
सि�द्बले�क गा	उँ�पा	सिलेक	क नी�सि� �था	 क	र्य�क्रम
(आ.व. २०७७/०७८)

श्रीमान प्रमुख अति�थी ज्य,ू

वि�शेष अति�थिथ ज्यहूरु,

श्री गाउँ सभाका सदस्य ज्यूहरु,

श्री राजविनति�क दलका प्रमुख �था प्रति�विनति$ ज्यूहरु,

उपस्थिस्थ� पत्रकार विमत्रहरु,

सुरक्षा विनकायका प्रति�विनति$ ज्यू ,
काया)लय प्रमुख लगाय� सम्परु्ण) कम)चारी विमत्रहरु,

आदरथिर्णय �ु�ा आमा �था दाजुभाई विदविद �विहनीहरु
लगाय�, सम्पूर्ण) उपस्थिस्थ� माहानभुा�हरु

सिसद्बलेक गाउँपालिलकाको  विनमन्त्रर्णालाई स्�ीकार गरी  उपस्थिस्थ� हुनु  हुने  सम्पूर्ण)  महानभुा�हरुमा  हार्दिदक स्�ाग� ए�म्
अथिभ�ादन व्यक्त गद)छु ।  स�)प्रथम ,  सम्पूर्ण) वि�श् � नै  कोथिभड-१९  (  कोरोना भाइरस  )  महामारीको चपेटामा परिररहेको
चूनौ�ीपरू्ण) र असहज अ�स्थामा जी�न गुमाउनु हुने नागरिरकका शोकाकुल परिर�ारजन प्रति� गविहरो सम�ेदना व्यक्त गदD
उपचारर� सम्परू्ण)को थिशघ्र स्�ास्थ्य लाभको कामना गद)छु । यसका साथै नागरिरकहरुको अति$कार र स्��न्त्र�ाको लाविग
योगदान विदने सम्पूर्ण) ज्ञा� अज्ञा� सविहदहरु प्रति� हार्दिदक श्रद्बान्जली अप)र्ण  गद)छु । 
संवि�$ान  सभाद्बारा  जारी  भएको  नेपालको  संवि�$ान  २०७२ ले  देशमा  लोक�ास्थिन्त्रक गर्ण�न्त्र स्थापनासंगै  जा�ीय ,

के्षत्रीय,भाविषक, $ार्दिमक, लैंविगक लगाय� स�ै प्रकारका छु�ाछु�को अत्य गरी आर्थिथक समान�ा र सामासिजक न्याय सुविनतिO�
गन) समानपुाति�क, समा�ेशी, समान वि��रर्ण प्रर्णालीमा आ$ारिर� र सहभाविग�ा मूलक सिसद्बान्�का आ$ारभू� समान�ामुलक
समाजको विनमा)र्णको परिरकल्पना गरकेो छ । विमति� २०७४ �ैशाख ३१ ग�ेको स्थानीय विन�ा)चन द्बारा सिसद्धलेक बासीको वि�श् 
�ास सिजत् न सफल भई जनचाहना अनरुुप जनसमुदायले चाहे अनुसार जनविन�ा)तिच� प्रति�विन$ीहरु द्बारा जनविह�को लाविग
विनरन्�र प्रयास जारी राखेका छौ । यसका साथै जनविन�ा)तिच� प्रति�विनति$ सामू २०७२ को वि�नाशकारी भुकम्प�ाट क्षति� हुन
गएका घर टहराको पुनर्दिनमा)र्ण काय) अ�ति$ अस्थिन्�म चरर्णमा पुगेको छ । यस अ�स्थामा पालिलका थिभत्र भुकम्प�ाट घर क्षति� भै
लाभग्राहीमा नाम छुटेका �ास्�वि�क लाभग्राहीहरुको समस्या समा$ान �फ)  वि�शेष पहल भैरहेको छ । 
विमति� २०७४ /०३/३१ ग�े पविहलो गाउँ सभा सम्पन्न पOा� हालसम्म यस सिसद्बलेक गाउँपालिलकालाई काय) सम्पादन गन)
आ�श्यक वि�थिभन् न ऐन, विनयम ,काय)वि�ति$, विनदZथिशका �नाई सिसद्धलेक गाउँपालिलकाको पविहचान स्थाविप� गरी काम गन) सहज
�ा�ा�रर्ण �नाएका छौ । गाउँपालिलकाको संस्थाग� संरचना विनमा)र्ण गन) र �ाँकी रहेका ऐन , विनयम, कानून, नीति�, विनदZथिशका
आ�श्यक�ानुसार विनरन्�र विनमा)र्ण गनु)का साथै पविहला विनमा)र्ण भएका ऐन विनयमहरुलाई आ�श्यक�ा अनुसार संशो$न गदD
अगातिड बढीरहेको व्यहोरा अ�ग� गराउन चाहन्छु । यसका साथै सिसद्धलेक गाउँपालिलकाले जग्गा खरिरद गरी २४ कोठा
सविह�को ति�न �टा भ�न, करिर� १५० जना अट्ने १ �टा हल र करिर� २० जना अट्ने क्षम�ाको १ �टा विमविन हल विनमा)र्ण
भै प्रयोगमा आइसकेको छ । साथै पालिलका थिभत्र रहेका ७ �टा �डा मध्ये �डा नं. १,४,५र ७ का �डा काया)लय भ�नहरु
विनमा)र्ण सम्पन् न भई संचालनमा आइसकेका छन् भने �डा नं २ र ३ का काया)लयहरुको विनमा)र्ण सम्पन् न भई संचालनको
प्रकृयामा रहेका छन् ।  पविहलो गाउँसभा�ाट वि�द्युत्त गुर्णस्�र सु$ार गनZ भविनएकोमा ७० प्रति�श� काठेपोल ( १५०० �टा)
स्थिस्टल पोल�ाट वि�स्थाविप� गरिरएको छ भने २० �टा ट्र ान्सफम)र फेरिरएको  छ । 



