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कैलाि गाउँपाशलकाको प्रथम गाउँ सभा समि उपाध्र्ि श्री सुकुमार्ा 
थथङद्वारा प्रस्तुत आ.ब. २०७४/०७५ को बाषियक नीतत तथा कार्यक्रम 

र्स सभाका अध्र्ि एवं कैलाि गाउँपाशलकाका अध्र्ि श्री टंक बहादरु मुक्तान ज्र्ू, 

कार्यकारी अथधकृत श्री कुलचन्द्र पराजुली ज्र्ू, 

वडा अध्र्ि ज्र्ूहरु र गाउँकार्यपाशलकाका सदस्र् ज्र्ूहरु 

गाउँसभाका सदस्र् ज्र्ूहरु 

सम्पूर्य कमयचारी शमत्रहरु 

तथा सभामा उपस्स्थत सम्पूर्यमा सवयप्रथम हार्दयक अशभवादन व्र्क्त गनय चाहन्द्छु । 

 

र्स कैलाि गाउँपाशलकाको गाउँ सभामा हाम्रो तनम्तोलाई स्वीकार गरी पाल्नुहुने सम्पूर्यमा कैलाि 
गाउँपाशलका तथा मेरो व्र्स्क्तगत तर्य बाट समते हार्दयक स्वागत गदयछु । र्सैगरी देिको 
उन्द्नततको लथग षवशभन्द्न समर्मा भएका आन्द्दोलनको क्रममा सहादत प्राप्त गरेका सम्पूर्य ज्ञात 
अज्ञात सर्हदहरु प्रतत हार्दयक श्रदान्द्जली अपयर् गदयछु । 

आदरणीय महानुभावहरु, 

नेपालको संषवधान जारी भई उक्त संषवधानले व्र्वस्था गरे बमोस्जम देिमा संघीर्ता 
कार्ायन्द्वर्नमा आएको छ । लामो समर्सम्मको आम नेपाली जनताको प्रतीिा, दि बिे सिस्त्र 
संघिय, २०६२/६३ को जनआन्द्दोलन, मधेि आन्द्दोलन, दईुपटक सम्म भएको संषवधान सभाको 
तनवायचन भई जनताका प्रतततनथधले नै संषवधानको तनमायर् गरी जारी भइ सकेर हाल 
कार्ायन्द्वर्नमा रहेको छ । संषवधानले सुतनस्चचत गरेका प्रावधानहरुलाई व्र्वहारतः रुपान्द्तरर् गन े
क्रममा स्थानीर् तहको तनवायचन, २०७४ सम्पन्द्न भएर आज हामी कैलाि गाउँपाशलकामा स्थानीर् 
सरकारको रुपमा रही र्ो कार्यक्रममा वाषियक नीतत तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गनय पाउँदा तनकै हषियत 
भएका छौँ । 

संघीर्ता र स्थानीर् सरकार मार्य त गाउँ–गाउँमा शसहंदरबार, आफ्नो गाउँ आर्ैँ  बनाउँ जस्ता 
कार्यक्रमहरुलाई मुतयरुप र्दने स्जम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ । र्ो हाम्रो लाथग अवसर र 
चनुौतत दवुै हो । अथधकार, स्रोत साधन, बजेट, उत्तरदातर्त्व र जवार्देर्हता समेत स्थानीर् तहमा 
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स्थानान्द्तरर् भई तल्लो तनकार्लाई अथधकार सम्पन्द्न बनाउने प्रर्ास गरीएको छ, जुन 
स्वागतर्ोग्र् छ । 

उपस्थित सम्पूणण महानुभावहरु,  

अव म र्स कैलाि गाउँपाशलकाको नीतत तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गने अनुमतत चाहन्द्छु । 

