आ.व. २०७६/०७७ का लागि पााँचौ िाउं सभाबाट पारित नीगत
तथा कार्यक्रम
प्रस्तुत कताय :- उपाध्र्क्ष धनी कुमािी खत्री

पााँचौ िाउाँ सभाका अध्र्क्ष ज्र्ू एवं सभाका सदस्र् ज्र्ू हरु,
नेपालको

सं गबधान,

२०७२

बमोजिम

िाप्ती

सोनािी

२०७६ आषाढ ९ िते

िाउाँपागलकाको

िरिमामर्

पााँचौ

िाउाँसभामा आ.व. २०७६/०७७ को गनगत तथा कार्यक्रम प्रस्तुत िनय पाउाँदा मलाई खुशी लािेको
छ ।

सवयप्रथम, ववगभन्न कालखण्डमा िािनैगतक तथा सामाजिक परिवतयनका साथै शासन व्र्वस्थामा
िनताको अगधकाि स्थावपत ििाउन ि लोकतन्त्त्र, स्वतन्त्त्रता ि सावयभौमसत्ताको प्राप्ती ि समृविका
लागि आफ्नो िीवन उत्सिय ििी ववगभन्न िनआन्त्दोलनहरुमा वीििगत प्राप्त िनुह
य न
ु े ज्ञात अज्ञात सम्पूर्य
शवहदहरुप्रगत हार्दयक श्रिासुमन अपयर् िदयछु । शवहदहरुको सपना ि माियदशयन अनुरुपको नर्ााँ
नेपाल गनमायर्लाई साथयक तुल्र्ाउने र्ात्रामा हामी सबैलाई प्रेिर्ा गमल्ने अपेक्षा िदयछु।

प्राकृगतक रुपमा सुन्त्दि, आगथयक, सामाजिक, धागमयक, सााँस्कृगतक ि पर्यटकीर् दृविले

महत्वपुर्य र्स िाप्ती सोनािी िाउाँपागलकाको स्थानीर् तह कार्ायन्त्वर्न सं िै हुन िईिहेको पााँचौ
िाउाँसभा मार्यत आगथयक वषय २०७६/०७७ को वावषयक नीगत तथा कार्यक्रममा उपजस्थत
ु एकोमा हार्दयक स्वाित िदयछु ।
हुनभ
सभाध्र्क्ष महोदर्,

आि हामी र्स सम्मागनत िरिमामर् सभामा िाप्ती सोनािी िाउाँपागलकाको भोगलको भाग्र् ि

भववष्र्को माियजचत्र कोनयका गनगमत्त र्हााँ उपजस्थत भएका छौ ।
नेपालको सं ववधानको भाि १ को धािा ३ अन्त्तियत “बहुिातीर्, बहुभावषक, बहुधागमयक,

बहुसांस्कृगतक ववशेषतार्ुक्त भौिोगलक ववववधतामा िहे का समान आकांक्षा ि नेपालको िाविर्
स्वतन्त्त्रता, भौिोगलक अखण्डता, िाविर् हीत तथा समृविप्रगत आस्थावान िही एकताको सुत्रमा आबि
सबै नेपाली िनता समविमा िाि हो” भन्ने ममयलाई सम्मान साथ आत्मासाथ िदै हामी आि र्ो
अवस्थामा आईपुिेका छौं ।

स्थानीर् तहको गनवायचनबाट गनवायजचत िनप्रगतगनगधहरु बाट नािरिकको अपेक्षा तथा आकांक्षाहरु

धेिै ति श्रोत साधनको गसगमतताका बीच ती अपेक्षा पूिा िने च ुनौगत हाम्रो कााँधमा आइपिे को छ ।

एकागति स्थानीर् तहमा िनताको चाहना अनुसाि िनताको घिदै लोमा स्थानीर् स्तिमा िनतालाई
सेवा सुववधा पुर्रर्ायउनु पने तथा अकोतर्य आगथयक, सामाजिक, सांस्कृगतक, भौगतक पूवायधाि लिार्तका
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क्षेत्रको सन्त्तुगलत, समानुपागतक एंव समावेशी ववकासका माध्र्मबाट समृविको माियमा अजघ बढनु
पने िहनतम जिम्मेवािी स्थानीर् सिकािका सामु आईपिे को छ । र्ी ि र्स्तै जिम्मेवािी वहनको
सुरुवागत अवस्थामा ववववधतामा एकताको भावनका साथ अिागड बढ्न िाप्ती सोनािी िाउाँपागलकाको
आगथयक वषय २०७६/०७७ को लागि तर्ाि पारिएको वावषयक गनगत तथा कार्यक्रम प्रस्तुत िने
अनुमगत चाहन्त्छु ।
१) ववद्यमान अवस्थाको सगमक्षा
क) सबल पक्ष
•
•
•
•

िाज्र् पुनस
य ं िचनाका कािर् स्थानीर् तहबाट सेवा ि सुववधामा सहि हुने ।
साना साना काममा सेवा केन्त्र ि जिल्ला सदिमुकाम धाउन नपने ।
प्रर्ाप्त खेगत र्ोग्र् िगमन हुनाले कृवषमा उत्पादन बढाउन सवकने ।

प्राकृगतक सम्पदा तथा श्रोत साधनको अगधकतम उपर्ोि ििी िािश्वमा वृवि िनय सवकने
।

•

पर्यटकीर् स्थलको रुपमा ववकास िनय सवकने ।

ख) कम्िोि पक्ष
•

हालसम्म पूवायधािको ववकास नहुन ु । िस्तै:- बाटो, ववधुत, कृवष, पशुपालान, सूचना
प्रववगध, सं चाि ि पर्यटन ।

•

भौिोगलक ववकटता ।

•

जशक्षा ि चेतनाको स्तिमा कमी ।

•

िािनैगतक सहमगत, सहकार्य ि वक्रर्ाजशलतामा कमी हुन ु ।

ि) अवसि
•

स्थानीर् तहमा श्रोत व्र्वस्थापन सवहतको अगधकाि ।

•

आफ्नो क्षेत्रको ववकास ि समृविका लागि आर्ैले नीगत गनमायर् र्ोिना ि कार्ायन्त्वर्न
िने अवसि प्राप्त ।

•

गनमायर् सम्पन्न गसक्टा गसचाई आर्ोिना ि गनमायर्ाधीन गसक्टा गसचाई आर्ोिनाको
प्रर्ोिले कृवष उत्पादनमा वृवि ।

•
•

आिैर्ा, बैिापुि, ववनौना, र्त्तेपिु हुाँदै नेपालिन्त्ि िोड्ने पर्ि बाटो गनमायर् ।

प्राकृगतक श्रोतको सं िक्षर् ििी अन्त्तरिक ि बाह्रर् पर्यटन प्रवधयनका सम्भावना ।

घ) चूनौती
•
•

िािनैगतक सामान्त्िस्र्ाता कार्म िनुय ।

बेिोििाि र्ुवाहरुलाई आफ्नै िाउाँमा केवह िने अवसि सृिना िनुय ।
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•

कृवष ि पशुपालनको क्षेत्रमा लिानी िरि आम िनतालाई आगथयक स्ति वृवि िनुम
य ा
सहर्ोि पुर्रर्ायउनु ।

•

शैजक्षक वाताविर् उत्साहिनक बनाउनु ।

•

गनमायर्ाधीन बाटो, गसचाई आर्ोिना, ववधुती सव- स्टे सन

ि पूलहरु समर्मा नै सम्पन्न

ििाउन पहल िनुय ।
•

वषेनी हुने िाप्ती नदीको कटान, बाढी वपगडतहरुको व्र्वस्थापन तथा ववपद न्त्र्ूनीकिर् ।

•

कृवष उत्पादनका लागि गसचाई सुववधा व्र्वस्थापन िनुय ।

•

एलानी िग्िाको बढ्दो अगतक्रमर्लाई व्र्वजस्थत िने ।

•

गसगमत स्रोतका कािर् सबै माि, आवश्र्कता ि चाहनालाई उपलब्ध साधनस्रोतले
सम्बोधन िनय कर्िन छ ।

•

प्राकृगतक स्रोतसाधनको िोर्ल्टी सम्बन्त्धी प्रि कानूनी व्र्वस्था नआईसकेकोले िािस्वमा
कमी आएको छ ।

