
 

गाउँ सभाका अदरणीय सदस्यहरु,  

लोकतान्त्रिक संविधान जारी भए अनसुार स्थानीय तहको ननिााचन लगतै प्रदेश र संघको ननिााचन सम्पन्न भइ 
देश शान्त्रत र समवृिको मागामा अन्त्घ बढीरहेको छ । स्थानीय तह गठन भए पछीको दोश्रो नीनत कायाक्रम 
प्रस्ततु गना यस गररमामय गाउँ सभामा उपन्त्स्थत भएर संिोधन गना पाउँदा मलाइ आत्म गौरभको अनभुनुत 
भएको छ । यस घडीमा सिाप्रथम लोकतरि प्रानिको संघर्ामा आफ्नो जीिन उत्सगा गनुाहनु ेज्ञात अज्ञात अटल 
शहीदहरु प्रनत हार्दाक श्रिारजली अपाण गना चाहरछु । नपेालको एकीकरण देन्त्ि नपेाललाइ स्ितरि अनभभाज्य 
राष्ट«का रुपमा राख्न सफल हाम्रा विर पिुााहरु राजनतेा र रावष्ट«यता¸ लोकतरि र जनजीविकाका लानग कठोर 
संघर्ा गने हाम्रा अरजहजहरुलाइ उच्च सम्मान सवहत स्मरण गना चाहरछु । 

पयाटन¸ भार्ा¸संस्कनता र प्राकृनतक मनोरम दृश्यले विगत देन्त्ि यस गाउँपानलकाको प्रनसवि घाम जस्तै छलाङग 
छ । बहजुाती र प्राकृनतक सम्पदाले भररपणुा यस गाउँपानलकालाइ नीनत तथा कायाक्रम िनाउदा सरतनुलत र 
र्दगो विकास हानँसल गने सक्षम जनशन्त्ि विकास गने रोजगारी सजृना गरी विकासलाइ समािेशी र सामान्त्जक 
रयायमा आधाररत िनाउने̧ सशुासन कायम गने र्दशा नतर हाम्रो ध्यान केन्त्रित भएको छ । अि म अन्नपणुा 
गाउँपानलकाले हाल सम्म प्राि गरेका मखु्य मखु्य उपलन्त्धध एिं आ.ब. २०७५।०७६ को क्षिेगत विकासका 
लानग संक्षपेमा नीनत तथा कायाक्रम प्रस्ततु गने अनमुनत चाहरछु ।  

आदरणीय अन्नपूणा गाउँसभाका सदस्यहरु  

अि म चाल ुअ.ब.को जेष्ठ मसारत सम्म प्राि उपलन्त्धध तथा आगामी आनथाक बर्ाको लानग नीनत तथा 
कायाक्रम प्रस्ततु गना चाहरछु ।  

१.  अन्नपूणा गाउँपानलकाको केरि अन्नपूणा ७ माझगाउँ लमु्लेबाट अन्नपूणा ३ माछापेिरीमा स्थायी रुपमा 
राख्न ेननणाय राजपिमा प्रकाशन भएको छ ।  

२.  साविकमा स्थाननय तह गठन हुदँा अन्नपूणा गाउँपानलकाको क्षिे ३३ बगा वक.नम माि भएकोमा 
गाउँसभाको ननणाय एिं यस कायाालयको नसफाररसमा ४१७.५३ बगा वक.नम कायम भइ राजपिमा 
प्रकाशन भएको छ  ।  

३.  चाल ुआ.ब.मा गाउँपानलकाले नलएको राजश्व सम्बन्त्रध नीनत पणुारुपमा सफल भइ राजश्व संकलनमा 
लक्ष्य भरदा १२५ प्रनतशत उपलन्त्धध प्राि भएको छ । 

४.  २०७५ जेष्ठ मसारत सम्म सिै विकास योजनाहरुको भिुानी प्रकृया अगाडी बढी ७०% प्रगती 
हानंसल भएको छ ।  

५.  अन्नपूणा गाउँपानलकाको ११ िटै िडालाइ छुन ेररङरोड चक्रपथ पणुारुपमा कायाारियन भइ बाकँी ७ 
वक.नम. माि नया ँट्याकको काम आगामी बर्ा गनुापने अिस्थामा छ ।  

६.  सिै नसजनमा पयाटन भन्न ेनाराका साथ २०७४।६।२५ मा अन्नपूणा आधार न्त्शविरमा¸   
२०७४।९ महीना ११ देिी १४ सम्म छोम्रोङ र २०७५।१। १७ देिी १९ मेश्रम बराह 
मा.वि.को प्राङगणमा अन्नपूणा सेरचरुी महोत्सि सम्पन्न भइ पयाटनका लानग अन्नपूणा गाउँपानलकाको 
देश विदेशमा प्रचार प्रसार गररएको छ ।  



७.  पवहलो पटक उच्च वहमाली अन्नपणुा आधार न्त्शविर (Annapurna Base Camp) िाट ४२.३ वक.नम 
घारिकु सम्म स्थाननय समदुायको सहभानगतामा अन्नपणुा म्याराथन (Annapurna Marathoon) दौड 
प्रनतयोनगता सम्पन्न गरीएको छ ।  

