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सम्पणुण गाईँ सभा सदस्य र राष्ट्रसवेक कमणचारी ममत्रहरु 

१. संमघय लोकतामरत्रक गणतरत्र नेपालको दोस्रो स्थामनय तह सदस्य मनवाणचन सम्पन्न भए संगै 

नवमनवाणमचत जनप्रमतमनमधहरुको पमहलो गाईँ ऄमधवेशन एवम् यस लकेम गाईँपामलकाको 

एघारौं गाईँ सभा मा अ.ब.२०७९।०८० को वार्षषक नीमत तथा कायणक्रम प्रस्तुत गदणछु । 

२. मवगतमा भएका मवमभन्न ऐमतहामसक जनअरदोलन, सशस्त्र सघंषण लगायतका मवमभन्न 

राजनैमतक अरदोलनमा संमघय लोकतामरत्रक गणतरत्र प्रामिका मनममत्त अफ्नो ऄमुल्य जीवन 

बमलदान गनुण हुन े सम्पणुण ज्ञात ऄज्ञात शमहदहरु प्रमत ईच्च सम्मान समहत हार्ददक श्रद्दासुमन 

ऄपणण गदणछु ।  राजनैमतक अरदोलनमा बेपत्ता भएका नागररक र घाआते योद्दाहरु प्रमत ईच्च 

सम्मान र सहानुभुमत प्रकट गदणछु साथ ैसामामजक, राजनीमतक पररवतणमा नेतृत्वदायी भुममका 

मनवाणह गने सम्पुणण ऄग्रजहरु प्रमत अभार प्रकट गनण चाहरछु ।  

 

सम्पुणण गाईँ सभा सदस्य र राष्ट्रसेवक कमणचारी ममत्रहरु 

ऄब म लेकम गाईँपामलकाको अ.ब.२०७९।०८० को बार्षषक मनमत तथा कायणक्रम यस सम्मामनत 

सभामा पेश गनण चाहरछु । 

३.अ.ब. २०७९।०८० को संमघय सरकार र सुदरूपमिम प्रदशे सरकारल ेप्रस्तुत गरेको नीमत तथा 

कायणक्रम, वार्षषक बजेट र पररौं योजना सँग तादाम्यता एवं सरतुलन कायम हुने गरर र गत 

अ.ब.का बजेटमा भएका कमम कमजोरीहरु मध्यनजर गद ैर ईदाहरणीय कामहरुलाइ मनररतरता 

ददद ैयस अ.ब.२०७९।०८० का लामग नीमत तथा कायणक्रमहरु तजुणमा गररएको छ । 

४.संघीय सरकार, सुदरुपमिम प्रदशे सरकार र अरतररक अम्दानीबाट प्राि मवत्तीय श्रोतलाआ ६ 

वटै वडाहरुमा भौगोमलक मवकटता, जनसंख्या,प्राथममकता, अवश्यकता, समावेमशता, समरयामयक 

एवम समानुपामतक रुपमा मवतरण गररनेछ । 

५.गाईँपामलकाको समग्र मवकासका लामग सावणजमनक, मनमज र सहकारी क्षते्रलाआ समृदीको 

सम्वाहकको रुपमा मलआ यी क्षेत्र मबचको सहकायण र साझेदारीलाआ थप बमलयो एवम प्रभावकारी 

बनाआनेछ । 

६.चाल ुखचणमा ममतव्यमयता ऄपनाइ पूँमजगत खचणमा बढोत्तरी गने नीमत मलआनेछ । 

क अर्षथक मवकास 



    

 

“खनौ अफ्न ैमाटो  , छोडौ मवदशेको बाटो ’’  भन्न ेमलु ऄमभयानका साथ कृमष 

मवकास मनमत तथा कायणक्रमहरु तयार पाररएको छ । 

७. कृमषमा ईत्पादन र ईत्पादकत्व वढाईन कृमष यारत्रीकरण ऄपररहायण भएकोल े यस वषणको 

कायणक्रममा ऄनुदानमा कृमष यरत्र तथा ईपकरणहरु मवतरण कायणक्रम लागु गररनेछ । 

८. कृमषयोग्य भुमीको पूणण ईपयोग सुमनमित गनणको लामग गाईँपामलका स्तरका कुनैपमन कृमष 

योग्य जममन बाझोँ नरहने गरर प्रोत्साहनका कायणक्रम सञ्चालन गररनेछ । बाझोँ जममनमा खेमत गनण 

चाहने दकसान लाआण ईत्पादनको मात्रा तथा क्षेत्रका अधारमा ऄनुदान ददने व्यवस्था गररनेछ । 

९. कृमष लाआण अधुमनकीकरण तथा व्यवसामयकरण गद ैकृमषमा युवा र ममहला  लमक्षत कायणक्रम 

सञ्चालन गररने छ । 

१०. व्यवसामयक रुपमा कृमष  खेती गने कृषकहरुलाआण ऄनुदानमा बीईमवजन तथा फलफूल 

ईपलब्ध गराआणने छ । 

११. “बालीमा मवषादी स्वास््यमा ववाणदी’’  ऄमभयान ऄरतगणत लेकम गाईँपामलकालाआण 

प्राङ्गाररक तथा ऄगाणमनक कृमष ईत्पादनमा प्रोत्साहन गरर जैमवक  मवमध बाट बाली सरंक्षण 

कायणक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

१२. फलफुल बगैचँा सुददृढकरण गनणको लामग काटँछाँट व्यवस्थापन को लामग अवश्यक पने कृमष 

यरत्रहरु ऄनुदानमा मवतरण गररने छ । 

१३. कृषक समहु सहकारी फामण कृषक समुह तथा सरोकारवालाहरु को ऄवलोकन भ्रमण कायणक्रम 

सञ्चालन गररने छ । 

१४. कृमष मलेा प्रदणशनी कायणक्रम सञ्चालन गरर ईत्कृष्ट कृषकहरु लाआण परुस्कारको व्यवस्था गररने 

छ । 

१५. कृमष प्रसार कायणक्रममा सहजीकरण गनणको लामग प्रत्येक वडा कायाणलयहरुमा कृमष प्रामवमधक 

जनशक्ती को व्यवस्था गररनेछ । 

१६.कृषकहरु लाआण तरकारी खेती मा अकर्षषत गनणको लामग पोमलहाईसको व्यवस्था गररने छ । 



    

 

१७. कृमष लाआण व्यवसामयकरण र अधुमनकीकरण गद ैखाद्यान्न तरकारी फलफूल 

,मौरीपालन  र खाद्यान्न बाली वस्तु पकेटहरु सञ्चालन गरी कृषकलाआ कृमष पेशामा अत्ममनभणर 

बनाआनेछ । 

१८. वन र जैमवक मवमवधता सरंक्षण र मवकास लाआण ईमचत महत्व दददै ँ बनफडानी कायणलाआ 

मनयरत्रण गद ैजममनको भु ईपयोग गनणको लामग वृक्षारोपण कायणक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

१९. लेकम गाईँपामलका मभत्र ईत्पाददत तरकारी लाआण बजारीकरण गनणको लामग तरकारी ईत्पादन 

