
“पर्यटन, कृषि, पशु र गुणस्तररर् पुर्वयधवर, 

 र्वरवगुङ मुक्तिके्षत्रको पषिचवन र समृक्तददको आधवर” 

 

सम्मानीत गाउँसभाका अध्यक्ष महोदय, 

गाउँसभाका सदस्यहरु, 

१. समू्पणण विश् ि न  कोवभड १९ को चपेटामा परररहेको अत्यन्त चुनौतीपूणण र असहज अिस्थामा आज यस 

सम्मानीत सभा समक्ष आगामी आि ०७७/७८ को नीवत तथा कायणक्रम  विएर उपस्स्थत भएको छु ॰ 

२. स्थानीय तहको वनिाणचन सम्पन्न भई िोकतास्िक गणतिात्मक संसदीय व्यिस्था स्थानीय तहदेस्ि न  संस्थागत 

भ सकेको पवन ३ िर्ण पुरा भएर चौथो बर्णमा प्रिेश गरेको छ ॰ जनताको अवभमतबाट स्थावपत यस तहको छ टौ ं

अवधबेशनमा गाउँपाविकाको आवथणक िर्ण २०७७/०७८ को नीवत तथा कायणक्रम प्रसु्तत गनण पाउँदा गौरि 

महसुस गरेको छु ॰ 

३. नेपािको सािणभौमसत्ता स्वाधीनता भौगोविक अिण्डता रास्ट टि य वहत स्वावभमान िोकतन्त र जनजीविकाका 

िावग भएका विवभन्न काििण्डका आन्दोिन एिम् संघर्णहरुमा आफ्नो अमूल्य जीिन उत्सगण गनुणहुने समू्पणण 

ज्ञानअज्ञात सवहदहरुप्रवत भािपूणण श्रद्धाञ् जिी अपणण गदणछु ॰ ती आन्दोिनहरुको नेतृत्व गनुणहुने अग्रजहरुप्रवत 

उच्च सम्मान व्यक्त गदै उहाँहरुको योगदानको पुन स्मरण गदणछु ॰ 

४. कोवभड १९ महामारीका कारण नेपाि बावहर र नेपािम  जीिन गुमाउनुहुने समू्पणण नेपािी एिम् अन्य 

वमत्रराट टिका नागररकहरुका शोकाकुि पररिारजनप्रवत गवहरो समिेदना प्रकट गदणछु र उपचाररत सब को शी  

स्वास्थ्यिाभको कामना गदणछु ॰ 

५. स्थानीय सरकार भएक  कारणबाट जनतािे नवजकबाट सरकारको उपस्स्थवतको महसुस गरररहेको म िे पाएको 

छु साथ  यो तीन िर्णको दौरानमा गाउँपाविकािे आफ्नो संस्थागत क्षमता अवभबृस्द्ध गदै जनताको चाहना 

बमोवजम कायणसम्पादन गदै आएको छ ॰ जनताको नवजक रहेर जनअपेक्षा अनुरुप कायणसम्पादन गनणको िावग 

आगामी िर्णहरुमा गाउँपाविकाको संस्थागत क्षमता क्रमश बृस्द्ध गदै िवगनेछ ॰ यो तीन िर्णको अिवधमा 

सहयोग गनुणहुने, सुझाि तथा मागणदशणन वदनुहुने, ििरदारी गनुणहुने समु्पणण जनप्रवतवनवध वमत्रहरु, राजनीवतक 

दि, कमणचारी, वशक्षक, समाजसेिी, बुस्द्धवजवि, साझेदार तथा सहयात्री समू्पणण सरकारी तथा ग रसरकारी संघ-

संस्था, पत्रकार तथा बुिाआमा-दाजुभाई वदवदबवहवनहरु प्रवत हावदणक आभार प्रकट गदणछु ॰ आगामी वदनमा पवन 

सब बाट थप हौसिा, सहयोग तथा िबरदारीको अपेक्षा गरेको छु ॰ 

६. कोवभड १९ िे सब   मुिुकको अथणव्यिस्थामावथ गस्िर धक्का पुर् याएको छ ॰ यस महामारीबाट हुने आवथणक 

क्षवतको पूवतण त आगामी वदनमा हुनसछ छ समाज रेरर समृद्ध बन्न सछ छ ॰ तर गुमेको अमूल्य मानि जीिनको 



पुनप्रास्ि र क्षवतपूवतण कदापी हुनसक्द न साथ  त्यससँग  क्षवत हुने मानिीय पँूजी दक्षता विज्ञता र विचारको क्षवत 

पवन अपुरणीय न  हुन्छ ॰ त्यस िे यवतिेर मानि जीिनको रक्षा र संरक्षण न  गाउँपाविकाको प्रमुि कतणव्य 

भएको छ ॰  

७. यो नीवत तथा कायणक्रम तयार गदाण नेपािको संविधान, स्थानीय सरकार सञ् चािन  न, २०७४, रास्ट टि य प्राकृवतक 

स्रोत तथा वित्त आयोग  न, २०७४, अन्तर सरकारी वित्त व्यिस्थापन  न, २०७४, संघीय र प्रदेश सरकारिे जारी 

गरेको नीवत, कानून तथा मापदण्डहरु, स्थानीय तहको िावर्णक योजना तथा बजेट तजुणमा वदग्दशणन, २०७४, 

आवथणक व्यिस्थापन तथा सम्पवत्त हस्तान्तरण सम्बन्धी वनदेवशका, २०७४, संघीय र प्रादेवशक तहको आिवधक 

विकास योजना, स्रोत साधन, स्थानीय  न वनयम कायणविवध जस्ता मापदण्डिाई मूि आधार मावनएको छ ॰ 

स्थानीय नागररकको आधारभूत आिश्यकता र माग न  यो नीवत तथा कायणक्रमको मूिआधार हो ॰ 

८. संघीयताको ममण अनुरुप स्थानीय सरकारको अवधकारको सरि प्रयोगका सन्दभणमा विवभन्न के्षत्रबाट आशंका 

