
आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को नीर्ि िथा कार्िक्रम 

 

सभाका आदरणीर् सदस्र्ज्र्हूरु िथा अर्िर्थ महानुभावहरु, 

अहिले िामी कोहिड-१९ को ियानक मिामारीको सामना गरररिकेा छौ ौँ । यो काम जहिल र चनुौहिपरू्ण िएिापहन यसलाई 

व्यवस्थापन गर्द ैअगाहड बढ्नुको हवकल्प िामीसौँग छैन । संहवधान प्रर्दत्त िक अहधकार सहिि गहिि यस गाउौँपाहलकाको 

जनहनवाणहचि अध्यक्षको िहैसयिले यस गररमामय सिामा आहथणक वर्ण ०७७।०७८ को वाहर्णक नीहि िथा कायणक्रम पेश गनण 

उहिएको छु । यस गौरवपरू्ण अवसरमा सवणप्रथम नेपाली नागररकिरुको सम्मान, स्विन्त्रिा िथा अमनचैन जस्िा नागररक िथा 

राजनीहिक अहधकार प्राहिका लाहग हवहिन्त्न कालखण्डमा आफ्नो प्रार् आिुहि गनुणिुने सम्परू्ण ज्ञाि अज्ञाि वीर शिीर्दिरु प्रहि 

िावपरु्ण श्रद्धाञ्जली अपणर् गर्दणछु । साथै घाइिे र वेपत्ता नागररकप्रहि सम्मान प्रकि गर्दणछु । िाल हवश्विर मिामारीको रुपमा 

फैहलएको कोहिड-१९ बाि मतृ्य ुिएकािरु प्रहि िावपरू्ण श्रद्धाञ्जली अपणर् गर्द ैउपचाररि संक्रहमििरुको हशघ्र स्वास््य लािको 

कामना गर्दणछु । । कोहडि १९ को संक्रमर् न्त्यनूीकरर्मा अग्रपङ्िीमा अिोरार खहिनु िएका स्वास््यकमीिरु, एम्बुलेन्त्स 

चालकिरु, सरुक्षाकमीिरु, सञ्चारकमीिरु, राजनैहिक र्दलिरु, जनप्रहिहनहधिरु, कमणचारीिरु, संघसंस्थािरु, नागररक समाजका 

अगवुाइ गने मिानुिाविरु सवैमा िाहर्दणक आिार िथा धन्त्यवार्द ज्ञापन गर्द ैराजनैहिक सामाहजक पररविणनमा नेितृ्वर्दायी िहूमका 

हनवाणि गने सबै अग्रजिरुप्रहि आर्दरिाव प्रकि गर्दणछु ।  

िामी हनवाणहचि िएर यस गाउौँपाहलकाको हवकास र समहृद्धमा लागेको िीन वर्ण हवहिसकेको छ । यो िीन वर्णको अनुिव िथा 

िोगाइको क्रममा हवकास र समहृद्धको लाहग िामीसौँग प्रशस्ि अवसरिरु िएपहन हवहवध समस्या िथा चनुौिीिरु पहन त्यहिकै 

रिकेो िामीले अनुिव गरेका छौं । िामीसौँग उपलब्ध सीहमि साधन र श्रोिका बावजरु्द पहन यस क्षेरको हवकास कसरी गनण 

सहकन्त्छ िन्त्ने िफण  िाम्रो सम्परू्ण रोशी पररवार हचहन्त्िि हथयौं, छ र िुने नै छ । संघीय लोकिाहन्त्रक गर्िन्त्रसौँगै बढेका जनिाका 

आकांक्षा, चािना र िावनालाई सम्वोधन गने दृढ संकल्पका साथ आ.व. ०७७/०७८ को बाहर्णक नीहि िथा कायणक्रम यस 

सम्माहनि सिा माफण ि समग्र रोशी गाउौँपाहलकाका नागररकिरु समक्ष राख्न पाउौँर्दा म आफूलाई गौरवाहन्त्र्दि िएको मिशसु गरेको 

छु । यस अवसरमा िाम्रो कर्दमलाई सियोग गनुणिुने सम्परू्ण गाउौँपाहलका बासीिरु, हनवाणहचि जनप्रहिहनहधिरु, हवहिन्त्न सरकारी 

िथा गैर सरकारी हनकायिरु, राजनैहिक र्दलका साथीिरु, नागररक समाजका अहियन्त्िािरु, अिोरार खहिने कमणचारीिरु, 

हशक्षक, परकार, बुहद्धजीवी िथा समाजसेवीिरु प्रहि आिार व्यक्त गर्दणछु ।  

नेपालको मध्यक्षेरमा अवहस्थि काभ्रेपलाञ्चोक हजल्लाको यस रोशी गाउौँपाहलका प्राकृहिक श्रोि, कृहर् र पयणिनमा प्रचरु 

सम्िवना बोकेको गाउौँपाहलका िो । संघीय राजधानीको प्रवेशद्धारको रुपमा रिकेो हव.हप. लोकमागणस ौँँगै अहवरल बग्ने धाहमणक 

मित्वको रोशी खोला संरक्षर् गर्द ैसाौँस्कृहिक डम्फू जीवन्त्ि सङ्ग्रिालय हनमाणर् गरी आन्त्िररक िथा बाह्य पयणिन प्रवधणन गनण 

सक्ने सम्िावनँा पहन उहत्तकै रिकेो छ । राजधानी नहजक िएको िथा  हब.पी राजमागणमा िुने आवागमनले हवहिन्त्न संक्रामक 

रोगिरु हिहरने समेि चनुौिी रिकेो छ  । बेसी र्दहेख पिाड सम्मको सबै प्रकारको प्राकृहिक हवहवधिा बोकेको यस क्षेरमा कृहर् 

र पयणिनलाई नमनुाको रुपमा हवकास गरी आन्त्िररक िथा बाह्य पयणिकिरुलाई हित्र्याइ गाउौँपाहलकाको आहथणक, सामाहजक िथा 

पवूाणधार हवकासमा उल्लेखनीय योगर्दान िुने सम्िावना रिकेो िुौँर्दा समग्र गाउौँपाहलकाको आवहधक हवकास योजना बनाई 

आगामी हर्दनमा अगाहड बढाइनेछ ।  



  



गाउँ सभाका सदस्र् िथा अर्िर्थ महानुभावहरु, 

अब, म यस गाउौँपाहलकाको आगामी आ.व. २०७७/७८ को नीहि िथा कायणक्रम प्रस्िुि गनण गइरिकेो छु । नीहि िथा कायणक्रम 

प्रस्िुि गनुण पवूण यस गाउौँपाहलकाको र्दीघणकालीन सोच, लक्ष्य र उद्देश्यको बारेमा संहक्षि हववरर् प्रस्िुि गर्दणछु ।  

सोच 

सहुशहक्षि नागररक, स्वच्छ वािावरर्, समदृ्ध रोशी, भ्रष्टाचार मकु्त समाज । 

लक्ष्र् 

रोशी गाउौँपाहलकाका प्रत्येक नागररकको जीवनस्िरमा सकरात्मक पररविणन ल्याउने ।  

उदेश्र् 

१. रोशी गाउौँपाहलकाका सबै नागररकको घरर्दलैोमा हवकासका पवूाणधारको सिज पिुौँच पयुाणउने । 

२. आधहुनक र व्यावसाहयक कृहर् प्रर्ाली िथा उद्योग िथा पयाण पयणिन माफण ि उद्यमहशलिा र रोजगारीको अवसर हसजणना 

गरी जनिाको आयस्िरमा वहृद्ध गने ।  

३. संक्रामक लगायि सबै प्रकारका रोग र हवपर्दबाि नागररकको जीवन रक्षा गर्द ैजनजीवनलाई सिज र सरुहक्षि बनाउने । 

४. हशक्षामा सबै बालबाहलकाको समान पिुौँच र गरु्स्िरीय हशक्षाको सहुनहिि गने । 

५. रोशी गाउौँपाहलकामा जोहखममा रिकेा वगण र सामाहजक हविेर्द र उहत्पडनमा परेका नागररकिरुको र्दवू्यणविार, िेर्दिाव र 

हिसंाको अन्त्त्यसौँग ैसमिामलूक हवकास माफण ि सम्मानपवूणक जीवन हजउन पाउने वािावरर् हनमाणर् गने । 

६. गरु्स्िरीय स्वास््य सेवा िथा सुरहक्षि खानेपानी र सरसफाईमा नागररकको सिज पिुौँच पयुाणउने । 

७. वन िथा ि ूसंरक्षर् एवं फोिोरमैलाको उहचि व्यवस्थापन गरी रोशी जलाधारको संरक्षर् गर्द ैप्रकोप जोहखम न्त्यनूीकरर् 

िथा हवपर्द ्व्यवस्थापनमा उत्थानहशल र स्वच्छ वािावरर्यकु्त समरु्दाय हनमाणर् गने । 

८. गाउौँपाहलकाद्धारा प्रवाि िुने सेवा िथा राजश्व संकलनमा पारर्दहशणिा, जवाफर्दिेीिा र नागररकमा सन्त्िुष्टी कायम गने । 

९. स्थानीय श्रोि साधनिरुको पररचालन गरी स्थानीय स्िरमा रोजगारी सजृना गने । 

 

अब म गाउँपार्लकाको आगामी आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को र्वर्र् के्षत्रगि वार्र्िक नीर्ि िथा कार्िक्रम प्रस्िुि 

गदिछु । 

र्वर्र् के्षत्रगि नीर्िहरु: 

पूवािधार र्वकास (सडक , र्सिंचाई, उर्ाि, सिंचार)  

१. रोशी गाउौँपाहलकाको िवन हनमाणर् गने कायण  आगामी आहथणक वर्णमा नै प्रारम्ि गने गरी ियारी गररनेछ । 

२. गाउौँपाहलका सवै वडािरु र थप िीन विा स्वास््य चौकी िथा इकाइ हनमाणर् एवम ्स्थापना कायण सम्पन्त्न गरी आफ्नै 

स्वाहमत्वमा रिकेो आहसहस िवनमा आगामी आहथणक बर्णको मध्यावहधहिर नै कायाणलय साने गरी प्रबन्त्ध गररनेछ । 



३. केन्त्र िथा प्रर्दशे सरकारसौँगको समपरूक एवम ् हवशेर् अनुर्दाको साझेर्दारीमा कम्िीमा ६ विा िूला आयोजनािरु 

सञ्चालन गने जसले गर्दाण गाउौँपाहलकाहिर र्दहेखने गरी काम िुने र छररएका र िुके्र आयोजनािरुको संख्या न्त्यनूीकरर् 

िइ आयोजनाको रकमको आकार सानो बनाउने मानहसकिाबाि मकु्त िुने अपेक्षा समेि गररएको छ । 

४. स्थानीय सडकिरुको हनमाणर् िथा उपयोग गर्दाण वािावरर्ीय सन्त्िुलनलाई ध्यान हर्दई खास गरी पानीको मिुान, खोला, 

खोल्सी, वनको संरक्षर्लाई प्राथहमकिा हर्दइनेछ । डोजर जस्िा िूला मेहसनिरुको जथािावी प्रयोगलाई हनयन्त्रर् र 

हनरुत्साहिि गररनेछ । 

५. खेिी योग्य जमीनमा हसंचाईको सम्िाव्यिा अध्ययन गरी खोला िथा थोपा हसंचाई हवस्िार योजना माफण ि उत्पार्दन 

वहृद्धमा जोड हर्दइनेछ ।  

६. गाउौँपाहलका हिरका नागररकलाई सचूनाको िक हर्दलाउन रेहडयो र सािाहिक पहरका माफण ि सचूना प्रवाि गरहँन े

कायणक्रमलाई हनरन्त्िरिा हर्दइनेछ ।    

७. पनुःहनमाणर् अन्त्िगणिको हनजी आवास हनमाणर्मा राहरिय पनुहनणमाणर् प्राहधकरर्सौँग प्रिावकारी समन्त्वय गने र 

गाउौँपाहलकाल े हनमाणर् गरेको कायणहवहध अनुरुप नक्सा पास गरेर मार िवन हनमाणर् कायण  

गरहँनेछ ।  

८. पवूाणधार अन्त्िगणिका सबै हनमाणर् कायण उत्पार्दनमखुी, वािावरर् मैरी, अपांगिामैरी, बालमैरी,जेष्ठ नागररकमैरी र प्रकोप 

