गाउँपालिका अध्यक्ष श्री गोलिन्द प्रसाद थपलियािे लिलि २०७९ आषाढ १० गिे दशौं गाउँ सभािा पेश गर्ुन
भएको र्ीलि िथा कायुक्रि
गाउँसभाका सम्पर्ू ु सदस्यज्यहू रु,
र्ेपािको रालरिय लहि, आलथुक सािािलिक न्याय सलहिको िोकिालन्िक िल्ू य र िान्यिािा आधाररि सिािबाद प्रलि
प्रलिबद्घ रहँदै सिन्न र्ि सङ्घीय शासर् प्रर्ािीको िाध्यिबाट न्यायपर्ू ु, लिभेदरलहि सििािि
ू क, सबि र सिृद्घ र्ेपाि लर्िाुर्िा
टेिा पयाउर्े
न ् उद्देश्यका साथ लशिपरन ी गाउँपालिकाको आलथुक िषु २०७९/०८९ को र्ीलि िथा कायुक्रि यस गररिािय सभा सिक्ष
प्रस्िनि गर्ु पाउँदा ि गबुिालन्िि भएको छन । यस घडीिा िि
न क
न को स्ििन्ििा, सािुभौलिकिा, भौगोलिक अखण्डिा, स्िाधीर्िा,
रारिलहि, िोकिन्ि र िि
न क
न को अग्रगािी पररििुर्का िालग भएका सम्पर्ू ु आन्दोिर्, त्याग र बलिदार्ीको स्िरर् गदै ज्ञाि अज्ञाि
सलहद िथा िेपत्ता र पीलडि र्ागररकहरु प्रलि उच्च सम्िार् अपुर् गदुछन ।
सङ्घीयिा कायाुन्ियर्को लसिशीिािा दोश्रो स्थार्ीय िह सदस्य लर्िाुचर्-२०७९ लर्रपक्ष र शालन्िपर्ू ु रुपिा सम्पन्र्
गर्ु अहोराि खलटर्न भएका सम्पर्ू ु रारि सेिक किुचारी, रािर्ीलिक दि, आि ििदािा, पिकार िगायि सम्पर्ू ुिा हालदुक आभार
प्रकट गदुछन । साथै, लर्िाुलचि सम्पर्ू ु िर्प्रलिलर्लधहरुिा हालदुक बधाई एिं सफि कायुकािको शभन कािर्ा व्यक्त गदुछन । िर्न
लर्िाुचर्बाट लर्िाुलचि भई ५ िषुका िालग हािी िर्प्रलिलर्लधको रुपिा आएका छौं । यो लशिपरन ी गाउँपालिकाको गररिािय दोस्रो
सभाको पलहिो बैठक हो । यस अिसरिा हािीसगं के ही सलन बधा, के ही अिसर एिं के ही चर्न ौिीहरु पलर् छर्् । लयलर्हरुको कनशििा
पिन ुक सम्बोधर् गरी लशिपरन ीको लिकास र सम्बृलि हािी सबैको साझा अलिष्ट हो ।
कोलभड-१९, प्राकृ लिक प्रकोप िगायिका लिलभन्र् सियिा आइपरेका लिपद िथा िहािारीिा परी िीिर् गिन ाउर्हन ुर्े
सम्पर्ू ु व्यलक्तहरु प्रलि हालदुक श्रद्घाञ्ििी व्यक्त गदै शोकाकनि परलिारिर्िा गलहरो सििेदर्ा प्रकट गदुछन । साथै यस्िा लिपद,
िहािारी िथा प्राकृ लिक प्रकोपहरुको रोकथाि िथा उपचार, प्रभाि न्यर्ू ीकरर्र खोिी, उद्घार र राहि िथा पर्न ः स्थापर्ा िस्िा
कायुिा आलथुक, प्रालिलधक एिि् व्यिस्थापकीय सहयोग पर्न याउर्न हुर्े र्ेपाि सरकार, प्रदेश सरकार, स्थार्ीय सरकार, लर्िी क्षेि,
रालरिय िथा अन्िराुलरिय गैर सरकारी संघसंस्था, लिकास साझेदार लर्काय, सम्पर्ू ु रारिसेिक किुचारी, िर्प्रलिलर्लध, स्थार्ीय आि
र्ागररक, स्ियंसेिक िगायि लिपदको सियिा अग्रपंलििा रहेर अहोराि सेिािा खलटर्हन ुर्े स्िास््य किी िगायि सम्पर्ू ुिा हालदुक
आभार प्रकट गदुछन ।
र्ेपािको सलं िधार्, स्थार्ीय सरकार संचािर् ऐर् २०७४, सङ्घ, प्रदेश एिं लशिपरन ी गाउँपालिकाको आिलधक योिर्ािे
पररिलक्षि गरे का लिषयहरु, लदगो लिकासका िक्ष्यहरु, स्थार्ीय सरकारको न्यर्ू िि साझा कायुक्रि, स्थार्ीय रािर्ीलिक दिहरुको
चर्न ािी घोषर्पि, रािर्ीलिक दिहरुबाट प्राप्त सझन ािहरु, कायुपालिकािे लर्लदुष्ट गरे का लशद्घान्िहरु, सघं ीय िथा प्रदेश सरकारका
आ.ि. २०७९/८० का िालग प्रस्ििन र्ीलि िथा कायुक्रि र अन्य सरोकारिािाहरुबाट प्राप्त सझन ािहरु सिेिको आधारिा लशिपरन ी
गाउँपालिकािे यो र्ीलि िथा कायुक्रि ििुिन ा गरे को छ । यस गाउँपालिकाको दीघुकािीर् सोंच “लशिपरन ी सिृलि र लिकासको
आधारः स्िास््य, लशक्षा, कृ लष, पयुटर् र पिू ाुधार” भन्र्े िि
ू ध्येयका साथ आगािी आलथुक िषु २०७९/८० को गाउँपालिकाको
िालषुक र्ीलि िथा कायुक्रि प्रस्ििन गर्ु गईरहेको छन । साथै यस गाउँपालिकाको आिलधक योिर्ाको िक्ष्यिाई सिेि ध्यार्लददै
गाउँपालिका प्रिख
न को हैलसयििे आगािी आलथुक िषु २०७९/८० को र्ीलि िथा कायुक्रि प्रस्ििन गर्े अिसर प्राप्त भएकोिा सबैप्रलि
हालदुक आभार ब्यक्त गर्ु चाहन्छन ।
आगािी आलथुक िषुको कायुक्रि ििुिन ा गदाु लदगो लिकासिा आधाररि योिर्ा िििुन ा, िागि सहभालगिािा कायाुन्ियर्,
अर्नगिर् िथा िल्ू याङ्कर्िा प्रभािकाररिा, सरन लक्षि आिास, यािायाि, खार्ेपार्ी िथा सरसफाई, शालन्ि, सरन क्षा, सश
न ासर्,
िर्के लन्िि सेिाप्रिाह, संस्थागि क्षििा सदृन लढकरर् एिं योिर्ाबि लिकास एिं िलक्षि बगुको उत्थार् र लिकासिा सहकायु िथा
साझेदारी िस्िा प्राथलिकिाका आधारहरु अििम्बर् गररएको ब्यहोरा लर्बेदर् गदुछन ।
1|P a g e

सभाका सदस्यज्यहू रु,
अि ि आगािी आ.ि.२०७९/८० का िख्न य िख्न य क्षेिगि र्ीलि िथा कायुक्रि प्रस्ििन गर्े अर्निलि चाहन्छन ।
१) आलथुक लिकास िफु
क) कृ लष िथा पशपन ंक्षी लिकास
• कृ लष क्षेििा ब्यिसायीकरर् र आधलन र्क औिारीकरर् गदै िार्े कायुिाई लर्रन्िरिा लदईर्ेछ । कृ लष क्षेििाई आत्िसाि