८.  पानलकाका सिै विर्यगत शािा कायाालयहरुको धयिस्थापन गने काया सम्पन्न भएको छ ।  

९.   अन्नपूणा गाउँपानलका नभिका सडकहरुको रजहानमण यातायात गरुुयोजना (RMTMP)  तयार गररएको छ 
र गा.पा. नभिका मखु्य क बगाका सडकको चौडाइ  १५ नमटर¸ र  सेट धयाक २ नमटर  ि बगाका 
सडकको चौडाइ १० नमटर र सेट धयाक १.५ नमटर त्यसैगरी  ग िगाका सडकको  ६ नमटर चौडाइ 
र  सेट धयाक १.५ नमटर कायम गने नीनत नलइएको छ ।  

१०.  गा.पा.भरीका काठेपोल विस्थापन गने नीनत अनरुुप सिै िडामा न्त्स्टल पोल वितरण गररएको छ ।  

११.  गा.पा.मा शैन्त्क्षक स्तर सधुार गना शैन्त्क्षक क्यालेण्डर र गणुस्तर सधुारका लानग कायायोजना तयार भइ 
नया ँशैन्त्क्षक सिबाट लाग ुगररएको छ ।  

१२.  विश्वको उत्कृष्ट पद मागा अन्नपूणा पद मागा (Great Annapurna Trekking Route) को विकास गना 
सम्भाधयता अध्ययन गररएको छ र नया ँपैदल मागाको प्रबिान गना नसढी बाटो ननमााण गरीएको छ ।  

१३.  भार्ा¸कला¸सावहत्य र संस्कृनत सम्बिानका लानग लमु्लेको कविता गाउँमा कवि सम्मेलन र  कविता 
प्रस्तनुत¸ संस्कृनतको पिािन गना परम्परागत पोशाक र बाजा िरीद गरी संरक्षणमा टेिा पयुााइएको छ 
।  

१४.  िडा स्तरमा िडा अध्यक्ष र गा.पा स्तरमा उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा अनगुमन सनमनत गठन भएको छ 
। अनगुमन सनमनतको ररपोवटाङ अनसुार योजनाको भिुानी गररएको छ ।  

१५.  रु ५ लाि भरदा मानथका योजनाहरु संचालन गदाा अननिायारुपमा योजनास्थलमा योजनामलुक जानकारी 
उल्लेि होनडाङबोडा राख्न ेपररपाटी कायाारियन गररएको छ ।  

१६.  अन्नपूणा गाउँपानलकाका सिै िडाका टोल बन्त्स्तबाट घर बन्त्स्तको वििरण संकलन गरी घर रन्त्जषे्ट«शनको 
काम सम्पन्न हनु ेचरणमा रहेको छ ।  

१७.  अन्नपूणा गाउँपानलका नभिका सिै धयिसाय संघ संस्था र सनमनतहरुको दताा गना र तथ्याङक अनभलेि 
िडा गना  सिै िडामा घनु्त्म्त टोली माफा त धयिसाय दताा काम सम्पन्न भएको छ र दताा भएका 
धयिसायलाइ कोडीङ गरी विधनुतय प्रविनधमा इन्त्रट समेत गरी धयिन्त्स्थत गने काम सम्पन्न भएको छ 
।  

१८.  सिै िडालाइ Internet &Intranet माफा त एवककृत गरी पन्त्िकरण एम.आइ.एस डाटा इरटी«का लानग 
नटेिवका ङ अन्त्रतम चरणमा पगेुको छ ।  

१९. लेिा कारोिारलाइ धयिन्त्स्थत र सरल बनाउन -संन्त्चतकोर् धयिस्थापन प्रणाली_ सिुमा आधारीत 
Online Service बाट काम संचालनमा ल्याइएको छ ।  

२०.  अन्नपूणा गाउँपानलका लाइ पणुािोप सनुनन्त्ितता पानलका घोर्णा गरीएको छ ।  

२१.  अन्नपूणा गाउँपानलकामा प्राि विननयोन्त्जत िजेट अनरुुप ननशलु्क ओर्नध र रयानो झोला िरीद गरी सिै 
स्िास्थ्य चौकी र सामदुावयक स्िास्थ्य इकाइमा वितरण गररएको छ । सिै स्िास्थ्य संस्थामा पयााि 
ओर्नध मौज्दात रहेको धयहोरा अनरुोध गना चाहरछु ।  



२२. स्िास्थ्य न्त्शक्षा प्रििानको लानग  मवहला स्िास्थ्य स्ियंसेविकाहरुको  क्षमता अनभबवृि सम्बन्त्रध कायाक्रम 
भएका छन ्।  

२३.  स्थाइ तथा अस्थाइ पररिार ननयोजनका कायाक्रम घारिकु¸ मस्याम¸ लमु्ले¸ तोक्लम¸ विरेठाटँी¸ र 
दाङनसङ मा संचालन गरीएका छन ्। 

२४.   

