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तवहादी गाउँपातिकाको सम्मातनि पाचौ गाउँसभाका आदरणीर् सभा सदस्र्ज्र्हूरु, उपतस्थि 

महानुभावहरु, कमिचारी िथा पत्रकार तमत्रहरु, 

तवहादी गाउँ पातिकाको िर्ि बाट हार्दिक  स्वागि गनि चाहन्छु । 

 हामी तवतभन्न चरणमा नागररक अपेक्षाका आवाजहरु उठाउद ैपररवििनिाई आत्मसाि गद ै

संघीर् िोकत्रातन्त्रक गणिन्त्रात्मक पररपाटीको रुपमा मुिुकिाई स्थातपि गनि सुखी नेपािी, सम्वृद्ध 

नेपािको नारािाई अंतगकार गद ै समिा मुिक र सामातजक न्र्ार् सतहिको आर्थिक, सामातजक िथा 

सांस्कृतिक तवकासिाई साकार पानि हामी तवहादी गाउँ पातिकाको पाचौ गाउँ सभामा आइपुगेका छौ ।   

र्स महत्वपूणि घडीमा संघीर् िोकिातन्त्रक गणिन्त्र स्थापनाका िातग नेपािी नागररकिे गरेका 

बतिदानीपुणि आन्दोिन, िगार्ि अन्र् सबै आन्दोिनमा जीवन उत्सगि गनुि हुने सम्पुणि ज्ञाि अज्ञाि 

शतहदहरुप्रति भावपुणि श्रद्धाञ्जिी अपिण गदिछु । साथै तवहादी गाउँपातिकाको समग्र तवकासमा र्ोगदान 

गन े राजनैतिक दि िथा राजनैतिक दिका तमत्रहरु, तवकासप्रेमी, समाजसेवी अग्रज महानुभावहरु, 

राष्ट्रसेवक कमिचारी सबैिाई र्स क्षणमा सम्मानपुविक स्मरण गनि चाहन्छु । 

सहमति सहकार्ि र सहअतस्ित्विाई आत्मसाि गद ैसमृद्ध तवहादी बनाउने गन्िव्यमा हामी सदवै 

एकिाकासाथ तहड्नुमा दइुमि छैन । समसामतर्क पररवेशिाई हदेाि राजनैतिक िथा प्रशासतनक संर्न्त्र 

संस्थागि हुदँ ैगएको छ । स्थानीर् कानुन   ऐनहरुको तनमािण गद ैतवतिको शासन जनउत्तरदार्ी पारदशी 

सेवा प्रवाह गद ै जनमिद्धारा स्थातपि भएको र्स पाचौ गाउँसभामा र्स गाउपातिकाको आर्थिक वर्ि 

२०७६/७७ को बार्र्िक नीति िथा कार्िक्रम प्रस्िुि गनि पाउदा अत्र्न्िै हर्र्िि भएको छु । 

तसतमि श्रोि र सािन िथा नागररकका अतसतमि आकांक्षाहरुिाई बजेट समाबेश गनिको िातग 

अतिकिम प्रर्ास गररएको छ  ।  जनिाहरुको उच्च तवकासको अपेक्षा, न्र्ून स्थानीर् आम्दानीका श्रोि, 

भौगोतिक करठनाईका बाबजुि स्थानीर् सरकारको रुपमा कररब तिन वर्िको अवति सर्ि भएको अनुभुति 

गरेको छु । र्ो सर्ििा प्राप्तीका िातग सहर्ोग गने, सुझाव िथा मागिदशिन ददनुहुने, खवरदारी गनुिहुने 

सम्पुणि जनप्रतितनति तमत्रहरु, राजनीतिक दि, कमिचारी, तशक्षक, समाजसेवी, बुतद्धतजतव, साझेदार िथा 

सहर्ात्री सम्पुणि सरकारी िथा गैरसरकारी संघ-संस्था, पत्रकार िथा सम्पुणि बुवाआमा-दाजुभाई िथा 

ददददबतहतनहरु प्रति हार्दिक आभार प्रकट गनि चाहन्छु । आगामी ददनमा पतन सबै के्षत्रबाट थप हौसिा, 

सहर्ोग िथा खबरदारीको समेि अपेक्षा गरेको छु । 

संघीर्िाको ममि अनुरुप स्थानीर् सरकारको अतिकारको सर्ि प्रर्ोगका सन्दभिमा तवतभन्न 

के्षत्रबाट आशंका उत्पन्न भइरहकेो अवस्थामा सहमिी, सहकार्ि र सहभातगिाको भावनािाई आत्मसाि गदै 

आर्थिक-सामातजक तवकास, साविजतनक सेवा प्रवाह, पुवाििार तवकास, वािावरण संरक्षण, आर्थिक 

अनुशासन िथा सुशासन प्रबद्धिनका कार्िक्रमहरुिाई उच्च प्राथतमकिामा राख्द ैसुन्दर र समुन्नि तवहादीको 

पतहचान स्थातपि गनुि हाम्रो प्रमुख तजम्मेवारी रहकेो छ । 
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नेपािको संतविानिे तनर्दिष्ट गरेका अतिकारहरुको अभ्र्ास गद ैस्थानीर् सरकारिाई शसक्त, सक्षम 

र सवि सरकारको  रुपमा तवकास गराउनु पदिछ भन्ने आजको आवश्र्किािाई मध्र्नजर गदै सोही वाटोमा 

अगाडी वढ्ने प्रतिबद्धिा व्यक्त गदिछु । 

प्रचतिि कानुनको अतिनमा रतह साविजतनक सेवा प्रदान गनुि भएका राष्ट्रसेवक कमिचारी हरुप्रति 

सम्मान गद ै उहाँहरुको मनोवििाई उच्च रातख अझ प्रभावकारी ढंगबाट सेवा प्रदान गनि सम्पुणि 

