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िाउँ सभा सदस्यहरु, 

१)  राज्यको शासककय स्वरुप तीन तहमा पुननसरंचना गरी तीन तहका सरकारको काम, 

कतनव्य, अकिकार, उत्तरदाकयत्व तथा स्रोत सािनको वाौँडफाौँड समते गरी सो को कायानन्वयन 

भई रहकेो छ । तीन तहका सरकारहरु स्वशासन र सहशासनको अविारणा अनुसार अगाकड 

बढीरहकेा छन् । कयनीहरुकबच कायानत्मक अन्तरसंवन्ि तथा समन्वयका क्षेत्रहरुको पकहचान 

समते भईसकेको अवस्था छ । नागररकले आौँफूमा कनहीत सावनभ मसत्ताको कुशल र 

व्यवहाररक प्रयोगका लाकग आफ्ना प्रकतकनकिहरु चयन गरी आौँफू सौँग रहरे सखु दुुःखको 

सहयात्री स्थानीय सरकार कनमानण गरेको चार वर्न पुरा भई सकेको छ । नेपालको स्वाकिनताको 

रक्षा तथा नेपालीहरुको जीउ, िन, समानता, स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी आिारभुत मानव 

अकिकारको स्थापना तथा पुननवहाली गनन सकदय ौँ दकेख सघंर्न गने सब ैराजनैकतक योद्धाहरु 

प्रकत म हृदयदकेख नै स्मरण गनन चाहान्छु । साथै आफ्नो जीवन उत्सगन गनुन हुने ज्ञात अज्ञात वीर 

शकहदहरु प्रकत भावपूणन श्रद्धासमुन अपनण गदनछु । 

२)  लोकतन्त्रका आिारभुत मलु्यमान्यता, मानव अकिकारको सरंक्षण, सशुासन, कवकिको 

शासन र गाउौँवासीको आिारभुत हक अकिकारको स्थापना र कायानन्वयन गरी गाउौँवासी 

प्रकतको प्रत्यक्ष उत्तरदायीत्व तथा जवाफदकेहता कसजनना गद ैलोकतन्त्रलाई जरािार दकेख नै 

सवल बनाई लोकताकन्त्रक लाभहरुको समन्याकयक कवतरण गनन िवलाकगरी गाउौँ सरकार 

कियाकशल रहकेो यहाौँहरु समक्ष पुनुः स्मरण गनन चाहन्छु । यसै पररप्रके्षमा िवलाकगरी 

गाउौँपाकलकाको आकथनक वर्न २०७८/०७९ को नीकत तथा कायनिम सावनभ मसत्ता सम्पन्न 

नागररकबाट कनवानकचत जनप्रकतकनकिको हकैसयतले यस गररमामय एघार ौँ गाउौँ सभामा प्रस्तुत 

गनन पाउौँदा ग रवाकन्वत भएको छु । 

३)  नोभेल कोरोना भाइरस (covid-19) दोस्रो लहरको सिंमणले अकहले कवश्व चुन तीपुणन 

अवस्था र सताब्दी कै महासंकटमा गुकिरहेको छ । कवश्वमा लाख ौँ जनाको ज्यान कलईसकेको 

महामारी नेपालमा समते अकिकांश क्षेत्रमा संिमण फैकलई ६ लाख भन्दा बढी पुगेको छ भने 

िवलाकगरी गाउौँपाकलकामा ९३ जनामा सिंमण दकेखएको छ भने अन्तर सरकार समन्वय र 

सहकायन, म्याग्दी कजल्लामा स्थानीय तहहरुको साझदेारीका कारण लकडाउनको 
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कायानन्वयन, क्वारेन्टाईनको उकचत व्यवस्थापन, उपचारको प्रवन्िले गदान सिंकमत ८२ जना 

सिुार भै घरमा फकेका छन् भने ३ व्यकिहरु उपचारको िममा ज्यान गुमाउन पुगेका छन् । 

नेपालकै अनुकरणीय कायनको रुपमा रहकेो टोल कवकास, युवा कल्व र आमासमहुको 

अगुवाईमा व्यवस्थापन भएका होम क्वारेन्टाइन र  कजल्ला सदरमुकाममा रहेको 

आईसुलेसनमा १७ जना रहेका छन् । कोरोना भाइरस (covid-19) दोस्रो लहरको 

सिंमणबाट स्वदशे तथा कवदशेमा जीवन गुमाउनेहरुमा भावपूणन श्रद्धाञ्जली व्यि गद ैसम्पुणन 

शोकाकुल पररवाजनमा हाकदनक समवेदना व्यि गदनछु साथै उपचाररत रहनु भएका दाजभुाई 

तथा कदकदवकहनीहरुमा शीघ्र स्वास््य लाभको कामना गदनछु । 

४)  कोकभड १९ को महामारीलाई कनयन्त्रण, रोकथाम र सिंमण फैकलन नकदन २०७८ साल 

बशैाख २४ गतेदकेख लागु भएको लकडाउन प्रभावकारी रुपमा कायानन्वयन भएको छ । 

गाउौँपाकलकाले नेपालमा लकडाउन शरुु हुन पुवन नै सचेतनाका कायनिम सचंालन गरी होम 

क्वारेन्टाइन, टोल क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, गाउौँपाकलका कभत्रका सवै सयंन्त्र पररचालन र घर 

घरमा पुगी नागररकहरुको स्वास््य परीक्षणमा िवलाकगरी गाउौँपाकलकाले गरेको अभ्यास 

नेपालमा नै अनुकरणीय छ । वैदकेशक रोजगारवाट फकेका गाउौँपाकलका वासीहरुलाई कजल्ला 

सदरमकुाममा वसोवास र स्वाव टेष्टको प्रवन्ि कमलाई सिंमण नदकेखएमा गाउौँपाकलका 

कभत्रका कोरेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था कमलाईएकोले हाल सम्म गाउौँपाकलका वासीहरुमा 

कोरोना भाइरसको संिमणको जोकखम घट्द ै गइरहकेो यहाौँहरु समक्ष अवगत गराउदछु । 

यसका लाकग गाउौँपाकलकावासी, स्वास््यकमी, सरुक्षाकमी, स्वयमसवेक र राष्ट्रसवेक 

कमनचारीको अदम्य सहास, साथ, सहयोग र समथननको लाकग उच्च प्रशंसा गद ैजनप्रकतकनिी, 

राजनीकतक दल, सञ्चारकमी, उद्योगी व्यवसायी आकद सबलैाई  हाकदनक िन्यवाद कददै 

कनरन्तर सहयोगको अपेक्षा राख्दछु । 

५)  नयाौँ भेररयन्टको कोरोना भाइरस (कोकभड १९) को महामारीले अमलु्य मानव जीवनमा 

महासकंट आईरहेको छ । कदनमा दईु गुणा रातमा च गुणा रुपमा फैकलएको कोरोना भाइरसलाई 

परास्त गनन, जस्तोसकैु अफ्ट्यारो पररकस्थकतमा पकन चुन तीको सामना गनन, प्रकतकुल 

पररकस्थकतलाई अनुकुल बनाउन आवश्यक भ कतक दरुी कायम गने, सतकन ता अपनाउने, ियैन, 
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आत्मकवश्वास र उच्च मनोवलका साथ सवै गाउौँपाकलका बासीहरु एककढक्का भएर अगाकड 

बढ्नुको कवकल्प छैन । यस कवर्म पररकस्थकतमा बढेको भ कतक दरुीवाट कसकजनत समस्याहरुको 

न्युनीकरणका लाकग समाकजक दरुी न्युनीकरण गरी अझ ैसवल, प्रगाढ र अन्तर सम्बकन्ित 

वनाउन आवश्यक छ । कोकभड १९ को रोकथाम र कनयन्त्रणका लाकग प्रकतरोिात्मक तथा 

सहजीकरणका उपायहरुसौँगै आयआजनन माफन त जीकवकोपाजनन र वेरोजगार युवाहरुको श्रम 

केकन्ित सामुदाकयक कवकास आयोजना कायानन्वयन गरी िवलाकगरी गाउौँपाकलका कभत्र यस 

बाट कसकजनत समस्याहरुको कदगो रुपमा समािान गने गरी कायनिमहरु अगाकड बढाइएको छ 

। 

६)  नेपालको सकंविानले कदएको सवंैिाकनक अकिकार, सकंविानको प्रस्तावको ममन र 

भावनालाई आत्मसाथ गद ैजनताको नकजकको सरकारका हकैसयतले ३८ वटा ऐन कानुनद्वारा 

जनताको चहाना, स्थानीय आवश्यकता, लोकताकन्त्रक मलु्य र मान्यता बमोकजम सरकार 

सञ्चालन गद ैआएका छौं । सन्तुकलत, सदुृढ, समावेशी, समन्यायीक कदगो आकथनक कवकास, 

प्रभावकारी रोजगारीका अवसरहरु सजृना गने, आकथनक लगायत सब ै कककसम र स्वरुपका 

असमानता हटाउने, चुस्त प्रशासकनक सयंन्त्र कनमानण गरी पाकलकावासीहरुलाई सशुासनको 

प्रत्याभुकत कदई समाजवाद उन्मखु अथनतन्त्र कनमानण गनन गाउौँ कायनपाकलका प्रकतवद्ध रहकेो छ 

। यसको लाकग आवश्यकता र औकचत्यमा आिाररत भएर राजनैकतक, आकथनक तथा 

प्रशासकनक कियाकलापहरु सञ्चालन गररएको छ । सवंैिाकनक अकिकारको स्थानीय तहमा 

नै प्रयोग र प्रचलनमा ल्याउन अन्य आवश्यकता नीकत, कनयम, कानुनहरुको कनमानण गररएको 

छ । 

७)  संघीय लोकताकन्त्रक गणतन्त्रका लाभहरु सहज रुपमा स्थानीय नागररक सम्म पुर् याइ 

लोकतन्त्रको प्रकतफलको अनुभुकत कदलाउन स्थानीय सरकार वकलयो आिार बनेका छन् । 

पाकलका, वडा, टोल र बस्ती सम्म सयंन्त्र पररचालन माफन त समन्याकयक कवतरण गनन गाउौँ 

कायनपाकलकाले कदघनकाकलन र अल्पकाकलन कायनिमहरु अगाकड बढाई कायानन्वयनमा 

ल्याएको छ । जनताद्वारा चुनेका हामी जनप्रकतकनकिले जनताकै चाहना वमोकजम नागररकको 
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सवोपरर कहत र कवकासका लाकग िवलाकगरी गाउौँ कायनपाकलकाका सब ैसयंन्त्र पररचालन 

भएको गररमामय सभा समक्ष कनवेदन गनन चाहान्छु । 

८) कवकास कदगो र सकरात्मक पररवतनन तफन  केकन्ित हुनु पछन । पकहलो गाउौँ सभाबाट नै हामी 