२५.  पानलका नभि  झोिाङ¸वहले र धारापानीमा िोप केरिहरु स्थापना भएका छन ्। 

२६.  धयिसायीक कृर्कको दगु्ध पदाथाको गणुस्तर मापन गने उपकरण नमल्क एनलाइजर(Milk Analyzer)  
िरीद गरी प्रयोगमा ल्याइएको छ । 

२७  पशकुो िाह्य परन्त्जिी ननयरिणका लानग नडपीङ क्याम्प सम्पन्न गररएको छ ।  

२८.  अन्नपूणा गा.पा.का उच्च पहाडी क्षिेका घनु्त्म्त गोठहरुको स्तरोन्नती र धयिसावयकरण गना लजवष्टक 
सपोटाका सामान¸ सेलार र भेडा गोठालाहरुको सरुक्षाका लानग उपयिु पोशाक वितरण गरीएको छ 
।  

२९.  कृवर्ा सामारजही  ट्याक्टर¸िोइङ धयालेरस¸ यवुप प्लान्त्स्टक¸ नसथ िरीद गरी वितरणको काम सम्पन्न 
भएका छन ्।  

३०  अन्नपूणा गा.पा. का िडा नं. ५ झोिाङ र िडा नं. २ वढकुरपोिरीमा ३ र्दन ेमाटो पररक्षण न्त्शविर 
सम्पन्न भएका छन ्।  

३१.  प्रधानमरिी कृवर्ा आधनुनकीकरण पररयोजना अरतगात पकेट कायाक्रम र बाझो िेत प्रिधान गने कायाक्रम 
सम्पन्न भएका छन ्। 

३२.  २०७४ बैशाि देन्त्ि चैि मसारत सम्ममा जरम दताा १०२३¸ मतृ्य ुदताा २४८¸ वििाह दताा ४१६¸ 
दम्पती िसाइ सराइ दताा संख्या ८०, गएको २०३ र आएको ९१¸ सम्बरध विच्छेद दताा १८ गरी 
घटना दताा संख्या १७८५ पन्त्िकरण भएको छ ।  

३३.  सामान्त्जकसरुक्षा भत्ता वितरण पवहलो वकस्ता¸दोश्रो वकस्ता¸र तेस्श्रो वकस्ता रकम  ओम डेभलपमेरट 
बैंक र मनु्त्िनाथ विकास बैंक िाट जम्मा  रु ६११००४०० वितरण गररएको छ ।  

३४.  एक घर एक धारा संचालनमा आएको साथै शिु िानपेानी वितरण सहजीकरणका लानग आिश्यकताका 
आधारमा सिै िडामा पोनलथीन पाइप वितरण गरर सवकएको छ ।  

३५.  विश्व िातािरण र्दिश विविध कायाक्रमका साथ संचालन गरीएको साथै एक कमाचारी एक फलफुल 
विरुिा रोपण कायाक्रम सम्पन्न भएको छ ।  

३६.  विननयोजन ऐन २०७४¸ आनथाक कायाविनध ननयनमत गने ऐन २०७४ ̧  सहकारी ऐन २०७४ प्रशासवकय 
कायाविनध ननयनमत गने ऐन २०७४¸ अन्नपूणा गाउँपानलकाको कायाविभाजन ननयमािली २०७४¸रयायीक 
सनमनतको उजरुीको कारिाही वकनारा गदाा अपनाउनपुने कयाविनध २०७४¸उपभोिा सनमनत गठन 
पररचालन धयिस्थापन सम्मन्त्रध कयाविनध २०७४ अन्नपूणा गाउँपानलकाको राजपि प्रकाशन सम्मन्त्रध 
कायाविनध २०७४¸ न्त्शक्षा क्षिे संचालन धयिस्थापन कायाविनध २०७४¸ घ बगाको ननमााण धयिसायी 
इजाजत सम्बन्त्रध कायाविनध २०७४¸ अन्नपूणा गाउँपानलकाको गाउँसभा संचालन कायाविनध २०७४¸ 
प्राकृनतक सम्पदाको संरक्षण तथा उपभोग ननदेन्त्शका २०७४ पाररत भइ  कायाारियनका चरणमा रहेका 
छन ्।  



गाउँ सभाका अदरणीय सदस्यहरु,  

अि म आगामी आ.ब. २०७५।०७६ को नीनत तथा कायाक्रम यस सम्माननत सभामा पेश गना अनमुनत 
चाहरछु । 

 

१. आनथाक विकास नीनत 

१. क. कृवर्ा  

→  ननिााहमिुी िेनत प्रणालीलाइ धयिसावयक कृवर्ा प्रणाली तफा  उरमिु गने नीनत अिलम्िन गररनछे । 
२५ िा सो भरदा िवढ सख्यामा कृर्कहरु नमनल सहकारी माफा त कृवर् तथा पश ुपन्त्क्ष र िागिानी िेनत 
गने समहु/ धयन्त्िलाइ  जग्गा भाडा, पिुााधार ननमााण, मल विउ विरुिा िररद, यान्त्रिकरण, कामदारको 
विमा तथा सरुक्षामा अनदुान उपलधध गराइन ेछ ।  

→  अगााननक तरकारी िेनत तथा प्राङगाररक िेनत कायाक्रममा अनदुान सहयोग गदै गाउँपानलकामा यिुा 
कृवर्ा स्िरोजगार कायाक्रम संचालन गना सम्बन्त्रधत ननकायमा पहल गररनछे । 