कमिचारीहरुिाई उत्प्रेररि हुन अतपि गदिछु । 

र्ो नीति िथा कार्िक्रम िर्ार गदाि नेपािको संतविानको ममि र भावना, स्थानीर् सरकार संचािन 

ऐन २०७४, ददगो तवकास िक्ष, चौिौं आवतिक र्ोजना, तवहादी गाउँ कार्िपातिका िथा गाउँसभा बाट 

पाररि ऐन, तनर्माविी िथा कार्ितवतिहरु, स्थानीर् िहको र्ोजना िथा बजेट िजुिमा ददग्दशिन २०७४, 

आर्थिक व्यवस्थापन िथा सम्पतत्त हस्िान्िरण सम्बतन्ि तनदेतशका २०७४, िथा प्रचतिि कानून िथा 

मापदण्डिाई  आिार बनाई पतलिक च्वाइस र पतलिक भ्वाइसिाई मूिमन्त्र मान्दै नीति िथा कार्िक्रम 

िर्ार गररएको छ । 

आदरतणर् सदस्र्ज्र्ूहरु, 

“ कृतर् पश ुउजाि  पर्िटन, तशक्षा स्वास््र्  समदृ्ध तवहादीको मखु्र् पतहचान ” भन्ने मुि नारािाइि साकार 

पानि तवर्र्गि रुपमा तनम्न नीतिहरु अविम्बन गररनेछ : 

 

आर्थिक तवकास : 

➢ कृतर्को तवतवतिकरण, र्ातन्त्रकीकरण, आिुतनकीकरण, र व्यवसार्ीकरणको िातग कार्िक्रमहरु 

संचािन गररनेछ । र्स वर्ि पतन कृतर् सामग्री िथा कार्िक्रममा ददइद ै आएको अनुदानिाई 

तनरन्िरिा ददइनेछ । 

➢ कृतर् के्षत्रको तवकासका िातग वैज्ञातनक र व्यवसातर्क खेिी प्रणािी अविम्बन गररनेछ । माटो 

पररक्षणका आिारमा पकेट के्षत्र िथा कृतर् व्िक तनिािरण गरर कृतर्िाई तवतवतिकरण र 

व्यवसातर्करण गने कार्िको शुभारम्भ भएको अवस्थामा र्सिाई प्रभावकारी बनाउँद ैितगनेछ । 

➢ कागिी, सुन्ििा, तितच, आँप, अनार िगार्िका उत्पादनको तवशेर् के्षत्र िोदक कार्िक्रम संचािन 

गररनेछ । साथै एक घर एक र्िरु्ि बोट कार्िक्रमिाई तनरन्िरिा ददइनेछ । 

➢ व्यवसातर्क खेति िर्ि  उत्प्रेरणा जगाउन कृतर् प्रतबति िथा कृतर् तबमा सम्बतन्ि ज्ञान ददन वडा 

स्िरीर् कृतर् िातिम संचािन गरर कृर्क सचेिना अगाडी बढाइनेछ । 

➢ तनवािहमुखी खेिीिाई व्यवसातर्क िर्ि  उन्मुख गराउन कृर्कको ज्ञान तशप र दक्षिा अतभबृति 

गराउन मागमा आिाररि िातिम समेि संचािनमा ल्र्ाइनेछ । 

➢ Ps j8f Ps g;{/L, Ps 3/ Ps 6g]n tyf Ps 3/ Ps df}/L 3f/ sfo{qmdnfO{ cg'bfg tyf 

;fem]bf/Ldf o; jif{klg lg/Gt/tf lbO{g]5 . l;rfO{Fsf] kx'Fr gePsf] 7fFpdf Knfl:6s kf]v/L 

lgdf{0f ul/g]5 . 

➢ ufO{ a:t'sf] dn tyf d"q af6 v]/hfg]] kf]ifstTjnfO{ arfpg / u'0f:t/ a[l4 ug{ o; jif{ klg 

esf/f] ;'wf/ sfo{qmd, k|fª\ufl/s dn tyf :yflgo h}ljs ljiffbL pTkfbg sfo{qmd ;~rfngdf 

hf]8 lbO{g]5 . 

➢ s[lif k]zfnfO cfslif{t / dof{lbt jgfpg pTs[i6 s[ifs ;Ddfg sfo{qmd ;+rfng ul/g]5 . 
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➢ jfFb/, b'D:fL nufot cGo jGohGt' lgoGq0fsf nflu ;DjlGwt lgsfosf] Wofgfsif{0f u/L 

;fem]bf/Ldf sfo{ ;+rfngdf hf]8 lbO{g]5 .  

 

➢ s[lif ahf/ Joj:yfkg tyf s[lif pkh xf6ahf/ :6n lgdf{0fsf] ;DefJotf cWoog ul/g]5 . 

s[lif ;xsf/L;Fusf] ;fem]bf/Ldf s[lif pkh ;+sng tyf ljs|L ljt/0f s]Gb| :yfkgf ug]{ Joj:yf 

ldnfO{ pTkfbs  ls;fgnfO{ k|f]T;flxt ul/g]5 . 
➢ व्यवसातर्क पशुपािन, मौरीपािन, माछापािन, मासु उत्पादन, दगु्ि िथा पोल्रीजन्र् वस्िुको 

उत्पादनिाई प्रोत्साहन गरर आत्मतनभिरिा िर्ि  उन्मुख गराईनेछ । कृतत्रम गभाििान िथा प्राकृतिक 

नश्ल सुिार िगाएिका कार्िक्रमहरु संचािन गररनेछ । 

➢ j8f:t/df b'Uw lr:ofg s]Gb| :yfkgf tyf b'w 9'jfgLsf] nflu ldNs Sofgsf] Joj:yf ul/g]5 

. 

