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“हाम्रो ककनी, राम्रो ककनी” 

यस गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष ज्यू 

अलिलथज्र्,ू 

गाउँसभा सदस्र्ज्र्हूरु,  

वलुिजीलव वगय,  

गाउँपालिकाका सम्परु्य  कमयचारीहरु, पत्रकार लमत्रहरु 

एवं िमाम गाउँवासी आमाववुा, दाजभुाई िथा लददीवलहनीहरु  

 

र्स ककनी गाउँपालिकाको सातौं गाउँसभामा उपलस्थि हुन ुहुने गाउँसभा सदस्र्ज्र्हूरु, पत्रकार, सरुक्षाकमी, सम्परू्य 

गाउँसेवक कमयचारीहरु, हामीिाई असाध्रै् मार्ा गनुयहुने िमाम गाउँवासी दाजभुाई, लददीवलहनी, ववुाआमाहरुमा 

गाउँपालिकाको िर्य वाट एवं आफ्नो व्र्लिगि िर्य वाट हालदयक स्वागि िथा सम्मान व्र्ि गदयछु ।  

सवयप्रथम म र्स महत्वपरू्य घडीमा दशेका लवलभन्न िोकिालन्त्रक आन्दोिनमा आफ्नो जीवन वलिदान गनुय हुने सम्परू्य 

ज्ञाि अज्ञाि सलहदहरु िथा कोलभड-१९ का कारर् मतृ्र्वुरर् हुन ुभएका व्र्लतिहरु प्रलि हालदयक श्रिान्जिी अपयर् गदयछु 

। कोलभड-१९ को दोस्रो िहरका कारर् आम सरोकारवािाहरु सबैिाई आमन्त्रर् गरी नीलि िथा कार्यक्रम प्रस्ििु हुने 

र्स गररमामर् सभामा सहभालग गराउन नसकेको प्रलि दखु प्रकट गनय चाहन्छु । 

आदरणीय  गाउँसभा सदस्यज्यूहरु : 

२०७४ साि वैशाख ३१ गिेको प्रथम ऐलिहालसक स्थानीर् िहको लनवायचनमा हामीिे ककनीवासी आमाबवुा, दाजभुाई 

िथा  लददीवलहनीहरुको प्रर्ाप्त मार्ा र ममिा प्राप्त गरेकै हौं । उति कुरािाई आत्मसाथ गरी नेपािको संलवधान िथा 

स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ िे हाम्रो लनवायलचि संस्थािाई िोलकलदएका काम, कियव्र् र अलधकार िाई 

ईमान्दारीिाका साथ पािना र कार्ायन्वर्न गनय कलटवििाका साथ िालग परेकै छौं । जनलनवायलचि प्रथम गाउँ प्रमखुको 

हलैसर्िबाट सािौं गाउँसभामा आ.व. २०७८/७९ को वालषयक नीलि, कार्यक्रम िथा वजेट लनमायर् िथा कार्ायन्वर्न गने 

लवलशष्ट लजम्मेवारी लदन ुभएकोमा सबै गाउँवासी प्रलि हालदयक कृिज्ञिा ज्ञापन गदयछु ।  

गाउँवासीहरुिे हामीिाई लनवायलचि गरी पठाएको ४ वषय १ मलहना  परुा भएको छ । र्स अवलधमा हामीिे गाउँपालिकाको 

कार्यसम्पादनका िालग आवश्र्क पने लवलभन्न ऐन, लनर्माविी, लनदलेशका, कार्यलवलध िथा र्ोजनाहरु लनमायर् गरेका छौं 

भने कर्ौं साना-ठूिा आर्ोजना िथा संरचना सञ्चािन िथा लनमायर् गरी गाउँपालिकािाई लवकासको गलिमा अगाडी 

वढाउने प्रर्ास गरररहकेा छौं । 

आदरणीय  गाउँसभा सदस्यज्यूहरु : 
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कार्ायिर्को आफ्नै सेवाग्राहीमैत्री प्रशासलनक भवन नहुन,ु स्थानीर् सरकारका िालग आवश्र्क पने काननु लनमायर्मा 

सहजिा नहुन,ु स्थार्ी प्रालवलधक कमयचारीको संख्र्ा प्रर्ाप्त नहुन ुर स्थानीर् सरकारको नौंिो अभ्र्ास जस्िा कारर्िे  

सोचे अनरुुप सेवाग्राही मैत्री सेवा प्रवाह हुन नसकेको हामीिे अनभुिुी गरेका छौ िर हाम्रो क्षमिा र सामर्थर्यिािे भ्र्ाए 

सम्म सोका िालग कलटवि रुपमा प्रर्ासरि नै छौं । लवश्वव्र्ापी रुपमा रै्लिएको कोलभड-१९ दोस्रो िहरबाट बाट हाम्रो 

गाउँपालिका पलन प्रभावमतूि बन्न सकेको छैन । र्सबाट आम जनसमदुार्मा परेको र पनय सतने असर प्रलि हामी सचिे 

छौं । गाउँवासीहरुिाई र्स महामारीिे पारेको असर न्र्लूनकरर्, रोकथाम िथा लनर्न्त्रर्का िालग गाउँपालिकािे 

परीक्षर्- उपचार िथा राहिमा कुनै कसर वाँकी राखेका छैनौं र आगामी लदनमा समेि र्सबाट पनय सतने प्रभाविाई 

न्र्लूनकरर्, रोकथाम र लनर्न्त्रर् गने लदशामा हामी अगाडी वढ्ने नै छौं । 

आदरणीय  गाउँसभा सदस्यज्यूहरु : 

गाउँवासीको क्षमिा एवं आलथयक हलैसर्ि र वियमान अवस्थािाई लवशे्लषर् गरी जनप्रलिलनधी एवं राजस्व परामशय 

सलमलिको लसर्ाररस अनसुार आगामी आलथयक वषय ०७८/०७९ को करका दर र दार्राहरुिाई लनधायरर् गने नीलि 

अलख्िर्ार गद ै आगामी आलथयक वषयका िालग टोि वस्िीका गाउँवासीहरु, वौलिक व्र्लित्व िगार्ि सवै 

सरोकारवािाहरु एवं माननीर् संसादज्र्हूरु, राजनैलिक दिका प्रमखु एवं प्रलिलनलधज्र्हूरु िगार्ि जनप्रलिलनलधहरुको 

घलनभिू छिर्िका आधारमा नेपािको संलवधानमा व्र्वस्था भएको लशक्षा, स्वास्र्थर् रोजगारी, स्वच्छ वािावरर्, 

सचूना र सामालजक न्र्ार् जस्िा मौलिक हक एवं राज्र्का लनदशेक लसिान्िको आलथयक उद्दशे्र्मा उल्िेलखि रालरिर् 

अथयिन्त्रिाई आत्मलनभयर, स्विन्त्र एवं उन्निलशि बनाउद ैसमाजवाद उन्मखु स्विन्त्र र समिृ अथयिन्त्र लनमायर्का िालग 

स्थानीर् स्िरमै सवायङ्लगर् लवकासको आधारलशिा िर्ार गनय २०४ बुँद े नीलि िथा कार्यक्रम ०७७/०७८ दलेख नै 

कार्ायन्वर्नमा िगेका छौं । नीलि िथा कार्यक्रमको वाचन मात्रिे पररवियनको लवगिु रु्तन सतदनै, र्सका िालग नीलि 

िथा कार्यक्रममा समावेश गररएका लवषर्वस्िहुरु कार्ायन्वर्न गनय स्रोि/साधन समेिको सलुनलिि हुन ुपदयछ । लवगि 

दलेखनै उपिब्ध स्रोि साधनको र्थोलचि िािमेि गद ैआथयक वषय ०७८/०७९ मा समेि लवगिको नीलि िथा कार्यक्रममा 

केही परररकृि गरी लवषर् के्षत्रगि सलहिको पनु १९६ बुँद ेनीलि िथा कार्यक्रम र्ो गररमामर् सभा समक्ष पेश गनय गईरहकेो 

छु ।  

आदरणीय  गाउँसभा सदस्यज्यूहरु : 

गाउँपालिकाको प्रमखू हुनकुो नािािे आ.ब.०७८/०७९ को नीलि िथा कार्यक्रम प्रस्ििु गनुय पवूय आलथयक वषय ०७७/०७८ 

मा हामीिे महशसु गरेका समस्र्ा र चनुौिी िथा सम्पादन गरेका मखू्र् मखू्र् कृर्ाकिापहरुको क्षेत्रगि रुपमा सलमक्षात्मक 

लटप्पर्ी पेश गनय चाहन्छु । 
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क. समस्या तथा चुनौलतहरु :  

 संघीर् काननुको अभावमा स्थानीर् सरकारका िालग आवश्र्क पने सबै खािे काननुहरु लनमायर्मा लवलभन्न 

वाधाहरु कार्मै रहन ु। 

 स्थार्ी प्रालवलधक कमयचारीहरुको अप्रर्ाप्तिा िथा व्र्वस्थापनमा कलठनाई हुन ु।  

 गाउँ कार्यपालिकाको आफ्नै प्रशासलनक भवन िथा वडा कार्ायिर्हरुको आफ्नै सेवाग्राही मैत्री भवन नहुन ु।  

 गाउँपालिकाको श्रोि र सामर्थर्य भन्दा धेरै जनअपेक्षा  हुन ु।  

 दीघयकािीन आर्ोजना िथा कार्यक्रमहरु समर्मानै छनौट गनय नसतन ु।  

 आर्ोजना सञ्चािन गने मखू्र् समर् अवलधमा लवश्वव्र्ापी रुपमा रै्लिएको कोलभड-१९ िे आर्ोजनाहरु 

कार्ायन्वर्नमा बाधा सजृना गनुय । 

 भौगोलिक बनावट िथा लनमायर् सामग्रीको अभाव र सडक असलुवधा कार्मै रहन ु। 

मालथ उिेलल्खि समस्र्ा िथा चनुौलिका वावजदुपलन आ.ब.०७७/०७८ को अवलधमा सम्पन्न भएका मखु्र्-मखु्र् 

कृर्ाकिापहरुको क्षेत्रगि सलमक्षात्मक लटप्पर्ी लनम्न बमोलजम वमोलजम प्रस्ििु गनय चाहन्छु ।  

लनम्न : 

१. आलथिक लिकास : 

कृलि: 

 कृषकहरुका िालग ७३ ओटा लमलनलटिर लविरर् गररएको,  

 ५० प्रलिशि अनदुानमा ४३ स्थार्ी र ९० ओटा अस्थार्ी टनेि लनमायर् गररएको,  

 ५० प्रलिशि अनदुानमा वडा नं ४ र ५ मा १४०० थान लकलवको लवरुवा लविरर् गररएको,  

 वडा नं ६ मा ५० प्रलिशि अनदुानमा १२ हजार कलर्को लवरुवा कृषकहरुिाई लविरर् गररएको,  

 ५० प्रलिशि अनदुानमा खमुि ४ र खमुि ८ जािको उन्नि लवउ २१९० लकिो लविरर् गररएको, 

 ५० प्रलिशि अनदुानमा वडा नं १ मा २५०० लकिो आिकुो उन्नि लवउ लविरर् गररएको, 

 ६० जना कृषकिाई वडाम नं ७ मा व्र्वसालर्क िरकारी र व्र्वसालर्क मौरी पािन िालिम प्रदान गररएको, 

 २५ जना कृषकिाई पालिकास्िरमा व्र्वसालर्क िरकारी खेिी सम्बलन्ध िालिम सञ्चािन गररएको, 

 २५ जना कृषक िाई वडा नं ३ मा आधलुनक िरकारी खेिी िालिम प्रदान गररएको, 

 ५० प्रलिशि अनदुानमा १४ हजार वटा वषे र्िरु्िका लवरुवाहरु लविरर् गररएको । 

पशुसेिा : 

 साि ओटा वडामा पश ुस्वास्र्थर् लशलवर सञ्चािन भएको, 
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 ४६५ जान पशपुािकिाई गाई भैसी सतु्केरी भिा लविरर् गररएको,  

 महामारी प्रकोपमा परेका ५ जान पशपुािकहरुिाई २० हजारका दरिे नगद सहर्ोग उपिब्ध गराईएको,  

 पशपुािक कृषकिाई जैघास र औपलध लनशलु्क लविरर् गररएको । 

पयिटन : 

 ककनी हाडटमा भ्र्टूावर लनमायर् कार्य सम्पन्न गररएको, 

 संघीर् िथा प्रदशे सरकारको सहर्ोगमा वहृि पर्यटन गरुुर्ोजना िर्ार भएको, 

 होमस्टे िथा िर्ालकङ सम्बलन्ध िालिमहरु सम्पन्न गररएको, 

 पर्यटन पदमागय लनमायर् भई रहकेो, 

 रू्ङरू्ङ झरना लसडी लनमायर् कार्य भईरहकेो । 

संस्कृलत संरक्षण : 

 बसन्िी दरवारको लनमायर् कार्य सम्पन्न भएको, 

 गवायसी मलन्दर संरक्षर्को कार्य सम्पन्न भएको, 

 गोरे्श्वर मलन्दर संरक्षर्को कार्य िथा पालकय ङ स्थि लनमायर् कार्य भईरहकेो, 

 महािक्ष्मी मलन्दर िथा लशवािर् मलन्दर लनमायर् कार्य सम्पन्न भएको, 

 गोल्माघ्र्ाङ गमु्वा लनमायर् कार्य सम्पन्न भएको । 

उद्योग तथा सहकारी : 

 र्स आ.ब. मा कुि ३६० ओटा उद्योगहरु गाउँकार्यपालिकाको कार्ायिर्मा दिाय भई रु साि िाख लबस हजार 

राश्वव संकिन गररएको, 

 अवैध रुपमा उत्खनन ्गररएको वािवुा जर्ि िथा लििाम लवक्री गरी सोबाट रु १ करोड २६ िाख राजश्व 

संकिन गररएको,  

 लवगि आ.ब.दलेख दिाय भई सञ्चािन भएका कृलष िथा पशपंुक्षी र्मयहरुिाई दिाय गरेको लमलि दलेख ५ वषय सम्म 

नलवकरर् गनय नपने व्र्वस्थािाई कार्ायन्वर्न गररएको, 

 ढंुगा, लगटी, वािवुा उत्खनन ्िथा प्रशोधन कार्यलवलध २०७७ कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाईएको, 