षवगत १६ वियदेखि ररक्त स्थानीर् तहको तनवायचन भई जनप्रतततनथध षवहीन अवस्थाको अन्द्त्र् 
भएको  सन्द्दभयमा स्थानीर् सरकारले षवकट भौगोशलक अवस्स्थततमा रहेको र्स िेत्रमा 
सवयसाधारर् जनताले प्रत्र्ि अनुभुत गने िालका र्ोजना तजुयमा गने साथ ैकार्ायन्द्वर्नमा प्रत्र्ि 
सहभागी गराउने, माग र औथचत्र्मा आधाररत षवकास राष्ट्रले बोकेको सहस्राब्दी लक्ष्र्, दीगो 
षवकास जस्ता गततषवथधहरु सञ्चालन गरी र्स िेत्रका जनताको गरीवी न्द्र्ुनीकरर् गने प्रमुि 
नीतत शलइएको छ । 

आदरणीय महानुभावहरु, 

आगामी आथथयक वियमा कैलाि गाउँपाशलकाले नेपालको संषवधान, प्रचशलत कानून तथा नीतत 
तनर्मका अनुिरर् गदै सो सम्बस्न्द्ध नीतत तथा कार्यक्रमको लाथग तनम्न प्रस्ताव पेि गरेकोछु । 

१. आर्िणक ववकासः 

१.१ कैलाि गाउँपाशलकाको षवकासको मूख्र् आधार नै कृषिको षवकास भएकोले माटो सुहााँउदो 
खेती प्रणाली अवलम्बन गनय प्रत्रे्क वडामा माटो पररिर् केन्द्र स्थापना गररनेछ । कृषि 
उत्पादन वदृ्थध गनय शसचाई कुलोहरुको सुधार गदै कृषिमा र्ुवाहरुको आकियर् बढाउन आवचर्क 
प्रवन्द्ध शमलाईने छ । र्स िेत्रमा उत्पादन हुने कृषि उपजको उत्पादन बढाउन तथा त्र्सको 
बजार व्र्वस्थापन गने तर्य  आवचर्क कार्यक्रमहरु ल्र्ाइनेछ । साथ ै बेमौसशम िेतत, बहुउदेचर् 
आधतुनक नसयरी, व्र्ावसातर्क पिुपालन, मत्स्र्पालन तथा सामुर्हक िेततका लाथग आवचर्क 
प्रबन्द्ध शमलाईने छ । र्स िेत्रलाई अदवुाको पकेट िेत्रको रुपमा षवस्तार गनय सम्भाव्र्ता 
अध्र्र्न गरीनेछ । जनताको िाद्र्सुरिाको अथधकारलाई साथयकता र्दन र्स िेत्रमा आवचर्क 
प्रबन्द्ध शमलाईनेछ । 

१.२ “समदृ्र्ि र ददगो ववकासको आिार, पयणटन क्षेत्रको प्रवद्र्िन र ववथतार" भन्द्ने नारालाई 
सम्बोधन गनय र्स िेत्र शभत्र पर्यटककर् सम्भावना बोकेका कैलाि, बैकुण्ठ, घैराङ, दसु्म्सिकय , देिारी 
डाँडा, गुप्तेचवर गुर्ा, चापचौर, हाततपाईले, षवष्ट्रु् कुण्ड जस्ता स्थानहरु एवं रैथाने संस्कृतत तथा 
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कृषि पर्यटनलाई सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गरर पर्यटन व्र्वसार्लाई अशभवदृ्थध गरीने छ । साथै 
होमस्टे संचालन गनय प्रोत्साहन गने कार्य गरीनेछ । 

१.३  र्स गाउँपाशलका िेत्रमा वैँक तथा षवषत्तर् संस्थाहरु सञ्चालनमा नभएकोले आगामी वियमा 
नेपाल राष्ट्र वैँकको नीतत तथा देिका सम्पूर्य स्थानीर् तहमा षवषत्तर् संस्था िोल्ने सरकारको 
घोिर्ालाई कार्ायन्द्वर्नमा ल्र्ाउन सहजीकरर् गरीनेछ । स्थानीर् जनताको वचत वदृ्थध, पूंजी 
तनमायर्, ऋर् पररचालन गनयको लाथग स्थानीर् स्तरमा संचाशलत सहकारी समूहहरुलाई प्रवद्र्धन 
गने नीतत शलइनेछ । 

