बित्थडबिर गाउँपाबिकाको गाउँ सभामा २०७७ साि असार १० गते िध
ु वार
गाउँपाबिका उपाध्यक्ष श्री जानकी िोहरा ज्यि
ू े प्रस्तुत गनुभएको

आबथुक िर्ु २०७७/०७८ को नीबत कायुक्रम तथा िजेट

बित्थडबिर गाउँपाबिका
गाउँ कायुपाबिकाको कायाुिय
देउिेख,िझाांग

बित्थडबिर गाउँ पाबिका गाउँ सभामा उपाध्यक्षद्धारा प्रस्तुत आ.व. २०७७।०७८को नीबत,कार्यक्रम तथा
िजेट:
आदरणीय गाउँ सभाका अध्यक्ष ज्यू, प्रमुख अतिति ज्यू, तितिष्ठ अतिति ज्यू, सम्पुणण गाँउसभा सदस्य ज्युहरु प्रमुख
प्रिासकीय अतिकृि, कमणचारी तमत्रहरु, तितभन्न संघ संस्िाका प्रतितििीहरु, पत्रकार ििा सुरक्षाकमी तमत्रहरु
सम्पूणणमा हातदण क अतभिादि ििा िमस्कार व्यक्त गदण छु ।
उपस्स्िि सम्पूणण महािुभािहरुमा तित्थडतचर गाउँ पातिकाका िर्णिाट यस गाउँ सभामा हातदण क स्वागि गदण छु
। अगामी आतिणक बर्ण २०७७।२०७८ को िागी यस समातिि गाउँ सभामा तिति कायणक्रम ििा बजेट प्रस्तुि
गरीरहदा राष्ट्रप्रति समतपणि भई राजतितिक, सामातजक र आतिणक पररििणिका िागी भएका तितभन्न आन्दोििहरुमा
जीिि उत्सगण गिुण हुिे सम्पूणण ज्ञािअज्ञाि ितहदहरु प्रति भािपूणण श्रद्धाञ्जिी अपणण गदण छु । िेपािको समग्र
राजतितिक पररििणिका क्रममा आन्दोििका घाइिे र बेपिा भएका िागररकहरुप्रति उच्च सम्माि साि स्मरण गिण
चाहन्छु ।
कोतभड १९ महामारीबाट संक्रतमि भई स्वदे ि ििा तबदे िमा जीिि गुमाउिु हुिे िेपािी ििा अन्य राष्ट्रका
िागररकहरुप्रति हातदण क श्रद्धाञ्जिी व्यक्त गदै िोकाकुि पररिारजिमा गतहरो सम्बेदिा व्यक्त गदै उपचाररि
सम्पुणण संक्रतमि व्यस्क्तहरुको िीघ्र स्वास्थ्य िाभको कामिा गदण छु । कोतभड १९ महामारीको संक्रमण रोकिाम
तियन्त्रण ििा न्युिीकरण िागी अहोरात्र खतटिु हुिे सम्पुणण जिप्रतितिति, स्वास्थ्यकमी, सुरक्षा कमी स्िािीय िहका
कमणचारीहरु िगायि सम्पुणण सहयोगी हािहरु र यस तिर्म पररस्स्ितिमासहयोग गिे जिसमुदाय प्रति हातदण क अभार
व्यक्त गदण छु ।
मैिे यसरी यस सम्मातिि गाँउ सभामा तिति कायणक्रम ििा बजेट प्रस्तुि गरररहदा कोतभड १९ बाट
तबत्थडतचर बासीको जीिि रक्षा गदै स्वास्थ्य सेिाको प्रत्याभुति प्रदाि गिण ओ तप तड सेिा एक्सरे तभतडयो एक्सरे
िगायि सबै प्रकारका ल्याब सेिाहरु िेपाि सरकारको िम्स अिुसार तिं िुल्क रुपमा पाईिे और्िी र अन्य र्ामेसी
औसति हरु आिश्यकिा अिुसार उिब्ध गराउि र अन्य स्वास्थ्य सेिाहरु उपिब्ध गराउि िप तजम्मेिारी बोि
गरीएको जािकारी गराउदछु ।
तिश्वका २१५ मुिुकमा एकै चोटी माििजािीको तिरुद्ध अतदण श्य ित्रु महामारीको रुपमा र्ैतिएको कोतभड
१९ रोगको कारण तिश्विे गस्िर माििीय र आतिणक सामिा गिुण परे को छ । यस संकट बाट तिश्व अिणिन्त्र गस्िर
िरापमा परे कोिे आतिणक तसतिि हुिे स्पष्ट् संकेि दे स्खएको छ । महामारीको कारणिे समृस्द्धको यात्रामा बािा
पुयाणएको छ । अतहिेको तिर्म पररस्स्ितिमा हजारौ चुिौंतिका बाबजुि पति जििािाई रोग भोग बाट बचाउि
तजिि रक्षा र रोजगारीको अिसर तसजणिा र जिजीिीका िाई पुिणििरुपमा सहज बिाउि सरोकारिािा सबैको
प्रमुख तजस्म्मेिारी र दातयत्व रहेको महिुस गरे को छु ।
िेपािी आमाका िेरै सपुिहरुिे संघर्ण र साहदि प्राप्त गरी २००७ सािदे स्खको आफ्िा प्रतितििीहरुिाट
बिाएको संतििाििाट िासि गिे चाहिा दोश्रो संतििािसभाको तििाणचििाट २०७२ सािमा संतििाि जारी भई
ििणमाि समयमा िीिै िह स्िायी सरकारबाट अब मुिुकको समृस्द्ध र तिकासको आिा गिण सतकन्छ ।
गणिन्त्रिाई संस्िागि गिणकािातग िोकिास्न्त्रक व्यिस्िािाई अििम्वि गदै जििािाट चुतिएका प्रतितििीहरुिे
िासि गिे तितिको तिकल्प छै ि । संस्िागि िुसासि, पारदतिणिा, जिार्दे हीिा र कािुिी राज्य तििा मािि
अतिकार तदगो तिकासको पररकल्पिा गिण पति सतकदै ि । िीिै िहको सरकारको आिार भिेको स्िािीय सरकार हो
। जििािे दे ख्न सक्ने, छु ि सक्ने र ितजकैबाट आफ्िा समस्याहरुको समािािको ििोको रुपमा आम जिसमुदायिे
चासोको रुपमा स्िािीय सरकारिाई तिएका छि् । तसंहदरिारको अतिकार गाउँ गाँ उमा संतििाििे र स्िािीय
सरकार सञ्चािि ऐििे तदएको छ िर केस्िकृि माितसकिा र केि ििा प्रदे ि सरकारिे समयमा ऐि तियम,
कािूि आतिणक र भौतिक, मािि श्रोि व्यािस्िापि, पूिाणिार जस्ता तिर्यमा गंतभरिा िहुिु चुिौिीको तिर्य हाि पति
रहेको छ । आज तििातयकी अतिकार, कायणपातिका र न्यायपातिकाको अतिकारको प्रयोग गिे गरी स्िािीय सरकार
गठि भएकोमा यसको गररमा महत्व र तजम्मेिारी हामीिे स्वयं पाििा गिुण जरुरी छ ।
आदरणीय सभासद् ज्यूहरु, हामी एक दिक िामो राजिैतिक संक्रमणिाट द्वन्द्वको रुपान्तरण र २०७२ को
संतििाि घोर्णािे आज ियाँ युगको िाििी भएको छ । मुिुकमा िोकिास्न्त्रक गणिन्त्र स्िापिा र संतििाि तिमाणण
र यसको कायाणन्वयिको िाििी भएको छ । जसअिुरुप यस गाँ उसभािे तिगिका िर्णदेस्ख िै “तित्थडतचर
गाउँ पातिकाको पररकल्पिा, तिक्षा, स्वास्थ्य,कृतर्,पयणटि, रोजगार,उद्योग,उजाण तिपद व्यिस्िापि माहामारी प्रकोप

तियन्त्रण ििा रोकिाम तदगो आतिणक तिकास समग्र भौतिक पूिाणिार ” समृद्धी, तबत्थडतचर गाँउपातिकाको मुि
आिार” भन्ने संकल्पिाई तिरन्तरिा तददै तिश्व महामारीको रुपमा र्ैतिएको कोतभड 19 रोकिाम ििा तियन्त्रणिाई
पतहिो प्राितमकिामा राखी तबत्थडतचर बासीिाई रोग र भोक बाट बचाउिुको सािै यस गाँउपातिकाको समग्र
तिकासको िातग प्रदे ि सरकार संतघय सरकार को कािूि र स्िािीय सरकार सञ्चािि ऐि यस गाउँ पातिकाको
िागररकहरुको को मागमा आिाररि र आिश्यकिा बमोतजम चौंिो ऐतिहातसक गाउँ सभामा आ.ि २०७७/०७८ को
िातर्णक िीति, कायणक्रम ििा िजेट यस सम्मातिि सभा समक्ष प्रस्तुि गिण पाउँ दा खुिीको अिुभूति गरे को छु ।

“बिक्षा , स्वास्थ्य, कृबि , पर्यटन ,िन िातवरण रोजगार , उद्योग, उजाय जडीवुटी, बिगो आबथयक बिकास सबित
समग्र भोबतक पूवायधार खुबि सुखख समुन्नत तथा समृद्धी िाबग बित्थडिीर गाँउपाबिका को आधार ”
“हाम्रो गाँ उपातिका( तबत्थडचीर ) राम्रो गाँउपातिका ( तबत्थडचीर ) खुति िागररक समृद्ध ििा समुन्नि गाँ उपातिका (
तबत्थडचीर ) ”
आदरणीय सभासद् ज्यूहरु, यस तित्थडतचर गाउँ पातिकाका तिद्यमाि् भौगोतिक एिं साँस्कृतिक तितिििा, इतिहास,
किा, सँस्कृति, प्राकृतिक स्रोि साििको प्रचुरिा जस्ता तितिष्ठिाहरुको सुव्यिस्स्िि उपयोगद्धारा समग्र तित्थडतचर
गाउँ पातिकाको तबकासमा सहयोग पुग्नेछ भन्ने आिा गरे को छु ।सािै यस तबत्थडतचर गाउँ पातिका बासी दाजु भाई
ििा तदतद बतहति हरु रोजगारीको तसितसिामा गएका , तछमेकी राष्ट्र भारि र िेस्रो मुिूक कोतभड-19 को कारणिे
आफ्िो जन्मभुतममा र्केका बेरोजगार गाउँ पातिका बासी हरुिाई रोग र भोग बाट बचाउि राहि र श्रम संग जोडे र
राहि उपिब्ध गराउिे िक्ष्यका साि स्वास्थ्य,कृतर् ििा पिुपािि,खािेपािी,भौतिक पूिाणिार,तिक्षा मतहिा ििा
बािबातिका,तकसोर तकिोरी ,िि िािािरण ििा तिपद ब्यबस्िापि बेरोजगारी युबा,दतिि ििा तपक्षडीएका िगण
ितक्षि स्वरोजगार मुिक तसप तबकास कायणक्रम द्वारा तबत्थडतचर बासीको जीििमा सकारात्मक पररििणि ल्याउि
कोतभड-19 को संक्रमण बाट आम तबत्थडतचर बासीिाई सुरतक्षि गराउि र समग्र गाउँ पातिकाको तदगो तिकासको
पक्षमा ध्याि तददै आगामी आ.ि.२०७७/०७८को गाउँ पातिकाको बजेट, िीति ििा कायणक्रम िजुणमा गदाण तिइएका
तितभन्न सोच ,िक्ष्य,उदे श्य र
चाहन्छु ।
सोि:
•

आिारहरु दे हाय बमोतजम रहे को व्यहोरा म यस सम्मातिि सभा समक्ष पेि गिण

“िघु उद्यम र कृबि मुख्य आधार, बित्थडबिरको प्राथमबकता स्वरोजार”भन्ने मुि िाराका साि
कृतर्को आिुतिकरणसंगै बेरोजगारहरुको सहभातगिामा तबश्वब्यापी भइरहेको कोरोिाको संकटबाट
जोतगि िागररकिाई स्वस्ि रास्ख गुणस्तररय जीिियापिमा टे िा पुर्य
 ाउि“समृद्ध तबत्थडतचरबासी
िाइ आत्मतिभणर बिाउिे र covid -19 महामारी संक्रमण िगायि सबै प्रकारका रोग र तिपदको
जोस्खम बाट तबत्थडतचर बासीको तजबि रक्षा गदै आतिणक ििा सामातजक तिकासिाई तिरन्तरिा तदिे
आतिणक बर्ण ०७७/०७८ को सोच रहेको छ ।

िक्ष्यः दै तिक गुजाराका िातग भारि ििा िेस्रो मुिुक जािे बाध्यिािाई तिरुत्साहीि गिण "गाउःँ मै खोज ौं
रोजगारी,बिकासमा िन ौं साझेिारःी,"भन्ने मुि ममणिाई अंगाल्दै तबत्थडतचर बासीिाई आत्मतिभणर बिाउिे िक्ष्यका
साि कृतर्,स्वास्थ्य र तिक्षा जस्ता क्षेत्रहरुिाई समेट्िे िीति अििम्बि गररिेछ ।

आधारिरु:
•
•

चािू आ. ि. मा सञ्चातिि भौतिक पूिाण िार योजिाहरुको पुिःप्राितमकीरण गरी प्राितमकिा प्राप्त
योजिाहरुको मात्र तिरन्तरिा
बन्दाबन्दीको कारण र आतिणक गतितितिमा परे को प्रतिकूि असरबाट बढी प्रभातिि समूह (मतहिा, अिक्त,
असहाय, अति तिपन्न) को जीतिकोपाजणि, तहंसा तियन्त्रण ििा स्वास्थ्य सुरक्षा

•

आय आजणिका अिसर, रोजगारी ििा गररबी तििारणको अिस्िामा सुिार ल्याउि कृतर् ििा पिुपािि,
सहकारी, श्रम प्रिाि सािणजतिक तिमाणण आयोजिा ििा स्वरोजगार कायणक्रमहरुमा जोड

•

कोतभड–१९ र बन्दाबन्दीको प्रभाििे करदािािाई पारे को असरिाई सम्बोिि गिण कर सहुतियि ,

•
•
•
•

कोतभड–१९ को प्रतिकूि असरिाई न्यूिीकरण गिे तिर्य प्राितमकिा सतहि समािेि गदै स्िािीय सरकार
अन्तगणिका स्वास्थ्य सेिािाई सुदृढ र सबिीकरण
कृतर्मा आत्मतिभणरिा हातसि गिण उत्पादि र उत्पादकत्व अतभबृदी गिे खाद्य सुरक्षा पोर्णका कायणक्रम
हरुको तिरन्तरिा
गरबी र महामारीबाट प्रभातिि िागररकहरुिाई राहि र श्रम संग जोड् िे खािका राहिका कायणक्रमिाइ
प्राितमकिा ,
िेपािको संतििाि २०७२ िे पररितक्षि गरे का तिदे िक तसद्धान्त ििा िीतिहरु,मौतिकहक र अिुसुतच ८ र ९
मा उल्लेखतिय स्िािीय िहका अतिकार र साझा अतिकारका सुतचका तबर्यहरु ,

•

स्िािीय सरकार सञ्चािि ऐि २०७४ र िेपाि सरकारिे जारी गरे का िीति तियम, ऐि कािुिका सािै यस
सभामा प्रस्तुि गरी पास गररिे तितभन्न ऐि, कािुि, िीति,तियम , तियमाििी , कायणतिति ििा तिदे तिका ,

•

कायणक्रम ििा बजेट िजुणमासम्बन्धी मागणदिणि,

•
•

पन्ध्रौ पञ्चबतर्णय योजिामा उल्लेस्खि सूचक हरु
िेपाि सरकार, प्रदे ि सरकार र तितभन्न मन्त्रािय मागणदिणि ििा तिदे िि र सुझािहरु,

