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यस बु�शाि
त गाउँपािलकाको ग�रमामय पाँचौ गाउँसभाका उपा�य� �यू तथा 
उपि�थत स�पूण! गाउँसभाका सद�य �यहू$, 

नेपालको संिवधानले तीन तहको सरकारको संरचना िनमा�ण गरेको छ । ती म�ये जनताको  
सबैभ�दा नजीकको !थानीय सरकारको #पमा ब%ुशाि�त गाउँपािलका रहकेो छ । लोकत�) 
*ाि+को सङ्घष�मा जीवन उ0सग� गनु� ह1ने 2ात अ2ात शिहदह#*ित 4%ा5जली अप�ण गद�छु । 
साथै लोकत�) र !थािय0वको आ�दोलनमा अगवुाइ� गनु� ह1ने स8पणू� अ:जह#को योगदानको 
उ;च स8मानसिहत !मरण गन� चाह�छु । 

!थानीय सरकारको #पमा यो नीित तथा काय�<म *!ततु ग=ररहदँा नेपालको संिवधान, !थानीय 
सरकार स5चालन  ऐन, २०७४, संघीय सरकारको आ.व. २०७६/७७ को बजेटका िस%ा�त र 
उ%ेHय, िदगो िवकासका लIय, प�Jौ योजनाको आधारप) ज!ता िवषयह#को सै%ाि�तक र 
Lयवहा=रक पMह#मा जोड िददँ ै  सम%ृ नेपाल र सुखी नेपालीको मलूभूत मा�यतालाई 
आ0मसात ग=रएको छ । 

आ.व. ०७५/७६ को !वीकृत बजेट काया��वयनको िसलिसलामा दिेखएका किठनाईह#लाई 
सधुार गदU लिगनेछ । आ.व. २०७६/७७ को नीित तथा काय�<म र बजेटबाट साथ�क नितजा 
*ा+ गन� भएको काया��वयनको संय�)लाई सवल, सMम , स�तिुलत र िदगो बनाउन आवHयक 
छ । यसका लािग यसै आ.व. बाट काय� *ार8भ ग=रनेछ । 

िसङ्गो िवV नै एउटा गाउँको #पमा िवकिसत ह1दै ँ गरेको स�दभ�मा सचूना *िविधको मह0व 
अझ बढेको दिेख�छ । 'सचूना' आधिुनक यगुको एक शिZशाली औजार हो र *ा+ गनु� आम 
नाग=रकको नैसिग�क अिधकार हो । यसथ� सूचनाको संकलन, स8*ेषण, Lयव!थापन र सरुMामा 
उिचत �यान िदन ज#री छ । यी पMह#लाई के�\मा राखी आ.व. २०७६/७७ लाई Digital 
Buddhashanti वष�को #पमा अिघ बढाउन नीितगत, सं!थागत र काय�<मगत Lयव!था 

िमलाइने छ । 

आ.व. २०७६/७७ को नीित तथा काय�<म र बजेट िनमा�ण गन�का लािग िन8न आधारह# 
अवल8वन ग=रएको छ । 

सोच (Vision):  

• सम%ृ ब%ुशाि�तको  आधारः कृिष, पय�टन र िदगो पवूा�धार । 
उ�े8य (Objectives):  
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• कृिष र पय�टन M)ेको आधिुनक^करण, Lयवसायीकरण र बजारीकरण गन_ ।  

• उ0पादनशील र मया�िदत रोजगारी अिभविृ%, ग=रवी िनवारण गदU जीवन!तरमा 
सकारा0मक प=रवत�नको अनुभूित गराई समिृ%को जग िनमा�ण गन_ । 

• गुण!तरीय !वा!`य सेवा तथा Lयवहा=रक र जीवनपय��त उपयोगी िशMामा सबैको पह1चँ 
सिुनिaत गरी !व!थ तथा  स�तिुलत वातावरणमा सामािजक �याय र गणु!तरीय 
साव�जिनक सेवा *वाहलाई िछटो, छ=रतो र *भावकारी बनाई Digital 
Buddhashanti लाई सकारा0मक प=रवत�नको अनभूूित गराउने ।  

• पूवा�धारको िवकासको िनिमn स8भाLयता भएका M)ेह#को पिहचान, अ�ययन र 
अनसु�धान गरी िदगो िवकासको िनमा�ण काय�लाई अगाडी बढाउने । 

