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            गाईँसभाका ईपाध्यक्ष ज्य,ू ईपस्थथत सभाका सम्पणूण सदथय ज्यहूरू,प्रमखु प्रशासकीय 

ऄस्धकृत लगायत सम्पणूण कमणचारी वगण, पत्रकार स्मत्रहरू, सरुक्षाकमी तथा ईपस्थथत सम्पणूण 

महानभुावहरूमा सवणप्रथम यस स्ित्थडस्चर गाईँपास्लका गाईँ सभामा हास्दणक थवागत गदणछु । 

             स्ित्थडस्चर गाईँपास्लकाको “ अर्थिक वर्ि २०७९।०८० को नीर्ि िथा कायिक्रम ” 

यस गररमामय गाईँसभा समक्ष प्रथततु गनण पाईँदा मलाइ ऄत्यन्तै खशुी लागेको छ । यस ऄवसरमा म 

नेपालको संघीय लोकतास्न्त्रक गणतन्त्रको थथापना र थथानीय सशुासनको लास्ग नेपाली जनताले गद ै

अएको ऐस्तहास्सक जनअन्दोलनहरुमा जीवन िस्लदान गनुण हुने सम्पणूण ज्ञात ऄज्ञात शस्हदहरु प्रस्त 

भावपणूण श्रद्वाा्जली ऄपणण गदणछु । रास्रियता, लोकतन्त्र, मलुकुको सावणभमस्मकता, भमगोस्लक 

ऄखण्डता, रास्रिय एकता तथा थवाधीनताका स्नस्मत्त अन्दोलनमा नेततृ्व गनुण हुने अदरणीय 

ऄग्रजहरुको योगदान प्रस्त ईच्च सम्मान व्यक्त गनण चाहन्छु ।  

            गाईँ सभाका सदथय ज्यहूरु लोकतन्त्रको अधार थतम्भको रुपमा थथास्पत संघीय 

लोकतास्न्त्रक गणतन्त्रामक शासन व्यवथथा ऄनसुार जनताले प्रत्यक्ष महशसु गनण सक्ने र साक्षात्कार 

गनण सक्ने अफ्नै घर अगनको सरकारको रुपमा रहकेो थथानीय सरकार संग जनताको स्वकास र 

समसृ्द्वा प्रस्तको ईत्कट चाहना र अकांक्षालाइ न्यायोस्चत ढंगले सम्िोधन गद ैसमग्र गाईँपास्लकाको 

समसृ्द्वा तर्ण को हाम्रो यात्रा स्नरन्तर रस्ह रहनेछ । यस स्वचमा थथानीय सरकारको थवरुपलाइ नेपालको 

संस्वधानद्वाारा प्रदत्त व्यापक के्षत्रास्धकारको अधारमा काननूी प्रस्रिययाहरुलाइ संगसंगै लगेर ऄस्घ 

िढ्न ु पने चनुमती हामी संग रहकेो छ । यथतो जटील र चनुमतीपणूण मोडमा लोकतन्त्रको संथथागत 

स्वकास,काननूी राज्यको प्रत्याभतूीका साथै  सशुासन र भ्रष्टाचार मकु्त प्रशासनको लास्ग सदवै सजक 

र सम्वेदनशील रही पररणाम मखुी सेवा प्रदान गनण हामी तत्पर रहद ैऄस्घ िढ्ने छौं ।  

  

           गाईँ सभाका सदथय ज्यहूरु सीस्मत स्रोत र साधनको ऄस्धकतम ् पररचालन गरर 

गाईँपास्लकाको समग्र स्वकास गनण थपष्ट दृस्ष्टकोण लक्ष्य र ईदशे्य सस्हत स्नरन्तर स्रिययाशील भइ सेवा 

प्रभाव गनण हामी दृढ संकल्प सस्हत मस्हला, दस्लत, ऄशक्त, जेष्ठ नागररक, िालिास्लका, द्वान्द 

स्पस्डतका साथै  स्पछस्डएको वगणको ईत्थानको लास्ग प्रस्तिद्ध हुदँ ैअ.व. २०७९।०८० को लास्ग 

हाम्रो थथानीय सरकारले दहेाय िमोस्जमका नीस्त तथा कायणरियमहरु  ल्याएको छ । 

   

 

 



 

क) कृर्र् के्षत्रः 

१   “एक वडा एक उत्पादनको” नीस्त ऄनरुुप जनु वडामा जथतो हावापानी, माटो ऄथवा िाली    

        ईत्पादनको सम्भावना छ, त्यही त्यही नगद े तथा ऄन्न िालीलाइ स्कसानको माग र चाहना  

        ऄनसुार ऄस्भयानको रुपमा ईत्पादन कायणरियम स्चालन गररने छ । (जथतैःलसनु खतेी, ऄदवुा  

        खतेी, ऄलैची खतेी, स्टमरु खतेी, ईख ुखतेी, थयाई खतेी, कागती खतेी, सनु्तला खतेी, च्याँई  

