभानगतामूलक योजना तजुफमा प्रकृयाबाट 

गाउसभामा प्राप्त हन आएका योजनाहरुलाई अक्षरस नै लागु गने ननणफय गरी 

सावफजननकीकरण गने प्रयास गरेको छु । यसका लानग जनसहभानगता‚ स्वायतता‚ 

नवकेस्मिकरण‚ जनताले स्वानमत्व‚ छनौट र ननणफयलाई उच्च प्राथनमकता नदंदै गाउ 

पानलकाले पाररत गरेको ऐन बमोनजम आन्तररक राजश्व संकलन र पररचालन गने 

लगायत लक्ष्य अनुसारको प्रगनत हानसल गने तर्फ  क्षमता नवस्तार गने नीनत तय 

गरेको छ । 
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नीर्ि िथा कार्िक्रम 

१. पूवािधार र्वकासका नीर्िहरुुः 

     १.१ सडक िथा र्ािार्ािुः 

!= dxfef/t ufpFkflnsfsf] ;du| lb3{sfnLg Pj+ lbuf] ljsf;sf nflu Jojl:yt 

j}1flgs 9Ën] ef}lts k"j{wf/x? v8fug{sf] nflu lj` / k|fljlwsx?sf] Ps 6f]nL 

u7g u/L cfufdL cfly{s jif{af6 lj1, k|fljlws l6daf6 k|fKt dfu{bz{gsf] 

cfwf/df cl3 a9\g] gLlt lnOg] 5 .  

@=o; dxfef/t ufpkflnsf leq 3/ lgdf{0f ;DjGwdf j:tL ljsf; ;x/L of]hgf tyf 

ejg lgdf{0f ;DjGwL cfwf/e't lgdf{0f dfkb08 @)&@ nfu' ul/g] 5 . 

#= o; ufpkflnsf If]q leq e'sDk k|lt/f]wfTds 3/ / j:tL ljsf; sfo{s|d cuf8L 

j9fOg] 5 . 

$= ufpkflnsf If]qleqsf ljleGg ;8snfO ufpkflnsf :tl/o jh]6 tyf sfo{s|d 

dfk{mt !@ dlxg} oftfoft ;+rfng ug{ ldNg] ul/ sfo{s|dnfO k|yfldStf 

lbOg] 5 . 

%= ufpkflnsf :tl/o ;8s lgdf{0f ug{ u'? of]hgf tof/ ul/g] 5 . 

^= nfut ;xeflutfdf cfwfl/t j8f :tl/o ;8s ljsf;sf] of]hgf sfof{Gjogdf 

NofOg]  5 . 

&= ufpkflnsf leq ;8sx? lgdf{0f ubf{ ;8s lsgf/df clgjfo{ ?kdf gfnLsf] 

Joj:yf ul/g]  5 . 

*= lgdf{0f ;DkGg eO xfn rfn' xfntdf /x]sf ;8ssf] :tf/]fgtL ug{ dd{t ;+ef/ 

ug{ /sdsf] Joj:yf ul/Psf] 5 . / gof lgdf{0f x'g] ;8ssf] xsdf :yflgo 

ufpkflnsf jf;Lsf] ;xdlt / ;xsfo{df cfjlws ;8s ddt{ ;'wf/  sfo{s|ddf 

ljlgof]lht jh]6 cg';f/ ljz]if hf]8 lbOg]5 . 
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(=/fli6«o ;8s ;+hfn;+u hf]l8g] o; ufpkflnsfsf] ;t'+{Ë 8f8f– ltgv'6] –jgv' 

;8s / /fdk'/– jf;k'/ –jgv' x'b} 3lt{5fk –uf]s'n] hf]8g] ;8snfO ;DjlGwt 

lgsfosf] ;dGjo / ufp kflnsfsf] ;xsfo{df lgdf{0f / :t/f]GgtL ul/g] 5 . 

!)= ufpkflnsfsf] cGt/ j8f :t/lo ;8s lgdf{0f sfo{nfO ljz]if k|fyfldStfsf ;fy 

cuf8L j9fOg] 5 . 

११ लागत जनसहभानगतामा आधाररत बस्तीस्तरीय सिक नवस्तारको योजना 

कायाफन्वयनमा ल्याइनेछ ।  

१२ मुख्य सिक र सहायक सिक छेउमा ननमाफण भएका घर कम्पाउण्डको पानी 

व्यवस्मस्थत नगरी सोझै सिकमा छोि्ने कायफलाई ननरुसास्महहत गरी कानुनी 

दायरामा ल्याइनेछ 

१३ ननमाफण सम्पन्न भई हाल चालु हालतमा रहेको सिकको स्तरोन्नती गनफ‚ सिकको 

टि याक खोली हाल संचालनमा नआएको सिकको स्थानीय आवश्यकता 

बमोनजम संचालन गनफ ममफत/संभार रकमको व्यवस्था गने र नयाँ ननमाफण हने 

सिकको हकमा स्थानीय गाउवासीको सहमती र सहकायफमा नवशेष जोि 

नदइनेछ । 

१४.गाउ पानलकावाट उपभोक्ता सनमतीहरुमार्फ त योजना संचालन गदाफ लगत 

अनुमान तयार गदाफ गाउ पानलका वाट नवननयोजन भएको रकममा २० प्रनतशत 

रकम वा जनश्रमदान थप गरर लगत अनुमान तयार गने र मुल्याङ्कन गने 

व्यवस्था गररने  छ । 

!%= cfufdL # jif{ leq ufpFkflnsf ;b/d'sfdaf6 j8f sfo{fno k'Ug] af6f]x? 

vf]Ng] 5 .  

 

२ खानेपानी िथा ढल र्नकासुः 

!=ufpkflnsf leqsf kfgLsf >f]tx?sf] klxrfg ul/ j:tL:t/df Plss[t vfg]kfgL 

of]hgf tyf u'?of]hgf ;+rfng ug{ ufpkflnsf :tl/o vfg]kfgL tyf ;/;kmfO 
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;ldltx? u7g tyf btf{ u/L ;f]xL ;ldtL dfkm{t vfg]kfgL ljt/0f k|s[ofnfO 

Jojl:yt ?kn] cuf8L j9fOg] 5 . 

