ु ौली गवउँपवललकव
पटे र्वा सग
पसवा

मधेश प्रदे श, नेपवल

र्वर्षाक नीलि, कवर्ाक्रम िथव बजेट
आ.र्. २०७९/०८०

प्रस्िुिकिवा :

श्री ममिव महिो
उपवध्र्क्ष

पटे र्वा सुगौली गवउँपवललकव, पसवा

लमलि : २०७९ असवर १० गिे शुक्रबवर

पटे र्वा सुगौली गवउँपवललकवको र्वर्षाक नीलि, कवर्ाक्रम िथव बजेट
पटे र्वा सुगौली गवउँपवललकवकव श्रध्दे र् अध्र्क्ष ज्र्ू , प्रमुख प्रशवसकीर् अलधकृि ज्र्ू,
गवउँपवललकवकव सम्पूर् ा र्डवध्र्क्ष ज्र्ू हरु, कवर्ापवललकवकव सदस्र् ज्र्ू हरु, गवउँसभवकव सदस्र्हरु,
कवर्वालर्कव रवष्ट्रसेर्क कमाचवरीहरु, सं चवरकमी ज्र्ू हरु, नेपवल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी लर्वगिकव
सुरक्षवकमी ज्र्ूहरु, अन्र् उपस्स्थि महवनुभवर्हरु,
ु को सं घीर् शवसन प्रर्वलीमवर्ाि गठिि दोश्रो स्थवनीर् सरकवरको प्रथम बवर्षाक नीलि
मुलक
ु लवई र्स अर्स्थवमव ल्र्वई पुरर्वउन
िथव कवर्ाक्रम र्हवँहरु मवझ ललएर उपस्स्थि भएकी छु । मुलक
आफ्नो जीर्नपर्ान्ि र्ोगदवन गनुह
ा न
ु े सम्पूर् ा रवजनीलिक दलकव अग्रजहरु, र्र्लभन्न आन्दोलन एर्ं
सं घषामव जीर्नको बललदवन गनुह
ा न
ु े सम्पूर् ा ज्ञवि अज्ञवि सर्हदहरु, घवइिे िथव बेपत्तव पररर्वरहरु, नवगररक
समवज एर्ं पररर्िानकव सम्पूर् ा र्हमवर्िीहरुप्रलि र्र्शेष सम्मवन सर्हि स्मरर् गना चवहन्छु ।
सभवध्र्क्ष महोदर्,
कोरोनव महवमवरी लगवर्िकव कवरर्ले दे शमव व्र्वप्त आलथाक सं कटको सवक्षी बन्दै र्स

गवउँपवललकवको भवग्र् र भर्र्ष्र्सँग जोलडएको गवउँपवललकवको नीलि िथव कवर्ाक्रम प्रस्िुि गरररहँदव

हवमीमवझ अनेकौँ च ुनौिीहरु आइपरे को र्थवथा छ। जसरी अध्ँ र्वरो रविपलछ उज्र्वलो र्र्हवन अर्स्र्

आउँछ, त्र्सैगरर हवमीमवझको च ुनौिी पलन र्स गवउँपवललकवको र्र्कवस एर्ं आत्मलनभारिवको अलभर्वनको
एउटव ऐलिहवलसक अर्सरको रुपमव रहनेछ भन्ने मेरो र्र्श्ववस समेि व्र्क्त गना चवहन्छु ।
सभवध्र्क्ष महोदर्,
स्थवनीर् िहको दोश्रो कवर्ाकवलको लनर्वाचन पश्चवि स्थवनीर् सरकवरको बवगडोर सम्हवली पवँच
र्षे कवर्ाकवलमव प्रर्ेश गरे कव हवमी सम्पुर् ा जनप्रलिनीलधहरुलवई बधवई िथव सर्ल कवर्ाकवलको

शुभकवमनव ठदन चवहन्छु । सं घीर् सरकवर, प्रदे श सरकवरबवट प्रवप्त न्र्ू न अनुदवन एर्ं गवउँपवललकवको
लसलमि आर्स्रोिकव बवर्वजुद हवमीले लनर्वाचनमव बवँडेकव र्र्कवस लनमवार्कव सपनवहरु पुरव गने प्रलिबद्धिव
गदाछौं। अस्घल्लो स्थवनीर् सरकवरले आम नवगररकमव पुरर्वएकव सेर्व एर्ं र्र्कवसकव र्ोजनव िथव

कवर्ाक्रमले दै लनकी र्ेररदै गएको महसुस भएको छ। र्षौदे स्ख अल्मललएको र्र्कवस प्रर्क्रर्वले गलि
ललएको छ भने नवगररकमव र्र्कवसप्रलिको चवसो बढे को छ। र्हजोकव ठदनमव हजवरकव र्ोजनवमव स्चत्त

बुझवउने हवमी पटे र्वा सुगौलीबवसी आज करोडौकव र्ोजनव आवर्ै सं चवलन गरररहे कव छौँ। र्ो सबै
िपवई हवम्रो र्र्कवसप्रलिको लगवर्, पररर्िानको प्रलिर्ल एर्ं नवगररकको चवहनवबवटै सम्भर् भएको

छ। र्सकव लवलग र्ोगदवन गने सं घीर् सरकवर, प्रदे श सरकवर, र्र्कवसकव सवझेदवर सं स्थवहरु, सम्पूर्ा
रवजनीलिक दलहरु एर्ं आम सर्ासवधवरर्हरुमव म हवठदाक धन्र्र्वद ठदन चवहन्छु ।