•

सवै वडाहरुमा सडक, सं चाि, खानेपानी ि ववद्युत सेवाको ववस्ताि िनय ।

२) वावषयक गनगत तथा कार्यक्रम तिुम
य ाका लागि अवलम्बन िरिएको पिगत
नेपालको सं ववधान, स्थानीर् सिकाि सञ्चालन ऐन २०७४, स्थानीर् तहको र्ोिना तथा बिेट

तिुम
य ा सम्वजन्त्ध र्दग्दशयन २०७४ (परिमाियन सवहत), आवगधक र्ोिनाले परिलजक्षत ििे का

लक्ष्र् ि प्राथगमकता, िाविर् प्राकृगतक श्रोत तथा ववत्त आर्ोि ऐन २०७४, अन्त्ति सिकािी
ववत्त व्र्वस्थापन ऐन २०७४, स्थानीर् तहमा बिेट तिुम
य ा कार्ायन्त्वर्न आगथयक व्र्वस्थापन
तथा सम्पजत्त हस्तान्त्तिर् सम्बन्त्धी गनदे जशका २०७४, नेपाल सिकािले अन्त्तिाविर् स्तिमा
िनाएका प्रगतविताबाट गसजियत दावर्त्वहरु सं घ ि प्रदे श सिकािले अवलम्बन ििे का अन्त्र्
आगथयक नीगत कानून, मािय गनदे शन, मापदण्ड तथा परिपत्रहरु ।
सं घीर् सिकाि तथा प्रदे श सिकािबाट प्राप्त ववजत्तर् समानीकिर् अनुदान, सशयत अनुदान, िािश्व
बााँडर्ााँड ।
वडाित बिेट गसगलङ्ग गभत्रका सबै र्ोिनाहरु वडा भेलाबाट िनसहभागितामुलक ववगधबाट
छनौट एवम् प्राथगमकीकिर् बमोजिम नै वावषयक बिेट तथा कार्यक्रममा समावेश ।
बिेट ववगनर्ोिन िदाय स्थानीर् तहको र्ोिना तथा बिेट तिुम
य ा सम्वजन्त्ध र्दग्दशयन २०७४
मा व्र्वस्था भए वमोजिम आगथयक, सामाजिक, भौगतक पूवायधाि ववकास, वाताविर् तथा ववपद्
व्र्वस्थापन, सं स्थाित ववकास तथा से वा प्रवाह ि ववजत्तर् व्र्वस्थापन तथा सुशासन समेतका
ववषर्ित क्षेत्र वमोजिम र्ोिना तथा कार्यक्रम तर्ाि िरिएको ।
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ु ाई, सामाजिक पिीक्षर्, लेखा पिीक्षर् तथा ववगभन्न अध्र्र्न
ववगभन्न समर्मा सावयिगनक सुनव

प्रगतवेदन, िुरुर्ोिनामा औल्ं र्ाईएका िहनतम माियदशयन, सुझाव ि अन्त्र् िाउाँपागलकाहरुको
अध्र्र्न, अवलोकन भ्रमर्बाट बोध भएका व्र्वहारिक ि वस्तुगनष्ठ गसकाई तथा सर्ल अभ्र्ास
अनुभवलाई समेत मध्र्निि ििी प्रस्तुत गनगत तिुम
य ा िरिएको व्र्होिा अनुिोध िनय चाहन्त्छु ।
३) र्ोिना तिुम
य ा ि प्राथगमकीकिर्का आधािहरु
क) र्ोिना तिुम
य ाका आधािहरु
•

नेपालको सं ववधानको अनुसूची ८ ि ९ मा उल्लेजखत स्थानीर् तहको एकल तथा साझा
अगधकािको सूची,

•

नेपालको सं ववधान भाि ४ अन्र्तितका िाज्र्का नीगतहरु, धािा ५९ को आगथयक
अगधकाि, भाि १९ को आगथयक कार्य प्रर्ाली,

•

नेपाल सिकािबाट स्वीकृत सं घ, प्रदे श ि स्थानीर् तहको कार्य ववस्तृतीकिर् प्रगतवेदन,

•

नेपाल सिकािले अंिीकाि ििे को आवगधक र्ोिनाले गलएका नीगत तथा प्राथगमकताहरु,

•

स्थानीर् सिकाि सञ्चालन ऐन, परिपत्र ि कार्यववधीहरु साथै स्थानीर् तहको आवगधक
र्ोिनाले तर् ििे का प्राथगमकता क्षेत्रित िर्गनती, र्ोिना तथा अध्र्र्न प्रगतवेदनहरु,

•

ववकासका समसामवर्क मुद्दाहरु िस्तै सामाजिक सं िक्षर्, दीिो ववकास, िलवार्ु
परिवतयन ि ववपद व्र्वस्थापन,खाद्य तथा पोषर् सुिक्षा, लैं गिक सशजक्तकिर् तथा

समावेशी ववकास, बालमैत्री स्थानीर् शासन, वाताविर्मैत्री स्थानीर् शासन, खुला
र्दशामुक्त तथा पूर्य सिसर्ाई, उिाय सं कट लिार्तका अन्त्तिसम्बजन्त्धत ववषर्हरु,
•

स्थानीर् तहले आवश्र्क दे खेका अन्त्र् ववषर् ।

ख) आर्ोिना/कार्यक्रम प्राथगमकताका आधािहरु :
•

आगथयक ववकास ि िरिवी गनवािर्मा प्रत्र्क्ष र्ोिदान पुर्रर्ायउने ।

•

उत्पादनमुलक ि गछटो प्रगतर्ल र्दने ।

•

पूवायधाि तर्य ५ लाख भन्त्दा िु लो आर्ोिनालाई प्राथगमकता र्दने ।

•

वडालाई नमुनाको रुपमा जचनाउने र्ोिना ।

•

िािश्व परिचालनमा र्ोिदान पुर्रर्ायउने ।

•

सेवाप्रवाह, सं स्थाित ववकास ि सुशासनमा र्ोिदान पुर्रर्ायउने ।

•

स्थानीर् श्रोत साधनमा आधारित भई िनसहभागिता अगभवृवि िने ।

•

लैं गिक समानता, सामाजिक समावेशीकिर्को अगभवृवि िने ।

•

र्दिो ववकास, वाताविर् सं िक्षर्, ववपद व्र्वस्थापन तथा िलवार्ु अनुकुलनमा र्ोिदान
पुर्रर्ायउने ।

•

स्थान ववशेषको सं स्कृगत ि पवहचान प्रवियन िने ।
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४) आर्ोिना तथा कार्यक्रम सं चालनका अन्त्र् नीगत तथा कार्यनीगतहरु :
क) पूवायधााि ववकासतर्य :
१) सडक र्ातार्ात :
•

िू लो भूिोल, छरिएको बस्ती, भौिोगलक ववकटता ि पूवायधाि ववकासको कमीका
कािर् ववकास गनमायर् कार्य गनकै च ुनौगतपूर्य छ । नदीिन्त्र् पदाथय, वन, पर्यटनका

वहसवले सं भावना बोकेको िाउाँपागलकाको रुपमा जचगनए पगन ववकासको मेरुदण्डको

रुपमा जचगनने बाटोघाटो (connectivity) को असुववधा र्स िाउाँपागलकाको प्रमुख
समस्र् हो । एक िाउाँबाट अको िाउाँ, एक बस्तीबाट अको बस्ती िोड्ने भिपदो

सडक र्ातार्ात नहुदा िाउाँबासीलाई कर्िनाई ि असुववधा पिे को छ । र्स्तो
असुववधा हटाई वषयभरि र्ातार्ात सं चालन हुने स्तिका सडक गनमायर्, ममयत िनय िीर्य
सडक, कल्भटय पुलपुलेसालाई ममयत सं भाि िरिने छ । साथै चालु आ.व मा
िाउाँपागलकागभत्रका

सडकको

वतयमान

अवस्थाको

पवहचान

िनय

सडक

सं िाल

िुरुर्ोिना तर्ाि ििी भौगतक गनमायर् अन्त्तियत साना स्थानीर् सडक ग्राभेल िने,
नाला गनमायर् िने एवं स्तिोन्नगत भइसकेकासडक पीच िने नीगत गलईनेछ ।
•