दीघनकाकलन सोच, िवलाकगरी र िवलाकगरीवाकसलाई जोड्ने कवकास, अन्य पाकलका सौँगको 

सम्बन्ि स्थाकपत गने योजनालाई जोड कदय ौँ । ककिन भ गोकलक अवस्था, ग्राकमण पररवेशको 

गाउौँपाकलका, आन्तररक स्रोतको न्यूनता, अकसकमत आवश्यकता, गाउौँपाकलका वासीहरुको 

अकिक कवकासको चाहाना, हामीसौँग भएको कसकमत स्रोत सािनले नागररकले अपेक्षा गरे 

अनुसारको सम्वोिन भयो या भएन अध्ययन, कवशे्लर्ण र सकमक्षा गनन आवश्यक छ । 

९)  िवलाकगरी गाउौँपाकलकाको आि ौँ गाउौँ सभाले स्वीकृत गरेका दीघनकाकलन महत्वका 

नीकत तथा कायनिमहरुको दीगोपनाको लाकग आगामी आकथनक वर्नमा पकन कनरन्तरता कदइने 

छ । "कृगष, पयिटन पुवािधार र रोजिार समृद्ध धवलागिरी गनमािणको आधार" भन्ने 

नारालाई साकार पानन नागररक केन्िीत भै उनीहरुकै साथनक, अथनपूणन तथा जीवन्त 

सहभाकगतामा नवीन कायनिमहरु शुरुवात गररनेछ ।  

सभा सदस्यहरु, 

१०)  अब म िवलाकगरी गाउौँ कायनपाकलकाको आगामी आकथनक वर्नको नीकत तथा कायनिम 

सम्माकनत गाउौँ सभा समक्ष प्रस्तुत गदनछु । 

सभा सदस्यहरु, 

पुवािधार गवकास 

११)  गाउौँ कायनपाकलकाको कुनै भ कतक पुवानिार कवना असहज पररकस्थतीमा यस पाकलका 

अन्तगनतको ३ नं वडा कायानलयको भवन कलएर कायानलय सञ्चालन गरी कररव ४ वर्न 

कवतेको यहाौँहरुलाई अवगत नै छ । अकहले हामी जहाौँ छौं यो जकमन र भवनको स्वाकमत्वमा 

रहकेो सरकारी जकमनमा सरंचना थप गरी कायानलय सचंालन गरररहेका छौं । गाउौँपाकलकाको 

जनसखं्या वकृद्ध, कमनचारी संरचना वकृद्ध, हामीले कनमानण गरेका सडकमा सहज यातायातको 

सकुविा वकृद्ध हुौँद ैजाौँदा सवेाग्राही नगरवासीहरु पैदल आउनेको सखं्या न्यून हुौँद ैजान्छ जसले 
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गदान वहृत सोच कवचार गरी भवन कनमानण गनुन पदनछ । िवलाकगरी गाउौँ कायनपाकलकाको मखु्य 

प्रशासनीक भवन कनमानणको आिार तयार गरी भवन कनमानणको काम प्रारम्भ गररनेछ ।   

१२)  वडा कायानलय कनमानण गरी सावनजकनक सवेा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाईने छ । वडा 

नं. २ र ७ को वडा कायानलयहरु कनमानणािीन अवस्थामा छ । वडा नं १,४ र ६ को वडा 

कायानलय कनमानण आगामी बर्न सम्ममा सम्पन्न गरीसक्ने गरी प्राथकमकतामा राखी अगाकड 

बढाईने छ । 

१३)  आिारभुत स्वास््यमा नागररकहरुको सहज, सरल र गुणस्तरीय पहुौँच स्थापना गनन 

स्वास््य च कीहरुको भ कतक सकुविा कवस्तार र स्वास््यकमीहरुको व्यवस्थापनले महत्वपूणन 

भूकमका खले्दछ । यसका लाकग गाउौँपाकलकाको वडा नं ७ ताकममा पाौँच सयैाको हकस्पटल 

र वडा नं. ३ मनुामा स्वास््य च की भवन कनमानणािीन छन् । आगामी आकथनक वर्नमा यस 

पाकलकाको १नं. वडा गुजानमा सघंीय सरकार र गाउौँपाकलकाको समपुरक बजेट बाट स्वास््य 

च कक भवन कनमानणको थालनी गररने छ । साथै अन्य वडाहरुमा रहेका स्वास््य च कीहरुको 

भ कतक अवस्थाको अध्यन गरी कनमानणका लाकग प्रस्तावना अगाकड बढाईने छ ।  

१४) ढोरपाटन कशकार आरक्ष हुौँद,ै अन्तर प्रदशे राजिानी जोड्ने प्रादकेशक सडक मागन(क) 

यस गाउौँपाकलकाको समथर भु-भाग हुदै ौँ अकिकास ं क्षेत्रको रयाक ओपनको काम भई 

स्तरवकृद्धको कायन भईरहेको छ । यस सडकले वडा नं ७, ३ र २ को क्षेत्रलाई समटेेको हुौँदा 

वस्ती कवकास, व्यापार व्यवसाय र औिोकगकीकरण, ताकममा शहरीकरणका कायनिम 

अगाकड बढाईनेछ । लुलाङ, खोररया दकेख तल्लो जलजला सम्म जाने सडक कनमानणको लाकग 

आवश्यक IEE र DPR तयार पारी कनमानण कायनलाई अगाडी बढाइनेछ ।  

१५)  कजल्ला सदरमकुाम, प्रदशे राजिानी जोड्ने महत्वपूणन सडक मनुा- दरवाङ सडक 

स्तरोन्नकतको काम शरुु भएको छ । कोकभड १९ को महामारी, सरकारले लगाएको 

लकडाउनले काममा कढलाई भए पकन आगामी आकथनक वर्नमा पुरा हुने अपेक्षा गररएको छ । 

हाम्रो सवानङ्कगण कवकासको आिार माकनने यो सडकको स्तरोन्नकतले कछमेकी 

पाकलकाहरुसौँग सहज यातायात सम्बन्ि कायम हुनेछ । 
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१६)  िवलाकगरी गाउौँपाकलकाले बनेी- गुजान- डोल्पा जोड्ने महत्वपुणन सडकको रुपमा 

पररकल्पना गरेको कणानली प्रदशेका महत्वपूणन स्थानहरुका साथै कणानली प्रदशेको राजिानी 

सखुते जोड्ने िुत कहमालय राजमागनको कनमानणको लाकग सम्भाव्यता प्रकतवेदन र वातावरणीय 

प्रभाव मलु्यांकन तयार गरी  सघं तथा प्रदशे सौँग समन्वय गररनेछ । यस सडकको कनमानणले 

भकवष्ट्यमा अन्तर प्रादकेशक सडक सञ्जालको कनमानण भै आकथनक, सामाकजक तथा 

सास्कृकतक समन्वय तथा सञ्जालीकरणमा सहजता ल्याउनेछ । 

१७)  गाउौँपाकलकाकले पररकल्पना गरेको मनुा- ताकम- मराङ- मल्कवाङ- कखवाङ हुौँद ै

मदुी- गुजान- लुलाङ- मनुा िवलाकगरी ररङरोडको रयाक खोल्ले कायन आगामी आकथनक 

वर्नमा सरुुवात गररनेछ । यस कायनले पाकलका क्षेत्रको यातायातलाई थप सहजता ल्याउने छ 

। साडक कनमानणमा गुणस्तरीयता प्रवद्धनन गनन गाउौँपाकलका र राकष्ट्रय योजना आयोग सौँग 

साझदेारर गरी कायनिम अगाकड बढाइने छ । 

१८)  अन्तरपाकलका र अन्तर वडा सडक सञ्जालीकरण गने कलंकरोड मराङ, गेरवाङ, 

मलम्पार, मल्कवाङ हुद ै रघगुंगा गाउौँपाकलकाको च रखानी जोड्ने अन्तर पाकलका सडक 

आगामी आकथनक वर्नमा सुरुवात गररनेछ । 

१९)  यस पाकलका कभत्र सडक सञ्जालले नछोएका १ र २ नं वडाहरुमा सडक पुयानउनको 

लाकग आवश्यक रकम कवकनयोजन गरी आगामी आकथनक वर्नमा पकन सडक कनमानण कायनलाई 

कनरन्तरता कदइनेछ ।  

२०)  पाकलकामा वहुआयाकमक कदगो पुवानिार कनमानण गनन आगामी आकथनक वर्नमा पाकलका 

औिोकगक ग्राम, वसपाकन , ड्याकम्पङ साईड, कनमानणको लाकग जग्गा पकहचान गरी कायन प्ररम्भ 

हुने छ । यस गाउौँपाकलकाको वडा नं. ७ को  ताकममा कसटी हल कनमानणको लाकग सम्भाकवत 

स्थान छन ट गरी सघं प्रदशे तथा अन्य सहयोगी कनकायको खोजी गररनेछ । 

२१)  कक्लन रोड कग्रन रोड अकभयान माफन त सडक छेउछाउमा वकृ्षारोपण, च तारी पोखरी 

कनमानण, अकम्रसो तथा डाले घाौँस रोपण कायनिम सघन रुपमा सञ्चालन गररनेछ । स्तरउन्नकत 

भई सकेका सडकलाई हरीत सडको रुपमा कवकास गने कायनिम कायानन्वयन गररनेछ । 
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यसवाट सडकको वहुआयाकमक र कदगो उपयोग भई सडक सरंक्षण र व्यवसाकयकता 

अकभवकृद्ध हुनेछ । 

२२)  पाकलकावासीको आवागमनमा भरपदो सुरक्षा व्यवस्थापन गनन तथा यातायातमा सहज 

पहुौँच स्थापना गनन ओथानन खोला कस्टल रस पुल, िलु्िनुा खोला कस्टल रस पुल, आवास 

खोला कस्टल रस पुल, पुल्टुस खोला झोलुङ्गे पुल, कोकपलाघाट खोला झोलुङ्गे पुल, कछरी 

खोला झोलुङ्गे पुल र अस्करे खोला कस्टल रस पुलहरुको कनमानण कायन भई रहेको छ । 

आगामी आकथनक वर्नमा क कशनी र बाौँसवोट, बगर कछररखोला र खोलाखकन मा झोलुङ्गेपुल 

कनमानण कायनको शुरुवात गररनेछ । पाकलकाका अग्ला स्थानहरुलाई सञ्जालीकरण गरी 

आवतजावतलाई सहज बनाउन काउसीवोट- बासवोट मा वञ्जी जम्पीङ सकहतको, 

खाउरीवाङ- कुम्री र िारापानी- कवममा लामो झोलुङ्गेपुल का साथै वडा नं. १ गुजान कस्थत 

