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यस पाँचौ गाउँसभाको नीित तथा कायर्बम साबर्जिनकरण सऽमा उपिःथत मामार् गाउँपािलका उपाध्यक्ष 
ज्यू, मामार् गाँउपािलकाका ६ वटै वडाका वडा अध्यक्षज्यूह , गाउँ कायर्पािलकाका सदःय ज्यूह , ूमखु 
ूशासकीय अिधकृत ज्य,ु गाउँ सभाका सदःय ज्यू, सरुक्षा िनकायका ूमखु, राजनीतीक दलका ूितिनिध 
ज्यूह , भतुपवुर् जनूितिनिध ज्यूह , िविभ  संघ संःथाका ूमखु एवं ूितिनधी ज्यूह , सल्लाहकार, 
स ारकमीर्, कमर्चारी लगायत सम्पणुर् मामार् वासी आदरणीय आमाववुा, दाजभुाई तथा िदिदविहिनह ,  
 
यस गाउँपािलकाको आ.व. २०७६/०७७ को नीित तथा कायर्बम यस गिरमामय सभा समक्ष ूःततु 
गनर् पाँउदा म गौरवािन्वत भएको छु । ःथानीय सरकार, नेपाली जनताको त्याग विलदान र लामो 
संघषर्को उपलव्धी हो । विलदानीपणुर् संघषर्वाट ूा  र ऐितहािसक संिवधानसभावाट जारी भएको 
नेपालको संिवधान अनसुार ःथािपत ःथानीय तहको अिधकारह लाई अभ्यास गन अिभयान विढरहेको 
छ । यस अवसरमा लोकतन्ऽीक गणतन्ऽ ूा ीको लागी लामो संघषर् एवं जनयु , जनआन्दोलन, 
मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनका बममा आफ्नो अमलु्य जीवन बिलदान िदन ुहनेु सम्पणुर् ात 
अ ात अमर शिहदह ूित भावपणुर् ौ ान्जली अपर्ण गदर्छु साथै िविभ  आन्दोलनका बममा घाइते 
वेप ा नागिरक ूित उच्च सम्मान व्यक्त गनर् चाहन्छु । राजनीितक सामािजक पिरवतर्नमा नेततृ्वदायी 
भिुमका िनवार्ह गन सवै अमजह ूित आभार ूकट गदर्छु ।  
 
हामी एक ःवािधन र सावर्भौमस ासम्प  मलुकुका नागिरक ह  । ूाकृितक भ-ुबनोट र आिथर्क 
पछौटेपनको कारणले हाॆो वतर्मान जिटल एवं चनुौतीपणुर् भएतापिन भिवंय उज्वल र सम्भावना यकु्त 
छ । नेपालमा संघीय लोकतन्ऽ सिहतको गणतन्ऽात्मक शासन ूणाली ःथापनाथर् िविभ  कालखण्डमा 
नेपाली जनताले गरेको त्यागले िसिजर्त वतर्मान अवसरलाई आिथर्क-सामािजक पान्तरणको अवसरको 
पमा उपयोग गिर जनचाहना परुा गन अबको हाॆो वाटो भनेकै ितॄ आिथर्क िवकास गन हो । 
आत्मिनभर्र र ःवािधन अथर्तन्ऽ िनमार्ण गन ःवःथ्य ूितशूधात्मक अथर् व्यवःथा हाॆो ूःथान िवन्द ु
हो । समाजवाद उन्मखु अथर्तन्ऽ हाॆो गन्तव्य हो । पिरवतर्नलाई संःथागत गिर िवकास आिथर्क 
समिृ लाई आत्मसात गन वतर्मान पिरूके्षमा ूत्यक्ष र परोक्ष पमा कुशल भिुमका िनवार्ह गनुर् हनेु 
मामार् गाउँपािलकावासीह  र अन्य सवै सवेुच्छुकह  ूित हािदर्क आभार व्यक्त गनर् चाहन्छु ।   
 
मामार् गाउँपािलका लोकतन्ऽका आधारभतु मलु्यमान्यता, मानवअिधकार, सामािजक न्याय, सहकायर् 
सहअिःतत्व र समन्वयको िस ान्तलाई आत्मासात गद िविधको शासन ूित पूणर् ूितव  छ । 
लोकतन्ऽलाई सामािजक िजवन प ितको पमा ःथािपत गन कुरामा गाउँपािलका हरपल ूय शील छ 
।शासकीय व्यवःथामा आएको पिरवतर्नको अनभुिुत सम्पणुर् मामार्बासीले गनर् सकुन भ ेमा म अत्यन्त 
सचेत छु। 
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गाउँपािलकाको भौगोिलक, सामािजक, आिथर्क िविवधता तथा सांःकृितक एकतालाई आत्मासात गद 
सन्तिुलत र समन्याियक िवकासको वाटोमा अिघ बढ्न योजनाव  र ूाथिमकताका आधारमा िवकास 
िनमार्णका कामह  हनुपुछर् भ ेमा गाउँपािलका ूितव  छ । संघीय सरकारले अंगालेको "समृ  नेपाल 
सखुी नेपाली " भ े मान्यतामा आधािरत जनउ रदायी, पारदशीर्, मेहनती र सहयोगी संयन्ऽवाट नै 
समिृ  हािसल गनर् सिकन्छ भ े मान्यतालाई मागर् दशर्नका पमा महण गरेको छु। 

नेपालको संिवधानको अिधनमा रिह ःथािपत मामार् गाउँपािलका एक पथृक पिहचान बोकेको गाउँपािलका 
हो । यस ःथानीय सरकारलाई साथर्क, समृ  र सक्षम एवम ् सविलभतु वनाउन आिथर्क वषर् 
२०७६/०७७ को नीित तथा कायर्बम ूःततु गनर् यस सम्मािनत सभा समक्ष उपिःथत भएको छु । 
 
