
लिखु गाउँपालिकाको आ.व.०७८-

०७९ को दश  ँगाउँसभामा प्रस्तुत  

नीलत तथा कार्यक्रम 

लमलतिः२०७८/०३/१० गते 

 

 

 
लिखु गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् र्सम, ओखिढुुंगा 

प्रदेश नुं. ०१ 

 

प्रस्तोता 

शान्ता ढुुंगेि 

 

 



 

2 

    गाउँसभाका अध्र्क्षज्र्ू,  गाउँसभाका सदस्यज्यहूरु,  

१.संघीय लोकतान्त्रिक गणतरिात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तह दने्त्ि नै सदुृढीकरण गरी  स्थानीय तहमा न्त्िधान्त्यकी, काययकाररणी 

र रयान्त्यक अभ्यासलाई संस्थागत गनय नेपालको संन्त्िधान िमोन्त्िम गन्त्ित स्थानीय सरकारको उप-प्रमिुको रुपमा न्त्लिु 

गाउँपान्त्लकाको आन्त्थयक िर्य २०७८/०७९  नीन्त्त तथा काययक्रम यस गररमामय सभा समक्ष प्रस्ततु गनय पाउँदा मैले गौरि महससु 

गरेको छु । 

२.राष्ट्रलाई न्त्नरङ्कुश सामरती शासनप्रणालीको अँध्यारो युगबाट िनताका प्रन्त्तन्त्नन्त्धमार्य त राज्य संचालन गने संघीय लोकतान्त्रिक 

गणतरिको उज्यालो यगुमा पयुायउने क्रममा िीिन उत्सगय गनुयहुने सम्पणूय ज्ञात अज्ञात सन्त्हदहरुप्रन्त्त भािपणूय श्रद्धाञ्िली अपयण गदयछु 

। िेपत्ता , घाइते र अपाङ्ग भएका नागररकहरु प्रन्त्त उच्च सम्मान र सहानभुनु्त्त प्रकट गदयछु ।रान्त्ष्ट्रयता, लोकतरि र िनिीन्त्िकाको 

आरदोलनमा अगिुाइ गनुयहुने सम्पणूय अग्रिहरुको योगदानको उच्च सम्मान सन्त्हत स्मरण गनय चाहरछु । 

३. हाल न्त्िश्वव्यापी डरलाग्दो महामारीको रुपमा रै्न्त्लएको दोस्रो भेरीयरस कोरोना भाइरस (कोन्त्भड-१९) का कारण दशेन्त्भि र दशे 

बान्त्हर ज्यान गमुाउने नेपालीहरु प्रन्त्त भािपणूय श्रद्धारिली अपयण गद ैसोकाकुल पररिार िन प्रन्त्त गन्त्हरो सम्िेदना व्याक्त गदयछु । 

कोन्त्भड-१९ को संक्रमणमा परी उपचाररत सबैको न्त्शघ्र स्िास््यलाभको कामना गद ैकोन्त्भड-१९ लाई परान्त्ित गरी घर र्कय न ुहुने 

सबैलाई बधाई तथा शभुकामना ब्यक्त गदयछु। 

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

सरसर्ाइकमी, एम्बलेुरस चालक र महामारी रोकथाम, न्त्नयरिणमा िन्त्टने सम्पणूय कमयचारीको उच्च प्रशंसा गदयछु। अत्यािश्यक 

िस्तकुो आपनू्त्तयलाई सहि बनाउन योगदान गने सबै व्यन्त्क्त तथा संघसंस्थालाई धरयिाद न्त्दन चाहरछु। नेपालको कोन्त्भड संक्रमण 

प्रन्त्त काययमा सहयोग गनुय हुन ेन्त्मि राष्ट्र सबैमा धरयिाद न्त्दन चाहारछु कोन्त्भड-१९ संक्रमण रोकथाम र न्त्नयरिणका लान्त्ग स्थानीय 

सरकारले चालेका कदममा पूणय साथ न्त्दई सहयोग गनुय भएकोमा म सम्पणूय न्त्ददीबन्त्हनी तथा दािभुाइहरु प्रन्त्त हान्त्दयक आभार व्यक्त 

गदयछु कोन्त्भड-१९ मध्यनिर गरर सहयोग गनुय हुने दशे न्त्िदशेमा रहन ुहुने सहयोगी मनहरुलाई हान्त्दयक आभार व्यक्त गदयछु ।  

४. लोकतरिको आधारस्तम्भको रुपमा एिं िनताले महसुस गनय सक्ने र भेट्न सक्ने सरकारको रुपमा रहकेो स्थानीय सरकारसंग 

िनताको न्त्िकास प्रन्त्तको उच्च आकांक्षालाई समयोन्त्चत सम्िोधन गद ैसमग्र गाउँपान्त्लका समनृ्त्द्ध तर्य  न्त्तव्र गन्त्तको यािा तय गनुय 

पने अिस्थामा हामी स्थानीय सरकार रहकेो छौ ँ।यस बीचमा स्थानीय सरकारको स्िरुपलाई  संन्त्िधान प्रदत्त व्यापक के्षिान्त्धकार 

भएको िन्त्लयो स्थानीय सरकारको रुपमा रुपारतरण गने प्रन्त्क्रयालाई संगसंगै र सािधानीपिूयक अन्त्घ बढाउन ुपरेको छ । यस्तो िन्त्टल 

र चनुौन्त्तपणूय मोडमा लोकतरिको संस्थागत न्त्िकास गनय सदा सिग र संिेदनशील रन्त्ह स्थानीय सरकार काम गदछै, नन्त्तिा ल्याउँदछै 

र अन्त्घ बढ्दछै । 

५. नेपालको संन्त्िधानले पररकल्पना गरेको तीन तहको सरकार, त्यसका अन्त्धकार क्षेि र संघ, प्रदशे र स्थानीय सरकार िीचको सहकायय, 

समरिय र सहअन्त्स्तत्ि समेतको ममय अनसुार नेपाल सरकार र प्रदशे सरकारले प्रस्ततु गरेको न्त्दगो न्त्िकासको लक्ष्य प्रान्त्िसन्त्हतको 

नीन्त्त तथा काययक्रम समेतलाई ह्दयंगम गरी हाम्रो स्थानीय सरकार संचालनको चार िर्यको अनभुि र गाउँसभा मार्य त पाररत ऐन, 

न्त्नयम तथा काययन्त्िन्त्ध  साथै न्त्लि ुगाउँपान्त्लकाको दृश्टी शशुासन मार्य त सबनृ्त्द्ध सोचका साथ आन्त्थयक िर्य २०७८/०७९ नीन्त्त 

तथा काययक्रम तय गररएको छ ।  
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गाउँसभाका अध्यक्ष ज्य,ू 

