आ.व. २०७५/०७६ को
नीति , कार्यक्रम था वजेट

गुराँस गाउँपालि का
कर्णाा ी प्रदे श, नेपा
२०७५/०३/१०

आदरणिर्णार्य अध्र्यक्ष महोदर्य था गाँउ सभाका सदस्र्य ज्र्युहरु राष्ट्रको ऐति हालिसक परिरव न र उप ब्धि45 सतिह
ईति हासको ामो पर्खााई पछि9 संतिव5ान सभाबाट नेपा मा संछि<र्य ोक ान्त्रि>? संतिव5ान जारी सम्मका सवै क्रान्ति> र
आ>दो नमा आफ्नो ज्र्यानको आहु ी दिदने ज्ञा अज्ञा सतिहद प्रति श्रदा सुमन व्यक्त गदJ हार्दिदLक शद्र्5ाञ्जलि व्यक्त
गद9ु साथै जनआ>दो नको क्रममा अंग भंग हुनुभएका जनआ>दो नका <ाई ेहरुको लिसघ्र स्वास्थ्र्य ाभको
कामना गद9ु ।
गुराँस बालिस जन ाको जनादे श र तिनवाछिT जन प्रति तिनछि5हरुको अथक प्रर्यासको जगमा टे केर पारिर भएको तिनति
था कार्यक्रम वडा, वस् ी, टो र जन ाको Tु ो सम्म समृद्धिX पुग्ने गरी लिशक्षा, स्वास्थ्र्य, सडक, ज तिव5ु , कृतिZ,
पर्यटन र शुसासन जस् ा सामाद्धिजक तिवकासका आ5ार स् म्भ ाई के>द्रमा राखिर्खा बनाईएको कार्यक्रम हुःबहु
कार्या>वर्यनमा ैजाने हाम्रो ध्र्येर्य रहेको 9 ।
राजतिनति क ब्धिस्थर ा आर्थिथLक क्रा> ीको शुरुवा

भैरहेको परिरपेक्षमा नेपा को संतिव5ान े ल्र्याएको उप ब्धि`5हरु

नागरिरक सावभौछिमक ा, स्व >? ा र नागरिरक सवbT ा रक्षा गनc र र्यसको सारमा गुराँस समृद्धिXको अणिभर्यान
अगाछिड वढाउने मु
क्ष्र्य ाई सफ बनाउन सहर्योग गनc सरकारी था गैरसरकारी संस्था सँग समु>वर्यको बाटो
फरातिक ो पानc जनसहभातिग ाको माग प्रशश् गनc हाम्रो क्ष्र्य रहेको 9 ।
आ. व. २०७४÷७५ को सछिमक्षा था आगामी आ. व. २०७५÷७६ को ातिग र्यस गाँउपालि काको वार्षिZLक र्योजना ाई
अन्ति> म रुप दिदने गरिर र्यो गरिरमामर्य २०७५÷७६ को दोस्रो गाँउ सभाको सुअवसरमा हाम्रो तिनम>?ना ाई स्वीकार गरी
उपब्धिस्थ सबै गाँउ सभाका सदस्र्य हरुमा व्यलिक्तग र गाउँपालि का परिरवारको फबाट हार्दिदLक स्वाग गदJ आगाछिम
आर्थिथLक वZ २०७५÷०७६ को तिनति

था कार्यक्रम प्रश् ु गद9ु ।

१. परिरTर्य
१.१ स्थानीर्य हको संणिक्षप् परिरTर्य ःः–
आदरर्णाीर्य उपब्धिस्थ सम्पूर्णा गाउँसभा सदस्र्य ज्र्युहरु नेपा को संतिव5ान (२०७२) े संछि<र्य राज्र्यको तिनमार्णाका साथै
र्यस े ीन हको राज्र्य प्रर्णाा ीको व्यवस्था गरे अनुरुप सातिवक स्थानीर्य तिनकार्यहरु हा
हमा परिरर्णा भएको 9 ।
के>द्रमा वा एक ठाउँमा शलिक्त केद्धि>द्र नगरी तिवणिभन्न ह र इकाईबाट शलिक्त बाडफाड र तिवके>द्रीकरर्णा (सिसLहदरबारको
अछि5कार गाउँ–गाउँका) जन ा े अनुभु ी गनcगरी अछि5कारको प्रत्र्यारोजन गरिरएको 9 । र्यसरी सिसLहदरबारको
अछि5कार गाउँ–गाउँमा पु¥र्याउने क्रममा दै ेर्खा द्धिजल् ा ाई पतिन ४ नगरपालि का र ७ गाउँपालि का गरिर ११ स्थातिनर्य
ह रहेकोमा गुराँस गाउँपालि का पतिन एउटा पद9 । गुराँस गाउँपालि का सातिवकका र्खाड् कावाडा, वराह, सेरी,
गोगनपानी, तिप ाडी र ालि काँडा गाउँ तिवकास सछिम ी छिम ेर बनेको गाउँपालि का हो । र्यसको क्षे?फ १६४.७९
वग मीटरमा फैलि एको 9 । भने २०६८ सा को जनगर्णानाअनुसार २२०३३ र्यस गाउँपालि काको जनसंख्र्या रहेको
9।
र्यस गाउँपालि काको पुवमा र दणिक्षर्णामा सुर्खाc द्धिजल् ा, पणिwममा अ9ाम द्धिज ा र उत्तरमा दुल् ु नगरपालि का र उत्तर
पुवमा डु ंगेश्वर र भगवति माई गाउँपालि कका पद9न् । गुराँस गाउँपालि का ाई सातिवकका ६ वटा गाउँ तिवकास सछिम ी

र ५४ वटा वडा ाई हा गाउँपालि काका ८ वटा वडाका रुपमा तिवभाजन गरिर जन ा ाई सेवा दिदने काम भइरहेको
9।
१.२ तिवद्यमान अवस्था सछिमक्षा
आदरर्णाीर्य उपब्धिस्थ

गाउँ सभाका सदस्र्य ज्र्युहरु, र्यस गाउँपालि काको तिवद्यमान अवस्था बारे भन्नु पदा र्यसको