क्षेत्रको प्राथममकताका अधारमा  तरकारी/फलफूल सङ्कलन केरर स्थापना गरी ईमचत 

बजारीकरणको व्यवस्था गररनेछ । 

२०.पोषणमा टेवा पुयाणईनको लामग फलफूल मवरुवा रोपण कायणक्रम लाआण ऄमभयानका रुपमा 

सञ्चालन गररनछे । 

२१.सामुमहक तथा सहकारी कृमष  खेमत लाआण प्रोत्साहन  गनणको लामग कृषक समहु/कृमष 

सहकारी/कृमष फामण/संस्था लाआण ऄनुदानमा तरकारी तथा फलफूल खतेी कायणक्रम गनणको लामग 

ऄनुदानको व्यवस्था  गररने छ । 

२२. कृमष बालीमा लाग्ने रोग दकरा व्यवस्थापनका लामग  अआण.मप.एम .कृषक पाठशाला 

सञ्चालनमा ल्याआणने छ । 

२३. मपसाव लाआण महसाबमा रुपारतरण गनणको लामग भकारो सुधार कायणक्रमहरु सञ्चालनमा 

ल्याआणने छ । 

२४. कृमष व्यवसाय गनण चाहने कृमष मवषय ऄध्ययन गरेका युवा/यवुतीहरु लाआण कृमष पेशामा 

प्रोत्साहन गनणको लामग व्यवसामयक कृमष ऄनुदानको व्यवस्था गररने छ । 

२५. माटोको भौमतक ऄवस्था सधूारको लामग अवश्यक पने मजङ्क ,बोरोन ,कृमष चुन, मजप्सम 

जस्ता खाद्य तत्वहरु खररद गरर मवतरण गररनेछ । 

२६. कृमष क्षते्रको ईत्पादनको मुख्य तत्व माटो भएकोल ेहाम्रो माटोको ऄवस्था के कस्तो छ भमन 

पमहचान गनणको लामग माटो पररक्षणका सामग्री खररद गरर माटो पररक्षण सेवा सञ्चालनमा  

ल्याआणनेछ । 



    

 

२७. कृमष क्षते्रमा मवरुवा रोपण गरर हरेचार नगरर वेवास्ता गने प्रचनलको ऄरत्य 

गनणको फलफूल बगैचँा स्याहारको लामग प्रभावकारी नीमत ल्याआणने छ । 

२८. कृमष क्षते्रमा मसचाआणको महत्वपूणण भुममका हुने भएकोल े साना मसचाआण कायणक्रमहरुलाआ 

मनररतरता ददआने छ । 

२९.  स्थामनय समुदाय लाआण करेसाबारी खेती गनण प्रोत्साहन गररनेछ । 

३०. “व्यवसामयक रुपमा काम गन े कृषक लाआण सम्मान ,सब ै कृषकहरु लाआण ऄनदुान” भन्ने 

ऄमभयानका साथ कृषकको रोजाआणको अधारमा कृमष कायणक्रममा ऄनुदान ददआणने छ । 

३१. “रासायमनक  मलखादल ेमाटो मबगादणछ , प्राङ्गाररक मलखादल ेमाटो मसगादणछ”  भन्न ेमलु 

ऄमभयानका साथ गाईँपामलका भरर प्राङ्गाररक मल र गडयौला जरय मलखादको प्रव्णन र क्षेत्र 

मवस्तार गररनछे ।   

३२. पश ुस्वास््य संरक्षण एवम रोग मनयरत्रण सेवालाइ मवस्तार एवम  प्रभावकारी बनाइनेछ । 

३३.  मवमभन्न महामारी रोगहरुबाट कृषकहरुको पशुपंरछी क्षती रयुनीकरण गनणको लागी खोप 

सेवा संचालनमा ल्याइनेछ । 

३४. पशु क्षते्रको मवकासका लामग प्रत्येक वडामा एक जना पशु सेवा प्रामवमधकको ब्यवस्था गररने 

छ ।  

३५. पशुपंरक्षी ईत्पादन कृषक समहु,मनजी फमण समुदायमा ईद्यमी व्यवसायीलाइ बस्तीस्तर बाट 

एकीकृत प्रामवमधक सेवा,ईन्नत नश्ल, व्यवस्थापन सुधार तथा रोजगारको सृजना गने कायणलाइ 

ऄगामड बढाआने छ । 

३६. पशुपंरछी पालन व्यवसायलाइ प्रव्णन गनणका लामग घाँस खेती, ईन्नत जातका पाठापाठी 

मवतरण, पश ु स्वास््य मशमवर  पशुपंरछी पालन सम्बरधी तामलम लगायतका कायणक्रम संञ्चालन 

गररनेछ । 

 ३७. सखु्खा याममा पमन पशुपंरछीहरुको दधु तथा मासुको ईत्पादन बढाईन ईपयुक्त पश ु

अहारा,प्रजनन तथा घासँवाली प्रमवमधको मवकास गररनेछ । 



    

 

३८. व्यवसामयक रुपमा पशुपरछी पालन गरेको  कृषक समुह,सहकारी तथा 

फमणहरु लाइ ईनीहरुको थप मनोबल बढाईनको लागी व्यवसामयक कृमष ऄनुदानका कायणक्रम 

संचालन गररनछे । 

३९. मवदशेबाट फकेका तथा बेरोजगार रहकेा यवुा/युवतीहरुलाइ सम्मामनत कृमष पेशामा अव् 

गनणको लामग स्थामनय सरकारबाट ईत्कृष्ट दकसान सम्मामनत कायणक्रम यसै वषण दखेी संचालनमा  

ल्याइनेछ । 

४०. दकसान कल्याण कोष संचालन गरी पश ुवस्तुहरुमा दवैी प्रकोप महामारी वा कुनै दघुणटना हुन 

गएमा दकसान लाइ राहत पुयाईने ईद्देश्यले दकसान कल्याण कोष यसै वषण दखेी संचालनमा 

ल्याआने छ । 

४१. मवपन्न दमलत कृषक,एकल ममहला,एकल पुरुष लाइ पशपुालन सम्बरधी व्यवसायमा 

व्यवसामयक मवकास गनण समुह गठन पररचालन गरर ईनीहरुको अर्षथक ऄवस्था लाइ ईकास्नको 

लागी कुखरुा,बाख्रा,टकत तथा बगंुरका पाठा पाठी ऄनुदानमा मवतरण कायणक्रम संचालन गररनेछ ।  

४२. गाईँपामलकाको प्रत्येक वडाहरुमा वडा सुहाईदो  एक वडा एक ईत्पादन कायणक्रम ऄरतगणत 

गाइ,भैसी,बाख्रा,कुखुरा,माछा,घासँ खेती अदद पकेट कायणक्रम यसै वषण दखेी संचालनमा ल्याइनेछ 

। 

४३. गोठदखेी ओठसम्म कायणक्रम संचालनमा ल्याईनका लागी भैसीको संख्या ददन प्रमतददन 

घरटरहकेो ऄवस्थामा भसैीपालक कृषकहरुको मनोबल ईच्च राख्नको लागी व्यवसामयक भैसी पालक 

कृषकलाआ  ऄनुदानमा भसैी पालन व्यवसाय गनण प्रोत्साहन  गररनेछ ।  

४४. भकु्षय रयुनीकरण गनणका लामग लेकम गाईँपामलकाको सडक संजाल मबस्तार भएका 

ठाईँहरुमा सडक छेईछाँई बहुबष ेभुआघाँस तथा डाँलेघाँस ईत्पादन कायणक्रम यसै वषणबाट संचालन 

गररनेछ । 

४५.गररवी मनवारणको लामग लघु ईद्यम मवकास कायणक्रम माफण त स्थामनय स्तरमा के कस्ता 

दकमसमका  कच्चापदाथणहरु पाइरछन् ईक्त कच्चापदाथणहरको बारेमा त्याकं ऄध्यावमधक गरी 

अवश्यक कायणक्रम सञ्चालन गररनेछ  । 

४६.ईद्यममशलता मवकास र रोजगार सृजना सम्बमरध रणमनमतक योजनाहरु तयार गररनेछन्  । 



    