 
रणनीित 

• तीo, िदगो र रोजगारमलूक आिथ�क िवकास गन_, 

• उ0पादन र उ0पादक0व विृ% गन_, 

• सलुभ तथा गणु!तरीय !वा!`य सेवा र िशMाको सिुनिaतता गन_,  
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उपि�थत गाउँसभाका सद�यह$, 

• यस ब%ुशाि�त गाँउपािलकाको पाँचौ गाउँ सभामा स8वोधन गन� पाउँदा म गौरवाि�वत 
भएको छु । 

• लामो समयस8म जन*ितिनिधिविहन बनेको िवगतको !थानीय िनकाय र जनताको 
लामो सङ्घष�पिछ *ा+ संिवधान बमोिजम बनेको !थानीय सरकार पिहलो पटक 
स5चालन गन� पाउँदा हामी सबै हष�िवभोर भएका छौ ँ। लामो समयस8म टुटेको जनता र 
सरकार बीचको स8व�धलाई जोड्ने पिहलो *यासको अनुभव हामीले गन� पायौ ँ । 
0यसैले पिन ह1न सpछ हाqा अिधकांस गितिविधह# िसकाईकै #पमा रह े । तर पिन 
जनताको साथ  र तपाई हामी सबैको धैय�ताको स8मान गनU पद�छ । 

• यो !थानीय सरकार ब%ुशाि�त गाउँबासीको  िवVास र अपेMाको उपलिrध हो । यो 
सरकार  गाँउपािलकाका जनताको सेवा, सरुMा, समिृ% र सुखका लािग गाँउवासीह#ले 
बनाएको सरकार हो । 

• लोकत�) *ितको पणू� *ितब%ता, सशुासन, गाँउवासीह#*ित उnरदायी *शासिनक 
संरचना, stचारमZु सuय र ससंु!कृत एवं कत�Lय*ित vढ समाज यस सरकारका 
आदश� ह1नेछन ्। 

•  ब%ुशाि�त गाउँपािलका भौगोिलक #पमा िविवधता पूण� गाउँपािलकाह# म�ये एक हो । 
साथै यो सा!ंकृितक #पमा पिन िविवधतायZु छ । समाजको उ0पिn र बनोट, सuयता र 
सं!कृितको िवकाससमते िबिवधतापणू� छ । यी हाqा साझा स8पnी ह1न ् । यस स�ुदर 
स8प�नतालाई हामीले वैमन!यता, wेश र w�दको िवषय ब�न र बनाउन िदन ुह1दँनै । wशे र 
w�दको िवषय बनाउन खोxने *यासलाई सचेत ढंगले असफल पानु�पछ�  । 

• यस गाउँपािलकाले गाउँपािलका िभ)को जातीय, भािषक, धािम�क, सां!कृितक तथा 
भौगोिलक िविवधतालाई आ0मसाथ ग=र सामािजक एवम ् सां!कृितक समानता र 
सिहzणतुामा आधा=रत स{ावको बाटोमा गाउँपािलका िभ) एकता मजबतु बनाउने 
नीित िलएको छ । 

• हामी सामािजक �याय र समानताको vढ पMपोषण गद�छ| । सब ै*कारका भेदभाव र 
अ�यायको अ�0य, �यायको *ाि+ र सबैका लािग समिृ% हाqो नीित ह1नेछ । अवसरमा 
पिछ परेका समदुायलाई अगाडी }याउन हामी vढ छौ ।  
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• सम%ृ गाउँ बनाउने ई;छा,  चाहना, 4ोतको �यनुता र बजेटिबिहन काय�<मलाई 
ताद08यता िमलाउँद ै !थानीय समदुायको समेत सकृय सहभािगता तथा लगानीमा यस 
गाउँको िवकास तथा सामािजक #पा�तरणका आधार !त8भह# खडा गरी योजनाब% 
ढंगबाट *ाथिमकताका आधारमा िवकास *कृयालाई अगाडी बढाउने दरूvिt सिहतका 
तपिशल अनसुारका नीितह# अवल8बन ग=रएको छ । 

• कृिष, पय�टन र कालोप) ेसडकलाई उ;च *ाथिमकतामा राखी बजेट िविनयोजन ह1ने 
Lयव!था िमलाइएको छ ।  