➢ Ps j8f Ps kz'k+IfL gd'gf df]8]n kmfd{ :yfkgf / kflnsf :tl/o Ps kz'k+IfL gd'gf kmfd{ 

:yfkgf ul/g]5 . kz'k+IfLsf] /f]u /f]syfd / pkrf/df ;xhtf k'of{pg cf}ifwLsf] tyf 

EoflS;gsf] ;xh 9Fun] pknAw u/fOg]5 . 

➢ s[ifssf] 1fg, l;k / Ifdtf j[l4 ul/ s[lif k]zfdf nfUg k|]l/t ug{ s[ifs tflndsf] Joj:yf 

ul/g]5 . kz'k+IfL kfng Joj;fonfO{ ;/n u/fpg ufpFkflnsf :t/df gd'gf 8fn] tyf e'O{ 

3fF;sf] g;{/L :yfkgf ul/ s[ifsnfO{ lj?jf ljt/0f ug]{ Joj:yf ul/g]5 . 

➢ ljkGg clt ul/a tyf l;dfGts[t s[ifsnfO{ a+u'/sf kf7fkf7L ljt/0f tyf afv|f k}rf] sfo{qmd 

nfu' ul/ cfTd lge{/tfdf hf]8 lbO{g]5 . सहकारी, समुहहरु मार्ि ि सामुतहक खेिी िथा पशुपािन 

प्रणािीिाई प्रोत्साहन गररनेछ।  

➢ :jR5 df;' pTkfbgsf] nflu df;' k;n tyf k|m]; xfp; ;'wf/ nufotsf sfo{qmd ;+rfng 

ul/g]5 . 

➢ श्रतमकहरुको श्रमको सम्मान गद ै उतचि ज्र्ािादर तनिािरण गररनेछ । स्थानीर् स्रोि सािनको 

उच्चिम उपर्ोग गद ैस्वरोजगारमुिक सीप तवकास सम्बन्िी िातिम संचािन गरर ददगो र भरपदो 

आर् आजिनको श्रोि सुतनतिििका िातग समुतचि अनुदानको व्यवस्था गररनेछ। 

➢ कृर्क समुह िथा कृतर् सहकारी मार्ि ि् स्वरोजगारमुिक िातिम प्रदान गद ै र्ुवाहरुिाई आर् 

आजिनका दक्रर्ाकिापमा सहभागी बनाइनेछ . 

➢ अनुपतस्थि भु-स्वातमत्व िथा खेतिर्ोग्र् जतमनिाई बाँझो राख्ने प्रबृतत्तको अन्त्र्का िातग पहि 

गररनेछ । बैज्ञातनक भु उपर्ोग नीति बनाउन शुरुवाि गररनेछ । 

➢ कृतर् िथा वन नसिरीको तवस्िार गरर जतडबुरट खेतिको सम्भालर्िा अध्र्र्न गरर जडीबुटी खेतििाई 

प्रोत्साहन गररनेछ । वन संरक्षण िथा वन व्यवस्थापन संबन्िी कार्िक्रमहरु संचािन गररनेछ । 

➢ पर्िटन मार्ि ि आर्थिक तवकासका िातग िार्मिक िथा पर्िटदकर् के्षत्रको पतहचान, संरक्षण र 

तवकासमा जोड ददइनेछ। शातिग्राम तशिा िगार्िका िार्मिक के्षत्रहरुिाई संरक्षण गरर िार्मिक 

िथा पर्िटदकर् पतहचान स्थातपि गद ैनर्ाँ पर्िटदकर् गन्िलर्को खोजीिाई तनरन्िरिा ददन पर्िटन 

गुरुर्ोजना िर्ार गररनेछ । 
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➢ पर्िटकीर् भ्र्ु टावर तनमािण िथा Paragliding को संम्भाव्यिा अध्र्र्न गररनेछ । 

➢ घरेिु िथा साना उद्योग तवकासका िातग आवश्र्क प्रोत्साहन गररने र स्थानीर् उत्पादनको उपभोग 

र प्रवद्धिनमा जोड ददईनेछ । िघु उद्यम सम्बन्िी आवतिक र्ोजना अनुरुप कार्िक्रम संचािन गररनेछ 

। 
➢ सहकारीिाई प्रभाबकारी तनर्मन िथा उतचि व्यवस्थापन गद ै कृतर् िथा पशुपंक्षी तवकास 

िगार्िका के्षत्रमा साझेदारीमा कार्िक्रम संचािन गररनेछ . 

➢ उत्तर दतक्षण िोकमागि अन्िगिि सेतिबेनी रानीपानी सडकखण्ड कािोपत्रेका िातग बजेट तबतनर्ोजन 

भैसकेको र रानीपानी बराचौर बाच्छा र्िेबास कुश्मा खण्डमा सडक तवस्िार िथा ग्रावेिको काम 

भैरहकेो, तचसापानी वहाकी वरािचौर सडक कािोपत्रे िथा स्िरोन्नतिको कम भैरहकेोिे सहर्ोग गनुि 

हुन ेसम्बतन्िि के्षत्रिाई हार्दिक आभार प्रकट गद ैसवै वडाका महत्वपूणि सडकको डी.पी.आर. समेि 

गररएको र स्िरोन्नति िथा कािोपत्रेको िातग प्रदशे िथा संतघर् सरकारसंग समन्वर् िथा 

सहकार्िमा आवश्र्क पहि कदमी अगाडी बढाइनेछ . 

➢ प्रिानमन्त्री स्वरोजगार कार्िक्रमिाई सडक स्िरोन्नति िथा आर् आजिनका कार्िक्रममा सहभागी 

गराउद ैउक्त कार्िक्रमिाई प्रभाबकारी बनाइने छ . 

