
1 
 

 माछापचु्छे« गाउँपालिका 
आलथिक वर्ि २०७६।०७७ को नीलि िथा कार्िक्रम 

सभाका सभाध्र्क्ष ज्रू्,, सभा सदस्र् ज्रू्हरु िथा पत्रकार लमत्रहरु, 

1. माछापचु्रे गाउँपालिकाको गाउँसभामा आ.व. २०७६।०७७ को नीलि िथा कार्िक्रम 
प्रस्ििु गनि पाउँदा आफूिाई गौरवान्ववि महससु गरेको छु  

2. र्स महत्वपूर्ि घलिमा मिुकुमा संघीर् िोकिान्वत्रक गर्िवत्र स्थापना र  देशभन्िपूर्ि 
आवदोिनमा सामान्िक रुपाविरर्को िालग प्रार् उत्सगि गने सम्पूर्ि आदरर्ीर् ज्ञाि अज्ञाि 
शहीदहरु प्रलि हार्दिक भावपूर्ि श्रद्धाञ्जिी अपिर् गदै उहाँहरुप्रलि उच्च सम्मान प्रकट गदिछु। 

3. ववश्व प्रलसद्ध  सवुदर एवम ्आकर्िक वहमािहरु माछापचु्रे ,गंगापूर्ि, गवधर्ि चिुी, अन्नपूर्ि 
िेश्रो, अन्नपूर्ि चौथो र मादीको काखमा रहेको र्स गाउँपालिका ५४४.५८ वगि वक.लम 
क्षेत्रफिमा फैलिएको छ।२०६८ सािको िनगर्ना अनसुार कूि िनसंख्र्ा २१८६८ 
रहेको छ। र्स कार्ाििर्र्ाट २०७६ रै्शाखमा गररएको घरधरुी सवेक्षर् अनसुारको 
िनसंख्र्ा २७,८७३ रहेको छ।र्स गाउँपालिकाको पूविमा मादी गाउँपालिका, पन्िममा 
अन्नपरु्ि गाउँपालिका, उत्तर िफि  मनाङ न्िल्िा र दन्क्षर्मा पोखरा महानगरपालिका र 
अन्नपूर्ि गाउँपालिका रहेका छन।् 

4. र्स माछापचु्रे गाउँपालिका आफैमा ववववध िाििालि, भार्ाभार्ी, धमि र संस्कृलिको संगमको  
रुपमा रहेको  सरै् समदुार्हरुका लर्चमा  सर्दर्ौ देन्ख आपसी मेिलमिाप र सदभाव 
रहेकािे ववववधिा लर्चको एकिाको अनपुम उदाहरर् हो। 

5. र्स आलथिक वर्िको लनलि िथा कार्िक्रम प्रस्िाव गदाि नेपािको संलर्धान २०७२, नेपाि 
सरकार, प्रदेश सरकारको नीलि िथा कार्िक्रम, पवरौ र्ोिना, स्थानीर् सरकार संचािन ऐन 
२०७४ िथा र्दगो ववकासको िक्ष्र्िाई आधार मानी सर्ि र समदृ्ध माछापचु्रे लनमािर् 
गरर सखुी नेपािी, समदृ्ध नेपािको राविर् अलभर्ानिाई  साथिक र्नाउने िक्ष्र् रान्खएको 
छ। 

आदरर्ीर् गाउँसभा सदस्र् ज्र्हुरु 

अर् म गि वर्िको र्स गाउँपालिकाको संन्क्षप्त कार्ि प्रगलि प्रस्ििु गनि चाहावछु। 
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6. माछापचु्रे गाउँपालिकाको महत्वपरु्ि सिकको रुपमा रहेको मेिर्ोट,खानेपानी महुान 
भेिावारी िमु्र ेघिेि सिकको कािोपते्र गने कार्ि अगािी र्ढीरहेको छ। 

7. भिुुुंङ्गखोिा पिु देन्ख कोिचोक सम्मको मोटर र्ाटो १.५ वकिोलमटर कािोपते्र गररएको 
छ।  

8. माछापचु्रे गाउँपालिका विा नं.२ सादीखोिा र विा नं.१ माछापचु्रे िोड्ने खारापानीमा 
सेिी नर्दमालथको मोटरेर्ि पिु लनमािर् अन्विम चरर्मा पगेुको िथा विा नं. ८ र विा नं. 
९ िोड्न ेमदीखोिामा मोटरेर्ि पिु लनमािर् कार्ि अगािी र्ढेको छ। 

9. विा नं ६ को ईदीखोिा एर्म विा नं. २ र ३ िोड्ने सेिी नर्द मालथ मोटरेर्ि पिु 
लनमािर्को िालग िी.पी.आर.र्नाउन ेकार्ि सम्पन्न गररएको छ। 

10. ७ वकिोलमटर िम्र्ाई रहेको घटे्टखोिा वपपििािी देउरािी धम्पसु सिकको स्िरोन्नलि गने 
कार्ि सम्पन्न भएको छ। 

11. विा नं ९ को विा कार्ाििर् र ल्वाङ्ग घिेि स्वास््र् चौकीको भवन लनमािर्को िालग 
आवश्र्क िग्गा व्र्वस्थापन गरी कम्पाउविीङ्ग गने कार्ि सम्पन्न भई भवन लनमािर्को 
िी.पी.आर िर्ार गररएको छ। 