 
आिथ!क िवकास स�बि
ध नीितः 

क. कृिषः   

• एक वडा एक उ0पादन काय�<म संचालनका लािग संभाLयता अ�ययन गरी 
आवHयक बजेट िविनयोजन ग=रनेछ । 

• धानबालीमा गाउँपािलकाको िवगतदिेखको पिहचानलाई अMणु रा~द ै कृिषलाई 
अथ�त�)को मलु आधार बनाउन कृिष आधिुनक^करण प=रयोजना स5चालनमा जोड 
िदइनेछ ।  

• कृिषमा आधिुनक^करण गन�का लािग कृिषज�य मेिसनरी औजार, मल तथा बीउमा 
िवशेष सह1िलयत *दान ग=रनेछ ।  

• मल तथा बीउ िवतरणका लािग िडपोह# स5चालन ग=रनेछ ।  

• अगा�िनक कृिष उपजमा गाउँलाई आ0मिनभ�र बनाउन जैिवक मल र जैिवक िवषादी 
*योगमा *ो0सािहत ग=रनेछ ।  

• कृिष उपज सङ्कलन के�\ह#को िनमा�ण ग=रनेछ । खेतीयो�य जमीन बाँझो रा~ने 
काय�लाई िन#0सािहत ग=रनेछ ।  

• माटो परीMण िशिवर तथा जैिवक िवषादी बनाउनका लािग तािलम काय�<मह# 
स5चालन ग=रनेछ ।  

• िशत भ�डारण के�\ !थापना गन� जोड िदइनेछ । 
ख. पशपुालनः  

• दधु उ0पादन विृ% गन� नH ल सधुार काय�<ममा जोड िदईनेछ ।  



 

6 

• पशपुालनलाई Lयवसाियक बनाउन गोठ सधुार तथा भकारो सधुार ज!ता 
काय�<मह# स5चालन ग=रनेछ ।  

• बा�ापालनलाई Lयवसाियक^करण गरी मासु उ0पादनमा गाउँपािलकालाई 
आ0मिनभ�र बनाईनेछ । 

ग. उ�ोग बािणxयः  

• गाउँपािलकाको आिथ�क िवकासमा िनजी, सहकारी र सरकारी Mे)लाई सँगसँगै जाने 
वातावरण 4जृना गरी लागत सहभािगताका आधारमा स5चालन ग=रने 
काय�<मह#लाई *ो0साहन ग=रनेछ ।  

• गाउँपािलका M)ेिभ) स5चािलत पुवा�धार िवकासका योजनाह#मा समते िनजी 
M)ेलाई सहभागी गराउने काय�<मह# अगािड बढाईनछे ।  

• लघ ु उ�म िवकासमा जोड िदईनकुा साथै उ�मीह#लाई रोजगारीका अवसरह# 
4ृजना गन� *ो0सािहत ग=रनेछ । 

 
घ. पय�टनः  

• यस गाउँपािलकालाई पवु� तराईको पय�टक^य ग�तLयको #पमा िवकास गन� 
पय�टक^य गु#योजना तयारी ग=रनेछ । 

•  गाउँपािलकाको आयको 4ोतको #पमा रहने धारागोला uयटूावरलाई स5चालनमा 
}याईनेछ ।  

• पाँचपोखरी, ठुटेबर, जरेबर, कमेरेपाखा तथा आदश� नमनुा सामदुाियक वन ज!ता 
पय�टक^य ग�तLयह#को िवकासमा िवशेष जोड िदईनेछ ।  

• सुपारी उ0पादनको पकेट Mे)मा रहकेो गाउँपािलकाको िवशेषता उजागर गन� बधुवारे 
चोकमा सपुारीको *ितमा !थापना ग=रनेछ । 

•  नीिज M)ेसँग सहकाय� गरी केवलुकार तथा बि5जज8पको  िव!ततृ प=रयोजना 
*!ताव तयार ग=रनेछ ।  

• आ�त=रक पय�टन *व%�न गन� सहयोग पगुोस ्भ�ने उ%ेHयका साथ झोलङ्ुगे पलुको 
िडिपआर िनमा�ण काय� *ार8भ ग=रएको छ ।  

• होम!टे काय�<म संचालन गन� आवHयक वजेट Lयव!था िमलाइनेछ । 
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ङ. िवnीय तथा सहकारीः  