गरी व्यिसालयक रुपिा कृ लष व्यिसाय अििम्बर् गर्े व्यिसालयक कृ षकहरुिाई व्यिसालयक लदगोपर्ाको िालग
आिश्यक उत्प्रेरर्ा हुर्े कायुक्रि ल्याईर्ेछ ।
• लकसार्िाई सािलन हक रुपिा ब्यबसालयक िरकारी खेिी र पशपन ािर् व्यिसायिा उत्प्रेररि गर्ु कम्िीिा ३ देलख ५ पररिारको
सिहू हरुिाई कायुलिलध बर्ाई अर्दन ार् लदर्े र बिारीकरर्िा सहयोग गररर्ेछ ।
• कृ लष िथा पशिन न्य उत्पादर्िा आधाररि सार्ा उद्योगहरु (िस्िै घाँसको बीउ उत्पादर् गर्े र्सुरी) को उत्पादर्िा अर्नदार्
लदर्े र्ीलि कायिै रालखर्ेछ । साथै लशिपरन ी गाउँपालिका स्िरीय र्सुरी लर्िाुर् गररर्ेछ ।
• लशिपरन ी गाउँपालिकािा उन्र्ि घाँस, पशन आहार उत्पादर्, कलफ, लचया, िाउट, अिैंची खेिी, लकिी ब्यिसायीिाई
आिश्यक सलन िधा, सहिीकरर् एिं प्रलिलध प्रयोगिा सहयोग गररर्ेछ । गाउँपालिका क्षेििाई लिषादीरलहि अगाुलर्क
िरकारी, खाद्यान्र्, दधन र िासिन न्य पदाथु लर्याुि गरी कृ षकको िीिर्स्िर ििबनि बर्ाउर्े र्ीलि लिइर्ेछ ।
• २५ रोपर्ी भन्दा िाथी व्यलक्तगिरुपिा र ५० रोपर्ी भन्दा िाथी सािलन हक कृ लष गर्े व्यलक्त िा सिहू /सहकारीिाई र्गद ५
िाख अर्दन ार् प्रदार् गररर्े छ । लशिपरन ीिा कृ लष कायु गर्े उत्कृ ष्ट कृ षकिाई उत्पादर्को आधारिा परन स्कार प्रदार् गररर्छ
।
• सिहू सहकारी, लर्िी उद्यिीहरुको सहकायुिा दग्न ध प्रशोधर् उद्योग सञ्चािर् गररर्ेछ ।
• कृ लष िथा पशपन ािर् िफु उत्पादर्को आधारिा अर्नदार् लदर्े र्ीलि कायिै रालखर्ेछ ।
• उत्पादर्को आधारिा प्रलि लिटर दधन िा ४ रुपैंया अर्नदार् लदईर्ेछ ।
• १० िटा भन्दा बढी दहन र्ु ा गाई भैंसी पाल्र्े कृ षकिाई गोठ सधन ारको िालग रु १ िाख सम्ि अर्दन ार् लदर्े र्ीलि लिईर्ेछ ।
• २५ भन्दा बढी बाख्रापािर् गर्े कृ षकिाई गोठ सधन ारको िालग रु २५ हिार (दलििको हकिा ५० प्रलिशि) सम्ि अर्नदार्
लदर्े र्ीलि लिईर्ेछ ।
• कृ लष पशपन ािर् िलहिा शसलक्तकरर् कायुक्रि सञ्चािर् गररर्ेछ ।
• उन्र्ि पशपन ािर् िथा कृ लिि गभाुधार् सेिािाई प्रभािकारी बर्ाइर्ेछ ।
• खािी रहेको सािुिलर्क स्थार् र सािदन ालयक िर्हरुिा घाँस खेिीिाफु ि उत्पादर् बढाउर्े र्ीलि लिईर्ेछ ।
• बैदले शक रोिगारबाट फके का सीपयक्त
न ब्यलक्त िथा बेरोिगार यिन ाहरुिाई कृ लष िथा पशपन न्छीिन्य उत्पादर्िा िोड्र्
र्ीलिगि व्यिस्था गररर्ेछ ।
• गाउँपालिकाका लिलभन्र् उपयक्त
न स्थार् पलहचार् गरर आिलधक रुपिा कृ लष िथा पशन िेिा संचािर् गररर्ेछ ।
• प्रत्येक िडािाई कृ लष िथा पशपन न्छी सेिा के न्िको रुपिा लिकास गररर्ेछ । िडागि रुपिा कृ लष, पशपन न्छी, िाछा, िौरी
िगायिका पके ट क्षेिहरु पलहचार् िथा लर्धाुरर् गरी आिश्यक सहयोगहरु एकीकृ ि रुपिा उपिब्ध गराउर्े व्यिस्था
लििाइर्ेछ ।
• शेरािगर लस्थि कृ लष उपि संकिर् के न्ििाई थप प्रभािकारी ढगं बाट संचािर् गररर्ेछ । लशिपरन ी कोल्ड स्टोर र खरन पार्ी
प्रशोधर् यन्ििाई सञ्चािर् गर्ुको िालग लर्िी क्षेि/सहकारीसँग साझेदारी र्ीलि अििम्बर् गररर्ेछ ।
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• लशिपरन ीको स्थार्ीय कृ लष उत्पादर्िाई प्रििुर् गर्ुका िालग ब्रालण्डङ र बिाररकरर् गर्े र्ीलििाई अििम्िर् गररर्े छ ।
• बाँदर, दम्न सी र िृग िगायिका िर्ािरिे कृ लष िालििा पर्न याउर्े क्षलििाई न्यलू र्करर् गर्ु उपयक्त
न लिलधको खोिी गरी
पररक्षर्को रुपिा लर्यन्िर्का प्रभािकारी उपायहरु अििम्िर् गरीर्ेछ ।
ख) उद्योग िथा िालर्ज्य
• उद्योग िालर्ज्य संघ िगायि सरोकारिािा संघ संस्थाको सहकायुिा व्यापार प्रििुर्िा िोड लदइर्ेछ ।
• व्यिसाय कर, लिज्ञापर् कर िगायिका संभालिि कर संकिर् सम्बन्धी गलिलिलध संचािर् गर्ु उद्योग िालर्ज्य संघ
िगायिका सरोकारिािा सघं , सस्ं थासँग सहकायु िथा साझेदारी गर्े र्ीलि अििम्िर् गररर्ेछ ।
• घम्न िी सेिा सचं ािर् गरी उद्योग ब्यिसाय दिाु र र्िीकरर् प्रलक्रयािाई प्रभािकारी बर्ाइर्ेछ ।
• कोलभड-१९ का कारर्िे गदाु रोिगारी गिन ाई लिलभन्र् स्थार्बाट आएका सीपयक्त
न ब्यलक्तहरुको सचन ी ियार पारी उर्ीहरुिे
संचािर् गर्ु सक्र्े ब्यिसाय सचं ािर्को िालग आिश्यक सहयोग पयन ाुइर्े छ । यसका िालग बैंक िथा लित्तीय क्षेिसँग
आिश्यक सिन्िय गररर्ेछ ।
• उपयक्त
न व्यिसालयक िािािरर् लर्िाुर्का िालग लर्िी क्षेिसँगको साझेदारीिाई प्राथलिकिा लदइर्ेछ ।
• गाउँपालिका क्षेिलभि बिार अर्गन िर् कायुिाई प्रभािकारी बर्ाइर्ेछ ।
• गाउँको सिग्र लिकास लर्िाुर्िा सािुिलर्क र्ीलि साझेदारी (Public Private Partnership, PPP) को अिधारर्ा
अििम्बर् गररर्ेछ ।
• लशिपरन ीको उत्पादर्िाई बिारीकरर्को िालग सहयोग पर्न याउर् एक कोशेिी घर लर्िाुर् गररर्ेछ ।
• दलिि िथा अल्पसख्ं यक सिदन ायिाई कृ लष िथा पशपन ािर् ब्यबसायि दिाु गदाु िाग्र्े रािश्विा ७५ प्रलिशि छनट लदइर्ेछ
