माडी गाउँपालिका
लम्ु बबनी प्रदेश, नेपाल

वालषिक नीलि िथा कायिक्रम
अ.व. २०७८/७९

२०७८ ऄसार १० गते

अम्थिक वषि ०७८/०७९ को पम्हलो गाईँ सभा तथा यस गाईँपाम्लकाको दश ँ गाईँसभामा
राजनैम्तक दलका प्रम्तम्नम्धहरु ,
ऄन्य कमि चारी म्मत्रहरु,
यस सबमाम्नत सभाका सदस्यज्यूहरु,
पत्रकार तथा सरु क्षाकमी म्मत्रहरु,
सबपूणिमा नमस्कार

पृष्ठभुलम
नेपाली समाजलाइ राजनैम्तक अम्थिक लगायतको क्षेत्रमा रुपान्तरण गरी ऄब्बल र समद्ध
ृ देश नेपाल म्वश्व सामु
म्चनाईने महान ईद्धेश्य राम्ख म्व. सं २००६/२००७ साल वरीपरर देम्ख २०२८ को झापा म्वद्रोह २०३६
सालको बहुदल वा म्नदि ल बारे जनमत संग्रह २०४६ सालको पंचायती शासन म्वरुद्धको जनअन्दोलन २०५२
देम्ख २०६२ सबमको महान जनयद्ध
ु र २०६२/०६३ सालको वहृ त जन अन्दोलन यी तमाम समय तथा
काल खण्डमा गरी कररव ७० वषि लामो संघषि र बम्लदान बाट प्राप्त संम्घयता,गणतन्त्र,धमि म्नरपेक्षता र
समावेशीताको कायि न्वयनको चरण वा प्रकृयामा यम्तबेला हामी छ । यो सन्दभि मा हरेक पररवति न मख
ु ी
अन्दोलनमा बम्लदानको कोटा परु ा गनि अफुलाइ बम्ल भेडीमा चढाए महान ईपलब्धी सँग ऄमूल्य रगत
साट् नुहुने महान शम्हदहरु प्रम्त भावपणु ि श्रद्धाञ्जली ऄपि ण गनि चाहान्छु, र यी पररवति नको प्रकृयामा घाइते
ऄपाङ् ग भइ ऄपाङ् ग जीवन जीआरहेका सबपूणि घाइते ऄपाङ् गहरुको स्वास््य लाभको कामना गदि छु । शम्हदका
सपना,अम नेपाली जनताको चाहाना तत्कालका लागी सापेम्क्षत रुपमा २०७२ सालको संम्वधानमा सम्ु नम्ित
भएको छ । बाँकी सपना र चाहानाहरु परु ा गरी वैज्ञाम्नक समाजवाद मानव समान्ताको सन्ु दर समाजमा पग्ु न
हाललाइ वति मान संम्वधान र संम्वधानले प्रदान गरेको हक र ऄम्धकारलाइ ईपयोग र कायि न्वयन गनि क
ु ो म्वकल्प
छै न ।
सम्मक्षा,
नेपालमा संम्वधानले सम्ु नम्ितता गरेको तीन तहका सरकार मयये जनताको नम्जकमा रहेको सरकार स्थानीय
सरकार हो तर आम्तहासमै पम्हलो पटक स्थानीय सरकार संचालन गने ऄवसर म्मल्यो । कुनै पम्न सरकारका
अफ्ना ऄवयवहरु खडा भएका हुन्छन् । मल
ु तः सरकारका तीन क्षेत्रहरु कायि पाम्लका, न्यापाम्लका र
व्यवस्थाम्पका नभइ सरकार, सरकारको रुपमा चल्न सक्दैन । म्य तीन वटा संवैधाम्नक ऄङ् गहरुको क्षेत्रमा
मख्ु य भूम्मका सरकार संचालनमा एकले ऄकोलाइ चेक एण्ड व्यालेन्स (म्नयमन) गनि ु हो । जसका लाम्ग ऐन,
कानून र कायि म्वम्ध जरुरी छ ।

यम्हनेर स्थानीय सरकार संचालनमा रहेका जनप्रम्तम्नम्ध,पाटी वा नेताहरु म्वम्भन्न सामाम्जक क्षेत्रका ऄगवु ा र
अम जन्ताले एईटा सम्मक्षा गनि पु दि छ म्क संम्घय संरचनात्मक व्यवस्था ऄसफल हुने म्तर गआरहेको भन्ने होआन
म्क स्थानीय सरकारहरु सवल, सक्षम र वम्लयो हुनको लाम्ग जनप्रम्तम्नम्ध र कमि चारीको ऄनुभव क्षमता र
म्वज्ञता जरुरी रहन्छ । हाम्रो माडी गाईँपाम्लकाको सन्दभि मा माथी ईल्लेम्खत समस्याहरुबाट क्रमश ऄनुभव,
क्षमता म्वकास, ऐन, कायि म्वम्ध म्नमाि ण र कायाि न्वयनमा गइरहेकाछ र सरकारको रुपमा अत्मम्नभि र सवल
सक्षम र बम्लयो हुने प्रम्क्रयामा छौं ।
२०७७/०७८ को संलिप्त सलमिा
गत अम्थिक वषि २०७७/०७८ को नीम्त तथा कायि क्रम ऄथाि त सभाबाट पाररत भएका योजनाहरु ठे क्का
लागेका र के म्ह दोस्रो गाईँसभाबाट संशोधन गररएका योजनाहरु भक्त
ु ानी म्लन बाँकी र कायि सबपन्न गनि बाँकी
रहेतापम्न म्नधाि ररत समय म्भत्र सबपूणि योजना सबपन्न हुने छन् । नेपालको म्वकास प्रणाली ऄसारे म्वकास गनि ु
यो महारोग हामीमा पम्न रम्ह अएको छ । यद्धम्प यस्ता म्ढला सस्ु ती नगरी म्छटो जनतालाइ म्वकास म्दने प्रयत्न
भने नभएको होआन । योजना संचालनका लाम्ग समय, म्सजन र कायाि लयबाट हुनपु ने सबै बातावरण
बम्नसके कोबेला कोम्भड १९ को कारण रोल्पा म्जल्ला नै लकडाईन हुदँ ा योजना संचालनमा प्रभाव परेता पम्न
स्वास््य म्शक्षा, कृम्ष खानेपानी भ म्तक पवू ाि धारको क्षेत्रमा ईल्लेखनीय काम भएका छन ।
अ.व ०७७/०७८ को ऄनमु ाम्नत वजेट रु.३९,१६,३६,५२६।- (ईनन्चाम्लस करोड सोर ल लाख छम् स हजार
पाँच सय छब्बीस मात्र ) मयये चालु तफि २६,८७,२८,०००।- (छब्बीस करोड सतासी लाख ऄठ्ठाआस हजार
मात्र) र पज
ुँ ीगत तफि १२,२९,०८,०००।- (बार ल करोड ईम्न्तस लाख अठ हजार मात्र) म्वम्नयोम्जत गररएको
म्थयो । अज म्मम्त २०७८/०३/१० गते सबम यस सबमाननीय सभामा बास्तम्वक खचि प्रम्तशतमा ६१ %
चालु तफि र ४६% पज
ुँ ीगत तफि भएको जानकारी गराईदछु ।
यस सबमानीत सभामा सहभागी सबपूणि महानभु ावहरु,सभाका सदस्य ज्यूहरु, ऄब म
अ.व.२०७८/०७९ को म्नम्त तथा कायि क्रम प्रस्तुत गनि चाहन्छु । यस अ.व.मा हाम्रो गा.पा.को जबमा वजेट रु.
३६,००,३५,३८३ (छम् स करोड पैम्तस हजार म्तन सय म्तरासी मात्र) रहेको छ । जस मयये
नेपाि सरकार ऄन्िगिि ( जम्मा रु. ३१,५३,४६,०००।- (एकलिस करोड लिपन्न िाख छयािीस हजार
माि))






समानीकरण ऄनदु ान रु. ८,२७,००,०००।- (अठ करोड स ाआस लाख मात्र )
शसति ऄनदु ान चालु रु. १४,०६,००,०००।- (च ध करोड छ लाख मात्र )
शसति पज
ुँ ीगत रु. ८१,००,०००।- (एकासी लाख मात्र )
म्वशेष ऄनदु ान पज
ुँ ीगत रु. १,२६,००,०००।- (एक करोड छब्बीस लाख मात्र )
सबपरु क पज
ुँ ीगत रु. ४२,००,०००।- (बयालीस लाख मात्र )

राजश्व बाडफाँड संघीय सरकार रु. ६,७१,४६,०००।- (छ करोड एक र लाख छयालीस हजार मात्र )