12. गाउँपालिका के्षत्रलभत्रको ४० वक.लम. मोटरर्ाटोको स्िरोन्नलि गररएको छ १० वकिोलमटर 
नर्ाँ ट्रर्ाक खोलिएको १० वकिोलमटर र्ाटो ग्राभेि गररएको साथै १५ वक.लम र्ाटोको 
दार्ाँ र्ाँर्ा पक्की नािा लनमािर् िथा ५३० लमटर ढिान सम्पन्न भएको छ।  

13. लसंचाईिफि  १६९४ लमटर पक्की कुिो २८८२ लमटर पाईपद्वारा लसंचाई व्र्वस्था गररएकोछ। 

14. नर्ां पर्िटकीर् पदमागि १००० लमटर िथा पद मागि ममिि कररर् ३५१७ लमटर पदमागिमा 
३९५ लमटर टेवा पखािि (retaining wall) लनमािर् गररएको छ। 

15. खानेपानी िफि  माछापचु्रे गाउँपालिकाको एक घर एक धारा कार्िक्रम र्स र्र्ि सम्पन्न गने 
गरी ववलभन्न साईि र घनत्वका ९११५० लमटर पाईप खररद गरी धारा र ट्ांकी लनमािर्को 
काम लिब्र रुपमा अगािी र्ढीरहेको छ। 

16. आलथिक अवस्था कमिोर रहेका र उत्कृष्ट शैन्क्षक नलििा र उपिन्धध हालसि गरेका 
लर्द्यािर्िाई व्र्वस्थापन अनदुान प्रदान गररएको छ। 

17. माछापचु्रे प्रा.वव.मा स्थानीर् मािभृार्ाको रुपमा रहेको मगर भार्ामा अध्र्र्न अध्र्ापन 
कार्ि सरुु गररएको छ। 
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18. मखु्र्मवत्री वािावरर्मैत्री नमनुा कृवर् गाउँका रुपमा विा नं ३ को भिार्ोटिाई छनौट 
गरी आवश्र्क कार्ि अगािी र्ढेको र िलमन चक्िार्वदीको काम अगािी र्ढाईएको छ। 

19. आविररक िथा वाह्य पर्िटन प्रवद्धिन गनिका िालग ववलभन्न स्थानहरुमा १५ वटा होमस्टेको 
प्रवद्धिन गररएको छ। 

20. स्वास््र् संस्थामा सतु्केरी हनु ेमवहिा हरुको पोर्र् प्रोत्साहन खचि स्वरूप प्रलि सतु्केरी 
मवहिा रु ५०० नगद प्रदान गररएको छ। 

21. गररर् िथा ववपन्न नागररकको स्वास््र् लर्माको र्ोगदान रकममा अनदुान प्रदान गरी १८० 
घर पररवारको स्वास््र् लर्मा गररएको छ। 

22. र्स गाउँपालिकाको व्र्वस्थापन र संचािनमा स्त्रीरोग िथा मवहिाहरुको पाठेघरको मखुको 
क्र्ावसर पररक्षर् न्शववर ३ स्थानमा िथा क्षर्रोग लनदानको िालग माइक्रोस्कोवपक क्र्ाम्प 
२ स्थानमा संचािन गररएको।एस ई ई पररक्षा २०७५ मा सन्म्मलिि सम्पूर्ि छात्राहरुिाई 
स्र्ालनटरी प्र्ाि वविरर् गररएको छ। 

23. गाउँ कार्िपालिकाको कार्ाििर् िथा सरै् विा कार्ाििर्हरुमा ववद्यिुीर् हान्िरी मेलसन ििान 
गरर प्रर्ोगमा ल्र्ाइएको छ। 

24. “स्वास््र्का िालग खेिकुद रािका िालग खेिकुद” भन्ने नाराका साथ गाउँपालिकास्िरीर् 
रािपलि रलनङ्ग न्शल्ि अविरववद्यािर् खेिकुद प्रलिर्ोलगिा २०७५ सफििापवुिक सम्पन्न 
गररएको छ। 

25. भकूम्प प्रभाववि कुि ४२७ घरपररवार मध्रे् सम्झौिा गरेका िम्मा ४१२ िाभग्राहीिे 
पवहिो वकस्िा भिुानी लिएको र २७४ िाभाग्रवहिे दोस्रो वकस्िा भिुानी लिएका 
छन।्िसमध्रे् गनुासो दिाि गनि छुटेका मध्रे् िम्मा २१९ घरधरुीका िाभग्राहीको पनु: 
िांच सवेक्षर् सम्पन्न भएको छ। 

26. चाि ुआ.व. २०७५/०७६ मा कुि १२ वटा ऐन, २ वटा लनर्माविी र ३ वटा कार्िववलध 
पाररि गरी कार्ािववर्नमा िलगएको छ। 

27. सामान्िक सरुक्षा न्शर्िकमा िेष्ठ नागररक िफि  १४४३ िना, िेष्ठ नागररक दलिििफि  ४३५ 
िना, एकि मवहिा िफि  ३८ िना, लर्धवा मवहिा िफि  ६८९ िना, पूर्ि अपाङ्ग िफि  १४४ 
िना, अलि अशि िफि  २०७ िना, र्ाि पोर्र्भत्ता िफि  ६१६ िना र उपचार खचि िफि  
१६८१ िनािाई भत्ता वविरर् गररएको छ । 
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28. २१ वटा सामदुावर्क भवन लनमािर् सम्पन्न भएको िथा माछापचु्रे-६ लधिािमा नौमिी र्ािा 
पाकि  लनमािर् भएको छ। 

