
“शिक्षा, स्वास््य, रोजगार र पययटन सहितको पूवायधार 

प्रकृतत र मगर संस्कृती तनस्दीको आधार” 
 

श्रद्धेय अध्यक्ष ज्य,ु वडा अध्यक्ष ज्यिूरु, काययपालीकाका सदस्य ज्यिुरु, सदस्य ज्यिुरु, काययकारी अधधकृत 
ज्य,ु सम्परू्य कमयचारी ज्यिूरु, लगायत सम्परु्य उपस्थीत मिानभुाविरुलाई  तनस्दी गाउँपाशलकाको दोस्रो गाउँ 
सभामा आ.व ०७५।०७६ को लाधग बजेट तनतत तथा काययक्रम प्रस्ततु समािरोिमा गाउँपाशलकाको उपाध्यक्षको 
तर्य  बाट िाहदयक स्वागत गनय चािान्छु । साथ ैनेपालको सवंवधान २०७२ तथा स्थानीय िासन ऐन २०७४ मा 
गाउँपाशलका उपाध्यक्षल ेनीतत, काययक्रम तथा वजटे प्रस्ततु गने व्यवस्था भए अनसुार मलाई यो अवसर 
प्राप्त भएकोमा म आरु्लाई असाध्य ैभाग्यमानी ठानेको छु । 

श्रद्धेय अध्यक्ष एवम ंसदस्य ज्यिुरु,  

१.   पाल्पा जजल्लाको दिवटा स्थानीय तििरु मध्ये सदुरु पवूयमा रिेको यस गाउंपाशलका जजल्ला सदरमकुाम 
देखि कररव ७५ ककलोशमटर टाढा प्राकृततक स्रोत सम्पदाले भररपरू्य भएर वसेको छ । नेपालको सवंवधान 
२०७२ को सतंिय सरंचना अनसुार साववकको वाकामलाङ, सिलकोट, खिरुवास, शमत्याल, गल्धा, अचयले र 
ज्याशमरे गा.वव.स शमलेर यस तनस्दी गाउंपाशलका बनेको िो । 

२०६८ को जनगर्ना अनसुार यस गाउँपाशलकाको जनसखं्या २२,६११ रिेको छ । पवूयमा नवलपरासी जजल्ला, 
पजचचममा पवूयिोला र माथागढी गाउँपाशलका उत्तरमा रामपरु नगरपाशलका र पवूयिोला गाउँपाशलका तथा 
दक्षक्षर्मा नवलपरासी जजल्ला रिेको छ । भौगोशलक, प्राकृततक, ऐततिाशसक, सांस्कृततक एव ंपययटकीय मित्वका 
दृजटटले अत्यन्त प्रवल सम्भावना भएको गाउँपाशलका भएर पतन ववकासको लाधग िाम्रा साम ुधेरै चुनौतीिरु 
रिेका छन । 

ववकासको क्रममा पछाडी परेका वगय तथा समदुायलाई ववकासको मलू प्रवािमा ल्याउने, उत्पादनिील क्षते्रमा 
लगानी अशभबदृ्धध गरी आधथयक गततववधधिरुको माध्यम द्वारा रोजगारीको अवसर श्रजृना गने, कृवि क्षते्रको 
व्यवसातयकककरर् र आधतुनकककरर् गने, सिुासन प्रवयद्धन गरी सेवा प्रवािमा प्रभावकारीता कायम गने, 
पययटन ववकासबाट प्राप्त लाभ शलई सव ै क्षेत्रसम्म परुय्ाउन,े वन जंगलको सरंक्षर् गदै वातावरर्ीय 
सन्तलुनलाई कायम राख्न,े भौततक पवूायधारको ववकासमा लगानी वदृ्धध गने तथा सामाजजक ववकासलाई 
ससं्थागत गरी अपेक्षक्षत ववकासको प्रततर्ल िाशसल गने एव ंआन्तररक आयको दायरालाई र्राककलो बनाउने 
र आन्तररक ब्यवस्थापनलाई सिुासनमतै्री बनाई ससं्थागत सदुृहढकरर् गने तथा नेपालको सवंवधानको 
अनसुचुी ८ मा व्यवस्था भए वमोजजमका काननु तनमायर् तथा कायायन्वयन गरर आत्मतनभयर उन्मिु िुनपुने 
समग्र चुनौतीिरु िाम्रो साम ुववद्यमान रिेका छन ्। 



त्यसगैरी, थुप्र ैचुनौती िंुदािंुदै पतन िामी सगं प्रिस्त सभंावनािरु पतन रिेका छन ्। प्राकृततक श्रोत र साधनले 
भरीपरु्य, दालधचनी, अजम्लसो,अदवुा, अलौची, उंिु, दलिन आदीको उत्पादन, चुनढंुगाको िानी, मगर कला र 
ससं्कृती, अन्तराजटिय परुस्कार जजत्न सर्ल काउले कवशुलयती वन तथा अन्य वन, श्रममा रमाउने पररश्रमी 
र श्रमजजवी जनता, सडक सजंाल ववस्तार गरी प्रदेि न ं४ र ५ जोड्ने छोटो वाटो, जलववद्यतुको सभंावना 
भएको तनस्दी र आरुङिोला, समग्र ववकास तनमायर्को लाधग तनस्दी गाउंपाशलकावाट पाररत भएका ऐन काननु 
र उक्त ऐन काननु अनसुार सेवाग्रािीिरुलाई गरु्स्तररय सेवा हदने चुस्त कमयचारी सयंन्त्र र अशभभावको 
भशूमका तनवायि गने तनवायधचत जनप्रतततनधीिरु िाम्रो ववकासको सभंावना िुन । तयन ैसम्परू्य सभंावनालाई 
आत्मसात गदै तनस्दी गाउंपाशलकाको ववकास तनमायर्मा सवकैो साथ र सियोग अपररिायय रिेकोछ । 

कुिल नेततृ्व अतत न ैआवचयक भए वमोजजम नेपालको सवंवधान २०७२ ले स्थातनय सरकारको पररकल्पना 
गरे अनसुार २०७४ आिाढ १४ गत ेस्थानीय तिको तनवायचन सम्पन्न भए पचचात जनताको जनमतले िामी 
तनवायधचत भई यस तनस्दी गाउँपाशलकाको नेततृ्व समालेका छौं ।  

कररव १ वियको यस काययकाल सम्म आइपगु्दा िाशमलाई गाउँपाशलकाको ववकास तनमायर्मा सियोग गने  
राजनीततक दल, कमयचारी प्रिासन, नागररक समाज, तनजज क्षेत्र, ग.ैस.स. तथा आम जनसमदुायको रचनात्मक 
एव ंशसजयनात्मक सियोगका लाधग म सव ैप्रतत िाहदयक कृतज्ञता प्रकट गर्यदै आगामी हदनमा समेत िामी 
जनप्रतततनधीलाई यस्त ैतनरन्तर सियोगको अपेक्षा गदयछु । साथै नेपाल सरकारको “सम्वदृ्ध नेपाल, सिुी 
नेपाली” भन्ने नारालाई आत्मसात गदै तनस्दीगाउंपाशलका शभत्रका नागररकिरुलाई सम्वदृ्ध र सिुी वनाउन 
िामी जनतनवायधचत सम्परू्य प्रतततनधीिरु रु्टेर िोइन जुटेर, विुमततय िैन सिमततय अभ्यासवाट ववकास 
तनमायर्मा एकजुट भई अगाडड बढ्ने प्रर् गरौं । 

  

श्रद्धेय अध्यक्ष एवम ंसदस्य ज्यिुरु, 

अव म तनस्दी गाउँपाशलकाको आ.व. २०७५÷०७६ को प्रस्ताववत नीतत, काययक्रम र बजेटको  प्रस्ततुतका लाधग 
अनमुतत माग्दछु । 

 

३. आ.ब. ०७५।०७६ को प्रस्ताववत आय–ब्यय अनमुानः 

यस आ.ब. ०७५।०७६ मा आम्दानी तर्य  आन्तररक राजचववाट प्राप्तिुने रकम रु २० लाि ७० िजार, सिंीय 
ववभाज्य कोिवाट प्राप्त िुने राजचव वांडर्ांडको रकम रु ६ करोड ६४ लाि ८२ िजार, प्रदेि ववभाज्य कोिवाट 
प्राप्तिुने राजचव वांडर्ांडको रकम रु ५३ लाि ८५ िजार, अन्तर सरकारी वववत्तय िस्तान्तरर् अन्तगयत नेपाल 
सरकारवाट प्राप्त रु २४ करोड ८ लाि, अन्तर सरकारी वववत्तय िस्तान्तरर् अन्तगयत प्रदेि सरकारवाट प्राप्त 
रु १ करोड ३६ लाि ८३ िजार,  सामाजजक सरुक्षा ३ करोड १७ लाि ७७ िजार ६ सय ८०,  जनसिभाधगता 



अन्तगयत रु ५० लाि र गतवियको मौज्दात रु ८८ लाि ५० िजार गरी कुल जम्मा रु ३७ करोड ४० लाि 
४७ िजार ६ सय ८०  आम्दानी िुने अनमुान गररएकोछ ।  

  

 त्यसगैरी व्यय तर्य  चाल ुिचय रु ४ करोड,७६ लाि २५ िजार, पुजंीगत िचय रु १२ करोड ७८ लाि ४५ 
िजार, िसतय अनदुान रु १६ करोड ६८ लाि र सामाजजक सरुक्षा ३ करोड १७ लाि ७७ िजार ६ सय ८० गरी 
जम्मा रु ३७ करोड ४० लाि ४७ िजार ६ सय ८० न ैिचय िुने अनमुान गररएको छ । 