 

४७.बजारको माग श्रोत साधनको ईपलब्धता र जनचाहनामा अधाररत 

ईद्यमहरुको स्थापना र ती  ईद्यमहरुको स्तरोन्नती गररने छ। 

४८. कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएकाहरुलाइ पुनः रोजगारी प्रदान गनण ईद्यम 

मशलता मवकास तामलम र मसप मवकास तामलम संचालन गरी थप अयअजणन गनणमा मदत गररने 

छ । 

४९.ईद्यम क्षेत्रमा अवश्यक जनशमक्तको मवकास र क्षमता ऄमभवृम् गररने छ । 

५०.स्थामनय स्तरमा सजृना गरीएका र दताण भएका ईद्यम व्यवसामयहरुलाइ अवश्यकताको 

अधारमा ५० प्रमतशत ऄनुदानमा प्रमवधी हस्तारतरण गररने छ । 

५१.परम्परागत ब्यबसाय तथा ज्ञान मसपलाइ अधुमनकीकरण गरेर रोजगारी बृम् गनण कायणक्रम 

ल्याआनेछ । 

५२.स्थानीय तहमा दताण भएका बेरोजगार ब्यमक्तहरुलाइ रयूनतम रोजगारीको प्रत्याभूमत गनणका 

लामग कामका लामग पाररश्रममकमा अधाररत सामुदामयक अयोजना संचालन गरर श्रममलुक 

अयोजना माफण त समुदायको मवकास सँगै सामामजक संरक्षणको प्रत्याभूमत गराआनेछ । 

५३.कामको सम्मान, स्वरोजगार, ईपयुक्त पाररश्रममक र सामामजक सरुक्षासमहतको श्रम 

ब्यबस्थापन यस गाईँपामलकाको नीमत हुनेछ । 

ख)सामामजक मवकास  

५४.शसस्त्र द्वरद जनअरदोलन लगायतका अरदोलनका क्रममा शमहद भएका शमहद पररवार वेपत्ता 

भएका पररवार र घाआतेहरुको लागी अवश्यक बजेट मबमनयोजन गरर राहत प्रदान गररनेछ । 

५५.जनतासंग ऄध्यक्ष कायणक्रम संचालन गरर नागररकका समस्या समाधान एव ् मवकासमा 

युवाहरुको भुममका प्रवद्वनका लागी अवश्यक कोष मनमाणण का लामग बजेट मबमनयोजन गररनेछ । 

५६.गुणस्तररय एवं प्रभावकारी स्वास््य सेवा ईपलब्ध गराईनका लामग दक्ष जनशमक्त ईत्पादन 

तथा स्वास््य संस्थाहरुको गुणस्तर सधुारका कायणक्रमहरु संचालन गररने छ । 

५७.पणूण खोप ददगोपना तथा सुमनमितता ऄवस्थालाइ कायम राख्द ै बालबामलका तथा 

दकशोरवस्थामा हुने कुपोषण रयूमनकरणका लामग अवश्यक पहल गररने छ । 



    

 

५८.ईत्तर प्रसुती ऄवस्थामा मातृ तथा नव मशशू स्वास््यमा दमेखने जरटलता 

रोकथाम तथा व्यवस्थापनका लामग अवश्यक कायणक्रम सञ्चालन गररने छ । 

५९.अधारभुत स्वास््य केररहरुबाट समेत संस्थागत सुत्केरी स्याहार संचालन गनण पूवाणधार 

मनमाणण तथा सञ्चालनमा रहकेा Birthing center हरुको क्षमता मवकास गररनेछ । 

६०.गाईँपामलका मभत्र रहकेा सब ै स्वास््य चौदकहरुमा ऄल्रासाईण्ड घुम्ती  मशवीर संचालन 

गररने छ । 

६१.अयुवेद मचदकत्सा सवेा लाइ गाईँपामलकामा थप मवस्तार गररनेछ । 

६२.रामष्ट्रय ममहला स्वास््य स्वयं सेमवका कायणक्रम ऄरतरगत स्वयमसेमवकालाइ ददआद ै अएको 

सेवासुमवधा समयसापके्ष बनाआनेछ । 

६३.अधारभुत स्वास््य सेवालाइ थप प्रभावकारी एवं पहुच योग्य बनाईन अवश्यकता ऄनुसार 

सामुदामयक स्वास््य आकाआहरुको मवस्तार गररने छ । 

६४.नसने रोग तथा ददघण रोगीहरुको लागी खोजपड्ताल तथा धषमधको व्यवस्था गररनेछ । 

६५.स्वच्छ, स्वस्थ एवं गुणस्तररय मजवनयापनमा मदत्त पुग्न ेगरर खानेपानी सुरक्षा र सरसफाइ 

कायणक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ । 

६६.बहुक्षेमत्रय पोषण कायणक्रमलाइ थप प्रभावकारी बनाईनका लामग ऄपुग बजेट स्थामनय तहबाट 

थप बजेट मबमनयोजन गररनेछ । 

६७.ऄपाङ्गता भएका व्यमक्तहरुको लामग क्षमता मवकास गरर स्वरोजगारमुलक कायणक्रम सञ्चालन 

गररने छ। 

६८. ममहला ईद्ममम सगं ईपाध्यक्ष कायणक्रम सचंालन गरर ईद्ममी बन्न चाहने ममहलाका लागी 

अवश्यक मनमत तथा कायणक्रमका लागी बजेट मबमनयोजन गररनेछ । 

६९.ऄपाङ्गता भएका व्यमक्तहरुलाइ अधुमनक प्रमवमधमा पहुच पुयाणइ प्रामवमधक मशक्षा तफण  

अकर्षषत गद ैलमगनेछ । 

७०.गाईँपामलका क्षेत्र मभत्र हुन ेबाल मववाह रयुनीकरण गनण दकशोरीसगं ईपाध्यक्ष कायणक्रमलाआ 

मनररतरता ददआनेछ साथै लैमगक हहसालाआ मनरुत्सामहत गनण जनचेतनामुलक कायणक्रम संचालन 

गररनेछ । 



    

 

७१.गररवी मनवारणका लामग लघ ु ईद्यम मवकास कायणक्रम माफण त 

युवायुवती,ममहला, दमलत, ऄपाङ्गता भएका व्यक्तीहरु, ऄल्पसंख्यक र जेष्ठ नागररकहरुलाआ  

ईद्यममशलता र मसप मवकास तामलम,व्यवसाय परामशण तथा बजारीकरण गनण प्रव्नका लामग 

अवश्यक बजेट मबमनयोजन गररनेछ । 

७२.हाम्रो समाजमा मवद्दमान रहकेा ममहला महसां, छाईपडी प्रथा र जामतय भेदभाव ईरमलुन गनण 

अवश्यक कायणक्रम समहत सामामजक रुपारतरण ऄमभयान संचालन गररनेछ । साथ ै एकल 

ममहलाहरुको लागी अयमुलक र मसपमलुक कायणक्रमहरुको व्यवस्था गने नीती ल्याइनेछ । 

७३.लेकम गाईँपामलका ऄरतगणतका ४ वटै स्वास््य संस्थाहरुमा ममहला प्रजनन स्वास््य बारे 

