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                                                                                                    प्रस्िुि किाय: िोकेन्द्र बहादुर शाही 



गािँई भा  दस्य ज्य,ू 

१. नेपालको संर्वधान, २०७२ जारी भए पिात दोश्रो स्थार्नय तह सदस्य र्नवािचन, २०७९ मा के.अइ.र्संह 

गाईँपार्लकाको र्नवािचन र्नष्पक्ष, स्वतन्त्र, शार्न्त्तपणुि, स्वच्छ र भयरर्हत वातावरणमा सम्पन्त्न भआ र्नवािर्चत 

जनप्रर्तर्नधीहु  समक्ष यो र्नर्त तथा कायि्रमम सम्बोधन गनि पाईदाँ ऄ्यन्त्तै  खसुीको ऄनभुतुी गरेको छु   

२. नेपालको साविभौमसत्ता, स्वार्धनता, भौगोर्लक ऄखण्डता, रार्ष्िय र्हत, स्वार्भमान, लोकतन्त्र र जनर्जर्वकाका 

लागी भएका र्वर्भन्त्न लोकतार्न्त्रक जनअन्त्दोलनहु मा अफ्नो ऄमलू्य जीवन ई्सगि गनुि हुने सम्पणूि ज्ञात-ऄज्ञात 

सर्हदहु प्रर्त भावपणूि श्रद्धाञ्जली ऄपिण गदिछु   ती अन्त्दोलनहु को नेतृ् व गनुि हुने ऄग्रजहु प्रर्त ईच्च सम्मान 

व्यक्त गदिछु, नेपाली समाजको रूपान्त्तरणमा ईहाँहु ले प¥ुofpन ुभएको महान योगदानको पनु: स्मरण गनि चाहान्त्छु   

३. के.अइ.र्संह गाईँपार्लकाको स्थार्नय तह सदस्य र्नवािचन, २०७९ लाआ सफलताका साथ सम्पन्त्न गनि ऄहम भरु्मका 

र्नवािह गने र्नवािचन अयोग, राजर्नर्तक दलहु , राष्िसेवक कमिचारीहु , सरकारी एवम गै रसरकारी 

संघसंस्थाहु ,र्शक्षक, परकार, बरु्िर्जवी एवम सम्पणुि मतदाताहु लाआ धन्त्यवाद र्दन चाहन्त्छु   

४. र्वश्वव्यापी महामारीको ु पमा फै र्लएको कोर्भड १९ को महामारीबाट जनताको र्जवनशै ली सामान्त्य बन्त्दै  गआरहकेो 

ऄवस्थामा सामार्जक, अर्थिक एवम र्वकाससँग सम्बर्न्त्धत गर्तर्वर्धहु मा सधुार अआ जनताको र्जवनस्तरमा 

सधुार अईने ऄनमुान गरेको छु   

गािँई भा  दस्य ज्य,ू 

ऄब म अ.ब. २०७९ ०८० को र्नर्त कायि्रमम तथा बजेटका र्सिान्त्तहु  प्रस्ततु गने ऄनमुती चाहन्त्छु : 

५. यस गाईँपार्लकासँग ईपलब्ध श्रोत साधन र पजुीकँो मह्वम पररचालन गरर ई्पादन र ई्पादक्व बरृ्ि गरर स्थार्नय 

जनताको रोजगारी सजृना गरर भारत लगायत ऄन्त्य मलुकुमा र्वदरे्शने नागररकलाआ स्वदशेमा काम गने वातावरणको 

सजृना गररनेछ   

६. नेपालको संर्वधान, २०७२ को मलु ममिलाआ अ्मसाथ गद ै संघ, प्रदशे र स्थार्नय तह र्वच सहकाररता, 

सहऄर्स्त्व र समन्त्वयको र्सिान्त्तको अधारमा अफ्नो ऄर्धकार क्षेरर्भर रहकेा क्षेरहु लाआ प्राथर्मर्ककरण गदै 

र्शक्षा, स्वास््य, खानेपानी, सडक र र्विुत लगायतका र्वकासका पवुािधारहु लाआ समेट्ने गरर अगामी बजेट 

पररलर्क्षत हुनेछ   

७.  साविजर्नक खचिलाआ र्मतव्ययी एवम यथाथिपरक बनाआ नर्तजामरु्ख बनाआनेछ   कायािलयको परु्जँगत खचिमा 

बढोत्तरी गरर चाल ुखचिमा र्नयन्त्रण गरर र्वर्त्तय सशुासन कायम गररनेछ   

८. र्दगो र्वकास वातावरण संरक्षण र र्वपद व्यवस्थापनमा योगदानमा पयुािईने योजनालाआ प्राथर्मकता र्दआ र्वपदबाट 

हुन सक्ने जोर्खमलाआ न्त्यरु्नकरण गरर वातावरणमै री र्वकासमा टेवा पयुािआनेछ   

९. कोर्भड -91 कोरोना भाआरसबाट परेको प्रभाव एवम महामारीबाट ई्पन्त्न हुने वा हुनसक्ने जोर्खमयकु्त क्षेर जस्तै  

स्वास््य, कृर्ष,र्शक्षा, पश ु तथा र्वपद व्यवस्थापन जस्ता क्षेर तफि  टेवा पयुािईने योजनाहु लाआ प्राथर्मकता र्दआ 

के.अइ.र्संह गाईँपार्लकालाआ तरकारीमा अ्मर्नभिर बनाईन बजेट व्यवस्था गररनेछ   

१०. भगुोल, जनसंख्या, सामार्जक र  अर्थिक ऄवस्थालाआ मध्येनजगर गरर यस गाईँपार्लका र्भरका सबै  वडा तहर्भर 

न्त्यायोर्चत, सन्त्तरु्लत र पारदर्षिु पमा बजेट र्वर्नयोजनको व्यवस्था गररनेछ   

गािँई  भा  दस्य ज्यूहरु, 

ऄव, म अर्थिक वषि २०७८/०७९ मा घोर्षत नीर्त तथा कायि्रमम ऄन्त्तगित भएका ईपब्धीहु को बारेमा संक्षेपमा 

ईल्लेख गनि       चाहन्त्छु   



१. र्वकास तथा सशुासनका लार्ग काननूी अधार तयार गने र्सलर्सलामा अवश्यक नीर्त, ऐन, र्नयमावली, 

र्नदरे्शका, कायिर्वर्ध, अचारसंर्हता, मापदण्ड र मागिदशिन र्नमािण भइ कायािन्त्वयनमा अएका छन   भन े

ऄन्त्य अवश्यक कायिर्वर्धहु  र्नमािणको चरणमा रहकेा छन   

२. संर्वधानले र्नर्दिष्ट गरे बमोर्जमको सहकाररता, सहऄर्स्त्व र समन्त्वयको र्सदान्त्तको अधारमा संघीय र 

प्रदशे सरकार सँग नीर्तगत सामञ्जस्यता, काननू र्नमािण, योजना तजुिमा र समस्या समाधान गनि हातेमालो 

गररदै  अइएको छ   

३. यस गाईँपार्लकाको ऐर्तहाँर्सक र साँस्कृर्तक धरोहरको  प्रर्तक के.अइ.र्संह संग्रहालयको भौर्तक 

पवुािधार र्नमािण सम्पन्त्न भआसकेको हुदाँ अगामी अर्थिक वषिमा समदुघाटन गरर यसको ऐर्तहाँर्सक र 

साँस्कृर्तक मह्व वारे नेपाल भरर प्रचारप्रसार गररनेछ   

४. वडा नं १ को वडा कायािलयको भवन र अधारभतु स्वास्थय आकाआको भवन र्नमािण कायि सम्पन्त्न भइ 

दै र्नक प्रयोगमा अइ सेवा प्रवाह गनि थार्लएको छ   साथै  वडा न ं३ र ०५ को वडा कायािलय भवन सम्पन्त्न 

हुने चरणमा रहकेो छ   

५. गाईपार्लकार्भरका सम्पणुि वडाहु  सडक सन्त्जाल बाट जोर्डएको छ    के अइ र्संह गाईँपार्लका 

ऄन्त्तगितका सबै  वडा कायािलयहु  सडक सन्त्जालको पहुचँमा १२ मर्हना रहने व्यवस्था र्मलाआएको छ   

६. यस गाईँपार्लकाका कररब ९५ प्रर्तशत जनता र्वद्यतुको सेवाबाट लाभार्न्त्वत भै सकेका छन    

७. अ.व २०७७/०७८ मा संघीय सरकारद्धारा  १० शै याको ऄस्पताल र्नमािण कायिको लार्ग यस 

गाईँपार्लकामा  र्वर्नयोजन गरेको रकम पणूि सदपुयोग गनि यस गाईँपार्लकाले जग्गा प्रार्िको कायि सम्पन्त्न 

गरी टेण्डरको काम समेत गररसकेको ऄवस्था छ   जसले गदाि अगामी वषिहु मा यस गाईँपार्लकाबासी 

हु ले र्वशेषज्ञ र सविसलुभ स्वास््य सेवा पाईने सरु्नर्ितता छ   

८. अधारभतु खानेपार्न सेवा सरु्नर्ित गनि एक घर एक धारा को ऄवधारणा बमोर्जम दईेकाडा, गणशेकाडा, 

लोली, जाररमभाडी, केदारगाईँ र र्सरीगाई लगायतका क्षेरमा खानेपानी र्वस्तार गररएको छ   

९. गाईँपार्लकाको मखू्य प्रशासर्नक भवन र्नमािणको लार्ग टेण्डर भआ टेन्त्डर र्स्वकृतीको चरणमा रहकेो  छ   

१०. गाईँपार्लका ऄन्त्तगितका स्वास्थ संस्थाहु बाट प्रदान गररने स्वास्थ सेवालाइ र्वशेषज्ञ, ऄ्याधरु्नक र 

सविसलुभ बनाइ स्वास्थ सेवामा सबै  वगि र समदुायको सहज पहुचँ सरु्नर्ित गनि मेर्डकल ऄर्धकृतको 

र्नयरु्क्त गरर स्वास््य सेवालाइ यस गाईँपार्लकाले र्वशेष मह्व र चाँसो र्दएको छ   साथै  चाल ुअवमा 

गेटा अखाँ ऄस्पतालसँगको समन्त्वयमा ३ र्दने अँखा र्शर्वर कायि्रमम सन्त्चालनमा ल्याआएको र्थयो   

