
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

आठराई गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

संक्रालतिबजार, िेह्रथुम 

१ नं. प्रदेश,नेपाि 

 (आलथयक वर्य २०७९/०८०) 
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आठराई गाउपँालिका, तेह्रथुमको आ.व. २०७९/०८० को िालग गाउ ँसभा पलििो वरे्ष अलिबेशनमा उपाध्यक्ष श्री 

विीराज इङनामज्यूबाट प्रस्तुत नीलत बजेट तथा काययक्रम 

सभाअध्यक्ष ज्यू , 

गाउँ सभा सदस्यज्यूहरू,  

आठराई गाउपँालिका गाउ ँसभाको पलििो वरे्ष अलिवेशन सम्पन्न गनय आज िामी यस सभाकक्षमा उपलस्थत भएका 

छौं । यो सखुद उपिक्ष्यमा नेपाि र नेपािी जनताको स्वतन्रता, सावयभौलमकता, जनअनुमोलदत भई गाउकँो लवकास 

तथा समलृिको िालग काम गनय सलकने वतयमान राजनैलतक व्यवस्था स्थापना गनेसम्मका दीर्यकािीन र ऐलतिालसक 

संर्र्षयिरुमा अमूल्य जीवन उत्सगय गनुय िुने सम्पूर्य ज्ञात अज्ञात शिीदिरुप्रलत िालदयक श्रिाञ्जी अपयर् गदयछंु ।  

 समिृ नेपाि र सखुी नेपािी िाम्रो रालरिय िक्ष्य अनसुार समिृ गाउपँालिका सखुी र खसुी गाउपँालिकावासी 

लनशतयरुपमा यो आठराई गाउँपालिका र यिाकँा जनसमदुायको पलन िक्ष्य िो । आगामी आलथयक वर्षय २०७९।८० को 

िालग नीलत तथा काययक्रम तजुयमा गदाय  यी लवर्षयिरुिाई अि ंमित्व लदइनु लनतान्त जरुरी छ । औलित्यपूर्य लनर्ययिरु, 

स्रोत र सािनको न्यायोलित लवतरर् एवं उच्ि सदपुयोगको संस्कृलत लनमायर् तथा तदअ्नुसारको आिरर् ग्रिर् गनुय  

िाम्रो साझा दालयत्व िो । साथै जनताको प्रत्यक्ष लनगरानी र सिभालगतामा क्रमशः वलृि गदैजान ुवतयमान पररलस्थलतको 

आवश्यकता र रालरिय िक्ष्य प्रालको को िालग अलनवायय  शतय पलन िो ।  

आलथयक वर्षय २०७९/८० को गाउपँालिका लवकासको बजेट, नीलत तथा काययक्रम तजुयमा गदाय  नेपािको संलबिानको 

अनसूुिी-८ मा गरकेो व्यवस्था, स्थालनय सरकार सञ्िािन ऐन, २०७४ र स्थानीय तिको योजना तथा बजेट तजुयमा 

लदग्दशयन, २०७४ िे गरकेा व्यवस्थािाई पूर्य रुपमा पािना गने प्रयास गररएको छ । साथै आ.ब. ०७९।०८० का 

िालग संर्ीय सरकार, प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत बजेटिे लिएका नीलत र काययक्रम, दीगो लवकासका िक्ष्य नेपाि 

सरकारबाट प्राको  स्वीकृत के्षरगत नीलतिरु मन्राियिरु र रालरिय योजना आयोगबाट प्राको  मागयदशयन िाई आिार 

मानी गाउपँालिका लवकास योजना तयार गररएको छ ।  

गाउँपालिकाको पररचय 

नेपािको राजनैलतक कािखण्डमा सिै ििायमा आईरिने तेह्रथुम लजल्िामा रिेको यस आठराई गाउपँालिका लवलवि 

सम्भावना बोकेको के्षर िो । तेह्रथुम लजल्िाको सदुरु पूलवय  भागमा अवलस्थत यस गाउपँालिकाको केन्र संक्रालन्तबजार 

म्याङिङु देलख ६८ लक.लम पूवी दरुीमा पदयछ । आठराई गाउपँालिकामा िाि ७ वटा वडािरु रिेका छन् । भौगोलिक 

लवर्षमता, लशक्षाके्षरको अग्रता ,प्रकृलतक सुन्दरता ,सवै जातजालतिरुको वासस्थान, पययटकीय सम्भावनाको अवस्था 

यस के्षरिाई लिनाउने माध्यम िो ।  

नेपािमा प्रलसि पाएको ढाका टोपी, आठराईका खकुुरी, खाडँी कपडा, राडीपाखी, तरकारी उत्पादन, अिैिी नाङिो 

डािो, अदवुा, अकवरे खसुायनी जस्ता कृलर्ष तथा िर् ुउद्यमिाई नमनुाको रुपमा लवकास गरर समग्र गाउपँालिकाको 

आलथयक, सामालजक तथा पूवायिार लवकासमा योगदान परु् याउने प्रशस्त सम्भावना छ । जसको िागी गाउपँालिकािे 

आगामी लदनिरुमा समग्र गाउपँालिकाको एलककृत योजना तयार गरर स्पष्ट िक्ष्य  सोिका साथ अगाडी वढ्नु उपयुक्त 