        खतेी, भट्टमास खतेी, अल ुखतेी, ओखर खतेी, ऄमला खतेी, स्चईरी खतेी अस्द) ईत्पादनमा  

        स्वशेष जोड स्दआने छ ।  

२   कृस्ष ईत्पादन िसृ्द्वाका लास्ग कृषकलाइ मल,िीई स्िजन, कृस्ष औजारका लास्ग सहुस्लयत  

       ऄनदुानको व्यवथथा गररनेछ । 

३   कृस्षमा अत्म स्नभणरतामखुी कायणरियम स्चालन गनण प्रोत्साहन स्दआनेछ । जथतै ईन्नत जातका          

       गाइ ,भैसी तथा िाख्रा खररदको लास्ग ऄनदुान स्दने व्यवथथा गररने छ । दधू जन्य पदाथण संकलन  

       केन्रको थथापना गनण र ठाईँ ऄनसुार र्लरू्ल तथा तरकारी खतेी गनणमा स्वशेष जोड स्दआने छ । 

४   अवश्यकताका अधारमा स्संचाइ कुलोको स्नमाणण गने र स्सचाइ कुलो स्नमाणणको लास्ग लागत  

       खचण िढी अईने के्षत्र तथा स्वद्यतुको ससु्वधा भएको के्षत्रमा स्लफ्ट स्सचाइ अयोजना वा  

       अकाशे पानी पोखरी एवं ट्याङ्की,पानी पम्प सेट,सोलार स्लस्फ्टङको कायणरियम लाग ूगररने छ। 

५  कृस्षजन्य ईत्पादनलाइ िजारीकरणको व्यवथथा गररनकुा साथै नमनूा कृषक छनोट गरर    

       प्रोत्सास्हत गररने छ ।   

६   लामो समय सम्म ईपभोग गरररहकेो जग्गाको जग्गा धनी प्रमाण पजूाण नपाएका व्यस्क्तहरुको  

       हकमा सम्िस्न्धत स्नकायमा पजूाण ईपलब्ध गराईन पहल गररने छ । 

७     प्रत्येक वडामा भेट्नरी स्चस्कत्सा सेवा केन्रको पहुचँ परुयाईन स्वशेष जोड स्दआने छ । 

८     कृस्षमा अधसु्नकीकरणका लास्ग कृस्ष प्रास्वस्धकको व्यवथथा गररने छ । 

 

 ख) स्वास््य के्षत्रः 

१   स्ित्थडस्चर गाईँपास्लका स्भत्रका एकल मस्हला,ऄपाङ्ग तथा स्वपन्न वगणको पस्हचान गरी  

        स्वास््य ववमा कायणरियमलाइ प्रारम्भ गररने छ । साथै गाईँपास्लकाले गाईँपास्लका स्भत्र  

        अकस्थमक दघुणटनामा परर सक्त घाआते तथा मतृकका लास्ग दुघघटना ववमा कायणरियमलाइ  

        कायणन्वयनमा ल्याआने छ ।  

 

 



 

२  स्ित्थडस्चर गाईँपास्लका स्भत्र रहकेा एकल मस्हला,ऄपाङ्ग,गभणवती मस्हला ऄकथमात ् 

        दघुणटनामा परर शक्त घाआते तथा स्वपन्न वगणको लास्ग गाईँपास्लका स्भत्र स्नःशलु्क एम्िलेुन्स  

        सेवा ईपलब्ध गराआने छ । साथै ऄपाङ्गता भएका नागररकहरुको सेवाका लास्ग सिै वडाहरुमा  

        स्चस्कत्सक सस्हतको टोली मार्ण त थवाथ्य परीक्षण गराआने छ । त्यसै गरी थवाथ्य सम्िन्धी  

        स्वस्वध कायणरियम जथतै उमेर ६८ कायघक्रम मार्ण त जषे्ठ नागररकको घर घर सम्म थवाथ्य सेवा  

        स्वथतार गनण हाम्रो सरकार प्रस्तिद्वा रहने छ । 

३   दीघण रोगीहरु ( जथतैःमगृमला स्पस्डत,क्यान्सर स्पस्डत,मटुु रोगी,एड्स रोगी अस्द ) लाइ     

        सहुस्लयत ऄनदुानको व्यवथथा गररने छ ।  

४      थवाथ्य स्शक्षा सम्िन्धी जनचेतनामलूक कायणरियमहरू सं्चालन गररने छ । 

५   दईेलेख प्राथस्मक थवाथ्य केन्रको थतरोन्नस्त(Minor O.T. , Dental Service ,I.P.D.  

