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श्री गाउँपालिका उपाध्र्क्ष एवम ्िभाका िदस्र्ज्रू्हरु, 

  

 िम्पूर्य ववश्वनै कोरोनाको चेपेटामा परररहेको अवस्थामा नेपाि िमेि आज र्ि िमस्र्ाबाट 
आक्रान्ि रहेको छ । 

नेपािको िावयभौमित्ता, स्वालधनिा, भौगोलिक अखण्डिा, राविर् वहि, स्वालभमान िोकिन्र र 
जनजीवीकाका िालग भएका लबलभन्न आन्दोिनहरुमा आफ्नो अमूपर् जीवन उत्िगय गनुयहनुे िम्पूर्य 
ज्ञाि-अज्ञाि िवहदहरु प्रलि हादीक श्रद्धािमुन अपयर् गनय चाहान्छु ।िी आन्दोिनहरुमा नेितृ्व गने 
िम्पूर्य हग्रजहरुप्रलि उच्च िम्मान व्र्क्त गदै अब म भोटेकोशी गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिका 
बैठकद्वारा स्वीकृि आगामी आलथयक वर्षय २०७७÷०७८ को वारर््षीक नीलि िथा कार्यक्रम र्ि 
गररमामर् िभा िमक्ष प्रस्ििु गने अनमुलि चाहन्छु । र्ि गाउँपालिकािे आगामी आलथयक वर्षयका 
िालग िपशीि अनिुारको नीलि अनरुुप वार्षीक बजेट िथा कार्यक्रम िर् गररनछे । 

 

क) आलथयक ववकाि नीलि : 
 र्ि गाउँपालिकािाई जलडबटुी र फिफुिमा आत्मलनभयर बनाउन ववगिका बर्षयहरुबाटै िञ्चालिि कीवी, 

वटम्मरु, स्र्ाउ िथा ओखर खेिी कार्यक्रम िाई आ.व २०७७/०७८ िमेि लनरन्िरिा ददईने छ ।  
 स्थानीर् स्िरमा रोजगारी िजृना गनय िथा कोलभड-१९ को कारर् रोजगारी गमुाएका र्वुाहरुको 

पररचािन गनय िबै वडाहरुमा व्र्विावर्क फिफुि िथा पशपुािन कार्यक्रमिाई ववस्िार गदै िलगने 
छ । दगुनुा, लिस्िी, नारार्र्थान, कोदारी, मालमयङ िथा त्र्ाङथिी िगार्िका क्षेरहरुमा 
िम्भाव्र्िाका आधारमा िरकारीिथा फिफुि  पकेट क्षेरको रुपमा ववकाि गने नीलि अविम्बन 
गररनेछ । 

 िरकारीको लबउ, अदवुाको लबउ, बेिारको लबउ, मकैको लबउ, वट.पी. एि. आिकुो लबउ, च्र्ाउको लबउ, 

फिफुि लबरुवा (वरे्ष िथा वहउँदे ), िरकारी खेिीको िालग प्िाविक टनेि िथा माहरुीको घार िवहि 
िम्पूर्य िामग्रीहरु वविरर् गरी कृर्षकहरुिाई कृवर्ष क्षेरमा व्र्विावर्क बन्न प्रोत्िाहन गररने नीलि 
लिईनेछ । 

 िाना लििंचाई अनि्रगि कुिो लनमायर्, लििंचाई, हािे ट्रर्ाक्टर,  हजारी, स्प्रीङ्गकि, प्िाविक पोखरी 
लनमायर् कार्यक्रम आगामी आलथयक वर्षयबाट लिव्र रुपमा ििंचािन गररने नीलि लिईनेछ । 

 भोटेकोशी गाउँपालिकाका कृर्षकहरुिाई आवश्र्किानिुारका कृवर्ष औजारहरुको वविरर् कार्यिाई 
जोड ददइनेछ । 

 माटो परीक्षर् कार्यक्रम िफय  : आ.व २०७६/०७७ मा िरुु गररएका वप.एच.लमटर, वकट बक्ि, 

काँचको निी, रिार्नहरु कृवर्ष चनु वविरर् कार्यक्रमहरुिाई आगामी आ.व २०७७/०७८ मा िमेि 
लनरन्िरिा ददईनेछ। 

 दैलनक उपभोग्र् वस्िहुरुिाई िस्िो र ििुभ मपुर्मा जनिािाई िहकारी माफय ि उपिब्ध गराउन 
आ.व २०७६/०७७ को बैशाख मवहनाबाट िरुु गररएको कार्यक्रमिाई आगामी आ.व मा अझ 
व्र्वल्स्थि गररनेछ ।  



 

 

 कृवर्ष लबमा कार्यक्रम, िरकारी प्र्ाक गने टे्रर् वविरर् कार्यक्रम, बािी ििंरक्षर् कार्यक्रम, ववर्षादी 
वविरर् कार्यक्रम, आ.ई.पी.एम. पाठशािा ििंचािन, कृर्षक गोष्ठी, कृवर्ष प्राववलधकिाई िालिम, कृवर्ष 
िडक लनमायर् कार्यक्रम, भकारो िधुार कार्यक्रम, बािी लबमा कार्यक्रम, कृर्षक भ्रमर् कार्यक्रम, कृर्षक 
िालिम कार्यक्रम, िरकारी ििंकिन केन्र घर लनमायर् कार्यको प्रारम्भ गरी कृवर्ष कार्यिाई थप 
व्र्वल्स्थि गररनेछ । 

 गाउँपालिका लभरका ५ वटै वडाका कृर्षकहरुको जीवनस्िर बढोत्तरी गनय एक घर एक करेिाबारीको 
अवधारर्ा िाग ुगररनेछ । 

 ×स्वच्छ धिी, स्वस्थ मानव” को परिकल्पनालाई जीवन्तता प्रदान गनन सम्भाव्यता अध्ययन गिी 
आगामी आर्थनक बर्नमा भोटेकोशी गाउँपाललकासा सबै वडाहरुलाई पायक पने स्थानमा जैववक कृवर् 
फमनको स्थानपना गने कायनको गरिनेछ । 

 कृवर् ववकास गुरुयोजना तयाि गिी एकीकृत कृवर् कायनलाई बैज्ञाननकीकिण तथा व्यवसानयकीकिण 
गनन नीजज जग्गाको लागत अध्यावर्िक गरिने कायनको थालनी आगामी आर्थनक बर्नबाट सरुवात 
गरिनेछ । 

 माछा पािनमा आत्म लनभयर बन्न वडा निं  र वडा निं २ िाई रेन्बो ट्राउट माछा उत्पादन गने पकेट 
क्षेरको रुपमा ववकाि गररने नीलि अबिम्बन गररनछे । 