१.४  मकवानपुर उद्र्ोग वाखर्ज्र् संघ संगको सहकार्य गरी कैलाि उद्र्ोग वाखर्ज्र् संघको 
स्थापना गरीनेछ र गाउँपाशलकाको समन्द्वर्मा गाउँपाशलका िेत्रको षवशभन्द्न स्थानहरुमा कर 
शिषवर संचालन गररने छ । 

२. सामास्िक ववकास : 

२.१ “व्यवस्थित थवच्छ र सुन्दर गाउाँघर, कैलाशका नागररकको नैसर्गणक अर्िकार” लाई मतूयरुप 
र्दन गाउँपाशलका शभत्रका जनतालाई सुरक्षित िानेपानीको प्रवन्द्ध शमलाउनका लाथग आवचर्क 
पहल गरीनेछ । िानेपानीको अभाव भएका वस्तीहरुमा स्वच्छ िानेपानीको सुुुषवधा उपलब्ध 
गराउन िानेपानी आर्ोजनाहरु सञ्चालन गरीनेछ । साषवक िानेपानी तथा सरसर्ाई सव 
डडशभजन कार्ायलर् मार्य त सञ्चालनमा रहेका वहुवषियर् आर्ोजनाहरुलाई तोककएकै समर्मा 
सम्पन्द्न गनय थप पहल गरीनेछ । र्ोहोरमैला व्र्वस्थापनका लाथग उथचत प्रबन्द्ध गने नीतत 
शलईनेछ । िानेपानीको िुद्धीकरर् गरेर मात्र षपउने, सरसर्ाईमा ध्र्ान र्दने संस्कारको षवकास 
गने तथा र्स सम्बन्द्धमा "सफा र थवच्छ खानपान, कैलाशको पदहचान" नारा लाई मुतयरुप र्दन 
कार्यक्रमहरु ल्र्ाइनेछ । 

२.२ स्वास््र् नै धन हो भन्द्ने मान्द्र्तालाई आत्मसात गदै र्स िेत्रमा स्वास््र् सेवा 
अशभवदृ्थध गनेतर्य  पहल गरीनेछ । गाउँपाशलका िेत्रशभत्र रहेका स्वास््र् चौकक, वथथयङ सेन्द्टरको 
स्तर वदृ्थध गदै शििु मतृ्र्ुदर, बाल मतृ्र्ुदर तथा मात ृमतृ्र्ुदर घटाउन आवचर्क पहल गरीने छ 
। स्वास््र् संस्थामा सुरक्षित सुत्केरी हुने दरलाई वदृ्थध गनय आवचर्क प्रवन्द्ध शमलाईने छ । 
प्रत्रे्क वडामा स्वास््र् चौकक तनमायर्का लाथग आवचर्क नीतत शलईन े छ । पूर्य िोपर्कू्त 
गाउँपाशलकालाई र्दगो बनाई राख्न र कुपोिर्को पर्हचान गरी आवचर्क व्र्वस्था गनय वजेट 
षवतनर्ोजन गरीनेछ । नागरीक स्वास््र् षवमा कार्यक्रम, गाउँ घर स्क्लतनक कार्यक्रम, चपेाङ 
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समुदार्मा पररवार तनर्ोजन कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रम संचालन गरीने छ । स्वास्थ कार्ायलर्को 
संरचना समेत र्स कार्ायलर्मा आउने प्रततवद्धता भइसकेकोले उक्त स्वास््र् कार्ायलर् मार्य त 
भएका सम्पूर्य कार रयर्क्रमलाई अिरि पालना गरीनेछ । साथ ै"म थवथि मेरो गाउाँपाललका थवथि" 
नारालाई सबैमा आत्मसात गराईने छ । 