प्रशासतिनक के>द्र गुराँस गाउँपालि काको वडा नं. ४ मा पनc सातिवक वराह गाउँ तिवकास सछिम ीको <ोडाबासमा रहेको
9 । र्यस गाउँपालि कामा जम्मा आवश्र्यक दरब>दी सहर्योगीसतिह १५ जना र वडा कार्या र्यमा प्रत्र्येक वडा
कार्या र्यमा १ जना वडा सछिTव र सहर्योगी–१ जना गरी १६ जना वडा कार्या र्यमा र गाउँपालि कामा १५ जना गरी
जम्मा ३१ जना कमाTारी दरब>दी भएकोमा हा र्यस गाउँपालि कामा प्रमुर्खा प्रशासतिकर्य अछि5कृ – १ ेर्खाापा –
१, प्रशासन–१ प्रातिवछि5क शार्खाा –३, र्योजना अनुगमन– १, राजस्व– १, सामाद्धिजक तिवकास– १, सहर्योगी (शार्खाा
हेनcगरी)– ५, सहर्योगी– १ र वडा सछिTवहरु वडामा ३ सु4बा, २ र्खारिरदार र कार्या र्य सहर्योगी ८ गरी जम्मा २७ जना
कमTारी रहेको अवस्था 9 । र्यसमा तिवZर्यग कार्या र्यका कमTारीहरु तिवZर्यग कमTारीका रुपमा काम
गरिररहेको जानकारी गराउ9ु ।
अध्र्यक्ष महोदर्य, था गाउँसभाका सदस्र्य ज्र्युहरु, जन ाको पहुँTमा सरकार पु¥र्याउन तिवग का दिदनमा
स्थातिनर्य ऐन, तिनर्यम, कार्यतिवछि5, तिनर्यमाव ी अपुरो भएको स्थानीर्य सरकार संक्रमर्णाकालि न अवस्थामा गुर्जिजLएको,
आवश्र्यक कमTारीहरु अपुग भएको सबैमा नर्याँपन हुदा तिवग को एक बZ लिसकाइमा 5ेरै समर्य र्खार्चिTLनुपरेको
सबैका माझ राख्न Tाहा>9ु ।
संरTना बदलि एको 9 संस्कार पX ी र सोT बदलि एको 9ै न् । त्र्यसैका बाबजु जन ाको अपेक्षा अनुरुप ज ी
काम अगाडी बढ् नु पथ्र्यb, त्र्यसरी काम अगाडी बढ् न सकेको 9ै न् । र्य ी हुदाहुदै पतिन हामी सबै े सकरात्मक सोT,
सहकार्य, जन ा प्रति को स्नेही भाव र पाई हाम्रो द्धिजम्मेवारी र कत्र्र्यव्य ाई आत्मसाथ गदJ बुद्धिX तिववेक े भ्र्याएसम्म
जन ाको पक्षमा थुप्रै काम गरेका 9ौ । म पलिश बुँदामा सछिमक्षाको स>दभमा गुराँस गाउँपालि का े गरेका काम र
प्रग ीको संणिक्षप् कुरा जानकारी गराउन Tाहा>9ु ।






६ वटा स्थातिनर्य ऐनहरु गाउँसभाबाट अनुमोदन
७ वटा कार्यतिवछि5 कार्यपालि का हुदै गाउँसभाबाट अनुमोदन
गुराँस अस्प ा को शुरुवा
प्रत्र्येक वडा कार्या र्यमा स्वास्थ्र्य Tौकी र वर्थिथLङ्ग से>टर स्थापना
जन ाको पहुँTमा स्वास्थ्र्य अव5ारार्णााको साथ स्वास्थ्र्य लिशतिवर संTा न



गाउँ पाश्च्र्व छिT?, णिभछिडर्यो डकुमे>ट्री, सडक गुरु र्योजना, र्खाानेपानी गुरु र्योजना र्यार



क>टे >जे>सीको रकम तिवकासमा र्खाT (नेपा कै पतिह ो)



गुर्णास् रिरर्य लिशक्षाका ातिग आवश्र्यक प्रतिक्रर्याको शुरुवा



वहुमुर्खाी क्र्याम्पस पुवा5ार, कृतिZ क्र्याम्पस पुवा5ारका ातिग प्रतिक्रर्याको था नी




तिवद्युति करर्णाको शुरुवा
लि ब्धिफ्टङ र्खाानेपानी शुरुवा

था सम्पन्न












पर्यटन तिवकासका सबै क्षे?को पतिहTान था कार्या>वर्यनको शुरुवा
वन संरक्षर्णाका ातिग अणिभमुखिर्खाकरर्णा था र्खाोटो तिनकासीमा रोक
सामाद्धिजक तिवकासका तिवणिभन्न कार्यको शुरुवा
तिवणिभन्न तिवZर्यको मापदण्ड तिनमार्णा गरी मापदण्ड कार्या>वर्यन
जीवन शुरक्षा कोZ
तिवद्युति र्य हाद्धिजरीको शुरुवा
गाउँपालि काको कार्या र्यमा सीसी दिटभी जडान
जोखिर्खाममा परेका बा बालि काको पतिहTान
वेरोजगार र्युवाहरुको थ्र्याङ् क संक न
स्वरोजगारमुखिर्खा कृतिZ था पशुपंक्षी व्यवसातिर्यक तिकसान कार्यक्रम



कृतिZमा सरकारी, तिनद्धिज क्षे? साझेदारी नीति अव म्बन



कृतिZ अणिभर्यान



एक व्यवसातिर्यक तिकसान, एक सिसLTाई पोर्खारी तिनमार्णा




आफ्नै नसरी स्थापना र नसरी प्रोत्साहन कार्यक्रम
सरकारी सामुदातिर्यक साझेदारी कृतिZ फम तिनमार्णा प्रतिक्रर्या शुरु



जन ाका गुनासा सुनुवाई (कार्यक्रम जन ासँग जनप्रति नीछि5)






ोप उ>मुर्खा राउटे समुदार्य ाई गुराँसको नागरिरक बनाउन प्रतिक्रर्या शुरु
अ>र्य साना पुवा5ार तिवकासका कार्यक्रमहरु
समावेलिशकरर्णाका अ>र्य कार्यक्रमहरु
सामाद्धिजक कु– प्रथा ाई >र्युतिनकरर्णा गन अणिभर्यान संTा न

अध्र्यक्ष महोदर्य, उपब्धिस्थ सदस्र्य ज्र्युहरु गुराँस गाउँपालि का े 5ेरै सकरात्मक काम एक बZको समर्यअवछि5मा
गरेको कुरा सवतिवलित्त नै 9 । र र्यदाकदा अथक प्रर्यासका बावजु पतिन र्यस गाउँपालि का समृX र तिवकलिस गन
5ेरै सु5ार गनुपनc पक्षहरु एक बZको अनुभवबाट दे खिर्खा>9 । सु5ार गनुपनc पक्षहरु पलिश बुँदामा प्रस् ु गन
Tाहा>9ु ।

अध्र्यक्ष महोदर्य,






आ> रिरक आम्दातिन वृद्धिX गन नसतिकएको ।
आर्थिथLक तिवकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको सडक र्या ार्या भए ापतिन र्यस गाउँपालि काको भौगोलि क
तिवकट ाका कारर्णा सडक र्या ार्या तिनर्यछिम रुपमा सुTारु गन सतिकएको 9ै न् ।
प्रशश् मा?ामा रकारी उत्पादन भए पतिन उपर्युक्त बजारीकरर्णा गन नसतिकएको ।
उत्पादनमा आ5ारिर पकेट क्षे? तिनमार्णा गन नसतिकएको ।
प्रातिबछि5क लिशक्षा था आ5ुतिनक कृतिZ प्रर्णाालि अब म्बन गन नसतिकएको ।