गपुन खोला र दङ्ैले खोलामा झोलुङ्गे पुल कनमानण गनन आवश्यक प्रकिया अगाकड बढाइने छ 

। 

२३)  मकच्छम पाकन  कनमानणको काम प्रारम्भ भएको छ । पाकन लाई केकन्ित गरी ताकम, 

मकच्छम, मनुा होमस्टेबाट आवतजावतलाई सहज बनाउन पदमागन कनमानण कायनको शुरुवात 

आगामी आकथनक वर्ानमा गररनेछ ।  मकच्छम पाकन को कड.कप.आर.मा उल्लेकखत पूवानिार 

कवकास कनमानणको कायनलाई कनरन्तरता कदईने छ । खलु्ला कचकडयाखानाको कवकास गरी 

ऐकतहाकसक मान्यता बोकेका यस गाउौँपाकलका कस्थत रहकेा ताकमकोत मकन्दर, मकिममा 

रहकेो तामा खानी, माकलका िुरी, नजानखोला झरना र म्याग्दी कजल्लाकै सनु्दर बकस्त गुजान 

गाउौँ क्षेत्रलाई पयानपयनटन र ऐकतहाौँकसक पयनटनको रुपमा अगाकड बढाउने कायनिम सञ्चालन 

गररनेछ । 

२४)  शहरी शासकीय क्षमता कवकास कायनिम माफन त आवास तथा वस्ती क्षेत्रमा पुवानिार 

सिुार, सावनजकनक श चालय कनमानण कायन अगाकड बढाईनेछ । ग्रामीण वस्ती तथा 

वसोवासबाट कनमानण भएको यस िवलाकगरी गाउौँपाकलका लाई शहरोन्मखु नगरमा रुपान्तरण 

गनन आवश्यक पुवानिार कवकासका कायनिम ल्याइनेछ । 
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२५) िवलाकगरी गाउौँपाकलका जातीय कवकविताले भररपूणन रहकेो गाउौँपाकलका हो । मगर 

छन्त्याल दकलत क्षेत्री ब्राह्मणहरुको बकृत कवकासका लाकग पाकलका स्तरीय छुट्टा- छुट्टै जातीय 

पकहचान झकल्कने खालका भवनहरु कनमानण गनन आवश्यक पहल गररने छ ।  

२६) कािेपोलले कवद्यतुीकरण भएको क्षेत्रमा जोकखमयुि जीवनयापनलाई सुरकक्षत बनाउन 

तय गररएको कािेपोलमिु पाकलकालाई आगामी आकथनक वर्नमा पुरा गरी उज्यालो पाकलका 

बनाउने अकभयानलाई पूणनता कदईनेछ । 

२७)  िवलाकगरी गाउौँपाकलकाका गाउौँ बकस्तलाई सरुकक्षत बनाउन तथा आवागमनमा 

सहजता ल्याउन गाउौँ बकस्त क्षेत्रमा स यन उजान, लघ ुजलकवद्यतु आयोजनालाई वैककल्पक 

उजानको रुपमा कवकास गद ै कवद्यतुको केन्िीय प्रशारण लाईन कवस्तारको काम शरुुवात 

गररएको छ, उि कायनिमलाई कनरन्तरता कदई उज्यालो पाकलका कनमानणलाई अकभयानको 

रुपमा अगाकड बढाईने छ । िवलाकगरी गाउौँपाकलका प्रवेश गने मुख्य स्थानहरुमा प्रवेश द्वार 

कनमानण गररनेछ । 

२८)  िवलाकगरी गाउौँपाकलकामा रहेका जोकखमयुि घरहरुको पकहचान गररनेछ । उि 

जोकखमयुि घरहरुलाई सरुकक्षत आवासको रुपमा रुपान्तरण गनन संघीय सरकारको 

सहकायनमा कायनिम सञ्चालन गररने छ । जनता आवास कायनिमलाई प्रभावकारी 

कायानन्वयन गनन पहल गररने छ । घर नभएका कवपन्न पररवारको सरुकक्षत आवासका लाकग 

साझदेारीमा आवास कनमानण कायन प्रारम्भ गररने छ ।  

२९)  गाउौँ कायनपाकलकाको कायानलयबाट कनमानण भएका सडक लगायतका पुवानिारहरुको 

सरंक्षण र कदगोपना सकुनकित गनन त्यस्ता पुवानिारहरुको कनमानण गने िमम ैकनकित रकम लागत 

अनुमानमा समावेश गरी सो रकम छुट्टै ममनत सम्भार कोर्मा जम्मा गरी त्यस्तो रकमबाट 

आककश्मक ममनत सम्बकन्ि कामहरु गने गरी आवश्यक व्यवस्था कमलाईनेछ । आयोजना 

कनमानणका िममा बायो ईकन्जकनयरीङमा ध्यान कदई सडक सनु्दरता र सुरक्षा प्रवद्धनन गनन 

योजनाको लागत अनुमान तयार गने िमम ैआवश्यक बजटे व्यवस्थापन गनन शरुु गररनेछ । 
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३०)  उपभोिा सकमकतको क्षमता कवकास गरी सकमकतका पदाकिकारीहरुको व्यवसाकयकता 

सदुृढ गनन उपभोिा सकमकतको दतान तथा नवीकरणलाई अद्यावकिक गरी उनीहरुको क्षमता 

कवकास गररनेछ । 

सभाका सदस्यहरु, 

आगथिक गवकास 

३१)  पयनटन कवकासको महत्वपूणन आिार हो । रमणीय कहमाल दकेख, साहकसक पयनटनको 

सम्भावना बोकेको पाकलकाको पयनटकीय कवकासका लाकग पयनटन गुरुयोजनाको कनमानण गने 

कायन यस ैआकथनक वर्नमा शरुुवात गररएको छ । गण्डकी प्रदशेकै पयनटकीय िरोहरको रुपमा 

रहकेो िवलाकगरीको पयनटन कवकासका लाकग ऐकतहाकसक ताकम कोत मन्दीर क्षेत्र, उच्च 

माकलका िुरी क्षेत्र, जलजला उपत्यका क्षेत्र,मराङको हललेच र क्षेत्र, चेचुङ कखवाङको भद रे 

िरुी क्षेत्र, नजान खोला झरना क्षेत्र, कहमालको काखमा रहकेो गुजान गाउौँ क्षेत्र, वडा नं १ गुजान र 

वडा नं ४ मदुीको कसमाना कस्थत रहकेा फकल्टङ खोला तातोपानी कुण्ड क्षेत्र, वगर तातोपानी 

कुण्ड क्षेत्र, िवलाकगरी/गुजान/चुरेन/पुथा कहमाल क्षेत्र महत्वपुणन छन । यी पयनटकीय महत्व 

बोकेका िाउौँहरुको पुवानिार कवकास र पयनटकीय गन्तव्यमा पररकचत गाराउनको लाकग 

साझदेारको खोजी गरी सहकायन गररनेछ । 

३२)  पकहलो गाउौँ सभाबाट नै पयनटन कवकासलाई प्राथकमकता कददैं कवकवि कायनिमहरु 

सञ्चालन हुौँद ैआएका छन । पयनटन पदमागन कनमानण, सामुदाकयक होमस्टे, िाकमनक पयनटन, 

लोकससं्कृकतको संरक्षण लगायतका कायनिमलाई थप फैलावट, व्यवकस्थत, 

गुणस्तररयतालाई जोड कदई कायनिम सचंालन गररने छ ।  

३३)  नजान खोला झरना र जलजला क्षेत्र जकैवक कवकविता र पयानपयनटनका कहसावले महत्व 

वोकेको क्षेत्र हो । ओपन ज ुक्षेत्रमा पदमागन कनमानण गरी पयनटकलाई सहज आवागमनको 

व्यवस्था कमलाइने छ । ढोरपाटन कशकार आरक्ष र रुकुम जोड्ने पयनटकीय सडकमा पने क्षेत्र 

भएको हुौँदा पयानपयनटनको क्षेत्रमा अनुसान्िान गररने छ । 
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३४)  बागराज थान, ताकम कोत, माकलका िुरी, मदुी माकलका, सोलवाङ कशवालय िाकमनक 

पयनटकको कवकास गने कायनिम अगाकड बढाईने छ । िाकमनक पयनटनको महत्व बोकेका 

िाउौँहरु िारापानी, कुरेपानी, ताकम कोत, मकच्छम, मनुा, माझकटेरी, खोररया, मरेनी, 

जलजला, गुजान, लम्सङु, मुदी, कखवाङ, चेचुङ ,मराङ र मल्कवाङ पयनटकीय पदमागन कनमानण 

गररनेछ । 

३५) यस गाउौँपाकलकामा जीणन अवस्थामा रहेका तर िाकमनक पयनटनको महत्व बोकेका 

लक्ष्मीनारायण मकन्दर, ताकम कस्थत भगवती मकन्दर, खोररयाको कसद्धथान मकन्दरहरुको 

भ कतक अवस्थाको कनररक्षण गरी मकन्दर कनमानण कायनलाई अगाकड बढाईने छ । कवकभन्न िमन 

मान्ने सम्प्रदायको सम्मान गद ैकिकस्चयन िमन मान्ने िमानलम्वीहरुका लाकग पाकलका स्तरीय 

चचन भवन कनमानण गररने छ ।    

३६)  िातुका सामान कनमानण गने सीप भएका श्रकमकहरुको सीपलाई व्यवसायीकरण गनन शरुु 

गररएको छ । कवदशेवाट फकेका युवाहरुको सीपलाई रोजगार र व्यवसाय प्रवद्धननमा प्रोत्साहन 

गररने छ । पाकलका कभत्र रहकेा परम्परागत आरानको सुिार गने कायनिम चालु आ.व.मा 

प्रारम्भ भएको छ । एक वाडन एक घरेलु औजार उद्योग, परम्परागत पेशा व्यवशायको 

सदुृढीकरणलाई कनरन्तरता र थप पररस्कृत गद ैपूणन व्यवसायीकरण गद ैलकगने छ । 

३७)  यस पाकलका कभत्र रहेका व्यापार व्यवशाय र उद्योगको कनयकमत रुपमा प्रवद्धनन, 

सहजीकरण तथा कनयमन हुौँद ै आएको छ । पाकलका कभत्र रहकेका तामा खानी ढुङ्गा 

खानीहरुको संरक्षण र प्रबिनन गरी पाकलका क्षेत्रमा उद्योगको प्रवद्धनन र व्यवस्थापनका लाकग 

िवलाकगरी गाउौँपाकलका वडा नं ७ मा उद्योग ग्रामको कवकास गररने छ । जसले कसङ्गो 

पाकलकाको आकथनक कवकासमा टेवा पुयानउने छ ।  

३८) गाउौँपाकलकावासीको जीकवकोपाजानन र आकथनक कवकासको मरेुदण्ड उद्यम कवकास हो 

। वनजगंलमा खेर गएका कच्चा पदाथन, कृर्कहरुद्वारा उत्पाकदत वस्तुको प्रशोिन गरी 

बजारीकरणमा जोड कदन आवश्यक रहेको छ । पाकलका क्षेत्रमा सम्भावना रहकेा बाौँसजन्य 

सामग्री, अल्लो प्रशोिन, कचराईतो सकंलन तथा प्रशोिन उद्योगको सम्भावना दकेखएको छ 
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। लघउुद्यम कवकास माफन त सीप कवकास, प्रकवकि हस्तान्तरण गरी पुराना उद्यमीको स्तरवकृद्ध 

