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æसमदृ्ध बकैया निमााणको मूल आधार; स्वास््य, शिक्षा, कृषि, पयाटि र 
वातावरणमैत्री पूवााधारÆ 

आनथाक विा २०७८/७९ को 

िीनत, कायाक्रम तथा बजेट 
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आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय, 

आदरणीय गाउँसभा सदस्य ज्यूहरु 

संघीय लोकताशरत्रक गणतरत्रात्मक िासि व्यवस्थाको माध्यमबाट लोकतरत्रका आधारभतू मूल्य 
मारयताको सम्माि, मािव अनधकारको संरक्षण र सिुासि कायम गिाका लानग देिले नलएको "समदृ्ध 
िेपाल, सखुी िेपाली" को राषिय आकांक्षा तथा बागमती प्रदेिले नलएको "ससंुस्कृत र सखुी जिता; 
समाजवाद उरमखु समदृ्ध प्रदेि" को दीघाकालीि सोचलाई आत्मसात गदै बकैया गाउँपानलकाले नलएको 
æसमदृ्ध बकैया निमााणको मूल आधार; स्वास््य, शिक्षा, कृषि, पयाटि र वातावरणमैत्री पूवााधारÆ को 
दीघाकालीि सोच परुा गिेतर्ा  प्रनतवद्ध रषह यस गाउँपानलकाको आनथाक विा २०७८/०७९ को िीनत 
तथा कायाक्रम प्रस्ततु गदैछु । यस महत्वपूणा घडीमा िेपालको राषियता, अखण्डता, स्वाधीिता र 
लोकतरत्र प्रानिको अनभयािमा िेततृ्व प्रदाि गिे हाम्रा वीर पखुाा, अमर सषहद तथा अग्रजहरुप्रनत उच्च 
सम्माि व्यक्त गदै सामाशजक आनथाक रुपारतरणमा उहाँहरुले पयुााउि ु भएको योगदािको स्मरण गिा 
चाहरछु । 

 

तीिै तहका सरकार एवम ् सबै सरोकारवालासँगको सहकाया र समरवयमा कोनभड-१९ बाट देशखएको 
सङ्क्क्रमण नियरत्रण, रोकथाम र उपचार गरी िागररकहरुको जीवि सहज बिाउि र अथातरत्र पिुरुत्थाि 
गिा यस गाउँपानलका प्रनतवद्ध छ । कोनभड-१९ बाट जीवि गमुाउि ु हिुे सम्पूणा व्यक्तीहरुप्रनत 
श्रद्धारजली व्यक्त गदै िोकाकुल पररवारजिमा गषहरो समवेदिा व्यक्त गदाछु । कोनभड-१९ को 
सङ्क्क्रमण भई उपचाररत ्सम्पूणा दददी बषहिी तथा दाजभुाईहरुको िीघ्र स्वास््य लाभको कामिा गदाछु 
। 

 

कोनभड-१९ महामारी रोकथाम, नियरत्रण तथा उपचार गिा आनथाक, प्राषवनधक तथा व्यवस्थापकीय 
सहयोग पयुााउिे िपेाल सरकार, प्रदेि सरकार, निजी क्षेत्र, राषिय तथा अरतरााषिय गैर सरकारी संघ 
संस्था, षवकासका साझेदार मलुकु र सम्पूणा िागररकहरुलाई यस गाउँपानलका हाददाक धरयवाद ज्ञापि 
गदाछ । कोनभड-१९ को महामारीको रोकथाम, नियरत्रण तथा उपचारमा अहोरात्र खषटई सेवा गिुाहिु े
स्वास््यकमी, सरुक्षाकमी, कमाचारी लगायत अग्रपशङ्क्क्तमा रही काम गिुाहिुे सबै प्रनत बकैया 
गाउँपानलकाको तर्ा बाट हाददाक धरयवाद व्यक्त गदाछु । 

 

:yfgLo txsf] lgjf{rg kl5sf] kfrf}F ah]6, gLlt tyf sfo{qmd o; u/Ldfdo ufpF ;efdf k|:t't 

ug{ kfpFbf dnfO{ v'zL nfu]sf] 5 . o; cj;/df d g]kfnsf] ;++3Lo nf]stfGqLs u0ftGqsf] nflu 

g]kfnL hgtfn] k6s k6s ub}{ cfPsf] P]ltxfl;s hgcfGbf]ng, ;z:q cfGbf]ng, t/fO{ dw]; 

nufotsf ;Dk'0f{ cfGbf]ngsf] :d/0f ug{ rfxG5' . nf]stGqsf] :yfkgfy{ ;lxbx?sf] Tofu / 

alnbfgnfO{ pRr ;Ddfg ub{5' . 
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स्थािीय तहको संशक्षि पररचय 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f %^ df Joj:yf eP adf]lhd u7g ePsf &%# j6f :yfgLo tx dWo] 

dsjfgk'/ lhNnf afudtL k|b]zdf xfd|f] as}of ufpFkflnsf /x]sf] 5 . o; ufpFkflnsfdf ;fljsdf 

/x]sf lwofn, 5ltjg, lzv/k'/, dGynL / l7+uguf=lj=;=x? /x]sf 5g\ . xfn as}of ufpFkflnsfdf !@ 

j6f j8f /x]sf 5g\ . o; ufpFkflnsfsf] पार्श वाशचत्र २०७६ cg';f/ ufpFkflnsfsf] hg;+Vof $^,@$* 

hgf / If]qkmn $^) ju{ ls=dL= /x]sf] 5 . 

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 

अव, म आगामी आ.व. २०७८/ ७९ का लानग योजिा तजुामा गदाा नलईएका मखु्य आधारहरु प्रस्ततु गिे 
अिमुती चाहरछु । 

आ.व. ०७८/ ७९को बजेट तजुामा गदाा नलइएका मखु्य मखु्य आधारहरु:- 

• िेपालको संषवधािको अिसूुशच ८ र ९ मा उशल्लशखत स्थािीय तहको एकल तथा साझा 
अनधकारको सशुच 

• िेपालको संषवधािमा उशल्लशखत मौनलक हकहरु 

• िेपालको संषवधाि भाग ४ अरतगातका राज्यका आनथाक षवकस, सामाशजक षवकास, प्राकृनतक 
स्रोतको उपयोग , वातावरण संरक्षण सम्बरधी िीनतहरु, धारा ५९ को आनथाक अनधकार, भाग १९ 
को आनथाक कायाप्रणाली 

• िेपाल सरकारबाट स्वीकृत संघ, प्रदेि र स्थािीय तहको काया षवस्ततृीकरणको प्रनतवेदि 

• संघीय सरकारले अंनगकार गरेको आवनधक योजिाले नलएका िीनत तथा प्राथनमकताहरु 

• संघीय सरकारले अबलम्बि गरेका आनथाक तथा षवत्तीय िीनतहरु 

• स्थािीय िासि संचालि ऐि र नियमावलीका प्रावधािहरु । 

• षवकासका समयामषयक मदु्दाहरु जस्तै सामाशजक संरक्षण, ददगो षवकास, जलवाय ुपररवताि र षवपद 
व्यवस्थापि, खाद्य तथा पोिण सरुक्षा, लैषिक सिक्तीकरण तथा समावेिी षवकास, वालमैत्री 
स्थािीय िासि, वातावरण मैत्री िासि, खलुा ददिामकु्त तथा पणुा सरसर्ाइ, उजाा संकट 
लगायतका अरतरसम्बशरधत षवियहरु । 

• बकैया गाउँपानलकाको प्रथम आवनधक योजिा (आ.व. २०७७।०७८-२०८१।०८२) 

• तथा गाउँपानलकामा आवर्शयक देशखएका अरय षवियहरु । 

 

oL pb]Zox? xfl;n ug{sf nflu cfufdL cfly{s jif{sf] ah]6sf k|fyldstfx? b]xfo adf]lhd 
lgwf{/0f u/]sf] 5' M– 



 

4 
 

• ufpFkflnsf tyf j8f sfof{nox?sf] Joj:yfkg / ;~rfng, 

• /f]huf/Lsf cj;/x?sf] j[¢L, 

• pTkfbg / pTkfbsTjdf j[¢L, 
• ufpFkflnsfaf6 j8fsf] s]Gb|;Dd hf]8\g] ;8s lgdf{0ftyf :t/Ggf]tL, 

• s[lifsf] cfw'lgs/0f, ljljlws/0f / Joj;flos/0f, 

• ljB't nfOg lj:tf/ / ef]N6]h ;'wf/, 

• ko{6g k"jf{wf/sf] ljsf; / k|jw{g, 

• lzIff, :jf:Yo, tyf :jR5 vfg]kfgL dfyL ;xh kx'Fr, 

• cTofjZos pkef]Uo j:t'x?sf] ;'b[9 / ;xh cfk'lt{, 

• ;fj{hlgs k|zf;g / ;]jf k|jfxdf ;'wf/ . 