“र्ोिनावि ि

वाताविर्मै त्री पूवायधाि, र्दिो ववकासको

पवहलो आधाि” भन्ने

नािालाई मूतय रुप र्दन िर्गनगतक महत्वका सडक ि क्रमाित आर्ोिनालाई उच्च

प्राथगमकता र्दई वाताविर्मैत्री सं िचना गनमायर्मा िोड र्दइनेछ । प्राथगमकता प्राप्त
आर्ोिनाहरुको कार्ायन्त्वर्न

क्षमता

बढाउनुका साथै

प्रभावकािी ि

िवार्दे ही

अनुिमनको व्र्वस्था िरिनेछ ।
•

िाप्ती पािी ि वकनािाका िाउाँहरुमा सडक पूवायधाि ववकासलाई र्दिो एवं भिपदो
बनाउन उच्च प्राथगमकता र्दईनेछ ।

•

आफ्नै भवन नभएका वडा कार्ायलर्हरुको भवन गनमायर् ि अधुिा भवनहरुलाई
प्राथगमकतामा िाखी सवै वडाहरुवाट आफ्नै कार्ायलर् भवन बनाउन िोड र्दईनेछ ।

•

वषैभिी सडक अवरुद्द नर्दन

गनर्गमत तथा आकजस्मक ममयतका लागि आवश्र्क

िकम व्र्वस्था िरिने छ ।
२) भौगतक ववकास आवास तथा वस्ती :
•

ु ा, मोिङ्गा
िाप्ती नर्द, जझझिी खोला, मुिव

लिार्तका नर्दको कटान गनर्न्त्त्रर् िनय

साना तथा मझौला तटबन्त्ध लिार्तका कार्यक्रमहरुलाई कार्ायन्त्वर्नमा लगिनेछ ।
िू ला

प्रकोप

व्र्वस्थापन

परिर्ोिनालाई

नेपाल

सिकाि

गनकार्हरुसाँिको सहकार्यमा गनमायर् िने नीगत अंिीकाि िरिनेछ ।

वा

अन्त्र्

दातृ
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•

नर्द कटानबाट वपगडत ि बाढी वपगडतलाई पुनव
य ासका लािी जिल्ला दै बीक प्रकोप
उिाि सगमतीसाँि समन्त्वर् ििी पुनव
य ास ििाउन पहल िरिने छ ।

•

दगलत बादी समुदार्का लािी सं चागलत िनता आवास कार्यक्रम अन्त्र् बाढी वपगडत
तथा घिवाि वववहन समुदार्का लािी समेत ववस्ताि िनयको गनजम्ती सम्बजन्त्धत
गनकार्मा पहल िरिनेछ ।

३) ववद्युत तथा वैकजल्पक उिाय :
•

ववद्युत ववस्ताि नभएका वडा नं ३, ४ ि ५ का केही गनजित बस्ती छनौट ििी
सौर्यप्र्ानल िडान िनय आवश्र्क कार्यक्रम तर् ििी प्रदे श ि केन्त्र सिकाि सं ि
समन्त्वर् िरिने छ ।

•

िाउाँपागलकाका वडा नं. ३, ४

ि ५ मा सामुदावर्क ववद्युततीकिर्का माध्र्मबाट

ववद्युतीकिर् िने कार्यका लागि आवश्र्क बिेट ववगनर्ोिन िनुक
य ा साथै आवश्र्क
समन्त्वर् ि पहल िरिनेछ ।
•

ववद्युत उपर्ोि न्त्र्ूनीकिर् िनय सावयिगनक स्थानमा सोलाि स्रीट लाईट ि घिार्सी
खपतका लािी गलड बल्ब को प्रर्ोिमा िोड र्दईनेछ ।

४) सूचना सं चाि :
•

सुचनाको हक सम्बन्त्धी व्र्वस्थाको कार्ायन्त्वर्नका लािी िाउाँपागलका ि सबै वडा
कार्ायलर्मा सूचना अगधकािी तोकी सूचना प्रवाह िरिने छ ।

•

िाउाँपागलका,
सामाजिक

वडा

सञ्जालहरु

कार्ायलर्
ि

ि

ववषर्ित

िाउाँपागलकाको

सावयिगनक िने कार्यलाई प्रोत्सावहत िरिने
•

शाखाबाट

आफ्नै

सम्पार्दत

वेबसाईटमा

कृर्ाकलापहरु
गनर्गमत

रुपमा

छ ।

सुचना सं स्कृगतको ववकासका लािी सूचना माग्ने ि सूचना र्दने पिगतलाई थप सहि
ि प्रभावकािी बनाईनेछ ।

•

सामुदावर्क एर्.एम. िे गडर्ो सं चालनमा ल्र्ाइनेछ ।

ख) आगथयक ववकास तर्य :

१) कृवष गसं चाई पशुपालन :

• खेतीका लागि प्रशस्त उवयि भूगम िहेको भए तापगन पर्ायप्त कृवष पूवायधािको अभावका
कािर् सोचे िस्तो कृवष उत्पादन हुन सकेको

छै न । व्र्वसावर्क खेतीमा आवि हुन चाहने

वकसानहरुलाई वस्तुित टे वा र्दने

नीगत गलइनेछ । समग्र कृवष क्षेत्रको ववकासका लािी गसचाईं, मलखाद, बीउ
गबिनको उपलब्धतामा सुधाि िरिनेछ । व्र्वसावर्क कृषकहरुका लािी आवश्र्क
अनुदानको व्र्वस्था िरिनेछ ।
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• स्र्ालो टर्ूवेल, गडपवोरिङ् प्रववगध मार्यत् कृवषर्ोग्र् भूगममा गसं चाई सेवा पुर्ायउने
कार्यलाई उच्च प्राथगमकता र्दईनेछ ।

• कृवष उपिको गबक्रीको लागि हाट विाि, तिकािी सं कलन केन्त्र ि शीत भण्डािको
क्रमशः ववकास ि ववस्ताि िरिनेछ ।

• केही ववशेष क्षेत्रहरुमा िैववक खेती प्रर्ालीको शुरुवात िदै अत्र्गधक ववषादी
प्रर्ोिलाई गनरुत्सावहत िरिनेछ । साथै ववशेष बाली उत्पादनका लािी
क्षेत्रहरुको ववस्ताि िदै लगिनेछ ।

पकेट

• पशुिन्त्र् उत्पादन प्रोत्साहनका कार्यक्रम, नश्ल सुधाि (कृगत्रम िभायधान) कार्यक्रमलाई
प्राथवकता र्दईनेछ । आगथयक सामाजिक वहसाबले पगछ पिे का कृषक केजन्त्रत
कार्यक्रमहरुलाई अझ प्रभावकािी रुपमा सञ्चालन िरिनेछ ।

• कृवष श्रगमकको अप्रर्ाप्ततालाई सम्बोधन िनय प्रधानमन्त्त्री कृवष आधुगनकीकिर्
परिर्ोिना

अन्त्तियत

कृवष

क्षेत्रमा

र्ाजन्त्त्रकिर्

व्र्वसावर्क ि प्रगतस्पधी बनाउाँदै लगिनेछ ।

• कृवष पशुपालन ि पर्यटनलाई
कार्यक्रम सं चालन िने

ििी

पिम्पिाित

कृवषलाई

प्रथगमकतामा िाखी व्र्वजस्थत ि बैज्ञागनक रुपमा

। प्रत्र्क वडालाई पकेट क्षेत्रको रुपमा ववकास िनय

सं भाव्र्ता अध्र्ान िरिने छ ।

२) पर्यटन ववकास :

• िाउाँपागलका गभत्र िहे का सं भाववत पर्यटकीर् स्थानहरुलाई पर्यटन करिडोिगभत्र समेट्ने
ििी पर्यटन क्षेत्रको सं भाव्र्ता अध्र्र्न िने कार्यलाई अजघ बढाइनेछ । वडानं. १
ु िभवानी मजन्त्दि क्षेत्र, बैसा वपकगनक पाकय,
मा पने िाईलेख, वडा नं.३ मा पने भव
वडा नं. ९ को ढकेिी वपकगनक पाकय ि ढकेिीकै जझझिी मध्र्वती सामुदावर्क वन

