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यहाँ उपसस्थत ससस्ने गाउँपासलका उपाध्यक्षज्यू, 

गाउँसभाका सदस्यज्यूहरु, राष्ट्रसेवक कमयचारी तथा उपसस्थतसम्पूर्य महानुभावहरु, 

नेपािको िंर्वधान बमोर्िम स्थानीय तहको िरकारको तर्ि बाट यि गररमामय गाउँिभामा आर्थिक वर्ि २०७६।०७७ 

को र्िस्ने गाउँ कायिपार्िकाको नीर्त तथा कायिक्रम प्रस्ततु गनि पाउँदा अत्यन्तै हर्र्ित र गौरवार्न्वत महििु गरेको छु । 

यि अविरमा िंघीय िोकतार्न्िक गणतन्ि र्नमािणका िार्ग नेपािी िनतािे पटक–पटक गद ै आएको ऐर्तहार्िक 

िनआन्दोिन, िशस्त्र आन्दोिन, माओवादी िनयदु्धको गौरवपणूि इर्तहाििाईस्मरण गद ैगणतन्िको स्थापनाथि आफ्नो 

अमलू्य िीवन उत्िगि गने शहीदहरुप्रर्त हार्दिक श्रद्धाञ्ििी व्यक्त गद,ै घाइते, अपाङ्गहरुको त्याग र बर्िदानिाई उच्च 

िम्मान प्रकट गदिछु ।  

1. नेपािी िनताको िात दशक िामो िंघर्िपर्छ िंर्वधानिभाबाट नेपािको िंर्वधान िारी भएिँग ैनेपािमा िंघीय 

िोकतार्न्िक गणतन्िात्मक शािन व्यवस्था, बहुिवाद, िामार्िक न्यायिर्हतको िमानपुार्तक, िमावशेी 

प्रर्तर्नर्धमिूक व्यवस्था, मौर्िक हक र मानव अर्धकार, नागररक स्वतन्िता, धार्मिक स्वतन्िता िस्ता महत्वपूणि 

उपिर्धधहरु िंस्थागत भएका छन ्। रार्रिय एकता, िमता र िमन्यायका िाथ िमािवाद उन्मखु आर्थिक िमरृ्द्ध कायम 

गनि अर्धकार, िाधन, स्रोत, उत्तरदार्यत्व र िवार्दरे्हता िमते स्थानीय तहमा स्थानान्तरण गरी िाविभौमित्तािम्पन्न 

िनतािाई वास्तवम ैअर्धकार िम्पन्न बनाउने प्रयाि गररएको छ।  

2. र्िस्ने गाउँपार्िका िार्वकका र्िस्ने, प्वाङ, पोखरा गार्वि परैु र रुकुमकोट गार्विको वडा नं. ४ बाहकेका ८ वटा 

वडा तथा स्यािापाखा गार्विका वडा नं. ३ र ४ बाहकेका ७ वटा वडा िमावेश भएर र्िस्ने गाउँपार्िका ३२७.१२ वगि 

र्क.मी. क्षेिर्िमा रै्र्िएको छ भने १६४९७ िनिंख्या रहकेो छ । स्थार्नय तहकोर्नबािचनबाट यि 

गाउँपार्िकाकोगाउँिभा र कायिपार्िका गठन पश्चात २ आर्थिक वर्िको बिटे तथा कायिक्रम िभाबाट स्वीकृत भई 

कायािन्वयन िमते भईिकेको छ । िंघीयता र स्थानीय िरकारका माध्ययमबाट िोकतन्िको आधारर्शिाको रुपमा 

रहकेो स्थानीय तहिाई अर्धकार िम्पन्न बनाई गाउँगाउँमा र्िंहदरबारको अवधारणािाई मतूिरुप र्दने चनुौर्त र अविर 

हाम्रो काँधमा आएको छ। 
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3. गरुु योिनामा उल्िेख गररएको मापदण्ड अनिुार कृर्र्, र्शक्षा, स्वास््य, पयिटन र पवूािधार यवुा तथा खिेकुद 

र्वकाि कायििाई अगाडी बढाईनेछ । 

4. आगामी बर्िको वार्र्िक बिटे, नीर्त तथा कायिक्रम तय गदाि नेपािको िंर्वधान, चाि ूआवर्धक योिना, नेपाि 

िरकारको नीर्त तथा कायिक्रम, नेपाि िरकारका र्वर्भन्न मन्िाियको बिटे र्िर्िङ तथा मागिदशिन, स्थार्नय तहको 

योिना तथा बिटे तिुिमा र्दग्िशिन(पररमार्िित), २०७४, स्थार्नय िरकार िञ्चािन ऐन २०७४, प्रदशे िरकारका नीर्त 

तथा कायिक्रम एव ंप्राप्त मागिदशिन तथा र्नदशेनहरु, र्वर्यगत िर्मर्तबाट प्राप्त िझुावहरु, वस्ती तथा वडा भिेाका माग 

तथा िझुावहरु,  बिटे बक्तव्यको अर्धनमा रहरे तिुिमा गररनेछ । 

5. याथातिपरक आवश्यकता र प्राथर्मकतामा आधाररत र्वकाि योिनामा िगानी गरी नर्तिामखुी र उत्पादनमिूक 