उत्पन्न भइरहेको अिस्थामा सहमती, सहकायण र सहभावगताको भािनािाई आत्मसात गदै आवथणक विकास, 

सामावजक विकास, पूिाणधार विकास, िन िातािरण तथा विपद् व्यिस्थापन, सुशासन तथा संस्थागत विकासिाई 

उच्च प्राथवमकतामा राख्द  सभ्य, अनुसावशत, सुन्दर र समुन्नत िारागुङ मुस्क्तके्षत्रको पवहचान स्थावपत गनुण हाम्रो 

प्रमुि वजमे्मिारी रहेको छ ॰ 

९. हाम्रो गाउँपाविका प्राकृवतक सुन्दरता, सांसृ्कवतक र धावमणक  सम्पदािे भरपुर छ ॰ यी हामी सब को साझा 

सम्पती हुन् ॰ यसको पृथकतािाई कायम राख्द  सांसृ्कवतक समानता, सवहषु्णता सवहतको सभ्य र सुसंसृ्कत 

गाउँ वनमाणण गने गाउँपाविकाको नीवत रहेको छ ॰  

१०. नेपािको संविधानिे वनवदणट ट गरेको अनुसूची-८ बमोवजमको स्थानीय तहको अवधकारको सूची र अनुसूची-९ 

बमोवजमको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अवधकारको साझा सूचीका विर्यमा हामी चनािो भएर 

स्थानीयस्तरदेस्ि न  यसको नेतृत्वको जग बसाल्द  गई संि धावनक अवधकारिाई बुस्द्धमत्तापूिणक प्रयोग गररनेछ ॰  

११. परम्परागत रुपमा रहेको सामावजक अनुशासनिाई समयानुकुि पररितणन गदै समाज सुधारको प्रमुि िम्वाको 

रुपमा टोि विकास सवमवत गठन गरी विकास र अनुशासनिाई आिद्ध गदै ि जाने प्रयास गररनेछ ॰ 

१२. गाउँपाविकाको श्रोत र साधनमावथ सब  गाउँबासीहरुको समान पहँुच तथा समन्यावयक वबतरणको व्यिस्था गदे 

सम्मावनत नागररकको रुपमा जीविकोपाजणन गने अिसर सृजना गनेतरण  गाउँपाविकाको नीवत वनदेवशत रहनेछ 

॰ 

१३. रास्ट टि य, अन्तरावरि य प्रवतिद्धता, नेपािको संि धावनक तथा कानुनी प्रािधानसँग अनुकुि हुनेगरी संि धावनक 

अवधकारको उपयोग गनण गाउँपाविकाको प्रयाि कानुनी तथा संरचनागत सुधार गदै िवगनेछ ॰ 

१४. प्रचवित कानूनको अवधनमा रवह सािणजवनक सेिा प्रदान गनुण भएका राट टि सेिक कमणचारीहरुप्रवत सम्मान गदै 

उहाँहरुको मनोिििाई उच्च रास्ि अझ प्रभािकारी ढंगबाट सेिा प्रदान गनण समू्पणण कमणचारीहरुिाई उते्प्रररत 



गररनेछ ॰ आगामी आ.ि.बाट करारमा वनयुक्त भएका जोकोही कमणचारीहरुिाई नेपाि सरकारिे तोकेको 

स्थानीय भत्ताको केही अंश प्रदान गररनेछ ॰ 

१५. गाउँपाविकाका विर्यगत कायाणियहरु र िडा कायाणियहरुिाई आधुवनक प्रविधीम त्री कायाणियको रुपमा 

विकास गदै िवगनेछ र सो को िावग आिश्यक पने कम्प्युटर/ल्यापटप, वप्रन्टर/रोटोकपी मेवसन, ईन्टरनेट, 

व्याकअप आवदको व्यिस्था गररनेछ ॰ 

१६. विकास साझेदारहरुसँग समयानुकुि व्यिहार गदै कम िागतमा नागररक सनु्तवर सवहतको सेिा प्रदान गनण र 

प्रवतट पधाणत्मक िाभको के्षत्रमा स्थानीय सरकार, वनजी के्षत्र र आम नागररकको संि् नता बढाइनेछ ॰ 

१७. िारागुङ मुस्क्तके्षत्र गाउँपाविकाको आवथणक िर्ण २०७७/०७८ को नीवत तथा कायणक्रमिाई कायाणन्वयन गनण चािु 

तरण  बजेट रु. १४,०१,०७,०००/- ,पँुजीगत तरण  १२,२२,४०,०००/-कुि बजेट जम्मा रु. २६,२३,४७,०००/-  

विवनयोजन गरेको छु ॰ 

१८. आवथणक िर्ण २०७७/०७८ का िावग िचण व्यहोने श्रोत तरण  आन्तररक राजश्व रु. २५,३५,०००./-, घर जग्गा 

रवजरि ेशन शुल्कबाट १,००,०००/- गरर आन्तररक राजश् ि तरण  २६,३५,०००/- अवघल्लो आवथणक िर्णबाट 

अनुमावनत मौज्दात ३,००,००,०००/- रहेको छ भने नेपाि सरकारबाट विवत्तय समावनकरण तरण  ६,७१,००,०००/-

, नेपाि सरकार शसतण तरण  ८,७९,००,०००/-,नेपाि सरकार वबशेर् अनुदान तरण  १,००,००,०००/-,नेपाि सरकार 

राजश् ि िाडराँडबाट ३,५९,०३,०००/- तथा प्रदेश सरकार  वित्तीय हस्तान्तरण तरण  १,२१,४६,०००/-, प्रदेश 

सरकार विशेर् अनुदान रु. १,००,००,०००/- प्रदेश सरकार राजश् ि िाँडराँडबाट रु.१६,६३,०००/-,प्रदेश सरकार 