प्रहिरोधी बनाइने छ ।  

९. गाउौँपाहलकाका सबै वस्िीिरु सडक सञ्जालबाि जोहडनको लाहग बजेि हवहनयोजनमा प्राथहमकिा हर्दइनेछ र वडाका 

केन्त्रिरु जोड्ने सडकको स्िरोन्त्नहि गररनेछ ।  

१०. स्थानीय सडक गरुुयोजना बनाई सडकिरुलाई पयणिकीय, ऐहििाहसक र िररि लगायिमा वगीकरर् गने र सोिी अनुरुप 

प्राथहमकिाक्रम अनुसार मार बजेि हवहनयोजन गने नीहि हलइनेछ । 

११. िकुम्प पहछको पनुःहनमाणर्मा स्थानीय समरु्दायको अग्रसरिालाई प्रोत्सािन गरी स्थानीय सामग्रीको प्रयोगलाई बढावा 

हर्दइनेछ । 

 

 

 

 

आर्थिक र्वकास (कृर्र्, उद्योग, वार्णज्र्, पर्िटन, सहकारी, र्वर्िर्) 

१. "रोशीको दृष्टी पर्िटन र कृर्र्" िन्त्ने मलू नारालाई सापेक्ष िुल्याउन कृहर् उत्पार्दन वहृद्धको लाहग हवहिन्त्न कायणक्रम 

िथा पयणिकीय क्षेरको रुपमा रिकेा हवहिन्त्न धरोिरिरुको संरक्षर् गने नीहि  

हलइनेछ । 

२. प्राकृहिक स्रोि व्यवस्थापन िथा आहथणक हवकासका अहियानमा स्थानीय समरु्दायको सििाहगिालाई प्रोत्साहिि गररनेछ 

। 



३. कृर्क र उद्यमीिरुका लाहग प्रत्येक वडामा लगानीका लाहग ब्याज अनुर्दानको व्यवस्था माफण ि उद्यमशीलिा वहृद्धमा 

जोड हर्दइनेछ । 

४. पश ुिथा बालीिरुमा लाग्ने रोगको पहिचान िथा उपचारको लाहग रोग हनर्दान िथा हडस्पेन्त्सरी कायणक्रम सञ्चालन गररनछे 

।  

५. व्यावसाहयक हशक्षा अन्त्िगणगि कृहर् हवर्य पिनपािन िुने हवद्यालयसौँग साझेर्दारी र समन्त्वय गरी कृहर् उत्पार्दन र 

कृर्किरुको क्षमिा हवकासमा सियोग पयुाणइनेछ । 

६.  हिउौँर्द ेिथा वरे् फलफुल खेिीलाई प्रोत्सािन हर्दौँर्द ैहवहिन्त्न कृहर् उपज उत्पार्दनको पकेि क्षेर घोर्र्ा गरी उत्पार्दन वहृद्धमा 

सियोग पयुाणइनेछ ।  

७. स्थानीय ििमा उपलब्ध खानी िथा खहनज पर्दाथणको ि्याङ्क संकलन, अहिलेख र व्यवस्थापन कायण गररनेछ । खानी 

िथा खहनज पर्दाथणको संरक्षर् र उपयोग सम्बन्त्धी नीहि र मापर्दण्ड ियार गरी कायाणन्त्वयन गररनेछ ।  

८.  आन्त्िररक पयणिन प्रवधणनको लाहग डम्फू जीवन्त्ि सङ्ग्रिालय हनमाणर् गररनेछ र हनलाम्बरी फूलको संरहक्षि क्षेर र िीन 

धारे झरना लगायिका पयणिकीय गन्त्िव्यिरुको खोजी गरहँनेछ । 

९. केन्त्र र प्रर्दशे सरकारको लागि साझेर्दारीमा औद्योहगक ग्राम हनमाणर् प्रारम्ि गररनेछ ।   

१०. खेिी योग्य जग्गामा बालीनाली र खेिी अयोग्य िथा कमसल जग्गामा पशपुालन सञ्चालन गने, खेर गएको िीर पाखामा 

हचउरी , िेजपाि र अन्त्य बिुवर्ीय घाौँस र डालेघाौँस लगाउन कृर्किरुलाई पे्रररि गररनेछ । 

११. र्दाि ृसंस्था, गैरसरकारी संस्था, प्रर्दशे र केन्त्र सरकारसौँग समन्त्वय र सिकायणमा आहथणक हवकाससौँग सम्बहन्त्धि कायणक्रम 

सञ्चालन गररनेछ । 

१२. पयणिन प्रवधणनको लाहग घ्याङडाौँडा र्दहेख िाराखसे लेक सम्मको पयणिकीय पर्दमागण सञ्चालनको लाहग पवूाणधार हनमाणर्मा 

जोड हर्दइनेछ । 

१३. मिािारि लेक लगायि उच्च पिाडी क्षेरमा उच्च मलू्यका फलफुल वाली, ड्रागन फु्रि, हकहव, कागिी, बर्दाम, अलैची, 

ओखर जस्िा बालीिरुलाई पकेिको रुपमा हवस्िार गररनेछ ।  

१४. कृहर् फमण, कृहर् सिकारीसौँग व्यावसाहयक कृहर् उत्पार्दन िथा पशुपालन लाहग साझेर्दारी कायणक्रम अगाडी बढाइने छ ।  

१५.  िरकारी पकेि क्षेरमा यस अहघ बनाईएका व्यावसाहयक िरकारी डेमो(नमनुा) फमणिरुमा यवुािरुलाई समेिी रोजगारीमा 

आबद्ध गररने छ ।  

१६. व्यावसाहयक पशपुालन ( बाख्रा, िैसी, गाई) गनेिरुको हनहम्ि र्सको मन उसैलाई सिंरक्षण कार्िक्रम गरी परुस्कृि 

गने कायणक्रमलाई हनरन्त्िरिा हर्दईनेछ ।  

१७. गैरकृहर्जन्त्य हक्रयाकलापमा िहूमको प्रयोगलाई हनरुत्साहिि गरी कृहर् प्रर्ालीलाई व्यवहस्थि गनण  

ि-ूउपयोग योजना हनमाणर् गररनेछ ।  

१८. "कृर्र्मा उद्यमशीलिा - आर्को आवश्र्किा" िन्त्ने नाराका साथ कृहर्को आधहुनकीकरर् िथा 

औद्योहगकीकरर्का लाहग कृर्क िथा उद्यमीिरुको क्षमिा अहिवहृद्ध गररनेछ र साना िथा घरेल ुउद्योगिरु सञ्चालनको 

लाहग सिजँीकरर् गररनेछ ।    



१९. कृहर्-जैहवक हवहवधिाको मित्व िएका बाली िथा वस्िुिरुको पहिचान गरी हर्दगो संरक्षर् िथा उपयोग कायणक्रम 

संचालन गररनेछ । 

२०. कृहर् िथा पशपुालन व्यवसायको जोहखम न्त्यनूीकरर्का लाहग बाली िथा पश ुहवमा कायणक्रमलाई हनरन्त्िरिा हर्दइनेछ । 

कृर्क पािशाला, नयाौँ प्रहवहधको प्रयोग, लगायिका हसजणनात्मक कायण गररनेछ । पशपुालनलाई आय आजणनको 

आधारको रुपमा स्थाहपि गररनेछ । जसका लाहग नश्ल सधुार, कृहरम गिणधारर्, चरर् क्षेर हवकासमा जोड हर्दइनेछ ।   

२१. रोशी खोलाको शहुद्धकरर् गर्द ैआय आजणन र पयणिकीय गन्त्िव्य हनमाणर्को आधार  ियार गररनेछ ।  

२२. वनजंगलमा पाइने जहडवहुि उत्पार्दन िथा प्रशोधन केन्त्र स्थापनाको लाहग लगानीकिाणलाई आमन्त्रर् गररनेछ ।  

 

 

सामार्र्क र्वकास (र्शक्षा, स्वास््र्, खानेपानी, सरसफाई, सिंस्कृर्ि, समावेशीकरण)  

१) कोहिड-१९को संक्रमर्को सन्त्रास (Lockdown/बन्त्र्दाबन्त्र्दी)बाि अवरोध िएको हवद्यालय हशक्षाको हशक्षर् हसकाइ 

िथा पिनपािनलाई सचुारु गनण एफ एम रेहडयोसौँगको सिकायणमा रेर्डर्ो र्शक्षा कार्िक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

२) हवद्यालय हशक्षाको पाि्यक्रममा आधाररि गाउौँपाहलकास्िरीय श्रव्र् िथा दृश्र् (Audio-visual) सामग्री हनमाणर् 

िथा प्रयोगमा जोड हर्दइनेछ । 

३) हवद्यालय ििमा कोहिड-१९ को सन्त्रासलाई न्त्यनूीकरर् गनण हशक्षक, हवद्याथी, अहििावकमा मनोसामार्र्क 

परामशि (Psycho-social counselling) कार्िक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

४) आधारििू िथा माध्यहमक ििका सवै हवर्यका पिनपािन प्रिावकारी बनाउन मौजरु्दा संयन्त्रलाई प्रिावकारी 

पररचालन  गररनेछ । 

५) स्वास््य संस्थािरुको सियोगमा हवद्यालयमा िले्थ प्रोिोकल पालना गनण िथा हवद्यालयमा स्वास््य र सरसफाइ प्रवद्धणन 

गनण र्वद्यालर् स्वास््र् र्शक्षा कार्िक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

६) पाहलकास्िरीय ििगि िथा हवर्यगि र्सकाइ समूह गठन र पररचालन माफण ि् हवद्यालय हशक्षाको गरु्स्िर सधुारमा 

िेवा पयुाणइनेछ । 

७) हवद्यालय हशक्षाको प्रवद्धणन गनण "र्वद्याथीसँग र्नप्रर्िर्नर्ध" कायणक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

८) हवद्याथीको कक्षागि, ििगि र हवर्यगि हसकाइ उपलब्धीका आधारमा उत्कृष्ठ र्वद्याथी िथा र्शक्षक छनोट िथा 

सम्मान गने कायणलाई हनरन्त्िरिा हर्दइनेछ । 

९) सचूना प्रहवहधमैरी कक्षा व्यवस्थापन िथा शैहक्षक गरु्स्िर सधुार कायणक्रम प्रर्दशे सरकार र संघीय सरकारको समन्त्वय 

र सिकायणमा अगाडी बढाइनेछ । 

१०)  िीनै ििका सरकारिरुको सिकायण र समन्त्वयमा हवद्यालय हशक्षाको कन्त्िेहजन्त्सी प्लान हनमाणर् र कायाणन्त्वयन गररनेछ 

। 

११)  हवद्यालय ििको शैहक्षक गुर्स्िर प्रवद्धणन गनण हवद्यालयस्िरको रेर्डर्ो quiz कार्िक्रम सञ्चालन गररनेछ । 



१२)  हवद्यालयको संस्थागि हनर्णयमा हवद्याथीको पिुौँच सहुनहिि गनण हवद्यालय व्यवस्थापन सहमहि लगायि अन्त्य संयन्त्रमा  

सििागी िुने नीहिगि व्यवस्था गरी कायाणन्त्वयन गररनेछ । 

१३)  हवद्यालय हशक्षाको हसकाइमा िेवा पयुाणउन हशक्षर् पेशालाई सम्माहनि एवम ्मयाणहर्दि बनाउन हशक्षकलाई अहधकत्तम 

शैहक्षक िथा पेसागि गहिहवहधमा संलग्न गराउने नीहिगि व्यवस्था गरी कायाणन्त्वयन गररनेछ । 

१४)  संघ/प्रर्दशे िथा अन्त्िरपाहलकासौँग समन्त्वय गरी हशक्षकको पेशागि उन्त्नयनका लाहग प्रर्वर्धमैत्री अनलाइन िथा 

अफलाइन िाहलम/प्रहशक्षर्को व्यवस्था गररनेछ । 

१५)  माध्यहमक िथा आधारििू हवद्यालयको हसकाइलाई हडहजिल िथा िचुणयल प्रहवहध उन्त्मखु गराउन पिल  