२.३ नेपाल सरकारले हरेक गाउँपाशलकामा १५ िैर्ाको अस्पताल बनाउने कार्यक्रम शलए अनुरुप 
र्स गाउँपाशलकामा १५ िैर्ाको अस्पताल तनमायर् गनय पहल गरीनेछ । 

२.४ र्स िेत्रको साँस्कृततक तथा स्थानीर् कलासंस्कृतत तथा ररततररवाजको जगेनाय कैलाि 
गाउँपाशलका शभत्र रहेका मठ मस्न्द्दर, गुम्बा, चचय आर्दको संरिर् गने नीतत शलईनेछ । मकवानपुर 
स्जल्लाकै एक मात्र िेत्रमा नाथचने घाटु तथा मारुनी नाच प्रवद्र्धन गनय आवचर्क वजेट व्र्वस्था 
गररने छ । 

२.५ र्स िेत्रमा रहेका दशलत, अल्पसंख्र्क, आर्दवाशस जनजातत, मर्हला, ज्रे्ष्ट्ठ नागरीक 
लगार्तका लक्षित वगयका लाथग सिस्क्तकरर् गने िालका कार्यक्रमहरु ल्र्ाइनेछ । लैङ्थगक 
षवभेद मार्य त पतछपरेका मर्हलाहरुलाई समाजको मुल धारमा ल्र्ाउन, आरु्ले संषवधान तथा 
कानुन बमोस्जम पाउने हक अथधकार बारे जानकारी गराउन षवििे कार्यक्रम ल्र्ाईनेछ । बालमैत्री 
स्थातनर् िासन लागु गनय आवचर्क व्र्वस्था शमलाईने छ । अवको षवकास अपांगमैत्री, वालमैत्री, 
मर्हलामैत्री वनाउनेतर्य  नीतत अङ्थगकार गरीनेछ । ज्रे्ष्ट्ठ नागररकलाई सम्मान गदै उनीहरुको 
अनुभवलाई भरपुर प्रर्ोग गने व्र्वस्था शमलाईने छ । 

२.६ अपाङ्ग सम्बस्न्द्ध लगत संकलन गरी पररचर् पत्र प्रदान गनय आवचर्क प्रबन्द्ध शमलाईनेछ 
। साथ ै अपांगता भएका बालवाशलकाको लाथग षवद्र्ालर्मा छात्रवषृत्त र्दने, अपांगहरुलाई सरकारले 
र्दने गरेको सामास्जक सुरिावापतको रकम पाए नपाएको सम्बन्द्धमा िोजी गरी नपाएको िण्डमा 
पाउने व्र्वस्था गरीनेछ ।  

२.७ र्स िेत्रका षवद्र्ालर्लाई थप व्र्वस्स्थत गने गाउँपाशलका स्तरीर् शििा सशमतत बनाई 
सोको प्रततवेदन अनुरुप आवचर्क व्र्वस्था गरीनेछ । साथ ै षवद्र्ालर् िेत्र षवकास कार्यक्रम, 

सवैका लाथग शििा, जीवनपर्यन्द्त शििा, ककिोरी शििा, र्ुवा शििा, लगार्तका कार्यक्रमहरुलाई 
अगाडड ल्र्ाइनेछ । वालमैत्री षवद्र्ालर् पूवायधार, िेल्दै शसक्दै जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथशमकतामा 
राखिनेछ । षवद्र्ालर्को पुवायधार षवकास, शििकको पेिागत हकर्हत तथा कामप्रततको 
प्रततवद्धतामा वदृ्थध गरी र्स िेत्रको सािरता दर बदृ्थध गनेतर्य  ध्र्ान केस्न्द्रत गरीनेछ । 
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२.८ स्वस्थ र शिजयनशिल र्ुवाका लथग िेलकुद षवकासगनय सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गरीनेछ र 
िेलकूद षवकासका पूवायधार बनाउने कार्यलाई प्राथशमकतामा राखिने छ । िेत्रीर् तथा रास्ष्ट्रर् 
पदक हाशसल गने िेलाडीका लाथग प्रोत्साहनको व्र्वस्था गररने छ । 