सामातजक तवकास  

➢ ;j}sf nflu ;dfj]zL tyf ;dtfd"ns u'0f:t/Lo lzIff ;'lglZrt ug]{ tyf lg/Gt/ l;sfO 

nfO{ k|j4{g ug{] gLlt lnOg] 5 . ;fdflhs–cfly{s ¿kfGt/0fsf nflu cfjZos :jfjnDaL, 

k|lt:kwL{, k|j{wgfTds / d"No pGd'v gful/ssf] ljsf;df of]ubfg k'¥ofpg] gful/s tof/ ug]{ 

z}lIfs gLlt to ul/g]] 5 . 

➢ cfwf/e"t tx pd]/ ;d"xsf ;+Dk"0f{ afnjflnsfnfO{ ljBfno kx'Frsf] ;'lglZrttf ub}{ lgMz'Ns 

tyf clgjfo{ cfwf/e"t lzIffsf] sfof{Gjog ul/g]5 . 

➢ cfwf/e"t ljBfnox?df cWoog/t ;–;fgf afnaflnsfx?nfO{ ;"rgf k|ljlwsf] k|of]u Pj+ 

sDKo"6/sf] dfWodjf6 lzIf0f l;sfO k|efjsf/L jgfpg :df6{ sIff ;+rfng ul/g] 5 .  

➢ cfwf/e"t ljBfnox?df :yflgo kf7\oqmddf cfwfl/t eO{ :yflgo Joj;flos ;Lkx?sf] k7g 

kf7gdf hf]8 lbOg] 5 .  

➢ ljBfyL{ d"NofFsg k|0ffnLnfO{ cem} ljZj;lgo t'Nofpg lg/Gt/ ljBfyL{ d"NofFsgnfO{ nfO{ 

dfWolds tx ;Dd sfof{Gjog ul/g]5 . 

➢ ljBfno Pj+ ljBfyL{sf] u'0f:t/ k/LIf0f u/L k[i7kf]if0f k|bfg ug'{sf] ;fy} ljBfnodf u'0f:t/ 

clej[l4 ug{ ;dofg's'n lzIfs tflnd ;+rfng lzIfsnfO{ sIffsf]7fdf $% ldg]6 ;do 

ljtfpg] sfo{of]hgf tof/ kfg'{sf] ;fy} cg'udg lg/LIf0f sfo{nfO{ k|efjsf/L kfl/g] 5 .  

➢ k|wfgfWofksnfO{ ;+:yf k|lt cem} lhDd]jf/ jgfpg sfo{ ;Dkfbg s/f/ ;Demf}tf ug]{ tyf 

pTs[i6 ljBfno, lzIfs, sd{rf/L, ljBfyL{ Pj+ lj=Jo=;= kbflwsf/L / cleefjsx?nfO{ k'/:s[t 

tyf k|z+l;t ul/g]5   . 

➢ cfwf/e"t / dfWolds txsf ljBfyL{x?sf] k|ltef k|:km'6gsf] nflu k|ltef klxrfg sfo{qmd 

;+rfng ug'{sf] ;fy} ljBfnodf hªs km"8sf] k|of]unfO{ lg?T;flxt ub}{ lbjf vfhfdf :yflgo 

pTkfbg pkef]u ug]{ jfgLsf] ljsf; ug'{sf] ;fy} qmd;M 3/ / ;d'bfodf ;d]t hªs km"8sf] 

k|of]unfO{ lg?T;flxt kfg]{  gLlt lnOg]5 . 
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➢ ljBfyL{x?df cg'zf;g, O{dfGbf/Ltf / ;fdflhs efjgfsf] ljsf;sf] nflu afn Snj, /]8s|; 

/ :sfp6 k|efjs/L ?kn] ;+rfng ug{] gLlt lnOg] 5 . 

➢ ef}uf]lns ;'udtf / ljBfyL{ ;+Vofsf] cfwf/df ljBfno ;dfof]hg Pj+ Plss/0f ug]{ gLlt 

cjnDjg ul/g]5 . 

➢ afnljsf; s]Gb|sf] lzIf0f l;sfOnfO{ k|efjsf/L jgfpg afnljsf; s]Gb|sf  afnaflnsfx?sf] 

;d"x ljefhg u/L yk ! sIff ;+rfng ug]{ gLlt lnOg] 5 . 

➢ k|fljlws ljBfno Pj+ ;fd'bflos SofDk;sf] u'0f:t/ clej[l4 Pj+ ef}lts k"jf{wf/sf] ljsf;df 

hf]8 lbOg] 5 .  

➢ ;fd'bflos l;sfO s]Gb|nfO{ yk Jojl:yt jgfpb} lg/Gt/ l;sfO ;Fu ;Fu} cfo cfh{gsf 

sfo{qmd ;d]t ;Grfng ul/g]5 . 

➢ Ps kflnsf Ps gd"gf ljBfno Pj+ Ps kflnsf Ps Joj;flos ljBfno ;+rfngsf] nflu 

;+l3o ;/sf/ ;dIf dfu ul/g] 5 . 

➢ e"sDkjf6 Iflt eO xfn ;Dd ljBfno lgdf{0f sfo{ ;DkGg gePsf ljBfnodf yk cfly{s 

;xof]u u/L ef}lts k"jf{wf/ k'/f ug'{sf] ;fy} lhNnf cfof]hgf sfof{Gjog O{sfO -lzIff_ dfkm{t 

yk ljBfno ejg lgdf{0fsf] nflu kxn ul/g] 5 .  

