
आ.व.२०७५।०७६ को सिगाि गाउँपासिकाको निनि िथा कार्यक्रम । 
 

मस ससगास गाउॉ ऩासरकाको नीतत तथा कामयक्रभ सार्यजतनकीकयण सभायोहका अध्मऺज्म ू , 

प्रभखु अततथथज्म,ू वर्सिष्ट अततथीज्म,ू याजनतैतकदरका ऩदाथधकायीज्म,ु र्डा अध्मऺज्महुरु, 
सदिमजमहूरु सयकायी तथा गयै सयकायी कामायरमका प्रभखुज्म ु एर्ॊ प्रतततनथधज्म,ू मस कामायरमका 
सम्ऩणुय कभयचायीहरु, र्डा सथचर्जमहूरु सयुऺातनकामका प्रभखुज्म ूउऩस्थथत नागरयक सभाज, फदु्र्ीस्जर्ी, 
सभाजसेर्ी बद्र भहहरा, दसरत फारफासरका, अऩाॊग, जेष्ठनागरयक, ऩत्रकाय सभत्रहरु तथा उऩस्थथत 
सम्ऩणुय भहानबुार्हरु । 

 मस ससगास गाउॉ ऩासरकाको तसे्रो गाउॉसबाभा हाम्रो आभन्त्त्रणराई थर्ीकाय गरय मस सभायोहको 
गरयभाभम उदघाटन कामयक्रभभा आफ्नो अभलु्म सभम प्रदान गनुय ब ैऩाल्न ुहुने प्रभखु अततथी, वर्सिष्ट 
अततथथ तथा अततथीज्म ू एर्ॊ उऩस्थथत सभऩणुय सहबागीहरुरे अथयऩणुय रुऩभा सहबाथग बई हदन ु
बएकोभा सिगास गाउॉ ऩासरकाको तपय फाट य भ भेयो व्मस्ततगत तपय फाट हाहदयक थर्ागत य धन्त्माफाद 
व्मतत गदयछु । 

 तनधायरयत सभम सबत्र ैतशे्रो गाउॉ  सबाको आमोजना गरय मस सम्भातनत सबा सभऺ आगाभी आथथयक 
फर्य २०७५।०७६ को सभग्र गाउॉ  वर्कास नीतत , मोजना तथा कामयक्रभहरुका साथै गत आ.र्. ०७३।०७४ 
को मथाथय य चार ुआ.र्. ०७४।०७५ को जेष्ठ भसान्त्त सम्भको मथाथय फजेट प्रथततु गनय ऩाउॉ दा भ 
आत्मन्त्त हवर्यत बएको छु ।  

 प्रथतावर्त आगाभी आथथयक र्र्यको गाउॉ  वर्कास मोजनाभा फदसरदो याजनतैतक ऩरयरे्ि सॊग ैथथाऩना 
बएको सॊतघम रोकतास्न्त्त्रक गणतन्त्त्रराई सॊथथागत गनय सहमोग ऩमुायउने उदेश्मरे सहबाथगतात्भक, 

सन्त्तसुरत य सभारे्िी वर्कासको अर्धायणाराई अफरम्फन गरय मोजना तजुयभा गने प्रमास बएको छ । 
मस गाउॉ ऩासरकाको दीघयकासरन सोच अनरुुऩ वर्कास रक्ष्म प्राप्त गनय मोजनाको तजुयभा गरय फढी 
जनभखुी सन्त्तसुरत, सभारे्िी य रैंथगक उत्तयदामी फनाउन वर्िरे् जोड हदईएको छ । गाउॉ ऩासरकाको दयु 
दयाजका गाउॉ हरु ,सभाजभा ऩछाडी ऩारयएका र्गय, ऺेत्र, सर ॊग य सभदुामको हक, अथधकाय सतुनस्श्चत गने 
य जीर्न थतय असबफदृ्र्ी गने कामयहरुभा उऩरव्ध सससभत श्रोत साधनहरु केस्न्त्द्रत गरय सन्त्तसुरत य 
न्त्मामोथचत वर्तयण गने प्रमास बएको छ । 