२. यस गाउपानलका नभत्र खानेपानीलाई सबै विावासीको नू्यनतम आवश्यकता 

बमोनजम पुर् याउन हाल सञ्चालनमा भएका खानेपानीका श्रोतहरुको 

व्यवस्थापन‚ नवतरण‚ पाईप लाइनको ममफत‚ सुधार र व्यवस्थापनको कायफलाई 

आगामी आ.व.मा पनन ननरन्तरता नदइनेछ । 

३ सरकारी गैर सरकारी र  नीनज के्षत्रसंगको सहकायफमा नयाँ खानेपानी योजनाको 

कायफक्रमलाई प्राथनमकताका साथ अगािी बढाइनुका साथै हाल संचालनमा 

रहेका वनभन्न विाका खानेपानीलाई सभव भए सम्म एकीकृत गरी व्यवस्मस्थत 

खानेपानी कायफक्रम अगािी बढाइने छ ।  

४ हाल सम्म पनन खानेपानीको सुनवधा नपुगेका वस्तीहरुलाई पनहलो प्राथानमक्तामा 

राखी खानेपानी नवतरण को कायफक्रम अगािी वढाईने छ । 

५  अगामी नदनहरुमा वस्ती नवकाससंगै ढलको व्यवस्थापन यस गाउँपानलका 

नभत्रको मुख्य समस्याको रुपमा रहने भएकोले यस गाउपानलकाके्षत्र नभत्रका 

सबै टोल र वस्तीमा क्रनमक रुपमा ढल ननकासको कायफक्रमलाई संम्वस्मन्धत 

ननकाय मार्फ त संचालनमा ल्याउन जोि नदइनेछ ।  

६ खानेपानी‚ ढल ननकास‚ खुल्ला नदशामुक्त र सरसर्ाई सम्बन्धी जनचेतना मुलक 

नवनवध कायफक्रम मार्फ त खुल्ला नदसामुक्त के्षत्र घोषणा गनफ वाकी रहेका 

विाहरुलाई आनथफक वषफ २०७५/७६ नभत्रमा खुल्ला नदशामुक्त के्षत्र घोषणा गनफ 

नवशेष कायफक्रम  संचालन गररनेछ ।  

७ गाउपानलका के्षत्रनभत्रका परम्परागत धारो ‚कुवा ‚ईनार ‚पँधेरो ‚पोखरी लगायत 

खानेपानीका श्रोतहरुको संरक्षणमा जोि नदइनेछ । 

 

२ खानेपानी िथा ढल र्नकासुः 

!= ufpkflnsf leqsf kfgLsf >f]tx?sf] klxrfg ul/ j:tL:t/df Plss[t vfg] 

kfgL  
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of]hgf tyf u'?of]hgf ;+rfng ug{ ufpkflnsf :tl/o vfg]kfgL tyf ;/;kmfO 

;ldltx? u7g tyf btf{ u/L ;f]xL ;ldtL dfkm{t vfg]kfgL ljt/0f k|s[ofnfO 

Jojl:yt ?kn] cuf8L j9fOg] 5 . 

२. यस गाउपानलका नभत्र खानेपानीलाई सबै विावासीको नू्यनतम आवश्यकता बमोनजम 

पुर् याउन हाल सञ्चालनमा भएका खानेपानीका श्रोतहरुको व्यवस्थापन‚ नवतरण‚ 

पाईप लाइनको ममफत‚ सुधार र व्यवस्थापनको कायफलाई आगामी आ.व.मा पनन 

ननरन्तरता नदइनेछ । 

३. सरकारी गैर सरकारी र  नीनज के्षत्रसंगको सहकायफमा नयाँ खानेपानी योजनाको 

कायफक्रमलाई प्राथनमकताका साथ अगािी बढाइनुका साथै हाल संचालनमा रहेका 

वनभन्न विाका खानेपानीलाई सभव भए सम्म एकीकृत गरी व्यवस्मस्थत खानेपानी 

कायफक्रम अगािी बढाइने छ ।  

४. हाल सम्म पनन खानेपानीको सुनवधा नपुगेका वस्तीहरुलाई पनहलो प्राथानमक्तामा राखी 

खानेपानी नवतरण को कायफक्रम अगािी वढाईने छ । 

५.  अगामी नदनहरुमा वस्ती नवकाससंगै ढलको व्यवस्थापन यस गाउँपानलका नभत्रको 

मुख्य समस्याको रुपमा रहने भएकोले यस गाउपानलकाके्षत्र नभत्रका सबै टोल र 

वस्तीमा क्रनमक रुपमा ढल ननकासको कायफक्रमलाई संम्वस्मन्धत ननकाय मार्फ त 

संचालनमा ल्याउन जोि नदइनेछ ।  

६. खानेपानी‚ ढल ननकास‚ खुल्ला नदशामुक्त र सरसर्ाई सम्बन्धी जनचेतना मुलक 

नवनवध कायफक्रम मार्फ त खुल्ला नदसामुक्त के्षत्र घोषणा गनफ वाकी रहेका विाहरुलाई 

आनथफक वषफ २०७५/७६ नभत्रमा खुल्ला नदशामुक्त के्षत्र घोषणा गनफ नवशेष कायफक्रम  

संचालन गररने छ ।  

७. गाउपानलका के्षत्रनभत्रका परम्परागत धारो ‚कुवा ‚ईनार ‚पँधेरो ‚पोखरी लगायत 

खानेपानीका श्रोतहरुको संरक्षणमा जोि नदइनेछ । 
 

३. र्िक्षा 

१ यस गाउपानलका के्षत्रनभत्र रहेका सावफजननक के्षत्रका शैनक्षक संस्थाको शैनक्षक गुणस्तर‚ 