➢ गररव िथा तवपन्न तवद्याथीहरुिाई शैतक्षक सामाग्रीको व्यवस्था िथा छात्रबृतत्तको व्यवस्था गनि 

तनतिि कोर् स्थापना गरर संचािन गररनेछ। 

 

➢ स्वास््र् सेवामा सबै नागररकहरुको पहुचँिाई सुतनतिि गनि आिारभूि िथा गुणस्िरीर् स्वास््र् 

सेवा प्रभाबकारी रुपमा संचािन गररनेछ ।  

➢ प्राथतमक स्वास््र् सेवा सहज रुपमा नागररक सम्म पुर्ािउनका िातग बर्थिंग सेन्टर  नभएका 

वडाहरुमा बर्थिंग सेन्टर  स्थापना  गररने छ भने भौगोतिक रुपमा तवकटिा भएका वडाहरुमा 

सामुदातर्क स्वास््र् इकाई संचािनमा  ल्र्ाइनेछ । 

➢ घरमै हुने प्रसुिीिाई तनरुत्सातहि गदै आमा र तशशुको स्वास््र्मा प्रवििन गनि पूणि सस्थागि प्रसुिी 

कार्िक्रमिाई प्रोत्सातहि गररनेछ । खोप पाउने बािबातिकाहरुको नैसर्गिक अतिकारिाई आत्मसाि 

गद ैपूणिखोप सुतनतिि पातिका तनरन्िरिा कार्म रातखनेछ ।  

➢ स्वास््र् संस्थामा सेवा तिन आउने सेवाग्राहीिाई नेपाि सरकारको मापदण्ड अनुसार प्रदान गररने 

सबै प्रकारका और्तिहरुको आपूर्िि बाह्र ैमतहना सुतनतिि गररनेछ । 

➢ मतहिा स्वास््र् स्वर्ंसेतवकहरुिाई स्वास््र् सेवामा प्रोत्सातहि गरर सेवा संचािनमा आकर्िण 

गराइनेछ । साथै स्वास््र् कमीहरुको िातग क्षमिा िथा दक्षिा तवकासको िातग आवश्र्क पहि र 

समन्वर् गररनेछ । 

➢ तवद्यािर् स्वास््र् िथा पोर्ण कार्िक्रमिाई थप प्रभाबकारी गराइनेछ भने गाउँपातिका िथा अन्र् 

संघ संस्थाको समन्वर् िथा सहकार्िमा तवतभन्न तबशेर्ज्ञ तसतवरहरु संचािन गररनेछ ।  

➢ मददराजन्र् िथा सुिीजन्र् वस्िुहरुको उत्पादन, तबदक्र िथा प्रर्ोग गने वििमान प्रचिनिाई 

समर्िातिका अनुसार मात्र तबदक्र तविरण र प्रर्ोग गनि पहिकदमी गररनेछ . 

➢ एक घर एक िारा कार्िक्रम मार्ि ि खानेपानी उपिव्ि गराउने कार्िक्रमिाई प्राथतमकिामा साथ 

संचािन गररनेछ । 

➢ एक वडा एक पोखरी तनमािण गरी भूक्षर् तनर्न्त्रण िथा खानेपानी मूि संरक्षण गररनेछ  । 
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➢ सबै वडाहरुमा बेरोजगार र्ुवाहरुिाइ व्यावसातर्क िथा स्वरोजगार मुिक िातिम ददइनेछ । 

िातिमपिाि् आर्आजिनका दक्रर्ाकिापमा संिग्न गराई स्वरोजगार बन्न प्रोत्साहन गररनेछ ।  

➢ ितक्षि समुहको सशतक्तकरणका िातग क्षमिा िथा सीप तवकास सम्बन्िी कार्िक्रम संचािन गररनेछ 

। 

➢ साविजतनक, तनजी, सहकारी, दािृ संस्थाहरुसँगको साझेदारर िथा सहकार्िमा सडक िथा खानेपानी 

िगार्ि पुवाििार तनमािण कार्िक्रमहरु संचािन गररनेछ । 

➢ dlxnfx?nfO{ cfly{s tyf ;fdflhs ?kdf ;zlQms/0f ug{sf nflu dlxnfx?nfO{ ;d'xdf 

cfj4 u/fO{ art ug]{ afgLsf] ljsf; ul/g]5 . dlxnf ;d'xx?sf] ;+:yfut ljsf;sf nflu 

dfudf cfwfl/t l;k tyf Joj;flos tflnd ;+rfng ul/ ;fdflhs ?kdf ;zlQms/0f ug{ 

g]t[Tj tyf Ifdtf ljsf; sfo{qmd ;+rfng ul/g]5 .  

➢ ufpFkflnsf leq /x]sf jfnaflnsfx?sf] afnclwsf/sf] ;+/If0f tyf ;Dj4{g ug{sf nflu 

ljktdf k/]sf afnaflnsfx?sf] p4f/ tyf k'g{:yfkgf ul/g]5 . ljkGg afnaflnsfx?nfO{ 

ljßfno lzIff tyf 5fqj[lQ ;d]t k|bfg ug]{ Joj:yf ldnfO{g]5 .  

➢ afn Snjsf kbflwsf/Lx?sf] Ifdtf ljsf;sf] nflu tflndsf] Joj:yf ldnfO{g]5 .  

➢ dlxnf lx+;f, b'Jo{jxf/sf 36gf tyf dlxnf dfly ul/g] n}lËs lje]bnfO{ cGo ug]{ pb]Zon] 

3/]n' lx+;f lgjf/0fdf ;f;' a'xf/L cGt/lqmof sfo{qmd tyf n}lËs lx+;f lgjf/0fdf k'?if 

;xeflutf k|j4{gsf nflu ;zlQms/0f ;xsfo{ sfo{qmd ;+rfng ul/g]5 . 

➢ dlxnf, afnaflnsf, afn>d, ckfªutf, h]i7 gful/s nufotsf If]qdf /fli6«o tyf cGt/fli6«o 

lbj;x? kfl/ ;r]tgf cleofg ;+rfng ul/g]5 . 

