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धमाुनन्द ल िं मनर्ाल 

अध्र्क्ष 

अपिहिमाल गाउँिाललका , दार्चलुा 
७ नं. प्रदे  

 



गरिमामय तेस्रो गाउँसभाका सभाध्यक्ष जू्य 

मानव जातिको सम्मानजनक तवकास, समाजमा मानवीय आत्मा गौरव सतििको व्यक्तिको 

सम्मानजनक सिभातगिा, प्राकृतिक सम्पदा िथा कृतिम सम्पदा र वैज्ञातनक आतवस्कारमा 

समिामुलक िकातिकारको प्रयोग, राज्याका सेवाप्रदायक अंगबाट समान ढङ्गको सेवाप्रवािको 

व्यवस्था, व्यक्तिगि मानवअतिकारको जमातन सतिि समिा सतििको समानिा युि 

समाजवादउनु्मख समाज तनमााणाथा , तवतभन्न तबचार र वादव्दारा तनदेतिि तवतभन्न पाटी वा समुिमा 

आवध्द भई वा व्यक्तिगि रुपले स्वइफुिा भई यो समाजलई आजको तदन, अथााि अतपतिमाल 

गाउँपातलका सरकारले इतििासमा दोस्रो पटक जनिाको नीति िथा कयााक्रम घोषणा गने तदन सम्म 

ल्यइपुराउने आदरणीय लक्ष्मण लोथ्याल, क्याउरा बोिरा, तवसन तसंि िामी, पे्रम तसंि बोिरा र 

पतिल्लो चरण ५२,  ालदेखि ६२/६३ को जनआन्दोलन सम्मको नेपाली जनिाले चलाएको 

जनतवद्रोिमा यस गाउँपातलकाको िफा बाट रातिय कोटा पुतिा गना बतल चढेका आदरणीय युवा वीर 

योध्दा क. िानतसंि ठेकरे (तनरज) प्रति गतिरो सम्मान व्यि गदै गणिन्त्र प्राक्तिका तनक्ति बतलदान 

गने ज्ञाि अज्ञाि सतिदिरु प्रति श्रदाञ्जली व्यि गदाा यस घतिमा घाइिे अपाङ्गिा भएका 

नागरीकलाई समेि गतिरो सम्मान व्यि गना चािन्िु। 

म यस मित्वपुणा घतिमा अतपतिमाल गाउँपातलका स्थापनाका लातग नेिृत्व ििमा नेिाका रुपमा 

रिेका सतमति ििमा सदष्यको रुपमा तजमे्मवारी पायका र व्यक्तिगि रुपले आन्दोतलि भएर गररएको 

संगतठि िथा असंगतठि आन्दोलनमा योगदान गने समु्पणा जनिालाई िन्यवाद तददै नेपालको 

संतविानको भाग १७(स्थातनर् आथीक कार्पु्रणाली)िारा २१४ िथा अनुसुतच ‘८’ले तदएका अतिकार 

प्रयोग गना स्थतनय िि सरकार संञ्चालन ऐन को दफा २४ ले तदएको अतिकार प्रयोग गरर यस 

ितपतिमाल गाउँपातलका सरकारको चालु आतथाक वषा २०७५-७६ को नीति िथा कायाक्रम पेस गने 

अनुमति चािन्िु। 

गणिन्त्र, संघीयिा, िमातनरपेक्षिा, समानुपातिक समावेिीिा, समातजक न्याय जस्ता मित्वपूणा 

औजारिरु प्रािी भएका िन् । मुलुक समृक्तध्द र तवकासको यािामा अतघ बढी सकेको ि। यो 

मुलुकका सम्मननीय प्रिानमन्त्रीजू्यले “सुखी नेपाली, समृध्द नेपाल” सुतवचाररि ढङ्गले 

समाजवाद उनु्मख नेपाली समाजको ‘चररि’ तचिण गरर सकु्नभएको ि। मौजुदा समाजको तविेषिा 

र जनिाले प्राि गरेको मौजुद बैिातनक औजारिरु, पातलका तभिका कृतष, जतिबुतट, जलश्रोि र 

पयाटनलाई उतचि व्यवस्थापन र पररचालन गरी अतपतिमाल गाउँपातलकाको तवकास र समृक्तध्दको 

ढोका खोल्न प्रयोग हुने सबै सािनिरुको व्यवस्थापन गररने ि। 

 



नेपालको संतविान भाग १७ को िारा२१४ गाउँपातलकाको कायाकाररणी अतिकार िथा भाग 
१९(स्थातनर् आथीक कार्पु्रणाली) िारा २२८ राजस्व र व्ययको अनुमानमा भएको ब्यवस्था 

अनुरुप आगामी आ.व २०७५-०७६ का लातग गाउँपातलका सरकारको बजेट िथा कायाक्रमलाई 

समेि तदिातनदेि गने अतपतिमाल गाउँपातलका सरकारको नीति िथा कायााक्रम  यस गररमामय 

गाउँसभामा प्रसु्ति गना पाउँदा मलाई िेरै खुसी लागेको ि। 

चालु आ.व २०७५-०७६ मा यस अतघ गाउँपातलका सरकारका िफा बाट प्रसु्ति प्रथम “नीति िथा 

कायाक्रम र बजेट” सम्मतनि गाउँपातलका सभाबाट स्वीकृि भई कायान्वयन भएका कायाक्रमिरु जुन 

ढङ्गले सम्पन्न हुनु पने तथए, त्यसरी सम्पन्न हुन नसकेको वास्ततवकिाको िरािलबाट भएको 

तसकाईबाट सजगिा अपनाउँदै आगातम तदनमा प्रभावकारी कायाान्वनको आिार तवन्दु मानै्द आ.व 