नवद्याथी संख्या र भौनतक पूवाफधार तथा आवश्यक जनशस्मक्तको आँकलन गरी 
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गाउपानलकावासीको सहयोग र समन्वयबाट पूवाफधारको नवकास गरी गुणस्तरीय 

नशक्षा प्रदान गनफ नवशेष कायफक्रम र बजेटको व्यवस्था गररनेछ । 

२ लनक्षत वगफमा नवननयोनजत बालबानलकाको लानग छुट्याइएको रकम मधे्य सामुदानयक 

तथा सावफजननक नवद्यालयले बालबानलकाका के्षत्रमा नवद्यालयले बनाएका रचनात्मक 

कायफक्रमलाई प्रोत्साहन हने गरी पूवाफधारको सुधार र व्यवस्थापनमा नवद्यालयमा 

अध्ययन गने वालबानलकालाई आधार मानी नवननयोजन गररनेछ । 

३ मनहलाका लानग नवननयोजन हने रकमबाट मनहला साक्षर कक्षा‚ लोकसेवा तयारी कक्षा 

जस्ता कायफक्रम संचालनमा प्राथनमकता साथ नदइनेछ । 

४ यस गाउपानलकानभत्र पने सामुदानयक उच्च मा.नव.को व्यवस्थापन सुधार‚ पूवाफधार 

नवकास र गुणस्तरीय शैनक्षक कायफक्रममा जोि नदइनेछ । 

५ CTEVT लगायत नवद्यालयस्तरबाट प्रानवनधक नशक्षाको थालनी गने कायफलाई थप 

प्रोत्साहन र सहयोग गररनेछ  साथै वहमुखी क्याम्पस संचालन गनफ पहल गररने छ । 

६ यस गाउपानलकामा रहेका सामूदानयक नवद्यालयबाट माध्यानमक तह पररक्षामा 

सवोतृ्कर ननतजा ल्याउने एक मा.नव.लाई  प्रोत्साहन स्वरुप एकमुर रु.१‚००‚०००।०० 

(अके्षरेपी एक लाख मात्र) उपलब्ध गराइनेछ । उक्त रकम नवध्याथीहरुको क्षमता 

अनभवृस्मद्धका लागी खचफ गनुफपने व्यवस्था नमलाइनेछ । 

७ यस गाउपानलकामा रहेका सामूदानयक नवद्यालयबाट माध्यानमक तह पररक्षामा 

सवोतृ्कर ननतजा ( A वा A+ ) . ल्याउने एक नवध्याथीलाई  प्रोत्साहन स्वरुप 

प्रानवनधक नवषयको स्नातक तह सम्म अध्ययन गनफका लागी छात्रवृनतको व्यवस्था 

गररने छ । 

८ यस गाउपानलका के्षत्र नभत्र रहेका नवध्यालयहरु नवच शैनक्षक गनतनवधीहरु आदान प्रदान 

गरी शैनक्षक गुणस्तर वढाउन नवशेष कायफक्रम संचालन गररने छ । 

९ यस गाउपानलकामा कायाम रहेको ननरक्षरता घटाई पुणफ साक्षर गाउपानलका घोषणा गनफ 

कायफक्रम सचालन गररने छ । 

!)= g]kfn ;/sf/sf] ax'eflifs lzIff gLlt cg';f/ dft[efiffdf k7g\ kf7g Joj:yf 

ldnfOg] 5 . 

!!= lzIffsf] u'0f:t/Lotf a9fpg c+u|]hL dfWodaf6 k7g kf7g ;'? ug]{ 

ljBfnonfO{ k|f]tT;fxLt ul/g] 5 . 
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!@= Joj;foLs (Vocational education) lzIffsf nflu ufpFkflnsf :t/df Ps 

ljBfno ;~rfng ug{ kxn ul/g]5 . 
 

४. स्वास्थ्य िथा फोहोरमैला व्यवथथापनुः 

१ यस गाउ पानलका के्षत्रनभत्र रहेका स्वास्थ्य चौकीहरु तथा वनथफङ्ग सेन्टरवाट प्रदान गररने 

सेवालाई चुस्त र व्यवस्मस्थत वनाउन  आवश्यक रकमको व्यवस्था गररनुका साथै नया 

वनथङ्ग सेन्टर स्थापनाका लागी पहल गररने छ । 

२ एक विा एक स्वास्थ्य संस्था भने्न मुल अवधारणाका साथ स्वास्थ्य संस्था नभएका 

विाहरुमा स्वास्थ्य ईकाई स्थापनाका लागी पहलकदमी अगािी वढाई सनकएको र 

उक्त स्वास्थ्य संस्था  यथानसघ्र स्थापनाका लागी जोि नदईने छ ।  

३ यसगाउपानलका वासीहरुको सु-स्वास्थ्यका लानग स्वच्छ र सर्ा वातावरण कायम गनफ 

स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना जगाउने कायफलाई प्रोत्सानहत गररनुका साथै उक्त कायफका 

लागी प्रते्यक विामा टोल नवकास संस्था गठन गरर  सनक्रय बनाइनेछ । 

४. बालबानलका र मनहला स्वास्थ्यका के्षत्रमा मनहला स्वास्थ्य स्वयंसेनवका‚ 

गाउपानलकाके्षत्रमा कायफरत स्वास्थसंस्था र स्वास्थ्यकमीहरुसंगको सहकायफमा नवनभन्न 

पोषण खोप‚ स्वास्थ्य नशनवर‚ स्वास्थ्य नशक्षा लगायत गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा नवस्तार 

कायफक्रम संचालन गररनेछ । गाउपानलका के्षत्रनभत्रका स्थानपत स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई 