 वािावरर् स्वच्छ राख्न, रोगबाट मकु्त राख्न खोर, गोठ िधुार कार्यिाई जोड ददईनेछ । र्ो  
गाउँपालिका उच्च पहाडी क्षेरमा पने र प्रिस्ि चरनको िम्भावना भएकोिे व्र्विावर्क रुपमा 
वाख्र्रापािन र चौरीपािन गनय र्ि क्षेरका कृर्षकिाई आकवर्षयि गररनेछ । बाख्र्ा पािन व्र्विार्िाई 
ववस्िारको िालग लबगि बर्षयबाटै वविरर् गनय थालिएको बोर्र जािको लबउ बोका वविरर् िथा कुखरुा 
पािन कार्यिाई आगामी आ.व २०७७/०७८ िमेि लनरन्िरिा ददइनेछ । 

 उच्च पहाडी भेगमा चौरी पािन गरी छुपी उत्पादन गदै आएको र केही िोप हनुे अवस्थामा रहेका 
चौरी ििंरक्षर् िालग  ववलभन्न कार्यक्रम ििंचािन गरीनेछ । पशपुािन व्र्विार्मा हनुे आलथयक क्षलि 
कम गनय पश ुउपचार िथा  वीमा कार्यरम ििंचािन गररने नीलि  लिईने छ । 

 पश ु उत्पादन ववृद्ध गनय िथा माि ु उत्पादन ववृद्ध गनय ववशेर्ष गरी वाख्र्ामा ववढ िौि भएका र 
रोगप्रलिरोधात्मक क्षमिा राम्रो भएको जािको ववकाि गनय कृलरम िथा प्राकृलिक नश्ल िधुार कार्यक्रम 
ििंचािन गने नीलि लिईनछे । 

 बेरोजगार र्वुाहरुिाई ववदेश जान रोक्नको िालग रोजगार मूिक पशपुािन व्र्विार्, कृवर्षखेिी, घरेि ु
उद्योगिाई ववृद्ध गने नीलि लिइनेछ । 

 गाउँपालिकािे इलिहािववद् वा परुाित्वववद्को िहार्िामा आफ्नो क्षेरमा रहेको ऐलिहालिक व्र्ल्क्त, 

घटनाििंग जोलडएका वा अन्र् ऐलिहालिक स्थि पवहचान गरी उक्त स्थानको पबुायधार ववकाश, 

ल्शिािेखन र प्रचारप्रिार गरर  पर्यटकीर् प्रवद्धयन गने नीलि लिइनेछ । कोलभड-१९ को कारर् 
ििंकटमा परेको पर्यटकीर् क्षेरको ववकाि र ववस्िारको िालग आवश्र्क कार्यक्रमको थािनी गररनेछ 
। 



 

 

 लिस्िीकोट, दगुनुागढी, िािोपानी धारा, थापी नारार्र् मल्न्दर िगार्िका धालमयक िथा पर्यटकीर् 
क्षेरहरुको प्रचार प्रिार माफय ि आन्िररक िथा बा्य  पर्यटन प्रबद्धयन कार्यक्रमको थािनी गररनेछ । 

 उद्योग धन्दा (व्र्ापार, जिववद्यिु, जलडववुट प्रशोधन, होटि अन्र्) ििंचािनको िालग स्पि नीलि लनधायरर् 
गरर लनजी क्षेरिाई िमावेश गरी भोटेकोशी गाउँपालिका क्षेर लनजी िगानीकिायको िगानीको िालग 
िरुल्क्षि गन्िव्र् हो भने्न कुराको बोध गराउने नीलि लिईनेछ । जिका िालग प्रचार प्रिारमा िमेि 
जोड ददईनेछ ।िफि उद्यमी व्र्विार्ीहरुिाई उद्यमशीििामा जोड ददनका िालग उद्यम प्रदशयनीका 
माध्र्मवाट परुस्कृि गररने कार्यको थािनी गररनछे । 

 नर्ाँ पर्यटकीर् क्षेरहरुको पवहचान िथा उक्त क्षेरको ववकािको िालग िावयजलनक लनजी िाझेदारीको 
अवधारर्ािाई अविम्वन गररनेछ । 

 

ख) िामाल्जक ववकाि नीलि  
 भोटेकोशी गाउँपालिकाको प्रत्रे्क स्वास््र् ििंस्थामा भएका काम कारवाहीहरुिाई व्र्वल्स्थि 

गनय इन्टरनेट िेवाको ववस्िार गरी Recording  ि Reporting कार्यिाई व्र्वल्स्थि गदै िलगन े
छ ।  

 आमा िूरक्षा कार्यक्रम अन्िरगि अण्डा-झण्डा-गेडागडुी-एक धानी घ्र् ुवविरर् कार्यक्रम िाई 
लनरन्िरिा दददै आगामी आलथयक बर्षयमा अझ व्र्वल्स्थि गररनेछ । 

 ििंववधान प्रदत्त नागररकको मौलिक हकको रुपमा रहेको स्वास््र् िम्बन्धी अलधकारिाई 
व्र्वल्स्थि गनय र्ि गाउँपालिकामा रहेको स्वास््र् िफय को ररक्त दरबन्दी  करार िेवा माफय ि 
पूलिय गरी िबै नागररकिाई िवयििुभ स्वास््र् िेवाको प्रत्र्ाभिु गररनेछ । 

 Zero Home delivery कार्म गनय आगामी आलथयक वर्षयमा फुल्पपङकट्टी स्वास््र्चौकीको क्षमिा 
ववस्िार गररनेछ ।  

 प्रत्रे्क स्वास््र् ििंस्थाको िागी आवश्र्क और्षधी, औजार िथा उपकरर्हरुको व्र्वस्थापन 
गररनेछ । 

 लबहे बारी लबि वर्षय पारी िम्बन्धी िचेिनामूिक कार्यक्रमिाई लबद्यािर् माफय ि प्रदान गने 
व्र्वस्थाको िालग ल्शल्क्षकाहरुको क्षमिा ववकाि गररने कार्यको थािनी गररनेछ । 

 कोलभड नोलभड भने्न कार्यक्रम र्ि गाउँपालिकाका िबै वडाहरुमा िञ्चािन गरी आगामी 
ददनमा फैिने जनुिकैु वकलिमका िरुवा रोगबाट बच्नको िालग िामाल्जक दरुी कार्म गने 
बानीको ववकाि गनय िबै नागररकिाई िचेिना आवश्र्क भएकािे स्वास््र् ििंस्था माफय ि 
घरदैिो स्वास््र् िचेिनामूिक कार्यक्रम ििंचािन गररने छ । 

 िमदुार् स्वास््र् िचेिना कार्यक्रम अनि्रगि प्रलिकारात्मक र प्रवयधनात्मक िेवामा जोड ददई 
स्वास््र्कमीहरुिाई पररचािन गररने छ िाथै उत्कृष्ठ कमयचारीहरुिाई परुस्कृि गररने छ । 

 ववद्यािर्  स्वास््र् कार्यक्रम ििंचािनका िागी पार्क पने िामदुावर्क स्वास््र् ईकाइ, 

स्वास््र् चौकीका नलियङ िमहुका स्वास््र्कमीिाई प्रदेश मन्रािर् बाट ििंचालिि क्षमिा 



 

 

