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यस गररमामय सदनमा उपस्थथत गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जू्य, प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत जू्य, गाउँ काययपालिकाका 

सदस्यजू्यहरु, गाउँसभाका सदस्यजू्यहरु, गाउँपालिकाकामा काययरत लिलभन्न शाखाका प्रमुख तथा कमयचारीहरु एिौं उपस्थथत 

समू्पणय महानुभाबहरु ! 

सौंघीय िोकतास्िक गणतिात्मक शासन व्यिथथा थथापना गनयका िालग आफ्नो जीिन िलिदान गनुयहुने समू्पणय ज्ञात अज्ञात 

शलहदहरु प्रलत भािपूणय श्रद्दान्जिी अपयण गदयछु l रालरि यता, िोकति र जनजीिनको आन्दोिनमा अगुिाई गनुयहुने समू्पणय 

अग्रजहरुको योगदानको उच्च सम्मानसलहत स्मरण गनय चाहन्छु l सौंघीय शासन प्रणािीको आधारस्तम्भको रुपमा जनताको 

नलजकको सरकारका रुपमा थथानीय सरकार थथापना भएपश्चात प्रथम लनिायलचत जनप्रलतलनलध जु्यहरुको पाँच िषे स्वलणयम 

काययको मुक्तकण्ठिे प्रशौंसा गदै अहोरात्र खटी जनतािाई पुयायउनु भएको सेिाप्रलत हालदयक आभार प्रकट गदयछु l समृद्ध 

दूधपोखरी लनमायणको आकाौंक्षािाई समुलचत सम्बोधन गदै सलिौंधान के्षत्रालधकारको पररलधमा रही लिगतका अनुभि, गाउँसभा 

मार्य त पाररत ऐन, लनयम तथा काययलिलध समेतका आधारमा आलथयक िषय २०७९/८० को नीलत तथा काययक्रम यस गररमामय 

सभामा प्रसु्तत गदयछु l  

थथानीय लनिायचन २०७९ को थथानीय तह सदस्य लनिायचनमा हालम लनिायलचत जनप्रलतलनलधहरुिाई आफ्नो अमुल्य मत लदई 

लनिायलचत गराउनु हुने समू्पणय दूधपोखरीिासी िुिाआमा, दाजुभाइ तथा लदलदबलहनीहरु प्रलत हालदयक आभार प्रकट गदै नपािको 

सलिौंधानिे पररकल्पना गरेको लतन तहको सरकारबीचको सहकायय, समन्वय र सहअस्स्तत्वको ममय अनुसार नेपाि सरकारिे 

प्रसु्तत गरेको लदगो लिकासको िक्ष्य प्रास्िसलहतको काययक्रमिाई हृदयौंगम गरर समतामुिक समाज लनमायण र गाउँपालिकामा 

उपिब्ध श्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग गरर आलथयक, भ गोलिक, साौंसृ्कलतक दृलरिे कृलष, पययटन, स्वास्थ्य, लशक्षा, पूिायधार 

लिकासको सकारात्मक पररितयनप्रलत प्रण गदयछ  l  

कोलभड-१९ का लिलभन्न िहरको असर  तथा आलथयक सौंकटिे रारि को आलथयक अिथथा खस्स्कदो, घाटाको बजेटको अथयतिबाट 

मालथ उठ्न नसलकरहेको यो पररपक्षमा भ गोलिक दृलरिे अलत लिकट यस के्षत्र, खेलतयोग्य जलमन, िेरोजगारी, सबै िडामा 

यातायातको सहज पहँुच नहुनु, जीिनस्तर खासै मालथ उठ्न नसकु्न, बसाइ सराइको दर लतब्र रुपमा अगाडी बढनु हाम्रो 

गाउँपालिकाको चुन तीको रुपमा रहेको छ l जनताका आधारभूत आिश्यकता पुरा गनुय, लशक्षा, स्वास्थ्य, कृलष र पययटनमार्य त 



िेरोजगारी समस्या समाधान गनुय, लदगो पूिायधार लिकास गराई आफ्नै गाउँमा बस ौं बस ौं िागे्न िातािरण सृजना गनुय हाम्रो 

सरकारको िक्ष्य रहेको छ l यस काययमा हालम जनप्रलतलनलध जनताको सेिक िलन एकजुट भएर प्राि श्रोत र साधनिाइ समुलचत 

रुपिे पररचािन गरर दूधपोखरी समु्मनलतको लदयो िाल्नुपने आिश्यकता देख्दछु l     

आदरणीय गाउँसभाका सदस्यजू्यहरु,  

(१) िोकतिको आधारस्तम्भको रुपमा एिौं जनतािे महसुस गनय सके्न र भेट्न सके्न सरकारको रुपमा रहेको थथानीय 

सरकारसौंग जनताको लिकास प्रलतको उच्च आकाौंक्षािाई समायोलचत सम्वोधन गदै समग्र गाउँपालिका समृस्द्ध तर्य  लतव्र 

गलतको यात्रा तय गनुयपने अिथथामा हामी थथानीय सरकार रहेको छ  ँ ॰ यस लिचमा थथानीय सरकारको स्वरुपिाई  

सौंलिधान प्रदत्त व्यापक के्षत्रालधकार भएको िलियो थथानीय सरकारको रुपमा रुपान्तरण गने प्रलक्रयािाई सौंगसौंगै र 

सािधानीपूियक अलघ बढाउनु परेको छ ॰ यस्तो जलटि र चुन लतपूणय मोडमा िोकतिको सौंथथागत लिकास गनय सदा सजग 

र सौंिेदनशीि रलह हाम्रो सरकार काम गदैछ, नलतजा ल्याउँदैछ र अलघ बढ्दैछ ॰ 

(२) थथानीय सरकार जनभािना, जनआकाौंक्षा र आिश्यकताका आधारमा थथानीय नागररकको जीिनस्तरमा सुधार गनय तथा 

लिकास र  अपेक्षा पूरा गनय दृढ सौंकल्पका साथ अगालड बलढरहेको छ ॰ भ गोलिक  जलटिता र लबलभन्न समस्याहरुका 

बाबजुद थथानीय सरकारिे थथापनाकाि देखी हािसम्म हालसि गरेका केही महत्वपूणय उपिस्धधहरु यस गररमामय सभा 

समक्ष प्रसु्तत गनय चाहन्छु ॰ 

(३) नेपािको सन्दभयमा थथानीय सरकार निीनतम प्रयोग भएकािे थथानीय सरकारको सुशासन, लिकास र समृस्द्धको िालग 

थथानीय सरकार सञ्चािनका क्रममा थथानीय तहिाई प्राि अलधकार के्षत्रलभत्रका लिषयमा महत्वपूणय ऐन, लनयम, 

लनदेलशका, काययलिलध र मापदण्ड जारी भई कायायन्वयनमा आएका छन् ॰ यसबाट थथानीय सरकारिाई सौंलिधान एिौं 

कानुन िमोलजम प्रदत्त लिधालयकी अलधकारको सौंथथागत हुौंदै गएको र गाउँपालिकामा कानुनी र काययलिलधगत आधार 

