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गाउँसभाका  स स्र्ज्रू्हरु,  

नेपािको सिंववधानको व्र्वस्था बमोचिमको स्थालनर् सरकारको रुपमा रहेको गल्छी गाउपालिकाको आलथिक, सामाचिक 
सास्कृलिक िगार्ि समग्र के्षत्रको लबकासका िक्ष्र्, उ ेश्र् रणनीलि र कार्िनीलि सवहिको मागिचित्र लनधािरण ग ै गल्छी 
गाउँपालिकािाई सम्वृद्ध र सखुी गाउँपालिका बनाउने अलभिासाका साथ आगामी आ.ब. २०७८।०७९ को बावर्िक नीलि 
िथा कार्िक्रम आि र्स गररमामर् सभा समक्ष प्रस्ििु गनि पाउँ ा मिाई अत्र्न्ि: खशुी िागेको छ । 

 

राज्र्िाइ राििन्त्रात्मक केचन्िकृि शासन प्रणािीबाट समािबा  उन्मखु सिंघीर् िोकिाचन्त्रक गणिाचन्त्रक व्र्वस्थामा 
ल्र्ाउन ववलभन्न िनआन् ोिनहरुमा िीवन उत्सगि गनुिहनु ेसम्पूणि ज्ञाि अज्ञाि सवह  प्रलि हाद िक श्रद्धाञ्जिी अपिण ग िछु । 
घाइिे िथा अपाङ्गि हनुभुएका सम्पणुिमा स्वास््र्िाभको कामना समेि ग िछु । राविर्िा, राविर् वहि एबम ् स्वालधनिा 
िोकिन्त्र र िनिीववकाको आन् ोिनको निेतृ्व गनुिहनुे अग्रिहरुप्रलि उच्ि सम्मान ब्र्क्त  ग िछु, नेपािी समािको 
रुपान्िरणमा उिंहाहरुिे परु्ािउन ुभएको र्ोग ानको स्मरण गनि िाहन्छु । सडक  घुिटनामा परर उपिारथ र्स सभाका 
स स्र् एबम ्गल्छी गाउँपालिका वडा निं. १ का वडा अध्र्क्ष श्री पूणि प्रसा  खलिवडाज्रू्को लसघ्र एिंवम ्पूणि स्वास्थिाभको 
कामना समेि गनि िाहन्छु ।  

 

िािू आ ब २०७७।०७८ को िालग गाउँपालिकाको छैठौ गाउँसभा मार्ि ि पाररि भएबमोचिम समग्र क्षेत्रको नीलि र्ोिना 
बिेट िथा कार्िक्रम कार्ािन्वर्नको ह ैु अचन्िम अवस्थामा रहेको छ । नीलि िथा कार्िक्रम र सो को मागिचित्र 
बमोचिमको बिेट र कार्िक्रमको व्र्वस्था गरी र्थाथि र बस्िपुरक नलििा ल्र्ाउने सिंकल्प गररएको लथर्ो । वर्नै 
सिंकल्पिाइ पूरा गनि गल्छी गाउँपालिका ि रुपिाका साथ काम ग ैछ, नलििा ल्र्ाउँ ैछ र अचघ बढ् ैछ । 

 

ववकास लनरन्िर प्रकृर्ा हो र िनिािाइ ववकासको अनभुलूि द िाउन ुसरकारको  ावर्त्व हो । स्थालनर् सरकारको रुपमा 
गल्छी गाउँपालिकािे पलन िनिािाइ अनभुलूि हनुे गरी ववकास लनमािणको कार्ि अगाडी बढाइरहेको छ । िनिाको ववकास 
प्राप्त गने र अनभुलूि गने अलभिासा परुा गने हेििेु भएका भौलिक लनमािण िथा िनिािे प्राप्त गनुिपने अन्र् सेवािाइ लछटो 
छररिो िथा कम खचिििो बनाउन सावििलनक सेवािाइ िनमचुख िवार् ेवह पार शी समावेशी बनाइ प्राप्त उपिब्धी िथा 
स्रोि र साधनको न्र्ार्ोचिि वविरण गरर सन्िलुिि ववकासका िालग गाउँपालिका लनरन्िर वक्रर्ाचशि रहेको छ । 

 

लबकास सम्भव छ हाम्र ैपािामा भने्न राविर् सिंकल्पिाई गाउँपालिका स्िरमा पलन परुा गनि भौिीक पूवािधारको लबस्िार र 
गणुस्िर, सामाचिक िथा स्वास््र् के्षत्रमा पूवािधार लनमािण िगार्ि थपैु्र कार्िक्रम सम्पन्न भएका छन ्। आिका द नसम्म 
गाउँपालिका लभत्रका सबै नागररकहरुिे आफ्नो आफ्नो वडामा सिंिालिि स्वास््र् िौकी वा स्वास््र् सेवा ईकाईबाट सेवा 
लिन सक्न े ब्र्बस्था लमिाईएको छ । बढीमा १० लमनेटको समर्मा गाउँ टोि बाट सडकसम्म पगु्न े ब्र्बस्था 
लमिाईएको छ । केवह ठुिा लनमािणलधन खानेपालन र्ोिना बाहेक सबै के्षत्रमा सिुभ िररकािे खानेपालनको ब्र्बस्था 
लमिाईसवकएको छ । २०७२ सािको महाभकूम्पबाट क्षलि भएका घरहरुको 90 प्रलिशि पनुलनिमािणका कार्ि कररब 
सम्पन्न हनुे अबस्थामा रहेको छन ्। काठेपोििाई क्रमश ववस्थावपि ग ै र्िाम ेपोि मार्ि ि गाउँपालिका लभत्रका सबै 
के्षत्रमा ववद्यतु्त सेवा लबस्िार गररएको छ। कृवर् के्षत्रिाई लबशेर् बिेट ब्र्बस्थापन गरर आधलुनकीकरण गनि ५०% अन ुान 
मार्ि ि कररव 4०० वटा लमनी वटिर (हािे ट्राक्टर) लबिरण गने िरणमा रहेको छ भने आगामी आ.व.मा लनरन्िरिाका 
िालग समिे व्र्वस्था हनुछे । सूिना प्रलबलधको प्रर्ोग गरर ८०% प्रशासलनक सेवाहरु आफ्नै वडा कार्ाििर् बाट सरि र 
सिुभ िररकािे लिन सवकन े ब्र्बस्था लमिाईएको छ । १५ शैर्ाको बैरेनी अस्पिाि लनमािणको चशिान्र्ास भइ भवन 
लनमािणको सम्झौिा कार्ि समिे भइ लनमािणकार्ि सरुु हनुे अवस्थामा रहेको छ । स्वास््र् सेवािाई थप लबस्िार ग ै िैिान े
प्रवक्रर्ा स्वरूप बैरेनी अस्पिािमा ल्र्ाब सवहि एम.लब.लब.एस डाक्टरको ब्र्बस्था गरी एक्सरे िगार्िको सेवा ववस्िार 
कार्ि अचन्िम िरणमा रहेको छ । लनर्लमि सेवाका अलिररक्त सबै वडामा पश ुस्वास््र् चशववर सिंिािन गरर सेवा प्रबाह 
ह ैु आईरहेको छ । वडा निं ३, ५ र ७ को आधारभिू स्वास््र् सेवा केन्िको भवन लनमािण सम्पन्न भइ सेवा सिंिािन 
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समेि भइसकेकोि छ । वडा निं ३ को वडा कार्ाििर् भवन कररब सम्पन्न भइ हस्िान्िरणको िरणमा रहेको छ भन े
वडा निं २, ५, ६ र ७ को वडा कार्ाििर् भवनको लनमािण कार्ि भइरहेको छ । 

 