→  कृवर्ा सामारजही¸उन्नत विउ विजन िररद¸दगु्ध संकलन¸घासँ िेती आदीका लानग धयिसायीक कृर्क एिं 
कृवर्ा समहुलाइ प्रोत्साहन गररनछे । 

→  आगामी बर्ा देन्त्ि रयनुतम एक घर एक फलफुल एक विधाथी एक फलफुल कायाक्रम अनभयानका 
साथ अगाडी बढाइनछे । यसका लानग विरुिा वितरण गने नीनत अिलम्िन गररनछे । 

→  अन्नपूणा गाउँपानलकाका सिै िडाहरुमा कृवर्ा र पशपुालनको लानग पकेट क्षिे तोक्न ेनीनत अिलम्िन 
गररनछे । 

→  मवहलाहरुको आय अजान बवृि¸क्षमता विकास तथा आत्मननभार बनाउन मवहलाहरुलाइ अननिाया 
तानलमको धयिस्था गररनछे ।  

→  यस आ.ब.को पवहलो चौमानसक नभिै सिै िडाहरुमा माटो पररक्षण न्त्शविर संचालन गरी प्राि पररणामलाइ 
डाटा िैक िडागरीनछे र माटो अनसुारको िेती गने प्रणालीको विकास गररनछे । 

→  गाउँपानलका नभि रहेका रैथान ेजातका िानल विरुिाहरुको पवहचान गरी तथ्याङक संकलन तथा प्रििान 
गरीनछे ।  

 →  बाझँोिेत प्रयोग नीनत अिलम्िन गना भनुम बैंकको िडा गरी गाउँपानलकाले कन्त्म्तमा २० बर्ाका लानग 
जग्गा नलजमा नलइ धयिसायीक िेनत गना गाउँपानलका माफा त प्रस्ताि आधहान गरी उपयिु प्रस्तािलाइ 
छनौट गरीनछे र उि जग्गाको भौनतक पिुाधार (रजहानमण सडक¸नसंचाइ¸विधतु¸िानपेानी¸न्त्शत भण्डार 
आदी) प्राविनधक सहायता¸ मल¸ विउ¸विजन र बजार प्रििान गाउँपानलकाले पहल गनेछ । बाझँो जनमन 
ननरुत्सावहत गना बाझँो िेत राख्न ेकृर्कलाइ कृवर् सवुिधािाट बन्त्रचत गरीनछे ।  

→  कन्त्म्तमा ५ रोपनी जग्गा िा सो भरदा बढी जग्गामा मौसम अनसुार एकै परकारको िेनत गने कृर्कलाइ 
धयिसायीक कृर्कको रुपमा पवहचान गररनछे ।  

→  पानलकालाइ आगामी ४ बर्ामा कोदोमा आत्म ननभार बनाइनछे र कोदोिेती प्रबिान गना अनदुानको 
धयिस्था गरी सिै होटल तथा रेषु्टरेण्टहरुमा कोदाको पररकार मेनमुा राख्न पहल गररन ेछ ।  

१.ि. उधोग िान्त्णज्य  



→ गाउँपानलकाको श्रोतमा आधारीत (रैथान ेिाली¸जडीबटुी र फलफुल)  उधोग स्थापना गना ननन्त्ज क्षिेलाइ 
आकर्ाण गररनछे । 

→ गाउँपालीकामा उत्पादनको बजारीकरणका लानग कोदो महोत्सि संचालन गररनछे साथै अरय उत्पादनको 
बजारीकरणका लानग हाटबजार संचालन गररनछे । 

→  स्थानीय िानी तथा िननज पदाथाको पवहचान गरी अनभलेि धयिस्थापन तथा उत्िनन ्गरी लाभ 
नलइनछे ।  

→  हस्तकला सामारजही र परम्परागत िाध पदाथा (नसरकी¸ गरुिकु¸मह आदी) विदेश ननकासीका लानग 
आिश्यक िातािरण तयार गररनछे । 

→ उधमन्त्शलता विकास गना विनभन्न क्षिेका सफल उधमीहरुका अनभुि आदान प्रदान गररनछे । 

→ विनभन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्था र सम्पका  समाज संग सहकाया गररनछे । 

→ उपभोिाको हक वहतलाइ ध्यान र्ददै संयिु बजार अनगुमनको कायाक्रमको संचालन गरी उपभोिा 
अनधकार संरक्षण गरीनछे । 

→ स्थानीय स्रोत तथा सीपमा आधाररत एक िडा एक उत्पादन¸एक टोल एक उधम तथा धयिसाय प्रििान 
कायाक्रम संचालन गररनछे ।  

 

१.ग. पयाटन  

→  गाउँपानलकामा रहेका ऐनतहानसक¸धानमाक एिं पयाटवकय स्थलहरुको प्रचार प्रसार प्रििान गने¸ परम्परागत 
कला संस्कृनतको संरक्षण सम्ििान गने¸ अन्नपूणा आधार न्त्शविर¸ (Hidden Lake) वहडन लेक¸मरेडाडंा¸ 
टाडापानी ताल न्त्चयाउन ेगहरो क्षिेहरुको संरक्षण प्रििान गरी पयाटकीय गरतधयका रुपमा पवहचान 
गराइनछे ।  

