िमितः- २०७५/०३/३२

राम�सादराई गाउँपा�लका

गाउँ कायर्पा�लको कायार्लय
वैकुण्ठे , भोजपुर
१ नं �दे श

, नेपाल

"कृ�ष, �व�ुतीकरण र सडक �वस्तार, राम�सादराई गाउँपा�लकाको
पूवध
र् ार �वकासको आधार"

रामप्रसादराई गाउँ पािलकाको वािष� क नीित तथा काय�क्रम
आ.व. २०७५/७६
गाउँ काय�पािलकाबाट ��कृत िमित २०७५ असार ३२ गते

"कृ�ष, �व�ुतीकरण र सडक �वस्तार,
राम�सादराई गाउँपा�लकाको पूवार्धार
�वकासको आधार"

"राम�सादराई गाउँपा�लकाको बा�षर्क �न�त तथा कायर्�म
२०७५/७६"
यस सभाको सभाअध्यक्ष ज्यू ।
अ�त�थ ज्यूहरु
गाउँसभाको सम्पुणर् सदस्य ज्यू हरु ।
प�कार साथीहरु, वु��िजवी एवम उपिस्थत सम्पूणर् महानुभावहरु र
राम�सादराई गाउँपा�लकावासी दाजुभाई तथा �द�दबैनीहरु
सवर्�थम यस राम�सादराई गाउँपा�लकाको ऐ�तहा�सक ते�ो नी�त तथा कायर्�म
स�हत वजेट ब�व्य गनुर् पूव र् सं घीय लोकतन्� गणतन्�ात्मक व्यवस्थाको लागी
ई�तहासको �व�भ� कालखण्डमा रा� रा��यता लोकतन्� र जनजी�वकाको पक्षमा
भएको आन्दोलनमा जीवन उत्सगर् गनर् सम्पूणर् ज्ञात अज्ञात स�हदहरु��त हा�दर्क
��ान्जल� अपर्ण गदर्छु ।

२०६२/६३ को ऐ�तहा�सक जनआन्दोलनको उपलब्धीलाई सं स्थागत गनर् जनताबाट
�नवार्िचत ��त�न�धले बनाएको नेपालको सं �वधान �म�त २०७२ आि�बन ३ मा जार�
प�ा◌ात कायार्न्वयनको चरणमा छ । सं �वधानतः व्यवस्था भएको केन्� �दे श र
स्थानीय तहको नयाँ सं रचना ७५३ स्थानीय सरकार �दे श सरकार र १ केन्�
सरकारको गठन र �नवार्चन ���या सम्प� भैसकेको छ । हामीले आ.व.
२०७४/७५ को

नी�त कायर्�म तथा बजेट

�स्तुत गद� �दे श सभा केन्� सं घको

�नवार्चन भै नसकेको अवस्थामा �थय� तर आज नयाँ र फरक मागर्दशर्नको बीचमा
आ.व. २०७५/७६ को वा�षर्क नी�त कायर्�म र बजेटको तयार�मा छ� ।
यस ऐ�तहा�सक समारोहमा उपिस्थत आदरणीय जनसमुदायहरु
लोकतन्� भनेको जनताको शासन व्यवस्था हो । आफुमा�थ शासन गन� ��त�न�ध
उनीहरुले आफै च ुन्छन् । त्यसै ले भ�नन्छ लोकतन्�मा जनताको बोल� �बक्छ । तर
लोकतन्� आफैमा लगाम �बनाको घोडा भने होइन । त्यहाँ जनतालाई लोकतन्�
हुन्छ तर आफनै ��त�न�ध�ारा बनाईएको �व�धले कोरे को �समा बा�हर जान �मल्दै न
त्यसो भएमा �व�धको शासन रक्षाको लागी स्था�नय सरकार उपिस्थत हुन्छ । स्था�नय
सरकार भनेको लोकतन्�रुपी �स�ा◌ाको त्यो पाटो हो जहाँ सन्तुलन र �नयन्�ण बैध
सयं न्�हरु ��यािशल हुन्छन् । गत वषर् सम्प� २०७४ साल असार