र नयाौँ उद्यमीको सजृना हुने कायनिमलाई अगाकड बढाइने छ । 

३९)  एकका लाकग सबै र सवैका लाकग एक सहकारीको ममन हो । सहकायन, सहयोग, 

साझदेाररता नै कसमान्त ककसानको आकथनक कवकासको लाकग साथी र सारथी हो । पाकलका 

कभत्र रहेका सहकारीलाई सहकारीको कसद्धान्त, मलु्य मान्यता कभत्र रहरे सञ्चालन गनन 

अनुगमन, कनयमनका कायन कनयकमत रुपमा गररने छ । गररवसौँग सहकारी, सहकारीमा रहेको 

पुौँजीलाई आयआजनन, उद्यम कवकास र आकथनक कवकासमा केकन्ित गने वातावरण सजृना 

गररने छ । 

४०)  सहकारीहरुले गरेको काम, योगदान, भूकमका, पारेको प्रभाव अध्ययन, त्याङ्क 

सङ्कलन गरी प्रकाशन गररने छ । सरकारी तथा सहकारी साझेदारी कायनिमको पकहचान गरर 

कायनिम सञ्चालन गररने छ । राम्रो काम गने सहकारी र सहकारी ककमनलाई सम्मान र पुरस्कृत 

गद ैलकगने छ । एक व्यकि एक सहकारीको अविारणालाई कडाईका साथ लागु गररने छ । 

४१)  म समी वेरोजगारको खाली समयलाई औद्योकगक क्षेत्र तफन  स्थानान्तरण गररनेछ । 

कृकर्मा रहेको अिन वेरोजगार तथा लुकेको वेरोजगारलाई कृकर्मा व्यावसायीकरण तथा 

औद्योकगकीकरण माफन त रोजगार कसजनना गररने छ । 

४२)  कृकर् उत्पादनको कवकविीकरण माफन त सकंविान प्रदत्त खाद्य संप्रभुताको हकको 

सकुनकितता गररने छ । िवलाकगरीको भ गोकलक अवस्था अनुसार कृकर् कवकास योजना 

अगाकड सानुन पदनछ । समथर भ-ुभाग खाद्यन्न तथा तरकारी उत्पादन, म्याग्दी खोला वारर 

पारीका िाउौँहरुमा फलफुल उत्पादन, पाकलकाको सब ै वडाहरुमा भ गोकलक कवशरे्ता 

अनुसारका फलफुल तथा तरकारी उत्पादन गनन सककने अवस्था छ । गत आ.व. दकेख हामीले 

अगाकड सारेको एक वडा एक कृकर् सहकारी अन्तगनत कनरन्तर उत्पादन भैरहकेो छ, चालु 

आ.व.मा अगाडी सारेको कृकर् सहकारी अन्तगनत यस पाकलकाको १ दकेख ७ सम्मका 

वडाहरुमा ७ रोपनी क्षेत्रमा सतुवा खतेी, ६ नं वडा मराङ, ७ नं वडा ताकममा ३० रोपनी 

क्षेत्रमा एभोगाड खतेी, वडा नं. ६ मराङ र वडा नं ७ ताकममा ४ रोपनीमा अलैची खतेी, १ 

नं वडा गुजानमा ५ रोपनीमा रेडडेकलससे जातको स्याउ खतेी साथै अन्य वडाहरुमा भ गोकलक 
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आवश्यकता अनुसार सनु्तला, कागती, ककव्वी खेतीको सरुुवात भएको छ । यो कायनिमबाट 

कृर्कहरुलाई व्यवशायीकरण, वहृत उत्पादन भई रोजगार तथा आकथनक कवकासमा टेवा पुग्ने 

अपेक्षा गररएको छ । यी वहृत कृकर् सहकारीहरुलाई कसकाई केन्िको रुपमा कवकास गररनेछ 

। साथै एक वडा एक पकेट क्षेत्रको कायनिमलाई कनरन्तरता कदइनेछ । 

४३)  उत्पादन हुने कृकर् क्षेत्र ह्रास हुौँद ैगएको छ । कृकर् श्रकमकहरुको अभावलाई पररपुकतन हुने, 

उत्पादकत्व वकृद्ध हुने खालका प्रकवकिहरु कवस्तार गरी कृकर्मा आिनुीकरण, व्यवसाकयकरण, 

औिोकगकीकरण, यान्त्रीकरणलाई कनरन्तरता कदइने छ । जकमन नभएका प रखी हातहरुलाई 

कृकर् िाकन्तमा जोड्न भुकम बैकं अविारणालाई कायानन्वयनमा ल्याईने छ । 

४४) िवलाकगरीवासीको कदगो र मखु्य आम्दानीको श्रोत कृकर् नै हो । कृकर् पेशालाई मयानकदत, 

व्यवशायीक र आकर्नक बनाउनु अकहलेको आवश्यकता हो । कृर्कले उत्पादन गरेको कृकर् 

वस्तुको उकचत मलु्यमा कवकि हुने वातावरण तयार गनन सघंीय सरकारबाट तय भएको न्युनतम 

समथनन मलु्यमा खाद्यान्न कवकि गनन सहजीकरण गररनेछ । यसवाट कृर्कले उत्पादन गरेको 

वस्तु उकचत मलु्यमा र सहज रुपमा कवकि हुनेछ । व्यवशायीक रुपमा कृकर् उत्पादन गने 

कृर्कलाई सघंीय सरकार र प्रदशे सरकारको नीकत तथा कायनिममा तालमले हुने गरी कृकर् 

ऋणमा व्याज सहुकलयत प्रदान गररनेछ । 

४५)  भ गोकलक कवशरे्ताका आिारमा सनु्तला,स्याउ, ककवी, अलैची, च्याउ, कवउकवजन, 

माछा तथा माहुरीपालनको पकेट क्षेत्रको आिारमा कवकवि कायनिम सञ्चालन गररने छ । 

प्रकतफलमा आिाररत कृकर् अनुदान कायनिमलाई कनरन्तरता कदइनेछ । 

४६)  साना तथा मझ ला कसचंाई, मलखाद, कवउकवजन, पुंजी तथा प्रकवकि उपलब्ि गराउौँद ै

प्राङ्गाररक खतेी प्रणालीलाई प्रोत्साहन गररनेछ । "टनेल हाम्रो उत्पादन िपाईको" 

कायनिमलाई आगामी वर्न दकेख लागु गररने छ ।  

४७)  बजारको माग अनुसार कृकर् उपज उत्पादन गने पररपाटीलाई ससं्थागत गररने छ । स्याउ, 

सनु्तला, ककवी, कागती,ओखर, कटमरु, अलैची, सतुवा, कचराइतो खतेी लागायत मागमा 

आिाररत कायनिम सञ्चालन गररने छ । 
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४८)  कृकर् उत्पादन भूकम घट्द ैगएको छ । थोरै ज्यालामा अन्यत्र काम गने, आफुसौँग भएको 

जकमन वाौँझो छोड्ने िम बकढरहेको अवस्थामा चालु आ.व.मा खाद्यासुरक्षालाई ध्यान कदई 

कवगत लामो समय दकेख बाौँझो रहकेो जकमनमा खतेी गनन प्रोत्साहन कदने कायनिम अगाकड 

साररएकोछ । यस बाट खाद्यन्न वालीको उत्पादन वकृद्ध हुने र खाद्य सुरक्षालाई टेवा पुग्ने छ । 

वाौँझो जकमनको उपयोग हुने कायनिमलाई आगामी आकथनक वर्नमा पकन कनरन्तरता कदइने छ । 

४९)  खाद्यन्न वालीको कवज वकृद्ध, एकककृत वाली तथा जल व्यवस्थापन, कृर्क पािशाला 

माफन त कृर्कहरुको ज्ञान र व्यवहाररक सीप कवकास गनन वहृत िवलागीरी कसचंाई क्षेत्रमा 

समदुाय व्यवकस्थत कसकंचत कृकर् क्षेत्र कायनिमलाई कनरन्तरता कदइने छ । िवलाकगरीको 

ताकम िारापानी लगएतका अन्य समथर भुभागमा म्याग्दी खोलाबाट कलफ्ट कसचंाई योजना 

सञ्चालन गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वकृद्ध गररने छ । 

५०) गाउौँपाकलकामा हरेक वर्न कृर्कहरुले लगाउने फलफुल तथा जकडबुटीका 

कवउ,कवरुवाको माग बढ्द ै गएको छ । कवउ, कवरुवाको खररद, गुणस्तरीय कवउ/कवरुवाको 

व्यवस्थापन गनन गाउौँपाकलका क्षेत्र कभत्र वहुउद्यशे्यीय नसनरी स्थापना गररनेछ । उत्पादन भएका 

जकडबुटी, तरकारी र फलफुल हरुलाई कदगो बनाउन कचस्यान केन्ि स्थापना गनन पहल गररनेछ 

। एक टोल एक नसनरी कायनिमलाई कक्लन टोल ग्रीन टोल अन्तगनत अकभयानकै रुपमा अगाकड 

बढाईनेछ । 

५१)  एक वडा एक पशु पालन फामनलाई कनरन्तरता कदईनेछ । भेडा, बाख्रा, भैंसी तथा गाई 

फमनलाई साना व्यवशायी कृकर् तथा पशपुंक्षी उत्पादन केन्िको रुपमा कवकास गररनेछ ।  

५२)  एक वर्न कभत्र ैपाकलकालाई दगु्िजन्य पदाथन र मासमुा आत्म कनभनर वनाइने छ । स्वस्थकर 

मास ु कविीका लाकग पाकलकामा स्थाकपत मास ु पसलहरुको कनयकमत अनुगमन तथा 

सपुरीवेक्षण माफन त गुणस्तर कायम गररने छ । 

५३)  भेडा पालन पकेट, बाख्रा पालन पकेट, कुखरुा पालन पकेट, गाइ भैसी पालन पकेट 

जस्ता थप पकेटको कवकास एवं कवस्तार गररनेछ । पकेटमा आिाररत पशपुालन कायनिमलाई 
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कनरन्तरता कदइनेछ । एक वडा एक पश ुतथा स्थानीय कुखरुा पालन पकेटलाई कवस्तार गररनेछ 

। 

५४)  पशपुालन नीकत कनमानण गरी कायानन्वयन गररनेछ । यस गाउौँपाकलकामा पाकलएका 

पशहुरुलाई महामारी रोग कवरुद्ध खोपको व्यवस्था गररनेछ । पशु कवमा कायनिमको लाकग 

कृर्कहरुलाई उत्प्ररेीत गरी कृर्कहरुको सहभाकगता ५०% अनुदानको व्यवस्था गरी पशिुन 

सरुक्षाको प्रत्याभुकतको कायनिमलाई आगाकम आकथनक वर्नमा पकन कनरन्तरता कदइने छ । 

५५) उन्नत जातका पशहुरुको आयातमा जोड कदद ै स्थानीय पशु प्रजाकतहरुको संरक्षण 

गररनेछ । एक गाउौँ एक प्राकवकिकहरुको सवेाको आवश्यकता र औकचत्यका आिारमा 

व्यवस्थापन गररनेछ । 

५६)  प्रिानमन्त्री रोजगार कायनिम सामुदाकयक कवकास आयोजना सञ्चालन गरी गत 

आ.व.वाट कायनिम सञ्चालन हुौँद ैआएको छ । रोजगार सवेा केन्ि माफन त गाउौँपाकलका कभत्र 