 

 

 

 

श्रद्धेय अध्यक्ष एवम ंसदस्य ज्यिुरु, 

५. अव म गाउँपाशलकाको एकककृत ववकासका लाधग आगामी आधथयक विय २०७५÷०७६ को वजेटका हदियकाशलन 
सोच, प्राथशमकताका क्षते्रिरु, योजना तजुयमाका आधारिरु तथा आगामी आ.व.को समग्र नीतत तथा काययक्रमिरु 
प्रस्ततुतका लाधग अनमुतत चािान्छु । 

गाउँपाशलकाको दीियकाशलन सोच 

“आधथयक ववकास, सामाजजक सम्वदृ्धध र भौततक पवूायधार, तनस्दीको ववकासको आधार” 

आगाशम आ.व. २०७५।०७६ को लाधग तय भएका प्राथशमकताका क्षेत्रिरुः– 

❖ कृवि, पि,ु वन, वातावरर् र पययटन ववकासको माध्यम द्धारा आधथयक ववकासमा जोड हदने ।  

❖ पवुायधार ववकासलाई जोडहददै तनस्दी गाउंपाशलका वडा न ं१ देखि वडा न ं७ ज्याशमरे सम्मको 
मोटरवाटोलाई स्तररययकु्त मोटरवाटो को रुपमा ववकास गदै वाहै्र महिना सवारी साधन चल्न सक्ने 
वनाउने ।  

❖ मानवीय ववकास (शिक्षा, स्वास््य र सरसर्ाई ) मा जोड हदने  । 
❖ गररवी तनवारर्, परू्य सरसर्ाई तथा लधैगकं तथा समावेिी ववकासका लाधग सामाजजक पररचालनमा 

जोड हदइनेछ  । 
❖ मगर भािा, साहित्य,कला ससं्कृततको सरंक्षर् र प्रवद्र्धनको लाधग मगर सास्कृततक सगं्रािालयको 

स्थापना । 

 

 



योजना तजुयमाका आधारिरु 

• नेपालको सवंवधान २०७२, सतंिय प्रदेिको नीतत तथा काययक्रम, स्थानीय िासन सचंालन ऐन २०७४, 

नेपाल सरकारको आ.व ०७५ ।०७६ को वजेट नीतत र काययक्रम  

• नेपाल सरकारबाट प्राप्त बजेट शसशलङ्ग र मागयदियन । 

• प्रदेि सरकारवाट प्राप्त वजटे शसशलङ तथा मागयदियन । 

• वडा सशमततबाट प्राथशमकतासाथ शसर्ाररस गरेका योजनािरु । 

• स्थानीय नागररकका आवचयकता तथा जनसिभाधगता जुट्ने गरी प्राप्त भएका योजनािरु । 

६ श्रद्धेय अध्यक्ष एवमं सदस्य ज्यिुरु, 

 आ.ब. ०७५।०७६ का लाधग तनस्दी गाउँपाशलकाको समग्र ववकास नीतत तथा काययक्रमिरु प्रस्ततु गनय 
चािन्छु । 

१. आधथयक ववकास 

क) कृवि तथा पि ुववकास नीतत 

➢ “एक वडा एक उत्पादनको काययक्रममा” जोड हदइनेछ । सोिी अनसुार वडा न ं१ उंिु, वडा न ं२ मा 
वेमोिमी तरकारी िेती, वडा न. ३ मा अलचैी िेती, वडा न ं४ मा तजेपात र सयूयमिुी िेती, वडा न ं५ 
मा सनु्तला िेती, वडा न ं६ मा कागती र वडा न. ७ मा ककर् िेती र तजेपातको ववस्तार गररनेछ ।   

➢ तनस्दी गाउंपाशलका शभत्र उत्पादन िुने सनु्तला, तजेपात, अशम्रसो, कुररलो , लोकल कुिुरा , मौरी मि, 

बगंरु पालन, कोदो िेती, मकै िेती, दलिन र अदवुा िेतीलाई प्रवद्र्धन गदै सो को बजाररकरर्को 
व्यवस्था गररनेछ । 

➢ यवुािरुलाई स्वरोजगार गराई आय आजयन तर्य  उन्मिु गराउन यवुा लक्षक्षत कृवि काययक्रमिरु सचंालन 
गररनेछ । 

➢ कृवि प्रसार सेवालाई प्रभावकारी बनाउन कृवि सेवा केन्र र सम्पकय  केन्रिरुलाई सदुृहढकरर् र 
व्यवजस्थत गरर प्रत्येक वडामा कृवि तथा पि ुप्राववधधक कमयचारीिरुको व्यवस्थालाई तनरन्तरता 
हदइनेछ । 

➢ उत्कृटट कृिक तथा कृिक समिुलाई प्रोत्सािन तथा सम्मान स्वरुप परुस्कृत गररनेछ । 

➢ कृवि तथा पि ुव्यवसायीिरुलाई प्रोत्सािन गनय पि ुतथा कृवि ववमा काययक्रम वारे जनचेतना जगाई 
लाग ुगररनेछ ।  

➢ कृविमा व्यवसातयकरर्, यान्त्रीकरर्, उत्पाहदत बस्तकुो वजाररकरर् र सामाजजक सम्मानको बाताबरर् 
सजृना गररने छ । 

➢ “एक िर १० र्लरु्लका वोट” अशभयान सचंालन गनयको लाधग र्लरु्लका ववरुवामा अनदुानको 
व्यवस्था गररनेछ ।   



➢ व्यवसातयक रुपमा स्थानीय जातका कुिुरा तथा बाख्रा पालन गने कृिकिरुलाई पेिामा आकियर् 
गनयको लाधग अनदुानको व्यवस्था गररनेछ ।  

➢ पि ुपालनलाई व्यवजस्थत गनयको लाधग भकारो सधुार, िोर सधुार तथा नचल सधुार काययक्रम प्रत्येक 
वडामा क्रमि लाग ुगररनेछ ।  

➢ पििुरुमा नचल सधुारको लाधग उन्नतजातका वोका तथा रांगाको व्यवस्था गररनेछ । यसवाट पि ु
उत्पादन सगं ैआयस्तरमा थप वदृ्धध िुनेछ ।  

➢ मास,ु अण्डा र दधुमा आत्म तनभयर गाउंपाशलका बनाउन मखु्य ध्यान केजन्रत गदै सोिी अनसुारका 
काययक्रम सचंालन गररनेछ ।  

➢ मासमुा आत्म तनभयर िुनको लाधग व्यवसातयक बाख्रा पकेट क्षते्रको अवधारर्ामा वाख्रा पकेट 
कायक्रमलाई तनरन्तरता हदइने छ । 

➢ पि ुिररद ववक्रीको लाधग वजारीकरर्मा ध्यान हददै िशस वोका सकंलन केन्र तनमायर्लाई अगाडी 
वढाइनेछ ।  

➢ कृवि तथा पि ुकाययक्रम सम्बन्धी ववशभन्न अशभमखुिकरर् काययक्रमिरु सञ्चालन गररनेछ । 

➢ वडा न ं३ खिरुवासलाई बाख्रा पकेट क्षेत्रको रुपमा ववकास गनय तथा उन्नत वोयर जातको बाख्राको 
श्रोत केन्र गराउनको लाधग ववशभन्न तनकायिरु सगं आवचयक समन्वय गररनेछ ।  

➢ तनस्दी गाउंपाशलका अदवुा उत्पादनको लाधग प्रख्यात भएको िंुदा वडा न ं५ गल्धामा  अदवुा प्रिोधन 
उद्योग स्थापना र सचंालन गनयको लाधग पिल गररनेछ ।  

➢ यस गाउंपाशलकामा उत्पादन िुने शसमी, वोडी र कन्दमलु (तरुल र सकरिण्ड) को उत्पादन वदृ्धध र 
वजार प्रवद्र्धनको लाधग प्रधानमन्त्री कृवि आधुतनकीकरर् पररयोजना सगं सियोगको लाधग अनरुोध 
गररनेछ ।   

 

ि) सिकारी तथा गररवी तनवारर्ः 

➢ सिकारी डडशभजन कायायलय पाल्पावाट िस्तान्तरर् भई आएका सिकारीिरुको वसृ्ततृ रुपमा अध्ययन 
गररनेछ ।  

➢ सिकारीको मित्व तथा अवधारर्ालाई वडा वडा सम्म प–ुयाइनेछ ।  

➢ सिकारी शिक्षा तथा सिकारी लेिा व्यवस्थापन सम्वजन्ध ताशलम काययक्रम सचंालन गरी भइरिेका 
सिकारीिरुको क्षमता ववकासमा जोड हदइनेछ ।  

➢ “वडा वडामा सिकारी, सिकारी मार्य त तरकारी” लाई प्राथशमकताका लाग ुगदै  सिकारी सदस्यिरुलाई 
तरकारी िेती मार्य त स्वरोजगार र आत्मतनभयर िुन पे्रररत गररनेछ ।  

➢ उत्कृटट रुपमा काम गरेका सिकारी तथा समिूिरुको पहिचान गरी परुस्कृत गररनेछ । 

➢ गाउंपाशलकामा रिेका ववपन्न िरधुरी पहिचानको लाधग ववपन्नताको प्रोर्ाइल तयार गररनेछ । 



