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गाउँसभाका  सिस्र्ज्रू्हरु,  

नेपािको संववधान, २०७२ को व्र्वस्था  अनसुार स्थानीर् सरकारको 
रुपमा कृर्ाशीि गल्छी गाउँपालिकाको आलथिक, सामाचिक, भौलिक िथा 
समग्र पक्षको ववकास िक्ष्र्, उद्दशे्र् र्ोिना र रणनीलि िथा कार्िनीलि 
सवहि २०७९/०८० को वावर्िक नीलि िथा कार्िक्रम र्स सम्मालनि 
सभामा प्रस्ििु गनि पाउँिा गभिको अनभुलूि गरेको छु ।२०७९ बैशाख ३० 
गिे सम्पन्न स्थानीर् िहको लनवाििनमा गल्छीबासी मििािा आमा, बवुा, 
िाि,ु भाई, दििी, बवहनीहरुिे मििान मार्ि ि प्रकट गनुि भएको अलभमि र 
ववश्वासका िालग र्स सभा मार्ि ि सम्पूणि िनप्रलिलनलधका िर्ि बाट धन्र्वाि 
ज्ञापन गििछु । 

राज्र्िाई राििन्रात्मक केचन्िकृि शासन प्रणािीबाट समािवाि उन्मूख 
संघीर् िोकिाचन्रक व्र्वस्थामा ल्र्ाउन ववलभन्न िनआन्िोिनहरुमा िीवन 
उत्सगि गनुिहनेु ज्ञाि अज्ञाि शहीि प्रलि हादििक श्रद्धाञ्जिी व्र्क्त गििछु । 
राविर्िा राविर् वहि एवं स्वालधनिा िोकिन्र र शान्िीको िालग भएको 
आन्िोिनको नेितृ्व गनुिहनेु अग्रिहरु प्रलि उच्ि सम्मान व्र्क्त गििछु । 
नेपािी समाि रुपान्िरणको िालग वहाहँरुको र्ोगिानको स्मरण गििछु । 

ववकास लनरन्िर प्रकृर्ा हो, िनिािाई ववकासको अनभुलूि दििाउन ु
सरकारको िावर्त्व हो । लनवाििन पलछ पवहिो नीलि िथा कार्िक्रम मार्ि ि 
िनिाको ववकास प्रलिको आकांक्षा संबोधन गनि नीलि र ववलधिाई प्रववलधसँग 
िोडेर भौलिक पूवािधार लनमािण िेचख गाउँपालिका मार्ि ि िनिािे प्राप्त गनुि 
पने अन्र् सेवािाई लछटो, छररिो बनाउँिै सावििलनक सेवािाई िनमखुी, 
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िवार्िेही प्रभावकारी बनाई साधन स्रोिको उच्ििम प्रर्ोग गरी सोको 
न्र्ार्ोचिि वविरणमा हाम्रो ध्र्ान केचन्िि भएको छ । 

हाि सम्म गल्छी गाउँपालिकािे आफ्नो िर्ि बाट नागररकिाई सेवा र 
सवुवधा दििाउन िे िलि राम्रा र िनपक्षीर् काम भएका छन र्सको 
लनरन्िरिा दििै हनु ुपने र हनु नसकेका के्षरमा नर्ाँ कार्ि र्ोिनाका साथ 
ववकास र सेवाको के्षरिाई प्राथलमकिामा राखेर स्थानीर् सरकारिे भलूमका 
गने गरी नीलि िथा कार्िक्रममा प्रस्ििु गरेको छु । 

हाम्रो संववधानिे लनदििष्ट गरेको रणनीलिक िक्ष्र् समािवाि हो भने 
ित्कािीन कार्िक्रम समािवािका आधार लनमािण गने हो र्सिाई समदृ्ध 
नेपाि र सखुी नेपािीको राविर् आकांक्षामा सरुबद्ध गरेको छ । 
संवैधालनक र शाचन्िपूणि प्रलिष्पधािको बाटोबाट िन अलभमि सवहि 
सरकारमा पगु्ने र राविर् पूिँीको लनमािण गिै समािवािको आधार िर्ार 
गनुि, हामीिे अविम्बन गरेको रािनीलिक कार्िदिशाको सार हो । 

र्सैको मागि िशिनमा लनवािचिि संरिना प्रलि नागररकको भरोसा कार्म राख्िै 
सेवा मैरी स्थानीर् सरकार स्थावपि छ भने्न अनभुलूि गरी सामाचिक न्र्ार् 
समिामूिक ववकास, आलथिक , सामाचिक, साँस्कृलिक रुपान्िरण सवहिको 
ववकास प्रकृर्ा अगाडी बढाउने उदे्दश्र्का साथ नीलि िथा कार्िक्रम प्रस्ििु 
गररएको छ । 

लनवाििनका बेिा िनिाको वविमा गरेको प्रलिवद्धिा रािलनिीक पावटिहरुका 
घोर्णा पर, स्विन्र बवुद्धचिलबहरुको रार् सल्िाह र संघ िथा प्रिेश 
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सरकारका प्राथलमकिाको के्षर समेििार्ि नीलि कार्िक्रमको आधारको 
रुपमा रहेको व्र्होरा सभा समक्ष राख्न िाहन्छु । साथै १५ औ र्ोिनाको 
िक्ष र दिगो ववकास िक्ष्र् समेििार्ि केन्िमा राखेर नीलि िथा कार्िक्रम 
लनमािण गररएको व्र्होरा अनरुोध गििछु । 

'ववकास सम्भव छ हाम्र ैपािामा' भने्न राविर् संकल्पिार्ि गाउँपालिकास्िरमा 
पलन भौलिक पूवािधार गणुस्िर, सामाचिक िथा स्वास््र् के्षरका पूवािधार 
िगार्ि धेरै कार्िक्रम िािू छन आफ्नो गाउँपालिकालभरका सबै 
नागररकहरुिे आ-आफ्नो वडामा सञ्चालिि स्वास््र् िौकी वा स्वास््र् 
र्कार्िबाट सेवा लिन सक्ने अवस्था छ । सडक पूवािधार सबै स्थानमा पगेु 
पलन बाहै्र मवहना गाडी िल्न सक्ने अवस्था बनाउन ठुिो िनुौिी छ । 
र्सको उचिि व्र्वस्थापनको िालग प्रत्रे्क वडामा सडक ग्रावेि र कच्िी 
नालि लनमािण कार्ििार्ि प्राथलमकिामा राचखएको छ । खानेपानीिार्ि उच्ि 
प्राथलमकिा दििै एक घर एक धाराको अवधारणा सवहि खानेपानी 
उपिब्धिा हनेु गरी लनलि लनमािण गररएको छ । सामिुावर्क लिफ्ट 
खानेपानीको ववद्यिु महशिुमा  पिास प्रलिशि अनिुान दिर्नेछ । काठेपोि 
ववस्थापन गरी र्िामे पोिर्कु्त ववद्यलुिकरण कार्िक्रम अविम्बन गररनेछ 
।  

बैरेनी अस्पिािमा २४ घण्टा सेवा, ल्र्ाब, एक्स-रे, र्ि.सी.िी. सवहिको 
एम.वव.एस. डाक्टर सेवा उपिब्ध गरार्एको छ । १५ शैर्ाको अस्पिाि 
भवनको लनमािण कार्ि ििु गलिमा भर्रहेको व्र्होरा अनरुोध गििछु । 
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लनर्लमि सेवाका अलिररक्त सबै वडामा पश ुस्वास््र् लसववर सञ्चािन गररनेछ 
। लनकट भववश्र्मा पालिका स्िरमा एक िना भेटनरी डाक्टरको समेि 
व्र्वस्था गररनेछ । पाल्िोक चस्थि आर्वेुदिक अस्पिािको भवन लनमािण 
कार्ि सम्पन्न भर्ि सिुारु भएको छ । वडा नं ३ र ७ को भवन लनमािण 
भर्ि आफ्नै कार्ाििर्बाट सेबा प्रिान गररएको छ । साथै २ र ५ को वडा 
कार्ाििर् भवन लनमािणालधन अवस्थामा छ भने वडा नं १ को वडा कार्ाििर् 
भवन रेट्रोवर्वटङ कार्ि भर्रहेको छ ।बाँकी प्रशासलनक भवन लनमािण िथा 
अन्र् पूवािधार लनमािणको िालग िग्गा प्राप्तीको प्रकृर्ा सरुु गररनेछ । 

 

सभाका सिस्र् ज्रू्हरु,  

नेपािको संववधानमा व्र्वस्था गररएका एकि र साझा  अलधकार स्थानीर् 
सरकार सञ्चािन ऐन २०७४, स्थानीर् िहको वावर्िक विेट  िथा र्ोिना 
ििुिमा दिग्िशिन, राविर् र्ोिना आर्ोगबाट प्राप्त दिग्िशिन, संघीर् र प्रिेश 
सरकारका नीलि िथा कार्िक्रम, मागििशिन र विेट नीलि समेििार्ि 
अविम्बन गिै र्हाहरु समक्ष गल्छी गाउँपालिकाको आ.व. २०७९/०८० 
को िालग के्षरगि रुपमा नीलि िथा कार्िक्रम प्रस्ििु गििछु । 
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“कृवर्, चशक्षा, स्वास््र् र पवुािधार समदृ्ध गल्छी लनमािणको 
आधार”िाई मिु नाराको साथमा लिई 

गल्छी गाउँपालिकािे आगामी आ. व. २०७९।८० को िालग लनम्नानसुारका नीलि 
अविम्वन गनेछ । 