जनचेतनाका साथ ैअङ खस्न ेसमस्या भएका ममहलाहरुका लागी मस्क्रमनङको साथ ैतेस्रो र चौथो 

मडग्रीका ममहलाहरुको लागी ऄपरेसनको व्यवस्था गररनेछ । 

७४.१६ वषण मुमनका टुहुरा बालबामलकाहरुलाइ ददआद ै अएको मनवाणहमुखी भत्ता कायणक्रमलाआ 

मनररतरता ददआ समयसापेक्ष बनाआनेछ ।  साथ ैएकल षुरुप(मवदरु ४० वषण माथी/सम्बरध मवच्छेद) 

लाइ सामामजक सुरक्षा ऄरतरगत मनवाणहमुखी भत्ता यस ैअ.व.बाट प्रदान गररनेछ । 

७५.छोरा छोरी वा लालनपालन गनण अफरत नभएका बृद्व बृद्वाहरुका लागी अश्रय स्थलको रुपमा 

बृद्वाअश्रम स्थापनाका लागी सघं र प्रदशे सरकार संग अवश्यक पहल गररनेछ । 

७६.लेकम गाईँपामलकाका सब ै वडाका सामुदामयक मवद्यालयहरुमा EGRP कायणक्रमलाइ     

मनररतरता ददआ सञ्चालन गररनेछ । 

७७ व्यमक्तगत घटना दताण तथा सामामजक सरुक्षा कायणक्रम लाइ थप प्रभावकारी बनाआ अधमुनक प्रमवमधमा 

अधाररत  र जनताको पहुतँ तथा सहभामगहरुलाइ सुमनमित गनण प्रणालीगत सधुारका कायणक्रमहरु 

कायाणरवयन गररनछे । 

 

७८ व्यमक्तगत घटना दताण ऄमभयान सञ्चालन गरी व्यमक्तगत घटना दताण तथा सामामजक सरुक्षा भत्ता मवतरण 

प्रणालीलाआ पारदशी बनाआ लाभग्राहीको पहुच मवस्तार गररनछे । 

 

७९ मवद्यतुीय माध्यमबाट सामामजक सरुक्षा भत्ता मवतरण कायणलाआ थप प्रभावकारी बनाआनछे । 

 

८० सामामजक सरुक्षा भत्ता मवतरणमा जनसहभामगता तथा जवाफदेमहता बढाईन जनचतेना तथा कायणक्रमहरु 

सञ्चालन गररनछे । 

 



    

 

८१ घटना दताण तथा सामामजक सरुक्षा भत्ता मवतरण कायणलाआ मवद्यतुीय माध्यममा 

अधाररत केररीकृत प्रणालीको रुपमा स्थामपत गनण स्थानीय तहमा अवश्यक पन ेसस्थागत सुदढृीकरण गनण 

सामामजक सरुक्षा तथा पञ्जीकरण शाखामा कायणरत जनशमक्तलाआ मनररतरता ददआनछे । 

 

८०. अरतररक कर प्रशासनका कामकारवाहीहरुलाइ प्रमवमधमा अवद्व गरर कर संकलन प्रकृयालाइ 

ऄझ बढी सहज ,सरल, पारदशी, मवश्वसनीय र अधुमनक बनाईन अवश्यक मनमत मलआनेछ । 

८१.अर्षथक सशुासन, मवमत्तय पारदर्षशता लाइ सबल बनाईन अरतररक लेखापररक्षण प्रणालीलाइ 

मनयममत प्रभावकारी बनाइ त्रैमामसक रुपमा अलेप गरी सो बाट प्राि सुझाव कैदफयतहरुलाइ  

प्रभावकारी रुपमा कायाणरवयनमा लमगनेछ । 

८२. लेकम गाईँपामलका वडा नम्बर २ र ४ को मबचमा रहकेो कैनोडा र वडा न ६ ईचाकोटमा 

रहकेो नेपाल टेमलकमको टावरमा मवद्धुतको पहुचँ पुगाएर नेपाल टेमलकम संग अवश्यक पहल 

गरर लकेम गाईँपामलका मभत्र 4G सेवा मवस्तार गनण अवश्यक पहल गररनेछ । साथ ैवडा नम्बर ३ 

मा नेपाल टेमलकमको टावर मनमाणणका लागी अवश्यक पहल गररनेछ । 

८३.गाईँपामलका तथा वडा कायाणलयहरुमा मलज लाआन आरटरनेट सेवा लाइ थप प्रभावकारी 

बनाआनेछ । 

८४. सुचना प्रमवमधमा दक्ष बनाईन जनप्रमतमनमध र कमणचारीहरुलाइ अवश्यक तामलमको 

व्यवस्था गररनेछ । 

८५. गाईँपामलकाको सेवा प्रवाह लाइ मछटो,छररतो,पारदशी तथा प्रभावकारी  बनाईन मवमभन्न 

MIS System हरुको व्यवस्था गररनेछ । 

८६.  ऄमभलेख व्यवस्थापन लाइ ICT मैत्री बनाआनेछ ,साथ ै मवधुमतय शासन लाइ थप 

प्रभावकारी बनाआनेछ । 

८७.गाईँपामलका क्षेत्र मभत्र हुन ेबाल मबबाह तथा दकशोराबस्थाको गभणधारण  मनरुत्सामहत गनण 

जनचेतना मुलक कायणक्रम संचालन गररने छ । 

८८.लेकम गाईँपामलका छ वटै वडाहरुमा रयामयक समममत ऄरतरगत मलेममलाप केरर स्थापनाका 

लागी अवश्यक बजेट मबमनयोजन गररनेछ । 

८९. गाईँपामलकामभत्रका प्रामवमधक मवद्यालयहरुमा प्रामवमधक मशक्षा तफण  ऄध्ययनरत लकेम 

गाईँपामलका मा स्थायी बसोबास भएका छात्रामध्ये गररब तथा जेहरेदार छात्रालाइ छात्रबृद्वी 

प्रदान गनण ईपाध्यक्ष छात्रबृमत कोष खडा गरी प्रत्येक प्रामवमधक मवद्यालयबाट एक जना छात्रालाइ 

छात्रबृमत प्रदान गररनेछ । 



    

 

९०.नेपालको संमवधानमा व्यवस्था भए बमोमजम माध्यममक तहसम्मको मशक्षा 

मनशुल्क प्रदान गने प्रयोजनका लामग कक्षा ११-१२ सञ्चामलत मवद्यालयमा गाईँपामलकाको 

अरतररक स्रोतबाट तलबभत्ता पाईने गरी १/१ जना मशक्षकको व्यवस्था गरेर लेकम 

गाईँपामलकालाइ माध्यममक मशक्षासम्म पणूण रुपमा मनशुल्क घोषणा गररनेछ । 

९१.लेकम गाईँपामलका मभत्रका सामुदामयक मवद्यालयमा ऄध्ययन गरेका ममहला,दमलत, ऄनाथ 

तथा ऄपाङ्ग छात्रछात्राहरुमध्ये SEE परीक्षामा A गे्रड प्राि गरेकाहरु मध्येबाट ईच्चतम् गे्रड 

हामसल गरेका ३ जनालाइ कक्षा ११-१२ वा प्रमवमधक धारतफण  मप्र- मडप्लोमा वा मडप्लोमा 

ऄध्यययनका लामग ईमचत छात्रवृमत्तको व्यवस्था गररनेछ । 

९२.मशक्षणमा अधुमनक प्रमवमधको प्रयोग गरी प्रभावकारी मशक्षण मसकाइ सञ्चालन गनण प्रत्येक 

