
सभाका आदरणीय उपाध्यक्षजू्य, सम्मानित गाउँसभाका सदस्यजू्यहरु तथा उपस्थथत अनतनथ 

महािुभावहरु, 

कटहरी गाउँपालिका र स्वयम् आफ्नो तर्फ बाट यहाँहरु सबैिाई हालदफक स्वागत तथा न्यानो अलिवादन टक््रयाउन चाहन्छु । यस 

गाउँपालिकाको अध्यक्षको हैलसयतिे यस गररमामय सिामा आलथफक वर्फ ०७८।०७९ को वालर्फक नीलत तथा कायफक्रम पेश गनफ 

उलिएको छु । यस गौरवपूर्फ अवसरमा सवफप्रथम नेपािी नागररकहरुको स्वतन्त्रता तथा अमनचैन प्राप्तिका िालग लवलिन्न 

कािखण्डमा आफ्नो प्रार् आहुलत गनुफहुने समू्पर्फ ज्ञात अज्ञात वीर सलहदहरु प्रलत िावपुर्फ श्रद्धान्जिी अपफर् गदफछु । साथै घाइते 

र वेपत्ता नागररकप्रलत सम्मान प्रकट गदफछु । राजनैलतक सामालजक पररवतफनमा नेतृत्वदायी िूलमका लनवाफह गर््फ ने सबै अग्रजहरुप्रलत 

आदरिाव प्रकट गदफछु । हामी लनवाफलचत िएर यस गाउँपालिकाको लवकास र समृप्तद्धमा िागेको चार कायफकाि लवत्न िागेको छ 

। लवतेका आलथफक वर्फको िोगाईको क्रममा लवकास र समृप्तद्धको िालग हामीसँग अवसरहरुसँगै लवलवध समस्या तथा चुनौलतहरुपलन 

त्यलतकै रहेको हामीिे अनुिव गरेका छौौं । हामीसँग उपिब्ध सीलमत साधन र श्रोतका बावजुद पलन यस के्षत्रको लवकास कसरी 

गनफ सलकन्छ िने्नतर्फ  हाम्रो समू्पर्फ कटहरी पररवार लचप्तित लथयो र छ । गर्तन्त्र, सौंघीयतासँगै बढेका जनताका आकाौंक्षा, 

चाहना र िावनािाई सम्वोधन गने दृढ सौंकल्पका साथ आ.व. ०७८।०७९ को बालर्फक नीलत तथा कायफक्रम यस सम्मालनत सिा 

मार्फ त् समग्र कटहरी गाउँपालिकाका नागररकहरु समक्ष राख्न पाउँदा म आरू् र यस सिािाई गौरवान्वीत ठानेको छु ।  

यस महत्वपूर्ण अवसरमा यस गाउँपालिकाको संमृद्धि र लवकासको मागणमा िालगरहने 

अठोटका साथ नीलि िथा कायणक्रम िर्जणमा गने कायणमा सहयोग पजयाणउनज हुने उपाध्यक्षजू्य, 

वडाध्यक्षजू्यहरु, गाउँ कायणपालिकाका सदस्यजू्यहरु, कमणचारी साथीहरु िगायि समू्पर्ण 

साथीहरुिाई धन्यवाद लदन चाहन्छज  । 

उपाध्यक्षजू्य, गाउँसभाका सदस्यजू्यहरु, महानुभावहरु,  

अब म आलथणक वर्ण २०७८/०७९ का िालग कटहरी गाउँपालिकाको‘समृद्धिको मागगचित्र’ 

समेटी ियारगररएको वालर्णक नीलििथा कायणक्रम र बरे्ट प्रस्तजि गने अनजमलि चाहन्छज  । 

 १. आचथगक चवकास  

 १.१ कृचि तथा पशु चवकास  

• कृलर्को उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको िालग कृलर्िाई आधजलनकीकरर् याद्धिकीकरर् 