क्षेत्रमा पर्यटकीर् पाकय, वडा नं. ४ को िाम कोटी मजन्त्दि, वडा नं. २ को अिैर्ा

क्षेत्रका स्थानमा पर्यटकीर् पूवायधाि ववस्ताि िने कार्यका लािी पर्यटन तथा सं स्कृगत
मन्त्त्रालर् अन्त्र् सिोकािवाला गनकार्को सहकार्यमा अजघ बढाईनेछ ।

• वडा नं. ८ को नर्ााँ िाउाँमा सं चागलत होम स्टे लाई थप व्र्वजस्थत िनुक
य ा साथय प्रचाि
प्रसाि िरिनेछ । साथै समुदार्को अग्रसितामा सं चालन हुने ििी थप होमस्टे हरु
सं चालन िनय प्रोत्सावहत िरिनेछ ।

• स्थानीर् थारु सं स्कृगत,मर्ुि नाच लिार्तका कला सं स्कृगत एवं पवय महोत्सव सं िक्षर्
िनय सहर्ोि पुर्ायईने छ ।
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• सबै वडाहरुमा एक सावयिगनक पाकय गनमायर् िने कार्यलाई गनिन्त्ति अजघ बढाईनेछ
।वडा नं ८ को शमसेििञ्ज क्षेत्रमा चालु आ.व. मा सुरु िरिएको सावयिगनक पाकय
गनमायर् कार्यलाई र्स आ.व.मा पगन गनिन्त्तिता र्दईने छ ।
३) उद्योि, व्र्ापाि ि सहकािी :

• सावयिगनक गनिी साझेदािी नीगतलाई लािू िनय िाउाँपागलकाले समन्त्वर्कािी भूगमका
गनवायह िनेछ । सावयिगनक नीजि साझेदािी अन्त्तियत आगथयक वक्रर्ाकलाप वृवि हुने
कार्यक्रम सञ्चालन िने नीगत गलईएको छ ।

• िरिवी गनवािर्का लािी लघु उद्यम ववकास कार्यक्रम मार्यत सीप ववकासका
कृर्ाकलापहरु सञ्चालन िरिनेछ ।

• सहकािीका माध्र्मबाट िरिवी गनवािर् िने उदे श्र्का लािी ”समृविको आधाि
सहकािी, हात हातमा सीप, व्र्जक्त व्र्जक्तलाई िोििािी” अगभर्ान मार्यत ववगभन्न
कार्यक्रम सं चालन िरिनेछ ।
• तिकािी सं कलन केन्त्र, हाटबिाि तथा गसडभण्डािको सम्भाव्र्ता अध्र्न (DPR)
िरिनेछ ।

ि) सामाजिक ववकास तर्य :
१) र्ुवा तथा खेलकुद :

• र्ुवाहरुलाई आगथयक रुपमा आत्मगनभयि बनाउन र्ुवा आत्मगनभयिता कार्यक्रम सं चलन
िरिनेछ ।

• खेलकुद मार्यत र्ुवाको क्षमता ववकास िनय सम्बजन्त्धत सिोकािवालासाँि समन्त्वर् ि
सहकार्य ििी कार्यक्रम सञ्चालन िरिने छ ।

• र्ुवा लजक्षत खेलकुद पूवायधाि गनमायर् कार्यक्रमलाई प्राथगमकता र्दईने छ ।

• बढ्दो बेिोििािीलाई गनरुत्सावहत िनय भेिी प्राववगधक जशक्षालर्, घिे ल ु तथा साना
उद्योि कार्ायलर्, सीप ववकास तागलम केन्त्र िस्ता सं स्थाहरुको समन्त्वर्मा ववगभन्न
सीपमूलक तागलम सञ्चालन ििी र्ुवा स्विोििाि कार्यक्रमलाई टे वा पुर्ायईनेछ ।

२) धमय सं स्कृगत कला सावहत्र् :

ु े
• िाउाँपागलका क्षेत्रगभत्र िहे का सबै धागमयक सं स्थाहरुको सं िक्षर् तथा सम्हाि िने हे तल
मजन्त्दि, मजस्िद, िुम्बा तथा चचय िस्ता धागमयक सं स्थाहरुको लित तर्ाि ििी

गतनको सं िक्षर् सं वद्र्धनका लािी पहल िरिनेछ । पिम्पिाित कला सं स्कृगतको
सं िक्षर्का लािी ववशेष कोषको व्र्वस्था िरिने छ ।
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• र्स क्षेत्रमा बसोबास िदै आएका थारु, कुमाल, िािी लिार्तका िागत िनिागतको
भाषा, कला, सं स्कृगत ि सावहत्र्को सं िक्षर्का गनजम्त ववशेष कार्यक्रम सं चालन
िरिनेछ ।
• समशेििंिमा िाप्ती नर्दको छे उमा दाहसस्कािका लािी अजन्त्तमघि गनमायर् िरिनेछ
३) िै.स.स तथा सामाजिक परिचालन :

• िैससहरुको कृर्ाकलापहरुलाई प्रभावकािी रुपमा परिचालन तथा अनुिमन ििी
एकद्वाि पिगतमा ल्र्ाउनका लािी चालु आवमा (NGO Desk) को स्थापना
िरिनेछ ।
• समुदार्को क्षमता अगभवृवि ििी ग्रामीर् ववकासमा टे वा पुर्ायउन सामुदावर्क सं स्था,
उपभोक्ता सगमती वपछडीएका मवहला,दगलत, आर्दवासी, मधेसी ,मुजस्लम ि अपांिता
भएका समुदार्को रुपान्त्तिर्का लािी सामाजिक परिचालन कार्यक्रमलाई गनिन्त्तिता
र्दईनेछ ।
• िैसस ि साझेदाि सं स्थाको कार्यक्रममा दे जखएको िवटलता ि दोहोिोपनालाई अन्त्त्र्

िनय िाउाँपागलकासाँि पूवस
य हमगत प्राप्त ििे पगछ मात्र काम िनय अनुमगत र्दने नीगत
गलईनेछ ।

• िैिसिकािी तथा गनिी स्वास््र् सं स्थाले वैधागनक रुपमा दताय अनुमगत गलएि मात्र
कार्यक्रम सं चालन िनुप
य ने नीगत गलईनेछ । समान कार्य प्रकृगत भएका िैससले
दोहोिोपन हुने ििी एउटै वडामा काम िनय गनरुत्सावहत िरिनेछ ।

४) जशक्षा :

• िाउाँपागलकागभत्रका सबै तहको जशक्षालाई समतामूलक बनाई सबैको पहुाँच पुर्ायउन
सान्त्दगभयक, िीवनोपर्ोिी, सीपमूलक, व्र्वसावर्क ि िुर्स्तिीर् जशक्षामा ववशेष िोड
र्दईने छ ।
• माध्र्गमक ववद्यालर्सम्मको शैजक्षक िुर्स्तिमा सुधाि ल्र्ाउनका लािी कार्यर्ोिना
गनमायर् ििी ववद्यालर्को प्रभावकािी अनुिमन मूल्र्ांकन िने नीगत गलईनेछ ।
• ववद्याथी सं ख्र्ा कम भएका तथा जशक्षाको िुर्स्ति िाम्रो नभएका ववद्यालर्लाई
क्रमशः समार्ोिन िदै लगिने नीगत अबलम्बन िरिने छ । मदिसा ि िरुकुल