।
ग) पयुटर् लिकास िफु
• शाहासीक पयुटर् खेििाई प्रििुर् गररर्ेछ ।
• आन्िररक एिि् बाह्य पयुटक आकलषुि गर्ु गाउँपालिका लभिका पयुटकीय स्थिहरुको श्रब्य दृरय सािाग्रीहरु लर्िाुर् गरी
सिलन चि प्रचार प्रसारको व्यिस्था गररर्ेछ ।
• ककर्ी, सईन रे चौर, अल्छे , लचसापार्ी, टोड्के भन्ज्याङ, िार्े भन्ज्याङ हुदँ ै घिे भन्ज्याङ सम्ि िेलकङ रुटको लिकासको
िालग अन्य स्थार्ीय िह र प्रदेश सरकारसँग सिन्िय गररर्ेछ । िढन ालर्िकण्ठ, अल्छे , यङन ् चे, बागद्वार, िाङ्चेभिन े, चगाउँ
िगायि लशिपरन ी गाउँपालिका हुदँ ै गोसाईकनन्ड सम्िको पयुटकीय िागु लिस्िारिा सिेि सरोकारिािासँग सहकायु गदै
सम्भाव्यिा अध्ययर् गररर्ेछ ।
• आगािी ५ िषु लभि बद्घन पाकु लर्िाुर् कायु सम्पन्र् गर्ुका िालग सम्भाव्यिा अध्ययर् गररर्ेछ ।
• लशिपरन ीिा आन्िररक एिि् िाह्य पयुटर् प्रििुर्का िालग लिलभन्र् स्थार्िा होिस्टे सञ्चािर् गर्ु आिश्यक प्रिन्ध
लििाईर्ेछ ।
• ढोडेर्ी, सार्छ
न हरे झरर्ाको पयुटकीय सम्भाब्यिा अध्ययर् गरी लिकास गर्े कायुिाई अगालड बढाइर्े छ ।
• िाख्खेश्वरी झरर्ा िथा धालिुक स्थिको पयुटकीय सम्भािर्ा अध्ययर् िथा लिकास गररर्े छ ।
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घ) सहकारी िथा लित्तीय सेिा
• गाउँपालिकालभि रहेका सहकारी िथा लिलत्तय क्षेिहरुसँग सहकायु गरी उत्पादर्िि
ू क कायुक्रििा िगार्ी िैिी िािािरर्
लसिुर्ा गररर्ेछ ।
• गाउँपालिका क्षेिलभि सञ्चािर् भएका सबै लिषयगि सहकारी संघ सस्ं थाहरुसँग सिन्िय गरी िलक्षि िगुका िालग सीप
लिकास िथा उद्यिशीििा लिकास सम्बन्धी िालििहरु संचािर् गरी रोिगारीका अिसर लसिुर्ा गररर्ेछ ।
• सहकारीहरुको कनि बचिको लर्लिि प्रलिशि रकि कृ लषिन्य कायुिा िगार्ी गर्ु सहकारीहरुिाई प्रोत्सालहि गररर्ेछ ।
• गाउँपालिका क्षेिलभि सचं ालिि लबत्तीय संस्थाहरुिाई लिपन्र् र लपछलडएको सिदन ायिा पररचािर् गर्ु प्रोत्साहर् गररर्ेछ
साथै बैंलकङ िगार्ी कृ लष क्षेििा बृलि गर्ु पैरिी गररर्े छ ।
• सहुलियिपर्न ु किाु प्रिाह सहििाको िालग गाउँपालिकािे यथेस्ट भलन िका लर्िाुह गर्ेछ ।
ङ) श्रि िथा रोिगारी
• गररब, असहाय िथा लिपन्र् पररिार, दैलर्क किाइ गरी िीलिकोपािुर् गर्े व्यलक्त िथा बन्दाबन्दी र कोलभड १९ िे
लर्म्त्याएका अन्य कारर्िे रोिगारी गिन ाएका व्यलक्तहरुिाई िलक्षि गरी सचं ािर् गररएको श्रििा आधाररि रोिगारी
कायुक्रििाई लर्रन्िरिा लदइर्ेछ ।
• बैदले शक रोिगारीबाट फके का व्यलक्तहरुको सीपिाई प्रिि्धर् गर्े उद्देश्यिे स्थार्ीय स्िरिा उक्त सीपको सदपन योग गदै
लर्िहरुिे पशपन ािर्, कनखरन ा पािर्, बँगरन पािर् र िरकारी खेिी िस्िा व्यिसाय सचं ािर् गर्ु चाहेिा आिश्यक
प्रालिलधक सेिा उपिब्ध गराइर्ेछ ।
• रोिगार सेिा के न्ि िाफु ि गाउँपालिका क्षेििा रहेका श्रलिकहरूको सीप र क्षििाको उपयोग गर्ु रोिगारदािा र रोिगारीको
खोिीिा रहेकाहरूका बीच सम्पकु स्थालपि गरी रोिगारी प्रालप्तिा िोड लदइर्ेछ ।
• प्रधार्िन्िी रोिगार कायुक्रि अन्िगुि लिगि देलखर्ै संचािर् भै रहेको सलू चकृ ि बरोिगार व्यलक्तहरुिाई न्यर्ू िि रोिगारी
उपिब्ध गराउँदै िलगर्ेछ । बेरोिगार सचन ीिा परे का ब्यलक्तहरुिाई गाउँपालिकािे प्रदार् गर्े अन्य कायुक्रिहरुिा सिेि
प्राथलिकिा लदईर्ेछ ।
• लशिपरन ीिा भएका सिस्याहरुको सिाधार्को िालग यिन ाहरुको सृिर्लशि सहभालगिा एंि छिफिको िालग “लशिपरन ी
रोिगार क्िब” स्थापर्ा गररर्ेछ ।
• रोिगार सेिा बाट सचं ालिि “कािका िालग पाररश्रलिक आयोिर्ा र यिन ा रोिगारीका िालग रुपान्िरर् पहि आयोिर्ा”
िाई थप प्रभाकारी रुपिा कायाुन्यर् गररर्ेछ ।
• गाउँपालिका स्िरीय रोिागर र्ीलि िर्ाइर्ेछ र रोिगार िथा स्िरोिगार सीप िि
न क िालििको प्रिन्ध गररर्ेछ ।
२) भौलिक पिू ाुधार िफु :
क) सडक िथा पि
न
• लशिपरन ीका सबै िडािा बाह्रै िलहर्ा सञ्चािर् हुर्गे री िडा स्िररय रर्लर्लिक सडक पिू ाुधार लिकास गररर्े छ ।
• पिू ाुधारसँग सम्बलन्धि आयोिर्ाहरु िस्िी र िडा स्िरिा सहभालगिािि
ू क पिलिबाट छर्ौट, ििुिन ा एिं प्राथलिकिाको
आधारिा कायाुन्ियर् गर्े र्ीलि अििम्बर् गररर्ेछ । लशिपरन ी गाउँपालिकाको सबै िडा सिेट्र्े गरी लशिपरन ी कृ लष
ररङ्गरोडको चािन आ. ि. िा गर्नुपर्े कािको पररिार् सम्पन्र् हुर्े चरर्िा छ । आगािी आ. ि. िा पलर् कृ लष ररङ्गरोडिाई
पयाुप्त बिेि लिलर्योिर् गरी स्िरोन्र्िी कायुिाई लर्रन्िरिा लदईर्ेछ ।
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• स्थार्ीय स्िरिा रोिगारी लसिुर्ा गर्ुको िालग िर्सहभालगिािा सञ्चािर् गररर्े आयोिर्ाहरुको सञ्चािर् िथा
व्यिस्थापर् सम्बन्धी सम्पर्ू ु लिम्िेिारी सम्बलन्धि उपभोक्ताहरुिाई र्ै हस्िान्िरर् गर्े र्ीलि लिइर्ेछ । िागि सहभालगिा