अलभबवृद्ध िालिम माफय ि आवश्र्कीर् िामाग्री र स्रोि  उपिब्ध गराई ववद्यािर् स्वास््र् िेवा 
ववस्िार गररने छ । 

 आ.व २०७६/०७७ बाट िरुु गररएको बाबािाई चीठ्ठी कार्यक्रमिाई आगामी आ.व 
२०७७/०७८ िमेि लनरन्िरिा ददईनेछ । 

 स्वास््र् क्षेरमा जनिाको पहुँच िहज बनाउन एम्बिेुन्िको ब्र्वस्थापन िथा घमु्िी ल्शववर 
कार्यक्रम िामाल्जक दरुी कार्म गदै िबै वडाहरुमा ििंचािन गररने छ 

 गाउँपालिकाका िबै ववद्यािर्िाई प्रारल्म्भक बािल्शक्षाका िालग अत्र्ाधलुनक बािमैरी भौलिक 
पूवायधार िथा शैल्क्षक जनशल्क्त व्र्वस्थापन गने िक्ष िवहि र्िवर्षय ९ ओटा ववद्यािर्िाइ 
आवश्र्क भौलिक पवुायधार िथा दक्ष शैल्क्षक जनशल्क्तको व्र्वस्था गरी शरुुवाि गररनेछ ।  

 आधारभिू िथा माध्र्लमक ववद्यािर्मा गरु्स्िरीर्, प्राववलधक, जीवनोपर्ोगी िथा प्रववलधमैरी 
लनिःशपुक ल्शक्षा प्रदान गने िक्ष अन्िगयि लभन्ना लभनै्न माध्र्लमक ववद्यािर्िाई कृवर्ष िथा 
जलडबदुट्ट, पर्यटन र व्र्ापार अध्र्र्नको िालग आवश्र्क भौलिक पवुायधार लनमायर्को शरुुवाि 
गररनेछ । आगामी वर्षयदेखी िबै ल्शक्षकिे पर्ापटपबाट पढाउन िक्ने गरी क्षमिा अलभववृद्ध 
गररनेछ । 

 आलथयक बर्षय २०७६/०७७ बाट िरुु गररएको आफ्नो िागी आफ्नै श्रम अलभर्ानको रुपमा 
‘एक बािक एक गमिा, एक वर्स्क बािक २ आना जलमन, एक वकशोर १ रोपलन जलमन 

िवहि हरेक ववद्याथीिाइ उत्पादनमा िहभागी गराई १२ कक्षा पाि हनु ेअवलधिम्म कल्म्िमा २ 
रोपलन िम्म जलमनमा आफैं  उत्पादन गनय िक्ने क्षमिा एविं श्रम र माटो प्रलिको मार्ा जगाउने 
कार्यिाई आगामी आ.व. २०७७/०७८ मा िमेि लनरन्िरिा ददईनेछ ।  

 ववद्यािर् ‘हाम्रो वािावरर् र ििंस्कृलिको नमनुा हो’ भने्न िन्देश ददन ‘एक ववद्याथी एक लबरुवा’ 
अलभर्ानिाई प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वर्नमा पर्ाई केही वर्षय लभर िनु्दर बगैंचा र स्थानीर् 
ििंस्कृलिक ििंग्रहािर् िवहिको अनभुव हनुेगरी ववद्यािर्िाई ज्ञान केन्रको रुपमा ववकाश 
गररनेछ ।  

 ववद्यािर् व्र्वस्थापन िलमलि, ल्शक्षक, अववभावक र ववद्याथी बीचको िमन्वर्, िहकार्य र 
उत्तरदार्ीत्व बोधका िालग ववलभन्न प्रभावकारी छिफि, अन्िरवक्रर्ा र दक्षिा ववकाश 
िालिमिाई लनरन्िर ददइराख्न प्रभावकारी ििंर्न्रको लनमायर् गरी त्र्िको उल्चि पररचािन 
गररनेछ ।  

 स्थानीर् प्राकृलिक श्रोि, िाधन, ििंस्कृलि, िमाज, इलिहाि र ििंभावनाको पवहचान हनुे स्थानीर् 
पाठ्यक्रमको ववकाि गरी अको शैल्क्षक िरमा स्थानीर् पाठ्यपसु्िक अध्र्ापन शरुु गनय 
ित्कािै एक पाठ्यक्रम िलमलि लनमायर् गरी कार्यन्वर्ननमा पर्ाइनेछ । 

 ल्शक्षक िथा ववद्याथीिे गने खोज–अनिुन्धानका प्रालििाई गाउँववकािमा िदपुर्ोग गने गरी 
गाउँपालिका लभरको प्राकृलिक िाधनश्रोि, िम्पदा, िमाज, इलिहाि, िगार्िको ववर्षर्मा 



 

 

अनिुन्धान गनय उत्प्ररेरि गररनेछ । उत्कृि खोज र शृ्रजनाका िालग गाउँपालिकािे िम्मान 
िथा परुस्कारको व्र्वस्था गररनेछ । 

 र्ोग्र्िा भएका िर िपिो िहमा कार्यरि ल्शक्षक िथा ल्शल्क्षकाहरुिाई आवश्र्क प्रवक्रर्ा पूरा 
गरी प्रोत्िाहन भत्ताको व्र्वस्था गरी मालथपिो कक्षामा र्ोगदान गनय उत्प्ररेरि गररनेछ । िाथै 
पालिकाको शैल्क्षक रर्नीलिमा ववलभन्न कारर्िे र्ोगदान ददनै निक्न े ल्शक्षक िथा 
कमयचारीहरुिाई गाउँपालिकाको िफय बाट आलथयक प्रोत्िाहन िमेि व्र्वस्था गरी स्वेल्च्छक 
अबकाश लिन प्रोत्िावहि गररनेछ । 

 क्रमशिः गाउँपालिकाका ववद्यािर्िाई िवुवधा िम्पन्न भौलिक पवुायधार र आधलुनक प्रववधी 
िवहिको गरु्स्िरीर् ल्शक्षाको शलुनल्िि गरी ववद्याथीको िमस्र्ािाइ ध्र्ानमा राख्दै आवश्र्क 
पदाय ववद्यािर् भ्र्ानहरुको व्र्वस्था गरी हाि २९ को ििंख्र्ामा रहेको ववद्यािर्हरुिाइ १५ 
देखी २० को ििंख्र्ामा िमार्ोजन गररनेछ ।  

 गाउँपालिका अन्िगयि दगुयम भेगका ववद्याथीहरुको िमस्र्ािाइ ध्र्ानमा राखी गाउँपालिकाको 
बीचमा पनेगरी एक आवालिर् ववद्यािर्को व्र्वस्थापन गररनेछ । 

 भोटेकोशी गाउँपालिकािाई ‘व्र्ापार, पर्यटन, िथा जलडवटु्टी िवहिको नमनुा शैल्क्षक अध्र्र्न 
केन्र’ बनाईने नीलि लिइनछे । 

 शिप्रलिशि ल्शल्क्षि, स्वस्थ, ि–ुििंस्कृलिक र न्र्ार् िवहिको आत्मलनभयर बेरोजगार मकु्त पालिका 
को रुपमा र्ि भोटेकोशी गाउँपालिकािाई रुपान्िरर् गररनेछ । 

