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१. संघीय लोकतान्त्रिक गणतरिात्मक शासन प्रणालीलाइ स्थानीय तह दने्त्ख नै सदुृढीकरण गरी  स्थानीय तहमा न्त्िधान्त्यकी, 

काययकाररणी र रयान्त्यक ऄभ्यासलाइ संस्थागत गनय नेपालको संन्त्िधान िमोन्त्जम गन्त्ित स्थानीय सरकारको ईप-प्रमखुको 

रुपमा न्त्लख ुगाईँपान्त्लकाको अन्त्थयक िर्य २०७७/०७८  नीन्त्त तथा काययक्रम यस गररमामय सभा समक्ष प्रस्ततु गनय पाईँदा 

मलेै गौरि महससु गरेको छु । 

२. राष्ट्रलाइ न्त्नरङ्कुश सामरती शासनप्रणालीको ऄधँ्यारो युगबाट जनताका प्रन्त्तन्त्नन्त्धमार्य त राज्य संचालन गने संघीय 

लोकतान्त्रिक गणतरिको ईज्यालो यगुमा पयुायईने क्रममा जीिन ईत्सगय गनुयहुने सम्पणूय ज्ञात ऄज्ञात सन्त्हदहरुप्रन्त्त भािपूणय 

श्रद्धाञ्जली ऄपयण गदयछु । रान्त्ष्ट्रयता, लोकतरि र जनजीन्त्िकाको अरदोलनमा ऄगिुाआ गनुयहुने सम्पणूय ऄग्रजहरुको 

योगदानको ईच्च सम्मान सन्त्हत स्मरण गनय चाहरछु । 

३. हाल न्त्िश्वव्यापी डरलाग्दो महामारीको रुपमा रै्न्त्लएको कोरोना भाआरस (कोन्त्भड-१९) का कारण दशेन्त्भि र दशे बान्त्हर 

ज्यान गमुाईने नेपालीहरु प्रन्त्त भािपणूय श्रद्धारजली ऄपयण गदयछु । कोन्त्भड-१९ को संक्रमणमा परी ईपचाररत सबैको न्त्शघ्र 

स्िास््यलाभको कामना गद ैकोन्त्भड-१९ लाइ परान्त्जत गरी घर र्कय न ुहुने सबैलाइ बधाइ तथा शभुकामना ब्यक्त गदयछु। 

कोन्त्भड-१९ महामारीको यस न्त्िर्म पररन्त्स्थन्त्तमा ऄग्रपंन्त्क्तमा रहरे सेिा गने न्त्चन्त्कत्सक, नसय, स्िास््यकमी, सरुक्षाकमी, 

सरसर्ाआकमी, एम्बलेुरस चालक र महामारी रोकथाम, न्त्नयरिणमा खन्त्टने सम्पणूय कमयचारीको ईच्च प्रशसंा गदयछु। 

ऄत्यािश्यक िस्तकुो अपनू्त्तयलाइ सहज बनाईन योगदान गने सबै व्यन्त्क्त तथा संघसंस्थालाइ धरयिाद न्त्दन चाहरछु। 

कोन्त्भड-१९ संक्रमण रोकथाम र न्त्नयरिणका लान्त्ग स्थानीय सरकारले चालेका कदममा पणूय साथ न्त्दइ सहयोग गनुय 

भएकोमा म सम्पणूय न्त्ददीबन्त्हनी तथा दाजभुाआप्रन्त्त हान्त्दयक अभार व्यक्त गदयछु। 

४. लोकतरिको अधारस्तम्भको रुपमा एि ं जनताले महससु गनय सक्ने र भट्ेन सक्ने सरकारको रुपमा रहकेो स्थानीय 

सरकारसंग जनताको न्त्िकास प्रन्त्तको ईच्च अकांक्षालाइ समयोन्त्चत सम्िोधन गद ैसमग्र गाईँपान्त्लका समनृ्त्द्ध तर्य  न्त्तव्र 

गन्त्तको यािा तय गनुय पने ऄिस्थामा हामी स्थानीय सरकार रहकेो छौ ँ ।यस बीचमा स्थानीय सरकारको स्िरुपलाइ  

संन्त्िधान प्रदत्त व्यापक के्षिान्त्धकार भएको िन्त्लयो स्थानीय सरकारको रुपमा रुपारतरण गने प्रन्त्क्रयालाइ संगसंग ै र 

सािधानीपिूयक ऄन्त्घ बढाईन ुपरेको छ । यस्तो जन्त्टल र चनुौन्त्तपणूय मोडमा लोकतरिको संस्थागत न्त्िकास गनय सदा सजग 

र संिदेनशील रन्त्ह स्थानीय सरकार काम गदछै, नन्त्तजा ल्याईँदछै र ऄन्त्घ बढ्दछै । 

५. नेपालको संन्त्िधानले पररकल्पना गरेको तीन तहको सरकार, त्यसका ऄन्त्धकार के्षि र संघ, प्रदशे र स्थानीय सरकार 

िीचको सहकायय, समरिय र सहऄन्त्स्तत्ि समेतको ममय ऄनसुार नेपाल सरकार र प्रदशे सरकारले प्रस्ततु गरेको न्त्दगो 

न्त्िकासको लक्ष्य प्रान्त्िसन्त्हतको नीन्त्त तथा काययक्रम समतेलाइ ह्दयंगम गरी हाम्रो स्थानीय सरकार संचालनको न्त्तन 

िर्यको ऄनुभि र गाईँसभा मार्य त पाररत ऐन, न्त्नयम तथा काययन्त्िन्त्ध  साथै न्त्लख ुगाईँपान्त्लकाको दृश्टी शशुासन मार्य त 

सबनृ्त्द्ध सोचका साथ अन्त्थयक िर्य २०७७/०७८ नीन्त्त तथा काययक्रम तय गररएको छ ।  

 

सभाध्यक्ष ज्यू, 

६. अ.ि. २०७७-०८८ को लक्ष्य भौगोन्त्लक, के्षन्त्िय, िन्त्गयय, सरतलुन कायम गद ै अन्त्थयक प्रशासन्त्नक एिं राजनैन्त्तक 