अर् म आगामी आलथिक र्र्ि २०७६/०७७ को िालग प्रस्िाववि नीलि िथा कार्िक्रम 
सम्मालनि सभा समक्ष पेश गने अनमुलि चाहवछु।  

प्राकृलिक, साँस्कृलिक र ववलभन्न भौगोलिक ववववधिार्िु र्स गाउँपालिकािाई समदृ्ध र्नाउन 
“पर्िटन, कृवर्, उिाि र पूवािधार: संमदृ्ध माछापचु्रेको मूि आधार” भन्ने मिु नारािाई साकार 
पानुि हामी सरै्को कििव्र् रहेको व्र्होरा पलन र्स सम्मानीि सभासमक्ष िाहेर गनि चाहवछु।  

आलथिक ववकास िफि   

पर्िटन 

29. पर्िटनको प्रचरु सम्भावना र्ोकेको र्स गाउँपालिकामा पदर्ात्रा गनि आउन ेस्वदेशी िथा 
ववदेशी पर्िटकहरुिाई आकर्िर् गनि, उनीहरुको र्साइ िम्धर्ाउन, र्विीिम्प, क्र्ानोलनङ्ग, 

¥र्ान्टटङ्ग, प्र्ाराग्िालिङ्ग, हनी हवटीङ्ग र रक क्िाईमीङ्ग, पवििारोहर् िस्िा साहलसक पर्िटनका 
साथै पर्िटन ववकाससगँ सम्र्न्वधि सम्पूर्ि पूवािधारिवर् कार्िको िाालग आवश्र्क ध्र्ान 
र्दइन ेछ। 

30. र्स माछापचु्रे गाउँपालिकालभत्र रहेका होमस्टेहरुको प्रवद्धिन िथा व्र्वस्थापनका िालग 
लर्शेर् ध्र्ान र्दइनेछ। 

31. माछापचु्रे गाउँपालिकाको प्रथम पवचवर्ीर् आवलधक र्ोिनामा पर्िटन ववकास संग 
सम्र्न्वधि र्ोिना अनसुार पवििारोहर्का िालग ववलभन्न वहमािहरुको आधार न्शववर िर्ार 
गनि र त्र्हाँ सम्मको पहुँचको िालग आवश्र्क पवुािधारका िालग ववस्ििृ पररर्ोिना प्रलिरे्दन 
(लि.वप.आर) िर्ार गने कार्ि अगािी र्ढाइने छ। 

32. र्स गाउँपालिकाको उच्च पहािी िथा वहमािी के्षत्रिाई पर्िटन ववकास र व्र्वस्थापन गरी 
पवििारोहर् िालिम केवर स्थापना िथा अवर् साहलसक पर्िटकीर् खेि क्षेत्रको ववकासको  
सम्भाव्र्िा अध्र्र्नका िालग आवश्र्क प्रवक्रर्ा अगािी र्ढाइने छ।  

33. र्स गाउँपालिकाको क्षते्रलभत्र पने माछापचु्रे वहमाि आरोहर्को अलभर्ान साथिक लनष्कर्िमा 
पगु्न प्रदेश र संन्घर्  सरकारसँग आवश्र्क  सहकार्ि गररने छ। 

34. र्स गाउँपालिकालभत्र रहेका धालमिक िथा ऐलिहालसक के्षत्र र िािोपानीकुण्ि िगार्ि के्षत्रको 
प्रवद्धिन गरी पर्िटकीर् के्षत्रको रुपमा ववकास गनि आवश्र्क कार्ि अगािी र्ढाइनेछ। 
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35. संन्घर् सरकार, प्रदेश सरकार र स्थालनर् सरकारको  सहकार्िमा सञ्चािन हनुे र्ोिना िथा 
कार्िक्रमका िालग आवश्र्क  समपरुक कोर्को व्र्वस्था गररएको छ।  

कृवर् 

36. र्स गाउँपालिकाको मखु्र् अथििवत्र कृवर्सगैँ िोलिएकोिे कृवर्िाई व्र्वसार्ीकरर् गनुिका 
साथै आधलुनवककरर् र र्ान्वत्रकीकरर्मा ध्र्ान र्दइने छ। 

37. खाद्यर्ािी, नगदेर्ािी, िरकारी खेिी, फिफूि खेिी उत्पादक कृर्कहरुिाई व्र्वसार् 
प्रवद्धिनका िालग प्रोत्साहन गने नीलि लिइएको छ। 

38. कृवर् उपि संकिन केवरहरुको स्थापना साथै र्िार व्र्वस्थापन गने नीलि र्नाई िाग ु
गररनेछ। 

39. नगदे र्ािीको रुपमा रहेको कफी खेलिको  सम्भाव्र् स्थानहरुको पवहचान गरर व्र्वसावर्क 
उत्पादनको प्रवद्धिनको नीलि लिइनछे।आगामी आ.र्.मा एक घर दश कफी लर्रुवा अलभर्ान 
संचािन गररने छ। 

40. प्रदेश सरकारको सहकार्िमा गाउंपालिका स्िररर् न्शिभण्िार स्थापना गनि पहि गररने छ। 