➢ ववपन्न पररवारको जजवीकोपाजयनमा सधुार ल्याउनको लाधग शसप तथा क्षमता ववकास, आय आजयन, 

साना प्रववधी िस्तान्तरर् र साना पवूायधार ववकास जस्ता काययक्रमिरु कायायन्वयन िुनेगरी सामाजजक 
पररचालकिरुको माध्यम द्धारा गररवी तनवारर् तथा सामाजजक पररचालन काययक्रम सचंालन गररनेछ 
। यस काययक्रमको माध्यम द्धारा तनस्दी गाउंपाशलका क्षेत्रका ववपन्न पररवारको जजवनस्तरमा सधुार 
भई गररवी तनवारर्मा सियोग पगु्नेछ । यस िालको काययक्रम सचंालन गनयको लाधग आवचयकताको 
आधारमा गरै सरकारी ससं्थािरुलाई पररचालन गररनेछ ।  

➢ साववकमा तनस्दी गाउंपाककलाकाका ववशभन्न वडािरुमा ववशभन्न तनकाय द्धारा गररवी तनवारर्को 
जजववकोपाजयन सधुार काययक्रम मार्य त उपलव्ध गराएको रकम तथा गाउंववकास काययक्रम तर्य को 
रकमलाई व्यवजस्थत गरी पररचाशलत गररनेछ । 

➢ साववकमा गररवी तनवारर्को लाधग सचंालनमा रिेको गाउं ववकास काययक्रमलाई पररमाजयनका साथ 
सचंालनमा ल्याइनेछ ।   

➢ गाउंपाशलकाको वडा न ं६ मा नमनूाको रुपमा गाउंपाशलका स्तररय ग्राशमर् ववकास काययक्रम सचंालन 
गररनेछ ।   

➢ प्रदेि सरकार सगंको समन्वयमा मखु्यमन्त्री ग्राशमर् ववकास काययक्रम सचंालनको लाधग पिल गररनेछ 
।  

 

ग) िरेल ुतथा साना उद्योग तर्य को नीततः 

➢ लोप िुन लागेका स्थानीय शसपिरुको िोजीगरी सरंक्षर् तथा प्रवद्र्धनको लाधग शसप ववकासका 
ताशलमिरु सचंालन गररने छ ।  

➢ पवूी पाल्पाको लोपोन्मिु अवस्थामा रिेको िरवनुालाई पनु प्रवद्र्धन गरी शसप िस्तान्तरर् गराइने छ 
।   

➢ स्थानीय स्तरमा रिेका कुहटर उद्योग, िरेल ुउद्योगिरुको सरंक्षर् तथा प्रवद्र्धनमा जोड हदने तथा 
स्थानीय उद्यमीिरु तयार गरी लि ुउद्यमलाई प्रवद्र्धन गररनेछ । 

➢ नयां नयां व्यवसायका क्षते्रिरुको पहिचानको लाधग उद्यमशिलता सम्वजन्ध ताशलम काययक्रमिरु 
सचंालन गररनेछ । 

   

ि) पययटन नीततः 

➢ गाउंपाशलका शभत्रका धाशमयक तथा पययटककय स्थलिरुको पहिचान गरी आन्तररक पययटन प्रवद्र्धनको 
लाधग पययटन गरुुयोजना तयार गररनेछ । 



➢ पययटककय क्षेत्रको पहिचान गरी पययटन प्रवयद्धन सम्वन्धी कक्रयाकलापिरु सचंालन गररने छ । साथ ै
पययटककय क्षेत्रको पवुायधार तनमायर्मा जोड हदईनेछ । 

➢ मगर कला र सकृंततको धनी तनस्दी गाउंपाशलका क्षेत्रमा रिेका परम्परागत कुडुले िरिरुको सरंक्षर् 
गने नीतत शलइनेछ ।  

➢ वडा न ं३ खिरुवासको काउलेडाँडा, वडा न ं२ सिलकोट जुरेको ििंी गरु्ा, वडा न ं५ गल्धाको नामसगुाय, 
वडा न ं६ अचयलकेो लेकडाँडालाई पययटककय स्थल बनाउनका लाधग सभंाव्यता अध्ययन गररनेछ । 

➢ आन्तररक तथा वाह्य पययटकिरुलाई आकवियत गनयको लाधग तनस्दी गाउंपाशलकाको वडा न ं१ देखि वडा 
न ं७ सम्म सभंाव्यताको आधारमा िेककङ्ग रुटको ववकास गरीनेछ । 

➢ “पययटक िाम्रा पािुना, िर िरम ैस्वागत गने िाम्रो चािाना” लाई ध्यान हददै तनस्दी गाउंपाशलकामा 
आन्तररक पययटकिरु शभत्राइ पययटन प्रवद्र्धन गनय सभंाववत  मगर वजस्तिरुको िोजजगरी मगर िोम 
स्टे सचंालन गररनेछ । 

➢ ठूलो नाच, मारुनी नाच, िाटु नाच, कडुवा नाच, िाउरे नाच, भजन चुड्का् ,वालन आहदको सरंक्षर् 
गररनेछ ।  

➢ मगर कला ससं्कृतीको सरंक्षर् गनयको लाधग वावियक रुपमा गाउंपाशलका स्तररय काययक्रमिरु सचंालन 
गरी उत्कृटट कला प्रस्ततु गने वडा तथा समिूलाई परुस्कृत गररनेछ ।   

➢ तनस्दी गाउंपाशलकामा मगर समदुायको वािुलयता भएको िंुदा मगर समदुायको उच्च सम्मान गदै 
मगर भािा, धमय, कला,ससं्कृती र परंम्पाराको सरंक्षर् र समं्वद्र्धन गररनेछ ।   

➢ “कला ससं्कृतीको भण्डार, पययटन ववकास तनस्दीको आधार”लाई ध्यान हददै तनस्दी गाउंपाशलकाको 
धरोिरको रुपमा रिेको मगर कला तथा ससं्कृती िल्कने गरी कुडुले िर सहितको मगर सांस्कृतीक 
सगं्रािालय स्थापना गररनेछ ।  

 

२. सामाजजक ववकास नीतत  

क) शिक्षा तथा िेलकुद सम्वन्धी 

➢ तनस्दी गाउँपाशलकामा एक प्राववधधक शिक्षालय स्थापना गनय केन्र सरकार तथा ववशभन्न तनकाय सगं 
आवचयक सियोग तथा समन्वय गररनेछ ।  

➢ तनस्दी गाउंपाशलका शभत्रका कुन ैपतन माध्यशमक ववद्यालयिरुमा प्राववधधक शिक्षा (कृवि, भेटेनरी, 
ओभरशसयर आदी)  सचंालनको लाधग ववशभन्न तनकाय सगं आवचयक सियोग र समन्वय गरी 
प्राववधधक कक्षा सचंालनमा जोड हदइनेछ ।  

➢ िकै्षक्षक क्षते्र सधुारको लाधग तनस्दी गाउं शिक्षा ऐन तयार गरी लाग ुगररनेछ । 
➢ गाउँ शिक्षा सशमततको प्रभावकारी भशूमकाको लाधग ताशलम तथा गोटठीको आयोजना गरर क्षमता 

ववकास गररनेछ ।  



➢ आवचयकता र औधचत्यताको आधारमा पवूय वाल ववकास केन्रिरु सचंालनमा ल्याइनेछ र भइरिेका 
केन्रिरुलाई तनरन्तरता हदइनेछ ।  

➢ पवूय वालववकास केन्रको लाधग आवचयक पने पवूायधार तनमायर्को लाधग आवचयक सियोग प–ुयाइनेछ । 

➢ पवूय वाल ववकास केन्रको सधुार तथा व्यवस्थापनको लाधग आवचयक पने ताशलमको व्यवस्था गररनेछ 
। 

➢ वाल ववकास तथा वाल सिभाधगताको सतुनजचचतताका लाधग ववद्यालयमा वाल क्लव गठन र 
पररचालन गनय सम्वजन्धत ववद्यालयसगं सिकायय गररने छ । जसवाट बालबाशलकािरुको शिक्षामा 
पिँुच वढ्नकुा साथै पढाईमा तनरन्तरता िुने अपेक्षा गररएकोछ । 

➢ तनस्दी गाउंपाशलका क्षते्र शभत्रका महिला, दशलत तथा जनजाती ववद्याथीिरुलाई तनजामती सेवाको 
िररदार, नास ुवा अधधकृत पदमा स्थाई तनयजुक्त भएमा प्रोत्सािन तथा सम्मान स्वरुप परुस्कृत 
गररनेछ । 

➢ ववद्यालयिरुमा अततररक्त कक्षािरु सचंालन, िेलकंुदका सामाग्रीिरुको प्रयाप्तता, िकै्षक्षक भ्रमर् जस्ता 
अततररक्त कृयाकलापिरु सचंालन गरी ववद्याथीिरुलाई पढाइ प्रतत लगनशिल िुन पे्रररत गररनेछ ।  

➢ ववद्यालयमा अध्यापन गने शिक्षक शिक्षक्षकािरुलाई समयानकुुल तथा ववियानकुुल ताशलम काययक्रमिरु 
सचंालन गरी िकै्षक्षक सधुारको लाधग पे्रररत गररनेछ । 

➢ राम्रो नततजा ल्याउने ववद्यालय, उत्कृटट शिक्षक र शिक्षक्षकाकािरुलाई परुस्कारको व्यवस्था गररनेछ । 
➢ ववद्यालय व्यवस्थापन सशमततको क्षमता ववकासको लाधग ताशलमको व्यवस्था गररनेछ । 