सभवध्र्क्ष महोदर्,
पर्हलो कवर्ाकवल सकी दोश्रो कवर्ाकवलमव प्रर्ेश गरररहँदव हवमीले अझै थुप्रै र्र्कवस प्रलिर्ल
ठदनुपनेछ। र्र्गिकव पवँच आलथाक र्षाकव लसकवई एर्ं अनुभर्लवई गम्भीर रुपमव सलमक्षव गदै आगवमी
ठदनमव अझ गलिशील र ठदगो र्र्कवस जनिवलवई ठदनु पनेछ। र्स सन्दभामव नै आगवमी आलथाक
र्षाको नीलि िथव कवर्ाक्रम केस्न्िि रहेको र्र्श्ववस र्हवँहरुमवझ ठदलवउन चवहन्छु ।
नेपवलको सं र्र्धवन, स्थवनीर् सरकवर सञ्चवलन ऐन, सं घीर् एर्ं प्रदे श सरकवरको नीलि िथव
कवर्ाक्रम, सं घीर् एर्ं प्रदे श सरकवरको आर्लधक र्ोजनव, नेपवल सरकवरले रवर्ष्ट्रर् िथव अन्िरवर्ष्ट्रर्
जगिमव प्रलिर्द्दिव जनवएकव र्र्षर्हरु, ठदगो र्र्कवसको लक्ष्र् एर्ं आम पटे र्वा सुगौली गवउँपवललकवबवसी
आमवबुर्व, दवजुभवई िथव ठददीबर्हनीहरुले व्र्क्त गनुा भएको र्र्कवसकव चवहनव र आकवंक्षवहरु नै र्स
नीलि िथव कवर्ाक्रमकव मवगालनदे शनहरु हुन।
पसवा स्जल्लवकै ऐलिहवलसक श्री श्री श्री १०८ श्री दुधेश्वरनवथ महवदे र् (भवथव बवबव) को नगरीको
रुपमव स्चलनएको र्स गवउँपवललकवकव जनिवको आर्श्र्किवलवई सम्बोधन गना लछटो र प्रलिर्लर्ुक्त
र्र्कवसलवई प्रर्द्धान गना र न्र्ून स्रोिबवट अलधकिम क्षेत्र समेट्नु र्स नीलि िथव कवर्ाक्रमको मूख्र्
ध्र्ेर् रहेकोछ। कवर्वान्र्र्न गना नसर्कने प्रकृलिकव र्र्कवसकव र्ोजनव पेश गरी आम नवगररकमव भ्रम
र्ैलवउनु र नीलि िथव कवर्ाक्रमलवई र्र्कवसको मोटो कवगजी दस्िवर्ेज बनवउनु भन्दव कवर्वान्र्र्न
र्ोग्र्, सं स्क्षप्त कवर्ाक्रमको गोजी पवत्रो बनवउनु र्स नीलि िथव कवर्ाक्रमको मूख्र् लक्ष्र् हो ।
सभवध्र्क्ष महोदर् एर्ं गवउँ सभव सदस्र्ज्र्ू हरु,
पटे र्वा सुगौली गवउँपवललकवको "स्शक्षव स्र्वस््र् कृर्ष पर्ाटन र पूर्वाधवर , समृद्ध पटे र्वा सुगौलीको

मूल आधवर " भन्ने मूल नवरवमव केस्न्िि रहेर र्स बषाकव सम्पूर्ा आलथाक र्क्रर्वकलवपहरु सञ्चवलन
गररनेछन।
अब म र्स गवउँपवललकवको आलथाक र्षा २०७९।०८० को बवर्षाक नीलि िथव कवर्ाक्रमहरु
प्रस्िुि गने अनुमलि चवहन्छु ।

१. मुलभूि नीलि िथव कवर्ाक्रमः
१. स्थवनीर् िहको शवसन सं चवलन गना अत्र्वर्श्र्क कवनुनहरु िजुम
ा व गरी सम्मवलनि गवउँसभव
बवट पवररि गरवइ आम नवगररकलवई स्थवनीर् सरकवरको उपस्स्थलिको आभवष ठदलवइनेछ।
२. रचनवत्मक िथव सकवरवत्मक सोचकव सवथ उन्नलि, प्रगलि, समृठद्द एर्ं र्र्कवसको दू रदृष्टी िर्
गरी र्ोजनवबद्ध िररकवले अगवलड बढ्न गवउँपवललकवको

र्र्द्युिीर् प्रोर्वइल लनमवार् गरी

गवउँपवललकवको बहु र्षीर् गुरू र्ोजनव िर्वर गररनेछ।
३. समृद्ध गवउँपवललकव लनमवार्कव लवगी सवर्ाजलनक, लनजी र सहकवरी क्षेत्रको भ ुलमकवलवई
प्रभवर्कवरी बनवइनेछ ।गवउँपवललकव लभत्रकव सम्पुर् ा सहकवरी सं स्थवहरुको लवगि सं कलन
गरी सहकवरीहरुको अनुगमन, सुपररर्ेक्षर् गररनेछ।
४. बजेट र्र्लनर्ोजन गदवा सं र्र्धवनले लनठदाष्ट गरे को लक्ष्र् आम जनसमुदवर्को चवहनव, अपेक्षवलवई
हवलसल गने गरी कवर्ाक्रम िर् गररनेछ।
५. कृर्ष क्षेत्रलवई गवउँपवललकवको उत्पवदनको प्रमुख क्षेत्रको रुपमव र्र्कवस गररनेछ। स्थवनीर्
िरकवरी, बवली, नगदे र्वली, र्लर्ुल, नसारीहरुलवई सं रक्षर्, सं र्र्द्ान र कृर्ष उत्पवदनलवई
जोड ठदइ कृर्षको आधुनीर्ककरर् र व्र्र्सवर्ीकरर् गदै कृर्षमव आत्मलनभार अथािन्त्र बनवउने
िर्ा जोड ठदनुकव सवथै गुर्स्िरीर् िरकवरी, र्लर्ुल, नगदे र्वली, मवछव उत्पवदन र बेचलबखन
गना आर्श्र्क प्रबन्ध लमलवइनेछ।
६. पटे र्वा सुगौली गवउँपवललकव र्वसीको जीर्नस्िरमव सुधवर ल्र्वउन कृर्ष उपजमव आधवररि
उद्योग िथव कलकवरखवनवहरुको क्रमश स्थवपनव िथव र्र्कवसकव लवलग आर्श्र्क पहल गदै
ललगनेछ।
७.

s[lif pTkfbg tyf pTkfbsTj a9fpg Joj;flos tyf k|lt:kwf{Tds s[lif k|0ffnLsf]
k"jf{wf/x?sf] ljsf; u/L If]qLo / ljZj k|lt:kf{wfTds agfpg] छ।

८. र्र्कवसकव कवर्ाहरुलवई पररर्वममुखी बनवउन नलिजवमव आधवररि (Result Oriented) र्र्कवस
गने पररपवटी अर्लम्र्न गररनेछ।
९.

k|fs[lts ;|f]t / h}ljs ljljwtfsf] ;+/If0f, ;Da4{g Pj+ ;b'kof]u ug{]

आर्श्र्क पहल

गररनेछ।

!०=s;}sf] hUuf afFemf] g/xf];\ eGg] r]tgf hufpg] sfo{qmd

सं चवलन गरलनने छ।

११.कृर्ष उपज र र्लर्ूलको उत्पवदन िथव बेचलबखनको सम्भवव्र्िवलवई हृदर्ङ्गम गदै
नसारीको स्थवपनव िथव बजवरीकरर् गना र्र्शेष पहल गररनेछ ।

१२.गवउँपवललकवमव लनमवार् हुने भौलिक पूर्वाधवरहरुलवई गुर्स्िर र प्रभवर्कवरी बनवउन
प्रवर्र्लधकरुपमव पूर् ा सम्भवव्र्िव अध्र्र्नलवई अलनर्वर्ा बनवइने छ।

१३.गवउँपवललकवमव रहेकव प्रवकृलिक श्रोिसवधन लगवर्िको सं रक्षर् र सम्र्र्द्ान गना ,
आर्श्र्क लनकवर्हरु सं ग पहल गररनेछ।
१४.बवलर्र्र्वह