41. रै्देन्शक रोिगारर्ाट फकेका र्वुा िथा मवहिा कृवर् र पश ुधर्र्सार्ीहरुिाई िन्क्षि गरी 
उद्यम घमु्िी कोर् माफि ि सहलुिर्िपूर्ि धर्ािमा ऋर् प्रदान गने नीलि लिइन ेछ।  

42. प्राकृलिक प्रकोप, रोग, वकरा फट्ाङ्ग्ग्रा र िंगिी िनावरर्ाट र्ािी नष्ट हुँदा हनु ेक्षलिको 
व्र्वस्थापनको िालग  र्ािी लर्मा माफि ि वर्लुनकरर्को व्र्वस्था गररनेछ। 

पशपंुछी 

43. पशपंुछी व्र्वसार्को ि्र्ांक व्र्वस्थापन र सचुना प्रर्ािीिाई प्रभावकारी  र्नाईन ेछ। 

44. पशपुािन र पश ु स्वास््र् सम्र्न्वध स्थालनर् काननु, नीलि, लनर्म मापदण्ि,र्ोिना र्नाई 
कार्िववर्न गरीने छ । पश ुलर्माको प्रवद्धिन गने नीलि लिइनेछ। 

45. पशपुािनको व्र्वसार्ीकरर् गदै माछापचु्रे गाउँपालिकािाई मास ु र दगु्ध उत्पादनमा 
आत्मलनभिर र्नाइनेछ। 

46. गाउपालिका के्षत्रलभत्रका ववलभन्न स्थानमा लनमािर् भएका दगु्ध न्चस्र्ान केवरहरुको 
व्र्वस्थापनमा र्थोन्चि ध्र्ान र्दईन ेछ। 
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सहकारी 

47. सहकारी संस्था सम्र्वधी स्थानीर् नीलि काननु मापदण्िको लनमािर् कार्ािववर्न र लनर्मन 
गने प्रवक्रर्ा िरुुवि अगालि र्ढाईनेछ। 

48. सहकारीको अनगुमन लनररक्षर्, सहकारी न्शक्षा िालिम उद्यमन्शििा र नेितृ्व ववकास गरर 
सहकारीिाई गाउँपालिकाको सम्ववृद्धका िालग ववन्त्तर् िगानी किािको रुपमा प्रवद्धिन 
गररनेछ। 

उद्योग 

49. उद्यम ववकास घमु्िी कोर्को अवधारर्ा अनसुार र्रु्ाहरुिाई स्वरोिगार सिृना गने खािका 
उत्पादनमिुक के्षत्रमा िगानी ववृद्ध गनि प्रोत्सावहि गररने छ। 

50. प्रत्रे्क विाहरुमा स्थानीर्संग भएको ज्ञान र लसपको प्रर्ोग गरर स्थापना गनि सवकन े
उद्योगहरुको सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गरर उद्योग स्थापनामा आवश्र्क प्रवक्रर्ा अगालि 
र्ढाइनेछ। 

51. मवहिा, उन्त्पलिि समदुार् िन्क्षि लसप मिुक िालिम र्दने कार्ि अगालि र्ढाइनेछ। 

52. दगु्ध उद्योग, कृवर् फमिहरुिाई प्राववलधक सहर्ोग गने नीलि लिईनछे। 

53. लनमािर् गररएको  पंञ्चववर्िर् िघ ुउद्यम ववकास र्ोिनािाई कार्ािववर्न गररनेछ। 

खानी िथा खलनि पदाथि 

54. ढुङ्गा, लगवट्ट, माटो, र्ािवुा, वन पैदावार िथा अवर् खानी िवर् र्स्िकुो उत्खनन ्सम्र्वधी दिाि, 
अनमुलि, नववकरर् र खारेिी गने नीलि र्नाई आवश्र्क प्रवक्रर्ा अगालि र्ढाईनेछ। 

55. गरु्स्िररर् लनमािर् कार्िको िालग नर्दिवर् पदाथि ढुङ्गा, लगवट्ट र र्ािवुामा आधाररि प्रशोधन 
उद्योग स्थापना गनि प्रोत्साहन गररनेछ । 

ििस्रोि िथा उिाि 

56. र्स गाउँपालिका लभत्र रहेका सेिी र मदी खोिा र्ाट सम्भाववि उिाि उत्पादन क्षमिािाई 
सदपुर्ोग गनि सावििलनक िथा लनिी क्षेत्रिाई िगानी मैत्री वािावरर् िर्ार गररनेछ। 

57. र्स क्षते्रलभत्र लनमािर्ालधन ििववद्यिु आर्ोिनाहरुको सम्पन्न गनिका िालग आवश्र्क 
सहर्ोगका साथै स्थानीर् स्िरमा गररएका ववलभन्न सम्झौिाहरुिाई पूर्ि रुपमा कार्ािववर्न 
गनि आवश्र्क रर्नीलि अपनाईनेछ। 
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पवुािधार ववकास िफि   

58. र्दगो ववकासको िालग भौलिक पवुािधारको ववकास गरी गाउँपालिकाका िनिािाई समदृ्ध 
वनाउन क्षेत्रगि रर्नीलि िर्ार गरी अल्पकालिन, मध्र्कालिन िथा र्दघिकालिन र्ोिना 
वनाई क्रमशः कार्ािववर्न गररनछे। 

59. गाउँपालिकाको अत्र्ाधलुनक प्रशासकीर् भवन र विा नं ९ को विा कार्ाििर् भवन लनमािर् 
कार्ि र्सै आ.व र्ाट शरुुवाि गरीने छ। 

