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लनर्णय 

यस गाउपँालिकाको आठौं गाउसँभाको आजको पलििो बैठकमा यस गाउपँालिकाका अध्यक्ष एव ंगाउसँभाका अध्यक्षज्यूबाट पेश 

भोएको तपलशि बमोलजमको आगमी आ.व. २०७७/०७८ को नीलत तथा काययक्रम सवयसम्मतिे पारित गने लनर्यय गरियो ।   

तपलििः 

उपाध्यक्षज्यू, प्रमखु प्रशासकीय अलिकृतज्यू, वडा अध्यक्षज्यूिरु, गाउकँाययपालिका सदस्यज्यूिरु, गाउसँभाका 

सदस्यज्यूिरु, सबै िाष्ट्रसेवक कमयचािीिरु, लवलभन्न िाजनीलतक दिका प्रलतलनलिज्यूिरु िगायत सम्पूर्य स्थानीय 

गाउपँालिकाबासीिरु, सञ्चािकमी/पत्रकािज्यूिरु सबैिाई गाउपँालिकाको नीलत तथा काययक्रम प्रस्ततु गनय आयोलजत आठ  ँ

गाउसँभामा िालदयक स्वागत गनय चािन्छु । 

सवयप्रथम यस पावन अवसिमा म, िाष्ट्र ि जनताको िालग आफ्नो जीवन समयपर् गनुय िुने ज्ञात अज्ञात वीि सलिदिरु 

प्रलत सम्मानका साथ िालदयक श्रद्धाञ्जिी अपयर् गनय चािन्छु । सलिदिरुका सपना ि अग्रजिरुको मागयदशयन बमोलजम नया ँनेपाि 

लनमायर्िाई साथयक तलु्याउने यात्रामा िामी सबैिाई पे्रिर्ा लमल्ने अपेक्षा गदयछु ।  

कोलभड-१९ मिामािीका कािर् मानव जालतमालथ शताब्दीकै सबैभन्दा ठूिो सङ्कट पैदा भएको छ । लवश्वस्तिमै यस 

मिामािीलवरुद्ध िड्न म जदुा स्वास््य सेवा ि सलुविािरु अपयार्प्य दलेखएका छन् । यस मिामािीबाट िाखौं मालनसको ज्यान 

गइसकेको छ, अरु िाखौं सङ्क्रलमत छन् । यस मिामािीबाट सङ्क्रलमत भई नेपािलभत्र ि नेपािबालिि जीवन गमुाउनिुुने तथा 

अन्य लमत्रिाष्ट्रका नागरिकिरुका शोकाकुि परिवािजनप्रलत गलििो समवेदना व्यक्त गदयछु । उपचािित सम्पूर्य लददीबलिनी तथा 

दाजभुाइिरुको शीघ्र स्वास््यिाभको कामना गदयछु । 

आज सािा लवश्व यस साझा ति अदृष्ट्य दशु्मनका लवरुद्ध कलठन यदु्ध िलडििेको छ । मानवजालतिे लजत्नैपने यो यदु्ध 

कलििे ि कसिी समार्प् िोिा भन्ने भय, लचन्ता ि अन्य ि व्यार्प् छ । यलतवेिा लवश्व समदुायबीच ऐक्यबद्धता, सिकायय, आत्मलवश्वास 

ि आशावादको ठूिो खाचँो छ । यस मिामािीबाट िुने आलथयक क्षलतको पूलतय त आगमी लदनमा िुनसक्छ, प्रलवलिको अन्वेषर् गदै 

जान सलकन्छ, समाज फेरि समदृ्ध बन्न सक्छ ति गमेुको अमूल्य मानव जीवनको पूनःप्रालर्प् ि क्षलतपूलतय िुन सक्दैन । त्यससगैँ 

क्षलत िुने मानवीय पुजँी, दक्षता, लवज्ञता ि लवचािको क्षलत पलन अपूिर्ीय िुन्छ । त्यसैिे यलतखेि मालनसको जीवन िक्षा ि 

मानवजालतको संिक्षर् सिकाि ि गाउपँालिकाको सवोच्च कतयव्य िुन आएको छ । 

अन्नपूर्य गाउपँालिकाको आठ  ँ सभा माफय त गाउपँालिकाको वालषयक बजेट सम्बन्िी ऐलतिालसक चौंथो नीलत तथा 

काययक्रम प्रस्ततु गनय पाउदँा म ग िवालन्वत भएको छु ।  अन्नपूर्य गाउपँालिकाको लवकासका लनलम्त नीलत, योजना तथा काययक्रम 

तजुयमाका लवलभन्न चिर्िरुमा सियोग पयुायउन ु िुने उपाध्यक्षज्यू, िगायत लनवायलचत जनप्रलतलनलिज्यूिरु, प्रमखु प्रशासकीय 

अलिकृत िगायत सम्पूर्य िाष्ट्र सेवक कमयचािीिरु, लवलभन्न िाजनीलतक, सामालजक, शैलक्षक, प्रशासलनक तथा गाउपँालिका बासी 

दाजभुाई, लददीबलिनीिरु सबैमा िन्यवाद ज्ञापन गनय चािन्छु ।  

िाम्रो गाउपँालिका भ गोलिक, प्राकृलतक, ऐलतिालसक, सांस्कृलतक एवम ्पययटकीय मित्वका दृलििे अत्यन्त 

प्रबि सम्भावना भएको पालिका भएि पलन द्रतु लवकासको िालग िाम्रा साम ुकेिी चनु लतिरु लवद्यमान छन् । लवकासको 

क्रममा पछालड पिकेा वगय  तथा समदुायिाई लवकासको मूि प्रवािमा ल्याउने, उत्पादनशीि के्षत्रमा िगानी अलभवलृद्ध 

गिी आलथयक गलतलवलििरुको माध्यमद्वािा  िोजगािी लवस्ताि गने, कृलष के्षत्रको व्यवसालयकिर् ि आिलुनकीकिर् गने,  
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सशुासन प्रवयद्धन गिी सेवा प्रवािमा प्रभावकारिता कायम गने, पययटन लवकासबाट प्रार्प् िाभ लिई सबै के्षत्रसम्म 

पयुायउने, वनजङगिको संिक्षर् गदै वाताविर्ीय सन्तिुनिाई कायम िाख्ने, भ लतक पूवायिािको लवकासमा िगानी 

वलृद्ध गने तथा सामालजक लवकासिाई संस्थागत गदै पालिका वासीिरुमा आफ्नै ठाउँमा ििी केिी गने वाताविर् 

सजृना गिी अपेलक्षत लवकासको प्रलतफि िालसि गने एवम ्आन्तरिक आयको दायिािाई फिालकिो बनाउने ि 

आन्तरिक व्यवस्थापनिाई सशुासनमैत्री बनाई संस्थागत सदुृढीकिर् गने जस्ता लजम्मेवािी स्थानीय सिकािको 

रूपमा  िाम्रो साम ुििेका छन् । 

जनताको सबैभन्दा नलजकको सिकािको रूपमा  प्रत्यक्ष सिोकािका उल्िेलखत लवषयिरुिाई सम्वोिन 

गनयका िालग गाउपँालिकाबाट घोलषत िक्ष्य ि उदे्दश्यका साथ जनताबाट  प्रार्प् भएको लजम्मेवािीिाई इमान्दारिता 

पूवयक पूिा गनय  यस पालिकािाई “कृलर्, पयणटन र पूवाणधार, अन्नपूर्ण समलृद्धको आधार" को दीघयकािीन लभजन 

तय गिी पालिकाको लवकासको समग्र योजना तथा काययक्रमिरु तय गदै कायायन्वयन गदै आईििेिको सन्र्दभमा आगामी 

आलथयक वषयको िालग देिाय बमोलजमका के्षत्रगत नीलतिरु प्रस्ततु गिकेो छु । 

क. आलथणक लवकासः  

 १. कृलर् लवकास  

1.1. “कृलर् क्षेत्रको अलभवृलद्ध अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको समलृद्ध” भन्ने मूि नािाका साथ यवुािरुिाई कृलषमा 

आकषयर् गिाउन यवुा स्विोजगाि ि यवुा िलक्षत काययक्रमिरु सञ्चािन गरिने छ । यस काययक्रमबाट कोिाना 

भाइिसको लवश्वव्यापी मिामािीको प्रकोपबाट सलृजत असामान्य अवस्थाका कािर् वैदेलशक तथा स्वदेशमा 

िोजगािी गमुाएका यवुािरुिाई लनजको ज्ञान, लसप, अनुभविाई प्रयोग गिी  स्विोजगाि तलु्याउनका साथै 

आन्तरिक उत्पादनमा आत्मलनभयिता कायम गरिने छ । 

1.2. कृलष के्षत्रको लवकास ि प्रवद्धयन गनय  गाउपँालिका लभत्रका लवलभन्न कृलषयोग्य जालमनिाई सम्भाव्यताका 

आिािमा तिकािी, फिफुि तथा नगदेबािीका पकेट के्षत्रको रूपमा  घोषर्ा गिी म समी तथा वेम समी 

तिकािी तथा फिफुि उत्पादनका साथै माटोको पिीक्षर् गिी आिलुनक तरिकािे कृलषिाई व्यवसालयकिर् 

गनय प्रोत्सालित गरिने छ । 

1.3. कृलष के्षत्रको आिलुनकीकिर्, यान्त्रीकिर्, लवलशिीकिर् ि व्यवसालयकिर् गिी उत्पादन ि उत्पादकत्व 

वलृद्धमा जोड लदइने छ । सो का िालग जग्गा चक्िाबन्दी, गह्रासिुाि ि यन्त्र उपकिर्िरुमा लददँै आएको ५०% 

अनदुान, प्िालस्टक टनेि, पक्की टनेि लनमायर् ि एक घि एक टनेि लनमायर् काययिाई अलभयानको रूपमा  

सञ्चािन गरिने छ । 

1.4. यस गाउपँालिका लभत्र कृलषको सम्भावना भएका वडािरुमा लचस्यान केन्द्र स्थापना गने एवम ंउत्पादीत कृलष 

उपजिरुिाई बजािीकिर्का िालग लढकुिपोखिी ि नयापँिुमा कृलष उपज सङकिन तथा बजािीकिर् केन्द्र 

स्थापना गिी सो केन्द्रिरु कृषक समिुिरुमाफय त सञ्चािन गिी कृषकिरुिे उत्पालदत वस्तकुो उलचत मलु्य 

प्रार्प् गने अवस्थाको सजृनाको िालग पे्रदशसगँको साझेदािीमा आवश्यक प्रकृयािरु अगालड बढाइने छ । 
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1.5. यस गाउपँालिकामा सङ्घीय सिकािबाट सञ्चालित प्रिानमन्त्री कृलष आिलुनकीकिर् परियोजना ि गण्डकी 

प्रदेश सिकािबाट सञ्चालित मखु्यमन्त्री वाताविर् मैत्री नमनुा कृलष गाउ ँकाययक्रमिाई प्रभावकािी तलु्याउदँै 

त्यस के्षत्रमा कृलषको लवशेष पकेट के्षत्र स्थापना गने नीलत अङलगकाि गरिने  छ । 

1.6. नगदे वािीतफय को लवशेष जोनको रूपमा  सञ्चालित कफी जोन, अि ची जोन ि सुन्तिा पकेट जोनका 

काययक्रमिरुिाई प्रदेश सगकँो समन्वयमा लवकास, लवस्ताि गनुयका साथै स्थानीय कृषकिरुको आय 

आजयनको मखु्य के्षत्रको रूपमा  स्थालपत गदै जाने नीलत अङलगकाि गरिने  छ । 

1.7.  गण्डकी प्रदेश सिकािअन्तगयत कृलष ज्ञान केन्द्र, पश ुलवज्ञ केन्द्रबाट सञ्चालित लदगो कृलष लवकास, जैलवक 

लवलविता, प्राकृलतक स्रोत तथा वाताविर् संिक्षर् बीच सन्तुिन कायम िाख्दै, बाझँो लनजी जलमन, 

सावयजलनक खिुा के्षत्र तथा खोिा लकनािमा अि ची, कागती, इस्कुस, एभोकाडो, लकलव, घासँ खेती गनय 

सवयसािािर् व्यलक्त तथा समूििाई प्रोत्सािन गरिने छ । 

1.8. कृलष के्षत्रको उत्पादन ि उत्पादकत्व अलभवलृद्धका िालग लवगतमा सञ्चालित अििुा लसंचाई आयोजनािरुिाई 

सम्पन्न गनयका िालग सङ्घीय ि प्रदेश सिकािसगँ समन्वय गदै साना लसंचाई काययक्रमिरु गाउपँालिकाबाट 

सञ्चािन गिी लसलञ्चत भूलममा उत्पादनमखुी लवशेष काययक्रम सञ्चािन  गरिने छ । 

1.9.  कृषक समूि, सिकािी, सिकािी तथा गैि सिकािी संस्था ि स्थानीय तििरुको साझेदािीमा कृलष 

काययक्रमिरु सञ्चािन गने नीलत अविम्बन गरिने छ ।  

1.10. लिमािी उच्च समस्थिीिरुमा जलडबटुी, स्याउ  ि दातेँ ओखि खेतीको िालग माटो पिीक्षर् िगायत स्थिगत 

अध्ययन गिी सम्भाव्यताको उजागि गरिने छ । 

1.11. नदी लकनािका जलमन ,वेशी, टाि तथा खेतबािीका कान्िािरुमा सम्भाव्य फिफुि खेती गिी फिफुिको 

उत्पादन बढाई फिफुिमा आत्मलनभयिताका  िालग प्रत्येक घिििुीमा एक सदस्य एक फिफुिको लबरुवा 

िोपर्  काययिाई अलभयानका साथ अगालड बढाइनेछ, साथै सोका िालग गाउपँालिका के्षत्र लभत्र एक फिफुि 

नसयिी सञ्चािन एवमं लवस्ताि  गरिने छ  । 

1.12. गाउपँालिका लभत्र म िीपािनको सम्भावन ििेको के्षत्रिरुमा म िी पािन व्यवसायिाई व्यवसालयकिर् गदै मि 

उत्पादनबाट कृषकको आय आजयनमा टेवा पयुायउने नीलतिाई लनिन्तिता लदइने छ । 

1.13. व्यवसालयक कृषकिरुिाई काययलवलि अनुसािको प्रोत्सािनको काययक्रमिाई लनिन्तिता लदई व्यावसालयक 

सामूलिक, सिकािी खेती प्रर्ािीिाई प्रोत्सालित गरिने छ । 

1.14. कृलषिाई आिलुनकीकिर् गनय गाउपँालिकाको आन्तरिक स्रोत ि प्रदेश सिकािसगँको साझेदािीमा 

चक्िाबन्दी गनय  चािने कृषक ि कृषक समूििरुिाई आवश्यक प्रोत्सािन ि अनदुानको व्यवस्था गरिने छ ।   

1.15. कृलष सामाग्री¸उन्नत लवउ लवजन खरिद¸दगु्ि सङ्किन¸घासँ खेती आलदका िालग व्यवसालयक कृषक एवम ं

कृलष समूििाई समय समयमा अलभमखुीकिर् एवमंम लवशेष अनदुानका काययक्रम साथै कृलष लबमा 

काययक्रमिाई प्रभावकािी रूपमा  सञ्चािनमा ल्याइने छ । 
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1.16. बाझँो खेत प्रयोग नीलत अबिम्वन गनय  भूलम ब क खडा गिी गाउपँालिकािे कम्तीमा २० बषयका िालग जग्गा 

लिजमा लिई व्यवसालयक खेती गनय गाउपँालिकामाफय त प्रस्ताव आव्िान गिी उपयकु्त प्रस्ताविाई छन ट 

गरिने छ ि उक्त जग्गाको भ लतक पूवायिाि ग्रालमर् सडक¸लसंचाई¸लवद्युत¸खानेपानी¸लशत भण्डाि आलद 

प्रालवलिक सिायता¸ मि¸ लबउ¸लवजन ि बजाि प्रवद्धयनमा गाउपँालिकािे पिि गनेछ । बाझँो जलमन 

लनरुत्सालित गनय बाझँो खेत िाख्ने कृषकिाई कृलष सलुविाबाट बलन्चत गरिने छ ।  

1.17. कम्तीमा ५ िोपनी जग्गा वा सो भन्दा बढी जग्गामा म सम अनसुाि एकै प्रकािको खेती गने कृषकिाई 

व्यवसालयक कृषकको रूपमा  पलिचान गरिने छ ।  

1.18. पालिकािाई कोदोमा आत्मलनभयि बनाइने छ ि कोदोखेती प्रवद्धयन गनय अनदुानको व्यवस्था गिी सबै िोटि 

