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ऄन्नपूणण गाईपँालिकाका ईपाध्यक्षज्यू, प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृतज्यू, वडा ऄध्यक्षज्यूहरु, 

गाईकँायणपालिका सदस्यज्यूहरु, गाईसँभाका सदस्यज्यूहरु, सबै राष्ट्रसेवक कमणचारीहरु, लवलभन्न राजनीलतक 

दिका प्रलतलनलधज्यूहरु िगायत सपूपूणण स्थानीय गाईँपालिकाबासीहरु, सञ्चारकमी/पत्रकारज्यूहरु सबैिाइ 

गाईपँालिकाको नीलत तथा कायणक्रम प्रस्ततु गनण अयोलजत दशौं गाईसँभामा हालदणक स्वागत गनण चाहन्छु । 

सवणप्रथम यस पावन ऄवसरमा म, राष्ट्र र जनताको िालग अफ्नो जीवन समणपण गनुण  हुने ज्ञात ऄज्ञात वीर 

शहीदहरु प्रलत सपूमानका साथ हालदणक श्रद्धाञ्जिी ऄपणण गनण चाहन्छु । शहीदहरुका सपना र ऄग्रजहरुको 

मागणदशणन बमोलजम नया ँनेपाि लनमाणणिाइ साथणक तलु्याईने यात्रामा हामी सबैिाइ पे्ररणा लमल्ने ऄपेक्षा गदणछु ।  

कोलभड-१९ महामारीका कारण मानव जालतमालथ शताब्दीकै सबैभन्दा ठूिो सङ्कट पैदा भएको छ । 

लवश्वस्तरमै यस महामारीलवरुद्ध िड्न मौजदुा स्वास््य सेवा र सलुवधाहरु ऄपयार्प्ण देलखएका छन् । यस महामारीबाट 

िाखौं मालनसको ज्यान गआसकेको छ, ऄरु िाखौं सङ्क्रलमत छन् । यस महामारीबाट सङ्क्रलमत भइ नेपािलभत्र र 

नेपािबालहर जीवन गमुाईनहुुने तथा ऄन्य लमत्रराष्ट्रका नागररकहरुका शोकाकुि पररवारजनप्रलत गलहरो समवेदना 

व्यक्त गदणछु । ईपचाररत सपूपूणण लददीबलहनी तथा दाजभुाआहरुको शीघ्र स्वास््यिाभको कामना गदणछु । 

अज सारा लवश्व यस साझा तर ऄदृष्ट्य दशु्मनका लवरुद्ध कलठन यदु्ध िलडरहेको छ । मानवजालतिे लजत्नैपने 

यो यदु्ध कलहिे र कसरी समार्प् होिा भन्ने भय, लचन्ता र ऄन्यौि व्यार्प् छ । यलतवेिा लवश्व समदुायबीच ऐक्यबद्धता, 

सहकायण, अत्मलवश्वास र अशावादको ठूिो खाचँो छ । यस महामारीबाट हुने अलथणक क्षलतको पूलतण  त अगमी 

लदनमा हुनसक्छ, प्रलवलधको ऄन्वेषण गदै जान सलकन्छ, समाज फेरर समृद्ध बन्न सक्छ तर गमेुको ऄमूल्य मानव 

जीवनको पूनःप्रालर्प् र क्षलतपूलतण हुन सक्दैन । त्यससगैँ क्षलत हुने मानवीय पुजँी, दक्षता, लवज्ञता र लवचारको क्षलत पलन 

ऄपूरणीय हुन्छ । त्यसैिे यलतखेर मालनसको जीवन रक्षा र मानवजालतको संरक्षण सरकार र गाईपँालिकाको सवोच्च 

कतणव्य हुन अएको छ । 

ऄन्नपूणण गाईपँालिकाको दशौं सभा माफण त गाईपँालिकाको वालषणक बजेट सपूबन्धी ऐलतहालसक पाचँौ नीलत 

तथा कायणक्रम प्रस्ततु गनण  पाईदँा म गौरवालन्वत भएको छु ।  ऄन्नपूणण गाईपँालिकाको लवकासका लनलपूत नीलत, 

योजना तथा कायणक्रम तजुणमाका लवलभन्न चरणहरुमा सहयोग पयुाणईन ु हुने ईपाध्यक्षज्यू, िगायत लनवाण लचत 

जनप्रलतलनलधज्यूहरु, प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृत िगायत सपूपूणण राष्ट्र सेवक कमणचारीहरु, लवलभन्न राजनीलतक, 

सामालजक, शैलक्षक, प्रशासलनक तथा गाईपँालिका बासी दाजभुाइ, लददीबलहनीहरु सबैमा धन्यवाद ज्ञापन गनण 

चाहन्छु ।  

हाम्रो गाईपँालिका भौगोलिक, प्राकृलतक, ऐलतहालसक, सांस्कृलतक एवम् पयणटकीय महत्वका दृलििे ऄत्यन्त 

प्रबि सपूभावना भएको पालिका भएर पलन द्रतु लवकासको िालग हाम्रा साम ु केही चनुौलतहरु लवद्यमान छन् । 

लवकासको क्रममा पछालड परकेा वगण तथा समदुायिाइ लवकासको मूि प्रवाहमा ल्याईने, ईत्पादनशीि के्षत्रमा 

िगानी ऄलभवलृद्ध गरी अलथणक गलतलवलधहरुको माध्यमद्वारा  रोजगारी लवस्तार गने, कृलष के्षत्रको व्यवसालयकरण र 

अधलुनकीकरण गने, सशुासन प्रवणद्धन गरी सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररता कायम गने, पयणटन लवकासबाट प्रार्प् िाभ 
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लिइ सबै के्षत्रसपूम पयुाणईने, वनजङगिको संरक्षण गदै वातावरणीय सन्तिुनिाइ कायम राख्ने, भौलतक पूवाणधारको 

लवकासमा िगानी वलृद्ध गने तथा सामालजक लवकासिाइ संस्थागत गदै पालिका वासीहरुमा अफ्नै ठाईमँा रही केही 

गने वातावरण सजृना गरी ऄपेलक्षत लवकासको प्रलतफि हालसि गने एवम् अन्तररक अयको दायरािाइ फरालकिो 

बनाईने र अन्तररक व्यवस्थापनिाइ सशुासनमैत्री बनाइ संस्थागत सदुृढीकरण गने जस्ता लजपूमेवारी स्थानीय 

सरकारको रूपमा  हाम्रो साम ुरहेका छन् । 

जनताको सबैभन्दा नलजकको सरकारको रूपमा  प्रत्यक्ष सरोकारका ईल्िेलखत लवषयहरुिाइ सपूवोधन 

गनणका िालग गाईपँालिकाबाट घोलषत िक्ष्य र ईदे्दश्यका साथ जनताबाट  प्रार्प् भएको लजपूमेवारीिाइ आमान्दाररता 

पूवणक पूरा गनण  यस पालिकािाइ “कृलष, पयणटन र पूवाणधार, ऄन्नपूणण समलृद्धको अधार" को दीघणकािीन लभजन 

तय गरी पालिकाको लवकासको समग्र योजना तथा कायणक्रमहरु तय गदै कायाणन्वयन गदै अइरहेहको सन्दभणमा 

गाईपँालिकाको स्थापना र जनप्रलतलनलधकको बहािी प्रश्चात लबगत चार बषणमा भए गरकेा मखु्य-मखु्य 

ईपिलब्धहरुिाइ संके्षपमा प्रस्ततु गनण चाहान्छु ।  

क) पूवाणधार लवकास ऄन्तगणत  

१. सडक लनमाणण तफण ः  

नया ँरयाक ओपन तथा लिकं रोड लनमाणण १४३ लक.लम., सडक स्तरोन्नती नािी लनमाणण तथा 

ग्राबेि ८२ लक.लम., कािोपते्र स्तरोन्नती मध्यपहाडी िोकमागण २७ लक.लम(संघीय सरकारबाट), ढिान 

बाटो लनमाणण १५.६ लक.लम, लसलढ बाटो लनमाणण तथा स्तरोन्नती ६४ लक.लम.,  १६ वटा कल्बोडण  तथा 

कज्वय लनमाणण र ११ वटा झोिङ्ुगे  पिु लनमाणण गररएको । 

 

२. भवन लनमाणण तफण ः  

गाईपँालिकाको प्रशासलनक भवनको ऄभाव एवं समस्या रहेकोिे  माछ्रापचु्छे्र मा.लव. को भवन 

ममणत संभार गरी गाईपँालिकाको कायाणिय संचािन गररएको, वडा कायाणियका भवन तफण  वडा नं. १, ३, 

४, ५, ७, ८, ९ र ११ गरी ८ वटा भवनहरु लनमाणण सपूपन्न गने गरी लनमाणण कायण ऄगालड बढाइएको, 

स्वास््य तफण का भवनहरुमा नागडाडँा स्वास््य चौकीमा १५ शैयाको ऄस्पताि लनमाणण कायण  सरुुवात 

गररएको, अधारभूत स्वास््य केन्द्रहरुका ६ वटा र खोप केन्द्रहरुका ९ वटा भवन लनमाणण गररएको, 

लवद्यािय भवनहरु लनमाणण तफण  माछापचु्छे्र नमनुा मा.लव. को छात्र/छात्रा वास भवन लनमाणण शरुु गररएको, 

लवलभन्न लवद्याियहरुमा ११४ वटा थप कक्षाकोठाहरु लनमाणण गररएको, २२ वटा शौचािय लनमाणण 

गररएको, ७ वटा लवज्ञान प्रयोगशािा, १० वटा कपू्यटुर प्रयोगशािा, ८ वटा लवद्यािय पसु्ताकािय   र 

२४ वटा लवद्याियहरुमा  कपूपाईलन्डङ तथा छेकबार लनमाणणको काम गररएको, ऄन्य संघसंस्थाका तथा 

सामदुालयक भवन लनमाणण तफण  २६ वटा लवलभन्न भवनहरु लनमाणण गररएको, रालष्ट्रय पनुः लनमाणण 

प्रालवलधकरण ऄन्तगणत २६८ वटा लनलज अवास  लनमाणण गररएको, गाईपँालिकाबाट १५५ घरधरुीहरुिाइ 

सरुलक्षत नागररक अवास ऄन्तगणत जस्तापाताहरु ईपिब्ध गराइ लटनको छाना फेने काम भएको ।  
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३. खानेपानी तफण ः  

िान्द्रकु ऄन्नपूणण गाईपँालिका बहृत खानेपानी अयोजनािाइ यस गाईपँालिकाको गौरवको 

अयोजनाको रूपमा  लनमाणण गनणका िालग संघीय अयोजना कायाणियसगँ अवश्यक समन्वय गरी 

यथासक्य कायाणन्वयन चरणमा ऄगालड बढाइएको, एक घर एक धारा कायणक्रमिाइ ऄलभयानका रुपमा 

संचािन गररएकोमा हाि सपूम ४७८७ घरहरुमा एक घर एक धारा सपूपन्न गररएको, लवलभन्न ६३ वटा 

खानेपानी अयोजनाहरु संचािन गररएको, सो ऄन्तगणत ७० वटा आन्टेक लनमाणण, ६५ वटा किेक्सन 

च्यापूबर लनमाणण, ५७ वटा अरलबटी  लनमाणण गररएको, समथि खोिा खानेपानी अयोजनािाइ बहुबषे 

खानेपानी अयोजनाको रुपमा संचािन गररएको ।   

 

४. पयणटकीय पूवाणधार तथा कायणक्रम तफण ः   

गपुूबा, मठ-मलन्दर, पयणटकीय गन्तव्यहरु २४  वटा, लसचँाइ पोखरी  १५  वटा, चौतारा  ४०  वटा, 

सडक बत्ती(नौडाडँा, काडेँ, िपुूिे) १६२० लमटर, वडा नं. ५ को झोबाङ् लशति गुफा पयणटकी पूवाणधार 

लनमाणण, नागडाडँा पयणटकीय भ्यू टावर लनमाणण, वडा नं. ११ को ३६३७ लमटरको ईचाइमा मनु्डे भ्यू पोआन्ट 

तथा पाकण  लनमाणण गररएको, घान्द्रकु-टाढापानी- दोबाटो-मनु्डे हुदँै लहडनिेक-छ्रोमोङ पदमागण, ईल्िेरी 

बराहताि-मरडेाडँा हुदै बनठाटी पदमागण,लबरठेाटँी-दाङलसङ-थामडाडा हुदै घान्द्रकु पदमागण, पञ्चासे 

पदमागण, घान्द्रकु देलख वेशक्याम सपूमको पदमागणको DPR तयार गररएको, ऄन्नपूणण वेशक्याम ४२०० 

लमटर देलख घान्द्रकु १९५० लमटर  सपूम ४२.५ लक.लम. ऄन्नपूणण पूयाराथुन दौड संचालित, कोदो 

महोत्सव, ऄन्नपूणण सेन्चरुी महोत्सव, प्रलवण गरुुङ एकि तथा दोहोरी गायन प्रलतयोलगता िगायत लवलभन्न 

पयणटन महोत्सवहरु र लतज मेिा जस्ता कायणक्रमहरु संचािन गररएको ।  

 

ख) अलथणक लवकास ऄन्तगणत 

१. कृलष तफण ः 

 ऄनदुान स्वरुप अिु लबई लवतरण  ३०,००० के.लज., बहुईदे्दश्य नसणरी लनमाणण सहयोग १५ 

वटा, अधलुनक च्याई टनेि ७ वटा, ्िालस्टक लसट टनेि ११२८ वटा, भमी कपूपोस्ट मि ईत्पादन ४ 

वटा, मौरी सलहत घार लवतरण १४० वटा, फिफुि लबरुवा लवतरण १,४५,०००, मसिाजन्य बािीको 

लवरुवा लवतरण ऄिैची, तेजपात, कलफ, लटमरु  हरु १,९०,०००, हाते ट्याक्टर ३०५ वटा, थे्रसर मेलसन 

४ वटा, मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी लबई लवतरण १८,००० ्याकेट, साना लसचँाइ कायणक्रम ऄन्तगणत 

५०० क्वाइि पाइप लवतरण, तरकारी पकेट ३ वटा, धान पकेट १ वटा , सुन्तिा पकेट १ वटा, कलफ 

ब्िक १ वटा, ऄिैची ब्िक १ वटा, रथैाने बािी संरक्षण (कोदो) १ वटा, मखु्यमन्त्री वातावरण मैत्री 

कायणक्रम १ वटा,  अकलस्मक बािी संरक्षण कृलष ईपचार तथा कृलष सेवा कायणक्रम लनरन्तर रुपमा 

संचािन रहेको, प्राङगाररक मि १२,००० के.लज. लवतरण गररएको, माटो पररक्षण तथा माटो सुधारका 
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िालग  चनुा लवतरण गररएको, गाईपँालिकामा अफ्नै नसणरी स्थापना गरी कागतीका लबरुवाहरु १०,०००, 

ि्सीका लबरुवाहरु ६,०००, तेजपातका लबरुवाहरु ५,००० र कुररिोको लबरुवा ३२,००० ईत्पादन 

तथा लवतरण  गररएको र व्यवसालयक कृषकहरुिाइ लवलभन्न तालिमहरु संचािन गररएको ।  

 

२. पश ुतफण ः   

लहईदँे घासँ, बषे घासँ, बहुबषे घासँ र डािे घासँ गरी जपूमा ३ िाख लबरुवा लवतरण गररएको, 

४९० व्यवसायक कृषकहरुिाइ पशुपलंछ पािन सपूबन्धी तालिम लदइएको, २९० वटा भकारो सधुार, 

पाडापाडी संरक्षण, कुखरुाका चल्िा लवतरण, बाख्रा भैसी पािक समूहिाइ ऄनदुानमा १०० वटा बाख्रा, 

५० वटा भैसी र ५० वटा भेडा लवतरण गररएको, भैसी,बाख्रा,भेडा पकेट के्षत्र संचािन गररएको, कृलतम 

गभाणधानको कायणक्रमका साथै प्राकृलतक गभाणधानको िालग ईन्नत जातका ६ वटा रागा,ँ १५ वटा वोयर 

बोका, ३ वटा भेडाको थुमा लवतरण गररएको, पशुहरुको रोग लनधान तथा औषधी ईपचार, खोप, गोबर 

पररक्षण, लडलपङ कायणक्रम, िलजलिक सपोटण  जस्ता कायणक्रमहरु र व्यवसालयक फमणहरुिाइ जैलवक सरुक्षा 

सामाग्री लवतरण गररएको ।  

 

ग) सामालजक लवकास ऄन्तगणत 

१. लशक्षा तफण ः  

ऄन्नपूणण बहुप्रालवलधक लशक्षाियको ऄनमुलत प्रार्प् गरी बालि लवज्ञानतफण को कक्षा तथा CTEVT 

ऄन्तगणत छोटा तथा िामा ऄवलधका लवलभन्न तालिमहरु संचािन, माछापचु्छ्र मा.लव िाइ नमनुा 

लवद्याियका रुपमा लवकास, लसजणना मा.लव िाइ अदशण लवद्याियका रुपमा संचािन, लबरठेाटँी मा.लव 

प्रालवलधकधार तफण को कपू्युटर आलन्जलनयररङ (कक्षा ९-१२) कक्षा सुरु, ईमा मा.लव संलगत तथा खेिकुद 

लवद्याियको रुपमा सरुुवात, दगुाण  भवानी अदशणमा नमनुा बािलवकास केन्द्रको सुरुवात, प्रालवलधक 

लबषयमा ईच्च लशक्षा छात्रवलृत, लवद्यािय छात्राहरुिाइ सेनेटरी ्याड लवतरण, लवद्याथीहरुिाइ लदवा खाजा, 

बािलवकास कक्षा सधुार र बािलवकास केन्द्रका लशक्षकका िालग प्रोत्साहन, लशक्षकहरुिाइ मालसक तिब 

ईपिब्ध गराइएको  र लवद्याियमा ऄलतररक्त लक्रयाकिाप शैलक्षक प्रदशणनी तथा प्रलतभा पलहचान जस्ता 

लवलभन्न शैलक्षक कायणक्रमहरु संचािन गररएको, कोलभड-१९ को  प्रभावबाट लवद्याियमा भएको शैलक्षक 

क्षलत न्यूलनकरण गनणका िालग अवश्यक पढनपाढन सामाग्री (ऄभ्यास पलुस्तका) र सपूपूणण लवद्याियहरुिाइ 

स्वास््य सामाग्रीहरु लवतरण गररएको साथै गाईपँालिका लभत्र लवद्यािय ईमेर समूहका बािबालिकाहरु 

लवद्यािय के्षत्र बालहर नरहेको घोषणा गररएको ।  
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२. स्वास््य तफण ः  

लनयलमत रालष्ट्रय कायणक्रमतफण का पोषण, क्षरोग, दादरुा रुवेिा खोप, अमा सरुक्षा जस्ता 

कायणक्रमहरु सपूपन्न, िामो गभाणन्तर तथा बन्ध्वयाकरण  र क्यान्सर सपूबन्धी  लशलवर संचािन गररएको,  