60. प्रदेश सरकार सँगको सहकार्िमा प्रदेश रािधालनर्ाट गाउँपालिकाको केवर िोड्न ेसिक र 
गाउँपालिकार्ाट विा कार्ाििर् सम्म िोड्न ेसिकिाई स्िरउन्नलि गने कार्ि अगािी र्ढाईन े
छ। 

61. सरै् विाका सहार्क र्ाटोहरुिाई र्ाहै्र मवहना सवारी साधन सञ्चािन गनि  सक्न ेर्नाइने 
छ। 

62. संघ िथा प्रदेश सँगको समववर्मा मर्दि, सेलि नर्द िथा अवर् स्थानहरुमा आवश्र्क मोटरेवि 
पिु लनमािर् गने कार्ि अगालि र्ढाईन ेछ। 

63. खेलिर्ोग्र् िलमनको िालग सघं, प्रदेश र स्थालनर् िहको एकि िथा संर्तु्त िगालनमा लसचांईको 
प्रववध लमिाईने छ। 

64. प्रदेश सरकारको समववर्मा विा नं. १ र २ िोड्न ेसेलि नर्दमा संभवि नेपािकै िामो 
पर्िटवकर् अग्िो झो.प ु र पर्िटवकर् गाउँ  लसलधङ्गको छकम र प्रमु्धमुको लगरीम िोड्न े
झोिङु्ग पिुको सम्भाव्र्िा अध्र्र्न शरुु गरीन ेछ। 

सामान्िक ववकास िफि   
न्शक्षा 
65. ववद्याथी भनाि अलभर्ान सगै अववभावकत्व प्रदान कार्िक्रमिाई प्रभावकारी र्नाई ववद्यािर्मा 

वटकाउन गैरसरकारी संस्था र सामदुावर्क संस्थाहरुको समेि सहर्ोग र समववर्मा ववद्याथी 
सहार्िा कोर् स्थापना गरी कार्ािववर्न गरीने छ। 

66. गाउँपालिका क्षेत्रमा सञ्चालिि ववद्यािर्हरुमध्रे् अलधक ववद्याथी, वरू्न न्शक्षक   दरर्वदी 
भएका र उत्कृष्ट नलििा हालसि गरेका ववद्यािर्हरुिाई लनन्िि मापदण्ि िर्ार गरी प्रोत्साहन 
स्वरुप एकमषु्ठ न्शक्षक व्र्वस्थापन अनदुान र्दने कार्िक्रमिाई लनरविरिा र्दइनछे। 

67. ववद्यािर्को स्थिगि सवेक्षर् प्रलिवेदन एवं IEMIS को प्रलिवेदनका आधारमा ववद्यािर् 
समार्ोिन िथा दरर्वदी लमिान कार्ि अगालि र्ढाईन ेछ। 
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68. गाउँपालिकास्िरमा ववलभन्न ववर्र्का ववज्ञ न्शक्षकहरुको रोष्टर र्नाई  प्रश्नपत्र लनमािर्, परीक्षा 
प्रर्ािी र परीक्षर् प्रर्ािीमा एकरुपिा कार्म गने कार्ििाई लनरविरिा र्दईन ेछ। 

69. र्स गाउँपालिका विा नं. ५ मोहरान्स्थि माछापचु्रे प्रा.वव.मा स्थानीर् मािभृार्ाको रुपमा 
रहेको मगर भार्ा लर्र्र्को अध्र्र्न अध्र्ापन गररदै आएकोमा सो कार्ििाई थप व्र्वन्स्थि 
र्नाउदै िलगने छ।  

70. नेपाि सरकारर्ाट ििर् भत्ता र सवुवधा लिन े िनप्रलिलनलध, न्शक्षक, कमिचारीहरुका 
छोराछोरीिाई सामदुावर्क ववद्यािर्मा अध्र्र्न गनि उत्प्ररेरि गररनेछ। 

71. सामदुावर्क लसकाई केवरहरुमाफि ि अनौपचाररक न्शक्षािाई प्रभावकारी र्नाईने छ। 

72. सामदुावर्क ववद्यािर्हरुमा ववज्ञान प्रर्ोगशािा, ई-िाइबे्ररी, आई लस वट कक्षा क्रमशः 
स्थापना र व्र्वस्थापन गदै िलगन ेछ। 

73. गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र प्राववलधक ववद्यािर् सञ्चािनका िालग सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गरी 
आवश्र्क प्रवक्रर्ा वढाईने छ। 

74. नर्ा ँसस्थागि ववद्यािर् खोल्ने र कक्षा थप गने कार्ििाई क्रमशः लनरुत्सावहि गरीने छ। 

75. र्स गाउँपालिकामा रहेका सामदुावर्क ववधािर्हरुका न्शक्षक-लर्द्याथी अनपुाि, भौगोलिक 
अवस्था समेििाई ध्र्ानमा राखी आवालसर् लर्द्यािर्को रुपमा ववकास गनि एर्म आवश्र्किा 
अनसुार लर्द्यािर् मिि (गाभ्ने) कार्िको सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गरी आवश्र्क व्र्वस्थापन 
गररने छ।  