→  अन्नपूणा वहमालको आधार न्त्शविर लगायत अरय आिश्यक स्थानमा साझेदारी नीनतका आधारमा 
पयाटकहरुको बसाइ धयिन्त्स्थत¸सरुक्षीत िनाउन सािाजननक जग्गामा रहेका लज एिं रेषु्टरेरटहरुमा 
ननन्त्ित कोठा थप गना नीनत अिलम्िन गरीनछे ।  

→  भदौरे¸घारिकु¸लारिकु¸पोथना¸अषे्ट«नलयन क्याम्प¸पाउँदरुमा रहेका होमषे्टको प्रचार प्रसार¸प्रििान धयिन्त्स्थत 
गनुाका साथै सो क्षिेहरुलाइ पयाटन सचुना केरिका रुपमा विकास गना पहल गररनछे ।  

→  गाउँपानलका नभि रहेका पयाटवकय पदमागाहरुको विस्तार तथा ममात संहार गररनछे ।  

→  पयाटन धयिसायमा विदेशीहरु िासगरी न्त्चननया पयाटकको पथ प्रदाशक सहयोगीका लानग कन्त्म्तमा ५० 
जनालाइ न्त्चननया भार्ा तानलम एिं ५० जनालाइ विनभन्न िानाका पररकार िनाउन ेतानलम संचालन 
गना बजेट धयिस्थापनको नीनत अिलम्बन गरीनछे ।  

→  अन्नपूणा संरक्षण क्षिे आयोजना िन उपभोिा महासंघ संग समरिय गरी जलिाय ुपररितान सचेनतकरण 
कायाक्रम संचालन गना साझेदारी अिधारणा अगाडी बढाइनछे ।  

→  गाउँपानलका नभि पयाटन विकासको गनतविनध अगाडी बढाउन प्रचार प्रसार गना अन्नपूणा आधार न्त्शविरमा 
प्रथम वहमाल आरोही  French Citizen मौरीस हजिगाको शानलक ननमााण अनािरण गररनकुा साथै 
उपयिु समयमा दोश्रो International Annapurna Marathon  प्रनतयोनगता आयोजना गररनछे । 



→  पयाटकको बसाइ अिनध लम्धयाउन घारिकु डाडंागाउँको गरुुङ संस्कृनत झल्कन ेसङरजहाहलय¸नौडाडंाको 
ननमााणानधन भ्य ुटािरको प्रििान एिं उपयिु स्थानमा पाका  ननमााण गने कायालाइ प्राथनमकता साथ 
अगाडी िढाइनछे ।  

→   अन्नपूणा आधार न्त्शविर छोम्रोङ मानथ कुनैपनी पूिााधार विकासका नाममा मेशीनरी ओजारको प्रयोग 
गरीन े छैन साथै यस क्षिेलाइ पयाा पयाािरण प्राकृनतक कुमारी (Virgin)  क्षिे घोर्णा गने नीनत 
अिलम्िन गरी विशरे् राहत¸उद्दार विपतको अिस्थामा बाहेक हिाइ हेली उडान कटौनत गरी ध्िनी 
प्रदरु्ण रोक्न ेनीनत अिलम्िन गररनछे ।  

→  घारिकुको देउरालीबाट आले डाडंा सम्म साहनसक िेल प्याराग्लाइनडङ शरुु गने अनमुनत र्दइ थप 
पयाटक नभत्र्याउन ेनीनत अिलम्िन गररनछे ।  

→ उल्लेख्य पदयािी पयाटकको आगमन हनु े समयमा High Altitude क्षिेमा पयाटकलाइ सूचना र्दन े
प्रणालीको विकास गररनछे । 

१.घ. राजश्व तथा विन्त्त्तय धयिस्था  

→  साविकमा रहेका करका दरहरुलाइ पररमाजान गने सम्बरधमा गाउँपानलका स्तरीय राजश्व परामशा 
सनमनत¸स्थाननय सरोकारिालाहरुको छलफल समेतको नसफाररसमा करका दरहरु फरावकलो पारी सिै 
धयिसायीहरुलाइ करको दायरामा ल्याउन आिश्यक पहल गररनछे । 

→  आगामी आ.ब. देन्त्ि सिै क्षिेमा एवककृत सम्पन्त्त्त कर लाग ुगरी समयानकुुल समायोजन एि पररमाजान 
गदै यसलाइ गाउँपानलकाको मखु्य कराधारको रुपमा विकास गररनछे ।  

→  गाउँपानलकाको लेिाप्रणालीमा सधुार गना प्रदेश तथा स्थाननय संन्त्चत कोर् धयिस्थापन प्रणाली -सिु _ 
लाग ुगररसवकएकोले प्रििानको नीनत अिलम्िन गररनछे ।  

→  गाउँपानलकाको विकास ननमााण लगायत कायासंचालन गदाा िेरुजकुो आयतनलाइ बढन नर्दइ 
आयोजनाको कामको आधारमा भिुानी र्दन ेकायालाइ अगाडी बढाइनछे । जसबाट पेश्की बेरुज ुबढ्न 
नर्दइ पेश्की शरुय रहनछे । 