जशक्षाको िुर्स्ति सुधािका साथै औपचारिक जशक्षा पिगतमा ल्र्ाउन सम्बजन्त्धत
गनकार्मा पहल िरिने छ ।
• सामुदावर्क ववद्यालर्हरुलाई पूवायधाि,िनशजक्त ि प्रववधी उपलब्ध ििाई प्राथगमक
तहका कक्षामा अंििे ् िी माध्र्मबाट पिनपािन ििाउाँदै सं स्थाित ववद्यालर्साँिको
दुिी कम ििाउने प्रर्त्न िरिनेछ ।
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• ववद्यालर् व्र्वस्थापन सगमतीका पदागधकािी, जशक्षक, कमयचािी एवं ववद्याथीहरुका
लािी आचािसं वहता तर्ाि ििी लािु ििाई जशक्षर् सं स्थाहरुलाई थप व्र्वजस्थत ि
मर्ायर्दत बनाईने छ ।
• प्राववगधक जशक्षालर्को लागि आवश्र्क पहल िरिने छ ।
• ववद्याथी सं ख्र्ाको आधािमा ववद्यालर् अनुदान उपलब्ध ििाउने ि ववद्याथी सं ख्र्ा न्त्र्ुन
भएका ववद्यालर्हरुलाई पार्क पने ििी एक आपसमा िब्ने नीगत गलईने छ ।
• ववद्यालर्को पिनपािनलाई व्र्वजस्थत तह गनर्गमत िनय ववधुतीर् हिािी प्रर्ाली
प्रर्ोिमा ल्र्ाइने छ ।
• ववद्यालर्मा जशक्षक तथा कमयचािीको आवश्र्कता पवहचान िनय (O&M) सं ििन तथा
व्र्वस्थापन सवेक्षर् िरिने छ ।
५) लजक्षत विय :
• मवहला, बालबागलका, आर्दवासी िनिागत, मधेसी, मुजस्लम, अपांि, द्वन्त्द्व वपगडत,
एकल मवहला, लोपोन्त्मुख तथा ववपन्न वियका लािी सञ्चागलत सबै कार्यक्रमहरुलाई
प्रभावकािी बनाउन लजक्षत विय साँि सम्बजन्त्धत समन्त्वर् सगमतीहरुलाई थप
वक्रर्ाशील बनाईने छ ।

• र्स क्षेत्रमा बसोबास िदै आएका थारु, कुमाल, िािी लिार्तका आर्दबासी िनिागत

ि अन्त्र् िातीर् ि भावषक समूहहरुको सामाजिक, सांस्कृगतक पवहचान ि आगथयक
सामथ्र्र् अगभवृवि िने कार्यक्रमहरुलाई गनिन्त्तिता र्दईनेछ । आगथयक रुपमा
ववपन्न, लोपोन्त्मुख समुदार् ि दगलतलाई प्रत्र्क्ष िाहतका कार्यक्रम ल्र्ाईने छ ।

• स्थानीर् स्तिमा सुिजक्षत प्रसुगत सेवा र्दलाई मातृ तथा जशशु मृत्र्ूदि न्त्र्ूगनकिर् िनय
सुिजक्षत मातृत्व कार्यक्रम अन्त्तियत प्रसुगत िृह

सं चालन िने नीगतलाई गनिन्त्तिता

र्दईने छ ।

• बालबागलका दे शका कर्यधाि मात्रै है न वतयमानका साझेदाि पगन हुन ् । बाल बचाउ,
बाल सं िक्षर्, बाल ववकास ि बाल सहभागिता भएमा मात्र िाविर् प्राथगमकतामा
पिे को वालमैत्री स्थानीर् शासन सम्बन्त्धी कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्न हुन सक्ने भएकाले
चालु आ.व.मा वडालाई बालमैत्री वडा घोषर्ा िरिनेछ ।
• लजक्षत वियका िरिव तथा िेहन्त्दाि ववद्याथीहरुलाई प्रगतभा प्रोत्साहन छात्रवृजत्त प्रदान
िरिने नीगत गलईने छ ।

• िाउाँपागलका गभत्र गनमायर् हुने सबै सिकािी भवन सं िचनाहरुलाई अपांिमैत्री बनाउने
नेपाल सिकािको नीगतलाई अवम्वन ििी लािू िरिनेछ ।

10

• ज्र्ेष्ठ नािरिकहरुका लािी सावयिगनक सवािी साधनमा ववशेष छु ट, हजस्पटलमा
गनशुल्क उपचाि ि घिदै लोमा सामाजिक सुिक्षा भत्ता ववतिर् िस्ता सुववधाको लािी

ु हुन सक्ने ििी पहल िरिनेछ । साथै िेष्ठ नािरिक सम्मान, ज्र्ेष्ठ
अनुभत
नािरिक स्वास््र् जशववि िस्ता कार्यक्रमलाई गनिन्त्तिता र्दईनेछ ।
• बाल

वववाह

न्त्र्ूनीकिर्

िनय

वडाहरुमा

कार्यक्रम

सं चालन

िरिनेछ

।

बालबागलकाहरुको शािीरिक तथा सं बेिात्मक ववकासका लागि जचल्रे न पाकय गनमायर्
िरिने छ ।

६) स्वास््र् तथा सिसर्ाइ :

• िाउाँपागलका गभत्रका साववकका ६ वटै

िाववसहरु खुला र्दसा मुक्त

भईसकेकाले पूर्य सिसर्ाई िाउाँपागलका घोषर्ाको कार्यक्रम सुरु िरिनेछ ।

घोषर्ा

• मातृस्वास््र् तथा बालस्वास््र्मा सुधाि ल्र्ाउन स्वास््र् सं स्थाहरुको भौगतक पूवायधाि
ववकासका साथै मवहलास्वर्ं सेववकाको क्षमता ववकास कार्यक्रमलाई प्राथगमकता

र्दईनेछ । स्वर्म्सेववकाहरुको सेवा सुववधा असाध्र्ै न्त्र्ून भएकाले िाउाँपागलकाको
तर्यबाट थप िरिनेछ ।

• बैिापुि ि र्त्तेपिु क्षेत्रमा एम्बुलेन्त्सको व्र्वस्था िरिने छ ।

• प्रकोप तथा महामािीको बेला आवश्र्क पने औषगध तथा िनशजक्त परिचालनको
व्र्वस्था गमलाउनुका साथै घुम्ती स्वास््र् जशववि सं चालन िरिने छ ।

• स्वास््र् उपचाि सहर्ोिलाई व्र्वजस्थत िनय कार्यववगध तर्ाि िरिनेछ ।
घ) सं स्थाित ववकास, सेवाप्रवाह ि सुशासन तर्यः
१) क्षमता ववकास :
• कानुगन, न्त्र्ावर्क तथा प्रशासगनक ववषर्मा पदागधकािी एवं

कमयचािीहरुको क्षमता

ववकाशका लागि तागलम सं चालन िरिनेछ ।
• वडा तथा ववषर्ित शाखाहरुलाई पूवायधाि सम्पन्न, आधुगनक ि सुववधासम्पन्न
बनाउनकालािी आवश्र्क बिेट ववगनर्ोिन िरिनेछ । सबै वडा कार्ायलर्मा
इन्त्टिनेट सेवा पुर्ायइ अनलाईनमा आधारित घटना दताय लािु िरिनेछ ।
• चालु आवमा र्स क्षेत्रका समस्र्ा ि सम्भावनाहरुलाई गमगडर्ा मार्यत उिािि िनय,
नािरिकको

सूचनाको

अगधकािलाई

सम्बियन

िनय

र्स

िाउाँपागलका

क्षेत्रमा

र्ुवाहरुका लागि पत्रकारिता तागलम सं चालन ििी व्र्वसावर्क पत्रकािका रुपमा
ववकास िनय सहर्ोि िरिने छ ।
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• उत्कृि काम िने उपभोक्ता सगमती, िैसस, गनमायर् व्र्वसार्ी, कृषक, सहकािी
सं स्था, पत्रकाि लिार्तलाई प्रोत्सावहत िनय सम्मान िने नीगत अवलम्वन िरिनेछ
।

• िाउाँपागलकाको र्ोिनाबि ववकासका लािी िाउाँ पाश्र्वजचत्र (village profile)

व्र्वस्थगत िरिने छ । र्थाशीघ्र िाउाँपागलकाको आवगधक र्ोिना बनाई लािु
िरिनेछ ।

• सामाजिक द्वन्त्द्व न्त्र्ूनीकिर् तथा तत्काल वववाद समाधान िनय प्रत्र्क वडाहरुमा
सामुदावर्क मेलगमलाप केन्त्र स्थापना ििीने छ ।

२) ववकास प्रशासन :

• वस्ती स्तिबाट माि भई आएका र्ोिनाहरुलाई वडा सगमतीको गसर्ारिसमा िाउाँ

सभाबाट स्वीकृत ििी आ व २०७६/०७७ को वावषयक र्ोिनामा समावेश िने
नीती अवलम्वन िरिएको छ ।