• v]ns'b ljsf; 

• ljkb Joj:Yffkg 

 

 

cfb0fLo cWoIf dxf]bo, 

ca d oLg} k|fyldstfsf] ;]/f]km]/f]df /x]/ tof/ ul/Psf] cf=a= @)&*÷)&( sf] lgtL tyf sfo{qmdx? 

k|:t't ug{] cg'dlt rfxG5' . 

o; ufpFkflnsfaf6 laifout ?kdf x/]s If]qsf] ljsf; nfO{ k|efjsf/L / Joj:yLt agfpg If]q 

cg';f/ 5'§f5'§}  gLtLx? lgdf{0f ul/Psf] 5, h;nfO{ ufpFkflnsfsf] jflif{s sfo{qmddf ;dfj]z u/L 

nfu' ub}{ nlug]5 . tL dxTjk'0f{ lgtLx? o; k|sf/ /x]sf 5g\ . 

;dli6ut gLltx? 
1. o; ufpFkflnsf If]qsf sl/j $) k|ltzt 3/w'/Lsf 3/d'nL;+u cfkm\gf] kl/jf/sf gfddf 

hUuf btf{ k|df0fk'hf{ k|fKt gePsf] gfkgS;f ;d]t gePsf] P]nfgL hUuf ePsf] /  To:tf 
hUufsf] tYof+s ;+sng eO;s]sf]df gfkgS;f u/L Gog'td If]qkmnsf] hUufwgL k|df0fk"hf{ 

pknAw u/fpg :yfgLotxsf] tkm{af6 cfjZos kxn ul/g]5 . 
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2. o; ufpFkflnsfnfO{ { चाल ुआ.व. २०७७।०७८ माघ २९ गते afnd}qL ufpFkflnsf 3f]if0ff 

ul/Psf]df rfn' cfly{s jif{df ;+rflnt afnd}qL zf;g sfo{qmdnfO{ lbuf]kgsf nflu 

lg/Gt/tf lbOg]5 . ;fy} o; ufpFkflnsf sfof{nodf /x]sf] afnd}qL OsfO{nfO{ afnd}qL l;sfO{ 

s]Gb|sf] ?kdf :yfkgf ul/g] 5 . 

3. o; ufpFkflnsfsf] ;j} j8fx?af6 ufpFkflnsfsf] s]Gb|df hf]l8Psf] dbg e08f/L nf]sdfu{;Fu 

;8s ;~hfn जोनडसषकएको हुँदा उक्त ;8sx?nfO{ :t/f]GgtL ub{} nlug] 5 . 

4. o; ufpFkflnsfleq /x]sf] js}of gbL, l;dftvf]nf / o;;+u hf]l8Psf] x/]s vx/] vf]nfaf6 

eO/x]sf] / x'g ;Sg] ;Defljt IftLnfO{ dWogh/ ub{} oL vf]nfx?df cfjZos t6aGwg u/L 

j:tL tyf pj{/ e'dL arfpg संरक्षण कायाक्रमलाई बकैया तथा नसमात खोलाको शिरको आवर्शयक 

के्षत्रदेशख िै व्यवशस्थत बिाइिेछ । साथै ;DaGwLt ;/sf/L तथा u}x| ;/sf/L lgsfo ;Fu ;dGjo 

u/L cl3 al9g]5 . 

5. आ व २०७८।७९ को लानग संघीय सरकारको कायाक्रम अरतगात पिा सर्ल भएको बकैया िदद 

नियरत्रण प्रणाली पररयोजिा लाग ुगराउि र सो को उशचत कायाारवयिका लानग पहल गररिे छ । 

6. as}of ufpFkflnsfaf6 o; ufpFkflnsfsf j8fx?df ufpFkflnsf :t/Lo ah]6 ljlgof]hg ubf{ 

;DalGwt j8fsf] hg;+Vof, If]qkmn, ef}uf]lns ljs6tf, ljsf; lgdf{0f sfo{df :yfgLo 

hgtfsf] cu|;/tf, efl/t nfut cflbsf cfwf/df ;dtfd'ns ah]6 ljlgof]hg u/Lg]5 . 

7. j8f, ljifout If]q tyf ;+:yfx?af6 dfu eO{ cfPsf of]hgfx?sf] ;+sng u/L ufpFkflnsf 

:t/Lo of]hgf a}+s agfOPsf]df To:tf of]hgfx?nfO{ k|fyldstfsf] cfwf/df qmdz ;~rfng 

ub}{ nlug]5 . 

8. o; ufpFkflnsfsf ljleGg j8fx?sf b'/b/fhdf 5l/P/ /x]sf tyf hf]lvddf /x]sf 

3/w'/Lx?nfO{ ;d]t ljsf;sf] d'nk|jfxdf Nofpg To:tf a:tLx?nfO{ :yfgfGt/0f u/L Plss[t 

a:tL ljsf; ug{ Plss[t j:tL ljsf; u'?of]hgf lgdf{0f u/L cl3 al9g]5 . 

9. ufpFkflnsf If]qleq /x]sf k|To]s 3/w'/LnfO{ ;dfj]; u/fP/ 6f]nljsf; ;+:yf u7g sfo{nfO{ 

lg/Gt/tf lbOg]5 . ;fy} To:tf 6f]n ljsf; ;+:yfnfO{ ufpFkflnsfsf] ;du| ljsf;df 

;xrf/Lsf] ?kdf qmdz cl3 a9fOg]5  . 

10. गाउँपानलकाको प्रथम आवनधक योजिा (आ.व. २०७७।७८-२०८१।८२) तयार 

भईसकेकोमा उक्त आवनधक योजिासि समरवय हिुेगरी वाषिाक योजिाहरु तय गररिेछि ्। 
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11. गाउँपानलकामा षवकास योजिा सञ्चालि गदाा वातावरण तथा प्राकृनतक स्रोतको संरक्षण गदै 

योजिा कायाारवयि गिाका लानग िीनतगत तथा काििुी व्यवस्थाको साथ अशघ बषििे छ । 

12. सरुशक्षत आप्रवासि कायाक्रमलाई गाउँपानलकाको सबै वडाहरुमा षवस्तारको रणिीनत 

अवलम्बि गररिे छ । 

13. १५ विा भरदा बिी अवनध काया गरेका निजी, राहत करार, वालषवकास शिक्षक तथा 

कमाचारीलाई अवकाि हुँदाको बखत कायाषवनध बिाई सषुवधा उपलब्ध गराइिे व्यवस्था गररिे छ 

। 

14. गाउँपानलकाका निवााशचत प्रनतनिनध र कायारत कमाचारीहरुको क्षमता अनभवषृद्ध, िेततृ्व 
षवकास र षवियगत ज्ञाि बिोत्तरी गदै सक्षम र व्यावसाषयक जििशक्त निमााणमा जोड ददइिे छ 
। साथै कमाचारीहरुलाई उशचत प्रोत्साहिको िीनत अवलम्वि गररिे छ । 