मद्मवऩ मस चार ुआ.र्.भा गतफर्यको गाउॉ  सबारे ऩारयत गये फभोस्जभको ऩजुीगत अनदुानको झण्ड ै
७० % मोजनाहरुको काभ सम्ऩन्त्न हुने स्थथततभा यहेको य हाभी सॊग प्रावर्थधक कभयचायी य प्रिासतनक 
कभयचायीको अबार्भा सोचे जतत मोजना तथा कामयक्रभहरु कामायन्त्र्मन गनय अप्ठेयो ऩयेको अर्थथा मस 
सम्भातनत सबाराई अर्गत गयाउन चाहन्त्छुॉ । 



  मस गाउॉ ऩासरकाभा वर्कासका थुप्र ैसम्बार्नाहरु य अफसयहरु छन । गाउॉ ऩासरकाको सभग्र वर्कासको 
सर्ारभा कामय प्रणारीहरुभा अझ सधुाय गरय वर्कासका कामयहरुराई अझ फढी ऩायदसॉ, एकककृत, 

सभन्त्र्म,सहकामय य साझदेायी अर्धायणाफाट अतघ फढाउन जरुयी छ । गाउॉ ऩासरकाको सभग्र 
फथतसु्थथततको आधायभा सहबाथगतातभक अर्धायण अनरुुऩ जनताको आर्श्मकता य भागराई उजागय 
हुने गरय वर्कासका उच्च सॊबार्नामतुत ऺेत्रभा रगानीराई केस्न्त्द्रत गयाउॉ दै रान सकेभा वर्कासरे 
सॊथथागत थर्रुऩ धायण गरय हदगो वर्कास सम्बर् हन्त्छ । 

थथातनम सयकायको हैससमतरे मस गाउॉ ऩासरकारे गाउॉ ऩासरका सबत्र वर्कासको कामयभा सॊरग्न सफ ै
वर्कासका साझेदाय, सयकायी, गयै सयकायी एर्ॊ तनजी ऺते्र सभेतको सभन्त्र्म य सहकामयभा उऩरब्ध स्रोत 
साधनहरुको अथधकतभ ऩरयचारन हुने गरय सहबाथगतात्भक रुऩभा एकककृत गाउॉ वर्कास मोजना तजुयभा 
गरय वर्कासराई सॊथथागत गने अभ्मास गदै आएको छ । 

 

आदर्णयम भहानबुार्हरु, 

अर् भ आ.र्. २०७३।०७४ य २०७४।०७५ जषे्ठ भसान्त्त सम्भको मथाथय प्रगतत य आ.२०७५।०७६को 
प्रथतावर्त कामयक्रभ तनम्न अनसुाय प्रथततु गनय चाहन्त्छु । आ.र्. २०७३।०७४को  आन्त्तरयक आम्दानी 
रू३६४०३८।४२ नेऩार सयकाय फाट प्राप्त रु १,००,००,०००। गरय जम्भा रु. १,०३,६४,०३८।४२ आम्दानी 
यहेको थथमो । आ.र्.२०७३।०७४ को जम्भा खचय जम्भा ४६.२५% खचय बएको थथमो । आ.र्.२०७४।०७५ 
जेष्ठ भसान्त्त सम्भ आन्त्तरयक आम्दानी रु १,०६,३८७।-य नेऩार सयकाय फाट प्राप्त गत र्र्यको फाॉकी 
यवर्वत्तम सभातनकयण गरय रु २०,०४,३२,५५७।- य ससतय अनदुान रु. १४,७१,००,०००।- गरय जम्भा रु. 
३४,७६,३८,९४४।- यहेकोभा ६०% मोजनाको काभ सम्ऩन्त्न बएता ऩतन    ५४.२०%  भात्र यकभ 
बतुतानी बएको जानकायी गयाउदछु । 