•
•

तदगो तिकासका िक्ष्य ििा सूचकहरु
तबत्थडतचर गाउँ पािीकािे िय गरे का पतहिो आितिक योजिा (२०७४/२०७५) ििा तदघणकातिि िीति ििा
कायणक्रमहरु
तिश्भरी र्ैतिएको कोरोिा भाइरस तियन्त्रण सम्बस्न्ध आबश्यक पहि ििा तियन्त्रण सम्बस्न्ध उपायहरु
covid -19 को बढ् दो संक्रमण िाई मध्येिजर गदै सामातजक दु री कायम गरे र टोि िस्ती, िडास्तर,

•
•

तिर्यगि सतमति, एतककृि योजिा िजुणमा सतमति मार्णि योजिा प्राितमकीकरण सतहि प्राप्त भएका
आयोजिा, कायणक्रम ििा जििाका सुझािहरु,
•

आतिणक कारोबारमा आउि सक्ने तितिििा ििा राजश्व सहुतियिको आिश्यकिाका आिारमा आय अिुमाि
– बहाि कर
– व्यिसाय कर
– सम्पति बहाि
– बहाि तिटौरी िुल्क (हाटबजार)
– ढु ङ्गा तगट्टी बािुिा तबक्री
– घर िक्सापास दस्तुर
– घरजग्गा रतजष्ट्रेिि िुल्क
-तसर्ाररि ििा प्रमातणि दस्तुर

उद्दे श्य :
•

गररतब तििारणका कायणक्रमहरुिाई पतहिो प्राितमकिा तदई िागररकिाई आफ्िै िािििो,

मािृभुतममा स्वरोजगारको िािािरण बिाई सक्षम गाउँँ पातिकाका रुपमा पररणि गिे ।
• स्वास्थ्य संस्िाहरुिाई उपकरणयुक्त ििा जििस्क्त सम्पन्न बिाई िागररकहरुको स्वस्ि रहि पाउिे
हकको सुतितिि गिे । समिामूिक र समािेिी गाउँँ पातिकाको तबकास गिे ।
• कोतभड -१९ का कारण तिक्षा क्षेत्रमा परे को असरिाई मध्यिजर गदै प्रतििीमार्णि तिक्षा प्रणािी
व्यिस्स्िि गिे ।
रातष्ट्रयिा, िोकिन्त्र, तिकास तिमाणण, सुिासि र समृस्द्धका क्षेत्रमा सहमतिका साि अतघ बढ् ि तबत्थडतचर
गाउँ पातिका प्रतिबद्ध छ । यो प्रतिबद्धिा पुरा गिण तबत्थडतचर गाउँ पातिकाका सबै राजिीतिक दि र अन्य
सरोकारिािाको साि र सहकायणको िातग आव्हाि गदण छ ।
ििणमाि पुस्तािे िै अिुभूि गिे गरी तिकास र समृस्द्ध हातसि गिेिर्ण केस्िि भएर यस सरकारिे आतिणक
िर्ण २०७७/०७८ का िीति ििा कायणक्रमहरु िय गरे को छ । योआतिणक िर्ण तबत्थडतचर गाउँ पातिकाकािातग
माहामारीका रुपमा रहेको कोतभड-१९ संग जुध्दै रोजगार र समृस्द्धको ईतिहास रच्ने आिार िर्ण हुिेछ ।

तबत्थडतचर गाउँ पातिकािे तिकासप्रतिको सोच र प्रतक्रया, कायणसंस्कृति, िासकीय प्रणािी, अिणिन्त्रको
संरचिा र सामातजक न्यायका क्षेत्रमा रुपान्तरण गिेछ । तिकास िीति, रणिीति, कायणिीति, कािूि, संस्िा,
जििस्क्त र स्रोि सािि, सहभातगिा, सेिाप्रिाह र ितिजा अिुगमि एिं मूल्याङकिका क्षेत्रमा आमूि
पररििणि गररिेछ ।
तिकास, तिमाणण, सुरक्षा, िासकीय सुिार िगायिका तितिि पक्षमा अध्ययि अिुसन्धाि गरी सरकारिाई
तियतमि सुझाि तदिका िातग तिज्ञहरु सस्म्मतिि सल्लाहकार सतमतिको व्यिस्िा गररिेछ ।
हाम्रा िीतिहरु प्रगतििीि र ििप्रििणििाई प्रोत्साहि गिे तकतसमका हुिेछि् । तिकास र सेिा प्रिाहिाई
सहजीकरण गिे गरी अपूणण िीति र कािूििाई पूणणिा तदइिेछ, आिश्यकिा अिुसार ियाँ िीति र कािूि
तिमाणण गररिेछ ।
- महामारी रोगको संक्रमण बाट आम तबत्थडतचर बासीिाई बचाउि सक्ने आिा गरे को छु ।
- श्रममा आिाररि राहििे युिा ितक्षि् कायणक्रममा जोड तदई बेरोजगारी हटाउि सतकिेछ ।
-जेष्ठ िागररक, दतिि, मतहिा, बािबातिका र अपाङ्गिा भएका व्यस्क्त राज्यको सेिा सुतििािाट बतञ्चि
समुदायको स्रोि
सािि ििा सेिामा पहँच ििा युिाहरुको सािणक सहभातगिा सुतििि गिे कायणक्रमहरुमा जोड
तदइिेछ ।
- आन्तररक आय िृस्द्ध एिं राजश्व पररचाििमा आम िागररक र िीतज क्षेत्रसँगको सहकायण अतभबृस्द्ध गिण र
स्वस्िक कर तििे िािािरण ियार गरी गि आ.ि. दे स्ख िै िागु भइरहेको एतककृि सम्पति करिाइ तिरन्तरिा
तदइिेछ । सो रकम जििाको प्रत्यक्ष िाभमा िगाईिे िीति तिइिेछ ।
-covid -19 को संक्रमणको रोकिाम ििा तियन्त्रण गिण क्वारे न्टाइि बिाइएका संरचिा हरुिाई स्वि
खािेपािी ििा पूणण सरसर्ाइको ब्यबस्िा गररिेछ र आइसोिेसि बेड हरुको ब्यबस्िापि गरर कोरोिा रोग रोकिाम
र तियन्त्रणका िागी RDT र PCR पररक्षणको दायरा र्रातकिो बिाई अतघ बढाइिेछ ।
- गाउँ पातिका तभत्र टोितबकास सतमति र िडा स्तरीय समन्वय सतमति गठि गरर सामुदातयक तिकास
कायणक्रमिाई सहज बिाइिे छ । मतहिा समुह, मतहिा सञ्जाि, बाि क्लि, तकिोरी समुह ििा सञ्जाि, युिा क्लि,
युिा सञ्जाि ििा संघ संस्िाहरु, दािृ तिकायसँग सहकायण ििा साझेदारी गरी सामुदातयक तिकासिाई संस्िागि
रुपमा अगातड िढाईिेछ । िागररकका अतिकार र किणव्य िारे बोि गराई अतिकारदािी गिण सक्ने र किणव्य
पाििामा आिश्यक क्षमिाको तिकास गररिेछ । सािै सामातजक तिकृति जाँड, रक्सी, जुिा, िास तितभन्न दु व्र्यसिी,
अपराि र हािीकारक चाि चििहरु मतहिा िाििातिकामा हुिे तहंसा, िैतङ्गक तहंसा घरे िु तहं सा

बाि तििाह,

छाउपडी प्रिा र जारी प्रिाण तिरुद्धको अतभयािमा सहकायण गररिे छ । जिसहभागीिामा आिाररि योजिािाई उच्च
प्राितमकिा तदईिे छ ।
-कृतर् ििा गैर–कृतर् क्षेत्र र उद्यम तिकासको क्षेत्रमा जोड तदई स्िािीय उत्पादिमा बृस्द्ध गरी आत्मतिभणरिा िर्ण
उन्मुख व्यिसायीकरणको माध्यमद्वारा कृतर् र पिुपािििाट गाउँ पातिका बासीिाई आत्म तिभणर बिाउि जोड तदईिे
छ।
-िातमणक, साँस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदाको तिकास ििा प्रिद्र्िि गरी पयणटतकय गाउँ पातिकाको रुपमा तिकासमा
जोड तदईिे छ ।
-तितभन्न तिर्यगि क्षेत्रमा कायणक्रम सञ्चािि गदाण संस्िागि तिकास सािै सुिासि, पारदतिणिा र भ्रष्ट्चाररतहि िीति
अििम्वि गररिे छ ।
उस्ल्लस्खि उद्दे श्यहरु प्राप्त गिण पाँच िटा तिर्यगि क्षेत्रहरुका आिारमा िीति, कायणक्रम ििा बजेटतििाणरण
गररएको छ ।
कोतभड–१९ को असरिाई ध्याि तदई प्राितमकिाको आिारमा बजेट तसतिङ्ग तििाणरण गररिेछ ।
क्र.स.
१.
२.
३.
४.
५.

तबर्यगि क्षेत्र
सामातजक तिकास
आतिणक तबकास
बि िािाबरण ििा तिपद
पूिाणिार तबकास
संस्िागि तबकास ििा सुिासि

प्राितमकिा
उच्च
उच्च
उच्च
मध्यम
मध्यम

आ.ि.२०७७/ ०७८ का िातग िीति ििा कायणक्रमहरु यस प्रकार रहे का छि ।
तिर्यगि तितिहरु
१ ) सामातजक तिकास क्षेत्रः
स्वास्थ्य िर्णः
“स्वास्थ्य बवमा बन.िुल्क उपिार, स्वास्थ्य नागररक समृद्ध िागी बजम्मेवार स्थानीर् सरकार
मेरो स्वास्थ्य मेरै िातमा, सिर्ोगका िागी बित्थडबिर गाउँ पाबिका छ साथमा ।”
•

•

covid -19 महामारी रोग तियन्त्रण र रोकिामका िातग क्वारे न्टाइि ,आइसोिेसि र कन्टर याक्ट टर े तसंग
ब्यबस्िापि र चेििा मुिक कायणक्रम असक्त ििा अति तबपन्न बगणको तहिका िातग कोतभड तियन्त्रण
कोर्को ब्यबस्िा गररिेछ ।
संक्रमण जोस्खम रहदाँसम्म अिक्त, असहाय एिं आतिणक रुपिे तिपन्न गभणििी मतहिा, जेष्ठ िागररक एिं

अपांगिा भएका ब्यस्क्तहरुिाई राितका कार्यक्रम सञ्चािन गिण आबश्यक बजेट व्यिस्िा गररिेछ ।
कोतभड-१९ मा स्िािीय िहमा खतटिे स्वास्थ्यकमी ििा जििस्क्तिाई स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको िातग बजेट
व्यिस्िा गररिेछ र कोतभड - १९ ििा तितभन्न तबपिउद्धारमा खतटिे स्वयंसेिक ििा स्वास्थ्यकमीहरुको मिोबि
उच्च राख्न स्वास्थ्य तबमा िगायिका अन्य प्रोत्साहिमूिक कायणक्रम ल्याइिेछ । जििामा गुणस्तरँीय स्वास्थ्य
सेिाहरुको प्रत्याभूि गिण यस तबत्डितचर गाउँ पातिकामा रहेका स्वास्थ्य संस्िाहरुमा आिश्यक पिे जििस्क्त
व्यिस्िापि र पररचाििका िातग मािि संिािि योजिा ियार गरी कायाणन्वयि गिण पहि गररिेछ ।
• संक्रमणको सिातिि जोस्खममा रहेका िागररकहरुिाई क्वारे न्टाईनमा राख्ने व्यिस्िा तमिाउि िजेटको
ब्यबस्िा गररिेछ ।
• एम्वुिेन्स जस्ता अति आबश्यक सेिािाई चौबीसै घण्टा सञ्चािि हुिे गरी ियारी हाििमा राख्न िजेटको
ब्यबस्िा गररिेछ ।
• covid -19 को महामारीिे हुि सक्ने माितबय क्षति ििा मृिकको िि ब्यबस्िापि का िातग िजेटको
ब्यबस्िा गररिेछ ।
• िाििातिका, गभणििी मतहिा, जेष्ठ िागररक, अपां गिा भएका ब्यस्क्त, तडप्रेििमा रहेका ब्यस्क्त ििा

•

मिोसामातजक परामिण आिश्यक पिे ब्यस्क्तहरुिाई मनोसामाबजक परामिय सेिा उपिब्ध गराउिे
कायणक्रम सञ्चािि गिण िजेटको ब्यबस्िा गररिेछ ।
प्राितमक स्वास्थ्य केि , स्वास्थ्य चौकी ििा स्वास्थ्य एकाइबाट प्रदाि गररिे खोप सेिा, सुरतक्षि मािृत्व ििा
प्रजिि स्वास्थ्य, पोर्ण िगायिका जिस्वास्थ्य सेिाहरु र उपचारात्मक सेिाको िातग आिश्यक औिधी,

•
•
•

•
•
•

•
•
•

उपकरण तथा स्वास्थ्य सामग्रीको िातग आिश्यक बजेट व्यिस्िा गररिेछ ।
दे उिेख प्राितमक स्वास्थ्य केिमा सरुिा रोग संक्रमण तियन्त्रण िाखा स्िापिा गररिेछ ।
खोप, सुरतक्षि मािृत्व, प्रजिि स्वास्थ्य, पोर्ण जस्ता जिस्वास्थ्यसँग सम्बस्न्धि आिारभूि सेिा सुतििािाई
प्रभािकारी बिाउि मतहिा स्वास्थ्य स्वर्ौंसेबवकािरुिाई पररिािन गररनेछ ।
आिारभूि ििा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेिाकािातग प्राितमक स्वास्थ्य केि दे उिेखिाईस्तर उन्निी गरी
गाउँ पातिका स्तरमा १५ सैयाको सेिा संचािि गररिेछ । स्याडी स्वास्थ्य चौकीको िातग भिि तिमाणणको
िातग प्रदे ि र केि सरकारसँग माग गिे र गाँउपातिकािे सहिगािी गररिे छ ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेिामा सबैको सहज पहँच पुराउि स्वास्थ्य तिमा कायणक्रमिाई प्रभािकरी बिाइिे छ ।
सुरतक्षि खोपका िातग सौयण ऊजाणबाट संचािि हुिे तिज सतहि कोल्डचेि व्यिस्िा गरी पूणणखोपको
सुतितििाका कायणक्रमिाई तिरन्तरिा तदईिेछ ।
सुरतक्षि मािृ तििु सेिा कायणक्रम प्रभािकारी रुपमा सञ्चािि no home delivery घरमा हुिे प्रसुिीिाई
न्युि गदै िि प्रतिसि स्वास्थ्य संस्िामा सुत्केरी हुिे व्यिस्िाका िातग हाि संचातिि प्रोत्साहि तदिे
कायणक्रमिाई तिरन्तरिा तदइिे छ ।
सबै स्वास्थ्य संस्िामा गुणस्तरीय तकिोर तकिोरी मैत्री यौि ििा प्रजिि् सेिा संचािि गररिे छ ।
िहुउदे श्यीय पोर्ण योजिािाई एकद्धार प्रणािीबाट प्रभािकारी रुपमा कायाणन्वयि गररिेछ ।
िेपाि सरकारबाट घोर्णा गररएका तिःिुल्क और्िीहरु सहज रुपमा प्रत्येक स्वास्थ्य संस्िाबाट गाउँ पातिका
बासीको सिणसुिभ पहुँचमा पुयाणईिे छ ।

•

covid -19 को बढ् दो संक्रमणिाई मध्येिजर गदै “यस गाउँ पातिका बासीसंग डाक्टर” कायणक्रममा घुम्ती
सेिा, प्रसुिी सेिा ,अिक्त अपांग िाइ घर दै िो उपचार सेिा र जेष्ठ िागररक, उपचारको िातग घर दै िो