→  बावर्ाक रु एकलाि भरदा बढी कर नतने करदाताहरुको अनभलेि रािी ननजहरुलाइ विशरे्ा रुपले 
परुस्कृत र सम्मान गने नीनत अिलम्िन गररनछे । 

→  समाजमा सहकारीताको विकास गराइ समदुायमा अधाररत सहकारी संस्था एिं सहकारी उधमको 
विकासका लानग मवहला एिं यिुा िगालाइ प्रोत्साहन गररनछे ।  

 
 
 
 

२. सामान्त्जक विकास नीनत 

२.क िानपेानी तथा सरसफाइः 
→  गाउँपानलका िलु्ला र्दशामिु  घोर्णा भइसकेकोले गाउँिासीलाइ पणुा सरसफाइ तफा  उरमिु गराउदै 

ननन्त्ित स्थानहरुमा सािाजननक शौचालय ननमााण एिं संचालनकोलानग सरोकारिालाहरु संग समरियका 
लानग आिश्यक पहल गररनछे ।  



→  सरसफाइका लानग माननसहरुको िानन धयिहारमा पररितान गना गाउँपानलका नभि जनचेतनामलुक 
कायाक्रम संचालन गररनछे । फोहरमैला धयिस्थापनका लानग ल्याण्डवफल्ड साइटको सम्भाधयता 
अध्ययन गररनछे । फोहरमैलालाइ श्रोतमै रयनुनकरण गना घर घरमा कुवहन ेनकुवहन ेफोहर छुट्याउन 
िडािासीमा जागरण मलुक कायाक्रम संचालन गरीनछे ।  

२ .ि. लैङनगक समानता तथा सामान्त्जक समािेशीकरण 

→ सामान्त्जक सदभाि र एकीकरण अनभबवृि गना दनलत¸ आर्दिासी¸ जनजाती¸ फरक क्षमता भएको 
समाजहरुलाइ  आय आजान र क्षमता विकास संग समािेस गररनछे । 

→  दनलत¸आर्दिासी¸जनजाती¸नसमारतकृत िगाहरुको परम्परागत सीप विकास¸भेर् भरु्ा¸भार्ा नलपी तथा 
संस्कृनतको संरक्षण र सम्बिानमा विशरे् ध्यान र्दइनछे ।  

→ विकासका हरेक वक्रयाकलापमा मवहलाहरुको सहभानगता र पहुचँ अनभबवृिा गदै लैङनगक विकासका 
लानग समानपुानतक धयिहार¸आय आजान र क्षमता विकास कायाक्रम माफा त सशन्त्िकरण गररन ेनीनत 
अिलम्बन गरीनछे साथै छुिाछुत लगायत सिै प्रकारका वििेधको रयनुनकरण गना पहल गररनछे । 

→  जेष्ठ नागररकहरुको समाजमा सामान्त्जक पवहचान र सम्मान बवृि गना सहयोग एिं सम्मान पगु्न ेिालका 
कायाक्रमहरु संचालन गररन ेछ । साथै ७५ बर्ा मानथका जेष्ठ नागररकको हेरचाह संरक्षणका लानग 
कन्त्म्तमा ५ िटा ननशलु्क स्िास्थ्य न्त्शविर संचालन गना पहल गररनछे ।  

२.ग. न्त्शक्षा यिुा तथा िेलकुद 

→  गणुस्तरीय न्त्शक्षाका लानग प्रस्तावित नमनुा मा.वि. भौनतक ननमााण र शैन्त्क्षक काया योजना कायाारियनमा 
कडाइका साथ पालना गररनछे ।  

→  गा.पा. नभि रहेका गरुुङ समदुायहरुको भार्ा¸नलवप एिं संस्कृनतको संरक्षण गरी गरुुङ भार्ामा आधारभतु 
तहमा कक्षा संचालनको पहल गररनछे । लोक भार्ा संस्कृनतको संरक्षणका लानग प्रविण गरुुङ स्मनृत 
प्रनतष्ठान स्थापना गररनछे ।  

→  गाउँपानलका स्तरीय िेलकुल  विकास सनमत गठन गरी सो सनमनतको समरियमा िेलकुद मैदान 
ननमााण सधुार विनभन्न िेलकुद आयोजना गने नननत अिलम्िन गररनछे ।  

→  अरतरावष्ट«य िाल अनधकार सम्बन्त्रध महा सन्त्रध एिं रावष्ट«य नीनतहरुले समेत ननदेश गरेका 
िालिानलकाहरुको बाच्न पाउन े अनधकार¸विकासको अनधकार र सहभानगताको अनधकारलाइ 
गाउँपानलकामा प्रििान गदै लनगन ेछ । िालिानलका उिार कोर् स्थापनाको लानग पहल गररनछे ।  

→  विद्यालय उमेरका सिै िालिानलकाहरुलाइ विद्यालयमा भनाा गराइ भनाा भएका िालिानलकालाइ वटकाउ 
गराइ माध्यनमक तह सम्मको न्त्शक्षा अध्ययन परुा गराउन ेनीनत अिलम्मन गररन ेछ । साथै विद्यालयको 
शैन्त्क्षक गणुस्तर िरृ्दाका लानग विनभन्न शैन्त्क्षक कायाक्रम सञ्चालन गररन ेछ ।  