कलम्ििा ५ प्रलिशि कायि गररर्े छ । १० िाख भन्दा बढी िागि हुर्े आयोिर्ाहरुको िालग ििुि सम्भार कोषको
व्यिस्था गर्े कायुको थािर्ी गररर्ेछ ।
• भौलिक पिू ाुधार िथा संरचर्ाको गर्न स्िर सलन र्िििाको िालग चािन आ.ि. िा अर्गन िर् िथा सपन ररिेक्षर् कायुलिलध िारी
गरर अर्नगिर् िथा सपन ररिेक्षर् कायुिाई प्रभािकारी रुपिा कायाुन्ियर् गररर्ेछ ।
• पिू ाुधार लर्िाुर्िा प्रभािकाररिा एिं एकरुपिा कायि गर्ु गाउँपालिका लभि लर्िाुर् सािाग्रीको दररेट एिं एकै प्रकृ लिका
लर्िाुर् उपकरर्को न्यर्ू िि भाडादरिा एकरुपिा कायि गररर्ेछ ।
• सडक लर्िाुर् कायुिाई व्यिलस्थि गर्ु ियार गररएको गाउँ यािायाि गरुन योिर्ाको कायाुन्ियर्िाई लर्रन्िरिा लदइर्ेछ ।
• लशिपरन ी गाउँपालिका लभि भिर् लर्िाुर् आचारसंलहिा प्रभािकारी रुपिा िागू गररर्ेछ ।
• गाउँपालिका क्षेििा आिश्यक झोिङन ् गे पि
न लर्िाुर् योिर्ािाई अगालड बढाउर् प्रयास गररर्ेछ र यसको िालग सिपरन क
कोषको ब्यिस्था गररर्ेछ ।
• गाउँपालिका प्रिेश गर्े उपयक्त
न स्थार्िा स्िागििार लर्िाुर् गररर्ेछ ।
ख) भिर् िथा शहरी लिकास
• गाउँपालिकाको कनर्ै स्थार्िा एकै ठाउँिा एलककृ ि रुपिा १० भन्दा बढी घर लर्िाुर् भएिा शौचािय, पार्ी, सडक
लिस्िारिा आिश्यक सहयोग गररर्े र्ीलि लिईर्ेछ । गाउँपालिका लभि लर्िाुर् हुर्े पिू ाुधार लर्िाुर्िाई भक
न म्प प्रलिरोधी
बर्ाउर् आिश्यक पहि गररर्ेछ ।
• गाउँपालिकाको प्रशासलर्क भिर्िा टेलिफोर् सेिा प्रभािकारी बर्ाउर् पहि गररर्ेछ । इन्टरर्ेट सेिा पग्न र् बाँकी िडाहरुिा
उक्त सेिा पयन ाुइर्ेछ ।
• गाउँपालिका लभि शहरोन्िख
न िथा सािुिलर्क स्थार्हरुिा प्रिीक्षािय िथा सािुिलर्क शौचािय लर्िाुर्को कायुिाई
लर्रन्िरिा लदईर्े छ ।
• लचसापार्ी लस्थि भ्यन टािरिाई पर्न िु ा प्रदार् गरी पयुटलकय गन्िब्यको रुपिा लिकास गररर्े छ ।
• ढनङ्गेडाँडा प्रालिलधक लशक्षाियको बाँकी काि परन ा गरी लिकास िथा लिस्िार गररर्े छ ।
• गाउँपालिका िथा यस आसपासका बस्िीिाई सेिा पर्न याउर्े गरी एक घर एक धारा संघीय खार्ेपार्ी योिर्ा अर्नरुप
प्ररलम्भक सिेक्षर् गरर परू ा गदै िार्े र्ीलि लिइर्ेछ ।
• खार्ेपार्ी िथा सरसफाई क्षेिको दीगोपर्ाका िालग ििुि संम्भार कोष व्यिस्था सलहि उपभोक्ता सलिलिको भलू िकािाई
कृ याशीि गराई अपर्त्ि अलभिृलि गररर्ेछ ।
ग) लसचं ाई
• गाउँपालिका क्षेिलभि रहेको लसचं ाई कनिोहरुको ििुि संभार गरी बाह्रै िलहर्ा लसंचाई सलन िधा पर्न याउर्े कायुिाई उच्च
प्राथलिकिा लदईर्ेछ ।
• सम्भालिि र्याँ लसंचाई आयोिर्ाहरु लर्िाुर् गरी थप िग्गािा लसचं ाई सलन िधा पर्न याई कृ लष उत्पादर्िा बृलि गदै िार्े र्ीलि
अबिम्बर् गररर्ेछ ।
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घ) सञ्चार र सचू र्ा प्रलिलध िफु
• राज्यको चौथो अंगको रुपिा रहेको सञ्चार िगििाई सहयोग गर्े र्ीलििाई लर्रन्िरिा लदईर्ेछ ।
• बल्क SMS िाफु ि एकै चोटी धेरै सेिाग्राहीिाई सलू चि गर्े प्रलिलधिाई कायाुन्ियर्िा ल्याईएको छ, यसिाई अझ
प्रभािकारी बर्ाईर्ेछ । Office Digitization कायुक्रििाई अगालड बाढाइर्े छ ।
३) सािालिक लिकास िफु :
क) लशक्षा
• लदिा खािा कायुक्रििाई थप ब्यबलस्थि बर्ाई बािबालिकाको लदिा खािािा स्थार्ीय उत्पादर्िाई प्रयोग गर्े र्ीलि
अबिम्बर् गररर्ेछ । साथै संघ, प्रदेश र स्थार्ीय सरकार िथा रालरिय एिि् अन्िरालरिय संघ संस्थासँगको सहयोग र
सहकायुिा िािीि कायुक्रि, खािाघर िगायिका पिू ाुधार लर्िाुर्का कायुक्रि संचािर् गररर्ेछ साथै लिद्यािय लदिा
खािा कायुक्रिको िेर्ि
न ाई स्थार्ीयकरर् गरी कलम्ििा ३० प्रलिशि पोषर् स्थार्ीय उत्पादर्बाट प्रदार् गर्े गरी खािा
व्यिस्थापर् गराउर् पहि गररर्े छ ।
• सबै लिद्याियहरुिा कम््यटन र िथा इन्टरर्ेटको पहुचँ पर्न याईर्े र्ीलि लिइर्ेछ ।
• िाध्यालिक िथा आधारभिन िहको र्लििा एिं सिग्र लिद्याियको कायु सम्पादर् िल्न याङ्कर् गरी उत्कृ ष्ट लिद्यािय
ब्यबस्थापर् सलिलि, प्रधार्ाध्यापक, लशक्षक र लिद्याथी छर्ौट गरी परन स्कृ ि गर्े र्ीलि लिईर्ेछ ।
• लिद्यािय ब्यबस्थापर् सलिलििाई शैलक्षक गर्न स्िर सधन ारका िालग लिम्िेिार र ििाफदेही बर्ाईर्ेछ ।
• लिद्यािय स्िरको परीक्षािाई थप ब्यबलस्थि बर्ाईर्ेछ ।
• प्रालिलधक लशक्षािफु आकलषुि गरी प्रालिलधक िर्शलक्त उत्पादर्िा िोड लदर्े उद्देश्यिे अध्यक्ष प्रालिलधक लशक्षा
छािबृलत्तिाई ब्यबलस्थि बर्ाई लर्रन्िरिा लदइर्ेछ ।
• शैलक्षक गर्न स्िर सधन ारका िालग गाउँपालिकािे प्रत्येक लिद्याियका प्रधार्ाध्यापकहरुसँग र प्रधार्ाध्यापकिे आ-आफ्र्ा
लिद्याियका लशक्षकहरुसँग कायु सम्पादर् सम्झौिा गरी शैलक्षक योिर्ा कायाुन्ियर्िा िोड लदईर्ेछ ।