गररनेछ । 

१६)  सवै माध्यहमक हवद्यालयिरुमा हवज्ञान प्रयोगशाला/सचूना प्रहवहध प्रयोगशाला/पसु्िकालय स्थापना गनण समन्त्वय र 

सिकायण गररनेछ । 

१७)  हवद्यालय उमेर समिुका बालबाहलकािरुलाई सामाहजक हवकृहििरु (धमु्रपान िथा मध्यपान) बाि बचाउन हवद्यालय 

माफण ि् समरु्दायगि ि्याङ्क सवेक्षर् गरी सचेिना कायणक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

१८)  हवद्यालय ििको हशक्षा र्दहेख नै कृहर् श्रमप्रहि सकारात्मक सोचको हवकास गनण िथा कृहर्को व्यवसायीकरर् िथा 

हवहवधीकरर् र आधहुनकीकरर् गनण स्थानीय पाि्यक्रमलाई आवश्यकिाका आधारमा अध्यावहधक र समसामहयक 

बनाइनेछ । 

१९)  प्रर्दशे सरकारको सियोग र समन्त्वयमा हवद्यालय स्वास््य िथा पोर्र् अन्त्िगणिको "एक र्वद्यालर् एक नसि 

कार्िक्रम"लाई आवश्यकिाको अध्ययन गरी साधन स्रोि सम्पन्त्न र हवस्िार गनण पिल गररनेछ । 

२०)  संघीय सरकार, प्रर्दशे सरकारको समन्त्वय र सिकायणमा हवद्यालय हशक्षामा प्राहवहधक िथा व्यावसाहयक हशक्षाको 

पिुौँच हवस्िार गररनेछ । 

२१)  गाउौँपाहलकाहिरको हवद्यामान हशक्षक र्दरबन्त्र्दीलाई हवद्यालय िथा हवद्याथी संख्याको आधारमा र्दरबन्त्र्दी हमलानलाई 

हनरन्त्िरिा हर्दइनेछ । 

२२)  बालहवकास केन्त्रका हशक्षकिरुको प्रोत्सािन कायणक्रमलाई हनरन्त्िरिा हर्दर्द ै गाउौँपाहलकाहिरको वालहवकास 

केन्त्रिरुलाई आवश्यकिा र औहचत्यका आधारमा पनुहवणिरर् गररनेछ । 

२३)  गाउौँपाहलकाहिरको बालबाहलकालाई अहनवायण िथा हन:शलु्क आधारििू हशक्षाको पिुौँच पयुाणउन िनाण अहियान 

कायणक्रमलाई प्रिावकारी रुपमा सञ्चालन गररनेछ । 

२४)  कृहर् प्राहवहधक  िथा व्यावसाहयक हशक्षामा सवै वडाका बालबाहलकािरुको पिुौँच पयुाणउन िथा गरु्स्िरीय कृहर् 

प्राहवहधक उत्पार्दन गनण आवश्यक पिल गररनेछ । 

२५)  हवद्यालय हशक्षाको गरु्स्िर बहृद्ध गनण प्राथहमक िथा आधारििू ििमा वडास्िरीय र माध्यहमक ििमा गाउौँपाहलका 

स्िरीय हवहवध अहिररक्त हक्रयाकलापिरु सञ्चालन गररनेछ । 

२६)  हवद्यालयििमा सञ्चालन िुने परीक्षालाई अझ मयाणहर्दि, हवश्वसनीय, व्यवहस्थि गरी गरु्स्िर सधुारको अहिन्त्न 

अङ्गको रुपमा हवकास गररनेछ । 



२७)  हवद्यालय हशक्षामा पारर्दहशणिा, सशुासन, जवाफर्दहेििा, उत्तरर्दाहयत्व प्रवद्धणन िेवा पयुाणउन हवद्यालय अनुगमन िथा 

मलू्याङ्कन प्रर्ालीलाई हवद्यालय िि, वडागि र पाहलकास्िरीय गरी प्रिावकारी बनाइनेछ । 

२८)  संघीय सरकार र प्रर्दशे सरकारको सियोग, समन्त्वय र साझेर्दारीमा हवद्यालयिरुको िौहिक पवूाणधार सरुक्षाको दृहष्टले 

िकूम्प िथा हवपर्द ्प्रहिरोधी, बालमैरी, लैंहगकमैरी िथा अपाङ्गिामैरी बनाउन पिल गररनेछ । 

२९)  १५ र्दहेख ६० वर्ण उमेर समिुका साक्षर िुन बाौँकी व्यहक्तिरुलाई साक्षर बनाउन सामरु्दाहयक हसकाइ केन्त्र, हवद्यालयिरु 

र हवहिन्त्न संघसंस्थाको सियोग, समन्त्वय र साझेर्दारीमा  साक्षरिा िथा हनरन्त्िर हशक्षा कायणक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

३०)  हवद्यालय हशक्षामा समन्त्याय प्रवद्धणन गनण अनाथ, िुिुरा, अहिसीमान्त्िकृि, लोपोन्त्मखु, अहिहवपन्त्न र र्दहलि 

बालबाहलकालाई हवशेर् छारवहृत्तको व्यवस्थालाई हनरन्त्िरिा  हर्दइनेछ । 

३१)  संस्थागि हवद्यालयिरुमा बालमैरी वािावरर् सहुनहिि गनण हनयमन िथा अनुगमनलाई सििागीिामलूक बनाइनेछ । 

३२)  अनुमहि प्राि गरी सञ्चालनमा रिकेा आधारििू िथा माध्यहमक हवद्यालयिरुको हशक्षर् हसकाइलाई सियोग गनण 

हशक्षर् अनुर्दान (teaching grants) हवद्याथी संख्याका आधारमा व्यवस्था गररनेछ । 

३३)  बालहवकास कक्षािरुमा बालबाहलकाको चािना, उमेर,  क्षमिा, हसकाइस्िरका आधारमा हसक्ने र हसकाउने 

व्यवस्थाका लाहग प्रारहम्िक साक्षरिा र गहर्ि कायणक्रमलाई औहचत्य र आवश्यकिाका आधारमा हनरन्त्िरिा हर्दइनछे 

। 

३४)  गाउौँपाहलकाहिरका यवुािरुमा खेलकुर्दको माध्यमबाि अनुशासन, गहिहशलिा, शारीररक िथा मानहसक हवकास गनण 

अन्त्िर वडास्िरीय अध्यक्ष कप खेलकुर्द प्रहियोहगिालाई प्रिावकारी रुपमा सञ्चालन गररनेछ । 

३५)  हवद्यालय ििका हवद्याथीिरुमा हवकास, अनुशासन र गहिहशलिा  प्रवद्धणन गनण अन्त्िर माध्यहमक हवद्यालय स्िरीय 

खेलकुर्द प्रहियोहगिा व्यवहस्थि र मयाणहर्दि रुपमा सञ्चालन गररनेछ । 

३६)  उत्कृष्ट हवद्याथी छनोि गरी छार िथा छारा छारवहृत्तको व्यवस्था गरीनुका साथै शैहक्षक वेरोजगार यवुालाई लहक्षि 

गरी  सावणजहनक सेवा ियारी कक्षा अहिमखुीकरर् कायणक्रम सञ्चालन गनण आवश्यकिा पहिचान िथा प्रोत्सािन 

गररनेछ । 

३७)  खेलकुर्द क्षेरलाई संगहिि िथा संस्थागि हवकासका लाहग गाउौँपाहलका स्िरीय खेलकुर्द हवकास सहमहि गिन गनण 

पिल गररनेछ । 

३८)  गाउौँपाहलकामा खेलकुर्द क्षेरको प्रवद्धणन र हवकासका लाहग गाउौँपाहलकास्िरीय खेलकुर्द मैर्दान/किडण िल िथा 

खेलकुर्द ग्राम हनमाणर् गनण पिल गररनेछ । 

३९)  प्रत्येक वडाको िौगोहलक आवश्यकिा र औहचत्यका आधारमा खेलकुर्द मैर्दान हनमाणर् गनण सिकायण र साझेर्दारीको 

आधारमा पिल गररनेछ । 

४०)  सावणजहनक सेवामा हवपन्त्न िथा जेिने्त्र्दार नागररकको पिुौँच पयुाणउन "एक गाउौँ एक अहधकृि  िथा एक गाउौँ एक 

इहन्त्जहनयर" उत्पार्दन गनण प्रोत्साहिि गररनेछ । 

४१)  रोशी गाउौँपाहलकाको हवद्यालय हशक्षालाई व्यवस्थापन िथा हनयमन गनण हशक्षा नीहि/ऐन िथा हनयमावली िजुणमा गरी 

प्रिावकारी कायाणन्त्वयन गररनेछ । 

४२)  हवद्यालय हशक्षाको गरु्स्िर सधुार गनण गाउौँपाहलकास्िरीय नमनूा हवद्यालय सञ्चालन गनण पिल गररनेछ । 



४३)  गाउौँपाहलकाहिरका हवद्यालयिरुलाई हवद्याथी संख्या िथा आवश्ययकिा अनुसार नक्साङ्कन गरी पिुौँच, समन्त्याय 

र िौगोहलक अवस्थाको आधारमा हवद्यालयिरुको स्थापना र समायोजन  गने कायणलाई हनरन्त्िरिा हर्दइनेछ । 

४४)  हवद्यालय बाहिर रिकेा हवद्यालय उमेर समिुका बालबाहलकालाई हशक्षाको अवसर प्रर्दान गनण वैकहल्पक हशक्षा िथा 

हनरन्त्िर हशक्षाको व्यवस्था हमलाइनेछ । 

४५)  हवद्यालय हशक्षाको गरु्स्िर सुधार गनण स्थानीय सरकार र प्रधानाध्यपकवीच, प्रधानाध्यापक र हशक्षकिरुवीच 

आवहधक कायणसम्पार्दन करार  गनण हवद्यालयिरुलाई अहिप्रेररि गररनेछ । 

४६)  हशक्षा क्षेरमा कायणरि मानवस्रोिको ज्ञान, सीप िथा क्षमिा अहिवहृद्ध  गरी शैहक्षक गरु्स्िर सुधारका लाहग  नमनूा 

हवद्यालयिरुको अध्ययन अवलोकन भ्रमर् गने व्यवस्था हमलाइनेछ । 

४७)  स्थानीय िार्ािरुको संरक्षर् र प्रवद्धणन गनण िार्ा नीहि हनमाणर् िथा माििृार्ा हशक्षा कायणक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

४८)  बर्णको कहम्िमा १ पिक हेल्थ क्र्ाम्प र र्ोग र्शर्वर संचालन गररनेछ ।   

४९)  रोशी गाउौँपाहलकाको लैंहगक समिा िथा सामाहजक समावेशीकरर् नीहि हनमाणर् गरर कायाणन्त्वयनमा ल्याईनेछ ।  

५०)  वस्िीस्िर र्दहेख गाउौँपाहलका िि सम्मको योजना हनमाणर् प्रकृयामा महिला, बालबाहलका, जेष्ठ नागररक, अपांगिा 

िएका व्यहक्त, र्दहलि, लोपोन्त्मखु आहर्दवासी जनजाहिको सििाहगिा  सहुनहिििा  गररनेछ ।  

५१)  "र्सको सवाल उसैको सिंलग्निा र नेिृत्व " िन्त्ने नाराको साथमा बाल क्लव, महिला समिू, एकल महिला 

सञ्जाल, जेष्ठ नागररक क्लव, र्दहलि समिू, अपांगिा िएका व्यहक्तिरुको संस्थाको सशहक्तकरर् र सवलीकरर्मा 

जोड हर्दइनेछ । 

५२)   बालबाहलकाको प्रयोग माफण ि उत्पाहर्दि वस्िु िथा सेवाको उपिोगलाई हनरुत्साहिि गररनेछ ।  

५३)  पररचय पर हविरर् र सामाहजक सरुक्षा ित्ता हविरर्मा अपांगिा िएको व्यहक्त िथा सामाहजक सरुक्षा पाउन योग्य 

िथा नपाएको व्यहक्तिरुलाई घरर्दलैोमा पगुेर सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।  

५४)  जेष्ठ नागररक बुबा आमाको संरक्षर् नगने छोराछोरी प्रहि गाउौँपाहलकाले कडाइका साथ हनगरानी राख्नेछ र 