क) आलथिक ववकास नीलििः  
१ कृवर्  

➢ कृवर् समहु िथा कृवर् सहकारी मार्ि ि ् कृवर्िन्र् वस्िहुरूको उत्पािन र 
उत्पािकत्व बवृद्ध गरी िचक्षि वगिको आर् आििन अलभबवृद्धमा िोड दिर्ने छ 
।   

➢ एक घर एक कृवर् सहकारीको सिस्र् अवधारणा लिईनेछ । 

➢ कृवर् सामग्री, लबउलबिन िथा उपकरणमा अनिुान उपिब्ध गराउने नीलि 
लिईनेछ ।र्सरी गाउँपालिकािे उपिब्ध गराउने अनिुानमा समूह िथा 
सहकारी मार्ि ि ्आउने कृर्किाई प्राथलमकिा दिईनेछ । 

➢ व्र्वसार् ििाि अलभर्ान,  कृवर्मा आधलुनकीकरण र व्र्वसार्ीकरण कार्ििाई 
प्राथलमकिा दिर्नेछ । 

➢ गाउँपालिका लभरका सबै क्षेरिाई समेट्ने गरर माटो पारीक्षण गरर माटो 
सहुाउँिो बालि िगाउन प्रोत्साहन गररनेछ  । 

➢ उन्नि वीउवविनको िालग गाउँपालिका क्षेरलभर वीउवविन उत्पािनमा िोड 
दिर्नेछ । 

➢ कृवर् ववकाससंग सम्बचन्धि ववलभन्न सरकारी अधि-सरकारी िथा गैरसरकारी 
संघ–संस्था, ववकासका अन्र् साझेिारीहरू िथा लनिी क्षेरसंग समन्वर् र 
सहकार्ि गरी सावििलनक नीचि साझेिारी अवधारणा अनरुूप एकीकृि कृवर् 
कार्िक्रमहरू संिािन गरर अपाङ्गिा भएका व्र्चक्त िथा मवहिािाई ववशेर् 
अवसर प्रिान गररनेछ ।  

➢ र्िरू्ि खेलि प्रबद्धिनको िालग वरे् र्िरू्िहरु कृर्कको मागअनसुार 
अलभर्ानको रूपमा सञ्चािन गररनेछ।स्थानीर् स्िरमै सनु्ििा िाि 
र्िरू्िको मागिाई पलुिि गनि गाउँपािका क्षेरमै नसिरीको प्रबद्धिन 
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गररनेछ।एक घर एक र्िरू्ि ववरूवाको अवधारणा अनरुूपको 
कार्िक्रमिाई लनरन्िरिा दिईनेछ।कृर्कहरुको लबलग्रिै गएको र्िरू्ि 
बगैिाहरुिाई सदुृवढकरण गनि सहर्ोग प्रिान गररनेछ। 

➢ गाउँपालिकामा बीउको परलनभिरिा िाई रोक्न स्थानीर् िहमै बीउ 
उत्पािनमा िोड दिईनेछ।कल्िेरी, गोगनपानी र बैरेनी क्षेरिाई समेट्ने गरी 
धान िथा गहुँ बािीको पकेट क्षेर ववस्िार कार्िक्रमिाई प्राथलमकिामा 
राखेर कार्िक्रम अचघ बढाईनेछ।साथै बीउ आि ुउत्पािनमा िोड दिईनेछ। 

➢ साना, लनवािहमचुख, ववपन्न िथा लसमान्िकृि समिुार्का वकसानहरुको िालग 
प्राववलधक सहर्ोग सवहि िीववकोपाििन सधुार कार्िक्रमिाई लनरन्िरिा 
दिईनेछ। संघीर् सरकारको सहर्ोगमा वकसान पररिर्पर वविरण गरीनेछ। 

➢ गाउँपालिका लभर ववलभन्न बािीववरूवाहरुमा प्रर्ोग हनेु रासार्लनक 
ववर्ािीहरूको अलधक प्रर्ोगिाई लनरूत्सावहि गनि िैववक िथा वानस्पलिक 
ववर्ादिहरूको प्रर्ोगिाई बवढ भन्िा बवढ प्रर्ोग गनि िोड दिईनेछ। 

➢ पानीको कलम रहेको क्षेरमा पानीको र्थोचिि सिपुर्ोग गनि प्िावष्टक पोखरर 
लनमािणमा सहर्ोग उपिब्ध गराईनेछ। 

➢ आई.वप.एम को चशद्धान्िमा रवह िरकारी िथा अन्र् बािीहरू उत्पािन गनि 
सहर्ोग परु्ािईनेछ। 

➢ उच्ि मलु्र्र्कु्त बािीहरुको पकेट क्षेर स्थापना िथा ववस्िार गररनेछ। 

➢ ििबार् ु पररवििन र प्रकोपबाट पने नकारात्मक असर न्र्लुनकरण गिै 
ििवार् ु अनकुुि िथा उत्थानलसि प्राङ्गारीक िगार्िका कृवर् प्रववलधको 
ववकास र ववस्िार गररनेछ। 

➢ कृर्कको पररभार्ा गरी पररिर्-परका आधारमा ववचिर् उत्प्ररेणा, उत्पािनमा 
आधाररि प्रोत्साहन िथा सामाचिक संरक्षणका कार्िक्रममा िोड दिईनेछ। 

➢ कोलभड-१९ रोगको कारण वविेशबाट स्विेश र्केका र शहर बाट गाउँ 
र्केका र्वुाहरुिाई िचक्षि गरी कृवर् पेशामा आकवर्िि गनि  स्थानीर् 
स्िरमा नै रोिगारी सिृना गनिको िालग साझेिारीमा आधाररि उत्पािनमखुी 
कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ।र्सका िालग आबश्र्क क्षमिा ववकास सम्बचन्ध 
िालिम, प्राववलधक सीप र सहर्ोग उपिब्ध गराईनेछ।  
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➢ कृवर् पेशािाई आम िनिाको चिवनपद्धलिसंग आबद्ध गनिको िालग एक वडा 
एक उत्पािन कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ। 

➢ बीउ प्रलिस्थापन िरिाई उल्िेख्र् रूपमा बवृद्ध गरी ववलभन्न कचल्टभार हरुको 
उत्पािन िथा उत्पािकत्वमा बृवद्ध गररनेछ। 

➢ कृर्कहरुको क्षमिा अलभबवृद्ध गनि ववलभन्न ववर्र्गि क्षेरहरुमा लसप मिुक 
िालिमको व्र्वस्था गरीनेछ। 

➢ बालि बीमा कार्िक्रमिाई थप प्रभावकारी गराउन कार्िक्रम कार्ािन्वर्न 
गररनेछ।साथै बािीनािी नोक्सान हनुबाट बिाउन िथा क्षलिपलुििको 
व्र्वस्था गनि बीमा वप्रलमर्ममा सहर्ोग गररनेछ। 

➢ एक वडा एक कृवर् प्राववलधक अविम्बनको अध्र्र्न गररनेछ । 

➢ हाटबिार, कृवर् मेिा प्रिशिनी िस्िा कार्िक्रमहरु आर्ोिना गरर बिार 
प्रबद्धिन गररनेछ । 

➢ शीि भण्डारको स्थापनाको िालग आवश्र्क पहि िथा समन्वर् गररनेछ । 

 

२ पशपंुक्षी   

➢ पशपुािनका क्षेरमा स्थानीर् नागररकिार्ि सहर्ोग गने उिेश्र्िे 
गाउँपालिकामा आवश्र्क संख्र्ामा ग्रालमण पशसु्वास््र् कार्िकिाि िर्ार गने 
नीलििाई लनरन्िरिा दिर्नेछ। 

➢ कृर्कहरुमा लसप हस्िान्िरणद्धारा आधलुनक पशपुािन पद्धलिको लबकास गिै 
िैिाने कार्िमा िोड दिर्ने छ । 

➢ पशपुािन क्षेरको लबकासमा कृर्क समहु÷सलमलि ÷सहकारी÷ गैह सरकारी 
संस्था र गाउँपालिका ववि साझेिारी गररनेछ । 

➢ साझेिारीमा कृवर् िथा पश ुउद्यमशीििा कार्िक्रम िागहुिैु आएकोमा िाि ु
आ.व.मा ४०० घरधरुी िाभान्वीि भएको र र्स वर्ि कररब १६०० घरधरुी 
िाभान्वीि हनेु गरी कार्िक्रम लनरन्िरिा दिर्नेछ । 

➢ कृलरम गभािधानमार्ि ि पश ु प्रिनन ् गरर पशपुािनमा नश्ल सधुार िथा 
उत्पािन ववृद्ध कार्िक्रमिार् प्राथलमकिा दिर्नेछ। 
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➢ गाउँपालिका लभर पश ु सेवा शाखाको पहुँिमा नरहेका वकसानिार्, घमु्िी 
चशववर कार्िक्रम मार्ि ि सेवा प्रिान गररनेछ। 

➢ बाख्रापािन व्र्वसार्िाई आधलुनवककरण, िथा आवश्र्क िालिम दिई 
पशपुािन िर्ि  आत्मलनभिर बनाउन िोड दिर्नेछ। 

➢ घाँस स्रोि केन्ि ववकास गरर वहउँिे िथा बखे घाँसको ववउ लनिःशलु्क 
वविरण मार्ि ि पश ु आहारा व्र्वस्थापन िथा  स्वस्थ पशपुािनमा िोड 
दिर्नेछ। 

➢ वकसानिाई बाख्रा, कुखरुा, बंगरु िथा गाई भैलस पािन सम्बचन्ध िालिम िथा 
लसप हस्िान्िरण कार्िक्रमिाई िोड दिर्नेछ। 