िुनेछ ।  

संर्ीयता र स्थानीय सरकार मार्य त र्रर्रमा अलिकार गाउ ँगाउमँा लसंिदरबार, िाम्रो गाउ ँिामी आरँै् बनाऔ ँजस्ता 

लसिान्तिरुिाई मतुयरुप लदने लजम्मेवारी िाम्रो कािँमा आएको छ । यो िाम्रो िालग अवसर र िनुौलत दवैु िो । अलिकार, 

स्रोत सािन, बजेट,सशुासन, उत्तरदालयत्व र जवार्देलिता समेत स्थानीय तिमा स्थानान्तरर् भई तल्िो लनकायिाई 

अलिकार सम्पन्न बनाउने प्रयास गररएको छ, जनु स्वागतयोग्य छ । िालमिाई यो अवस्था सम्म ल्याउने प्रमखु 

वैिालनक आिार नेपािको संलविान २०७२, लनमायर् तथा कायायन्वयनमा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्क्ष ढंगिे भूलमका खेल्निुुने 

सबैिाई िन्यबाद लदन िािन्छु ।  
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सभाध्यक्ष ज्यू , 

गाउँ सभा सदस्यज्यूहरु  

अव म आगामी आलथयक वर्षय २०७९/०८० को बजेट तथा काययक्रम संिािनका िालग गाउपँालिकािे लिने के्षरगत 

नीलत र अविारर्ािाई संलक्षको  रुपमा राख्ने अनमुलत िािन्छु । 

क) आलथिक लवकास सम्बलधि नीलत 

१. कृलर्ष तथा पशु लवकासका के्षरमा लवकास नभई आलथयक लवकासिे गलत लिन सक्दैन । कृर्षकिरुिाई लवलभन्न 

कृलर्ष सामग्री, प्रलवलि िस्तान्तरर् िगायतका कृयाकिाप सन्िािन गनयको िालग बजेट  लवलनयोजन गररनेछ 

। 

२. अिैंिी, अदवुा, अलम्िस, अकवर,े टमाटर,  साना व्यवसालयक कृलर्ष उत्पादन केन्र  तथा  साना व्यवसालयक 

कृलर्ष (पकेट) लवकास काययक्रम सञ्िािन गरर यस अलर्का कृलर्ष पकेट के्षरिरुिाई लनरन्तरता लदईनेछ । 

३.  तरकारीमा आत्मलनभयर बनाउनका िालग कृर्षकिरुिाई लनशुल्क लबउलबजन लवतरर्को िालग कृलर्ष पकेट के्षर 

पलििानका िालग प्रालवलिक सवेक्षर् गनय बजेट व्यवस्थापन गररनेछ । 

४. कृर्षक तथा पशुपािक समिुिरु मार्य त मार काययक्रम कायायन्वयन गने नीलत लिईनेछ ।  

५.  गाउपँालिका लभरका उत्कृष्ट कृर्षक तथा सिकारी,उद्यमी छनौट गरी परुस्कार प्रदान गरर उत्पे्रररत गने नीलत 

क्रमशः कायायन्वयन गररदै जानेछ ।  

६. गाउपँालिका के्षरलभरका सुख्खा के्षरिाई िलक्षत गरर कृलर्ष सेवाबाट जनताको आवश्यकता र माग बमोलजम 

प्िालष्टक पोखरी, टनेि र थोपा लसिाई योजनािरुिाई उच्ि प्राथलमकतामा रालखनेछ । 

७. व्यवसायीक कृलर्ष र्मय तथा पश ुर्मयिरुिाई पशपुािनबाट आत्मलनभयर बनाउन उन्नत जातको पश ुलवतरर् 

गने तथा कृलरम गभायिारर् समेतको व्यवस्था गरी नश्ल सिुार गररनेछ । 

८. गोठ तथा खोर सिुार काययक्रम ल्याइनेछ । 

९. कृर्षकिरुिाई लवलभन्न लवर्षयमा तालिमको व्यवस्था गररनेछ । 

१०. बािी तथा पशु लवमा गररनेछ । 

११. पशपुंक्षीिरुिाई िाग्ने लवलभन्न रोगव्यालिको लनदान गरी आवश्यक और्षलि लवतरर्को व्यवस्था लमिाईनेछ 

। 

१२. लिउदे र वरे्ष र्ासँको वीउलवजन लवतरर् गररनेछ । 

१३. रालड, पाखी, खाडी कपडा, ढाका कपडा, डािो नांिो िगायतका िस्तकिािाई उद्योगको रुपमा लवकास 

गररनेछ । 

(ख) सडक तथा पूवाििार लवकास सम्बलधि नीलत 

१. गाउपँालिकाका सबै वडािाई सडक सञ्जािमा जोडी बाह्रै मलिना यातायातको पिुि पयुायउन सडक सिुार 

तथा पक्की नालि लनमायर् गररनेछ ।  

२. गाउ ँसभाबाट स्वीकृत भएको पवुायिार तर्य का काययक्रमिरुिाई समयमा नै सम्पन्न गनयका िालग कायययोजना 

बनाई कायायन्वयन गररनेछ । 

३. सडक, पययटन तथा खानेपानीको के्षरिरुको लडलपआर तयार गरी काययक्रम संिािन गररनेछ । 

४. स्थानीय स्रोत सािनको अलिकतम उपयोग गदै अलिकतम जनसिभालगता जट्ुने योजना तथा काययक्रमिाई 