• बैक तथा िवnीय M)ेलाई सहज ऋण प=रचालनका लािग उपयु�Z वातावरणको 
4ृजना ग=रनेछ ।  

• अित िवप�न वग�स8म ऋणको पह1चँ प�ु याउन गाउँपािलकाको जमानीमा ऋण *वाह 
गन_ वातावरण बनाउन नीितगत Lयव!था ग=रनेछ ।  

• सहकारीको मा�यमबाट रोजगारीका अवसरह# 4ृजना गन� सहकारी म)ैी नीित 
अवल8बन ग=रनेछ ।  

• राजV संकलनबाट गाउँपािलकालाई आ0मिनभ�र बनाउन करदाताह#लाई करदाता 
िशMा काय�<म स5चालन ग=रनेछ ।  

• कर स+ाह मनाउनकुा साथै उ0कृt करदातालाई स8मान ग=रनेछ ।  

• *0येक वडालाई *ित!पधा�0मक #पमा राजV सङ्कलन गन� *ो0सािहत ग=रनेछ । 
सामािजक िवकास स�बि
ध नीितः- 

क. !वा!`यः  

• यस गाउँपािलकाको वडा नं १ मा प;चीस शैयाको सुिवधा स8प�न गाउँपािलका 
!तरीय  अ!पताल िनमा�णका लािग आवHय बजेटको  Lयव!था िमलाइनेछ । 

• आधारभूत !वा!`य के�\ह#को भवन िनमा�ण गन_ काय�लाई िनर�तरता िदइनेछ । 

• गाउँपािलका M)े िभ) !थािपत आधरभतू !वा!`य के�\ह# Lयवि!थत #पमा 
संचालन गरी सब ैनाग=रकमा िनश}ुक !वा!`य सेवाको पह1चँ सुिनिH चत ग=रनेछ ।  

• अ0य�तै िवप�न प=रवारको लािग िनश}ुक !वा!`य बीमा काय�<म स5चालन 
ग=रनेछ साथै सो वग�का लािग उपचारकोषको !थापना ग=रनेछ ।   

• सुनौला हजार िदन काय�<मलाई िनर�तरता िदईनेछ ।   

• गाउँपािलकाको मात ृम0ृयूदरलाई �यनूीकरण गन� !वा!`य के�\मा नै स0ुकेरी गराउने 
काय�लाई *ो0सािहत ग=रनेछ । 

• बढ्दो वातावरणीय *दषुण तथा िवकिसत *िविधको नकारा0मक *भावका कारण 
बालबािलकामा दखेा पन_ आखँा स8ब�धी सम!यालाई �यनूीकरण गन� सामदुाियक 
िव�ालयमा अ�ययनरत िव�ाथ�ह#को vिt परीMण गन_ काय�<म अगािड बढाईनेछ 
। साथै आँखा उपचार के�\ !थापनाथ� आवHयक पहल ग=रनेछ । 
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•  समाजिभ) लकेुर रहकेो Mयरोग तथा कु�रोग खोज पड्ताल गरी िनराकरण गन� 
अिभयान स5चालन ग=रनेछ ।  

• औलोरोग िनय�)णका लािग आवHयक काय�<म अगािड बढाईने छ ।  

• बजारमा स5चािलत मेिडकल तथा औषधी पसलह#को िनयिमत अनगुमन तथा 
िनयमन ग=रनेछ ।  

• पणू�खोपयZु गाउँपािलका काय�<ममलाई िनर�तरता िदईनेछ ।   

• एलोपेिथक औषधीको *योगलाई कम गदU आयवु_िदक औषधीको *योगलाई 
*ो0सािहत ग=रनेछ ।  

• *0येक वडामा आयुव_िदक गाउँघर िpलिनक स5चालन ग=रनेछ ।  

• िनजी M)ेलाई जडीबटुी खेतीमा *ो0सािहत ग=रनेछ ।  

• आयवु_द !वा!`य िशिवर तथा जडीबटुी *दश�नी ज!ता काय�<मह# स5चालन 
ग=रनेछ ।  

• प5चकम�, योगा तथा *ाकृितक िचिक0सामा जोड िदईनेछ ।  
ख. िशMाः   

• िशMामा सबैको पह1चँ सुिनिaत गन� आधारभूत तहस8मको िशMालाई िनशु}क र 
अिनवाय� ग=र सबै बालबािलका िव�ालय िभ) रहकेो सुिनिaत ग=र घोषणा ग=रने छ 
। 