रहकेा ७९९  वेरोजगार युवाहरु रोजगार कायनिममा समाकहत गररनेछ । यस कायनले 

सामदुाकयक पुवानिार कवकासका कायनिम प्रभावकारी रुपमा कायानन्वयन हुनेछन् । 

सभा सदस्यहरु, 

सामागजक गवकास 

५७)  कवद्याथीहरुमा सञ्चालन हुौँद ैआएको कदवा खाजा कायनिम र सामदुाकयक कवद्यालयका 

छात्राहरुको लाकग सकेनटरी प्याड व्यवस्थापन कायनिमलाई कनरन्तरता कदइने छ । 

५८)  सबैका लाकग कशक्षा, कवद्यालय व्यवस्थापन अनुदान, वाल कवकास केन्ि व्यवस्थापन, 

कनशलु्क पाि्यपुस्तक व्यवस्थापन कायनिम कनरन्तर रुपमा कायानन्वयन गररनेछ । शकैक्षक 

कायनिम कनरन्तर रुपमा कायानन्वयन गररनेछ । शकैक्षक गुणस्तर सुदृढीकरण, कायनसम्पादनमा 

आिाररत प्रोत्साहनमा जोड कदईनेछ । 
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५९)  कवद्यालयमा कनमानण भएको भ कतक पुवानिारको सदपुयोग र गुणस्तरीय कशक्षा प्रवद्धननमा 

जोड कदद ैआवश्यकताका आिारमा गुणस्तरीय भ कतक पुवानिार कनमानण कायनलाई अगाकड 

बढाईने छ । 

६०)  यस पाकलका कस्थतका सम्पूणन सामदुायीक कवद्यालयहरुमा प्रकवकिमतै्री साक्षरता तथा 

कनरन्तर कशक्षा कायनिम सञ्चालन गदान िमशुः सचूना प्रकवकिमतै्री शकैक्षक प्रयोगशालाको 

कवस्तार गरी शकैक्षक गुणस्तर प्रदान गने कायनिमलाई आगामी आ.व.मा पकन कनरन्तरता कदइने 

छ ।  

६१)  प्रारकम्भक बालकवकास कायनिम सञ्चालन गनन वालमतै्री पुवानिार कवकास गने र 

मन्टेश्वरी ताकलम सम्बकन्ि कायनिमलाई आगामी आकथनक वर्नमा पकन कनरन्तरता कदइने छ । 

६२)  स्थानीय कला, ससं्कृकत, साकहत्य, िमन तथा अन्य सामाकजक तथा साौँस्कृकतक िरोहर, 

िवलाकगरीको पकहचान र कवकशष्टता वारे जानकारी कदन यस ैआ.व. दकेखको शरुुवात गररएको 

भए तापकन कोकभड १९ को महामारीका कारण सम्पन्न हुन नसकेकोले सो कायनिमलाई 

कनरन्तरता कदई स्थानीय पाि्यिमको कनमानणको कायनिम आगामी आ.व.मा सम्पन्न गररनेछ 

। 

६३)  शकैक्षक पहुौँच सकुनकितता, वैककल्पक एवं अन पचाररक कशक्षा, साक्षरता तथा कनरन्तर 

कशक्षालाई जोड कदईनेछ । कवद्यालयमा प्रकवकिमतै्री कशक्षाको प्रवद्धनन गररने छ । कवद्यालयमा 

भएका कम्प्युटर तथा कप्रन्टर कनयकमत ममनत सभंार भै प्रयोगमा आउने वातावरण सजृना गनन 

गाउौँपाकलकामा प्राकवकिक जनशकिको व्यवस्थापन गरी कनयकमत सवेा प्रवाह गररने छ । 

६४)  गाउौँपाकलका कभत्र सञ्चाकलत सब ैकककसमका कशक्षा तथा कशक्षालयहरुको प्रभावकारी 

तथा गुणस्तरीय व्यवस्थापनको सयंन्त्र कनमानण गररनेछ । कवद्यालयको गुणस्तर परीक्षण 

कायनिमलाई कनरन्तरता कदइने छ । 
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६५)  कशक्षक र कवद्याकथनलाई प्रोत्साहन गनन एस.ई.ई. पररक्षाको मलु्यांकन गरी उत्कृष्ठ कवद्याथी 

र कवर्यगत रुपमा कशक्षकलाई सम्मान तथा पुरुस्कारको कायनिमलाई कनरन्तरता कदइने छ । 

कक्षा ८ को परीक्षालाई व्यवकस्थत र त्यपरक बनाउनको लाकग गाउौँपाकलका स्तरमा क्षेत्रगत 

रुपमा केन्िाध्यक्ष तोकी पररक्षा सञ्चालन गररने व्यवस्था कमलाईनेछ । 

६६) गाउौँपाकलका क्षेत्रकभत्र कायनरत सम्पुणन ECD सहजकतान र कवद्यालय कमनचारीको माकसक 

पाररश्रकमक सघंीय सरकार द्वारा घोकर्त न्युनतम पाररश्रकमक बरावर पाररश्रमको आवश्यक 

व्यवस्था गररनेछ । 

६७)  कवद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी वनाउन प्र.अ/ कशक्षकहरुलाई 

अकभभावक काउकन्सकलङ ताकलम, लेखाकवकि सम्बन्िी ताकलम, कायानलय व्यवस्थापन 

सम्बन्िी ताकलम, सचूना प्रकवकि ताकलम सञ्चालनलाई कनरन्तरता कदइने छ । कवद्याथीको 

कसकाई उपलब्िी प्रकत कशक्षकलाई पूणनत कजम्मवेार बनाइने छ । कवद्याथीको कसकाइ 

उपलब्िीका आिारमा कशक्षकलाई दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गररने छ । 

६८)  यस गाउौँपाकलकाको वडा नं ७ कस्थत रहेको अन्नपुणन पुस्ताकलयलाई गाउौँपाकलका 

क्षेत्रको अध्ययन केन्िको रुपमा कवकास गररने छ । गाउौँपाकलका भररका जषे्ठनागररकहरुको 

सम्मान गद ै ताकम कस्थत कनमानणािीन अवस्थामा रहकेो जेष्ठ नागररक भवन कनमानणलाई 

आगामी आकथनक वर्नमा पकन नरन्तरता कदइने छ । 

६९)  सामदुाकयक कवद्यालयमा अध्ययनरत दकलत तथा कवपन्न पररवारका जहेने्दार छात्र 

छात्राहरुलाई गाउौँपाकलकाबाट प्रोत्साहनमुलक कायनिमलाई आगामी आकथनक वर्नमा पकन 

कनरन्तरता कदइने छ । साथै अनाथ, असहाय गररब जहेने्दार बालबाकलकाहरुको शकैक्षक 

वकृद्धकालाकग गण्डकी प्रदशे सरकार समाकजक कवकास मन्त्रालय र स्थानीय तहको 

साझदेारीमा श्री हमे नमनुा आवाशीय कवद्यालय कनमानण र सञ्चालनमा रहकेो हुदाौँ आगाकम 

वर्न पकन आवासीय होष्टले स्तरोन्नकत कायनलाई कनरन्तरता कदइने छ । कवद्याथीहरुमा सुसपु्त 

अवस्थामा रहकेो प्रकतभालाई उजागर गनन कवकवि कविामा कवद्याथी प्रकतभा पकहचान र 

प्रोत्साहन कायनिम सञ्चालन गररने छ । 
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७०)  गाउौँपाकलका क्षेत्र कभत्रका उत्कृष्ट कवद्याथीहरुलाई प्राकवकिक कशक्षा अध्ययनका लाकग 

छात्रवकृतको व्यवस्था कमलाईनेछ । 

७१)  सघंीय शकैक्षक नीकतसौँग तादात्म्यता हुने गरी गाउौँपाकलकाको शकैक्षक नीकत अनुसार 

कवद्याथी सङ्ख्या पयानप्त भएका तर कवर्य कशक्षक नभएका कवद्यालयहरुमा योग्यता पुगेका तर 

तल्लो तहमा कायनरत कशक्षकहरुलाई प्रोत्साहन तथा अस्थायी बढोत्तरी हुने गरी कमलान गरी 

कशक्षकको अभाव पुकतन गररने छ । 

७२)  अकभभावकहरुलाई आकथनक चपेटाबाट थोरै भए पकन मकुि कदलाउने उद्दशे्यका साथ 

कशक्षा सौँग आयआजनन कायनिमलाई प्राथकमकताका आिारमा शरुु गररने छ । 

सभा सदस्यहरु, 

७३)  सबै नागररकको आिारभुत स्वास््य सरल सहज तथा गुणस्तरीय पहुौँचका लाकग वडा 

नं. ७ ताकममा ५ शयैाको अस्पतालको स्थापनालाई पुणनता कदई भ कतक सिुार तथा 

व्यवस्थापनका लाकग श्रोतको खोजी गररने छ । 

७४) वडा नं. ७ मा स्थापना गररएको ५ शयैाको अस्थाइ कोरोना अस्पताल को सवेा कवस्तार 

र सुदृढीकरण गररनेछ । साथै सामान्य रोगको उपचारका लाकग दवानङ वेनी पुग्नुपने अवस्थाको 

अन्त्य गनन हाल कायनरत मकेडकल अकिकृतलाई आगामी आ.व.मा पकन कनरन्तरता कदइनेछ । 

हाल सञ्चाकलत ल्याब सवेालाई सदुृढीकरण गररनेछ । 

७५)  स्वास््य क्षेत्रका कवज्ञहरुले कोकभड १९ को तेस्रो लहर पकन आउन सक्ने र त्यसबाट 

बालवाकलका बढी प्रभाकवत हुने अनुमान गरेकोले सम्भाकवत सिंमणको सामना गनन खोप 

लगाउन बाौँकी सब ै नागररकलाई खोपको सकुनकितता गनन सघंीय सरकार, प्रदशे सरकार 

सौँगको सहयोग र सहकायनमा गाउौँपाकलकाले खोप ब्यवस्थापन गरी गाउौँपाकलकाको सबै 

सयंन्त्रहरुलाई तयारी अवस्थामा राकखरहन र स्वास््यकमीहरुलाई प्रभावकारी रुपमा 

पररचालनका लाकग आवश्यक नीकत बनाईनेछ । 

७६)   समदुायमा नवजात कशशु, वालरोगको एकककृत व्यवस्थापन, सरुवा रोगको 

रोकथाम,कनयन्त्रण र उपचारको वातावरण कसजनना गररने छ । 
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७७)  हाकत्तपाईले रोग कवरुद्धको और्िी सवेनलाई समुदायमा प्रभावकारी वनाईने छ । 