प्राथलमकता लदने नीलत लिईनेछ ।  

५. संक्रालन्तबजार के्षर लभरको मोटरबाटोिाई ढिान एवं लपि गने कायय  गररनेछ । 

६. गाउपँालिकामा सडक सञ्जाि लवस्तार गनय, गाउपँालिका के्षरलभरका मोटरबाटोिरु ममयत तथा लवपत 

व्यवस्थापनमा सियोग गनयको िालग गाउपँालिकािे Excavator खररद गरर काययलवलि लनमायर् गरर पररिािन 

गररनेछ । 
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७. आठराई गाउपँालिकामा वर्षायको कारर् लवलभन्न खोिा, खोल्सािरुमा सडक यातायात संिािन िुन नसक्ने 

गरर लवलग्रने भएको िुदा वर्षाययामको बेिा सडक पिुिँको िालग पालन कटाउन  िोम पाइयप लवछ्याइनेछ । 

८. गाउपँालिकाको प्रशासकीय भवन लनमायर् गनयको िालग प्रकृया अलर् वढाइनेछ । 

९. Detail Project Report,आयोजनाको प्रकृलत िेरी IEE, EIA को कायय  सम्पन्न भएपलछ मार काययक्रम 

अलर् बढाईनेछ । 

१०. आठराई गाउपँालिकाको ररङ रोड लनमायर्को काययिाई लनरन्तरता लदइनेछ । 

११. स्थानीय मोटरवेि पिु लनमायर् गनय प्रकृया बढाइनेछ । 

१२. संर्ीय तथा प्रादेलशक सशतय अनदुान, समपरुक अनदुान, लवरे्षश अनदुानका काययक्रमिरुको सकभर श्रावर् 

भादमै ठेक्का आव्िान गने व्यवस्था लमिाईनेछ । 

(ग) लिक्षा सम्बलधि नीलत 

१. सामदुालयक लवद्याियमा छारािरुिाई प्रोत्सािान गनय  स्यानीटरी प्याड लवतरर्िाई व्यवलस्थत गररनेछ । 

२. संलर्य सरकारबाट सशतय अनुदान वापत प्राको  भएको लदवा खाजा काययक्रम सबै सामदुालयक लविाियिरुमा 

प्रभावकारी रुपमा िाग ुगररनेछ  । 

३. प्रालवलिक लशक्षाका संकाय थप गनय आवश्यक पिि गररनेछ । 

४. स्थानीय मातभृार्षा लशक्षक लजवन लनवायि खियको िालग न्यूनतम मालसक रु.१०,०००।- (अक्षरपेी दश िजार 

मार), वालर्षयक रुपमा पोशाक भत्ता रु.१०,०००।- (अक्षरपेी दश िजार मार) तथा िाडपवय खिय 

रु.१०,०००।– (अक्षरेपी दश िजार मार) उपिब्ि गराईनेछ । 

५. कक्षा ११-१२ मा अध्ययन गने लवद्याथीिरुिाई लनशलु्क लशक्षा उपिब्ि गररनेछ । सो काययको िालग 

आवश्यक बजेटको व्यवस्था गररनेछ । 

६. शैलक्षक संस्थािरुिाई आवश्यकता अनसुार अनदुान काययक्रम संिािन गररनेछ । 

७. प्रत्येक सामदुालयक लवद्याियमा ई-िालजरीको व्यवस्था गररनेछ । 

८. आठराई गाउपँालिका के्षरका सामदुालयक लवद्याियिरुको भवनमा एकै लकलसमको रङ प्रयोग गररनेछ । 

९. यस आठराई गाउपँालिकाबाट MBBS पढ्न िािने लवद्यालथयिरुिाई मापदण्ड बनाई आंलशक छारवलृत 

उपिब्ि गररनेछ । 

१०. लवलभन्न सालिलत्यक कृलतिरुको आठराई कोसेिी, सालित्य संगम रैमालसक प्रकाशन, सालिलत्यक काययक्रम 

संिािान र प्रसारर् गररनेछ । 

११. अध्यक्षसगँ ८,९,१०,११ र १२ का लवद्यालथयसगँ लवलभन्न शैलक्षक काययक्रम ल्याइनेछ । 

१२. प्रत्येक सामदुालयक लवद्याियिरुमा अंगे्रजी भार्षाको गरु्स्तर वलृि गररनेछ । 

(घ) युवा िलक्षत कायिक्रम सम्बलधि नीलत 

१. स्वदेशमै बसेर उद्यमी वन्न िािने ब्यलक्तिरुिाई १ वडा बराबर १० जनािाई समिुगत गरर लवना लितो रु. 