के्षिमा केर्न्ित गने नीर्त अर्ख्तयार गररनेछ । छररएका टुके्र र्वकाििाई र्नरुत्िाहन र बहृत के्षि िमट्ेने िमग्र योिनािाई 

प्रोत्िाहन गररनेछ । 

6. गाउँपार्िका र्भि िञ्चािन हुने हरेक गर्तर्वर्धिाई एकद्वार प्रणािी बमोर्िम िञ्चािन र र्नयमन गररनेछ । कुनै 

पर्न िरकारी, गरैिरकारी िंघ िंस्था, र्नकाय, क्षेि, र्वर्यगत कायािियिे गाउँपार्िका र्भि आयोिना कायिक्रम 

िंचािन गनुिपवूि गाउँपार्िकाको स्वीकृती र्िने, गाउँपार्िकाको नीर्त तथा कायिक्रम अनरुुप आयोिना वा कायिक्रम 

िञ्चािन गनुिपने व्यवस्थािाई कडाईका िाथ िाग ुगररनेछ । र्त र्नकायबाट बिटे तथा कायिक्रम गाउँपार्िकाको बिटे 

तथा कायिक्रममा आवद्ध हुनेगरी िञ्चािन गने व्यवस्था र्मिाइनेछ र कायिक्रममा हुने दोहोरोपना र्नयमन गररनेछ । 

7. गाउँपार्िकाको िमग्र र्वकािका िार्ग िरोकारवािाहरुिँग िमुधरु िम्बन्ध स्थापना गनि आपिी िमझदारी तथा 

िमन्वयमा िोड र्दइनेछ । दरै्नकीमा अर्नयर्मतता ल्याउने िाना अवरोधिाई थोरै िगार्नबाट हटाउन िर्कने खािको 

भएमा On The Spot Treatment  नीर्त अविम्वन गररनेछ । 

8. िावििर्नक िनुवुाई,  िावििर्नक पररक्षण र्नमािण कायिको भौर्तक र्नररक्षण मार्ि त र्वकाि कायििाई पारदशी र 

उत्तरदायी बनाईनेछ । योिना छनौट तथा कायािन्वयन प्रर्क्रयािाई िहभार्गतामिूक बनाउन िबै पक्षका िल्िाह, िझुाव 

र र्बचारिाई िमरे्टनेछ । 

9. िर्क्षत वगिका कायिक्रमिाई वास्तर्वक िर्क्षत वगि प्रत्यक्ष िाभार्न्वत हुने गरी उत्पादनमिूक बनाईनेछ । 

गाउँपार्िका र्भिका परमपरागत स्थार्नय उत्पादनिाई आधरु्नकीकरण गद ै रोिगारी ििृनामार्ि त आय वरृ्द्ध गनि 

प्रोत्िाहन गररनेछ । 
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10. स्थार्नय तहको िरकारिे कायिपार्िकीय, व्यवस्थापकीय र न्यार्यक िर्मर्तको रुपमा न्यार्यक अर्धकार िचूी 

र्भिका र्वर्य कायािन्वयनको र्दशार्तर उन्मखु हुद ै िमदृ्ध र िमनु्नत र्िस्ने गाउँपार्िका र्नमािणका िार्ग यथाशीघ्र 

र्वस्ततृ कायियोिना बनाई कायािन्वयनमा ल्याईनेछ । िमदृ्ध र्िस्ने गाउँपार्िका र्नमािणका िार्ग िावििर्नक, र्निी र 

िहकारी के्षिको भरू्मकािाई अझ प्रभावकारी बनाईनेछ । रािश्व प्राप्त गनि प्रभावकारी व्यवस्था गररनेछ । "हासमले 

सतरेको कर हामै्र सवकासका लासग"भन्ने नाराका िाथ िबै पेशा व्यविायिाई करको दायरामा िमरे्टनेछ । रािश्व र 

कर प्रशािन िम्बन्धी नीर्तिाई प्रभावकारी ढङ्गिे कायािन्वयन गरर िक्ष्य अनिुार वा िो भन्दा बढी रािश्व िङ्किन 

गनि िर्ि वडािाई प्रोत्िाहन स्वरुप बिेट बाँडर्ाँट गदाि बढी बिटे उपिधध गराईनेछ । बिटे र्वर्नयोिन गदाि वडागत 

आवश्यकता र प्राथर्मकताका िाथै िनिंख्या, भगूोि, पवूािधार, िंकर्ित रािश्व िगायत वस्तगुत त्य र त्याङ्कका 

आधारमा िंर्वधानिे र्नर्दिष्ट गरेका िक्ष्य हाँर्िि गने गरी तय गररनेछ । बिटे र्वर्नयोिनको दक्षता र खचि गने क्षमता 

अर्भवरृ्द्ध गररनेछ । िावििर्नक खररद प्रणािीिाई प्रर्तस्पर्धि, पारदशी र गणुस्तरीय बनाउँद ैिर्गनेछ । 

11. र्दगो आर्थिक वरृ्द्ध हार्िि गरी आर्थिक र्वकाि र िमरृ्द्धको चाहनािाई िाथिक तलु्याउन वडा, टोि र वस्ती 