आ.र्. २०७५।०७६ को फजटे तजुयभा गदाय देहामका बफर्मराइ प्रभखु तनततगत भागयदियनको रुऩभा 
अर्रम्फन गयेको छु । 

१. नेऩारको सॊवर्धान २०७२ रे तनदेसित गयेको थथानीम तहको काभ कतयव्म य अथधकाय सम्फस्न्त्ध 
बफर्म तथा प्राथसभकताहरु । 

२. नेऩारको सॊवर्धान २०७२ को अनसुथुच ८ तथा ९ रे थथानीम तहको रागी तोकेको याजथर् 
ऩरयचारन सस्म्फन्त्ध खाका खचय स्जम्भेर्ायी सॊयचनाको थर्रुऩ । 

३. नेऩार सयकाय अथय भन्त्त्रारम यास्ष्टम मोजना आमोग सॊतघम भाभीरा तथा थथानीम वर्कास 
भन्त्त्रारम फाट प्राप्त फजटे सससरङ¸ भागयदियन तनदेिन तथा सझुार्हरु । 

अफ भ आ.र्. २०७५।०७६ को रागी प्रथतार् गयेको आमव्मम ऩेि गनय चाहन्त्छु । 



१. मस गाॉउऩासरकाको आ.र्. २०७५।०७६ को अनभुातनत आम्दानी बफवत्तम सभातनकयण अनदुान 
तपय  सॊतघम सयकाय फाट प्राप्त रु. ८¸१६¸००¸०००। य प्रदेि सयकाय फाट ६६¸९९¸०००। य चार ु
आ.र्. को असाय भसान्त्त सम्भ खचय बइ फच्ने अनभुातनत रु. १¸५०¸००¸०००। तथा याजथर् 
फाॉडपाट तपय  सॊतघम सयकाय फाट प्राप्त रु. ६¸८८¸१७¸०००। य प्रदेि सयकाय फाट १६¸०६¸०००। 
य सॊतघम सयकाय फाट प्राप्त िसतय अनदुान रु. १२¸३५¸६७¸०००। तथा आन्त्तरयक आम्दानी रु. 
३०¸००¸०००। य साभास्जक सयुऺा अनभुातनत रु. ४¸००¸०० ०००। गरय जम्भा रु. 
३४¸०२¸८९¸०००। यहेको छ । 

२. मस गाॉउऩासरकाको आ.र्. २०७५।०७६ को ऩसु्जगत तपय को रु. १०¸३२¸९९¸०००। भध्मे मस 
गाॉउऩासरकाका वर्सबन्त्न र्डा फाट छनौट बइ आएका मोजना तथा कामयक्रभभा खचय गरयने छ ¸ 
य चार ु तपय  रु. ७¸३४¸२३¸०००। भध्मे गाउऩासरकाको प्रिाससनक य व्मर्थथाऩकीमका साथ ै
अन्त्म प्रफधयनात्भक कामयक्रभ य िसतय अनदुान तपय  रु. १६¸३५¸६७¸०००। भध्मे तोकीएका 
सिर्यकहरुभा गरय जम्भा रु. ३४¸०२¸८९¸०००। को व्मम अनभुान यहेको छ । 
 

 

भ अर् आगाभी आ.र्. २०७५।०७६ भा गाउॉ ऩासरकारे अस्ततमाय गने नीतत तथा कामयक्रभहरु याख्न े
अनभुती चाहन्त्छु । 