१४ गतेको

स्थानीय तहको �नवार्चनबाट यस राम�सादराई गाउँपा�लकाको गर�मामय उपाध्यक्ष
पदको िजम्मेवार�मा पुयार्◌ाई आजको यस ऐ�तहा�सक राम�सादराई गाउँपा�लकाको ते�ो
नी�त तथा कायर्�म स�हत वजेट व�व्य �स्तुत गन� सुनौलो अवसर �दान गराउन
अहम भू�मका खेल्नुहन
र् ा यस राम�सादराई गाउँपा�लकाको तफर्बाट हा�दर्क
ु े सम्पुणम
आभार �कट गदर्छु ।
२० वषर्को लामो �र�मा प�छ नेपाल� जनताले आफना स्थानीय जन��त�न�ध छा�े
सु-अवसर �ा� गरे का छन् । स�वधानको कायार्न्वयन आत्म�नभर्रता स्वा�धन अथर्तन्�
�नमाणर् रा��य स्वाभीमान

समृद�को बाटोमा राम�सादराई गाउँपा�लकालाई अगुवाई

गन� ऐ�तहा�सक िजम्मेवार� हा�ा सामु छ ।

हामी यस राम�सादराई गाउँपा�लकामा �नवार्िचत भइरहदा यस क्षे�मा ग�रबी उत्पीडन
भौगोल�क कठ�नाइ जस्ता यावत समस्याहरुका बावजुद अल्पकाल�न मध्यकाल�न तथा
�दधर्काल�न �वकासका �या� सम्भावनाहरुलाई खोज तथा अनुसन्धान ग�र जनताका
जीवनसँग �त्यक्ष जो�डएका �वषयवस्तुहरु जस्तै कृ�ष �वधुतीकरण सडक स्वास्थय
िशक्षा पयर्टन खानेपानी सं चार ��व�ध सामािजक सुरक्षा �सचाँई लगायतका क्षे�लाई
मध्यनजर गर� सम्बृ� र सुन्दर गाउँपा�लकाको प�रकल्पना स�हत राम�सादराई
गाउँपा�लकाको नी�त तथा कायर्�म स�हतको बजेट ब�व्य ग�रएको छ ।
ु ी ८
गाउँपा�लकाले �स्ता�वत बजेट तथा कायर्�म तजुम
र् ा गदार् मुलतःनेपालको अनुसच
र ९ मा उिल्लिखत स्था�नय तहको एकल तथा साझा अ�धकार सुिच आ�थर्क अ�धकार
र आ�थर्क कायर्�णाल� मौ�लक हकहरु आ�थर्क सामिजक �वकास �ाकृ�तक �ोतको
उपयोग नी�त वातावरण सं रक्षण सम्बन्धी नी�तहरु नेपाल सरकारबाट स्वीकृत सं घ
�दे श र स्था�नय तहको कायर् �वस्तृ�तकरणको ��तवेदन नेपाल सरकारले अवलम्बन
गरे का आ�थर्क तथा �वि�य नी�तहरु स्था�नय तहको आब�धक योजनाले तय गरे का
आ�थर्क तथा �वि�य नी�तहरु स्था�नय तहको आब�धक योजनाले तय गरे का
�ाथ�मकताहरु नेपालले अन्तरा��य जगतमा जनाएका ��तव�ताहरु स्था�नय शासन
सं चालन ऐन र �नयमावल�का �ावधानहरु �वकासका समसाम�यक मु�ाहरु जस्तै
सामािजक सं रक्षण �दगो �वकास जलवायु प�रवतर्न �वपद व्यवस्थापन खा� तथा पोषण
सुरक्षा लै ��क सशि�करण तथा समावेशी �वकास वालमै�ी स्था�नय शासन
वातावरणमै�ी स्थानीय शासन खुल्ला �दसामु� तथा पुणर् सरसफाई उजार्संकट
लगायतका अन्तर सम्बिन्धत �वषयहरु स्था�नय तहको मध्यका�लन खचर् सं रचना
अनुरुप �ाथ�मकतामा परे का कायर्�महरु स्था�नय तहले दे खेको �व�वध �वषयहरु अथर्
मन्�ालय सं िघय मा�मला तथा सामान्य �शासन मन्�लाय र अन्यबाट �ा� मागर्दशर्न
र बजेट �स�लङ सहभा�गतामुलक योजना तजुम
र् ा अनुरुप वडाभेलाहरु बाट छनौट
ग�रएका आयोजना कायर्�म वडा स्तर�य आयोजना कायर्�महरुको �ाथ�मकरण र
बजेटसँग सम्बिन्धत �व�भ� स�म�तहरुको ��तवेदन समेतको आधार मानी गाँउ