गाउौँपाहलकाद्धारा प्रर्दान गररने सेवामा कडाइ गररनेछ र राम्रो गनिेरु मध्ये प्रत्येक वडाका १ जनालाई  श्रवर्कुमार 

परुस्कारबाि परुस्कृि गने कायणक्रमलाई हनरन्त्िरिा हर्दईनेछ ।  

५५)  र्दहलिको मदु्धालाई पहिचानको िन्त्र्दा अहधकारको मदु्धा बनाइ परम्परागि सीप िथा प्रहवहधलाई व्यावसाहयकरर् गनण 

जोड हर्दइनेछ  ।  

५६)  सामरु्दाहयक स्वास््य िथा सरसफाई प्रवधणनको लाहग महिला स्वास््य स्वयंसेहवका र महिला समिूिरु पररचालन 

गररनेछ ।  

५७)  स्वास््य सम्बन्त्धी नीहि हनमाणर्, सेवा प्रवाि र जनचेिनाको लाहग हनजी िथा गैरसरकारी क्षेरसौँग समन्त्वय र  साझेर्दारी   

गररनेछ । 

५८)  खानेपानी िथा सरसफाई सम्बन्त्धी गरुुयोजना हनमाणर् गरर कायाणन्त्वयन गररनेछ ।  

५९)  माि ृ िथा हशश ु मतृ्यरु्दर घिाउनको लाहग "सुत्केरी आमा पोर्र्लो खाना" कायणक्रमका अहिररक्त बालबचाउ 

कायणक्रम संचालन गररनेछ ।  



६०)  गाउौँपाहलकामा प्रसिुी सेवा सहििको १५ शैयाको अस्पिाल हनमाणर् कायणको थालनी गररनेछ । यस अस्पिाललाई 

अन्त्य िूला अस्पिालको सेवासौँग आबद्ध गररनछे । सवै वडाका स्वास््य संस्थािरुको स्िरवहृद्ध गने र प्रसिुी सेवा 

उपलब्ध गराउन प्राथहमकिा हर्दइनेछ । 

६१)  नेपाल सरकारद्धारा सञ्चाहलि प्रत्येक नेपाली नागररकको स्वास््य बीमा सहुनहिि गने कायणक्रम सञ्चालनमा 

सिजीकरर् गररनेछ ।  

६२)  आयवुेर्द सेवालाई वैकहल्पक हचहकत्साको रुपमा अहघ बढाइनेछ ।  

६३)  यवुािरुको सीप र र्दक्षिामा वहृद्ध गरी रोजगारीको अवसरिरु सजृना गनण एक बिु प्राहवहधक हशक्षालय  स्थापनाको 

लाहग केन्त्र िथा प्रर्दशे सरकारलाई अनुरोध गररनेछ । 

६४)  बस्िी स्िरमा लोप िुन लागेका साौँस्कृहिक मेलािरुको संरक्षर् गर्द ैआहथणक उपाजणनको लाहग पयणिन प्रवधणन सौँग 

जोहडनेछ । धाहमणक िथा सांस्कृहि सम्पर्दाको संरक्षर्मा जोड हर्दइनेछ । लोपोन्त्मखु िाय ुजािी, पिरी जािी उत्थानको 

कायणक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

६५)  र्दहलि समरु्दायको परम्परागि सीपलाई आधहुनहकरर् गर्द ै व्यावसायीकरर्मा जोड हर्दइनेछ र महिला िथा 

बालबाहलकाको हवरुद्धमा िुने हिसंा र र्दबु्यणबिार अन्त्त्य र सबै नागररकको सम्मानको लाहग लैंहगक िथा सामाहजक 

समावेशीकरर् नीहि बनाई लाग ूगररनेछ । 

 

 

वनवािावरण िथा र्वपद व्र्वस्थापन (वन िथा भूसिंरक्षण, र्लाधार सिंरक्षण, वािावरण सिंरक्षण, र्लवार्ु पररवििन, 

फोहोरमैला) 

१. वन वािावरर् िथा जलाधार संरक्षर् नीहि एवं हवपर्द व्यवस्थापन िथा जलवाय ुउत्थानहशल योजनाको हनमाणर् गरी 

कायाणन्त्वयन गररनेछ ।  

२. वन वािावरर् र हवपर्द व्यवस्थापनलाई प्रिावकारी बनाउन संस्थागि क्षमिा बढाउने, जनशहक्त व्यवस्थापन, स्थानीय 

सििाहगिा प्रवधणन गररनेछ  । 

३. वस्िी अयोग्य स्थानमा बसोबास गने घर पररवारको सरुक्षा र खेिी योग्य जहमन संरक्षर्को लाहग  

ि-ूसंरक्षर्का कायणक्रमिरु सञ्चालन गररनेछ ।  

४. राजमागण आसपासको बजार क्षेरको फोिोर व्यवस्थापनको लाहग हवशेर् कायणक्रम सञ्चालनको साथमा सावणजहनक 

शौचालय सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।  

५. हवपर्द व्यवस्थापन कोर् वहृद्ध गरी प्राकृहिक प्रकोपमा परेका पररवारको संरक्षर्मा जोड हर्दइनेछ ।  

६. हवहिन्त्न सञ्चारका माध्यम माफण ि प्रकोप जोहखम न्त्यहूनकरर् सम्बन्त्धी चेिनामलूक कायणक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

७. नयाौँ बन्त्ने सबै घर िथा संरचनािरुलाई िकूम्प प्रहिरोधी बनाइने व्यवस्था गररनेछ र पनुःहनमाणर् अन्त्िगणि आवास हनमाणर् 

कायणक्रमलाई सिहजकरर् गररनेछ ।  



८. गाउौँपाहलकाद्धारा हनहमणि हवपर्द व्यवस्थापन िथा प्रहिकायण योजनाको आधारमा हवपर्दको पवूण ियारी गने कामलाई हवशेर् 

प्राथहमकिा हर्दनुका साथै गाउौँपाहलकामा आपिकालीन उद्धार िथा रािि कोर् र सामग्रीको व्यवस्था गररनेछ । 

९. सावणजहनक जग्गा िथा वन क्षेरमा वकृ्षँारोपर् कायणक्रमलाई प्राथहमकिा हर्दौँर्द ैवन क्षेरलाई आहथणक स्रोिको एउिा प्रमखु 

आधार बनाइनेछ । 

१०. जलवाय ुपररविणन र यसबाि पने असर बारे आम नागररकिरुलाई सचेि गराउनुका साथै औपचाररक हशक्षामा समेि यी 

हवर्य समावेश गररनेछ । 

११. उत्पार्दनमलूक क्षेरमा ि ूसंरक्षर् िथा जल उत्पन्त्न प्रकोप हनयन्त्रर्का कायणक्रमिरु सञ्चालन गररनेछ ।   

१२. "र्निाको खुसी सुन्दर र सफा रोशी " िन्त्ने नाराका साथ रोशी सफाई अहियान सञ्चालन  

गररनेछ । रोशी खँोलालाई  प्रर्दरु्र् िुनबाि जोगाउन आवश्यक हनयम कानुन बनाएर कायाणन्त्वयन गनुणका साथै रोशी 

खोला र हव.हप. राजमागण आसपासमा उद्यान िथा पाकण िरु हनमाणर्मा प्राथहमकिा हर्दइनेछ । 

 

 

 

सिंस्थागि र्वकास िथा सेवा प्रवाह  

१. सेवा प्रवािमा प्रवक्ता एवं सचुना अहधकारीको कायणहववरर् ियार गरी प्रिावकारी ढंगले कायाणन्त्वयन गररनेछ । 

२. गाउौँपाहलका र वडा कायणँालयिरुमा हनयहमि सावणजहनक सनुुवाईको व्यबस्था गररनेछ । 

३. समग्र क्षेरको सचुना लाई अद्यावहधक र व्यवहस्थि गररनेछ ।  

४. जनप्रहिहनहध िथा कमणचारीिरुको आचार संहििा हनमाणर् गरी कायाणन्त्वयन गररनेछ ।  

५. व्यहक्तगि घिना, जन्त्म, मतृ्य,ु हववाि जस्िा मित्वपरू्ण ि्याङ्कलाई अनलाइन प्रर्ालीबाि प्रार्दहेशक िथा केन्त्रीय 

हनकायमा हनयहमि रुपमा पिाउने व्यवस्था गररनेछ । 

६. रोशी गाउौँपाहलकाको र्दक्षिा, जवाफर्दहेििा, पारर्दहशणिा, प्रिावकारीिा र भ्रष्टाचारमकु्त शासन सहुनहिि गनण हवहिन्त्न 

रेहडयो, पहरका, अनलाईन र मोवाइल एप्स माफण ि सचूना प्रवाि गररनेछ । 

७. सबै वडा कायाणलयमा ईन्त्िरनेिको पिुौँच पयुाणईनछे ।  

८. हवद्यिुीय िाहजररको माध्यमबाि सशुासनमा थप जोड हर्दईनेछ ।  

९. हब.हप राजमागणको संबेर्दनहशल िाउौँिरुमा हस.हस.हि.हि जडान गररनेछ ।  

१०. गाउौँपाहलका हिर संचालनमा रिकेा िरेक उद्योगिरुमा काम गने श्रमीकिरुको जीवन हबमा सम्बहन्त्धि उद्योगले नै  गनुणपन े

ब्यबस्थालाई कडाईका साथ कायाणन्त्वयन गररनेछ ।  

११. आफ्नै सरकार खलुा सरकारको अवधारर्ालाई मिूण रुप हर्दन संकहलि राजस्वको हवस्ििृ सचूना िरेक ६/६ महिनामा 

सावणजहनक गररनेछ ।  

१२.  नागररक ररपोिण काडण, सावणजहनक परीक्षर् जस्िा संयन्त्रको प्रयोग गरी जवाफर्दिेी बनाइनँेछ ।  

१३. कायणसम्पार्दनको आधारमा उत्कृष्ट कमणचारीलाई परुरकृि गररनेछ ।  



१४. जेष्ठ नागररक, अपांगिा िएको व्यहक्त, एकल महिला, र्दहलि, लोपोन्त्मखु आहर्दवासी जनजाहिलाई प्रर्दान गररने 

सामाहजक सरुक्षा ित्ता समयमा सिज रुपमा प्रर्दान गनणको लाहग पारर्दशी र जवाफर्दिेी हविरर् प्रर्ाली अपनाइनेछ  ।  

१५. सबै सावणजहनक पवूाणधारिरु अपाङ्गमैरी प्रहवहध राखी हनमाणर् गनुणपने मापर्दण्ड जारी गरी कायाणन्त्वयन िथा अनुगमन 

गररनेछ । 

१६. र्दहलि, सीमान्त्िकृि, लोपोन्त्मखु, आहर्दवासी जनजाहि र अपाङ्गिा िएका व्यहक्तिरूको अहधकार सम्बन्त्धी अन्त्िराणहरिय 

प्रचलन अनुरूप सामाहजक सरुक्षाको प्रत्यािहूि गररनेछ ।  

१७. अपाङ्गिाको प्रकृहि िरेी उपयकु्त सीपमलूक िाहलम प्रर्दान गरी रोजगारीका अवसरिरूमा पिुौँच हवस्िार गररनेछ िथा 

उक्त वगणको स्वरोजगारका अवसरिरूको सजृना गर्द ैउद्यमशीलिाको हवकास गररनेछ ।  

१८. उद्यमीिरुलाई र्दोिोरो करको मार नपाने मार िोइन, करको िार पहन न्त्यनूिम िुने गरी नीहििरु  

ल्याइनेछ ।  

१९. करको प्रशासहनक प्रहक्रयालाई सरलीकृि गररनेछ । उि्नुपने सम्पहत्त कर, व्यवसाय कर, हवज्ञापन कर, घर बिाल कर, 

मनोरञ्जन कर, शलु्क र जररवानािरु एवं मालपोि जस्िा स्थानीय आम्र्दानीका व्यापक स्रोििरुको सकू्ष्म अहिलेख राख्ने 

काम पारर्दशी र जवाफर्दिेीपरू्ण बनाउन आधहुनक सचूना प्रहवहधको परू्ण उपयोग गररनेछ । कर छली र चिुावि हवरुद्ध 

शनू्त्य सिनशीलिाको नीहि अवलम्वन गररनेछ ।  

 

 