15. स्थािीय तह स्थापिा भए पश्चात संघीय व्यवस्था संस्थागत गिाका लानग यस 

गाउँपानलकाले षवनभन्न ऐि, नियम, निदेशिका तथा कायाषवनधहरु निमााण गरर कायाारवयिमा 

ल्याएको छ । संवैधानिक प्रावधाि अिरुुप स्थािीय तहको एकल अनधकार र साझा अनधकार 

सूचीमा रहेका षवियहरुसँग सम्बशरधत बाँकी रहेका आवर्शयक काििुहरु क्रमि: निमााण गररिे छ 

। हालसम्म तजुामा भएका काििुहरुको कायाारवयि प्रभावकाररताको अध्ययि गररिे छ । 

 

क्षेत्रगत िीनत तथा आधारहरु 

आनथाक षवकास 

1. s[lif tyf kz'kfng If]q o; ufpFkflnsfsf] t'ngfTds nfesf] If]q ePsf]n] s[lif If]qsf] 

cfw'lgsLs/0f ljljlws/0f tyf Joj;foLs/0faf6 dfq o; ufpFkflnsfsf] ;d'GgtL ;xh x'g] 

ePsf]n] s[lif If]qsf] ljsf;df cfjZos kxn ul/g]5 . 

2. s[lif tyf kz'kfng If]qdf cfjZos cg'bfgsf] Joj:yf ug]{ sfo{nfO{ lg/Gt/tf lbOg]5 . 

pTkflbt s[lifhGo tyf kz'hGo pkhsf] ;xh ahf/ kx'FrnfO{ ;'lgZrLt ul/g]5 . 
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3. kz'kfng tyf s[lifsf] nflu 7'nf cfsf/sf s[lif s]Gb|sf] :yfkgfsf] nflu ;DEffJotf cWoog 

ul/g]5 . 

4. कृषि के्षत्रलाई स्थािीय उत्पादिको प्रमखु के्षत्रको रुपमा षवकास गररिछे । नसचँाइ, मल खाद्य, षवउ 
षवजिको उपलब्धतामा जोड ददइिेछ । पिजुरय उत्पादिका कायाक्रमलाई प्रोत्साहि ददइिेछ । 

5. गाउँपानलका नभत्र रहेका पयाटकीय के्षत्रहरुको पषहचाि गरी पयाटि प्रवधाि गिा पयाटि गरुुयोजिा निमााण 
गरी अशघ बषििेछ । 

6. गाउँपानलका स्तरमा होम स्टे निमााणको लानग सम्भाव्यता अध्ययि तथा निमााणको प्रकृया अगाडी बिाइिेछ 
। 

7. कोनभड-१९ को महामारी लगायतका कारण वैदेशिक रोजगारी तथा अरय के्षत्रबाट यस पानलकामा 
र्षका एका स्थायी बानसरदालाई कृषि पेिामा आवद्ध गराउिे कायालाई षवििे जोड ददइिेछ।साथै वैदेशिक 
रोजगारीबाट र्षका एका र अरय बरोजगार यूवाहरुलाई उद्यम व्यवसाय सञ् चालिकोलानग छुटै्ट कोि 
सञ् चालि गररिछे। 

8. गाउँपानलका के्षत्रमा तरकारी उत्पादि तथा बजारीकरणमा बिोत्तरीका निशम्त तरकारी उत्पादक षकसािको 
लानग प्रोत्साहिको िीनत अवलम्बि गररिे छ ।  

9. कृषि ऋण कोि व्यवस्थापि गरी व्यवसाषयक कृषि कायालाई प्राथनमकता ददइिेछ । 

10. एक वडा एक लग ुउद्यम कायाक्रम सञ्चालि गररिछे । 

11. खाद्य तथा पोिण सरुक्षा सनुिशश्चतताका लानग कृषि, पिपंुक्षी तथा मत्स्य क्षेत्रको 
व्यवसाषयकीकरण र बजारीकरण मार्ा त यस गाउँपानलकालाई प्रमखु कृषि उपजहरुमा आत्मनिभार 
बिाउँदै लनगिे छ । साथै बाँझो जग्गामा खेतीका लानग प्रोत्साहिको िीनत अवलम्बि गररिे छ 
। 

12. सम्भाव्य र्लरू्ल, तरकारी तथा खाद्यान्न बालीको उत्पादि र उत्पादकत्व वृषद्ध गररिे छ 
।साथै उच्च तथा िवीितम प्रषवनधयकु्त संरचिामा गररिे खेतीलाई निररतरता ददइिे छ । 

13. दगु्ध उत्पादि गिे कृिकहरुलाई प्रोत्साहि गिा प्रनतर्लमा आधाररत प्रोत्साहि प्रणालीलाई 
निररतरता ददइिे छ । 

14. नसशञ्चत क्षेत्र षवस्तार गरी कृषि उत्पादिमा वषृद्ध गिा नलफ्ट नसँचाइ, नडप बोररङ, सािा 
नसँचाइ, प्लाशस्टक पोखरी जस्ता कायाक्रमलाई निररतरता ददइिे छ । 

15. प्रमखु खाद्यान्न बालीको गणुस्तरीय उन्नत नबउ उपलब्धता वषृद्ध गिुाका साथै स्थािीय 
रैथािे जानतका नबउहरुको संरक्षण तथा प्रवधाि गररिे छ । 

16. प्रािाररक मल उत्पादि, प्रािाररक खेती र सोको उपयोग गिा तथा उत्पादिको 
बजारीकरणका लानग प्रोत्साहि र प्रवधािात्मक कायाक्रमहरु सञ्चालि गररिे छ । 
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17. पिपंुक्षीहरुमा लाग्िे षवनभन्न सङ्क्क्रामक रोगहरु षवरुद्ध खोपको सनुिशश्चतता गररिे छ । 
रैथािे/स्थािीय जातका पिपंुक्षीहरुको उत्पादिमा जोड ददँदै आिवुांशिक स्रोत संरक्षण, प्रवधाि र 
सदपुयोग गररिे छ । 

18. सहकारी के्षत्र िेपाल सरकारको ३ खम्बे अथािीनत मध्येको एक प्रमखु खम्बा भएकोले सहकारी 
के्षत्रको प्रवधाि तथा षवकासको लानग आवर्शयक पहल गररिेछ । 

19. सहकारी संस्थालाई थप व्यवशस्थत गिा सहकारी सम्बरधी षवनभन्न कायाक्रम  तथा 
कृयाकलापहरुलाई  निररतरता ददइिछे। 

20. सहकारी एकीकरण िीनतलाई प्राथनमकता ददइिछे। 

21. निष्कृय रहेका सहकारीहरुलाई सकृया बिाउि पहल गररिे छ । सकृया हिु िसकेका सहकारी 
संस्थाहरुलाई षवघटिको प्रकृया अगाडी बिाईिे छ । 

22. सहकारी संस्थालाई व्यवशस्थत रुपमा अगाडी बिाउिका लानग एक वडामा एकै प्रकृनतका सहकारी 
संस्थाहरु एक भरदा बिी दताा िहिुे गरर व्यवस्था नमलाइिे छ ।  

23. कृषि सहकारी िभएका वडाहरुमा कृषि सहकारी निमााणको लानग प्रोत्साहि गररि ेछ । बचत 
तथा ऋण सहकारी र बहउुद्देर्शय सहकारीको कायाके्षत्र षवस्तारलाई प्राथनमकता ददई सेवा पयुााउि बाँकी 
रहेका के्षत्रमा ियाँ सहकारर दतााको लानग पहल गररिे छ । 

समाशजक षवकास 

:jf:Yo 

1. df}lnsxssf] ?kdf /x]sf] गणुस्तरीय नििलु्क cfwf/e't :jf:Yo ;]jfnfO{ सरुशक्षत प्रसूनत सेवा 

सषहतको रयिुतम सेवा मापदण्ड अिसुारको सेवा सम्पूणा वडाका स्वास््य संस्थाहरुमार्ा त निररतर 

रुपमा प्रदाि गररिेछ। 

2. ufpFkflnsf :t/df slDtdf Pp6f !% z}ofsf] c:ktfn /xg] k|fjwfg /x]sf]df 5ltjg k|fylds 

:jf:Yo s]Gb|nfO{ g} !% z}ofsf] as}of c:ktfnsf] ?kdf :yfkgf ul/ ejg lgdf{0fsf] nflu 

l8lkcf/ tof/ ul/ 7]Ssf k|s[of dfk{mt ejg lgdf{0f sfo{ cuf8L a9fOg] 5 . 