२०७५-०७६ को लातग गाउँपातलका सरकारले नीति िथा कायााक्रम िजुामा गदाा आ.व २०७४-०७५ 

मा प्रसु्ति गररएका नीति िथा कायााक्रमलाई आिरतिलाको रुपमा आत्मासाथ गररइको ि। 

नेपालको संतविान अनुसुची ८ मा उले्लक्तखि स्थानीय ििको एकल सुची, अनुसुची ९ को साझा सुची, 
स्थानीय िि कायाातवभाजन तनयमावतल, २०७४ एवंम मौतलक िक र मानवअतिकार कायान्वयनका 

लातग आवश्यक कानुनको िजुामा गरी संगठनात्मक तवकास गना आगामी आतथाक वषामा गाउँपातलका 

सरकार तनदेतिि हुने ि। 

आ.व २०७५-०७६ का लातग नेपाल सरकार र प्रदेि सरकार द्वारा प्रसु्ति बजेट संग िादम्यािा कायम 

गरर, नेपाल सरकार र प्रदेि सरकार द्वारा लतक्षि ‘तदगो तवकास लतक्षि यो नीति नै गाउँपातलका 

सरकारको लतक्षि नीति र कायाक्रम  हुने ि। 

आगामी आतथाक वषाका लागी नेपाल सरकार र प्रदेि सरकारबाट प्राि हुने अनुदान िथा कर गैर 

कर राजश्व प्रस्ताव गरी अतपतिमाल गाउँपातलकाको आतथाक एवं समातजक तवकासमा टेवा पुगे्न गरी 

गाउँपातलका सरकारले आयब्ययको अनुमान गाउँसभा समक्ष प्रसु्ति गने ि। 

उपस्थित महानुभावहरु 

बुदागि रुपमा नीति िथा कायाक्रम प्रसु्ति गना अनुमति चािन्िु। 

क . आर्थिक विकास 

१. कृतषलाई व्यवसायीकरण गना स्थानीय उत्पादनको पतिचान गरी वाह्यबजारसम्म पहुचको 

व्यवस्था गना लेभतलङ र प्याकेतजङको व्यवस्था गनामा आवश्यक सिजीकरण गने व्यवस्था 

गररने ि। 



२. घरायसी भेिापालन र कुखुरापालनलाई तनरन्तरिा तददै व्यवसायीकरणका लातग उच्च 

प्राथतमकिाका साथ पिल गररने ि। 

३. खेिी योग्य जतिबुिीको पतिचान गरी व्यवसातयक उत्पादन गना आवश्यक कायाक्रम लागु 

गररने ि। 

४. ‘प्रिानमन्त्री कृतष आिुतनकीकरण’ कायाक्रमलाई कायान्वयन गना कायाक्रम संग आवश्यक 

समन्वयन र सिकाया गदै स्याउ र ओखर मा तददै आएको ५०%  अनुदान लाई यथावि राख्दै 

व्यवसातयक िातलमको व्यवस्था गररने ि। 

५. गाउँपालीका स्तरमा स्थापना भएका  पोलीिाउसमा थोपा तसचाईको व्यवस्था गररने ि र थप 

पोतलिाउस थप गररने ि । 

६. जनिाद्वारा उत्पातदि वसु्तिरुको उतचि मुल्य तनिाारण गरी खररद गना र जनिालाई आवश्यक 

पने वसु्तिरुको सिज पूतिा गनाका लातग प्रते्यक विाका आवश्यक ठाउँमा किीमा एउटा 

सिकारी पसल सञ्चालन गररने ि। 

७. िातमाक पयाटनलाई बढावा तदनको लातग घुसा मािादेवको मक्तन्दर तनमााण गदै अन्य िातमाक 

स्थलिरुलाई मित्तो तदइनु का साथै िोमसे्टको लातग अध्ययन गररने ि। 

८. प्रते्यक स्वयमसेवीकालाइ तददै आयको सुतविालाई तनरन्तरिा तददै प्रभावकारी पररचालनका 

आवश्यक कायाक्रम लागु गररने ि। 

९. प्राकृतिक श्रोि सािनको अतिकिम प्रयोग गरी जनिासंग सरकार कायाक्रम माफा ि 

सावाजतनक साझेदारीमा एउटा कम्पतन स्थापना गरी िररएको पूजीलाई एतककृि गरर 

लगातनको सुतनतिििा गना आवश्यक तनयममा सुिार गरी लागू गररने ि। 

१०. उद्धोग वातणज्यसंगको सिकाररिामा तवतभन्न व्यावसाय र साना उद्धोग संञ्चालन गना 

आवश्यक उद्धोग तनतिमा सुिार गरर व्यवसायीकरण गना गैह्र काष्ठ वन पैदावार िथा 
वाख्रापालन, कुखुरापालन, जस्ता कायाक्रममा आवश्यक सियोग गररनेि। 

११. गाउँपातलका द्वारा कायाान्वयनमा गएका गाउँपातलका स्तरका योजनािरुको प्रभावकारी 

कायाान्वयनका लागी किीमा १० लाख भन्दा साना योजना तनमााण गररने िैन । आवश्यक 

परेमा कायापातलकाले तनणायमा गरे अनुसार हुने ब्यवस्था लागु गररने ि। सानातिना ममाि 

सम्भारका लातग एक ममाि सम्भार कोषको ब्यवस्था गररने ि। 

१२. एतककृि सम्पतत्तकर लागु गना कानुन बनाई कायान्वयन गररनुका साथै समू्पणा नागररकलाई 

करको दायरा तभि ल्याइनेि र समयमै कर चुिा गने करदािालाई तनयमानुसार मापदण्ड 

ियार गरी प्रोत्सािन गररने ि । 

१३. एकीकृि सम्पतत्तकर प्रणालीलाई प्रभावकारी रुपले लागु गना जग्गा िथा  घरको एकीकृि 