आदरणीर् महानुभावहरु 

अन्त्त्यमा िामी जनिाबाि हनवाणहचि िएको ३ वर्ण व्यहिि िैसकेको अवस्थामा जनिाको सेवा प्रवािमा राजनैहिक 

समझर्दारी, नैहिकिा, इमानर्दारीिा िथा पारर्दहशणिा प्रर्दशणनमा किै चकेुको ि िनै िन्त्ने प्रश्न आम रोशी बासीिरुमा किी किैबाि 

मखुररि िुनुले िामी िाम्रो हजम्मेवारीबाि हवर्यान्त्िर िुन खोजेको िोकी  िन्त्ने आशंका खडा िएको सन्त्र्दिणमा यो नीहि िथा 

कायणक्रमले मार गहि प्राि गनण सक्र्दनै बजेि िथा कायणक्रमको सियोग हवना नीहि नाममा हसहमि िुन सक्छ ।  राम्रा नीहि िथा 

लोकहप्रय नीहि बन्त्ने िर कायाणन्त्वयनमा प्रिावकारीिा निुने किुसत्य िाम्रो साम ुपहन िुन सक्छ । िामी नीहि बनाउौँर्द ैिर त्यो नीहि 

कायाणन्त्वयनको हनहम्ि संस्थागि संरचना र आवश्यक बजेिसौँग िालमेल हमलाउन नसक्र्दा जनिामा हनराशा िुने गर्दणछ, हनयामक 

हनकायिरु र हमहडयािरुका अगाडी िामी हफक्का ििररने गर्दणछौं जसको लाहग बजेि ियारी गर्दाण नीहिको अक्षरस हवशे्लक्षर् गरौं 

र अंकमा र्दहेखने योजना मारै आफ्नो िान्त्ने आत्मरहिबाि मकु्त िोऔ ंिनी अनुरोध  पहन गनण चािन्त्छु  । यसमा िपाई िामी सबैको 

अथक पररश्रम, लगनहशलिा र समपणर् िावको जरुरी िुन्त्छ । िरेक हवर्य र ब्यहक्तका हबच हवहिन्त्न बुझाइका अन्त्िरिरु िुन 

सक्छन् यद्यपी िी सबै क्षेरका हवर्य र ब्यहक्तको अहन्त्िम ध्येय रारिको समनु्त्नहि बन्त्न सके आपसी द्वन्त्द्विरु स्वििः समाि िुनेछन ्

। हवखण्डनले हवनाश मार हनम्त्याउौँछ िन्त्ने सवणसत्यलाई स्वीकार्द ैहनशिण र हनश्वाथण िावले रोशीको समहृद्धमा लाहगरिन सम्पुर्ण 

जनप्रहिहनहध, राजहनहिक र्दल, आम नागरीक, कमणचारी िथा सरोकारवालािरु सबैमा अनुरोध गर्द ैयिी हर्दशामा आफु पहन 

लाहगरिने प्रर् गनण चािन्त्छु ।   

रोशीको र्र् होस ् 



धन्र्वाद । 

१० आर्ाढ ,२०७७ 

 

 

 

 

आ.ब २०७७ ।०७८ को बरे्ट बक्तब्र् 

आदरणीर् अध्र्क्ष महोदर् िथा गाउँपार्लका सदस्र् ज्र्ूहरु¸ 

संघ¸ प्रर्दशे र स्थानीय ििले आफ्नो अहधकार क्षेर हिरको आहथणक अहधकार सम्बन्त्धी हबर्यमा कानुन बनाउने¸ बाहर्णक 

वजेि बनाउने¸ हनर्णय गने¸ नीहि िथा योजना ियार गने र त्यसको कायाणन्त्वयन गने व्यवस्था िए अनुरुप रोशी गा.पा आगामी 

आहथणक बर्ण २०७७/०७८ को बजेि प्रस्िुि गनण म यस गररमामय सिामा उहिएको छु । यस घहडमा लोकिाहन्त्रक गर्िन्त्र 

स्थापनाको लाहग हवहिन्त्न समयमा िएको आन्त्र्दोलनमा जीवन उत्सगण गनुणिुने सम्परू्ण ज्ञाि अज्ञाि शिीर्दिरु र हवश्विर मिामारीको 

रुपमा फैहलएको कोहिड-१९ बाि मतृ्य ुिुने  प्रहि िावपरू्ण श्रद्धाञ्जली अपणर् गर्द ैउपचाररि हवराहमिरुको हसघ्र स्वास््य लािको 

कामना गर्दणछु । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन¸०७४ ले गाउौँपाहलकाले आफ्नो क्षेराहधकार हिरको हवर्यमा स्थानीय स्िरको हवकासको 

लाहग आवहधक¸ वाहर्णक¸ रर्नीहिक र हबर्य क्षेरगि मध्यमकाहलन िथा हर्दघणकाहलन योजना बनाई लाग ूगनुण पने व्यवस्था 

रिकेो छ । अन्त्िर सरकारी हवत्त व्यवस्थापन ऐन ०७४ ले सावणजहनक खचणको अनुमाहनि हववरर् ियार गने¸ मध्यमकाहलन खचण 

संरचना ियार गने̧  आवश्यकिाको प्रक्षेपर् गने¸ राजश्वको प्रक्षेपर् ियार गने र हवत्तीय अनुशासन कायम गनुण पने व्यवस्था गरेको 

छ । 

आवहधक योजनाले हलएका लक्ष्यिरु¸ मध्यमकाहलन खचण संरचनाले गरेका व्यवस्थािरुलाई श्रोि साधनसौँग िालमेल 

गरी प्राथहमकिाका साथ श्रोिको हवहनयोजन गने काम वाहर्णक हवकास योजनाले गर्दणछ । नेपालको संहवधान र स्थानीय सरकार 

संचालन ऐन ०७४ ले स्थानीय ििको योजना प्रहक्रया सन्त्र्दिणमा अगाहड सारेका हवर्य वस्िुिरुलाई मिूण रुप हर्दन िथा एकरुपिा 

कायम गनण स्थानीय िि वाहर्णक योजना िथा वजेि िजुणमा हर्दग्र्दशणन ०७४ ले अहख्ियार गरे अनुसार गाउौँपाहलकाको बजेि 

हवहनयोजन गरेको छु । 

 

आदरणीर् अध्र्क्ष महोदर्¸ 

गाउौँपाहलकाको आहथणक¸ सामाहजक¸ शासकीय व्यवस्थामा प्रिावकाररिा ल्याउन नीहिगि मागणर्दशणन गने¸ लगानीको 

माध्यमबाि हवकासका आयमिरु थप फराहकलो बनाई आहथणक हवकासमा िेवा पयुाणउने कडीको रुपमा बाहर्णक वजेिलाई 

हलइएको िुन्त्छ । िामीलाई थािा छ¸ साधन र श्रोि अत्यन्त्ि हसहमि छन् िर िाम्रा ईच्छा र आकान्त्क्षािरु श्रोि र साधनको क्षमिा 



िन्त्र्दा हनक्कै गिन छन् । िथाहप श्रोि¸ साधन र आपहूिणको बीचमा िालमेल गराई कायणक्रमलाई प्रिावकारी¸ पारर्दशी¸ अथणपरू्ण 

बनाउनु आजको आवश्यकिा िो । यस कायणमा सम्परू्ण सर्दस्यज्यिूरुको सियोग र समथणनको आशा गरेको छु । 

अब म¸ यस गाउौँपाहलकामा उपलब्ध श्रोिलाई हनम्न आधारमा सन्त्िुहलि एवं समन्त्याहयक हसद्धान्त्िको आधारमा योजना¸ 

बजेि िथा कायणक्रम िजुणमाको लाहग अवलम्बन गररएका हवहध¸पद्धहि िथा आधारिरुको सन्त्र्दिणमा चचाण गनण चािन्त्छु । 

१) नेपालको संहवधान¸ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन¸ केन्त्र िथा प्रर्दशे सरकारको बाहर्णक नीहि¸ लक्ष्य¸ उद्देश्य¸ आवहधक 

हवकास योजनाले लहक्षि गरेका नीहि िथा मापर्दण्ड ।  

२) वडाको जनसंख्या िथा िौगोहलक अवस्था र बनोि । 

३) कोहिड-१९ को कारर्ले सहृजि पररहस्थहि र  ित्काहलन आवश्यकिा पहिचान िथा कोहिड-१९ संवेर्दनशील योजना 

िजुणमा ढाौँचा ।   

४) वडा िथा हवशेर् क्षेरको आहथणक हवकास र गररबीको अवस्था । 

५) जनिाको जीवनस्िर¸ आम्र्दानी र रोजगारी बढ्ने कायणक्रम । 

६)  स्थानीय श्रोि¸साधन र सििाहगिामा सञ्चालन िुने कायणक्रम । 

७) महिला¸ बालवाहलका िथा हपछहडएको वगण¸ क्षेर¸ हलंग¸ िार्ा¸ जाहिलाई लाि पगु्ने आयोजनािरु ।  

८) स्थानीय समस्या र आवश्यकिाका आयोजना िथा कायणक्रमिरु । 

९) राजश्व परामशण सहमहि¸ श्रोि अनुमान िथा वजेि सीमा हनधाणरर् सहमहिका हनर्णयिरु । 

१०) हवकासका समसामहयक मदु्धािरु जस्िैः जलवाय ु पररविणन¸ हवपर्द व्यवस्थापन¸ खाद्य िथा पोर्र् सरुक्षा¸ लैंहगक 

सशहक्तकरर् िथा समावेशी हवकास¸ वालमैरी स्थानीय शासन¸ वािावरर्मैरी स्थानीय शासन¸ परू्ण सरसफाई िथा उजाण 

संकि लगायिका हवर्यिरुलाई हलईएको छ । 

 

आर्दरर्ीय र्दाजिुाइ िथा हर्दर्दीबहिनी मिानुिाविरु¸ 

िौगोहलक हवकििाले िररपरू्ण यस गाउौँपाहलकाको धरािलीय अवस्थाको बारेमा यिाौँिरु सबैजना जानकार नै िुनुिुन्त्छ 

। करीब ३८ िजार जनसंख्याको जनघनत्व रिकेो यिाौँको िौगोहलक ि-ूबनोि अत्यन्त्ि कष्टकर िएिा पहन मिािारि पवणि 

श्रृंखलामा अवहस्थि यस गाउौँपाहलकाको मित्व पयणिन पयाणवरर् र अमलू्य जडीबुिीको कारर् धेरै छ । पयणिनको हिसावले 

मित्वपरू्ण यिाौँका केिी क्षेरिरुलाई व्यवहस्थि गने िथा जडीबुिीको प्रशोधन गरी अन्त्िराहरिय बजारको व्यवस्थापन गनण सकेमा 

यस क्षेरको आहथणक अवस्थामा धेरै सधुार ल्याउन सक्ने र्दहेखन्त्छ । जनिाका ईच्छा र आकांक्षालाई अहधकिम संवोधन गनणका 

लाहग हसहमि साधन र श्रोिको समहुचि सर्दपुयोग गनुण आजको चुनौिी िो¸ यसलाई कुशलिापवूणक अविरर् गनणको लाहग िामी 

सबैले िािेमालो गर्दै अगाहड बढ्नुको हवकल्प छैन । िसथण संहवधान¸ ऐन¸ हनयम¸ कानुन¸ पररपर अनुसार हनहि िथा कायणक्रमले 

हलएका मागण र्दशणक हसध्र्दान्त्िलाई अक्षरशः पालना गर्दै वजेि िथा योजना िजुणमा अनुरुप सवै क्षेरमा  आहथणक अनुशासन पवूणक 

कायाणन्त्वयन िफण  अग्रसर िुनु िामी सबैको र्दाहयत्व रिकेो छ । 

 

अध्यक्ष मिोर्दय ¸ 



अव म¸ आ.ब ०७६/७७ मा िएका मखु्य मखु्य हवर्य प्रस्िुि गने अनुमहि चािन्त्छु ।  

 सम्बदृ्ध नेपाल सखुी नेपाली को राहरिय सोच सहििको हवकासका लक्ष्यिरु िाौँहसल गनण रोशी गाउौँपाहलकाको छैिौं 

गाउौँ सिाबाि आ.ब २०७६/७७ का लाहग रु. ६४ करोड ४२ लाख ५८ िजार ६ सय बाहर्णक बजेि अनुमान गररएकोमा िाल 