पर्यटतिकर्य क्षे?हरुमा पुबा5ार तिनमार्णा गन नसतिकएको ।



बौद्धिXक प्रति भाको पतिहTान, संरक्षर्णा र प्रर्योग गन सतिकएको 9ै न ।





आबश्र्यक दक्ष जनशलिक्तको उत्पादन गन नसतिकएको ।
र्युवा जनशलिक्त ाई स्वरोजगारमु क बनाउन नसतिकएको ।
परम्पराग मानतिवर्य सोT परिरव न गन नसतिकएका कारर्णा तिवकास तिनमार्णा कार्यमा जनसहभातिग ा जुटाउन
नसतिकएको ।

१.२.१ सवल पक्ष/अबसरहरु
अध्र्यक्ष ज्र्यु, उपब्धिस्थ गाउँ सभाका सदस्र्य साथीहरु, तिवद्यमान अवस्थामा जुनसुकै Tुनौ ी भए पतिन र्यस गुराँस
गाउँपालि का ाई नमुना गाउँपालि का था समून्न , तिवकलिस र समृX गाउँपालि का बनाउन र्यसका थुपै्र सव पक्ष
था अबसरहरु रहेका 9न् । जुन सव पक्ष था अबसरहरु ाई बुँदाग रुपमा प्रस् ु गद9ु ।


कर्णाा ी प्रदे शको राज5ानीसँग जोछिडएको गाउँपालि का भएका े र्यस गाउँपालि काको तिवकास गन सहज
दे खिर्खा>9 ।



पुवा5ार तिवकासमा कर्णाा ी राजमाग, दै ेर्खा सुर्खाc सडक, र रा ानाङ् ा 5रमपोर्खारा सडक र डु ङ्गेश्वर
5रमपोर्खारा सडक भएका े सडक सञ्जा मा जन ाको सहज पहुँT भएको ।



कर्णाा ी नदिद, ोहोरे र्खाो ा र पराजु र्खाो ा गार्य गाउँपालि का णिभ? रहेका अ>र्य साना ठु ा र्खाो ाबाट
<ु ज तिवद्यु उत्पादन गन सतिकने ।
गुराँस गाउँपालि काको पुव ालि काँडादे खिर्खा पणिwम र्खाड् कावाडासम्म फैलि एको र पहाड पहाडै भएको र्यस



क्षे?मा ालि गुराँस फुल्ने र मालि का मद्धि>दर, कर्णाा ीको ीर भएका े पर्यटकीर्य क्षे? तिनमार्णा गन सतिकने ।


र्यस गुराँस गाउँपालि काको भौगोलि क क्षे? कृतिZ उवर भुमी भएका े कृतिZ क्षे?को तिवकास गरी आर्थिथLक
समृद्धिXमा टे वा पु¥र्याउन सतिकने ।



र्खाानीका रुपमा र्यस गाउँपालि का ढु ङ्गा, पत्थर र्खाानी, 5ा ु र्खाानी भएका े र्खाानी ज>र्य उद्योग संTा न गन
सतिकने ।



र्यस गाउँपालि कामा प्रशस् मा?ामा वन जंग
आम्दानीको श्रो बढाउन सतिकने ।



कर्णाा ी नदिद,



आम्दानीका ागी ढुं गा, बा ुवा, तिगट्टी जस् ा भौति क तिनमार्णाका ातिग प्राकृति क सामाग्रीहरुबाट आथŠक
क्षे? बलि र्यो बनाउन सतिकने सम्भावना रहेको ।
पशु Tौपार्याहरुको ातिग प्रशस् मा?ामा <ाँस उप 45 हुने भएका े पशु फमहरुको तिनमार्णा गन सतिकने ।





भएका े काठ, जछिडबुटी

गार्य वनको सदुपर्योग गरी

ोहोरे र्खाो ा र पराजु र्खाो ा जस् ा ज ा5ार क्षे? रहेका े उक्त क्षे?बाट आन्ति> रिरक

र्यो गाउँपालि का उच्T स्थानमा रहेका े छिTर्या, कफी, फ फु , अ ैTी, आँप, सु> ा, काग ी, ओर्खार,
तिकवी गार्य फ फ
ु ु र्खाे ीको प्रTुर सम्भावना रहेको भुगो भएका े फ पु र्खाे ी र नगदे बा ी ाई
व्यवसातिर्यक गन था अ>र्य लिसपमु क कार्यक्रम संTा न गरी स्वरोजगारमुर्खाी कार्य गन सतिकने ।
आ ु र्खाे ी ाई व्यवसातिर्यककरर्णा गरी रकारीमा आत्मतिनभर बनाउनुका साथै नेपा मै आ ु उत्पादन क्षे?
बनाउन सतिकने सम्भावना रहेको ।





जंग र जछिडबुटीको प्रशो5न था प्रवXन के>द्र तिनमार्णा र संTा न गन सतिकने ।
व>र्यज> ु था गुराँस संरक्षर्णाका ातिग गुराँस संरक्षर्णा क्षे? भइसकेको हुदा त्र्यसको थप तिवकास गरी पर्यटन
व्यवसार्य ाई बढाउन सतिकने ।
कर्णाा ी प्रदे शमा रहेका आकZक पर्यटतिकर्य क्षे?हरुको मुख्र्य प्रवेशद्वार भएको हुदा तिनजी क्षे?हरुसँगको
सम>वर्यमा पर्यटन व्यवसार्यको तिवकास गरिर आर्थिथLक वृद्धिXदर बढाउन सतिकने ।

१.२.२ सुधार गर्नुुपर्नु पक्षः–
अध्र्यक्ष महोदर्य, उपब्धिस्थ गाउँ सभाका सदस्र्य साथीहरु, तिवद्यमान अवस्थामा जुनसुकै सव र अवसर भए पतिन
र्यस गुराँस गाउँपालि का ाई नमुना, समून्न , तिवकलिस र समृX गाउँपालि का बनाउन थुपै्र सु5ार गनुपनc पक्षहरु
रहेका 9न् । जस ाई पलिश का बुँदामा प्रस् ु गन गइरहेको 9ु ।













आर्थिथLक तिवकासको पतिह ो पक्ष भनेको सडकको तिवस् ार हो । र प्रशस् सडक पूवा5ार तिवकास तिनमार्णा
भए ा पतिन सुTारु नहुनु ।
प्रशस् मा?ामा रकारी उत्पादन भएपतिन बजारको व्यवस्थापन नहुनु ।
पकेड क्षे? तिनमार्णा गन नसतिकनु ।
प्रातिवछि5क लिशक्षा र आ5ुतिनक प्रतिवछि5र्युक्त कृतिZ प्रर्णाा ी अव म्वन नहुनु ।
पर्यटकीर्य क्षे? तिनमार्णा गन नसकनु ।
आ> रिरक आम्दानीका ागी वन जंग
था प्राकृति क श्रो? सा5नको प्रर्योग नहुनु ।
सडक तिनमार्णा गरिर स् रोन्न ी हुन नसक्नु ।
रातिष्ट्रर्य वन ाई सामुदार्यीक वनमा परिरर्णा नगना े वनको संरक्षर्णा नहुनु ।
भौगोलि क रुपमा तिवकट क्षे? भएका े सेवा प्रवाहमा कदिठनाई हुनु ।
बौद्धिXक प्रति भाको संरक्षर्णा र प्रर्योग हुन नसक्नु ।
जनशलिक्तको अभाव हुनु ।
वेरोजगारी समस्र्याको ह गन नसक्नु र सो कारर्णा र्युवा जनशक्ती तिवदे श प ार्यन हुनु ।