मुल्य तनिाारण गरी सम्पतत्तकरलाई मयाातदि र आत्मगौरव पूणा बनाउन आवश्यक व्यवस्था 

गररने ि। 

१४. सिकारी तनतिलाई अतनवाया अवलम्वन गदै उपभोिा सिकारी, उत्पादन सिकारी िथा 

बहुउदे्धिीय सिकारीको अविारणा अगाति सादै संकटासन अवस्थामा रिेका सिकारीको 



उत्थान िथा नवगतठि सिकारी लाई आवश्यक तनिी बनाई व्यवस्थापन िातलम योजनामा 

सिभातगिा िथा तवकास संग जोतिने अन्य कायाक्रम समेि साझेदारीमा सवलीकृि बनाउन 

आवश्यकिा अनुसार सियोग गररने ि। 

१५. एक घर एक व्यवसायको तनिी अवलम्वन गदै “जनिा सवै गाउँपातलकामा, बालबातलका सवै 

तविालयमा “ भने्न मुख्य नारामा अतनवाया व्यवसाय दिाा प्रणालीलाई व्यवक्तस्थि गररने ि। 

१६. दिाा गरी व्यवसाय संचालन गने व्यवसायीलाई आवश्यक सियोग गना व्यवसातयक जनिा 

कायाक्रम लागु गररने ि। 

१७. खच्चर व्यवसायीको तदगो व्यवस्थापन गनाका  लागी आवश्यक तनति तनमााण गरी भािादर 

तनिाारण गरर मयाातदि व्यवसायको रुपमा अगाति बढाउन आवश्यक कायातवति तनमााण गरी 

लागु गररने ि। 

१८. बचि गने बानी बसालौ ंअन्तगाि ‘एक व्यक्ति एक खािा कायाक्रमको पूवा अध्ययन, प्रतिक्षण 

र गोष्ठी जस्ता चेिनामुलक कायाक्रम गररने  ि। 

१९. लघु उिम स्थापना गने तनिी कायान्वयन गना आवश्यक वािावरण र पुवाािार तबकासमा  

तबिेष कायाक्रम संचालन गना आवश्यक पिल गररने ि। 

२०. कृतषलाई व्यवसातयकरण गना कृतष समुि, कृतष फामा वा ब्यक्तिका लातग आवश्यक 

औजारिरुमा तनतिि अनुदान सियोग गररने ि। 

२१. गैह्र काष्ठ वन पैदावार िथा औषति जन्य जिीबुटीको खेिी गना प्रोत्सािन गने सम्भाव्यिा 

अध्ययन गरी संकलन गने, प्रिोिन केन्द्र स्थापना गना आवश्यकिा अनुसार नीति ियार गरी 

कायाान्वयन गररनेि । 

ख. सामाजिक विकास: 

१. प्रते्यक व्याक्तिलाई स्वच्छ खानेपानीको पहुचमा ल्याउन, नु्यनिम जीतवकोपाजानमुखी 

कायाक्रममा जनिाको सिभातगिाको सुतनतिि प्रदान गना र ग्रातमण सरसफाई र चेिनामुलक 

कायाक्रम संञ्चालन गना र ‘एक घर, एक िारा’ को नीतिलाई उच्च प्राथतमकिामा राखेर 

जनिाको सिभातगिामा दीगो खानेपानी व्यवस्थापनको आवश्यक कायातवति तनमााण गरी 

लागु गररने ि। 

२. दीघाकातलन स्वच्छ वािावरणको प्रत्याभुि गने रणतनति अनुसार घरेलु गोठ सुिार िथा 

मलखाद व्यवस्थापन गना आवश्यक कायाक्रम ियार गरी लागु गररने ि। 

३. प्रिेक जनिालाई स्वस्थ हुन पाउनुपने अतिकार कायाान्वयन गनाका लातग स्वास्थ्य सेवाको 

पहुच व्यक्ति व्यक्तिलाई प्रत्याभुि गना स्वास्थ्य अतभलेख को ब्यवस्ता गना किीमा रगि 

समुि, िेमोगोलोतवनको मािा, रगिको मािा लगायि व्यक्तिगि इतििास झक्तिने गरी 

गोपतनयिाको प्रत्यभुि सतिि स्वास्थ्य अतभलेख कायाक्रम लागु गररने ि। 

४. तवद्यालय स्वास्थ्य कायाक्रमलाई आवश्यक सुिार गरी प्रभावकारी बनाइने ि। 



५. तसतवर नागररकिा को बेवास्ता गररने ि। 

६. पोषणमा जनिािरुको पहुच सुतनतििा गनाको लातग गाउँपातलकाभरी आवश्यक कायाक्रम 

लागु गरी कक्तिमा एउटा विालाई पोषणयुि विाको रुपमा तवकास गना गैरसरकारी 

संस्थािरुसंग आवश्यक समन्वयन गरी लागु गररने ि। 

७. उपचारमा जनिािरुको अतिकार सुतनतिि गना आिुतनक तचतकत्सा पद्वति र आयुवेद 

पद्वतिको समन्वयन गरी लागु गररने ि। 

८. असिाय, दीघा रोगी िथा राज्यद्वारा सेवा प्रदान हुदै आयका तवरामीिरु र खास गरी मुटु रोगी, 
मृगौला रोगी, कलेजो रोगी, क्यान्सर तपतिि र एच आई भी एि्स तपतििलाई तददै आयको 

सुतबिालाई तनरन्तरिा तददै थप आवश्यक सियोग पुरयाउनका लातग स्वास्थ्यकोषको 

व्यवस्थागरी लागु गररने ि। 

९. स्थानीय स्तरमा उपचार नहुने िथा उपचारका लातग गाउँपातलका बातिर जानु पने असिाय, 
गररवी र अतिआवश्यक तबरामीिरुलाई यािायािमा प्रयोजनमा पररचालन गना सके्न गरी 

एउटामा यमु्बलेन्स सुतबिा सतििको यािायािको सािन पररचालन तवति तनमााण गरी लागु 

गररने ि। 

१०. स्वास्थ जाँचको व्यवस्था गना प्रते्यक विामा वा गाउँपातलकामा एक वषामा कक्तिमा एक पटक 

