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    सभाध्र्क्ष ज्र्,ू   

संघीर् िोकिालरिक गणिरिात्मक शासन प्रणािीिाई स्थानीर् िह दलेख नै सदुृढीकरण गरी  स्थानीर् 

िहमा लवधालर्की, कार्यकाररणी र रर्ार्ीक अभ्र्ासिाई संस्थागि गनय नेपािको संलवधान वमोलिम 

गलिि स्थानीर् सरकारको उप-प्रमखुको रुपमा लिख ुगाउँपालिकाको आलथयक वर्य २०७९/०८० को 

नीलि िथा कार्यक्रम भखयरै लनवायलिि भएर आएको अवस्थामा गररमामर् र्स सभा समक्ष प्रस्ििु गनय 

पाउँदा मैिे गौरव महससु गरेको छु । 

 

र्स घडीमा संघीर् िोकिालरिक गणिरि स्थापनाका िालग लिलभरन समर्मा भएका आरदोिनमा 

िीवन उत्सगय गनुयहुने सम्पूणय ज्ञाि अज्ञाि शहीदहरु िथा नेपािको प्रिािालरिक, िाम िोकिालरिक 

आरदोिनका लशखर परुुर्हरु स्वगीर् पषु्पिाि श्रेष्ठ, वीपी कोइरािा, मदन भण्डारी, मनमोहन 

अलधकारी, िीवराि आलश्रि िगार्ि अग्रिहरुप्रलि भावपणूय श्रद्धारििी अपयण गदयछु ।  

 

आि र्स रोष्टमिाट गाउँपालिका उपाध्र्क्षको रुपमा पलहिो पटक वालर्यक नीलि िथा कार्यक्रम पेश गदै 

गदाय म नेपािमा स्थानीर् सरकारको िग स्थापना गने िनसहभालगिामिूक कार्यक्रम ग्रालमण 

स्वािम्िन, पलहिो िोकलप्रर्  आफ्नो गाउँ आफैं  िनाउँ कार्यक्रम शरुुआि गने ित्कािीन प्रधानमरिी 

द्वर् स्वगीर् लगररिा प्रसाद कोइरािा, मनमोहन अलधकारीिाई लवशेर् स्मरण गनय िाहारछु ।  

 

२०५२ सािको मनमोहन अलधकारी सरकारिे थािेको आफ्नो गाउँ आफैं  िनाउँ कार्यक्रम पलछ गएर 

स्थानीर् स्वार्त्त शासन हुँद ैऐलिहालसक संलवधानसभािाट ित्कािीन राष्रप्रमखु रामवरण र्ादवद्वारा 

िारी भएको संलवधानिे हामीिाई अलधकार सम्परन स्थानीर् िह लदएको छ । आि हामीिे स्थानीर् 

सरकार र स्थानीर् संसद दवैु अभ्र्ास गनय पाएका छौं ।  

 

लसलमि साधन स्रोि र लसलमििािीि हामीिे अि समदृ्ध नेपाि, सखुी नेपािीको रालष्रर् आकांक्षा पूरा 

गने िाटो िर् गनुयछ । म र्स गाउँसभा समक्ष र्ो रालष्रर् आकांक्षासँग िोलडने कार्यक्रम र सल्िाह 

सझुावहरुको पलन लनररिर अपेक्षा गदयछु र हामी समदृ्ध लिख ुलनमायणको अलभर्ानमा सिै आग्रह पवुायग्रह 

र रािनीलिक दार्राभरदा मालथ उिेर अलघ िढ्न िाहारछौं । हामीसँग भएका प्राकृलिक स्रोि र 

सम्पदाहरुको उपर्ोगको नीलि र त्र्सिाट आर्आियन कसरी गने । र्सिारेमा पलन हामीिे सामलुहक 

लिरिन गद ैपर्यटन र कृलर्मा उद्यमशीििा िथा रोिगारी लसियना गनुयपनेछ ।  
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    िोकिरिको आधारस्िम्भको रुपमा एवं िनिािे महससु गनय सक्ने र भेट्न सक्ने सरकारको रुपमा रहकेो 

स्थानीर् सरकारसंग िनिाको लवकास प्रलिको उच्ि आकांक्षािाई समार्ोलिि सम्वोधन गद ैसमग्र 

गाउँपालिका समलृद्ध िफय  लिव्र गलिको र्ािा िर् गनुय पने अवस्थामा स्थानीर् सरकार रहेको छ । र्स 

िीिमा स्थानीर् सरकारको स्वरुपिाई  संलवधान प्रदत्त व्र्ापक के्षिालधकार भएको वलिर्ो स्थानीर् 

सरकारको रुपमा रुपारिरण गने प्रलक्रर्ािाई सगँसगै ँसावधानीपवूयक अलघ िढाउन ुपरेको छ । र्स्िो 

िलटि र िनुौलिपणूय मोडमा िोकिरिको संस्थागि लवकास गनय सदा सिग र संवेदनशीि रलह स्थानीर् 

सरकार काम गदयछ, नलििा ल्र्ाउँद ैअलघ िढ्दछ । 

    नेपािको संलवधानिे पररकल्पना गरेको िीन िहको सरकार, त्र्सका अलधकार के्षि  संघ, प्रदशे िथा 

स्थानीर् सरकार िीिको सहकार्य, समरवर् र सहअलस्ित्व समेिको ममय अनसुार नेपाि सरकार र प्रदशे 

सरकारिे प्रस्ििु गरेको लदगो लवकासको िक्ष्र् प्रालि सलहिको नीलि िथा कार्यक्रम समेििाई ह्दरं्गम 

गरी स्थानीर् सरकार संिािनको पूवय अभ्र्ासिाई गाउँसभा िथा कार्यपालिकामाफय ि पाररि ऐन, लनर्म 

िथा कार्यलवलध  साथै लिख ुगाउँपालिकाको दृलष्ट शुशासन माफय ि समलृद्ध सोिका साथ आलथयक वर्य 

