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गाउँसभाको बैठकमा 

अध्यक्ष श्री कृष्ण रेग्मीद्वारा प्रस्तुत 

आर्थिक वर्ि २०७९/०८० को 

ससस्ने गाउँपासिकाको नीसत तथा काययक्रम 
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रुकुमकोट, रुकुम (पवूि) । 
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यस सभामा उपसस्थत ससस्ने गाउँपासिका उपाध्यक्षज्यू, 

गाउँसभाका सदस्यज्यूहरु, राष्रसेवक कमयचारी तथा उपसस्थत सम्पूणय महानुभावहरु, 

 

नेपािको िंर्वधान बमोर्िम स्थानीय तहको िरकारको तर्ि बाट यि गररमामय गाउँिभामा आर्थिक वर्ि २०७९।८० को र्िस्ने गाउँ 

कायिपार्िकाको नीर्त तथा कायिक्रम प्रस्ततु गनि पाउँदा अत्यन्तै हर्र्ित र गौरवार्न्वत महििु गरेको छु । यि अविरमा िंघीय 

िोकतार्न्िक गणतन्ि र्नमािणका िार्ग नपेािी िनतािे पटक–पटक गदै आएको ऐर्तहार्िक िनआन्दोिन, िशस्त्र आन्दोिन, 

माओवादी िनयदु्धको गौरवपणूि इर्तहाििाई स्मरण गदै गणतन्िको स्थापनाथि आफ्नो अमलू्य िीवन उत्िगि गने शहीदहरुप्रर्त हार्दिक 

श्रद्धाञ्ििी व्यक्त गदै घाइते तथा अपाङ्ग योद्धाहरुको र्शघ्र स्वास््य िाभको कामना गनि चाहन्छु, वेपत्ता योद्धाहरुप्रर्त र्वशरे् िम्मान 

एवं स्मरण गनि चाहान्छु ।  

 

ख. सवद्यमान पररवेश 

राजनीसतक: 

र्िस्ने गाउँपार्िका नेपािको िरु्म्वनी प्रदेश अन्तगित रुकुम पवूिमा र्िल्िा अन्तगित पने गाउँपार्िका हो । ३ वटा स्थानीय तह मध्ये 

प्राकृर्तक श्रोत िाधनको दृर्ििे िबै भन्दा धनी र्िस्ने गाउँपार्िकामा र्हमािी, उच्च पहार्ि र पहार्ि के्षिको हावापानी पाइन्छ । 

र्हमाि, पहाि र बेिी गरी ३ भागमा भौगोर्िक र्वभािनमा बाँर्िएको यि गाँउपार्िकामा ८ वटा विाहरु रहकेा छन ्। र्िस्ने र्हमािको 

काखमा रहकेो यो पार्िका र्हमािको नामबाट नामकरण गररएको छ ।  िरं्घय शािनको पररकल्पनामा यहाँका िनताको ठूिो 

विीदानी र त्यागको योगदान िोिीएको छ ।  िंर्घयता कायािन्वयनमा  हामीिाइ िनतािे ठूिो अर्भभारा िमु्पकेा छन ् ।  यि 

पार्िकाका ८ वटा विामध्ये अध्यक्षिर्हत ४ विा र ६ कायिपार्िका िदस्यमा न.े क. पा. माअवादी केन्र र उपाध्यक्ष िर्हत ३ वटा 

विा न.े क. पा. एमािेबाट र १ वटा विाबाट नपेािी कांगे्रि र्नवािर्चत भइ स्थानीय िरकार िचंािन भइरहकेो छ।  

 

सामासजक: 

र्वर्भन्न िातिार्त र धमि िंस्कृर्तको बाहलु्यता रहकेो यि पार्िकामा कुि िनिंख्या २१४७३ मध्ये मर्हिा १०८४४ र परुुर् १०६२९ 

रहकेा छन ्। िातिातीको र्हिाविे दर्ित ४३४२ िनिार्त ५६४५ र अन्य ११४८६ विोवाि गदिछन ्। यि गाउँपार्िकामा अर्धकांश 

ििक कच्ची रहकेो छ र मध्य पहािी िोकमागि र्नमािण हुन िागेकोिे हाि १ र्क. र्म. ििक पक्की रहकेो छ । यि गाउँपार्िकाको 

भ-ूउपयोग हदेाि ३२७.१२ वगि र्क. मी. के्षिर्ि मध्य ेखतेीयोग्य िर्मनिे ४३२८.९९ हके्टर ओगटेको, त्यस्तै आवाि के्षििे २.३६ 

हके्टर ओगटेको, नर्द नािा, ताि तिैयािे २४१९.६१ हके्टर ओगटेका, आवाि के्षििे ५६. २४ हके्टर र वनिंगििे ४९२०४.४३९ 

हके्टर ढाकेको छ । यहाँ १ क्याम्पि, ९ मा. र्व., ३० आ र्व,  िंस्थागत ३ शैर्क्षक िंस्थाहरुिे शैर्क्षक  िेवा उपिव्ध उपिव्ध भैरहकेो 

छ ।  िव ैबािबार्िकािाइ पणूि खोपको िरु्नर्ितता गरीएको छ । 

 

आसथयक:  

िनप्रर्तनीधीहरु र्नवािर्चत भइ आइिकेपिात पार्िकाको िमग्र र्वकािमा िाधन श्रोतको पररचािन र उपयोगमा ध्यान र्दइ कायि 

भइरहकेो छ । गाउँका िनताको िीवनस्तर, आम्दानी, रोिगार बढाउने तथा प्रत्यक्ष िाभ हुने र गरीवी घटाउन े कायिक्रमहरु िचंािनमा 

ल्याइएको छ । यि पार्िकािे  र्वगत ३ वर्ि देर्ख कृर्र् अनदुानिाइ िोि र्दइ उत्पादकत्व बरृ्द्धका कायिहरु भइरहकेा छन ्। भिैीपािन, 
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बाख्रापािन, कुखरुापािन, र्िरू्ि खरे्त, तरकारी खतेी महरुीपािन िस्ता के्षिमा अनदुानिाइ र्नयमीत गरीएको छ । प्रधानमन्िी 

रोिगार कायिक्रमबाट हाि िम्म िाइ रोिगारी दीिाएका छौ । ििक पवूािधार, र्वद्यतु र्वस्तार र िचंार के्षिमा दोब्बर र्वकाि भएको 

छ । यो अत्यन्त िकारात्मक िधुार हो । र्वत्तीय िंस्थाहरुको िखं्यामा वरृ्द्ध भइरहकेो छ । यिवाट आर्थिक कारोवार र्दनानरु्दन बढ्न,ु 

बचत तथा ऋण पररचािन हुनबुाट आर्थिक िधुार देर्खन्छ । र्हिो भन्दा आि प्रर्त व्यक्ती आम्दानीमा बदृ्धी भएको छ ।  रुकुमकोट, 

पोखरा, नायगािमा विार र्वस्तार भइ आर्थिक कारोवार बरृ्द्ध भइ प्रगर्त भएको छ । पार्िका आरै् र अन्य र्नकायहरुको िमन्वय र 

िहयोगमा िाना तथा िघ ुउद्योगहरुको स्थापना गरी प्रवधिन गररएको छ । यििे बेरोिगार यवुा तथा िर्क्षत वगिको आर्थिक िधुार 

देखीएको छ। िगानी र ि-िाना उद्यमर्ििताको माध्यमबाट यवुाहरुको  िीवनस्तर उठाउन  मद्दत पगेुको छ ।  

 

प्रशाससनक: 

यि पार्िकाको िनु्दर पहािी उपत्यका रुकुमकोटमा रुकुम पवूि र्िल्िाको िदरमकुाम रहकेो छ ।  यि उपत्यकाको र्वच भाग हुदं ै

मध्यपहािी िोकमागि गएकोिे यिठाउँको िनु्दर भर्वश्यको ढोका खिेुको छ । यहाँ भौर्तक पवूािधार पयिटन र्वकाि िगायत र्वर्भन्न 

अविरहरुको प्रचरु िम्भावना छ । प्रशािर्नक र्वभािनका र्हिाविे ८ वटा विा रहतेा पर्न नगरपार्िका हनु आवश्यक िचूकहरु 

परुा भएकािे यर्तवेिा प्रदशे िरकार िमक्ष नगरपार्िकाको िार्ग पेश गनि िभावाट िवििम्मत र्नणिय भएको छ । िरं्घय िरकार र 

प्रदेश िरकारबाट प्रदान गररने िवै िेवाहरु यहीस्थानबाट प्रवाह भइरहकेा छन ्। पार्िकाबाट िविििुभ तरीकािे िनिाधारणिाई 

िेवा प्रदान गनि पार्िकािे आफ्नै प्रशािर्नक भवन र्नमािण गनि िागेको छ । हाि उक्त भवनको र्नमािण कायि िम्पन्न नहुन्िेि िम्म 

