
 

 

 

 

 

 

 

स िंजा गाउँपासिका 

नराकोट, जुम्िा 

कर्ाािी प्रदेश, नेपाि । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आर्थाक वर्ा २०७९।०८० को नीति िथा कार्ाक्रम  

 

 

 



स िंजा गाउपासिकाको आर्थाक वर्ा २०७९।०८९ को नीति िथा कार्ाक्रम 

स िंजा गाउपासिका भरीका हाम्रा आमाबवुा, दाजुभाई दददीबहीनीहरु 

उपाध्र्क्ष ज्र्,ू वडा अध्र्क्ष ज्र्,ू कार्ापासिका  दस्र् ज्र्हूरु, गाउँ भाका  दस्र्ज्र्हूरु, राजनीतिक दिका 
प्रतितनर्ि ज्र्हूरु  

  

 यो वर्ष बशैाख महिनामा चुनाव भयो । चुनावमा यस पाली सब ै सस िंजा गाउँपासलका सभत्रका 
मतदातािरुले िामीलाई बबजय गराई पठाउन ु भयो । सबभैन्दा पहिला गाउँपासलकामा आउन ुभएका सब ै
जनप्रतततनधिका तर्ष बाट सस िंजा गाउँपासलकाका सब ैमतदातािरुलाई नमस्कार । चुनावमा खहटई आएका 
कमषचारी, सरुक्षाकमी राजनीततक दलिरु सामाजजक सिंघ सिंस्था पत्रकार, सशक्षक, समाजसेवी वदु्हदजजवी र 
उपजस्थत सम्परू्षमा िन्यवाद छ । 

 

पहिलेकै जस्तो यसपाली पनl नया ँसाल आउदैछ । आज असार १० गतकेा हदन ससिंजा गाउँपासलकाल ेल्याउने 
आधथषक वर्ष २०७९।०८० भररको नीतत तथा कायषक्रम सब ैकायषपासलकाका सदस्य ज्यिूरुसिंग सरसल्लाि गरर 
तयार गरर यस गाउँसभामा प्रस्ततु गरेका छौं । तपाईिरुलाई यस ससिंजा गाउँपासलकामा िेरै पसैा िोला जस्तो 
लाग्न सक्छ । तसे्तो छैन ससिंजा गाउँपासलकालाई नेपाल सरकारले पठाएको रकम थोरै छ । सस िंजा गाउँपासलका 
सभत्रका जनताका दखु ततनका समस्या िेरै छन ्। यी सब ैसमस्या केन्र सरकारबाट आएको थोरै रकमले 
काम गनष सककने छैन । समस्या िेरै छन ् रकम कम छ । तसेलेै जनताको बढी समस्या के रैछ ती 
समस्यलाई सिंघ सरकारले हदएको रकमले समस्या समािान गरौंला । िाम्रो गाउँपासलकाको रकमले नपगुग्या 
समस्या छन भने प्रदेश सरकारसिंग अनरुोि गरौंला । त्यस भन्दा पतन बढी समस्या भए केन्र सरकारसिंग 
पतन माग गरौंला । केिी कामत अहिले पतन गरौला । बाँकी काम आउदा वर्षमा परुा गरौला । िाम्रा सस िंजाका 
जनताले िैयषता गनुष पयो । तनरासािुन ुपदैन भनी िामी अनरुोि गदषछौ । 

अरुको मखु ताक्न ुराम्रो िोईन । त्यसलैे िाम्रो गाउँपासलकामा आफ्ना आम्दानीका स्रोतको पहिचान गनुष पने 
छ । त्यसलैे गाउँपासलकाले नौलो र भरपदो समिू बनाई आम्दानीका स्रोत खोज्ने ववचार गरेका छौं । ईच्छा 
शजक्त भएका यवूालाई िाम्रा नीततिरु व्यवजस्थत गररकन कायाषन्वयन गरी अतघ वढ्ने ववचार गरेका छौ । 
िप्ताहदने र महिनाहदने सीपमलुक तासलम पतन यवूािरुलाई ससकाउने प्रयास गने छौ । यी मलेै माधथ प्रस्ततु 
गरेका ववर्य वस्तलुाई तल बदुाँगत रुपमा राखेका छौं । ती ववर्य वस्तलुाई अलग अलग प्रस्त ुगनष गई 
रिेका छौ । ध्यान हदएर सतुनहदन ुिोला । 

 