आदरणीय दाज ुभाई तथा िदिद बिहनीह ,  
अब म मामार् गाउँपािलकाको िवकासका ूमखु संभावना, अवसर, समःया तथा चनुौितह  संके्षपमा ूःततु 
गनर् चाहन्छु। 
ूाकृितक, भौगोिलक, सामािजक, साँःकृितक, राजनीितक, ऐितहािसक, ि ले गौरवको पमा रहेको 
गाउँपािलकाको आिथर्क, सामािजक, मानवीय र भौितक िवकासको गती, लगानी अनु पको ूितफल 
तथा ूभावकारीता अपेक्षाकृत पमा विृ  हनु सिकरहेको छैन । गाउँपािलकालाई कृिष, पयर्टन उ ेाग 
तथा पूवार्धारको माध्यमबाट समृ  पािलकाको पमा िवकास गनर् सिकने संभावना रहेकोछ । यस 
गाउँपािलकाका राजनीितक दलह  लगायत सम्बिन्धत सरोकारवालाह बाट यस िवषयमा िव ास र 
ूितव ता समेत व्यक्त हुँदै आएको छ । पािलकाको िवकासको िवगतका ूयास तथा उपलब्धीह को 
मूल्या न गदार् गाउँपािलकाको समि गत सामािजक, आिथर्क िवकाससम्बन्धी िविवध संभावना, अवसर, 
समःया तथा चनुौितह  यसूकार रहेका छन।् 
उपिःथत महानभुावह   
ःथानीय तह िनमार्ण प ात ःथािपत मामार् गाउँपािलकाको पाँचौ गाउँ सभामा यस गाउँपािलकाको 
"जलॐोत, जडीबटुी एवम ्पयर्टन पबुार्धारको िवकास, समम मामार् गाउँपािलकाको समृ ी र 
िवकासमा हाॆो ूयास" सिहतको िदघर्कालीन सोचमा आधािरत नीित तथा कायर्बम क्षेऽगत पमा 
यस गिरमामय गाउँसभा समक्ष ूःततु गनर् चाहन्छु । 

क) आिथर्क िवकास 
1) ूधानमन्ऽी रोजगार अन्तगर्त संचािलत कायर्बमलाई ू त्यक्ष िवकाससंग जोडेर ःथानीय जनताको 

िसप, क्षमता र योग्यता अनसुार वेरोजगारह को न्यनुतम रोजगारीको सिुनि तता गिर आय 
आजर्नमा बृ ी गिरने छ । 

2) एक गाउँ एक सहकारीको अवधारणालाई टेवा परु् याउन समदुायमा आधािरत संःथाह लाई 
िव ीय साक्षरता सम्वन्धी कायर्बमह संग जोडदै सहकारी संःथाह को व्यवःथापनमा जोड 
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िदईनेछ साथै लघ ुिव  तथा िव ीय संःथाह लाई मामार् गाउँपािलका क्षेऽमा ःथापनाका लागी 
जोड िदईने छ। 

3) गाउँपािलकाको आन्तिरक आय ःवाभलम्बन पानर् कर तथा राज  संकलनका क्षेऽह  पिहचान, 
ब्यवःथापन र िवकास गन नीितलाई िनरन्तरता िदईएको छ साथै चाल ुआिथर्क बषर्बाट नदीजन्य 
िनमार्ण साममीह  (ढु ा, गी ी, बालवुा) को उत्खनन तथा ूयोगलाई ब्यविःथत गिरने छ। 

4) घरेल ुतथा साना उ ोग िवकास र व्यवसायीक क्षमता िवकासमा आवँयक ूोत्साहन गिरनेछ 
साथै ःथानीय उत्पादनको उपभोग, िवतरण तथा िनकासी नीितलाई िनरन्तरता िदईएको छ।चाल ु
आिथर्क बषर्मा ःथानीय ःतरमा पाईने जडीबटुी संकलन तथा ूशोधन केन्ि ःथापना साथै 
च्यउुिर ूशोदनजन्य उ म ःथापना गन लआय िलईएको छ।  

ख) सामािजक िवकास 
1) आधारभतू तहको िशक्षालाई सिु ढीकरण गद कक्षा १२ सम्मको िनःशलु्क िशक्षामा सम्पणुर् 

बालबालीकाह को पहुँच सिुनि त गिरनेछ। 
2) िव मान िशक्षा ूणालीमा सधुार गद िशक्षा क्षेऽलाई व्यवसाियक, ूािविधक, रोजगारमूलक 

र नतीजामखुी िशक्षा बनाउन िब ालयह को भौितक पबुार्धारह मा बमस: सधुार एंव िबःतार 
गिरने नीित अवलम्बन गिरने छ। 

3) सामदुाियक िव ालयह को शैक्षीक ःतर सधुारका लागी िनयिमत अनगुमनलाई अझै 
ूभावकारी बनाईने छ साथै दरबन्दी िमलान, िशक्षक िब ाथीर् अनपुातमा आधािरत भौितक 
संरचना, क्षमता अिभबृ ी कायर्बम लगायतका ू व र्नात्मक कायर्बमह  संचालन गिरने छ। 

4) हाल संचािलत आधारभतुहका िव ालयह मा आवँयक दरवन्दी व्यवःथापन गनर् पहल गनुर्का 
साथै बाल िवकास केन्ि ःथापना हनु नसकेका िव ालयह मा यथािशय बाल िवकास केन्ि 
ःथापना गनर् पहल गिरनेछ साथै गत आ.ब. देखी संचािलत शैक्षीक क्षेऽ सधुार कायर्बमलाई 
िनरन्तरता िदईने छ। 

5) गाउँपािलका क्षेऽ िभऽ ःथापना भई संचालनमा आएका बाल िवकास केन्िह मा शैक्षीक 
वातावरणमा टेवा परु् याउन आवँयक शैक्षीक तथा अन्य साममीह  िवतरण गिरने छ।  

6) गाउँपािलका िभऽ व्यवसाियक तथा ूािविधक िशक्षा अध्ययनको लािग ूािविधक िशक्षालय 
संचालनका साथै उच्च िशक्षा संचालनको समेत व्यवःथा िमलाईनेछ। 

7) लिटनाथ क्याम्पसको शैक्षीक तथा भौितक अवःथा सधुारका लागी आवँयक बजेट ब्यवःथा 
गिरने छ। 

8) दिलत,िवप , िसमान्तकृत तथा लोपोन्मखु समदुायका जेहन्दार बालबालीकाह लाई उत्सािहत 
गनर् ःथािपत शिहद छाऽविृत िवकास कोष लाई िनरन्तरता िदईने छ ।  

9) गाउँपािलकालाई पूणर् सरसफाइ उन्मखु बनाउन साबर्जिनक ःथल, मठमन्दीर, िव ालयह मा  
"खानेपानी सरसफाई, ःवच्छता र वातावरणीय सधुार कायर्बम" संचालन गिरने छ ।उक्त 
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कायर्बम अन्तरगत साबर्जिनक ःथल, मठमन्दीर, िव ालयह मा ःवच्छ खानेपानी तथा 
शौचालयह को िनमार्ण गिरने छ। 

10) उपभोक्ताह को उपभोग्य साममीह को गणुःतर कायम राख्न िनयिमत बजार अनगुमन सिमित 
र गनुासो सनुवाई सयन्ऽ िनमार्ण गिर गाउँपािलका क्षेऽ िभऽका बजार अनगुमन तथा बजार 
ब्यवःथापन सधुार गन नीित िलईएको छ। 

11) संघीय तथा ूदेश सरकार संगको समन्वयमा गाउँपािलका क्षेऽमा खर छाना घरधरुीह लाई 
पिहचान गिर खरमकु्त छाना सिहतको गाउँपािलका बनाउने नीित िलईएको छ। 