स्तरबाट प्राथर्मकताका िाथ छनौट भएका तथा गाउँपार्िकािे िमते उच्च प्राथर्मकताका िाथ कायािन्वयन गनि 

खोिकेा कृर्र्, र्शक्षा, स्वास््य, खानेपानी, ग्रार्मण िडक, उिाि, िघ ु तथा िाना ििर्वद्यतु, िचूना तथा िंचार 

प्रर्वर्धिँग िम्बर्न्धत योिनाहरुको कायािन्वयन क्षमता बढाउनकुा िाथै प्रभावकारी र िवार्दहेी अनगुमनको व्यवस्था 

गररनेछ । 

12. गाउँपार्िकाको र्वत्तीय व्यवस्थापन क्षमता र िवार्दरे्हता बढाईछ । िनप्रर्तर्नर्धहरु र कमिचारीको क्षमता 

अर्भवरृ्द्धका िार्ग आवश्यक व्यवस्था गररनेछ । िावििर्नक िेवा प्रवाहिाई चसु्त, दरुुस्त र प्रभावकारी बनाउन िंगठन, 

िनप्रर्तर्नर्ध र कमिचारीको व्यविार्यकताका िार्ग प्रोत्िाहन, प्रवर्द्िन र परुस्कार िाथै तार्िमको व्यवस्था गररनेछ । 

13. कृर्र् व्यविाय प्रवर्द्िनमार्ि त गररबी र बरोिगारी हटाउन र्िस्ने गाउँपार्िकाका र्वर्भन्न पकेट के्षत्र, र्वकािका 

पकेट के्षि र्वशरे् कायिक्रम ल्याईनेछ । मि र्वउ तथा ढुवानीमा कायिक्रम कायिक्रमिाई िहि र व्यवर्स्थत बनाईनेछ । 

कृर्कहरुिाई िीपयकु्त बनाई कृर्र् पेशाको आधरु्नकीकरण  र व्यविार्यकरण गने क्षमता र्वकाि तार्िमको व्यवस्थाका 

िाथै कृर्र् यार्न्िर्ककरणका िार्ग अनदुानको व्यवस्था गररनेछ । 
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14. र्किानहरुिे स्थार्नय र्वशेर्तामा आधाररत उत्पादन गनेछन र विार व्यवस्थापनका िार्ग िहकारीको माध्यम 

अपनाइनेछ । अथाित "उत्पादन गने काम सकसानको सवक्री गने काम सहकारीको" भन्ने मान्यतािाई स्थार्पत 

गररनेछ ।  

15. महको उत्पादन वरृ्द्ध गनि आ. व. ०७६/०७७ िाई मौरी प्रवदिन वर्िको रुपमा कायािन्वयनमा ल्याइनेछ । 

16. माग र आवश्यकताको आधारमा आकर्स्मक बािी उपचार र्शर्वर िञ्चािन गररनछे । वमेौिमी तरकारी 

खतेीएवंच्याउखतेीको िार्ग प्िार्स्टक घर तथा िामग्री िगायत उपकरणहरु उपिधध गराईनेछ । अनदुान प्राप्त कृर्र् 

व्यविायीहरुिाई र्नरन्तर व्यविाय िञ्चािनका िार्ग र्नयर्मत हौििा र मागिदशिनका माध्यमबाट प्रभावकाररता 

हाँर्िि गनि िोड र्दइनेछ । 

17. गाउँपार्िका र्भिका िम्पणूि र्किानहरुको पर्हचान तथा वर्गिकरण गरी र्किान पररचय पि प्रदान गररनेछ । िाथ ै

र्किान िहयोग तथा अनदुान कायिक्रमिाई र्नरन्तर िञ्चािनमा ल्याइनेछ । 

18. स्थार्नय खाद्यवस्तकुो उत्पादन, प्रयोग र बिारीकरणमा र्वशेर् िोड र्दइनेछ । िाथै गणुस्तरीय खाद्यवस्तकुो प्रयोग 

र प्रवद्धिनको िार्ग बिार अनुगमन तथा र्नयमनमा कडाइ गररनेछ । पार्िका िदरमकुाम र्भि िञ्चािन हुने अगािर्नक 

होटि तथा रेरिुरेन्टिाई र्वशरे् अनदुान र्दइनेछ । 

19. गाउँपार्िका र्भि रहकेा िावििर्नक िग्गाको खोर्िनीर्त र पर्हचान गनुिका िाथै अर्तक्रर्मत िग्गा स्थार्नय 

िरकारको मातहतमा ल्याउने व्यवस्था गररनेछ । 

20. गाउँपार्िका भरका िामदुार्यक र्वद्याियहरुिाई प्रर्वर्धमिैी, पवूािधारयकु्त, गणुस्तरीय र िशुािनयकु्त बनाउनकुा 

िाथै शरै्क्षर्णक तार्िका, पररक्षा प्रणािी, प्रर्तवदेन र िेखाङ्कनिाई एकरुपता बनाईनेछ । शरै्क्षक क्षेिमा देखापरेका 

कर्मकमिोरी हटाई क्रमशः िधुार गद ै िैिान िरोकारवािा पक्षहरुिँगको िमन्वयमा अनगुमन तथा र्नयमन कायिमा 

