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थलुङु दधुकोशी गाउँपाललका 

गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर्,मकु्ली 

१ नं. प्रदेश, नेपाल 



र्स सम्मालनि सभाका श्रदे्धर् समाध्र्क्ष ज्रू्, 
 गाउँसभाका सदस्र्ज्रू्हरु । 

 

  गाउँपाललका अर्नियगिका सम्पूर्य राष्ट्र सेवक कमयचारीहरु, सरुक्षाकमी, सञ्चारकमी एवं 
उपस्स्थि सम्पूर्य महानभुावहरु । आजको र्ो ऐलिहालसक गाउँसभामा थलुङु दधुकोशी गाउँपाललकाको 
आ.व 2078/079 को वार्षयक बजेट, नीलि िथा कार्यक्रम प्रस्ििु गने शे्रद्धर् अध्र्क्ष ज्रू् समेक्ष 
अनमुलि चाहार्नछु ।  

 

  सवयप्रथम, थलुङु दधुकोशी गाउँपाललका नेपालको संस्िर् लोकिास्र्निक गर्िर्नि प्राप्तीका 
लागी नेपाली जनिाले पटक पटक गदै आएको ऐलिहालसक सशस्त्र संिषय, जनआर्नदोलन लगार्ि 
व्र्वस्था पररवियनको लागी भएका र्वलभन्न आर्नदोलनहरुको उच्च सम्मान गदै समावेस्शिा, लोकिर्नि, 
गर्िर्नि धमयलनरपेक्षिा िथा र्नर्ार् एवं समानिाको खालिर स्जवन उत्सगय गनुयहनेु सम्पूर्य सर्हदहरु 
प्रलि भावपूर्य श्रद्धार्नजली ब्र्क्त गदयछु ।  

 

नेपालको संर्वधानको धारा 175 बमोस्जमको प्रदेश सभाले बनाएको गाउँसभा संचालन कार्यर्वलध 
ऐन 2075 बमोस्जम र्ो गाउँसभा संचालन भैरहेको व्र्होरा अवगि गराउँदछु ।  

 श्रद्धर् सभाध्र्क्ष महोदर्, अव म आ.व 2078/079 को नीलि िथा कार्यक्रमहरु वाचन गने 
अनमुलि चाहर्नछु ।  

 

1. थलुङु दधुकोसी गाउँपाललकाले आगामी आलथयक वषय 2078/079 का लागी बजेमा लनम्नानसुार 
गाउँपाललका स्िररर् संचालनमा रहेका र पर्हचान गररएका आर्ोजनाहरुका प्रभावकारी रुपमा 
कार्यर्नवर्न गनय आवश्र्क बजेटको व्र्वस्था गररनेछ ।  

१. दधुकोशी सामदुार्र्क अस्पिाल 

२. थलुङु दधुकोशी बहपु्रालबलधक स्शक्षालर् 

३. गाउँपाललका स्िररर् खेल मैदान 

2.  संि, प्रदेश सरकार लगार्ि अर्नर् लनकार्हरुसँगको साझेदारीमा संचालनमा रहेका र 
कार्यर्नवर्नको लनस्म्ि प्रस्िार्वि लनम्न कार्यक्रमहरुको लागी आवश्र्क समपरुक बजेटको व्र्वस्था 
लमलाइनेछ । 

१. वडा नं. 4,5,7,8 र 9 नं वडा कार्ायलर्को प्रशासलनक भवन लनमायर्  

२. गाउँपाललकाको प्रशासलनक भवन 



३. सकेुपोखरी पर्यटर्कर् क्षेि लनमायर्का लनलमत्त आवश्र्क वजेट 

४. गाउँपाललका स्िररर् सडक आर्ोजना  

3. चाल ुआ.व 2077/078 मा संझौिा भई कार्यर्नवर्न सरुु भएको िर संस्िर् र प्रदेश सरकारको 
राजश्व वाँडफाँड बापिको रकम स्शललङ अनसुार प्राप्त हनु नसकेका अधरुो रहेका र्ोजनाहरुलाई 
सम्पन्न गनय प्राथलमकिाका साथ वजेटको व्र्वस्था गररनेछ ।  

 