शशुासन मार्य त समदृ्ध सम्मनुत रयायपणूय तथा सखुी  न्त्लखकुो न्त्नमायण गने रहकेो छ ।  

७. स्थानीय सरकार जनभािना, जनअकांक्षा र अिश्यकताका अधारमा स्थानीय नागररकको जीिनस्तरमा सधुार गनय तथा 

न्त्िकास र  ऄपेक्षा परूा गनय दृढ संकल्पका साथ ऄगान्त्ड बन्त्ढरहकेो छ । भौन्त्तक संरचना पयायि नहुन,ु कमयचारी र ऄरय 

स्रोतसाधनको कमी हनु ु तथा संघ, प्रदशे र स्थानीय तहिीच अयोजनाको िगीकरण समयमा नहुन ु जस्ता ऄनेकन 

प्रन्त्तकूलताका बाबजदु स्थानीय सरकारले हान्त्सल गरेका केही महत्िपणूय ईपलन्त्व्धहरु यस गररमामय सभा समक्ष प्रस्ततु 

गनय चाहारछु । 
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८. नेपालको सरदभयमा स्थानीय सरकार निीनतम प्रयोग भएकाले स्थानीय सरकारको सशुासन, न्त्िकास र समनृ्त्द्धको लान्त्ग 

स्थानीय सरकार सञ्चालनका क्रममा स्थानीय तहलाइ प्राि ऄन्त्धकार क्षेिन्त्भिका न्त्िर्यमा २० िटा महत्िपूणय ऐन, ३१ 

िटा न्त्नयम, काययन्त्िन्त्ध मापदण्ड तथा न्त्नदने्त्शका, जारी भइ कायायरियनमा अएका छन ् । यसबाट स्थानीय सरकारलाइ 

संन्त्िधान एि ं काननु िमोन्त्जम प्रदत्त न्त्िधान्त्यकी ऄन्त्धकारको संस्थागत हुदं ै गएको र गाईँपान्त्लकामा काननुी र 

काययन्त्िन्त्धगत अधार तयार भइ काम कारिाहीमा थप सहजता अएको छ ।  

९. स्थानीय तहमा रयायीक ऄभ्यासलाइ संस्थागत गनय नेपालको संन्त्िधान र काननु िमोन्त्जम रयान्त्यक सन्त्मन्त्त गिन भइ 

रयान्त्यक सन्त्मन्त्त समक्ष दताय भएका न्त्ििादहरुको अपसी छलर्ल र मलेन्त्मलापको माध्यमबाट समाधान गररएको छ । 

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दर्ा ४७ ले व्यिस्था गरेको रयान्त्यक सन्त्मन्त्तको ऄन्त्धकार क्षेिको 

मलेन्त्मलापको माध्यमबाट न्त्ििाद समाधान गनय मलेन्त्मलापकताय सनू्त्चकृत गरी   कामकारिाही ऄगान्त्ड बढाआएको छ ।  

१०.  गाईँपान्त्लका न्त्भिको पययटकीय महत्ि, सांस्कृन्त्तक तथा धान्त्मयक महत्ि बोकेका पोकली झरना,भोल्टकोट,रामशे्वर 

पशपुन्त्त मन्त्रदर, नमयदशे्वर महादिे मन्त्रदर, ढुंगढुंग े मन्त्रदर, दगु्दशे्वर महादिे, गिुेश्वर महादिे लगायतका पययटकीय तथा 

सांस्कृन्त्तक क्षेिको पन्त्हचान, संरक्षण र प्रिधयन गनय काययक्रम तथा िजटेको व्यिस्था गररएको छ । 

११. नेपालको संन्त्िधानको ऄनसुून्त्च ८ को बुँदा नं. ४ मा ईल्लेन्त्खत स्थानीय कर संकलनका लान्त्ग अिश्यक ऐन, न्त्नयमािली 

तथा  काययन्त्िन्त्ध बनाइ स्थानीय कर संकलन गररनकुा साथै  व्यिसाय दताय लगायत राजश्वको स्रोतको दायरा र्रान्त्कलो 

बनाइ चाल ुअन्त्थयक िर्य ०७६/०७७ अरतररक अय रु. ३४२३६९९।- प्राि ऄनमुान गररएको छ ।  

१२.  स्थानीय स्तरको शनै्त्क्षक ज्ञान,सीप र प्रन्त्िन्त्धको संरक्षण,प्रिदयन र स्तरीकरण गनय गाईँ न्त्शक्षा सन्त्मन्त्तको गिन गररएको छ । 

अधारभतू तहको परीक्षा सञ्चालन, ऄनमुगन र व्यिस्थापन गनय गाईँपान्त्लकाको न्त्शक्षा ऐन तथा न्त्नयमािली बमोन्त्जम 

गन्त्ित परीक्षा व्यिस्थापन सन्त्मन्त्त मार्य त कक्षा अिको परीक्षा मयायन्त्दत एि ंव्यिन्त्स्थत रुपमा सम्परन गररएको छ ।  

१३.  गाईँपान्त्लकाले सहभान्त्गतामलूक योजना तजुयमा प्रकृया मार्य त चाल ु अन्त्थयक िर्य ०७६/०७७ मा स्थानीयस्तरको 

न्त्िकासका लान्त्ग कररब २२८ िटा िान्त्र्यक योजना बनाइ कायायरियन गद ै गदाय हाल सम्म ८४% सम्झौता भएको, 

सम्झौता हुन बान्त्क १६%, जाँचपास भएको ३४% र जाँचपास हुन बान्त्क ६४% रहकेो छ । त्यस्तै संस्थागत सुशासन र 

सेिा प्रिाह संग जोन्त्डएका योजना तथा काययक्रम हाल कायायरियन भइ रहकेो ऄिस्था छ । यसका लान्त्ग  

जनप्रन्त्तन्त्नन्त्धहरुको भनू्त्मका नीन्त्त न्त्नमायण र न्त्िकास न्त्नमायणको ऄगिुाआ, ऄनगुमन एि ंजनताको सखु द;ुखमा साथ न्त्दन े