•
•
•
•
•
•
•
•
•

स्वास्थ्य तसतिर सुतििा प्रदाि गररिे छ ।
समय समयमा तबतभन्न रोग सम्बन्धीतििेर्ज्ञ तितिर सञ्चािि गररिे छ ।
मतहिा स्वास्थ्य स्वयंसेिीका कायणक्रमिाई प्रभािकारी र तजम्मेिार बिाउि प्रोत्साहि गिे कायणक्रमिाई
तिरन्तरिा तदइिेछ ।
खोप स्क्लतिकमा पररिार तियोजि सेिािाई एतककृि गरर मतहिाहरुिाई पररिार सेिामा पहुँच बढाइि
तिरन्तरिा तदइिेछ ।
यस गाउँ पातिका तभत्र जतटि ििा तदघण रोगीहरु जस्तैः क्यान्सर, हेपटाइतटस बी, मृगौिा तपतडि, मुटुरोग, दम,
एच.आइ.तभ.एडस का तबरामीहरुिाई तियतमि स्वास्थ्य उपचार र और्तिको ब्यबस्िा गररिेछ ।
सबै स्वास्थ्य संस्िाहरुमा इन्टरिेट जडाि ििा संचाििमा ल्याइिेछ । तिरामी प्रतिक्षा कक्षा श्रव्य दृष्य सुचिा
सन्दे ि प्रिाह गिे व्यिस्िा तमिाइिे छ ।
हेिो तसस्टर कायणक्रमिाई तिरन्तरिा तदइिेछ ।
ल्याि, एक्सरे , अल्ट्र ासाउण्ड सेिािाई प्रभािकरी बिाउि िप आिुतिक मेतिि ििा औजार खररद गररिेछ ।
पररिार तियोजि सेिािाई प्रभािकारी बिाई सेिाग्राहीिाई आकणतर्ि गिण दु ई सन्ताि पतछ पररिार तियोजि
गिे दम्पतििाई सम्माि गिे कायणक्रम संचािि गररिेछ ।
सुिौिा हजार तदिको आमािाई अण्डा, कुखुरा तििरणका सािै पोर्णयुक्त खािेकुरा हरे क बार खािा

चारको अििारणािाई प्रभािकारी रुपमा कायाणन्वयि गररिे छ ।
• गभणििी मतहिा र तदगण रोतगहरुको स्वास्थ्यमा ध्याि तददै घुम्ती स्वास्थ्य तसतबरिाई तिरन्तरिा तददै घर दै िोमै
अल्ट्र ासाउण्ड को ब्यबस्िा गररिेछ ।
• सामूतदक तिद्याियका तिद्यातिणहरुको िर्णमा दु ई पटक स्वास्थ्य परीक्षण गररिेछ । स्वास्थ्य परीक्षणकै क्रममा
तिद्यािीहरुिाई जुकाको और्ति खुिाईिेछ ।
तिक्षा िर्णः
“दक्षजििस्क्त तिमाणणको आिार, गुणस्तररय तिक्षामा आिुतिक प्रतिति र िैतक्षक पुिाणिार ।”

• तिद्यातिणको तसकाई उपिस्धि सुिारका िागी तकिाबसँग बािक कायणक्रम िागू गररिेछ । सो कायाणक्रमबाट
•
•

•
•
•
•
•

•
•

हरे क बर्ण ५ अंकका दरिे तसकाई उपिस्ब्ध बृस्द्ध हुिे िक्ष्य तिईएको छ ।
covid -19 को कारणिे तिद्यािय िन्द रहेको अिस्िामा िेपाि सरकारिे िोकेको मापदण्ड बमोतजम
िैकस्ल्पक तितिको प्रयोग गरी पठिपाठि सुचारु गिण आिश्यक िजेट व्यिस्िा गररएको छ ।
सामाबजक िु री कार्म गरी बवद्यािर् सञ्चािन गिण िेपाि सरकारबाट तिणणय भएको अिस्िामा स्वास्थ्य
सम्बन्धी मापदण्ड पाििा गरी पठिपाठििाई तियतमि गिण आिश्यक पिे पूिाणिार तिमाणण, खािेपािी,
िौचािय ििा सरसर्ाईको प्रिन्ध गिण आिश्यक बजेट व्यिस्िा गररिेछ ।
तिःिुल्क ििा अतििायण आिारभूि तिक्षा सुतितिि गाउँ पातिका अतभयाि सञ्चािि गररिे छ ।
यस तित्थडतचर गाउँ पातिका तभत्रकासिै तिद्याियका बाि कक्षा दे स्ख ८ कक्षाका तिद्यािीहरुिाई तदिा खाजा
कायणक्रम साझेदारीमा तिरन्तरिा तदइिेछ ।
तिक्षकको क्षमिा तिकास गरी कम्प्युटर, प्रोजेक्टर र अंग्रेजी भार्ा तिक्षणतितिबाट अध्यापि ििा तसकाईिाई
प्रिद्र्िि गररिेछ ।
तिद्यािय तबकास योजिा अध्यायिति गररिेछ ।तिद्यािय सुिार योजिा कायाणन्वयिको आिारिाई प्र.अ.को
मूल्याङ्किको आिार बिाई पुरस्कार र दण्डीि गिे िीति अििम्वि गररिेछ ।
सिै उमेर समूहका िाििातिकाहरुको तिद्यािय पठाउि अतििायण गिे र तिद्यािय िपठाउिे अतभभािक ििा
पररिारहरुिाई िडा ििा गाउँ पातिकाबाट पाउिे सेिा सुतििामा आं तिक िा पूणणरुपमा िन्दे ज िगाउि सक्ने
िीति तिइिेछ ।
तििीय िुसासि र पारदिीिा कायम गिण ई हातजरी ििा तिद्याियको िेखा प्रणािीिाई तिद् युिीय माध्यमबाट
व्यिस्स्िि गररिेछ ।
कक्षा १ दे खी १२ सम्मका तिद्यािीहरुिाई तिद्याियमा home work diary को प्रयोगिाई तिरन्तरिा तदइिेछ
।

•
•
•
•

तिद्यािय क्षेत्र तभत्र जङ्क र्ुड जस्ता िस्तुहरुको तिक्री तििरण तिरुत्सातहि गररिेछ ।
सामुदातयक तिद्याियको िैतक्षक गुणस्तर सुिार ल्याउि तिक्षकको क्षमिा अतभिृस्द्ध गिण ICT कक्षा
सञ्चाििको िातग प्रदे ि सरकारसँग सहकायण गिे िीति अििम्बि गररिे छ ।
ज्ञाि िै िस्क्त हो भन्ने भाििा जागृि गराउदै सबैमा पढ् िे बािीको तिकास गिण गाउँ पातिका स्तरमा एउटा
सािणजतिक पुस्ताकािय तिमाणणको िातग प्रदे ि सरकारसँग सहकायणको िीति अििम्बि गररिेछ ।
सबै बािबातिका र तििका पररिारिे आफ्िा आिारभूि आिश्यकिा पूतिण गिण समाि अिसर र क्षमिाको
तिकास गिण “बािमैत्री स्िािीय िासि” सतहिको अििारणािाई कायाणन्वयि गिण बािमैत्री िाडण घोर्णा गिे
योजिा, बािबातिकामा िगािी, बाि सहभातगिा र बाि आिजको सम्माि गरी तििाणरण गररएका ३९ िटा

•

सूचकहरु पूरा गिणका िातग सरकारी ििा गैर सरकारी संस्िाहरुसँग समन्वय गरी चािु आ.ि.मा २ िटा
िाडण िाट बािमैत्री स्िािीय िासि सतहिको िाडण घोर्णाको कामको िाििीकािातग िजेट व्यािस्िा गररिे छ
।
सामुदातयक तिद्याियमा अतििायण अंग्रेजी, अतििायण कम्प्यूटर पढाई, गुणस्तररय तिक्षाकािातग जस्तै तिरन्तर
तसकाई मुल्याङ्कि इकाई, त्रैमातसक, अिणिातर्णक, िातर्णक रुपमा तिद्यािीहरु पररक्षा तिई अतभभािकहरुको
समेि पृष्ठपोर्ण तदिे तििे , सिै तिद्याियमा तिद्यािी ििा तिक्षकहरुिाई पोसाक अतििायण िागु गिे, यदी
तिद्यािीको पोिक तकन्न िसक्ने तिपन्निाको अिस्िामा पतहचाि भएमा पोिक तििरण गाउँ पातिकािे सहयोग
गररिे छ । सिै तिद्याियमा कक्षाकोठामा िुक तिष्ट् र किणरको व्यिस्िा गिण र तिक्षक, तिद्यािी र अतभभािक

•

आचारसंतहिा अतििायण ििाई िागू गररिे छ । कम तसकाई भएका तिक्षकहरुिाई भेिा गराई माईक्रो तटतचङ्ग
गिे र अिुगमिको ब्यिस्िा गररिे छ । सिै तिद्यािीहरुको चाि चििको रे कडण तिद्याियमा राख्ने व्यिस्िा
गररिे छ । क्रमिः सिै तिद्याियमा ईन्टरिेट सुतििा पुयाणईिे छ । तिक्षकहरुिाई अंग्रेजी माध्यमको
तिकासकािातग स्िािीय तिक्षकिाट कोतचङ र स्िािीय िैतक्षक सामाग्री तिमाण ण िातिम सञ्चाििमा सहकायण
गररिे छ ।
तिद्यािी तिक्षक अिुपाि एिं तिद्यािय मजणर िीति तिईिे छ ।
पठि पाठििाई िप व्यिस्िापि गिणका िातग िैतक्षक क्यािेण्डर ियार गरी तिरन्तर िागू गररिे छ । कक्षा ६
र एस.इ.इ. को उिीणण दरमा िृस्द्ध गररिे छ ।
सुिकुडा क्याम्पस व्यिस्िापिमा िगािी गररिे छ । सुिकुडा क्याम्पसको स्तर उन्निी गरी सु .प.
तिश्वतिद्याियसँग आङतगक र बहुमुखी क्याम्पस बिाउिमा तििेर् पहि गररिे छ ।
सामुदायीक तिद्याियको िैक्षीक गुणस्तर सुिारमा जोड तदइिेछ । र तिद्यािय,तिद्यािी,तिक्षक संख्याको सािै

•

भौतिक संरचिामा अिुपातिक सुिार ििा व्यिस्िापिका िागी तबिेर् िीति अििम्बि गरीिे छ ।
तिद्यािय स्तर योग सतमति तिमाणण, योग तिक्षाको प्रारि र प्रिद्र्िि गररिेछ ।

•
•
•

•

•

•

व्यिसायीक र सीपमुिक तिक्षामा तबिेर् जोड तददै गाउँ पािीका तभत्र रहेका सामुदायीक तबद्याियहरुमा
प्रातबतिक िार इि िाई तिरन्तरिा र कृतर् ििा बािी तिज्ञाि (TSLC) कक्षा संचािि िाई तिरन्तरिा तददै
आबश्यकिा अिुसार िप प्रातबतिक िारका तबद्याियहरुको स्िापिा गिण पहि गररिेछ ।
तिजी तिद्याियको संचािि मापदण्ड िमोतजम भए िभएको सो को प्रभािकारीिा अिुगमि मुल्याङ्कि गररिे
छ र तिजी तबद्यािय र सामुदायीक तबद्याियका बीचको दु री कम गिे तकतसमका कायणक्रमहरु आयोजिा
गरीिे छ ।
गाउँ पातिका तभत्र रहे का तबद्याियहरुमा तिक्षक दरबन्दी अभाबका कारण तबद्यािय ब्यिस्िापि सतमिीिे
न्युि पाररश्रतमकमा तियुक्त गरी राखेका तिजी तिक्षक ब्यिस्िापिका िागी “गाउँ पातिका स्वंयम सेबक
तिक्षक” तियुक्त गरी अतभबािकिे तिईरहेको आतिणक ब्ययभार गाउँ पातिकािे आिश्यकिा र औतचत्यका

आिारमा आतिणक व्ययभारिाई तिरन्तरिा तदिेछ ।
• सबैसामुदातयक तबद्याियमा प्राितमक उपचार सामग्री उपिब्ध गराइिेछ .
• प्रत्येक तिद्याियमा गुणस्तरीय तिक्षाका िातग तियतमि तियमि अिुगमि गररिे छ ।
• प्रत्येक तिद्याियमा कस्म्तमा एक जिा मतहिा तितक्षका अतििायण र क्रमि तिद्यािय व्यिस्िापि सतमति ििा
प्रिाि अध्यापकमा मतहिा प्राितमकिा तदइिे छ ।

•

•

तबत्थडतचर गाउँ पातिकािे अतघ सारे को िैतक्षक गुणस्तर सुिारको आिार िर्ण २०७५/०७६ िाई भब्य रुपमा
सर्ि भएको कुरा अबगि गराउदै गाउँ पातिकािाई उत्कृष्ठ िैतक्षक केिको रुपमा तिकास गररदै ितगिे
छ।
तिद्याियहरुमा भइरहेको तिक्षण तसकाइको अिुगमि, मूल्याङ्कि ििा समीक्षािाई सघि रुपमा संचािि

•

गररिे छ । यसका िातग सबै सरोकारिािाहरुिाई पररचािि गररिे छ ।
गाउँ पातिका क्षेत्रतभत्रका तिद्यािय उमेरका सबै बािबातिकाको तिद्याियमा पहुँच सुतििि गरी
बािबातिकाहरुिाई तिद्यािय “तझकाऔं, तटकाऔं, तसकाऔं र तिकाऔं” अतभयाििाई तिरन्तरिा तदइिेछ ।

•

कक्षा ६ दे खी १२ सम्मका छात्राहरुिाई मतहिािारी सरसर्ाई अतभमुखीकरण, स्यािेटरी याड तिमाणण ििा

•

तििरण कायणक्रमिाई तिरन्तरिा तदइिेछ ।
प्रत्येक तिद्याियमा िृक्ष रोपण, र्िर्ुि र करे साबारी तिमाणण तििेर् जोड तदइिेछ ।

•
•
•

बािमैत्री कक्षा संचाििको अबिारणािाई तिरन्तरिा तदइिेछ ।
तबत्थडतचर गाउँ पातिका तभत्र रहेका बाि तबकास सहयोगी कायणकिाण र कायाणिय सहयोगी िाई प्रोत्साहि
भिाको ब्यबस्िा गररिेछ ।
तिक्षक तबद्यािी र तिद्याियको कक्षा संचािि अिस्िािाई अध्ययि गरर तिक्षक तबिािी अिुपािको आिारमा
तिक्षक सरुिा ििा दरबन्दी तििाणरण गररिेछ ।

मतहिा िर्णः
“समृद्ध राष्ट्र िनाउनमा मबििा, बवकास बक्रर्ाकिापको अवसरमा पबििा”
•

िैंतगक समाििा, सामातजक समािेिीकरण र िैंतगक उिरदायी (मतहिा मैत्री) बजेटिाई प्रभािकारी

•

कायाणन्वयि गररिेछ ।
िैंतगक तहंसा, बाितििाह, छाउपडी, जारीप्रिाण जस्ता सामातजक कुरीतिहरुिाई िुन्य सहितिल्ताको िीति

•

अस्ियार गरी सबै िडा गाउँ बस्ती िहमा व्यापक सामातजक अतभयािका सािै आतिणक सामातजक
कायणक्रम तिरन्तरिा तदइिेछ ।
िैतङ्गक समाििा ििा सामातजक समािेिीकरण मतहिा ििा पुरुर् र तितभन्न सामातजक समुहहरुबीचको
असमाि िस्क्त सम्बन्धहरुिाई पुिः सन्तुतिि गिण ििा हरे क प्रकारका सामातजक पतहचाि भएका
व्यस्क्तहरुका िातग समाि अतिकार अिसर एिं सम्माि सुतितिि गिणका िातग प्राप्त स्रोि साििहरुिाई
“जसको सिाि उसैको अगुिाई” का िातग तितभन्न संजाि गठि पररचािि गररिे छ ।