बौततक तनभायण सम्र्न्त्धी 

 हार सम्भ सडकरे नछोएका र्डा हरुभा सडक ऩमुायउने तनतत अनरुुऩ ५ र्र्य सबत्र मस 
गाउऩासरकाका सम्र्ऩणु र्डाहरुभा सडक सञ्जार जोड्न का रागी केन्त्द्र तथा गाउऩासरका फाट 
काभ सचुारु बएको कुया जानकायी गयाउदछु । मस र्र्यभा वर्प्मकटार ढुॊगाड सडकको राथग 
मस गाउॉ ऩासरका र्ाट वर्तनमस्जत यकभ फाट फोरऩत्र आव्हान ब ैठेकादाय फाट काभ िरुु ब ै
सकेको साथै गाउॉ ऩासरकाको र्ाकी यकभ फाट गाउॉ ऩासरकाको सदयभकुाभ सम्भ सडक जोड्ने 
उदेश्मरे रु ६० राखको उऩबोतता ससभतत गठन ब ैसकेको य आगाभी र्र्यभा ऩमायप्त यकभ 
वर्तनमोजन गरय सडकको तनभायण कामय प्रबार्कायी रुऩभा सॊचारन गरय सम्ऩन्त्न गरयने छ ।  

 गाउऩासरका वर्कास मोजनारे तनधाययण गयीएको रक्ष्म अनरुुऩ साना उद्मोग, ग्राभीण उजाय, 
कृवर्य ऩि ुएॊर् र्न्त्मजन्त्त ुथथातनम ससऩ तथा प्रवर्धीभा आधायीत मोजना तथा कामयक्रभ हरुराई 
प्राथसभकताका साथ अगाडी फढाई योजगायी असबफदृ्तघ गयाइने छ । 

 गाउऩासरकाको दगुयभ ग्राभीण बेगहरुभा भोफाईर नेटर्कय  को गणुथतय असबफदृ्तघ गनय य सेर्ा 
वर्थताय गनय दयुसञ्चाय टार्य ससगास धुयाभा तनभाणय गने सम्फस्न्त्धत तनकाम सॊग ऩहर गयीने 
छ । 



 खानेऩानीका मोजना सञ्चारन गनय ऩयम्ऩयागत श्रोतहरुको सधुाय य र्कैस्ल्ऩक स्रोतको 
ऩहहचानका रागी खानेऩानीको ऩहुच फढाउने कामयक्रभ राई तनयन्त्तयता हदइने छ य सम्ऩन्त्न 
बएका खानेऩानीका मोजना हरुराई भभयत सम्बाय कामयराई प्रबार्कायी फनाइने छ । 

 ससचाई मोजना राई प्राथसभकताका आधायभा गाउऩासरका र्डाहरुभा तनभाणय एर्भ ् भभयत 
सम्बाय कामय गाउऩासरका फाट सॊचारन बइयहेको य ठुरा मोजना हरुराई अगाडी फढाउॉन 
सम्फस्न्त्धत तनकाम, केन्त्द्र सयकाय य प्रदेि सयकायराई प्रबार्कायी रुऩभा सभन्त्र्म गरयने छ । 

 डडले्धुया स्जल्राभा वर्धुतीकयण बइसकेकोरे तछभेकभा यहेका गाउऩासरका फाट ससभाना 
जोडीएका र्डाहरु ३,४ य ५ भा वर्धुत राइन फाट राइन वर्थताय गनय नस्जक ऩने बएकारे 
राइन वर्थतायका रागी सम्फस्न्त्धत तनकाम सॊग आर्श्मक ऩहर गरयने छ । 

 नेऩार वर्धुत यास्ष्टम प्रिायण राइन खोडऩे फाट र्डा नॊ. १ य २ भा राइन वर्थताय बइयहेको 
जानकायी गयाउछु ।  

 धासभयक ऩमयटन तथा अन्त्म कक्रमाकराऩभा ससगास ऺेत्रको प्रर्धन एॊर् सॊयऺणका रागी 
ऩमयटकीम सडकहरुको तनभाणय कामयराई प्राथसभकताका साथ अगाडी फढाइने छ । 