२.९ र्ुवाहरुलाई उपलब्ध स्रोत साधनको पररचालन गरी रोजगारी शसजयना मार्य त गररबी 
न्द्र्ुनीकरर् गन,े शसजयनात्मक कार्यहरुमा उत्प्रेररत गने, िेलकुद तर्य  प्रोत्साहन गने िालका र्ुवा 
लक्षित कार्यक्रमहरु ल्र्ाइने छ । 

३. पवूाणिार ववकास : 

"समदृ्र्िको आिार भौततक पूवाणिार" भन्द्ने नारालाई मूतय रुप र्दन तनम्नानुसारका कार्यक्रमहरुलाई 
प्राथशमकतामा राखिने छ , 

३.१ मकवानपुर स्जल्लाको सदरमुकामबाट २६ कक.शम. देखि १३० कक.शम. सम्मको दरुीमा रहेको 
र्स भ–ूभागमा सहज र्ातार्ात सुषवधा नभएको, स्जल्ला सदरमुकाम हेटौडाबाट गाउँपाशलकाको 
केन्द्र काशलकाटार सम्म मनहरी वा भैंसे चतुनर्ाँ हँुदै आउने दवुै बाटो राम्रो नरहेको अवस्था 
र्हाँहरुलाई अवगत नै छ । र्स िेत्रको जनजीवनलाई सहज बनाउन नेपाल सरकारको केस्न्द्रर् 
नीतत अनुरुप क्ल्च्त रए ले तनमायर् गने चतुनर्ाँ–नामटार–काशलकाटार सडक षवस्तार गने कुरामा 
हामी आिावादी छौँ । स्थानीर् कृषि उपजको तनर्ायत गनय एवं सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी 
बनाउनको लाथग प्रत्रे्क वडा कार्ायलर्लाई केन्द्र सम्म जोड्ने सडक पर्हलो प्राथशमकतामा रहने 
छ भने र्स गाउँपाशलकालाई रास्ष्ट्रर् राजमागयसँग जोड्ने सडक तनमायर् गनुय दोस्रो प्राथशमकतामा 
रहने छ । र्सका साथ ै गाउँपाशलका िेत्रशभत्र रहेका कस्च्च सडकहरुलाई स्तरोन्द्नतत गरी बाहै्र 
मर्हना चल्न सक्ने गरी तनमायर् गनय ध्र्ान केस्न्द्रत गरीनेछ र आवचर्कता अनुरुप वातावरर्ीर् 
संवेदनशिलतालाई ध्र्ान राख्दै सडक तनमायर् गरीनेछ । 

३.२  सडक तनमायर् सम्बन्द्धमा गाउँपाशलका िेत्र शभत्र तनमायर् गरीने सडकको चौडाई सडकको 
स्तर अनुसारको मपदण्ड बमोस्जम गराईने, ५० शमटर भन्द्दा बढी लम्बाइका सडकको चौडाई 
कस्म्तमा ६ शमटर, ५० शमटर भन्द्दा कम लम्वाईको हकमा कम्तीमा ४ शमटर कार्म गरीनेछ । 

३.३ सडक संजाल भए पतन पुलको अभावले सबै मौसममा र्ातार्ात संचालन हुन नसक्दा 
आवत–जावत गनय असहज परेकोले पुल तनमायर् एवं झोलुङ्गे पुल तनमायर्को लाथग आवचर्क 
पहल  गरीनेछ । 



"स्वच्छ, शिक्षित एवं सम्बदृ्ध कैलाि, कृषि, पर्यटन र पूवायधारको र्ोजनाबद्ध षवकास" 
 