तथा ििुेिेण्टिरुमा कोदाको परिकाि मेनुमा िाख्न अलनवायय गरिने छ साथै कोदो प्रवद्धयनका िालग लवगत 

वषयदेलख सञ्चालित कोदो मिोत्सविाई लनिन्तिता लदईने छ ।  

1.19. गाउपँालिकाको कृलष श्रोतमा आिारित िथैाने बािी¸जलडबटुी ि फिफुि िगायतका कृलष उपजिरुको उद्योग 

स्थापना गनय  लनलज के्षत्रिाइ आकषयर् गरिने छ । अन्नपूर्य गाउपँालिका लभत्रका कृलष समूि, लवलभन्न मोडिका 

कृलष फमयका काययक्रमिरुिाई सम्बन्िीत सिोकािवािािरुसगँ समन्वय गिी व्यवसालयक कृलषको रूपमा  

लवकास गरिने छ । 

1.20. यस गाउपँालिका लभत्रका लनलित स्थानिरुमा आिु उत्पादन काययक्रम सञ्चािन गरिने छ । क शी खेती,  

किसेावािी तथा घि बगैचामा, पोषर्युक्त वािी िगाउन प्रोत्सािन गरिने छ । 

1.21. स्थानीय तिमा उत्पालदत खाद्यान्निरु संलचती एवम ं संिक्षर् गने ि कुनैपलन प्रकािका खानेकुिािरु खेि 

नफाल्न गाउपँालिकाबासीिाई सचेतना अलभवलृद्ध गनय  “खाना नफािौ” काययक्रमिाई  लवशेष अलभयानका 

रूपमा  सञ्चािन गरिने छ ।  

     २. पिु लवकास 

2.1. पशपुािक एवम ंदूग्ि उत्पादक कृषकिरुको साथै गाउपँालिकाकै ग्रालमर् अथयतन्त्रको बलियो आिािको रूपमा  

लवगत िामो समयदेलख ििदै आएकोमा यस गाउपँालिका अन्तगयतका सिकािी संस्थािरुिाई सबि रूपमा 

सञ्चािन गनय   पशुिन लबमा काययक्रम सञ्चािन गने, बिुवषे भईु घासँ, पोलषिो लिउदँे घास, बिु वषै 

डािेघासका लबरुवािरु िगाउने जस्ता काययक्रमिरु सञ्चािन गिी कृषकरुको दगु्ि उत्पादन िागत घटाउने 

काययक्रमिरु अगालड बढाउदै दगु्ि सङ्किन तथा लचस्यान केन्द्र स्थापना एवमं लवस्ताि गने नीलत अङ्लगकाि 

गरिने छ । 

2.2. “एक कृर्क एक दुहुनो गाई/भैसी” काययक्रम अलभयानका रूपमा  सञ्चािन गिी दिुिाई आफ्नो दैलनक 

आयआजयनको माध्यम बनाउदै दिु उत्पादनमा सिकािीताको लवकास गिी पशपुािक कृषक समूििाई गोठ 

लनमायर्, तथा भकािो सिुाि काययका िालग अनदुान उपिब्ि गिाइने छ ।  

2.3. घि पािुवा जनावि कुकुििरुमा लवशेष पलिचान भएको स्वि ि सिुक्षाका दृलििे समेत अब्बि “भोटे” प्रजालतको 

कुकुि यस गाउपँालिकाको उपल्िो भेकिरुमा पाइने भएकोिे सो को िगत अद्यावलिक गने, संिक्षर् गने ि 
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कुकुिको छाउिािरु उत्पादन गिी लबक्री लवतिर् गिी आयआजयन गने तफय  उत्पे्रिर्ा अलभवलृद्ध गने नीलत 

अबिम्बन गरिने छ । 

2.4. व्यवसालयक पशपुािन, पशु लबमा, गोठ तथा भकािो सुिाि उन्नत नश्लका  गाई, भ सी तथा बाच्छा-बाच्छी, 

पाडा- पाडी िुकायउने कृषकिरुिाई प्रोत्सािन गने, दिु ि मासकुो उत्पादन वलृद्ध गनय “पाकोटे” ि “लिमे” जस्ता 

िथैाने जातका भैसी पािन काययक्रमिाई प्रथालमकता लदइने छ । प्रथालमक पशु उपचाि सेवािाई लनिन्तिता 

लदइने छ । 

2.5. व्यवसालयक पशुपािनमाफय त िोजगाि सजृना गिी यवुािरुिाई गाउलँभतै्र स्विोजगाि बनाउनको िालग प्रलतस्पिी 

अनदुान उपिब्ि गिाई यवुा िलक्षत पशुपािन काययक्रम सञ्चािन गरिने छ । 

2.6. पशपुािक कृषकिरुमा लसप िस्तान्तिर्द्वािा आिलुनक पशुपािन पद्धलतको लवकास गदै िैजाने काययमा जोड 

लदई कृषक समूि, सलमलत, सिकािी, गैह्र सिकािी संस्था ि गाउपँालिका बीच साझेदािीका साथ लवशेष काययक्रम 

सञ्चािन गरिने छ । 

2.7. व्यवसालयक पशपुािकिाई उत्पे्ररित गनय लवलभन्न तालिम तथा प्रोत्सािनका साथ दलित, जनजालत, मलििा 

तथा लवपन्नवगयमा लवशेष प्राथलमकता लदई पशु लवकास काययक्रम सञ्चािन गरिने छ । 

2.8. पशपुंक्षी पािनमा लदने अनदुान तथा सियोग काययक्रमिाई एक लनलित मापदण्डका आिािमा  अण्डा ि मासु 

उत्पादनमा आत्मलनभयिताका साथ लनयायत गिी आयआजयनमा वलृद्ध गरिने छ ।   

2.9. माछापािन व्यवसायिाई लवस्ताि तथा वलृद्ध गनय भिुाय  लवतिर् तथा पोखिी लनमायर् गनय जोड लदनकुा साथै 

मत्स्यपािन के्षत्रमा कृषकिरुको आकषयर् अलभवलृद्ध गरिने छ । 

2.10. जनुोलटक तथा मिामािी लकलसमका िोगिरु िोकथाम तथा लनयन्त्रर् गनय भ्यालक्सनेशनका साथ पश ुखोप 

काययक्रम गाउपँालिका ि प्रदेश सिकािसगँ सिकायय गिी लवशेष जोड लदई पशपुंक्षीमा िाग्ने लवलभन्न िोग तथा 

पिजीवीिाई िोकथाम तथा उपचाि गनयको िालग षषिीको व्यवस्था गरिने छ । 

2.11. पश ुआिािको व्यवस्थापन गनय उच्चकोलटका घासँिरुको लवउ तथा वेनाय  उत्पादन तथा लवतिर् गिी पशुपािन 

व्यवसायिाई प्रवद्धयन  गरिने छ । 

2.12. पशपुािनका के्षत्रमा आिलुनक प्रलवलििरु सुिाि गनय   “काम गररे लसक्छ, देखेर लवस्वास गछण” भन्ने नािािाई 

कायायन्वयन गनय व्यवसालयक लकसानिरुिाई नमनुा पशुपािन फमयिरुको अविोकन तथा तालिम काययक्रमिरु 

सञ्चािन गरिने छ । 

      ३. उद्योग तथा वालर्ज्य 

3.1. स्थानीय स्रोत लसप सािन एवम ्प्रलवलिको प्रयोगिाई बढावा लदई पिम्पिागत रूपमा  ििेका िाडीपाखी, कम्बि, 

भाङ्ग्रा, झोिा बनाउने तानिरूिाई आिलुनकीकिर् गिी व्यवसालयकताका साथ अन्नपूर्य ब्राण्डको रूपमा  

लवकास गरिने छ ।  

3.2. दलित समदुायको पिम्पिागत रूपमा  ििेको पेशा व्यवसायिाई संिक्षर्, सम्वद्धयन ि लवलविीकिर्का िालग 

आिनिरुको आिलुनकीकिर् ि पञ्चेवाजा खरिद अनदुान लवतिर् गने काययक्रमिरु सञ्चािन गरिने छ ।  
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3.3. िघ,ु घििे ु तथा साना उद्यमीिाई उद्यम लवकास तालिम प्रदान गनुयका साथै सफि उद्यमीिरुका अनभुव 

आदानप्रदान गने तथा आवश्यक षजाि, यन्त्र, उपकिर् प्रदान गिी व्यवसालयकताको लवकास गरिने छ । 

3.4. प्रदेशसगँको सिकाययमा षद्योलगक ग्राम स्थापना िगायत मझ िा तथा ठूिा उद्योगिरुको लवकास गनय जग्गा 

व्यवस्थापनमा सियोग तथा सिजीकिर् गरिने छ । 

3.5. स्थानीय वन पैदावि, प्राकृलतक स्रोत सािन, जलडबटुी, अल्िोमा आिारित उद्योगिरु गाउपँालिका तथा 

स्थानीयसगँ साझेदािीमा स्थापना गनय  िगानीकतायिरुिाई उलचत वाताविर्को व्यवस्था गरिने छ । 

3.6. अन्नपूर्य पोलिटेक्नीकि इलन्टच्यटु ि CTEVT सगँको समन्वयमा यवुािरुिाई िलक्षत गिी पेशागत तालिमिरु 

सञ्चािन गनुयका साथै लवपन्न समदुायका िालग गिीवी लनवािर्का िालग िघु उद्यम लवकास काययक्रमबाट युवा 

उद्यमीिरुको लवकास गरिने छ । 

3.7. स्थानीय प्रशासन एवम ंसिुक्षा लनकायको समन्वयमा कािो बजािी, एकालिकाि, तथा काटेलिङ अन्त्य गने तथा 

गरु्स्तिीय ि लनयलमत आपूलतय  सलुनलित गनय संयकु्त बजाि अनगुमन काययक्रम सञ्चािन गिी उपभोक्ता अलिकाि 

संिक्षर् गरिने छ । 

3.8. िस्तकिाका सामाग्रीिरु ि पिम्पिागत खाद्य पदाथयिरु (लसन्की, गनु्द्रकु मि, कफी, अि ची आलद) िाई यस 

गाउपँालिकाको लवशेष ब्राण्डको रूपमा  स्थालपत गिी लनकासी जन्य वस्त ुउत्पादन गनय  प्रोत्सािन गरिने छ । 

3.9. यस गाउपँालिका लभत्रका बजाि केन्द्रिरुमा छुट्टा छुटै्ट बजाि व्यवस्थापन सलमलतिरु गठन एवमं लक्रयाशीि गने ि 

पालिका स्तिको एक उद्योग वालर्ज्य संघ गठन एवम ंलक्रयाशीि बनाई लनजी के्षत्रको उक्त सगँठनको साझेदािीमा 

स िादयपूर्य व्यवशालयक लक्रयाकिप सञ्चािन गनयका िालग आवश्यक समन्वय गरिने छ । 

3.10. एक घि एक तालिम अलनवायय गरिने छ । सबै वडामा तालिम माफय त िोजगािी सजृना गनय युवा िोजगाि काययक्रम 

सञ्चािन गरिने छ । खास गिी तीन मलिने िाउस वायरिङ ि प्िलम्वङ िगायतका अन्य व्यवसालयक तालिम 

माफय त यवुािाई स्विोजगािी गरिने छ ।  

       ४. पयणटन तथा ससं्कृलत  

4.1. गाउपँालिकाको आलथयक समलृद्धको मित्वपूर्य आिाि पययटन भएकोिे पययटकीय के्षत्रिरु लवकासका िालग 

आवश्यक पूवायिाि संिचनािरु लनमायर् गरिने छ ।   

4.2. पययटकीय गन्तव्यिरुको प्रवयद्धन गनय गाउपँालिका स्तिीय पययटन गरुुयोजना लनमायर् गनुयका साथै पययटकीय 

पूवायिाि लनमायर्का िालग लडलपआि तयािी गने, एवम ्यस के्षत्रको प्राकृलतक, ऐलतिालसक, िालमयक, सांस्कृलतक  
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पक्षिरुिाई समेटी डकुमेन्री लफल्म लनमायर् गिी पययटकीय सम्भावनाको प्रचाि प्रसाि, संिक्षर् ि प्रवद्धयन गरिन ेछ । 

4.3. यस गाउपँालिकािाई पययटनिवको रूपमा  स्थालपत गनय सामदुालयक िोमस्टेिरुको प्रवद्धयन ि सम्वद्धयनका साथ यस 

के्षत्रको सांस्कृलतक म लिकताको पलिचानका ि अलतलथ दवेो भवः मूि मन्त्रिाई अङ्लगकाि गदै स्थानीय अगाय लनक 

परिकािका साथ आवश्यक लनयमन गदै पययटन प्रवद्धयन गनय जोड लदइने छ । गाउपँालिकाको  वडा नं. ८ लविठेाटँी ि 

वडा नं. ७ को पोथनामा लवदेसी पययटनको गर्ना काययको सरुुवात गिी सूचनाकेन्द्रको उपयोगमा ल्याईने नीलत 

अविम्बन गरिने छ ।  

4.4. नेपािको एक मित्वपूर्य पययटकीय के्षत्र एवम् गन्तव्यको रूपमा  ििकेो  घान्द्रकुिाई सांस्कृलतक गाउकँो रूपमा  घोषर् 

गनयका िालग आवश्यक पूवायिाि संिचनािरु लनमायर् गिी पिम्पिागत सांस्कृलतक गाउकँो पलिचान कायम गने नीलत 

लिइने छ । साथै गण्डकी प्रदशेससँगको समन्वयमा वडा नं. ३ मा सांस्कृलतक गाउकँो स्थापनाको िालग आवश्यक 

पिि अगालड बढाईने छ । 

4.5. मठ, मलन्दि तथा गमु्बा, कोईव,ु जस्ता िालमयक पययटकीय के्षत्रिरुको संिक्षर् सम्वद्धयनमा लवशषे जोड लदइने छ । 

पालिकामा ििकेा ऐलतिालसक एवं िालमयक स्थििरु भमेुको थान, आिोग्यमाई, लशवािय, पाउदँिुकोट, रिन्योम्यो 

ढुङ्गा, मेश्रामबिाि ताि, लढकुिपोखिी, छििाकुना पाकय  िगायतका संभाव्य स्थििरुको संिक्षर्, सम्वद्धयन ि प्रचाि 

प्रसाि गरिने छ । गाउपँालिका लभत्र ििकेा पययटकीय पदमागयिरुको लवस्ताि तथा ममयत सम्भाि गदै अन्नपूर्य ग्रेटि 

पययटन पदमागयको लनमायर् गरिने छ ।  

4.6. स्थानीय म लिक संस्कृलत, भाषा एवम् भेष भूषािाई यिाकँो पययटन ि उत्पादनसगँ जोडेि लवकास गरिन ेछ ।  

4.7. स्थानीय, भाषा, भेषभूषा, किा संस्कृलतको संिक्षर् गनय गरुुङ्ग जालतको तम ुभाषाको पाठ्यक्रम तयाि गने नीलत 

अङ्लगकाि गरिने छ । 

4.8. गाउपँालिकामा ििकेा ऐलतिालसक¸िालमयक एवमं पययटकीय स्थििरुको प्रचाि प्रसाि प्रवद्धयन गने¸ पिम्पिागत किा 

संस्कृलतको संिक्षर् सम्वद्धयन गने¸ िालमयक एवं पययटकीय स्थि पञ्चासे,अन्नपूर्य आिाि लशलवि¸ (Hidden Lake) 

लिडन िेक¸मिडेाडँा¸ टाडापानी ताि लचयाउने गह्रा के्षत्रिरुको संिक्षर् प्रवद्धयन गिी पययटकीय गन्तव्यका रूपमा  

पलिचान गिाइनेछ । अन्य िालमयक¸ सांस्कृलतयक¸ एलतिालसक ि पययटकीय स्थानको लवविर् सङ्किन गिी प्रचाि 

प्रसाि ब्रोसि प्रकाशनमा ल्याइने छ ।   

4.9. भद िे̧  घान्द्रकु¸ िान्द्रकु¸ पोथना¸ अिलेियन क्याम्प¸ पाउदँिुकोट¸ दाङ्लसङ सवेत गाउ ँिगायतका स्थानिरुमा 

ििकेा िोमिकेो प्रचाि प्रसाि¸प्रवद्धयन व्यवलस्थत गनुयका साथै सो के्षत्रिरुिाइ पययटन सूचना केन्द्रका रूपमा  लवकास 

