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चौविसे गाउँ पाविकाको आ ि २०७६/७७ को िार्र्िक िजेट नीवि िथा कार्िक्रम
१. ऐविहावसक िथा र्सगररमामर् सभाका गाउँ सभा अध्र्क्षज्र्ू, गाउँ सभा सदस्र्ज्र्ूहरु, राष्ट्र सेिक
कमिचारी वमत्रहरु र्स चौविसे गाउँ पाविकाको गाउँ सभाको िैठकमा र्स गाउँ पाविकाको िर्ि बाट
िथा मेरो ब्र्विगि िर्ि बाट हार्दिक स्िागि गनि चाहन्छु ।
२. नेपािको संविधान २०७२ को कार्ािन्िर्नसंगै स्थानीर् िहको ऐविहावसक वनिािचनिाट जन
प्रविवनधीहरु वनिािवचि भएर आएपवछ र्स चौविसे गाउँ पाविकाको ऐविहावसक गाउँ सभामा िेस्रो
िर्ि

िजेट नीवि िथा कार्िक्रम प्रस्िुि गनि पाउँ दा गौरि अनुभूवि भएको छ । र्स अिसरमा

राजनीविक िथा सामावजक आन्दोिनमा आफ्नो जीिन उत्सगि गने सम्पुर्ि ज्ञाि अज्ञाि शवहदहरु प्रवि
हार्दिक श्रदान्जिी व्यि गरी श्रद्धासुमन चढाउन चाहान्छु । चौविसे

गाउँ पाविकामा क्रक्रर्ावशि

राजनैविक दिका पदावधकारीज्र्ूहरु,पूिि जनप्रिीवनधीज्र्ूहरु, समाजसेिी, िुवद्धजीवि, समाजका अगुिा
व्यविहरुजसिे र्स गाउँ पाविकाको विवभन्न विकास वनमािर्का कार्ि र र्ोजनाको क्षेत्रमा पूर्ािउनु
भएको सकरात्मक र्ोगदान प्रवि हार्दिक धन्र्िाद क्रदन चाहान्छु । साथै र्स क्षेत्रको विकास वनमािर्का
साथै विवभन्न क्षेत्रमा प्रत्र्क्ष अप्रत्र्क्ष रुपमा भूवमका खेल्नु हुने िपाई आम चौविसे गाउँ िासी जन
समुदार्हरुमा हार्दिक

आभार व्यि गनि चाहान्छु ।

र्स गाउँ पाविका सञ्चािनमा हामी

जनप्रविवनधीहरुिाई सहर्ोग गनुि हुने र्स गाउँ पाविकामा कार्िरि सम्पूर्ि कमिचारी वमत्रहरुिाई
हार्दिक धन्र्िाद क्रदन चाहान्छु ।
३. नेपािको इविहासको विकास क्रममा धेरै प्रकारका राजनैविक वसद्धान्िहरुको प्रर्ोग िथा अभ्र्ासको
अनुभि र वसकाईबाट िििमानमा पुनः नर्ाँ संविधान र त्र्स अनुरुपको राजनैविक व्यिस्था र अन्र्
समुह अवि िढ्ने क्रममा हामी स्थानीर् िह चौविसे गाउँ पाविकाको र्स सभाबाट नर्ाँ नीवि, कार्िक्रम
र िक्ष्र् सहव ि आर्थिक विद्येर्क प्रस्िुि गर ी आ . ि. २०७६/०७७ को िागी विवनर्ोजन विद्येर्क
पाररि गनि गई रहेका छौ ं । िसथि, र्स सभामा उपवस्थि सम्पुर्ि गाउँ सभा सदस्र् ज्र्ूहरुिे चौविसे
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गाउँ पाविकाको सुशासन, आर्थिक सम्िृद्धी, न्र्ार्पुर्ि िैवगगक समानिा , समािेसीकरर् , सन्िुविि र
क्रदगो पूिािधार विकास सवहि रचनात्मक सहर्ोग पुर्ािउने आशा एिं विश्वासका साथ आ . ि.
२०७६/०७७ को िजेट, नीवि िथा कार्िक्रम प्रस्िुि गने अनुमिी चाहान्छु ।

आदरर्ीर् गाउँ सभा अध्र्क्षज्र्ू िथा सदस्र्ज्र्ूहरु ,
,अि म र्स गाउँ पाविकाको विद्यमान अिस्थाको सवमक्षा प्रस्िु ि गने अनु म वि चाहान्छु

१विद्यमान अिस्थाको सवमक्षा:• नेपािको संविधानको िथा स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन िमोवजम स्थानीर् सरकारको
गठन भएको हुँदा कार्ि सम्पादन प्रक्रक्रर्ामा सहजिा भएको छ
•

वनिािवचि भएर जनप्रविवनवधहरु आउदा विकासिे गवि विएको अनुभूवि नागररकिे
गनि थािेका छन् ।