११. र्झमेमार्लका मा र्व मा  कृर्ष र्वज्ञान र्वषय पर्ढरहकेा ५ जना  र्वद्याथीहु  पणुि  छारवतृी प्रदान प्रदान 

गररएको छ   

१२. र्शक्षा तफि  कार्लका अ.र्व. लाआ कक्षा ८ सम्म, मोहन्त्याल मा र्व लाआ कक्षा १० सम्म, भरु्मराज मार्व र 

बासदुरे्व मार्वलाआ +२ मा स्तरोन्त्ती गररएको छ   र्शक्षा तफि  राष्िपती शै र्क्षक सधुार कायि्रमम ऄन्त्तगित ४ 

कोठे १ भवन, २ कोठे २ भवन र्नमािणको ऄर्न्त्तम चरणमा रहकेा छन   मा र्व तहका सबै  र्वद्यालयहु मा 

ICT, र्वज्ञान प्रयोगशाला र पसु्तकालयको व्यवस्था गरर शै र्क्षक गणुस्तर सधुारमा पहल भएको छ   

१३. गररब तथा र्वपन्त्न पररवारका १३५ पररवारलाआ बाख्रापालन व्यवसायमा ई्प्रेररत गरर ब्राखापालन 

व्यवसाय सन्त्चालन गने प्रयास गररएको छ   

१४. कृर्ष तफि  अलु, ओखर, सनु्त्तला,तरकारी र मकै  पकेट क्षेरका ु पमा र्वकास गरर कृर्ष पकेट क्षेरको ु पमा 

र्वकास गररएको छ   



१५.  दर्लतसँग ऄध्यक्ष कायि्रमम ऄन्त्तगित दर्लत समदुायका ८ जनालाआ ड्राआर्भङ तार्लम र ४ जनालाआ कोट 

पाआन्त्ट र्सलाआ तार्लम र्दआ रोजगारीका लार्ग पहल गररएको छ   साथै  यस कायि्रममबाट दर्लत तथा 

जेहने्त्दार ३३ जना र्वद्याथीलाआ छारवतृी प्रदान गररएको छ   

गािँई भा  दस्य ज्य,ू 

अफ भ आगाभी आ.फ. २०७९।०८० को फजेट तथा नीतत कामयक्रभ तजजयभा य प्राथमभकककयण  गदाय मरईने 
नीततगत आधायहरु प्रस्तजत गनय चाहन्छज  : 

१. गरयबफ न्मजतनकयण, योजगायी सजृना य आमआजयन वदृीभा प्रत्मऺ मोगदान ऩजमायउने मोजनाहरु 

२. क्रभागत उत्ऩादनभजरक य तछटो प्रततपर ददने मोजना 
३. आन्तरयक याजश्व वदृी य ऩरयचारनभा मोगदान ऩजमायउने मोजना 
४. स्थातनम श्रोतसाधन श्रभमसऩ य प्रववधधभा आधारयत मोजना 
५. सहबाधगताभजरक मोजनाहरु 

६. रैङ्धगक सभानता साभाजजक सभावेशीकयण अमबफदृी हजने मोजनाहरु 

७. ददगो ववकास, वातावयण सॊयऺण, जरवामू उत्थानमसरता य ववऩद् व्मवस्थाऩनभा मोगदान ऩजमायउने 
मोजना 

८. सेवा प्रवाह सॊस्थागत ऺभता ववकास य सजशासनभा मोगदान ऩजमायउने मोजना 
९. स्थातनम सॊस्कृतत य ऩदहचान झल्कने मोजनाहरु 

१०. सयकायी सेवाहरु न्मनूतभ य सभताभजरक रुऩभा नागरयकहरु फीच बेदबाव नहजने गरय प्रदान गनय 
उऩमजक्त भात्राभा स्रोत साधनहरु उऩरब्ध गयाउन उऩमोग ऩजमायउने 

११. सॊववधानरे तनदेमशत गयेका भौमरक हक य याज्मका तनदेशक मसदान्त, नीतत तथा दातमत्व 
फभोजजभ स्थानीम तहको आधथयक ववकासभा मोगदान ऩजमायउने 

१२. सभाजका सफै वगय ऺेत्र सभजदाम जातजाती अल्ऩसॊख्मक सीभान्तकृत अशक्त य असहामहरुको 
सशक्तीकयण गनय स्थातनम तहराई ववकासको भजर प्रवाहभा ल्माउने 

१३. चारज आ.फ.भा फजेट ववतनमोजन बएका य ववमबन्न कायणरे सम्ऩन्न हजन नसकेका मोजनाहरु 

१४. दजगयभ वऩछडिएका य ऩूवायधाय ववकास कभ ऩजगेका ऺेत्रहरु 

१५. सॊघीम तथा प्रदेश सयकायको वावषयक फजेट तथा नीतत कामयक्रभहरु 

गाउॉसबा सदस्मज्मूहरु 
अफ भ ववषमगत ऺेत्रसॉग सम्फजन्धत तनततहरु प्रस्तजत गने अनजभतत चाहन्छज  । 
िअनथयक निका   म्बन्द्धी नीनि  

कृनि: 

१. र्बगत दइु वषि दरे्ख कोरोना महामारीबाट प्रभार्वत भइ यस गाईँपार्लकामा स्वदशे तथा र्वदशे बाट अएका 

सम्पणूि नागररकहु  तथा बेरोजगार यवुाहु को त्याङ्क संकलन तथा ऄद्यावर्धक गरी के िअिइ न िंह 

गािँईपानिकािािआ िरकारीमा िअत्मननभयर बनािईने काययक्रम सञ्चालन गररनेछ   जस ऄन्त्तगित दहेाएका 

कायि्रममहु  सञ्चालन गररनेछन   

क) कृषकहु लाआ ऄ्यावश्क पने मलको व्यवस्था र्मलाईन अवश्यक पहल गररनेछ   

ख) कृर्ष ईद्यम गनि चाहने व्यक्तीहु लाइ र्बना र्धतो Cण तथा सहुर्लयतपणूि ब्याज ईपलब्ध गराईन र्बर्त्तय 

संस्थाहु संग अवश्यक सहकायि तथा समन्त्वय गररनेछ   



ग) कृर्षलाइ अर्थिक बरृ्द्ध र रोजगारीको प्रमखु सम्बाहकको ु पमा र्वकास गररनेछ   गाईँपार्लका क्षेरमा 

बाँझो रहकेो कृर्ष जर्मनको ईपयोग सम्बन्त्धी नीर्तको तजुिमा गरी कृर्ष, ऄनसुन्त्धान, यार्न्त्रकरण, 

व्यावसार्यकरण र जलवाय ुऄनुकुलन प्रर्बर्धको प्रबदिन गररनेछ   

घ) बाँझो रहकेो जर्मनलाइ कृर्ष कायिमा ईपयोग गनि तथा टुर््रमएको जर्मनको चाक्लाबन्त्दी गरी व्यवसार्यक 

कृर्ष कायिमा प्रयोग गररनेछ   खाद्यान्त्न संकटलाइ ध्यानमा रार्ख त्काल ई्पादन हुने ईन्त्नत नगदबेाली खेतीमा 

र्बईर्बजन, मलखाद्य तथा र्सचाइ योजनाहु मा ऄनदुान र्दइ खाद्य संकट न्त्यनुीकरण गनि भारत तथा तेस्रो 

मलुकुबाट फर्कि एका यवुाहु लाइ प्रो्साहन गररनेछ     

२. बाँझो जर्मनमा ई्पादन हुने बालीहु को पर्हचान गरर सम्भार्वत क्षेरहु मा फलफूल तथा नगदवेाली, 

मसलावाली, bnxg खेतीलाआ प्राथर्मकतामा रार्ख कायि्रमम तय गने र्नर्त र्लआनेछ    

३. के.अइ.र्संह गाईँपार्लका क्षेरमा रहकेा साविजर्नक तथा ऐलानी जग्गाहु को प्रकृर्त, स्वु प र सम्भावनाका 

अधारमा समग्र भरू्मको ईपयोग गनि करार, सहकारी र सामहुहक खेतीलाइ र्वशेष प्रो्साहन गररनेछ   

४. प्रमखु कृर्ष ईपज, पशपुन्त्छीजन्त्य तथा म्स्य ई्पादनमा अ्मर्नभिर हुने र ईच्च मलू्यका कृर्ष ईपजहु को 

र्नयाित वरृ्द्ध गने नीर्त ऄवलम्बन गररनेछ   र्नयाितयोग्य ईच्च मलू्यका कृर्ष ईपजहु को खेतीलाइ प्रो्साहन 

गररनेछ   अगााहिक खेती प्रणालीलाइ प्रो्साहन र कृर्षजन्त्य ईपजको अयातलाइ र्नु ्साहन गररनेछ   

५. कृर्षजन्त्य ईपजको भण्डारणका लार्ग शीत भण्डारणको व्यवस्था गनि अवश्यक नीर्त ऄवलम्बन गररनेछ   

कृर्ष ई्पादनका साधनहु को ईपलब्धता, ई्पादन, सञ्चय, र्ब्रमी र्वतरण र मलू्यको ऄनगुमन र र्नयमन 

गररनेछ   

६. के.अइ.र्संह गाईँपार्लका क्षेरमा कृर्ष क्षेरमा ऄनकुरणीय योगदान परु् याए वापत वार्षिक ु पमा सर्वोत्कृष्ट 

कृषि व्यर्वसायी घोिणा गने पररपाटीnfO{ lg/Gt/tf lbOg]5 .  