कायर्पा�लका बाट स्वीकृत गर� सावार्ज�नकरणका ला�ग यो ग�रमामय गाँउ सभामा
आगामी आ.व. २०७५/७६ को बजेट �स्तुत गरे को छु ।
�ाकृ�तक सौन्�यर्ता सास्कृ�तक �व�वधता मेहनती र प�र�मी जनता कृ�ष तथा
ओष�धजन्य ज�डबु�टहरु पयर्टन जल�व�ुत आ�द जस्ता �वषयमा �च ुर सं भावना बोकेका
राम�सादराई गाउँपा�लकामा �दगो र समुिचत प�रचालनको अभावमा अपेिक्षत रुपमा
सामिजक सास्कृ�तक आ�थर्क �वकास हुन सकेको छै न । य��प उपलब्ध �ोत साधन
र समयको �भावकार� �योग सकारत्मक सोच दृढ सं कल्प र सामु�हक ईच्छाशि�का
साथ यस राम�सादराई गाँपा�लकाको नयाँ भ�वष्य कोनर् िजम्मेवार� यस गाउँपा�लकाका
जनताहरुले हा�ो काँधमा सुिम्पएको छन् । त्यसै ल ् समृ� राम�सादराई गाउँपा�लका
�नमार्ण गनर् हामीलाई यहाँका जनताले ऐ�तहा�सक अवसर �दएका छन् जुन अवसरलाई
हामीले उच्चतम उपयोग गनुर् अत्यन्तै आवश्यक छ ।
सभाअध्यक्ष जयू सदस्य जयूहरु तथा उपिस्थत महानुभावहरु
अब म बजेट तथा कायर्�मको उ�ेश्य र मुख्य मुख्य सं क्षेपमा �स्तुत गनर् चाहन्छु ।
बजेटको �मुख उ�ेश्य
आ.व २०७५/ ७६ को यस राम�ससादराई गाउँपा�लकाको बजेट तथा कायर्�मको
�मुख उदे श्य आ�थर्क सामािजक पूवार्धारहरुको �वकास गर� यस गाउँपा�लकालाई
समु� त स्तरमा पुयार्उनु रहे को छ ।
यसका ला�ग कृ�ष �वधुतीकरण सडक पयर्टन र स�ार जस्ता महत्वपूणर् क्षे�हरुको
आधारभूत पुवार्धारहरु तयार गद� आ�थर्क बृ�� र �वकासको ढोका खोल्न �भावकार�
कायर्�महरु बनाई बजेटको सह� प�रचालन ग�रने छ ।

मुख्य नी�तहरु
 उज्यालो राम�सादराई गाउँपा�लका बनाउनको लागी �व�ुतलाई प�हलो
�ाथ�मकतामा रािखएको छ ।
 राम�सादराई गाउँपा�लकाको अथर् तन्�लाई �दगो बनाउन कृ�षजन्य बाल� तथा
फलफूलहरुको उत्पादकत्व बढाउन �व�भ�

कृ�ष सम्बिन्धत कायर्�महरु

सं चालन ग�रने छ । साथै पकेट ए�रया �नधार्रण ग�रने छ ।
 राम�सादराई गाउँपा�लकाको �त्येक वडाहरुलाई केन्� सम्म र केन्� दे िख
सदरमुकाम सम्म जोड्ने नी�त अनुरुप Track Open भएका र अधुरा रहे का
सडकहरुलाई स्तरो�न�त गर�

सदाबहार चल्ने बनाइने छ ।

 राम�सादराई गाउँपा�लकाको ए�तहा�सक र सांष्कृ�तक धरोहरको रुपमा रहे को
गोल्मे नागछाँगा र च ुलाच ुल�लाई आकषर्क पयर्टक�य स्थलको रुपमा �वकास
गनर् उिचत योजना तथा कायर्�महरु ल्याईनेछ ।
 खानेपानी सरसफाई र फोहोरमैला व्यवस्थापनमा �वशेष जोड �दइने छ ।
सुन्दर र समृ� गाउँपा�लकको रुपमा �वकास गनर् �व�भ� कायर्�महरु सं चालन
ग�रने छ ।
 "म स्वास्थ्य मेरो गाउँपा�लका स्वास्थ्य " भ�े नी�तलाई आत्मासाथ गद�
स्वास्थ्य सेवालाई �भावकार� बनाउने नी�त अवलम्बन ग�रने छ ।
 राज्यको मुलधार भन्दा बा�हर रहे का लिक्षत समुदायलाई मुलधारमा ल्याउन
�वशेष कायर्�म ल्याइने छ ।