समपुरक अनुदान ५०,००,०००/- गरी  कुि बजेट रु.२६,२३,४७,०००/- रहेको छ ॰ 

१९. यस  गरी के्षत्रगत विकास तरण को नीवत तथा कायणक्रम वनम्प् नानुसार हुनेगरी तयार गरेको छु ॰ 

आषथयक षर्कवस  

२०. आन्तररक पयणटन तथा बाह्य पयणटनिाई प्रोत्साहन गनण पयणटकीय स्थिहरुको संरक्षण तथा विकास गररनेछ साथ  

पयणटकीय स्थिहरुको पहँुचिाई सहज गनण आिश्यक पूिाणधारको वनमाणण गररनेछ ॰ पयणटकहरुको बसाई 

अिवध बढाउने गरी थप पयणटकीय स्थिहरुको पवहचान गरी प्रचारप्रसार गररनेछ साथ  उक्त ठाउँहरुमा 

पयणटकिाई आिश्यक पने सेिा क्रमश: विस्तार गदै िवगनेछ ॰ अन्नपूणण संरक्षण के्षत्र िगायतका संस्थाहरु 

सँगको सहकायणमा पयणटक सूचना केन्द्रको स्थापना गररनेछ ॰ 

२१. पयणटन मारण त आवथणक विकासका िावग धावमणक तथा पयणटवकय के्षत्रको पवहचान, संरक्षण र विकासमा जोड 

वदइनेछ॰ शाविग्राम वशिा िगायतका धावमणक के्षत्रहरुिाई संरक्षण गरर धावमणक तथा पयणटवकय पवहचान स्थावपत 

गदै नयाँ पयणटवकय गन्तव्यको िोजीिाई पवन वनरन्तरता वदन पयणटन गुरुयोजना तयार गररनेछ ॰ 



२२.  गाउँपाविकािाई पयणटकीय केन्द्रको रुपमा शसक्त रुपमा वबकास गनण  गाउँपाविकाको 

सामावजक,आवथणक,संसृ्कवतक, वतहावसक,भौगोविक बास्तवबकता झस्ल्कने गरी िृतवचत्र वनमाणण गरी ब्यापक 

प्रचार प्रसार गररनेछ ॰ 

२३. गाउँपाविकाको आन्तररक आयको वदगो ब्यबस्थापनको िावग कािीगण्डकीको छुसाङदेस्ि 

पाण्डािोिासम्मको के्षत्रमा नवदजन्य बसु्त ढंुगा,वगटी,बािुिा उत्खनन कायण टेन्डर प्रकृयामा ि जान यस  बर्ण सो 

को िातािरणीय प्रभाब मुल्यांकन (EIA) गररनेछ ॰  

२४. कृवर्िाई पयणटन सँग आिद्ध गदै स्थानीय उत्पादनका िाद्यान्नको पररकार मारण त् पयणटकिाई आकवर्णत गनण 

प्रोत्सावहत गररनेछ ॰ 

२५. सिाव्य प्रवतस्पधाणत्मक िाभको के्षत्रको रुपमा रहेको स्याउ र आिु उत्पादनको िावग कृर्कहरुिाई प्रोत्साहन 

गररनेछ साथ  यहाँको प्रमुि िाद्यान्नको रुपमा रहेको उिा, रापर, जौ जस्ता िाद्यान्नको उत्पादन तथा 

उपभोगको संसृ्कवत विकास गनण पहि गररनेछ ॰ 

२६. अगाणनीक तथा बेमौसमी तरकारी उत्पादनको िावग एक घर एक टनेि कायणक्रम सञ् चािन गनण कृर्कहरुिाई 

अनुदान उपिब्ध गराइनेछ साथ  एक गाउँ एक विशेर् टनेि (स्थायी प्रकृवतको) वनमाणणमा जोड वदइनेछ ॰  

२७. कृवर् उत्पादनमा स्थानीय जनताको सहभागीता बढाउँद  आधुवनकीकरण, व्यिसायीकरण र यास्िकरणको 

िावग आिश्यक प्रिन्ध वमिाइनेछ ॰ साथ  िाद्य भण्डारणको िावग वचस्यान केन्द्र स्थापनाथण संघीय सरकार, 

प्रदेश सरकार र अन्तरपाविका समन्वय गरी आिश्यक पहि गररनेछ ॰ 

२८. कृवर् के्षत्रको विकासका िावग ि ज्ञावनक र व्यिसावयक िेवत प्रणािी अििम्बन गररनेछ॰ माटो पररक्षणका 

आधारमा पकेट के्षत्र तथा कृवर् व्लक वनधाणरण गरर कृवर्िाई विविवधकरण र व्यिसावयकरण गने कायणको 

शुभारि भएको अिस्थामा यसिाई प्रभािकारी बनाउँद  िवगनेछ ॰ स्याउ, आिु, िुपाणनी, तोरा, वततेरापर र 

वजमु्व जस्ता उत्पादनको वबशेर् के्षत्र तोकी कृर्किाई प्रोत्सावहत गररनेछ ॰ 

२९. नेपाि सरकारिे अििम्वन गरेको कृवर् तथा पशु विमा कायणक्रमको प्रभािकारी कायाणन्वयनको िावग कृवर्  

तथा पशु विमा योजनामा सहभागी हुने कृर्कहरुिाई प्रोत्साहन रकम वदइनेछ ॰  

३०. सहकारी, समूहहरु मारण त् सामुवहक िेती तथा पशुपािन प्रणािीिाई प्रोत्साहन गररनेछ साथ  व्यिसावयक 

कृवर्िाई उच्च प्राथवमकता वदई वसंचाईको उवचत प्रिन्ध वमिाउँद  ि जाने नीवत विइनेछ ॰ 

३१. कृवर् तथा िन नसणरीको विस्तार गरर जवडबुवट िेवतिाई प्रोत्साहन गररनेछ॰ िन संरक्षण तथा िन व्यिस्थापन 