➢ ckf+utf ePsf gful/sx?nfO{ l;kd'ns tflnd ;+rfng ul/ :jfjnDaL agfpg cfjZos 

kxn sbdL ;+rfng ul/g]5 .  

➢ ;dfhsf] ;Ddflgt lx:;fsf] ?kdf /x]sf h]i7 gful/sx?sf] dgf]jn pRr /fVg / a[b–a[bf 

gful/sx? k|lt ;Ddfghgs Jojxf/ / k|f]T;fxg ug{ h]i7 gful/s lbj; tyf ;Ddfg sfo{qmd 

;+rfng ul/g]5 . 

➢ hfltut efiff, ;:s[lt Pj+ ;'of]Uo ;+:sf/sf] k|jw{g ul/g]5 / hflto ;+:sf/sf ?kdf dxf]T;j, 

gfr, kj{ cfbLsf] plrt ;+/If0f P+j k|jw{g ul/g]5 .  

➢ ko{6g ljsf;sf nflu ufpFkflnsf If]q leqsf wfld{s, P]ltxfl;s, tyf k'/ftfTjLs :f+kbfx?sf] 

klxrfg ljsf; tyf Joj:yfkgdf hf]8 lbg] gLlt cjn+ag ul/g]5 . 

➢ 5fksf]6 sflnsf dlGb/ zflnu|fd, lzjk'/Lwfd dlGb/, n'ªl/ªsf]6 b/jf/ p/fd, uf}/fb]jL dlGb/, 

/Defb]jL dlGb/ jxfsL, lzju'kmf b/jf/ /fgLkfgL, /f:sf]6 v8\s dlGb/, lztnu'kmf j/f{rf}/, 

aR5]Zj/ dlGb/, aR5]Zj/ u'kmf afR5f h:tf wfld{s tyf ko{6sLo ;Defjgf af]s]sf :yfgx?sf] 

;+/If0f, klxrfg / ljsf;df hf]8 lbOg]5 .  

➢ ufpFkflnsf If]qleqsf ko{6lso ;+efjgf af]s]sf u|fld0f Onfsfdf xf]d :6] ;+rfng tyf 

;+/If0fsf nflu cfjZos kxn ul/g]5, eg] nf]kx'g nfu]sf k|flrg ;:s[lt af]s]sf 3'dfp/] 

3/x?sf] ;+/If0f tyf ;+jw{gdf kxn ul/g]5 . 

➢ ljxfbL ufpFkflnsfsf j/f{rf}/ / /fgLkfgL k'0f{ ;/;kmfO{o'Qm j8f 3f]if0ff e};s]sf] / qmdzM 

;j} j8fnfO{ k'0f{ ;/;kmfO{o'Qm j8f 3f]if0ff ub}{ ljxfbL ufpFkflnsfnfO{ g} k'0f{ ;/;kmfO{o'Qm  

kflnsf 3f]if0ff ug]{ k|lqmofnfO{ qmdz cuf8L a9fO{g]5 . 
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पवुाििार तवकासः 

➢ कृतर्, खानेपानी िथा सरसर्ाई, गररबी न्र्ुतनकरण, साना ससंचाई, तिफ्ट ससंचाई, थोपा ससंचाई, 

रोजगारमुिक उद्यमको तवकास, वतस्िसम्म सडक तवस्िार िथा स्िरोन्निीकरण िगार्ि पर्िटन 

प्रवद्धिनका कार्िक्रमहरुमा साझेदारी नीति अविम्वन गद ैपुवाििार तवकासिाई जोड ददईनेछ । 

➢ गाउँपातिकाको केन्र र वडा कार्ाििर् जोड्ने सडकहरुिाई तनर्तमि सुचारु हुने व्यवस्था तमिाइने 

छ ।  

➢ र्ुवा िथा दकशोर दकशोरीहरुिाई खेिको माध्र्मबाट समुदार्मा अनुशासन र स्वस्थ आनीबानीको 

तवकास गनि एक वडा एक खेि मैदान कार्िक्रमिाई तनरन्िरिा ददद ै इतमचौर खेि मैदानिाई 

गाउँपातिका स्िरीर् खेि मैदानको रुपमा तवकास गद ैितगनेछ । 

➢ गाउँपातिकातभत्र स्वच्छ खानेपानी समस्र्ा समािा न गनि आवश्र्क श्रोिको खोजीिाई तिव्रिा 

ददईनेछ । एक घर एक िारा कार्िक्रमिाई तनरन्िरिा ददइनेछ । 

➢ र्स गाउँपातिकाका उविरर्ोग्र् सबै जतमनमा ब्राह ैमतहना ससंतचि हुने वािावरणको िातग प्रदशे 

िथा संघीर् सरकारको ध्र्ान आदक्रस्ट गराइ कार्िक्रम संचािनमा जोड दीइनेछ । 

➢ जनसहभातगिा जुट्ने र्ोजनािाइ प्राथतमकिामा रातख बजेट तवतनर्ोजन गररनेछ ।  

➢ नागररकको आवश्र्किा, तवकासको अवस्था र श्रोिको उपिलििा तबच िादाम्र्िा कार्म गनि 

आवतिक र्ोजनाको तनमािण गररनेछ । 

➢ कातिगण्डकी जिाशर्र्ूक्त बहूउद्धशे्र्ीर् पररर्ोजना तनमािणका िातग तछमेकी स्थानीर् िहसंग 

समन्वर् गद ैप्रदशे र नेपाि सरकार समक्ष अनुरोि गररनेछ ।  

➢ तवद्यूि आपूर्ििको गूणात्मकिा प्रवििन गनि काठेपोििाई र्िामे पोिद्धारा तवस्थातपि गररनेछ । 

➢ कृतर् उत्पादनमा वृतद्ध गनि ससंचाई नहर िथा कूिाहरु र  टंकीहरुको तनमािण गररनेछ । 

➢ िोकमागि तनमािण कार्ििाई तिव्रिा ददनका िातग आवश्र्क पहि गररनेछ । 

➢ भूकम्पबाट क्षति भएका भौतिक संरचना तनमािणका िातग आवश्र्क पहि गररनेछ ।आफ्न ैिगानीमा 

तनमािण हुने भौतिक संरचना पतन भूकम्प प्रतिरोिी तनमािणमा प्रातवतिक सहर्ोग प्रदान गररनेछ . 