→ न्त्शक्षकहरुले नलएको सिै प्रकारका तानलमहरुको कक्षा कोठामा अननिाया प्रयोय गररनछे । र आधारभतु 
तहको न्त्शक्षामा पढाइ नसपको विकास गना रावष्टय प्रारंनभक नसप कायाक्रमलाइ विधालयको ननयनमत 
कायाक्रमको विकास गररनछे ।  

→ न्त्शक्षण पेशा र न्त्शक्षकहरुको सम्मान अनभबवृिका लानग कायाक्रम संचालन गररनछे । न्त्शक्षक विधाथी 
र अनभभािकको आचार संवहता ननमााण गरी प्रत्येक विधालयमा लाग ुगररनछे । 



→ सािाजननक सेिामा पहुंच पयुााउन लोकसेिा आयोग लगायतका प्रनतसप्रधात्मक क्षमताका लानग तयारी 
कक्षा संचालन गररनछे  

२ घ स्िास्थ्य  

→  गा.पा.नभि रहेका स्िास्थ्य चौकी,  सामदुावयक स्िास्थ्य इकाइको धयिस्थापन,  राज्य द्वारा घोवर्त 
ननशलु्क ओर्नध िररद एिं वितरण विगत झै समयमै िररद एिं वितरण गरी ओर्धी अभाि हनु नर्दन े
नीनत अिलम्िन गरीनछे ।  

→  जनस्िास्थ्यलाइ अत्यािश्यक¸आधारभतु तथा मौनलक अनधकारका रुपमा स्थावपत गदै स्िास्थ्य संस्थाको 
स्तरोन्नती एिं स्िास्थ्य सेिा प्रिाहलाइ गणुस्तरीय िनाइन ेछ । गा.पा. को घटे्टिोला देिी नयापंलु 
सम्मका सडक दघुाटनामा प्राथानमक उपचारको धयिस्थाका लानग राजमागा अस्पताल स्थापना संचालनका 
लानग संघीय तथा प्रदेश सरकारलाइ आिश्यक धयिस्थापन गना अनरुोध गने नीनत नलइनछे ।  

→ यिुाहरुमा सकरात्मक सोचको विकास गना अिश्यक पने कायाक्रम ल्याइन ेछ ।  
३ . पूिााधार विकास नीनत   

→  स साना सडकहरुमा रकम लगानी गदाा रकम छररन गइ प्रनतफल प्राि हनु नसक्न े भएकाले 
गाउँपानलकाको रजहानमण यातायात गरुुयोजना अनसुार क¸ि¸र ग¸शे्रन्त्णका सडकहरुलाइ प्राथानमकताका 
साथ रकम विननयोजन गने नीनत नलइनछे  । 

→  सडक ननमााण र स्तरोन्नती गदाा रणनीनतक महत्िका सडकहरु िासगरी रजहानमण यातायात गरुयोजना 
मतुाविकका सडकहरुमा रकम विननयोजन गनुाका साथै यस आ.ब.को लानग नया ँट्याक निोल्न ेर 
भइरहेका सडकहरुको स्तरेन्नती र ममात संभारमा विशरे् जोड र्दइनछे ।  

→  सडक आकन्त्स्मक ममात संभारका लानग संभार कोर्को धयिस्था गना अिश्यक पहल गररनछे ।  

→  गाउँपानलकाको केरि¸िडा कायाालयहरुको भिन ननमााण र धयिन्त्स्थत गना संन्त्घय सरकार र प्रदेश 
सरकार तथा सम्बन्त्रधत सहयोगी ननकायमा अनरुोध गररनछे ।   

→  गाउँपानलकाको सिै िडामा शिु िानपेाननको धयिस्थापन गने तफा  विशरे् जोड र्दइनछे । साथै एक 
घर एक धारा कायाक्रम लाग ुगररनछे ।  

→  टोल  विकास संस्थाहरुको गठन र संस्थागत क्षमता विकास गदै क्रमशः सहकारीकरण गना सघाउ 
पयुााउन ेनीनत अिलम्िन गररनछे ।  

→  कृवर्ा क्षिेको धयिसायीकरण र बजारीकरण तफा  उच्च जोड र्दइनछे ।  

→  ठुला आयोजनाहरुको कायाारियन पिुा सम्भाधयता अध्ययन एिं िातािरणीय प्रभािको समेत मलु्याङकन 
गरी कायाारियन गररनछे ।   

 

४. िातािरण तथा विपद धयिस्थापन नीनत 

→ वहमाल तथा पहाडीक्षिेमा जलिाय ु पररितानको असर रयनुनकरण गना सरोकार िाला संग समरिय 
गरीनछे । 

→ फेिाताल जलाधार क्षिेको तल्लो तट र उपल्लो तटको विचको िातािरणीय लाभको सरतलुन नमलाउन 
Environmental Paying Service  को नीनत लाग ु गना आिश्यक देन्त्िएकोले पोिरा लेिनाथ 
महानगरपानलका र प्रदेश सरकार संग समरिय गररनछे । 