गररनेछ । कृर्क समूह िथा कृलर् सहकारीिाई आधजलनक कृलर् और्ारहरु सहुलियिपूर्ण 

साझेदारी कायणक्रम मार्ण ि सहयोग गररनेछ । गाउँपालिकामा मकै, धान िथा िरकारीका 

साना व्यवसालयक कृलर् उत्पादन केन्द्र (पकेट) लवकास कायणक्रम संचािन गररनेछ । 

मद्धचचङ िथा टनेि प्लालिक प्रलवलधको प्रयोगबाट र्िर्ज ि िथा िरकारी उत्पादन गनण 

लकशानिाई आवश्यक सहुलियि लदईनेछ | बािी उपचार लशलवर संचािन िथा स्थिगि 

घजम्ती सेवा प्रदान गने साथै अगजवा कृर्कहरुसँग छिर्ि, सहकायणमा र्ोड लदईनेछ | 

• बाख्राको साना व्यवसालयक कृलर् उत्पादन केन्द्र (पकेट) लवकास कायणक्रम  आगामी आ.व. 

मा पलन लनरन्तरिा लदइनेछ । टर े लबर् लनमाणर्को साथै पशजमा िागे्न रोगको पलहचान र 

उपचारका िालग रोग लनदान, खोप िथा लडसे्पन्सरी कायणक्रम संचािन गररनेछ । पशजखोप 



कायणक्रम, पशजगोठ व्यवस्थापन, पशज आहारा, पशज नश्ल सजधार र्स्ता कायणक्रमिाइ 

लनरन्तरिा लदइनेछ । दजग्ध व्यवसायिाई प्रवधणन गनण प्रोत्साहान गररनेछ । 

• ‘कृचिप्रधान देश नाम र मामका लाचग मात्र होइन, काम र दामका लाचग’ भने्न नाराका 

साथ व्यापक एवं सघन कृलर् कायणक्रमहरु सञ्चािन गने नीलि लिइनेछ । यस 

गाउँपालिकालभत्र उत्पालदि कृलर्र्न्य वस्तजहरुको भण्डारर्का िालग शीि भण्डारर्को 

लनमाणर्मा प्राथलमकिा लदइनेछ ।  

• वर्णमा प्रते्यक वडाका १/१ र्ना उतृ्कि कृर्क छनौट गरी पजरस्कार प्रदान गरेर 

कृर्कहरुिाई उते्प्रररि गने नीलि क्रमशः कायाणन्वयन गररँदै र्ानेछ । 

 

१.२ उद्योग-वाचिज्य तथा रोजगार के्षत्र 

• स्वरोर्गार र आयआर्णनको अवसर लसर्णना गनण स्थानीय श्रोि साधनमा आधाररि घरेिज 

िथा साना उद्योग प्रविणन गने र सम्बन्धीि लनकाय संघ संस्थाहरुसँग समन्वय गरी 

कायणक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ । 

• रोर्गारी प्रविणनका िालग यजवायजविीहरुिाई इिेक्ट्र ोलनक्स िथा इिेद्धक्ट्रक्स, लसकमी, 

डकमी, उद् घोर्र् र्स्ता सीपमूिक िालिमका अिावा टोि/बस्ती स्तरबाट माग भई 

आएका र गाउँपालिकािे यसपछालड पलहचान गनण सके्न िालिमहरु समेिको व्यवस्था 

क्रमशः गररनेछ ।  

• लवपन्न वगण, अपाङ्ग, लसमान्तकृि, एकि मलहिाहरुिाई लसिाइ-कटाइ िालिम िथा प्रलवलध 

हस्तान्तरर् कायणक्रम; पशज आहार घरमै उत्पादन गने र्स्ता सीपमूिक कायणक्रमहरू 

िालिम लदइनेछ ।  

• िघज उद्यम लवकासको मध्यमबाट गररवी लनवारर् गनण िघज उद्यम कायणक्रम संचािनिाई 

व्यापक बनाईनेछ | यजवा रोर्गारीका िालग रुपान्तरर् पहि पररयोर्ना र प्रधानमिी 

रोर्गार कायणक्रम अन्तगणि कामका िालग पाररश्रलमक अनजदान संचािनमा र्ोड लदईनेछ | 

१.३ पर्गटन के्षत्र 

• गाउँपालिका के्षत्र लभत्रको वािजघाटिाई उतृ्कि पयणटकीय स्थिको रुपमा लवकास गररनेछ । 

