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“समृद्ध ककनीको आधार: कृषि,पर्यटन र षिगो पुर्ायधार” 

यस गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष ज्यू 

अलिलथज्र्,ू 

गाउँसभा सदस्र्ज्र्हूरु,  

वलुिजीलव वगि,  

गाउँपालिकाका सम्परु्ि  कमिचारीहरु, पत्रकार लमत्रहरु 

एव ंिमाम गाउँवासी आमाववुा, दाजभुाई िथा लददीवलहनीहरु 

 

सविप्रथम म ककनी गाउँपालिकाको नीलि िथा कार्िक्रम प्रस्ििु गरररहदँा िोकिन्त्त्र प्रालि र संघीर् िोकिालत्रक 

गर्िन्त्त्रात्मक शासन व्र्वस्था स्थापनाको िालग लवलभन्त्न कािखण्डमा भएका दशवष ेजनर्िु, जनआन्त्दोिन, मधेश 

आन्त्दोिन िगार्िका आन्त्दोिन र राजनीलनक क्रालन्त्ि एव ंसंघषििाई म स्मरर् गनि चाहान्त्छु । जनालधकार रराजनीलिक 

पररवििनका िालग आफ्नो अमलू्र् जीवन बलिदानगनुिहुने शहीदहरू प्रलि उच्च सम्मान िथा हालदिक श्रदाञ्जिी व्र्क्त 

गदिछु, घाइिे र्ोिा र वपेत्ता नागररकहरू प्रलि उच्च सम्मान र पररवारप्रलि गलहरो सहानुभलूि प्रकटगदिछु । संघीर् 

िोकिालन्त्त्रक गर्िन्त्त्र स्थापनाथि राजनीलिक पररवििनको नेितृ्व गने राजनीलिज्ञ एवंआम पररवििनकारी जनिाप्रलि 

हालदिक नमन र समान व्र्क्त गदिछु । 

 

संघीर् िोकिालन्त्त्रक गर्िन्त्त्रात्मक प्रर्ािीको आधारस्िम्भको रूपमा रहकेो स्थानीर् िहको दोस्रो कार्िकािको 

लनवािचन २०७९ सफििापवूिक सम्पन्त्न भएको छ । र्स लनवािचनिाई लनष्पक्ष,स्वच्छ र भर्रलहि िवरमा सपन्त्न गनि 

र्ोगदान गनुिहनुे आम नागररक, राजनीलिक दि, लनवािचन आर्ोग र राष्रसेवक कमिचारी िगार्ि सवमैा म हालदिक 

धन्त्र्वाद लदन चाहन्त्छु । 

 

र्स ककनी गाउँपालिकाको गाउँसभाको नवौं अलधवेशनमा उपलस्थि हुनहुुने गाउँसभा सदस्र्ज्र्हूरु, पत्रकार, 

सरुक्षाकमी, सम्परू्ि राष्रसेवक कमिचारीहरु, हामीिाई असाध्र्ै मार्ा गनुिहुने िमाम ववुा आमा, दाजभुाई, 

लददीवलहनीहरुिाई गाउँपालिकाको िफि बाट एव ंआफ्नो व्र्लक्तगि िफि बाट हालदिक स्वागि िथा सम्मान व्र्क्त गदिछु ।  

आदरणीय  गाउँसभा सदस्यज्यूहरु, 

२०७९ साि वैशाख ३० गिेको दोस्रो ऐलिहालसक स्थानीर् िहको लनवािचनमा हामीिे ककनीवासी आमाबवुा, 

दाजभुाई िथा  लददीवलहनीहरुको प्रर्ाि मार्ा र ममिा प्राि गरेका छौं । उक्त्त्त कुरािाई आत्मसाथ गरी नेपािको 

संलवधान िथा स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ िे हाम्रो लनवािलचि संस्थािाई िोलकलदएका काम, कििव्र् र 

अलधकार िाई ईमान्त्दारीिाका साथपािना र कार्ािन्त्वर्न गनि कलटवििाका साथ िालग पने प्रलिवििा जाहरे गनि 
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चाहन्त्छु। जनलनवािलचि दोस्रो गाउँपालिकाको प्रमखुको हलैसर्िबाट गाउँसभाको नवौं अलधवशेन आ.व. २०७९/८० 

को वालषिक नीलि, कार्िक्रम िथा वजटे लनमािर् िथा कार्ािन्त्वर्न गने लवलशष्ट लजम्मेवारी लदन ुभएकोमा सबै गाउँवासी 

प्रलि हालदिक कृिज्ञिा ज्ञापन गदिछु ।  

आदरणीय  गाउँसभा सदस्यज्यूहरु : 

गाउँवासीको क्षमिा एव ंआलथिक अवस्थािाई लवशे्लषर् गरी जनप्रलिलनधी एव ं राजस्व परामशि सलमलिको लसफाररस 

अनसुार आगामी आलथिक वषि ०७९/०८० को करका दर र दार्राहरुिाई लनधािरर् गने नीलि अलतिर्ार गद ैआगामी 

आलथिक वषिका िालग टोि वस्िीका गाउँवासीहरु, वौलिक व्र्लक्तत्व िगार्ि सव ै सरोकारवािाहरु एवं माननीर् 

सांसदज्र्हूरु, राजनैलिक दिका प्रमखु एंव प्रलिलनलधज्र्हूरु िगार्ि जनप्रलिलनलधहरुको घलनभिू छिफिका आधारमा 

नेपािको संलवधानमा व्र्वस्था भएको लशक्षा, स्वास््र्, रोजगारी, स्वच्छ वािावरर्, सचूना र सामालजक न्त्र्ार् जस्िा 

मौलिक हक एव ंराज्र्का लनदशेक लसिान्त्िको आलथिक उद्दशे्र्मा उल्िेलखि रालष्रर् अथििन्त्त्रिाई आत्मलनभिर, स्विन्त्त्र 

एव ं उन्त्निलशि बनाउद ै समाजवाद उन्त्मखु स्विन्त्त्र र समिृ अथििन्त्त्र लनमािर्का िालग स्थानीर् स्िरम ै सवािङ्लगर् 

लवकासको आधारलशिा िर्ार गनिनीलि िथा कार्िक्रमको वाचन मात्रिे पररवििनको लवगिु फुक्त्न सक्त्दनै, र्सका िालग 

नीलि िथा कार्िक्रममा समावेश गररएका लवषर्वस्िहुरु कार्ािन्त्वर्न गनि स्रोि/साधन समिेको सलुनलिि हुन ु पदिछ । 

हाम्रो अवस्था र उपिब्ध स्रोि साधनको र्थोलचि िािमेि गद ैआथिक वषि ०७९/०८० मा समिे लवगिको नीलि िथा 

कार्िक्रममा केही पररष्कृि गरी लवषर् के्षत्रगि सलहिको १८१बुँद ेनीलि िथा कार्िक्रम र्ो गररमामर् सभा समक्ष पेश गनि 

गईरहकेो छु ।  

आदरणीय  गाउँसभा सदस्यज्यूहरु : 

गाउँपालिकाको प्रमखू हुनकुो नािािे आ.ब.०७९/०८० को नीलि िथा कार्िक्रम प्रस्ििु गनुि पवूि गाउँपालिकामा 

हामीिे महससु गरेका समस्र्ा, चनुौिी एव ंके्षत्रगि लवशे्लषर्ात्मक लटप्पर्ी पेश गनि चाहन्त्छु । 

क.समस्या तथा चुनौतीहरु :  

 स्थानीर् सरकारको अलधकार के्षत्र लभत्रका लजम्मेवारी परुा गनि आवश्र्क पने काननु लनमािर् भई नसक्त्न ु। 

 कार्िप्रकृर्ा बारेमा सेवाग्राहीको सचेिना वलृि भई नसक्त्न ु। 

 मानलवर्, लवलत्तर्, भौलिक स्रोि साधन प्रर्ाि नहुन ु। 

 गाउँ कार्िपालिकाको आफ्नै प्रशासलनक भवन िथा वडा कार्ाििर्हरुको आफ्नै सेवाग्राही मतै्री भवन नहुन ु।  

 गाउँपालिकाको श्रोि र साम्र्ि भन्त्दा धेरै जनअपेक्षा  हुन ु।  

 दीघिकािीन आर्ोजना िथा कार्िक्रमहरु समर्मानै छनौट गनि नसक्त्न ु।  

 भौगोलिक बनावटकोलवकटिा र सडक असलुवधाकार्म ैरहनु । 

 र्ोजना िजुिमा दलेख कार्ािन्त्वर्न िथा भकु्त्त्तानी सम्म  लवलभन्त्न अवरोधिे गदाि वरेुज ुरकम वढद ैजान ु। 
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 करीव ४ करोड ५० िाख रुपैर्ाँको वजटे सलुनलिििा नगरी गाउँपालिकाको प्रशासलनक भवन लनमािर् कार्ि 

अगाडी वढाईन ु र आम्दानी भन्त्दा वढी खचिको वजटे बनाउने लवगिको परम्परािे गदाि गाउँपालिकािाई 

आलथिक दालर्त्व वढन गई ित्काि जनअपेक्षा अनसुारका आर्ोजनाहरु सञ्चािनमा ल्र्ाउन कलिन हुन ु। 

अव म आ.ब.०७८/०७९को हाि सम्मको अवलधमा संचािन भएका मतूर्-मतूर् कार्िक्रमहरुको के्षत्रगि 

लवशे्लषर्ात्मक लटप्पर्ी पेश गनि चाहन्त्छु  ।  

लनम्न : 

१. आलथिक लिकास : 

कृलि: 

 पचास प्रलिशि अनदुानमा ३३१० लहउँद े िथा ३०००वष े गरी कुि ६३१० वटा लवरुवाहरु कृषकहरुिाई 

लविरर् गररएको, 

 आि वटै वडाहरुमा माटो जाँच लशलवर सञ्चािन गररएको, 

 पालिका स्िरीर् फिफुि खिेी सम्बलन्त्ध िालिम सञ्चािन गररएको, 

 वडा नं ३ मा िरकारी पकेट क्षेत्र लवस्िार भएको, 

 पचास प्रलिशि अनदुानमा ६० ओटा लमलनलटिर लविरर् कार्ि सम्पन्त्निाको अलन्त्िम चरर्मा पगुकेो, 

 वष े मिुाको पकेट के्षत्रमा ६०० प्र्ाकेट मिुाको लवउ ५० प्रलिशि अनदुानमा लविरर्को कार्ि अलन्त्िम 

चरर्मा पगुकेो, 

पशुसेिा : 

 र्स आ.ब.को हाि सम्मको अवधीमा ४०० जना कृषकिाई ज ैघाँस लनशलु्क लविरर् गररएको, 

 ३८० जनािाई लनशलु्क पश ुस्वास््र् सम्बलन्त्ध औषधी लविरर् भएको, 

 ५७५ वटा गाईभसैीिाई कृलिम गभािधान गराईएको, 

 लवपद ्व्र्वस्थापन कोषबाट ५ जना कृषकिाई आलथिक सहर्ोग लदइएको, 

 ३०० जना कृषकिाई गाईभैसी सतु्केरी भत्ता लविरर् भएको र ७६० जनािाई लविरर्को प्रकृर्ा अगाडी 

वढाईएको, 

पयिटन : 

 ककनी ५ मा पर्िटलकर् पदमागिर भ्र्टूावर लनमािर् भएको, 

संस्कृलत संरक्षण : 
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 वडा नं १ मा नमनुाटोि गर्शे मलन्त्दर, पाररपाटा मरर्घाट लनमािर्, पधेिी गमु्बा लनमािर्िथा विु मलूिि 

स्थापना, वडा नं २ मा कालिका मलन्त्दर लनमािर्,वडा नं ३ मा मार्ाटार पैरे मरर्घाट लनमािर्, वडा नं ४ मा 

श्रीकृष्र् मलन्त्दर िथा गवािसी मलन्त्दर संरक्षर्, वडा नं ६ मा फुङफुङ झरना वालकङ रर्ाक, वडा नं ७ मा भस्मे 

सािघारी मरर्पाटीर वडा नं ८ मापिुिी चौिारा संरक्षर् कार्ि सम्पन्त्न भएको । 

उद्योग तथा सहकारी : 

 र्स आ.ब. मा कुि ५१०ओटा उद्योगहरु गाउँकार्िपालिकाको कार्ाििर्मा दिाि भई रु दश िाख पचास 