उपस्थिस्थ� महानुभा�हरु, 

समृद्ध नेपाल विनमा)र्णको लाविग प्रभा�कारी योजनाहरुलाई व्य�स्थिस्थ� रुपमा संचालन गन) स्थानीय �हको महत्�पूर्ण) भवूिमका
हुने भएकोले संवि�$ानले परिरकल्पना गरे  अनुसार काय)कारी अति$कार,  न्यातियक अति$कार र  व्य�स्थापकीय अति$कार
स्थानीय �हलाई विदए अनुसार आज हामीहरु यस गाउँपालिलकाको सा�ौ गाउँ सभामा उपस्थिस्थ� भएका छौ । संवि�$ानले
विदएको अति$कार प्रयोग गरी यस सा�ौ गाउँ सभामा आगामी आर्थिथक �ष)मा संचालन गरिरने नीति�, विनयम, ऐन, विनदZथिशका,
�जेट, काय)क्रम, कर र गैरकर राजश्वको दर विन$ा)रर्ण गन) प्रस्�ु� नीति� �था काय)क्रमले सहज प्रदान गरी यसै चालु सभा�ाट
�जेट �था काय)क्रम स्�ीकृ� गरी काया)न्�यन गन) गईरहेका छौ । 
योजना �जु)मा प्रकृयालाई जनसहभाविग�ाको माध्यम�ाट अगातिड �ढाउन �स्�ी, टोल, इलाका, राजनीति�क दल  वि�थिभन् न
संघ संस्थाहरु�ाट माग र सुझा� भई आए अनुसार नीति�, योजना र काय)क्रमहरु जनप्रति�विनति$को हसैिसय�ले यस सिसद्धलेक
गाउँपालिलकाको �फ) �ाट सा�ौ पटक प्रस्�ु� गन) पाउँदा हामीमा गौर�को अनुभूति� भएको छ । यस सिसद्धलेक गाउँपालिलका
वि�कासको दृविjकोर्णले महत्�पूर्ण) माविनन्छ ।  यस के्षत्र थिभत्रका अल्पसंख्यक �था  पछातिड परकेा  �ग) �था  समुदायलाई
वि�कासको मूल$ारमा ल्याई वि�कास विनमा)र्ण प्रविक्रयामा अगातिड ल्याउन कृविष के्षत्रको व्य�सायीकरर्ण ,  वि�वि�ति$करर्ण सविह�
आ$वुिनकीकरर्ण गरी उत्पादनथिशल के्षत्रमा लगानी अथिभ�ृतिद्ध गदD   रोजगारी सिसज)ना गनZ , सुशासन प्र�द्ध)न गरी से�ा प्र�ाहमा
प्रभा�कारिर�ा कायम गनZ, पय)टन के्षत्र लाई जनसिज�नको अथिभन्न अंगको रुपमा वि�कास गरी प्र�)द्धन गनZ , सामासिजक वि�कास
लाई कृविष पय)टन संग आ�द्ध गरी संस्थाग� वि�कासको प्रति�फल हासिसल गनZ जस्�ा चुनौ�ी हामी माझ कायम नै रहेको छ ।
तियनै चूनौति�का माझ पविन �ुङचुङ भेडा�ारी मैदान सडक स्�र उन् न�ी भै विनयविम� रुपमा �स संचालनमा छ ,  �ैरनेी
विपपलनलाङ ठाँटी कमला�ारी मैदान सडक स्�र उन् नति� भै सहज अ�स्थामा दवैिनक या�ाया� संचालनमा रहेको र पर�ेाटार
कूम्पूर भञ्ज्याङ �ाग�च्छला कालीदह सडक स्�र उन् नति� गरी या�ाया� से�ा संचालन गरिरने �यारीमा छ । सडक स्�रोन् 
नति� गनZ क्रममा पर�ेाटार -  कुम्पुर भञ् ज्याङ-  �ाग�च्छला सडक खण्डमा १.३ विकलो विमटर,  �ुङचुङ -  भेडा�ारी-  मैदान
सडक खण्डमा २.८ विकलो विमटर, �ैरनेी- विपपलनलाङ- ठाँटी - कमला�ारी सडक खण्डमा ७८० विमटर र �ुङचुङ चोक -
गाउँपालिलका काया)लय सम्मको ६०० विमटर सडकमा कालोपत्रे गनZ योजना रहेकोमा कोथिभड- १९ महामारीका कारर्ण उक्त
काय) शुरु हुन कविठनाई भए�ा पविन काय) सम्पन् न �फ)  हाम्रो प्रयास जारी रहेको छ ।  यसैगरी गाउँपालिलका थिभत्र खानेपानीको
समस्या  समा$ानका  लाविग डुविमडाडँा ,  काम्राङ  र  मुला�ारीको  तिडप  �ोरिरङ  विनमा)र्ण  काय) सम्पन् न  भईसकेको  छ  भने
ढल्केविपपल, दमै थमु्का, अच)ले, कँुटीडाडा र अविमलिलछापमा पाइपलाईन वि�स्�ारको काम भईरहेको छ । 
यस पालिलकाको �डा नं. १ �ैरनेी स्थिस्थ� सिसद्धलेक अस्प�ाललाई जग्गा दा�ाहरु�ाट हालसम्म ७ रोपनी १० आना जग्गा
अनुदान प्राप्त भै भ�न विनमा)र्णको प्रकृयामा रहेको छ । यस पालिलकामा हालसम्म १ नं. �डाको बाझोगरा र ७ नं. �डाको
महाकाली मा.वि� मा खेल मैदान विनमा)र्ण भैसकेका छन् र �ाँकी आ�श्यक स्थानहरुमा पविन विनमा)र्ण गरिरने कुरा अ�ग� गराउन
चाहन्छु भने  "  उज्यालो सिसद्धलेक "  अथिभयानलाई साथ)क�ा विदन पर�ेाटार देलिख कालीदह सम्म कालुपाण्डे राजमाग)का
�स्थिस्�मा११४ �टा सडक ब�ी जडान भैसकेको पविन जानकारी गराउँदछु । 
उपस्थिस्थ� महानुभा�हरु, कोथिभड-१९ महामारीका कारर्ण मान� जाति� माथिथ श�ाव्दीकै स�ै भन्दा ठूलो संकट पैदा भएको छ
। हाम्रो पालिलका�ाट पविन रोजगारी लगाय� वि�थिभन् न थिशलसिसलामा वि�देथिशनेहरुको संख्या $ेरै छ ।   यस संकटको घडीमा
आफ्नो घर फर्दिकएका �ासिसन्दाहरुलाई सुरक्षाका उपाय अपनाउन हाम्रो �फ) �ाट पविन वि�थिभन् न प्रयास जारी रहेको छ ।
विमत्रराष् ट्र  भार��ाट हालसम्म घर फर्दिकएका  मध्ये  १०० जनालाई नागेश्वरी  आ .वि�,  सिसद्धलेक  -  १,  विमन्दकुा  मा.वि� ,

सिसद्धलेक -१ र गोल्मारानी आ.वि� , सिसद्धलेक - ६ मा क् �ारसे्थिन्टनमा राखी RDT परीक्षर्ण नेगेविटभ आएका ९८ जनालाई होम
क् �ारसे्थिन्टनमा रहने गरी घर पठाइएको र  RDT पोजेविटभ देलिखएका २ जनाको  PCR परीक्षर्ण गरिरदा १जनालाई कोरोना
पोजेविटभ देलिखएकोले विनजलाई दवैिनक स्�ास्थ्य परिरक्षर्ण गराउँदै  आइसोलेसनमा रालिखएको र  PCR  नेगेविटभ आउने १
जनालाई होम क् �ारसे्थिन्टनमा रहने गरी घर पठाइएको छ । यसका साथै �डा नं.  ७ मा स्थानीय समुदायको सहयोगमा