76. र्ाि ववकास केवर(ECD)मा कार्िरि सहिकिािहरुिाई प्रोत्साहन गने नीलि लिइनेछ।   

स्वास््र् 

77. स्वास््र् ववमामाफि ि प्रदान गररन ेसेवाको पहुँचिाई ववस्िार गरर मवहिा, र्ािर्ालिका, ज्रे्ष्ठ 
नागररक, दलिि, लसमाविकृि, शवहद पररवार, द्धवदवपलिि, घाइिेहरु िगार्िका ववपन्न 
नागररकिाई स्वास््र् ववमाको र्ोगदान रकममा अनदुान र्दन ेकार्ििाई लनरविरिा र्दइने 
छ। 

78. मर्दरा िथा सिुीिवर् पदाथि ववक्री वविरर्िाई लनर्वत्रर् गनि आवश्र्क नीलि र्नाई 
कार्िववर्न गररन ेछ 

79. र्स गाउँपालिकाको विा नं. ८ मा स्वास््र् चौकी स्थापनाको िालग लर्शेर् पहि गररन ेछ 
साथै विा न ७, ८ र १ मा सामदुावर्क स्वास््र् इकाइ स्थापनाका िालग आर्श्र्क पहि 
गररनेछ।   
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80. कुपोर्र्िाई वरू्नीकरर् गनि र पोर्र् संर्न्वध िनचेिना अलभववृद्ध गनि आवश्र्क कार्िक्रम 
र्नाई कार्ािववर्न गररनेछ।  

81. ििवार् ुपररवििन, िथा प्राकृलिक ववपद्िे सिृना हनु ेमानवीर् स्वास््र् समस्र्ा समाधान गनि 
ववपद पूवि िर्ारी र व्र्वस्थापनिाई प्रभावकारी र्नाउन स्वास््र्संग सरोकारवािा सरै् 
लनकार्हरु लर्च समववर् र सहकार्ि गरीन ेछ। 

82. स्वास््र् व्र्वस्थापन सचुना प्रर्ािी (HMIS) िाई व्र्वन्स्थि र्नाई ि्र्ांकहरुको गरु्स्िर 
र ववश्वसलनर्िामा अलभर्वृद्ध गरर त्र्सको आधारमा नीलि िथा र्ोिना र्नाइन ेछ। 

83. स्वास््र् सरुक्षा र ववरामीहरुप्रलि स्वास््र्कलमिहरुिे लनवािह गनुि पने पेशा धलमििा 
(आचारसंवहिा)को पािनािाई सलुनन्िि गररन ेछ। 

84. प्रलििैववक और्लधहरुको िथाभावी प्रर्ोगर्ाट और्लधहरुको प्रलिरोध (Drug resistance) र्ढ्दै 
गएकोिे र्सको वर्लुनकरर्को िालग लनरोधात्मक िथा रोकथामका िालग आवश्र्क कदम 
चालिन ेछ। 

85. आधारभिू स्वास््र् सेवाको लनर्लमि उपिधधिाको सलुनन्िििाको िालग और्लधको लनर्लमि 
आपूलिि र भण्िार व्र्वस्थापनको भरपदो व्र्वस्था लमिाइनेछ। 

86. आर्रेु्द न्चवकत्सा िगार्ि रै्कन्ल्पक न्चवकत्सा पद्धलिको ववकास र लर्स्िारमा लर्शेर् िोि 
र्दइनेछ। 

87. गाउँपालिकालभत्रका सम्पूर्ि लर्द्यािर्हरुमा िैंलगक फोकि पसिन िोवकने छ र वकशोरीहरुको 
मवहनावारी स्वास््र् व्र्वस्थापन गनि सरै् लर्द्यािर्हरुिाई स्र्ालनटरी प्र्ािर्िु लर्द्यािर् 
र्नाइने छ। 

88. स्वास््र् संस्थामा सतु्केरी हनु ेमवहिाहरुिाई सतु्केरी पोर्र् प्रोत्साहन गने नीलि लिइन ेछ 

89. भेिार्ारी प्राथलमक स्वस््र् केवरको फामेसी संचािनको कार्ििाई र्स र्र्ि पलन लनरविरिा 
र्दइनेछ। 

र्वुा िथा खेिकुद 

90. रािपलि रलनङ्ग न्शल्ि र अध्र्क्ष कप रलनङ न्शल्ि प्रलिर्ोलगिािाई लनरविरिा र्दिदै 
गाउँपालिकाको एक महत्वपूर्ि खेिकुद उत्सवको रुपमा मनाइने छ।  

91. एक विा एक खेिकूद मैदानको अवधारर्ािाई क्रमशः कार्िववर्न गरीदै िलगने छ। 
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92. नेपाि सरकार, र्वुा िथा खेिकुद मवत्रािर् र अन्खि नेपाि फुटर्ि संघ (ANFA) को 
समववर्मा र्स गाउँपालिकाको विा नं. ६ भेिार्ारीमा ANFA  Technical Centre 

लनमािर्को िालग सम्झौिा भई सकेको र चाि ुआ.व मा लनमािर् कार्ि अगािी र्ढाइने छ । 

93. र्वुा स्वरोिगार वढाउन लसप ववकासको  कार्िक्रम सञ्चािन गरीने छ। 

94. र्वुाहरुिाई दवु्र्र्सन ववरुद्धको अलभर्ानमा संिग्न गराउन काननुी सचेिना िथा 
अलभमखुीकरर् कार्िक्रम सञ्चािन गरीन ेछ।  

95. रै्देन्शक रोिगारमा िाने र्वुाहरुिाई सरुन्क्षि आप्रवासन सम्र्न्वध कार्िक्रम संचािन गररन े
छ। 