�व�ुतीकरण सं चार र ��व�ध
• राम�सादराई गाउँपा�लकाका अ�धकांस जनता �वधुतको पहुचबाट टाढा रहे कोले
उज्यालो राम�सादराई गाउँपा�लका अ�भयान स�ालन ग�रनेछ र गाउँपा�लका
केन्� लगायत सबै वडाहरुमा �मश केिन्�य �व�ुत �शारण लाईनलाई �वस्तार
ग�रनेछ ।

• राम�सादराई गा.पा. वडा नं ४ र ३ का अ�धकांस घरघुर�मा �व�ुत �वस्तार
भइसकेकोले �त वडाहरुलाई उज्यालो वडा यसै आ.व. मा घोषणा गर� बाक�
वडाहरुलाई �मस उज्यालो बनाउँदै ल�गने छ ।
• समपुरक कोषको सदुपयोग गर� लघु जल�बधुत तथा अन्य न�वकरिणय उजार्को
सम्भावनाको प�हचान र �वकास गनर् सम्बिन्धत सरोकारवालाहरु सँग हरदम
समन्वय सहकायर् ग�रने छ ।
• आजको यूग सूचना

सं चार र ��व�धको भएकाले किम्तमा �त्येक

वडाकायार्लयहरुमा ईन्टरनेटको व्यबस्था गर� सूचना स�ार को स�ालमा
आब� ग�रनेछ ।
• आगामी वषर् हरुमा गाउँपा�लकाका सम्भा�वत क्षे�हरुलाई Free WiFi Zone को
रुपमा �वकास गन� व्यवस्था �मलाईनेछ।
• टे �लफोन टावर र नेटवकर् समस्यालाई समाधान गनर् टे �लफोन टावर �नमार्ण
गनर् आवश्यक पहल ग�रनेछ ।
• बैकुण्ठे र मानेभन्ज्याङलाई मध्यनजर गर� ल्याण्ड लाईन टे �लफोन सेवा �वस्तार
गनर् सम्विन्धत �नकायमा आवश्यक पहल ग�रनेछ ।

कृ�ष तथा पशु
• कृ�षलाई उच्च �ाथ�मकतामा राखी �व�भ� उत्पादनमूलक कायर्�महरु
कायार्न्वयन गद� ल�गने नी�त अवलम्बन ग�रनेछ

।

• एक गाँउ एक उत्पादन कायर्�मलाई साकार पानर् कृ�ष पकेट क्षे� घोषणा
ग�रने छ ।
• कृ�षमा आधा�रत उ�� व्यवसाय सं चालन गनर् �वशेष अनुदानको व्यवस्था गद�
ल�गने छ ।
• �नवार्हमुखी खेतीबाट व्यवासायीकरण तफर् �मस अ�सर गद� ल�गने छ ।
• रसाय�नक मल तथा हा�नकारक �वषाद�को �योगलाई न्यु�नकरण गद�
�ाङगा�रक मलको �योगमा �ोत्साहन गद� ल�गने छ ।

• "एक गाउँ एक कृ�ष सहकार�" को अवधारण �वकास गद� ल�गने छ ।
• पशुपालन व्यवसायलाई �वशेष �ाथ�मकता �ददै पशुसँग सम्बिन्धत रोगको
प�हचान गर� आवश्यक औषधी उपचारको व्यवस्थापन ग�रनेछ ।
• कृ�ष िशत भण्डारको �नमार्णका लागी आवश्यक पहल ग�रने छ ।

पयर्टन
• गोल्मे नागछा�ा र च ुलाच ुल� गुफाहरुलाई पयर्टक�य हवको रुपमा �वकास र
�वस्तार गनर् आवश्यक सबै पहल ग�रनेछ ।
• आन्त�रक पयर्टनलाई �व�र्न गन� �व�भ� महोत्सवहरु ग�रने छ ।
• �हन्दुहरुको आस्थाको ��तकको रुपमा प�रिचत भुल्के�र िशवालय मिन्दरमा
आवश्यक टस्�को व्यवस्था ग�रने छ ।
• च ुलाच ुल� गुफालाई सं रक्षण र �वकास गनर् केह� कायर्�महरु स�ालन ग�रने
छ ।