सामुदामयक माध्यममक मवद्यालय र क्याम्पसमा १/१ वटा स्माटण बोडण प्रदान गररनेछ । 

९३."हामी सबैको खुशीयाली, मवद्यालयमा हररयाली" भन्न े नारा ऄरतगणत् प्रत्येक मवद्यालयमा 

वातावरण संरक्षण तथा प्रव्णनका लामग प्रत्येक मवद्यालयमा वृक्षारोपण गने एवम् ईत्कृष्ट 

मवद्यालय बगैचा मनमाणण गने ५ वटा हररत मवद्यालयलाइ पुरस्कृत गररनेछ । 

९४. गाईँपामलकामभत्रका १६ वटा मवद्यालयहरुमा प्रारमम्भक बालमवकास केरर स्थापना हुन 

नसकी ईक्त मवद्यालय क्षते्रका बालमवकास ईमेरका मशशुहरु बालमवकासको ऄनुभव मबना नै कक्षा 

१ मा भनाण गनुणपने बाध्यता हटाइ सो मवद्यालयहरुमा प्रारमम्भक बालमवकास केरर स्थापना 

गररनेछ । 

९५ .प्रत्येक माध्यममक तह सञ्चामलत मवद्यालयमा मवषयगत ल्याब मनमाणण गने नीमत ऄनुरुप 

अगामी अर्षथक वषणमभत्र ७ वटा मवद्यालयमा मवषयगत ल्याब स्थापना गररनेछ । 

९६ गाईँपामलकामभत्र  सञ्चामलत सामुदामयक मवद्यालयहरुको ऄवस्था ऄध्ययन गरी अवश्यकता 

ऄनुसार मवद्यालय समायोजन, तह एवम् कक्षा समायोजन गरी वैज्ञामनक र व्यवमस्थत ढङ्गल े

मशक्षक दरबरदी ममलान गररनेछ । 

९७.ऄनुशामसत र नैमतकवान मवद्याथी तयार पारी सभ्य समाजको मनमाणण गनण प्रत्येक माध्यममक 

मवद्यालयमा बालक्लब, रेडक्रस एवम् स्काईट स्थापना गररनेछ । 

९८.कायणसम्पादनका अधारमा ईत्कृष्ट मवद्यालय, प्रधानाध्यापक, मशक्षक र कमणचारीलाइ ईमचत 

सम्मानका साथ प्रोत्साहन ईपलब्ध गररनेछ । 



    

 

९९.गाईँपामलका मभत्रका महत्वपूणण शैमक्षक गमतमवमध सम्बरधी जानकारी अम 

ऄमभभावक, मशक्षक एवम् सरोकारवालाहरुलाइ गराइ सावणजमनक मशक्षा प्रमत चासो वृम् गने 

ईद्देश्यले हरेक ममहनाको पामक्षक रुपमा ´लकेमको मशक्षा´ रेमडयो कायणक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

१००.जीवन , जगत र सभ्य जीवनस्तर मजईने कला मसकाईन समाजका मवमभन्न क्षेत्रमा ऄब्बल 

सामवत भएका अदशण व्यमक्तत्वहरुसँग मवद्याथीहरुको प्रत्यक्ष ऄरतर्दक्रया गराईन प्रत्येक मवद्यालयमा 

२ ममहनाको एक पटक मवज्ञसँग मवद्याथी भेटघाट कायणक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

१०१.माध्यममक तहको SEE परीक्षा र कक्षा १२ को परीक्षा पिात् मवद्याथीहरुलाइ भमवश्यको 

ईमचत गोरेटो पमहल्याईन Career counselling  program सञ्चालन गररनेछ । 

१०२.प्रामवमधक मशक्षा तफण  ईच्च स्तरको जनशमक्त ईत्पादन गने ईद्दशे्यले गाईँपामलकामभत्र एईटा 

बहुप्रामवमधक ऄवधारणा समहतको प्रामवमधक मशक्षालय स्थापना गनण पहल गररनेछ । 

१०३.प्रत्येक माध्यममक मवद्यालयमा ऄध्ययन गने मवद्याथीहरुका लामग गुणस्तरीय मशक्षा प्राि गने 

ऄमधकार सुमनमितताका मनमम्त सुमवधासम्पन्न अवासीय मवद्यालय स्थापनाका लामग पहल 

गररनेछ । 

१०४.मशक्षण मसकाइ प्रदक्रयामा दखेापने समस्या एवम् चुनौतीहरु ऄरवेषण गरी नवीन खोज तथा 

ऄनुसरधान प्मतको सँस्कार मवकास गनण प्रत्येक मवद्यालयमा Research Cell गठन गररनेछ । 

१०५.ऄनुगमन तथा सपुररवेक्षण प्रदक्रयालाइ व्यवमस्थत, प्रभावकारी र लक्ष्योरमूख बनाईन 

गाईँपामलका मभत्रका मवज्ञ मशक्षक समहतको मशक्षक सहयोग संयरत्र गठन गरी मशक्षा , युवा तथा 

खेलकुद शाखाद्वारा प्रत्यके ममहना एकीकृत रुपमा मवद्यालय सपुररवेक्षण गररनेछ । 

१०६.ऄसल मसकाइ ऄभ्यास गरेका मवद्यालयहरुबाट ऄरय मवद्यालयहरुल े समेत मसको गरी 

मवद्यालय सुधार तथा व्यवस्थापन गनण ऄरतर्षवद्यालय भ्रमण कायणक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

१०७."खले खेलौ, स्वस््य रहौं" भन्न ेमूल नाराका साथ मवद्यालय तहदमेख नै खेलकुदको मवकास 

गनण प्रत्येक मवद्यालयमा अरतररक खेलकुद प्रमतयोमगता, वडागत खेलकुद प्रमतयोमगता र 

पामलकास्तरीय खलेकुद प्रमतयोमगता सञ्चालन गररनेछ । 

१०८."खले नै समाजको चाहना, खलेाडी हुन् राष्ट्रका गहना" भन्न ेईमक्तलाइ अत्मसात गरी खेलको 

प्रव्णन र खेलाडीलाइ सम्मान गनण रामष्ट्रय एवम् ऄरतराणमष्ट्रय खेल प्रमतयोमगता खेमलसकेका यस 



    

 

लेकम गाईँपामलका मभत्र स्थायी बसोबास भएका खलेाडीहरुलाइ सम्मान गद ै

ईत्कृष्ट प्रदशणन गरेका १ जना खेलाडीलाइ  'लकेमको खले सदभावना दतु' घोषणा गररनेछ । 

१०९.युवा जनशमक्तलाइ लेकमको मवकासमा ईपयोग गनण बेरोजगार युवाहरु लमक्षत गरी छोटो 

ऄवमधको सीपमलूक तामलम प्रदान गररनेछ ।   

११०.मवद्यालय तहमा ऄध्ययनरत ऄनाथ, ऄपाङ्ग, गरीब तथा जेहरेदार बालबामलकाहरुलाइ 

पढाइ मनररतरताका लामग ईमचत छात्रवृमत्त प्रदान गररनेछ । 

१११.मशक्षकहरुको क्षमता ऄमभवृम् गरी मशक्षण मसकाइ दक्रयाकलापमा टेवा पुयाणईने ईद्देश्यल े

प्रारमम्भक बालमवकास, अधारभूत र माध्यममक तहका मशक्षकहरुलाइ क्षमता ऄमभवृम् तामलम 

प्रदान गररनेछ । 

११२.मशक्षालाइ सीपसगँ, सीपलाइ श्रमसँग, श्रमलाइ रोजगारीसँग, रोजगारीलाइ ईत्पादनसँग र 