12) गाउँपािलका क्षेऽका जलौोतह को समिुचत ब्यवःथापनका लागी जलउपयोग गु योजना 
िनमार्ण गिरएको र गु योजना अनसुार गाउँपािलकाका सबै बःतीह मा साझेदार िनकायह को 
समन्वयमा बमस: ःवच्छ खानेपानी व्यवःथापन गिरनेछ, साथै महुानमा पानीको माऽा ूया  
उपलब्ध भएको क्षेऽमा घर घरमा धारा सिहतको िनजी धारा ूणाली लाग ुगिरने छ। 

13) ःवच्छ खानेपानी सेवा सिुनि त गनर् चाल ुआ.ब. िभऽमै गाउँपािलका क्षेऽमा पानी पिरक्षण 
ूयोगशाला ःथापना गिरने छ साथै खानेपानी योजनाह मा अिनवायर् पानी सरुक्षा योजना लाग ु
गिरने छ। 

14) खानेपानी योजनाह लाई िदगो बनाउन योजनाह मा अिनवायर् ममर्त सम्भार कोष लाग ुगिरने 
छ।गाउँपािलका ःतरमा समेत खानेपानी योजनाह  सचुा  संचालन गनर् र आकिःमक ममर्त 
सम्भारका लागी िबशेष ममर्त सम्भार कोष खडा गिर कायार्न्वयनमा ल्याईने छ। 

15) गाउँपािलकालाई पूणर् सरसफाइ यकु्त गाउँपािलका घोषणा गनर् सरसफाइ ःवच्छता रणनैितक 
कायर्िविध िनमार्ण गरी कायार्न्वयन गिरनेछ।खानेपानी, सरसफाइ तथा ःवच्छता, आयआजर्न 
जन्य गितिबधीह लाई नितजामखुी बनाउन मामार् गाउँपािलकाको कुनै एक बःतीलाई नमनुा 
बःती बनाउन साझेदारह संग समन्वय गिर चाल ुआ.ब. िभऽै कायार्न्वयनमा ल्याईने छ। 

16) िवकासमा अन्तरक्षेऽीय सवालह लाई मलुूभािवकरण गनर् जःतै जलवाय ुपिरवतर्न अनकुुलन, 
िवपद तथा जोिखम व्यवःथापन, खा  तथा पोषण सूरक्षा, लैि क समावेशीकरण तथा 
सामािजक समावेशीकरण, वातावरण मैऽी ःथानीय शासन, बाल मैऽी ःथानीय शासन, िभ  
क्षमता भएका(अपा ) मैऽी अनकुुिलत कायर्बम संचालनलाई िनरन्तरता िदईनेछ। 

17) खेलकुद क्षेऽमा गाउँपािलकाको पिहचान बनाउन तथा क्षेऽगत िवकास गनर् खेलकुदको क्षेऽमा 
रहेका ूितभाह ह लाई हौसला एंव सम्मान कायर्बमलाई िनरन्तरता िदईने छ साथै 
गाउँपािलका क्षेऽका सामदुाियक माध्यिमक िब ालयह मा कायर्रत िशक्षकह  मध्ये एक 
िब ालय एक खेल िशक्षक िनधार्रण गिर िनयिमत खेलकुद तथा अितिरक्त िबयाकलापह  
संचालन गिरने छन। 

18) खेलकुद क्षेऽको िवकासलाई ू भावकारी बनाउन लिटनाथ मिन्दर खेल मैदानको ःतरउ तीका 
साथै गाउँपािलका िभऽका खेलमैदानह को सम्भाब्यता अध्ययन तथा भौितक पबुार्धारको 
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िवकास गद लिगने छ। चाल ुआ.ब.मा पिन गाउँपािलका ःतिरय खेलकुद कायर्बमलाई 
िनरन्तरता िदईने छ।  

19) गरीबी न्यूनीकरण, मिहला/आिदवासी/जनजाित/दिलत/एकल मिहला र अशक्त तथा िभ  
क्षमता भएका व्यिक्तह को क्षमता अिभबिृ  गनर् साथै सहज जीवनयापनका लािग तालीम 
अिभमिुखकरण जःता िबशेष कायर्बमह लाई िनरन्तरता िदईनेछ साथै गिरव पिहचान 
कायर्बमलाई समेत चाल ुआ.ब.मा िनरन्तरता िदइने छ । 

20) गाउँपािलका िभऽका भौितक पबुार्धार िबयाकलापह लाई अझै गणुःतिरय बनाउन 
गाउँपािलका िभऽ काम गद आएका िम ी/दक्ष कामदारलाई सम्विन्धत तािलमदाता साझेदार 
िनकायह को समन्वयमा भकुम्प ूिबधी संरचना िनमार्ण लगायतका तािलम ूदान गिर 
क्षमतावान बनाईनेछ। 

21) गाउँपािलका िभऽका ौमीकह को पेशाको सम्मानको वातावरण िनमार्ण गनर् गाउँपािलकाबाट 
िनमार्ण हनेु भौितक पबुार्धारमा ःथानीय ौमीक पिरचालनमा ूाथिमकता िदईने छ । 

22) गाउँपािलकालाई बालौम मकु्त घोषणा कायम गनर् बालौम पूणर् पमा बन्देज र दण्डिनय 
बनाउन बालक्लबह लाई अिभमिुखकरण तािलमह  ूदान गिर पिरचालन गिरने छ। 

23) सामािजक सरुक्षा कायर्बमलाई अझै ूभावकारी बनाउन घरघरमा सेवा उपलब्ध गराउनकुा 
साथै िव ीय संःथाह  संगको समन्वयमा ब ीङ ूणाली माफर् त िवतरण गनर् आवँयक  पहल 
गिरनेछ। 

24) सरकारी तथा गै॑ सरकारी संःथाह बाट सम्पादन गिरने कायर्ह लाई अझै ू भावकारी बनाउन 
संःथाह  िबचको समन्वयात्मक बैठकह  चाल ुआ.ब. देखी िनरन्तर आयोजना गिरने छन ्
साथै सेवा ूवाह ूिबयालाई ब्यविःथत गनर् एिककृत योजना तथा एक ार ूणाली लाग ुगिरने 
छ। 

25) गाउँपािलका कायार्लय, वडा कायार्लयह मा इन्टरनेटको पहँचुलाई अझै ब्यविःथत गिरने छ 
साथै नेपाल टेिलकम संगको समन्वयमा गाउँपािलका क्षेऽ िभऽ सं ार सेवालाई अझै ब्यविःथत 
गनर् पहल गिरने छ। 