     थर्ाथ्म ऺेत्र 

 ऩणुय सॊथथागत सतु्केयी असबमानराई तनयन्त्तयता हददै ऩणुय सथथागत सतु्केयी गाउऩासरका 
घोर्णा गनयका रागी आर्श्मक सभन्त्र्मात्भक कक्रमाकराऩहरु सम्ऩादन गने काभ बईयहेको 
जानकायी गयाउछु ।ऩणुय खोऩस्जल्रा घोर्णा बई सकेको हुदा ऩणुय खोऩ कामयक्रभराई तनयन्त्तयता 
हदने । कुऩोर्ण भतुत र्डाहरु घोर्ण गरयने  छ । र्ार वर्र्ाह  न्त्मतनकयणका राथग जनचेतना 
भरुक कामयक्रभ चराइने छ । 

 गाउॉऩासरका थतरयम अथऩतारको तनभायण गनयका राथगका जभीनको व्मर्थथा गरयने छ ।  

 थर्ाथ्म वर्भा कामयक्रभराई प्रोतसाहहत गरयने छ । 

 ऩोर्ण प्रर्द्यन गनय  एक घय एक कयेसार्ायी नभनुा टोरहयरु एक र्डाभा  एक टोर घोर्णा 
गरयने छ । 

  सिऺा सम्फन्त्धी 

मस ऺेत्रका वर्द्मारमभा कमययत तनजी श्रोतका सिऺकहरुको सभथमाराई भध्मनजय गरय फजेट 
वर्तनमोजन गरयएको छ । 

 सिऺा ऺेत्रभा देर्खएका सभथमाहरु ऩहहचान गरय िौऺक गणुथतय असबर्दृ्थधका राथग 
सिऺावर्दहरु सस्म्भसरत एक कामय दर गठन गरय प्राप्त प्रततरे्दनराई मिाससघ्र कामायन्त्र्मन 



गयी बौगोसरक जनसॊतमा य दयर्स्न्त्दका आधायभा वर्द्मारम सभामोजन गने यणतनती तमाय 
गयेका छौ । 

 गाउॉऩासरकाभा सॊचासरत फारवर्कास केन्त्द्रहरुराई प्रबार्कायी ढॊगरे सॊचारन गनय सिऺा 
कामायरमको अगरु्ाईभा थथानीम तनकाम य भहहरा तथा र्ारर्ासरका कामायरमको सहमोगभा 
एकककृत ढॊगरे कामयक्रभ फनाई सधुायात्भक रुऩरे सॊचारन गनय तनतत सरईएको छ । 

 गणुथतरयम सिऺा हाससर गनय वर्धारम तहको कऺागत तहगत ससकाई उऩरब्धीभा सधुाय गयी 
यास्ष्िम थतयभा प्रततथऩधाय गनय सतने जनितती उत्ऩादन गने कामयक्रभ तमाय गयी कामयन्त्र्मन 
गरयने छ । 

 कृर्ी तपय  

  मस गाउॉ ऩासरकाभा एउटा कृर्ी फागर्ानी फनाउने नीतत रईएको छ । 

 गाउॉऩासरका सबत्र यसामतनक भर तथा और्धीराई प्रततथथाऩन गरय जैवर्क भर तथा जैवर्क 
वर्र्ादी मतुत खेती गनय कामयराई प्रोत्साहन गरयने छ । 

 र्नभा आधारयत जडीफटुीको भहत्र् ऩारयर्ारयक तहसम्भ जानकायी ऩमुायई तरुसी, तततऩेाती, 
आॉऩ, अभरा, हयो फयो, दार थचनी, ऩासान बेद, ससउॉजेडी, कुरयरो आदी जथता फहुउऩमोगी 
जडीफटुीहरुको सॊयऺण एॊर् उऩमोग फढाउन ऩेय्रयत गरयनेछ, सोका राथग मस कामयराई 
साभास्जक ऩरयचारनको भहत्र्ऩणुय अॊग फनाईने छ । 

   

 गाॉउऩासरकासबत्र यहेका साभदुामीक र्न सॉग सभन्त्र्म गरय र्न वर्नास योतनका राथग दैतनक 
ईन्त्धनका रुऩभा प्रमोग हुने दाउयाको खऩत कभ गनय घय सबत्रको धुर्ा भतुत गनय असबमानको 
रुऩभा कामयक्रभ सॊचारन गरयने छन । 