१.२.४ चुर्नुौती
अध्र्यक्ष महोदर्य, उपब्धिस्थ गाउँ सभाका सदस्र्य साथीहरु, तिवद्यमान अवस्थामा भौति क था मानतिवर्य तिवकास
तिनमार्णाका ातिग तिनम्न प्रकारका Tुनौ ीहरु गाउँपालि काका अगाडी दे र्खाा परेका 9न् । जस ाई पलिश का बुँदामा
प्रस् ु गन गइरहेको 9ु ।


9रिरएर रहेको वस् ी भएका े हरेकको <रमा तिवकासका कार्यक्रम पु¥र्याउन असहज



हरेक क्षे?मा आर्थिथLक अतिनर्यछिम ा े जडा गाडेको हुदा र्यस ाई सु–शासन मै?ी गाउँपालि का बनाउन
नसतिकएको ।
हरेक व्यक्तीमा साझाभ>दा व्यक्तीग मनोकांक्षा 5ेरै हुनु ।
पुवा5ार तिवकास गन भौगोलि क तिवक ा र प्रर्याप् आर्थिथLक श्रो नहुनु ।
हरेक मातिनसमा पुरा नवादी सोT र व्यक्तीग स्वाथका कारर्णा तिवकास तिनमार्णामा बा5ा ।









श्रम प्रति को तिवश्वास नहुदा वेरोजगारी समस्र्या बढ् नु ।
मध्र्यम वगŠर्य समाज भएको हुदा वसाइसराई र तिवदे श प ार्यन हुनु ।
उत्पादिद वस् ुहरुको उछिT वजारीकरर्णाको अभाव ।

१.३ वार्षि क निर्नुती, कार्यक्रम तथा वजेट तजुमाका लागी अवलम्बर्नु गरिरएको पद्धनित
आदरर्णाीर्य अध्र्यक्ष महोदर्य,

था गाउँसभाका सदस्र्य साथीहरु, र्यस गुराँस गाउँपालि काका सबै वडाहरु े

सहभागी ामु क र्योजना जुमा प्रतिक्रर्या अव म्वन गरिर वार्षिZLक नीति , कार्यक्रम था वजेट तिनमार्णा गनc गरेका 9न् ।
जसमा जनप्रति तिनछि5 वडा स् रिरर्य तिवZर्यग क्षे?हरु, टो तिवकास सछिम ीहरुका मागमा आ5ारिर र्योजनाहरु
वडासभाबाट प्राथाछिमतिककरर्णा गरी ति र्योजनाहरु तिवZर्यग कार्या र्य र र्योजना जुमा सछिम ीको लिशफारिरसमा
कार्यपालि का माफ गाउँसभामा ैजाने परिरपाटीको तिवकास गरिरएको 9 । अ>र्य व्यवस्था र्यस प्रकार रहेको 9 ।


समपूरक कोZः– सरकारी तिनकार्य, गैर सरकारी तिनकार्य र अ>र्य सं< संस्थाहरु सँगको आवश्र्यत्ताको
आ5ारमा साझेदारी, जन ा आवसका ातिग साझेदारी



णिक्ष वगः– बा बा ीका, मतिह ा, दलि

, जनजा ी, अपाङ्ग ा भएका व्यक्ती र जेष्ठ नागरिरक



पूवा5ार तिनमार्णा ःः– आर्थिथLक, सामाद्धिजक, भौति क पूवा5ार र प्रवXनात्मक



मानतिवर्य सं<सा5न तिवकास कोZः– जनTे ना अतिववृद्धिX, दक्ष जनशक्ती उत्पादन, तिवणिभन्न 9ा?वृलित्त,



जीवन शुरक्षा कोZ, जोखिर्खाम बा बालि का संरक्षर्णा कोZ





तिवप ् व्यवस्थापन कोZः–
गरिरबी तिनवारर्णा कोZः–
र्युवा स्वरोजगार कोZः–

१.४ आर्योजर्नुा प्राथामीनिककरणका आधारहरु ःः–
आदरर्णाी अध्र्यक्ष महोदर्य, था गाउँसभाका सदस्र्य ज्र्युहरु, ऐनमा व्यवस्था भए बमोद्धिजम समृX गुराँसका
तिनम्न प्रकार े र्योजनाको प्राथाछिमतिककरर्णा था 9नौट गनc प्रतिक्रर्या अव म्बन गरिरएको 9 ।








श्रो अनुमान था वजेट सीमा तिन5ारर्णा सछिम ीको सीमा तिन5ारर्णा
टो स् रबाट र्योजना 9नौट
वडा स् रबाट प्राथाछिमतिककरर्णा
तिवZर्यग कार्या र्यको लिशफारिरस
र्योजना जुमा सछिम ीको लिशफारिरस
कार्यपालि काको अनुमोदन था लिशफारिरस
गाउँसभाबाट अनुमोदन

ातिग

खण्ड ३ –
आगामी आ.व. २०७५/०७६ को र्नुीनित, कार्यक्रम तथा वजेट
आदरर्णाी अध्र्यक्ष महोदर्य, र्यस सभाका सदस्र्य ज्र्युहरु, ‘गुर्णास् रिरर्य लिशक्षा, जन ाको पहुँTमा स्वास्थ्र्य, व्यवसातिर्यक
कृतिZ, पर्यटन र दीगो पूवा5ार तिवकलिस समुन्न समृX गुराँसका पाँT आ5ार’ भन्ने नाराका साथ अब म र्यस गुराँस
गाउँपालि काको आगामी आर्थिथLक वर्याको बजेट नीति , कार्यक्रम था वजेट र्यहाँहरु समक्ष पेश गन गईरहेको 9ु ।
३.१ परिरकल्पनाः–
समृX, स्वाब म्बी, समुन्न , समावेशी, सु–शासन मै?ी र प्रतिवछि5र्युक्त गाउँपालि का तिनमार्णा भएको हुने 9 ।
३.२ ध्र्येर्यः–
दीगो तिवकास पूवा5ार कृतिZ था स्वरोजागारमु क क्षे?को तिवकास, प्राकृति क श्रो र सा5नहरुको प्रर्योग र मानतिवर्य
तिवकाससतिह को र्योजना हाम्रा ध्र्येर्य हो ।
३.३ क्ष्र्य:
समावेशी, समान ा र सम ामा आ5ारिर र्योजना था कार्यक्रमहरुका माध्र्यर्यामबाट समृX गुराँस तिनमार्णा गनc हाम्रो
क्ष्र्य हो ।
उद्दे श्र्यः
गुराँस गाउँपालि काको समग्र तिवकास र समृXीका ातिग तिनम्न उद्दे श्र्यहरु र्य गरिरएको 9 ।


दीगो तिवकासका पुवा5ारहरु (आ5ारभु

तिवकासका पुवा5ारहरुः लिशक्षा, स्वास्थ्र्य, र्खाानेपानी, र्या ार्या ,

तिवद्यु , सञ्Tार) को अल्पकालि न, मध्र्यकालि न, दिद<कालि न र्योजना
तिनमार्णा गनc ।