गरी स्थानीय सरकार सशक्त भइ रहकेो छ ।  

१४.  स्थानीय सरकारले अफ्नो कायय सञ्चालन गदाय लागत रयूनीकरण,स्रोत साधनको ऄन्त्धकतम ईपयोगको लान्त्ग नेपाल 

सरकार तथा प्रदशे सरकार संग साझदेारी एि ंसंयकु्त व्यिस्थापनमा  पिूायधार न्त्नमायण लगायतका कायय गद ैअएको छ । 

जस्तै न्त्संहदिेी-नमयदशे्वर- यसम-गाम्नाङ- न्त्खन्त्जर्लाटे सडक न्त्नमायणमा प्रदशे संग र प्रधानमरिी रोजगार काययक्रममा 

नेपाल सरकार संग साझदेारी गरी समरिय,सहकारीता र सहऄन्त्स्तत्िको न्त्सद्धारतलाइ न्त्स्िकार गरेको छ । 

१५.  पान्त्लका न्त्भि रहकेा प्रमखु सडकहरुलाइ संघ प्रदशे सँगको साझदेारी काययक्रम गरर स्तर ईरनन्त्त गररनेछ । िडा स्तररय 

प्रमखु सडकको स्तर ईरनन्त्त गररनेछ । िातािरण संरक्षणलाइ समेत मध्ये नजर गरर नँया रयाक खरने क्रमलाइ क्रमश 

न्त्नयरिण गरै लन्त्गनेछ । प्रमखु पबूायधार न्त्बकासका लान्त्ग समपरुक कोर्को व्यिस्था गररनेछ । बाहै्र मन्त्हना मोटर चल्ने गरर 

सडकको व्यिस्थापन गररनेछ ।  

१६.  कृन्त्र्, न्त्सचाआयको न्त्िकास र न्त्िस्तारको लान्त्ग SIP संग साझदेारी गरी यसलाआय ऄगान्त्ड बढाआने छ । 

१७.  नयाँ संरचना, कमयचारी ऄभाि, भौगोन्त्लक कन्त्िनाइ, काननुी ऄस्पष्टता र ऄरयौलताका बािजदू पन्त्न साियजन्त्नक सेिा 

प्रिाह र सशुासनलाइ पन्त्हलो प्राथन्त्मकता न्त्ददं ैजनताको सखु द;ुखमा ऄन्त्भभािकत्ि ग्रहण गद ैन्त्िन्त्भरन िडाहरुमा नेपाल 

सरकार, प्रदशे सरकार तथा न्त्जल्ला प्रशासन कायायलय संग समरिय र सहकायय गद ै सेिा प्रिाह मार्य त गाईँ गाईँमा 

न्त्संदरिारको ऄनभुनू्त्त गराईन स्थानीय सरकार सदा प्रयत्नशील छ । 
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१८.  प्रत्येक नागररकलाइ राज्यबाट अधारभतू स्िास््य सेिा न्त्नशलु्क प्राि गनय पाईने संिधैान्त्नक ऄन्त्धकारलाइ प्रत्याभतू गनय 

स्थानीय सरकारले स्िास््यकमी लगायतको सनु्त्िधा सन्त्हत १९ िटा िाईँमा खोप केरर र १८ िटा गाईँघर क्लन्त्नक 

संचालन भइरहकेो छ र जनतालाइ  स्िास््यको पहुचँबाट टाढा हुन नन्त्दनको लान्त्ग अिश्यकता महशसु गरी  सामदुान्त्यक 

स्िास््य आकाइ पन्त्न स्थापना गरी सेिा प्रिाह भइ रहकेो छ । सबै स्िास््य संस्थाहरुमा िन्त्थयङ सेरटरको नीन्त्त ऄिलम्बन 

गररएको भएता पन्त्न ३  िटा स्िास््य चौकीहरुमा िन्त्थयङ सेरटर संचालन भइरहकेो र बाँकी स्िास््य चौकीहरुमा 

संचालनका लान्त्ग काययप्रारम्भ भएको छ । त्यसैगरी नागररकहरुको सेिाको लान्त्ग सि ैिडाहरुमा न्त्चन्त्कत्सक सन्त्हतको 

टोली मार्य त स्िास््य परीक्षण गररएको छ । साथै गभयिती मन्त्हलाहरुको लान्त्ग सहज ैस्िास््य संस्थामा गभयिती पररक्षण 

न्त्कटको व्यबस्था गररएको छ र गभयिती मन्त्हलाहरुको लान्त्ग ग्रामीण ऄल्रा साईण्ड काययक्रम िडा िडाको स्िास््य 

चौकीमा गइ न्त्शन्त्बरको रुपमा संचालन गररएको छ भने पोकली स्िास््य चौकी प्रत्येक मन्त्हनामा अिश्यकता ऄनसुार 

जनुसकैु ऄबस्थामा पन्त्न सेिा प्रिाह गरर रहकेो र न्त्िन्त्भरन सहयोगी संस्थाहरुको सहयोगमा स्िास््य सम्िरधी िहृत्त न्त्शन्त्िर 

समते न्त्िन्त्िध स्थानमा संचालन गरी स्िास््य सेिा नागररकको घरघर सम्म न्त्िस्तार गरी नागररकको स्िास््य सम्िन्त्रध 

मौन्त्लक हकप्रन्त्त स्थानीय सरकार प्रन्त्तिद्ध छ ।  

१९.  स्िास््य के्षिका खम्बाका रुपमा रहकेा मन्त्हला स्िास््य स्िमं सेन्त्िकाहरुलाइ स्िास््यको पहुचँमा बनृ्त्द्ध गनयको लान्त्ग 

ईन्त्नहरुको अत्मािल बढाईन प्रोत्साहन भत्ता थप गद ैलन्त्गनेछ । 

२०.  परूानो न्त्चन्त्कत्सा अयिुदे प्रन्त्त जागरण ल्याईन सिै िडामा अयिुदे काययक्रम सन्त्हत अन्त्थयक रुपले न्त्िपरन, िदृ्ध, ऄसक्त 

ऄिस्थामा रहकेा, ऄसहाय एकल मन्त्हला, ऄपाङ्गता भएका, िालिान्त्लका, अफ्नो हरेचाह अरँै् गनय नसक्न े