प्रदेश िरकार पार्िकाको िंयकु्त पहिमा बनेको भवनबाट िवेा र्दइरहकेो कुरा अवगत गराउन चाहान्छु । पार्िकमा कमिचारीहरुको 

पदपरू्ति भइिकेपर्छ हाम्रा र्वकाि र्नमािणका कायिहरुिे गर्त पाएका छन ् भने िेवा प्रवाह र्छटो छरीतो भएको छ ।  

   

ग. सवकास र समृसिको िक्ष्य प्राप्तीका िासग गररएका महत्वपूणय प्रयास, अवसर तथा चुनौसत 

 चासिएका कदम तथा महत्वपूणय प्रयासहरुुः 

१. पवूािधार, िामार्िक, आर्थिक, िंस्थागत र्वकाि िम्वन्धी नीर्त र्नमािण गरी ऐन र्नयम वनाइ स्थानीय िरकारको 

भरु्मकािाई प्रभावकारी वनाइएको । 

२. आधारभतु स्वास््य, र्शक्षा तथा गरीवी र्नवारणका कायिक्रम िंचािन गररएको । 

३. मानव र्वकािका पक्षहरुमा िगानी गररएको । 

४. गरीव, र्बपन्न, र्पछर्िएका िनताहरुिाई िक्षीत गरी र्वकाि र्नमािणका कामहरु िचंािन गरीएको  

५. र्वर्भन्न र्नकायहरुिंग िाझेदारी िहकायि िमन्वय गरेको । 

६. िावििर्नक िेवा प्रवाह घरु्म्त र्शर्वर एर्ककृत र्शवीरमार्ि त िनताकै घरदैिोवाट प्रवाह गरेको । 

७. यदु्ध पयिटन, पयाि पयिटन, कृर्र् पयिटन, िंस्कृर्त पयिटनका िार्ग र्वकाि र प्रवद्धिनका कामहरु अर्घ बढाइएको छ। 

८. िंतरु्ित, िमन्यार्यक र िमावेशी र्वकाििाइ िोि र्दइएको । 

९. घरघरमा पानी, िरिर्ाइयकु्त आनीवानीको नारािाइ र्नरन्तरता दीइएको । 

१०. कोभीि १९ को पर्हिो र दोस्रो दोश्रो भेरीएण्ट रोकथाम, र्नयन्िण र उपचारमा पार्िकािे महत्वपणूि भरू्मका र्नभाएको  

छ। 
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११. आमाहरु र बािबार्िको िरु्नर्ित भर्वश्यको िार्ग पोर्ण कायिक्रम िचंािन गरीएको र पणूिखोपयकु्त पार्िका र्नमािण 

गरी घोर्णा गररएको छ । 

१२. कृर्र् र पश ुअनदुानको माध्यमबाट २८७ िना र्किानहरुिाइ स्वरोिगार ििृना गररएको रोिगार कायिक्रमबाट ३७९ 

रोिगार र्दिाइएको छ। 

२ सवद्यमान अवसरहरु 

ufpFkflnsfsf] ;d[l4sf] cfwf/ 

 hgtfdf ljsf; k|ltsf] pRr cfsf+Iff 

 hgk|ltlglwdf ljsf; ug]{ pRr rfxgf 

 ufp+kflnsf;Ë ljsf; ug{  clwsf/, >f]t / hgzlQmsf] pknAwtf 

 k/Dk/fut ?kdf kf}/vL / pBdL hgtfsf] j;f]jf; ePsf] If]q 

 ko{6sLo ;+efjgf km:6fpb} uPsf] kflnsf 

 lhNnf ;b/d'sfd /x]sf sf/0f nufgL / k|ltkmnsf nflu cfsif{s 

३ सवद्यमान चुनौसतहरुुः 

मिुकुिे िामना गररराख्न ुपरेका केर्ह र्वर्शि चनुौतीहरुुः 

 पूँिीगत खचिमा वरृ्द्ध गनि निर्कएको । 

 COVID-19 का कारण िकिाउनको चरणमा आर्थिक र्स्थर्त कमिोर हनु पगेुको छ । 

 हाि आर्थिक तरिता अभावबाट अथितन्ि प्रभार्वत भएको छ । 

 पेट्रोि र ग्याँि को मलू्यमा र्नरन्तर वरृ्द्ध भइरहकेो छ । 

 देशमा चिुींदो व्यापार घाटा बर्ढरहकेो छ । 

 अवैध बाटोबाट श्रमशर्क्त र्वदेश पिायन हुदँा र्वप्रेर्ण (रेर्मट्यान्ि) घर्टरहकेो छ ।  

 िगानीको के्षि घटीरहकेो छ ।  

 घर िग्गामा  उच्च िगानी भएिँगै मलु्य वरृ्द्ध भएको तर कारोवारमा र्िर्थिता आएकोिे आर्थिक िमस्या थर्पएको छ।।  

 खराब ऋणको िंख्या वरृ्द्ध भइरहकेो छ । 

 र्वश्वमा खाद्य िकंट बर्ढरहकेो केर्ह आकँिािे िनाए अनिुार खाद्यान्न र्नयाित गने ६० मिुकुिे अवदेर्ख र्नयाित गनि निर्कन े

िानकारी गररिकेको अवस्था छ ।  

 उत्पादनको के्षिमा भन्दा पवूािधारका के्षिमा िगानी बढी भइ आर्थिक अिन्तिुन देर्खएको छ ।    

 cfGtl/s cfo sdL ePsf] / hgck]Iff w]/} /x]sf] .   

 k|rlnt ;xeflutfत्मs of]hgf th'{dfsf r/0fx¿ ;t k|ltzt cjnDjg x'g] u/]sf] t/ kof{Kt jh]6sf] cefjsf 

sf/0f ;Daf]wg ug{ g;Sbf hgtfdf of]hgf th'{df k|lqmofdf ljZjf; 36bf] . 

 cfGtl/s >f]tjf6 k|zf;lgs vr{sf] l;df leq /xg g;lsPsf] . 

 ;fdflhs hjfkmb]lxtfsf cf}hf/ cGtu{t cfof]hgfx?sf] ;fj{hlgs kl/If0f k|lqmof k'र्ि  of{P/ x'g g;s]sf] 

tyf o;sf] k|ltj]bg k|fKtx'g g;s]sf] .  
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 ljleGg ljz]if sf]ifx?sf] ;+rfng k|efjsf/L gePsf] . 

 खचि अर्ख्तयारी र्ढिा आउँने । 
 खचि प्रर्तशत एकैचोटी आर्ाढमा माि बढ्न ु। 

 योिनािाइि आर्थिक उपाििनको माध्यम ठार्नन ु।  
 िरकारी रकम भनेर िापरबाही गने प्रचिन । 
 िहभार्गतामिूक योिना र्नमािण तथा कायािन्वयनमा कठीनाई हुन ु।  

 शदु्ध खानपेानी तथा पणूि िरिर्ाईका गर्तर्वर्धहरु व्यवस्थापन गनि हम्म-ेहम्म ेभइरहकेो छ । 
 शैर्क्षक गणुस्तर तथा उपिब्धी बढाउन निर्कएको । 

 अपेर्क्षत रुपमा िार्तय छुवाछुत, बािर्बबाह, अर्न्धवश्वाि िस्ता कुराहरुको न्यरु्नकरण गनि निर्कएको । 

 िविपर्क्षय तथा िविर्दिय िमन्वयात्मक िम्बन्ध तथा िहयोगात्मक भावना िागतृ गराउँन निर्कएको । 

 गररबी र्नवारण कायिक्रम गदाि र्बपन्न िमदुायका मागहरु पररबतिन भैरहन ु। 

 भौगोर्िक र्वकटता र र्िर्मत के्षि । 

 भएका र्वकाि गर्तर्वर्धहरु, िाभार्न्वत वगि र उपिब्ध नर्तिाहरुिाई एर्ककृत गरर राख्न निर्कन ु। 

 अगािर्नक उत्पादनका िार्ग प्रार्वर्धक िवेा-टेवाको बन्दोबस्त हुन निक्ने अवस्था । 

 स्थार्नय यवुाहरु कृर्र् तथा पशपुन्छी व्यविाय प्रर्त आकर्र्ित हुन छािेबाट यो पेशा घट्दो क्रममा छ । 

 ििकको मािात्मक र्वकाि हुदँ ै गएपर्न गणुात्मक रुपिे ििकको स्तर िरु्िन निक्न,ु पहािी धरातिमा बनाइएका 

ििकहरुको ममित िम्भार महगंो हुन,ु ग्रार्मण के्षिमा प्रार्वर्धक नाप नक्िा र्वनानै चनुौर्तको रुपमा र्ल्याउन िर्कन्छ । 

 िचूना तथा िचंार प्रर्वर्धका उपकरणहरुको प्रार्ि, ििान, प्रयोग र ममित िम्भारका कामका िार्ग पयािि बिेट, दक्ष िनशर्क्त 

