
1 
 

वडा समितिबाट गरिने योजना छनौटका लागग िागगदर्गनः 

१.पषृ्ठभुमिः 

नेपालको संविधान २०७२ ले घोषणा गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतरिात्मक नेपाल 
कायाारियनको महत्िपुणा खडु्ककलोको रुपमा नेपाल सरकारले २०७३ फागुन २७ गते नेपाल 
राजपिमा सुचना प्रकाशित गरर संघीय संरचना अनुसार स्थानीय तहको घोषणा गरेको हो। 
सोही अनुसार ५ नं प्रदेि अरतगात पन े प्युठान न्त्जल्लाका ९ स्थानीय तह मध्येको एक 
गाउँपाशलका हो ऐरािती गाउँपाशलका। प्युठान न्त्जल्लाको सदरमुकाम देखख पुिा दक्षिण ददिामा 
पने यो गाउँपाशलकामा साविकका ६ िटा गाउँ विकास सशमततहरु बरौंला, पकला, दाङबाङ, धिुाङ, 

रस्पुरकोट तथा बबजुली लाई समेदट िार्ाहरु बनाइएको छ। साविक धिुाङ गा वि स का िर्ा न ं
७ र ८ तथा रस्पुरकोट गा वि सका ६,७,८ र ९ नं िर्ाहरु भने क्रमि सरुमारानी र मल्लरानी 
गाउँपाशलकामा समादहत भएका छन।२०६८ को जनगणना अनुसार कुल जनसंख्या २२,३९२ 
रहेको छ। १५६.७५ िगा ककशम िेिफल ओगटेको यस गाउँपाशलकाको नाम माडर् नदद र 
खिम्रुक नदीको संगम स्थलमा रहेको धाशमाक िेि ऐराितीको नामबाट राखखएको हो। पुिामा 
अघााखाँची पन्त्चचममा सरुमारानी र माण्र्िी उत्तरमा मल्लरानी र माण्र्िी तथा दक्षिणमा 
सरुमारानी र माण्र्िी पने यो गाउँपाशलकाको केरर ऐरािती २ पुरनठाँटी बरौलामा रहेको छ।  

जनप्रतततनधधमुलक स्थानीय तहलाई पुणाता ददनका लाधग दईु चरणका स्थानीय तह 
तनिााचनहरु सम्परन भइसकेको अिस्था हो। सोदह मुताविक यस गाउँपाशलकामा पतन स्थानीय 
तहको तनिााचन असार १४ गते दोस्रो चरणमा सम्परन भएको हो। तनिााचनमा मतदाताले 
आफ्नो मताधधकारको सदपुयोग गदै अशभमत माफा त गाउँपाशलकामा कक्रयाशिल राजनैततक 
दललाई जनताले ददएको सहमती र सहकायाको म्यारर्रे्लाई पुरा गदै सहमतीका आधारमा गाउँ 
कायापाशलकाको गठन भइ काया प्रारम्भ भएको छ। कायापाशलकाका विषयगत सशमततहरु गठन 
भइ आम नागररकका आिचयकता तथा समस्याको मुल आधार र अिस्था रेखाङ्कन गना 
घरदैलो सम्म पुधगरहेका छन। भौगोशलक विकटता, पुिााधार विकासको जग स्थावपत गन े
सरदभामा देखखएका जदटलता, नागररकहरुमा देखखएको ििन्त्ततकरण र शसजानशसलताको कमजोर 
अिस्थालाई समादहत गदै स्थानीय स्रोतको पुणा सदपुयोग माफा त सुरदर र सम्मुरनत 
ऐराितीको पदहचान बनाउनु जरुरी देखखएको छ। यस अिस्थामा स्थानीय स्रोतको पदहचान हुन 
नसककरहको, विकासको गतत र नागररकका अपेिा विचको दरुी बढ्दै जानुले थप चनुौती शसजाना 
गरेको छ। स्थानीय सरकारको िमता विकास र ििन्त्ततकरणका लाधग समेत केन्त्ररय 
अनुदानको भर पनुा पने अिस्था देखखएको छ। 
  