लबश्वभर महामारीको रुपमा रै्ि ै गईरहेको  ोस्रो भेररर्न्टको नोविे कोराना भाईरसका कारण हाि समिे आिंचशक 
लनर्ेधाज्ञाको अवस्था रहेकोिे लबकास लनमािण कार्ि िागर्ि रािस्व सिंकिन िथा सेवा प्रबाहमा ठुिो असर परेको र अझै 
पनि सक्ने अवस्था सबैमा लबद िै छ । र्स कदठन समर्मा गाउँपालिका लभत्र हनु सक्न ेसिंक्रमण रोकी लबकास लनमािण 
िगार्ि उद्योग धन् ा सिुारु गनुि गराउन ुलसङ्गो गाउँपालिकामा िनुौलि बनेको छ । स्व ेश िथा वव ेशमा रही रोिगार ग ै 
आएका धेरै गल्छी बासीहरुको रोिगार गमु्ने सम्भावना पलन त्र्लिकै बढ् ो छ । र्स्िो ववर्म पररचस्थलिमा गल्छी 
गाउँपालिका पररवार आफ्ना िनिाको सरुक्षाका िालग हर प्रहर प्रर्ास गरररहेको छ । िनािाको चिउ धन सरुक्षा गनुि 
हाम्रो प्रमखु  ावर्त्व रहेको छ । र्सै अवस्थािाइ मध्र्निर ग ै गल्छी ७ डल्टार चस्थि नमूना बहमुचुख क्र्ाम्पसको 
भवनमा डाक्टर सवहि अचक्सिन िगार्िका सामाग्रीको प्रवन्ध गरी आइसोिेसन सेन्टर सिंिािन गरर सेवा प्र ान गररएको 
छ । 

 

र्स ववर्म पररचस्थलिमा अग्र पिंचतिमा रवह सेवा प्र ान गने सम्पूणि स्वास््र्कमी िथा उत्कृष्ट नलििा सवहि िनिािाइ 
लबकासको अनभुलूि द िाउन वक्रर्ाचशि सबै प ालधकारी, रािनीलिज्ञ, कमििारी, उद्योगी, ब्र्बसार्ी िगार्ि सम्पूणििाई 
धन्र्बाद् द न िाहन्छु । 

 

सभा स स्र्ज्रू्हरु, 
नेपाि सिंलबधानमा ब्र्बस्था गररएका स्थानीर् िहका एकि र साझा अलधकार, स्थानीर् सरकार सिंिािन ऐन २०७४ 
(सिंसोधन सवहि) स्थानीर् िहको बावर्िक र्ोिना िथा बिेट ििुिमा द ग् शिन, राविर् र्ोिना आर्ोगबाट प्राप्त द ग् शिन, 
सङ्घीर् र प्र ेश सरकारको बिेट िथा कार्िक्रम र मागि शिनिाई अबिम्बन ग ै अब म र्हाँहरु समक्ष गल्छी 
गाउँपालिकाको आ. व. २०७८।७९ को िालग वावर्िक नीलि िथा कार्िक्रम प्रस्ििु ग िछु । 
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“कृवर्, चशक्षा, स्वास््र् र पवुािधार समदृ्ध गल्छी लनमािणको आधार”िाई मिु नाराको साथमा लिई 
गल्छी गाउँपालिकािे आगामी आ. व. २०७८।७९ को िालग लनम्नानसुारका नीलि अविम्वन गनेछ । 

क) आलथिक ववकास नीलििः  
१ कृवर्  

➢ कृवर् समहु िथा कृवर् सहकारी मार्ि ि ् कृवर्िन्र् वस्िहुरूको उत्पा न र उत्पा कत्व बवृद्ध गरी िचक्षि वगिको आर् 
आििन अलभबवृद्धमा िोड द इने छ ।   

➢ एक घर एक कृवर् सहकारीको स स्र् अवधारणा लिईनेछ । 

➢ कृवर् सामग्री, लबउलबिन िथा उपकरणमा अन ुान उपिब्ध गराउने नीलि लिईनेछ ।र्सरी गाउँपालिकािे उपिब्ध 
गराउने अन ुानमा समूह मार्ि ि ्आउने कृर्किाई प्राथलमकिा द ईनेछ । 

➢ व्र्वसार्  िाि अलभर्ान,  कृवर्मा आधलुनकीकरण र व्र्वसार्ीकरण कार्ििाई प्राथलमकिा द इनेछ । 

➢ गाउँपालिकाको वडा निं ७ डल्टारमा िरकारी, र्िरू्ि र कृवर् उपिहरुको सिंकिन िथा लबवक्र वविरण केन्िको पूणि 
रुपमा सिंिािनमा ल्र्ाईनेछ । 

➢ गाउँपालिका लभत्रका सबै क्षेत्रिाई समेट्ने गरर माटो पारीक्षण गरर माटो सहुाउँ ो बालि िगाउन प्रोत्साहन गररनेछ  । 

➢ गाउँपालिका लभत्र र्िरू्ि ववरुवा रोप्ने कार्ििाइ अलभर्ानको रुपमा िैिाने नीलििाई अविम्बन गररनेछ । 

➢ स्थानीर्स्िरमा उत्पा न हनुे र्िरू्ि खेिीको प्रवद्धिन गररनेछ । 

➢ उन्नि वीउवविनको िालग गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र वीउवविन उत्पा नमा िोड द इनेछ । 

➢ कृवर् ववकाससिंग सम्बचन्धि ववलभन्न सरकारी अधि-सरकारी िथा गैरसरकारी सिंघ–सिंस्था, ववकासका अन्र् साझे ारीहरू िथा 
लनिी क्षेत्रसिंग समन्वर् र सहकार्ि गरी सावििलनक नीचि साझे ारी अवधारणा अनरुूप एकीकृि कृवर् कार्िक्रमहरू 
सिंिािन गरर अपाङ्गिा भएका व्र्चक्त िथा मवहिािाई ववशेर् अवसर प्र ान गररनेछ ।  

➢ व्र्चक्तगि िथा प्रर्ोगमा नआएका सावििलनक िग्गाहरुमा घाँस ववकास कार्िक्रम सिंिािन िथा घाँसिाई सिंरक्षण गरर 
राख्न ेप्रववलध कृर्कसम्म प¥ुर्ाइने छ । लनिी िग्गा बाँझो नराख्न िलडबटुी, र्िरु्ि िथा अन्र् घाँस रोपण गरी आर् 
आििन गनि प्रोत्साहन गररनेछ । 

 

२ पश ु 

➢ पशपुािनका क्षेत्रमा स्थानीर् नागररकिाइि सहर्ोग गने उ ेश्र्िे गाउँपालिकामा आवश्र्क सिंख्र्ामा ग्रालमण पशसु्वास््र् 
कार्िकिाि िर्ार गने नीलि लिइनेछ। 

➢ व्र्वसावर्क कृवर् िथा व्र्वसार् गने कृर्कको वहििाई ध्र्ान द  ै पश ु ववमा शलु्कको पिास प्रलिशि वप्रलमर्म 
गाउँपालिकाबाट व्र्होररने छ । 

➢ खोर िथा गोठ सधुार कार्ििाइि प्राथलमकिा द इि घर घरमै िैववक मि उत्पा न िालिमको सिंिािन गने िथा ववर्ा ी र 
रासार्लनक मििाइि क्रमशिः न्रू्नीकरण गररनेछ । 

➢ पशपुािन गने कृर्किाई लनिःशलु्क रुपमा पशकुो िालग कृलत्रम गभािधान सेवा प्र ान गने कार्ििाइ लनरन्िरिा द इनेछ ।  
➢ पश ुस्वास््र् सधुारका िागी गाउँ गाउँमा घमु्िी चशववरहरु सञ्चािन गररनेछ । 

➢ पश ुस्वास््र् सेवामा ववस्िार, नस्ि सधुार (कृलिम गभािधान िथा प्राकृलिक गभािधान), पशआुहारमा सधुार  र पश ुस्वास््र् 
सेवाको िालग प्राववलधक िनशचक्तको पररिािन मार्ि ि ्गल्छी  गाउँपालिकािाई पशपुािन क्षेत्रको रूपमा ववकास गरी 
मास,ु  धु िथा अण्डाको िालग आत्मलनभििा िर्ि  उन्मखु एविं प्रोत्साहन गररनेछ ।  