 ककनी गाउँपालिका लभत्र रहकेा ४२ ओटा सहकारी संस्थाहरुको लववरर् अध्र्ावलधक गररएको । 

रोजगार सेिा केन्द्र : 

 प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्िरगि र्स आ.ब.०७७/०७८ को हाि सम्म अवलधमा कुि २०२ जनािाई औषिमा 

७१ लदन वरावरको प्रलिलदन ५१७।– रुपैर्ाका दरिे रोजगार प्रदान गरी १३ ओटा आर्ोजना सम्पन्न गररसलकएको । 
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लिलिय व्यिस्थापन र अिस्था : 

 आ.ब.०७७/०७८ का िालग पाँचौ गाउँसभाबाट स्वीकृि भएको कुि वजटे रु ६० करोड ४० िाख ६९ हजार 

७ सर् ९२ रुपैर्ा मध्रे् २०७८ जेठ मसान्ि सम्म चाि ुिर्य  २४ करोड ९१ िाख ७८ हजार १७८ रुपैंर्ा र 

पुँलजगि िर्य  १२ करोड ७३ िाख २९ हजार २११ रुपैर्ा  गरी कुि ३७ करोड ६५ िाख ७ हजार ३९० रुपैर्ा 

खचय भएको छ भने आ.व ०७७/०७८ मा कररव ५ करोड ८३ िाख ५१ हजार ९३२ रुपैर्ा घाटा वजेट स्वीकृि 

गरी आर्ोजनाहरु कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाईएको कारर् स्रोि व्र्वस्थापमा केही असहजिा महससु भएको छ ।  

२. सामालजक लिकास : 

लशक्षा, यूिा तथा  खेदकूद : 

 ककनी गाउँपालिकाको दश वषे नर्ाँ लशक्षा क्षेत्र र्ोजना २०७८-२०८८ लनमायर् गररएको, 

 कक्षा एक दलेख पाँच सम्मको स्थानीर् पाठ्र्क्रम लनमायर् भएको, 

 लशक्षा िथा मानव स्रोि लवकास केन्र सानोलठमी भिपरु सँग पहि गरी प्राथलमक िहकको िालग १५ ओटा 

दरवलन्द प्राप्त गररसलकएको र अझै थप ५ ओटा प्राप्त हुने क्रममा रहकेो साथै काठमाण्डौ महानगरपालिकाबाट 

लनमालव िहमा ११, मालव (कक्षा ९-१०) का िालग १३ र मालव ( कक्षा ११-१२) िालग २ ओटा लशक्षक अनदुान 

प्राप्ती गररएको, जसिे गदाय लशक्षक व्र्वस्थापनमा सहजिा आएको, 

 सालवकको सामदुालर्क लवद्यािर् काउिेदलेव आधारभिु लवद्यािर् र संस्थागि लवद्यािर् ककनी ब्राईटर 

सेकेण्डरी स्कूि िाई समार्ोजन गरी काउिेदलेव ककनी ब्राईटर माध्र्लमक लवद्यािर्को नामिे सामदुालर्क 

लवद्यािर् रुपमा सञ्चािन हुने प्रबन्ध लमिाईएको, 

 जाईलट नेपाि कम्पनी प्रालिबाट गाउँपालिकाको नाममा कररव १३ रोपनी जग्गा प्राप्ती हुने कुराको सलुनलिििा 

गररएको, 

 लशक्षक दरवलन्द न्र्नू भएका २४ ओटा लवद्यािर्हरुिाई कुि ६५ िाख लनधायररि मापदण्डका आधारमा लशक्षर् 

लसकाई अनदुान स्वरुप उपिब्ध गराइएको,  

 संघीर् सरकारको छात्रवलृिका अिावा गाउँपालिका लभत्रका लवलभन्न सामदुालर्क लवद्यािर्मा अध्र्र्नरि 

१२० जना टुहुरा, अपाङ्ग, लवपन्न, िथा कक्षा ११ र १२ मा लवज्ञान लवषर् अध्र्र्न गने छात्रा छात्रहरुिाई 

पालिका स्िरीर् छात्रवलृि प्रदान गररएको, 

 कक्षा १-४ सम्म अध्र्र्न गने बािबालिकाहरुिाई अंगे्रजी माध्र्मबाट पठनपाठन गराउने कार्यको 

सलुनलिििाका िालग संघीर् सरकारबाट प्राप्त हुने लनशलु्क पाठ्र्पसु्िक अनदुानमा नपगु हुने प्रलि लवद्याथी 

३७७।– रुपैर्ाका दरिे थप पाठ्र्पसु्िक वापिको रकम लवद्यािर्िाई उपिब्ध गराईएको, 
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 बािलबकास केन्रमा अध्र्ापन गने ३९ जना सहजकिायहरुिाई मालसक रु २०००।– का दरिे १२ मलहनाको 

िालग स्थानीर् स्रोिबाट प्रोत्साहन अनदुान उपिब्ध गराईएको, 

 कक्षा १-५ सम्मका सबै बािबालिकाहरुिाई गहृकार्य डार्री, लशक्षकका िालग लशक्षर् र्ोजना डार्री, लशक्षक 

िगबकु लनशलु्क उपिब्ध गराउने कुराको सलुनिििा गररएको, 

 सबै लवद्यािर्मा कप्र्टुर िथा ईन्टरनेटको सलुनलिििा हुने गरी वजेट प्रबन्ध गरी पठाई सलकएको, 

 नवदगुाय भवानी आधारभिु लवद्यािर्, गवायसी माध्र्लमक लवद्यािर् र महाकािी आधारभिु लवद्यािर्मा 

पसु्िकािर् स्थापना गररएको,  

 गौरीखकय  आधारभिु लवद्यािर् र रालरिर् माध्र्लमक लवद्यािर्मा आईलसलट ल्र्ाव लनमायर् गररएको, 

  सरस्विी माध्र्लमक लवद्यािर् र ब्रहमार्र्ी आधारभिु लवद्यािर्मा लवज्ञान प्रर्ोगशािा लनमायर् भईरहकेो, 

 संघीर् सरकारको अनदुानमा श्री महने्र माध्र्लमक लवद्यािर्मा र वाग्मिी प्रदशे सरकारको अनदुानमा श्री 

मकुुन्दशे्वरी माध्र्लमक लवद्यािर्मा नमनुा लवद्यािर् लवकास कार्यक्रम अगाडी वढाइएको, 

 लशवािर् माध्र्लमक लवद्यािर् र नवजीवन माध्र्लमक लवद्यािर्मा एक लवद्यािर् एक नसय कार्यक्रम लवस्िार 

गररएको । 

 नवजीवन माध्र्लमक लवद्यािर्मा प्रालवलधक धार िर्य को कक्षा ९-१२ सम्मको पठनपाठनको प्रबन्ध 

लमिाईएको, 

 सामदुालर्क लवद्यािर्का लकशोरीहरुिाई मलहनाबारीका वेिा प्रर्ोग हुने स्र्ानेटरी प्र्ाड लनशलु्क रुपमा 

उपिब्ध हुने व्र्वस्था लमिाइएको, 

 प्रारलम्भक बािलबकास केन्र दलेख कक्षा ५ सम्मका लवद्याथीका िालग लवद्यािर्मा लनशलु्क खाजा खवुाउने 

प्रबन्ध लमिाईएको  

 गाउँपालिकाका ७ ओटा आधारभिु लवद्यािर्मा खाजा घर लनमायर् र अन्र् सबै लवद्यािर्मा खाजा पकाउने र 

खाने भाडाहरु लनशलु्क रुपमा उपिब्ध गराउने प्रबन्ध लमिाईएको, 

 कक्षा १-१० सम्मका सबै बािबालिकाहरुिाई लनशलु्क पाठ्र्पसु्िक उपिब्ध गराईएको, 

 अन्िरपालिका स्िरीर् लवलभन्न खेिकुदमा भाग लिनका िालग खेिाडीहरुिाई आवश्र्क सहर्ोग उपिब्ध 

गराईएको । 

स्िास््य : 

 दश वेडको आधारभिु अस्पिाि को लनमायर् कार्य प्रारम्भ गररएको, 
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 कोरोना भाईरस ( कोलभड-१९) संक्रमर् रोकथाम, उपचारकोष सञ्चािन िथा राहि लविरर् कार्यलवलध २०७७ 

अनसुार संक्रलमििाई रु ५ हजार र मतृ्र् ुभएका पररवारिाई कृर्ा खचय स्वरुप रु २५ हजार उपिब्ध गराउने 

प्रबन्ध लमिाईएको, 

 मलहिा स्वास्र्थर् स्वरं् सेलवकािाई प्रोत्साहन खचय वालषयक १० हजारका दरिे उपिब्ध गराईएको, 

 संवेदनलशि रोगहरुको उपचार गनय लवपन्न नागररक मध्रे् ५९ जनािाई  रु २५ हजारका दरिे नगद रकम सहर्ोग 

गररएको, 

 कोलभड-१९ बाट संक्रलमि भएका नागररकको लजवन रक्षा गनय सलुवधा सम्पन्न आईसोिेसन केन्र सञ्चािनमा 

ल्र्ाईएको र उति केन्रबाट प्रवाह हुने सबै सेवाहरु लनशलु्क गने प्रबन्ध लमिाईएको, 

 खोप सेवािाई व्र्वलस्थि गनय गाउँपालिकामा ILR लिजको व्र्वस्था लमिाईएको, 

 स्वास्र्थर् संस्थाहरुिाई लनर्लमि रुपमा अनदुान उपिब्ध गराईएको, 

 संस्थागि सतु्केरीका िालग रु ३०००।- र पोलषिो झोिाका िालग १५००।- उपिब्ध गराउने कार्यिाई लनरन्िर 

रुपमा कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाईएको, 

 स्वास्र्थर् संस्थाहरुको िालग सलूचकृि औषधीहरु खररद गरी लविरर् गररएको । 

सामालजक सरुक्षा :  

 ७० वषय माथीका कुि १५४८ जना जेष्ठ नागररक, ६२ जना जेष्ठ नागररक दलिि, ३३६ जेष्ठ नागररक एकि 

मलहिा, ४६८ जना लवधवा, ६५ जना परू्य अपाङ्ग, ९७ जना अलि अपाङ्ग र ८६ जना दलिि बािबालिका 

गरी जम्मा २६६२ जनािाई सामालजक सरुक्षा भिा चौमालसक रुपमा प्रदान गररएको । 

 िैलगंक समानता तथा सामालजक समािेशीकरण : 

जेष्ठनागररक,मलहिा तथा िाििालिका के्षत्र : 

 र्स आ.ब.०७७/०७८ को हाि सम्मको अवलधमा क वगयको ६ जना, ख वगयको ५ जना, ग वगयको २ जना र घ 

वगयको १ जना गरी जम्मा १४ जनािाई अपाङ्ग पररचर् पत्र लविरर् गररएको, 

 मिुकुकै जेष्ठनागररक वाटुिी िालमछानेिाई गाउँपालिकाबाट लनर्लमि रुपमा मालसक रु १० हजार उपिब्ध 

गराईएको, 

 र्स आ.ब. ०७७/०७८ को  हाि सम्म अवलधमा १६७ जना ज्र्षे्ठ नागररकहरुिाई  पररचर्पत्र  लविरर् 

गररएको, 

 बािलबवाह लवरुिको जनचिेनामिूक अलभर्ान लवलभन्न लवद्यािर्हरुमा लनर्लमि रुपमा सञ्चािन गररएको, 
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 वडा नं ८ र ६ मा मानव वेच लबचलवखन िथा ओसार पसार लवरुिको कार्यक्रम सम्पन्न गररएको, 

 जेष्ठ नागररक पररचर् पत्र लविरर्का िालग लशलवर सञ्चािन गररएको,  

 दलिि समदुार्को लसपिाई प्रोत्साहन गनय लसिाई कटाई सम्बलन्ध सामग्री लविरर् गररएको । 

३.पूिािधार लिकास : 

सडक तथा भौलतक पूिािधार : 

गि आ.व.मा ठेतका भई र्स आ.ब मा सम्पन्न भएका आर्ोजनाहरु : 

लस .नं.  र्ोजनाको नाम सम्झौिा रकम भतुिानी रकम 

१ रानीपौवा छहरे सडक २९४४९१४.३७ २९४०७६३.६६ 

२ िामागाउँ लिनघरे पिुिी चौिारा 

खोिापानी लसउडेनी लसमपानी सडक 
३६४४४८८.११ 

 

३६४२३०३.९७ 

३ राजेन्रप्रकाश सलहद मागय ७०८२५८३.९० ६६५७७३५.९४ 

४ रानीपौवा लपत्िेडाडा भट्टीडाडा सरस्विी 

मालव सडक 
२८५६०३४.४५ 

 

२६००१९३.५३ 

५ पैलिसलकिो लभरकुना लशखरखेि सडक २८२१९१८.४९ २८०७५७६.९१ 

६ महािक्ष्मी थान नासघुर सडक ममयि ३४६५६४७.८७ ३४६२०८८.७० 

७ लवरुवा चातिेकुिो लहिे लभिा सडक २८७९८७६.३४ २८७५९८६.३४ 

आ.ब.०७७/०७८ मा ठेक्का प्रकृयामा भएका समपुरक तर्ि का आयोजनाको अिस्था: 

लस .नं.  र्ोजनाको नाम सम्झौिा रकम भतुिानी रकम अवस्था 

१ राजेन्र प्रकाश सलहद मागय ९१०४३२८.९८ ९१००३३० सम्पन्न 

२ रानीपौवा चिरुािे डाडारे्दी 

सडक 
 

 सम्पन्न हुने क्रममा रहकेो 

३ रानीपौवा डाडागाउँ 

छापथोक सडक 
 

 सम्पन्न हुने क्रममा रहकेो 
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यस आ.ब.०७७/०७८ मा िजेट गाउँपालिकाबाट नै रकम लिलनयोजन भई सम्पन्द्न भएका मूख्य मूख्य 

आयोजनाहरु : 