७. व्यवसार्यक ु पमा कृर्ष पेश ऄबलम्बन गरर रहकेा व्यवसायीहु को र्ववरण संकलन गरर पररचयपरको 

व्यवस्था गररनेछ   

८. जर्डबटुीको व्यवसार्यक खेतीको सम्भाव्यता ऄध्ययन गरी यस गाईँपार्लका क्षेर र्भर पने औषधीयकु्त 

जर्डबटुीको पर्हचान गरर र्तनको संरक्षणमा र्वशेष जोड र्दइनेछ    

९. सखु्खा क्षेरमा ररचाजि पोखरीको ऄवधारणा लाग ूगररनेछ . थोपा र्संचाइ तथा फोहोरा र्संचाइ, र्समेन्त्ट पोखरी र 

प्लार्ष्टक पोखरी र्नमािण गरी वषाितको पानी संकलनमा जोड र्दआनेछ   अवश्यकताका अधारमा सेर्त नर्द 

वररपरर रहकेा भभुागहु मा र्वद्यतु तथा सौयि ईजाि प्रणार्लबाट र्सचाइको व्यवस्था गररनेछ    

१०. लोपोन्त्मखु तथा मौर्लक बाली संरक्षण, सम्बद्धिन तथा प्रवद्धिन कायिमा जोड र्दने, यसको लार्ग ग्रामीण 

स्तरमा र्बई बैंक  स्थापना गनि अवश्यक नीर्त तय गररनेछ   

११.  सहकारी तथा गै र सरकारी क्षेरसँग सहकायि तथा समन्त्वय गरी यस गाईँपार्लकाको वडा नं २,३, ६, ४, ५ 

र ७ मा कृर्ष हाटबजार एवम मर्हलामै री बजारको प्रबन्त्ध गररनेछ   ्यसको लार्ग चार्हने जग्गाको प्रार्िको 

लार्ग अवश्यक सहजीकरण गररनेछ   

१२. गरीब तथा र्वपन्त् न पररवारहु लाइ पर्हचान गरी तरकारी खेतीमा ऄनदुान र्दने  नीर्त र्लइनेछ   



१३. ऄर्त र्वपन्त्न पररवारहु को पर्हचान एवम लगत संकलन कायि गरर अयअजिनमलुक कृयाकलापहु  

संचालन गनि निपन्द्न नागररक गँ गािँईपानिका काययक्रम सन्त्चालनका लार्ग बजेट व्यवस्था गररनेछ   

१४. भरु्मर्हन तथा सकुुम्बासीहु लाआ सामदुार्यक बनहु सँगको साझेदारीमा जग्गा भाडामा र्लआ व्यवसार्यक 

खेर्तका लार्ग प्रो्सार्हत गने र्नर्त र्लआनेछ   

पशुपन्द्छी: 

१५. बाख्रापालन व्यवसायलाइ प्रो्सार्हत गनि चरि क्षेत्रको लार्ग सम्भार्वत ठाईँ पर्हचान गरी व्यवसार्यक 

बाख्रापालन गने  र्नर्त र्लआनेछ    

१६. अधरु्नक व्यावसार्यक कुखरुा, बाख्रा, गाइ, भैंसी, बंगरु लगायत ऄन्त्य पशपुकं्षी फमाको र्वकास गनि जोड 

र्दआनेछ   

१७. पशहुरुको आहारा अपरू्तिको लार्ग भआु तथा डालेघाँस खेर्तलाआ प्रो्सार्हत गने र्नर्त ऄबलम्बन गररनेछ   

१८. गाईँपार्लका स्तरीय घमु्ती पश ुस्वास््य  हशहवर सञ्चालन गनि अवश्यक कायि्रमम तय गररनेछ    

१९. पशपुालन व्यवसायलाआ मध्येनजर गद ैपश ुस्वास््य तफि  २ प्रकारका औषर्धहु (जकुा र र्कनाि/जुम्रा माने) र 

खोप र्नशलु्क ईपलब्ध गराआनेछ   

२०. सबै  वडाहु मा पश ुस्वास््यलाआ मध्यनजर गद ैु . ५० हजारको औषधी खररद गनि ऄक्षय कोषको स्थापना 

गररनेछ   ईक्त कोषबाट सहुर्लयत दरमा र्कसानलाआ अवश्यकता ऄनसुार औषधी ईपलब्ध गराआनेछ   

 हकारी: 

२१. गाउँ गाउँमा सहकारी, घर घरमा रोजगारी'  भन्त्ने नारालाइ साथिकता प्रदान गनि स्थानीय सहकारी ऐन 

माफि त र स्थानीय तहमा हस्तान्त्तरण भइसकेका सहकारी संस्थाहु , दताि हुन अईने संस्थाहु को सञ्चालन, 

नवीकरण, र्नयमन र खारेजी गने र्नर्त र्लआनेछ    

२२. स्थानीय श्रम, सीप र पूँजीलाइ ऄर्धकतम ु पमा पररचालन गने गरी सहकारीलाइ अथातन्त्त्रको एक सबल 

स्तम्भको रूपमा र्वकर्सत गद ैअर्थिक तथा सामार्जक र्वकासको लक्ष्यमा योगदान परु् याईने नीर्त ऄवलम्बन 

गररनेछ    

२३. सहकारीको र्वकास, र्वस्तार र प्रवद्धिन गनि सरकार, सहकारी, नीजी क्षेर तथा र्वकास साझेदारहु  बीच 

सहकाया र सहयोगलाइ प्रवद्धिन गने नीर्त ऄवलम्बन गररनेछ   

२४. मर्हला, गरीब, ऄपाङ्ग, सीमान्त्तकृत, भरू्महीन, दर्लत तथा र्पछर्डएका वगि र श्रर्मकहु का साथै  अम 

नागररकहु को जीवनस्तरमा सधुार ल्याईन सहकारीको पह ुँच अहभवहृि गररनेछ   

२५. कृषकहु लाआ र्वईर्वजन, रसायर्नक मल लगायतका कृर्षसँग सम्बर्न्त्धत सामाग्रीहु  र्वतरण गनि 

सहकारीसँग समन्त्वय गने र्नर्त र्लआनेछ   

िईद्योग: 

२६. के.अइ.र्संह गाईँपार्लका क्षेरमा सञ्चालनमा रहकेा  साना तथा मझौला ईद्योगहु को पर्हचान तथा 

र्ववरण ऄद्यावर्धक गरर बन्त्द ऄवस्थामा रहकेा ईद्योगको पनुस्थापना तथा ु ग्ण ऄवस्थामा रहकेा ईद्योगहु को 

पनु सञ्चालन गने नीर्त ऄवलम्बन गररनेछ   



२७. के.अइ.र्संह गाईँपार्लकामा प्रचरु मारामा सम्भावना रहकेो सम्भाव्य ई्पादनलाइ व्यवसायीकरण गनि 

अगामी अर्थिक वषिबाट औद्योहगक ग्रामको स्थापना गनि संर्घय सरकार र प्रदशे सरकारसँग समन्त्वय गररनेछ   

२८. के.अइ.र्संह गाईँपार्लका र्भर घरेल ुतथा सािा उद्योगको र्वस्तार गररनेछ   स्थानीय श्रम सीप, स्रोत र 

साधनलाइ प्रयोग गरी जस्तै  ऄल्लो ढाका, lgufnf], af; tyf skf; अर्द जस्ता औद्योर्गक कच्चा 

पदाथिको ई्पादन र सोबाट र्नमािण हुने डोको पाथो कोठा अर्द जस्ता सामग्रीहु को ई्पादन र र्नयाितमा 

गाईँपार्लकाबाट र्वशेष ऄनदुानको  व्यवस्था गररनेछ    

रोजगार प्रिर्द्यन: 

२९.  स्वरोजगार कायि्रममलाइ प्रो्साहन गरी स्थानीय ईद्यमर्शलतालाइ जोड र्दने कायि्रममहु लाइ मखु्य 

प्राथर्मकतामा रार्खनेछ    

३०. वै दरे्शक  रोजगारीको ऄनभुव प्राि गरी स्वदशे फकेका मानव संशाधनलाइ  स्वरोजगारमलूक, अयमलूक 

तथा ई्पादनमलूक ईद्योग, सेवा तथा व्यवसायमा अकर्षित गररनेछ   

३१. वेरोजगार र र्वपन्त्न नागररकहु लाइ र्सपमलुक तार्लम र्दनका लार्ग र्वर्भन्त्न सरोकारबाला र्नकायहु सँग 

समन्त्वय गरर साझेदारीमा अधाररत र्वर्भन्त्न र्सपमलुक तार्लमहु  सञ्चालनको लार्ग अवश्यक पहल गन ेनीर्त 

र्लइनेछ   

३२. गाईँपार्लकाबाट स्वीकृर्त प्राि गरी र्वर्भन्त्न क्षेरहु मा सीप तथा क्षमतामलूक कायि्रममहु  सञ्चालन गन े

प्रस्तावना पेश भएको खण्डमा ईक्त कायि्रमम सञ्चालन गररने क्षेरहु सँग समन्त्वय गरेर दोहोरोपन नअईने गरी 

क्षेर र्नधािरण गररनेछ   

३३. वै दरे्शक रोजगारबाट (भारत लगातय ऄन्त्य मलूकु) अर्जित पूँजी, सीप, ऄनभुवको प्रयोग गरी स्वदशेमा 

ईद्यमशीलता प्रवद्धिन क्षेरमा लगानी गरी योगदान र्दने ईद्यमीलाइ प्रो्सार्हत गररनेछ    

३४. यवुा तथा शै र्क्षक बेरोजगारलाइ प्राथर्मकतामा रार्ख स्वरोजगारमलुक कायिमा संलग्न स्थानीय यवुा 

ईद्यमीहु लाइ प्रो्सार्हत गररनेछ   

३५. कामको सम्मान, स्वरोजगार, समान कामका लार्ग समान पाररश्रर्मक र सामार्जक संरक्षणसर्हतको श्रम 

व्यवस्थापन यस गाईँपार्लकाको नीर्त हुनेछ   

 

गरीबी न्द्यूनीकरण: 

३६. र्दगो र्वकासका लक्ष्यहु  हार्सल गनि र्वकासका कृयाकलापहु सँग र्दगो र्वकास लक्ष्यलाआ Tie up गरेर 

र्दगो र्वकास लक्ष्यहु को स्थार्नयकरण  गने र्नर्त ऄबलम्बन गररनेछ    

३७. नेपालको संर्वधानमा ईर्ल्लर्खत जनताको मौर्लक हक तथा सम्बद्ध नीर्तहु को साथै  दीगो र्वकासका 

लक्ष्य ऄनसुार हरेक क्षेरमा रहकेो सबै  स्वु पहु को गररबीको ऄन्त््य गनि आवश्यक रणिीहत र कायािीहत तथा 

कायि्रममहु  सञ्चालन गनेछ   

३८. सामार्जक, अर्थिक र राजर्नर्तक ु पमा पछार्ड परेका दर्लत समदुायहु को र्शक्षा, स्वास््य जस्ता  

अधारभतु अवश्कताहु  सरु्नर्ित गनि  दनिि गँ िऄध्यक्ष काययक्रम लाआ र्नरन्त्तरता र्दआएको छ   दर्लतसँग 

ऄध्यक्ष कायि्रमम ऄन्त्तगित लोकसेवा / र्शक्षक तयारी कक्षा, ऄर्त र्वपन्त्न सकुुम्बासी दर्लत समुदायको कर्म्तमा 