• र्ोिना तिुम
य ा तथा कार्ायन्त्वर्न प्रकृर्ालाई प्रभावकािी बनाउनका लािी िाउाँपागलका
ि वडा कार्ायलर्मा कार्यित कमयचािीहरुका गनजम्त प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्र्ाई
उनीहरुको क्षमता अगभवृवि िने नीगत गलईने छ ।
• र्ोिना

तिुम
य ा तथा कार्ायन्त्वर्नमा प्रगतकुल

कमयचािीहरुको सरुवा निरिने नीगतलाई

प्रभाव पने

ििी

स्थानीर्

तहका

प्राथगमकताका साथ कार्ायन्त्वर्न िरिनेछ

। सागबक स्थानीर् गनकार्मा कार्यित कमयचािीहरुलाई घि पार्क पने वडामा
ब्र्बश्थापन िनयगति गनती गलईने छ ।
३) आन्त्तरिक स्रोत परिचालन :
• “हामीले गतिे को कि हाम्रै ववकासका लािी” भन्ने अवधािर्ालाई आत्मसात िदै
किदाता

जशक्षा कार्यक्रम सं चालन िरिनुका साथै उत्कृि किदातालाई वावषयक

रुपमा सम्मान िरिनेछ ।

• िाउाँपागलकाको आन्त्तरिक िािस्व वृविका लािी िाउाँपागलकाको िािस्व सुधाि
कार्यर्ोिना बनाई सो का आधािमा दि ि दार्िामा समर्ानुकुल परिमाियन िरि

हिे क वषय कम्तीमा १० प्रगतशत िािस्व वृवि िने नीगतलाई अंिीकाि िरिनेछ ।
हाम्रो क्षेत्रबाट उत्खनन हुने प्राकृगतक स्रोतसाधनको िािस्व बााँडर्ााँड िोर्ल्टी
न्त्र्ार्ोजचत मात्रामा प्रागप्तका लािी अगधकतम प्रर्ास िरिनेछ ।
४) पािदजशयता ि िवार्दे वहता :
• सिोकािवाला उपभोक्ताहरुलाई आर्ोिना व्र्वस्थापनमा सं लग्न ििाई आर्ोिना
सम्पन्न ििाउनुका साथै र्दिो सं िक्षर् ि उपर्ोगितामा िोड र्दईनेछ ।
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• ववकास आर्ोिना तथा कार्यक्रमहरुमा तोवकएको िुर्स्ति,लाित परिमार् ि समर्मा
सम्पन्न िनय र्ोिनाहरुको कार्ायन्त्वर्न,अनुिमन तथा मूल्र्ांकन िने सं स्थाहरुको
सं स्थाित क्षमता ववकासमा ध्र्ान र्दईनेछ ।
५) अनुिमन मूल्र्ांकन :
• र्स

िाउाँपागलका

गभत्र

सं चागलत

आर्ोिना

कार्यक्रमहरुलाई

थप

प्रभावकािी

बनाउनका गनजम्त आर्ोिना सं चालन ि सम्पन्न हुने अवस्थामा िाउाँपागलका स्तिीर्
अनुिमन सगमगत ि वडा स्तिीर् अनुिमन सगमगतलाई सवक्रर् बनाइनेछ । साथै

नािरिक समाि, सं चािकमी लिार्तको सं लग्नतामा कम्तीमा एक पटक सबै
महत्वपूर्य आर्ोिनाहरुको प्रभावकािी अनुिमन िने नीगत गलईनेछ ।
• वावषक

बिेट,

नीगत

तथा

कार्यक्रममा

उल्लेजखत

ववषर्हरुको

कार्ायन्त्वर्नको

अनुिमनका गनजम्त िनप्रगतगनधीहरुलाई जिम्मेवाि बनाईनेछ ।
ङ) वाताविर् तथा ववपद व्र्वस्थापन तर्यः

१) भ ु सं िक्षर् तथा िलाधाि व्र्वस्थापन :

• र्ो िाउाँपागलका क्षेत्र प्राकृगतक प्रकोपका दृविले अत्र्न्त्त िोजखमपूर्य दे जखएको ि
वषेनी बाढीको प्रकोपले िु लो क्षगत िदै आएकोले आवश्र्क स्थानमा तटबन्त्ध ििी
भू-सं िक्षर् िनय पहल िरिनेछ ।

• बाढी,भूक्षर्,आिलािी लिार्तका ववपदको समर्मा आपतकालीन िाहत ि उिािका
काम िनयका लािी ववपद व्र्वस्थापन ववशेष कोष स्थापना िरिनेछ ।

• िाउाँपागलका गभत्रका सावयिगनक पगतय तथा ऐलानी िग्िाको एवकन त्र्ांक सं कलन
ििी अगभलेख िाजखनेछ । साथै सावयिगनक िग्िामाथीको बढ्दो अगतक्रमर् िोकी

उत्पादनशील कार्यमा लिाएििाउाँपागलकाको आम्दानीको स्रोतका रुपमा ववकास
िरिने छ ।

• ताल तलैर्ाको सं िक्षर् ििी व्र्वसावर्क प्रर्ोिनमा लिाईने छ । प्राकृगतक
स्रोतसाधनको दोहन िोक्न िनप्रगतगनगधकै अग्रसितामा स्थानीर् समुदार्, सं चािकमी
ि सुिक्षाकमीलाई प्रभावकािी रुपमा परिचालन िरिनेछ ।
• प्लाजस्टकको अत्र्गधक प्रर्ोिलाई गनरुत्सावहत िदै सावयिगनक महत्वका पर्यटकीर्
क्षेत्रलाई प्लाजस्टकमुक्त क्षेत्र घोषर्ा िने कार्य िरिनेछ ।

२) वाताविर् ि िलवार्ु परिवतयन अनुकुलन :

• वाताविर्मैत्री स्थानीर् शासन पिगतलाई कार्ायन्त्वर्नमा ल्र्ाइने ि आर्ोिना छनौट
िदाय वाताविर् मैत्री आर्ोिनाहरुलाई ववषेश प्राथगमकता र्दईनेछ ।
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• वाताविर्ीर् प्रभावको वहसाबले िोजखममा िहे का िाउाँवस्तीहरुमा ववगभन्न साझेदाि

गनकार्हरुको सहर्ोिमा िलवार्ु अनुकुलन सहर्ोि कार्यक्रम ववस्ताि िनय पहल
िरिनेछ ।

• वृक्षािोपर् कार्यक्रमलाई घि घिमा पुर्ायउनुका साथै िगडबुटी ि वनजस्पगतको सं बद्र्धन
िनय सिकािी, समुदार् ि नीजि क्षेत्रसाँि साझेदािी िने नीगत गलईनेछ ।

३) भू उपर्ोि तथा हरिर्ाली व्र्वस्थापन :
• उपर्ोि वववहन सावयिगनक िग्िामा वाताविर् सं िक्षर्का लािी गतव्रता र्दईनेछ ।

• कृवषर्ोग्र् भूगमलाई िथाभावी प्लवटङ ििी घडेिी ववस्ताि िने कार्यलाई गनरुत्सावहत
िने नीती गलईनेछ ।
• मानव वस्तीबाट कम्तीमा ३ वक.मी. टाढा दुिी हुने ििी नर्ााँ उत्पादनमूलक उद्योि
स्थापना िने कार्यलाई उद्योिी व्र्वसार्ीसाँिको सहकार्यमा कार्ायन्त्वर्न िरिनेछ ।

ि) ववजत्तर् व्र्वस्था तथा ववधेर्क तर्य :
•

ववजत्तर् अनुशासन, पािदजशयता ि िवार्दे वहतालाई सशक्त बनाउन, ववजत्तर् िोजखम
न्त्र्ूनीकिर् िनय ि से वाप्रवाहलाई गछटो छरितो एवं पािदशी बनाउन नािरिक

ु ाई,
वडापत्रको व्र्वस्था, आर्ोिना गनमायर् स्थलमा सूचना पाटी,सावयिगनक सुनव
सामाजिक परिक्षर्, िे गडर्ो तथा पत्रपगत्रकाबाट हाम्रा िगतववधी सम्प्रषेर् लिार्तका
कार्यलाई गनिन्त्तिता र्दईनेछ ।
•