नागररकलाइ नागररक सम्मान काययक्रम सम्परन गररएको छ । यस्ता काययक्रमलाइ थप सदुृढ बनाईद ैलन्त्गनेछ । 

२१.  कमयचारी समायोजन पश्चात सनृ्त्जत कमयचारी ऄभािको ऄिस्थामा समते कमयचारीहरुको ईच्च काययसम्पादन एि ं

लगनन्त्शलताका कारण सेिा प्रिाहमा चसु्तता अएको छ । स्थानीय सरकारका प्रन्त्तर्लहरुलाइ नागररक समक्ष पयुायईन 

कमयचारी िगयबाट भएको सकारात्मक भनू्त्मकाको सदा सियदा स्मरण गररनेछ ।   

२२.  न्त्िकासमा न्त्नन्त्श्चत ईद्दशे्य हान्त्सल गनय ऄपनाइने रणनीन्त्त,समय,न्त्क्रयाकलापहरु र  साधन श्रोतको संयोजन गरी योजनािद्ध 

न्त्िकासको शरुुिात गनय स्थानीय सरकारको अिन्त्धक गरुु योजना तयार गरी जस ऄनुसार न्त्तव्र रुपमा काम संचालनलाइ 

ऄगाडी बढाएको छ ।  

२३.   गाईँ काययपान्त्लकाको कायायलय र सो ऄरतगयतका कायायलय तथा न्त्िद्धालयहरुमा न्त्िद्धुतीय हान्त्जरी जडान   गरी प्रयोग 

स्िरुप न्त्िधतुीय शासनको ऄभ्यास गररएको छ । त्यस्तै गाईँकाययपान्त्लका कायायलयको सरुक्षाका लान्त्ग न्त्सन्त्स क्यामरेा 

जडान गररएको छ । स्थानीय सरकारले गरेको गन्त्तन्त्िन्त्ध यथाथय न्त्चिण गनय डकुमरेरी न्त्नमायण गने कायय भ ैराखकेो छ ।  

२४.  नागररकको सचूनाको हक स्थान्त्पत गद ैस्थानीय सरकारका सचूनाको सही प्रिाहीकरण गने ऄपेक्षा न्त्लइएको छ । सचूना 

प्रन्त्बन्त्धलाइ थप प्रभाबकारी बनाईन सम्पणूय िडा कायायलयहरुमा इरटरनेटको टािर न्त्िस्तार गररद ैछ । त्यस्तै साियजन्त्नक 

सनुिुाइ काययक्रम मार्य त हाम्रो सरकारको सेिा प्रिाह प्रन्त्तको अम नागररकको धारणा बझु्ने कायय समते गने नीन्त्त  

न्त्लएकोछ । 

२५.  ऄनदुानमा अधाररत न्त्िन्त्िध कृन्त्र्जरय सामाग्री न्त्ितरण गरी कृन्त्र्मा अधनु्त्नकीकरण गने नीन्त्त ऄन्त्ततयार गररएको छ । 

अगामी िर्य एक िाडय एक ऄगायन्त्नक नसयरी स्थापना गरी व्यािसान्त्यक खतेीलाइ प्रोत्साहन गररनेछ ।  

२६.  स्थानीय सरकारले गाईँपान्त्लका न्त्भि प्राकृन्त्तक तथा मानिीय सनृ्त्जत कारणबाट हुन पगुकेा घटनाहरुको तत्कालै 

सम्िोधन गरी   स्थानीय सरकारको ऄनभुनू्त्त न्त्दने प्रयास गद ैअएको छ । त्यसका लान्त्ग न्त्िपद व्यिस्थापन कोर्बाट 

िजटे प्रिरध गनुयका साथै ऄसाध्य      रोग लागकेा न्त्िपरन नागररकको स्िास््य ईपचाराथय अन्त्थयक सहायता समते प्रदान 

गद ैअएको छ र न्त्दगय रोगी र न्त्नयन्त्मत औरं्धी सेिन गनेहरुको लान्त्ग न्त्नशलु्क रुपमा न्त्बतरण गररएको छ ।  
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२७. सि ैिडाहरुमा ज्येष्ठ नागररक तथा ऄपाङग पररचयपि न्त्ितरण गरररहकेो छ । मन्त्हला क्षमता तथा ऄन्त्भबनृ्त्ि सशन्त्क्तकरण 

काययक्रम लगायत लन्त्क्षत िगय संग सम्िन्त्रधत न्त्सलाइ कटाइ, सतु्केरी भटे जस्ता  काययक्रम समते संचालन गरीरहकेो छ र 

यसलाइ प्रभाबकारी रुपमा ऄन्त्घ बढाईद ैलन्त्गनेछ । 

२८. यस िर्यका हाम्रा ईपलन्त्व्धहरु ईत्साहिधयक छन ् । स्थानीय सरकारले न्त्लएका नीन्त्तहरुको कायायरियनबाट स्थानीय 

नेततृ्िको न्त्िकास र स्थानीय शासन पद्धन्त्त सदुृढ  हुने प्रशस्त अधारहरु तयार भएका छन ् । न्त्लख ुगाईँपान्त्लकको दृन्त्ष्ट 

सशुासन मार्य त समनृ्त्द्ध  भरने दृन्त्ष्टकोण र कायय शलैीका  कारण सम्पणूय न्त्लखिुासी नागररकमा ईत्साहको सञ्चार भएको 

ऄनभुतू गररएकोछ ।  

 

सभाध्यक्ष ज्यू, 

ऄि म गाईँपान्त्लकाको अन्त्थयक िर्य २०७७/०७८ का लान्त्ग प्रस्तान्त्ित नीन्त्त तथा काययक्रम तर्य  यहाँहरुको ध्यानाकर्यण 

गदयछु । 

२९.  यस प्रस्तान्त्ित नीन्त्त तथा काययक्रमले मानिीय क्षमता न्त्िकास,पिूायधार न्त्नमायण,ईद्धमशीलता र रोजगारी िनृ्त्द्ध,स्थानीय 