३.३ उजाय षवकासको महत्वपुर्य पुवायधार हो, त्र्सैले गाउँपाशलका िेत्रलाई वातावरर्मैत्री उजायको 
प्रर्ोगमार्य त समदृ्ध बनाउन ग्राशमर् षवद्र्ुततकरर् तर्य  र्ो बियको नीतत तथा कार्यक्रम लक्षित 
गरीनेछ । हरेक घर उज्यालो घर कार्यक्रम संचालन गरी षवद्र्ुतको भरपदो व्र्वस्था गनय उजाय 
मन्द्त्रालर्, नेपाल षवद्र्ुत प्राथधकरर् तथा अन्द्र् दात ृ तनकार्हरुसँग सहकार्य गरी र्स 
गाउँपाशलकाको अवको पाइला षवधतु लाईन षवस्तार तथा भएका षवद्र्ुत लाईनको स्तररकरर् तर्य  
केस्न्द्रत हुनेछ । जसका लाथग चालु आ.व. शभत्र कैलाि गाउँपाशलकाका सम्पूर्य वडासम्म षवधतु 
सेवा सूचारु गने गरर बजेट षवतनर्ोजन गररने छ ।   

३.४ गाउँपाशलका िेत्रको कुनै पतन भौततक तनमायर् तर्य  कार्य संचालन गनुयपूवय ५० लाि भन्द्दा 
माथथको ठूला र्ोजनाहरुको हकमा पूवय सम्भाव्र्ता अध्र्र्नलाई अतनवार्य गरीनुको साथ ैषवस्ततृ 
पररर्ोजना प्रततवेदन (डडषपआर) तर्ारी पतछ मात्र कार्यन्द्वर्नमा लथगनेछ ।  

 ३.५ भूकम्प पूनतनमायर्को कार्यलाई ततब्र रुपमा अतघ बढाउनको लाथग त्रमैाशसक रुपमा 
कार्यर्ोजना बनाई कार्य गरीनेछ । भुकम्प षपडडतहरुको घरटहरा तनमायर् मा ढुङ्गा, थगट्टी, बालुवा 
उपभोग गदाय स्ज.स.स. ले शलने करमा छुट (शमनाहा) र्दने ब्र्वस्था गनय सरोकार तनकार्लाई 
अनुरोध गरीनेछ ।  

३.६ नक्सापास मापदण्ड २०७२ लाई स्वीकृत गरी लागू गरीनेछ । घर तनमायर् गदाय नक्सा पासको 
ब्र्वस्था अतनवार्य गरीनेछ  । 

४. वातावरण तिा ववपद् व्यवथिापन 

४.१ र्स िेत्रको जीवनबुटीको रुपमा रहेको महत्वपरू्य जडडबुटीको संरिर् तथा संकलन 
कार्यलाई थप व्र्वस्स्थत गने तर्य  पहल गरीनेछ । 

४.२ जलवार्ु अनुकुशलत षवकास कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी हररत अथयतन्द्त्रको प्रवद्र्धन गनय 
पहल गरीनेछ । र्सका लाथग जलवार्ु पररवतयनसँग सम्बस्न्द्धत िेत्रमा कार्य गने षवशभन्द्न 
तनकार्सँग सहकार्य गरी अगाडड बढ्ने नीतत अस्ख्तर्ार गररनेछ । 

४.३ र्स िेत्रमा पने रास्ष्ट्रर्, सामुदातर्क तथा कवुशलर्त वनलाई संरक्षित गदै समुथचत प्रर्ोग 
गरीने छ । प्राकृततक प्रकोपसँग जुध्न सक्ने िालका कार्यक्रम सञ्चालन गने, नदीतनर्न्द्त्रर्, पर्हरो 
तनर्न्द्त्रर्, जलाधार संरिर्, र्ोहोरमैला व्र्वस्थापन, जल उत्पन्द्न प्रकोप तनर्न्द्त्रर् लगार्तका 
षविर्लाई महत्वका साथ सम्बोधन गरीनेछ । 
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४.४ प्राकृततक प्रकोप एवं अन्द्र् षवपततबाट जनजीवनमा पने िततलाई न्द्र्ुतनकरर् गनय षवपद 
व्र्वस्थापन कोिका लाथग आवचर्क बजेट षवतनर्ोजन गररने छ । 