प्रदेश सरकार ऄन्िगिि (जम्मा रु. ३,८६,८९,३८३।- (िीन करोड छयासी िाख उनानव्वे हजार लिन सय
लिरासी ))





म्व ीय समानीकरण रु. ३८,२५,०००।- (ऄठ् तीस लाख पम्चचस हजार मात्र)
शसति ऄनदु ान रु. ८५,४४,०००।- (पचासी लाख चवाम्लस हाजर मात्र )
वेशेष ऄनदु ान रु. ६०,००,०००।- (साठी लाख मात्र )
सबपरु क ऄनदु ान रु. १,५०,००,०००।- (एक करोड पचास लाख मात्र )

प्रदेश सरकार राजश्व बाडफाँड रु. ५३२०३८३।- ( (म्त्रपन्न लाख म्बस हाजर म्तन सय म्तरासी )
गाउँपालिकाको ऄन्िररक श्रोि िर्ि रु. ६०,००,०००।- (साठी लाख मात्र )

म्नती तथा कायि क्रमको पररकल्पना वा लक्ष्य म्नधाि रण गदाि गाईँपाम्लका र जनताको तत्काम्लन अधारभूत कुरा
र के म्ह म्दघि काम्लन महत्वको कुरालाइ सबवोधन हुने गरी म्नती तथा कायि क्रम बन्न सक्नु पदि छ । तर हाम्रो
चनु म्त म्सम्मत श्रोतले धेरै समस्याहरु समेटन खोज्दा वजेट म्वतरण मम्ु ख हुने र योजना म्दगो नभइ कबजोर
बन्ने पररणाम मम्ु ख र म्दगो म्वकास गनि खोज्दा तत्काम्लन समस्याहरु समाधान नहुने यी ऄप्ठ् यारो बीच बाट
म्नती तथा कायि क्रमहरु म्नधाि रण गरेको छु ।

अगामी अ.व २०७८/०७९ को नीम्त तथा कायि क्रम म्नमाि ण गदाि गाईँपाम्लकाको म्नबन म्वषयलाइ अधारको
रुपमा म्लइएको व्यहोरा यहाँ प्रस्तुत गनि चाहन्छु ।













नेपालको संम्वधान २०७२ (राज्यका म्नदेशक म्सद्धान्त तथा नीम्तहरु )
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४
ऄन्तर- सरकारी म्व व्यवस्थापन ऐन २०७४
स्थानीय म्नकाय श्रोत पररचालन तथा व्यवस्थापन कायि म्वम्ध,२०६९
बालमैत्री स्थानीय शासन कायि म्वम्ध तथा रणनीम्त,२०६८
स्थानीय म्नकाय लैंम्गक पररक्षण कायि म्वम्ध २०६८
नेपाल सरकारको नीम्त तथा कायि क्रम र चालु बजेट
प्रदेश सरकारको नीम्त तथा कायि क्रम
स्थानीय तहको बजेट तजि मु ा म्दग्दशि न २०७४
गाईँपाम्लकाका चालु ऐन म्नयम कायि म्वम्ध र म्नदेम्शकाहरु
नेपाल सरकारको चालु पन्र योजना
म्दगो म्वकास लक्ष्य २०१६-२०३०

सामालजक लवकास िर्िः
१. स्वास््य :
 म्वश्वव्यापी महामारीकोरुप म्लइ झण्डै ४० लाख मानीसहरुको ज्यान म्लइसके को कोरोना भाइरस
हाल पम्न दोस्रो भेररएन्ट हुदँ ै ऄव तेस्रो रुप म्लएर व्यापक फै म्लन सक्ने संभावना रहेको छ । कोरोनाकै
कारण हाम्रो पाम्लकामा जबमा ७ जनाको मत्ृ यु भआसके को छ, भने ७९ जना संक्रम्मत हुनु हुन्छ ।
तत्काल र भम्वष्यमा कोरनाको संकरमण र मत्ृ यबु ाट हाम्रो गाईँपाम्लका म्भत्रका जनतालाइ संक्रमण र
मत्ृ यबु ाट बचाईँन सबै तयारी र वजेटको व्यवस्था गररने छ ।
 स्वास््यको क्षेत्रमा गरर अएको सवै म्क्रयाकलापलाइ म्नरन्तर म्दइने छ ।
 प्रोटोकल ऄनुसार गभि जाँच गरी सत्ु के री भएका अमालाइ सत्ु के री भएको म्मम्त देम्ख ६ मम्हना सबम
अमा पोषण भ ा प्रदान गररनेछ, भने ईक्त अमाबाट जन्मीएका म्शसु ६ मम्हना पगु ेपछी अमालाइ
पोषण युक्त भ ा कटाआ थप ६ मम्हनाकोलागी वाल पोषण भ ा म्दआनेछ ।
 जनताको स्वास्थय पररक्षण गरी समयमै रोगको पम्हचाहन गनि र रोगको ईपचार गरी म्नरोगी बनाईन
सबै वडामा ल्याव सेवा म्वस्तार गदै लम्गनेछ ।
 म्नशल्ु क ईपलव्ध गराईने भम्न तोम्कएका औषम्धहरुको अपूम्तिलाइ सवि शल
ु भ र सहज बनाइनेछ ।
साथै गाईँ क्षेत्र म्भत्रका सरकारी ऄस्पताल अधारभूत स्वास््य के न्द्र, सामदु ाम्यक स्वास््य आकाइ
के न्द्र र स्वास््य च कीहरुमा औषाम्धको ऄभाव हुन म्दइनेछैन ।
 कोम्भड -१९ तथा ऄन्य सरुवा रोग लगायत म्वपद व्यवस्थापनाका लाम्ग स्थाम्पत कोषमा रकम
सम्ु नम्ित गररनेछ । सो कोषबाट महामारीमा खम्टने स्वास््यकम्मिलाइ प्रोत्साहन रकम ईपलव्ध
गराइनेछ ।
 स्वास््यका सूचाङ् कका बारेमा म्नयम्मत छलफल गनि माम्सक बैठक संचालनका लाम्ग अवश्यक
व्यवस्था गररनेछ ।
 ऄम्त अवश्यक स्वास््य सेवा प्रवाह गनि जनशम्क्त ऄभाव भएको स्वास््य संस्थामा करार सेवामा
कमि चारी भनाि गने व्यवस्था गररनेछ ।
 गाईँपाम्लका क्षेत्रमा संचालन भएका ऄस्पताल, म्कम्ल्नक तथा औषधी पसलहरु ऄनगु मन गरर
मापदण्ड ऄनुसार संचालन गररनेछ ।
 समदु ायमा अधाररत नवजात म्शशु तथा बालरोग व्यवस्थापन सबबम्न्ध कायि क्रमलाइ गणु स्तरीय
बनाईन मम्हला स्वास््य स्वयमसेम्वकाहरुलाइ पनु ताि जकी ताम्लमको व्यवस्था गररनेछ ।
 स्वास््य संस्था संचालन तथा व्यवस्थापन सम्मम्तलाइ स्वास््य क्षेत्रमा थप म्जबमेवारी प्रदान गनि
स्वास््य संचालन तथा व्यवस्थापन सम्मम्तको काम कति व्य म्जबमेवारीको बारेमा ऄम्भमख
ु ीकरण
गररनेछ ।
 संस्थागत सत्ु के री सेवालाइ पूणितया लागु गरी कायाि न्वयन गदै पूणि संस्थागत सत्ु के री युक्त वडा घोषणा
गने नीम्त म्लइनेछ ।

 माडी गाईँपाम्लकाको घम्ति गाईँमा ऄवम्स्थत सहरी म्वकास अँखा के न्द्रलाइ थप व्यवम्स्थत गनि को
लाम्ग अवश्यक सहयोग गररनेछ ।