१० िाख सम्म ऋर्को रुपमा उपिब्ि गररनेछ । उक्त रकम ऋर् लिएको तीन वर्षयपलछ क्रमस ३०% पलििो 

वर्षय, ३०% दोस्रो वर्षय र ४०% तेस्रो वर्षय लर्ताय गनुयपनेछ । 

२. यवुािरुको सीप र क्षमता लवकास काययक्रम संिािन गररनेछ । 

३. तेह्रथुम बिुप्रालवलिक लशक्षाियसगँ सिकायय गरी प्रालवलिक सीप लवकास तालिम संिािन गररनेछ । 

ङ) स्वास््य सम्बलधि नीलत 

१. २४ सै र्ण्टा संिािनमा रिेका वलथयङ सेन्टरिरुमा काययरत कमयिारीिरुिाइय  प्रोत्सालित गररनेछ । 
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२. आिारभूत तथा आकलस्मक सेवाको िालग नेपाि सरकारिे र्ोर्षर्ा गरेको ९८ प्रकारका लनशलु्क और्षलि 

लवतरर्को व्यवस्थािाई प्रभावकारी रुपमा िाग ुगररनेछ । 

३.  मलििा स्वास््य स्वयमसेलवकािरुको िालग प्रोत्सािनका िालग सञ्िार, खाजा तथा यातायात खिय वापत 

मालसक रु. १,५००।– (अके्षरुपी एक िजार पािँ सय रुपैया) को व्यवस्था गररनेछ ।  

४. कुपोर्षर्बाट अलत प्रभालवत बािबालिकािरुको स्वास््यमा पयायको  ध्यान लदईनेछ । उपिार गनय 

गाउपँालिकाको प्रालवलिक क्षमतािे नसलकने बािबालिकािरुिाई सम्बलन्ित लनकायमा लसर्ाररस गरर 

पठाईनेछ ।  

५. नेपािको संलविानिे सम्पूर्य नेपािीिरुिाई न्युनतम आिारभतु स्वास््य सेवा लन:शलु्क उपिब् ि गराउने 

प्रलतबिता अनुरुप स्वास््य संस्थािरुको िालग िालिने न्यनुतम सेवा मापदण् ड काययक्रम कायायन्वयनको 

िालग उलित रकम व्यवस्थापन गररनेछ । 

६. स्वास््यकमीिरुको क्षमता लवकासको िालग तालिमको व्यवस्था गररनेछ । 

७. आठराई गाउपँालिका लभरका स्वास््य संस्थामै प्रसलुत गनयको िालग गभयवती तथा लनजिाई स्यािार िाकार 

गने एक जनासम्मिाई लनशलु्क खान बस्नको िालग Zero Home Delivery काययक्रम सञ्िािन गररनेछ 

तथा लनशलु्क एम्बिेुन्स सेवा प्रवाि गनयको िालग एम्बिेुन्स खररद गरर संिािन गररनेछ । 

८. जेष्ठ नागररक, असक्त, अपाङ्गिरुको मालसक रुपमा र्रदैिो स्वास््य परीक्षर् काययक्रम संिािन गररनेछ । 

९. गभयवती मलििािरुको िालग लनशलु्क क्यालल्सयम, र्ोलिक एलसड लवतरर् गररनेछ । 

१०. सामालजक मनोपरामशय सेवा काययक्रम संिािन गररनेछ । 

११.  प्राथलमक स्वास््य केन्रमा जेष्ठ नागररकिरुिाई ल्याव टेस्ट तथा अन्य सलुविा लनशलु्क गररनेछ । 

च)  सामालिक लवकास सम्बलधि नीलत 

१. लिसंा लपलडत तथा अलत लवपन्न समदुायिाइय  समदुायमा आिाररत सीप लवकास तालिम संिािन गररनेछ । 

२. लवपदमा परेका वािबालिकािरुको उिार तथा पनुस्थायपनाको िालग काययक्रम संिािन गररनेछ । 

३. िलक्षत वगय पलििान गरर आवश्कताको अिारमा लवलभन्न तालिम तथा काययक्रमिरु संिािन गररनेछ । 

४. एकि परुुर्ष (६०-६८ वर्षय) उमेर समिुकािाई मालसक रु.१,०००।०० (अके्षरुपी एक िजार रुपैया) का 

दरिे सिज जीवन यापन लनवायि खिय उपिब्ि गररनेछ । 

५. गाउपँालिका के्षलरभरका नागररकिरुको मतृ्यू भएमा समवेदना सलित लकररया खिय रु.१०,०००।०० 

(अक्षरपेी दश िजार रुपैया) उपिब्ि गररनेछ । 

६. गाउपँालिका के्षर लभर दरु्यटना भएका व्यलक्तिाई लनशलु्क एम्बिेुन्स सेवा उपिब्ि गररनेछ । 

७. दलित तथा अल्पसंख्यकिरुिाई सीप संरक्षर्का िालग तालिम संिािन गररनेछ । 

८. लवलभन्न पेशमा आवि दलित तथा अल्पसंख्यक व्यलक्तिरुिाई औजार लवतरर् सम्बलन्ि काययक्रम संिािन 

गररनेछ । 

९. आठराई गाउपँालिकामा रिेका अपाङ्गिरुिाई िलक्षत गरर काययक्रम संिािन गररनेछ । 

छ)  फोहोर मैिा व्यवस्थापन तथा वन वातावरण सम्बलधि नीलत 

१. आठराई गाउपँालिकाबाट संकिन भएको र्ोिोरिाई सरुलक्षत रुपमा व्यवस्थापन गनयको िालग ल्याड लर्ल्ड 

साइट लनमायर् गनय आवश्यक बजेटको व्यवस्था गररनेछ । 

२. लवलभन्न लनकायिरुसगँको सिकाययमा काययक्रमिरु संिािन गररनेछ । 

३. गाउपँालिकाबाट सञ्िािन गररने भौलतक पूवायिारका काययक्रमिरु सञ्िािन गदाय  वातावरर् मैरी बनाउन 