भार��ाट घर फर्दिकएका ३ जनालाई सामुदातियक क् �ारसे्थिन्टनमा रालिखएको छ । यस महामारी �ाट �च् न हामी स�ैले सा�$ानी
अपनाउनु पविन जरुरी भैसकेको छ ।

प्रस्�ा� नं. १
अ� म सिसद्बलेक गाउँपालिलकाको आ.�. ०७७/०७८ को लाविग प्रस्�ावि�� नीति� �था काय)क्रम प्रस्�ु� गनZ अनुमति� माग्दछु ।

आर्थिथक वि�कास नीति�
 व्य�स्थिस्थ� पशुपन्छी फम), पोल्ट्र ी  फम), मौरीपालन �था दगु्$ उत्पादनको वि�कासका लाविग आ$ुविनकीकरर्ण र

प्रवि�ति$करर्ण गरी व्य�सातियक रुपमा सञ् चालन गनZ । 
 कृविष उपजको उत्पादन �था उत्पादकत्� �ृतिद्धको लाविग उन् न� वि�उ वि�जन , प्रवि�ति$को उपयोगको लागविw चे�ना

�ृतिद्ध �था प्रावि�ति$क सहयोग गनZ र �रकारी खे�ी, फूल खे�ी आदविwमा आत्मविनभ)र बनाउन कृषकहरुलाई कृविष
प्रावि�ति$क सम्मको पहूँचको सुविनतिO��ा गनZ ।

 एउटै  प्रकृति�का  सहकारी  संस्थाहरु �ीच  एकीकरर्ण  गन) प्रोत्साहन  गनZ ।  थिछमेकी  स्थानीय  �ह�ाट  काय)के्षत्र
वि�स्�ारको अनुमति� माग गनZ संस्थाहरुलाई अध्ययनको आ$ारमा व्य�स्थिस्थ� गरिरने । 

 सहकारीहरुको अनुगमन गरी अद्या�ति$क अ�स्थाका �ार ेजानकारी लिलने । सहकारी थिशक्षा �ालिलम �था अ�लोकन
भ्रमर्णको माध्यम�ाट दक्ष�ा अथिभ�ृविद्ब गराइने छ । 

 व्यापार  व्य�साय द�ा) गन) अविन�ाय) गदD न�ीकरर्ण गन) प्रोत्साहन �था  वि�थिभन्न विकसिसमका वि�चौलिलयाहरुलाई
दरुुत्साहन गनZ ।

 दवैिनक मुल्य अनुसारको कृविष उपजको वि�लवि�जक कृषकहरुलाई अविन�ाय) जारी गनु)पनZ प्रकृया सञ्चालन गनZ ।
 गाउँपालिलका थिभत्र व्य�साय द�ा) गदा) मविहलाको नाम�ाट गरीएमा द�ा) शुल्कमा ५० प्रति�श� छुट लिलइने छ । 
 उद्योगीहरुलाई उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गनZ, सहजीकरर्ण गनZ र उतिच� �ा�ा�रर्ण विनमा)र्ण गनZ ।
 पय)टकीय के्षत्र प्र�द्ध)नको लाविग यस �ष) सिसद्धलेक ढे�ालेक के्षत्र �था कुम्पुर टा�र के्षत्र प्र�द्ध)न गनZ , वित्रशुली नदीमा

ऱ्यास्थिफ्टङ प्र�द्ध)न गनZ, सम्भाव्य ठाँउमा भ्यटुा�रहरु विनमा)र्ण गनZ �था कुम्पुर भञ् ज्याङ टा�र पदमाग) र सिसद्धलेक
पदमाग) विनमा)र्ण �था व्य�स्थिस्थ� गनZ ।

 होमस्टे व्य�साय सञ् चालन गन) पविहचानको आ$ारमा जन�ालाई प्रोत्साहन �था प्र�द्ध)न गदD यस �ष) एउटा नमूना
होमस्टे काय)क्रम सञ् चालन गनZ ।

 वि�पद् व्य�स्थापनको लाविग प्रत्येक �डामा �डाध्यक्षको संयोजकत्�मा स्काउट विटमको व्य�स्था गनZ ।
 साना सिसचाँई योजनाहरुलाई थप व्य�स्थिस्थ� गनZ ।

पू�ा)$ार वि�कास नीति�
     सडक �फ)

 गाउँपालिलकाको मुख्य ३ सडकलाई नमूना सडक घोषर्णा गरी स्�रउन्न�ी र कालोपत्रे गनZ काम प्राथविमक�ामा राख्ने
। 

 वि�थिभन् न भौति�क संरचना र पू�ा)$ारलाई रास्थिष् ट्रय मापदण्ड अनुरुप विनमा)र्णमा प्राथविमक�ा विदने । 
 बस्�ी र �डा जोड्ने सडकलाई प्राथविमक�ा विदने । 
 यस आर्थिथक बष)को लाविग सम्भ� भएसम्म नयाँ सडक ट्रयाक खोल्ने काय) सूचारु नगनZ । 
 �ास्�वि�क कृविष र उत्पादन हुने के्षत्रको पविहचान गरी सो के्षत्रमा उत्पाविद� हुने �स्�ुलाई नसिजक बजारसम्म पु ्र याउन

�था ढु�ानी काय) गन) आ�श्यक पनZ कृविष सडक विनमा)र्णमा जोड विदने । 
 सडक विनमा)र्ण काय) गदा) क्षति� कम हुने र सुरक्षाको दृविjकोर्णले स�ल ठाउँमा सडकहरु विनमा)र्ण गनZ । 
 प्राथविमक�ा  �था  आ�श्यक�ाको  आ$ारमा  सडक, सामुदातियक भ�न, सिंसचाई, वि�द्यालय भ�न, सा�)जविनक

शौचालय, मठ मस्थिन्दर, मरर्णघाट, स्�ास्थ्य चौकी भ�न, यात्रु प्रति�क्षालय,  खेल ग्राउण्ड विनमा)र्ण, ग्राविमर्ण वि�द्यु�



वि�स्�ार, कृविष सामाग्री  संकलन केन्द्र �था  पशु हाटबजार विनमा)र्ण , पोखरी  विनमा)र्ण  �था  चौ�ारा, $ाराकुलो,
खोलाविकनारा संरक्षर्ण गनZ ।

           भ�न �था बस्�ीको वि�कास �फ)
 गाउँपालिलकाको  शहरोन् मुख के्षत्रमा भ�न विनमा)र्ण आचार संविह�ा पूर्ण) रुपमा पालना हुनेगरी भुकम्प प्रति�रो$ात्मक