प्र्येक वडामा १ घर र्नमािणका लार्ग बजेटको व्यवस्था गररनेछ साथै  ईक्त घर र्नमािणका लार्ग ७० प्रर्तशत 

रकम गाईँपार्लकाबाट र बाँकी ३० प्रर्तशत रकम सम्बर्न्त्धत ईपभोक्ताले व्यहोने व्यवस्था र्मलाआनेछ   

३९. गररबी र्नवारण तथा सामदुार्यक र्वकासमा संलग्न गै रसरकारी संस्था तथा वै दरे्शक सहयोगलाइ एकद्वार 

प्रणाली माफि त गररबी घटेको पररणाम दरे्खने कायि्रमम तय गने नीर्त के.अइ.र्संह गाईँपार्लकाले  र्लनेछ   

४०. र्वशेष गरेर गररव र संकटग्रस्त ऄवस्थामा रहकेा मर्हलाहु  र पुु षहु को अर्थिक श्रोतसाधनमा समान 

ऄर्धकार सुर्नर्ित गनि अधारभतू सेवा सरु्वधाहु मा पहुचँ, भरू्म मार्थको स्वार्म्व र र्नयन्त्रण एवं ऄन्त्य 

स्वु पका सम्पत्ती, पै र्रक सम्पर्त्त, प्राकृर्तक श्रोतसाधन, ईपयकु्त नयाँ प्रर्बर्ध तथा लघ ुर्वत्त लगायतका र्वर्त्तय 

सेवामा पहुचँ सरु्नर्ित गने नीर्त र्लइनेछ   

४१. यस के.अइ.र्संह गाईँपार्लका र्भर रहकेा सकुुम्बासी तथा ऄव्यवर्स्थत बसोबास गने पररवारहु को लागत 

तथा त्याङ्क संकलन गरी अवश्यक पन ेजग्गा ईपलब्ध गराईन भरु्म अयोगसँग सम्बन्त्वय गरर जग्गा ईपलब्ध 

गराईन ेनीर्त र्लइनेछ   

पययटन: 

४२. पयिटकीय गन्त्तव्य स्थलको ु पमा पर्हचान गररएका ठाईँहु मा पवूािधार र्नमािण गरी पयिटन व्यवसायमा 

लगानी गनि सहकारी र र्नजी क्षेरलाइ प्रो्साहन गररनेछ   यसका लार्ग पयिटन व्यवसायी र यवुाहु लाइ पयिटन 

ईद्योगमा अकर्षित गनि अवश्यक तार्लम र सहुर्लयत ऋणsf nflu ;dGjo गने नीर्त र्लइनेछ   

४३. के.अइ.र्संह गाईँपार्लकामा रहकेा ऐर्तहार्सक तथा पयिटकीय क्षेरहु (छरेश्वर-र्पलेकाँडा-ओझाखकि -

गणशे काँडा-के.अइ.र्संह संग्रहालय) जोड्ने  पदमागि र छरेश्वर र्पकर्नक स्थललाइ थप व्यवर्स्थत गरर र्व. र्प. 

बाटीकाको ु पमा व्यवर्स्थत गररनेछ   

४४. के.अइ.र्संह गाईँपार्लकाको सामार्जक, साँस्कृर्तक तथा पयिटर्कय र्वकासका लार्ग वडा नं १ मा रहकेो 

गणशेकाँडा क्षेरमा होम स्टेको ऄवधारणालाइ सुु वात गनि अगामी अर्थिक वषिमा भौर्तक पूवािधारको र्नमािण 

गररनेछ   

४५. यस गाईँपार्लका लाइ पयिटर्कय गन्त्तव्यको ु पमा र्वकास गनि यहाँ भएका पयिटर्कय स्थल, सम्पदा, 

सँस्कृर्त अर्दको प्रचारप्रसार गररनेछ   

४६. डोटी र्जल्लाका ऐर्तहाँर्सक, साँस्कृर्तक र परुातार््वक मह्व बोकेका सम्पदाहु को खोज, ऄनुसन्त्धान र 

संकलन गरर के.अइ.र्संह संग्रहालय लाइ अगामी अर्थिक वषिमा सञ्चालनमा ल्याइने छ   

४७. र्दपायल र्सलगढी नगरपार्लका र बोगटान फुड्र्सल गाईँपार्लकासँग समन्त्वयमा सेती नर्दमा 

रयाफ्टीङ्गका लार्ग सम्भाव्य ऄध्ययन गने र्नर्त र्लआनेछ   

राजस्ि: 

४८. गाईँपार्लका क्षेरमा करको दायरालाइ फरार्कलो पानि यस क्षेरमा स्थापना भएका सम्पणूि ईद्योग तथा 

व्यावसायहु लाइ दताि गरर करको दायरामा ल्याइने छ   

४९. राजश्वका दर, दायरा, संकलन र्वर्ध र राजश्वको सदपुयोग वारे अम सविसाधारणहु मा जनचेतना ऄर्भबरृ्द्ध 

गनि अवश्यक सचेतनामलूक कायि्रमम तथा करदाता र्शक्षाको सञ्चालन गररनेछ   



५०. राजश्व संकलन कायिलाइ थप सुदृर्ढकरण र अधरु्नर्ककरण गदै राजश्व चहुावट लाइ पणूिु पले र्नयन्त्रण 

गररने छ   

५१. राजश्व शाखाको संस्थागत सबर्लकरण र अधरु्नर्ककरण गररनेछ साथै  यस शाखामा कायिरत जनशर्क्तको 

क्षमता र्वकासको लार्ग अवश्यक बजेटको व्यवस्था गररनेछ   

५२. अन्त्तरर्क राजश्व ईठाईन सक्ने क्षमतालाइ बरृ्द्ध गद ैलक्ष्योईन्त्मखु तलु्याइने छ   

५३. गाईँपार्लका तथा सात वटै  वडा कायािलयहु मा राजश्व सफ्टवेयरको व्यवस्था गरी राजश्व प्रशासनलाइ झन 

सदुृढ छररतो र प्रभावकारी बनाइ राजश्वको दायरा फरार्कलो बनाइनेछ   

 

न्द्यानयक  नमनि एिम न्द्याय  म्पादन 

५४. मेलर्मलापको माध्यमबाट स्थानीय र्ववादका र्वषयहु  र्नु पण गने प्रर््रमयालाइ बढावा र्दआनेछ   

५५. न्त्यार्यक आजलासलाइ व्यवर्स्थत गनि एक कमिचारी सर्हतको न्त्यार्यक आजलास कक्ष गठन गद ै स्थानीय 

तहमा न्त्यायसम्पादनलाइ चसु्त, दुु स्त र ऄनमुानयोग्य तलु्याईन अवश्यक रणनीर्त, कायिनीर्त ऄवलम्बन 

गररनेछ   

५६. मेलर्मलापकतािहु  लाइ सरू्चकृत गरर प्र्येक वडा कायािलयमा मेलर्मलाप केन्त्रको स्थापना र सञ्चालन 

गररनेछ   

५७. न्त्यार्यक सर्मर्तको संस्थागत सदुृढीकरण र न्त्यार्यक सर्मर्तमा कायिरत पदार्धकारी तथा जनशर्क्तको 

क्षमता र्वकासको लार्ग अवश्यक नीर्तको प्रबन्त्ध र पनुिताजर्ग तार्लमको सञ्चालन गनि अवश्यक बजेटको 

व्यवस्था गररनेछ   

पूिायधार निका  

५८. यस गाईपार्लका ऄन्त्तगितका र्वर्भन्त्न शाखा सडकहु  मरेुडा-ऄल्लेवन-लेकगडा सडक, बासदुरे्व 

लेकगडा, बासदुरे्व र्दपायल र दवेस्थलदरे्ख सलेनासम्मको सडकलाआ बाह्रै  मर्हना सन्त्चालनमा ल्याईनका 

लार्ग सडक ममित सम्भार कोषको व्यवस्था गररनेछ    

५९. यस गाईपार्लकार्भर रहकेा कालोपरे सडकहु  वररपरर वकृ्षारोपण गरर हररयाली सडक र्नमािणका लार्ग 

बजेट व्यवस्था गररनेछ   

६०. गाईँपार्लका क्षेरमा रहकेा सडकलाइ बषाितको समयमा र्नरन्त्तर ममित सम्भार सञ्चालन गनिका लार्ग 

सडक ममित सम्भार समहू (Road Maintenance Group) पररचालन गरी  सडक dd{t गरर सडकहु को 

ममित सम्भार गररनेछ   

६१. के.अइ.र्संह गाईँपार्लकाबाट सञ्चार्लत खानेपानी, सडक, र्सचाइकुलो जस्ता योजनाहु को संरक्षण 

एवम सम्बदिनका लार्ग बजेट व्यवस्था गररनेछ   

६२. चाल ु अ.ब. २०७८ ०७९ मा सम्पन्त्न हुन नसकेका र ऄर्त अवश्यक योजना तथा कायि्रममहु लाआ 

बजेटमा समेट्ने र्नर्त र्लआनेछ   

६३. केन्त्रीय प्रसारण लाइनaf6 गाईँपार्लकाको सबै  वडा तथा टोलहु मा र्वद्यतु lव:tf/sf nflu पहल 

गररनेछ   अगामी वषि सबै  वडाका वस्तीहु मा र्विुत सेवाको पहुचँ सरु्नर्ित गररनेछ   



६४. नर्वकरर्णय ईजाि सम्बर्न्त्ध र्नर्त ऄनसुार परम्परागत ु पमा प्रयोग भएका ईजािहु लाआ प्रर्तस्थापन गरेर 

घरायसी तथा व्यवसार्यक प्रयोजनमा  नर्वकरणीय ईजािको खपत गनि नागररकलाआ प्रो्सार्हत गनि ईजाि नीर्तको 

तजुिमा गरर अवश्यक बजेटको व्यवस्था गररनेछ   

खानेपानी व्यिस्थापन  

६५. गाईँपार्लका भरी स्वच्छ, सफा खानेपानीको व्यवस्था गनि एक घर, एक धारा खानपेानी ईपलब्धताको 

लार्ग र्वकासका साझेदारहु को सहयोग र समन्त्वयमा थप कायि्रममहु  सञ्चालन गररनेछ   

६६. खानेपानी अयोजनाहु  सञ्चालन गदाि र्वगतमा सुु  गररएका ्रममागत अयोजनाहु लाइ प्राथर्मकता राख्दै  