 ६.आ.ि. २०७८-०७९ को लक्ष्य भौगोन्त्लक, के्षन्त्िय, िन्त्गयय, सरतलुन कायम गद ैआन्त्थयक प्रशासन्त्नक एंि रािनैन्त्तक शुशासन मार्य त 

समदृ्ध सम्मनुत रयायपणूय तथा सिुी  न्त्लिकुो न्त्नमायण गने रहेको छ ।  

 ७.स्थानीय सरकार िनभािना, िनआकांक्षा र आिश्यकताका आधारमा स्थानीय नागररकको िीिनस्तरमा सधुार गनय तथा न्त्िकास र  

अपेक्षा परूा गनय दृढ संकल्पका साथ अगान्त्ड बन्त्ढरहकेो छ । भौन्त्तक संरचना पयायि नहुन,ु कमयचारी र अरय स्रोतसाधनको कमी हुन ु

तथा संघ, प्रदशे र स्थानीय तहिीच आयोिनाको िगीकरण समयमा नहुन ुिस्ता अनेकन प्रन्त्तकूलताका बाबिदु स्थानीय सरकारले 

हान्त्सल गरेका केही महत्िपणूय उपलन्त्व्धहरु यस गररमामय सभा समक्ष प्रस्ततु गनय चाहारछु । 

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

सरकार सञ्चालनका क्रममा स्थानीय तहलाई प्राि अन्त्धकार क्षेिन्त्भिका न्त्िर्यमा २५ िटा महत्िपूणय ऐन,४० िटा न्त्नयम, काययन्त्िन्त्ध 

मापदण्ड तथा न्त्नदने्त्शका, िारी भई कायायरियनमा आएका छन ्। यसबाट स्थानीय सरकारलाई संन्त्िधान एिं काननु िमोन्त्िम प्रदत्त 

न्त्िधान्त्यकी अन्त्धकारको संस्थागत हुदं ैगएको र गाउँपान्त्लकामा काननुी र काययन्त्िन्त्धगत आधार तयार भई काम कारिाहीमा थप 

सहिता आएको छ ।  

९.स्थानीय तहमा रयायीक अभ्यासलाई संस्थागत गनय नेपालको संन्त्िधान र काननु िमोन्त्िम रयान्त्यक सन्त्मन्त्त गिन भई रयान्त्यक सन्त्मन्त्त 

समक्ष दताय भएका न्त्ििादहरुको आपसी छलर्ल र मेलन्त्मलापको माध्यमबाट समाधान गररएको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन, 

२०७४ को दर्ा ४७ ले व्यिस्था गरेको रयान्त्यक सन्त्मन्त्तको अन्त्धकार क्षेिको मेलन्त्मलापको माध्यमबाट न्त्ििाद समाधान गनय 

मेलन्त्मलापकताय सनू्त्चकृत गरी   कामकारिाही अगान्त्ड बढाइएको छ ।  

१०.गाउँपान्त्लका न्त्भिको पययटकीय महत्ि, सांस्कृन्त्तक तथा धान्त्मयक महत्ि बोकेका पोकली झरना,भोल्टकोट,रामेश्वर पशुपन्त्त मन्त्रदर, 

नमयदशे्वर महादिे मन्त्रदर, ढुंगढुंगे मन्त्रदर, दगु्दशे्वर महादिे, गिुेश्वर महादिे,भकारे ढुंगा लगायतका पययटकीय तथा सांस्कृन्त्तक क्षेिको 

पन्त्हचान, संरक्षण र प्रिधयन गनय न्त्िन्त्भरन काययक्रमहरु गरर न्त्नररतरता न्त्ददँ ैलन्त्गएको छ । 

 ११. नेपालको संन्त्िधानको अनसुनू्त्च ८ को बुँदा नं. ४ मा उल्लेन्त्ित स्थानीय कर संकलनका लान्त्ग आिश्यक ऐन, न्त्नयमािली तथा  

काययन्त्िन्त्ध बनाई स्थानीय कर संकलन गररनकुा साथै  व्यिसाय दताय लगायत रािश्वको स्रोतको दायरा र्रान्त्कलो बनाई चाल ुआन्त्थयक 

िर्य ०७७/०७८ आरतररक आय रु. ३३४७६०२.३६ प्राि अनमुान गररएको छ ।  

 १२. शैन्त्शक सधुार काययक्रम अरतगयत स्थानीय स्तरको शैन्त्क्षक ज्ञान,सीप र प्रन्त्िन्त्धको संरक्षण, प्रिदयन र स्तरीकरण गनय गाउँ न्त्शक्षा 

सन्त्मन्त्तको गिन गररएको छ । आधारभतू तहको परीक्षा सञ्चालन, अनमुगन र व्यिस्थापन गनय गाउँपान्त्लकाको न्त्शक्षा ऐन तथा 

न्त्नयमािली बमोन्त्िम गन्त्ित परीक्षा व्यिस्थापन सन्त्मन्त्त मार्य त कक्षा आिको परीक्षा मयायन्त्दत एिं व्यिन्त्स्थत रुपमा सम्परन गररएको 

छ ।  

१३. कोन्त्भड-१९ महामारीको कारण बरदाबरदीको अबस्थामा रहकेा न्त्बद्यालयिाट पिन पािन सचूारु गनयको लान्त्ग बैकन्त्ल्पक माध्यम 

अपनाई CUG सेिा उपलब्ध गराईने छ । कोन्त्भड-१९ लाई मध्यनिर गरर न्त्िद्याथीहरुको लान्त्ग स्िास््य सामाग्री उपलब्ध गराईनेछ ।  

१४. आधारभुत न्त्िधालयमा इरटरनेट िडानको लान्त्ग  न्त्िधालयहरुलाइ अनदुान न्त्दइएको छ र यसलाइ न्त्नररतरता न्त्ददँ ैलन्त्गने छ । 

१५. शैक्षीक सामाग्री न्त्नमायणका लान्त्ग अनदुान न्त्दइएको छ र न्त्नररतरता न्त्दइद ैलन्त्गने छ ।  

१६. सामदूान्त्यक न्त्िद्यालयमा काययरत छािाहरुलाई सेन्त्नटरी प्याड तत्काल न्त्ितरण गरर न्त्नररतरता न्त्दईनेछ ।  
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१७. पान्त्लका न्त्भि रहकेो आधारभतू न्त्िद्यालयहरु मध्येबाट कुनै न्त्िद्यालयलाई नमनूा न्त्िद्यालयको रुपमा संचालन गद ैलन्त्गने व्यबस्था 

न्त्मलाईनेछ । 

 १८. गाउँपान्त्लकाले सहभान्त्गतामलूक योिना तिुयमा प्रकृयामार्य त चाल ुआन्त्थयक िर्य ०७७/०७८ मा स्थानीयस्तरको न्त्िकासका लान्त्ग 

कररब १३१ िटा िान्त्र्यक योिना बनाई कायायरियन गद ै गदाय िेष्ठ मसारत सम्म १३० िटा सम्झौता भई पूँन्त्िगत प्रकृन्त्तका 