नेपालको संविधानले सुतनन्त्चचत गरेको संघीयता तथा लामो समय पचचात 
जनप्रतततनधधले पुणाता पाएको स्थानीय तह प्रतत जनताको अपेिा बदि रहनु स्िाभाविक हो। 
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पररितानले आम नागररकमा शसजाना गरेको सहकायाको भािना, बढ्दो कताव्यबोध तथा विकासमा 
सहभाधगताको लहरले समस्या र चनुौततको चाङ बोकेर यािा िुरु गरेको संघीय राज्यव्यिस्थामा 
अिसरका िोकाहरु खलु्दै गरेको आभास ददलाएको छ। यस अिस्थामा नागररकलाई अधधकारको 
उपयोगबाट कताव्यको पालना गराउँदै मातनसका हरेक दैलोमा लोकतरिको ददयो बाल्नु जरुरी 
देखखरछ। स्थानीय तहबाट छनौट गररने योजनाहरु जनताको मनोभाि तथा समस्याहरु बुझ्न 
सतने खालको हुनुपछा। स्थानीय आयश्रोतका िेिहरुको पदहचान गदै सोको समुधचत संकलन 
गरर योजनाको अनुमातनत र वितनयोजन हुने रकमको विचमा रहने खार्लको पररपुतत ा गनुापन े
अिस्था छ।यस अिस्थामा आम जनताले संघीयताले शसजाना गरेको पररितानको प्रत्यि 
अनुभुतत गने तथा कायाारियनयोग्य योजना छनौट गनुा जरुरी देखखरछ। 

 

2. आगथगक वर्ग 2074/075 को समिक्ाः 
शमतत 2074/05/02 गतेको ऐततहाँशसक गाउँसभाले ऐरािती गाउँपाशलकाको आधथाक िषा 

2074/075 को बजेट सिासम्मत रुपमा पाररत गरर कायाारियन भएको हो। स्थानीय 
जनप्रतततनधधहरुको रोहिरमा उपभोतता सशमततको गठन भई अधधकांि योजनाहरुको काम 
सम्परन भएको अिस्था छ। योजनामा उपभोतताको स्िाशमत्ि तथा अपनत्ि बोध होस भरने 
हेतुले सबै जसो योजनाहरु उपभोतता सशमततबाट संचालन गररएको हो।योजना संचालन, 
भुततानी प्रकक्रया, अनगुमन मुल्याङ्कनका अिस्थालाई हेन े हो भने यो आधथाक िषा केदह 
चनुौततपुणा नै रह्यो भरन सककरछ।  

यस गाउँपाशलका अरतगात संचाशलत योजना तथा कायाक्रमको अिस्था हेने हो  भन ेयस 
िषा संचाशलत कायाक्रमहरुको संक्षिप्त दटपोट तल प्रस्तुत गररएको छः 

क) आगथगक ववकास िर्ग  
 कृवष िेिलाई प्राथशमकतामा राखख पकेट िेि तथा सामुदहक खेतीको 

िुरुिातको अिधारणा िुरु गररएको। 
 अरनिाली, फलफुल खेती तथा तरकारी खेती विस्तारका लाधग उरनत विउ 

वितरण 

 मौरीपालनका लाधग मौरी तथा घारमा अनुदान 

 साना शसँचाईका कुलो तनमााण। 
 पिुपालनलाई व्यिसातयक बनाउन पकेट समुहहरु गठन गरर एक िार्ा एक 

जातको पिुपालनलाई प्राथशमकता दददै कायक्रमको िुरुिात गररएको। 
 मासु तथा अण्र्ामा आत्मतनभार बनाउनका लाधग कृषकलाई अनुदानको 

व्यिस्था गररएको। 

 बाख्राको नचल सुधारका लाधग प्राकृततक गभााधानका लाधग उरनत जातको 
बोका वितरण। 
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 पिुको नचल सुधारका लाधग कृततम गभााधानको िुरुिात गररएको। 
 कृषकहरुलाई व्यिसातयक िनाउनका लाधग ताशलम संचालन गररएको। 

ख) सािाजजक ववकास िर्ग ः 
 विद्यालयहरुको िैक्षिक गुणस्तर सुधारका लाधग नमुना विद्यालयको 

अिधारणा अनुरुप कायायोजना तय गरर कायाक्रम अगाडर् बिाईएको। 
 विद्यालयहरुमा भिन तनमााण तथा ममात, घेरािार, फतनाचर, प्रयोगिाला 

व्यिस्थापनालाई क्रमिः पुरा गने गरर िुरुिात गररएको। 
 पठन सीप विकास सम्बरधी ताशलम संचालन गररएको। 
 िालविकास सुधार सम्बरधी कायाक्रम संचालन 

 विद्याथीहरुका लाधग पाठ्यपुस्तक, िैक्षिक सामाधि लगाएतको व्यिस्थापन। 
 आधारभुत तहको पररिा संचालन तथा एस ई ई को लाधग समरिय तथा 