तयार भई काम कारिाहीमा थप सहजता आएको छ ॰  

(४) थथानीय तहमा न्यालयक अभ्यासिाई सौंथथागत गनय नेपािको सौंलिधान र कानुन िमोलजम न्यालयक सलमलत गठन भई 

न्यालयक सलमलत समक्ष दताय भएका २८ िटा लििादहरु मधे्य २६ िटाको आपसी छिर्ि र मेिलमिापको माध्यमबाट 

न्याय लनरुपण गररएको छ ॰ थथानीय सरकार सौंचािन ऐन, २०७४ को दर्ा ४७ िे व्यिथथा गरेको न्यालयक सलमलतको 

अलधकार के्षत्रको मेिलमिापको माध्यमबाट लििाद समाधान गने कायय भइरहेको छ ॰ 



(५) गाउँपालिकाको प्रशासलकय भिन लनमायणका िालग आिश्यक जग्गा प्रास्िको काम सम्पन्न गरर भिन लनमायण काययको 

िालग बोिपत्र आह्वान गरी लनमायणाधीन चरणमा रही ७० प्रलतशत काम पुरा भएको र  आगामी आ. ि. ७९/८० मा लनमायण 

कायय सम्पन्न हुनेछ ॰  

(६) यस गाउँपालिकाको िाडय  न २ लबच र मा १५ सैयाको अस्पताि लनमायणका िालग आिश्यक जग्गा प्रास्िको काम सम्पन्न 

गरर भिन लनमायण काययको िालग बोिपत्र आव्हान गरर लनमायणाधीन अिथथामा रही  हािसम्म १८ प्रलतशत भ लतक प्रगलत 

भइसकेको  र आलथयक िषय २०८०/८१ मा लनमायण कायय सम्पन्न हुनेछ l  

(७) गाउँपालिका केन्द्र देखी हरेक िडा कायायिय र हरेक टोि टोिमा मोटरबाटोको पहँुच पुगेको छ ॰ लिलभन्न थथानमा कृलष 

सडक लनमायण सम्पन्न भएको छ ॰ रु्लिङलगरर, जोने र लिच रमा साियजलनक श चािय लनमायण कायय सम्पन्न भएको छ॰  

गाउँपालिकाका सबै  िडा कायायिय भिन र स्वास्थ्य च की भिन लनमायण सम्पन्न भएको छ ॰  

(८) गाउँपालिका लभत्रको पययटन प्रिधयन िेभारच्यो र इिमपोखरीमा ताि लनमायण, ग ौंडाकोटमा भु्य टािर लनमायण कायय सम्पन्न 

भएको साथै देउरािी, िेभारच्यो, इिमपोखरी िगायतका  पययटकीय थथानिाई मोटरबाटोिे जोड्ने काम भएको छ ॰ 

गाउँपालिकाको घमरचोक, भुस्िचोक  र ग ौंडामा होमसे्ट सौंचािनमा आएको छ ॰  

(९) ढुौंगा, लगट्टी, बािुिा, माटो आलद प्राकृलतक एिौं नदीजन्य िसु्तको लिक्री तथा लनकासी शुल्क दसु्तर सौंकिन गनय 

गाउँपालिका के्षत्रलभत्रका िगरहरुको प्रारस्म्भक िातािरणीय परीक्षण गरी सो सम्वस्ि आय ठेक्का समेत सम्झ ता गरी 

थथानीय कर सौंकिन गररनुका साथै  व्यिसाय दताय, होमसे्ट दताय, जिश्रोत सलमलत दताय, पानीको मुि दताय िगाएतका कायय 

भइरहेको छ l 
 

(१०) थथानीय स्तरको शैलक्षक ज्ञान, सीप र प्रलिलधको सौंरक्षण, प्रिधयन र स्तरीकरण गनय गाउँ लशक्षा सलमलतको गठन 

गररएको छ ॰ आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चािन, अनुमगन र व्यिथथापन गनय छुटै्ट काययलिलध लनमायण गरर कक्षा आठको 

परीक्षा मयायलदत एिौं व्यिस्थथत रुपमा सम्पन्न गररएको छ ॰  

(११) गाउँपालिकािे सहभालगतामूिक योजना तजुयमा प्रकृयामार्य त चािु आलथयक िषय ०७८/७९  मा थथानीय स्तरको 

लिकासका िालग १८८  िटा िालषयक योजना बनाई कायायन्वयन गदै गदाय जेष्ठ मसान्त सम्म पँूलजगत प्रकृलतका १५२  

योजनाहरु सम्पन्न भएका र िाँकी योजनाहरु सम्पन्न हुने चरणमा रहेका छन् ॰ यसिाट जनप्रलतलनलधको भूलमका नीलत 

लनमायण र लिकास लनमायणको अगुिाई, अनुगमन एिौं जनताको सुख-दु;खमा साथ लदने गरी हाम्रो सरकार सशक्त हँुदैछ ॰ 



(१२) हाम्रो सरकारिे कायय सञ्चािन गदाय िागत नू्यनीकरण, स्रोत साधनको अलधकतम उपयोगको िालग नेपाि सरकार 

तथा प्रदेश सरकारसौंग साझेदारी एिौं सौंयुक्त व्यिथथापनमा बृहद पूिायधार लनमायण िगायतका कायय गदै आएको छ ॰ 

लिलभन्न काययक्रममा नेपाि सरकारसौंग साझेदारी गरी समन्वय, सहकारीता र सहअस्स्तत्वको लसद्धान्तिाई स्स्वकार गरेका 

छ  ँ॰ 

(१३) प्रते्यक नागररकिाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेिा लन:शुल्क प्राि गनय पाउने सौंिैधालनक अलधकारिाई 

प्रत्याभूत गनय हाम्रो सरकारिे प्राथलमक स्वास्थ्य केन्द्र ग डा र स्वास्थ्य  च की लिच रमा िलथयङ सेन्टर थथापना गरी 

सौंचािनमा ल्याएको छ ॰ त्यसैगरी नागररकको सेिाको िालग सिै िडाहरुमा रहेका स्वास्थ्य च की मार्य त स्वास्थ्य परीक्षण 

गररएको छ ॰ 

(१४) गाउँकाययपालिकाको कायायिय र माध्यालमक लिद्धाियहरुमा लिद्धुतीय हालजरी जडान  गरी लिधुतीय शासनको 

अभ्यास गररएको छ ॰ गाउँपालिकाको लडलजटि प्रोर्ाईि र एन्ड्ि ोईड एप्स तयार भईसकेको साथै गाउँकाययपालिका 

कायायियको सुरक्षाका िालग लसलस क्यामेरा जडान गररएको छ ॰  
 

(१५) अनुदानमा आधाररत लिलिध कृलषजन्य सामाग्री लितरण, पशु लिकास काययक्रम सौंचािन गरी कृलषमा 

आधुलनकीकरण गनय खोलजएको छ ॰  

(१६) हाम्रो सरकारिे गाउँपालिका लभत्र प्राकृलतक तथा मानि सृलजत कारणबाट हुन पुगेका घटनाहरुको तत्कािै 