योिनाहरुको प्रगन्त्त कररि ८६% प्रन्त्तशत  पगेुको छ । त्यस्तै संस्थागत सशुासन र सेिा प्रिाह संग िोन्त्डएका योिना तथा काययक्रम 

हाल कायायरियन भई रहकेो अिस्था छ । यसका लान्त्ग  िनप्रन्त्तन्त्नन्त्धहरुको भून्त्मका नीन्त्त न्त्नमायण र न्त्िकास न्त्नमायणको अगिुाइ, 

अनगुमन एिं िनताको सिु द;ुिमा साथ न्त्दने गरी स्थानीय सरकार सशक्त भई रहकेो छ ।  

 १९. स्थानीय सरकारले आफ्नो कायय सञ्चालन गदाय लागत रयनूीकरण,स्रोत साधनको अन्त्धकतम उपयोगको लान्त्ग नेपाल सरकार 

तथा प्रदशे सरकार संग साझेदारी एिं संयकु्त व्यिस्थापनमा  पिूायधार न्त्नमायण लगायतका कायय गद ैआएको छ । िस्तै न्त्संहदिेी-

नमयदशे्वर- यसम-गाम्नाङ- न्त्िन्त्िर्लाटे राङचा बािोर डाँडा सडक न्त्नमायणमा प्रदशे संग र प्रधानमरिी रोिगार काययक्रममा नेपाल 

सरकार संग साझेदारी गरी समरिय,सहकारीता र सहअन्त्स्तत्िको न्त्सद्धारतलाई न्त्स्िकार गरेको छ । 

२०. पान्त्लका न्त्भि रहकेा प्रमुि सडकहरुलाई संघ प्रदशे सँगको साझेदारी काययक्रम गरर स्तर उरनन्त्त गररनेछ । िडा स्तररय प्रमुि 

सडकको स्तर उरनन्त्त गररनेछ । िातािरण संरक्षणलाई समेत मध्ये निर गरर नँया रयाक िरने क्रमलाई क्रमश न्त्नयरिण गरै लन्त्गनेछ 

। प्रमिु पबूायधार न्त्बकासका लान्त्ग समपरुक कोर्को व्यिस्था गररनेछ । बाहै्र मन्त्हना मोटर चल्ने गरर सडकको व्यिस्थापन गररनेछ 

र गाउँपान्त्लका केरर दने्त्ि िडा केरर सम्म बाहै्र मन्त्हना मोटरबाटो संचालन गररने छ र स्तरउरतती गद ैलन्त्गनेछ  ।  

२१. कृन्त्र्, न्त्सचाइय र SIP संग साझेदारी गरी यसलाइय अगान्त्ड बढाइएको र िानेपानी एक घर एक धारा काययक्रमलाई प्राथन्त्मकता न्त्दई 

न्त्नररतरता न्त्दईनेछ ।  

२२.नयाँ संरचना, कमयचारी अभाि, भौगोन्त्लक कन्त्िनाई, काननुी अस्पष्टता र अरयौलताका बाििदू पन्त्न साियिन्त्नक सेिा प्रिाह र 

सशुासनलाई पन्त्हलो प्राथन्त्मकता न्त्ददं ैिनताको सिु द;ुिमा अन्त्भभािकत्ि ग्रहण गद ै न्त्िन्त्भरन िडाहरुमा नेपाल सरकार, प्रदशे 

सरकार तथा न्त्िल्ला प्रशासन कायायलय संग समरिय र सहकायय गद ैसेिा प्रिाह मार्य त गाउँ गाउँमा न्त्संदरिारको अनुभनू्त्त गराउन 

स्थानीय सरकार सदा प्रयत्नशील छ । 

 २३. स्िास््य सधुार काययक्रम अरतगयत प्रत्येक नागररकलाई राज्यबाट आधारभतू स्िास््य सेिा न्त्नशलु्क प्राि गनय पाउने संिैधान्त्नक 

अन्त्धकारलाई प्रत्याभतू गनय स्थानीय सरकारले स्िास््यकमी लगायतको सनु्त्िधा सन्त्हत १९ िटा िाउँमा िोप केरर र १८ िटा गाउँघर 

क्लन्त्नक संचालन भईरहकेो छ र िनतालाई  स्िास््यको पहुचँबाट टाढा हुन नन्त्दनको लान्त्ग आिश्यकता महशसु गरी  सामदुान्त्यक 

स्िास््य इकाई पन्त्न स्थापना गरी सेिा प्रिाह भई रहकेो छ । सबै स्िास््य संस्थाहरुमा िन्त्थयङ सेरटरको नीन्त्त अिलम्बन गररएको 

भएता पन्त्न ५  िटा स्िास््य चौकीहरुमा िन्त्थयङ सेरटर संचालन भईरहकेो र बाँकी स्िास््य चौकीहरुमा संचालनका लान्त्ग काययप्रारम्भ 

भएको छ । त्यसैगरी नागररकहरुको सेिाको लान्त्ग सिै िडाहरुमा न्त्चन्त्कत्सक सन्त्हतको टोली मार्य त स्िास््य परीक्षण गररएको छ । 

साथै गभयिती मन्त्हलाहरुको लान्त्ग सहिै स्िास््य संस्थामा गभयिती पररक्षण न्त्कटको व्यबस्था गररएको छ र गभयिती मन्त्हलाहरुको 

लान्त्ग ग्रामीण अल्रा साउण्ड काययक्रम िडा िडाको स्िास््य चौकीमा गई न्त्शन्त्बरको रुपमा संचालन गररएको छ भने पोकली स्िास््य 

चौकी र गाम्नाङटार स्िास््य चौकँी प्रत्येक मन्त्हनामा आिश्यकता अनसुार िनुसकैु अबस्थामा पन्त्न सेिा प्रिाह गरर रहकेो र न्त्िन्त्भरन 

सहयोगी संस्थाहरुको सहयोगमा स्िास््य सम्िरधी िहृत्त न्त्शन्त्िर समेत न्त्िन्त्िध स्थानमा संचालन गरी स्िास््य सेिा नागररकको 

घरघर सम्म न्त्िस्तार गरी नागररकको स्िास््य सम्िन्त्रध मौन्त्लक हकप्रन्त्त स्थानीय सरकार प्रन्त्तिद्ध छ । 

२४.स्िास््य सधुार कायायक्रम अरतगयत स्िास््य चौकी गाम्नाङटारमा डाक्टर,स्टार् नसय, ल्याि अन्त्सस्टेरसको व्यािस्था गरर सेिा 

सञ्चालनमा ECG , USG, LAB सञ्चालन गररएको छ । पान्त्लका स्तररय ५ बेडको अस्पतालको िेग्गा प्रन्त्क्रया अगाडी 
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बढाईएको छ । प्राथन्त्मक स्िास््य केररको भिनको बनाई सेिा संचालन गद ैआईरहकेो छ भने भौगोन्त्लक किीनाईका बाबितु 