3. g]kfn ;/sf/sf] gLltsf] ?kdf /x]sf] gf] xf]d 8]lne/L sfo{qmdnfO{ o; ufpFkflnsfn] ;d]t 

cfTd;ft u/L ;kmn kfg{ cfaZostf cg';f/ aly{Ë ;]G6/x? व्यवशस्थत गरी आवर्शयकता 

अिसुार थप ul/g]5 . gf] xf]d 8]lne/LnfO{ a9fjf lbg uj{jtLnfO{ lgMz'Ns lel8of] PS;/] ;]jf, 

oftfoft ;'ljwf nufot ;]jfu|fxLx?nfO{ k|f]T;fxg ug{] ljljw s[ofsnfkx? ;~rfng ul/g] 5. 
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4. @$ 306] cfs:dLs ;]jfnfO{ lgodLt / k|efjsf/L agfpg'sf ;fy} kf]if0f ;DalGw 

sfo{qmdx?nfO{ ax'If]lqo nufgLsf ?kdf lg/Gt/tf Pj+ पूणा पोिणयकु्त गाउँपानलका, पूणा खोप, 

पूणा संस्थागत प्रसूनत बिाउिकुा साथै kl/jf/ lgof]hgका लामो समयका साधिको प्रयोग दरलाई 

बिाई कुल प्रजिि ्दरमा कमी ल्याइिेछ। k|:t't ;]jfx?nfO{ k|efjsf/L agfpg PDa'n]G; ;]jf 

lj:tf/ ug'{sf ;fy} b'u{d If]qsf] nflu :6«]r/sf] Joj:yf ;d]t ul/g]5 . 

5. dlxnf :jf:Yo :jo+;]lasfx?sf] कायालाई प्रभावकारी बिाइिेछ। मषहला स्वास््य स्वयंसेषवका 

कोिलाई कायाषवनध बिाई व्यवशस्थत गररिेछ . साथै Ifdtf clej[l4 u/L cfjZos k|f]T;fxg ;lxt 

dlxnf :jf:Yo :jo+;]ljsf sfo{s|dnfO{ k|efjsf/L agfpg] sfo{nfO{ lg/Gt/tf lbOg]5 .  

6. Ifo/f]u, le6fldg P, ljBfno :jf:Yo lzIff ,cGtlqm{of, :jf:Yo ;DaGwL hgr]tgf nufotsf 

yk sfo{qmdx? ;+rfng u/L :jf:Yosf laifoj:t'df ;a} gful/sx?nfO{ ;';'lrt u/fO{g]5 . 

7. सरुवा रोगको साथसाथै िसिे रोगहरुको रुग्ण दरमा कमी ल्याउिे कायाक्रमहरुलाई निररतरता 

ददइिेछ। 

8. कोनभड-१९ को महामारीलाई मध्यिजर गदै कोनभड-१९ षवरुद्धको खोप कायाक्रमलाई विावा 

ददिे, स्वास््यकमीहरुलाई प्रोत्साषहत गिे, स्वास््य सामाग्रीहरुको अभाव हिु िददि 'को साथै 

आइसोलेसि कक्षलाई व्यशस्थत गररिे छ । 

9. गाउँपानलकाका नबरामीहरुको लानग आवर्शयक रगतको व्यवस्थापि पानलकाबाट नि:िलु्क रुपमा 

गररिे व्यवस्थालाई निररतरता ददइिेछ । 

10. गाउँपानलकाका षवनभन्न स्वास््य संस्थाहरुमा अशससजिको व्यवस्था गिे कायालाई 

निररतरता ददइिेछ । 

11. औिधी उपचारको क्रममा आनथाक समस्यामा परेका हरुको लानग आवर्शयक कायाषवनध 

तयार गरर आनथाक सहयोगको व्यवस्था नमलाईिे छ । 

12. शजल्ला समरवय सनमनत मकवािपरुसँगको समिव्य र शजल्लाका अरय स्थािीय तहसँगको 
लागत साझेदारीमा सरुवा रोग उपचारका लानग शजल्ला स्तरमा छुटै्ट अस्पताल स्थापिा गररिे छ 
। 
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13. गाउँपानलका शस्थत षवनभन्न सामदुाषयक स्वास््य इकाई तथा बनथाि सेरटरहरुलाई 
स्तरोन्नतीको िीनत अवलम्बि गररिे छ । 

14. गाउँपानलकामा स्थाषपत आयवेुद औिधालयलाई भौनतक पूवााधारको व्यवस्थापि लगायत 

थप सदुृषिकरणको व्यवस्था नमलाइिे छ । 

 

 

 

 

 

 

lzIff 

1. ;fd'bflos tyf ;+:yfut laBfnosf] lzIffsf] lardf b]lvPsf] vf8n sd ug{ z}lIfs zq 

@)&^ b]vL z'? ePsf] s]xL ljBfnox?sf cfwf/e't txdf c+u]|hL dfWodaf6 k7gkf7g गिे 

षवद्यालयको सङ्क्ख्या षवस्तार गररिेछ । 

2. ;fd'bflos laBfnosf lzIfsx?nfO{ afnd}qL k7gkf7g ;DaGwL Ifdtf lasf; tflnd 

;+rfng ul/ afnd}qL sIffsf] Aoj:yfkg ug'{sf ;fy} laifo lzIfsx?sf] ;d'xdf ufpFkflnsf 

:t/df lzIf0f l;sfO{ ;DalGw gd'gf sIffsf] Aoj:yf ul/g]5 . 

3. ljBfno Aoj:yfkg ;ldlt, lzIfs cleefjs ;+3sf kbflwsf/Lx? ,k|f/lDes jfnljsf; 

;xhstf{, k|wfgfWofks , laifo lzIfs, ufpFlzIff ;ldltx?nfO{ cf–cfkm\gf] e'ldsf , 

pQ/bfloTj, lzk ljsf; nufot lhDd]jf/L jxg u/fpg tflnd ;]ldgf/ uf]i7Lx? ;+rfng 

ul/g]5 .  

4. laBfno aflx/ /x]sf afnaflnsfx?nfO{ laBfno lzIffdf Nofpgsf nflu laz]if k|f]T;fxg 

sfo{s|d ;+rfng ul/g]5 . 

5. ;|f]t ljBfno, ;fd'bflos laBfno / cGo laBfnox?df ef}lts k'jf{wf/, la1fg k|of]uzfnf, 

hgzlQm nufotsf] plrt Aoj:yfkg ul/g]5 . 

6. k|To]s j8fsf sDtLdf !-! ljBfnonfO{ gd"gf ljBfnosf] ?kdf ljsl;t u/L cl3 al9g]5  . 