26) यस गाउँपािलका अन्तरगतका ूत्येक माध्यमीक तहका िव ालयह मा आधिुनक िव ान 
ूयोगशाला, पःुतकालय र इन्टरनेट सिुवधायकु्त सूचना केन्ि व्यवःथापन र छाऽावास 
िनमार्णको लािग सम्बिन्धत ूदेश, संघीय सरकार तथा सरोकारवाला िनकायह संग िनरन्तर 
पहल गिरनेछ। 

27) िविभ  कालखण्डमा संचालन भएका जन-यु  तथा जन-आन्दोलनबाट ूभािवत क्षेऽ तथा 
समदुायका कायर्बमह  उच्च ूाथमीकताका साथ कायार्न्वयनलाई चाल ुआ.ब.मा समेत 
िनरन्तरता िदईनेछ। 

ग) भौितक पवुार्धार िवकास 
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1) गाउँपािलका अन्तगर्त िनमार्णहनेु भौितक संरचना तथा िवकास पबुार्धारह  िनमार्ण गदार् आवँयक 
पन तथ्या , िब षेण तथा योजना छनोट गाउँपािलको पा िचऽको आधारमा गन नीित िलईएको 
छ। 

2) गाउँपािलका अन्तगर्त संचालन हनेु ठुला आयोजनाह  संचालन गनर् िवःततृ पिरयोजना ूितवेदन 
तयार गिर सोही आधारमा संचालन गिरने छ । ठुला आयोजना संचालनको लािग संघ र ूदेश 
सरकार संग िनरन्तर पहल गिरने छ ।  

3) भौितक पबुार्धारको िवकास माफर् त गाउँपािलका बासीको जीवन शैली सरलीकृत बनाउन संघ 
तथा ूदेश सरकार संग समन्वय, आन्तरीक ॐोत पिरचालन, िविभ  िवकास साझेदारह  बीच 
समन्वय र सहकायर् गरी पबुार्धार िवकासका कायर्लाई गितशीलता ूदान गिरनेछ। 

4) गाउँपािलकाको जल उपयोग गु योजना, जीिवकोपाजर्न कायार्न्वयन योजनाको ममर् अनसुार 
जलौोत र जीिवकोपाजर्न क्षेऽमा साझेदार िनकायह को सहकायर्मा िनरन्तर कायर् गिरनेछ। 

5) गाउँपािलका िभऽका पिहचान भएका खेतीयोग्य जग्गा जिमनको लगत तयार गिर िसंचाई 
कायर्बम माफर् त आयआजर्न कायर्बमह  संचालन गिरने छन।् 

6) िबटुले-पारीवगर सडक खण्ड ःतररोन्तित गनर् ॐोत व्यवःथापन गरी उक्त सडक ूाथमीकताका 
साथ ःतररोन्तितका लागी संघीय तथा ूदेश सरकार संग पहल गिरने छ। 

7) पारीवगर-ताकु-घोल्जर हुँदै परमचलुा धामीर्क ःथल सम्म पयर्टकीय मागर्को पमा िनमार्ण गद 
बझाङ िजल्ला जोडने सडकको िनमार्णािधन कायर् चाल ुआ.ब.मा समेत िनरन्तरता िदईने छ। 

8) वडा नं. ४, वडा नं. ५ र वडा नं. ६ का वडा कायार्लयह  हदैु नौगाड गाँउपािलका जोड्ने 
सडकको पमा रहेको तपोवन - िस ोला - शेरी िनम्ठा हदैु िबनायक जोडने सडक ूदेश र 
संघीय सरकार संगको समन्वयमा चाल ुआ.ब. बाट कायार्न्वयन गिरने छ। 

9) लिटनाथ सािसर् बजानी दनुी हदैु बैतडी जोडने सडकलाई चाल ुआ.व.मा समेत िनरन्तरता िदईने 
छ। 

10) उज्यालो मामार् कायर्बमलाई चाल ुआ.ब.मा समेत िनरन्तरता िदईने छ। मािमण िबधतु 
िबःतारलाई िबधतु ूािबधीकरणसंगको समन्वयमा मामार् गाउँपािलकाका थप ःथानमा िबःतार 
गिरने लआय िलईएको छ। 

11) मध्य चमेिलया (४० मेघावाट), घ ेखोला आयोजनाको िनमार्ण कायर् शु वात बममा रहेको 
उक्त कायर्ह लाई तीॄता िदन गाउँपािलकाबाट सहज वातावरण िनमार्ण गिरनेछ। 

12) गाउँपािलकाका सबै घना बःती र सडक छेउछाऊ तथा बजार क्षेऽमा व्यविःथत बाटोघाटो 
र ढल िनकासको व्यवःथापनलाई िनरन्तरता िदईनेछ। 

13) गाउँपािलका क्षेऽका पािरबगड-िबटुले सडक खण्डह का बजार क्षेऽमा सोलार सडक ब ी 
जडानका लागी सम्विन्धत साझेदार िनकाय संगको समन्वयमा िनमार्ण कायर् अगाडी बढाईने 
छ। 
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14) चमेिलया नदी र सो नदीका सहायक खोलाह मा रहेका जोिखम क्षेऽह मा सम्विन्धत 
सरोकारवाला िनकायह संगको समन्वयमा नदी िनयन्ऽण र जोिखम न्यिुनकरण कायर्ह  
संचालनका लागी पहल गिरने छ। िरल पिहरोको जोिखम न्यिुनकरणका साथै िरल पिहरोबाट 
ूा  हनु सक्ने िग ीह  संकलन र उपयोगलाई थप ब्यवःथापन गिरने छ। 

15) गाउँपािलकाका िबिभ  नदी/खोलाह मा आवत जावत सहज गनर् झोले े पलु िनमार्ण कायर् 
ूाथिमकतामा रािखएको छ, चाल ुआ.ब.मा चौलानी नदी माथी कोपरे-शेरी र हडे-रातापानी 
झोल े पलु िनमार्ण कायर् अगाडी बढाईनेछ। 

16) भेसेबगर-शेरी , िसमार-पडपडा मोटरेवल पलु िनमार्णका लागी संघीय सरकारसंग पहल 
गिरनेछ। 

17) घ ेगाड र नौगाड खोलामा मोटरेवल पलु िनमार्ण कायर्का लागी ूदेश सरकारसंग समन्वय 
गिर िसय संचालनका लागी ूयास गिरनेछ। 

18) गाउँपािलका िभऽका वडा कायार्लयह  लगायत अन्य सेवा कायार्लयह को भौितक संरचना 
सधुार र ःतर ती लगायत नयाँ िनमार्णका लागी ूदेश तथा संघीय सरकारसंग समन्वयात्मक 
पहल गिरने छ। 

19) ःवाःथ्य सेवाबाट अझै पिन पहुँच नपगुेका दगुर्म बःतीह मा ःवाःथ्य इकाईह  बमस:  
िबःतार गन नीित िलईएको छ। 