पशपुंकक्षवाट सने रोग वडनफ्ल्यु, एन्फ्लुएन्जा लगायतका रोगको रोकथाम, कनयन्त्रण र कनगरानी 

गररने छ । 

७८)  स्थापना भई सञ्चालनमा रहकेा सात(७) वटा Birthing Center हरुको गुणस्तरीयता 

सकुनित गररने छ । आवश्यकताका आिारमा गाउौँपाकलकाका अन्य स्थानहरुमा पकन 

गुणस्तरीय Birthing Center थप गद ैलकगने छ । मातकृशश ुस्वास््यको प्रवद्धनन गनन Zero 

Home Delivery  को प्रवद्धनन गररनेछ । गाउौँपाकलका कभत्रको वकथनङ्ग सने्टरमा प्रसतुी हुन 

नसकी अस्पतालमा प्रसकुत हुने गभनवकतको लाकग एम्वलेुन्स खचन उपलब्ि गराईनेछ । 

७९)  गाउौँपाकलकावासीको सहज र सरल स्वास््य पहुौँचका लाकग स्वास््य च कीहरुको 

स्तरवकृद्ध गररने छ । आिारभुत स्वास््य सवेाका लाकग स्वास््य च कीबाट प्रदान गद ैआएका 

अत्यावश्यक और्किको आपुकतन समयमा नै व्यवस्थापन गररने छ । 

८०)  गाउौँपाकलकावासी हरुलाई सहज स्वास््य सवेाका लाकग आयोजना गद ैआएको वहृत 

स्वास््य कसकवरलाई कनरन्तरता कदइने छ । गाउौँपाकलकामा कनमानणाकिन रहकेो ताकम 

अस्पताल, गाउौँपाकलका क्षेत्र कभत्र रहकेा टेकलमकेडकसन र अन्य स्वास््य ससं्थासौँग समन्वय र 

सहकायन गररने छ । 

८१)  लागु और्िमिु गाउौँपाकलकाको रुपमा िवलाकगरीलाई कवकास गनन स्वास््यकमी, 

सरुक्षाकमी तथा सामाकजक अकभयान्ताको पररचालनलाई थप प्रभापकारी बनाईने छ । 

८२)  मातकृशश ुतथा नवजात कशशु कायनिम अन्तगनत आमा सुरक्षा, गभनवती उत्प्रेरणा, न्यानो 

झोला कवतरण, कनुःशलु्क र सुरकक्षत गभनपतन सवेालाई कनरन्तरता कदईने छ । 

८३)  आिारभुत तथा आकाकस्मक स्वास््य सवेालाई प्रभावकारी सञ्चालन गररने छ । वाह्य 

खोप केन्िको भ कतक सिुार गरी सवेालाई प्रभावकारी वनाईने छ । 
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८४)  क्षयरोग कनयन्त्रण कायनिम, एकीकृत मकहला स्वास््य तथा प्रजनन स्वास््य कायनिम, 

एकककृत वाल स्वास््य तथा पोर्ण कायनिम, महामारी रोग कनयन्त्रण कायनिम, अपाङ्गता 

रोकथाम तथा कुष्ठरोग कनयन्त्रण कायनिम र उपचारात्मक सवेा कायनिमलाई सघन रुपमा 

सञ्चालन गरी नागररकहरुमा स्वास््य सवेाको सकुनकितता गररने छ । 

८५)  गाउौँपाकलका क्षेत्रमा चालु आकथनक वर्नमा शरुु गरेको जषे्ठनागररक कनुःशलु्क स्वास््य 

परीक्षण सवेा कायनिम थप कवस्तार गररने छ । जेष्ठ नागररकको घरमा गाउौँपाकलकाको सवेा 

कायनिमलाई कनरन्तरता कदईने छ । जषे्ठ नागररकको ज्ञान, सीप, अनुभवलाई पुस्तान्तरण गने 

नवीन कायनिम ल्याइनेछ । यस कायनिमले जषे्ठनागररकको सम्मान, घरपररवारको 

कतनव्यवोि, स्वास््य सवेाको पहुौँच घरघरमा पुगी सम्माकनत नागररक सकहतको जीवनयापन 

गनन मद्धत पुग्नेछ । 

८६)  गाउौँपाकलका अन्तगनतका स्वास््य ससं्थाहरुलाई माकसक रुपमा सञ्चालन खचनको 

व्यवस्था गररनेछ । 

८७)  कवद्याथी माफन त घरघरमा स्वास््य एवं सरसफाईको सन्दशे प्रवाह हुने गरी कवद्यालयमा 

कवद्याथी हले्थ क्लव गिन गरी जनचेतना अकभवकृद्ध गररने छ । गाउौँमा रहकेा स्वास््य आमा 

समहूहरुलाई वालवाकलकाको खोप, महामारीमा सचेतना, व्यकिगत सरसफाई सम्बन्िी 

सचेतना अकभवकृद्ध गरी स्वच्छ समाज कनमानणमा पररचालन गररने छ । 

८८)  कनुःशलु्क आिारभुत स्वास््य सवेामा आम गाउौँपाकलकावासीको सलुभ र सरल 

पहुौँचका लाकग गाउौँपाकलकाले उच्च प्राथकमकता राखी कायन गरेको छ । आगामी आकथनक 

वर्नमा स्वास््य वीमा कायनिम सब ैवडाका प्रत्येक घर पररवारमा लागु हुने वातावरण सजृना 

गररनेछ । 

८९)  आयुवेद स्वास््यलाई पूवीय वाङ्गमयको स्वास्थय केन्िको रुपमा कवकास गररने छ । 

योग कशक्षा तथा ध्यान केन्िहरुको कवकास गरी सकरात्मक जीवन पद्धकत तथा सामाकजक 

कवकासमा उपयोग गररने छ । 
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९०)  जकडवकुटको पकहचान र नसनरी स्थापना गनन जकडवकुट खकेतलाई प्रोत्साहन गररने छ । 

गाउौँपाकलकामा उपलब्ि जकडवकुटहरुको संरक्षण, कवकास तथा उपयोगमा जोड कदइने छ । 

उत्पाकदत जकडबटुी लाई प्रसोिन गरी कविी कवतरण गने व्यवस्था कमलाईने छ । रोगको 

प्रकतरक्षा गनन सक्ने क्षमता बढाउन जकडवकुटको उपयोगलाई बढावा कदईने छ । 

९१)  गाउौँपाकलकामा यस ै आ.व. दकेख सञ्चालनमा आएको नागररक आरोग्य केन्िको 

सवेालाई प्रभावकारी र नागररकको कवश्वास आजनन गने गरी सञ्चालन गररनेछ । 

सभा सदस्यहरु, 

९२)  गाउौँपाकलका वासीलाई स्वच्छ खानेपानी सकुविाका लाकग एक घर एक िारा कायनिम 

सघंीय तथा प्रादकेशक सरकारको साझदेारीमा सञ्चालन गररनेछ । पानीका महुान सरंक्षण 

कायनिम, कलफ्ट खानेपानी आयोजना तथा सभंाव्य िाउौँमा जकमनमनुीको पानी कनकाल्ने 

प्रकवकिको कवस्तार गररनेछ । महुान दकेख मखुसम्म शदु्ध खानेपानी उपलबिताको शरुुवात 

गरी खानेपानीको स्वच्छता र गुणस्तरीयताको सकुनकितता गररने छ । एक घर एक िारा 

अन्तगनत आगामी आ.व.मा वडा नं. ६ मराङ्गमा एक घर एक िारा कनमानण योजनालाई 

प्राथकमकताका साथ अगाकड बढाइनेछ । 

९३)  वडा नं ६ मराङमा वर्ानतको पानी सङ्कलन गरी कहउौँद ेकसचंाई प्रणालीको कवकासका 

लाकग सम्भाव्यता अध्ययनको प्रकिया अगाकड बढाइनेछ । 

९४)  घरबाट कनष्ट्कासन हुने कुकहने फोहोरलाई कम्पोष्ट मल कनमानण गने र नकुकहने फोहोरलाई 

वगीकरण गरी उकचत व्यवस्थापन गने कायनलाई कनरन्तरता कदईनेछ । गाउौँपाकलकाको उपयुि 

स्थानमा नकुकहने, कवकि नहुने फोहोरलाई कवसजनन गने ड्याकम्पङ्ग साईडको व्यवस्था गररने 

छ । 

९५)  गाउौँपाकलका कभत्र अभ्यासमा रहकेा सब ैकककसमका ससं्कृकतको सरंक्षण र सम्वद्धननका 

कायनिमहरु पकहलो वर्नवाट प्रारम्भ गररएको छ । न मती एवं पन्चेवाजा सरंक्षण, लोकगीत, 

भजनको सरंक्षण, आकदवासी तथा जनजाकतहरुका म कलक ससं्कृकतको संरक्षण, परम्परागत 
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पेशा, सीप तथा व्यवसायहरुको संरक्षणका कायनिम सघन रुपमा सञ्चालन भैरहेका छन् । 

आगामी आकथनक वर्नमा पकन यी कायनिमहरुलाई कनरन्तरता कदइने छ ।  

९६)  सवै परम्परागत कला, सीप, व्यवसाय तथा रहनसहनलाई गाउौँपाकलकाको ब कद्धक 

समं्पकतको रुपमा सचुीकृत गरी कतकनहरुको सरंक्षण र कवकास गररने छ ।  

९७)  िवलाकगरी गाउौँपाकलका कभत्र कजल्लामै प्रख्यात रहेका ऐकतहाौँकसक मिमकन्दर, 

दवेालय,ताकम कोत , माकलका िरुी, बाघराज थान, गुिी, पाटीप वा तथा अन्य िाकमनक 

स्थलहरुको सरंक्षण र कवकासमा जोड कदइने छ ।  सब ैपरम्परागत स्थलहरुको कवकासले 

िाकमनक पयनटकीय सभंावनालाई उजागर गने छ ।  

९८)  खलेकुदको माध्यमबाट मानव स्वास््य, अनुशासन, कतनव्यपरायण तथा राष्ट्रप्रेमी 

असल नागररक कनमानणमा जोड कदइने छ । चालु आ.व दकेख नै पाकलका स्तरीय खलेकुद 

मदैान, वडा स्तरीय खलेकुद मैदान र टोल स्तरीय खलेकुद मैदान कनमानणमा जोड कदई खले 

मदैानहरु कनमानण कायनलाई आगामी वर्नमा पकन कनरन्तरता कदईने छ । 

९९)  हरेक वर्न आयोजना हुद ैआएको राष्ट्रपकत रकनङ कशल्ड खलेकुद प्रकतयोकगता चालु वर्न 