िोड र्दइनेछ । 

21. रार्रिय पाठयक्रमिे स्थार्नय तहबाट र्नमािण हुनेगरर छुट्याइएको कायिक्रमिाई स्थार्नय आवश्यकता अनरुुप 

व्यवहाररक र िीवनोपयोगी एव ं िमिामर्यक तलु्याउन र्िस्ने गाउँपार्िका स्तरको स्थार्नय पाठयक्रम र्नमािण गदाि 

नैर्तक र्शक्षा, कृर्र्र पयिटनिाई प्राथर्मकता र्दने व्यवस्था र्मिाईनेछ । शरै्क्षक गणुस्तर िधुार गनि प्रधानाध्यापकिाई 

र्वद्यािय स्तरमा िमग्र र्शक्षण र्िकाइ व्यवस्थापनको नेततृ्वदायी भरू्मकाको िार्ग र्िम्मवेार गराउन र र्वर्यगत रुपमा 

र्शक्षकहरुको िेवाका िार्ग तार्िम िञ्चािन गररनेछ । 
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22. र्वद्याथी भनाि कायिक्रमिाई प्रभावकारी रुपमा कायािन्वयन गनि घरदिैो कायिक्रम अर्भयानका रुपमा िञ्चािनमा 

िोड र्दइनेछ । सवद्यालयमा सवद्याथी उपसस्थसतलाई असभवृद्ध गनय १० वटा सवद्यलय छनौट गरी सवद्यालय 

पररक्षर्को रुपमा सदवाखाजाको व्यवस्था र्मिाईनेछ । कायिक्रमको िर्ितािाई मलू्याङ्कन गरी प्रभावकारीताको 

आधारमा आगामी वर्िहरुमा गाउँपार्िका क्षेिका थप र्वद्याियहरुमा यि कायिक्रमिाई र्वस्तार गद ैिर्गनेछ ।  

23. गाउँपार्िका र्भिका िामदुार्यक र्वद्याियहरुमा र्शक्षक दरवन्दी र्मिान र्शक्षक र्नयरु्क्त, र्शक्षक िरुवा तथा 

र्वद्यािय कमिचारी र्नयरु्क्त प्रर्क्रयािाई व्यवर्स्थत, र्नयमिंगत र पारदशी बनाउन िोड र्दइनेछ । सिक्षा के्षत्रमा 

नवीनतम प्रसवसि र अनुकरर्ीय काययको अवलम्वन गने उदे्दश्यले िैसक्षक भ्रमर् तथा अन्तरसवद्यालय 

भेटघाटिाई िोड र्दइनेछ । शरै्क्षक गणुस्तर वरृ्द्ध गनि  र्वद्याियहरुमा प्रर्तस्पधी भावना िागररत गद ैउत्कृष्ट र्िकाइ 

उपिधधी हार्िि गनि प्रधानाध्यापक, र्बर्यगत र्शक्षक र र्वद्याथीिाई दण्ड र परुस्कारको व्यवस्था र्मिाइनेछ । 

र्वद्याियहरुको अनगुमन प्रर्तबेदनका आधारमा र्वद्यािय िाने,मििगने, बन्द गने र अनमुती प्रदान गने कायििाई 

व्यवर्स्थत गद ैिर्गने छ।  

24. हरेक सवद्यालयमा बालसिक्षा कक्षा सञ्चालनका िार्ग न्यनुतम र्वद्याथी िंख्याको उपर्स्थर्त िमतेका 

आधारमा बाि र्शक्षा कक्षा व्यवस्थापन तथा िञ्चािन गररनेछ।  

25. गाउँपार्िका र्भि कर्म्तमा ३ र्वद्याियमा र्रक-र्रक क्षेि तथा र्वर्यगत प्रार्वर्धक र्शक्षा िञ्चािन नीर्त 

अन्तगित र्िभवुन िनता मा. र्व. र्छर्प्रदहमा इिेर्रिकि इर्न्िर्नयररङ र्शक्षा, रुर्रमणी मा. र्व. रुकुमकोटमा कृर्र् 

र्शक्षािाई िोड र्दनकुा िाथै िनता मा. र्व. पोखरामा र्िर्भि इर्न्िर्नयररङ कोर्ि िञ्चािनका िार्ग आवश्यक पहि 

तथा व्यवस्थापन गररने छ। आवश्यकताको आधारमा स्वयंमिेवक र्शक्षक भनाि गने व्यवस्था र्मिाइने छ।  

26.  बािबार्िकाहरुको गणुस्तरीय आधारभतू र्शक्षामा िमतामिूक पहुचँ िरु्नर्श्चत गनि र र्वपन्न पररवार तथा 

गररबीिे आक्रान्त, द्वन्द्वर्पर्डत, अर्भभावक गमुाएका र अिहाय छािछािािाई र्शक्षामा प्रोत्िार्हत गनि पोशाक तथा 

शरै्क्षक िामाग्री र्वतरणको माध्यमबाट बािबार्िकाको र्िकाइिाई व्यवर्स्थत र प्रभावकारी बनाइनेछ।  