• विकासका दृविकोर्िे अत्र्न्ि पछावि रहेको र्स चौविसे गाउँ पाविकामा विकासका
के वह पुिािधारहरु िन्न थािेका छन् ।
• र्ोजना वनमािर्मा स्थानीर् आिश्र्किा , रावष्ट्रर् िक्ष्र् र उद्धेश्र् अनुरुप प्राथवमकीकरर्
गनेप्रर्ास हुन थािेको छ ।
• भौविक पुिािधार वनमािर् , सिक सञ्जािको गुरुर्ोजना र मापदण्ि वनमािर् कार्ि भएको
छ।
२ सबि पक्ष :• र्स गाउँ पाविकािाई पर्िटकीर् हिको रुपमा विकास गनि सक्रकने ठू िो सम्भािना रहेको
छ।
• व्यिसावर्क िरकारी खेिी विकास गनि सक्रकने ठू िो सम्भािना रहेको छ ।
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• स साना सहरहरुिाई व्यिवस्थि सहरीकरर् गनि सक्रकने सम्भािना रहेको छ ।
• सिक र्ािार्ाि िथा ढि वनकासका ठू िा कार्िहरुिाई प्राथकवमकिा वनधािरर् गरी
विकास गनि सक्रकने सम्भािना रहेको छ
३ दुिि
ि पक्ष:• शैवक्षक अिस्था कम्जोर रहेको छ ।
• खानेपानीको हाहाकार अिस्था रहेको छ ।
• भौगोविक विकटिा रहेको छ ।
• कृ वर्मा वसचाईको पहुँच सिै भूमीमा नभएको अिस्था छ ।
• पूिािधारहरुको विकासको अिस्था िस्िी स्िर सम्म पुग्न सके को छैन ।
• आन्िररक आम्दानीको श्रोि कम्जोर रहेको छ ।
• गररिीको रे खा मुनीको सग्र्ा िढी रहेको छ ।
• स्थान ीर् सम्भाव्यिाको विर्र्मा कु नै खोजी िथा अध्र्र्नको हुन सके को छैन ।
• सुविधा सम्पन्न स्िास््र् सेि ा क्रदने अस्पिािको कमी रहेको छ ।
४ अिसर:• स्थानीर् िहमा आफ्नै सरकार िनेको छ ।
• विकास वनमािर्का िावग के न्रीर् िजेटको भोिुम िढेको छ ।
• स्थानीर् िह वनमािर् पश्चाि, नर्ाँ सोच, अवधकार र दावर्त्ि सवहिको वनिािवचि
प्रविवनधी िहावि भएका छन् ।
• गाउँ िासीहरुमा नर्ाँ आशा अपेक्षा र जागरुकिा िृद्धी भएको अिस्था छ ।
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• विकास वनमािर्मा मवहिा, र्ुिा, संि संस्था र टोि सवमविहरुको समुह क्रक्रर्ावशि र
सहभागी हुन अग्रसर रहेका छन् ।
५. चूनौिीहरु:• नेपािको संविधानको ममि िथा स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐनिे वनर्दिष्ठ गरे
िमोवजमको स्थानीर् ऐन िथा कार्िविवधहरुको अस्पििािे प्रशासवनक िथा कार्िगि
जरटििा वसजिना भएको छ ।
• दरिन्दी अनुरुप कमिचारी सं्र्ा िथा कमिचारी अभाि रहेको छ ।
• गाउँ िासीहरुमा विकास प्रविको दावर्त्ि िोध र अपनत्ि विकास गनुि पने वजम्मेिारी
रहेको छ ।
६ िार्र्िक नीवि, बजेट िथा कार्िक्रम िजुम
ि ाका िावग अििम्बन गररएको पद्धवि:• गाउँ कार्िपाविकाको िैठकिाट िजेट वसविङ वनधािरर् िथा मागि दशिन हरे क ििा
कार्ाििर्हरुमा पठाईएको
• ििा सवमविको िैठक िथा ििा भेिा
• ििा सवमविको िैठक
• प्राथवमकिाको छनौट
• विवभन्न समुह र ििा स्िर ीर् समुदार्हरुसँग छिर्ि अन्िरक्रक्रर्ा गरी सुझाि संकिन ।
• भूिपूिि जनप्रिवनवध राजनीविक दि, समाजसेिी िुवद्धजीवि िथा अगुिा नागररकहरुको
रार्सुझाि ।
• विर्र्गि सवमविमा छिर्ि पाररि
• गाउँ कार्िपाविकाको िैठकमा छिर्ि पाररि
• गाउँ सभामा प्रस्िुि
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७. आर्ोजना प्राथवमक्रककरर्का आधारहरु:• दैवनक आिश्र्किाका समस्र्ा समाधानमा प्राथवमकिा क्रदईने ।
• पारदशी प्रशासन जनिािाई शुसासनको अनुभूवि क्रदइने ।
• सामावजक, आर्थिक, गररिी वनिारर्, रोजगारी मुिक र प्रविवध प्रर्ोग गने आर्ोजनाको
छनोट
• साििजनीक सेिा प्रिाह, गाउँ पाविकाको संस्थागि विकास र असि शासनमा र्ोगदान
पुर्ािउने
• क्रदगो प ूिािधार विकास गने आर्ोजना ।
• राजस्ि पररचािनमा र्ोगदान पुर्ािउने ।
• मौविक संस्कृ िी िथा रहनसहनको संरक्षर् र गाउँ को सौन्दर्ि प्रिद्धिन गने ।
• िैवगगक असमानिा कम गरी समािेसी शासन कार्म गने।
• िाििाविका, िृद्ध , असहार् , विपन्न र पछौटेपन कम गने ।
• वशक्षा, स्िास््र्, खेिकु द क्षेत्रका विकास गने
• सामावजक सुरक्षा र क्रदगो शावन्ि कार्म गने
१ िक्ष्र्

•

गाउँ पाविकािाई िरकारी, खाद्य उत्पादन, र्िर्ू ि िथा नगदेिािी, मासु, दूधको उत्पादन
िढाउन पके ट क्षेत्र िोर्र्ा गरी विकास गने ।

•

गाउँ पाविकामा आधारभ ूि पूिािधारको विकास गने ।

•

गाउँ पाविकामा िगानी मैत्री िािािरर्को सृजनाद्वारा कृ वर्, उद्योग िथा व्यापार/व्यिसार् र
पर्िटन प्रिद्धिन गने ।
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•

गाउँ पाविकामा वशक्षा, स्िास््र्, रोजगारीको विकासका िावग उपर्ुि िािािरर् वनमािर् गदै
उत्पीविि, असहार्, गरीब, बािबाविका, अशि, िृद्धिृद्धाहरुको हक अवधकार र सहभावगिा
सुवनवश्चि गरी सामावजक सुरक्षाको व्यिस्था गने ।

•

िािािरर् संरक्षर् र सम्बधिन गदै स्िच्छ, सर्ा, हराभरा र सुरवक्षि शहर वनमािर् गनि पूिािधार
िथा भिनहरुको वनमािर् कार्ि प्रचविि वनमािर् संवहिा अनुसार गने/गराउने ।

•

गाउँ पाविका र ििा कार्ाििर्हरुको आन्िररक क्षमिा अवभिृवद्ध गदै सेिा सुविधािाई
प्रभािकारी एिं सििसुिभ बनाई जनउत्तरदार्ी स्थानीर् सरकारको प्रत्र्ाभुि गने ।