र्यार

था प्रथाछिमतिककरर्णा गरी



कृर्षिZL क्षे?को आ5ुतिनतिककरर्णा, व्यवसातिर्यकरर्णा र वजारीकरर्णामा जोड दिदने ।



पर्यटन पुवा5ारहरुको तिवकास गरी पर्यटन प्रवद्र्5न कार्यक्रमबाट स्वरोजगारका अवसरहरु श्रृजना गनc ।



पाँT ‘ज’ को अछि5क म प्रर्योग (ज , जछिमन, जंग , जनशक्ती, जछिडबुटी) गरी आर्थिथLक तिवकास था गरिरबी
>र्युतिनकरर्णामा जोड दिदने ।



अ> रातिष्ट्रर्य मञ्T, सं<, प्रदे श था स्थानीर्य सरकार े गरेका नीति
गनc ।

था कार्यक्रम ाई हु–बहु कार्या>वर्यन

३.४ बार्षि क कार्यक्रम तजुमा गर्दाा अवलम्बर्नु गरिरएका प्रमुख र्नुीनित तथा आधारहरु
अध्र्यक्ष महोदर्य, था गाउँसभाका सदस्र्य ज्र्युहरु, हा र्यस गुराँस गाउँपालि कामा स्थनीर्य हको छिमति २०७४
बैशार्खा ३१ ग े भएको पतिह ो Tरर्णाको तिनवाTनको सफ ा पछि9 हामी पतिह ो बZ पुरा गरी दोश्रो बZमा प्रवेश

गरिररहेका 9ौ । र्यस महत्वपूर्णा <डीमा आ.व २०७५÷०७६ का ागी नीति , कार्यक्रम था वजेट पेश गन अध्र्यक्ष
महोदर्यसामु अनुम ी Tाहा>9ु । जनप्रति तिनछि5हरु तिनवाछिT भइसकेपछि9 वडाका टो
था वस् ीस् रबाट
प्राथाछिमतिककरर्णा भई आएका पलिश बमोद्धिजमका तिवZर्यग क्षे? अनुसार समावेलिश र सहभागीमु क र्योजना
प्रतिक्रर्या अव म्बन गरिर वार्षिZLक तिनति , कार्यक्रम था वजेट जुमा गरिर गाउँ सभा े र्योजना था कार्यक्रम स्वीकृ
गनc प्रतिक्रर्या अव म्बन गरेको 9 । जस ाई पलिश बमोद्धिजमको तिवZर्य क्षे?मा तिवभाजन गरिर र्यहाँहरु समक्ष राख्ने
अनुम ी Tाहा>9ु ।


आर्थिथLक तिवकास क्षे?ः– कृतिZ, उद्योग था वाणिर्णाज्र्य, पर्यटन, सहकारी, था तिवलित्तर्य



पूवा5ार तिवकास क्षे?ः– सडक, लिसTाई, भवन था सहरी तिवकास, उजा, <रे ु था <ुउद्यम र संTार



सामाद्धिजक तिवकास क्षे? ःः– लिशक्षा, स्वास्थ्र्य, र्खाानेपानी था सरसफाई, संस्कृति प्रवद्र्5न, पोZर्णा, ैछिङ्गक
समान ा था समावेलिशकरर्णा



वा ावरर्णा था तिवपद् व्यवस्थापन क्षे? ःः– वन था भू–संरक्षर्णा, वा ावरर्णा संरक्षर्णा, ज वार्यु परिरव न,
फोहोरमै ा व्यवस्थापन, ज उत्पन्न प्रकोप तिनर्य>?र्णा, तिवपद् व्यवस्थापन



संस्थाग तिवकास था सेवा प्रवाहः– मानव संशा5न तिवकास, संस्थाग क्षम ा तिवकास, संस्थाग पूवा5ार




तिवलित्तर्य व्यवस्थापन र सु–शासन ःः–
पर्यटन व्यवसार्यः–

३.६ मुख्र्य र्नुीनितगत निक्रर्याकलापहरुः–
अध्र्यक्ष महोदर्य, था गाउँसभाका सदस्र्य ज्र्युहरु
मालिथ उल् ेखिर्खा तिवZर्य क्षे?हरुमा तिनणिw उप ब्धि45 हालिस का ागी र्यस गुराँस गाउँपालि का े पलिश बमोद्धिजमका
मुख्र्य मुख्र्य आर्योजना र तिक्रर्याक ापहरु ाई प्राथछिमतिककरर्णा गरेको बुँदाग रुपमा एकमुष्ठ पेश गद9ु ।
र्दाीगो निवकास तथा भौनितक पुवाधारहरु
(क) शि<क्षाः–
(अ) गुराँस गाउँपालि कामा गुर्णास् रिरर्य लिशक्षा सु–शासनमै?ी शैणिक्षक संस्था था प्रतिवछि5मै?ी शैणिक्षक गति तिव5ीहरु
संTा न गरिरने 9 ।
(आ) प्रातिवछि5क लिशक्षा, उच्T लिशक्षा संTा नको ातिग आवश्र्यक कार्यक्रम र्य गरिरने 9 ।
(इ) अग्रेजी माध्र्यार्यमबाट पठनपाठन बनाउने तिवद्या र्य ाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिरने 9 ।
(ई) बा मै?ी तिवद्या र्य बनाउने नीति लि इने 9 ।

(उ) तिवद्या र्य पतिहTान कार्यक्रम ागु गरिरने 9 ।
(ऊ) तिवद्या र्य शुरक्षा व्यवस्थाको ब>दोवस् ो गरिरने 9 ।
(ए) अतिवभावक लिशक्षा कार्यक्रम ागु गरिरने 9 ।
(ऐ) लिशक्षक, कमTारी, तिवद्या र्य, समुदार्य, स.का, का.स प्रोत्साहन कार्यक्रमको व्यवस्था गरिरने 9 ।
(ओ) सामुदातिर्यक सञ्Tार के>द्र, लिसकाई के>द्र, अध्र्यर्यन के>द्र संTा न था व्यवस्थापन गरिरने 9 ।
(औ) तिकशोरी मै?ी शौTा र्यको व्यवस्था गरिरने 9 ।
(अं) व्यवसार्यीक लिशक्षा ाई जोड दिदने नीति अव म्वन गरेको 9 ।
(अं.) श्रव्य दृश्र्य प्रतिवछि5 Xारा तिवद्यार्थिथLहरु ाई अध्र्यर्यन अध्र्यापन गराउने नीति

ाई अव म्वन गरिरने 9 ।

(ख) स्वास्थ्र्यः–
(अ) प्रत्र्येक वडाहरुमा रहेका स्वास्थ्र्य
आवश्र्यक कार्यक्रम र्य गरिरने 9 ।
(आ) गुराँस अस्प ा

