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र्स सम्मालनि सभाका श्रद्धेर् सभाध्र्क्ष ज्रू्, 
 गाउँसभाका सदस्र्ज्रू्हरु । 

  गाउँपाललका अर्नियगिका सम्पूर्य राष्ट्र सेवक कमयचारीहरु, सरुक्षाकमी, सञ्चारकमी एवं 
उपस्स्थि सम्पूर्य महानभुावहरु । आजको र्ो ऐलिहालसक गाउँसभामा थलुङु दधुकोशी 
गाउँपाललकाको आ.व 207९/0८० को वार्षयक बजेट, नीलि िथा कार्यक्रम प्रस्ििु गने श्रद्धेर् 
अध्र्क्ष ज्रू् समक्ष अनमुलि चाहार्नछु ।  

 

  सवयप्रथम, थलुङु दधुकोशी गाउँपाललका नेपालको संस्िर् लोकिास्र्निक गर्िर्नि प्रालिका 
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 ।  

 श्रद्धरे् सभाध्र्क्ष महोदर्, आ.व 207९/0८० को नीलि िथा कार्यक्रमहरु वाचन गने अनमुलि 
चाहर्नछु ।  

  

1. थलुङु दधुकोशी गाउँपाललकाले आगामी आलथयक वषय 207९/0८० का लागी बजेटमा 
लनम्नानसुार गाउँपाललका स्िररर् संचालनमा रहेका र पर्हचान गररएका आर्ोजनाहरुका 
प्रभावकारी रुपमा कार्यर्नवर्न गनयका लालग आवश्र्क बजेटको व्र्वस्था गररनेछ ।  

• दधुकोशी सामदुार्र्क अस्पिाल 

• थलुङु दधुकोशी बहपु्रालबलधक स्शक्षालर् 

• प्रदेश स्िररर् खेल मैदान 

• गाउँपाललका स्िरीर् स्चस्र्ान केर्नर  

• ररर्क्रर्सन सेर्नटर 

• आमा सरुक्षा कार्यक्रम 

2. संि, प्रदेश सरकार लगार्ि अर्नर् लनकार्हरुसँगको साझेदारीमा संचालनमा रहेका र 
कार्यर्नवर्नको लनस्म्ि प्रस्िार्वि लनम्न कार्यक्रमहरुको लालग आवश्र्क समपरुक बजेटको 
व्र्वस्था लमलाइनेछ । 
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• वडा नं. 4, 5, 7, 8 र 9 नं वडा कार्ायलर्को प्रशासलनक भवन लनमायर् 
सम्पर्न न गनय  

• गाउँपाललकाको प्रशासलनक भवन लनमायर् सम्पर्न न गनय 
• सकेुपोखरी पर्यटर्कर् क्षेि लनमायर्का लनलमत्त आवश्र्क वजेट 

• गाउँपाललका स्िररर् सडक आर्ोजना  

 

3. चाल ुआ.व 207८/07९ मा संझौिा भई कार्यर्नवर्न सरुु भएको िर संस्िर् र प्रदेश 
सरकारको राजश् व वाँडफाँड बापिको रकम स्शललङ अनसुार प्राप् ि हनु नसकेका अधरुो रहेका 
र्ोजनाहरुलाई सम्पर्न न गनय प्राथलमकिाका साथ वजेटको व्र्वस्था गररनेछ ।  

cfb/0fLo ;efWoIfHo" Pjd\ ;ef;bHo"x¿, 

     ca xfdL cfly{s jif{ @)&(÷)*) df /flvPsf] p2]Zo sfof{Gjog ubf{ cjnDag 

ul/g] ljlzli6s[t, If]qut k|d'v gLltx¿ tyf sfo{qmdx? k|:t't ug]{ cg'dlt        

rfxfG5f}F .  

gLlt tyf sfo{qmdx?: 
;+ljwfgn] k|bfg u/]sf gful/ssf clwsf/x?sf] k"0f{ k|Tofe'lt x'g] ul/ sfo{qmd tyf 

ah]6 lgdf{0f ul/g] 5 . ul/j, blnt, cNk;+Vos tyf j]/f]huf/x?sf] ;"rL tof/ ul/ 

nlIft au{sf] cfly{s :t/ psf:g] साथै ददगो र्वकासका ददियकाललन लक्ष्र्हरुलाई टेवा 
पगु्न ेlsl;dsf ;dfhaflb sfo{qmdx? nfu' ul/g] 5 . ;Ifd gful/s, ;d'Ggt kflnsfsf] 

cleofgnfO{ cuf8L a9fO{g] 5 . 

स्शक्षा 
१. र्वद्यालर्हरुमा लसधै गाउँपाललकाबाट मलनटररङ गनय सर्कने गरर जडान गररएका र्वद्यिुीर् 
हास्जररहरुलाई ब्र्वस्स्थि गरर दैलनक रुपमा हास्जरर अलभलेख लसधै गाउँपाललकाबाट हेने ब्र्वस्था 
गररने छ साथै अर्नर् जडान नभएका र्वद्यालर्हरुमा समेि र्सलाई र्वस्िार गररनेछ।  
२. सबै सामदुार्ीक र्वद्यालर्हरु मध्रे्बाट उत्कृष्ट अध्र्ापन गराउने, रचनात्मक, लगनस्शल 
लगार्िका मापदण्डमा आधाररि रहेर मलुर्ांकन गरर प्रधानाध्र्पक÷स्शक्षकलाई प्रोत्साहन गनय 
र्टचर अफ द मर्नथ कार्यक्रम संचालन गरर मर्हनाको एकजनाई परुस्कृि गरर गाउँपाललकाको 
वेभसाईडमा फोटो सर्हि अपडेट गराईने छ ।  
३. गाउँ पाललका लभिका र्वद्यालर्हरुमा इर्नटरनेटको पहुँच र्वस्िार भैसकेको हुँदा ईर्नटरनेटको 
उपर्ोग बढाई अनलाइन लसकाइ िथा स्शक्षर् लसकाइमा सूचना प्रर्वलधको प्रर्ोगलाई र्वस्िार 
गररदै ललगनेछ । 
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४. र्वद्यालर् भनायबाट बस् चि बालबाललकाको पर्हचान गरर सबै वडाका पदालधकारी िथा 
र्वद्यालर्हरु समेिले र्वद्यालर् भनाय हनुका लालग आवश्र्क वािावरर् बनाउनमा 
अर्वभावकहरुलाई प्रोत्सार्हि गने कार्यमा सहर्ोग गने िथा र्वद्यालर् लबचमा नै छाड्ने प्रवलृिलाई 
लनरुत्सार्हि गनेिफय  र्वद्यालर्, अर्वभावक िथा जनप्रलिनीलध समेिको समर्नवर्ात्मक प्रर्ासलाई 
अगालड बढाइने छ ।  
५. सामदुार्ीक र्वद्यालर्मा अध्र्र्न गने र्वद्याथीलाई बहपु्रलिभाशाली बनाउदै, बहआुर्ालमक 
ब्र्स्क्तत्व लनमायर् गने हेिलेु र्वद्यालर्हरुमा अलिररक्त र्क्रर्ाकलापमा जोड ददईने छ । हरेक 
प्रकारका खेलकुद, नतृ्र्कक्षाहरु, पौडी िाललम संचालन गररने छ । खेलकुदबाट 
बालबाललकाहरुको शारीररक र मानलसक र्वकास हनुकुा साथै आत्मर्वश्वासमा समेि वरृ्द्ध हनेु 
भएकोले राष्ट्रपलि रलनङ्ग स्शलड प्रलिर्ोलगिा िथा अर्नर् खेलकुद गलिर्वलधलाई र्वद्यालर्हरुसँगको 
समर्नवर् र सहकार्यबाट लनरर्निरिा ददइनेछ । पौडी िाललमका लालग सबैलाई पार्क पने छुट्टा 
छुटै्ट स्थानमा दईु वटा स्स्वलमङपलु लनमायर्को लालग आवश्र्क बजेट ब्र्वस्था गररने छ ।  
६. र्वद्यालर्का प्रधानध्र्ापकसँग स्शक्षाको गरु्स्िर अलभबरृ्द्धका लालग कार्य सम्पादन करार 
सम्झौिा गररने छ । र्वद्यालर्को पठन पाठन एवं अध्र्ापन कार्यको समेि लनर्लमि सपुररवेक्षर् 
गरी सधुारको कार्यलाई लनरर्निरिा ददईनेछ । साथै र्स कार्यमा स्शक्षा सलमलिहरुलाई सर्क्रर् 
बनाइनेछ ।  
७. सूचकाङ्कका आधारमा उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गने र्वद्यालर्लाई प्रोत्साहन गनय कार्य सम्पादन 
परुस्कार र सम्मान  प्रदान गररनेछ । 

८. प्रारस्म्भक बाल र्वकासको लालग संिीर् िथा प्रदेश सरकारको सहकार्यमा गरु्स्िर सधुारका 
कार्यहरु कार्ायर्नवर्नमा लर्ाइनेछ । 

९. अलनवार्य िथा लनिःशलुक स्शक्षा प्राि गने वािावरर् सजृना गनय आवश्र्किाका आधारमा 
आवासीर् सरु्वधा िथा केर्नर सरकारको सहकार्यमा ददवाखाजाको लालग अलभभावकहरुलाई 
स्िरीर् र्टर्फन र्विरर् गरर िरैबाट अगायलनक र स्वस््र् बदयक खाजा लर्ाउने वािावरर् सजृना 
गराईने छ । 

१०. र्वद्यालर्मा स्वास््र् िथा सरसफाई र्कु्त वािावरर् लनमायर्  गररनेछ साथै र्वद्यालर्को 
पनुलनयमायर् िथा भौलिक पूवायधार लनमायर् कार्यलाई लनरर्निरिा ददइनेछ । 

११. स्शक्षक िाललम, अलभमखुीकरर् कार्य संचालन गनयका लालग गैरसरकारी संस्थाहरुसँग 
आवश्र्क समर्नवर् र सहजीकरर् गररनेछ। 

१२. केर्नर सरकार िथा प्रदेश सरकारको सहकार्यमा र्कशोरी छािाहरुलाई लनर्लमि रुपमा 
र्वद्यालर्मा उपस्स्थि हनुको लालग प्रोत्सार्हि गररने छ भने कटन जस्िा स्वदेशी सामाग्री प्रर्ोग 
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गरर स्र्ानेटरी प्र्ाड बनाउन लसकाईने छ भने स्र्ानेटरी प्र्ाड लनमायर्मा अनदुान ददईने छ साथै 
र्कशोरीहरुलाई आधलुनक प्रर्वलधको लमर्नसरेुसर्नस कप र्विरर् गररने छ ।   
१३. र्वद्याथीहरुको स्वास््र् मजबदु बनाउन खानर्पनमा अलधकिम पोषर् सर्निलुन लमलाउनका 
लालग पोषर्र्वदहरुको सहार्िाले ठाउँ ठाउँमा पोषर् स्शर्वर स चालन गररने छ । पिखुाना   
(जंक फुड) लाई पूर्य रुपमा प्रलिस्थापन गरर स्थानीर् कृर्ष उपज (जस्िैिः धान, कोदो, मकै, 