समानुपानतक नहसावमा सहयोग गरी ननमाफणानधन प्राथनमक स्वास्थ्य केि र प्राथनमक 

स्वास्थ्य केिहरुको भौनतक तथा क्षमता नवस्तारको कायफक्रममा जोि नदइने छ ।  

५ यस के्षत्रममा  एमु्बलेन्स सेवा संचालनको लागी पहल गररनेछ । 

६ खुल्ला नदशामुक्त गाउपानलकाको लानग सानवक गा.नव.स.हरुले सुरु गरेका 

कायफक्रमलाई अगािी बढाई गाउपानलकालाई खुल्ला नदशामुक्त गाउपानलका घोषणा 

गरी पोर ओ.नि.एर्.को कायफमा जोि नदइने छ । 

 

७ गाउपानलकाको केिमा  दक्ष जनशस्मक्त सनहत आवश्यक बजेटको व्यवस्थाका साथै 

नू्यनतम १५ शैयाको अस्पतालको लानग नवषेश पहल गररनेछ । 

८ यस गाउपानलका नभत्रका सबै स्वास्थ्य चौकीहरुमा अत्यावश्यक औषनधको अभाव हन 

ननदनका लानग नजल्ला जनस्वास्थ्य कायाफलयसंगको समन्वय सनहत अत्यावश्यक 

कायफ गररनेछ । 
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९ ग्रानमण मनहलाहरुको स्वास्थ्य समस्या पनहचान गरी रोग ननदान गनफका लानग मनहला 

लनक्षत स्वास्थ्य नशनवरहरु रानरि य तथा अन्तरानरि य गैरसरकारी संस्थासंग समन्वय गरी 

संचालन गररनेछ । 

 

५. कृर्र्ुः 

१ कृनष पेशा गाउवासीहरुको प्रमुख पेशा मधे्य एक हो भने्न कुरालाई मध्यनजर गरी 

जीनवकोपाजफनका लानग परम्परादेस्मख गररदै आएको कृनष प्रणानलखाध्यन्न वाली धान‚ 

गहँ‚ मकै‚ कोदो र र्लरु्ल तथा नगदेवाली लगायतका खेती र पशुपालनमा ठुलो 

संख्यामा गाउवासीहरु संलग्न रहेकोले आधुननक र नवषानदरनहत व्यवसानयक कृनष 

प्रवद्धफनमा जोि नदइनेछ । 

२ नसंचाईको नवस्तार‚ कृनष उपजहरुको बजारमा पहँच‚ उन्नत जातको वीउ नवजन‚ मलको 

उपलब्धता‚ माटो पररक्षण र कृनष नबमा जस्ता कायफक्रम मार्फ त व्यवसानयक कृनष 

प्रवद्धफनमा जोि नदइनेछ । 

३ कृनष सेवा केि‚ पशु सेवा केि र कृनष उपज बजार नवस्तारका लानग यस 

गाउपानलकानभत्र उपयुक्त स्थान छनौट गरी सम्बस्मन्धत ननकायसंग समन्वय गरी 

गाउपानलकाले आफ्नो श्रोतबाट समेत सेवा सुनवधा नवस्तार गने कायफ अगािी बढाइने  

छ । 

४ नवगतदेस्मख संचालनमा आउन सके्न कुलो र नसंचाई व्यवस्थापनमा कृषक समुहलाई 

प्रोत्सानहत गने र कृनष नसंचाईमा मा अनुदानको व्यवस्था गररनेछ । 

५ नवषानदरनहत व्यवसानयक कृनष उपज उत्पादन गनफ कृषकलाई प्रोत्सानहत गररनेछ । 

कृनष उपज केिहरु यस गाउपानलकाको आवश्यकता बमोनजम थप गनफ प्रोत्सानहत 

गररनेछ । कृनष उपज संकलन केि स्थापनामा जोि नदइनेछ । 

६ यस गाउपानलका नभत्र  १ विा १ प्रानवनधक (कृनष र पशु) व्यवस्थाका लागी जोि नदईने 

छ । 

७ पशु नबमा कायफक्रमका सम्बन्धमा कृषक र सम्बस्मन्धत नबमा सम्बन्धी ननकायसंग समन्वय 

गरी पशु नबमा कायफक्रम संचालन गररनेछ । 

८.यस गाउपानलका नभत्र उत्पादन हने दुधलाई आधुननक तररका वाट व्यवसायीकरण गनफ 

कृषकहरलाई प्रोत्सानहत गररने छ । 
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९ एक गाउ एक उत्पादन कायफक्मलाई पकेट के्षत्र नवस्तार गदै अनुदान कायफक्रम 

संचालनमा ल्याईनेछ । 

!)= k/Dk/fut v]tL k|0ffnLnfO{ ;'wf/ u/L s[lifnfO{ cfw'lgsLs/0f / 

Joj;foLs s/0f ug]{ / ufpF kflnsf cGtu{tsf] cu'jf s[ifsx?nfO{ tflndsf] 

Joj:yf ul/g] 5 .  

 

^= ljB't 
!= o; ufpFkflnsfdf cfufdL #–% jif{ leqdf s]Gb|Lo ljB't k|zf/0f nfO{g 

lj:tf/ u/L ;a} j8f j8fdf k'¥ofpgsf] nflu ljz]if kxn ul/g] 5 .  

@= dxfef/t ufpFkflnsfsf] agv'vf]nf, sf]vfhf]/ vf]nf, rfpvf]nfsf] xfO8«f] 

kfj/sf] ;Defljt cWoog tyf lgdf{0fsf] nflu kxn u/L Ps 3/ Ps /f]huf/sf] 

ljz]if kxnsf] Joj:yf ul/g]5 .  

#= dxfef/t ufpFkflnsf leq /x]sf n3'hn ljB't cfof]hgfx?nfO{ Jojl:yt u/L 

nlug]  5 .  