स िंजा गाउँपासिकाको भौतिक पवूाािार िीरको नीति िथा कार्ाक्रम  

१. बन्दै गरेको सस िंजा गाउँपासलका वडा निं. १ जजवकाषको पक्की पलु यिी वर्ष सभत्र परुा गने छौ । 
२. ससँजा गाउँपासलकाको आफ्नो भवन यस ैवर्ष तयार गने छौ । 



३. नराकोट कोटेसागलुाई यस ैसाल पक्की पलु बनाउनको लाधग ठेक्का आव्िान गनेछौ । 

४. सिंघीय सरकार सिंग सल्लाि गरी राजमागष धितल सलिी, गोरा, भाडगाउँ, छकाल्या पानी िुदै जुम्ला 
बजारसम्म सडक पक्की बनाउने छौ । 

५. कर्ाषली सरकार सँग समन्वयगरी  धिताल सलिी, गोराँ भाडगाउँ छकाल्या पानी िुदै जुम्ला बजार 
सम्म जोडने सडक तछटो भन्दा तछटो बनाउने छौं । 

६. गोरा, रुगा, जोडु र रुगा, काँडागाउँ सडक चौडा स्तरोन्नती बनाउने छौ । 
७. र्ासेवाडा, बायाष, बदुबदुी सडकलाई स्तरोन्नती बनाउन ेछौ । 

८. नराकोट बजार देखख जाँच िुदै खिम्रीकुना सम्म जाने सडक पनी स्तरोन्नती बनाउने छौ । 

९. र्रनडोला, देउली सस िंजा बिृत खानेपानीको नापजाँच गरी डडपीआर गने छौ । 

१०. खाने पानीको दखु भएको रु्ङ्ग्र गाउँमा स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था समलाउने छौ । 

११. सस िंजा गाउँपासलकाको केन्र रिेको नराकोट बजारलाई शिर बनाउन चाहिने योजना तयारको काम 
परुा गने छौ । 

१२. सस िंजा गाउँपासलका सभत्रका भवन नबनाएका वडािरुमा भवन यस ैसालदेखख बनाउन शरुु गने छौ । 

१३. सस िंजा गाउँपासलकालाई पगु्ने गररकन एक धचस्यान केन्र स्थापना तयार गने छौ । 
१४. सस िंजा गाउँपासलकालाई िुने गरर एक खेल मदैान पतन यस ैसाल तयार गने छौ । 
१५. सस िंजा गाउँपासलकाको नराकोट बजार आसपासमा एक बसपाकष  बनाउनको लाधग काम शरुु गने छौ 

। 

१६. सस िंजा गाउँपासलकाको नराकोटमा मालपोत र नापी कायाषलय, क शे्रर्ीको चौकी र कृवर् ववकास बैंक 
स्थापना गने कामका लाधग पिल गनेछौ । 

१७. सावषजतनक जग्गा जोगाउन ेछौ । वन, नदी र खानीको वातावरर्ीय असर जाँची व्यवस्थापन गने 
छौ । 

१८. हिमा, सस िंजा र कनकासनु्दरी गाउँपासलकाको एक आपसमा समन्वय गरी हिमा नदी सर्ाई, नहदका 
छाल ततर रुखलगाउने, नदीमा ववर्ादी र करेन्ट लगाउन नहदन्या माछा सिंरक्षर् गने व्यवस्था 
समलाउने छौ । 

१९. सस िंजा गाउँपासलकाका सब ैघरिुरीलाई राजरिय प्रसारर् लाईनवाट ववजुली बाल्ने व्यवस्था गनेछौ । 
राइके डाडाँमा रिेको वायउूजाषबाटा उत्पादन भएको ववजुली वडा निं. ४ का नबल्याका घरिुररीमा 
पतनबाल्ने छौ । क्षमता िेररकन नराकोट बजारसम्म बायउूजाषको बत्ती ल्याउने व्यवस्था गने छौ । 

२०. अिुरो रिेको सस िंजा रिंगशाला बनाउने व्यवस्था समलाउन्या छौ । 

२१. उपभोक्ता ससमततलाई पारदशी बनाउने छौ । सस िंजा गाउँपासलकामा भ्ररटचार, घसु सलने हदन्या छैनौं। 
२२. जाचँबाट बाओ, बारे, रु्ङ्ग्र, काडागाउँ जोडु िुदै मालासभड पगु्ने लेकाली पयषटकीय सडक बनाउन 