 गाउँपालिकामा िवैको िालग ल्शक्षा अलभर्ानिाई टेवा प¥ुर्ाउन ववद्याथी भनाय अलभर्ान, 

ववद्यािर्को पूवायधार ववकाि, गरु्स्िरीर् ल्शक्षा अलभर्ान जस्िा कार्यक्रमहरुमा ववद्यािर्हरुिाई 
िहर्ोग गररनेछ ।  

 गाउँपालिका लभर रहेका िामदुावर्क ववद्यािर्हरुमा अगँ्रजेी माध्र्मवाट अध््र्न/अध्र्ापन 
गने/गराउने कार्यको थािनी गररनेछ । 

 गाउँपालिका लभरका मा.वव. र आधारभिु ववद्यािर्हरुमा ववद्याथी ििंख्र्ा र ववर्षर्गि 
आवश्र्किा अनिुार दरबन्दीको िेखाजोखा गरी दरबन्दी लमिान कार्यिाई लनरन्िरिा ददइनेछ 
र िमार्ोजन भएका ववद्यािर्को हकमा बाि कक्षा ििंचािन गररनेछ । 

 िबै ववद्यािर्मा बािमैरी बिाई िवहिको बाि कक्षाको व्र्वस्था गररने र कक्षा १ भन्दा 
अगाडी २ वर्षयको बाि ववकाि कार्यक्रम ििंचािन गररनेछ । 

 ल्शक्षर् लिकाईिाई कम्प्र्टुर र िूचना प्रर्ािीििंग आवद्ध गरी शैल्क्षक िामाग्रीको पर्ायि 
व्र्वस्था र प्रर्ोगमा जोड ददइनेछ । 

 िबै ववद्यािर्का प्र.अ. र ल्शक्षक िग ँकार्य िम्पादन िम्झौिा करार गरी आगामी वर्षयमा 
लिकाई उपिल्ब्ध बढोत्तरी गररनेछ । 



 

 

 आधारभिू िहिाई लनिःशपुक र अलनवार्य गने कार्यक्रम ििंचािन गने िथा ववद्यािर् बावहर 
रहेका आधारभिू िह उमेरका बािबालिकाको ि्र्ाङ्क र्वकन गरी भोटेकोशी गाउँपालिकािाई 
आधारभिू िहको ल्शक्षा िलुनल्िि भएको घोर्षर्ा गररनेछ । 

 ल्शक्षकहरुिाई अिंग्रजेी माध्र्मबाट ल्शक्षर् लिकाईको िालिम, बािमैरी र अन्र् ववर्षर्गि 
िालिममा जोड ददइने छ । 

 ववद्यािर्को अनगुमन र िपुररवेक्षर्मा जोड ददई वडा स्िर र गाउँपालिका स्िर बाट 
ववद्यािर्को लनर्लमि अनगुमन, लनररक्षर् र िपुररवेक्षर् गरी िधुारको कार्य गररनेछ । 

 ववद्यािर्का ववद्याथी ििंख्र्ा िथा उपिब्ध दरवन्दीको ववश्लरे्षर् गरी िहर्ोगी ििंघ ििंस्था िमेि 
ििंगको िमन्वर्मा नपगु दरवन्दीको िालग आवश्र्क अनदुानको व्र्वस्था गररने छ । जिमा 
माध्र्लमक िहको ववद्यािर्मा कल्म्िमा मा.वव. िहको १ जना ववज्ञान ववर्षर् र गल्र्ि ववर्षर्को 
ल्शक्षक अनदुानको व्र्वस्था गररनेछ । 

 ल्शक्षक िथा वव.व्र्.ि. का पदालधकारीको क्षमिा ववकािका कार्यक्रमहरु ििंचािन गररनेछ । 

 ववद्यािर्को िेखा परीक्षर् र िामाल्जक परीक्षर्िाई व्र्वल्स्थि गने कार्यक्रम ििंचािन गररनेछ 
। 

 शैल्क्षक िूचना िथा ववद्यािर् ि्र्ाङ्किाई व्र्वल्स्थि गररनेछ । 

 कक्षा १ देल्ख कक्षा ८ िम्ममा िबै छारा र दलिि िथा लिमान्िकृि िमदुार्का िबै छार–

छारािाई छारवलृ्त्त उपिब्ध गराइनेछ । 

 ल्शक्षा िम्बन्धी ऐन लनर्म लनदेल्शका ववकाि गरर आवश्र्किा अनिुार ििंशोधन र पररमायजन 
गरी शैल्क्षक कार्यक्रमिाई व्र्वल्स्थि गरीनेछ । 

 आगामी १० वर्षयलभरमा िवै शैल्क्षक ििंस्थाहरुमा लनिःशपुक र गरु्स्िरीर् ल्शक्षाको िालग 
िगानी ववृद्ध गररनेछ । 

 स्वास््र् िेवामा आगामी ५ वर्षय लभरमा िवै जनिाको लनिःशपुक पहुँच हनुे गरर ििंघीर् 
िरकारको स्वास््र् लबमा कार्यक्रमिाई िमेि िाझेदारी हनुे गरर कार्यक्रम िर् गररनेछ । 

 गाउँपालिका अन्िगयिका प्रत्रे्क ववद्यािर्हरुिाई बािमैरी, िैवङ्गकमैरी र फरक क्षमिा भएका 
व्र्ल्क्तमैरी पवुायधार जस्िै खानेपानी, शौचािर् जस्िा पवुायधार लनमायर्मा गाउँपालिकाको िफय वाट 
आलथयक िथा प्राववलधक िहर्ोग उपिब्ध गराईनेछ । 

 गैरिरकारी ििंघ ििंस्थाहरुबाट ििंचािनि गररने िबै प्रकारका िहर्ोग िथा िेवाहरुिाई 
गाउँपालिकाको एकद्वार प्रर्ािी मापयmि ििंचािन गनय अनमुिी ददइनेछ िाथै र्स्िा ििंघ 
ििंस्थाहरुबाट ििंचािन गररने र्ोजना िथा आर्ोजनाहरुको अनगुमन, मूपर्ाङ्कन पद्धलििाई 
व्र्वल्स्थि गररनेछ ।  

 गाउँपालिका लभरका गररव, दलिि ,जनजालि, वपछलडएका वगय, अपाङ्ग एविं अपपििंख्र्क 
जािजालिको पवहचान र िगि ििंकिन गररनेछ । 



 

 

 र्ि गाउँपालिका लभरका माध्र्लमक िहमा अध्र्र्नरि िबै दलिि छार-छाराहरुिाई 
उपिब्ध गराईनेछ । 