सडक
• गाउँपा�लका �भ� रहे का सम्पूणर् सडकहरुलाई सदावहार सं चालन गनर्का लागी
आवश्यक स्तररो��त ग�रने छ ।
• अधुरा तथा �नमार्णा�धन सडकलाई उच्च ु �ाथ�मकता �ददै ल�गने छ ।
• राम�सादराई गा.पा. बाट �छमेक� गा.पा. तथा न.पा. जोडने सडकलाई प�हलो
�ाथ�मकता �ददै वजेट �व�नयोजन ग�रने छ ।
• राम�सादराई गा.पा. �भ� रहे का वेहेरे खोला, खेना खोला, �स�ेल खोला,
कावाखोलामा आवश्यक प�ी पुल तथा कजवे �नमार्णका लागी आवश्यक पहल
ग�रने छ ।
• राम�सादराई गा.पा. �भ� रहे को मुख्य केह� सडकहरु �दे शबाट बजेट
�व�नयोजन भए प�न अरु मुख्य र ठु ला सडकहरु बनाउन को लागी केन्�मा
पहल ग�रने छ ।

�सचाई
• राम�सादराई गा.पा. �भ� खेतीयोग्य जग्गामा �मस �सचाईको व्यवसथा गद�
ल�गने छ ।
• अलै ची खेती फलफुल खेती तथा तरकार� खेतीमा आवश्यक �सचाईको व्यवस्था
• �मस ग�रदै ल�गने छ ।

म�हला वालवा�लका जे� नाग�रक द�लत र जनजाती
• म�हला वालवा�लका द�लत उत्पी�डत आद�वासी जनजाती �वप� अपाङ एंव
पछाडी परे का तथा विन्च�तकरणमा परे का म�हलालाई आत्मा�नभर्र वनाउनका
लागी व्यवसा�यक सीपको व्यवस्था ग�रने छ ।
• म�हला द�लत आ�दवासी जनजाती अपा� �पछ�डएको क्षे�का समुदायका लागी
लोकसेवा आयोगको तयार� कक्षा सं चालन ग�रने छ ।
• वाल�ववाह रोक्नर वालवा�लकालाई �वशेष कायर्�म �दईने छ ।
• �कशोर �कशोर�लाई �जनन सवास्थ सम्बिन्ध कायर्�म सं चालन ग�रने छ ।
• जे� नाग�रकलाई जे� नाग�रक प�रचय प� �वतरण ग�रने छ ।
• जे� नाग�रक सम्मान कायर्�म ग�रने छ ।
• द�लत जातीहरुको उत्थानको लागी �सपमूलक तथा चेतनामूलक कायर्�महरु
स�ालन ग�रनेछ ।
• आ�दवासी तथा जनजातीहरुको भाषा सं ष्कृ�त तथा प�हचान �व�र्न गनर्का
�निम्त उिचत कायर्�महरु ल्याईनेछ ।

िशक्षा
• राम�सादराई गा.पा. िभ� रहेका िव�ालयह�को शैिक्षक गुणस्तर सुधार गनर् भोितक
तथा �ािविधक सुिवधाको िवस्तार ग�रने छ । िव�ालयको भौितक संरचनाको िनमार्ण,
पुनिनमार्ण तथा ममर्त सम्भार गन�, िव�ालयमा िशक्षक अभाबको समस्या, िवधाथ�ले
�ान्समफर िलई िव�ालय छोडेर जाने दर घटाउनेजस्ता िविभ�ी कायर्�मह� ल्याईने छ ।

• राि�य िशक्षा नीित �देश नीितसँग तादाम्यता राख्दै गाउँ पािलकाका िशक्षा योजना
कायर्�म तयार ग�रने छ ।
• राम�सादराई गा.पा. िभ�का सामुदायीक िव�ालयमा अध्ययनरत िवधाथ�ह� मध्ये
SEE मा उत्कृ � नितजा �ा� गन� एक छा�ा र छा� लाई �ोत्साहन स्व�प उिचत सम्मान
ग�रने छ ।

स्वास्थ्य र सरसफाइर्
• स्वास्थ्य �वमा कायर्�मलाइर् �भावका�र बनाउन टोलटोलमा अ�भयान स�ालन
ग�रनेछ