नेततृ्ि न्त्िकास,न्त्दगो न्त्िकास,प्रभािकारी सेिा प्रिाह, भौगोन्त्लक, क्षेिीय, िन्त्गयय, सरतलुन कायम गद ैसम्मनुत रयायपणूय र  

काननुी शासनको प्रत्याभनू्त्तलाइ प्राथन्त्मकतामा रातद ै समदृ्ध नेपाल, सखुी नेपालीको रान्त्ष्ट्रय अकाङ्क्षा परूा गने तर्य  

केन्त्ररत छन ्। 

३०.  पोकली झरना, भोल्टकोट, नमयदशे्वर महादिे मन्त्रदर, ढुंगढुंग ेमन्त्रदर, दगु्दशे्वर मन्त्रदर तथा गिुेश्वर मन्त्रदर लगायत पान्त्लका 

न्त्भिका प्राकृन्त्तक तथा सांस्कृन्त्तक महत्िका के्षिलाइ पययटकीय के्षिको रुपमा न्त्िकास गरी न्त्लख ुगाईँपान्त्लकाको पन्त्हचान 

तथा ऄथयतरिको अधारन्त्शलाको रुपमा न्त्िकास गररनेछ ।यसको लान्त्ग पययटन मिैी संरचना न्त्नमायण तथा पययटन पिूायधार 

न्त्नमायण गनय न्त्िस्ततृ पययटन गरुुयोजना बनाइ कायायरियन गररनेछ । न्त्नजी के्षि संग समते समरिय गरी न्त्लख ु पययटकीय 

पिूायधार न्त्िकासका कायय ऄगान्त्ड बढाइनेछ ।  

३१.  जोन्त्खम यकु्त िस्ती पन्त्हचानका साथै सकुुम्िासी तथा न्त्िपरन नागररकको पन्त्हचान र ऄन्त्भलेख व्यिस्थापनलाइ 

व्यिन्त्स्थत गरी सकुुम्िासी तथा न्त्िन्त्परन नागररक सम्िरधी जीन्त्िकोपाजयन र िसोिासको व्यिस्थापनका लान्त्ग  ईन्त्चत 

प्रिरधका लान्त्ग पहल गररनेछ। 

३२.  गाईँपान्त्लकाको भौगोन्त्लक के्षिन्त्भि संचालन हुने सहकारी संस्थाको दताय, ऄनमुन्त्त, न्त्नयमन र व्यिस्थापनलाइ 

प्रभािकारी बनाईदै स्थानीय सहकारी संस्थाको क्षमता ऄन्त्भिनृ्त्द्ध गरी सहकारी संस्थाको प्रियदन, पररचालन र न्त्िकास 

गररनेछ । सहकारी सम्िरधी स्थानीय त्यांक व्यिस्थापन र ऄध्ययन तथा ऄनसुरधान गरी दनै्त्नक ईपभोग्य िस्तु, कृन्त्र्, 

िन, मत्स्य तथा पशजुरय पदाथय ईत्पादन र न्त्िक्री न्त्ितरण गने सहकारीलाइ प्रियदन गरी प्रोत्साहन गररनेछ ।  

३३. बाली र पशपुरछी न्त्बमा काययक्रमलाइ न्त्नररतरता न्त्दद ैसम्पणुय समदूायमा जानकारी प्रबाहलाइ न्त्बस्तार गरनेछ ।  

३४.  गाईँपान्त्लकाको क्षेिन्त्भि व्यापार,व्यिसाय िा सेिामा पूँजीगत लागनी र अन्त्थयक कारोिारको अधारमा व्यिसाय कर 

लगाआद ैअएकोमा यसलाइ थप व्यिन्त्स्थत गनय साना तथा िूला व्यिसायलाइ  ऄन्त्निायय रुपमा दताय एि ंनिीकरणको 

दायरामा ऄगाडी  बढाईद ै लन्त्गनेछ । र । गाईँपान्त्लका न्त्भिका  िस्तीहरुमा स्थानीय ईत्पादन न्त्िक्रीको बजार लाइ 

ब्यबन्त्स्थत  बनाईद ै स्थानीय हाटको व्यबस्था गररनेछ । साथै गाईँपान्त्लका न्त्भिका कृर्कहरुले ईत्पादन गरेका 

बस्तहुरुलाइ संलकन केरर बनाइ व्यबन्त्स्थत गद ैलन्त्गनेछ ।  

सभाध्यक्ष ज्यू,  

३५.  स्थानीय सरकारको सेिा प्रिाहलाइ सचूना प्रन्त्िन्त्धसन्त्हतको सेिा संग जोड्न प्रत्येक िडामा इरटरनेट जडान गरी 

software system ऄपनाइ सचूना प्रन्त्िन्त्धमा अधाररत  गाईँपान्त्लका बनाआनेछ । 
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३६. गाईँपान्त्लकाबाट नक्सापास नगरी भौन्त्तक संरचना तथा घर न्त्नमायण गने र स्िीकृत मापदण्ड न्त्िपररत न्त्नमायण कायय गररएका 

संरचनालाइ काननुी दायरामा ल्याआ त्यस्ता कायय गनेलाइ न्त्नरुत्सान्त्हत गररनेछ । गाईँपान्त्लकाले तोकेको सडकको 

ऄन्त्धकार के्षिन्त्भि बनेका संरचना जनुसकैु िखत हटाइनेछ । 

३७. गाईँपान्त्लका न्त्भि न्त्िगतदने्त्ख सञ्चान्त्लत क्रमागत योजनाहरुलाइ अगामी अन्त्थयक िर्यमा पन्त्न न्त्नररतरता न्त्दआनेछ भन े

ममयत सम्भार कोर् खडा गरी अिश्यक काययन्त्िन्त्ध बनाइ व्यिन्त्स्थत बनाईँद ैलन्त्गनेछ ।  

३८. जनप्रन्त्तन्त्नन्त्ध र कमयचारीको  क्षमता ऄन्त्भिनृ्त्द्ध गरी न्त्िकास र सेिा प्रिाहमा गणुस्तर कायम गनय तान्त्लम, प्रन्त्शक्षण र 