िथव

बवलश्रम

एक

समस्र्वकव

रुपमव

रहे कवले

बवलर्र्र्वहकव

घटनवहरुलव अन्र् सवमुदवर्र्क सन्जवलहरु र प्रहरी प्रशवसनको समेि सं लग्निवमव
क्षमिव र्र्कवस गने कवर्ाक्रमहरुलवई प्रवथलमकिव ठदइनेछ।
१५.सवमवस्जक सूरक्षव कवर्ाक्रमलवई अझै भरपदो र सहज बनवउन बैँर्कङ प्रर्वली
)Banking System ) मवर्ाि सवमवस्जक सुरक्षव र्र्िरर् गने व्र्र्स्थव लमलवइनेछ। अलि
अशक्त व्र्स्क्तहरुलवई सहज रुपमव सवमवस्जक सुरक्षव र्र्िरर्को लवलग बैंकसं ग समन्र्र्
गररनेछ।
१६. स्शक्षव क्षेत्रमव भएको लगवनीको प्रलिर्लमव प्रभवर्कवररिव अलभर्ृर्द्ध गना सेर्वको
गुर्स्िरमव थप व्र्र्स्थव लमलवइनेछ ।सीपर्ुक्त स्शक्षवकव लवलग प्रवर्र्लधक िथव
व्र्वर्सवर्र्क स्शक्षवलवई क्रमशः र्र्स्िवर गदै ललगनेछ।
१७.स्र्स्थ अनुशवलसि िथव लसजानस्शल र्ुर्व शस्क्त उत्पवदन गना खेलकुद क्षेत्रको
र्र्कवस गना आर्श्र्क पूर्वाधवर िर्वर गररनेछ।
१८.गवउँपवललकवलवई अपवङ्गमैत्री ,प्रर्र्लधमै त्री ,बवलमैत्री, र्विवर्रर्मै त्री लै र्ङ्गक र्हं शव
मुक्त बनवउने नीलि अर्लम्बन गररने छ ।
१९.गवउँपवललकवलभत्र सं चवललि र्ोजनव िथव कवर्ाक्रमहरुको सर्ुक्त अनुगमन टोली
(Joint Monitoring Team) गिन गरी सुपररर्ेक्षर् , अनुगमन िथव मुल्र्वङ्कनलवई
प्रभवर्कवरी रुपमव लवगु गररनेछ।
ु र्
ु वई (Rapid Response) गने
२०.सेर्वग्रवहीहरुको गुनवसो िथव उजुरीहरुलवई ित्कवलै सन
व्र्र्स्थव गररनेछ ।
२१.पवरदस्शािव ,इमवन्दवररिव ,जर्वर्दे र्हिव ,

किाव्र्लनष्ठिव सवथ सेर्व प्रर्वहलवई

भ्रष्टवचवर रर्हि ,नवगररकमैत्री ,सुशवसनमैत्री बेरुजु रर्हि बनवइनेछ ।

२२.प्रशवसलनक कवमकवरबवहीलवई सरल,च ुस्ि
लनर्ार्

प्रकृर्वलवई

प्रभवर्कवरी बनवउन लवमो र झन्झर्टलो

घटवउँदै एकर्द्वर सेर्व प्रर्वह

प्रर्वली(One Door System)

अपनवइनेछ ।
२३.आर्लधक र्ोजनवहरु र्र्कवस गनाकव लवलग गवउँपवललकवस्िरीर् आर्लधक र्ोजनव (
Rural Municipal Periodic Plan) िजुम
ा व गनाकव लवगी आर्श्र्क पहल गररनेछ ।
२४.सवमवस्जक सं घ सं स्थव सं चवलन कवर्ार्र्लध िर्वर गरी सं घ सं स्थवहरुको अनुगमन
मुल्र्वङ्कन िथव सुपररर्ेक्षर् प्रकृर्वलवई कडवईकव सवथ लवगु गररनेछ । कवर्ाक्रम
डुस्ललकेशन हुन नठदन र्र्शेष व्र्र्स्थव गररनेछ ।
२५. र्स गवउँपवललकव लभत्र छररएर रहे कव सवनव सं घ, सं स्थव, सहकवरी, िु लव व्र्र्सवर्ी,
आमव समुह, मर्हलव समुह, र्र्लभन्न कृर्ष समुह सुस्चकृि गरी आर्श्र्क अनुगमन,
मुल्र्वंकन िथव सुपरुर्ेक्षर् गररनेछ ।
२६.गवउँपवललकव क्षेत्र लभत्र कुनै पलन सं स्थवले िवललम , गोष्ठी सेलमनवर संंचवलन गनुा
परे मव गवउँपवललकवको

समथान ललनु पनेछ । सवथै त्र्स्िव कवर्ाक्रममव सहभवगीको

नवमवर्ली अलनर्वर्ा सवर्ाजलनक गनुप
ा नेछ ।
२७.रसवर्न मुक्त क्षेत्र घोषर्व गना पूर्वाधवर िर्वर गररनेछ ।
२८.खुल्लव ठदशव मुक्त क्षेत्र गवउपवललकवलवई कवर्म रवस्खनेछ |
२९.पूर् ा खोप र्ुक्त गवउपवललकवको अर्स्थवलवई कवर्म रवस्खनेछ |
३०.पटे र्वा सुगौली गवउँपवललकवको दृर्ष्ट, कृर्ष, स्र्वस््र् र पूर्वाधवर मवर्ाि समृर्द्ध भन्ने
मुल नीलि अर्लम्बन गररने छ ।
३१.गवउँपवललकव लभत्र सं चवलन हुने र्र्कवस लनमवार्को र्ोजनवहरूमव

(३ %

Contingency Cost) कवर्टनेछ।
३२. गवउँपवललकव लभत्र सं चवलनमव रहेकव र्ोजनवहरुको र्र्शेष अनुगमन, सुपररर्ेक्षर् िथव
मुल्र्वङ्कन गरी र्ोजनव सम्झौिव बमोस्जम कवर्वान्र्र्न नगने कम्पलन, िे केदवर, लनमवार् व्र्र्सवर्ी
िथव उपभोक्तव सलमलिहरुलवई कवनुनको दवर्रमव ल्र्वई कवरर्वर्ह प्रकृर्व अगवडी बढवइनेछ ।

३३.गवउँपवललकवको लनर्लमि प्रशवसलनक सेर्व प्रर्वहलवई

"मुस्कवन सर्हिको सेर्व"

(Service With Smile) को नीलि ललइनेछ ।
३४. आलथाक लबकवसकव लवलग बेरोजगवर र्ुर्वहरुलवई स्शपमुलक िवललम ठदई दक्ष
जनशस्क्तको लनमवार् गररने छ ।
३५. लघु उधम लबकवस सं स्थवलवई प्रोत्सवहन गररने छ र स्शप मुलक िवललम प्रवप्त
बेरोजगवरहरुलवई स्थवनीर् बैंकसं ग ऋर् उपलब्ध गरवउन समन्र्र् गररने छ ।
३६. सं स्घर् सरकवर र प्रदे श सरकवरबवट सं चवलन हुने र्ोजनव / कवर्ाक्रम
गवउँपवललकवको समन्र्र् र सहकवर्ामव गवउँपवललकवको र्ोजनव / कवर्ाक्रममव समवर्ेश
गरी मवत्र सं चवलन गना ठदइने