सम्बन्धी कायणक्रमहरु सञ् चािन गररनेछ॰ 

३२. िजार व्यिस्थापन, घरेिु उद्योग तथा व्यिसाय प्रिद्धणनका िावग आिश्यक पुिाणधार तयारीमा जोड वदइनेछ॰ 

गाउँपाविका वभत्र हाट िजार व्यिस्थापन, कािोबजारी वनयिण तथा अत्यािश्यक िसु्त तथा सेिाको 

उपिब्धताका िावग स्थानीय सरोकारिािा सिणपवक्षय प्रवतवनवध सस्म्मवित सवमवत गठन गरर अनुगमन र वनयमन 



गररनेछ ॰ कृवर्मा प्रवतस्पधाणत्मक उत्पादनमा जोड वदने उदे्दश्यिे बर्णमा एक पटक कृवर् मेिाको आयोजना 

गररनेछ ॰   

३३. स्थानीय स्रोत साधनको उच्चतम उपयोग गदै स्वरोजगारमुिक सीप विकास सम्बन्धी ताविम सञ् चािन गरर 

वदगो र भरपदो आय आजणनको श्रोत सुवनविततका िावग समुवचत अनुदानको व्यिस्था गररनेछ॰ 

३४. गाँउपाविकाको श्रोतको अनुमान  ,प्रास्ि , पररचािन र उपभोगमा नागररक सहभावगताको प्रिधणन गदै बजेटको 

प्रभािकारी, प्रवतरियुक्त, र पारदशी रुपमा कायाणन्वयन गररनेछ ॰ योजना कायाणन्वयनमा चुस्तता कायम गनण 

प्रविधीको अवधकतम प्रयोगमा जोड वदईनेछ ॰ 

३५. अनुपस्स्थत भु-स्वावमत्व तथा िेवतयोग्य जवमनिाई बाँझो राख् ने प्रबृवत्तको अन्त्यका िावग पहि गररनेछ॰ 

ब ज्ञावनक भु-उपयोग नीवत बनाउन शुरुिात गररनेछ॰बाँझो रहेको िेतीयोग्य सरकारी जवमन नेपाि सरकारसंग 

विजमा विई कृर्क समुह िा कृवर् ब्यबसायमा संिग्न व्यस्क्तहरुिाई आिवधक रुपमा विजमा वदइनेछ ॰ 

३६. एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम स्थापनाको िावग पहि गररनेछ ॰ स्थानीय श्रोत, साधन, वसप र प्रविवधमा 

आधाररत उद्योगहरुिाई प्रोत्साहन  गदै उद्यमी र ब्यबसायीहरुिाई आफ्नो ब्यबसाय संचािन गनण उपयुक्त 

िातािरण वनमाणण गररने छ साथ  स्थानीय स्तरमा प्रवतस्पधाणत्मक िाभको रुपमा रहेका के्षत्रसंग सम्बस्न्धत उद्योग 

ब्यबसाय (जस्त  आिु उत्पादन, स्याउ उत्पादन, च्ांग्रा याक, चौरी पािन आवद ) स्थापनाको िावग वबशेर् पहि 

गररनेछ ॰  

३७. प्रगवतवशि कर प्रणािी अििम्बन गररनेछ ॰ कर अवभिेि प्रणािीिाई सूचना प्रविवधमा आधाररत बनाउद  

िवगनेछ ॰ 

३८. श्रमको सम्मान गदै उवचत ज्यािादर वनधाणरण गररनेछ॰ 

३९. पशुहरुको स्वास्थ्य प्रबधणन गनण बाह्य तथा आन्तररक परजीबी वनयिण, महामारी वनयिण,आहारा प्रबधणन,ल्याब 

स्थापना,िोपसेिाको वबस्तार िगायतका कायणक्रम संचािन गररनेछ ॰ 

४०.  

 

सवमवषिक षर्कवस  

४१. "जन-जनमा स्वास्थ्यको पहँुच हाम्रो अवभयान, स्वस्थ शरीरको िावग स्वस्थ जीिनश िी र स्वच्छ िानपान" िाई 

जीिनको अवभन्न अंग बनाईनेछ ॰ त्यसको िावग समुदायमा आधाररत योग वशविर, स् नेहन र से्वदन जस्ता 

पञ् चकमणका कायणक्रम, निजात वशशु र आमाको स्वास्थ्य प्रिधणनको िावग मातृवशशु पोर्ण कायणक्रम, नेपाि 

सरकारको नीवत अनुसार ४० िर्ण मावथका उमेर समूहका नागररकिाई वनयवमतरुपमा वन:शुल्क उच्च रक्तचाप, 

एलु्बवमन र मधुमेह मात्राको मापन गररनेछ ॰ 



४२. गाउँपाविका अन्तगणतका सब  स्वास्थ्य चौकीहरुको एवककृत क्षमता विस्तार गदै िवगनेछ र सोको िावग 

आिश्यक औजार, उपकरण िररद गररनेछ ॰ आ.ि. ०७७/७८ मा न  सब  स्वास्थ्य चौकीहरुिाई Birthing 

Center को रुपमा स्तरोन् नती गररनेछ साथ  स्वास्थ्य संस्थामा हुने डेविभरीिाई प्रोत्साहन गनण सु्ेरी मवहिािाई 

प्रोत्साहन स्वरुप पोवर्िो झोिा वितरण कायणक्रम सञ् चािन गररनेछ ॰  

४३. नेपाि सरकारको एक स्थानीय तह एक अस्पताि नीवतिाई स्वीकार गरी नेपाि सरकारको सहयोग र 

सहकायणमा यस  िर्णदेस्ि १५ श य्याको अस्पताि भिन वनमाणणको िावग जग्गा प्रास्ि र वनमाणणको कायाणरि 