लस .नं.  आर्ोजनाको नाम कार्य के्षत्र लवलनर्ोलजि रकम प्रगलि अवस्था 

१ कृर्ापतु्री भवन लनमायर् वडा नं १ ५ िाख सम्पन्न 

२ लसमटार जिकेलन मोटरबाटो वाि लनमायर् वडा नं १ ५ िाख सम्पन्न 

३ ककनी १ लसंचाई लनमायर् वडा नं १ ५ िाख सम्पन्न 

४ ओखरपौवा मालव वाि लनमायर् वडा नं १ ५ िाख सम्पन्न 

५ पासाङिाम ुसडक पलहरो सर्ाई िथा ममयि वडा नं १ १० िाख सम्पन्न 

६ मदानपरु लसंचाई लनमायर् वडा नं २ ५ िाख ८७ हजार  सम्पन्न 

७ वधशािा ककनी मोटरबाटो वडा नं २ ५ िाख सम्पन्न 

८ गालवस भवन पछुार टोि मोटरबाटो वडा नं २ ५ िाख सम्पन्न 

९ चिेटार लवरुवा वाि लनमायर् वडा नं २ ५ िाख सम्पन्न 

१० वडा स्िरीर् मोटरबाटो सरसर्ाई वडा नं ३ ८ िाख ५० हजार सम्पन्न 

११ दिेैश्वरी महादवे मलन्दर लनमायर् वडा नं ३ ५ िाख सम्पन्न 

१२ कािीमारे मानेखकय  मोटरबाटो वडा नं ३ २० िाख सम्पन्न 

१३ कोल्पपुिु कालिका मालव िामागाउँ मोटरबाटो वडा नं ३ २० िाख सम्पन्न 

१४ ढोका भञ्ज्र्ाङ् खानेपानी ट्र्ाङ्की लनमायर् वडा ३ ५ िाख सम्पन्न 

१५ भैरवकुण्ड महादवे मलन्दर र मलहिा समहू वडा नं ३ ५ िाख सम्पन्न 

१६ रािाटार मकुुन्दशे्वरी मोटरवाटो लनमायर् वडा नं ३ ५ िाख सम्पन्न 

१७ गवायसी मलन्दर वाि िथा िस लनमायर् वडा नं ४ ९ िाख सम्पन्न 

१८ शाखा मोटरबाटो सरसर्ाई वडा नं ४ ६ िाख ५० हजार सम्पन्न 
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लस .नं.  आर्ोजनाको नाम कार्य के्षत्र लवलनर्ोलजि रकम प्रगलि अवस्था 

१९ छहरे धनसार मोटरबाटो नािी हर्मुपाईप वडा नं ४ १८ िाख सम्पन्न 

२० भवानी मालव पछाडी मंगि लनमायर् वडा नं ४ ५ िाख सम्पन्न 

२१ वडा कार्ायिर् भवन ममयि सम्भार वडा नं ४ ८ िाख सम्पन्न 

२२ ककनी स्वास्र्थर्केन्र ममयि सम्भार वडा नं ४ ९ िाख सम्पन्न 

२३ लससनेरी जगरे गवायसी मलन्दर हुदँ ैसडक लनमायर् वडा नं ४ १० िाख सम्पन्न 

२४ जरेुथमु भमेुस्थान कटुन्जे मोटरबाटो नािी सलहि ढिान वडा नं ४ ६ िाख सम्पन्न 

२५ वडा कार्ायिर् भवन लनमायर् वडा नं ५ १६ िाख ८० हजार सम्पन्न 

२६ मजवुा मलहिा आमा िथा सर्पत्री र्वुातिव भवन लनमायर् वडा नं ५ ५ िाख सम्पन्न 

२७  सनु्दरादलेवस्थान भञ्ज्र्ाङ हुदँ ै नागेश्वरी मोटरबाटो 

स्िरोन्निी 
वडा नं ५ ५ िाख 

सम्पन्न 

२८ साउने खोल्चा वाि लनमायर् वडा नं ५ १० िाख सम्पन्न 

२९ हालिगौडा सािघारी हुदँ ैढंुगेन लसरान मोटरबाटो वडा नं ५ ५ िाख सम्पन्न 

३० केउरेनी जािी वाि लनमायर् वडा नं ६ ६ िाख सम्पन्न 

३१ रु्िवारी स्वास्र्थर् भवन वडा नं ६ ५ िाख सम्पन्न 

३२ पैलिसलकिो कर्ी र्मयदलेख स्र्ाग ुमोटरबाटो  वडा नं ६ ३१ िाख सम्पन्न 

३३ खहरे आमवोटे लसमिे लसंचाई ममयि वडा नं ७ ५ िाख ३४ हजार सम्पन्न 

३४ वागा भञ्ज्र्ाङ भस्मेसेडाईगाउँ ििुसीडाडा मोटरबाटो वडा नं ७ ६ िाख ६५ हजार सम्पन्न 

३५ चिरुािे वजार लसरुवारीखोिापारी मोटरबाबाटो वडा नं ७ ५ िाख ७० हजार सम्पन्न 

३६ भञ्ज्र्ाङ हाडीखोिा भाङवारी जोडने मोटरबाटो वडा नं ७ ५ िाख सम्पन्न 

३७ चिरुािे वजार चेप्टेढागा लसकारखेि मोटरबाटो स्िरउन्न्िी वडा नं ७ ६ िाख ६५ हजार सम्पन्न 
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लस .नं.  आर्ोजनाको नाम कार्य के्षत्र लवलनर्ोलजि रकम प्रगलि अवस्था 

३८ क्षेत्रपाि आलव लसरुवारी वाि लनमायर् वडा नं ७ ६ िाख सम्पन्न 

३९  शाखा मोटरबाटो ममयि वडा नं ७ १० िाख ९३ हजार सम्पन्न 

४० खेिकुद मैदान लनमायर् वडा नं ७ ५ िाख ७० हजार सम्पन्न 

४१ विामीगाउँ खानेपानी वडा नं ७ ५ िाख सम्पन्न 

४२ पिुिीचौिारा खोिापारी लसउडेनी हुदँ ै लसमपानी जोडने 

मोटरबाटो 
वडा नं ८ ९ िाख 

सम्पन्न 

४३ लसन्दरेुखोिा पिु ढिान वडा नं ८ ८ िाख सम्पन्न 

४४ ककनी ८ वडास्िररर् मोटरबाटो वडा नं ८ ८ िाख सम्पन्न 

प्रदेश सरकारको कायिक्रम अन्द्तगितका आयोजनाहरु : 

लस .नं.  र्ोजनाको नाम कार्य के्षत्र लवलनर्ोलजि रकम कैलर्र्ि 

१ काउिेदलेव आलव कम्पाउण्ड लनमायर् वडा नं २ १० िाख सम्पन्न 

२ डण्ड लवरे जगरेलहिे गवायलस मलन्दर खानेपानी वडा नं ४ ३० िाख सम्पन्न 

३ रु्ङरु्ङे झरना पर्यटक स्थि लनमायर् वडा नं ४ २० िाख सम्पन्न 

४ लसम्िे लनपनु्ञ िाकुरी हुदँ ैसरस्विी मालव मोटरबाट वडा नं ५ १० िाख सम्पन्न 

५ पौवा ढंुगेन नागेश्वरी मोटरबाटो वडा नं ५ १० िाख सम्पन्न 

६ डाँपेखोिा महुानगरी सौर्यखोिा हुदँ ै पिुिीचौिारा 

लसंचाई 
वडा नं ८ २० िाख 

सम्पन्न 

संघीय सरकार अन्द्तरगतका आयोजना : 

लस .नं.  र्ोजनाको नाम कार्य के्षत्र लवलनर्ोलजि रकम कैलर्र्ि 

१ िामागाउँबाट अजरंग लहिेखोिा सडक लनमायर् वडा नं ३ १० िाख सम्पन्न 

 



ककनी गाउँपालिकाको सातौं गाउँसभामा गाउँपालिका अध्यक्ष श्री मानबहादरु िामाद्वारा प्रस्ततु आ.ब.०७८/०७९ को 

वालषिक नीलत तथा कायिक्रम 

 

ककनी गाउँपालिकाको आ.ब.०७८/०७९ को नीलि िथा कार्यक्रम Page 12 

 

आिासीय पुनलनिमािण तथा प्रिलिकरण सम्बलन्द्ध लबिरण : 

पनुलनयमायर्को अवस्था प्रवलिकरर्को अवस्था जोलखम वगयमा परेका िाभग्रही लववरर् 

कुि िाभग्राही संख्र्ा ७०५४ कुि िाभग्राही संख्र्ा १८२ कुि िाभग्राही संख्र्ा ८५ 

अनदुान सम्झौिा ६९४२ अनदुान सम्झौिा १७८ पलहिो लकस्िा प्राप्त गने ८२ 

पलहिो लकस्िा प्राप्त गने ६९४२ पलहिो लकस्िा  १७२ दोस्रो लकस्िा प्राप्त गने ७८ 

दोस्रो लकस्िा प्राप्त गने ६७२७ अलन्िम लकस्िा प्राप्त गने २५ अलन्िम लकस्िा प्राप्त गने ७७ 

अलन्िक लकस्िा प्राप्त गने ६५०२ 

िैकलपपक उजाि : 

 रानीपौवामा थप १६ सडक वलिको लवस्िार भईसकेको । 

४.िातािरण तथा लिपद् व्यिस्थापन- 

 कोलभड-१९ िाई व्र्वस्थापन गनय आईसोिेसन केन्र लनमायर् भएको, 

 र्स आ.ब.०७७/०७८ को हाि सम्म ३४ जनािाई रु २५ हजारका दरिे राहि सहर्ोग उपिब्ध गराईएको, 

 वषायर्ाममा पासाङ्ल्हाम ुराजमागयिाई गाउँपालिकाको बजेट प्रर्ोग गरी लनर्लमि सचुारु गररएको, 

 गाउँपालिकामा छुटै्ट कोरोना रोकथाम िथा लनर्न्त्रर् कोषको प्रबन्ध लमिाईएको, 

 गाउँपालिकामा लवपद ्व्र्वस्थापन कोष स्थापना भएको, 

 पालिका  एवं वडा स्िरमा कोलभड िथा अन्र् लवपद ्व्र्वस्थापन सलमलिहरु गठन िथा पररचािन गररएको । 

५.संस्थागत लिकास, सेिा प्रिाह  तथा सुशासन- 

 पलञ्जकरर् िथा समालजक सरुक्षा कार्यक्रमिाई MIS मार्य ि अध्र्ावलधक गररएको  र बैंक मार्य ि खािा खोलि 

बैंङ्लकङ् प्रर्ािीबाट भतुिानीको प्रबन्ध लमिाईएको, 

 न्र्ार्ीक सलमलिको समन्वर्मा मेिलमिाप सम्वलन्ध  आधारभिू िालिम संचािन गररएको, 

 गाउँपालिकाको िेखा प्रशासनिाई सतु्रमा आधाररि िेखा प्रर्ािीमा व्र्वलस्थि गरर लविीर् अनशुासन पािन 

गररएको । 

 सचूना अलधकारी मार्य ि सचूनाको हकिाई प्रचिनमा ल्र्ाईएको, 

 गाउँकार्यपालिकाको भवन लनमायर् टेण्डर प्रकृर्ा अगाडी वढाइएको,  

 भलुमलहन सकुुम्वासीको व्र्वस्थापनका िालग िगि संकिन गररएको, 

 वडा नं ८ मा स्वास्र्थर् चौकी भवन र वडा नं ७ मा वडा कार्ायिर् लनमायर् भईरहकेो । 

न्द्यालयक सलमलत  :  
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 गाउँपालिका लस्थि न्र्ालर्क सलमलिमा ०७७ श्रावर् दलेख हाि १७ ओटा मदु्दा दिाय भएकोमा १४ ओटा र्छयर्ौट 

भई सकेको र अन्र् र्छयर्ौटको क्रममा रहकेो, 

 कमयचारी िथा जनप्रलिलनलधका िालग क्षमिा लवकास िालिम सञ्चािन भएको, 

 न्र्ालर्क सलमलिका पदालधकारी िथा मिेलमिापकिायहरुिाई अन्िर लजल्िा भ्रमर् अविोकन गराईएको, 

 र्स आ.ब. ०७७/०७८ मा लनम्न लिलखि ४ ओटा काननु लनमायर् गररएको: 

१. ढंुगा, लगटी वािवुा उत्खनन ्िथा प्रशोधन कार्यलवलध २०७७ 

२. कोरोना भाईरस ( कोलभड-१९) संक्रमर् रोकथाम, उपचारकोष सञ्चािन िथा राहि लविरर् कार्यलवलध २०७७ 

३. गाउँपालिका स्िरीर् लवपद ्व्र्वस्थापन कोष सञ्चािन कार्यलवलध २०७७ 

४. ककनी गाउँपालिकाको कार्यसञ्चािन लनदलेशका, २०७७ 

आदरणीय  गाउँसभा सदस्यज्यूहरु : 

अव म आ.व २०७८/७९ को नीलि कार्यक्रम िथा वजेटका सोच, गन्िव्र्, िक्ष्र्, उद्दशे्र्, अपेलक्षि उपिलव्ध िथा 

प्राथलमकिाका के्षत्रहरु िपलशि वमोलजम प्रस्ििु गनय चाहान्छु : 

(क)  सोच (VISION): 

नेपाि सरकारिे अलघ सारेको समिृ नेपाि सखुी नेपािीको अलभर्ानिाई सर्ि र साथयक िलु्र्ाउँद ै ऐलिहालसक, 

सांस्कृलिक,पर्यटकीर् समिृ ककनीको आधार लशिा िर्ार गने ।  

(ख) गन्द्तव्य (MISSION): 

आलथयक लवकास, सामालजक लवकास, पवुायधार लवकास, वािावरर् िथा लवपद ्व्र्वस्थापन, संस्थागि लवकास, सेवा 

प्रवाह िथा सशुासन सधुार आलदका माध्र्मवाट मानवीर् लवकास सूंचकाङ्कमा स्िरउन्निी गद ैलदगो लवकासको िक्ष्र् 

हालसि गने ।  

(ग) िक्ष्य (GOALS): 

 पारदशी प्रशासन, लदगो लवकास र न्र्ार्परू्य आलथयक समलृि हालसि गद,ै मलहिामैत्री, अपाङ्गमैत्री, बािमैत्री 