समते तयारी पुरा भई कोकभड १९ को महामारीले गदान कायानन्वयनमा ककिनाई रहयो । 

राष्ट्रपकत रकनङ कशल्ड खलेकुद प्रकतयोकगताका कायनिमलाई हरेक वर्न कनयकमत रुपमा 

सञ्चालन गररने छ । पाकलकामा खलेाकडहरुको पकहचान, प्रोत्साहन र खलेको कवकास भएको 

छ । खलेाडीहरुलाई खलेकुदमा प्रोत्साहन हुने कायनिम सञ्चालन गररने छ । 

१००)  राकष्ट्रय तथा अन्तराकष्ट्रय खलेमा सहभाकग भई गाउौँपाकलकाको इज्जत बढाउने 

खलेाडीहरुलाई कवर्ेश प्रोत्साहन गररने छ । गाउौँपाकलका क्षेत्र बाकहरका कवकभन्न प्रकतस्पिानमा 

उत्कृष्टताहाौँकसल गने खलेाडीहरुलाई गररने सम्मान तथा प्रोत्साहन कायनिमलाई कनरन्तरता 

कदइने छ ।  

१०१)   खलेकुदले खलेाडीहरु बीच स हादनताको वातावरण कसजनना हुनुका साथै आन्तररक 

पयनटनको कवकासमा समते सहयोग हुनुका साथै आन्तररक पयनटनको कवकासमा समेत 

सहयोग पुग्नेछ ।  
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१०२)  युवा क्लवहरुको प्रवद्धनन गरी नमनूा युवा ससंद अभ्यास आयोजना गरी युवाहरुको 

नेततृ्व कवकास, अनुशासन र विृत्व कलाको कवकासमा जोड कदईने छ । युवा प्रकतभा पकहचान 

गरी सामाकजक जागरण र रुपान्तरणमा युवाहरु पररचालन गररने छ । युवा उद्यमकशलता 

कवकास गरी स्वरोजगार,आकथनक कवकासमा जोड कदईने छ । युवा परामशन कायनिम सञ्चालन 

गरी सकरात्मक सोचको कवकास र सामदुाकयक कवकासमा युवाहरुलाई समाकहत गररने छ । 

१०३)  सामकजक समावेशीकरण, लैंकगक कहंसा न्यूनीकरणका कायनिम प्रभावकारी रुपमा 

कायानन्वयन गररने छ । 

१०४) गाउौँपाकलकाको समग्र कवकासका लाकग मकहला, तेस्रो कलङ्गी, य कनक अल्पसंख्यक, 

वालवाकलका, जषे्ठनागररकको सहभाकगता, क्षमता कवकास र ससं्थागत कवकासका कायनिम 

कनरन्तर कायानन्वयन गररने छ । 

१०५) मकहलाहरुको आकथनक कवकास, सामाकजक कवकास र क्षमता कवकासमा टेवा पुग्ने 

कायनिम सञ्चालन गररने छ । एक वडा एक मकहला उद्योग कायनिमलाई कनरन्तरता कदईने छ 

। 

१०६) वेरोजगार मकहलाहरुको रोजगार र उद्यमशीलता कवकासका कायनिमहरु लघुउद्यम 

कवकास कायनिम माफन त सञ्चालन गरी स्वरोजगार कसजनना गररने छ । सबै वडामा गिन 

भएका मकहला समहूको ससं्थागत कवकास र सामाकजक रुपान्तरण तफन  अकभप्ररेरत गररने छ । 

१०७) " सुनौला हजार गदनका आमासँि अध्यक्ष" कायनिमलाई आगामी आकथनक 

वर्नमा पकन अकभयानको रुपमा सञ्चालन गररने छ । मकहला शसिीकरण र मकहला 

आयआजनन कायनिमलाई कनरन्तरता कदईने छ । 

१०८) बालवाकलकाको हक र अकिकारको सकुनकितताका कायनिमहरु कवद्यालय र समदुाय 

स्तरमा सञ्चालन गररने छ । वाल अकिकार, अपाङ्गगताका सवालहरुलाई पाकलका, वडा, 

टोल, वस्ती हुौँद ैघरपररवार सम्म सवंोिन हुने वातावरण सजृना गररने छ । बालवाकलका, 

अपाङ्गता भएका व्यकिहरुको सरंक्षण, कवकास तथा मलु प्रवाहीकरणका सघन कायनिमहरु 
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ल्याईने छ । अकभभावक कवकहन बालवाकलकाको सरंक्षण गरी सहज जीवनयापन, अकनवायन 

पिनपािन, स्वास््य सवेा लगायत सहभाकगताको अकिकारलाई सकुनकित गररने छ ।  

१०९)  गाउौँपाकलकालाई पूणनत लैङ्कगक कहसंा मिु पाकलका घोर्णा गनन समदुाय तथा 

कवद्यालयस्तरमा जनचेतनामलूक कायनिमहरु सञ्चालन गररने छ । सबै प्रकारका लैङ्कगक 

कहौँसा कवरुद्ध शनु्य सहनशीलताको नीकत अवलम्वन गररने छ । जेष्ठ नागररक, एकल मकहला, 

बालवाकलका, अपाङ्गता भएका व्यकि, अल्पसखं्यकका साथै सीमान्तकृत र अकत 

सीमान्तकृत नागररकको उत्थान र कवकासका कायनिमलाई कनरन्तरता कदइने छ ।  

११०) गररव तथा कवपन्न दकलत, आकदवासी जनजाती, एकल तथा अपाङ्गता भएका 

मकहलाको आयआजनन, क्षमता कवकास र ससिीकरण गने गरी आकथनक समाकजक कवकासका 

कायनिम सञ्चालन गररने छ ।  

१११) जषे्ठ नागररक सवेा केन्िको भवन कनमानणमा कनरन्तरता कदौँद ैपाकन  कनमानणका आवाश्यक 

कायनिमलाई आगामी वर्न पकन कनरन्तरता कदईने छ । जषे्ठ नागररकको घरम ैकनयकमत स्वास््य 

पररक्षण गने व्यवस्था कमलाईने छ । कनजहरुको आत्मसम्मानको लाकग आवश्यक सामग्री 

तथा सम्मान कायनिम सञ्चालनमा ल्याईने छ । 

११२) कवदशेबाट स्वदशे फकेका वेरोजगार युवाहरुको उद्यम कवकास, आयआजनन र 

व्यवसायीकरण हुने खालका कायनिम सञ्चालन गरी गाउौँम ै वस ौँ यकह उद्यम गर ौँ भन्ने 

वातावरण तयार गररने छ । 

११३) नयाौँ सावनजकनक भ कतक संरचना कनमानण गदान वालमतै्री, अपाङ्गतामतै्री, लैङ्गीकमतै्री 

तथा जषे्ठ नागररक मतै्री वनाउन अकनवानय गररने छ । 

११४) व्यकिगत घटना दतान, सामाकजक सुरक्षा व्यवस्थापन सचूना प्रणालीलाई व्यवकस्थत 

गरी चुस्तदरुुस्त गराई सवेा प्रदान गररने छ । व्यकिगत घटना दतान कसकवरको आयोजना गरी 

गाउौँपाकलकावासीलाई सहज वातावरण सजृना गररने छ ।  

११५) गाउौँपाकलकाका सब ै वडाहरुमा बैंककङ प्रणाली माफन त सामाकजक सुरक्षा भत्ता 

कवतरणको को कायन यस ै आव दकेख शुरुवात गररएको छ । सामाकजक सरुक्षा कायनिम 
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अन्तरगत जषे्ठ नागररक, एकल मकहला, दकलत बालवाकलका, अपाङ्गता भएका व्यकिले 

प्राप्त गने माकसक सकुविा बैंक माफन त टोल र बस्ती स्तरमा नै उपलब्ि गराउने व्यवस्था 

कमलाईने छ । 

११६) गाउौँपाकलकाको कायानलयमा मलेकमलापकतानहरु सचूीकृत गरी स्थानीय कववादहरु 

मलेकमलापकतान माफन त मध्यस्तता तथा मलेकमलाप गरी समािान हुने वातावरण सजृना गररने 

छ । गाउौँपाकलकामा एउटा छुट्टै मलेकमलाप सहायता कक्षको स्थापना गरी समदुाय स्तरका 

कववादहरु समािान गररने छ । गकम्भर प्रकृकतका कववाद तथा कसरुहरुको कानुनी उपचारको 

लाकग सहजीकरण गररने छ । 

११७)  कदगो कवकास लक्ष्यको कायानन्वयनमा गैरसरकारी ससं्था तथा नीकज क्षेत्रसौँग 

समन्वय,सहकायन र साझेदारी आवश्यक छ । गैरसरकारी ससं्था महासघंको समन्वयमा 

गाउौँपाकलकामा कियाशील गैससहरुले सञ्चालन गरेका पररयोजना तथा कायनिमको सकमक्षा 

गररने छ । गैससमा भएको कवज्ञचा, अनुभव, उपलब्ि स्रोत, समुदाय पररचालनको अवस्था, 

कवगतको कायनसम्पादन स्तरको मुल्यांकन गद ै गररवी कनवारण, सामाकजक समावेशीकरण 

तथा सशुासन प्रवद्धननमा गैरसरकारी ससं्थालाई गाउौँपाकलका कवकासको सहयात्रीको रुपमा 

पररचालन गररने छ ।  

सभा सदस्यहरु, 

बन, वािावरण िथा गवपि व्यवस्थापन 

११८)  कदगो कवकासका लक्ष्यहरु पुरा गने गरी गाउौँपाकलकाका योजना तथा कायनिमहरु 

सञ्चालन हुनेछन् । जलवायु अनुकुल कायनिमलाई कवकास योजनामा आन्तररकीकरण गररने 

छ । 

११९)  नदी तथा खोलाजन्य प्रकोप कनयन्त्रणका लाकग दर खोला, म्याग्दी खोला, मराङ 

खोला, फकलयागाउौँ कस्थत छ्याच्छ्यारे खोला, पूणन गाउौँ दकेख कसम सम्मको खोला 

लगायतका नदी तथा खोला ककनारहरुमा कटान रोक्न आवश्यक तटबन्िन तथा वस्ती 

सरंक्षण योजनाहरु सञ्चालन गररने छ ।  
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१२०)  प्लाकस्टक बाल्न पकन हुन्न र फाल्न पकन हुन्न भन्ने अकभयानलाई अगाकड बढाईने छ 

। फोहोरलाई मोहोरमा रुपान्तरण गने कायनिम ल्याइने छ । स्वच्छ वातावरणमा बाौँच्न पाउने 

हकको प्रत्याभूत गनन वातावरणीय स्वच्छताका कायनिमहरु अगाकड बढाईने छ । 

१२१)  प्रकोप व्यवस्थापन, कवपद तथा प्रकोपमा तत्काल उद्धार गनन तथा प्रकोप कनयन्त्रण 