२. अयुवेद िर्ि:
 नेपालको म म्लक म्चम्कत्साको रुपमा रहेको अयुवेद तथा वैकम्ल्पक म्चम्कत्सालाइ ऄझ व्यवम्स्थत र
म्वस्तार गररनेछ ।
 माडी गाईँपाम्लका म्भत्रका जनताहरुलाइ अयुवेद औषधालयबाट सहज रुपमा म्नशल्ु क स्वास््य सेवा
प्रदान गररनेछ ।
 ऄत्यावश्यक औषम्ध, ईपकरण तथा सरु क्षा सामाग्रीहरुको ईपलव्धतामा कमी अईन नम्दन
ऄत्यावश्यक औषम्ध, ईपकरण तथा सरु क्षा सामाग्रीहरु खररद तथा अपूम्ति को व्यवस्थालाइ सहज
बनाइनेछ ।
 यस गाईँपाम्लकामा अयवु ेद स्वास््य सेवा प्रदान गनि ऄत्यावश्यक सम्हत ऄन्य औषम्ध समेत पाईने
व्यवस्था म्मलाइनेछ ।
 अयवु ेद स्वास््य सेवामयय पंचकमि (पवु ि कमि ) ऄन्तगि त स्नेहन र स्वेदन सेवा संचालन गरी नसा
सबबम्न्ध रोगहरुको न्यूनीकरण गररनेछ ।
 ऄत्यावश्यक अयवु ेद सेवा प्रवाह गनि जनशम्क्त ऄभाव भएमा करार सेवामा कमि चारी भनाि गने व्यवस्था
गररनेछ ।
 मेरो स्वास््य मेरो म्जबमेवारी लाइ ऄम्घ बढाईँन म्नरोगी नेपाल ऄम्भयान भन्ने कुरालाइ बोध गराइ
स्वस्थ अहार व्यवहारको माययमबाट स्वास््य जीवनशैली ऄपनाईन प्रेररत गररनेछ ।
 यस गाईँपाम्लकाम्भत्र रहेका स्तनपायी अमा तथा म्शशक
ु ा लाम्ग सो सँग सबबम्न्धत औषधी म्वतरण
गनि सवै संस्था सँग समन्वय गरी औषम्ध म्दने व्यवस्था म्मलाआने छ ।
 यस औषधालयबाट सने तथा नसने रोगहरुको बारेमा बचने ईपाय तथा म्वम्भन्न माययमबाट
न्यूनीकरणको लाम्ग सल्लाह र सझ
ु ाब म्दआनेछ ।
 यस गाईँपाम्लकामा पाआने औषधी गणु युक्त जडीबटु ीहरुको पम्हचान ,ईपयोम्गता र प्रयोग गने म्वम्धको
बारेमा जानकारी अदान प्रदान गररने छ ।
 स्थानीय स्तरमा रहेका धाँमी , झाक्री ,वै्य  तथा जडीबटु ी सबबम्न्ध ज्ञाताहरुलाइ सचेतना कायि कम
संचालन गरी जनचेतना प्रदान गररनेछ ।
 ज्येष्ठ नागररकहरुको स्वास््य संरक्षण र प्रवद्धि न सेवा संचालन गनि शम्क्तबधि क तथा रसायन
औषम्धहरुको व्यवस्था म्मलाआनेछ ।
 रोग प्रम्तरोधात्मक औषम्धहरुको व्यवस्थापन गरी शरीरमा म्वषाणु तथा जीवाणक
ु ो संक्रमणलाइ
न्यूनीकरण गररनेछ ।
 म्व्य ालय अयवु ेद तथा योग म्शक्षा कायि क्रमद्वार म्व्य ाथीमा जनचेतना ऄम्भवम्ृ द्ध गररनेछ ।

 यस औषधालयमा रेकडीङ, ररपोम्टिंग तथा आन्टरनेटको पहुचँ मा पयु ाि ईन अवश्यक व्यवस्था म्मलाआने
छ।
 कायाि लय संचालन तथा संचार सेवा आन्टरनेट जडान गरी सेवा प्रवाह ररपोम्टिंगमा सहजता ल्याआनेछ ।
३. लशिा युवा िथा खेिकुद :
 माडी गाईँपाम्लकाको समग्र शैम्क्षक ऄवस्थालाइ प्रम्तम्वम्बबत गने म्शक्षा पाश्वम्चत्र (Education
Profile) तयार गररनेछ ।
 म्व्य ाथीहरुको पम्हलो पाठशाला घर तथा पम्हलो म्शक्षक ऄम्भभावक भएको यथाथि लाइ मययनजर गदै
घरघरमा पढाइ कुना ऄम्भयान संचालन गरर ऄम्भभावकहरुलाइ म्व्य ाम्थिको पढाइमा म्नयम्मत जोड् ने
कायि क्रम संचालन गररनेछ । सो कायि क्रमको म्नयम्मत ऄनुगमन गरी प्रभावकारी बनाइनेछ ।
 म्शक्षक तथा म्व्य ालय कमि चारीहरुलाइ यथाम्शघ्र कोम्भड म्वरुद्धको खोपको लाम्ग पहल गररनेछ ।
तत्कालको स्वास््य सरु क्षाको लाम्ग सबपूणि म्व्य ालयहरुलाइ के म्ह रकम ऄनदु ानको रुपमा प्रदान
गररनेछ ।
 च माम्सक म्नकासाबाट त्रैमाम्सक बनाइएको म्शक्षक तथा म्व्य ालय कमि चारीहरुको तलवभ ा
म्नकासालाइ द्धैमाम्सक बनाइनेछ । यसै अ.व. को पम्हलो म्नकासापछी म्शक्षकहरुको तलब सबबम्न्ध
ईनीहरुको बैंक खातामा जाने व्यवस्था गररनेछ ।
 मेरो म्व्य ालय मेरो फुलबारी ऄम्भयान संचालन गरर ईत्कृष्ट बगैचा वा फुलबारी बनाईने म्व्य ालयलाइ
प्रोत्साहन गररनेछ ।
 मम्हनावाररका कारण छात्राहरुको स्वास््य र पठन पाठन नम्बम्ग्रयोस भन्ने ईद्देश्यले कक्षा ६ देम्ख
माम्थका सबपूणि छात्राहरुको लाम्ग म्नशल्ु क स्याम्नटरी प्याड म्वतरण कायि लाइ म्नरन्तरता म्दइनेछ ।
साथै अवश्यकता हेरी तल्लो कक्षाहरुमा समेत म्नशल्ु क स्याम्नटरी प्याड म्वतरण कायि को प्रारबभ
गररनेछ ।
 म्शक्षक छन टको परीक्षालाइ थप व्यवम्स्थत र पारदशी बनाईने ईद्देश्यले कायि म्वम्ध बनाइ म्शक्षक
छन टको पररक्षा संचालन अम्थि क दाम्यत्व गाईँपाम्लकाले व्यहोने छ ।
 म्शक्षालाइ प्रम्वम्धमैत्री बनाईन तथा म्शक्षकहरुलाइ नम्वन ऄभ्यास र ज्ञानसँग ऄ्य ावम्धक गराइ शैम्क्षक
गणु स्तर ऄम्भवम्ृ द्ध गने ईद्देश्यले कम्बतमा कक्षा ८ संचाम्लत म्व्य ालयहरुलाइ गत वषि देम्ख प्रदान
गररएको आन्टरनेट सहयोग शल्ु कलाइ म्नरन्तरता म्दइनेछ ।
 कोम्भड महामारीका कारण म्नयम्मत म्व्य ालय संचालन हुन नसके को ऄवस्थामा म्सकाइलाइ
म्नरन्तरता प्रदान गनि वैकम्ल्पक माययमबाट म्सकाइ सहजीकरण गररनेछ । कोम्भडका कारण ईत्पन्न
पररम्स्थम्तमा म्सकाइ प्रभावकारी बनाईन यवु ा क्लव, अमा समूह अम्दजस्ता सामाम्जक संघ संस्था
संग सहकायि गररनेछ ।