 गाउँपालिका लभरका िबै वडा िथा टोि र चौरी खकय मा रहेका घरधरुी िबेक्षर् माफय ि 
बािवालिकाको ि्र्ाङ्क ििंकिन गरी भगूोि र आवश्र्किाको आधारमा नल्जकको 
ववद्यािर्िाई माि ृ ववद्यािर् मालन लनरन्िर ल्शक्षा कार्यक्रम िाग ु गरी आधारभिू िथा 
माध्र्लमक ल्शक्षामा शैल्क्षक पहुँच िलुनल्िििा कार्यक्रम नमनुाको रुपमा ििंचािन गररएकोमा 
आगामी आ.व मा िमेि लनरन्िरिा ददईनेछ । 

 गाउँपालिका अन्िरगि ििंचालिि माध्र्लमक ववद्यािर्हरुिाई पालिका स्िरीर् िथा ल्जपिा 
स्िरीर् खेिकुद िथा अलिररक्त वक्रर्ाकिापमा भाग लिनका िालग आवश्र्क बजेटको 
व्र्वस्था गररनेछ । 

 आफ्नो िालग आफ्नै श्रम अलभर्ानको रुपमा एक ववद्यािर् एक टनेिको व्र्वस्था गरी मौिमी 
िथा वेमौिमी िरकारीको ववउ ववजन उपिब्ध गराई उत्पादनमा जोड ददई आफै उत्पादन 
गने िक्ने क्षमिा एविं श्रम र माटो प्रलिको मार्ा जगाउने कार्यको थािनी गररनेछ । 

 अलि गरीब िथा ववपन्न पररवार िल्क्षि कार्यक्रम अन्िरगि प्रत्रे्क वडाका एक पररवार एक 
व्र्ल्क्तिाई अ.हे.व, अ.न.मी, पश ुप्राववलधक, कृवर्ष प्राववलधक गरी आगामी आलथयक बर्षयमा ५ 
(पाँच) जनािाई अध्र्ापन गराउने कार्यको थािनी गररनेछ । 

 

 

ग) पूवायधार ववकाि नीलि 

 कोलभड-१९ को ििंक्रमर्का कारर् प्रभाववि भएका अलिववपन्न, गरीव िथा बेरोजगार  
नागररकहरुिाई िल्क्षि गरी आगामी आ.व. २०७७/०७८ मा रोजगारमूिक पवुायधार ववकाि 
कार्यक्रम प्रत्रे्क वडामा िञ्चािन गरीनेछ । 

 गरु्स्िरीर् पूवायधार भोटेकोशी गाउँपालिकाको िमदृ्धीको आधार भने्न मूि ममयिाई ध्र्ानमा 
राखी  ग्रामीर् िडक कल्म्िमा ७ लमटरको हनु पने नीलि अलनवार्य गररएको छ र ग्रामीर् 
िडकको बीचबाट कल्म्िमा १० लमटर लभर भौलिक ििंरचना लनमायर् गनय नपाईने नीलििाई 
कडाईका िाथ अविम्वन गररनेछ । 

 आगामी आलथयक बर्षय २०७७/०७८ कल्म्िमा एक वडामा एउटा ग्रालमर् िडकिाई 
प्राथलमकिामा राल्ख २ वर्षय लभरमा पक्की नािी र ग्राभेि िवहिको व्र्वल्स्थि िडक लनमायर् 
गररनेछ ।र्िका िालग नेपाि िरकार, प्रदेश िरकार र स्थानीर् िरकारको िमन्वर् 
िहकार्यको आवश्र्क कार्य अघी बढाईनेछ । 

 भोटेकोशी गाउँपालिका वडा निं ३ र १ जोड्ने दगुनुा-टािीथाङ- बगाम िडकिाई जोड्न 
प्रदेश िरकार िमपरुक अनदुान र गाउँपालिकाको िमर्कु्त िगानीमा आगामी आलथयक बर्षय 
२०७७/०७८ मा दगुनुा- टािीथाङ िडक ट्रर्ाक लनमायर् कार्य िम्पन्न गररनेछ । 



 

 

 ववद्यिु क्षेरको ववकािको िालग नेपाि ववद्यिु प्रालधकरर् र भोटेकोशी गाउँपालिकाको िमर्कु्त 
िगानीमा गाउँपालिका लभर रहेका काठेपोिहरुको ववस्थापन गने कार्य आगामी आलथयक बर्षय 
२०७७/०७८ मा िम्पन्न गररनेछ । 

 गरु्स्िरीर् र ददगो ववकािको िालग आ.व. २०७६/०७७ िम्म अधरुा रहेका आ.व 
२०७४/०७५ देल्ख िञ्चालिि िम्पूर्य लनमायर् कार्यिाई परुा नगरर अन्र् लनमायर् कार्यमा बजेट 
ववलनर्ोजन नगने नीलििाई कडाईका िाथ अविम्वन गररनेछ । 

 गाउँपालिका लभरका िडकको िगि कट्टा गने कार्यको थािनी आ.व २०७६/०७७ मा िरुु 
गररएको िर जनशल्क्तको अभावका कारर् अपरुो रहेको र्ि कार्ाय आगामी आ.व 
२०७७/०७८ मा परामशय िेवा माफय ि जनशल्क्तको व्र्वस्थापन गरी कल्म्िमा ३ वटा 
वडाको ग्रामीर् िडकको िगि कट्टा गररने कार्य िम्पन्न गररनेछ । 

 िडक लनमायर् िथा ममयि िधुारका क्रममा गाउँपालिकाबाट लनधायरर् गररएको िडक 
क्षेरालधकार कार्म गने, िडक लबस्िार नीलि िथा मापदण्डको  प्रभावकारी ढिंगिे कार्ायन्वर्न 
गररनेछ । 

 िकेिम्म कम र्ोजनाहरु छनौट गनुय पने र रु.५ िाख भन्दा बढीका पूवायधार िम्बन्धी 
र्ोजना छनौट गने कार्यको थािनी गररनेछ । 

 र्ोजनाहरु छनौट गदाय आवश्र्किा िाई ( Need Basis) ध्र्ान ददएर मार वजेट ववलनर्ोजन 
गने नीलि लिईनेछ । 

 ट्रर्ाक खोलििकेकेका बाटोहरुिाईनै प्राथलमक ददई स्िरउन्नलि (Upgrading) गररने कार्य 
प्राथलमकिाका िाथ अल्घ बढाईनेछ । 

 मोटर बाटो छनौट गदाय प्रत्रे्क वडा कार्ायिर् िम्म दोहोरो  (Double Lane) रोड बाहै 
मवहना (All Weather) मा ििंचािन गनय िक्ने खािको िडक ममयिको िालग आगामी 
आलथयक बर्षयमा वजेट ववलनर्ोजन गरीनेछ । 

 भोटेकोशी गाँउपालिकामा  चक्रपथ  (Ring road) लनमायर्को िागी भैरवकुण्ड ,वगाम 
टलिथाङ , ड्राईपोटय, नाटुखकय , मालमयङ हदैु अरलनको हाईवेको नर्ाँपूि (बञ्जीमा) जोड्न े बाटो 
लनमायर् कार्यको थािनी आगामी आलथयक वर्षय २०७७/०७८ बाट िरुुवाि गररनेछ । 