गनय पिि गरिने छ ।   

4.10. सन ्२०२२ िाई अन्तिालष्ट्रय पययटन वषय अलभयान सञ्चािन भईििकेो त्यिाई लवचाि गिी अन्नपूर्य आिाि 

लशलविमा पययटनको बसाई व्यवलस्थत बनाउन सावयजलनक जग्गामा ििकेा िज एवमं ििुेिणे्टिरुमा लनलित कोठा थप 

गने नीलत अविम्बन गरिने छ । साथै स्थानीय पययटन सलमलतको सिकाययमा आवश्यक पययटन काययक्रम सञ्चािन 

गरिने छ ।  

4.11. गाउपँालिकालभत्र पययटन लवकासको गलतलवलि अगालड बढाउन, प्रचािप्रसाि गनय अन्नपूर्य आिाि लशलवि के्षत्रमा  

प्िालस्टक¸ लटन फिाम अन्य बस्तुको व्यवस्थापन गिी सिसफाईमा जोड लदनकुा साथै लवगतबाट सञ्चालित  

अन्तिालष्ट्रय म्यािाथुन प्रलतयलगतािाई लनिन्तिता लदइने छ । 
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4.12. पययटकको बसाई अवलि िम्ब्याउन घान्द्रकु डाडँागाउकँो गरुुङ संस्कृलत झल्कने सङग्राििय¸मेिाचे 

पाकय ¸न डाडँाको लनमायर्ालिन भ्य ुटावि¸ मलर्को डाडँो, बिाि पोखिी,  तािलचयाउने गह्राको पाकय ,लशति गफुा 

िालमयक पययटक पाकय  प्रवद्धयन एवमं सोिी  स्थानमा लनमायर्ािीन पाकय िाई व्यवलस्थत बनाइने छ ।  

4.13. छोम्रोङ मालथ अन्नपूर्य आिाि लशलविमा  कुनैपलन पूवायिाि लवकासका नाममा मेलशनिी षजािको प्रयोग गरिने 

छैन । साथै यस के्षत्रिाई पयायविर् प्राकृलतक कुमािी (Virgin) के्षत्र कायम िाख्दै  लवपतको अवस्थामा तुरुन्त 

उद्धाि गनय सलकने व्यवस्था लमिाउनका िालग आवश्क पिि गरिने छ ।  

4.14. अन्नपूर्य वडा नं. १ फल्िापानी डाडँा, वडा नं. ३ को पाउदँिुकोट ि वडा नं. १० को घान्द्रकुको देउिािीबाट 

आिे डाडँासम्म सािलसक खेि प्यािाग्िाइलडङ सुरु गनय सम्भाव्यताको अध्ययन एवं अनुमलत लदई थप पययटक 

लभत्र्याउने नीलत अविम्बन गरिने छ ।  

4.15. उल्िेख्य पदयात्री पययटकको आगमन िुने समयमा High Altitude के्षत्रमा पययटकिाई सूचना लदन छोम्रोङ 

समदुाय संस्थासगँको सिकाययमा पययटन सूचना केन्द्र एवमं Early Warning System स्थापना गनय 

सम्बन्िीत लनकायसगँ पिि गरिने छ । 

4.16. पययटन के्षत्रको कृलष के्षत्रसगँको अग्र-पषृ्ठ सम्बन्िको लवकास गने नीलत लिइनेछ । मनोिम ग्रामीर् के्षत्रमा 

पययटकीय गलतलवलि माफय त स्थानीय समदुायको आय आजयन वलृद्ध गनय िोमस्टे तथा अगाय लनक कृलष 

प्रर्ािीिाई एकीकृत रूपमा  सञ्चािन गने प्रोत्सािन गरिने छ । साथै सािलसक पययटनको सम्भाव्य के्षत्रिरू 

िमु्िेमा िक क्िाइलमङ्ग, मिो डाडँामा लजप फ्िायि, साकुय को घटे्ट खोिामा क्यानोलनङ्ग, थमडाडँाबाट 

प्यािाग्िालडङ जस्ता पययटकीय गलतलवलििरुका सम्भाव्यतािरुिाई उजागि गरिने छ । 

4.17. गाउपँालिका के्षत्रलभत्र ििेका िोटि तथा िेिुिने्टिरुको लनलित मापदण्डका आिािमा वगीकिर् गिी िोटि 

ििुेिने्टिाई मयाय लदत पेशाको रूपमा  सञ्चािन गनय  आवश्यक अनगुमन, लनयमनका साथ उत्कृि िोटि 

व्यवसायीिाई पिुस्कृत गने नीलत अविम्बन गरिने छ ।  

५. सहकारी लवकास 

5.1. गाउपँालिकालभत्र स्थापना भएका सिकािीिरुको गरु्स्ति ि प्रभावकारितािाई लनयमन, अनगुमन ि सिकािी  

लशक्षामा जोड लददै सिकािी दताय  प्रलक्रयािाई सिज ि सिि तलु्याइने छ ।  

5.2. सिकािीिाई आय आजयनको एक मित्वपूर्य माध्यमको रूपमा  लवकास गिी सिकािीप्रलत नागिीक उत्पे्रिर्ा 

अलभवलृद्ध गनय सिकािी भ्रमर् ि प्रलशक्षर्मा जोड लदईने छ ।  

5.3. मलििाको आय आजयन क्षमता लवकास गनय मलििा सिकािी माफय त मलििािाई सशक्तीकिर् गरिने छ  

5.4. सिकािीिाई पूजँी लनमायर्को मित्वपूर्य माध्यमको रूपमा  स्थालपत गिी स्थानीय उद्योग स्थापना ि 
षिोलगक उत्पादनमा िगानी गने वाताविर्को सृजना गरिने छ ।  

5.5. सिकािी संस्थाको संस्थागत क्षमता लवकास सम्बन्िी काययक्रमिरु सञ्चािन गरिने छ । सिकािीमा आबद्ध 

गिीब, लवपन्न, आलदवासी, जनजालत तथा अपांगता भएका व्यलक्त ि मलििा सिकािी संस्थािाई िलक्षत गिी 

लवशेष काययक्रम सञ्चािन गरिने छ । एक सिकािी एक उत्पादन काययक्रमिाई प्रालमकता लदई बचत तथा 

ऋर्को कािोबाि गने सिकािी संस्थािे कृलष उत्पादन तथा प्रशोिन ि उत्पादनशीि के्षत्रमा कम्तीमा तीस 
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प्रलतशत िगानी गनुय  पने व्यवस्थाको प्रभावकािी कायायन्वयन गरिने छ । सिकािी संस्थाको लनयलमत अनगुमन 

ि लनयमन गिी संस्थागत सशुासन कायम गरिने छ । 

६. बैंक तथा लवत्तीय क्षेत्र 

6.1. नेपाि सिकािको म लद्रक तथा लवलिय नीलत अन्तगयत ििी आलथयक वलृद्ध, िोजगािी सजृना ि आलथयक स्थालयत्व 

कायम गनयका िालग कृलष, साना उद्योग, पूवायिाि जस्ता उत्पादनलशि के्षत्रिरुमा िगानी गनायका िालग गा. पा 

लभत्रका ब क तथा लवलिय ससँ्थािरुिाई आवश्यक समन्वय गरिने छ । 

6.2. यस गाउपँालिका अन्तगयतका व्यापारिक केन्द्रिरुमा ििेका लवलिय कािोवाि गने ब क तथा लविीय 

संस्थािरुिाई नेपाि सिकािको म लद्रक तथा लवलिय नीलत अन्तगयत िलि सेवामिुक भाविे बैलकङ्ग कािोबाि 

सञ्चािन गनय स्थानीय सिकािका तफय बाट आवश्यक समन्वय गरिने छ । 

6.3. नेपाि सिकािको म लद्रक तथा लविीय नीलत अन्तगयत ििी आलथयक वलृद्ध, िोजगािी सजृना ि आलथयक स्थायीत्व 

कायम गनयका िालग कृलष, घििे ुतथा साना उद्योग, व्यापाि व्यवशाय सञ्चािन ि पूवायिाि लनमायर् जस्ता 

उत्पादनलशि के्षत्रमा िगानी सिि तथा सिज ऋर् प्रवािका िालग गाउपँालिका लभत्रका ब क तथा लविीय 

संस्थािरुिाई आवश्यक समन्वय गरिने छ । 

6.4. कृलष लवकासको माध्यमबाट उत्पादन, उत्पादकत्व वलृद्ध गने ि आय आजयन तथा िोजगािी सजृनाका िालग 

यस गाउपँालिकाको उपयकु्त स्थानमा कृलष लवकास व कको कम्तीमा एउटा शाखा स्थापना एवम ंसञ्चािनका 

िालग आवश्यक पिि गरिने छ । 

ख)  पूवाणधार लवकासः 

1. एक गाउ ँ एक सडक लनमायर् काययिाई लनिन्तिता लदई अििुा ििेका सडक रयाकिरुको पूर्यताका साथै 

गाउपँालिका केन्द्र एवमं मध्य पिाडी िोकमागय  देलख वडा केन्द्रिरु जोड्ने िर्नीलतक मित्वका सडकिरु 

स्तिोन्नती गिी बाह्रै मलिना सञ्चािन िुने अवस्थामा ल्याइने छ ।  

2. सडक लनमायर् ि स्तिोन्नती गदाय  िर्नीलतक मित्वका सडकिरु खास गिी ग्रालमर् यातायात गरुुयोजना 

अनसुाि क,ख ि ग शे्रर्ीका सडकिरुिाई प्राथलमकताका आिािमा िकम लवलनयोजन गिी अत्यावश्यक 

बािेक नया ँरयाकिरु नखोल्ने ि िाि ििेका सडकिरुको स्थायी पक्की संिचनािरु लनमायर् ि स्तिोन्नतीमा 

जोड लदइने छ ।  

3. स्थानीय सडक यातायात सञ्चािनका िालग सिज ि सिि पयुायउन पालिकालभत्रका गाउ/ँटोि/बस्तीिरु 

जोड्ने सडकिरुमा लदघयकािीन रूपमा िुन सक्ने सवािी चापको गलििो अध्ययन गिी सडकिरुको मापदण्ड 

(Right of the way) तोलकनेछ  ि सो अनुसाि साघुिँा सडक चोक एवमं घमु्तीिरुको लवस्ताि गनुयका साथै 

सडकको िालष्ट्रय मापदण्ड ि स्थानीय मापदण्ड पूर्य रूपमा पािना गिाईनेछ ।  

4. मध्यपिाडी िोकमागय सम्मको आवागमनिाई बषायदको समयमा समेत लनयलमत रूपमा  सञ्चािन गनयका 

िालग एक “सडक ममयत सम्भाि कोषको स्थापना गिी यिी कोष माफय त लिंक िोडको रूपमा  ििेका कमजोि  
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सडकिरुको लनयलमत ि अद्यावलिक ममयत सम्भािको व्यवस्था लमिाइने छ । यसको िालग सभाव्य 

स्थानिरुमा सडक ममयत सम्भाि शलु्किाई प्रयोगमा ल्याइने छ । 

5. अन्नपूर्य गाउपँालिकाका सबै वडािरुिाई जोड्ने गिी प्रस्ताव गिीएको अन्नपूर्य बिृद चक्रपथ सडक लनमायर् 

आयोजनािाई यस गाउपँालिकाको ग िवको आयोजनाको रूपमा  सञ्चािन गरिने छ । उक्त आयोजनाको 

बीच बीचका जोड्न बाकँी लिंक पोइन्टका दईु नाकािरुिाई जोड्ने ि समग्र सडकको स्तिोन्नती गने कायय 

सङ्घीय सिकाि एवम ंप्रदेश सिकािसगँको समन्वयमा लवशेष प्राथलमकताका साथ अगालड बढाइने छ ।  

6. गाउपँालिका अन्तगयत लनमायर् िुने ठुिा आयोजनािरुको कायायन्वयन अगालड सम्भाव्यता अध्ययन एवम ं

वाताविर्ीय प्रभावको समेत अध्ययन एवमं लबशे्लषर् गिी मोटिेबि पूििरु तथा ठुिा संिचना भवन एवम ं

पाकय िरु लनमायर् गदाय  लवस्ततृ परियोजना प्रलतवेदन (DPR) तयाि गिी सोको आिािमा मात्र लनमायर् कायय  

अगालड बढाइनेछ ।  

7. ग्रालमर् के्षत्रका गाउँ बस्ती िुदँै खेत जंगि जोड्ने पिम्पिागत गोिेटो, घोडेटो िगायतका  लसंढीबाटािरु ि 

पययटकीय के्षत्रका पदमागयिरुिाई पिम्पिागत पलिचान कायम िुने गिी ममयत सम्भाि एवम ंनया ँलनमायर् गिी 

स्तिोन्नती गरिने छ ।  

8. पालिका लभत्र पने खोिा तथा खोल्सािरुमा पक्की मोटिेबि पूि आवश्यक ििेका सम्भाव्य के्षत्रमा पक्की 

पूि लनमायर्का िालग यस वषय  लडलपआि तयाि गिी प्रदेश सिकाि ि सङ्घीय सिकािसगँको समन्वयमा अन्य 

आवश्यक प्रकृयािरु अगालड बढाइने छ ।  

9. गाउपँालिका एवमं संघ ि प्रदेश सिकािको साझेदािीमा यस गाउपँालिका लभत्रका आवश्यक स्थानिरुमा 

झोिङ्ुगे पूि लनमायर्िाई उच्च प्राथलमकता लदई आगामी दईु बषय लभत्रमा आवश्यक सबै झोिङ्ुगेपूििरु 

ममयत सम्भाि तथा नया ँ लनमायर् गिी सलकने छ ।  

10. उत्पादन ि उत्पादकत्वका अलभवलृद्ध गिी जनताको आलथयक सामालजक अवस्थामा सुद्दलढकिर्का िालग 

पालिका अन्तगयत खेतीयोग्य जलमनमा लसंचाई सलुविा उपिब्ि गिाउन साना, मझ िा ि ठूिा लसंचाई 

आयोजनािरु सञ्चािन गरिने छ । साना स्तिका लसंचाई आयोजनािरु गाउपँालिका बाट नै लनमायर् गरिने ि 

मझ िा तथा ठुिा स्तिका लसंचाई आयोजनािरु प्रदेश ि सङ्घीय सिकािको समन्वयमा सम्पन्न गिी लसंलचत 

भूलममा उत्पादनमखुी काययक्रम सञ्चािन गरिने छ ।  

11. गाउपँालिका केन्द्र भवन लनमायर् ि वडा कायायियका भवनिरु लनमायर् गने काययिाई उच्च प्राथलमकतामा 

िाखी कायायन्वयन गरिने छ । सङ्घीय ि प्रदेश सिकािको समन्वयमा गाउपँालिकाको प्रशासनीक भवन ि 

प्रििी च की भवन लनमायर् गने एवम ंलजल्िा समन्वय सलमलत कास्की ि गाउपँालिकाको संयकु्त िगानीको 

साझेदािीमा वडा कायायियका भवनिरु लनमायर् गरिने छ । साथै श्रोतको पलिचान गिी उपयुक्त स्थानमा जग्गा 

व्यवस्थापन गिी पालिका स्तरिय बिुउदे्दश्यीय भवन लनमायर् गने नीलतिाई अङ्लगकाि गरिने छ ।  

12. गाउपँालिका लभत्र लनमायर्ालिन संिचनािरुिाई व्यवलस्थत गनयका िालग भवन लनमायर् तथा योजना मापदण्ड 

२०७२ को अलिनमा ििी गाउँपालिकाको आफ्नै भवन लनमायर् तथा योजना मापदण्ड तय गने, सडकिरुको 

के्षत्रालिकाि ि मापदण्ड तोक्ने ि भवन संिचनािरु लनमायर् गदाय  अलनवायय रूपमा  घि नक्सा पास गनुयपने 

व्यवस्थािाई कडाइका साथ कायायन्वयन गरिने छ ।  
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13. गाउपँालिका लभत्रका गिीब, लवपन्न, दलित, जनजालत ि लसमान्तकृत समदुायका िालग सिुलक्षत आवासको 

व्यवस्थाका िालग चाि ु आ.ब. बाट सञ्चालित जस्तापाता अनदुान उपिब्ि गिाई लनजिरुको छाना 

जस्तापाताद्धािा लवस्थालपत गने काययक्रम  सिुलक्षत आवास काययक्रम ि प्रदेश सगँको समन्वयमा सञ्चालित 

जनता आवास काययक्रमिाई लनिन्तिता लदईने छ ।  

14. भकुम्प पलछको पूनलनमायर् काययक्रमिाई लनिन्तिता लददै लनलज आवास लनमायर् अन्तगयतका िाभग्रािीिरुिाई 