बाबा बनस्खण्डी मद्धिर, राम र्ानकी मद्धिर र्स्ता धालमणक िथा सांसृ्कलिक स्थिहरुको 

संरक्षर् एवं सम्विणन िथा स्थानीय र्ािर्ालिको भेर्भूर्ा र संसृ्कलिको संरक्षर् गनण 

आवश्यक पहिहरु गररनेछ । हररि र वािावरर्मैत्री पयणटनिाई प्रविणन गररनेछ ।  

१.४ सहकारी के्षत्र 



• सहकारी के्षत्रिाई यस ठाँउको आलथणक लवकासको महत्वपूर्ण खम्बाको रुपमा लवकास गनण 

सहकारी संस्थाहरुको स्थापनािाई र्ोड लदइनेछ । सरकारी िथा सहकारी साझेदारीमा 

संचालिि कायणक्रमहरुिाई प्राथलमकिा लदइनेछ । गाउँपालिका भररका सहकारी गलिलवलध 

र कामहरूको अनजगमन गररनेछ । 

• सहकारी लशक्षा, िालिम र सूचनािाई व्यापक र प्रभावकारी बनाउन गाउँपालिकाको 

सम्बद्धन्धि लनकाय िथा सहकारी संघ-संस्थाहरुिाई प्रभावकारी ढंगिे पररचािन गररनेछ । 

संस्थाहरुको क्षमिा अलभवृद्धि गनण र व्यवस्थापन क्षमिा बढाउन COPOMIS ,िेखा िथा 

व्यावसालयक सहकारी अनजलशक्षर् र िालिमिाई अलनवायण गररंदै िलगनेछ । 

२. सामाचजक चवकास के्षत्र 

२.१ चशक्षा,रु्वा तथा खेलकुद चवकास के्षत्र 

• "गुिस्तरीर् चशक्षा, कटहरीको आवश्यकता" भने्न नाराका साथ कटहरी 

गाउँपालिकाको लशक्षा के्षत्रको लवकासिाई प्रमजख प्राथलमकिा लदइनेछ । अनजगमन िथा 

सजपरीवेक्षर् कायणिाई प्रभावकारी बनाउदै गजर्स्तरीय लशक्षािाई सजलनलिि गररनेछ । कक्षा 

१ देद्धख ८ को स्थानीय पाठ्यक्रम ियार गरी िागज गररनेछ | 

• SEE पररक्षामा सवोतृ्कि नलिर्ा ल्याउने एक र्ना छात्र/छात्रािाई laptop उपिब्ध 

गराईनेछ | साथै कक्षा ८ को पररक्षामा सवोतृ्कि नलिर्ा ल्याउने छात्र/छात्रा िाई नगद 

पजरस्कारिे सम्मालनि गररनेछ | 

• प्रते्यक लवद्याियमा लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलिको गठन सम्पन्न गररनेछ । साथै 

व्यवस्थापन सलमलिका पदालधकारीहरुको क्षमिा लवकासका िालग आवश्यक 

कायणक्रमहरु ल्याइनेछ । गाउँपालिकालभत्र लशक्षाको गजर्स्तरिाई अलभवृद्धि गदै लशक्षर् 

लसकाइको प्रभावकाररिामा वृद्धि गररनेछ ।  

• लवद्याथीहरुको सवाणङ्गीर् पक्षको लवकासका िालग गाउँपालिका लभत्र रहेका सामजदालयक 

िथा संस्थागि लवद्याियहरुको सहभालगिा हालर्री र्वार्, वकृ्तत्वकिा, नृत्य िथा गायन 

प्रलियोलगिा, खेिकज द िगायिका क्षमिा लवकास िथा प्रलिभा प्रष्फज टन गराउने कायणक्रम 

संचािन गररनेछ ।  

• सामजदालयक बािलवकास केन्द्रमा कायणरि सहयोगी कायणकिाण र सामजदालयक लवद्याियमा 

कायणरि लवद्याियका कमणचारीहरुिाई प्रोत्साहनगरी लशक्षाको गजर्स्तर सजधारमा सहयोग 

पजगे्न नीलि अविम्बन गररएको छ | पोशाकमा एकरुपिा कायम गनण बािलवकास केन्द्र 

देद्धख कक्षा २ सम्मका समू्पर्ण लवद्याथीहरुिाई पोशाक उपिब्ध गराईनेछ | साथै अंगे्रर्ी 

