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माछापचु्छ्रे गाउँपालिका 
आलथिक वर्ि २०७७।०७८ को नीलि िथा कार्िक्रम 

सभा सदस्र् ज्रू्हरु, 
 

1. ववश्वव्र्ापी कोरोना भाइरस (कोलभड–१९) महामारीका कारण उत्पन्न असामान्र् पररस्स्थलिको 
बीचमा पलन र्स माछापचु्छ्रे गाउँपालिकाको गाउँसभामा आलथिक वर्ि २०७७।०७८ को नीलि 
िथा कार्िक्रम प्रस्ििु गनि पाउँदा आफूिाई गौरवास्न्वि महशसु गरेको छु । 

2. सविप्रथम, िोकिन्र प्राप्तस् को आन्दोिनको कठिन पररस्स्थलिमा त्र्ाग र नेिृत्व प्रदान गनुिहनु े
अग्रज राजनीलिज्ञहरु प्रलि उच्छ्च सम्मान प्रकट गदिछु र ववलभन्न ऐलिहालसक आन्दोिनमा आफ्नो 
जीवनको आहिुी ठदनहुनु ेसम्पूणि ज्ञाि अज्ञाि शहीदहरु प्रलि हाठदिक भावपूणि श्रद्धाञ्जिी अपिण गनि 
चाहन्छु। साथै कोरोना भाइरसबाट संक्रलमि भई उपचाररि सबै व्र्स्िहरुको शीघ्र स्वास््र् 
िाभको कामना गदिछु। कोरोना महामारीका ववरुद्ध अग्ररुपमा खवटएका स्वास््र्कमी, 
सरुक्षाकमी, जनप्रलिलनलि, कमिचारी, संचारकमी र आम नागररक सम्पूणिमा उच्छ्च सम्मान व्र्ि 

गदिछु। 

3. ववश्वव्र्ापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोलभड–१९) को कारण ववश्विे 
एकैपटक अप्रत्र्ास्शि मानवीर् र आलथिक संकटको सामना गनुिपरेको छ। स्वास््र् संकटबाट 
अथििन्र, मानवीर् जीवनपद्धलिमा असहज अवस्था लसजिना गरेको छ। र्स ववर्म घडीमा सवै 
राजनीलिक दि, जनप्रलिनीलि, राष्ट्रसेवक, संघ संस्था र आम नागररकको सहर्ोग र ऐक्र्वद्धिािे 
वििमान चनुौिी सामना गनि सवकन्छ भन्ने हाम्रो दृढ ववश्वास रहेको छ। 

4. नेपािको संघीर् संसदबाट सविसम्मि रूपमा संवविानको संशोिन भई नेपािको भूलम 
लिस्म्पर्ािरुा, लिपिेुक र कािापानी क्षेरिाई नेपािको नक्सामा समावेश गररएको र नेपािको 
लनशान छापिाई सो अनरुुप पररमाजिन गररएको छ। संवविानको संशोिन प्रस्िाव अगालड 
बढाउने नेपाि सरकारको ऐलिहालसक र राष्ट रवादी कदमको स्वागि गदिछु।रास्ष्ट रर्िाको पक्षमा 
सम्माननीर् प्रिानमन्रीज्रू्, संघीर् संसदका माननीर् ज्रू्हरूिे लिनभुएको दह्रो अडान र 
चाल्नभुएको र्स साहलसक कदमिाई लसङ्गो माछापचु्छ्रे गाउँपालिकाको िफि बाट हाठदिक उच्छ्च 
सम्मान सवहि िन्र्वाद ज्ञापन गदिछु।ऐलिहालसक प्रमाण, लिखि, दस्िावेज र नक्सा समेिका 
आिारमा लमरराष्ट र भारि सरकारसँग कूटनीलिक माध्र्मबाट नेपािको भूलम वफिाि लिने कार्िमा 
नेपाि सरकारिाई सफििा लमिोस ्भन्ने शभुकामना व्र्ि गदिछु। 

