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गयउँसभयकय द्धनर्याद्धित आदरर्र्ार् सदस्र्हरु । 

 २०७२ सयलको स्थयनीर् तह गठन पश्चयत अन्नपूर्ा गयउँपयद्धलकय कयस्कीको तेस्रो नीद्धत तथय कयर्ाक्रम प्रयरम्भ 

गनुा अद्धि सर्ाप्रथम प्रजयतन्त्र लोकनन्त्र र गर्तयन्त्रीक व्यर्स्थय स्थयपनयकय लयद्धग आफ्नो द्धजर्नको र्द्धलदयन 

ददनुहुने सम्पुर्ा ज्ञयत अज्ञयत सद्धहदहरु प्रद्धत हृदर्ददे्धि सम्मयन र श्रदयन्त्जली अपार् गना ियहन्त्छु । नेपयलको 

एकीकरर् ददे्धि स्र्तन्त्र अद्धभभयज्र् रयष्ट्रकय रुपमय कयर्म रयख्न सफल हयम्रय र्ीर अग्रज पुियाहरु¸रयजनेतय र 

रयद्धष्ट्रर्तय लोकतन्त्र र जनद्धजद्धर्कयकय लयद्धग कठोर संिषा तपस्र्य गने हयम्रय अग्रजहरु लयइ उच्च सम्मयन सद्धहत 

स्मरर् गना ियहन्त्छु ।  नेपयलमय लयमो आन्त्दोलन र प्रर्यस पछी लोकतयन्त्रीक गर्तन्त्र सद्धहतको नेपयलको 

संद्धर्धयन २०७२ नेपयली जनतयर्यट अनुमोदन भइ गर्तयद्धन्त्रक संद्धिर्तय कयर्यान्त्र्र्नमय आइरहकेो छ ।  

  लोकतन्त्रकय आधयरभुत मुल्र् र मयन्त्र्तय जनतयको प्रद्धतस्पधयात्मक बहुदद्धलर् लोकतयद्धन्त्रक शयसन 

प्रर्यली¸ मौद्धलक अद्धधकयर¸ मयनर् अद्धधकयर¸र्यद्धलग मतयद्धधकयर¸ पुर्ा प्रेस स्र्तन्त्रतय¸ आर्द्धधक द्धनर्यािन¸ 

शद्धि पृथदककरर्¸ स्र्तन्त्र¸ द्धनश्पक्ष र सक्षम न्त्र्यर्पयद्धलकय¸ कयनुनको शयसन प्रद्धत हयम्रो गयउँपयद्धलकय सिेत र 

प्रद्धतबि छ । समयजमय द्धर्द्यमयन सरै् प्रकयरकय द्धर्भेद असमयनतय¸ अर्सरर्यट पछयडी परेकय र पयररएकय सरै् 

बगा¸ समुदयर्¸ जयत जयती के्षर र द्धलङ्गलयइ रयज्र्को मुल प्रर्यहमय ल्र्यउन स्थयनीर् सरकयर सदय लयद्धग रहने 

छ ।  

बहुजयद्धतर्¸बहुसयंस्कृद्धतक¸ प्रयकृद्धतक पर्ाटकीर् सम्पदयले भररपुर्ा र्स गयउँपयद्धलकयको नीद्धत तथय 

कयर्ाक्रम प्रस्तुत गदया सन्त्तुद्धलत र ददगो द्धर्कयस लक्ष हयद्धसल गने¸ सक्षम जनशद्धि द्धर्कयस गने रोजगयरी सृजनय 

गरी  द्धर्कयस लयइ समयरे्शी र सयमयद्धजक न्त्र्यर्मय आधयररत र्नयउने¸ सुशयसन कयर्म गने ददशयद्धतर हयम्रो 

ध्र्यन केद्धन्त्ित भएको छ ।  

संद्धिर् गर्तयद्धन्त्रक संद्धर्धयनको कयर्यान्त्र्र्न संगै स्थयनीर् जनतयको बढ्दो आर्श्र्कतयकय तुलनयमय 

श्रोत सयधनको कमी हुनु¸ गयउँपयद्धलकयको भौद्धतक संरिनयको अभयर्¸ प्रयद्धर्द्धधक कमाियरीको समर्मै पदपुर्ता 

हुन नसकु्न¸ संद्धिर्¸ प्रदशे र स्थयनीर् सरकयरकय द्धर्िमय आर्ोजनयको बर्गाकरर् समर्मय हुन नसकु्न¸ जस्तय 

द्धर्द्धर्ध कठीनयइकय बयर्जुद अन्नपूर्ा गयउँपयद्धलकयले ियलु आ.ब. २०७५/०७६ मय प्रयप्त गरेकय मुख्र् मुख्र् 

उपलब्धी र आगयमी आ.ब. २०७६/०७७ कय क्षेरगत द्धर्कयसकय लयद्धग संक्षेपमय नीद्धत तथय कयर्ाक्रम प्रस्तुत गने 

अनुमद्धत ियहन्त्छु ।  

१.  ियलु आ.ब. २०७५/०७६ कय गयउँपयद्धलकय र र्यडस्तररर् ३८७ द्धर्कयस आर्ोजनयको सरै् र्डयमय 

उपभोिय सद्धमद्धत गठन भइ  सरै् उपभोिय सद्धमद्धतलयइ अद्धभमुद्धिकरर् गरी आर्ोजनय कयर्यान्त्र्र्न र 

सम्पन्न भएकय छन ।  

२.  २०७६ सयल जेष्ठ मसयन्त्त सम्म सरै् आर्ोजनयको उपभोिय सद्धमद्धत मयफा त कयर्यान्त्र्र्न प्रकृर्य अगयडी 

बढी ७५% द्धबद्धिर् प्रगद्धत हयद्धसल भएको छ ।  
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३.  ियलु आ.ब.मय. गयउँपयद्धलकयले द्धलएको रयजश्व सम्बद्धन्त्ध नीद्धत पुर्ा रुपमय कयर्यान्त्र्र्न भइ रयजश्व 

संकलनमय लक्षको ८०%  प्रगद्धत हयद्धसल भएको छ भने बयँकी कर रयजश्व उठने क्रममय रहकेो छ ।  

४.  आ.ब. २०७४/०७५ को आन्त्तररक र अद्धन्त्तम लेियपररक्षर् सम्पन्न भएकयछन । लेियपररक्षर् 

प्रद्धतरे्दनमय गयउँपयद्धलकयको कुनै पेश्की र बेरुजु नरहकेो व्यहोरय सयर्ाजद्धनक गना ियहन्त्छु ।  

५. सरै् द्धसजनमय पर्ाटन भन्नै मुल नयरयकय सयथ २०७६। २ ।१७¸१८¸ १९¸२० सम्म र्स गय.पय.को र्डय 

न.ं १० मय दोस्रो अन्नपूर्ा सेन्त्िुरी पर्ाटन महोत्सर् आर्ोजनय गरी द्धर्द्धर्ध कृर्यकलयप सद्धहत अन्नपूर्ा 

बेसक्र्यम्प दिेी ियन्त्िकु सम्म ४२.३ दक.मी. अन्नपूर्ा म्र्यरयथुन (Annapurna marathon) दौड 

प्रद्धतर्ोद्धगतय सम्पन्न गररएको छ ।  

६.  अन्नपूर्ा गयउँपयद्धलकयकय सरै् र्डयकयर्यालर्मय आइ.टी. प्रद्धबधीमय समेटीएर नेटर्र्का ङ कयर्ा सम्पन्न 

भएको छ ।  

७.  गय.पय.द्धभर शैद्धक्षक गुर्स्तर कयर्म गना ३० बँुद ेशैद्धक्षक गुर्स्तर सुधयर कयर्ा र्ोजनय तर्यर गरर लयगु 

गररएको छ ।  

८.  भयषय¸ कलय¸ सयद्धहत्र् र संस्कृद्धत संबिानमय द्धर्द्धभन्न र्डयगत कयम भएकयछन । र्डय नं. ६ को लुम्लेमय 

प्रद्धर्र् गुरुङ स्मृर्ता लोक दोहोरी एकल गयर्न प्रद्धतर्ोद्धगतय सम्पन्न भएको छ  सयथै परम्परयगत र्यजय¸ 

पोशयक िरीद गरी द्धर्तरर् गररएकोछ ।  

९.  गय.पय.कय. सरै् र्ोजनय भुियनी सरलीकरर् र अनुगमन कयर्ालयइ प्रभयर्कयरीतय ददन र्डयस्तरमय 

र्डयअध्र्क्ष र गय.पय. स्तरमय उपयध्र्क्षको अध्र्क्षतयमय अनुगमन¸मुल्र्यङ्कन सद्धमद्धत गठन भएकयछन । 