➢ बाच्छा बच्छेश्वर-भेडाबारी सल्र्ान, भिेरपाटा-गेप्तांग-तचउरीखाल्टा-तशवपुरीिाम हुद ै डुडखोिा 

पर्िटकीर् सडकको सम्भाव्यिा अध्र्र्न अगाडी बढाइनेछ .    

वािावरण िथा तवपद व्यवस्थापनः 

➢ हररर्ािी प्रबद्धिन, प्राकृतिक स्वच्छिा िथा सुन्दरिा कार्म गने कार्ििाई प्राथतमकिा ददईनेछ। 

तवकास तनमािण कार्ि संचािन गदाि ददगो तवकास िथा हररि तवकास नीति अविम्वन गररनेछ। 

➢ नदी तनर्न्त्रणका िातग िटबन्ि तनमािण गररनेछ ।  

➢ जिवार्ु अनुकुिनका कार्िक्रमहरु संचािन गररनेछ । 

➢ गाउँपातिका स्िररर् तवपद प्रतिकार्ि र्ोजना िर्ार गरर िागु गररनेछ । तवपद व्यवस्थापन कोर्िाई 

कार्िर्ोजना बनाई पुवििर्ारीका, अनुकुिन िथा पुनस्थािपनाका िातग न्र्ुनिम आिार िर्ार 

गररनेछ । 
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➢ तवपद िथा प्रकोप प्रभातविहरुिाई ित्काि उद्दारका िातग RRT ( रेतपड रेस्पोन्स रटम ) प्रत्र्ेक 

वडामा गठन गरर कोर् िथा िातिम व्यवस्था गररनेछ । 

➢ चररचरणन व्यवस्थापन, डढेिो िथा प्रकोप तनर्न्त्रणका िातग वन संरक्षण सम्बतन्ि जनचेिना 

अतभवृतद्धका कार्िक्रम बनाई िागु गररनेछ । 

➢ पुणि सरसर्ाई र्ुक्त गाउँपातिका घोर्णाका िातग आवश्र्क पुवाििारका कार्िक्रमहरु संचािनमा 

जोड ददईनेछ ।  

➢ नर्ाँ तनमािण हुने सडक दकनारा िथा खािी साविजतनक स्थानहरुमा उपितलिमुिक एकै प्रकारका 

वोट तवरुवा एवं र्िरु्ि रोपी पर्िटनिाई थप आकर्र्िि गररनेछ । 

➢ प्रकोप जोतखम िथा तवपदको घटनाको असरिाई कम गनि अतल्पकरण, पुवि िर्ारी, सचेिना 

अतभवृिीका उपार्हरुिाई प्रभाबकारी ढंगिे अगाडी बढाइनेछ . 

➢ तवपद जोतखम न्र्ूनीकरणको अविारणािाई तवकास र्ोजनाहरुको साथै तनतज तनमािणमा मूि 

प्रवाहीकरण गररनेछ । 

सशुासन िथा ससं्थागि तवकासः 

➢ साविजतनक सेवािाइ उत्तरदार्ी पारदशी र सरिीकृि बनाइनेछ । साविजतनक सेवा प्रवाहमा 

तवद्युतिर् प्रतवतिको अविम्वनिाइ संस्थागि गररनेछ । 

➢ र्ोजनाहरुको तवस्िृि अध्र्र्न प्रतिवेदन िैर्ार गरर संघ प्रदशेसंग साझेदारीमा र्ोजना माग गने 

पररपाटीिाई व्यवतस्थि गररनेछ ।  

➢ ufpFkflnsf tyf j8f :t/df l8lh6n gful/s j8fkq sf] Joj:yf ul/g]5 . hgtfsf] j9bf] 

cfs+IffnfO{ ;Ddfg ub}{ ldtJooL 9+un] ljlw ;Ddt zf;g ;+rfng ul/g]5 . 

➢ ;]jf k|jfxdf sfof{no ejgsf] cefjdf c;xhtf ePsf]n] ufpFkflnsfsf] ;'ljwf ;DkGg 

k|zf;sLo ejg lgdf{0f ug{ ;j} k|lqmof k'/f ePsf]n] o;} jif{ lgdf{0f sfo{ ;'? ul/g]5 . 

➢ ;+ljwfg k|bQ df}lnsxsx? ;'lglZrt ug]{ gLlt to ul/g] 5 . ;fj{hlgs ;'g'jfO{nfO{ yk 

Joj:yLt Pj+ j8fut / of]hgfut ?kdf ;+rfng ug]{ Joj:yf ldnfO{g]5 . 

➢ ;fdflhs d]nldnfksf] dfWoodjf6 Ps cfk;df ;fdflhs ;bfrf/ / k"0f{ ;Ddfgsf] dx;'; 

x'g] gLlt cjnDjg ul/g]5 . 