20) सावर्जिनक तथा नीिज भवन िनमार्ण गदार् भवन िनमार्ण आचार संिहतालाई लाग ुगन कायर् थप 
ब्यविःथत गिरनेछ। 

 
 
घ) संःकृित ूव र्न तथा पयर्टन पवुार्धार िवकास 

1) परमचलुा धाम तथा लिटनाथ मिन्दर धािमर्क पयर्टन क्षेऽलाई गु योजना अनसुार चाल ुआ.ब.मा 
पिन िनरन्तरता िदईने छ। 

2) अिपिहमाल पयर्टकीय मागर्को पमा रहेको गोकुले र-िबटुले-पारीबगर क्षेऽको लटीनाथ र 
गलु्जरमा व्यविःथत पयर्टकीय आवास गहृ िनमार्ण तथा व्यवःथापनका लागी संघीय तथा ूदेश 
सरकारसंग समन्वय गिर िवकास गिरने छ साथै उक्त क्षेऽलाई होमःटेको िवकास गिर ःथानीय 
संःकृती झल्कने लगायतका िबयाकलापका लागी संचालनको ूयास िनरन्तर गिरने छ।  

3) आन्तिरक तथा बा  पयर्टनलाई बढावा िदन गाउँपािलका िभऽ रहेका धामीर्क, पयर्टन ःथल, 
साःकृितक सम्पदा, मठ-मिन्दरह लाई पयर्टकीय ःथलको पमा िवकास गनर्का लागी ूचार 
ूसार लगायत थप संःकृती झल्काउने भौितक पवुार्धारह को िवकास गिरने छ। 
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4) पयर्टकीय क्षेऽको िवकासका लािग पयर्टकीय क्षेऽ पिहचान गरी शयािकङ ट र िहल 
क्लाईिम्बङ ःथल िनमार्ण गनर् पहल गिरनेछ साथै उक्त योजनाह  सम्पादन गनर् साझेदार 
िनकायह को खोजी तथा सहकायर् गन नीित िलईएको छ। 

5) ःथानीय भाषा, सािहत्य, कला र मौिलक संःकृितको संरक्षण र सम्वधर्नमा िनरन्तर जोड 
िदईनेछ। 

6) ःथानीय समदुायमा रहेका पखु्य ली सीप र साधनह को संरक्षण तथा सम्वधर्न गद सम्बिन्धत 
समदुायका यवुा ःवरोजगारको माध्यमका पमा िवकास गिरनेछ। 

7) ःथानीय पयर्टकीय क्षेऽह को पिहचान, संरक्षण सम्वधर्न र िवकास गद आन्तिरक तथा बाहय 
पयर्टन ूव र्नमा जोड िदई रोजगारका अवसर ौृजना गनर् ूोत्साहन गिरनेछ साथै पयर्टकीय 
क्षेऽ िवकासका लािग सरकारी, नीिज तथा अन्य साझेदार िनकायह  बीच समन्वयात्मक 
भिुमकामा कायार्न्वयन गन कायर्लाई िनरन्तरता िदईने छ। 

 
ङ) वन वातावरण तथा िवपद वस्थापन 

1) गाउँपािलका क्षेऽ िभऽ रहेका सावर्जिनक जग्गाको पिहचान गरी सो क्षेऽको संरक्षण सम्वधर्न 
गनर् तथा पयार्वरणीय संन्तलुन कायम गनर् वकृ्षारोपण सिहत सामदुाियक वन व्यवःथान गरी 
हिरयाली मामार् गाउँपालीको अवधारण कायर् िनरन्तर लाग ुगिरनेछ। 

2) जैिवक िविवधताको संरक्षण गनर् एमो-फोरेि का कायर्बम संचालन गरी सम्पणुर् वन ज लह को 
संरक्षण तथा सम्वधर्न कायर्लाई िनरन्तरता िदईनेछ साथै सामदुाियक बन क्षेऽ िवकास र िबःतार  
गनुर्का साथै साबर्जिनक जिमनमा बकृ्षारोपण अिभयानात्मक पमा संचालन गिरनेछ। 

3) कृिष आधिुनकीकरण तथा िदगो जडीबटुी अन्तरगत जडीबटुी र गै॑ का  वनपैदावारको िदगो 
व्यवःथापन गनर् आवँयक पहल गिरनेछ चाल ु आ.ब.मा जडीबटुी तथा गै॑ का  
वनपैदावारह को नसर्री ःथापना तथा ूसारण गिरनेछ। 

4) वातावरणीय संरक्षण, जलवाय ुपिरवतर्न तथा अनकुुलन र पानीका ौोत संरक्षण गनर् िदघर्कालीन 
योजना तयार गरी कायार्न्वयन गिरनेछ साथै पानीको पनुभर्रण गनर् तथा पानीका ॐोतह  
संरक्षणका लागी परम्परागत खाल तथा पोखरी संरक्षणमा जोड िदईने छ। 

5) फोहरमैला व्यवःथापनको लािग फोहरमैला उत्पादनमा न्यूनीकरण, पनुःूयोग तथा ूशोधन गन 
नीित अबलम्बन गिरनेछ साथै फोहोरमैला िबसजर्नको दीघर्कािलन समाधानका लागी डम्पी  
साईट िनधार्रण गिरने छ। 

6) पूणर् सरसफाइ यकु्त गाउँपािलका िनमार्णका लागी प्लाि क जन्य झोलाह को ूयोगलाई 
न्यिुनकरण गनर् ूोत्साहन गिरने छ। 
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7) एक घर एक खाडल तथा एक पसल एक ड िवनको अवधारण अबलम्बन गरी ःवच्छ र सफा 
सगु्घर मामार् गाउँपािलका बनाउन पहल गिरनेछ साथै पूणर् सरसफाई यकु्त गाउँपािलकाको लक्ष् 
हािसल गनर् ःवाःथ्यकमीर्ह  तथा पूणर् सरसफाई ःवंमसेवकह  पिरचालन गिरनेछ। 

8) गाउँपािलका िवप  व्यवःथापन कोष ःथापना गन र गाउँ िवप , जोिखम न्यूनीकरण तथा 
ूितकायर् योजना कायार्न्वयनमा ल्याईनेछ । 

9) िवपद ब्यवःथापन, जलबाय ुपिरवतर्न अनकुुन तथा जोिखम न्यिुनकरणलाई उच्च ूाथिमकतामा 
राखी चाल ुआ.ब.मा सो सम्वन्धी कायर्िबधी िनमार्ण गिर योजनाह मा उक्त पक्षह  सचेतताका 
साथ कायार्न्वयन गिरनेछ। 

च) कृिष िवकास 
1) कृिषको आधिुनकीकरण, यान्ऽीकरण र ब्यवसाियकरण गिर उत्पादन र उत्पादकत्व बिृ मा 