छ ।

३७. गवउँपवललकव लभत्र दुई लवख भन्दव बढी पूंस्ज भएकव पसलहरुमव अलनर्वर्ा मुल्र्
सुस्च बोडा रवख्ने ब्र्र्स्थव गररने छ ।
२. क्षेत्रगि नीलि िथव कवर्ाक्रमः
१. आलथाक र्र्कवसः
क) कृर्ष िथव पशु र्र्कवसः
 कृर्ष क्षेत्रको आधुनीर्ककरर् मवर्ाि गवउँपवललकवको आत्मलनभारिवलवई सुलनस्श्चि गना र्र्लभन्न
अनुदवनकव कवर्ाक्रम सञ्चवलन गररनेछ।
 रवसवर्लनक र्र्षवधीको प्रर्ोगलवई न्र्ू नीकरर् गना आर्श्र्क प्रर्न्ध गररनेछ।
 मवटो परीक्षर् स्शर्र्र सञ्चवलन गररनेछ।
 सहकवरी सं स्थवहरुको सहकवर्ा िथव सवझेदवरीमव सहुललर्िपूर् ा अनुदवनको व्र्र्स्थव
गररनेछ।
 र्ैदेस्शकरोजगवरबवट र्र्काएकव एर्ं स्र्दे शमव नै बेरोजगवरकव रुपमव रहे कव र्ुर्वलवई कुर्ष
िथ पशुपवलन क्षेत्रमव आकर्षाि गररनेछ ।
 कृर्ष सडकको लनमवार् कवर्ालवई लनरन्िरिव ठदइनेछ ।
 कृर्ष िथव पशुपवलन क्षेत्रको र्र्कवसकव लवलग कृषकहरुलवई िवललम िथव क्षमिव
अलभर्ृर्द्धकव लवलग कवर्ाक्रम सञ्चवलनमव ल्र्वइनेछ ।
 कृर्षर्ोग्र् भूलममव कृर्ष सडक एर्ं र्र्द्युि र्र्स्िवर गररनेछ ।

 र्स गवउँपवललकवमव अदुर्व, बेसवर खेिीको लवलग र्ोग्र् जलमन एर्म र्विवर्रर् रहे कोले
नगदे बवलीको रुपवमव अदुर्व खेिी गना प्रोत्सवहन गररने छ ।
 कृषकहरुलवई लबउलबजन िथव मलको आपूलिा सहजिवकव लवलग आर्श्र्क व्र्र्स्थव गररनेछ
।
 सहकवरी सं स्थवहरुको सहकवर्ामव र्कसवनहरुलवई अर्लोकन भ्रमर्मव समेि सहभवगी
बनवइनेछ ।
 नश्ल सुधवर कवर्ाक्रम सञ्चवलन गररनेछ।
 गवउँपवललकवको प्रत्र्ेक र्डवमव कृर्ष िथव पशु क्षेत्रकव प्रवर्र्लधक जनशस्क्त थप गरर सेर्व
प्रर्वह लनर्लमि गररनेछ ।
 िरकवरीबवली, नगदे र्वली उत्पवदनलवई प्रोत्सवहन गना िरकवरी, नगदे र्वली उत्पवदक र
मवछव उत्पवदक र्कसवनहरुलवई उत्पवदन पररमवर्को आधवरमव प्रोत्सवहन स्र्रुप र्र्लभन्न
अनुदवन प्रदवन गररने छ ।
 स्थवनीर् कृषकहरुलवई र्र्ऊर्र्जनमव सहज पहुँच अलभर्ृठद गना र्र्लभन्न र्र्उर्र्जनहरु र्र्िरर्
गररनेछ।
 र्र्उ र्ृर्द्ध कवर्ाक्रम सं चवलन कृषक समुह, सहकवरी सं स्थवको समन्र्र्मव सञ्चवलन
गररनेछ।
 गवउँपवललकव क्षेत्र लभत्र एउटव शत्रु जीर् व्र्र्स्थवपन कृषक पविशवलवको स्थवपनव गरी
अगुर्व कृषक िर्वर पवररने छ ।
 स्थवनीर् कृषकहरुलवई घवँसको परलनभारिवबवट मुक्त गना कस्म्िमव एउटव घवँसेबवली
स्रोिकेन्ि स्थवपनव गररनेछ।
 पशुपंक्षीहरुलवई लवग्ने र्र्लभन्न रोगव्र्वलधको लनदवन गरी आर्श्र्क औषलध र्र्िरर्को
व्र्र्स्थव लमलवईनेछ।सवथै स्थलगिरुपमै गई पशुपंक्षीहरुको रोग लनदवन गना कस्म्िमव २
पटक पशु स्र्वस््र् स्शर्र्र सं चवलन गररनेछ।
 गवउँपवललकव क्षेत्र लभत्र कृर्ष िथव पशु प्रवर्र्लधकहरुलवई आम नवगररकको घरमै गई सेर्व
प्रर्वह गना घुम्िी सेर्व पररचवलन गररनेछ।
 गवउँपवललकवमव कोल्ड स्टोर स्थवपनवको लवलग आर्श्र्क बजेट र्र्लनर्ोजन िथव पहल
गररनेछ।
 र्कसवनहरुलवई कृर्ष उपज लबक्रीकव लवलग बजवर क्षेत्रमव सहज पहुचको लवलग कृर्ष सहकवरी
सं ग आर्श्र्क समन्र्र् गररनेछ।
 सवमुर्हक पशुपवलन (४ र्टव भन्दव बढी) गने र्कसवनलवई पशुलबमव लनशुल्क गररनेछ।

 कृर्ष िथव पशु क्षेत्रको सुधवरको लवलग कृर्ष िथव पशु र्र्ज्ञको व्र्र्स्थव गररनेछ।
 गोि िथव भकवरो सुधवर कवर्ाक्रम सञ्चवलन गररनेछ।
 कृर्ष उपज बृर्द्धकव लवलग कृर्ष र्र्ज्ञको सं र्ोज्कत्र्मव एक गवउँ एक बवलीको अबधवरर्वलवई
अर्लम्बन गररने छ ।
 गवउँपवललकवमव उत्पवदन भएकव दुध बजवररकरर्कव लवलग गव.पव.स्िररर् दुध स्चस्र्वन
केन्िको स्थवपनवकव लवलग आर्श्र्क पहल गररने छ ।
 गवउँपवललकव लभत्र उत्पवदन भएकव िरकवरी बजवररकरर्कव लवलग िरकवरी सं कलन केन्िको
स्थवपनव गररने छ ।
ख) पर्ाटनः
 स्थवनीर् पर्ाटनकव सम्भवर्नवहरुलवई र्थवसम्भर् खोज अनुसन्धवन, सं रक्षर् िथव प्रर्द्धान गना
पटे र्वा सुगौली