फापर, जौ, गहुँ आदद ) बाट खाना र ददवा खाजा ब्र्वस्थापनमा जोड ददईने छ ।  
१४. माध्र्लमक र लनम्न माध्र्लमक िहमा र्नरू्न दरबर्नदी भएका र अंग्रजेी, र्वज्ञान िथा गस्र्ि 
र्वषर्मका दरबर्नदी नभएका र्वद्यालर्हरुमा र्वषर्गि स्शक्षक व्र्वस्थापन गनयका लालग थप 
अनदुान उपलब्ध गराउने कार्यलाई अगालड बढाइने छ । 

१५. नेपालको संर्वधानको धारा ३१ र ४० ले पररकलपना गरेको ब्र्वस्था अनसुार स्शक्षालाई 
ब्र्वहाररक बनाउदै गररब, दललि, लोपोर्नमखु जालि र अपाङ्गिा भएकाहरुलाई लनशलुक स्शक्षाको 
ब्र्वस्था गररने छ ।  
कृर्ष िथा पशपुालन 

१. हरेक वडामा संकलन केर्नर लनमायर् गररने¸  र्कसानको उत्पादनको र्नरू्निम समथयन मलुर् 
िोर्कने र कृषी एम्बलेुर्नस माफय ि संकलन गररने साथै ढुवानी र व्र्ाजमा अनदुान ददईने । 

२. गाउँपाललका लभिका खेलिर्ोग्र् जलमनको अवस्थाबारे र्ववरर् िर्ार गनय माटो परीक्षर् गरी 
कुन जलमनमा कस्िो नगदेबालल लगाउन सर्कर्नछ ? बैज्ञालनक ि्र् साथ र्कसानलाई लसफाररस 
गररनेछ । 

३. गाउँपाललका लभि कृर्ष उत्पादन बरृ्द्ध गनय बाँझो जलमनको लगि िर्ार गरर लनस्ज क्षेिलाई 
ललजमा ददएर खेलि गनयका लालग र्वषेश कृर्ष अनदुान कार्यक्रम लर्ाईनेछ ।  
४. प्र्ाकेटको आर्ालिि िेललाई प्रलिस्थापन गरर मानव स्वास््र् समेिलाई दृस्गगि गरर एक 
बषय लभिमा िोरीिेलमा आत्मालनभयर बनाउन हरेकको करेशाबाररमा िोरी खेलि गनय प्रोत्साहन 
गरर िोरीको र्वउ लनशलुक र्विरर् गरर प्रार्वलधक सहर्ोग समेि प्रदान गररने छ भने िेल 
पेलनको लालग कस्म्िमा दईु वटा र्वद्यिुीर् िेल पेलने मेस्शन खररद गरर लनस्ज क्षेिलाई संचालन 
गनय ददईने छ साथै िोरी उत्पादनको आधारमा अनदुान ददईनेछ। 

५. कृर्ष बाललमा लाग्ने रोग र्कराहरुको रोकथाम िथा लनदान र पशचुौपार्ाहरुमा लाग्ने 
रोगहरुको उपचारका लालग टोलटोलमा कृर्ष जेर्टए र पश ुस्चर्कत्सक खटाईनेछ ।  
६. कृषकहरुलाई खेलि प्रर्वलधको बारेमा जानकारी गराउन कृर्ष प्रार्वलधकहरुलाई टोल टोलमा 
पररचालन गररने छ ।  
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७. राशासलनक मललाई प्रलिस्थापन गदै जैर्वक÷प्रांगाररक मलको सलुनश् चििा गनय पशपुालन 
गने कृषकहरुको गोठ सधुार कार्यक्रम लाग ुगररने छ ।  
८. कृषकहरुलाई कृर्ष अनदुानको समसु्चि प्रबर्नध गदै नगदेबालल खेलिलाई प्रोत्साहन गररने छ 
।  
९. धान, गहुँ, कोदो, फापर जस्िा परम्परागि खेलिबाट उत्पादन बढाउन उर्न नि जािको 
र्वउर्वजन, प्रांगाररक मल लगार्ि आवश्र्क प्रार्वलधक सहर्ोग गरर अगायलनक उत्पादनलाई 
प्रोत्साहन गररने छ ।  
१०. हरेक वडामा कृर्ष सहकारी / कृषक समहु गठन गरर कृषकहरुलाई आलथयक गलिर्वलधमा 
सामेल गराइ आलथयक बरृ्द्धको आधारलाई बललर्ो बनाईने छ । कृर्ष शहकारी माफय ि नै 
प्रार्वलध हस्िार्निरर्, र्वउर्वजन र अनदुान सहर्ोग उपलब्ध गराईनेछ । कृषकले उत्पादन गने 
अन्न, नगदेबालल अर्नर् उपजको बजार शनुसु्िि गनय कृर्ष माफय ि नै कृर्ष एम्बलेुर्नस संचालन गरर 
टोलटोलबाट उत्पादन संकलन बजारसम्म पर्ायउने वािावरर् लनमायर् गररने छ  
११. अर्हलेको आधलुनक जमानामा लडस्जटल माध्र्मबाट कृर्ष उपजको सहज र्वक्री र्विरर्को 
लालग छुटै्ट हाटबजार मोबाईल एस्प्लकेशन लनमायर् गरर संचालन गररने छ । जस्को सहार्ििाले 
िरुुर्निै कृर्ष उपजको र्वक्री पाललका लभिै हनेु छ । जस्िै: कुनै एक ठाउँमा आज पाकेको 
एक िरी केरा सो हाटबजार एस्प्लकेशनमा राख् ना साथ अको मार्नछेले ित्काल र्कनेर सोही 
ददन उपभोग गनय सक्ने छ ।  
१२. गाउँ पाललकालाई कागलि र अकबरे खसुायनीको पकेट क्षेिको रुपमा र्वकस्शि गरर र्स 
पाललकालाई कागलि र खसुायनीको लालग प्रख्र्ाि पाललकाको रुपमा स्चनारी गराइने छ । 

१३. गाउँ पाललका क्षेिमा कृर्ष पेशामा उत्कृष्ट काम गने कृषकहरुलाई िाललम र प्रोत्साहनको 
व्र्वस्था गररने छ । वषयको अर्नत्र्मा हरेक वडाका २–२ जना गरी १० जना उत्कृष्ट 
कृषकहरुलाई पाललका कृर्ष सम्मानले परुस्कृि गररने छ ।  
१४. गाउँ पाललकामा कृर्ष िथा पशपुालनका क्षेिमा सहलुर्ि पूर्य ऋर्का लालग बैंक र 
लिरु्वत्तहरुसंग सम्झौिा गरर उपलब्ध गराईने छ ।   
१५. गाउँ पाललकालाई माछा र मासमुा आत्मा लनभयर बनाउन स्थानीर् िह, प्रदेश र केर्नर 
सरकारसँगको समर्नवर्मा माछापलन, भेडा, राँगा,बाख्रा, बंगरु पालन, कुखुरा र काललज फमयहरु 
संचालन गनय व्र्ाज अनदुानको ब्र्वस्था गररनेछ ।    
१६. दगु्धजर्नर् उत्पादनलाई बरृ्द्ध गनय पश ुनश्ल सधुार कार्यक्रम संचालन गररने छ । पाललकामा 
र्नर्नुिम २–२ वटा उर्न नि जािको राँगो र उन्नि जािको गोरु लर्ाईने छ भने कृलिम 
गभायधारर्को कामलाई पलन संगसँगै अगाडी बढाइने छ । गररर्वको रेखामलुन रहेका कृषकहरुले 
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ब्र्वशार्ीक गाई िथा भैलसपालन गनय चाहेमा अनदुानको ब्र्वस्था गररने छ । कृषकहरुले 
उत्पादन गरेको दधु र्वक्रीका लालग कृर्ष एम्बलेुर्नस प्रर्ोग गरर बजारसम्म परु्ायई सहकारी 
माफय ि ब्र्ापार सलुनश् चि गररने छ । दगु्धजर्नर् कृर्ाकलाप संचालन गनय छुटै्ट दगु्ध सहकारी 
गठन गररने छ ।   
१७. वषेनी हनेु दैवी प्रकोपबाट र्कसानका बाली िथा पशधुनहरु समर् समर्मा नोक्सान भई 
आलथयक रुपमा कृषकहरुले ठुलो क्षिी व्र्होरी रहेकोले र्वलभन्न र्वमा कम्पनीहरुसँग समर्नवर् 
गरी कृर्ष बाली र्वमा िथा पश ुर्वमा गनयका लालग आवश्र्क प्रवर्नध लमलाइनेछ । 

१८. कृर्षको उत्पादन िथा उत्पादकत्व बरृ्द्ध गनय, कृर्ष क्षेिमा रोजगार बढाउन आवश्र्क 
रकम लबलनर्ोस्जि गरी  पररचाललि गररनेछ  । 

१९. बेमौसलम खेलिलाई प्रबधयन गनय कृषकहरुलाई टनेल र्विरर् कार्यक्रमलाई प्राथलमकिामा 
रास्खने छ ।  
२०. लसचाईको बैज्ञालनक ब्र्वस्थापन गरर अगायलनक कृर्ष उत्पादनको लालग कृषकहरुलाई 
प्रोत्सार्हि गररर्नछ । 

२१. मररच, भईुकटहर, अदवुा, वेसार, स्चर्ा र कर्फ जस्िा नगदेबालल खेलिमा अनदुानको ब्र्वस्था 
गरर उत्पादन बढाउन प्रेररि गररने छ ।   
२२. परम्परागि कृर्षलाई र्ार्निीकरर् गरी व्र्वसार्ीक बनाउन र्वलभर्न न वडाहरुमा लागि 
साझेदारीमा आधाररि हािे ट्रर्ाक्टर, गहुँ कुट्ने मेलसन र मकै छोड्याउने मेलसन र्विरर् गने 
कार्यक्रम लर्ाइनेछ ।  
२३. बाँदर िथा जंगली जनावारबाट हनेु क्षलि र्नरू्लनकरर्को लालग र्वज्ञसँग परामशय गरर उस्चि 
लनगकशय लनकाललने छ ।  
२४. गाउँपाललकालाई र्वषादीमकु्त क्षेि बनाउनका लालग बाललनालीमा कृषकहरुले प्रर्ोग गने 
रसार्नीक मल, र्कटनाशक औषलधहरुको प्रर्ोगलाई लनरुत्सार्हि गररनेछ भने जैवीक र्वषादी ÷ 