•
•

मतहिाको मागका आिारमा उद्यम ििा क्षमिा तिकासका कायणक्रम सञ्चािि गरी आय आजणिमा बृस्द्ध
गररिेछ ।
एकि िा तिििा मतहिाको तजतिकोपाजणिका िातग एक सुरक्षा कोर्को व्यिस्िा र सञ्चािि गररिे छ।
सकारात्मक तिभेदको िीति अििम्वि गरी व्यिसातयक मतहिािाई प्राितमकिा तदइिे छ ।
िैंतगक तहंसा र मतहिा सम्वन्धी व्यिस्िा भएका ऐि र कािूि बारे मा मतहिा अगुिाहरुिाई संचेििा कायणक्रम
तिरन्तरिा तदइिेछ ।
मतहिा अगुिाहरुिाई िेिृत्व तिकास तिकास र क्षमिा अतभिृस्द्ध िातिम संचािि गरर तिरन्तरिा तदइिेछ ।
तहंसा पीतडि मतहिा सामातजक ििा आतिणक सिस्क्तकरणका िातग सीपमुिक िातिम र िीऊपूजीको
उपिब्ध गराइिेछ ।
तकिोरीहरुिाई मतहिािारी सरसर्ाई र स्वििा सम्वन्धी कायणक्रम संचािि गररिेछ ।
गाउँ पातिकािे अन्तरास्यि िारी तदिस, बातिका तदिस र १६ तदिे िैंतगक तहंसा तिरुद्धको अतभयाि

•
•

कायणक्रम संचािि गररिेछ ।
मतहिाहरुको सरकारी जातगर पहुँच बढाउिे िोकसेिा ियारी कक्षा संचािि गररिे छ ।
“तिप युक्त मतहिा आत्म तिभणर पतहिा” भन्ने िारा िाई मुिणरुप तदि मतहिा हरुका िातग तसिाई िाई

•
•
•
•
•
•

कटाई, होजरी ििा ब्युटीपािणर िातिम, हेयर कतटङ, हाउस िाररं ग

िातिम, कम्पुटर िातिम, मैि बिी

तिमाणण िातिम, बेमौसमी िरकारी र र्िर्ुि खेिी िातिम िगायि तसप तबकास ििा उद्यम प्रबणदि
कायणक्रम संचािि गररिेछ ।

•
•

अल्पकातिि सुरतक्षि आिास खर मुक्त छािा तिमाणण गरर तिरन्तर सहयोग गररिे छ ।
मतहिा समुह, सतमति, तिगरािी समुह गठि ििा समुह सदस्यिाई अिुतिक्षण िातिम संचािि गररिेछ ।

समुदायमा आिाररि संरक्षण िातिम संचािि गररिेछ ।
तिगिको तज.स.स. ििा अन्य संघ संस्िाबाट प्राप्त हुिे सामातजक क्षेत्र तिकासको (सहकारी ििा अन्य
स.सं.) रकम सामातजक क्षेत्रबाट सािणजतिक गराउिे व्यिस्िा गराइिेछ ।
िाििाबिका तर्य
१. बाितििाह अन्त्यका िातग बझाङ्ग तजल्ला रणिीतिक योजिा २०७४ िाई कायणन्वयि गदै यस गाउँ पातिका २०७८
साि तभत्र बाि तििाह अन्त्य गिण तितभन्न कायणक्रम संचािि गररिेछ ।
२. प्रत्येक िडामा बाि क्लब ििा सञ्जाि पुिणगठि गरी पररचािि गरे र िािमैत्री िडा घोर्णा गररिेछ ।
३. बाितििाह, बाििोर्ण, बािश्रम जस्ता गैरकािुिी प्रिाणको अन्त्य गररिे छ ।
•
•

४. सिै िहका बािबातिकािाई तिक्षाको मूििारमा ल्याउिे व्यिस्िा तमिाइिे छ ।
५. बाि पोर्ण भिा ५ बर्ण मुिीका सबै तिपन्न ििा दतिि बािबातिकािाई तदइिे छ ।
६.तकिोरीहरुको तिकास र सिस्क्तकरणका िातग तकिोरी समुह गठि, तकिोरी सहजकिाण िाई प्रतिक्षण प्रतिक्षक
िातिम ििा तकिोरी रुपान्तरण कक्षा संचािि गररिेछ । तकिोरीका अतभभािकिाई समेि रुपान्तरण कक्षा संचािि
गरर बाितििाह रोक्न अतभयाि संचािि गररिेछ ।
७. तकिोरतकिोरीका िातग जीिि उपयोगी सीप िातिम संचािि गररिेछ ।
८. टु हुरा, गररि, जेहेन्दार बातिका ििा तकिोरीहरुिाई तिद्यािय तिक्षामा सहयोग पुराउि पोिाक, स्टे ििरी ििा
िैतक्षक सामग्री तििरण गररिेछ ।
९. बािबातिका माति हुिे िारीररक, माितसक, दण्ड सजाय ििा यौिजन्य दु व्र्यिहार न्युिीकरण गररिेछ ।
१०. टु हुरा बािबातिकाको िागि संकिि गरी संरक्षण प्रदाि गररिेछ ।
११. बािकेस्िि तिपद व्यिस्िापि, बाि संरक्षण र िैंतङ्गक तहंसा न्यूतिकरण, खािेपािी, सरसरर्ाई ििा स्वििा,
तिक्षा, िहुक्षेत्रीय पोर्ण, स्वास्थ्य र सामातजक िीतिका क्षेत्रहरुमा सहकायण, समन्वय र साझेदारी कायणक्रममा तिरन्तरिा
तदईिेछ ।
र्ुवातथा खेिकुि तर्य
“युिा ििा खेिकुदः सक्षम खेिाडी प्रतिस्प्रतिण खेिकुद ििा मिोरञ्जि र स्वास्थ्य जीिि ।”
१. प्रत्येक िडामा युिा सञ्जािको पुिर गठि, िेिृत्व तिकास िातिम र युिाका िातग िस्ति स्वरोजगार उद्यम कायणक्रम
संचािि गररिे छ ।
२. गाउँ पातिकास्तरमा एक व्यिस्स्िि खेि मैदाि व्यिस्िाका िातग केि र प्रदे ि सरकारसँग सहकायण गदै
तिमाणणािीि तबत्थड खेिकुद मैदािको स्तरोन्नति गररिे छ । दे उिेख र सुिकुडामा खेिकुद मैदाि तिमाण ण गररिे छ
सािै खेिकुद प्रतियोतगिा आयोजिा भएमा सहयोग गररिे छ । तितभन्न स्िािीय क्लिहरुसँग समन्वय गरी खेिकुद
सामाग्रीहरु तििरण गररिे छ ।
३. युिाहरुको िस्क्तिाई गाउँ पातिकाको समृस्द्धमा सहभागी गररिेछ । गाउँ स्तररय प्रतिभाको खोजी ििा प्रोत्साहि
कायणक्रम तिरन्तरिा तदइिेछ ।
४. तकिोर ििा युिाहरुिाई मादक पदािण, िुम्रपाि, िागु और्ि जस्ता दु ब्र्यसिबाट बचाउि स्कुि ििा क्याम्पसमा
गैर सरकारी संस्िा र युिा क्लब ििा सञ्जािसंग सहकायण गरी सचेििा कायणक्रम संचािि गररिेछ ।
५. गाउँ पातिका स्तरीययुिा ििा खेिकुद सतमतियुिा ितक्षि कायणक्रम र खेिकुद सम्बस्न्ध कायणक्रमिाई तिरन्तरिा
तदइिेछ ।
६. रास्यि ििा अन्तरास्यि रुपमा खेतििे तबतभन्न खेिहरु यस गाउँ पातिकामा खेि तिस्तार ििा संचािि गररिे छ ।
७. युिा ितक्षि गरी िोक सेिा ििा तिक्षा आयोग ियारी कक्षा संचािि गरर सरकारी जातगर पहुँच बढाउिे कायणक्रम
िाई तिरन्तरिा तदइिेछ ।

अपाङ्ग िबक्षत तर्य
“हाम्रो काम अपाङ्ग िागररकको सम्माि ।”

१. तिमाणण गररिे सरकारी कायाणिय ििा तिद्याियहरुका भौतिक संरचिा तिमाणण गदाण अपाङ्गमैत्री बिाइिेछ ।
२. अपाङ्गको िगण पतहचाि गरी क्षमिा अिुसार व्यािसातयक बिाउिे जस्तै: घुम्तीपसि, खुद्रा पसि, कुखुरापािि,
िरकारी खेिी, रे तडयो प्रस्तोिा, उद् घोर्ण, घडी, रे तडयो, मोिाइि ममणि, तसिाई, कटाई, िुतटक, व्युतटपािणर जस्ता
सीपहरुको प्रिन्ध गराई आत्मतिभणर बिाईिेछ ।
३. अपाङ्गहरुको सहज आिाि जािि गिणको िातग आिश्यकिा अिुसार ह्वीि तचयरको
व्यिस्िा गररिेछ ।
४. “क” िगण िाहेकका अपाङ्गहरुिाईण आन्तरीक आयबाट व्यहोिे गरी एक अपाङ्ग सामातजक
सुरक्षा कोर् स्िापिा गरर तिदे तिका बिाएर पररचािि गररिेछ ।
५. अपाङ्गिा भएका व्यस्क्तहरुको पतहचाि गरी अपाङ्गिा पररचय पत्र उपिधि गराउिे ।
६. तियतमि तिक्षा, तििेर् तिक्षा र सीपमा अपाङ्गिाको प्रकृति र उमेर हेरेर अतििायणिा
गररिेछ । अपाङ्गिा भएका बािबातिकाको तिक्षामा पहुँच बढाउि तिद्यािय पोिक ििा िैतक्षक सामग्री तििरण
गररिेछ ।
७. पातिका स्तरीय अपाङ्ग समन्वय सतमति गठि गरी अपाङ्गिा सम्वन्धी कायणक्रम गदाण
सहकायण र समन्वय गररिेछ ।
८. अपाङ्गिा तदिस मिाउिे र उिीहरु प्रति सकरात्मक िािािरण सृजिा गिण अतभयाि
संचािि गररिेछ ।
९अपाङ्गिा ििा तिपन्न छात्र छात्रािाई छात्रिृतत्र तिति तििेछ ।
जेष्ठ िागररक िर्णः
“हाम्रो काम “जेष्ठिागररकको सुरक्षा र सम्माि ।”
१. जेष्ठ िागररकको अिुभिको उपयोग गदै उहाँहरुको मयाणतदि जीिि िातग पररचय पत्र तििरण, अतभयाि ििा जेष्ठ
िागररक सम्माि कायणक्रम संचािि गररिे छ ।
२. जेष्ठ िागररकिाई सामातजक सुरक्षा भिा घर घरमा गएर सम्मािका िातग हाि हाि तििरण गररिेछ ।
३. जेष्ठ िागररकहरुिाई तितभन्न तििणिामको दिणि गराइिेछ ।
४. जेष्ठ िागररक तदिसका तदिमा स्वास्थ्य तितिर सञ्चािि गरी और्िी उपचार सेिा तदिे, सम्माि गदै , ब्यांकेट ििा
पोिक तििरण ििा र्िर्ुि हणतिक्स तििरण गिे ।
दतिि िर्णः
१. दतिि तपछतडएको िगण क्षेत्रको उत्थाि, सामातजक ििा आतिणक सिस्क्तकरण गदै जातिय छु िाछु ि र भेदभािको
अन्त्य गररिे छ ।
२. दतिि परम्परागि पेिाको आिुतिकरण ििा औजारमा सहयोग गरी व्यिसाय संचािि गरी दतिि समुदायको
आतिणक सिस्क्तकरण गिे ।
३. दतिि युिाहरुिाई उद्यम, स्वारोजागारका िातग सीपमूिक िातिम र िस्तुगि टे िा ।
४. दतिि जिप्रतितितिको िेिृत्व तिकास िातिम तदिे ।
६. गाउँ पातिका स्तरीय दतिि सञ्जाि गठि र पररचािि गरी दतिि सिािमा सामातजक अतभयाि सञ्चािि गररिेछ
।
सामाबजक सुरक्षा तर्य १. सामाजीक सुरक्षा भिा घुम्ती सेिा मार्णि तििरणको व्यिस्िा तमिाइिेछ ।
२. सामातजक सुरक्षा कायणक्रम एतककृि रुपमा संचािि गरर प्रभाबकारी रुपमा अिुगमि गररिेछ ।

२.) आबथयक क्षेत्र:
कृबि:

१. तबश्वब्यापी र्ैतिएको कोरोिा संक्रमणको महामारीबाट उत्पन्न संकटबाट बच्न स्वरोजगारको िािािरण
सृजिा गिे तििी अििम्बि गररिेछ । जसका िातग गाउँ पातिका ििा िडा स्तरमा कायणन्वयि हुिे गरी
“ बित्थडबिर स्वरोजगार कृबि कार्यक्रम”िागु गररिेछ । यसको बेग्लै तिदे तिका ियार पारर सािा
ििा मझौिा कृतर् पररयोजिा संचािि हुिेछि् । यस कायणक्रम अन्तगणि तिम्नािुसार गतितििी संचािि
गररिेछ –
क) कृतर् क्षेत्रमा िघु उद्यमहरु संचािि गिण चाहिेहरुका िातग कृतर् औजार उपकरणमा ७५ प्रतििि
अिुदाि तदइिेछ ।
ख) एक िडा एक िघु उद्यम स्िापिा गररिेछ ।
ग) १ िाख रुपैयाँँ भन्दा बढी कारोबार गिे तकसािहरुिाई प्रोत्साहि स्वरुप िगद रकम तकसािकै बैंक
खािामा जम्मा गिे कायणक्रम िागु गररिेछ ।
घ) संयुक्त िगािी (म्यातचङ्ग र्ण्ड) का आिारमा कृतर् उद्यम गिण चाहिेहरुिाई तबिा तििो ऋण ििा
सहुतियिपूणण ब्याज उपिब्ध गराउि तबतिय संस्िाहरुसंग समन्वय गररिेछ ।
ङ) भकारो सुिार कायणक्रमिाई कायाणन्वयिमा ल्याउिुका सािै जैतिक मि ििा तिर्ादी उत्पादि गिे
उद्योग स्िापिा गिण प्रोत्साहि गररिेछ ।
च) कृतर् िसणरी उद्योग स्िापिाका िातग पहि गररिेछ ।
छ) बाँझो रहेको जतमििाई कृतर् कायणमा उपयोग गिण ििा टु तक्रएको जतमिको चाक्लाबन्दी गरी
व्यिसातयक कृतर् कायणमा प्रयोग गररिेछ । खाद्यान्न संकटिाई ध्यािमा रास्ख ित्काि उत्पादि हुिे उन्नि
िगदे बािी खेिीमा तबउतबजि, मिखाद्य ििा तसचाई योजिाहरुमा ििप्रतििि अिुदाि तदई खाद्य संकट
न्युिीकरण गिण भारि ििा िेस्रो मुिुकबाट र्तकणएकाहरुिाई प्रोत्साहि गररिेछ । िगदे खेिीबािी
आतिणक िर्णको िीि मतहिातभत्र कायणक्रम िागु गररिेछ ।
२. सामुदातयक ििहरुमा कबुिीयिी खेिीमा जोड तदईिेछ । बाँँ झो जतमि राख्ने प्रबृतििाई तिरुत्साहीि
गररिेछ । कृतर् उत्पादकत्व िृस्द्ध गरी दि िर्णमा कृतर्को उत्पादि दोब्बर बिाउि कृतर्िाई
आिुतिकीकरण र व्यिसायीकरण गररिेछ । प्रिािमन्त्री कृतर् आिुतिकीकरण पररयोजिािाई तिस्तार
गरी िीव्रिाका साि कायाण न्वयि गररिेछ ।
३. तिजी उद्यमी र सहकारी क्षेत्रको संिग्निामा करार ििा सहकारी खेिीिाई तििेर् जोड तदईिेछ ।
४. बाँँ झो जतमिमा ओखर,सुन्तिा,मौसमी ििा अन्य ब्यबसातयक खेिी गिे तकसाििाई प्राितमकिा
तदइिेछ ।
५. तििाणहमुखी कृतर् पद्दतििाई दि िर्णतभत्रमा पूणण रुपमा व्यिसातयक कृतर्िर्ण रुपान्तरण गिण माटो
परीक्षण, जििायु अिुकूि कृतर् बािीको छिौटिाई क्रतमक रुपमा कायाणन्वयि गदै ितगिेछ ।
६. तबत्थडतचर गाउँ पातिका क्षेत्रमा रहेका सािणजतिक ििा ऐिािी जग्गाहरुको प्रकृति, स्वरुप र
सिाििाका आिारमा समग्र भूतमको उपयोग गिण करार, सहकारी र सामुतहक खेिीिाई तििेर्
प्रोत्साहि गररिेछ ।
७. प्रमुख कृतर् उपज, पिुपन्छीजन्य ििा मत्स्य उत्पादिमा आत्मतिभणर हुिे र उच्च मूल्यका कृतर्
उपजहरुको तियाणि िृस्द्ध गिे िीति अििम्बि गररिेछ । तियाणियोग्य उच्च मूल्यका कृतर् उपजहरुको
खेिीिाई प्रोत्साहि गररिेछ । अगाणतिक खेिी प्रणािीिाई प्रोत्साहि र कृतर्जन्य उपजको आयाििाई
तिरुत्साहि गररिेछ ।
८. कृतर् उत्पादििाई चातहिे मि, तबऊ, और्ति, उपकरण र अन्य आिश्यक सेिाहरु कृतर् ििा पिु
सेिा केिमार्णि उपिब्ध गराइिेछ । कृर्कहरुिाई माटो स्वास्थ्य प्रमाणपत्र तििरण, कृतर् बीमा
तबस्तार, कृतर् ज्ञाि केिको स्िापिा गिण आिश्यक िीति अििम्बि गररिेछ ।
९. कृतर् जन्य उपजको भण्डारणका िातगिीि भण्डारणको व्यिस्िा गिण आिश्यक िीति अििम्बि
गररिेछ । कृतर् उत्पादिका साििहरुको उपिब्धिा, उत्पादि, सञ्चय, तबक्री तििरण र मूल्यको
अिुगमि र तियमि गररिेछ ।
१०. आिुतिक प्रतितिको प्रयोग गरी सािा ििा मझौिा तसंचाई आयोजिाहरुको तिमाणण ििा कायाणन्वयिबाट
कृतर्योग्य जतमिमा तसंचाई सुतििा तिस्तार गररिेछ ।
११. कृतर् साझेदारीहरुसँग समन्वय गरी अन्तराण तष्ट्रय बजारसम्म पहुँच िृस्द्ध गिण आिश्यक िीति अििम्बि
गररिेछ ।