 वषि मा कम्बतमा १ पटक रम्नंग म्शल्ड, ऄययक्ष कप वा जस्तै प्रकृम्तको कायि क्रम गरर खेल म्वकासमा
जोड म्दइनेछ । म्वम्भन्न म्दवस तथा ऄवसरहरुमा गाईँपाम्लकास्तरीय ब म्द्धक , शारररीक तथा
मनोरन्जनात्मक कायि क्रमहरु गरर म्वधाथीहरुको च तफी म्वकासमा जोड म्दइनेछ ।
 हरेक वालवाम्लकाको लागी अधारभूत तह सबम म्नशल्ु क र माययम्मक तह सबमको लागी ऄम्नवायि
म्शक्षा प्रदान गने राज्यको नीम्तलाइ लागु गनि कुनै पम्न तहको म्व्य ालयमा अफ्ना वालवाम्लकालाइ
म्व्य ालय नपठाईनेलाइ घरदैलो ऄम्भमख
ु ीकरण कायि क्रम लागु गररने छ ।
अलथिक लवकास िर्ि :
 गाईँपाम्लकाको मख्ु य पेशा कृम्ष जम्डबटु ी संकलनमा अत्मम्नभि र हुने भएकोले एक गाईँ दइु पके ट
क्षेत्रको नीम्तलाइ ऄबलबबन गररनेछ ।
 कृम्ष ईपजलाइ ईम्च बजारको पहुचँ प्रदान गनि को लाम्ग कृम्ष सहकारीलाइ प्रवद्धि न गररनेछ ।
 नेपालको संम्वधानको ऄनुसूची ८ मा व्यवस्था भए बमोम्जम स्थानीय कर, (सबपम् कर, घर बहाल
कर, घर जग्गा रम्जस्रेशन शल्ु क , सवारी साधन कर ) सेवा शल्ु क दस्तरु , पयि टन शल्ु क, भम्ु म कर
(मालपोत) म्वज्ञापन कर, व्यवसाय कर, दण्ड जररवाना , मनोरंजन कर , मालपोत संकलन स्थानीय
तहको ऄम्धकारमा रहेको हुदँ ा करको दायरा बढाईन यी क्षेत्रमा राजश्व संकलन गररनेछ ।
 स्थानीय तहमा ईपलव्ध हुने र ईत्पादन हुने खम्नज पदाथि , जडीबटु ी, लगायत ऄन्य कचचा पदाथि को
म्वक्री र प्रवद्धि न गरर राजश्व वम्ृ द्ध गने नीम्त म्लइनेछ ।
१. कृलष :
 कृम्षकमी रोजगार कायि क्रम ऄन्तगि त म्नशल्ु क ईन्नत म्बई म्बजन म्बरुवा प्रदान तथा कृषकलाइ सबै
वडाहरुमा प्राम्वम्धक परामशि सेवा प्रदान गररनेछ ।
 सहकारी, म्कसान र गाईँपाम्लकाको संयुक्त पहलबाट म्कसानहरुको ईत्पाम्दत वस्तु मूल्य म्नधाि रण गरर
घम्तिगाईँमा एक सल
ु भपसल संचालन गने यदी म्कसानले ईत्पादन गरेका वस्तक
ु ो मूल्य घटेमा घटेको
मूल्य गाईँपाम्लकाबाट क्षम्तपूम्ति म्दइनेछ ।
 कोरोना म्पम्डत यवु ा कृषकहरुलाइ म्नशल्ु क औजार म्वरुवा तथा म्बई खररदकालागी ऄनदु ान ईपलव्ध
गराइनेछ ।
 कृषकलाइ ५०% ऄनदु ानमा औजार ईपकरण म्वतरण गररनेछ ।
 फलफुल व्यवसायीहरुलाइ व्यवसायीकरण म्वम्वम्धकरण गनि का लागी कृषकका घरदैलोमा पगु ी
प्राम्वम्धक सेवा म्ददै अएका एग्रोभेट व्यवसायीहरुलाइ ह साल प्रदान गनि का लाम्ग औजार ईपकरणमा
ऄनदु ान तथा क्षमता म्वकास ताम्लमको व्यवस्था गररनेछ ।
 कृषक हरुलाइ ईन्नत तथा अधम्ु नक प्रम्वम्ध हस्तान्तरण गनि का लागी म्वम्भन्न ताम्लमको व्यवस्था
गररनेछ ।

 कृषकका मागमा अधाररत कृम्ष ऄनदु ानका कायि क्रमहरु तयार गरी कायाि न्वयन गररनेछ ।
 वडामा पके ट क्षेत्रमा म्वकास तथा म्वस्तार गरर कायि क्रमहरु संचालन गररनेछ ।
 एक वडा एक कृम्ष पाठशाल संचालनको व्यवस्था गररनेछ ।
 बास्तम्वक म्कसानलाइ व्यवसाम्यक बनाईन बैंकबाट म्बना म्धतो ऋणम्लने नीम्तलाइ म्नरन्तरता म्दन
ने.बै.म्ल घम्ति गाईँ शाखा सँग बजेट साझेदारी गररनेछ ।
 प्रत्येक हप्ताको एक म्दन कृम्ष हाट बजारको व्यवस्था गररनेछ ।
२. पशुपािन :
 पशु स्वास््य म्नयमन कायि क्रम ऄन्तगि त म्बरामी पशु पंक्षीहरुको म्नशल्ु क चेकजाँच तथा औषम्ध
म्वतरण ईपचार र कृषकलाइ प्राम्वम्धक परामशि सेवा प्रदान गररनेछ ।
 पशु अहारा व्यवस्थापन तफि कृषकहरुलाइ म्नशल्ु क डाले तथा भआु घाँसका म्वरुवा तथा म्बई
ईपलव्ध गराइनेछ ।
 पशु नश्ल सधु ार कायि क्रम तफि गाइ, भैसी तथा बाख्रा म्नशल्ु क कृम्त्रम गभाि धान को व्यवस्था म्मलाइनेछ
।
 पशपु ंक्षीमा महामारी रोग म्नदान गनि कालाम्ग प्रयोगशालाको थप क्षमता म्वकासको व्यवस्था गररनेछ ।
 पशपु ालन व्यवसायहरुलाइ व्यवसायीकरण म्वम्वम्धकरण गनि का लाम्ग कृषक का घरदैलोमा पगु ी
प्राम्वम्धक सेवा म्ददं ै अएका पाराभेट हरुलाइ ह सला प्रदान गनि का लाम्ग औजार ईपकरणमा ऄनदु ान
तथा क्षमता म्वकास ताम्लमको व्यवस्था गररनेछ ।
 म्कसानका समस्याहरु प्राम्वम्धक सबम पयु ाि ईनका लाम्ग हेलो म्कसान कायि क्रमको बजेट व्यवस्था
गररनेछ ।
 कृम्ष तथापशपु ंक्षीको त्य संकलनका लाम्ग सफ्टवेयरको म्वकास गरर डाटा संकलन र व्यवस्थापनको
काम अगाडी बढाइनेछ ।
 पशपु ंक्षी महामारी रोगहरुको संक्रमण कम गनि का लागी वडाहरुमा पशु स्वास््य तथा रेम्बज रोग
म्नयन्त्रणका म्शम्वर संचालन म्क्रयाकलाप गररनेछ ।
 बाख्रा पके ट क्षेत्रहरुमा बाम्हरी परजीबी म्नयन्त्रण गरर ईत्पादन तथा ईत्पादकत्व बढाईनका लाम्ग म्डम्प
ट् यांकीको म्नमाि ण गररनेछ ।

भौलिक पूवािधार िर्ि :
 अ.व २०७७/०७८ को बजेटबाट म्नमाि णाधीन क्रमागत योजनाहरु यस वषि सबपन्न गररनेछ ।
 सावि जम्नक जग्गा पम्हचान गरर संरक्षण र ईपयोग गने नीम्त म्लइनेछ ।

 भ म्तक पवू ाि धार ऄभावमा सेवा प्रवाहमा कम्ठनाइ भइ कायि सबपन्न गने समस्या भइ रहेको स्वास््य
च की, शैम्क्षक संस्था वडा कायाि लयको संरचना को स्तरोन्नम्त गररनेछ ।
 म्संचाइ योजना तथा एक घर एक धारा को व्यवस्थापनका लाम्ग अवश्यक कायि ऄगाडी बढाइने छ ।
 वडा कायाि लय जोड् ने मोटरबाटो स्तारोन्नती गरर वडा देम्ख गाईँपाम्लका सबमको पहुचँ मा सहजता
ल्याइनेछ ।
 कायि म्वम्धको अधारमा प्रधानमन्त्री रोजगार कायि क्रममा सम्ु चकृत बेरोजगार र श्रम्मक पररचालन
गररनेछ ।
 म्दनानम्ु दन बजारीकरण भइरहेको घम्ति गाईँलाइ व्यवम्स्थत बनाईन घर नक्सा पास कायि म्वम्ध पाररत
गरर सोम्ह ऄनुसार कायि अगाडी बढाइनेछ ।
 सबै सडकहरु कम्बतमा ६ म्मटर च डा बनाइनेछ ।
 प्राम्वम्धक शम्क्तलाइ ऄझ दक्ष बनाइ कायि क शालतामा वम्ृ द्ध गरर कायि ऄगाडी बढाईन ताम्लमको
व्यवस्था गररनेछ । साथै कायि दक्षतामा वम्ृ द्ध गनि साधन प्राम्वम्धक Equipments सवारी साधन थप
गररनेछ ।
 जनश्रमदान गनि नसम्कने म्नमाि ण योजनाहरुमा ठे क्का माफित कायि गराईने र ईपभोक्ता सम्मम्त माफित
गनि पु ने योजनाहरुलाइ योजनाको प्रकृम्त ऄनस
ु ार दश देम्ख म्तस प्रम्तशतसबम जनश्रमदान गने
व्यवस्था म्मलाइनेछ ।
 ऄन्तर गाईँपाम्लका जोड् ने मोटर बाटोलाइ प्राथम्मकता म्दइनेछ ।
 गाईँपाम्लका र प्रत्येक वडामा रहेका मान्यता प्राप्त म्वम्भन्न संघ संस्थाहरु सँग बजेट साझेदारी गरी
साना तथा अधारभूत योजनाहरु सबपन्न गने नीम्त म्लइनेछ ।
योजना िथा कायिक्रम िर्ि:
 ईपभोक्ता म्हत संरक्षणको लाम्ग ईपभोक्ता सम्मम्त र योजना तथा भ म्तक पूवाि धार शाखाका
कमि चारीलाआ ताम्लमको व्यवस्था गररनेछ ।
 तालक
ु म्नकायहरुबाट बारबबार पत्राचार हुने गरेको र प्रदेश योजना अयोगले अवश्यक सहयोग गने
प्रम्तवद्धता जनाएको र प्रम्वम्धमैत्री सेवा प्रबाह अजको अवश्यकता भएकोले योजनाका कायि लाइ
सफ्टवेयर माफित समाम्हत गनि को लाम्ग सफ्टवेयर व्यवस्था गररनेछ ।
 म्दगो म्वकास लक्ष्यका सूचकहरुलाइ प्राथाम्मकतामा राखी योजना तथा कायि कमहरु बनाइनेछ ।
 संघीय तथा प्रदेश सरकारले प्राथम्मकतामा राखेका क्षेत्रलाइ म्वशेष ग्राहयता म्दइनेछ ।
 बम्स्त स्तरबाट माग भएका रोजगारी म्सजि ना हुनसक्ने वातावरणमा सके सबम कम ऄसर पने र
स्थानीय सहभागी जटु ् न सक्ने बढी जनसंख्या लाभाम्न्वत हुने तथा क्रमागत योजना हरुको
कायाि न्वयनमा प्राथम्मकता म्दइनेछ । कम लगानीमा बढी भन्दा बढी जनसंख्या पूवाि धार म्नमाि णलाइ
ययान के म्न्द्रत गररनेछ ।