5. र्स आलथिक वर्िको नीलि िथा कार्िक्रम प्रस्िाव गदाि नेपािको संवविान २०७२, नेपाि 
सरकार, प्रदेश सरकारको नीलि िथा कार्िक्रम, पन्रौ र्ोजना, गण्डकी प्रदेशको प्रथम आवलिक 
र्ोजना, स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ िथा ठदगो ववकासको िक्ष्र् र माछापचु्छ्रे 
गाउँपालिकाको प्रथम आवलिक र्ोजना र कोरोना भाइरस माहामारीको वििमान अवस्थािाई 
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आिार मानी सबि सरुस्क्षि र समदृ्ध माछापचु्छ्रे लनमािण गरर सखुी नेपािी, समदृ्ध नेपािको 
रावष्ट्रर् अलभर्ानिाई साथिक बनाउने िक्ष्र् रास्खएको छ। 

आदरणीर् गाउँसभा सदस्र् ज्रू्हरु, 

अब म चाि ुवर्िको र्स गाउँपालिकाको संस्क्षप्त कार्ि प्रगलि प्रस्ििु गनि चाहान्छु।  

चाि ुआ.व. २०७६/७७ मा प्राप्त मखु्र् उपिस्धिहरु: 

• पूवाििार िफि  वडा कार्ाििर् भवन १, स्वास््र् सेवा केन्र २, गाउँकार्िपालिकाको भवन ३ र 
ववलभन्न सामदुावर्क िफि का भवनहरू भवन रु.१ करोड ६९ िाख ५० हजार,  पठि कुिो 
१७६० लमटर, वप.लस.लस कुिो १२०० लमटर,  ढुङ्गा छाप्ने काम २१०० वगि लमटर, जािी 
१०७९ घनलमटर, ह्यमु पाइप ३१ वटा, HDPE PIPE १५५० लमटर, नर्ाँ बाटो १५००० लमटर, 

१०६८ लमटर ढिान बाटो,  ६३७३ लमटर बाटो स्िरउन्नलि गररएको छ। र्स माफि ि 
प्रशासनीक कार्ि िथा स्वास््र् सेवा प्रवाहमा सहजिा भएको छ साथै नहरबाट लसंचाईमा र 
बाटोबाट आविजवािमा सहजिा भएको छ। 

• र्स गाउँपालिकाको प्रशासकीर् भवनको िेिा स्वीकृि भई सम्झौिाको चरणमा रहेको छ।  

• स्थानीर् पूवाििार ववकास साझेदारी कार्िक्रम िफि का सवै र्ोजनाहरु सम्पन्न भएका छन।् 

• लििाि िथा िाहाचोक खानपेानी र्ोजना कार्ािन्वर्नको चरणमा रहेका छन्। 

• “एक स्थालनर् िह एक खेि ग्राम” कार्िक्रम अन्िगिि संघीर् सरकार, प्रदेश सरकार र र्स 
गाउँपालिकाको सहकार्िमा  माछापचु्छ्रे ४ िाहाचोकमा खेिग्राम लनमािण क्रममा रहेको छ। 

• स्जल्िा समन्वर् सलमलि र गाउँपालिकाको सहकार्िमा वडा नं ९ को वडा कार्ाििर् भवन लनमािण 
भएको छ ।  

• स्वास््र् शाखा िफि  वडा नं ७ र वडा नं ८ मा खोप केन्र लनमािण भएको, वडा नं ५ र वडा नं 
८ मा आिारभूि स्वास््र् सेवा केन्र भवन लनमािण गररएको, प्रत्र्ेक स्वास््र् चौकीमा माग भए 
अनसुारको और्िी आपूलिि भएको, RRT िथा CRRT पररचािन गररएको, बलथिंग सेन्टरमा २४ सै 
घन्टा सेवा उपिधि गराइएको, कोलभड–१९ को महामारीको समर्मा पलन रावष्ट्रर् अलभर्ान दादरुा 
रुवेिा खोप कार्ि सम्पन्न गररएको, कोलभड–१९ को महामारीमा स्वास््र् संस्था, समदुार् र 
गाउँपालिकास ँग समन्वर् गरी महामारीको प्रलिकार्िमा स्वास््र्कमी, मवहिा स्वास््र् 
स्वरं्सेववकाहरुिाई सवक्रर् बनाइएको, स्वास््र् संस्थाहरुमा पोर्ण अलभमखुीकरण िथा ६० जना 
प्रसिुी हनुे मवहिाहरु र गभिविीहरुिाई र्ािार्ाि र उत्प्रेरणा रकम, न्र्ानो झोिा उपिधि 
गराइएको।  