       Service , Eye Service) स्चालन गरर थवाथ्य सेवालाइ सथतो र सलुभ गररने छ । साथै  

       स्चालनमा रहकेो USG सेवा हप्ताको १ स्दन गभणवती मस्हलाइ स्नःशलु्क प्रदान गररने छ । 

६   अयुणवेदीक स्चस्कत्सा सेवाको प्रभावकारी कायाणन्वयनका लास्ग ईपयुणक्त संरचनाको स्वकास र  

       स्वथतार गद ै लस्गने छ । साथै थथानीय रुपमा ईपलब्ध जडीिटुीहरुको संक्षरण र समसु्चत  

      प्रयोगका लास्ग स्वशेष योजना तथा कायणरियम सस्हत गणुथतर ससु्नश्चत गद ै ईत्पादन वसृ्द्वा र  

      व्यवसास्यककरणमा जोड स्दआने छ । 

    

ग) र्िक्षा,युवा िथा खेलकुद के्षत्रः 

१   एक र्वद्यालय एक बगैंचाको नीर्ि ऄनरुुप गाईँपास्लका स्भत्रका सम्पणूण स्वद्यालयहरुमा  

       िगैंचा स्नमाणण कायणरियमलाइ  प्रारम्भ गररनेछ । 

२    नेपाल सरकारको नीस्त तथा कायणरियम ऄनरुुप स्वद्यालयमा नस्सणङ कायणरियमको लास्ग पहल गररने  

       छ । साथै सेवाकालीन स्शक्षकहरूको पेशागत स्वकास गनण तास्लमको व्यवथथा गररने छ । 

३   गाईँपास्लका स्भत्रका स्वद्यालयहरुमा शैस्क्षक गणुथतर वसृ्द्वा गनण,पररमास्जणत पाठ्यरियम प्रिोधीकरण  

      तास्लम स्दन,स्नरन्तर स्वद्याथी मलू्याङ्कन प्रणाली लाग ूगनण ,परीक्षा प्रणालीमा एकरूपता ल्याईन  

      तथा स्वद्यालयको भमस्तक पवूाणधार स्वकास गनण हाम्रो सरकार प्रस्तिद्वा रहने छ । साथै ऄस्घल्लो  

      अ.व. २०७८।०७९ मा सिै स्वद्यालयहरुमा परीक्षा स्चालन गनण स्दआने ऄनदुान कायणरियमलाइ  

      स्नरन्तरता स्दआने छ र ईक्त परीक्षा स्चालन वार्तको रकम वाथतस्वक खचण कस्त हुन अईँछ  

      स्हसाि गरर सम्िस्न्धत ्के्षत्रका स्वज्ञहरुको सझुाव र सल्लाह िमोस्जम स्नधाणरण गररएको स्नस्श्चत  

      मापदण्डका अधारमा स्वद्यालयको खातामा नै भकू्तानीको प्रिन्ध स्मलाआने छ । 



 

४  स्वद्यालयको थथलगत ऄनगुमन गरर स्शक्षा ऐन तथा स्नयमावली ऄनरुुप स्शक्षक स्वद्याथी  

      ऄनपुातका अधारमा स्शक्षक,कमणचारी,िाल स्वकास सहजकताण तथा थवयम ्सेवक स्शक्षकको  

      दरिन्दी स्मलान तथा पनुस्वणतरण,स्नयसु्क्त,एवं दरिन्दी स्सजणना गररने छ । साथै “गाउँपार्लका    

      ऄध्यक्ष िैर्क्षक सुधार कायिक्रम”ऄन्तगणत ऄस्त स्वपन्न,जेहन्दार,दस्लत छात्रा  तथा  

      ऄपाङ्गलाइ ईच्च स्शक्षाका लास्ग छात्रवसृ्त्तको व्यवथथा गररने छ । 

५   गाईँपास्लका स्भत्र भएका मध्ये सिैभन्दा ईत्कृष्ट स्वद्याथी,स्शक्षक तथा स्वद्यालयलाइ प्रोत्साहन  

       गररने छ । 

६  सनुकुडा नमनूा क्याम्पसमा प्रास्वस्धक स्शक्षा स्चालन गनणको लास्ग र अंङ्स्गक क्याम्पस  

      िनाईनको लास्ग सदुरू पश्चम स्वश्व स्वद्यालयमा पहल गररने छ । 

७    खेलकूद ऐकेडेमीको थथापना गनण अवश्यक पवूाणधार स्नमाणणको लास्ग स्वशषे जोड स्दआने छ । 

८   यवुा जनशस्क्तलाइ थथानीय के्षत्रको स्वकासमा ऄग्रसर गराईन युवा परामर्घ केन्द्रको थथापना   

       गररने छ । साथै पास्लका स्भत्रका न्यनूतम योग्यता पगुेका यवुा स्शस्क्षत जनशस्क्तको लगत  

       संकलन गरर अवश्यकताका अधारमा स्वद्यालयहरुमा थवयमलाइ सेवा गनण ईत्प्रेररत गररने छ । 

९  स्वद्यालयको अस्थणक,भमस्तक तथा शैस्क्षक पक्ष सस्हतको सिै क्षेत्रको स्वथततृ जानकारी  

       सरोकारवालाहरुलाइ सावणजस्नक गराईनको लास्ग गाईँपास्लका स्भत्रका सिै स्वद्यालयहरुमा  

       प्रचस्लत स्शक्षा ऐन तथा स्नयमावली िमोस्जम प्रत्येक वषण  ऄस्नवायण सामास्जक लेखा परीक्षण  