7. आवासीय षवद्यालयहरुको िरुुवात गररिेछ। 
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8. कोनभड-१९ बाट भएको िैशक्षक क्षनत रयूनिकरणका लानग नसकाई प्रवद्धाि कायाक्रम सञ् चालि 

गररिेछ। सो को लानग वैकशल्पक शिक्षण नसकाई पषहचाि तथा कायाक्रम गररिेछ। 

9. गाउँपानलका नभत्र रहेका सामदुाषयक षवद्यालयहरुमा षवधाथी संख्याको आधारमा शिक्षक दरवरदी 

नमलाि कायालाई निररतरता ददइिेछ । साथै दरवरदी नमलाि गदाा समेत दरवरदी अपगु भएको 

अवस्थामा कायाषवधी निमााण गरी त्यस्ता षवद्यालयहरुलाइ षविेि अिदुाि ददिे मागामा अशघ 

बषििेछ । 

10. षवद्याथी सङ्क् ख्याको आधारमा षवद्यालय समायोजिको िीनत नलईिेछ। 

11. प्रसूनत सट् टा शिक्षक व्यवस्थापिलाई निररतरता ददइिेछ। 

12. गाउँपानलका नभत्रका सामूदाषयक षवद्यालय सवलीकरण िीनत अवलम्बि गररिेछ। 

13. हररत षवद्यालयको अवधारणालाई निररतरता ददइिेछ । 

14. बालमैत्री षवद्यालय र षवद्याथी नसकाउ षटकाउ कायाक्रमलाई निररतरता ददइिेछ । 

15. प्राषवनधक शिक्षा तथा उच्च शिक्षाका लानग जेहेरदार छात्रवशृत्त कायाक्रम निररतर रुपमा 

सञ् चालि गररिेछ। 

16. गाउँपानलका नभत्र प्राषवनधक शिक्षा नि:िलु्क उपलब्ध गराइिेछ। 

17. बालमैत्री कायाक्रमहरु सञ् चालिको लानग बालकोिको स्थापिा गरर सञ् चालि गररिेछ। 

18. स्थािीय पाठ्यक्रम निमााण गरर कायाारवयिमा ल्याईिे छ । 

19. कक्षा ११ र १२ सञ्चानलत सामदुाषयक माद्यानमक षवद्यालयलाई थप अिदुािको व्यवस्था 

गररिे छ । 

20. बाल षवकास शिक्षक ताथ षवद्यालय कमाचारीहरुको तलबमाि संघीय सरकारको िीनत 

अिरुुप कायाारवयि गररदैँ लनगिे छ । 

21. जहाँ षवद्याथी त्यहाँ शिक्षक भने्न िारालाई साथाक बिाई िैशक्षक गणुस्तर अनभवषृद्ध गिा 

षवियगत, तहगत शिक्षक, कमाचारी, वालषवकास शिक्षक व्यवस्थापि गररिे छ । 

22. स्रोत शिक्षकको व्यवस्थापिलाई निररतरता ददइिे छ । 

vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{ 
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1. :jR5 vfg]kfgL dfyL ;a}sf] kx'Fr ;'lglZrt ul/g]5 . h;sf nflu ! 3/ ! wf/f gLlt 

canDag ul/ nfu' ul/g]5 . 

2. x/]s j8fsf] Ps a:tLnfO{ ;/;kmfO{df gd'gf a:tLsf] ?kdf lasl;t ug{ cfjZos kxn 

ul/g]5 . 

3. गाउँघर सरसर्ाईको िीनत अवलम्बि गररिेछ । 

4. गाउँपानलका स्तरमा िै जलस्रोत सनमनत दताालाई निररतरता ददइिे छ । 

5. गाँउपानलका नभत्र खािेपािीको स्वच्छता पररक्षण कायालाई अगानड बिाइिेछ । 

6. गाउँपानलका नभत्रको र्ोहोर मैला व्यवस्थापिको लानग निश्चत क्षेत्र तोषक व्यवशस्थत गररिेछ ।  

Effiff, ;flxTo tyf ;+:s[lt k|jw{g 

1. :yfgLo efiff, snf ;flxTo ;+:s[tL k'/ftflTjs tyf P]ltxfl;s ;Dkbfsf] ;+/If0f ;Dj4{g u/L 

cfGtl/s ko{6gk|j4{gdf hf]8 lbO{g]5 . 

2. as}of 7fs'/ dlGb/ ko{6lso kfs{ / गौतम बदु्ध  ko{6sLo kfs{, wg]Zj/ ko{6g kfs{, 

n6/Dd]Zj/ dxfb]j dlGb/, nufot cGo :yfgdf ko{6g If]qsf] lj:tf/ ul/g]5 . 

3. अनत नसमारतकृत तथा लोपोरमखु आददवासी जिजातीहरुको संस्कृनत संरक्षण तथा प्रवद्धािका लानग 

संग्रहालय निमााणको लानग जोड ददइिेछ । 

4. गाउँपानलका स्तरीय प्रज्ञा प्रनतष्ठाि निमााणको प्रकृया अगाडी बिाइिेछ । 

 

लैषिक समािता र समावेिीकरण 

1. Afnlajfx Go'gLs/0f ug{ ;DaGwLt lgsfo ;Fu ;xsfo{ u/L cfjZos kxn ul/g]5 . 
2. लैषिक समािता तथा सामाशजक समाविेीकरण प्रवद्धाि गिा मषहला, वालवानलका, दनलत, आददवासी जिजानत, 

जेष्ठ िागररक तथा अपािता भएका व्यशक्तहरुको सिक्तीकरण गिा आवर्शयक क्षमता षवकासका 

कायाक्रमहरू संचालि गरीिछे । 

3. dlxnfx?nfO{ ;Lkd"ns tflnd k|bfg u/L Ifdtf clej[¢L u/L pgLx?nfO{ cfly{s ?kdf 

cfTdlge{/ agfpg cfjZos sfo{qmd ;+rfng ul/g]5 . 
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4. n}+lus lx+;f Go"lgs/0fsf nflu ;/f]sf/jfnf lgsfox?;Fu cGt/lqm{of sfo{qmd ;+rfng ul/g]5 

.  lszf]/Lx?sf] Ifdtf clej[¢L sfo{qmd ;+rfng ul/g]5 . 

5. षविेि अवस्थामा रहेका गभावती, वदृ्ध र बालबानलकालाई आवर्शयक सेवा प्रदाि गररिेछ। 

6. ckfË kl/ro kq ljt/0f ug'{sf ;fy} ckfËtf ePsf AolQmx?sf nflu ;xfos ;fdfu|L 

pknAw u/fpg] tyf ;Lk lasf; tflnd ;+rfng ul/g]5 . 

7. अपाि, दनलत, आददवासी जिजानत, अल्पसङ्क्ख्यक, नसमाशरतकृत समदुायको सिक्तीकरणको लानग आवर्शयक 

कायाक्रम संचालि गररिेछ । उक्त समदुायलाई रोजगार लगायतका अवसरहरुमा प्राथनमकताको िीनत 

अवलम्बि गररिेछ । 

8. सहयोगापेक्षी सडक मािवमकु्त अनभयािलाई अरय निकायहरुसँगको समरवय तथा सहकायामा 
निररतरता ददइिे छ । 

9. गाउँपानलकाका बालबानलका तथा यवुालाई लशक्षत गरी लाग ुऔिध दवु्यासि, जातीय षवभेद, सामाशजक 
कुरीनत, यौनिक तथा घरेल ुषहंसा, मािव वेचषवखि र षवद्यतुीय अपराध षवरुद्ध सचेतिा अनभयाि कायाक्रम 
सञ्चालि गररिे छ । 

10. अनत षवपन्न मषहलाहरुलाई प्रषवनध हस्तारतरण कायाक्रम सञ्चालि गररिे छ । 

11. मषहलाहरुको आनथाक सिशक्तकरणका लानग षवनभन्न आयआजािका कायाक्रम सञ्चालि 

गररिे छ । 

12. मषहला मात्र उपभोक्ता रहेका उपभोक्ता सनमतीलाई बिी प्राथनमकता ददइिेछ । 

13. वडाहरुमा मिोषवमिाकतााको व्यवस्था गररिेछ। 

14. बाल श्रम रयूनिकरण गिा षविेि कायाक्रम सञ्चालि गररिेछ। 

 

 

खेलकुद तथा मिोररजि 

1. खेलकुद के्षत्रको षवकास मार्ा त यस गाउँपानलकालाइ शजल्ला, राषिय तथा अरतराषिय स्तरमा पररशचत 