भ�न विनमा)र्ण काय)लाई कडाईका साथ लागू गनZ । 
 भ�न विनमा)र्ण काय)लाई व्य�स्थिस्थ� गन) आ$ारभू� भ�न विनमा)र्ण मापदण्ड �यार गरी सोही अनुसार काया)न्�यन गनZ

। 
 यसअतिघ विनमा)र्ण भईसकेका भ�नको हकमा विदईएको म्यादथिभत्र आ�श्यक शुल्क लिलई नक्सा अथिभलेलिखकरर्ण गनZ

काय)लाई आरम्भ गनZ । 
 गाउँपालिलकाको कुनै स्थानमा ६० प्रति�श� �ा सो भन्दा बढी जन�ाको माग भईआएमा व्य�स्थिस्थ� बस्�ी वि�कास

�ा ल्याण्डपलुिलङको काय)क्रम सञ्चालनमा जोड विदने । 

        खानेपानी �था सरसफाई �फ)
 देशव्यापी एक घर एक $ाराको राविj्रय नीति�लाई यस गाउँपालिलकाले पविन यस आ .�.को मुख्य खानेपानी नीति�को

रुपमा लिलई मू�)रुप विदने । 
 बुङचुङ लगाय�को के्षत्रमा अव्य�स्थिस्थ� खानेपानीलाई व्य�स्थिस्थ� गदD स्रो�को खोजी गनZगरी बुङचुङ एकीकृ�

खानेपानी आयोजनाको सम्भाव्य�ा अध्ययन गनZ । 
 गाउँपालिलकामा रहेका वि�थिभन्न खानेपानी श्रो�को पविहचान गरी संरक्षर्ण र श्रो� व्य�स्थापनलाई प्राथविमक�ामा राख् ने

।
 खानेपानी आयोजनाहरुको �त्काल गनु)पनZ मम)� �था सु$ारमा जोड विदने । 
 यस गाउँपालिलका केन्द्रको थोपल खोलामा अव्य�स्थिस्थ� फोहोरमैलालाई व्य�स्थिस्थ� गन) डस्थिम्पङ साईट विनमा)र्णको

अ�$ारर्णा ल्याई आ�श्यक सम्भाव्य�ा अध्ययन गनZ । 
 ठूला खानेपानी आयोजनाको तिड.विप.आर. गनZ काय)लाई प्राथविमक�ामा रालिखने । 
 तिडप बोरिरङ गनZ काय)ले खानेपानी मुहानहरु सुक्ने र लोप हुनसक्ने �थ्यलाई मध्यनजर गदD लिलफ्ट खानेपानी

विनमा)र्णमा जोड गनZ । 
 च्याडु के्षत्रमा विनलकण्ठ नगरपालिलकाले फोहोर व्य�स्थापन गदD आएकोले त्यसले �ा�ा�रर्णीय असर गरकेो हुँदा

त्यसलाई हटाउन आ�श्यक समन्�य र पहल कदमी लिलने । 

          पय)टन �फ)
 गाउँपालिलकामा एक �डा एक रमर्णीय उद्यानको पू�ा)$ारको विनमा)र्ण गनZ नीति� अनुरुप यस बष) पाईलट प्रोजेक्टको

रुपमा ठाउँ पविहचान गरी एउटा सा�)जविनक इको पाक)  विनमा)र्णमा जोड विदने । 
 सिसद्धलेक,  ढे�ालेक  लगाय� पय)टकीय के्षत्रहरुमा  सेड  विनमा)र्ण, खानेपानी  लगाय� विपकविनक स्थलको  रुपमा

पू�ा)$ारहरु �यार गनZ । 

          सिंसचाई �फ)
 कोथिभड– १९ को नकारात्मक असरको कारर्ण उत्पन्न हुनसक्ने खाद्य संकटलाई मध्यनजर गदD साना सिंसचाई �था

कुलो विनमा)र्णमा प्राथविमक�ा विदने । 
 सिंसचाई खोलानाला, नविद, नहर जस्�ा सिंसचाई पू�ा)$ार स्थलहरुको संरक्षर्ण गनZ नीति� लिलने । 
 आ�श्यक परकेो ठाउँमा सोलारबाट लिलफ्ट सिंसचाई प्रवि�ति$लाई प्रश्रय विदने । 



           पू�ा)$ार मम)� �था सु$ार �फ)
 गाउँपालिलका स्�रीय योजनाको मम)� सम्भार गन) मम)� सम्भार इकाईको स्थापना गनZ र सोही इकाई माफ) � काय)

सम्पादन गनZ नीति� लिलने ।

अन्य
 सडक पू�ा)$ारले जोलिखममा परकेा घर �ा बस्�ी संरक्षर्ण गनZ काय)लाई प्राथविमक�ामा राखी आ�श्यक परकेो के्षत्रमा

भु–संरक्षर्णका उपायहरु अबलम्�न गदD बायो इस्थिन्जविनयरिरङ प्रवि�ति$बाट समा$ानका उपायहरु खोज्ने । 
 खोला, नविदले खे�ीजन्य जविमनहरु कटान गरी उत्पादनमा ह्रास आउने हुँदा �टबन्$न विनमा)र्ण काय)लाई �ीव्र�ाका

साथ अगाडविw बढाउने ।

कृविष  ,   पशुसे�ा  ,   �ा�ा�रर्ण �था विबपद् व्या�स्थापन नीति�  
 कृविष �था पशुपन्छी पालनमा प्रयोग हुने आ$ुविनक कृविष यास्थिन्त्रकरर्ण व्या�सातियक कृविष योजनाको लाविग मात्र प्रयोग

हुने गरी कृविष यन् त्रहरु खरिरद गरी  आ�श्यक मापदण्ड परुा गररे वि��रर्ण गनZ ।
 कृविष यास्थिन्त्रकरर्णलाई विदगो र कम खर्चिचलो �नाउन मम)� सम्भारको उतिच� व्ष�स्था गरिरने छ ।
 मौलिलक खाद्यान् न,  फलफूल,  �रकारी बालीहरु र पशपुन्छीपालन �था मत्स्यपालनको उत्पादन र उत्पादकत्�

प्र�द्ध)न गन)को लाविग बास्�वि�क विकसान पविहचान गरी कृषकहरुलाई अनुदानको व्य�स्था गनZ ।
 सहकारीहरुको साझेदारीमा कृविष �था पशुवि�मा काय)क्रमलाई विनरन्�र�ा विदइने छ । 
 कृविष �था पशुसे�ा र व्य�साय सम्�न्$ी अनुदानहरु गाउँपालिलकामा द�ा) भएका फम)हरुलाई मात्र विदने व्य�स्था