जोड िदईने छ । 
2) मामीण जलौोत ब्यवःथापन पिरयोजनासंगको साझेदारीमा खानेपानी योजना संचालन क्षेऽमा 

घरबारी ब्यवःथापन गिर घरधरुीह को पोषण अवःथा सधुारका लागी कायर्बम संचालन 
गिरनेछन। 

3) गाउँपािलका िभऽ हावापानी, माटो र पयार्वरणीय अनकुुताका आधारमा फलफुल तथा तरकारी 
खेतीलाई िबशेष ूोत्साहन गिरने नीितलाई िनरन्तरता िददै " एक वडा एक बहउु शेीय नसर्री 
" ःथापना गिरने छ साथै फलफूलमा आत्मिनभर्र हनु र बाँझो जिमन समेतको सदपुयोग हनेु 
गिर िब वाह  ूसारण गिरनेछ ।  

4) सामिुहक व्यवसायीक कृिषको माध्यमवाट िनयार्तमलुक उत्पादनमा बृ ी गिर ःवरोजगार िसजर्ना 
गिरने छ । 

5) गाउँपािलका क्षेऽ िभऽ पिहचान भएका कृषी पकेट क्षेऽह मा कृषी पेशालाई आधिुनकरण गनर् 
आवँयक लगानी गिरने छ साथै घरधरुी ःतरको पोषण सधुार र आयआजर्नका लागी 
सरोकारवाला िनकायह संगको साझेदारीमा कायर्बमह  लाग ुगिरने छ। 

6) गै॑-का  वन पैदावार तथा जडीबटुीको आधिुनक खेती ूणाली संचालन तथा व्यवःथापनलाई 
िनरन्तरता िदईने छ,  

7) गाउँपािलका क्षेऽको बहबुिषर्य खा  सूरक्षा ूितकायर् योजना संघीय सरकार, ूदेश सरकार तथा 
अन्य साझेदार संःथाह को सहकायर्मा कायार्न्वयन गिरनेछ, 

8) फलफूल बालीको उत्पादन बढाउन ओखरको लािग वडा नं. १ ताकु, वडा नं. ३ दनुी 
बग्जेबाला, वडा नं. ४ बाकुर् , वडा नं. ६ पिरवन, सनु्तलाजात फलफूलको लािग वडा नं. ६ 
मेिल्वसा, ितम्लाडेरा, वडा नं. २ थलामा तथा गाउँपािलकाको जीिवकोपाजर्न कायार्न्वयन 
योजनाले औल्याएका क्षेऽमा लगानी गिरने छ। 
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9) गाउँपािलका क्षेऽको केरा जन्य उत्पादन सम्भावनालाई ध्यान िददै केराजन्य पिरकार सिहतको 
ल  ुब्यवसाय ःथापनामा उ मीसंग साझेदारी कायर्बम संचालन गिरने छ। 

10) गाउँपािलकाका नमनुा गाउँ लआय रािखएका क्षेऽ तथा अन्य सम्भािवत क्षेऽमा कृषक साझेदारी 
कायर्बम गिर प्लाि क घरमा ब्यवसाियक तरकारी खेती गनर् ू ोत्सािहत गन साथै उत्पादनलाई 
बडावा िदई बजारसम्म उत्पादन परु् याउने र कृषकका हातमा नगद परु् याई िजिवकोपाजर्नमा 
थप टेवा िदने कायर्लाई ूाथिमकताका साथ संचालन गिरने छ  । 

11) गाउँपािलका क्षेऽमा हाट बजार ःथापना गन, कृषी मेला/ूदशर्नी, उत्कृ  
कृषक/व्यवसायीलाई पु ंकृत गनर्का लागी बजेट िबिनयोजन गिर कायार्न्वयन गिरने छ। 

छ) पश ुिवकास 
1) पश-ुपंक्षीपालनको व्यवसाियकीकरण र िवःतािरकरण गरी पश-ुपंक्षीजन्य उत्पादनमा बिृ  गराई 

िनकासी ूिबयामा ूोत्साहन िदने नीितलाई िनरन्तरता िदईने छ। 
2) पश ु पंक्षी ब्यविःथत बधशाला िनमार्ण गिर उपभोग्य मासकुो गणुःतर कायम गनर् बधशाला 

ःथापनाका लागी ब्यवसायीलाई अनदुानको ब्यवःथा गिरएको छ।साथै गाउँपािलका क्षेऽमा 
अिनवायर् ब्यविःथत बधशालाबाट माऽ ब्यवसाय संचालन गनर् कायर्िबधी तयार गिर 
कायार्न्वयनमा ल्याईने छ। 

3) परम्परागत एवं िनवार्हमखुी पश ुपंक्षी पालन लाई व्यवसाियकरण गद गाउँ पािलकालाई िवशेष 
क्षेऽ उत्पादनमा आत्म िनभर्र बनाउने पश ुजन्य पदाथर्को िनयार्त गन । 

4) गाउँपािलका िभऽ बाली तथा पश-ुपंक्षी िबमा कायार्न्वयनमा ल्याई कृषकह लाई पेशामा 
िनरन्तरता तथा सरुक्षणका लागी गाउँपािलका कृषी तथा पश ुशाखाको अमसरतामा सम्बिन्धत 
िबमा कम्पनीह संग िनरन्तर पहल गिरनेछ। 

5) पश ु पंक्षी उत्पादक कृषक समहु, िनजी फमर् समदुायमा उधमी ब्यवसाियकलाई वःती ःतर 
बाट एिककृत ूािविधक सेवा,उ त न , ब्यवःथापन सधुार तथा ःवोरोजगारको सजृना गन 
कायर्लाई िनरन्तरता िदईने छ। 

6) पश ुपक्षी ंलाई क्षेऽ, भौगोिलक, ॐोत साधन अनसुार ब्यवसाय सन्चालन गनर् समहु सिमित 
तथा सहकारी माफर् त बाभा प्याकेज तथा भेडा िवकास कायर्बम ब्यवःथापन तथा ःवोरोजगारमा 
आव  गराउने कायर्लाई थप ब्यविःथत गिरने छ । 

7) ःथािनय पशबुःतकुो िवशेषतालाई िवशेष ध्यान िददै ःथािनय जातको पश ु पक्षी ं पालनलाई 
ूाथिमकतामा रािखने छ ।  

8) चमेिलया तथा सहायक निद लगायत क्षेऽमा ब्यवसाियक माछा पालन गनर् ईच्छुक िकसानलाई 
सरोकारवाला संगको सहकायर्मा अनदुान उपलब्ध गराई ब्यवसाय संचालन गन नीित अवलम्बन 
गिरएको छ। 
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9) अन्डा,दधु,र मासमुा आत्मिनभर्र गाउँपािलका िवकास गनर् कुखरुा तथा गाई फमर् ःथापनाका 
साथै ब्यवःथापन गिरने छ। 