१२. खाद्य सुरक्षा ििा खाद्य सम्प्रभुिािाई व्यिस्स्िि गिण बजार अिुगमि ििा व्यिस्िापि सतमति गठि
गरीखाद्य सुरक्षाप्रतिकायण योजिा (Food Security Response Plan) कायाणन्वयि गररिेछ ।
१३. कृतर् उत्पादििाई व्यिस्स्िि र सुरतक्षि बिाउि आिारभूि कृतर्जन्य बािीहरुमा रोगहरुको पतहचाि र
सचेििा अतभिृस्द्ध गिण आितिक रुपमा कृतर्जन्य अतभमुखीकरण सञ्चािि गररिेछ ।
१४. तबत्थडतचर गाउँ पातिका क्षेत्रमा कृतर् क्षेत्रमा अिुकरणीय योगदाि पुर्य
 ाए िापि िातर्णक रुपमा सिोत्कृष्ट्
कृतर् व्यिसायी घोर्णा गरर प्रोत्साहिको ब्यबस्िा गररिेछ ।
१५. जतडबुटीको व्यिसातयक खेिीको सिाव्यिा अध्ययि गरी सोही अिुरुपका कायणक्रम ििा
योजिाहरुिाई तििेर् प्रोत्साहि तदइिेछ ।
१६. दि िर्े कृतर् तिकास रणिीतििे िय गरे अिुसार िेपाि सरकारिे युिा ितक्षि स्वरोजगार कायणक्रम
अन्तगणि रोजगारी तसजणिा गिण बेमौसमी िरकारी र अन्य सिातिि बािीिाई व्यिसायीकरण गिण जोड
तदइिेछ ।
१७. सुख्खा क्षेत्रमा ररचाजण पाउण्डको अििारणा िागू गररिेछ .िोपा तसंचाई ििा र्ोहोरा तसंचाई, तसमेन्ट
पोखरी र प्लातष्ट्क पोखरी तिमाणण गरी िर्ाणिको पािी संकििमा जोड तदइिेछ । िोपोन्मुख ििा
मौतिक बािी संरक्षण, सम्बद्धण ि ििा प्रिद्धण ि कायणमा जोड तदिे, यसको िातग ग्रामीण स्तरमा तबउ बैंक
(Seed bank) स्िापिा गिण आिश्यक िीति िय गररिेछ ।
१८. र्िर्ूि र आिु ििा अन्य िरकारी भण्डारणका िातग से िर स्टोर ििा रतष्ट्क स्टोरको तिमाणणका
िातग यस तबत्थडतचर गाउँ पातिकामा कायणरि संघ संस्िासँग समन्वय गररिेछ ।
१९. उच्च मूल्य कृतर् िस्तु बजारीकरणको िातग सहकारीमा आिाररि तबक्री तििरण प्रणािी (cooperative marketing system) िाई प्रोत्साहि गररिेछ ।
२०. जििायु पररििणिबाट कृतर् क्षेत्रमा परे को प्रभाि सम्बन्धी अध्ययि ििा अिुसन्धािमा जोड तदइिेछ ।
२१. गरीब ििा तिपन्ि पररिारहरुिाई पतहचाि गरी िरकारी खेिीमा अिुदाि तदिे िीति तिईिेछ।
पिुपन्छी:
२२. गाउँ पातिका क्षेत्रमा भएका जंगिी पिुपन्छीहरुकोप्राकृतिक संरक्षण (In-situ conservation)को
व्यिस्िा गरी जैतिक तितिििा कायम राख्न आिश्यक िीति अििम्बि गररिेछ ।
२३. गाउँ पातिका स्तरमा एक सहकारीिाई दु ग्धडे रीको स्िापिाका िागी अिुदाि तदईिेछ ।
२४. पिु व्यिसायिाई व्यिस्स्िि गिण पिु चरणको िातग सिातिि ठाउँ पतहचाि गरी सञ्चािि गिण
आिश्यक िीति अििम्बि गररिेछ ।
२५. मौसमी कृतत्रम गभाणिाि (Artificial Insemination) िाई ग्रामीण दु गणम क्षेत्रमा सामुदातयक पिु
प्रजिि केिको सुरुिाि गिण र िी ठाउँ मा न्यूि उत्पादकत्व भएका भािे पिुहरुिाई बन्ध्याकरण गिण
प्रोत्साहि गररिेछ । यसका सािै िश्ल सुिार कायणक्रमिाई कायाणन्वयि गिण आिश्यक िीति अििम्बि
गररिेछ ।
२६. आिुतिक व्यािसातयक भेडा,बाख्रा,गाई,भैंसी, बंगुर िगायि अन्य पिुपंक्षी र्मणको तिकास गिण जोड
तदइिेछ।
२७. तहउँ दमा पिुहरुको आहारा आपूतिणको िातग स्िािीय पोतर्िा घाँसहरुको पतहचाि रसंरक्षण गरी
स्िािीय स्रोि साििबाट पौतष्ट्क आहारको प्रिद्धण ि गररिेछ ।
२८. यस गाउँ पातिकामाआिश्यकिा अिुसार आिुतिक बििािा तिमाणण गिण पहि गररिेछ ।
२९. व्यिसातयक पंक्षीपािििाई प्रोत्साहि ििा प्राितमकिा तदइिेछ ।
३०. गाउँ पातिकाका प्रत्येक िडामा पिु स्वास्थ्य सेिा सुतिश्चि गिण तिजी प्राईभेट र ग्रामीण स्वास्थ्य
कायणकिाणहरु पररचाििमा गाउँ पातिकाको संिग्निािाई प्रोत्साहि गररिेछ ।
३१. गाउँ पातिका स्तरीय घुम्ती पिु तितिर सञ्चािि गिण आिश्यक कायणक्रम िय गररिेछ ।
सिकारी:
३२. गाउँ गाउँ मा सिकारी, घर घरमा रोजगारी' भन्ने िारािाई सािणकिा प्रदाि गिण स्िािीय सहकारी ऐि
मार्णि र स्िािीय िहमा हस्तान्तरण भईसकेका सहकारी संस्िाहरु, दिाण हुि आउिे संस्िाहरुको
सञ्चािि, ििीकरण, तियमि र खारे जी गररिेछ ।
३३. दिै ँ तिहार जस्ता चाडपिणका र तिपद िेिा सहुतियि दरमा आबश्यक खाद्य सामग्री तििरण गररिेछ ।

३४. स्िािीय िहको दीगो र समिामूिक आतिणक तिकास ििा अग्रगामी सामातजक रुपान्तरणका िातग
सिि र सक्षम सहकारी प्रणािीिाई तिकास गिण आिश्यक िीति अििम्बि गररिेछ ।
३५. स्िािीय श्रम, सीप र पूँजीिाई अतिकिम रुपमा पररचािि गिे गरी सहकारीिाईअिणिन्त्रको एक सबि

स्तिको रूपमा तिकतसि गदै आतिणक ििा सामातजक तिकासको िक्ष्यमा योगदाि पुर्य
 ाउिे िीति
अििम्बि गररिेछ ।
३६. तिक्षा, िातिम र सूचिाको माध्यमबाट सहकारीको संस्िागि क्षमिा तिकास रसहकारीसम्बन्धी
जिचेििा अतभबृस्द्ध गिे सम्बन्धमा आिश्यक िीतिहरूअििम्बि गररिेछ ।
३७. कृतर् क्षेत्र िगायि अन्य उत्पादि ििा सेिामा आिाररि सबै प्रकारका व्यिसायमा सहकारीिाई
तक्रयािीि िुल्याउिे िीति अििम्बि गररिेछ ।
३८. सहकारीको तिकास, तिस्तार र प्रिद्धण िको िातग दीघणकािीि योजिा, मािि संिािि तिकास,
आिश्यक संगठि संरचिाहरुको तिमाणण एिम् कािुिी व्यिस्िाहरु िय गिण आिश्यक िीति अििम्बि
गररिेछ ।
३९. सहकारीको तिकास, तिस्तार र प्रिद्धण ि गिण सरकार, सहकारी, िीजी क्षेत्र ििा तिकास साझेदारहरु
बीच सहकायण र सहयोगिाई प्रिद्धण ि गिे िीति अििम्बि गररिेछ ।
४०. सहकारीको तितदण ष्ट् मूल्य र तसद्धान्तहरुको अभ्यास गदै प्रभािकारी व्यिस्िापि तितिको अििम्बि ििा
तियमि मार्णि सहकारी क्षेत्रमा सुिासि कायम गिे िीति अंगीकार गररिेछ ।
४१. सहकारी प्रिस्द्धण ि उद्योग व्यिसायको तिकास ििा तिस्तार गदै सहकारी क्षेत्रिाई प्रतिस्पिी, प्रभािकारी
एिम् गुणस्तरीय बिाउि आिश्यक िीति अििम्बि गररिेछ ।
४२. मतहिा, गरीब, अपाङ्ग, सीमान्तकृि, भूतमहीि ििा तपछतडएका िगण र श्रतमकहरुका सािै आम
िागररकहरुको जीििस्तरमा सुिार ल्याउि सहकारीको पहुँच अतभिृस्द्ध गररिेछ ।

उद्योग:
४३. तबत्थडतचर गाउँ पातिकाक्षेत्रमा सञ्चाििमा रहे का मझौिा, घरे िु ििा सािा उद्योगहरुको तििरण
अद्याितिक गरी उक्त उद्योग व्यिसायको अतिकृि पूँजी, स्वरुप, प्रकृति, क्षेत्रका आिारमा िगीकरण
गिे ििा सञ्चािि र तियमिका िातग आिश्यक िीति अििम्बि गररिेछ ।
४४. घरे िु ििा सािा उद्योगहरुिाई कच्चा पदािणको आयाि ििा उद्योगजन्य उत्पादिको तियाणि, िस्तुको
बजारीकरणमा तििेर् सहुतियि तदइिेछ ।
४५. तबत्थडतचर गाउँ पातिकामा प्रचुर मात्रामा सिाििा रहेको सिाव्य उत्पादििाई व्यिसायीकरण गिण
आगामी आतिणक िर्णबाट औद्योतगक ग्रामको स्िापिा गिण प्रदे ि सरकारसँग समन्वय गररिेछ ।
४६. तबत्थडतचर गाउँ पातिका तभत्र घरे िु ििा सािा उद्योगको तिस्तार गररिेछ । स्िािीय सीप, स्रोि र
सािििाई प्रयोग गरी अल्लो ढाका,तिगािो,बाँस जस्ता उत्पादि गिे ितक्षि िगणिाई अिुदािको
व्यिस्िा गररिेछ ।
४७.काठजन्य उद्योगिाई व्यिस्स्िि गिण तबत्थडतचर गाउँ पातिकािे आिश्यक िीति अििम्बि गिेछ ।

रोजगार प्रवद्धय न:
४८. बेरोजगार िागररकहरुको सिेक्षण गरर त्यस्ता व्यक्तीिाई सुतचकृि गरी तसप क्षमिा र योजिा अिुसार
सहकारी मार्णि कृतर् व्यिसायमा िगािी गररिेछ । स्वरोजगार कायणक्रमिाई प्रोत्साहि गरी स्िािीय
उद्यमतिििािाई जोड तदिे कायणक्रमहरुिाई मुख्य प्राितमकिामा रास्खिेछ ।
४९. गाउँ पातिकाबाट आ.ि. २०७७/०७८ मा िातर्णक बजेट तितियोजि गदाण भारि िगायि िेस्रो मूिुकबाट
आएका व्यस्क्तिाई प्रत्यक्ष रोजगारी तसजणिा हुिे आयोजिाहरुिाई उच्च प्राितमकिा प्रदाि गररिेछ ।
५०. गाउँ पातिकाबाट तितियोतजि योजिाहरुबाटप्रत्यक्ष िाभग्राहीहरु स्िािीयबासी हुिे र स्िािीयिासीमा
रोजगारी तसजणिा हुिे अिस्िामा उक्त आयोजिाहरु उपभोक्ता सतमतिबाट सञ्चािि गररिेछ ।