27. र्वशेर् कक्षा िञ्चािन भएका र्वद्याियहरुमा िसु्तश्रवण, दृर्ष्टर्वर्हन, न्यनू दृर्ष्ट र बर्हरा छािछािाहरुको िार्ग 

आवािको व्यवस्था गररनेछ । 
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28. स्वास््य िम्बन्धी िन्दशे एवं िचूना ििुभ रुपमा प्राप्त गने िचूनाको हक िम्बन्धी  अर्धकारिाई कायिरुपमा 

पररणत गनि स्वास््य र्शक्षा िचूना र िञ्चार कायिक्रमिाई उच्च प्राथर्मकता र्दई िनस्वास््य प्रवद्विन गररने छ। 

रुकुमकोटमा स्थापना भएको र्िल्िा अस्पताििाई तत्काि िञ्चािन गनि पहि गरी थप व्यवस्थापन गररने छ।  

29. गणुस्तरीय एव ंस्वास््य वद्विक खाद्य पदाथिको प्रवद्विन र प्रयोग मार्ि त कुपोर्णिाई न्यनूीकरण गनि पहि गररनेछ। 

िक्षम एवं िवार्दहेी, अनगुमन तथा र्नयमन िंयन्ि एवं प्रर्क्रयाद्वारा गणुस्तरीय स्वास््य िेवा प्रवाह िरु्नर्श्चत गनि पहि 

गररनेछ।  

30. स्वास््यिंग िम्बर्न्धत बहुपक्षीय िरोकारवािा र्नकायहरुको िहकायििाई थप िदुृढ गद ैराज्यको प्रत्येक नीर्तमा 

स्वास््यिाई मिू प्रवार्हकरण गनि पहि गररनेछ। मसहला स्वास््य स्वंय सेसवकालाई प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्थापन 

गररनेछ।  

31. िनुौिो १००० (हिार) र्दनका मर्हिा तथा वािवार्िका र र्कशोर र्कशोरीहरुको स्वास््य प्रवद्धिन गनि र्वशरे् 

िोड र्दइनेछ । 

32. १ (एक) घण्टा भन्दा बढी दुरी भएका वस्तीहरुमा सामुदासयक स्वास््य इकाईको व्यवस्थापन र 

सञ्चालनमा सनरञ्तरता सदइनेछ । ििका िार्ग भौर्तक व्यवस्थापन तथा िनशर्क्त व्यवस्थापन थप गररनेछ । 

33. मर्हिाको आर्थिक तथा िामार्िक शिर्क्तकरणका िार्ग र्िप र्वकाि तथा व्यर्क्तत्व र्वकािका कायिक्रमहरु 

िञ्चािन गरी स्थार्नय व्यविायी मर्हिाद्वारा उत्पार्दत व्यविार्यक उत्पादनिाई रार्रिय स्तरको बिारमा पर्हचान 

गराई र्वगतमा िञ्चार्ित ग्रार्मण व्यविायको र्नरन्तरता र्दइनेछ।  

34. मानव बेचर्वखन, िैङ्र्गक र्हिंा, बािर्ववाह, अिमान र अमानवीय भदेभाव र्नयन्िण र व्यवस्थापनका िार्ग 

िामदुार्यक िंयन्िहरुिाई िशक्त रुपमा पररचािन गररनेछ। िोर्खममा परेका वगिको राहत तथा उद्वारका िार्ग 

र्हिंार्पर्डत उद्दार कोर् स्थापना गररनेछ। िबै र्कर्िमका बािश्रम, बािर्बवाह, बािबार्िका मार्थ हुने िबै र्कर्िमका 

र्हिंा, शोर्ण र दवू्यिवहार अन्त्य गरी बािमिैी गाउँपार्िका र्नमािणमा िोड र्दइनेछ। सहसंा सपसित मसहलाहरुका 

लासग सनमायर्ािीन मसहला सेफ हाउस आ.व. २०७६/०७७ मा संचालनमा ल्याइनेछ ।  

35. अपाङ्गता भएका िबै व्यर्क्तहरुिाई पररचयपि प्रदान गरी मध्यम अपाङ्गता भएका व्यर्क्तहरुमा र्िप तथा 

व्यविार्यकतामा िोड र्दद ैआत्मार्नभिर र िम्मार्नत र्िवनयापनमा टेवा पयुािइनेछ। पणूि अशक्त तथा उर्चत िंरक्षकत्व 
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नपाएका अपांगहरुिाई पनूिस्थापनाको व्यवस्था गररनेछ। अपाङ्गता भएका व्यर्क्तहरु मार्थ हुने िबै र्कर्िमका 

दवू्यिवहार अन्त्य गनि कायिक्रम ल्याइनेछ।  

36. ६० वर्ि उमरे पगुकेा िषे्ठ नागररकिाई पररचयपि र्वतरण गरर िषे्ठ नागररकहरुिाई काननु प्रदत्त िेवाको िहि पहुचँ 

परु् याउन िरोकारवािाहरु िंग िमन्वय र िहकायि गररनेछ। िषे्ठ नागररकको र्दनभरीको िमयिाई िहि बनाउन 

गाउँपार्िका र िामदुार्यक िंयन्िको िहकायिमा र्दवा िेवा केन्िहरु िंचािन गररनेछ । िषे्ठ नागररकहरुिाई 