अवश्यकता ऄनसुारका औषधी तथा स्वास््य सामाग्रीहरुको लनयलमत अपतुी गररएको, पूणण खोपयुक्त 

गाईपँालिका घोषणा गररएको, प्राथलमक तथा अधारभूत स्वास््य सेवाका िालग सबै वडाहरुमा स्वास््य 

संस्था स्थापना  तथा  संचािन गरी सेवा ईपिब्ध गराइएको, अयवेुद सेवािाइ थप प्रभावकारी बनाईन 

लनयलमत सेवाको ऄलतररक्त सबै वडाहरुमा मालसक सेवा ईपिब्ध गराईने व्यवस्था गररएको, नागडाडँा 

स्वास््य चौकीमा स्वास््य ल्याब स्थापना शुरुवात गररएको, कोलभड-१९ सगँ जधु्न अन्तररक 

िकडाईन, क्वारने्टाइन केन्द्र स्थापना तथा संचािन, प्रचारप्रसार तथा प्रवधणनात्मक कायणक्रमहरु, 

क्वारने्टाइनमा राख्ने, अइसिेुसनमा राख्ने,  लपलसअर तथा एलन्टजेन टेस्ट गने, स्वास््य तथा 

सरुक्षात्मक (माक्स, सेलनटाइजर, पन्जा, साबनु, थमणगन, लपलपइ, ऄलक्सलमटर, थमाण लमटर, कन्सन्टेटर 

मेलसन िगायतका) सामाग्रीहरु लवतरण गररएको, नेपाि सरकारद्धारा तोलकएको वगण र ईमेर समूहका 

व्यलक्तहरुिाइ खोप िगाइएको ।  

 

३. ऄन्य तफण ः  

लवलभन्न २५ वटा अमा समूहहरु दताण  गररएको, २३ वटा घ वगणका लनमाणण व्यवसालयहरुिाइ 

इजाजतपत्र लदइएको, १५ वटा बािक्िबहरु गठन, कृषक तथा पशुपािक समूह ४९ वटा, ६३ वटा 

लवलभन्न संघसंस्थाहरु गठन गरी दताण  गररएको, ४४०७ जनािाइ चौमालसक सामालजक सरुक्षा भत्ता प्रदान 

गररएको, जेष्ठ नागररक तथा वदृ्धहरुिाइ सपूमान कायणक्रम संचािन गररएको, २४३ जनािाइ ऄपागंताको 

पररचयपत्र लवतरण गररएको,गाईपँालिका ऄन्तगणतका ६० वषण ईमेर मालथका जेष्ठ नागररकहरुिाइ जेष्ठ 

नागररक पररचयपत्र लवतरण गररएको, ईपाध्यक्षसगँ मलहिा कायणक्रम तथा सतु्केरी भेटघाट कायणक्रम 

संचािनमा रहेको, मलहिाहरुको नेततृ्व तथा क्षमता लवकासका िालग लवलभन्न ऄनलुशक्षण तथा तालिमहरु 

संचािन गररएको, सालवक सहकारी लडलभजनबाट हस्तान्तरण भएका सहकारीहरु २४ वटा रहेकोमा 

गाईपँालिकामा थप ८ वटा दताण  भइ २ वटा सहकारी मजणरमा गएकोिे हाि ३० वटा सहकारीहरु 

लक्रयालशि रहेकोिे ईक्त संस्था माफण त लवलभन्न ईत्पादन ईत्पादकत्व ऄलभवलृद्ध, अयअजणन र अलथणक 

गलतलवलधहरु संचािनमा रहेका, प्रधानमन्त्री रोजगार कायणक्रम ऄन्तगणत सूलचकृत बेरोजगारहरुका िालग 

लवलभन्न अयोजना माफण त रोजगारी ईपिब्ध गराइएको, गररलब लनवारणका िालग िघ ु ईद्यम लवकास 

कायणक्रम माफण त ऄलतलवपन्न गररब यवुाहरुका िालग लवलभन्न लसपमिुक अधारभूत तथा स्तरोन्नतीका 

तालिमहरु ईपिब्ध गराइएको, वैदेलशक रोजगारीिाइ व्यवलस्थत गनणका िालग सालम पररयोजना माफण त 

लवलभन्न कायणक्रमहरु संचािन गररएको, गाईपँालिकामा न्यालयक सलमलत गठन भइ छुटै्ट न्यालयक आजिास 

कक्षको व्यवस्था गररएको, मेिलमिापकताणहरुका िालग अधारभूत तथा पूनणताजगी तालिम प्रदान गरी २४ 

जना मेिलमिापकताणहरु सूलचकृत गररएको, हािसपूम न्यालयक सलमलतमा परकेा जपूमा ईजरुी संख्या २६ 
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वटा मध्ये २१ वटा ईजरुीहरु फछौट भइ ५ वटा लनणणय प्रकृयामा रहेका, गाईपँालिका ऄन्तगणतका लवलभन्न 

पेशा व्यवसायहरुिाइ दताण  प्रकृयामा संिग्न गराइ दताण  तथा लनलवकरण गदै अइरहेकोमा चाि ुअ.ब.मा 

१९५ नया ँ व्यवसाय दताण  गररएको हािसपूम गाईपँालिका ऄन्तगणत १४०६ वटा व्यवसायहरु दताण  भइ 

लक्रयालशि रहेका, गाईपँालिका र वडा कायाणियहरुबाट नागररकहरुिाइ प्रवाह गररने लनयलमत सेवा प्रवाह 

जनप्रलतलनलध र कमणचारीको संयकु्त प्रयासबाट गणुस्तरीय, प्रभावकारी र समयमै ईपिब्ध गराइएको ।   

 

घ) कोलभड-१९ को प्रभाव ऄन्तगणत  

लवश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोलभड -१९ को प्रभावबाट सरुलक्षत रहन र लनयन्त्रण गनणका िालग नेपाि 

सरकारबाट लमलत २०७६/१२/११ देलख िकडाईन शुरु भयो सो समयमा पालिकाबासीहरुको स्वास््यिाइ 

दृलिगत गरी संक्रलमत के्षत्र वा ऄन्य लवदेशबाट पालिकामा प्रवेश गने व्यलक्तहरुको िालग लवद्याियहरुमा 

सावणजलनक भवनहरुमा बस्नका िालग ३४ वटा क्वारने्टाइनको व्यवस्था, कोलभड ईपचारको िालग 

गाईपँालिकामा ऄस्थाइ कोलभड ऄस्पतािको स्थापना, दीघणरोगी लबरामीका  िालग लनजहरुको खचणमा घर-

घरमा औषधीको ईपिब्धता, PCR पररक्षणका िालग यातायातको व्यवस्था, लबरामीहरुको औषधी ईपचारका 

िालग ऄस्पतािसपूम जान र ऄलत अवश्यक कायणका िालग ऄन्य ठाईमँा जानको िालग स्थानीय प्रशासनसगँको 

समन्वय र सहलजकरणमा लनजहरुको अवतजावतिाइ  सहलजकरण तलु्याइएको, श्रमलजलव वगण र कोलभडको 

कारणिे रोजगारी गमुाएका लवपन्न व्यलक्तहरुका िालग गाईपँालिका ऄन्तगणतका सबै वडाहरुमा  चामि, ननु, 

तेि, साबनु, दाि सलहतको राहत सामाग्री ्याकेज लवतरण गररएको, िकडाईनका कारण खाद्य संकट ईत्पन्न 

हुन सक्ने पररलस्थलतिाइ लवचार गरी गाईपँालिकाकै कृषकहरुद्धारा ईत्पादन भएको कोदो खररद गरी  खाद्य 

बैंकको रुपमा संलचती गरी रालखएको,   नेिोपूबो नेपाि लढकुरपोखरी काठमाडौं समाजको सहयोग र पालिकाको 

समन्वयमा पालिकाबासीहरुिाइ एक घर एक साबनु, एक व्यलक्त एक माक्स, प्रत्येक घरमा सेलनटाइजर, 

सचेतना मिुक ब्रोसर लवतरण गररएको, गाईपँालिका ऄन्तगणतका प्रत्येक घरहरुमा जनप्रलतलनलध, कमणचारी, 

स्वास््यकमी, लशक्षक, स्वास््य स्वयंमसेलवका र टोि लवकास सलमलतको प्रलतलनलध सलहतको ईपलस्थलतमा 

सबैिाइ सानत्वना लदइ मनोवि बढाईने कायण  गररएको । 

कोलभड महामारीको प्रभावसगैँ अलथणक तथा सामालजक लवकास लनमाणणका कायणहरुमा केही ऄवरोध 

अईदँा अईदै पलन गाईपँालिकाका स्थानीय स्रोत साधन प्रयोग गरी अयोजनाहरु सपूपन्न गररएको व्यहोरा 

यहाहँरुिाइ जानकारी गराईन चाहान्छु र ईक्त अयोजनाहरु सपूपन्न गनण यहाहँरुिे खेिेको भूलमका प्रलत 

हालदणक अभार एवं धन्यवाद व्यक्त गनण चाहान्छु । कोलभड-१९ को प्रभाव चािु अलथणक वषणको परुा ऄवलधनै  

रहेको र पलछल्िो समय ऄझ भयाभय ऄवस्थामा रहेको  हुदँा गाईपँालिकाबाट तोलकए बमोलजमका िक्ष्य एवं 

ईदे्दश्यहरु हालसि गनण  थुपै्र कलठनाइहरु हामीिे सामना गनुणपर् यो र यो ऄवस्था कलहिे सपूम रहन्छ भन्ने समेत 

लनलश्चत नभएकोिे नागररकहरुको स्वास््य सरुक्षानै हाम्रो प्रमखु दालयत्व र लजपूमेवारी हो भने कोलभड मैत्री ढंगिे 

सेवा प्रवाह र लवकास लनमाणणका कायण ऄगालड बढाईन ुनै हाम्रो बाध्यताको रुपमा रहेको छ ।   
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राज्यको पूनण संरचना पश्चात नवगलठत जनताको सबैभन्दा नलजकको सरकार स्थानीय तहको लजपूमेवारीमा 

ऄन्नपूणणबासीबाट  हाम्रो  गाईपँालिकाको  लनवाण लचत  लटमिाइ  सलुपूपएको लजपूमेवारी बमोलजम ईपिब्ध स्रोत र 

साधनको महत्वम ईपयोग गदै स्थानीय तहमा रहेका केही चनुौतीहरुको सामानाका साथ इमान्दाररता पूवणक 

गररएको ऄथक प्रयासबाट नै ईल्िेलखत ईपिलब्धहरु हालसि हुन सकेको र  सो ऄनरुुप हामीिे गरकेो सकारात्मक 

प्रयासहरु  पालिकाबासीहरुको ऄगालड जगजायर नै छ । गाईपँालिकाको घोलषत िक्ष तथा ईदे्दश्य ऄनसुार ऄन्नपूणण 

गाईपँालिकािाइ समनु्नत, समदृ्ध र बस्नयोग्य गाईपँालिका तलु्याईन अगामी अलथणक वषणको िालग देहाय 

बमोलजमका क्षते्रगत  नीलतहरु प्रस्तुत गरकेो छु । 

क. अलथणक लवकासः  

 १. कृलष लवकास  

1.1. “कृलष क्षेत्रको ऄलभवृलद्ध ऄन्नपूणण गाईँपालिकाको समलृद्ध” भन्ने मूि नाराका साथ यवुाहरुिाइ कृलषमा 

अकषणण गराईन यवुा स्वरोजगार र यवुा िलक्षत कायणक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ । यस कायणक्रमबाट कोराना 

भाआरसको लवश्वव्यापी महामारीको प्रकोपबाट सलृजत ऄसामान्य ऄवस्थाका कारण वैदेलशक तथा स्वदेशमा 

रोजगारी गमुाएका यवुाहरुिाइ लनजको ज्ञान, लसप, ऄनुभविाइ प्रयोग गरी  स्वरोजगार तलु्याईनका साथै 

अन्तररक ईत्पादनमा अत्मलनभणरता कायम गररनेछ  । 

1.2. ऄन्नपूणण  गाईपँालिका  लभत्र  एक घर एक बहु पोषणयकु्त करेसाबारीिाइ लबशेष अयोजनाका रुपमा 

ऄगालड बढाइनेछ । यस्तो करसेाबारीमा  पदलमना, कुररिो, कागती, तिुसी, मरहठ्ठी, िेमनग्रास, मेवा, 

धलनया,ँ घ्यकुुमारी जस्ता  अयवेुलदक महत्व रहेका लबरुवाहरुको ईत्पादन सलहत ईपयोग गने कायणक्रम 

रहने छ ।  

1.3. कृलष के्षत्रको लवकास र प्रवद्धणन गनण  गाईपँालिका लभत्रका लवलभन्न कृलषयोग्य जालमनिाइ सपूभाव्यताका 

अधारमा तरकारी, फिफूि तथा नगदेबािीका पकेट के्षत्रको रूपमा  घोषणा गरी मौसमी तथा वेमौसमी 

तरकारी तथा फिफूि ईत्पादनका साथै माटोको परीक्षण गरी अधलुनक तररकािे कृलषिाइ 

व्यवसालयकरण गनण प्रोत्साहन गदै ऄन्नपूणण गाईपँालिकाको वडा नं.१, २, ३ मा कफी पकेट के्षत्र त्यस्तै 

वडा नं. ४, ५, ६ र ७ मा कोदो पकेट के्षत्र , वडा नं. ८  मा सुन्तिा पकेट के्षत्र र वडा नं. ९, १० र ११ मा 

अि ुपकेट के्षत्रको रुपमा  लवकास  गररनेछ  । 

1.4. कृलष के्षत्रको अधलुनकीकरण, यान्त्रीकरण, लवलशिीकरण र व्यवसालयकरण गरी ईत्पादन र ईत्पादकत्व 

वलृद्धमा जोड लदआनेछ । सो का िालग जग्गा चक्िाबन्दी, गह्रासधुार र यन्त्र ईपकरणहरुमा लददँै अएको 

५०% ऄनदुान, ्िालस्टक टनेि, पक्की टनेि लनमाणण र एक घर एक टनेि लनमाणण कायणिाइ ऄलभयानको 

रूपमा  सञ्चािन गनुणका साथै  पेशागत रुपमा जलमन जोत्ने  ऄलत लवपन्न कृषकिाइ  पूणण ऄनदुानमा 

ट्याक्टर ईपिब्ध गराइनेछ ।  
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1.5. यस गाईपँालिकामा सङ्घीय सरकारबाट सञ्चालित प्रधानमन्त्री कृलष अधलुनकीकरण पररयोजना र 

गण्डकी प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित मखु्यमन्त्री वातावरण मैत्री नमनुा कृलष गाई ँकायणक्रमिाइ प्रभावकारी 

तलु्याईदँै त्यस के्षत्रमा कृलषको लवशेष पकेट के्षत्र स्थापना गने नीलत ऄङ्लगकार गररनेछ । 

1.6. यस गाईपँालिका लभत्र कृलषको सपूभावना भएका वडाहरुमा लचस्यान केन्द्र स्थापना गने एवमं ईत्पादीत 

कृलष ईपजहरुिाइ बजारीकरणका िालग लढकुरपोखरी र नयापँिुमा कृलष ईपज सङ्किन तथा 

बजारीकरण केन्द्र स्थापना गरी सो केन्द्रहरु कृषक समुहहरुमाफण त सञ्चािन गरी कृषकहरुिे ईत्पालदत 

वस्तकुो ईलचत मलु्य प्रार्प् गने ऄवस्थाको सजृनाको िालग पे्रदशसगँको साझेदारीमा अवश्यक प्रकृयाहरु 

ऄगालड बढाआनछ । 

1.7. लदगो कृलष लवकास, जैलवक लवलवधता, प्राकृलतक स्रोत तथा वातावरण संरक्षण बीच सन्तुिन कायम राख्दै, 

बाझँो लनजी जलमन, सावणजलनक खिुा के्षत्र तथा खोिा लकनारमा ऄिैंची, कागती, आस्कुस, एभोकाडो, 

लकलव, घासँ खेती गनण सवणसाधारण व्यलक्त तथा समूहिाइ प्रोत्साहन गररनेछ । 

1.8. कृलष के्षत्रको ईत्पादन र ईत्पादकत्व ऄलभवलृद्धका िालग लवगतमा सञ्चालित ऄधरुा लसंचाइ 

अयोजनाहरुिाइ सपूपन्न गनणका िालग सङ्घीय र प्रदेश सरकारसगँ समन्वय गदै साना लसंचाइ 

कायणक्रमहरु गाईपँालिकाबाट सञ्चािन गरी लसलञ्चत भूलममा ईत्पादनमखुी लवशेष कायणक्रम सञ्चािन  

गररनेछ ।  

1.9. लहमािी ईच्च समस्थिीहरुमा जलडबटुी, सतवुा, लचराइतो, स्याई  र दातेँ ओखर खेतीको िालग माटो 

परीक्षण िगायत स्थिगत ऄध्ययन गरी कृषकहरुिाइ त्यस तफण  ईत्पे्रररत गदै ऄनुदानमा लवरुवाहरु 

ईपिब्ध गराइनेछ । 

1.10. नदी लकनारका जलमन ,वेशी, टार तथा खेतबारीका कान्िाहरुमा सपूभाव्य फिफूि खेती गरी फिफुिको 

ईत्पादन बढाइ फिफूिमा अत्मलनभणरताका  िालग प्रत्येक घरधरुीमा एक सदस्य एक फिफूिको लबरुवा 

रोपण कायणिाइ ऄलभयानका साथ ऄगालड बढाआनेछ, साथै सोका िालग गाईपँालिका के्षत्र लभत्र एक 

फिफूि नसणरी सञ्चािन एवमं लवस्तार  गररनेछ  । 

1.11. गाईपँालिका लभत्र मौरीपािनको सपूभावन रहेको के्षत्रहरुमा मौरी पािन व्यवसायिाइ व्यवसालयकरण गदै 

मह ईत्पादनबाट कृषकको अय अजणनमा टेवा पयुाणईने नीलतिाइ लनरन्तरता लदआनेछ । 

1.12. कृलषिाइ अधलुनकीकरण गनण गाईपँालिकाको अन्तररक स्रोत र प्रदेश सरकारसगँको साझेदारीमा 

चक्िाबन्दी गनण  चाहने कृषक र कृषक समूहहरुिाइ अवश्यक प्रोत्साहन र ऄनदुानको व्यवस्था गररनेछ ।   

1.13. कृलष सामाग्री, ईन्नत लवई लवजन खररद, दगु्ध सङ्किन, घासँ खेती अलदका िालग व्यवसालयक कृषक 

एवमं कृलष समूहिाइ समय समयमा ऄलभमखुीकरण एवमंम लवशेष ऄनदुानका कायणक्रम साथै कृलष लबमा 

कायणक्रमिाइ प्रभावकारी रूपमा  सञ्चािनमा ल्याआनेछ । 

1.14. बाझँो खेतको प्रयोग नीलत ऄबिपूवन गनण भूलम बैंक खडा गरी गाईपँालिकािे कपूतीमा २० बषणका िालग 