पूनय  लनमायर् प्रालिकिर्को मापदण्ड पिुा गिाई बाकँी लकस्ता िकम प्रार्प्ीका िालग लसफारिस एवम ंसमन्वय 

गने ि गनुासो सनुुवाई पिात िाभग्रािीमा समावेश ििेकािरुको लवविर् अनसुािका िाभग्रािीिरुिाई भवन 

लनमायर् तथा ममयत समयमै गनय  िगाई पूनय लनमायर्को काययिाई प्रभावकािी रूपमा  समयमै कायायन्वयन गरिने 

छ ।  

15. भ गोलिक लवकटता ि छरिएि ििेका बस्तीका कािर् लवकास लनमायर् ि सेवा प्रवाि दबैु खलचयिो ि प्रभावकािी 
िुन नसकेको िुदँा छरिएि ििेको बस्तीिाई एलककृत गनय सम्भाव्य स्थानिरुमा गण्डकी प्रदेशसगँको 

समन्वयमा एलककृत बस्तीलवकास योजना प्रािम्भ गरिने छ ।  

16. खण्डीकृत ि टुके्र जग्गाको कािर्िे कृलषमा आिलुनलकिर् ि यान्त्रीकिर्मा समस्या भई व्यवसालयक कृलष 

प्रर्ािी अविम्बन गनय  कलठनाई भएकोिे गाउपँालिका लभत्र सम्भाव्य स्थानिरुमा प्रदेश सगँको सििगानीमा 

जग्गा चक्िाबन्दी लवकास काययक्रम सञ्चािन गरिने छ ।  

17. गाउपँालिका लभत्रका मखु्य बजाि केन्द्रको रूपमा  ििेका नागडँाडा, काडेँ, िमु्िे, नयापूँि, लबिठेाटँी , घान्द्रकु, 

लतखेढुङ्गा िगायतका स्थानिरु लवस्ताि ैशििीकिर् तफय  उन्मखु ििेकािे सो के्षत्रिरुमा स्थानीय समदुायको 

सिभालगतामा शििी सेवा सलुविाििरु लवस्ताि गरिने छ, साथै मध्यपिाडी िोकमागय एवमं उल्िेलखत सििी 

के्षत्र िगायतका के्षत्रिरुमा सडक स यय, बिी जडान काययिाई लनिन्तिता लददै लबस्ताि गरिने छ ।  

18. जनतामा आिािभूत तथा लवशेष स्वास््य सेवािाई प्रभावकािी रूपमा  सञ्चािन गनयका िालग 

गाउपँालिकालभत्र १५ शैयाको अस्पताि, मध्यपिाडी िोकमागयमा िाइवे अस्पताि ि आवश्यक स्वास््य 

च की भवनिरु, आिािभूत स्वास््य सेवा केन्द्रका भवनिरु ि खोप केन्द्र भवन लनमायर् काययिाई संघ ि 

प्रदेश सिकािको समन्वयमा प्राथलमकताका साथ अगालड बढाइने छ ।  

19. भ लतक पूवायिाि अभाव भएका लवद्याियिरुको भवन लनमायर् िगायतका पूवायिाि संिचनािरु (श चािय, 

पसु्तकािय, छात्रछात्रावास, कम्पाउण्डीङ) को लनमायर् काययिाई सङ्घ, प्रदेश ि अन्य दात ृलनकायिरुसगँको 

सिकाययमा लनिन्ति अगालड बढाईने छ । माछापचु्रे मा.लव. को नमनुा लवद्यािय अन्तगयत पूवायिाि संिचनािरु 

लनमायर्को िालग लवगत वषय देलखको काययिाई लनिन्ति रूपमा अगालड बढाउदै नमनुा लवद्याियको 

अविािर्ािाई पूर्यता लदईने छ ।  

20. पूवायिाि संिचनािरु लनमायर् गदाय  गरु्स्तरियता कायम गनुयका साथै समयमै लनमायर् कायय  सम्पन्न गनयका िालग 
स्थानीय श्रममा आिारित लनमायर्का कामिरु उपभोक्ता सलमलत माफय त गने ि ठुिा  संिचनािरु लनमायर् गदाय  

ठेक्का प्रकृयाबाट लनमायर् गरिने नीलतिाई अङ्लगकाि गरिने छ ।  

21. गाउपँालिकाबाट लनमायर् गरिने भवन िगायतका भ लतक संिचनािरु ि लगक, बालिबालिका तथा अपांगमैत्री 

ि भकुम्प प्रलतिोिी बनाउनकुा साथै भवन आचािसंलिताको परिपािना गरिने छ ।  
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22. सामदुालयक भवनिरु लनमायर् गदाय  प्रत्येक वडािरुमा त्यिा ँ लक्रयालशि टोि लवकास सलमलत, आमा समूि, 

यवुा क्िब िगायतका लवलभन्न संघसंस्थािरुिे आ-आफ्नो छुट्टाछुटै्ट भवन लनमायर् नगिी एलककृत रूपमा  

बिुउदे्दश्यीय प्रयोजनका िालग उपयोग गने  ि समूिगत आलथयक सामालजक गलतलवलि सञ्चािन गने  गिी 

लनमायर् गने नीलतिाई अङ्लगकाि गरिने छ ।  

23. लवद्यतु प्रशािर्  िाइनको केन्द्रीय िाइनमा आवद्ध िुन बाकँी वडा एवम ं टोििरुिाई केन्द्रीय प्रशािर् 

िाइनमा आवद्ध गिाउनका साथै लवद्यतुको पिुचः पगु्न नसकेका घि परिवाििरुिाई लवद्यतु सेवामा आवद्ध 

गिाइने छ । साथै प्रदेश सिकाि तथा नेपाि लवद्युत प्रालिकिर्को समन्वयमा यस गाउपँालिका लभत्र ििेका 

पिुाना लजर्य काठे पोििरुिाई फिामे पोिद्धािा लवस्थालपत गरिने छ  । 

24. गाउपँालिका लभत्रको जिश्रोतको उपयोगबाट जिलवद्यतुको संभावनािाई उजागि गनयका िालग 
िगानीकतायिरुिाई उपयुक्त स्थानिरुमा िाइड्रोपावि सञ्चािनमा  आकलषयत गने ि एक मेगावाट सम्मको 

जिलवद्यतु उत्पादन गनय  उपयुक्त स्थानिरुमा संयुक्त िगानीमा साना जिलवद्युत आयोजनािरु प्राथलमकताका 

साथ सञ्चािन गने नीलत अङ्लगकाि गरिने छ ।  

25. यस गाउपँालिकाका सबै गाउँ टोि बस्तीसम्म संचाि के्षत्रको लबस्ताि गरिने छ । टेलिफोन नेटवकय  सेवा 
प्रभावकािी िुन नसकेका के्षत्रिरुमा नेपाि टेलिकम िगायतका सम्बन्िीत लनकायिरुसगँ समन्वय गिी 

टेलिफोन सेवा प्रभावकािी बनाइने छ । 

26. गाउपँालिका अन्तगयतका सबै वडािरुमा केबि नेटवकय  ि इन्टिनेट सेवािाई जनताको पिुचँ सम्म पयुायउनका 

िालग अलप्टकि फाइबि नेटवलकय ङ काययिाई लनिन्तिता लदन सिोकािवािा लनकायिरुसगँ समन्वय गिी 

सूचना प्रलवलिको उलचत लवकास गरिने छ ।  

27. यस गाउँपालिकाको के्षत्रगत लवशेषताका आिािमा आवश्यक पवुायिाि संचिनािरु लनमायर् गिी ग्रालमर् के्षत्रिाई 

आकषयर् केन्द्रको रूपमा  लवकास गदै बसाईसिाईिाई लनयन्त्रर् गने ि बस्न योग्य बस्तीको रूपमा  लवकास 

गरिने छ ।  

ग) सामालजक लवकास  

1) लिक्षा 

1.1. सबै प्रकािका लवकास मानवका िालग मानव लवकासका िालग प्रालवलिक लसप सलितको गरु्स्तिीय लशक्षा 

साथयक बनाउका िालग लशक्षा के्षत्रमा िगानी वलृद्ध गरिनेछ ।  

1.2. पाचँ वषयमलुनका बािबालिकको सवायङ्गीर् लवकास गनय  ि  प्रािलम्भक बािलशक्षाको अनभुव सलित आिािभूत 

तिको लशक्षामा प्रवेश गने वातविर् तयाि गनय  सबै लवद्याियमा बािलवकास केन्द्र अलनवायय गिी प्रािलम्भक 

बािकक्षाका िालग लनिाय रित मापदण्ड अनुरूप बािकक्षािरू सिुाि, काययित सिजकतायको क्षमतामा 

लवकासका गरिने छ साथै बािकक्षाका लशक्षकिरूिाइय लदइदँै आएको प्रोत्सािन भिािाइय लनिन्तिता लदइने 

छ ।  

1.3. लवद्यािय तिको लशक्षािाइय गरु्स्तिीय वनाइय सावयजलनक लवद्याियिरूिाइय लवद्याथीको िोजोइको केन्द्र 

वनाइने छ । संघीय सिकािको नीलत अनुरूप सावयजलनक लवद्याियको समग्र सुिािका िालग सावयजलनक 
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लवद्यािय साविीकिर् दशक २०७६ –२०८५ िाइय  गाउपँालिका के्षत्रलभत्र अलभयानका रूपमा सञ्चािन 

गरिने छ । 

1.4. अन्नपूर्य पोलिटेलक्नकि इलन्स्टच्यटुका िालग आवश्यक जग्गा उपिव्ि गिाइय सञ्चािनका िालग आफ्नै 

भवन लनमायर् कायय अगालड बढाइने छ । उक्त संस्थामाफय त स्थानीय रूपमा लवशेष रूपमा आवश्यक  छोटा 

अलविका ि िामो अवलिका  तालिमका माध्यमबाट गाउपँालिका के्षत्रलभत्रका सबै तिका व्यलक्तिरूको पिुचँमा 

पयुायइय  समयसापेक्ष प्रालवलिक, जीवन उपयोगी ि सबै प्रकािका लवकास लनमायर्मा टेवा पयुायउन सक्ने मानव 

पुजँीको लनमायर् गनयका िालग गरु्स्तिीय तालिम  काययक्रमिरू सञ्चािन गरिने छ ।  साथै आगामी शैलक्षक 

सत्रदेलख अन्नपूर्य पोलिटेलक्नकि इलन्टच्यूटमाफय त वािी लवज्ञान ि लविठेाटँी मा लव मा कम्प्युटि लवज्ञानको 

प्रालवलिक िािका कक्षा सञ्चािन गरिने छ ।  

1.5. लशक्षकको मनोवि उच्च िाख्न ‛लिक्षकिार्ण सम्मान गरौ, बािवालिकािार्ण माया गरौ’ भन्ने आदशयिाइय  

प्रथालमकतामा िाखी लशक्षर् पेसािाइय  सम्मालनत ि मयाय लदत पेसाका रूपमा लवकास गरिने छ । साथै 

बािवालिकािाइय  अध्ययनमा िगनशीि िुने वाताविर् तयाि गरिने छ  । 

1.6. गाउपँालिकाका सबै लशक्षर् संस्थािरूमा शैलक्षक पूवायिािको लवकास, तालिम प्रार्प् इमान्दाि दक्ष प्रलवलि मैत्री 

लशक्षक, लशक्षर् सामग्रीको व्यवस्थापन, प्रभावकािी अनगुमन लनिीक्षर् ि मूल्याङ्कन प्रर्ािी, नवीनतम 

प्रलवलिको प्रयोग गिी गरु्स्तिीय ि जीवनउपयोगी लशक्षाको प्रवियन गरिने छ । 

1.7. सबै माध्यलमक लवद्याियिरूमा इन्टिनेटको व्यवस्था गरिने छ उक्त काययक्रमिाइय क्रमशः आिािभूत तिसम्म 

लवस्ताि गरिने छ । 

1.8. लवद्याियमा लशक्षक आचिसंलिता, लवद्याथी आचिसंलिता, अलभभावकको आचािसंलिता लनमायर् गिी अलनवायय  

रूपमा कायायन्वयन गरिने छ । 

1.9. लनिन्ति लशक्षा, एवम् साक्षिता, साक्षिोिि लशक्षा ि गाउपँालिकाको पूर्य साक्षि काययक्रममा दीगोपना कायम 

गनयका िालग सामदुालयक लसकाई केन्द्रिरूिाइय  लक्रयाशीि गिाइने छ । साथै प्र ढ आमा- बबुािाइय  मोबाइि 

तथा आिलुनक लवद्यतुीय सामान चिाउन लसकाउन लडलजटि साक्षिता काययक्रम सञ्चािन गरिने छ । 

1.10. संक्रामक िोग, मिामािी तथा दैबी प्रकोप जस्ता समस्यामा पलन लशक्षर् लसकाइ काययिाइय  लनिन्तिता लदन दूि 

तथा बैकलल्पक लशक्षा काययक्रमिाइय  प्रयोगमा ल्याइने छ । 

1.11. लवद्यािय बालिि ििेका सबै बािवालिकािाइय  लवद्याियमा प्रवेश गिाइय  “बािवालिकािार्ण लवद्यािय ल्याऔ,ं 

पढार्मा लटकाऔ ं र लदगो लसकाऔ”ं काययक्रमिाइय प्रभावकािी बनाइने छ ि गाउपँालिकाका सबै 

बािवालिकािरूिाइय अलनवायय  आिािभूत गरु्स्तिीय लशक्षा ि कम्तीमा माध्यलमक तिसम्मको लशक्षा पूिा गने 

वाताविर् लसजयना गरिने छ । 

1.12. सबै तिका लशक्षकिरूिाइय  मागमा आिारित लशक्षर् लसकाइ तालिम प्रदान गदै लशक्षर् लसकाइमा आएका 

कलठनाइिाइय न्यूनीकिर् गनय  काययमूिक अनुसन्िान, उपयकु्त शैलक्षक प्रलवलिको उपयोगमा जोड लददंै 

लशक्षर्लसकाइ प्रलक्रयािाइय  गरु्ास्तिीय बनाइने छ । 

1.13. गिीव, लवपन्न अलभभावक लवलिन साथै अपांगता भएका अलभभावकका वािवािलिका आलथयक अवस्थाका 

कािर्वाट अध्ययनमा कलठनाई  भएका वािवालिकाको वास्तलवकता पिा िगाई आवश्यक छात्रवलृि तथा 
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लदवा खाजा उपिव्ि गिाई लवद्यािय तिको लशक्षा पूिा गने वाताविर् तयाि लसजयना गरिने छ । साथै उच्च 

लशक्षा एम लव लव एस तथा एम. डी. अध्ययन गने जेिेन्दाि लवद्याथीिरुिाई लदइदँै आएको छात्रवलृि 

काययक्रमिाई लनिन्तिता लदइने छ । 

1.14. सामदुालयक लवद्यािय ि संस्थागत लवद्यािय वीच, लशक्षर् लसकाइ लक्रयाकिाप ि शैलक्षक तथा व्यवस्थापकीय 

पक्षिरुमा देलखएका असि अभ्यास सम्वन्िी अनुभविरुको आदन प्रदान गने वाताविर् तयाि गरिने छ । 

साथै संस्थागत लवद्याियबाट लनयमानसुाि प्रदान गनुयपने छात्रवलृििाई लपछलडएका, गिीब तथा दलित 

लवद्याथीका लनलम्त उपिव्ि गिाउन सिजीकिर् गरिने छ ।   

1.15. स्थानीय भूगोि, प्राकृलतक परिवेश, किा, संस्कृलत, पययटन, कृलष, पशुपािन, बेमैसमी तिकािी, वन पैदावाि, 

जलडवटुी ि पेसा व्यवसाय जस्ता लवषयवस्तु समेटेि लवदयािय स्तिमा िाग ुिुने स्थानीय पाठ्यक्रम लनमायर् 

गिी कायायन्वयनमा ल्याइने छ । 

1.16. आगामी आलथयक वषय संघीय सिकािको काययक्रम अनसुाि केिी कक्षा कोठा, लवज्ञान प्रयोगशािा, पसु्तकािय 

ि कम्प्यटुि ल्याव स्थापना गरिने छ । साथै सामदुालयक लवद्याियमा लदवा खाजा काययक्रम सञ्चािन गरिने 

छ । 

1.17. पालिकाभिका सबै सामदुालयक लवद्याियमा अध्ययनित छात्रािाई सेनेटिी प्याड लनःशलु्क उपिब्ि गिाइने 
छ ।  