र प्रर्वर्ध िाक्षर िेवाग्राहीको अवस्था ििृना गनुि नै प्रमखु चनुौर्त हो । 

 छररएर रहकेा वर्स्तिाई बर्स्त र्वकािको ढाँचामा ल्याउन िम्बर्न्धत बार्िन्दाको िामार्िक, िाँस्कृर्तक तथा भावनात्मक 

कारणिे अत्यन्त िर्टि र्वर्य छ । 

 वन िम्बर्न्ध काननूको पररपािन, प्राकृर्तक स्रोतमा स्थानीय िमायको न्यायोर्चत पहुचँ तथा वन र वातावरण र्वचको 

अन्तरिम्बन्ध  तथा अन्तरपसु्ता िमन्वय बारे िनिाधारणमा स्पि ज्ञान र तदनरुुप भरू्मका र्नवािह गने कायिहरु चनुौर्तको 

रुपमा रहकेा छन ्। 

 वनको र्वनाि, र्ोहोरमिैाको िाथाभावी र्विििन र नदीिन्य पदाथिको अन्यार्धक दोहन िस्ता कायिहरुको र्नयन्िण र 

र्नवयमन गने र्वर्य चनुौर्तको रुपमा देखापरररहकेो छ । र्वकािमा वातावरणको पक्षिाई पणूि रुपिे िंशोधन गने कायि पर्न 

चनुौर्तपणूि छ । 

 िरकारी प्रर्क्रयामा िरिीकरण, िेवा प्रवाहमा स्तरीकरण, िनशर्क्तको क्षमतामा वरृ्द्धकरण र आर्थिक आचरणमा 

शरु्द्धकरणका माध्यमबाट िशुािन बहाि गने काम र्नकै चनुौर्तपणूि छ । 

 

घ.  सनसत तथा काययक्रम तजुयमाका आधारहरु 

 १  नेपािको िंर्वधान २०७४ 

 २  दीगो र्वकािका िक्ष्यहरु 
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 ३ गांउिभािे र्स्वकृत गरेका प्राथर्मकताहरु 

 ४ िंर्घय िरकार, प्रदेश िरकार र स्थानीय र्नर्त योिना र िक्ष्य 

 ५ दीघिकार्िन गरुु योिना, आवर्धक योिना, यातायात गरुुयोिना  

 ६ िंर्घय मार्मिा तथा िामान्य प्रशािन मन्िाियका र्वर्भन्न पररपि र र्नदेशनहरु 

 ७  हाििम्म कायािन्वयनको दौिानमा भोगेका अनभुव र र्िकाइहरु  

 ८ पार्िकाका िािविािी कायिक्रमहरु तथा योिनाहरु 

  

  ङ. चािु आ व को हािसम्मका प्रमुख उपिव्धीहरुको संसक्षप्त सववरण 

क भौसतक उपिव्धीुः 

 १.५ र्किोर्मटर कािोपि,े ९ र्किोर्मटर ग्राभेि, १०५.५० र्किोर्मटर कच्ची ििक र्नमािण गररएको मा १२० 

र्किोर्मटरमा गािी िचुारु हुन ेगरेको । 

 २० वटा झोिङ्ुगे र्नमािण िम्पन्न भएका छन भन े१० वटा र्नमािणार्धन, ट्रि पिु ७ वटा, मोटरेवि पिु २ वटा िम्पन्न 

छन भने ३ वटा र्नमािणार्धन छन ्। आर िी िी पिु ३ वटा ,काठे पिु ३ वटा र ममित पिु २ वटा रहकेाछन । 

 २४३ र्किोवाट र्वद्यतु उत्पादन भइ र्वतरण गररएको । 

 ४०९ घरमा िधुारीएको चिुो ििान गररएको । 

 २ वटा स्थानीय एर् एम िचंािनमा रहकेो । 

  खानेपानी पाइपिाइन र्वस्तार ६५ र्क मी,  ट्याङ्की र्नमािण ५० वटा, महुान िरंक्षण २८ वटा र अन्य ममित १९ िम्पन्न 

भएका छन।् ििबाट २८०० घरधरुी िाभार्न्वत भएको छ। 

 ४२ वटा र्वद्यािय भवन र्नमािण,  ३१ वटा िामदुार्यक भवन, १३ वटा स्वास््य भवन, गांउपार्िका र विा भवन ५ 

वटा, अन्य ९ वटा भवनहरु र्नमािण िम्पन्न भएकाछन ्। 

 कुिो र्नमािण ३५ वटा, नदी र्नयन्िण, तटवन्धन ४३ वटा र अन्य ममित ७ वटा िम्पन्न भएका छन।् 

 ठूिा आयोिना मध्येका पार्िकाको प्रशािकीय भवन, पाचँ शैयाको पार्िका अस्पताि, ठाँटीिाँिा यदु्ध िंग्राहिय, 

र्छर्प्रदह-िेराखते ढि र्नकाि, र्छर्प्रदह दह िंरक्षण, नेटा  िर्हद पाकि , देउरािी ओढार, झमु्कामारे, धाउने िर्म्पङ 

िगाएत र्वर्भन्न भौर्तक पवूािधार र्नमािण कायि भइरहकेो र केही आयोिनाहरु िम्पन्न हनुे चरणमा रहकेो ।  

 १५ घर अर्तर्वपन्न दर्ितहरुिाइ िनता आवाि कायिक्रम मार्ि त शौचािय िर्हतको घर र्नमािण गरीएको। 

 िरुर्क्षत नागररक आवाि कायिक्रम अन्तगित २१० र्वपन्न नागररकहरुिाइ घरको खरको छानो र्वस्थार्पत गरी र्टनको 

छानो स्थार्पत गररएको। 

 

ख सामासजक उपिव्धीुः 

 ३ वटा नयाँ िामदुार्यक र्वद्यािय खोल्न अनमुर्त र्दइएको । 

 स्थानीय िंस्कार िंस्कृर्त, गौरव, खाना िगायतको प्रवधिन गनि कक्षा ६ देर्ख ८ िम्मको स्थानीय पाठ्क्रम तथा पाठ्य 

पसु्तक र्नमािण गरी पठन पाठन गने गररएको । 
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 पयिटन पविधिन गनि गरुील्िा टे्रि र र्िस्ने राउन्िीङको अध्यण भइ पयिटन पदमामागिको नक्िा र्नमािण भइरहकेो । 

 ३ वटा र्वद्याियमा प्रार्वर्धक धार िञ्चािन गररएको । 

 ६ वटा र्वद्याियमा र्वज्ञान प्रयोगशािा स्थापना गररएको। 

 ४ वटा र्वद्याियमा कम््यटुर प्रयोगशािा स्थापना गररएको। 

 ९ वटा र्वद्याियमा इन्टरनेट िेवा ििान गररएको। 

 ७ वटा आधारभतू स्वास््य इकाई स्थापना गरी स्वास््य िेवा पयुािइएको। 

 विा नं ३ िाइ नो होम िेिीभरीिवेा घोर्णा तयारीमा रहकेो। 

 नेपाि िरकारिे तोकेको दीघिरोगी ४८ िनािाइ रु २५०००।- का दरिे िहयोग दीइएको र रु १ िाख िम्मको छुटका 

िार्ग िम्वर्न्धत अस्पतािमा र्िर्ारीि गरी िेवा प्रदान गररएको ।   

 बािबार्िकाको स्वास््य अर्धकार पहुचँका िार्ग पणूिखोप पार्िका घोर्णा गररएको । 

 बािर्ववाह न्यरू्नकरण तथा उच्च र्शक्षामा पहुचँ र िामार्िक अर्धकार प्रार्ि  गनि छोरी बचत कायिक्रम िञ्चािन 

गररएको र उक्त कायिक्रम प्रभावकारी भएको ।  

 यवुा र्वकाि केन्र गठन गरी यवुाहरुका िार्ग खिेकुद कायिक्रम र पयिटन प्रवधिनका कायिहरु गररएको । 

 िेर् हाउि िञ्चािन गराउन ल्याइ िैङ्र्गक र्हिंामा परेका मर्हिा तथा बािबार्िकाहरुिाई र्िर्ाररश गररएको । 

 ितु्केरी मर्हिाहरुका िार्ग र्ि एम्बिेुन्ि िेवा िञ्चािनमा ल्याईएको । 

 धार्मिक, िाँस्कृर्तक तथा पयिटन प्रबद्धिनका िार्ग मठ मर्न्दर र्नमािण,पाकि  र्नमािण, गरु्ा तथा दह िंरक्षण िगाएतका 

पयिटकीय िम्पदाहरुको प्रबद्धिन के्षिमा महत्वपणूि कायि गररएको । 

 

ग आसथयक उपिव्धीुः 

 पाचँ िय व्यविार्यक कृर्र् र्मि दताि गरी आबद्ध भएका कृर्र्कहरुबाट १ करोि ७७ िाख (तरकारी, र्िरू्ि र र्वउ 