ईत्पादनलाइ बजारसँग जोड्ने ईद्देश्यका साथ मवद्याथीलाइ कक्षाकोठाबाटै व्यवसामयक ज्ञान र 

सीप प्रदान गनणका लामग प्रत्येक माध्यममक मवद्यालयमा पढ्द ैकमाईँद ैकायणक्रम लागू गररनेछ । 

११३.मवद्याथीको सवाणङ्गीण पक्षको मवकास गनण मवमवध खालका मवद्यालय र पामलकास्तरीय 

ऄमतररक्त दक्रयाकलाप सञ्चालन गररनेछ । 

११४ गरौ योग रहौ मनरोग भन्ने मलू नाराका साथ लेकम गाईपामलकाका मवमभन्न स्थानमा योग 

मशमवर सञ्चालन गने साथ ैयोग मशक्षालाआ मवद्यालय स्तरबाटै प्राथममकताका साथ कायाणरवयनमा 

ल्याआनेछ । 

११५.धपचाररक मशक्षाको प्रारमम्भक चरणको रुपमा रहकेो प्रारमम्भक बालमवकासलाइ बालमतै्री 

एवम् मसकाइमैत्री नमूना थलोका रुपमा मवकास गनण ईत्कृष्ट २ वटा बालमवकास केररलाइ नमूनाको 

रुपमा मवकासका लामग प्रोत्साहन रकम ईपलब्ध गररनेछ । 

११६.सावणजमनक मशक्षाको गुणस्तर सुधारका ज्वलरत मुद्दा एवम ् चुनौती समाधानका ईपाय 

पमहल्याईन शैमक्षक सेममनार सञ्चालन गररनेछ । 

११७.अधारभूत तह कक्षा १-८ को स्थानीय पाठ्यक्रमलाइ कायाणरवयनको चरणमा थप सहज 

बनाइ प्रभावकारी मशक्षण मसकाइ प्रदक्रयामा टेवा पुयाणईन पाठ्यक्रममा अधाररत भइ पाठ्यपुस्तक 

तयार गररनेछ । 



    

 

११८.मशक्षण मसकाइ दक्रयाकलापमा शैमक्षक सामग्रीको प्रयोग गरी मूतण, वस्तुगत 

तथा ईपलमब्धपूणण मसकाइ प्रदक्रया सुमनमित गनण सम्पूणण मवद्यालय लमक्षत गरी लामग शैमक्षक 

सामग्री मनमाणण कायणशाला सञ्चालन गररनेछ । 

११९.प्रत्येक मवद्यालयल े समाज सुधारका लामग कम्तीमा ३ ममहनामा १ पटक अफ्नो 

Catchment Area मभत्रका समुदायमा प्रत्यक्ष रुपमा ईपमस्थत सामुदामयक सचेतनामूलक 

ऄमभयान ऄरतगणत ऄगुवाइ गनण  ´समुदायका लामग मवद्यालय कायणक्रम´ सञ्चालन गने  । 

ग) भौमतक पवुाणधार मवकास 

 

१२० लकेम गाईँपामलकाको पञ्चवषीय अवमधक योजना तजुणमा गरी लेकम गाईँपामलकाको समग्र 

मवकास लाइ मागणदशणन प्रदान गनणका लागी अवश्यक बजेट मबमनयोजन गररनेछ । 

 

१२१.मवगतका क्रमागत योजनाहरु लाइ यस ैवषण सम्पन्न गने गरर बजेट मवमनयोजन गररने छ । 

१२२ खानेपानी क्षेत्रको सुधार र मवकासका लागी गाईँपामलकामा वास युमनटको  स्थापना गरी 

संचालनमा ल्याआनेछ । 

१२३.गाईँटोल हराभरा घरघरमा पानी धारा भन्ने  गत अ.व. को नारालाइ यस वषण समेत 

मनररतरता ददइएको छ।  

१२४.केरर र प्रदशे सरकारबाट लेकम गा. पा. मभत्र खानेपानी योजनाहरु सञ्चालनका लामग बजेट 

मवनीयोजन भएका लेकम भररका खा.पा. लगायतका योजनाहरु समयमै कायाणरवयनमा ल्याईन 

अवस्यक पहल जारी रहने छ। साथ ै केरर र प्रदशे सरकारले समटेन नसकेका खानेपानी 

समस्याग्रस्तक्षेत्रमा यस गा. पा. वाट बजेट मवनीयोजन गररने छ। 

१२५.भौमतक संरचनाहरुको मनमाणणमा गुणस्तररयता ऄमभबृम् गनण स्थानीय डकमीहरुको दक्षता 

ऄमभबृम् सम्बरधीतालीम सञ्चालन गररने छ । 

१२६.ईज्यालो लकेम सम्बृ्  लकेम कायणक्रम ऄरतगणत गत अ.व. मा  यस गा. पा. बाट 

मवनीयोमजत वजेट र केरर सरकारबाट मवनीयोमजत वजेट कायाणरवयनको चरणमा रहकेो र सो 

वजेटल ेसमटे्न नसकेको बस्तीमा मवधुमतकरणका लामग केरर सरकार सगँ समरवय र सहकायण गद ै

अगामम अर्षथक वषण मभत्र प्रत्यके घर घरमा मवधुत सेवा पुयाणईन पहल गरर  अवश्यक बजेटको 

व्यवस्था गररनेछ । 

१२७.हाल गाईँपालीका ऄरतगणत मवस्तार भइसकेका सडक सञ्जालहरुको स्तरोन्नती गररने छ । 

संघीय सरकारले दशेभररका सवै स्थानीय तहको केरर जोडने सडक कालोपत्रे गने रणनीमतक 



    

 

कायणक्रम ऄरतरगत गोकुलेश्वर - लाली र एररमछना धनथना  सडकको लामग 

संघीय सरकार सगँ मनररतर समरवय र  सहकायण र गररने छ। साथ ैगाईँपामलका मभत्र हालसम्म 

मवस्तार भएका ऄरय सडक सञ्जाल हरुको स्तरोन्नतीका लामग केरर र प्रदशे सरकार सँग अवश्यक 

समरवय र सहकायण गररनेछ ।  साथ ैसडक नपुगेका बमस्तहरुमा सडक सञ्जाल मवस्तारका लामग थप 

बजेट मबमनयोजन गररनेछ ।  

१२८.यस वषण सञ्चालन गररने योजनाहरु पमहलो चौमामसक मभत्रसैम्झौता सम्पन्न गरर योजना 

कायाणरवयन लाइ प्रभावकाररताका साथ सञ्चालन गररने छ । 

१२९.गाईँपालीकाका मवमभन्न क्षते्र मा मवस्तार भइसकेको सडक सञ्जाल मा समय समयमा हुने 

बाढी पमहरो लगायको ऄवरोधलाइ हटाईन र बाह्र ैममहना सडक मनररतर संचालनका लागी ब्याक 

मववलर खररद गरी संचालन गनण अवश्यक बजेट मबमनयोजन गररनेछ । 

 

१३०.प्राकृमतक स्रोत साधनको ऄनावश्यक दोहनलाइ रोकी स्रोत साधनको प्रयोगलाइ व्यवस्थीत 

बनाईन लेकम गाईपामलका ऄरतगणतका नदद तथा खोला नाला लगायतका क्षेत्रहरुमा IEE/EIA 

गररने छ । 

 