र वािावरर्मैत्री सनु्दर  गाउँ लनमायर् गने ।  

 सेवाग्राहीमैत्री कार्ायिर् भवन, भौलिक पवुायधार कार्यक्षमिा सलहिको जनशलि लवकास गद ै सेवाग्राहीमैत्री 

प्रशासन लनमायर् गने ।  

 शिु खानेपानीका िालग उलचि स्थानहरुमा लडप वोररङ्ग जडान गने  साथै गाउँका स्थानीर् महुानहरुको संरक्षर् 

गरर खानेपानीिाई गाउँपालिका ईिाकामा लविरर् गने व्र्वस्था लमिाउन पहि गने   । 

 भ-ूउपर्ोग नतसाङ्कन र्ोजना लनमायर् गने । 

 लिन वटै सरकारको संर्िु पहिमा गाउँ अस्पिाि व्र्वलस्थि रुपमा संचािन  गने । 
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 गाउँलभत्रका सवै सावयजलनक सम्पलिहरुको अलभिेखन गरर संरक्षर् गने  ।  

 थप प्रालवलधक लशक्षािर्को स्थापना गनय केलन्रर् सरकार संग पहि गने  ।  

 गाउँपालिकास्िररर् िथा वडा स्िरीर् खेिकूद मैदान लनमायर्को िालग पहि गने ।  

 गाउँलभत्रका ऐलिहालसक धरोहरहरुको पनुलनमायर् िथा लजर्ोिार गनय लवषेश पहि गने  ।  

 प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्य ि र्वूा पररचािन लक्रर्ालशििाको िालग लवलभन्न आर्ोजनाहरु वनाई 

कार्यक्रम अलघ वढाउने साथै र्वूा उद्यमलशििा एवं पररचािनमा जोड लदने  ।  

(घ) उदे्दश्य (OBJECTIVES): 

 सशुासनको प्रत्र्ाभलुि । 

 गाउँको मौलिक लवषेशिा र पलहचान प्रवियन ।  

 सीपर्िु दक्ष्र् जनशलि लवकास ।  

 सामालजक सरुक्षा र लदगो शालन्िको लवकास ।  

 वािावरर्मैत्री, वािमैत्री, मलहिामैत्री िथा अपाङ्गमैत्री स्वच्छ सनु्दर गाउँ लनमायर् ।  

 लवकलसि गाउँ ।  

 पर्यटन पवुायधार लनमायर् र प्रवियन सलहि रोजगारीमा वलृि ।  

(ङ) अपेलक्षत उपिलव्ध: 

 गाउँपालिकाको आफ्नै प्रशासलनक भवन लनमायर् सम्पन्न भई सेवा प्रवाह थप व्र्वलस्थि हुनेछ । 

 खानेपानीको सहज व्र्वस्था लमिाउनको िालग लडपवोररङ्ग िर्ार िथा स्थानीर् महुानहरुको व्र्वस्थापन  भै 

शिु पानी लविरर् भएको हुनेछ  ।  

 गाउँका गौरवका केलह र्ोजनाहरुको DPR  िर्ार सम्पन्न भएको हुनेछ ।  

 गाउँका मखु्र् मखु्र् सडकहरुमा नािी लनमायर् भै ग्राभेलिङ्ग भएको हुनेछ ।  

 जनप्रलिलनलध िथा कमयचारीहरुमा अनभुव र क्षमिामा थप पररपतविा सजृना भई कार्य सम्पादनमा पररस्कृि 

भएको हुनेछ ।  

 राजस्व संकिनमा थप वढोिरी हुनेछ ।  

 कमयचारी -जनप्रलिलध वीच सम्वन्ध सिुढृ िथा समुधरु भएको हुनेछ ।  

 सचूना िथा संचारका दृलष्टिे  गाउँपालिकामा लवद्यलुिर् प्रलवलधको  प्रर्ोग वढ्द ैगएको हुनेछ ।  

 गाउँ लवकास र संबलृिमा गाउँवासीको अपनत्व वलृि हुनेछ ।  

 गाउँवासीमा स्थानीर् सरकारको महत्वमा वलृि भई स्थानीर् सरकारको महशसु हुनेछ ।  
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(च) प्राथलमकता  

मालथ उल्िेलखि सोच, गन्िव्र्, िक्ष्र्, उद्दशे्र्,  अपेलक्षि उपिलव्ध िथा प्राथलमकिाका आधारहरुमा दहेार् वमोलजमको 

लवषर्गि के्षत्रहरुमा कूि लवकास वजटेबाट रकम वाँडर्ाँड गने गरी आर्ोजना छनौट गने प्राथलमकिा सलहिको नीलिगि 

व्र्वस्था लमिाएको छु ।  

१. कोलभड-१९ को महामारी लनर्न्त्रर् िथा रोकथाम,  

२. संस्थागि संरचना लनमायर्, 

३, लशक्षा, स्वास्र्थर्, कृलष, उद्योग र पशपुािन, 

३. पवुायधार लनमायर्, 

४. रोजगारी वलृि, 

५.असमानिा र गररबी न्र्लूनकरर्, 

६. मानवीर् क्षमिा लवकास, 

७. लदगो लवकास र पर्ायवरर्ीर् संरक्षर्, 

८. शालन्ि, सदभाव, स-ुव्र्वस्था र लवलधको शासनको प्रत्र्ाभलूि । 

आदरणीय  गाउँसभा सदस्यज्यूहरु : 

अव म र्स गररमामर् सभामा प्रस्ििु नीलि िथा कार्यक्रम र वजेट िजुयमा गदाय अविम्वन गररएका मखु्र् आधारहरु लनम्न 

अनसुार रहकेो व्र्होरा अवगि गराउन चाहन्छु । 

लनम्न : 

 नेपािको संलवधान,  

 स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ 

 रालरिर् प्राकृलिक श्रोि िथा लवि आर्ोग ऐन, २०७४ 

 अन्िर सरकारी लवि व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ 

 संघीर् र प्रदशे सरकारिे जारी गरेका नीलि, काननु िथा मापदण्ड, 

 स्थानीर् िहको वालषयक र्ोजना िथा वजेट िजुयमा दीग्दशयन,  

 राजस्व परामशय सलमलिको प्रलिवेदन. 

 श्रोि िथा वजटे सीमा लनधायरर् सलमलिको लसर्ाररस,  

 संघीर् िथा वाग्मिी प्रदशे सरकारको वालषयक वजेट, 

 संघीर् सरकारको लवलभन्न पररपत्र िथा लनदशेनहरु,  

 नेपाि सरकारिे अन्िरालरिर् जगिमा जनाएका प्रलिवििावाट सलृजि दालर्त्वहरु, 
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 लनवायचनका वेिा  गाउँवासी साम ूगरेका प्रलिवििा एवं घोषर्ापत्रहरु, 

 वडाहरुको जनसंख्र्ा,भगूोि, के्षत्रर्ि, खचयको आवश्र्किा, राजस्व क्षमिा, पवुायधारको अवस्था, 

 र्स के्षत्रका संघीर् सासंद ज्र्,ू प्रदशे सभा सदस्र् ज्र्हूरु, राजनैलिक दिका प्रलिलनलधहरु एवं लवषर् लवज्ञहरुको 

सल्िाह सझुाव एवं मागयलनदशेन आलद ।  

आदरणीय  गाउँसभा सदस्यज्यूहरु : 

अव म आगामी आ.व २०७८/७९ को वजेटका उद्दशे्र्हरु हालसि गनय दहेार् वमोलजमको नीलि कार्यक्रम प्रस्ििु गनय 

चाहान्छु ।  

१.आलथिक लिकास : 

(क) कृलि तथा पशुपािन: 

१. “ककनीको शान उद्ममलशि लकसान” को आदशय वातर्िाई व्र्वहाररक रुपमा कार्ायन्वर्न गनय 

गाउँपालिकाको कृलष शाखामा माटो परीक्षर् केन्र स्थापना गरी स्थानीर् भगुोि र हावापानी सहुाउँदो 

व्र्वसालर्क कृलष पेशा अविम्बन गनय ईच्छुक सम्परू्य कृषकहरुिाई लनशलु्क माटो परीक्षर् गने व्र्वस्था 

लमिाईनेछ, जसका िालग आवश्र्क पने बजेटको र्थेष्ठ प्रबन्ध गररनेछ । 

२. पोषर्र्तुि लहउँद ेर वषे िरकारी उत्पादनिाई प्रोत्सालहि गनय िागि साझदेारीमा लमलन लटिर िथा टनेि लविरर् 

कार्यिाई लनरन्िरिा लदद ैस्थान सहुाउँदो लवउलवजन र र्िरु्िका लवरुवा लविरर्िाई लनशलु्क उपिब्ध गराउने 

कार्यिाई लनरन्िरिा लदईनेछ भने कृषका िालग मकै छोडाउने मेलसन उपिब्ध गराई कृलषिाई र्ालन्त्रकरर् गनय थप 

जोड लदईनेछ । 

३. संघीर् िथा प्रदशे सरकार संगको साझेदारीमा गाउँपालिकाको सदरमकुाम केन्रमा लसि भण्डारको प्रबन्ध लमिाई 

लकलव, स्टवेरी, मिुा, आि ुिगार्िका र्िरु्ि िथा िरकारी भण्डारर् गने प्रबन्ध लमिाई बजारको सलुनलिििा 

गररनेछ । 

४.  स्िवेरी, मिूा, लकवी, आि ु, रेन्वो िाउट िरकारी र्िरू्ि र जलडबटूी र्स के्षत्रका पलहचान प्राप्त खेिीिाई थप 

व्र्ावसार्ीकिा िथा आधलुनकीकरर्को िालग आवश्र्क पहि गररनेछ ।  

५. सामलुहक िथा सहकारी खेिीिाई प्रोत्साहन गने नीलि लिईनेछ, कृषकहरुिाई प्रदशे सरकार िथा स्थानीर् िहिे 

उपिव्ध गराउने लवलभन्न सलुवधाहरु िथा अनदुानहरु प्रदान गनय कार्यलवलध बनाई व्र्वलस्थि गररनेछ । 

६. स्थानीर् मौलिक पलहचान र उच्च उत्पादकत्व भएका वीउ लवजनको संरक्षर् र लवस्िारमा जोड लदने र ककनीको 

जैलवक स्रोि र परम्परागि ज्ञान लसपको संरक्षर् र प्रचारप्रसार गररनेछ  । 

७. हाि लवश्वमा रै्लिरहकेो लवलभन्न महामारीिे लनम्त्र्ाउन सतने भोकमरीको चरम समस्र्ािाई मध्र्नजर गद ैकृलष 

उत्पादनमा वलृि गनय लवशेष कार्यक्रमको व्र्वस्था गररनेछ, जसका िालग कृलषमा “नलिनतम प्रलिलध ककनीको 

समृलि” भन्ने आदशय वातर्िाई आत्मसाथ गद ैकृषकिाई उन्नि लवउ लवजनमा अनदुान, कृलष र्ालन्त्रलककरर् 
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लवशेष अनदुान, प्रालवलधक सेवा िगार्ि कृषकको क्षमिा अलभवलृिको िालग आवश्र्क कार्यक्रमको व्र्वस्था 

गररनेछ ।  

८. बािी िथा पश ुवीमा र कृलषकजाय सहजीकरर्को िालग आवश्र्क समन्वर् गररनेछ । 

९. दश रोपनी भन्दा वढी जग्गामा व्र्ावसालर्क खेिी गने कृषक िथा भलुमलहन व्र्ावसालर्क कृलष गने कृषकहरुिाई 

लवशेष अनदुानमिूक कार्यक्रमको व्र्वस्था गररनेछ । 

१०. व्र्वसालर्क पश ुिथा कृलष र्मयको वगीकरर् गरर सोलह बमोलजम अनदुानको व्र्वस्था गररनेछ । 

११. पश ुनश्ल सधुार पििीको लवकास िथा व्र्वस्थापनको िालग आधलुनक प्रलवलधको उपर्ोग गररनेछ । 

१२. व्र्वसालर्क पशपुािकहरुको िालग व्र्वसालर्क र्मय सदुृलर्करर् गनय आवश्र्क पने अनदुान सहर्ोग उपिब्ध 

गराईनेछ, गाउँपालिकामा आफ्नो र्मय दिाय िथा अलभिेखीकरर् गने कार्यिाई ब्र्बलस्थि गररनेछ । 

१३. वडा नं १ िाई आि ुर िरकारी, वडा नं २ िाई स्टवेरी र वाख्रा, वडा नं ३ िाई वाख्रा र आि,ु वडा नं ४ िाई 

लकलव र मिुा, वडा नं ५ िाई अिैची, वडा नं ६ िाई कर्ी, वडा नं ७ िाई वाख्रा र वडा नं ८ िाई आि ुर 

सनु्ििा पकेट क्षेत्रको रुपमा अगाडी वढाई सोही बमोलजम कार्यक्रमहरु सञ्चािनमा ल्र्ाईनेछ । 

१४. पशहुरुमा िाग्ने महामारी रोगहरुको लबरुि लनर्लमि खोप (HSBQ, FMD, PPR र Anti-Rabies, आलद )

लनशलु्क रुपमा िगाईनेछ । 

१५. गोठ सधुार गरर गाउँवासीको स्वास्र्थर्मा सहजिा ल्र्ाउने खािका कार्यक्रमहरु दािाको सहर्ोगमा संचािन 

गररनेछ । 

१६. गाउँपालिका स्िररर् िरकारी संकिन केन्रिाई लनरन्िरिा लदई थप व्र्वलस्थि बनाईनेछ  । 

१७. िाउट माछा भरुा उत्पादनिाई प्राथलमकिा लदद ै व्र्वसालर्क प्रलवलध अपनाई माछा पािन गने कृषकिाई 

प्रोत्साहन गररनेछ । 

१८. गाउँपालिका लभत्रका सबै वडामा कृलष पेशा व्र्वसार् गरी उत्कृष्ठ रुपमा कार्य गरररहकेा कृषकहरुिाई 

मापदण्डका आधारमा परुस्कृि गररने छ । 

(ख) पयिटन के्षत्र: 

१९. “पयिटलकय के्षत्रको लिकासमा िलृि ककनीको समृलि” भन्ने आदशय वातर्का साथ उत्कृष्ट पर्यटलकर् 