सम्वोधन गरी थथानीय सरकारको अनुभूलत लदने प्रयास गदै आएको छ ॰ प्राकृलतक प्रकोपबाट लपलडतिाई लिपद 

व्यिथथापन कोषबाट तत्काि िजेट प्रिि गनुयका साथै दीघय  रोग िागेका लिपन्न नागररकको स्वास्थ्य उपचाराथय आलथयक 

सहायता समेत प्रदान गदै आएका छ  ँ॰  

(१७) जे्यष्ठ नागररक तथा अपाङग पररचयपत्र लितरण गने कायय लनरन्तर चलिरहेको छ॰ सबै िडामा  िैंलकङ प्रणालि 

मार्य त जे्यष्ठ नागररक भत्ता लितरण गने कायय शुरुिात गररएको छ l  

गाउँसभाका सदस्यजू्यहरु, 

अि म गाउँपालिकाको आलथयक िषय २०७९/८० का िालग प्रस्तालित नीलत तथा काययक्रम तर्य  यहाँहरुको ध्यानाकषयण 

गराउन चाहन्छु l  
 

(१८) यस प्रस्तालित नीलत तथा काययक्रमिे मानिीय क्षमता लिकास, पूिायधार लनमायण, उद्धम 



(१९) शीिता र रोजगारी िृस्द्ध, थथानीय नेतृत्व लिकास, लदगो लिकास, प्रभािकारी सेिा प्रिाह र कानुनी शासनको 

प्रत्याभूलतिाई प्राथलमकतामा राख्दै समृद्ध नेपाि, सुखी नेपािीको रालरि य आकाङ्क्षा पूरा गने तर्य  केस्न्द्रत छन् ॰ 

(२०) गाउँपालिकािाई आिश्यक लिलभन्न के्षत्रसँग सम्बस्ित ऐन, लनयम तथा कायययलिलध तजुयमा गरी कायायन्वयनमा 

िलगनेछ ॰ 

(२१) लिकासमा लनलश्चत उदे्दश्य हालसि गनय अपनाईने रणनीलत, समय, लक्रयाकिापहरु र  साधन श्रोतको सौंयोजन गरी 

योजनािद्ध लिकासको शुरुिात गनय हाम्रो सरकारको आिलधक योजना तजुयमा गरर कायायन्वयन गररनेछ ॰  

(२२) भ लतक पुबायधार लनमायणको कामिाई थप प्रभािकारी बनाउन गाउँपालिकामा रहेको प्रालिलधक शाखामा यि 

उपकरणहरुको उलचत व्यिथथापन गररनेछ ॰  

(२३) गाउँपालिकालभत्र लिगतदेस्ख सञ्चालित क्रमागत योजनाहरुिाई आगामी आलथयक िषयमा पलन लनरन्तरता लदइनेछ ॰ 

पूिायधार लनमायणको काययिाई व्यिस्थथत गनय ममयत सम्भार कोष थथापना गरी कोषिाई आिश्यक काययलिलध बनाई 

व्यिस्थथत बनाउँदै िलगनेछ ॰  

(२४) कृलषिाइ लिलिलधकरण, व्यिसालयकरण र औधोलगकरण गनय प्रधानमिी कृलष आधुलनलककरण पररयोजना अन्तगयत 

रालरि य र थथानीय महत्वका खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा टेिा पुराउने बािी बसु्तको साना व्यिसालयक कृलष उत्पादन केन्द्र 

लिकास काययक्रम सौंचािन गररनेछ ॰ बाख्राको साना व्यिसालयक कृलष उत्पादन केन्द्र लिकास काययक्रम सौंचािन गररनेछ 

॰  

(२५) गाउँपालिकाको परम्परागत पलहचानमा रहेको धान, कोदो, मकै, र्ापर, कागुनो र आिु खेतीको प्रिद्धयन गदै 

तरकारी खेती, म रीपािन, अिैंची खेती, लचराइतो र्िरू्ि खेती, लभरम रीको सम्वद्धयनका साथै उन्नत िीउलिजनहरु 

अनुदानमा लितरण गरी यस दूधपोखरी गाउँपालिकािाई लिउ लितरण गने केन्द्र बनाईने छ ॰  

(२६) नयाँ बहुउदे्दस्श्यय नसयरी थथापना गरी कृषकिाई र्िरु्ि तथा तरकारीका लिरुिाहरु उपिब्ध गराई कृलष योग्य 

जलमनिाई बाँझो राखे्न प्रिृलत्त लनरुत्सालहत गररने र हािापानी सुहाउँदो र्िरु्ि खेती तथा तरकारी उत्पादन गने काययिाई 

प्रिद्धयन गररने छ ॰ 

(२७) गाउँपालिका लभत्रका खेतीयोग्य जलमन तथा िाँझो जलमनमा आिश्यक लसँचाइको व्यिथथा गरी कृलष उत्पादन 

बढाईनेछ ॰ पशुपािन तथा कृलष काययका िालग दीघयकािीन योजना तयारी गरी कृलष सडक तथा थथानीय स्तरका लसँचाइ 

प्रणािीको लनमायण गररनेछ ॰ 



(२८) महामारीिे सृजना गरेको बेरोजगारीको समस्या समाधानका िालग कृलषमा यास्िलककरण गनय आधुलनक कृलष 

सामाग्री तथा औजारहरुमा अनुदान उपिब्ध गराउने तथा कृषकका िालग तालिम र लसँचाईको प्रभािकारी व्यिथथापन 

गने नीलत अििम्बन गररने छ ॰  

(२९) नगदे बालि तर्य  अिैलच,ओखर ,लचयापत्ती,लकलब, कलर्, लटमुर, दिहन, तेिहन बािी जस्ता खेतीिाई उच्च 

प्राथलमकतामा रास्खएको छ ॰ सहकारी मार्य त  खेती गने काययिाई प्रोत्साहन गररनेछ ॰ कृलष पेशािाई रोजगारीको 

आकषयक के्षत्रको रुपमा लिकास गने उदे्दश्यिे कृषकहरुिाई उनीहरुको िगानी र उत्पादनका आधारमा लनलश्चत मापदन्ड् 

बनाएर नगद अनुदान लदने नीलत लिईनेछ ॰  

(३०) कृलषजन्य उपजहरुिाई औधोलगकरण गनयका िालग उलनउँ तथा िनमारािाई उपयोग गरी लव्रकेट कारखाना तथा 

िोक्ता/अल्लोिाई प्रयोग गरी नेपािी कागज कारखाना एिौं कपडा, थैिा, झोिा लनमायण गने रणनीलतिाई अगाडी 

बढाईनेछ ॰ 

(३१) यस गाउँपालिकामा पाईने जडीबुटीहरुको पलहचान गरी बहुमुल्य जडीबुटीहरुको उत्पादन र लतलनहरुको उपयोग र 

लबक्री लितरण मार्य त आय आजयनको भरपदो श्रोतको रुपमा लिकास गनयको िालग जलडबुटीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी 

लिसृ्तत अध्ययन प्रलतिेदन तयार पारी कायायन्वयनमा िलगनेछ ॰  

(३२) व्यिसालयक पशुपािनमा जोड लदइनेछ॰ सो काययकािालग पशु स्वास्थ्य सेिा काययक्रम अन्तगयत पशुपौंलक्षिाई िाग्न 