सम्मको आय र ब्ययको हस्थहिलाई िरे्दाण  ६३ करोड ६८ लाख ७४ िजार(सामाहजक सरुक्षा बािेक) िुने संसोहधि अनुमान पेश 

गरेको छु । 

कुल बजेि खचण ब्यिोने श्रोििरु मध्ये २०७७ साल असार मसान्त्िसम्म गाउौँपाहलकाको आन्त्िररक राजश्व ४ करोड ६२ 

लाख  ५० िजार  , संघको राजश्व बाौँडफाौँड ५ करोड ५० लाख १० िजार ७ सय ८०, प्रर्दशे राजश्व वाौँडफाौँड २ करोड ०४ लाख 

७२ िजार , सामाहजक सरुक्षा ित्ता बापि रु. ७ करोड ८९  लाख ५५ िजार, सहघय समाहनकरर् १० करोड २८ लाख, प्रर्दशे 

समाहनकरर् अनुर्दान १ करोड १ लाख २९ िजार,  संघको ससिण  २३ करोड ७१ लाख ६६  िजार ,  प्रर्दशे ससिण  १ करोड २५ 

लाख ६६ िजार, सडक बोडणको १० लाख, स्थानीय पबूाणधार साझेर्दारी कायणक्रम (मा. गंगा बिार्दरु र्दोङ) को १ करोड ९ लाख 

३० िजार, प्रर्दशे पबुाणधार साझेर्दारी कायणक्रम १ करोड( माननीय रत्न ढकाल ७० लाख र माननीय चन्त्र लामा ३० लाख) , 

औद्योहगक ग्रामको ९२ लाख, हज.स.स अनुर्दान २ करोड २० लाख ७८ िजार, मलु्य शङृखला ६ लाख, पंहजकरर् हविागको 

१५ लाख ८ िजार, नेपाल सरकार समपरुक अनुर्दान ८० लाख, नेपाल सरकार हवशेर् अनुर्दान १ करोड ७५ लाख, प्रर्दशे 

समपरुक अनुर्दानको २ करोड, प्रर्दशे हवशेर् अनुर्दान ४९ लाख ८० िजार  गरी कुल रु. ६३ करोड ६८ लाख ७४ िजार 

गाउौँपाहलका संहचि कोर्मा आम्र्दानी र्दाहखला िुने र सोहि अनुरुप खचण अनुमान िुन ेगरेको छु ।                    

रोशी गाउौँपाहलकाले हवहिन्त्न क्षेरमा बजेि हबहनयोजन गरी कायाणन्त्वन गरेकोमा धेरै बस्िीिरुमा मोिर बािोको पिुौँच 

पगुेको, हवद्यालयिरुमा हवज्ञान प्रयोगशाला,सचुना प्रहवहध प्रयोगशाला, पसु्िकालय हनमाणर्, साक्षर गाउौँपाहलका घोर्र्ा, 

र्दरबहन्त्ध हमलान, हवद्यालय िौहिक पबुाणधार सधुार, शनु्त्य र्दरबन्त्र्दी िएको हवद्यालयिरुलाई र्दरबन्त्र्दी र अनुर्दानको ब्यबस्था 

गररएको छ । कोरोना िाईरसबाि हश्रहजि हवर्म पररहस्थहिमा हवद्याहथणिरुलाई रेहडयो हशक्षा कायणक्रम माफण ि िएपहन 

पिनपािनलाई हनरन्त्िरिा हर्दईएको छ । रोशी गाउौँपाहलकाको २ स्थानमा ११० बेडको क्वारेन्त्िाईन चाल ुअबस्थामा रिकेो छ । 

गाउौँपाहलकाले आ.ब २०७६/०७७ मा खरीर्द गरेको २ विा एम्बुलेन्त्सको कारर् कोहिड-१९ को संक्रमर् रोकथाम िथा 

हनयन्त्रर्मा धेरै िुलो सियोग हमलेको छ   । खानपेानी बाि बहन्त्चि जनसङ्ख्यािरु लािाहन्त्िि िएको, ज्येष्ठ नागरीक, लोपउन्त्मखु 

एवं र्दहलि समरु्दायिरुको मिुारमा केिी न केिी खसुी छाएको अनुििु गनण पाएका छौ । कमणचारी समायोजन िथा नयाौँ पर्दपहुिण 

माफण ि कमणचारीिरु प्राि िई र्दहैनक कायण सम्पार्दनमा सिजिा िएको छ । िामीले उच्च प्राथहमकिा हर्दएका डम्फु संग्रिालय, 

औद्योहगक ग्राम, खेलकुर्द ग्राम, गाउौँपाहलका िवन, वडा कायाणलय हनमाणर् जस्िा कायणिरु कहिपय हनमाणर्ाहधन रिकेा र 

कहिपयको बजेि सहुनहिििा िएको अवस्था छ । मखु्य प्राथहमकिामा रिकेा आयोजनािरुको हवस्ििृ सम्िाब्यिा अध्ययन 

गररएको कारर् केन्त्र, प्रर्दशे र अन्त्य हनकारिरुबाि सियोग प्राि िुने क्रम बढेको छ । मखु्य काम िुने समयमा िएको मिामारीको 

कारर् गरीएका काममा केिी ससु्ििा आएको पक्कै िो िथापी लकडाउनको समयमा पहन िाम्रा हवकास हनमाणर्का कायणिरुलाई 

अगाहड बढाउनाले धेरै आयोजनािरु सम्पन्त्न िुने अवस्थामा छन् । यस कायणमा लाहगपनुणिुने आम उपिोक्ता, जनप्रहिहनहध र 

गा.पा कमणचारीलाई धन्त्यबार्द हर्दन चािन्त्छु   । लकडाउनका हबचमा पहन हवकास हनमाणर्को कायणलाई अगाहड बढाउन प्रयत्न 

गररएको फल स्वरुप नारायर्िार खानेपानी, बखेखोला खानेपानी, खापाणचोक खानेपानी सहिि ४ िुला बािो फराहकलो बनाउने 

काम समेि सम्पन्त्न िुने अवस्थामा रिकेोले हवगििन्त्र्दा जनहजवन थप सिज िुने हवश्वास हलएको छु ।  



  बोहधहचत्तको कारोबारमा िुने अब्यबहस्थि कुरािरुको न्त्यहुनकरर्का लाहग बोहधहचत्त माला संरक्षर् िथा ब्यबस्थापन 

कायणहवहध,२०७६  हनमाणर् गरी कायाणन्त्वयनमा ल्याईएको छ र यसबाि एकाहिर स्रोि थप हवस्िार िएको र अकोिफण  अनावश्यक 

द्वन्त्र्द न्त्यहुनकरर्मा धेरै िुलो सियोग हमलने आशा गररएको छ ।  

हवश्वब्यापी मिामारीको रुपमा फैहलएको कोरोना रोगका कारर् हवश्वले िूलो आहथणक संकि सामना गनुण परेको छ । 

स्वास््य संकिबाि उत्पार्दन, ब्यापार िथा लगाहनसम्मको श्रङ्ृखला प्रिाहवि िई नेपालको अथणिन्त्रमा समेि संकुचन आउन े

स्पष्ट संकेि र्दहेखएको छ । केन्त्र सरकारको अथणिन्त्रसौँगको अन्त्िरआवद्धिाको कारर् रोशीको आम्र्दाहनका प्रमखु क्षेरिरुमा 

समेि गम्िीर प्रिाव पनण थालेको छ ।  

रोशी सरकारको चौंथो वर्णको बजेि प्रस्िुि गरररिौँर्दा कोरोनाबाि नागररकको जीवन रक्षा गने गिन हजम्मेवारीबोध गरेको 

छु । हवगि िीन वर्णको अथक प्रयासबाि िाहसल िएको उपलहब्धको जगमा िेकेर हवकास र समहृद्धको यारालाई िीव्रिा हर्दने 

मागणमा कोरोना मिामारीको कारर् धक्का पगुेको छ । यस हवर्म पररहस्थहिमा सबै राजनैहिक र्दल, जनप्रहिहनहध, संघ संस्था र 

आम नागररकको सियोग र ऐक्यवद्धिाले विणमान चनुौिी सामना गनण सहकन्त्छ िन्त्ने दृढ हवश्वास छ ।  

 

उपर्स्थि महानुभावहरु,    

आगामी आ.ब २०७७/०७८ मा केन्त्र िथा प्रर्दशे सरकार एवं गाउौँपाहलकाको कुल रु. ५८ करोड ९९ लाख ५६ िजार 

आय र सोिो अनुसारको ब्यय िुने अनुमान गरेको छु । जस मध्ये साधारर् प्रकृहिको बजेि ३० करोड ५८ लाख र पुौँहजगि 

प्रकृहिको बजेि २८ करोड ४१ लाख ५६ िजार रिकेो छ ।   बजेि ब्यिोने श्रोििरु माध्ये आन्त्िररक श्रोि ३ करोड १६ लाख , 

संघको राजश्व बाौँडफाौँड ८ करोड ३९ लाख १० िजार, प्रर्दशे राजश्व वाौँडफाौँड २ करोड ७५ लाख ३५ िजार, संहघय समाहनकरर् 

१० करोड ४५ लाख, प्रर्दशे समाहनकरर् अनुर्दान १ करोड १  लाख ४४ िजार,  संघको ससिण  २६ करोड ५४ लाख,  प्रर्दशे 

ससिण १ करोड ५४ लाख, सडक बोडणको १० लाख, प्रर्दशे समपरुक अनुर्दानको २ करोड ९९ लाख २८ िजार, प्रर्दशे हवरे्श 

अनुर्दान ५० लाख,  संहघय हवरे्श अनुर्दान १ करोड ५० लाख, मलु्य शङ्ृखलाको  ५ लाख गरर कुम रु. ५८ करोड ९९ लाख 

५६ िजार िुन ेप्रक्षेपर् गरेको छु ।  

आगामी वर्णको लाहग प्राि िुने हवहिन्त्न क्षेरको अनुमाहनि ब्ययलाई अनुसहूचमा समाबेश गरेको छु । जसको  सारांसको 

रुपमा र्दिेायनुसार प्रस्िुि गने अनुमहि चािन्त्छु ।  

१. रोशी गाउौँपाहलका िौगोहलक दृहष्टकोर्ले अत्यन्त्ि हवकि िुौँर्दािुौँर्दै पहन सम्िावनायकु्त क्षेर समेि िएको र पवूाणधारको 

समहुचि हवकास हवना अन्त्य क्षेरको हवकासमा कहिनाई िुने िएकोले पवूाणधार हवकासमा आगामी आ व को लाहग रु  

१४ करोड ९५ लाख  २६ िजार हवहनयोजन गरेको छु । 

२. त्यसैगरी हशक्षा¸ स्वास््य¸ संस्कृहि प्रवद्धणन¸ लैहगक समानिा िथा सामाहजक समावेशीकरर्¸ खानेपानी िथा सरसफाई 

िथा जनसंख्या व्यवस्थापनको क्षेरमा रु ५ करोड ६२ लाख ५९ िजार हवहनयोजन  

गरेको छु । 

३. रोशी गाउौँपाहलकाको समग्र हवकासको लाहग सिकारी¸ उद्योग िथा वाहर्ज्य¸ हवहत्तय क्षेर िथा पयणिनको मित्वपरू्ण 

योगर्दान िएकोले आहथणक हवकासमा रु. १ करोड ३१ लाख ९० िजार हवहनयोजन  

गरेको छु । 



४. जलवाय ुपररविणनको कारर् वािारर्मा परेको नकारात्मक प्रिावलाई न्त्यहूनकरर् गनण िथा िौगोहलक हवकििाको कारर् 

सबै क्षेरमा पगु्न सक्ने क्षहि न्त्यहूनकरर् िफण  केहन्त्रि िई हवपर्द व्यवस्थापन हवकास िथा वािावरर् संरक्षर्को लाहग रु १ 

करोड  १ लाख ५० िजार हवहनयोजन गरेको छु  । 

५. त्यसैगरी संस्थागि हवकास िथा सेवा प्रवािको लाहग रु १३ करोड ५९ लाख ६२ िजार हवहनयोजन गरेको छु । 