२०७९/०८० नीलि िथा कार्यक्रम िर् गररएको छ ।  

सभाध्र्क्ष ज्र्ू, 

हाि कोलभड महामारीको लवर्म पररलस्थिी पश्चाि गलुिएको अथयिरि अनसुार स्थानीर् सरकारिाई 

प्राि ििेटको दार्रामा रलह आ.व. २०७९/०८० को िक्ष्र् भौगोलिक, के्षलिर्, वलगयर्, सरिुिन कार्म 

गद ैआलथयक प्रशासलनक एंव रािनैलिक शशुासन माफय ि सखुी सम्मनुि रर्ार्पूणय िथा समदृ्ध लिखकुो 

लनमायण गने रहकेो छ । स्थानीर् सरकार िनभावना, िनआकांक्षा र आवश्र्किाका आधारमा स्थानीर् 

नागररकको िीवनस्िरमा सधुार गनय िथा लवकास र  अपेक्षा परूा गनय दृढ संकल्पका साथ अगालड 

िलढरहकेो छ । भौलिक संरिना पर्ायि नहुन,ु कमयिारी र अरर् स्रोिसाधनको कमी हुन ुिथा संघ, प्रदशे 

र स्थानीर् िहिीि आर्ोिनाको वगीकरण समर्मा नहुन ु िस्िा अनेकन प्रलिकूििाका िाििदु 

स्थानीर् सरकारिे काम गनुयपने व्र्होरा र्स गररमामर् सभा समक्ष प्रस्ििु गनय िाहारछु । 

    नेपािको सरदभयमा स्थानीर् सरकार नवीनिम ्प्रर्ोग भएकािे स्थानीर् सरकारको सशुासन, लवकास र 

समलृद्धको िालग स्थानीर् सरकार सञ्िािनका क्रममा स्थानीर् िहिाई प्राि अलधकार क्षेिलभिका 

लवर्र्मा २७ वटा महत्वपूणय ऐन, ४५ वटा लनर्म, कार्यलवलध, मापदण्ड िथा लनदलेशका िारी भई 

कार्ायरवर्नमा आएका छन ् । र्सिाट स्थानीर् सरकारिाई संलवधान एवं काननु वमोलिम प्रदत्त 
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लवधालर्की अलधकारको संस्थागि हुदं ैगएको र गाउँपालिकामा कानुनी र कार्यलवलधगि आधार िर्ार 

भई काम कारवाहीमा थप सहििा प्राि भएको छ ।  

    स्थानीर् िहमा रर्ार्ीक अभ्र्ासिाई संस्थागि गनय नेपािको संलवधान र काननू वमोलिम रर्ार्ीक 

सलमलि गिन भई रर्ार्ीक सलमलि समक्ष दिाय भएका लववादहरुको आपसी छिफि र मेिलमिापको 

माध्र्मिाट समाधान गररनेछ । स्थानीर् सरकार संिािन ऐन, २०७४ को दफा ४७ िे व्र्वस्था गरेको 

रर्ार्ीक सलमलिको अलधकार क्षेिको मेिलमिापको माध्र्मिाट लववाद समाधान गनय  सिूीकृि 

मेिलमिापकिायको क्षमिा अलभिदृ्धी गरी कामकारवाही अगालड िढाइनेछ ।  

    नेपािको संलवधानको अनसुलूि ८ को िुँदा नं. ४ मा उल्िेलखि स्थानीर् कर संकिनका िालग 

आवश्र्क ऐन, लनर्माविी िथा  कार्यलवलध िनाई स्थानीर् कर संकिन गररनकुा साथै  व्र्वसार् दिाय 

िगार्ि रािश्वको स्रोिको दार्रा फरालकिो िनाई िाि ुआलथयक वर्य ०७९/०८० आरिररक आर् रु. 

६९ िाख ९५ हजार ३ सर् १८ प्राि हुने अनमुान गररएको छ ।  

शैलक्षक सधुार कार्यक्रम अरिगयि स्थानीर् स्िरको शैलक्षक ज्ञान, सीप र प्रलवलधको संरक्षण, प्रवधयन र 

स्िरीकरण गनय गाउँ लशक्षा सलमलिको गिन गररएको छ । आधारभिू िहको परीक्षा सञ्िािन, अनमुगन 

र व्र्वस्थापन गनय गाउँपालिकाको लशक्षा ऐन िथा लनर्माविी िमोलिम गलिि परीक्षा व्र्वस्थापन 

सलमलि माफय ि कक्षा आिको परीक्षा मर्ायलदि एवं व्र्वलस्थि रुपमा सम्परन गररनेछ । लवद्यािर्मा 

प्रलवलधको लवस्िार िथा शैलक्षक सामाग्री लनमायणका िालग सहर्ोग गररनेछ । सामदूालर्क लवद्यािर्मा 

अध्र्र्नरि छािाहरुिाई व्र्वलस्थि रुपमा सेलनटरी प्र्ाड लविरण गररनेछ । गाउँपालिका लभि रहकेो 

आधारभिू लवद्यािर्हरु मध्रे्िाट छनौट गरी कुनै एक लवद्यािर्िाई नमनूा लवद्यािर्को रुपमा संिािन 

गद ैिलगने व्र्िस्था लमिाईनेछ । सामदूालर्क लवद्यािर्हरुमा गणुस्िरीर् लशक्षाका िालग गरुुर्ोिना 

िनाइ लशक्षाको स्िरोरनिी गररनेछ । सवै सामदूालर्क लवद्यािर्िाई सिूना िथा संिारको पहुिँ परु्ायउने 

कम्प्र्टुर लशक्षा उच्ििम प्रर्ोगमा ल्र्ाइनेछ । 

 

    गाउँपालिकािे सहभालगिामिूक र्ोिना ििुयमा प्रकृर्ामाफय ि िाि ु आलथयक वर्य २०७९/०८० मा 

