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१.१ पृष्ठभूमम

१. परिचय ि समीक्षा

सम्मामित िगिसभाका सभाध्यक्ष एवम सदस्यज्यू हरु,
१.

दुई दशक सम्म रिक्त िहेको स्थािीय मिकायमा िेपालको सं ववधाि जािी भइसकेपमि सं ववधािले

परिकल्पिा गिे को सं घीय लोकतान्त्रिक गणतरिात्मक शासि व्यवस्था अिुसाि तीि तहको
ु ािायण
सिकाि अरतगगत पवहलो चिणको स्थािीय तहको मिवागचि पमि स्थावपत यस चााँगि
िगिपामलकाले एक वर्गको अवमध िाम्रिी पुिा गिे को ि भन्ने ववश्वासका साथ सम्मामित िगिसभामा
पवहलो जिप्रमतमिमधको है मसयतले यस िगिपामलकाको आगामी ददिको सुिौलो भाग्य ि भववष्यको
मागगन्त्चि कोिगको लामग आगामी आ.व. २०७५।०७६ को िीमत तथा कायगक्रम यस गरिमामय

िगिसभामा प्रस्तुत गिग पाउाँदा अत्यरत खुशी लागेको ि ।यस अवसिमा म िेपालको सं घीय
लोकतान्त्रिक गणतरिको लामग िेपाली जिताले पटकपटक गदै आएको ऐमतहामसक जि आरदोलि,
सशस्त्र आरदोलि लगायतका आरदोलिको स्मिण गिग चाहरिु । लोकतरिको स्थापिाथग

ु ािायण िगि बासी सम्पुण ग दाजु
शहीदहरुको त्याग ि बमलदािलाई उच्च सम्माि गदगिु । चााँगि
भाइ तथा ददददववहिीहरुले जुि ववश्वास ि स्िेहको साथ हामीलाई आफ्िो क्षेिको भववष्य आफैं
मिमागण गिे अवसि ददिुभयो त्यसको लामग हाददगक िमि गदै यहााँ हरुको ववश्वासलाई पूिा गिे
प्रमतवद्वता व्यक्त गदगिु ।
२.

स्थािीय तहले कसिी कायगसञ्चालि गिेभन्ने अरयोलताको बीच िगिपामलका बमिसकेपमि आम
िागरिकको अपेक्षा बढ्िु स्वभाववकिै िहे को ि । स्थािीय सिकािलाई आफ्िू क्षेिको शासि
ाँ ै गिग, आफ्िो क्षेिको ववकास आफ
ाँ ै गिे तथा आफूलाई आवश्यक कािूि आफैँ तजुम
आफ
ग ा गिे

प्राप्त अमधकािहरुलाई सं स्थागत गदै बामे सदै गिे को अवस्थामा िगिपामलकाबासीहरुको अपेक्षा
अिुरुप िगिपामलकाले सेवा प्रवाह गिग, ववकास मिमागण गिग, घिदै लोमा सिकािको उपन्त्स्थमतको
प्रत्याभूमत गिाउि मिकै कदििाईहरु ववद्यमाि िहे का िि । यद्दपी हिे क वादलमा चााँददको घेिा
ु ािायण िगिपामलकालाई समृद्व तथा समुन्नत
दे न्त्खए जस्तै जस्तोसुकै च ुिौमतको वावजुद पमि चााँगि
बिाउि आज हामी यस सम्मामित िगिसभामा उपन्त्स्थत भएका िौँ ।
सम्मामित िगिसभाका सभाध्यक्ष एवम सदस्यज्युहरु,
अब म चालु आमथगक वर्गका िीमत तथा कायगक्रमहरुको समीक्षा पेश गिे अिुममत चाहरिु ।
१.२ चालू आ.व. को िीमत तथा कायगक्रमको समीक्षा
क) आमथगक क्षेि
1

 यस िगिपामलकाले कृवर्, पयगटि तथा सहकािी लगायतका क्षेिमा उल्ले खिीय प्रगमत गिे को

ु े िगिपामलकाले यस वर्ग
ि ।पयगटकहरुको समस्या जमतसक्दो मिटो अरत्य गिे हे तल
िगिकोट वसपाकग क्षेिमा सुववधासम्पन्न शौचालय मिमागणाधीि अवस्थामा िहिु, "पयगटकको

कि पयगटिमै" भन्ने िािाका साथ पयगटि किको शुरुवात गरििु, पयगटकीय क्षेिमा पयगटि
व्यवसायलाई टे वा ि थप िमणीय बिाउिको लामग ४१ वटा सोलाि वन्त्ि पयगटि वोर्गको
सहयोगमा जर्ाि हुिे क्रममा िहिु तथा Smart Automated Tourist Guide System को
सम्भाव्यता अध्ययिको चिणमा िहिु यस क्षेिमा भएका केही महत्वपूण ग कामहरु हुि
जसले आगामम ददिमा यस पयगटकीय िगिीमा अझ बढी पयगटक मभत्र्याउि सवकिे
दे न्त्खरि ।
 SRI खेमत प्रववमध प्रदशगि सम्वन्त्रध तामलम सम्पन्न भइसकेको अवस्था िहे को, आकन्त्स्मक
बाली सं िक्षण सेवा ि अमभयाि सरचालिमा िहे को, ७५ प्रमतशत अिुदािमा कृवर् च ुि
ववतिण भएको तथा कृवर् कायगको मियममत रुपमा अिुगमि मिरिक्षण भइिहे को अवस्था

ि । यसले पक्कै पमि यस िगिपामलका क्षेि मभिको कृवर् क्षेिको प्रबदगिमा महत्वपूण ग
योगदाि ददिे दे न्त्खरि ।

 यस िगिपामलका मभि िहे का पााँच वटा पशु सेवा केररले पशु साँग सम्वन्त्रधत ववमभन्न
प्रकािका मेमर्कल उपचाि, सन्त्जक
ग ल सेवा, पिजीवव मियरिण, वर्े घााँस वटयोसेरटी तथा
कृमिम गभागधाि लगायतका सेवाहरु उपलब्ध गिाइिहे को ि ।
ख) सामान्त्जक क्षेि

 शैन्त्क्षक सि २०७५ को वावर्गक क्यालेण्र्ि मिमागण हुि,ु ववद्याथी उपलन्त्ब्ध अमभबृदद्व योजिा

(SARP) ि अपेन्त्क्षत रयुितम प्राप्ताङ्क प्रमतशत (LOCUS) घोर्णा सम्वरधी कायगशाला
सरचालि तथा प्रधािअध्यापक ि िगिपामलका बीच कायगसम्पादि किाि सम्झौता भएको

ि जसले िगिपामलका मभिको शैन्त्क्षक वाताविणमा समयािुकूल रुपमा प्रभाबकािीता
आउिे दे न्त्खरि ।

 पूण ग खोप सुमिन्त्ित िगिपामलका घोर्णा हुि,ु
 िेपाल सिकाि बाट उपलब्ध हुिे मििःशू ल्क