गन्िव्र्का रुपमा र्स गाउँपालिकािाई लवश्वमै लचनाउने गाउँपालिकाको प्रमखू पर्यटलकर् के्षत्रहरु ककनीहाईट, 

रू्ङरू्ङे झरना, िौके झरना, मिूमिेू झरनामा जाने सहालसक पदमागय लनमायर् आर्ोजना गाउँपालिकाको 

गौरवको आर्ोजनाको रुपमा सञ्चािनमा ल्र्ाईनेछ भने सञ्चािनमा रहकेा ककनी काउिेथाना-रानीपौवा 

गोडेश्वर- जगरे लहिे-गवायसे महादवे मलन्दर हुदँ ैलचम्टेश्वर जोडने पदमागयिाई प्रदशे सरकारको साझेदारीमा सम्पन्न 

गररनेछ । 
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२०. ककनी गाउँपालिका वडा नं २ मा जन्मन ुभएका ख्र्ािी प्राप्त रालरिर् किाकार श्री अजुिन लघलमरे ( पाँडे ) िाई 

ककनीको छोरोको उपनामिे सम्मान गरी वहाँिाई सदभािना पयिटन दुत को रुपमा लनर्लुति गररनेछ, साथै 

स्थानीर् किाकारहरुिाई पर्यटन लवकासमा आवि गररनेछ । 

२१. ककनी भ्रमर्मा आउने स्वदशेी िथा लवदशेी पर्यटकहरुिाई पथ प्रदशयनमा सहर्ोग गने जनशलति स्थानीर् स्िरमा 

उत्पादन गनय पर्यटन संग सम्बलन्धि आधारभिु िालिम सञ्चािन गररनेछ । 

२२. र्स गाउँपालिका  क्षेत्रमा रहकेा ऐलिहालसक, धालमयक, सांस्कृलिक महत्वका सम्पदाहरुको स्िरोंन्निी िथा 

ममयिसम्भार कार्यिाई लनरन्िरिा लदईनेछ । 

२३. गाउँपालिका लभत्रका लवलभन्न क्षेत्रमा होमस्टेको सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गनुयको साथै सोको संचािनको िालग 

आवश्र्क िालिम िथा समन्वर्को व्र्वस्था लमिाईनेछ । 

(ग) सहकारी: 

२४. ककनी गाउँपालिकाको लजल्िा सहकारी सँघ ककनी गाउँपालिका समन्वर् उपसलमलिको सहकार्यमा सहकारी 

सम्बलन्ध अन्िरकृर्ा, क्षमिा िथा नेितृ्व लवकास िालिम िथा अविोकन भ्रमर् कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

२५. गाउँपालिकाको सहकारी दिाय, नलवकरर्, समार्ोजन िथा एलककरर् िथा अन्र् उद्दशे्र्हरुिाई थपघट गररनेछ । 

२६. सहकारी वचि िथा ऋर् पररचािन मापदण्ड वमोलजम लनर्मन गररनेछ, साथै  सवै सहकारीहरुिाई सहकारी 

िथा गररवी सम्वलन्ध व्र्वस्थापन सचूना प्रर्ािीमा आवि गराई व्र्वलस्थि बनाईनेछ । 

२७. मलहिा, गररब, लसमान्िकृि, लभन्न क्षमिा भएका व्र्लि, भलूमहीन िथा लपछलडएको वगय र श्रलमकको जीवनस्िर 

सधुार ल्र्ाउन सहकारी पद्दलिको व्र्वसार्मा पहुचँ बढाईनेछ । 

२८. सहकारीको वचिकिायहरुको बचिको सरुक्षाको प्रत्र्ाभलूि गनय आवश्र्क व्र्वस्था गररनेछ । 

२९. कृलष सहकारीका माध्र्मवाट उत्पादन मिूक के्षत्रमा सामलूहक िगानी र करार खेिी गनय आवश्र्क सहलजकरर् 

िथा प्रेररि गररनेछ । 

(घ) उद्योग तथा िालणज्य: 

३०.  “गाउँमै रोजगार गििको आधार” भन्ने आदशय वातर्का साथ बैदलेशक रोजगारबाट र्लकय एका स्थानीर् र्वुा, 

कोलभड-१९ बाट संक्रलमि, न्र्नू आए भएका एवं गररव पररवारिाई उद्मम सञ्चािनमा लवशेष सलुवधा उपिब्ध 

गराईनेछ । 

३१. “सीप लसकौं रोजगार बनौं” अलभर्ानिाई लनरन्िरिा लददैं उति अलभर्ानिाई थप साथयक बनाउन स्थानीर् 

स्िरमा रहकेा लवपन्न, दलिि वगयहरुिाई लवशेष कार्यक्रमहरु िर् गरी कार्ायन्वर्न गररनेछ । 

३२. िघ,ु घरेि ुिथा साना उद्योगको लवकास िालग दिाय, नलवकरर्, क्षमिा वलृि, पुँजी वलृि िगार्िका कार्यहरुिाई 

प्राथलमकिाका साथ कार्ायन्वर्न गररनेछ । 

३३. व्र्ापाररक र्मय, पसिको दिाय, अनमुलि, नलवकरर् िथा खारेजीको सहज व्र्वस्था लमिाईनेछ । 
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३४. गाउँपालिकाको उपर्िु स्थानमा औद्योलगकग्रामको सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गरी सोको स्थापना गनयका िालग संघीर् 

सरकार सँग लवशेष पहि गररनेछ । 

३५. स्थानीर् स्िरमा रोजगारी सजृना गने उत्पादनमिूक र लछटो प्रलिर्ि प्राप्त गनय सलकने उद्यमहरुिाई प्राथलमकिामा 

राखी प्रोत्साहन गररनेछ, र्स्िा उद्यमहरुको लवकास, लवस्िार िथा प्रबधयन गनय उपर्तुि नीलि लनर्म लनमायर् गरी 

कार्ायन्वर्न गररनेछ । 

३६. गाउँपालिका लभत्र िघ,ु घरेि,ु साना उद्योगको स्थापना गनय साझा सुलिधा केन्द्र लवस्िार गररद ैिलगनेछ । 

३७. गररलव लनवारर्का िालग िघउुद्यम लवकास कार्यक्रम मार्य ि स्थानीर् स्िरमा न्र्नू आर् भएका दलिि, 

आलदवासी, जनजािी, एकि मलहिा, लभन्न क्षमिा भएका र लपछलडएको वगयिाई िलक्षि गरी वडामै कार्यक्रम 

सञ्चािनको प्रबन्ध लमिाइनेछ । 

३८. गाउँपालिका लभत्र रहकेा उद्योग, व्र्वसार्, प्रलिष्ठानको प्रभावकारी रुपमा वजार अनगुमनिाई लिव्रिा लदइनेछ । 

(ङ.) लििीय के्षत्र: 

३९. वैक, िघलुवि कम्पनी आलदिाई क्रमश वडास्िरमा लवस्िार गद ैिलगने नीलि लिईनेछ । 

४०. संस्थागि सामालजक उिरदालर्त्व अन्िगयि लविीर् के्षत्रहरुिाई पवुायधार लनमायर् िथा अन्र् सामालजक कार्यका 

िालग लजम्मेवार वनाईनेछ । 

(च) प्रधानमन्द्त्री रोजगार कायिक्रम: 

४१. गाउँपालिका लभत्र रहकेा वेरोजगार हरुको शकु्ष्म रुपमा पलहचान गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आवििाको 

लवशेष प्रबन्ध लमिाउद ैकार्यक्रमिाई थप व्र्वलस्थि र प्रभावकारी रुपमा सञ्चािन गने प्रबन्ध लमिाइनेछ । 

४२. रोजगार सेवा केन्रको संस्थागि लवकासमा जोड लदईनेछ । 

२.सामालजक लिकास: 

(क) लशक्षा: 

४३. गाउँपालिकाको दश वषे नर्ाँ लशक्षा क्षेत्र र्ोजना २०७८-२०८८ िाई प्राथलमकिाका साथ क्रमश: कार्ायन्वर्नमा 

िलगनेछ । 

४४. आवश्र्किाको आधारमा नर्ाँ लवद्यािर् खोल्ने, स्िर वलृि गने, एकीकृि गने, कक्षा थप गरी समदुार्को लहिमा   

प्रर्ोग गने नीलि िाई लनरन्िरिा लदइनेछ । 

४५. सनु्र् दरवलन्द रहकेा गाउँपालिकाका लवलभन्न लवद्यािर्हरुिाई पलहिो प्राथलमकिामा राखी लशक्षर् लसकाई 

अनदुान मार्य ि लशक्षक व्र्वस्थापनिाई थप प्रभावकारी वनाईनेछ  । 

४६. लवद्यािर् व्र्वस्थापन सलमलिका पदालधकारी, लशक्षक िथा कमयचारीहरुको पेशागि क्षमिा वलृिका िालग 

िालिम, अविोकन भ्रमर्को उलचि व्र्वस्थापनको िालग आवश्र्क कार्यक्रम बनाई िाग ूगररनेछ । 
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४७. लशक्षकहरुिाई कार्यसम्पादनका आधारमा मलु्र्ाङ्कन गरी  परुस्कार र दण्डको व्र्वस्था िाई थप प्रभावकारी 

बनाईनेछ । 

४८. गाउँपालिकालभत्र संचािनमा रहकेा संस्थागि लवद्यािर्हरुिाई सेवामिुक बनाइनेछ । 

४९. सामदुालर्क लवद्यािर्का लशक्षक िथा लवद्याथीहरुको क्षमिा अलभवलृिका िालग लवशेष कार्यक्रमहरु संचािन 

गद ैिलगनेछ । 

५०. “सबैका िालग गुणस्तरीय लशक्षा” भन्ने आदशय वातर्िाई आत्मसाि गद ै सवै गाउँवासीहरुिाई लशक्षामा 

पह चँ परु्ायउन लवशेष र्ोजना िथा कार्यक्रम संचािन गररनेछ । 

५१. सामदुालर्क लवद्यािर्हरुिाई वािावरर्मैत्री र प्रलवलधर्िु वनाउन “एक लशक्षक एक पयापटप एक 

कक्षाकोठा एक प्रोजेक्टर” तथा Smart School अवधारर्ािाई संघीर् िथा प्रदशे सरकारको समन्वर्मा 

कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाईनेछ । 

५२. स्थानीर् पसु्िकािर्, वाचनािर् िथा सामदुालर्क लसकाई केन्रको गरु्ात्मक सधुार गररनेछ । 

५३. अलभभावक लशक्षा, लनरन्िर लशक्षा, जीवन उपर्ोगी लसकाई िथा मलहिा लशक्षामा जोड लदईनेछ । 

५४. स्थानीर् पाठ्र्क्रमिाई  प्रभावकारी रुपमा कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाईनेछ । 

५५. पढाई मेिा, अलिररति िथा सहकृर्ाकिाप सञ्चािन गरी पठन संस्कृलिको लवकास गररनेछ  । 

५६. थप प्रालवलधक लवद्यािर् िथा लशक्षािर् स्थापना िथा संचािनको िालग स्थान पलहचान गरर संघ र प्रदशेमा 

आवश्र्क पहि गररनेछ । 

५७. टुहुरा, अपाङ्ग, द्वन्द लपलडि, सलहद वेपिा, घाईिे िथा अपाङ्ग पररवारका बािबालिकािाई लवशेष छात्रवलृि 

लविरर् कार्यिाई लनरन्िरिा लदद ैत्र्स्िा बािबालिकाहरुिाई पोशाक उपिब्ध गराउने प्रबन्ध लमिाईनेछ  । 

५८. लवद्याथीको मलू्र्ाङ्कन प्रर्ािीिाई व्र्वलस्थि बनाउन लवद्यािर्िे गद ैआएका सबै लकलसमका परीक्षाहरु 

गाउँपालिकाबाट क्रमश व्र्वलस्थि गद ैिलगनेछ । 

५९. बैकलल्पक लसकाइका िालग CUG SIM, Free Wife Zone, टोि लशक्षा, र्ोनइन लसकाई िथा स्वअध्र्र्नको 

वािावरर् सजृना गरी कोलभड-१९ बाट हुने शैलक्षक क्षिीिाई न्र्लूनकरर् गररनेछ । 

६०. लवद्यािर् कमयचारी, बािलबकास केन्रका लशक्षकहरुको िालग श्रम ऐनिे िोके अनसुारको न्र्नूिम ििब सलुवधा 

लदने व्र्वस्था क्रमश कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाईनेछ ।  

६१. गाउँपालिका लभत्रका लवलभन्न लवद्यािर्, स्वास्र्थर् संस्था िगार्ि गाउँपालिकाको मािहिमा सञ्चािनमा रहकेा 

कार्ायिर्हरुमा कार्यरि लशक्षक, कमयचारी िथा स्वास्र्थर् स्वरं्सेलवकाहरुिे उमेर वढी भएका कारर् सेवावाट 

स्वेलच्छक अवकास लिन चाहमेा त्र्स्िा लशक्षक, कमयचारी िथा स्वास्र्थर् स्वरं्सेलवकाहरुिाई मापदण्डका 

आधारमा प्रोत्साहन प्र्ाकेजको प्रबन्ध लमिाइनेछ । 

६२. एक लवद्यािर् एक नसय कार्यक्रमिाई प्रदशे सरकारको समन्वर्मा थप लवस्िार गररनेछ । 
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६३. गाउँपालिका लभत्रको सामदुालर्क लवद्यािर्बाट SEE परीक्षामा उत्कृष्ठ नलिजा ल्र्ाउने एक-एक जना छात्र र 

छात्रािाई ब्राण्डेड ल्र्ापटप सलहि सम्मान गने कार्यको थािनी गररनेछ । 

६४. ककनी गाउँपालिका लभत्रका सबै सामदुालर्क लवद्यािर्हरुमा प्रारलम्भक बािलबकास केन्रदलेख कक्षा ५ सम्म 

बािबालिकािाई उपिब्ध हुने खाजा घरेि ुउत्पादन (Home Grown School Feeding Approach ) मा 

आधाररि बनाई पालिकास्िरमा एकरुपिा कार्म गने प्रबन्ध लमिाईनेछ । 

(ख) िैङ्लगक समानता र सामालजक समािेशीकरण: 