गराउि आवर्शयक खेलकुद कायाक्रमहरु संचालि गररिेछ । साथै खेलाडीहरुको आवर्शयक क्षमता 

षवकासमा जोड ददइिेछ । 

2. गाउँपानलका स्तरीय खेलकुद षवकास सनमनत लाई व्यवशस्थत गररिे छ । 
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3. गाँउपानलका स्तरीय कभडा हलको निमााण कायालाई प्राथनमकताको साथ अगाडी बिाइिे छ । साथै 

खेलाडीहरुको लानग आवर्शयक प्रशिक्षणको लानग प्रशिक्षकको व्यवस्था गररिेछ । 

4. खेलकुद के्षत्रको षवकास र षवस्तारका लानग खेलकुद के्षत्रका षवनभन्न सँस्थाहरुसि समरवय गरर अशघ 

बषििेछ । 

5. शजल्लाका अरय स्थािीय तहहरुसँगको लागत साझेदारीमा सञ्चालि हुँदै आएको स्थािीय तह सषहद 
स्मतृी रु्टबल कायाक्रमको लानग गररिे लागत साझेदारीलाई निररतरता ददइिे छ । 
गाउँपानलकामा सञ्चालि हिुे बकैया कप रु्टबललाई निररतरता ददइिे छ । साथै रु्टबल, 
भनलवल, षक्रकेट, कराँते, व्याडनमरटि जस्ता खेलहरुलाई प्रोत्साहि गिे िीनत अवलम्वि गररिे छ 
। 

6. हात्तीसुँडे शस्थत निनमात गाउँपानलका स्तरीय रंगिालालाई आवर्शयक सधुार गदै लनगिे छ । 

7. एक वडा एक खेलमैदाि निमााण कायालाई निररतरता ददइिे छ । 

 

पवुााधार षवकास 

as}of ufpFkflnsfsf] /x/ ljsf;df nx/ eGg] gf/fnfO{ lg/Gt/tf lbFb} b]xfo adf]lhdsf k'[jf{wf/ 

ljsf;sf ultljlw ;~rfng ul/g] 5 . 

;8s lgdf{0f 

1. ufpFkfnLsfsf] s]Gb|af6 k|To]s j8f s]Gb|;Dd lgdf{0f ul/Psf] ;8sx?nfO{ :t/f]GgtL ul/g]5 

eg] k|To]s j8f s]Gb| b]lv k|To]s ufFp;Dd Go"gtd dfkb08 cg';f/sf] ;8s lgdf{0f sfo{nfO{ 

lg/Gt/tf lbOg]5 . 

2. गाउँपानलका नभत्र ट्रयाक ओपि भइसकेका सडकहरुलाइ बाहै्र मषहिा चल्िे बिाउि ती 

सडकहरुको स्तरोन्नतीमा आवर्शयक पहल गररिेछ । ती सडकहरुको षवस्ततृ आयोजिा प्रनतवेदि 

तयार गरी क्रमािगुत तवरले स्तरोन्नती गदै लनगिछे । साथै सडकहरु स्ल्याब िलाि र षपचको 

कायालाई प्राथनमकता ददइिेछ । 

3. गाउँपानलकाको पारवाहि गरुुयोजिा तयार गरी गाउँपानलकाका सबै वडाहरुलाई व्यवशस्थत 

तरीकाले सडक संजालमा जोड्िे काया अशघ बिाइिेछ । 
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4. षविेि महत्वका क्षेत्रहरु पयाटि पाका , षवद्यालय लगायतका क्षेत्रमा सडक सञ् जाल सहज 

गराइिेछ। 

5. "बकैया बासीको आवर्शयकता गोल सडकलाई प्राथनमकता" भन्ने अवधारणाको साथ षवकास 

गनतषवनध सञ्चालि गररिेछ । 

6. गाउँपानलकामा निमााण तथा स्तरोन्नती भएका सडकहरुको नियनमत, आवनधक तथा आकशस्मक 
ममात सम्भार कायालाई योजिाबद्ध ििबाट कायाारवयि गररिे छ । 

7. सडक निमााणको कारणबाट नसशजात भ-ूक्षय तथा पषहरो रयिीकरणका लानग बायो इशरजनियररङ 
तथा सडक सौरदयीकरणको लानग वकृ्षारोपण कायालाई षविेि ध्याि ददइिे छ । 

8. वातावरणीय पररक्षण गरेर योजिा सञ्चालि गिाका लानग वातावरण तथा प्राकृनतक स्रोत संरक्षण 
सम्बरधी काििुी व्यवस्था सषहत कायाारवयि अगाडी बिाइिे छ । 

9. यस गाउँपानलका वडा िं. ७ नभरकोटमा बसपाका  निमााण कायालाई अगाडी बिाइिेछ । 

 

षवद्यतुीकरण 

1. यस बकैया गाउँपानलकाका सबै वडाहरुमा षवद्यतु सेवा उपलब्ध गराउिे कायालाई निररतरता 

ददइिेछ । साथै हालसम्म षवद्यतु िपगेुका क्षेत्रहरुलाई पषहलो प्राथनमकतामा राशखिे छ  । 

2. बकैया गाँउपानलका वडा िं. ४ नभमसेि दमारमा निमााणानधि सव स्टेििलाई नछटो निमााण गिा 

सम्बशरधत निकायमा पहल गररिे छ । 

3. गाउँपानलकाको षवनभन्न क्षेत्रहरुमा षवद्यतु सेवा उपलब्धतामा सहजताका लानग फ्यूज िाखा 

स्थापिाको लानग आवर्शयक पहल गररिे छ । 

k'n tyf emf]n'Ë]k'n 

4. as}of ufpFkflnsf leq cfjZostf cg';f/ kSsL, बेनलबजृ tyf emf]n'Ë] k'nsf] lgdf{0fsf] nflu 

k|b]z tyf ;+3 ;Fu ;dGjo u/L cl3 al9g]5 . 

 

भवि तथा िहरी षवकास 
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1. भवि निमााणलाइ व्यवशस्थत गिा गाउँपानलकाको िहरी षवकास मापदण्ड तथा भवि निमााण संषहता 

लाग ुगररिेछ। साथै व्यवशस्थत िहरीकरणलाई प्राथनमकता ददइ सोषह बमोशजम गरुुयोजिा निमााण 

गरी अशघ बषििेछ । 

2. जोशखम बस्तीहरुको पषहचाि गरर आवर्शयकता अिसुार स्थािारतरणका लानग पहल गररिेछ। 

3. घर िससा पासको लानग काया अगाडी बिाइिे छ । 

नसचाइँ 

1. गाउँपानलकाको पहुँचमा रहेका नसंचाई आयोजिाहरुलाई निररतरता ददइिेछ। 

2. गाउँपानलका नभत्र संचालि गिा सषकिे बहृत नसचाइ पररयोजिाहरुको षवस्ततृ आयोजिा प्रनतवेदि 

तयार गरी आवर्शयक बजेट व्यवस्थाको लानग संघीय तथा प्रदेि तथा पहल गररिेछ । 

 

 

वातावरण तथा षवपद व्यवस्थापि 

1. ufpFkflnsfaf6 ;8s lgdf{0f nufotsf ljsf; lgdf{0f sfo{ ;+rfng ubf{ आवर्शयकता अिसुार 

jftfj/0fLo k|efj d'Nof+sg u/L jftfj/0f d}qL agfOg]5 . 

2. r6\ofËsf] ;'/Iffsf nflu clt ;+j]bgl;n If]qdf nfOl6Ë P/]i6/sf] k|of]u u/L r6\ofËaf6 

jif]{gL eO/x]sf] dfgljo IfltnfO{ Go'lgs/0f ug]{ sfo{nfO{ lg/Gt/tf lbOg]5 . 

3. ;fd'bflos jgx?;Fusf] ;xsfo{df jg tyf hnfwf/ If]qsf] ;+/If0f ul/g]5 . 