िनतालाई सहि तररकाले स्िास््य सेिा उपलब्ध गराउनका लान्त्ग स्िास््य यून्त्नट संचालन गरर सेबा प्रबाह गरर न्त्नररतरता न्त्दईनेछ ।  

२५.परूानो न्त्चन्त्कत्सा आयिेुद प्रन्त्त िागरण ल्याउन सिै िडामा आयुिेद काययक्रम सन्त्हत आन्त्थयक रुपले न्त्िपरन, िदृ्ध, असक्त अिस्थामा 

रहकेा, असहाय एकल मन्त्हला, अपाङ्गता भएका, िालिान्त्लका, आफ्नो हरेचाह आरँै् गनय नसक्ने नागररकलाई नागररक सम्मान 

काययक्रम सम्परन गररएको छ । यस्ता काययक्रमलाई थप सदुृढ बनाउद ैलन्त्गनेछ । 

२६.कमयचारी समायोिन पश्चात सनृ्त्ित कमयचारी अभािको अिस्थामा समेत कमयचारीहरुको उच्च काययसम्पादन एिं लगनन्त्शलताका 

कारण सेिा प्रिाहमा चसु्तता आएको छ । स्थानीय सरकारका प्रन्त्तर्लहरुलाई नागररक समक्ष पयुायउन कमयचारी िगयबाट भएको 

सकारात्मक भनू्त्मकाको सदा सियदा स्मरण गररनेछ ।   

२७.न्त्िकासमा न्त्नन्त्श्चत उदश््य हान्त्सल गनय अपनाईने रणनीन्त्त,समय,न्त्क्रयाकलापहरु र  साधन श्रोतको संयोिन गरी योिनािद्ध न्त्िकासको 

शरुुिात गनय स्थानीय सरकारको आिन्त्धक गरुु योिना तयार गरी िस अनसुार न्त्तव्र रुपमा काम संचालनलाई अगाडी बढाएको छ ।  

२८.गाउँ काययपान्त्लकाको कायायलय र सो अरतगयतका कायायलय तथा न्त्िद्धालयहरुमा न्त्िद्धुतीय हान्त्िरी िडान   गरी प्रयोग स्िरुप 

न्त्िधतुीय शासनको अभ्यास गररएको छ । त्यस्तै गाउँकाययपान्त्लका कायायलयको सरुक्षाका लान्त्ग न्त्सन्त्स क्यामेरा िडान गररएको छ । 

स्थानीय सरकारले गरेको गन्त्तन्त्िन्त्ध यथाथय न्त्चिण गनय डकुमेररी न्त्नमायण गने कायय भै रािेको छ ।  

२९. नागररकको सचूनाको हक स्थान्त्पत गद ैस्थानीय सरकारका सचूनाको सही प्रिाहीकरण गने अपेक्षा न्त्लईएको छ । सचूना प्रन्त्बन्त्धलाई 

थप प्रभाबकारी बनाउन सम्पणूय िडा कायायलयहरुमा ईरटरनेटको िडान गररएको छ र र्ाईबर इरटरनेटको लान्त्ग नेपाल टेन्त्लकमसँग 

सम्झौता गररएको छ । त्यस्तै साियिन्त्नक सनुिुाई काययक्रम मार्य त हाम्रो सरकारको सेिा प्रिाह प्रन्त्तको आम नागररकको धारणा बझु्ने 

कायय समेत गने नीन्त्त  न्त्लएकोछ । 

३०.अनदुानमा आधाररत न्त्िन्त्िध कृन्त्र्िरय सामाग्री न्त्ितरण गरी कृन्त्र्मा आधनु्त्नकीकरण गने नीन्त्त अन्त्ततयार गररएको छ । आगामी 

िर्य एक िाडय एक अगायन्त्नक नसयरी स्थापना गरी व्यािसान्त्यक िेतीलाई प्रोत्साहन गररनेछ केही िडाहरुमा कृन्त्र् संकलन केरर  

स्थापना गररएको छ र बाँकी िडाहरुमा स्थापना गररद ैलन्त्गने छ कृन्त्र् पकेट के्षिलाई प्राथन्त्मकता न्त्दईनेछ । 

३१. स्थानीय सरकारले गाउँपान्त्लका न्त्भि प्राकृन्त्तक तथा मानिीय सनृ्त्ित कारणबाट हुन पगेुका घटनाहरुको तत्कालै सम्िोधन गरी   

स्थानीय सरकारको अनभुनू्त्त न्त्दने प्रयास गद ैआएको छ । त्यसका लान्त्ग न्त्िपद व्यिस्थापन कोर्बाट ििेट प्रिरध गनुयका साथै 

असाध्य      रोग लागेका न्त्िपरन नागररकको स्िास््य उपचाराथय आन्त्थयक सहायता समेत प्रदान गद ैआएको छ र न्त्दगय रोगी र न्त्नयन्त्मत 

औरं्धी सेिन गनेहरुको लान्त्ग केन्त्ह न्त्नशलु्क रुपमा न्त्बतरण गररएको छ ।  

 ३२.सिै िडाहरुमा ज्येष्ठ नागररक तथा अपाङग पररचयपि न्त्ितरण गरररहकेो छ । मन्त्हला क्षमता तथा अन्त्भबनृ्त्ि सशन्त्क्तकरण काययक्रम 

लगायत लन्त्क्षत िगय संग सम्िन्त्रधत न्त्सलाई कटाई, सतु्केरी भेट िस्ता  काययक्रम समेत संचालन गरीरहकेो छ र यसलाई प्रभाबकारी 

रुपमा अन्त्घ बढाउद ैलन्त्गनेछ । 

   ३३. यस िर्यका हाम्रा उपलन्त्व्धहरु उत्साहिधयक छन ्। स्थानीय सरकारले न्त्लएका नीन्त्तहरुको कायायरियनबाट स्थानीय नेततृ्िको 

न्त्िकास र स्थानीय शासन पद्धन्त्त सदुृढ  हुने प्रशस्त आधारहरु तयार भएका छन ्। न्त्लि ुगाउँपान्त्लकको दृन्त्ष्ट सुशासन मार्य त समनृ्त्द्ध  

भरने दृन्त्ष्टकोण र कायय शैलीका  कारण सम्पणूय न्त्लििुासी नागररकमा उत्साहको सञ्चार भएको अनभुतू गररएकोछ ।  
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गाउँसभाका अध्र्क्ष ज्र्,ू 

 अि म गाउँपान्त्लकाको आन्त्थयक िर्य २०७८/०७९ का लान्त्ग प्रस्तान्त्ित नीन्त्त तथा काययक्रम तर्य  यहाँहरुको ध्यानाकर्यण गदयछु । 

