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आदरणीय गाउँसभाका सम्पुणण सदस्यज्यूहरु तथा उपस्स्थत महानुभावहरु 
 

 

1_ ववहादीको ववकास र समदृदको लागग राजनैततक तथा प्रशाससनक संयन्त्र संस्थागत हँुदै गएको छ । 

जनमतद्धारा स्थावपत भएको यस गाउसभाको तेस्रो अगधवेशनमा यस गाउपासलकाको आगथणक वर्ण 

२०७५÷७६ को बावर्णक नीतत तथा कायणक्रम प्रस्ततु गनण पाउदा अत्यन्त्तै हवर्णत भएको छु।  

२) यस अवसरमा संघीय लोकतास्न्त्रक गणतन्त्र स्थापनका लागग नेपाली जनताले गरेका बसलदानीपुणण 

आन्त्दोलन, लगायत अन्त्य सबै आन्त्दोलनमा जीवनउत्सगण गनण"हुने सम्पुणण ज्ञात अज्ञात सदहदहरुप्रतत 

हाददणक श्रद्धाञ्जली अपणण गदणछु ।   

3_ स्थानीय सरकारको रुपमा एक वर्णको अवगध सफल भएको अनभुुतत गरेको छु। यो सफलता प्राप्तीका 

लागग सहयोग गने, सुझाव तथा मागणदशणन ददनुहुने, खवरदारी गनुणहुने सम्पुणण जनप्रतततनगध समरहरु, 

राजनीततक दल, कमणचारी, सशक्षक,समाजसेवी, बदु्गधस्जवव, साझेदार तथा सहयारी सम्पुणण सरकारी तथा 

गैरसरकारी सघं-ससं्था, परकार तथा सम्पुणण बवुाआमा-दाजुभाई तथा ददददबदहतनहरु प्रतत हाददणक आभार 

प्रकट गनण चाहान्त्छु। आगामी ददनमा पतन सबैबाट थप हौसला, सहयोग तथा खबरदारीको अपेक्षा गरेको 

छु। 

४) संघीयताको ममण अनरुुप स्थानीय सरकारको अगधकारको सफल प्रयोगका सन्त्दभणमा ववसभन्त्न क्षेरबाट 
आशंका उत्पन्त्न भइरहेको अवस्थामा सहमती, सहकायण र सहभागगताको भावनालाई आत्मसात गदै 
आगथणक-सामास्जक ववकास, सावणजतनक सेवा प्रवाह, पुवाणधार ववकास, वातावरण संरक्षण, आगथणक 
अनुशासन तथा सुशासन प्रबद्णधनका कायणक्रमहरुलाई उच्च प्राथसमकतामा राख्दै सुन्त्दर र समुन्त्नत 
बबहादीको पदहचान स्थावपत गनुण हाम्रो प्रमुख स्जम्मेवारी रहेको छ। 

५) नेपालको सवंवधानले तनददणष्ट गरेका अगधकारहरुको अभ्यास गदै स्थानीय सरकारलाई शसक्त, सक्षम र 
सवल सरकारको  रुपमा ववकास गराउन ु पदणछ भन्त्ने आजको आवश्यकतालाई मध्यनजर गदै सोही 
वाटोमा अगाडी वढ्ने प्रततबद्धता व्यक्त गदणछु । 

६) प्रचसलत काननुको अगधनमा रदह सावणजतनक सेवा प्रदान गनुण भएका राष्रसेवक कमणचारी हरुप्रतत 
सम्मान गदै उहाँहरुको मनोवललाई उच्च राखख अझ प्रभावकारी ढंगबाट सेवा प्रदान गनण सम्पुणण 
कमणचारीहरुलाई उत्पे्रररत हुन अवपल गदणछु । 

७) यो नीतत तथा कायणक्रम तयार गदाण नेपालको संववधानको ममण र भावना, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, 
2074, ददगो ववकास लक्ष, चौधौं आवगधक योजना, बबहादी गाउँ कायणपासलका तथा गाउँसभा बाट 
पाररत ऐन, तनयमावली तथा कायणववगधहरु, स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तजुणमा ददग्दशणन, 
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2074, आगथणक व्यवस्थापन तथा सम्पवि हस्तान्त्तरण सम्बस्न्त्ध तनदेसशका, 2074 तथा प्रचसलत 
काननू र मापदण्ड बमोस्जम प्राथसमकता प्राप्त कायणक्रमलाई मूल आधार मातनएको छ। 