 लिन्धपुापचोक ल्जपिाका बाहै्रवटा स्थानीर् िह मध्र् भोटेकोशी गाँउपालिकामा बढी पानी पने 
भएकोिे वर्षायिको िमर्मा िडक र्ािार्ाि ििंचािन गनय कठीनाई पने भएकोिे र्ि 
गाउँपालिका लभरका खहरे खोिाहरुमा झोिङु्गे पिुहरुको लनमायर्िाई प्राथलमकिा ददई वजेटको 
ववलनर्ोजन गररनेछ । 

 स्थानीर् िरकार ििंचािन २०७४ बमोल्जम घर बनाउदा नक्िा पािको लनर्म आगामी 
आलथयक वर्षयबाट कडाईका िाथ िाग ुगररनेछ । 

 िडक मापदण्डिाई कडाईका िाथ िाग ु गरी िडक लबस्िार कार्यिाई प्राथलमकिाका िाथ 
अल्घ बढाईनेछ । 



 

 

 र्ि आ.व.मा िम्पन्न भएका र्ोजनाहरुमा प्रर्ोग भएका लनमायर् िामाग्री िामानहरुको गरु्स्िर 
कार्म गनय कदठनाई भएकोिे आगामी आ.व.मा र्ोजनामा प्रर्ोग हनुे लनमार्य िामाग्रीहरु मध्रे् 
पाईप र ग्र्ावीन बक्ि कार्ायिर्बाटै खरीद गरर उपभोक्ता िलमलििाई हस्िान्िर् गने व्र्वस्था 
लमिाईनेछ वा उपभोक्ता िलमलििे खरीद गरेका लनमायर् िामाग्री  हरुको अलनवार्य पर्ाब टेि 
गनुयपने कार्यिाई कडाईका िाथ िाग ुगररनेछ । 

 घर िथा अन्र् भौलिक ििंरचना लनमायर् गदाय भकूम्प प्रलिरोधात्मक प्रववलधको अविम्वन गनय 
जोड ददईनेछ । 

 गाउँपालिकाबाट िञ्चालिि र्ोजनाहरुको गरु्स्िर कार्म गनय भोटेकोशी गाउँपालिकाको 
उपभोक्ता िलमलि गठन िथा िञ्चािन कार्यववलध-२०७५ को उपभोक्ता िलमलि गठन 
प्रवक्रर्ािाई कडाईका िाथ िाग ु गररनेछ िाथै गठन पिाि उपभोक्ता िलमलििाई र्ोजना 
लनमायर् िम्बन्धी अनलु्शक्षर् गररने कार्यिाई प्रभावकारी रुपमा िञ्चािन गररनेछ । 

 गाउँपालिका लभर ववगि आलथयक बर्षयहरुमा लनमायर् िम्पन्न भएका झोिङु्गे पिुहरुको ििंरक्षर्को 
िालग झोिङु्गे पिु ििंरक्षकको व्र्वस्था गरी रेखदेख र ममयि िम्भारिाई व्र्वल्स्थि गररनेछ । 

 गाउँपालिकाद्वारा स्वीकृि वावर्षयक र्ोजनाहरु आलथयक वर्षय अन्िमा मार काम गने ववगिको 
पररपाटीिाई अन्त्र् गदै वैशाख मिान्ि भन्दा पलछ कुनै पलन ववकाि र्ोजनाको िम्झौिा नगने 
िथा जेष्ठ मिान्ि पलछ कुनै पलन र्ोजनाको भकु्तानी नगने नीलििाई कडाईका िाथ अविम्वन 
गररनेछ । 

 

घ) वािावरर् िथा ववपद् व्र्वस्थापन नीलि 

 वन क्षेर ििंरक्षर्को िालग वकृ्षारोपर्, ििंम्बरद््धन र ब्र्वस्थापनका िालग िामदुावर्क र 
कबलुिर्लि वन उपभोक्ता िमूहहरुिाई िवक्रर् बनाई कार्य ििंचािन गररनेछ । 

 िडक लनमायर् गदाय दबैुिफय  वकृ्षारोपर् िाथै बहउुपर्ोगी घाि खेिीका िालग प्रोत्िावहि गने 
नीलि लिईनेछ । 

 वािावरर् मैरी स्थानीर् शािनको स्वीकृि िूचकहरु प्रालिका िालग जनचेिनामूिक 
कार्यक्रमहरु िञ्चािन गररने छ ।  

 गाउँपालिका लभरका ववद्यािर्, िरकारी िथा गैरिरकारी ििंस्थाहरु िँगको िाझेदारीमा 
वािावरर् ििंरक्षर्का ववलभन्न कार्यक्रमहरु िञ्चािन गररनेछ । 

 जिवार् ु पररवियनबाट पनय िक्ने प्रभाव न्रू्लनकरर् गनय िरोकारवािा लनकार्, गै.ि.ि. िथा 
ववकाि िाझेदारहरुििंग  िमन्वर् र िहकार्य गरी स्थानीर् जिवारू् पररवियन अनकुुि 
कार्यर्ोजना िजुयमा गरी कार्ायन्वर्मा पर्ाइनेछ । 

 गाउँपालिका लभर नदी कटान र पवहरो लनर्न्रर् कार्यक्रमको िालग स्थानीर् नागररकको 
िाझेदारीमा कार्य गनय आगामी आलथयक बर्षयमा आवश्र्क बजेट ववलनर्ोजन गररनेछ । 

 गाउँपालिका लभर िँचािन गररने बािवुा ढुिंगा र अन्र् खानीजन्र् उद्योगहरुिाई स्थानीर् 
बस्िी, वन जिंगि र िावयजलनक स्थिहरुिाई अिर नपने गरर ििंचािन अनमुलि प्रदान गररनेछ 



 

 

।स्थालनर् स्िरमा पनय िक्ने प्राकृलिक ववपिबाट मानवीर् क्षलि न्रू्नीकरर् गनय स्थालनर् 
स्िरमा वकृ्षारोपर् र वनजङ्गि िरुक्षा गने नीलि लिइनेछ । जिका िालग एउटा रुख कटान 
बापि १० वटा रुख वकृ्षारोपर् गने नीलि लिइनेछ । 

 िावयजलनक स्थान, होटि पििबाट लनल्स्कने प्िाविक जन्र् वस्िहुरु र लििा जन्र् वस्िकुो 
उल्चि व्र्वस्थापन गनयका छुटै्ट काननुी िथा नीलिगि व्र्वस्था लमिाईनेछ । िाथै वािावरर् 
ििंरक्षर्का लनल्म्ि प्िाविक रवहि गाउँपालिका लनमायर् गने नीलि लिईनेछ । 

 भ–ूक्षर् बाढी, पवहरो लनर्न्रर्को िालग  लछटो बढ्ने बाि िथा पाउिोलनर्को लबरुवा खरीद 
गरी वकृ्षारोपर् गने र जथाभावी रुख कटानको कार्यिाई लनरुत्िावहि गनयको िालग दण्ड 
जरीवाना गने नीलि लिइनछे । 