➢ ववद्यालयको भौततक सधुारको लाधग ववशभन्न तनकायसगं सियोगको लाधग आवचयक समन्वय गररनेछ 
। 

➢ ववद्याथीिरुलाई अध्ययनमा सियोग प–ुयाउनको लाधग ववद्यालयको पसु्तकालयिरुलाई अिै व्यवजस्थत 
गररनेछ । 

➢ ववद्यालयिरुमा िकै्षक्षक सधुारको लाधग  अग्रेंजी तथा नेपाली माध्यमलाई अतनवायय गदै लधगने छ । 

➢ तनस्दी गाउंपाशलका जस्थत ववद्यालयका प्र.अ िरुलाई अध्ययन तथा अवलोकन  भ्रमर् काययक्रम 
आयोजना गराइनेछ ।  

➢ ववद्याथीिरुलाई सान ैदेखि प्रततभावान र क्षमतावान वनाउनको लाधग कम्प्यटुर शिक्षाको 
आवचयकतालाई ध्यान हददै ववद्यालयिरुलाई आवचयकता अनसुार कम्प्यटूरको व्यवस्था शमलाउदै 
लधगनेछ ।  

➢ ववद्यालय भनाय अशभयानलाई अतनवाई गररनेछ ।    

➢  मातभृािाको शिक्षा सचंालन गने ववद्यालयिरुलाई आवचयक सियोग गने नीतत शलइनेछ ।  

➢ “तनस्दी िाम्रो गाउं , नमनूा ववद्यालय िेनय जाउं” यस भनाईलाई साथयक वनाउन एक वडा एक नमनूा 
ववद्यालय र गाउंपाशलका स्तरमा एक नमनूा ववद्यालय वनाउनको लाधग आवचयक व्यवस्था 
शमलाइनेछ ।  



 

ि) स्वास््य तथा जनसखं्या सम्वन्धी 

➢ उच्चस्तरीय स्वास््य सेवा प्रदान गनयको लागी यस क्षते्रमा ववििेज्ञ सहितको सवुवधा सम्पन्न 
अस्पताल सचंालनमा ल्याउन पिल गररनेछ । 

➢ ककिोर ककिोरीिरुको लाधग प्रजनन स्वास््य सम्बन्धी चेतनामलुक काययक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

➢ सतु्केरी िुने महिलािरुको स्वास््यलाई ध्यान हददै वडा तथा गाउंपाशलका तिमा गरु्स्तररय तथा 
व्यवजस्थत वधथयङ सेन्टरको क्रमि स्थापना गररनेछ ।  

➢ सतु्केरी महिलािरुको पिचानको लाधग िररयो िण्डा र अण्डालाई ध्यान हददै सतु्केरी स्वास््य ववमा 
तथा पोिर् काययक्रम सचंालन गररनेछ ।  

➢  गाउंपाशलका क्षते्रका १५० अतत गररव पररवार पहिचान गरी उक्त पररवारलाई स्वास््य उपचारमा 
सियोग प–ुयाउन स्वास््य ववमा काययक्रम लाग ुगररनेछ र यस प्रकारको काययक्रमलाई तनरन्तरता 
हदइनेछ ।  

➢ स्वास््य तथा सरसर्ाई, लाग ुपदाथय दवु्यसनी जस्ता काययक्रमलाई ध्यान हददै वडा ति तथा 
ववद्यालयिरुमा सोिी अनसुारका ववशभन्न काययक्रमिरु सचंालन गररनेछ । 

➢ प्रततरोधात्मक, प्रवद्र्िनात्मक,उपचारात्मक र पनुस्थापनात्मक स्वास््य सेवालाई प्राथशमकता हदईनेछ । 

➢ गभयवतीिरु चार पटक गभय जाँच गनय जाँदा प्रत्येक पटक एक क्यारेट अण्डा उपिार हदने काययक्रमलाई 
तनरन्तरता हदइनेछ ।   

➢ स्वास््य चौकी भवन नभएका ठाउँमा स्वास््य चौकीिरुमा भवन तनमायर्को लाधग आवचयक पिल 
गररनेछ ।  

➢ स्वास््य ससं्था मार्य त वाल वववाि न्यतूनकरर्को लाधग वजस्त, वडा तथा गाउं तिमा चेतनामलुक 
काययक्रम सचंालन गररनेछ ।  

➢ आकजस्मत स्वास््य सेवाको लाधग गाउंपाशलका तिमा एम्वलेुन्स सेवा सचंालनको लाधग ववशभन्न 
तनकाय सगं पिल गररनेछ ।  

➢ आयवेुहदक सेवालाई ववस्तार गदै यसको मित्व वारे चतेनामलुक काययक्रम सचंालन गररनेछ । 
➢ ववशभन्न सने, नसने रोगिरु, एच.आई.शभ. एड्स तनयन्त्रर्, आिा शिववर, महिलािरुको आङं िस्ने 

समस्या, पाठेिरको मिुको क्यान्सर पररक्षर् जस्ता समस्यालाई  प्राथशमकताका साथ अगाडी वढाइनेछ 
।   

➢ महिला स्वास््य स्वय ंसेववकालाई सम्मान स्वरुप थप प्रोत्सािन गररने छ । 
➢ स्वास््य क्षते्रमा नपगु जनिजक्त आपतुीमा जोड हदईने छ । 

➢ गाउंपाशलका शभत्र उपयकु्त स्थानमा १५ ियैाको अस्पताल तनमायर्को लाधग केन्र सरकार तथा प्रदेि 
सरकार सगं आवचयक समन्वय गररनेछ ।  

➢ स्वास््य सम्वजन्ध ववशभन्न हदवस, समारोि, सप्ताि मनाइनेछ ।  



➢ स्वास््य ससं्थािरुको गरु्स्तररय सेवाको मलू्यांकनको लाधग स्वास््य ससं्थाको सामाजजक पररक्षर् 
काययलाई तनरन्तरता हदइनेछ ।  

 

ग) महिला तथा बालबाशलका सम्वजन्ध 

➢ महिलािरुको शसप ववकास,क्षमता ववकास, आय आजयन तथा ििजक्तकरर्मा जोड हददै लधैगक हिसंाको 
लाधग िनु्य सिनशिलतालाई अवलम्वन गदै लधैगक हिसां िनु्य गाउँपाशलका बनाउने तनतत अवलम्वन 
गररनेछ । 

➢ वववािमा दाइजो हदने पद्धतीलाई तनरुत्साहित गने तनतत शलईने छ । 
➢  महिलािरुको क्षमता ववकासको लाधग काननुी सचेतना, मलुकुी ऐन, लधैगक समानता तथा सामाजजक 

समावेिीकरर्, महिला परुुि समववकास,नेततृ्व ववकास, स्थानीय िासन सचंालन ऐन, नेपालको सवंवधान 
२०७२ लगाएतका ववियमा गाउंपाशलका ति तथा वडा तिमा क्रमि ताशलम प्रदान गररने छ । 

➢ “ववकास तनमायर्मा महिला, इमान्दारीता र पारदशियतामा पहिला”भन्ने भावनाको साथ प्रत्येक योजनाको 
कायायन्वयनमा महिला सिभाधगता न्यनूतम ५०% प–ुयाइने छ ।  

➢ महिलािरुको आय आजयनको लाधग ववशभन्न शसपमलुक तथा आयमलुक ताशलम काययक्रमिरु 
गाउंपाशलका तथा वडा ति सम्म सचंालन गररनेछ ।  

➢ एकल महिलािरुलाई एकल महिला समिू मार्य त आयमलुक ववशभन्न काययक्रम सचंालन गरी 
आत्मतनभयरता तर्य  उन्मिू गररनेछ ।   

➢ असमान ज्यालालाई िटाउदै “समान कामको लाधग समान ज्याला”को नीतत अवलम्वन गररनेछ ।  

➢ “वालवाशलकामा लगानी, िेरा जांदैन िै कवत्तपतन” भन्ने भनाई सगं ैवालवाशलकािरुको सरोकारको 
ववियमा केजन्रत िंुदै तनस्दी गाउंपाशलकाले वालमतै्री स्थानीय िासनलाई अवलम्वन गदै सोिी अनसुार 
वजेट ववतनयोजन गरर वडा देखि गाउंपाशलका ति सम्म सामाजजक पररचालनको माध्यम द्धारा 
काययक्रम सचंालन गररनेछ ।  

➢  वालवाशलकािरुको क्षमता ववकास गदै योजना तजुयमा प्रकृयामा सिभाधग गराउनको लाधग वडा 
वालभेला तथा गाउं वालभेलाको आयोजना गररनेछ । 

➢ वाल क्लविरुलाई पनुरगठन गरी वाल वाशलकािरुको क्षमता ववकासमा जोड हदइनेछ । 

➢  तनस्दी गाउंपाशलकाका वालवाशलकािरुको जस्थतीपत्र तयार गरर प्रकािन गररनेछ ।  

➢ सव ैवडा तथा वजस्त स्तरमा बालबाशलकाको जन्म दताय अशभयान सचंालन गररनेछ । 

➢ यस गाउंपाशलकालाई बालवववाि र बिुवववाि मकु्त गाउँ बनाउनको लाधग चेतनामलुक काययक्रमिरु 
सचंालन गररनेछ । साथै वाल वववाि गने र गराउने पररवारलाई गाउंपाशलकावाट कुन ैपतन सेवा 
उपलव्ध गराइने छैन । 