था वर्थिथLङ्ग से>टरहरु ाई व्यवब्धिस्थ

र गुर्णास् रिरर्य सेवा प्रवाहका

ातिग

ाई आ5ुतिनक अस्पा ा मा तिवकलिस गरिरने 9 ।

(इ) स्वास्थ्र्यकमŠ <र सेवा कार्यक्रम ागु गरिरने 9 ।
(उ) स्वास्थ्र्यकमŠ पतिहTान कार्यक्रम ागु गरिरने 9 ।
(ऊ) आमा समुह पोZर्णा कार्यक्रम ागु गरिरने 9 ।
(इ) प्राथाछिमक स्वास्थ्र्य, मा ृ स्वास्थ्र्य, मतिह ा प्रजनन् स्वास्थ्र्य गाउँ<र ब्धिक् तिनक कार्यक्रममा तिवशेZ ध्र्यान दिदइने 9 ।
(ई) स्वास्थ्र्य संस्थामा प्रार्याप् औZ5ीको व्यवस्था गरिरने 9 ।
(ए) आम नागरिरकहरु ाई स्वास्थ्र्यको पहुँTमा लि न स्वास्थ्र्य लिशतिवर संTा न गरिरने 9 ।
(ऐ) सुत्केरी सेवा था स्वास्थ्र्य सम्ब>5ी तिनर्यछिम कार्यक्रम ाई तिवशेZ ध्र्यान दिदइने 9 ।
(ओ) मतिह ा स्वर्यमसेतिवका, आमा समुहहरु ाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिरने 9 ।
(ग) र्यातार्यातः–
(अ) गुराँस गाउँपालि कामा संTा नमा रहेका सडकहरुको स् रउन्न ी गरिर १२ मतिहना संTा न हुने गराइने 9, र
सडक सञ्जा े न9ोएका ठाउँमा सडक सञ्जा तिवस् ार गरिरने 9 ।

(आ) केव कार, हवाई र्या ार्या का ागी सम्भाव्य ा अध्र्यर्यनका साथै पुवा5ार तिवकासमा जोड दिदइने 9 ।
(इ) गोरेटो र <ोरेटो बाटो ाई सु5ारको कार्यक्रम अगाडी बढाइने 9 ।
(घ) निवद्युतः–
(अ) गुराँस गाउँपालि काका प्रत्र्येक वडामा तिवद्यु तिवस् ार ाई ति व्र ाका साथ अगाडी बढाइने9 ।
(आ) गुराँस गाउँपालि का णिभ? रहेका स्थानीर्य र्खाो ाहरुबाट <ु ज तिवद्यु उत्पादन प्रतिक्रर्या अगाडी बढाइने 9 ।
(इ) तिवपन्न वस् ी उज्र्या ो कार्यक्रम ागु गरिरने 9 ।
(ई) बजार क्षे?हरुमा सडक बत्ती कार्यक्रम अगाडी बढाइने 9 ।
(उ) वैकब्धिल्पक उजा स्रो को पतिहTान गरिर उजा प्रवद्र्5नको नीति लि ईएको 9 ।
(ऊ) सरकारी,तिनद्धिज र साझेदारी क्षे? ाई उजा प्रवद्र्5नका ागी प्रोत्साहन गनc नीति लि ईएको 9 ।
(ङ) खार्नुेपार्नुी तथा सरसफाईः–
(अ) सबै <रमा स्वच्9 र शुरणिक्ष र्खाानेपानीको व्यवस्था गरिरने 9 ।
(आ) मुहान संरक्षर्णा र वृह र्खाानेपानी आर्योजना तिनमार्णाका ातिग सम>वर्य र सहकार्य गरिरने 9 ।
(इ) स हग र्खाानेपानी अभाव भएको ठाउँमा लि ब्धिफ्टङ र्खाानेपानी आर्योजना तिनमार्णा गरिरने 9 ।
(ई) र्यस गाउँपालि का ाई पूर्णा सरसफाईर्युक्त गाउँपालि का <ोZर्णाा गनका ातिग आवश्र्यक रर्णानीति अव म्बन गरिरने
9।
(च) सञ्चारः
(अ) प्रत्र्येक वडामा सुTना के>द्र स्थापना गरिरने 9 ।
(आ) गुराँस गाउँपालि का ाई सुTनामै?ी गाउँपालि काको रुपमा तिवकास गरिरने 9 ।
(इ) प?कारहरु ाई क्षम ा तिवकासको ातिग आवश्र्यक ालि मको व्यवस्था गरिरने 9 ।
(ई) सञ्Tार क्षे? ाई प्रोत्साहन गनc नीति लि इने 9 ।
(उ) प?कार सं< ाई संस्थाग रुपमा सहर्योग पुग्ने र्खाा को सम>वर्यात्मक प्रर्यास गरिरने 9 ।
(छ) कृनि , सिसचाई तथा प<ुपालर्नुः–
(अ) आ5ुतिनक था व्यवसार्यमुर्खाी कृतिZ प्रर्णाा ी अव म्बन गरिरने 9 ।

(आ) उत्पादिद वस् ुको वजारीकरर्णाको ातिग आवश्र्यक व्यवस्था गरिरने 9 ।
(इ) पतिहTानसतिह को पकेट क्षे? <ोZर्णाा गरी कार्या>वर्यन गरिरने 9 ।
(ई) कृतिZ पर्यटनको तिवकासमा तिवशेZ ध्र्यान दिदइने 9 ।
(उ) एक <र एक सिसLTाई पोर्खारी कार्यक्रम ाई तिनर> र ा दिदइने 9 ।
(ऊ) तिवणिभन्न सरकारी था गैर सरकारी संस्थाको सम>वर्य र सहकार्यमा आवश्र्यक ठाउँमा स हग
लि ब्धिफ्टङ सिसLTाइका ातिग जन ा सिसLTाई कार्यक्रम ागु गरिरने 9 ।

सिसLTाइ र

(ए) कृतिZ सहकारीहरुसँगको सम>वर्यमा सु भ दरमा म , तिवऊ, तिवZादी तिव रर्णा प्रतिक्रर्या अव म्बन गरिरने 9 । साथै
उत्पादिद वस् ुको ढु वानीका ातिग आवश्र्यक पह गरिरने 9 ।
(ऐ) तिकसानहरु ाई कृतिZ था पशुपा न तिवणिभन्न व्यवसार्यमा प्रोत्साहन गरी आर्थिथLक तिवकास गन सौलि र्य ऋर्णा,
अनुदान साझेदारी था आवश्र्यक ालि मको व्यवस्था गरिरने 9 ।
(ओ) कृतिZ क्षे? ाई आ5ुतिनतिककरर्णा गनको ातिग कृतिZ क्र्याम्पस र कृतिZ था पशु फम संTा न गरिरने 9 ।
(औ) कृZकको वर्षिगLकरर्णा गरी अणिभ ेखिर्खाकरर्णा गदJ वर्षिगLकरर्णाको आ5ारमा प्रोत्साहन र अनुदानको व्यवस्था गरिरने 9
।
(अं) जसŠ गाई पा न कृZकका ागी प्राथाछिमत्ताका साथ प्रोत्साहन था अनुदानको व्यवस्था गरिरने 9 । साथै
व्यवसातिर्यक अ>र्य पशुपा नका ातिग आवश्र्यक अनुदानको व्यवस्था गरिरने 9 ।
(अं.) कृZक ाई कृतिZ था पशु तिवमाको ातिग आवश्र्यक नीति लि इने 9 ।
(अ.१) कृतिZ तिवTौलि र्याको अ>त्र्य गनc नीति लि इने 9 ।
(अ.२) कृतिZ क्षे?को तिवकास र तिवस् ार गन सहकारी तिनजी क्षे? र गाउँपालि काको संर्युक्त प्रर्यासमा आवश्र्यक
कार्यक्रम संTा न गनc व्यवस्था गरिरने 9 ।
(ज) पर्यटर्नुः–
(अ) पर्यटतिकर्य क्षे?हरुको समग्र पुवा5ार तिनमार्णाहरु ाई अगाडी बढाइने 9 ।
(आ) भ्र्यू टावर, स्मृति पाक, गेट, प्रति क्षा र्यको तिनमार्णा गरिरने 9 ।
(इ) क ा संस्कृति को जगcनाका ागी अणिभर्यान था संग्रा र्यको तिनमार्णा गरिरने 9 ।
(ई) पर्यटन प्रवद्र्5नका ातिग गुराँस महोत्सवको आर्योजना गरिरने 9 ।
(उ) पर्यटकीर्य क्षे? सु5ारका ागी पुराना द्धिजर्णा मठ,मद्धि>दर र गुफाहरुको संरक्षर्णार मम र तिनमार्णा गरिरने 9 ।