 और्मधको अभाब हुि िददिे ब्यवस्था गरििु,

 १०३ जिा मुटु, मृगौला, क्यारसि, ब्रे ि ह्यामिे ज िोगको िोगीहरुलाई प्रमतव्यन्त्ि रु.१००००
को दिले आमथगक सहायता उपलब्ध गिाउिु तथा िगिक्षेि मभि जम्मा ३६ वटा िाउाँमा

िगिबासीलाई व्वर् प्रेसि मेमसि ववतिण गरििु तथा दुइ वटा सहिी स्वास््य न्त्क्लमिक
ाँ ै मा महत्वपूण ग कामहरु हुि ।
सञ्चालि हुि आफ

 मवहलाहरुको लामग ववमभन्न प्रकािका सशन्त्क्तकिणका तामलम प्रदाि गरिएको, िगिस्तिीय
बाल सं िक्षण समममतको गिि तथा अमभमुखीकिण सम्पन्न भएको ि

 बालश्रम मुक्त इट्टा भट्टाका उधोगीहरुलाई सम्माि गरिएको ि
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लन्त्क्षत कायगक्रम बाट करिव ५०० जिा लाभान्त्रवत भएको लगायतका उपलन्त्ब्धलाई



आफैमा कम आंक्ि िममल्ला जसले सामान्त्जक समाबेशीकिण तथा लै विक समािता
प्रबधगिमा उल्ले ख्य भूममका खेलेको दे न्त्खरि ।

 यस िगिपामलकामा स्कूल जािे उमेि समूह (५ दे न्त्ख १४ वर्ग) का कोही पमि
बालबामलका मबद्यालय बावहि िै िि् भन्ने कुिाको सुमिन्त्ितता गरिएको ि ।

ग) पूवागधाि क्षेि
 सर्क तफग ७८ प्रमतशत कायगसम्पन्न भइसकेको अवस्था जसमध्ये कालोपिे २६००
ममटि, ग्राभेल १२००० ममटि तथा ियााँ ट्रयाक ८ वकलोममटि खोमलइसकेको ि । जसले

हिे क टोल ि बन्त्स्तमा सुिन्त्क्षत सर्क यातायातको पहुाँच पुयागउिे सपिालाई मूतरु
ग प ददिे
दे न्त्खरि ।
 उपभोक्ता समममत ि िगिपामलकाको साझेदािीमा सं चालि हुिे गिी १४ वटा कायगहरु तय
भइ योजिा हरु सं चालिमा िहे को ि ।

 िामलि क्षेिमा खािेपािीको समस्याको मिमूल
ग पािे उद्देश्यले स्माटग खािेपािी आयोजिाको

ु ािायण सर्क ववस्ताि
ववस्तृत अध्ययि प्रमतवेदि तयािीको क्रममा िहिु, दुवाकोट-चााँगि
सवहत स्तिोन्नमतको कायग अन्त्घ बढ्िु लगायतका वक्रयाकलाप सरचालिमा िहिुले यस
िगिपामलका खािेपािी तथा सर्क पूवागधािको क्षेिमा आफ्िू िागरिकलाई सेवा सुववधा
पुयागउि सं बेदिशील िहेको दे ख्न सवकरि ।

 खामिपािीको समस्यालाई समाधाि गिग यस वर्ग माि िगिपामलकाको प्रत्यक्ष लगािीमा ५
वटा ि अरय मिकाएको सहयोगमा जम्मा १० वटा मर्पबोरिं ग कायग सम्पन्न भएका िि् ।
घ) वाताविण तथा ववपद व्यवस्थापि


िगिपामलका क्षेि मभि कुिै ववपद आइपिे मा त्यसलाई तत्काल सम्वोधि गिगको लामग
िगिस्तिीय आपतकालीि कायगसंचालि केररको स्थापिा भई कायग सुचारु िहेको ि ।




पयगटि जोन्त्खम सं वेदिशीलता योजिा तयाि भइसकेको ि ।

िगिस्तिीय खािेपािी सिसफाई तथा स्वच्िता समरवय समममतको गिि भई यसको
कायगदलद्वािा खािेपािी, सिसफाई तथा स्वच्िता िणिीमतक कायगयोजिाको काम सम्पन्न
भएको ि । यसले िगिपामलकाको पयागविणलाई सं िक्षण गिे दे न्त्खरि ।



भूकम्प प्रभाववत सं िचिाको िक्सा पासमा लाग्िे िाजश्वमा सत प्रमतशत िु ट ददइएकोमा
सोबाट १२३५ जिा लाभग्राहीहरु लाभान्त्रवत भएका िि भिे यो सुववधाले रु
१,१५,२२,००० (अक्षििे पी रु एक किोर् परर लाख बाइस हजाि रुपैयााँ) बिाबिको
िाहत सुववधा उपलब्ध गिाइएको ि ।

ङ) संस्थागत ववकास तथा सुशासि
 सूचिा प्रववमधको क्षेिमा िगिस्तिीय न्त्जवपएस म्यावपि सवहतको घिधुिी तथा सं स्थागत
त्याङ्क सं कलिको कायग सम्पन्न भइसकेको ि ।जसले यस िगिपामलकाको योजिा तजुम
ग ा
तथा ववपद व्यवस्थापि ि अरय कायेक्रम सं चालि यथाथगपिक बिाउिे दे न्त्खरि ।
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 िगिपामलका मभि बायोमेवट्रक हान्त्जिी ि मसमस वटमभ जर्ािको कायग सम्पन्न भइसकेको ि
।

 रयवयक समममतको सुरुवात भइसकेको ि हालसम्म ७ थाि मुद्दा फिगयोट भएको ि ।

२. आगामी आ. व. २०७५।०७६ को िीमत, कायगक्रम तथा बजेट
सम्मामित िगिसभाका सभाध्यक्ष एवम सदस्यज्युहरु,
अव म यस िगिपामलकाको सोँच, लक्ष्य, उद्देश्य ि िीमत तथा कायगक्रम तजुम
ग ा गदाग अवलम्वि

गरिएका आधािहरु पेश गदगिु ।

२.१ सोँच, लक्ष्य, उद्देश्य ि अवलम्विका आधािहरु
२.१.१ सोंच

ु ािायण िगिपामलकाका िगिवासीहरुको आधािभूत आवश्यकता पूिा गदै ववन्त्शष्ट पवहचाि
चााँगि
सवहतको सुरदि ि समृद्व िगि बिाउिे मुख्य सोच िहे को ि ।

२.१.२ लक्ष्य

ु ािायणको मन्त्रदि ि प्राकृमतक सौरदयगता साथै दे शकै
ववश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत श्री चााँगि

प्रमुख पयगटकीय स्थल मध्येको िगिकोट लगायत ववमभन्न ऐमतहामसक, पुिातान्त्त्वक, धाममगक,
ु ािायण िगिपामलका लाई पुिातान्त्त्वक सम्पदा तथा
सामान्त्जक महत्वका क्षेिहरु िहे को चााँगि