स्वास्थ्य तसतवरको व्यवस्था गररने ि। 

११. सुते्करी भत्तालाई यथावि राख्दै आमा िथा तििुका लातग आवश्यक कायाक्रम लागु गररने 

ि। 

१२. बतथाङ सेन्टरको स्तरोन्नति गरी प्रभावकारी सेवा पदाान गररने ि। 

१३. चेिनामूलक स्वास्थ तिक्षालाई प्रभावकारी गना प्रिेक विामा स्वास्थ्य तिक्षा कायाक्रम लागु 

गररने ि। 

१४. तिक्षालाई प्रते्यक व्यक्तिको नैसतगाक अतिकारलाई प्रत्याभुि गना तिक्षा के्षि सुिार 

कायाक्रमलाई आवश्यक सुिार गरी तनरन्तरिा तदइने ि। 

१५. जतिबुति खेिी िथा संकलन सम्बक्ति स्थातनय िैतक्षक पाठ्यक्रम ियार गरी गाउँपालीकाका 

सबै िैतक्षक संस्थािरूमा पाठ्यक्रम लागु गररनेि। 

१६. युवा स्वरोजगार कायाक्रमलाई चेिनामुलुक र उदे्दश्यमूलक बनाई प्रभावकारी ढङ्गले लागु 

गनाको लातग मौजुदा कायातवति र तनयमावलीलाई ठोस उदे्दश्यप्राक्तिका सुचक सतिि व्याख्या 

गरी थप सिभातगिाको वािावरण तनमााण गना आवश्यक कायातवति िथा तनयमावली संसोिन 

गरी लागु गररने ि। यो कायााक्रमलाई िानिेन युवा स्वरोजगार कायाक्रमको रुपमा तवकास 

गरर लागु गररने ि। 

१७. खेलकुदलाई स्वास्थ संग जोि्ने उदे्दश्यले ‘अतप कप’(तक्रकेट) र तवद्यालय स्तरको  लातग 

‘अतप रतनङ तसल्ड’ संञ्चालन गना आवश्यक कायातवति तनमााण गरर लागु गररने ि। 



१८. तवद्यालय तिक्षालाई प्रभावकारी ढङ्गले लागु गराउन आवश्यक तिक्षा नीतिमा सुिार गरी 

तिक्षा सतमतिले बनाएका कायाक्रमिरु लागु गररने ि। 

१९. युवा क्लविरुको समातजक पररचालनको के्षिमा पररचालन गना असल कामका आिारमा 

पुरुसृ्कि गने व्यवस्था गदै संगतठि स्वरोजगारमा उच्च प्राथतमकिामा राखेर कायाक्रम गररने 

ि। 

२०. दतलििरुप्रति हँुदै गरेको भेदभावलाई तनमूाल पाना र दतलििरुलाई चेिना सतिि सामतजक 

मूलिारमा ल्याउन एतककृि दतलि वस्ती तवकास कायाक्रम लागु गररने ि। 

२१. अनाथ िथा अपाङ्ग भएका बालबातलकालाई सुतविायुि स्थानिरुमा पातलकाको 

संयोजकत्वमा पढाईको व्यवस्था गररने ि। 

२२. मयाातदि मतिनावारी व्यवस्थापन लातग गा.पा स्तररय तनति ियार गररने ि। 

२३. तवद्यालयलाई क्रतमकरुपले वालमैति पूणा बनाईने ि। 

२४. जनिालाई आवश्यक न्याय प्रत्याभुति गराई न्याय सम्पादन गना मुजुदा न्याय सतमतिलाई 

व्यवक्तस्थि िथा सुतविायुि बनाउन िथा व्यवस्थापन गना आवश्यक कायाक्रम कायाान्वयन  

गररने ि। 

२५. दीगो आवासको नीति अवलम्वन गदै नक्सा पास गराएर तनमााण भएका वा हुने घरिरुलाई 

आवश्यक प्रातवतिक सेवा उपलब्ध गराईने ि। 

२६. बालतववािलाई तनरुत्सातिि गना बाल दुलािा र दुलािीलाई सुिार गृिमा र अतवभावक र 

मतियारलाई आवश्यक जररवाना व्यवस्था गररने ि। 

२७. बालतववाि, िाउपति, िुवािुि, िथा अन्य सामातजक अपरािजन्य कृयाकलापको अन्त गना 

तवतभन्न चेिनामुलक कायाक्रम गररने ि। 

२८. सामातजक सुिारका लागी आवश्यक सल्लाि िथा तनिी तनमााणमा सियोग हुने िेिुले बनेको 

अध्ययन काया दललाई िन्यवाद तदंदै थप प्रभाबकारी बनाउन आवश्यक समय र प्रतबिी 

उपलब्ध गराउदै एक बषा थप अध्ययनको लागी म्याद थप गररने ि। 

२९. पयाटन पूवाािार अध्ययन काया दल (सतमति) लाई थप अध्ययनको लातग १ बषाको अवति थप 

गररने ि। 

३०. युवा स्वरोजगारलाई व्यवक्तस्थि गना िानसेन  तनरज युवा स्वरोजगार कोषको स्थापना गरी 

वेरोजगार युवािरुलाई स्वरोजगार प्रदान गना आवश्यक तनतितनमााण गरी लागू गररने ि। 

३१. भवन तनमााण आचार संतििा बमोतजम भवन तनमााण गने र अन्य तनमााण काया गना स्थानीय 

जन-िक्ति उत्पादन गने र भवन आचार संतििा अनुरुप तनमााण काया संचालन गररनेि। 

३२. खेलकुदलाई व्यवसायीकरण गराउने उदे्दश्यले पातलका स्तरका, तजल्ला स्तरका, प्रदेि 

स्तरका र रातिि य स्तरका खेलातििरुलाई रोजगाररमा प्राथतमकिा तदईने नीति ल्याइने ि। 

३३. सुकुम्वासीिरुको पतिचान गरी लगि राखी  सुकुम्वासी समािान गना आवश्यक पिल गररने 

ि। 

३४. जेष्ठ नागररक लातग एक जोर न्यानो लुगाको व्यवस्था गररने ि। 



३५. अपागंिा भएका व्यक्तिलाई समातजक मुल िारमा ल्याउनका लातग अपागंिा भएका व्यक्तिले 