➢ महामारी रोगिाई प्राथलमकिा राखी िोचखम न्रू्नीकरण गनिका िालग 
गाईभैलस,भेडाबाख्रा,बंगरु िथा कुकुरिाई खोप व्र्वस्थापन गररनेछ। 

➢ पशपंुक्षी िथा मत्स्र्पािनमा वकसानको मागमा सेवा/प्रववलध ववस्िार 
गररनेछ। 

 

३ सहकारी िथा ववचिर् सेवा 
➢ सहकारी संस्थािाई कृवर्, पर्िटन, उद्योग, ऊिाििस्िा प्रत्र्क्ष उत्पािनशीि 

क्षेरमा पररिािन गररनेछ ।  

➢ सहकारी संस्थाहरूको व्र्वस्थापनमा िक्षिा अलभववृद्ध गनि क्षमिा ववकास 
िालिमको व्र्वस्था गनुिका साथै प्रलिवेिन प्रणािीिाई व्र्वचस्थि बनाउन 
CoPoMIS को प्रभावकारी कार्ािन्वर्न गररनेछ ।  

➢ सरकारी, सहकारी र लनिी िगानीबाट समदृ्ध गल्छी लनमािण गनि साझेिारी 
नीलि लिर्नेछ । 

➢ सहकारीिार् आलथिक ववकासको मखु्र् संवाहकको रुपमा लिर् संस्थागि 
क्षमिा सदुृवढकरणको माध्र्मबाट सशुासन प्रवधिन अलभववृद्ध गररनेछ ।  

➢ सहकारीहरुिार् स्थानीर् आवश्र्किा, अनगुमन र कार्िमूल्र्ाङ्कनको आधारमा 
गाभ्ने िथा ववघटन गने नीलि लिर्नेछ । 

➢ उत्पािनमिुक क्षेरमा वक्रर्ाशीि कम्िीमा एक सहकारीिाई नमनुा 
सहकारीको रुपमा ववकास गररनेछ ।  
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➢ सहकारी संस्थाबाट उत्पादिि वस्ि ु िथा सेवाको बिारीकरणको िालग 
ब्राचण्डङ गने  व्र्वस्था गररनेछ । उपभोक्ता सहकारी संस्थािाई वक्रर्ाशीि 
बनाउन प्रोत्साहन गररनेछ । 

➢ कृवर् क्षेरमा बैवकङ िगानी ववृद्ध गनि पैरवी गररनेछ । 

➢ ववचिर् साक्षरिाका कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

➢ आलथिक कारोबारका िालग बैङ्क िथा ववचिर् संस्था मार्ि ि हनेु कारोबारिाई 
प्रोत्साहन गररनेछ । 

४ उद्योग िथा वाचणज्र् 

➢ संघ िथा प्रिेश संग समन्वर् गरी औधोगीक ग्राम लनमािण कार्ि शरुु गररनेछ 
। 

➢ परम्परागि कृवर् प्रणािीमा रहेको अत्र्ालधक लनभिरिािाई न्र्नुीकरण गनि 
िथा स्वरोिगार सिृना गनिका िालग मागमा आधाररि व्र्वसावर्क 
िगार्िका िालिमको संिािन गररनेछ । 

➢ घरेि,ु साना, मझौिा उद्योग प्रवद्धिन, सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गरर उद्योगहरुिाई 
आवश्र्क पने पूवािधारको िथा औधोलगक वािावरणको व्र्वस्था गनि िोड 
दिर्नेछ । 

➢ स्थानीर् श्रोि एवं सीपको उपर्ोग गरी िघ,ु घरेि,ु साना िथा मझौिा 
उद्योगको स्थापनामा िोड दिर्नेछ । 

➢ सबै पसिहरुमा ववक्री हनेु सामानको मूल्र् सूचि राखी मार कारोबार गने 
व्र्वस्था लमिार्नेछ । बिार अनगुमन गरी गणुस्िरवहन लमलि सवकएको 
सामानको ववक्री वविरण गनेिाईि कारवाहीको िार्रामा ल्र्ाई लनर्मानसुार 
कारवाही  गररनेछ । 

➢ स्थापना भएका शाझा सवुवधा केन्िहरुको स्िरववृद्ध गरर सञ्चािनमा ल्र्ार्नेछ 
र उद्यलम परुस्कारको व्र्वस्था गररने छ। 

➢ ििाि नगरर संिािन गरेको व्र्वसार् र प्रत्रे्क वर्ि नववकरण नगरर 
संन्िािन गरेका व्र्वसार्हरुिाई अलनवार्ि करको िार्रामा ल्र्ाई  ििाि र 
नववकरण गनि िगाउने । 
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➢ ववलभन्न कार्िक्रम गरर उद्योग दिवस मनाउने र उद्यमी अन्िरकृर्ा 
कार्िक्रममा िोड दिने साथै उद्यलम मेिा संन्िािन गररनेछ । 

➢ व्र्वसार् गरररहेका िथा ववलभन्न िालिमलिर् लसप लसकेका व्र्वसार्ी हरुिाई 
प्राथालमकिाको आधारमा  प्रववलध हस्िान्िण कार्िक्रममा िोड दिर्ने छ। 

➢ पर्िटन  र होटि व्र्वसार्को पनुरुत्थान कार्िक्रम कर र शलु्क सहलुिएि 
एवं आन्िररक पर्िटन प्रबद्धधन ववर्शे िोड दिने 

➢ रोिगारी लसििना गनि संघ र प्रिेश सँगको सहकार्ि र समन्वर्मा िघ,ु घरेि ु
िथा साना उद्योग प्रवद्धनि गने कार्ििाई प्राथालमकिा दिईने छ ।  

➢ गररवी लनवारणका िालग िघ ु उद्यम ववकास कार्िक्रम मेड्पािाई स्थानीर् 
िह अनकुुि पररमाििन गरी ववपन्न पररवारिाई रोिगारीको अबसर सिृना 
गररने छ । 

➢ कृवर् क्षरे र वनमा आधाररि उत्पािन, प्रशोधन र बिाररकरण सम्बचन्ध 
उद्योगको स्थापना र सञ्चािन गररनेछ । 

➢ उच्ि मलु्र्का उत्पादिि वस्िहुरुको लनर्ािििाई िोड दिन लनर्ािि मिुक 
उद्योग स्थापनाका िालग आवश्र्क पहि गररनेछ । नेपाि व्र्ापार एवककृि 
रणनीलि, २०७३ िे पवहिान गरेका ििुनात्मक िाभ र प्रलिस्पधी क्षमिाका 
वस्ि ुिथा  सेवाहरुको उत्पािन र लनर्ाििमा िोड दिर्नेछ । 

५ पर्िटन 

➢ धालमिक महत्व रहेका ऐलिहालसक, परुािाचत्वक स्थानहरुको पवहिान, 
नक्साङ्कन गरी संरक्षण, संबधिन र व्र्वस्थापन कार्ि, आन्िररक पर्िटन 
प्रवद्धिनिाई िोड दिने नेपाि सरकारको नीलििाई लनरन्िरिा दिर्नेछ ।  

➢ संघ िथा प्रिेशसंगको साझेिारीमा धालमिक िथा ऐलिहालसक महत्व बोकेको 
गपेु्तश्वरी गरु्ा, रणकालिका, धमिद्वार-पाउद्वार, रानीमािा, छाङ्गेश्वर मचन्िर, 
अम्िेश्वर मचन्िर िगार्िका क्षेरको गरुुर्ोिना लनमािण गरी नमूना पर्िटकीर् 
क्षेरको रुपमा ववकास गनि आवश्र्क पहि गररनेछ ।साथै पर्िटकीर् महत्व 
बोकेका क्षेरहरुमा आवश्र्क पर्िटन पूवािधार लनमािण गने कार्ििाई 
लनरन्िरिा दिर्नेछ । 
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➢ पर्ािपर्िटन, धालमिक, सांस्कृलिक पर्िटन िथा नर्ाँ पर्िटकीर् क्षेरको पवहिान 
िथा उक्त क्षेरको ववकासको िालग सावििलनक र लनिी साझेिारीको 
अवधारणािार्ि अविम्वन गररनेछ । 

➢ र्लिहासववद् वा परुाित्वववद्को सहार्िामा आफ्नो क्षेरमा रहेका ऐलिहालसक 
व्र्चक्त र घटनासंग िोलडएका स्थि पवहिान गरी पर्िटकीर् केन्िको रुपमा 
ववकास गररनेछ । 

➢ पर्िटकीर् क्षेरहरूमा होटि, िि, ररसोटि खोल्न नीिी–सावििलनक 
साझेिारीमा पर्िटकीर् स्थिहरूको प्राकृलिक सौन्िर्ििामा खिि परु्ािउन 
नदिने र  स्वच्छिा िथा सरसर्ाईमा ववशेर् ध्र्ान दिन आवश्र्क पहि गने 
नीलि लिर्ने छ ।   

➢ लरशिुी नदिमा र्ािचफ्टङ, महाभारि शृ्रङ्खिा पर्िटकीर् पिमागि िगार्ि 
शाहलसक पर्िटनिाई प्रवद्धिन गररनेछ ।  

६ लसंिार् 

➢ बाहै्र मवहना लसंिार् सवुवधा परु्ािर् कृवर्को उत्पािकत्व बढाउन लसंिार्को 
दिगो व्र्वस्थापन गनि पहि गररनेछ । 

➢ लसंिार्को स्रोि पवहिान गरर परम्परागि लसंिार् प्रणािीको ममिि सम्भार र 
नर्ाँ प्रववलधमा आधाररि लसंिार् प्रणािीको माध्र्मबाट लसंचिि कृवर् क्षेरको 
ववस्िार गररनेछ । 