•  िशMामा सबै वग� र समदुायका बालबािलकाह#को पह1चँ अिभबिृ% ग=रनेछ ।  

• बालिवकास के�\ह#लाई सरुिMत र !थायी िसकाई के�\को #पमा िवकास गन� िदवा 
खाजाको Lयव!था ग=रनेछ ।  

• आवHयकताका आधारमा बालिवकास के�\ह#को !थापना ग=रनेछ ।  

• अङ्:ेजी मा�यमबाट िशMा *दान गन_ िव�ालयह#लाई  *ो0सािहत ग=रनेछ ।  

• Lयवसायमलूक तथा *ािविधक िशMाको स#ुवात गन� *ो0सािहत ग=रनेछ ।  

•  िभ�न Mमता भएका बालबािलकाह#का लािग िवशेष कोष र   िशMक तथा 
कम�चारीह#को मनोवल उ;च बनाउन *ो0साहन कोषको !थापना ग=र स5चालन 
ग=रनेछ ।  
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• िव�ालय स5चालनलाई च!ुत र द#ु!त बनाउनका लािग िब�ालय rयव!थापन 
सिमित  िशMक अिभभावक संघका पदािधकारी, िशMक तथा कम�चारीह#को 
Mमता अिभबिृ% ग=रनेछ ।  

• ब%ुशाि�त गाउँपािलकाका जन*ितिनिध,  िशMक, कम�चारी तथा िब�ालय 
Lयव!थापन सिमितका पदािधकारीह#ले आ�ना छोराछोरी अिनवाय� #पमा 
सामदुाियक िव�ालयमा पढाउन आवHयक नीितगत Lयव!था ग=रनेछ ।  

• िब�ालय िशMालाई गुण!तरीय बनाउन जनशिZ र 4ोतको अिधकतम उपयोग 
ग=रनेछ । 

•  हालस8म छा)ालाई मा) छा)बिृnको rयव!था भएकोमा िबप�न प=रवारका 
बालबािलकाह#लाई िव�ालयमा आकिस�त गन� छा)लाई समते छा)बिृnको 
rयव!था ग=रनेछ । 

• एक वडा एक वाल उ�ान !थापनाका लािग आवHयक बजेटको Lयव!था ग=रनेछ ।  

• उपा�यM िशMा कोष माफ� त अित िवप�न वालवािलकाह#लाई पोशाक, प!ुतक तथा 
अ�य आवHयक साम:ीह# उपलrध गराउन बजेट िविनयोजन ग=रएको छ ।  

ग. खानेपानी तथा सरसफाईः  

• खानेपानी तथा सरसफाईसँग स8वि�धत िव�मान सम!याह#को समाधानका लािग 
परुाना खानेपानी आयोजनाह#को मम�त स8भारमा जोड िदईनेछ ।  

• िनमा�णाधीन आयोजनाह#लाई पणू�ता िदईनेछ । सािवक बधुवारे गािवस M)े र 
शाि�तनगर M)ेमा बहृत खानेपानी आयोजनाका लािग िडपीआर तयार ग=रनेछ  । 

घ. लैङ्िगक समानता तथा सामािजक समावेशीकरणः 

• िहसंा पीिडत र िवपदमा परेका मिहलाह#का लािग आपतकािलन उ%ार कोषको 
Lयव!था ग=रनछे । 

•  Lयवसाियक सीप, तािलम िलएका र वेरोजगार बसेका मिहलाह#का लािग 
Lयवसाियक सMमता िवकास स8व�धी काय�<मह# अगािड बढाईनेछ ।  

• लिMत समहूको Mमता िवकासका लािग लोकसेवा आयोग तथा िशMकसेवा 
आयोगका तयारी कMाह# स5चालन ग=रनेछ ।  
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• दिलत तथा िवप�न वग�का लािग आवHयक सीपमलूक तथा आयमलूक काय�<मह# 
स5चालन ग=रनेछ ।  

• अपाङ्ग तथा एकल मिहलाका लािग सीपमलूक काय�<म स5चालन ग=रनेछ  ।  

• जे� नाग=रक प=रचयप) िवतरण काय�लाई िनर�तरता िदईनेछ ।  
 पुवा!धार िबकासः 

क. सडकः  

• मलू सडकह#लाई कालोप)े गन_ र शाखा सडकह#को !तरो�नित गन� उ;च 
*ाथिमकताका साथ बजेट िविनयोजन ग=रएको छ ।  