4. गाउँपाललका लभिका र्वुाहरुलाई उद्यमस्शल बन्न उत्प्ररेरि गरर स्वरोजगार सजृना गनय पररर्ोजना 
प्रस्िावनाको आधारमा सहलुलर्ि कजायको व्र्वस्था गनय वजेट र्वलनर्ोजन गररनेछ ।  

5.  र्कसानहरुले उत्पादन गरेको स्थालनर् उत्पादनको प्रचार प्रसार, र्वर्क्र र्विरर् एंब प्रवयद्धन गनय 
गाउँपाललका स्िररर् सहकारीका माध्र्मबाट सवयसलुभ िररकाले व्र्वस्थापन गररनेछ ।  

 

6. गाउँपाललकाले गरेको र्वकास लनमायर्, सेवा प्रवाह र नर्ाँ र्ोजना िथा कार्यक्रमको बारेमा 
नागररक एंब आर् सरोकारवालाहरुलाई ससुसु्चि गनय नीजी, सरकारी साझेदारीमा ए.फ.एम रेलडर्ो 
संचालन गनय आवश्र्क वजेटको व्र्वस्था गररने छ ।  

 

7. गाउँपाललकाले आफ्नो स्थापनाकाल देस्ख सम्पादन गरेको सम्पादन गरेको महत्वपूर्य 
पररर्ोजनाहरु, सेवा प्रवाह र नर्ाँ सोचलाई प्रकाशन प्रशारर् गनय आवश्र्क वजेटको व्र्वस्था 
गररनेछ ।  

 

8.  सोलखुमु्ब ुस्जल्ला भरर नै थलुङु दधुकोशी गाउँपाललकामा माि बसोबास गने लसमार्निकृि जािी 
माझी समदुार्को र्वद्याथीहरुको शैस्क्षक उन्नर्र्नको  लनस्म्ि र्वद्याथी प्रोत्साहन कार्यक्रमको लालग 
र्वशेष बजेटको व्र्वस्था गररने छ । 

  

9. गाउँपाललका अर्नियगिका भलुमर्हन नागररकहरुलाई भलुम िडेरी व्र्वस्थापन गनय आवश्र्क 
वजेटको व्र्वस्था गररनेछ ।  

 

10.  संस्िर् लोकिास्र्निक गर्िर्नि प्राप्तीमा खर्टएर आफ्नो ज्र्ान उत्सगय गनुयहनेु शर्हद िथा 
व्र्पन्न  पररवारको लालग मालसक स्जवन लनवायह भत्ताको व्र्वस्था गनय आवश्र्क बजेटको व्र्वस्था 
गरेको छु ।  

 



11. खेलकुदको माध्र्मबाट शाररररक र मानलसक रुपमा स्वास््र् र्वुा शस्क्त लनमायर् गरर समदृ्ध 
गाउँपाललका लनमायर् गनय प्र्ारार्फट सर्हिको खेल मैदान/रंगशाला लनमायर् गनय गौरवमा आर्ोजनामा 
राखी उस्चि बजेटको व्र्वस्था  गरेको छु ।  

 

12. आम र्वुाहरु खेलकुद िथा गीि संलगिको माध्र्ामबाट शाररररक िथा मानलसक रुपमा 
स्वास््र् र सकरात्मक बनाई समदृ्ध गाउँपाललका लनमायर् गने अलभर्ानमा जोड्न चाल ु आ.व 
2077/078 को अध्र्क्ष कप रलनङ स्शल्ड कार्यक्रमलाई लनरर्निरिा ददइनेछ ।  

 

13 गाउँपाललकाबासी नागररकहरुको प्रमखु आलथयक उपायजनको ्ोि कृर्ष र पशपुालन रहेकोले 
र्कसानहरुले पश ुर कृर्ष व्र्वसार्मा सामना गरररहेको रोग िथा अर्नर् समस्र्ाहरु सँग जधु्न पर्ायप्त 
कृर्ष प्रार्वलधकहरुको व्र्वस्था गररनेछ । आवश्र्क उन्नि जािको वीउ र्वजनको लनशलु्क र्विरर् 
गररनेछ । साथै रोग लनर्र्निर् िथा र्नरू्लनकरर् गनय प्रागरिररक मल िथा जैर्वक र्वसादीको खपि 
बढाइनेछ ।  

 