हजारराश्वव संकिन गररएको, 

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

 सहकारी संस्थाहरुको क्षमिा अलभवलृिका िालग अलभमलूखकरर् कार्िक्रम संचािन गररएको, 

 लवद्यािर् लदवा खाजा कार्िक्रममा सहकारीहरुको क्षमिा वलृि िथा आन्त्िररक स्रोि पररचािन गररएको, 

रोजगार सेिा केन्द्र : 

 प्रधानमन्त्त्री रोजगार कार्िक्रम अन्त्िरगि र्स आ.ब.०७८/०७९को हाि सम्मको अवलधमा कुि ९७ जनािाई 

१०० लदन वरावरको प्रलिलदन ५७७।– रुपैर्ाका दरिे रोजगार प्रदान गरी ९ ओटा आर्ोजना सम्पन्त्न गररएको, 

 सचूीकृि भएका वरेोजगार व्र्लक्त्त्तहरुिाई काममा खटाउन ुपवूि अलभमलूखकरर्का कार्िहरु संचािन गररएको, 

 कामदारहरुिाई काममा सहलजकरर् गनिका िालग हािे औजार र लनमािर् सामग्रीहरु उपिब्ध गराईएको, 

 जनप्रलिलनलध, कमिचारी िथा सरोकारवािाहरुिाई अलभमलूखकरर् कार्िक्रम गररएको, 

 वडा कार्ाििर्मा आर्ोजनाहरु छनौट सम्बलन्त्ध अलभमलूखकरर् िथा सहलजकरर् गररएको, 

 कार्िक्रमको साविजलनक परीक्षर् िथा सनुवुाई गररएको, 

 वरेोजगार व्र्लक्त्त्तहरुबाट वडामा नै फारम भनि सक्त्ने प्रबन्त्ध लमिाईएको । 

लिलिय व्यिस्थापन र अिस्था : 

 हरेक भकु्त्त्तानीिाई सतु्र (SuTRA) प्रर्ािीबाट आवि गररएको, 

 िेखा परीक्षर्को संपरीक्षर् िथा प्रलिवदेन प्रर्ािीका िालगनाम्स (NAMS)प्रर्ािीको सरुुवाि गररएको, 

 सामालजक सरुक्षा भत्ता िगार्िका कोष िथा िेखा लनर्न्त्त्रर् कार्ाििर्बाट गररने भकु्त्त्तानीका िालग 

लसगास(CGAS) प्रर्ािी अविम्बन गररएको, 

 आिेप शाखा स्थापना गरी आन्त्िररक िेखा परीक्षर्िाई व्र्वलस्थि गररएको, 

 आ.ब.०७८/०७९ का िालग गाउँसभाबाट स्वीकृि भएको कुि वजटे रु ६४ करोड १८ िाख ७० हजार ७ 

सर् २३ रुपैर्ा मध्र्े २०७९ जिे मसान्त्ि सम्म चाि ु िफि  २६ करोड ७६ िाख १७ हजार ४९३रुपैंर्ा र 
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पुँलजगि िफि १४ करोड ५२ िाख ४७ हजार ५५६ रुपैर्ा  गरी कुि ४१ करोड २८ िाख ६५ हजार ४९ 

रुपैर्ाखचि भएको । 

 आ.ब.०७६/०७७ सम्मको अध्र्ावलधक वरेुज ु ९ करोड ६६ िाख ९९ हजार रहकेोमा पेश्की वरेुज ु ५२ 

िाख २९ हजार, लनर्लमि गनुिपने वरेुज ु६ करोड ७९ िाख ९१ हजार ८५३ रुपैर्ा र असिु उपर गनुिपने 

वरेुज ु२ करोड ३४ िाख ७८ हजार १४७ रुपैर्ा रहकेो, 

 वरेुज ुरकम फछिर्ौटका िालग आवश्र्क प्रमार् जटुाई संपरीक्षर्को कार्ििाई लनरन्त्िरिा लदएको, 

 आ.ब. ०७८/०७९ मा संपरीक्षर्बाट १५ िाख पेश्की वरेुज ुफछिर्ौट गररएको, 

२. सामालजक लिकास : 

लशक्षा, यूिा तथा  खेदकूद : 

 कक्षा एक दलेख पाँच सम्मको स्थानीर् पाि्र्क्रम िाग ुगररनुका साथै कक्षा ६-८ को स्थानीर् पाि्र्क्रम लनमािर् 

गररएको, 

 नेपाि सरकार, पाि्र्क्रम लवकास केन्त्रबाट स्वीकृि भई आएको कक्षा १-३ को एलककृि पाि्र्क्रम िाग ुगनि 

स्थानीर् स्रोिबाटै सोको सलुनलिििा गद ै१२३ जना लशक्षकिाई एलककृि पाि्र्क्रम सम्बलन्त्ध िालिम प्रदान 

गरी एलककृि पाि्र्क्रम परू्ि रुपमा कार्ािन्त्वर्नमा ल्र्ाईएको, 

 राष्रपलि शलैक्षक सधुार कार्िक्रम सलहि दश ओटा लवद्यािर्मा ICT Lab, दईु वटा लवद्यािर्मा लवज्ञान 

प्रर्ोगशािा िथा ३ ओटा लवद्यािर्मा पसु्िकािर् स्थापना गररएको, 

 सबै लवद्यािर्का कुि १२२ जना टुहुरा, लवपन्त्न िथा आलथिक अवस्था कमजोर भएका बािबालिकाहरुिाई 

व्र्ाग, स्टेशनरी, पोशाक लविरर् कार्ि सम्पन्त्निाको नलजक पगुकेो, 

 कक्षा १-५ सम्म अध्र्र्न गने बािबालिकाहरुिाई अगं्रेजी माध्र्मबाट पिनपािन गराउने कार्िको 

सलुनलिििाका िालग संघीर् सरकारबाट प्राि हुने लनशलु्क पाि्र्पसु्िक अनदुानमा नपगु हुने प्रलि लवद्याथी 

२९९।– रुपैर्ाका दरिे थप पाि्र्पसु्िक वापिको रकम लवद्यािर्िाई उपिब्ध गराईएको, 

 बािलवकास लशक्षकिथा लवद्यािर् कमिचारीहरुका िालग श्रम ऐन अनसुारको न्त्र्नूिम पाररश्रलमक सलुनलिििा 

गररएको, 

 कक्षा २-५ सम्मका सबै बािबालिकाहरुिाई गहृकार्ि डार्री,सबै लशक्षकका िालग लशक्षर् र्ोजना डार्री, 

लशक्षक िगबकु, एलककृि पाि्र्क्रम, वालषिक शकै्षलर्क र्ोजना सलहिको क्त्र्ालिण्डर उपिब्ध गराईएको, 

 सबै लवद्यािर्मा कप्र्टुर िथा ईन्त्टरनेटको पहुचँ परु्ािइ सलकएको, 

 संघीर् सरकारको अनदुानमा श्री महने्त्र माध्र्लमक लवद्यािर् ककनी ७ र वाग्मिी प्रदशे सरकारको अनदुानमा 

श्री मकुुन्त्दशे्वरी माध्र्लमक लवद्यािर् ककनी ३ मा नमनुा लवद्यािर् लवकास कार्िक्रम अगाडी वढाइएको, 
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 मकुुन्त्दशे्वरी माध्र्लमक लवद्यािर्मा एक लवद्यािर् एक नसि कार्िक्रम र्सै आ.ब. मा लवस्िार भई हाि ४ ओटा 

लवद्यािर्मा उक्त्त्त कार्िक्रम िाग ुगररएको, 

 नवजीवन माध्र्लमक लवद्यािर्मा प्रालवलधक धार िफि को कक्षा ९-१२ सम्मको पिनपािनको प्रबन्त्धका 

अिावा पढद ैकमाउद ैकार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नमा ल्र्ाईएको, 

 सामदुालर्क लवद्यािर्का लकशोरीहरुिाई मलहनाबारीका विेा प्रर्ोग हुने स्र्ानेटरी प्र्ाड लनशलु्क रुपमा 

उपिब्ध हुने व्र्वस्था लमिाइएको, 

 प्रारलम्भक बािलबकास केन्त्र दलेख कक्षा ५ सम्मका लवद्याथीका िालग लवद्यािर्मैलनशलु्क खाजा खवुाउने 

प्रबन्त्ध लमिाईएको, 

 गाउँपालिकाका ७ ओटा आधारभिु लवद्यािर्मा खाजा घर लनमािर् र अन्त्र् सबै लवद्यािर्मा खाजा पकाउने र 

खाने भाडाहरु उपिब्ध गराइएको, 

 कक्षा १-१२ सम्मका सबै बािबालिकाहरुिाई लनशलु्क पाि्र्पसु्िक उपिब्ध गराईएको, 

स्िास््य : 

 ककनी आधारभिु अस्पिािको लनमािर् कार्िसरुुवाि गररएको, 

 स्वास््र् लवमा कार्िक्रम वडास्िरमा दिाि गने काम र गाउँपालिको केन्त्रबाट प्रेषर् प्रर्ािीिाई लनरन्त्िरिा 

लदइएको, 

 कोलभड-१९ बाट प्रभालवि ५६५ जनािाई पोषर् खचि जनही पाँच हजारका दरिे र मिृकका १६ पररवारिाई 

काजकृर्ा खचि जनही रु २५ हजारका दरिे लविरर् गररएको, 

 ककनी प्राथलमक स्वास््र् केन्त्रमा लचलकत्सलकर् सेवा लनरन्त्िर रुपमा सञ्चािन भईरहकेो, 

 लनर्लमि रुपमा गभि जाँच गराउने र सतु्केरी हुने मलहिािाई प्रोत्साहन रकम लविरर् गररएको, 

 अलिसंवदेनलशि रोगहरुको उपचारका िालग अनदुान प्रदान गने कार्ििाई लनरन्त्िरिा लदईएको, 

 गाउँघर लक्त्िलनक िथा खोप लक्त्िलनक कार्िक्रम व्र्वलस्थि िररकािे लनरन्त्िरिा लदईएको । 

 “अध्यक्ष संग जेष्ठ नागररक” कार्िक्रम सञ्चािन गरी ६० वषि माथीका नागररकिाई घमु्िी लशलवर गरी 

उपचार सलुवधा लदईएको, 

 कोलभड -१९ लवरुिको परू्ि खोप ८० प्रलिशि जनिािाई िगाईएको साथै २ वषि मलुनका बािबालिकािाई 

परू्ि खोप िगाई परू्ि खोप सलुनलिि गाउँपालिका घोषर्ा गरी लदगोपनाको सलुनिििा प्रदान गररएको, 

 स्वास््र्कमीहरुिाई लवलभन्त्न रोगको िालिम लदई क्षमिा लवकास गररएको, 
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 नेपाि सरकारबाट लनशलु्क प्रदान गररने ३८ प्रकारका औषधीहरु स्वास््र् संस्थाहरु माफि ि आम नागररकिाई 

उपिब्ध गराईएको, 

 पररवार लनर्ोजन सेवा कार्िक्रमिाई थप प्रभावकारी बनाइएको, 

 महामारी जन्त्र् रोग रोकथाम िथा लनर्न्त्त्रर्का िालग RRT,CICT लटम गिन गररएको। 

सामालजक सुरक्षा तथा पलजजकरण तर्ि  : 

 ७० वषि माथीका कुि १४९५ जना जषे्ठ नागररक, ६२ जना जषे्ठ नागररक दलिि,३४१ जना जषे्ठ नागररक 

एकि मलहिा, ४५२ जना लवधवा,६७ जना परू्ि अपाङ्ग,१०५ जना अलि अपाङ्ग र ९२ जना दलिि 

बािबालिका गरी जम्मा २६१४ जनािाई सामालजक सरुक्षा भत्ता मालसक रुपमा प्रदान गररएको, 

 रेलडर्ो माफि ि सामालजक सरुक्षा िथा पलञ्जकरर् सम्बलन्त्ध सचूना लनर्लमि रुपमा प्रवाह गररएको, 

 वडा सलचव िथा सहार्क कमिचारीिाई सामालजक सरुक्षा िथा पलञ्जकरर् सम्बलन्त्ध िालिम लदइएको, 

 नर्ाँ भत्ताको िालग लनवदेन संकिन, दिाि िथा नलवकरर्को कार्ि वडा कार्ाििर्बाटै हुने गरेको, 

 बैक माफि ि भत्ता भतु्तानी हुदँा मिृकको समर्म ैमतृ्र् ुदिाि भएको र िगि कटाकाको दर वढेको, 