1.18. कोलभड–१९ मिामािीको कािर्िे पठनपाठनमा लसजयना भएको अविोििाई दृलिगत गििे सम्भव भएसम्म 

भचुयअि कक्षा सञ्चािन, अनिाइन लशक्षा तथा टेलिलभजन एवम ्िलेडयोमाफय त पठनपाठनका िालग पिि 

गरिने छ । 

1.19. व लद्धक यवुािरुको समूि लनमायर् गिी लनजामती, संस्थान तथा लशक्षर् सेवामा प्रवेश गिाउन उत्पे्रिर्ा जगाउने 
काययक्रम सञ्चािन गरिने छ ।  

1.20. लवद्याियमा अपाङ्गता भएका वािवालिकाको पलिचािन गिी म जदुा लवद्यािय संिचनािाई अपाङ्गतामैत्री 
वनाइने छ । 

1.21. पययटनको व्यवसायिाइय अझ प्रभावकािी वनाउनका िालग कक्षा ११ ि १२ मा िोटि मेनेन्जमेन्ट तथा 
टुरिजम्स जस्ता लवषयिरूिाइय  प्रालवलिक िािका लवद्याियमा सञ्चािन गनयका िालग  सम्भाव्यताको 

अध्ययन  गिी आवश्यक पूवायिािको लवकास गरिने छ । 

1.22. कास्की लजल्िा लनवायचन के्षत्र नं. ३ मा नेपाि सिकािवाट नमनुा लवद्याियको रूपमा छनोट भएको माछापचु्रे 

मा.लव. शैलक्षक पूवायिािको पूर्यरूपमा लवकास गिी गा.पा.का कै नमनुा लवद्याियको रूपमा लवकास गरिने छ । 

उक्त नमनुा लवद्यायििाई अन्य लवद्याियिे नमनुा लसकाइ केन्द्रका रूपमा प्रयोग गने प्रबन्ि लमिाइने  छ । 

1.23. लशक्षक छन ट काययिाई लनष्ट्पक्ष वनाई रिक्त अस्थायी तथा किाि पदमा योग्य लशक्षक छन ट गरिने व्यवस्था 
लमिाइने छ । 

1.24. लशक्षकिरु आिलुनक लशक्षर् लसकाइ प्रलक्रयामा िाग्नका िालग प्रोत्सािन गरिने छ ।  साथै अलभभावकको 

चािान अनुसािको माध्यमवाट लशक्षर् लसकाइ कायय गनय  पे्ररित गरिने छ । 
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1.25. सावयजलनक लवद्याियको सबलिकिर् ि सदुृलढकिर् गनयका िालग “जाहाँ लवद्याथी ताहाँ लवद्यािय”, साथै 

लवद्याथी ि लशक्षकको अनुपात लमिाउनका िालग न्युन लवद्याथी भएका  लवद्यािय  एकआपसमा समायोजन, 

कक्षा स्थगन वा एलककिर् गिी लशक्षक दिबन्दी व्यवस्थापन काययिाइय अगालड बढाइयनेछ । 

1.26. अन्नपूर्य गाउपँालिकाको मानवपुजँीको अध्यालविक अलभिेख तयाि गिी उक्त जनशलक्तिाइय गाउपँालिकाको 
लवकास गनयका िालग सियोग लिने नीलत लिइने छ ।   

1.27. िालष्ट्रय प्रािालम्भक पढाइ काययक्रमिाई लवद्याियको लनयलमत काययक्रमको रूपमा लनिन्तिता प्रदान गरिने छ 
। 

1.28. अध्यापनका क्रममा आएका समस्या समािानका साथै नवीन प्रलवलिका माध्यमबाट लशक्षर् लसकाइ गदै 

एकापसमा अनभुव आदान प्रदानका िालग लवयषगत सलमलत गठन गिी प्रभावकािी लशक्षर् लसकाइका िालग 

आमनु्ने सामनु्ने छिफि, अन्तिलक्रया, गोष्ठी, काययशािा, अनिाइन बैठक ि छिफि एवम् सूचना प्रलवलिको 

समलुचत प्रयोग गनय  आवश्यक काययक्रम लवकास ि सञ्चािन गिी पठनपाठनिाई गुर्स्तिीय बनाइने छ । 

साथै शैलक्षक के्षत्रमा उल्िेखनीय कायय  गने व्यलक्तिरुिाई सम्मान गने काययक्रमिाई लनिन्तिता प्रदान गरिने 

छ ।  

1.29. लवषयगत लशक्षकिरु लवच उपिलव्िका आिािमा किाि सम्झ ता गिाइने छ । 

1.30. लवद्याियको म जदुा शैलक्षक, भ लतक तथा लसकाइ उपिलव्ि िगायतका पक्षमा लवज्ञ टािीद्वािा काययसम्पादन 

क्षमताको पिीक्षर् गिी सोको प्रलतवेदन ि कायय सम्पादनको प्रार्प्ांक समेतका आिािमा लवद्याियिाई थप 

प्रोत्सािन अनदुान लदने व्यवस्था लमिाइने छ ।   

1.31. लवद्यािय लशक्षामा अनगुमन ि सपुरिवेक्षर् गनय अनभुवी तथा सक्षम लशक्षक, प्र.अ., लवश्वलवद्याियका 

प्राध्यापक, लशक्षा प्रशासक, पालिकाका सम्बद्ध पदलिकािी,  लशक्षालवद, लवज्ञ, लव.व्य.स प्रलतलनलि एवम ्

जनप्रलतलनलिसमेत ििेको टािीबाट पूवय  जानकािी लदएि तथा छड्के रूपमा  लवद्याियको अनगुमन, 

सपुरिवेक्षर् गने ि लशक्षक तथा लवद्याियका समस्यािाई स्थिगत रुपमै समािान तथा सिजीकिर् गनय  

सामूलिक अनगुमन तथा लनिीक्षर् प्रर्ािी कायायन्वयनमा ल्याइने छ ।  

1.32. गाउपँालिकाका शैलक्षक काययक्रम तथा लवलभन्न जानकािीमूिक सूचना, लवद्याियका असि अभ्यास, नमनुा 

कायय तथा लवलवि शैलक्षक काययक्रम सम्बन्िी जानकािी  प्रकाशन गने उदे्दश्यिे च मालसक रूपमा अन्नपूर्य 

शैलक्षक बिेुलटन प्रकाशन गिी सबै लवद्यािय तथा लव.व्य.स. ि जनप्रलतलनलििाई उपिव्ि गिाइने छ । साथै 

उक्त बिेुलटनिाई गाउपँालिकाको वेबसाइटमा समेत िालखने छ । 

1.33. लशक्षाका नीलत तथा काययक्रम प्रभावकािी रूपमा कायायन्वयनमा ल्याउन गाउ ँलशक्षा सलमलतिाई लक्रयालशि 
बनाउदै स्वीकृत संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तिको काययक्रम बीच समन्वय गिी उपिव्ि सािन स्रोतको 

उच्चतम उपयोग गनय लशक्षा सम्बन्िी काययक्रम कायायन्वयन लनदेलशका तयाि गिी सो अनुसाि स्वीकृत गिाएि 

िाग ुगरिने छ ।  

1.34. लवश्वलवद्यािय तथा कक्षा ११ ि १२ का लवद्याथीिे अन्नपूर्य गाउपँालिकाको लशक्षा, स्वास््य तथा भ लतक 
लवकास तथा प्राकृलतक स्रोत सािन आलदको अवस्था ि सम्भावनाका बािमेा आिारित भई कुनै लवषयमा 

शोि अनसुन्िान तथा पालिका प्रोफाइि तयािी वा अध्ययन गनय  प्रस्ताव पेस गिी स्वीकृत भएअनुसाि 
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तालकएको समयमा अध्ययन प्रलतवेदन पेस गिमेा गाउपँालिकाबाट स्वीकृत प्रस्ताव अनुसािको प्रोत्सािन 

छात्रवलृि िकम प्रदान गरिने छ । 

1.35. माध्यलमक तिका लवद्याथीबीच प्रलतस्पिाय  लसजयना गनय  पालिकास्तिीय वकृ्तत्वकिा, िालजि जवाफ, लनबन्ि, 
लवद्याथी प्रलतभा पलिचान, िाष्ट्रपलत िलनङलसि  प्रलतयोलगता  साथै अन्य शैलक्षक अलतरिक्त लक्रयाकिाप 

सञ्चािन गरिने छ । 

२) स्वास््य 

2.1. कोलभड-१९ िोगको लनयन्त्रर्को िालग भाित िगाएत तेस्रो मिुकु तथा नेपाि लभत्रकै प्रभालवत के्षत्रबाट 

आएका यस पालिका लभत्रका ब्यलक्तिरुिाई गाउ ँपालिकाबाट तोलकएका क्वािेन्टाइनमा १४ लदन अलनवायय  

िाखी त्यस पलछ नेपाि सिकाििे तोकेबमोलजमको परिक्षर् गिी परिर्ामको आिािमा घि पठाउने िो वा 

थप परिक्षर्को िालग अको प्रलकया गनुयपने िो सो को एलकन गिी िोग लनयत्रर्मा शशक्त अलभयान संचािन 

गरिने छ ।       

2.2. मिामािी िोकथाम ि लनयन्त्रर्का िालग सबै स्वास््य लनकायिरु ि समदुायको तयािी अवस्था ि तत्काि 

प्रलतकृया गने क्षमताको लवकास गरिने छ । लबपत ब्यबस्थापनको िालग पालिका स्तिीय RRT (Rapid 

Response Team) तथा समदुायस्तिीय CRRT(Community Rapid Response Team) 

टोिीिाई थप सशक्त ि प्रभावकािी बनाइने छ ।  

2.3. “म मेरो स्वास््य र मेरो लजम्मेवारी” भन्ने नािािाई स्वास््यको मूि नािाको रूपमा अंलगकाि गदै यस 

गाउँपालिकाका सबै वडामा स्वास््य लबमा गनय  जनतािाइ प्रोत्सालित गरिने छ । संलविानिे लनदेश गिे 

अनरुुप गरु्स्तरिय स्वास््य सेवामा सबैको सिज, सिुभ ि समान पिुच स्थलपत गनय  कलटबद्ध िुने ि 

सोलिअनुसािको आवश्यक नीलतगत, लवलिय ि व्यवस्थापलकय माध्यमद्धािा स्वास््य के्षत्रमा सशुासन 

कायम गदै आिािभूत स्वास््य सेवा बािेकका सेवािरु सामाजीक न्यायको लसद्धान्तद्धािा अनपु्रालर्त 

स्वास््य लवमा ऐन अनरुुप प्रदान गरिने छ । लवपन्न नागिीकिाई स्थानीय तििे लबमा लप्रलमयम िकम बेिोने 

गिी प्रलक्रया अगालड बढाइनेछ  साथै स्वास््य लवमामाफय त प्रदान गरिने सेवाको पिुचँिाई लवस्ताि गिी 

लवपन्न नागिीक कोषिाई स्वास््य लवमा अन्तगयत एलककृत गिी छुटै्ट “स्वास््य लवमा कोर्” खडा गरिने छ 

। 

2.4. यस गाउपँालिकाका सम्पूर्य बालसन्दािाई गरु्स्तिीय स्वास््य सेवाको पिुचँ सलुनलित गनय स्वास््य 

संस्थािरुबाट  प्रदान गरिने सेवािाई थप प्रभावकािी बनाउन  स्रोत सािन सम्पन्न बनाइने छ । बलथिंङ 

सेन्टि तथा दक्ष प्रसलुतकमीको पयायर्प् व्यवस्था गिी संस्थागत सतु्केिीिाई  प्रोत्सालित गने ि घिैमा प्रसलुत 

िुने प्रचिनिाई पूर्यतया लनरुत्सालित गिी घिमा प्रसलुत िुने क्रमिाई शनु्यमा झारिनेछ । आमा सुिक्षा 

काययक्रमको उपिलब्ििाई कायम िाख्दै आवश्यकता ि सेवा केन्द्रको नक्सांकन गिी बलथिंङ सेन्टि माफय त 

आकलस्मक प्रसलुत सेवा EOC क्रमशःलवस्ताि गदै िैजाने नीलत लिइनेछ । 

2.5. स्वास््य प्रर्ािीिाई संघीय संिचना अनुरुप केन्द्र,प्रदेश ि स्थानीय तिमा एकीकृत रूपमा लवकास ि 

लवस्ताि गिीसकेको िुनािे सोलिअनसुाि सलविानिे लनदेश गि ेअनसुािको आवश्यक नीलतगत, लविीय ि 

व्यवस्थापकीय मध्यामद्वािा गाउपँालिका के्षत्र लभत्रको स्वास््य के्षत्रमा सशुासन कायम गरिने छ । 
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2.6. आपतकालिन मात ृ तथा लशश ु स्वास््य व्यवलस्थत गनय गाउपँालिकामा “आपतकालिन सिुलक्षत माततृ्व 

कोष” स्थापना गरिने छ साथै कुनै पलन १२  )५५ वषय उमेि लभत्रका मलििाको मतृ्य ुभएमा गरिने सूचना 

प्रर्ािी (MPDSR) काययक्रमिाई मलििा स्वास््य स्वयमसेवक माफय त  सम्पूर्य वडािरुमा पयुायइनेछ । 

2.7. पूर्यखोपको सलुनलितता, परिवाि लनयोजन सेवा, सिुलक्षत माततृ्व, गाउँघि लक्िलनक जस्ता सेवािाई 

व्यवलस्थत गदै स्वास््यकमी ि मलििा स्वास््य स्वयमसेलवकाको मनोबि उच्च िाख्न आवश्यक नीलत 

लिईनेछ । खोपद्वािा िोकथाम गनय  सलकने िोगिरुको िोकथामको िालग िालस्रय लनदेलशका अनसुाि 

लनिन्तिता लदईने छ  । गुर्स्तिीय खोपको प्रवद्धयनको िालग कोल्ड चेन कायम िाख्न गाउपँालिका तिको 

कोल्ड चेन गरु्स्ति सलुनलित गने  व्यवस्था गरिने छ । 

2.8. यस पालिकामा कलम्तमा १५ शैय्याको अस्पताि ि पोखिा बाग्िुंग िाजमागयको अन्नपूर्य के्षत्रलभत्र िाइवे 

अस्पताि स्थापनाको िालग प्रालबलिक लिसाबिे उपयुक्त ठाउमा मालथका दवैु अस्पताििरु यसै वषयबाट 

थािनी गरिने छ साथै भ गोलिक ि जनसङ्ख्याको अनपुातका आिािमा बढीमा ३० लमनेटको दूिीमा एक 

गाउ ँ एक स्वास््य संस्थाको अविािर्ािाई सफलिभूत बनाउन एक वडा एक स्वास््य सस्था नीलत 

बमोलजम यो वषय सबै वडािरुमा आिािभूत स्वास््य सेवा केन्द्र लनमायर् गिी सेवा संचािन गरिने छ ।  

2.9. स्थालनय तिका स्वास््य संस्थामा प्रयोगशािा सेवा सुरु गिी क्रमश लवस्ताि गरिने छ ।  

2.10. परिवाि स्वास््य िगायत य न तथा प्रजनन् स्वास््यिाई एकीकृत सेवाको रूपमा कायायन्वयन गरिने छ । 
यवुा तथा लकशोिलकशोिीमैत्री स्वास््य सेवाको अविािर्ािाई सम्पूर्य स्वास््य सेवाप्रदायक संस्थािरूमा 

समावेश गिी लवद्यािय स्वास््य काययक्रमसंग समायोजन गिाइ बषयमा कलम्तमा ४ पटक माध्यालमक 

लवद्याियमा स्थानीय स्वास््य सस्थाका स्वास््यकमीबाट समसामलयक लबषयमा कक्षा संचािन गरिने छ 

। प्रजनन् स्वास््य सम्बन्िी ऐन माफय त प्रजनन स्वास््य अलिकाि सलुनिीत गरिने छ । 

2.11. लवद्यािय प्राथलमक स्वास््यसेवा काययक्रम लवस्ताि गरिने छ ि जसका िालग “एक लवद्यािय एक नसण” 

काययक्रमको थािनी गरिने छ । 

2.12. कुनै पलन नागिीक बलञ्चत निुने गिी आकलस्मक स्वास््य सेवा समदुायसम्म उपिब्ि गिाउने । सबै तिका 

स्वास््य संस्थािरुिाई गरु्स्तरिय सेवा प्रदान गनय  सक्षम बनाउन आवश्यक पूवायिाििरुको प्रत्याभूलत, 

अनगुमन ि सुपरिवेक्षर् गदै स्वास््य लनकायिरुिाई स्वास््यमा सबै नागिीकको पिुचँ सलुनलित गिाउने 