र्विनबाट)  स्वरोिगार बनाइएको । 

 व्यविार्यक पशपुािन र्मि दताि गररएको । 

 यवुाहरुिाई उद्ममी बनाई रोिगार र्िििना गनि र्वर्भन्न र्िपमिूक तािीमको व्यवस्था गनि २३१ िना िाभार्न्वत भएको।   

 प्रधानमन्िी रोिगार कायिक्रमबाट ९५४ िनािाइ रोिगारी र्दिाइएको । 

 माटो िहुाउदो कृर्र् पकेट के्षि र्नधािरण गरी कृर्र् तथा पशपुन्छी िम्बन्धी र्क्रयाकिापहरु िञ्चािन गररएको । 

 स्यािापाखामा कृर्र् स्माटि गाउँ कायिक्रममा िञ्चािन भएको ।  

 ४ घर िकुुम्वािी बादी पररवारिाइ िग्गा उपिव्ध गराइएको । 

 

घ.  वन, वातावरण तथा सवपद् व्यवस्थापनका उपिव्धीुः 

 र्िस्ने विा न ं५ धाउनेमा िर्म्पङ िाइि र्नमािण गरी र्ोहोर व्यवस्थापन गररएको । 

 रुकुमकोटको ढि व्यवस्थापन गनि र्छर्प्रदह िेराखते ढि र्नकाि र्नमािण कायि भई रहकेो । 
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 पर्हरो र्पर्ित र आगिागी र्पर्ित ३५ िनािाई रु पाँच हिारका दरिे राहात उपिब्ध गराईएको िाथै अर्त र्वपन्न 

१२० िनािाई चामि, र्िपाि र्वतरण गररएको । 

 र्वर्भन्न र्वद्याियहरु, िावििर्नक स्थान, ििकहरुको पर्हरो र्नयन्िण तथा नदी कटानमा तटवन्धन गरी र्वपद िोर्खम 

न्यरू्नकरण गररएको ।  

 शहीदपररवारको शेयर खरीदका िार्ग िर्हद िहकारी र्नमािण गनि कायिर्वर्ध बनाएर कायिक्रम बढाइएको।  

 

ङ  सुशासन तथा संस्थागत उपिव्धी 

 गाउँपार्िकाको प्रशािर्नक भवन र्नमािण कायि िम्पन्न हुदँ ैगएको । 

 आवश्यक ऐन, र्नयम, र्नयमाविी, कायिर्वर्ध, मापदण्ि, र्नदेर्शका, िम्मा ८० वटा र्नमािण गरी कायािन्वयन ल्याइएको। 

 कमिचारीको वरृ्द्ध र्वकाि तथा क्षमता र्वकािका िार्ग तार्िम उपिब्ध गराइएको  

 व्यर्क्तगत घटना दताि अनिाइन मार्ि त तथा िामार्िक िरुक्षा भत्ता बैङ्र्कङ प्रणािी मार्ि त िवेा र्दइएको । 

 sfof{nosf] k|zf;lgs sfd sf/afxLx?nfO{ िफ्टवेयर िञ्चािनमा ल्याइएको । 

 पार्िकाको काम कारबाहीहरुिाई र्वर्भन्न र्मर्ियाहरुिाई िानकारी गराउँदै आएको । 

 मार्िक रुपमा र्िस्ने गर्तर्वर्ध नामक र्वकाि बिेुर्टन प्रकाशन गने गररएको । 

 स्थानीय रेिीयो मार्ि त र्वर्भन्न गर्तर्वधी िानकारी गराउंदै आएको । 

 न्यार्यक िर्मर्तमा हाि िम्म ६९ वटा उिरुी दताि भएकोमा १९ वटा मिेर्मिावाट र्च्यौट गररएको र ६ वटा अदाित 

पठाइएको र बाकंी ४४ वटा दताि भए तर बाहीरै र्मिापि भएकाछन ्। 

 चौमािीक तथा वार्र्िकरुपमा प्रगर्त िर्मक्षा, िावििर्नक िनुवुाइ गरी नागररकको ििुरू्चतहुन ेअर्धकारिाइ िम्वोधन 

गररएको । 

 

च. आगामी आ व का प्राथसमकता प्राप्त  प्रमुख काययक्रमहरु 

१ आसथयक सवकास 

 कृस ुः 

क. भौगोर्िक के्षि िहुाउँदो मौिमी तथा बेमौिमी कृर्र् उत्पादन तथा उत्पादकत्व बरृ्द्ध गरर पार्िकाको गररबी र्नवारण गनि 

आवश्यक कायिक्रम तिुिमा गरी िञ्चािन गररने छ । 

ख. र्किान िचूीकरण/ वगीकरण गरर र्किान पररचयपि र्वतरण गररनेछ। वास्तर्वक र्किान छनौट गरर माग बमोर्िम कृर्र् 

कायिक्रमको िञ्चािन गररनेछ । 

ग. कृर्र् र्बमा प्रोत्िाहन गरर आवश्यक कृर्र् प्रिार िवेा र्दइने छ ।  

घ. कृर्र् उत्पािन िहि बिारीकरणको िार्ग मलू्य श्रृंखिा Value chain  िंग िहकारीको िविीकरण गररनेछ ।  

ङ. भौगोर्िक अवस्थाअनिुार माटो पररक्षण गरर आवश्यक कृर्र् उन्नत प्रर्वर्ध हस्तान्तरण गररनेछ । 

च. भ-ूउपयोग नीर्त र कृर्र् नीर्त र्नमािण एवं कायािन्वयन गररनेछ ।   

छ. भरू्मर्हन र्किानिाई िर्मनको प्रबन्ध गनि र्वशेर् पहि गररनछे । 
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ि. स्थान र्वशेर् थप उत्पादन पकेट के्षिको र्वकाि गरर उत्पादन र्वर्शर्िकरणमा िोि र्दइनेछ ।   

झ. उत्पादनर्शि के्षिमा िहकारी िंस्थाहरुिाइ पररचािन गरी आर्थिक कृयाकिापमा िोिीनेछ । 

ञ. कृर्र् र्वकाििाइ स्थानीय आर्थिक र्वकािको मखु्य आधारमानी र्नवािहमरु्ख कृर्र्िाइ व्यविार्यकरणमा वदल्न र्वर्भन्न 

कृयाकिाप िंचािन गररने छ । पार्िका के्षिर्भिमा र्नमािण भइरहकेो र्चस्यानगहृिाइ िम्पन्न गरी िंचािनमा ल्याइने छ । 

विारको माग बमोर्िम स्थानीय स्तरमा उत्पादीत तािा तरकारी, र्िरू्ि, दधू, अण्िा, मािकुो आपरू्ति गनि र्वर्भन्न 

कृयाकिाप िचंािन गररने छ । 

ट. विा नं १, २, ४ विाका िेकािी के्षिमा वन र्िभीिन कायािियिंग िहकायि गरी िर्िबटुीहरुको खतेी िचंािन गरी 

स्वरोिगार ििृना गररने छ । 

 

 पशुुः 

क. नश्ल िधुारको कायिक्रम िारी रहनेछ ।    

ख. िोपोन्मखु स्थानीय िातका पश ुतथा पंक्षीहरुको िंरक्षण र िंम्बद्धिन गररनेछ । 

ग. पशपुरं्क्ष र्बमा कायिक्रमिाई र्नरन्तरता र्दइनेछ । 

घ. िनुोर्टक रोग िम्बन्धी िनचेतनामिूक कायिक्रम िञ्चािन गररनेछ । 

ङ. पशिुन्य पदाथिको प्रशोधन केन्र स्थापनामा ध्यान र्दइनेछ । 

च. व्यवर्स्थत तथा आधरु्नक बधशािा र्नमािण गनि आवश्यक पहि गररनेछ । 

छ. व्यविार्यक रुपमा िंिग्न कृर्कहरुको िार्ग खोर, गोठ र्नमािणका िार्ग र्वर्भन्न अनदुान िहयोग कायिक्रम िञ्चािन 

गररनेछ िाथै दगु्ध व्यविायिाई प्रवद्धिन गनि भसिीिाई ितु्केरी भत्ता प्रदान गररन ेनीर्त र्िईनेछ ।  

ि. पश ुहाटबिारको िम्भाव्यता अध्ययन गरर र्शघ्र िञ्चािनमा ल्याउन िोि र्दइनेछ । 

झ. पश ुिवेाको िार्ग एम्बिेुन्ि िेवा िञ्चािन गररनेछ । 

 

 सहकारीुः 

क. श्रम िहकारी तथा श्रम िमहू गठन गरी प्रभावकारी कायािन्वयन गने कायििाई प्रोत्िाहन गररनेछ। 

ख. र्िल्िा िहकारी िंघ मार्ि त िाझेदारीमा कायिक्रमहरु िञ्चािन गने नीर्त अविम्बन गररनेछ। 