गवउँपवललकवको

पर्ाटन गुरुर्ोजनव लनमवार् गररनेछ। र्स गवउँ क्षेत्रकव

पर्ाटकीर् महत्र् बोकेकव सँरचनवहरुको पर्हचवन िथव र्र्कवस गरर

र्ृहत्तर आलथाक

उपवजानको रुपमव प्रर्द्धान गररनेछ।
 मधेश प्रदे श सरकवरले श्री श्री श्री १०८ श्री दुधेश्वरनवथ महवदे र् (भवथव बवबव) लवई धवलमाक
पर्ाटनको रुपमव घोषर्व गरे कोलवई कवर्ान्र्र्न गना आर्श्र्क पहल गररनेछ।
 भ ुमरी मवईमव थवरु सं ग्रहवलर् स्थवपनव गररनेछ।
 पसवा स्जल्लव प्रमूख प्रटकीर् स्थलको रुपमव रहे को श्री श्री १०८ दुधेश्वरनवथ महवदे र् (भवथव
बवबव) को र्र्कवसको लवलग र्र्स्िृि कवर्ाक्रम प्रलिर्ेदन (DPR) िर्वर गररनेछ।
ु री मवई, गवदी मवई
 श्री श्री श्री १०८ श्री दुधेश्वरनवथ महवदे र् (भवथव बवबव), भम
लगवर्िकव धलमाक स्थलमव अस्थवर्ी शौचवलर्को व्र्स्थवपन गरनेछ।
 स्थवनीर् भवषव , सं स्कृलि, रहनसहन एर्ं सम्पदवको जगेनवा गरी सवंस्कृलिक मेलव
प्रदशानीको पहल गररनेछ।
 धवलमाक पर्टानको प्रर्ाद्धन गना आर्श्र्क सलमलिहरु गिन गररनेछ।
 एक र्डव एक नमुनव पर्ाटकीर् स्थलको लनमवर्ाको सुरुर्वि गररनेछ।
ग) र्र्स्त्तर् ब्र्र्स्थव
 गवउँपवललकवकव सम्पूर् ा कवरोबवरलवई बैँर्कङ प्रर्वलीमव आबद्ध गररनेछ ।
 सवमवस्जक सुरक्षवलवई बैर्कङ्ग प्रर्वली मवर्ाि र्र्िरर् गररनेछ।
 गवउँपवललकवकव सबै व्र्र्सवर्ी, उद्योगी, व्र्पवरी एर्ं सेर्व प्रदवर्कलवई िोर्कएको करको
दवर्रवमव ल्र्वइनेछ सवथै कर छली गने, करको दवर्रवमव नआउनेलवई कवरर्वही गररनेछ ।
 र्डव कवर्वालर्मवर्ाि हुने रवजश्व सं कलन लनर्लमि गररनेछ ।

२. सवमवस्जक लबकवसः
क) स्शक्षवः
 र्र्द्यवलर्को भौलिक सं रचनवलवई क्रलमक सुधवर गदै ललगनेछ ।
 र्स गवउँपवललकव अन्िगाि रहेकव लबधवलर्लवई आर्श्र्कपने भौलिक पुर्वाधवर लबकवशको लवलग
पहल गररने छ|
 प्रवर्र्लधक स्शक्षवलर्को स्थवपनव गना आर्श्र्क पहल गररनेछ।
ु ी(लत्रपवललकव) क्र्वम्पसको स्थवपनवको लवलग आर्श्र्क पहल
 र्स गवउँपवललकवमव एक बहुमख
गररनेछ।
 स्शक्षक स्शस्क्षकवहरुलवई आर्श्र्क िवललमको व्र्र्स्थव गररनेछ।
 पवललकव स्िरीर् एक ई-लवईब्रे री स्थवपनव गना गैर सरकवरी सं घ सं स्थवहरु समन्र्र् गररनेछ।
 र्र्पन्न जेहेन्दवर बवलबवललकवको उच्च स्शक्षवकव ललग छवत्रर्ृस्त्त प्रदवन गररनेछ।
 आगवमी आ.र्. दे स्ख कक्षव ५ सम्म अलनर्वर्ा अंग्रज
े ी कक्षव सं चवलन गना आर्श्र्क िर्वरी
गररनेछ।
 र्स पवललकव अन्िगािकव प्रत्र्ेक र्डवकव १/१ सवमुदवर्र्क/सरकवरी र्र्द्यवलर्मव १/१ थवन
डेस्कटप र्प्रन्टर हस्िवन्िरर् गररनेछ ।
 र्र्द्यवलर्हरुको एकै र्र्द्यवलर् कलर कोड अनुसवर रं गरोगन गनाको लवलग आर्श्र्क बजेट
लबलनर्ोजन गररनेछ।
 र्स पवललकवकव अन्िगािकव “एक र्डव एक नमुनव र्र्द्यवलर्” लवलग प्रोत्सवहन गररनेछ।
 स्शक्षक दरबस्न्द लमलवन सम्बन्धी प्रलिर्ेदन अनुसवर स्शक्षक व्र्स्थवपन गना पहल गररनेछ।
 स्शक्षव सम्बन्धी स्थनीर् िहको स्शक्षव ऐन, लनर्मवर्ली, कवर्ार्र्लध, लनलि िथव लनदे स्शकव
लगवर्िकव कवनून लनमवार् गररनेछ ।
 र्र्द्यवलर्स्िर दे स्ख नै र्र्धवथीहरुलवई खेल खेल्ने र्विवर्रर् बनवउनको लवलग खेल सवमवग्री
र्र्िरर् गररनेछ।
 सबै मवर्र् र्र्द्यवलर्हरुमव इनटरनेट िथव कम्र्ुटरको पहुँच पुरर्वइनेछ ।
 मवध्र्लमक िथव आधवरभूि िहको नलिजव एर्. समग्र र्र्द्यवलर्को कवर्ासम्पवदन मुल्र्वङ्कन
गरर उत्कृष्ट र्र्द्यवलर्, व्र्र्स्थवपन सलमलि, प्रधवनवध्र्वपक, स्शक्षक र र्र्द्यवथी छनौट गरी
सम्मवन गररनेछ ।
 सवमुदवर्र्क र्र्द्यवलर्मव ठदइदै आएको छवत्रर्ृलि कवर्ाक्रमहरुलवई लनरन्िरिव ठदइनेछ ।
 स्शक्षक र प्रधवनवध्र्वपकहरुको कवर्ासम्पवदन मूल्र्वङ्कन शैस्क्षक नलिजवमव आधवररि बनवइनेछ