सके्न महामारीजन्य रोगिाई लनयिणमा लिनको िालग आधुलनक प्रयोगशािा थथापना गररने छ ॰ उपचार कायय 

प्रभािकारी ढौंगिे व्यिथथापन गने एौं ि लजनेलटक रोग तथा अन्य महामारी रोग लनयिण गनय रोग लिरुद्धको खोप सौंचािन 

गने नीलत अििम्बन गररनेछ ॰ 

(३३) घुस्ि भेडागोठ , बाख्रागोठ, गाईगोठ, भैसँीगोठ  तथा थथानीय कुखुरा सौंरक्षणका िालग पहि गररनेछ॰ लदईरहेको 

अनुदानको काययक्रमिाई थप व्यिस्थथत गनुयको साथै पशुपािन व्यिसायिाई आधुलनलककरण गनय केन्द्र सरकारसँग 

िागत साझेदारीमा अनुदानमा आधाररत भेडा र भैंसी सौंरक्षण काययक्रम र भेडाको उन लिकास काययक्रम सौंचािन गने 

नीलत अििम्वन गरर भेडाको उनबाट बन्न सके्न राडी, पाखी,कम्मि जस्ता सामग्री उत्पादन गनय कृषकिाई तालिम लदई 

प्रलबलध हस्तान्तरण गररनेछ l  

(३४) कलष तथा पशुपौंलक्ष पािनिाई व्यिसालयक बनाउन व्यिसालयक कृलष तथा पशुपौंलक्ष पािकिाई सहज र सरि 

रुपमा पँूलज व्यिथथापनका िालग लिऊ लिजन तथा पशु खोप काययक्रम, पशु गोठ व्यिथथापन, पशु आहार जस्ता काययक्रम 

कृलष तथा पशु लिकास शाखाको सहकाययमा सौंचािन गररनेछ ॰ 



(३५) सामूलहक पशुपािन गनय तर्य  आकलषयत गरी स्वदेश तथा  लिदेशमा रोजगारी गुमाएका नागररकहरुिाई रोजगारी 

सृजना गने नीलत अििम्बन गररने छ ॰ 

(३६) यस गाउँपालिकामा खेर गई रहेको लसस्नोको पाउडर बनाई लनकाशी गनयका िालग तालिम प्रदान गरर प्रलिलध 

हस्तान्तरण गररनेछ l  
 

गाउँसभाका सदस्यजू्यहरु,  
 

(३७) गररबी लनिारण कोषद्वारा प्रबलधयत  सामुदालयक सौंथथाहरुिाई सहकारी सौंथथामा लिकास गरी रोजगारी प्रबधयन 

गररने छ ॰  

(३८) गाउँपालिकाको भ गोलिक के्षत्रलभत्र सौंचािन हुने सहकारी सौंथथाको दताय, अनुमलत, लनयमन र व्यिथथापनिाई 

प्रभािकारी बनाउदै थथानीय सहकारी सौंथथाको क्षमता अलभिृस्द्ध गरी सहकारी सौंथथाको प्रियदन, पररचािन र लिकास 

गररनेछ ॰ 

(३९)  सहकारी सम्विी थथानीय तथ्ाौंक व्यिथथापन र अध्ययन तथा अनुसिान गरी दैलनक उपभोग्य िसु्त, कृलष, िन, 

मत्स्य तथा पशुजन्य पदाथय उत्पादन र लिक्री लितरण गने सहकारीिाई लिशेष अनुदानको व्यिथथा गरर सहकारी मार्य त 

रोजगारीको अिसर शृ्रजना गररने छ ॰  

(४०) दूधपोखरीसम्म जाने बाटो ममयत गरर दूधपोखरी के्षत्रिाई पययटकीय थथिको रुपमा प्रिधयन गररनेछ l देउरािी       

ताि र िेब्हर च्यो ताि के्षत्रको बृसृ्तत पररयोजना प्रलतिेदन तयार गरर सलकएको हँुदा उक्त के्षत्रिाई पययटकीय रुपमा 

लिस्तार गनय लिशेष पहि गररनेछ l जोने-देउरािी-ईिमपोखरी-लिपे हँुदै दुधपोखरी कुन्ड्सम्म पुगे्न पदमागय लनमायण काययको 

िालग लिसृ्तत अध्ययन प्रलतिेदन तयार गरी लनमायण काययको िालग प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग समन्वय र सहकायय गरीनेछ ॰ 

साहलसक पययटन प्रबधयन गनय गाउँपालिकामा साइलकलिङ प्रलतयोलगता गनयको िालग आिश्यक भ लतक सौंरचना तयार गरर 

काययक्रममा जोड लदईनेछ ॰ 

(४१) यस दूधपोखरी गाउँपालिका के्षत्र लभत्र रहेका धालमयक, साौंसृ्कलतक, ऐलतहालसक तथा पययटकीय दृलरकोणिे 

महत्वपूणय के्षत्रहरुको पलहचान लिकास एौं ि सम्बद्धयन गनयको िालग गाउँपालिकाको पययटन गुरुयोजना तयार पारर 

कायायन्वयनमा िलगनेछ ॰ होमसे्ट काययक्रमिाई लिस्तार गरर सौंचािकिाई आिश्यक तालिमको व्यिथथा गरर गुणस्तरीय 

होमसे्ट काययक्रम सौंचािन गने लिशेष पहि गररनेछ l पययटकीय लिकासको सौंभािनािाई मध्यनजर राख्दै यस के्षत्रमा 



होमसे्ट सौंचािन, पययटकीय पदमागय, लपकलनक स्पोट लनमायण मार्य त पययटकीय थथिहरुको प्रचार-प्रसार  गने नीलत 

अििम्बन गररने छ ॰ 

(४२) थथानीय स्तरमा साियजलनक, लनजी र सहकारी के्षत्रको भूलमकािाई अझ प्रभािकारी बनाइने छ ॰ साथै थथानीय 

स्तरमा िगानी मैत्री िातािरण कायम गरी थप िगानीका श्रोतहरु लभत्र्याउन आिश्यक िातािरणको शृ्रजना गररने छ ॰ 

(४३) िैक तथा लित्तीय सौंथथासौंगको सहकाययमा सिै नागररकमा िैक तथा लित्तीय साक्षरता अलभिृस्द्ध गनय सघन रुपमा 

लित्तीय साक्षरता काययक्रम सौंचािन गररनेछ ॰  

(४४) गाउँपालिकािे हाि लिदै आएको कर, राजस्व, शुल्क आलदिाई थप व्यिस्थथत र लनयमन गररनेछ ॰ हाम्रो 

गाउँपालिका हाम्रो कर, समृद्ध बनाउने हामै्र रहर भने्न नारािाई साकार पानय असि करदातािाई सम्मान गने व्यिथथा 

गररनेछ ॰ पटके सिारी साधन कर र दहत्तर बहत्तर कर िाई थप व्यिस्थथत गररनेछ ॰ यसै गाउँपालिका अन्तगयत 