जग्गा लिजमा लिइ व्यवसालयक खेती गनण  गाईपँालिकामाफण त प्रस्ताव अव्हान गरी ईपयकु्त प्रस्ताविाइ 
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छनौट गररनेछ र ईक्त जग्गाको भौलतक पूवाणधार ग्रालमण सडक, लसंचाइ, लवद्यतु, खानेपानी, लशत भण्डार 

अलद प्रालवलधक सहायता, मि, लबई, लवजन र बजार प्रवद्धणनमा गाईपँालिकािे पहि गनेछ । बाझँो जलमन 

लनरुत्सालहत गनण बाझँो खेत राख्ने कृषकिाइ कृलष सलुवधाबाट बलन्चत गररनेछ ।  

1.15. कपूतीमा ५ रोपनी जग्गा वा सो भन्दा बढी जग्गामा मौसम ऄनसुार एकै प्रकारको खेती गने कृषकिाइ 

व्यवसालयक कृषकको रूपमा  पलहचानका साथ कृलष गणना र कृषक पररचयपत्र लवतरण गने कायणिाइ 

ऄगालड बढाइनेछ ।  

1.16. पालिकािाइ कोदोमा अत्मलनभणर बनाईदै रथैाने बािीका रुपमा कोदो संरक्षण/सपूवद्धणन गनण  ऄनदुानको 

व्यवस्था गरी सबै होटि तथा रिुेरणे्टहरुमा कोदाको पररकार मेनमुा राख्न ऄलनवायण  गररनेछ  साथै कोदो 

प्रवद्धणनका िालग लवगत वषणदेलख सञ्चालित कोदो महोत्सविाइ लनरन्तरता लदइनेछ ।  

1.17. गाईपँालिकाको कृलष श्रोतमा अधाररत रथैाने बािी¸जलडबटुी र फिफुि िगायतका कृलष ईपजहरुको 

ईद्योग स्थापना गनण  लनलज के्षत्रिाआ अकषणण गररनेछ । ऄन्नपूणण गाईपँालिका लभत्रका कृलष समूह, लवलभन्न 

मोडिका कृलष फमणका कायणक्रमहरुिाइ सपूबन्धीत सरोकारवािाहरुसगँ समन्वय गरी व्यवसालयक कृलषको 

रूपमा  लवकास गररनेछ । 

1.18. स्थानीय तहमा ईत्पालदत खाद्यान्नहरु संलचती एवमं संरक्षण गने र कुनैपलन प्रकारका खानेकुराहरु खेर 

नफाल्न गाईपँालिकाबासीिाइ सचेतनाका साथ ईत्पादन, ईत्पादकत्व  ऄलभवलृद्ध गदै “खाना नफािौ” 

कायणक्रमिाइ  लवशेष ऄलभयानका रूपमा  सञ्चािन गररनेछ ।  

     २. पशु लवकास 

2.1. पशपुािक एवमं दूग्ध ईत्पादक कृषकहरुको साथै गाईपँालिकाकै ग्रालमण ऄथणतन्त्रको बलियो अधारको 

रूपमा  लवगत िामो समयदेलख रहदै अएकोमा यस गाईपँालिका ऄन्तगणतका सहकारी संस्थाहरुिाइ सबि 

रूपमा सञ्चािन गनण   पशधुन लबमा कायणक्रम सञ्चािन गने, बहुवषे भइु घासँ, पोलषिो लहईदँे घास, बहु वषै 

डािेघासका लबरुवाहरु िगाईने तथा नसणरी स्थापना गने जस्ता कायणक्रमहरु सञ्चािन गरी कृषकहरुको 

दगु्ध ईत्पादन िागत घटाईने कायणक्रमहरु ऄगालड बढाईदै दगु्ध सङ्किन तथा लचस्यान केन्द्र स्थापना एवमं 

लवस्तार गने नीलत ऄङ्लगकार गररनेछ । 

2.2. “एक कृषक एक दुहुनो गाइ/भैसी” कायणक्रम ऄलभयानका रूपमा सञ्चािन गरी दधुिाइ अफ्नो दैलनक 

अयअजणनको माध्यम बनाईदै दधु ईत्पादनमा सहकारीताको लवकास गरी पशपुािक कृषक समूहिाइ गोठ 

लनमाणण, तथा भकारो सधुार कायणक्रमिाइ लनरन्तरताका साथ ईत्पादनका अधारमा ऄनदुान ईपिब्ध 

गराआनेछ ।  

2.3. घर पािवुा जनावर कुकुरहरुमा लवशेष पलहचान भएको स्वर र सुरक्षाका दृलििे समेत ऄब्बि “भोटे” 

प्रजालतको कुकुर यस गाईपँालिकाको ईपल्िो भेकहरुमा पाआने भएकोिे सो को िगत ऄद्यावलधक गने, 

संरक्षण गने र कुकुरको छाईराहरु ईत्पादन गरी लबक्री लवतरण गरी अयअजणन गने तफण  ईत्पे्ररणा ऄलभवलृद्ध 

गने नीलत ऄबिपूबन गररनेछ  । 
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2.4. व्यवसालयक पशपुािन, पशु लबमा, गोठ तथा भकारो सुधार ईन्नत नश्लका  गाइ, भैंसी तथा बाच्छा-बाच्छी, 

पाडा- पाडी हुकाणईने कृषकहरुिाइ प्रोत्साहन गने, दधु र मासकुो ईत्पादन वलृद्ध गनण “पाकोटे” र “लिमे” जस्ता 

रथैाने जातका भैसी पािन कायणक्रमिाइ प्रथालमकता लदआनेछ। प्रथालमक पश ुईपचार सेवािाइ लनरन्तरता 

लदआनेछ । 

2.5. व्यवसालयक पशपुािन (गाइ, भैसी, भेडा, बाख्रा) माफण त रोजगार सजृना गरी यवुाहरुिाइ गाईलँभतै्र स्वरोजगार 

बनाईनको िालग प्रलतस्पधी ऄनदुान ईपिब्ध गराइ यवुा िलक्षत पशुपािन कायणक्रम सञ्चािन गररनेछ  । 

2.6. पशपुािक कृषकहरुमा लसप हस्तान्तरणद्वारा अधलुनक पशुपािन पद्धलतको लवकास गदै िैजाने कायणमा जोड 

लदइ कृषक समूह, सलमलत, सहकारी, गैह्र सहकारी संस्था र गाईपँालिका बीच साझेदारीका साथ लवशेष 

कायणक्रम सञ्चािन गररनेछ  । 

2.7. व्यवसालयक पशपुािकिाइ ईत्पे्रररत गनण लवलभन्न तालिम तथा प्रोत्साहनका साथ दलित, जनजालत, मलहिा 

तथा लवपन्नवगणमा लवशेष प्राथलमकता लदइ पशु लवकास कायणक्रम सञ्चािन गररनेछ  । पशपुािनका के्षत्रमा 

अधलुनक प्रलवलधहरु सुधार गनण  “काम गररे लसक्छ, देखेर लवस्वास गछण” भन्ने नारािाइ कायाणन्वयन गनण  

व्यवसालयक लकसानहरुिाइ नमनुा पशपुािन फमणहरुको ऄविोकन तथा तालिम जस्ता कायणक्रमहरु 

सञ्चािन गररनेछ  । 
 

2.8. पकं्षी तफण  कुखरुा, कालिज पािन व्यवसायिाइ व्यवसालयककरण गरी एक लनलश्चत मापदण्डका अधारमा  

ऄण्डा र मास ुईत्पादनमा अत्मलनभणरताका साथ लनयाणत गरी अयअजणनमा वलृद्ध गररनेछ  ।  

2.9. माछापािन व्यवसायिाइ लवस्तार तथा वलृद्ध गनण भरुाण  लवतरण तथा पोखरी लनमाणण गनण जोड लदनकुा साथै 

मत्स्यपािन के्षत्रमा कृषकहरुको अकषणण ऄलभवलृद्ध गररनेछ  । 

2.10. जनुोलटक तथा महामारी लकलसमका रोगहरु रोकथाम तथा लनयन्त्रण गनण भ्यालक्सनेशनका साथ पश ु खोप 

कायणक्रम संचािनका िालग गाईपँालिका र प्रदेश सरकारसगँ सहकायण गरी लवशेष जोड लदइ पशुपकं्षीमा िाग्ने 

लवलभन्न रोग तथा परजीवीिाइ रोकथाम तथा ईपचार गनणको िालग औषधी र पूणण खोपको व्यवस्था गदै यस 

गाईपँालिकािाइ पशकुो पूणण खोप युक्त गाईपँालिका बनाइनेछ ।  

 

      ३. ईद्योग तथा वालणज्य 

3.1. स्थानीय स्रोत लसप साधन एवम् प्रलवलधको प्रयोगिाइ बढावा लदइ परपूपरागत रूपमा  रहेका राडीपाखी, 

कपूबि, भाङ्ग्रा, झोिा बनाईने तानहरूिाइ अधलुनकीकरण गरी व्यवसालयकताका साथ ऄन्नपूणण ब्राण्डको 

रूपमा  लवकास गररनेछ  ।  

3.2. यवुा, बेरोजगार  तथा  गररबीको रखेामनुी रहेका व्यलक्तहरुिाइ  िलक्षत गरी  लनजहरुको अयअजणन तथा 

क्षमता लवकासका िालग अधारभूत स्तरको र पेशागत ईन्नत स्तरको लसपमिुक तालिम गरीवी लनवारणका 

िालग िघ ुईद्यम लवकास कायणक्रम माफण त ईपिब्ध गराइनेछ । 



11 
 

3.3. िघ,ु घरिे ु तथा साना ईद्यमीिाइ ईद्यम लवकास तालिम प्रदान गनुणका साथै सफि ईद्यमीहरुका ऄनभुव 

अदानप्रदान गने तथा अवश्यक औजार, यन्त्र, ईपकरण प्रदान गरी व्यवसालयकताको लवकास गररनेछ  । 

3.4. यस गाईपँालिका के्षत्र लभत्र रहेको जिलवद्यतु ईत्पादनको सपूभावनािाइ ईजागर गदै साना तथा ठुिा 

जिलवद्यतु अयोजनाहरु संचािन गनणका िालग िगानीकताणहरुिाइ अकषणण गनुणका साथै त्यस्ता 

अयोजनाहरुमा पालिका बासीहरुको िगानी समेतको सुलनलश्चता गरी जिलवद्यतु तफण को "एक घर एक शेयर 

सदस्य" हुने नीलतिाइ ऄंलगकार गरी स्थानीय बासीहरु समेत  सो अयोजनाहरुबाट िाभालन्वत हुने ऄवसरको 

लसजणना गररनेछ । 

3.5. दलित समदुायको परपूपरागत रूपमा  रहेको पेशा व्यवसायिाइ संरक्षण, सपूवद्धणन र लवलवधीकरणका िालग 

अरनहरुको अधलुनकीकरण र पञ्चेवाजा खररद ऄनदुान लवतरण गने कायणक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ  ।  

3.6. स्थानीय वन पैदावर, प्राकृलतक स्रोत साधन, जलडबटुी, ऄल्िोमा अधाररत ईद्योगहरु गाईपँालिका तथा 

स्थानीयसगँ साझेदारीमा स्थापना गनण  िगानीकताणहरुिाइ ईलचत वातावरणको व्यवस्था गररनेछ  ।  

3.7. गण्डकी  प्रदेश सामालजक लवकास मन्त्रािय, लसप लवकास तालिम केन्द्र र ऄन्नपूणण पोलिटेक्नीकि आलन्टच्युट, 

CTEVT सगँको समन्वयमा यवुाहरुिाइ िलक्षत गरी लवलभन्न पेशागत तालिमहरु सञ्चािन गरी यवुा 

ईद्यमीहरुको लवकास गररनेछ  । 

3.8. स्थानीय प्रशासन एवमं सरुक्षा लनकायको समन्वयमा कािो बजारी, एकालधकार, तथा काटेलिङ ऄन्त्य गने 

तथा गणुस्तरीय र लनयलमत अपूलतण सलुनलश्चत गनण संयुक्त बजार ऄनगुमन कायणक्रम सञ्चािन गरी ईपभोक्ता 

ऄलधकार संरक्षण गररनेछ  । 

3.9. हस्तकिाका सामाग्रीहरु र परपूपरागत खाद्य पदाथणहरु (लसन्की, गनु्द्रकु मह, कफी, ऄिैंची अलद) िाइ यस 

गाईपँालिकाको लवशेष ब्राण्डको रूपमा  स्थालपत गरी लनकासी जन्य वस्त ुईत्पादन गनण  प्रोत्साहन गररनेछ  । 

3.10. यस गाईपँालिका लभत्रका बजार केन्द्रहरुमा छुट्टा छुटै्ट बजार व्यवस्थापन सलमलतहरु गठन एवमं लक्रयाशीि 

गने र पालिका स्तरको एक ईद्योग वालणज्य संघ गठन एवमं लक्रयाशीि बनाइ लनजी के्षत्रको ईक्त सगँठनको 

साझेदारीमा सौहादणपूणण व्यवशालयक लक्रयाकिप सञ्चािन गनणका िालग अवश्यक समन्वय गररनेछ  । 

3.11.  एक घर एक तालिम ऄलनवायण  गररनेछ  । सबै वडामा तालिम माफण त रोजगारी सजृना गनण यवुा रोजगार कायणक्रम 

सञ्चािन गररनेछ  । खास गरी तीन मलहने हाईस वायररङ, ्िलपूवङ, ड्राइलभङ, लसिाइ बनुाइ, ब्यलुटलसयन 

रेलडङ, हेयरकलटङ, वकण सप िगायतका ऄन्य व्यवसालयक तालिम माफण त यवुािाइ  स्वरोजगार तलु्याइनेछ ।     

       ४. पयणटन तथा ससं्कृलत  

4.1. गाईपँालिकाको अलथणक समलृद्धको महत्वपूणण अधार पयणटन भएकोिे पयणटकीय के्षत्रहरु लवकासका िालग 

अवश्यक पूवाणधार संरचनाहरु लनमाणण गररनेछ ।   

4.2. पयणटकीय गन्तव्यहरुको प्रवणद्धन गनण गाईपँालिका स्तरीय पयणटन गरुुयोजना लनमाणण गनुणका साथै पयणटकीय 

पूवाणधार लनमाणणका िालग लडलपअर तयारी गने, एवम् यस के्षत्रको प्राकृलतक, ऐलतहालसक, धालमणक, 
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सांस्कृलतक पक्षहरुिाइ समेटी डकुमेन्री लफल्म लनमाणण तथा ब्रोसर प्रकाशन गरी पयणटकीय सपूभावनाको 

प्रचार प्रसार, संरक्षण र प्रवद्धणन गररनेछ । 

4.3. यस गाईपँालिकािाइ पयणटनहवको रूपमा  स्थालपत गनण सामदुालयक होमस्टेहरुको प्रवद्धणन र सपूवद्धणनका 

साथ यस के्षत्रको सांस्कृलतक मौलिकताको पलहचानका र ऄलतलथ देवो भवः मूि मन्त्रिाइ ऄङ्लगकार गदै 

स्थानीय ऄगाण लनक पररकारका साथ अवश्यक लनयमन गदै पयणटन प्रवद्धणन गनण जोड लदआनेछ। 

गाईपँालिकाको  वडा नं. ८ लवरठेाटँी र वडा नं. ७ को पोथनामा लवदेशी पयणटनको गणना कायणको सरुुवात 

गरी सूचनाकेन्द्रको ईपयोगमा ल्याइने नीलत ऄविपूबन गररनेछ ।  

4.4. नेपािको एक महत्वपूणण पयणटकीय के्षत्र एवम् गन्तव्यको रूपमा  रहेको  घान्द्रकुमा फोटो सटु केन्द्र स्थापना 

गने र सो गाईिँाइ सांस्कृलतक गाईकँो रूपमा  घोषणा गनणका िालग अवश्यक पूवाणधार संरचनाहरु लनमाणण 

गरी परपूपरागत सांस्कृलतक गाईकँो पलहचान कायम गने नीलत लिआने छ । साथै गण्डकी प्रदेशससँगको 

समन्वयमा सांस्कृलतक गाईकँो स्थापनाको िालग अवश्यक पहि एवं समन्वय गररनेछ ।  

4.5. मठ, मलन्दर तथा गपुूबा, कोइव,ु जस्ता धालमणक पयणटकीय के्षत्रहरुको संरक्षण सपूवद्धणनमा लवशेष जोड 

लदआनेछ। पालिकामा रहेका ऐलतहालसक एवं धालमणक स्थिहरु भमेुको थान, अरोग्यमाइ, लशवािय, 

पाईदँरुकोट, ररलनपूयो ढुङ्गा, मेश्रमबराह ताि, लढकुरपोखरी, छहराकुना पाकण  िगायतका संभाव्य 

स्थिहरुको संरक्षण, सपूवद्धणन र प्रचार प्रसार गररनेछ  । गाईपँालिका लभत्र रहेका पयणटकीय पदमागणहरुको 

लवस्तार तथा स्तरोन्नती गदै ऄन्नपूणण गे्रटर पयणटन पदमागण र  पोखरा देलख पञ्चासेसपूम साइकि मागणको 

लनमाणण गररनेछ ।  

4.6. स्थानीय मौलिक संस्कृलत, भाषा, भेष भूषािाइ यहाकँो पयणटन र ईत्पादनसगँ जोडेर लवकास गनुणका साथै  

गरुुङ्ग जालतको तम ुभाषाको पाठ्यक्रम तयार गने नीलत ऄङ्लगकार गररनेछ  । 

4.7. गाईपँालिकामा रहेका ऐलतहालसक¸धालमणक एवमं पयणटकीय स्थिहरुको प्रचार प्रसार प्रवद्धणन गने¸ परपूपरागत 

किा संस्कृलतको संरक्षण सपूवद्धणन गने¸ धालमणक एवं पयणटकीय स्थि पञ्चासे,ऄन्नपूणण अधार लशलवर¸ 

(Hidden Lake) लहडन िेक¸ मरडेाडँा¸ टाडापानी ताि लचयाईने गह्रा के्षत्रहरुको संरक्षण प्रवद्धणन गरी 

पयणटकीय गन्तव्यका रूपमा  पलहचान गराआनेछ ।  

4.8. भदौरे̧  घान्द्रकु¸ िान्द्रकु¸ पोथना¸ ऄिेलियन क्यापूप¸ पाईदँरुकोट¸ दाङ्लसङ साबेत गाई,ँ ईल्िेरी 

िगायतका स्थानहरुमा रहेका होमिेको प्रचार प्रसार¸ प्रवद्धणन व्यवलस्थत गनुणका साथै  सपूभाव्य ऄन्य 

स्थानहरुमा समेत होमस्टेको  लवकास गरी सो के्षत्रहरुिाइ पयणटन सूचना केन्द्रका रूपमा  लवकास गनण पहि 

गररनेछ ।   

4.9. लवश्वकै पयणटकीय गन्तव्यहरु मध्येको एक ईतकृि गन्तव्य ऄन्नपूणण वेशक्याममा अन्तररक र बाह्य 