• लिपन्र् िथा िेहन्दार छािबृलत्त कायुक्रििाई र्ेपाि सरकार िथा बागििी प्रदेश सरकारको कायुक्रिसँग िादात्म्यिा
लििाई प्रभािकारी बर्ाइर्ेछ ।
• सबै पक्षिाई लिम्िेिार बर्ाई लशक्षाको गर्न स्िर सधन ार गर्ुको िालग कक्षाकोठािा लशक्षक, लिद्याियिा अलिभािक
कायुक्रि िागन गररर्ेछ ।
• लिद्याियहरुिा लसकाई गर्न स्िर बृलि गर्ु सघर् अर्गन िर् िथा लर्रीक्षर् गर्े ब्यबस्था लििाइर्ेछ ।
• लशिपरन ीको िाटो लचर्ाउर्े र यहाँको पयायुिरर् िथा िौलिक संस्कृ लि प्रलि प्रलििि िर्शलक्त लिकासिा िोड लदर्का
िालग कक्षा १ देलख स्थार्ीय पाठ्यक्रि ियार गरी कायाुन्ियर्िा ल्याइर्ेछ ।
• बािलिकास के न्िका लशक्षकहरु िथा लिद्यािय किुचारीहरुका िालग र्ेपाि सरकािे िोके को न्यर्ू िि पाररश्रिीक
उपिब्ध गराउर् पहि गररर्ेछ ।
• लशक्षा सधन ार सझन ाि आयोगको लसफाररसिाई कायाुन्ियर् गदै िार्े र्ीलििाई लर्रन्िरिा लदईर्ेछ ।
• खेिकनदको िाध्यिबाट लसिुर्ात्िक लसकाईिाई िोड लदर्े ब्यबस्था लििाइर्ेछ ।
• िाध्यलिक िहका लिद्याथीहरुको िालग ई-पस्न िकािय सािग्रीको िडार् गर्े र त्यसको प्रयोग सम्बलन्ध िालिि लदइर्े छ ।
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• ऐर् बिोलिि लिद्यािय व्यिस्थापर् सलिलि गठर् गर्ु बाँकी िथा म्याद सलकएका लिद्यािय व्यिस्थापर् सलिलिहरु गठर्का
िालग िोड लदईर्ेछ ।
• अत्यन्ि न्यर्ू संख्यािा लिद्याथी भएका लिद्याियिाई सिायोिर् गरी सिायोिर् पिाि एक अकाुिा गालभएर बर्ेका
लिद्याियिा शैलक्षक गर्न स्िर अलभबृलिका िालग प्रेररि गररर्ेछ ।
• लिद्याथीहरुको अन्िरलर्लहि प्रलिभा लिकासका िालग लिद्यािय स्िरीय अलिररक्त लक्रयाकिाप एिि् खेिकनदिा िोड
लदईर्ेछ ।
• लिद्याियको शैलक्षक गर्न स्िर अलभिृलिका िालग एक अकाुका असि अभ्यासहरु अर्नशरर् गर्ु लिद्याियहरुिाई
अलभप्रेररि गररर्ेछ । लशक्षक िालिि, गोष्ठी, बैठक िथा कायुशािाहरुको सञ्चािर् गररर्ेछ ।
• सञ्चािर्िा रहेका सािदन ालयक लसकाई के न्िहरुिाई थप व्यिलस्थि गरी प्रभािकाररिा िृलि गररर्ेछ ।
• दक्ष प्रालिलधक िर्शलक्त उत्पादर् गर्ुका िालग लशिपरन ीबाट अन्यि गई उच्च लशक्षा अध्ययर् गर्ुका िालग प्रत्सालहि गर्े
र्ीलि लिईर्ेछ ।
• िािृ भाषा लशक्षा र्ीलि कायाुन्ियर् गररर्ेछ ।
ख) स्िास््य, खार्ेपार्ी िथा सरसफाई िफु
• लशिपरन ी आधारभिू अस्पिाि व्यिलस्थि र प्रभािकारी रुपिा सञ्चािर् गर्ुका िालग आिश्यक प्रिन्ध लििाइर्ेछ ।
• स्िास््य संस्थाहरुको सेिा लर्यलिि, पारदशी एिं ब्यिलस्थि बर्ाई हरेक र्ागररकिा सेिाको पहुचँ कायि गररर्ेछ ।
• गाउँपालिकालभि एम्बि
न ेन्स सेिा सञ्चािर् गर्े क्िि, सिदन ाय, संस्थािाई आिश्यक प्रोत्साहर् गररर्ेछ ।
• गाउँपालिकाद्वारा सचं ालिि अस्पिाििा सेिा थप गर्ुक
न ा साथै थप सदृन ढ गररर्ेछ ।
• र्याँ बलथुङ्ग सेन्टरको स्थापर्ा िथा भईरहेकोिा स्िरोन्िी गररर्ेछ र कनर्ैपलर् गभुििी िलहिा सरन लक्षि स्िास््य संस्थािा
िाि सत्न के री हुर्े अिस्थाको लसिुर्ा गररर्ेछ ।
• यस गाउँपालिकािाई पर्ू ु खोपयक्त
न घोषर् गरी सलकएको सन्दभुिा यसको दीगोपर्ाको िालग कायुक्रि संचािर् गररर्ेछ
।
• स्िास््य बीिा कायुक्रििाई प्रभािकारी बर्ाउर् आिश्यक पहि गररर्ेछ ।
• उपाध्यक्षसँग िािृ लशशन कायुक्रििाई लर्रन्िरिा लदइर्ेछ ।
• प्रत्येक स्िास््य संस्थािा क्रिशः ल्याि सञ्चािर् गर्े र्ीलि लिईर्े छ ।
• स्िास््य स्ियं सेलिकाको स्िास्थ िीिा शल्ू किा शिप्रलिशि अर्नदार्को व्यिस्था लििाइर्ेछ, साथै सेिा लर्िृत्त हुदँ ा
लर्िहरुिे प्राप्त गर्े सलन िधािा िर्ही ३०,०००।– गाउँपालिकाको िफु बाट थप गररर्ेछ ।
• स्िास््य स्ियं सेलिका िालशक बैठक िथा प्रलििेदर् कायुक्रि र आिा सिहू को बैठकको खािा भत्ताको व्यिस्था गररर्ेछ।
• िेष्ठ र्ागररकहरुको स्िास््य पररक्षर् िथा उपचारिा गाउँपालिकाको िफु बाट यथोलचि व्यिस्था लििाईर्े छ ।
• स्िास््य सेिािाई सिदन ायको पहुचँ िा पर्न याउर् िलहिा िथा स्त्री रोग सम्बन्धी क्याम्प संचािर् गर्े र्ीलिलिइर्ेछ ।
• खोिा िथा खोल्सािा फोहोर ब्यबस्थापर् ढि लसधै िोड्र्े कायुिाई दलण्डि गररर्ेछ ।
ग) यिन ा, खेिकनद िथा िर्ोरञ्िर् िफु
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• यिन ाहरुिाई खेिकनदको क्षेििा लक्रयाशीि गराउर् लिलिध खेिकनद कायुक्रिहरु आयोिर्ा गररर्ेछ ।
• लशिपरन ी गाउँपालिका स्थायी घर भई लिलभन्र् रालरिय अन्िरालरिय खेिकनदिा पदक लित्र् सफि खेिाडीहरुिाई सम्िार्
गररर्ेछ ।
• गाउँपालिका लभि अन्य स्थार्िा पलर् रंगशािा, कभडु हि लर्िाुर् गर्ु सलकर्े संभालिि स्थार्को पलहचार् एिं लिकास
गररर्ेछ ।
• अर्नशासर्का िालग खेिकनद, लशिपरन ी लिकासका िालग अर्नशालसि यिन ा शलक्त भन्र्े िि