 सवसिय के्षत्रुः 

 र्वत्त के्षििँगको िाझेदारीमा कृर्र् उत्पादन र अन्य के्षिमा िगानी प्रवद्धिन गदै िहकायि गररने नीर्त अविम्बन गररनेछ।  

 वासणज्युः 

वार्णज्य के्षिमा उद्योग वार्णज्य िंघ र बिार व्यवस्थापन िर्मर्तिँगको िहकायिमा व्यापार प्रवद्धिनको कायिक्रम िञ्चािन 

गररने नीर्त अविम्बन गररनेछ। 

 पययटनुः 

क. पयिटन पवूािधार र्वकाि र पयिटनमिैी दक्ष िनशर्क्त उत्पादनमा िगानी बढाउदै िाने नीर्त र्िइएको छ । ििमा र्िस्ने र्हमाि 

िकीट र्नमािण भइ नक्िा तयार गररएको छ । र्िस्ने र्हमाि पदमागि र्नमािणको कामिाइ र्नरन्तरता दीइने छ। होमस्टे तार्िम 
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िंचािन गरर त्यस्ता घरबाििाइ अनमुर्त प्रदान गररने छ । आगामी आ. व. देर्ख िानीभेरी नदीमा र् यार्फ्टङ िचंािन गररने 

छ । पार्िका र्भि पयिटन िचूना केन्रको स्थापना गरी पयिटन प्रबधिन कायि गरीने छ । 

ख. स्थानीय िातिाती धमि िँग िम्बर्न्धत भेर्भरु्ा, चािचिन, किा, िार्हत्य, र्गत, िंर्गत र िोिँग िम्बर्न्धत ऐर्तहार्िक 

तथा परुातार्त्वक महत्वका िम्पदा िँग िम्बर्न्धत पवूािधार र्नमािण िंरक्षण िंवद्धिन र प्रचार प्रिारमा र्वशेर् िोि र्दइनेछ । 

ग. ऐर्तहार्िक कुटुम्बरुी पाकि  र बाउन्न पोखरी र्िपन्न टाकुरी स्याण्ि मोिेि र्नमािण गररनेछ ।  

घ. र्िस्ने राउण्ि पदमागिका र्नमािणका िार्ग र्िस्ने िरकार र यिै के्षिमा कायिरत िघं िंस्थाहरुिँग िाझेदारी गनि र्वशेर् कायिक्रम 

ल्याइनेछ । 

 िघु उद्यमुः 

क. र्िस्ने गाउँपार्िकाको गररबीिाई शनु्यमा झानि उद्यमर्शिताको माध्यमबाट मागमा आधाररत र्वर्भन्न र्िपमिूक तार्िम 

िञ्चािन गररनेछ ।  

ख. आर्थिक िमरृ्द्धको आधार िघ ुउद्यम मार्ि त स्वरोिगार भन्न ेनाराका िाथ र्िस्ने गाउँपार्िकािे िञ्चािन गरररहकेो िघ ु

उद्यम र्वकाि कायिक्रमिाई िघं र स्थानीय तहको िाझेदारीमा यि वर्ि पर्न र्नरन्तरता र्दइनेछ ।  

ग. िाथै आर्थिक वर्ि २०७८।०७९ मा र्िििना भएका उद्यमीिाई प्राथर्मकताको आधारमा स्तरोन्नर्त तार्िम तथा प्रर्वर्ध 

हस्तान्तरण गररनेछ । उद्यमीहरुिाई िमहुमा उद्यम व्यविाय गनि प्रोत्िाहन गने उद्दशे्यिे आगामी आर्थिक वर्िमा एउटा िाझा 

केन्र उद्यमी घर र्नमािण गररनेछ ।  िाथै स्थानीय उत्पादनको र्चनारीको रुपमा एउटा कोशेिी घर स्थापना गररनेछ । 

 

२ सामासजक सवकास 

 सशक्षातर्य ुः 

“आधारभूत सशक्षामा समान पह ँच असनवायय, प्रसवसधमा आधाररत गुणस्तररय सशक्षा अपररहायय” 

क. र्शक्षामा िगानी बढाउदै िाने र मानव स्रोतिाइ पिूीमा बदल्ने अर्भयानिाइ यि पार्िकािे प्राथर्मकतामा राखकेो छ ।  

यरु्निरे्, यनु एर् र्प ए िस्ता र्नकायहरुिँगको िहकायिमा  बािमिैी स्थानीय शािन र बहृत्तर र्वद्यािय िरुक्षा कायिक्रम 

िञ्चािन गररनेछ ।  

ख.  मापदण्ि िर्हतका र्वद्यािय भवन र्नमािण, र्नीचरको उपिव्धता, र्वद्याियमा खानेपानी शौचाियको िरु्वधा, खिेकुद 

मदैान र्नमािण तथा पसु्तकािय एवं शैर्क्षक िामाग्रीको िहयोग गने नीर्त र्िएको छ ।  

ग. गाउँपार्िका र्भिका िामदुार्यक र्वद्याियहरुिाई प्रर्वर्धमिैी, पवूािधारयकु्त, गणुस्तरीय र िशुािनयकु्त बनाउनकुा िाथै 

वार्र्िक शैर्क्षक तार्िका, परीक्षा प्रणािी, प्रर्तवदेन र िेखाङ्कनिाई एकरुपता बनाईनेछ । शैर्क्षक के्षिमा देखापरेका 

कर्मकमिोरी हटाई क्रमशुः िधुार गदै िैिान िरोकारवािा पक्षहरुिँगको िमन्वयमा अनगुमन तथा र्नयमन कायिमा िोि 

र्दइनेछ । 

घ. र्शक्षण पशेामा अब्बि प्रर्तभाहरुिाई प्रवेश गराउन र्वश्वर्वद्याियबाट उत्कृि अङ्क हार्िि गरेका प्रर्तभािाई र्वर्य तथा 

आवश्यकताका आधारमा र्शक्षण पशेामा प्रवेश गनि पाउने िहि काननुी व्यवस्था गररनेछ । 

ङ. र्वद्यािय र्वमखु तथा बािर्ववाहबाट र्पर्ित र्कशोरीहरुका िार्ग िीवन उपयोगी र्शक्षा कायिक्रम िन्चािन गरीने छ । 

च. रार्रट्रय पाठ्यक्रमिे स्थानीय तहबाट र्नमािण हुनेगरी छुट्याइएको कायिक्रमिाई स्थानीय आवश्यकता अनरुुप व्यवहाररक र 

िीवनोपयोगी एवं िमिामर्यक बनाउन र्िस्ने गाउँपार्िका स्तरको आधारभतू तह कक्षा (६-८) को पाठ्यक्रम तयार गरी 
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कक्षा ६ र ७ को पाठ्यपसु्तक िमते र्नमािण गरी िाग ुगररिकेको अवस्थामा कक्षा ८ को पाठ्यपसु्तक र्नमािण गरी यिै वर्ि 

देर्ख कायािन्वयनमा ल्याइनेछ ।   

छ. शैर्क्षक गणुस्तर िधुार गनि प्रधानाध्यापकिाई र्वद्यािय स्तरमा िमग्र र्शक्षण र्िकाइ व्यवस्थापनको नेततृ्वदायी भरू्मकाको 

िार्ग र्िम्मवेार गराउन र र्वर्यगत रुपमा र्शक्षकहरुको क्षमता र्वकाि गनि छोटा अवर्धका तार्िम िञ्चािन गररनेछ। 

ि. र्वद्याियमा र्वद्याथी उपर्स्थर्तिाई अर्भवदृ्धी गनि िबै र्वद्याियमा र्दवाखािा कायिक्रमिाई थप प्रभावकारी रुपमा 

िञ्चािन गरी गणुस्तरीयता कायम गनि र्वद्याियगत आवश्यक्ताका आधारमा चमनेा गहृ र्वस्तार कायिक्रमहरु व्यवस्थापन 

गदै र्नरन्तर अनगुमन कयिमा िोि र्दइनेछ । 

झ. कायिक्रमको िर्ितािाई मलू्याङ्कन गरी प्रभावकारीताको आधारमा आगामी वर्िहरुमा गाउँपार्िका र्भिका िामदुार्यक 

र्वद्याियहरुमा र्शक्षक दरवन्दी र्मिान, र्शक्षक र्नयरु्क्त, र्शक्षक िरुवा तथा र्वद्यािय कमिचारी र्नयरु्क्त प्रर्क्रयािाई 

व्यवर्स्थत, र्नयमिंगत र पारदशी बनाउन िोि र्दइनेछ । र्शक्षा के्षिमा नवीनतम प्रर्वर्ध र अनकुरणीय कायिको अविम्वन 

गने उद्दशे्यिे शरै्क्षक भ्रमण तथा अन्तरर्वद्यािय भटेघाटिाई िोि र्दइनेछ। र्वद्याियहरुको अनगुमन प्रर्तवदेनका आधारमा 