➢ महिला तथा वालवाशलका सरोकारका ववशभन्न हदवस, समारोि तथा अशभयान(१६ हदने महिला हिसंा 
ववरुद्धको अशभयान, नारी हदवस, नेपाली ससं्कृतत जोगाउन िररताशलका ततज )जस्ता काययक्रम 
गाउंपाशलकाको पिमा मनाइनेछ ।  

➢ महिला तथा वालवाशलका लक्षक्षत तर्य  वढी जोड हदई सोिी अनसुार वजेट ववतनयोजन गररनेछ ।  

➢ द्धन्द वपडडत, िहिद पररवार, आधथयक सामाजजक रुपले पछाडीपरेको वगय तथा समदुायको हितकोलाधग 
लक्षक्षत काययक्रम लगाएत शिपमलुक,आय मलुक र रोजगारी मलुक काययक्रम सचंालनमा जोड हदईने छ 
। 

➢  गाउँ महिला समन्वय सशमतत, गाउं वालवाशलका समन्वय सशमतत गठन गरी सोिी सशमतत मार्य त 
काययक्रमिरु सचंालन गने व्यवस्था शमलाइनेछ ।  

 

ि) र्रक क्षमता(अपांगता) तर्य  

➢ र्रक क्षमता (अपागंता) भएका ब्यजक्तिरुलाई सेवा प्राप्तीमा सिज पिँुचका लाधग गाउँपाशलकाका,वडा 
कायायलय तथा अन्य सरकारी कायायलयिरुलाई क्रमि अपाङ्गमतै्री वनाउँदै लधगनेछ । 

➢ ववशभन्न कारर् अपांग भएका व्यजक्तिरुको अपांगताको पहिचान गदै अपाङ्ग मतै्री काययक्रमिरुको 
सञ्चालनमा जोड हदइनेछ । 

➢ अपागतंा भएका व्यजक्तिरुलाई अपांगताको वधगयकरर् अनसुार गाउंपाशलकाको तर्य वाट थप राित 
ववतरर्का काययक्रमिरु लाग ुगररनेछ । 

➢ ववद्यालयमा अध्ययन गनय चािने ववद्यालय उमेरका र्रक क्षमता भएका (दृजटट वविीन, वौद्धधक 
अपांग,ससु्त श्रवर् र ससु्त मनजस्थती) वाल वाशलकािरुलाई गाउंपाशलकाको सियोग अन्य ववशभन्न 
तनकाय सगंको सियोग र समन्वयमा अध्ययनको अवसर प्रदान गनय पिल गररनेछ ।  

➢ र्रक क्षमता(अपांगता)को लाधग लक्षक्षत काययक्रम गाउँपाशलका तथा वडातिबाट सचंालन गररने छ । 

➢ तनस्दी गाउंपाशलकाका अपागंिरुलाई लक्षक्षत गरी गाउंपाशलका मा न ैअपांग पररचय पत्र ववतरर्को 
लाधग जजल्ला जस्थत तनकायिरु सगं आवचयक समन्वय गरीनेछ ।   

➢ गाउँ अपांग समन्वय सशमतत गठन गरी सोिी सशमतत मार्य त र्रक क्षमताका काययक्रमिरु सचंालन 
गने व्यवस्था शमलाइनेछ ।  

  

ङ) लक्षक्षत(आहदवासी जनजाती, दशलत,शसमान्तकृत, अल्पसखं्यक) वगय 

➢ लक्षक्षत वगयिरुको शसप,क्षमता ववकास तथा आय आजयनको लाधग ववशभन्न शसप, क्षमता तथा आयमलुक 
ताशलम काययक्रमिरु सचंालन गररनेछ ।  



➢ लक्षक्षत वगय अन्तगयतका वगयिरुको परंम्पारगत पेिालाई समयानकुुल पररवतयन गदै पेिागत सधुारको 
लाधग आवचयकता अनसुार ववशभन्न प्रववधधिरु उपलव्ध गराई स्वरोजगार िुन पे्रररत गररनेछ । 

➢ ववद्यालयमा अध्ययन गने जेिेन्दार लक्षक्षत वगय अन्तगयतका वालवाशलकािरुलाई अध्ययन काययमा 
सियोग प–ुयाउनको लाधग आवचयकता अनसुार अध्ययन सियोग सामाग्रीिरु ववतरर् गररनेछ । 
त्यसगैरी उच्च शिक्षामा अध्ययन गने जेिेन्दार ववद्याथीिरुलाई गाउंपाशलकाको तपयmवाट अध्ययन 
काययमा तनरन्तरताको लाधग थप प्रोत्सािन स्वरुप सियोगको नीतत शलइनेछ । 

➢  उच्च शिक्षा अध्ययन गरररिेका ववद्याथीिरुलाई लक्षक्षत गरी लोकसेवा तर्य  प्रेररत गनय लोकसेवा 
आयोगको तयैारी कक्षािरु सचंालन गररनेछ । 

➢ गाउँपाशलकावाट ववतनयोजन िुने लक्षक्षत वगयको वजेटलाई व्यवजस्थत गरी कायायन्वयन गनयको लाधग 
तनदेशिका तथा काययववधी तयार गरी सोिी आधारमा लक्षक्षत वगयको काययक्रम कायायन्वयन गररनेछ ।  

 

 च) यवुा वगयः  

➢ यवुा वगयमा भएको शसप तथा क्षमताको पहिचान गरर “गाउं ववकासको लाधग यवुा अशभयान”काययक्रम 
सचंालन गरर यवुािरुलाई ववकास तनमायर् काययमा पररचाशलत गररनेछ ।  

➢ िेलकंुदमा यवुािरुको वढ्दो आकियर् भएको िंुदा यवुािरुको माग वमोजजम गाउंपाशलका स्तररय 
ववशभन्न िेलकंुदका काययक्रमिरु आयोजना गररनेछ ।  

➢ गाउँपाशलका स्तररय यवुा समन्वय सशमतत मार्य त यवुा भेला गरर ववशभन्न ववकास तनमायर् तथा 
सामाजजक अशभयानका लाधग शिववरिरु सचंालन गररनेछ ।  

➢ “वेरोजगार यवुाको लाधग रोजगार, तनस्दी ववकासको आधार” लाई ध्यान हददै यवुािरुलाई ववदेि 
पलायन िुनवाट रोक्नको लाधग यवुा लक्षक्षत आधथयक ववकासका ववशभन्न काययक्रमिरु सचंालन गरी 
यवुािरुलाई स्वारोजगार िुन पे्रररत गररनेछ । यस ककशसमको काययक्रमवाट तनस्दी गाउंपाशलकाका कररव 
७० जना यवुािरुलाई स्वरोजगार िुन पे्रररत गररनेछ  । 

➢ यवुावगयिरुलाई दवु्यसन तर्य  लाग्न नहदनको लाधग यवुा लक्षक्षत चेतनामलुक काययक्रममा जोड हदईने छ 
। 

➢ एक वडा एक िेलमदैानलाई वडाको सभंाव्यताको आधारमा कायायन्वयन गदै लधगनेछ ।  

➢ गाउँपाशलका स्तररय िेलमदैानलाई उच्च स्तररय िेलमदैानको रुपमा पररर्त गररनेछ । 

➢ गाउँपाशलका स्तरीय अध्यक्ष कप भशलवल प्रततयोधगतालाई तनरन्तरता हददै अन्य उपयकु्त िेलिरु 
सचंालनको लाधग प्रोत्सािन गररनेछ । 

➢ ववद्यालय स्तररय उपाध्यक्ष कप ववववध िेल प्रततयोधगतालाई प्रवद्र्धन गररनेछ ।  

➢ तनस्दी गाउँ यवुा समन्वय सशमतत गठन गरी सोिी सशमतत मार्य त यवुा सम्वजन्ध ववशभन्न काययक्रमिरु 
सचंालन गररनेछ ।  



 

छ) जेटठ नागररकः 

➢ “जेटठ नागररक तनस्दीका पवेा, िर िरमा जनप्रतततनधी र कमयचारीको सेवा” लाई ध्यान हददै 
सामाजजक सरुक्षा भत्ता ववतरर् काययक्रमलाई िरदैलो सम्म पुु ुु¥ुयाउने व्यवस्था शमलाइनेछ । 

➢ अथाि अनभुवका धनी जटेठ नागररकिरुको अनभुवलाई सम्मान गदै जेटठ नागररकिरुको अनभुव, 

भोगाई र शसकाईिरुलाई सामाजजक ववकासको क्षते्रमा लगाइनेछ ।  

➢ गाउँपाशलकाको आयोजनामा ७५ विय माधथका जेटठ नागररकिरुको सम्मान काययक्रम गररनेछ । 

➢ तनस्दी गाउंपाशलकाका जेटठ नागररकिरु प्रतत सम्मान प्रकट गदै “तनस्दी जटेठ नागररक समाज” गठन 
गरर समय समयमा ववचार तथा अनभुविरुको आदान प्रदान गररनेछ ।  

➢ जेटठ नागररकको सम्मानको लाधग गाउंपाशलकाको तर्य वाट कजम्तमा वियको दईु पटक स्वास््य 
पररक्षर्को व्यवस्था शमलाइनेछ ।  

 