३४.यस प्रस्तान्त्ित नीन्त्त तथा काययक्रमले मानिीय क्षमता न्त्िकास,पिूायधार न्त्नमायण,उद्धमशीलता र रोिगारी िनृ्त्द्ध,स्थानीय नेततृ्ि 

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

प्रत्याभनू्त्तलाई प्राथन्त्मकतामा रातद ैसमदृ्ध नेपाल, सिुी नेपालीको रान्त्ष्ट्रय आकाङ्क्षा परूा गने तर्य  केन्त्ररत छन ्। 

३५. पोकली झरना, भोल्टेकोट ,नमयदशे्वर महादिे मन्त्रदर, ढुगंढुंगे मन्त्रदर, दगु्दशे्वर मन्त्रदर तथा गिुेश्वर मन्त्रदर , रामेश्वर पशपुन्त्त मन्त्रदर , 

भकारे ढुंगा, श्रीचौरँ ,महाकाली दने्त्िथान, कालीदने्त्ि थान , चण्डीथान, सेन्त्त दने्त्िथान , िालपादने्त्ि,न्त्सद्धथान, राम लक्ष्मण पाइला , 

सामदमे छेन्त्लङ गमु्िा, प्यागर ग्याल्िो, न्त्करातँ भोल्टेकोट, दयुोधन पोिरी, चनु्त्ल डाँडा लगायत पान्त्लका न्त्भिका प्राकृन्त्तक, धान्त्मयक 

तथा सांस्कृन्त्तक महत्िका के्षिलाई पययटकीय के्षिको रुपमा न्त्िकास गरी न्त्लि ु गाउँपान्त्लकाको पन्त्हचान तथा अथयतरिको 

आधारन्त्शलाको रुपमा न्त्िकास गररनेछ ।यसको लान्त्ग पययटन मैिी संरचना न्त्नमायण तथा पययटन पिूायधार न्त्नमायण गनय न्त्िस्ततृ पययटन 

गुरुयोिना बनाई कायायरियन गररनेछ । न्त्निी के्षि संग समेत समरिय गरी न्त्लिु पययटकीय पूिायधार न्त्िकासका कायय अगान्त्ड बढाईनेछ ।  

३६. िोन्त्िम यकु्त िस्ती पन्त्हचानका साथै सकुुम्िासी तथा न्त्िपरन नागररकको पन्त्हचान र अन्त्भलेि व्यिस्थापनलाई व्यिन्त्स्थत गरी 

सकुुम्िासी तथा न्त्िन्त्परन नागररक सम्िरधी िीन्त्िकोपाियन र िसोिासको व्यिस्थापनका लान्त्ग  उन्त्चत प्रिरधका लान्त्ग पहल गररनेछ 

। सरुन्त्क्षत आिास कायायक्रमलाई न्त्नररतरता न्त्दईनेछ ।  

३७.गाउँपान्त्लकाको भौगोन्त्लक के्षिन्त्भि संचालन हुने सहकारी संस्थाको दताय, अनमुन्त्त, न्त्नयमन र व्यिस्थापनलाई प्रभािकारी बनाउदै 

स्थानीय सहकारी संस्थाको क्षमता अन्त्भिनृ्त्द्ध गरी सहकारी संस्थाको प्रियदन, पररचालन र न्त्िकास गररनेछ । सहकारी सम्िरधी 

स्थानीय त्यांक व्यिस्थापन र अध्ययन तथा अनसुरधान गरी दनै्त्नक उपभोग्य िस्त,ु कृन्त्र्, िन, मत्स्य तथा पशिुरय पदाथय उत्पादन 

र न्त्िक्री न्त्ितरण गने सहकारीलाई प्रियदन गरी प्रोत्साहन गररनेछ ।  

३८. बाली र पशपुरछी न्त्बमा काययक्रमलाई न्त्नररतरता न्त्दद ैसम्पणुय समदूायमा िानकारी प्रबाहलाई न्त्बस्तार गरनेछ । पकेट काययक्रमलाई 

थप प्रभाबकारीता साथ न्त्नररतरता न्त्दईद ैलन्त्गनेछ ।  

३९.गाउँपान्त्लकाको क्षेिन्त्भि व्यापार,व्यिसाय िा सेिामा पूँिीगत लागनी र आन्त्थयक कारोिारको आधारमा व्यिसाय कर लगाइदै 

आएकोमा यसलाई थप व्यिन्त्स्थत गनय साना तथा िूला व्यिसायलाई  अन्त्निायय रुपमा दताय एिं निीकरणको दायरामा अगाडी  

बढाउद ैलन्त्गनेछ । र । गाउँपान्त्लका न्त्भिका  िस्तीहरुमा स्थानीय उत्पादन न्त्िक्रीको बिार लाई ब्यबन्त्स्थत  बनाउद ैस्थानीय हाटको 

व्यबस्था गररएकोछ । साथै गाउँपान्त्लका न्त्भिका कृर्कहरुले उत्पादन गरेका बस्तहुरुलाई संलकन केरर १,३,४,७,८,९ मा बनाई 

बाँकी िडाहरुमा यसै आ.ब. मा बनाई व्यबन्त्स्थत गद ैलन्त्गनेछ । लघउुद्यम न्त्बकास काययक्रम अरतगयत नयाँ लघ ुउद्यमी उत्पादन 

न्त्सियनालाई बढािा न्त्दद ैलन्त्गनेछ ।  

गाउँसभाका अध्र्क्ष ज्र्ू,  

४०. स्थानीय सरकारको सेिा प्रिाहलाई सचूना प्रन्त्िन्त्धसन्त्हतको सेिा संग िोड्न प्रत्येक िडामा ईरटरनेट िडान गररएको  छ न्त्िधालय 

स्िास््य संस्था मा यसै िर्य िडान गररने छ र सचूना प्रन्त्िन्त्धमा आधाररत  गाउँपान्त्लका बनाइनेछ । 

४१.गाउँपान्त्लकाबाट नक्सापास नगरी भौन्त्तक संरचना तथा घर न्त्नमायण गने र स्िीकृत मापदण्ड न्त्िपररत न्त्नमायण कायय गररएका 

संरचनालाई काननुी दायरामा ल्याइ त्यस्ता कायय गनेलाई न्त्नरुत्सान्त्हत गररनेछ । गाउँपान्त्लकाले तोकेको सडकको अन्त्धकार क्षेिन्त्भि 
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बनेका संरचना िनुसकैु िित हटाईनेछ र पान्त्लका न्त्भि रहकेा सम्पणूय घरहरको नक्सा पास गररने छ र सरुन्त्क्षत आिास काययक्रमलाई 

न्त्नररतता न्त्दद ैलन्त्गनेछ ।  

४२.गाउँपान्त्लका न्त्भि न्त्िगतदने्त्ि सञ्चान्त्लत क्रमागत योिनाहरुलाई आगामी आन्त्थयक िर्यमा पन्त्न न्त्नररतरता न्त्दइनेछ भने ममयत सम्भार 