 र्र्द्यवलर् व्र्र्स्थवपन सलमलिलवई स्शक्षव सुधवरकव लवलग स्जम्मेर्वर र जर्वर्दे ही बनवइनेछ
।
 खेलकुदकव मवध्र्मबवट लसजानवत्मक लसकवईलवई जोड ठदइने व्र्र्स्थव लमलवइनेछ।
 र्र्द्यवलर् व्र्स्थवपन सलमलि नभएकव र्र्द्यवलर् सलमलि गिन गना आर्श्र्क पहल गररनेछ।
 बवललबकवस स्शस्क्षकवहरुलवई आर्श्र्क िवललमको व्र्र्स्थव गररनेछ।
 पवललकव स्िररर् स्शक्षव प्रोर्वइल िथव स्शक्षव लबकवस र्ोजनव लनमवार् गररने छ ।
ख) स्र्वस््र्ः
 स्र्वस््र् चौकीहरुको व्र्र्स्थवपन लनर्मवर्ली िजुम
ा व गरर अनुगमन व्र्र्स्थव प्रभवर्कवरी
बनवइने छ। स्र्वस््र् चौकीमव प्रर्ोगशवलव (Lab) स्थवपनव गरी सं चवलनमव ल्र्वईनेछ।
 स्र्वस््र् चौकीहरुको भौलिक पूर्वाधवरमव स्िरोन्निी गररनेछ। प्रसुलि सेर्वलवई व्र्र्स्स्थि गना
Birthing Center लवई र्र्स्िवर गररनेछ ।प्रसुलि केन्िमव बच्चव जन्मवउने आमवलवई पोषर्
र्ुक्त खवद्यवन्न िथव सुत्केरी कपडव लबिरर् गररने छ ।

सवथै र्डव नं. २ को बलथाङ्ग

सेन्टरको नर्व भर्न लनमवानमव गररनेछ।
 मर्हलव स्र्वस््र् स्र्र्ं सेर्र्कवहरुको क्षमिव अलभर्ृठर्द् गदै र्डव, र्स्स्ि, टोलस्िरमव उनीहरुको
लसप, दक्षिव, अनुभर्को उच्चिम प्रर्ोग गदै खोप केन्िहरुलवई व्र्र्स्स्थि ढं गले सं चवलन
गररनेछ ।सवथै उनीहरुको मनोबल बढवउन प्रोत्सवहन भिव थप गररनेछ।
 ६० बषा भन्दव मवलथकव मर्हलव स्र्वस््र् स्र्र्ं सेर्र्कवहरुलवई सम्मवन जनक र्र्दवई गररनेछ।
 नेपवल सरकवरले लनशुल्क रुपमव प्रदवन गरे को सबै प्रकवरकव औषलधहरुलवई बवह्रै मर्हनव
चौर्र्सै घन्टव लनशुल्क रुपमव उपलब्ध हुने व्र्र्स्थव गररनेछ।
 गवउँपवललकव क्षेत्रलभत्र रहे को एम्बुलेन्सको उस्चि व्र्बस्थवपन गररनेछ। सवथै

थप

एम्बुलेन्सको व्र्स्थवपन गररनेछ।
 गवउँपवललकवलवई पूर् ा खोप घोषर्व गररनेछ।
 बहुक्षेत्रीर् कवर्ाक्रम लनरन्िरिवको लवलग आर्श्र्क बजेट गव.पव.बवट थप गररनेछ।
 गव.पव. लभत्रको गभार्िीहरुको लवलग गभार्िी पोषर् कवर्ाक्रम सं चवलन गररनेछ।
 गभार्िीहरुको लवलग गवपव लभत्रै लनशुल्क अल्रव सवउण्ड सेर्व प्रदवन गना आर्श्र्क बजेट
र्र्लनर्ोजन गररनेछ।
 स्र्वस््र् सं स्थवलवई नेटर्र्काङ सं ग जडवन गरी अनलवईन ररपोर्टाङको व्र्र्स्थव गररनेछ ।सवथै
स्र्वस््र् कमीहरुलवई अन लवईन कवम गना क्षमिव बृर्द्ध गररनेछ।
 र्र्शेषज्ञ स्चर्किसकहरुको समन्र्र्मव एर्ककृि घुम्िी स्शर्र्र सं चवलन गररनेछ।

 प्रत्र्ेक पटे र्वा सुगौली गवउँबवसीहरुलवई स्र्वस््र् लबमव गरवउनलवई अलभर्वन सञ्चवलन
गररनेछ।
 र्र्पन्न नवगररकको उपचवरकव लवलग स्थवपनव गररएको जनिव उपचवर कोषमवर्ाि सहवर्िव
लनर्लमि गररनेछ।
 शवररररक व्र्वर्वम, र्ोग, आरवधनवमवर्ाि स्र्स्थ जीर्नशैलीकव लवलग चेिनवमूलक कवर्ाक्रममव
र्र्शेष जोड ठदइनेछ सवथै आगवमी आ.र्.को उपर्ुक्त समर्मव र्ोग स्शर्र्र सं चवलन िथव
जलडबुटी मवर्ाि शवरररीक ईम्र्ुलनटी बढवउने कवर्ाक्रम सं चवलनमव ल्र्वईनेछ।
 स्र्वनेटरी पैड बनवउने िवललम ठदई दक्ष जनशस्क्त िर्वर गरी पैड बनवउन िथव स्र्वनेटरी
बैंक स्थवपनव गना आर्श्र्क सहर्ोग उपलब्ध गरवइने छ ।
 स्र्वस््र् क्षेत्रसँग सम्बस्न्धि अन्र् र्र्षर्हरुलवई आर्श्र्किव औस्चत्र्िवकवएर्ं आधवरमव
लनर्लमि गदै ललगनेछ।
ग) खवनेपवनी िथव सरसर्वईः
 स्र्च्छ खवनेपवलनमव पटे र्वा सुगौली बवसीको पहुँच अलभर्ृर्द्ध गररनेछ।
 प्रत्र्ेक र्डवको हरे क घरधुरीमव खवनेपवनीमव पहुँच पुरर्वउन “एक घर एक चवपव कल”
कवर्ाक्रम सञ्चवलन गररनेछ|
 प्रत्र्ेक र्डवमव सरसर्वई, र्ोहोरमैलव िथव ढल व्र्र्स्थवपनमव र्र्शेष पहल गररनेछ।
 गवउँपवललकव क्षेत्र लभत्रकव मुख्र् चोक/बचवर िथव सवर्ाजलनक स्थलहरुमव सवर्ाजलनक
शौचवलर् लनमवार् गने अर्धवरर्वको र्र्कवस गररनेछ।
 गवउँपवललकव पूर् ा खुल्लव ठदसवमुक्त क्षेत्र घोषर्वको अर्स्थवलवई कवर्म रवस्खनेछ।


र्डव नं. २ को मकर्वनी टोलमव रहे को स्शर्म ले र्सा र्मा प्रव.लल. बवट लनस्स्कने दुगन्ा ध
हटवउन आश्र्र्क कदम चवललनेछ।

घ) संस्कृलि प्रर्र्द्ानः


पटे र्वा सुगौली गवउँपवललकवको कलव, सँस्कृलि, भवषव, धमा र सम्पदवको सं रक्षर् एर्ं
र्र्कवसलवई जोड ठदइनेछ।



गवउँपवललकवमव रहे कव पुरविवस्त्र्क महत्र्कव बस्िी, सं रचनव, मि मस्न्दर, मस्जीद,
दरगवह, स्शलवलेख जस्िव ऐलिहवलसक धरोहरको पर्हचवन गरी सं रक्षर् गररनेछ ।