       गनुण पने नीस्तलाइ कायाणन्वयनमा ल्याआने  छ । 

१०  गाईँपास्लका स्भत्रका स्शस्क्षत यवुा वेरोजगारहरु तथा ऄन्य आच्छुक व्यस्क्तहरुको लास्ग रास्ष्टय  

        थतरको प्रस्तथपधाणमा सर्लता स्मलोस ्भन्ने ईदशे्यले सावणजस्नक संथथान,लोक सेवा अयोग  

       तथा स्शक्षक सेवा अयोगका वनिःरु्ल्क ययारी क्ारु स्चालन गररने छन ्। 

११  गाईँपास्लका स्भत्र सावणजस्नक स्वद्यालयहरुमा ऄध्ययनरत छात्राहरुको लास्ग स्यानीटरी प्याड  

       स्वतरणको कायणरियमलाइ स्नरन्तरता स्दआने छ । 

 

घ) मर्िला,दर्लि,ऄपाङ्ग िथा बालबार्लकाको लार्ग कायिक्रमः 

१ “समृवि र ववकास वनमाघणको आधार,मवरलाको ्मया ववकास” भन्ने नारालाइ  

      कायाणन्वयन गद ैगाईँपास्लका क्षेत्र स्भत्र मस्हला शशस्क्तकरणका कायणरियमहरु स्चालन गनुणको  

      साथै ईद्यमशीलताको स्वकास गनण “उपाध्यक्ष सगं मर्िला ििर्िकरण कायिक्रम”  

     स्चालन गररने छ । 

 



 

२  मस्हला,दस्लत,ऄपाङ्ग तथा िालिास्लकाको लास्ग अयमलूक तथा सीपमलूक कायणरियम  

       स्चालन गररने छ । 

३  छाईपडी प्रथाको ईन्मलून गनण र भेदभाव तथा छुवाछुत रस्हत समाजको स्नमाणण गनण स्वशेष  

      कायणरियमहरु स्चालन गररने छन ्। 

४   नेपालको प्रचस्लत काननूले स्नषधे गररएको स्ववाह,घरेल ुस्हसंा,यमस्नक स्हसंा,मस्हला स्हसंा,जथता  

      स्रिययाकलापहरूलाइ स्नयन्त्रण तथा रोकथाम गररने छ  । 

५   प्रत्येक दस्लत टोलमा अरन र स्सलाइ कटाइ कायणमा व्यवसायीकरण गद ै अधसु्नकीकरणमा  

      रुपान्तरण गररने छ । 

६  ऄपाङ्गता भएका व्यस्क्तहरुको लास्ग अयमलूक तथा सीपमलूक कायणरियमहरु स्चालन गररने  

      छ । 

७   िालिास्लकाहरुको नैसस्गणक िाल ऄस्धकारको ससु्नश्चतता गद ैिालमैत्री गाईँपास्लका िनाआने छ  

८   गाईँपास्लकाले िजटे स्वस्नयोजन गदाण रू ५,००,००० (ऄक्षेरुपी पाँच लाख) भन्दा कम रकमको  

      योजना स्वस्नयोजन गने कायणलाइ स्नषेध गररने छ । तर कुनै ठाईँको लास्ग रू ५,००,००० भन्दा  

      कम रकमको योजना स्वस्नयोजन गनुण परेको खण्डमा गाईँ कायणपास्लकाको थवीकृस्तिाट मात्रै  

      गररने छ । 

 

 ङ) रोजगार िथा स्वरोजगारः 

१  स्वकास कायणरियमलाइ रोजगार संग जोड्न,यवुाहरुको नेततृ्व स्वकास गनण,व्यवसास्यक सीप  

      ऄस्भिसृ्द्वा गनण, रोजगार एवं थवरोजगार िनाईनकुा साथै ईद्यमशीलता प्रिद्धणन गनण यवुा  

      शशस्क्तकरणका कायणरियमहरु स्चालनमा ल्याआने छन ्। 

२    वेदवास,स्नगालो, ऄल्लो अस्दको ईत्पादनमा स्वशेष जोड स्दइ सीपमलूक,रोजगारमलूक तथा   

      अयमलूक तास्लमको व्यवथथा गररने छ । साथै वेतिाँस तथा स्नगालोिाट डोको,मट्टो,पलेखो, 

       तथा कुरु िनाईने घरेल ुईद्योगलाइ प्रोत्साहन गरर स्नयाणतको लास्ग ईस्चत व्यवथथा गररने छ । 

३   यस गाईँपास्लका स्भत्र रहकेा क्षेत्रहरूमा पाआने ररठा,स्चईरी,भट्टमास र जडीिटुीको महत्व िारे  

       जनचेतना कायणरियम स्चालन गरर एक प्रर्ोधन केन्द्र थथापना गनणको लास्ग प्रदशे तथा      

       संघीय सरकार संग समन्वय गररने छ ।    

 

 

 



 

४   “एक घर एक स्वरोजगार, िार्लम र्दने स्थानीय सरकार” भन्ने नाराका साथ एक पररवारको  