माध्यमका पाठ्यपजस्तक समेि लनशजल्क लदईनेछ | 

• रु्वाका लाचग खेलकुद, राष्ट्रका लाचग खेलकुद र स्वास्थ्यका लाचग खेलकुद’ भने्न 

मूि नाराका साथ प्रते्यक वडामा खेिकज दर्न्य लक्रयाकिाप सञ्चािन गररनेछ । खेि 



के्षत्रमा यजवाहरुिाई आकलर्णि गनण यसै वर्ण देद्धख वडास्तरीय अध्यक्ष कप लक्रकेट 

प्रलियोलगिा संचािन गररनेछ | वािजघाट के्षत्रमा रंगशािा लनमाणर् गनण आवश्यक पहि 

गररनेछ | 

२.२ स्वास्थ्य के्षत्र 

• अलि लवपन्न, लपछलडएका समजदाय र र्ोद्धखममा परेका र्स्ता उपचार खचण र्जटाउनै 

नसके्नका वगणका िालग आलथणक सहयोग गनण आकद्धिक स्वास्थ्य उपिार उपिार 

कार्गक्रम ल्याइनेछ । 

• कटहरी गाउँपालिका वडा नं ६ मा १५ सैयाको अस्पिाि लनमाणर् गनण सजरु गररनेछ | 

भौडाहा स्वास्थ्य चौकीमा स्वास्थ्य पररक्षर् गनण ल्याब संचािनमा ल्याइने छ । गभणविी िथा 

सजते्करीिाई गाउँपालिकाको स्वास्थ्य संस्थामा आउन र्ान  लनशजल्क एम्बजिेन्स सेवाको 

व्यवस्था गररनेछ । साथै गभणविी मलहिाहरुिाई लनशजल्क ल्याब र्ांच सेवाको व्यवस्था 

गररनेछ | 

• व्यायमशािाको स्तरोन्नलि गने िथा खजल्ला व्यायमशािा लनमाणर्को िालग आवश्यक पहि 

गररनेछ | 

• यस गाउँपालिकामा कज पोर्र् नू्यलनकरर् गनण िथा बाि मृत्यजदर र मािृमृत्यजदर लनमजणि गनण 

बृहि बहुके्षत्रीय पोर्र् योर्ना िथा पोर्र् प्याकेर्का कायणक्रम संचािन गनण गररनेछ । 

गभणविी मलहिािाई लनशजल्क आइरन चक्की, क्याद्धियम चक्की लविरर् गने व्यवस्था 

लमिाईनेछ | गभणविी िथा सजते्करी संग गाउँपालिका कायणक्रम संचािन गररनेछ |  

• जे्यष्ठ नागररक िथा अपाङ्गहरुको घर दैिोमा पजगी और्लध उपचार कायणक्रम संचािनमा 

ल्याईनेछ |  

• गाउँपालिका के्षत्रलभत्रका नागररकहरुको आकद्धिक स्वास्थ्य समस्यासँग र्जध्नको िालग 

आवश्यक प्रबन्ध लमिाइनेछ। आधारभूि आवश्यकिाको रुपमा रहेको स्वास्थ्य सेवािाई 

अझ लवश्वालसिो र भरपदो बनाउन गाउँ के्षत्रमा रहेका स्वास्थ्य चौकीहरुको भौलिक 

पूवाणधार सजधार गरर साधन सम्पन्न बनाउदै िलगनेछ । 

२.३ खानेपानी तथा सरसफाई के्षत्र 

• स्वच्छ िथा सर्ा खानेपानीमा सबैको पहँुच स्थालपि गनण खानेपानी सम्बन्धी आयोर्नाहरु 