६. गाउौँपाहलका लामो समयर्दहेख िाडाको घरमा संचालन िुौँर्द ैआएकोमा आगामी आ.ब बाि नै िवन हडजाईन गरी २ वर्ण 

हिर िवन सम्पन्त्न गने ब्यबस्था हमलाएको छु जसका लाहग गाउौँपाहलकाको अहिररक्त केन्त्र सरकार सौँग समपरुक बजेि 

माग्ने गरी प्रबन्त्ध हमलाएको छु ।    

७. संक्रामक लगायि सबै प्रकारका रोग र हवपर्दबाि नागररकको जीवन रक्षा गर्द ैजनजीवनलाई सिज र सरुहक्षि बनाउन 

आवश्यक बजेि ब्यबस्था गरेको छु ।  

८. आगाहम वर्णको क्षेरगि बजेि हबहनयोजन गर्दाण कोरोनाको रोकथाम गर्द ैआहथणक पनुरुत्थान िुने, ित्काल प्रहिफल प्राि 

गनण सहकने, आगामी आहथणक बर्णमै सम्पन्त्न िुने, चालु आयोजनािरुको कायाणन्त्वयन हनरन्त्िरिा सुहनहिि गने र सेवा 

प्रवािलाई प्रिावकारी बनाउन संघ, प्रर्दशे र स्थानीय ििको समन्त्वय र सिकायण गने िथा साबणजहनक, हनहज र सामरु्दाहयक 

क्षेरसौँगको साझेर्दारीबाि हवकास प्रहक्रयालाई अहघ बढाउने कायणक्रमिफण  मैले जोड हर्दएको छु ।   

९. चाल ूआ.ब र्दहेख संचालनमा रिकेो अपाङ्ग र िुिुरा हवद्याहथणलाई छारबहृत्त हर्दने कायणक्रमलाई हनरन्त्िरिा हर्दएको छु ।   

१०. हवर्दशेबाि फहकण एका यवूा लहक्षि व्यवसाय प्रवद्धणन कायणक्रम संचालन गनण आवश्यक बजेिको ब्यबस्था गरेको छु ।  

११. हवहिन्त्न स्थानिरुमा Health camp र योग हशहवर  संचालन गनण आवश्यक बजेि हबहनयोजन गरेको  

छु ।  

१२. "मैले र्िरेको कर, फकी आउछ मेरै घर"  िन्त्न ेनारालाई स्थाहपि गनण एक वर्ण हिर सवैिन्त्र्दा बढी कर हिने करर्दािाको 

फोिो सहििको हबबरर् गाउौँपाहलकामा अहिलेहखकरर् गने प्रबन्त्ध हमलाएको  

छु । 

१३. चाल ुआ.ब र्दहेख संचलनमा ल्याईएको मंगलिार ल्याव लाई थप व्यवस्थीि गनण आवश्यक कमणचारी र उपकरर्को 

प्रबन्त्ध गरेको छु ।  

१४. िीन बर्ण हिर सबै नागररकमा स्वास््य बीमा पयुाणउने केन्त्र सरकारको कायणक्रमलाई सम्पन्त्न गनण गाउौँपाहलकाबाि 

सिहजकरर् गररनेछ ।  

१५. आयबुेहर्दक पद्धहिबाि िुने उपचारलाई प्रवधणन गर्द ैयवुा शाखालाई पररचाहलि गरी योगका कायणक्रमिरु संचालन गररनेछ 

।  

१६. महिला स्वयंसेहवकािरुलाई सरसफाई, स्वास््य सचेिना र स्वास््य हवमा कायणक्रममा पररचाहलि गन ेब्यबस्था हमलाएको 

छु ।  

१७. "सुसिंस्कार हाम्रो पर्हचान रे्ष्ठ नागररकलाई सम्मान" िन्त्ने नारालाई स्थाहपि गनण जेष्ठ नागररक बुबा आमाको 

संरक्षर् नगने छोराछोरी प्रहि गाउौँपाहलकाले कडाइका साथ हनगरानी राख्नेछ र गाउौँपाहलकाद्धारा प्रर्दान गररने सेवामा 

कडाइ गररनेछ र आफ्नो बाबु आमालाई राम्रो पालन पोर्र् गने प्रत्येक वडाबाि कम्िीमा २ जना लाई प्रहि ब्यहक्त रु. 

५००० नगर्द र कर्दर परसहिि श्रवर् कुमार परुरकारबाि सम्माहनि गनण आवश्यक बजेि ब्यबस्था गरेको छु । 



१८. िरेक वर्ण अक्िोवर १ का हर्दन रोशी िरीका १ महिला र १ परुुर्लाई ज्येष्ठ गाउौँ मािा र हपिा को उपमा द्धारा सम्मान गनण 

बजेिको ब्यबस्था गरेको छु ।  

१९. "र्सको मन उसैलाई सिंरक्षण" िन्त्ने मान्त्यिालाई आत्मसाथ गर्द ैगाउौँपाहलका हिर सबैिन्त्र्दा धेरै मौरी पालन गने २ 

जना कृर्कलाई ३ घार मौरी सहिि परुस्कृि गररनेछ । सबैिन्त्र्दा धेरै र्दधु उत्पार्दन गने र्दईु कृर्कलाई रु. ३० िजार बराबरको 

बाछी हकन्त्न अनुर्दान हर्दईने छ । सबैिन्त्र्दा धेरै बाख्रा पालन गने र्दईु कृर्कलाई रु. ३० िजार बराबरको बाख्रा हकन्त्न 

परुस्कार हर्दईनेछ ।  

२०. गाउौँपाहलकाहिरका प्रत्येक नागररकलाई सचूनाको िक हर्दलाउन रेहडयो र सािाहिक पहरका माफण ि सचूना प्रवाि गनण 

रकम हबहनयोजन गरेको छु ।  

२१. सम्परू्ण वडा कायाणलयमा ईन्त्िरनेिको पिुौँच पयुाणउन आवश्यक बजेि हबहनयोजन गरेको छु ।  

२२. पशपुालन व्यवसायको जोहखम न्त्यहूनकरर्का लाहग पश ुबीमा कायणक्रममा सिहजकरर् गनण आवश्यक बजेि हबहनयोजन 

गरेको छु  । 

२३. पशमुा लाग्ने रोगको पहिचान िथा उपचारको लाहग रोग हनर्दान िथा हडस्पेन्त्सरी कायणक्रम सञ्चालन गनण बजेि ब्यबस्था 

गरेको छु ।  

२४.  पशपुालनलाई आय आजणनको आधारको रुपमा स्थाहपि गररनेछ । जसका लाहग नश्ल सधुार, कृहिम गिणधारर् गनण बजेि 

ब्यबस्था गरेको छु । 

२५. कोहिड-१९ को रोकथाम र हनयन्त्रर्का लाहग अबलम्बन गररएको कर्दमको कारर् र्दहैनक जनजीवनमा परेको प्रहिकुल 

प्रिावलाई सिज िुल्याउन संचालन गररएको रािि कायणक्रमलाई हवकास हनमाणर्को काम सौँग आवद्ध गने प्रबन्त्ध 

हमलाएको छु ।  

२६. मयाणहर्दि काम, सामाहजक सरुक्षा र आर्दशण श्रम सम्बन्त्धको माध्यमबाि श्रमको उत्पार्दकत्व अहिबहृद्ध गर्द ैसबै जनिालाई 

काम र रोजगारीको अवसर हसजणना गने िफण  कायणक्रम िय गरेको छु । कोहिड-१९ का कारर् स्वर्दशे र हवर्दशेमा रिकेा 

नागररक समेिको रोजगाररमा असर परेको ि्यलाई मनन गरी रोजगारीका थप अबसरिरु हसजणना गने िफण  बजेि केहन्त्रि 

गरेको छु   

२७. हवद्यालय हशक्षाको गरु्स्िर सधुार गनण प्रत्येक वडामा एक/एक विा नमनूा हवद्यालय सञ्चालन गनण आवश्यक बजेि 

हबहनयोजन गरेको छु । 

२८. हवद्यालय हशक्षाको गरु्स्िर बहृद्ध गनण आधारििू िथा माध्यहमक िि स्िरीय हवहवध अहिररक्त हक्रयाकलापिरु सञ्चालन 

गनण आवश्यक बजेि हबहनयोजन गरेको छु  । 

२९. हवद्यालयििमा सञ्चालन िुने परीक्षालाई मयाणहर्दि, व्यवहस्थि गरी गरु्स्िर सधुारको अहिन्त्न अङ्गको रुपमा हवकास 

गनण आवश्यक बजेि हबहनयोजन गरेको छु । 

३०. हवद्यालय हशक्षामा प्रहवहधगि खाडल (Digital Gap) न्त्यनूीकरर् िथा शैहक्षक गरु्स्िर सुधारका लाहग हशक्षर् 

हसकाइमा सचूना िथा सञ्चार प्रहवहधको प्रयोग गरी पिन पािनको व्यवस्था गनण हशक्षकिरुलाई आइ.हस.िी सम्बन्त्धी 

िाहलम िथा प्रहशक्षर्को व्यवस्था गनण आवश्यक बजेि हबहनयोजन गरेको छु । 



३१. हवद्यालय हशक्षाको गरु्स्िर सधुार गनण स्थानीय सरकार र प्रधानाध्यपकवीच, प्रधानाध्यापक र हशक्षकिरुवीच आवहधक 

कायणसम्पार्दन करार गनण आवश्यक प्रबन्त्ध गरेको छु ।   

३२. हवहिन्त्न संघसंस्थािरुको समन्त्वय र सिकायणमा हवद्यालयिरुलाई हवपर्द ् व्यवस्थापन सम्बन्त्धी सचेिना कायणक्रम 

सञ्चालन गने व्यवस्था हमलाएको छँु । 

३३. बालहवकास कक्षािरुमा बालबाहलकाको चािना, उमेर, क्षमिा, हसकाइस्िरका आधारमा हसक्ने र हसकाउने व्यवस्थाका 

लाहग प्रारहम्िक साक्षरिा र गहर्ि कायणक्रमलाई हनरन्त्िरिा हर्दएको छँु ।  

३४. गाउौँपाहलका हिरका यवुािरुमा खेलकुर्दको माध्यमबाि अनुशासन, गहिहशलिा, शारीररक िथा मानहसक हवकास गनण 

अन्त्िर वडा स्िरीय अध्यक्ष कप खेलकुर्द प्रहियोहगिा सञ्चालन गनण आवश्यक बजेि हबहनयोजन गरेको छु । 

३५. सरसफाई सम्बहन्त्ध गरुुयोजना हनमाणर् गनण आवश्यक बजेि हबहनयोजन गरेको छु । 

३६. माि ृिथा हशश ुमतृ्यरू्दर घिाउनको लाहग सतु्केरी आमा पोहर्लो खाना कायणक्रमका अहिररक्त बालबचाउ कायणक्रम 

सञ्चालन गनण आवश्यक बजेि हबहनयोजन गरेको छु । 

३७. एक घर एक ईहन्त्जहनयर र एक घर एक अहधकृि को अबधारर्ालाई साथणक पानण आवश्यक बजेि हबहनयोजन गरेको छु 

।  

३८. रोशी गाउौँपाहलकाको कालढुङ्गामा औद्योगीक ग्राम हनमाणर् गररने छ  सो का लाहग केन्त्र सरकारबाि प्राि ९२ लाखका 

अहिररक्त गाउौँपाहलकाले आवश्यक प्रबन्त्ध गनेछ ।  

३९. "र्लदैन म फोहर, घरमै बनाउँछु मोहर" अहियानका साथ गाउौँपाहलका पँूबण हब.हप िाईवे मा रकेका किुन्त्जे बजार, 

नाके बजार, मंगलिार र माहम्ि बजारमा शनू्त्य फोिरउन्त्मखु नीहिगि िथा संस्थागि क्षमिाको हवकास गररने छ र घरमै 

ब्यबस्थापन निएको फोिोर हलन नमोबुद्ध नगरपाहलकाको उपकरर् र जनशहक्त सौँग साझेर्दारी गररने छ ।  

४०. प्रचहलि कानून अनुसार हनधाणरर् िएको कर िथा गैर कर राजस्व पररचालन गनण हवशेर् कायणक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

विाल कर र ब्यवसाय र्दिाण िथा व्यवसाय कर संकलनका लाहग वडास्िरीय कायणक्रम सञ्चालन गररनेछ ।  