➢ पशिुन्र् उत्पा नका िागि मलु्र् घटाउनकुा साथै स्वस््र्  पशपुािन प्रणािीको लबकास गने घाँस लबकास कार्िकम 
प्राथलमकिाका साथ सिािन गररनेछ । 

➢ व्र्वसावर्क पशपुािन मार्ि त्व रोिगार शृ्रिना  गरर र्वुाहरुिाई गाउँलभत्र स्वरोिगार बनाउनका िालग र्वुा िचक्षि 
ववकाश कार्िकम सञ्चािन गररने छ । 

➢ कृर्कहरुमा लसप हस्िान्िरणद्धारा  आधलुनक पशपुािन पद्धलिको लबकास ग ै िैिाने कार्िमा िोड द इने छ । 

➢ पशपुािन क्षेत्रको लबकासमा कृर्क समहु÷सलमलि ÷सहकारी÷ गैह सरकारी सिंस्था र गाउँपालिका ववि साझे ारी गररनेछ 
। 

➢ गाउँपालिकािाई  गु्ध िथा  गु्धिन्र् प ाथिमा आत्म लनभिर बनाउ ै िैिाने र डेरर पकेट कार्िकमिाई सिंिािन गररनेछ 
। 
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➢ साझे ारीमा कृवर् िथा पश ुउद्यमशीििा कार्िक्रम िागहु ैु आएकोमा िाि ुआ.व.मा ४०० घरधरुी िाभान्वीि भएको र 
र्स वर्ि कररब १६०० घरधरुी िाभान्वीि हनुे गरी कार्िक्रम  सिंिािन गररनेछ । 

 

३ सहकारी 
➢ गाउँपालिका लभत्र सञ्चािनमा रहेका सहकारीहरुिाइि एकीकृि कार्िक्रम सञ्चािन गनि गराउन िोड द इनेछ । 

➢ सहकारी सिंस्थािाई कृवर्, पर्िटन, उद्योग, ऊिाििस्िा प्रत्र्क्ष उत्पा नशीि क्षेत्रमा पररिािन गररनेछ ।  

➢ सहकारी सिंस्थाहरूको व्र्वस्थापनमा  क्षिा अलभवृवद्ध गनि िालिमको व्र्वस्था गररनेछ ।  

➢ सहकारीमा आबद्ध ववपन्न मवहिा, सीमान्िकृि गररब, अपाङ्गिा भएका व्र्चक्त, भलूमहीन िथा वपछलडएको सम ुार् र 
श्रलमकिाई स्वरोिगारमूिक उद्योग िथा व्र्वसार् स्थापना गनि आवश्र्क पने पुिँी र सीपमूिक िालिम उपिब्ध गराई 
मवहिािाई ववशेर् प्राथलमकिा द ईनेछ ।  

➢ सरकारी, सहकारी र लनिी िगानीबाट समदृ्ध गल्छी गाउँपालिका लनमािण गने नीलििाई कार्िन्वर्न ग ै िगानी मैत्री 
गल्छी गाउँपालिका बनाउन पहि गररनेछ । 

४ उद्योग 

➢ प्र ेश िथा सिंघ सिंग समन्वर् गरी औधोगीक ग्राम लनमािण कार्ििाई शरुु गररनेछ । 

➢ घरेि,ु साना, मझौिा  उद्यम प्रवद्धिन िस्िा कार्िक्रमिाइ लनरन्िरिा द इनेछ । 

➢ शकृवर्मा रहेको अत्र्ालधक लनभिरिािाई अन्त्र् गनि िथा स्वरोिगार सृिना गनिका िालग मागमा आधाररि व्र्वसावर्क 
िगार्िका िालिमको सिंिािन गररनेछ । 

➢ उद्योगहरुिाई आवश्र्क पने पूवािधारको िथा औधोलगक वािावरणको व्र्वस्था गनि िोड द इनेछ । 

➢ स्थानीर् श्रोि एविं सीपको उपर्ोग गरी िघ,ु घरेि,ु साना िथा मझौिा उद्योगको स्थापनामा िोड द इनेछ । 

➢ सबै पसिहरुमा ववक्री हनुे सामानको मूल्र् सूचि राखी मात्र कारोबार गने व्र्वस्था लमिाइनेछ । वेिा वेिामा अनगुमन 
गरी गणुस्िरवहन लमलि सवकएको सामानको ववक्री वविरण गनेिाईि कारवाहीको  ार्रामा ल्र्ाई लनर्मानसुार कारवाही  
गररनेछ । 

५ पर्िटन 

➢ धालमिक महत्व रहेका ऐलिहालसक, परुािाचत्वक स्थानहरुको पवहिान गरी सिंरक्षण, सिंबधिन र व्र्वस्थापन कार्िमा िोड 
द इनेछ ।  

➢ सिंघ िथा प्र ेशसिंगको साझे ारीमा धालमिक िथा ऐलिहालसक महत्व बोकेको गपेु्तश्वरी गरु्ा, रणकालिका, धमिद्वार, पाउद्वार, 
रानीमािा िगार्िका क्षेत्रको गरुुर्ोिना लनमािण गरी नमूना पर्िटकीर् क्षेत्रको रुपमा रुपान्िरण गनि आवश्र्क पहि 
गररनछे ।साथै पर्िटकीर् महत्व बोकेका क्षेत्रहरुमा आवश्र्क पर्िटन पूवािधार लनमािण गने कार्िमा िोड द इनेछ । 

➢ नर्ाँ पर्िटकीर् क्षेत्रको पवहिान िथा उक्त क्षेत्रको ववकासको िालग सावििलनक र लनिी साझे ारीको अवधारणािाइि 
अविम्वन गररनेछ । 

➢ इलिहासववद् वा परुाित्वववद्को सहार्िामा आफ्नो क्षेत्रमा रहेका ऐलिहालसक व्र्चक्त र घटनासिंग िोलडएका स्थि पवहिान 
गरी सो स्थानमा चशिािेख राखी पर्िटकीर् केन्िको रुपमा ववकास गररनेछ । 

➢ पर्िटकीर् स्थि मागि र वरीपरीको क्षेत्रमा होम स्टे÷पाहनुा घर लनमािण गने र पर्िटक मैत्री गाउँपालिका बनाउन पहि 
गररने छ ।  

➢ पर्िटकीर् क्षेत्रहरूमा होटि, िि, ररसोट खोल्न नीिी–सावििलनक साझे ारीमा पर्िटकीर् स्थिहरूको प्राकृलिक 
सौन् र्ििामा  खिि परु्ािउन नद ने र  स्वच्छिा िथा सरसर्ाईमा ववशेर् ध्र्ान द न आवश्र्क पहि गने नीलि लिइने छ 
।  

➢ नर्ाँ शहर आर्ोिना कार्ाििर्सिंगको समन्वर्मा अम्िेश्वर मचन् र पररसरिाइ आकर्िक धालमिक पर्िटकीर् क्षेत्रको रुपमा 
ववकास गररनेछ । 

 

ख) सामाचिक ववकास नीलि : 
१ स्वास््र् 

✓ कोरोना सतक्रमणबाट हनु सक्ने भर्ाबह चस्थलििाई मध्र्निर ग ै नेपाि सरकार िथा प्र ेश सरकारिे िोकेको 
माप ण्ड बमोचिम गाउँपालिका अन्िगिि वडा निं ७ चस्थि नमूना बागेश्वरी क्र्ाम्पसमा आइसोिेसन सेन्टरको स्थापना 
गररएको छ र थप स्थानमा आइसोिेसन सेन्टरको लनमािण आवश्र्किा अनसुार गररनेछ । 
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✓ गाउँपालिका कार्ाििर्, लबर्र्गि शाखा िथा वडा कार्ाििर्हरुबाट सेवा प्रबाह ग ाि भौलिक  रुी कार्म गरी स्वास््र् 
सम्बचन्ध िोकीएको माप ण्डको आधारमा हेल्थ डेक्स प्रर्ोगमा ल्र्ाईनेछ । साथै उक्त कार्ाििर्हरुमा हािधनुे सावनु, 
पञ्जा, सेनीटाईिर, इन्रारेड थमोलमटर िगार्ि स्वास््र् िथा सरसर्ाई उपकरणहरु प्रर्ोगमा ल्र्ाईनेछ । 