सोही द्धसफयररसकय आधयरमय र्ोजनयको भुियद्धनको प्रकृर्य अगयडी बढीरहकेो छ ।  

१०.  समर् र लयगत िटयइ कृर्षा उत्पयदन बढयउन कृर्षा र्यन्त्रीकरर् प्रद्धबद्धधलयइ आत्मसयथ गरर कोदो िुटने 

मेशीन¸हयते ट्ययक्टर (रटलर) ५०% अनुदयनमय सरै् र्डयमय द्धर्तरर् भएकय छन ।  

११.  गयउँपयद्धलकय द्धभर परम्परयगत रैथयने र्यद्धलको संरक्षर् कोदो उत्पयदनमय आत्म द्धनभारतय गने नीद्धत 

द्धलइए अनुसयर र्डय न.ं ४ भदौरेमय नेपयलमय नै पद्धहलोपटक बृहद कोदोकय पररकयर द्धनमयार् िेद्धत 

प्रद्धबद्धध तथय उत्पयदनको ११० मुरी कोदो प्रदशानमय रयद्धि बजयर सुद्धनद्धश्चत गररएको छ ।  

१२.  जनतयको स्र्यस््र् गयउँपयद्धलकयको मयनर् श्रोत धन भन्ने अद्धभप्रयर्ले र्डय नं. २ को नयउडयँडय¸र्डय नं. ८ 

को द्धर्रेठयँटी र र्डय नं. ६ को लुम्लेमय बृहद िुद्धम्त स्र्यस््र् द्धशद्धर्र आर्ोजनय गरी द्धर्ज्ञ द्धर्शेषज्ञहरु 

र्यट जनतयको द्धनशुल्क स्र्यस््र् पररक्षर् कयम सम्पन्न भएकय छन ।  

१३.  संद्धिर् सरकयरको शसता र  गयउँपयद्धलकयको अनुदयन रकम र्यट सरै् स्र्यस््र् िौकी र सयमुदयद्धर्क 

स्र्यस््र् संस्थयमय र्यह्रै मद्धहनय तोकीएकय स्र्यस््र् पररक्षर् द्धनशुल्क औषद्धध द्धर्तरर्कय कयम द्धनरन्त्तर 

भइ रयिेकय छन ।  
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१४.  पशु सेर्य हयम्रो व्यर्सयर्¸ दधु उत्पयदन हयम्रो प्रयथद्धमकतय भन्ने नयरयलयइ कयर्यान्त्र्र्न गना द्धहउँदमय 

हररर्ोकय लयद्धग जै ियँसकय द्धर्उ¸ बषयार्यममय सुपर नेद्धपर्र ियँसकय द्धर्उ¸ द्धर्तरर् एरं् दतयार्यलय 

व्यर्सयर्ीक पशु फमाहरुलयइ जैद्धर्क सुरक्षय सम्बद्धन्त्ध उपकरर् िररद ¸ द्धर्तरर्कय कयम सम्पन्न 

भएकयछन ।  

१५. र्यह्यर् परद्धजद्धर्र्यट पशु स्र्यस््र्मय पना सके्न संक्रमर्र्यट जोगयउन व्यर्सयर्ीक पकेट क्षेरकय ८००० 

भेडय बयख्रयमय द्धडद्धपङ क्र्यम्प संियलन सम्पन्न भएकयछन¸ व्यर्सयर्ीक पशुद्धर्कयस फमामय आउन सके्न 

पशु बयँझोपन लयइ न्त्र्ुनीकरर् गना पशु द्धर्ज्ञकेन्त्ि र  गय.पय.को संर्ुि पहलमय बयँझोपन न्त्र्ुनीकरर् 

द्धशद्धर्र द्धर्द्धभन्न समर् र स्थयनमय २ पटक सम्पन्न गररएकयछन ।  

१६.  एक द्धर्द्ययर्था एक फलफुल¸ एक िर एक फलफुल द्धर्तरर्को कयमलयइ अद्धभर्यनको रुपमय संियलन 

गरर कररर् ७०००० फलफुलकय द्धर्रुर्य हरेक द्धर्द्ययलर् र्डय तहमय द्धर्तरर् गनेकयम सम्पन्न भएकय 

छन¸ हयल थप द्धर्तरर्कय कयमलयइ द्धनरन्त्तरतय ददइएकोछ ।  

१७.  कृर्षा उत्पयदन व्यर्सयर्ीकतयमय हयम्रो सरोकयर भन्ने भयर्नयकय सयथ गय.पय.को कृर्षा द्धर्कयस शयियको 

आर्ोजनयमय मयटोपररक्षर् प्रर्ोगशयलयको प्रयद्धर्द्धधक सहर्ोर्मय सरै् र्डयकय मयग भएकय स्थयनमय 

द्धशद्धर्र िडय गरी न्त्र्ुनतम ७०७ मयटोको नमुनय पररक्षर् कयम सम्पन्न भएको छ ।  

१८. उत्पयदन बढयउन परद्धजर्ी दकरयर्यट र्यद्धल संरक्षर् गनाकय लयद्धग गररएको मयटो पररक्षर्मय ददे्धिएकय 

सरै् र्डयकय स्थयनमय मयटोमय रहकेय अद्धम्लर्पनय िटयउन ४५० बोरय कृर्षा िुनय िररद¸ ढुर्यनी तथय 

द्धर्तरर् कयर्ा सम्पन्न गररएको छ ।  

१९.  रे्रोजगयर र्ुर्य पलयर्नको अर्स्थय द्धर्ियर गरर कृर्षा उत्पयदन सहकयरीमय जोड ददइएकोमय र्स बषा 

र्ुर्य स्र्रोजगयर कयर्ाक्रम मयफा त सरै् र्डयमय बेरोजगयर लगत संकलनको कयम सम्पन्न भएको छ ।  

केही द्धर्कयस द्धनमयार्मय रे्रोजगयरको लगतमय नयम दतया भएकय जनशद्धिर्यट र्ुर्य स्र्रोजगयरकय कयम 

ससुरुर्यत भएकयछन ।  

२०.  २०७२ सयलको द्धर्नयसकयरी भुकम्प पछी क्षतीग्रस्त िरको लगत द्धर्र्रर् संकलन गदया ३९५ िर पुर्ा 

क्षद्धत र १९ िरको आंद्धसक क्षती द्धर्र्रर् अनुसयर हयल सम्म प्रथम दकस्तय  ३५३ दोस्रो दकस्तय १८० र 

तेस्रो दकस्तय ७५ िर लयभग्रयही लयभयद्धन्त्र्त भएकयछन भने आंद्धसक क्षती १३ िर लयभग्रयहीले रयहत 

द्धलइ बयँकी लयभग्रयही सेर्यद्धलने क्रममय रहकेो व्यहोरय प्रस्तुत गना ियहयन्त्छु ।  

२१.  गयउँपयद्धलकय द्धभर सरै् २३ मद्धहनय द्धभरकय र्यलर्यद्धलकय लयइ द्धनरन्त्तर िोप र अद्धभर्यनकय रुपमय िोप 

द्धर्स्तयर सुपरररे्क्षर् गरी पुर्ा िोप शुद्धनद्धश्चततयलयइ  द्धनरन्त्तरतय ददइएको छ ।  

२२. गयउँपयद्धलकय द्धभरकय सरै् र्डयकय पशु िौपयर् र उत्पयदन लगत संकलन गरी पद्धहलोपटक कृर्षा गर्नय 

गरी द्धर्र्रर् सयर्ाजद्धनक गररएकोछ ।  
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२३.  अन्नपूर्ा गयउँपयद्धलकय द्धभरकय सरै् र्डयमय व्यर्सयर्ीक संि संस्थय सद्धमद्धतहरुको दतया गना र त्र्यङक 

अद्धभलेि िडय गना सरै् र्डयमय िुद्धम्तटोली मयफा त दतया कयम सम्पन्न भएकय छन¸ दतया भएकय 

व्यर्सयर्लयइ कोडीङ गरी द्धर्द्युद्धतर् प्रद्धर्द्धधमय लैजयने कयम सम्पन्न भएकयछन ।  

२४. ६० बषा उमेर पुगेकय नयगररकहरुकय लयद्धग कयर्ाद्धर्द्धध तर्यर गरर सयर्ाजद्धनक सर्यरी सयधन एरं् 

सयमुदयद्धर्क अस्पतयलमय सहुद्धलर्त पुर्ा छुटकय लयद्धग जेष्ठनयगररक पररिर् पर द्धर्तरर् कयर्ाक्रम सुरु 

गररएकोछ ।  

२५.  गयउँपयद्धलकय द्धभर रहकेय अपयङ्ग¸ फरक क्षमतय भएकय नयगररकको पद्धहियनकय लयद्धग कयर्ाद्धर्द्धध तर्यर 