सहजीकरण 

 स्िास््यमा सबैको पहँुच सुतनन्त्चचत गनाका लाधग तीन िटा सामुदातयक 
स्िास््य ईकाई संचालन गररएको। 

 ८० िषा माधथका जेष्ठ नागररकको स्थानीय स्तरमा उपलब्ध गराउन सककने 
सेिाहरुको लाधग घरमै उपचारको व्यिस्था। 

 मदहला स्िास््य स्ियम सेविकाको लाधग प्रोत्साहनको व्यिस्था। 

 स्िास््य सम्बरधी जनचतेनामुलक तथा सेिामुलक कायाक्रमहरु संचालन 
गररएको। 

 खानेपानी सम्बरधी साना योजनाहरु संचालन गररएको। 
 खानेपानी सम्बरधी ठुला योजनाहरुको संचालनका लाधग संघ प्रदेि तथा 

अरय दात ृतनकायसँग पहल गररएको। 
 पानीघैटाको तनमााण। 
 सरसफाईको िेिमा पन्त्चचम नेपाल िाशमण खानेपानी तथा सरसफाई 

पररयोजना दोस्रो चरण तथा सुआहारा लगाएतका सहयािी सहयािी 
संस्थाहरुसँगको सहकायामा योजना संचालन 

 मन्त्रदर व्यिस्थापन, संस्कृतत संरिण लगाएतका कायाक्रम संचालन 
गररएको। 

 लक्षित समुदाय (मदहला, िालिाशलका, जेष्ठ नागररक, अपाङ्ग, दशलत, 
जनजाती) लक्षित विध कायाक्रमहरु संचालन 

ग) पुवागधाि ववकास िर्ग ः 
 मुख्य सर्कहरुको ममात तथा स्तरोरनती गररएको। 
 नया सर्क तनमााण। 
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 खेतीयोग्य जशमनहरुमा शसँचाई कुलोको व्यिस्था। 

 ४ न ंिर्ा कायाालयको भिन तनमााण। 
 विद्यालयहरुमा भिन तनमााण। 
 िैकन्त्ल्पक उजाा प्रिद्ाधन केरर र गाउँपाशलकाको सािदेारीमा सौया सर्क ित्ती 

जर्ान। 
 सम्पुणा िर्ा कायाालयहरुमा Internet को पहँुच विस्तार। 

घ) वन, वािाविण िथा ववपद व्यवस्थापन िर्ग ः 
 िन नसारीको स्थापना तथा विरुिा उत्पादन। 
 ििृारोपण 

 तेजपात खेती विस्तार 

 विपद प्रततकाया योजनाको तजुामा। 
 पोखरी तनमााण 

 विपद प्रभावितहरुका लाधग राहत वितरण। 
 विपद पुिा तयारीका लाधग रयुनतम आिचयक सामाधिहरुको भण्र्ारण। 

ङ) सुर्ासन िथा संस्थागि ववकास िर्ग ः 
 जनप्रतततनधध, कमाचारी, उपभोतता सशमततहरुका लाधग अशभमुखखकरण 

संचालन 

 कायाालयको िेभसाईट तनमााण तथा संचालन 

 विद्युतीय सुचना प्रणालीको प्रयोग। 
 

उल्लेखखत उपलब्धीलाई जगेनाा गदै आगामी योजनाहरु संचालन गने सम्बरधमा हाम्रा सोच र 
सोदह बमोन्त्जमका कायाक्रमहरुको नया ँशिराबाट सोच्नुपने अिस्था देखखरछ।चालु आधथाक िषाको 
योजना तथा कायाक्रम संचालन गदाा देखापरेका केदह संक्षिप्त सिस्या िथा चनुौिीहरु तल 
उल्लेख गररएको छ, जुन आगामी आधथाक िषाको लाधग मागादिान बरन सतछन। 
 

 िातािरणीय प्रभाि मुल्याङ्कन तथा विकासको उपयुतत रणनीतत बबना पुिााधार 
विकासका योजना संचालन हँुदा विकासले विनास तनम्त्याउने अिस्था रहेको। 

 पुिााधार विकासका योजनाहरुमा गुणस्तर कायम गरी उपभोतताले स्िाशमत्ि तथा 
अपनत्ि िहण गना नसकेको। 

 विकासका योजनाहरुमा आिचयकताको त्यगत प्राथशमकता तनधाारण नहँुदा 
विकास योजनाले आिाततत लाभ ददन नसकेको। 