थप सम्भावना र अवश्यकतालाइ मध्यनजर गरी कायि्रमम तजूिमा गररनेछ   

६७. ऐर्तहाँर्सक र धार्मिक मह्व बोकेका परुाना ढुङ्गे धाराको जगेनाि र संरक्षण गनि ढुङ्गेधारा संरक्षण 

कायि्रमम संचालन गररनेछ   

६८. र्नमािण भआ सन्त्चालनमा रहकेा खानेपानी अयोजनाहु को संरक्षण र सम्बद्धिन गनुिका साथै  नयाँ पार्नका 

मलूहु को पर्हचान गरर कायािन्त्वयनमा ल्याआने र्नर्त ऄवबलम्बन गररनेछ   खानेपानीका मलूहु को संरक्षणका 

लार्ग वकृ्षारोपण र Recharge पोखररहु  र्नमािण गने कायि्रमम ल्याआनेछ    

६९. गाईँपार्लकामा र्नमािण हुने खानेपानीका संरचनाहु  बालमै री र ऄपांगतामै री बनाईदै  लर्गनेछ    

७०. खानेपार्न र र्सचाआ सरु्वधाको पहुचँ नभए क्षेरहु  जस्तै  नारी तल्कोट दाडीमाटी क्षेर, गोदाडा बासदुवेी 

केदार र बोतडीसै न ब्रह्मदवे बहुार र्लफ्टीङ खानेपानी तथा र्सचाआ योजनाहु लाआ कायािन्त्वयन गनि 

प्राथर्मकताका साथ र्लआनेछ र  अगामी अर्थिक वषि २०७९.०८० मा नारी तल्कोट दाडीमाटी र्लफ्टीङ 

खानेपानी सम्पन्त्न गररनेछ र ऄन्त्य २ वटा योजनाहु लाआ सम्पन्त्न गनि संर्घय सरकार र प्रदशे सरकार समक्ष 

अवश्यक पहल गररनेछ   

 

 चूना िथा  ञ्चार प्रनिनध 

७१. र्वश्व समदुाय सचुना प्रर्वर्धको यगुमा प्रवेश गरर सकेको ऄवस्थामा हाम्रो गाईँपार्लकाबाट प्रवाह गररन े

सेवाहु लाआ सचुना प्रर्वर्धमै र्र बनाईदै  राजश्व संकलन, व्यर्क्तगत घटना दताि र Digital Citizen Charter 

लगायतका कायिहु  सन्त्चालन गनि अवश्यक बजेट एवम पवुािधारको व्यवस्था गररनेछ    

७२. जनप्रर्तर्नधी र कमिचारीहु लाआ सचुना प्रर्वर्ध सम्बन्त्धी तार्लमको व्यवस्था गनि अवश्यक बजेटको 

व्यवस्था गररनेछ   

७३. शै र्क्षक क्षेरमा सचूना तथा सञ्चार प्रर्वर्धलाइ समायोजन गद ैतार्लम तथा शै र्क्षक गणुस्तर ऄर्भवरृ्द्धको 

लार्ग र्वशेष कायि्रममहु  तजुिमा गरी लाग ूगररनेछ   

७४. र्नजी क्षेर समेतको सहभार्गतामा  मोबाआल एप, दताि चलानी सम्बन्त्धी सफ्टवेयरहु को र्नमािण गरी 

कायािलयमा  सञ्चालनमा ल्याइ नर्वनतम सचुना प्रर्वर्ध प्रयोगमा ल्याआनेछ   

७५. र्डर्जटल नोर्टस बोडि, LED नोर्टस बोडिको प्रयोग गरी  गाईँपार्लकामा भआरहकेा र्वर्भन्त्न गर्तर्वर्धहु  

र्नरन्त्तर ऄद्यावर्धक गररनेछ    

७६. स्थार्नय सन्त्चार माध्यहु लाआ प्रवदिन गनि अवश्यक काननुको व्यवस्था गरर कायािन्त्वयनमा ल्याआनेछ   



 ाियजननक  हकारी ननजी  ाझेदारी 

७७. के.अइ.र्संह गाईँपार्लकाले अ.व. २०७९/०८० मा र्वर्भन्त्न र्वषयक्षेरगत कायि्रममहु  सञ्चालन गदाि 

सहकारी र र्नजी, गै र सरकारी तथा ऄन्त्य गाईँपार्लका वा स्थानीय सरकार सँग अवश्यक समन्त्वय र  साझेदारी 

गनि सक्नेछ    

भिन िथा भिन  िंनहिा 

७८. के.अइ.र्संह गाईँपार्लकामा नयाँ र्नमािण हुने भवनहु  भवन अचार संर्हता मापदण्ड परुा गरी  

गाईँपार्लकाबाट ऄनमुर्त र्लएर र्नमािण गनुि पनेछ   ऄन्त्यथा के.अइ.र्संह गाईँपार्लकाबाट ईपलब्ध गराआने 

भवन पवूािधार सम्बन्त्धी सेवा सरु्वधाबाट बर्ञ्चत गराआनछे   

७९. के.अइ.र्संह गाईँपार्लकाबाट दीगो शहरी र्वकासको लार्ग भवन र्नमािण मापदण्ड लाग ुगररनेछ   

८०. भ-ूकम्पको जोर्खमलाइ मध्यनजर गरी नेपाल सरकार संघीय मार्मला तथा सामान्त्य प्रशासन मन्त्रालयल े

जारी गरेको वस्ती र्वकास सहरी योजना तथा भवन र्नमािण सम्बन्त्धी अधारभतू मागिदशिन - २०७२ लाइ 

साविजर्नक भवनहु मा ऄर्नवायि लाग ुगररनेछ भने नीजी भवनहु मा ्रमर्मक ु पमा लाग ुगररनेछ   

भू-िईपयोग 

८१. जर्मनको स्वु प, प्रकृर्त तथा जलवायकुो अधारमा वगीकरण गरी भ-ूईपयोगको वै ज्ञार्नक नीर्त 

ऄवलम्बन गररनेछ   

८२. के.अइ.र्संह गाईँपार्लकाले समग्र भरू्मलाइ अधारभतू ु पमा कृर्ष क्षेर, अवासीय क्षेर, व्यवसार्यक क्षेर, 

औद्योर्गक क्षेर, धार्मिक वन क्षेर,  साँस्कृर्तक तथा परुातार््वक क्षेर, पयिटन क्षेर, नदी तथा तालतलै या क्षेर, 

वन क्षेर, साविजर्नक ईपयोग तथा खलुा क्षेर, र्नमािण सामाग्री (ढंुङगा, बालवुा र्गट्टी) ई्खनन क्षेर लगायतका 

र्वर्भन्त्न भ-ूईपयोगका क्षेरहु  (Land Use Zone) मा वगीकरण गररनेछ   

८३. कृर्षयोग्य भरू्मको गै र कृर्ष प्रयोग, कृर्ष भरू्मलाइ बाँझो राख्ने प्रवरृ्त र ऄर्नयर्न्त्रत खर्ण्डकरणलाइ 

र्नु ्सार्हत गद ैकृर्षयोग्य भरू्मको समुर्चत ईपयोग एवम ्संरक्षण सरु्नर्ित गररनेछ   

िन, िािािरण िथा निपद् व्यिस्थापन 

८४. के.अइ.र्संह गाईँपार्लकामा रहकेा ko{6sLo  क्षेरलाइ संरक्षण र संबद्धिन कायि्रमम संचालन गरी 

पयिटकीय गन्त्तव्य क्षेरको ु पमा र्वकास गररनेछ   

८५. के.अइ.र्संह गाईँपालकाको क्षेरर्भर पने तसु्यार खोला दरे्ख गाईँपार्लका सम्म र्नमािणार्धन सडकको 

दाँयावाँया र्वु वाहु  रोर्प हररि  डकको िऄिधारणा र्लइनेछ    

८६. के.अइ.र्संह गाईँपार्लकाको समरृ्द्धको लार्ग वन जंगलको सदपुयोग गने नीर्त ऄगार्ड बढाआनेछ   

वै ज्ञार्नक वन व्यवस्थापनको कायि्रमम ऄन्त्तगित वनजन्त्य पदाथि ई्पादन र सदपुयोग गने कायि्रमम ऄर्घ 

बढाआनेछ   

८७. के.अइ.र्संह गाईँपार्लकार्भर जर्डबटुी लगायतका वन पै दावरमा अधाररत ईद्योग स्थापना गररनेछ   

यस्ता ईद्योगमा सरकारी, र्नजी, सहकारी र समदुार्यक साझेदारी रहनेछ   



८८. जै र्वक र्वर्वधता र वातावरणको संरक्षण गरर पृ् वीको वहन क्षमतालाइ बचाइ राख्न बनजंगलमा हुने चोरर 

र्नकासी कायिलाइ पणूि ु पले र्नयन्त्रण गनि स्थानीय समदुाय,नेपाल प्रहरी लगायत ऄन्त्य सम्बन्त्धीत पक्षहु  सँग 

अवश्यक समन्त्वय र सहर्जकरण गररनेछ   

८९. साविजर्नक र्नमािणका कायिहु लाइ र्दगो र्वकास सँग अवद्ध गरर हररत र्नमािण र हररत गाईँपार्लकाको 

ऄवधारणा कायािन्त्वयनमा ल्याइनेछ   

९०. फोहोरमै लाको ई्पादनमा कमी ल्याईने, फोहोरमै लाको पथृकीकरण गने, फोहोरमै ला र्नष्काशन, 

फोहोरमै ला संकलन, फोहोरमै ला ढुवानी, फोहोरमै लाको न्त्यनूीकरण, पनुः प्रयोग, पनुः च्रमण गनि अवश्यक 

कायि्रमम तय गररनेछ   

९१. गाईँपार्लका, स्वास््य चौर्क र वडा कायािलयहु  बाट र्नस्कने फोहरमै लाको ईपयकु्त स्थानमा भण्डारण, 

वर्गिकरण र र्वसजिनको व्यवस्था गररने छ   

९२. गाईँपार्लका क्षेरर्भर प्लार्स्टकका झोलाको प्रयोगलाइ न्त्यरू्नकरण गनि पनु प्रयोगमा ल्याईन सर्कने जस्तै : 

बोरा, जटु कागज लगायत स्थानीय सामग्रीहु को ई्पादन गने संस्था ऄथवा व्यर्क्त लाइ ऄनदुान र्दने नीर्त 