गरर क¸ ि¸ ग¸ ि बगाकय अपयङग पररिर् पर द्धर्तरर् गररएको छ ।  

२६. गयउँपयद्धलकयको ग्रयद्धमर् र्यतयर्यत गुरुर्ोजनय तर्यर गरी मुख्र् मुख्र् र्यटयहरु (सरै् र्यममय संियलन 

गनेगरी) नौडयडय अद्धधकयरी डयँडय कयकीको तगरय¸ नौडयँडय सेरयिौर¸ धयरयपयनी भदौरे सल्र्यन¸ कयँडे 

भदौरे सल्र्यन¸ लुम्ले िन्त्िकोट तयन्त्िोक द्धभिुक¸ द्धर्रेठयँटी द्धतिेढंुगय उल्लेरी ग्रयद्धमर् सडकको 

स्तरोउन्नद्धत भइ सरै् र्यममय र्यतयर्यत संियलन गना सदकने भएको छ ।  

२७.  उत्कृष्ठ कयम गने उपभोिय सद्धमद्धत¸ कमाियरी¸ टोलद्धर्कयस संस्थय एरं् द्धर्कयस द्धनमयार् प्रियर प्रसयर 

गरी सहर्ोग गने परकयरहरुलयइ सम्मयन प्रमयर्पर द्धर्तरर् गररएकोछ ।  

२८. गय.पय.र्यट भए गरेकय कयमहरु सर्ासयधयरर् संग प्रस्तुत गरी द्धजज्ञयसय र सुझयर्द्धलने पयरदर्शातय कयर्म 

गना प्रथम िौमयद्धसक र्डय नं. ४ भदौरे र दोश्रो िौमयद्धसक सयर्ाजद्धनक सुनुर्यइ र्डय नं. ७ तोल्कयमय 

सम्पन्न भइ तेश्रो िौमयद्धसक सुनुर्यइ हुनेक्रममय छ ।  

२९.  अन्नपूर्ा गयउँपयद्धलकयको ११ र्टै र्डयलयइ छुने ररङरोड िक्रपथ पुर्ारुपमय कयर्यान्त्र्र्न भइ बयँकी 

सेक्टरको कयम अगयडी बढयउन द्धबस्तृत पररर्ोजनय द्धर्र्रर् डी.पी.आर. तर्यरीको अद्धन्त्तम िरर्मय 

पुगेको छ ।  

३०.  पयद्धलकयकय सरै् द्धर्षर्गत शयिय कयर्यालर्हरुको व्यर्स्थयपन गने कयर्ा सम्पन्न भएको छ ।  

३१.   अन्नपूर्ा गयउँपयद्धलकय द्धभरकय सडकहरुको ग्रयद्धमर् र्यतयर्यत गुरुर्ोजनय (RMTMP)  तर्यर गरी  

गय.पय. द्धभरकय मुख्र् क बगाकय सडकको िौडयइ  १५ द्धमटर¸ र  सेट व्ययक २ द्धमटर  ि बगाकय सडकको 

िौडयइ १० द्धमटर र सेट व्ययक १.५ द्धमटर कयर्म गरी कयर्यान्त्र्र्न भएको छ ।  

३२. लेिय कयरोर्यरलयइ व्यर्द्धस्थत र सरल बनयउन -संद्धितकोष व्यर्स्थयपन प्रर्यली_ सुरमय आधयरीत 

Online Service बयट कयम संियलनमय ल्र्यइएको छ ।  

३३. स्र्यस््र् द्धशक्षय प्रर्िानको लयद्धग  मद्धहलय स्र्यस््र् स्र्र्ंसेद्धर्कयहरुको  क्षमतय अद्धभबृद्धि सम्बद्धन्त्ध 

कयर्ाक्रम संियलन गरी मयद्धसक ररपोर्टाङ गना आउँदय भयडय र्यपतको रकम गय.पय.बयट उपलब्ध 
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गरयइएको छ भने पुर्ा प्रयथयद्धमक द्धर्द्ययलर्कय द्धशद्धक्षकयको प्रोत्सयहनकय लयद्धग गय.पय.बयट पोशयक 

व्यर्स्थय गररएको छ ।  

३४. पशुको र्यह्य परद्धजर्ी द्धनर्न्त्रर्कय लयद्धग द्धडपीङ क्र्यम्प संियलन गरी ८००० भेडय बयख्रयमय तथय 

द्धप.द्धप.आर भ्र्यद्धक्सन १३००० मय सेर्य पुर्याएको छ भने ९००० पशुहरुको िोरेत द्धर्रुिको भ्र्यद्धक्सन 

लगयइएको छ ।   

३५.  फलफुल तरकयरीको उत्पयदन बढयउन गयउँपयद्धलकय स्तररर् नसारी केन्त्िको स्थयपनय गररएको छ । 

ियसगरी भर्भाङ कम्पोष्टमल उत्पयदनको सुरुर्यत¸च्र्यउ¸कुरीलोको द्धर्उ एरं् धयन उत्पयदन बढयउन मुल 

द्धर्उ द्धर्तरर् गररएको छ भने आषयढ १५ गते गयउँपयद्धलकय स्तरीर् रोपयइ महोत्सर्को आर्ोजनय तर् 

गररएको छ ।   

३६.  २०७५ बैशयि ददे्धि िैर मसयन्त्त सम्ममय जन्त्म दतया ११०२¸ मृत्र्ु दतया २५५¸ द्धर्र्यह दतया ३६३¸ 

दम्पती र्सयइ सरयइ दतया संख्र्य ३२, गएको १८१ र आएको ६९¸ सम्बन्त्ध द्धर्च्छेद दतया २४ गरी 

िटनय दतया संख्र्य १८१५ पद्धिकरर् भएको छ ।  

३७.  सयमयद्धजकसुरक्षय भिय द्धर्तरर् पद्धहलो दकस्तय रु २२०४२२००। दोश्रो दकस्तय रु २२७७७३००। तेश्रो 

दकस्तय रु २२९६६८००। गरी जम्मय रु ६७७८६३००। ओम डेभलपमेण्ट बैक र मुद्धिनयथ द्धर्कयस बैंक 

मयफा त गररएको छ । 

३८.  एक िर एक धयरय स्र्यस््र् द्धजर्नकय लयद्धग ियनेपयनी हयम्रो अद्धभर्यन उिशे्र्कय सयथ सरै् र्डयमय 

ियनेपयनी धयरय द्धर्तरर् गरी ३००० िर पररर्यरमय पयइपर्यट ियनेपयनी सुद्धर्धय पुर्याइएको छ  सयथै 

ियनेपयनीको सहजतयकय लयद्धग सरै् र्डयमय आर्श्र्कतय अनुरुप पोद्धलद्धथन  पयइप द्धर्तरर्को कयम 

द्धनरन्त्तर भइ रहकेो छ ।  

३९.  द्धर्द्धनर्ोजन ऐन २०७५¸ आर्थाक कयर्ाद्धर्द्धध द्धनर्द्धमत गने ऐन २०७५¸ अनयथ तथय जोद्धिम र्ुि 

र्यलर्यद्धलकयकय लयद्धग सयमयद्धजक सुरक्षय ऐन २०७५¸ अपयङ्गतय भएकय व्यद्धिहरुको पररिर् पर 

द्धर्तरर् कयर्ाद्धर्द्धध २०७५¸ टोल द्धर्कयस संस्थय संियलन कयर्ाद्धर्द्धध २०७५¸ िर नक्सय पयस कयर्ाद्धर्द्धध 

२०७५¸ द्धर्पद व्यर्स्थयपन कोष संियलन कयर्ाद्धर्द्धध २०७५ द्धस्र्कृत भइ कयर्यान्त्र्र्न भएको छ ।  

४०.  द्धर्धयलर्मय अध्र्र्नरत छयरय मद्धहनयर्यरी हुदंय अनुपद्धस्थत रहने अर्स्थय िटयउन जनिेतनय जगयउने 

स्कुल द्धशक्षय संियलनमय ल्र्यइएको छ भने स्कुल स्कुलमय तर्यरी स्र्यनीटरी प्र्यड द्धर्तरर् कयर्ालयइ 

द्धनरन्त्तरतय ददइएको छ ।  

 

 

 



 

''पर्याटन कृर्षा र पुर्याधयर अन्नपूर्ा समृद्धिको आधयर" 

 

अर् म आगयमी आ.ब. २०७६।०७७ को नीद्धत तथय कयर्ाक्रम र्स सम्मयद्धनत सभयमय पेश गना अनुमद्धत ियहन्त्छु 

। मेरो नीद्धत तथय कयर्ाक्रमको मलु नयरय पर्ाटन, कृर्षा र परु्याधयर अन्नपरू्ा सम्र्द्धिको आधयर रहकेो छ ।  