ख) सामाचिक ववकास नीलि : 
१ स्वास््र् 

➢ आकचस्मक रुपमा आउन सक्ने सङ्क्क्रमणबाट हनु सक्ने भर्ाबह 
चस्थलििाई मध्र्निर गिै आर्सोिेसन सेन्टरको लनमािण आवश्र्किा 
अनसुार गररनेछ । 

➢ गाउँपालिका लभरका िलििहरुिाई ५०% छुटमा स्वास््र् लबमा 
कार्िक्रमिार् लनरन्िरकिा दिर्नेछ ।  

➢ नेपाि सरकारबाट हाि प्राथलमकिामा परेका सनुौिो हिार दिनका 
आमाहरु िथा SATH ववलधिार्ि आमा समूहमा प्रभावकारी बनाउिै खोप 
सेवा, सरुचक्षि माितृ्व सेवा, पररवार लनर्ोिन सेवा, नवचशश ुिथा एकीकृि 
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बाि रोग व्र्वस्थापन सेवा, पोर्ण सेवा िगार्िका सेवाहरुिाई 
प्राथलमकीकरण अनसुार प्रभावकारी रुपमा कार्ािन्वर्न गररनेछ आधारभिू 
स्वास््र् सेवा केन्िबाट खोप सेवा संिािन गने व्र्वस्था लमिार्नेछ । 

➢ स्वास््र् सेवािाई एकीकृि बहकु्षेरीर् सरोकारको ववर्र् बनाई र्स क्षेरमा 
संिग्न सम्पूणि सरोकारवािा सरकारी िथा गैरसरकारी लनकार्हरुिाई 
साझा रुपमा समन्वर् गने गराउने नीलि लिर्नेछ । 

➢ स्वास््र् वीमा कार्िक्रमिाई सबै स्थानीर् बासीिाई समेट्ने गरी 
अलभर्ानको रुपमा सञ्चािन गरर लबमा िाबी भकु्तानी बैरेनी अस्पिािबाट 
उपिब्ध हनेु व्र्वस्था लमिार्नेछ ।  

➢ गल्छी गाउँपालिकामा सञ्चािनमा रहेको एम्बिेुन्स सेवािाई सविसिुभ 
भरपिो िथा व्र्वचस्थि ढंगिे संिािनमा ल्र्ाईनेछ सरकारी स्वास््र् 
संस्थाबाट रेर्र भएका लबरामीिाई लनशलु्क एम्बिेुन्स सेवा प्रिान गररनेछ 
।  

➢ गभिविी मवहिाहरुिाई कम्िीमा पलन ९० दिन थप पोर्ण प्रिान गने िथा 
२ वर्ि सम्मको बच्िािाई कम्िीमा २ मवहना सवोिम वपठो उपिब्ध 
गरार्नेछ ।  

➢ आखँा िाँि सेवा प्रत्रे्क हप्ताको शलनबार संिािन गरी लन:शलु्क िाँि 
िथा और्धी, सामाग्री प्रिान कार्ििाई लनरन्िरिा  दिर्नेछ । 

➢ स्वास््र् संस्थाबाट उपिब्ध हनेु सेवािाई थप, ववस्िार िथा गणुस्िरीर् 
गरार्नेछ, ल्र्ाब सेवा, अल्ट्रा साउण्ड कार्िक्रम, बलथिङ सेन्टर, खोप केन्ि, 

स्वास््र् एकार्को ववस्िार गरी आवश्र्क िरवन्िी थप गररनेछ । 

➢ प्रसूलि केन्िहरूको सेवा प्रवाहिाई सदुृढ गरी गभिपरीक्षण िथा संस्थागि 
सतु्केरी सेवािाई शिप्रलिशि गराउन आवश्र्क प्रोत्साहनका गलिववलध 
सञ्चािन गररनेछ साथै पूणि खोपको सलुनचिििाका िालग आवश्र्क 
आधारहरू िर्ार गररनेछ ।  

➢ ििाि नभएका और्धी पसिहरुिाई ररिपवुिक ििाि हनु अनरुोध गिै ररि 
नपगेुका और्धी पसिहरु पूणि रुपमा बन्ि गररनेछ ।  
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➢ व्र्चक्तगि स्वास््र् िथा पोर्णसम्बन्धी िनिेिना अलभववृद्ध गररने कार्िक्रम 
गररनेछ । 

➢ ववद्यािर्हरुमा वकशोर-वकशोरी स्वास््र् चशक्षा प्रवद्विन कार्िक्रम िथा 
सरुचक्षि मवहनावारी कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ साथै स्र्ालनटरी प्र्ाडको 
उपिब्धिा िथा सिपुर्ोगिाई प्रभावकारी गराई मवहिा चशक्षकमार्ि ि ्
परामशिको वािावरण गरार्नेछ । 

➢ नागररक स्वास््र्िार्ि प्रवधिन गनि कोख िेचख शोखसम्म कार्िक्रमिार्ि 
प्राथलमकिा दिर्नेछ । 

२ आर्बेुि 

➢ घमु्िी आर्वेुि सेवा संिािन गररनेछ गल्छी गा पा वडा नं ६ मा 
संिालिि आर्वेुि सेवा ववस्िारिार् लनरन्िरिा दिर्नेछ । 

➢ 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 प्रवििन संकिन िथा प्रशोधन गने 
कार्ििार् प्रोत्साहन गररनेछ । 

➢ र्स गाउँपालिकालभरका कक्षा ८,९, १० का ववद्याथीहरुिार्ि आर्वेुि िथा 
र्ोग चशक्षा प्रिान गररनेछ । 

➢ आर्वेुि और्धािर्को िग्गामा और्धी लनमािण शािाको स्थापना गरी 
स्थानीर् िलडबटुीबाट और्धी लनमािण गररनेछ । 

➢ स्थानीर् िलडबटुीहरुको पवहिान प्रविधन संकिन िथा प्रशोधन कार्ििार्ि 
अगाडी बढार्नेछ । 

➢ आर्वेुि सेवा ववस्िार गनि नागररक आरोज्ञ केन्िको ववस्िार गने कार्ि 
अगाडी बढार्नेछ । 

➢ िेष्ठ नागररकहरुिार्ि प्रिान गररएको रसार्न और्धी वविरण कार्िक्रम 
आठ वटै वडामा ववस्िार गररनेछ । 

➢ स्िनपार्ी मवहिा (Breast Feeding Mothers) हरुिे पार्िरहेको िगु्ध वधिक 
और्धी वविरण कार्िक्रम सबै वडामा ववस्िार गररनेछ । 

➢  
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३ चशक्षा, र्वुा िथा खेिकुि 

➢ प्रारचम्भक बाि ववकास र कक्षा १ सम्मको कक्षाकोठािाई सरुचक्षि 
बािमैरी बनाउनका लनचम्ि ववद्यािर्हरुिाई सहर्ोग गररने छ । 

➢ प्रारचम्भक बािववकास िथा आधारभिू िहको कक्षा ३ सम्मिाई िचक्षि 
गरी शैचक्षक िथा खेिसामग्रीको व्र्वस्था गरी ववद्यािर्हरुमा 
बािबालिकाहरुिाई “पठाऊ र वटकाउ” िर ववृद्ध गररने छ । 

➢ ववद्यािर्हरुमा हाि कार्ािन्वर्नमा रहेको भान्से प्रोत्साहन कार्िक्रमिाई 
लनरन्िरिा दिर्नेछ। 

➢ ववद्याथी संख्र्ाको आधारमा ववद्यािर्हरु मिि िथा िरबन्िी लमिान 
कार्ििाई लनरन्िरिा दििै हाि ववद्यािर्हरुमा कार्ािन्वर्न गररएको चशक्षक 
स्वरं्सेवकहरुको लनर्चुक्त प्रवक्रर्ािाई व्र्वचस्थि गिै िलगनेछ ।  

➢ सामिुावर्क लसकार् केन्ििाई थप कार्िमूिक बनार्नेछ । 

➢ परम्परागि धालमिक ववद्यािर् ववकासका िालग दिरँ्िै आएको सहर्ोगिाई 
लनरन्िरिा दिर्नेछ । 

➢ सामिुावर्क क्र्ाम्पसिाई हाि दिरँ्िै आएको सहर्ोगिाई लनरन्िरिा दििै 
स्थानीर् आवश्र्किाको आधारमा स्नािकोिर िहको अध्र्र्न अध्र्ापन 
संिािनको िालग आवश्र्क अध्र्र्न गररनेछ । 

➢ एक ववद्यािर् एक बािववकास केन्ििाई प्रभावकारी रुपमा कार्ािन्वर्न 
गिै बािववकास सहिकिािहरुको क्षमिा ववकास गनिका लनचम्ि आवश्र्क 
व्र्वस्था लमिार्नेछ । 

➢ भौगोलिक ववकटिाका कारण ववद्याथीको माध्र्लमक िहसम्मको चशक्षा 
हालसि गने कार्िमा बेहोनुि परेको कदठनार्िाई मध्र्निर गिै हाि कक्षा 
१० सम्म संिािनमा रहेका ववद्यािर्हरुमा कक्षा ११ र १२ सञ्चािनका 
िालग संभाव्र्िाको अध्र्र्न गररनेछ । 

➢ ववद्यािर्हरुमा रहेको बािबालिकाको लसकार्को िर्नीर् अवस्थािाई 
सधुार गिै गल्छीको समग्र शैचक्षक स्िरिाई अलभवदृ्ध गरी चशक्षामालथको 
व्र्चक्त र समािको िगानीिाई साथिक बनाउन ववद्यािर्हरुमा रहेका 
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अत्र्न्िै कमिोर बािबालिकाको िालग उपिारात्मक चशक्षणको साथै 
िागारणमूिक कार्िक्रमहरुको व्र्वस्था गररने छ । 