ऄवलम्बन गररनेछ   

९३. र्वपद ् पवूि तयारी तथा प्रर्तकायि योजना जोर्खम न्त्यरू्नकरण सम्बन्त्धी कायियोजना बनाइ कायािन्त्वयनमा 

ल्याआनेछ   

९४. प्राकृर्तक तथा मानव सरृ्जत र्वपत तथा जोर्खमहु बाट मानव समदुायमा पने प्रभावहु लाइ न्त्यनूकरण गनि 

र्वपत व्यवस्थापन कोषलाइ थप प्रभावकारी बनाइ कोषको पररचालन गने र्नर्त र्लइनेछ   

९५. र्वपद ्पवूि तयारी खोज तथा ईद्वार राहत सामाग्रीको पवूि भण्डारण, र्वतरण र समन्त्वय गररनेछ   

९६. र्वपद ्जोर्खम क्षेरको नक्साङ्कन तथा बस्तीहु को पर्हचान गरर ईक्त बस्तीहु का लार्ग खलुा क्षेर एवम 

सरुर्क्षत क्षेरको व्यवस्था प्र्येक वडाहु मा गररनेछ   

९७. र्वपतका ऄसरहु लाइ न्त्यरू्नकरण गरी राहत, ईद्यार र पनुस्थापनाका कायिहु लाइ प्रभावकारी बनाईन 

नागररक समाज, नीर्ज क्षेर, गै र सरकारी समदुाय तथा ऄन्त्य र्नकाय सँग अवश्यक समन्त्वय  गररनेछ   

 ामानजक निका   नमनि 

नशक्षा 

९८. यस गाईँपार्लका र्भर रहकेा कृर्ष तफि को पढाआ हुने र्झमे मार्लका माध्यार्मक र्वद्यालयमा के अआ र्संह 

गाईपार्लकामा स्थायी ठेगाना भएका ऄध्ययनरत र्वद्यार्थिहु को मनोवल ईच्च राख्न  प्रनिनध गँ निद्यानथय 

काययक्रम सन्त्चालन गरर सबै  र्वद्यार्थिलाआ प्रार्वर्धक र्शक्षा पढ्न लाग्ने शलु्क मध्ये एकमषु्ट पढाआ ऄवधीभर ु  

१७ हजार छारवतृीको व्यवस्था र्मलाआनेछ   

९९. र्शक्षा क्षेरमा रहकेा समस्याहु को पर्हचान एवम र्वशलेषण गनि के.अइ.र्संह गाईँपार्लका र्भरका बौर्िक 

व्यक्तीहु को भेला गराआ ईक्त क्षेरको सधुारका लार्ग अवश्यक सझुावहु  संकलन गनि बौर्िक व्यर्क्त्वहु को 

भेला गराआ सरोकारवालासँग छलफल गररनेछ   



१००. अवश्यकताको पर्हचान गरर सामदुार्यक एवम सरकारी र्वद्यालयहु मा अवश्यक भौर्तक पवुािधारहु  

जस्तै  खानेपानी, शौचालय र कक्षा कोठा सजावट एवम व्यवस्थापनका लार्ग बजेट व्यवस्थापन गरर 

निद्याथी गँ िऄध्यक्ष काययक्रम सन्त्चालन गद ैनमनुा र्वद्यालयको ु पमा र्वकास गद ैलर्गनेछ   

१०१.  के .अइ.र्संह गाईँपार्लका वडा नम्बर ०४ प्लेकाँडामा भारर्तय राजदतुावासबाट र्नर्मित भवन र्नमािणको 

कायि ऄधरुो रहकेो मा ईक्त भवनको र्नमािण सम्पन्त्न गरर ईक्त र्वद्यालयमा र्वपन्त्न तथा टुहुरा 

बालबार्लकाहु लाआ अवास सर्हतको सुर्वधा सर्हतको पठनपाठनको व्यवस्था र्मलाआनेछ   ईक्त स्थानमा 

वरपर रहकेा ऄन्त्य सरकारी लगानीमा र्नमािण ऄधरुा रहकेा भवनहु लाआ र्नमािण गरर ईपयोगमा ल्याआनेछ   

१०२. सामदुार्यक र्वद्यालयहु मा कायिरत र्वद्यालय कमिचारी, लेखापाल र बालर्वकास केन्त्रमा कायिरत 

सहजकतािको  मनोवल ईच्च राख्दै  ईर्चत कायिवातावरणको व्यवस्था र्मलाआनेछ   

१०३. सामदुार्यक र्वद्यालयमा कायिरत प्र.ऄ., र्शक्षक र लेखापालहु लाआ लेखा व्यवस्थापन लगायत अवश्यक 

क्षमता र्वकास तार्लम र्दआ शै र्क्षक गणुस्तर सदुृढ गने र्नर्त ऄबलम्बन्त्ध गररनेछ   

१०४. यस गाईँपार्लका क्षेरर्भर रहकेा सामदुार्यक र्वद्यालयहु मा कायिरत र्शक्षकलाआ गुु  दर्क्षणा कायि्रममलाआ 

र्नरन्त्तरता र्दआनेछ   

१०५. र्वद्यालय व्यवस्थापन सर्मर्त, र्शक्षक ऄर्भभावक संघ, गाईँ र्शक्षा सर्मर्तको गठन गरेर शै र्क्षक 

र्वकासका कायि्रममहु को कायि योजना र्नमािण गरी कायािन्त्वयन गररनेछ   

१०६. सामदूार्यक र्वद्यालयका र्वद्यार्थिहु लाइ लर्क्षत गरर गाईँपार्लका स्तररय हार्जररजवाफ प्रर्तयोर्गता 

खेलकूद ्तथा ऄर्तररक्त र््रमयाकलाप अयोजना गररनेछ र ्यसको लार्ग अवश्यक बजेट र्वर्नयोजना गररनेछ   

१०७. के.अइ.र्संह गाईँपार्लका क्षेर र्भरका र्वद्यालयहु मा कायिरत र्शक्षक, वालर्वकास सहजकताि 

लगायतका कमिचारीहु लाआ अवश्यकता र्नधािरण गरी र्वर्भन्त् न र्वद्यालयहु मा कामकाजमा खटाईन सक्नेछ   

१०८. स्थानीय पाठ्य्रममको र्वषयमा यस  गाईँपार्लकाको अवश्यकतालाइ पर्हचान गरी मातभृाषा तथा 

ई्पादनमलूक र्वषयवस्तकुो छनौट गरी स्वरोजगारको वातावरण सजृना गररनेछ   

१०९. बालर्वकास केन्त्रमा कायिरत सहजकतािहु लाआ अवश्यकताका अधारमा पनुरावलोकन गने र्नर्त र्लआनेछ 

  

स्िास््य 

११०. कोर्भड-१९ को महामाररले र्वगत २ वषिसम्म स्वास््य क्षेर ऄ्यन्त्तै  जोर्खममा रहकेो र हाल ईक्त जोर्खम 

र्वस्तारै  कम भएको ऄवस्थामा ऄझै  कोर्भड १९ जस्ता महामारीबाट बच्न अवश्यक संस्थागत काननुी र 

अर्थिक व्यवस्था गद ै लर्गनेछ   कोर्भड १९ को समयमा स्वास््यकमीहु ले अफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरर 

ऄहोरार खर्टआ सेवा प्रवाह गनुिभएकोमा धन्त्यवाद र्दन चाहन्त्छु   

१११. ७० वषि मार्थका जेष्ठ नागररक, पणूि ऄपाँगता भएका व्यक्ती र  गभिपर्त हुन नसर्क स्वास््य संस्थाबाट 

प्रेषण भएका मर्हलाहु  र कोर्भड-१९ बाट सं्रमर्मत व्यर्क्तहु लाइ नर्जकको ऄस्पताल सम्म एम्बलुेन्त्स सेवा 

शलु्कमा छुट र्दइनेछ   यसको लार्ग अवश्य बजेट र्वर्नयोजन गररनेछ    

११२. कोर्भड-१९ र्वु द्धको खोप लगाईन छूट भएका नागररका लार्ग अवश्यक पने खोप ईपलब्ध गराईन 

संघीय र प्रदशे सरकारसँग समन्त्वय र सहकायि गररनेछ   



११३. कमजोर भौर्तक पवुािधार भआ अधारभतु स्वास््य सेवा प्रवाह गनि समस्या भएका बासदुवेी स्वास््य चौकी 

रानागाईँ स्वास््य चौकी र भरु्मरामाण्डौ स्वास््य चौकीहु को भौर्तक पवुािधार र्नमािणका लार्ग अवश्यक 

पहल गररनेछ   

११४. के.अइ.र्संह गाईँपार्लकामा स्वास््य र्बमा कायि्रममलाइ ईच्च प्राथर्मकता र्दआनेछ   रार्ष्िय र्बमा 

बोडिबाट स्वास््य र्बमा कायि्रमम सुु  भआसकेपर्छ स्वास््य र्बमाबाट र्बर्मत नहुनेलाइ  गाईँपार्लकाबाट 

कुनै पर्न सहायता प्रदान गररनेछै न   

११५. के.अइ.र्संह गाईँपार्लकाsf] दगुािमाण्डौ स्वास््य चौकीमा डाक्टरबाट प्रदान गररदै  अएको र्चर्क्सकीय 

सेवालाइ र्नरन्त्तरता र्दइनेछ  र अगामी अ.ब.२०७९ ०८० मा र्वशेषज्ञता सर्हतको र्चर्क्सर्कय सेवा 

सर्हतको स्वास््य र्शर्वर सन्त्चालन गनिका लार्ग अवश्यक बजेटको व्यवस्था गररनेछ   

११६. के.अइ.र्संह गाईँपार्लका र्भरका सम्पणूि ५ वषि  मरु्नका बालबार्लकाहु ले पाईनपुने रार्ष्िय खोप 

तार्लका ऄनसुारको खोप पाएको सुर्नर्ितता गरर  पणूि खोपयकु्त गाईँपार्लका  र्दगोपना तथा प्रमार्णकरण 

गररने र्नर्त र्लइने छ   

११७. घरमा सु् केरी हुने दरलाइ शनु्त्य गद ैसंस्थागत सु् केरी हुने दरलाइ शत प्रर्तशत पयुािईने लक्ष्य र्लइनेछ जसले 

गदाि नवजात र्शश ुमृ् यदुर र मात ृमृ् यदुर घटाईन टेवा पगु्नेछ   ्यसका लार्ग मर्हला स्वास््य स्वयंसेर्वकालाइ 