 सबै वडा कार्ाििर्मा अनिाईन माफि ि घटना दिाि हुने गरेको, 

 घटना दिाि सिाह मनाईएको, 

 चार वटा वडाहरुमा घटना दिाि लशलवर सञ्चािन भएको । 

जेष्ठनागररक,मलहिा तथा िाििालिका के्षत्र : 

 र्स आ.ब.०७८/०७९ को हाि सम्मको अवलधमा ५५ जनािाई अपाङ्ग पररचर्पत्र र ६१ जना जषे्ठ 

नागररक पररचर्पत्र लविरर् गररएको, 

 बािलबवाह लवरुिको जनचेिनामिूक अलभर्ान वडा नं १को भवानी मालव कागिीगाउँ र ओखरपौवा मालव, 

वडा नं ४ को भवानी मालवमा सञ्चािन गररएको, 

 मानव वचे लवखन िथा ओसार पसार लवरुिको कार्िक्रमा मलहिा सलमलि र समहू गिन गररएको, 

 िैङ्लगक लहसंा लनवारर् कार्िक्रम वडा नं २ मा सम्पन्त्न गररएको, 

 लकशोरीहरुको िालग प्रजनन स्वास््र् सम्बलन्त्ध िालिम वडा नं ४ मा सञ्चािन गररएको, 

 मलहिा लहसंा लवरुिको १६ लदने अलभर्ान सम्पन्त्न गररएको, 

३.पूिािधार लिकास : 
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सडक िथा भौलिक पवूािधार िफि र्स आ.ब.०७८/०७९ को हाि सम्म सम्पन्त्न भएका मतूर्-मतूर् आर्ोजनाहरु लनम्न  

अनसुार प्रस्ििु गरेको छु । 

लनम्न : 

१. राजने्त्र प्रकाश सलहद मागि,वडा नं -३ 

२. काउिेथाना सानोलचत्रे सडक, वडा नं -२ 

३. काउिेथाना भोटथान लसंह सडक, वडा नं- ५ 

४. पैलिस लकिो कफी फमि सडक, वडा नं -६ 

५. रानीपौवा िामागाउँ चिरुािे सडक, वडा नं -७ 

६. रानीपौवा पिुिी चौिारा खोिापारी सडक, वडा नं- ८ 

७. िल्िोगाउँ नमनुा टोि सडक ढिान, वडा नं- १ 

८. जलैसकुिो लसंचाई आर्ोजना, वडा नं -१ 

९. लसमखेि खोिा खिे मोटरबाटो, वडा नं -२ 

१०. वािवुाखोिा िौके मोटरबाटो,वडा नं -३ 

११. रानीपौवा धनसार मोटरबाटो, वडा नं- ४ 

१२. िरकारी संकिन केन्त्र भवन लनमािर्, वडा नं -४ 

१३. भोटथानलसं मरर्पाटी लनमािर्, वडा नं- ५ 

१४. स्र्ाग ुगमु्बा मोटरबाटो, वडा नं- ६ 

१५. चिरुािे वजार लचप्िे ढुंगा सडक, वडा नं- ७ 

१६. वागा भञ्ज्र्ाङ् भस्म ेसेडाईगाउँ ििुसी डाडा मोटरबाटो, वडा नं- ७ 

१७. िामागाउँ आमा कृलष समहू भवन, वडा नं- ८ 

१८. जिकन्त्र्ा मलहिा समहु भवन लनमािर्, वडा नं- ८ 

४.िातािरण तथा लिपद् व्यिस्थापन- 

 अस्थार्ी स्वास््र् भवन लनमािर् वडा नं ४ मा लनमािर् भएको, 

 वषािर्ाममा पासाङ्ल्हाम ुराजमागििाई गाउँपालिकाको बजटे प्रर्ोग गरी लनर्लमि सचुारु गररएको, 

 गाउँपालिकामा लवपद ्व्र्वस्थापन कोष स्थापना भएको। 

५.संस्थागत लिकास, सेिा प्रिाह  तथा सुशासन- 

 पलञ्जकरर् िथा समालजक सुरक्षा कार्िक्रमिाई MIS माफि ि अध्र्ावलधक गररएको  र बैंक माफि ि खािा 

खोलि बैंङ्लकङ् प्रर्ािीबाट भकु्त्त्तानीको प्रबन्त्ध लमिाईएको, 
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 सचूना अलधकारी माफि ि सचूनाको हकिाई प्रचिनमा ल्र्ाईएको, 

 गाउँकार्िपालिकाको भवन लनमािर् कार्ि अगाडी वढाइएको, 

 भलुमलहन सकुुम्वासीको व्र्वस्थापनका िालग िगि संकिन गररएको, 

 वडा नं ८ मा स्वास््र् चौकी भवन र वडा नं ७ मा वडा कार्ाििर् लनमािर् भईरहकेो । 

न्द्यायीक सलमलत  :  

 गाउँपालिका लस्थि न्त्र्ार्ीक सलमलिमा ०७८ श्रावर् दलेख हाि सम्म २० ओटा मदु्दा दिाि भएकोमा १७ ओटा 

फछिर्ौट भई सकेको र अन्त्र् फछिर्ौटको क्रममा रहकेो, 

 कमिचारी िथा जनप्रलिलनलधका िालग क्षमिा लवकास िालिम सञ्चािन भएको, 

 न्त्र्ालर्क सलमलिका पदालधकारी िथा मिेलमिापकिािहरुिाई क्षमिा अलभवलृि कार्िक्रम सञ्चािन गररएको, 

 र्स आ.ब. ०७८/०७९ मा लनम्न काननुहरु लनमािर् गररएको, 

लनम्न : 

१. ककनी गाउँपालिकाको एक शैलक्षक संस्था एक उद्यम कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न कार्िलवलध, २०७८ 

२. ककनी गाउँपालिका िेखा सलमलि गिन र संचािन लनर्माविी, २०७८  

आदरणीय  गाउँसभा सदस्यज्यूहरु, 

अब म आ.व २०७९/८० को नीलि कार्िक्रम िथा वजटेका सोच, गन्त्िव्र्, िक्ष्र्, उद्दशे्र्,अपेलक्षि उपिलव्ध िथा 

प्राथलमकिाका क्षेत्रहरु िपलशि वमोलजम प्रस्ििु गनि चाहन्त्छु : 

(क)  सोच (VISION): 

“समृद्ध ककनीको आधार: कृषि, पर्यटन र षिगो पुर्ायधार” 

(ख) गन्द्तव्य (MISSION): 

आलथिकिथा सामालजक,वािावरर् िथा लवपद ् व्र्वस्थापन, संस्थागि लवकास, सेवा प्रवाह िथा सशुासन सधुार 

आलदका माध्र्मवाट लदगो लवकासको िक्ष्र् हालसि गने ।  

(ग)िक्ष्य (GOALS): 

 पारदशी प्रशासन, लदगो लवकास र न्त्र्ार्परू्ि आलथिक समलृि हालसि गदै, मलहिामतै्री, अपाङ्गमैत्री, बािमतै्री 

र वािावरर्मैत्री सनु्त्दर  गाउँ लनमािर् गने ।  

 सेवाग्राहीमतै्री कार्ाििर् भवन, भौलिक पवुािधार, कार्िक्षमिा सलहिको जनशलक्त लवकास गद ैसेवाग्राहीमतै्री 

प्रशासन लनमािर् गने ।  
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 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 नक्त्साङ्कन र्ोजना लनमािर् गने । 

 गरु्स्िरीर् एव ंप्रलवलध मतै्री लशक्षाको लवकास गने । 

 गाउँलभत्रका सव ैसाविजलनक सम्पलिहरुको अलभिेखन गरर संरक्षर् गने  ।  

 गाउँलभत्रका ऐलिहालसक धरोहरहरुको पनुलनमािर् िथा लजर्ोिार गने ।  

 प्रधानमन्त्त्री रोजगार कार्िक्रम माफि ि र्ूवा पररचािन लक्रर्ालशििाको िालग लवलभन्त्न आर्ोजनाहरु वनाई 

कार्िक्रम अलघ वढाउने साथै र्ूवा उद्यमलशििा एवं पररचािनमा जोड लदने  ।  

(घ) उदे्दश्य (OBJECTIVES): 

 सशुासनको प्रत्र्ाभलुि । 

 गाउँको मौलिक लवषेशिा र पलहचान प्रवििन ।  

 सीपर्कु्त दक्ष्र् जनशलक्त लवकास ।  

 सामालजक सरुक्षा र लदगो शालन्त्िको लवकास ।  

 वािावरर्मतै्री, वािमतै्री, मलहिामतै्री िथा अपाङ्गमतै्री स्वच्छ सनु्त्दर गाउँ लनमािर् ।  

 पर्िटन पवुािधार लनमािर् र प्रवििन सलहि रोजगारीमा वलृि ।  

 कृलषजन्त्र् उत्पादमा आत्मलनभिरिा । 

(ङ) अपेलक्षत उपिलव्ध: 

 गाउँपालिकाको आफ्नै प्रशासलनक भवन लनमािर् सम्पन्त्न भई सेवा प्रवाह थप व्र्वलस्थि हुनेछ । 

 खानेपानीको सहज व्र्वस्थापन  भई शिु पानी लविरर् भएको हुनेछ  ।  

 गाउँका गौरवका केलह आर्ोजनाहरुको DPR  िर्ार सम्पन्त्न भएको हुनेछ ।  

 गाउँका मतुर् मतुर् सडकहरुमा नािी लनमािर् भ ैग्राभलेिङ्ग भएको हुनेछ ।  

 जनप्रलिलनलध िथा कमिचारीहरुमा अनभुव र क्षमिामा थप पररपक्त्विा सजृना भई कार्ि सम्पादनमा पररस्कृि 

भएको हुनेछ ।  

 राजस्व संकिनमा थप वढोत्तरी हुनेछ ।  

 कमिचारी -जनप्रलिलनलध वीच सम्वन्त्ध सिुढृ िथा समुधरु भएको हुनेछ ।  

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

 गाउँ लवकास र संबलृिमा गाउँवासीको अपनत्व वलृि हुनेछ ।  
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 गाउँवासीमा स्थानीर् सरकारको महत्वमा वलृि भई स्थानीर् सरकारको महशसु हुनेछ ।  

(च) प्राथलमकता  

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

वमोलजमको लवषर्गि क्षेत्रहरुमा कूि लवकास वजटेबाट रकम वाँडफाँड गने गरी आर्ोजना छनौट गने प्राथलमकिा 

सलहिको नीलिगि व्र्वस्था लमिाएको छु ।  

१. कृलष 

२.पर्िटन 

३. लदगो पवूािधार लवकास 

४.संस्थागि संरचना लनमािर्, 

५. लशक्षा, स्वास््र्, उद्योग र पशपुािन, 

६.रोजगारी वलृि, 

७.असमानिा र गररबी न्त्र्लूनकरर्, 

८.मानवीर् क्षमिा लवकास, 

९.लदगो लवकास र पर्ािवरर्ीर् संरक्षर्, 

१०.शालन्त्ि, सदभाव, स-ुव्र्वस्था र लवलधको शासनको प्रत्र्ाभलूि । 

आदरणीय  गाउँसभा सदस्यज्यूहरु : 

अब म र्स गररमामर् सभामा प्रस्ििु नीलि िथा कार्िक्रम र वजटे िजुिमा गदाि अविम्वन गररएका मतुर् आधारहरु 

लनम्न अनसुार रहकेो व्र्होरा अवगि गराउन चाहन्त्छु । 

लनम्न : 

 नेपािको संलवधान, 

 स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ 

 रालष्रर् प्राकृलिक श्रोि िथा लवत्त आर्ोग ऐन, २०७४ 

 अन्त्िर सरकारी लवत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ 

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

 स्थानीर् िहको वालषिक र्ोजना िथा वजटे िजुिमा दीग्दशिन, 

 राजस्व परामशि सलमलिको प्रलिवदेन, 

 लवषर्गि सलमलिका लसफाररस, 

 श्रोि िथा वजटे सीमा लनधािरर् सलमलिको लसफाररस, 
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 संघीर् िथा वाग्मिी प्रदशे सरकारको वालषिक वजटे, 

 संघीर् सरकारको लवलभन्त्न पररपत्र िथा लनदशेनहरु, 

 नेपाि सरकारिे अन्त्िरालष्रर् जगिमा जनाएका प्रलिवििावाट सलृजि दालर्त्वहरु, 

 लनवािचनका विेा  गाउँवासी साम ूगरेका प्रलिवििा एवं घोषर्ापत्रहरु, 

 वडाहरुको जनसंतर्ा,भगूोि, क्षेत्रफि, खचिको आवश्र्किा, राजस्व क्षमिा, पवुािधारको अवस्था, 