१३१.सम्भांव्य मसचाइ क्षेत्रमा मसचाइ सुमवधा मवस्तारका लागी अवश्यक बजेट मवमनयोजन 

गररने छ । 

१३२.गाईँपालीका क्षेत्र मभत्रका सभंाव्य प्रयणटदकय स्थलहरुको पमहचान गदै अवश्यक पूवाणधारको 

मनमाणणलाइ प्राथममकताका साथ सञ्चालन गरर अरतररक र बाह्य प्रयणटन प्रवद्र्धन गद ै स्थानीय 

अय अजणन मवस्तार गररने छ । 

 

१३३.भौमतक सरंचना मनमाणण सम्बरधी अचार संमहता मनमाणण गरर गाईँपालीका मभत्र मनमाणण 

गररने संरचनाहरु लाइ व्यवस्थीत गररने छ । 

 

१३४.प्रत्येक वडाहरुमा वडा स्तररय खेलकुद मैदान मनररतरता ददइएको छ  र लकेम गा. पा ३ 

लालीमा रहकेो खलेकुद मैदानलाइ स्टेमडयमको रुपमा स्तरोन्नमत गनण र लेकम ४ बगौरामा 

हमेलप्याड समहतको खलेकुद मैदान मनमाणण गनण सघंीय सरकार सगँ अवस्यक पहल गररने छ। 

१३५  गाईँपामलका ऄरतरगत रहकेा मवमभन्न मठ मरदीर हरुको सरक्षण, ममणत सभंार गद ैधार्षमक 

प्रयणटन लाइ प्रवण्न गररने छ । 

१३६.खाद्यान्न लगायत कृमषईपजको भण्डारणका लागी प्रत्येक वडाहरुमा  मशत भण्डारको 

स्थापना गनणका लामग सघ प्रदशे सरकारसग अवश्यक पहल गररनेछ । 



    

 

१३७.मवश्वव्यापी ईष्णता, जलवायु पररवतणन बदढरहकेो मवद्यमान ऄवस्थामा 

वृक्षारोपण कायणक्रम ऄन्र्तगत एक रुख काट्दादश रुख रोपौ ऄमभयान सचांलन गरर नेपाल 

सरकारले ऄवलम्बन गरेको कावणन व्यापारमा समेत टेवा पुग्न े गरर वृक्षारोपण कायणक्रम लाइ 

स्थानीय समुदायबाटै कायाणरवयन गररने छ । 

१३८.खहरे खोला र पमहरो मनयरत्रणको लागी वायो आरजीमनयररङ र हररत सडक ऄमभयानलाइ 

ईच्च् प्राथममकताका साथ ऄवलम्बन गररने छ । 

१३९.भारत सगँ मसमा जोमडएको वडा नं.३ को लालीमा भारत सगँको सहकायणमा पदि मोटरेवल 

पुलस्थापनागरर छोटी भरसार कायाणलय वा भरसार स्थापनाका लागीकेरर सरकार सग अवश्यक 

पहल गररने छ । साथ ैचौलानी नदीमा बैतडी दाचुणला जोड्ने धरथला मोटरेवल पलु ,सेरा पिी 

पुल,बैतडी दाचुणला जोड्ने चोचेबगर पिी पुल स्थापना लागी र झोलुङ्गे पुलको अवश्यकता रहकेो 

ठाईँको पमहचान गरर बजेट मबमनयोजनका लागी केरर वा प्रदशे सरकार संग अवश्यक पहल 

गररनेछ । 

 

१४०.गोकुलेश्वर लाली सडक खण्ड ऄरतगणतको  ररठेगाडमा पिी मोटरेवल पलु मनमाणणका लागी 

सघंीय सरकार सगँ अवश्यक पहल गररनेछ । 

 

१४१.गोकुलेश्वर बजार  सँग मसमाना जोमडएको वडा नं.६ र भारत सँग मसमाना जोमडएको वडा 

नं.३ लाइ व्यापाररक नाकाका रुपमा सञ्चालन गनण अवश्यक पहल गररनेछ । 

१४२ लेकम गाईपामलकाको प्रशासकीय भवन र  वडा नम्बर ५ को चौपातामा १० शैयाको 

सुमवधा सम्पन्न ऄस्पत्ताल मनमाणणका लागी कायाणरवयन चरणमा रहकेोमा  ईक्त संरचना समयमै  

मनमाणणका सम्पन्न गनण अवस्यक पहल गररने छ। 

 

१४३.गाईँपामलका मभत्र ईत्पादन हुने स्थामनय स्रोत साधन जस्तै मचईरीको साबुन,सालका 

पातको टपरर,बाँसका डोकाडाला लगायतका क्षते्रमा लघ ुईद्यम मवकास एवम मवस्तारको लागी 

स्थामनय समुदाय एवम ईद्ध्यमीहरु संग समरवय एवम सहकायण गररनेछ । 

 

१४४.अवास मबमहन बादी समुदायहरुको अवास मनमाणणको लामग गत अ.व. मा मवनीयोमजत 

वजेट कायाणरवयन चरणमा रहकेो । ईक्त कायणक्रमलाइ अगामम वषण पमन मनररतरता ददइने छ। 

 

१४५ प्रामवमधक कमणचारीहरुको क्षमता मवकासका लामग अवस्यक कायणनीमत कायाणरवयनमा 

ल्याइने छ। 



    

 

१४६ पामलकाका ५ वटा वडाहरु सडक सञ्जालमा जोडासदकएको मा सडक 

सञ्जालमा जोमडन बाँदक वडा न २ को वडा केररलाइ यथाशीघ्र सडक सञ्जालमा जोमडने छ।  

१४७ घर नक्सा पास प्रणालीलाइ सञ्चालनमा ल्याइने छ ।  

१४८ मालपोत तथा जग्गा प्रशासनका कायणहरू स्थानीय तहबाट गनण सघं सरकारसँग सहकायण 

गररने छ ।  

१४९ प्राकृमतक, पयाणवरणीय, साहमसक, धार्षमक, सांस्कृमतक, कृमष, तथा मनोरञ्जन पयणटन गरतव्य 

तथा क्षते्रहरूको पमहचान, संरक्षण, मवकास र प्रव्णन गररनेछ ।  

१५० पामलकामा जग्गाको ईपलब्धता हरेी बगैचँा तथा पाकण हरूको मवकास तथा व्यवस्थापन 

गररने छ ।  

१५१ पयणटन प्रवधणनका मनजी क्षेत्रलाइ प्रोत्साहन गरर होटल, रेषु्टरेरट, होमस्टे, पदयात्रामागण, 

पयणटक गाआड, याणमफ्टग लगायतका क्षेत्रको मवकास गने नीमत मलइने छ।  

१५२ लेकम गाईँपामलका मभत्रका सम्पुणण  धामीक स्थलहरुको संरक्षण, सम्ब्न र प्रचारप्रसारका 

लामग मवशेष कायणक्रमहरु सञ्चालनमा ल्याइने छ। 

घ) वन, वातावरण र मवपद व्यवस्थापन 

१५३ .भुक्षय र पमहरोको जोमखम मनयरत्रण तथा घरेल ुपरम्परागत ईद्योगको संचालनका लागी 

बाँस तथा मनगालो रोपणमा मवशेष प्राथममकता ददइनेछ । 

१५४.गाईँपामलका क्षते्र मभत्र रहकेा सामुदामयक/मनमज वन, सावणजमनक स्थलहरुको सरंक्षण 

सम्वदणन गनण र पयाणवरणीय सरतुलन कायम गनण बन ईपभोक्ता समममतहरुलाइ सकृय गरर 

वृक्षारोपण समहत अवश्यक कायणक्रमहरु संचालन गररनेछ । 

ङ) ससं्थागत मवकास, सवेा प्रवाह तथा सशुासन 

१५५   लेकम गाईपामलका ऄरतगणत कायणरत सम्पूणण करार कमणचारीहरुको सेवासुमवधा समयसापेक्ष 