ज) िानेपानी तथा सरसर्ाईतर्य ः 

➢ नेपाल सरकारको नीतत अनसुार नयां तनमायर् िुने तथा पनु ममयत िुने िानेपानी योजनामा “एक िर 
एक धारा” को नीततलाई अवलम्वन गररनेछ ।  

➢ “तनस्दीको पहिचान ,परू्य सरसर्ाई िाम्रो अशभयान”लाई साथयक तलु्याउनको लाधग िानेपानी सगं ै
सरर्ाई तथा परू्य सरसर्ाईका कृयाकलापिरु िरेक वडामा सचंालन गररनेछ ।  

➢  तनस्दी गाउंपाशलका वडा न ं१, ३, ४ र ५ मा सचंाशलत “परू्य सरसर्ाई तथा स्वच्छता काययक्रम”लाइ 
तनरन्तरता हददै अन्य वडािरुमा समेत उक्त काययक्रमलाई ववस्तार गरी वास सामाजजक 
पररचालकिरुको माध्यम द्धारा काययक्रम सचंालन गररनेछ ।  

➢ िानेपानी आयोजनािरुको दीगोपनाको लाधग सम्वजन्धत उपभोक्तािरुलाई ममयतसभंार ताशलम सचंालन 
गरर योजनािरुलाई हदगो र हटकाउ वनाउन जोड हदइनेछ । 

➢ तनमायर् भइसकेका तथा नयां तनमायर् िुने िानेपानी योजनालाई हदगो वनाउनको लाधग ममयत सभंार 
कोि स्थापनालाई अतनवायय गररनेछ ।  

➢ गाउँपाशलकाका वजार उन्मिु क्षते्रिरुको पहिचान गरी सावयजतनक िौचालयको तनमायर् काययलाई 
तनरन्तरता हदइनेछ ।  

➢ िानेपानी तथा सरसर्ाईका काययक्रमिरु सचंालन गनयको लाधग ववशभन्न सरोकारवाला तनकायिरुसगं 
सियोग र समन्वय स्थावपत गररनेछ ।  

 

ि) न्यातयक सशमततको क्षमता ववकासः 



➢ न्यातयक सशमततको पदाधधकारीिरुको क्षमता ववकासको लाधग समयानकुुल र ववियानकुुल क्षमता 
ववकासको लाधग ताशलम काययक्रमिरु सचंालन गररनेछ । 

➢ वडा तिमा मेलशमलाप केन्र गठन गरर वडावाट आउने वववादिरु सोिी केन्र मार्य त तनवारर् गरीनेछ 
।  

➢ मेलशमलाप केन्रका पदाधधकारीिरुको क्षमता ववकासलाई ध्यान हदइनेछ ।  

 

 

 

३. वातावरर् सरंक्षर् तथा ववपद व्यवस्थापनः 

➢ वातावरर् सरंक्षर्को लाधग गाउंपाशलका क्षते्रमा िाली रिेका सावयजतनक जग्गािरुमा वकृ्षारोपर् गरर 
िररयाली प्रवद्र्धन गररनेछ ।  

➢ वातावरर् सरंक्षर् तथा िररयाली प्रवद्र्धनको लाधग गाउंपाशलकाले वनको नसयरी स्थापना गनय जजल्ला 
वन कायायलय तथा इलाका वन कायायलय सगं आवचयक समन्वय गनेछ ।    

➢ वन तथा वातावरर् सम्वजन्ध काययक्रमिरु सचंालन गदाय जैववक ववववधता सरंक्षर्, जलवाय ुपररवतयन 
अनकुुलन तथा गररव तथा ववपन्न वगयको जजववकोपाजयनमा मद्धत प¥ुयाउने िालका काययक्रमिरुलाई 
ववििे प्राथशमकताका साथ कायायन्वयन गररनेछ । 

➢ प्रकृतत प्रकोपवाट िुने जोखिमयकु्त बस्ती तथा ठाँउिरुको पहिचान गरर उधचत तटबन्धन र वकृ्षरोपर् 
गररनेछ । 

➢ वातावरर् मतै्री स्थानीय िासनका सचुकिरु अवलम्वन गदै वातावरर् मतै्री गाउंपाशलका िोिर्ाको 
लाधग ववशभन्न काययक्रमिरु सचंालनमा ल्याएनेछ ।  

➢ वजार क्षते्रवाट उत्पादन िुने र्ोिोर मलैा व्यवस्थापनको लाधग िरेक वडा तथा टोल टोलमा वडा 
र्ोिरमलैा व्यवस्थापन सशमतत गठन गरी सोिी सशमतत मार्य त र्ोिरमलैा व्यवस्थापनलाई तनरन्तरता 
हदइनेछ । साथै र्ोिरमलैाको दीियकाशलन समाधान तथा व्यवस्थापनको लाधग जग्गाको  िोजी काययमा 
जोड हदईने छ । 

➢ ववपद व्यवस्थापन तथा जलवाय ुपररवतयन सम्बन्धी सचेतनामलुक काययक्रमिरु वडागत रुपमा सचंालन 
गररनेछ । 

➢ वातावरर् मतै्री गाउँपाशलका वनाउनको लाधग वातावरर्मतै्री स्थानीय िासन २०७० को सचुक अनसुार 
काययक्रम अवलम्वन गररनेछ । 

➢ गाउुपँाशलकामा ववपद् व्यवस्थापन कोि स्थापना गरर आवचयक वजेट ववतनयोजन गररने छ । साथै 
सो कोिको रकम पररचालन गनयको लाधग काययववधी तयार गरी प्रकृतत प्रकोप, ववपद् व्यवस्थापन, 

उद्धार जस्ता काययमा न्यायोधचत तररकाले िचय गररनेछ । 



➢ ववपद व्यवस्थापनको काययिरु सचंालनको लाधग वातावरर् तथा ववपद् व्यवस्थापन सशमततलाई 
जजम्मेवार वनाइनेछ ।  

➢ िोला ककनारवाट अनधधकृत रुपमा ढंुगा, धगट्टी तथा वालवुा तनकासी गरी प्रयोग िंुदै आएकोमा उक्त 
काययलाई परू्यत रोक लगाई वधैातनक रुपमा तनकासीको व्यवस्था शमलाइने छ ।   

➢ जल उत्पन्न प्रकोप तनयन्त्रर् डडशभजन कायायलय तथा जजल्ला भ ूसरंक्षर् कायायलय सगंको सियोगमा 
तनस्दी िोला र आरुङिोला तनयन्त्रर्को लाधग तारजालीको व्यवस्था शमलाईने छ ।  

 

४. पवूायधार ववकास  

क) सडक तनमायर् तर्य ः 

▪ गाउंपाशलकाको केन्र रिेको स्थान सम्म वाहै्र महिना सवारी साधन सचंालनको लाधग वेलडाडा शमत्याल 
मोटरवाटोलाई कालोपत्र ेगनयको लाधग प्रदेि सरकार सगं आवचयक समन्वय र सिकायय गररनेछ । 

▪ अन्तर प्रदेि जोड्ने मोटरवाटोलाई स्तरोन्नती गदै कालोपत्र ेतर्य  उन्मिु गररनेछ । 
▪ तनस्दी गाउंपाशलका वडा न ं१ वाकामलाङ देखि वडा न ं७ ज्याशमरे सम्मको सडकलाई  “केम िाम्चा 

मागय” नामाकरर् गनय प्रस्ताव पेि गरेको छु । साथै उक्त सडकलाई गाउंपाशलका स्तररय सडकको 
रुपमा ववकास गनयको लाधग गाउंपाशलका र प्रदेि सरकारको सयंकु्त लगानीमा स्तरोन्नती गनयको लाधग 
वजेटको व्यवस्था गररनेछ ।   

▪ शसलवुा अचयले शमत्याल मोटरवाटोको स्तरोन्न्तीको लाधग प्रदेि सरकार तथा केन्र सरकार सगं 
आवचयक पिल गररनेछ ।  

▪ गाउुपँाशलकाको केन्र देिी सववैाडयिरुलाई जोड्ने मोटरवाटोलाई बाहै्र महिना सवारी सवारी सचंालनको 
लाधग मोटरवाटोको स्तरोन्नती गरीनेछ  ।  

▪ मोटरवाटोको नयां िाक िोल्न ुभन्दा भइरिेका मोटरवाटोको स्तरोन्नतीमा जोड हदने छ ।  

▪ तनमायर् भएका मोटरवाटोिरुमा तनवायध रुपमा सवारी साधन सचंालन तथा सडकको तनयशमत ममयत 
सभंारको लाधग सडक ममयत सभंारकतायिरु पररचालन गररने छ । यसवाट कररव ५० िर पररवारले 
रोजगार पाउनेछ ।  

▪ गाउँपाशलकामा भएका सडक क्षेत्रका छेउ ककनारािरुमा अनावचयक सरंचना तनमायर् िुने र उक्त 
सरंचनाको कारर् सडक दिुयटना वढ्ने अवस्थालाई मध्यनजर गदै तथा सडकको राजटिय मापदण्डलाई 
आधार मान्दै गाउंपाशलकाल ेसडक मापदण्ड तयार गरी आ.व ०७५।०७६ देखि सडकको मध्य भागवाट 
दायां ७ शमटर र वांया ७ शमटर क्षते्रमा कुन ैपतन सरंचना तनमायर् नगनयको लाधग सडक मापदण्ड तयार 
गरी लाग ुगनेछ ।  

▪ आवचयकताको आधारमा मोटरेवल पलु तनमायर्को लाधग प्रदेि तथा केन्र सरकारको सियोग शलईनेछ 
।  