4. 3/af6 lg:sg] kmf]xf]/ Joj:yfkgsf] nflu sG6]g/x?sf] Joj:yfkg ub}{ kmf]xf]/sf] plrt 

Joj:yfkg ;d]tdf Wofg k'¥ofO{g]5 . ufpFkflnsfsf ljleGg :yfgx?df ;fj{hlgs 

zf}rfnox?sf] Joj:yfsf] nflu cfjZos cWoog ul/g]5 . 

5. Ps 3/ b'O{{ kmnk'mn lj?jf sfo{s|dnfO{ Jojl:yt ul/g]5 . 

6. ;d[4 / x/fe/f as}of ufFpkflnsfsf] gf/f ;lxt lbuf] ljsf;nfO{ dWogh/ ub{} ljsf; 

ultljlw ;~rfng ul/g]5 . 

7. वतामाि कोषवड १९ को महामारीलाई मध्यिजर गदै स्वास््य संस्थामा पयााप् त मात्रामा औिधी 

व्यवस्थापि तथा आवर्शयकता अिसुार आइसोलेसि कक्ष व्यवस्थापि गररिेछ। 
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8. बािी, पषहरो, चट्याङ, हावाहरुी, आगलागी लगायतका प्रकोप षपनडतहरुलाई आवर्शयक सहयोग 

गररिेछ। 

9. जोशखम वस्तीहरुको पषहचाि गरर आवर्शयकता अिसुार स्थािारतरण गररिेछ । 

 

 

 

;+:yfut ljsf; ;]jfk|jfx / z';f;g 

1. as}of ufpFkflnsfsf] ;]jfk|jfxnfO{ r':t b'?:t / ;xh agfpg गाउँपानलकाको स्थायी 

प्रिासषकय भविको निमााण कायालाई प्राथनमकताको साथ िरुुवात गररिेछ । 

2. ufpFkflnsf leqsf ;a} sfof{nox?df cfaZostf cg';f/ sd{rf/Lx?sf] Joj:yf ug]{ / ;]jf 

k|jfxnfO{ k|efjsf/L agfpg cfjZos k'jf{wf/, O{G6/g]6 k|0ffnL, ;"rgf k|0ffnLsf] lasf; ub}{ 

hgk|tLlgwL tyf sfof{nosf sd{rf/Lx?nfO{ Ifdtf lasf;sf sfo{s|dx? nfO{ lg/Gt/tf 

lbOg]5 . 

3. ljlQo Joj:yfkgsf] hjfkmb]lxtf / Ifdtfdf clea[l4 ug{ n]vfÍg k|0ffnLnfO{ r':t b'?:t / 

sDKo'6/fO{h ul/g]5 . 

4. sfo{s|d tyf ah]6sf] cfoJoo ljj/0f ;lhn} b]lvg] 7fpFdf 6fF; ug'{sf ;fy} ;fj{hlgs 

;'gjfO{ sfo{qmd lgoldt ?kdf ;~rfng ul/g]5 . 

5. ;fdflhs ;'/Iff eQf ljt/0f a}lsË k|0ffnL dfkm{t ug]{ sfo{nfO{ lg/Gt/tf lbOg] 5 .  ;fy} 

o; ufpFkflnsfaf6 x'g] ;Dk'0f{ sf/f]jf/x? a}lsË k|0ffnL dfkm{t गररिे छ। 

6. ;fj{hlgs vl/b k|0ffnLnfO{ k|lt:kwL{, kf/bzL{ / u'0f:tl/o agfpb} nlug]5 . 

7. ;ldIff, ;fj{hlgs ;'g'jfO{, ;fdflhs kl/If0f h:tf ;'zf;gnfO{ k|jw{g x'g] sfo{qmdx? 

;~rfng u/Lg]5 . 

8. e|i6frf/hGo lqmofsnfk k|lt z'Go ;xgl;ntfsf] cjwf/0ff dfkm{t z';f;gdf 6]jf k'¥ofO{g]5 . 

a]?h'nfO{ lgoGq0f ug{ cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnLnfO{ k|efjsf/L agfO{g]5 . 

9. पशिकरणलाई व्यवशस्थत गिा अिलाईिमा आधाररत घटिा दताा कायालाइ सबै वडाबाट संचालि 
गररिेछ । 
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10. गाउपानलकाको पाश्वशचत्र, श्रोत िससा र षवकास गनतषवनध सम्वरधी समेषटएको वतृ्तशचत्र 
निमााणजस्ता कायालाई निररतरता ददँदै गाउँपानलकाको वास्तषवक दपाण जािकारी गराईिेछ ।  

11. सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउि गाउँ कायापानलकाको कायाालय तथा वडा कायाालयहरुलाई 
र्निाचर, कम्प्यटुर तथा मेनसिरी औजारले ससुशज्जत गरी सेवा प्रवाहलाई चसु्त र दरुुस्त बिाइिेछ 
। 

12. दीगो र भरपदो आयका स्रोतहरु मार्ा त राजश्व संकलि र त्यसको समशुचत पररचालि षविा 
स्थािीय स्वायत्तताको प्रवधाि सम्भव छैि ।थप राजस्वका क्षेत्र पषहचाि गरर दायरा षवस्तार गिे 
प्रयास गररिेछ । 

प्रधािमरत्री रोजगार कायाक्रम 

१. प्रधािमरत्री रोजगार कायाक्रमलाई गाउँपानलकाको अरय षवकास योजिा तथा कायाक्रमहरु सि 
समरवय गरर अगाडी बिाइिेछ। 

२. यस गाउँपानलका अरतगात दताा भएका बेरोजगार व्यक्तीहरुलाई रयूितम रोजगारीको प्रत्याभनूत 
गराउि कामका लानग पाररश्रनमकमा आधाररत सामदुाषयक आयोजिा सञ्चालि गरर श्रममूलक 
आयोजिा मार्ा त समदुायको षवकास संगै सामाशजक संरक्षणको प्रत्याभनुत गराईिेछ । 

३. यवुा रोजगारीका लानग रुपारतरण पहल आयोजिा तथा कामका लानग पाररश्रनमकमा आधाररत 
सामदुाषयक आयोजिा सञ्चालिलाई थप सिक्त रुपमा कायाारवयि गररिेछ । 

४. िेपाल सरकारको िीनत बमोशजम "आफ्िो माटो शचिौँ, आफ्िै गाउँ बिाऔ"ँ स्वावलम्बि अनभयाि 
सञ्चालि गरर यवुाहरुलाई रोजगारीको अवसर पषहचािमा सहजीकरण गररिेछ । 

५. प्रधािमरत्री रोजगार कायाक्रम सञ्चालिलाई थप प्रभावकारी बिाउि आवर्शयकता अिसुार साझेदारी 
कोि निमााण गरर सञ्चालि गररिेछ । साथै िेपाल सरकारसिको सहकायामा रोजगार सञ्चालि 
कायाषवनध निमााण गरर लाग ुगररिेछ । 

 

 

सूचिा तथा सञ्चार 

१. गाउँपानलका स्तरमा बकैया एर्.एम. सञ्चालि, पत्रपनत्रका साथै अरय सञ्चार सेवा सञ्चालिको 
लानग प्रकृया अगानड बिाइिेछ । 

 

अरय 
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१. बकैया २ कालापािी नधयालमा रहेको यरेुनियमलाई केरर र प्रदेि सरकारसि समरवय गदै 
पररक्षणको कायालाई अगानड बिाइिेछ । 

२. खरको छािामकु्त गाँउपानलका निमााणको लानग षवपन्न वगा, द्वरद्व षपनडत, सषहद पररवार, 
नसमारतकृत वगालाई प्राथनमकतामा राखेर जस्ताको छािा छाउिे कायाका लानग अिदुािको 
व्यवस्थालाई निररतरता ददइिेछ। 

३. सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बिाउिको लानग गाउँपानलका तथा वडा कायाालयहरुमा आवर्शयक 
सफ्टवयेरको व्यवस्था गररिेछ। 

४. राषिय पररचयपत्र तथा पिीकरण षवभाग अरतगात सञ्चानलत सामाशजक सरुक्षा तथा व्यशक्तगत 
घटिा प्रणाली सदुृषिकरण कायाक्रम सञ्चालि गररिेछ । 
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बजेट तथा कायाक्रम 