कोर् िडा गरी आिश्यक काययन्त्िन्त्ध बनाई व्यिन्त्स्थत बनाउँद ैलन्त्गनेछ ।  

४३.िनप्रन्त्तन्त्नन्त्ध र कमयचारीको  क्षमता अन्त्भिनृ्त्द्ध गरी न्त्िकास र सेिा प्रिाहमा गणुस्तर कायम गनय तान्त्लम, प्रन्त्शक्षण र 

अन्त्भमुिीकरणका साथै भ्रमण अिलोकन गराईनेछ । त्यसै गरी गाउँपान्त्लका अध्यक्षले िडाध्याक्षसंग र प्रमुि प्रशासकीय 

अन्त्धकृतले शािा प्रमिु संग मापन योग्य सचूकहरुसन्त्हत काययसम्पादन सम्झौता गरी सम्िन्त्रधत पदान्त्धकारीहरुलाई नन्त्तिा प्रन्त्त 

थप ििार्दहेी बनाईनेछ ।  

गाउँसभाका अध्र्क्ष ज्र्,ू 

४४.ज्येष्ठ नागररक,एकल मन्त्हला,अपांगता भएका व्यन्त्क्त,न्त्िधिुा,िालिान्त्लका लगायतलाई नेपाल सरकारबाट सामान्त्िक सरुक्षा भत्ता 

प्रत्याभतू गररद ैआएकोमा स्थानीय सरकारले आन्त्थयक र सामान्त्िक रुर्मा िोन्त्िम रहकेा नागररकहरुलाई सरुक्षा प्रदान गनय तथा 

सभ्य र लोककल्याणकारी राज्य व्यिस्थाका लान्त्ग सामान्त्िक सरुक्षा भत्ता न्त्ितरण प्रणालीलाई चसु्त बनाउन आिश्यक कायय गररनेछ 

। लैङ्न्त्गक न्त्हसंा न्त्नबारणको लान्त्ग संरक्षण कोर् स्थापना गरर न्त्नररतरता न्त्दद ैलन्त्गनेछ ।  

४५. बदृ्ध बदृ्धाहरुलाई उन्त्चत तरीकाले पालन पोर्ण गने बहुारीहरुलाई प्रोत्साहन स्िरुप सम्मान गररनेछ साथै न्त्िपरन सकुुम्िासी हरुलाई 

सहुन्त्लयतका कायायक्रमहरु गररद ैलन्त्गने छ र न्त्िपदमा परर मतृ्य ूभएका लाई कामकाि िचय न्त्दईने छ ।  

४६. सामदूान्त्यक न्त्िद्यालयहरुमा अग्रेिी माध्यमबाट आधाभतू तह सम्मको न्त्शक्षा न्त्दनको लान्त्ग अंग्रिी न्त्िर्यलाई प्राथमीकता न्त्ददै 

लन्त्गने छ ।  

४७. कोन्त्भड-१९ महामारीको कारण बरदाबरदीको अबस्थामा रहकेा न्त्बद्यालयिाट पिन पािन सचूारु गनयको लान्त्ग बैकन्त्ल्पक माध्यम 

अपनाई CUG सेिा उपलब्ध गराईने छ । 

४८. आधारभुत न्त्िधालयमा इरटरनेट िडानको लान्त्ग अनदुान यसलाइ न्त्नररतरता न्त्ददँ ैलन्त्गने छ । 

४९. शैक्षीक सामाग्री न्त्नमायणका लान्त्ग अनदुान न्त्दइएको छ र न्त्नररतरता न्त्दइद ैलन्त्गने छ ।  

५०. सामदूान्त्यक न्त्िद्यालयमा काययरत छािहरुलाई सेन्त्नटरी प्याड तत्काल न्त्ितरण गरर न्त्नररतरता न्त्दईनेछ । राष््टपन्त्त रन्त्नङ्न्त्शल 

प्रन्त्तयोन्त्गतालाई न्त्नररतरता न्त्दद ैलन्त्गनेछ ।  

५१. पान्त्लका न्त्भि रहकेा माद्यन्त्मक कक्षामा अज्रेिी, गन्त्णत, न्त्बज्ञान न्त्बर्य न्त्शक्षण सहयोग अनदुान काययक्रम संचालन गररनेछ र  

आधारभतू न्त्िद्यालयहरु मध्येबाट कुनै न्त्िद्यालयलाई नमनूा न्त्िद्यालयको रुपमा संचालन गद ैलन्त्गने व्यबस्था न्त्मलाईनेछ ।  

५२. सिै सामदूान्त्यक न्त्िद्यालयलाई सचूना तथा संचारको पहुचँ पयुायउन कम्प्यटुर न्त्शक्षा प्रयोगलाई क्रमशः व्यिस्था गद ैलन्त्गनेछ ।  

५३.गाउँपान्त्लका न्त्भिका सिै िालिान्त्लकालाई आधारभतू तथा माध्यन्त्मक तहका सबै न्त्िद्धालयलाई िालमैिी बनाउनकुा साथै सिैका 

लान्त्ग न्त्शक्षा अन्त्भयान संञ्चालन गरी  प्रान्त्िन्त्धक न्त्शक्षालय स्थापनाका लान्त्ग प्रोत्साहन र थप सम्भाव्यता अध्ययन गररनेछ । 

प्रचन्त्लत ऐन, न्त्नयमलाई कडाईका साथ पालना गरी न्त्िद्याथी न्त्सकाइ उपलन्त्व्धको परीक्षण र व्यिस्थापन समेत गरी न्त्िद्यालयको 
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शैन्त्क्षक गुणस्तर अन्त्भििृी मार्य त सामदुान्त्यक न्त्िद्यालयको शैन्त्क्षक गणुस्तर सधुार काययक्रम,ममयत सम्भार,सञ्चालन र 

व्यिस्थापनलाई न्त्िशेर् िोड न्त्दईनेछ ।  

५४.गाउँपान्त्लका न्त्भिका नागररकहरुलाई सर्ा र स्िच्छ न्त्पउनेपानी उपलव्ध गराउन न्त्िन्त्भरन संघ संस्थाहरु संग सहकायय गरी िानेपानी 

आयोिनाहरु सञ्चालन गररनेछ । पानीका महुानहरुको संरक्षण एिं आिश्यक अरय केही िाउँमा न्त्लफ्ट प्रन्त्िन्त्धको पिूायधारहरु तयार 

गररने छ गाउँपान्त्लकाले गरुु योिना बनाइ  एक घर एक धारा िानेपानी आयोिनालाई प्राथन्त्मकता न्त्दई कायायरियन गररनेछ र SIP 

सँगको साझेदारीमा न्त्संचाईलाई न्त्नररतरता न्त्दईद ैलन्त्गनेछ । बैकन्त्ल्पक उिाय सम्बरधी काययलाई न्त्नररतरता न्त्दद ैलन्त्गनेछ ।  