▪ तनमायर् भएका मोटरवाटोलाई कालोपत्र ेगरी स्तरोन्नती गनयको लाधग प्रदेि तथा केन्र सरकार सगं 
आवचयक सियोग शलइनेछ ।  

▪ “तनमायर् भएका सडक हटकाउं, िरीयाली वढाऔ”ं भन्दै तनमायर् भएका सडकिरुलाइ हदगो वनाउनको 
लाधग सडकको छेउमा वकृ्षरोपर् गरी िररयाली प्रवद्र्धन गररनेछ जस्वाट सडकिरु हटकाउ िुनेछन ्।   

▪ तनमायर् काययमा ठूला मेशिनको अत्याधधक प्रयोग िंुदा भ ूक्षय तथा पहिरो धेरै जानाले तनमायर् भएको 
मोटरवाटोलाई स्थातयत्व हदन धेरै गाह्रो गरेको िंुदा ठूला मेशिनको साटो मानव श्रम प्रयोगलाई उच्च 
प्राथशमकता हदइनेछ । यसवाट गाउं तिमा न ैरोजगारीको अवसर श्रजृना िुनेछ ।  

▪ तनमायर् काययमा ठूला मेशिनको प्रयोगलाई व्यवजस्थत गनयको लाधग गाउंपाशलकामा दताय गनुयपने र सोिी 
अनसुार गाउंपाशलकाको समन्वयमा दताय भएका ठूला मेशिन मात्र पररचालन गने नीतत शलइनेछ ।   

 

 

ि) ववद्यतु तथा सचंार तर्य ुः 

▪ “ववकासको आधार ववद्यतु र सचंार” यस भनाईलाई साथयक वनाउनको लाधग गाउंपाशलकाले नेपाल 
ववद्यतु प्राधधकरर् तथा दरुसचंार प्राधधकरर् सगं समन्वय गरी ववद्यततकरर् तथा दरु सचंारको 
नेटवकय  सवल पने काययमा आवचयक समन्वय गनेछ ।  

▪ िावावाट पतन ववद्यतु उत्पादन गनय सककने िंुदा िाल १२०० वाट उत्पादन िंुदै आएको वाय ुउजायलाई 
वढाएर २५ ककलोवाट वनाउने काययमा गाउंपाशलकाले समेत लगानी गदै वाय ुउजायवाट उत्पाहदत ववद्यतु 
वडा न ं४ शभत्र ववतरर् गरी “िाम्रो शमत्याल उज्यालो शमत्याल” वनाइने छ  । 

▪ वकैजल्पक उजाय प्रवद्र्धन केन्र सगंको सियोग र समन्वयमा वाय ुउजाय उत्पादनको लाधग गाउंपाशलका 
क्षेत्रका अन्य उपयकु्त स्थानिरुको पहिचान गररनेछ ।  

▪  “टुकक रहित गाउंपाशलका” वनाउनको लाधग टुककको प्रयोग गने पररवार पहिचान गरी सोलार ववत्तको 
व्यवस्था शमलाइनेछ ।  

▪ यस गाउंपाशलका क्षते्रवाट वग्ने दईु ठूला िोलािरु (तनस्दी र आरुङिोला)मा ववद्यतु उत्पादनको 
सभंावनालाई ध्यान हददै सभंाव्यता अध्ययनको लाधग ववशभन्न तनकाय सगं आवचयक समन्वय 
गररनेछ ।  

  

ग) शसचंाई तर्य ः 

▪ स्थानीय आवचयकताको आधारमा शसचंाईको सवुवधावाट वजन्चत रिेको र्ांटिरुमा शसचंाईको व्यवस्था 
शमलाई उत्पादनमा थप वदृ्धध गररनेछ । 



▪ भईरिेका शसचंाई प्रर्ायलीको ममयत तथा सधुार गदै श्रोतको उपलव्धता र आवचयकताको आधारमा 
शसचंाईको थप व्यवस्था गरी उत्पादकत्वमा वदृ्धध गररनेछ ।  

▪ मिौला र ठुला शसचंाई योजनाको लाधग शसचंाई डडशभजन कायायलय,  प्रदेि सरकार र केन्र सरकार सगं 
अनरुोध गररने छ । 

 

ि) पवूायधार तनमायर्ुः  

▪ गाउँपाशलकाको आफ्न ैप्रिासतनक भवन निंुदा सेवाग्रािीिरुलाई गरु्स्तररय सेवा हदन गाह्रो परेको 
अवस्थालाई मध्यनजर गदै गाउंपाशलकाको सवुवधा सम्पन्न भवन तनमायर्को लाधग जग्गाको व्यवस्था 
गदै केन्र सरकार समक्ष आवचयक रकमको लाधग अनरुोध गररनेछ ।  

▪ गाउँपाशलकाका वडा भवनिरु जजर्य भएको िुदां उक्त जजर्य भवनिरु पनु तनमायर्को लाधग जजल्ला 
जस्थत ववशभन्न तनकाय, प्रदेि सरकार तथा केन्र सरकार सगं आवचयक पिल गररनेछ ।  

▪ तनस्दी गाउंपाशलकाका ववशभन्न िोलािरुमा पक्की पलु तथा िोलुगें पलुको आवचयकतालाई ध्यान हददै 
तनमायर्को लाधग ववशभन्न तनकाय सगं समन्वय गररनेछ ।  

▪ वढ्रदै गएको वजाररकरर्लाई ध्यान हददै नयां तनमायर् गररने भवनिरुमा भवन तनमायर् आचारसहंिता 
मापण्ड लाग ुगररनेछ ।  

 

 

ङ) सचूना तथा सचंार तर्य ः 

▪ तनस्दी गाउँपाशलकामा दरुसचंार को प्रभावकारी सेवा निंुदा ज्यादै न ैसमस्या परेको िंुदा अत्याधुतनक 
प्रववधध सहितको दरु सचंार टावर तनमायर्को लाधग केन्र सरकार सगं आवचयक सियोग र समन्वय 
गररनेछ ।  

▪ वडा कायायलयिरुमा इन्टरनेटको सवुवधा थप गनयको लाधग आवचयक व्यवस्था शमलाईनेछ ।  

▪ गाउंपाशलकाका ववकास तनमायर्का िरेक गततववधीिरुलाई आम जनसमदुाय समक्ष प–ुयाउन सामदुातयक 
रेडडयो मार्य त “तनस्दी ववकास िन्देि” नामको काययक्रम सचंालनको लाधग पिल गररनेछ । 

▪ पत्रकारीता,सचंारजगत सगं ववकास र सिुासनमा सिकायय गररने छ । 
▪ सामाजजक सजंाल तथा आफ्न ैवेभ साइड मा गाउंपाशलकाका सचुनािरुको प्रवाि गररने छ । 

 

५. ससं्थागत ववकास तथा सेवा प्रवािः 



➢ “ससु्पटट नीतत र सरल कायय पद्धती, सक्षम र असल नेततृ्व तनस्दीको सम्पवत्त” यस भनाई सगं ै
गाउंपाशलकाको दैतनक प्रिासतनक कायय सचंालन गनयको लाधग आवचयक पने लेिा, पजञ्जकरर्, 

एकककृत सम्पती कर, योजना लगाएत सव ैप्रकारका सफ्टवेर िररद गरी दैतनक प्रिासतनक 
काययलाई सरशलकृत गरी सेवाग्रािीिरुलाई चुस्त सेवा हदईने छ । 

➢ गाउंपाशलकामा काययरत पदाधधकारी तथा कमयचारीिरुको सेवामा चुस्तता र क्षमता ववकासको लाधग 
कमयचारीको कायय प्रकृती, आवचयकता र समयानकुुलका ववशभन्न ताशलमिरुमा सिभाधग गराउने 
तथा ताशलमको लाधग पठाउने व्यवस्था शमलाइने छ ।  

➢  एक स्थानीय तिले अको स्थानीय तिमा भए गरेका उत्कृटट काययिरुको अध्ययन तथा अवलोकन 
गरी गाउंपाशलकामा राम्रा तथा उत्कृटठ काययिरु लाग ुगनयको लाधग गाउंपाशलकाका पदाधधकारी तथा 
कमयचारीको लाधग अध्ययन तथा अवलोकन भ्रमर् काययक्रम आयोजना गररनेछ । 

➢ गाउपाशलका शभत्रका सव ैवडािरुका भकुम्प प्रततरोधी िर तनमायर्को लाधग दक्ष जनिजक्तिरु तयार 
भएको िंुदा उक्त जनिजक्तलाई आवचयक पने शसप ववकासको लाधग थप ताशलमको व्यवस्था 
गरीने छ । 

➢ तनस्दी गाउंपाशलका शभत्र िुने ववकास गततववधीिरुमा आवचयक राय तथा परामियको लाधग एक 
बदु्धधजजवी पररिद गठन गररनेछ । 

➢ तनस्दी गाउंपाशलकालाई आधथयक तथा सामाजजक क्षेत्रमा समदृ्ध वनाउनको लाधग (गररवी तनवारर्, 

जाततय छुवाछुत मकु्त, वालमतै्री, वाल वववाि रहित आहद जस्ता) ववशभन्न काययक्रमिरु सचंालनमा 
ल्याइनेछ ।  

➢ गाउुपँाशलकालाई मादक पदाथय मकु्त क्षते्र वनाउन चेतनामलुक काययक्रम सचंालन गररनेछ ।  