५. संथिागत ववकास तिा सेवा प्रवाहः 

५.१ सूचना र सञ्चार प्रषवथध षवना समदृ्थधको पररकल्पना गनय सककँदैन तसथय हरेक वडामा 
आगामी आथथयक बिय शभत्र ईन्द्टरनेट जडान गरी प्रषवथध मैत्री सेवा प्रवाह गनय आवचर्क बजेटको 
प्रवन्द्ध शमलाईनेछ । र्स गाउँपाशलका िेत्रशभत्र रहेका नेपाल टेशलकम लगार्त अन्द्र् तनजी िेत्रका 
संचार प्रदार्क संस्थालाई पूर्य िमतामा सञ्चालन गनय आवचर्क समन्द्वर् गररनेछ । 

५.२ सामास्जक सुरिा प्राप्त गने व्र्स्क्तहरुको षववरर् अनलाइन प्रर्ालीमा अद्र्ावथधक 
गरीनेछ । र्स कार्यक्रम संघीर् सरकार मार्य त सञ्चालन हुने भएपतन लाभग्राहीहरुको षववरर् 
अनलाइन अद्र्ावथधक गनुयका साथ ै सामास्जक सुरिा रकम समर्मा नै प्राप्त गने व्र्वस्था 
शमलाइनेछ ।  

५.३ कैलाि गाउँपाशलकाको कार्ायलर् भवनको रेिदेि र सुरिा गनय सुरिा गाडय (पाले) दरबन्द्दी 
सजृना गरी पदपूतत य गने व्र्वस्था गरीनेछ ।   

५.४ र्स िेत्रमा उठ्ने राजस्वलाई थप व्र्वस्स्थत गरी राजस्व पररचालन तथा राजस्व चहुावट 
तनर्न्द्त्रर्मा जोड र्दइनेछ । षवगत साषवकका गाषवसहरुले लगाउँदै आएका कर दस्तुरलाई समर् 
सापेि गदै लथगने छ । 

५.५ र्स गाउँपाशलका तथा वडाहरुमा दैतनक प्रिासतनक सेवा सम्बन्द्धी कार्य बोझ अथधक बढ्दै 
गएको अवस्थामा, कमयचारीहरुको मनोवललाई उच्च राख्न अततररक्त समर् काम गरेवापत थप सेवा 
सुषवधा उपलब्ध गराईने साथ ैररक्त दरबन्द्दी पूरा गनय पहल गररनेछ । 

५.६  र्स गाउँपाशलकामा कार्यरत कमयचारीहरुको समर्ानुकुल िमता षवकास षवस्तार गनय 
ताशलमको व्र्वस्था गरीनेछ । 

५.७  र्स गाउँपाशलका कार्ायलर्मा कार्यरत कमयचारीहरुको अवकाि पतछ पाउने सेवा सुषवधाको 
व्र्वस्थापनको लाथग स्थानीर् स्वार्त्त िासन तनर्मावली, २०५६ अनुसार कमयचारी कल्र्ार्कोि 
व्र्वस्था गरीनेछ । 
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६. सशुासन प्रविणन 

“समदृ्ि कैलाशको आिार, पारदशी, व्यावसातयक, िवाफदेही र भष्ट्राचारमुक्त थिातनय सरकार” 

भन्द्ने नारालाई आत्मसात गदै सुिासन कार्म गनय तनम्न अनुसारका नीततलाई अस्ख्तर्ार गररन े
छ,  

६.१ कार्ायलर्ले आर्ैँ  वा आफ्नो मातहतका कार्ायलर्हरु वा गैर सरकारी संघसंस्था मार्य त 
प्रवाह गने सेवाको प्रभावकाररता, गुनासो व्र्वस्थापन, सावयजतनक सुनुवाई, सामास्जक पररिर्, 