गने व्यवसायमा आवश्यक तनति बनाई अनुदानको व्यवस्था गररने ि। 

३६. आन्तररक अल्पसंख्यक सुतचकृि ओईरे, िोथ्याल, िामी, अट्याल र देउरुक्तखलाई तदंदै 

आएको सुतविालाई सातवक अवस्थामै तनरन्तरिा तदईने ि। 

३७. तविालय तिक्षालाई प्रभावकारी रुपले संचालन गना अतभभावक तिक्षक भेटभाट कायाक्रम 

लागु गररने ि। 

३८. सावाजतनक स्वास्थ्य कोषको स्थापना गरी ७० बषा पुगेका जेष्ठ नागररकिरुलाई तदईदैं  आएको 

तन:िुि उपचारको तनतिलाई थप प्रभावकारी बनाईने ि। 

३९. दतलििरुलाई सामातजक सिभातगिामा मयाातदि उपक्तस्थिी गराउनको लागी दतलि लतक्षि 

बजेटको समु्पणा तिस्सा दतलि उत्थान कायाक्रम घोषणा गररने ि । आवश्यक तनति र 

कायाक्रम लागु गररने ि। 

४०. बालतबकास केन्द्रमा कायारि तिक्षकिरुको मनोबल बढाउन प्रतिमतिना रु. एक िजार दरले 

विामान से्कलमा थप नहुने गरी प्रोत्सािन भत्ता प्रदान गररने ि। 

४१. तविालयमा कायारि पररचरिरुको सेवा सुतविा सम्मान गने उदे्दश्यले सेवा तनिाारण गरर 

आवश्यक िलबमा मापदण्ड तनिाारण गररने ि। 

४२. िाउपति प्रथाा मुि िाराको तनमााणलाई तनरन्तरिा तदइने ि। 

४३. बालतबकास केन्द्रका तसतक्षका िरुलाई प्रोत्सािन भत्ताको बेवस्था गदै आवश्यक बालतबकास 

केन्द्र थप गररने ि। 

४४. तिक्षा को लातग खाद्य कायाक्रम लाई थप प्रभावकारी गना अतिकृि स्तरको दरवक्तन्द तसजाना 

गरर लागु गररने ि। 

४५. नेपाल सरकार द्वरा लागु गरीएको गररब आवास कायाक्रमलाई गाउँपातलका तभि अध्ययन 

गरर िथ्यङ्क संकलन गरर क्रमि: लागु गररने ि। 

४६. गाउँ सरकार द्वारा संञ्चातलि कायाक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले संञ्चालन गना आवश्यक 

समातजक पररचालकको व्यवस्था गररने ि। 

४७. अपाङ्गिा भएका व्यक्तििरुका लातग आवश्यक कायाक्रम गरर लागु गररने ि। 

ग.  पूिािधार विकास: 

१. गाउँपातलकाद्वारा कायान्वनमा आएको गौरवका आयोजना तभिको मकरीकोट पदमागालाई 

पभाावकारी ढङ्गले सञ्चलन गनुाको साथै पाटु-झुसु्कमा प्रस्तातवि गरीएको अतप सेिु (Api Setu 

Bridge) को तवसृ्ति पररयोजना प्रतिवेदन (D.P.R) िर्ार गरी कायाान्वनमा ल्याइने ि प्रदेि 

संग सिकारी गने। 



२. प्रते्यक जनिालाई उज्यालोमा बस्न पाउने अतिकारको सुनेतिि गना ‘उज्यालो अतप’ कायााक्रम 

लागु गरी ग्रातमण तविुतिकरणका लातग आवश्यक कायाक्रम लागु गदै पाँथा घटे्टखोला लघु 
जलतविुि समयमै सम्पन्न गना आवश्यक पिल गररने ि। 

३. गाउँपातलका भरी कुनै पतन तलक्तखि गदाा प्रयोग हुने कागज प्रतवतिलाई तनरुत्सातिि गदै उच्च 

प्रतवति प्रविान गदै कक्तिमा विा कायाालय सम्म ति वाइफाईको सुतविा स्थापना गना 

प्राथतमकिामा राखी अगाति बढाइने ि। 

४. केन्द्र सरकार र प्रदेि सरकार द्वारा अनुमति तलएर अध्ययन िथा संचालन उनु्मख रिेका 

उजाा संग सम्बक्तिि आयोजनािरुलाई स्थानीय जनिाको िकप्रद अतिकार मातथ िस्तके्षप 

नहुने गरी समन्वय सिकाया र सियोगको वािावरण तनमााण गरी आयोजना संचालनमा 

आवश्यक तनदेिन तनयमन र सिजीकरण गरी आयोजना िुरु गने आवश्यक नीति तनयम 

तनमााण िथा सुिार गररने ि। 

५. क्रतमक रुपले काठेपुल मुि गने उदे्धश्यले झोलुङे्ग पुल साना िथा ठुला र टि सपुलिरुको 

लातग सम्भाव्यिा अध्ययन गरी कायाान्वयनका लातग पिल गररने ि। 

६. घोरेटो बाटो तनमााण गदाा अतनवाया ढुङ्गा प्रयोग गरी पट्याउनु पने र कक्तिमा बाटोको चौिाई 

१.५ तमटरको हुनु पने व्यवस्था गररने ि। 

७. पुराना तनमााण सम्पन्न हुन बाँकी योजनािरुलाई सम्पन्न गना तनरन्तरिा तदईने ि। 

८. खात्ती खेलमैदानलाई के्षतिय स्तरको रंगिाला तनमााण गने तवसृ्ति पररयोजना प्रतिवेदन 