लनमायणाधीन हाइडि ोपािर कम्पलनहरुसौंग पालिकाको राजस्व िृस्द्ध गने हेतुिे नेपाि सरकारिे तोके िमोलजमको करको 

दायरामा ल्याइनेछ l   

(४५) गाउँपालिकाको के्षत्रलभत्र व्यापार, व्यिसाय िा सेिामा पँूजीगत िगानी र आलथयक कारोिारको आधारमा व्यिसाय 

कर िगाउने कायय िाई व्यिस्थथत गनय साना तथा ठूिा व्यिसायिाई  अलनिायय रुपमा दताय एिौं निीकरण हुनुपने व्यिथथा 

गररनेछ ॰ गाउँपालिका लभत्रका िस्तीहरुमा थथानीय उत्पादन लिक्रीको बजार व्यिथथापन तथा ढुिानीको उलचत व्यिथथा 

गररनेछ ॰  

(४६) जनसाौंस्िक, प्राकृलतक, आलथयक, सामालजक, साौंसृ्कलतक, भ लतक पुिायधार, रोजगारीको अिथथा, कुि गाहयस्थ्य 

उत्पादन, प्रलतव्यस्क्त आय, मानि लिकास तथा िैलँगक सशस्क्तकरण सूचकाौंक, राजस्व तथा आयव्यय समेतको तथ्ाौंक 

सौंकिन र प्रशोधन गरी नलिनतम प्रलिलधयुक्त र रालरि य तथा थथानीय सूचना प्रणािीमा आिद्धता र पार्श्य लचत्र तथा स्रोत 

नक्साको अद्यािलधक अलभिेखन गररनेछ ॰  

(४७) साियजलनक तथा सरकारी सम्पलत्तको अलभिेख राखी सौंरक्षण र सदुपयोग गररनेछ ॰ यसका िालग गाउँपालिकामा 

साियजलनक तथा सरकारी जग्गा सौंरक्षण सलमलत गठन गरी लक्रयालशि बनाईनेछ ॰ आ.ि. २०७९/८० िाई साियजलनक 

सम्पलत्त जग्गा सौंरक्षण िषय अलभयानका रुपमा अगालड बढाउने प्रिि लमिाईनेछ ॰  

 

 

 



गाउँसभाका सदस्यजू्यहरु,  

(४८) गाउँपालिका लभत्रका सिै िाििालिकािाई आधारभूत तथा माध्यलमक तहसम्मको लशक्षा लन:शुल्क तथा अलनिायय  

गररने छ ॰ सिै लिद्याियिाई िािमैत्री बनाउनुका साथै प्रते्यक लिधाियमा कक्षा ५ सम्मका बािबालिकािाई प्रदान 

गररएको लदिा खाजा काययक्रम अगामी आलथयक िषयबाट कक्षा छ सम्म लिस्तार  गररनेछ ॰  

(४९) सिैका िालग लशक्षा अलभयान सञ्चािन गरीनेछ ॰ सामुदालयक लिद्याियको शैलक्षक पूिायधार लनमायण, ममयत सम्भार, 

सञ्चािन र व्यिथथापनिाई लिशेष जोड लदईनेछ ॰  

(५०) बािकक्षामा काययरत सहजकतायिाई िाि मनोलबज्ञान सम्बिी तालिम लदई सक्षम बनाउने तथा उनीहरुको 

काययक्षमताको आधारमा प्रोत्साहन गररने छ ॰ िािमैत्री कक्षा कोठा लनमायण गनय आिश्यक शैलक्षक सामाग्रीहरु उपिब्ध 

गने कायय र  प्रारस्म्भक िाि लिकास केन्द्रका सहयोगी काययकतायिाई नेपाि सरकारिे तोकेको नु्यनतम आधारभूत 

सुलिधािाई लनरन्तरता लदईनेछ l  

(५१)  गाउँपालिकाको समग्र शैलक्षक योजनािाई व्यिस्थथत गनय तयार पाररएको आिलधक लशक्षा योजना काययन्वयनमा 

ल्याईनेछ र थथानीय पाठयक्रम लनमायणिाई अगाडी बढाइएको छ l   

(५२) लिद्याथी सौंिा भूगोि तथा आबश्यकताको आधारमा लिद्यािय समायोजन ,कक्षा थप घट िा िन्द गने नीलतगत 

ब्यबथथािाई सामुदालयक लिद्याियको लशक्षक तथा कमयचारीको दरबन्दी लमिान, ब्यबथथापन, पुनलियतरण आिश्यकता 

लिद्याथी सौंिाका आधारमा गररने छ ॰ 

(५३) सामुदालयक लिद्याियहरुिाई प्रदान गररदै आएको  गाउँपालिका अनुदानिाई लनरन्तरता प्रस्तािनाका आधारमा 

लितरण गने काययिाई व्यिथथापन गररनेछ  ॰ 

(५४) कक्षा १-१० का समु्पणय आिलधक परीक्षािाई एकरुपता कायम गरी परीक्षा प्रणािी थप प्रभाबकारी बनाइने छ ॰ 

प्रधानाध्यापकको ब्यबथथापकीय तथा नेतृत्व सम्बस्ि लिद्यािय ब्यबथथापन सलमलतको अलधकार, कतयब्य र नेतृत्व लिकास 

गनय तालिम, लशक्षक पेशागत लिकास तालिम, शैलक्षक सामग्री लनमायण काययशािा आलद काययक्रम सञ्चािन गरीने छ ॰ 

(५५) लिद्यािय लनरीक्षण तथा अनुगमनिाई प्रभाबकारी बनाई सुपरभाईजर इन क्लासरुम (Supervisor in Classroom) 

काययक्रम सञ्चािन अनुगमनका आधारमा  सबै माध्यलमक लिधाियमा लिज्ञान प्रयोगशािा, आइ. लस. टी. प्रयोगशािा, 

पुस्तकािय र गलणत प्रयोगशािाको पहँुच पुयायइनेछ ॰ यसै िषयबाट एक लिद्यािय एक ल्यापटप काययक्रम सुरुिात गररनेछ 

l  लिद्याियिे गनुयपने शैलक्षक लक्रयाकिापहरु समयमै सम्पादन गरी शैलक्षक उपिस्ब्धहरु हालसि गराउन लशक्षा अलधकृत 



र प्रधानाध्यापक िीच काययसौंम्पादन सौंझ ता गररने छ ॰ प्रधानध्यापक पदिाई प्रस्तािनाका आधारमा आिलधक लनयुस्क्त 

गने प्रलक्रया सुरुिात गररने छ l  सबै माध्यलमक तथा आधारभुत तहमा अध्ययनरत कक्षा ( ६-१२ ) का छात्राहरुिाई 

लन:शुल्क सेनेटरी प्याड लितरणिाई लनरन्तरता लदईनेछ l  

(५६)  लिद्याथीको आन्तररक प्रलतभा प्रसु्फटन गराउन लिलभन्न प्रकारका अलतररक्त लक्रयाकिाप, प्रलतभा पलहचान, लिद्याथी 