संचािन गररनेछ । खानेपानी सजरक्षा योर्ना खानेपानी ममणि आयोर्ना िथा स्यािो 

ट्यजबेि लनमाणर् कायणक्रमहरुिाई लनरन्तरिा लदइनेछ । सन्थाि वस्ती वािजघाटमा 

खानेपानी ट्यजबेिको व्यवस्थापन गररनेछ | 



• र्ोहोरमैिा व्यवस्थापन गने, खानेपानी शजिीकरर् गरेर मात्र लपउने, सरसर्ाइमा ध्यान 

लदने संस्कारको लवकास गनण ‘सफा र स्वच्छ खानपान, कटहरीको शान’ को नारा 

अगालड सारी त्यसिाई मूिणरुप लदनका िालग आवश्यक कायणक्रमहरु ल्याइनेछ ।  

• ‘प्रदुिि गनेले चतनुग पर्ग ’ भने्न लसिान्त अनजरुप सबै उद्योग िथा किकारखानािाई 

र्वार्देलह बनाई करको दायरामा ल्याईनेछ | 

• बर्ार उन्मजख  के्षत्रको र्ोहोर मैिा व्यवस्थापन गनण बृहि गजरुयोर्ना, रर्नीलि िथा 

कायणक्रमहरु ल्याईनेछ | Dumping site को लनमाणर् गरी र्ोहोरिाई व्यवस्थापन 

गररनेछ | 

२.४ लैंचगक समानता तथा सामाचजक समावेशीकरि सम्बन्धी 

• जसको सवाल उसैको संलग्नता र नेतृत्व भने्न नाराका साथ बाि क्लब, मलहिा समूह, 

एकि मलहिा संर्ाि, रे्ष्ठ नागररक क्लब, दलिि समूह, अपांगिा भएका व्यद्धक्तहरुका 

संस्थाको सशद्धक्तकरर् र सवलिकरर्मा र्ोड लदइनेछ ।  

• बािमैत्री स्थानीय शासन अवधारर्ािाई गाउँका समू्पर्ण वडाहरुमा क्रमश: िागू गदै 

िलगनेछ । प्रते्यक वडामा बाि क्लवहरु गठन गररनेछ । बािबालिकाको शारीररक, 

मानलसक एवं व्यद्धक्तत्व लवकासका िालग प्रविणनात्मक कायणक्रमहरु संचािन गररनेछ । 

• परम्परागि सीप दक्षिा र लवशेर्िामा आधाररि आयमूिक सीपमूिक कायणक्रमहरु 

संचािन गदै लिनको आलथणक सामालर्क स्तरमा वृद्धि गररनेछ । सामालर्क 

समावेशीकरर्को अवधारर्ा अनजसार सचेिीकरर्, सीप क्षमिा लवकासको अवसर प्रदान 

गरी लवकासको मूिप्रवाहमा ल्याउने कायणक्रमहरु संचािन गररनेछ । 

 

२.५ सामाचजक सुरक्षा तथा संरक्षि  

• लवपन्न ,र्ोद्धखमा परेका िथा असहाय वगणको िालग आकद्धिक उपचार सहयोग 

कायणक्रम संचािनमा ल्याईनेछ | सोलह वगणिाई मृत्यजपिाि कार् लक्रया गनणको िालग 

रु.७०००|- उपिब्ध गराईनेछ | 

• अनाथ बािबालिकाको लशक्षा िथा भरर् पोर्र्का िालग मालसक रु.२००० |- उपिब्ध 

गराईनेछ | लबपन्न िथा दलिि वगणिाई बाि पोर्र् बापि उपिब्ध गराउदै आएको 

कायणक्रमिाई लनरन्तरिा लदईनेछ | 

• िैलङ्गक लहंसा पीलडिहरुका िालग उद्दार िथा पजनणस्थापना सहयोग कायणक्रम ल्याईनेछ 

| 



• गरीव िलक्षि लबशेर् कायणक्रम संचािन गरी गरीव घर पररवार पलहचान िथा 

पररचयपत्र लविरर् कायणक्रम संचािन गररनेछ | पलहचान भएका घर पररवारिाई 

लबशेर् प्याकेर्को व्यवस्था गरी गररवी लनवारर्मा आवश्यक कदम चालिनेछ | 

 

३. पूवागधार चवकास के्षत्र 

३.१ सडक तथा भवन चनमागि के्षत्र 

• सडक िथा सावणर्ालनक बाटो, डगर अलिक्रमर् गरर बनाइएका संरचनािाई हटाउदै 

िलगनेछ । गाउँपालिकाको केन्द्र र वडा र्ोड्ने सडकको चौडाई कद्धम्तमा६ लमटरको 

बनाउने र वडा स्तरीय सडकहरु नू्यनिम ४ लमटरको बनाइने नीलि कडाइका साथ िागू 

गररदै िलगनेछ । गाउँपालिकाको ररंगरोड कािोपते्र पररयोर्नािाई द्रजि रुपमा सम्पन्न गनण 