✓ नोवेि कोरोना भाईरस सतक्रमण रोकथामका लनलमत्त गाउँपालिकालभत्र अग्र पिंचक्तमा रही काम गने स्वास््र् कमी 
िगार्ि अन्र् कमििारीिाई स्वास््र् सरुक्षा सामाग्री िथा आवश्र्किा अनसुार प्रोत्साहनका कार्िक्रम अगाडी 
बडाईनेछ । 

✓ नोवेि कोरोना भाईरस सतक्रमण रोकथामका लनलमत्त लबशेर् कोर् ब्र्बस्थापन गरर नेपाि सरकार र प्र ेश सरकारसिंग 
समन्वर् गरर अगाडी बढाईनेछ । 

✓ बैरेनी अस्पिािमा एक्स-रे र CR सलुबद्यासवहि ल्र्ाब सेवािाइ थप प्रभावग्राही हनुे गरी सिंिािन गररनेछ। 

✓ स्वास््र् स्र्िंमसेववकाहरुिाइ प्रोत्साहन भत्तािाई लनरन्िरिा द इनेछ । 

✓ स्वास््र् सिंस्थाहरुमा क्रमशिः िौलबसै घण्टा प्रसिुी सेवा सञ्चािन र सतु्केरी सवुवधा उपिब्ध गराईनेछ । 

✓ गाउँपालिका लभत्रका  लििहरुिाई ५०% छुटमा स्वास््र् लबमा कार्िक्रमिाइ लनरन्िरकिा द इनेछ ।  
✓ ;a}nfO{ ;j{;'ne :jf:Yo ;]jfsf nflu o; ufpFkflnsf cGt/u{t ;~rflnt ;a} :jf:Yo ;+:yfx?af6 

lgMz'Ns cfwf/e"t :Jff:Yo ;]jf k|bfg ul/g]5 . 

✓ g]kfn ;/sf/af6 xfn k|fyldstfdf k/]sf vf]k ;]jf, ;'/lIft dft[Tj ;]jf, kl/jf/ lgof]hg ;]jf, gjlzz' 

tyf PsLs[t afn /f]u Joj:yfkg ;]jf, kf]if0f ;]jf nufotsf ;]jfx?nfO{ k|fyldsLs/0f cGf';f/ k|efjsf/L 

?kdf sfof{Gjog ul/g]5 cfwf/e"t :jf:Yo ;]jf s]Gb|af6 vf]k ;]jf ;+rfng ug]{ Joj:yf ldnfOg]5 . 

✓ :jf:Yo ;]jfnfO{ PsLs[t ax'If]qLo ;/f]sf/sf] ljifo agfO{ o; If]qdf ;+nUg ;Dk"0f{ ;/f]sf/jfnf ;/sf/L 

tyf u}/;/sf/L lgsfox?nfO{ ;femf ?kdf ;dGjo ug]{ u/fpg] gLlt lnOg]5 . 

✓ :jf:Yo jLdf sfo{qmdnfO{ cuf8L a9fO{ लबमा  ाबी भकु्तानी बैरेनी अस्पिािबाट उपिब्ध हनुे व्र्वस्था लमिाइनेछ 
। 

✓ lghL ?kdf ;~rfngdf /x]sf / :yfkgf x'g] :jf:Yo ;+:yfx?nfO{ ufpFkflnsfsf] cfjZostf cg';f/sf] :yfg 

tyf If]qdf ;]jf ;~rfng ug{ k|f]T;flxt ul/g]5 . To:tf ;+:yfn] k|bfg u/]sf ;]jf ;DaGwdf ufpFkflnsfn] 

cfjZostf cg';f/ k|ltj]bg k|fKt ug]{ Joj:yf ul/g]5 .  

✓ gful/s :jf:Yodf k|lts"n c;/ kfg]{ vfB kbfy{sf] lj1fkg / ahf/ k|j4{gdf lg?T;fxg ug{] gLlt lnOg]5 . 

✓ uN5L ufpFkflnsfdf ;~rfngdf /x]sf] PDa'n]G; ;]jfnfO{ ;j{;'ne e/kbf]{ tyf Jojl:yt 9+un] ;+rfngdf NofO{g]5 ;'Ts]/LnfO 

lgz'Ns PDa'n]G; ;]jf k|bfg ul/g]5 . 

✓ ufpFkflnsf leqsf cf7j6} :jf:Yo s]Gb|df On]Sl6|\s cS;Lhg d];Lg h8fg tyf ;a} :jf:Yo सिंस्थामा कम्िीमा २ वटा 
अचक्सिन नाप्न ेमेसीन उपिब्ध गराइने छ । 

✓ कोरोना सिंक्रलमििाई स्थिगि ज्वरो परीक्षण गने िापक्रम मापक र्न्त्र प्र ान गररने छ । 

✓ गाउँपालिका भरररहेका द घिरोगी नागररकहरुिाई मालसक स्वास््र् िेकिाँि गरर लनिहरुिे सेवन गरर रहेका और्धी 
लनिःशलु्क वविरण गररनेछ । 

२ आर्बेु  

✓ घमु्िी आर्वेु  सेवा सिंिािन गररनेछ गल्छी गा पा वडा निं ६ मा सिंिालिि आर्वेु  सेवा ववस्िारिाइ लनरन्िरिा 
द इनेछ । 

✓ ufpFkflnsfleq ;~rfngdf /x]sf] cfo'j]{b cf}ifwfno Joj:yLt ?kdf ;+rfng ug{] tyf Plss[t ;]jf ;+rfng ug{ cfjZos 

b/aGbL yk ug]{ kxn u/L ;]jf lj:tf/ ul/g]5 . 

✓ स्थालनर् िलडबवुटहरुको पवहिान प्रव िन सिंकिन िथा प्रशोधन गने कार्ििाइ प्रोत्साहन गररनेछ । 

✓ और्धािर्मा और्धी लनमािणशािा स्थापना गररनेछ । 

✓ आर्वेु  और्धािर्को आफ्नै भवनबाट सेवा लबस्िार गररनेछ ।  
✓ र्सै वर्िबाट आर्वेु  सेवा आफ्नै भवनबाट प्र ान गररनेछ । 

३ चशक्षा 
✓ सबैको िालग चशक्षा अलभर्ानिाइि पणुििा द न ववद्याथी भनाि अलभर्ान, ववद्यािर्को पूवािधार ववकास, गणुस्िरीर् चशक्षा 

अलभर्ान िस्िा कार्िक्रमहरुमा ववद्यािर्िाइि सहर्ोग गररनेछ । 

✓ गाउँपालिका लभत्र रहेका सरकारी ववद्यािर्मा अग्रेिी माध्र्मवाट अध्र्र्न/अध्र्ापन गने/गराउने कार्िमा िोड 
द इनेछ । 
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✓ चशक्षक अभावका कारण पठनपाठनमा स-ुसिंिािन हनु नसकेको र लबद्यािर्को आफ्नै श्रोि समेि नभएका 
लबद्यािर्िाई सहर्ोग गनि गाउँपालिकािे थप गरेको २२ चशक्षक  रबन् ीिाइ लनरन्िरिा द इनेछ । 

✓ सबै लबद्यािर्मा कक्षा १  ेचख ५ सम्मका लबद्याथीहरुिाई द वा खािा कार्िक्रमिाई लनरन्िरिा द इनेछ ।  

✓ हाि सञ्चािनमा रहेका ववद्यािर्हरुमा वािमैत्री र अपाङ्गमैत्री कक्षा कोठा, शैचक्षक सामग्री िथा अन्र् पूवािधार लनमािण 
गररनेछ । 

✓ चशक्षािाइि आधलुनकीकरण गनि आवश्र्किा अनसुार चशक्षकहरुिाइि िालिम, गोष्ठी िथा प्रचशक्षणको व्र्वस्था गरी 
चशक्षक अलभभावक र ववद्याथीको लत्रकोणात्मक शैचक्षक अलभमखुीकरण कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

✓ प्र ेश सरकारको समन्वर् र सहर्ोगमा एक लबद्यािर् एक नसि कार्िक्रमिाई थप सदुृढ र ब्र्बचस्थि गररनेछ। 

✓ कोरोनाबाट लबद्यािर्हरुमा प्रवावहि लनर्लमि पठनपाठनिाई वैकचल्पक प्रणािी (टोि चशक्षा, अनिाईन चशक्षा, 
वट.भी.) मार्ि ि ्चशक्षण र लसकाई (अध्र्ापन) कार्ििाई लनरन्िरिा द ईनेछ । 

✓ सबै ववद्यािर्हरुमा कचम्िमा एक वटा कम्प्र्टुर र वप्रन्टर व्र्वस्था गररएको र ;a} ljBfnox?df ;"rgf k|ljlwsf] 

kx'Frsf] Joj:yf ldnfO{ प्रलबलध मैत्री बनाउने gLlt agfOg]5 . 