आवस्यक नीलत तयार गरी कायायन्वयन गररनेछ । 
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४.  लवकास लनमायर् काययमा IEE, EIA िाई अलनवायय कायायन्वयन गररनेछ । 

५.  स्थानीय सरकारको अलिकार के्षर लभर रिेरका सामदुालयक वनिरुको वालर्षयक कायययोजना अलनवायय  स्वीकृत 

गराइनेछ । 

६. र्ोिोर मैिाको कारर्िे मानव स्वास््य र पयायवरर्मा पनय जाने असरिाई र्टाउन समय समयमा 

गाउपँालिकाको तर्य बाट र्ोिोरमैिा व्यवस्थापनका लवर्षयमा िेतनामिुक काययक्रम संिािन गररनेछ । 

७. बिुमलु्य तथा िोपोन्मखु जलडबटुी तथा वनस्पलतिरुको संरक्षर् र संवियन गरी अबैि िोरी लनकासीिाई 

लनरुत्सालित गररनेछ । 

८. गाउपँालिका के्षरको र्ोिोरमैिा तथा बजार व्यवस्थापन गरी प्रभावकारी रुपमा गाउपँालिकािाई स्वच्छ, 

िराभरा, सनु्दर राख्न र्ोिोरमैिा व्यवस्थापनको िालग ट्याक्टर खररद गररनेछ । 

ि) लवपद व्यवस्थापन सम्बधिी नीलत 

१. गाउपँालिका लभर िुन सक्ने लवपद ् व्यवस्थापन गनय  रु. २५ िाखको एक आकलस्मक कोर्षको व्यवस्था 

गररनेछ । 

२. सडक लकनारामा भूक्षय प्रलतरोिी लवरुवािरु रोपी त्यसको संरक्षर् र उपयोग गनय सम्बलन्ित समदुायकिाई 

प्रोत्सालित गररनेछ । 

३. पलिरो तथा भुक्षयग्रस्त के्षरिरुमा लवरुवा रोपर् गररने, त्यसको संरक्षर्, संवियन र उपयोग काययमा गररव तथा 

भूलमलवलिन लकसानिरुिाई लजम्मा लदइनेछ । 

४. दैलवक प्रकोप तथा प्राकृलतक प्रकोपमा परकेा व्यलक्तिरुिाई तत्काि स्थिगत रुपमा नगद तथा राित 

िस्तान्तरर् गररनेछ । 

५. आगिालगजन्य र्टनाको तत्काि लनयन्रर् गनयको िालग ट्यांकी लनमायर् गरी ररजवय  गररने र दमकििाई 

तयारी अवस्थामा रालखनेछ । 

६. लवपद कायययोजना लनमायर् गररनेछ । 

७. लवपद कायययोजनािे औल्याएका के्षरमा बजेट व्यवस्था गररनेछ । 

झ) सुिासन, सेवा प्रवाह तथा सुचना प्रलवलि सम्बलधि नीलत 

१.  आ.व. ०७९।०८० देलख पालिका तथा सबै वडामा राजश्व संकिन लवद्यतुीय प्रर्ािीिारा संकिन गरर 

पारदलशय बनाइनेछ । 

२. सञ्िार गृिको व्यवस्थापन र परकारिरुको क्षमता लवकास काययक्रम संिािन गररनेछ । 

३. सबै तिबाट संिािन िुने काययक्रमिरुमा काययन्वयन गनय  काययक्रम संिािन लनदेलशका तयार गरर िागु गररनेछ 

। 

४. काययपालिकाको बैठकका लनर्ययिरु, वेब साइट तथा संिार माध्यम मार्य त सवयजलनक गने व्यवस्था 

अविम्बन गररनेछ । 

५. काययपालिकाको लनर्यय प्रकृयािाइय व्यवलस्थत गनय  काययपालिकाको बैठक संिािन काययलवलििाइय  

कायायन्वयन कायय  योजना बनाइ िाग ुगररनेछ । 

६. नागररक सिायता कक्ष, सिुना अलिकारी, नागररक वडापर,गनुासो पेलटका, प्रवक्ता तथा खिय सावयजलनकरर् 

व्यवस्थािाइय प्रभावकारी बनाइयनेछ । 

७. गाउपँालिकािे आरु्िे संिािन गरकेा लक्रयाकिाप तथा सेवा प्रवािको सावयजलनक सनुवुाई गने प्रबन्ि 

लमिाईनेछ । साथै लवर्षयगत के्षरवाट संिािन भएको सेवा र काययक्रमिरुको समेत सावयजलनक सनुवुाई गने 

प्रबन्ि लमिाइनेछ ।  
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८. कमयिारीिरु तथा लशक्षकिरुको काययक्षमताको मलु्याङ्कन गरी उत्कृष्ठ कायय  गने कमयिारी/लशक्षकिाई 

परुस्कृत गररनेछ ।  

९. संिारमा जनप्रलतलनिसगँ जनताको सम्बाद काययक्रम संिािन गररनेछ । 

१०. गाउपँालिकाबाट प्रदान गररने सेवामा सेवाग्रािी मैरीवनाउनको िालग Help Desk स्थापना गरर कायय  

संिािन िािु आ.व. ०७८।०७९ बाट नै गररएको छ सो काययिाई अझ व्यवलस्थत गरर सेवा प्रवाि गररनेछ  