आवश्यक व्यवस्था गररनेछ | 

• उतृ्कष्ट् सेवा प्रवाहको आधार :राम्रो पूवागधार भएकोिे गाउँ कायणपालिकाको कायाणिय, 

वडा कायाणियर्स्ता अत्यावश्यकीय भवन संरचनाहरुको लनमाणर्मा उच्च प्राथलमकिा 

लदइनेछ । साथै स्वास्थ्य चौकी, वलथणङ सेन्टर, लवद्यािय भवन लनमाणर्, सामजदालयक  भवन 

र्स्ता भौलिक संरचनािाइ पलन उच्च प्राथलमकिा लदने नीलि लिइएको छ ।  

• लनमाणर् भइसकेका पूवाणधार ममणि संभार गनजणपने अवस्थामा गाउँपालिकािे खडा गरेको 

ममणि संभार कोर्बाट प्राथलमकिाका आधारमा ममणि गने नीलि लिइनेछ ।  

• पूवाणधार लनमाणर् गदाण मलहिामैत्री, बािमैत्री, अपांगमैत्री िथा वािावरर्मैत्री पूवाणधार लनमाणर् 

गने नीलि लिइनेछ । 

•  ऐिानी-पलिण र्ग्गा, सावणर्लनक बाटो िथा डगर, सावणर्लनक गौचरर्, नलद कटानबाट 

उकास भएको र्ग्गा, सावणर्लनक पोखरीका लडिहरुको लसमांकन गरर रेकडण राखे्न िथा 

संरक्षर् गने कायणमा िीब्रिा लदइनेछ । 

३.२ चसंिाइ तथा उजाग 

• गाउँपालिकाका सबै के्षत्रमा आवश्यक लसंचाइको प्रबन्ध गरी र्लमन बाँझो रहने व्यवस्थाको 

अन्त्य गररनेछ । नहर िथा पैनीको पहँुच नपजगेको कृलर्योग्य र्लमनका िालग बोररङ लसंचाइ 

कायणक्रम िथा साना लसंचाइ कायणक्रम र्स्ता भूलमगि लसँचाई आयोर्नाहरु संचािन 

गररनेछ । 



• हाम्रो गाउँपाचलका उज्यालो गाउँपाचलकाबनाउन गाउँपालिका भर लवद्यजिीकरर् 

कायणमा र्ोड लदइनेछ । बस्तीलभत्रका सडकका पोिहरुमा बलि र्डान िथा सोिार सडक 

बलि र्डान कायणिाई प्राथलमकिा लदइनेछ । 

• स्थानीय स्तरमा उपिब्ध हुन सके्न वैकद्धिक उर्ाणका श्रोिहरुको पलहचान गरी बायो 

लब्रकेट, होम सोिार लसस्टम, सजधाररएको चजल्हो, सामजदालयक बायोग्यास प्लान्ट र्स्ता 

कायणक्रमहरु संचािन गदै प्राकृलिक श्रोि र साधनको समजलचि प्रयोग र व्यवस्थापनमा र्ोड 

लदँदै िलगनेछ ।  

३.३  संिार तथा सूिना प्रचवचध  

• प्रलवलधमा सबैको पहुच स्थापना गनणका िालग गाउँपालिकाका मजख्य मजख्य स्थानमा 

Free-wifi Zone स्थापना गररनेछ | Group Sms, Led Display Board र्स्ता 

प्रलवलधमैत्री उपकरर्हरुको व्यवस्थापनमा र्ोड लदईनेछ | 

 

४. वातावरि तथा चवपद् व्यवस्थापन के्षत्र 

• बाढी-पलहरो, आगिागी, भू-कम्प, हुरीबिास, अलसना, चट्याङ् र्स्ता प्रकोप एवं 

लिनीहरुबाट हुने क्षलि नू्यनीकरर् गररनेछ र गाउँपालिकाको ‘चवपद् व्यवस्थापन कोि’ 