विमलाई औपचारिरक अथ)�न्त्रलाई प्रोत्साहन गरिरनेछ । 
 कृविष उत्पादनलाई आ�श्यक पू�ा)$ारहरु सडक , विबद्यु�, सिंसचाई,  थिश� भण्डार, संकलन �था वि�क्री केन्द्रको

वि�कास गनZ ।
 कृविष उपजहरु संकलन �था �जार प्र�द्ब)नमा सहुलिलय� विदन स�ारी सा$न खरिरदमा सहकारी  संस्थाहरुलाई

अनुदान विदइने नीति� लिलइने छ । 
 �ा�ा�रर्ण प्रदषुर्ण हँुदै जानु,  खाद्यान् न �रकारी फलफुल आविद रासायविनक वि�षादीको कारर्णले मान� जी�नमा

असर गदD जानु  र  �ा�ा�रर्णलाई समे� नराम्रो  प्रभा� पारकेो  हुँदा  न्यूविनकरर्ण गदD लजैानको  लाविग अगा)विनक
खे�ीलाई प्रोत्साविह� गदD अगा)विनक कृविष बस्�ुको समे� प्रमाथिर्णकरर्ण गनZ र माटो परिरक्षर्णको लाविग माटोको गुर्णस्�र
�था हा�ापानी अनुकूल खे�ी गन) कृषकहरुलाई प्रोत्साविह� गनZ ।

 कृषकहरुले खे�ी गदD आएको �रकारी , फलफूल, खाद्यान् न बाली र द$ू उत्पादन गनZ कृषकहरुलाई लाग�का
आ$ारमा उत्पादनको उतिच� मुल्य प्राप्त गनZ गरी कृविष उपज बजारीकरर्णको प्रबन्$ गनZ र कृषकहरुले बाली लगाउनु
पू�) कुन विकसानले कति� जग्गामा कुन बाली लगाएको छ त्यस बालीको लाग�मा न्यून�म समथ)न मूल्य �ोकwी
कृषकहरुको बच� सुविनश् तिच� गनZ र बजेटको लाविग संघ र प्रदेश सरकार संग समन्�य गनZ । 

 व्या�सातियक कृविष के्षत्रको आत्मविनभ)र�ालाई कायम राख्दै अझ समृद्ध बनाउन �डा स्�रमा रहेका कृविष सहकारी ,
नविwसिज के्षत्र , बैंक  �था  विबलित्तय  के्षत्र र  गैह्र सरकारी  संस्थाहरुसँगको  सहकाय)मा  काया)न्�यन  हुने  गरी  एक
पुनर्स्थापना कोष खडा गरwी "हाम्रो कृविष हाम्रो पौरख" भन् ने नाराका साथ गाउँपालिलका प्रमुख न�प्र��)न कृविष
काय)क्रम काया)न्�यन गनZ ।

 पोषर्णयूक्त आहारwाको उत्पादन र भौगोलिलक के्षत्र अनुसार पशुपन्छी पालन  (गाई, भँैसी, बाख्रा¸ बगंुर र कुखरुा)
गरwी द$ू, मासु �था अण्डा उत्पादन बढाउने साथै प्रदेश सरकारको सहयोगमा पशु सुत्केरी भत्ता काय)क्रम सञ् 
चालन गनZ ।



 पशुजन्य उत्पादनको गरु्णस्�र विनयन्त्रर्ण �था विनयमन गन) बजार व्य�स्थापनमा सहजीकरर्ण गनZ र पशु रोग विबरुद्ध
खोप काय)क्रमलाई अथिभयानको रुपमा सञ् चालन गनु)का साथै पशुबाट सनZ रोगहरुको विनदान, रोकथाम र विनयन्त्रर्ण
गरwी प्रत्येक �डामा कृविष �था पशु से�ा पुऱ्याउने ।

   जल�ायू परिरब�)न हुँदा रोगको प्रकोप ए�ं प्राकृति�क विबपद् बाट आउने जोलिखम न्यूविनकरर्ण गन) बाली �था पशु
विबमाको वि�स्�ार र जल�ायू अनुकूलन काय)क्रम सञ् चालन गरी लगानी सुरक्षर्ण गनZ ।

 "बाँझो जग्गाको सदपुयोग - उत् पादनमा सहयोग"  भन् ने सोचाईका साथ बाwँसिझदै गएको खे�ीयोग्य जविमनलाई
कृविष  र पशुपालनको लाविग उपयोगमा ल्याउन कृषक समुह/  कृविष सहकारी सँग सहकाय) गरी  बाँझो जविमनको
लग� संकलन गरी भूमी बैंकको स्थापना गनZ । आ�श्यक सहयोग गनZ ।

 हरके �डामा कृषकहरुको चाहना, भौगोलिलक बनोट र माटोको प्रकृति� अनुसार उपयूक्त बाली र �स्�ुको पविहचान
गरwी फलफूल, �रकारी, मसलाबाली, मौरीपालन र खाद्यान् न बालीको व्या�सातियक पकेट के्षत्र बनाउने ।

 स्थानीय  स्�रमा  कृषकहरुको  घर  दलैोमा  कृविष �था  पशु  से�ा  प्रसार  पु ऱ्याउन  एक �डा  एक प्रावि�ति$कको
व्य�स्थापन गनZ ।

   पशुपालन के्षत्रमा पशुपन्छी पालनका लाविग हरके �डामा  एक �डा एक उत्पादन पकेट के्षत्रमा कृविष �था पशपुन्छी
उत्पादन काय)क्रम सञ्चालन गनZ   ।

 खाद्यान् न �रकारी �था फलफूल र लोप हुँद ैगएका स्थानीय रथैाने बालीको उत्पादन �था रथैाने बालीको बीउ बैंक
स्थापना गनZ ।

 पशु नश् ल सु$ारका लाविग प्राकृति�क गभा)$ान को लाविग बोका �था राँगा कृवित्रम गभा)$ान को लाविग आ�श्यक पनZ
उपकरर्ण र सिसमेन नाईट्र ोजनको व्य�स्थापन गनZ ।

 यस आर्थिथक बष)देलिख प्रत्येक �डामा पशुपालनको लागी घाँसको श्रो� केन्द्र स्थापना गनZ ।
 सामुदातियक बनलाई सुदृविढकरर्ण गन) बन उपभोक्ता सविमति� र तिडथिभजन बन काया)लय $ाविदङसँग समन्�य गरwी

बन विबवि�ति$करर्ण �था बृक्षारोपर्ण काय)क्रम मwाफ) � स्�रोन् नति� गनZ ।
 "स्�च्छ टोल - स्�च्छ गाउँ" अथिभयान अन्�ग)� हरिर� सडकको लाविग सडक दायाँबायाँ विबथिभन्न प्रजा�ीका विबरु�ा