१. आर्थाक द्धर्कयस  

१. क. कृर्षा  

→  द्धनर्याहमुिी िेद्धत प्रर्यलीलयइ व्यर्सयद्धर्क कृर्षा प्रर्यली तफा  उन्त्मुि गने नीद्धत अर्लम्र्न गररनेछ ।  

→  अगयाद्धनक तरकयरी िेद्धत भर्भाङ कम्पोष्ट मल कयर्ाक्रममय अनुदयन सहर्ोग गद ैगयउँपयद्धलकयमय र्ुर्य कृर्षा 

स्र्रोजगयर कयर्ाक्रम संियलन गना सम्बद्धन्त्धत द्धनकयर्मय पहल गररनेछ । 

→   कृर्षा सहकयरीलयइ प्रोत्सयहन गररनेछ र्सलयइ उत्पयदकत्र् रृ्द्धिको आधयर बनयइनेछ । सयथै पर्ाटकीर् 

क्षेरमय स्थयद्धनर् उत्पयदनको तरकयरी प्रर्ोग गना प्रोत्सयहन गने नीद्धत अर्लम्र्न गररनेछ । 

→  उन्नत पशुपयलन¸पशु द्धर्मय¸गोठ तथय भकयरो सुधयर जस्तय कयर्ाक्रमहरु संियलन गररनेछ कृद्धतम 

गभयादयन कयर्ाक्रम संियलन गना आर्श्र्क नयइट्रोजनको आपुर्तामय सहजतय ल्र्यइनेछ । प्रयथयद्धमक पशु 

उपियर सेर्यलयइ द्धनरन्त्तरतय ददइने छ । 

→  कृर्षा सयमयग्री¸उन्नत द्धर्उ द्धर्जन िररद¸दगु्ध संकलन¸ियँस िेती आदीकय लयद्धग व्यर्सयर्ीक कृषक एरं् 

कृर्षा समुहलयइ समर् समर्मय अद्धभमुद्धिकरर् एरै् द्धर्शेष अनुदयनकय कयर्ाक्रम संियलनमय ल्र्यइने छ ।  

→  आगयमी बषा पद्धन न्त्र्ुनतम एक िर एक फलफुल एक द्धर्धयथी एक फलफुल कयर्ाक्रम अद्धभर्यनकय सयथ 

अगयडी बढयइनेछ सयथै नगद ेर्यद्धलकय द्धर्रुर्य द्धर्तरर् गरी आर् आजान स्थयद्धनर् स्र्रोजगयरीमय जोड 

ददइनेछ । 

→  अन्नपूर्ा गयउँपयद्धलकयकय सरै् र्डयहरुमय कृर्षा र पशुपयलनको लयद्धग पकेट के्षर तोके्न नीद्धत अर्लम्र्न 

गररनेछ । 

→  मद्धहलयहरुको आर् अजान बृद्धि¸क्षमतय द्धर्कयस तथय आत्मद्धनभार बनयउन मद्धहलयहरुलयइ अद्धनर्यर्ा 

तयद्धलमको व्यर्स्थय गररनेछ । समयजमय मद्धहलय हहसंय न्त्र्ुद्धनकरर्  लैङद्धगक समतयमुलक समयजको 

द्धनमयार्को नीद्धत अबलम्बन गररनेछ ।   

→  आगयद्धम आ.ब. पनी मयटोको अद्धम्लर्पन िटयउन र उत्पयदन बढयउन दोश्रो िौमयद्धसक द्धभरै सरै् र्डयहरुमय 

मयटो पररक्षर् द्धशद्धर्र संियलन गरी प्रयप्त पररर्यमलयइ डयटय रै्क िडयगरीनेछ र मयटो अनुसयरको िेती 

गने प्रर्यलीको द्धर्कयस गररनेछ । 
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→  गयउँपयद्धलकय द्धभर रहकेय रैथयने जयतकय र्यद्धल द्धर्रुर्यहरुको पद्धहियन गरी त्र्यङक संकलन तथय 

प्रर्िान गरीनेछ ।  

 →   कृर्षा द्धर्कयस उत्पयदन बृद्धिकय लयद्धग र्यन्त्रीकरर् प्रद्धर्द्धधलयइ द्धभत्र्र्यइनेछ एरं् कृषकहरुको सुद्धर्धयकय 

लयद्धग र्यन्त्र उपकरर्मय ददइद ैआएको ५० %  अनुदयनलयइ द्धनरन्त्तरतय ददइनेछ । 

→ रयष्ट्र र अन्त्तरयष्ट्र स्तरमय स्र्र र सुरक्षय पद्धहियनकय कयरर् लोकद्धप्रर् स्थयनीर् भोटेकुकुर हरुको लयगत 

अद्ययर्द्धधक  गने एरै् संरक्षर् गने नीद्धत द्धलइनेछ ।  

→  बयँझोिेत प्रर्ोग नीद्धत अर्लम्र्न गना भुद्धम बैंकको िडय गरी गयउँपयद्धलकयले कद्धम्तमय २० बषाकय लयद्धग 

जग्गय द्धलजमय द्धलइ व्यर्सयर्ीक िेद्धत गना गयउँपयद्धलकय मयफा त प्रस्तयर् आव्हयन गरी उपर्ुि 

प्रस्तयर्लयइ छनौट गरीनेछ र उि जग्गयको भौद्धतक पुर्ाधयर (ग्रयद्धमर् 

सडक¸हसंियइ¸द्धर्धुत¸ियनेपयनी¸द्धशत भण्डयर आदी) प्रयद्धर्द्धधक सहयर्तय¸ मल¸ द्धर्उ¸द्धर्जन र बजयर 

प्रर्िान गयउँपयद्धलकयले पहल गनेछ । बयँझो जद्धमन द्धनरुत्सयद्धहत गना बयँझो िेत रयखे्न कृषकलयइ कृद्धष 

सुद्धर्धयर्यट बद्धन्त्ित गरीनेछ ।  

→  कद्धम्तमय ५ रोपनी जग्गय र्य सो भन्त्दय बढी जग्गयमय मौसम अनुसयर एकै परकयरको िेद्धत गने 

कृषकलयइ व्यर्सयर्ीक कृषकको रुपमय पद्धहियन गररनेछ ।  

→  पयद्धलकयलयइ कोदोमय आत्म द्धनभार बनयइनेछ र कोदोिेती प्रबिान गना अनुदयनको व्यर्स्थय गरी सरै् 

होटल तथय रेषु्टरेण्टहरुमय कोदयको पररकयर मेनुमय रयख्न अद्धनर्यर्ा गरीनेछ सयथै कोदो प्रबधानकय लयद्धग 

आगयमी बषा दोश्रो कोदो महोत्सर् आर्ोजनय गररने छ ।  

→ गयउँपयद्धलकयको श्रोतमय आधयरीत (रैथयने र्यली¸जडीबुटी र फलफुल)  उधोग स्थयपनय गना द्धनद्धज 

क्षेरलयइ आकषार् गररनेछ । 

१.ि. उधोग र्यद्धर्ज्र्  

→  एक िर एक तयद्धलम अद्धनर्यर्ा गररने छ । सरै् र्डयमय तयद्धलम मयफा त रोजगयरी सृजनय गना अध्र्क्ष संग 

रोजगयर कयर्ाक्रम संियलन गररनेछ । ियस गरर ३/३ मद्धहने हयउस र्यर्ररङ र प्लद्धम्र्ङ तयद्धलम मयफा त १०० 

जनयलयइ स्र्रोजगयरी गररनेछ ।  

→  स्थयनीर् ियनी तथय िद्धनज पदयथाको पद्धहियन गरी अद्धभलेि व्यर्स्थयपन तथय उत्िनन् गरी लयभ 

द्धलइनेछ ।  

→  हस्तकलय सयमयग्री र परम्परयगत ियध पदयथा (द्धसन्त्की¸ गुन्त्िकु¸मह आदी) द्धर्दशे द्धनकयसीकय लयद्धग 

आर्श्र्क र्यतयर्रर् तर्यर गररनेछ । 

→ उधमद्धशलतय द्धर्कयस गना द्धर्द्धभन्न क्षेरकय सफल उधमीहरुकय अनुभर् आदयन प्रदयन गररनेछ । 
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→ द्धर्द्धभन्न सरकयरी तथय गैरसरकयरी संि संस्थय र सम्पका  समयज संग सहकयर्ा गररनेछ । 

→ उपभोियको हक द्धहतलयइ ध्र्यन दददै संर्ुि बजयर अनुगमनको कयर्ाक्रमको संियलन गरी उपभोिय 