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

लवज्ञहरुको सल्िाह सझुाव एंव मागिलनदशेन आलद ।  

आदरणीय  गाउँसभा सदस्यज्यूहरु : 

अव म आगामी आ.व २०७९/८० को वजटेका उद्दशे्र्हरु हालसि गनि दहेार् वमोलजमको नीलििथा कार्िक्रम प्रस्िुि 

गनि चाहन्त्छु ।  

१.आलथिक लिकास: 

(क)कृलि तथा पशु तर्ि  : 

१. “कृलिमा व्यिसालयकरण अलभयान: लकलि, मूिा, स्रिेरर, अिैची र राउट माछा ककनीको 

पलहचान” भन्त्ने आदशि वाक्त्र्िाई व्र्वहारीक रुपमा कार्ािन्त्वर्न गनि पलहचान प्राि उत्पालदि सामग्रीको  

व्रालण्डङ्ग, व्र्वसालर्करर् र बजाररकरर् गनि आवश्र्क बजटेको प्रबन्त्ध लमिाईनेछ । 

२. कृषकको माग िथा भौगोलिक अवस्थाको आधारमा हावापानी सहुाउँदो कृलष उत्पादन के्षत्रको पलहचान गरर 

“एक िडा एक लििेश उत्पादन” कार्िक्रम िाग ुगररनेछ ।  

३. वदैलेशक रोजगारबाट फकेका र्वुाहरुिाई कृलष िथा पशपुािन के्षत्रमा प्रोत्साहन गनि प्रस्िावमा आधाररि 

कार्िक्रमको व्र्वस्था गररनेछ । 

४. नलवनिम प्रलवलधको अनसुरर् गराउन कृषकिाईस्थिगि घमु्िी िालिम िथा अन्त्िरलक्रर्ा कार्िक्रम 

सञ्चािन गनुिका साथै लकसानको मनोबि बढाउन अविोकन भ्रमर्, कृलष मिेा प्रदशिनी िथा नमनुा खिेी 

कार्िक्रम िाग ुगररनेछ । 

५.  वास्िलवक लकसानको पलहचान िथा वलगिकरर्का िालग र्लह आलथिक वषिमा लकसान पररचर्पत्र लविरर् 

कार्ि सम्पन्त्न गररनेछ । साथै पररचर्पत्रका आधारमा व्र्वलस्थि रुपमा सञ्चालिि कृलष िथा पशपुािन 

व्र्वसार्हरुको व्र्वसालर्क र्ोजना अनसुारको सहुलिर्ि ऋर् वा अनदुान उपिब्ध गराउन स्थानीर् बैंक 

िथा लवलत्तर् संस्थाहरुसँग समन्त्वर् गरर सहजीकरर् गररनेछ । 

६. पालिकािाई खाने िेिमा आत्मलनभिर बनाउन िेिहन बािी खिेीको व्र्वसालर्करर्का िालग आवश्र्क 

कार्िक्रमको प्रवन्त्ध प्रधानमन्त्त्री रोजगार कार्िक्रम संग आवि गररनेछ  । 

७. कार्िलवलध बनाई सामलुहक खिेी िथा सामलुहक पशपुािनप्रर्ािीको सरुुवाि गररनेछ । 
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८.  प्रधानमन्त्त्री कृलष आधलुनकीकरर् पररर्ोजना अन्त्िगििको पकेट कार्िक्रमहरुिाई लवशेष प्राथलमकिाका साथ 

िाग ुगररनेछ । साथै हाि सञ्चालिि वष ेमिूा, अिैंची, िरकारी पकेट क्षेत्रिाई ब्िकको रुपमा स्िरोन्त्निी 

गनि प्रदशे सरकार सँग आवश्र्क पहि गररनेछ । 

९. माटो परीक्षर् गरी सम्भाव्र्िाका आधारमा कृलषजन्त्नर् उत्पादनहरु ( मिुा, लचर्ा,कफी,आिु,ईष्रवरेी,राउट 

माछा, लकलव आदी) को पकेट के्षत्र लनधािरर् गररनेछ । 

१०. खाद्य सरुक्षा िथा खाद्य सम्प्रभिुा सलुनलिििा गनि प्रमखु खाद्यान्त्न बािीहरु धान, मकै, गहँु उत्पादनमा जोड 

लदईनेछ । ५० प्रलिशि अनदुानमा खाद्यान्त्न बािीको उन्त्नि बीउ लविरर् गररनकुा साथै शि प्रलिशि 

अनदुानमा िरकारीको लमलनलकट लविरर् कार्ििाई लनरन्त्िरिा लदईनेछ । साथै राउट माछाको भरुा खररदमा 

प्रोत्साहन ्अनदुान प्रदान गने व्र्वस्था क्रमश कार्ािन्त्वर्नमा िलगनेछ । 

११.  लवद्यमान मिको अभाविाई न्त्र्लूनकरर् गनि अनदुानको रासार्लनक मि व्र्वलस्थि रुपमा आपलूिि िथा 

लवलक्र, लविरर् गनिका िालग सरोकारवािा लनकार्हरुबीच अन्त्िलक्रर्ा गरर समन्त्वर्, सहकार्ि गररनेछ साथ ै

प्राङ्गाररक मि उत्पादन िथा प्रर्ोगमा प्रोत्साहन गनि भकारो सधुार कार्िक्रम िाग ुगरर पश ुमिमतु्र संकिन 

िथा व्र्वस्थापन गररनेछ । 

१२.  स्थालनर् कृलषजन्त्र् उत्पादन िथा बजारीकरर् क्षेत्रमा मलहिा िथा आलथिक, सामालजक रुपमा पलछ परेका 

वगिको सहभालगिािाई बढावा लदन िलक्षि वगििाई आलथिक िथा लवलत्तर् साक्षरिाका िालग अलभमलुखकरर् 

कार्िक्रम सञ्चािन गनुिका साथै कृलष उत्पादन बजारीकरर्मा अनदुानको व्र्वस्था गररनेछ । साथै वाझो 

जग्गाको वहुउपर्ोग नीलि अविम्वन गररनेछ । 

१३. गाउँपालिका लभत्र रहकेो वािी लवज्ञान पिनपािन हुने लवद्यािर् संगको सहकार्िमा गाउँपालिकािाई नसिरी 

लवरुवाहरुमा आत्मलनभिर वनाउन लवशेष पहि गररनेछ ।  वीउ लवजन उत्पादन गनि चाहाने कृषकिाई 

वजारको ग्र्ारेण्टी गरर प्र्ाकेलजङ र व्रालण्डङ गनि सहर्ोग गररनेछ । 

१४. कृलष िथा पशपुािन के्षत्रमा उत्पादन िागि घटाउन आधलुनक र्न्त्त्र उपकरर् (लमलनलटिर,पावरलटिर,थ्रेशर 

रसर, ग्राँस कटर, च्र्ाप कटर, लमलल्कङ मलेसन) िथा साना उन्त्त्र उपकरर् ५० प्रलिशि अनदुानमा लविरर् 

गररनेछ ।  

१५. पशहुरुमा िाग्ने महामारी लवरुि लनर्लमि खोप आलद लनिःशलु्क रुपमा िगाउने प्रबन्त्ध गररनेछ । 

१६. कृलष िथा पशपुन्त्छी बीमा सम्बन्त्धी कृषकस्िरमा अलभमखुीकरर् कार्िक्रम सञ्चािन गरी कृषकिाई 

बीमाको दार्रामा ल्र्ाईनेछ । 

१७. दधु, मास ु र िरकारीमा गाउँपालिकािाई आत्म लनभिर गराईनेछ । सोको िालग मापदण्ड गरी कार्ािन्त्वर्न 

गररनेछ । साथै कृषकहरुिाई प्रालवलधक सेवा घरदैिोमा पुर्ािउन घमु्िी पश ु स्वास््र् र कृलष सेवा लशलवर 

सञ्चािन गररनेछ । 

१८.  राउट माछाको भरुा उत्पादनिाई प्राथलमकिा लददैं व्र्वसालर्क प्रलवलध अपनाई माछापािन गने कृषकिाई 

प्रोत्साहन गररनेछ । 
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१९. व्र्वसालर्करुपमा पशपुन्त्छी पािक कृषकिाई आधलुनक गोि,खोर लनमािर् गनि  अनदुानको प्रवन्त्ध 

लमिाईनेछ । 

२०. संघीर् िथा प्रदशे सरकारसँग आवश्र्क पहिगरर पालिका लभत्र लचस्र्ान केन्त्रको स्थापना गररनेछ । 

२१.  कृषकस्िरमा प्रालवलधक सेवा र टेवा परु् र्ाउन स्थिगि रुपमा बाँझोपन िथा पश ु स्वास््र् घमु्िी लशलवर 

सञ्चािन गररनेछ । 

२२. सामदुालर्क कुकुर लनर्न्त्त्रर्का िालग स्थार्ी बन्त्ध्र्ाकरर् कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

२३. छाडा छोलडएका पश ुचौपार्ा व्र्वस्थापन गनि पश ुगौशािा लनमािर्का िालग संघ िथा प्रदशे सरकारसँग 

आवश्र्क समन्त्वर् गररनेछ । 

२४. कृलष के्षत्रमा वन्त्र्जन्त्ि ुआिंक ( वदिे िगार्िका) लनर्न्त्त्रर्का िालग आवश्र्क अलभर्ानमखुी कार्िक्रमको 

प्रवन्त्ध गररने छ साथै कृलष लवमामा आकषिर् गनि लवमाको लप्रलमर्ममा ५०% अनदुानको व्र्वस्था गने कार्ि 

क्रमश कार्ािन्त्वर्नमा ल्र्ाईनेछ । 

२५. कृषकहरुको कृलष उत्पादनिाई सोझ ैवजार सम्म परु्ािउन लवशेष कार्िक्रम सञ्चािनमा ल्र्ाईनेछ । 

२६. पालिका लभत्र उत्कृष्ठ लकसान पलहचान गरी वालषिक रुपमा “उत्कृष्ट ििि लकसान” को घोषर्ा गरी लवशेष 

सम्मान गररनेछ । 

२७. पशपुक्षी व्र्वसार्ी लकसानहरुिाई प्रोत्सान गने कार्िक्रम िर्ार गरी कार्ािन्त्वर्न गररनेछ । 

(ख)उद्योग तथा िालणज्य तर्ि  : 

२८. िघ ु घरेि ु िथा साना उद्योगको िालग दिाि नलवकरर् क्षमिा बलृि पूँजी बलृि िगार्िका कार्िहरूिाई 

प्राथलमकिाका साथ कार्ािन्त्वर्न गररने छ। 

२९. स्थानीर् स्िरमा रोजगारी लसजिना गने उत्पादनमिूक र लछटो प्रलिफि प्राि गनि सलकने उद्यमीिाई 

प्राथलमकिामा रालख प्रोत्साहन गररने छ। 

३०. स्थानीर् िह लभत्र लनजी क्षेत्रबाट सञ्चािन हुने सबै प्रकारका उद्योग व्र्वसार्हरुिाई करको दार्रामा 

ल्र्ाईनेछ । 

३१. उपभोक्ताको हक संरक्षर्का िालग बजार अनगुमनिाई प्राथलमकिाका साथ प्रभाबकारी बनाइने छ।  

३२. गररवी लनबारर्का िालग िघ ुउद्यम लवकास कार्िक्रम MEDPA िाई मागमा आधाररि िालिमको रुपमा 

लवकास गद ैिलगने छ। 

३३. लसप लसकेका प्रलशक्षाथीहरुिाई लसप संग ैप्रलवलध पलन हस्िान्त्िरर् गररने छर िघउुद्यमीबाट सजृना भएका 

उद्यमीिाई लनशलु्क उद्योग दिाि गने प्रबन्त्ध गररनेछ । 

३४. गाँउपालिका लभत्र सहकारीको दिाि िथा अध्र्ाबलधक गररने प्रकृर्ािाई लनरन्त्िरिा लदद ैअनगुमन गरर लवलत्तर् 

सशुासन कार्म गनि जोड लदईनेछ । साथै सहकारीिाई मजि गनि प्रोत्सालहि गद ै स्िरीकरर् र सविीकरर् 

गररनेछ । 
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३५. सहकारी बचि िथा ऋर् पररचािन सम्बलन्त्ध मापदण्ड बमोलजम अनुगमन गररने छ। सब ै सहकारीिाई 