वानस्पलिक र्वषादी प्रर्ोगलाई प्रोत्साहन गररनेछ साथै जैर्वक झोलमल र प्रांगररक मल उत्पादन 
केर्नर लनमायर्को लालग संभाब्र्िा अध्र्र्नको कार्यलाई अगाडी बढाइने छ । 

२५. पशपुालनमा लाग्ने लागि कम गरी उत्पादकत्व बसृ्ध्द गनयको लालग चरन क्षेि सधुार 
र्हउँदे िाँस (जै, सपुर नेर्पर्र आदद) को लबउ लबिरर् िथा स्थालनर् स्िरमा नै लबउ उत्पादन 
गनय पशपुालक कृषकहरुलाइ प्रोत्साहन गररनेछ । 

२६. कृर्ष िथा पशपुालन ब्र्ावसार्लाइ प्रलिस्पधायत्मक र उत्पादनमलुक बनाउनको लालग 
लबलभन्न प्रदशयनी िथा प्रलिर्ोलगिाहरु संचालन गररनेछ । 
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२७. कृषकको क्षमिा अलभबसृ्ध्दको लालग पाललका स्िर िथा प्रदेश स्िरको िाललम केर्नरसँग 
समर्नवर् गरी लबलभन्न िाललम िथा गोष्ठीहरु संचालन गररनेछ । 

२८. पाललकालाई मौसमी िथा बहबुषे फलफुलमा आत्मा लनभयर बनाउन हरेक िरमा कस्म्िमा 
५ वटा बहबुर्षयर् फलफुलका र्वरुवा र्विरर् गररने छ । जस्का लालग र्वलभन्न लनकार्सँगको 
समर्नवर्मा र्वरुवा उत्पादन नसयरी खडा गररने छ ।  
 स्वास््र्  
१) आमा सरुक्षा कार्यक्रमलाई लनरर्निरिा ददईनेछ। 

२) सबै गाउँपाललका बासीलाई स्वास््र् र्वमा गराउने कामलाई पूर्यिा ददईने छ, सबै स्वास््र् 
चौकीको गरु्ात्मक सधुार गदै सेवामखुी बनाइने छ ।  
३) ५० शैर्ाको दधुकोशी अस्पिाललाई र्वज्ञ स्चर्कत्सकहरुको व्र्वस्था गरर र्र्ह आलथयक 
वषयमा संचालन गररनेछ। २४ सै िण्टा गरु्स्िररर् स्वास््र् सेवा प्रदान गने स्वास््र् संस्थाको 
रुपमा र्वकास गररनेछ ।जबु ु५ मा पाललका स्िररर् अस्पिाल लनमायर् गरर संचालन गररनेछ 
।    
४) एम्बलेुर्नस ब्र्वस्था गरर एम्बलेुर्नस माफय ि सतु्केरी, बृद्धबदृ्धा र लस्क्षि बगयका नागररकहरुलाई 
लनशलुक एम्बलेुर्नस सेवा उपलब्ध गराईने छ ।   
 ५) ६० वषय नािेकालाई लनशलुक उपचार र ७० वषय नािेका बदृ्धबृद्धा र शारीररक रुपमा 
अशक्त, बालबाललका र गभयवलि मर्हलाहरुलाई िरिरमा पगुी लनर्लमि मालसक स्वास््र् जाँचको 
व्र्वस्थालाई लनरर्निरिा ददईने छ ।  
६) “स्वस््र् नागररक– समनु्नि पाललका”  भन्ने  मूल नाराको साथ नागररकलाई  सरुस्क्षि र 
गरु्स्िरीर् स्वास््र् सेवा उपलब्ध गराउने नीलिलाई लनरर्निरिा ददइनेछ । 

७) संभार्वि महामाररको प्रभावलाई र्नरू्नीकरर् गनयको लालग र र्सको सामना गनय अस्क्सजन 
लसललर्नडर, कर्नसनटे्रटर िथा स्वास््र् सामग्री सर्हि स्वास््र् चौकीहरुलाई सरु्वधार्कु्त्त वनाइनेछ 
। साथै प्रत्रे्क स्वास््र् चौकीहरुमा क्वारेर्नटाइन िथा आइसोलेसन वेडसर्हिको कक्षहरु 
व्र्वस्था गररनेछ भने स्वास््र्कमी िथा स्वास््र् सामग्रीहरु समेि िर्ारी अवस्थामा रास्खनेछ 
। 

८) सतु्केरी मर्हलालाई पोषर्को आपिुीका लालग कोशेली कार्यक्रम संचालन गररने छ भने 
सतु्केरीलाई  लनर्लमि स्वास््र् जाँच िथा उपचारको व्र्वस्था लमलाईने छ ।  
९) बालबाललका, गभयविी मर्हला र अर्नर् लबरामीहरुको स्वास््र् परीक्षर्का लालग प्रत्रे्क वडा 
िहमा नै दाँि, आखँा, लर्ाव, ई लस स्ज , लभलडर्ो एक्सरे सेवा सर्हि स्चर्कत्सकको टोललबाट 
स्वास््र् परीक्षर्को ब्र्वस्था लमलाईने छ ।  
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१०) गम्भीर िथा आपिकाललन अवस्थाका र्वरामीहरुलाई गाउँपाललकाको स्वास््र् उपचार 
कोष बाट सहर्ोग गररने छ ।  
११) संक्रमर् िथा जोस्खममा  खर्टने स्वास््र्कमी, एम्बलेुर्नस चालक र गाउँप्रहरीलाई प्रोत्साहन 
गने नीलि अवलम्बन गररनेछ । 

१२) स्वास््र्कमी र मर्हला स्वास््र् स्वरं्म सेर्वकालाई पनुिः िाजगी िाललमको व्र्वस्था 
गररने छ । 

१३) गाउँ पाललकालभि रहेको लनजी स्क्ललनक र मेलडकल हलहरुबाट प्रदान गररने सेवाहरुको 
गरु्स्िरीर्िा सम्बर्नधी अनगुमन गररनेछ । 

१४) अस्पिाल िथा बलथयङ सेर्नटरमा नै सतु्केरी गराउनेको संख्र्ा बढाउनका लालग प्रोत्सहान 
गने नीलि अवलम्बन गरर माि ृिथा नवस्शश ुस्वास््र् सेवालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।  
१५) मर्हलाहरुमा हनेु पाठेिरको क्र्ार्नसर, स्िन क्र्ार्नसरको लनदान एवं उपचारको लालग सहज 
सलुभ बनाउन र्वशेष कार्यक्रम लर्ाईने छ । प्रजनन स्वास््र् सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन 
समदुार्मा मर्हलाहरुको प्रजनन रुग्निा र समस्र्ाहरुको पर्हचान र व्र्वस्थापनका लालग 
समदुार् स्िरमा पाठेिरको मखुको  क्र्ार्नसर स्स्क्रलनङ र ररङ पेशरी सेवालाई लनरर्निरिा 
ददइनेछ ।  
१६) रार्ष्ट्रर् खोप कार्यक्रम अर्निगयि सर्नचालन हनेु लनर्लमि खोप सेवा लगार्ि आगामी 
ददनमा सञ्चालन हनेु कोलभड १९ को खोप अलभर्ानलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । 

१७)  गाउँपाललका अर्निगयिका अस्पिाल िथा स्वास््र् चौकीहरुमा रिु गलिको इर्नटरनेटको 
व्र्वस्था गरी स्वास््र् कमीहरुले र्वलभन्न र्वशेषज्ञहरुसँग प्रत्र्क्ष परामशय (टेललमेलडलसन) गरी  
र्वशेषज्ञ सेवा प्रदान गररनेछ । 

१८) नागररकलाई स्वास््र्लाई मजबिु बनाउन र्ोग, ध्र्ान र आध्र्ास्त्मक कार्यक्रमलाई 
प्रोत्साहन गररने छ ।   
१९) गररव, र्वपन्न दललि एवं अलपसंख्र्क समदुार्का कस्म्िमा चार जना र्वद्याथीलाई 
छािाबसृ्त्तमा मेलडकल स्शक्षा अध्र्र्नको ब्र्वस्था गराईने छ ।  
 

भौलिक पूवायधार र्वकास (भवन, सडक, र्ािार्ाि)  
१) सडक ट्रर्ाक खोलन िथा स्िरउन्निीको लालग नर्ाँ अवधारर्ा लाग ुगररने छ । पाललकाले 
लनमायर् सम्बस्र्नध सम्पूर्य उपकरर्हरु आफै खररद गरर सडक ग्राभेल गररने छ । हरेक 
सडकका लभत्तामा कुलो बनाई ग्राभेल गररने छ । सडक लनमायर्को लालग करोडौँको बजेट खचय 
गने, उपभोक्ता सलमलि÷ठेक्का माफय ि काम गनुय पने झण्झट हट्ने छ भने िेल र चोकर खररद 
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मािै गने बजेटले र्नर्नु लागिमा बाटोको स्िरउन्निी हनेु छ । अबको डेढ बषय लभि सबै 
सडकहरु ग्राभेल गरर टोलटोलमा १२ मर्हना नै गाडी गडु्न सक्ने गरी बाटोको स्िरबरृ्द्ध 
गररने छ ।  
२) भवन लनमायर् बाँकी रहेका वडाहरुको प्रशासलनक भवन ब्र्वस्थापनको काम अगाडी 
बढाईने छ ।  
३) नेले चारिरे पाललका केर्नर देखी अस्पिाल सम्म कालोपिे गररने छ । सबै वडाबाट 
पाललका केर्नरसम्म आउने सडकहरुको स्िर उर्न निी गररनेछ । 

४) पाललकामा सरु्वधा सम्पर्न न बसपाकय  लनमायर् गररनेछ।  
५) गाउँपाललकालभि रहेको सडकहरुको लगि कट्टा गररने कार्यको थालनी गररनेछ । 