थवरु बहुलिव भएकोले बृहि रुपमव मनवइने मवघे सं क्रवन्िी (स्खचडी) पर्ाको लवलग
प्रदशानी कवर्ाक्रम गररनेछ ।

ङ) लैं लगक समवनिव िथव सवमवस्जक समवर्ेशीकरर्ः


लैं लगकिवको आधवरमव कसै लवई भेदभवर् गररने छै न सवथै र्स गवउँपवललकवले ललने हरे क
नीलिहरुमव लैँ लगक समवनिवलवई प्रर्र्द्ान गररनेछ ।



र्स गवउँपवललकवबवट प्रर्वह हुने हरे क सेर्व सुर्र्धवमव मर्हलव, बवलबवललकव, र्रक क्षमिव
भएकव, ज्र्ेष्ठ नवगररकहरुलवई र्र्शेष प्रवथलमकिव ठदइनेछ ।



मर्हलव, दललि, अपवङ्ग, बवलबवललकव, अल्पसं ख्र्कहरुको क्षमिव र्र्कवस, सशस्क्तकरर्को लवलग
पहल गररनेछ ।



प्रत्र्ेक र्षा गवउँपवललकवमव जेष्ठ नवगररकको लवलग सम्मवन कवर्ाक्रम सँचवलन गररनेछ



२०८० सवलमव बवलमैत्री िथव बवलश्रम मुक्त गवउँपवललकव घोषर्व गना आर्श्र्क सुचकहरुलवई
पुरव गररनेछ ।

३.पूर्वाधवर र्र्कवसः
क) सडक िथव पुलः


गवउँपवललकव केन्िबवट प्रत्र्ेक गवउँ बस्स्ि र र्डव केन्िलवई सुरस्क्षि र भरपदो सडक सं जवलमव
जोलडनेछ ।



गवउँपवललकबवट सं चवलन हुने सडक र्ोजनवमव टु क्रे सडक र्ोजनव िथव मवटोपुरी ग्रेभल गने
जस्िव र्ोजनवलवई लनरुत्सवर्हि गदै (कम प्रवथलमक्तव ठदई) सडक कवलो पत्रे िथव ढलवन
कवर्ालवई बढी प्रवथलमक्तव ठदइने छ ।



गवउँपवललकव सम्पूर् ा क्षेत्र लभत्र नवलव व्र्र्स्थवपनको कवर्ालवई प्रवथलमकिवकव सवथ ललगनेछ |



पर्ाटकीर् क्षेत्रहरुमव पर्ाटकहरुको आगवर्मनमव सहज पहुँचको व्र्र्स्थव गना सडक सं जवलको
व्र्र्स्थव गररनेछ ।



गवउँपवललकव स्िरबवट र्वर्षाक सडक ममाि कवर्ालवई लनरन्िरिव ठदइनेछ।



र्कसवनलवई खेिीर्ोग्र् जलमन/खेिमव सहज पहुचको लवलग कृर्ष बवटोमव आर्श्र्क बजेट
र्र्लनर्ोजन गररनेछ ।

ख) लसंचवईः


खेलिर्ोग्र् सुक्खव जमीनमव आधुलनक प्रर्र्लधको लसं चवईको लवलग सम्भवव्र्िव अध्र्र्न गररनेछ
।



लसचवईकव लवलग आर्श्र्क दमकल ( pumping set ), बोररङ, मोटर आठद र्कसवनलवई सहुललर्ि
अनुदवनमव उपलब्ध गरवइनेछ |



कृर्ष लसचवई कवर्ाको लवलग सहजिवको लवलग कृर्ष पोल िवर र्र्स्िवरको लवलग लनरन्िरिव
ठदइनेछ।

ग) भर्न लनमवार् :


गवउँपवललकवको प्रशवसनीक भर्न लनमवार् गना आर्श्र्क जग्गवको व्र्स्थवपन गरी नेपवल सरकवर
सं ग आर्श्र्क बजेट मवग गरी लनमवार्को कवर्ालवई सुरुर्वि



गररनेछ।

गवउँपवललकवको र्डव कवर्वालर्लवई पूर्वाधवर ममाि कवर्ा िथव नर्वँ लनमवार् र अस्थवर्ी/ललजमव
रहको र्डवकवर्वालर्लवई जग्गव व्र्र्स्थव गरी नर्वँ भर्न लनमवार्को लवलग पहल हुनेछ ।



लनजी उपभोगमव रहेको सवर्ाजलनक सम्पलिलवई गवउँपवललकवको स्र्वलमत्र्मव ल्र्वइनेछ ।



र्स गवपव मव बन्ने घरहरुमव नक्सव पवस लवगु गररनेछ।



भ ुलमर्हन/सुकुमर्वसीहरुलवई लवलपुजवा र्र्िरर् गना आर्श्र्क व्र्र्स्थवपन गररनेछ।

घ) संचवरः


गवउँपवललकवलवई सं चवर क्षेत्रसँग जोड्न िथव आम पटे र्वा सुगौली बवसीले सूचनव सं चवरको भरपुर
उपर्ोग गना पटे र्वा सुगौली गवउँ स्िरीर् एर्.एम. सं चवलन िथव ईन्टरनेट सर्हिको टे ललर्ोन
सेर्वकव लवलग आबश्र्क पहल गररनेछ ।



र्स गवउँपवललकव अन्िगािकव कवर्वालर्मव डे लडकेटे ड ईन्टरनेट सेर्वलवई लनरन्िरिव ठदई
अनलवइनमव आधवररि सेर्वलवई सहजिव पुगवउनेछ।



र्स गवउँपवललकवकव मविहिकव सरकवरी कवर्वालर्हरुमव लसलसर्टलभ क्र्वमरव जडवन गरी
इन्टरनेटको मवध्र्बवट एर्ककृि लनगरवनीमव ल्र्वइनेछ।
४. र्विवर्रर् िथव र्र्पद व्र्र्स्थवपनः

क) र्न िथव भू-संरक्षर्ः


सडक र्कनवरवमव भूक्षर् प्रलिरोधी र्र्रुर्वहरु रोपी त्र्सको सं रक्षर् र उपर्ोग गना सम्बस्न्धि
समुदवर्लवई पररचवलन गररनेछ ।



बवढी िथव भूक्षर्ग्रस्ि क्षेत्रहरुमव र्र्रुर्व रोपर् गररने, िटबन्ध लनमवार्, त्र्सको सं रक्षर् र
उपर्ोग कवर्ामव गररर् िथव भूलमर्हन र्कसवनहरुलवई स्जम्मव ठदइनेछ।



सडकको दुर्ै र्कनवरमव बृक्षवरोपर् गना आर्श्र्क बजेट र्र्लनर्ोजन गररनेछ।



जलर्वर्ु पररर्िानः



गवउँपवललकवलभत्र जलर्वर्ु पररर्िानले पवरे को प्रभवर् िथव असर बवरे मध्र्नजर गदै जलर्वर्ु
पररर्िानलवई न्र्ुलनकरर् गना पहल गररनेछ ।