पयणटकीय गलतलवलधको लवकासका िालग सो पदमागणको स्तरोन्नती गने, रसे्क्य ु सेन्टर स्थापना गने र सो 

के्षत्रमा प्रदषुण मकु्त तलु्याईनका िालग ्िालस्टक¸ लटन फिाम ऄन्य फोहोरजन्य बस्तुहरुको ईलचत 
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व्यवस्थापन गरी सरसफाइमा जोड लदनुका साथै लवगतबाट सञ्चालित  ऄन्तरालष्ट्रय पूयाराथुन 

प्रलतयोलगतािाइ लनरन्तरता लदआनेछ । 

4.10. पयणटकको बसाइ ऄवलध िपूब्याईन घान्द्रकु डाडँागाईकँो गरुुङ संस्कृलत झल्कने सङग्राहिय, मेिाचे 

पाकण ¸नौडाडँाको भ्य ुटावर एवं पाकण , भूमेको थान पाकण , मलणको डाडँो, बराह पोखरी,  तािलचयाईने गह्राको 

पाकण ,लशति गफुा धालमणक पयणटक पाकण  िगायतका पयणटकीय गन्तव्यहरुको प्रवद्धणन एवमं लवकास गरी 

व्यवलस्थत बनाआनेछ, साथै नागडाडँा भ्यू टावरमा फोटोसटु सेन्टर स्थापना गररनेछ ।   

4.11. छोम्रोङ मालथ ऄन्नपूणण अधार लशलवरमा  कुनैपलन पूवाणधार लवकासका नाममा मेलशनरी औजारको प्रयोग 

गररने छैन । साथै यस के्षत्रिाइ पयाणवरण प्राकृलतक  कुमारी (Virgin) के्षत्र कायम राख्दै  लवपत् ऄवस्थामा 

तरुुन्त ईद्धार गनण सलकने व्यवस्था लमिाईनका िालग अवश्क पहि गररनेछ  ।  

4.12. ऄन्नपूणण वडा नं. १ फल्िापानी डाडँा, वडा नं. ३ को पाईदँरुकोट र वडा नं. १० को घान्द्रकुको 

देईरािीबाट अिे डाडँासपूम साहलसक खेि ्याराग्िाआलडङ सुरु गनण सपूभाव्यताको ऄध्ययन एवं ऄनमुलत 

लदइ थप पयणटक लभत्र्याईने नीलत ऄविपूबन गररनेछ ।  

4.13. ईल्िेख्य पदयात्री पयणटकको अगमन हुने समयमा High Altitude के्षत्रमा पयणटकिाइ सूचना लदन छोम्रोङ 

समदुाय संस्थासगँको सहकायणमा पयणटन सूचना केन्द्र एवमं Early Warning System स्थापना गनण 

सपूबलन्धत लनकायसगँ पहि गररनेछ । 

4.14. पयणटन के्षत्रको कृलष के्षत्रसगँको ऄग्र-पषृ्ठ सपूबन्धको लवकास गने नीलत लिआनेछ । मनोरम ग्रामीण के्षत्रमा 

पयणटकीय गलतलवलध माफण त स्थानीय समदुायको अय अजणन वलृद्ध गनण होमस्टे तथा ऄगाण लनक कृलष 

प्रणािीिाइ एकीकृत रूपमा  सञ्चािन गने प्रोत्साहन गररनेछ । साथै साहलसक पयणटनको सपूभाव्य के्षत्रहरू 

िपुूिेमा रक क्िाआलमङ्, महोडाडँामा लजप फ्िायर, साकुण को घटे्ट खोिामा क्यानोलनङ्ग, वडा नं. ७ मा 

हलनहलन्टनङ, थमडाडँाबाट ्याराग्िाआलडङ जस्ता पयणटकीय गलतलवलधहरुका सपूभाव्यताहरुिाइ ईजागर 

गररनेछ । 

4.15. गाईपँालिका के्षत्रलभत्र रहेका होटि तथा रेिुरने्टहरुको लनलश्चत मापदण्डका अधारमा वगीकरण गरी होटि 

रिुेरने्टिाइ मयाण लदत पेशाको रूपमा  सञ्चािन गनण  अवश्यक ऄनगुमन, लनयमनका साथ ईत्कृि होटि 

व्यवसायीिाइ परुस्कृत गने नीलत ऄविपूबन गररनेछ  ।  

4.16. धालमणक पयणटनको  लवकासका िालग  यस गाईपँालिका ऄन्तगणत रहेका ऐलतहालसक एवं धालमणक स्थिहरुको 

संरक्षण र लवकासका िालग ऐलतहालसक लढकुरपोखरीको संरक्षण, पालिका ऄन्तगणतका मठ मलन्दरहरुको 

लजणोद्धार गदै भमेुको थान लस्थत पाकण िाइ नमनुा पाकण को रुपमा लवकास गनुणका साथै तािलचहाईने गह्रामा 

पाकण  लनमाणण तथा हनमुानको मलुतण स्थापना गने र लशतिगफुा मलन्दर एवं पाकण िाइ थप व्यवलस्थत र 

प्रभावकारी तलु्याइनेछ । 
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५. सहकारी लवकास 

5.1. गाईपँालिकालभत्र स्थापना भएका सहकारीहरुको गणुस्तर र प्रभावकाररतािाइ लनयमन, ऄनगुमन र 

सहकारी  लशक्षामा जोड लददै सहकारी दताण  प्रलक्रयािाइ सहज र सरि तलु्याआनेछ ।  

5.2. सहकारीिाइ अय अजणनको एक महत्वपूणण माध्यमको रूपमा  लवकास गरी सहकारीप्रलत नागररक 

ईत्पे्ररणा ऄलभवलृद्ध गनण सहकारी भ्रमण र प्रलशक्षणमा जोड लदइनेछ ।  

5.3. मलहिाको अय अजणन क्षमता लवकास गनण मलहिा सहकारी माफण त मलहिािाइ सशक्तीकरण गरी 

मलहिाहरुको अय अजणन र क्षमता लवकास गररनेछ ।  

5.4. सहकारीिाइ पूजँी लनमाणणको महत्वपूणण माध्यमको रूपमा  स्थालपत गरी स्थानीय ईद्योग स्थापना, कृलष 

ईत्पादन र औद्योलगक ईत्पादनमा िगानी गने वातावरणको सजृना गररनेछ ।  

5.5. सहकारी संस्थाको संस्थागत क्षमता लवकास सपूबन्धी कायणक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ । सहकारीमा अबद्ध 

गरीब, लवपन्न, अलदवासी, जनजालत तथा ऄपांगता भएका व्यलक्त र मलहिा सहकारी संस्थािाइ िलक्षत 

गरी लवशेष कायणक्रम सञ्चािन गररनेछ । एक सहकारी एक ईत्पादन कायणक्रमिाइ प्राथलमकता लदइ बचत 

तथा ऋणको कारोबार गने सहकारी संस्थािे कृलष ईत्पादन तथा प्रशोधन र ईत्पादनशीि के्षत्रमा कपूतीमा 

तीस प्रलतशत िगानी गनुण  पने व्यवस्थाको प्रभावकारी कायाणन्वयन गररनेछ । सहकारी संस्थाको लनयलमत 

ऄनगुमन र लनयमन गरी संस्थागत सशुासन कायम गररनेछ । 

६. बैंक तथा लवत्तीय क्षेत्र 

6.1. नेपाि सरकारको मौलद्रक तथा लवलत्तय नीलत ऄन्तगणत रही अलथणक वलृद्ध, रोजगारी सजृना र अलथणक 

स्थालयत्व कायम गनणका िालग कृलष, साना ईद्योग, पूवाणधार जस्ता ईत्पादनलशि के्षत्रहरुमा िगानी गनाणका 

िालग गाईपँालिका के्षत्र लभत्रका सबै बैंक तथा लवलत्तय संस्थाहरुिाइ अवश्यक समन्वय गररनेछ । 

6.2. यस गाईपँालिका ऄन्तगणतका व्यापाररक केन्द्रहरुमा रहेका लवलत्तय कारोवार गने बैंक तथा लवत्तीय 

संस्थाहरुिाइ नेपाि सरकारको मौलद्रक तथा लवलत्तय नीलत ऄन्तगणत रलह सेवामिुक भाविे बैलकङ्ग 

कारोबार सञ्चािन गनण स्थानीय सरकारका तफण बाट अवश्यक समन्वय गररनेछ । 

6.3. नेपाि सरकारको मौलद्रक तथा लवत्तीय नीलत ऄन्तगणत रही अलथणक वलृद्ध, रोजगारी सजृना र अलथणक 

स्थायीत्व कायम गनणका िालग कृलष, घरिे ु तथा साना ईद्योग, व्यापार  व्यवसाय सञ्चािन र पूवाणधार 

लनमाणण जस्ता ईत्पादनलशि के्षत्रमा िगानी सरि तथा सहज ऋण प्रवाहका िालग गाईपँालिका लभत्रका बैंक 

तथा लवत्तीय संस्थाहरुिाइ अवश्यक समन्वय गररनेछ । 

6.4. कृलष लवकासको माध्यमबाट ईत्पादन, ईत्पादकत्व वलृद्ध गने र अय अजणन तथा रोजगारी सजृनाका िालग 

यस गाईपँालिकाको ईपयुक्त स्थानमा कृलष लवकास वैंकको कपूतीमा एईटा शाखा स्थापना एवम ं

सञ्चािनका िालग अवश्यक पहि गररनेछ । 
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ख)  पूवाणधार लवकासः 

1. एक गाई ँ एक सडक लनमाणण कायणिाइ लनरन्तरता लदइ ऄधरुा रहेका सडक रयाकहरुको पूणणताका साथै 

गाईपँालिका केन्द्र एवमं मध्य पहाडी िोकमागण देलख वडा केन्द्रहरु जोड्ने रणनीलतक महत्वका सडकहरु 

स्तरोन्नती गरी बाह्रै मलहना सञ्चािन हुने ऄवस्थामा ल्याआनेछ ।  

2. सडक लनमाणण र स्तरोन्नती गदाण  रणनीलतक महत्वका सडकहरु खास गरी ग्रालमण यातायात गरुुयोजना 

ऄनसुार क,ख र ग शे्रणीका सडकहरुिाइ प्राथलमकताका अधारमा रकम लवलनयोजन गरी ऄत्यावश्यक 

बाहेक नया ँ रयाकहरु नखोल्ने र हाि रहेका सडकहरुको स्थायी पक्की संरचनाहरु लनमाणण र 

स्तरोन्नतीमा जोड लदआनेछ ।  

3. स्थानीय सडक यातायात सहज र सरि रुपमा सञ्चािन गनणका िालग पालिकालभत्रका गाई/ँटोि/बस्तीहरु 

जोड्ने सडकहरुमा लदघणकािीन रूपमा हुन सक्ने सवारी चापको गलहरो ऄध्ययन गरी सडकहरुको 

मापदण्ड (Right of the way) तोलकनेछ  र सो ऄनसुार साघुरँा सडक चोक एवमं घुपूतीहरुको लवस्तार 

गनुणका साथै सडकको रालष्ट्रय मापदण्ड र स्थानीय मापदण्ड पािना गराइनेछ ।  

4. मध्यपहाडी िोकमागण सपूमको अवागमनिाइ बषाणदको समयमा समेत लनयलमत रूपमा  सञ्चािन गनणका 

िालग  एक सडक ममणत सपूभार कोषको स्थापना गरी यही कोष माफण त लिंक रोडको रूपमा  रहेका कमजोर 

सडकहरुको लनयलमत र ऄद्यावलधक ममणत सपूभारको व्यवस्था लमिाआने छ । यसको िालग सपूभाव्य  

स्थानहरुमा सडक ममणत सपूभार शलु्किाइ प्रयोगमा ल्याआनेछ । 

5. ऄन्नपूणण गाईपँालिकाका सबै वडाहरुिाइ जोड्ने गरी प्रस्ताव गरीएको ऄन्नपूणण बहृद चक्रपथ सडक 

लनमाणण अयोजनािाइ यस गाईपँालिकाको गौरवको अयोजनाको रूपमा  सञ्चािन गररनेछ  । ईक्त 

अयोजनाको बीच बीचका जोड्न बाकँी लिंक पोआन्टका दइु नाकाहरुिाइ जोड्ने र समग्र सडकको 

स्तरोन्नती गने कायण  सङ्घीय सरकार एवमं प्रदेश सरकारसगँको समन्वयमा लवशेष प्राथलमकताका साथ 

ऄगालड बढाआनेछ ।  

6. गाईपँालिका ऄन्तगणत लनमाणण हुने ठुिा अयोजनाहरुको कायाणन्वयन ऄगालड सपूभाव्यता ऄध्ययन एवमं 

वातावरणीय प्रभावको समेत ऄध्ययन एवमं लबशे्लषण गरी मोटरबेि पूिहरु तथा ठुिा संरचना भवन एवम ं

पाकण हरु लनमाणण गदाण  लवस्ततृ पररयोजना प्रलतवेदन (DPR) तयार गरी सोको अधारमा मात्र लनमाणण कायण  

ऄगालड बढाआनेछ ।  

7. ग्रालमण के्षत्रका गाईँ बस्ती हुदँै खेत जंगि जोड्ने परपूपरागत गोरेटो, घोडेटो िगायतका  लसंढीबाटाहरु र 

पयणटकीय के्षत्रका पदमागणहरुिाइ परपूपरागत पलहचान कायम हुने गरी ममणत सपूभार एवमं नया ँलनमाणण गरी 

स्तरोन्नती गररनेछ ।  

8. पालिका लभत्र पने खोिा तथा खोल्साहरुमा पक्की मोटरेबि पूि अवश्यक रहेका सपूभाव्य के्षत्रमा पक्की 

पूि लनमाणणका िालग लडलपअर तयार गरी प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसगँको समन्वयमा ऄन्य 

अवश्यक प्रकृयाहरु ऄगालड बढाआनेछ ।  

9. गाईपँालिका एवमं संघ र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा यस गाईपँालिका लभत्रका अवश्यक स्थानहरुमा 

झोिङ्ुगे पूि लनमाणणिाइ ईच्च प्राथलमकता लदइ अवश्यक सबै झोिङ्ुगेपूिहरु  क्रमशः ममणत सपूभार 
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तथा नया ँ लनमाणण गररनेछ । यस गाईपँालिका ऄन्तगणतका पयणटकीय गाई ँिान्द्रकु र घान्द्रकु जोड्ने गरी 

िामो झोिङ्ुगे पिु लनमाणण गनणका िालग लवभागसगँको साझेदारी र समन्वयमा लडलपअर तयार गररनेछ ।   

10. ईत्पादन र ईत्पादकत्वका ऄलभवलृद्ध गरी जनताको अलथणक सामालजक ऄवस्थामा सुद्दलढकरणका िालग 

पालिका ऄन्तगणत खेतीयोग्य जलमनमा लसंचाइ सलुवधा ईपिब्ध गराईन साना, मझौिा र ठूिा लसंचाइ 

अयोजनाहरु सञ्चािन गररनेछ  । साना स्तरका लसंचाइ अयोजनाहरु गाईपँालिका बाट नै लनमाणण गररने 

र मझौिा तथा ठुिा स्तरका लसंचाइ अयोजनाहरु प्रदेश र सङ्घीय सरकारको समन्वयमा सपूपन्न गरी 

लसंलचत भूलममा ईत्पादनमखुी कायणक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

11. गाईपँालिका केन्द्र भवन लनमाणण र वडा कायाणियका भवनहरु लनमाणण गने कायणिाइ ईच्च प्राथलमकतामा 

राखी कायाणन्वयन गररएकोछ । सङ्घीय र प्रदेश सरकारको समन्वयमा गाईपँालिकाको प्रशासनीक भवन, 

ऄस्पताि एवं स्वास््य चौकीको भवनहरु, प्रहरी चौकी भवन लनमाणण गने एवमं लजल्िा समन्वय सलमलत 

कास्की र गाईपँालिकाको संयुक्त िगानीको साझेदारीमा वडा कायाणियका भवनहरु लनमाणण भइरहेका छन् । 

अगामी अलथणक वषण लभत्र ऄस्पताि एवं स्वास््य चौकी भवन र वडा कायाणिय भवनहरु लनमाणण सपूपन्न 

गररसलकनेछ । श्रोतको पलहचान एवं ईपयकु्त स्थानमा जग्गा व्यवस्थापन गरी पालिका स्तररय बहुईदे्दश्यीय 

भवन लनमाणण गने नीलतिाइ ऄङ्लगकार गररनेछ ।  

12. गाईपँालिका लभत्र  लनमाणणालधन संरचनाहरुिाइ व्यवलस्थत गनणका िालग भवन लनमाणण तथा योजना 

मापदण्ड २०७२ को ऄलधनमा रही गाईपँालिकाको अफ्नै भवन लनमाणण तथा योजना मापदण्ड तय गने, 

सडकहरुको के्षत्रालधकार र मापदण्ड तोक्ने र भवन संरचनाहरु लनमाणण गदाण  ऄलनवायण रूपमा  घर नक्सा 

पास गनुणपने व्यवस्थािाइ  कायाणन्वयन गररनेछ ।  

13. गाईपँालिका लभत्रका गरीब, लवपन्न, दलित, जनजालत र लसमान्तकृत समदुायका िालग सरुलक्षत नागररक 

अवास कायणक्रमको मापदण्ड ऄन्तगणत पने घरहरुिाइ जस्तापाता ऄनदुान ईपिब्ध गराइ  त्यस्ता 

घरहरुिाइ जस्तापाताद्धारा छाना छाईनका िालग सरुलक्षत नागररक अवास कायणक्रमिाइ लनरन्तरता 

लदइनेछ । मनसनु जन्य लवपद् जोलखम यकु्त घरबस्ती व्यवस्थापनका िालग त्यस्ता घर एवं बस्तीहरुिाइ 

पून लनमाणण तथा बस्ती स्थानान्तरणका िालग तोलकएको ऄनदुान रकम ईपिब्ध गराइ घर बस्तीहरु 

व्यवलस्थत गररनेछ ।  

14. भकुपूप पलछको पूनलनमाणण कायणक्रम ऄलन्तम चरणमा पगेुकोिे लनलज अवास लनमाणण ऄन्तगणतका 

िाभग्राहीहरुिाइ पूनण  लनमाणण प्रालधकरणको मापदण्ड परुा गराइ प्रार्प् गनण  बाकँी  लकस्ता रकम ईपिब्ध 

गराईने तथा घर सपूपन्न प्रमाणपत्र ईपिब्ध गराइ पनु लनमाणणको कायण  सपूपन्न गररनेछ ।    

15. भौगोलिक लवकटता र छररएर रहेका बस्तीका कारण लवकास लनमाणण र सेवा प्रवाह दबैु खलचणिो र 

प्रभावकारी हुन नसकेको हुदँा छररएर रहेको बस्तीिाइ एलककृत गनण सपूभाव्य स्थानहरुमा गण्डकी 

प्रदेशसगँको समन्वयमा एलककृत बस्तीलवकास योजना प्रारपूभ गररनेछ ।  

16. खण्डीकृत र टुके्र जग्गाको कारणिे कृलषमा अधलुनलकरण र यान्त्रीकरणमा समस्या भइ व्यवसालयक कृलष 