६) गाउँ पाललका क्षेिलभि चलने सवारी साधनहरुको र्वलभन्न सरोकारवाला लनकार्हरुको 
समर्नवर्मा वैज्ञालनक दररेट कार्म गरी लागू गररने छ भने सावयजलनक र्ािार्ािमा र्वद्याथी र 
लस्क्षि बगयको लालग छुट गराउने व्र्वस्था लमलाईने छ ।  
७) अनगुमन सम्बस्र्नध उपभोक्ता सलमलिहरुको गनुासोलाई र्नरू्नीकरर् गनय र अनगुमनलाई अझ 
बढी प्रभावकारी बनाउन अनगुमन िाललका बमोस्जम र्ोजना अनगुमन संर्र्निले प्रभावकारी 
अनगुमन गरर प्रलिवेदन पेश गरे पलछ मािै भकु्तानीको प्रकृर्ा अगाडी बढाइने     छ ।    
८) अर्निरपाललका िथा अर्निरस्जलला जोड्ने रर्लनलिक सडकहरुको पर्हचान गरर लनमायर्का 
लालग सम्बस्र्नधि स्थानीर् िह िथा प्रदेश र संिीर् सरकारसँगको सहकार्यलाई बढावा ददईने 
छ ।  
 

शहरी र्वकास 

१. मखु्र् बजार क्षेिमा लनमायर्हनेु िर÷कार्ायलर् िथा ब्र्ापाररक कम्प्लेक्सहरुलाई 
गाउँपाललकाको भवन लनमायर् संर्हिाको मापदण्डमा रहेर मािै लनमायर् अनमुलि ददईने छ भने 
ब्र्वस्स्थि शहरीकरर्लाई जोड ददईने छ ।  
२. िरजग्गा नक्सापासलाइ अलनबार्य गरर गाउँपाललकालभि नर्ाँ िर लनमायर् गदाय ग्रालमर् 
मौललकिा झस्लकने खालको िरहरु बनाउन  प्रोत्सार्हि गररनेछ ।  
३.बजारोर्नमखु स्थानहरुमा एकीकृि बस्स्ि र्वकास र्ोजना िजुयमाको लालग अध्र्र्न गररनेछ ।  
४. वैज्ञालनक िर ठेगाना प्रर्ाली ( Metric Addressing System with Street Naming ) को 
अवलम्बन गरी गाउँपाललकालभिका मखु्र् सडक िथा गललीहरुको नामाकरर् र िर संख्र्ा   
(House Numbering) लनधायरर् गररनेछ । 

५. पाललका सडक गरुु र्ोजना (MTMP) िजुयमा गरर कार्ायर्नवर्न गररनेछ । 
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६. गाउँपाललका क्षेिलभि र्वलभन्न क्लब, मर्हला समूह, गठुी लगार्ि अर्नर् सामदुार्र्क 
भवनहरु लनमायर्मा सहर्ोग गररनेछ ।  
७. गाउँ पाललका लभिका सडकहरुको बलगयकरर् गरर उक्त सडकको रेखदेख र ब्र्वस्थापनको 
स्जम्मा टोलसधुार सलमलिहरुलाई ददईने छ ।  
८. पाललकाका सडकहरुमा हररर्ाली कार्ाम गनय सडकमा बहबुषे फल ददने प्रजालि (ओखर, 
एभोकाडो आदद) का र्वरुवाहरु रोर्पने कार्यलाई क्रमशिः अगाडी बढाईने छ ।  
 

पर्यटन  
१) कृर्ष र पर्ायर् पर्यटनको लालग आकषयक पर्यटकीर् गर्निब्र्को रुपमा र्वकलसि गररनेछ ।  
२) सकेुपोखरी पर्यटन क्षेिर्वकास कार्यक्रमलाई परुा गरर परु्य पर्यटर्कर् क्षेि िोषर्ा गररनेछ 
। डाँडाखकय ¸ जालेम पोखरी¸ िमु्नेपानी क्षेिको पर्यटनसम्बर्नधी गरुुर्ोजना लनमायर् गरर कार्यक्रम 
लाग ुगररने छ । 

३) क्षेिी–ब्राह्मर्, राई, शेपाय, िामाङ, मगर, नेवार, दललि समदुार् आददको मौललक संस्कृलि र 
संस्कारको संबधयन एवं प्रबधयन गरर उपर्कु्त स्थानमा र्वशाल सांस्कृलिक परुािास्त्वक संग्रहालर् 
लनमायर् गरर पर्यटकको ध्र्ान आकर्षयि गररने छ ।  
४) पाललकाको उच्च भभुागमा स्चलडर्ा खाना सर्हिको जंगलल ररसोटय लनमायर्को संभाब्र्िा 
अध्र्र्न पिाि लडर्पआर लनमायर् गरर लनस्ज क्षेिलाई आर्ोजना लनमायर्मा प्रोत्साहन गररने छ 
।  
५) सामदुार्ीक िथा लनजी िवरबाट लनलमयि मठमस्र्नदर, भमेु, गमु्बा, देवालर् लगार्िका धालमयक 
सम्पदाहरुको लनमायर्, ममयि िथा संरक्षर्लाई प्राथलमक्ता ददईने छ ।  
६) पर्यटन क्षेिका र्वज्ञ िथा सरोकारवालासँगको समर्नवर्मा हरेक गाउँमा होम स्टेको व्र्वस्था 
र प्रबधयन गरी आर्मलुक व्र्वसार्को रुपमा र्वकास गररनेछ ।  
७) शैस्क्षक पर्यटन, धालमयक÷सांस्कृलिक पर्यटनको र्थोस्चि र्वकास गदै र्स गाउँपाललकालाई 
अध्र्र्न केर्नरको रुपमा र्वकास गररनेछ ।  
८) गाउँपाललकाको उपर्कु्त स्थान छनौट गरी लनस्ज–सरकारी लागि साझेदारीमा आधाररि 
रहेर जीपलाईन लनमायर्को संभाब्र्िा अध्र्र्नको कार्य थालनी गररने छ । 

९) गाउँपाललकामा र्वज्ञहरु सस्म्मललि पर्यटन प्रवद्धयन सलमलि (Tourism Promotion Committee) 
गठन गदै उक्त सलमलिलाई सशक्तरुपमा पररचालन गरी र्वलभन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा 
लर्ाइनेछ र्सका साथै दीियकाललन पर्यटन रर्नीलिक र्ोजना (Long term tourism strategic 

plan ) लनमायर् गरर लाग ुगररनेछ । 
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खानेपानी िथा सरसफाई 

१) गाउँपाललका लभिका पानीका महुानहरुको पर्हचान गरर हाल अव्र्वस्स्थिरुपमा र्विरर् 
गररएको र्ोजनाको महुान र ट्ांकीलाई एर्ककृि गरर पीउनेपानी ददियकाललन समाधान गररने 
छ । जसका लनम्िी खानेपानी बोडय गठन गरर लाग ुगररने छ । 
२) पाललकामा कस्म्िमा दईु वटा र्वशाल खानेपानी ररजभय ट्ांकीको ब्र्वस्था गरर ब्र्वस्स्थि 
लमटर लसस्टममा िरिरमा पानी परु्ायईने छ भने खानेपानी िथा सरसफाई प्रार्वलधकको लनर्लमि 
ब्र्वस्थापन गरर पानी आपिुीमा समस्र्ा हनुा साथ ित्काल लनर्लमि आपिुी गराईनेछ । 
पालीका लभि पानी, बस्त्त जस्िा आधारभिु कुराहरुको गनुासो सनु्नका लालग २४ िण्टे हेलप 
डेस्क खडा गररने र्कलसमको संर्र्नि लनमायर् गररने छ ।   
३) फोहोरमैला व्र्वस्थापनका लालग उपर्कु्त स्थानमा डस्म्पङ साईड ब्र्वस्थापन गररने छ ।  
४) गाउँपाललकालाइ लससा वोिलमकु्त बनाई सफा र हराभरा पाललका लनमायर्को अलभर्ानलाई 
लिब्रिा ददईने छ ।  
 ५) र्वलभन्न वडाहरुको सावयजलनक स्थानमा  ढल लनकासको कार्यलाई प्राथलमकिाका साथ   
व्र्वस्स्थि गररनेछ । 

 ६) स्थानीर् समदुार्संगको सहकार्यमा पाललकालभिका खानेपानीका स्रोिहरुको अलभलेखीकरर् 
गरी खानेपानी महुान संरक्षर् गनय कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ भने परुाना ढंुगेधारा र पधेँराहरुको 
संरक्षर्का लालग ठोस र्ोजना अगाडी साररने छ ।  
 ७) वजार क्षेिमा लनमायर् भएका नीस्ज िथा व्र्वसार्र्क भवनहरुको ढल लनकासीका लालग 
सैफ्टी ट्ाङक व्र्वस्स्थि भए नभएको अनगुमन गनय संर्र्नि लनमायर् गररनेछ भने सेफ्टी ट्ाङक 
लनमायर्लाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

फोहोरमैला व्र्वस्थापन 

१) “ सफा र हरभरा गाउँ, थलुङु दधुकोशीको सान“ को अवधारर्ा लाग ुगनय फोहोरमैलालाई 
आधलुनक प्रर्वलधबाट व्र्वस्थापन गनय एकीकृि स्रोि प्रशोधन केर्नर स्थापनाका लालग स्रोि 
पररचालन िथा सहकार्यको कार्यलाइ लनरर्निरिा ददइनेछ ।   
२)  मखु्र् बजार क्षेि (Core market area) को सरसफाई एवं सरु्नदरिा अलभवरृ्द्धका लालग  
पाललकालभिका सडक िथा बजारमा जलडि िार िथा पोलहरूलाई व्र्वस्स्थि गररने छ ।  टोल 
सधुार सलमलिहरुको गठन एवं पनुगयठन गरी िी सलमलिहरुसँगको सहकार्यमा टोललाई व्र्वस्स्थि 
गने गरी सरसफाईका कार्यक्रमहरुलाई लनरर्निरिा ददइनेछ । फोहोरमैला व्र्वस्थापनको लालग 
जनिासँगको लागि साझेदारीमा व्र्वस्थापन कार्यक्रम अगाडी बढाइनेछ । 

३) पाललकामा फोहोरमैला व्र्वस्थापन कोष खडा गरर सञ्चालन गररनेछ ।  
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४) मर्हलाहरुको लालग पूनिःप्रर्ोग गनय सर्कने कपडाको स्र्ालनटरीप्र्ाड र बच्चाहरुको लालग 
कटन डार्परको प्रर्ोगलाई प्रोत्साहन गररने कार्यलाइ लनरर्निरिा ददइनेछ भने सेलनटरी प्र्ाड 
िथा डाइपरको र्विरर्का लालग सेलनटरी प्र्ाड (र्विरर् िथा व्र्वस्थापन ) कार्यर्वलध लनमायर् 
गरर लाग ुगररने छ ।  
५) पाललका क्षेिमा प्लार्ष्टकजर्नर् पदाथयको प्रर्ोगका लालग बस्जयि गररने छ भने कपडाको झोला 
प्रर्ोगका लालग प्रोत्साहन गररनेछ । 