अद्धधकयर संरक्षर् गरीनेछ । 

१.ग. पर्ाटन  

→  गयउँपयद्धलकयमय रहकेय ऐद्धतहयद्धसक¸धयर्माक एरं् पर्ाटदकर् स्थलहरुको प्रियर प्रसयर प्रर्िान गने¸ 

परम्परयगत कलय संस्कृद्धतको संरक्षर् सम्र्िान गने¸ अन्नपूर्ा आधयर द्धशद्धर्र¸ (Hidden Lake) द्धहडन 

लेक¸मरेडयंडय¸ टयडयपयनी तयल द्धिर्यउने गह्रय क्षेरहरुको संरक्षर् प्रर्िान गरी पर्ाटकीर् गन्त्तव्यकय 

रुपमय पद्धहियन गरयइनेछ । अन्त्र् धयर्माक¸ सयंस्कृर्ताक¸ एद्धतहयद्धसक र पर्ाटकीर् स्थयनको द्धर्र्रर् 

संकलन गरी प्रियर प्रसयर ब्रोसर प्रकयशनमय ल्र्यइने छ ।   

→  गयउँपयद्धलकयको  र्डय न.ं ८ द्धर्रेठयँटी र र्डय नं. ७ को पोथनयमय द्धर्दसेी प्रर्टकको गर्नय कयर्ाको 

सुरुर्यत गररनेछ र गर्नय कयर्ामय प्रद्धत प्रर्टक रु १०० संकलन गरर पर्ाटन सूिनयकेन्त्िको उपर्ोगमय 

लगयइने नीद्धत अर्लम्बन गररनेछ ।  

→  भदौरे¸ ियन्त्िकु¸ लयन्त्िकु¸ पोथनय¸ अष्टदे्धलर्नक्र्यम्प¸ पयउँदरुकोट¸ दयङद्धसङमय रहकेय होमष्टकेो प्रियर 

प्रसयर¸प्रर्िान व्यर्द्धस्थत गनुाकय सयथै सो क्षेरहरुलयइ पर्ाटन सुिनय केन्त्िकय रुपमय द्धर्कयस गना पहल 

गररनेछ ।  

→  गयउँपयद्धलकय द्धभर रहकेय पर्ाटदकर् पदमयगाहरुको द्धर्स्तयर तथय ममात संहयर गररनेछ ।  

→   गण्डकी प्रदशेले सन २०१९ लयइ आन्त्तररक पर्ाटन बषा िोषर्य गरी कयर्ाक्रम संियलन भइ रहकेय छन 

भने २०२० लयइ  छीमेकी अकषार् पर्ाटन बषा एरं् सन २०२२ लयइ अन्त्तरयद्धष्ट्रर् पर्ाटन बषा अद्धभर्यन 

संियलन भइ रहकेो त्र्लयइ द्धर्ियर गरी अन्नपूर्ा आधयर द्धशद्धर्रमय पर्ाटनको बसयइ व्यर्द्धस्थत 

बनयउन सयर्ाजद्धनक जग्गयमय रहकेय लज एरं् रेषु्टरेण्टहरुमय द्धनद्धश्चत कोठय थप गने नीद्धत अर्लम्र्न 

गररनेछ । सयथै स्थयनीर् पर्ाटन सद्धमद्धतको सहकयर्ामय आर्श्र्क पर्ाटन कयर्ाक्रम संियलन गररनेछ ।  

→  अन्नपूर्ा संरक्षर् के्षर आर्ोजनय¸ हररर्ोर्न¸ र्न उपभोिय महयसंि संग समन्त्र्र् गरी जलर्यर्ु 

पररर्तान सिेद्धतकरर् कयर्ाक्रम संियलन गना सयझेदयरी अर्धयरर्य अगयडी बढयइनेछ ।  

→  गयउँपयद्धलकय द्धभर पर्ाटन द्धर्कयसको गद्धतद्धर्द्धध अगयडी बढयउन प्रियर प्रसयर गना अन्नपूर्ा आधयर 

द्धशद्धर्र प्लयस्टीक¸ टीन फलयम अन्त्र् बस्तुको व्ययर्स्थयपन गरी सरसफयइमय जोड ददनुकय सयथै  उपर्ुि 

समर्मय तेश्रो International Annapurna Marathon  प्रद्धतर्ोद्धगतय आर्ोजनय गररनेछ । 

→  पर्ाटकको बसयइ अर्द्धध लम्व्ययउन ियन्त्िकु डयंडयगयउँको गुरुङ संस्कृद्धत झल्कने सङग्रयहलर्¸मेलयिे 

पयका ¸नौडयंडयको द्धनमयार्यद्धधन भ्र्ु टयर्र¸ तयलद्धिर्यउने गह्रयको पयका   प्रर्िान एरं् सोही  स्थयनमय 

द्धनमयार्यद्धधन पयका लयइ व्यर्द्धस्थत बनयइनेछ ।  
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→   छोम्रोङ मयद्धथ अन्नपूर्ा आधयर द्धशद्धर्रमय  कुनैपनी पूर्याधयर द्धर्कयसकय नयममय मशेीनरी ओजयरको 

प्रर्ोग गरीने छैन सयथै र्स क्षेरलयइ पर्या पर्यार्रर् प्रयकृद्धतक कुमयरी (Virgin)  के्षर िोषर्य गने नीद्धत 

अर्लम्र्न गरी द्धर्शेष रयहत¸उद्दयर द्धर्पतको अर्स्थयमय बयहके हर्यइ हलेी उडयन कटौद्धत गरी ध्र्नी 

प्रदषुर् रोके्न नीद्धत र्थयर्त अर्लम्र्न गररनेछ ।  

→  ियन्त्िकुको दउेरयलीबयट आले डयंडय सम्म सयहद्धसक िेल प्र्यरयग्लयइद्धडङ शुरु गने अनुमद्धत ददइ थप 

पर्ाटक द्धभत्र्र्यउने नीद्धत अर्लम्र्न गररनेछ ।  

→ उल्लेख्र् पदर्यरी पर्ाटकको आगमन हुने समर्मय High Altitude क्षेरमय पर्ाटकलयइ सूिनय ददन 

छोम्रोङ सयमुदयद्धर्क स्र्यस््र् संस्थय संगको सहकयर्ामय पर्ाटन सूिनय केन्त्िको स्थयपनय गना सम्बद्धन्त्धत 

द्धनकयसमय पहल गररनेछ । 

१.ि. रयजश्व तथय द्धर्द्धिर् व्यर्स्थयाः  

→  सयद्धर्कमय रहकेय करकय दरहरुलयइ पररमयजान गने सम्बन्त्धमय गयउँपयद्धलकय स्तरीर् रयजश्व परयमशा 

सद्धमद्धत¸स्थयद्धनर् सरोकयरर्यलयहरुको छलफल समेतको द्धसफयररसमय करकय दरहरु फरयदकलो पयरी सरै् 

व्यर्सयर्ीहरुलयइ करको दयर्रयमय ल्र्यउन आर्श्र्क पहल गररनेछ । 

→  आगयमी आ.ब. ददे्धि सरै् क्षेरमय सम्पद्धि कर लयगु गरी समर्यनुकुल समयर्ोजन एर् पररमयजान गदै 

र्सलयइ गयउँपयद्धलकयको मुख्र् करयधयरको रुपमय द्धर्कयस गररनेछ ।  

→  गयउँपयद्धलकयको लेियप्रर्यलीमय सुधयर गना प्रदशे तथय स्थयद्धनर् संद्धित कोष व्यर्स्थयपन प्रर्यली -सुर 

_ लयगु गररसदकएकोले प्रर्िानको नीद्धत अर्लम्र्न गररनेछ ।  

→  गयउँपयद्धलकयको द्धर्कयस द्धनमयार् लगयर्त कयर्ासंियलन गदया रे्रुजुको अंकलयइ बढन नददन आर्ोजनयको 

कयमको आधयरमय भुियनी ददने कयर्ालयइ अगयडी बढयइनेछ । जसबयट पेश्की बेरुजु बढ्न नददइ पेश्की 

शुन्त्र् रहनेछ । 

→  बयर्षाक रु एकलयि भन्त्दय बढी कर द्धतने करदयतयहरुको अद्धभलेि रयिी द्धनजहरुलयइ द्धर्शेषरुपले 

पुरस्कृत र सम्मयन गने नीद्धत अर्लम्र्न गररनेछ । 

→  समयजमय सहकयरीतयको द्धर्कयस गरयइ समुदयर्मय अधयररत सहकयरी संस्थय एरं् सहकयरी उधमको 

द्धर्कयसकय लयद्धग मद्धहलय एरं् र्ुर्य र्गालयइ प्रोत्सयहन गररनेछ ।  
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२. सयमयद्धजक द्धर्कयसाः 