अव म आगामी आ.व. ०७८/ ७९ मा संचालि गररिे प्रमखु कायाक्रमहरू र षवनियोशजत बजेटषववरण 
प्रस्ततु गिा अिमुती चाहरछु । 

यस आवमा आयतर्ा  िेपाल सरकारबाट षवत्तीय समािीकरण अिदुाि अरतगात रु. १२ करोड ६२ लाख, 
सिता अिदुाि तर्ा  रु. 2७ करोड ३८ लाख, राजश्व बाँडर्ाँड तर्ा  11 करोड ३० लाख १२ हजार  
गरी कुल रु 5१ करोड ३0 लाख १२ हजार प्राि भएको, 

त्यस्तै बागमती प्रदेि सरकारबाटषवत्तीय समािीकरण अिदुाि अरतगात रु. १ करोड ६ लाख १० हजार, 
सिता अिदुाि तर्ा  रु 1 करोड ६७ लाख ७९ हजार, राजश्व बाँडर्ाँड तर्ा  ३ करोड ११ लाख ५३ 
हजार ७ सय १८ रुपैँया ९६ पैसा र समपूरक 2 करोड ९७ लाख ६४ हजार गरी कुल रु 8 करोड 
८३ लाख ६ हजार ७ सय १८ रुपैँया ९६ पैसा  प्राि भएको, 

त्यस्तै, 

यस गाउँपानलकाको आ.व. 07८।7९ को लानग राजस्व आय प्रक्षेपण रु. २ करोड ५० लाख ६० 
हजार,चाल ुआ.ब.को अिमुानित िगद मौज्दात रु. २० लाख गरी आरतररक श्रोत रु. २ करोड ७० 
लाख ६० हजार हिुे अिमुाि रहेकोमा आ.व. 07८।7९ को कुल बजेट रु 6२ करोड ८३ लाख ७८ 
हजार ७ सय १८ रुपैया ँ९६ पैसाको हिुे अिमुाि रहेको छ । 

जसमध्ये खचा तर्ा  िेपाल सरकारबाट प्राि समािीकरण अिदुाि तथा राजश्व बाँडर्ाँड,बागमती प्रदेि 
सरकारबाट प्राि समािीकरण अिदुाि तथा राजश्व बाँडर्ाँड, आरतररक आय र चाल ुआव को मौज्दात 
समेत जम्मा रकम रु ३3 करोड ७७ लाख ९९ हजार ७ सय १८ रुपैँया ९६ पैसा रकम मध्ये 
संचालि खचा तर्ा रु. ७ करोड, र षवकास बजेट तर्ा  रु २6 करोड ७७ लाख ९९ हजार ७ सय १८ 
रुपैँया ९६ पैसा षवनियोजि गररएको छ । 

िेपाल सरकारबाट ििता अिदुाि तर्ा  प्राि रु. 2७ करोड ३८ लाख तथा बागमती प्रदेि सरकारबाट 
ििता अिदुाि तर्ा  प्राि रु 1 करोड ६७ लाख ७९ हजार रकम गरी जम्मा रु 2९ करोड 5 लाख 
७९ हजार रकमलाई तत ् तत ् तहबाट ि ै तय भई आए बमोशजमखचा गररिेछ ।साथै बागमती प्रदेि 
सरकारबाट बाट प्राि समपरुक अिदुाि रु.२ करोड ९७ लाख ६४ हजार रकमलाई प्रदेि 
सरकारसँगको सहकायामा योजिाहरु सञ्चालि गररिेछ । 

षवनियोजि गररएको रकम मध्ये यस गाउँ कायापानलकाको कायाालय, वडा कायाालयहरुतथा षवनभन्न 
षवियगत कायाालय समेतको लानग संचालि खचा तर्ा  रु 7 करोड षवनियोजि गररएको छ । जिु संघ र 
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प्रदेि बाट प्राि षवशत्तय समािीकरण, राजश्व बाँडर्ाँड,वाषिाक अिमुानित राजस्व आय र गत विाको 
मौज्दात गरी कुल रकमको कररब 21% हिु आउँछ भिे षवकास बजेट तर्ा  रु 26 करोड ७७ लाख 
९९ हजार ७ सय १८ रुपैँया ९६ पैसा रकम (कररब 79%) षवनियोजि गररएको छ। 

यसरी षवकास बजेट तर्ा  छुट्याइएको रु 26 करोड ७७ लाख ९९ हजार ७ सय १८ रुपैँया ९६ पैसा 
रकम मध्ये वडागत नसनलङको आधारमा १२ वटा वडा सनमनतको कायाालयबाट टोल बस्तीस्तर हुँदै 
सहभानगतामलुक तवरले ल्याइएका कुल आयोजिा र कायाक्रम अरतगात रु. ६ करोड ३० लाख को 
षवनभन्न षवियक्षेत्रमा षवनभन्न आयोजिा एवम ्कायाक्रमको लानग बजेट षवनियोजि गररएको छ । भिे वडा 
सनमनतको कायाालयद्वारा नसर्ारीस भइ आएका एवम ् गाउँ कायापानलका र षवनभन्न सनमनतहरुले 
आवर्शयकता पषहचाि गरेका भवि निमााण, ठुला सडक आयोजिा षवियगत िाखाका कायाक्रम 
गाउँपानलकाको संस्थागत षवकास लगायतका षवनभन्न आयोजिा तथा कायाक्रमहरुमा  २0 करोड ४७ 
लाख ९९ हजार ७ सय १८ रुपैँया ९६ पैसा तपशिल बमोशजमको षवियगत क्षेत्र अरतगात हिुेगरर वजेट 
तथा कायाक्रम तजुामा सनमतीले थप छलर्ल गरर षवनियोजि गररिेछ । 

 

तपशिल: 

• आनथाक षवकास 

• सामाशजक षवकास 

• पूवााधार षवकास 

• वातावरण तथा षवपद व्यवस्थापि 

• संस्थागत षवकास, सेवा प्रवाह र सिुासि 

• समपरुक कोि 

 

आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय, 
आदरणीय गाउँसभा सदस्य ज्यूहरु 

कोनभड-१९ महामारीको रोकथाम तथा नियरत्रण गिे एवम ्गाउँपानलकानभत्र महामारीबाट प्रभाषवत 
सम्पूणा िागररकको सेवािीण षहत गदै हालसम्म प्राि उपलशब्धलाई संस्थागत गदै षवकास 
निमााणलाई गनत ददिे अठोटका साथ आनथाक विा २०७८/७९ को िीनत तथा कायाक्रम प्रस्ततु 
गरेको छु । 

सम्मानित गाउँसभामा प्रस्ताषवत यस िीनत तथा कायाक्रमको कायाारवयि पश्चात ् यस 
गाउँपानलकाको राजिीनतक, आनथाक र सामाशजक व्यवस्थामा उल्लेख्य सधुार भई सामाशजक रयाय 
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स्थाषपत हिु ेर िागररकको जीविस्तरमा सधुार हिुे षवश्वास गररएको छ । िीनत तथा कायाक्रमको 
कायाारवयिमा यस गाउँपानलकालाई षहतकारी संघ र संस्था तथा िागररक समाजबाट अपेशक्षत 
सहयोग प्राि हिुे षवश्वास व्यक्त गदै राजिीनतक दल, रािसेवक कमाचारी, निजी, सहकारी र 
सामदुाषयक क्षेत्र, श्रनमक वगा, िागररक समाज, आमसञ्चार लगायत सम्पूणा दददीबषहिी तथा 
दाजभुाइहरुमा हाददाक धरयवाद ज्ञापि गदाछु। कोनभड-१९ महामारीको यस असमारय अवस्थामा 
यस गाउँपानलकाका सम्पणूा िागररकहरुवीच समरवय समझदारी एवम ्सहकायाको आिा गदाछु ।  

wGojfb .  
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