६) व्र्वसार्र्क रुपमा स्थापना गररएका पशपंुक्षी जर्नर् खोरहरुबाट लनस्कने फोहर मैलाबाट 
फैलन सक्ने दगुयर्नधबाट गाउँपाललकाको वािावरर् प्रदषुर्बाट बच्न त्र्स्िा खोरहरु सडक िथा 
वस्िीहरुबाट कस्म्िमा २०० लमटर टाढा राख् ने नीलि अवलम्वन गररनेछ । 

 

ऊजाय िथा लसँचाइ 

१) गाउँपाललकाको हरेक िरमा १ बषय लभि रार्ष्ट्रर् प्रसारर् लाईनको पहुँच  परु्ायई २४ सै 
िण्टा िरिरमा र्वजलुी बलने उज्र्ालो पाललका िोषर्ा गररने छ । 

२) पाललकामा संचाललि लिजुलर्वद्यिु आर्ोजनाको उस्चि ब्र्वस्थापन गरर र्हाँका जनिालाई 
अलधकिम लाभ हनेु गरर नेपाल र्वद्यिु प्रालधकरर्सँग समझदारी गररने छ ।  
३) मखु्र् ब्र्ापाररक केर्नरका मखु्र् मखु्र् सडक मागय र चोकहरुमा र्वद्यिुीर् सडक बस्त्त राख् ने 
कार्यलाई र्वलभन्न लनकार्सँगको समर्नवर्मा अगाडी बढाईने छ । जस्को सहार्िाले रालिकाललन 
समर्मा पलन सडक सरुक्षा कार्ाम गनय सहज हनेु छ ।   
४) गाउँपाललका प्रभार्वि क्षेि रहेका जलर्वद्यिु आर्ोजनामा जनिाको अपनत्वको सलुनस्िििा 
गनय सबैलाई संस्थापक शेर्र उपलब्ध गराई जनिालाई जलर्वद्यिुको स्वालमत्व ददलाइनेछ । 
जलर्वद्यिु आर्ोजनाबाट अलिप्रभार्वि क्षेिका नागररकलाई अलधकिम शेर्र उपलब्ध गराउन 
पहल गररनेछ ।  
 ५) गाउँपाललकाका नागररकको चलुहोमा धुँवा र ग्र्ाँसमकु्त गरी जनिाको स्वास््र् र 
वािावरर्लाई अनकुुलन हनेु संस्िर् सरकारसँगको समर्नवर्मा लनशलुक रुपमा एक िर एक 
र्वद्यिुीर् चलुहो र्विरर्को व्र्वस्था लमलाईने छ ।  
६) गररव िथा र्वपन्न पररवारलाई अवस्था हेरेर छुटै्ट कारै्र्वधी बनाई लनस्िि र्लुनटसम्म लनशलुक 
बस्त्त बालने ब्र्वस्था गररने छ ।  
७) खेलिपालि गररने क्षेिको जलमनमा लसंचाई सरु्वधा र्वस्िार गनयका लालग र्वलभन्न कार्यक्रमहरु 
सञ्चालन गररनेछ । लसंचाइ प्रर्ालीको छनौट गदाय र्थासम्भव सवै वडा समेर्टने, वाली 
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र्वर्वधीकरर्, व्र्वसार्ीकरर् र बढी आलथयक प्रलिफल ददने खालका लसंचाइ प्रर्ाली छनौट 
गररनेछ । 

 सूचना, सञ्चार िथा प्रर्वलध  
१) टेललफोन नेटवकय  नपगुेका स्थानमा १ वषयलभि टावर लनमायर् गरी 4G ईर्नटरनेट सेवा 
सर्हिको नेटवकय  र्वस्िार गररने छ ।  
२)  हरेक वडा केर्नर र सावयजलनक स्थानहरुमा र्ि वाईफाई जोन बनाईनेछ ।  
३) लडस्जटल गाउँपाललका लनमायर्का लालग सबै जनिाहरुलाई सचुना प्रर्वलधको प्रर्ोगसम्बर्नधी 
अलभमसु्खकरर् र गाउँपाललकाले प्रदान गरररहेको िरबाटै कर लिनय सर्कने अनलाईन भकु्तानी 
प्रर्ालल (e-Payment system) को प्रर्ोग बढाई कर संकलनमा सहजिाका लालग साथै अर्नर् 
अनलाईन प्रर्ाललहरुको प्रर्ोग बढाई सहज रुपमा सेवा ललनका लालग लडस्जटल साक्षरिा 
अलभर्ान (Digital Literacy Campaign) सर्नचालन गररनेछ । 
४) गाउँपाललकाका जनिाहरुलाई सचुना प्रर्वलधको प्रर्ोग  सम्बर्नधी समस्र्ा आएमा ित्काल 
समाधानका लालग र सचुना प्रर्वलध सम्बर्नधी कुनै परामशय चार्हएमा मद्धिका लालग सम्पकय  गनय 
सक्ने गरी साथै लडस्जटल साक्षरिामा वरृ्द्ध गनय थलुङु दधुकोशी टेस्क्नकल सपोटय सेर्नटर 
(Thulung Dudhkoshi Technical Support Centre) सर्नचालनमा लर्ाईनेछ । 
५) गाउँपाललका लभिका सबै र्वद्यालर्, स्वास््र् चौकी र प्रहरी र्लुनटहरुमा जडान गररएको 
ब्रोडब्र्ाण्ड ईर्नटरनेटलाई अझ व्र्वस्स्थि र आवश्र्किा अनसुार गलि बढाई सेवा प्रवाहलाई 
प्रभावकारी बनाईनेछ। 

६) लडस्जटल गाउँपाललका लनमायर्का लालग गाउँपाललकामा सचुना प्रर्वलध सम्बर्नधी गलिर्वलध   
बढाउन सचुना प्रर्वलध सम्बर्नधी वकय सप (Workshop)  हरु संचालनमा लर्ाईनेछ । 

७) लडस्जटल नेपाल िेमवकय  २०७६ को प्रभावकारी कार्ायर्नवर्नबाट सावयजलनक सेवालाई 
सरल, सहज, सलुभ र पारदशी बनाउने साथै कागजको प्रर्ोग क्रमशिः कम गररदैँ ललगने छ ।  
गाउँपाललका र वडाबाट प्रवाह गररने सेवाहरुलाई प्रर्वलधमैिी बनाउनका लालग कमयचाररहरु 
लाई सचुना प्रर्वलध सम्बर्नधी िाललमको व्र्वस्था गररनेछ । 

८)  गाउँपाललकालभि भरपदो रिु गलिको ईर्नटरनेट सेवा प्रवाहका लालग अस्प्टकल फाईवर 
नेटवकय  र्वस्िारका लालग आवश्र्क पहल गररनेछ । 

९)  स्जललामा सञ्चालनमा रहेका सञ्चारमाध्र्मलाई आत्मालनभयर र समदृ्ध बनाउन र्वशेष प्र्ाकेज 
सञ्चालन गररनेछ ।  
१०) र्स क्षेिका सञ्चारकमी र पिकारको ब्र्वशार्ीक र्वकास र दक्षिा अलभबरृ्द्धका लालग 
लनर्लमि िाललमहरु सञ्चालन गररनेछ ।    
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११) जनिालाई सूचनाको सहज पहुँच परु्ायउन, पारदशीिा कार्ाम गदै शसुासन प्रबधयनमा टेवा 
परु्ायउन सञ्चार माध्र्म माफय ि र्वलभन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गररनेछ । 

वन िथा वािावरर्  
१) गाउँपाललकाका सबै सामदुार्र्क बनमा बैज्ञालनक बन ब्र्वस्थापन र्ोजना सञ्चालन गररनेछ 
। परुाना िथा बर्ढ आर् ुभएका रुखहरुको लललाम लबक्रीको समसु्चि व्र्वस्था गरी नाङ्गो 
ठाउँहरुमा ब्र्ापक मािामा बकृ्षारोपर् गरी र्स पाललकालाई हराभरा गाउँपाललकाको रुपमा 
पर्हचान ददलाइनेछ । जसले पर्ायर् पर्यटनको र्वकासमा ठोस र्ोगदान पगु्नेछ ।  
२) प्रदेश िथा संस्िर् सरकारको समर्नवर्मा कबलुलर्लि बन र्वकास कार्यक्रम लागू गरी गररलब 
हटाउन िथा आलथयक गलिर्वलध बढाउन उपर्ोग गररने छ ।  
३) लोप हनु लागेका बर्नर्जर्नि ुिथा चराचरुुर्ङ्गको संरक्षर्, जैर्वक र्वर्वधिा र पाररस्स्थलिक 
प्रर्ाललको सर्निलुनका लालग छुटै्ट र्वशेष कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ ।  
४) गाउँपाललकाका कस्म्िमा दईु वटा स्थानमा ईको पाकय , स्चलडे्रन पाकय  र र्पकलनक स्थलको 
र्वकासको कार्य ठोस रुपमा अगाडी बढाइने छ ।  
५) ढंुगा, लगट्टी, बालवुा संकलन गदाय वािावरर्मा प्रलिकूल प्रभाव पनय नददन प्रारस्म्भक 
वािावरर्ीर् परीक्षर् सम्पन्न गररएका खोलाहरूबाट माि खोलाजर्नर् पदाथय संकलन गररनेछ 
साथै प्रलिवेदनमा लसफाररस भएका सझुावहरू पालना भए नभएकाको प्रभावकारी अनगुमन 
कार्यलाइ लनरर्निरिा ददइनेछ  ।  
६)पाललका क्षेिमा र्वकास लनमायर्का लालग आवश्र्क IEE/EIA कार्ायर्नवर्नका लालग वािावरर् 
संरक्षर् लनर्मावलीले ददएको क्षेिालधकारलभि रही आवश्र्क काननु िथा कार्यर्वलध लनमायर् गरी 
कार्ायर्नवर्नमा लर्ाइनेछ ।   
७) जलवार् ुपररवियन अनकूुलन कार्यक्रम िथा नवीकरर्ीर् ऊजायको उत्पादन र प्रर्ोगलाई 
प्रोत्सार्हि गने खालका कार्यक्रमहरू लनजी िथा गैर–सरकारी क्षेिको संलग्लनिामा सञ्चालन 
गररनेछ । 

८) गाउँपाललकाका सडकलाई हररर्ाली बनाउन हरेक सडकको छेउमा बहबुषे फलफुलका 
र्वरुवा(ओखर, एभोकाडो आदद) वकृ्षारोपन कार्यलाई प्रोत्साहन गररनेछ ।  
सशुासन िथा सेवा प्रवाह 