 सीप विकास सम्बरधी ताशलमबाट शसकेको ज्ञानको व्यिहाररक प्रयोग गरी 
स्िरोजगार शसजाना। 
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 पुिााधार विकासका योजनाको ददगो सुरिा तथा संरिण सम्बरधी स्पष्ट नीतत 
अिलम्बन गना नसककनु। 

 उपभोतता सशमततमाफा त संचालन गररने योजनाहरुमा उपभोतताको श्रम तथा 
नगद लगानी चनुौतीपुणा रहेको। 

 प्राविधधक स्टमेट बबना योजनाहरुमा रकम बबतनयोजन गररदा योजनाको लागत 
बमोन्त्जमको उपलब्धी पाउनमा कदठनाई रहेको अिस्था छ। 

 उपभोतता सशमतत माफा त संचालन गररने योजनाको सम्बरधमा उपभोतता 
सशमततमा रहने सम्पुणा पदाधधकारीहरु कक्रयाशिल नहुदा योजना संचालन गना 
कदठनाई रहेको। 

 उपभोतता सशमततका सम्पुणा पदाधधकारीहरुलाई योजना संचालन तथा 
अशभलेखखकरणमा पुणा ज्ञान ददलाउन नसतदा योजनाको प्रकक्रयागत चरणहरुमा 
पतन िरिट महसुस गरेको। 

 अनुदानमा संचाशलत कायाक्रमहरुको तनररतरता तथा ददगोपना। 
 सामुदातयक स्िास््य ईकाईको तनयशमत तथा ददगो र भरपदो स्रोतको खोजी 
 न्त्स्िकृत दरबरदी अनुसारको कमाचारीको उपलब्धता तथा कायाबोिका आधारमा 

संगठन संरचना हेरफेर। 
 राजस्ि पररचालनका नया श्रोतहरुको खोजी गरर राजस्ि संकलन गनुा। 
 पयााप्त कानुनहरु तनमााण र नया संरचना बमोन्त्जम समयानुकुल कानुनहरुको 

पररमाजान तथा संिोधन हुन नसतदा जदटलता शसजाना हुने गरेको। 
 

प्रस्तुत सरदभा तथा हालको अिस्था हेदाा पररिततात संरचनाले शसजाना गरेका अिसरको 
उपयोग गना स्पषट योजनाको छनौट गनुा जरुरी छ। गाउँपाशलकाको भौगोशलक अिस्था, 
नागररकको अपेिा, विकासको गतत र आिचयकता एकै ककशसमको देखखदैन।यस सरदभामा िर्ा 
कायाालयहरुका लाधग िजेट सीमा भरदा पतन योजनाको त्यगत प्राथशमकतामा जोर् ददन ु
उपयुतत हुरछ।िर्ागत रुपमा तय गरेको नीतत र आिचयकता तथा श्रोतको पदहचान गरर 
सीशमत श्रोतबाट अशसशमत लाभ शलन सतने प्रकृततका योजनाहरु छनौट गरर सुरदर नमुना 
िर्ाको पदहचान ददन सतने योजना छनौट हुनेछ भरने अपेिा गदाछु। 

 

3. योजना िथा कायगक्रि छनौटका आधािहरुः 
विकास तनमााण सँगै सो को ददगो उपयोगको माध्यमबाट लाभको रयायोधचत वितरण 

गनुा आजको अपररहायाता हो।विकासलाई गतत ददने महत्िपुणा आधार श्रोतको व्यिस्थापन हो। 
यस सरदभाामा श्रोतको उधचत पदहचान गरर उत्पादनमुलक िेि माफा त यसको ददगो पररचालन 
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हुनु जरुरी देखखरछ।श्रोतको व्यिस्थापन तथा योजना छनौटका सम्बरधमा तनम्न विषयलाई 
आधार शलनुपनेछः 

 नेपालको संविधान, 2072 

  स्थानीय सरकार संचालन ऐन, 2074, 

 अरतर-सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, 2074,  

 स्थानीय तहको िावषाक योजना तथा िजेट तजुामा ददग्दिान, 2074  

 रान्त्ष्िय प्राकृततक श्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, 2074 

 संघीय र प्रदेि सरकारले जारी गरेका नीतत, कानुन तथा मापदण्र्हरु 

 स्थानीय तहमा िजेट तजुामा, कायाारियन, आधथाक व्यिस्थापन तथा सम्पवत्त 
हस्तारतरण सम्बरधी तनदेशिका, 2074 