✓ uN5L ufpFkflnsfsf] ;du| z}lIfs u'0f:t/ clej[l4sf] nflu lzIff of]hgfsf] k"0f{ sfo{Gjog ul/g]5 . 

✓ ;fd\'bflos l;sfO s]Gb| tyf afnljsf; s]Gb|x¿nfO{ ;Ifd, k|efjsf/L / sfo{d"ns agfOg]5 .    

✓ ;fIf/ g]kfnL cleofgnfO{ k'/f ug{sf nflu ;fIf/ ufpFkflnsfsf ¿kdf :yflkt ug{ cfjZos sfo{x? ;+rfng ul/g]5 .  

✓ ljbofnodf e}lts lgd{f0f ;'wf/,  lzIfs tflnd / ;d'bfo ;r]tgf sfoq{mdsf dfWodjf6 ljbofno jftfj/0fdf ;'wf/ NofO 

;fd'bflos ;xeflutf / jftfj/0f ;/If0fdf ;xof]u k'/ofOg] 5 . 

✓ afnaflnsfnfO{ :j:Yo vfhf Joj:yfkgsf nflu efG;] k|f]T;fxg sfo{nfO lg/Gt/tf lbOg]5 . 

✓ cg'zf;g JolQmTj ljsf; / c;n rl/q lgdf{0fsf] nflu ljBfno:t/df :sfp6 sfo{s|d ;+rfng ul/g]5 . 

✓ ;fd'bflos ljBfno Joj:yfkgdf ;xof]u k'¥«ofpg k|wfgfWofksx?sf] Ifdtf ljsf; ul/g]5 . 

✓ ;fd'bflos ljBfnox?df cWog/t ljBfyL{x?nfO Gofgf] dfof sfo{s|d ;+rfng u/L 6«fs;'6sf] Joj:yf ul/g]5 . 

✓ kflnsf cGt{ut ;+rflnt wfld{s k|s[ltsf z}lIfs ;+:yfx?nfO d"n wf/df ;dflji6 u/L ;+rfngdf ;xof]u ul/g]5 . 

✓ गाउँपालिका लभत्रका साम ुावर्क क्र्ाम्पसको अलभभावकत्व ग्रहण ग ै िीन िना चशक्षक  रबन् ी अन ुान उपिब्ध 
गराइनेछ । 

 

४ खानेपानी िथा सरसर्ाई 

✓ व्र्चक्तको स्वच्छ खानेपानीको अलधकारिाई सलुनचिि गनि गाउँपालिका लभत्रका सबै खानेपानीका महुानहरूिाई स्वििः 
गाउँपालिकाको स्वालमत्वमा ल्र्ाई पानीको महुान र धाराको सिंरक्षण गरी एक घर एक खानेपानीको धारा लनमािण गने 
नीलििाइ लनरन्िरि द इनेछ ।  

✓ खानेपानी सवुवधाको पूणि उपिब्धिािाइि पवहिो प्राथलमकिामा राचखनेछ। 

✓ खानेपानी िथा लसिंिाई व्र्वस्थाको िालग लिचफ्टङ्ग िथा लसिंिाईका नववनिम ् उपार्हरु खोिी गने र अधरुा 
र्ोिनाहरुिाई परुा गने कार्िहरुिाई िोड द ईनेछ ।  

✓ स्वच्छ खानेपानीको द गो व्र्वस्थापनका िालग आर्ोिना लनमािणको क्रममा नै लनचिि रकम ममिि सम्भार कोर्मा 
राखी प्रत्रे्क उपभोक्तािे न्र्नुिम रकम लनर्लमि िम्मा गनुि पने नीलि लि ैं खानेपानी आर्ोिनाहरू उपभोक्ता 
सलमलििाई हस्िान्िरण गररनेछ साथै ववगिमा लनमािण भई सञ्चािनमा रहेका खानेपानी आर्ोिनाहरू उपभोक्ताहरूको 
सहभालगिामा द गोरूपमा सञ्चािन गने नीलि लिइनेछ ।  

✓ मालनसको बढी आवागमन हनुे स्थान वा सावििलनक स्थि र बिार क्षेत्रमा गैर सरकारी सिंस्था समेिको सहर्ोगमा 
सावििलनक शौिािर् लनमािण गररने नीलि लिइनेछ । 

✓ बैरेनी बिार खानेपानी आर्ोिनािाइ प्र ेश सरकारको आलथिक सहर्ोगमा सम्पन्न गररनेछ । 

 
५ र्वुा िथा खेिकु  

✓ गाउँपालिका लभत्र र्वुा खेिकु  चशक्षा, स्वास््र् िस्िा ववर्र्िाई उच्ि प्राथलमकिा द इनेछ। 

✓ र्वुाहरुको िागी आवश्र्क खेि मै ान िथा खेि सामग्री सहर्ोग र खेिकु  प्रवद्धिनका ववववध कार्िक्रमहरु सञ्चािन  
गररनेछ । 

✓ र्वुा स्वरोिगारका कार्िक्रमहरु सिंिािन गररनेछ र्वुा उधमीिाइ ववशेर् प्रोत्साहन गररनेछ। 

✓ र्वुाहरुमा नेितृ्व ववकास सामाचिक िागरण ववकास अलभर्ानमा प्रत्र्क्ष सिंिग्न िगार्िका कार्िक्रमहरु सिंिािन 
गररनेछ । 
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✓ सिंघीर् सरकार र गाउँपालिकाको साझे ारीमा पालिकास्िररर् रािपलि रलनङ चशल्ड खेिकु  कार्िक्रम सिंिािन गररनेछ 
। 

✓ वक्रर्ाचशि गै.स.स.हरु सँग िथा र्वुा क्िबहरुसिंगको सहकार्ि र समन्वर् गरी सामाचिक सद्भाव कार्म गने खािका 
कार्िक्रमहरुिाइि ववर्ेश िोड द इनेछ । 

६ मवहिा िथा बािबालिका र गैसस 

✓ hftLo tyf n}lËs cfwf/df x'g] 5'jf5't, e]befj / lje]bx¿nfO{ Go'gLs/0f ub}{ lje]b d'Qm uN5L  ufpFkflnsf lgdf{0f ug]{ 

gLlt lnOg]5 .  