१) गाउँपाललका िथा वडा कार्ायलर्बाट प्रदान हनेु सेवाहरुलाई सम्भव भएसम्म िरिरमै 
परु् र्ाइनेछ ।  जर्नमदिाय, मतृ्र्दुिाय जस्िा व्र्स्क्तगि िटना दिायको सेवा िरिर पगुेर ददइनेछ 
। जसले गदाय नागररकहरुले िरमै वसेर सेवा ललन पाउनेछन ्भने उक्त कार्यसम्पादनका लालग 
रोजगारी पलन सृजना हनेु छ ।  
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२) गाउँपाललकाको कामकाबायही, लनर्यर्, कार्ायर्नवर्न प्रकृर्ाका साथमा आलथयक कुराहरुको 
पारदस्शयिाका लालग छुटै्ट आधलुनक सफ्टवेर लनमायर् गरर लाग ुगररने छ ।   
३) गाउँपाललकामा भएको र अध्र्क्ष िथा उपाध्र्क्षले सम्पादन गरेको मालसक प्रगलि र्ववरर् 
वेभसाईट र लमलडर्ा माफय ि सावयजलनक गररनेछ ।  
४) हरेक चौमालसकमा लनर्लमि रुपमा सावयजलनक सनुवुाई, समास्जक परीक्षर् र सावयजलनक 
परीक्षर् गररनेछ । 

५)  गनुासो सनु्ने िथा उजरुी ललने प्रकृर्ालाई प्रभावकारी बनाइने छ भने गाउँपाललकाको समग्र 
र्वकास लनमायर् र सेवा प्रवाहको अनगमुनलाई प्रभावकारी बनाउन नागररक समाजका संस्थाहरु 
माफय ि िेश्रो पक्षद्वारा अनगुमन गराउने व्र्वस्था गररनेछ ।  
६) गाउँपाललकाको समग्र कामकाबायही र सेवा प्रवाहको प्रभावकारीिाका लालग स्जललका 
एफ.एम. स्टेशनहरुबाट सािार्हक रुपमा जनिासँग जनप्रलिलनलध रेलडर्ो कार्यक्रम संचालन गररने 
छ ।  
७) गाउँपाललकाबाट प्रावह हनेु सेवालाई सरल र नागररकमैिी बनाउन छुटै्ट हेलपडेस्कको 
ब्र्वस्थापन गररने छ भने उक्त डेस्कमा छुटै्ट कार्यर्वधी बनाइ आवश्र्क जनशस्क्त ब्र्वस्थापन 
गररने छ । जहाँ सेवाग्राहीसँगै हरेक फाँटमा डेस्कका कमयचारी गएर सहस्जकरर् गरर रिु 
गलिमा कार्य सम्पादनको वािावरर् लसजयना गनेछन ्।  
८) गाउँपाललकामा आवश्र्किा अनसुार कमयचारी व्र्वस्थापन गनय िथा कमयचारीहरुको 
मनोवल उच्च राख् न, क्षमिा र्वकास गनयका लालग समर्ानकुुल प्रोत्साहन िथा पनुिायजकी 
िाललमहरुको व्र्वस्था गररनेछ साथै संगठन पनुसंरचनाको कार्यलाई लनरर्निरिा ददइनेछ ।  
९) सावयजलनक सेवा प्रवाह हनेु सबै कार्ायलर् र स्थानहरुमा लसलस क्र्ामेर जडान गरर पाललका 
बाटै मलनटररङको ब्र्वस्था गररने छ ।  
मर्हला , वालवाललका जेष्ठ नागररक िथा अपागंिफय  
मर्हला 
१) मर्हलाहरुलाइ आलथयक रुपमा सम्पन्न बनाउन मर्हला समहु, मर्हला सहकारी गठन गरर 
आर् आजयनका र्क्रर्ाकलापमा सम्लग्न गराईने छ भने बचिको बानी समेि र्वकास गररने छ 
।  
२) हरेक मर्हलाहरुलाई आम्दानीसँग जोड्ने कार्यक्रम लाग ुगररने छ ।  
३)   र्वपन्न िथा पछाडी परेका वगयका मर्हलाहरुलाई लस्क्षि गरी सशक्तीकरर् कार्यक्रमहरु 
गररनेछ । 
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४) परम्परागि सीपहरु भएका मर्हलाहरुको ि्र्ांक संकलन गरर त्र्स्िा लसपहरुको नर्ाँ 
पसु्िामा हस्िार्निरर् गररनेछ साथै आधलुनक लसपहरु लसकाई आत्मालनभयर बनाईने छ । 

५) मर्हला सम्बस्र्नध संचालन गररने सबै कार्यक्रमहरु मर्हला सहकारी गठन गरर सोही माफय ि 
पररचालन गररनेछ ।   
६) मर्हला र्वरुद्ध हनेु सबै प्रकारका र्हंसा ,शोषर् िथा र्वभेद र्वरुद्द शरु्नर् सहनस्शलिाको 
नीलि अवलम्बन गरी लिनको रोकथाम िथा लनर्र्निर्का लालग काननुी उपचार प्रर्ालीलाई 
सहज लछटो र सबैका लालग  पंहचु र्ोग्र् बनाउन पहल गररनेछ । 

७) एकल मर्हलाहरुलाई सीपमलुक कार्यक्रम संचालन गरी स्वावलम्बन बनाइनेछ । 

बालबाललका  
१. बालबाललकाहरुको क्षमिा प्रस्फुर्टि गराउनका लालग बालक्लब, बालसंजाल र र्कशोरी 
समहुहरु गठनगरर क्षमिा अलभबरृ्द्ध गने खालको कार्यक्रम लाग ुगररने छ । 

२. उमेर पगुेर पलन र्वद्यालर् भनाय नभएका बालबाललकालाई र्वद्यालर् भनाय गराउन पाललका 
समदुार् साझेदारीमा र्वशेष अलभर्ान संचालन गररने छ ।  
 ३. छुटै्ट कार्यर्वधी लनमायर् गरर छोरी जर्नमनासाथ रु.२ हजारको चेली बचि खािा खोलने 
कार्यक्रम लाग ुगररने छ ।  
अपाङ्ग 

१) अपाङ्ग र असहार् ब्र्स्क्तहरुको समस्र्ा र आवश्र्क्ताको पर्हचान गरर स्व्हल स्चर्र, बैशाखी 
जस्िा जीवनर्ापनमा सहज हनेु सामाग्री प्रदान गररने छ ।  
२) अपाङ्गिा भएका व्र्स्क्त िथा असहार्का ज्ञान एवं सीपहरुको प्रोफाईल बनाई अध्र्ावलधक 
गररने छ । 

 ३)  अपाङ्ग र असहार् ब्र्स्क्तहरुले अगाडी सारेका कृर्ष िथा लि ु उद्यम सम्बस्र्नध 
पररर्ोजनालाई अनदुान ददने ।  
४) अपाङ्गिा भएका व्र्स्क्तहरुको जीवनर्ापनलाई सहज बनाउन िथा उनीहरुको मनोबल उच्च 
राख्नका लालग सीपमलुक कार्यक्रम संचालन गनुयका साथै अपाङ्गिा भएका व्र्स्क्तहरुलाई समाजले 
हेने दृर्ष्टकोर्लाई सकरात्मक बनाउने खालका कार्यक्रमहरु लाग ुगररनेछ । 

५) गाउँपाललका क्षेिलभि सावयजलनक भौलिक संरचनाहरु लनमायर् गदाय अपाङ्गमैिी बनाउन 
र्वशेष पहल गररनेछ  । 

ज्रे्ष्ठ नागररक÷सामास्जक सरुक्षा  
१. बदृ्धभत्ता िथा अर्नर् सामास्जक सरुक्षा भत्तालाई थप सहज बनाउँदै र्वलभन्न बैंक िथा र्वस्त्तर् 
संस्थाहरुसँग सम्झौिा गरी िरिरमै र्विरर्को व्र्वस्था लमलाइने छ ।   
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 २. जेष्ठ नागररकहरुसँग रहेको संस्कार, अनभुव, िथा सामास्जक व्र्वहारलाई भार्व र्वुा 
पसु्िामा अर्निर्क्रय रर्ाको माध्र्मबाट हस्िार्निरर् गनय अर्निर पसु्िा हस्िार्निरर् कार्यक्रम संचालन 
गररनेछ । 

३. दीिय रोग भएका बृद्धबदृ्धालाई िरिरमै स्वास््र्जाँच िथा नेपाल सरकारले प्रदान गने सबै 
प्रकारका औषधीहरु लनशलुक उपलब्ध गराइने छ ।   
४. छुटै्ट कार्यर्वधी लनमायर् गरर बदृ्धबृद्धालाई चारधाम र्ाि कार्यक्रम िर् गररने छ ।  
 

र्वपद् व्र्वस्थापन  
प्राकृलिक र्वपस्त्तलाई कसैले टानय नसके पलन र्सको रोकथाम िथा संभार्वि क्षलिको 
र्नर्लुनकरर्का लालग िपस्शल बमोस्जमको लनिी अवलम्बन गररने छिः  
१) र्स अस्ि पाललकाका कुन कुन ठाउँमा के कस्िा प्राकृलिक र्वपद आए भन्ने कुराको र्र्कन 
अलभलेख संकलन गररने छ ।  
२) ठाउँ अनसुारको संभार्वि प्राकृलिक र्वपदलाई मध्र्नजर गरर र्वपदग्रस्ि ठाउँहरुमा जनिाले 
स्चन्ने गरर र्वलभन्न संकेि स्चर्नहहरु खडा गररने छ । 

३) र्वपद सम्बस्र्नध पवुय सूचना ददने परुाना िथा नर्ाँ प्रर्वलध (साईरन, लसलस क्र्ामेर आदद) को 
अलधकिम प्रर्ोग गररने छ ।  
४) र्वपद पलछ जनजीवनलाई सामार्नर् बनाउन ित्काललन, मध्र्काललन र ददियकाललन कार्यबारे 
बालबाललका, मर्हला, ज्रे्ष्ठ नागररकलाई िाललम िथा अलभमसु्खकरर् कार्यक्रमहरु संचालन गररने 
छ ।  
५) र्वलभन्न र्वपद्हरुको रोकथाम िथा लनर्र्निर्का लालग प्रदेश, संिीर् सरकारका लनकार् िथा 
गैर–सरकारी संि–संस्थासँग समर्नवर् गरी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ ।  
६) र्वपद् मा परेका व्र्स्क्त,पररवारलाई राहि ददन र्वपद् जोस्खम व्र्वस्थापन कोष खडा गररने 
छ ।  र्वपद् मा परेका पाललकावासीहरूलाई राहि ददन राहि सामग्रीहरुको भण्डारर् गरी 
ित्कालै उपलब्ध गराउने आवश्र्क व्र्वस्था लमलाइनेछ । 