ङ) ििंस्थागि ववकाि िथा िेवा प्रवाह नीलि 

 िेवा प्रवाहिाई व्र्वल्स्थि गनय गाउँपालिका अनि्रगिका मवहिा स्वास््र् स्वर्मिेववका, 
राििेवक कमयचारी िथा जनप्रलिलनलधहरुको दघुयटना लबमा िथा स्वास््र् लबमा गने नीलि िाई 
आगामी आलथयक बर्षय २०७७/०७८ िमेि लनरन्िरिा ददईनेछ । 

 उपभोक्ता िलमलि िथा लनमायर् व्र्विार्ी लनमायर् कार्यमा प्रलिस्पधाय गराई गरु्स्िरीर् भौलिक 
ििंरचना लनमायर् गने आवश्र्किानिुारका र्ोजनाहरुको लनमायर् कार्य ठेक्का प्रर्ािीबाट गरीने 
नीलि लिइनेछ । 

 रोजगार िेवा केन्रमा िूचीकृि रहेका श्रलमकहरु माफय ि लनमायर् कार्य गराउन पवहिो 
प्राथलमकिामा राखी र्ोजनाहरु ििंचािन गररनेछ ।जिका िालग  आ.व २०७६/०७७ बाट 
िरुु भएको गाउँपालिका अध्र्क्ष रोजगार कार्यक्रमिाई आगामी आलथयक बर्षय २०७७/०७८ 
िमेि लनरन्िरिा ददईनेछ । 

 गाउँपालिका लभरका आमा िमूहको पवहचान गरी उनीहरुको अग्रिरमा र्ोजना िञ्चािन गने 
कार्यको थािनी गररनेछ । 

 ववलभन्न ििंघ िस्थाबाट लनमायर् भएका एकीकृि बस्िीहरुमा होमस्टे िेवािाई प्रवद्धयन गने नीलि 
लिइनेछ । 

 गाउँपालिकालभरका र्वुा जनशल्क्तिाई पररचालिि गरी उनीहरुिाई उद्धमशीि बनाउने र 
उनीहरुकै माध्र्मबाट रोजगारी लिजयना गनय र्वुा उद्धम कार्यक्रम िञ्चािन गररनेछ ।शािकीर् 
प्रवक्रर्मा र्वुाहरुको िाथयक िहभालगिा अलभववृद्ध गनय क्षमिामिुक कार्यक्रमको थािनी 
गररनेछ । 

 हरेक वडामा एक ववशेर्ष उद्धमी िमहुको पवहचान गरर आवश्र्क िशिय ववल्त्तर् िहर्ोग 
गररनेछ । 

 बेरोजगारहरुको ज्ञान, िीप, र्ोग्र्िा, अनभुव र बजारको मागका आधारमा आवश्र्क पने िीप 
ववकाि िालिमको पवहचान गरी िालिमका कार्यक्रमहरु िञ्चािन िथा िम्बल्न्धि िालिम 
केन्रमा लिफाररि गररनेछ । 



 

 

 गाउँपालिकालभर िञ्चािन हनुे िावयजलनक लनमायर्का कार्यहरुमा िम्भव भएिम्म श्रम मूिक 
प्रववलधको प्रर्ोग गररनेछ । 

 कामिाई िम्मान गने ििंस्कृलिको ववकाि गनय जनप्रलिलनलध, कमयचारी िथा िमाजका प्रलिवष्ठि 
व्र्ल्क्तत्व िवहिको अगवुाइमा िचेिनामूिक कार्यक्रम िञ्चािन गररनेछ । 

 गाउँपालिका लभरका िबै बेरोजगारहरु एवम ्िावयजलनक िथा लनल्ज क्षेर माफय ि िञ्चािन हनु े
आर्ोजनाहरुिाई रोजगार िेवा केन्रको दार्रामा पर्ाइ त्र्स्िा आर्ोजनाहरुमा लिजयना हनुे 
रोजगारीको आपूलिय िलु्चकृि बेरोजगारहरु मध्रे्बाट गने आवश्र्क व्र्बस्था लमिाईनेछ । 

 कोलभड-१९ िगार्िका ििंक्रामक रोगहरुबाट िेवा प्रवाहमा पनय िक्ने प्रभाविाई न्र्नुीकरर् 
गनय गाउँपालिका बाट प्रदान गने िेवािाई लडल्जटाईज गने कार्यको थािनी आगामी आलथयक 
बर्षय २०७७/०७८ प्रारम्भ गररने छ । जिका िालग िबै वडाहरुमा ईन्टरनेट िेवाको 
ववस्िार गरी िफ्टवेर प्रर्ािी माफय ि िेवा प्रवाह गने कार्यको थािनी गररनेछ । 

 लनमायर्ाधीन गाउँपालिकाको भवन िमर्मानै लनमायर् िम्पन्न गनय लनमायर् व्र्विार्ीिाई लनमायर् 
कार्यको  लनमायर् िोवकएको िमर् भन्दा अगाबै िम्पन्न गनय िकेमा िावयजलनक खरीद ऐन िथा 
लनर्माविी िथा प्रचलिि काननु बमोल्जम प्राि गने परुस्कार उपिब्ध गराउने नीलि लिईनेछ 
। 

 गाउँपालिकाको कार्य बोझिाई कम गनय आवश्र्किा अनिुारको दरबन्दी िजृना गरी कमयचारी 
अभाव पररपूिी माफय ि लछिो छररिो िेवा प्रवाह पद्धलिको अविम्बन गररनेछ । 

 कमयचारी क्षमिा अलभवदृद्व गनय कम्िीमा १५ ददनको ववर्षर्गि िालिम िञ्चािन गररनेछ । 

 देश दशयन माफय ि ववकािको नर्ाँ पद्धलििाई अनशुरर् गनय पदालधकारी िथा कमयचारीहरुिाई 
राविर् िथा अन्िराविर् स्िरका नमूना ववकािका वक्रर्ाकिापहरुको अविोकन गने कार्यको 
थािनी गररनेछ । 

 कमयचारीहरुिाई काम प्रलि उत्प्ररेरि गनय िथा उपभोक्ता िलमलििाई ववकाि प्रलि जागरुक 
गराउन परुस्कृि िथा िम्मान गने कार्यक्रमिाई आगामी आलथयक बर्षयमा िमेि लनरन्िरिा 
ददईनेछ। 

 गरीबी न्र्नुीकरर्का कार्यक्रम िञ्चािन गनय िहकारी ििंस्था दिाय, नवीकरर् िथा अनगुमन गने 
कार्यिाई व्र्वल्स्थि गररन ेिथा िहकारी ििंस्थाको िविीकरर् गररनेछ । 

 गाउँपालिकाका गलिववलधहरु पारदशी िपुर्ाउन िथा स्थानीर् नागररकहरुिाई िहज िवरिे 
जानकारी प¥ुर्ाउन स्थानीर् िथा राविर् िञ्चार माध्र्मिँग  िमन्वर् गरी ववकाि कार्यक्रमहरु 
िञ्चािन गररनेछ । 