✓ समहु मार्ि ि ् िनिेिनामा अलभबदृ्धी, आलथिक र सामाचिक सिंमवृद्ध िस्िा कार्िक्रमहरु सञ्चािन  ग ाि मवहिाहरु 
िगार्ि पछालड पाररएका सम ुार्िाइि मखु्र् स्थान द इि समहु गठन गररनेछ । 

✓ बाि लबबाह अन्त्र्का िालग सम ुार् पररिािन कार्िक्रम सञ्चािन  गररनेछ। 
✓ अपािंगिा भएका ब्र्चक्तहरु मध्रे् पँहेिो काडि प्राप्त गने ब्र्चक्तहरुिाई लबशेर् भत्ताको ब्र्बस्थािाई लनरन्िरिा गररनेछ 

। 
✓ गैरसरकारी सिंघ सिंस्थाहरुवाट सञ्चािन गररने सबै प्रकारका सहर्ोग िथा सेवाहरुिाइि गाउँपालिकाको एकद्वार प्रणािी 

मार्ि ि ्सञ्चािन गरर व्र्वचस्थि बनाइनेछ । 

✓ सरकारी िथा गैरसरकारी क्षेत्रवाट सञ्चािन गररने र्ोिना िथा आर्ोिनाहरुको अनगुमन, मूल्र्ाङ्कन पद्धलििाइि 
व्र्वचस्थि र बस्िपुरक गररनेछ । 

✓ गाउँपालिका लभत्रका गररव घरपररवारिाई पररिर् पत्र लबिरण गररनेछ। 
✓ n}lu+s lx+;f / dfgj j]rljvg h:tf ;fdflhs ck/fw hGo sfo{nfO{ lgoGq0f / lg¿T;flxt ug]{ gLlt 

lnOg]5 . ;fy} भlूddf dlxnfsf] :jfldTj ;'lglZrt ug{] gLlt lnOg]5 . 

✓ िैंलगक समानिा िथा सामाचिक समावेचशकरण नीलि कार्ािन्वर्न ल्र्ाई वावर्िक िैंलगक परीक्षणिाई लनरन्िरिा द इनेछ 
। 

✓ afnd}qL k"j{wf/x¿sf] ljsf; ub}{ g]kfn ;/sf/n] NofPsf] afn d}qL :yfgLo zf;gsf] cjwf/0ff cg'¿k 

:yfgLo tx tyf ;/f]sf/jfnfx¿sf] ;dGjodf afn>d d'Qm uN5L  ufpFkflnsf agfpg] gLlt lnOg]5   

✓ afnaflnsfx¿sf] kf]if0f, x]/rfx afn>d Go'gLs/0f tyf c;fxo afnaflnsfsf] ;+/If0f ug]{ gLlt  

lnOg]5 .  

✓ सडक मानवमकु्त गल्छी ननमााण कार्ाालाइ ननरन्तरता निि ैपणूा रुपमा सडक मानवमकु्त गाउपानलका बनाउन जोड निइनछे ।  

✓ ufpFkflnsfn] ;+rfng ug]{ sfo{qmdx?df cflbaf;L hghflt, blnt / ckfËutf ePsf ;d'bfosf] 

;dfg'kflts k|ltlglwTjsf] ;'lglZrttf ub}{ nlIft ju{sf] ;fdflhs tyf cfly{s pGgtLsf] nflu sfo{qmdx? 

;~rfng ul/g]5 .  

✓ ufpFkflnsf If]qdf aGg] ;/sf/L ;+/rgfx? ckfËd}qL agfpg] gLlt lnOg]5 . 

✓ ;fdflhs ¿kfGt/0f dfkm{t\ ul/aL Go'gLs/0fnfO{ ;xof]u k'¥ofpg cfly{s tyf ;dflhs ¿kdf k5fl8 

kfl/Psf ju{ tyf ;d'bfo tyf cNk;+Vossf] cfjfh clea[l4 ug{ / ;]jf k|jfxdf pgLx¿sf kx'Fr clea[l4 

ug{sf nlfu cfjZos Joj:yf ldnfOg]5 .  

✓ j[4j[4f / ckfª\u, c;fxonfO{ sf8{sf] Joj:yf u/L cf}iflw / oftfoftdf ljz]if 5'6sf] Joj:yfsf] nflu cfjZos kxn ug{] 

gLlt lnOg]5 . 

✓ िेष्ठ नागररक अपाङ्गिाई घरघरमा आधारभिु स्वास््र् सेवा प्र ान गने नीलि लिइनेछ । 

✓ १५ वर्ि भन् ा िामो समर् ेचख पलि/पत्नी बेपत्ता भएका एकि नागररकिाई आवश्र्क लनवािह भत्ताको व्र्वस्था 
गररनेछ । 

 
ग) पवुािधार ववकास नीलि 

✓ सबै वडाको वडाकार्ाििर्हरु भवन लनमािण कार्ििाइ सम्पन्न गरर आफ्नै भवनबाट सेवा प्र ान गररनेछ । 
✓ आधारभिू स्वास््र् केन्ि भवन लनमािण कार्ि सम्पन्न भइ सेवा बाँकी पूवािधार लनमािण भइरहेकोिे सेवािाइ थप 

गणुस्िररर् रुपमा सेवा प्र ान गररनेछ । 
✓ बैरेनी स्वास््र् िौकीिाई १५ शैर्ा अस्पिािमा पूणि रुपमा रुपान्िरण गनि भवन लनमािण िगार्िका अन्र् भौलिक 

लनमािणका कार्ििाई लिब्रिाका साथ अगाडी बढाईनेछ । 
✓ गाउँपालिका लभत्र उपभोक्ता सलमलिबाट सिंिािन हनुे र्ोिना िथा कार्िक्रममा श्रम ान १०% प्रलिशि गनुिपने 

व्र्वस्थािाइ लनरन्िरिा गररनेछ। 
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✓ सीलमि सिंख्र्ामा  ीगो, वािावरणमैत्री र न्र्ार्पूणि पूवािधार ववकासिाइि उच्ि प्राथलमकिा द इनेछ । 
✓ ग्रालमण क्षेत्रको सडक स्िरीकरण र काठेपोिमकु्त्त ववद्यिुीकरणको माध्र्मबाट िनिीबनिाई सहि बनाइनेछ ।  
✓ मूि ग्रालमण सडक कचम्िमा नालि बाहेक ८ लमटर को हनु पने नीलि को अविम्वन गररनेछ ।  
✓ एक वडामा एउटा ग्रामीण सडकिाई प्राथलमकिामा राचख पक्की नालि र ग्राभेि सवहिको व्र्वचस्थि सडक लनमािण 

गररनछे । 
✓ गल्छी गाउँपालिका वडा निं. ८ िैलसकािमा गाउँपालिका स्िरीर् १ खेि मै ानिाई सिंघ/प्र ेश सरकारको साझे ारीमा 

लनरन्िरिा द इनेछ । 
✓ ग्रालमण सडकको िगि कट्टा गने कार्ििाई िोड द ईनेछ । सडक लनमािण िथा ममिि सधुारका क्रममा सडक 

क्षेत्रालधकार कार्म गने, सडक ववस्िार नीलि  िथा माप ण्डको प्रभावकारी ढिंगिे कार्ािन्र्न गररनेछ । 
✓ गाउँपालिकाको आवश्किा अनरुुप खानेपालन र र्ािार्ाि गरुुर्ोिना िर्ार गरी सो अनरुुप मात्र पवुािधार लनमािण 

गररनेछ । 
✓ लबद्मिुका काठे पोिहरुिाई ववस्थापन गने कार्िमा िोड द ईनेछ र केन्िीर् साम ुावर्क ववद्मलुिकरण कार्िक्रम मार्ि ि 

सञ्चािन हनुे साम ुावर्क लबद्मलुिकरणका िालग गाउँपालिकािे उपभोक्ता सलमलिसँग समन्वर् र सहकार्ि गने व्र्वस्था 
लमिाउने छ । 

✓ भ ू - उपर्ोगिाई व्र्वचस्थि िलु्र्ाउन भ ू - उपर्ोग नीलि िर्ार गरी िाग ु गररनेछ घर िथा अन्र् भौलिक सिंरिना 
लनमािण ग ाि भूकम्प प्रलिरोधात्मक प्रववलधको अविम्बनमा ध्र्ान द ईनेछ । 

✓ शहरीक्षेत्रमा प्रलिक्षािर्को व्र्वस्था र सावििलनक शौिािर् लनमािण गरी र्सको व्र्वस्थापन र सिंरक्षण गने चिम्मेवारी 
सम ुार्मा हस्िान्िरण गररनेछ । 