 

आदरखणय सदस्यज्यूहरु, 
“पुर्वाधवर, कृषि, पर्ाटन प|j${g ;lxtsf] सम्मुन्नत षर्हवदी” 

 

भन्त्ने मुल नारालाइण साकार पानण ववर्यगत रुपमा तनम्न नीततहरु अवलम्बन गररनेछः 
 

सुशवसन तथव संस्थवगत षर्कवसः 
➢ सावणजतनक सेवालाइ उिरदायी kf/bzL{ / ;/nLs[t agfOg]% . वालमैबर स्थानीय शासनमा जोड 

ददनकुा साथै सेवाप्रवाहमा बालवासलका, जेष्ठ नागररक, वपछडडएको समुदाय तथा फरक क्षमता 
भएका व्यस्क्तहरुलाई ववशेर् ग्राह्यता ददइनेछ।  

➢ सावणजतनक सेवा प्रवाहमा ववद्यतुतय प्रववगधको अवलम्वनलाइ संस्थागत गररनेछ । 
➢ सामास्जक सुरक्षा भिालाई बङै्ककङ प्रणासलबाट ववतरणको व्यवस्था समलाईनेछ। 
➢ सावणजतनक सुनुवाई, सामास्जक पररक्षण तथा नागररक सन्त्तुष्टी सभेक्षणलाई प्रभावकारी रुपमा 

संचालन गररनेछ। 
➢ स्थानीय सरकारले कुन ै पतन तह तथा कुन ै स्वरुपको भ्रष्टाचारलाई सहदैन। भ्रष्टाचार जन्त्य 

कक्रयाकलाप प्रतत शुन्त्य सहनसशलताको अवधारणा माफण त सुशासनको प्रत्याभुतत गररनेछ। 
➢ आम जनताको सुचनामा पहँुच स्थावपत गनण गाउँपासलकाको मोवाईल एप्स को तनमाणण गररनेछ। 
➢ तनवाणगचत जनप्रतततनगध, सेवाप्रदायक कमणचारी तथा नागररकको क्षमता असभबदृ्गध सम्बस्न्त्ध 

असभमुखखकरणलाई तनरन्त्तरता ददईनेछ। जसअन्त्तगणत जनप्रतततनगध तथा कमणचारीका लागग 
आधारभुत कम्प्युटर तथा अङ्गे्रजी भार्ा र दक्षता असभबदृ्गध सम्बस्न्त्ध असभमुखखकरण तासलम 
संचालन गररनेछ।  

➢ बालमैरी वडा घोर्णा तथा गाउँपासलकालाइ बालमैरी बनाउन पहल गररनेछ । 
 

सवमवजिक षर्कवसः 
➢ एक घर एक धारा कायणरmममाफण त खानेपानी उपलव्ध गराउने कायणक्रमलाई प्राथसमकतामा साथ 

संचालन गररनेछ। 
➢ एक वडा एक पोखरी तनमाणण गरी खानेपानी मूल संरक्षण गररनेछ  । 
➢ स्वास््य क्षेरमा गुणात्मक सुधारका कायणरःम संचालन गररनेछ । स्वास््य संस्थाहरुमा नेपाल 

सरकारद्वारा तनशुल्क ववतरणका लागग घोर्णा गररएका और्गधको आवश्यकता अनसुार उपलब्ध 
गराइनेछ, पुणण खोप तनरन्त्तरता,  स्जरो होम डसेलभरीको लागग आवश्यक कायणक्रमहरु संचालन 
गररनेछ । 

➢ मदहला स्वास््य स्वय ंसेववकाहरुलाई प्रोत्साहन तथा क्षमताववकासका तासलम सञ्चालन गररनेछ । 
➢ सशक्षण संस्थालाइ बालमैरी, अपाङ्गमैरी, प्रववगधमैरी, समतामूलक र लैडङकमैरी बनाइनेछ । नमुना 

ववद्यालयको अवधारणा अनरुुप शैक्षक्षक गुणस्तर सुधारका कायणक्रमहरु संचालन गररनेछ। एक वटा 
सामुदातयक E-Library स्थापना तथा संचालनमा ल्याइनेछ ।  
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➢ जीवनमा सशक्षाको औपचाररक सुरुवातको रुपमा रहने वालसशक्षालाई रोचक, ज्ञानबद्णधक र नमुना 
बनाईनेछ। 