बृक्षारोपर्ण गनZ ।
 पशुपन्छीमा लाग् ने रोग विनयन्त्रर्ण गन) गाउँपालिलका स्�रमा पशु स्�ास्थ्य  स्थिल्कविनक सञ् चालन  भएकोमा त्यसलाई

विनरन्�र�ा विदने ।
 प्लाविjकजन्य फोहोर व्य�स्थापन गन) प्रत्येक टोलमा डस्टवि�नको व्य�स्था गनZ �था जनचे�ना अथिभ�ृतिद्ध गनZ ।
 वि�पद्सँग लड्न सक्ने क्षम�ा वि�स्�ार, वि�पद् मा चाविहने संपरू्ण) पू�) सुरक्षाको सामाग्रीहरुको सुविनतिO��ा �था वि�स्�ार

गदD वि�पद् पू�)�यारी कोष �ृतिद्ध गनZ ।

थिशक्षा  ,   य�ुा �था खेलकुद नीति�  
  सामुदातियक वि�द्यालयको  शतैिक्षक गुर्णस्�र  �ृतिद्ध गन) वि�ग�का  आ .�.  हरुमा  �य गरिरएका  सबै  काय)क्रमहरुलाई

विनरन्�र�ा विदँद ैनयाँ थप गदD लजैाने । 
 �हग� दरबन्दी कम भएका मा.वि�. �था आ.वि�. हरुलाई वि�शेष अनुदानको व्य�स्था गनZ । 
 प्रवि�ति$ मैत्री थिशक्षर्ण प्रकृयामा जोड विदने । 
 वि�षयग� थिशक्षकको �ालिलमको व्य�स्था गनZ, स्थानीय पाठ्यपुस्�क विनमा)र्ण, स्थानीय �ह छात्र�ृलित्त काय)क्रम, विद�ा

खाजा काय)क्रम सञ्चालन गनZ ।
 वि�द्यालय भ�नको मम)� सम्भार, वि�द्यालयमा खेलकुद सामाग्रीको व्य�स्थाका साथै वि�द्याथ� भना) काय)क्रम र

अथिभभा�क सचे�ना काय)क्रम सञ् चालन गनZ ।
 बालबालिलकाहरुमा  अन्�रनविwविह� प्रति�भाहरु प्रस्फुटन  गराउनको  लाविग अति�रिरक्त विक्रयाकलाप , अन्�रविक्रया,

खेलकुद र शतैिक्षक प्रदश)नी जस्�ा काय)क्रमहरुमा जोड विदने ।



 अपाङ्ग�ा भएका बालबालिलकाहरुलाई पठनपाठनमा थप प्रोत्साहन गनZ काय)क्रमहरु �य गनZ । 
 उत्कृj थिशक्षक, वि�द्याथ� र वि�द्यालयहरुलाई वि�शेष सम्मान सविह� परुस्कृ� गरिरने । 
 वि�द्यालयहरुमा शतैिक्षक व्य�स्थापन प्रर्णालीलाई चुस्� राख्न वि�शेष व्य�स्था गनZ । 
 न्यून �लब सुवि�$ा भएका वि�द्यालय कम)चारी र बाल थिशक्षा सहयोगी काय)क�ा)हरुलाई थप गरिरदैँ आएको सुवि�$ालाई

विनरन्�र�ा विदने । 
 थिशक्षकको पेशाग� दक्ष�ा �ृतिद्ध गन) थिशक्षक �ालिलमलाई विनरन्�र�ा विदइने । 
  ५० बष) उमेर र २० बष) स्थायी से�ा अ�ति$ पूरा भएका सामुदातियक वि�द्यालयका थिशक्षकहरुले स्�ैस्थिच्छक अ�काश

लिलई व्य�साय गन) चाहेमा वि�शेष अनुदानको व्य�स्था गन) पहल गनZ । 
 आ$ारभू� �हको सब ैकक्षामा स्थानीय पाठ्यक्रम विनमा)र्ण र प्रयोग गनZ । 
 भौति�क पू�ा)$ारको वि�कास कम भएका वि�द्यालयहरुलाई पू�ा)$ार वि�कासमा जोड र पू�ा)$ार वि�कास भईसकेका र

वि�द्याथ� संख्या मापदण्ड अनुसार भएका वि�द्यालयहरुमा कक्षा १२ संचालन �था प्रावि�ति$क थिशक्षाको लाविग माग
भएमा वि�शेष व्य�स्था गनZ । 

  गा.पा. मा एक सुवि�$ा सम्पन् न खेलमैदान र प्रत्येक �डामा एक खेलमैदान विनमा)र्णमा जोड विदने । 
 खेलकुदको वि�कास गरी य�ुा पुस्�ालाई खेलमा आकर्दिष� गराउन वि�शेष काय)क्रमको �य गनZ । 

स्�ास्थ्य �था समाज कल्यार्ण नीति�
स्�ास्थ्य 

 वि�द्यालय स्�ाथ्य थिशक्षा काय)क्रमलाई विनरन्�र�ा विदइने ।
 स्�ास्थ्य से�ा प्र�द्ध)नको लाविग समुदाय अथिभमुखीकरर्ण गदD जाने ।
 पूर्ण)खोप विदगोपना काय)क्रम सञ् चालन गरिरने ।
 स्�ास्थ्य संस्था व्य�स्थापन सविमति�को क्षम�ा वि�कास गरिरने ।
 मो�ाइल स्�ास्थ्य र ग्राविमर्ण अल्ट्र ासाउन्ड काय)क्रम सञ् चालन गरिरने ।
 स्�ास्थ्य व्य�स्थापन सूचना प्रर्णालीलाई सुदृढ �नाउने ।
 मविहला स्�ास्थ्य स्�यंसेवि�का काय)क्रम माफ) � समुदाय स्�ास्थ्य काय)क्रम सञ् चालन गरिरने ।
 पालिलका स्�रमा मासिसक समीक्षा बठैक गनZ ।
 औष$ीको उपलब्$�ा सुविनस्थिश् च� गरिरने  ।
 मानसिसक स्�ास्थ्य सम्बन्$ी काय)क्रमहरु सञ् चालन गरिरने ।
 आमा सुरक्षा �था सुत्केरी सहयोग काय)क्रमलाई विनरन्�र�ा विदईने  ।
 $ाविदङ सिजल्लाका स�ै स्थानीय �हसँग विमलेर रक्त संचार कोष स्थापना गरी विनःशुल्क रक्त सञ् चार से�ा पुऱ्याउन

पहल गनZ ।
 पूर्ण) सरफाईको रर्णनीति�लाई काया)न्�यन गदD फोहोरमैला व्य�स्थापन गन) उयपयकु्त स्थानमा ल्यान्डविफल्ड साइड