स्थानीर्स्िरको लवकासका िालग वालर्यक र्ोिना िनाई कार्ायरवर्न गररनेछ ।  त्र्स्िै संस्थागि सशुासन 

र सेवा प्रवाह संग िोलडएका र्ोिना िथा कार्यक्रमिाई लनररिरा लदद ैिनप्रलिलनलधहरुको भूलमका नीलि 
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लनमायण र लवकास लनमायणको अगवुाइ, अनुगमन एवं िनिाको सखु द;ुखमा साथ लदने गरी स्थानीर् 

सरकार सशक्त िनाइनेछ ।  

स्थानीर् सरकारिे आफ्नो कार्य सञ्िािन गदाय िागि रर्ूनीकरण, स्रोि साधनको अलधकिम 

उपर्ोगको िालग नेपाि सरकार िथा प्रदशे सरकारसँग साझेदारी एवं संर्कू्त व्र्वस्थापनमा  पवूायधार 

लनमायण िगार्िका कार्य गररनेछ । प्रदेश, संघका लवलभरन कार्यक्रम िथा आर्ोिना समरवर्, सहकारीिा 

र सहअलस्ित्वका साथ साझेदारी कार्यक्रम गररनछे । गाउँपालिका लभि रहकेा प्रमखु सडकहरुिाई संघ, 

प्रदशेसँगको साझेदारी कार्यक्रम गरर स्िरोरनिी गररनेछ । वडास्िरीर् प्रमखु सडकको स्िरोरनिी गररनेछ 

। वािावरण संरक्षणिाई समेि मध्रे् निर गरर नँर्ा रर्ाक खरने क्रमिाई क्रमशः लनर्रिण गरर िलगनेछ 

। प्रमखु पवूायधार लिकासका िालग समपरूक कोर्को व्र्वस्था गररनेछ । िाहै्र मलहना मोटर िल्ने गरर 

सडकको व्र्वस्थापन वडा नं. १ दलेख ९ सम्म िोड्ने गाउँपालिका िक्रपथ सडक स्िरोरनिी िथा 

कािोपिे गररनेछ । गाउँपालिका लभि लवगिदलेख सञ्िालिि क्रमागि आर्ोिनाहरुिाई आगामी 

आलथयक वर्यमा पलन लनररिरिा लदइनेछ । 

    नर्ाँ संरिना, कमयिारी अभाव, भौगोलिक कलिनाई, काननूी अस्पष्टिा र अरर्ौििाका िाविदू पलन 

सावयिलनक सेवा प्रवाह र सुशासनिाई पलहिो प्राथलमकिा लददं ैिनिाको सखु दःुखमा अलभभावकत्व 

ग्रहण गद ैसम्पणूय वडामा नेपाि सरकार, प्रदेश सरकारसँग समरवर् र सहकार्य गद ैसेवा प्रवाह माफय ि 

गाउँ गाउँमा लसंहदरवारको अनभुूलि गराउन स्थानीर् सरकार सदा प्रर्त्नशीि रहनेछ । िेष्ठ नागररक िथा 

पणूय अपाङ्ग घर लशलवर कार्यक्रम सञ्िािनमा ल्र्ाइनेछ । 

    स्वास््र् सधुार कार्यक्रम अरिगयि प्रत्रे्क नागररकिाई राज्र्िाट आधारभूि स्वास््र् सेवा लनःशलु्क 

प्राि गनय पाउने संवैधालनक अलधकारिाई प्रत्र्ाभिू गनय स्थानीर् सरकारिे स्वास््र्कमी िगार्िको 

सलुवधा सलहि ९ वटा स्वास््र् िौकी, १९ वटा खोप केरर र १८ वटा गाउँघर लक्िलनक संिािन 

भईरहकेो छ र िनिािाई  स्वास््र्को पहुिँिाट टाढा हुन नलदनको िालग आवश्र्किा महशसु गरी  

सामदुालर्क स्वास््र् इकाई पलन स्थापना गरी सेवा प्रवाह भई रहकेो छ । सिै स्वास््र् संस्थाहरुमा 

वलथयङ सेरटरको व्र्वस्थापन गररनेछ । त्र्सैगरी नागररकहरुको सेवाको िालग सवै वडामा लिलकत्सक 

सलहिको घलुम्ि टोिी माफय ि स्वास््र् परीक्षण गररनेछ । साथै गभयविी मलहिाहरुको िालग सहिै 

स्वास््र् संस्थामा गभयविी परीक्षण लकटको व्र्िस्था गररएको छ र गभयविी मलहिाहरुको िालग ग्रामीण 

अल्रा साउण्ड कार्यक्रम प्रत्र्ेक वडाको स्वास््र् िौकीमा गई लशलवरको रुपमा संिािन गररनेछ भने 

पोकिी स्वास््र् िौकी र गाम्नाङटार स्वास््र् िौकीमा लनर्लमि रुपमा सेवा प्रवाह गरी रहकेो र लवलभरन 
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सहर्ोगी संस्थाहरुको सहर्ोगमा स्वास््र् सम्वरधी वहृत्त लशलवर समेि संिािन गरी स्वास््र् सेवा 

नागररकको घरघर सम्म लवस्िार गरी नागररकको स्वास््र् सम्वलरध मौलिक हकप्रलि स्थानीर् सरकार 

प्रलिवद्ध रहनेछ । 

    स्वास््र् क्षेि सधुार कार्यक्रम अरिगयि स्वास््र् िौकी गाम्नाङटारमा डाक्टर, स्टाफ नसय, ल्र्ाव 

अलसस्टेरसको व्र्वस्थापन भई सकेको हुदँा लनर्लमि ECG, USG, LAB िथा डाक्टर सेवा 

सञ्िािनिाई थप व्र्वलस्थि गद ैिलगनेछ । गाउँपालिकास्िरीर् पाँि शैर्ाको अस्पिािको लनमायणिाई 

िाडै सम्परन गरी सेवा प्रवाह गररनेछ । प्राथलमक स्वास््र् केररको सेवािाई िसु्ि दरुुष्ि िनाई स्वास््र् 