➢ ववद्यालय तथा सरकारी कायाणलयहरुमा वायोमेदरक हाजीरी जडानलाई क्रमश ववस्तार गररनेछ। 
➢ सामूदातयक क्याम्पसको शैक्षक्षक गूणस्तर तथा भौततक पूवाणधार तनमाणणलाई प्राथसमकतामा राखखनेछ 

साथै प्राववगधक सशक्षाको गूणस्तरीय ववकासमा यथेष्ट ध्यान ददइनेछ । 
➢ बेरोजगार यवुाहरुलाइ व्यावसातयक तथा स्वरोजगारमुलक तासलम ददइनेछ । तासलमपश्चात ्

आयआजणनका कक्रयाकलापमा संलग्न गराई स्वरोजगार बन्त्न प्रोत्साहन गररनेछ ।  

➢ गररव तथा ववपन्त्न ववद्याथीहरुलाई शैक्षक्षक सामाग्रीको व्यवस्था तथा छारबवृिको व्यवस्था गनण 
तनस्श्चत कोर् स्थापना गरर संचालन गररनेछ। 

➢ लक्षक्षत समुहको शशस्क्तकरणका लागग क्षमता तथा सीप ववकास सम्बन्त्धी कायणक्रम संचालन 
गररनेछ। 

➢ खेलकुद क्षेरको ववकासका लागग गाउँपासलका स्तररय र वडा स्तररय खेलकुद ववकास ससमतत गठन 
गरर ववसभन्त्न खेलकुद कायणक्रम संचालन गररनेछ।खेल पयणटनलाई जोड ददइनेछ। 

➢ सावणजतनक, तनजी, सहकारी, रास्ष्रय तथा अन्त्तरास्ष्रय दात ृ संस्थाहरु सँगको सहकायणमा सडक 
तथा खानेपानी लगायत पुवाणधार तनमाणण साझेदाररमा कायणक्रमहरु सचंालन गररनेछ । 

➢ कृर्क समुह तथा कृवर् सहकारी माफण त ् स्वरोजगारमुलक तासलम प्रदान गदै यवूाहरुलाई आय 
आजणनका कक्रयाकलापमा सहभागी बनाइनेछ । 

 

पुर्वाधवर षर्कवसः 
➢ कृवर्, खानेपानी तथा सरसफाई, गररबी न्त्यतुनकरण, साना ससँचाई, सलफ्ट ससँचाई, थोपा ससँचाई, 

रोजगारमुलक उद्यमको ववकास, वस्स्तसम्म सडक ववस्तार तथा स्तरोन्त्नतीकरण लगायत पयणटन 
प्रवद्णधनका कायणक्रमहरुमा साझेदारी नीतत अवलम्वन गदै पुवाणधार ववकासलाई जोड ददईनेछ। 

➢ गाउँपासलकाको केन्त्र र वडा कायाणलय जोड्ने सडकहरुलाई तनयसमत सुचारु हुने व्यवस्था समलाइने 
छ ।   

➢ गाउँपासलकासभर स्वच्छ खानेपातन समस्या समाधान गनण आवश्यक श्रोतको खोजीलाई ततव्रता 
ददईनेछ। 

➢ नागररकको आवश्यकता, ववकासको अवस्था र श्रोतको उपलब्धता बबच तादाम्यता कायम गनण 
आवगधक योजनाको तनमाणण गररनेछ। 

➢ हुवास–वहाकीठादँट–बराणचैर सडकलाई पक्की सडक बनाउनका लागग सक्दो पहल गररनेछ। 
➢ जनसहभागगता जटु्ने योजनालाइ प्राथसमकतामा राखख बजेट ववतनयोजन गररनेछ ।  

➢ कासलगण्डकी जलाशययूक्त बहूउद्धेश्यीय पररयोजना तनमाणणका लागग तछमेकी स्थानीय तहसंग 
समन्त्वय गदै प्रदेश र नेपाल सरकारसमक्ष अनूरोध गररनेछ ।  

➢ ववद्यूत आपतूत णको गूणात्मकता प्रवद्र्धन गनण काठेपोललाई फलामे पोलद्धारा ववस्थावपत गररनेछ । 
➢ कृवर् उत्पादनमा वदृ्गध गनण ससचंाई नहर तथा कूलाहरु र  टंकीहरुको तनमाणण गररनेछ । 
➢ लोकमागण तनमाणण कायणलाई ततव्रता ददनका लागग आवश्यक पहल गररनेछ । 
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➢ e'sDkaf6 Iflt ePsf ;+/rgfsf] lgdf{0fsf nflu cfjZos kxn ul/g]5 . 