(ऊ) संTा नमा रहेका होम स्टे को स् र वृद्धिX गरिरने 9 ।
(झ) बजार तथा बाणिणज्र्यः–
(अ) र्यस गाउँपालि का णिभ? रहेका सबै प्रकारका व्यवसार्यहरु ाई करको दार्यरामा ल्र्याउनेगरी नीति अव म्बन गरिरने
9।
(आ) काष्ट क ा उद्योग, अल् ो था लिसस्नो प्रसो5न उद्योग, टमाटर सस उद्योग र्खाातिनज>र्य उद्योग था उत्र्खान्न
आवश्र्यक ा अनुसार तिनमार्णा गनc नीति अव म्वन गरिरने 9 ।
सहकारी क्षे? व्यवब्धिस्थ गन सहकारी ा ीम र सहकारी ाई कृतिZ क्षे?मा गानी गन प्रोत्साहन गरिरने 9 ।
(ञ) सहकारी तथा निवशिLर्यः–
(अ) सहकारी था तिवलित्तर्य संस्थाहरुको तिनर्यछिम
तिक्रर्याक ापहरु संTा न गरिरने 9 ।

अनुगमन, तिनर्यमन

था तिवकासका

ातिग आवश्र्यक

(आ) सहकारी व्यवस्थापनका ागी सहकारी लिशक्षा र ा ीमको व्यवस्था गनc नीति लि इएको 9 ।
(इ) सहकारी व्यवस्थापनका ागी प्रत्र्येक सहकारीहरुको आ> रिरक व्यवस्थापन तिनमार्णा गनc गनc नीति लि ईएको 9 ।
(ई) सहकारी क्षे? ाई कृतिZ क्षे?मा गानी गन प्रोत्साहन गरिरने नीति अव म्बन गरिरएको 9 ।
(उ) सहकारीको संख्र्यात्मक तिवकासभ>दा गुर्णाात्मक तिवकास गनc नीति लि इने 9 ।
(ऊ) एक तिवZर्यग सहकारी, एक उत्पादनसतिह को पतिहTान कार्यक्रम ाई अगाडी बढाइने 9 ।
(ट) भवर्नु तथा सहरी निवकासः–
(अ) गुराँस गाउँपालि काका सबै वडाहरुको आफ्नै आ5ुतिनक कार्या र्य भवनहरु तिनमार्णाका ातिग सं< सरकार, प्रदे श
सरकार र तिवणिभन्न दा ृ नीकार्यहरुसँग सम>वर्य गरी तिनमार्णा गरिरने 9 ।
(आ) भवन आTार संतिह ा २०७२ अनुसार नीति तिनमार्णा गरिर भवन तिनमार्णा र सहर व्यवस्थापनका ागी आवश्र्यक
नीति तिनमार्णा गरिरने 9 ।
(इ) भवन था सहरी तिवकासका ागी भुकम्प प्रति रो5ात्मक <र तिनमार्णाका ागी आवश्र्यक पह गरिरने 9 ।
(ठ) संस्कृनित प्रवद्र्धर्नुः–
(अ) ऐति हालिसक था पुरा ान्तित्वक महत्वका संरTनाहरुको र्खाोजी, संरक्षर्णा र व्यवस्थापनका
पह गरिरने 9 ।

ागी के>द्रीर्य स् रमा

(आ) र्यस गा.पा. अ> ग का तिवणिभन्न जा जा ीको संस्कृ ी प्रवद्र्5नका
था कार्यक्रम संTा न गरिरने 9 ।
(इ) तिवणिभन्न जा जा ी था समुदार्यमा प्रTलि

क ा संस्कृति

ागी आवश्र्यक नीति तिनमार्णा गरिर र्योजना

ाई जगcना गन आवश्र्यक नीति अव म्वन गरिरने 9 ।

(ढ) लैङ्गिTक समार्नुता र सामाजिजक समावेशि<करणः–











तिवभेदमा परेका सबै क्षे?का ातिग समावेलिशकरर्णाको नीति अव म्बन गरीने 9 ।
ैछिङ्गक हिहLसा तिवरुXको जनTे नामु क कार्यक्रम संTा न गनc नीति लि ईने 9 ।
अनाथ बा बालि काको ातिग बा गृह संTा नमा ल्र्याइने 9 ।
9ाउपढी प्रथा अ>त्र्यका ातिग आवश्र्यक जनTे नाको कार्यक्रम ाई तिनर> र ा दिदइने 9 ।
दाईजो प्रथा ाई तिनरुत्सातिह गनc जनTे नामु क कार्यक्रम संTा न गरिरने 9 ।
बा तिबवाह >र्युतिनकरर्णाका ातिग तिबशेZ नीति बनाइने 9 ।
लिसमा> कृ र प9ाछिड परेको वग ाई राज्र्यको मु 5ारमा ल्र्याउन तिवशेZ कार्यक्रम ल्र्याईने 9 ।
बा बालि काको ातिग तिवद्या र्य स् रिरर्य बा मैति? कार्यक्रम सञ्Tा न गनc नीति लि इने 9 ।
गरिरबी >र्युतिनकरर्णाको ातिग आवश्र्यक कार्यक्रम ल्र्याइने 9 ।
स्थानीर्य हमा

णिक्ष कार्यक्रमहरुमा प्रभावकारिर ा ल्र्याउने

णिक्ष वगका सरोकारवा ाहरुको ( राउटे ,

वादी, अपाङ्ग ा भएका व्यक्ती दलि , मतिह ा, जनजा ी) संञ्जा
कार्यक्रम संञ्Tा न गनc व्यवस्था छिम ाइने 9 ।