५१. िैदेतिक रोजगारीको अिुभि प्राप्त गरी स्वदे ि र्केका मािि संिािििाई स्वरोजगारमूिक,
आयमूिक ििा उत्पादिमूिक उद्योग, सेिा ििा व्यिसायमा आकतर्णि गररिेछ ।
५२. गाउँ पातिकाबाट स्वीकृति प्राप्त गरी तितभन्न क्षेत्रहरुमा सीप ििा क्षमिामूिक कायणक्रमहरु सञ्चािि गिे
प्रस्ताििा पेि भएको खण्डमा उक्त कायणक्रम सञ्चािि गररिे क्षेत्रहरुसँग समन्वय गरे र दोहोरोपि
िआउिे गरी क्षेत्र तििाणरण गररिेछ ।
५३. िैदेतिक रोजगारबाट (भारि िगािय अन्य मूिुक) आतजणि पूँजी, सीप, अिुभिको प्रयोग गरी स्वदे िमा
उद्यमिीििा प्रिद्धण ि क्षेत्रमा िगािी गरी योगदाि तदिे उद्यमीिाई प्रोत्सातहि गररिेछ । सािै तबत्थडतचर
गाउँ पातिकािाई मयाणतदि र अिुिातसि बिाउि युिाहरुिाई स्वयंम सेिकको रुपमा खटाईिेछ ।
५४. स्िातिय िहमा दिाण भएका बेरोजगार व्यस्क्तिाई न्यूििम रोजगाररको प्रत्याभुति गिणका िातग कामका
िातग पाररश्रतमकमा आिाररि सामुदातयक आयोजिा संचािि गरर श्रममुिक अयोजिा मार्णि
समुदायको तिकाससंगै सामातजक संरक्षणको प्रत्याभुति गराइिेछ।
५५. दक्ष ििा सक्षम जििस्क्तको तिकास गरर आन्तररक रोजगाररको प्रिद्धण ि गिण आिश्यक सीपमुिक
िातिमको पतहचाि गरर बेरोजगार व्यस्क्तिाई िातिमप्रदाि गराइ स्वरोजगार बिाउि केही रकम
अिुदािको रुपमा तदइिेछ।
५६. पातिका स्तररय योजिाहरुमा भारिबाट र्केका युिाहरुिाइ रोजगार सेिा केिमा सुतचकृि गराइ
प्रत्येक िडामा कस्म्तमा १०० जिा श्रतमकहरुिाई िडागि रुपमा संचातिि आयोजिामा पररचािि गिे
सम्बन्धमा आिश्यक व्यिस्िा गररिेछ।
५७."जग्गा नराख िाँझो, िाम्रै िातमा छ उत्पािनको साँिो" स्वाििम्बि अतभयाि संचािि गरर
बेरोजगार युिाहरुिाई दै तिक ज्यािाको रुपमा काम गराइ खाद्यान्न उत्पादि ििा बजार व्यिस्िापि
गररिे छ ।
५८. आन्तररक रोजगारर तसजणिा गिण सरोकारिािा तिकाय र तिजी सहकारी ििा गैह्रसहकारी क्षेत्रसंग
समन्वय र सहकायणमा जोड तदइिेछ।.
५९. युिा ििा िैतक्षक बेरोजगारिाई प्राितमकिामा रास्ख स्वरोजगारमुिक कायणमा संिग्न स्िािीय युिा
उद्यमीहरुिाई प्रोत्सातहि गररिेछ ।
६०. श्रम सम्वन्धिाई प्राितमकिा तदईदै सािणजतिक पुिाणिार तिमाणण,कृतर्,व्यिसातयक उद्योग,तितिय
क्षेत्रबाट रोजगारी तसजणिा गररिेछ।
६१. रोजगार सेिा केि संचािि ििा व्यिस्िापििाई िप प्रभािकारी बिाइिेछ ।
६२. युिा रोजगारीका िातग रुपान्तरण पहि आयोजिा ििा कामका िातग पाररश्रतमकमा आिाररि
सामुदातयक आयोजिा संचािििाई िप िसक्त रुपमा कायाणन्वयि गररिेछ।
६३. िैदेतिक रोजगारीबाट र्तकणएका,रोजगारी गुमाएका युिाहरुिाई उद्यमिीििा तिकास गराउि तबउ,
पुँजी उपिब्ध गराउिे गरर आिश्यक व्यिस्िा गररिेछ।
६४. कामको सम्माि,स्वरोजगार, उपयुक्तपाररश्रतमक र सामातजक संरक्षणसतहिको श्रम व्यिस्िापि यस
गाउँ पातिकाको िीति हुिेछ।
६५. कामका िातग पाररश्रतमक, कामका िातग खाद्यान्न सामुदातयक आयोजिाहरुमा सरोकारिािाहरुसंग
साझेदारीका िातग पहि गररिेछ।

कानून:
६६. िेपािको संतििािमा उस्ल्लस्खि जििाको मौतिक हक ििा सम्बद्ध िीतिहरुको सािै दीगो तिकासका
िक्ष्य अिुसार गरीबी हटाउिे कायणको िातग समेि तबत्थडतचर गाउँ पातिकािे आिश्यक रणिीति र
कायणिीति िय कायणक्रमहरु सञ्चािि गिेछ ।
६७.यस गाउँ पातिकािाई गररबीमुक्त गाउँ पातिकाको रुपमा तिकास गररिेछ । गररबी तििारण ििा
सामुदातयक तिकासमा संिग्न गैरसरकारी संस्िा ििा िैदेतिक सहयोगिाई एकद्वार प्रणािी मार्णि
गररबी घटे को पररणाम दे स्खिे कायणक्रम िय गिे िीति तबत्थडतचर गाउँ पातिकािे तििेछ ।

६८. भारि िगायि िेस्रो मुिुकबाट आएका व्यस्क्तहरुिाई जििा सँग अध्यक्ष कायणक्रम मार्णि पररचािि
गरी यस कायणक्रमिाई तिरन्तरिा तदइिेछ ।
६९. यस तबत्थडतचर गाउँ पातिका तभत्र रहेका सुकुम्बासी पररिारहरुको िागि ििा िथ्याङ्क संकिि गरी
आिश्यक पिे जग्गा उपिब्ध गराउिे िीति तिईिेछ ।

• ufpkflnsfsf] cfalws of]hgf tof/ ul/g] 5,
• o; ufFpkflnsfsf] ;8s oftfoft u'?of]hgf tof/ u/L ;Dk"0f{ j8fx? ;8s ;+hfndf
hf]l8g] lglt lnOg]5 ,
• Kf|To]s aif{ kfZjlrq cWofjlws ul/g]5 ,
• o; ufFpkflnsfsf] % aif]{ /0fgLlts of]hgf tof/ kfl/g] 5 ,
• dWosflng vr{ ;+/rgf tof/ ul/ nfu" ul/g] 5 ,
गरीिी न्यूनीकरण:
७०. गररबहरुको संख्या यतकि गिण तबत्थडतचर गाउँ पातिकािे सञ्चािि गिे गररब घरपररिारको पतहचाि
कायणको िाििी गररसकेको ििणमाि अिस्िामा तछट्टै स्िािीय मािक समेि रहिे गरी गररब पररचय
पत्रको व्यिस्िा गररिेछ । सो पररचयपत्र िारकहरुिाई कायणतिति िय गरी क्षमिा अतभिृस्द्ध, पूँजीगि
अिुदाि ििा रोजगारी तदइिेछ । अिुदाि, सेिा सुतििा िा सहुतियििाई कामसँग आिद्ध गररिेछ ।
पर्यटन:
७१. ऐतिहातसक

िातमणकस्िि,

कातिकाभगििी

केदार,

तचरासैिीभगििी

तसगास,

केदार,

कातिका,भूतमराज,कैिपाि,पोहरािि,डाडाबाग,माहादे ि,मिासायी,तिमोि,अगुिढाट,मष्ट्ा,जगन्नाि,कैि
पाि,भिािी,तसकासिुरा,केदार,घटाि,बाटपािा बेिाि, गढदे बी जस्ता िक्ती तपठको संरक्षण र प्रचार
प्रसारमा जोड तदइिेछ ।
७२. तित्थडतचर गाउँ पातिकाका महत्वपूणण पयणटकीय स्िि तित्थड, खसीिडा, िोिी, दे उिाट, िारछडी,
भाटे गुर्ा, तसगास, गुइिटा आिन्द िाि िगायिका स्ििमा िातमणक ििा पयणटकीय क्षेत्र तिकासको
िातग प्रदे ि सरकारको सहिगािीमा सािाव्यिा अध्ययि गररिे िीति अििम्बि गररिे छ ।
७३. पयणटकीय गन्तव्य स्ििको रुपमा पतहचाि गररएका ठाउँ हरुमा पूिाण िार तिमाणण गरी व्यिसायमा िगािी
गिण सहकारी र तिजी क्षेत्रिाई प्रोत्साहि गररिेछ । यसका िातग पयणटि व्यिसायी र युिाहरुिाई पयणटि
उद्योगमा आकतर्णि गिण आिश्यक िातिम र सहुतियि ऋणका िातग समन्वय गराइिेछ ।
७४.तबत्थडतचर गाउँ पातिकामा रहेका ऐतिहातसक ििा पयणटकीय क्षेत्रहरुिाई जोड् िे यािायाि र
पदमागणहरुिाई व्यिस्स्िि गररिेछ ।
७५.प्राकृतिक प्रकोप र तिपद् को समयमा माििीय उद्वार गिणका िातग प्रदे ि सरकारसँग सहकायण र
समन्वय गरी तबत्थडतचर गाउँ पातिका तभत्र उपयुक्त स्िािमा हेतियाड तिमाणणको सिाव्यिा अध्ययि
गरी तिमाणण कायण अगातड बढाइिेछ ।
७६.तबत्थडतचर गाउँ पातिकाकोसामातजक साँस्कृतिक तिकासका िातग होम स्टे को अििारणािाई सुरुिाि
गिण आिश्यक कदम अगातड बढाइिेछ ।
राजस्व:
७७. गाउँ पातिका क्षेत्रमा करको दायरािाई र्रातकिो पािण यस क्षेत्रमा पाइिे िि पैदािार, घरे िु उत्पातदि
िस्तु ििा सामाग्री, अन्तणरातष्ट्रय आयाि तियाणिका िस्तुहरु, ढु ङ्गा, तगटी, बािुिाको प्रयोगिाई करको
दायरामा ल्याइिेछ ।
७८. तबत्थडतचर गाउँ पातिका क्षेत्रका सबै व्यिसायीहरुिाई अतििायण व्यिसाय दिाण गराई करको दायरामा
ल्याइिेछ ।

७९. एकीकृि सम्पति कर िबुझाउिेिाई तबत्थडतचर गाउँ पातिकाको कायाण िय, िडा कायाणियहरु र अन्य
गाउँ पातिका मािहिका कायाणियहरुबाट प्रदाि गररिे तितभन्न सेिा, सुतििाबाट बतञ्चि गराइिे हुँदा
आ.ि. २०७७/०७८ मा एकीकृि सम्पति करिाई िप प्रभािकारी बिाईिेछ ।
गुनासो सुनुवाई:
८०. गाउँ कायणपातिकाको कायाणिय ििा िडा कायाण ियहरुमा रहेको उजुरी पेतटकािाई द्वै मातसक रुपमा
खोिी प्राप्त उजुरी ििा गुिासोहरुिाई आिश्यक सम्बोिि गररिेछ ।
न्यार् तथा कानूनी माबमिा
न्यार् :
८१. आिारभूि न्यायमा िागररकको पहुँच अतभिृस्द्ध गिण न्यातयक पहुँच सम्बन्धी कायणक्रमहरु िजुणमा गरी
कायाणन्वयि गररिेछ ।
८२. मेितमिापको माध्यमबाट स्िािीय तििादका तिर्यहरु तिरुपण गिे प्रतक्रयािाई बढािा तदइिेछ ।
८३. न्यातयक इजिासिाई व्यिस्स्िि गिण एक कमणचारी सतहिको न्यातयक इजिास कक्ष गठि गदै स्िािीय
िहमा न्यायसम्पादििाई चुस्त, दु रुस्त र अिुमाियोग्य िुल्याउि आिश्यक रणिीति, कायणिीति
अििम्बि गररिेछ ।
८४. तबत्थडतचर गाउँ पातिकाबाट पाररि ििा अिुमोदि भएका ऐि, तियमाििी, कायणतिति िगायिका
कािूिहरुिाई स्िािीय राजपत्र ििा िेबसाईटमा प्रकािि गरी तियतमि रुपमा सािणजतिकीकरण
गररिेछ ।
मानव अबधकार:
८५. मािि अतिकारको संरक्षण, बाि अतिकारको संरक्षण, घरे िु तहंसाको अन्त्य गिण सामातजक ििा
आतिणक तिकास िाखा ििा कािुिी मातमिा इकाइ मार्णि तििेर् कायणक्रम िय गररिेछ ।
३) पूवायधार बवकास तर्य :“भौतिक पुिािार, तिकासको आिार ।”
क) सडकः
“सामातजक आतिणक रुपान्तरणको आिार,िडा िडामा यािायाि पुिाणिार ।”
१. सिै िडामा यािायािको पहुँच पुराउि सडक टर याक खोिी, सञ्चािि रहेका सडकिाई स्तरोउन्ती गिणका िातग
संघ र प्रदे ि सरकार ििा सरोकारिािा तिकाय संग पहि गररिेछ ।
२. सबै खािे सडकको िि माति छे उछाउमा िृक्षारोपण गरर हररयािी सडकको िीति अबिम्बि गररिे छ ।
३. सडक सञ्जाि गुरुयोजिा ियार गरी, िािािरणीय प्रभाि अध्ययि र तडतपर ियार गरे र मात्र सडक तिमाणण गिे
िीति तिइिेछ ।
४. तछमेकी स्िािीय िह ििा तजल्ला जोड् िे सडकिाई प्राितमकिा तदई अिणिन्त्र प्रिद्र्िि गिे िीति तिइिेछ ।
५.गाउँ पातिका क्षेत्र तभत्र रहेको मुख्य राजमागण बखाण याम र तहमपािको कारणिे अबरोि हुिे भएकोिे तिबाणि
रुपमा संचािि गिण पहि गररिेछ ।
ख) तसचाईः
१. यस गाउँ पातिका तभत्र बन्ने तसचाई आयोजिाहरु जतमि मुिी आर.तस.तस. ढिाई युक्त तिमाणण कायणिाई तिरन्तरिा
तदइिेछ ।
२. सािा तसचाई ििा पोखरी तसचाई तिमाणण गरी कृतर् उत्पादि बृस्द्ध गररिेछ ।
३. तितग्रएका तसचाई कुिाहरुिाई ममणि सिार गरी तसचाई कुिोिाई पुि सुचारु गररिेछ ।
४. आयोजिा, सरकारी ििा गैरसरकारी तिकायसँग सहकायण गरी तसंचाई िपुगेको जतमि तसचाईको व्यिस्िा गररिेछ
।
५.पातिको मुहाि बस्स्त र कृतर् योग्य जतमि भन्दा िि भएको क्षेत्रमा सोिार तिस्टं ङ् तसंचाई योजिाका िागी
सम्बस्न्धि तिकाय संग पहि गररिेछ ।
ग) भिि ििा िहरी तिकासः