ू र्ाराका साथ प्रत्येक िडािा
िडा स्िरीय खेिकनद लिकास सलिलि गठर् गरी स्रोिको उलचि व्यिस्था लििाइर्ेछ ।
• गाउँपालिकाको आलथुक र सािालिक लिकासिा यिन ािाई लिम्िेिार बर्ाउर् स्ियिं सेिा कायुिाई अलभयार्को रुपिा
सञ्चािर् गर्े र्ीलि लिईर्ेछ ।
• िेरोिगार यिन ाहरुिाई कृ लष, पशपन ािर्िा आधाररि व्यिसालयक लिकासको िालग लिशेष अर्नदार्को र्ीलि लिईर्ेछ ।
• रालरिय खेिकनद पररषदिा सचू ीकृ ि खेिहरुिाई प्रिधुर् गररर्े छ ।
घ) सस्ं कृ लि प्रििुर् िफु
• गम्न बा िलन्दर िगायिका धालिुक स्थि संरक्षर् िथा सम्बधुर् कायु गररर्े छ ।
• सालहत्य, किा र संस्कृ लिको संरक्षर्, प्रबि्धर् िथा लिकासका िालग सम्बलन्धि सरोकारिािा पक्षहरुसँगको सहकायुिाई
लर्रन्िरिा लदईर्ेछ ।
• सिै िगु र सिदन ायका परम्परागि रीलिररिाि, धिु, संस्कृ लि, उत्सि, िािाको संरक्षर् सम्िार् गर्े र्ीलि लिईर्ेछ । सिै
िाििालिको धालिुक कायुिाई ियाुलदि र ब्यिलस्थि गराउर् सस्ं कृ लि िगेर्ाु सधू ार कायुक्रि सञ्चािर् गररर्ेछ ।
दाहसंस्कार, िरर्पाटी स्थि सधन ार गर्े र्ीलि लिईर्ेछ ।
• गाउँपालिका क्षेिलभि प्रचलिि धिु, संस्कृ लि संरक्षर्िाई प्राथलिकिा लदईर्ेछ ।
• सांस्कृ लिक र प्राकृ लिक सम्पदाहरुको संरक्षर् र प्रिि्धर् गर्ु लशिपरन ी सम्पदा सलकु ट लर्िाुर् गर्ु प्रोत्साहर् गररर्ेछ ।
• सबै िडािा िरर्पाटी, लचहार् डाँडा, पाटी पौिा िथा लचिा लर्िाुर् िथा संरक्षर् का िालग आिश्यक बिेट व्यिस्था
गररर्ेछ ।
• लििेर्ीधाि िेष्ठ र्ागररक लदिा सेिा के न्ि सञ्चािर् व्यिस्थापर्को िालग आिश्यक प्रिन्ध लििाइर्ेछ ।
ङ) िैङ्लगक सिार्िा िथा सािालिक सिािेशीकरर् िफु
• गाउँपालिकाभर िागन हुर्े गरी उपाध्यक्ष आलथुक पर्न रुत्थार् िथा पिू ाुधार लिकास कायुक्रि संचािर् गररर्ेछ ।
• िलहिा, एकि िलहिा, िाििालिका, दलिि, िर्िालि, अपाङ्ग, असहायको उत्थार्का िालग लिलिध कायुक्रि अन्िगुि
सम्बलन्धि क्षेििा लक्रयालशि संघसंस्थासँग सिन्िय गदै उक्त िगुको सशलक्तकरर्का िालग आिश्यक कायुक्रिहरु
सञ्चािर् गररर्ेछ । लिकास साझेदार संध संस्थाहरुसँगको सहकायुिा आिश्यकिा अर्नसार घम्न िी लशलिरहरु संचािर् गरी
अपाङ्गिा पररचय पि लििरर् िगायिका कायुक्रििाई लर्रन्िरिा लदइर्ेछ ।
• अपाङ्गिा भएका, आलदबासी िर्िालि िगायि सिदन ायको िालग क्षििालिकास कायुक्रि संचािर् गररर्ेछ ।
• गाउँपालिका क्षेिलभि अर्ाथ िािबालिका, अपाङ्ग, सस्न ि िर्लस्थलि, िार्लसक सन्िि
न र् गिन ाएका िथा बृिबृिाको
उलचि व्यिस्थापर् िथा स्याहारका िालग आिश्यक सेिा के न्ि सञ्चािर् गर्े सघं सस्थािाई सहयोग गर्े र्ीलि लिइर्ेछ ।
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• िैङ्लगक उत्तरदायी बिेट (GRB) ििुिन ा प्रलक्रया अििम्बर् सम्बन्धी गाउँपालिका स्िरीय अलभिख
न ीकरर् गररर्ेछ ।
योिर्ा ििुिन ा प्रलक्रयािा सबै प्रकारका लिङ्ग र सिदन ायको अथुपर्ू ु सहभालगिा बढाइर्ेछ ।
• िैङ्लगक सिार्िा िथा सािालिक सिािेशीकरर् परीक्षर् िाफु ि प्राप्त सझन ािहरु कायाुन्ियर् गदे िलगर्ेछ ।
• लिलभन्र् अन्िरालरिय िहासन्धीको कायाुन्ियर्को िालग रालरिय कायुयोिर्ािा उल्िेलखि स्थार्ीय सरकारको लिम्िेिारी
सम्बन्धिा गाउँपालिका स्िरीय अलभिख
न ीकरर् कायुक्रि संचािर् गररर्ेछ ।
• चािन आ.ि. बाट ५५ िषु उिेर पगन ेका एकि परुन षिाई िालसक १ हिारका दरिे एकि परुन ष भत्ता उपिब्ध गराउदै
आईएकोिा यसिाइ लर्रन्िरिा लदइर्ेछ ।
• गाउँपालिकाबाट उपिब्ध हुर्े सेिाहरु असहाय, अपाङ्ग, बृि-बृिा एिं दृलष्ट लबलहर्हरुको िालग प्राथलिकिाका साथ
उपिब्ध गराइर्ेछ ।
• पालिका स्िररय िलहिा सञ्िाि िाफु ि िलहिाहरुको शसलक्तकरर्का कायुक्रिहरु सञ्चािर् गररर्ेछ । साथै गाउँपालिका
लभिका एकि िलहिाहरुको संिाि लर्िाुर् गररर्ेछ ।
• आिलधक लिकास योिर्ािे लर्लदुष्ट गरे बिोलिि िैङ्लगक लहसं ा लपलडि िथा प्रभालििको िालग आपत्कािीर् सहयोग र
पर्न ःस्थापर्ा कोष सच
ं ािर् कायुलिलध िििुन ा गरी िागन गररर्ेछ ।
४. िर्, िािािरर् िथा लिपद् ब्यिस्थापर् िफु
• सघं ीय सरकारको र्ीलि अर्नरुप स्थार्ीय स्िरिा भ-न उपयोग सलिलि गठर् गरी दीगो भ-न उपयोग योिर्ा लर्िाुर् गर्े कायुिाई
पर्ू ुिा लदइर्ेछ ।
• हररयो बर्को सरं क्षर् सम्बधुर्िा िोड लदईर्ेछ । सरोकारिािाको साझेदारीिा भसू रं क्षर्को िालग आिश्यक र्ीलि लिईर्ेछ
। रालरिय लर्कनञ्िसँग सिन्िय गरी गाउँपालिकाको लिकासिा लर्कनञ्िबाट अलधकिि िाभ लिर् उपयक्त
न र्ीलि लिईर्ेछ
।
• गाउँपालिका लभिको सम्भाब्य क्षेििाई िलडबटन ी पके टको रुपिा लिस्िार गररर्ेछ ।
• गाउँपालिका लभिका सािुिलर्क स्थार्िा अलिक्रिर् भएका िग्गाहरु खािी गराई सािुिलर्क स्थिको संरक्षर् गर्े र्ीलि
लिइर्ेछ ।