सेवा उपिब्ध गराईनेछ । 

परूानो लिलकत्सा पद्धलि आर्वेुद लशक्षाप्रलि िागरण ल्र्ाउन सवै वडामा आर्वेुद कार्यक्रम सलहि 

आलथयक रुपिे लवपरन, वदृ्ध, असक्त अवस्थामा रहेका, असहार् एकि मलहिा, अपाङ्गिा भएका, 

वािवालिका, आफ्नो हरेिाह आफँै गनय नसक्ने नागररकिाई नागररक सम्मान कार्यक्रम गररनेछ । र्ोग, 

लफलिर्ोथेरापी, आर्वेुद र िलडिटुीको माध्र्मिाट नागरीकिाई स्वस्थ िनाउने अलभर्ान सञ्िािन 

गररनेछ । पोकिी आर्वेुद और्धािर् िथा गाउँपालिकास्िरीर् आर्वेुद कार्ायिर्िाई स्िरोरनिी गरी 

सम्पणुय वडाहरुमा सेवा लिस्िार गरीद ैिलगनेछ । प्रत्र्ेक वडा िथा टोिटोिमा नागररक आरोग्र् सलमलि 

गिन गरी सेवािाई थप िसु्ि  िनाईनेछ । 

कमयिारीहरुको कार्यसम्पादन एवं िगनलशििािाई उच्ि प्रशंसा गद ैसेवा प्रवाहमा िसु्ििा लदइनेछ ।  

कमयिारीहरुिाई प्रोत्साहन गनय आरिरीक पर्यटन प्रवधयनाथय पर्यटन कािको व्र्वस्थािाई थप मिविु 

िनाउद ैिलगनेछ । स्थानीर् सरकारका प्रलिफिहरुिाई नागररक समक्ष पुर्ायउन कमयिारीिाट भएको 

सकारात्मक भूलमकाको उच्ि मलू्र्ांकन गद ैउत्कृष्ठ कमयिारीिाई सम्मान गररने छ ।  ररक्त दरवरदी 

पररपूलिय गररनेछ ।  

लवकासमा लनलश्चि उद्दशे्र् हालसि गनय अपनाईने रणनीलि, समर्, लक्रर्ाकिापहरु र  साधन श्रोिको 

संर्ोिन गरी र्ोिनावद्ध लवकासको शरुुवाि गनय स्थानीर् सरकारको आवलधक गुरु र्ोिना िर्ार गरी  

लिव्र रुपमा काम संिािनिाई अगाडी िढाइनेछ ।   

    नागररकको सिूनाको हक स्थालपि गद ै स्थानीर् सरकारका सिूनाको सही प्रवाहीकरण गने अपेक्षा 

लिईएको छ । सिूना प्रलिलधिाई थप प्रभािकारी िनाउन सम्पणूय वडा कार्ायिर्हरुमा ईरटरनेटको िडान 
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गररनेछ । त्र्स्िै सावयिलनक सनुुवाई कार्यक्रम माफय ि स्थानीर् सरकारको सेवा प्रवाह प्रलिको आम 

नागररकको धारणा िझु्ने कार्य समेि गने नीलि  लिइनेछ । 

स्थानीर् सरकारिे गाउँपालिका लभि प्राकृलिक िथा मानवीर् सलृिि कारणिाट हुन पगेुका घटनाहरुको 

ित्कािै सम्वोधन गरी   स्थानीर् सरकारको अनुभलूि लदने प्रर्ास गदै आएको छ । त्र्सका िालग लवपद ्

व्र्वस्थापन कोर्िाट विेट प्रवरध गनुयका साथै असाध्र् रोग िागेका लवपरन नागररकको स्वास््र् 

उपिाराथय आलथयक सहार्िा समेि प्रदान गररनेछ । लदघय रोगी र लनर्लमि और्धी सेवन गनेहरुको िालग 

स्वास््र् सहुलिर्ि लदइनछे । सवै ज्रे्ष्ठ नागररक िथा अपाङ्गहरुिाई पररिर्-पि लविरण कार्यक्रमिाई 

थप व्र्वलस्थि गररनेछ । र्वुा, मलहिा क्षमिा लवकास िथा अलभिलृद्व िथा सशलक्तकरण कार्यक्रम 

िगार्ि िलक्षिवगय सँग सम्वलरधि कार्यक्रम समेि संिािन गरीनेछ । 

स्थानीर् सरकारिे लिएका नीलिहरुको कार्ायरवर्निाट स्थानीर् नेितृ्वको लवकास र स्थानीर् शासन 

पद्धलि सदुृढ  हुने प्रशस्ि आधारहरु िर्ार भएका छन ् । स्थानीर् सरकार स्थापना कािदेलख भएका 

संस्थागि लवकासका िालग र्ो सरकार हालदयक धरर्वाद व्र्क्त गदयछ । 

सभाध्र्क्ष ज्र् ू

र्स प्रस्िालवि नीलि िथा कार्यक्रमिे मानवीर् क्षमिा लवकास, पूवायधार लनमायण, उद्धमशीििा र रोिगारी 

वलृद्ध, स्थानीर् नेितृ्व लवकास, लदगो लवकास, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, भौगोलिक, क्षेिीर्, वलगयर्, 

सरििुन कार्म गद ैसम्मनुि रर्ार्पणूय र  काननूी शासनको प्रत्र्ाभलूििाई प्राथलमकिामा राख्द ैसमदृ्ध 

नेपाि, सुखी नेपािीको रालष्रर् आकाङ्क्षा परूा गने िफय  केलररि रहनेछ । 

पोकिी झरना, भोल्टेकोट गढी, नमयदशे्वर महादवे मलरदर, िाङ्गे लपपि महादेवथान, मौिा मलरदर, 

मैिाकुरिा ढुंगढुंगे मलरदर, दगु्दशे्वर मलरदर, गिेुश्वर मलरदर, रामेश्वर पशपुलि मलरदर, कुण्डिेश्वर महादेव 