१. रातष्ट्रय भू–पयोगको िीति िागु गरीबस्ती तिकास योजिा तिमाणण गदै आिास तिमाणणिाई सुरतक्षि र व्यिस्िीि बस्ती
तिमाणणमा जोड तदइिेछ ।
२. घर तिमाणण गिण घर िक्सा पास मापदण्ड तिमाणण गरी गाउँ पातिकाबाट िक्सा पास गरे र घर तिमाणण व्यिस्िीि गिण
िीति तियम ियार गरर प्रभािकारी कायाणन्वयि गररिेछ ।
३. कािुिी आिारमा गाउँ पातिका मािहिमा रहिे भौतिक संरचिािाई संरक्षण, प्रिद्र्िि, तियमि र अिुगमि
गररिेछ ।
४. सािणजिीक जमीि तमचेर भोग चिि गिे कायणिाई तिरुत्सातहि गरर सािणजिीक जमीिको िगि तिई संरक्षण र
सम्वद्र्ििमा जोड तदइिेछ ।
५. एक घर पररिार ३०तिरुिा रोपी हरीयािी गाउँ पातिका अतभयाि संचािि गररिेछ र िृक्ष रोपणका िातग र्िर्ुि
ििा बहुमुल्य जतडबुटी बोट तिरुिा अिुदाि र संरक्षणका िातग प्रति बोटका दर िगद रकम उपिब्ध गररिेछ ।
६. भिि तिमाणणको ब्यिसायी र आिासीय गरी दु ई भागमा बगीकरण तिमाणणमा िागू गररिेछ ।
७.गाउँ पातिका भिि र सबै िडा कायाणिय भिि तिमाणणका िातग संघ र प्रदे ि सरकार संग साझेदारी,सहकायण र
समन्वय गररिेछ ।
घ) खािेपािी ििा सरसर्ाई िर्णः
“खािे पािीमा िगािी, स्वि तजन्दागािी ।”
१. जि उपयोग गुरुयोजिा अिुसार खािेपािी मुहाि संरक्षण र सिद्र्िि गरी साझा स्वामीत्व
स्िापिा गदै सबैिाई स्वि खािे पािी व्यिस्िा गररिे िीतििाई तिरन्तरिा तदइिे छ ।
२. जिउपयोग गुरु योजिा अिुसार यस गाउँ पातिकामा पािी संरक्षण र समुतचि उपयोग
गररिे छ ।
३. ग्रातमण जिस्रोि व्यिस्िापि पररयोजिा िगायि अन्य सरकारीििा गैर सरकारी संघ संस्िा
सँग समन्वय र साझेदारी गरी यस गाउँ पातिकामा तपउिे पािीको समस्यािाई समािाि गदै
ितगिेछ ।
४. यस गाउँ पातिका तभत्र एक घर एक स्वि खािेपािी िारा पुराउिे िीति िाई तिरन्तरिा तदइिेछ ।
५. पूणण सरसर्ाई युक्त गाउँ पातिका तिमाणण गिण क्रतमक रुपिे िडाहरुिाई पूणण सरसर्ाई युक्त िडा
घोर्णा गदै ितगिे छ ।
६. तिमाणण भएका िर तबचमा तबग्रेका पीउिे पािीको ममणि सिार गरीिेछ ।
७. मुहाि भन्दा बस्ती माति भएको ठाउँ मा सोिार पम्पीङ तबति प्रयोग गरर खािेपािी तििरण िाई आबश्यकिा
अिुसार तिरन्तरिा तदइिेछ ।
८. सरसर्ाईको िातग टोि सतमतििाई प्रभािकारी ििाई तिरन्तरिा तदइिेछ ।
९. र्ोहरमैिा व्यिस्िापिमा उतचि मापदण्ड अपिाई दण्ड र जरीिािािाई प्रभािकारी ििाईिेछ ।
१०. खािे पािी ििा सरसर्ाई उपभोिा सतमति तिमाणण गरी खािे पािी ममणि संभार व्यिस्िापिको तजम्मेिारी
सम्बस्न्धि उपभोक्ता तदइिेछ ।
११. यािायाि आिाि जािाि र सेिाग्राहीको चाप भएको स्िािमा सािणजिीक िौचािय तिमाणण
गररिेछ ।
१२. पूणण सरसर्ाई युक्त तित्थडतचर गाउँ पातिका बिाउि साझेदारी कायणक्रमिाई अगाडी बढाउिे
कायणक्रमिाई तिरन्तरिा तदइिेछ ।
१३. प्रत्येक िडाहरु सरसर्ाई सहजकिाण राखी खािेपािी, स्वििा ििा पूणण सरसर्ाई घोर्णा
गिण अतभयािको रुपमा तिरन्तरिा तदइिेछ ।
१४. ग्रातमण जिश्रोि व्यिस्िापि पररयोजिासँग साझेदारी गदै तित्थडतचर गाउँ पातिकािाई एक घर एक िाराको
अििारणा र पािीको िहुउपयोगी िीति तिईिेछ ।
१५ एक घर एक हाि िुिे स्टे श्न तिमाणण अतभयाि सञ्चािि गररिेछ ।
१६ माध्यातमक तिद्याियमा सरसर्ाई स्वििा िािािरण सुिार कायणक्रम सञ्चािि गरर ३ िारा पद्दति अिुसार िमुिा
तिद्यािय, मतहिािारी स्वििाका िागी तिःिुल्क स्यािेटरी याड व्यिस्िा गररिे छ ।

ङ) सुिना तथा सौंिार

१.
तडतजटि तबत्थडतचर गाउँ पातिकाको अतभयाििाई साकार िुल्याउि प्रत्येक िडाहरुमा इन्टरिेट
सेिा जडाि गररिेछ र यसको तदगोपिािाई तििेर् ध्याि तदईिेछ ।
२. सूचिा ििा सञ्चार प्रतिति सम्बन्धी सेिाहरु, रे तडयो, टे तितभजि प्रसारणको व्यापक पहुँच एिम् तिस्तार
सुतिस्श्चि गिण कायणक्रम िजुणमा गरी िागु गररिेछ ।
३. स्िािीय सञ्चारमाध्यमको तिकास र प्रिद्धण ि गिण तबत्थडतचर तिकास कायणक्रमिाई तिरन्तरिा तदईिेछ ।
४. तिकास एिम् सािणजतिक सेिा प्रिाह सम्बन्धी चुिौति सामिा गिण सूचिा ििा प्रतितिमा आिाररि ििीििम
ििा मौतिक प्रयोग (Innovative Use) प्रिद्धण ि गिण तििेर् कायणक्रम िागु गररिेछ ।
५. तबत्थडतचर गाउँ पातिकामा सभणरको तिकासका िातग सिाव्यिा अध्ययि गरी यिासक्य प्रयोगमा
ल्याइिेछ ।
६. िैतक्षक क्षेत्रमा सूचिा ििा सञ्चार प्रतितििाई समायोजि गदै िातिम ििा िैतक्षक गुणस्तर अतभिृस्द्धको
िातग तििेर् कायणक्रमहरु िजुणमा गरी िागू गररिेछ ।
७. तिजी क्षेत्र समेिको सहभातगिामा Group SMS, IPT Software, मोबाइि एप,दिाण चिािी सम्बन्धी
सटिेयरहरुको तिमाणण गरी कायाणियमा सञ्चाििमा ल्याई भचुणअि (Virtual) तबत्थडतचर गाउँ पातिका
बिाईिेछ।
८. कायाणिय कामकाजमा प्रयोग गररदैं आएका ASCII र्न्टहरु (जस्तैः कास्न्तपुर, तप्रति, प्रतिमा ईत्यादी)
िाई पूणण रुपमा तिस्िातपि गरी िेपािी युतिकोड अतििायण रुपमा िागु गररिेछ । हस्ततिस्खि
दस्ताबेजहरुको स्िािमा कम्प्युटराइज्ड कागजािहरुको मात्र प्रयोग गररिेछ ।
९. तडतजटि िोतटस बोडण , LED िोतटसबोडण को प्रयोग गरी गाउँ पातिकामा भइरहेका तितभन्न गतितितिहरु
तिरन्तर अद्याितिक गररिेछ ।
१०. Biometric Attendance System िे Manual Attendance System िाई पूणण रुपमा तिस्िातपि
गरी प्रिासतिक चुस्तिािाई कायम गररिेछ ।
११. कायाणियको गतितितिहरुिाई तिरन्तर सूचिा प्रिाह गिण सामातजक सञ्जािहरु र्ेसबुक, तट् िटर, युिुबमा
आतिकाररक अकाउण्ट खोिी प्रयोगमा ल्याइिेछ ।
१२. Paperless Office को अििारणािाई िागु गिण गाउँ पतिकामा हुिे ििा गररिे सम्पूणण तक्रयाकिापहरुको
सट कतप सूचिा ििा अतभिेख केिमा तडतजटि भण्डारण गररिे व्यिस्िा तमिाइिेछ ।
१३. व्यापार व्यिसाय ििा सेिा क्षेत्रमा पिण गएको असरबाट राहि प्रदाि गिण कर सहुतियि सम्बन्धी कािूिी
व्यिस्िा गररिेछ ।
१४. कर ििा गैरकर राजस्वमा पिण सक्ने असरिाई आँ किि गरी आन्तररक आय अिुमाििाई यिािणपरक
बिाउिे ब्यबस्िा गररिेछ ।
१५. स्िािीय िहमा हस्तान्तरण भई आएका सरकारी भिि, जग्गा जतमि आतदको िगि तिमाणण गरी
सािणजतिक गररिेछ ।
१६. कायाणिय तभत्र रहेका सम्पूणण िाखा हरु र गैसस द्वारा संचातिि सबै कायणक्रम हरुको प्रगति प्रतिबेदि
माति मातसक चौमातसक सतमक्षा गररिेछ ।
१७. स्िािीय िहको सिै खािे कायण सम्पादि गिण आिश्यक सतमति, उप सतमति गठि गरर पररचािि गररिेछ
।
ि) वैकल्पीक उजाय तथा साना जिबवि् र्ुत
१. गाउँ पातिकाको सबै टोि बस्स्त र िडामा रातष्ट्रय तबिुि िाइि तिस्तारका िातग तबर्ेि पहि गररिेछ र ित्काि
रातष्ट्रय तबिुि िाइि पुगाउि िसतकिे क्षेत्रमा सोिार बिीको ब्यबस्िा गररिेछ ।
२. िायु ग्याँस, सुिारीएको चुिो, इन्डे क्स चुिो ,आिुतिक घट्ट, सडक ििीको व्यिस्िापि, पोल्ट्ीर्म, कुटािी तपसिी
तमि, उज्यािो तित्थडतचर तिमाणणको िातग संघीय सरकार, प्रदे ि सरकार, गाउँ पातिका, बैकस्ल्पक ऊजाण प्रिद्र्िि
केि, र अन्य संघ सस्िासँग सहकायण र साझेदारी गरी कायणक्रम संचािि गिे िीतििाइ तिरन्तरिा तदइिे छ ।
३. तबद् युतिय माध्यामद्धारा सीप तिकास कायणक्रम संचािि गिण अिुदाि प्रदाि गररिे छ ।
५. िैकल्पीक उजाण केस्िय कायाण ियसँग समन्वय गरी िैकल्पीक उजाण सम्बस्न्ध सबै सेिाहरु जििाको माझमा
सभणसुिभ पहुँच पूयाण उि समन्वय गररिेछ ।

६. यस गाउँ पातिका तभत्रका प्रत्येक टोि िस्ती र घरिुरीिाई पुग्ने गरी ग्रातमण तिद् युिीकरण गिण तडएर्एस गररिेछ ।
४) िािािरण ििा तिपद व्यिस्िापििर्णः
“हररयो िि, तबत्थडतचर बासीको िि ।”
•
•
•

कोतभड-१९ बाहेकका तिपद् हरुको रोकिाम ििा न्यूिीकरणको िातग पूिणियारी, प्रतिकायण र पुििाणभका
कायणक्रम सञ्चािि गिण स्िािीय बवपि व्यवस्थापन कोिमा आिश्यक बजेटको व्यिस्िा गररिेछ ।
पूिाणिार तिकासका तक्रयाकिापहरु सञ्चािि गदाण तिपद जोखखम सौंवेिनिीितािाई केितिन्दु मा राखी
कायाणन्वयि गिण सघाउ पुग्ने गरी तडजाइि ििा इतष्ट्मेट गररिेछ ।
खािी रहेको जमीिमा िृक्षरोपण गरी सरकारी ििा सामुदातयक ििमा रहेको जडीबुटीको पतहचाि, उत्पादि

•

र तििरणको व्यिस्िा गिे िीति तिरन्तरिा गररिेछ ।
मुख्य सडक र िाखा सडकहरुको छे उछाउमा िृक्षरोपण गरी हररयािी सडक(green road) बिाउिे
िीतिर कायणक्रमिाई तिरन्तरिा गररिेछ ।
आितिक जििायु अिुकुिि योजिा ियार गरी सोही अिुसार कायणक्रम संचािि गिे गररिेछ ।
यस पातिकाको तिपद व्यिस्िापिका िातग पूिण ियारी ििा प्रतिकायण आितिक योजिा ियार गरर सोही
अिुसार कायणक्रम िागु गिे िीति तिइिेछ ।
यस पातिकाको तिपद व्यिस्िापिका िातग पूिण ियारी ििा प्रतिकायण आकस्स्मक कोर्को स्िापिा र
संचािि गररिेछ ।
तिपदको बेिा खोज पडिाि, उद्धारको सामग्री, और्िी र राहि सामग्रीहरु खररद ििा भण्डारण गिे र

•

तिपदमा पररचािि गदै र तिपद पीतडिाई राहि तििरण गररिेछ ।
भिि आचार संतहिा र तिपद सम्वन्धी सचेििामूिक सन्दे ि प्रिारण, पचाण तििरण र अतभमुखीकरण

•
•

कायणक्रम संचािि गररिेछ ।
प्लातष्ट्क झोिाको प्रयोगमा पूणण प्रतििन्ध िगाई िािािरण संरक्षण गिण जोड तदइिेछ ।
तििेर् ििक्षेत्र पतहचाि गरर पयणटकीय, स्वि उद्याि र तपकतिक स्िि तिमाणण गररिेछ ।

•
•
•
•

•
•
•
•

िातमणक ििा पयणटकीय पाकण तिमाणणको गररिेछ ।
प्रकोप िक्शाङकि गरी VCA प्रतििेदिका आिारमा तिपद जोस्खम न्युतिकरण सम्बस्न्ध योजिा
कायाणन्वयिमा तिरन्तरिा तदइिे छ ।
तिपद जोस्खम न्युतिकरण व्यिस्िापि सम्बस्न्ध आतिणक प्रातबतिक सहयोग र सहजीकरण गिणग्ल्क्क्ष्ऋभ्ँ
िेपािसँग तिरन्तर रुपमा साझेदारी गररिे छ ।
आपिकािीि बाढी पतहरोबाट जोस्खममा रहे को बस्तीहरु स्िािान्तरण गिण संघीय सरकार, प्रदे ि सरकारसँग
सहकायण गरर कायाणन्वयि गिण प्रयत्न गररिे छ ।

५) सौंस्थागत बवकास सेवा प्रभाव र सुिासन तर्य :
•

स्िािीय िहको सम्पूणण कायाणियहरुको स्िापिा, भौतिक तिमाणण, बजार केि स्िापिा, सािणजतिक
जतमिहरुको िगि तिमाणण, पातकणङ्ग स्ििको तिमाणण र र्ोहोर व्यिस्िापि गररिेछ ।

•
•
•
•
•
•

तितभन्न गाउँ सभा, कायणपातिका र िडा िहको तिणणयहरु, प्रगिी, उपिब्धी र खचणको तििरण, सािणजतिक
सुचिाहरुिाई िेब साइट िगायि अन्य संचार माध्यम मार्णि सािणजतिक गररिेछ ।
सुरक्षा व्यिस्िािाई समेि मध्येिजर गरी सामातजक सुरक्षािाई अििम्वि गररिे छ । सािै सुरक्षा तिकायिाई
उतचि ठाउँ मा स्िापिा सतहि समन्वय गरी सेिा प्रिाह गररिेछ ।
व्यस्क्तगि घटिा दिाणसम्बन्धी प्रभािकारी सेिा स्िातपि गररिेछ ।
सिै िहमा अिुिासि, सभ्यिाको तिकास गरी सुिासिको प्रिद्र्िि गररिेछ ।
तितभन्न िहको प्रणािीिाई खोज अिुसन्धािात्मक तितिबाट पररितिणि पररस्स्िति अिुसार तिकासको आिार
बिाई िागू गररिेछ ।
यस गाउँ पातिकाको िडा िं. १ स्स्िि िि क्षेत्रिाई व्यिस्स्िि गिणका िातग तित्थड रे ञ्जपोष्ट्बाट ििा सुरक्षा
प्रदािका गिणको िातग स्याडी इिाका प्रहरी कायाण ियबाट सेिा तििे तदिे कायणिाईव्यिस्स्िि गररिेछ ।

•
•
•
•

िेपाि टे िीकम मार्णि ईन्टरिेटको सहज पहुँचकािातग अप्टीकिर्ाईिरको पहुँ चकािातग पहि गररिे छ ।
खचणमा तमिव्यतयिा अपिाइिे गरी कायणक्रम सञ्चािि गररिेछ । तित्थडतचर गाउँ पातिकाबाट सञ्चातिि
कायणक्रममा कुिै गुिासो भएमा गुिासो सुन्ने व्यिस्िा समेि गररिेछ ।
कामको मुल्याङ्किको आिारमा उत्कृष्ट् िडा, िडा अध्यक्ष, सभा सदस्य र कमणचारीिाई तबिेर् पुरस्कृि
गररिेछ ।
समुदायमा हुिे तििाद ििा झैझगडाहरुिाई मेितमिापको प्रतक्रयाबाट स्िािीय स्तरमा समािाि गरी तिपन्न र
कमजोर िगणको न्यायमा पहुँच सुतितिि गिण “तििादको साटो मेितमिापको बाटो” जोड तदिे छौ । यस