७) जोस्खम र्कु्त स्थलहरूको पर्हचान गरी र्वपद्का बेला राहि र उद्धारका लालग खुला क्षेि 
समेिको व्र्वस्था  पर्हचान गरी जोस्खम र्नरू्नीकरर्का लालग कार्यहरु कार्ायर्नवर्न गररदै 
ललगनेछ । 

८) गाउँप्रहरीहरुलाई र्वपि व्र्वस्थापन िथा उद्दार सम्बर्नधी िाललमको व्र्वस्था गनुयका साथै 
गाउँपाललका अर्निगयि रहेको एम्बलेुर्नस, दमकल लगार्ि अर्नर् सवारी साधनलाई प्रभावकारी 
ढंगबाट र्वपि व्र्वस्थापन र उद्दारका लालग पररचालन गररनेछ । 
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९) पाललका क्षेिमा रहेका क्र्ाम्पस िथा र्वद्यालर्मा रहेका र्वुा र्वुलि िथा र्कशोर 
र्कशोरीहरुलाई र्वपद जोस्खम र्नर्लुनकरर् सम्बस्र्नध िाललम ददएर स्वरं्सेवी दस्िाको रुपमा 
िर्ार गररने छ ।  
राजश्व िथा कर प्रशासन 

१. करदािा स्शक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यलाई लनरर्निरिा दददै पाललका लभिका 
सबै खाले व्र्वसार्(होटल, पसल, उद्योग आदद) लाई करको दार्रामा लर्ाइनेछ । करको 
दार्रा बढाउन जनचेिनामलुक र रर्नैलिक कार्यक्रम िजुयमा गररने छ ।  
२. पाललकाको ददगो आम्दानीको श्रोिहरुको पर्हचान गरर करको दार्रा बढाईने छ ।   
३. राजश्व संकलन कार्यलाइ प्रर्वलध मैिी वनाइनेछ । 

  

गाउँ प्रहरी 
१. शास्र्नि, सवु्र्वस्था, र्वकास लनमायर्, र्वपदमा राहि िथा उद्धार, सरसफाई, पर्यटन प्रवद्धयन 
िथा सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन गाउँ प्रहरीको प्रभावकारी पररचालन गरी कार्यसम्पादनका 
आधारमा प्रोत्साहन एवं कारवाही िथा करार संझौिा भंग÷नवीकरर् गररने नीलि अवलम्वन 
गररनेछ ।   
२. गाउँ प्रहरीहरुलाई व्र्ारेक प्रर्ालीमा राखी प्रभावकारी रुपमा पररचालन गररनेछ । 

रोजगारी 
१) वषयमा कस्म्िमा २०० जना र्वुालाई कुक, प्लम्बर, वाईररङ, कृर्ष लगार्ि रोजगारमलुक 
िाललम ददई रोजगारी सजृना गररनेछ जस्ले गदाय ५ वषयलभि गाउँपाललकामा बेरोजगारी उर्नमलुन 
गररनेछ ।  
२)  गाउँपाललका लभिका वेरोजगारहरुको ि्र्ांक संकलन गररने छ । पाललका लभि 
संचाललि साना िथा ठूला पररर्ोजनाहरुमा लि बेरोजगारहरुलाई प्राथलमकिा ददने कार्यलाई 
सहस्जकरर् गररनेछ । 

३) र्स पाललकालभिका  स्वरोजगार बन्न चाहने र्वुा , व्र्वसार्ी िथा उद्यमीहरुलाई 
सहलुलर्ि दरमा कजाय उपलब्ध गराउन रार्ष्ट्रर् वास्र्ज्र् वैक सँग सम्झौिा गने कार्य अगाडी 
बढाई र्वुा स्वरोजगारको सलुनस्िििा गरर र्वदेश पलार्नलाई लनरुसार्हि गररनेछ । 

 ४) प्रधानमर्निी रोजगार कार्यक्रम अर्निगयि वेरोजगार व्र्स्क्तहरुलाई लनधायररि मापदण्ड 
बमोस्जम रोजगारी ददने कार्यलाई लनरर्निरिा ददइनेछ । साथै  पाललका अर्निगयि सबै वडामा 
बेरोजगार व्र्स्क्तको ि्र्ाङ्क संकलन गरी बेरोजगार व्र्स्क्तको सूचीलाई रोजगार व्र्वस्थापन 
सूचना प्रर्ालीमा अधावलधक गराइनेछ । 
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गैर- सरकारी संि - संस्था  
१.“र्वकासका लालग हािेमालो अलभर्ान“ सञ्चालन गनय स्शक्षा, स्वास््र्, पर्यटन, फोहोरमैला 
व्र्वस्थापन लगार्िका सामास्जक क्षेिहरूमा गैर–सरकारी संस्थाहरुसँग लागि ्सहभालगिामा 
आधाररि कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा लर्ाइनेछ ।  
भलूम सधुार  
 १. गाउँपाललका क्षेिमा सावयजलनक जग्गाको र्र्कन गरी वहृि भ–ूउपर्ोग र्ोजना  िर्ार 
गररनेछ र आवादी जग्गालाई बाँझो राख्न ेप्रवसृ्त्त अर्नत्र्का लालग उत्पादनलाई प्रोत्साहन गररनेछ 
। 

उद्योग 

१. स्व–उत्पादनमा आधाररि उद्योगलाई प्रोत्साहन गनय आर्निररक लगानीकिाय र बाह्य 
लगानीकिायको लगानी लभलिने वािावरर् िर्ार गररनेछ भने र्स्िा उद्योगहरुको स्थापना र 
सञ्चालनका लालग प्रोत्साहन गनय सहस्जकरर् गनयका लालग कर छुट लगार्िका सरु्वधाहरु प्रदान 
गररनेछ । स्थालनर् कच्चा पदाथय प्रर्ोग गरी संचालन भएका उद्योगलाई र्वशेष अनदुान प्रदान 
गररनेछ । 
२.  साना िथा मझौला उद्योग जस्िैिः स्चर्ा खेिी, र्कवी प्रशोधन, आल ुस्चप्स ÷ िेर्नचिाइ, 

गरुाँस जसु, लमनरल वाटर, मत्श्र् भरूा ÷ माछापालन आददको प्रोत्साहनका लालग आवश्र्क 
अनदुान सहर्ोग उपलव्ध गराइनेछ ।  
३. उद्योग व्र्वसार्को प्रवद्धयन र सरुक्षा लनकार्को समर्नवर्मा पूर्य सरुक्षाको प्रत्र्ाभलूिको 
वािावरर् बनाउँदै गाउँपाललकालाई उद्योग मैिी गाउँपाललका  को रूपमा र्वकलसि गररने नीलि 
कार्मै रास्खनेछ । 

 ४. पाललका क्षेिलभि रहेका परम्परागि सीपहरु भाँडाकुडा, लसलाइ, छालाजिुा लगार्िका 
सीपहरुलाइ व्र्वसार्ीकरर् गनय प्रत्रे्क वडाहरुमा रकम उपलब्ध गराइनेछ । 

६. गाउँपाललका क्षेिलभि सञ्चाललि क्रसर उधोगहरुलाई वािावरर्मैिी एवं जोस्खमरर्हि 
र्कलसमले सञ्चालन गने गरर दिाय प्रर्क्रर्ालाई सहजीकरर् गररनेछ । 

७. र्वलभन्न गैह्रसरकारी लनकार्सँगको समर्नवर् र सहकार्यमा नर्ाँ उद्यमी र्वकास गररने छ 
।  
 खेलकूद 

१) लनमायर्ालधन प्रदेश स्िररर् खेलग्रामलाई परुा गनय बजेटको व्र्वस्था गररनेछ । खेल 
मैदान नभएका प्रत्रे्क वडामा र्नरू्निम एकवटा खेलमैदान हनेु गरी  खेलकूद मैदान लनमायर् 
र स्िरोन्नलि कार्यलाई लनरर्निरिा ददइनेछ । 
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२) परम्परागि खेलहरु भललबल, डस्ण्डर्वर्ो, बािचाल, कबर्ि, लगािर्लाई संरक्षर् र प्रबधयन 
गररने छ ।  
३) र्वलभन्न र्कलसमका खेलकुद प्रिर्र्ोलगिाहरु आर्ोजना गररने छ ।  
 

र्वत्त िथा सहकारी 
१) बैंक िथा र्वस्त्तर् संस्थाको पहुँच नपगुेका बाँकी वडाहरुमा एक आलथयक बषय लभिै त्र्स्िा 
संस्थाको पहुँच परु्ायईने छ ।  
२) संिीर् सरकारले िोषर्ा गरेको कार्यक्रम हरेक पाललकामा लिरु्वत्तको शाखा (साझेदाररमा) 
खोलन रु ५० लाख शेर्र पुसँ्जको लालग र्वलनर्ोजन गररनेछ ।  

३) कस्म्िमा “एक वडा एक सहकारी“ को अलभर्ान प्रवद्धयन गरी सहकारी माफय ि उत्पादन 
भएका वस्ि ुिथा  सेवालाई प्ररोत्साहन गररनेछ 

४)  पाललकामा कृर्ष र्वकास बैंकको शाखा कार्ायलर् पनुस्थापनाको पहल गररने छ ।  
५) सहकारीहरुसँगको सहकार्यमा आलथयक सामास्जक र्वकासका र्क्रर्ाकलापहरु सञ्चालनमा 
लर्ाइनेछ साथै सहकारी डेस्क स्थापना गरी अनगुमन िथा लनर्मन गररनेछ ।  
६) सहकारीहरुको लेखा प्रर्ाली व्र्वस्थीि गनयका लालग  आवश्र्क िाललमको व्र्वस्था 
गररनेछ ।  
७) पाललकाको भौलिक संपस्त्तको सरुक्षाको लालग र्वमा गने प्रर्ोजनाथय लनस्जयवन कम्पनीहरु 
आकर्षयि गररने छ । 