प्राकृमतक सौरदयगताको बहुउपयोग गिी प्रच ुि पयगटि ववकास गदै सबल, सक्षम ि समृद्वशाली

बिाउिे लक्ष्यका साथ िगिलाई भौमतक, आमथगक, सामान्त्जक, शैन्त्क्षक, धाममगक, सााँस्कृमतक तथा
पयगटकीय दृवष्टकोणले महत्वपूणग िगिको रुपमा ववकास गरि आमथगक एवम सामान्त्जक दृवष्टले
समुन्नत, आत्ममिभगि ि स्वावलम्वी िगि बिाउिे लक्ष्य िान्त्खएको ि ।
२.१.३ उद्देश्य


स्थािीय सिकािको रुपमा िवमिवागन्त्चत सक्षम ि दुिदृवष्टपूण ग िेतत्ृ वमा सिकािी, गैिसिकािी,
मिजी क्षेि एवं समुदाय सवहतको समरवय ि सहभामगतामा उपलब्ध श्रोत साधिको समुन्त्चत
परिचालि गरििेि । आमथगक तथा सामान्त्जक असमािता हटाउि सुशासि एवं पािदन्त्शत
ग ा
कायम गिी समावेसी समािुपमतक ववकासको अवधािणा िगिपामलकाको समग्र ववकासको
लामग भौमतक पूवागधाि एवं सामान्त्जक क्षेिमा लगािी वृद्वी गरििेि ।लन्त्क्षत वगगका लामग

ववशेर् कायगक्रमहरु माफगत आमथगक सामान्त्जक उन्नमत ि पहुाँचमा बृदद्व गिग गरिबी रयू िीकिण
कायगक्रम सं चालि गरििेि ।


सुशासिको प्रत्याभूमत सवहत ऐमतहामसक कला, सं स्कृमत, सम्पदा तथा प्राकृमतक सौरदयगता युक्त
स्रोत साधिहरुको अमधकतम परिचालिका साथ समग्र ववकास द्वािा दे शकै िमुिा
िगिपामलकाको रुपमा सं स्थागत सवल सक्षम ि आत्ममिभगि बिाउिे मुख्य उद्देश्य हुिि
े ।
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२.१.४ अवलम्विका आधािहरु
वावर्गक िीमत तथा कायगक्रम तजुम
ग ा गदाग अवलम्वि गरिएका प्रमुख पद्वमत तथा आधािहरु
मिम्िािुसाि िििः

 िेपालको सं ववधािमा व्यवस्था भए अिुसाि स्थािीय तहका अमधकािका सू चीकृत ववर्यहरु ।
 स्थािीय सिकाि सञ्चालि ऐि, २०७४
 िीववर्गय योजिा तथा बजेट बक्तव्य
 ददगो ववकासका लक्ष्यहरु
 िाजश्व पिामशग समममत, स्रोत अिुमाि तथा वजेट सीमा मिधागिण समममत, वजेट तथा कायगक्रम
तजुम
ग ा समममत लगायतका समममत बाट प्राप्त िाय सुझावहरु ।
 वर्ा वस्ती स्तिमा भएका िलफलका सुझाबहरु एवम सं कलि भएका योजिा तथा
कायगक्रमहरु ।
 ववर्यगत समममतबाट प्राप्त िाय सुझाब ।

२.२ वावर्गक िीमत तथा कायगक्रम तजुम
ग ा अवलम्वि गरिएका प्रमुख िीमत तथा आधािहरु
सम्मामित िगिसभाका सभाध्यक्ष एवम सदस्यज्युहरु,
अब म यस गरिमामय िगिसभामा

ु ािायण िगिपामलकाले आ. व. २०७५।०७६ मा
चााँगि

अन्त्ख्तयाि गिे िीमत तथा कायगक्रम पेश गिे अिुममत चाहरिु ।
२.२.१ मुलभूत िीमत तथा कायगक्रमिः
१.

ु ािायणबासीमा
"शासि होइि सहभामगता ि सहकायग" भन्ने मूल िािाका साथ आम चााँगि
िगि सिकािको उपन्त्स्थमतको आभार् ददलाइिेि ।

२.

"समृद्व िेपाल, सुखी िेपाली" भन्ने हाम्रो िाविय उद्देश्यलाई पुिा गिे तफग हाम्रा ववकास
मिमागणका वक्रयाकलापलाई परिलन्त्क्षत गदै लमगिेि ।

३.
४.

ददगो ववकासका लक्ष्यले मिददगष्ट गिे का लक्ष्य प्रामप्त तफग हाम्रो ध्याि केन्त्ररत गरििेि ।

िचिात्मक तथा सकािात्मक सोचका साथ उन्नमत, प्रगमत, समृदद्व एवं ववकासको दू िदृष्टी
तय

गिी

योजिाबद्ध

तरिकाले

अगामर्

बढ्ि

िगिपामलकाको

ववद्युतीय

प्रोफाइल

(Electronic Profile) मिमागण गिी िगिपामलकाको पञ्च वर्ीय गुरू योजिा तयाि गरििेि ।
५.

यस िगि क्षेि मभि भएका खािेपािीका स्रोतहरुको सं िक्षण एवम सदुपयोग गदै बहु बर्े
योजिा अरतिगत गर्गर्े / मुहाि पोखिी/ मिोहिको पािी ते लकोटको िीशुल र्ााँर्ामा
तामि यथासम्भव घिघिमा खािेपािी ववतिण गिग ि बोन्त्जिी क्षेिमा उपलब्ध पािीको
स्रोतलाई सं िक्षण तथा परिचालि गिे िीमत मलइिेि ।

६.
७.

DPR भइसकेका खािेपािी सं िचिालाई यस वर्ग मििरतिता ददइिेि ।

ाँ ीलाई
ववकास मिमागणको कामलाई जिसहभामगतामूलक बिाउि तथा िरिएि िहे को पूज
एकमिि गिे ि ववकास मिमागणको वक्रयाकलापमा लगाउि सुरु गरिएको साझेदािीको
योजिाको कायगलाई दोब्बि बिाई मििरतिता ददइिेि ।

८.

यस िगिपामलकालाई योजिाबद्व ढं गले ववकास गिग भूउपयोग िीमत अरतगगत कृवर्
उत्पादि क्षेि, औधोमगक क्षेि, आवास क्षेि, हरियाली क्षेि, खुल्ला क्षेि समेतको आवश्यक
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क्षेिहरुको

पवहचाि

गिी

ववर्ेश

क्षेि

मिधागिण

गिे

ि

ियााँ

व्यवन्त्स्थत

सहिको

अवधािणालाई यथाशीघ्र शुरु गिाउि पहल गरििेि ।
९.