प्रो्साहनको व्यवस्था गररनेछ   

११८. प्रजनन स्वास््य सेवालाइ थप गणुस्तररय र पहुचँयोग्य बनाइ सरुर्क्षत गभिपतन सेवालाइ प्रभावकारी बनाइन े

छ र ईक्त सेवालाआ ५ वटै  स्वास््य चौकीमा र्वस्तार गने र्नर्त र्लआनेछ   प्रजनन स्वास््यलाआ प्रभावकारी 

बनाईन स्वास््यकमीलाआ अवश्यक तार्लम तथा ईपकरणका लार्ग अवश्यक बजेट व्यवस्था र्मलाआनेछ   

११९. सामरू्दक र्वद्यालयका र्वद्यार्थिहु को सम्बर्न्त्धत र्वद्यालयमा गआ वषिमा १ पटक स्वास््य परीक्षण गररनेछ   

स्वास््य परीक्षणकै  ्रमममा र्वद्याथीहु लाइ जकुाको औषर्ध खवुाइनेछ    

१२०. कुपोषणको लाग्ने दरलाइ कम गरर ्रममश पणूि पोषणयकु्त वडा बनाइ अगामी वषिहु मा गाईँपार्लका लाइ 

समेत पणूि पोषणयकु्त गाईँपालका घोषणा गने र्नर्त र्लइनेछ   

१२१. के.अइ. र्संह गाईँपार्लका वडा नं. २ का तल्लो भेगका अमाहु लाइ प्रसुर्त सेवाको लार्ग र्तखात्तर 

स्वास््य चौकी अईदा जोर्खम भआरहकेो समस्यालाइ मध्यनजर गद ैदाडीमाटी सामदुार्यक स्वास््य आकाइमा 

एक्सटेन्त्डेट बर्थिङ्ग सेन्त्टरको स्थापना भएता पर्न पयािि भौर्तक पवुािधारको ऄभाव भएकोले अगामी २ 

वषिर्भर दाडीमाटी वा बड्कुडा तल्कोट क्षेरमा भौर्तक पवुािधार र्नमािण सम्पन्त्न गने र्नर्त र्लआनेछ   साथै  वडा 

नम्बर १ र ०७ मा बर्थिङ्ग सेन्त्टर स्थापना गनि अवश्यक पहल गररनेछ    

१२२. स्वास््य संस्थाहु बाट प्रदान गररने र्नशलु्क औषधीहु  वषिभरी ऄभाव हुन नर्दने वातावरण बनाआनेछ    

१२३. गभिवती मर्हलाहु को स्वास््य ऄवस्थामा ध्यान र्दन ग्रार्मण ऄल्िासाईण्ड कायि्रमम मार्सक ु पमा प्र्येक 

स्वास््य संस्थाहु बाट घमु्ती सेवा माफि त संचालनका लार्ग व्यवस्था गररनेछ     

१२४. जेष्ठ नागररकहु को र्नयर्मत स्वास््य जाँच गनि प्र्येक वडाहु मा घरु्म्त स्वास््य सेवा सन्त्चालन गररनेछ   

 

िअयुिेद  



१२५. यस गाईँपार्लकामा स्थापना भएको नागररक अरोग्य सेवा केन्त्रलाइ थप प्रभावकारी सदुृढ बनाईँदै  लर्गनेछ 

र ईक्त सेवा केन्त्रबाट प्रवाह हुने सेवाका बारेमा जानकारी र्दन सबै  वडाहु मा र्शर्वरहु  सन्त्चालन गने व्यवस्था 

र्मलाआनेछ    

१२६. कोर्भड-१९ लगायत ऄन्त्य रोग तथा महामारर सँग जधु्ने प्राकृर्तक र्चर्क्सा प्रणालीको र्वकास गनि यस 

गाईँपार्लका क्षेरर्भर औषधीयकु्त जर्डबटुीहु को पर्हचान र संकलन कायिलाइ प्रभावकारी बनाईँदै  लर्गनेछ   

१२७. अयवुेर्दक सेवालाइ प्रभावकारी बनाईन गाईँघरका बरु्द्धर्जर्व, बै द्य, वन तथा वातावरण सँग र्वज्ञ 

व्यर्क्तहु  सँग समन्त्वय र छलफल गने नीर्त ऄवलम्बन गररनेछ   

 

 िंस्कृनि प्रिर्द्यन 

१२८. के.अइ.र्संह संग्रहालयdf k|b{zgsf nflu /flvg] ;f+:s[lts, P]ltxfl;s dxTjका snf 
;+:s[ltx?sf] vf]h, cg';Gwfgsf nflu vf]h, cWoog tyf ;+sng ;ldlt u7g ul/g]5 . 
vf]h,cWoयg tyf ;+sngsf nflu cfjZos ah]6 lवlgof]hg ul/g]5    

१२९. के.अइ.र्संह गाईँपार्लकाको साँस्कृर्तक रहनसहन, परम्परा, भेषभषुा तथा र्वर्शष्टताहु लाइ संरक्षण तथा 

प्रवद्धिन गनि अवश्यक कायि्रमम तजूिमा गररनेछ   

१३०. के.अइ.र्संह गाईँपार्लकाले बहुजातीय, बहुभार्षक, बहुसाँस्कृर्तक र बहुअयार्मक र्वशेषताहु को 

संरक्षण र सम्बद्धिन गने कायिमा जोड र्दआनेछ    

मनहिा बािबानिका िथा  ामानजक  मािेशीकरण 

१३१. मर्हला, यवुा, ऄपाङ्ग तथा बाल ऄर्धकारको सरु्नर्श् चताका लार्ग सरकारी, गै रसरकारी र र्नजी क्षेरका 

सबै  सरोकारवालासँग सहकायि गररनेछ   

१३२. मर्हला र्वु द्धका सबै  र्कर्समका र्हसंा र र्वभेदलाइ प्रभावकारी ढंगबाट ऄन्त््य गनि, मर्हलाहु को क्षमता 

र्वकास र ऄर्धकारहु  सरु्नर्ितताका लार्ग, छोराछोरी र्वचको र्वभेद, छाईपर्ड प्रथा, सु् केरी ऄवस्थामा हुने 

दवु्यिवहार जस्ता ु डीवादी परम्परा न्त्यरु्नकरणका लार्ग जनचेतनामलुक कायि्रमd सन्त्चालन गरर मर्हलाहु को 

सशक्तीकरण गनि मनहिा गँ िईपाध्यक्ष कायि्रममलाआ र्नरन्त्तरता र्दआएको छ   

१३३. अपतकार्लन मर्हला र बालबार्लका ईद्धार कोषको स्थापना गररनेछ   

१३४. मानर्सक तथा प्रजननसँग सम्बर्न्त्धत शाररररक रोग भएका मर्हलाहु को ईपचारमा सहुर्लयत र्दने र्नर्त 

ऄबलम्बन गररनेछ   

१३५. ५० वषि मार्थका प्नी गमुाएका सामार्जक सरुक्षा भत्ता नपाईने पुु षहु लाइ मार्सक ु  ५०० र्जवन र्नवािह 

भत्ता ईपलब्ध गराइने छ   

१३६. अमा र बवुा दबुै  गमुाएका १६ वषि मरु्नका बेसाहारा तथा टुहुरा बालबार्लकाहु लाइ अधारभतू 

अश्यकताहु को पररपरू्तिका लार्ग मार्सक ु  १००० र्जवन र्नवािह भत्ता ईपलब्ध गराइनेछ   

१३७. र्वर्भन्त्न लर्क्षत वगिहु लाआि क्षमता र्वकासको लार्ग लै ङ्र्गक ईत्तरदायी बजेटको तजुिमा गरी कायािन्त्वयनमा 

ल्याआिनेछ   



१३८. यस गाईँपार्लका क्षेरर्भरका मर्हला, दर्लत, लै र्गंक तथा यौर्नक ऄल्पसंख्यक तथा ऄन्त्य लोपोन्त्मखु र 

बर्ञ्चर्तकरणमा परेका नागररकहु को सशर्क्तकरण र र्वकासको लार्ग अगामी अ.व मा लैंर्गक समानता 

तथा सामार्जक समाबेशीकरण सम्बन्त्धी रणनीर्त, २०७९ तजुिमा गरी लाग ूगररनेछ   

१३९. मर्हला तथा बालबार्लकामार्थ हुन ेर्वर्भन्त् न प्रकारको घरेल ुर्हसंाको र्नवारण गररनेछ   बालश्रम शोषण, 

बहुर्ववाह र बालर्बवाहलाइ पणूि ु पमा र्नु ्सार्हत गद ै सार्वकमा सञ् चार्लत बालमै री सशुासनको 

ऄवधारणालाइ कायािन्त्वयन गने कायिलाइ थप कायि्रमम तजुिमा गरी कायिन्त्वयन गररनेछ   

१४०. र्वगत अथिर्क वषि दरे्ख सञ्चालन गद ैअइएको ऄपाङ्गता  पररचयपर र्वतरण कायि्रममलाइ अगामी 

अर्थिक वषिमा झन सघन र प्रभावकारी ढंगले प्र्येक वडा कायािलयमा सञ्चालन गररनेछ   

१४१. ऄपाङ्गता तथा फरक क्षमता भएका व्यर्क्तहु लाआि लर्क्षत गरी साविजर्नक सरोकार रहने भौर्तक 

संरचनाहु को र्नमािण गदाि ऄपाङ्गमै री संरचना र्नमािणका लार्ग  गाईँपार्लकाबाट अवश्यक कायि्रमम तजूिमा 

गरी कायािन्त्यवन गररनेछ   

 रकारी िथा गैर रकारी  िंघ  िंस्था  म्िन्द्धी नीनििः 

१४२. एकद्वार प्रणाली माफि त गै रसरकारी संस्थाहु लाइ { यस गाईँपार्लका क्षेरमा अफ्नो कायिक्षेर बनाएका 

गै रसरकारी संघसंस्थाहु लाइ कायि्रमम सञ् चालन गनि ईक्त संघसंस्थाहु को कायि्रमम, बजेट, समय तार्लका, 

कायि्रममको और्च्य, प्रभाव, ऄवसर, लाभार्न्त्वत क्षेर समेतको र्वश् लेषण र मलू्याङ्कन गरेर मार राय सर्हत 