10) पश ु सेवा ूसार कायर्बमको तजुर्मा कायार्न्वयन अनगुमन र मलु्याङकन कायर्लाई थप 
ूभावकारी र सशक्त वनाउने । 

 
 

ज) ःवाःथ्य के्षऽ 
1) गाउँपािलका क्षेऽ िभऽ मिहला तथा िकशोरीह को ःवाःथ्य सधुार तथा सशिक्तकरणका लागी 

"उपाध्यक्ष िकशोरी सशक्तीकरण तथा मिहनावारी ःवच्छता कायर्बम " संचालन गिरने छ 
।कायर्बमलाई गाउँपािलका क्षेऽका िब ालयह मा लक्षीत गिरने छ। मिहनावारी ःवच्छतालाई 
ूभावकारी बनाउन चाल ुआ.ब.मा उक्त कायर्बम अन्तरगत लिटनाथ मा.िब. रःकोटमा भेिण्ड  
मेिसन जडान गिर कायार्न्वयनमा ल्याईने छ। 

2) ःवाःथ्य चौकी लिटनाथलाई िचिकत्सक सिहतको सेवा िवःतारको लािग पहल गिरने छ । 
3) िनयिमत ःवाःथ्य िशक्षा तथा सूचना आदान-ूदानका माध्यमबाट जनःवाःथ्यमा सधुार र रोग 

न्यिुनकरण गनर् ःवाःथ्य व्यवःथापन सिमित, ःवाःथ्यकमीर्का माध्यमबाट सन्देशात्मक 
कायर्बमह  लाग ुगिरने छन ्साथै संघ तथा ू देश सरकारबाट अःपतालह मा िविभ  रोगह को 
उपचारमा िदईने िबशेष छुटको व्यापक ूचार ूसार गनुर्का साथै ःवाःथ्य सम्बिन्ध 
जनचेतनामूलक कायर्बमह  संचालन गिरनेछ, 

4) आधारभतू तथा गणुःतरीय ःवाःथ्य सेवामा सबै जनताको सरल, सहज पहुँच सिुनि ताका लागी 
गाउँपािलका अन्तगर्त रहेका ःवाःथ्य चौकीह मा आवँयक भौितक तथा क्षमता िवकास 
कायर्बमह  संचालन गिरनेछ । 

5) गाउँपािलकालाई कुपोषण मूक्त गरी पोषणयकु्त गाउँपािलका बनाउन साझेदार िनकायह को 
समन्वयमा बहकु्षेऽीय पोषण योजना लाग ुगिरने छ। 

6) गाउँघर िक्लिनक तथा खोप िक्लिनकबाट ूदान गिरने सेवा अझै सु ढीकरण गिरनकुा साथै 
समय सापेक्ष गाउँपािलका िभऽ ःवाःथ्य तथा योग िशिवरह  संचालन गिरनेछन।् 

7) मिहला ःवाःथ्य ःवयमं सेिवकाह को कायर् क्षमता अिभबृ ी गनर् उनीह लाई ःवाःथ्य, सरसफाइ 
तथा ःवच्छता सम्विन्ध तािलमह मा समाबेश गिर सेवा ूवाहलाई अझै ूभावकािर बनाईने छ 
। 

8) " गा.पा. अध्यक्ष बृ  बृ ाह को ःवाःथ्य र सम्मान " कायर्बमलाई गाउँपािलकाका सबै 
वडाःतरमा संचालन गिरने छ ।सो कायर्बमलाई ूभावकारी संचालन गनर् गाउँपािलका क्षेऽका 
बृ  बृ ाह  भेटघाट, साममी िवतरण तथा ःवाःथ्य पिरक्षण लगायतका िबयाकलापह  
संचालनमा ल्याईने छ। 
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9) मात ृ िशश ुःवाःथ्यलाई ूभावकारी बनाउन "वडाअध्यक्ष सफा आमा ःवच्छ िशश ुकायर्बम 
"लाई सम्पणुर् विथर्ङ केन्िह मा लाग ुगिरने छ । मातिृशश ुःयाहारलाई उच्च ूाथिमकताका 
साथ ःवाःथ्य संःथामा सतु्केरी हनेु आमाह लाई गाउँपािलकाको तफर् बाट िदईने ूोत्साहन लाई 
िनरन्तरता िदईने छ 

 
   
झ)  संःथागत िवकास तथा सेवा ूवाह 

1) गाउँपािलका तथा वडा संचालन/व्यवःथापनको लािग आवँयक पन जनशिक्त पिहचान सिहत 
संगठनात्मक संरचना तयार गरी कायर्न्वयन गिरनेछ, साथै संघीय सरकारसंगको समन्वयमा 
गाउँपािलकामा आवँयक पन थप जनशिक्त ब्यवःथापन चाल ुआिथर्क बषर् िभऽै गन लआय 
िलईएको छ। 

2) माग तथा आपिुतर्मा आधािरत क्षमता िवकासका िबयाकलापह को पिहचान गराई क्षमता 
िवकास योजना िनरन्तर कायार्न्वयन गिरनेछन।् 

3) गाउँपािलका पा र्-िचऽका तथ्या ह लाई अ ाविधक गद लिगनेछ। 
4) गाउँपािलकाको आिथर्क, भौितक, सामािजक तथा मानवीय िवकासको दीघर्कालीन सोच सिहतको 

आविधक योजना सरोकारवाला िब ह संगको परामशर्मा तयार गन लआय िलईएको छ। 
5) सामािजक सरुक्षा भ ा ूा  गन लाभमाही तथा प ीकरण लगायत गाउँपािलका क्षेऽ िभऽका 

सार्वर्जिनक िनकायह  माफर् त ूवाह गिरने सेवाह  सेवामाही मैऽी बनाउन अनलाइन िसःटम( 
Online system) माफर् त संचालन गन व्यवःथा िमलाई ई गभनन्स (E-governance) को 
ूत्याभिूत गराउने व्यवःथा िमलाईनेछ, 

6) गाउँपािलका क्षेऽ िभऽका सार्वर्जिनक िनकायह  माफर् त ूवाह गिरने सेवाह को कायर् सम्पादन 
मलु्या न गरी परुंकार तथा दण्ड ूणाली अबलम्बन गिरनेछ सो कायर्लाई चाल ुआ.ब.मा 
समेत िनरन्तरता िदईने छ। 

 
ञ) िव ीय व्यवःथापन, सशुासन, पारदिशर्ता 

1) गाउँपािलकाको आन्तिरक आम्दानी बिृ  गराई गाउँपािलकालाई समृ  बनाउन राज  परामशर् 
सिमित माफर् त आन्तिरक आय तथा राज  संकलनका क्षेऽ पिहचान गरी कायार्न्वयन गन र 
िव ीय अनशुासन कायम गन नीित अबलम्बन गिरनेछ, 