96. प्रधानमवत्री रोिगार कार्िक्रमिाई थप प्रभावकारी र व्र्वन्स्थि र्नाइनेछ साथै   
गाउँपालिकार्ाट समेि अवर् रोिगारीका  अवसर सिृना गररनेछ। 

खानपेानी िथा सरसफाई 

97. स्वच्छ खानेपालनको व्र्वस्थापन गनि एक घर एक धारा कार्िक्रमिाई संघ, प्रदेश र स्थालनर् 
सरकारको सहिगालनमा र्सै आ.व. लभत्र सम्पन्न गररने छ। 

98. प्रत्रे्क टोिमा टोि ववकास संस्थाको समववर्मा फोहोर व्र्वस्थापन गने नीलि लिईन ेछ।  

िेष्ठ नागररक 

99. िेष्ठ नागररकको सामान्िक सरुक्षा भत्तािाई नन्िकको ववत्तीर् संस्थार्ाट वविरर्को व्र्वस्था 
लमिाईन ेछ। 

100. िेष्ठ नागररक स्वास््र् न्शववर सञ्चािन गररन ेछ। 

101. िेष्ठ नागररकको उत्कृष्ट संरक्षक छनौट गरी सम्मान गरीने छ। 

102. िेष्ठ नागररकको िीथिर्ात्रा कार्िक्रमिाई लनरविरिा र्दइन ेछ। 

103. िेष्ठ नागररकहरुिाई र्सै आ.व.मा िेष्ठ नागररक पररचर् पत्र वविरर् गररन ेछ। 

104. िेष्ठ नागररकहरुको स्वास््र् िथा संरक्षर्को िालग प्रदेश सरकारको समववर्मा िेष्ठ नागररक 
र्दवा सेवा केवर र्स गाउँपालिकाको विा नं. ४ को िाहाचोकमा लनमािर् कार्ि र्सै र्र्ि 
सम्पन्न गररनछे। 
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िैवङगक समानिा र समावेशीकरर् 

105. मवहिा वहंसाववरुद्धको अलभर्ान र मवहिा शशन्िकरर्का कार्िक्रमको प्रभावकारी कार्िववर्न 
गररने छ। 

106. िैवङगक वहंसा, िािीर् छुवाछुि, कुरीलि र कुसंस्कारिाई पूर्िरुपमा लनर्धे गने नीलििाई िाग ु
गररने छ। 

107. प्रत्रे्क विामा उत्पीलिि समदुार्मा रहेको परम्परागि ज्ञान र सीपिाई व्र्वसार्ीकरर् गनि 
उद्यम ववकासका कार्िक्रम अन्घ र्ढाईने छ। 

108. प्रत्रे्क भौलिक संरचना िर्ार गदाि अपांग, िेष्ठ नागररक र र्ािमैत्री र्नाइने छ। 

109. ववपन्न वगििाई स्वास््र्, न्शक्षा िस्िा आधारभिू सेवा सवुवधा उपल्धध गराउन आवश्र्क 
व्र्वस्था गने नीलि लिईने छ। 

110. ववशेर् क्षमिा भएका नागररकहरुिाई सहर्ोगी सामाग्री वविरर्, आर्आििनका िालग 
लसपववकास िालिम सञ्चािन गरीन ेछ। 

111. र्ाि र्ौन दवु्र्िवहार, र्ािवववाह िस्िा सामान्िक कुरीलिहरुिाई र र्ािश्रमिाई पूर्ि रुपमा  
लनरुत्सावहि गररनेछ।  

गैर सरकारी संस्था 

112. गाउँपालिका क्षेत्रमा वक्रर्ाशीि गैरसरकारी संस्थाहरुको वववरर् संकिन गरी आवश्र्क 
लनर्मन गने र कार्िक्रमहरुिाई एकद्वार प्रर्ािीर्ाट सञ्चािन गने व्र्वस्था लमिाइन ेछ। 

सशुासन िथा संस्थागि ववकास 

113. िनउत्तरदार्ी प्रशासन, ववन्त्तर् अनशुासन र भष्टाचारमा शवुर् सहनन्शििाको लनलि लिइनछे। 

114. गाउँपालिका अविगििका विा कार्ाििर् िगार्ि सम्पूर्ि कार्ाििर्हरुमा संन्घर् सरकारवाट 
समार्ोिन भई आउन े कमिचारीहरुका अलिरीि कमिचारीहरुको संगठन र व्र्वस्थापन 
सवेक्षर् गरी आवश्र्क कमिचारीको पदपूिी गररने छ। 

115. गाउँपालिकाका सम्परु्ि सरकारी कार्ाििर्हरुमा क्रमशः ववद्यिुीर् हान्िरी ििान गरी 
प्रभावकारी अनगुमनको व्र्वस्था संगै सूचना प्रववलधमैलत्र वनाउने लनलि लिइने छ। 
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116. गाउँपालिका अविगिि संचालिि र्ोिना, सेवाप्रवाह सम्र्वधमा सरोकारवािाहरुसंग वावर्िक 
रुपमा सामान्िक पररक्षर्को व्र्वस्था लमिाइने छ।अधिर्ावर्िक रुपमा सावििलनक सनुवुाई 
गने व्र्वस्था गररन ेछ। 

117. िन प्रलिलनधीहरु िथा कमिचारीहरु र टोि ववकास संस्थाका पदालधकारीहरुको क्षमिा 
अलभववृद्ध गने कार्िक्रम सञ्चािन गररन ेछ। 