�यार गरिरनेछ । 
 सुरतिक्ष�  प्रसुति� से�ालाई  प्रोत्साहन  गनZ साथै  स�ै  �ग)को  नागरिरकहरुलाई  स्� wास्थ्य  संस्था  सम्मको  पहूँच

सुविनतिO� गनZ �था गभ)��ी र सुत्केरी मविहलाहरुलाई विदइने से�ामा बढोत्तरी गनZ ।

 सबै सुत्केरी  मविहलाहरुलाई पोषर्णको लाविग कुखरुाको भाले �था अण्डा विदने  र दलिल� सुत्केरी मविहलाहरुलाई
या�ाया� खच) विदने काय)क्रमको विनरन्�र�ा गदD अपाङ्ग�ा भएका व्यविक्तहरुलाई उनीहरुको जी�नयापनमा प्रत्यक्ष
सहयोग गनZ विकसिसमको सामाग्री प्रदान गनZ र मविहला स्�ास्थ्य स्�यंसwेवि�काहरुलाई प्रोत्साहन गनZ 

कोथिभड  -  १९ को रोकथाम �था असर व्य�स्थापन  

 वि�देश�ाट फर्दिकएका नागरिरकहरुको स्�ास्थ्यलाई ख्याल गदD सुरतिक्ष� राख् न परामश) विदई होम         क् �ारसे्थिन् टनमा
राख् ने र त्यहाँ रहँद ैकोथिभड-१९ का लक्षर्ण देखा परमेा सो को व्य�स्थापन गाउँपालिलकाले गनZ ।

  कोथिभड-१९ �ाट मृत्यु भएमा गाउँपालिलकाले मृ�कका परिर�ारलाई रु ५०,०००।- सम्म आर्थिथक सहयोग    गनZ
नीति� लिलइने छ । साथ ैमृ�क शरीरको वि�सज)न गन) आ�श्यक नीति� व्य�स्थिस्थ� गरिरनेछ ।



 कोथिभड-१९ का कारर्ण �ैदेथिशक रोजगार�ाट फर्दिकएका र स्�देशमै पविन रोजगारी गुमाएका        व्यविक्तहरुका लाविग
रोजगारी सुरक्षा गन) श्रममूलक पू�ा)$ार वि�कास परिरयोजनाहरु छनौट गरी काया)न्�य गरिरने छ । 

    कोथिभड-१९ रोकथाम �था असरलाई व्य�स्थिस्थ� गन) आ�श्यक वि�पद् कोषलाई रकमको पया)प् �      व्य�स्था
गरिरनेछ ।

     मविहला �फ)
 मविहला शसविक्तकरर्ण �था जी�नस्�र वि�कास काय)क्रम ।
 गाउँपालिलका थिभत्रका स�ै मविहलाहरुलाई सहकारीमा आ�द्ध�ा गराउने ।
 लैंविगक �था घरलेु हिंहसा वि�रुद्ध उपाध्यक्ष काय)क्रम सञ् चालन गरिरने ।
 विकशोरीहरुको क्षम�ा वि�कासका लाविग स्�ास्थ्य �था प्रजनन अति$कार सम्बन्$ी काय)क्रम ।
 एकल मविहलाहरुको आयआज)नका लाविग व्य�सातियक सीप वि�कास सम्बन्$ी �ालिलम ।
बालबालिलका �फ)
 बाल वि�कास �था संरक्षर्ण काय)क्रम ।
 बाल क्लब गठन �था सञ् चालन ।
 अपाङ्ग बालबालिलकाको अति$कार संरक्षर्ण सम्बन्$ी काय)क्रम ।
जेष्ठ नागरिरक �फ)
 जेष्ठ नागरिरक सम्मान काय)क्रम ।
 जेष्ठ नागरिरक पालन पोषर्ण �था स् नेह काय)क्रम ।

    दलिल� �था जनजाति� �फ)
 दलिल� �था जनजाति� क्षम�ा वि�कास काय)क्रम ।
 जा�ीय वि�भेदको अन्त्यको लाविग सचे�ना काय)क्रम ।
 दलिल� �था जनजाति�हरुको आयआज)न �था जी�न स्�र सु$ार काय)क्रम ।

अपाङ्�ा �फ)
 अपाङ्�ामैत्री �ा�ा�रर्ण �था पू�ा)$ार विनमा)र्ण सम्बन्$ी काय)क्रम ।
 अपाङ्�ा भएका व्यविक्तको उतिच� हेरचाह र संरक्षर्ण सम्बन्$ी काय)क्रम ।
 अपाङ्हरुको आयआज)न �था जी�नस्�र सु$ार काय)क्रम ।

सा�)जविनक से�ा �था क्षम�ा वि�कास नीति�

 यस गाउँपालिलकालाई  आ�श्यक  पनZ सागंठविनक  संरचना  अन्�ग)�को  स्�ीकृ�  दर�न्दी  अनुसार  कम)चारी
व्य�स्थापन गनZ ।

 स्थानीय कम)चारीहरुको अ�कास कोषको रुपमा कम)चारी कल्यार्णकोषको व्य�स्था गन) र उक्त कोष सञ् 
चwालनको लाविग स्थानीय  सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १०२ को व्य�स्था  अनुसार  कम)चारी
कल्यार्णकोष काय)वि�ति$ बनाउने । 

 यस गाउँपालिलकाको काया)लयमा काय)र� अस्थायी �था करार से�ामा काय)र� कम)चारीहरुलाई आ�श्यक�ाको
आ$ारमा विनरन्�र�ा विदइने  ।

 संगठन संरचनामा दर�न्दी हेरफेर �ा विमलान गनु) पनZ अ�स्थामा हाल संघीय, प्रादेथिशक कम)चारी सम्�न्$ीका ऐन
विनयमा�लीजस्�ा काननू �यार भै नआएको अ�स्थामा परिरमार्जिज� संगठन संरचना व्य�स्थिस्थ� गन)  गाउँसभाबाट
नीति� �जु)मा गरwी सोही अनुसारको कम)चारी संगठन संरचना स्�ीकृ�को लाविग संघीय माविमला �था सामान्य
प्रशासन मन्त्रलायमा लेलिख पठाउने ।



 यस गाउँपालिलका अन्�ग)� काय)र� सब ै�ह र से�ाका कम)चारीहरुको क्षम�ा वि�कासको लाविग वि�शेषज्ञहरुबाट
�ालिलम विदई आ�श्यक सीप वि�कासको व्य�स्थापन गनZ ।

 गाउँपालिलका �था �डा काया)लयहरुबाट दक्ष�ापू�)क से�ाग्राहीहरुलाई से�ा प्र�ाहका लाविग क्षम�ा वि�काससँग
सम्�स्थिन्$� काया)लयग� सा$नहरुको उपलव्$ गराउने । 