बनाआनेछ । 

१५६.जनप्रमतमनमधहरु र कमणचारीहरुको क्षमता मवकासका दक्रयाकलापहरु सरचालन गररनेछ। 



    

 

१५७. सामामजक पररचालक पररचालन कायणमवमध बनाआ सामामजक 

पररचालकहरुको व्यवस्था गररनेछ । 

१५८.मवमत्तय सुशासन कायम राख्न तेश्रो पक्षबाट सावणजमनक सुनुवाआलाआ मनररतरता ददआनेछ । 

१५९.गाईँपामलकाबाट ददआने सेवा प्रवाहलाआ चुस्त दरुुस्त बनाआनुका साथ ै  भ्रष्ट्राचारसम्बरधी 

शुरय सहनमशलताको मनमत ऄबलम्बन गररनेछ । 

१६०.गाईँपामलका मभत्र रहकेा सुरक्षा मनकायहरुको भौमतक पुवाणधार मनमाणण लगायत संस्थागत 

क्षमता ऄमभबृद्वी  गररनेछ । 

१६१.अयोजनाको ददगोपनाका लामग गाईँपामलका र वडास्तररय ऄनुगमन मुल्यांकन समममतलाआ 

थप प्रभावकारी बनाआद ैलमगनेछ । 

१६२.सुचनाको हक प्रत्याभुमत ददन तथा सुचना संप्रेषण गनण सरचार माध्यमहरुको पहुच ऄमभवृदी 

हुने कृयाकलापहरु सरचालनमा जोड ददआनेछ ।  

१६३. लागुधषध मनयरत्रण सम्बमरध कायणक्रमलाइ थप प्रभावकारी बनाईन गुरुयोजना 

कायाणरवयन गनणका लामग बजेटको व्यवस्था गररने छ । 

१६४.लेकम गाईँपामलका भरी रयाक खोल्न बाकी रहकेा सडकहरुबाटहरुको मडमपअर गनणको 

लामग अवश्यक बजेट मबमनयोजन गररनेछ ।  

१६५. सघ , प्रदशे र ऄरय दातृ मनकायहरु बाट प्राि हुने ऄनुदानमा समपुरक कोषको लामग बजेट 

मबमनयोजन गररने छ । 

१६६.बैतडीको सलसेना र दाचुणलाको धनथला जोड्न ब्रीज पुलको मनमाणण गनण लामग सम्बमरधत 

मनकाय बजेटमागका लामग सहकायण गररने छ । 

१६७.लेकम गाईँपामलकामा कृमष,वन,पयणटन र खानीमा अधाररत ईद्यम व्यवसायबाट ईत्पादन 

भएका बस्तुहरु प्रदणशनीका लामग कृमष महोत्सवको लामग पहल तथा बजेट मबमनयोजन गररने छ ।  

सम्पुणण गाईँसभा सदस्य एवम कमणचारी ममत्रहरु 

ऄब म यस सम्मामनत सभामा अ.ब.२०७९।८० को लामग संमघय सरकार र सुदरुपमिम प्रदशे 

सरकारबाट प्राि ऄनुदानको बारेमा जानकारी गराईन चाहरछु । 

समंघय सरकारबाट प्राि ऄनदुान 

राजस्व बाडफाँड तफण  रु ७ करोड १५ लाख ८० हजार मात्र । 



    

 

मवत्तीय समामनकरण तफण  रु ११ करोड ५७ लाख मात्र । 

सशतण ऄनुदान चाल ुतफण   रु १९ करोड ५ लाख मात्र । 

सशतण ऄनुदान पुमजगत तफण  रु २ करोड ८ लाख मात्र । 

मबशेष ऄनुदान पूजीगत तफण  रु १ करोड ४० लाख मात्र । 

समपूरक ऄनुदान तफण  रु १ करोड २० लाख मात्र । 

सदुरुपमिम प्रदशे सरकारबाट प्राि ऄनदुान 

मवमत्तय समामनकरण तफण   रु ८२ लाख ९५हजार मात्र । 

सवारी साधन कर तफण  रु ९ लाख ४ हजार मात्र । 

प्रदशे मवशेष ऄनुदान तफण  रु २० लाख मात्र । 

 प्रदशे समपुरक ऄनुदान तफण  रु ३२ लाख मात्र । 

अरतररक श्रोत गा पा तफण  रु २५ लाख  

गत अ व को बचत रकम  रु २ करोड मात्र  

जम्मा रकम रु ४६ करोड १४ लाख ७९ हजार मात्र । 

योजनाहरु प्राथममदककरण छनौटका अधार तथा मापदण्डहरु तय गररएको छ । 

क) अर्षथक मवकास र गररबी रयुमनकरणमा प्रत्यक्ष योगदान पुयाणईने 

ख) ईत्पादनमुलक र मछटो प्रमतफल ददने 

ग) राजश्व पररचालनमा योगदान ददने 

घ) स्थामनय श्रोत साधनमा अधाररत भआ सहभामगता ऄमभवृदद गने 

ङ) लैमङ्गक समानता सामामजक समावेमशकरणको ऄमभवृदी गने 

च) स्थामनय संस्कृती र पमहचान प्रवदणन गने 

छ) ददगो मवकास वातावरण संरक्षण र मवपद व्यवस्थापनमा योगदान पुयाणईने 

ज) सेवा प्रवाह संस्थागत मवकास र सुशासनमा योगदान पुयाणईने 

 



    

 

ऄरत्यमा, 

प्रस्तुत नीमत तथा कायणक्रम तजुणमामा मागणदशणन गनुणहुने लेकम गाईँपामलकाका सम्पुणण 

पदामधकारीहरु, गाईँपामलकाका सम्पुणण राष्ट्र सेवक कमणचारीहरु, मवमभन्न राजमनमतक दलका 

पदामधकारीहरु,पत्रकार ममत्रहरु, सुरक्षा मनकायका कमणचारीहरु, सम्पुणण ऄग्रज 

व्यमक्तत्त्व,समाजसेवी,बुमद्वमजवी र यस गाईँपामलकामा रहनु भएका सबै अमाबुवा,दददद बमहनी 

तथा दाजुभाआहरुलाआ हार्ददक धरयवाद ज्ञापन गनण चाहरछु । 

यस गाईँपामलकाको मवकासमा सहयोग पुयाणईने अम नागररक, करदाता र सबै मवकास साझेदार 

संस्थाहरुप्रमत हार्ददक अभार व्यक्त गद ै बजेटको सफल कायाणरवयनमा सबैको साथ सहयोग र 

सहकायणको ऄपेक्षा गरेको छु । 

मवमभन्न समस्या र चुनौतीहरुका बाबजुत बस्तुगत यथाथण धरातलमा ईमभएर ती समस्या र 

चुनौतीहरुको सामना गनण हामी सब ैप्रमतबद्द र एकताबद्द बनौ साथ ैलेकम गाईँपामलकाको ईज्वल 

भमवष्य मनमाणणको लामग अशाबादी बनौ । 

 

धन्यबाद । 