र्वद्यािय िान,े मिि गने, बन्द गने र अनमुती प्रदान गने कायििाई व्यवर्स्थत गदै र्नरन्तरता र्दइनेछ । 

ञ. हरेक र्वद्याियमा बािर्शक्षा कक्षा िञ्चािनका िार्ग न्यनुतम र्वद्याथी िंख्याको उपर्स्थर्त िमतेका आधारमा बाि र्शक्षा 

कक्षाहरुमा आवश्यक शैर्क्षक िामग्रीहरु र मन्टेश्वरी तार्िमको व्यवस्थापन गररनेछ । 

ट.  गाउँपार्िका र्भि कर्म्तमा ३ र्वद्याियमा र्रक र्रक के्षि तथा र्वर्यगत प्रार्वर्धक र्शक्षा िञ्चािन नीर्त अन्तगित 

र्िभवुन िनता मा र्व र्छर्प्रदहमा ईिेक्ट्रीकि, रुर्क्मणी मा. र्व. मा शदु्ध र्वज्ञान र्वर्यमा पढ्ने र्वद्याथीहरु र्बचम ैकक्षा 

छोि्ने दरिाई कम गनिको िार्ग छािवरृ्त्तको व्यवस्था गररनकुा िाथै िनता मा. र्व. पोखरामा िब ईर्न्िर्नयररङ्ग कोर्ि 

िञ्चािन भइरहकेोिे त्यिको िार्ग प्रर्शक्षकको व्यवस्थापन भइिकेकोिे उक्त कायििाई र्नरन्तरता र्दइनेछ । 

ठ. बािबार्िकाहरुको गणुस्तरीय आधारभतू र्शक्षामा िमतामिूक पहुचँ िरु्नर्ित गनि र दर्ित, र्वपन्न पररवार तथा गररबीिे 

आक्रान्त, द्वन्द्वर्पर्ित, कोर्भि-१९ बाट अर्भभावक गमुाएका र अिहाय छािछािािाई र्शक्षामा प्रोत्िार्हत गनि पोशाक 

तथा शैर्क्षक िामाग्री र्वतरणको माध्यमबाट बािबार्िकाको र्िकाइिाई व्यवर्स्थत र प्रभावकारी बनाइनेछ । 

ि. र्वशेर् कक्षा िञ्चािन भएका र्वद्याियहरुमा िसु्तश्रवण, दृर्िर्वर्हन, न्यनू दृर्ि र बर्हरा छािछािाहरुको िार्ग आवािको 

व्यवस्था गररिकेकोिे र्नयर्मत अनगुमन िर्हत यििाई पणूि रुपमा कायािन्वयमा िर्गनेछ । 

ढ. र्िस्ने गाउँपार्िकार्भि रहकेा िबै माध्यर्मक स्तरमा बहृत्तर यौर्नकता तथा प्रिनन स्वास््य र्कशोरर्कशोरी मिैी िचूना केन्र 

स्थापना गरीएकोिे यि आ. व. मा आवश्यक बिेटको व्यवस्था गरी र्कशोरीमिैी िचूना केद्नको स्तरोन्नती गररनेछ ।  

ण. र्कशोर र्कशोरीहरुको िीवनउपयोगी र्िप र्वकािका िार्ग र्वद्याियस्तरमा िचेतनामिूक कायिक्रम िञ्चािन गरीनेछ ।  

त. र्शक्षण र्िकाई र्क्रयाकिापिाई प्रभावकारी बनाउन र्वद्याथी िंख्या कम भएका र्वद्याियमा बहुकक्षा र्शक्षण व्यवस्था, 

कक्षा र्शक्षण पद्धर्त मार्ि त पढाई िीप प्रवद्धिन गनि उपयकु्त पाठ्यिामग्री, िन्दभि िामग्री, स्रोत िामग्री,प्रयोगात्मक िामग्री, 

उपयकु्त कक्षाकोठा व्यवस्थापन िगायतको व्यवस्था र्मिाइन ेछ । 

थ. शैर्क्षक गणुस्तर वरृ्द्ध गनि र्वद्याियहरुमा प्रर्तस्पधाित्मक भावना िार्ग्रत गदै उत्कृि र्िकाइ उपिब्धी हार्िि गनि 

प्रधानाध्यापक, र्वर्यगत र्शक्षक र र्वद्याथीिाई दण्ि र परुस्कारको व्यवस्था र्मिाइने छ िाथै र्वद्यािय व्यवस्थापन 

िर्मर्तको कायिक्षमता अर्भवरृ्द्ध गराउन र्वर्भन्न कायिक्रम तिुिमा गररनेछ । 
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द. र्वद्यािय र्शक्षाको स्थानीय पाठ्यक्रम र पाठ्यपसु्तक िमयानकुुि पररमाििन गनुिका िाथै आधारभतु तहको कक्षा १ दरे्ख 

५ िम्मको स्थानीय पाठ्यक्रम र्नमािण भइिकेकोिे पाठ्यपसु्तक तयार गरी चरणबद्ध रुपमा कायािन्वयन ल्याइनेछ ।   

ध. गाउँपार्िका र्भिका िामदुार्यक र्वद्याियहरुिाई र्टनको छानामकु्त गने कायिको शरुुवात गररनेछ । 

न. प्रर्वर्धमिैी शैर्क्षक कायिक्रमिाई प्रभावकारी रुपमा कायािन्वयन गनि र्वधतुको पहुचँ नभएका र्वद्याियहरुमा िौयि उिािको 

बैकर्ल्पक व्यवस्थापन कायििाई िोि र्दइनेछ । 

ऩ. र्वद्याियहरुको आवश्यक्ता आधारमा तहगत र र्वर्यगत श्रव्य, श्रव्य- दृश्य िगायतका शैर्क्षक िामग्रीहरुको व्यवस्थापन 

गदै िर्गनेछ ।  

प. तहगत रुपमा र्वद्याथीहरुको अन्तर्निहीत क्षमताको पर्हचान, प्रस्रु्टन र र्वकाि गनि खिे िामग्रीहरु र्वतरण कायिमा िोि 

र्दई िमय िमयमा र्वर्वध अर्तररक्त कृयाकिापहरु िञ्चािन गररनेछ । 

र्. रुर्क्मणी पसु्तकाियिाई ई-िाइब्रेरी र वाचानाियिम्म र्वकाि गनि पवूािधार र्नमािण गररनेछ ।   

स्वास््य तर्य ुः 

क. िनताहरुमाझ उपचारको िरु्वधा पयुािउन पार्िकाको आफ्नो स्रोत र अन्य र्नकायहरु िस्तै एन.एि.आइ., यरु्निेर्, 

य.ुएन.एर्.र्प.ए., रे्यरमिे, रेिक्रि, एन. ्यार्, र्मक नपेाि िस्ता िंस्थाहरुिंग िहकायि गरी भौर्तक पवूािधार र्वकाि, 

िनशर्क्त व्यवस्थापन, र्र्र्धको उपिव्धतामा ध्यान र्दइने छ। छोरी वचत कायिक्रमिाइ र्नरन्तरता र्दइने छ । र्िल्िा 

अस्पतािम ैिल्यकृया िचंािनमा ल्याईने छ, भने पार्िका र्भिका स्वास््य चौकीहरुिाइ िवैक्षेिबाट स्तरोन्नती गररने छ 

। पार्िका र्भि बर्थिङ िेन्टरमा ितु्केरी गराउन आउन िाने ितु्केरीहरुिाइ र्नशलु्क एम्विेुन्ि िेवा कायिक्रमिाइ र्नरन्तरता 

र्दइने छ । 

ख. ६० वर्िदेर्ख मार्थका िेष्ठ नागररकिाई घर दैिोमा गएर बर्िको र्तनपटक स्वास््य िाचँ गने व्यवस्था गररनेछ ।  

ग. र्वपन्न नागररकमध्ये प्रत्येक विाबाट स्वास््य र्बमा गने नीर्त अन्तगित यि वर्ि २५-२५ िनािाई  स्वास््य र्बमा गररनेछ।  

घ. ५ वर्ि मरु्नका बािबार्िकािाई पोर्ण िेखािोखा गरी परुरकृत गररनेछ । 

ङ. मर्हिा िामदुार्यक स्वास््य स्वयंिेर्वकाहरुिाई िचूना िचंारमा िोि्नका िार्ग र्िस्ने गा. पा. का ४२ िनािाई एक-

एक मोबाईि व्यवस्था गररनेछ । 

च. आयवुेद, योगशािा, प्राकृर्तक र्चर्कत्िा पद्धर्तिाई अनिुन्धान केन्र स्तरिम्म र्वकाि गने नीर्त अर्तयार गररनेछ ।  

छ. अिाध्य रोग िागेका व्यर्क्तहरुिाई स्वास््य उपचार खचि गने कायिक्रमिाई र्नरन्तरता र्दईनेछ िाथै ल्याव िेवामा र्वपन्न 