 

 

 
आर्थाक षर्कवसः 

 

➢ s[lifsf] ljljws/0f, oflGqs/0f, cfw'lgls/0f / Joj;flos/0fsf] nfuL sfo{qmdx? ;+rfng 

ul/g]5, kmnk'mn v]tLdf hf]8 lbOg]5 . b'w lr:ofg s]Gb| nfut ;xeflutsf cfwf/df 

:yfkgf ul/g]5 . 

➢ गाँउपासलकाको श्रोतको अनमुान  ,प्रास्प्त , पररचालन र उपभोगमा नागररक सहभागगताको प्रवधणन 
गदै बजेटको प्रभावकारीी, प्रततफलयुक्त, र पारदशी रुपमा कायाणन्त्वयन गररनेछ । योजना 
कायाणन्त्वयनमा चसु्तता कायम गनण प्रववधीको अगधकतम प्रयोगमा जोड ददईनेछ । 

➢ प्रगततसशल कर प्रणाली अवलम्बन गररनेछ । कर असभलेख प्रणालीलाई सूचना प्रववधस्ीमा 
आधाररत बनाउदै लगगनेछ । 

➢ घरेलु तथा साना उद्योग ववकासका लागग आवश्यक प्रोत्साहन गररने र स्थानीय उत्पादनको 
उपभोग र प्रवद्णधनमा जोड ददईनेछ । लघु उद्यम सम्बन्त्धी आवगधक योजना अनरुुप कायणक्रम 
संचालन गररनेछ। 

➢ कृवर् क्षेरको ववकासका लागग वैज्ञातनक र व्यवसातयक खेतत प्रणासल अवलम्बन गररनेछ। माटो 
पररक्षणका आधारमा पकेट क्षेर तथा कृवर् व्लक तनधाणरण गरर कृवर्लाई ववववगधकरण र 
व्यवसातयकरण गने कायणको शुभारम्भ भएको अवस्थामा यसलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगगनेछ। 
कागतत, सुन्त्तला, सलगच,  आँप, अनार लगायतका उत्पादनको ववशेर् क्षेर तोकक कायणक्रम संचालन 
गररनेछ। 

➢ व्यवसातयक पशुपालन, मौरीपालन, मासु उत्पादन, दगु्ध तथा पोल्रीजन्त्य वस्तुको उत्पादनलाई 
प्रोत्साहन गरर आत्मतनभणरता तफण  उन्त्मुख गराईनेछ। कृबरम गभाणधान तथा प्राकृततक नश्ल सुधार 
लगाएतका कायणक्रमहरु संचालन गररनेछ। 

➢ सहकारी, समुहहरु माफण त सामुदहक खेती तथा पशुपालन प्रणालीलाई प्रोत्साहन गररनेछ।  

➢ श्रमको सम्मान गदै उगचत ज्यालादर तनधाणरण गररनेछ।  

➢ स्थानीय स्रोत साधनको उच्चतम उपयोग गदै स्वरोजगारमुलक सीप ववकास सम्बन्त्धी तासलम 
संचालन गरर ददगो र भरपदो आय आजणनको श्रोत सुतनस्श्चततका लागग समुगचत अनुदानको 
व्यवस्था गररनेछ। 

➢ अनपुस्स्थत भु-स्वासमत्व तथा खेततयोग्य जसमनलाई बाँझो राख्न े प्रबवृिको अन्त्त्यका लागग पहल 
गररनेछ। बैज्ञातनक भु उपयोग नीतत बनाउन शुरुवात गररनेछ। 

➢ कृवर् तथा वन नसणरीको ववस्तार गरर जडडबदुट खेततलाई प्रोत्साहन गररनेछ। वन संरक्षण तथा वन 
व्यवस्थापन सबंन्त्धी कायणक्रमहरु सचंालन गररनेछ। 