प्रणािी ऄविपूबन गनण कलठनाइ भएकोिे गाईपँालिका लभत्र सपूभाव्य स्थानहरुमा प्रदेश सगँको 

सहिगानीमा जग्गा चक्िाबन्दी लवकास कायणक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  
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17. गाईपँालिका लभत्रका मखु्य बजार केन्द्रको रूपमा  रहेका फेदी, नागडँाडा, लढकुरपोखरी, काडेँ, िपुूिे, 

नयापूँि, लबरठेाटँी , घान्द्रकु, लतखेढुङ्गा िगायतका स्थानहरु लवस्तार ैशहरीकरण तफण  ईन्मखु रहेकािे 

सो के्षत्रहरुमा स्थानीय समदुायको सहभालगतामा शहरी सेवा सलुवधारहरु लवस्तार गररनेछ , साथै 

मध्यपहाडी िोकमागण एवमं ईल्िेलखत सहरी के्षत्र िगायतका ऄन्य सपूभाव्य के्षत्रहरुमा सडक सौयण , बत्ती 

जडान कायणिाइ लनरन्तरता लददै लबस्तार गररनेछ ।  

18. भौलतक पूवाणधार ऄभाव भएका लवद्याियहरुको भवन लनमाणण िगायतका पूवाणधार संरचनाहरु (शौचािय, 

पसु्तकािय, छात्रछात्रावास, कपूपाईण्डीङ) को लनमाणण कायणिाइ सङ्घ, प्रदेश र ऄन्य दातृ 

लनकायहरुसगँको सहकायणमा लनरन्तर ऄगालड बढाइने छ । माछापचु्छे्र मा.लव. को नमनुा लवद्यािय ऄन्तगणत 

पूवाणधार संरचनाहरु लनमाणणको िालग लवगत वषण देलखको कायणिाइ लनरन्तर रूपमा ऄगालड बढाईदै नमनुा 

लवद्याियको ऄवधारणािाइ पूणणता लदइने छ ।  

19. पूवाणधार संरचनाहरु लनमाणण गदाण  गणुस्तररयता कायम गनणका िालग गाईपँालिकामा लनमाणण कायणको ल्याब 

स्थापना गने, समयमै लनमाणण कायण सपूपन्न गनणका िालग स्थानीय श्रममा अधाररत लनमाणणका कामहरु 

ईपभोक्ता सलमलत माफण त गने र ठुिा  संरचनाहरु लनमाणण गदाण  ठेक्का प्रकृयाबाट लनमाणण गररने नीलतिाइ 

ऄङ्लगकार गररनेछ ।  

20. गाईपँालिकाबाट लनमाणण गररने भवन िगायतका भौलतक संरचनाहरु िैंलगक, बालिबालिका तथा ऄपांगमैत्री 

र भकुपूप प्रलतरोधी बनाईनकुा साथै भवन अचारसंलहताको पररपािना गररनेछ ।  

21. सामदुालयक भवनहरु लनमाणण गदाण  प्रत्येक वडाहरुमा त्यहा ँ लक्रयालशि टोि लवकास सलमलत, अमा समूह, 

यवुा क्िब िगायतका लवलभन्न संघसंस्थाहरुिे अ-अफ्नो छुट्टाछुटै्ट भवन लनमाणण नगरी एलककृत रूपमा  

बहुईदे्दश्यीय प्रयोजनका िालग ईपयोग गने  र समूहगत अलथणक सामालजक गलतलवलध सञ्चािन गने  गरी 

लनमाणण गने नीलतिाइ ऄङ्लगकार गररनेछ ।  

22. लवद्यतु प्रशारण  िाआनको केन्द्रीय िाआनमा अवद्ध हुन बाकँी वडा एवमं टोिहरुिाइ केन्द्रीय प्रशारण 

िाआनमा अवद्ध गराईनका साथै लवद्यतुको पहुचः पगु्न नसकेका घर पररवारहरुिाइ लवद्यतु सेवामा अवद्ध 

गराआनेछ । साथै प्रदेश सरकार तथा नेपाि लवद्युत प्रालधकरणको समन्वयमा यस गाईपँालिका लभत्र रहेका 

परुाना लजणण काठका पोिहरुिाइ फिामे पोिद्धारा लवस्थालपत गररनेछ । 

23. गाईपँालिका लभत्रको जिश्रोतको ईपयोगबाट जिलवद्यतुको संभावनािाइ ईजागर गनणका िालग 

िगानीकताणहरुिाइ ईपयुक्त स्थानहरुमा हाआड्रोपावर सञ्चािनमा  अकलषणत गने र एक मेगावाट सपूमको 

जिलवद्यतु ईत्पादन गनण ईपयकु्त स्थानहरुमा संयुक्त िगानीमा साना जिलवद्युत अयोजनाहरु 

प्राथलमकताका साथ सञ्चािन गने नीलत ऄङ्लगकार गररनेछ ।  

24. यस गाईपँालिकाका सबै गाई ँ टोि बस्तीसपूम संचार के्षत्रको लबस्तार गररनेछ । टेलिफोन नेटवकण  सेवा 

प्रभावकारी हुन नसकेका के्षत्रहरुमा नेपाि टेलिकम िगायतका सपूबन्धीत लनकायहरुसगँ समन्वय गरी 

टेलिफोन सेवा प्रभावकारी बनाआनेछ । 

25. गाईपँालिका ऄन्तगणतका सबै वडाहरुमा केबि नेटवकण  र आन्टरनेट सेवािाइ जनताको पहुचँ सपूम 

परु् यानका िालग ऄल्टकि फाआबर नेटवलकण ङ कायणिाइ लनरन्तरता लदन सरोकारवािा लनकायहरुसगँ 
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समन्वय गरी सूचना प्रलवलधको ईलचत लवकास गररनेछ । साथै गाईपँालिका ऄन्तगणतका सबै लवद्याियहरुमा 

आन्टरनेट सेवा ईपिब्ध गराइनेछ । 

26. यस गाईँपालिकाको के्षत्रगत लवशेषताका अधारमा अवश्यक पवुाणधार संचरनाहरु लनमाणण गरी ग्रालमण 

के्षत्रिाइ अकषणण केन्द्रको रूपमा  लवकास गदै बसाइसराइिाइ लनयन्त्रण गने र बस्न योग्य बस्तीको रूपमा  

लवकास गररनेछ ।  

 

ग) सामालजक लवकास  

1) लशक्षा 

1.1. सबै प्रकारका लवकास मानवका िालग मानव लवकासका िालग प्रालवलधक लसप सलहतको गणुस्तरीय लशक्षा 

साथणक बनाईका िालग लशक्षा के्षत्रमा िगानी वलृद्ध गररनेछ ।  

1.2. पाचँ वषणमलुनका बािबालिकको सवाणङ्गीण लवकास गनण  र  प्रारलपूभक बािलशक्षाको ऄनभुव सलहत 

अधारभूत तहको लशक्षामा प्रवेश गने वातवरण तयार गनण सबै लवद्याियमा बािलवकास केन्द्र ऄलनवायण  गरी 

प्रारलपूभक बािकक्षाका िालग लनधाण ररत मापदण्ड ऄनुरूप बािकक्षाहरू सधुार, कायणरत सहजकताणको 

क्षमतामा लवकासका गररनेछ साथै बािकक्षाका लशक्षकहरू, लवद्यािय कमणचारी, लवद्यािय सहयोगीको िालग 

नेपाि सरकारिे लनधाणरण गरे बमोलजमको न्यूनतम तिब ईपिब्ध गराईने व्यवस्था लमिाइनेछ ।  

1.3. लवद्यािय तहको लशक्षािाआण गणुस्तरीय वनाआण सावणजलनक लवद्याियहरूिाआण लवद्याथीको रोजोआको केन्द्र 

रुपमा लनमाणण गनण लवद्यािय व्यवस्थापन खचण तथा प्रधानाध्यापकको मनोबि ईच्च बनाईनको िालग 

प्रधानाध्यापकहरुको भत्तामा प्रोत्साहन स्वरुप थप गररनेछ ।  

1.4. ऄन्नपूणण पोलिटेलक्नकि आलन्स्टच्यटु(ऄन्नपूणण बहु प्रालवलधक लशक्षािय) बाट ऄध्यापन गराइने बािी 

लवज्ञानका ऄलतररक्त ऄन्य  प्रालवलधक लबषयहरु थप गरी ऄध्यापन गराईन पहि गररनेछ साथै मागमा 

अधाररत िामा,छोटा ऄवलधका व्यवसालयक तालिमहरु संचािन गने व्यवस्था लमिाइनेछ ।   

1.5. लशक्षकको मनोवि ईच्च राख्न ‛लशक्षकिाआण सम्मान गरौ, बािवालिकािाआण माया गरौ’ भन्ने अदशणिाआण  

प्रथालमकतामा राखी लशक्षण पेशािाआण  सपूमालनत र मयाण लदत पेशाका रूपमा लवकास गररनेछ  । साथै 

बािवालिकािाआण   ऄध्ययनमा िगनशीि हुने वातावरण तयार गररनेछ र लनलश्चत मापदण्ड तयार गरी 

लशलक्षत एवं लवद्याथीहरुिाइ परुरस्कृत गररने व्यवस्था लमिाइनेछ ।  

1.6. गाईपँालिकाका सबै लशक्षण संस्थाहरूमा आन्टरनेट जडानको व्यवस्था, शैलक्षक पूवाणधारको लवकास, तालिम 

प्रार्प् आमान्दार दक्ष प्रलवलध मैत्री लशक्षक, लशक्षण सामग्रीको व्यवस्थापन, प्रभावकारी ऄनगुमन लनरीक्षण र 

मूल्याङ्कन प्रणािी, नवीनतम प्रलवलधको प्रयोग गरी प्रलवलध  मैत्री, गणुस्तरीय र जीवनईपयोगी लशक्षाको 

प्रवधणन गररनेछ । 

1.7. लनरन्तर लशक्षा, एवम् साक्षरता, साक्षरोत्तर लशक्षा र गाईपँालिकाको पूणण साक्षर कायणक्रममा दीगोपना कायम 

गनणका िालग सामदुालयक लसकाइ केन्द्रहरूिाआण लक्रयाशीि गराआनेछ । साथै प्रौढ अमा- बबुािाआण मोबाआि 

तथा अधलुनक लवद्यतुीय सामान चिाईन लसकाईन लडलजटि साक्षरता कायणक्रम सञ्चािन गररनेछ । 
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1.8. कोलभड–१९ महामारी र दैलवक प्रकोपका कारणिे पठनपाठनमा लसजणना भएको ऄवरोधिाइ दृलिगत गररे 

सपूभव भएसपूम भचुणऄि कक्षा सञ्चािन, ऄनिाआन लशक्षा तथा टेलिलभजन एवम् रलेडयोमाफण त, दूर तथा 

बैकलल्पक लशक्षा कायणक्रमबाट ऄध्ययन ऄध्यापनको िालग पहि गररनेछ । साथै महामारीबाट स्वच्छ 

लवद्यािय, सुरलक्षत लवद्यािय लनमाणणको िालग लवद्यािय लशक्षक, कमणचारी, लवद्याथीिाइ कोलभड-१९ 

लबरुद्धको खोपको िालग सपूबलन्धत लनकायमा पहि गररनेछ ।  

1.9. लवद्यािय बालहर रहेका सबै बािवालिकािाआण लवद्याियमा प्रवेश गराआण “बािवालिकािाआण लवद्यािय 

ल्याऔ,ं पढाआमा लटकाऔ ंर लदगो लसकाऔ”ं कायणक्रमिाआण प्रभावकारी बनाआने छ र गाईपँालिकाका सबै 

बािवालिकाहरूिाआण ऄलनवायण अधारभूत गणुस्तरीय लशक्षा र कपूतीमा माध्यलमक तहसपूमको लशक्षा पूरा 

गने वातावरण लसजणना गररनेछ । साथै गाईपँालिका लभत्र ईच्च लशक्षा (स्नातक तह वा सो भन्दा मालथ) 

ऄध्यापन गराईने शैलक्षक संस्थािाइ प्रोत्साहन स्वरुप ऄनुदान ईपिब्ध गराईनेछ ।  

1.10. सबै तहका लशक्षकहरूिाआण  मागमा अधाररत लशक्षण लसकाआ तालिम प्रदान गदै लशक्षण लसकाआमा अएका 

कलठनाआिाआण  न्यूनीकरण गदै लवद्यािय शैलक्षक गणुस्तर पररक्षणका लनलश्चत मापदण्ड लनधाणरण गरी 

मापदण्डका अधारमा ईत्कृि नलतजाका लवद्यािय, लशक्षक र लबषयगत लशक्षकिाइ प्रोत्साहन स्वरुप 

परुस्कृत गररनेछ ।  

1.11. गरीव, लवपन्न ऄलभभावक लवलहन साथै ऄपांगता भएका ऄलभभावकका वािवािलिका अलथणक ऄवस्थाका 

कारणवाट ऄध्ययनमा कलठनाइ  भएका वािवालिकाको वास्तलवकता पत्ता िगाइ अवश्यक छात्रवलृत्त तथा 

लदवा खाजा ईपिव्ध गराइ लवद्यािय तहको लशक्षा पूरा गने वातावरण तयार लसजणना गररनेछ । साथै 

लचलकत्साशास्त्र तफण को ईच्च लशक्षा ऄध्ययन गने जेहेन्दार लवद्याथीहरुिाइ लदआदँै अएको छात्रवलृत्त 

कायणक्रमिाइ लनरन्तरता लदआनेछ । 

1.12. सामदुालयक लवद्यािय र संस्थागत लवद्यािय वीच, लशक्षण लसकाआ लक्रयाकिाप र शैलक्षक तथा 

व्यवस्थापकीय पक्षहरुमा देलखएका ऄसि ऄभ्यास सपूवन्धी ऄनभुवहरुको अदन प्रदान गने वातावरण 

तयार गररनेछ । साथै संस्थागत लवद्याियबाट लनयमानुसार प्रदान गनुणपने छात्रवलृत्तिाइ लपछलडएका, गरीब 

तथा दलित लवद्याथीका लनलपूत ईपिव्ध गराईन सहजीकरण गररनेछ ।   

1.13. ऄन्नपूणण गाईपँालिकाको ऐलतहालसक, धालमणक, सामालजक, संस्कृलतक, प्राकृलतक, पयणटकीय, कृलष तथा 

पशपुािन व्यवसाय िगायतका पक्षहरुिाइ  समेटेर यस गाईपँालिकाको पलहचान हुने गरी लवद्यािय  

स्तरमा स्थानीय पाठ्यक्रम लनमाणण गरी कायाणन्वयनमा ल्याआनेछ । 

1.14. यस गाईपँालिका ऄन्तगणतका सबै सामदुालयक लवद्याियमा ऄध्ययनरत छात्राहरुिाइ सेनेटरी ्याड 

लनःशलु्क ईपिब्ध गराआनेछ, साथै सामदुालयक लवद्याियमा लदवा खाजा कायणक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

1.15. गाईपँालिका लभत्रका मानव पुजँीको ऄध्यावलधक ऄलभिेख तयार गरीनेछ, वौलद्धक यवुाहरुको समूह 

लनमाणण गरी लनजामती, संस्थान तथा लशक्षण सेवामा प्रवेश गराईन ईत्पे्ररणा जगाईने कायणक्रम सञ्चािन 

गररनेछ । साथै गाईपँालिका लभत्र ईपयकु्त स्थानमा धालमणक पसु्ताकािय व्यवस्थापन एवं संचािन गररनेछ  

। 
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1.16. लवद्याियमा ऄपाङ्गता भएका वािवालिकाको पलहचान गरी सबै प्रकारका ऄपाङ्गता भएका 

बािबालिकाहरुमा लशक्षाको पहुँच परु् याइनेछ, मौजदुा लवद्यािय संरचनािाइ ऄपाङ्गतामैत्री बनाआनेछ । 

1.17. कास्की लजल्िा लनवाणचन के्षत्र नं. ३ मा नेपाि सरकारबाट नमनुा लवद्याियको रूपमा छनोट भएको 

माछापचु्छे्र मा.लव. शैलक्षक पूवाणधारको पूणणरूपमा लवकास गरी गा.पा.का कै नमनुा लवद्याियको रूपमा 

लवकास गररनेछ  । ईक्त नमनुा लवद्यायििाइ ऄन्य लवद्याियिे नमनुा लसकाआ केन्द्रका रूपमा प्रयोग गने 

प्रबन्ध लमिाआनेछ । 

1.18. सावणजलनक लवद्याियको सबलिकरण र सदुृलढकरण गनणका िालग “जाहाँ लवद्याथी ताहाँ लवद्यािय”, साथै 

लवद्याथी र लशक्षकको ऄनुपात लमिाईनका िालग न्युन लवद्याथी भएका  लवद्यािय  एकअपसमा समायोजन, 

कक्षा स्थगन वा एलककरण गरी लशक्षक दरबन्दी व्यवस्थापन कायणिाआण ऄगालड बढाआणनेछ । 

1.19. रालष्ट्रय प्रारालपूभक पढाआ कायणक्रमिाइ  लवद्याियको लनयलमत कायणक्रमको रूपमा लनरन्तरता प्रदान गररनेछ  

। 

1.20. ऄध्यापनका क्रममा अएका समस्या समाधानका साथै नवीन प्रलवलधका माध्यमबाट लशक्षण लसकाआ गदै 

एकापसमा ऄनभुव अदान प्रदानका िालग लवयषगत सलमलत गठन गरी प्रभावकारी लशक्षण लसकाआका िालग 

अमनु्ने सामुन्ने छिफि, ऄन्तरलक्रया, गोष्ठी, कायणशािा, ऄनिाआन बैठक,छिफि, लवद्याथी लशक्षकका 

ऄलतररक्त लक्रयाकिाप  एवम् सूचना प्रलवलधको समलुचत प्रयोग गनण अवश्यक कायणक्रम लवकास र सञ्चािन 

गरी पठनपाठनिाइ गुणस्तरीय बनाआने छ ।  

1.21. लवद्यािय लशक्षामा ऄनगुमन र सपुररवेक्षण गनण ऄनभुवी तथा सक्षम लशक्षक, प्र.ऄ., लवश्वलवद्याियका 

प्राध्यापक, लशक्षा प्रशासक, पालिकाका सपूबद्ध पदालधकारी, लशक्षालवद, लवज्ञ, लव.व्य.स प्रलतलनलध एवम् 

जनप्रलतलनलधसमेतको समूह लनमाणण गरी लवद्याियको ऄनगुमन, सपुररवेक्षण  गने र लशक्षक तथा 

लवद्याियका समस्यािाइ स्थिगत रुपमै समाधान तथा सहजीकरण गनण सामूलहक ऄनगुमन तथा लनरीक्षण 

प्रणािी कायाणन्वयनमा ल्याआनेछ ।  

1.22. गाईपँालिकाका शैलक्षक कायणक्रम तथा लवलभन्न जानकारीमूिक सूचना, लवद्याियका ऄसि ऄभ्यास, नमनुा 