ु तथा तब्याखोसी कोरिर्ोि यथासं भव मिटो मिमागण गिग
मिोहिा, घट्टे खोला, खस्याङखुसङ
सम्वन्त्रधत मिकाय सं ग अिुिोध गरििे ि । मिोहिा सभ्यतालाई जीववत िाख्न तथा िदी
सफा िाख्न िगिपामलकाको तफगबाट आवश्यक पहल गरििेि ।

१०. भवि मिमागण इजाजत पि मलि आउाँदा "एक घि, दुई ववरुवा" को िीमतलाई अमिवायग
रुपमा लागू गिे गिी प्रकृया अघी बढाइिेि ।

११. उत्पादिमुलक

िोजगािीको

अवसि

मसजगिा

गिी

युवालाई

िोजगाि

उपलब्ध

गिाइिेि ।आरतरिक िोजगारि तथा आय आजगिका सम्भाविाहरुलाई खोज अिुसरधाि
गिी वैदेन्त्शक िोजगािीलाई रयुमिकिण गिग प्रयास गरििेि ।

१२. ववकासका कायगहरुलाई परिणाममुखी बिाउि िमतजामा आधारित (Result

Oriented)

ववकास गिे परिपाटी अवलम्वि गरििेि ।
१३. िगिपामलकामा मिमागण हुिे भौमतक पूवागधािहरुलाई गुणस्ति ि प्रभावकािी बिाउि
प्राववमधकरुपमा पूव ग सम्भाव्यता अध्ययिलाई अमिवायग बिाइिे ि ।

१४. िगिपामलका क्षेि मभि अत्यावश्यक सर्कहरुको लामग िगि यातायात गुरुयोजिा

(MTMP) लाई अद्यावमद्यक गिी ववस्तृत योजिा प्रमतवेदि तयाि गिी

लागू गरििेि ।

ु ािायण पोली टे न्त्क्िक इन्त्रस्टच्युट स्थापिाको लामग पहल गरििेि । साथै
१५. चााँगि
िगिपामलका मभि िगिपामलकाको पूण ग वा आंन्त्शक स्वाममत्व िहिे गिी एक

सामुदावयक

इन्त्रजमियरिि कले ज स्थापिा गिग पहल गरििेि ।
१६. िगिपामलका क्षेि मभि िहे का सामुदावयक विलाई त्यसको उपयोमगता िष्ट िहुिेगिी
आवश्यक मापदण्र् तयाि गिी पयगटि तथा जमर्बुटीका लामग प्रयोगमा ल्याइिेि ।

१७. जेष्ठ िागरिकलाई सम्माि गरििेि ।
१८. पती जग्गा सीमाङ्कि तथा सं िक्षणको लामग आवश्यक कदम चामलिेि ।

१९. िगिपामलका स्तिीय खेलकुद प्रमतयोमगता सरचालि गदै "िगिपामलकाका लामग खेलकुद,

स्वास््यका लामग खेलकुद" भन्ने िािालाई अबलम्वि गरििेि साथै िं गशाला मिमागणलाई
ववर्ेश प्राथममकतामा िान्त्खिेि ।

२०. यस िगिपामलका मभि ियााँ िापीलाई व्यवन्त्स्थत गिगको लामग आवश्यक कदम
चामलिेि ।

ु
२१. िगिपामलकामभि सं चामलत योजिा तथा कायगक्रमहरुको सं यक्त
अिुगमि टोली (Joint

Monitoring Team) गिि गिी अिुगमि, सुपरिवेक्षण तथf मूल्याङ्किलाई प्रभावकािी रुपमा
लागू गरििेि ।
२२. पािदन्त्शत
ग ा, जवाफदे वहता, इमारदारिता, कतगव्यमिष्ठताका साथ सेवा प्रवाहलाई जिताको
घिदै लोमा पुयागई आमजितामा सुशासिको प्रत्याभूमत ददलाइिेि ।

२३. िगिपामलकाको मियममत प्रशासमिक सेवा प्रवाहलाई"मुस्काि सवहतको सेवा" (Service

With Smile) को िीमत मलइिेि ।
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ु ाई (Rapid Response) गिे
२४. सेवाग्राहीहरुको गुिासो तथा उजुिीहरुलाई तत्कालै सुिव
व्यवस्था गरििेि ।
२५. आवमधक योजिाहरु ववकास गिगका लामग

िगिपामलका स्तिीय आवमधक योजिा

(Municipality Periodic Plan) तजुम
ग ा गिगका लागी आवश्यक पहल गरििेि ।
२६. सामान्त्जक सं घ सं स्था सं चालि कायगववमध तयाि गिी सेवा सुववधा, तलब भिामा एकरुपता
कायम गरििेि । कायगक्रम र्ुन्त्ललकेशि हुि िददि ववशेर् व्यवस्था गरििेि ।

२७. िगिक्षेि मभि हाल भइिहेका ववधुत पोल, ट्रारसफमगि समेत ब्यन्त्क्तगत जग्गा जममिमा
अव्यवन्त्स्थत रुपमा िही सञ्चालि भइ आएकाले सो बाट व्यन्त्क्तको सम्पन्त्ि उपभोगमा
असि पिुक
ग ो साथै सम्भाववत दुघट
ग िाको समेत र्ि हुिे भएकाले सो को मििाकिणको

लामग यथा सम्भव सर्क वकिािा वा सावगजमिक उपभोगको स्थािमा व्यवन्त्स्थत गिग
लगाइ आवश्यकता अिुसाि पोल तथा लाइिको सुिन्त्क्षत सुधाि यथासम्भव गिग गिाउि
सम्वन्त्रधत िेपाल ववधुत प्राधीकिण साँग समरवय एवम् पहल गरििेि ।
सम्मामित िगिसभाका सभाध्यक्ष एवम सदस्यज्यू हरु,
२.२.२ क्षेिगत िीमत तथा आधािहरु
क) आमथगक क्षेि

 कृवर् सम्बरधी िीमत तथा कायगक्रमहरुिः श्रोत साधािमा पहुाँच भएका ि साधि ि
अवसिमा

तुलिात्मक

रुपमा

रयुि

पहुाँच

भएका

दुवै

समूहका

कृर्कहरुको

आवश्यकतालाइ समेट्िे गिी मिम्ि िीमतहरु अवलम्वि गरििे ि ।
 स्थािीय सम्भाव्यता, तुलिात्मक लाभ तथा ववन्त्शष्ट अवसिको उपयोग गिी उपयुक्त
कृवर् प्रववमधहरुको ववकास, प्रसाि तथा उपयोग वाट कृवर् उत्पादि एवं उत्पादकत्व

बढाइिेि। साथै कृवर्को व्यवसायीकिण तथा ववववधीकिणमा जोर् ददइ आयआजगि
तथा िोजगािीका थप अवसिहरु सृजिा गरििेि ।

 मसाँचाइग सुववधा, कृवर् सर्क, गामीण ववधुतीकिण ि उपयुक्त कृवर् प्रववमधको

ववकास तथा ववस्ताि गरििेि।मसाँचाइग, सर्क, गामीण ववधुतीकिण सुववधा भएका
क्षेिमा उपलव्ध प्रववमधको सघि ि व्यापक उपयोग गरििेि ।