➢ ववद्यािर्का प्रधानाध्र्ापक र चशक्षकहरुको सामवर्क रुपमा क्षमिा ववकास 
गनिका लनचम्ि प्रशासलनक व्र्वस्थापन, सूिना प्रववलध, र्ोिनाबद्ध चशक्षण र 
ववर्र्गि चशक्षण िगार्िका पक्षहरुमा प्रचशक्षण दिर्नेछ । 

➢ ववद्यािर्हरुमा र्ोिनाबद्ध चशक्षणिाई अलनवार्ि रुपमा कार्ािन्वर्न गररने र 
सोको िालग आवश्र्क ज्ञान लसपको ववकासका िालग क्षमिा ववकासका 
कार्िक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ । 

➢ ववद्यािर्हरुमा ववद्यमान क्षमिा र स्रोििाई हृिर्ङ्गम ्गिै अंग्रिेी ववर्र्मा 
चशक्षण कार्िक्रमिाई लनरन्िरिा दिर्ने छ । 

➢ अनशुासन, व्र्चक्तत्व  र असि िरररको ववकास मार्ि ि लसकार्को 
प्रभावकाररिामा र्ोगिान पगु्ने गरी स्काउट कार्िक्रमिाई लनरन्िरिा दिर्ने 
छ । 

➢ स्थानीर् पाठ्यक्रमिाई प्रभावकारी रुपमा कार्ािन्वर्न गनिका लनचम्ि 
आवश्र्क पाठ्यपसु्िक िथा सन्िभि सामग्रीहरुको ििुिमा गरर 
कार्ािन्वर्नमा ल्र्ार्नेछ । 

➢ ववद्यािर्, वडा र पालिकास्िरमा अलिररक्त वक्रर्ाकिाप सम्बन्धी 
प्रलिर्ोलगिाहरु सञ्चािन गरी ववद्याथीहरुको सवािङ्गीण ववकासका िालग 
आवश्र्क कार्िक्रमहरुको व्र्वस्था गररनेछ ।  

➢ ववद्यािर्हरुको आफ्नै मौलिक ववद्यािर् सधुार र्ोिना लनमािण गरी 
कार्ािन्वर्न गनिका लनचम्ि क्षमिा ववकास गररने छ । 

➢ ववद्यािर्हरुको पठनपाठनिाई व्र्वचस्थि र गणुस्िरीर् बनाउन ववद्यािर् 
व्र्वस्थापन सलमलि, चशक्षक अलभभावक संघ सवहिको संर्न्र लनमािण गरर 
ववद्यािर् अनगुमनिाई प्रभावकारी बनार्नेछ । 

➢ हाि प्राववलधक धार संिािन रहेको ववद्यािर्िाई आवश्र्किा अनसुार 
आलथिक सहर्ोग गरर ववद्याथीको गणुस्िरीर् प्राववलधक चशक्षा हालसि गने 
उदे्दश्र्िाई परुा गनि सहर्ोग परु्ािर्नेछ । 
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➢ गाउँपालिकालभर रहेका र्वुाहरुमा स्विेश िथा वविेशमा आर् आििन गनि 
सक्ने लसप िथा क्षमिाको ववकास गनि आवश्र्क िालिमको व्र्वस्था 
गररनेछ । 

➢ सावििलनक लनिी साझेिारीको माध्र्मबाट र्वुा िचक्षि उद्यम व्र्वसार्को 
प्रवद्धिन गररनेछ । 

➢ शासकीर् प्रवक्रर्ा िथा नीलि लनमािण िथा कार्ािन्वर्नमा र्वुाको समावेशी 
िथा सहभालगिा अलभववृद्ध गररनेछ । 

➢ राविर् िथा अन्िरािविर् स्िरमा भाग लिने र्स पालिकाका खेिाडी िथा 
प्रचशक्षकहरुिाई प्रोत्साहन गनि सम्मान िथा परुस्कृि गररनेछ । 

➢ र्वुाहरुको खेि प्रलिभाको पवहिान र ववकासका िालग ववलभन्न अन्िरवडा 
र अन्िरपालिका खेिकुि प्रलिर्ोलगिाको आर्ोिना गररनेछ । 

➢ स्थानीर् र्वुा क्िबहरुिाई खेिकुिको ववकासमा प्रोत्सावहि गनिका लनचम्ि 
खेि सामग्री वविरण प्रलिर्ोलगिा सञ्चािनका िालग आलथिक सहर्ोग आदि 
प्रिान गररने िथा सामाचिक िागरणका कार्िहरु गनि प्रोत्सावहि गनि 
ववलभन्न कार्िक्रमहरु सञ्चािनका िालग प्रस्िाव परको आधारमा आलथिक 
सहर्ोग गररनेछ । 

 
 

४ खानेपानी िथा सरसर्ाई 

➢ व्र्चक्तको स्वच्छ खानेपानीको अलधकारिाई सलुनचिि गनि गाउँपालिका 
लभरका सबै खानेपानीका महुानहरूिाई स्वििः गाउँपालिकाको स्वालमत्वमा 
ल्र्ाई पानीको महुान र धाराको संरक्षण गरी एक घर एक खानेपानीको 
धारा लनमािण गने नीलििार् लनरन्िरि दिर्नेछ ।  

➢ खानेपानीको सम्पणुि कार्ि गाउँपालिका स्िररर् रुपमा गररनेछ । 

➢ खानेपानी व्र्वस्थाको िालग लिचफ्टङ्ग िथा नववनिम ्उपार्हरु खोिी गने 
र अधरुा र्ोिनाहरुिाई परुा गने कार्िहरुिाई िोड दिईनेछ । साथै 
सामिुावर्क स्िरमा सञ्चािनमा रहेका लिफ्ट खानेपानी र्ोिनाको मालसक 
ववद्यिु महशिुमा ५० प्रलिशि पालिकािे व्र्होनेछ ।  
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➢ स्वच्छ खानेपानीको दिगो व्र्वस्थापनका िालग आर्ोिना लनमािणको 
क्रममा नै लनचिि रकम ममिि सम्भार कोर्मा राखी प्रत्रे्क उपभोक्तािे 
न्र्नुिम रकम लनर्लमि िम्मा गनुि पने नीलि लििैं खानेपानी आर्ोिनाहरू 
उपभोक्ता सलमलििाई हस्िान्िरण गररनेछ साथै ववगिमा लनमािण भई 
सञ्चािनमा रहेका खानेपानी आर्ोिनाहरू उपभोक्ताहरूको सहभालगिामा 
दिगोरूपमा सञ्चािन गने नीलििाई लनरन्िरिा दिर्नेछ ।  

➢ मालनसको बढी आवागमन हनेु स्थान वा सावििलनक स्थि र बिार क्षेरमा 
गैर सरकारी संस्था समेिको सहर्ोगमा स्वच्छ खानेपानी िथा सावििलनक 
शौिािर्को लनमािण गने व्र्वस्था गररनेछ । 

➢ खानेपानी सम्बन्धी सम्पूणि कार्िहरु एकैपटकमा सम्पन्न हनेु गरर व्र्वस्था 
गररनेछ । 

➢ र्ोहोरमैिा व्र्वस्थापनको िालग ल्र्ान्डवर्ल्ड सार्ट लनमािण कार्ििाई 
लनरन्िरिा दिर्नेछ । 

➢ खानेपानी िथा सरसर्ार् क्षेरको ब्र्बस्थापनमा लनचि िथा सामिुावर्क 
क्षेर मार्ि ि सञ्चािन गररनेछ । 

५ र्वुा िथा खेिकुि 

➢ र्वुाहरुको खेि प्रलिभाको पवहिान र ववकासका िालग खेि सामग्री 
सहर्ोग र खेिकुि प्रवद्धिनका ववववध कार्िक्रमहरु सञ्चािन  गररनेछ । 

➢ र्वुा रोिगारका कार्िक्रमहरु संिािन गरी र्वुा उद्यमशीििािार्ि 
प्रोत्साहन गररनेछ। 

➢ संघीर् सरकार र गाउँपालिकाको साझेिारीमा पालिकास्िररर् रािपलि रलनङ 
चशल्ड खेिकुि कार्िक्रम संिािन गररनेछ । 

६. संस्कृिी प्रवद्विन 

७ िैंलगक समानिा िथा सामाचिक समावेशीकरण 

 

➢ 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 .  

➢ n}lu+s lx+;f / dfgj j]rljvg h:tf ;fdflhs ck/fwhGo sfo{nfO{ 

lgoGq0f / lg¿T;flxt ug]{ gLlt lnOg]5 .  
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➢ िैंलगक समानिा िथा सामाचिक समावेचशकरण नीलि कार्ािन्वर्न ल्र्ाई 
वावर्िक िैंलगक परीक्षण िथा िैससास पररक्षणिाई लनरन्िरिा दिर्नेछ । 

➢ ;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 kx'Fr clea[l4 ug{sf nlfu cfjZos 

Joj:yf ldnfOg]5 .  