(D.P.R.) ियार गररने ि। 

९. भिि ाचारमा िुन्य सिनतिलिाको तसद्दान्त अवलम्वन गरी सरकारी कारोबार बैंतकङ्ग 

प्रणालीमा लैजाने उदे्दश्यका साथ मािापुच्छि े  बैंक स्थापना गना आवश्यक सियोग गररने ि। 

१०. पातलकालाई राजमागाले तिटो जोिनको  लातग तबटुले, पारीबगर, खणे्डश्वरी र घुसा रणनैतिक 

राजमागालाई आवश्यक समन्वय र सियोगको वािावरण तनमााण गररने ि। 

११. संचारको पहुच नपुगेका विा नं. ३ र विा नं. ६ लाई संचार संग जोिन आवश्यक काया गररने 

ि। 

१२. एक विा एक कृतष सिकको अध्ययन गरर प्रतिवेदन पेि गररने ि । २०७6/०७7 को आतथाक 

बषालाई यािायाि तबकास बषाको रुपमा घोषणा गना पूवा ियारी गररने ि। 

१३. आ.ब. २०७४/०७५ बाट सुरु गरेको गुरु योजना तनमााण कायालाई तनरन्तरिा तदईने ि। 

१४. नमुना उनु्मख तविालयलाई तदईदै आएको सियोगलाई तनरन्तरिा तददै थप तबिालयलाई 

समेि नमुना उनू्मख घोषणा गररने ि। 

१५. दुई मेगा वाट भन्दा िलका आयोजना िरुका का क्रमि: सम्भव्िा अध्ययन गरर लागातन मैिी 

विावण तसजाना गना उजाा नीति ियार गररने ि।  

१६. पयाटतकय तद्रतिकोणले मित्वपूण मानीएको घो.बा लाई पयाटतकय पदमागा  गना र आवश्यक 

घो.बा को तनमााण गररने ि। 



१७. समाज तनमााणमा  माित्वपूणा योगदान तदने समाजसेवीको सम्झनामा भौतिक संरचना तनमााण 

गने कायाक्रमलाई तनरन्तरिा तदइने ि। 

१८. गाउँपातलका स्थरको अतितथ गृि तनमााण गरर लागु गररने ि। 

१९. जलस्रोि तसि सम्बक्तिि योजनािरुको संचालन िथा ममाि संभार तनति ियार गररने  ि। 

२०. गाउँपातलकाको जलउपयोग गुरु योजना , तजतवको पाजान कायान्वयन योजना िथा लगातन 

रणतनति ियार गररने ि। 

घ.  िन, िातािरण तथा विपद् ब्यिस्थापन: 

१. वािावरणीय प्रदुषण नु्यतनकरणका लातग आवश्यक नीति तनमााण गरी के्षत्ती घतजरलाई ितमाक 

िथा वािावणीय पयाटन के्षिको रुपमा तवकास गना ‘के्षत्तीघातजर एतककृि तवकास’ कायाक्रम 

तनमााण गरी ५ वषा तभि पयाटन गन्तव्यको रुपमा तवकास गना आवश्यक तनति तनमााण गने  

प्राथतमकिामा राखी लागु गररनु को साथै आजकै तमति देक्तख के्षतत्त र घातजरका कुनै पतन 

के्षितभि भौतिक पुवाािार तनमााण गदाा अतनवाया स्वीकृि तलनु पने व्यवस्था गना यस गररमामय 

गाउँसभा समक्ष अनुरोि गदािु। 

२. तवपद व्यवस्थापनको  कायालाई प्रभावकारी रुपले संचालन गना तवपद् व्यवस्थापन कोषको 

तनमााण गररने ि। 

३. तवपद जोक्तखम नू्यनीकरण गनाका लातग िरेक योजनालाई अतनवाया रुपले तदगो व्यवस्थापनका  

मापदण्डिरु अपनाई लागु गररने ि। 

४. तवपद जोक्तखम नू्यनीकरण गनाका लातग गाउँपालीका स्तरीय जोक्तखम िथा तवपद् प्रतिकाया 

योजना ियार गरी कायाान्वयन गररने ि । 

५. वन िथा वािावरतणय र जलवायु पररविान अनुकुलन कायाक्रमको तनमााण गरर लागु गररने ि। 

६. गाउँपालीका स्तरीय सावाजतनक िथा प्रति जग्गा पतिचान गरी सामुदातयक वन व्यवस्थापन 

गने नीति कायाान्वयन गररने ि । 

ङ. सुशासन तथा संस्थागत विकास: 

१. तन.मा.तव, मा.तब सबै , स्वास्थ्य चौकी घुसा र खणे्डश्वरी िथा गाउँपातलकामा तवद्िुतिय 

िातजरीको व्यवस्था गरी कमाचारीको प्रभावकारी सेवा प्रवाि तनतििा गदै आगामी चार बषा 

तभि प्रते्यक सरकारी कायाालय तभि तबिुिीय िातजरी प्रणाली लागु गररने ि।  

२. सुचनाको िक सम्बक्ति आवश्यक पारदिीिा कायम राख्न प्रते्यक चौमातसकमा सावाजतनक 

सुनुवाई गररने  ि। समू्पणा सुचनािरुलाई एकद्वार प्रणाली कायम गना सुचना अतिकृिको 

काम किाव्य र अतिकारलाई सिि बनाउदै सुचना अतिकृिलाई तजमे्मवारी थप प्रत्यायोजन 

गररने ि। 



३. कमाचारीिरुको क्षमिा अतभवृतद्दको लागी आवश्यक िातलमको व्यवस्था गररने ि र कायाालय 

तभि पोषाक अतनवाया गना नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएका कमाचारीिरुलाई  बािेक 