 

७. वािावरि िथा र्वपद् व्यवथथापनुः 

१ पयाफवरणीय सनु्तलन एवं यस गाउपानलकालाई स्वच्छ‚ सर्ा हराभरा कायम राख्न 

वृक्षारोपण तथा बालउध्यान ननमाफण जस्ता वातावरण मैत्री कायफलाई अगािी बढाइने  

छ । यस क्रममा नवषानदको प्रयोग र वनर्िाँनी जस्ता कायफलाई ननरुत्सानहत गनफ 

नवशेष ध्यान नदइनेछ । यस्ता कायफमा नवनभन्न संघ-संस्थाको सकृय सहभानगतामा 

जोि नदइने छ ।  

२ बायो ग्ाँस‚ सुधाररएको चुलो‚ लगायतका वैकस्मिक उजाफहरु‚ सौयफ उजाफको प्रवद्धफन 

मार्फ त हाम्रो गाउ उज्यालो कायफक्रम संचालनमा ल्याइनेछ । यस्ता कायफक्रम 

संचालनको लानग वैकस्मिक उजाफ प्रवद्धफन केि रानरि य तथा अन्तरानरि य संघ-

संस्थाहरुसंगको सहयोग र सहकायफमा जोि नदई लागत जनसहभानगतामा जुटाउने 

कायफमा समेत जोि नदइनेछ । 

३ ध्वनी प्रदुषण‚ वायु प्रदुषण वातावरण प्रदुषणलाई ननयन्त्रण गने तर्फ  आवश्यक 

कायफक्रम ल्याइनेछ । प्लानरक प्रयोगलाई ननरुत्सानहत गररनेछ । वातावरण 
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प्रदुषणलाई ननयन्त्रण गनफ वातावरणजन्य कर प्रणाली लागू गररनेछ । साथै 

वातावरणमैत्री कायफक्रममा जोि नदइनेछ । 

४ माटो‚ ढंुङ्गा‚ वालुवा र नगट्टी जस्ता खननजजन्य प्रकृनतजन्य उध्योग संचालनका लानग 

उध्योगको आकार प्रकार हेरी प्रारस्मिक वातावरणीय पररक्षण (IEE) र वातावरणीय 

मूल्याङ्कन (EIA) गदै लाने तर्फ  आवश्यक तयारी गररनेछ ।  

५  भूकम्प‚ बाढी‚ पनहरो तथा आगलागी जस्ता नवपद्हरु नू्यननकरण तथा नतनबाट हन 

सके्न जनधनको क्षनतबाट बचाउन नागररक सचेतनाका कायफक्रम आयोजना गररनुका 

साथै नवपद् व्यवस्थापनका लानग नागररक समाज समेतको सहयोगमा आवश्यक 

तयारी गररनेछ । 

६  दनलत‚ जनजानत तथा नवपन्न समुदायहरुको वस्तीहरुमा उज्यालो कायफक्रम प्रभावकारी 

रुपमा अगािी बढाइनेछ । त्यसका लानग नवनभन्न ननकायसंग आवश्यक समन्वय 

गररने  छ ।  

७. स्थानीय स्तरमा  नवपद् व्यवस्थापन सनमनत गठन गररनेछ । नजल्ला दैवी प्रकोप 

व्यवस्थापनसंग आवद्ध गदै स्थानीय नवपद् व्यवस्थापन कायफयोजना तय गररनेछ । 

साथै नवपद्संग सम्बस्मन्धत कायफको लानग गाउस्तरमा खिा भएका नवपद् व्यवस्थापन 

कोष स्थापना गरीनेछ । 

८ नवकास पूवाफधार सञ्चालन गदाफ नवपद् व्यवस्थापनको पक्षलाई प्रारस्मिक चरणबाटै 

प्राथनमकता नदई कायफक्रम सञ्चालन गररनेछ । यसको लानग यस के्षत्रमा स्थानीय 

नवपद् व्यवस्थापन सनमनत र गैर सरकारी संस्थाहरुलाई पररचानलत गररनेछ । 

 ९ वातावरणमैत्री स्थानीय ननकायको अवधारणा बमोनजम कायफ अगािी बढाइनेछ ।  

 

८. लर्क्षि वगि कार्िक्रमुः 

१ बाल नशक्षा‚ स्वास्थ्य‚ बाल सहभानगता‚ बाल संरक्षण‚ बाल अनधकार लगायत 

बालबानलका लनक्षत नवनभन्न शैनक्षक संघ-संस्था‚ सामुदानयक संघ-संस्था तथा गैर 

सरकारी संघ-संस्थासंगको सहकायफ र समन्वयमा जोि नदइनेछ । 

२ मनहलाहरुको हक अनधकार र नेतृत्व नवकासका लानग तानलम‚ नसपमुलक प्रनशक्षण‚ 

अध्ययन‚ अन्तरकृया‚ गोष्ठी‚ लगायतका कायफक्रम संचालन गररनेछ । यस्ता कायफक्रम 

संचालनका लानग मनहला समूह तथा मनहलासंग सम्बस्मन्धत संघ संस्थाहरुसंगको 

सहकायफ र साझेदारीमा जोि नदइनेछ । 
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३ आनदवासी‚ जनजानत‚ दनलत पछानि पाररएका वगफ र समुदायको हक र अनधकारको 

लानग त्यस्ता वगफ र समुदायको समावेशीकरणका लानग लनक्षत वगफको सनक्रय 

सहभानगतामा नवनभन्न कायफक्रम संचालनमा ल्याइनेछ । गाउपानलकाको गनतनवनधमा 

यस्ता वगफ र समुदायको मूल प्रवाहीकरणको नीनत अवलम्बन गररनेछ ।  

४ गाउ के्षत्र नभत्र रहेका अिसंख्यक समुदायको पनहचान गरी नतनको मूल 

प्रवाहीकरणका लानग आवश्यक कायफक्रमको तजुफमा गररनेछ । 

५ वस्ती विा हँदै ufpFkflnsf kl/ifbdf पेश हन आएका लनक्षत समुहका (मनहला‚ 

बालबानलका‚ आनदवासी जनजानत‚ जेष्ठ नागररक‚ दनलत) कायफक्रमहरु र 

ufpFkflnsfस्तरीय कायफक्रमहरु प्राथनमकताका आधारमा संचालन गने व्यवस्था 

नमलाइने  छ । 

६ धानमफक‚ साँसृ्कनतक‚ भाषा र भेषभुषा संरक्षण र जात्रा जस्ता पवफहरुमा यथोनचत 

सहयोगका साथै सामूनहक नवशेष कायफक्रम कायाफन्वयनमा जोि नदइनेछ । 

७ गाउपानलका नभत्र छुवाछुतमुक्त समाज ननमाफणका लानग नवशेष जनचेतनामूलक 

प्रवद्धफनात्मक कायफक्रम अगािी बढाइनेछ । 

८ GESI Audit र लैंनगक तथा सामानजक समावेशीकरणको कायफक्रमलाई यस आ.व.मा 

समेत ननरन्तरता नदइनेछ । 
 

९. रु्वा िथा खेलदकुदुः 

१ राज्य ननमाफणको महत्वपूणफ नजमे्मवारी बहन गनफ सके्न युवा वगफको नशक्षा र स्वास्थ्यसंग 