६५. जेष्ठ नागररकमा भएको अनभुव, ज्ञान  र  सीपिाई नर्ाँपसु्िामा हस्िान्िरर् गनय नीलि लनमायर्, अनसुन्धान िथा 

वौलिक ज्ञान लवस्िारका क्षेत्रमा जेष्ठ नागररकहरुिाई सहभालग गराउने नीलि अविम्वन गररनेछ । 

६६. नेपाि सरकारवाट उपिव्ध गराईने सामालजक सरुक्षा भिा बैंक मार्य ि उपिब्ध भई आएकोमा सोिाई थप सहज 

र प्रभावकारी वनाईनेछ । 

६७. मलहिा, दलिि, एकि मलहिा, आलदवासी जनजालि, िन्ि प्रभालवि, सलहद पररवार, अपाङ्ग िथा घाईिेहरुिाई 

आर्मिूक,  सीपमिूक, क्षमिा अलभवलृि र िलक्षि वगय कार्यक्रम  संचािनमा  लबशेष प्राथलमकिा लदईनेछ । 

६८. िैङ्लगक लहसंा, शोषर्, मानव वेचलवखन, लवभेद िथा दबु्र्यवहारिाई शनु्र् सहनलशििाको नीलि अविम्वन 

गररनेछ ।  

६९. बािअलधकार र बािसंरक्षर्िाई सलुनलिि गनय बाितिब र बाि संजािहरु गठन िथा प्रलशक्षर्को व्र्वस्था 

लमिाईने छ । 

७०. लकशोरीहरुको िालग सचूना िथा परामशय केन्रको स्थापनाको साथै लकशोरी समहूहरुिाई क्षमिा अलभवलृि 

कार्यक्रम संचािन गररनेछ । 

७१. पाँच दलेख पनध्र वषय सम्मका टुहुरा बािबालिकाका िालग नगद सहार्िा प्रदान गने नीलि अविम्बन गररनेछ । 

७२. लभन्न क्षमिा भएकाहरुको िालग क्षमिा लवकास, लसप लवकास िथा आर्मिूक कार्यक्रम संचािन गररनेछ ।  

७३.  “ककनीको भलिष्य बािलििाहको अन्द््य” भन्ने आदशय वातर्का साथ वािलववाहिाई परू्य रुपमा शनु्र्मा 

िलगनेछ । 

७४.  “एक सञ्जाि एक उ्पादन” कार्यक्रम िाई लनरन्िरिा लदइने । 

७५. लहसंा लपलडि मलहिाहरुिाई व्र्वस्थापन गनयका िालग सरुलक्षि घर ( Safe House) लनमायर् गनय पहि गररनेछ । 

७६. “एकि मलहिा सगं उपाध्यक्ष” कार्यक्रम मार्य ि एकि मलहिा सञ्जाि गठन गरी लनजहरुिाई 

आर्आजयनमिूक कृर्ाकिापमा संिग्न गने प्रबन्ध लमिाईनेछ ।  

७७. अन्िरालरिर् श्रलमक मलहिा लदवस िगार्िका लदवस मलहिा लवरुि हुने लहसंाको सप्ताहव्र्ापी कार्यक्रम िर् गरी 

भव्र् रुपमा गररनेछ । 

७८. दलिि एकि मलहिाको रोजगारीका िालग आवश्र्क िालिमको प्रबन्ध लमिाईनेछ । 
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(ग) युिा तथा खेिकुद: 

७९. समग्र खेिकुद के्षत्रको लवकास र लवस्िारका िालग गाउँपालिका स्िरीर् खेिकुद लवकास सलमलि गठन गरी 

खेिकुद सम्बलन्ध गलिलवलधिाई गाउँपालिकाको िर्य बाट आवश्र्क सहर्ोग गने व्र्वस्था लमिाईनेछ । 

८०. गाउँपालिकामा खेिकुद प्रलशक्षकको प्रबन्ध गरी खेदकुदका गलिलवलधहरुिाई प्रभावकारी गराईनेछ । 

८१. हाि गाउँपालिकाको वडा नं ४ मा रहकेो खेिकुद मैदानिाई थप स्िरोन्निी गरी प्रत्र्ेक वडामा वडाध्र्क्ष कप 

र पालिका स्िरमा अध्र्क्ष कप खेिकूदको आर्ोजना  गरी खेिकुदको प्रवधयन गनय आवश्र्क प्रबन्ध लमिाईने 

छ । 

८२. कमयचारी जनप्रलिलनलध मैत्री खेिकुद प्रलिर्ोलगिाको आर्ोजना गने व्र्वस्था लमिाईनेछ । 

८३. अन्िर गाउँपालिकास्िररर् खेिकूद प्रलिर्ोलगिा संचािन गनय पहि गररनेछ । 

८४. प्रत्र्ेक वडामा एक खेिकूद मैदान लनमायर् कार्यिाई प्राथलमकिाका साथ कार्ायन्वर्न गररनेछ । 

८५. सामदुालर्क लवद्यािर्हरुका खेिकूद मैदानको स्िरउन्निी गरी खेदकूद सामाग्री लविरर् गररनेछ । 

(घ) स्िास््य: 

८६. लचलकत्सक िथा स्वास्र्थर् कमीको लसर्ाररसमा ७० वषय र सोभन्दा माथीका जेष्ठ नागररक, लभन्न क्षमिा भएका 

व्र्लति, एकि मलहिा, सलहद िथा वेपिा पररवारका सन्ििी, घाईिे िथा अपाङ्ग, टुहुरा बािबालिका र लदघय 

रोगीहरुिाई गाउँपालिकाबाट सञ्चालिि ल्र्ाव एवं XRAY, ECG सेवा र औषधी लनशलु्क रुपमा उपिब्ध 

गराउने व्र्वस्थािाई प्राथलमकिाका साथ कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाइनेछ । 

८७. गाउँपालिका लभत्र प्रशलुि हुन नसलक रेर्र गररएका गभयवलि मलहिा, वाढी, पलहरो, चट्र्ाङ जस्िा प्राकृलिक 

प्रकोपबाट घाईिे भई अन्र्त्र रेर्र गररने स्थानीर्वासी, ७० वषय माथीका जेष्ठ नागररक, क वगयको अपाङ्गिा 

पररचर्पत्र प्राप्त गरेका व्र्लति र सलहद िथा वेपिा पाररएका व्र्लतिको एकासगोिको पररवार िथा घाईिे िथा 

अपाङ्गहरुिाई गाउँपालिकाबाट सञ्चािनमा ल्र्ाईने एम्बिेुन्स सेवा लनशलु्क गररनेछ । 

८८. लचलकत्सा लशक्षा आर्ोगबाट सञ्चािन हुने MBBS अध्र्र्नको प्रबेश परीक्षा उलिर्य गरी रकम अभावमा 

MBBS पढन नपाएका गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रका आलथयक रुपिे लवपन्न भएका १ जनािाई गाउँपालिकामा 

कम्िीमा २ वषय लनशलु्क लचलकत्सलकर् सेवा उपिब्ध गराउने शियमा ५० प्रलिशि साझदेारीमा छात्रवलृि सलुवधा 

उपिब्ध गराईनेछ, र्स छात्रवलृि कार्यक्रमिाई थप व्र्वलस्थि र पारदलशय बनाउन सरोकारवािा लनकार्को 

समन्वर्मा मापदण्ड िजुयमा गररनेछ । 

८९. कोलभड-१९ को संक्रमर् लनर्न्त्रर् िथा व्र्वस्थापनका िालग अग्रपङ्िी (Front Line ) मा कार्य गने 

स्वास्र्थर्कमीहरु िाई कामको आधारमा १०० प्रलिशि सम्म लदइद ैआएको जोलखम भिा िाई लनरन्िरिा लदईनेछ  

९०. कोरोना भाईरस लवरुिको खोप आम ककनीवासीहरुिाई उपिब्ध गराउन संघ र प्रदशे संग समन्वर् िथा सहकार्य 

गरी खोपको सलुनलिििा गररनेछ । 
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९१. गाउँपालिकामा १० शैर्ाको सलुवधा सम्पन्न आधारभिु अस्पिाि लनमायर् कार्यिाई िदारुकिाका साथ अगाडी 

वढाईनेछ । 

९२. कोलभड-१९ िगार्ि लवलभन्न महामारी रोग लनर्न्त्रर्का िालग व्र्वस्थापन सलमलि, RRT, CICT Team गठन 

गरी रोग लनर्न्त्रर्का िालग प्रभावकारी कदम चालिनेछ । 

९३. आम नागररकिाई स्वास्र्थर् लवमाको दार्रा लभत्र ल्र्ाउन वेशेष पहि गद ैजेष्ठ नागररक, परू्य अपाङ्गिा भएका 

व्र्लतिहरु, सलहद िथा वेपिा पररवार, घाईिे अपाङ्ग र लदघयरोगीिाई सोको िालग लवशषे प्रवन्ध गररनेछ । 

९४. कोलभड-१९ का कारर् संक्रलमि िथा प्रभालवि भएका आम ककनी वासीहरु िाई लवशेष राहि सहर्ोग उपिब्ध 

गराउने नीलि अविम्बन गररनेछ । 

९५. कोलभड-१९ बाट संक्रमर् पलुष्ट भएका संक्रलमिहरुिाई पोषर्र्तुि खानपानमा सहर्ोग गने हिेिेु प्रत्रे्क 

लवरामीिाई रु ५ हजार उपिब्ध गराउने र सोका कारर् मतृ्र् ुभएका मिृकको पररवारिाई काजकृर्ा खचय वापि 

रु २५ हजार उपिब्ध गराउने कार्यिाई लनरन्िरिा लदईनेछ । 

९६. ककनी प्राथलमक स्वास्र्थर् केन्रमामा र्ामेशी सेवाको सरुुवाि गररनेछ । 

९७. कोलभड-१९ परीक्षर्का िालग घरदिैो सवेािाई लनरन्िरिा लदईनेछ । 

९८. ककनी गाउँपालिकामा सञ्चालिि आइसोिेसन अस्पिाििाई थप व्र्वलस्थि गरी लनरन्िरिा लदईनेछ । 

९९. स्वास्र्थर्कमी िथा स्वंर्मसेवीकाहरुिाई आवश्र्क िालिम िथा अन्र् सहर्ोग उपिव्ध गराई क्षमिा लवकास 

गररनेछ । 

१००.  कोलभड-१९ बाट संक्रमर् भई Home आइसोिेसनमा बसेका नागररक िालग औपलध प्र्ाकेज प्रवन्ध 

गररनेछ । 

१०१.  ककनी प्राथलमक स्वास्र्थर् केन्रमा लचलकत्सलकर् सेवािाई लनरन्िरिा लदद ैथप व्र्वलस्थि गररनेछ । 

१०२. स्वास्र्थर् चौकीहरुिाई नर्ाँ लनमायर् िथा ममयि सधुार गरी भौलिक रुपमा सम्पन्न गराईनेछ र आधारभिु 

स्वास्र्थर् केन्रिाई स्वास्र्थर् चौकीमा पररर्ि गररनेछ । 

१०३. ककनी प्राथलमक स्वास्र्थर् केन्रमा रहकेो x-ray सेवािाई लनरन्िरिा लदद ैUSG सेवा सञ्चािन 

गररनेछ साथै ग्रालमर् USG सेवा िाई लनरन्िरिा लदद ैल्र्ाव र ECG सेवािाई थप लवस्िार गररनेछ । 

१०४. ओखरपौवा, लससडोि र चिरुािे स्वास्र्थर् चौकीमा प्रदशे सरकार संगको सहकार्यमा प्रर्ोगशािा सेवा 

उपिब्ध गराउन लवशेष पहि गररनेछ । 

१०५. नेपाि सरकारबाट उपिब्ध हुने लनशलु्क औषलध सेवा प्रवाहिाई थप व्र्वलस्थि वनाईनेछ । 

१०६. औषधी सापटी कार्यक्रम सञ्चािन गरी Over Stock र Under Stock िाई एक रुपिा कार्म गरी 

औषधीको अलधकिम प्रर्ोग गररनेछ । 

१०७. मलहिा स्वास्र्थर् स्वरं् सेलवकाका िालग थप प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु सञ्चािनमा ल्र्ाईनेछ । 
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१०८.  “लकशोरी सगं उपाध्यक्ष” कार्यक्रम मार्य ि लवद्यािर् स्िरमा लकशोरी स्वास्र्थर् पोषर् कार्यक्रम िाग ु

गररनेछ, लकशोर लकशोरीहरुिाई प्रजनन स्वास्र्थर् सम्बलन्ध लशक्षा लदइनेछ । 

१०९. सेलनटरी प्र्ाड स्थानीर् िहमानै उत्पादन गरी लविरर् गने कार्यिाई प्राथलमकिाका साथ कार्ायन्वर्नमा 

ल्र्ाईनेछ ।  

११०. लनर्लमि रुपमा गभयजाँच गराउने गभयविी मलहिाहरुिाई लदद ैआएको प्रोत्साहनिाई लनरन्िरिा लदइनेछ  

१०१. स्िन िथा पाठेघर तर्ान्सर िथा मानलसक स्वास्र्थर् िगार्ि अन्र् रोगहरुको उपचारका िालग लनजी 

संघ-संस्था संघ समन्वर् गरी आवश्र्क उपचारको प्रबन्ध लमिाईनेछ । 

१०२. परू्य खोप सलुनलिििा िथा लदगोपनाका िालग खोपको शकु्ष्म र्ोजना कार्यिाई लनरन्िरिा लदईनेछ र 

बैशाख मलहनािाई खोप मलहनाका रुपमा मनाईनेछ । 

१०३.  “जेष्ठ नागररक सगं अध्यक्ष” कार्यक्रम मार्य ि जेष्ठ नागररकहरुको स्वास्र्थर् प्रबधयन गनय सम्वलन्धि 

स्वास्र्थर् चौकीहरु मार्य ि जेष्ठनागररक स्वास्र्थर् जाँच घरदिैो कार्यक्रम िाई लनरन्िरिा लदइनेछ । 

१०४.  सनुौिा हजार लदनका आमा िथा बच्चा िलक्षि कार्यक्रमहरु गैर सरकारी संस्था समेिको समन्वर्मा 

संचािन गररनेछन ्। 

१०५. अलि संवेदनलशि िथा जलटि रोगहरुको उपचारका िालग अनदुान प्रदान गने नीलििाई लनरन्िरिा 