अरुको पोषाक व्यवस्था गररने  ि। 

४. जनप्रतितनति र कमाचारीिरुको दक्षिा अतभवृद्दी गना आवश्यक िातलम र अवोलकन 

भ्रमणको व्यवस्था गररने ि। 

५. रािि  सेवक कमाचारीको उच्च मनोबल र सम्मान बढाउन ‘जनिाको कमाचारी’ पुरस्कारको 

व्यवस्था गना कोष खिा गरर लागु गररने ि। 

६. एउटा विा कायालयको भौतिक, मानव संसािन तबकास एंव अतभलेख व्यवस्थापनको 

लातगआवश्यक स्रोि जुटाई नमुना विा कायाालयको रुपमा रुपान्तरण गरी अन्य विा 

कायाालयिरुमा पतन आवश्यक कमाचारीको व्यवस्था गदै क्रतमक रुपले आवश्यक सियोग 

पुयााईने ि। 

७. गाउँपातलका सरकारलाई चुस्त गतिमा िोयााउनका लातग कायापातलका, न्यायपररषद् र 

व्यवस्थातपकाका सतचवालय, मुख्य िाखािरु र अन्य आवश्यक व्यवस्थापनको लातग 

“प्रिासन सुिार कायाक्रम” लागु गररने ि। 

८. जनिाको सुचनामा पहंुचको िकलाई ख्याल गदै अतभलेख तबतिलाई पारदिीिा, 

तवश्वसनीयिा सतििको उच्च प्रतबतियुि बनाईने ि। 

९. पातलका सरकारको काम कारवातिलाई व्यवक्तस्थि गना बनेका ि वटा तबषय सतमतिलाई 

समेट्ने गरर ि वटा िाखा तनिाारण गरी जनिाको गुनासो पहंुचको सुतनतिििा गररने ि। 

१०. ufpFkfnLsfsf] la:t[t ljj/0f ;lxtsf] ufpFkfnLsf kfZj{—lrq (Rural 

Municipality Profile)  sf] k|sfzgdf ;/f]sf/jfnfx?sf] kx'Fr ;lglZrt 

u/fO{g]5, 

११. ufpFkfnLsf af6 tof/ u/LPsf u'? of]hgf, /0fg}lts of]hgf, cfjlws of]hgf, 

aflif{s of]hgf, ufpFkfnLsf kfZj{—lrq nufot cGo k|sfzgx?df ;/f]sf/jfnfx? 
sf] kx'Fr ;'lglZt ug{ k|sfzgx?nfO{ l8lh6nfO{h]zg ul/g]5 . 

१२. ;fdflhs ;'/Iff eQf k|fKt ug]{ nfeu|fxL tyf k~hLs/0f nufot ufpFkfnLsf 

If]q leqsf ;fj{hlgs lgsfox? dfkm{t k|jfx ul/g] ;]jfx? ;]jfu|fxL d}qL agfpg 

Online System dfkmt{ ;+rfng ug]{ Joj:yf ldnfO{ E-governance sf] k|Tofe"lt 

u/fpg] Joj:yf ldnfO{g]5, 

१३. ;fj{hlgs tyf gLlh ejg lgdf{0f ubf{ ejg lgdf{0f cfrf/ ;+lxtfnfO{ k"0f{ ?kdf 

nfu' ug]{ gLltnfO{ lg/Gt/tf lbO{g]5, 
 

च. अन्य: 



१. अतपनम्पा संरक्षण के्षिसंग समन्वय गरी प्रभातवि के्षिमा तवकास तनमााण गदाा अतनवाया रुपले 

गाउँपातलकाको पूवा स्वीकृिी तलनुपने व्यवस्था गररने ि । व्यक्ति, संघ र प्रदेिका एकल 

तनणाय अतिकार के्षि भन्दा बातिरका अथवा स्थानीय ििको समेि अतिकार उले्लख भएका 

बुदामा पातलकाको क्तस्वकृिी तबना बनाईने कुनै पतन व्यक्ति, संघसंस्था द्वारा संचातलि 

कायाक्रमिरु लागु गना तदइने िैन ।  

२. मतदरा तनषेि गररएको कायाक्रमबाट आिातिि प्रतिफल प्राि नभएको अवस्थामा मतदरा 

सम्बिी जनमि बुझ्नु पने देक्तखएकोले जनमि संग्रि घोषणा गरी जनमिको भावना अनुरुप 

व्यवस्था गररने ि। 

३. भुिपूवा गा.तब.स.का श्रदय अध्यक्ष द्वय पे्रमतसंि बोिरा र तविन तसंि िामीको सम्मानमा 

पे्रमतविन आयआजान कायाक्रम लागु गरी स्वरोजगारलाई बढावा तदइने ि। 

४. सेवा पदक बाट तबभुषीि मतिला समाज सुिारक श्रीमिी क्याउरा देवी बोिराको सम्मानमा 

क्याउरा देवी बोिरा मतिला सिक्तिकरण कायाक्रम संचालन गररने ि। 

५. जेष्ठ नागररकिरुलाई संगतठि गरी समाज तनमााणमा अतभभावकीय भुतमका िस्तान्तरण गने 

उदे्धश्यले श्री लक्ष्मण तसंि लोथ्यालको सम्मझनामा लक्ष्मण लोथ्याल जेष्ठ नागररक कायाक्रम 

गररने ि। 

६. असार मसान्त तभि आफ्नो बातषाक कायायोजना सतिि तनवेदन तदने गैर सरकारर 

संस्थािरुलाई क्jnमिाको सवोपरर तििलाई सम्मान गदै आन्तररक समावेिीिाको तसद्दान्तमा 

रिेर सिकायाको नीति अवलम्वन गररने ि। 

७. तवद्यालयमा कायाारि कमाचारर र बालतबकास केन्द्रका तिक्षीका िारुलाई पोसाकको व्यवस्था 