✓ स्वास््र्िौकीमा रहेको सतु्केरी भवनको स्िरोन्निीमा िोडद ईने छ । 

✓ गाउँपालिकामा बन्ने पक्की घर नक्सा पास गरी माप ण्ड अनरुुपको लनमािणमा िोड द ईनेछ । 

✓ गाउँपालिका वा वडा कार्ाििर्बाट सडकका िालग ववलनर्ोचिि र्ोिनाको कुि रकम मध्रे् कचम्िमा 3० प्रलिशि 
रकम सिंरिना लनमािणमा अलनवार्ि खिि गनुिपने व्र्वस्था गररनेछ ।  

✓ गाउँपालिकाको मेचशनबाट र्ोिनाका कार्ि ग ाि िनश्रम ान शनु्र् हनुे व्र्वस्था गररनेछ । 

घ) वािावरण िथा ववपद् व्र्वस्थापन नीलि 

✓ र्ोहोरिाइि मोहरमा पररणि गने गरी र्ोहोरमैिा व्र्वस्थापन गररनेछ ।साथै ल्र्ान्डवर्ल्ड साइडको लनमािण   कार्ि 
नर्ा ँसहर आर्ोिना मार्ि ि अगाडी बढइनेछ । 

✓ प्राकृलिक ववपद्िे लनम्त्र्ाएका िोचखमिाई न्रू्नीकरण ग ै ववपद्िाई अबसरमा पररणि गररनेछ । 

✓ बन क्षेत्र सिंरक्षणको िालग वृक्षारोण, सिंरक्षण , सम्बधिन र व्र्वस्थापनका िालग साम ुावर्क र कबलुिर्लि बन 
उपभोक्ता समूहहरुिाई सवक्रर् बनाउने कार्ि सञ्चािन गररनेछ । 

✓ ईन्धनको िालग बन क्षेत्रमा पने िाप कम गनि बैकचल्पक उिाि प्रवद्धिन कार्िक्रमिाई िोड द ईने छ। 

✓ सडक लनमािण ग ाि  बैु िर्ि  वृक्षारोपण साथै बहउुपर्ोगी घाँस खेिीका िालग प्रोत्सावहि गने नीलि लिईनेछ ।  

✓ वािावरणमैत्री स्थानीर् शासनको स्वीकृि सूिकहरु प्राप्तीका िालग िनिेिनामूिक कार्िक्रमहरु सञ्चािन  गररनेछ । 

✓ गाउँक्षेत्र लभत्रका लबद्यािर् िथा क्र्ाम्पसहरु, सरकारी िथा गैरसरकारी सिंस्थाहरुसँगको साझे ारीमा वािावरण 
सिंरक्षणका ववलभन्न कार्िक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ । 

✓ भकूम्प पलछको पनुलनमािणको कार्ि पूणि रुपमा सम्पन्न हनुे गरर पनु:लनमािण कार्ि अचघ बढाईनेछ। 

✓ ििबारू् पररवििनबाट पनि सक्ने प्रभाव न्रू्नीकरण  गनि सरोकारवािा लनकार् गै. स. स. िथा ववकास साझे ारहरुसँग 
समन्वर् र सहकार्ि गरी स्थानीर् ििवारू् पररवििन अनकूुि कार्िर्ोिना ििुिमा गरी कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाईनेछ । 

✓ गाउँपालिका लभत्र न ी कटान, पवहरो ,गल्छी लनर्न्त्रण गनिका िालग आवश्र्क बिेट लबलनर्ोिन गररनेछ ।साथै 
नसिरीकेन्िको स्थापना गररनेछ । 

✓ प्राकृलिक रुपमा बग् ै आएका खोिानािािाई पवुिवि रुपमा िैिाने र नद  लनर्न्त्रण कार्िमा िोड द ईने छ । 

✓ स्थालनर् स्िरमा सञ्चािन भई प्र रु्ण गरररहेको उद्योगहरुिाई स्थानीर् सेवा सलुबधा बचन्िि गरी बन्  गराउने नीलि 
लिईनेछ । 

✓ गाउँपालिका लभत्र सिंञ्चािन गररने बािवुा ढुिंगा र अन्र् खालनििन्र् उद्मोगहरुिाई स्थानीर् बस्िी, बन ििंगि र 
सावििलनक स्थिहरुिाई असर नपने गरी IEE पिाि ्मात्र सञ्चािन अनमुिी प्र ान गररनेछ । 
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✓ राविर् पनुलनमािण प्रालधकरणबाट हािसम्म पलन सम्बोधन हनु नसकेका वास्िववक भकुम्प वपलडिहरुिाई वडा मार्ि ि ्
घर लनमािण गनि २ िाख सहर्ोग द इनेछ । 

ङ) सिंस्थागि ववकास िथा सेवा प्रवाह नीलि 

✓ नागररक पवहिो (Citizen first ) को अवधारणा पूणिििः अविम्बन गररनेछ । 

✓ गाउँपालिकाको ववकास लनमािणको िालग स्रोि अलभवृवद्ध गनि करको  ार्रा बढाइनेछ । 

✓ सिंस्थागि ववकास िथा सेवा प्रवाहमा सधुार गररनेछ ।  

✓ आवश्र्क ऐन लनर्म िथा कार्िववलध एवम ्माप ण्ड ििुिमा गरी काननुी सिंरिना िर्ार गररनेछ । 

✓ गाउँपालिकाका गलिववधीहरु पार शी िलु्र्ाउन िथा स्थानीर् नागरीकहरुिाई सहि िवरिे िानकारी परु्ािउन 
सबैखािको सञ्चार माध्र्मसँग समन्वर् गररनेछ । 

✓ गाउँपालिकामा सञ्चालिि आर्ोिनाहरुको गणुस्िर अलभवृवद्ध गरी लबचत्तर् िोचखमिाई न्रू्लनकरण गनि सपुररवेक्षण िथा 
अनगुमन सलमलि सलमलिको कार्ििाई अझ वक्रर्ाचशि बनाइनेछ । 

✓ सामाचिक सरुक्षा िथा व्र्चक्तगि घटना  िािका प्रशासलनक सधुारका िागी आवश्र्क अनिाईन प्रणािीको ववकास 
भईसकेकोमा आगामी द नमा पूणि अनिाईन मार्ि ि ्सञ्चािन गररनेछ । 

✓ गाउँपालिका लभत्र सञ्चािनमा रहेका व्र्वसार्ीहरुिाई आफ्नो व्र्वसार् प्रलि उिर ार्ी बनाउन करको  ार्रामा 
ल्र्ाईनेछ । 

✓ सञ्चालिि ववकास लनमािण िगार्ि सबै कार्िक्रमहरुको लनर्लमि अनगुमन प्रगलि समीक्षा, समन्वर् बैठक, सावििलनक 
सनुवुाई, सामाचिक पररक्षण आ ी कार्िक्रमहरुिाई बढावा द इने छ । 

✓ गाउँपालिकाका वडा कार्ाििर्को सिंस्थागि सदुृवढकरणका कार्िहरु थािनी गररनेछ । 

✓ गा पा र वडा कार्ाििर्हरुमा नागररक वडापत्रिाइ व्र्वचस्थि बनाइनेछ । 

✓ गाउँपालिका लभत्र रहेको सिंघ सिंस्थािे सिंस्थागि ववकासका िागी लनर्माविी िर्ार गरी गाउँपालिकाबाट स्वीकृि 
लिई सञ्चािन गनि प्रोत्सावहि गररनेछ । 

✓ कमििारीको व्र्वस्थापनका िागी गाउँपालिकाको कमििारी लनर्माविी िर्ार गरी कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाइनेछ । 