िम्मानिनक व्यवहार गने युवा वगििाई र्िम्मवेार बनाउन िचेतना मिूक कायिक्रम ल्याइनेछ।  

37. िबै वडाका िनतामा िहि र्पउने पानी परु् याउन नयाँ खानेपानी आयोिना र्नमािण र परुाना योिनाको ममित िम्भार 

गरी र्नयर्मत गराउनकुा िाथै स्वच्छ र्पउने पानीका िार्ग आवश्यक िनचेतना अर्भवरृ्द्व गनि कायिक्रम िञ्चािन 

गररनेछ। स्वच्छ खानेपानीमा िबैको पहुचँ अर्भवरृ्द्व गररनुका िाथै िरिर्ाई र र्ोहोरमैिा तथा ढि धयवस्थापनमा 

र्वशेर् ध्यान र्दइनेछ। महुान िंरक्षणका िार्ग आवश्यक व्यवस्था र्मिाइनेछ। र्ोहोर व्यवस्थापनका िार्ग घरघरमा 

कुर्हने र नकुर्हने र्ोहोर वर्गिकरण गरी िंकिन गने कायि कडाइका िाथ कायािन्वयन गररनेछ।  

38. िदरमकुाममा तत्काि डर्म्पङ िाइडको व्यवस्थापन गने कायि र्ढिो हुने भएकोिे अर्हिे र्नस्कने र्ोहोर 

धौिापैरामा िर्गने व्यवस्था गररनेछ।  

39. िर्क्षत वगि तथा िमदुायमा रहकेा परम्परागत कुर्टर उद्योगहरुिाइ प्रवद्विन गररनेछ। औद्योर्गक के्षिमा बाह्य िगानी 

बढाउन आवश्यक नीर्तगत काननुी प्रशािनीक तथा आर्थिक िधुारको िागी प्रयाि गररनेछ।  

40. िडक नपगुकेा ठाउँहरुमा नयाँ ियाक खोल्ने र ियाक खोर्िएका िडकहरुमा स्तरोन्नर्तका िार्ग आवश्यक बिटे 

र्वर्नयोिन गरी अन्तर वडा र अन्तर गाउँ िम्म िडक िञ्चािनको िरु्नर्श्चत गररनेछ।  

41. र्वकाि र्नमािणका र्शिर्ििामा हुने िथाभावी डोिर र स्काभटेरको प्रयोग र उपभोक्ता िर्मर्तबाट अर्नयर्मयतता 

कर्मकमिोरीिाई र्नरुत्िार्हत गने नीर्त र्िईनेछ । ििका िार्ग मानवीय िनशर्क्त र स्थार्नय स्रोत िाधनबाट र्नमािण 

िम्पन्न नहुने योिनाहरुमा ठेरका प्रर्क्रयाबाट र्नमािण गररनेछ । 

42. रुकुमकोट र्भि ररङरोड रेर्डयि रोडहरुिाई क्रमशः नरशांकन गरी िडकको मागदण्ड अनिुार अगाडी बढाइनेछ। 

िडक पिु र झोिङ्ुग े पिुहरुको मखु्य िंिािको प्राथर्मकता क्रममा रहकेा िडक आयोिनाहरुको र्नमािणिाई 

प्राथर्मकता र्दइनेछ।  

43. िडकको दवु ैतर्ि  हरीयािी कायम गनि अर्नवायि रुपमा वकृ्षारोपन गररनेछ । 
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44. गाउँपार्िका र्भि िञ्चािन हुने आयोिनाहरुको प्रर्वर्धक िागत अनमुान र मलू्याङ्कन अगं्रेिी र नेपािी दवु ै

भार्ामा हुने व्यवस्था गररनेछ । 

45. िडक िञ्िािको पहुचँ नपगुकेो र्िस्ने गाउँपार्िकाको वडा नं. १ र २ मा िडक र्नमािणको िार्ग र्वशरे् िोड 

गररनेछ । 

46. शहरी र्वकाि तथा भवन र्नमािण िम्बन्धी मापदण्ड स्थार्नय पररवेशका आधारमा कडाइका िाथ कायािन्वयन 

गररनेछ। िामार्िक िांस्कृर्तक तथा ऐर्तहार्िक पर्हचान नमरे्टने गरी ग्रार्मण वस्तीिाई व्यवर्स्थत बिोबाियकु्त र 

गर्तर्शि िहरमा रुपान्तरण गररनेछ ।  

47. पयिटन क्षेििाई अथितन्िको प्रमखु आधारको रुपमा र्वकाि गनि प्राकृर्तक, ऐर्तहार्िक र िांस्कृर्तक पयिटन, यदु्व 

पयिटन प्रवद्विनका िार्गपयिटर्कय िम्पदाहरुको अध्ययन, अर्भिेख िंकिन, भार्ा किा िंस्कृर्तको पर्हचान, िंरक्षण, 

र्वकाि,िम्वद्विन र प्रचार प्रिारका िार्ग आवश्यक पवूािधार र्वकािमा  िोड र्दइनेछ । िाथै गरुुयोिनामा उल्िेख 

भएका क्षेििाई र्वशेर् प्राथर्मकता र्दइनेछ। पयिटकीय क्षेिहरु कमिदह, दउेरािीगरु्ा, झमु्कामारे, िर्हदपाकि , गपु्तादह, 