 वैज्ञामिक भू-उपयोग प्रणालीको उपयोग गिी उवगि कृवर् भूममलाइ गैि कृवर् प्रयोगमा
ल्याउि मिरुत्सावहत गरििेि । मभिालो जममिको वैज्ञामिक प्रयोगमा वढावा
ददइिेि ।

 स्थामिय तहमा कृर्कहरुको क्षमता सुधािका लामग कृर्क तामलम कायगक्रममा
ववशेर् जोर् ददइिेि ।
 Good Agriculture Practice को माध्यमद्वािा स्वस्थकि उत्पादिमा जोर् ददइिेि
।

 ववदे श वाट फकेका ि स्वदे शमा िै केही गिे चाहािा भएका कृर्कका लामग
मागमा आधारित कायगक्रम सं चालि गरि कृवर् पेशामा आकवर्गत गरििेि।
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 व्यावसावयक खेमत कृर्कहरुको लामग लाभ लागत ववश्लेर्ण एवं व्यावसावयक योजिा
तजुम
ग ा तामलम सं चालि गिी क्षमता अमभवृदद गरििेि साथै व्यावसावयक कृर्कलाइग
प्रमतफलमा आधारित अिुदाि ददइिेि ।

 िाज्यको िीमत अिुरुप कृवर् ववमालाइग वढावा ददइिेि ।

 कृवर् फसलमा हुिे ववर्ादी प्रयोगलाई मियरिण गिगको लामग आवश्यक कदम
अगामर् बढाइिेि ।

 पशु सेवाको िीमत तथा

ु ािायण िगिपालीका अरतिगत िहे को पशु
कायगक्रमहरुिः चााँगि

सेवा शाखाको मिम्ि कायग िीमत अपिाइ कायगक्रम सं चालि गिीिेि ।
 पशु स्वास््य सेवा तफगिः पशु पं िीमा प्राथममक उपचाि, पिन्त्जमब मियरिण, िोग
मबरुद्ध खोपबाट सेवा पुयागइिेि ।

 पशु आहािा सेवा अरतिगत घांसेबाली, घांसको बीउ बेिाग मबतिण कृर्क समक्ष
पुयागइिेि ।

 पशु प्रजिि् सेवा कायगक्रमबाट कृमिम गभागधाि गिी िश्ल सुधाि गरिदै आइएको ि
ि यसलाई थप व्यवन्त्स्थत गरिाँदै लमगिेि ।

 तालीम सेवािः पशु पालक कृर्क तथा ब्यवसायीहरुलाइ समय अिुसाि ज्ञाि मसप
बढाउिे उद्देश्यले िोटो अबमधको तालीम सं चालि गरिदै लमगिेि ।

 प्रचाि प्रशाि सेवािः मबमभन्न माध्यमबाट कृर्कलाइ उन्नत पशु पालि ियां प्रमबमध
तफग आकवर्गत गिग गोवष्ठ, अरतिवक्रया आदीको माध्यमबाट सं चालि गरििेि ।
 समुह गिि तथा परिचालि बाट कायगक्रम सं चालि गरििेि ।
 फमग सुदृढीकिण कायगक्रमबाट पशु पालिमा बृवद्ध गरििेि ।
 यस िगिपामलका मभिका पशुहरुको त्याङ्क सं कलिको कायगलाई अन्त्घ बढाइिेि
।
 सहकािी क्षेि
 सहकािी तथा गरिबी मिवािण व्यवस्थापि सूचिा प्रणाली (COPOMIS) स्थापिा
गरििेि ।
 प्रत्येक सहकािी सं स्थाको कम्तीमा वर्गमा एकपल्ट मियममत अिुगमि गरििेि ।
 मियममत अिुगमिबाट आवश्यक दे न्त्खएका सं स्थाहरूको सघि अिुगमि गरििेि ।
 सहकािी

कािुिबमोन्त्जम

सं स्थाहरूको

स्थािीयकिण, एकीकिण

एवं

पुिगगिि

प्रन्त्शक्षणको व्यवस्था ममलाइिेि ।

 सहकािी क्षेिलाई व्यवसावयक कृवर् प्रवधगि गिे खालको कायगक्रम सञ्चालि
गिगलाई पहल गरििेि ।
 उद्योग तथा बान्त्णज्यिः
 स्थािीय

उद्योगधरदा,

कलकािखािा,

बालीिालीबाट

उत्पाददत

वस्तुहरुको

बजािीकिणको प्रवरध गिी स्थािीय िोजगािी तथा आय आजगिमा वृदद्व गरििेि ।
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 औद्योमगक क्षेिमा लगािी बढाउि तथा स्थािीय उद्योग धरदालाई प्रोत्साहि गिग
आवश्यकिीमतगत, कािूिी, प्रशासमिक तथा आमथगक सुधािका प्रयासहरु अवलम्बि
गरििुका साथै लगािीमैिी वाताविण मसजगिा गरििेि ।
 पयगटि क्षेि
 िगिपामलकाको पयगटिमा ददघगकालीि ववकास ि प्रवगदिको लामग गुरु योजिा
बिाउिे कायगलाई प्रमुख प्राथममकता ददइिेि ।
 "पयगटिको कि पयगटिमै" भन्ने िािालाई लागू गरििेि ।
 पयगटकीय क्षेि िगिकोट तथा ताथलीमा भ्यू टावि मिमागणको लामग सम्भाव्यता
अध्ययि गरििेि ।

ु ािायण
 पयगटकहरुको सुववधाको लामग सुचिा प्रववमधको अमधकिम प्रयोग गरि चााँगि
िामक एन्र्र्ोइर् एन्त्ललकेशिमा पयगटकहरुको लामग िु ट्टै शेसिको

मिमागण गरि

सं चालिमा ल्याईिेि ।

 पयगटि क्षेिको ददगो ववकास ि प्रवगद्धिको लामग िगि मभिको मुख्य पयगटकीय
क्षेिहरुमा वि वाईफाई जोि को स्थापिा गरििे ि ।

ु े होमस्टे कायगक्रम सं चालि गरि
 िगिक्षेिमा ग्रामीण पयगटिको ववकास गिे हे तल
स्थािीय समुदायलाई पयगटिको लाभ तथा स्विोजगािमा उरमुख गिाइिे ि ।

 सामुदावयक होम स्टे को स्थापिाको लामग स्थािीय स्तिका जिसमुदायहरुलाई
आवश्यक तामलम तथा अमभमुखीकिण कायगक्रम सं चालि गरििेि ।
 पयगटवकय क्षेिमा भ्रमण गिे पयगटकहरुको अमभले खीकिणमा सुधािको मिममि
कम्पुटिाईज प्रववमधको शुरुवात तथा व्यवस्थापि गरििेि ।
 आवश्यकताको पवहचाि गरि पयगटकहरुको लामग सुववधा सम्पन्न शौचालयको
व्यवस्था गरििेि ।