सम्बस्मन्धत कायफक्रमहरु साथै खेलकुद र रोजगारी शृ्रजनामा सहयोग गररने कायफक्रम 

युवा मार्फ त संचालन गनुफका साथै युवा नेतृत्व नवकास र नवकास ननमाफणका कायफमा 

युवाहरुको सकृय सहभानगतालाई नवशेष प्राथनमकता नदइनेछ । 

२ ufpFkflnsf के्षत्र नभत्रका स्थानीय युवाहरुको आवश्यकताका आधारमा साना तथा 

ठूला खेलमैदान ननमाफण र संरक्षणका कायफलाई नवशेष महत्वकासाथ अगािी 

बढाइनेछ । 

३  बालमैत्री कायफक्रममा जोि नदंदै बालक्लबको कायफलाई प्रोत्साहन नदइनेछ । 

४ युवा तथा खेलकुदका कायफक्रममा क्लब र सामुदानयक संघ-संस्थालाई सकृय र 

नजमे्मवार बनाई गाउकोको समग्र नवकासमा युवाहरुको श्रम‚ नसप‚ योग्ता‚ क्षमता र 

नवध्योतालाई सम्मान गने कायफक्रम तय गररनेछ । 
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११. प्रिासर्नक व्यवथथापन िथा सुिासनुः 

१ गाउपानलकाको आन्तररक प्रशासन चुस्त र दुरुस्त कायम गनफ सके मात्र गाउवासीलाई 

नछटो‚ छररतो‚ सरल र प्रवाभकारी ढंगले सेवा सुनवधा उपलब्ध गराउन सनकन्छ भने्न 

नवश्वासका साथ गाउपानलकामा व्यवस्मस्थत र प्रणालीगत प्रशासननक संरचनाको 

ननमाफण गरी तदनुरुप कमफचारीहरुको व्यवस्था गरी प्रभावकारी कायफ नवभाजनलाई 

सुनननित गररनेछ । सोही बमोनजम चालु आ.व.मा नै स्वीकृत प्रस्तानवत दरवन्दीलाई 

यस आ.व.मा पनन स्वीकृत गररएको छ ।  

२ अनुभवी‚ क्षमतावान र स्वयंमा उते्प्रररत कमफचारी नबना गाउवासीले चाहेजस्तो 

प्रभावकारी र अनुभूनतजन्य सेवा प्रवाह गनफ समस्या पने भएकोले प्रशासननक 

संयन्त्रलाई आधुननक प्रनवनधयुक्त बनाइदै समायानुकुल तानलम र प्रनशक्षणमा जोि 

नदइनेछ । साथै अनुशानसत भई काम गने कमफचारीलाई प्रोत्साहन तथा गल्ती 

अनुशासननहन काम गने कमफचारीलाई ननरुत्सानहत/दस्मण्डत गररने नीनत अवलम्बन 

गररएको छ ।  

३ गाउपानलकाबाट सम्पानदत आनथफक‚ प्रशासननक र योजनागत नवकास ननमाफण र लनक्षत 

कायफक्रमहरुलाई पारदशी‚ नजमे्मवारी र उतरदायी बनाइनेछ ।  

४ नवकेिीकरण र स्वायतताको ममफ र नसद्धान्त अनुरुप गाउवासीले सिव भएसम्म सेवा 

सुनवधा घर-दैलो र टोल टोलमा प्राप्त गनफ सके्न व्यवस्थाका लानग स्थानीय ननकाय 

पुनःसंरचना आयोगको ननणफयसमेतलाई संबोधन गरी विास्तरबाट सम्पादन हने 

कायफलाई ननरन्तरता नदइनेछ । 

५ गाउपानलकानभत्र संचालन गररने नवकास एवं प्रशासननक कायफमा सदाचार र 

सुशासनलाई जोि नदंदै विा सनचवहरुलाई आ-आफ्नो कतफव्य प्रनत नजमे्मवार र 

उतरदायी बनाइनेछ साथै विामा हने प्रशासननक खचफलाई पनन समयानुसार 

पररमाजफन र व्यवस्मस्थत गररने   छ  । 

  

६ यस ufpFपानलकामा कायफरत स्थायी‚ अस्थायी‚ तथा करार सेवामा कायफरत 

कमफचारीहरु मधे्य उतृ्कर कायफसम्पादन गने १ जना कमफचारीहरुलाई पुरषृ्कत गने 

व्यवस्था ul/g]5 । 

७ नजन्सी ननररक्षण‚ नमनाहा‚ लगतकट्टा टुटरु्ट‚ नललाम‚ ममफत संभार गनुफ परेमा सो को 

अनधकार गाउकायफपानलका लाई प्रत्यायोजन गररएकोछ । 
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८ कुनै योजना पररवतफन गनुफ परेमा सो को अनधकार गाउ कायफ पानलकालाई प्रदान 