वन वािावरण िथा लवपद व्यवस्थापन नीलि :
 ऄन्तर वडा नसि री स्थापनाको कायि लाइ ऄम्भयानको रुपमा लम्गनेछ ।
 म्वपदमा परेका पररवारलाइ पनु : स्थापना गने स्थानको व्यवस्थाका साथै म्जम्वकोपाजि नमा टेवा
पयु ाि ईने कायि समेतलाइ म्नरन्तरता म्दइनेछ ।
 वातावरण तथा म्वपद व्यवस्थापन सम्मम्तको क्षमता म्वकासको लाम्ग अवश्यक कायि क्रम संचालन
गररनेछ ।
 म्वपद व्यवस्थापनका लाम्ग अवश्यकताका अधारमा यवु ाहरुको समूह गठन गरर अवश्यकता ऄनस
ु ार
पररचालन गररनेछ ।
 म्वपद व्यवस्थापनका लाम्ग ऄन्य पाम्लका, म्जल्ला प्रशासन कायाि लय र सबबम्न्धत सरकारी तथा गैर
सरकारी संस्थाहरु सँग अवश्यक सहयोग र समन्वयको लाम्ग पहल गररनेछ ।
सेवा प्रवाह सुशासन िथा संगठनात्मक संरचना िर्ि :
 गाईँपाम्लका र यस मातहतका कायाि लयलाआ अवश्यक पने जनशम्क्तको यम्कन गनि सङ् गठन तथा
व्यवस्थापन सवेक्षण गररनेछ ।
 कायि बोझ तथा कायि प्रकृम्तका अधारमा अवश्यक प्रोत्साहन भ ाको व्यवस्था म्मलाइनेछ ।
 गा. पा. ऄन्तगि तका वडा कायाि लयहरुलाइ प्रम्वम्ध मैत्री बनाईनको लाम्ग आन्टरनेट तथा सोलार
आन्भटि रको व्यवस्था म्मलाइनेछ ।
 क्षमतावान र ईत्साम्हत कमि चारीले सेवा प्रवाहलाआ प्रभावकारी बनाईने र यसको प्रम्तम्वबभ भनेको
समग्र गा.पाको प्रम्तम्नम्धत्व गने भएकोले गा.पा.ऄन्तगि तका हरेक कमि चारीलाइ क्षमता ऄम्भवृम्द्ध
ताम्लमको व्यवस्था म्मलाईने ।
 कमि चारीलाइ कायि सबपादन गनि अवश्यक सामग्री अवश्यकता ऄनस
ु ार समानपु ाम्तक ढंगले ईपलबध
हुने व्यवस्था म्मलाइनेछ ।
 हरेक शाखाले प्रत्येक त्रैमाम्सकमा ऄम्नवायि प्रगम्त प्रम्तवेदन पेश गने व्यवस्था म्मलाईने र सबभव
भएसबम प्रत्येक मम्हनाको ऄम्न्तम सातामा प्रमख
ु प्रशासकीय ऄम्धकृत र शाखा प्रमख
ु हरुको समीक्षा
वैठक बस्ने प्रबन्ध म्मलाइनेछ ।
 गनु ासो व्यवस्थापन गनि को लाम्ग गनु ासो सम्ु नम्ित संस्थाको म्वकास गररनेछ ।
 ऄनगु मन, मूल्यांकन कायि लाइ थप वैज्ञाम्नक र प्रभावकारी बनाइनेछ ।
 भ्रष्टाचार सबबम्न्ध शन्ु य सहनशीलता ऄवलबबन गनि को लाम्ग सबबम्न्धत सम्मम्तलाइ ईम्चत ताम्लम र
परामशि को व्यवस्था गरी प्रम्तवेदन पेस गने पररपाटी म्मलाइनेछ ।

 कायाि लयम्भत्र हुने लैंम्गक तथा वगीय म्वभेदको समाधान गनि ईपाययक्षको संयोजकत्वमा सम्मम्त गठन
गररनेछ ।
 कायि सबपादन गदाि अआपने समस्याहरुलाइ सबबोधन गनि को लाम्ग अवश्यकता ऄनस
ु ार म म्खक वा
म्लम्खत तरवबाट गनु ासो गने र ऄम्भलेख राख्ने व्यवस्था म्मलाइनेछ ।
 स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमल्ु यांकन ऄम्भमम्ु खकरण तथा स्वमल्ु यांकन कायि शालाबाट प्राप्त
सझ
ु ावहरुलाआ ऄक्षरस पालना गररनेछ ।
 यस गाईँपाम्लका र मातहतका कायि लयहरुमा कायि रत करार कमि चारीहरुको तलवभ ा वम्ृ द्ध गररनेछ ।

खानेपानी सरसर्ाई िथा स्वच्छिा िर्ि:
 वास रणम्नतीक योजना तयारी गररनेछ ।
 नमूना टोल छन ट तथा सरसफाइ ऄम्भयान संचालन गररनेछ ।
 गाईँपाम्लकाका मख्ु य बजार क्षेत्रमा फोहर व्यवस्थापनका लाम्ग बजार सरसफाइ सम्मम्त गठन/पनु :
गठन गररनेछ ।
 पणू ि सरसफाइ सबवम्न्ध ताम्लम गोम्ष्ठ तथा जनचेतना ऄम्भबम्ृ द्धमूलक कायि क्रम (वडा स्तरमा) गररनेछ
।
 बजार तथा गाईँ क्षेत्रका फोहोरको ईम्चत व्यवस्थापन गने सबवम्न्ध ताम्लम तथा प्रचार प्रसार सामाग्री
म्वतरण गररनेछ ।
 बाल क्लव, यवु ा, स्वास््य सरसफाइ सम्मम्त, मम्हला स्वास््य तथा सरसफाआ सम्मम्त र स्वास््य
तथा सरसफाइ कक्षा सञ्चालन गररनेछ ।
 टोल तथा वडा स्तरीय ऄनगु मन गररनेछ ।
 गाईँपाम्लका स्तरीय सरसफाइ सबमेलन गररनेछ ।
 खानेपानी गणु स्तर सबवन्धी जनचेतना ऄम्भबम्ृ द्ध गररनेछ ।
 सधु ाररएको चल
ु ो प्रवि द्धन तथा भकारो सुधार सबबन्धी सहजीकरण गररनेछ ।
 एक घर एक धाराको नीम्तलाइ म्नरन्तरता म्दइनेछ ।
मलहिा बािबालिका िथा सामालजक लवकास िर्ि :
 म्वपन्न, ऄसहाय, य न दव्ु यि वहार र घरेलु म्हंसामा परेका मम्हलाहरुका लाम्ग ऄल्पकाम्लन सेवा के न्द्र,
मनोसामाम्जक म्वमशि कताि र अयअजि नको लाम्ग अम्थिक सहयोगको व्यवस्था गररनेछ ।