•

प्राथवमक िहमा सि प्रविसि िाििाविका विद्यािर् भनाि गने ।

२ उद्देश्र्:• असि शासन, पारदशी प्रशासन वनमािर् गने ।
• कृ वर् िथा पशु पके ट क्षेत्र िोर्र्ा गने
• विवभन्न कारर्िे राज्र्िाट पछावि पाररएको िगि, िैवगगक समानिा, न्र्ार्प ूर्ि, समािेशी र
िोकिावन्त्रक संस्कारको विकास गने ।
• क्रदगो पुिािधारको विकास र ग्रावमर् सिक र्ािार्ाि विस्िार गने।
• गाउँ को मौविक संस्कृ िी परम्परा र पवहचान, इविहास, प्राक्रकर्ििक सुन्दरिा वचनारीको विकास
र प्रिद्धिन गदै पर्िटन विकास गने ।
• खेिकु दको माध्र्िाट र्ुिा िगििाई अनुशावसि र िगनवशि िनाई व्यिसावर्किाको विकास
गने ।
• वसप िाविम उद्यमशीििा, रोजगार, आर् आजिन आर्थिक विकासका गविविवध िृवद्ध गरर समृद्दी
िर्ि अग्रसर गराउने ।
• वशवक्षि र सीपर्ुि जनशिी उत्पादन गने ।
उपवस्थि गाउँ सभा अध्र्क्षज्र्ू िथा सदस्र्ज्र्ूहरु ,
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आ.ि. ०७६/७७ को िजेट िजुिमा गदाि देहार्का विर्र्हरुिाई प्रमुख नीविगि मागिदशिनको रुपमा
अििम्बन गररएको छ ।
• नेपािको संविधान, २०७२ िे वनदेवशि गरेको स्थानीर् िहको काम, कििव्य िथा अवधकार
सम्िन्धी विर्र् िथा प्राथवमकिाहरु ।
• नेपािको संविधान, २०७२ को अनुसुची ८ िथा ९ िे स्थानीर् िहको िावग िोके को राजस्ि
पररचािन सम्िन्धी खाका, खचि वजम्मेबारीको क्षेत्र, अन्िरसरकारी हस्िान्िरर्को विर्र् िथा
स्थानीर् िहको ऋर् संरचनाको स्िरुप ।
• स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ िे वनर्दिष्ठ गरे का विर्र्हरु
• र्स गाउँ पाविकाको प्रमुखको रुपमा जनिासँग मि माग्दा व्यि गरेका प्रवििद्घिा पत्र िथा
समर् समर्मा जनिासँग गरेका िचनिद्घिाहरु ।
• आिवधक र्ोजनािे वनर्दिि गरेका िक्ष्र् एिं उद्देश्र्हरु साथै क्रदगो विकासको रर्नीवििे
अििम्बन गरेका ि्र्, सुचकांक एिं प्राथवमकिाहरु ।
• नेपाि सरकार, अथि मन्त्रािर्, रावष्ट्रर् र्ोजना आर्ोग, स्थानीर् विकास िथा सामान्र् प्रशासन
मन्त्रािर्, िजेट वसविङ, मागिदशिन एिम् वनदेशनहरु िथा सुझािहरु ।
• गाउँ बासीहरुको माग, रार् िथा सुझाि ।

आदरर्ीर् गाउँ सभा अध्र्क्षज्र्ू िथा सदस्र्ज्र्ूहरु ,
अि म र्स गाउँ पाविकािे आगामी आ ि मा अििम्िन गने नीवि िथा कार्िक्रम प्रस्िुि गने
अनुमवि चाहान्छु
क्षेत्रगि नीविहरु
क आर्थिक विकास र्ोजना
१.कृ वर् विकास
▪ गाउँ पाविकािे कृ वर् िथा पशु पके ट क्षेत्र वनधािरर् गरी िािी विवशष्टीकरर् गररने छ ।
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▪ गाउँ पाविकाको पार्क पने स्थानमा कृ वर् उपज संकिन के न्र िथा वचस्र्ान के न्रको स्थापना गररने
छ।
▪ कृ वर् िाविम, सेवमनार, गोष्ठी संचािन गररने छ ।
▪ उत्कृ ष्ट कृ र्क सम्मान कार्िक्रम संचािन गररने छ ।
▪ विउ वबजन िथा विरुिा वििरर् कार्िक्रम संचािन गररने छ ।
▪ विशेर् कृ वर् उत्पादन कार्िक्रम संचािन गररने छ ।
▪ अगािवनक खेविका िावग प्रोत्साहन गने कार्िक्रम ल्र्ाउइने छ ।
▪ माछा िथा मौरी हुने स्थानहरुको पवहचान गरी व्यिसावर्क गनि पहि गररने छ
▪ कृ वर् उपज सामग्रीको िजारीकरर्का िावग क्षेत्र विशेर् ढु िानी अनुदान कार्िक्रम सञ्चािन गररने छ
▪ िगर क्षेत्रहरुको पवहचान गरी िगर खेवि कार्िक्रमहरु सञ्चािन गररने छ
▪ सु्खा ग्रस्ि क्षेत्रमा विशेर् गरर िर्ाििको समर्मा आकासको पानी संकिन गनि प्िावस्टक पोखरी
वनमािर् िथा वहिट्यागकी वििरर् गररने छ
▪ रासार्वनक मिको प्रर्ोगिाई वनरुत्सावहि गदै प्रागगाररक मििाई प्रोत्साहन गररने छ ।
▪ िेमौसमी खेवििाई प्रोत्साहन गररने छ ।
▪ वनिािहमुखी कृ वर्िाई व्यिसावर्किा िर्ि िवगदै गईने छ ।
▪ सु्खा क्षेत्र प्र्ाके ज कार्िक्रम सञ्चािन गररने छ ।
▪ थोपा ससंचाई कार्िक्रम सञ्चािन गररने छ ।
▪ पशु विमा कार्िक्रम सञ्चािनका िावग सम्िवन्धि पक्षसंग समन्िर् गररने छ ।
२.