        एक व्यस्क्तलाइ कुनै थवरोजगार मलूक तास्लम स्दने कायणरियमलाइ रियस्मक रुपमा लाग ू गने  

        व्यवथथा स्मलाआने छ । 

 

च) वन िथा वािावरणः 

१   गाईँपास्लका स्भत्रको वन तथा वातावरणको सम्िद्धणन तथा संरक्षण गनणको लास्ग िनेको नेपाल  

       सरकारको काननूको ऄस्धनमा रही थथानीय सरकारले समेत अवश्यकताको अधारमा काननूी  

       व्यवथथाको प्रिन्ध गने छ । साथै सोही काननू िमोस्जम सामदुास्यक वनको ईस्चत संरक्षण एवं  

       सम्िद्धणन गररने छ । 

२    स्नजी वन र कवसु्लयत वनको संरक्षण तथा स्वकास गनणमा स्वशेष जोड स्दआने छ । 

३    ऄवैध रुपमा वन र्डानी तथा अगजनी र जडीिटुी प्रशोधन कायणलाइ रोकथाम गररने छ । 

४   “रुख एक फाआदा ऄनेक” भन्ने नाराका साथ गाईँपास्लका स्भत्रका खाली ठाईँमा वकृ्षारोपण  

       गने र वनको महत्विारे जनचेतना कायणरियम स्चालन गररने छ ।  

 

छ) पयिटन के्षत्रः      

१   गाईँपास्लका ऄन्तगणत पने मल्लो स्ित्थड,स्ित्थडको भाटीगरु्ा,स्ित्थडको दह ताल, स्सगास  

       धरुा,कास्लका जगन्नाथ,गैर पोखरा,दलु्लड ,पटु्ट डाँडा,ममभेरा खथलोडा, स्दककोट तथा धारछडी 

       झरनालाइ पयणटकीय थथलका रूपमा स्वकास गनण तथा पयणटन मैत्री संरचना स्नमाणण गनणको लास्ग  

       पस्हचान,ऄवलोकन तथा ऄध्ययन गरर ऄथणतन्त्रको अधारशीलाको रुपमा रियमशः स्वकास  

       गररने छ ।  

२  स्ित्थडस्चर गाईँपास्लकाको के्षत्र स्भत्र रहकेा ऐस्तहास्सक धरोहर मठ मस्न्दरहरुको संरक्षण  

       कायणलाइ स्नरन्तरता स्दद ै यस के्षत्रको संथकृस्त,पयणटकीय थथल,थथानीय कलाकृस्त,ममस्लक  

       सांथकृस्तक परम्मपरा तथा रीस्त ररवाजको जगेनाण गनण,रारिव्यापी रुपमा प्रसार प्रचार गनणका लास्ग  

       डकुमेन्द्टरी स्नमाणण गरर सामास्जक स्जाल तथा रास्रिय टेस्लस्भजन मार्ण त प्रसार प्रचार गने  

       कायणरियमहरु सम्पन्न गररने छन ्। 

 

 

 



 

ज) भौर्िक पूवािधार र्वकास िथा र्वदु्यिीकरणः 

१   ग्रीमीण सडकको स्वथतारीकरण तथा थतरीकरण गद ै सडक स्जाल संग नजोस्डएका ऄस्त  

        स्वकट तथा दगुणम गाईँ धारी टुपा डोिा, तल्ला जास्लङ, काचाँडा,नाँडा,ओसलैी,कुसेना,ममभेरा  

        तथा भारास्भडलाइ सडक स्चालन संग जोड्नको लास्ग D.P.R.(Detailed Planning  
     Report) वा (स्वथततृ योजना प्रस्तवेदन) तयार पारी भगूोलको सम्भाव्यता ऄध्ययन गनणका  

        लास्ग I.E.E.(Initial Environmental Examination) वा (प्रारस्म्भक वातावरणीय परीक्षण)  

        र E.I.A.(Environmental Impact Assessment) वा (वातावरणीय प्रभाव अकलन) गररने  

        छ । 

२    जोस्खम ठाईँहरुको पस्हचान,ऄवलोकन तथा ऄध्ययन गरर तटिन्धन गनणको लास्ग प्रदशे तथा  

        संघीय सरकार संग समन्वय गररने छ । 

३    गाईँपास्लका स्भत्रका नागररकहरूलाइ थवच्छ र सर्ा स्पईने पानी स्वतरण गनण “एक घर एक  

        धारा” भन्ने मलू नाराका साथ खानेपानीको प्रिन्ध गनण पानीका महूानहरुको संरक्षण एवं  

        अवश्यक ठाईँमा स्लफ्ट प्रस्वस्धको प्रयोगमा समेत स्वशषे जोड स्दआने छ । 

४   स्वघतुको केन्रीय प्रसारण लाआनलाइ स्ित्थडस्चर गाईँपास्लकाको  हरेक िथती िथती सम्म    