 मम्हलाको अम्थिक तथा सामाम्जक सशम्क्तकरणका लाम्ग म्सप म्वकास तथा व्यम्क्तत्व म्वकासका
कायि क्रमहरु संचालन गरर स्थानीय व्यवसायी मम्हलाहरुद्वारा ईत्पाम्दत व्यावसाम्यक ईत्पादनलाइ
राम्ष्रय स्तरको बजारमा पम्हचान गरर म्वगतमा संचाम्लत ग्राम्मण व्यावसायको म्नरन्तरता म्दइनेछ ।
 लैंम्गक तथा घरेलु म्हंसा,य न शोषण लगायत जोम्खममा परेका एकल मम्हला ,य म्नक तथा लैंम्गक
ऄल्पसंख्यकहरुलाइ दृम्ष्टगत गरी ऄवसर र म्हत प्रवद्धि नसबबम्न्ध म्वशेष कायि क्रम संचालन गररनेछ ।
 मम्हला माम्थ हुने सबै प्रकारका म्वभेद (सामाम्जक ,लैंम्गक ,य म्नक ,भाम्षक सांस्कृम्तक धाम्मिक
,शैम्क्षक ) जस्ता म्वभेदहरुलाइ म्नषेध तथा म्नरुत्साम्हत गररनेछ ।
 म्हस
ं ा पीम्डत तथा प्राभावीत मम्हला एवं बालबाम्लका र य म्नक तथा लैंम्गक ऄल्पसंख्यकहरुका लाम्ग
तत्काल ईद्धार ,राहत ,म्नशल्ु क कानूनी सहायता ,मनोसामाम्जक परामशि र सीपमूलक कायि क्रम गनि को
लाम्ग मम्हला ईद्धार तथा सहायताकोष स्थापना गररनेछ ।
 म्हसँ ा पीम्डत मम्हला तथा बालबाम्लकाहरुलाइ न्यायमा सहज पहुचँ पयु ाि ईन न्याम्यक सम्मम्तमा
म्नशल्ु क कानून व्यवसायीको व्यवस्था गररनेछ ।
 मम्हला म्वकास सम्मम्त गठन तथा पररचालन कायि म्वम्ध गाईँ कायि पाम्लकाबाट पाररत गरी लागु गररनेछ
।
 ऄपाङ् गता भएका सबै व्यम्क्तहरुलाइ पररचय पत्र प्रदान गररनेछ ।
 ऄपाङ् ग भएका व्यम्क्तहरुका लाम्ग सचेतनामल
ु क ,स्वरोजगारमूलक, व्यवसायीक तथा सीपमूलक
कायि क्रममा सहभागी गराइ अत्मम्नभि र बनाईन सयोग गररनेछ ।
 ऄब देम्ख म्नमाि ण हुने सरकारी भ म्तक संरचनाहरु ऄपाङ् ग मैत्री बनाइनेछ ।
 समाजका ऄग्रज सबमाम्नत ज्येष्ठ नागररकको भूम्मका योगदान ऄन्तरपस्ु ता ज्ञान ऄनभु व र म्सप
हस्तान्तरणलाइ ईचच महत्व म्दइनेछ ।
 जेष्ठ नागररकहरुलाइ कानून प्रद सहज पयु ि ईु न सरोकारवाला हरु सँग सहकायि बढाइ जेष्ठ नागररक
पररचयपत्र घबु ती म्शम्वर पररचालन गने ।
 म्वपन्न ऄसहाय, य न दव्ु यि वहार, लागु औषध दव्ु यि सनमा परेका बालबाम्लकाहरुका लागी ऄल्पकालीन
सवा के न्द्र, मनोसामाम्जक म्वमशि कताि अयअजि नको लागी अम्थिक सहयोगको व्यवस्था गररनेछ ।
 बालश्रम्मक तथा बालश्रम ईन्मूलन लम्क्षत कायि क्रमहरुको तजि मु ा तथा बाययात्मक बालश्रम अम्श्रत
पररवारका लागी पम्न कायि क्रमबाट सबबोधन गरी बालश्रम ईन्मूलन गररनेछ ।
 बालबाम्लका माम्थ हुने सबै म्कम्समका म्हंसा, शोषण, दव्ु यि हार ऄन्त्य गरी बालमैत्री गाईँपाम्लका
स्थापना गररनेछ ।
 बालऄम्धकार सम्मम्त गठन कायि म्वम्ध र बाल समूह गठन सहजीकरण म्नदेम्शका म्नमाि ण गरी लागु
गररनेछ ।
 दम्लत समदु ायहरुमा रहेको परबपरागत सीपज्ञानलाइ व्यवसायीकरण र अयअजि नमा वम्ृ द्ध गनि
प्रोत्साम्हत गररनेछ ।
 जातीय छुवाछुत मक्त
ु घोषणा वडालाइ म्नरन्तरता म्दइनेछ ।

 समाजमा रहेका मान्यता प्राप्त म्वम्भन्न संघ संस्थाहरुलाइ ताम्लम तथा चेतना ऄम्भवम्ृ द्ध गरर
सामाम्जक ऄम्भयानमा संलग्न हुनको लाम्ग प्रोत्साम्हत गररनेछ ।
पंजीकरण लवभाग िर्ि :
 नेपाल सरकारले तोके का प्रत्येक नागररकले पाईने सामाम्जक सरु क्षा भ ा पाईन हक पगु ेका सबै
नागररकलाआ प्रणालीमा ब्यावस्थापन गरर सम्ु बधाबाट बम्न्चत गररने छै न ।
 ईमेर पग्ु न लागेका सबभाम्वत लाभग्राहीको म्ववरण यम्कन गरर ऄनलाआन प्रणालीमा प्रम्वष्ट गररनेछ ।
 भ गोम्लक समस्या ग्राम्मण भेगका नागररकलाइ पायक पने स्थानबाट सेवा म्दइने छ वा घर दैलो
ऄम्भयान संचालन गररनेछ ।
 प्रत्यक माडी गाईपाम्लका म्भत्रका नागररकको कति ब्य रहेको घटना दताि लाआ सत प्रम्तशत गनि घरदैलो
ऄम्भयान वा पायक पने स्थान छनोट गरर म्सम्बर या ऄम्भयान संचालन गररनेछ ।
 प्रम्वम्धमैत्री भएकोले सबै सामाम्जक सरु क्षा तथा पम्न्जकरण को काम ऄनलाआन प्रम्वम्धबाट थप
व्यवम्स्थत गररनेछ ।
 अधम्ु नक तथा नयाँ प्रम्वम्ध ऄनस
ु ारको ऄनलाआन ताम्लम को व्यवस्था गररने छ ।
 घटना दताि समयमै गनि ु पने चेतना ऄम्भभावक सबम पयु ाि ईन प्रत्यक म्ब्य ालय, क्लव, संघ सस्था र
सरोकारवाला हरुलाइ ऄम्भमम्ु खकरण तथा ऄन्त्रम्कया कायि क्रम गररनेछ ।
 नेपाल सरकारको प्राथम्मकतामा रहेको सामाम्जक सरु क्षा तथा पम्न्जकरणको कायि क्रमलाइ पम्न
प्राथाम्मकतामा राम्खनेछ, र म्वभागबाट म्वम्नयोम्जत बजेट र माडी गाईपम्लकाको समपरु क साझेदारी
रकम लाआ म्बषयगत तथा क्षेत्रगत म्बम्नयोजन गरर तोम्कएको म्क्रयाकलापमा ईपयोगी ढंगबाट खचि गरर
कायि न्वयन गररनेछ ।
 अमनागररक लाइ वडाबाट म्छटो छररतो म्डम्जटल प्रम्वम्धमैत्री सेवा प्रवाह गररनेछ, ऐन म्नयम तथा
कानून ऄनस
ु ार म्मल्ने कुनै पम्न सेवाबाट वम्न्चत गररने छै न, ईपकरण प्रम्वम्धको अवश्यक व्यवस्था
गररनेछ ।

गररवी लनवारणका िालग िघु उद्यम लवकास कायिक्रम िर्ि :
 स्थानीय तहमा ई्य ोग म्वकास शाखाको स्थापना र सरम्लकरण गररनेछ ।
 ई्य म म्वकास तथा रोजगार सज
ृ ना सबबम्न्ध म्दगो म्वकासको रणनीम्तक योजना तयार गररनेछ ।
 गररबी म्नवारणकालागी लघु ई्य म म्वकास कायि क्रम माफित ई्य मशीलता म्वकास, म्व ीय पहुचँ मा वम्ृ द्ध
र ईत्पाम्दत वस्तु तथा सेवाको बजारीकरणमा सहयोग गरी अम्थिक तथा प्राम्वम्धक रुपमा वम्ृ द्ध भइ
जीम्वकोपाजि नमा टेवा पयु ाि इने छ ।