साववक िाववसहरुमा िहे का पेश्की बेरुिुहरुमा उल्लेखनीर् सुधाि ल्र्ाई आगथयक
उत्तिदावर्त्व ि पािदजशयता बढाउने नीगतलाई आत्मसात िरिने छ ।

समग्र िाउाँपागलकाको र्ोिनावि ववकासका लािी परिमाजियत पञ्चववषयर् आवगधक र्ोिना, आन्त्तरिक
िािस्व प्रक्षेपर् प्रगतवेदन, ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्त्धी िर्गनगतक र्ोिना ि जशक्षा, स्वास््र्
लिार्तका ववषर् क्षेत्रित नीगतहरु एवम् आवश्र्क ऐन गनर्म कानूनहरु ववज्ञहरुको सं लग्नतामा
गनमायर् ििी लािु िरिनेछ ।
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बिेट वक्तव्र्
उपाध्र्क्ष श्री धगन कुमािी खत्रीद्वािा आ.व. २०७६/७७ का लागि िाप्ती सोनािी िाउं पागलकाको
पााँचौ िाउं सभा बैिकमा प्रस्तुत बिेट वक्तव्र्
पााँचौ िाउाँसभाका आदिर्ीर् अध्र्क्ष महोदर्,
सम्मानीत िाप्ती सोनािी िााँउसभा समक्ष आगथयक वषय २०७६/०७७ को वावषयक विेट प्रस्तुत िने
अनुमगत चाहन्त्छु ।
पृष्ठभ ुमी

नेपाली िनताको लामो समर् सम्मको सं घषय ि बगलदान मार्यत एकात्मक ि केजन्त्रकृत िाज्र्
ु अवहले सं घीर् सं िचनामा रुपान्त्तिर् भईसकेको छ । िाप्ती सोनािी
व्र्वस्थाको अन्त्त्र् िरि मुलक
िाउाँपागलकामा स्थागनर् तह गनवायचन, २०७४ मार्यत गनवायजचत र्स सम्मागनत िाउाँसभा समक्ष

आगथयक वषय २०७६/०७७ को वावषयक बिेट प्रस्तुत िनय पाउाँदा मलाई िवयको अनुभगु त भएको छ
।

ु लाई आि र्ो स्थानमा
नेपाल ि नेपाली िनतालाई अगधकाि सम्पन्न ििाउन ि मूलक

ल्र्ाइपुर्ायउन र्ोिदान िने ज्ञात अज्ञात महान शवहदहरु प्रगत भावपूर्य श्रिाञ्जली अपयर् िदयछु ।

घाइते अपांि तथा वेपत्ताहरु प्रगत उच्च सम्मान प्रकट िदयछु । म लिार्त िाउाँसभाको र्ो

समूहलाई गनवायजचत ििी र्ो िरिमामर् अवसि प्रदान िनुह
य न
ु े िाप्ती सोनािी िाउाँपागलका गनबासी सम्पूर्य
आमाबुवा, दािुभाई तथा र्ददीबवहनीहरुलाई हार्दयक धन्त्र्बाद ज्ञापन िदै िनप्रगतगनगधको है गसर्तले

िनुप
य ने र्ोिदानमा कुनै कमी आउन नर्दने प्रगतबिता व्र्क्त िनय चाहन्त्छु । साथै आिको र्दन सम्म
आइपुग्दा बिेट गनमायर् प्रवक्रर्ालाई व्र्वजस्थत तुल्र्ाउन ववगभन्न क्षेत्रले गनवायह ििे को भूगमका ि
प्रवक्रर्ालाई छोटकिीमा स्मिर् र्दलाउन चाहन्त्छु ।
टोल वस्ती स्तिीर् र्ोिना छनौट ििी वडाित र्ोिनाहरुलाई वडा सगमगतहरु मार्यत गनर्यर्
िरि सं कलन िरिर्ो । शुरुमा िािस्व पिामशय सगमगतले ििे को स्थानीर् िािस्वका दिहरुको आधाि,
िाउं पागलकालाइ नेपाल सिकाि, प्रदे श सिकाि मार्यत प्राप्त स्थानीर् तहको अनुदान ि ित वषयको

बााँकी मौज्दातका आधािमा श्रोत अनुमान तथा बिेट गसमा गनधायिर् सगमगत मार्यत कूल बावषयक
बिेटको अनुमान ि क्षेत्रित बिेट सीमा गनधायिर् िरिर्ो । वस्ती ि टोलस्तिको भेलाका आधािमा
९ वटा वडा सगमगतहरुले गनधायिर् ििे को प्राथगमवकिर् ि समग्र िाउं पागलकाको आवश्र्कताका
आधािमा बिेट तथा कार्यक्रम तिुम
य ा सगमगतले बावषयक र्ोिना तथा कार्यक्रमहरु िाउं कार्यपागलकामा
ििे को गसर्ारिश ि िाउं कार्यपागलकाको गनर्यर् पिात आि हामी बावषयक बिेट तथा र्ोिना तिुम
य ा
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प्रवक्रर्ाको अजन्त्तम चिर्मा पुिेका छौं । बावषयक बिेट तथा र्ोिना तिुम
य ा प्रवक्रर्ाको अजन्त्तम चिर्

सम्म पुर्ायउन सहर्ोि िने आम िाउं पागलका बागस दािुभाइ तथा र्ददीबवहनीहरु, ववगभन्न वडा
सगमगतहरु, नािरिक समाि, स्थानीर् उद्योि वाजर्ज्र्सं घहरु, ववगभन्न सामाजिक सं घ सं स्थाहरु,
सिकािी तथा िैि सिकािी गनकार्हरु, पत्रकाि गमत्रहरु, िाउं कार्यपागलकाका सदस्र्हरु लिार्त
प्रत्र्क्ष ि पिोक्ष रुपमा सहर्ोि िनुह
य न
ु े सम्पूर्य महानुभावहरु प्रगत िाप्ती सोनािी िाउं सभाको तर्यबाट
हार्दयक आभाि प्रकट िदयछु ।
आदिर्ीर् सभाध्र्क्ष महोदर्,
स्थानीर् सिकाि प्रगत िनताका अगधक अपेक्षा ि ववकासको प्राथगमक चिर्को अवस्था, श्रोत
साधनको पवहचान ि परिचालन भई नसकेको र्थातयताका वीच अनुदानमा आधारित िहे ि बिेट
गनमायर् िनुय तथा कमयचािी प्रशासन पूर्य रुपले व्र्वजस्थत भै नसकेको अवस्था, कमिोि िन

सहभागिता, न्त्र्ून आन्त्तरिक श्रोत ि उपभोक्तावादी सं स्कािका वीचमा िहे ि खचय प्रर्ालीलाई
व्र्वजस्थत िरि उपलब्धीलाई िनताको तहसम्म पुर्ायउनु सााँजच्चकै च ुनौगतपूर्य दे जखन्त्छ । तथापी
आिामी आ.व. २०७६/७७ को वावषयक कार्यक्रमलाई र्थातयता ि वास्तववक आवश्र्कतामा आधारित
तुल्र्ाउदै सेवा प्रवाह ि नािरिकको ववकासको अपेक्षालाई पुिा िनुय हाम्रो प्रगतविता हुनेछ, ि र्ो
बिेट त्र्सै तर्य केजन्त्रत भएको कुिा िानकािी ििाउन चाहन्त्छु ।
बिेटका प्राथगमकताहरु
र्ो आगथयक वषयको बिेट गनमायर् िदाय गनम्न क्षेत्र हरुलाई मूख्र् प्राथगमकतामा िाजखएको छ ।
क) आगथयक ववकास
ख) सामाजिक ववकास
ख) पूवायधाि ववकास
ि) वन,वाताविर् तथा ववपद व्र्वस्थापन
ङ)

सुशासन तथा सं स्थाित ववकास

अव म बिेटका उद्देश्र्हरु प्रस्तुत िनय अनुमगत चाहन्त्छु,
१) सामाजिक न्त्र्ार् समावेशीकिर् ि समानताको प्रवियन िनुय ।
२) नािरिकको प्रत्र्क्ष िीवन प्रवक्रर्ासं ि िोगडएका पुवायधाि सं िचनाको ववकास िनुय ।