• ब%ुशाि�त =रङरोडलाई गाउँपािलकाको गौरवको योजनाको #पमा िलईनेछ ।  

•  गाउँपािलका !तरीय सडक गु#योजना  (MTMP)  लाई *भावकारी #पमा 
काया��वयन ग=रनेछ ।  

• गाउँपािलका M)ेिभ)का सबै सडकह#को िडिपआर ग=रनेछ । सडकल े भेटाएका 
ज�गाको लगत क�ा गन� आव!यक *कृया अगािड बढाईनेछ ।  

• नयाँ �याक खो}ने भ�दा बिनसकेका सडकह#को !तरो�नितमा जोड िदईनेछ ।  

• सडकमा पन_ पलु,  �मु पाइप तथा कलभट� िनमा�णका लािग आवHयक बजेट 
Lयव!था ग=रनछे । 

ख. उजा�ः  

• सबै जनताको घरमा िव�तुको पह1चँ प�ु याउन िव�तु िव!तार अिभयान स5चालन 
ग=रनेछ ।  

• सडक सौय� बnी जडान काय�लाई िनर�तरता िदईनेछ । यसका लािग आवHयक बजेट 
िविनयोजन ग=रनेछ । 

ग. सचूना तथा *िविधः  

• Digital Buddhashanti को अवधारणालाई काया��वयनमा }याइनेछ । 

• सबै वडा काया�लयह#मा Optical Fiber  माफ� त इ�टरनेट सेवा *वाह ग=रनेछ । 

• गाउँपािलकाका त`याङ्कह# संिचत गन� NITC को सहयोगमा आ�नै Cloud 
Service तथा Server Space Lयव!थापन गन� पहल ग=रनेछ । 
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• E-Govermence *ाथिमकतामा राखी िविभ�न आधिुनक स�टवेर *णाली माफ� त 
Paperless गाउँपािलकाको अवधारणालाई अिघ बढाइनेछ । 

• गाउँपािलका M)ेिभ) सब ैजनतामा स5चारको पह1चँ !थािपत गन� वडा नं १, ४ , ५, 
६ र ७ टेिलफोन टावर िनमा�ण गन� आवHयक *कृया अगाडी बढाईनेछ ।  

• गाउँपािलका M)ेिभ) िनिaत !थान तोक^ सो !थानलाई Free WiFi Zone घोषणा 
ग=रनेछ । 

• सेवा:ाहीह#लाई अिधकतम सचूना *वाह गन� LED सिहतको Digital Display 
!थापना ग=रनेछ ।  

• गाउँपािलकाको काया�लय तथा वडा काया�लयह#मा CCTV थप ग=रनेछ । 

• िव�ाथ�सँग *िविध काय�<म अ�तग�त SEE िदएका िव�ाथ�ह#लाई लिMत गरी 
*िविध स8बि�ध तािलम िदइनेछ । 

• गाउँपािलकाको आ�नै मोबाइल एम संचालनमा }याइनेछ । 
घ. िसँचाईः  

• खेतीयो�य जमीनमा िसंचाई सिुवधा उपलrध गराउन जनताको लागत सहभािगतामा 
ठूला िडप बो=रङ स5चालन ग=रनेछ । जसका लािग आवHयक बजेट िविनयोजन 
ग=रनेछ । 

ङ. भवन तथा सहरी िवकासः   

• Project Bank !थापना गरी *ा+ आयोजनाह#को *ाथिमकता िनधा�रण गरी संघ 
तथा *दशेमा पठाउने Lयव!था ग=रनेछ । साथै आवHयकता अनसुार DPR िनमा�ण 
तथा संभाLयता अ�ययन ग=रनेछ । 

• िज}ला सम�वय सिमितको काया�लय झापा तथा यस गाउँपािलकाको साझेदारीमा 
वडा काया�लयका भवनह# िनमा�ण गन_ काय�लाई िनर�तरता िदइनेछ । 

• गाउँपािलका भवन तथा अ!पतालका लािग आवHयक ज�गा Lयव!थापन ग=रनेछ ।  

• गाउँपािलकाको स8पणू� ज�गाको पनु नpसाङकनका लािग *कृया अगािड बढाईनेछ । 

•  गाउँपािलका M)ेिभ)का अLयवि!थत बसोबास तथा सकुु8बासी सम!या समाधान 
गरी ज�गा धनीह#लाई धनीपजूा� उपलrध गराउन मािथ}लो िनकायमा पहल ग=रनेछ 
।  
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• िशिवर M)ेको ज�गामा रहकेो सम!या समाधान गरी सो ज�गालाई घेरावारा ग=रनेछ ।  