गररने ि। 

सभाध्यक्ष मिोदय, 

                अतपतिमाल गाउँपातलका सरकारको उले्लक्तखि तनिी िथा कायाक्रमको पररति तभि रिी 

आगातम आ.ब. २०७५/०७६ को लागी तसतमि स्रोि सािनका बाबजुद अतिकिम प्रतिफल िातसल 

हुने गरी बजेट िथा कायाक्रम पेि गने व्यिोरा यस गररमामय गाउँसभामा जानकारी गराउँदिु ।  

आतथाक बषा २०७५/०७६ को लातग कुल बजेट २० करोि ९८ लाख ३८ िजार तवतनयोजन अनुमान 

गररएको ि। 

क्र. . पििरण बजेट०००   

१ अपिहिमाल गाउँिाललका  तंिर् पित्तीर्  ामानीकरण 
अनचदान  

60000   

२ आर्चिेद गर्ककत् ालर्िरु / औषधालर्िरु 1861   

३ आर्चिेद  ेिा कार्कु्रम 697   

४ एकीकृि जजल्ला स्िास््र् कार्कु्रम 4618   



५ कृषक िाठशाला  रं्ालन (िशच/कृपष)  म्बन्धी 200   

६ क्षर्रोग तनर्न्रण 62   

७ िेलकच द पिका  कार्कु्रम 100   

८ ग्रामीण जलस्रोि व्र्िस्थािन िररर्ोजना 15516   

९ ग्रामीण  ामचदातर्क ििूाुधार पिका  कार्कु्रम 4800   

१० िशच पिका   ेिा कार्कु्रम 80   

११ िशच  ेिा पिभाग 606   

१२ िशच स्िास््र् ,रोग अन्िेशण  ेिा िथा  क्िारेन्टाईन 
कार्कु्रम 

66   

१३ प्राथलमक स्िास््र्  ेिा (जनस्िास््र् कार्ाुलर्, स्िास्थर् 
केन्र, र्ौकी िथा उिर्ौकीिरू) 

5359   

१४ बाल कल्र्ाण कार्कु्रम 53   

१५ महिला पिका  कार्कु्रम(महिला जागतृि कार्कु्रम  मेि) 625   

१६ माटो िरीक्षण िथा  चधार  ेिा कार्कु्रम 40   

१७ राजरिर् ग्रामीण िथा निीकरणीर् उजाु कार्कु्रम 1045   

१८ राजरिर् स्िास््र् लशक्षा,  रू्ना िथा  रं्ार केन्र 90   

१९ िािािरणीर्  र फाइ आर्ोजना 223   

२० पिद्र्ालर् क्षरे पिका  कार्कु्रम- जजल्ला स्िर 11282   

२१  बकैा लागग लशक्षा- आधारभिू/माध्र्ालमक िि 28907   

२२  माज कल्र्ाण कार्कु्रम (जेरठ नागररक कार्कु्रम  मेि) 130   

२३  िकारी िेिी,  ाना ल र्ांइ िथा मल बीउ ढच िानी 
कार्कु्रम 

540   

२४  ामचदातर्क िथा किचललर्िी िन पिका  कार्कु्रम 300   

क)  जम्मा     

ि) प्रदेश पित्तीर्  ामानीकरण अनचदान  6546   

ग) प्रदेश  शुि अनचदान      

१ देउली िानेिानी 5000   

२ झचस्कू-िाटच  िूल  6000   

३ रुगचर िोला िटबन्ध 7500   

        

ग) जम्मा       



ि) 
राजश्िबाँडफाँड 
 िंीर् 

  41002   

ङ) 
राजश्िबाँडफाँड 
प्रदेश 

  659   

र्) आन्िररक 
स्रोि 

  1000   

कच ल जम्मा   204907   

 

pkl:yt dxfg'efjx?  

k|:t't ul/Psf] ljlgof]lht jh]6 dfkm{t sfo{s|d sfof{Gjog ug{ of]hgfx? 5gf}6 ubf{ 

of]hgf k|fydLsLs/0fsf cfwf/ tyf dfkb08x? ;d]t lgwf{/0f u/L of]hgf k|fydLsLs/0f 

ul/Psf] ;d]t hfgsf/L u/fpg rfxG5' . 

of]hgf k|fydLs/0fsf cfwf/ tyf dfkb08x? 

 cfly{s ljsf; / u/LaL Go"gLs/0fdf k|ToIf of]ubfg k'¥ofpg], 

 pTkfbgd'ns / l56f] k|ltkmn lbg], 

 /fhzj kl/rfngdf of]ubfg lbg], 

 :yfgLo >f]t ;fwgdf cfwfl/t eO{ hg;xeflutf clea[l4 ug]{, 

 n}lËs ;dfgtf, ;fdflhs ;dfj]lzs/0fsf] clea[l4 ug]{, 

 :yfgLo ;+:s[lt / klxrfg k|j4{g ug]{, 

 lbuf] ljsf;, jftfj/0f ;+/If0f / ljkb\ Joj:yfkgdf of]ubfg k\¥ofpg], 

 ;]jf k|jfx, ;+:yfut ljsf; / ;'zf;gdf of]ubfg k'¥ofpg]  / 

 hg—o'4 tyf hg—cfGbf]ngaf6 k|efljt If]q tyf ;d'bfonfO{ ;xof]u k'¥ofpg] . 

 

अन्त्यमा,  

यस गाउँपातलकाको आ.ब.२०७५/०७६ को तनिी िथा कायाक्रम तनमााणमा सियोग गनुा हुने 

कायापातलकाका सदस्य, गाउँ सरकारका तबषयगि कायाालयिरु, तबषयगि सतमतििरु र 

कायापातलका सतचवालयका समु्पणा कमाचारीिरु िथा विा कायाालयका समू्पणा कमाचाररिरु एंव 

सल्लािाकार जू्यिरु प्रति िातदाक आभार प्रकट गदािु ।  नीिी िथा कायाक्रम कायाान्वयनको चरणमा 

सबै पक्षबाट सकारात्मक सियोगको अपेक्षा राखेको िु ।  

 



िन्यवाद ।                 

 

 