पिल गने छौ । 

२३. सस िंजाबाट बारे िुदै कासलकोटको पलाता जोड्नन्या बाटो बनाउन पिल गने छौ । 

 

 



स िंजा गाउँपािकाको सशक्षातिरको नीति िथा कार्ाक्रम  

१. सस िंजा गाउँपासलका सभत्र रिेका ववद्यालयसँग जोडडएका बालबबकास केन्रलाई  आफ्नो गाउँ टोलमा 
लजैानकालागी  गाउँ, टोलको बिुमतले माग गरेको खण्डमा र राम्रो गने प्रततबद्िता गरेमा यस 
आ.व.सभत्र  प्रत्येक वडामा एक एक बटा नमनूा बाल बगैंचा बनाउने छौ । बाल ववकासका सशक्षक्षकालाई 
तासलम र मापदण्ड अनसुारको पाररश्रसमकको व्यवस्था गनेछौ । 

२. ववद्यालय जाने उमेर पगेुका बाबबासलकािरु ववद्यालय पठाऔ ज्ञानको हदयो जगाउ भन्ने नारा 
लगाउँदै ववद्यालय भनाष गने कामलाई तछटो र ववश्वाससलो गनेछौ । बालबासलकाका असभभावकलाई 
सावषजनीक समदुाय ववद्यालयमा राम्रो सशक्षा पाइन्छ भन्ने ववश्वास हदलाउने छौं ।  

३. ववद्यालय बीचको दरुर,त्य िाँ पढ्ने ववद्याथीको सिंख्या  िेरेर सशक्षक दरबन्दी समलान र ववद्यालय 
गाभ्ने काम गररने छ । 

४. आिारभतू तिका बालबासलकािरुलाई ववतरर् गररदै आएको हदवा खाजा र छात्रवतृत रकमलाई 
तनरन्तरता हदनेछौं । ववद्यालयमा ववतरर् गररने सेतनटरी प्याड आवश्कता अनसुार बढाएर 
ववद्यालयमा ववतरर् गनेछौ । 

५. आिारभतु ति कक्षा १ देखख ८ कक्षा सम्म ससिंजालाई खस भार्ामा पाठ्क्क्रम बनाइने छ । भएका 
पाठ्क्क्रम र पाठ्क्यक्रम सामरीलाई पररमाजषन गरर ववतरर् गररने छ ।  

६. कोसभड मिामारीका कारर्ल ेगदाष ववद्यालय र ववद्याथीलाई पढाई असर पगेुको िुदा यसको लाधग 
सरकार र सरकार बाहिरका सिंघ सिंस्थािरु सिंग समन्वयगरी सियोग माधग ववद्यालयको पठन पाठन 
मा सियोग गररनेछ ।  

७. यस पासलका सभत्र स्नातक र स्नाकोत्तर सम्म पढनका लाधग यवुा स्वयिंसेवक र इन्टनषसीप (पकी 
सेवा) मार्ष त  पासलकासभत्र सेवा कायाषलिरुमा खटाइने व्यवस्था समलाउने छौं । 

८. साक्षर पासलका जीवन पयषत्न ससकाईलाई प्रमखु बनाउदै अको वर्ष सस िंजा गाउँपासलकासभत्र बसेका र 
नपढेका मातनसलाई प्रौढ सशक्षा पढाएर साक्षर पासलका बनेको देखाउने छौ ।  

९. सकेसम्म ससिंजा गाउँपासलकासँग जोडडएका हिमा र कनकासनु्दरी गाउँपासलकासँग समलेर 
ववद्यालिरुको पढाउने शकै्षक्षक तासलका एकै ककससमको गने छौ । परीक्षा प्रर्ासल व्यवजस्थत गनेछौ 
। सस िंजा गाउँपासलका सभत्र भने यो काम अतनवायष गनेछौ ।  

१०. सिंघको पढै कमाउदै र प्रदेशको एक पासलका एक आवसीय ववद्यालय कायषक्रम ससिंजा गाउँपासलकाको 
एक ववद्यालयमा छनोट गरर जग बसाल्ने छौं ।  

११. सशक्षक सशक्षक्षकािरुको लाधग क्षमता ववकासका तासलम सिंचालन गनेछौं । 
१२. गाउँपासलका भररका ववद्यालयमा पवूाषिार थप्ने छौं । आिुतनक प्रववधिको  पठन पाठन सियोगी 