बाट लवपदमा परेका घर पररवारिाई राहि उपिब्ध एवं क्षलिग्रस्त बाटो, पैनी आलद ित्काि 

ममिण गररनेछ । लवपदको पूवण ियारी, रोकथाम, उिार, राहि लविरर् िथा पजनस्थाणपना 

कायणहरु संचािन गररनेछ। 

• लसंलघया, र्जडी िथा िोहन्द्रा नलद कटान लनयिर्का िालग र्ोद्धखमयजक्त के्षत्रमा स्पर, बाँध 

िथा िटबन्ध लनमाणर्को कायणिाई प्राथलमकिाका साथ अगालड बढाइनेछ । साथै नलद 

लकनारामा बासँ िगायिका लवरूवा रोपर् गने कायणिाई अलघ बढाइनेछ । प्रधानमिी 

रोर्गार कायणक्रम िथा यजवा रोर्गारीका िालग रुपान्तरर् पहि पररयोर्नासँग आवश्यक 

समायोर्न गरी सडक, टोि िथा वस्तीमा  वृक्षारोपर् िगायिका लक्रयाकिापहरुको संख्या 

िथा बारम्बारिा वृद्धि गररनेछ ।  

 

५. संस्थागत चवकास,चवत्तीर् व्यवस्थापना तथा सुशासन  

५.१संस्थागत चवकास 



• व्यद्धक्तगि घटना दिाणको िालग घटना भएको ३५ लदन लभत्रमा अलनवायण रुपमा व्यद्धक्तगि 

घटना दिाण गनण प्रोत्साहन गनण आवश्यक नीलि ियार गरर िागू गररनेछ र गाउँपालिकािाई 

व्यद्धक्तगि घटनादिाण यजक्त गाउँपालिका बनाइनेछ । 

• उपिब्ध र्नशद्धक्तको क्षमिा लवकास गदै उतृ्कि कमणचारीहरुिाई कायण सम्पादन 

मूल्यांकनको आधारमा पजरसृ्कि गने प्रर्ािी िागू गररनेछ । मौर्जदा र्नशद्धक्तिाई दक्ष 

िथा सक्षम बनाउन िालिम लदने नीलििाई प्राथलमकिा लदइनेछ । 

• गाउँ कायणपालिकाको कायाणिय िथा अन्तगणिका कायाणियहरुबाट हुने प्रवाह हुने सेवाको 

गजर्स्तर अलभवृद्धि गरी सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररिा ल्याउनको िालग सबै कायाणियमा 

कम्प्प्यजटर, लप्रन्टर र इन्टरनेट र्स्ता अत्यावश्यक वस्तजहरूको व्यवस्था गररनेछ ।  

हस्तलिद्धखि कागर्ाििाई पूर्णिया हटाएर क्रमशः एकीकृि सचजना िथा सेवा व्यवस्थापन 

प्रर्ािी, कम्प्प्यजटरमा आधाररि कायणप्रर्ािी िथा डाटाबेसको लनमाणर् गदै कटहरी 

गाउँपालिकािाई मोरङ चजल्लाकै पचहलो चवद्रु्तीर् शासनरु्क्त गाउँपाचलका 

बनाउनको िालग आवश्यक ियार गरी िागू गररनेछ ।  

५.२ चवत्तीर् व्यवस्थापन तथा सुशासन 

• मािपोि िगायिको कर शजल्क िोलकएको समयमा नलिने सेवाग्राहीहरुिाई कर लिनण 

प्रोत्साहन गररनेछ । आलथणक ऐनको अनजसूची १ र २ बमोलर्मका करहरुमा चािज आ.व. 

लभतै्र भजक्तान गरेको खण्डमा कज ि कर िागे्न रकमको १०% छज ट लदइनेछ । 

• गाउँपालिकाका गलिलवलधहरु िथा गाउँपालिकािे सम्पादन गरेका कायणहरु रेलडयो, 

पत्रपलत्रका, वेभसाईट िथा मोबाइि एपमार्ण ि समू्पर्ण नागररकहरुमा सावणर्लनक गररनेछ 

।  

• टोि लवकास संस्थाको गठन, अनजलशक्षर्का कायणक्रमहरु संचािन गररनेछ | उपभोक्ता 

सलमलिबाट हुने कामकारवाहीिाई प्रभाबकारी बनाउन आवश्यक अलभमजखीकरर् 

कायणक्रम संचािन गररनेछ | 

• सेवा प्रवाहको गजर्स्तर अलभवृद्धि गरी नागररकका प्रते्यक सजख, दजःखमा सक्दो सहयोग गने 