४१. रोशी गाउौँपाहलका क्षेरको हवकास हक्रयाकलापमा आउन सक्ने हवत्तीय जोखीम न्त्यनूीकरर्का लाहग कायणयोजना स्वीकृि 

गरी लाग ूगररनेछ । सालवसाली रुपमा रिर्द ैआएको परुानो पेश्की, वेरुज ुफछ्र्यौिलाई प्रिावकारी बनाइनेछ ।  

४२. गाउौँपाहलकाबाि खचण व्यवस्थापन गर्दाण आहथणक वर्ण समाि िुौँर्दा शनू्त्य पेश्की र शनू्त्य वेरुजकुो हसद्धान्त्िलाई व्यविारमा 

लाग ूगने नीहि हलइनेछ ।  

४३. गाउौँपाहलकाबाि योजना सञ्चालन गर्दाण रहनङ्ग हवल र कायण प्रगहिको आधारमा िकू्तानी गने पररपािीको हवकास गररनेछ 

। परुानो पेश्की वेरुज ुिएको पक्ष वा व्यहक्त माफण ि िौहिक पवूाणधार हवकास, लहक्षि वगणको कायणक्रम िथा उपिोक्ता 

सहमहिको कायण नगने नगराउने नीहिगि व्यवस्थालाई कडाईका साथ कायाणन्त्वयन गररनेछ । 

४४. बेरोजगार रिकेा, कोरोनाका कारर् रोजगारी गमुेका र बैर्दहेशक रोजगारीबाि फकेकालाई पाररश्रहमक सहििको 

जनसििाहगिामलूक र प्रहबहध सहििको श्रममलुक हवकास हनमाणर्मा पररचालन गररने छ ।  

४५. बैर्दहेशक रोजगारीबाि फकेका ब्यहक्तिरुको सीप, अनुिव, र रुहचको अहिलेख बनाई गाउौँहिर हसजणना िुने कामका 

अवसरमा जोड हर्दने र हवन्त्धबाहसहन सिकारीसौँग साझेर्दारी गरी ५% ब्याज अनुर्दान हर्दन रु. २० लाख हबहजयोजन गरेको 

छु  ।  



४६. गररबीको रेखामहुन परेका पररवारका बालबाहलकालाई समेि्ने गरी बाल संरक्षर् अनुर्दानको र्दायरा फराहकलो पारेको छु 

। हवशेर् संरक्षर् आवश्यक िएका अनाथ िथा अहि जोहखममा परेका बालबाहलकाको लाहग िरपर्दो सामाहजक सरुक्षा 

प्रर्दान गनण सामाहजक संस्थािरु समेि पररचालन गने ब्यबस्था हमलाएको छु ।  

४७. रासायहनक मलको सहुनहिििा गनण सिकारीलाई अहिपे्रररि गररनेछ ।  

४८. कृहर् जहमनमा कृर्कको पिुौँच हवस्िार गनण करार खेिी, चक्लाबनर्दी र सामरु्दाहयक सिकारी खेिीलाई प्रोत्सािन गररनेछ 

। कृहर् उपजको समथणन मलू्य िोकी खरीर्द गने ब्यबस्था हमलाईने छ । सामहुिक खेिी गने समिुलाई मार शीि िण्डार 

हनमाणर् अनुर्दान हर्दईनेछ ।  

४९. फलफूलका हवरुवा रोप्ने र संरक्षर् गने कायणलाई अहियानको रुपमा संञ्चालन गररनेछ । नसणरी स्थापना गरर फलफुलको 

हबरुवा उत्पार्दन गनेलाई प्राहवहधक सियोग उपलब्ध गराईनेछ । 

५०. कृर्कलाई ब्यबसाहयक पशपुन्त्छीपालनमा आकहर्णि गनण नश्ल सुधार कायणक्रमलाई प्रोत्सािन, घाौँस खेिी र बिृि् चरर् 

क्षेर हवकास िथा गरु्स्िरीय पशु स्वास््य सेवाको हवस्िार गररनेछ ।  

५१. खेिी योग्य जहमन बाौँझो नराख्ने हनहि अबलम्बन गनणको लाहग िहूम बैङ्क स्थापनाका लाहग पिल गररनेछ । 

५२. सिकारी क्षेरको हसद्धान्त्ि, मलू्य मान्त्यिासौँग िार्दम्यिा िुने गरी सिकारी अहियानलाई अहघ बढाउन संस्थागि क्षमिा 

बहृद्ध, स्व-हनयमन र सशुासन प्रवधणन गररनेछ ।  

५३. कोरोनाका कारर् स्वर्दशे फहकण एका कामर्दारिले  अवसर पाउने गरर सीप हवकास, िाहलम र प्रहवहधको पिुौँच पयुाणउने 

प्रबन्त्ध हमलाएको छु ।  कोरोनाको कारर् रोजगारी गमुेका र ित्काल पनुरुत्थान िई रोजगार शजृना िुन नसक्ने क्षेरमा 

कायणरि रिकेा मजर्दरुको सीप रुपान्त्िरर् गरी अन्त्यर काम गनण सक्षम िुल्याउन उत्पार्दन र सेवा क्षेरका िस्िकला, 

प्लहम्बङ, हबजलुी ममणि, ईलेक्िोहनक्स, कुक, हसकहमण, डकमी, हसलाई किाई, ब्यहुिहसयन, कपाल किाई लगायिका 

सीप हवकास िाहलम िथा प्रहशक्षर् संचालनका लाहग हवहिन्त्न हनकायमा पिल गररने छ ।  

५४. करका प्रशासहनक प्रहक्रयालाई सरलीकृि गररनेछ । उि्नुपने सम्पहत्त कर, व्यवसाय कर, हवज्ञापन कर, घर बिाल कर, 

मनोरञ्जन कर, शलु्क र जररवानािरु एवं मालपोि जस्िा स्थानीय आम्र्दानीका व्यापक स्रोििरुको सकू्ष्म अहिलेख राख्ने 

काम पारर्दशी र जवाफर्दिेीपरू्ण बनाउन  र कर छली र चिुावि रोक्न आधहुनक सचूना प्रहवहधको पूर्ण उपयोग गररनेछ । 

५५. उपिोक्ता सहमहि माफण ि गररने कायणका लाहग चैर मसान्त्िसम्म मार सम्झौिा गररनेछ । चैर मसान्त्ि पहछ गाउौँपाहलकाबाि 

योजना िथा कायणक्रम सञ्चालन गने गरी कुनै सम्झौिा गररने छैन । 

५६. नेपाल सरकार र प्रर्दशे सरकारवाि प्राि िुने सशिण अनुर्दान खचण गने सम्वन्त्धमा प्राि योजना िथा कायणक्रमलाई अनुसचुीमा 

राहख सोहि बमोहजम स्वीकृि गने प्रस्िाव गरेको छु । 

 

उपर्स्थि महानुभावहरु,  

  मैले गाउौँपाहलकाको आगामी आहथणक वर्णको लाहग प्रस्िाव गरेको बजेि िथा कायणक्रम यस सम्माहनि सिा समक्ष 

प्रस्िुि गरेको छु । यस सम्बन्त्धी हवस्ििृ अनूसहूचिरु पहुस्िकामा प्रकाहशि िई यिाौँिरुको िाििािमा पररसकेको व्यिोरा यस 

सम्माहनि सिालाई जानकारी गराउौँर्दछु । वडा िथा वस्िीस्िरीय िेलामा अहधकांश जनिाको सििाहगिामा छनौि र 

प्राथहमकीकरर् िएका योजनािरु प्राथहमकिामा पर्दाणपर्द ै पहन पाहलकाको हसहमि श्रोिका कारर्ले योजनािरु समावेश गनण 



नसहकएको व्यिोरा हवनम्रिापवूणक अनुरोध गर्दणछु । त्यसरी प्राथहमकिामा नपरेका योजनािरुलाई योजना बैंकमा समावेश गरी 

अन्त्य र्दाि ृहनकायिरुसौँग समन्त्वय गर्द ैश्रोिको व्यवस्था हमलाई संचालन गनण प्राथहमकिामा राहखने िथा आगामी आ.व.िरुमा 

समेि क्रमशः कायाणन्त्वयन गर्द ैलहगने व्यिोरा समेि अनुरोध गर्दणछु ।  

 

आदरणीर् उपर्स्थि महानुभावहरु,  

 उल्लेहखि बजेि एवं योजना िथा कायणक्रमिरुको प्रिावकारी कायाणन्त्वयनको लाहग आवश्यक क्षमिा हवकास, 

संस्थागि‚नीहिगि र कायणहवहधगि सधुारका कायणिरु गने साथै आवश्यकिा अनुसार सरकारी, गैर सरकारी संघसंस्था, हनजीक्षेर, 

नागररक समाज, सिकारी र उपिोक्ता समेिको संयकु्त सििाहगिात्मक सचूकमा आधाररि अनुगमन एवं मलू्याङ्कनको 

आवश्यक व्यवस्था हमलाईनेछ । जसबाि बजेिको कायाणन्त्वयनको सहुनहिििा एवं पारर्दहशणिा र उत्तरर्दाहयत्वको थप प्रबद्धणन िुने 

हवश्वास गरेको छु ।  

 बजेि िथा कायणक्रम िजुणमा गने क्रममा गाउौँपाहलकाका सबै पर्दाहधकारी ज्यिूरुको सहक्रय सििाहगिा र पषृ्ठपोर्र् िाम्रा 

लाहग मित्वपरू्ण रह्यो । हवकासप्रहिको एकिा, संवेर्दनशीलिा, क्षेरगि सचूनाको जानकारी सरोकारवाला हनकायबीच रिकेो 

उच्चस्िरीय समन्त्वय र समझर्दारी िाम्रा लाहग कायण सफलिाको कडी  

बन्त्यो । यस प्रहि िामी सर्दवै कृिज्ञ छौ । यसखालका उर्दािरर्ीय सियोगको लाहग रोशी गाउौँपाहलकाको िफण बाि िाहर्दणक आिार 

व्यक्त गर्दणछु ।  

 

अन्त्र्मा,  

 िाम्रो हनमन्त्रर्ालाई स्वीकार गरी व्यस्ि िथा अमलू्य समयको बाबजरु्द यस कायणक्रममा पाल्नु िएका गाउौँपाहलकाका 

सर्दस्य ज्यिूरु¸कमणचारीिरु¸ सरोकारवाला सवैमा िामी आिारी छौं । गाउौँपाहलकाको बजेि िथा कायणक्रम िजुणमाका क्रममा 

सििाहगिामलूक योजना िजुणमा प्रकृयाका सबै चरर्िरुमा सििागी िुनुिुने सबपै्रहि धन्त्यवार्द व्यक्त गर्दणछु । साथै यस कायणलाई 

सफल र प्रिावकारी रुपमा कायाणन्त्वयन गनणका लाहग सम्बद्ध सबै पक्षबाि सर्दाझै ौँ हनरन्त्िर सल्लाि, सियोग र सझुावको अपेक्षा 

गर्द ै वाहर्णक योजना िजुणमा कायणमा सहक्रय एवं रचनात्मक सियोग पयुाणउनु िुने सबै पर्दाहधकारी ज्यिूरु¸हवर्यगि हनकाय, 

गाउौँपाहलकाको कायाणलयमा कायणरि सम्परू्ण कमणचारी साथीिरुलाई धन्त्यवार्द हर्दन चािन्त्छु । साथै गररमामय यस सिामा उपहस्थि 

सबै हवहशष्ट मिानुिाविरुलाई िाहर्दणक धन्त्यवार्द ज्ञापन गर्द ैबजेि िथा कायणक्रम प्रस्िुि गर्दाण िएका कमी कमजोरी प्रहि क्षमायाचना 

माग्र्द ैस्वच्छ सफा िरािरा सशुासन यकु्त रोशीको अनुिहूि सवै क्षेरबाि िुने आशाका साथ रोशी गाउौँपाहलकाको सािौं गाउौँ 

सिामा बजेि िथा कायणक्रमको प्रस्िुहि यिी अन्त्त्य गर्दणछु ।  

 

धन्र्वाद । 

 

लक्ष्मी कुमारी विौला उपे्रिी 

उपाध्यक्ष 

आर्ाढ, २०७७ 

 