➢ तनस्दी गाउँपाशलकाको ५ वि ेआवधधक गाउं ववकास योजना तनमायर्को लाधग  आवचयक वजेटको 
व्यवस्था गररने छ ।  

➢ सरकारी तथा गरै सरकारी ससं्थािरु सगं सिकायय गदै सामाजजक तथा आधथयक ववकासका 
काययक्रमिरु सचंालन गररनेछ ।  

➢ गाउँपाशलका शभत्र सचंाशलत ववशभन्न ववकास योजना तथा काययक्रमिरुको तनयशमत अनगुमन गररने 
छ । 

➢ तनस्दी गाउँपाशलकामा राम्रो काययसम्पादन गने कमयचारी र उत्कृटठ शिक्षक÷शिक्षक्षकालाई परुस्कृत 
गररनेछ ।  

६. वववत्तय व्यवस्थापन र सिुासन 

क). राजचव पररचालन तर्य ः 

➢ “कर ततनुय िाम्रो अतनवायय दातयत्व िो”  भन्ने धारर्ाको ववकास गनय समदुाय तथा वडा ति सम्म कर 
सम्वजन्ध चेतनामलुक काययक्रम सचंालन गररनेछ ।  



➢ एकककृत सम्पवत्त कर मार्य त प्रगततशिल कर प्रर्ायलीको ववकास गररनेछ । यसवाट कर प्रर्ायलीमा एक 
रुपता आउनेछ ।  

➢ राजचव सकंलन काययलाई प्रभावकारी र पारदशिय वनाउनको लाधग सफ्टवेरको ववकास गरी लाग ुगररनेछ 
।  

➢ सकंशलत कर तथा सव ैआधथयक कारोवारको गाउंपाशलका ति सम्म पिंुच प–ुयाउनको लाधग अन्य 
वैंकिरुको पतन िािा ववस्तारको लाधग पिल गररनेछ । 

➢ कर ततनुय असल नागररकको कतयव्य भएको िंुदा समयमा कर नततनेलाई थप जररवाना गररने छ । 
➢ भईरिेका श्रोतिरुको हदगो पररचालन गर्यदै गाउंपाशलकाको आन्तररक श्रोतमा थप वदृ्धधको लाधग 

राजचवका थप क्षते्रिरुको िोजी गरर लाग ुगररनेछ ।  

➢ राजचव पररचालनलाई प्रभावकारी वनाउन राजचव िािाको व्यवस्था गरर ससं्थागत सदुृहढकरर्का 
लाधग आवचयक श्रोत साधनको प्रवन्ध शमलाइनेछ । 

➢ तनस्दी गाउँपाशलकाको चुनढंुगा िानीवाट सचंाशलत ह्वाङ्गसी शिवम कम्पनीसगं करका क्षते्रिरु वारे 
आवचयक छलर्ल गरी थप राजचव सकंलनको प्रयास गररनेछ ।  

 

ि). वववत्तय अनिुासन र सिुासन तर्य ः 

➢ गाउँपाशलकालाई हदियकाशलन आधथयकभार तथा दातयत्व वदृ्धध िुनेगरर कुनपैतन तनर्ययिरु गररने छैन । 

➢ आधथयक ऐन र िररद ऐनको परू्य अधधनमा रहि उपभोक्ता सशमतत मार्य त िुन सक्ने काययिरु सोिी 
मार्य त र नसक्ने ठूला काययिरु टेण्डर मार्य त गने नीतत शलइनेछ ।   

➢ बेरुजु तथा पेचकी लाई तनरुत्साहित गरर आधथयक पारदशियता कायम गनय काम सम्पन्न भएको 
आधारमा मात्र भकु्तानी हदने गरर पेचकी तनयन्त्रर् गररने छ । 

➢ योजना सचंालन गदाय उपभोक्तको तर्य वाट व्यिोनय पने जनसिभाधगताको रकम उठ्न गाह्रो भएको 
समेत अवस्थालाई ध्यान हददै जनसिभाधगता तथा जनश्रमदान मार्य त जुटाउन ुपने १५% रकमलाई 
कम गरी आगामी आधथयक विय ०७५।०७६ देखि लाग ुिुनेगरी जनसिभाधगता तथा श्रमदान तर्य को 
उपभोक्ताले उठाउन ुपने रकम १०% कायम गररनेछ ।  

➢ कुन ैपतन योजना सचंालन गनुय पवूय योजनाको कुल लागत मध्ये उपभोक्ताको तर्य वाट जनश्रमदान 
तथा जनसिभाधगता वापत व्यिोने १०% ले िुन आउने रकम सम्वजन्धत उपभोक्ताले उपभोक्ता 
सशमततको वैंक िातामा जम्मा गरी सो को वैंक भौचर योजना समं्िौता गदाय गाउंपाशलकामा पेि गरे 
पचचात मात्र योजनाको सम्िौता गने नीतत अपनाई योजना सचंालनलाई व्यवजस्थत गररने छ ।  

➢ तनस्दी गाउँपाशलकाको ववशभन्न योजनािरुको लागत अनमुान तयार गदाय आकजम्मत िचय(कन्टेन्जेन्सी 
िचय) वापत काहटदै आएको ४% रकम लाई िटाएर आ.व ०७५।०७६ देखि ३% गराइनेछ । 



➢ कुन ैपतन योजनाको जजवन्त तत्व उपभोक्ता सशमतत भएको िंुदा उपभोक्ता सशमततको क्षमता 
ववकासको लाधग वडा वडामा उपभोक्ता सशमततको क्षमता ववकासको लाधग ताशलम काययक्रम सचंालन 
गररनेछ ।  

➢  ३ लाि भन्दा माधथका योजनामा अतनवायय रुपमा िोडडङ्ग वोडय राख्न लगाइने छ ।   

➢ साववकका गाउँ ववकास सशमततको नाममा रिेको पेचकी वेरुजुलाई र्स्र्यौट गने काययलाई उच्च 
प्राथशमकता हदइनेछ । 

➢ लैंधगक उत्तरदातय वजेट तनमायर्मा जोड हदईने छ । 
➢ िसुासन प्रवद्र्धनमा जोडहदन “शसिंदरवारको अधधकार िरिर सम्म” भन्ने सरकारको अवधारर्ा 

अनसुार गाउँपाशलकामा आउने गनुासोिरुलाई व्यवजस्थत गनयको लाधग गनुासो अशभलेि गने, सिुाब 
सनु्ने, त्यसको रेकडय राख्न ेतथा गनुासो सबंोधन गने प्रर्ालीको ववकास गररनेछ । 

➢ सावयजतनक सनुवुाई, सावयजतनक पररक्षर्, सामाजजक पररक्षर्, नागररक वडापत्र आहदको माध्यम द्धारा 
वडा तथा गाउंपाशलका तिमा िसुासन प्रवद्र्धनमा जोड हदइनेछ ।  

➢ ववकास तनमायर्का गततववधीिरु आम नागररक सगं प–ुयाउनको लाधग सचंार माध्यमको प्रभावकारी 
उपयोग गररनेछ ।  

➢ तनस्दी गाउँपाशलकाका ववकास तनमायर्का गततववधधिरु आम जनता सगं प–ुयाउन “तनस्दी ववकास 
िन्देि” नामको चौमाशसक वलेुटीन प्रकािन गररनेछ ।  

➢ “सचंारको ववकास र ववकासको लाधग सचंार” नीततलाई कायायन्वयन गररदै लधगनेछ ।  

 

यस गाउँपाशलकाका गौरवका आयोजनािरु, गाउँपाशलकाको स्रोत तथा साधनले धान्न नसक्ने ठूला योजनालाई 
कायायन्वयन गनयको लाधग केन्र सरकार, प्रदेि सरकार तथा अन्य सरोकारवाला तनकाय समक्ष पेि गने गरर 
प्रस्ताव गरेको छु । 

 

७ श्रद्िेय उपजस्थत अध्यक्ष लगाएत सदस्य ज्यिुरु, 

प्रस्ततु नीतत काययक्रम तथा वजेटको कायायन्यनबाट यस गाउँपाशलकाको आधथयक,सामाजजक,  भौततक पवूायधारको 
ववकास तथा वातावरर् सरंक्षर् समं्वद्र्धन मार्य त स्थानीय स्तरमा रोजगारीका अवसरमा वदृ्धध िुने अपेक्षा 
गररएको छ । त्यसगैरी गररवी तनवारर्, आय आजयनको यथोधचत वातावरर् सजृना भई तनस्दी गाउँपाशलकाको  
गररवी न्यतूनकरर्मा प्रत्यक्ष योगदान पगु्नेछ । 

प्रस्ताववत बजटे तजुयमा गदाय केन्रीय तनदेिन तथा बजेट शिशलङ्ग, गाउँपाशलकाको प्राथशमकताका क्षते्रिरु र 
सिभाधगतामलुक योजनािरु तजुयमा प्रकृयाका ववशभन्न चरर्िरु पार गदै प्राप्त भएका योजनािरु तथा 
गाउँपाशलका स्तरीय राजनतैतक दलका प्रमिु तथा प्रतततनधधिरु, सरकारी तथा गरै सरकारी सिं ससं्था एव ं



नागररक समाजका प्रतततनधी तथा आम जनसमदुायबाट प्राप्त िुन आएका अमलु्य सल्लाि सिुाविरुलाई 
उपलव्ध साधन, श्रोतको शसमाको पररधी शभत्र रिी सवकैो भावनालाई समेट्ने प्रयास गरीएको छ । 