➢ पालिकालभरका सवै सरकारी संरिनाहरु मवहिामैरी बािमैरी अपाङ्गिामैरी बनार्न े
छ । 

 

 
 
 

८ मवहिा  

➢ समहु मार्ि ि ् िनिेिनामा अलभबृद्धी, आलथिक र सामाचिक संमवृद्ध िस्िा 
कार्िक्रमहरु सञ्चािन  गिाि मवहिाहरु िगार्ि पछालड पाररएका 
समिुार्िार्ि मखु्र् स्थान दिर्ि समहु गठन गररनेछ । 

➢ बाि लबबाह अन्त्र्का िालग समिुार् पररिािन कार्िक्रम सञ्चािन  
गररनेछ। 

➢ गैरसरकारी संघ संस्थाहरुवाट सञ्चािन गररने सबै प्रकारका सहर्ोग िथा 
सेवाहरुिार्ि गाउँपालिकाको एकद्वार प्रणािी मार्ि ि सञ्चािन गरी 
व्र्वचस्थि बनार्नेछ । 

➢ गाउँपालिका लभरका गररव घरपररवारिाई पररिर् पर लबिरण गने 
कार्ििाई लनरन्िरिा दिर्नेछ। 

➢ सडक मानवमकु्त गल्छी लनमािण कार्ििार् लनरन्िरिा दििै पूणि रुपमा 
सडक मानवमकु्त गाउँपालिका बनाउन िोड दिर्नेछ ।  

➢ मवहिाहरुका िालग साक्षरिा कार्िक्रम िागू गररनेछ । 

➢ पोर्ण, प्रिनन स्वास््र् िथा सरुचक्षि माितृ्वको बारेमा िनिेिनामिुक 
कार्िक्रम सहकारी िथा अन्र् गैरसरकारी संस्थाको समन्वर्मा गररनेछ । 

 

९ बािबालिका  
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➢ afnaflnsfx¿sf] kf]if0f िथा बैकचल्पक हेरिाह tyf c;fxo 

afnaflnsfsf] ;+/If0f ug]{ gLlt  

lnOg]5 .  

➢ गल्छी गाउपालिकािार् र्सै आलथिक बर्िमा बािमैरी गाउपालिका घोर्णा 
गने कार्ििार् प्राथलमकिामा राचखने छ । 

➢ बालिकाहरुका िालग आत्म सरुक्षा गनि सक्ने बनाउन आवश्र्क िालिमको 
व्र्वस्था गररनेछ । 

➢ बाि लबबाह रोक्न र बालिकाहरुिाई आत्मलनभिर गराउन बालिका लबमा 
कार्िक्रम िाग ुगनि आवश्र्क गहृकार्ि गररनेछ । 

➢ ववद्यािर्का चशक्षक िथा माध्र्लमक िहका ववद्याथीहरुका िालग वचृि 
मागििशिन र्ोिना (Career Guidance Plan) सम्बन्धी िालिमको व्र्वस्था 
गररनेछ । 

 

१० अपाङ्गिा भएका व्र्चक्त 

➢ अपागंिा भएका ब्र्चक्तहरु मध्रे् पहेँिो काडि प्राप्त गने ब्र्चक्तहरुिाई लबशेर् 
भिाको ब्र्बस्थािाई लनरन्िरिा दिर्नेछ । 

➢ सबै प्रकारका अपाङ्गिा भएका व्र्चक्तको चिवनर्ापनको िालग उनीहरुको 
सहभालगिामा अपाङ्गमैरी नीलि िथा कार्िक्रम ििुिमा गरर कार्ािन्वर्न 
गररनेछ । 

➢ सावििलनक, भौलिक संरिना, पवुािधारहरु िथा र्ािार्ािका साधन 
अपाङ्गमैरी बनाउन सहकार्ि र समन्वर् गररनेछ । 

➢ अपाङ्गिा भएका व्र्चक्त प्रलि गररने ववलभन्न प्रकारको अन्ध ववश्वास ववभेि र 
सबै प्रकारका वहंसा लनर्न्रण र लनराकरण गने कार्िक्रम संिािन गररनेछ 
। 
 

११ िेष्ठ नागररक 

➢ िेष्ठ नागररकहरुको ज्ञान लसप र अनभुविाई उपर्ोग गिै सम्मान 
कार्िक्रमिाई लनरन्िरिा दिर्नेछ । 
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➢ शारररीक र मानलसक रुपमा अशक्त, असहार्, एकि, वेवाररसे िथा 
वपडामा परेका िेष्ठ नागररकको उचिि संरक्षण गररनेछ । 

➢ सन्िानिे बाब ुआमा प्रलि परुा गनुिपने िावर्त्व बहन र हेरिाहमा ह्रास हनु 
नदिन व्र्ापक िनिेिनामा िोड दिर्नेछ । 

➢ िेष्ठ नागररकको उपिार र हेरिाहको िालग बैरेनी अस्पिाि र लनिी 
क्षेरका अस्पिािमा कचम्िमा १० प्रलिशि शैर्ाको व्र्वस्था र लन:शलु्क 
उपिार हनेु व्र्वस्था लमिार्नेछ । 

➢ िेष्ठ नागररक क्िब, दिवा सेवा केन्ि र आरोग्र् आश्रमको स्थापना र 
संिािन गनि समन्वर् गररनेछ । 

➢ संर्कु्त पररवारमा बस्ने वािावरण अलभववृद्ध गरर उत्कृष्ट बहुारी सम्मान 
कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गररनेछ ।  
 

ग) पवुािधार ववकास नीलि 

१. सडक िथा पिु 

➢ ग्रालमण क्षेरको सडक स्िरीकरण र काठेपोिमकु्ि बनार्नकुा साथै 
आवश्र्किा अनसुार पिु िथा कल्भटि लनमािण गररनेछ । 

➢ सडक गरुूर्ोिना लनमािण गरर सो अनरुुप कार्ािन्वर्न र सडकको िौडार् 
कार्म गररनेछ ।  

➢ वडा केन्ि िोड्ने सडकिाई प्राथलमकिामा राचख स्िर उन्निी गरी All Weather 

बनार्नेछ। 

➢ रणनीलिक सडकिाई क्रमागि रूपमा लनमािण गररनेछ।  

➢ िशैं बाटो सरसर्ाई कार्ििाई व्र्वस्थीि बनाउन ममिि सम्भार कोर्को 
स्थापना गरर आलथिक बर्िको शरुूिेखी नै सडक नािा िथा पवहरो लनर्न्रण र 
सरसर्ाईमा िगार्नेछ। 

➢ नर्ाँ लनमािण िथा स्िरोन्निी गने सडकको कार्ािन्वर्न गिाि िगि कट्टा गने 
व्र्वस्था कडाईका साथ िाग ुगररनेछ। 

➢ हेभी र्चक्वपमेन्ट िथा लबशेर्ज्ञ सेवा प्रर्ोग गरी लनमािण गनुिपने िवटि प्रकृलिका 
आर्ोिनाहरु उपभोक्ता सलमलि मार्ि ि कार्ािन्वर्न गरीनेछैन। 
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➢ गाउँपालिकाको मेचशनबाट र्ोिनाका कार्ि गिाि िनश्रमिान शनु्र् हनेु व्र्वस्था 
गररनेछ । 

➢ कार्ाििर्मा पर्ािप्त िनशचक्त, श्रोि र साधनको अलधकिम प्रर्ोग गरी पूवािधार 
ववकासमा उल्िेखनीर् प्रगलि हालसि गनुिपनेमा कार्ाििर्को मेचशनरी औिार 
प्रर्ोग गिुिको सट्टा उपभोक्ता सलमलििे आरू् खशुी मेचशन प्रर्ोग गरी कार्ि 
सम्पािन गने गरेकोिे सो कार्ििाई लनरुत्सावहि गनुिपने । 

➢ अवण्डा बिेट राख्न ेकार्ििाई आगामी वर्ि िेचख लनरुत्सावहि गररनेछ । 

➢ उपभोक्ता सलमलिबाट संिािन हनेु र्ोिना िथा कार्िक्रममा श्रमिान १०% 
प्रलिशि गनुिपने व्र्वस्थािार् लनरन्िरिा गररनेछ। 

➢ सीलमि संख्र्ामा िीगो िथा मैरीपणुि पूवािधार ववकासिार्ि उच्ि प्राथलमकिा 
दिर्नेछ । 

➢ साना िथा टुके्र र्ोिनाहरु प्रत्र्क्ष प्रलिर्ि प्राप्त हनु नसक्ने प्रकारका 
आर्ोिना िथा कार्िक्रमहरुिाई लनरुत्सावहि गिै दिघिकािीन वटकाउ, 

प्रलिर्िमखुी िथा पालिका गौरवका आर्ोिना िथा कार्िक्रम छनौट गररनेछ 
। 

२. भवन िथा शहरी ववकास 

➢ सबै वडाको वडाकार्ाििर् भवन लनमािण कार्ििार् सम्पन्न गरर आफ्नै  
प्रशासलनक भवनबाट सेवा प्रिान गररनेछ  

➢ आधारभिू स्वास््र् केन्ि भवन लनमािण कार्ििाई लनरन्िरिा दिर्नेछ। 

➢ बैरेनी १५ शैर्ा अस्पिाि लनमािण कार्ििाई लिब्रिाका साथ अगाडी बढाईनेछ 
। 

➢ गाउँपालिकाको प्रशासकीर् भवनको लनमािण कार्ििाई अचघ बढार्नेछ। 

➢ भ ू- उपर्ोगिाई व्र्वचस्थि िलु्र्ाउन भ-ूउपर्ोग नीलि िर्ार गरी िाग ुगररनेछ 
घर िथा अन्र् भौलिक संरिना लनमािण गिाि भकूम्प प्रलिरोधात्मक प्रववलधको 
अविम्बनमा ध्र्ान दिईनेछ । 

➢ गाउँपालिकामा बने्न घरहरु नक्सा पास गनि राविर् भवन संवहिा २०७२ को 
मापिण्ड अनरुुपको लनमािणमा िोड दिईनेछ । 

➢ घर नक्सा पास सम्बचन्ध िनिेिना कार्िक्रम संिािन गररनेछ । 



[23] 

 