सामरीिरु प्रयोगशाला, पसु्तकालय इन्टरनेटको व्यवस्था गने छौं ।  

१३. शारीररक अशक्त र अपाङ्ग्ग भएका मातनसलाई सस िंजा गाउँपासलकामा सरकार तथा सरकार बाहिरका 
सिंघ सिंस्था सिंग समन्वय गरी एक पनुस्थापाना केन्र वा स्यािर केन्र बनाउने छौं ।  



१४. सस िंजा गाउँपासलका सभत्रका ववद्यालयिरु बाट ज्ञान ववज्ञान सिंगीत र खेलका वविामा प्रदशषनी र 
प्रततयोधगता सिंचालन गने व्यवस्था समलाउने छौ । सस िंजाको इततिास भार्ा  साहित्य सिंस्कृती र 
कलाको ववकास असभलेखीकरर् गने काम िुने छ ।  

१५. स्वयिंसेवक सशक्षक, सशक्षक्षकािरुलाई ववद्याथीको नततजा र उपलजधि स्तर मापनका आिारमा 
प्रोत्सािन  भत्ता हदने छौं ।  

१६. कायषसम्पादन, आरू्ल ेपढेको योग्यता र काम गने क्षमता भएका सशक्षक, सशक्षक्षकािरु मध्येवाट 
ववद्यालयको प्रिानाध्यापक तोक्ने छौ ।  

स्वास््र्तिरको तनति िथा कार्ाक्रम  

१ गरीब, द:ुखी  असिाय  एकल महिलालाई ठूलो रोग लागेमा और्धि उपचार गनष नसक्न ेअवस्था 
आउन नहदन पासलका अध्यक्ष अक्षय कोर् बनाउने छौं । 

२. गाउँपासलका भररका नागररकको स्वास््य लागत राखरे तीन /तीन महिनाको तनशलु्क जाँच र तनगरानी 
गने छौं । दीघषरोगी (सगुर मटुु रोगी दम  रागन  ग्याजरटक) भएका सकेसम्मको और्ािी ववतरर् गने 
छौं ।  

३ परुाना विै जानेको और्िीको ज्ञान र जडडबटुीलाई एक ठाउमा ल्याएर प्रमाखर्त गरी िामीिाँक्री र 
विैलाई तासलमको व्यवस्था गनेछौं । 

४ रोजगारी नभएका घरका ६८ वर्ष माधथका वदृ्ि नागररकिरुलाई तन:शलु्क राजरिय स्वास््य ववमा 
गनेछौं ।  

५ सिंघीय सरकार सँग समन्वय गरर नराकोट स्वास््य चौकीलाई स्तरबदृ्धि गरी १० बेडको बनाउने छौं 
।  

६ ववद्यालयमा ववद्याथी िरुलाई स्वास््यको ज्ञान र और्ािीको व्यवस्था गनेछौ ।  

७ टेसलर्ोन बाट ववशरे्ज्ञ डाक्टर सिंग समन्वय गरी सोिेर ठुलो रोगको उपचार गने व्यवस्था गने छौ 
।  

८ वडा निं.२ को आिारभतू स्वास््य इकाईमा प्रयोगशाला र सतु्केरी केन्र बनाउने छौ ।   

९ यस पासलका सभत्रको आखँा र आयवेुद उपचार केन्रको थप सेवा बढाउनेछौ । 

१० कर्ाषली स्वास््य ववज्ञान  प्रततरठानसँग समन्वय गरी सस िंजा गाउँपासलकामा ववज्ञ डाक्टरको स्वास््य 
सेवा हदने प्रयास गने छौ ।  

११ गाउँपासलका उपाध्यक्ष आमा सरुक्षाकोर् स्थापना गरी घरमा सतु्केरी िुने चलनलाई रोकी स्वास््य 
चौकीमा सतु्केरी िुनेलाई सरसर्ाई सम्बजन्ि सामान उपिार हदइनेछ । सतु्केरी कुपोवर्त बालबासलका र 
६८ वर्ष उमेर पगेुका घातक रोग  लागेका ववरामीिरु लाई  तनशलु्क एम्बलेुन्स सेवा हदने छौं । 



१२. नयाँ एम्बलेुन्स खररदको व्यवस्था समलाउने छौं ।  

१३. राम्रो काम गने महिला स्वास््य स्वयिंसेववका र स्वास््यकमीलाई सम्मान  कायषक्रम राख्नछेौ ।  