सहकारी िथा गररवी सम्बलन्त्ध व्र्बस्थापन सचूना प्रर्ािीमा आबि गररनकुा साथै सहकारीको माध्र्मवाट 

व्र्वसालर्क कृलष घरेि ुिथा साना उद्योगको स्थापना गरर नागररकको जीवन स्िर उिाईनेछ । 

३६. औद्योलगक पवूािधार िफि  उद्योगको लवकास, लवलवलधकरर् िथा क्षेत्रगि पलहचानका लनलम्ि ककनी 

गाउँपालिकामा औद्योलगक ग्राम लनमािर्का िालग वहृि गरुुर्ोजना िर्ार गरीलनमािर्को प्रकृर्ा अगाडी 

वढाईनेछ । फोहोर मैिावाट रसार्लनक मि वनाउन किकारखाना खोल्न संघीर् सरकार र कामानपा , 

लवलभन्त्न सरकारी िथा गरैसरकारी संस्था संग समन्त्वर् गररनेछ । 

३७.  ककनी गाउँपालिकाको समग्र लवकास र समलृिका िालग िगानी सम्मिेनको आर्ोजना गररनेछ । 

३८. वषिको उत्कृष्ठ करदािा, उद्योगी िथा व्र्वसार्ीिाई सम्मान िथा परुष्कृि गररनेछ । 

३९. स्रवरेी, लकलव, खपुािनी र कोदोको घरेि ुआईरक  ब्रालण्डङ् गरी आन्त्िररक उत्पादनिाई प्रबिन गररनेछ । 

(ग)युिा तथा रोजगारतर्ि : 

४०. आ.व २०७९।८० मा र्स पालिकामा सलुचकृि भएका बेरोजगार व्र्लक्तहरुिाई न्त्र्नुिम रोजगारी प्रदान गरर 

साविजलनक पवुािधारको लवकास लनमािर् संग ैसामालजक संरक्षर्को प्रत्र्ाभलूि गराईनेछ । 

४१. “श्रमको सम्मान, राष्ट्रको अलभयान” सम्बन्त्धी रर्नीलि,२०७८ िाई अविम्बन गरीनेछ । 

४२. उत्पादन मिुक के्षत्रमा रोजगारी प्रदान गरी गाउँपालिकामा आन्त्िरीक रोजगारीको  लसजिनामा जोड लदईनेछ । 

४३. रोजगार सेवा केन्त्रको संस्थागि लवकासमा जोड लदईनेछ।  

४४. स्थानीर् िहिे सञ्चािन गन े र्ोजना िथा आर्ोजनाहरुमा आवश्र्क श्रलमकहरु पलूिि गदाि रोजगार सेवा 

केन्त्रमा सलुचकृि बेरोजगार व्र्लक्तहरुिाई पलहिो प्राथलमकिा लदईनेछ । 

४५. सम्परु्ि वडाहरु संग साझदेारी गरी र्ोजनाहरुिाई थप प्रभावकारी ढंगिे सम्पन्त्न गने गरर सञ्चािन गररनेछ । 

४६. प्रधानमन्त्त्री रोजगार कार्िक्रमबाट संचािन हुने ५० लदने  लसपमिुक िालिमहरुमा सहभागी र ५० लदन 

साविजलनक पवुािधार लवकास लनमािर्को काममा खटाई, सलुचकृि बेरोजगार व्र्लक्तहरुिाई रोजगारीको 

प्रत्र्ाभिुी हुने गरी  स्वरोजगार बन्त्न उत्प्रेररि गरीनेछ । 

४७. गाउँपालिकामा सलूचकृि दलिि,लवपन्त्न िथा अल्पसंतर्क व्र्लक्तहरुिाई रोजगारमा सहभागीिा जनाउनको 

िागी सम्बलन्त्धिसमदुार्हरुिाई समलेटनेगरी सहलजकरर् िथा  सचेिनामिुक कार्िक्रम संचािन गररनेछ । 

४८. परम्परागि पेशा गरीरहकेा व्र्लक्तहरुिाई दक्षिाको पररक्षर् गनि व्र्वसार्ीक लशक्षा िथा िालिम पररषद 

(CTEVT) बाट लसप पररक्षर् गनि रोजगार सेवा केन्त्रद्वारा समन्त्वर् गरी कार्िरि मजदरुहरुको दक्षिा, सीप र 

अनभुवको आधारमा प्रमालर्करर् गने प्रबन्त्ध लमिाईनेछ । 

४९. पालिकालभत्र उत्कृष्ट कार्ि सम्मन्त्न गने उपभोक्ता सलमलििाई सम्मान प्रदान गररनेछ  

(घ)पयिटन के्षत्रतर्ि : 
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५०. नवुाकोटको गौरब ककनी हाइट, गौर्शे्वर, फुङ्फुङ झरना, िौके झरना, गवािस क्षेत्र, भिुविेु झरना, हविेी 

डाडा िगार्िका क्षेत्रहरुिाई समटेी लवशषे पर्िटकीर् क्षेत्रको रुपमा लवकास गनि पर्िटलकर् गरुुर्ोजना लनमािर् 

गरी पर्िटन व्र्बसार्िाई ककनीको आन्त्िररक आम्दानीको मतुर् श्रोिको रुपमा कार्म गनि पहि गररनेछ । 

५१. पालिका लभत्र आन्त्िररक िथा वाहर् पर्िटकिाई आकलषिक गनिका िालग लजपिाईन,वलन्त्ज जम्प, लहिवे, 

वािक्त्र्ाप,केर्ानोलनङ, क्त्िाइलम्वङ, लभलडर्ोिार र प्र्ाराग्िाईलडङको सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गररनेछ । साथ ै

ऐलिहालसक, पर्िटकीर् िथा धालमिक स्थिको रालष्रर् िथा अन्त्िरालष्रर् रुपमा प्रचार प्रसार गररनेछ । 

५२. ककनी अन्त्िरगिका मलन्त्दर, गमु्बा, चौत्र्हरुको आबश्र्किाअनसुार पलहचान लनमािर् ममिि िथ संबधिन 

िथा प्रबधिन गररनेछ । साथै होमस्टे कार्िक्रम, पर्िटन स्थि पहुचँ मागि लनमािर्, लवचार र स्िरीकरर्मा जोड 

लदईनेछ । 

५३. ऐलिहालसक बसन्त्िी दरवार र रुम्वाराजाको दरवारको अध्र्र्न अनसुन्त्धान गरी संरक्षर् र सम्बधिन गररनेछ । 

२.सामालजक लिकास: 

(क) लशक्षातर्ि : 

५४. “ककनी गाउँपालिकाको एउटै लदक्षा: गुणस्तररय र प्रलिलध मैत्री लशक्षा”भन्त्ने आदशि वाक्त्र्का साथ 

गाउँपालिकाको दश वष े नर्ाँ लशक्षा क्षेत्रर्ोजना २०७८-२०८८ िाई प्राथलमकिाका साथ कार्ािन्त्वर्नमा 

िलगनेछ । 

५५. बािलबकास लशक्षकको दरवन्त्दी लमिान िथा अनदुान सहर्ोग माफि िसबै लवद्यािर्हरुमा“ एक लिद्यािय 

एक प्रारलम्भक बािलबकास केन्द्र”को प्रबन्त्ध सलुनलिि गररनेछ । 

५६. आवश्र्किा र औलचत्र्का आधारमा लशक्षकहरुको दरवन्त्दी लमिान िथा मापदण्डका आधारमा सनु्त्र् 

दरवलन्त्द भएका माध्र्लमक िह (कक्षा ११-१२), माध्र्लमक िह (कक्षा ९-१०),आधारभिु िह (कक्षा ६-

८) सम्म सञ्चािन भएका लवद्यािर्िाई पलहिो प्राथलमकिामा राखी लशक्षर् लसकाई अनदुानको प्रबन्त्ध 

लमिाईनेछ भने लवद्याथी संतर्ा न्त्र्नू भएका लवद्यािर्हरुिाई मजि िथा िह घटाई उक्त्त्त लवद्यािर्मा कार्िरि 

लशक्षककमिचारीिाई लशक्षक दरवलन्त्द न्त्र्नू भएको लवद्यािर्मा पदस्थापना गरी लशक्षक दरवन्त्दी व्र्वस्थापन 

कार्ििाई प्राथलमकिाका साथ अगाडी वढाईनेछ, 

५७. मलहिा लशक्षक प्रशिुी लवदामा बस्दा लवद्यािर्मा हुन सक्त्ने लशक्षर् असहजिा व्र्वस्थापन गनि कार्िलवलध 

िर्ार गरी गाउँपालिकाबाटै उक्त्त्त लनलिि अवलधका िालग स्वर्ंसेवक लशक्षकको व्र्वस्था लमिाईनेछ, 

५८. बाउन्त्न वषि परुा भएका िथा स्व-ईच्छामा अवकास भई जान चाहन े लशक्षकका िालग कार्िलवलध िर् गरी 

गाउँपालिकाबाट न्त्र्नूिम नगद सलहि लवशेष सम्मान कार्िक्रम िाग ुगररनेछ, 
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५९. लवद्यािर्का प्रधानाध्र्ापक संग कार्िसम्पादन करार गरी लवद्यािर्को शलैक्षक गरु्स्िर वलृि, संचािन िथा 

व्र्वस्थापनिाई प्रभावकारी बनाउन लवशेष जोड लदईनुका साथै सम्बलन्त्धि िहको र्ोग्र्िा भएको 

लशक्षकिाईप्रधानाध्र्ापकको लजम्मवेारी लदनेव्र्वस्था क्रमश कार्ािन्त्वर्नमा ल्र्ाईनेछ. 

६०. भवानी माध्र्लमक लवद्यािर् ककनी ४मा स्नािक िह सम्म पढाई हुने गरी क्त्र्ाम्पस सञ्चािनका िालग 

प्रकृर्ा अगाडी वढाउन लवशषे पहिगररनेछ । 
६१. माध्र्लमक िह सञ्चािन भएका लवद्यािर् मध्र्े कुनै लवद्यािर्िे कक्षा ११ र १२ मा लवज्ञान लवषर् 

अध्र्ापन गने प्रकृर्ा अगाडी वढाई सरुुवाि गनि चाहमेा त्र्स्िा लवद्यािर्िाई गाउँपालिकाबाट लवशेष 

सहर्ोग अनदुान उपिब्ध गराईनेछ, 

६२. लशक्षर् सहर्ोगका िालग आवश्र्क पने शलैक्षक सामग्रीहरुको सहज उपिब्ध गराउन लवशेष प्रबन्त्ध गररनेछ, 

६३. “लशक्षा लिकासको ढोका हो भने प्रालिलधक तथा व्यािसालयक लशक्षा लिकासको मूि ढोका हो” 

भन्त्ने आदशि वाक्त्र्िाई आत्मसाथ गद ै प्रालवलधक धार िफि को ईलञ्जलनर्ररङ लवषर्को पिनपािन प्रबन्त्ध 

गाउँपालिकामा नै लमिाउन प्रदशे िथा संघीर् सरकार संग समन्त्वर् गरी आवश्र्क प्रकृर्ा अगाडी वढाईनेछ, 

६४. र्सै वषिदलेख लवद्यािर् संगको िागि साझदेारीमा कुनै १ लवद्यािर्बाट “एक लशक्षक एक ल्याप्टपटप तथा 

एक कक्षा कोठा एक प्रोजेक्टर”को अवधारर्ा आरम्भ गरी लवद्यािर्िाई सचूना प्रलवलधमतै्री बनाइदै 

िलगनेछ, 

६५. लशक्षकहरुिाई आफ्नो पेशा प्रलि प्रलिस्प्रलध र प्रोत्सालहि गनि गराउन िथा लवद्यािर्को लवद्यािर् 

व्र्वस्थापन सलमलििाई सलक्रर् बनाउन मलू्र्ाङ्कन मापदण्ड िर्ार गरी वष ैलपच्छे गाउँपालिकाको वषिको 

उत्कृष्ठ प्रधानाध्यापक,िििको उत्कृष्ठ लशक्षक तथा  उत्कृष्ट लिद्यािय व्यिस्थापन सलमलत को रुपमा 

नगद परुस्कार सलहि सम्मान गने कार्िको थािनी गररनेछ । 
६६. कक्षा ८ रSEEमा उत्कृष्ठ नलिजा ल्र्ाउने लवद्याथीहरुिाई परुस्कृि गने कार्ििाई लनरन्त्िरिा लदईनेछ । 