३. उिाि, िघ ुिथा साना ििववद्यिु 

➢ ववद्यिु प्रालधकरण संग समन्वर् र साझेिारीमा ववद्यिु िार्नको ममिि सम्भार 
गररनेछ । 

➢ ववद्यिुको पहुँि नपगेुको बस्िीहरुमा पहुँि ववस्िार गनि आवश्र्क समन्वर् र 
सहकार्ि गररनेछ । 

➢ बार्ो ग्र्ास बार्ो लब्रकेट ववद्यिु ििुो सोिारको प्रवद्धिन एवं ववस्िार गररनेछ । 

४. सञ्चार  

➢ नेपाि टेलिकमको मोबार्ि नेटववकि ङ, र्न्टरनेटको सेवा नपगेुका क्षेरमा 
आवश्र्क पहि गररनेछ । 

➢ गाँउपालिका, सबै वडा कार्ाििर्, स्वास््र् संस्था िथा सामिुावर्क ववद्यािर्हरुमा 
ब्रोडब्र्ान्ड सेवा र ववद्यिु ब्र्ाकअपिाई स्िरववृद्ध गिै लनरन्िरिा दिर्नेछ । 

घ) वािावरण िथा ववपद् व्र्वस्थापन नीलि 

१. वन, भ ुिथा ििाधार संरक्षण 

➢ बन क्षेर संरक्षणको िालग वकृ्षारोण, संरक्षण , सम्बधिन र व्र्वस्थापनका िालग 
सामिुावर्क र कबलुिर्लि बन उपभोक्ता समूहहरुिाई सवक्रर् बनाउने कार्ि 
सञ्चािन गररनेछ ।  

➢ र्न्धनको बन क्षेरमा पने िाप कम गनि बैकचल्पक उिाि प्रवद्धिन कार्िक्रमिाई 
िोड दिईने छ । 

➢ बाझो लनिी िलमनमा लनिी वन ववस्िार गनिका लनचम्ि प्रोत्साहन मिुक 
कार्िक्रम गररनेछ । 

➢ वन व्र्वस्थापन िथा ििाधार संरक्षण सम्बन्धी अन्र्रका सर्ि 
अभ्र्ासहरुिाई र्थोचिि रुपमा िाग ु गनि आवश्र्क कार्िक्रमहरुको व्र्वस्था 
गररनेछ । 

२. ििवार् ुपररवििन अनकुुिन 

➢ भलुमगि पानीको पनुभिरणका िालग पोखरीहरु लनमािण गने कार्ििाई प्रोत्साहन 
गररनेछ । 
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➢ ििबारू् पररवििनबाट पनि सक्ने प्रभाव न्रू्नीकरण  गनि सरोकारवािा लनकार् 
गै. स. स. िथा ववकास साझेिारहरुसँग समन्वर् र सहकार्ि गरी स्थालनर् 
ििवारू् पररवििन अनकूुि कार्िर्ोिना ििुिमा गरी कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाईनेछ । 

३. िि उत्पन्न प्रकोप लनर्न्रण 

➢ निी कटान, पवहरो ,गल्छी लनर्न्रण गनिका िालग आवश्र्क बिेट लबलनर्ोिन 
गररनेछ ।साथै नसिरी/केन्िको स्थापना गररनेछ । 

४. ववपि िोचखम न्र्लुनकरण र व्र्वस्थापन 

➢ ववपद् व्र्वस्थापनिार् सदुृवढकरण गनि ववपद् लसकार् केन्िको स्थापना र 
संिािन गररनेछ । 

➢ ववपद् व्र्वस्थापनसँग सम्बचन्धि िक्ष िनशचक्तको अलभिेख िर्ार गरर 
आपिकालिन पररिािनको िालग िर्ारी अवस्थामा राचखनेछ । 

➢ प्रत्रे्क टोिस्िरमा ववपद् व्र्वस्थापन सलमलि गठन गरर सलमलिहरुिार् ववपद् 
प्रलिकार्ि सम्बचन्ध िालिम प्रिान गररनेछ । 

५. वािावरण िथा र्ोहोरमैिा व्र्वस्थापन 

➢ र्ोहोरिार्ि स्रोिमा नै कुवहने र नकुवहने बलगिकरण गरर सोही बमोचिम 
व्र्वस्थापन गने कार्ििार् अलनवार्ि रुपमा कार्ािन्वर्न गररनकुा साथै 
परम्परागि वािावरणमैरी वस्िहुरुको(िनुा, टपरी आदि) उपर्ोगिाई 
प्रोत्साहन गररनेछ । 

➢ लबद्यािर् िथा क्र्ाम्पसहरु, सरकारी िथा गैरसरकारी संस्थाहरुसँगको 
साझेिारीमा वािावरण संरक्षणका ववलभन्न कार्िक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ । 

➢ सावििलनक क्षेरमा उधान बगैिा पाकि  िस्िा हररि क्षेरको लनमािण िथा 
प्रवििन गने कार्ििार् प्राथलमकिा दिर्नेछ । 

➢ स्थालनर् स्िरमा सञ्चािन भई प्रिरु्ण गरररहेको उद्योगहरुिाई स्थानीर् सेवा 
सलुबधा बचन्िि गरी बन्ि गराउने नीलि लिईनेछ । 

➢ बािवुा, ढंुगा र अन्र् खालनििन्र् उद्मोगहरुिाई स्थानीर् बस्िी, बन िंगि र 
सावििलनक स्थिहरुिाई असर नपने गरी IEE पिाि ्मार सञ्चािन अनमुिी 
प्रिान गनि आवश्र्क काननु बनार्नेछ । 
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ङ) संस्थागि ववकास िथा सेवा प्रवाह नीलि 

१. संगठन िथा मानव संशाधन 

➢ र्वुा, मवहिा, वृद्ध, अपाङ्गिा भएका िथा सवक्रर् िनशचक्तको अध्र्ावलधक 
प्रवचृिको आधारमा आलथिक सामाचिक नीलि ििुिमा एवम ् संशोधन गिै 
िलगनेछ । 

➢ सामाचिक सरुक्षा िथा व्र्चक्तगि घटना ििाि प्रणािी सदुृवढकरण 
आर्ोिनािाई लनरन्िरिा दिर्नेछ । 

➢ सामाचिक सरुक्षा भिा नलिने नागररकहरुिाई सम्मान गररनेछ । 

➢ सामािीक सरुक्षा भिा (८० वर्ि मालथका िेष्ठ नालगरक र क वगिका 
अपाङ्ग) रकम प्रत्रे्क वडामा गई वविरण गनि समन्वर् गररनेछ । 

➢ सन ् २०२४ सम्म व्र्चक्तगि घटना ििाि (ववशेर् गरर िन्मििाि) 
प्रकृर्ािाई शिप्रलिशि परु् र्ार्नेछ। 

➢ गाउँपालिकामा रहेको रोिगार सेवा केन्िको सदु्दढीकरण गरी बास्िववक 
बेरोिगारको पवहिान र सिुीकरण गने कार्ििाई लनरन्िरिा दिर्नेछ। 

➢ बेरोिगारहरुको सूिनाका िालग वडास्िरीर् अलभर्ान सञ्चािन गरी 
सूिीकृि गने व्र्वस्था गररनेछ। 

➢ सचुिकृि बेरोिगारहरुका िालग उनीहरुको िाहाना, क्षमिा र र्ोग्र्िा िथा 
बिारको मागअनसुारको रोिगारीका अवसर सिृना गनि क्षमिा लबकास 
िथा प्रोत्साहनका अवसरहरु लसििना गररनेछ। 

➢ एक आलथिक बर्िमा सचुिकृि बेरोिगारहरुिाई न्र्नुिम एक सर् दिनको 
रोिगारी दिर्ने कार्ििाई लनरन्िरिा दिर्नेछ। 

➢ स्थानीर् िहमा माग हनेु िथा आवश्र्क पने लबलभन्न िनशचक्तहरुको 
पिपिुी गने क्रममा सचुिकृि बेरोिगारहरुिाई पवहिो प्राथलमकिा दिन 
पहि गररनेछ। 

➢ मवहिाहरुिार् न्र्ार् सम्पािन सम्बन्धी अलभमखुीकरण कार्िक्रम 
लनरन्िरिा दिर्नेछ । 
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➢ मेिलमिाप किाि र िनप्रलिलनधी िाई पनुिाििकी िालिम संिािन गरीनेछ 
। 

➢ सबै वडामा मेिलमिाप केन्ि ब्र्बस्थापन गठन िथा पररिािन गरीनेछ 
। 

२. संस्थागि क्षमिा ववकास  

➢ आवश्र्क ऐन, लनर्म िथा कार्िववलध एवम ्मापिण्ड ििुिमा गरी काननुी 
संरिना िर्ार गररनेछ । साथै िनप्रलिलनलध, कमििारी िथा अन्र् 
सरोकारवािाहरुिाई गाउँपालिकाका ववद्यमान ऐन, नीलि, कार्िववलध, 
मापिण्ड िथा अन्र् काननुका सम्बन्धमा िानकारी गरार्नेछ । 

➢ सञ्चालिि ववकास लनमािण िगार्ि सबै कार्िक्रमहरुको लनर्लमि अनगुमन 
प्रगलि समीक्षा, समन्वर् बैठक, सावििलनक सनुवुाई, सामाचिक पररक्षण, 
व्र्वस्थापन पररक्षण आिी कार्िक्रमहरुिाई बढावा दिर्नेछ । 

➢ कमििारीिार्ि कार्ि सम्पािनको आधारमा प्रोत्साहन भिा उपिब्ध 
गरार्नेछ ।  

➢ परुस्कार र िण्डिाई प्रभावकारी रुपमा कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