गररनेछ ॰ 

४४. कागिेनी स्वास्थ्य चौकीमा स्वास्थ्य प्रयोगशािा स्थापना र सञ् चािनको िावग नेपाि सरकार र प्रदेश 

सरकारसँग समन्वय र सहकायण गररनेछ ॰  

४५. नेपाि सरकारको एक िडा एक स्वास्थ्य संस्थाको नीवत अनुरुप आधारभूत स्वास्थ्य सेिा प्रदान गनण 

गाउँपाविकाको िडा नं. ५ मा नेपाि सरकार र गाउँपाविकाको श्रोतबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेिा केन्द्र स्थापना 

तथा सञ् चािन गररनेछ ॰  

४६. वनयवमत िोप सेिािाई थप प्रभािकारी बनाउन िोपको तापक्रम व्यिस्थापन (Cold Chain Maintain) को 

िावग कागिेनी स्वास्थ्य चौकीमा रहने गरी विश् ि स्वास्थ्य संगठनिे तयार गरेको मापदण्ड अनुरुपको वरिजजको 

व्यिस्थापन गररनेछ ॰  

४७. वनयवमत िोप, िवथणङ सेन्टर व्यिस्थापन, पररिार वनयोजन, एवककृत बािरोग व्यिस्थापन, आकस्स्मक स्वास्थ्य 

वशविरको व्यिस्थापन, मवहिा स्वास्थ्य स्वयं सेविका उते्प्ररणा, आपूवतण व्यिस्थापन, रेकडण ररपोवटणङ िगायतका 

कायणक्रमहरु वनयवमतरुपमा गररनेछ ॰ 

४८. स्वास्थ्य संस्थाहरुमा नेपाि सरकारद्वारा वन:शुल्क वितरणका िावग घोर्णा गररएका और्वधहरु आिश्यकता 

अनुसार वनयवमतरुपमा उपिब्ध गराइनेछ साथ  पुणण िोप वनरन्तरता र वजरो होम डेविभरीको िावग आिश्यक 

कायणक्रमहरु संचािन गररनेछ ॰स्वास्थ्यसंस्थाको पहँुचबाट टाढा रहेका बस्तीिाई िवक्षत गदै वनयवमत स्वास्थ्य 

वशवबर संचािन गररनेछ ॰ 

४९. स्वास्थ्यकमी र मवहिा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको क्षमता विकासको िावग आिश्यक अवभमुिीकरण, सीपसँग 

सम्बस्न्धत ताविमहरु सञ् चािन गररनेछ ॰  

५०. समुदाय, विद्यािय, गुम्बा, आमासमूह, मवहिा स्वास्थ्य स्वयंसेविका, गाउँमुस्िया, स्थानीय जनप्रवतवनवध 

आदीिाई स्वास्थ्य व्यिहार पररितणन सम्बन्धी कायणक्रमहरु सञ् चािन गररनेछ ॰  

५१. गभणिती मवहिाहरुमा हुनसके्न समस्या पवहचान र उपचारको िावग एक थान वभवडयो एक्सरे मेशीन िररद 

गररनेछ र स्थायी SBA ताविम प्राि मवहिा स्वास्थ्यकमीिाई उक्त वभवडयो एक्सरे मेवशन चिाउने सम्बन्धी 

ताविम प्रदान गररनेछ ॰ 



५२. कोवभड-१९ जस्ता महामारी तथा स्वास्थ्य विपद् व्यिस्थापनको िावग थप रकम विवनयोजन गररनेछ ॰ 

५३. कोवभड-१९ को संक्रमणको वबरुद्धमा रोग प्रवतरोधात्मक क्षमता अवभिृस्द्ध गने िािका जवडबुटी जन्य आयुबेद 

और्धीहरुको वितरणको िागी आिश्यक बजेट वबवनयोजन गररनेछ ॰ 

५४. उपचारात्मक र प्रबद्धणनात्मक कायणक्रमिाई वनरन्तरता वदंद  नसने रोग ब्यबस्थापन तथा गाउँघर स्िवनकिाई 

वनरन्तता वदइनेछ ॰ 

५५. एक घर एक धारा कायणक्रम मारण त् िानेपानी उपिव्ध गराउने कायणक्रमिाई प्राथवमकताका साथ संचािन 

गररनेछ ॰ 

५६. सञ् चािनमा रहेका िािविकास केन्द्रहरुमा आिश्यक श वक्षक सामग्री र रवनणचरको यथेट ट व्यिस्थापन गरी 

बािम त्री कक्षाकोठा बनाइनुका साथ  िाििाविकाहरुिाई प्रदान गररँद  आएको अवनिायण वदिा िाजाको 

व्यिस्थािाई वनरन्तरता वदइनेछ साथ  िािवशक्षाका सहजकताणहरुको मनोिििाई उच्च बनाइराख् न विगतमा 

प्रदान गररँद  आएको थप प्रोत्साहन अनुदानिाई वनरन्तरता वदइनेछ ॰ िािविकास केन्द्रहरुमा समुदायको 

प्रत्यक्ष सहभावगता रहने गरी िािविकास केन्द्रहरु थप व्यिस्स्थत गररनेछ ॰  

५७. गाउँपाविकास्तरीय वशक्षा सवमवत त्ाि  गठन गररनेछ ॰ परीक्षा प्रणाविमा सुधारका िावग कक्षा ८ र कक्षा ५ 

को िावर्णक परीक्षा/अस्न्तम परीक्षा गाउँपाविका स्तरमा सञ् चािन गरी प्राि नवतजाका आधारमा उ्ृट ट 

नवतजा हावसि गने विद्याथी र वशक्षकिाई सम्मावनत गररनेछ ॰ 

५८. मुस्क्तनाथ आधारभूत विद्याियिाई यस िर्ण पवन आिासीय विद्याियको वनरन्तरताको िावग आिश्यक रकम 

अनुदान वदइनेछ ॰ 

५९. जाडोको समयमा विद्यािय बन्द रहने हँुदा यस िर्ण पवन विद्याथीिे वसकेको कुरा यथाित राख् न मागको 