मलरदर, भकारे ढुंगा, श्रीिौरँ, महाकािी देलवथान, कािीदेलव थान, िण्डीथान, सेलि दलेवथान, 

िािपादलेवथान, लसद्धथान, राम िक्ष्मण पाइिा, साम्देम छेलिङ गमु्वा, साङ्गे छोलिङ गमु्िा, प्र्ागर 

ग्र्ाल्वो, लकरािँ भोल्टेकोट, दरु्ोिरर खनवुा पोखरी, ििुाििुी दवेी मलरदर, िलुि डाँडा िगार्ि 

गाउँपालिका लभिका प्राकृलिक, धालमयक िथा सांस्कृलिक महत्वका के्षििाई पर्यटकीर् के्षिको रुपमा 

लवकास गद ैपर्यटकीर् सडक लनमायण गरी गाउँपालिकाको पलहिान िथा अथयिरिको आधारलशिाको 

रुपमा लवकास गररनेछ । र्सको िालग पर्यटनमैिी संरिना लनमायण िथा पर्यटन पवूायधार लनमायण गनय 
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लवस्ििृ पर्यटन गुरुर्ोिना िनाई कार्ायरवर्न गररनेछ । लनिी क्षेिसँग समेि हािेमािो गरी लिखकुो पर्यटकीर् 

पूवायधार लवकासका कार्य अगालड िढाईनेछ ।  

िोलखम र्कु्त वस्िी पलहिानका साथै सकुुम्वासी िथा लवपरन नागररकको पलहिान र अलभिेख 

व्र्वस्थापनिाई व्र्वलस्थि गरी सकुुम्वासी िथा लवलपरन नागररक सम्िरधी िीलवकोपाियन र 

वसोवासको व्र्वस्थापनका िालग  उलिि प्रवरधका िालग पहि गररनेछ । दगुयम िस्िीहरुिाई 

प्राथलमकिामा राखी सरुलक्षि नागररक आवास िथा िनिा आवास कार्यक्रमिाई लनररिरिा लदईनेछ ।  

गाउँपालिकाको भौगोलिक के्षिलभि संिािन हुने सहकारी संस्थाको दिाय, अनमुलि, लनर्मन र 

व्र्वस्थापनिाई प्रभावकारी िनाउद ै स्थानीर् सहकारी संस्थाको क्षमिा अलभवलृद्ध गरी सहकारी 

संस्थाको प्रवयद्धन, पररिािन र लवकास गररनेछ । सहकारी सम्िरधी स्थानीर् ि्र्ांक व्र्वस्थापन र 

अध्र्र्न िथा अनुसरधान गरी दलैनक उपभोग्र् वस्ि,ु कृलर्, वन, मत्स्र् िथा पशिुरर् पदाथय उत्पादन र 

लवक्री लविरण गने सहकारीिाई प्रवयदन गरी प्रोत्साहन गररनेछ ।  

कृलर्, लसिाइयिाई साना लसिाई कार्यक्रमसँग साझेदारी गरी िथा एक घर एक धारा खानेपानी 

कार्यक्रमिाई प्राथलमकिा लदई लनररिरिा लदईनेछ । अनदुानमा आधाररि लवलवध कृलर्िरर् सामाग्री 

लविरण गरी कृलर्मा आधलुनकीकरण गने नीलि अलख्िर्ार गररनेछ । टेलक्नलसर्न फामयर डे कार्यक्रम 

सञ्िािनको िालग ग्रामोदर् र्गुकवी लसलद्धिरण माध्र्लमक लवद्यािर्का कृलर् प्रालवलधक लवज्ञसँग 

साझेदारी कार्यक्रम अगालड िढाईनेछ । आगामी वर्य कृलर् पकेट क्षेि घोर्णा गरी व्र्ावसालर्क खेिीिाई 

प्रोत्साहन गररनेछ । वडाहरुमा कृलर् संकिन केरर र गाउँपालिकास्िरीर् लिउ िैंक सञ्िािनमा ल्र्ाईनेछ 

। लकसान सिूीकरण, िािी र पशपुरछी लिमा कार्यक्रमिाई व्र्वलस्थि गररनेछ ।  

गाउँपालिकाको क्षेिलभि व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवामा पूँिीगि िगानी र आलथयक कारोवारको 

आधारमा व्र्वसार् कर िगाइद ैआएकोमा र्सिाई थप व्र्वलस्थि गनय साना िथा िूिा व्र्वसार्िाई  

अलनवार्य रुपमा दिाय एवं नवीकरणको दार्रामा अगाडी  िढाउद ै िलगनेछ । गाउँपालिका लभिका  

वस्िीहरुमा स्थानीर् उत्पादन लवक्री ििार िाई व्र्वलस्थि  िनाउद ैस्थानीर् हाटको व्र्वस्था गररनेछ । 

गाउँपालिका लभिका कृर्कहरुिे उत्पादन गरेका िस्िहुरुिाई संिकन केररमा व्र्िलस्थि गद ै

ििारीकरणिाई थप मिििु िनाईनेछ । िघउुद्यम लिकास कार्यक्रम अरिगयि नर्ाँ िघ ुउद्यमी उत्पादन 

लसियनािाई िढावा लदद ैिलगनेछ ।  

सभाध्र्क्ष ज्र्ू,  
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स्थानीर् सरकारको सेवा प्रवाहिाई सिूना प्रलवलधसलहिको सेवा सँग िोड्न गाउँपालिका िथा सिै 

वडािाट प्रदान गरीने सेवािाई अनिाईन माध्र्मिाट सेवा प्रवाह गनय कार्यक्रम ल्र्ाईनेछ   ।  

गाउँपालिकािाट नक्सापास नगरी भौलिक संरिना िथा घर लनमायण गने र स्वीकृि मापदण्ड लवपररि 