गररएको छ । 

१२. आर्थिक प्रिासन एवं सुिासनुः 

१ आन्तररक आय वृस्मद्धका लानग प्रचनलत ऐन‚ कानूनको अनधनमा रही करको दायरालाई 

र्रानकलो बनाउँदै लनगने व्यवस्थालाई समय सापेक्ष हने गरी लागु गने नीनत 

अवलम्बन गररनेछ । 

२ राजश्व चुहावटमा ननयन्त्रण गरी लेखा व्यवस्थापन तथा गाउपानलकाको समू्पणफ आनथफक 

कायफहरु एनककृत कम्युटरराईज प्रणालीबाट अगािी बढाइनेछ । 

३ आन्तररक आय मजवुद नबनाए सम्म स्थानीय स्वायत ननकायहरु समृद्ध र समुन्नत 

बनाउन नसनकने भएकोले राजश्व संभाव्यता अध्ययन कायफलाई यस आ.व.मा  

करयोग् के्षत्रलाई राजश्व संभाव्यताको दायरामा ल्याइनेछ । 

४ आन्तररक लेखा पररक्षण चौमानसक रुपमा गराइनेछ‚ आम्दानी र नवकास खचफको 

नववरण मानसक रुपमा सावफजननक गरी Web-site मा रास्मखने Joj:yf ननरन्तरता 

नदइनेछ । 

५ सुशासन र सूचनाको हकलाई प्रत्याभूत गदै गाउपानलका मार्फ त संचालन गररने हरेक 

आयोजना र कायफक्रमको नववरण लगायतका कायफ नववरण खुल्ने गरी सूचना बोिफ 

हरेक योजनास्थलमा रास्मखनेछ । 

६ हरेक उपभोक्ता सनमनत तथा कायफक्रम सम्पन्न गने संघ-संस्थाले सामानजक लेखा 

पररक्षण गनुफ पने प्रावधानलाई प्रभावकारी रुपमा कायाफन्वयनमा ल्याइनेछ ।  

७ गाउवासी र नवनभन्न सरोकारवाला पक्षसंग ननयनमत रुपमा सावफजननक सुनुवाई‚ सनमक्षा 

र सामानजक पररक्षण तथा अन्य सूचना र संचालका माध्यमबाट गाउपानलकाको 

गनतनवनध बारे जानकारी गराउने नीनत नलइनेछ । यस्ता कायफक्रम मार्फ त गुनासा र 

प्रनतनक्रया संकलन गरी आनथफक‚ प्रशासननक र सुशासन नभत्रका सुधारका 

प्रयासहरुलाई अगािी बढाइनेछ । 

८ नवकास ननमाफण कायफको पारदनशफता‚ प्रभावकारी र नदगोपनाको अनुगमन तथा 

मूल्याङ्कन कायफलाई प्रभावकारी रुपमा अगािी बढाइनेछ । 

९ सुशासन कायम गने पररनधनभत्र रहेका नवनभन्न नवषयगत सनमनतलाई सकृय‚ ननयनमतता 

र चलायमान बनाउँदै मानसक प्रगनत सनमक्षामा जोि नदइनेछ । 

१० गाउपानलकाले २०७४ साल श्रावण १ गतेदेस्मख आफ्नो गाउ के्षत्रमा लगाउने घरनक्सा 

तथा नवनभन्न सेवा शुल्कका दररेटका सम्बन्धमा अनुसूचीमा व्यवस्था भए अनुसार 
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लागु हने ननणफय गररएको छ । साथै आधारभूत करका दरलाई यथावत् राखी सो को 

दायरालाई र्रानकलो बनाउँदै स्थानीय कर प्रणालीलाई वैज्ञाननक र समृद्ध तुल्याउने 

नीनत अवलम्बन गररनेछ । 

११ नागररक विापत्र‚ उजुरी पेनटका खचफको सावफजननकीकरण‚ सावफजननक सुनुवाई‚ 

सावफजननक पररक्षण लगायत कमफचारीको क्षमता नवकास गरी सुशासनको 

अवधारणालाई अगािी बढाइनेछ । 

१३ सावफजननक नवत जोस्मखम नू्यननकरणका लानग पेश्की बेरुजु शुन्य झाने नीनतलाई 

ननरन्तरता नदइनेछ । 

 

१३ र्ोजना संचालन सम्बन्धी 

१ आयोजनाको नदगोपना‚ प्रभावकाररता‚ नमतव्यनयता र कायफकुशलता कायम गनफ 

सहभानगतामूलक र समावेशी योजना छनौट तथा कायाफन्वयन प्रणालीलाई यस 

आ.व.मा समेत ननरन्तरता नदइनेछ । 

२ गाउपानलकाबाट सम्पानदत योजना तथा कायफक्रम र गनतनवनधहरुको सुचारु रुपले 

गाउवासीलाई सञ्चार गदै सू-सुनचत गनफ नगर के्षत्रमा रहेका सामुदानयक सञ्चार 

माध्यमहरुलाई प्रवद्धफन र प्रोत्सानहत गररनुका साथै संचार के्षत्रसंगको सहकायफलाई 

ननरन्तरता नदइनेछ । 

३ नवकास ननमाफणका कायफहरु संचालन गदाफ क्रमागतः योजनाहरुलाई औनचत्यताको 

आधारमा ननरन्तरता नदइनेछ । गाउमा रहेको सिकको दायाँ-वायाँ उपयुक्तताको 

आधारमा वृक्षारोपण गरी क्रमशः यस गाउलाई हररत गाउको रुपमा अगािी 

बढाइनेछ । 

$ गाउपानलका के्षत्रनभत्र संचालन भएका तथा संचालन हने योजना र कायफक्रमहरुको 

समग्र अनुगमन र सुपररवेक्षण गनफका लानग स्थानीय श्रोत पररचालन तथा गाउ 

सुपररवेक्षक तथा अनुगमन सनमनत गठन गरी कायफनवनधद्धारा नननदफर गरे बमोनजम 

अनुगमनको कायफलाई नक्रयानशल बनाइनेछ । 

५ कुनै योजना संशोधन‚ पररमाजफन‚ गनुफ पने भएमा साथै उपभोक्ता सनमनतद्धारा संचालन 

गने पने योजनाहरु उपभोक्ता सनमनतले समयमा नै संचालन नगरेमा वा हन नसकेमा 

उक्त कायफक्रम वा योजनालाई गाउसभाले वैकस्मिक उपाय अपनाई कायाफन्वयन 

ul/g] 5  । 
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^ नेपाल सरकाराट प्राप्त सःशतफ तथा ननःशतफ आ.व. २०७४/०७५ मा प्राप्त रकमलाई  