•

कामकािातग सामातजक समािेिीकरणको क्षेत्रमा िजेट तितियोजि गरी कायणक्रम संचािि गररिे छ ।
आितिक योजिा, तदघणकातिि योजिा, अल्पकातिि योजिा तिमाणण गरी सोही अिुसार बातर्णक तिकास

•
•

कायणक्रम र बजेट ियार गरी अगाडी िढाउिे िीति तिइिेछ ।
कर प्रणािीिाई व्यिस्स्िि गरी आन्तररक आयिाई िृस्द्ध गिे िीति तिइिेछ ।
जग्गाको तकतसम, प्रकृति र भौगोतिक क्षेत्र अिुसार करको दायरा र्रातकिो बिाउिे िीति तिरन्तरिा तदइिेछ

•

।
यस गाउँ पातिका तभत्र रहे का खािीजन्य उद्योग र जतडबुटीको सिाव्यिा अध्ययि, उत्पादि र तिक्री तििरण

•
•
•
•
•
•

गरी आम्दािी बढाउिे िीति तिइिे छ ।
िोतकएको समयमा योजिा सम्पन्न गरी गुणस्तरीय कायण गिे उपभोक्ता सतमतििाई प्रोत्साहिको िीति
तिरन्तरिा तदइिेछ ।
योजिाको पेश्की र िेरुजु िुन्य िीति तिइिे छ ।
िेखापरीक्षण कायणिाई व्यिस्स्िि गरी तििीय सुिासि कायम गररिेछ ।
सहभातगिामूिक ििरबाट सािौ चरणमा योजिा िजुणमा र कायाणन्वयि गररिेछ ।
राजस्वबाट उठे को रकमिाई यस गाउँ पातिकाको जििाको िोककल्याणकारी कायणको िातग खचण गररिेछ ।
िातमणक, पुरािास्त्वक, साँस्कृतिक र पयणटकीय स्ििहरुको पतहचाि, प्रिद्र्िि र तिकास गरी आन्तरीक िाह्य

•

पयणटकिाई आकर्णण गरी आम्दािी बढाइिेछ ।
किाडीजन्य िस्तुहरुको संकिि ििा तिक्री तििरण कायणिाई व्यस्स्िि गरी आम्दािीको आन्तरीक
आम्दािीको स्रोि बढाइिेछ ।
राजस्वका दरहरुिाई समयािुकूि पररििणि गदै ितगिे छ ।
िक्ष्य अिुरुप राजस्व संकिि गिे कमणचारीिाई प्रोत्सहाि गिण पुरस्कृि गररिेछ ।
स्िािीय िहमा जििािाई सहज रुपमा सेिा प्रिाहकािातग आिश्यक ऐि तियम कािुिको व्यिस्िा गररिे छ
।
सरकारी, गैर सरकारी र तििीय संस्िाहरुको पारदिीिाको िातग गाउँ पातिकाद्वारा एकद्वार िीति अििम्वि

•
•

गरी गाउँ पातिकामा हेल्प डे स्क(िागररक सहायिा कक्ष) स्िापिा गररिेछ ।
एतककृि िागररक िडापत्रको राख्ने व्यिस्िािाई कडाईका साि िागू गररिे छ ।
सािणजतिक आय र खचण व्यिस्िापििाई पारदिी, जिार्दे ही र पररणाममुखी बिाउि चौमातसक सािणजतिक

•

सुिुिाई ,साबणजतिक िेखा पररक्षण,सामातजक पररक्षण गदै प्रगति सतमक्षा गररिे छ ।
आिुतिक िेखा प्रणािी, प्रतििेदि र िेखा परीक्षण पद्धति अििम्बि गदै तििीय कारोिारको स्वििा र

•
•
•
•

स्तरीयिा िृस्द्ध गरर िुन्य सहितसििा िीति अबिम्बि गररिे छ ।

मािि संसािाि तिकासः

“सेिामा समणतपि सुिासि र सदाचार,राष्ट्र सेिक कमणचारी समृस्द्धको आिार ।”
“िाँसेर सेवा प्रिाि, गर ौं झुकेर नमस्कार गर , सोधेर सिर्ोग गर ,ौं बमिेर समाधान गर ।"
१. कमणचारी भिाणमा योग्यिा, क्षमिा र अिुभििाई मुल्याङ्कि प्रणािी अपिाईिे छ ।
२. अन्य तिकायिाट समायोजि हुि आउिे जििस्क्तिाई आिश्यकिा, क्षमिा र कायाणियको आिश्यकिाका
आिारमा स्वीकारीिे ब्यिस्िा तमिाई र उतचि तजम्मेिारी तदईिेछ ।
३. कमणचारीको क्षमिा अतभिृद्धी र सेिा सुतििामा न्यायोतिच व्यिस्िा तमिाईिे छ ।
४. गाउँ पातिकाका स्िायी, अस्िायी र करारका कमणचारीको काम, क्षमिा र ितिजाको आिारमा मुल्याङ्कि गरर
सेिामा तिरन्तरिा तिणणय गररिे छ ।
५. कायाण ियको मयाणदा line of command र आचारसंतहिा तभत्र रही जिसेिा प्रिाहमा प्रभािकारी बिाउिे
तिरन्तरिा तदइिेछ ।

अव म आ.व.२०७५।०७६को र्थाथय आर् व्यर्को बववरण र्स गररमामर् गाउँ सभामा प्रस्तुत गनय िािन्छु ।
तस.
ि.
१.
२.
३.
४.
५.
६.

बजेट उप- तिर्णक
गि बर्णको अल्या

जम्मा बजेट

४४७२१०३१.६५(चार करोड सिचातिस िाख एक्काइस हजार एकतिस
रुपया पैसट्ठी पैसा मात्र )
तििीय
समािीकरण १०४६०००००(दस करोड छयािीस िाख मात्र )
संघ सरकार
िसिण अिुदाि
१५८३६८०००(पन्ध्र करोड तत्रयासी िाख अठ् सट्टी हजार मात्र)
िसिण अिुदाि reciw
१९५१००००(एक करोड पन्चािब्बे िाख दस हजार मात्र)
राजस्व
बाडर्ाड ५३४७६०००(पाँच करोड चौतिस िाख छहिर हजार मात्र )
संतघय सरकार
जेष्ठ िागररक सम्माि ४०१३१०००(चार करोड िेह्र िाख एक हजार मात्र )

कैतर्य
ि

७.
८.
९.
१०
११
१२

सामातजकसुरक्षाकायणक्र
म
बहुक्षेतत्रय
पोर्ण
कायणक्रम
एि.तज.तस.डी.पी.
स्िािीय
पूिाणिार
साझेदारी कायणक्रम
झुिुंगे पुि क्षेत्र तबकास
कायणक्रम
प्रिाि मस्न्त्र रोजगार
कायणक्रम
आन्तररक आम्दाति

१२८३०००(बाह्र िाख तत्रयासी हजार मात्र )
३०५०००(तिि िाख पाँच हजार मात्र )
२५००००० (पस्च्चस िाख मात्र )
१८०००००(अठार िाख मात्र )
४२५२०००(बयािीस िाख बाउन्न हजार मात्र )

४४०१८६७.८३(चौिातिस िाख एक हजार सिसट्ठी रुपया तत्रयासी पैसा
मात्र )
१३ तििीय
समािीकरण ६८२५०००(अठ् सठी िाख पस्च्चस हजार मात्र )
प्रदे ि सरकार
१४ राजस्व बाडर्ाड प्रदे ि १५९९०००(पन्ध्र िाख उिान्सय हजार मात्र )
सरकार
१५ तििीय अिुदाि प्रदे ि ११३६४०००(एक करोड िेह्र िाख चौसट्ठी जहार मात्र )
सरकार
१६ रातष्ट्रय योजिा आयोग
२३१०००(दु इ िाख एकतिस हजार मात्र)
१७ तबद्यािय
कमणचारी ५९००००(पाँच िाख िब्बे हजार मात्र )
पोिाक
१८ युतिसेर् कायणक्रम
४२९९४४८.६३(बयािीस िाख उिान्सय हाजर चार सय अठचातिस
रुपया तत्रसट्ठी पैसा मात्र )
जम्मा िजेट
४५५८६८३४८.११(पैिाबिस करोड अन्ठाउन्न िाख अठ् सट्टी िजार
बतन सर् अठिाबिस रुपर्ा एघार पैसा मात्र )
जम्मा बनकासा

४३९९५२७४०.९९(बत्रिाबिस करोड उनान्सर् िाख िाउन्न िजार
सात सर् िािीस रुपर्ा उनान्सर् पैसा मात्र )

जम्मा खिय

४३६५८९०४२.७३(बत्रिाबिस करोड पैसट्ठी िाख उनानब्बे िजार
िर्ािीस रुपर्ा बत्रित्तर पैसा मात्र )

िाँकी िजेट

३३६३६९८.२६(तेबत्तस िाख बत्रसट्ठी िजार छ सर् अन्ठानब्बे रुपर्ा छब्बीस पै सा
मात्र

अव म गत आ.व.२०७६।०७७को सौंसोबधत आर् व्यर्को बववरण र्स गररमामर् गाउँ सभामा प्रस्तुत गनय
िािन्छु ।
तस.
ि.
१.
२.
३.
४.
५.

बजेट उप- तिर्णक
गि बर्णको अल्या

जम्मा बजेट

३३६२८३३.३३(िेतिस िाख बैसट्ठी हजार आठ सय िेतिस रुपया िेतिस
पैसा मात्र
तििीय
समािीकरण १०११०००००(दस करोड एघार िाख मात्र )
संघ सरकार
िसिण अिुदाि
१८३९१३०००(अठार करोड उिन्चािीस िाख िेह्र हजार मात्र )
राजस्व
बाडर्ाड ६२१०००००(छ करोड एक्काइस िाख मात्र )
संतघय सरकार
जेष्ठ िागररक सम्माि ६०२६६०००(छ करोड छब्बीस िाख छ हजार मात्र )

कैतर्य
ि

सामातजकसुरक्षाकायणक्र
म
६. बहुक्षेतत्रय
पोर्ण
कायणक्रम
७. समपुरक अिुदाि संघ
सरकार
८. तबिेस अिुदाि संघ
सरकार
९. स्िािीय
पूिािार
तबकास कायणक्रम
१० आन्तररक आम्दाति
११ तबमा प्राप्त आम्दाति
१२ तििीय
समािीकरण
प्रदे ि सरकार
१३ संक्रमण
तबिेस
कायणक्रम
१४ रातष्ट्रय पररचय पत्र ििा
पंजीकरण तबभाग
१५ सम्पुरक अिुदाि प्रदे ि
सरकार
१६
सििण अिुदाि प्रदि
सरकार
१७ तबिेर् अिुदाि प्रदे ि
सरकार
१८ राजस्व बाडर्ाड प्रदे ि
सरकार
१९ युतिसेर् कायणक्रम
जम्मा िजेट

१२८३०००(बाह्र िाख तत्रयासी हजार मात्र )
१२८०००००(एक करोड अट्ठाइस िाख मात्र)
२५०००००(पच्चीस िाख मात्र )
२५०००००(पच्चीस िाख मात्र )
६०००००० (साठी िाख मात्र )
३४५५०००(चौतिस िाख पचपन्न हजार मात्र )
६८८००००(अठ् सट्टी िाख अतस हजार मात्र )
१६५००००(सोह्र िाख पचास हजार मात्र )
१२०७०००(बाह्र िाख सिरी हजार मात्र )
९२१२०००(बयािब्बे िाख बाह्र हजार मात्र )
२००५०००(तबस िाख पाँच हजार मात्र )
७५०००००(पचहिर िाख मात्र )
१३४३०००(िेह्र िाख तत्रचातिस हजार मात्र )
५२०००००(बाउन्न िाख मात्र )
४७४२७६८३३.३३(सतिाबिस करोड िर्ािीस िाख छित्तर िजार
आठ सर् तेबत्तस रुपर्ा तेबत्तस पैसा मात्र )

जम्मा बनकासा

४२३६४१३४०.०६(िर्ािीस करोड छबत्तस िाख एकिािीस िजार
बतन सर् िाबिस रुपर्ा छ पैसा मात्र )

जम्मा खिय

२७५३३५०८८.१३ सत्ताइस करोड बत्रपन्न िाख पैबतस िजार आठासी
रुपर्ा तेह्र पैसा मात्र )

िाँकी िजेट

१४८३०६२५१.९३(ि ध करोड बत्रर्ासी िाख छ िजार िु इ सर् एकाउन्न रुपर्ा
बत्रर्ानब्बे पैसा मात्र )

अि म आगामी आ.व.२०७७/२०७८ को अनुमाबनत आर् व्यर्को बववरण र्स गररमामर् गाउँ सभामा प्रस्तुत
गनय िािन्छु ।
तस.
ि.
१.

बजेट उप- तिर्णक

जम्मा बजेट

२.

तििीय
समािीकरण
संघ १०४००००००(दस करोड चातिस िाख मात्र )
सरकार
िसिण अिुदाि संघ सरकार
१७७००००००(सत्र करोड सिरी िाख मात्र )

३.

राजस्व बाडर्ाड संघ सरकार

६५०३३४४०(छ करोड पचास िाख िेतिस हजार चार सय चातिस

कैतर्य
ि

४.
५.
६.
७.
८.
९.
१०
११
१२
१३
१४
१५

मात्र )
जेस्ठ
िागररक
सम्माि ७०००००००(साि करोड मात्र )
सामातजक सुरक्षा कायणक्रम
बहुक्षेतत्रय पोर्ण कायणक्रम
१२८३०००(बाह्र िाख तत्रयासी हजार मात्र )
समपुरक अिुदाि संघ सरकार १६००००००(एक करोड साठी िाख मात्र )
तबिेस अिुदाि संघ सरकार
१५००००००(एक करोड पचास िाख मात्र )
आन्तररक आम्दाति
६००००००(साठी िाख मात्र)
तििीय समािीकरण प्रदे ि ६९९४०००(उन्नान्सिरी िाख चौरािब्बे हजार मात्र )
सरकार
समपुरक
अिुदाि
प्रदे ि १३२०००००(एक करोड बिीस िाख मात्र )
सरकार
तबिेर् अिुदाि प्रदे ि सरकार ६८०००००(अठ् सट्ठी िाख मात्र )
राजस्व
बाडर्ाड
प्रदे ि १३४३०००(िेह्र िाख तत्रचातिस हजार मात्र )
सरकार
युतिसेर् कायणक्रम
४१९४२००(एकचािीस िाख चौरािब्बे हजार दु इ सय मात्र )
संतघयिा सहयोग कायणक्रम
४००००००(चातिस िाख मात्र )
स्िािीय ििा प्रदे ि स्वायि ३६०८९६(तिि िाख साठी हजार आठ सय छयािब्बे मात्र )
कायणक्रम (plgsp)
जम्मा
४९१२०८५३६(उन्नान्पिास करोड िाह्र िाख आठ िजार पाँि
सर् छबत्तस मात्र )

अन्त्यमा,तबत्थडतचर गाउँ पातिकाको िीति ििा कायणक्रम िय गिण तिरन्तर सहायिा प्रदाि गिुणहुिे गाउँ पातिकाको
अध्यक्ष ज्यू , गाउँ सभा सदस्य ज्यूहरु , सम्पूणण कमणचारीहरु र अन्य सहयोगी हािहरु प्रति हातदण क आभार व्यक्त
गदण छु ।
हातदण क अतभिादि सतहि िन्यिाद ।
जािकी
बोहरा
उपाध्यक्ष
तित्थडरतचर
गाँउपातिका

`