२.क ियनपेयनी तथय सरसफयइाः 

→  गयउँपयद्धलकय िुल्लय ददशयमुि  िोषर्य भइसकेकोले गयउँर्यसीलयइ पुर्ा सरसफयइ तफा  उन्त्मुि गरयउदै 

द्धनद्धश्चत स्थयनहरुमय सयर्ाजद्धनक शौियलर् द्धनमयार्  संियलन लयइ द्धनरन्त्तरतय ददइने छ ।  

→  सरसफयइकय लयद्धग मयद्धनसहरुको र्यद्धन व्यर्हयरमय पररर्तान गना गयउँपयद्धलकय द्धभर जनिेतनयमलुक 

कयर्ाक्रम संियलन गररनेछ । फोहरमैलय व्यर्स्थयपनकय लयद्धग ल्र्यण्डदफल्ड सयइटको सम्भयव्यतय 

अध्र्र्न गररनेछ । फोहरमैलयलयइ श्रोतमै न्त्र्ुद्धनकरर् गना िर िरमय कुद्धहने नकुद्धहने फोहर छुट्ययउन 

र्डयर्यसीमय जयगरर् मुलक कयर्ाक्रम संियलन गरीनेछ ।  

२ .ि. लैङद्धगक समयनतय तथय सयमयद्धजक समयर्शेीकरर् 

→ सयमयद्धजक सदभयर् र एकीकरर् अद्धभबृद्धि गना दद्धलत¸ आददर्यसी¸ जनजयती¸ फरक क्षमतय 

भएकयहरुको   आर् आजान र क्षमतय द्धर्कयसकय कयर्ाक्रम संियलन  गररनेछ । 

→  दद्धलत¸आददर्यसी¸जनजयती¸द्धसमयन्त्तकृत र्गाहरुको परम्परयगत सीप द्धर्कयस¸भेष भुषय¸भयषय द्धलपी 

तथय संस्कृद्धतको संरक्षर् र सम्बिानमय द्धर्शेष ध्र्यन ददइनेछ ।  

→ द्धर्कयसकय हरेक दक्रर्यकलयपमय मद्धहलयहरुको सहभयद्धगतय र पहुिँ अद्धभबृर्िा गद ै लैङद्धगक द्धर्कयसकय 

लयद्धग समयनुपयद्धतक व्यर्हयर¸आर् आजान र क्षमतय द्धर्कयस कयर्ाक्रम मयफा त सशद्धिकरर् गररने नीद्धत 

अर्लम्बन गरीनेछ सयथै छुर्यछुत लगयर्त सरै् प्रकयरकय द्धर्रे्धको न्त्र्ुद्धनकरर् गना पहल गररनेछ । 

→  जेष्ठ नयगररकहरुको समयजमय सयमयद्धजक पद्धहियन र सम्मयन बृद्धि गना सहर्ोग एरं् सम्मयन पुग्न े

ियलकय कयर्ाक्रमहरु संियलन गररने छ । सयथै ७५ बषा मयद्धथकय जेष्ठ नयगररकको हेरियह संरक्षर्कय 

लयद्धग कद्धम्तमय ३ र्टय द्धनशुल्क स्र्यस््र् द्धशद्धर्र संियलन गना पहल गररनेछ ।  

→  ६० बषा उमेर पुगेकय नयगररकको जेष्ठतय पद्धहियनकय लयद्धग जेषठ नयगररक पररिर् पर द्धर्तरर् कयर्ालयइ 

द्धनरन्त्तरतय ददइनेछ ।  

→  गयउँपयद्धलकयको द्धर्कयसको लयद्धग जेष्ठनयगररक हरुमय भएको ज्ञयन द्धसप र अनुभर्लयइ पुस्तय हस्तयन्त्तरर् 

गने नीद्धत अर्लम्बन गररनेछ ।  

२.ग. द्धशक्षय र्ुर्य तथय िलेकुद 

→ ;j} txsf  lzIfsx?nfO{ dfudf cfwf/Lt lzIf0f l;sfO{ tflnd lbO{ lzIf0f l;sfO{df cfPsf s7LgfO{ cGTo ul/g] 

lzIfnfO{ k|ljlwd}qL jgfO{ l;sfO{ pknJwLdf j[4L u/L u'0f:t/Lo lzIff / k|fljlws lzIff pknJw u/fO{g] gLlt lnOg]5 . 

→ द्धर्द्ययर्था द्धसकयइ उपलद्धब्ध पररक्षर् गदया उत्कृष्ठ द्धर्द्ययलर्लयइ प्रोत्सयहन रकम उपलब्ध गरयइने छ ।  



 

''पर्याटन कृर्षा र पुर्याधयर अन्नपूर्ा समृद्धिको आधयर" 

→ िेलकुदको मयध्र्यमर्यट नर्यँ प्रद्धतभय िोद्धज गरर क्षमतय द्धर्कयस गने नीद्धत अर्लम्बन गररनेछ  

→  गुर्स्तरीर् द्धशक्षयकय लयद्धग प्रस्तयद्धर्त नमुनय मय.द्धर्. को  भौद्धतक पुर्याधयर द्धनमयार् र शैद्धक्षक कयर्ा 

र्ोजनय कयर्यान्त्र्र्नमय जोड ददइनेछ¸ द्धर्द्ययर्थाको रोजयइ सयमुदयद्धर्क द्धर्द्ययलर् बनयउने नीद्धत 

अर्लम्बन गररनेछ ।  

→  गय.पय. द्धभर रहकेय गुरुङ समुदयर्हरुको भयषय¸द्धलद्धप एरं् संस्कृद्धतको संरक्षर् गरी गुरुङ भयषयमय 

आधयरभुत तहमय कक्षय संियलनको प्रर्यस गररनेछ । लोक भयषय संस्कृद्धतको संरक्षर्कय लयद्धग प्रद्धर्र् 

गुरुङ स्मृद्धत लोक दोहोरी प्रद्धतर्ोद्धगतयलयइ द्धनरन्त्तरतय ददइनेछ ।   

→  गयउँपयद्धलकय स्तरीर् िेलकुल द्धर्कयस  सद्धमद्धतको समन्त्र्र्मय िेलकुद मैदयन द्धनमयार् सुधयरमय ध्र्यन 

पुर्याइनेछ । आगयमी बषा पद्धन रयष्ट्रपद्धत कप िेलकुदको आर्ोजनय गरी सरै् र्यलर्यद्धलकयलयइ पढयइकय 

अद्धतररि िेलकुद लगयर्तकय अद्धतररि दक्रर्यकलयपमय सहभयगी गरयइने नीद्धत द्धलइनेछ ।   

→  अन्त्तरयद्धष्ट्रर् र्यल अद्धधकयर सम्बद्धन्त्ध महयसद्धन्त्ध एरं् रयद्धष्ट्रर् नीद्धतहरुले समेत द्धनदशे गरेकय 

र्यलर्यद्धलकयहरुको बयच्न पयउने अद्धधकयर¸द्धर्कयसको अद्धधकयर र सहभयद्धगतयको अद्धधकयरलयइ 

गयउँपयद्धलकयमय प्रर्िान गद ै लद्धगने छ । गयउँपयद्धलकयलयइ पुर्ा सयक्षर िोषर्य गररएकयले द्धर्द्ययलर् 

र्यद्धहर रहकेय र्यलर्यद्धलकयहरुको िोजी गरर शैद्धक्षक संस्थयमय पढने र्यतयर्रर्को द्धसजानय गररनेछ ।   

→  प्रयथद्धमक उमेर समुहकय सम्पुर्ा र्यलर्यद्धलकयहरु लयइ द्धर्धयलर् भनया गरयइ रटकयउको लयद्धग सयमयद्धजक 

पररियलक मयफा त प्रोत्सयद्धहत गरी सयक्षरतय शत प्रद्धतशत पुर्याउने नीद्धत अर्लम्र्न गरीनेछ ।  

→ द्धशक्षकहरुले द्धलएको सरै् प्रकयरकय तयद्धलमहरुको कक्षय कोठयमय अद्धनर्यर्ा प्रर्ोर् गररनेछ । र आधयरभुत 

तहको द्धशक्षयमय पढयइ द्धसपको द्धर्कयस गना रयद्धष्ट्रर् प्रयरंद्धभक द्धसप कयर्ाक्रमलयइ द्धर्धयलर्को द्धनर्द्धमत 

कयर्ाक्रमको द्धर्कयस गररनेछ ।  

→ द्धशक्षर् पेशय र द्धशक्षकहरुको सम्मयन अद्धभबृद्धिकय लयद्धग कयर्ाक्रम संियलन गररनेछ । द्धशक्षक द्धर्धयथी र 