पर्िटन विकास

▪ गाउँ पाविका क्षेत्र वभत्र रहेका िाि ििैर्ा वसमसारहरुको संरक्षर् र प्रिद्विन गदै पर्िटन पुिािधार
विकास गररने छ
▪ रानी िाि िथा धप्पि िािको व्यिस्थापनमा आिश्र्क िजेट व्यिस्था गररने छ ।
▪ पर्िटन सूचना के न्रको स्थापना गररने छ ।
▪ पर्िटक्रकर् क्षेत्रिाई संरक्षर् गरी पर्िटन पूिािधारहरुको विकास गररने छ ।
▪ स्थानीर् मठ, मवन्दर, धार्मिक िथा ऐविहावसक स्थिहरुको पवहचान गरी संरक्षर् र जीर्ोद्दार िथा
सम्भि भएसम्म छार्ागकन गररने छ ।
३. औद्योवगक विकास
▪
▪
▪
▪
▪

स्थानीर् उद्यमीहरुको क्षमिा अवभिृवद्ध िाविम संचािन गररने छ ।
स्थानीर् समुदार्मा व्यिसार् अवभमुखीकरर् िाविम संचािन गररने छ ।
कृ वर्जन्र् उद्योगको िावग पके ट क्षेत्र अनुसारको कृ वर् उद्योगको विकास गररने छ ।
औधोवगक क्षेत्र विस्िारको िावग संभाव्यिा अध्र्र्न गररने छ ।
उद्यमशीििाको िावग ििुउद्यमी विकास िथा सहर्ोग अनुदान कार्िक्रम संचािन गररने छ ।
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▪ उपिब्ध कच्चा पदाथि (कृ वर्मा) आधाररि उद्योग स्थापना र संचािन गररने छ ।
ख सामावजक विकास
१.
वशक्षा
▪ प्रत्र्ेक विद्यािर्मा भौविक सुविधा विस्िार (कक्षाकोठा‚ पुस्िकािर्‚ विज्ञान प्रर्ोगशािा र बावहरी
िािािरर्) कार्िक्रम संचािन गररने छ ।
▪ विद्याथीको उपवस्थवि, आिश्र्किा र औवचत्र्का आधारमा अनािश्र्क स्थानमा रहेका
विद्यािर्हरुिाई गावभएको िथा उि विद्यािर्हरुको व्यिस्थापकीर् क्षेत्रमा ध्र्ान क्रदईनेछ ।
▪ वशक्षक विद्याथी अनुपािका आधारमा वशक्षक दरबन्दी वमिान र वििरर् गने कार्ििाई
आिश्र्किाका आधारमा वनरन्िरिा क्रददै िवगनेछ ।
▪ वशक्षक वशवक्षकाहरुिाई पुनिािजगी िाविम प्रदान गररने छ ।
▪ प्रत्र्ेक विधािर्मा विधुविर् हाजीरीका ब्र्िस्था वमिाइने छ ।
▪ िवक्षि समूहका िाििाविकाहरुको Retention Rate िृवद्धका िावग छात्रिृवत्त सहर्ोगिाई
वनरन्िरिा क्रदइने छ ।
▪ सामुदावर्क वसकाई के न्रको क्षमिा िृवद्ध गरी प्रभािकारी रुपमा संचािन गनि पहि गररने छ ।
▪ र्स गाउँ पाविकामा रहेका माध्र्वमक विद्यािर्हरु मध्र्े एस इ इ मा सिैभन्दा िढी अगक ल्र्ाउने
विद्याथी र विद्यािर्िाई पुरष्कृ ि गने िथा िढी अगक ल्र्ाउन सर्ि प्रत्र्ेक विर्र्गि वशक्षकिाई
पुरष्कृ ि गररने छ ।
▪ पुरष्कार र दण्ि प्रर्ािीिाई किाईका साथ िागू गररने छ ।
▪ हरेक विर्र्गि वशक्षक िथा प्रधानाध्र्ापकसंग कार्ि सम्पादन सम्झौिा गरी शैवक्षक गुर्स्िर
विकासमा पहि गररने छ ।
▪ आिश्र्किाका आधारमा प्राविवधक वशक्षािर्हरु स्थापना गररने छ ।
▪ नेपाि सरकारको विद्यािर् िहमा प्राविवधक िथा व्यिसावर्क वशक्षा विस्िार गने नीवि िमोवजम
र्स गाउँ पाविका ििा नं १ वस्थि बुधिारेको शारदा माध्र्वमक विद्यािर् छनौट भएको िथा उि
िद्यािर्को व्यिस्थापकीर् पक्षमा सहर्ोग गररने छ ।
▪ शैवक्षक गुर्स्िर अवभिृवध्दका िावग बाि विकास कक्षा र के .जी. कक्षा अिश्र्किाका आधारमा
अमुमवि प्रदान गररनेछ ।
▪ आधारभूि िह र कक्षा ३ र ५ को िार्र्िक परीक्षािाई व्यिवस्थि र मर्ािक्रदि बनाउन गाउँ पाविका
स्िरीर् परीक्षा गररनेछ ।
▪ ५-१२ िर्ि उमेर समूहका बाििाविका विद्यािर् िावहर नरहने सुवनवश्चि गररनेछ ।
▪ विद्याथी वनर्वमििा बढाउन विद्यािर् खाजा कार्िक्रम प्रभािकारी रूपमा सञ्चािन गररनेछ ।
▪ र्स गाउँ पाविका क्षेत्रवभत्र अवभभािक नभएका िाििाविकाहरुको संरक्षर् गररने छ ।
▪ विद्यािर् अनुगमन, वनर्मन िथा वनरीक्षर् कार्ििाई प्रभािकारी बनाई सोको अवभिेख
व्यिस्थापन समेि गररनेछ ।
▪ विद्यािर्का कमिचारी, सहर्ोगी कार्िकिािहरूिाई पोर्ाक भत्ता प्रदान गररनेछ ।
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सम्पूर्ि विद्यािर्हरूिाई बािमैत्री विद्यािर्को रूपमा विकास गररनेछ ।
कवम्िमा आगावम ३ िर्ि विद्यािर्को वसकाइ उपिब्धी ५ प्रविशिका दरिे िृवध्द गररनेछ ।
आिश्र्किाका आधारमा के वह विद्यािर्हरुमा वसकाई सम्िवन्ध वभत्ते िेखन गररने छ ।
परीक्षा िथा मूल्र्ागकन प्रर्ािीिाई एकरुपिा प्रदान गररनेछ ।
विज्ञान िथा होटेि म्र्ानेजमेन्ट विर्र्मा कक्षा ११ र १२ मा पढ्ने विद्याथीहरूिाई छात्रिृवत्त
कार्िक्रमिाई वनरन्िरिा क्रदईने छ ।
▪ भार्ा वशक्षकिाई प्रोत्साहन स्िरुप उवचि पुरस्कार क्रदईने छ ।
▪ गुर्स्िर वशक्षा विकासका िावग आिश्र्किा अनुसार विद्यािर् अनुदान कार्िक्रम सञ्चािन गररने
छ।
▪ चौविसे गाउँ पाविका वभत्रका विर्र् वशक्षकहरूको नेटिकि बनाइनेछ । साथै गोवष्ठ िथा
अवभमुखीकरर् पुनिािजगी कार्िक्रम गररनेछ ।