सम्मान काययक्रमिाई लनरन्तरता लदईनेछ l  

(५७) बृद्धबृद्धा तथा लदघयरोगीको घरबाटै स्वास्थ्य पहँुचमा सहजताका िालग मलहिा स्वास्थ्य स्वयौं सेलिकािाई लब. पी. सेट 

लबतरण तथा भाईटि मापन सम्बस्ि तालिम सौंचािन गररनेछ ॰ 

(५८) गभयिती मलहिािाई आफ्नो स्वास्थ्य प्रलत सचेत गराउन र मलहिा स्वास्थ्य स्वयौंसेलिकाहरुिाई थप लजमे्मिार 

बनाउन आमासंग स्वयौंसेलिका काययक्रम सौंचािन गररनेछ ॰ ग्रालमण के्षत्रमा बसोबास गने गभयिती मलहिाहरुको 

समस्यािाई मध्यनजर गदै ग्रालमण अल्ट्ि ासाउन्ड् काययक्रम िागु गररनेछ ॰ आमा सुरक्षा काययक्रम अन्तगयत सौंथथागत 

गभयजाँच तथा सुते्करी मलहिाहरुका िालग अण्डा  लबतरण, न्यानो झोिा काययक्रम िागु गररनेछ ॰ 

(५९) यस पालिका अन्तगयतका बलथयङ सेन्टरहरु ग डा प्राथलमक स्वास्थ्य केन्द्र  र लबच र स्वास्थ्य च की बीच ईन्टरनेटको 

व्यिथथा गरर सुरलक्षत मातृत्वको िालग टेलिमेलडलसन काययक्रम सौंचािन गररनेछ ॰ रोग तथा समस्याहरुको लनदानका  िालग 

यसै बषय कुनै एक स्वास्थ्य च कीमा प्रयोगशािा सलहतको स्वास्थ्य सेिा उपिब्ध गराईने छ र क्रमश: थप गदै िलगने छ ॰ 

(६०) प्रते्यक सामुदालयक लबद्याियहरुमा प्राथलमक स्वास्थ्य सेिा लकटको व्यिथथा गररनेछ ॰ सामुदालयक लबद्याियहरुमा 

मालसक रुपमा सौंचािन भएको लबद्यािय स्वास्थ्य लशक्षा काययक्रमिाई लनरन्तरता लदईनेछ ॰ अध्ययनरत लकशोरीहरुिाई 

मलहनािारी सरसर्ाई तथा स्यालनटरी प्याडको प्रयोग सम्बस्ि अलभमुस्खकरण काययक्रम र सबै लबद्याथीहरुिाई प्रते्यक ३ 

मलहनामा स्वास्थ्य पररक्षण गरर आिश्यक औषधी उपचारको व्यिथथा गररनेछ ॰ 

(६१) यस गाउँपालिका अन्तगयत ग डा प्रा.स्वा.केन्द्रमा रोग लनदान सेिा अन्तगयत एक्स रे सेिा, लभलडयो एक्स रे, इ.लस.लज 

सेिा सौंचािन गररनेछ ॰ लनयलमत खोप काययक्रमिाई लनरन्तरता लदन ग डा प्रा.स्वा.केन्द्रिाई सबलसडाईरी भ्यास्क्सन 

केन्द्रको रुपमा  सौंचािन गने र यसको सुरक्षा, सम्भारका िालग तालिम प्राि स्वास्थ्यकमी तथा कोषको व्यिथथा गररनेछ ॰ 

(६२) स्वास्थ्य सौंथथाहरुका िालग अत्यािश्यक औषधी खररद तथा लबतरण काययिाई लनरन्तरता लदई मागमा आधाररत 

लबतरण प्रणािी तथा औषधीको समुलचत प्रयोगमा जोड लदईनेछ ॰ स्वास्थ्य सौंथथाहरुमा सौंक्रमण रोकथाममा लबशेष ध्यान 

पुयायई यसका िालग आिश्यक लनदेलशका बनाई कायायन्वयन गररनेछ र तालिमहरु सौंचािन गररनेछ ॰ 



गाउँसभाका सदस्यजू्यहरु,  

(६३) गाउँपालिकामा लनमायण हुने भ लतक सौंरचना तथा घर लनमायण कायय व्यिस्थथत गनय अलनिायय नक्सा पास गने काययको 

थािनी गररनेछ र स्वीकृत मापदण्ड लिपररत लनमायण कायय गररएका सौंरचनािाई लिशेष व्यिथथासलहत कानुनी दायरामा 

ल्याई त्यस्ता कायय गनेिाई लनरुत्सालहत गररनेछ ॰ गाउँपालिकािे तोकेको सडकको अलधकार के्षत्रलभत्र बनेका सौंरचना 

जुनसुकै िखत हटाईनेछ ॰ 

(६४) हाि सम्म लनमायण भएका सडक, लसँचाई, खानेपानी तथा अन्य भ लतक पूिायधारहरुको लदगोपना कायम गनय ममयत 

सौंम्भार गरी स्तरोन्नती गने नीलत अििम्बन गररनेछ ॰ भुकम्प पलछको पुन: लनमायण काययिाई प्रभािकारी बनाई लशघ्र सम्पन्न 

गनय पहि गररने छ ॰ 

(६५) मुि सडकहरुिाई आठ लमटर कायम गरी सडक िररपरर घर, टहरा लनमायण गदाय मापदण्डमा आधाररत भई घर, 

टहरा लनमायण गने नीलत अििम्बन गररने छ ॰ आगामी आलथयक िषयमा मुि सडकिाई ग्राभेि गरी िडा कायायियमा जाने 

मोटर बाटोिाई समेत स्तरोन्नती गने, मुि सडकको दायाँ िायाँ िृक्षारोपण गरर हररत सडक लनमायण मार्य त िातािरण 

सौंरक्षण गने नीलत लिइनेछ ॰ 

(६६) ग ौंडा देस्ख लबच रसम्म र बोरङखोिा देस्ख पाते्लसम्मको सडकिाई लिशेष प्राथलमकतामा राखी बाहै मलहना 

यातायात सौंचािन हुने गरर स्तारुन्नती गरर क्रमश िडा कायायियसम्म जाने बाटो र शाखा बाटोिाई सुधार गरर बाहै मलहना 

यातायात सौंचािन गनय सलकने गरर स्तरउन्नलत  गररनेछ l  

(६७)  यस गाउँपालिका अन्तगयतका योजनाहरुमा गुणस्तरीय काम होस भने्न हेतुिे प्रालिलधक प्रयोगशािाको लनमायणको 

सुरुिात गररनेछ l  

(६८) खेिकुद के्षत्रको लिकासको िालग “एक वडा - एक खेि मैदान” को अिधारणा अनुरुप प्रते्यक िडाहरुमा जग्गा 

आिश्यक  तथा खेिकुद पूिायधार लिकास योजना तयार गरी कायायन्वयन गररनेछ ॰ गाउँपालिकािे सबैिाई पायक पने 

ठाउँमा खेिकुद मैदान बनाउने नीलत लिईनेछ ॰ युिाहरुिाई खेि प्रती आकषयण बढाउन गाउँपालिका स्तरीय खेिकुद 