 सीपयकु्त जनशविक्त विनमा)र्ण गरwी गाउँपालिलकाको वि�वि�$ के्षत्रहरुमा वि�षयग� के्षत्रका प्रावि�ति$क सहयोग उपलव्$
गराई समुदाय स्�रमा से�ा प्र�ाहमा वि�कास गनZ ।  

 आगामी  आ.� देलिख मासिसक रुपमा  आन्�रिरक लेखा  परीक्षर्ण शाखा�ाट  लेखा  परीक्षर्ण गनZ �था  पू�) लेखा
परीक्षर्णको अभ्यास गरिरनेछ । 

वि�वि�$
 यस गाउँपालिलकाको रोजगार से�ा केन्द्रमा रहेको रोजगार व्य�स्थापन सुचना प्रर्णालीलाई थप वि�कसिस� गदD

श्रमबजारमा रहेका सीप र क्षम�ाको सदपुयोग गन) सहज हुने गरी उनीहरुको व्यविक्तग� वि��रर्ण रहेको श्रम
सwूचना बैंक स्थापना गनZ ।

 रोजगार से�ा केन्द्रले रोजगारदा�ा र रोजगारीको खोसिजमा रहेकाहरु बीच सम्पक)  स्थाविप� गरी रोजगार प्राप्  
ति�मा सहयोग गनZ ।

 प्र$ानमन्त्री  रोजगार  काय)क्रम अन्�रग�का रोजगारमुलक आयोजनाहरु संचालन गरी  �ढ्दो  बेरोजगारीको
समस्यालाई न्यवुिनकरर्ण गन) पहल गनZ  ।

 राविj्रय परिरचयपत्र �था पस्थिञ् जकरर्ण वि�भाग अन्�ग)� संचालिल� सामासिजक सुरक्षा �था व्यविक्तग� घटना द�ा)
प्रर्णाली सुदृविढकरर्ण गन) आ�श्यक पनZ काय)क्रमहरु संचालन गनZ ।  

 गाउँपालिलकाद्बारा पविहला �नाइएका ऐनहरु समय सापेक्ष �नाउन र संघ �था प्रदेशले �नाएको कानुनसंग
न�ाविझने गरी आ�श्यक संसो$न गरिरने । 

 न्यनु�म श्रम मुल्य लागु गनZ �था ज्यालामा एकरुप�ा कायम गनZ ।
 स्�रोजगारलाई प्रोत्साहन गनZ �था प्र$ानमन्त्री रोजगार काय)क्रम अन्�ग)� रोजगारीका थप अ�सर सृजना गनZ
 आ.� २०७६/०७७ मा गाउँपालिलकाका स�ै �डालाई समेट्ने गरी मेलविमलापक�ा)को  �ालिलम विदन �जेट

वि�विनयोजन भएकोमा कोथिभढ-१९ को कारर्ण सो �ालिलम सम्पन् न गन) नसविकएकोले आगामी आ.�. मा सम्पन् न
गनZ । 

अन्त्यमा माथिथ उसिल्ललिख� नीति� �था काय)क्रमहरुको काया)न्�यन गन) �जेट वि�विनयोजन गरी काय)क्रम संचालन गरिरनेछ । तिय
नीति� �था काय)क्रमको लाविग बजेट यस सभाको अक� सत्रमा प्रस्�ु� गरिरने छ । यस नीति� �था काय)क्रम �जु)मा गन) सहयोग
गनु)हुने स�ै मानुभा�हरुलाई $न्य�ाद विदन चाहन्छु । साथै हाम्रो विनमन्त्रर्णालाई स्थिस्�कार गरी पाल्नु हुने प्रमुख अति�थिथ सिजल्ला
समन्�य सविमति� $ाविदङका  प्रमुख ज्यू ,  राजनीति�क दलका  प्रमुख एं�  प्रति�विनति$ ज्यहूरु ,  वि�कास साझेदार  संस्थाहरु
विन�ा)तिच� जनप्रति�विनति$ साथिथहरु र सम्परू्ण) गाउँपालिलका �ासीहरु, कम)चारी विमत्रहरुमा $न्य�ाद एं� आभार व्यक्त गद)छु ।

प्रस्�ा� नं २ सिसद्धलेक गाउँपालिलकाका ऐन विनयम विनदZथिशकाहरु संघीय प्रदेश काननु अनुकुल �नाउन आ�श्यक संशो$न
सविह�का १६ �टा कानुनहरु सभामा छलफलका लाविग प्रस्�ु� गद)छु ।



प्रस्�ा� नं.  ३ माथिथ उसिल्ललिख� नीति�हरु काया)न्�यनको लाविग आगामी आ .� मा �पथिशल �मोसिजमको आय अनुमान पेश
गरकेो छु । 

रकम रु हजारमा
गाउँपालिलकाको नामः- सिसद्धलेक गाउँपालिलका, $ाविदङ । सभामा  �जेट  पेश  हुने  विमति�ः-

२०७७/०७/१० मा छलफल गनZ 
वि��रर्ण आन्�रिरक श्रो� राजश्व

बाँडफाडँ  �ाट
प्राप्त हुने रकम
(ख)

वि�ति�य
समानीकरर्ण
अनुदान (ग)

सस�)
अनुदान
(घ)  संघ
प्रदेश

वि�शेष  र
समपुरक
अनुदान(ङ)
संघ प्रदेश

आन्�रिर
क
ऋर्ण(च)

कुल  बजेट  क
देलिख च
सम्मको जोड

खच) प्रस्�ा� कैविफ
य�

चालु पूँजीग
�

संघ ७१७०२.२९०।- १३२९००.०
००।-

१८८१००.
०००।-

४४७००.००
०।-

प्रदेश १३०१८.००० ९९९२.०००।
-

१७८५३.०
००।-

२९८८७.००
०।-

स्थानीय �ह ३६१००.००।
-

जम्मा ८४७२०.२८७।- १४२८९२.०
००

२०५९५३.
०००।-

७४६८७.००
०।-

५४४३५२.२८७
।-

प्रस्�ा� नं. ४ गाउँसभा सम्�न्$मा ।
गाउँसभा सञ् चालन �था व्य�स्थापन काय)वि�ति$ सम्�न्$मा व्य�स्था गन) �नेको विनयमा�ली २०७४ को परिरच्छेद २ को
दफा ६ को उपदफा ३ अनुसार विमति� २०७७ /०३/२४ ग�े वि�हान १० बजे सम्म बठैक स्थगन गद)छु र सोही दफाको
उपदफा ३ अनुसार २०७७/०३/२४ ग�े विबहान १०  �जे बठैक संचालन हुने घोषर्णा गद)छु ।

  
विमति� २०७७ असार १० ग�े