2) िव ीय अनशुासन कायम गनर् चाल ुआथीर्क बषर्मा तेौो पक्ष साबर्जिनक सनुवुाईलाई िनरन्तरता 
िदईने छ। 

3) गाउँपािलका माफर् त ूवाह गिरने सेवा ूवाहलाई चःुत दु ःत बनाईनकुा साथै ॅ ाचार शनु्य 
शहनशीलताको नीित अबलम्बन गरी सशुासनको ूत्याभिूत गरार्ईनेछ। 
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4) आयोजनाह को िदगो िवकास व्यवःथापनका लािग गाउँपािलका र वडा ःतरीय अनगुमन तथा 
मलु्या न सिमितलाई थप िबयािशल गराई पिरचालन गिरनेछ। 

5) आिथर्क अनशुासन तथा पारदिशर्ता कायम गरी सशुासनको ूत्याभिूत गराउन गाउँपािलका 
अन्तरगत कायार्न्वयन गिरने िबयाकलापह को सामािजक पिरक्षण, सार्वर्जिनक सनुवाई 
कायर्बम िनयिमत संचालन गन र लेखा पिरक्षण माफर्  शनु्य बे ज ुकायम गन नीित अबलम्बन 
गिरनेछ । 

6) गाउँपािलका क्षेऽ िभऽ संचालन हनेु योजनाह मा अिनवायर् योजना सूचना पािट योजना ःथलमा 
राख्न ुपन ब्यवःथा लाग ुगिरने छ। 

7) सूचनाको हक ूत्याभतुी िदन तथा सूचना सम्ूषेणमा सहजताका लागी गाउँपािलका क्षेऽमा 
ःथानीय एफ एम रेिडयोह को सेवा िबःतार गिरनेछ सोका लागी सामदुाियक रेिडयोह संगको 
साझेदारीमा एफ एम टावरह  चाल ुआिथर्क बषर्मै िनमार्ण गिरनेछ। 

 
उपिःथत महानभुावह   
ःथानीय तह पनुर्संरचना प ात ःथािपत मामार् गाउँपािलकाको पाँचौ गाउँ सभामा यस गाउँपालीकाको 
ूःततु नीित तथा कायर्बम आिथर्क बषर् २०७६/७७ मा संचालन तथा कायार्न्वयन गनर् राज  
बाँडफाँड सिहत आन्तिरक आम्दानी, गाउँपािलकाको कुल अनदुान, मातहतका कायर्बमह , िबषयगत 
िनकायह को बािषर्क िविनयोिजत बजेट यस गिरमामय गाउँसभाको उदघाटन सऽ समक्ष ूःततु गनर् 
गई रहेको छु । 

 
उपिःथत महानभुावह   
ूःततु गिरएको िविनयोिजत वजेट माफर् त कायर्बम कायार्न्वयन गनर् योजनाह  छनौट गदार् योजना 
ूाथमीकीकरणका तपिसलका आधार तथा मापदण्डह  समेत िनधार्रण गरी योजना ूाथमीकीकरण 
गिरएको समेत जानकारी गराउन चाहन्छु । 

ब.स. िशषर्क रकम अंकमा रकम अंक्षरमा
१ संघीय सरकार िव ीय समानीकरण 101,700,000     दश करोड सऽ लाख
२ संघीय सरकार सशतर् अनदुान 146,500,000     चौध करोड पैस ी लाख
३ संघीय सरकार राज  वाँडफाँड 64,000,000      छ करोड चािलस लाख
४ ूदेश सरकार िव ीय समानीकरण 6,860,000        अठस ी लाख साठी हजार
५ ूदेश सरकार राज  वाँडफाँड 819,000          आठ लाख उ ाईस हजार
६ गाउँपािलकाको आन्तिरक आम्दानी ौोत ूके्षपण 2,750,000        स ाईस लाख पचास हजार

322,629,000 ब ीस करोड छब्बीस लाख उन्तीस हजारकुल जम्मा बजेट

मामार् गाउँपािलका कुल ूा  बजेट आ.व.२०७६/०७७
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योजना ूाथमीकरणका आधार तथा मापदण्डह  
 आिथर्क िवकास र गरीबी न्यूनीकरणमा ूत्यक्ष योगदान परुय्ाउने, 
 उत्पादनमलुक र िछटो ूितफल िदने, 
 राज  पिरचालनमा योगदान िदने, 
 ःथानीय ौोत साधनमा आधािरत भई जनसहभािगता अिभबिृ  गन, 
 लैि क समानता, सामािजक समावेिशकरणको अिभबिृ  गन, 
 ःथानीय संःकृित र पिहचान ूव र्न गन, 
 िदगो िवकास, वातावरण संरक्षण र िवप  व्यवःथापनमा योगदान परु् याउने, 
 सेवा ूवाह, संःथागत िवकास र सशुासनमा योगदान परु् याउने र 
 जन-यु  तथा जन-आन्दोलनबाट ूभािवत क्षेऽ तथा समदुायलाई सहयोग परु् याउने । 

 
अन्त्यमा  
मामार् गाउँपािलकाको यस गिरमामय पाच  गाउँसभामा "ःवरोजगार र ौम पिहचान समृ  मामार् िनमार्णको 
अिभयान" ले यस गाउँपािलकाको दीघर्कालीन स चलाई झनै टेवा पगु्नेमा िब ःत छू। 
  
उपिःथत महानभुावह   
पिरवितर्त राज्य व्यवःथा अन्तरगत नेपालको संिवधानले ौृजीत अिधकारह  र ितनको कुशल 
कायार्न्वयन अभ्यास माफर् त समृ  गाउँपािलका िनमार्णका लािग अवसरयकु्त र यस चनुौितपूणर् घिडमा 
मामार् गाउँपािलकालाई नमनुा ःथानीय तहको पमा ःथािपत गनर् यहाँह  सबैको िनरन्तर सकारात्मक 
सहयोगको अपेक्ष गदर्छु । 
साथै ःथानीय सरकार संचालन, िनमार्ण र आिथर्क, सामािजक, भौितक तथा मानवीय िवकासका िविवध 
पक्षह मा योगदान परु् याउने हनेु गाउँपािलकाका राजनीितक दलह , समाज सेवी, बिु जीवी, गै॑ 
सरकारी क्षेऽ, संचार जगत, रा  सेवक कमर्चारीह , यस गाउँपािलका बासी जनसमदुायह  लगायत 
सम्पणुर् शभेुच्छुकह  ूित हािदर्क आभार व्यक्त गदर्छु । 
 

धन्यवाद !!! 