र्िस्ने र्हमाि, र्छपखोिा िनकम्यनु, तातोपानी र मठ मर्न्दरहरुिाई र्वशरे् प्राथर्मकता र्दइनेछ ।  

48. वातावरण र ििवाय ुमिैी पवूािधारमा िोड र्दएर िरै्वक र्वर्वधताको िंरक्षण िम्वद्विन तथा ििबायु अनकुुिन 

मार्ि त पयाि पयिटनको प्रवद्विनको िागी िोड र्दइनेछ । बनक्षेिको बैज्ञार्नक एव ं र्दगो व्यव्थापन गरी बनिन्य उत्पादन 

अर्भबरृ्द्व गररनेछ । िामदुार्यक बन र्वकाि कायिक्रम र्नर्ि वन र्वकाि कायिक्रमिाई प्रभावकारी ढंगिे िंचािन 

गररनेछ ।  

49. यवुा शर्क्तिाई उद्यमर्शिता, स्वरोिगार र आयआििनमा केर्न्ित गनि तत्काि छोटो अवर्धको तार्िम र्दइनेछ। 

यवुा तथा खिेकुद के्षिको र्वकाििाई प्राथर्मकतामा रार्खनेछ। िाथै गाउँपार्िका स्तरीय खिेकुद तथा किा िंस्कृर्त 

िंरक्षण िम्वद्विन गनि पार्िका स्तरीय प्रर्तयोर्गता आयोिनागररनेछ ।  

50. िावििर्नक प्रशािनिाई स्वच्छ, िक्षम, र्नश्पक्ष, पेशागत, अनशुािनप्रर्त प्रर्तवद्व, पारदशी, भ्रष्टाचारमकु्त, 

प्रर्वर्धयकु्त, िनउत्तरदायी र िहभार्गतामिूक बनाउद ैिर्गनेछ । िनताको नर्िकको िरकारको अनभुरु्त र्दिाउन वडा 

कायािियबाट प्रवाह हुने िेवा प्रवाहिाई चसु्त दरुुस्त र प्रभावकारी वनाइ भ्रष्टाचार मकु्त र िशुािन यकु्त बनाइनेछ। वडा 

कायािियबाट हुने गरेका िावििर्नक िेवा प्रवाह तथा र्वकाि र्नमािण िम्बन्धी कायिको मार्िक रुपमा प्रगर्त प्रर्तवदेन 

पेश गने व्यवस्थािाई कडाइका िाथ कायािन्वयनमा ल्याइनेछ ।  
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51. नेपाि िरकार प्रदशे िरकार तथा स्थार्नय िरकारको िगानीमा िम्पन्न हुने २ िाख भन्दा वढी िागतका 

आयोिनाहरु आयोिना स्थिमा अर्नवायि रुपमा होर्डङ राख्ने तथािम्पन्न भएका आयोिनाहरुको र्नयर्मत िरुक्षा, 

िंरक्षण र ममितिम्भारको व्यवस्था गररनेछ ।  

52. िोककल्याण कारी राज्यको अवधारणा बमोर्िम गाउँपार्िकाका र्वर्भन्न र्वपत प्रभार्वत अिहाय र्वपन्न िंरक्षण 

र्वर्हन मर्हिा वािबार्िका िषे्ठ नागररक अर्त अिक्त अपांगहरुको िंरक्षण तथा िहायताको व्यवस्था गररनेछ।  

53. अर्त र्वपन्न, िोपोन्मखु र भरू्मर्हन िकुुम्बािी िमदुायको विोवािका िागी भमूी व्यवस्थापन गरी आवािको 

व्यवस्था गररनेछ । 

54. िनयदु्ध तथा िनआन्दोिनका शर्हद तथा वपेत्ता पररवारिनका घाइते अपाङ्ग व्यर्क्तहरुको पररचय खलु्न े

आवश्यक प्रमाणको आधारमा पर्ञ्िकरण तथा अन्य िवै प्रकारका र्िर्ाररि शलु्क शतप्रर्तशत छुट हुने व्यवस्था 

गररनेछ । िाथै िनिीर्वकामा िहयोग पगु्ने गरी प्याकेि कायिक्रम ल्याइनेछ । योग्यता पगुकेा व्यर्क्तहरुिाई रोिगारीको 

क्षेिमा र्वशरे् प्राथर्मकता र्दइनेछ । 

55. िनताको िचूनाको हकको प्रत्याभरू्त र्दिाउन तथा िचूना तथा त्याङ्क व्यवस्थापनको िार्ग िचूना अर्भिेख 

केन्िको स्थापना गररनेछ । गाउँपार्िकाको मोबाइल एप र नोटस बोिय सञ्चालन तथा िावििर्नक िनुवुाई, िामार्िक 

पररक्षण, िावििर्नक पररक्षण, व्यवस्थापन पररक्षण, गनुािो व्यवस्थापनमा उपयकु्त र्वर्ध र्नमािण गरी कायािन्वयनमा 

ल्याइनेछ ।  

56. िचूना िञ्चारको पहुचँ नपगुकेा स्थानहरुमा िंचार िेवा परु् याउन र्वशेर् पहि गररनेछ । 