प्रलतयोलगतािाई लनरन्तरता लदईनेछ l  

(६९) ठूिा आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सामालजक, आलथयक र िातािरणीय दृलरकोणबाट सम्भाव्य 

आयोजनाहरुको कायायन्वयनमा जोड लदईनेछ ॰ अधुरा तथा क्रमागत आयोजनाहरुिाई प्राथलमकता लदई सम्पन्न गदै 

िलगनेछ ॰ पूिायधार तथा सौंरचनाहरुको गुणस्तर कायम गने काययिाई प्रभािकारी बनाउन उपभोक्ता सलमलत र अनुगमन 

सलमलतिाई थप प्रभािकारी बनाईनेछ ॰ 



(७०) मूि, पोखरी, ताि-तिैयाहरुको सौंरक्षण तथा सुदृढीकरण गरी लसँचाईको िालग समेत उपयोग गररनेछ ॰ भिन 

लनमायण सम्बिी आधारभूत मापदण्ड-२०७२ बमोलजम भिन लनमायण गने काययिाई कायायन्वयन गररनेछ ॰ भिन लनमायण 

काययका िालग गाउँपालिका बाट घर-जग्गा नक्सा पास काययलिलध बनाई कायायन्वयन गररनेछ ॰ 

(७१) सुकुम्बासी समस्या समाधान र अव्यिस्थथत िसोिासिाई व्यिस्थथत गनय  सम्बस्ित लनकायसौंग समन्वय गररनेछ l   
 

गाउँसभाका सदस्यजु्यहरु,  
 

(७२) ऊजाय लिकासको महत्वपूणय पूिायधार हो ॰ गाउँपालिकाका हरेक िडाहरुिाई केस्न्द्रय लिद्युलतकरण सञ्जािमा 

आिद्ध गनय पहि गररनेछ ॰ यस के्षत्रमा सौंचािनमा रहेका िघु तथा साना जिलिद्युतको ममयत सौंभारमा सहयोग एिम् 

सहलजकरण गरी लिद्युत आपूलतयिाई लदगो र भरपदो बनाइनेछ ॰ यस के्षत्रमा रहेको प्रसारण िाइनमा प्रयोगमा रहेका 

समू्पणय  काठे पोिहरुिाई र्िामे पोिद्वारा लिथथापन गररनेछ l  

(७३) लििाद समाधानको िालग मेिलमिाप तथा मध्यथथता सेिािाई न्यालयक सलमलत मार्य त थप प्रभािकारी बनाईनेछ ॰ 

हरेक िडामा मेिलमिाप केन्द्र थथापना गरी मेिलमिाप मार्य त लििाद समाधान गरी  शास्न्त थथापना गने केन्द्रको रुपमा 

लिकलसत गररनेछ ॰  

(७४) जे्यष्ठ नागररक, एकि मलहिा, अपाौंगता भएका व्यस्क्त, लिधुिा, िाििालिका िगायतिाई नेपाि सरकारबाट 

सामालजक सुरक्षा भत्ता प्रत्याभूत गररदै आएकोमा हाम्रो सरकारिे आलथयक र सामालजक रुपमा जोस्खममा रहेका 

नागररकहरुिाई लिशेष सौंरक्षणको नीलत लिनेछ जसका िालग आिश्यक िसु्तगत सहायता लितरण र सुकुम्बासीहरुका 

समस्या समाधान  िगाएतका काययक्रम सौंचािनका िालग गाउँपालिका अध्यक्ष सामालिक संरक्षण, सुरक्षा िथा वचाउ 

काययक्रम सौंचािन गररनेछ ॰  

(७५) शारीररक रुपमा अशक्त व्यस्क्तिाई सम्मान स्वरूप लिशेष राहतको नीलत अििम्बन गररनेछ l  

(७६) सामालजक सुरक्षा भत्तािाई सिै िडामा िैलकङ प्रणािीमा आिद्ध गररएको र  िैंकसँगको सहकाययमा यथासम्भि 

घर घरमा सामालजक सुरक्षा भत्ता उपिब्ध गराइने काययिाई थप व्यिस्थथत गनय लसलभि बैंकको शाखा लिच रमा लिस्तार 

गनय आिश्यक पहि गररने छ l  हाि कायायन्वयनमा रहेको जेष्ठ नागररकिाई सम्मान गने काययिाई हरेक िडाहरुमा 

लिस्तार गररनेछ ॰ दलित र लिपन्न बािबालिकािाई पोषण काययक्रम सौंचािन गररनेछ ॰ 



(७७)  सूचना व्यिथथापन प्रणािीिाइ व्यिस्थथत गरर घटना दताय अनिाइन प्रणािी मार्य त सौंचािनमा ल्याईएको 

सामालजक सुरक्षा भत्ता अद्यािलधक गने काययिाई समयमै व्यिस्थथत गररनेछ l  

(७८) यस गाउँपालिकाको टोि िडा हँुदै गाउँपालिकास्तरीय पूणय  सरसर्ाई काययक्रमिाई प्रभािकारी बनाउँदै िलगनेछ 

॰ प्रते्यक टोिमा टोि सुधार सलमलत गठन गनुयका साथै सबै गाउँ िा टोिको सरसर्ाई र प्लालरकजन्य िसु्तको कम 

उपयोग तथा व्यिस्थथत गनय प्रते्यक मलहना टोि सरसर्ाई सलहतको सचेतना काययक्रम सौंचािन गने नीलत अििम्बन गररने 

छ ॰ 

गाउँसभाका सदस्यजू्यहरु,  

(७९) थथानीय स्तरमा लिपद् पूियतयारी तथा प्रलतकायय योजना, पूिय सुचना प्रणािी, खोज तथा उद्धार, राहत सामग्रीको 

पूियभण्डारण, थथानीय तटिि, नदी र पलहरोको लनयिण, लिपद जोस्खम के्षत्रको नक्साौंकन तथा िस्तीहरुको पलहचान र 

थथानान्तरण गररनेछ ॰ 

(८०)  लिपद् व्यिथथापनका िालग िडा/िडामा  लिपद् व्यिथथापन सलमलत गठन गरी सलमलतिाई लक्रयाशीि बनाउदै युिा 

पररचािनका िालग गाउँपालिका अध्यक्षसंग युवा काययक्रम यथाशीध्र सौंचािन गररनेछ ॰  

(८१) महामारीको रुपमा रै्लिएको कोलभड १९ बाट गाउँपालिकामा पनय सके्न नकारात्मक प्रभाि नु्यनीकरणका िालग 

खडा गररएको प्रकोप व्यिथथापन कोषको अलत उत्त्तम उपयोग मार्य त राहत तथा पुन:थथापना काययक्रम सौंचािन गररनेछ 

॰  

(८२) लिगतबाट पाठ लसकै्द आगामी आलथयक िषयमा टुके्र योजना तथा काययक्रम पूणयत लनरुत्सालहत गदै एक िाडय  एक 

ग रिको योजना सौंचािन गररनेछ ॰ असारे लिकासिाई आगामी िषय अन्त्य गनय योजना सम्झ ताका काययिाई आलर्श्न   

मलहनाबाट शुरु गररनेछ ॰ साथै ठुिो िागतका योजना र मेलशनरी उपकरणको आिश्यकता पने योजनािाई यथासम्भि 