 सम्भाव्यता अध्ययि पिात उपयुक्त िाउाँमा प्राकृमतक उद्यािको (Sunset Park)
अवधािणा अन्त्घ बढाइिेि ।
 पयगटकहरुको सेवा तथा सुववधाको लामग मुख्य पयगटकीय क्षेिहरुमा Information

Board ि आवश्यक ददशा मिदे शि न्त्चरहको व्यवस्था गरििे ि ।
 पयगटकीय क्षेिका वाताविणलाई थप टे वा पुयागउिे उद्देश्यले पयगटकीय क्षेिमा
वृक्षािोपण ि सं िक्षण गरििे ि ।

 मुहाि पोखिी, वाहाल विदे न्त्खमहादे व खोला झििा हुाँदै भट्टे र्ााँर्ा िगिकोट सम्मको
ववश्रामस्थल सवहत पयगटकीय हाइवकि ट्रेल मिमागण गरििेि ।

 साहमसक पयगटि सम्भाववत क्षेिको पवहचाि गिी Rock Climbing, Bungee

Jump, Paragliding तथा न्त्जप फ्लाइिजस्ता योजिाहरु व्यवसावयक रुपमा
सं चालिको लामग सम्वन्त्रधत पयगटि व्यवसायीहरुलाई प्रोत्सावहत गरििे ि ।

 पयगटकीय स्थलहरुको फोहोि मैला व्यवस्थापिको लामग सहकािी सं स्था तथा
मवहला समूह मबच िगि स्तिीय प्रमतस्पधाग आयोजिा कायगक्रम गरििेि ।
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ख) सामान्त्जक क्षेि
 न्त्शक्षा सम्बरधी िीमत तथा कायगक्रमहरु
 लन्त्क्षत वगगलाई न्त्शक्षामा ददइ आएको सुववधालाइ थप व्यवन्त्स्थत गरि मििरतिता
ददइिेि ।

 पााँच दे न्त्ख चौध वर्गमभिका वालवामलका कोही पिी स्कुल बावहि िहुिे (No one

left behind) व्यवस्था गरििेि।

ाँ च
 सवगसाधािण जिताको गुणस्तियुक्त न्त्शक्षामा पह
ु पुयागउि सामुदावयक ववद्यालयको
स्ति सुधािका कायगक्रम ल्याइिेि ।

 प्राववमधक तथा ब्यावसावयक न्त्शक्षामा प्राथममकता ददइिेि ।
 न्त्शक्षा क्षेिमा आधुमिक सं चाि प्रववमधको प्रयोग बढाइिेि । सम्पुण ग सामुदावयक
ववद्यालयमा बायोमेट्रीक हान्त्जिी प्रणालीको व्यवस्था गरिदै लमगिेि ।
 ववद्याथी सं ख्या सािै रयूि भएका सामुदावयक ववद्यालयलाइ भौगोमलक अवस्थाहे िी
िन्त्जकको ववद्यालयमा मजग गरििे िीमत मलइिेि ।

 रयुितम ववद्याथी सं ख्या ि िमतजाको आधािमा उत्कृष्ठ सामुदावयक ववद्यालयलाई
पुिस्कृत गिे कायगक्रम ल्याइिेि ।

 न्त्शक्षक, प्रधािअध्यापक. तथा ववद्यालय ब्ययवस्थापि समममत का पदामधकारिहरुका
लामग क्षमता ववकास सम्बन्त्रध कायगकमहरु ल्याईिेि ।
 प्रत्येक सामुदावयक मसकाई केररलाई सुचिा प्रववमधमैिी बिाइिेि ।

 स्वास््य सम्बरधी िीमत तथा कायगक्रम

 िगिपामलकाका सम्पूणग िगिवासीहरुलाई स्वास््य सुववधामा पहुाँच पुयागइिेि ।
 िगिपामलका

मभि

िहेका

७

स्वास््य

चौकी,१

प्राथममक

स्वास््य

केरर,१

सामुदावयक स्वास््य केरर, १ आयुवेददक सं स्था तथा२ सहिी स्वास््य केरर लाई
सुववधासम्पन्न बिाउिुका साथै सामुदावयक स्वास््य केररलाई स्तिोन्नमत गदै आगामी
ददिमा अस्पतालको रुपमा ववकास गरििेि ।

 "एक वर्ा एक स्वास््य चौकी" को िीमतलाई अबलम्वि गरििेि ।
 पूणग खोपको ददगोपिालाई मििरतिता ददइिेि ।
 आगामी आमथगक वर्ग दे न्त्ख वीि अस्पतालको एक मियममत OPD सेवा सञ्चालिको
लामग पहल गरििेि साथै शवहद धमगभक्त माथेमा मािव अं ग प्रत्यािोपण केररको
ववस्ताि गिग पहल गरििेि ।

ाँ ा उपचाि केरर स्थापिाको लामग सम्वन्त्रधत मिकाय सं ग समरवय
 प्राथममक आख
गरििेि ।

 िगिमभिका ७० वर्ग मामथका बृद्ध बृद्धाहरुका लामग मिशुल्क स्वास््य उपचािको
व्यवस्था गरििेि ।

 हिे क िगिबासीलाई सिकािी स्वास््य बीमा योजिामा सहभागी गरििेि ।
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 िगिमभिका स्वास््य केररमा कायगित मवहला स्वास््य स्वयम् सेववकाहरुको मसप ि
क्षमता अमभवृवद्धको कायगक्रम सं चालि गरििेि ।

 "हिे क िागरिक स्वस्थ िागरिक" को मूल िािासाथ िगिपामलकाका ववमभन्न
स्थािहरुमा मिशुल्क स्वास््य परिक्षण न्त्शववि सं चालि गरििेि ।
 िगिमभि िहे का सम्पूण ग स्वास््य सं स्थाहरुको क्षमता अमभवृवद्धको कायगक्रम सं चालि
गरििेि ।
 िगि मभि पािी जरय िोगहरु रयू िीकिण

गिग पािी शुद्धीकिण गिे कायगक्रम

सं चालि गरििेि ।
 इमिजेरसी और्धी खरिद फण्र् तयाि गरििेि ।
 सरुवा िोग तथा िसिे िोगबािे अमभमुखीकिण कायगक्रम सरचालि गरििेि ।
 सहिी स्वास््य केरर स्थापिा तथा सुदरढीकिण तथा व्यवस्थापि गरििेि ।
 ववमभन्न स्वास््य सम्वरधी कायगक्रम अिुगमि तथा सुपरिवेक्षण गरििेि ।

 क्यारसि, मुटु िोग, मृगौला सम्बरधी िोग जस्ता गम्भीि प्रकृमतका िोगको उपचािको
लामग आमथगक सहयोगलाई मििरतिता ददइिेि ।
 िक्तदाि गिे कायगलाई प्रोत्साहि गिग िक्तदाि कायगक्रम आयोजिा गिे सं स्थालाई
सहभामगताको आधािमा प्रमत व्यन्त्क्त रु ५०।०० ददिे गिी मििरतिता ददइिेि ।