 संघीय र प्रादेशिक सरकारका आिधधक विकास योजना 
 विकास सँग अरतर सम्बन्त्रधत विषयहरु 

 श्रोत साधनको अिस्था। 
 नेपाल सरकारले अरतराान्त्ष्िय जगतमा जनाएका प्रततिद्धताबाट शसन्त्जात दातयत्िहरु 

 संघ, प्रदेि र स्थानीय सरकारले अिलम्बन गरेका अरय आधथाक नीततहरु 

 

योजना तयार गदाा स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तजुामा ददग्दिान, 
२०७४(पररमान्त्जात) को िुदँा नं 5.1.3 मा तोककएका तनम्न विषयगत िेिका आधारमा तयार 
गनुापनेछः 

क) आगथगक ववकासः 
 कृवष, पयाटन, उद्योग तथा िाखणज्य, सहकारी, विवत्तय िेि आदद 

ख) सािाजजक ववकास 

शििा, स्िास््य, खानेपानी तथा सरसफाई, संस्कृतत प्रिद्ाधन, लैङ्धगक समानता 
तथा सामान्त्जक समािेिीकरण (मदहला, िालिाशलका, जेष्ठ नागररक, अपाङ्गता 
भएका व्यन्त्तत, दशलत, आददिासी जनजाती, मधेिी, मुन्त्चलम, थारु, अल्पसंख्यक 
आदद) का िेि। 

ग) पूवागधाि ववकास 

सर्क तथा पुल (िोलुङ्गे पुल समेत), शसँचाई, भिन तथा सहरी विकास, उथाा, 
लघु तथा साना जलविद्युत, संचारका िेि आदद 

घ) वन,वािाविण िथा ववपद व्यवस्थापन 

िन तथा भू-संरिण, जलाधार संरिण, जलिायु पररितान, फोहोरमैला व्यिस्थापन, 
जल उत्परन प्रकोप तनयरिण, विपद व्यिस्थापन, िारुण यरि संचालन लगाएतका 
िेि। 
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ङ) सुर्ासन िथा संस्थागि ववकासः 
मानि संसाधन विकास, संस्थागत िमता विकास, राजस्ि पररचालन, विवत्तय 
व्यिस्थापन, विवत्तय जोखखम रयुतनकरण, सािाजतनक सुनुिाई, सामान्त्जक पररिण, 
आरतररक र अन्त्रतम लेखापररिण, बेरुजु फछायौट, सेिा प्रिाहका मापदण्र् तनधाारण, 
सेिा प्रिाहमा विद्युततय सूचना प्रविधधको प्रयोग, नागररक सरतुष्टी सभेिण र 
अरतरतनकाय समरिय लगाएतका िेि। 

 

उल्लेखखत विषयगत िेिका आधारमा कायाक्रम छनौट गदाा चालु आधथाक िषाको नीतत तथा 
कायाक्रम, िर्ागत प्राथशमकताका नीततगत आधारहरु तय गरर योजना छनौट गनुापनेछ। 
क्रमागत योजनको रुपमा छनौट भएका योजनाहरुलाई पदहलो प्राथशमकतामा 
राख्नपुनेछ।साना,टुके्र र संख्यात्मक रुपमा धेरै योजना छनौट भरदा ठुला, गुणस्तरीय र 
कायाारियन योग्य योजनाहरुको छनौट गनुा उपयुतत देखखरछ। साथ ैयोजना छनौटका लाधग 
तनम्न आधार शलई प्राथशमकतामा राख्नपुनेछः 

क) आधथाक विकास र गररबी तनिारणमा प्रत्यि योगदान पुर्याउने  

ख) आम नागररकको स्िास््य सँग प्रत्यि सरोकार राख्न ेकायाक्रमहरु 

ग) उत्पादनमूलक र तछटो प्रततफल ददने (ठुला आयोजनाहरुको हकमा बदिमा ३ िषा शभि 
सम्परन हुने)। 

घ) उत्पादनमुलक िेिहरुमा सािाजतनक-तनजी सािेदारीमा संचालन गना सककने कायाक्रमहरु 

ङ) जनताको जीिनस्तर, आम्दानी र रोजगारी बढ्ने। 
च) स्थानीय सहभाधगता जुट्ने, स्ियमसेिक पररचालन गना सककने तथा लागत कम 