57. स्थार्नय तहबाट िञ्चार्ित रेर्डयो पवूी रुकुम एर्.एम. िाई िञ्चािन र व्यवस्थापनमा र्नरन्तरता र्दइनेछ । 

58. गाउँपार्िका र वडा कायािियहरुको भवन र्नमािणका िार्ग न्यनूतम िग्गा प्राप्त भइ र्वस्ततृ पररयोिना प्रर्तवदेन 

िमते तयार भएकोमा भवन र्नमािण प्रर्क्रया अगाडी बढाउन आवश्यक पहि गररनेछ । बाँकी वडा कायािियका िार्ग 

िग्गा छनोट गरी आवश्यक प्रर्क्रया अगार्ड बढाइनेछ । 

59. एक घर १२ (बाह्र) र्िरू्ििन्य र्बरुवा अर्नवायि रुपमा रोप्ने हुकािउने र प्रत्येक घरधरुीिे करेिाबारीको व्यवस्था 

गनेछन । तर मखु्य शहरी के्षिमा १८० वगि र्मटर िग्गा हुनेिे २ वटा र्िरू्िका र्बरुवा अर्नवायि रुपमा रोप्न ेवातावरण 

ििृना गररनेछ । िाथै िरकारी कायाििय र र्वद्याियहरुमा ५० वटा र्िरू्िका र्बरुवा अर्नवायि रुपमा रोप्ने वातावरण 

ििृना गररनेछ । 
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60. गाउँ प्रहरी व्यवस्थापन कायििाई र्वशेर् िोड र्दई कायािन्वयन प्रर्क्रया अगाडी बढाईनेछ । 

61. र्िस्ने गाउँपार्िकामा बिोबाि गने िनतािाई स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्थापन गररनेछ । एकघर एक धाराको 

नीर्त क्रमशः िाग ुगररनेछ । 

62. िरिर्ाई तथा स्वच्छता िम्बन्धी कायिक्रम िञ्चािनमा ल्याइनेछ । क्रमशः पणुि िरिर्ाईयकु्त वडा तथा पुणि 

िरिर्ाईयकु्त गाउँपार्िका घोर्णाको प्रर्क्रया अगाडी बढाइनेछ । 

63. आकर्स्मक रुपमा र्वपदबाट हुने क्षर्तिाई न्यरू्नकरण गनि र्नमािणपवूि र्वपत न्यरू्नकरण हुने प्रकृर्तका र्डिाईन 

र्स्टमटे र र्नमािण भरैहकेो अवस्थामा िमते गणुस्तरीय कायि गने Building Code अर्नवायि िाग ुगने नीर्त र्िइनेछ ।  

64. आकर्स्मक र्वपद तथा प्राकृर्तक प्रकोपमा परेका व्यर्क्त, िमदुाय तथा िंघ िंस्थाहरुिाई तत्काि राहतको 

अनभुरू्त हुने गरी राहत िहयोग उपिधध गराउने नीर्त अनरुुप िव ैवडाहरुमा र्वपद व्यवस्थापन कोर् स्थापना गररनेछ । 

65. उिाि क्षेिको र्वकाि, र्वस्तार र िम्वर्द्िन गने  उद्दशे्यिे वडा नं ८ को िामाखोिा र २ को तवुाङ खोिा िघ ु

ििर्वद्यतु आयोिनाहरु ममित िम्भार गरर िचुारु गररएको छ भने आ. व. ०७६/०७७ मा वडा नं. १ को र्िस्नेमा ६५ 

र्क. वा. को िघ ुििर्वद्यतु आयोिना िम्पन्न गरी अधँ्यारो मकु्त गररनेछ । 

66. िाना तथा िघ ुउद्योग स्थापना गरी रोिगार ििृना गनि औधोर्गक ग्रामको र्वस्ततृ िभ ेगररनेछ र तार्िम प्राप्त 

िनशर्क्तिाई व्यविार्यकता तर्ि  आकर्िण गनि प्याकेिमा कायिक्रम िञ्चािन गररनेछ । 

 अन्त्यमा, नेपािको िंर्वधानिे पररकल्पना गरे बमोर्िम िबि स्थानीय िरकारको रुपमा र्वकाि गनि २ आर्थिक 

वर्िको बिटे, नीर्त तथा कायिक्रम तिुिमा गरी कायािन्वयन गनि िघाउँद ै हौििा र िाथ र्दएर स्थार्नय िरकारको 

हरै्ियतिे र्िस्ने गाउँपार्िकाको आ. व. २०७६।०७७ को नीर्त तथा कायिक्रम यि गररमामय िभा िमक्ष प्रस्ततु गनि 

पाउने िअुविर प्रदान गने नेपाि िरकार, प्रदशे िरकार, िव ै रािनैर्तक दि, रारििेवक कमिचाररहरु, िरुक्षाकमीहरु, 

र्निी क्षेि, नागररक िमाि, आम िञ्चार िगत तथा िम्पूणि गाउँपार्िका बािीहरुमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गदिछु । 

 

 

धन्यवाद ! 

कुमारी बराि गौतम 

अध्यक्ष र्िस्ने गाउँपार्िका 