 संस्कृमत प्रवद्वग ििः

ु ािायण िगिपामलकाको धमग,भार्ा, सं स्कृमत, कला तथा सम्पदाको सं िक्षण एवं
 चााँगि
ववकासलाई जोर् ददइिेि । िगिपामलकामा िहे का पुिातान्त्त्वक महत्वका बस्ती,
सं िचिा, मि मन्त्रदि, गुम्बा, स्तम्भ, ताम्रपि, न्त्शलालेख जस्ता ऐमतहामसक धिोहिको
पवहचाि गिी सं िक्षण गरििेि ।
 यस िगिपामलका मभि पिम्पिागत रुपमा सं चालि हुिे मेला, जािा, दाफा, भजि

आदद जस्ता धाममगक पिम्पिालाई सं िक्षण गदै त्यस्ता पवगहरुलाई सााँस्कृमतक, पयगटि
ववकासको रुपमा स्थावपत गरिदै लमगिेि ।

 लैं मगक समािता तथा सामान्त्जक समावेशीकिणिः
 लैं मगकताको आधािमा कसै लाई भेदभाव गरििे िै ि साथै यस िगिपामलकाले मलिे
हिे क िीमतहरुमा लैँ मगक समाितालाई प्रवद्वग ि गरििेि ।
 यस िगिपामलकाबाट प्रवाह हुिे हिे क सेवा सुववधामा मवहलालाई ववशेर् प्राथममकता
ददइिेि ।

 मवहला, दमलत, अल्पसं ख्यक तथा फिक क्षमताभएका हरुको लामग क्षमता ववकास
गिग सशक्तीकिणका कायगक्रमहरु सरचालि गरििेि ।
 "एक मवहला, एक दमलत, एक तामलम"कायगक्रम सरचालि गदै लघु उद्यमशीलता
ववकासको ददशा तफग अन्त्घ बवढिेि। जसलाई व्यवन्त्स्थत गिग दोहोिोपिा िहुिे गिी
तामलमको व्यवस्था ममलाइिेि ।

 लन्त्क्षत कायगक्रमलाई अझ वढी व्यवन्त्स्थत ि प्रभाबकािी बिाउाँदै लमगिेि ।
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ग) पूवागधाि क्षेि
 सर्क तथा पुलिः
 िगिपामलका केररबाट प्रत्येक िगि बन्त्स्त ि वर्ा केररलाई सुिन्त्क्षत ि भिपदो
सर्क सं जालमा जोमर्िेि ।

 िगिपामलका मभिका सबै सर्कहरुको िामाकिण गिे कायगको थालिी गरििेि ।
 मसं चाईिः

 खेमतयोग्य जमीिमा मसं चाई सुववधा पुयागउि मुख्य कुलोहरु सं चालिमा ल्याइिेि भिे
बााँकी

सुक्खा जमीिमा मलफ्ट प्रववमधको मसं चाईको लामग सम्भाव्यता अध्ययि

गरििेि ।
 भवि तथा शहिी ववकासिः

ु म्प प्रमतिोमध बिाइिेि
 िगिपामलका मभि मिमागण हुिे सम्पुण ग घितथा सं िचिा भक
।

 संचाििः

ु ािायणबासीले सूचिा
 िगिपामलकालाई सं चाि क्षेिसाँग जोड्ि तथा आम चााँगि

सं चािको भिपुि उपयोग गिग आवश्यक मिकायहरुसं ग ववशेर् पहल गिी पहुाँच वृवद्ध
गरििेि ।

घ) वाताविण तथा ववपद व्यवस्थापि
 वाताविण क्षेि
 वाताविण सिसफाई सम्बरधी कायगक्रम सं चालि गरििेि ।
 Landfill site, Organic composite Plant तथा Faucal sludge treatment plan
को सम्भाव्यता अध्ययि गरि DPR तयाि गरििेि ।

 हरियाली प्रवद्धगिको लामग वृक्षािोपण तथा सावगजमिक खामल जग्गामा िमूिा उद्याि
मिमागण गरििेि ।
 वाताविणीय सिसफाइ आयोजिाहरु/ सिसफाइ सम्बरधी Sewer system with

treatment को कायगलाई व्यवन्त्स्थत गरििेि ।

 िगिपामलकामभि ललावष्टकको प्रयोगलाई मिरुत्सावहत गरिाँदै लमगिेि ।

 वि तथा भूसंिक्षणिः-

 सर्क वकिािामा भूक्षय प्रमतिोधी ववरुवाहरु िोपी त्यसको सं िक्षण ि उपयोग गिग
सम्बन्त्रधत समुदायलाई परिचालि गरििेि ।
 पवहिो तथा भूक्षयग्रस्त क्षेिहरुमा बृक्षािोपण गरििे तथा त्यसको सं िक्षण गदै
लमगिेि ।

 जलवायु परिवतगििः

 िगिपामलकामभि जलवायु परिवतगिले पािे को प्रभाव तथा असि बािे मध्यिजि गदै

जलवायु परिवतगिसाँगअिुकूलि हुाँदै जािे खालको प्रववमध अवलम्वि गिग पहल
गरििेि ।
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 फोहोिमैला व्यवस्थापििः
 िगिपामलकालाई स्वच्ि, सुरदि तथा हिाभिा िाख्न फोहोिमैला व्यवस्थापि तथा
सावगजमिक शौचालय मिमागणको लामग पहल गरििेि ।
 ववपद व्यवस्थापििः
 िगिपामलका मभि हुि सक्िे ववपद् व्यवस्थापि गिग"ववपद व्यवस्थापि कोर्" को
िाममा एक आकन्त्स्मक कोर्को व्यवस्था गरििेि ।
 िगिपामलकाको स्थािीय ववपद तथा जलवायु उत्थािशील योजिा ि आपतकालीि
पूवत
ग यािी तथा प्रमतकायग योजिा मिमागण गरििेि ।
 िगिस्तिीय आपतकालीि कायग सञ्चालि केर (MEOC) सं चालि सम्बन्त्रध मिदे न्त्शका

तयाि गरि आवश्यक कमगचािीको व्यवस्थापि तथा क्षमता अमभवृदद्व गिे ि २४
घण्टािै सं चालि गरििेि ।

 िगिपामलकामा ववपद जोन्त्खम रयू िीकिण तथा जलवायु परिवतगि सम्वरधी अध्ययि
केरर स्थापिा गरििेि ।

 जोन्त्खम सं वेदिशील भू-उपयोग योजिा तयाि गरििेि ।

 िगिस्तिीय ववपद जोन्त्खम रयू िीकिण िणिीमतक योजिा तयाि गरििेि ।
 ववपद जोन्त्खम रयू िीकिणको लामग समुदाय स्तिमा ववमभन्न माध्यम माफगत जिचेतिा
तथा क्षमता अमभबृदद्वका कायगहरु सं चालि गरििेि ।
 ददगो