ु भ स्वास््र् सेवा, तथा स्वच्छ खानेपानी ि सिसर्ाई लिार्त
३) िुर्स्तिीर् जशक्षा, सवयसल
ववधुगतकिर्लाई प्राथगमकाताका साथ परिपुगतय िनुय ।

४) नविर्ित स्थागनर् तहको सेवा प्रवाहलाई च ुस्त–दुरुस्त तुल्र्ाउन प्रशासगनक व्र्वस्थापन तथा
पूवायधाि सं िचनाको ववकास िने ।
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बिेटका उल्लेजखत उद्देश्र्हरु पुिा िनय मैले र्ोिना तथा कार्यक्रम छनौट िदाय तपजशल बमोजिमका
कुिाहरुलाई ध्र्ानमा िाख्ने प्रर्ास ििे की छु ।
•

आगथयक ववकास ि िरिवी गनवािर्मा प्रत्र्क्ष र्ोिदान पुर्ायउने,

•

स्थागनर् चेतना ि स्वस्थ िीवनशैलीलाई प्रवद्र्धन िने,

•

उत्पादनमूलक ि गछटो प्रगतर्ल र्दने,

•

स्थानीर् श्रोत साधनमा आधारित भई िनसहभािीताको अगभवृवि िने,

•

लैवङ्गक समानता, सामाजिक समावेशीकिर्को अगभवृवि हुने,

•

वाताविर् सं िक्षर्, ववपद व्र्वस्थापन ि िलवार्ु अनुकुलन हुने,

•

सं स्कृगत ि पवहचान प्रवद्र्धन िने,

•

सेवा प्रवाह, सं स्थाित ववकास ि सुशासनमा र्ोिदान पुर्ायउने,

आदिर्ीर् अध्र्क्ष महोदर्,
अब म आगथयक वषय २०७५/०७६ को सं जक्षप्त सगमक्षा िनय चाहन्त्छु ,

र्स सम्मागनत िाउ सभाको तेश्रो िाउ सभावाट पारित भएको आगथयक वषय २०७५/०७६ को कुल
विेट रु. ६९ किोड ५२ लाख ४५ हिाि मात्रको वावषयक कार्यक्रमहरु र्स िाउपागलकाको
ववकास तथा समृवि िनय अजख्तर्ािी प्रदान ििे का गथर्ौ । साथै चौथो िाउ सभावाट थप विेट तथा
कार्यक्रम सवहत कुल विेट रु. ७७ किोड १३ लाख ६९ हिाि मात्रको वावषयक कार्यक्रमहरुको
सं चालन िरि सवै र्ोिना तथा कार्यक्रमहरु कार्ायन्त्वर्न भई सम्पन्न िने अवस्थामा छौ ।
अब म आगथयक वषय २०७६/०७७ को बिेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत िनय चाहन्त्छु,

आिामी आगथयक वषयको लागि कुल विेट रु. ७६ किोड ८ लाख ३९ हिाि प्रस्ताववत ििे को छु
। र्सवाट आगथयक ववकास कार्यक्रमा रु. २ किोड ८० लाख ७५ हिाि ववगनर्ोिन िरिएको छ
। सामाजिक ववकास कार्यक्रमका लागि रु. ५ किोड ६६ लाख ववगनर्ोिन भएको छ । पुवायधाि
ववकास कार्यक्रमका लागि रु.२१ किोड १५ लाख, वन वाताविर् तथा ववपद व्र्वस्थापन
कार्यक्रमका लागि रु. १ किोड ७५ लाख ि सुशासन तथा सं स्थाित ववकास कार्यक्रमका लागि रु.
१ किोड ७ लाख रुपैर्ा ववगनर्ोिन िरिएको छ । साथै चालु खचय तर्य कार्ायलर् सं चालन तथा
उपभोि खचयका लागि रु. १२ किोड ८२ लाख ५७ हिाि रुपैर्ा ववगनर्ोिन ििे को छु ।

ववस्तृत

ववविर् गनम्न अनुसाि िहे को छ :गस.नं.

बिेट उपशीषयक

१

८०५५७५०६१०१ िाप्तीसोनािी िाउाँ पागलका

२

८०५५७५०६२०१-९ वडा ित िकम नं.१ दे जख ९

कोषको प्रकाि (रु.हिािमा)
चालु

िम्मा

पूंिीित

१६१०३२

१२०३५३

२८१३८५

३५६२५

१७९६०९

२१५२३४
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गस.नं.

कोषको प्रकाि (रु.हिािमा)

बिेट उपशीषयक

चालु

३

८०५५७५०६३०१- जशक्षा

४

८०५५७५०६३०२ - स्वास््र्

५

८०५५७५०६३०३ - कृवष तथा पशु

६

८०५५७५०६५०१ सं घीर् सिकािबाट हस्तान्त्तरित कार्यक्रम

७

८०५५७५०६५०२ प्रदे श सिकािबाट हस्तान्त्तरित कार्यक्रम
िम्मा

िम्मा

पूंिीित

२६५००

०

२६५००

१०४५४.१७४

१५४५.८२६

१२०००

५१९५

२५२५

७७२०

२०४३५३

५६४७

२१००००

०

८०००

८०००

४४३१५९.१७४

३१७६७९.८२६

७६०८३९.

कूल िम्मा िकम रु : ७६,०८,३९,०००.०० अक्षिे पी : रुपैर्ााँ छर्त्ति किोड आि लाख उनान्त्चागलस हिाि मात्र |

आगथयक वषय २०७६/७७ का लागि मागथ उल्ले जखत कार्यक्रमहरु सं चालन िनय
िाउं पागलकालाई गनम्न श्रोतबाट िकम प्राप्त हुने लक्ष्र् िाजखएको छ :जशषयक श्रोतित

आर् अनुमान (रु. हिािमा)

सं जघर् सिकाि बाट प्राप्त अनुदान

०

ववगतर् समागनकिर् अनुदान

१६२४००

िािस्व बाडर्ाड

१७२५००

ससतय अनुदान

२१००००
िम्मा

प्रदे श सिकािबाट प्राप्त अनुदान

५४४९००
०

ववगतर् समागनकिर् अनुदान

४८९८

िािस्व बाडर्ाड

२०१०६

ससतय अनुदान

८०००
िम्मा

आन्त्तरिक स्रोत

३३००४
०

ित आ.व. अल्र्ा मौज्दात

९०२०७

आन्त्तरिक स्रोत

१२७२८

िािस्व बाडर्ाड ढुं िा गिट्टी, वालुवा

८००००
िम्मा

१८२९३५

कूल बिेट गसमा

७६०८३९
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ु िािस्व सं कलन हुने ििे को त्र्लाई बोध िदै
आन्त्तरिक स्रोत परिचालन तर्य एकदमै न्त्र्न

िािस्वका दििे ट ि दार्िाका सन्त्दभयमा व्र्ापक छलर्ल तथा अध्र्र्न अनुसन्त्धान ििी िािश्व सम्भाव्र्ता
अध्धर्न प्रगतवेदन २०७५ अनुसाि गनर्यर् गलने सोच गलइएको छ ।

सं कलन हुन सक्ने अन्त्र् सम्भाववत आन्त्तरिक स्रोत, सं जघर् सिकाि, प्रदे श सिकाि तथा दाताहरुबाट

प्राप्त हुने अन्त्र् अनुदान िकम, सं जघर् तथा प्रदे श सिकािबाट प्राप्त हुने ववशेष अनुदान िकम आर्द स्रोतका

सन्त्दभयमा तोवकए वमोजिमका ववशेष कार्यक्रमहरु स्वीकृत िरि खचय िरिने छ । बिेट सम्बजन्त्ध सम्पूर्य
ु ीहरु तथा प्रस्तुत ववगनर्ोिन ऐन, २०७६ द्वािा व्र्वजस्थत िरिएको छ ।
ववविर् अनुसच

धन्त्र्वाद ।

धनी कुमािी खत्री
उपाध्र्क्ष

गमगत २०७६ असाि १० िते

19