११. आगामी आ.व. ०७९।०८० देलख सेवा प्रवाििाई लछटो छररतो र पारदलशय  बनाउनको िालग योजना शाखामा 

योजनाबाट सम्पादन िुने योजना सम्झौता देलख भकु्तानीसम्मको प्रकृयाको िालग लवद्यतुीय प्रर्ािी 

(Software) प्रयोग गरर गररनेछ । 

१२. कमयिारीिरुको क्षमता लवकास गनयको िालग तालिमको व्यवस्था गररनेछ । 

१३. आठराई गाउपँालिकाको िालग नगर प्रिरी गठन गरर पररिािन गररनेछ । 

१४. प्रत्येक वडा कायायियमा सिायक कम्प्युटर अपरेटर लनयलुक्त गरी सेवा प्रवाि गररनेछ । 

१५. िाि २३ करोड वेरुजू रकम रिेकोमा ६० प्रलतशतसम्म र्छौट गरी आवश्यक कायययोजना बनाई कायायन्वयन 

गररनेछ । 

ञ) त्याङ्क तथा अलभिेख व्यवस्थापन सम्बलधि नीलत 

१. स्थानीय अलभिेख व्यवस्थापनका िालग नीलत, काननु, मापदण्ड, योजना, बनाई त्यसिाई कायायन्वयन र 

लनयमन गररनेछ ।  

२. गाउपँालिका के्षरलभर रिेको जनसंख्या, भार्षा , संस्कृलत , प्राकृलतक श्रोत, भौलतक पवुायिार, सम्पती, रोजगार, 

संिार जस्ता अत्यावश्यक त्याङकिरुिाई संकिन तथा अध्यावलिक गनय लवद्यलुतय बस्तगुत लववरर् 

आद्यावलिक गररनेछ । 

३. जन्म, मतृ्य,ु बसाइसराई, लबवाि सम्बन्ि लवच्छेदिगायत व्यलक्तगत र्टना तथा लववरर्िरुको अलनवाययरुपमा 

दताय  गरर अलभिेलखकरर् गनय  अलभपे्रररत गररनेछ । 

४. न्यालयक सलमलतबाट भएको लनर्यय व्यवलस्थत र सुरलक्षत रुपमा अलभिेख राख्ने व्यवस्था गररनेछ । 

५. न्यालयक अलभिेख व्यवस्थापनमा नलवनतम सूिना प्रलवलिको प्रयोग गदै िलगनेछ ।  

ट) घरनक्सा सम्बलधि नीलत 

१. गाउपँालिका के्षरलभर लनमायर् िुने सबै प्रकारका लनजी,सावयजलनक तथा सरकारी भवनिरु गाउपँालिकाको 

इजाजत प्राको  गरी मार लनमायर् िुने व्यवस्थािाई प्रभाकारी वनाइनेछ । 

२. वस्ती लवकास, शिरी योजना तथा भवन लनमायर् सम्बन्िी आिारभूत लनमायर् मापदण्ड, २०७२ तथा रालरिय 

भवन संलिता, २०६० िाई पूर्यतः पािना गराइनेछ ।  

३. आठराई गाउपँालिकाको नक्सा पासको व्यवस्था र्ोर्षर्ा िुनु पूवय  सालवक गा.लव.स. लभर लनमायर् भएका 

र्रिरुिाई भवन लनमायर् इजाजत तथा नक्सा अलभिेलखकरर्को दायरामा ल्याइनेछ । 

४. भवन सम्पन्नताको प्रमार्पर लददा ँसावयजलनक स्थिमा रिेको लनमायर् सामाग्रीिरु िटाएपलछ मार प्रमार्पर 

उपिब्ि गराइनेछ । 

५. भवन लनमायर् गदाय  आउन सक्ने संभालवत दुयर्टनािाई मध्यनजर गरी लनमायर्कताय र लनमायर् श्रलमकिरुको 

बीिमा करार गरी लबमा गने काययिाई प्रोत्सािन गररनेछ । 

६. भवन लनमायर् गदाय  पालकय ङ फ्लल्याट बनाउनेिाइय सो मा िाग्ने राजश्व छुट लदइने नीलत लिइनेछ । 

ठ) रािस्व अलभबृलि सम्बलधि नीलत 
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१. करका दरिरुिाई समय सापेक्ष पररमाजयन गदै िलगनेछ ।  

२. करको दायरामा नआएका के्षरिरुिाई करको दायरामा ल्याइनेछ । 

३. गाउपँालिका के्षरलभर सम्पती करिाइय प्रभावकारी रुपमा पररिािन गररनेछ ।  

४. राजश्व संकिनिाई व्यवलस्थत गनय , राजश्व िुिावट रोक्न तथा राजश्व संकिनिाई पारदलशय बनाउन 

सफ्लटवेयरको प्रयोग गररने छ । 

५. गाउपँालिकािाई आवलिक रुपमा सबैभन्दा बढी कर लतने करदातािाई सम्मान तथा परुस्कृत गररनेछ । 

६. आठराई गाउपँालिका के्षर लभर संिािनमा रिेका व्यवसायिरुिाई व्यवसाय दताय  र नलवकरर्िाई 