वगििाई छुटको व्यवस्था गने नीर्त ल्याइनेछ । 

ि. अध्ययन पिात गाउँपार्िकामा र्नर्ित अवर्ध िेवा गने शतिमा स्थानीय छािछािािाई र्चर्कत्िा र्शक्षा अध्ययन गनि ऋण 

तथा अनदुान िहयोग प्रदान गने व्यवस्था गररनेछ । 

किा संस्कृसततर्य   

क. स्थानीय किा तथा िंस्कृर्तको प्रवधिन गनि िार्हत्य पररर्द िार्हत्य  प्रर्तष्ठानको प्रवद्धिन गने आवश्यक नीर्त र्िइनेछ । 

ख. मठ, मर्न्दर, चौतारी, गमु्बा, थान, चचि र्िणोद्धार एवं िंरक्षणिाई ध्यान र्दईनेछ । 

ग. स्थानीय िोकबािाको िंरक्षण गने कायििाई र्नरन्तरता र्दइनछे । 
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 िैङ्सगक समानता तथा सामासजक समावेशीकरणतर्य ुः 

क. िमािमा र्वद्यमान र्वभेद, अिमानता र वर्ञ्चतीकरणिाइ न्यनूीकरण गनि िैङ्गीक िमानता तथा िामार्िक 

िमावेशीकरण नीर्त अविम्वन गरी र्वर्भन्न कृयाकिाप िचंािन गररने छ । मर्हिा, बािवार्िका, िेष्ठ नागररक, 

अपांग एकि मर्हिा, दर्ित िमदुायका िार्ग आय आििनका कृयाकिाप िचंािन गररन ेछ । 

ख. र्कशोर र्कशोरी र यवुाहरुको िार्ग खिेकुद तथा मनोरञ्िनका कायिक्रम मार्ि त ििृनर्िि बनाइ उत्िाह िागतृ गराउन े

कायिक्रमहरु िचंािन गररने छ । 

ग. यवुा र्वकाि केन्रद्धारा यवुाको िवािर्गंन र्वकािका िार्ग व्यायामशािा िञ्चािन गररनेछ । 

मसहिाुः 

क. मर्हिाको आर्थिक तथा िामार्िक िशर्क्तकरणका िार्ग र्िप र्वकाि तथा व्यर्क्तत्व र्वकािका कायिक्रमहरु िञ्चािन 

गने ।  

ख. िैङ्र्गक र्हिंा र्नयन्िण र र्हिंाका घटना व्यवस्थापनमा िामदुार्यक िंयन्िहरुिाई िशक्त रुपमा पररचािन गने िाथै 

र्िङ्र्गय र्वभेदका अवयवहरुिाई उन्मिुन गनि र्वशेर् ध्यान र्दइनेछ ।  

ग. स्थानीय व्यविायी मर्हिाद्धारा उत्पार्दत व्यविार्यक उत्पादनिाई रार्रट्रय स्तरको बिारमा पर्हचान गराई र्वगतमा 

िञ्चार्ित ग्रार्मण व्यविायको र्नरन्तरता र्दने । (िस्तैुः कृर्र्, पश ुव्यविाय) 

घ. कोर्भि-१९ महामारीबाट िमते प्रभार्वत मर्हिाहरुका िार्ग वस्तगुत टेवा िर्हतका र्िप र्वकाि तथा व्यक््व र्वकािका 

कायिक्रमहरु िञ्चािन गने । 

ङ. मानव बेचर्बखन अन्त्य गने । 

बािबासिकाुः 

क. िबै र्कर्िमका बािश्रम अन्त्य गने । 

ख. बािमिैी गाउँपार्िका स्थापना गने । 

ग. बािर्बबाह अन्त्य गने ।  

घ. बािबार्िका मार्थ हनुे िबै र्कर्िमका र्हिंा शोर्ण दवु्यिवहार अन्त्य गने ।  

ङ. गाउँपार्िका के्षििाई बािर्बबाहमकु्त गाउँपार्िका बनाउने ।  

अपाङ्गुः 

क. अपाङ्गता भएका िबै व्यर्क्तत्वहरुिाई पररचयपि र्दन े।  

ख. मध्यम अपाङ्गता भएका व्यर्क्तहरुमा र्िप तथा व्यविार्यकता र्वकाि गन े।  

ग. पणूि अशक्त तथा उर्चत िंरक्षकत्व नपाएका अपाङ्गहरुिाई पनुस्थािपनाको व्यवस्था गन े।  

घ. अपाङ्गता भएका व्यर्क्तहरुमा यी हुने िबै र्कर्िमका दवु्यिवहार अन्त्य गने ।  

जेष्ठ नागररकुः 
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क. िेष्ठ नागररकहरुिाई िम्मानिनक व्यवहार गनि यवुा वगििाई र्िम्मवेार बनाउने िाथै र्वद्याियस्तरमा र्िप अन्तरपसु्ता 

हस्तान्तरण कायिक्रमहरु िञ्चािन गन े।  

ख. िेष्ठ नागररकहरुिाई काननू प्रदत्त िवेाको िहि पहुचँ परु् याउन िरोकारवािाहरुिँग िमन्वय, िहकायि बढाउन े।  

ग. ६० वर्ि पगेुका िेष्ठ नागररकिाई पररचयपि र्वतरण गन े।  

घ. िेष्ठ नागररकको र्दनभररको िमयिाई िहि बनाउन गाउँपार्िका र िामदुार्यक िंस्थाहरुको िहकायिमा र्दवा िेवा केन्रहरु 

िञ्चािन गन े।  

अन्तरसम्बसन्धत सव युः    

क. िर्क्षत वगििाई टेवा पगु्न ेगरर र्िस्ने गाउँपार्िकार्भिका िर्क्षत वगििाई िोकिेवा तयारी कक्षा तथा पवूि तयारी कक्षाहरु 

िञ्चािन गने । 

 

३ पूवायधार सवकास 

“समृसि ससस्नेको आधार गुणस्तर भौसतक पुवायधार” 

क. स्वच्छ र प्रयाि खानपेानीको िरु्वधा परु् याउनका िार्ग खानेपानी तथा िरिर्ाई कायिक्रमका िार्ग र्वर्भन्न र्नकायिँग 

िहकायि गररने नीर्त र्िइनेछ।  

ख. र्ोहोरमिैा व्यवस्थापन तथा र्विििनका िार्ग र्निी तथा िहकारीिँग िाझेदारी गरर यि ैवर्ि र्वशेर् कायिक्रम िञ्चािनमा 

ल्याइनेछ ।  

ग. हरेक विामा टोि र्वकाि िर्मर्त मार्ि त िंरचना ममित र्ोहोरमिैा व्यवस्थापन एवं िरिर्ाई गने कायििाई अर्भयानको 

रुपमा िञ्चािन गररनेछ । 

घ. ििक गरुुयोिना अनिुार प्राथर्मकताका आधारमा ििकहरु र्नमािण एवं स्तरोन्नती गदै िर्गनेछ ।  

ङ. थप झोिङ्ुगे पिु तथा मोटरेवि पिु र्नमािणकायि अगार्ि बढाइनेछ । 

च. र्नमािण िम्पन्न भौर्तक िंरचनाको िार्ग ममित िम्भार कोर् स्थापना गरर क्रमशुः उपभोक्तािाई हस्तान्तरण गने नीर्त र्िइन े

छ ।  

छ. िामा र अग्िा झोिङ्ुगे पिु त्यिमा बन्िी िम्प र केबिु कार र्नमािणका िार्ग िम्भाव्यता अध्ययन अगार्ि बढाइनेछ ।  

ि. हवाइिहाि धावनमागि िम्भाव्यता अध्ययनका िार्ग तत्काि कायि अगार्ि बढाइनेछ । 

झ. र्िपिाईन, रक क्िाइम्बीङ्ग, ्याराग्िाइर्िङ िस्ता िाहर्शक खिेका िार्ग पवूािधार िम्भाव्यता अध्ययनका िार्ग 

आवश्यक कायि अगार्ि बढाइनेछ । 

ञ. र्छर्प्रदह ताि िंरक्षण, यदु्ध िंग्राहिय थाँटी िाँिा, र्छर्प्रदह शेराखते ढि र्नकाि र नटेा िर्हद पाकि  ्वाङ यिै आ. व. मा 

िम्पन्न गने िक्ष र्िइएको छ । 

ट. यिै वर्िदरे्ख र्िस्न-े५ को चोकबिार-रुिीखोिा-शेराखते, र्िस्ने ५ कै चचि देर्ख र्चउरेनी िसु्पा थापाचौर ढि र्नकाि 

र्नमािण कायिको प्रारम्भ गररनेछ ।   

ठ. बिार उज्यािो कायिक्रम ल्याइनेछ । िाथै र्िस्ने ५ र ६ नं. विाका मखु्य बिार के्षिमा स्नान गहृिर्हतको िावििर्नक 