ख) र्ोहोरमैलव व्र्र्स्थवपनः


गवउँपवललकव क्षेत्रको र्ोहोरमैलव िथव बजवर व्र्र्स्थवपन गरी प्रभवर्कवरी रुपमव गवउँपवललकवलवई
स्र्च्छ, हरवभरव, सुन्दर रवख्न र्ोहोरमैलव व्र्र्स्थवपनको लवलग पहल गररनेछ ।

ग) र्र्पद व्र्र्स्थवपनः


गवउँपवललकव लभत्र हुन सक्ने र्र्पद् व्र्र्स्थवपन गना एक आकस्स्मक( र्र्पद व्र्र्स्थवपन) कोषको
व्र्र्स्थव गररनेछ।



गवदी, भलुर्वही खोलवमव आर्श्र्किव अनुसवरको िटबन्थ लनमवार् गररनेछ।
५. संस्थवगि र्र्कवस िथव सेर्व प्रर्वहः

क) मवनर् संशवधन र्र्कवसः


गवउँपवललकवकवमव उपलब्ध मवनर् सं शवधनहरुको क्षमिव र्र्कवस गना आर्श्र्क िवललमको
व्र्र्स्थव गररनेछ ।



सबै र्डव कवर्वालर्हरु िथव गवउँपवललकवमव नवगररक र्डवपत्रको व्र्र्स्थव गदै च ुस्ि दुरुस्ि
सेर्व प्रर्वहको लवलग पहल गररनेछ ।



कमाचवरीको मनोबल उच्च रवख्न गवउँपवललकवकव उत्कृष्ट कमाचवरीलवई पुरस्कि िथव लनकृष्ट
कमाचवरीहरुलवई कडव कवरर्वही गररनेछ ।

ख) सेर्व प्रर्वहमव र्र्द्युिीर् सूचनव प्रर्र्लधको प्रर्ोगः


गवउँपवललकव िथव र्डव कवर्वालर्बवट प्रर्वह हुने सेर्वमव र्र्द्युिीर् सूचनव प्रर्र्लधको अत्र्वलधक
प्रर्ोग गदै सेर्व प्रर्वहलवई सरल, लछटो र छररिो बनवइनेछ ।



कमाचवरीहरुको कवर्वालर् समर् पवलनवसमन्धी आचरर् लवई लनर्लमि गना लगवइनेछ ।



ग्रपु एस एम एसको प्रर्ोगबवट एर्ककृि रुपमव जवनकवरी पिवईनेछ।



अनआईल घटनव दिवालवई र्डव बवटै सं चवलन गररनेछ।

ग) र्र्त्तीर् व्र्र्स्थवपनर सुशवसनः
i. रवजस्र् पररचवलनः


आम जनिवलवई कर िथव रवजश्वको महत्र्कव बवरे मव जनचेिनव लबस्िवर गररनेछ ।



करकव थप दवर्रव िथव स्रोिको पर्हचवन गरी कर सं कलन कवर्ालवई व्र्र्स्स्थि िथव सस्जलो
बनवउन गवउँघरमव नै गई कर सं कलन अलभर्वन संचवलन गररनेछ।



रवजस्र् सं कलन कवर्ालवई अनलवईन मवर्ाि गररने व्र्र्स्थव गररनेछ।
ii. बेरुजु र्र्र्
ा ौटः



र्स गवउँपवललकवलवई बेरुजु रर्हि गवउँपवललकव बनवइनेछ । सवथै सवर्र्ककव गव.र्र्.स.कव पुरवनो
बेरुजुहरु लनर्मवनुसवर असुल उपर गररनेछ । समर्मै र्ेरुजु असुल उपर गने व्र्स्क्त सं स्थवलवई
उस्चि पुरस्कवरको व्र्र्स्थव गररनेछ । र्ेरुजु असुलीलवई कडवइकव सवथ अर्लम्र्न गरी बेरुजु
रर्हि गवउँपवललकव र्नवइनेछ ।
ु वईः
iii. सवर्ाजलनक सुनर्



ु वई गररनेछ ।
गवउँपवललकवबवट प्रर्वह हुने सेर्वको बवरे मव समर् समर्मव सवर्ाजलनक सुनर्



पटे र्वा सुगौली

नगरर्वसीमव गवउँपवललकव बवट प्रदवन गररने सेर्व सुर्र्धवहरप्रलि सुशवसनको

ँ ीकवर गररनेछ।
अनुभर् ठदलवउन सवमवस्जक परीक्षर्को पररपवटी समेि अग

आदरर्ीर् सभवध्र्क्ष महोदर्,
र्स गवउँपवललकवको अगवमी आ.र् २०७९/०८० मव गवउँपवललकवको कुल अनुमवलनि बजेट रु ४१
करोड १० हजवर रहेको अनुमवन गरे को छु । जसमव नेपवल सरकवर र्व सं घीर् सरकवरबवट र्र्स्त्तर्
समवलनकरर् अनुदवन रु. १० करोड ६२ लवख, र्र्लभन र्र्षर्गि स्रोिमव गरी शसाि अनुदवन अन्िगाि
रु. १४ करोड ९१ लवख, सम्पूरक पुस्ँ जगि अनुदवन ५० लवख, र्र्शेष अनुदवन २ करोड, रवजश्व
बवडर्वडबवट प्रवप्त हुने आर् रु ८ करोड १२ लवख १२ हजवर रहे को छ ।त्र्सै गरी मधेश प्रदे श
सरकवरबवट र्र्स्त्तर् सवमवलनकरर् अनुदवन रु. ७४ लवख ४८ हजवर, र्र्शेष अनुदवन रु. ३० लवख,
सम्पूरक अनुदवन रु. २० लवख , आन्िरीक िथव अन्र् आर् िर्ा रु. १ करोड १० लवख ५० हजवर
र आ.र् २०७८।०७९ को अलर्व रु. २ करोड ५० लवख रुपैर्वँ अनुमवन गरीएको छ।
अन्िर्मव र्स सभवमव प्रस्िुि गवउँपवललकवको लक्ष्र् िथव उदे श्र्हरुलवई सर्ल र प्रभवर्कवरी
रुपमव कवर्वान्र्र्न गनाको लवलग सम्बन्ध सबैजनवबवट सहर्ोगको अपेक्षव गदै र्वर्षाक लनिी िथव
कवर्ाक्रम अनुसवर र्वर्षाक र्ोजनव िजुम
ा व कवर्ामव सर्क्रर् एर्म रचनवत्मक सहर्ोग पुर्वाउने हुने
र्डवध्र्क्ष ज्र्ू हरु, र्डव सदस्र्हरु एर्म गवउँपवललकव अन्िगािकव सम्पूर् ा कमाचवरीहरुलवई र्र्शेष
धन्र्र्वद ठदन चवहन्छु ।
धन्र्र्वद !!!
श्री ममिव महिो
उपवध्र्क्ष

पटे र्वा सुगौली गवउँपवललकव, पसवा

लमलि : २०७९ असवर १० गिे शुक्रबवर