कायण तथा लवलवध शैलक्षक कायणक्रम सपूबन्धी जानकारी  प्रकाशन गने ईदे्दश्यिे चौमालसक रूपमा ऄन्नपूणण 

शैलक्षक बिेुलटन प्रकाशन गरी सबै लवद्यािय तथा लव.व्य.स. र जनप्रलतलनलधिाइ ईपिव्ध गराआने छ । साथै 

ईक्त बिेुलटनिाइ गाईपँालिकाको वेबसाआटमा समेत रालखनेछ । 

1.23. लशक्षाका नीलत तथा कायणक्रम प्रभावकारी रूपमा कायाणन्वयनमा ल्याईन गाई ँलशक्षा सलमलतिाइ लक्रयालशि 

बनाईदै स्वीकृत संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कायणक्रम बीच समन्वय गरी ईपिव्ध साधन स्रोतको 

ईच्चतम ईपयोग गनण  लशक्षा सपूबन्धी कायणक्रम कायाणन्वयन लनदेलशका तयार गरी सो ऄनसुार स्वीकृत 

गराएर िाग ुगररनेछ ।  
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२) स्वास््य 

2.1. कोलभड-१९ रोगको लनयन्त्रणको िालग भारत िगाएत तेस्रो मिुकु तथा नेपाि लभत्रकै प्रभालवत के्षत्रबाट 

अएका यस पालिका लभत्रका व्यलक्तहरुिाइ १० लदन ऄलनवायण  होम क्वारेन्टाआनमा राखी त्यसपलछ 

अवश्यकता ऄनसुार स्वास््य पररक्षण गरी पररवार एवं समदुायमा रहने व्यवस्था लमिाइएको छ । 

2.2. संघीय सरकारको सहकायण र ऄनमुलतको अधारमा गाईपँालिकाबासीहरुिाइ कोलभड-१९ लवरुद्धको खोप 

ईपिब्ध गराइनेछ, संघीय सरकारबाट खोप खररदको िालग ऄनमुलत प्रार्प् भएमा खोप खररदको िालग 

अवश्यक रकमको कमी हुन नलदइ गाईपँालिकाबाट अलथणक स्रोतको व्यवस्थापन गरी क्रमशः सबै 

नागररकहरुिाइ खोप िगाईने व्यवस्था लमिाइनेछ ।   

2.3. महामारी रोकथाम र लनयन्त्रणका िालग सबै स्वास््य लनकायहरु र समदुायको तयारी ऄवस्था र तत्काि 

प्रलतकृया गने क्षमताको लवकास गररनेछ । लबपत ब्यबस्थापनको िालग पालिका स्तरीय RRT (Rapid 

Response Team) तथा समुदायस्तरीय CRRT(Community Rapid Response Team) टोिीिाइ थप 

सशक्त र प्रभावकारी बनाआनेछ । अवश्यकता ऄनुसार समदुाय स्तरमै PCR Test तथा Antigen 

माध्यमबाट पररक्षण गने व्यवस्था लमिाइनेछ ।   

2.4. “म मेरो स्वास््य र मेरो लजम्मेवारी” भन्ने नारािाइ स्वास््यको मूि नाराको रूपमा ऄंलगकार गदै यस 

गाईँपालिकाका सबै वडामा स्वास््य लबमा गनण  जनतािाआ प्रोत्सालहत गररनेछ  । संलवधानिे लनदेश गरे 

ऄनरुुप गणुस्तररय स्वास््य सेवामा सबैको सहज, सिुभ र समान पहुच स्थलपत गनण  कलटबद्ध हुने र 

सोलहऄनुसारको अवश्यक नीलतगत, लवलत्तय र व्यवस्थापलकय माध्यमद्धारा स्वास््य के्षत्रमा सशुासन 

कायम गदै अधारभूत स्वास््य सेवा बाहेकका सेवाहरु सामाजीक न्यायको लसद्धान्तद्धारा ऄनपु्रालणत 

स्वास््य लवमा ऐन ऄनुरुप प्रदान गररनेछ  । लवपन्न नागरीकिाइ स्थानीय तहिे लबमा लप्रलमयम रकम 

बेहोने गरी प्रलक्रया ऄगालड बढाआनेछ  साथै स्वास््य लवमामाफण त प्रदान गररने सेवाको पहुचँिाइ लवस्तार 

गरी लवपन्न नागरीक कोषिाइ स्वास््य लवमा ऄन्तगणत एलककृत गरी छुटै्ट “स्वास््य लवमा कोष” खडा 

गररनेछ  । 

2.5. यस गाईपँालिकाका सपूपूणण बालसन्दािाइ गणुस्तरीय स्वास््य सेवाको पहुचँ सलुनलश्चत गनण स्वास््य 

संस्थाहरुबाट  प्रदान गररने सेवािाइ थप प्रभावकारी बनाईन  स्रोत साधन सपूपन्न बनाआने छ । बलथिंङ 

सेन्टर तथा दक्ष प्रसलुतकमीको पयाणर्प् व्यवस्था गरी संस्थागत सतु्केरीिाइ  प्रोत्सालहत गने र घरमैा प्रसलुत 

हुने प्रचिनिाइ पूणणतया लनरुत्सालहत गरी घरमा प्रसलुत हुने क्रमिाइ शनु्यमा झाररनेछ । अमा सुरक्षा 

कायणक्रमको ईपिलब्धिाइ कायम राख्दै अवश्यकता र सेवा केन्द्रको नक्सांकन गरी बलथिंङ सेन्टर माफण त 

अकलस्मक प्रसलुत सेवा EOC क्रमशःलवस्तार गदै िैजाने नीलत लिआनेछ । 

2.6. अपतकालिन मात ृ तथा लशश ु स्वास््य व्यवलस्थत गनण गाईपँालिकामा “अपतकालिन सरुलक्षत माततृ्व 

कोष” स्थापना गररनेछ  साथै १२ देलख ५५ बषण ईमेर समूहका मलहिाहरुको मतृ्य ुभएमा गररने सूचना 

प्रणािी (MPDSR) कायणक्रमिाइ मलहिा स्वास््य स्वयमसेवक माफण त  सपूपूणण वडाहरुमा पयुाणआनेछ । 
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2.7. पूणणखोपको सलुनलश्चतता, पररवार लनयोजन सेवा, सरुलक्षत माततृ्व, गाईँघर लक्िलनक जस्ता सेवािाइ 

व्यवलस्थत गदै स्वास््यकमी र मलहिा स्वास््य स्वयमसेलवकाको मनोबि ईच्च राख्न अवश्यक नीलत 

लिइनेछ । खोपद्वारा रोकथाम गनण सलकने रोगहरुको रोकथामको िालग रालस्रय लनदेलशका ऄनसुार 

लनरन्तरता लदइनेछ  साथै यस अ.ब. बाट टाइफाआट खोप ऄलभयान संचािन गरर लनयलमत खोप सेवामा 

टाइफाआट खोप शरुुवात गररनेछ, गणुस्तरीय खोपको प्रवद्धणनको िालग कोल्ड चेन कायम राख्न 

गाईपँालिका तहको कोल्ड चेन गणुस्तर सलुनलश्चत गने  व्यवस्था गररनेछ  । 

2.8. यस पालिकाको गौरवको अयोजनाको रुपमा रहको नागडाडँा स्वास््य चौकीमा १५ शैयाको ऄस्पताि 

लनमाणण कायण  सुरुवात भइसकेको हुदँा अगामी बषणमा भवन लनमाणण कायण सपूपन्न गरी संचािनमा ल्याइ 

पालिकाबासीिाइ स्वास््य तफण को ईपचारात्मक सेवा सरि र सहज रुपमा ईपिब्ध गराइनेछ ।   

2.9. पररवार स्वास््य िगायत यौन तथा प्रजनन् स्वास््यिाइ एकीकृत सेवाको रूपमा कायाणन्वयन गररनेछ  । 

यवुा तथा लकशोरलकशोरीमैत्री स्वास््य सेवाको ऄवधारणािाइ  पूणणता लदन लवद्यािय नसण कायणक्रम 

थािनी गररनेछ ।  

2.10. कुनै पलन नागरीक बलञ्चत नहुने गरी अकलस्मक स्वास््य सेवा समदुायसपूम ईपिब्ध गराईने । सबै 

तहका स्वास््य संस्थाहरुिाइ गणुस्तररय सेवा प्रदान गनण सक्षम बनाईन अवश्यक पूवाणधारहरुको 

प्रत्याभूलत, ऄनगुमन र सुपररवेक्षण गदै स्वास््य लनकायहरुिाइ स्वास््यमा सबै नागरीकको पहुचँ 

सलुनलश्चत गराईने माध्यम बनाआने छ । 

2.11. प्राथलमक स्वास््य सेवाका प्रलतकारात्मक, प्रवधणनात्मक, ईपचारात्मक र पनुस्थाणपनात्मक सेवामा 

लदइअएको प्राथलमकतािाइ कायमै राख्दै स्वास््य के्षत्रको जनस्वास््य ऄलभमलुखकरणिाइ ऄझ सदुृढ 

गररनेछ । मानलसक स्वास््यिाइ ध्यानमा राख्दै मानलसक स्वास््य सपूबन्धी ऄन्तरलक्रया कायणक्रम 

संचािन गरी स्थालनय तहको पहिमा समदुायमा अधाररत स्वास््य प्रणािीको गणुस्तर, पहुचँ र 

प्रभावकाररताको ऄलभवलृद्धिाइ प्राथलमकता लदइनेछ ।  

2.12. गणुस्तरीय औषलधको सहज तथा प्रभावकारी अपूलतण माफण त १२ मलहना नै औषलध तथा ऄन्य सामग्रीको 

अपूलतणिाइ  परुा गनण  स्वास््य संस्थाको मागको अधारमा लवतरणिाइ सलुनलस्चत गररनेछ, साथै 

गाईपँालिकाबासीहरुिाइ सवण सिुभ रुपमा औषधी ईपिब्ध गराईनका िागी गाईपँालिका स्तरीय 

फामेसी संचािन गनण  पहि गररनेछ ।  

2.13. समदुायस्तरमा संक्रामक रोगको प्रभावकारी लनयन्त्रण भआ नसकेको ऄवस्थामा हाि लवश्व िगायत हाम्रो 

देशमा देलखएको कोलभड १९, कोरोना भाआरस सलहत नया ँ संक्रामक रोग र ईपेलक्षत रलपकि रोगहरु 

महामारीकै रूपमा देखापनण  थािेको जिवायु पररवतणन, प्राकृलतक लवपद्, पश ुसंसगण  र ईपयूक्त खोपहरुको 

ऄभाविे गदाण  कलतपय संक्रामक रोगहरुको लनयन्त्रणमा परेको कलठनाइिाइ संबोधन गनण  संक्रामक रोगको 

लनयन्त्रण र जनस्वास््य प्रणािीको सदुृलढकरण लवचको ऄन्तरसंबन्धिाइ घलनभूत बनाइनेछ । 

2.14. महामारी रोकथाम र लनयन्त्रण, प्रलतजैलवक औषधीहरुको प्रभावकाररता, ऄस्पताि र स्वास््य 

लनकायहरुको तैयारी ऄवस्था र तत्काि प्रलतकृया गने क्षमता, प्रयोगशािाहरुको लवस्तार र क्षमताबलृद्ध, 

लस्क्रलनंग अलदको िागी छुटै्ट नीलत तथा रणनीलत बनाआ समदुायस्तरमा सचेतना कायणक्रम संचािन गने 
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साथै क्षयरोग, औिो, एच. अइ. लभ. एड्स, कुष्ठरोग, कािाजार, डेंग ुिगायतको ईपेलक्षत रलपकिरोगहरु, 

हात्तीपाआिे, जापानीज आन्सेफाआिाआलटस, स्क्रब टाइफस, रलेबज िगायत ऄन्य संक्रामक रोग लनयन्त्रण र 

जनस्वास््य प्रणािी सदुृलढकरण बीचको ऄन्तरसपूबन्धिाइ मजबतु बनाआनेछ ।  

2.15. स्वास््य पोषण र लवकास सहकारीहरु र ऄन्तरके्षलत्रय समन्वयको माध्यमबाट गणुस्तरीय एव ं

स्वास््यवद्धणक खाद्य पदाथणको प्रवद्धणन, ईत्पादन, प्रयोग र पहुचँिाइ लवस्तार गरी कुपोषणिाइ न्यूनीकरण 

गने र पोषण संबलन्ध जनचेतना बढाईन घरमा बस्ने र लवद्यािय जाने ईमेरका बािबालिकाहरुका 

स्वास््य तथा पोषण प्रवद्र्धनिाइ लवशेष संबोधन गररनेछ । जसका िालग लवद्याियमा कुनैपलन प्रकारका 

्याकेटका खानेकुरा Junk food िाइ लनरुत्सालहत गररनेछ  र २ वषण मलुनका बािबालिकाहरुको  हरके 

मलहना तौि ऄनगुमन गदै  पूणण पोषण युक्त वडा घोषणा कायणक्रम शरुु गररनेछ । 

2.16. लवपद तथा दघुणटनाबाट हुने चोटपटकका कारण ऄपांगता र मतृ्यमुा भैरहेको तीव्र वलृद्धिाइ सपूबोधन गनण 

रोकथाम,लशघ्र ईपचार र दोहोरो पे्रषण प्रणािीिाइ प्रभावकारी बनाआने साथै गाईपँालिका के्षत्रमा एपूबिेुन्स 

सेवा लवस्तारको पहि  गररनेछ  । 

2.17. अमा, नवजात लशशु, बािबालिका र लकशोरीहरुको स्वास््य प्रबधणनमा ऄत्यन्त महत्वपूणण भूलमका खेल्ने 

गणुस्तरीय नलसणङ तथा लमडवाआफ्री सेवा र मध्यमस्तर स्वास््यकमीहरु सहज, सिुभ एवं प्रभावकारी 

रूपमा जनताको पहुचमा पयुाणईन बलथणङ सेन्टरको क्षमता लवकास, अवश्यक दक्ष नलसिंङ जनशलक्तको 

व्यवस्था, ईत्पादन,पररचािन, पेशागत वलृत्तलवकाश र तािीमद्धारा सेवाको गुणस्तरमा वलृद्ध गररनेछ  । 

2.18. मलहिा स्वास््य स्वयंसेलवकाहरुको कायणक्रमिाइ चसु्त र प्रभावकारी बनाईन लबशेष प्रोत्साहन स्वरुप 

अवश्यक स्वास््य सामग्रीको व्यवस्था गररनेछ । 

2.19. स्वास््य सपूवन्धी सन्देश एवं सूचना सिुभ रूपमा प्रार्प् गने सूचनाको हक सपूबन्धी ऄलधकारिाइ 

कायणन्वयन गनण  तथा सेवाग्राहीिे ईपचार सपूबन्धी जानकारी पाईने हक सलुनलश्चत गने,स्वास््य 

व्यवस्थापन सुचना प्रणािीिाइ व्यवलस्थत बनाइ त्यांकहरुको गणुस्तर र लवश्वसलनयतामा बलृद्ध गरी 

त्यसको अधारमा प्रमाणमा अधाररत नीलत तथा योजना बनाआने छ । साथै गाईपँालिका ऄन्तगणतका सबै 

स्वास््य संस्थाहरुमा अवश्यक पूवाणधार तथा क्षमता लवकास गरी आन्टरनेट ररपोलटणङ प्रणािी DHIS िाइ 

प्रभावकारी बनाआनेछ । 

2.20. स्वास््य बहुके्षत्र लवषय भएको यथाथणिाइ अत्मसात गदै सबै सावणजलनक नीलतहरुमा स्वास््यको 

मदु्धािाइ सपूबोधन गनण  र स्वास््यमा बहुके्षलत्रय सहकायण र सहयोगिाइ प्रभावकारी ढङ्गबाट कायणन्वयन 

गनण स्वास््य के्षत्र र ऄन्य के्षत्र बीच समन्वयको नीलत ऄपनाआनेछ । 

2.21. स्वास्थयकमी र सेवाग्राहीलवच पेशागत समुधरु संबन्धको सलुनलश्चतता गनण  संवलन्धत लनकायहरुसंग 

समन्वय गरी स्वास््यकलमणहरुको सरुक्षाको प्रत्याभलुत गनुणको साथै अमजनसमदुायको स्वास््य सरुक्षा र 

लवरामीहरुप्रलत स्वास््यकलमणहरुिे लनवाणह गनुणपने पेशाधलमणता  )अचारसंलहता (को पािनािाइ सलुनलश्चत 

गररनेछ  । 

2.22. जेष्ठ नागरीकहरुको संख्यामा भैरहेको वलृद्धिाइ ध्यानमा राख्दै स्वास््यका समस्याहरुिाइ प्राथलमक 

स्वास््य सेवाको तहदेलखनै व्यवस्थापन गरी पे्रषण प्रणािी माफण त ऄस्पतािसपूम ज्येष्ठ नागरीकको पहुँच 
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सलुनलश्चत गररनेछ साथै पालिकाका लवलभन्न ठाईहरुमा अवश्यकता र मागका अधारमा लबषेशज्ञ 

सलहतको लनशलु्क स्वास््य लशलबर संचािन गररनेछ । 

2.23. स्वास््य सेवािाइ प्रभावकारी, सरुलक्षत, लवश्वालसिो, जनकेलन्द्रत, तथा समतामिुक बनाईंदै स्वास््य 

सेवाको ईपयोगमा बलृद्ध  गरी अम जनताको स्वास््य लवकासद्धारा  देशको  समलिगत  लवकासमा 

योगदान पयुाणईने स्वास््य के्षत्रको ईदेश्य प्रालर्प्को िालग स्वास््य सेवाको  गणुस्तररयतामा ऄलधकतम 

बलृद्ध  गररनेछ । 

 

 

३)  अयुवेद  

3.1. ऄन्नपूणण गाईपँालिका लभत्र रहेका सपूभाव्य जलडबटुीहरुको ऄध्ययन ऄनसुन्धान गरी स्थानीय जलडबटुीको 

पलहचानका साथ सो को ईपयोग गदै अयवेुद ईपचार पद्धलत, ध्यान लशक्षा तथा योग ऄभ्यासिाइ ऄन्नपूणण 

गाईपँालिकाको प्रत्येक वडामा लवशेष योजना बनाइ लबस्तार गररनेछ ।  

3.2. कोलभड-१९ िे मानव जालत मालथनै लदएको चनुौतीको सामना गनणका िालग रोग प्रलतरोगात्मक क्षमताको 

लवकासमा वलृद्ध गनण योग, ध्यान र अयवेुदीक औषधीहरुको प्रयोगिाइ  बढाइ जलडबटुीजन्य औषधीहरु 

अफ्नै करसेाबारीमा ईत्पादन गरी ईपयोग गने बानीको लवकासका साथ स्वस्थ नागररक कायम गनण  

अयवेुद सेवाको लवकास र लवस्तार गररनेछ ।  

3.3. गाईपँालिकामा रहेको एक मात्र अयवेुद  औषधाियिाइ सलुवधा सपूपन्न बनाईदै औषधाियबाट 