१४. गाउँपासलका स्वास््य, सरसर्ाई, महिला, आिारभतू स्वास््य स्वयिंसेववकाको नीतत र ववधि बनाई 
स्वास््यककीिरुको ओएनएम सभे गनेछौ ।  

१५ सब ै स्वास््य चौकीमा व्यवस्थापन खचष र नराकोट स्वास््य चौकी, प्रयोगशाला सेवा, शतनगाउँ 
स्वास््य चौकीमा आमा तातोघर, िाँपा स्वास््य चौकीमा घरेवार गरी वविुततय सफ्टवयरको व्यवस्था 
गने छौ ।  

१६ स्वास््य चौकी, आिारभतू सामदुातयक ईकाइिरु सािन र श्रोत सम्पन्न गने छौं । 

१७ गाउँघर जक्लतनक र बािय खोपकेन्रिरु लाई चाहिने सामानिरुको व्यवस्थापन गरी सेवा हदनिँु हदने 
व्यवस्था समलाउनछेौ ।  

१८ वडा निं. ४ को आिारभतू स्वास््य केन्रमा सतु्केरी सेवा थप्ने व्यवस्था गने छौ ।  

१९  वडा निं. ६ मा रिेको आिारभतू स्वास््य चौकी सिंचालनमा ल्याइनेछ ।  

२० वडा निं. ५ मा रिेको  स्याउल्या गज्जीमा एक सशक्षक खटाई ववद्यालयमा पढाउने व्यवस्था गनेछौ 
।  

 

कृषर् तिर तनति िथा कार्ाक्रम  

१. सस िंजा गाउँपासलकाको िाइटेक  नसषरी व्वयस्थापनकालधग प्रदेश सरकार सँग समन्वय गरी ववरुवा 
व्यवस्थापन  र समदुायमा चाहिने उत्पादनिुने मििंगा पने ववरुवा उत्पादन गरी ककसानलाई ववतरर् 
गने छौं ।  

२. व्यवसातयक खेती तथा नगदे बाली उत्पादन गरी रोजगार हदने व्यवस्था गनेछौ ।  

३. प्रदेश र सिंघीय सरकार सँग समन्वय गरी एक वडा एक कृवर् प्राववधिकको व्यवस्था गनेछौ ।  

४. सस िंजा गाउँपासलकालाई ववर्ादी मकु्त गाउँपासलका बनाउनेछौ ।  

५. रैथाने बालीका  वव िंउववजन बचाई खेती गने व्यवस्था गनेछौ । 

६. सस िंजा गाउँपासलका सभत्रका ववद्यालयमा पढदै गरेका कृवर् बबर्यका ववद्याथीलाई  कायषगत 
तासलमकालागी  गाउँपासलका सभत्रका कृवर् र्मषमा खटाईने छ ।  

७. प्रदेश र सिंघीय  सरकारबाट पाइने शसतष अनदुानका लाधग कम्तीमा ५० प्रतततश रकम ववतनयोजन 
गररने छ ।  

८. पश,ु पिंक्षी पाल्ने इच्छा भएका यवुा यवुतीिरुलाई पश ुपिंक्षी जन्य उद्यमको तयारी परुा गरेपतछ 
उद्यम िेरी जम्मा लागत वा लगानीको आिा सम्म रकम अनदुान हदने व्यवस्था समलाउने छौ । 
पश,ु पिंक्षीिरु रोग लागेमा तनशलु्क और्िी ववतरर् गररने छ ।  



९. गाउँपासलका सभत्र पासलएका गाई, भसैीको ववउ बदली गरी नश्ल सिुार गररने छ । 

१०. सस िंजा गाउँपासलकाले जग्गा सलजमा सलइ आफ्नो एक नमनूा कृवर् वीउ उत्पादन केन्र बनाएर उन्नत 
वीउ ववरुवा उधजाउने छौ । गाउँपासलका भरर हिउदे र बर् े ववरुवािरु सिुसलयत मलु्यमा ववतरर् 
गनेछौ ।   

११. पशचुौपायाको ववमा गरर ववमाको प्रभावकाररता बढाउनेछौ ।  

१२. सस िंजा गाउँपासलका सभत्र नराकोट बजार आसपासमा खाली जग्गा िेरी महिनाको एक हदन िाटबजार 
र देउडा खेल लगाउने व्यवस्था समलाउने छौ ।  