आधारमा घुम्ती पढाइ कायणक्रमिाई वनरन्तरता वदइनेछ ॰ 

६०. विद्यािय समायोजन कायणविवध अनुसार विद्याियहरुिाई समायोजन एिम् एवककरण गरी वशक्षक दरबन्दी 

वमिान तथा व्यिस्थापन कायणिाई अगावड बढाइनेछ ॰ विद्यािय वशक्षाको गुणस्तर अवभबृवद्द गनण एक वपररयड 

एक श वक्षक सामग्रीको अिधारणािाई कायाणन्वयनमा ल्याइनेछ साथ  कक्षा वशक्षणमा आधाररत अनुगमन तथा 

सुपरीिेक्षण प्रणािीको विकास गरी प्रभािकारी अनुगमन र मूल्याङ्कन गररनेछ ॰ 

६१. स्थानीय मातृभार्ामा पढाउन विगतमा वशक्षक कोटा प्राि गरेका विद्याियहरुिाई यस िर्ण पवन उक्त कोटाको 

अनुदान उपिब्ध गराइनेछ र सो को प्रभािकारीताको समेत अध्ययन गरी अन्य विद्याियहरुिाई पवन मागको 

आधारमा मातृभार्ा वशक्षक कोटा उपिब्ध गराउन सवकनेछ ॰ 

६२. कोवभड-१९ िे वशक्षण वसकाइमा पारेको प्रभािको कारण आधारभूत र माध्यवमक तहको तोवकएको पाठ्यक्रम 

समयम  अध्यापन गराउन नसवकने अिस्था भएमा आिश्यक पाठ्यक्रमका मुख्य तहगत र विर्यगत उदे्दश्य 

नछुट्ने गरी कक्षा ८ र १० को वनधाणररत पाठ्यक्रम समयम  सक्न पहि गररनेछ ॰ 



६३. विद्याियप्रवतको जिारदेवहता र उत्तरदावयत्व एिम् वशक्षाको गुणस्तर बढाउनको िावग विद्यािय व्यिस्थापन 

सवमवत, वशक्षक अवभभािक संघको ि ठक रािी विद्याथी अवभभािक अन्तरवक्रया कायणक्रम सञ् चािन गररनेछ 

साथ  प्रधानाध्यापकहरुको वनयवमत ि ठकबाट विद्याियमा आइपरेका समस्याहरुिाई हि गदै िवगनेछ ॰  

६४. गाउँपाविका अन्तगणत रहेको एकमात्र परम्परागत विद्यािय कागछोदे साम्प्रविङ गुम्बा विद्याियिाई िरे्नी वदँद  

आएको अनुदान रकम यस िर्ण पवन वनरन्तर प्रदान गररनेछ ॰  

६५. स्थानीयस्तरमा बढी रुचाइएको िेि र सोसँग सम्बस्न्धत िेि म दानिाई व्यिस्स्थत गनण सहयोग गररनुका साथ  

संघ र प्रदेश सरकारको सहयोगमा एक वमवन कभडण हि वनमाणणको िावग पहि गररनेछ ॰  

६६. िडाका गाउँमुस्िया, गाउँका अग्रज भद्रभिाद्मी, आमासमूहका पदावधकारीहरु, युिाििका पदावधकारीहरु 

िगायतको सहभागीता रहने गरी सब  िडामा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारको के्षत्रावधकार, 

गाउँपाविकाको विर्यगत शािाबाट सम्पादन हुने कायण, समसामवयक कानूनी पररितणन िगायतका विर्यमा 

कानूनी सचेतना अवभबृस्द्धको कायणक्रम गररनेछ ॰  

६७.  मवहिाहरुिाई िवक्षत गरी नेतृत्व क्षमता वबकास र वसप वबकाससंग सम्बस्न्धत वबशेर् कायणक्रम संचािन 

गररनेछ ॰ 

६८. वसमान्तकृत िगणिाई िवक्षत गदै आवथणक उपाजणनको िावग वबवभन्न कायणक्रमहरु संचािन गररनेछ ॰ 

६९.  िेिको माध्यमद्वारा आपसी सम्बन्ध र सहयोग िृस्द्ध गनणको िावग गाउँपाविका स्तरीय िेिकुद प्रवतयोवगता 

आयोजना गररनेछ ॰ बर्णको १ वदन िेिकुद वदिसको रुपमा मनाइनेछ ॰साथ  वबद्याथी र वशक्षकहरुिाई िवक्षत 

गरी अध्यक्ष रवनङ वशल्ड प्रवतयोवगता आयोजना गररनेछ ॰ 

 

पूर्वयधवर षिकवस  

  

७०. हचुिाको भरमा बजेट वबवनयोजन गने प्रिृवत्तिाई वनरुत्सावहत गनण DPR तयार गरी योजना बैंक मारण त संघीय 

प्रदेशस्तररय गाउँपाविका स्तरीय  छुट्टाछुट्ट  िगानीमा र गाउँपाविका र  प्रदेश तथा संघको साझेदारीमा 

वबकासका योजना संचािनिाई प्राथवमकता वदने नीवत विइनेछ ॰ 

७१. गाउँपाविका वभत्र आयोजना छनौट गदाण उत्पादनमुिक र गाउँपाविकाको आन्तररक आम्दानी बढाउने िािको 

योजनािाई प्राथवमकता वदइनेछ ॰ 

७२. एक घर एक धारोको नारािाई आत्मसाथ गदै िानेपानी श्रोतबाट उपिब्ध हुन सके्न िानेपानीको पररमाणिाई 

बसु्तगत मापदण्डको आधारमा मुल्यांकन गरर  सब  गाउँमा क्रमश:  िानेपानी आयोजना वनमाणण गदै िवगनेछ ॰ 