५५.समनृ्त्द्ध र न्त्िकास न्त्नमायणको आधार, मन्त्हलाको क्षमताको न्त्िकास नारालाई कायायरियन गद ै गाउँपान्त्लका क्षेिन्त्भि मन्त्हला 

सशन्त्क्तकरणका साथै उद्धमन्त्शलताको न्त्िकास गनय उपाध्यक्ष संग मन्त्हला काययक्रम संचालन गररनेछ ।  

५६.िैक तथा न्त्ित्तीय संस्थाहरु संगको सहकाययमा सिै नागररकरुमा िैक तथा न्त्ित्तीय साक्षरता अन्त्भिनृ्त्द्ध गनय आगामी िर्यहरुमा सघन 

रुपमा न्त्ित्तीय साक्षरता काययक्रम संचालन गररंद ैलन्त्गनेछ ।  

५७.गाउँपान्त्लकाले हाल न्त्लदै आएको कर,रािस्ि,शलु्क आन्त्दलाई थप व्यिन्त्स्थत र न्त्नयमन गररनेछ । यस गाउँपान्त्लका  हाम्रो 

कर,समदृ्ध बनाउने हामै्र रहर भरने नारालाई साकार पानय असल कारदातालाई सम्मान र तोन्त्कएको समयमै कर न्त्तने करदातालाई 

न्त्िशेर् छुटको व्यिस्था गररनेछ ।  

५८.िनसांन्त्तयक,प्राकृन्त्तक,आन्त्थयक,सामान्त्िक,सांस्कृन्त्तक,भौन्त्तक पिूायधार,रोिगारीको अिस्था,कुल गाहयस््य उत्पादन,प्रन्त्तव्यन्त्क्त 

आय,मानि न्त्िकास तथा लैनँ्त्गक सशन्त्क्तकरण सचूकांक,रािस्ि तथा आय व्यय समेतको त्यांक संकलन र प्रशोधन गरी निीनतम 

प्रन्त्िन्त्धयकु्त र रान्त्ष्ट्रय तथा स्थानीय सचूना प्रणालीमा आिद्धता र पाश्व न्त्चि तथा स्रोत नक्साको अद्यािन्त्धक अन्त्भलेिन गररनेछ ।  

५९.साियिन्त्नक तथा सरकारी सम्पन्त्त्तको अन्त्भलेि रािी संरक्षण र सदपुयोग गररने छ । सब ैसाबयिान्त्नक िग्गा र पान्त्लका न्त्भि रहकेा 

सम्पणूय बस्तकुो त्यांङ्क संकलन गरर यथाथय न्त्ििरणको िाका तयार गररनेछ ।  

६०. न्त्लि ुगाउँपान्त्लका न्त्भि रहकेा िन्त्डबटुीहरुलाई पन्त्हचान गरी पत्पादन र प्रशोधनमा िोड न्त्दई उद्योग संचालनलाई प्रोत्सान्त्हत 

गररनेछ ।  

६१. यस न्त्लि ुगाँपान्त्लकामा आिश्यक अनसुार औधंोन्त्गक के्षि न्त्बस्तार गररनेछ ।   

६२.गाउँपान्त्लकामा स्िास््य न्त्िमा काययक्रमलाई प्रभािकारी रुपमा लाग ूगररनेछ ।  

६३.न्त्ििाद समाधानको लान्त्ग मेलन्त्मलाप तथा मध्यस्थता सेिालाई रयान्त्यक सन्त्मन्त्त मार्य त थप प्रभािकारी बनाईनेछ । मेलन्त्मलाप 

मार्य त न्त्ििाद समाधान गरी  शान्त्रत स्थापना गनय प्रभािकारी रुपमा काययक्रमहरु सञ्चालन गरर मेलन्त्मलाप कतायलाई प्रोत्सान्त्हत गदै 

लन्त्गनेछ ।  

६४.गाउँपान्त्लका न्त्भिका िेतीयोग्य िन्त्मन तथा िाँझो िन्त्मनमा आिश्यक न्त्सँचाइको व्यिस्था गरी कृन्त्र् उत्पादन बढाईनेछ । पशपुालन 

तथा कृन्त्र् काययका लान्त्ग दीघयकालीन योिना तयारी गरी कृन्त्र् सडक तथा स्थानीय स्तरका न्त्सँचाइ प्रणालीको न्त्नमायण गररनेछ । कृन्त्र् 

लगायत न्त्िकासका पक्षहरुमा व्यापक छलर्ल तथा स्थानीय सरकारका कामकारिाहीमा एकरुपता एिं सामाज्यस्यता कायम गनय 

काययक्रम संचालन गररनेछ । बाझो िन्त्मनहरुमा न्त्िक्षरोपन गररनेछ । भ-ूक्षय अरतगयत काययक्रमहरु संचालन गरर आबश्यकता अनरुुप 

न्त्नररतरता न्त्दद ैलन्त्गनेछ ।  
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६५.COVID-19 लगायत स्थानीय स्तरमा न्त्िपद ् पिूयतयारी तथा प्रन्त्तकायय योिना, पिूय सचूना प्रणाली,िोच तथा उद्धार,राहत 

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

स्थानारतरण गनयका लान्त्ग पहल गररनेछ । न्त्िपद ् व्यिस्थापनका लान्त्ग िडा/िडामा  गन्त्ित न्त्िपद ् व्यिस्थापन सन्त्मन्त्त लाई थप 

न्त्क्रयाशील बनाउद ैयिुा पररचालनका लान्त्ग यिुा काययक्रम यथाशीध्र संचालन गररनेछ ।  

६६. कोन्त्भड -१९ को कारण न्त्बदशेबाट र्केका यिुाहरुको तथांङ्क संकलन गरर उनीहरुमा भएको सीपलाई मध्यनिर गद ेकाययक्रम 

तय गरीनेछ । र यिूाहरुको सीप र क्षमतालाई कदर गद ैकाययक्रम गररनेछ । व्यिसान्त्यक िेन्त्त पाकेटका काययक्रमलाई न्त्नररतरता 

न्त्दईनेछ ।  

६७. यिूाहरुलाई रोिगार प्रन्त्त उरमिु गराउनको लान्त्ग र बेरोिगार बाट न्त्पन्त्डत हुन नन्त्दन यिूा न्त्िन्त्भरन प्रकारका तान्त्लमहरु संचालन 

गरर यिूालाई रोिगार प्रन्त्त उरमुि गराईनेछ र कम्प्यटुर ,सिारी साधन र अरय व्यािसायीक तान्त्लमहरु सञ्चालन गररएको र यसलाई 