ऄन्त्भमखुीकरणका साथै भ्रमण ऄिलोकन गराइनेछ । त्यसै गरी गाईँपान्त्लका ऄध्यक्षले िडाध्याक्षसंग र प्रमखु 

प्रशासकीय ऄन्त्धकृतले शाखा प्रमखु संग मापन योग्य सचूकहरुसन्त्हत काययसम्पादन सम्झौता गरी सम्िन्त्रधत 

पदान्त्धकारीहरुलाइ नन्त्तजा प्रन्त्त थप जिार्दहेी बनाइनेछ ।  

 

सभाध्यक्ष ज्यू, 

३९.  ज्येष्ठ नागररक,एकल मन्त्हला,ऄपांगता भएका व्यन्त्क्त,न्त्िधिुा,िालिान्त्लका लगायतलाइ नेपाल सरकारबाट सामान्त्जक 

सरुक्षा भत्ता प्रत्याभतू गररद ैअएकोमा स्थानीय सरकारले अन्त्थयक र सामान्त्जक रुर्मा जोन्त्खम रहकेा नागररकहरुलाइ 

सरुक्षा प्रदान गनय तथा सभ्य र लोककल्याणकारी राज्य व्यिस्थाका लान्त्ग सामान्त्जक सरुक्षा भत्ता न्त्ितरण प्रणालीलाइ 

चसु्त बनाईन अिश्यक कायय गररनेछ ।  

४०.  न्त्लङ्गको अधारमा गररने न्त्बबेदलाइ रयनू्त्नकरण गनयको लान्त्ग छोरी माि जरमाइ बरध्याकरण गने पररिारलाइ प्रोत्साहन 

स्िरुप सम्माग गररने छ ।  

४१. बदृ्ध बदृ्धाहरुलाइ ईन्त्चत तरीकाले पालन पोर्ण गने बहुारीहरुलाइ प्रोत्साहन स्िरुप सम्मान गररनेछ । साथै न्त्बपरन, 

सकुुम्बासीहरुलाइ पन्त्हचान मतृ्य ुपन्त्छ थप केही सहुन्त्लयतका काययक्रम गररद ैलन्त्गनेछ ।  

४२.  सामदूान्त्यक न्त्िद्यालयहरुमा ऄगं्रेजी माध्यमबाट अधाभतू तह सम्मको न्त्शक्षा न्त्दनको लान्त्ग ऄगं्रजी न्त्िर्य पढाईने 

तान्त्लमको व्यबस्था गररएको छ ।  

४३. कोन्त्भड-१९ को न्त्बपद घन्त्डमा समदुायमा पने मानन्त्सक तनाब, न्त्डप्रेशन, मा परेकाहरुलाइ न्त्बन्त्भरन चेतनामलुक 

काययक्रमहरु संचालन गररनेछ । 

४४.  कोन्त्भड-१९ महामारीको कारण बरदाबरदीको ऄबस्थामा रहकेा न्त्बद्यालयिाट पिन पािन सचूारु गनयको लान्त्ग बैकन्त्ल्पक 

माध्यम ऄपनाइ न्त्शक्षा मरिालयले न्त्लएको लक्ष्य ऄनुरुप स्िंयमसेिक न्त्शक्षकको व्यिस्था गररद ैपिन पािनलाइ लन्त्गनेछ ।  

४५.  सामदूान्त्यक न्त्िद्यालयमा काययरत छािहरुलाइ सेन्त्नटरी प्याड तत्काल न्त्ितरण गरर न्त्नररतरता न्त्दइनेछ ।  

४६.  पान्त्लका न्त्भि रहकेो अधारभतू न्त्िद्यालयहरु मध्येबाट कुनै न्त्िद्यालयलाइ नमनूा न्त्िद्यालयको रुपमा संचालन गद ैलन्त्गने 

व्यबस्था न्त्मलाइनेछ ।  

४७.  सि ै सामदूान्त्यक न्त्िद्यालयलाइ सचूना तथा संचारको पहुचँ पयुायईन कम्प्यटुर न्त्शक्षा प्रयोगलाइ क्रमशः व्यिस्था गद ै

लन्त्गनेछ ।  

४८.  गाईँपान्त्लका न्त्भिका सि ैिालिान्त्लकालाइ अधारभतू तथा माध्यन्त्मक तहका सबै न्त्िद्धालयलाइ िालमिैी बनाईनुका 

साथै सिकैा लान्त्ग न्त्शक्षा ऄन्त्भयान संञ्चालन गरी  प्रान्त्िन्त्धक न्त्शक्षालय स्थापनाका लान्त्ग प्रोत्साहन र थप सम्भाव्यता 

ऄध्ययन गररनेछ । प्रचन्त्लत ऐन, न्त्नयमलाइ कडाइका साथ पालना गरी न्त्िद्याथी न्त्सकाआ ईपलन्त्व्धको परीक्षण र 

व्यिस्थापन समते गरी न्त्िद्यालयको शनै्त्क्षक गणुस्तर ऄन्त्भििृी मार्य त सामदुान्त्यक न्त्िद्यालयको शनै्त्क्षक गणुस्तर सधुार 

काययक्रम,ममयत सम्भार,सञ्चालन र व्यिस्थापनलाइ न्त्िशरे् जोड न्त्दइनेछ ।  
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४९. गाईँपान्त्लका न्त्भिका नागररकहरुलाइ सर्ा र स्िच्छ न्त्पईनेपानी ईपलव्ध गराईन न्त्िन्त्भरन संघ संस्थाहरु संग सहकायय गरी 

खानेपानी अयोजनाहरु सञ्चालन गररनेछ । पानीका महुानहरुको संरक्षण एि ं अिश्यक ऄरय केही िाईँमा न्त्लफ्ट 

प्रन्त्िन्त्धको पिूायधारहरु तयार गररने छ । एक घर एक धारा खानेपानी अयोजनालाइ प्राथन्त्मकता न्त्दइ कायायरियन गररनेछ ।  

५०. समनृ्त्द्ध र न्त्िकास न्त्नमायणको अधार, मन्त्हलाको क्षमताको न्त्िकास नारालाइ कायायरियन गद ैगाईँपान्त्लका क्षेिन्त्भि मन्त्हला 