➢ पयणटन माफण त आगथणक ववकासका लागग धासमणक तथा पयणटककय क्षेरको पदहचान, संरक्षण र 
ववकासमा जोड ददइनेछ। शासलग्राम सशला लगायतका धासमणक क्षेरहरुलाई संरक्षण गरर धासमणक तथा 
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पयणटककय पदहचान स्थावपत गदै नयाँ पयणटककय गन्त्तब्यको खोजीलाई पतन तनरन्त्तरता ददन पयणटन 
गुरुयोजना तयार गररनेछ। 

➢ पयणटकीय भ्यु टावर तनमाणण, Paragliding तथा केबलकारको समं्भाव्यता अध्ययन गररनेछ। 
➢ वजार व्यवस्थापन, घरेलु उद्योग तथा व्यवसाय प्रवद्णधनका लागग आवश्यक पवुाणधार तयारीमा 

जोड ददइनेछ। गाउँपासलका सभर हाट वजार व्यवस्थापन, कालोबजारी तनयन्त्रण तथा अत्यावश्यक 
वस्तु तथा सेवाको उपलब्धताका लागग स्थानीय सरोकारवाला  सवणपक्षक्षय प्रतततनगध सस्म्मसलत 
ससमतत गठन गरर अनुगमन र तनयमन गररनेछ ।  

 
र्वतवर्रण तथव षर्पद व्र्र्स्थवपनः 

➢ हररयाली प्रबद्णधन, प्राकृततक स्वच्छता तथा सुन्त्दरता कायम गने कायणलाई प्राथसमकता ददईनेछ। 
ववकास तनमाणण कायण संचालन गदाण ददगो ववकास तथा हररत ववकास नीतत अवलम्वन गररनेछ। 

➢ सावणजतनक खाली स्थान तथा सडक ककनाराहरुमा बकृ्षारोपण, वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन 
कायणक्रम संचालन गररनेछ। 

➢ नदी तनयन्त्रणका लागग तटबन्त्ध तनमाणण गररनेछ ।  

➢ जलवायु अनुकुलनका कायणक्रमहरु संचालन गररनेछ। 
➢ गाउँपासलका स्तररय ववपद प्रततकायण योजना तयार गरर लागु गररनेछ। ववपद व्यवस्थापन कोर्लाई 

कायणयोजना बनाई पुवणतयारीका, अनकुुलन तथा पुनस्थाणपनाका लागग न्त्यनुतम आधार तयार 
गररनेछ। 

➢ ववपद तथा प्रकोप प्रभाववतहरुलाई तत्काल उद्दारका लागग QRT (Quick Response Tem) प्रत्येक 
वडामा गठन गररनेछ। 

➢ चररचरन व्यवस्थापन, डढेलो तथा प्रकोप तनयन्त्रणका लागग वन संरक्षण सम्बस्न्त्ध कायणक्रम बनाई 
लागु गररनेछ। 

➢ पुणण सरसफाई युक्त गाउँपासलका घोर्णाका लागग आवश्यक पवुाणधारका कायणक्रमहरु संचालनमा 
जोड ददईनेछ। 

अन्त्त्यमा, 
पररवतत णत राज्य संरचनाको नौलो अभ्यासमा गहन स्जम्मेवारी बोध गदै यस गररमामय सभामा प्रस्ततु 
गररएबमोस्जमका अपेक्षक्षत उपलस्ब्ध हाससल गनण सम्पुणण सदस्यज्युहरु, कमणचारी, सशक्षक, राजनीततक दल, 
सुरक्षाकमी, नागररक समाज, सहयारी सरकारी तथा गैरसरकारी संघ-ससं्था, परकार लगाएत आम 
ववहादीवासीको अमुल्य सहयोग तथा सहभागगताले मार संभव हुने कुरा अवगत न ै छ। तसथण यस 
गाउँपासलका सभर संचालन हुने हरेक कक्रयाकलापहरुमा यहाँहरु सबकैो साथणक सहभागगता तथा 
कायाणन्त्वयनमा तत्परता ले न ैशान्त्त, सुन्त्दर र समुन्त्नत ववहादी बनाउने अपेक्षा सदहत यहाँहरु प्रतत हाददणक 
आभार प्रकट गदै ववदा हुन्त्छु । 

 

धन्त्यवाद।। 
कमलप्रसाद भुसाल 

अध्यक्ष  