        जोड्न “उज्यालो र्बत्थडर्चर गाउँपार्लका” ऄस्भयान स्चालन गरी यथाशीघ्र  

        कायाणन्वयनमा ल्याआने छ र स्वद्यतु ्सेवा पगुेको के्षत्रमा स्वद्यतु ्स्वतरण प्रणालीलाइ प्रभावकारी  

        िनाआने छ । 

५     गाईँपास्लकाको वडा स्भत्रको भमगोस्लक स्वगटताको पस्हचान तथा ऄवलोकन गरर टोल जोड्ने   

        R.C.C.(Reinforced Cement Concrete) ढलान सस्हतको घोरेटो िाटोको स्नमाणण गररने छ । 

६  समाजका मलू्य,मान्यता तथा संथकृस्तको जगेनाण गद ै गाईँपास्लका स्भत्रका धास्मणक  

        मठ,मस्न्दरहरुको ममणत,संरक्षण तथा नयाँ स्नमाणण कायणमा जोड स्दआने छ र ऐस्तहास्सक  

        थथलहरुको संरक्षणमा स्वशेष जोड स्दआने छ । 

७    सावणजस्नक सभा तथा समारोहलाइ मयाणस्दत र व्यवस्थथत गनण पास्लकाको केन्र रहकेो थथानमा  

       तथा ईपयुणक्त थथानमा खुला मञ्चको स्नमाणण गररने छ । 

८   जयपृ् वी राजमागणमा रहकेा िजारको ऄवलोकन तथा ऄध्ययनका अधारमा ऄस्त अवश्यक  

       परेको ठाईँमा एउटा  सावघजवनक र्ौचालय स्नमाणण कायणको थालनी गररने छ  । 

 

 

 



 

९   केन्र,प्रदशे तथा थथानीय सरकारिाट यस गाईँपास्लका स्भत्र छनोटमा परेका योजनाहरुको स्नमाणण  

      कायणको प्रारम्भ गनणको लास्ग गाईँपास्लकाको रोहिरमा मात्र उपभोक्ता सवमवयको गठन गने  

      प्रावधान लाग ूगररने छ ।  

१० गाईँपास्लका स्भत्र स्वकास स्नमाणणका कायणहरु गने र गराईने रियममा सावघजवनक खररद ऐन   

       २०६३ िमोस्जम स्नमाणण सामग्रीहरु खररद सस्मस्तले मात्र खररद गने नीस्तलाइ कायाणन्वयनमा  

       ल्याआने छ । 

११  दशेको मलू काननू संग निाँस्झने गरर तयार पाररएको थथानीय सरकार स्चालन ऐन तथा  

        स्नदसे्शका  िमोस्जम कुनै पस्न योजनाको D.P.R. गाईँपास्लकाले तयार गरे पस्छ मात्र ईक्त  

        योजना स्नमाणणको कायण प्रारम्भ गनणको लास्ग ईभोक्ता सस्मस्त गठन गररने छ र योजना  

        स्नमाणण कायणको प्रगस्त स्ववरणको ऄवलोकन तथा ऄनगुमन गरर लागेको समय  

       (Time),लागय मूल्य (Cost) , कामको मात्रा (Quantity) र गुणस्यर मापन (Quality   

        Measurement) को अधारमा गररएको मलू्याङ्कन ऄनरुुप भकू्तानी स्दआने छ ।  

१२  प्रत्येक वडा स्भत्र भएका टोलको थथलगत भ्रमण गरर टोलिासीको अवश्यकताको अधारमा  

       माग गररएका सचूीकृत योजनाहरुलाइ प्राथस्मकीकरण गरर रियमशः वजेट स्वस्नयोजन गररने छ । 

१३  गाईँपास्लका स्भत्र ऄव्यवस्थथत रुपमा रहकेा ढुङ्गा,िालवुा,स्गट्टी तथा खरी खानी लगायतका  

       ईत्खननका खानीहरुको सम्भाव्यता ऄध्ययन गरर व्यवस्थथत िनाइ करको दायरामा ल्याआने छ । 

 

झ) सूचना िथा सञ्चारः 

१   नेपालको संस्वधानले स्दएको सचूनाको हक र ऄस्धकारलाइ ससु्नस्श्चतता गनण गाईँपास्लकािाट  

       सम्पादन हुने सम्पणूण कायणरियमहरुको िारेमा सवणसाधारणलाइ ससू्चत गने र साआिर रियाआमलाइ  

       स्नरुत्सास्हत गरर स्नषेध गररने छ । 

२  सचूनाको प्रवाह सवणसाधारण सम्म परुयाईन तथा स्ित्थडस्चरको  थथानीय सरकारिाट  

       सम्पादन हुने कायणरियमहरुको सचूना जनता समक्ष परुयाईन स्चार माध्यमको रुपमा एईटा   

       एर्.एम.स्चालन गनणको लास्ग पहल गररने छ । 

 

ञ)राजश्व िथा यािायािः 

१  “राम्रो गाउँपावलका राम्रो कर,समृि बनाउने रामै्र ररर” भन्ने मलू मान्यतालाइ अत्मसात  