माध्यम बनाइने छ । 

2.13. प्राथलमक स्वास््य सेवाका प्रलतकािात्मक, प्रवियनात्मक, उपचािात्मक ि पनुस्थायपनात्मक सेवामा 

लदईआएको प्राथलमकतािाई कायमै िाख्दै स्वास््य के्षत्रको जनस्वास््य अलभमलुखकिर्िाई अझ सदुृढ 

गरिने छ । स्थालनय तिको पििमा समदुायमा आिारित स्वास््य प्रर्ािीको गुर्स्ति, पिुचँ ि 

प्रभावकारिताको अलभवलृद्धिाई प्राथलमकता लदईने छ ।  

2.14. स्वास््य सेवािरु सवयसुिभ, प्रभावकािी ि गरु्स्तरिय बनाउन जनसंख्या, भूगोि अनरुुप दिबन्दी, 

स्वास््य उपकिर् ि पूवायिािको व्यवस्था गिी उलनिरुिाई काम गनयको िागी उत्सािजनक वाताविर्को 

प्रत्याभूलत गनेसाथै दक्ष, पेशागत लक्रयालशि जनशलक्तको लवकास गदै िलगनेछ । साथै उत्कृि काययक्षमता 

भएका संस्था तथा सेवा प्रदायकिाई प्रोत्सािन गरिने छ । 
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2.15. गरु्स्तिीय षषलिको सिज तथा प्रभावकािी आपूलतय माफय त १२ मलिना नै षषलि तथा अन्य सामग्रीको 

आपूलतयिाई  पिुा गनय स्वास््य सस्थाको मागको आिािमा लवतिर्िाई सलुनलस्चत गरिने छ । 

2.16. समदुायस्तिमा संक्रामक िोगको प्रभावकािी लनयन्त्रर् भइ नसकेको अवस्थामा िाि लबश्व िगाएत िाम्रो 
देशमा देलखएको कोलभड १९, कोिोना भाइिस सलित नया ँ संक्रामक िोग ि उपेलक्षत रलपकि िोगिरु 

मिामािीकै रूपमा देखापनय  थािेको जिवायु परिवतयन, प्राकृलतक लवपद्, पश ुसंसगय  ि उपयूक्त खोपिरुको 

अभाविे गदाय  कलतपय संक्रामक िोगिरुको लनयन्त्रर्मा पिेको कलठनाईिाई संबोिन गनय  संक्रामक िोगको 

लनयन्त्रर् ि जनस्वास््य प्रर्ािीको सदुृलढकिर् लवचको अन्तिसंबन्ििाई घलनभूत बनाइने छ । 

2.17. मिामािी िोकथाम ि लनयन्त्रर्, प्रलतजैलवक षषिीिरुको प्रभावकारिता, अस्पताि ि स्वास््य 

लनकायिरुको तैयािी अवस्था ि तत्काि प्रलतकृया गने क्षमता, प्रयोगशािािरुको लवस्ताि ि क्षमताबलृद्ध, 

लस्क्रलनंग आदीको िागी छुटै्ट नीलत तथा िर्नीलत बनाइ समदुायस्तिमा सचेतना काययक्रम संचािन गने साथै 

क्षयिोग, षिो, एच .आई.भी एड्स , कुष्ठिोग, कािाजाि, डेंग ु िगायतको उपेलक्षत रलपकििोगिरु, 

िािीपाइिे, जापानीज इन्सेफाइिाइलटस, स्क्रब टाईफस, िलेबज िगायत अन्य संक्रामक िोग लनयन्त्रर् ि 

जनस्वास््य प्रर्ािी सदुृलढकिर् बीचको अन्तिसम्बन्ििाई मजबतु बनाइने छ ।  

2.18. नसने िोग मतृ्युको प्रमखु कािर् बनेको िुदँा, यसको लनयन्त्रर् व्यलक्त ि समाजको जीवन शैिीमै परिवतयन 
आएपलछ मात्र संभव िुने भएकोिे त्यस अनरुुपको स्वास््य प्रर्ािी लवकास गनय नसने िोगिरुको 

उपचाििाई प्राथलमक स्वास््य सेवाको ति देलखनै व्यवस्थापन गिी पे्रषर् अस्पताि सम्म पिुच सलुनलित 

गनुयका साथै आयुवेद ि अन्य उपचाि पद्धलतिाई नसने िोगिरुको िोकथाम, उपचाि ि लनयन्त्रर्को िागी 

एलककृत गरिने छ ।  

2.19. स्वास््य पोषर् ि लवकास सिकािीिरु ि अन्तिके्षलत्रय समन्वयको माध्यमबाट गरु्स्तिीय एव ं
स्वास््यवद्रि्क खाद्य पदाथयको प्रवद्रि्न, उत्पादन, प्रयोग ि पिुचँिाई लवस्ताि गिी कुपोषर्िाई न्यूनीकिर् 

गने ि पोषर् संबलन्ि जनचेतना बढाउन घिमा बस्ने ि  लवद्यािय जाने उमेिका बािबालिकािरुका स्वास््य 

तथा पोषर् प्रवद्रि्निाई लवशेष संबोिन गरिने छ , जसका िालग लवद्याियमा कुनैपलन प्रकािका प्याकेटका 

खानेकुिा Junk food िाई लनरुत्सालित गरिने छ ि २ वषय मलुनका बािबालिकािरुको  ििके मलिना त ि 

अनगुमन गदै  पूर्य पोषर् यकु्त वडा घोषर्ा काययक्रम शुरु गरिने छ  । 

2.20. लवपद तथा दघुयटनाबाट िुने चोटपटकका कािर् अपांगता ि मतृ्युमा भैििेको तीव्र वलृद्दिाई सम्बोिन गनय 
िोकथाम,लशघ्र उपचाि ि दोिोिो पे्रषर् प्रर्ािीिाई प्रभावकािी बनाइने साथै गाउपँालिका के्षत्रमा एम्बिेुन्स 

सेवा लवस्तािको पिि  गरिने छ । 

2.21. जिवायु परिवतयन, तथा प्राकृलतक लवपदिे सृजना िुने मानवीय स्वास््य समस्या समािान गनय लवपद तैयािी 

ि व्यवस्थापनिाई प्रभावकािी बनाउन स्वास््य के्षत्रका सबै लनकायिरुबीच ि अन्तिके्षलत्रय समन्वय  गरिने 

छ । वाताविर् प्रदूषर्को प्रभावकािी लनयन्त्रर् गदै स्वच्छ वाताविर्मा बाचँ्न पाउने नागिीक अलिकाििाई 

सलुनलित गरिने छ । 

2.22. मानलसक स्वास््यसंग सम्बन्िीत समस्याप्रलत आवश्यक जनचेतनाको अलभबलृद्ध गनय , त्यसको िोकथाम, 

उपचाि ि लनयन्त्रर् गनय  प्राथलमक स्वास््य सेवाको ति देलखनै व्यवस्थापन गिी पे्रषर् अस्पतािसम्म पिुच 
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सलुनलित गरिने छ । मानलसक स्वास््य लशक्षा काययक्रमिाई लशक्षर् संस्थामाफय त एक अलभन्न अंगका रूपमा 

प्रवालित गरिने छ । 

2.23. उिोग, कृलष, घििे ुकायायिय तथा अन्य ठाउंिरुमा काम गने व्यवसायीिरुको काययस्थि सूिलक्षत बनाउंद ै

उलनिरुको व्यवसायको कािर् स्वास््यमा पनयसक्ने प्रलतकुि असििाई न्यूलनकिर् गनय  त्यस्ता ठाउिँरुको 

मापदण्ड बनाएि मात्र दताय  तथा नलबकिर् गरिने छ  । 

2.24. आमा, नवजात लशशु, बािबालिका ि लकशोिीिरुको स्वास््य प्रबियनमा अत्यन्त मित्वपूर्य भूलमका खेल्ने 

गरु्स्तिीय नलसयङ तथा लमडवाइफ्री सेवा ि मध्यमस्ति स्वास््यकमीिरु सिज, सिुभ एवं प्रभावकािी 

रूपमा जनताको पिुचमा पयुायउन बलथयङ सेन्टिको क्षमता लवकास, आवश्यक दक्ष नलसिंङ जनशलक्तको 

व्यवस्था, उत्पादन,परिचािन, पेशागत वलृिलवकाश ि तािीमद्धािा सेवाको गुर्स्तिमा वलृद्ध गरिने छ । 

2.25. मलििा स्वास््य स्वयंसेलवकािरुको काययक्रमिाई चुस्त ि प्रभावकािी बनाउन लबशेष प्रोत्सािन बापतको 
मालसक यातायात खचयिाई लनिन्तिता लदईएको छ साथै दैलनक स्वास््यका लक्रयाकिाप संचािनका िालग 

आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था गरिने छ । 

2.26. स्वास््य सेवािाई सवयसिुभ ि गरु्स्तरिय बनाउन तथा प्रमार्मा आिारित नीलत, योजना  ि काययक्रम 

बनाउन स्वास््य अनसंुिानिाई प्राथलमकता लदने, प्रालवलिक लशक्षािय, प्रलतष्ठान िगायत लवलभन्न 

अनसंुिानमा संिग्न संस्थािरुिाई प्रोत्सालित गिी स्वास््य अनुसंिानको क्षमता अलभवृद्दी गदै िलगनेछ । 

2.27. स्वास््य सम्वन्िी सन्देश एवं सूचना सिुभ रूपमा प्रार्प् गने सूचनाको िक सम्बन्िी अलिकाििाई 
काययन्वयन गनय तथा सेवाग्रािीिे उपचाि संबलन्ि जानकािी पाउने िक सलुनलित गने,स्वास््य व्यवस्थापन 

सचुना प्रर्ािीिाई व्यवलस्थत बनाई त्यांकिरुको गरु्स्ति ि लवश्वसलनयतामा बलृद्ध गिी त्यसको आिािमा 

प्रमार्मा आिारित नीलत तथा योजना बनाइने छ । साथै गाउँपालिका अन्तगयतका सबै स्वास््य संस्थािरुमा 

आवश्यक पूवायिाि तथा क्षमता लवकास गिी इन्टिनेट रिपोलटयङ प्रर्ािी DHIS िाई प्रभावकािी बनाइने छ 

। 

2.28. स्वास््य बिुके्षत्र लवषय भएको यथाथयिाई आत्मसात गदै सबै सावयजलनक नीलतिरुमा स्वास््यको मदु्धािाई 

सम्बोिन गनय ि स्वास््यमा बिुके्षलत्रय सिकायय ि सियोगिाई प्रभावकािी ढङ्गबाट काययन्वयन गनय स्वास््य 

के्षत्र ि अन्य के्षत्र बीच समन्वयको नीलत अपनाइनेछ । 

2.29. स्वास्थयकमी ि सेवाग्रािीलवच पेशागत सुमििु संबन्िको सलुनलितता गनय  संवलन्ित लनकायिरुसंग समन्वय 
गिी स्वास््यकलमयिरुको सुिक्षाको प्रत्याभलुत गनुयको साथै आमजनसमदुायको स्वास््य सिुक्षा ि 

लविामीिरुप्रलत स्वास््यकलमयिरुिे लनवायि गनुयपने पेशािलमयता  )आचािसंलिता (को पािनािाई सुलनलित 

गरिने छ । 

2.30. दूि लचलकत्सा प्रर्ािी (Tele Medicine), लवद्यतुीय स्वास््य प्रलविी (E-Health) साथै आिलुनक 

प्रलवलििाई अविम्बन गिी स्वास््य सेवािाई सदुृढ बनाइने छ साथै संघ, प्रदेश ि स्थानीय तिका सेवािरु 

बीच घलनि सम्पकय  तथा दोिोिो पे्रषर् प्रर्ािी स्थालपत गरिने छ । 
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2.31. बढदै गिकेो मखुिोग सम्बन्िी समस्यािाई सम्बोिन गनय मखु स्वास््य काययक्रमिाई लवशेष मित्वका साथ 
प्राथलमक स्वास््य सेवाको ति देलखनै व्यवस्थापन गिी पे्रषर् अस्पतािको सेवासम्म नागिीकको पिुचँ 

सलुनलित गरिने छ । 

2.32. जेष्ठ नागिीकिरुको संख्यामा भैििेको वलृद्धिाई ध्यानमा िाख्दै स्वास््यका समस्यािरुिाई प्राथलमक 
स्वास््य सेवाको तिदेलखनै व्यवस्थापन गिी पे्रषर् प्रर्ािी माफय त अस्पतािसम्म ज्येष्ठ नागिीकको पिुच 

सलुनलित गरिने छ साथै पालिकाका लवलभन्न ठाउिरुमा आवश्यकता ि मागका आिािमा लबषेशज्ञ सलितको 

लनशलु्क स्वास््य लशलबि संचािन गरिने छ । 

2.33. स्वास््य सेवािाई प्रभावकािी, सिुलक्षत, लवश्वालसिो, जनकेलन्द्रत, तथा समतामिुक बनाउंदै स्वास््य 

सेवाको उपयोगमा बलृद्ध गिी आम जनताको स्वास््य लवकासद्धािा देशको समलिगत लवकासमा योगदान 

पयुायउने स्वास््य के्षत्रको उदेश्य प्रालर्प्को िालग स्वास््य सेवाको गरु्स्तरियतामा अलिकतम बलृद्ध गरिने छ 

। 

३)  आयुवेद  

3.1. आयवेुद उपचाि पद्धलत, ध्यान ,लशक्षा तथा योग अभ्यासिाई अन्नपूर्य गाउपँालिकाको प्रत्येक वडामा लवशेष 

योजना बनाई लबस्ताि गरिने छ ।  

3.2. गाउपँालिकामा ििेको एक मात्र आयवेुद षषिाियिाई सलुविा सम्पन्न बनाउदै षषिाियबाट सञ्चालित 

गाउघँि लक्िलनक ,नसने िोग ब्यबस्थापन काययक्रम,जेष्ठ नागरिक  सेवा काययक्रमिाई लनिन्तिता लदईने छ । 

3.3. स्तनपायी आमा सेवा काययक्रम अन्तगयत दगु्ि बियक जलडबटुीजन्य षषिी लवतिर् काययक्रमिाई लबस्ताि 

गरिने छ ।  

 

४) खानेपानी तथा सरसफाई 

4.1. आगामी दईु बषय लभत्रमा खानेपानी सलुविा नपगेुका सबै घिििुीमा आिािभतु स्तिको खानेपानी पयुायउन 

सङ्घ , प्रदेश सिकाि ि अन्य गैि सिकािी संघसंस्था सगँको साझेदािीमा "एक घर एक धारा" काययक्रमिाई 

लनिन्तिता लदई सम्पन्न गरिने छ ।  

4.2.  गाउपँालिका अन्तगयत सञ्चालित िािका खानेपानी आयोजनािरुको पानीको श्रोतिे लदघयकाि सम्म 

जनताको खानेपानी आवश्यकतािाई पिुा गनय  नसक्ने भएकोिे यस के्षत्रमा भलवष्ट्यमा िुन जाने खानेपानीको 

अभाविाई पिुा गनय ि शदु्ध, सफा, स्वच्छ, लिमािको जिाको खानेपानी उपिब्ि गिाउन ि सो पानीको 

उपयोगबाट खानेपानीको व्यवसायीक फमय समेत सञ्चािन गिी गाउपँालिकाको आन्तरिक आय अलभवलृद्धमा 

मित्वपूर्य योगदान पयुायउनका िालग सङ्घीय सिकािबाट स्वीकृत बिृत िान्द्रकु खानेपानी आयोजनािाई 

यस गाउपँालिकाको ग िवको आयोजनाको रूपमा यसै वषयबाट लनमायर् काययको प्रािम्भ गरिने छ । 

4.3. सम्पन्न भएका खानेपानी आयोजनािरुको पानीको मिुान संिक्षर्, लनयलमत आपलुतय  ि गरु्स्तिीयताका िालग 

स्थानीय खानेपानी तथा सिसफाई सलमलतिाई प्रमखु लजम्मेवाि तलु्याई आयोजनािरुको लदगोपना कायम 

गरिने छ ।  
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4.4. िािको आिािभतु खानेपानीको व्यवस्थामा सुिाि एवम ं स्तिोन्नती गदै पानीको गरु्स्ति परिक्षर् गिी 

पालिकाबासीिाई शुद्ध खानेपानीको सलुनलितता गरिने छ । 

 