14. थलुङु दधुकोशी गाउँपाललकाकव 9 वटै वडाहरुमा साप्ताहीक हाट बजार संचालनको व्र्वस्था 
लमलाई आर्निररक उत्पादनलाई बजारको पहुँचसम्म परु्ायउन आवश्र्क ब्र्वस्था लमलाइनेछ ।  

15. सूचना प्रर्वलध (ICT) को उच्चिम उपर्ोग माफय ि गाउँपाललका  र अर्निगयिका कार्यलर्बाट 
प्रवाह गररने सेवाहरुलाई सरल, सहज लछटो र सेवाग्राही मैिी बनाउन आवश्र्क ब्र्वस्था  
लमलाइनेछ ।  

16. वास्िार्वक कृषक र कृषक समूहको पहुँचमा उन्नि जािका िरकारी, खाद्यन्न नगदेवाली 
आदीको वीउ र्वजन परु्ायइनेछ । साथै सामरु्हक र व्र्वसार्र्क खेिी प्रर्ालीको र्वकास गनय 
प्रोत्सार्हि गररनेछ ।  

 

17. गाउँपाललका लभिको र्वलभन्न समदुार् र जािीको संस्कृलि, भाषा कलाको संरक्षर् र र्वकास 
गनय समदुार् सँगको साझेदारीमा काम गनय वजेटको व्र्वस्था गररनेछ । र्सैगरर सामदुार्र्क 
र्वद्यालर्हरुमा थलुङु राई भाषा िथा बौद्ध  स्शक्षक व्र्वस्था गनय वजेटको व्र्वस्था गररनेछ ।  

 

18. गाउँपाललका लभि रहेको पर्यटकीर् स्थल, ऐलिहालसक एबं धालमयक, सास्कृलिक महत्वका 
स्थानहरुको संरक्षर् प्रवद्धयन गरर आर्निररक र बाह्य पर्यटक लभिर्ाउने वािावरर् लसजयनाको लागी 
आवश्र्क वजेटको व्र्वस्था गररनेछ । साथै सोको लागी संि, प्रदेश िथा अर्नर् सरोकारवाला 
लनकार्हरुसँग साझेदारी गररनेछ ।  



 

19. कोभीड -19 लगार्ि अर्नर् प्रकोप र महामारी जर्नर् रोग र समस्र्ासँग जधु्न स्थालनर् िह 
प्रकोप प्रलिकार्य र्ोजना वनाई कार्यर्नवर्न गनय प्राथालमकिाका साथ वजेटको व्र्वस्था गररनेछ ।  

 

20.  कृर्ष उत्पादकत्वमा कृर्ष गनय साना लसंचाई कार्यक्रम र प्रत्रे्क नागररकको पहुँचमा स्वच्छ 
खानेपालनको परु्ायउन प्रदेश सरकार सँगको समर्नवर्मा िर्ार पाररएको थलुङु दधुकोशी 
गाउँपाललकाको गरुुर्ोजना अनरुुप क्रमश कार्यर्नवर्न गदै ललगनेछ ।  

 

21.  जेष्ठ नागररक, अपागरििा भएका व्र्स्क्त, दललि, मर्हला, आददवासी जनजालि लगार्िको लागी 
र्वलभन्न वगयको शसस्क्तकरर् क्षमिा अलभवरृ्द्ध र संरक्षर्को लागी  र्वलभन्न कार्यक्रम संचालन गररनेछ 
।  

 

22.  गाउँपाललका लभिका सम्पूर्य सडकहरुको स्िरउन्निीको लागी संि, प्रदेश सरकार लगार्ि 
सरोकारवाला लनकार्सँग समर्नवर् गररनेछ ।  

 

23. कृर्ष र्ोग्ग जलमनको खस्डडकरर्, व्र्वसार्र्क प्लर्टङ जस्िा कार्यलाई लनरुत्सार्हि गदै 
कृर्षर्ोग्र् जलमनको संरक्षर् गने रर्नीलि अवलम्वन गररनेछ ।  

 

24 आमा हाम्रो भगवान, स्शश ु हाम्रो सम्पिी भन्ने नारासर्हि संचालन गररएको आमा सरुक्षा 
कार्यक्रमलाई  थप प्रभावकारी कार्यर्नवर्नको व्र्वस्था लमलाइनेछ ।  

 

25.  सामदुार्र्क र्वद्यालर्हरुमा स्शक्षर् लसकाईलाई गरु्स्िरीर् र प्रभावकारी वनाउन आवश्र्क 
पहल गने र्वलभन्न कार्यक्रमहरुको संचालन गने व्र्वस्था लमलाईनेछ ।  