प्रभावकारी वनाइने नीलत लिईनेछ । 

ड) वडा लवकास कायिक्रम सम्बलधि नीलत 

१. स्थानीय आवश्यकता अनुसारका लवर्षयगत काययक्रमिरु तथा लवकास लनमायर्का कायय संिािन गनय वडािाइय 

छुटै्ट लसलिङ लनिायरर् गरर काययक्रम संिािन गनय  स्वायत्तता लदइनेछ । 

२. वडा लसलिङबाट सम्बोिन िुन नसकेको काययक्रमिरु गाउपँालिकाबाट प्रथालमकताका आिारमा सम्बोिन 

गररने तथा पालिकाबाट सम्बोिन िुन नसकेका योजनािरु सम्बलन्ित लनकायमा रकम मागको िालग 

लसर्ाररस गररनेछ । 

३. वडा कायायियमा सेवा प्रवािमा सियोगको िालग व्याकप, कम्प्युटर,ल्यापटप तथा लप्रन्टर खररद गने तथा 

इन्टरनेट सेवािाई गर्स्तरीय बनाइनेछ । 

ढ) पयिटन सम्बलधि नीलत 

१. आठराई गाउपँालिकाको पययटलकय के्षरको रुपमा रिेको झालक्र गरु्ा, छाते ढंुगा लििीढंुगा, याकुम्बा गढी, 

वगािे पाकय , खिुा ढुङ्गे संग्रािय, िमेर ेगरु्ा तथा अन्य सम्भावनािरुिाई यथासम्भव खोज अनसुन्िान 

गरी प्रवियन तथा संरक्षर् गरर पययटन प्रवियनमा टेवा पयुायउन एलककृत पययटन गरुुयोजना तयार गरी पययटनका 

भौलतक पूवायिारका संरिनािरु लनमायर्िाई लनरन्तरता लददै िाडँो भन्दा िाडँो सम्पन्न गरी आम्दानी गने 

लदगो श्रोत बनाउदै पययटकीय के्षरको रुपमा रालरियस्तरमा पलििान बनाउने काययिाई प्राथलमकतामा 

रालखनेछ ।यसका साथै गाउपँालिकाको पलििान गरेका पययटकीय के्षरिरुको वृित्तर लवकास गरी आलथयक 

उपाजयनको स्रोतको रुपमा प्रवियन गररनेछ । 

२. विुसांकृलतक संग्रािय लनमायर् गररनेछ । 

३. िोमस्टे संिािनको िालग लवरे्षश काययक्रम संिािन गररनेछ । 

४. ऐलतिालसक के्षर तथा शैलक्षक पययटनिाई वढावा लदईनेछ । 

ण) खेिकुद सम्बलधि नीलत 

१. यवुा खेिकुद पवियन गनय  आवश्यक सामाग्री लवतरर् गने नीलत लिईनेछ । 

२. रु्टवि, भलिवि र व्याटलमन्टन खेिको िालग अध्यक्ष रलनङ कप संिािन गररनेछ । 

३. प्रत्येक वडामा खेिमैदान लनमायर् तथा व्यवस्थापन गररनेछ । 

४. लवलभन्न खेििरुको प्रलशक्षर् काययक्रम संिािन गररनेछ । 

त) लवपधन िलक्षत नीलत 

१. अध्यक्षसगँ लवपन्न, अनाथ, असािाय, तथा ज्येष्ठ नागररक काययक्रम सञ्िािन गररनेछ । 

२. अलत लवपन्नका िालग स्वास््य लवमा काययक्रम प्रलत वडा २० र्र पररवारिाई समावेश गररनेछ । 

३. लवपन्न र्रपररवारिाई उपाध्यक्ष जस्तापाता काययक्रम मार्य त जस्तापाता उपिब्ि गने नीलत लिईनेछ । 
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थ) मलहिा तथा वािवालिका सम्बधिी नीलत 

१. मलििािरुिाई ससलक्तकरर्को िालग सीप लवकास काययक्रमिरु संिािन गररनेछ । 

२. मलििािरुिाई अत्मलनभयर बनाउनका िालग कृलर्ष काययक्रमिरु संिािन गररनेछ । 

३. आमा समिु, मलििा समिु तथा संस्थािरुिाई संस्थागत लवकासको िालग काययक्रम संिािन गररनेछ । 

४. वाि लवकास केन्रका वािवालिका तथा लशक्षाबाट वंलञ्ित भएका वािवालिकािरुिाई लशक्षाको दायरामा 

ल्याउनको िालग लवरे्षश काययक्रमिरु संिािन गररनेछ । 

५. पाररवारीक आलथयक अवस्था न्यून रिेको वािवालिकािरुिाई िलक्षत गरर काययक्रमिरु संिािन गररनेछ । 

द) प्रिानमधरी रोिगार कायिक्रम सम्बधिी नीलत 

१. देशमा लवद्यमान बेरोजगारी दर कम गनयका िालग यस स्थानीय तिका बेरोजगार व्यलक्तिरुिाई रोजगारी 

प्रदान गनयका िालग आवेदन आह्वान गरी रोजगार सेवा केन्रमा सूलिकृत गररनेछ । 

२. स्थानीय तिको रोजगार सेवा केन्रमा सूलिकृत भएका बेरोजगारिरुिाई यूवा रोजगारीका िालग रुपान्तरर् 