सञ्चालित गाईघँर लक्िलनक, नसने रोग ब्यबस्थापन कायणक्रम,जेष्ठ नागररक  सेवा कायणक्रम, स्तनपायी 

अमा सेवा कायणक्रम ऄन्तगणत दगु्ध बधणक जलडबटुीजन्य औषधी लवतरण कायणक्रमिाइ लबस्तार गररनेछ ।  

3.4. पञ्चकमण तथा पूवणकमण सेवा कायणक्रमिाइ लनरन्तरता लदइ थप प्रभावकारी बनाईनकुा साथै बाथ तथा 

लवलभन्न स्वास््य समस्या, नश्वकमण, जानुवस्ती, कटीवस्ती, पोटिीशोधन जस्ता ईपचार पद्धतीहरुिाइ  

प्रभावकारी बनाइनेछ ।  

3.5. गाईपँालिका के्षत्रलभत्र अयुवेद सेवामा जनताको पहुचँ स्थालपत गनणका िालग गण्डकी अयवेुद 

औषाधाियको समन्वय र सहयोगमा ऄन्नपूणण गाईपँालिका वडा नं. १ मा स्थालपत नागररक अरोग्य सेवा 

केन्द्रिाइ थप सशक्त र प्रभावकारी बनाइनेछ ।  

 

४) खानेपानी तथा सरसफाइ 

4.1. गाईपँालिकाको स्थापना पश्चात लनरन्तर रुपमा नागररकहरुिाइ स्वच्छ खानेपानी ईपिब्ध गराईने र एक 

घर एक धारा ऄलभयान कायणक्रमिाइ महत्वपूणण अयोजनाका रुपमा संचािन गदै अइरहेकोमा खानेपानी 

सलुवधा नपगेुका सबै घरधरुीमा अधारभतु स्तरको खानेपानी पयुाणईन सङ्घ, प्रदेश सरकार र ऄन्य गैर 

सरकारी संघसंस्था सगँको साझेदारीमा "एक घर एक धारा" कायणक्रमिाइ लनरन्तरता लददै अगामी बषण 

लभत्र सबै घरधरुीहरुमा एक घर एक धारा सपूपन्न गररनेछ ।  
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4.2. गाईपँालिका ऄन्तगणत सञ्चालित हािका खानेपानी अयोजनाहरुको पानीको श्रोतिे लदघणकाि सपूम 

जनताको खानेपानी अवश्यकतािाइ परुा गनण नसक्ने भएकोिे यस के्षत्रमा भलवष्ट्यमा हुन जाने 

खानेपानीको ऄभाविाइ परुा गनण र शदु्ध, सफा, स्वच्छ, लहमािको जराको खानेपानी ईपिब्ध गराईन र 

सो पानीको ईपयोगबाट खानेपानीको व्यवसायीक फमण समेत सञ्चािन गरी गाईपँालिकाको अन्तररक 

अय ऄलभवलृद्धमा महत्वपूणण योगदान पयुाणईनका िालग सङ्घीय सरकारबाट स्वीकृत िान्द्रकु ऄन्नपूणण 

गाईपँालिका बहृत खानेपानी अयोजनािाइ यस गाईपँालिकाको गौरवको अयोजनाको रूपमा  लनमाणण 

गनणका िालग संघीय अयोजना कायाणियसगँ अवश्यक समन्वय गरी यथासक्य कायाणन्वयन चरणमा 

ऄगालड बढाइनेछ ।  

4.3. सपूपन्न भएका खानेपानी अयोजनाहरुको पानीको महुान संरक्षण र सपूबद्धणन गने, पानीको स्रोतिाइ िोप 

हुन नलदनका िालग जगेनाण  गने, लनयलमत खानेपानी अपलुतण र गुणस्तरीयताका िालग स्थानीय खानेपानी 

तथा सरसफाइ सलमलतिाइ प्रमखु लजपूमेवार तलु्याइ अयोजनाहरुको लदगोपना कायम गरी खानेपानी 

अपतुीिाइ सरि र सहज तुल्याइनेछ ।  

4.4. हािको अधारभुत खानेपानीको व्यवस्थामा सधुार र स्तरोन्नती गदै क्रमशः गणुस्तरीय खानेपानी 

ईपिब्ध गराईनका िालग  अवश्यक कायणक्रमहरु संचािन गने तथा पानीको गणुस्तरीयता मापन गरी  

पालिकाबासीिाइ शुद्ध खानेपानीको सलुनलश्चतता गररनेछ । 

 

५) िैङ्लगक समानता तथा सामालजक समावेशीकरण 

5.1. बहुलबवाह बािलबवाह, ऄनमेि लबबाह घरायसीरूपमा  हुने सबै प्रकारका िैङ्लगक लहंसा, िैङ्लगक लवभेद र 

सबै प्रकारका कुरीलत एवमं कुसंस्कारको ऄन्त्य गनण  गाईपँालिकालभत्र सञ्चालित वा कायणरत संघ 

संस्थाहरुसगँ  सहकायण  र समन्वय गदै सचेतनाका कायणक्रमहरु सञ्चािन गरी सामालजक रुपान्तरण 

गररनेछ  ।  

5.2. सबै लवद्याियहरु र वडाहरुमा बािक्िब गठन, गाईपँालिका स्तरीय बाि सञ्जाि, लकशोरलकशोरीहरुको 

समूह गठन गरी बािबालिका र लकशोरलकशोरीको शैलक्षक, वौलद्धक र नेततृ्व लवकासका िालग लवलभन्न 

कायणक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

5.3. सबै प्रकारका ऄपाङ्गता भएका व्यक्तीहरु र  गाईपँालिका ऄन्तगणतका जेष्ठ नागरीकहरुिाइ लवतरण गदै 

अएको पररचयपत्र लवतरण कायणिाइ लनरन्तरता लददैं त्यस्ता व्यक्तीहरुको सामालजक संरक्षणका साथ 

ऄपांगता भएका व्यलक्तहरुको अय अजणन, क्षमता लवकास िगायतका कायणक्रमहरु संचािन गनुणका साथै 

जेष्ठ नागररक सपूमान कायणक्रमिाइ लनरन्तरता लदइनेछ ।   

5.4. सबै प्रकारका बािश्रलमकहरुको ऄन्त्य, गाईपँालिकालभत्र बेबाररसे बालिबालिका ऄलभभावक नभएका 

बािबालिका र मानलसक सन्तिुनका कारण बेबाररसे व्यलक्तहरुको पलहचान गरी त्यस्ता व्यलक्तहरुको 

संरक्षण सपूवद्धणन साथै ईलचत व्यवस्थापन गररनेछ ।  
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5.5. गाईपँालिकामा सञ्चािन गररने हरेक लक्रयाकिापमा मलहिा, दलित, जनजालत, ऄपाङ्गता भएका 

व्यलक्तहरुको सहभालगता र पहुचँ ऄलभवलृद्ध गरी सामालजक सदभाव कायम गररनेछ । 

5.6. दलित, अलदवासी, जनजाती लसमान्तकृत वगणहरुको परपूपरागत सीप लवकास, भेषभषुा, भाषा लिलप तथा 

संस्कृलतको संरक्षण संपूवद्धणन गने कायणक्रमिाइ लनरन्तरता लदइनेछ ।  

5.7. गरीब, लवपन्न वगणको ईत्थान गरी अयअजणन एवमं गरीबी न्यूलनकरणको िालग गाईपँालिकाबाट ईपिब्ध 

गराइने सबै प्रकारका ऄनदुान तथा सहयोग अलथणक, सामालजक र लवपन्नताको अधारमा ईपिब्ध 

गराइनेछ ।   

5.8. बािमैत्री स्थानीय शासनको प्रयोग गदै ऄन्तरालष्ट्रय बाि ऄलधकार सपूबन्धी महासन्धी एवमं रालष्ट्रय 

नीलतहरुिे समेत लनदेशन गरकेा बाि बचाई, बाि लबकास, बाि सहभालगता र बाि संरक्षणको 

ऄलधकारिाइ सलुनलश्चत गदै बािबालिकाको शैलक्षक, बौलद्धक साथै नेततृ्व लवकासका िालग लवलभन्न 

कायणक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ  ।  

5.9. अलथणक, सामालजक, भौगोलिक रूपमा लपछलडएका मलहिाहरुको क्षमता लवकासको िालग मलहिाहरुको 

अय अजणन, क्षमता लवकास र सशलक्तकरणका िालग गाईपँालिका र पालिकाबासी बीच समन्वय कायम 

गरी समुधुर सपूबन्ध स्थापना गनणको िालग मलहिासगँ ईपाध्यक्ष कायणक्रम सञ्चािन गररनेछ  ।  

5.10. ऄलत लवपन्न, ऄसहाय, ऄनाथ, लहसंामा परकेा मलहिाहरुिाइ साहायता एवमं ईद्धार गनणको िालग िैङ्लगक 

लहसंा लनवारण कोष स्थापना गरी सो कोष माफण त लपलडत मलहिाहरुको राहत तथा ईद्धार गररनेछ ।  

 

घ)  वन, वातावरण तथा लबपद ब्यबस्थापन  

1. “वैज्ञालनक व्यवस्थापन सलहतको हररयो वन, ऄन्नपूणणको स्वच्छ वातावरण स्वस््य जीबन” भन्ने मिु 

नारािाइ ऄङ्लगकार गदै वन तथा वन्यजन्तु संरक्षण, लदगो वैज्ञालनक वन व्यवस्थापन तथा ईपयोग र 

वातावरणीय सेवाको लदगो ईपिब्धताको िालग समदुायमा अधाररत वन व्यवस्थापनिाइ सबि बनाईद ै

िलगनेछ ।  

2. ऄन्नपूणण संरक्षण के्षत्र अयोजना र सामदुालयक वन ईपभोक्ता सलमलतसगँको सहकायणमा वन तथा वातावरण 

सपूबन्धी कायणक्रमहरु सञ्चािन गदाण  जैलवक लवलवधता संरक्षण, जिवायु पररवतणन ऄनुकुि तथा गरीब र 

लवपन्न वगणको लजलवकोपाजणनमा मद्धत पयुाणईने कायणक्रमहरुिाइ लवशेष प्राथलमकता लदइने छ ।  

3. भआरहेका रुख लबरुवा र बनजंगिको संरक्षण गदै नया ँवृक्षारोपण कायणक्रम सञ्चािन गरी जिाधार के्षत्रको 

संरक्षण गररनेछ  । स्थानीय समदुाय, टोि लवकास संस्था, सरुक्षा लनकाय, नागरीक समाज तथा संचार 

माध्यमसगँ समन्वय र सहभागीतामा वन डढेिो रोकथाम तथा लनयन्त्रण गररनेछ  । 

4. गाईपँालिका ऄन्तगणतका परुातालत्वक महत्वका मठ, मलन्दर, पाटी, पौवा, कुवा, पोखरी, चौतारी, लवश्राम 

स्थिहरु र त्यसको महत्वसगँ जोलडएका रुख लवरुवाहरुको संरक्षण गरी यस्ता स्थानहरुमा वर, लपपि, 

समी िगायतका लवरुवाहरु रोपण गने र सडकपेटी लकनाराहरु एवमं पाकण , लवद्यािय, स्वास््य चौकी एवमं 

सावणजलनक स्थिहरुमा हररयािी प्रवद्धणन कायणक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  
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5. जलडबटुीको खोज ऄनुसन्धान र संरक्षणका िालग अवश्यक कायणक्रम बनाआनेछ । गाईपँालिकाको कुनै 

ईपयकु्त स्थानमा सबै प्रकारका जलडबटुी रोपण गरी जलडबटुी पाकण  लनमाणण गररनेछ । 

6. फेवाताि जिाधार के्षत्रको तल्िो तट र ईपल्िो तट बीचको बातावरणीय सन्तिुन कायम गनणका िालग 

पोखरा महानगरपालिका र प्रदेश सरकारसगँ समन्वय गदै ईपल्िो तटीय के्षत्रको पाररश्रलमक सेवाको भकु्तानी 

प्रणािीिाइ व्यवलस्थत गररनेछ ।  

7. सबै प्रकारका लबकासका पूवाणधार लनमाणण कायण  जैलबक लवलवधतामा ऄसर नपने गरी वातावरण मैत्री बनाआने 

छ । सडक वरीपरी पलहरो लनयन्त्रणको िालग ऄलपूिसो, लनगािो जस्ता बोटलबरुवा रोपी वातावरण सन्तिुन 

कायम गदै ईत्पादन र अयअजणनमिुक बोटलबरुवा रोपण कायणिाइ प्राथलमकता लदइनेछ ।  

8. फोहोरमैिा व्यवस्थापन गनण प्रत्येक टोिमा टोिस्तरीय सरसफाइ व्यवस्थापन सलमलत गठन गरी 

सरसफाइको कायण  ऄगालड बढाआनेछ । गाईपँालिका स्तरमा एईटा ल्याण्डलफल्ड साआडको स्थापना गनणका 

िालग अवश्यक प्रकृया ऄगालड बढाइनेछ ।  

9. कोलभड १९ िगायतका महामारीजन्य रोगहरुबाट सरुलक्षत रहन जनप्रलतलनलध, कमणचारी स्वास््यकमी, 

सरुक्षाकमी, लशक्षक पररचािन गदै सचेतनाका कायणक्रमहरु सञ्चािन गरी सावधानीका ईपायहरु ऄबिपूवन 

गररनेछ । लहमाि तथा पहाडी के्षत्रमा जिवायु पररवतणनको ऄसर न्युनीकरण गनण  सरोकारवािासगँको 

सहकायणमा जिाधार र लहमतािहरुको संरक्षण तथा भू-संरक्षणमा जोड लदइनेछ ।  

10. लबपद ब्यबस्थापन कोषमा प्रयार्प् बजेटको व्यवस्था गरी कायणलवलध ऄनरुुपका  लवपद प्रलतकायणका पूवणतयारी, 

खोज, ईद्धार, राहत र पनुणस्थापना गररनेछ । लवलभन्न संघ संस्थाहरुिाइ सहयोगको िालग अह्वान गरी 

एकद्धार प्रणािीबाट सहयोग लवतरण गररनेछ । रोग पलछको ईपचार र लबपद पश्चात गररने ईद्दार भन्दा 

सचेतना र सावधानी िाइ बढी महत्व लदइ सो ऄनुरुपका कायणक्रमहरु गररनेछ  । गाईपँालिकाको लवपद 

व्यवस्थापन तयारी तथा प्रलतकायण  योजना लनमाणण गररनेछ ।  प्रत्येक वडाका बस्तीसपूम सलजिै पहुचँ हुनेगरी 

एपूबिेुन्स सेवाको लबस्तार गदै  िलगनेछ । 

11. गाईपँालिका लभत्र प्रयोगलबलहन ऄबस्थामा रहेका ढुङ्गा, लगट्टी, बािवुा रोडा िगायतका  प्राकृलतक स्रोतको 

ईच्चतम प्रयोगका िालग अआ.इ.इ , आ.अइ.ए. जस्ता वातावरलणय प्रभाव मलु्याङ्कन िगायतका काननुी 

प्रकृया परुा गरी  पूणण ईपयोग गने नीलत लिआनेछ । 

12. गाईपँालिकािाइ पूणण सरसफाइतफण  ईन्मखु गराईदँै लनलश्चत स्थानहरुमा सावणजलनक शौचािय लनमाणण र 

सञ्चािनिाइ लनरन्तरता लदइनेछ । 

ङ)  सुशासन, ससं्थागत लवकास तथा सेवाप्रवाह 

1) ससं्थागत तथा सुशासन  

1.1. हािको वतणमान ऄवस्था (कोलभड-१९) को संक्रमणमा पलन सावणजलनक सेवा प्रवाहिाइ लनरन्तरता 

लददँा सेवा प्रवाह गने स्थि संक्रमणको माध्यम नबनोस भन्ने  त्यप्रलत सचेत हुदँै सावणनलजक सेवा 

प्रवाहिाइ कागज रलहत बनाइ  लवद्यलुतय शासन पद्धलतको क्रमश िाग ुगदै जाने नीलत ऄबिपूबन गररनेछ  
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। सेवा प्रवाह गदाण  व्यलक्तगत तथा सामालजक दरुी र स्वास््य सरुक्षाका िालग ऄबिपूबन गनुणपने सरुक्षाको 

ईपाय र साधनको प्रयोग गररने  ।  

1.2. यस गाईपँालिकाबाट प्रवाह गररने  सेवािाइ लमतव्ययी, प्रभावकारी, ईत्तरदायी, पारदशी र नलतजामखुी 

तलु्याईनको िालग अवश्यक संरचनागत र संस्थागत व्यवस्थािाइ जनमखुी तलु्याईदै नागरीकमैत्री 

सेवा प्रवाहको वातावरण सजृना गररनेछ  ।  

1.3. कायणरत कमणचारीहरुको कायण प्रलक्रयािाइ वैज्ञालनक ढंगिे व्यवस्थापन गनण प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृत 

एवमं सबै कमणचारीहरु बीच कायणसपूपादन करारको सपूझौता गरी सेवा प्रवाहिाइ थप प्रभावकारी एवमं 

नलतजामिुक बनाआने छ । साथै कमणचारीको मनोबि ईच्च राख्न कमणचारीको क्षमता ऄलभवलृद्ध, 

परुस्कार, सपूमान र प्रोत्साहन समेतको व्यवस्था लमिाआने छ । “Right man in Right place” को   

नीलत ऄविपूबन गररनेछ  ।  

1.4. गाईपँालिकाको संस्थागत क्षमता वृलद्धका िालग पूवाणधार लवकास तथा ऄलभिेख प्रणािीिाइ व्यवलस्थत 

गदै प्रलवलधमैत्री बनाइनेछ ।  

1.5. गाईपँालिका र सो ऄन्तगणतका लनकायहरुबाट प्रवाह गररने सपूपूणण सेवा प्रवाहिाइ लवद्युतीय 

माध्यमद्धारा सञ्चािन गररनेछ  र सो का िालग अवश्यक पने Software खररद गरी प्रयोगमा 

ल्याइनेछ ।  

1.6. गाईपँालिकाका सूचना नीलत, योजना, कायणक्रम, बजेट, ऐन प्रलतवेदन िगायतका महत्वपूणण 

जानकारीिाइ वेबसाआट र मोबाआि ए्सको माध्यमबाट पारदलशण रूपमा  प्रकालशत गररनेछ  ।  

1.7. प्रत्येक अलथणक वषण पालिकाबाट सपूपालदत कायण प्रगलतको सलमक्षा र चौमालसक रूपमा  सावणजलनक 

सनुवुाइ गरी जनताप्रलतको जवाफदेलहता र ईत्तरदालयत्व बहन गने कायणिाइ लनरन्तरता लदइने छ । 

जनताको घरदैिोमा सेवा ईपिब्ध गराईनका िालग लवलभन्न समयमा घपुूती सेवा सञ्चािनिाइ 

लनरन्तरता लदइने छ ।  

1.8. गाईपँालिकाको पञ्चबलषणय अवलधक योजना र बजेट बीच तादात्पूयता लमिाइ मध्यमकालिन खचण 