१३. ककसानले उत्पादन गरेका वस्तबुाट नयाँ पररकारिरु बनाउने तासलम सिंचालन गनेछौ । 

१४. सस िंजा गाउँपासलकामा रिेका परुाना सस िंचाइ कुला ममषत गनेछौ । बाँजो रिेको जग्गालाई प्रयोगमा 
ल्याइनेछ । त्यसको लाधग पोखरी, हिउ, पोखरी र सलफ्ट ससिंचाइ गररने छ ।  

१५. वडा निं. ४ मा कृततम तालको सिंभाव्यता अध्ययन गररने छ ।  

 चूना प्रषवर्ितिरको नीति िथा कार्ाक्रम  

१. एकककृत स्थानीय ति  वस्तगुत वववरर् बनाइ यस ैआ.व. सभत्र सिंचालन गररने छ 

२. गाउँपासलका लाई सचूना मतै्री बनाउनको लाधग डडजजटल नोहटस बोडष व्यवस्थापन गरी पररक्षर् 
गररनेछ ।  

३. सस िंजा गाउँपासलकाको असभलखे केन्र स्थापना गरी पासलकालाई चाहिने सफ्टवयर सामरी खररद गने 
छौ ।  

४. सलजा र्रा र एनएनआरएर्सी जस्ता गाउँपासलकाको स्तर र मापदण्ड मापन प्रर्ासललाई व्यवजस्थत 
गरी मलु्याङ्ग्कन आिार प्रभावकारी बनाउनेछौ ।  

५. सस िंजा गाउँपासलको आफ्नो प्राववधिक सामारीको प्रयोशाला  बनाउने छौ ।  

िघ ुिथा घरेि ुउद्र्ोग  म्बन्धि नीति िथा कार्ाक्रम  

१. परुाना राडीपाखी, सलउ, ठेटुवा,  घरबनुा,  डोका बनाउने ससलाइ, कटाई, आरन सिुारका घरेल ुउद्योग 
बनाउने पखुेउली ससप कला लाई जोगाउने र आिुतनक ससप  तासलम हदनको लाधग उद्योग तथा 
उपभोत्ता हित सिंरक्षर् कायाषलय सँग सािदेारी गरी तासलम हदने व्यवस्था समलाउन ेछौ ।  

२. गाउँघरमा उत्पादन भएका वस्तिुरुको बाहिर जजल्ला पठाउनको लाधग कोसेली घरको स्थापना गनेछौ 
।  

३. गाउँघरमा बेरोजगार यवुािरुलाई ससपमलुक तासलम हदने व्यवस्था समलाउने छौ ।  
४. गाउँपासलका सभत्र रिेका उद्यमीिरु अन्तर पासलका वा जजल्लाका उद्योग रिेका स्थानमा भ्रमर्को 

व्यवस्था समलाउनेछौ ।  

पर्ाटन तिरको नीति िथा कार्ाक्रम 

१. केदारनाथ बदुबदुीलाई देश भररकै िासमषक र प्राकृततक पयषटनका रुपमा ववकास गनेछौ । 



२. सस िंजा गाउँपासलका वडा निं. २ मा तनमाषर्ाधिन रिेको सस िंजा सभ्यता खस सिंरिालय लाई  सस िंजा 
सभ्यताको रुपमा ववकास गनेछौ । 

३. यस ससिंजा क्षेत्रमा िुने गरेका िासमषक मेलािरुलाइ व्यवजस्थत बनाइ प्रचार प्रसारमा जोड हदने छौ ।  
४. सस िंजा गाउँपासलका सभत्र सिंचालनमा रिेका िोटल,  रेरटुरेन्टलाई व्यजस्थत, आकर्षक सर्ा राख्न ेगने  

िोटल व्यवसातयक लाई उधचत परुस्कारको व्यवस्था समलाइने छ ।  
५. िाटबजार लाग्ने हदन ससिंजाका  लोप िुन लागेका  सिंस्कृतत खेल देउडा नाच आहदको प्रततयोधगता 

गने व्यवस्था समलाइनेछ ।  
६. नाग्म ससिंजा गमगढी राजमागषमा सस िंजा गाउँपासलका सभत्र सिंचालन भएका िोटल रेरटुरेन्टमा रैथाने 