लनमायण कार्य गररएका संरिनािाई काननुी दार्रामा ल्र्ाइ त्र्स्िा कार्य गनेिाई लनरुत्सालहि गररनेछ । 

गाउँपालिकािे िोकेको सडकको अलधकार के्षिलभि िनेका संरिना िनुसकैु वखि हटाईनेछ र 

गाउँपालिका लभि रहकेा सम्पणूय घरहरुको नक्सा पास गररनेछ । 

िनप्रलिलनलध र कमयिारीको  क्षमिा अलभवलृद्ध गरी लवकास र सेवा प्रवाहमा गणुस्िर कार्म गनय िालिम, 

प्रलशक्षण र अलभमखुीकरणका साथै भ्रमण अविोकन गराईनेछ । त्र्सै गरी गाउँपालिका अध्र्क्षिे 

उपाध्र्क्ष, वडाध्र्क्ष िथा प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृिसँग र प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृििे शाखा प्रमखु 

िथा कमयिारीसँग मापन र्ोग्र् सिूकहरुसलहि कार्यसम्पादन सम्झौिा गरी सम्िलरधि 

पदालधकारीहरुिाई नलििा प्रलि थप िवाफदेही िनाईनेछ ।  

सभाध्र्क्ष ज्र्,ू  

ज्र्ेष्ठ नागररक, एकि मलहिा, अपांगिा भएका व्र्लक्त, लवधवुा, वािवालिका िगार्ििाई नेपाि 

सरकारिाट सामालिक सरुक्षा भत्ता प्रत्र्ाभिू गररद ैआएकोमा स्थानीर् सरकारिे आलथयक र सामालिक 

रुफमा िोलखम रहकेा नागररकहरुिाई सरुक्षा प्रदान गनय िथा सभ्र् र िोककल्र्ाणकारी राज्र् 

व्र्वस्थाका िालग सामालिक सरुक्षा भत्ता लविरण प्रणािीिाई िसु्ि िनाउन आवश्र्क कार्य गररनेछ । 

िैङ्लगक लहसंा लनिारणको िालग संरक्षण कोर् गभयविी िथा सतु्केरी मलहिा कोर् स्थापना गररनेछ । 

िदृ्ध िदृ्धाहरुिाई उलिि िरीकािे पािन पोर्ण गने िुहारीहरुिाई प्रोत्साहन स्वरुप सम्मान गररनेछ । 

साथै लवपरन सकुुम्वासी हरुिाई सहुलिर्िका कार्यक्रमहरु गररद ै िलगने छ र लवपदमा परर मतृ्र् ु

भएकािाई कामकाि खिय लदईने छ ।  

गाउँपालिका लभिका आधारभिू िथा माध्र्लमक लवद्यािर्िाई वािमैिी िनाउनुका साथै सवैका िालग 

लशक्षा अलभर्ान संञ्िािन गरी  प्रालवलधक लशक्षािर् स्थापनाका िालग प्रोत्साहन र थप सम्भाव्र्िा 

अध्र्र्न गररनेछ । प्रिलिि ऐन, लनर्मिाई कडाईका साथ पािना गरी लवद्याथी लसकाइ उपिलव्धको 

परीक्षण र व्र्वस्थापन समेि गरी लवद्यािर्को शैलक्षक गणुस्िर अलभवदृ्वी माफय ि सामदुालर्क 

लवद्यािर्को शैलक्षक गणुस्िर सधुार कार्यक्रम, ममयि सम्भार, सञ्िािन र व्र्वस्थापनिाई लवशेर् िोड 

लदईनेछ ।  
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गाउँपालिका लभिका नागररकहरुिाई सफा र स्वच्छ खानेपानी उपिव्ध गराउन लवलभरन संघ संस्थासँग 

सहकार्य गरी खानेपानी आर्ोिनाहरु सञ्िािन गररनेछ । पानीका महुानहरुको संरक्षण एवं आवश्र्क 

िाउँमा लिफ्ट प्रलवलधको पूवायधारहरु िर्ार गररने छ । गाउँपालिकािे गरुु र्ोिना िनाइ एक घर एक 

धारा खानेपानी आर्ोिनािाई प्राथलमकिा लदई कार्ायरवर्न गररनेछ । िैकलल्पक उिाय सम्िरधी 

कार्यिाई लनररिरिा लदद ैिलगनेछ ।  

समलृद्ध र लवकास लनमायणको आधार, मलहिाको क्षमिाको लवकास नारािाई कार्ायरवर्न गदै 

गाउँपालिका क्षेिलभि मलहिा सशलक्तकरणका साथै उद्धमलशििाको लवकास गनय उपाध्र्क्षसँग मलहिा 

कार्यक्रम िथा सहार्िा कक्ष संिािन गररनेछ ।  

िैंक िथा लवत्तीर् संस्थाहरु सँगको सहकार्यमा सवै नागररकरुमा िैंक िथा लवत्तीर् साक्षरिा अलभवलृद्ध 

गनय आगामी वर्यहरुमा सघन रुपमा लवत्तीर् साक्षरिा कार्यक्रम संिािन गररंद ैिलगनेछ ।  

गाउँपालिकािे संकिन गदै आएको कर, रािस्व, शलु्क आलदिाई थप व्र्वलस्थि र लनर्मन गररनेछ । 

र्स गाउँपालिका  हाम्रो कर, समदृ्ध िनाउने हाम्रै रहर भरने नारािाई साकार पानय असि कारदािािाई 

सम्मान र िोलकएको समर्मै कर लिने करदािािाई लवशेर् छुटको व्र्वस्था गररनेछ ।  

िनसांलख्र्क, प्राकृलिक, आलथयक, सामालिक, सांस्कृलिक, भौलिक पूवायधार, रोिगारीको अवस्था, 

कुि गाहयस््र् उत्पादन, प्रलिव्र्लक्त आर्,  मानव लवकास िथा िैलँगक सशलक्तकरण सिूांक, रािश्व िथा 