प्रनक्रया र सहमनतकासाथ  गाउपानलका बोिफले योजनागत कायफक्रम बनाई 

कायाफन्वयन ul/g] 5  । 

& गाउपानलकामा प्रते्यक विाबाट विागत रुपमा नसर्ाररस भई आएका योजनाहरुमा 

अन्य ननकायबाटसमेत संचालन हने गरी योजना स्वीकृत भई आएमा तथा 

गाउपानलकाको ननयनमत गाउपररषद् र नवषेश गाउपररषदबाट समेत नवननयोनजत 

भई एउटै प्रकृनतको योजनामा दोहोरोपना पनफ गएमा गाउपानलका बोिफको ननणफय 

अनुसार कायाफन्वयन ul/g] 5 .  । 

* गाउपानलका के्षत्रमा संचालन हने साना-नतना योजना भन्दा जनतालाई प्रत्यक्ष अनुभूनत 

नदन सके्न गुणस्तरीय‚ ठुला र नदगो पूवाफधारको नवकासमा नवशेष जोि नदने नीनत 

तय गररएकोछ । 

( गाउपानलका के्षत्रनभत्र संचानलत योजनाको अनुगमन गरी गुणस्तर र लागतको आधारमा 

समयमा नै योजना सम्पन्न गने कस्मिमा २ वटा योजनालाई रु.१०‚००।०० सम्म 

पुरष्कार नदने कायफको शुभारि चालु आ.व.बाट नै लागु गररनेछ । साथै 

गाउपानलकाले तय गरेका योजना कायाफन्वयन गने तौर-तररका र ननदेशन नवपररत 

काम गने उपभोक्ता सनमनतलाई गाउपानलकाको कालो सूनचमा राखे्न काम पनन चालु 

आ.व.मा नै सुरु गररनेछ । 

उपस्थथि महानुभावहरु‚ 

मैले आगामी आनथफक वषफको गाउपानलकाको प्रस्तानवत स्वीकृत नीनत तथा कायफक्रमहरुको 

बारेमा संके्षपमा सनमक्षात्मक नववरण प्रसु्तत गरें  । यस सम्वन्धी नवसृ्तत नीनत तथा कायफक्रम 

र बजेटको नववरण वानषफक गाउ नवकास योजना पुस्मस्तका प्रकानशत गररने व्यहोरा यस 

सम्माननत सभालाई जानकारी गारउँदछु । विा तथा वस्ती स्तररय भेलामा अनधकांश 

जनताको सहभानगतामा छनौट र प्राथनमकीकरण भएका योजनाहरु समावेश गनफ 

नसनकएको व्यहोरा नवनम्रतापूवफक अनुरोध गदफछु । त्यसरी प्राथनमकतामा नपरेका 

योजनाहरुलाई योजना बैंकमा समावेश गरी अन्य दातृ ननकायहरुसँग समन्वय गदै श्रोतको 

व्यवस्था नमलाई संचालन गनफ प्राथनमकतामा रास्मखने तथा आगामी आ.व.हरुमा क्रमशः 

कायाफन्वयन गदै लनगने व्यहोरा समेत अनुरोध गदफछु । 
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आ.व.२०७४/०७५ मा संचालन हुने गाउस्तरीर् कार्िक्रमहरु 

....................... 

आगामी आर्थिक वर्ि २०७४/०७५ को आर् व्यर्को र्वसृ्ति र्ववरि अनुसूची ३ मा 

उले्लख गररएकोछ ।  

साथै आगामी आर्थिक वर्ि २०७४/०७५ मा संचालन हुने र्ोजनाहरुको र्ववरि 

अनुसूची ४  

मा उले्लख गररएकोछ । 

 

आगामी आनथफक वषफ २०७४/०७५ का लानग गाउपानलकाको कुल बजेट मधे्य नेपाल 

सरकारबाट प्राप्त हने केन्दीय अनुदान ‚गाउपानलकाको आफ्नो आन्तररक आय समेत 

समावेश गरेको छु । गाउपानलकाको आन्तररक आम्दानीका लानग स्थानीय स्वायत शासन 

ऐन तथा ननयमावली बमोनजम गत आनथफक वषफमा स्वीकृत गरी  ननधाफरण गरेको कर ‚

दसु्तर ‚सेवा शूल्कका दररेटहरु तथा के्षत्रहरुलाई केही संशोधन गरी आगामी आनथफक 

वषफको लानग बजेट प्रसु्तत गरेको छु । संशोनधत दररेट र करको दायराको के्षत्रहरु 

आगामी आनथफक वषफ २०७४ साल श्रावण १ गते देस्मख लागू हने कुरा जनसमक्ष राख्न चाहन्छु 

। 

 

आगामी आनथफक वषफ २०७४/०७५ का लानग गाउपानलकाको आन्तररक आम्दानी तर्फ  रु ५ 

लाख ‚केन्दीय अनुदान तर्फ  रु २३ करोि ३५ लाख ३८ हजार गरी कुल २३४०३८०००।०० 

रहेको छ । 

अन्त्यमा‚ 

हाम्रो ननमन्त्रणालाई स्वीकार गरी व्यस्त तथा अमूल्य समयको बावजुत यस कायफक्रममा 

पाल्नु भएका सवै सदस्यहरुमा हानदफक कृतज्ञता प्रकट गदफछु । 

                                 

                            धन्यवाद‚ 

                                                   २०७४ ‚असार २० 

कान्छालाल नजम्वा 

अध्यक्ष 

महाभारत गाउपानलका 

वनखुचौर ⬧◼⬧
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