▪
▪
▪
▪
▪

२.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

स्िास््र्
प्राथवमक स्िास््र् के न्रमा भौविक पुिािधार र दक्ष स्िास््र्कमीको व्यिस्था गररने छ ।
सञ्चािनमा रहेका िर्थिङ सेन्टरहरुको आिश्र्किाका आधारमा उवचि व्यिस्थापन गररदै िवगने छ
गाउँ पाविकामा रहेका क्षर्रोगी पत्ता िगाउन विवभन्न कार्िक्रम र वशविरहरु संचािन गररने छ ।
गाउँ पाविकामा पूर्ि खोपिाई वनरन्िरिा क्रदन छु ट िच्चाहरुको खोवज गरी खोप अवभर्ान
कार्िक्रमिाई वनरन्िरिा क्रदइने छ ।
स्िास्थ संस्थामा ल्र्ाई सुत्के री गराउनेको सं्र्ामा िृवद्ध गनि मवहिा स्िास्थ स्िर्म सेविकाहरुिाई
पररचािन गरी संस्थागि सुत्के री अवभर्ान संचािन गररने छ ।
पररिार वनर्ोजन प्रर्ोग किािको दरमा िृवद्ध गने विवभन्न क्रकवसमका सचेिनामुिक कार्िक्रमहरु
संचािन गररने छ ।
जेष्ठ नागररक सम्मान िथा स्िास््र् उपचार प्रिद्धिन कार्िक्रम संचािन गररने छ ।
मवहिा स्िास््र् प्रिद्धिन कार्िक्रम संचािन गररने छ ।
सरकारी स्िास््र् के न्रहरुमा उपिब्ध हुने सेिा सबिसुिभ िनाइने छ
मवहिा स्िर्म सेविकाहरुको प्रोत्साहन भत्तािाई वनरन्िरिा क्रदइने छ ।
प्रजनन् स्िास्थ अन्िगिि गभिििी मवहिा समुह रटका / झण्िा कार्िक्रम सञ्चािन गररने छ ।
प्रजनन् स्िास्थ अन्िगिि गभिििी मवहिाहरुिाई अल्रा साउण्ि सेिा उपिव्ध गराईने छ ।
आमा वशक्षा स्िास्थ साक्षरिा कार्िक्रम सञ्चािन गररने छ ।
विद्यािर्मा स्िास्थ सम्िवन्ध अनुवशक्षर् कार्िक्रम सञ्चािन गररने छ ।
गाउँ िर क्िीवनकिाई साप्तावहक रुपमा सञ्चािन गने व्यिस्था गदै िवगने छ ।

३ मवहिा, बािबाविका िथा िवक्षि समूह
▪ िवक्षि समूह साक्षरिा विकास कार्िक्रम संचािन गररने छ ।
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▪ ६ िर्िका िाििाविकाहरुिाई विद्यािर् नपठाउने अवभभािकहरुिाई गाउँ पाविकािाट प्रदान हुने
सेिा सुविधा रोकािट गररने छ अपागग, अशि, बृद्ध/बृद्धा िथा बाि मैत्री साििजवनक वनमािर्का
संरचनाहरु वनमािर् गररने छ ।
▪ गाउँ पाविका वभत्रका सांस्कृ विक पवहचान , झाँक्रक ,विविधिा र्ुि विशेर् परम्परा ,भेर्भूर्ा
प्रचिनको खोजी र पवहचान गरी त्र्सको अवभिेवखकरर् िर्ार गरी संरक्षर् र विकासको नीवि
िनाइने छ ।
▪ मवहिा बािबाविका आक्रदिासी जनजािी, दविि,ज्र्ेष्ठ नागररक (िवक्षि िगि) को विकास र
उन्नविको कार्िक्रमिाई उद्देश्र्मुिक , पारदशी िथा उपिवब्धमुिक िनाई कार्िक्रम िर्ार गने नीवि
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

विईने छ ।
विवभन्न कारर्िे राज्र्िाट पछावि पाररएको िगि समुदार्िाई विकासको मुि धारमा ल्र्ाउन
क्षमिा अवभिृवद्ध कार्िक्रम संचािन गररने छ ।
सचेिनामूिक कार्िक्रहरु (सिक नाटक, होर्ििङबोिि, पचाि पम्प्िेट, अन्िरक्रक्रर्ा, गोष्ठी, श्रव्य दृश्र्,
कार्िक्रम आक्रद) संचािन गररने छ ।
सीपमुिक िथा आर्मुिक िाविम प्रदान गररने छ ।
सहकारीको अिधारर्ा िथा संस्थागि क्षमिा विकासिाई प्रोत्साहन गररने छ ।
विद्यािर्हरुमा र्ौन वशक्षा सम्िवन्ध अनुवशक्षर् कार्िक्रम सञ्चािन गररने छ ।
एक िर एक सहकारी सदस्र्को अिधारर्ा ल्र्ाईने छ साथै उि सहकारीहररुिाई विवभन्न सरकारी
िथा दािृ वनकार्हरुिाट अनुदान माग गरी नागररकको वजविकोपाजिनमा टे िा पुर्ािईने छ ।
टोि सुधार सवमवि गठन गरी व्यिस्थापनमा सहर्ोग गने िथा उि टोि विकासिाई वजम्मेिार
िनाईने छ