 स्थानीय स्तरमा ईत्पाम्दत वस्तु तथा सेवाहरुलाइ स्थानीय प्रदेश तथा संघीय बजारमा पम्हचान गराइ
बजारको माग, श्रोत साधनको ईपलव्धता र जनचाहानामा अधाररत ई्य महरुको स्थापना र म्वगतमा
संचाम्लत ई्य मीहरुको स्तरोन्नती वा म्नरन्तरता म्दइनेछ ।
 स्थानीयतह माफित नयाँ ई्य मी म्सजि नाको लाम्ग तथा म्वगत ३ वषि वा सो भन्दा पम्हला व्यवसाय गदै
अएका संचाम्लत लघु ई्य मीकोलागी प्राम्वम्धक म्सप म्वकास ताम्लम तथा अवश्यकता ऄनुसार
ईपयक्त
ु प्रम्वम्ध हस्तान्तरण गररनेछ ।
 कोम्भड १९ का कारण रोजगारी गमु ाएकाहरुलाइ व्यवसायमल
ु क ताम्लम प्रदान गरर व्यवसाय म्तर
ईन्मख
ु गराइने छ ।
 यस पाम्लकामा अम्थिक तथा सामाम्जक रुपमा ईम्त्पडनमा पाररएका समदु ाय जस्तै दम्लत मम्हला,
जनजाती, अम्थिक म्हसावले म्वपन्न, म्कसान, मजदरु र बेरोजगार व्यम्क्तहरुलाइ रोजगार म्सजि ना गराइ
सो लघु ई्य मको म्सजि ना गररनेछ ।
 ई्य ोग क्षेत्रमा अवश्यक जनशम्क्तको म्दगो म्वकास र क्षमता ऄम्भवम्ृ द्ध गररनेछ ।
 नेपाल सरकार मम्न्त्रपररषदक
् ो म्मम्त २०७७/०७/०४ को म्नणि यबाट पाररत भएको गररम्ब म्नवारणका
लाम्ग लघु ई्य म म्वकास कायि क्रम संचालन म्नदेम्शका २०७७ बमोम्जम लघु ई्य म म्वकास मेड मोडेल
बमोम्जम सामाम्जक पररचालन, ई्य मशीलता म्वकास ताम्लम, म्सप म्वकास ताम्लम, म्व ीय सेवामा
पहुचँ , प्रम्वम्धमा पहुचँ बजारीकरण सहयोग तथा व्यवसाम्यक परामशि तथा ६ वटा संम्घय सरकारको
ससति ऄनदु ानमा संचाम्लत गररबी म्नवारणको लागी लघु ई्य म म्वकास कायि क्रम (मेड्पा) सँग
अवश्यक समन्वय र सहकायि गररनेछ ।
प्रधानमन्िी रोजगार िर्ि :
 अ.व. २०७८/०७९ को लाम्ग सचु ीकृत भएका बेरोजगार ब्यम्क्तहरुलाइ प्राथम्मकता अधारमा क्रमस
तोम्कएको ऄवधीसबम न्यनु तम रोजगारी प्रदान गररने छ ।
 प्रधानमन्त्री रोजगार कायि क्रम ऄन्तगि त संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट शसति ऄनुदानको रुपमा
प्राप्त भएको बजेटबाट बाहेक यस पाम्लकाबाट पम्न अवश्यक बजेटको ब्यबस्था गरी रोजगारमा संलग्न
नभएका सचु ीकृत बेरोजगार ब्यक्तीहरुलाइ प्राथम्मम्ककरणको अधारमा न्यनु तम रोजगार ईपलब्ध
गराआने छ ।
 पाररश्रम्मकमा अधाररत सामुदाम्यक अयोजनाहरुको स्थानीय, गैरस्थानीय तथा औजार खररदको
लाम्ग अवश्यक बजेटको ब्यबस्था गररने छ ।
 गाँईपाम्लका तथा सबबम्न्धत वडा पाम्लका ऄन्तगि त सञ्चालन हुने अयोजनाहरुमा अवश्यक श्रम्मक
खटाईदा सचु ीकृत बेरोजगार ब्यम्क्तहरुको सुचीबाट नै श्रम्मकको ब्यबस्था गररने छ ।
 यस पाम्लका बाहेकका ऄन्य म्नकायबाट सञ्चाम्लत अयोजनाहरुमा अवश्यक श्रम्मक खटाईदा
सबबम्न्धत अयोजना सञ्चालकहरुसंग समन्वय गरी सुचीकृत बेरोजगार ब्यम्क्तहरुलाइ नै खटाआने
ब्यबस्था गररने छ ।

 सचु ीकृत भएका बेरोजगार ब्यक्तीहरुलाइ प्राथम्मकताको अधारमा थप रोजगार तथा स्वरोजगार
बनाईन रोजगारमल
ु क सीप तथा ताम्लमको ब्यबस्था गररने छ ।
बहुिेिीय पोषण िर्ि :
 यस गाईँपाम्लकामा मम्हला, म्कश्वोरी र बालबाम्लकामा हुने कुपोषणको ऄवस्थामा सधु ार ल्याईने
ईद्देश्यका साथ बहुक्षेत्रीय पोषण योजनालाइ प्राथम्मकताका साथ कायाि न्वयन गनि लाइ यस अ.व.का
लागी यस माडी गाईँपाम्लकामा अवश्यक रकम सबपरु क कोष (Matching Fund) को व्यवस्था
गररनेछ ।
 बहु क्षेत्रीय पोषण योजना ऄन्तगि त पोषण मैत्री स्थानीयशासन (NFLG) ऄबलबबन गनि पोषणमैत्री वाडि
घोषणाका लागी म्वशेष ऄम्भयान संचालनगने छ । यसकालागी एक वडा एक नमनु ा गाईँको ऄम्भयान
यसै वषि बाट कायाि न्वयन गररनेछ ।वडाले प्राप्त गने बजेटबाट समेतबजेट म्बम्नयोजन गरर वाडि घोषणा
ऄम्भयानलाइ म्वशेष प्राथम्मकतामा राखी कायि गररनेछ । यस वषि २ वाडि लाइ पोषण मैत्री वाडि घोषणा
गररनेछ ।
 गाईँपाम्लकाको पोषण सबबम्न्ध सूचना त्यांकहरुको व्यवस्थापनको कमी भएको कुरालाइ महशुस
गदै गाईँपाम्लकामा पोषणको क्षेत्रमा कायि रत संघसंस्थाहरुको सहकायि मा गाईँपाम्लका स्तरीय पोषण
पाश्र्व म्चत्र (Nutrition Profile ) यसै वषि म्भत्रतयार गररनेछ ।
 म्दगो म्वकास लक्ष्य हाम्सल गनि तोम्कएको कायि मा पोषणको महत्वपूणि भूम्मका रहेकाले एक घर एक
करेसावारी बार लै मम्हना हररया तरकारी कायि क्रम कायाि न्वयनका लाम्ग म्वषयगत शाखाको सहकायि मा
अगाडी बढाइनेछ ।
 पोषण सुधार गने कायि को लाम्ग ताम्लम तथा प्रम्शक्षणको व्यवस्था गरर म्नयम्मत ऄनगु मन गररनेछ ।

र्ोहोर मैिा व्यवस्थापन नीलि:
 कुम्हने नकुम्हने फोहोरहरु धातु जन्य, प्लाम्ष्टक जन्य फोहोर छुट्याइ पनु प्रयोग गने व्यवस्था म्मलाईन
अवश्यक पहल गररनेछ ।
 टोल सुधार सम्मम्तको गठन गरर सो सम्मम्तको म्क्रयाशीलता बढाइ सम्मम्तका पदाम्धकारीका लागी
ताम्लमको व्यवस्था गररनेछ । टोल सुधार सम्मम्त सँग सहकायि गरर बजार सरसफाइ ऄम्भयानलाइ
म्नरन्तरता म्दइनेछ ।
 घम्तिगाईँ बजारको फोहोरफमैला व्यवस्थापनको लाम्ग ज्वाबाङ डम्बपङ साइटलाइ थप व्यवम्स्थत
गररनेछ ।
सचू ना िथा संचार प्रलवलध िर्ि:

 गाईँपाम्लकाको कायि सबपादनलाइ म्छटोछररतो,प्रम्वम्धमैत्री, पारदशी र गणु स्तररयता कायम गदै सूचना
तथा प्रम्वम्धको ऄम्धकतम ईपयोग माफित शासन प्रणालीलाइ स्थानीय तहबाट नै सूदृम्ढकरण गररनेछ
।
 सेवाग्राहीको लागी जारर गररने नागररक बडापत्रलाइ ऄ्य ावम्धक गरर सबै तह म्वभाग र वगि को पहुचँ मा
पयु ाि ईनका लागी लागु गररएको सूचना बोडि , मोबाआमा एप्स सामाम्जक संजाल र वेबसाआट माफित
जानकारी गराइ नागररकको सचु नामा सहज पहुचँ पयु ाि ईने व्यवस्थाको थप सूदृम्ढकरण गररनेछ । साथै
म्डम्जटल बडापत्र र टोल फ्री नं. को व्यवस्था गररनेछ ।
 गाईँपाम्लकाका हरेक सूचना तथा सामाचार, वडा कायाि लयहरुको म्ववरण, कायि क्रमहरु माम्सक/
च माम्सक/ वाम्षिक प्रम्तवेदन, लेखा प्रम्तवेदन, ऄनगु मन प्रम्तवेदन, अय व्यय म्ववरण सावि जम्नक
सनु वु ाइ ऐन काननु म्नदेम्शका, कर शल्ु कहरु र कायाि लय सबपकि म्ववरण वेबसाआट/ एप्स माफित
म्नयम्मत ईपलव्ध गराइनेछ ।
 कोम्भड १९ रोकथाममा नेपल सरकारले गरेको लकडाईनलाइ मययेनजर गरर आन्टरनेटको पहुचँ
म्व्य ाथीसबम पयु ाि इ ऄनलाइन, ऄम्डयो, म्भम्डयो तथा ऄन्य कन्फे रेन्स टुल माफित म्शक्षण म्शकाइ
म्क्रयाकलाप ऄम्घ बढाइनेछ ।
 गाईँपाम्लकाको म्वकास तथा सेवा प्रवाहको क्रममा नागररक स्तरबाट अईने जनगनु ासो, सेवाग्राही
तथा कमि चारीको गनु ासो सनु ुवाइ र सकारात्मक सुझावहरु संकलन तथा कायाि न्वयन गनि का लाम्ग
संचालनमा ल्याइएको म्वधम्ु तय प्रणाली माफित जस्तै टोलफ्री सेवा र ऄनलाइन सेवालाइ थप
व्यवम्स्थत गररनेछ ।
 चस्ु तदरुु स्त सेवा प्रवाहका लागी अवश्यक आन्टरनेटका लाम्ग फाआवर लाइनको व्यवस्था गररनेछ ।
सबपूणि वडा तथा म्व्य ालयमा आन्टरनेट सेवाको पहुचँ परु याइ (Paper Less) सेवाका लागी इमेल
आन्टरनेट माफित पत्राचार, सूचना तथा जानकारी अदानप्रदानको व्यवस्था गररनेछ ।
 सेवाग्राहीहरुको सम्ु वधालाइ मययनजर गदै गाईँपाम्लकामा हेल्पडेस्क तथा सोधपछ
ु कक्षबाट प्रवाह हुने
सेवाको छुट्टै व्यवस्था गररनेछ ।
 गाईँपाम्लका, वडा कायाि लय, स्वास््य च की, माययम्मक म्व्य ालयमा म्व्य तु ीय हम्जररको के न्द्रकृत
(Centralized) म्सस्टमको व्यवस्था गरर दैम्नक हाम्जरी ऄम्भलेखको व्यवस्था गाईँपाम्लकामा गररनेछ
।
 गाईँपाम्लकामा राजश्व ऄम्भलेख चस्ु त दरुु स्त राख्नका लागी राजश्व सफ्टवेयर र खररद आकाइ
सफ्टवेयर समेत व्यवस्था गररनेछ ।
 गाईँपाम्लकाबाट कायाि न्वयन हुने ठुला योजना, कायि क्रममा म्व ीय जोम्खम न्यूनीकरणका लागी
म्नमाि ण र खररद प्रम्क्रयालाइ बढी पारदशी र प्रम्तष्पधाि त्मक बनाईन वाम्षिक खररद योजना बनाइ EBiddinig लाइ प्रभावकारी रुपमा कायाि न्वयन गररनेछ । ईक्त कायि का लागी कायाि लयका जनशम्क्तलाइ
तत्सबबन्धी ताम्लमको व्यवस्था गररनेछ ।
 सेवा प्रवाह चस्ु तदरुु स्त संचालन गनि का लागी कमि चारी, जनप्रम्तम्नम्ध, म्व्य ालय कमि चारीलाइ आमेल
आन्टरनेट र अधारभूत कबप्युटर ताम्लमको व्यवस्था गररनेछ ।

न्याय व्यवस्थापन सम्बलन्ध नीलि :
 समाजमा ऄनावश्यक रुपमा हुन सक्ने म्ववाद र मद्ध
ु ा माम्मलालाइ प्रारम्बभक चरणमै स्थायी समाधान
गने व्यवस्था म्मलाइनेछ । साथै गाईँपाम्लकाको क्षमता ऄम्भवम्ृ द्ध गररनेछ ।
 म्पछम्डएको वगि र क्षेत्रका व्यम्क्तहरुको न्यायमा सहज पहुचँ सम्ु नम्ित गनि कानूनी म्शक्षा र सचेतना
कायि क्रम सन्चालन गररनेछ ।
 कानून म्वज्ञहरुबाट न्याम्यक सम्मम्त जनप्रम्तम्नम्ध र कमि चारी लगायतलाइ अवश्यक ताम्लमको
व्यवस्था गररनेछ ।
 गाईँपाम्लकामा सम्ु चकृत मेलम्मलाप कताि लाइ अवश्यक ताम्लम प्रदान गरर पररचालन गररनेछ ।
 न्याम्यक सम्मम्तका दैम्नक म्क्रयाकलाप संचालन गनि को लाम्ग सबबम्न्धत क्षेत्रको एकजना कमि चारीको
व्यवस्था गररनेछ ।
लवधेयक सम्बलन्ध नीलि :
 स्थानीय तहका ऄम्धकारको ऄम्धकतम प्रयोग गने गरर गाईँपाम्लकाका लाम्ग अवश्यक ऐन
म्नयमहरु म्नमाि ण गने कायि लाइ म्नरन्तरता म्दइनेछ ।
 सरोकारवाला हरुको सहभाम्गतामा गाईँपाम्लकाको अफ्नो कायि क्षेत्र सँग सबबम्न्धत म्वषयमा
अवश्यक ऐन, कानून र कायि म्वम्धहरु तजि मु ा गरर कानूनको शासनलाइ प्रभावकारी बनाइने छ ।
 गाईँपाम्लकाले बनाएका ऐन म्नयम म्नदेम्शका, कायि म्वम्ध तथा नीम्तहरु संघीय र प्रदेश सँग बाम्झएको
पाइएमा त्यसको पररमाजि न र सधु ार गररनेछ ।
 गाईँपाम्लका बाम्सहरु सँग बढी सरोकार राख्ने नीम्त म्नयमहरुलाइ प्राथम्मकतामा राम्खनेछ ।
राजश्व सम्बलन्ध नीलि :
 कर दाता पररचय पत्र, करदाता पररचयपत्र सबबम्न्ध ऄम्भयान, करदाता पररचयपत्र सबबम्न्ध
कायि दल बनाइ, ऐन, म्नयम तथा म्नदेम्शका जारर गरर सबपम् सो घोषणा समेत अ.व २०७८/०७९
ऄसोज सबम राजश्व सुधार योजनामा टेवा पयु ाि इनेछ ।
 राजश्व संकलन व्यवम्स्थत गनि को लाम्ग सफ्टवेयरको व्यवस्था गररनेछ ।
 अन्तररक राजश्व वम्ृ द्ध गनि का लाम्ग राजश्वका दायराहरू म्वस्तार गररनेछ ।

गाईँ सभाका सदस्यज्यूहरु,
ऄन्य ईपम्स्थत महानभु ावहरु,
यो नीम्त तथा कायि क्रम प्रस्ताव गदाि सदृु ढ ऄथि तन्त्र म्नमाि ण गने, स्वस्थ र सक्षम जनशम्क्त म्वकास गने,
म्वकासलाइ समावेशी, जनमुखी, नम्तजामख
ु ी, सामाम्जक न्यायमा अधाररत बनाईने, सशु ासन कायम गराईने,
सबवम्ृ द्ध माडी गाईँपाम्लकाको म्दघि काम्लन ईद्देश्य प्राप्त गने र ययय लाइ के न्द्रमा राम्खएको छ । यो नीम्त तथा
कायि क्रमबाट जनताको सहभाम्गता साथै सबै खाले सामम्जक म्वभेदको ऄन्त्य, नागररक सवम्लकरण, ज्ञान र
म्सप तथा नव प्रवद्धि नमा अधाररत ईत्पादन प्रणाली प्रम्वम्ध म्वकास माफित श्रमको ईत्पाकत्व वम्ृ द्धको
ऄवस्थाले समाजवादको मागि प्रसस्त गदि छ भन्ने मेरो म्वश्वास छ ।