५) िैङ्लगक समानता तथा सामालजक समावेिीकरर् 

5.1. बिुलबवाि बािलबवाि, अनमेि लबबाि घिायसीरूपमा  िुने सबै प्रकािका िैङ्लगक लिंसा, िैङ्लगक लवभेद ि 
सबै प्रकािका कुिीलत एवमं कुसंस्कािको अन्त्य गनय  गाउपँालिकालभत्र सञ्चालित वा काययित संघ 

संस्थािरुसगँ सिकायय ि समन्वय गिी सचेतनाका काययक्रमिरु सञ्चािन गिी सामालजक रुपान्तिर् गरिने 

छ ।  

5.2. सबै वडािरुमा बािक्िब गठन, गाउपँालिका स्तिीय बाि सञ्जाि, लकशोिलकशोिीिरुको समूि गठन गिी 
बािबालिका ि लकशोिलकशोिीको शैलक्षक, व लद्धक ि नेततृ्व लवकासका िालग लवलभन्न काययक्रम सञ्चािन 

गरिने छ ।  

5.3. सबै प्रकािका अपाङ्गता भएका व्यक्तीिरु ि  गाउपँालिका अन्तगयतका जेष्ठ नागिीकिरुिाई लवतिर् गदै 
आएको परिचयपत्र लवतिर् काययिाई लनिन्तिता लदद  त्यस्ता व्यक्तीिरुको सामालजक संिक्षर् गरिने छ साथै 

जेष्ठ नागिीक सम्मान काययक्रमिाई लनिन्तिता लदईने छ ।   

5.4. सबै प्रकािका बािश्रलमकिरुको अन्त्य, गाउपँालिकालभत्र बेबारिसे बालिबालिका अलभभावक नभएका 
बािबालिका ि मानलसक सन्तुिनका कािर् बेबारिसे व्यलक्तिरुको पलिचान गिी त्यस्ता व्यलक्तिरुको संिक्षर् 

सम्वद्धयन साथै उलचत व्यवस्थापन गरिने छ ।  

5.5. गाउपँालिकामा सञ्चािन गरिने ििेक लक्रयाकिापमा मलििा, दलित, जनजालत, अपाङ्गता भएका 
व्यलक्तिरुको सिभालगता ि पिुचँ अलभवलृद्ध गिी सामालजक सदभाव कायम गरिने छ । 

5.6. दलित, आलदवासी, जनजाती लसमान्तकृत वगयिरुको पिम्पिागत सीप लवकास, भेषभषुा, भाषा लिलप तथा 

संस्कृलतको संिक्षर् संम्वद्धयन गने काययक्रमिाई लनिन्तिता लदईने छ ।  

5.7. गिीब, लवपन्न वगयको उत्थान गिी आयआजयन एवमं गिीबी न्यूलनकिर्को िालग गाउपँालिकाबाट उपिब्ि 

गिाईने सबै प्रकािका अनदुान तथा सियोग आलथयक, सामालजक ि लवपन्नताको आिािमा उपिब्ि गिाईनेछ 

।   

5.8. बािमैत्री स्थानीय शासनको प्रयोग गदै अन्तिालष्ट्रय बाि अलिकाि सम्बन्िी मिासन्िी एवमं िालष्ट्रय 
नीलतिरुिे समेत लनदेशन गिेका बाि बचाउ, बाि लबकास, बाि सिभालगता ि बाि संिक्षर्को अलिकाििाई 

सलुनलित गदै बािबालिकाको शैलक्षक, ब लद्धक साथै नेततृ्व लवकासका िालग लवलभन्न काययक्रमिरु सञ्चािन 

गरिने छ ।  

5.9. गाउपँालिका ि पालिकाबासी मलििािरु बीच समन्वय कायम गिी समुिुि सम्बन्ि स्थापना गनयको िालग 
मलििासगँ उपाध्यक्ष काययक्रम सञ्चािन गरिने छ । 

5.10. आलथयक, सामालजक, भ गोलिक रूपमा लपछलडएका मलििािरुको क्षमता लवकासको िालग मलििा 

सशलक्तकिर् काययक्रम सञ्चािन गरिने छ ।  
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5.11. अलत लवपन्न, असिाय, अनाथ, लिसंामा पिकेा मलििािरुिाई सािायता एवमं उद्धाि गनयको िालग िैङ्लगक 
लिसंा लनवािर् कोष स्थापना गरिने छ ।  

 

घ)  वन, वातावरर् तथा लबपद ब्यबस्थापन  

1. अन्नपूर्य संिक्षर् के्षत्र आयोजना ि सामदुालयक वन उपभोक्ता सलमलतसगँको सिकाययमा वन तथा वाताविर् 

सम्बन्िी काययक्रमिरु सञ्चािन गदाय  जैलवक लवलविता संिक्षर्, जिवायु परिवतयन अनुकुि तथा गिीब ि 

लवपन्न वगयको लजलवकोपाजयनमा मद्धत पयुायउने काययक्रमिरुिाई लवशेष प्राथलमकता लदईने छ ।  

2. “वैज्ञालनक व्यवस्थापन सलहतको हररयो वन, अन्नपूर्णको स्वच्छ वातावरर् स्वस््य जीबन” भन्ने मिु 

नािािाई अङ्लगकाि गदै वन तथा वन्यजन्तु संिक्षर्, लदगो वैज्ञालनक वन व्यवस्थापन तथा उपयोग ि 

वाताविर्ीय सेवाको लदगो उपिब्िताको िालग समदुायमा आिारित वन व्यवस्थापनिाई सबि बनाउद ै

िलगनेछ ।  

3. भइििेका रुख लबरुवा ि बनजंगिको संिक्षर् गदै नया ँवृक्षािोपर् काययक्रम सञ्चािन गिी जिािाि के्षत्रको 

संिक्षर् गरिने छ । स्थानीय समदुाय, टोि लवकास संस्था, सिुक्षा लनकाय, नागिीक समाज तथा संचाि 

माध्यमसगँ समन्वय ि सिभागीतामा वन डढेिो िोकथाम तथा लनयन्त्रर् गरिने छ । 

4. गाउपँालिका अन्तगयतका पिुातालत्वक मित्वका मठ, मलन्दि, पाटी, प वा, कुवा, पोखिी, च तािी, लवश्राम 

स्थििरु ि त्यसको मित्वसगँ जोलडएका रुख लवरुवािरुको संिक्षर् गिी यस्ता स्थानिरुमा वि, लपपि, समी 

िगायतका लवरुवािरु िोपर् गने ि सडकपेटी लकनािािरु एवम ं पाकय , लवद्यािय, स्वास््य च की एवम ं

सावयजलनक स्थििरुमा िरियािी प्रवद्धयन काययक्रम सञ्चािन गरिने छ ।  

5. जलडबटुीको खोज अनसुन्िान ि संिक्षर्का िालग आवश्यक काययक्रम बनाइने छ । गाउपँालिकाको कुनै लनलित 

ठाउमँा सबै प्रकािका जलडबटुी िोपर् गिी जलडबटुी पाकय  लनमायर् गरिने छ । 

6. फेवाताि जिािाि के्षत्रको तल्िो तट ि उपल्िो तट बीचको बाताविर्ीय सन्तिुन कायम गनयका िालग पोखिा 

मिानगिपालिका ि प्रदेश सिकािसगँ समन्वय गदै उपल्िो तटीय के्षत्रको पारिश्रलमक सेवाको भुक्तानी 

प्रर्ािीिाई व्यवलस्थत गरिने छ ।  

7. सबै प्रकािका लबकासका पूवायिाि लनमायर् कायय जैलबक लवलवितामा असि नपने गिी वाताविर् मैत्री बनाइने छ 

। सडक विीपिी पलििो लनयन्त्रर्को िालग अलम्िसो, लनगािो जस्ता बोटलबरुवा िोपी वाताविर् सन्तिुन 

कायम गदै उत्पादन ि आयआजयनमिुक बोटलबरुवा िोपर् काययिाई प्राथलमकता लदईने छ ।  

8. फोिोिमैिा व्यवस्थापन गनय प्रत्येक टोिमा टोिस्तिीय सिसफाई व्यवस्थापन सलमलत गठन गिी 

सिसफाईको कायय  अगालड बढाइनेछ । गाउपँालिका स्तिमा एउटा ल्याण्डलफल्ड साइडको स्थापना गनयका 

िालग आवश्यक प्रकृया अगालड बढाईनेछ ।  

9. कोलभड १९ िगायतका मिामािीजन्य िोगिरुबाट सिुलक्षत ििन जनप्रलतलनलि, कमयचािी स्वास््यकमी, 

सिुक्षाकमी, लशक्षक परिचािन गदै सचेतनाका काययक्रमिरु सञ्चािन गिी साविानीका उपायिरु अबिम्वन 

गरिने छ । लिमाि तथा पिाडी के्षत्रमा जिवाय ु परिवतयनको असि न्यनुीकिर् गनय सिोकािवािासगँको 

सिकाययमा जिािाि ि लिमताििरुको संिक्षर् तथा भू-संिक्षर्मा जोड लदईने छ ।  
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10. लबपद ब्यबस्थापन कोषमा प्रयार्प् बजेटको व्यवस्था गिी काययलवलि अनरुुपका  लवपद प्रलतकाययका पूवयतयािी, 
खोज, उद्धाि, िाित ि पनुयस्थापना गरिने छ । लवलभन्न संघ संस्थािरुिाई सियोगको िालग आह्वान गिी 

एकद्धाि प्रर्ािीबाट सियोग लवतिर् गरिने छ । िोग पलछको उपचाि ि लबपद पिात गरिने उद्दाि भन्दा सचेतना 

ि साविानी िाई बढी मित्व लदई सो अनरुुपका काययक्रमिरु गरिने छ । गाउपँालिकाको लवपद व्यवस्थापन 

तयािी तथा प्रलतकायय योजना लनमायर् गरिने छ ।  प्रत्येक वडाका बस्तीसम्म सलजिै पिुचँ िुनेगिी एम्बिेुन्स 

सेवाको लबस्ताि गदै  िलगनेछ । 

11. गाउपँालिका लभत्र प्रयोगलबलिन अबस्थामा ििेका ढुङ्गा, लगट्टी, बािवुा िोडा िगायतका  प्राकृलतक स्रोतको 
उच्चतम प्रयोगका िालग आइ.ई.ई िगायतका काननुी प्रकृया पिुा गिी  पूर्य उपयोग गने नीलत लिइनेछ । 

12. गाउपँालिकािाई पूर्य सिसफाईतफय  उन्मखु गिाउदँै लनलित स्थानिरुमा सावयजलनक श चािय लनमायर् ि 
सञ्चािनिाई लनिन्तिता लदईने छ । 

ङ)  सुिासन, ससं्थागत लवकास तथा सेवाप्रवाह 

1) ससं्थागत तथा सुिासन  

1.1. िािको वतयमान अवस्था (कोलभड-१९) को संक्रमर्मा पलन सावयजलनक सेवा प्रवाििाई लनिन्तिता लददँा 

सेवा प्रवाि गने स्थि संक्रमर्को माध्यम नबनोस भन्ने  त्यप्रलत सचेत िुदँै सावयनलजक सेवा प्रवाििाई 

कागज िलित बनाई  लवद्यलुतय शासन पद्धलतको क्रमश िागु गदै जाने नीलत अबिम्बन गरिने छ । सेवा 

प्रवाि गदाय  व्यलक्तगत तथा सामालजक दिुी ि स्वास््य सिुक्षाका िालग अबिम्बन गनुयपने सिुक्षाको उपाय 

ि सािनको प्रयोग गरिने छ ।  

1.2. यस गाउपँालिकाबाट प्रवाि गरिने  सेवािाई लमतव्ययी, प्रभावकािी, उििदायी, पािदशी ि नलतजामखुी 

तलु्याउनको िालग आवश्यक संिचनागत ि संस्थागत व्यवस्थािाई जनमखुी तलु्याउदै नागिीकमैत्री सेवा 

प्रवािको वाताविर् सृजना गरिने छ ।  

1.3. काययित कमयचािीिरुको कायय प्रलक्रयािाई वैज्ञालनक ढंगिे व्यवस्थापन गनय प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत 

एवम ंसबै कमयचािीिरु बीच काययसम्पादन किािको सम्झ ता गिी सेवा प्रवाििाई थप प्रभावकािी एवम ं

नलतजामिुक बनाइने छ । साथै कमयचािीको मनोबि उच्च िाख्न कमयचािीको क्षमता अलभवलृद्ध, पिुस्काि, 

सम्मान ि प्रोत्सािन समेतको व्यवस्था लमिाइने छ । “Right man in Right place” को   नीलत 

अविम्बन गरिने छ ।  

1.4. गाउपँालिकाको संस्थागत क्षमता वृलद्धका िालग पूवायिाि लवकास तथा अलभिेख प्रर्ािीिाई व्यवलस्थत 

गदै प्रलवलिमैत्री बनाईने छ ।  

1.5. गाउपँालिका ि सो अन्तगयतका लनकायिरुबाट प्रवाि गरिने सम्पूर्य सेवा प्रवाििाई लवद्यतुीय माध्यमद्धािा 

सञ्चािन गरिने छ ि सो का िालग आवश्यक पने Software खरिद गिी प्रयोगमा ल्याईनेछ ।  

1.6. गाउपँालिकाका सूचना नीलत, योजना, काययक्रम, बजेट, ऐन प्रलतवेदन िगायतका मित्वपूर्य जानकािीिाई 

वेबसाइट ि मोबाइि एप्सको माध्यमबाट पािदलशय रूपमा  प्रकालशत गरिने छ ।  
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1.7. प्रत्येक आलथयक वषय पालिकाबाट सम्पालदत कायय प्रगलतको सलमक्षा ि च मालसक रूपमा  सावयजलनक 

सनुवुाई गिी जनताप्रलतको जवाफदेलिता ि उििदालयत्व बिन गने काययिाई लनिन्तिता लदईने छ । 

जनताको घिदैिोमा सेवा उपिब्ि गिाउनका िालग लवलभन्न समयमा घमु्ती सेवा सञ्चािनिाई 

लनिन्तिता लदईने छ ।  

1.8. गाउपँालिकाको पञ्चबलषयय आवलिक योजना ि बजेट बीच तादात्म्यता लमिाई मध्यमकालिन खचय 

संिचनािाई व्यवलस्थत गरिने छ । गाउपँालिका केन्द्र तथा सबै वडा कायायियिरुमा लडलजटि नागिीक 

वडापत्र तथा क्षलतपूलतय  सलितको नागिीक वडापत्र कायम गिी सेवाग्रािी प्रलत उििदायी संयन्त्रको लवकास 

गदै िलगने छ ।  

1.9. गाउपँालिकालभत्र सञ्चालित योजना, काययक्रम तथा गाउपँालिका अन्तगयतका लबषयगत लनकायिरुको 

काम कािवािीिाई प्रभावकािी एवमं गरु्स्तिीय तलु्याउनको िालग अनगुमन तथा मलु्याङ्कन काययिाई 

लनयलमत संयन्त्रको रूपमा  लवकास गरिने छ ।  

1.10. गाउपँालिकाबाट पारित पदालिकािीिरुको आचािसंलिताको प्रभावकािी रूपमा कायायन्वयन गिी 

नागिीकिरुप्रलत उििदायी िुने संयन्त्रको लवकास गरिने छ ।  

1.11. यस गाउपँालिकामा काननुी शासनको प्रर्ािीिाई स्थालपत गनयको िालग स्थानीय तििाई प्रदि कानून 

लनमायर् अलिकािलभत्र ििी सङ्घीय ि प्रदेशसगँको तादात्म्यता अनुरुप आवश्यक कानून तथा 

काययलवलििरु लनमायर् गरिने छ ।  

1.12. गाउपँालिकाका सेवाग्रािीिरुको सम्मान गदै नेपाि सिकािको सशुासन सम्बन्िी “म भ्रष्टचार गलदणन, म 

भ्रष्टचार हुन लदन्न र जनताका िालग र्मान्दार भएर काम गनेछु” भन्ने प्रलतज्ञा सलितको कायय  

संस्कृलतको प्रवद्धयन गदै गाउँपालिकाबाट िुने सबै सेवािरु लछटो, छरितो ि भ्रिचाि िलित तलु्याउद ै

भ्रिचािमा शनु्य सिनलशिता कायम गरिने छ ।  

1.13. गाउपँालिकावासी नागिीकिरुका बीचमा सामालजक सदभाव ि मेिलमिाप कायम गनय  न्यालयक सलमलतमा 

पनय आएका लबबादिरुको लनष्ट्पक्ष ि प्रभावकािी लनरुपर् गनयका िालग न्यालयक सलमलतको शसलक्तकिर् 