अद्धभभयर्कको आियर संद्धहतय व्यर्यहयरमय लयगु गना जोड ददइनेछ ।  

→ सयर्ाजद्धनक सेर्यमय पहुिं बृद्धि गना लोकसेर्य आर्ोग लगयर्तकय प्रद्धतस प्रधयत्मक क्षमतय अद्धभबृद्धिकय 

लयद्धग तर्यरी कक्षय संियलन गने नीद्धत अर्लम्बन गररनेछ । 

२ ि. स्र्यस््र्  

→ गयउँपयद्धलकयमय रहकेो आर्ुरे्द स्र्यस््र् केन्त्िको सेर्य द्धर्स्तयर र स्तरोन्नती गरी प्रभयर्कयरी सेर्य प्रर्यह गने 

व्यर्स्थय द्धमलयइनेछ¸गुर्स्तररर् आर्ुरे्द सेर्यको लयद्धग उपकरर् आपुर्ता¸भौद्धतक संर्रिनय सुधयर एरं् 

औषद्धध आपुर्तामय सहजीकरर् गररनेछ ।  



 

''पर्याटन कृर्षा र पुर्याधयर अन्नपूर्ा समृद्धिको आधयर" 

→  गय.पय.द्धभर रहकेय स्र्यस््र् िौकी सयमुदयद्धर्क स्र्यस््र् इकयइहरुमय रयज्र्ियरय िोद्धषत द्धनशुल्क ओषद्धध 

िररद एरं् द्धर्तरर् द्धर्गत झै समर्मै िररद एरं् द्धर्तरर् गरी ओषधी अभयर् हुन नददने नीद्धत 

अर्लम्र्न गरीनेछ ।  

→  जनस्र्यस््र्लयइ अत्र्यर्श्र्क¸आधयरभुत तथय मौद्धलक अद्धधकयरकय रुपमय स्थयद्धपत गद ै स्र्यस््र् 

संस्थयको स्तरोन्नती एरं् स्र्यस््र् सेर्य प्रर्यहलयइ गुर्स्तरीर् र्नयइने छ । गय.पय. को िटे्टिोलय देिी 

नर्यंपुल सम्मकय सडक दिुाटनयमय प्रयथयद्धमक उपियरको व्यर्स्थयकय लयद्धग रयजमयगा अस्पतयल स्थयपनय 

संियलनकय लयद्धग संिीर् तथय प्रदशे सरकयरलयइ आर्श्र्क व्यर्स्थयपन गना अनुरोध गने नीद्धत द्धलइनेछ 

।  

→ गय.पय द्धभरकय स्र्यस््र्िौकीमय रोग पद्धहियन प्रर्ोगशयलय स्थयपनय गने नीद्धत अर्लम्बन गररनेछ । ७० बषा 

मयद्धथकय सरै् नयगररकको स्र्यस््र् र्ीमय अद्धनर्यर्ा गरी द्धर्मीत प्रमयर्को ५० % अनुदयन ददने नीद्धत 

अर्लम्बन गररनेछ ।  

→ द्धर्द्ययलर्मय अध्र्र्नरत छयर छयरयहरुको स्र्यस््र् सुरक्षयकय लयद्धग नद्धजकको स्र्यस््र्िौकी र्यट कद्धम्तमय 

३ मद्धहनयमय एक पटक स्र्यस््र् पररक्षर् गने नीद्धत द्धलइनेछ । मय.द्धब. स्तरमय एक नर्साङ स्टयफ 

व्यर्स्थयपन गने नीद्धत अर्लम्बन गररनेछ ।  

३ . परू्याधयर द्धर्कयस नीद्धत :  

→  स सयनय सडकहरुमय रकम लगयनी गदया रकम छररन गइ प्रद्धतफल प्रयप्त हुन नसके्न भएकयले 

गयउँपयद्धलकयको ग्रयद्धमर् र्यतयर्यत गुरुर्ोजनय अनुसयर क¸ि¸र ग¸श्रेद्धर्कय सडकहरुलयइ प्रयथयद्धमकतयकय 

सयथ रकम द्धर्द्धनर्ोजन गने नीद्धत द्धलइनेछ  । स्तरोउन्नती भएकय गय.पय.कय मुख्र् सडकमय बषे पयनीको 

द्धनकयस एरं् सुरक्षयकय लयद्धग द्धनद्धश्चत स्थयनमय हरेियहय सरसफयइकमी द्धनर्ुि गरी कयममय लगयइने 

नीद्धत अर्लम्बन गररनेछ ।  

→  सडक द्धनमयार् र स्तरोन्नती गदया रर्नीद्धतक महत्र्कय सडकहरु ियसगरी ग्रयद्धमर् र्यतयर्यत गरुर्ोजनय 

मुतयद्धर्ककय सडकहरुमय रकम द्धर्द्धनर्ोजन गनुाकय सयथै र्स आ.ब.को लयद्धग नर्यँ ट्ययक निोल्ने र 

भइरहकेय सडकहरुको स्तरेन्नती र ममात संभयरमय द्धर्शेष जोड ददइनेछ ।  

→  सडक आकद्धस्मक ममात संभयरकय लयद्धग संभयर कोषको व्यर्स्थय गने नीद्धत अर्लम्र्न गररनेछ ।  

→  गयउँपयद्धलकयको केन्त्ि¸र्डय कयर्यालर्हरुको भर्न द्धनमयार् र व्यर्द्धस्थत गना संद्धिर् सरकयर र प्रदशे 

सरकयर तथय सम्बद्धन्त्धत सहर्ोगी द्धनकयर्मय अनुरोध गररनेछ  सयथै द्धजल्लय समन्त्र्र् सद्धमद्धतर्यट प्रयप्त 

हुनजयने रयजश्व रकम र गय.पय.को संर्ुि लगयनीमय र्डय भर्न द्धनमयार् गने नीद्धत द्धलइनेछ ।  

→  गयउँपयद्धलकयको सरै् र्डयमय पयइपियरय  ियनेपयद्धनको व्यर्स्थयपन गने तफा  द्धर्शेष जोड ददइनेछ । सयथै 

एक िर एक धयरय कयर्ाक्रम लयइ द्धनरन्त्तरतय ददइ आ.ब. २०७८/०७९ सम्म सरै् िरमय ियनेपयनी 

सुद्धर्धय एकिर एकधयरय पुर्याउने ियलकय कयर्ाक्रम संियलन गररनेछ ।  



 

''पर्याटन कृर्षा र पुर्याधयर अन्नपूर्ा समृद्धिको आधयर" 

→  टोल  द्धर्कयस संस्थयहरुको गठन र संस्थयगत क्षमतय द्धर्कयस गद ैक्रमशाः सहकयरीकरर् गने टोलद्धर्कयस 

संस्थयलयइ सयमयद्धजक द्धर्संगद्धत¸कुसंस्कयर हटयउने मयध्र्यमकय रुपमय पररियलन गररनेछ टोल द्धर्कयस 

संस्थयलयइ शसि र्नयउन न्त्र्ुनतम संियलनकय लयद्धग रकम द्धर्द्धनर्ोजन गने  नीद्धत द्धलइनेछ ।  

→  कृर्षा क्षेरको व्यर्सयर्ीकरर् र बजयरीकरर् तफा  उच्च जोड ददइनेछ । र्डय नं. २ को िुहीनेपहरय र्य 

मुख्र् रयजमयगा नद्धजक सरै्लयइ पयर्क पने स्थयनमय कृर्षा उपज संकलन तथय द्धर्क्री केन्त्ि द्धनमयार् 

व्यर्स्थयपनको पहल गररनेछ ।  

→  ठुलय आर्ोजनयहरुको कयर्यान्त्र्र्न पुर्ा सम्भयव्यतय अध्र्र्न एरं् र्यतयर्रर्ीर् प्रभयर्को समेत 

मुल्र्यङकन गरी कयर्यान्त्र्र्न गररनेछ । ियसगरी गयउँपयद्धलकय स्तरीर् मुख्र् सडकहरुको द्धर्स्तृत र्ोजनय 

प्रद्धतरे्दन द्धड.द्धप.आर. ररपोटाकय आधयरमय आगयमी कयमहरु अगयडी बढयइनेछ ।  

→  कद्धम्तमय ५५ िरधुरी द्धर्पन्न¸ कमजोर¸  दद्धलत¸ जनजयती¸ आददर्यसी आफ्नो जग्गयधनी प्रमयर्पुजया भएर 

जस्तय लगयउन असक्षम र्डय र्यसीलयइ कयनुन द्धनमयार् गरी सुरक्षीत आर्यसको प्रर्ोग पयइलटीङकय 

रुपमय लयगु गने नीद्धत अर्लम्बन गररनेछ ।   

 