गरी गाउँपालिका संवेदनशीि हुनेछ र र्निािाई वास्तलवक रुपमै सरकारको 

उपद्धस्थलिको आभास लदिाउने नीलििाई कडाइका साथ कायाणन्वयन गररनेछ ।  

• र्नलनवाणलचि पदालधकारी र कमणचारीििबीचको सजमधजर सम्बन्धिाई आपसी हािेमािो 

मार्ण ि् अझ प्रगाढ बनाउँदै सामूलहक प्रयत्नबाट लवकासका अपेलक्षि प्रलिर्ि हालसि 

गनणका िालग ‘प्रशासन र राजनीचत : प्रचतस्पधी होइन साथी’ को नीलि लिइनेछ ।  

• म्याद गजजे्रका और्लध, खाद्यपदाथण एवं पेय पदाथणबाट मानव स्वास्थ्यमा हुने हालनिाई रोक्न 

चनर्चमत रुपमा बजार अनुगमनको व्यवस्था लमिाइनेछ । िागज और्ध दजव्यणसनीलबरुि , 

िैलङ्गक लहंसालवरुि, बािश्रम लवरुि िगायिका सचेिना कायणक्रमहरु संचािन गररनेछ | 



• स्थानीय स्थरमा हुने लववाद, झै-झगडा स्थानीय स्थारमै लनरुपर् गनणका िालग मेिलमिाप 

केन्द्रहरुको व्यवस्थापन सम्पन्न गररनेछ | लववाद लनरुपर्का िालग बादी र प्रलिवादीिे 

छनौट गरेका दजई र्ना मेिलमिापकिाणिाई एउटा लववाद लनरुपर् गरे बापि  रु. ५००|- का 

दरिे भिा उपिब्ध गराईनेछ |  

 

 

;efsf cfb/0fLo ;efWoIfHo", ;Ddflgt ufpF;efsf ;b:oHo"x? tyf 

pkl:yt cltly dxfg'efjx?, 

अब म आगामी बर्फको िालग प्रस्ताव हुने आय व्ययको खाका अिगफत यस गाउँपालिकाको आय  

बारेमा प्रकाश पानफ चाहान्छु । आगामी आलथफक वर्फको िालग आिररक आम्दानी रु १ करोड 

१५ िाख प्राि हुने प्रके्षपर् गरेको छु । त्यसै्त घर जग्गा रलजसे््ट्सन दसु्तर वापत रु १ करोड 

५० िाख प्राि हुने अनुमान गरेको छु । नेपाि सरकारबाट सौंघीय राजश्व बाँडर्ाँड वापतको 

रकम रु ७ करोड ७१ िाख ६४ हजार; सौंघीय समानीकरर् वापत रु १३ करोड ६३ िाख; 

सौंघीय सशतफ चािु अनुदान रु १४ करोड ३८ िाख; सौंघीय सशतफ पँूजीगत अनुदान ९५ िाख; 

सौंघीय लवशेर् अनुदान चािु रू ४२ िाख; सौंघीय लवशेर् अनुदान पँूजीगत ४२ िाख र सौंघीय 

समपूरक अनुदान रू १ करोड ३९ िाख प्राि हुने अनुमान गरेको छु । त्यसै्त प्रदेश 

सरकारबाट राजश्व वाँडर्ाँड रकम रु ४५ िाख ६१ हजार ६ सय; समानीकरर् रु ७९ िाख 

३५ हजार; सशतफ अनुदान रु १८ िाख ७२ हजार र समपूरक अनुदान रू १ करोड प्राि हुने 

अनुमान गरेको छु । आलथफक वर्फ ०७७/७८ को खचफ हुन बाँकी अनुमालनत रकम रु १ करोड 

गरी जम्मा कुि बजेट रु ४४ करोड ९९ िाख ३२ हजार ६ सयको प्रके्षपर् गरेको छु ।  

 

धन्यवाद 
 

 
 

 
 