र्ोजना, अनगुमन िथा मूलर्ाङ्कन  
१) गाउँपाललका लभि रहेका संिीर् िथा प्रदेश सरकारका लनकार्, पाललका िथा गैर–
सरकारी संस्था, लनजी क्षेि, सामदुार्र्क संस्थाबाट सञ्चालन हनेु कार्यक्रम िथा आर्ोजना 
साझेदारीमा गनय सम्बस्र्नधि लनकार्हरूसँग सहकार्य गररनेछ ।  
२) आर्ोजना सञ्चालन गने लनकार्ले सम्पन्न भईसकेका आर्ोजनाहरूको लनर्लमि रेखदेख 
र ममयि संभार कार्यका लालग उपभोक्ता सलमलिलाई नै स्जम्मेवारी बनाउने नीलि अस्ख्िर्ार 
गररनेछ ।  
 

साझेदारी 
१) गाउँपाललकाको दीियकाललन आर्स्रोि लनमायर् हनेु िथा राम्रो प्रलिफल प्राि हनेु 
आर्ोजनाहरु आलथयक साझेदारी गने सरकारी िथा लनस्ज बैकहरु, अर्नर् संि–संस्थाहरुसंग ऋर्, 

अनदुान िथा साझेदारीमा सञ्चालनमा लर्ाईनेछ ।  
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२) लसमाना जोलडएका पाललकाहरुसँग समर्नवर् गरी बहपुाललका र्वकास साझेदारी       
(Multiple Palika Development Collaboration) कार्यक्रमलाई अगालड बढाईनेछ ।  
३)  गाउँपाललका लभि लनमायर् िथा ममयि हनेु सडक, खानेपानी, ढल िथा अर्नर् पूवायधारका 
लालग र्स गाउँपाललका र इच्छुक उपभोक्ता ÷ अर्नर् लनकार्सँग ५०÷५० प्रलिशि लागि 
साझेदारीलाई बढी प्राथलमकिा ददईनेछ । 

 

 

धमय संस्कृलि 

१) र्वलभन्न मठ मस्र्नदर गमु्बा िथा धालमयकस्थलहरुको  भौलिक पूवायधार ममयि सम्भार एवं 
आवश्र्क स्जर्ोद्वार गररनेछ । र्सका लालग आवश्र्किा पर्हचान गरी बजेट उपलब्ध गराउने 
नीलि लागू गररनेछ । 

२) पाललका क्षेिलभि रहेको सम्पूर्य धमय संस्कृलि र संस्कारको जगेनाय गनय र्वशेष भलूमका 
लनवायह गररनेछ । 

 

आदरर्ीर् सभाध्र्क्षज्रू्, 

  र्ोजना छनौटका आधारहरू लनम्न रहेका छन ्। । 

र्ोजना छनौटका आधारहरू 

   आलथयक बषय २०७९÷०८० का बजेट, नीलि िथा कार्यक्रम िजुयमा गदाय 
नेपालका संर्वधान, स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, –संशोधन सर्हि), अर्निर सरकारी 
र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन २०७४, गाउँपाललकाको र्ोजना िजुयमा सम्बर्नधी मागयदशयन (पररमाजयन 
सर्हि) २०७४ र र्स गाउँपाललकाको बजेटका क्षेि िथा सीमाले लनददयष्ट गरेका र्ोजना िजुयमा 
प्रकृर्ालाई आधार मालनएको छ । संिीर् सरकार र प्रदेश सरकारद्वारा प्रस्ििु नीलि कार्यक्रम 
िथा बजेट र जनप्रलिलनलधहरुको छलफल िथा र्वलभन्न चरर्मा पेश गरेका लनवेदनहरु साथै 
गाउँसभा सदस्र्हरुले स्थानीर्हरुसँग संकलन गररएका मागहरुलाई समेि समावेश गररएको छ 
। अस्िललो आ.व.मा स चालन िथा सम्पर्न न हनु नसकेका आर्ोजनाहरु समेि समेर्टएका छन 
।  
आदरर्ीर् सभाध्र्क्षज्रू्, 

थलुङु दधुकोशी गाउँपाललकाको आलथयक बषय २०७९÷०८० का आम्दानी र खचयका संस्क्षि 
र्ववरर् र्स प्रकार रहेका छन ्। 

आम्दानी र खचयका संस्क्षप् ि र्ववरर् 

आ.ब.०७९÷०८० मा आर्िफय  देहार् बमोस्जमका आर् हनेु प्रस्िाव अनमुान गररएको छ । 
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क)  संिीर् सरकार 
१. समानीकरर् अनदुान रु १४ करोड २१ लाख 

२. सशिय अनदुान रु २५ करोड २ लाख 

३. राजस्व बाँडफाँड रु ८ करोड ५५ लाख ९३ हजार  
४. समपरुक अनदुान १ करोड १० लाख 

५.    र्वशेष अनदुान रु ५० लाख 

ख) प्रदेश सरकार 
१. समानीकरर् अनदुान रु ७८ लाख १६ हजार  
३. राजस्व बाँडफाँड रु २८ लाख ४३ हजार ७ सर्  
ग) आर्निररक 

१. आर्निररक आम्दानी रु १ करोड ८ लाख ४३ हजार ३ सर् ४० 

ि) अलर्ा (गि आ.व. को) रु ३० लाख 

र्स गाउँपाललकालाई प्राि हनु आएको कूल आम्दानी रु ५१ करोड ८३ लाख ९६ हजार 
४० रुपैर्ा अनमुान गररएको छ । 

वार्षयक बजेट िथा कार्यक्रम 

अब आलथयक वषय ०७९÷०८० मा गाउँपाललकालाई प्राि हनेु अनमुालनि कूल आम्दानीको 
सीमालभि रर्ह र्वलभन्न र्वषर्गि क्षेिहरु समेट्ने गरी चालिुफय  रु  ३७ करोड ३१ लाख                    
९६ हजार ४० रूपैर्ाको व्र्र् अनमुान प्रस्ििु गररएको छ । । 

 

–आलथयक वषय ०७९÷०८० को बजेट, नीलि िथा र्वस्ििृ कार्यक्रम िथा बजेट रािो र्किाबमा 
प्रकास्शि गररनेछ ।) 
  

  

बजेट कार्ायर्नवर्नका चनुौलि िथा अवसरहरु 

आलथयक वषय ०७९÷०८० का वजेट, नीलि िथा कार्यक्रम कार्ायर्नवर्न गनयका लालग वियमान 
पररवेशमा देस्खएका समस्र्ाका कारर्ले र्वलभन्न चनुौिीहरु थर्पएको िथा सोही चनुौिीको माझमा 
केही सम्भावना र अवसरहरु समेि रहेका छन ्। कोलभड–१९ का कारर्ले गदाय साधन र 
स्रोिको व्र्वस्थापनको समस्र्ा पनय सक्ने एवं ित्कालीन आवश्र्किाहरुको र्थोस्चि सम्बोधन 
गनुयपने भएको हुँदा, आर्ोजना र कार्यक्रम कटौिीको सम्भावनाहरु  हनु सक्ने अवस्थाहरु छन ्
। त्र्सैगरी स्वदेश िथा र्वदेशमा भएको कोलभड महामारीको प्रभावले पाललकाबासीहरु र्वलभन्न 
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स्थानबाट पलार्न भई पाललकामा फकेर आएका जनशस्क्तहरुलाई रोजगार ददन ुएउटा चनुौिीको 
रुपमा रहेको छ । त्र्स्िा जनशस्क्तहरुमा रहेको स्शप र क्षमिालाई पाललकालभि संचाललि 
आर्ोजनाहरुसँग सम्बद्ध गनुयपने िथा कृर्ष िथा पशपुालन लगार्िका व्र्वसार्र्क क्षेिमा 
जनशस्क्त पररचालन गने अवसर समेि प्राि भई िी क्षेिलाई व्र्वसार्र्कीकरर् गने सम्भावनाहरु 
सजृना भएको छ । 

आदरर्ीर् सभाध्र्क्षज्रू्, 

अर्नत्र्मा, 
 आगामी आ.व.का लालग प्रस्िाव गररएका नीलि कार्यक्रम िथा बजेटको प्रभावकारी 
कार्ायर्नवर्नका लालग प्रशस्िै चनुौलि रहेिापलन गाउँपाललकाका संरचनाहरुको संस्थागि क्षमिा 
र्वकास िथा सरोकारवालाहरुको सहकार्य िथा समर्नवर् र्वकास गरी िोर्कएको लक्ष्र् प्राि गनय 
सर्कने आधारहरु रहेका छन ।  
लक्ष्र् प्रालिका लालग हामी सबैले ललने पहलकदमीबाट जनिाले अनभुिू गने सेवा प्रवाह िथा 
अपनत्व स्वीकार गनय सक्ने वािावरर् सजृना गनय र्ो नीलि िथा कार्यक्रम सफल हनेु र्वश्वास 
गररएको छ । िोर्कएको समर्मा गाउँपाललकाको बजेट िथा कार्यक्रम प्रस्ििु गनय सहर्ोग 
प¥ुर्ाउन ु हनेु नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, राजनीलिक दलका पदालधकारीहरू, नगरसभाका 
सदस्र्हरू सबैका मागयदशयन हाम्रा लालग महत्वपूर्य रहेका छन ्।  
 र्स कार्यमा सहर्ोग गनय हनेु सम्पूर्य राष्ट्र सेवक कमयचारीहरू, गैर–सरकारी संस्था, 
नागररक समाज, सञ्चारकलमय, अर्नर् जनप्रलिलनलध र सरोकारवाला सबै लनकार् िथा व्र्स्क्त हरूप्रलि 
हाददयक धर्नर्वाद ददन चाहर्नछौँ । 

 सभामा प्रस्ििु गाउँपाललकाको बजेट, नीलि िथा कार्यक्रमलाई सफल र प्रभावकारी रूपमा  
कार्ायर्नवर्न गनय र्वलनर्ोजन ऐन, २०७९ िथा आलथयक ऐन २०७९ लाई सम्मालनि सभाबाट 
स्वीकृि गनय प्रस्िाव गरेका छौँ । 

 र्स बजेटको सफल एव प्रभावकारी कार्ायर्नवर्यनका लालग सम्वद्ध सबै पक्षबाट सदा झैँ 
लनरर्निर सहर्ोगको अपेक्षा गदै वार्षयक बजेट, नीलि िथा कार्यक्रम िजुयमा कार्यमा सर्क्रर् एवम ्
रचनात्मक सहर्ोग परु् र्ाउन ुहनेु  सम्पूर्य गाउँवासीहरूप्रलि आभार व्र्क्त गनय चाहर्नछौँ  । 
साथै बजेट, नीलि िथा कार्यक्रम वाचन गरररहेको क्षर्मा र्स गररमामर् सभामा उपस्स्थि सबै 
र्वस्शष्ट महानभुावहरूलाई हामी हाददयक धर्नर्वाद ज्ञापन गदयछौँ । धर्नर्वाद !! 
 

लमलि २०७९ अषाढ ९  गिे । 