४ खानेपानी िथा सरसर्ाई
• Rural Water Supply Master Plan वनमािर् गररने छ
•
•
•
•
•

खानेपावनको उपर्ुि श्रोि पत्ता िगाएर अध्र्र्न गररने छ
पानीको श्रोिको िररपरर भएको रुख विरुिा संरक्षर् गररने छ ।
पानीको श्रोि िढाउनका िावग सो िररपरर पोखरीहरु वनमािर् गने नीवि अििम्िन गररने छ ।
भूवमगि खानेपानी आर्ोजनाको संभाव्यिा अध्र्र्न गररने छ ।
प्रदेश सरकार र सरोकारिािा वनकार्हरुसंग छिर्ि िथा समन्िर् गरी खानेपानीको
समस्र्ाको क्रदििकाविन समाधानका िावग िहुिर्ीर् र्ोजना िनाई क्रमागि िजेटको व्यिस्था
गदै िवगने छ ।

५.खेिकु द िथा किा संस्कृ िी
▪ रंगशािा वनमािर्का िावग पहि गरी स्िरीर् खेि प्रवशक्षर् के न्रको पूिािधार वनमािर् गनि सुरु गररने
छ।
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ििा स्िरीर् चौविसे कप खेिकु द प्रविर्ोवगिा आर्ोजना गररनेछ ।
एक ििा एक खेिमैदान वनमािर् कार्ििाई वनरन्िरिा क्रदईने छ ।
राष्ट्रपवि रवनङ वशल्ि प्रविर्ोवगिािाई थप व्यिवस्थि गदै िवगने छ ।
स्थानीर् संि संस्था र क्िबहरुिाई खेिकु द प्रिद्धिनमा सहर्ोग गररने छ ।
चौविसे खेिकु द एके िेमीको स्थापना गररने छ ।
विवभन्न खेिको रेफ्री उत्पादनका िावग आिश्र्क व्यिस्था गररने छ ।
गाउँ पाविका वभत्र किा संस्कृ िीको संरक्षर् िथा प्रिदिन गररने छ

ग पूिािधार विकास
१ सिक पूबािधार
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

प्राथवमकिा प्राप्त सिकहरुिाई ग्राभेि िथा स्िरोन्निी गदै िवगनेछ ।
नर्ाँ िथा पुराना सिकहरुमा अवनिार्ि रुपमा Drain िनाईने छ ।
सिकको छेउछेउमा र्िर्ू िको विरुिा रोप्ने नीवि विईने छ ।
आिश्र्किा र औवचत्र्का आधारमा आर्ोजनाहरुिाई प्राथवमकिा वनधािरर् गरी कार्ि गररने छ ।
मु्र् सिकका चौक र बजारिाई व्यिवस्थि गररने छ ।
गाउँ पाविका िथा मु्र् आिास/बजार क्षेत्रमा भिन वनमािर् संवहिा कार्ािन्िर्न गररने छ ।
सिक वनमािर् गदाि िार्ो ईवन्जवनर्ररङ पद्दिी अपनाइने छ ।
नमुना िस्िी विकासका िावग प्रदेश सरकारसंग समन्िर् गरी कार्ि अवि िढाईने छ ।
ग्रावमर् सिक ढि संरक्षर् िथा ममििको िावग ििा स्िरीर् संरक्षर् सवमवि िनाई स्िर्म् सेिा
कार्िमा नागररकिाई प्रेररि गने नीवि अििम्िन गररने छ ।

२.

ढि व्यिस्थापन वसचाई
▪
▪
▪
▪

३.

बजार क्षेत्रको नािी व्यिवस्थि गनि ढि व्यिस्थापन र्ोजना वनमािर् गररने छ ।
प्रत्र्ेक विद्यािर्मा िाि मैत्री िथा छात्रा मैत्री शौचािर् वनमािर् गररने छ ।
माग र आिश्र्किाका आधारमा स साना ससंचाई आर्ोजनाहरु वनमािर् गररने छ ।
स्थानीर् कु िोहरुको ममिि संभार गररने छ ।
विद्युि िथा संचार

▪ गाउँ पाविकामा विद्युिीकरर्को कार्ि पुरा गनि नेपाि विद्युि प्राधीकरर्संग आिश्र्क समन्िर्
गररने छ ।
▪ विद्युिीकरर् नपुगेका िस्िीहरुमा िैकवल्पक उजािको व्िस्था वमिाईने छ ।
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▪ ग्रावमर् क्षेत्र वभत्र विद्युिीकरर्का िावग नेपाि विद्युि प्राधीकरर् संग समन्िर् गरी पोि वििरर्
गने िथा भएका काठको पोििाई विस्थावपि गरी नर्ा पोि राख्ने नीवि विईने छ ।
▪ नेपाि विद्युि प्राधीकरर् संग समन्िर् गरी कृ वर् विद्युिीकरर् गररने छ ।
▪ मु्र् बजार के न्र र िस्िीहरुमा सिक ित्तीको व्यिस्था गने कार्िका िावग सम्िवन्धि वनकार् संग
समन्िर् गररने छ ।
▪ कार्ाििर्को सेिा प्रिाहमा सुचना प्रविवधको प्रर्ोगिाई प्रभािकारी िनाईने छ ।
▪ स्थानीर् पत्रकारहरुको क्षमिा विकासका िावग सहर्ोग गररने छ ।