ववकासका

लामग

हिे क

ववकास

मिमागणका

कायगहरुमा

ववपद

जोन्त्खम

रयूिीकिणलाई समावहत गरििेि ।
 िगिका प्रत्येक वर्ाहरुमा खोज तथा उद्दाि ि प्राथममक उपचाि कायगदल गिि
गरि क्षमता अमभबृदद्व गरििेि ।
 प्रत्येक वर्ामा ववपद व्यवस्थापि कोर् िहिे गिी व्यवस्था गरििेि ।
ङ) संस्थागत ववकास, सेवा प्रवाह ि सुशासि
 सूचिा प्रववमध
 आगामी

आमथगक

वर्ग

दे न्त्ख

िगिपमलका

अरतगगतको

हिे क

कायागलयहरुमा

बायोमेवट्रक ि मसमस क्यामिाको प्रयोग गरििेि ।
 िगिपामलका मभि एक वर्ा एक वाईफाई जोि, एक वर्ा एक ई लाईवेिी जस्ता
कायगक्रम गिी युवावगगमा िगिपामलकाको उपन्त्स्थतीलाई अझ बमलयो बिाइिेि ।

ु ािायण
 चााँगि

िामक

मोबाइल

एललीकेशि

माफगत

जमर्त

भई

िगिबासीलाई

िगिपामलकाको गमतववमधमा अमधकतम पहुाँचको सुमिन्त्ितता गिाइिेि ।

 सुचिा

प्रववमधको

अमधकतम

प्रयोग

गदै

यस

िगिपामलकामा

िहे का

सम्पूण ग

घििक्साहरुलाई कम्पुटिाईज प्रणामलमा लािे तथा अरय आवश्यक फाइलहरु
पूणरु
ग पले मर्न्त्जटलाईज बिाइिेि ।
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 िगिपामलका साँग भएका त्याङ्क तथा सूचिाहरुको व्यवस्थीत रुपमा अमभले खीकिण
ि अद्यावमधकको मिममि सं चालिमा िहे को सफ्टवेयिमा प्रोफाइल तथा र्ाटा
व्यवस्थापि प्रणामल लागू गरििेि ।
 हाल सं चालिमा िहे को दताग चलािी तथा मसफरिस प्रणालीमा थप सुववधा तथा
सेवाहरु थप गरि वर्ा तथा िगिको सेवा प्रवाहमा सुधाि ल्याइिेि ।
 रयावयक समममत
 रयावयक समममतलाई प्रभाबकािी रुपमा सेवा प्रवाह गिग अमभमुखीकिण कायगक्रम
सञ्चालि गरििेि ।


वर्ा स्ति तथा िगि स्तिीय मेलममलापकताग (सूचीकृत) हरुको ििौट तथा

क्षमता अमभवृवद्ध तामलम सञ्चालि गरििेि ।
 प्रत्येक वर्ामा जिचेतिामुलक (रयावयकववर्यमा) कायगक्रम सञ्चालिगिे व्यवस्था
ममलाइिेि ।
 िागरिक वर्ापि तथा टोकि प्रणालीिः
 सेवा प्रवाहमा टोकि प्रणाली स्थापिा गिी First In First Out (FIFO) मारयतामा
सेवा प्रवाह गरििेि ।
 सेवा प्रवाहमा ववद्युतीय सूचिा प्रववमधको प्रयोगिः
 िगिपामलकाबाट प्रवाह हुिे सेवामा ववद्युतीय सूचिा प्रववमधको अत्यामधक प्रयोग गदै
सेवा प्रवाहलाई मिटो िरितो बिाइिेि ।

च) वविीय व्यवस्थापिि सुशासििः
 िाजस्व परिचालििः
 िगिपामलकाको िाजश्व सुधाि कायगयोजिा तजुम
ग ा गरििेि ।

 २०७५ सालको साउि मवहिालाई व्यवसाय दताग अमभयािको रुपमा मिाउाँदै
िगिपामलका मभि सरचामलत हिे क व्यवसायलाई किको दायिामा ल्याइिेि ।

 आम जितालाई कि तथा िाजश्वको महत्वका बािे मा जिचेतिा मबस्ताि गिगको
लामग अमभयाििै सञ्चालि गरििेि ।
 बेरुजु फर्य
ग ौटिः
 यस िगिपामलकालाई बेरुजु िवहत िगिपामलका बिाइिे तफग कदम चामलिेि ।

ु ाईिः
 सावगजमिक सुिव

ु ाई
 िगिपामलकाबाट प्रवाह हुिे सेवाको बािे मा समय समयमा सावगजमिक सुिव
गरििेि ।

सम्मामित िगिसभाका सभाध्यक्ष एवम् सदस्यज्यूहरु
यस वजेटको कायागरवयिबाट यस िगिपामलकाको भववष्य उज्वल िहिेि, िगिपामलका समृद्व बन्नेि ि
ु ािायणबासी दाजुभाई दददीबवहिीको आयआजगिमा वृदद्व भई यस िगिपामलका समृदद्वको बाटोतफग
चााँगि

लन्त्म्किेि भन्ने अपेक्षा मलएको िु ।िीमतको कायागरवयिको लामग समग्र सिकािी, गैिसिकािी सं घसं स्था,
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आम जिसमुदाय, बुदद्वजीवव, िागरिक समाज, िाजिीमतक दल लगायत सबैले आ-आफ्िू िाउाँबाट
प्रभाबकािी भूममका मिवागह गिुह
ग ि
ु ेि भन्ने आशा तथा ववश्वास मलएको िु ।

अरत्यमा प्रस्तुत िीमत तजुम
ग ा गिगसहयोग पुयागउिुहि
ु े िगि सभा,िगि कायगपामलका, वर्ा समममतका

पदामधकािी ज्य"हरु,िाजस्व पिामशग समममत, स्रोत अिुमाि तथा वजेट सीमा मिधागिण समममत,िीमत तथा
कायगक्रम तजुम
ग ा समममत लगायत सम्पुण ग ववर्यगत समममतका पदामधकािी ज्यू हरु,वन्त्स्तस्तिीय भेला दे न्त्ख

सहभागी भई आयोजिा कायगक्रम ििौटमा प्रत्यक्ष ि पिोक्ष रुपले सकृय जिसमुदाय,िीमत मिमागण
प्रकृयामा अहोिाि खवटिहिुभएका कमगचािी ज्यू हरु लगायत िीमत मिमागण प्रकृयामा प्रत्यक्ष ि पिोक्ष

ु ि
रुपले सहभागी हुिह
ग मत हाददगक आभाि व्यक्त
ु े एवम् अमुल्य सहयोग, सद्भाव, सल्लाह ददिुहि
ु े सम्पुणप्र
गदगिु ।
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