७३. जवटि प्रकृवतका यि उपकरण प्रयोग हुने तथा उपभोक्तािाई प्रावबवधक ज्ञान नहुने योजनाहरुमा 

गाउँपाविकाबाट न  प्रवतष्पधाणत्मक बोिपत्र प्रणािी मारण त योजना संचािन गररनेछ ॰ 

७४. िडा स्तरबाट छनौट भएका योजना तथा कायणक्रमहरुिाई योजना तजुणमामा प्राथवमकताक्रम तोवकने छ ॰ 

७५. आगामी २ बर्णवभत्र िडा कायाणिय भिन नभएका िडाको हकमा िडा कायाणिय भिन वनमाणणको प्रकृया सुरु 

गररनेछ ॰ 

७६. वनरन्तर हािा चविरहने र वहउँदको समयमा अत्यावधक वहमपात हँुदा वबद्युत सेिा पटक पटक अबरुद्ध हुने 

समस्या भएकोिे गाउँपाविका वभत्र रहेको विद्युतीय तारहरुिाई भूवमगत गनण आिश्यक पहि गररनेछ ॰ 

७७. गाउँपाविका अन्तगणत वनमाणण हुने पूिाणधारहरु िातािरणम त्री, अपांगम त्री र  बािम त्री बनाउने नीवत विइनेछ र 

उपभोक्ता सवमवत मारण त सम्पन्न भएका आयोजनाहरुकोसंचािन, ब्यबस्थापन,ममणतसिारको वजमे्मिारी 

उपभोक्ताहरुको न  हुने नीवत अििम्बन गररनेछ ॰ 

७८. भविष्यमा आिश्यक पने /वनमाणण हुने ठुिा प्रकृवतका आयोजनाहरु पवहचान तथा छनौट गरर वत 

आयोजनाहरुको  वबसृ्तत पररयोजना प्रवतबेदन(DPR) तयार गररनेछ र आिश्यक बजेट ब्यबस्थाका िावग संघीय 

र प्रदेश सरकारसंग अनुरोध गररनेछ ॰ 

७९. गाउँ कायणपाविकाको भिनमा बायु उजाण मारण त विद्युतीकरण गने नीवत विइएकोछ ॰ 

८०. झोिंुगे पुि के्षत्रगत कायणक्रम अन्तगणत घोक िोिा,रुझीविङ ,ताङिे,नवसणङ िोिा झोिंुगेपुिको वनमाणण कायण 

सम्पन्न गररनेछ साथ  झोिंुगे पुि आिश्यकता भएका थप भौगोविक के्षत्रको पवहचान गरर क्रमश: वनमाणण गदै 

िवगनेछ ॰ 

८१. काविगण्डकी,कागिोिा ,नवसणङ िोिा,वतरी िोिा,पाण्डािोिािाई अधुवनक प्रवबवध अपनाई िेतीयोग्य 

जवमनको संरक्षण , वसंचाई, िगायत बहुउपयोगमा प्रयोग गररनेछ ॰  

र्न िवतवर्रण/ तथव षर्पद् व्यर्स्थवपन नीषत  

८२. सरा सौन्दयणयुक्त हराभरा िारागुङ पटक पटक घुम्न जाउँ भने्न नाराका साथ वनयवमत अवभयानको रुपमा 

सरसराई कायणक्रम संचािन गररनेछ ॰ साथ  एक नागररक नु्यनतम एक रुि रोपे्न अवभयानको वनरन्तरताको 

िावग आिश्यक बजेट ब्यबस्था गररनेछ ॰ 

८३. गाउँपाविका वभत्र वबर्ादी,प्लावरक जन्य र वशशा जन्य रोहोरिाई पूणण रुपमा वनरुत्सावहत गररनेछ र घर-

घरबाट वनस्स्कने रोहोरिाई सम्बस्न्धत घरबाट न  बवगणकरण र ब्यबस्थापन गने नीवत विइनेछ ॰ 

८४. घनाबस्ती र ढि वनमाणण अत्यािश्यक भएका गाउँहरुमा आधुवनक ढि वनमाणणको िावग गाउँपाविकाक  

श्रोतबाट  DPR तयार गरर संघ, प्रदेश र पाविकाको संयुक्त िगानीमा वनमाणण कायणको िागी पहि गररनेछ ॰ 



८५. कागबेनी  स्स्थत सेथाणङ सेल्फी पाकण को थप सौन्दयीकरण  गररनेछ ॰ 

८६. मानवसक तथा बौस्द्धक ताजगीको  िावग अन्नपूणण संरक्षण के्षत्रसंगको सहकायणमा एक गाउँ एक उद्यान  वनमाणण 

गने कायणिाई अगाडी बढाइने छ ॰ 

८७. एक घर एक शौचािय नभएका घरहरुमा शौचाियको अवनबायण व्यबस्थाको िावग वबशेर् कायणक्रम ल्याइनेछ ॰  

८८. जिउत्पन्न प्रकोप  वनयिणका िावग संघ र प्रदेश सरकारको सहकायणमा आिश्यक स्थानहरुमा तटबन्धन 

वनमाणण गदै िवगनेछ ॰  

८९. गाउँपाविका स्तररय विपद प्रवतकायण योजना तयार गरर िागु गररनेछ ॰ विपद व्यिस्थापन कोर्िाई कायणयोजना 

बनाई पुिणतयारीका, अनुकुिन तथा पुनस्थाणपनाका िावग नु्यनतम आधार तयार गररनेछ॰ 

९०. विपद तथा प्रकोप प्रभावितहरुिाई त्ाि उद्दारका िावग QRT (Quick Response Tem) िाई प्रभाबकारी 

रुपमा पररचािन गररनेछ ॰ 

९१. वबपत पूिण सूचना केन्द्र वनमाणणको िावग आिश्यक पहि गररनेछ ॰ 

सुशवसन तथव संस्थवगत षर्कवसः 

९२. सािणजवनक सेिा प्रिाहमा विद्युतीय प्रविवधको अििम्बन गदै गाउँपाविकाको कायणसम्पादन प्रणािीिाई 