सशन्त्क्तकरणका साथै ईद्धमन्त्शलताको न्त्िकास गनय ईपाध्यक्ष संग मन्त्हला काययक्रम संचालन गररनेछ ।  

५१.  िकै तथा न्त्ित्तीय संस्थाहरु संगको सहकाययमा सि ै नागररकरुमा िकै तथा न्त्ित्तीय साक्षरता ऄन्त्भिनृ्त्द्ध गनय अगामी 

िर्यहरुमा सघन रुपमा न्त्ित्तीय साक्षरता काययक्रम संचालन गररंद ैलन्त्गनेछ ।  

५२.  गाईँपान्त्लकाले हाल न्त्लद ै अएको कर,राजस्ि,शलु्क अन्त्दलाइ थप व्यिन्त्स्थत र न्त्नयमन गररनेछ । यस गाईँपान्त्लका  

हाम्रो कर,समदृ्ध बनाईने हाम्र ैरहर भरने नारालाइ साकार पानय ऄसल कारदातालाइ सम्मान र तोन्त्कएको समयम ैकर न्त्तने 

करदातालाइ न्त्िशरे् छुटको व्यिस्था गररनेछ । अगामी अन्त्थयक िर्य दने्त्ख सम्पन्त्त्त कर लगाइनेछ ।  

५३.  जनसांन्त्तयक,प्राकृन्त्तक,अन्त्थयक,सामान्त्जक,सांस्कृन्त्तक,भौन्त्तक पिूायधार,रोजगारीको ऄिस्था,कुल गाहयस््य 

ईत्पादन,प्रन्त्तव्यन्त्क्त अय,मानि न्त्िकास तथा लैनँ्त्गक सशन्त्क्तकरण सचूकांक,राजस्ि तथा अय व्यय समतेको त्यांक 

संकलन र प्रशोधन गरी निीनतम प्रन्त्िन्त्धयकु्त र रान्त्ष्ट्रय तथा स्थानीय सचूना प्रणालीमा अिद्धता र पाश्व न्त्चि तथा स्रोत 

नक्साको ऄद्यािन्त्धक ऄन्त्भलेखन गररनेछ ।  

५४.  साियजन्त्नक तथा सरकारी सम्पन्त्त्तको ऄन्त्भलेख राखी संरक्षण र सदपुयोग गररने छ । सबै साबयजान्त्नक जग्गा र पान्त्लका 

न्त्भि रहकेा सम्पणूय बस्तकुो त्यांङ्क संकलन गरर तथाथय न्त्ििरणको खाका तयार गररनेछ ।  

५५.  न्त्लख ुगाईँपान्त्लका न्त्भि रहकेा जन्त्डबटुीहरुलाइ पन्त्हचान गरी पत्पादन र प्रशोधनमा जोड न्त्दद ैलन्त्गनेछ ।  

५६.  यस न्त्लख ुगाँपान्त्लकामा अिश्यक ऄनसुार औधंोन्त्गक के्षि न्त्बस्तार गररनेछ ।   

५७.  गाईँपान्त्लकामा स्िास््य न्त्िमा काययक्रमलाइ प्रभािकारी रुपमा लाग ूगररनेछ ।  

५८.  न्त्ििाद समाधानको लान्त्ग मेलन्त्मलाप तथा मध्यस्थता सेिालाइ रयान्त्यक सन्त्मन्त्त मार्य त थप प्रभािकारी बनाइनेछ । 

मलेन्त्मलाप मार्य त न्त्ििाद समाधान गरी  शान्त्रत स्थापना गनय प्रभािकारी रुपमा काययक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ ।  

५९.  गाईँपान्त्लका न्त्भिका खतेीयोग्य जन्त्मन तथा िाँझो जन्त्मनमा अिश्यक न्त्सँचाआको व्यिस्था गरी कृन्त्र् ईत्पादन बढाइनेछ । 

पशपुालन तथा कृन्त्र् काययका लान्त्ग दीघयकालीन योजना तयारी गरी कृन्त्र् सडक तथा स्थानीय स्तरका न्त्सँचाआ प्रणालीको 

न्त्नमायण गररनेछ । कृन्त्र् लगायत न्त्िकासका पक्षहरुमा व्यापक छलर्ल तथा स्थानीय सरकारका कामकारिाहीमा 

एकरुपता एि ंसामाज्यस्यता कायम गनय काययक्रम संचालन गररनेछ ।  

६०.  कोन्त्भड -१९ लगायत स्थानीय स्तरमा न्त्िपद ्पिूयतयारी तथा प्रन्त्तकायय योजना, पिूय सचूना प्रणाली,खोच तथा ईद्धार,राहत 

सामग्रीको पिूयभण्डारण,स्थानीय तटिरध,नदी र पन्त्हरोको न्त्नयरिण,न्त्िपद जोन्त्खम के्षिको नक्सांकन तथा िस्तीहरुको 

पन्त्हचान र स्थानारतरण गनयका लान्त्ग पहल गररनेछ । न्त्िपद ्व्यिस्थापनका लान्त्ग िडा/िडामा  गन्त्ित न्त्िपद ्व्यिस्थापन 

सन्त्मन्त्त लाइ थप न्त्क्रयाशील बनाईद ैयिुा पररचालनका लान्त्ग यिुा काययक्रम यथाशीध्र संचालन गररनेछ ।  

६१.  कोन्त्भड -१९ को कारण न्त्बदशेबाट र्केका यिुाहरुको तथांङ्क संकलन गरर ईनीहरुमा भएको सीपलाइ मध्यनजर गदे 

काययक्रम तय गरीनेछ । र यिूाहरुको सीप र क्षमतालाइ कदर गद ैकाययक्रम गररनेछ । 

६२.  यिूाहरुलाइ रोजगार प्रन्त्त ईरमखु गराईनको लान्त्ग र बेरोजगार बाट न्त्पन्त्डत हुन नन्त्दन यूिा न्त्िन्त्भरन प्रकारका तान्त्लमहरु 