४. र्यतयर्रर् तथय द्धर्पद व्यर्स्थयपन  

→ गयउँपयद्धलकय द्धभर प्रर्ोग द्धर्द्धहन अर्स्थयमय रहकेय ढंुगय¸ द्धगट्टी¸ र्यलुर्य¸ रोडय लगयर्तकय प्रयकृद्धतक श्रोतको  

उच्चतम उपभोगकय लयद्धग आइ.इ.इ (IEE) लगयर्तकय कयनुनी प्रकृर्य पुरयगरी पूर्ा उपर्ोग गने नीद्धत 

द्धलइनेछ ।  

→ द्धहमयल तथय पहयडी क्षेरमय जलर्यर्ु पररर्तानको असर न्त्र्ुद्धनकरर् गना सरोकयर र्यलय संग समन्त्र्र् 

गरीनेछ । 

→ फेर्यतयल जलयधयर क्षेरको तल्लो तट र उपल्लो तटको द्धर्िको र्यतयर्रर्ीर् लयभको सन्त्तुलन द्धमलयउन 

Environmental Paying Service  को नीद्धत लयगु गना आर्श्र्क ददे्धिएकोले पोिरय 

महयनगरपयद्धलकय र प्रदशे सरकयर संग समन्त्र्र् गररनेछ । 

→ पुियाले हुकयाएकय रुिको संरक्षर् र नर्यँ रृ्क्षयरोपर् गरी जलयधयर क्षेरको संरक्षर् गररनेछ । टोल 

द्धर्कयस संस्थय¸ स्थयनीर् समुदयर्¸ सुरक्षय द्धनकयर्¸ नयगररक समयज र संियर मयध्र्यमको समन्त्र्र् र 

सहभयद्धगतयमय बनडढेलो रोकथयम तथय द्धनर्न्त्रर् गररनेछ ।  

→ द्धर्पद व्यर्स्थयपन कोष व्यर्स्थयपन कयर्ाद्धर्द्धध अनुरुपकय कृर्यकलयप लयइ द्धनरन्त्तरतय ददइने छ । द्धर्पद 

पुर्ा तर्यरी र न्त्र्ुनतम सयमयग्रीको व्यर्स्थयपन गररने छ सयथै आगयद्धम आ.ब.मय कद्धम्तमय १०० 

द्धपपलकय रुि रोप्ने   नीद्धत अर्लम्बन गररनेछ । 

५. संस्थयगत द्धर्कयस तथय सरे्य प्रर्यह  

→  गयउँपयद्धलकयको कयर्ासम्पयदनलयइ द्धछटो छररतो एरं् सेर्यग्रही मुद्धि तुल्र्यउन व्यर्स्थयपकीर् क्षमतय 

अद्धभरृ्द्धिमय जोड ददइनेछ ।  

→  गयउँपयद्धलकयको संस्थयगत क्षमतय रृ्द्धिकय लयद्धग भौद्धतक पूर्याधयर द्धर्कयस तथय अद्धभलेि प्रर्यद्धललयइ 

व्यर्द्धस्थत गद ैप्रद्धर्द्धध मैरी र्नयइनेछ । 

→  उत्कृष्ट कयम गने कमाियरी¸करदयतय¸उपभोिय सद्धमद्धत¸परकयर¸टोलद्धर्कयस सद्धमद्धतहरुलयइ पुरस्कृत गने 

पिद्धतलयइ आगयमी आ.ब. पद्धन द्धनरन्त्तरतय ददइनेछ ।  गय.पय.मय दरबन्त्दी रहकेय कमाियरीहरुको क्षमतय 

अद्धभबृद्धिको लयद्धग तयद्धलम संियलन गररने छ सयथै कयमको प्रभयर्कयरीतय र उपलद्धब्ध मयपन गरी 

प्रोत्सयहन सुद्धर्धय ददने नीद्धत अर्लम्बन गररने छ । 



 

''पर्याटन कृर्षा र पुर्याधयर अन्नपूर्ा समृद्धिको आधयर" 

→ आगयमी बषा फयल्गुर् २७ गतेलयइ गयउँपयद्धलकय स्थयपनय ददर्स एरं् बयर्षाकउत्सर्को रुपमय मनयउने 

कयर्ाको थयलनी गरी सो लयइ द्धनरन्त्तरतय ददइनेछ । 

→  गय.पय. द्धभर संियलन हुने दक्रर्यकलयपमय गै.स.स.हरुको सयझेदयरीमय कयर्ाक्रम संियलन गररनेछ । सयथै 

अनुभर् आदयन प्रदयन असल द्धसकयइ अर्लम्र्न गना अन्त्तरयद्धष्ट्रर् स्तरमय भयद्धगनी सम्बन्त्ध कयर्म गने 

नीद्धत अर्लम्बन गररनेछ । 

→  गयउँपयद्धलकयकय द्धर्द्धर्ध सेर्यहरु सके सम्म िर दैलो मै उपलब्ध गरयउन समर् समर्मय िुद्धम्त द्धशद्धर्र 

संियलन गने नीद्धत अर्लम्र्न गररनेछ ।  

→ गयउँपयद्धलकयलयइ कयर्ाक्षेर र्नयइ संियलनमय रहकेय गै.स.स.हरुको प्रोफयइल बनयउन सुरुर्यत गररनेछ र 

गै.स.स.कय उत्पयदन  मुलक कयममय गय.पय.को सहभयद्धगतय जनयउने नीद्धत अर्लम्बन गररने छ । 

→ पुरयतयद्धत्र्क महत्र्कय स्थयनहरु मठ¸मद्धन्त्दर¸धयर्माक के्षर ियनेपयनी मुहयन¸तयल तलैर्य आदी प्रयकृद्धतक 

श्रोत सयधनको अद्धभलेि व्यर्स्थयपन र सम्रक्षर्को नीद्धत द्धलइनेछ । 

→ गय.पय.को बृहिर ददिाकयद्धलन द्धर्कयस र्ोजनय श्रोत सयधनको व्यर्स्थयपनकय लयद्धग आर्द्धधक र्ोजनय 

मध्र्कयद्धलन ििा संरिनय र बयर्षाक र्ोजनय द्धर्ि तयदम्र्तय कयर्म गररनेछ ।  

 

उपद्धस्थत गयउँसभयकय सदस्र्हरु  

अन्त्त्र्मय  सम्रृि नेपयल सुिी नेपयलीको संिीर् सरकयर एरं् समृि प्रदशे र सुिी नयगररक भन्ने 

गण्डकी प्रदशे सरकयरको भयर्नयमय रहरे प्रस्तुत नीद्धत कयर्ाक्रम तर्यर पयररएको छ । र्सकय लयद्धग 

स्थयद्धनर् मयगकय शसि र्ोजनय द्धनमयार्¸ प्रभयर्कयरी कयर्यान्त्र्र्न व्यद्धिगत ियहनय मयद्धथ उठेर 

सहभयद्धगतयमय आधयररत द्धर्कयस सयझय पहलको आर्श्र्कतय छ । नेपयलको रयजनैद्धतक 

इद्धतहयँसलयइ हदेया दलहरुले मुलुकको द्धर्कस र समृद्धिको लयद्धग दिेयएको ऐक्र्र्ितय¸ सहकयर्ा¸ 

सयझेदयरी र समन्त्र्र्को संस्कृद्धत र्स िडीमय स्मरर् गना ियहन्त्छु र गयउँपयद्धलकयमय पद्धन द्धर्गत झै 

सदभयर्¸सहकयर्ा र सयझेदयरीको द्धनरन्त्तरतयको अपेक्षय रयिेको छु । सयथै समुन्नत समयज द्धनमयार् 

गना सरै्को सहर्ोर् हुनेन ैछ भन्ने द्धर्श्वयस द्धलएको छु । गयउँपयद्धलकयको द्धर्कयस अद्धभर्यनमय अफ्नो 

क्षेरर्यट भुद्धमकय द्धनर्याह गनुाहुने सम्पुर्ा जनपर्ताद्धनधी¸ रयष्टसेर्क कमाियरी¸ द्धर्ियन¸ नयगररक 

समयज¸ द्धर्कयस परकयर¸ द्धनजी गै.स.संस्थय लगयर्त दशे द्धर्दशेमय रहरे भलो ियहने महयनुभयर् 

प्रद्धत हयर्दाक आभयर र कुनै पद्धन सयमयद्धजक आर्थाक सयस्कृर्ताक र रयजनैद्धतक आस्थयको कयरर् 

गयउँपयद्धलकयको द्धर्कयसको मुल प्रर्यद्धहकरर्र्यट बद्धन्त्ित हुनेछैन भन्ने द्धर्स्र्यसकय सयथ द्धर्दय हुन 

ियहन्त्छु¸ 

 

            जर् अन्नपूर्ा                                        जर् नपेयल  

र्ुर्रयज कंुर्र 
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