→ पिुााले हकुााएका रुिको संरक्षण र नया ँिकृ्षारोपण गरी जलाधार क्षिेको संरक्षण गररनछे । 

→ विपद धयिस्थापन कोर् धयिस्थापन कायाविनध िनाइ संचालनमा ल्याइनछे । 

→ बाढी¸पवहरो¸अगलागी र प्राकृनतक प्रकोपिाट नागररकलाइ राहत उपलधध गराउन तथा उिारमा सहयोग 
गना प्रकोप धयिस्थापन कोर् लाइ कायाविनध िनाइ कायाारियनमा ल्याइनछे । 

 

५. संस्थागत विकास तथा सेिा प्रिाह नीनत  

→  गाउँपानलकाको कायासम्पादनलाइ नछटो छररतो एिं सेिारजहही मनु्त्ि तलु्याउन धयिस्थापकीय क्षमता 
अनभिवृिमा जोड र्दइनछे ।  

→  गाउँपानलकाको संस्थागत क्षमता िवृिका लानग भौनतक पूिााधार विकास तथा अनभलेि प्रणानललाइ 
धयिन्त्स्थत गदै प्रविनध मैिी िनाइनछे । 

→  उत्कृष्ट काम गने कमाचारी¸करदाता¸उपभोिा सनमनत¸पिकार¸टोलविकास सनमनतहरुलाइ परुस्कृत गने 
पिनतलाइ आगामी आ.ब.को सभािाट शरुुिात गरी सो को ननररतरता र्दइनछे ।  

→ आगामी बर्ा फाल्गणु २७ गतेलाइ गाउँपानलका स्थापना र्दिस एिं बावर्ाकउत्सिको रुपमा मनाउन े
कायाको थालनी गरी सो लाइ ननररतरता र्दइनछे । 

→  गा.पा. नभि संचालन हनु ेवक्रयाकलापमा गै.स.स.हरुको साझेदारीमा कायाक्रम संचालन गररनछे । साथै 
अनभुि आदान प्रदान असल नसकाइ अिलम्िन गना अरतरावष्ट«य स्तरमा भानगनी सम्बरध कायम गने 
तफा  पहल गररनछे । 

→  गाउँपानलकाका विविध सेिाहरु सके सम्म घर दैलो मै उपलधध गराउन समय समयमा घनु्त्म्त न्त्शविर 
संचालन गने नीनत अिलम्िन गररनछे ।  

→ गाउँपानलकालाइ कायाक्षिे िनाइ संचालनमा रहेका गै.स.स.हरुको प्रोफाइल बनाइनछे । 

→ परुातान्त्त्िक महत्िका स्थानहरु मठ¸मन्त्रदर¸धानमाक क्षिे िानपेानी महुान¸ताल तलैया आदी प्राकृनतक 
श्रोत साधनको अनभलेि धयिस्थापन गररनछे । 

→ सशुासन प्रबिान गना आरतररक ननयरिण प्रणाली लाग ुगररनछे । 

→ घरेल ुतथा लैंनगक वहंसा¸िालवििाह बह ु वििाह¸मानि बेचवििन¸जिरजन्त्स्त चरदा अशलुी लगायतका 
सिै वकसीमका गैरकाननुी वक्रयाकलाप ननयरिण गना पहल गररनछे । 

→ जनप्रनतनननध तथा कमाचारीहरुको क्षमता विकास गना तानलम, अनभुि अदान प्रदान तथा उत्प्ररेणा जगाउन े
िालका कायाक्रम सञ्चालनमा ल्याइन ेछ ।  

उपन्त्स्थत गाउँसभाका सदस्यहरु  

अरत्यमा सिुी नपेाली सम्रिृ नपेालको संघीय भािनामा रहेर प्रस्ततु नीनत कायाक्रम तयार पाररएको छ 
। यसका लानग स्थाननय मागका शसि योजना ननमााण¸ प्रभािकारी कायाारियन धयन्त्िगत चाहना मानथ 
उठेर सहभानगतामा आधाररत विकास साझा पहलको आिश्यकता छ । नपेालको राजनैनतक इनतहासँलाइ 
हेदाा दलहरुले मलुकुको विकस र समवृिको लानग देिाएको ऐक्यििता¸ सहकाया̧  साझेदारी र 
समरियको संस्कृनत यस घडीमा स्मरण गना चाहरछु र गाउँपानलकामा पनन विगत झै सदभाि¸सहकाया 
र साझेदारीको ननररतरताको अपेक्षा रािेको छु । साथै समनु्नत समाज ननमााण गना सिैको सहयोय हनु े
नै छ भन्न ेविश्वास नलएको छु । गाउँपानलकाको विकास अनभयानमा अफ्नो क्षिेिाट भनुमका ननिााह 



गनुाहनु ेसम्पणुा जनपनताननधी¸ राष्टसेिक कमाचारी¸ वििान¸ नागररक समाज¸ पिकार¸ ननजी गै.स.संस्था 
लगायत देश विदेशमा रहेर भलो चाहन ेमहानभुाि प्रनत हार्दाक आभार र धरयिाद धयि गदाछु ।                                        

 
 
 
 

                                                                                                                  
यिुराज कंुिर 

    अध्यक्ष 