गनन उद्धार सामाग्रीको व्यवस्था गरी चालु हालतमा राकखने छ । यसका लाकग सामुदाकयक 

ससं्था, नेपाल प्रहरी, रेडिस तथा अन्य सरोकारवाला कनकायहरु कबचको समन्वय 

प्रभावकारी गराईने छ । कवपदबाट कसजनना भएका जोकखम तथा हानीहरु न्यूनीकरण गरी कदगो 

रुपमा पूनस्थानपना गने कायनिम कायानन्वयन गररने छ । 

१२२)  िवलाकगरी समकृद्धका लाकग वन कायनिम, वन पैदावार व्यवस्थापन, वकृ्षारोपण र 

वन्यजन्तु संरक्षणका लाकग सम्वकन्ित कनकाय सौँग सहकायन गद ैआकथनक रुपले महत्वपुणन 

जडीवटुी कृकर् वन तथा गैर कृकर् वन पैदावारको व्यवसायीक खतेी र उत्पादन वकृद्धलाई 

प्रोत्साहन गने कायनिम सञ्चालनमा ल्याइने छ । 

१२३)  िवलाकगरी गाउौँपाकलका क्षेत्रलाई संरक्षण क्षेत्र घोर्णा गनन सम्भावयता अध्ययन र 

पूवन तयारीका कायन गनन सम्बकन्ित कनकाय र सघं सस्था सौँग समन्वय गरी कायनिमहरु अगाकड 

बढाईने छ । 

१२४) गाउौँपाकलका क्षेत्रकभत्र रहेको प्राकृकतक स्रोतहरु ढुङ्गा, कगट्टी, बालुवा आकद सरंक्षणका 

लाकग अनुगमन र संरक्षण सकमकत गिन गने तथा उत्खननका लाकग IEE को मापदण्ड अनुसार 

उत्खनन गरी पाकलकालाई आकथनक रुपमा सम्पन्न बनाउने नीती कलईने छ । प्रभावकारी 

मलु्याङ्कनको व्यवस्था गररने छ । 

सभा सदस्यहरु, 

संस्थािि गवकास, सेवा प्रवाह र सुशासन 

१२५)  पाकलका सरकारको सवेालाई जनमखुी, सक्षम, सदुृढ, सवेामलुक र उत्तरदायी बनाउद ै

लैजानु आजको आवश्यकता हो । जनशकिको समकुचत व्यवस्थापन गद ै जवाफदहेी, 

कजम्मवेारीपूणन र सवेाग्राही मतै्री व्यवहार आमनागररकको अपेक्षा हो । यसथन, आगामी कदनमा 
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गाउौँपाकलकाको प्रशासकनक सरंचना, जनशकि, कायनशलैी, कायनकवकि र प्रकिया नयाौँ प्रकवकि, 

ज्ञान, सीप र क्षमतामा आिाररत नागररक पहुौँचमतै्री बनाउद ै लैजाने नीकत कलइने छ । 

गाउौँपाकलकाका जनप्रकतकनकि र कमनचारीलाई लकक्षत गरी क्षमता कवकास र अध्ययन 

अवलोकन भ्रमणका कायनिम लाई कनरन्तरता कदइने छ । 

१२६)  नागररक मैत्री सवेा प्रवाहको सकुनकितताको लाकग कमनचारीहरुलाई पररणाम प्रकत 

उत्तरदायी वनाइने छ । नयाौँ सांगिकनक संरचना अनुरुप कमनचारीको पदस्थापना गरी 

कमनचारीको कायनसम्पादनलाई व्यवसाकयक र प्रकतस्प्रिी बनाईने छ । कायनसम्पादन तथा 

उपलब्िीमा आिाररत प्रोत्साहन प्रणाली अवलम्वन गरी कमनचारीको मनोवल उच्च राकखने 

छ । 

१२७)  गाउौँपाकलका का वडा कायानलय, स्वास््य ससं्था, कृकर् तथा पश ुसवेा केन्िहरु र गाउौँ 

कायनपाकलकाको कायानलय पाकलकावासीमैत्री वनाई कवकास सम्वाद, सावनजकनक सनुुवाई, 

सावनजकनक परीक्षण जस्ता सशुासनका औजारहरुको प्रयोग गद ैपारदशीता, उत्तरदाकयत्व र 

जनकवश्वास आजानन गने कायनगत व्यवस्था कमलाइने छ । 

१२८) गाउौँपाकलकामा कायनरत अस्थायी तथा सवेा करारमा रहकेा कमनचारीहरुको न्यायोकचत 

वकृत्त कवकास, योगदानमा आिाररत अवकास कोर्/ श्रकमक कल्याण कोर्को शरुुवात गरी 

मनोवल वकृद्ध गररने छ, गाउौँपाकलकामा कायनरत गाउौँपाकलका अन्तगनतका सब ैकमनचारीको 

पाररश्रकमक सघंीय सरकारद्वारा घोकर्त न्युनतम पाररश्रकमक वरावर बनाइने छ । दरवन्दी 

सरंचना अनुसार कायनरत कमनचारीको सवेासकुविा व्यवस्थापन गररने छ । औकचत्य र 

आवश्यकताको आिारमा सवेामा कनरन्तरता कदइने छ । 

१२९)  गाउौँपाकलकाको कवकासका लाकग कवकास साझेदारमैत्री वातावरण कसजनना गररनेछ । 

िुला तथा पाकलकाका ग रवका योजनाहरु सञ्चालन गनन सघं सरकार, प्रदशे सरकार तथा 

अन्य साझेदार कनकायहरुसौँग साझदेारीता गने कायनलाई कनरन्तरता कदइने छ । यसका लाकग 

समपूरक कोर्को व्यवस्था गररने छ । 
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१३०) गाउौँपाकलका क्षेत्रको कवकास कियाकलापमा आउन सक्ने कवकत्तय जोकखम 

न्युनीकरणका लाकग पुरानो पेश्की, वेरुज ुफछौटलाई प्रभावकारी कायानन्वयनमा जोड कदइने छ 

। खचन व्यवस्थापन गदान आकथनक वर्न समाम्त हुौँदा शनु्य पेश्की र शनु्य वेरुजकुो कसद्धान्तलाई 

व्यवहारमा लागु गने नीकत कलइने छ । गाउौँपाकलका बाट योजना सञ्चालन गदान पेश्की,रकनङ्ग 

कवल र कायन प्रगकतको आिारमा भुिानी गने पररपाटीको कवकास गररनेछ ।  

१३१)  गाउौँपाकलका क्षेत्रको कवकासमा अवरोि गने, सडक तथा नदी, खोला नालाको 

क्षेत्राकिकार कमच्ने, मास्ने तथा नष्ट गन,े जकमन, घर तथा भ कतक सरंचनामा स्वीकृत मापदण्ड 

कवपररतको कायन गने व्यकि तथा समहूको पकहचान गरी गाउौँपाकलका स्तरीय लगत खडा 

गररनेछ । वडा तथा गाउौँ कायनपाकलकाले ती व्यकि तथा समहुलाई कनयमन गद ै कानुनी 

दायारामा ल्याइने छ । 

१३२)  पाकलकाको उपलब्िीको प्रचार प्रसार, पाकलकावासीहरुलाई ससुकुचत, कायानन्वयन 

भएका कायनिमहरुको सावनजकनकीकरण कनयकमत रुपमा गररने छ । स्थानीय सञ्चार 

माध्यमको सवलीकरणलाई कनरन्तरता कदइने छ । स्थानीय सरकारको अकिकार 

कायानन्वयनका लाकग एकल तथा साझा सचुीमा रहकेो अकिकार अन्तरगतका कानुनहरु 

आवश्यकताका आिारमा कनमानण गररने छ । 

१३३)  नागररकको सचूनाको हकलाई प्रत्याभुत गनन गाउौँपाकलकाका नीकत, कानुन, राजपत्र 

माफन त प्रकाशन गररएको छ । पाकलकाका कनणनयहरु वेवसाइट माफन त प्रकाशन गररएको छ । 

पाकलका बाट कनमानण गररने नीकत, कनयम, ऐन कानुनहरुमा सावनजकनक पषृ्ठपोर्णका लाकग 

गाउौँपाकलकाको वेवसाइटमा प्रकाशन गने गररएको छ । यस कायनलाई अझ सवलीकरण गद ै

कनरन्तरता कदइने छ । 

१३४)  गाउौँपाकलका क्षेत्रमा स्थाकपत आमा समुह, भजनमण्डली, बाजा समहू आकदलाई 

व्यावसाकयक, उद्यकमशील बनाउद ै रोजगार उन्मखु बनाउने कायनिमलाई सघन रुपमा 

सञ्चालन गररने छ । 
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१३५)  गिन भएका टोल कवकास ससं्थाहरुलाई गाउौँपाकलका कवकासको अकभयानमा 

समाकहत गररनेछ । टोल टोलको कवकासका लाकग टोल कवकास ससं्था माफन त नागररक 

सचेतनाका कायनिमहरु सञ्चालन गररने छ । 

१३६)  नेपाल प्रहरी सौँगको सहकायनमा सुरक्षा व्यवस्थालाई सदुृढ बनाइनेछ । गाउौँपाकलकामा 

सरुक्षा व्यवस्थापन, गाउौँ कायानपाकलका कनणनय कायानन्वयनमा सहयोग पुरयाउन, सावनजकनक 

सम्पकतको सरंक्षण गनन नेपाल प्रहरीसौँगको सहकायनमा आवश्यक कदम चाकलने छ । 

१३७)  करको दर कम र दायरा फराकीलो वनाउने कायनको शरुुवात गररएको छ । गाउौँपाकलका 

कवकासमा सवै नागररकको सवुाकमत्व स्थापना गनन सबलैाई करमा समाकलत गररएको छ । 

गररवमतै्री कर वा प्रगकतशील कर प्रणालीलाई पूणनरुपमा कायानन्वयन गररने छ । गाउौँपाकलकाले 

पकहचान गरेका कवपन्न, कसमान्तकृत समहू, अकतकसमान्तकृत पररवारलाई लाग्ने कर तथा सवेा 

शलु्क पुणन रुपमा कनुःशलु्क गररने छ । कर प्रणालीलाई कवद्यकुतय माध्यममा आवद्ध गद ैलकगने 

छ । 

सभा सदस्यहरु, 

१३८)  अन्त्यमा िवलाकगरी गाउौँ कायनपाकलकाको प्रस्तुत नीकत तथा कायनिम कायानन्वयन 

गरी "कृकर्, पयनटन, जलस्रोत र भ कतक पुवानिार िवलाकगरी गाउौँपाकलकाको आिार" कनमानण 

गनन यहाौँहरुको साथ, समथनन र सहयोगको उच्च प्रशसंा गद ैआगामी कदनमा पकन अझ ैबढी 

साथनक र समालोचनात्मक सहयात्राको लाकग सम्पूणन गाउौँपाकलकावासी आमाबवुा, 

कददीवकहनी, दाजभुाई तथा सवै सरोकारवालाहरुमा हाकदनक अनुरोि गदनछु । 

धवलागिरी र धवलागिरीवासीको जय होस । 

धन्यवाद । 

थमसरा पुन 

िाउँपागलका अध्यक्ष 

धवलागिरी िाउँकायिपागलका मुना, 

म्याग्दी  