बालीका सर्ा पररकार बनाई पयषटकलाई खुवाउने लाई परुुस्कारको व्यवस्था गनेछौ ।  
७. राजमागषसँग जोडडयका बस्तीमा िोमइस्टे घर बनाई प्रयषटनमा सिायता गररने छ ।  

मदहिा िथा बािबासिका तिरको नीति िथा कार्ाक्रम  

१. महिला हदहदबहिनीिरुका लाधग िाम्रो सस िंजाका स्थानीय पवष र राजरिय पवषिरुमा मनाउने गरेका  
महिला तथा बालबासलका कायषक्रम, जनचेतना मलुक कायषक्रम सिंचालन गने व्यवस्था समलाउने छौ 
।   

२. सस िंजा गाउँपासलका भरीका टोल ववद्यालयमा बालक्लब बनाउने र बालवववाि बालश्रम  र बाल हििंसा 
रोक्ने व्यवस्था समलाउनको लाधग आवश्यक पिल गनेछौं ।  

३. छाउपडी प्रथा जातीय भेदभाव बिुवववाि बालवववािको अन्त्य गनेको लाधग व्यवस्था समलाउनेछौ ।  

दसिि तिरको नीति िथा कार्ाक्रम  

१. दसलत उत्थानको लाधग जनचेतना मलुक काम गनेछौ । पखु्यौली ससप भएका दसलतिरुलाई ससप 
सम्बजन्ि क्षमता ववकास तासलमको व्यवस्था समलाउनेछौ ।  

२. लोप िुन लागेका दसलतका पखु्योली ससपिरुको खोजी गरी सीप िस्तान्तरर् गरी आयष आजषन गने 
व्यवस्था समलाउनेछौ ।  

जनिा ँग अध्र्क्ष कार्ाक्रम  

१. यवुा पररचालन कृवर्, सशक्षा, स्वास््य, जोखखम, ववपत व्यवस्थापन,  कला, साहित्य, सिंस्कततको 
सिंरक्षर् अन्तरपासलका भधगनी सम्बन्ि, स्वयिंसेवक पररचलान सेवा ववस्तार तथा रोजगारी ससजषना  
गनेछौ । 

२. सस िंजा गाउँपासलका वडा निं. ४ को दिचौरमा िवाइजिाज बस्नको लाधग एअरपोटषको सिंभाव्यता 
अध्ययन गररनेछ ।  

स िंजा गाउँपासिकािे िगाउने कर  

सस िंजा गाउँपासलकामा पहिला देखख लगाउदै आएको स्थानीय करलाई साल समय अनसुार करको दरलाई 
िेररे्र गरी पररवतषन गनेछौ ।  



गाउँसभाका सदस्य ज्यिूरु, अब म यो सम्मातनत १० औिं गाउँसभामा आधथषक वर्ष २०७९/०८० का लाधग 
अनमुातनत गरी प्रस्ताव गरेको बजेट कायषक्रम र योजना तपाईरुका साम ुराख्दैछु ।  

क. सिंघीय सशतष अनदुान चालतुर्ष  रु १४ करोड ८७ लाख  

ख. सिंघीय सशतष अनदुान पुँजीगत तर्ष  रु ९२ लाख  

ग. सिंघीय समानीकरर् तर्ष  रु १० करोड २२ लाख 

घ. राजश्व बाँडर्ाँड तर्ष  रु ७ करोड १४ लाख ५३ िजार  

ङ. प्रदेश समानीकरर् तर्ष  रु १ करोड ७० िजार  

च. आन्तररक आम्दानी रु १० लाख  

जम्मा ३४ करोड २६ लाख २३ िजार  

यो तनतत तथा कायषक्रममा सियोग गररहदन सब ैसस िंजाबासी दाजुभाइ तथा हददीबहिनीिरुलाई अनरुोि गदै 
सब ैगाउँसभा सदस्यज्यिूरुलाई यो आधथषक वर्ष २०७९/०८० को नीतत तथा कायषक्रम बजेट मा छलर्ल गरी 
पास गनुषिुनेछ भन्ने मलेै ववश्वास सलएकोछु ।  

ध्यान हदई सतुनहदन ुिुने सम्परू्ष सस िंजाली दाजुभाइ हदहदबिीनीिरुलाई पनु:  

िन्यवाद ।  

 

 

          प्रस्ततुकताष  

             परू्षप्रसाद धिताल 

          सस िंजा गाउँपासलका अध्यक्ष 

             समतत २०७९/०३/१०  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

  



  



 