६७. हररि लवद्यािर्को अवधारर्ा कार्ािन्त्वर्न गनि करेशावारी, फुिवारी लनमािर् िथा बकृ्षारोपर् जस्िा 

कार्ििाई लवशषे सहर्ोग सलहि प्रोत्सालहि गररनेछ । 

६८. लवद्यािर् लदवाखाजा कार्िक्रमिाई थप व्र्वलस्थि गनि Home Grown बस्िहुरुको प्रर्ोगिाई वढावा 

लदन स्थानीर् कृलष सहकारी,स्थानीर् कृषक समहू संग सहकार्ि गद ैस्थानीर्िा अनकुुिको मापदण्ड िर्ार 

गरी िाग ु गररनेछ भने लदवा खाजा व्र्वस्थापनिाई प्रभावकारी बनाउन भान्त्सेको प्रबन्त्धका िालग लवशषे 

सहर्ोग प्रदान गररनेछ । 
६९. माध्र्लमक लवद्यािर्हरुमा िाईलब्रर्नको प्रबन्त्ध क्रमश लवस्िार गद ैिलगनेछ । 
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७०. प्रारलम्भक बािलबकास केन्त्रहरुिाई मन्त्टेश्वरी को अवधारर्ा अनरुुप सञ्चािन प्रबन्त्ध गनि “एक िडा एक 

नमुना बािलबकास केन्द्र”िाई क्रमश कार्ािन्त्वर्नमा िलगनेछ । लवशेष क्षमिा भएका वािवालिकाको 

ि्र्ाङ्क अद्यावलधक गरर अध्र्र्नका िालग सहर्ोग गररनेछ । 
७१. उच्च लशक्षा अध्र्र्न गने क्रममा डाक्त्टर र इलञ्जलनर्रलवषर् अध्र्र्न गनि पालिका लभत्रमा सबै भन्त्दा उत्कृष्ठ 

अकं ल्र्ाएको िर कुनै पलन छात्रवलृत्त प्राि गनि नसकेको,आलथिक रुपमा कमजोर र लवपन्त्निा एव ंवपेत्ता र 

शलहद पररवारका सन्त्िलििाई उक्त्त्त लवषर् अध्र्र्न गनि नसकेका वढीमा २ जना लवद्याथीिाई ५० प्रलिशि 

रकम छात्रवलृत्त प्रदान गररनेछ । 

७२. लशक्षकको क्षमिा लवकासका िालग आवश्र्किामा आधाररि िालिम, अविोकन भ्रमर्, अन्त्िरलवद्यािर् 

अनभुव आदान प्रदान कार्िक्रमिाई प्रभावकारी रुपमा अगाडी वढाईनेछ । 

७३. पालिकास्िरीर् अररक्त्त्त कृर्ाकिाप सञ्चािनिाई लनरन्त्िरिा लदद ै लशक्षक, अलभभावक र लवद्याथी वीच 

अन्त्िरकृर्ात्मक कार्िक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ । 

७४. पालिका लभत्र सञ्चािनमा रहकेा लवद्यािर्हरु मध्र्े “पालिमा नुमना लिद्यािय” कार्िक्रमिाई अगाडी 

वढाईनेछ । 

(ख) िैङ्लगक समानता र सामालजक समािेशीकरणतर्ि : 

७५. गाउँपालिका िाई बािमतै्री स्थानीर् िह घोषर्ाका िालग आवश्र्क पवूािधारको लवकास गररनेछ । 

७६. आलथिक िथा सामालजक रुपमा पछी परेका मलहिा, बािबालिका, अपाङ्गिा भएका व्र्लक्त्त्त िथा जषे्ठ 

नागररकको सामालजक आलथिक उत्थानका िालग लसपमिुक कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

७७. आलथिक िथा समालजक रुपमा पछाडी परेका, अलिलवपन्त्न, लदघि रोगी, शारीररक िथा मानलसक रुपमा 

अस्वस्थ भएका व्र्लक्त्त्तहरु िगार्ििाई लदईने आलथिक सहार्िा मापदण्ड िारा व्र्वलस्थि गरर कार्ािन्त्वर्न 

गररनेछ । 

७८. लकशोरीहरुको सरुक्षाका िालग आत्मरक्षाको िालिम सञ्चािन गररनेछ । 

७९. समालजक लवभदेको न्त्र्लूनकरर्का िालग सामालजक लवभदे लनवारर् सम्बलन्त्ध कार्िर्ोजना िर्ार पाररनेछ ।  

८०. घरेि ुलहसंा अन्त्त्र्का िालग बहस, पैरबी िथा जनचेिनामिूक अलभर्ान सञ्चािन गररनेछ । 

८१. बािश्रम, बािलववाह र दाईजो जस्िा प्रथा रोक्त्नका िालग वडास्िरीर् जनचेिनामिूक कार्िक्रम सञ्चािन 

गररनेछ । 

८२. लभन्त्न क्षमिा भएका व्र्लक्त्त्तहरुको िालग घमु्िी लशलवर माफि ि अपाङ्ग पररचर्पत्र लविरर् कार्िक्रम 

सञ्चािन गररनेछ ।  

८३. ककनी गाउँपालिका लभत्र िेस्रो लिङ्गीको पलहचान गरर सामालजक सरुक्षा भत्ता प्रदान गररनेछ। 
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८४. लहसंा लपलडि मलहिा, जोलखममा परेका बिृा िथा बािबालिकाहरुको व्र्वस्थापन गनिका िालग सरुलक्षि घर 

( Safe House) लनमािर् गनि पहि गररनेछ । 

८५. जषे्ठ नागररक,सलहद, वपेत्ता िथा घाईिे अपाङ्ग पररवारका सदस्र्हरुिाई राज्र्मा परु्ािएको र्ोगदानको कदर 

गद ैसम्मानका कार्िक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ । 

८६. “एकि मलहिा संग उपाध्यक्ष” कार्िक्रम माफि ि एकि मलहिा सञ्जाि गिन गरी लनजहरुिाई 

आर्आजिन कृर्ाकिापमा संिग्न गने प्रबन्त्ध लमिाईनेछ ।  

८७. दलिि, एकि मलहिाको रोजगारीका िालग आवश्र्क िालिमको प्रबन्त्ध लमिाईनेछ । 

(ग)युिा तथा खेिकुदतर्ि : 

८८. समग्र खेिकुद के्षत्रको लवकास र लवस्िारका िालग गाउँपालिका स्िरीर् खिेकुद लवकास सलमलि गिन गरी 

खिेकुद सम्बलन्त्ध गलिलवलधिाई गाउँपालिकाको िफि बाट आवश्र्क सहर्ोग गने व्र्वस्था लमिाईनेछ। 

८९. गाउँपालिकामा खेिकुद प्रलशक्षकको प्रबन्त्ध गरी खेिकुदका गलिलवलधहरुिाई प्रभावकारी गराईनेछ भने 

लवद्यािर्हरुमा खेिकुद लशक्षक र सामग्रीको उपिब्धिा क्रमश लमिाउँद ैिलगनेछ । 

९०. हाि गाउँपालिकाको वडा नं ४ रानीपौवा वजारमा रहकेो खिेकुद मदैानिाई थप स्िरोन्त्निी गरी प्रत्र्ेक 

वडामा वडाध्र्क्ष कप र पालिका स्िरमाअध्र्क्ष कप खिेकूदको आर्ोजना  गरी खिेकुदको प्रवधिन गनि 

आवश्र्क प्रबन्त्ध लमिाईनेछ र र्वुाहरुको मागमा आधाररि सीप लवकास िालिम सञ्चािन गररनेछ ।  

९१. कमिचारी जनप्रलिलनलध मतै्री खेिकुद प्रलिर्ोलगिाको आर्ोजना गने व्र्वस्था लमिाईनेछ। 

९२. अन्त्िर गाउँपालिकास्िरीर् खेिकूद प्रलिर्ोलगिा संचािन गनि पहि गररनेछ । साझदेार संस्थहरु सँग समन्त्वर् 

गरर लवद्यािर् स्िरीर् राष्रपलि रलनङ लशल्ड प्रलिर्ोलगिा गररनेछ । 

९३. प्रत्र्ेक वडामा एक खेिकूद मैदान लनमािर्कार्ििाई प्राथलमकिाका साथ कार्ािन्त्वर्न गररनेछ। 

९४. सामदुालर्क लवद्यािर्हरुमा खेिकूद मदैानको स्िरउन्त्निी क्रमश गद ैिलगनेछ । 

९५. पालिका केन्त्रमा बहुउद्दलेश्र्र् कवडहि लनमािर् गनि सरोकारवािा लनकार्हरुमा पहि गररनेछ । 

(घ) स्िास््य तर्ि : 

९६. गाउँपालिकाबाट लनशलु्क एम्बिेुन्त्स प्रदान गने कार्ि थािनी गरी “एक िडा एक एम्बुिेन्द्स” सेवा क्रमश 

व्र्वस्थापन गद ैिलगनेछ । 

९७. लनशलु्क स्वास््र् लवमा कार्ि प्रारम्भ गररनेछ ।  

९८. ककनी प्राथलमक स्वास््र् केन्त्रमा इमजने्त्सी सलहिको रात्री स्वास््र् सेवाको व्र्वस्था गररनेछ । 

९९. दवु्र्िसनी िथा िागऔुषधमा िागकेा र्वुाहरुिाई दवु्र्िसनीबाट रोक्त्न लवशषे कार्िक्रम ल्र्ाईनेछ । 

१००. ककनी प्राथलमक स्वास््र् केन्त्रमा पोष्टमाटिमको व्र्वस्था गनि लवशषे पहि गररनेछ । 
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१०१. र्स गाउँपालिका अन्त्िगिि रहकेा प्रसिुी गहृ बलथिङ सेन्त्टरिाई २४ घण्टै सेवा िाई लनरन्त्िरिा लदईनेछ 

रआवश्र्क वडाहरुका स्वास््र् चौकीमाथप बलथिङ सेन्त्टरको लवस्िार गररनेछ । 

१०२. वडा  नं ४,५ र ६ मा गाउँघर लक्त्िलनक सञ्चािनमा ल्र्ाईनेछ । 

१०३. खोप र लनशलु्क औषधी लविरर् कार्ििाई लनरन्त्िरिा लदईनेछ । 

१०४. लनर्लमि गभिविी जाँच सेवा प्रोत्साहन िथा सरुलक्षि प्रसिुी सेवा प्रोत्साहन कार्िक्रमिाई लनरन्त्िरिा 

लदई फोकस गभिविी जाँचको िालग लवषशे पोषर् सेवाको प्र्ाकेज ल्र्ाइनेछ। 

१०५. स्वास््र् संस्थाहरुिाई अनदुान लदने कार्ििाई लनरन्त्िरिा लदइनेछ। 

१०६. स्वास््र् संस्थाहरुमा न्त्र्नुिम सेवा प्रदान गनि आवश्र्क पने औजार उपकरर्को व्र्वस्था गररनेछ। 

१०७. मलहिा स्वास््र् स्वर्ं सेलवकािाई लवषेश प्रोत्साहन, पनुिािजगी िालिम, अविोकन भ्रमर् सलहि 

उमरेका कारर् उक्त्त्त सेवा वाट अिग भएका र आगामी लदनमा अिग हुने स्वर्ंसेलवकािाई नगद 

प्रोत्साहनको समिे प्रबन्त्ध गररनेछ । 

१०८.  स्वास््र् आमा समहु सदुृलढकरर् कार्िक्रमिाई लनरन्त्िरिा लदद ैगाउँपालिका, लनलज र गेर सरकारी 

संस्थावाट एकीकृि रुपमा लवशेष कार्िक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ । 

१०९. लवलभन्त्न माहामारीजन्त्र् रोग रोकथाम िथा लनर्न्त्त्रर्का िालग RRT पररचािन गररनेछ। 

११०. आवश्र्किा अनसुार लवज्ञको संिग्निामा लनशलु्क स्वास््र् लशलवरहरु िगार्ि पािेघर 

शल्र्कृर्ाको िालग लवशषे आलथिक सहर्ोगका कार्िक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ । 

१११. “अध्यक्ष संग जेष्ठ नागररककायिक्रम”माफि ि जषे्ठ नागररकिाई (६० वषि मालथ) स्वास््र् 

परीक्षर्का िालग जनप्रलिलनलध सलहि घरदिैो कार्िक्रमको सुभारम्भ गररनेछ । 

(ङ.) संस्कृलत प्रिर्द्िनतर्ि : 