ि वन िािािरर् िथा विपद व्यिस्थापन
१. िन िथा िािािरर् संरक्षर् िथा सरसर्ाई
▪ एक िर ५ विरुिाको नीवि विईने छ ।
▪ पूिािधार विकासमा िािािरर् मैत्री अिधारर्ा िागू गररने छ ।
▪ साििजवनक स्थिमा र्ोहोर विसजिन कार्ि वनर्ेध गरी आफ्नो िर , कार्ाििर् संस्था छेउ र्ोहोर सर्ा
राख्नु पने दावर्त्ि िोध गराउन आिश्र्क नीवि वनर्म , विवनर्म द्वारा वनर्न्त्रर् गने चेिना मुिक र
प्रजािान्त्रीक प्रक्रक्रर्ा अििम्िन गररने छ । सभ्र् सुन्दर गाउँ वनमािर्का िागी आिश्र्क नीवि
र्ोजना कार्िक्रम िर् गरी कार्िन्िर्न गररने छ ।
▪ साििजवनक जग्गाहरुको खोवज िथा िथा उवचि व्यिस्थापन गररने छ ।
▪ गाउँ पाविकािे र्ोहोर मैिा वनर्वमि संकिन गने व्यिस्था वमिाईने छ ।
▪ र्ोहोर व्यिस्थापनमा जन पररचािन गनि सचेिना अवभिृवद्ध गररने छ ।
▪ गाउँ पाविकाको मु्र् बजार र चौकहरुको िस्टवबनको व्यिस्था गररने छ ।
▪ र्ोहोर स्रोिमा नै न्र्ूनीकरर् गनि जनिेचना कार्िक्रम संचािन गररने छ साथै ल्र्ाण्िक्रर्ल्ि साईटको
व्यिस्था गने कार्ििाई अगावि िढाईने छ ।
▪ विद्यािर्मा िािािरर्ीर् सचेिना कार्िक्रम संचािन गररने छ ।
▪ गाउँ पाविका र मु्र् मु्र् बजार क्षेत्रमा साििजवनक शौचािर्को वनमािर् गररने छ ।
▪ िन संरक्षर् गनि िृक्षारोपर् िथा जििार्ु अनुकुिन कार्िक्रम संचािन गररने छ ।
▪ सामुदावर्क िन उपभोिा समूहहरुिाई क्रक्रर्ावशि िनाइने छ ।
▪ सामुदावर्क िनिाई पर्िटकीर् रुपमा विकास गदै िवगने छ ।
▪ सामुदावर्क िनको स्िावमत्ि क्षेत्र वभत्र रहेका जग्गा अविक्रमर्िाई रोक्न सम्िवन्धि वनकार्संग
आिश्र्क समन्िर् गरी पहि गररने छ ।
२. वबपद व्िर्स्थापन
▪ बाढी पवहरो क्षेत्रहरुमा बृक्षारोपर् गररने छ ।
▪ वनजी, सामुदावर्क िथा गैससिाई सहभागी गराइने छ ।
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▪
▪
▪
▪

समुदार् िथा िवक्षि समूहहरुिाई जनचेिना अवभिृवद्ध कार्िक्रम संचािन गररने छ ।
सबै विद्यािर्मा विपि जोवखम न्र्ूनीकरर् र व्यिस्थापनको सचेिना िाविम सञ्चािन गररने छ ।
भिन वनमािर् संवहिा र वनमािर् िथा र्ोजना मापदण्ि किाईका साथ िागू गररने छ ।
जोवखममा परेका व्यविहरुिाई र्थावशघ्र राहि वििरर् गररने छ ।

ङ संस्थागि विकास र्ोजना
१. सेिा प्रिाह
▪ स्थानीर् िहबाट प्रदान गररने दैवनक प्रशासवनक काम सेिाहरु चुस्ि, वछटो छररिो गरर मुस्कान
सवहिको सेिा उपिव्ध प्रदान गररनेछ ।
▪ अनुगमन िथा सुपरीबेक्षर्, सवमक्षा गोष्ठी, साबिजवनक सुनुिाई, साबिजवनक िेखा परीक्षर्, प्रभाि
मूल्र्ाङकनमा जिार्देवहिा, पारदर्शििा प्रिद्विन गरी नागररक प्रवि उत्तरदार्ी िनाइने छ ।
▪ कमिचारीिाई आबश्र्क िाविम क्रदई अझ बढी सक्षम, र्ोग्र् र सिि बनाइनेछ ।
▪ नागररक सन्िुवष्ट सिेक्षर् गरी र्सको नविजाको आधारिा संस्थागि सुदढृ ीकरर् गररने छ ।
▪ गाउँ पाविकामा रहेका कार्ाििर्हरुबीच आपसी समन्िर् स्थावपि गररने छ ।
▪ कार्ाििर्मा Internet Governance System िाई अझ प्रभािकारी िनाईने छ ।
▪ गाउँ पाविकामा मोिाईि एप्स वनमािर् गरी गाउँ िासीहरुिाई सहज सेिा सुविधा र सूचना प्राप्ि
गने िािािरर् वनमािर् गररने छ ।
▪ र्स गाउँ पाविकािाट वनर्ुवि भएका कमिचारीको सेिा सुविधामा र्स चािु आ.ि. मा थप गररने
छैन ।
२. आन्िररक राजश्व पररचािन
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

िर बहाि करको िगि िर्ार गररने छ ।
िर नक्सापास व्यिवस्थि गररने छ ।
सम्पिी कर कार्ािन्िर्न गररने छ ।
IEE गरी नदीजन्र् सामग्रीहरुको उत्खनन् गरी कर िगाईने छ
िजार व्यिस्थापनमा वनजी क्षेत्रिाई सहभागी गराइ राजश्व िृवद्ध गररने छ ।
ििा कार्ाििर्का राजश्व प्रशासन िथा आथिक प्रशासनका कामहरुिाई अवनिार्ि रुपमा
कम्प्र्ुटरकृ ि गने कार्ििाई वनरन्िरिा क्रदईने छ । गाउँ पाविकामा भएका उद्योग, व्यिसावर्क र्मि
िथा आर्थिक कारोिार गने वनकार्हरु पवहचान गरी करको दार्रामा ल्र्ाईने छ ।
करका दार्रा र्राक्रकिो िनाउदै प्रगविवशि कर नीवि अििम्िन गररने छ ।