लदइनेछ । 

१०६. खोप िथा गाउँघर लतिलनकिाई व्र्वलस्थि गरी गरु्स्िरीर् सेवा प्रदान गने कार्यक्रमिाई लनरन्िरिा 

लदइनेछ । 

१०७. स्वास्र्थर् सेवाका आर्ामहरु प्रलिकारात्मक सेवा, प्रवधयनात्मक सवेा, उपचारात्मक सेवा, 

पनुस्थायपनात्मक र प्रसामक सेवाहरु समेटेर स्वास्र्थर्का कार्यक्रमहरु बनाइनेछ ।  

१०८. “Zero Home Delivery गाउँपालिका” घोषर्ा गनय एक वडा एक वलथयकङ सेन्टर अलभर्ानिाई 

लनरन्िरिा लदईनेछ, र्सका िालग वलथयङ सेन्टर लवलहन वडा नं ५, ६ र ८ मा वलथयकङ सेन्टर स्थापना गरी 

सञ्चािनमा ल्र्ाईनेछ । 

१०९. पररवार लनर्ोजन सेवािाई थप प्रभावकारीिा सलहि लवस्िार गररनेछ । 

११०. गाउँघर लतिलनक िथा खोप लतिलनक िाई थप व्र्वलस्थि बनाई उति कार्यमा खलटएका 

कमयचारीहरुका िालग प्रोत्साहनको व्र्वस्था गररनेछ । 

१११. क्षर्रोग लनर्न्त्रर् कार्यक्रमिाई प्रभावकारी रुपमा कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाईनेछ । 

(ङ.) ससं्कृलत प्रिििन: 
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११२. गाउँपालिका क्षेत्र लभत्रको ऐलिहालसक एवं परुािालत्वक सम्पदा िथा स्थानहरु जस्िै गमु्वा, चचय, 

मठमलन्दर, पाटीपौवा, सिि, कुवा, पंधेरो, ढंुगेधारा, अलन्िम दाहासंस्कार गने घाट िगार्ििाई जीवन्ि राख्न 

संरक्षर् र सम्बियन गररनेछ । 

११३. स्थानीर् स्िरको धमय, किा र संस्कृलिको संरक्षर् र प्रचार प्रशार गने कार्यक्रमहरुिाई व्र्वलस्थि रुपमा 

कार्ायन्वर्नमा िलगनेछ । 

११४. गाउँपालिकामा अलधक जनसंख्र्ा भएको िामाङ जािीहको मौलिकिा संरक्षर् गनय  गाउँपालिकाको 

उपर्िु स्थानमा िामाङ संग्राहिर् स्थापना गररनेछ । 

११५. दलिि वगयको स्थानीर् किा लसपको प्रवधयन र संरक्षर् गनय उनीहरुिे अपनाउद ैआएको पेशािाई थप 

परररकृि गराउन िालिम िथा क्षमिा लवकासका कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

३.पुिािधार लिकास: 

(क) भिन तथा शहरी लिकास: 

११६.  लमलि २०७८ साि श्रावर् १ गिेका लदन गाउँपालिकाको प्रशासलकर् भवन लसिन्र्ास गरी लमलि 

२०७९ साि वैशाख मलहना लभत्र उदघाटन गने गरी लनमायर् कार्य सम्पन्न गनय आवश्र्क बजेट िथा कार्यक्रम 

सञ्चािनमा ल्र्ाईनेछ । 

११७. आफ्नै वडा कार्ायिर्को प्रशासलनक भवन नभएका वडाहरुमा भवन लनमायर्को िालग आवश्र्क पहि 

गररने छ र लनमायर्ालधन वडाकार्ायिर्हरुिाई सम्पन्न गने कार्यिाई लनरन्िरिा लदईनेछ । 

११८. गाउँपालिकामा १० सैर्ाको आधारभिु अस्पिाि लनमायर्का िालग स्वीकृि लडजाईन बमोलजमको 

लनमायर् प्रकृर्ािाई अगाडी वढाईनेछ । 

११९. भवन लनमायर् आचार संलहिािाई परू्य रुपमा कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाईनेछ । 

१२०. गाउँपालिकाका सवै घरहरुिाई दिाय प्रकृर्ामा आवि गराईने छ, साथै शहरी क्षेत्रमा अलनवार्य रुपमा 

अनमुलि लिएर मात्र घर लनमायर् गने पििीिाई लनरन्िरिा लदइनेछ । 

१२१. गाउँपालिका क्षेत्रको आवश्र्क स्थानहरुमा प्रलिक्षािर्हरु लनमायर् गने कार्यिाई क्रलमक रुपमा अगाडी 

वढाइनेछ  

(ख) खानेपानी पुिािधार कायिक्रम: 
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१२२. “एक घर एकधारा” नीलििाई लनरन्िरिा लदद ैर्स अलभर्ानिाई परू्य रुपमा कार्ायन्वर्न गनयका िालग 

खानेपानीको धारा जडान हुन वाँकी रहकेा घरधरुीमा खानेपानीको धारा जडान गरी “एक घर एक धारा मैत्री 

िडा” कार्यक्रम घोषर्ा गद ैिलगनेछ । 

१२३. र्स गाउँपालिका लभत्र रहकेा खानेपानीको महुान पलहचान गरर सो को उलचि संरक्षर् गरी संचािनमा 

ल्र्ाईनेछ । 

(ग) ऊजाि, िैकलपपक उजाि: 

१२४. गाउँपालिकाका सबै वडाका घरहरुमा लवद्यलुिकरर् गरर उज्र्ािो घरको रुपमा रुपान्िरर् गनयको िालग 

लवद्यिू प्रालधकरर्को समन्वर्मा काठको पोििाई क्रमश लवस्िापन गरी लवद्यलुिकरर् कार्य सम्पन्न ्गनय पहि 

गररनेछ ।  

१२५. सावयजलनक मखू्र् चोक, मठमलन्दर, लवद्यािर्, वडा कार्ायिर्हरुमा सौर्य उजाय जडान कार्यिाई 

लनरन्िरिा लदईनेछ ।  

(घ) लसंचाई : 

१२६. खेिीर्ोग्र् जग्गाहरुमा पतकी कुिो/नहर/ ERT/लिर्लटङ को व्र्वस्था गरी साना लसंचाई र्ोजना 

संचािन कार्यिाई लनरन्िरिा लदईनेछ  

१२७. सम्भालवि नर्ाँ लसंचाई र्ोजनाहरु लनमायर् गने र संचालिि र्ोजनाहरुको ममयि िथा स्िर उन्निी गरी 

वाहै्र   मलहना लसंचाई सलुवधा परु्ायईने छ  । 

१२८. पानीको स्रोि कम भएको स्थानमा पिालस्टक पोखरी लनमायर् गरी लसंचाई सलुवधािाई थप लवस्िार 

गररनेछ । 

(ङ) सडक, पुि तथा झोिुङ्गे पुि: 

१२९. वडालभत्रका मखू्र् सडक मागयहरुिाई ग्रावेि गने कार्यिाई प्राथलमकिाका साथ कार्ायन्वर्नमा 

िलगनेछ । 

१३०. गाउँपालिका लभत्रका लवलभन्न स्थानमा लनमायर् गनय आवश्र्क दलेखएका स्थानमा झोिंगेपिु लनमायर् 

कार्यिाई संघीर् िथा प्रदशे सरकारको समन्वर्मा लनरन्िरिा लदईनेछ । 

१३१. गरु्स्िरीर् कार्य प्रगलिको िालग उपाध्र्क्षको संर्ोजकत्वमा प्रालवलधक सलहिको संिग्निामा अनगुमन 

िथा मलु्र्ाङ्कन कार्यिाई लनरन्िरिा लदद ैअनगुमन प्रर्ािीिाई नलिजामा आधाररि बनाईनेछ । 
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१३२. जनसहभालगिामा आधाररि लवकास लनमायर्का िालग अलधकिम ्जनसहभालगिा हुने र्ोजनाहरुिाई 

समपरुक कोषवाट आवश्र्क वजेट लवलनर्ोजन गरर लवकास कार्यिाई अगाडी वढाउने कार्यिाई लनरन्िरिा 

लदईनेछ ।  

१३३. लसमा जोलडएका पालिकािाई र्ाइदा पगु्ने खािका दईु वा दईु भन्दा वढी पालिकाको साझेदारीमा 

संचािन हुने पवुायधार लनमायर्का कार्यक्रमहरुिाई लवषेश जोड लदइने छ, र्सको िालग समपरुक कोषबाट 

आवश्र्क वजेट व्र्वस्था गररने छ । 

१३४. सडक लनमायर्मा लदगोपना ल्र्ाउनको िालग वार्ो ईलन्जलनर्ररङ्गको आधारमा रलह Side Drain 

लनमायर् र अन्र् कार्यहरु गररनेछ । 

१३५. गाउँपालिका लभत्रका वडाहरु जोडने मिू मोटरबाटो स्िरउन्निी गरी नािी /ग्रावेिमा मखू्र् रुपमा जोड 

लदद ैप्रालवलधक रुपिे उपर्तुि नभएका बाटोहरु लनमायर्िाई लनरुत्सालहि गररनेछ । 

१३६. “एक िडा एक मूख्य गाउँपालिका स्तरको मोटरबाटो” भन्ने सालवकको अवधारर्ािाई 

लनरन्िरिा लदईनेछ । 

४. िातािरण तथा लिपद् व्यिस्थापन: 

१३७. गाउँपालिका के्षत्र लभत्र प्राकृलिक िथा गैर प्राकृलिक लवपदबाट सवयसाधारर्को लजउधन, सावयजलनक, 

लनजी िथा व्र्लतिगि सम्पलि, प्राकृलिक एवं सांस्कृलिक सम्पदा र भौलिक संरचनाको संरक्षर् गनयका िालग 

दलैवप्रकोप व्र्वस्थापन कोषमा उपर्तुि रकम लवलनर्ोजन गररनेछ । 

१३८. कोरोना भाईरस ( कोलभड-१९) संक्रमर् रोकथाम, उपचारकोष सञ्चािन िथा राहि लविरर् 

कार्यलवलध २०७७ कार्ायन्वर्नका िालग आवश्र्क पने बजटेको सलुनलििा गररनेछ । 

१३९. गाउँपालिका के्षत्र लभत्र लनजी िथा सामदुालर्क वनमा भैरहकेो वन र्डानीिाई रोतन स्थानीर् 

समदुार्िाई समेि पररचािन गररनेछ, साथै गाउँपालिका लभत्र रहकेा नाङ्गा डाँडाहरुिाई  वकृ्षारोपर् गरी 

हररर्ािी वनाईने छ । 

१४०. वन लवनास कार्य (आगिालग , वनकटान, आलदवाट  )रोतनको िालग सचेिना मिूक कार्यक्रम संचािन 

गरर सवै गाउँवासीहरुिाई सचिे गराईनेछ । 

१४१. नेपाि सरकारको नीलि अनरुुप न्र्नूिम रुपमा “एक घर एक र्िरु्िको लिरुिा” अलभर्ानिाई 

लनरन्िरिा लदइनेछ । 

१४२. वषायिको समर्मा हुने जि उत्पन्न प्रकोपिाई न्र्लूनकरर् गनय जोलखमर्िु स्थानहरु पलहचान गरी 

िारजािी िथा वकृ्षारोपर्का माध्र्मवाट लनर्न्त्रर्का कार्यहरु गररनेछ । 
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१४३. र्ोहोर डलम्पङ् साईटको रुपमा रहकेो लससडोििाई व्र्वलस्थि गनय वहृि छिर्ि गरी दीघयकािीन 

उपार्हरु अविम्वन गररनेछ । 

१४४. वािावरर् अध्र्र्न प्रलिवेदन (IEE) िे औल्र्ाएको स्थानबाट मात्र नलदजन्र् सामाग्री उत्खनन गने 

गराउने व्र्वस्थािाई कडाइका साथ कार्ायन्वर्न गररनेछ । 

१४५. गाउँपालिकाको वडा नं ४ मा रहकेो सावयजलनक शौचािर्िाई सञ्चािनमा ल्र्ाई थप व्र्वलस्थि 

गररनेछ । 

१४६. र्ोहोर डलम्पङ् साईटको कारर्बाट मानव वस्िी र स्वास्र्थर्मा परेको असरिाई न्र्लूनकरर् गनय जग्गा 

अलधकरर् गराउन पहि गरी खािी रहकेा स्थानमा वकृ्षारोपर् गरी हररर्ािी बनाउने नीलििाई कार्ायन्वर्नमा 

िलगनेछ । 

५ .संस्थागत लिकास तथा सेिा प्रिाह : 

क.सुशासन,मानि संशाधन लिकास र सेिा प्रिाह: 

१४७. नर्ाँ लनमायर् हुने गाउँपालिकाको प्रशासलनक भवनमा र वडा कार्ायिर्को प्रशासलनक भवनमा “िार 

एक सेिा अनेक” ( One Door Service More) को अवधारर्ामा अलडर्ो लभलडर्ो सलहिको नागररक 

वडापत्र िगार्िका सेवाग्राहीमैत्री कक्षको व्र्वस्था लमिाईनेछ । 

१४८. “कार्ायिर्को काम अराएर मात्र होईन मन पराएर पलन गने” संस्कार लवकास गनय गाउँपालिकाको 

कार्ायिर्, वडा कार्ायिर्, सामदुालर्क लवद्यािर् र स्वास्र्थर् संस्था मध्रे्बाट एक आलथयक वषय भरीमा उत्कृष्ठ 

र रचनात्मक कार्य सम्पादन गने पाँचजना उत्कृष्ठ कमयचारीिाई सम्मान गने पररपाटीको व्र्वस्था लमिाईनेछ । 

१४९. गाउँपालिका संग सम्वलन्धि सेवाग्राहीिे मागेका लववरर्हरु सचूना अलधकारी मार्य ि समर्मानै 

उपिव्ध गराईनेछ । 

१५०. गाउँपालिकाको  लबद्यमान संगठन संरचनामा कार्यवोझको आधारमा पनुराविोकन गरी O & M 

Survey गररनेछ । 

१५१. जनप्रलिलनलध िथा गाउँपालिकामा कार्यरि कमयचारीहरुको क्षमिा लवकास कार्यक्रमिाई लनरन्िरिा 