११२. गाउँपालिका क्षेत्र लभत्रको ऐलिहालसक एव ं परुािालत्वक सम्पदा िथा स्थानहरु जस्िै गमु्वा, चचि, 

मिमलन्त्दर, पाटीपौवा,चौिारा,सिि, िािििैर्ा,कुवा, पंधेरो, ढुंगधेारा, अलन्त्िम दाहासंस्कार गने घाट 

िगार्ििाई जीवन्त्ि रातन संरक्षर् र सम्बििन गररनेछ । 

११३. स्थानीर् स्िरको धमि, किा, भाषा, भषेभषुा , सभ्र्िा, संगीि, नतृ्र् र संस्कृलिको संरक्षर्, सम्वधिन र 

प्रचार प्रसार गने कार्िक्रमहरुिाई व्र्वलस्थि रुपमा कार्ािन्त्वर्नमा िलगनेछ । 

११४. रुम्बाराजाको दरवारर गफुाको संरक्षर् िथा िामाङ् रालष्रर् संग्राहिर् स्थापना गनि सरोकारवािा 

लनकार्हरु संग आवश्र्क पहि गररनेछ । 

११५. दलिि वगिको स्थानीर् किा लसपको प्रवधिन र संरक्षर् गनि उनीहरुिे अपनाउद ैआएको पेशािाई 

थप पररष्कृि गराउन िालिम िथा क्षमिा लवकासका कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । 
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११६. लवलभन्त्न राजनैलिक पररवििन िथा आन्त्दोिनमा साहदि प्राि गरेका सलहदहरुको उपर्कु्त्त्त स्थान 

पलहचान गरर सालिक लनमािर् गररनेछ । 

३.पुिािधार लिकास: 

(क) भिन तथा शहरी लिकास तर्ि : 

११७. भवन लनमािर् आचार सलहिा पूर्ि रुपमा पािना गद ै  पालिकाका प्रत्र्ेक घर धरुीिाई अलभिेलखकरर्को 

प्रकृर्ामाल्र्ाईनेछ । 

११८. लनमािर्ालधनअवस्थामा रहकेो गाउँपालिकाको प्रशासलनक भवन लछटाकै सम्पन्त्न गरी आफ्नै भवनबाट सेवा 

लदने गरी लनमािर् कार्िका िालग आवश्र्क स्रोिको प्रबन्त्ध लमिाईनेछ ।  

११९. गाउँ पालिकामा लनमािर्ालधन १० शैर्ाको आधारभिु अस्पिािको लनमािर् कार्ििाई रुि गलिमा अगाडी 

बढाइनेछ। 

१२०. पालिकाको मतूर् वजारहरुमा  ढि पानीको उलचि व्र्वस्थापनमा ध्र्ान लदइनेछ भने नर्ाँ भवन लनमािर् 

गदाि परू्ि रुपमा भवन लनमािर् मापदण्ड अलनवार्ि गररनेछ ।  रानीपौवा वजारिाई आकाषिक वनाउन व्र्वस्थापन 

सलमलििाई थप सलक्रर् वनाईनेछ । 

१२१. आफ्नै वडा कार्ाििर्हरु नभएका वडा कार्ाििर्हरुको प्रशासलनक भवन लनमािर्का िालग लडजाईन नाप 

नक्त्सा गरेर मात्र आवश्र्क प्रकृर्ा अगाडी वढाइनेछ । 

(ख)खानेपानी पुिािधार तथा सरसर्ाई कायिक्रम तर्ि : 

१२२. “एक घर एक धारा”कार्िक्रम िाई लनरन्त्िरिा लदद ै क्रलमक रुपमा बाकँी रहकेा गाउँहरुमा 

आवश्र्कधाराहरुको लनमािर् गरी“एक घर एक धारा सलुनलित िडा”घोषर्ा गद ैिलगनेछ । परू्ि सरसफाई र्कु्त  

गाउँपालिका घोषर्ा गररने नीलि अविम्वन गररनेछ । 

१२३. "शुर्द् पानी स्िच्छ लजन्द्दगानी" भन्त्ने आदशि वाक्त्र्िाई मध्र्नजर गद ै पानीका महुानहरु ररचाजि गद ै 

शलुिकरर्मा लवशेष ध्र्ान लदद ैसवै जनिामा स्वच्छ खानेपानीको पहुचँ परु्ािईनछे । 

१२४. फोहोर डलम्पङ् साईटको रुपमा रहकेो लससडोििाई सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गरर कृलष वागवानी के्षत्रको 

रुपमा लवकास गररनेछ सोको िालग कािमाण्डौ महानगरपालिका र सहरी लवकास मन्त्त्रािर् िगार्िका 

लनकार्सँग समन्त्वर् गररनेछ ।  

(ग) ऊजाि, िैकलल्पक उजाि तर्ि : 

१२५. साबिजलनक मतुर्चोक, बजार क्षेत्र पर्िट्लकर् क्षेत्र िगार्ि िाउँहरुमा सौर्ि उजाि जडान कार्ििाई 

प्राथलमकिामा राखी अगाडी बढाइनेछ । 
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१२६. गाउँपालिकाको फोहरमैिा व्र्वस्थापन गनि पालिकास्िरको फोहरमैिा व्र्वस्थापन लनदलेशका िथा 

मापदण्ड िर्ार गरी कार्ािन्त्वर्न का साथै फोहोर मैिा ब्र्ाबस्थापन क्षेत्रमा बैकलल्पक उजाि (बार्ो ग्र्ास)्सम्बलन्त्ध 

अध्र्र्न गररनेछ । 

(घ) लसंचाई तर्ि : 

१२७. "खेती  योग्य जमीनिाई  गरौ जोत कृलििाई बनाउ मनज्ञ आम्दानीको स्रोत”भन्त्ने आद।शि 

वाक्त्र्का साथ साना, िुिा लसंचाइका कुिो नहरहरुिाई ब्र्बलस्थिगद ैसहज व्र्वस्थापनको लनम्िी उलचि बजेट 

िथा कार्िक्रमिाई अगाडी बढाइनेछ ।  

१२८. सम्भाव्र् के्षत्र पलहचान गरी लिफ्टङ् लसंचाई िगार्िका वकैलल्पक प्रलवलधको अलधकिम उपर्ोग गनि 

प्रदशे सरकार संग सहकार्ि गररनेछ । साना िथा मझौिा लसंचाईको लवस्िार र सदुृलढकरर् गररनेछ । 

(ङ) सडक, पुि तथा झोिुङ्गे पुि तर्ि : 

१२९. बहृि सडक गरुुर्ोजना लनमािर् गररनेछ । 

१३०. ककनी गाउँपालिका लभत्रको ८ ओटै वडा जोडने गरी चक्रपथ लनमािर्को कार्ि शभुारम्भ गररनेछ । 

१३१. बाहै्र मलहनापालिका केन्त्र दलेख प्रत्र्ेक वडा जोड्ने मतुर् मतुर् बाटोहरुिाई स्िर उन्त्निी गद ैनािीबनाइ 

ग्राबेि वा ढिानको  कार्ििाई अगाडी बदाउद ै बाहै्र मलहना वडा सम्मको  र्ािार्ािको पहुचँिाई सहजिा 

बनाउनको िागी आवश्र्क बजेट िथा कार्िक्रमको प्रबन्त्ध गररनेछ । 

१३२. सहार्क सडकहरुमा समेि आवश्र्क ममिि गद ैस्िर उन्त्नलिको कामिाई लनरन्त्िरिा लदईनेछ । 

१३३. खोिा, खोलल्सहरुमा किभटि र कजवे लनमािर् कार्ि आवश्र्किा अनसुार अगाडी बढाइनेछ । 

१३४. E-Village प्रोफार्ि िर्ार गररनेछ । 

१३५. परुाना सडकको लवस्िार, स्िरोन्त्निीगद ैिलगनेछ भने नर्ाँ रर्ाक खोल्ने कामिाई आवश्र्किा अनसुार 

प्रालवलधक स्टमेटको आधारमा अगाडी वढाईनेछ । 

१३६. आवश्र्किा पलहचान गरी झोिुङ्ग ेपिुहरुको लनमािर् कार्ििाई लवस्िार गररनेछ । 

१३७. ककनी गाउँपालिकाबाट अन्त्र् स्थानीर् िह जोडने पक्त्की पिु लनमािर्का िालग आवश्र्किा अनसुार 

लडलपआर िर्ार िगार्िको कार्ि प्रकृर्ा अगाडी वढाउन पहि गररनेछ । 

४. िातािरण तथा लिपद् व्यिस्थापन: 

१३८. गाउँपालिकाको स्थानीर् लवपद ्व्र्वस्थापन कार्िलवलध िर्ार गरी िाग ुगररनेछ । 

१३९. गाउँपालिकालभत्रका सबै खािका लवपद ् व्र्वस्थापनका िालग गाउँकार्िपालिकाको कार्ाििर्मा 

लवपद ्व्र्स्थापन शाखा गिन गररनेछ । 
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१४०. गाउँपालिका के्षत्र लभत्र प्राकृलिक िथा गरै प्राकृलिक लवपद ्बाट सविसाधारर्को जीउधन सरुक्षा गनि र 

आवश्र्क आलथिक सहर्ोग उपिब्ध गराउन, प्रकोप लनर्न्त्त्रर् गनि, भौलिक संरचनाको संरक्षर् गनि पालिका 

स्िरीर् लवपद ्व्र्वस्थापन कोषमा र्थेष्ठ रकम लवलनर्ोजन को प्रबन्त्ध गररनेछ । 

१४१. पालिका लभत्ररहकेा समदुालर्क वनहरुको अलभिेलखकरर् गररनेछ । 

१४२. वनका कारर् मानव जीवन िथा कृलष बािीमा परेको प्रलिकुि प्रभाव लनर्न्त्त्रर् गनि गाउँपालिका र 

लजल्िा वन कार्ाििर्को समन्त्वर्मा क्षिीपलूिि प्रदान गनि आवश्र्क व्र्वस्था गररनेछ । 

१४३. माटो सहुाँउदोवकृ्षारोपर् कार्ििाई अलभर्ानका रुपमा संचािन गररनेछ । 

१४४. वािावरर् अध्र्र्न प्रलिवदेन (IEE) िे औल्र्ाएको स्थानबाट मात्र खानी िथा नलदजन्त्र् सामाग्री 

उत्खनन गने गराउने व्र्वस्थािाई कडाइका साथ कार्ािन्त्वर्न गररनेछ । 

१४५. पालिकास्िरमा लवपद ्बाट सजृना हुन सक्त्ने क्षिी न्त्र्लूनकरर् गनि िथा लपलडििाई सहर्ोग परु्ािउन 

आवश्र्क लत्रपाि, खाध्र्ान्त्न सामग्री, भाडाकुडा जस्िा ित्काि राहि परु्ािउने सामग्रीहरुको पालिका स्िरमा 

Stock रातने प्रबन्त्ध लमिाईनेछ । 

१४६. संघसंस्थाहरु समिेको सहभालगिामा पालिकास्िरका र्वुाहरुको संिग्निा वढाई लवपद ्उिार कार्ि 

टोिी (Task Force) पररचािन गररनेछ । 

१४७.  मापदण्ड लवपररि सञ्चािनमा रहकेा खानीहरुिाई  वन्त्द गररनेछ । 

१४८.  साविजलनक संस्थाहरु जस्िो गाउँपालिका, वडा कार्ाििर्, लवद्यािर्, स्वास््र् चौकी आलदको 

वररपरर हररर्ािी बनाउन सम्बलन्त्धि संस्थािाई लजम्मवेार बनाईनेछ । 

५. संस्थागत लिकास तथा सेिा प्रिाह : 

१४९. गाउँ कार्िपालिकाको लनमािर्ालधन प्रशासकीर् आगामी आ.ब.लभत्र  सम्पन्त्न गररनेछ । 

१५०. गाउँ कार्िपालिकाको प्रशासकीर् भवनिाई सेवाग्राहीमतै्री बनाउनका िालग Help Desk, Digital 

वडा पत्र, ईजिास कक्ष, वािवालिका वगैचँा, स्वच्छ लपउने पानी, अपाङ मैत्री शौचािर् लनमािर् गररनेछ । 

१५१. ८ वटै वडाहरुको आफ्नै वडा कार्ाििर् माफि ि सेवा प्रवाह गने व्र्वस्था लमिाईनेछ । 

१५२. शाररररक रुपमा अशक्त नागररकहरुिाई सामालजक सरुक्षा भत्ता नागररकको घर दिैोमा परु्ािउन 