आदरर्ीर् गाउँ सभा अध्र्क्षज्र्ू िथा सदस्र्ज्र्ूहरु ,
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अि म र्स बर्िको िावग प्रस्िाि गरेको आर् व्यर्को वििरर् प्रस्िुि गनि अनुमवि चाहान्छु ।
आगामी आर्थिक िर्ि २०७६/०७७ को िागी चौविसे गाउँ पाविकाको अनुमावनि आर् िर्ि ,
नेपाि सरकारबाट विवत्तर् समानीकरर् अनुदान मार्ि ि ८ करोि ३८ िाख, राजश्व
िाँिर्ाँििाट ६ करोि ७१ िाख िथा प्रदेश सरकारको विवत्तर् समानीकरर् अनुदान मार्ि ि ६९ िाख
६९ हजार र राजश्व िाँिर्ाँििाट ५३ िाख २२ हजार र वशक्षा िथा स्िास््र् आक्रद विर्र्गि
कार्ाििर्हरुका िागी सशिि अनुदान िर्ि १७ करोि ७१ िाख रकम प्राप्त भएको ब्र्होरा र्स
सम्मावनि सभािाई जानकारी गराउन चाहन्छु । त्र्स्िै आन्िरीक राजश्व िर्ि ४५ िाख िथा संवचि
कोर्मा रहेको रकम रु २ करोि गरी जम्मा रु ३६ करोि ४७ िाख ९१ हजार िजेट आर् िर्ि
अनुमान गरेको छु ।
त्र्स्िै व्यर् िर्ि ,
व्यर् चािु खचि िर्ि ९ करोि ६२ िाख ९१ हजार र पुँजीगि खचि िर्ि ९ करोि १४ िाख र सशिि
अनुदान िर्ि १७ करोि ७१ िाख गरी जम्मा रु ३६ करोि ४७ िाख ९१ हजार हुने अनुमान
गररएको छ ।
जस मध्र्े विकास िर्ि पुँवजगि खचिको िागी कु ि आर् को कररि ४९.% (रु ९ करोि १४ िाख )
विवनर्ोजन गररए छ भने चािु खचि िर्ि कु ि आर् को कररि ५१.% ९ करोि ६२ िाख ९१ हजार
विवनर्ोजन गररएको कु रा र्स सम्मावनि सभा समक्ष जानकारी गराउन चाहान्छु ।
आदरर्ीर् उपवस्थि गाउँ सभा अध्र्क्षज्र्ू िथा सदस्र्ज्र्ूहरु ,
अि म र्स गाउपाविकाका मु्र् प्राथवमकिाका विर्र्हरु प्रस्िुि गने अनुमवि चाहान्छु
मु्र् प्राथवमकिा क्रदएका के ही विर्र्हरु:• र्स गाउँ पाविकाको ठु िा पूिािधार साििजवनक वनमािर्का िावग

३ करोि ५४ िाख

विवनर्ोजन प्रस्िाि गरे को छु साथै प्रत्र्ेक ििािाट समेि ठू िा र्ोजनाहरु समािेश गरेको छु ।
• ििागि र्ोजना सञ्चािनका िावग २ करोि ४० िाख विवनर्ोजन गरे को छु ।
• गाउँ पाविका वभत्रको शैवक्षक सुधार का िावग १ करोि २० िाख ९० हजार िजेट विवनर्ोजन
गरेको छु ।
• कृ वर् िथा पशु क्षेत्रको विकासका िावग रु ७५ िाख विवनर्ोजन गरे को छु
• स्िास्थ क्षेत्रको विकासका िावग रु ५६ िाख ४४ हजार विवनर्ोजन गरेको छु
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• गाउँ पाविका वभत्रका सानाविना विकास वनमािर् िथा ममिि संभार , आपिकाविन खचि गनि
कोर् खिा गरी खचि गने गरी रु ३० िाख विवनर्ोजन गरे को छु ।
• गाउँ पाविकाको प्रशासवनक भिन वनमािर्को िागी ९६ िाख विवनर्ोजन गरे को छु ।
• भैपरर आउने पूजीगि िजेट / साझेदारी कोर् (Matching Fund) को िागी १ करोि १०
िाख विवनर्ोजन गरेको छु ।
• सामावजक विकास (िवक्षि िगि ) का कार्िक्रमिाई ब्र्बस्थीि र पारदशी िनाउन आबश्र्क
सीप , िाविम कार्िक्रमका िागी आिश्र्क बजेट विवनर्ोजन गरेको छु ।
• र्ुिाहरुको खेिकु द िथा सांस्कृ विक विकासका िागी २५ िाख िजेट विवनर्ोजन गरे को छु ।
गाउँ सभा अध्र्क्षज्र्ू िथा सदस्र्ज्र्ूहरु ,
र्ोजनाको िजुिमा जस्िै र्सको कार्ािन्िर्न पवन महत्िपूर्ि पक्ष हो । हामीिे िजुिमा गरे का
कविपर् नीवि िथा कार्िक्रमहरु सम्पादन गनि हाम्रो सहकार्ि, साझेदारी िथा रचनात्मक सहर्ोगको
आिश्र्किा पदिछ । अिः र्स अिसरमा गाउँ पाविकाको विकासमा प्रभािकारी भूवमका खेल्न े
सरकारी वनकार्हरु, वनजी क्षेत्र िगार्ि, गैर सरकारी संि संस्थाहरु िथा अन्र् सम्पूर्ि
सरोकारिािाहरुिाई र्सै मञ्चबाट हार्दिक अनुरोध गनि चाहन्छु ।
आज प्रस्िुि िजेट गाउँ सभािे स्िीकृ ि गनाि साथ अवििम्ब र्स चौविसे
गाउँ पाविकाको िेि पेजमा अपिोि गररने व्यहोरा वनिेदन गदिछु । र्ोजना िजूिमा आर्ै मा
महत्िपूर्ि ि हो नै िर र्सको कार्ािन्िर्न हुन सके न भने अपेवक्षि प्रभाब छाड्न सक्दैन । अिः
प्रस्िुि बजेट कार्ािन्िर्नमा सबै क्षेत्र र िहको पूर्ि सहर्ोग रहनेछ भन्ने विश्वास विएको छु ।
अन्िमा, प्रस्िुि िजेट िथा कार्िक्रम िजुिमा गने प्रक्रक्रर्ामा प्रत्र्क्ष िथा परोक्षरुपमा सहर्ोग
पुर्ािउनु हुने गाउँ कार्िपाविकाका सदस्र्ज्र्ूहरु, विर्र् क्षेत्रगि सवमविका पदावधकारीहरु, िजेट
नीवि िथा कार्िक्रम िजुिमा सवमविका संर्ोजकज्र्ू, कमिचारी सावथहरु एिं सम्पूर्ि गाउँ िासी
दाजुभाई िथा क्रदक्रदिवहनीहरुमा हार्दिक धन्र्िाद ज्ञापन गनि चाहन्छु ।

धन्र्िाद
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