नागरीक वडापत्र, सूचनाको हकको प्रत्र्ाभूतत, पारदशियता, जवार्देर्हता, भ्रष्ट्टाचार तनवारर् लगार्तका 
कार्यहरुमार्य त सुिासन अशभवदृ्थध गने िालका कार्यहरुलाई उच्च प्राथशमकताका साथ कार्ायन्द्वर्न 
गदै लथगनेछ । 

६.२ कैलाि गाउँपाशलका अन्द्तगयत संचालन हुने र्ोजनाको उपभोक्ता सशमतत गठन गदाय 
सशमततमा संख्र्ात्मक भन्द्दा दि र अनुभवी व्र्स्क्तहरुलाई चर्न गने व्र्वस्था शमलाईनेछ । 
र्द्र्षप एकै व्र्स्क्त धेरै उपभोक्ता सशमतत नबस्ने वातावरर् तर्ार गररनेछ ।   

६.३ कैलाि गाउँपाशलकामा संचाशलत गैर सरकारी संस्थाहरुले अतनवार्य रुपमा गाउँपाशलकामा 
कार्यक्रम तथा बजेट पेि गरी चौमाशसक िचय सावयजतनक गने व्र्वस्थाको िुरुवात गररनेछ । 
गाउँपाशलकामा एन.स्ि.ओ डके्सको व्र्वस्था गरी सो मा दताय भए पचचात मात्र गाउँपाशलका िेत्र 
शभत्र कार्य गने व्र्वस्था गरीनेछ । 

६.४ र्ोजनाहरुको गुर्स्तरको अनुगमन गनय जन प्रतततनथध तथा कमयचारीहरुको अनुगमन 
सशमतत गठन गने र र्ोजनाहरुको अस्न्द्तम तनकासा जाँच पास र्रर्ारक गदाय अनुगमन 
सशमततको शसर्ाररस अतनवार्य गरीनेछ ।  

६.५ आथथयक वियको अन्द्त्र्मा आएर असारे षवकास गने पररपाटीको अन्द्त्र् गदै र्स वियलाई 
कैलाि गाउँपाशलकाको बजेट कार्ायन्द्वर्न वियको रुपमा मनाइनेछ । र्सको लाथग आथथयक वियको 
िुरुमा नै र्ोजना बनाएर काम गनय िुरु गने र समर्मा नै गाउँपाशलकाका कार्यक्रमहरु सम्पन्द्न 
गररनेछ । 

६.६  संषवधान प्रदत मौशलक हक, मानव अथधकार संरिर्, लागुऔिध तनर्न्द्त्रर्, मानव 
बेचषविन तनर्न्द्त्रर्, चशेलबेटी बेचषविन तनवारर्, कुरीतत न्द्र्ुतनकरर्, घरेलु र्हसंा न्द्र्ुतनकरर्, 

बालषववाह तनर्न्द्त्रर्, समावेिी िासन लगार्तका षविर्मा ध्र्ान केस्न्द्रत गररनेछ । 



"स्वच्छ, शिक्षित एवं सम्बदृ्ध कैलाि, कृषि, पर्यटन र पूवायधारको र्ोजनाबद्ध षवकास" 
 

अन्द्त्र्मा, र्ो नीतत तथा कार्यक्रम अनुरुप उत्कृष्ट्ट कार्यसम्पादन गने वडा कार्ायलर्लाई प्रोत्साहन 
स्वरुप आगामी विय षवििे वजेट प्रदान गरीनेछ । साथै कमयचारीको मनोबल उच्च बनाउन 
कार्यसम्पादनका आधारमा उत्कृष्ट्ट कमयचारी चर्न गने मापदण्ड बनाईने छ । 

धन्द्र्वाद । 

सुकुमार्ा थथङ 
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