।

• नेपाल सरकारको नाग�रक स्वास्थ्य कायर्�म अन्तगर्त "म स्वस्थ्य मेरो
गाउपा�लका स्वस्थ्य" जस्ता कायर्�म लागु ग�रनेछ ।

• राम�सादराइर् गाउपा�लका �भ� बसोबास गन� गिम्भर रोगी तथा दुघट
र् नामा
परे का नाग�रकलाइर् उिचत सहयोगको व्यवस्था ग�रने छ ।

• वालमृत्यु दर मातृ मृत्यु दर घटाउन �वशेष पहल ग�रनेछ ।
• स्वच्छ खानेपा�नको ला�ग उिचत �बन्ध �मलाइने छ । खानेपा�नको अभाव
भोगीरहे का वडाहरुमा उच्च �ाथ�मकताका साथ बजेट �व�नयोजन ग�रनेछ ।

• राम�सादराइर् गाउपा�लकालाइर् पूणर् सरसफाइर् उन्मुख घोषणा गनर् आवश्यक
पहल ग�रनेछ ।

• फोहोरमैलाको उिचत व्यवस्थापन गनर् उपयु� डिम्पङ साइट तथा ल्यान्ड�फल्ड
साइटको �नमार्ण तथा व्यवस्थापन ग�रनेछ ।

खेलकुद
• राम�सादराइर् गाउपा�लकाको केन्�मा एक रं गशाला र �त्येक वडाहरुमा एक
खेलकुद मैदान �नमार्ण गनर्का लागी �दे श सरकार सँग �नरन्तर समन्वय र
पहल ग�रनेछ ।

• राम�सादराई गाउँपा�लका �भ� रहे का ��तभावान खेलाडीहरुको प�हचान गनर्
�व�भ� खेलका �वधाहरु स�ालन गर�नेछ ।

• राम�सादराई गाउँपा�लकाको खेलकुद �वकास स�म�तलाई सबल सक्षम र
��याशील बनाउन आवश्यक पहलहरु चा�लनेछ ।

मानव सं साधन तथा सं स्थागत �वकास
• गाउपा�लका अन्तगर्त रहे का जन��त�न�धहरु र कमर्चार�हरुको ज्ञान �सप र सोच
लाई �वकास गनर् उिचत ता�लम गो�ी अध्ययन अनुगमन जस्ता कायर्�महरु
स�ालन ग�रनेछ ।

• गाउँपा�लका तथा अन्तगर्तका वडा कायार्लयहरुको आवश्यकता प�हचान ग�र
सं स्थागत �वकासमा टे वा पुग्ने �क�समको �यासहरु ग�रनेछ ।

• गाउपा�लका तथा वडा कायार्लयहरुमा सेवा�ाह�को जानका�रको ला�ग नाग�रक
वडाप�को व्यवस्था ग�रनेछ ।

वन वातावरण र �वपद व्यवस्थापन
• राम�सादराइर् गाउपा�लकामा �वपद व्यवस्थापन कोष खडा ग�रएको छ ।
• �त्येक वषर् �वपद व्यवस्थापन कोषमा रकम जम्मा गद� ल�गनेछ ।
• �वपदका बेलामा आवश्यक पन� सबै �कारका मानवीय जनशि�ः तथा भो�तक
सामा�ीहरु को उिचत �बन्ध �मलाउन �मश पहल ग�रदै ल�गनेछ ।
र् यार� र ��तकायर् गनर्का लागी सम्बिन्धत कायर्�महरु लागू ग�रनेछ
• �वपद पूवत
।

• सम्भा�वत प�हरोको जोिखम क्षे�हरु प�हचान गर� वृक्षारोपण कायर्�महरु
स�ालन ग�रनेछ ।

• पयार्वरणीय सन्तुलन कायम गनर् र वातावरण सं रक्षण गनर् आवश्यक कानूनी
तथा सं स्थागत व्यबस्था �मलाईनेछ ।
• सावर्ज�नक भवन सामुदा�यक, नीिज वनको सं रक्षण र बहुउपयोगी नी�तबारे
सरोकार पक्षसँग परामशर् ग�रने छ ।
• ढु �ा, �गट�, बालुवा उत्खनन् र सडक लगायत भौ�तक पूवध
र् ार �नमार्ण गदार्
भुःक्षय र वन बातावरणलाई असर कम गनर् नी�त बनाईने छ ।
• �न�मर्त सडकहरु अिन्तम अवस्थामा पुग्दै गएपछ� सडकमा वृक्षारोपण कायर्लाई
अ�नवायर् ग�रने छ ।
• भूउपयोग नी�त बनाई त्यसको अध्ययन ग�रने छ ।
• पानीका मूहान तथा कुलोकुलेसहरु सं रक्षण तथा व्यवस�थत ग�रने छ । कटान
भएका क्षे� सं रक्षण गन� कायर्लाई उच्च �ाथ�मकतामा रािखने छ ।
• जलवायु अनुकुलन सम्विन्ध कायर्�महरु संचालन गनर् पहल ग�रनेछ ।