आर् व्र्र् समेिको ि्र्ांक संकिन र प्रशोधन गरी नवीनिम प्रलवलधर्कु्त र रालष्रर् िथा स्थानीर् सिूना 

प्रणािीमा आवद्धिा र पाश्व लिि िथा स्रोि नक्साको अद्यावलधक अलभिेखन गररनेछ ।  

सावयिलनक िथा सरकारी सम्पलत्तको अलभिेख राखी संरक्षण र सदपुर्ोग गररने छ । सिै साियिालनक 

िग्गा र गाउँपालिका लभि रहकेा सम्पूणय लववरणको ि्र्ांङ्क संकिन गरर र्थाथय खाका िर्ार गररनेछ ।  

लिख ुगाउँपालिका लभि रहकेा िलडिटुीहरुिाई पलहिान गरी उत्पादन र प्रशोधनमा िोड लदई उद्योग 

संिािनिाई प्रोत्सालहि गररनेछ । गाँपालिकामा आवश्र्क अनसुार औधंोलगक के्षि लिस्िार गररनेछ ।  

गाउँपालिकामा स्वास््र् लवमा कार्यक्रमिाई प्रभावकारी रुपमा िागू गररनेछ ।  लववाद समाधानको 

िालग मेिलमिाप िथा मध्र्स्थिा सेवािाई रर्ार्ीक सलमलि माफय ि थप प्रभावकारी िनाईनेछ । 

मेिलमिाप माफय ि लववाद समाधान गरी  शालरि स्थापना गनय प्रभावकारी रुपमा कार्यक्रमहरु सञ्िािन 

गरर मेिलमिाप किायिाई प्रोत्सालहि गद ैिलगनेछ ।  
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गाउँपालिका लभिका खेिीर्ोग्र् िलमन िथा वाँझो िलमनमा आवश्र्क लसँिाइको व्र्वस्था गरी कृलर् 

उत्पादन िढाईनेछ । पशपुािन िथा कृलर् कार्यका िालग दीघयकािीन र्ोिना िर्ारी गरी कृलर् सडक 

िथा स्थानीर् स्िरका लसँिाइ प्रणािीको लनमायण गररनेछ । कृलर् िगार्ि लवकासका पक्षहरुमा व्र्ापक 

छिफि िथा स्थानीर् सरकारका कामकारवाहीमा एकरुपिा एवं सामारिस्र्िा कार्म गनय कार्यक्रम 

संिािन गररनेछ । िाझो िलमनहरुमा वकृ्षारोपण गररनेछ । भ-ूक्षर् रोकथामका कार्यक्रमहरु संिािन 

गरर आिश्र्किा अनरुुप लनररिरिा लदद ैिलगनेछ ।  

स्थानीर् स्िरमा लवपद ्पवूयिर्ारी िथा प्रलिकार्य र्ोिना, पवूय सिूना प्रणािी, खोि िथा उद्धार, राहि 

सामग्रीको पवूयभण्डारण, नदी कटान िटवरध, नदी र पलहरोको लनर्रिण, लवपद ्िोलखम के्षिको नक्सांकन 

िथा वस्िीहरुको पलहिान र स्थानारिरण गनयका िालग पहि गररनेछ । लवपद ्व्र्वस्थापनका िालग सिै 

वडामा गलिि लवपद ्व्र्वस्थापन सलमलि िाई थप लक्रर्ाशीि िनाउद ैर्वुा पररिािनका िालग र्वुा 

कार्यक्रम संिािन गररनेछ ।  

लिदशेिाट फकेका र्ुवाहरुको िथांङ्क संकिन गरी उनीहरुमा भएको सीपिाई मध्र्निर गद ेकार्यक्रम 

िर् गरीनेछ । र्वूाहरुको सीप र क्षमिािाई कदर गद ैकार्यक्रम गररनेछ । र्ूवाहरुिाई रोिगार प्रलि उरमखु 

गराउनको िालग र िेरोिगारिाट लपलडि हुन नलदन र्ूवा िलक्षि लवलभरन प्रकारका िालिमहरु संिािन 

गरी र्ूवािाई रोिगार प्रलि उरमखु गराईनेछ ।   

एक वडा एक गौरवको आर्ोिना संिािन गररनेछ । असारे लवकासिाई आगामी वर्य अरत्र् गनय र्ोिना 

सम्झौिाका कार्यिाई श्रावण मलहनािाट शरुु गररनेछ । साथै गौरवका आर्ोिना र मेलशनरी उपकरणको 

आवश्र्किा पने आर्ोिनािाई र्थासम्भव कार्ायरवर्न गररनेछ । िाहै्र मलहना िल्नेगरर सडकिाई 

स्िरोरनिी गररद ै िलगनेछ र खोिाहरुमा पक्कीपिु लनमायणका िालग प्रदशे संघसँग समरवर् गरी 

प्राथलमकिाका आधारमा लनमायण गद ैिलगनेछ । 

रोिगारमिूक कार्यक्रमका माध्र्म माफय ि गररवी रर्लूनकरण गनय एक घर एक मलहिा सीपमिुक 

कार्यक्रम संिािन गररनेछ । गाउँपालिकािाई  खाद्यारन िथा िरकारी लिउ लविनमा आत्मलनभयर िनाउन 

फिफूि िथा मसिािरर् िरकारीको िीउलििनमा कृर्कको मागिाई ध्र्ानमा रालख व्र्िस्था लमिाउदै 

िलगनेछ  । 

 सभाध्र्क्ष ज्र्ू,  
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लिल्िा प्रहरी कार्ायिर् र स्थानीर् सरकारिीिको समरवर्मा सामदुालर्क प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम 

िथा  िागपुदाथय दवु्र्सयन सम्वरधी कार्यक्रम सञ्िािन ल्र्ाईनेछ ।  

गाउँपालिका लभि रहेको गुिीको समस्र्ािाई र्थाशीघ्र सम्वोधन गनय प्रदशे सरकार माफय ि  नेपाि 