शौचािय र्नमािण गररनेछ ।  
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ि. िञ्चारको के्षिमा र्ोन तथा ईन्टरनटे िेवाको गणुस्तर कमिोर रहकेो स्थानमा टावर एव ंिब टावरको गणुस्तर वरृ्द्ध गनि 

आवश्यक पहि गररनेछ । 

ढ. रुकुम पवूिमा अवर्स्थत प्रादेर्शक कायाििय स्थापनाका िार्ग एर्ककृत प्रशािर्नक भवन र्नमािणको आवश्यक पहि गररनेछ। 

ण. िबै विाहरुमा िम्पणूि िनतािम्म स्वस्थ खानेपानी परु् याउनका िार्ग र्वस्ततृ योिना र्नमािण गने कायि अगार्ि बढाइनेछ ।  

त. रुकुमकोट र्भि िञ्चार्ित खानपेानी योिनाहरुको पनुुः िवेक्षण गरर आधरु्नक एर्ककृत र्वस्ततृ खानपेानी योिनाका िार्ग 

र्वशेर् पहि अगार्ि बढाइनेछ । 

सडक पुिुः 

क. र्िस्न-ेबिेरी/ कुनाखते-धप/े र्तिरा-र्झंगेतारा िानोभेरी मार्थ  ििक पिु र्नमािणका िार्ग प्रदेश तथा िंघ िरकार मार्ि त 

आवश्यक र्नणिय र्िनका िार्ग र्वशेर् पहि गररनेछ । 

 

४ बन तथा वातावरण 

क. िमदुायिाइ वातावरण िंरक्षणप्रर्तको िचेतना िगाउन क्षमता र्वकाि चेतना अर्भबरृ्द्ध िंरक्षणका कायिक्रमहरु वन नििरी 

स्थापना हररत ििक र्नमािणमा िोि र्दइने छ ।  

ख. ििवाय ुपररवतिनका अिरबाट उत्पन्न हनुे र्वपद िोर्खम न्यरु्नकरण गनि पवूि तयारी, उद्धार, राहत तथा पनुस्थािपना िगायत 

प्रर्तकायिका िार्ग कोर्मा रकम बरृ्द्ध गरी कायिन्वयन गरीने छ । आगामी आ. व. मा िव ैविाहरुमा कोर् खिा गरी तत्काि 

राहत िवेा उपिव्ध गराइने छ ।  

ग. वन पैदावार तथा बहुमलु्य िर्िबटुीको उपयोग र बिारीकरणमा र्वशेर् ध्यान र्दइनेछ ।  

घ. वन र कृर्र् िगायत स्थानीय र्िप स्रोत र िाधनमा आधाररत िघउुद्यम र्वकाि एवं ग्रार्मण र्धोर्गकरण स्थापना गरर 

स्वरोिगारी बरृ्द्ध गने नीर्त अर्घ बढाइनेछ । 

 

५. सूशासन तथा संस्थागत सवकास 

क.  र्िस्ने गाउँपार्िकाको न्यार्यक िर्मर्तको न्याय िम्पादन र्छटो,  ,छरर प्रभावकारी र र्मतव्ययी बनाउनका िार्ग र्नवदेन दताि 

गदाि र्िस्न ेगाउँपार्िका न्यार्यक िर्मर्त कायिर्वर्ध िम्बन्धी ऐन २०७४ को अनिुचूी-१ को ढाचँामा िेखीए बमोर्िम 

गररनेछ । मदु्धाको गार्म्भयिता हरेी र्वदाको र्दन बाहके ३ र्दनर्भि न ैमदु्धाको कारबाही र्कनारा गररने छ िाथै मदु्धाको प्रकृर्त 

हरेी गोपर्नयता कायम गनुिपने र्वर्य, मदु्दाका पक्षहरुको पररचय गो्य रार्खनेछ । उिरुीको िनुवुाइ बन्द कक्षर्भिमा गररने छ। 

ख. गाउँपार्िका, विा कायाििय, स्वास््य िंस्थाहरुमा अर्नवायि ई-हार्िरीको व्यवस्था गररनेछ । 

ई-र्िर्ाररि, ईन्टरनटेको क्षमता िबै विा कायाििय, स्वास््य िंस्थाहरु र माध्यर्मक र्वद्याियहरुमा ईन्टरनेट ििान गरी 

क्षमता बरृ्द्ध गररनेछ । 

ग. िेवाग्राहीिाई र्छटो छररतो िेवा प्रवाह गनि तथा गनुािो कम गनि िनप्रर्तर्नर्ध िर्हतको िहायता कक्ष स्थापना गररनेछ ।  

घ. िशुािन प्रवद्धिन गनि पार्िकाको मोबाईि एर््िकेशन प्रयोगमा ल्याईनेछ ििबाट िाभग्राहीिे पार्िकाको िमग्र 

िानकारी प्राि गनेछन ्। 

ङ. िनप्रर्तर्नर्ध तथा कमिचारीहरुको क्षमता र्वकाि गनि र्वर्भन्न तार्िम गोष्ठी िञ्चािन गररनेछ । 
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च. नगर प्रहरी िम्बन्धी आवश्यक ऐन र्नमािण गरर र्वपद ् व्यवस्थापन, भौर्तक िंरचना िरुक्षा एवं िामार्िक िरुक्षा 

िगायतका के्षिमा पररचािन गने नीर्त र्िइने छ । 

छ. र्वद्यमान नीर्त तथा काननूमा िमयानकुुि पररमाििन तथा कायािन्वयन गररने नीर्त र्िइनेछ । 

ि. िाझा िमरृ्द्धको िार्ग िशुािन र्वकाि र गणुस्तररय िवेा प्रवाहिाई मखु्य प्राथर्मकतामा रार्खनेछ । 

झ. िचूनाको हक पारदर्शिता िदाचार नैर्तकता र्िम्मवेारी बोध आत्मिात गरर भ्रिाचार र्वरुद्ध शनु्य िहनर्शिताको नीर्त 

अर्ख्तयार गररनेछ ।   

ञ. र्िर्िटिाईि िेवािाई अझ र्वस्तार गररनेछ । 

ट. दर्ित, अपाङ्ग, र्िमान्तकृत िमदुायका िेवाग्राहीिाई िहि रुपमा िेवा प्रवाह गनि छुट्टै िहायता कक्ष स्थापना गररनेछ 

। िाथ ैघर घरमा स्थानीय िरकार र्वशेर् कायिक्रम िञ्चािन गररनेछ । 

ठ. मर्हिा, बािबार्िका, िेष्ठ नागररक, अल्प िखं्यक, र्िमान्तकृत, भरू्मर्हन, र्वपन्न, दर्ित, िर्हद पररवार घाईत,े 

अपाङ्गहरुको िबै खािे िरुक्षा र िंरक्षणको माध्यमद्धारा मिू प्रवाहीकरण गरी िामार्िक न्याय र िमानता कायम गनि 

िामार्िक िरुक्षाका र्वर्भन्न िर्क्षत िमदुाय केर्न्रथ कायिक्रमहरु प्राथर्मकताका िाथ िाग ूगररनेछ । 

ि. NGO, INGO आवश्यकताका आधारमा िमन्वय र िहकायि गररनेछ । 

ढ. र्वकाि र्नमािण िँग िम्बर्न्धत र्क्रयाकिाप िञ्चािन गदाि नागररकहरुको िंिग्नता िहभार्गता तथा िरोकारिाई 

प्राथर्मकतामा रार्खनेछ तथा िाग ुर्र्ध दवु्यििनी र्वरुद्ध र्वशेर् कायिक्रम िाग ुगररनेछ ।  

ण. गाउँपार्िका कायििञ्चािनिाई प्रभावकारी पारदशी र्मतव्ययी बनाइ आर्थिक िशुािन कायम गनि गाउँपार्िकाको 

कायििञ्चािन र्नदेर्शका २०७९ कायािन्वयनमा ल्याइनेछ ।  

 

अन्त्यमा, नेपािको िंर्वधानिे पररकल्पना गरे बमोर्िम िबि स्थानीय िरकारको रुपमा र्वकाि गनि ३ आर्थिक वर्िको बिेट, 

नीर्त तथा कायिक्रम तिुिमा गरी कायािन्वयन गनि िघाउँदै हौििा र िाथ र्दएर स्थार्नय िरकारको हरै्ियतिे र्िस्ने गाउँपार्िका 

को आ. व. २०७९।०८० को नीर्त तथा कायिक्रम यि गररमामय िभा िमक्ष प्रस्ततु गनि पाउने ि-ुअविर प्रदान गने नपेाि िरकार,  

प्रदेश िरकार, िवै रािनैर्तक दि, रारट्रिेवक कमिचाररहरु, िरुक्षाकमीहरु, र्निीके्षि, नागररक िमाि, आम िञ्चार िगत तथा 

िम्पणूि गाउँपार्िका बािीहरुमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गदिछु । 

 

धन्यवाद ! 

 

कृष्ण रेग्मी 

अध्यक्ष ससस्ने गाउँपासिका 

 