सहकार� तथा �वि�य
• सहकार�का मूल्य मान्यता �स�ान्तको आधारमा सहकार� सं स्थाहरुको सं चालन
व्यवस्थापन र �नयमन ग�रने छ ।
• सहकार� सं स्थाहरु माफर्त कृ�षजन्य उत्पादन बढाउन कृषकहरुलाई �ोत्सा�हत
ग�रने छ ।
• वचत �रण पुिँ ज प�रचालन को अवधारणा �वकास गनर् �त्येक वडाहरुमा
सहका�रता सम्बन्धी ता�लम गो�ी स�ालन ग�रनेछ ।
• �त्येक प�रवारलाई एक सहकार�मा एक सदस्य बनाउने कायर्�म अबलम्बन
ग�रने छ ।

• जोिखममा परे का सहकार� �वि�य, समुहहरुको अध्ययन अनुसन्धान गर�
सं स्थागत र व्यि�गत जोिखम न्यू�नकरण ग�रने छ ।

जलउत्प� �कोप �नयन्�ण
• गाउँपा�लका �भ� उच्च जोिखमका क्षे�हरु प�हचान गर� भू-क्षय तथा बाढ�
प�हरो �भा�वत क्षे�मा आवश्यक पन� तारजाल�को व्यवस्था ग�रने छ ।
• भू-क्षय �भा�वत क्षे�मा वृक्षरोपण कायर्�म अगाडी बढाइने छ ।

�व�तय व्यवस्थापन र सुशासन
• सं िचत कोषबाट हुने सवै �कारको सरकार� कारोवार बैक माफर्त मा� हुने
नी�त अपनाईनेछ ।
• सामािजक सुरक्षा भ�ा �वतरण कायर्लाई �नय�मत पारदश� र व्यविस्थत बनाउन
यसै आ व दे िख बै�कंग �णाल� माफर्त ग�रने नी�त अवलम्बन ग�रनेछ ।
• आ�थर्क �मतव्ययीतालाई जोड �ददै सुशासन अ�भवृ�दमा जोड �दइने छ ।
• स्थानीय सरकारको अ�धकार र मेरुदण्डको रुपमा रहे को करका दायरा र
दरलाई सन्तु�लत ढं गले प�हचान र प�रचालन गन� गर� कर सं कलन ग�रने छ
• पेस्क� र बेरुजु फछौट �वषयमा अ�त सम्वेदन�सल भई सावधानी अपनाइने छ
• तो�कएको समय�समा �भ� योजना सम्भोता र सम्पन गनर् गराउन उपभो�ाहरु
माभः �व�भ� अ�भयानहरु सं चालन ग�रने छ ।

सं स्कृ�त �वदर्न
• भाषा सा�हत्य कला र सस्कृ�त सं रक्षण र सम्वदर्नमा �वशेष ध्यान
�दइने छ । यससँगै सम्बिन्धत �व�भ� कायर्�महरु सं चालन ग�रने
छ ।

• स्था�नय स्तरमा भएका सबै धा�मर्क आस्थाका केन्�हरुलाई िजणर्
अवस्थाबाट पुन�नमार्ण गर� धा�मर्क पयर्टन �बदर्नलाई थप मजबुत
बनाउन �वशेष योजना �नमार्ण ग�रने छ ।
भवन तथा शहर� �वकास
• भवन �नमार्ण आचार सं �हता �नमार्ण गर� कायार्न्वयन ग�रने छ ।
• शहर�करण हुन सक्ने सं भावना भएका ठाउँमा �वकास मापदण्डलाई कायार्न्वयन
गनर् आवश्यक पहल ग�रने छ ।

गाउँपा�लका कायर्क्षे�गत व्यय अनुमान
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