सरकार समक्ष आवश्र्क पहि गररनेछ ।   

गाउँपालिका लभि रालष्रर् प्राथलमकिा प्राि आर्ोिनाका रुपमा संिािनमा रहेको लिख ु एक वार 

िगार्िका संघीर् िथा प्रदशे सरकारिाट कार्ायरवर्न हने आर्ोिना समर्मा नै सम्परन गनय स्थानीर् 

सरकारका िफय िाट आवश्र्क सहर्ोग एवं समरवर् गररनेछ । साथै गाउँपालिका सेवा क्षेि  लभि रहेका 

िघिुिलवधिु उत्पादनका  आर्ोिनाहरुिाई व्र्वलस्थि गद ैकेलररर् लिद्यलुिकरणिाई प्राथलमकिा लदद ै

िलगनेछ र सवै वडाहरुमा केलररर् लिद्यिुीकरण िडान गरर उज्र्ािो लिख ुअलभर्ानिाई साथयकिा 

पाररनेछ ।  

मोटरेवि पुि एवम ् झोिङुगे पिु लनमायणका िालग आवश्र्क समरवर् र सहकार्य गररनेछ । 

पक्कीपुिहरुिाई प्राथलमकिामा रालख अगाडी िढाईनेछ ।  

गैरसरकारी संघ संस्थामा आवद्ध रही गाउँपालिका क्षेिलभि कार्यरि रहकेा संघ संस्थाको र्थाथय लववरण 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा अलनवार्य रुपमा अध्र्ावलधक गराउनपुने नीलि अलविम्व लिईनेछ ।  

सावयिलनक प्रशासनिाई रािनीलिक लसद्धारििाट अिग राखी सरकारका नीलि िथा कार्यक्रम लनष्पक्ष 

रुपमा कार्ायरवर्न गरी समदृ्ध लिख ुगाउँपालिका लनमायणमा समलपयि गराईनेछ । 

सामालिक संिािमा व्र्क्त हुने अमर्ायलदि िथा असभ्र् व्र्वहारहरुिाई कानुनी दार्रामा ल्र्ाई सभ्र् 

समाि लनमायणमा िोड लदईनेछ । पारदशी सरकार लनमायणमा िोड लदँद ै लडलिटि गाउँपालिकाको 

अवधारणा अगालड िढाइनेछ ।   

सभाध्र्क्ष ज्र्ू,  

र्ी नीलि िथा कार्यक्रमको कार्ायरवनर्िाट “लिख ुगाउँपालिकाको दृलष्ट सशुासन माफय ि समलृद्ध” भरने 

नारािाई आत्मसाथ गद ैसमदृ्ध नेपाि, सखुी नेपािीको रालष्रर् आकांक्षा परूा गनय स्थानीर् सरकारका 

प्रत्र्ेक कार्यहरुको केररलवरद ुआम नागररक हुनेछन ्। सिैिाई समान अवसर, समान अलधकार, उलत्तकै 

सरुक्षा, उलत्तकै सम्मानको प्रत्र्ाभलूि गररनेछ ।  
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टारकेरािारीको सम्मटार भुभागिाई लड. लप. आर. गरी सहरी लवकासको र्ोिना ल्र्ाइनेछ । कुण्डिेश्वर 

महादवेिाई लिखकुो धालमयक गहना मानी पवूायधार लवकासमा पहि गररनेछ । सवु्र्वलस्थि िलस्ि 

लवकास पवूायधार लनमायण कार्यिाई िोड लदइनेछ । प्रहरी प्रशासनिाई व्र्वलस्थि गनय आवश्र्क भवन 

लनमायण गररनेछ । गाउँपालिकाको प्रशासकीर् भवन लनमायण गररनेछ । र्ौनलहसंा लडपे्रसन आत्महत्र्ा 

लनर्रिण लिवन महत्व लसकाउने कार्यक्रम गररनेछ । मलहिा समस्र्ा समाधान सहार्िा कक्ष सञ्िािन 

गररनेछ । पािेघर क्र्ारसरका िालग VIA परीक्षण केरर लनमायण गररनेछ । स्वास््र् लशलवर कार्यक्रम 

सञ्िािन गररनेछ । लवद्यािर् िहमा स्काउट कार्यक्रम सञ्िािन गररनेछ । िेष्ठ नागररक िथा पणूय 

अपाङग िलक्षि घर लशलवर कार्यक्रम सञ्िािन गररनेछ । १२ कक्षाको परीक्षा लदएर िसेका लवद्याथी 

(नवर्वुा) का िालग सीप लवकास कार्यक्रम सञ्िािन गररनेछ । गभयविी/सतु्केरी उद्धार सेवािाई 

लनशलु्क एम्ििेुरस सेवा प्रदान गररनेछ । लवद्यािर् प्र. अ. िथा लव. व्र्. स. अध्र्क्षिाई गणुस्िरीर् 

लशक्षा अलभर्ानका साझेदारी गराइनेछ । खेि र खेिालडिाई प्रोत्साहन गद ै खेििाट गाउँपालिका 

लिनाउने अलभर्ान सलहि गाउँपालिका स्िरीर् खेिकुद आर्ोिना गररनेछ साथै लवद्यािर् िहमा 

राष््टपलि रलनङ्लशि प्रलिर्ोलगिा आर्ोिना गररनेछ । 

अरत्र्मा, प्रस्ििु नीलि िथा कार्यक्रम प्रभावकारी कार्ायरवर्नको िालग सवैको सहकार्य र स्वालमत्व 

अपररहार्य छ । र्सको सफि कार्ायरवर्नका िालग सम्पणूय सरोकारवािा िगार्ि सवैको सद्भाव, र 

सहर्ोग हुनेमा लवश्वस्ि छु । गररमामर् र्स गाउँसभािाट रिनात्मक सझुावको अपेक्षासलहि …..                                

धन्र्वाद ! 

                                                                   अलस्मता थापा 

                                                                    गाउँपालिका उपाध्र्क्ष 