• फोहर व्यिस्थापर् गर्ुको िालग स्थायी ल्याण्डलफल्ड साइट लर्िाुर्को िालग सम्भाव्यिा अध्ययर् गरी सािुिलर्क र्ीलि
साझेदारी कायुक्रि िाफु ि कायाुन्ियर् गर्े र्ीलि लिईर्ेछ ।
• गाउँपालिका लभिका लिलभन्र् खोिा खोल्साहरुको सरसफाई िथा सरं क्षर्िा ध्यार् लदइर्ेछ ।
• लिपि ब्यबस्थापर् सािाग्री खरीदका िालग आिश्यक रकि लिलर्योिर् गररर्ेछ । लिपद् सम्बन्धी आिश्यक पिू ु ियारी
िथा लिपि पिाि ब्यिस्थापर्को प्रभािकारी संयन्ि गठर् गररर्ेछ । सबै सरोकारिािाहरुको सिन्ियिा लिपद्
ब्यबस्थापर् योिर्ा लर्िाुर् गररर्ेछ ।
• साझेदार लर्कायसँगको सहकायुिा लिपद् व्यिस्थापर् कायुयोिर्ा ियारी िथा अन्य आिश्यक कायुहरु सचं ािर् गररर्ेछ
।
५) न्यायीक सलिलि िफु
• गाउँपालिकाको न्यालयक सम्पादर्िा प्रिाभाकारीिा एिं लिश्वसलर्यिा बृलि गर्ु स्थार्ीय न्यालयक सलिलििाई सक्षि र
सिि बर्ाईर्ेछ ।
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• न्यायीक सलिलि िथा िेिलििाप के न्िका पदालधकारी िथा िर्शलक्तको क्षििा लिकास सम्बन्धी कायुक्रिहरु संचािर्
गररर्ेछ ।
६) सश
न ासर् िथा संस्थागि लिकासिफु :
क) संस्थागि क्षििा लिकास
• सघं ीय िालििा िथा सािान्य प्रशासर् िन्िाियबाट िारी भएको स्थार्ीयिह संस्थागि क्षििा स्ि–िल्न याङ्कर् कायुलिलध
बिोलिि गाउँपालिकाको स्ि–िल्न याङ्कर्कायु िारी छ, स्ि–िल्न याङ्कर्बाट प्राप्त पृष्ठपोषर्को आधारिा लिलभन्र्
कार्र्ू हरुको ििुिन ा गर्े िथा अन्य क्षििा लिकासका लक्रयाकिापहरु सचं ािर् गररर्ेछ ।
• किुचारीहरुको कायु सम्पादर् िल्ू याङ्कर् पद्दलििाई प्रभािकारी र िैज्ञालर्क बर्ाई सेिािख
न ी एिं ििाफदेही बर्ाईर्ेछ ।
• अस्थायी प्रकृ लिका सेिाहरु िस्िै फोहोिैिा व्यिस्थापर्, लिद्यिन , खार्ेपार्ी आपिू ी, सरन क्षा, सचू र्ा प्रलिलध सेिा
ब्यिस्थापर्, सरसफाई, बगैचा हेरचाह, सिारी चािक, भान्छे , फोटोकपी िस्िा सेिाहरु सस्ं थागि करारिा लिइर्े र्ीलि
अििम्बर् गररर्ेछ ।
• पारदशीिा एिं सश
न ासर्का िालग गाउँपालिकासँग सम्बलन्धि सचू र्ाहरुिाई लिद्यिन ीय िथा छापा सञ्चार िाध्यिबाट
सािुिलर्कीकरर् गररर्ेछ । कलम्ििा चौिालसक रुपिा सािुिलर्क सर्न िन ाई गररर्ेछ ।
• लिकास लर्िाुर् आयोिर्ाहरुको सािुिलर्क परीक्षर् गररर्ेछ । लिकास लर्िाुर् कायुिा पारदशीिा कायि गर्ु योिर्ा
स्थििा र्ै सचू र्ा पाटी राख्र्े, सािुिलर्क सर्न िन ाई र सािालिक परीक्षर् गर्े कायुिाई थप प्रभािकारी बर्ाइर्ेछ ।
• गाउँपालिकाबाट प्रदार् गररर्े सेिाप्रिाहिाई सचू र्ा प्रलिधीिैिी बर्ाईर्े छ ।
• लिकास लर्िाुर्िा िर्सहभालगिा अलभिृलि गर्ु िडा कायाुियहरु िाफु ि टोि लिकास संस्थाहरुको गठर् िथा पररचािर्
गररर्ेछ ।
ख) िार्ि सश
ं ाधर् लिकास
• गाउँपालिकाको लिलभन्र् सेिा सञ्चािर्, ब्यिस्थापर्, प्रििुर्का िालग आिश्यक अध्ययर्, अर्नसन्धार् गररर्ेछ ।
• उत्कृ ष्ट कायु सम्पादर् गर्े किुचारी, उपभोक्ता सलिलि, िोलकएको सिय भन्दा अगािै सबै योिर्ा सम्पन्र् गर्े िडा िथा
र्ागररक सिाि सस्ं थािाई प्रोत्साहर् गररर्ेछ ।
• िर्िाको सिस्या, गर्न ासो िथा लपरिकाुको प्रत्यक्ष सािाधार्का िालग लर्रन्िर प्रयत्र् गररर्ेछ । साथै गाउँपालिकाको
सेिाप्रिाहिा िर्स्िरबाट पृष्ठपोषर् लिर्े व्यिस्था गरी सेिा प्रिाहिा िर्स्िरको संिग्र्िा िृलि गररर्ेछ ।
• गाउँपालिका अन्िगुि कायुरि अस्थायी र करार किुचारीिाई सािालिक सरू क्षा कोषिा आिि गररर्ेछ ।
• िर्प्रलिलर्धी िथा किुचारीरुको क्षििा लिकास योिर्ा लर्िाुर् गरी कायुन्ियर्को िालग उलचि प्रिन्ध लििाइर्ेछ ।
ग) पञ्िीकरर् िफु
• बैंलकङ प्रर्ािी िाफु ि लििरर् गररंदै आएको सािालिक सरन क्षाभत्तािाई थप प्रभािकारी बर्ाईर्े छ ।
• ब्यलक्तगि घटर्ा दिाु, पञ्िीकरर् सेिािाई प्रभािकारी बर्ाइर्ेछ । सियिै घटर्ा दिाु गराउर्े कायुिाई अलभयार्को रुपिा
सञ्चािर् गररर्ेछ ।
घ) रािस्ि पररचािर् िथा लित्तीय ब्यबस्थापर् िफु
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• रािस्ि ब्यबस्थापर् सम्बन्धी काििाई प्रचलिि ऐर् लर्यि,र्ीलि, िागुदशुर् र कायुलिलध बिोलिि व्यिलस्थि बर्ाई रािस्ि
अलभिृलि गररर्ेछ । करका दायरािाई फरालकिो पारी न्यर्ू दरिा कर, शल्न क, दस्िरन कायि गरी सरि सहि िररकाबाट
भक्त
न ार्ी गर्ु लिल्र्े पिलि अििम्िर् गररर्ेछ ।
• िर्प्रलिलर्लध, किुचारी र सिदन ाय स्िरिा सम्पलत्त कर सम्बन्धी अलभिख
न ीकरर् कायुक्रि संचािर् गरी बस्िी स्िरबाट
िािपोि संकिर् िगायि ब्यबसाय दिाु, र्िीकरर् िस्िा कायु गर्ु घम्न िी लशलिर संचािर् गररर्ेछ ।
• गाँउपालिकालभिका सबै पेशा, व्यिसायको गाउँपालिकािा दिाु गररर्ेछ । गाँउपालिकािाई बनझाउर्न पर्े लिलभन्र् शल्न क
दस्िनर सियिै बनझाउर्ेिाई के ही अश
ं छनट सलन िधा लदर्े र्ीलि लिईर्ेछ ।