➢ कमििारी िथा पिालधकारीहरुिार्ि क्षमिा अलभबृद्धी िथा वलृि ववकास 
सम्बन्धी कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

➢ संगठन िथा व्र्वस्थापन सवेक्षण (O&M)  गरर सोही बमोचिमको संगठन 
संरिना िर्ार गररनेछ । 

➢ गाउँपालिका अन्िगििका सबै वडाहरुमा आवश्र्क संख्र्ामा टोि ववकास 
सलमलि गठन गरर पररिािन गररनेछ ।  

३. रािस्व पररिािन 

➢ गाउँपालिकाको स्रोि अलभववृद्ध गनि करको क्षेर, िार्रा र िर अध्र्र्न 
गरर समर् सापेक्ष बनार्नेछ । 

➢ गाउँपालिका लभर सञ्चािनमा रहेका व्र्वसार्ीहरुिाई आफ्नो व्र्वसार् 
प्रलि उिरिार्ी बनाउन करको िार्रामा ल्र्ाईनेछ । 

➢ आन्िररक रािस्व व्र्वस्थापन सम्बचन्ध एकीकृि ऐन र कार्िववलध िर्ार 
गरी प्रभावकारी कार्िन्र्न गररनेछ । 
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➢ रािस्व प्रशासन बारे िनप्रलिलनलध, कमििारी र करिािाको क्षमिा ववकास 
गरी वडा कार्ाििर्बाट नै रािश्व संकिन गने व्र्वस्था लमिार्नेछ ।  

➢ वैज्ञालनक आधार र प्रमाणमा आधाररि भई रािस्व स्रोिको संभाव्र्िा 
अध्र्र्न, ववश्लरे्ण प्रक्षेपणको व्र्वस्था गररनेछ ।व्र्वसार् ििाि िथा 
नववकरण कार्िववलध ििुिमा गरी र्सबारे िनकारी र प्रिार प्रसारद्धारा  
व्र्वसार् ििाि र बावर्िक कर संकिनिाई सहि बनार्नेछ ।  

➢ रािस्व  शाखािाई थप व्र्वचस्थि र वक्रर्ाशीि बनाउन शाखामा 
कमििारीको व्र्वस्था सीप िथा िक्षिा अलभववृद्ध गररनेछ ।  

 

४. आन्िररक र अचन्िम िेखा पररक्षण 

➢ िेखापरीक्षण हनु ु अगावै आन्िररक िेखापरीक्षणबाट लनस्केका बेरुि ु
सम्बन्धमा आवश्र्क कारबाही गरर बेरुि ुर्छर्ौट गररनेछ । 

➢ आन्िररक िेखापरीक्षणिाई िेखापरीक्षणको सविमान्र् लसद्धान्ि अनसुार 
स्विन्र रुपमा िेखापरीक्षण गरर प्रलिवेिन दिन सक्ने वािावरण लमिार्नेछ 
। 

➢ बेरुि ु िगि अध्र्ावलधक गरर बेरुि ु र्र्छ्यौटको कार्ििार्ि प्राथलमकिा 
दिर्नेछ । 

➢ कारोबारमा संिग्न पिालधकारीिे चिम्मेवारीबाट अिग हुँिा बेरुि ु
र्र्छ्यौटको वववरण वरवझुारथ गने व्र्वस्था गररनेछ । 

५. सेवा प्रवाह 

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

➢ गाउँपालिकामा सञ्चालिि आर्ोिनाहरुको गणुस्िर अलभववृद्ध गरी लबचिर् 
िोचखमिाई न्रू्लनकरण गनि सपुररवेक्षण िथा अनगुमन सलमलि सलमलिको 
कार्ििाई अझ वक्रर्ाचशि बनार्नेछ । 

➢ नागररक वडापर, गनुासो व्र्वस्थापन, सूिनामा पहुँि िस्िा सेवा प्रवाहका 
अङ्गहरुको प्रभावकारी रुपमा कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

➢ सिािार नीलि प्रभावकारी रुपमा कार्ािन्वर्नमा ल्र्ार्नेछ । 
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६.  ववचिर् व्र्वस्थापन 

➢ ववकास लनमािणका कार्ििाई समावेशी, पारिशी, उिरिार्ी िथा िनसहभालगिा 
मूिक बनार्नेछ । 

➢ SuTRA िाई प्रभावकारी रुपमा कार्ािन्वर्न गररनेछ । साथै आगामी आ.ब. 
बाट Electronic Fund Transfer अलनवार्ि गररनेछ ।  

➢ हाि सम्म र्र्छ्यौट नभएको, म्र्ाि नाघेको पेश्की र्र्छ्यौट कार्िमा 
प्रभावकारी पहि गरी पेश्की शून्र् बनाउने नीलि अविम्वन गररनेछ । साथै 
िामो समर्िेचख बझुाउन ुपने बक्र्ौिा रकम नबझुाउने व्र्क्ती, र्मि, संघ 
संस्थािाई ित्काि बझुाउन िगार्नेछ । 

 

७.  सूिना प्रववलधको प्रर्ोग  

➢ लडचिटि नेपाि फे्रमवकि िाई कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउिै ववद्यिुीर् सशुासन 
प्रवद्धिनिाई िोड दिर्नेछ । 

➢ सडक सरुक्षाका िालग लसलसवटलभ िडान कार्ििाई आवश्र्किा अनसुार थप 
गिै पहुँि बढार्नेछ । 

➢ सूिनामा सबै नागररकको पहुँि िथा उपर्ोग सलुनचिि गिै सन्िेश र 
सूिनाहरु कार्ाििर्को वेवसाईट, रे्सबकु पेि, स्थानीर् एर्.एम. रेलडर्ो, 
सन्िेश सूिना बोडि मार्ि ि गाउँपालिकाका सबै गलिववलधहरु नागररकहरुको 
िानकारीमा ल्र्ार्नेछ । साथै संिार माध्र्मसँग साझेिारीको नीलि लिर्नेछ 
। 

➢ गाँउपालिका, सबै वडा कार्ाििर्, स्वास््र् संस्था िथा सामिुावर्क 
ववद्यािर्हरुमा ब्रोडब्र्ान्ड सेवा र ववद्यिु ब्र्ाकअपिाई स्िरववृद्ध गिै 
लनरन्िरिा दिर्नेछ । 

➢ सूिना प्रववलध सम्बन्धमा कमििारीहरुको क्षमिा ववकासका कार्िक्रम 
सञ्चािनमा ल्र्ार्नेछ । 

➢ स्थानीर् लमलडर्ािाई सचुिकृि गरर पररिािन र प्रोत्साहन गररनेछ । 

➢ एवककृि सूिना केन्िको स्थापनाको िालग अध्र्र्न गररनेछ । 
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➢ PAMS चिन्सी शाखािाई व्र्वचस्थि गनि कार्ािन्वर्न गररनेछ ।  

८.  अन्िर लनकार् समन्वर्  

➢ संघ प्रिेश  र स्थानीर् िह लबि सहकाररिा सहअचस्ित्व र समन्वर्को 
लसद्धान्ििाई आत्मसाथ गररनेछ । 

➢ राविर् महत्वका ववर्र्मा संघ र प्रिेश सरकारसंग आवश्र्क समन्वर् र 
सहकार्ि गररनेछ । 

➢ रणनैलिक र्ोिना िथा कार्िक्रमहरु ििुिमा र कार्ािन्वर्न गनि अन्िरपालिका 
समन्वर् र सहकार्ि गररनेछ ।  



[30] 

 

सभाका सिस्र्ज्रू्हरु, 
मालथ उल्िेचखि नीलिहरुको कार्ािन्वर्नबाट आगामी आलथिक बर्िमा िेहार् 
बमोचिमको उपिचब्ध हालसि हनेु अपेक्षा गररएको छ । 

• सबै नागररकहरुिार्ि खानेपानीको सवुवधा परु्ािउने । 

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

• सबै सामिुावर्क लबद्यािर्मा कक्षा १ िेचख ५ सम्म दिवा खािा संिािन गने। 

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

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

गाउ सभाका सिस्र्ज्र्हुरु, 
नोवेि कोराना (कोलभड – १९) कारण उत्पन्न असहि िथा महामारीको अवस्थामा 
पलन नागररकको िाहना र आवश्र्किाको सम्बोधनिाई उच्ि प्राथलमकिा दिई 
लनमािण गररएको क्षेरगि नीलि िथा कार्िक्रमिार् परुा गने गरी ििुिमा गररने आगामी 
आ ब को मा बिेट िथ कार्िक्रमको प्रभावकारी कार्ािन्वर्न मार्ि ि ववकासका िक्ष्र् 
िथा उिेश्र् हालसि हनेुमा पूणि ववश्वस्ि छु । नीलि िथा कार्िक्रम ििुिमामा सहर्ोग 
िथा महत्वपूणि सल्िाह सझुाब प्रिान गनुि हनेु गाउँपालिकाका उपाध्र्क्ष ज्रू्, वडा 
अध्र्क्ष ज्रू्हरु, कार्िपालिकाका सिस्र् ज्र्हुरु, वडा सिस्र् ज्रू्हरु, राि सेवक सम्पूणि 
कमििारीहरु, उद्योगी, व्र्वसार्ी, िथा समस्ि नागररकहरुमा हादििक आभार िथा 
धन्र्वाि व्र्क्त गिै नीलि िथा कार्िक्रमहरुको प्रबाभकारी कार्ािन्वर्मा सबै 
सरोकारवािाको सहर्ोगको अपेक्षा गििछु।  

 

धन्र्वाि । 

केिारनाथ खलिवडा 
अध्र्क्ष 

गल्छी गाउँपालिका, धादिङ 
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