       गद ैऄसल करदातालाइ सम्मान र तोस्कएको समय स्भत्र कर स्तने करदाताहरूमध्ये कुनै एक  

      जनालाइ परुथकृत गररने छ । 



 

२  स्ित्थडस्चर गाईँपास्लका स्भत्र जयपृ् वी राजमागण र जयपृ् वी राजमागण संग जोस्डएका िथती   

      जोड्ने ग्रामीण सडकहरुमा पक्की घर स्नमाणण गनण ऄस्नवायण नक्शा पास गनुण पने नीस्तलाइ  

      कायाणनवयनमा ल्याआने छ । 

३ गाईँपास्लका स्भत्रका सिै वडाहरुको भमगोस्लक दरूीको ऄवथथालाइ ध्यानमा राखी  

      सवणसाधारणलाइ अवत जावतको ससु्वधा स्दनको लास्ग सावघजवनक बसको पहल गररने   

      छ । 

ट) सुिासन िथा िार्ति सुरक्षाः 

१   गाईँपास्लका स्भत्रका प्रहरी चमकीहरुसंग समन्वय गरर जनताको स्जई धनको सरुक्षा गनण र ऄमन  

      चयन कायम गनण हाम्रो सरकार प्रस्तिद्वा रहने छ । 

२  जनतालाइ स्छटो,छररतो,सरल र पारदशी ढंगले सेवा ईपलब्ध गराईन सशुासन र भ्रष्टाचार मकु्त  

      प्रशासनको प्रत्याभसू्त स्दआने छ । 

३   गाईँपास्लका स्भत्र रहकेा थथानीय िजारहरुमा र्ोहर मलैा व्यवथथापन गनणको लास्ग स्वशेष पहल  

      गररने छ । साथै गाईँपास्लका स्भत्रका िजारहरुमा रहकेा सम्पणूण व्यापारी तथा होटल   

      व्यवसायीहरुले स्नयमानसुार ईद्योग िास्णज्य संघमा दताण गरर पान(PAN) वा भ्याट(VAT) 

      कारोिार गरे नगरेको ऄनगुमन गररने छ । 

४   स्वगतिाट पाठ स्सक्द ैअगामी अस्थणक वषणमा टुरेिय योजना तथा कायणरियमलाइ पणूणतः स्नरुत्सास्हत   

      गद ैएक वाड एक गौरवको योजना स्चालन गररने छ । ऄसारे स्वकासलाइ अगामी वषणिाट  

      ऄन्त्य गनण योजना सम्झमताको कायण श्रावण मस्हनािाट शरुु गररने छ । 

५   समदृ्वा र समनु्नत गाईँपास्लकाको स्वकासका लास्ग अवश्यकता ऄनसुार सल्लाहकारहरु,स्वषय  

       स्वज्ञ,मेल स्मलापकताण लगायतका ऄन्य जनशस्क्त स्नयसु्क्त तथा व्यवथथापन गनणका लास्ग  

      अवश्यक िजेटको व्यवथथा गररने छ । 

६   गाईँपास्लकाको कायण सम्पादनलाइ प्रस्वस्ध मैत्री र गणुथतरीयता कायम गद ैसचूना तथा प्रस्वस्धको  

     ऄस्धकतम ् ईपयोग मार्ण त शासन प्रणालीलाइ थथानीय तहिाट नै सदुृढीकरण गररने नीस्त  

     ऄवलम्वन गररने छ । 

७ स्ित्थडस्चर गाईँपास्लकािाट प्रदान गररने सम्पणूण सेवाहरुलाइ सेवाग्राही मैत्री िनाईन  

      कमणचारीहरुलाइ चेन अफ कमाण्ड मार्ण त जन ईत्तरदायी,जवार्दहेी,पारदशी र स्मतव्ययी  

      तररकाले सेवा प्रदान गनण कमणचारी अचार संस्हताको पणूण रुपमा पालना गने व्यवथथा स्मलाआने  

      छ । 

 



 

ठ) उद्यमिीलिा र र्वकासः 

१   उद्यमी राय गाउँपावलकाको साथ  भन्ने मलू नारालाइ साथणकता प्रदान गनण गाईँपास्लका  

       स्भत्रका ईद्यमीहरुको पस्हचान गरर ईद्यमी सहुस्लयत कायणरियम स्चालनमा जोड स्दआने छ । 

२   गाईँपास्लका स्भत्रका थथानीय स्रोत साधनिाट स्नस्मणत साना तथा घरेल ुईद्योग स्चालन गने  

       ईद्यमीहरुलाइ पेशागत स्वकास ऄस्भिसृ्द्वा गनण सम्िस्न्धत के्षत्रका स्वशेषज्ञहरु िोलाइ तास्लमको  

       व्यवथथा गररने छ । साथै ईद्यमशीलताको स्वकास गनणको लास्ग थप ईजाण प्रदान गनण सहुस्लयत  

       ऋण ईपलब्ध गराआने छ । 

३  “समृविका लावग युवाको वक्रयार्ीलया, रायमा सीप र वदमागमा उद्यमर्ीलया” भन्ने  

       कथनलाइ ह्रदयङ्गम गरर यवुाहरुको नेततृ्व स्वकास,व्यवसास्यक सीप ऄस्भवसृ्द्वा तथा रोजगार  