• रािस्िको आधार, दर र रािस्ि प्रशासर्िाई सचू र्ा प्रलिलधिा आधाररि गरी व्यिलस्थि गररर्ेछ । रािस्ि प्रशासर्िाई
सफ्टिेयर प्रर्ािीिा आबि गररर्ेछ ।
• िडा कायाुियहरुबाट संकिर् हुर्े दस्िनरहरुको शीषुक सलहिको अलभिेख राखी लििरर् ियार पाररर्ेछ र यस सम्बन्धी
काििाई ब्यबलस्थि गर्ु लर्यलिि अर्नगिर् गररर्ेछ ।
• िािपोि, सम्पलत्त कर िगायि अन्य कर र गैर कर संकिर्को िालग िडा स्िरीय अलभयार् िथा करदािा लशक्षा सचं ािर्
गररर्ेछ ।
• िर्प्रलिलर्लध र किुचारीका िालग रािस्ि सम्बन्धी िािीि, अलभिख
न ीकरर् र अििोकर् भ्रिर् िस्िा कायुक्रि संचािर्
गररर्ेछ ।
• आन्िररक आयको संकिर्, दालखिा िथा अलभिेखर्िाई लर्यलिि र व्यिलस्थि गररर्ेछ ।
• कर िथा गैर कर रािस्ि सम्बन्धी ऐर्, लर्यि िथा कायुलिलध सम्बन्धिा िर्प्रलिलर्लध, किुचारी र करदारिाको क्षििा
लिकास गररर्ेछ ।
• रािस्ि सधन ार कायु योिर्ा सम्बन्धी अध्ययर्िे सझन ाएका क्षेिहरुिा सधन ारका कायुक्रि सचं ािर् गररर्ेछ ।
• िडा कायाुियहरुको िालग आिश्यक पर्े सञ्चािर् खचु िडा कायाुियिा र्ै पठाइर्े र्ीलििाई लर्रन्िरिा लदईर्ेछ ।
ङ) ििाफदेलहिा िथा पारदशीिा िफु
• ििाफदेलहिा अलभबृलिका िालग सािुिलर्क सर्न निाई कायुलिलध बिोलिि चौिालसक रुपिा सािुिलर्क सर्न निाई कायुक्रि
संचािर् गररर्ेछ ।
• सािुिलर्क सेिा प्रिाहिाई चस्न ि बर्ाउर् लर्यलिि रुपिा सिीक्षा कायुक्रि संचािर् गररर्ेछ ।
• सािुिलर्क सेिा प्रिाहिाई प्रभािकारी बर्ाउर् घम्न िी लशलिरहरु सचं ािर् गररर्ेछ ।
• गाउँपालिकािारा संचालिि कायुक्रि, आयोिर्ा िथा बिेट खचुको चौिालसक रुपिा प्रलििेदर् सािुिलर्क गर्े ब्यबस्था
लििाइर्ेछ ।
• गर्न ासो सन्न र्े अलधकारी िाफु ि िर्गर्न ासोहरुको अलििम्ब फछ्रयौट गर्े ब्यबस्था लििाइर्ेछ ।
७) सिन्िय िथा सहकायु िफु
• गाउँपालिकाको लिकास लर्िाुर् िगायि लिलिध क्षेििा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग लर्रन्िर सिन्िय गररर्ेछ ।
आपसी चासोका क्षिको लिकासका िालग अन्िर स्थार्ीय िह सिन्ियिाई प्रभािकारी बर्ाईर्ेछ ।
• लिकास साझेदार िथा गैर सरकारी सस्ं थाहरुसँगको सहकायुिाई लर्रन्िरिा लदईर्ेछ ।
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८) शालन्ि सरन क्षा िफु
• यस गाउँपालिकािा रहेको अस्थायी प्रहरी चौकीको भिर् लर्िाुर्को िालग िग्गा प्रालप्त गर्े कायुअलघ बढाईर्ेछ । उक्त
भिर् लर्िाुर् कायुको िालग आिश्यक सहयोग उपिब्ध गराईर्ेछ ।
• गाउँपालिकालभिको सरन क्षा ब्यिस्थािाई चस्न ि, दरुन स्ि बर्ाउर् सरन क्षा लर्कायको सिन्ियिा आिश्यक कायुक्रि सञ्चािर्
गररर्ेछ ।
• गाउँपालिकालभिको सािुिलर्क आिगिर् सव्न यिलस्थि गर्ु र लिलभन्र् चाडपिु, िेिा, िहोत्सि, प्रदुशर्ी आलदको
व्यिस्थापर् सरन क्षा लर्कायसँगको सिन्िय गररर्ेछ ।
• सरन क्षा लर्कायको सहयोगिा शैलक्षक संघसंस्था िथा ऐलिहालसक, धालिुक स्थिहरुको आसपासिा िादक पदाथु िथा
सलू िुिन्य पदाथुहरुको लबक्रीलििरर् र सेिर्िा पर्ू िु ः रोक िगाइर्ेछ ।
गाउँसभाका सम्पर्ू ु सदस्यज्यहू रु,
आलथुक िषु २०७९/०८० को बालषुक र्ीलि, कायुक्रि िथा बिेटिे पररिलक्षि गरे को उद्देश्य प्रालप्तको िालग देहाय बिोलििको
रर्र्ीलििाई थप प्रभािकारीिा सलहि लर्रन्िरिा लदईर्ेछ ।
• रािस्िका क्षेिहरुको अलधकिि पररचािर्का िालग सरोकारिािाहरुको सहकायुिा िोड लदर्े ।
• आधारभिू सेिा िथा पिू ाुधार लिकासिा सिन्िय, सहकायु, सहभालगिा र साझेदारीको अिधारर्ािाई थप प्रभािकारी
बर्ाउर्े ।
• गाउँपालिका लभिकायुरि संघसस्थाहरुिाई गाउँपालिकाको एउटै छािालभि सिेटी िलक्षि उपिब्धी हालसि गर्ु िोड लदर्े
।
• सरकारी िथा लर्िी क्षेिसँगको सहकायुिा िोड लदर्े ।
• सेिा प्रिाहिाई पारदशी, ििाफदेही र प्रभािकारी बर्ाउर्े ।
• योिर्ा ििुिन ा, कायाुन्ियर् र अर्गन िर्िाई सचू र्ािा आधाररि, सहभालगिािि
ू क िथा र्लििािि
ू क बर्ाउर्े ।
सभाका सदस्यज्यहन रु,
लशिपरन ी गाउँपालिकाको लिकास र सिृलिका िालग आगािी आ.ब. २०७९/०८० को र्ीलि िथा कायुक्रि प्रस्िाि गरे को
छन । यो र्ीलि िथा कायुक्रिको सबै क्षेिबाट साथ र सहयोगको साथ सफि कायाुन्ियर्बाट बिुिार् अिस्थाको चर्न ौिी सािर्ा गर्ु
र लशिपरन ीको आलथुक िथा सािालिक लिकासिा टेिा पग्न र्े लिश्वास लिएको छन । अन्त्यिा लशिपरन ी गाउँपालिकाको लिकास र
सिृलिका िालग योगदार् पर्न याउर्नहर्ु े संघ िथा प्रदेश सरकार, स्थार्ीय रािर्ीलिक दिहरु, गाउँपालिकाका किुचारीहरु, लर्िी क्षेि,
सहकारी क्षेि, गैर सरकारी क्षेि प्रलि आभार प्रकट गदुछन । साथै र्ागररक सिाि, बनलििीलि, सञ्चार िगि िथा सम्पर्ू ु
लशिपरन ीिासीहरुिाई धन्यिाद ज्ञापर् गदुछन ।
धन्यिाद !
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