लाग्ने। 
छ) मदहला, िालिाशलका तथा वपछडर्एको िेि र समुदायलाई प्रत्यि लाभ पुग्ने। 
ज) िालवििाह रयुनीकरणमा प्रत्यि योगदान पुयााउने। 
ि) कृवष िेिको विविधधकरण, व्यिसातयकरण तथा औद्योधगकककरण लक्षित कायाक्रमहरु 

ञ) राजस्ि पररचालनमा योगदान पुर्याउने 
ट) सेिा प्रिाह, संस्थागत विकास र सुिासनमा योगदान पुर्याउने। 
ठ) स्थानीय स्रोत साधनमा आधाररत भई जनसहभाधगता अशभबदृ्धध गने। 
र्) लैङ्धगक समानता, सामान्त्जक समािेिीकरणको अशभबदृ्धध गने। 
ि) ददगो विकास, िातािरण संरिण र विपद व्यिस्थापनमा योगदान पुर्याउने। 
ण) समुदायलाई विपद तथा जलिायु पररितान उत्थानशिल बनाउने। 
त) भावषक तथा साँसंकृततकक पिको जगेनाा र सामान्त्जक सद्भाि तथा एकता 

अशभबदृ्धधमा सघाउ पुयााउने साथ ैस्थान वििषेको संस्कृतत र पदहचान प्रबद्ाधन गने। 
थ) सामान्त्जक विकृतत, लैङ्धगक विभेद, घरेलु दहसंा रयुनीकरण सम्बरधी 



8 
 

द) पयाटन प्रबद्ाधनमा जोर् ददने। 
ध) िमता विकास तथा स्िरोजगारमुलक सीप विकास गने 
न) फोहोरमैला व्यिस्थापन तथा सरसफाई प्रबद्ाधन गने 
ऩ) प्रविधधमैिी सेिा संचालनका लाधग सहयोग पुर्याउने 
प) खाद्य तथा पोषण सुरिालाई सहयोग पुर्याउने 
फ) िालमैिी स्थानीय िासन प्रिद्ाधन गने 
ब) खेलकुद प्रिद्ाधन गने 
भ) युिा उद्यमशिलता सम्बरधी कायाक्रमहरु 

म) स्थानीय तहले आिचयक देखेका अरय विषयहरु। 
यसका साथ ैस्थानीय तहको िावषाक योजना तथा िजेट तजुामा ददग्दिान, 2074 को दफा 
5.2.4 सँग सम्बन्त्रधत  अनुसुची ३ को आयोजना प्राथशमकककरणका आधारहरु तथा 
प्राथशमकता तनधाारण फारामको प्रयोग गरर योजनाको प्राथशमकता तनधाारण गनुा उपयुतत 
देखखरछ। 

 

तय प्राथशमकताका आधारमा योजना छनौट गदाा तय विषयहरुमा ध्यान ददनुपनेछः  

 आधथाक िषा 2074/075 मा अिलम्िन गररएको विषयिेिगत प्राथशमकतालाई 
ध्यान ददनुपनेछ। 

 लक्षित समुदाय, िगा, िेि र समुदाय लक्षित कायाक्रमहरु छनौट गनुापनेछ। 
 नेपालको संविधानको अनुसुचीमा उल्लेखखत अधधकारहरु, मौशलक हक, राज्यका 

नीतत, दातयत्ि तथा तनदेिक शसद्धारतहरुसँग तालमेल हुने गरर योजना छनौट 
गनुापनेछ। 

 चौधौं आिधधक योजना, ददगो विकास लक्ष्यले तनधाारण गरेका लि अनुकुल 
कायाक्रमको तजुामा गनुापनेछ। 

 िातािरण मैिी विकास तनमााणमा जोर् ददनुपनेछ। 
 
 

विकास तनयशमत र गततशिल प्रकक्रया हो। यस गाउँपाशलकाको आधथाक सम्बदृ्धधको लाधग 
कृवष, उद्योग, पयाटन, भौततक पुिााधार विकासको सम्भािना, चुनौती र अिसरहरु बबच 
उधचत तादम्यता कायम गरर उपलब्ध स्रोतसाधनको समुधचत सदपुयोग गदै मौशलक पदहचान 
सदहतको सुरदर, समदृ्ध तथा सम्मुरनत ऐराितीको लाधग यहाँहरुको ज्ञान, सीप िमता तथा 
वििषेज्ञताको उपयोग गनुाहुनेछ भरने पुणा आिा शलएको छु। 

 
 

धन्यवाद।। 
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             अध्यि 

ऐरािती गाउँकायापाशलका 
 