ठेक्का प्रकृयामार्य त गररनेछ ॰  

 

गाउँसभाका सदस्यजू्यहरु, 

(८३) लजल्ला प्रहरी कायायिय र थथानीय सरकारलिचको समन्वयमा िागुपदाथय दुव्यसयन सम्विी काययक्रम सौंचािन गररने 

छ ॰ त्यसै्त थथानीय मेिा तथा महोत्सिमा हुने अिास्ित गलतलिलध लनयिण गनय प्रभािकारी रुपमा लनयमन गररने छ ॰   

(८४) सामालजक सौंजािमा व्यक्त हुने अमयायलदत तथा असभ्य व्यिहारिाई कानुनी दायरामा ल्याई सभ्य समाज 

लनमायणमा जोड लदईनेछ ॰ पारदशी सरकार लनमायणमा जोड लदन गाउँपालिकाको डकुमेन्टि ी लनमायण गररनेछ ॰ 



(८५)  सूचना प्रिाहमा राज्यको च ौंथो अौंग पत्रकाररताको व्यापक प्रयोग गनय प्रते्यक िडामा पत्रकाररता प्रियदन काययक्रम 

सौंचािन गररनेछ ॰ साथै उतृ्कर पत्रकाररता गरी हाम्रो सरकारको समृस्द्धको यात्रामा सहयोग प्रदान गने पत्रकारहरुिाई 

उलचत सम्मान गररनेछ ॰  

(८६) साियजलनक प्रशासनिाई राजनीलतक लसद्धान्तबाट अिग राखी सरकारका नीलत तथा काययक्रम लनष्पक्ष रुपमा 

कायायन्वयन गरी समृद्ध दुधपोखरी लनमायणमा समलपयत गराईनेछ ॰ 

(८७) जनप्रलतलनलध र कमयचारीको  क्षमता अलभिृस्द्ध गरी लिकास र सेिा प्रिाहमा गुणस्तर कायम गनय तालिम, प्रलशक्षण र 

अलभमुखीकरणका साथै भ्रमण अििोकन गराईनेछ ॰त्यसै गरी गाउँपालिका अध्यक्षिे िडाध्यक्षसौंग र प्रमुख प्रशासकीय 

अलधकृतिे शाखा प्रमुखसौंग मापन योग्य सूचकहरुसलहत काययसम्पादन सम्झ ता गरी सम्वस्ित पदालधकारीहरुिाई 

नलतजा प्रलत थप जिार्देही बनाईनेछ l उतृ्कस्ट सेिा प्रिाह गने कमयचारीिाई सम्मानकाययको सुरुिात गररने छ l  

गाउँसभाका सदस्यजू्यहरु, 

(८८) गाउँपालिकाको कायय सौंम्पादनिाई लछटोछरीतो प्रलिलधमैत्री, पारदशी र गुणस्तरीयता कायम गदै सूचना प्रलिलधको 

अलधकतम उपयोग मार्य त शासन प्रणािीिाई थथालनय तहबाट नै सुदृलढकरण गने नीलत अबिम्बन गररनेछ ॰ 

(८९) सेिाग्राहीका िालग जारी गररने नागररक िडापत्रिाई अध्यािलधक गरी सबै तह र िगयको पहुचमा पुयायउनका िालग 

सूचना बोडय , लडलजटि बडापत्र, मोिाईि एप्स, सामालजक सौंञ्जाि पेज र िेि साईट मार्य त जानाकारी गराई नागररकको  

सूचनामा सहज पहँुच पुयायइने छ l  

(९०) यसै आ . ब. ०७९/८० लभत्रमा इन्टरनेट सेिा समु्पणय िडा कायायिय, स्वास्थ्य सौंथथा तथा आधारभुत तथा माध्यालमक 

लबद्याियमा जडान कायय सम्पन्न गररनेछ ॰ सेिाग्रलहको सुलिधािाई मध्यनजर गदै लडलजटि नागरीक िडापत्र, हेल्पडेक्स 

आलदको व्यिथथा  गरर कायायियको काममा आिश्यक पने आबेदन र्ारामहरु गाउपालिकाको िेिसाईटबाट प्राि गनय 

सलकने ब्याबथथा लमिाईने छ ॰ कायायियको िेखा प्रणािीिाई व्यिस्थथत गनय प्रलिलधको उपयोगमा जोड लदइनेछ ॰  

(९१) गाउँकाययपालिका, िडा कायायिय, स्वास्थ्य सौंथथा, आधारभुत तथा माध्यलमक लिद्याियमा प्रयोगमा ल्याईएको 

लिधुलतय हालजरर प्रणािीिाई क्रमश प्राथलमक लिद्याियहरुमा समेत लिस्तार गररने छ॰ हाि पालिकामा प्रयोगमा 

ल्याइएको लस .लस क्यामेरािाई माध्यालमक लिद्यािय, स्वास्थ्य सौंथथा र िडा कायायियहरुमा जडान गरी आन्तरीक 

अनुगमन पद्धलतिाई थप प्रभाबकारी बनाईनेछ ॰  



(९२) प्रलिलधको प्रयोग तथा सूचनामा पहँुच अलभबृद्दी गनय गाउपालिकाका जनप्रलतलनलध, कमयचारी तथा लशक्षकहरुिाई 

सूचना प्रलिलधसौंग सम्वस्ित तालिम तथा काययशािा सौंञ्चािन गररनेछ ॰ गाउपालिका लभत्रका सबै माध्यालमक  

लबद्याियहरुको सूचना तथा जानकारी लिद्याथी र लशक्षकको लिबरण तथा भ लतक सौंरचनाको जानकारीको िालग िेिसाइट  

व्यिथथापन  गररनेछ॰   
 

गाउँसभाका सदस्यजू्यहरु, 

(९३) यी नीलत तथा काययक्रमको कायायन्वनयबाट ″समृद्ध दुधपोखरी ,सुखी दुधपोखरीवासी″ को गन्तव्यमा पुगी 

″समृद्ध नेपाि, सुखी नेपािी″ को रालरि य आकाौंक्षा पूरा गनय हाम्रो सरकारका प्रते्यक काययहरुको केन्द्रलिन्दु आम 

नागररक हुनेछन ॰ सबैिाई समान अिसर, समान अलधकार, उलत्तकै सुरक्षा, उलत्तकै सम्मानको प्रत्याभूलत गररनेछ ॰  

(९४) अन्त्यमा, प्रसु्तत नीलत तथा काययक्रम प्रभािकारी कायायन्वयनको िालग सिैको सहकायय र स्वालमत्व अपररहायय छ ॰ 

यसको सर्ि कायायन्वयनका िालग समू्पणय सरकारी लनकाय, राजनीलतक दि, सौंघ सौंथथा, लनजी तथा सहकारी के्षत्र 

िगायत सिैको सदभाि र सहयोग हुनेमा लिर्श्स्त छु ॰ गररमामय यस गाउँसभाबाट रचनात्मक सुझािको अपेक्षासलहत 

लिदा हुन्छु ॰ 

! जय दूधपोखरी  ! धन्यिाद ! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 