• साव�जिनक स8पिnको पिहचान गरी 0य!तो स8पिnको द#ुपयोग तथा 
अित<मणलाई िन#0सािहत ग=रनेछ ।  

• सुरMा Lयव!थालाई *भावकारी बनाउन आवHयकताका आधारमा अ!थाई *हरी 
चौक^को !थापना ग=रने छ ।  

वातावरण तथा िवपद Gयव�थापनः 

क. जल उ0प�न *कोप िनय�)णः  

• जल उ0प�न *कोप िनय�)ण गन� बायो ईि�जिनय=रङ *िविधबाट नदी, खोला िकनार 
संरMण गन�  तारजालीको  Lयव!था ग=रनछे ।  

• नदी उकास M)ेमा वMृारोपण काय�<म स5चालन ग=रनेछ जसका लािग जनताको 
तटब�धन काय�<मसँग सहकाय� ग=रनेछ । 

ख. जलाधार संरMणः   

• िचिलमगढी िसमसार M)ेमा तटब�ध िनमा�ण ग=रनेछ ।  

• सामदुाियक वनसँगको सहकाय�मा वनM)ेिभ) साना तथा ठुला पोखरी िनमा�ण 
ग=रनेछ ।  

ग. वन तथा भसुंरMणः  

• िनजी वन िवकासलाई *ो0सािहत ग=रनेछ ।  

• गाउँपािलका प=रसरमा उ�ान िनमा�ण ग=रनेछ ।  

• िव�ालय Mे) वMृारोपण काय�<म स5चालन ग=रनेछ ।   
घ. फोहोरमलैा Lयव!थापनः  

• ब%ुशाि�त गाउँपािलकालाई सफा र हराभरा बनाउन बनाउन यहाँको फोहोरलाई सही 
ठाउँमा Lयवि!थत ग=रनेछ ।  

• फोहोरमैला Lयव!थापन लािग आवHयक ज�गाको खोजी गरी }या�ड िफ}डसाईट 
िनमा�णको कामलाई अगािड बढाईनछे ।  

• घरेल ुफोहोरलाई Lयव!थापन गन� घरमा नै जैिवक र अजैिवक फोहोरको Lयव!थापन 
गन� *ो0सािहत गन� आवHयक काय�<मह#  अगािड बढाइ�ने छ । 
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•  बजार चोक र िव�ालयह#मा ड!टिबनको Lयव!था ग=रनेछ । 
ङ. िवपद Lयव!थापनः  

• वन डढेलो तथा हाnी तथा बाँदर आतंक �यनूीकरण तथा चोरी िनकासी रोकथाम 
गन� आवHयक काय�<मह# स5चालन ग=रनेछ ।  

• वन तथा व�यज�त ुw�w �यनुीकरणका लािग सहयोग काय�<मह# स5चालन ग=रनेछ 
।  

• गाउँपािलका M)ेिभ) भएर ब�ने नदीह#बाट ह1ने कटान िनय�)ण गन� तटब�धन 
काय�<मह# स5चालन ग=रनेछ ।  

• *ाकृितक िवपद र 0यसपिछको पनु!था�पनाका लािग िवपद Lयव!थापन कोषको 
!थापना ग=रनेछ । 

• अ�यM िवपद तथा राहत कोषका लािग बजेट िविनयोजन गरी पीिडतह#को त0काल 
राहत तथा उ%ारका लािग आवHयक Lयव!था िमलाइनेछ ।  

सं�थागत �मता िवकास र सेवा Iवाहः 

• कम�चारी तथा जन*ितिनधीह#को Mमता िवकासका लािग आवHयक सेवा *वाहसँग 
स8व�धी तािलम काय�<मह# स5चालन ग=रनेछ ।   

• वडा काया�लयमा काय�रत कम�चारीह#का लािग िव�तुीय शसुासन अ�तग�त 
स�टवेयर, हाड�वेयर तथा सूचना *िविध स8वि�धत तािलम स5चालन ग=रनेछ । 