       एवम ् थवरोजगारको लास्ग ईद्यमशीलता प्रिधणन जथता यवुा शशस्क्तकरणका कायणरियमहरु  

       स्चालनमा जोड स्दआने छ । 

४    “स्वदेर्ी श्रम स्वदेर् मै पवसना” भन्ने नीस्तको ऄवलम्वन गनण दशे स्भत्र ईत्पादन ऄस्भवसृ्द्वा  

       गरर पास्लकालाइ अस्थणक रुपमा अत्म स्नभणर गराआने र नयाँ प्रस्वस्धको प्रयोगिाट  

       ईद्यमीहरुलाइ ईत्पादकत्व ऄस्भवसृ्द्वा गनण  हाम्रो थथानीय सरकार पहल गने छ । 

५ “उद्योगको स्थापना रोजगारीको वसजघना” भन्ने मान्यताका अधारमा स्ित्थडस्चर  

       गाईँपास्लका स्भत्र थथलगत ऄनसुन्धान गरर स्रोत साधनले भ्याईन सक्ने ठाईँमा अवश्यक वथत ु 

       ईत्पादन गनण सक्ने ईद्योगहरु थथापना गनणको लास्ग संघीय तथा प्रादसे्शक सरकार संग समन्वय  

       गरर स्वशेष पहल गररने छ । 

६  सीपमलूक तास्लम जथतैः हाते होस्जयारी,मणुा िनाईने,चणुा िनाईने, सािनु िनाईने, गनु्रुक    

      िनाईने, मैनित्ती र धपु िनाईने जथता तास्लमहरुलाइ स्चालन गरर व्यवसास्यककरण गररने छ । 

  

ड) र्वपद् व्यवस्थापनः 

 १  अस्थणक वषण २०७९।०८० मा सम्भास्वत स्वपदल्ाइ मध्ये नजर गद ै “गाउँपार्लका ऄध्यक्ष  

       र्वपद् व्यवस्थापन कोर्” को व्यवथथा गररने छ । ईक्त कोषमा थप रकम जम्मा गनणको  

       लास्ग संघीय सरकार,प्रादसे्शक सरकार,थथानीय समदुाय, संघ संसथथाहरु तथा दात ृ स्नकायहरु  

       संग समन्वय गररने छ ।  

२   थथानीय थतरमा स्वपद ्  व्यवथथापनका लास्ग वडा वडामा वडा ववपद् व्यवस्थापन सवमवय  

       गठन गरर एस्ककृत वथती गनण यवुाहरुलाइ पररचालनका लास्ग “वडा ऄध्यक्ष सगं युवा  

       स्वरोजगार ” कायणरियम स्चालन गररने छ । 



           

           अदरणीय गाईँसभाका सदथयज्यहूरु, प्रथततु नीस्त तथा कायणरियम स्ित्थडस्चर 

गाईँपास्लकालाइ समदृ्वा िनाईने मागण दशणक दथतावेज हो । गाईँपास्लका समदृ्वा िनाईन सिै पास्लका 

वासीहरुको अ-अफ्नो ठाईँमा ईस्त्तकै  महत्वपणूण भसू्मका छ । यो नीस्त तथा कायणरियम सरकारी तथा 

गैर सरकारी,नीस्ज सहकारी लगायत सिै साझेदार वा पक्षधरको लास्ग मागण स्चत्र हो । िझाङ कै प्रवेश 

द्वाारमा ऄवस्थथत यस गाईँपास्लकालाइ स्वकासका दृस्ष्टकोणले नमनूा िनाईन हामीहरु दत्तस्चत्त भएर 

लास्ग रहने छौं । गाईँपास्लकाको स्वकास सिैको स्वकास हो । यसलेै स्वकास स्नमाणणका काममा अ-

अफ्नो के्षत्रिाट सहयोग परुयाईन र रचनात्मक सझुाव सल्लाह स्दन हामीले गाईँपास्लका 

वासीहरुलाइ हास्दणक ऄनरुोध गदणछौं । 

          ऄन्तमा,यो नीस्त तथा कायणरियमको प्रभावकारी कायाणन्वयनका लास्ग सिैको सहकायण र 

थवास्मत्व ऄपररहायण छ । यसको सर्ल कायाणन्वयनको लास्ग सम्पणूण सरकारी स्नकायहरु,स्वस्भन्न 

राजनीस्तक दलहरु, सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संथथाहरु,नीस्ज क्षते्र लगायत सिैको सदभाव 

सहभास्गता र सहयोग हनेुमा स्वश्वास व्यक्त गद ैसम्मास्नत गाईँसभािाट रचनात्मक सझुाव सस्हत नीस्त 

तथा कायणरियम पाररत हनेु छ भन्ने ऄपेक्षाका साथ हास्दणक धन्यावाद ज्ञापन गदणछु । 

 

                                                     धन्यावाद 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