➢ गाउँपातिका तभत्र परेका उजुरीहरुको के्षत्रातिकार तभत्र रही मेिमेिाप गनि प्रर्ास गररनेछ । न्र्ार् 

सम्पादनमा संिग्न व्यतक्तहरुको क्षमिामा अतभबृति गररनेछ । बािश्रम / शोर्णमुक्त समाज 

तनमािणकार्ििाई कार्ािन्वर्न गररनेछ ।  

➢ वािमैतत्र स्थानीर् शासनमा जोड ददनुका साथै सेवाप्रवाहमा बािवातिका, जेष्ठ नागररक, 
तपछतडएको समुदार् िथा र्रक क्षमिा भएका व्यतक्तहरुिाई तवशेर् ग्राह्यिा ददइनेछ । वडा नं २ 

वरािचौरिाई  र्सै आ.व.मा बािमैत्री वडा घोर्णा गररनेछ भने अन्र् वडामा बािमैत्री शासन 

संचािनका सूचकहरु पुरा गने नीति अबिम्बन गररनेछ । 

➢ सामातजक सुरक्षा भत्तािाई बैंककंग प्रणातिबाट तविरण गने प्रणािीिाई तनरन्िरिा ददइनेछ । 

➢ साविजतनक सुनुवाई, सामातजक पररक्षण िथा नागररक सन्िुष्टी सभेक्षणिाई प्रभावकारी रुपमा 

संचािन गररनेछ । 



- 10 - 
 

➢ स्थानीर् सरकारिे कुनै पतन स्वरुपको भ्रष्टाचारिाई सहन नसके्न भएकोिे भ्रष्टाचार जन्र् 

दक्रर्ाकिाप प्रति शुन्र् सहनतशििाको अविारणा मार्ि ि सुशासनको प्रत्र्ाभुति गररनेछ । 

➢ सूचना िथा संचार प्रतवतिको प्रर्ोग मार्ि ि तछटो छररिो, तमिलर्र्ी, पारदशी र प्रभावकारी रुपमा 

सेवा र सुतविाहरु सबिसुिभ रुपमा उपिव्ि गराउँद ै ितगनेछ, जसिे गदाि प्रशासतनक िागि 

न्र्ूनीकरण, सेवा प्रवाहमा सुिार, पारदशीिा एवं जवार्दतेहिा कार्म एवं अतनर्तमििा तनर्न्त्रण 

हुने तवश्वास तिइएको छ । 

➢ साविजतनक सेवा प्रवाहमा तवद्युतिर् प्रतवतिको अविम्बनिाई तनरन्िरिा दददँ ैसतजिै चौतवसै घन्टा 

सरोकारवािा सबैिे ईिेक्ट्रोतनक ढाँचामा सुचना, ि्र्ाङ्क तववरण प्राप्त गनि सके्न व्यवस्था 

तमिाईनेछ । 

➢ आम जनिाको सुचनामा पहुचँ स्थातपि गनि गाउँपातिकाको मोबाइि एस.एम.एस./ मोवाईि एप्स 

को तनमािण गरर सूचना प्रवाह प्रभाबकारी गराइनेछ । 

➢ स्थानीर् संचार माध्र्मिाई प्रोत्साहन गद ै समग्र संचार माध्र्महरुसंग समन्वर् गरर सूचना 

प्रवाहिाई प्रभाबकारी बनाइनेछ । 

➢ वजार व्यवस्थापन, घरेिु उद्योग िथा व्यवसार् प्रवद्धिनका िातग आवश्र्क पुवाििार िर्ारीमा जोड 

ददइनेछ । गाउँपातिका तभत्र हाट वजार व्यवस्थापन, कािोबजारी तनर्न्त्रण िथा अत्र्ावश्र्क वस्िु 

िथा सेवाको उपिलििाका िातग स्थानीर् सरोकारवािा  सविपतक्षर् प्रतितनति सतम्मतिि सतमति 

गठन गरर अनुगमन र तनर्मन कार्ििाई प्रभाबकारी गररनेछ ।  

➢ गाँउपातिकाको श्रोिको अनुमान , पररचािन र उपभोगमा नागररक सहभातगिाको प्रवििन गद ै

बजेटको प्रभावकारीी, प्रतिर्िर्ुक्त, र पारदशी रुपमा कार्ािन्वर्न गररनेछ । र्ोजना कार्ािन्वर्नमा 

चुस्ििा कार्म गनि प्रतविीको अतिकिम प्रर्ोगमा जोड ददईनेछ । 

➢ प्रगतितशि कर प्रणािी अविम्बन गररनेछ । कर अतभिेख प्रणािीिाई सूचना प्रतवितीमा आिाररि 

बनाउद ैितगनेछ । 

 

अन्त्र्मा, 

 पररवर्ििि राज्र् संरचनाको नौिो अभ्र्ासमा गहन तजम्मेवारी बोि गद ैर्स गररमामर् सभामा 

प्रस्िुि गररए बमोतजमका अपेतक्षि उपितलि हातसि गनि सम्पुणि सदस्र्ज्र्ुहरु, राष्ट्र सेवक कमिचारी, तशक्षक, 

राजनीतिक दि, सुरक्षाकमी, नागररक समाज, सहर्ात्री सरकारी िथा गैरसरकारी संघ-संस्था, पत्रकार 

िगार्ि आम तवहादीवासीको अमुल्र् सहर्ोग िथा सहभातगिािे मात्र संभव हुने कुरा अवगि नै छ । िसथि 

र्स गाउँपातिका तभत्र संचािन हुने हरेक दक्रर्ाकिापहरुमा र्हाँहरु सबैको साथिक सहभातगिा िथा 

कार्ािन्वर्नमा ित्परिा नै शान्ि, सुन्दर र समुन्नि तवहादी बनाउने अपेक्षा सतहि र्हाँहरु प्रति हार्दिक 

आभार प्रकट गद ैतवदा हुन्छु, िन्र्वाद । 

 

कमिप्रसाद भुसाि 

अध्र्क्ष  