118. वर्ावर्क लनरुपर्का िालग वर्ावर्क सलमलिका पदालधकारीहरुको क्षमिा ववकास र 
मेिलमिापकिािहरुिाई िालिम प्रदान  गरी गाउंघरका सानालिना वववाद स्थानीर् स्िरमै 
समाधानको िालग विा मेिलमिाप केवर गठन गने कार्ि अगािी र्ढाइने छ। 

119. वर्ावर्क सलमलिको काम कारवाहीिाई प्रभावकारी र्नाउन आवश्र्क व्र्वस्था लमिाइनछे 

120. आम्दानी र खचिको अलभिेखिाई व्र्वन्स्थि गनि अलनवार्ि रुपमा स्थानीर् संन्चि कोर् 
व्र्वस्थापन प्रर्ािी (SUTRA)  पूर्ि रुपमा अविम्र्न गररनेछ। 

121. गाउँपालिकाको आर् व्र्र्को अध्र्ावलधक वववरर् गाउँपालिकाको वेभसाइट माफि ि 
सावििलनक गररनेछ। 

122. रािश्वको दार्रा ववस्िार गररनेछ र करका दरहरुिाई समर् सापेक्ष र्नाउदै िलगनछे  

123. खररद प्रवक्रर्ािाई र्ोिनार्द्ध र अनमुान र्ोग्र् र्नाइनेछ। 

124. गाउँपालिकाको गि आ.व. को अन्विम िेखापरीक्षर् प्रलिवेदनिे औल्र्ाएका रे्रुि ुफर्छ्यौट 
गने र र्दएका सझुाव एर्म मागिलनदेशनिाई मनन गरी ववत्तीर् अनशुासन कार्म गररनेछ। 

वन, वािावरर् िथा ववपद् व्र्वस्थापन 

125. माछापचु्रे गाउँपालिका लभत्र पनि सक्न े सम्भाववि ववपद् िाई ध्र्ानमा रान्ख ववपद् 
व्र्वस्थापन कोर्िाई र्स वर्ि थप  व्र्वस्थापना गररनेछ। 

126. र्स गाउँपालिका क्षते्रलभत्र रहेका ववलभन्न नर्द, खोिाहरुको कटान र र्सको प्रभाविाई 
लनर्वत्रर् गनि ववलभन्न िटर्वधन गने कार्ि प्रदेश सरकार संग समववर् िथा स्थानीर् सरकार 
र्ाट आवश्र्क कार्ि अगालि र्ढाईनेछ। 

127. स्वच्छ सफा र सवुदर माछापचु्रे र्नाउन ववलभन्न टोि ववकास संस्थाहरु संग समववर् गरर 
मागका आधारमा आवश्र्क फोहर मैिा व्र्वस्थापन गनि लर्लभन्न स्थानमा ईन्वसलनरेटरको 
लनमािर् गररन ेछ। 
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128. वन िथा वािावरर् संरक्षर्, उपर्ोगका सम्र्वधमा अन्नपरु्ि संरक्षर् के्षत्र आर्ोिना संग 
नलमिेको नीलिगि िादम्र्िािाई उच्चस्िरीर् कार्िदि गठन गरर आवश्र्क व्र्वस्था 
लमिाईनेछ। 

129. कृवर् िथा र्न के्षत्रको लर्स्िार र व्र्वस्थापनका िालग गाउँपालिका स्िरमा एक नसिरी 
व्र्वस्थापन गररने छ।  

आविररक स्रोि व्र्वस्थापन 

130. गाउँपालिकािाई आलथिक रुपमा सर्ि र सक्षम र्नाउन कर िथा शलु्कको दार्रा र्ढाइने 
छ। रै्ज्ञालनक र प्रगलिन्शि करको रुपमा रहेको एवककृि सम्पन्त्त कर व्र्वस्थािाई 
वर्नुदरमा िगाई आविररक आलथिक व्र्वस्थािाई सदुृढ र्नाइने छ। 

131. गाउँपालिकाका सरै् प्राकृलिक स्रोिहरुको उच्चिम  पररचािन गनुिका साथै समानपुालिक 
उपर्ोग िथा वविरर्को व्र्वस्था लमिाईने छ। 

आदरन्र्र् सभासद् ज्रू्हरु, 

अवत्र्मा नेपािी िनिाको त्र्ाग, संघिर् र वलिदानर्ाट प्राप्त भएको वििमान रािनैलिक 
उपिन्धधको संरक्षर्, सस्थागि गने न्िम्मेवारी सरै् नागरीक लिनै िहको सरकारको काधमा 
आएको छ। र्ो न्िम्मेवारीिाई गाउँपालिकार्ासीिे अनभुिु गने गरी उन्निन्शि नागरीक 
मैलत्र सेवा प्रवाह र सशुासन कार्म गदै समदृ्ध पालिकाको लनमािर्मा सहभालग हनु िनप्रलिलनलध, 
रािनैलिक दि लनन्ि के्षत्र, नागररक समाि, रािसेवक कमिचारी, सञ्चार िगि एवं सम्परु्ि 
सरोकारवािाहरुमा हार्दिक अनरुोध गदिछु। 

धवर्वाद! 

  कर्ि र्हादरु गरुुङ्ग 
अध्र्क्ष  

    माछापचु्रे गाउँपालिका  