 गाॉउऩासरकासबत्र यहेका जॊगरहरुभा जथाबार्ी र्नडढेरो प्रर्तृत बएकोरे त्मस कामयराई 
तनमन्त्त्रण गनय आर्श्मक ऩहर गरयने छ । 

 तनभायण हुने बौततक सॊयचनाहरु र्ारभतै्री, अऩाङ्गभतै्री, भहहरा भतै्री र्नाईनेछ । 

 गाॉउऩासरका सबत्र सॊचारन यहेका व्माऩाय व्मर्साम राई अतनर्ामय रुऩभा दताय प्रकृमाभा ल्माई 
कयको दाईया सबत्र ल्माउन ठोस कदभ चासरनेछ य सो कक रागी कामयवर्थध फनाई कामायन्त्र्मन 
गरयने छ । 

 साभदुातमक र्नहरुफाट सॊकरन हुने खोटो सॊकरन र्ापत तनश्चत यकभ गाॉउऩासरकाराई प्राप्त 
हुने व्मर्थथाका राथग गहृकामय गरयने छ । 



 गाॉउऩासरकाफाट तनकासी हुने जडीफटुी काननुरे फन्त्देज गयेको फाहेकभा तनकासी कय अभरा, 
हयोफयो, दारथचनी, रयठ्ठा, ससउडी, सभणेती, ततत,े ततभयु आदीभा तनस्श्चत भाऩदण्ड फनाई तनकासी 
कय रगाईनेछ य साथै ऩिऩुॊक्षऺ तनकासी कय सभेत रगाईनेछ । 

 गाॉउऩासरकाफाट सम्ऩादन हुने हयेक आमोजना तथा कामयक्रभहरुको सार्यजतनक ऩरयऺण 
¸सार्यजतनक सनुर्ाइ¸ साभास्जक ऩरयऺण जथता कामयहरुफाट ऩायदसियता एर्ॊ थथानीम थतयभा 
सिुासन कामभ गयी गनुासो सनु्त्ने य सभाधान गने ऩरयऩाटीको वर्कास गरयने छ । 

 गाॉउऩासरकाभा आर्श्मक य उऩमतुत काननु¸ तनमभार्री¸ कामयवर्थध तथा तनदेसिकाहरु तमाय 
गरय गाउऩासरका फाससहरुराई सयर सहज य प्रबार्कायी सेर्ा प्रदान गरयनेछ । 

 मस कामायरम तथा र्डा कामायरमहरुभा नागरयक र्डाऩत्र यार्ख जनताहरुराई सेर्ा सवुर्धा प्राप्त 
गने प्रकृमाका फायेभा जानकायी गयाईनेछ ।  

 गाॉउऩासरका थतयीम याजथर् ऩयाभिय ससभततरे हदएको सझुार्का आधायभा हारराई याजथर् 
ऩयाभिय ससभततफाट व्मर्साम कय ससपारयस बए अनसुाय गने गरय य फाॉकी याजथर्को हकभा 
गाॉउऩासरका फाट सरदै अइयहेको याजथर्का दयहरु मथार्तन ैकामभ गने गयीएको हुदा सोही 
अनसुाय याजथर् असरु गने य सभमानसुाय कयका दयहरुभा थऩ घट गरय कयका नमा 
सम्बार्नाहरुको खोजी तथा ऩहहचान गरयनेछ । 

 सफ ै सयोकायर्ारा एर्ॊ कयदाताहरुको सहबाथगताभा याजथर् असबफदृ्थध गरय कुर फजटेभा 
आन्त्तरयक आम्दानीको अॊि फदृ्थध गदै रथगनेछ । 

 बर्न तनभायण आचाय सहहॊता २०७२ राई ऩणुयरुऩभा कामयन्त्र्मन गरयनेछ । 

 