गदै गाउपँालिका अन्तगयत सूलचकृत मेिलमिापकतायिरुिाई सामालजक सदभाव ि मेिलमिाप कायम गने 

दतुको रूपमा  प्रयोग गिी न्याय सम्पादन गरिने छ । 

२) राजस्व  

2.1. नेपािको संलविान ि स्थानीय सिकाि सञ्चािन ऐन, २०७४ बमोलजम स्थानीय तििाई प्रार्प् िाजश्व 

सम्बन्िी अलिकािको प्रयोग गदै गाउपँालिकािाई आलथयक रूपमा  समदृ्ध एवम् आत्मलनभयि बनाउन 

िाजश्वका सबै संभावना ि के्षत्रिरुको खोजी गदै प्रगलतशीि ि समतामूिक ढंगिे किका दििरु लनिायिर् 

गरिने छ । 

2.2. गाउपँालिका लभत्र ढुङ्गा, लगट्टी, बािवुा, दििि बििि िगायतको लबक्री तथा लनकासी प्रर्ािीिाई 

व्यवलस्थत तलु्याउन सम्भाव्य सबै के्षत्रिरुिाई किको दायिामा ल्याइने छ । साथै यस गाउपँालिका 

अन्तगयत सञ्चालित िाइड्रोपावि कम्पनीिरुिे उपयोग गने नदीजन्य तथा अन्य प्राकृलतक स्रोत 
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सामाग्रीिरुको उपयोग गि ेबापतको कि गाउपँालिकाको आलथयक ऐनमा व्यवस्था भए बमोलजमको दिमा 

असिुी गनयको िालग आवश्यक पिि गरिने छ । 

2.3. लवश्वव्यापी रूपमा फैलिएको नोबेि कोिोना भाइिसबाट सलृजत वतयमान अवस्थािाई ध्यानमा िाखी 

गाउपँालिकािे उठाउने आन्तरिक  िाजस्व स्रोततफय  कि, सेवा शलु्क, दस्तिुका दििटे यथावत कायम 

गिी सबै किदातािाई समेटी किको दायिा लबस्ताि गरिने छ । 

2.4. अपाङ्गता भएका व्यलक्तिरु, एकि तथा लविवा मलििािरुिाई जुनसकैु प्रकािको व्यवसाय सञ्चािन 

गदाय  व्यवसाय दताय  किमा ५० प्रलतशत छुट लदइने छ । 

2.5. गाउपँालिका लभत्र सञ्चालित ति गाउपँालिकामा दताय  नभएका सबै व्यवसायिरुिाई किको दायिामा 

ल्याउन आ.व. २०७४/०७५ देलख २०७६/०७७ सम्मको जम्मा बक्य ता िकममा िाग्ने जरिवानामा पूर्य  

छुट लदइने छ । 

2.6. लवश्वव्यापी रूपमा  फैलिएको नोवेि कोिोना भाइिस ( कोलभड १९) का कािर् िामो समयसम्म िकडाउन 

भई पययटन व्यवसाय तथा अन्य व्यापाि व्यवसायिरु सञ्चािन नभएकोिे सम्पूर्य व्यवसायिरुको आ.ब. 

२०७६/०७७ को बक्य ता िकममा  िाग्ने  जरिवानामा  पूर्य छुट लदइने छ ।  

2.7. गाउपँालिका अन्तगयतका किदातािरुिाई प्रोत्सािन गने वाताविर्का साथ सबैभन्दा बढी कि लतने 

किदातािाई सम्मान गरिने छ भने समयमा कि नलतनेिाई थप जरिवाना गदै  िामो समय कि नलतिी अटेि 

गनेिाई गाउपँालिकािे लदने सबै सेवा सलुविा िोक्का गरिने छ । 

2.8. िाजश्व प्रशासनको प्रभावकारिताको िालग आवश्यक काययलवलि, लनदेलशका ि मापदण्ड बनाई िागू गरिने छ 

। आन्तरिक लनयन्त्रर् प्रर्ािीिाई थप सशक्त ि प्रभावकािी बनाइने छ । 

2.9. सबै लकलसमका पेशा व्यवसाय सञ्चािनको दताय , नलवकिर् गने काययिाई लछटो, छरितो, सिि, पािदशी 

ि किदाता मैत्री बनाइने छ । 

2.10. सावयजलनक जग्गाको संिक्षर् तथा उपयोग सम्बन्िी काययलवलि बनाई सावयजलनक जग्गामा सञ्चालित सबै 

लकलसमका व्यवसायिाई किको दायिामा ल्याइने छ । 

2.11. कि सङ्किनिाई थप प्रभावकािी बनाई प्रके्षपर् गिीएको िाजश्व यथा समयमा सङ्किन गनय वडा सलमलत 

ि टोि लवकास संस्थािरुिाई परिचािन गरिने छ । 

2.12. अस्थायी प्रकृलतका िाट बजाि तथा मखु्य बजाि लभत्रको पालकय ङ शलु्किाई उलचत व्यवस्थापन गनय 

स्थानीय क्िब, टोि लवकास संस्था िगायतका संघ संस्थािरुसगँ सिकायय  गरिने छ । 

2.13. “अन्नपूर्ण समलृद्धको िालग लनयलमत लतरौं करः लतरेको कर लवकास माफण त फलकण न्छ घर घर” 

मान्यताकासाथ प्रत्येक वषय सबै वडामा किदाता लशक्षा काययक्रम तथा घमु्ती कि सङ्किन सर्प्ाि 

अलभयानका रूपमा  सञ्चािन गरिने छ । 

2.14. गाउपँालिकाबाट गने खचय प्रर्ािीिाई व्यवलस्थत गिी बेरुज ुतथा पेश्कीिाई लनरुत्सालित गदै आलथयक 

पािदलशयता कायम गरिने छ । काम सम्पन्न भएपलछ मात्र भुक्तानी लदने गिी पेश्की लनयन्त्रर् गने नीलतिाई 

लनिन्तिता लददै बेरुजु शुन्य बनाउन आवश्यक व्यवस्था लमिाइने छ ।  
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2.15. स्थानीय सिकाि सञ्चािन ऐनमा व्यवस्था भए बमोलजम आगामी आ.ब. िरुमा गाउपँालिकािाई सम्पलि 

कि प्रर्ािीमा आवद्ध गिाईनेछ । कि प्रर्ािीिाई व्यवलस्थत गनय  आवश्यक ि उपयकु्त प्रलवलिको प्रयोग 

गिी सूचना प्रलवलि मैत्री बनाइने छ ।  

३) युवा तथा खेिकुद  

3.1. लवकासका ििेक प्रकृयािरुमा सामालजक सदभाव ि सामालजक एलककिर् अलभवलृद्ध गदै रुपान्तिर्कािी 
भूलमकामा यवुाशक्तीिाई परिचािन गरिने छ । यवुािरुको क्षमता लवकास ि सशलक्तकिर्का साथ 

उत्पादनमूिक कायय  ि आयआजयनका काययक्रमिरु सञ्चािन गरिने छ । 

3.2. गाउपँालिका लभत्रका सबै वडाका यवुा क्िब तथा युवा समूििरुिाई संस्थागत दताय  प्रकृयाको दायिामा 
समेटी पालिका स्तिीय यवुा सञ्जाि गठन गिी सामालजक परिचािन ि लवकास लनमायर्का काययमा 

यवुािरुको सिभालगता अलभवलृद्ध गरिने छ । 

3.3. आलथयक, सामालजक लवकासको सम्वािक नै यवुाशलक्त भएकोिे सामालजक सदभाव ि एकीकिर् अलभवलृद्ध 

गने ि असि नेततृ्व, सफि व्यवसायी, उद्यमी िाष्ट्रसेवकिरुको सियोगमा यवुािरुको रुलच, चािना, क्षमता 

योग्यताका आिािमा मानव पुजँी लनमायर् गनय ि यवुािरुमा  सकािात्मक सोचको लवकास गनय पे्रिर्ादायी 

प्रलशक्षर् काययक्रमिरु सञ्चािन गरिने छ । 

3.4. कोिोनाका कािर् वैदेलशक िोजगाि गमुाएि नेपाि फलकय एका यवुािरुिाई अवसिको रूपमा उपयोग गदै  

“Brain Back र  Muscle Back”  को रूपमा उनीिरुको अनुभव लसप क्षमताको समलुचत प्रयोग गिी 

यवुािरुिाई उत्पादनमा आिारित कृलष, पशपुािन, पययटन, लनमायर्, उद्योग ि साना घििेु उद्योगमा 

आिारित काययमा सिभालग गिाई िोजगािका अवसििरु सजृना गरिने छ ।  

3.5. प्रिानमन्त्री िोजगाि काययक्रमिाई प्रभावकािी रूपमा सञ्चािन गिी गाउपँालिकामा सूलचकृत भएका 
बेिोजगाििरुिाई गाउपँालिकालभत्र सञ्चािन िुने आयोजना  तथा काययक्रमिरुमा िोजगाि उपिब्ि गिाउने 

ि बेिोजगािका िकमा नेपाि सिकािको नीलत अनुसाि बेिोजगाि भिा उपिब्ि गिाईनेछ । साथै यस 

गाउपँालिका अन्तगयत ििेका लवलभन्न ज्ञान, लसप, क्षमता, योग्यता ि अनभुव भएका व्यलक्तिरुको लवविर् 

अध्यावलिक गिी गाउपँालिकामा िोजगाि सेवा केन्द्र स्थापना गिी लनजिरुिाई ज्ञान, लसप ,क्षमता, योग्यता 

ि अनभुव अनसुािको िोजगािी लदिाउनका िालग लवलभन्न िोजगािदातािरुसगँ समन्वय गरिने छ । 

3.6. संघ ि प्रदेश सिकािको समन्वयमा गाउपँालिकालभत्र खेिकुदका पूवायिाििरु लनमायर्, लवकास साथै 
स्तिोन्नती गरिने छ ि “एक वडा एक खेिमैदान” लनमायर् गरिने छ । माछापचु्रे खेि मैदानिाई स्तिोन्नती 

गिी िालष्ट्रयस्तिको खेि मैदानको रूपमा लवकास गरिने छ ।   

3.7. लवद्यािय स्तिीय िाष्ट्रपलत िलनङलसल्ड प्रलतयोलगता, लवद्याथी प्रलतभा पलिचान काययक्रमिरुिाई 
लनिन्तिताका साथ यस गाउँपालिका अन्तगयतका सालवका गालवसिरुमा स्थालपत लढकुिपोखिीको लतज 

लवशेष मेिा, भद िे कोदो मिोत्सव, िमु्िे िोकदोिोिी प्रलतयोलगता ि कोटेसाग ुलभिको िलनिलन्टङ मिोत्सव, 

लविठेाटँीको फागपुलुर्यमा मेिा, घान्द्रकुको अन्नपूर्य म्यािाथुन जस्ता प्रलतयोलगतािाई व्यवलस्थत ि 

परिस्कृतरूपमा  सञ्चािन गिी आन्तरिक ि बाह्य खेि पययटकिरुको लवकास गरिने छ ।  
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४) गै.स.स, लनलज क्षेत्रः 

4.1. यस गाउपँालिकालभत्र सञ्चािन भएका िालष्ट्रय तथा अन्तिालष्ट्रय सामदुालयक एवमं गैि सिकािी 
संस्थािरुसगँ सामालजक लवकासमा साझेदािी गदै ती संस्थािरुिाई जवाफदेिी ि मयाय लदत बनाउन 

पािदलशय ि व्यवलस्थत रूपमा  परिचािन गनय  NGO डेस्क स्थापना गिी सबै काययक्रमिरुिाई गाउपँालिका 

मातितमा ल्याईनेछ ।  

4.2. गाउपँालिका सगँ लवकास ि जनसेवामा साझेदािी गनय चािने िालष्ट्रय, अन्तिालष्ट्रय, गै.स.स. सगँको 

सिकाययिाई उच्च प्राथलमकता लदई स्थानीय सिकाि सञ्चािन ऐनमा भएको व्यवस्था समेतका 

आिािमा लवकास गलतलवलिमा गै.स.स. सगँ सिकायय गरिने छ । साथै अनभुव आदानप्रदान, असि लसकाई 

अविम्बन गनय िालष्ट्रय तथा अन्तिालष्ट्रय स्तिमा भलगनी सम्बन्ि कायम गने नीलत अविम्बन गरिने छ ।  

4.3. लवकासमा सावयजलनक लनलज साझेदािी नीलतिाई वास्तलवक काययनीलतमा परिर्त गरिने छ, लवकास 

लनमायर्मा जनसिभालगता ि लनलज के्षत्रको भूलमका समेत स्थालपत गदै िलगनेछ ।  
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 उपलस्थत गाउँसभाका सदस्यहरु, 

अन्त्यमा, नेपाि सिकािको समदृ्ध नेपाि  सखुी नेपािी, गण्डकी प्रदेश सिकािको समदृ्ध प्रदेश ि सखुी  

नागिीक ि िाम्रो पालिकाको समनु्नत ि समदृ्ध अन्नपूर्य गाउपँालिका भन्ने मूि भावनामा ििेि प्रस्ततु नीलत तथा 

काययक्रम तयाि पारिएको छ । यसका िालग स्थानीय मागका सशक्त योजना लनमायर्, प्रभावकािी कायायन्वयन, 

व्यलक्तगत चािना भन्दा मालथ उठेि सिभालगतामा आिारित लवकासको साझा पिि आवश्यक छ । नीलत तथा 

काययक्रम तजुयमाको लशिलशिामा ििबखत अमलु्य सझुाविरु लदई सियोग गनुय  िुने सम्पूर्य श्रद्धये गाउपँालिकाका 

मेिो लटमका पदालिकािी तथा कमयचािी सालथिरु, गाउपँालिका लस्थत िाजनैलतक दिका पदालिकािीज्यूिरु  

िगायत सबै पक्षको लवकासप्रलतको एकता, सम्बेदनलशिता, के्षत्रगत सूचनाको जानकािी एवम ंसबै लनवाय लचत 

पदालिकािीिरु बीच ििेको उच्च स्तिीय समन्वय, सिकायय  ि सिभालगता िाम्रो िालग अत्यन्त मित्वपूर्य िियो, 

यसप्रलत सबैमा िालदयक कृतज्ञता प्रकट गदै िन्यवाद लदन चािान्छु । 

पनु कोलभड-१९ को लवश्वव्यापी संक्रमर्को कािर् उत्पन्न असिज परिलस्थलतिे मानव समदुायका आवश्यता ि 

प्राथलमकतािरुिाई नै बदलि लदएको छ । त्यसैगिी, यसिे ििके मिुकुो अथयतन्त्र ि समग्र शासन प्रलक्रयामा पलन 

गलम्भि असि पािेको छ  । यस्तो अवस्थामा िामीिे प्रवाि गरिने सावयजलनक वस्तु ि सेवाको पनुः प्राथलमलककिर् 

गनुयपने भएको छ । िामीिे िाम्रो पालिकािाई कसिी कोलभड मकु्त गिाउदँै स्वास््य, लशक्षा, खानेपानी, कृलष 

उत्पादन ि िोजगािी प्रवद्धयन गने भन्ने चनु तीसगँ जधु्दै मिामािीको सरुुवाती चिर्देलख नै यससगँ जधु्न लवशेष 

भूलमका लनवायि गिकेोिे नै वास्तवमै सङ्घीय व्यवस्थाको षलचत्य स्थालपत भएको छ । जनताको घिदैिोको 

सिकािको रूपमा आगामी लदनमा आउने प्रलतकुि परिलस्थलतको सामना गनय िामीिे आफुिाई अझ बलढ 

व्यवलस्थत रूपमा पूवय तयािी गनुयपने अवस्था छ । लवगत वषयबाट यस गाउपँालिकािे लिएको दीघयकािीन नीलत, 

काययक्रम ि यस नीलत तथा काययक्रमिाई प्रभावकािी रूपमा कायायन्वयन गनय  सकेमा अन्नपूर्य गाउपँालिकाको 

भ लतक पूवायिाि िगायत आलथयक, सामालजक, सासँ्कृलतक एवमं मानव लवकासको के्षत्रमा सकािात्मक प्रभाव पने 

देलखएकोिे यसको सफि कायायन्वयनको िालग सम्वद्ध सबै पक्षिरुबाट सदाझै सियोग, सुझाविरुको अपेक्षा 

सलित िालदयक कृतज्ञता प्रकट गदै, पनु सबैमा िन्यवाद सलित लबदा िुन्छु ।  

जय अन्नपूर्ण  

             जय नपेाि 

               युवराज कंुवर  

                  अध्यक्ष 

  अन्नपूर्ण गाउँपालिका, कास्की । 

 

 