न्त्नररतरता न्त्दइद ैलन्त्गने छ ।   

६८.न्त्िगतबाट पाि न्त्सक्द ैआगामी आन्त्थयक िर्यमा टुके्र योिना तथा काययक्रम पणूयत न्त्नरुत्सान्त्हत गद ैएक िाडय एक गौरिको योिना 

संचालन गररनेछ । असारे न्त्िकासलाई आगामी िर्य अरत्य गनय योिना सम्झौताका काययलाई श्रािण मन्त्हनाबाट शुरु गररनेछ । साथै 

गौरिका योिना र मेन्त्शनरी उपकरणको आिश्यकता पने योिनालाई यथासम्भि कायायरियन गररनेछ । बाह्र मन्त्हनानै चल्नेगरर 

सडकलाई प्राथन्त्मकता न्त्दद ैलन्त्गनेछ र िोलाहरुमा पक्कीपलु न्त्नमायणका लान्त्ग प्रदशे संघसँग सम्मोनय गरर प्राथन्त्मकताका आधारमा 

न्त्नमायण गद ैलन्त्गनेछ । 

६९.रोिगारमलूक काययक्रमका माध्यम मार्य त गररिी रयनू्त्नकरण गनय एक घर एक मन्त्हला सीपमलुक काययक्रम संचालन गररनेछ । 

गाउँपान्त्लकालाई  िाद्यारन तथा तरकारी न्त्िउ न्त्ििनमा आत्मन्त्नभयर बनाउन र्लरू्ल तथा मसकािरय तरकारीको बीउन्त्बिनमा 

कृर्कको मागलाई ध्यानमा रान्त्ि व्यबस्था न्त्मलाउद ैलन्त्गनेछ   

गाउँसभाका अध्र्क्ष ज्र्,ू 

७०.न्त्िल्ला प्रहरी कायायलय र स्थानीय सरकारन्त्िचको समरियमा संचालन गररद ैसमदुान्त्यक प्रहरी साझेदारी काययक्रम तथा  लागपुदाथय 

दवु्यसयन सम्िरधी काययक्रमलाई थप प्रभािकारी िनाईनेछ ।  

७१.गाउँपान्त्लका न्त्भि रहकेो गुिीको समस्यालाई यथाशीघ्र सम्िोधन गनय प्रदशे सरकार मार्य त  नेपाल सरकार समक्ष आिश्यक पहल 

गररनेछ ।   

७२.गाउँपान्त्लका न्त्भि रान्त्ष्ट्रय प्राथन्त्मकता प्राि आयोिनाका रुपमा संचालनमा रहकेो न्त्लि ुएक्िार लगायतका संघीय तथा प्रदशे 

सरकारबाट कायायरियन हने आयोिना समयमा नै सम्परन गनय स्थानीय सरकारका तर्य बाट आिश्यक सहयोग एिं समरिय गररनेछ 

। साथै गाउँपान्त्लका सेिा क्षेि  न्त्भि रहकेा िलन्त्िधतु उत्पादनका  आयोिनाहरुलाई समरिय गरी सहन्त्िकरणमार्य त सहयोग गररनेछ 

। गाउँपान्त्लका न्त्भि केन्त्ररय न्त्बद्यनु्त्तकरणलाई प्राथन्त्मकता न्त्ददै लन्त्गनेछ र सिै िडाहरुमा केन्त्ररय न्त्बद्युतीकरण िडानलाई न्त्नररतरता 

न्त्दद ैलन्त्गनेछ ।  

७३.झोलङुगे पलु न्त्नमायणका लान्त्ग आिश्यक समरिय र सहकायय गररनेछ । पक्कीपलुहरुलाई प्राथन्त्मकतामा रान्त्ि अगाडी बढाईनेछ ।  

७४.सामान्त्िक संिालमा व्यक्त हुने अमयायन्त्दत तथा असभ्य व्यिहारहरुलाई काननुी दायरामा ल्याई सभ्य समाि न्त्नमायणमा िोड न्त्दईनेछ 

। पारदशी सरकार न्त्नमायणमा िोड न्त्दन गाउँपान्त्लकाको डकुमेररी न्त्नमायण गरर कायायरियनमा लन्त्गएको छ ।  
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७५.स्थानीय पिूायधार न्त्िकास काययक्रम समेत उपभोक्ता सन्त्मन्त्तमार्य त कायय गरी सम्परनको अन्त्रतम तयारीमा रहकेो छ । 

मन्त्हला,िालिान्त्लका तथा ज्येष्ठ नागररक काययक्रमका लान्त्ग ििेट न्त्िन्त्नयोिन भै योिना कायायरियनको अन्त्रतम चरणमा पगेुको 

अिस्था छ ।  

७६.गैरसरकारी संघ संस्थामा आिद्ध रही गाउँपान्त्लका के्षिन्त्भि काययरत रहकेा संघ संस्थाकोयथाथय न्त्ििरण गाउँकाययपान्त्लकाको 

कायायलयमा अन्त्निायय रुपमा अध्यािन्त्धक गरी िानकारी गराउनपुने नीन्त्त अन्त्िलम्ि न्त्लईनेछ ।  

७७. साियिन्त्नक प्रशासनलाई रािनीन्त्तक न्त्सद्धारतबाट अलग रािी सरकारका नीन्त्त तथा काययक्रम न्त्नष्ट्पक्ष रुपमा कायायरियन गरी समदृ्ध 

न्त्लि ुगाउँपान्त्लका न्त्नमायणमा समन्त्पयत गराईनेछ । 

 गाउँसभाका अध्र्क्ष ज्र् ू

७८. यी नीन्त्त तथा काययक्रमको कायायरिनयबाट ″ न्त्लि ुगाउँपान्त्लकाको दृन्त्ष्ट सशुासन मार्य त समनृ्त्द्ध भरने नारालाई आत्मसाथ गदै 

समदृ्ध नेपाल,सिुी नेपालीको रान्त्ष्ट्रय आकांक्षा परूा गनय स्थानीय सरकारका प्रत्येक काययहरुको केररन्त्िरद ुआम नागररक हुनेछन ्। 

सबैलाई समान अिसर,समान अन्त्धकार,उन्त्त्तकै सरुक्षा,उन्त्त्तकै सम्मानको प्रत्याभनू्त्त गररनेछ ।  

७९. अरत्यमा,प्रस्ततु नीन्त्त तथा काययक्रम प्रभािकारी कायायरियनको लान्त्ग सिैको सहकायय र स्िान्त्मत्ि अपररहायय छ । यसको सर्ल 

कायायरियनका लान्त्ग सम्पणूय सरोकारिाला लगायत सिैको सद्भाि, र सहयोग हुनेमा न्त्िश्वस्त छु । गररमामय यस गाउँसभाबाट 

रचनात्मक सझुािको अपेक्षासन्त्हत न्त्िदा हुरछु ।                                

 

धन्र्वाद ! 

                                                                     शान्ता ढुुंगेि 

                                                                    गाउँपालिका उपाध्र्क्ष 

 