लदइनेछ । 

१५२. गाउँपालिकाको रालरिर् िथा अन्िरालरिर् नगरहरुसंग भलगनी सम्वन्ध कार्म गररने नीलि लिईनेछ । 

र्स कार्यमा गाउँको पलहचान र लहििाई उच्च प्राथलमकिामा रालखनेछ । 

१५३. गाउँका गलिलवधीहरु गाउँवासी समक्ष परु्ायउन स्थानीर् राजपत्र र गाउँ विेुलटन प्रकाशन गद ैिलगनेछ । 

१५४. गाउँपालिकावाट संचालिि र्ोजना िथा कार्यक्रमहरुको सहभालगिामिूक, लदगो िथा अपनत्व बोध 

गराउन सावयजलनक सनुवुाई, सामालजक परीक्षर् जस्िा कार्यिाई लनरन्िरिा लदईनेछ । 



ककनी गाउँपालिकाको सातौं गाउँसभामा गाउँपालिका अध्यक्ष श्री मानबहादरु िामाद्वारा प्रस्ततु आ.ब.०७८/०७९ को 

वालषिक नीलत तथा कायिक्रम 

 

ककनी गाउँपालिकाको आ.ब.०७८/०७९ को नीलि िथा कार्यक्रम Page 29 

 

१५५. स्थानीर् िहको संस्थागि लवकास क्षमिा स्वमलू्र्ाङ्न (LISA) का आधारहरुिाई ध्र्ानमा राखी 

कार्यसम्पादनिाई थप व्र्वलस्थि बनाईनेछ । 

(ख) सूचना प्रलिलध तथा अलभिेख व्यिस्थापन: 

१५६. आ.ब.०७८/७९ लभत्र गाउँपालिका क्षेत्र लभत्रका सबै वडा कार्ायिर्, स्वास्र्थर् संस्थाहरु र सामदुालर्क 

लवद्यािर्हरुमा ईन्टरनेटको पहुचँ परु्ायईनेछ । 

१५७. गाउँपालिकाका सावयजलनक जग्गा, साबयजलनक सम्पलि, घरनतशा पास,  व्र्लिगि घटना दिाय, 

लनर्यर्हरु िगार्ि सवै लकलसमको अलभिेखहरुको लडलजटिाईज गरी व्र्वलस्थि गररनेछ । 

१५८. गाउँपालिकाका सचूना, जानकारी िथा गलिलवलधहरु वेब साईट, मोवाईि एलप्िकेसन र सामालजक 

सञ्जाि मार्य ि गाउँवासीहरुिे सहजिाका साथ जानकारी प्राप्त गने प्रवन्ध लमिाईनेछ ।  

१५९. गाउँपालिका िथा वडा कार्ायिर्हरुवाट संकिन गररने राजस्व, र्ोजनाका कार्यहरु, दिाय चिानी, 

लजन्सी व्र्वस्थापन आलदिाई सफ्टवेर्र मार्य ि कम्प्र्टूरकृि गररनेछ । 

१६०. स्थानीर् एर्एम/रेलडर्ोबाट समेि सरोकारवािाहरुको गनुासो एवं लजज्ञासा सम्बोधन गनय प्रत्रे्क 

मलहनाको एक लदन “जनता संग अध्यक्ष” नामक रेलडर्ो कार्यक्रम सञ्चािनमा ल्र्ाईनेछ । 

ग.सुरक्षा व्यिस्थापन: 

१६१. गाउँपालिका एवं सम्वलन्धि कार्ायिर्हरुमा लसलसटीभी जडान गने कार्यिाई लवस्िार गररनेछ  । 

१६२. मखु्र् मखु्र् चोकहरुमा सडक विी लवस्िार कार्यिाई लनरन्िरिा लदईनेछ । 

१६३. मलदराको लवलक्र लविरर् कार्यिाई व्र्वलस्थि बनाईनेछ । 

१६४. कार्ायिर्को भौलिक सम्पलिको संरक्षर् गनय र व्र्वलस्थि रुपिे कार्ायिर् सञ्चािन गनय आवश्र्क 

पने सरुक्षा गाडय, मािी िथा नगर प्रहरी िगार्िको जनशलति व्र्वस्थापन गररनेछ । 

(घ) न्द्याय सम्पादन: 

१६५. “गरौं लमिाप नगरौं लििाप” अलभर्ान कार्ायन्वर्न गनय गाउँपालिका स्िरमा मेिलमिाप केन्रिाई 

प्रभावकारी बनाई आधारभिु िालिम लिई सचूीकृि भएका स्थानीर् मेिलमिापकिायहरुिाई िलक्षि गरी 

पनुिायजगी िालिम कार्ायन्वर्न गद ैन्र्ालर्क सलमलििाई थप संस्थागि गररनेछ । 

१६६. नर्ाँ लनमायर् हुने प्रशासलनक भवनमा उपर्तुि लकलसमको ईजिास लनमायर् गरी ईजिास मार्य ि न्र्ार् 

सम्पादन गने कार्यिाई व्र्वलस्थि बनाईनेछ   
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१६७. न्र्ालर्क सलमलिमा परेका उजरुीहरुिाई सकेसम्म मेिलमिापको माध्र्मवाट लनरुपर् गने नीलि 

लिईनेछ, साथै आवश्र्किा अनसुार स्थानीर् मेिलमिापकिाय थप गररनेछ । 

१६८. न्र्ालर्क सलमलिमा प्राप्त उजरुीिाई र्थासम्भव लछटो लकनारा िगाईनेछ । 

१६९. मेिलमिाप किायिाई प्रोत्सालहि गने नीलििाई लनरन्िरिा लदद ैमलहिा जनप्रलिलनलधहरुिाई न्र्ालर्क 

िालिम आर्ोजना गरी क्षमिा लवकास गररनेछ । 

१७०. लहसंा लपलडि मलहिा, एकि मलहिा, लभन्न क्षमिा भएका व्र्लति दलिि, बािबालिका र जेष्ठ 

नागररकमा न्र्ार्मा लशघ्र पहुचँ परु्ायउन आवश्र्क व्र्वस्था लमिाईनेछ । 

१७१. न्र्ार्ीक सलमलि र जनप्रलिलनलधहरुको िालग क्षमिा लवकासको कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

१७२. वषयमा कम्िीमा एक जना उत्कृष्ठ मेिलमिापकिायिाई मापदण्डका आधारमा परुस्कृि गने नीलि 

लिईनेछ । 

१७३. मेिलमिापकिाय सरुक्षाकोष खडा गरर वजटेको प्रबन्ध लमिाईनेछ । 

१७४. आलथयक अवस्था कमजोर भएका मलहिाहरुको अंश नािा कार्म िगार्िका लवषर्मा न्र्ालर्क 

सलमलिबाट अदाििमा लनशलु्क काननुी सहार्िा उपिब्ध गराइनेछ । 

१७५. संलवधानबाट प्रदि सामालजक र समावेशीकरर् सम्बलन्ध नीलि अलनवार्य रुपमा िाग ुगररनेछ । 

(ङ) अलन्द्तम िेखापरीक्षण तथा िेरुजु: 

१७६. लविर् सशुासन कार्म गनय महािेखा परीक्षकको कार्ायिर्बाट भएको आलथयक वषय ०७६/०७७ 

सम्मको िेखा परीक्षर् प्रलिवेदनिे औल्र्ाएको लनर्लमि गनुयपने, असिुउपर गनुयपने, प्रमार् कागजाि पेश 

गनुयपने िगार्िका वेरुज ुर्छयर्ौट गनय सम्बि पक्षिाई सलूचि गरने र िोलकएको समर् अवलधमा वेरुज ुर्छयर्ौट 

नगनेको लववरर् सावयजलनक गने व्र्वस्था लमिाईनेछ । 

१७७. जनप्रलिलनलध िथा कमयचारीहरुिे समर्मानै पेश्की िथा वेरुज ुर्छर्ौट नगरेमा पाररश्रलमक, ििव भिा 

समेि रोतका गरर असिु उपर गररनेछ । 

(च) िेखाकंन तथा राजस्ि पररचािन: 

१७८. संघीर् सरकारवाट स्वीकृि  सतु्रमा आधाररि िेखा प्रर्ािीिाई परू्य रुपमा िाग ूगररनेछ । 

१७९. कर िथा  शलु्क  दस्िरुको नर्ाँ के्षत्र समेि पलहचान गरी करको दार्रा र्रालकिो वनाईनेछ । 

१८०. संलचि कोषमा संकलिि राजस्विाई आवश्र्किा िथा औलचत्र्िाको आधारमा परु्य लमिव्र्र्ीिा 

अपनाई गाउँवासीको उच्चिम ्लहिमा प्रर्ोग गररनेछ । 

१८१. राजस्व संकिन िथा करदािाको अलभिेख व्र्वलस्थि वनाईनेछ । 
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१८२. ”मैिे लतने कर मेरै गाउँ लिकासका िालग” भन्ने धारर्ा लवकास गरी आम करदािािाई महशसु 

हुने गरी सेवा प्रवाह गररनेछ ।  

१८३. राजस्व संकिनको िालग कर लशक्षा एवं संकिन कार्यक्रम मार्य ि करमैत्री वािावरर्को व्र्वस्था 

लमिाइनेछ । 

१८४. गाउँपालिकािे प्रवाह गने सेवासंग करको आवििा गने गरी सम्पलि कर, वहाि कर, व्र्ावसार् कर 

र लवज्ञापन करिाई एकीकृि रुपमा आवि गररनेछ ।  

१८५. करको दर घटाउने, दार्रा वढाउने, करदािामतै्री प्रशासनको लवकास गने, कर संकिन क्षमिा वढाउने 

र दोहोरो कर हटाउने नीलि अविम्बन गररनेछ । 

(छ) लिलिय शुसासन तथा जोलखम न्द्यूलनकरण: 

१८६. लवलिर् सशुासन कार्म गनय आम्दानी र खचयिाई पारदलशय र लमिव्र्मी बनाईनेछ । 

१८७. खररद प्रकृर्ािाई प्रलिस्पधी, पारदशी र गरु्स्िरीर् वनाउद ैिलगनेछ । 

१८८. आलथयक लक्रर्ाकिापहरुको मालसक, चौमालसक र वालषयक लववरर्हरु सचूनापाटी, Website साथै 

सञ्चार माध्र्महरुबाट सावयजलनक गररनेछ । 

१८९. समपरुक कोष, ममयि सम्भार कोष, लवपद व्र्वस्थापन कोष िाई लनरन्िरिा लदद ैसरुलक्षि माितृ्व कोष, 

कमयचारी कल्र्ार् कोष, स्वास्र्थर् उपचार लवशेष कोष र संस्कृलि संरक्षर् कोषको स्थापना गररनेछ । 

१९०. अस्थार्ी, ज्र्ािादारी र करारमा कार्यरि कमयचारीहरुको आलथयक सरुक्षाका िालग सामालजक 

सरुक्षाकोषमा आवि गनय आवश्र्क प्रबन्ध लमिाईनेछ । 

१९१. आन्िररक िेखापरीक्षर् शाखाको गठन गरी कार्यसम्पादिाई प्रभावकारी गराईनेछ  । 

(ज) सामालजक परीक्षण: 

१९२. स्थिगि िेखापरीक्षर्, खचय सावयजलनकीकरर् लनदलेशकाको प्रावधानिाई पािना गररनेछ । 

१९३. लवषर् लवज्ञहरु समेिको सेवा लिई  आर्ोजनाहरुको स्थिगि सामालजक परीक्षर् कार्य गररनेछ । 

१९४. गाउँवासी, जनप्रलिलनधी, कमयचारी समेिको संिग्निामा समालजक परीक्षर्िाई सलुनलिििा प्रदान 

गररनेछ । 

(झ) साििजलनक सुनुिाई: 
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१९५. सचूनाको हक सम्बलन्ध ऐन २०६४ र लनर्माविी २०६५ बमोलजम त्रैमालसक रुपमा लवलिर् लववरर् 

सावयजलनक गररनेछ र लनर्लमि रुपमा सावयजलनक सनुवुाईको आर्ोजना िथा जनगनुासोको र्थाशीघ्र सम्वोधन 

गने प्रबन्ध लमिाईनेछ । 

१९६. गनुासो अलभिेख, उजरुीपेटीका, सझुाव पेटीका व्र्वलस्थि रुपमा कार्ायिर्मा व्र्वस्थापन गरर सोही 

आधारमा कार्यसंचािन व्र्वस्थापन गररनेछ । 

आदरणीय  गाउँसभा सदस्यज्यूहरु : 

मालथ उल्िेलखि नीलि िथा कार्यक्रम, सोच, िक्ष्र्, उद्दशे्र् र प्राथलमकिा अनसुार सो कार्य सम्पादनको िालग  आगामी 

आ.व ०७८/०७९ का िालग चाि ुिर्य  ३१ करोड ६ िाख र पुँलजगि  िर्य  १९ करोड १५ िाख ८९ हजार ३७० रुपैर्ा 

गरी  जम्मा ५० करोड २१ िाख ८९ हजार ३७० रुपैर्ा प्रारलम्भक अनमुान सलहि लवलनर्ोजन  गरर  नीलि िथा कार्यक्रममा 

उल्िेलखि लवषर् के्षत्रहरुमा आवश्र्क वजटेको व्र्वस्था लमिाएको छु ।   

अन्त्र्मा, उपरोति अनसुारको १९६ बुँद ेनीलि िथा कार्यक्रमिाई व्र्वलस्थि र पारदलशय िवरिे गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र 

क्रमश कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाउन सम्परू्य गाउँसभा सदस्र्, स्थानीर् राजनैलिक दि, सम्परू्य सरकारी िथा गैरसरकारी संघ 

संस्था, कमयचारीलमत्रहरु, गाउँवासी आमाबवुा, दाजभुाई िथा दीदी लवलहनी िगार्ि सरोकारवािा सबैमा हालदयक अनरुोध 

गद ैलवदा हुन चाहन्छु । 

                                                                               धन्र्वाद ्।   

        जर् ककनी , जर् ककनी वासी  )मान वहादरु िामा( 

अध्र्क्ष 

        २०७८ असार १०  

 

 

 

 