स्वीकृर्त र्दइनेछ साथै  गाईँ कायिपार्लकाको कायािलयले प्रस्तार्वत कायि्रममको क्षेर पररवतिन गनि सक्नेछ र 

कायिपार्लकाको कायािलयमा एक गै रसरकारी संघसंस्था ऄनगुमन इकाइ गठन गरी ऄनगुमन कायिलाइ 

प्रभावकारी बनाआनेछ   

१४३. के.अइ.र्संह गाईँपार्लका क्षेरमा रहकेा सरकारी र्नकायहु को ऄनगुमन, र्नयमन र समन्त्वय  कायिलाइ 

प्रभावकारी बनाआनेछ   

खेिकूद िथा मनोरञ्जन 

१४४. गाईँपार्लका स्तरको एक अधरु्नक के.अइ.र्संह खेलमै दान र्नमािणका लागी सदुरुपर्िम प्रदशे सरकार 

तथा संघीय सरकारसँग समन्त्वय गरी अवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गनि ऄनरुोध गररनेछ   

१४५. के.अइ.र्संह गाईँपार्लकामा र्वर्भन्त्न प्रकारका  खेलकूद र््रमयाकलापको र्वकास गरी युवाहु लाइ 

खेलकुदमा अकषिण गनिका लागी वार्षिक ु पमा के.अइ.र्संह गेम्स (K.I. Singh Games) को 

अयोजना गररनेछ   के.अइ.र्संह गेम्स अयोजना गनि ईद्यमी, व्यवसायी, संघसंस्थाहु , अयोजक, सह-

अयोजक, प्रायोजकहु सँग समन्त्वय गररनेछ   

 िंस्थागि निका  िथा  ेिा प्रिाह 

मानि  िंशाधन निका  

१४६. एक अर्थिक वषिमा कायि र्ववरण ऄनुु प तोर्कएको समय र मापदण्ड ऄनसुार कायि सम्पादन गरर 

गाईँपार्लकाको र्वकासको लार्ग ई्कृष्ट कायि गने राष््टसेवक कमिचारीहु लाइ ईर्चत परुस्कारको व्यवस्था 

गररनेछ र ्यसको लार्ग अवश्यक बजेटको व्यवस्था गररनेछ   

१४७. कमिचारीको ईच्च मनोबलका लार्ग कमिचारी कल्याणकारी कोषको व्यवस्था गरर बजेट व्यवस्थापन गने 

नीर्त र्लइनेछ   



१४८. यस गाईँपार्लकामा कायिरत राष्िसेवक कमिचारीहु को ईच्च मुल्यांकन गदै  तलबमानमा बदृी गने र्नर्त 

र्लआएको छ   

१४९. अन्त्तररक तथा ऄर्न्त्तम लेखा पररक्षणले औलं्याएका बेु जहुु लाइ फछ्यौट गरर शनु्त्य बेु ज ु को नीर्त 

ऄवलम्वन गररनेछ   

१५०. साविजर्नक सरोकारका कायािलयहु मा बन्त्ने नयाँ संरचनाहरमा ऄर्नवायि स्तनपान कक्षको स्थापना गनुिपन े

मापदण्ड कडाआका साथ लाग ुगररनेछ   

१५१. स्थार्नय शार्न्त्त सरुक्षा र ऄमनचयन कायम राख्न भरु्मराजमाण्डौ र र्तखात्तरमा ऄस्थायी प्रहरी र्वट 

राख्नका लार्ग संर्घय सरकार र प्रदशे सरकार समक्ष अवश्यक पहल गररनेछ   

१५२. र्वद्यतुीय  ;'शासन प्रणाली (e-governance system) माफि त  गाईँपार्लकाको क्षेरका सबै  सरकारी तथा 

गै रसरकारी कायािलयहु को काम कारबाहीहु मा प्रभावकाररता ल्याईन कमिचारीहु को क्षमता र्वकास, पवुािधार 

र्नमािण जस्ता कायिहु को व्यवस्था गनि बजेट व्यवस्था गररनेछ   

१५३. सामार्जक अर्थिक ईद्यमर्शलताको र्वकास गद ै यवुा लर्क्षत सेवा, सरु्वधा र रोजगार लगायतका 

ऄवसरहु मा वरृ्द्ध गद ै पलायन हुनबाट जोगाईन र्वर्भन्त्न र्कर्समका क्षमता र्वकास तथा अयअजिनका 

कायि्रममहु  सञ् चालन गनि रोजगार सचूना केन्त्र स्थापना सम्बन्त्धमा अवश्यक कदम बढाआनेछ   

१५४. र्डर्जटल नागररक बडापरको र्नमािण गरी बडापरमा साविजर्नक र्नकायबाट प्रवाह गररने सबै  सेवाहु को 

लागत, समय, प्रर््रमया, सम्बर्न्त्धत ऄर्धकारी र गनुासो सनुवुाइ गने प्रर््रमयालाइ र्नरन्त्तर ऄद्यावर्धक गरर सबै  

वडाहु मा र्वस्तार  गररनेछ   

१५५. पानी, र्बजलुी, सञ्चार महसलु, घरभाडा, आन्त्धन, ममित, स्टेशनरी खचि, भत्ता, तार्लम, गोष्ठी, सेवा शलु्क, 

भ्रमण खचि जस्ता चाल ूप्रकृर्तका  प्रशासर्नक खचिमा कटौती गद ैपरू्जगत खचिमा बढोत्तरी गने नीर्त र्लइनेछ   

साथै  चाल ुखचि सम्बर्न्त्ध कायिर्वर्ध तयार गरर सो खचिमा र्नयन्त्रण गने र्नर्त र्लआनेछ   

१५६. गाईँपार्लकामा हुने सबै  प्रकारका अर्थिक कारोबारलाइ बैंर्कङ प्रणालीमा अवद्ध गरी शनू्त्य नगद 

कारोबारलाइ लाग ु गररनेछ   सामार्जक सरुक्षा भत्ता बैंकबाट र्वतरण भआ रहकेोमा यसलाआ थप प्रभावकारी 

बनाईदै  लर्गनेछ   

१५७. करदाता तथा अम नागररकका लार्ग सचूनामलूक एवम ् सचेतना ऄर्भवरृ्द्ध सम्बन्त्धी करदाता र्शक्षा 

कायि्रममलाइ र्नरन्त्तर ु पमा सञ्चालन गररनेछ   यस्तो र्शक्षा, सूचना र सचेतना सम्बन्त्धी कायिहु  अवश्यकता 

ऄनसुार नीजी, गै रसरकारी, ईपभोक्ता र्हतकारी एवं पेशागत संघ संस्थाहु  समेतको सहभार्गता र समन्त्वयमा  

ऄनगुमन तथा सञ्चालन गररनेछ   

१५८. के.अइ.र्संह गाईँपार्लकाको सुशासन नीर्त र सामार्जक जवाफदरे्हताका औजारहु  (साविजर्नक सनुवुाइ, 

सामार्जक परीक्षण) कायिर्वर्धहु को पणूि पालना गरी गाईँपार्लकालाइ सशुासन र सचूना मै री गाईँपार्लकाको 

ु पमा पररर्चत गराइ ईक्त कायि गनि अवश्यक बजेटको व्यवस्था गररनेछ    

१५९. यस गाईँपार्लकाबाट प्रवाह हुने सेवा सुर्वधाहु को प्रगर्त त्यांक मार्सक र रै मार्सक प्रर्तबेदनहु  

गाईँपार्लकाको वेभसाइटमा रार्खने छ   



१६०. गाईँपार्लकाबाट प्रबाह हुने सेवा प्रवाहलाइ ऄझ बढी खलुा पारदर्शि र जनमै री बनाईन अन्त्तररक र्नयन्त्रण 

प्रणालीको तजुिमा गरर झन प्रभावकारी बनाईने नीर्त ऄवलम्बन गररनेछ    

१६१. के.अइ.र्संह गाईँपार्लकाबाट सन्त्चार्लत योजना तथा कायि्रममहु लाआ थप व्यवर्स्थत बनाईनका लार्ग 

टोल र्वकास संस्था गठन एवम पररचालन सम्बर्न्त्ध कायिर्वर्ध बनाआ कायािन्त्वयन गने र्नर्त र्लआनेछ   

 

ऄन्त्तमा,  अफ के.आई.मस ॊह गाउॉ ऩामरकाको आधथयक, साभाजजक, साॊस्कृततक रगामतका ववकासभा तनयन्तय 
सहमोग ऩजमायउन नेऩार सयकाय, सजदजयऩजश्चभ प्रदेश सयकाय, सफ ैकयदाता य याजरिम य अन्तयाजरिम ववकास 
साझेदायहरु प्रतत हाददयक आबाय प्रकट गनय चाहन्छज  । साथै मो नीतत तथा कामयक्रभ तजजयभाभा भागय तनदेशन 
गनजयहजने गाउॉ ऩामरकाका सम्ऩजणय जनप्रतततनधधहरु, प्रभजख प्रशासककम अधधकृत, मस गाउॉ ऩामरकाका ववषमगत 
शाखाका प्रभजखहरु तथा सभग्र कभयचायीहरु, ववमबन्न याजनतैतक दरका प्रभजख एवभ प्रतततनधधहरु एवभ 
सम्ऩजणय सयोकायवाराहरुरे ददनजबएको सजझावराइ ऩतन स्भयण गने प्रमास गयेको छज  । तनती तथा कामयक्रभ 
य फजेट छरपरका क्रभभा आ-आफ्नो तपय फाट सहमोग ऩजमायउने गाउॉ ऩामरकाका सम्ऩजणय जनतनवायधचत 
ऩदाधधकायीहरु, मशऺक, सभाजसेवी, फजद्दीजजवव, ऩत्रकाय,याजतनततक दरका प्रभजख एवभ प्रतततनधधहरु, मस 
गाउॉ ऩामरकाभा अहोयात्र खदटइ गाउॉ  सबाराइ सपर ऩानजयहजने कभयचायीहरु, अथयववद् मभत्रहरु, सजयऺा तनकामका 
कभयचायीहरु य मस गाउॉ ऩामरकाभा यहनज बएका सम्ऩजणय आभाफजफा, दाजजबाइ तथा ददददफदहनीहरुराइ हाददयक 
धन्मवाद ऻाऩन गदै नीतत तथा कामयक्रभको सपर कामायन्वमनभा सफ ैऩऺको ऩजणय सहमोग यहनेछ बन्ने 
ऩजणय अऩेऺा मरएको छज  । 

 

धन्द्यिाद 

 