आवश्र्क व्र्वस्था लमिाईनेछ । 

१५३. गाउँपालिकाको कार्ाििर् र अन्त्िरगिको कार्ाििर्वाट प्रवाह हुने सेवाको वारेमा जनिािाई 

ससुलुचि गनि एफ एम माफि ि जनचेिना मिुक कार्िक्रम गररनेछ । 

१५४. “जनतासँग अध्यक्ष कायिक्रम”माफि ि लवलभन्त्न वडाहरुमा प्रत्र्ेक मलहना नागररक भटेघाट 

कार्िक्रम माफि ि जनिाको गनुासो सनुवुाई गरर सम्वोधन गने कार्िक्रम गररनेछ । 

१५५. गाउँपालिका र मािाहिका कार्ाििर्मा आवश्र्क पने जनशलक्तका िालग संगिनात्मक संरचना 

स्वीकृि गरर कमिचारीको कार्ि लववरर् उपिब्ध गराईनेछ । 
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१५६. गाउँपालिकाका िालग आवश्र्क काननुहरुको पलहचान गरर काननु लनमािर् प्रकृर्ािाई र्थालसघ्र 

अगाडी वढाईनेछ । 

१५७. गाउँपालिकाको कार्ाििर्वाट सम्पादन गररएका लवलभन्त्न कार्िहरु र गाउँपालिकाको आम्दानी र 

खचिको लववरर् प्रत्र्ेक मलहनाको ७ गिे लभत्र मालसक रुपमा साविजलनक गररनेछ । 

१५८. प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृििे गाउँपालिका अध्र्क्ष सँग र अन्त्र् शाखा प्रमखुहरुिे प्रमखु 

प्रशासकीर् अलधकृि सँग र अन्त्र् कमिचारीहरुिे शाखा प्रमखु सँग स्पष्ट कार्ि लववरर् र सचुक सलहि कार्ि 

सम्पादन करार सम्झौिा गरर िाग ु गररनेछ । साथै उत्कृष्ट कार्िसम्पादन गने कमिचारीहरुिाई प्रोत्साहन 

गररनेछ  

१५९. गाउँपालिकाको वालषिक वजटे िथा कार्िक्रम अनसुार सम्बलन्त्धि शाखा प्रमखुिे भार मसान्त्ि लभत्र 

कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न, कार्िर्ोजना प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृि सँग पेश गने र प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृििे 

अध्र्क्ष सँग पेश गरर कार्ि र्ोजना अनसुार सम्बलन्त्धि लवषर्गि सलमलि सँग विैक वलस कार्िक्रम सञ्चािन 

गररनेछ । 

१६०. गाउँपालिकाको लवषर्गि शाखा र मािहिका कार्ाििर्वाट भएका कार्िक्रमहरुको प्रगलि लववरर् 

,लवकास लनमािर्का र्ोजना अनगुमन ररपोटि, प्रत्र्ेक मलहना कार्िपालिकामा सलमक्षा गररनेछ । 

१६१. जनप्रलिलनलध, कमिचारी वीच समुधरु सम्बन्त्ध कार्म गरर सेवा प्रवाहिाई सहज वनाउनका लनलम्ि 

त्रैमालसक अधिवालषिक र वालषिक रुपमा गाउँपालिका स्िरीर् लवकास लनमािर् र सेवा प्रवाह सम्बलन्त्ध 

सलमक्षात्मक विैक आर्ोजना गररनेछ । 

१६२. सव ै लवषर्गि शाखा र वडा कार्ाििर्वाट प्रवाह हुने सेवाको वारेमा वषिमा कलम्िमा २ पटक 

एलककृि घमु्िी  सेवा सञ्चािन गररनेछ । 

१६३. गाउँपालिका र वडा कार्ाििर्हरुका साथै मतुर् मतुर् व्र्पारी के्षत्र एव ं संवदेनलशि स्थानहरुमा 

लसलस लटलभ, सोिार वत्ती जडान गरर सरुुलक्षि समाज लनमािर् गररनेछ । 

१६४. स्थानीर् िहको संस्थागि स्व-मलु्र्ाङ्कन (LISA), प्राकृलिक श्रोि िथा लवत्त आर्ोगको मापदण्ड 

स्थानीर् िह लवलत्तर् सशुासन िथा जोलखम मलु्र्ाङ्कन कार्िलवलध २०७७ एव ंआलथिक लवकास मलु्र्ाङ्कन 

जस्िा मापदण्डहरुिाई कार्िन्त्वर्नमा ल्र्ाई ककनी गाउँपालिकाको कार्िसम्पादन स्िर वढोत्तरी गररनेछ । 

र्सका िालग सव ैजनप्रलिलनलध र कमिचारीहरुिाई लजम्मवेार वनाईनेछ । 

१६५. स्थानीर् आलथिक सवके्षर् िर्ार गरर आलथिक लवकासको प्रबििनमा जोड लदईनेछ । 

१६६. जनप्रलिलनलध र कमिचारीहरुिाई क्षमिा अलभवलृिको िालग कार्िर्ोजना बनाई कार्िक्रम सञ्चािन 

गररनेछ  । 

१६७. लवद्यलूिर् हालजरी माफि ि कमिचारीहरुको कार्ाििर्मा उपलस्थलि समर् र लनस्कने समर्को अलभिेख 

रालख कार्िपालिकामा पेश गररनेछ । 



ककनी गाउँपालिकाको गाउँसभाको नवौं अलिवेशनमा गाउँपालिका अध्यक्ष श्री समुन तामाङ (सज्जन) द्वारा प्रस्ततु 

आ.ब.२०७९/२०८० को वालषिक नीलत तथा कायिक्रम 

 

ककनी गाउँपालिकाको आ.ब.०७९/०८० को वालषिक नीलि िथा कार्िक्रम Page 25 

 

१६८. आगामी आ.ब.मा एम्बिेुन्त्स बाहकेका अन्त्र् कुनै पलन सवारी साधन िथा लविासीिाका वस्िहुरु 

खररद गररने छैन ्। 

१६९. गाउँपालिकाको रालष्रर् िथा अन्त्िरालष्रर् स्िरका स्थानीर् िह सँग भलगलन सम्बन्त्ध कार्म गरर 

गाउँपालिकाको समग्र लवकासमा टेवा परु्ािईनेछ । 

१७०. उपभोक्ता सलमलिको गाउँपालिकामा कम्र्टुरमा अलभिेख रालखनेछ र त्र्स्िा आर्ोजनाको कलम्िमा 

५ वषि सम्म उपभोक्ता सलमििाई लजम्मवेार वनाउद ै ५ िाख भन्त्दा मालथका लवकास लनमािर्हरुको लनमािर् 

स्थिमा ५ वषि सम्म दलेखने गरर  सो र्ोजनाको सचुना पाटी अलनवार्ि रातने व्र्वस्था लमिाईनेछ । 

१७१. गाउँपालिकाको भौलिक सम्पत्ती संरक्षर् वजार व्र्वस्थापन एव ंराजश्व संकिन जस्िा कार्िहरुिाई 

व्र्वलस्थि गनि गाउँ/नगर प्रहरीको व्र्वस्था गरर समाजमा शालन्त्ि िथा स-ुव्र्वस्था कार्म गरर दण्डलहनिाको 

अन्त्त्र् गररनेछ । 

१७२. तै्रमालसक रुपमा गाउँपालिका र वडा कार्ाििर्वाट साविजलनक सनुवुाई गने व्र्वस्था लमिाईनेछ । 

१७३. लजन्त्सी व्र्वस्थापनिाई प्रभावकारी वनाउन सफ्टवरे्र जडान गरर काम निाग्ने अवस्थामा भएका 

सामानहरुिाई लििामीको प्रकृर्ा अगाडी वढाईनेछ । 

१७४. गाउँपालिकाको आन्त्िररक लनर्न्त्त्रर् प्रर्ािी कार्िलवलध स्वीकृि गरर दलैनक प्रशासलनक खचििाई 

पारदशी वनाईनेछ । 

१७५. करको दरिाई घटाउद ैकरको दार्रा वढाउँद ैकरदािा मतै्री प्रशासन लवकास गररनेछ । 

१७६. गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र फोहरमिैा लवसजिनका िालग अन्त्र्त्र लजल्िाबाट प्रवशे गने लनजी सवारी 

साधनबाट सेवा शलु्क दस्िरु लिई फोहरमैिा स्थि प्रर्ोग गनि लदईनेछ । साथै वञ्चरे डाँडामा रहकेो 

फोहोरवाट कम्पोष्ट  मि उत्पादनका िालग आवश्र्क पहि गरर उत्पादन पिाि सहुलिर्ि दरमा ककनी 

वाँसीिाई कम्पोष्ट मि प्रदान गररनेछ । 

१७७. ममिि सम्भार कोष, लवपद व्र्वस्थापन कोष, स्वास््र् उपचार कोष,समपरुक कोषहरुमा आवश्र्किा 

अनसुार वजटे व्र्वस्थापन गररनेछ । 

१७८. अलन्त्िम िेखा पररक्षर् िथा आन्त्िररक िेखा परीक्षर्वाट औल्र्ाईएको वरेुजिुाई फछौट गनि वरेुज ु

फछिर्ौट सँग फछिर्ौटका दालर्त्व भएका शाखा प्रमखुहरुिाई मालसक रुपमा प्रगलि लववरर् कार्िपालिकामा 

पेश गने व्र्वस्था लमिाईनेछ । साथै ककनी गाउँपालिकािाई वरेुज ु फछिर्ौट गने उत्कृष्ट 

गाउँपालिकाकोरुपमा स्थालपि गनि सव ैपक्षिाई लजम्मवेार वनाईनेछ । समर्मा वरेुज ुफछिर्ौट नगने व्र्लक्त वा 

संस्थाको नाम साविजलनक गरर गाउँपालिकावाट प्रदान गररने सेवा सलुवधामा रोक िगाईनेछ । 

१७९. कमिचारीिे दोहोरो पेश्की लिने व्र्वस्थाको अन्त्त्र् गरर समर्म ै पेश्की फछिर्ौट नगने व्र्लक्तिाई 

गाउँपालिकाको सेवा सलुवधामा रोक्त्का िगाईनेछ । 

१८०. गाउँपालिका,वडा कार्ाििर्, स्वास््र् संस्था, लवद्यािर्हरुमा लनशलु्क ईन्त्टरनेटको व्र्वस्था गररनेछ। 
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१८१. कािमाण्डौ दलेख रानीपौवा सम्म सञ्चािन हुने साविजलनक र्ािार्ािहरुिाई सेवाग्राहीहरुिाई 

कार्ाििर् समर्मा आवि जावि गनिका िालग सहज वनाउन र्ािार्ाि व्र्वसार्ी सँग आवश्र्क समन्त्वर् 

गररनेछ । 

आदरणीय  गाउँसभा सदस्यज्यूहरु : 

मालथ उल्िेलखि नीलि िथा कार्िक्रम, सोच, िक्ष्र्, उद्दशे्र् र प्राथलमकिा अनसुार सो कार्ि सम्पादनको िालग  आगामी 

आ.व ०७९/०८० कािालगचाि ुिफि  ३९ करोड ३९ िाख र पुँलजगि िफि  १८ करोड ८३िाख गरी जम्मा ५८ करोड 

२२ िाख प्रारलम्भक अनमुान सलहि वजटे लवलनर्ोजन  गरर  नीलि िथा कार्िक्रममा उल्िेलखि लवषर् क्षेत्रहरुमा 

आवश्र्क वजटेको व्र्वस्था लमिाएको छु ।   

अन्त्त्र्मा, उपरोक्त्त्त अनसुारको १८१ बुँद ेनीलि िथा कार्िक्रमिाई व्र्वलस्थि र पारदलशि िवरिे गाउँपालिका के्षत्र लभत्र 

क्रमश कार्ािन्त्वर्नमा ल्र्ाउन सम्परू्ि गाउँसभा सदस्र्, स्थानीर् राजनैलिक दि, सम्परू्ि सरकारी िथा गरैसरकारी संघ 

संस्था,कमिचारीलमत्रहरु,गाउँवासी, आमाबवुा, दाजभुाई िथा दीदी लवलहनी िगार्ि सरोकारवािा सबैमा हालदिक 

अनरुोध गद ैलवदा हुन चाहन्त्छु । 

    धन्त्र्वाद ्।   

       जर् ककनी , जर् ककनी वासी  

समुन िामाङ (सज्जन) 

गाउँपालिका अध्र्क्ष 

   २०७९ असार १० गते शुक्रिार 

 

 

 

 