संचालन गरर यिूालाइ रोजगार प्रन्त्त ईरमखु गराइनेछ । 

६३.  न्त्िगतबाट पाि न्त्सक्द ैअगामी अन्त्थयक िर्यमा टुके्र योजना तथा काययक्रम पणूयत न्त्नरुत्सान्त्हत गद ैएक िाडय एक गौरिको 

योजना संचालन गररनेछ । ऄसारे न्त्िकासलाइ अगामी िर्य ऄरत्य गनय योजना सम्झौताका काययलाइ श्रािण मन्त्हनाबाट 

शरुु गररनेछ । साथै गौरिका योजना र मेन्त्शनरी ईपकरणको अिश्यकता पने योजनालाइ यथासम्भि कायायरियन गररनेछ ।  
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६४.  रोजगारमलूक काययक्रमका माध्यम मार्य त गररिी रयनू्त्नकरण गनय एक घर एक मन्त्हला सीपमलुक काययक्रम संचालन 

गररनेछ । गाईँपान्त्लकालाइ  खाद्यारन तथा तरकारी न्त्िई न्त्िजनमा अत्मन्त्नभयर बनाईन र्लरू्ल तथा मसौमजरय 

तरकारीको बीईन्त्बजनमा कृर्कको मागलाइ ध्यानमा रान्त्ख व्यबस्था न्त्मलाईद ैलन्त्गनेछ  । 

 

सभाध्यक्ष ज्यू, 

६५.  न्त्जल्ला प्रहरी कायायलय र स्थानीय सरकारन्त्िचको समरियमा संचालन गररद ैसमदुान्त्यक प्रहरी साझदेारी काययक्रम तथा  

लागपुदाथय दवु्यसयन सम्िरधी काययक्रमलाइ थप प्रभािकारी िनाइनेछ ।  

६६.  गाईँपान्त्लका न्त्भि रहकेो गिुीको समस्यालाइ यथाशीघ्र सम्िोधन गनय प्रदशे सरकार मार्य त  नेपाल सरकार समक्ष 

अिश्यक पहल गररनेछ ।   

६७.  गाईँपान्त्लका न्त्भि रान्त्ष्ट्रय प्राथन्त्मकता प्राि अयोजनाका रुपमा संचालनमा रहकेो न्त्लख ुएक्िार लगायतका संघीय तथा 

प्रदशे सरकारबाट कायायरियन हने अयोजना समयमा नै सम्परन गनय स्थानीय सरकारका तर्य बाट अिश्यक सहयोग एि ं

समरिय गररनेछ । साथै गाईँपान्त्लका सेिा क्षेि  न्त्भि रहकेा जलन्त्िधतु ईत्पादनका  अयोजनाहरुलाइ समरिय गरी 

सहन्त्जकरणमार्य त सहयोग गररनेछ । 

६८.  झोलङुग ेपलु न्त्नमायणका लान्त्ग अिश्यक समरिय र सहकायय गररनेछ ।  

६९. सामान्त्जक संजालमा व्यक्त हुने ऄमयायन्त्दत तथा ऄसभ्य व्यिहारहरुलाइ काननुी दायरामा ल्याइ सभ्य समाज न्त्नमायणमा 

जोड न्त्दइनछे । पारदशी सरकार न्त्नमायणमा जोड न्त्दन गाईँपान्त्लकाको डकुमरेरी न्त्नमायण काययलाइ प्राथन्त्मकता  न्त्दइने छ ।  

७०. स्थानीय पिूायधार न्त्िकास काययक्रम समते ईपभोक्ता सन्त्मन्त्तमार्य त कायय गरी सम्परनको ऄन्त्रतम तयारीमा रहकेो छ । 

मन्त्हला,िालिान्त्लका तथा ज्येष्ठ नागररक काययक्रमका लान्त्ग िजटे न्त्िन्त्नयोजन भ ैयोजना कायायरियनको ऄन्त्रतम चरणमा 

पगुकेो ऄिस्था छ ।  

७१.  गरैसरकारी संघ संस्थामा अिद्ध रही गाईँपान्त्लका के्षिन्त्भि काययरत रहकेा संघ संस्थाकोयथाथय न्त्ििरण 

गाईँकाययपान्त्लकाको कायायलयमा ऄन्त्निायय रुपमा ऄध्यािन्त्धक गरी जानकारी गराईनपुने नीन्त्त ऄन्त्िलम्ि न्त्लइनेछ ।  

७२. साियजन्त्नक प्रशासनलाइ राजनीन्त्तक न्त्सद्धारतबाट ऄलग राखी सरकारका नीन्त्त तथा काययक्रम न्त्नष्ट्पक्ष रुपमा कायायरियन 

गरी समदृ्ध न्त्लख ुगाईँपान्त्लका न्त्नमायणमा समन्त्पयत गराइनेछ । 

               सभाध्यक्ष ज्यू 

७३.  यी नीन्त्त तथा काययक्रमको कायायरिनयबाट " न्त्लख ु गाईँपान्त्लकाको दृन्त्ष्ट सशुासन मार्य त समनृ्त्द्ध" भरने नारालाइ 

अत्मसाथ गद ैसमदृ्ध नेपाल,सखुी नेपालीको रान्त्ष्ट्रय अकांक्षा परूा गनय स्थानीय सरकारका प्रत्येक काययहरुको केररन्त्िरद ु

अम नागररक हुनेछन ्। सबैलाइ समान ऄिसर,समान ऄन्त्धकार,ईन्त्त्तकै सरुक्षा,ईन्त्त्तकै सम्मानको प्रत्याभनू्त्त गररनेछ ।  

७४. ऄरत्यमा,प्रस्ततु नीन्त्त तथा काययक्रम प्रभािकारी कायायरियनको लान्त्ग सिकैो सहकायय र स्िान्त्मत्ि ऄपररहायय छ । यसको 

सर्ल कायायरियनका लान्त्ग सम्पणूय सरोकारिाला लगायत सिकैो सद्भाि, र सहयोग हुनमेा न्त्िश्वस्त छु । गररमामय यस 

गाईँसभाबाट रचनात्मक सझुािको ऄपेक्षासन्त्हत न्त्िदा हुरछु ।                

धन्यवाद ! 

  

                                                        शान्िा ढुुंगेि 

                                                         उपाध्यक्ष 

 