पारदशी, सेिाग्राही म त्री, वमतब्ययी तुल्याई सुशासनमा जोड वदइनेछ ॰ 

९३. आम जनताको सुचनामा पहँुच स्थावपत गनण गाउँपाविकाको िेबसाइट,मोिाईि एस्प्लकेसन तथा  सामावजक 

संजािको प्रभाबकारी प्रयोग मारण त  जनतािाई सुशासनको प्रत्याभूवत गराइनेछ  ॰ 

९४. सामावजक सुरक्षा भत्तािाई विद्युतीय माध्यमबाट  चौमावसक रुपमा पुणणरुपमा ब वङ्कङ प्रणाविमारण त  

वितरणको व्यिस्था वमिाईनेछ ॰ सामावजक सुरक्षा भत्ता प्राि गने िाभग्राहीहरुिाई पररचय पत्र वितरणको 

ब्यबस्था वमिाइनेछ ॰ 

९५. गाउँ कायणपाविकाको कायणसम्पादनिाई वछटो,छररतो र प्रभािकारी बनाउन गाउँपाविका कायाणिय,िडा 

कायाणिय,स्वास्थ्य चौकी र अन्तगणतका शािा कायाणियिाई इन्टरनेट मारण त संजाविकरण गररनेछ र विद्युतीय 

मारण तबाट सूचना आदानप्रदान गररनेछ ॰यसको िावग आिश्यक पूिाणधार वबकास र क्षमता अवभिृस्द्धको िावग 

आिश्यक बजेट वबवनयोजन गररनेछ ॰ 

९६. गाउँपाविकाको एकीकृत वडवजटि प्रोराइि वनमाणण कायणिाई पूणणता वदइनेछ ॰ 

९७. वनिाणवचत जनप्रवतवनवध, सेिाप्रदायक कमणचारी तथा नागररकको क्षमता अवभबृस्द्ध सम्बस्न्ध अवभमुस्िकरणिाई 

वनरन्तरता वदईनेछ ॰ जसअन्तगणत जनप्रवतवनवध तथा कमणचारीका िावग आधारभुत सूचना प्रविवध  सम्बन्धी तथा  

दक्षता अवभबृस्द्ध सम्बस्न्ध अवभमुस्िकरण ताविम संचािन गररनेछ ॰   



९८. गण्डकी प्रदेश प्रवतष्ठान संगको सहकायणमा कमणचारीको क्षमता अवभिृस्द्धका िावग ताविम संचािन गररनेछ ॰ 

९९. िेिाको अवभिेि र प्रवतबेदन प्रणािीिाई चुस्त,दुरुस्त  राख्न िेिा प्रणािीिाई स्थानीय संवचत कोर्  

ब्यबस्थापन प्रणािी(SUTRA)  मारण त संचािन गररनेछ ॰ 

१००. राजश्व संकिनिाई थप प्रभाबकारी बनाउन राजश्व ब्यबस्थापन प्रणािी प्रयोगमा ल्याइनेछ ॰ 

१०१. वशक्षा तथा स्वास्थ्यमा प्रवतबेदन प्रणािीको वबकास गरर  प्रभािकारी रुपमा िागु गररनेछ ॰ 

१०२.  

रविश् र् र कर नीषत 

१०३. कोवभड-१९ का कारण वबश्व अथणति न  प्रभावित भएको अिस्थामा करको दरिाई यथाित कायम गदै करको 

दायरा बढाउन आिाश्यक तयारी गररने छ ॰ 

१०४. कर वतनण सके्न क्षमतामा िृस्द्ध गदै आम नागररकिाई कर दायरामा ल्याउनको िावग कर दर भन्दा पवन 

दायरामा िृस्द्ध गने नीवत विइनेछ ॰ 

१०५. एकीकृत सम्पवत कर िगाउनको िावग आिस्यक तयारी गरी एकीकृत सम्पवत कर अवनिायण गनण आिश्यक 

पूिाणधार तथा जनशस्क्तको वबकास गररने छ ॰ 

१०६. राजश्व प्रशासन शािािाई थप सुदृढ गदै प्रते्यक िडा कायाणियबाट कर संकिन गने व्यिस्थािाई प्रभािकारी 

साथ िागु गररने छ ॰ 

१०७. कर वतनुणपछण  भने्न भािनाको विकासको िावग कर योग्य आम्दानीमा मात्र कर िगाउने नीवत विईनेछ ॰ 

१०८. अवधकतम के्षत्रमा नू्यन कर नीवतिाई जोड वदईनेछ ॰ 

अन्त्यमव, 

पररिवतणत राज्य संरचनाको नौिो अभ्यासमा गहन वजमे्मिारी बोध गदै यस गररमामय सभामा प्रसु्तत 

गररएबमोवजमका अपेवक्षत उपिस्ब्ध हावसि गनण समु्पणण सदस्यजु्यहरु, कमणचारी, वशक्षक, राजनीवतक दि, 

सुरक्षाकमी, नागररक समाज, सहयात्री सरकारी तथा ग रसरकारी संघ-संस्था, पत्रकार िगाएत आम िारागुङ 

मुस्क्तके्षत्रिासीको अमुल्य सहयोग तथा सहभावगतािे मात्र संभि हुने कुरा अिगत न  छ ॰ तसथण यस गाउँपाविका 

वभत्र संचािन हुने हरेक वक्रयाकिापहरुमा यहाँहरु सब को साथणक सहभावगता तथा कायाणन्वयनमा तत्परता िे न  

अनुशावसत, सुन्दर र समुन्नत िारागुङ मुस्क्तके्षत्र बनाउने अपेक्षा सवहत यहाँहरु प्रवत हावदणक आभार प्रकट गदै 

विदा हुन्छु ॰ 

नमस्कार 