संरचनािाइ व्यवलस्थत गररनेछ  । गाईपँालिका केन्द्र तथा सबै वडा कायाणियहरुमा लडलजटि नागररक 

वडापत्र तथा क्षलतपूलतण सलहतको नागररक वडापत्र कायम गरी सेवाग्राही प्रलत ईत्तरदायी संयन्त्रको 

लवकास गदै िलगने छ ।  

1.9. गाईपँालिकालभत्र सञ्चालित योजना, कायणक्रम तथा गाईपँालिका ऄन्तगणतका लबषयगत लनकायहरुको 

काम कारवाहीिाइ प्रभावकारी एवमं गणुस्तरीय तलु्याईनको िालग ऄनगुमन तथा मलु्याङ्कन कायणिाइ 

लनयलमत संयन्त्रको रूपमा  लवकास गररनेछ ।  

1.10. गाईपँालिकाबाट पाररत पदालधकारीहरुको अचारसंलहताको प्रभावकारी रूपमा कायाणन्वयन गरी 

नागररकहरुप्रलत ईत्तरदायी हुने संयन्त्रको लवकास गररनेछ ।  
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1.11. यस गाईपँालिकामा काननुी शासनको प्रणािीिाइ स्थालपत गनणको िालग स्थानीय तहिाइ प्रदत्त कानून 

लनमाणण ऄलधकारलभत्र रही सङ्घीय र प्रदेशसगँको तादात्पूयता ऄनुरुप अवश्यक कानून तथा 

कायणलवलधहरु लनमाणण गररनेछ ।  

1.12. गाईपँालिकाका सेवाग्राहीहरुको सपूमान गदै नेपाि सरकारको सशुासन सपूबन्धी “म भ्रष्टचार गलदणन, म 

भ्रष्टचार हुन लदन्न र जनताका िालग आमान्दार भएर काम गनेछु” भन्ने प्रलतज्ञा सलहतको कायण  

संस्कृलतको प्रवद्धणन गदै गाईँपालिकाबाट हुने सबै सेवाहरु लछटो, छररतो र भ्रिचार रलहत तलु्याईद ै

भ्रिचारमा शनु्य सहनलशिता कायम गररनेछ ।  

1.13. गाईपँालिकावासी नागररकहरुका बीचमा सामालजक सदभाव र मेिलमिाप कायम गनण न्यालयक 

सलमलतमा पनण अएका लबबादहरुको लनष्ट्पक्ष र प्रभावकारी लनरुपण गनणका िालग न्यालयक सलमलतको 

शसलक्तकरण गदै गाईपँालिका ऄन्तगणत सूलचकृत मेिलमिापकताणहरुिाइ सामालजक सदभाव र 

मेिलमिाप कायम गने दतुको रूपमा  प्रयोग गरी न्याय सपूपादन गररनेछ  । 

२) राजस्व  

2.1. नेपािको संलवधान र स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ बमोलजम स्थानीय तहिाइ प्रार्प् राजश्व 

सपूबन्धी ऄलधकारको प्रयोग गदै गाईपँालिकािाइ अलथणक रूपमा  समदृ्ध एवम् अत्मलनभणर बनाईन 

राजश्वका सबै संभावना र के्षत्रहरुको खोजी गदै प्रगलतशीि र समतामूिक ढंगिे करका दरहरु लनधाणरण 

गररनेछ  । 

2.2. गाईपँालिका लभत्र ढुङ्गा, लगट्टी, बािवुा, दहत्तर बहत्तर िगायतको लबक्री तथा लनकासी प्रणािीिाइ 

व्यवलस्थत तलु्याईन सपूभाव्य सबै के्षत्रहरुिाइ करको दायरामा ल्याआनेछ । साथै यस गाईपँालिका 

ऄन्तगणत सञ्चालित हाआड्रोपावर कपूपनीहरुिे ईपयोग गने नदीजन्य तथा ऄन्य प्राकृलतक स्रोत 

सामाग्रीहरुको ईपयोग गर ेबापतको कर गाईपँालिकाको अलथणक ऐनमा व्यवस्था भए बमोलजमको दरमा 

ऄसिुी गनणको िालग अवश्यक पहि गररनेछ । 

2.3. लवश्वव्यापी रूपमा फैलिएको नोबेि कोरोना भाआरसबाट सलृजत वतणमान ऄवस्थािाइ ध्यानमा राखी 

गाईपँालिकािे ईठाईने अन्तररक  राजस्व स्रोततफण  कर, सेवा शलु्क, दस्तरुका दररेट समायानुकुि 

सामान्य हेरफेर गरी सबै करदातािाइ समेटी करको दायरा लबस्तार गररनेछ । 

2.4. ऄपाङ्गता भएका व्यलक्तहरु, एकि तथा लवधवा मलहिाहरुिाइ जुनसकैु प्रकारको व्यवसाय सञ्चािन 

गदाण  व्यवसाय दताण  करमा ५० प्रलतशत छुट लदआनेछ । 

2.5. गाईपँालिका लभत्र सञ्चालित तर गाईपँालिकामा दताण  नभएका सबै व्यवसायहरुिाइ  करको दायरामा 

ल्याईन अ.व. २०७४/०७५ देलख २०७७/०७८ सपूमको जपूमा बक्यौता रकममा िाग्ने जररवानामा 

पूणण छुट लदआनेछ । 

2.6. लवश्वव्यापी रूपमा  फैलिएको नोवेि कोरोना भाआरस ( कोलभड १९) का कारण िामो समयसपूम 

िकडाईन भइ पयणटन व्यवसाय तथा ऄन्य व्यापार व्यवसायहरु सञ्चािन नभएकोिे सपूपूणण  

व्यवसायहरुको अ.ब. २०७६/०७७ र ०७७/७८ को बक्यौता रकममा  िाग्ने  जररवानामा  पूणण छुट 

लदआनेछ ।  
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2.7. गाईपँालिका ऄन्तगणतका करदाताहरुिाइ प्रोत्साहन गने वातावरणका साथ सबैभन्दा बढी कर लतने 

करदातािाइ सपूमान गररनेछ  भने समयमा कर नलतनेिाइ थप जररवाना गदै  िामो समय कर नलतरी 

ऄटेर गनेिाइ गाईपँालिकािे लदने सबै सेवा सलुवधा रोक्का गररनेछ । 

2.8. राजश्व प्रशासनको प्रभावकाररताको िालग अवश्यक कायणलवलध, लनदेलशका र मापदण्ड बनाइ िागू गररनेछ  

। अन्तररक लनयन्त्रण प्रणािीिाइ थप सशक्त र प्रभावकारी बनाआनेछ । 

2.9. सबै लकलसमका पेशा व्यवसाय सञ्चािनको दताण , नलवकरण गने कायणिाइ लछटो, छररतो, सरि, पारदशी 

र करदाता मैत्री बनाआनेछ । 

2.10. सावणजलनक जग्गाको संरक्षण तथा ईपयोग सपूबन्धी कायण लवलध बनाइ सावणजलनक जग्गामा सञ्चालित सबै 

लकलसमका व्यवसायिाइ करको दायरामा ल्याआनेछ । 

2.11. कर सङ्किनिाइ थप प्रभावकारी बनाइ प्रके्षपण गरीएको राजश्व यथा समयमा सङ्किन गनण वडा 

सलमलत र टोि लवकास संस्थाहरुिाइ पररचािन गररनेछ । 

2.12. ऄस्थायी प्रकृलतका हाट बजार तथा मखु्य बजार लभत्रको पालकण ङ शलु्किाइ ईलचत व्यवस्थापन गनण 

स्थानीय क्िब, टोि लवकास संस्था िगायतका संघ संस्थाहरुसगँ सहकायण  गररनेछ । 

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

मान्यताकासाथ प्रत्येक वषण प्रथम चौमालसक ऄवलधलभत्र सबै वडामा करदाता लशक्षा कायणक्रम तथा घपुूती 

कर सङ्किन सर्प्ाह ऄलभयानका रूपमा सञ्चािन गररनेछ । 

2.14. गाईपँालिकाबाट गने खचण प्रणािीिाइ व्यवलस्थत गरी बेरुज ुतथा पेश्कीिाइ लनरुत्सालहत गदै अलथणक 

पारदलशणता कायम गररनेछ  । काम सपूपन्न भएपलछ मात्र भुक्तानी लदने गरी पेश्की लनयन्त्रण गने नीलतिाइ 

लनरन्तरता लददै बेरुजु शुन्य बनाईन अवश्यक व्यवस्था लमिाआनेछ ।  

2.15. स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐनमा व्यवस्था भए बमोलजम अगामी अ.ब. हरुमा गाईपँालिकािाइ 

सपूपलत्त कर प्रणािीमा अवद्ध गराइनेछ । कर प्रणािीिाइ व्यवलस्थत गनण अवश्यक र ईपयकु्त प्रलवलधको 

प्रयोग गरी सूचना प्रलवलध मैत्री बनाआनेछ ।  

 

३) युवा तथा खेिकुद  

3.1. लवकासका हरेक प्रकृयाहरुमा सामालजक सदभाव र सामालजक एलककरण ऄलभवलृद्ध गदै रुपान्तरणकारी 

भूलमकामा यवुाशक्तीिाइ पररचािन गररनेछ। यवुाहरुको क्षमता लवकास र सशलक्तकरणका साथ 

ईत्पादनमूिक कायण  र अयअजणनका कायणक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ । 

3.2. गाईपँालिका लभत्रका सबै वडाका यवुा क्िब तथा युवा समूहहरुिाइ संस्थागत दताण  प्रकृयाको दायरामा 

समेटी पालिका स्तरीय यवुा सञ्जाि गठन गरी सामालजक पररचािन र लवकास लनमाणणका कायणमा 

यवुाहरुको सहभालगता ऄलभवलृद्ध गररनेछ । 

3.3. अलथणक, सामालजक लवकासको सपूवाहक नै यवुाशलक्त भएकोिे सामालजक सदभाव र एकीकरण ऄलभवलृद्ध 

गने र ऄसि नेततृ्व, सफि व्यवसायी, ईद्यमी राष्ट्रसेवकहरुको सहयोगमा यवुाहरुको रुलच, चाहना, 

क्षमता योग्यताका अधारमा मानव पुजँी लनमाणण गनण  र युवाहरुमा  सकारात्मक सोचको लवकास गनण 

पे्ररणादायी प्रलशक्षण कायणक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ । 
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3.4. कोरोनाका कारण वैदेलशक रोजगार गमुाएर नेपाि फलकण एका यवुाहरुिाइ ऄवसरको रूपमा ईपयोग गदै  

“Brain Back र  Muscle Back”  को रूपमा ईनीहरुको ऄनुभव लसप क्षमताको समलुचत प्रयोग गरी 

यवुाहरुिाइ ईत्पादनमा अधाररत कृलष, पशपुािन, पयणटन, लनमाणण, ईद्योग र साना घरिेु ईद्योगमा 

अधाररत कायणमा सहभालग गराइ रोजगारका ऄवसरहरु सजृना गररनेछ ।  

3.5. प्रधानमन्त्री रोजगार कायणक्रमिाइ प्रभावकारी रूपमा सञ्चािन गरी गाईपँालिकामा सूलचकृत भएका 

बेरोजगारहरुिाइ गाईपँालिकालभत्र सञ्चािन हुने अयोजना  तथा कायणक्रमहरुमा रोजगार ईपिब्ध 

गराईने र बेरोजगारका हकमा नेपाि सरकारको नीलत ऄनुसार बेरोजगार भत्ता ईपिब्ध गराइनेछ । साथै 

यस गाईपँालिका ऄन्तगणत रहेका लवलभन्न ज्ञान, लसप, क्षमता, योग्यता र ऄनभुव भएका व्यलक्तहरुको 

लववरण ऄध्यावलधक गरी गाईपँालिकामा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरी लनजहरुिाइ ज्ञान, लसप 

,क्षमता, योग्यता र ऄनभुव ऄनसुारको रोजगारी लदिाईनका िालग लवलभन्न रोजगारदाताहरुसगँ समन्वय 

गररनेछ । 

3.6. संघ र प्रदेश सरकारको समन्वयमा गाईपँालिकालभत्र खेिकुदका पूवाणधारहरु लनमाणण, लवकास साथै 

स्तरोन्नती गररनेछ  र “एक वडा एक खेिमैदान” लनमाणण गररनेछ । माछापचु्छे्र खेि मैदानिाइ 

स्तरोन्नती गरी रालष्ट्रयस्तरको खेि मैदानको रूपमा लवकास गररनेछ ।   

3.7. लवद्यािय स्तरीय राष्ट्रपलत रलनङलसल्ड प्रलतयोलगता, लवद्याथी प्रलतभा पलहचान कायणक्रमहरुिाइ 

लनरन्तरताका साथ यस गाईपँालिका ऄन्तगणतका सालवकका  गालवसहरुमा स्थालपत लढकुरपोखरीको लतज 

लवशेष मेिा, भदौरे कोदो महोत्सव, िपुूिे िोकदोहोरी प्रलतयोलगता र कोटेसाग ु लभरको हलनहलन्टङ 

महोत्सव, लवरठेाटँीको फागपुलुणणमा मेिा, घान्द्रकुको ऄन्नपूणण पूयाराथुन जस्ता प्रलतयोलगतािाइ व्यवलस्थत 

र पररस्कृतरूपमा  सञ्चािन गरी अन्तररक र बाह्य खेि पयणटकहरुको लवकास गररनेछ ।  

 

४) गै.स.स, लनलज क्षेत्रः 

4.1. यस गाईपँालिकालभत्र सञ्चािन भएका रालष्ट्रय तथा ऄन्तरालष्ट्रय सामदुालयक एवमं गैर सरकारी 

संस्थाहरुसगँ सामालजक लवकासमा साझेदारी गदै ती संस्थाहरुिाइ जवाफदेही र मयाण लदत बनाईन 

पारदलशण  र व्यवलस्थत रूपमा  पररचािन गनण NGO डेस्क स्थापना गरी सबै कायणक्रमहरुिाइ 

गाईपँालिका मातहतमा ल्याइनेछ ।  

4.2. गाईपँालिका सगँ लवकास र जनसेवामा साझेदारी गनण चाहने रालष्ट्रय, ऄन्तरालष्ट्रय, गै.स.स. सगँको 

सहकायणिाइ ईच्च प्राथलमकता लदइ स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐनमा भएको व्यवस्था समेतका 

अधारमा लवकासका गलतलवलधमा गै.स.स. सगँ सहकायण गररनेछ । साथै ऄनुभव अदानप्रदान, ऄसि 

लसकाइ ऄविपूबन गनण  रालष्ट्रय तथा ऄन्तरालष्ट्रय स्तरमा भलगनी सपूबन्ध कायम गने नीलत ऄविपूबन 

गररनेछ ।  

4.3. लवकासमा सावणजलनक लनलज साझेदारी नीलतिाइ वास्तलवक कायणनीलतमा पररणत गररनेछ, लवकास 

लनमाणणमा जनसहभालगता र लनलज के्षत्रको भूलमका समेत स्थालपत गदै िलगनेछ ।  
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ईपलस्थत  गाईँसभाका  सदस्यहरु, 

ऄन्त्यमा, नेपाि सरकारको समदृ्ध नेपाि  सखुी नेपािी, गण्डकी प्रदेश सरकारको समदृ्ध प्रदेश र सखुी  

नागररक र हाम्रो पालिकाको समनु्नत र समदृ्ध ऄन्नपूणण गाईपँालिका भन्ने मूि भावनामा रहेर प्रस्ततु नीलत 

तथा कायणक्रम तयार पाररएकोछ । यसका िालग स्थानीय मागका सशक्त योजना लनमाणण, प्रभावकारी 

कायाणन्वयन, व्यलक्तगत चाहना भन्दा मालथ ईठेर सहभालगतामा अधाररत लवकासको साझा पहि अवश्यक छ । 

नीलत तथा कायणक्रम तजुणमाको लशिलशिामा हरबखत ऄमुल्य सझुावहरु लदइ सहयोग गनुण  हुने सपूपूणण श्रद्धेय 

गाईपँालिकाका मेरो लटमका पदालधकारी तथा कमणचारी सालथहरु, गाईपँालिका लस्थत राजनैलतक दिका 

पदालधकारीज्यूहरु  िगायत सबै पक्षको लवकासप्रलतको एकता, सपूबेदनलशिता, के्षत्रगत सूचनाको जानकारी 

एवमं सबै लनवाण लचत पदालधकारीहरु बीच रहेको ईच्च स्तरीय समन्वय, सहकायण  र सहभालगता हाम्रो िालग 

ऄत्यन्त महत्वपूणण रहयो, यसप्रलत सबैमा हालदणक कृतज्ञता प्रकट गदै धन्यवाद लदन चाहान्छु । 

पनुः कोलभड-१९ को लवश्वव्यापी संक्रमणको कारण ईत्पन्न ऄसहज पररलस्थलतिे मानव समदुायका अवश्यता 

र प्राथलमकताहरुिाइ नै बदलि लदएकोछ । त्यसैगरी, यसिे हरेक मिुकुो ऄथणतन्त्र र समग्र शासन प्रलक्रयामा 

पलन गलपूभर ऄसर पारकेो छ । यस्तो ऄवस्थामा हामीिे प्रवाह गररने सावणजलनक वस्त ु र सेवाको पनुः 

प्राथलमलककरण गनुणपने भएको छ । हामीिे हाम्रो पालिकािाइ कसरी कोलभड मुक्त गराईदँै स्वास््य, लशक्षा, 

खानेपानी, कृलष ईत्पादन र रोजगारी प्रवद्धणन गने भन्ने चुनौतीसगँ जधु्दै महामारीको सरुुवाती चरणदेलख नै 

यससगँ जधु्न लवशेष भूलमका लनवाणह गरकेोिे नै वास्तवमै सङ्घीय व्यवस्थाको  औलचत्य स्थालपत भएको छ । 

जनताको घरदैिोको सरकारको रूपमा अगामी लदनमा अईने प्रलतकुि पररलस्थलतको सामना गनण  हामीिे 

अफुिाइ ऄझ बलढ व्यवलस्थत रूपमा पूवण  तयारी गनुणपने ऄवस्था छ । लवगत वषणबाट यस गाईपँालिकािे 

लिएको दीघणकािीन नीलत, कायणक्रम र यस नीलत तथा कायणक्रमिाइ प्रभावकारी रूपमा कायाणन्वयन गनण सकेमा 

ऄन्नपूणण गाईपँालिकाको भौलतक पूवाणधार िगायत अलथणक, सामालजक, सासँ्कृलतक एवमं मानव लवकासको 

के्षत्रमा सकारात्मक प्रभाव पने देलखएकोिे यसको सफि कायाणन्वयनको िालग सपूवद्ध सबै पक्षहरुबाट सदाझै 

सहयोग, सुझावहरुको ऄपेक्षा सलहत हालदणक कृतज्ञता प्रकट गदै, पनु सबैमा धन्यवाद सलहत लबदा हुन्छु ।  

जय ऄन्नपूणण  

             जय नपेाि 

               युवराज कंुवर  

                  ऄध्यक्ष 

 ऄन्नपूणण गाईँपालिका, कास्की । 

 