ि) ववचत्तर् व्र्वस्थापन िथा सशुासन नीलि 

✓ रािस्व सधुार र्ोिना, डीचिटि प्रोर्ाईि िथा आवलधक लबकास र्ोिना लनमािण गररनेछ । 

✓ र्ोिना सिंिािनका िालग उपभोक्ता सलमलि गठन, पररिािन, अनगुमन िथा र्रर्ारक गने सम्बन्धी 
कार्िववलध,२०७६ िाई पूणि कार्ािन्वर्न गरर गाउँपालिकाको लबचत्तर् िोचखम न्रू्नीकरणका िागी प्रत्रे्क र्ोिनाको 
स्थिगि अनगुमन पिाि मात्र रकम भकु्तानीको व्र्वस्था लमिाईएको छ । सो िाई लनरन्िरिा द ईनेछ । 

✓ नागररक िहका सिंघ सिंस्था सम्मनै पार चशििा, उत्तर ावर्त्व र खिुापन स्थावपि गररनेछ  । 

✓ ववकास लनमािणका कार्ििाई समावेशी, पार शी, उत्तर ार्ी िथा िनसहभालगिा मूिक बनाइनेछ । 

✓ हाि सम्म र्छ्यौट नभएको, म्र्ा  नाघेको पेश्की र्छ्यौट कार्िमा प्रभावकारी पहि गरी पेश्की शून्र् बनाउन ेनीलि 
अविम्वन गररनेछ साथै गाउँपालिकामा िामो समर् ेचख बझुाउन ुपने बक्र्ौिा रकम नबझुाई अटेर गने व्र्क्ती र्मि 
सिंघ सिंस्थािाई अचन्िम पटकका िालग साबििलनक सूिनाका माध्र्मबाट ित्काि बझुाउन आग्रह गररनेछ र्सरी अझै 
अटेर गरेमा अटेर गने व्र्क्ती र्मि सिंघ सिंस्थाको नामाविी कार्ाििर्को मूिद्धारमा रे्िेक्स व्र्ानर बनाई प्रिार 
प्रसार गररनेछ ।साथै अन्र् सेवा सवुवधाबाट बचञ्चि गराइनेछ । 

✓ महत्वपणुि सन् ेश र सूिनाहरु कार्ाििर्को वेवसाईट, रे्सबकु पेि र स्थानीर् एर्.एम. रेलडर्ो मार्ि ि सबै 
गलिववलधहरु नागररकहरुको िानकारीमा ल्र्ाइने नीलि लिइनेछ ।  

✓ गाउँपालिकाका सबै कमििारीहरुिाई प्रलबलध मैत्री बनाउन सूिना िथा प्रलबलध शाखा मार्ि ि आबश्र्क िालिम िथा 
अनचुशक्षणको ब्र्बस्था गररनेछ  । 

✓ सडक सरुक्षाका िालग हािसम्म प्रर्ोगमा ल्र्ाईएका सिुना प्रलबलध औिारहरुको ित्काि ममिि गरर थप ब्र्बचस्थि 
बनाईनेछ ।   

✓ िेखा व्र्वस्थापनका िालग िेखा सफ्टवेर्र, र्ोिना ब्र्बस्थापनका िालग र्ोिना ब्र्बस्थापन सफ्टवेर्र प्रणािी 
प्रर्ोगमा ल्र्ाई सकीएकोमा अबश्र्किा अनसुार सूिना प्रलबलधको प्रबाभकारी प्रर्ोग गरर थप सफ्टवेर्र प्रणािीको 
लबकास ग ै िलगनेछ । साथै लबचत्तर् अनशुासनिाई प्रभावकारी रुपामा कार्म गररनेछ। 
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✓ प्रशासलनक सधुार अन्िगिि सबै वडा र स्वास््र् सिंस्थामा ई- हाचिरीको ब्र्बस्था गरर पूणि रुपमा सिंिािनमा 
ल्र्ाईनेछ । 

✓ लनिी क्षेत्रमा  कार्िरि श्रलमकहरुको ििव भत्ता ववद्यिुीर् प्रणािी मार्ि ि भकु्तानीको व्र्वस्था लमिाई सरकारिे िोके 
बमोचिमको न्र्नुिम ििवको ग्र्ारेन्टी गनि आवश्र्क पहि गररनेछ । 

✓ सामाचिक सरुक्षा िथा व्र्चक्तगि घटना  िाि प्रणािी सदुृवढकरण आर्ोिनािाई लनरन्िरिा द  ै एम.आई.एस. अपरेटर 
िथा वर्ल्ड सहार्किाई पररिािन गररनेछ । 

✓ साझे ार सिंस्थाको सहर्ोगमा आवलधक र्ोिना लनमािण सम्पन्न गररनेछ । 
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सभाका स स्र्ज्रू्हरु, 
मालथ उल्िेचखि नीलिहरुको कार्ािन्वर्नबाट आगामी आलथिक बर्िमा  ेहार् बमोचिमको उपिचब्ध हालसि हनुे 
अपेक्षा गररएको छ । 

• कोरोना रोकथाम र ववपद् ब्र्बस्थापनिाई लबशेर् कोर् बनाईने । 

• बैरेनी स्वास््र् िौकी िाई १५ शौर्ाको अस्पिािमा रुपान्िरण गनि पूवािधार लनमािण कार्ि अगाडी 
बढाउन।े 

• वडा निं २, ३, ५, ६ र ७ को वडा कार्ाििर् भवन लनमािण कार्ि सम्पन्न गने । 

• सबै वडा कार्ििर् र स्वास््र् सेवा ईकाई सम्म पगु्ने सडकहरु ममिि, नािा कल्भटि गरर सविर्ाम 
सडकको लनमािण गने । 

• सबै नागररकहरुिाइि खानेपानीको सवुवधा परु्ािउन े। 

• काठेपोि हटाई सरुचक्षि र्िामे पोिको ब्र्बस्था गरर उज्र्ािो र्कु्त गल्छी बनाउने । 

• सबै साम ुावर्क लबद्यािर्मा कक्षा १  ेचख ५ सम्म द वा खािा सिंिािन गने। 

• कृवर्मा आत्मलनभिर बनाउन कृवर् औिार, कृवर् सामग्री आपूलिि िथा लबवक्रको ब्र्बस्था लमिाउने । 

• एक घर एक कृवर् सहकारी स स्र्को अबधारणािाई पूणि रुपमा कार्ािन्र्वनमा ल्र्ाई कृर्कको 
चिबनस्िरमा आमिु पररबििन ल्र्ाउने । 

गाउ सभाका स स्र्ज्र्हुरु, 
नोवेि कोराना (कोलभड – १९) कारण उत्पन्न असहि िथा महामारीको अवस्थामा पलन गाउबासीको िाहना र 
आवश्र्किाको सम्बोधनिाई उच्ि प्राथलमकिा द ई लनमािण गररएको क्षेत्रगि नीलि िथा कार्िक्रमिाइ परुा गने 
गरी ििुिमा गररने आगामी आ ब को मा बिेट िथ कार्िक्रमको प्रभावकारी कार्ािन्वर्न मार्ि ि ववकासका िक्ष्र् 
िथा उ ेश्र् हालसि हनुेमा पूणि ववश्वस्ि हुँ ै नीलि िथा कार्िक्रम ििुिमामा सहर्ोग िथा महत्वपूणि सल्िाह सझुाब 
प्र ान गनुि हनुे गाउँपालिकाका उपाध्र्क्ष ज्रू्, वडा अध्र्क्ष ज्रू्हरु, कार्िपालिकाका स स्र् ज्र्हुरु, वडा स स्र् 
ज्रू्हरु, प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृि ज्रू्, गाउपालिकाका शाखा प्रमखुहरु सवहि सम्पूणि कमििारीहरु, वडा सचिव 
िगार्ि वडा कार्ाििर्का कमििारीहरु, अन्र् सरकारी कार्ाििर्का कमििारीहरु, चशक्षक, ववलभन्न सिंघ सस्था, 
उद्योगी,  व्र्वसार्ी, िथा समस्ि गाउँवासीहरुमा हाद िक आभार िथा धन्र्वा  व्र्क्त ग ै नीलि िथा 
कार्िक्रमहरुको प्रबाभकारी कार्ािन्वर्मा सबै सरोकारवािाको सहर्ोगको अपेक्षा ग िछु।  

 

धन्र्वा  । 

 