पिि आयोजनािरु तथा कामका िालग पाररश्रलमकमा आिाररत सामदुालयक आयोजनािरु सञ्िािन गरी 

न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूती गराइनेछ ।   

३. आन्तररक रोजगारी लसजयना गनय सरोकारवािा लनकाय र लनजी सिकारी तथा गैर सिकारी के्षर सगँ समन्वय 

र सिकाययमा जोड लदइनेछ । 

४. गाउपँालिका स्तररय लनयलमत लवकास लनमायर्का योजनािरुमा आवश्यक श्रलमकिरुको िालग रोजगार सेवा 

केन्रमा सूलिकृत बेरोजगार व्यलक्तिरुिाई प्राथलमकता लदइनेछ । 

ि) खानेपानी सम्बधिी नीलत 

१. संक्रालन्तबजारमा रिेको खानेपानी समस्यािाई लदर्यकालिन रुपमा समािान गनय  बजेटको व्यवस्था गररनेछ 

। 

२. सखु्खाग्रस्त के्षरिरुमा खानेपानी उपिब्ितािाई व्यवलस्थत गररनेछ । 

३. विृत आठराई खानेपानी योजना संिािन गररनेछ । 

४. लवपन्न दलित अल्पसंख्यकिरुिाई स्वस्छ खानेपानीको िालग लिि ट्याङ्क लवतरर् काययक्रम संिािन 

गररनेछ । 

न) अधय  नीलत 

१. संर् प्रदेशसगँ समपरुक साझेदारी काययलवलि बमोलजम बजेट व्यवस्था गररनेछ । 

२. लवलभन्न संर् संस्थािरुसगँ समन्वय गरी साझेदारीमा काययक्रमिरु संिािन गररनेछ । 

३. संक्रालन्तबजारमा सोिार वलत्त व्यस्थापन गररनेछ । 

सभा अध्यक्ष ज्यू , 

गाउँसभा सदस्यज्यूहरु  

िाि ुआ.व. ०७८।०७९ को  संशोलित यथाथय एवम् आगमी आ.व. ०७९।०८० को व्ययको अनमुान प्रस्तत गदयछु 

आ.व. ०७८।०७९ मा िािु तर्य  रु. ५१,०६,३६,४५९।०४ (अक्षरपेी एकाउन्न करोड छ िाख छलत्तस िजार िार 

सय उनान्साठी रुपैया िार पैसा) रकम लवलनयोजन भएकोमा रु.३१,०४,६९,३४६।६६ (अक्षरपेी एकलतस करोड 

िार िाख उनान्सत्तरी िजार लतन सय छयालिस िजार छैसठी पैसा) िािसम्म खिय भई िािु बजेटको ६०.८ 

प्रलतशत प्रगलत भएको देलखन्छ । त्यसै गरी पुलँजगत तर्य  रु.१९,४७,९६,९३३। (अक्षरेपी उन्नाइस करोड सड्िालिस 

िाख छयानब्बे िजार नौ सय तेलतस रुपैया ) लवलनयोजन भएकोमा रु.६,२०,७७,७७४ (अक्षरेपी छ करोड लवस 

िाख सतित्तर िजार सात सय िौरित्तर रुपैया) खिय भई कुि पुलँजगत बजेटको ३१.७८ प्रलतशत प्रगलत भएको 
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देलखन्छ । कलतपय योजनािरु संन्िािन भई रिका र यस आलथयक वर्षयको केलि समय बाकँी रिेकोिे प्रगलतमा वलृि 

िुने अनमुान गररएकोछ । 

आगामी आ.व. ०७९।०८० को िालग िाि ुखिय तर्य  रु.४३,२९,७६,६५०।० (अक्षरेपी लरिािीस करोड उनन्तीस 

िाख छयित्तर िजार छ सय पिास रुपैया)ँ र पुजँीगत तर्य  रु.१६,९९,१४,५००। (अक्षरपेी सोह्र करोड उनन्सय 

िाख िौि िजार पािँ सय रुपैया)ँ गरर कुि रु.६०,२८,९१,१५०।०० (अक्षरेपी साठ्ठी करोड अठ्ठाईस िाख 

एकानब्बे िजार एक सय पिास रुपैया) लवलनयोजन गररएकोछ । 

सभा अध्यक्ष ज्यू , 

गाउँसभा सदस्यज्यूहरु  

गाउपँालिका लवकास योजनािाई स्वीकृलतका िालग गाउसँभामा पेश गने क्रममा, सरोकारवािा लनकाय, व्यापारी, 

परकार, आठराई गाउकँाययपालिका पररवार, गाउकँाययपालिकाको कायायिय पररवार िगायत सम्बि पक्षिे पयुायउनु 

भएको मित्वपूर्य सियोग र सिभालगता उल्िेखलनय रिेको िुदा ँसम्बि सबै पक्षिरुिाई िन्यवाद ज्ञापन गदयछु । 

यसका साथै योजना तजुयमा प्रलक्रयामा जसरी यिािँरुको साथ सियोग रिेको छ आगामी योजनािरुको सर्ि 

कायायन्वयनको िालग समेत सियोगको अपेक्षा गदयछु ।  

िधयवाद ! 

प्रस्तोता  

वलिराज इङनाम 

उपाध्यक्ष 

आठराई गाउपँालिका, तेह्रथुम 

लमलत : २०७९।०३।१० 

 