 

26 बैज्ञालनक िथा व्र्वहाररक स्शक्षा प्रदान गरर संक्षम आत्मलनभयर िथा प्रलिस्पलधय जनशक्ती उत्पादन 
गने उदेश्र्का साथ शरु गररएको थलुङु दधुकोशी बहपु्रार्वलधक स्शक्षालर्लाई प्रलिस्पलधय बनाउन 
वजेटको व्र्वस्था गररनेछ ।  

27. गाउँपाललका लभिबाट आवश्र्क्ताको आधारमा माग भएका र्ोजनाहरुलाई र्ोजना बैकंको 
रुपमा िर्ार गरी प्रकाशन गररनेछ ।  

 

28.  गाउँपाललकासँग सम्बस्र्नधि र्वलभन्न ि्र्ाङ्क र अलभलेख व्र्वस्थापन गनय आवश्र्क वजेटको 
र्वलनर्ोजन गररनेछ । 



  

29.  बाल र्ववाह,िरेल ु र्हंसा, जालिर् छुवाछुि लगार्िका सामास्जक र्वकृलि र समस्र्ाहरुको 
अर्नत्र्का लागी समाजमा सचेिना र जागरर् ल्र्ाउन  र्वलभन्न कार्यक्रमहरु गनय वजेटको व्र्वस्था 
गररनेछ ।  

 

31.  पंचन र जवु ुलगार्िको ठाउँमा दधुकोसी नदीवाट पानी ललस्फ्टङ गरर खानेपानी र लसंचाइको 
व्र्वस्था गनय प्रदेश र संि सरकार संगको सहकार्यमा कार्यक्रम लछटो र प्रभावकारी संचालनको 
लनस्म्ि आवश्र्क पहल कदमी ललइनेछ ।  

 

32. गाउँपाललका र अनिगयिबाट गररने सेवा प्रवाहलाई लछटो छररिो, नागररकमैिी बनाउन 
आवश्र्क कार्यक्रमहरु संचालन गररनेछ । 

33. गाउँपाललकाको आर्निररक ्ोिलाई मजबिु बनाउन बैज्ञालनक करको  नीलि अपनाइनेछ साथै 
करको दर भर्नदा दार्रा वढाउने रर्नीलि अवलम्वन गररनेछ ।  

 

34. स्थानीर् स्िरमा सामदुार्र्क, ग्रालमर् िथा शहरी, धालमयक, कवलुलर्लि र साझेदारी बनको 
सरंक्षर्, सम्वदयन, उपर्ोग, अनगुमन र लनर्मन िथा उपभोक्ता सलमलिको वर्वस्था गने नीलि 
अवलम्वन गररनेछ ।  

 

35. र्स थलुङु दधुकोशी गाउँपाललकालाई आवश्र्क प्रर्कर्ा परु्ायएर नगरपाललकामा स्िरउन्निी 
गनय प्रदेश सरकार िथा नेपाल सरकार समक्ष पेश गररनेछ ।  

३६.गाउँपाललकाको र्नर्ार्र्क सलमलिमा परेका उजरुी उपर र्नर्ार्र्क सलमलिले प्राप्त अलधकारलाइय 
उपर्ोग गरी लनष्पक्ष र्नर्ार् लनरुपर् गरररहेको छ । मेललमलापको माध्र्मबाट दवैु पक्षर्वचमा 
स्जिस्जिको अवस्था सजृना गनयको लालग सवै वडामा पार्क पने गरी मेललमलाप केर्नर संचालनमा 
ल्र्ाइनेछ । साथै मेललमलापकिायको क्षमिा अलभवदृ्घी गनयको लालग आवश्र्क बजेट व्र्वस्था 
गररनेछ । 

३७. गाउँपाललका क्षेिलभि लनर्लमि बजार अनगुमन गररँदै आएकोमा , थप प्रभावकारीिाको लालग 
बजार अनगुमन गरी नागररकको स्वास््र्मा हानी परु्ायउने अखाद्य वस्िहुरु बेचर्वखन गनय लनरुत्सार्हि 
गनयको साथै कालोबजारी लनर्र्निर् गनय आवश्र्क व्र्वस्था गररनेछ । 

 