स्थापना गरी सम>वर्यात्मक ढङ्गबाट

(ण) वातावरण तथा निवपत् व्यवस्थापर्नुः–


तिवप ् व्यवस्थापनको कोZको स्थापनाको तिनति अब म्बन गरिरने 9 ।



भुः क्षर्यबाट प्रभातिव क्षे?मा वृक्षारोपन अणिभर्यान, टब>5को व्यवस्थाका ातिग आबश्र्यक तिनति बनाइने 9
।



वा ावरर्णा संरक्षर्णाका ागी सवै क्षे?सँग साझेदारी, सम>वर्य, था व्यवस्थापन गरिरने 9 ।



वन था वा ावरर्णा क्षे?बाट संकलि
राजश्वबाट प्राप्
व्यवस्थापनको ातिग र्खाT गनc व्यवस्था छिम ाईने 9 ।

रकमको केतिह अंश सोतिह क्षे?को दिदगो

(त) निवशिWर्य व्यवस्थापर्नु र सु–<ासर्नुः–


तिवलित्तर्य व्यवस्थापनका तिवणिभन्न तिनकार्यसँग समु>वर्य र सहकार्य गरिर ालि म सेछिमनार र गोछिष्ठको व्यवस्था
छिम ाईने 9।



सरकारी



तिनरिरक्षर्णा, तिनर्यछिम प्रगति सछिमक्षा, सम>वर्य बैठक, सावजतिनक सुनुवाई ग्राहक सवcक्षर्णा जस् ा प्रकृर्या
अव म्बन गरी सुःशासन अणिभबृद्धिXमा जोड दिदईने 9 ।
सेवा प्रदार्यक क्षे? ाई द्धिजम्मेवार बनाईने 9 ।

था गैर सरकारी सं< संस्था, कार्य र्यहरुको कार्यमा प्रभावकारी ा ल्र्याउन अनुगमन

था



सेवा प्रभाह ाई सेवामुखिर्खा र जनउत्तरदार्यी बनाउन सुTकहरु तिनमार्णा गरिर तिनर्यछिम अनुगमन मुल्र्यांकन गनc
परीपाटीको था नी गरिरने 9 ।

(थ) वहु क्षेनिYर्य पो ण कार्यक्रमः–
(अ) नेपा मा मा ृ लिशशु था तिकशोरीहरुको पोZर्णा ब्धिस्थ ीमा सु5ार ल्र्याउन र दिद< कुपोZर्णा ाई >र्युतिनकरर्णा गनका
ातिग नेपा सरकारको प्राथाछिमत्तामा रहेको वहु क्षेति?र्य पोZर्णा र्योजना अ> रग र्यस गाउँपालि काको वडा नम्बर १,
२ र ८ मा रहेको कार्यक्रम ाई तिनर> र ा दिददै अ>र्य वडामा पतिन बा बालि काको कुपोZर्णाको अवस्था ाई तिवश्लेZर्णा
गरी तिवस् ार गरिरने 9 । सोही अनुरुप आ.व २०७५÷०७६ को ातिग नेपा सरकारबाट रु १४४००००–। शस
अनुदान वाप प्राप् भएको र र्यस गाउँपालि का े 9ु ट्टट्र्याएको सम पुरक रकम समे क्षे?ग रुपमा तिवतिनर्योजन
गरी पोZर्णा सु5ारका ातिग ोतिकएको तिक्रर्याक ापमा र्खाT गरिरने 9 ।
(आ) गाउँपालि कामा पोZर्णाको क्षे?मा काम गरेका सं< संस्थाहरु े गाउँपालि का क्षे?णिभ? गरेका तिक्रर्याक ापको
तिववरर्णा राख्नका ातिग गाउँपालि कामा तिवद्यमानर्णा पोZर्णा रद्धिजष्टर ाई तिनर> र ा दिदइने 9 ।
(इ) पोZर्णामा सु5ार ल्र्याउन पोZर्णा नीति तिनमार्णा गरी आवश्र्यक तिक्रर्याक ाप संTा न गरिरने 9 ।

(र्दा) निवनिवध क्षेYः–
(अ) गाउँ परिरZदको. सम्बन्धि>5 अछि5कार प्रर्योग गरिर गाउँपालि काका ागी ोतिकएका सबै कामहरु
(आ) प्रभावकारीहरुपमा सम्पादन गन तिनम्न वमोद्धिजमका कामहरु प्रत्र्यारोपर्णा गरिरएको 9 ।
(इ) स्वीकृ बार्षिZLक गाउँ पालि का कार्यक्रम र बजेट ाई औछिTत्र्यको आ5ारमा सामा>र्य संशो5न थप<ट वा हेरफेर
गनc
(उ) गाउँपालि काको श्रो हरुको सम्भावनाको आ5ारमा राजश्व परामश सछिमति को लिसफारिरसमा
कर,दस् ुर,महसु शुल्कमा संशो5न था हेरफेर गनc वा नर्याँ क्षे? पतिहल्र्याई करहरु कार्यम गनc
(ऊ) गाउँपालि काका फबाट णिक्ष बार्षिZL कार्यक्रमको उद्दे श्र्य पुरा हुनेगरिर सहर्योग दा ृ तिनकार्य एंव साझेदारी सं<
संस्थाहरु सँग द्धिXपक्षीर्य एवम् बहुपक्षीर्य सम्झौ ा एंव समझदारी गनc
(ए) गाउँपालि कामा आवश्र्यक पनc अ>र्य गुरुर्योजना,कार्यर्योजना र तिनदc लिशकाहरु पारिर गनc
गाउँपालि काको कार्यसँग सम्बX अ>र्य तिनर्णार्यहरु गनc
(ऐ) तिवणिभन्न तिनकार्यबाट र्योजनाहरु स्वीकृ गदा गाउँपालि का े तिनर्दिदLष्ट गरेका र्योजना÷कार्यक्रम भ>दा बातिहरबाट
र्योजना 9नौट गनc पलिसरपादिटको अ>त्र्य गरिर समग्र गाउँपालि काबालिसको सहभातिग ा मु क र्योजना जुमा

प्रकृर्याबाट स्वीकृ गाउँ तिवकास र्योजनामा प्राथछिमक ा तिन5ारर्णा भएका र्योजनाहरु णिभ?बाट र्योजना र कार्यक्रम
स्वीकृ गरिर रकम तिवतिनर्योजन गन द्धिजल् ा सम>वर्य सछिमति एंव सम्बX तिनकार्यहरु ाई अनुरो5 गनc नीति लि ईने 9 ।
(ओ) द्धिजल् ामा सम्बX सरोकारवा ाहरु Xारा र्यस गाउापालि कामा गरिरबी तिनवारर्णा कार्यक्रमहरु संTा न गदा
गाउँपालि काको संर्योजनमा र्यार गरिरएको गरिरतिब नक्सान ाई अतिनवार्य आ5ार मातिन कार्या>वर्यन गनc नीति लि ईने
9।
(औ) स्थानीर्य ह तिनमार्णा भई हाई हा भौति क सरTना तिनमार्णा नभई सकेका वडा कार्या र्यहरु ाई व्यवब्धिस्थ गन
क्रमाग र्योजना संTा न गनc अव म्वन गनc ।

5>र्यवाद ।