• सेवा *वाहलाई *भावकारी बनाउन िडिजटल नाग=रक वडाप)को Lयव!थापन 
ग=रनेछ ।   

• जन*ितिनिध तथा कम�चारीलाई जनता*ित उnरदायी बनाउन साव�जिनक सनुवुाई, 
साव�जिनक परीMण तथा जनतासँग *ितिनिध काय�<म स5चालन ग=रनेछ । 

• परुाना *शासिनक कागजातह#लाई िडिजटालाईजेसन ग=रनेछ ।  परुाना अिभलेखह# 
सङ्कलन ग=र अिभलेखालय !थापना ग=रनेछ ।  

• LयिZगत घटनादता� काय�लाई *भावकारी बनाउन कम�चारीको Mमता िवकासमा 
जोड िदईनेछ ।  

• वडा काया�लयह#लाई *िविधम)ैी बनाईने छ ।  
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• वडा काया�लयह#को सं!थागत Mमता िवकासमा जोड िददँ ै सोही बमोिजमका 
काय�<मह# स5चालन ग=रनेछ । 

•  LयिZगत घटना दता�को परुानो अिभलेखलाई पनुः अिभलेखीकरण ग=रनेछ । 

• गापाको साव�जिनक सेवा *वाहलाई िछटो, छ=रतो र *भावकारी वनाउन गापा 
M)ेिभ)का जनशिZलाई खलुा *ित!पधा�माफ� त !वयम ्सेवकको #पमा िनयZु गरी 
िनजह#को दMता अिभविृ%मा समते जोड िदइनेछ ।  

िवJीय Gयव�थापन र सुशासनः 

• िवnीय अनशुासन कायम गन� लेखापरीMणको कामलाई *भावकारी बनाईनेछ ।  

• योजना तथा काय�<मको भZुानी िलन ु अिघ साव�जिनक परीMण, सामािजक 
परीMण तथा साव�जिनक सनुवुाईलाई *भावकारी #पमा लाग ुग=रनेछ । 

• िकराना, खा�ा�न तथा औषधीज�य  लगायतका स8पणू� Lयवसायको अनगुमन तथा 
िनयमनलाई *भावकारी बनाईनेछ ।  

• िवना दता� तथा अवैधािनक #पमा स5चािलत Lयवसायलाई कानुनी दायरामा 
}याईनेछ । 

 
यो नीित तथा काय�<म *!ताव गदा� उ;चदरको आिथ�क बिृ% हािसल गन_,  स�तिुलत र सvुढ 
अथ�त�)  िनमा�ण गन_, !व!थ र सMम जनशिZ िवकास गन_, रोजगारी 4जृना गन_,  िवकासलाई 
समावेशी र सामािजक �यायमा आधा=रत बनाउने, सशुासन कायम गन_,  नतीजा हािसल गन_ 
तथा सम%ृ गाउँपािलका िनमा�णका लािग दीघ�कालीन उ%ेHय *ा+ गन_ अठोटलाई के�\मा 
रािखएको छ । ठूला योजना तथा काय�<मह# स5चालन ग=रनेछ भने साना काय�<मह#लाई 
<मशः कटौित गदU लैजाने नीित िलईनेछ ।  
 
यो नीित तथा काय�<मको काया��वयनबाट समिृ%को ग�तLयमा पु�न िविशt Mमताको िवकास 
ह1नेछ । लोकताि�)क शासन प%ित सामािजक �याय र सम�याियक आिथ�क िवकासबाट 
शाि�त, िवकास र अ:गमनलाई एक अका�का प=रपूरकका #पमा अगािड बढाउन म�त प�ुनेछ 
। सामािजक िवभेदको अ�0य नाग=रक सवलीकरण तथा 2ान र सीपमा आधा=रत उ0पादन 
*णालीको िवकासले गाउँपािलकालाई समिृ%को बाटोमा लैजान म%त गन_ कुरामा म िवH व!त 
छु । 
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अ�0यमा गाउँपािलकाको सम: आिथ�क, सामािजक िवकासमा आ-आ�नो Mे)बाट भिूमका 
खे}न ु ह1ने काय�पािलका सद!यxयहू# वडा सद!यxयहू#, *मखु *शासक^य अिधकृत xय ू
लगायत स8पणू� कम�चारीह# साथै सम: गाउँपािलकावासीमा िवशेष ध�यवाद िदन चाह�छु । 

 
ध�यवाद । 

रमशे कुमार भुजेल 
अ�यM 

 