 गाउँपालिकामा िञ्चालिि आर्ोजनाहरुको गरु्स्िर अलभवदृि गरी ववत्तीर् जोल्खमिाई न्रू्नीकरर् 
गनय स्थानीर् िरकार िञ्चािन ऐन २०७४ बमोल्जम उपाध्र्क्षको ििंर्ोजकत्वमा गदठि 
अनगुमन िलमलििाई िवक्रर् िपुर्ाईने छ । 



 

 

 िञ्चालिि ववकाि लनमायर् िगार्ि िबै कार्यक्रमहरुको लनर्लमि अनगुमन प्रगलि िमीक्षा, 
िमन्वर् बैठक, िावयजालनक िनुवुाई, िामाल्जक परीक्षर् आदद  कार्यक्रमहरुिाई बढावा 
ददइनेछ । 

 कार्ायिर्िाई िेवाग्राही मैरी बनाउन िशुािनका िचुाङ्ककहरुिाई नागररक वडापर, िझुाव 
पेवटका, िूचना अलधकारी िोक्ने जस्िा कार्यहरुिाई िाग ुगररनेछ । 

 भोटेकोशी गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा जनिािाई िरि र िहज रुपमा िेवा प्रवाह 
गनयका िालग िोधपछु कक्षको स्थापना गररनेछ । 

 कमयचारी एविं पदालधकारीको क्षमिा ववकािका िालग आवश्र्क िमर् िापेल्क्षि िालिम, 

अध््र्न िथा अविोकन भ्रमर्को व्र्वस्था लमिाईनेछ िाथै कमयचारीको मनोबि उच्च वनाई 
राख्न प्रोत्िाहन कोर्षको व्र्वस्था गरर आवश्क िवुवधा उपिव्ध गराईनेछ  र उत्कृि 
कार्यिम्पादन गने कमयचारीिाई वावर्षयक बजेट, नीलि िथा कार्यक्रम िावयजलनक िमारोहमा 
परुस्कृि गररने नीलििाई आगामी आलथयक बर्षयमा लनरन्िरिा ददईनेछ । 

च) ववत्तीर् व्र्वस्थापन िथा िशुािन नीलि 

 गाउँपालिका अनि्रगिका वडा कार्ायिर् िथा स्वास््र् चौकीहरुमा पलन टेलिफोन, इन्टरनेटको 
िवुवधा ववस्िार गने कार्य िम्पन्न गररनेछ । 

 आगामी आलथयक बर्षयको पवहिो चौमािीक लभर गाउँपालिकाको आफ्नै लडल्जटि प्रोफाईि र 
मोबाईि एल्प्िकेशनको ववकाि गरी िूचना प्रवाहिाई व्र्वल्स्थि गररनेछ । 

 गाउँपालिकाका जनप्रलिलनलध िथा कमयचारीहरुिाई आवश्र्क व्र्ल्क्तगि घटना दिाय, िामाल्जक 
िरुक्षाभत्ता  िम्बन्धी ज्ञान िथा िीप हस्िान्िरर् गनय िालिमको व्र्वस्था गररनेछ ।िाथै 
आगामी आलथयक बर्षयको पवहिो चौमालिक माफय ि िामाल्जक िूरक्षा भत्ता अलनवार्य रुपमा 
बैंवकङ प्रर्ािी माफय ि वविरर् गने कार्य कडाईका िाथ िाग ुगररनेछ । 

 गाउँपालिकामा लि.लि.क्यामेरा, लडल्जटि नोवटि बोडयको व्र्वस्था गरी आलथयक िथा र्ोजना गि 
िूचनामा िबैको पहुँच बढाईनेछ ।  

 बेरुज ुफछौट गने कार्यिाई आगामी आलथयक बर्षयबाट लिब्रिा ददईनेछ । बेरुज ुफछौट गनय 
अटेर गने ििंघ, ििंस्था, उपभोक्ता िलमि, लनमायर् व्र्विार्ी र कमयचारीको नामाविी 
कार्ायिर्को मिुद्वारमा फ्िेक्ि ब्र्ानर बनाई िावयजलनक गररनेछ िाथै बेरुज ुफछौट नगने 
कमयचारीिाई गाउँपालिकाबाट उपिब्ध हनुे िम्पूर्य िेवा िवुवधाबाट बल्ञ्चि गररनेछ । 

 आलथयक बर्षय २०७६/०७७ बाट िरुु गररएको ५ िाख भन्दा कम रकमको गाउँपालिकाद्वारा 
स्वीकृि वावर्षयक र्ोजनाहरु ििंचािनका क्रममा उपभोक्ता िलमलििाई पेश्की ददने प्रचिनिाई 
परु्य रुपमा बन्देज गररने कार्यिाई र्ि आलथयक बर्षयमा िमेि लनरन्िरिा ददईनेछ । त्र्स्िा 
र्ोजनाहरुिाई रलनङ्ग लबि िथा कार्य िम्पन्न भएपलछ मार भकु्तानी ददईनेछ । 

 हरेक महत्वपूर्य िन्देश र िूचनाहरु कार्ायिर्को वेविाईट, फेिबकु पेज र स्थानीर् 
एफ.एम.रेलडर्ो माफय ि िवै गलिववलधहरु नागररकहरुको जानकारीमा पर्ाउने प्रर्ाि गररनेछ । 



 

 

र्ि गाउँपालिकाका िामाल्जक िरुक्षा भत्ता प्राि गने िबै नागररकको नाम गाउँपालिकाको 
Website माफय ि िावयजलनक गररने छ । 

 िूचना िथा िन्देश मूिक र ववकाि मूिक कार्यक्रम प्रिाररि गनय रेलडर्ो िथा टेलिलभजन 
उत्पादन कार्यक्रमको िरुुवाि गररने छ । 

 गाउँपालिकाको ववल्त्तर् जोल्खम न्र्लुनकरर्का िालग प्रत्रे्क र्ोजनाको स्थिगि अनगुमन 
पिाि मार रकम भकु्तानीको व्र्वस्था लमिाईनेछ ।  

 स्थानीर् िरकार िञ्चािन ऐन २०७४ बमोल्जम स्थानीर् न्र्ावर्क िलमलििे लनरुपर् गने 
वववादहरुिाई लछटो छररिो बनाउन आगामी आ.व २०७७/०७८ मा काननुी िपिाहकारको 
व्र्वस्थापन गरी न्र्ार् िम्पादन प्रवक्रर्ािाई व्र्वल्स्थि गररनेछ । 

 भोटेकोशी गाउँपालिका, न्र्ावर्क िलमलिबाट लनरुपर् हनुे वववादहरु लनशपुक रुपमा गररनछ 
।िाथै उक्त ववर्षर्िाई िवयिाधारर्को जानकारीको िालग टोि टोिमा िन्देशमूिक िथा 
िचेिनामूिक कार्यक्रम गररनेछ । 

 न्र्ावर्क िलमलिमा दिाय भएका उजरुीहरुिाई कम्प्रू्टराइज गरी अनिाईन माफय ि व्र्वल्स्थि 
गररनेछ । 

 

                                    धन्र्वाद  
                                                                राजकुमार पौडेि 

                                                               अध्र्क्ष 