• न्र्ावर्क सलमलि िफि  ३५ वटा उजरुी दिाि भएकोमा १५ वटा लमिापर भएको, १९ वटा 
छिफिमा रहेको र १ वटा अदाििमा पिाइएको छ । प्रत्र्ेक वडाबाट ४।४ जनाको दरिे 
जम्मा २८ जनािाई मेिलमिापकिािको िालिम सम्पन्न गरी प्रत्र्ेक वडामा मेिलमिाप केन्र 
स्थापना र संचािन भएको छ । 
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• कृवर् शाखा िफि  भकारो सिुार कार्िक्रम ५० वटा, साना लसंचाई कार्िक्रम ५ वटा, लबउ वविरण 
िथा बेमौसमी िरकारी खेिी सम्बस्न्ि िालिम, प्िास्स्टक टनेि वविरण ४६ वटा, अनदुानमा हािे 
रर्ाक्टर वविरण ८ वटा, अनदुानमा आि ुलबउ वविरण १२०० के.जी, लनशलु्क फिफुि लबरुवा 
(सनु्ििा, कागिी, अम्बा, एबोकाड ो ) वविरण १०,००० वटा, बांदर लनर्न्रण कार्िक्रम संचािन, 

कफी र कुरीिो नसिरी धर्बस्थापन िथा खेिी ववस्िार, अिैंची भट्टी लनमािण र करेसाबारी 
धर्बस्थापन िालिम सम्पन्न भएको छ। 

• पश ुसेवा िफि  नाईट ्रोजन खररद ६७० लिटर ९ पटक, लसथग्िोभ खररद, और्िी खररद, पश ु
स्वास््र् स्शववर, पशपंुक्षी िथा मत्स्र् उपचार कार्िक्रम संचािन, उन्नि जािको बोका वविरण ७ 
वटा, वहउँदे घास वविरण ४५० के. जी, बर्े घाँस ४९० के.जी. वविरण भएको छ।  

• मवहिा बािबालिका जेष्ठ नागररक िथा समाजकल्र्ाण शाखा िफि  १८ जना मवहिा 
जनप्रलिलनलिहरुिाई र मवहिा सञ्जािका ३ जना गरर जम्मा २१ जनािाई काननुमा भएका 
धर्वस्थाबारे जानकारी ठददै बोल्ने सीपको समेि िालिम प्रदान गररएको।िोक सेवा आर्ोग 
िर्ारी कक्षा २१ जना दलिि र अन्र् मवहिाहरुिाई ठदई लनजामिी सेवा िथा सरकारी सेवािफि  
उन्मखु गराईएको।रावष्ट्रर् बािठदवसको अवसरमा स्चरकिा प्रलिर्ोगीिा र हास्जरी 
जवाफप्रलिर्ोलगिा िथा गणीलिर् हास्जरी जवाफ प्रलिर्ोलगिा सञ्चािन गररएको, अपाङं्ग िथा जेष्ठ 
नागररक पररचर्पर स्शववर वडा वडामा सञ्चािन गरर ४५८ जना अपाङ्गिाई लडस्जटि पररचर् 
पर र १६१३ वटा जेष्ठ नागररक पररचर्पर वविरण गररएको । २० जना जेष्ठ 
नागररकहरुिाई पषु्टप खेलिको िालग लसप ववकास िालिम सवहि ववउ समेि प्रदान 
गररएको।अपांग ठदवसको अवसरमा अपांगिा भएका धर्स्िहरुिाई सेिो छडी २० जनािाई 
वविरण गररएको।अपांङ्गिा भएका धर्स्िहरुिाई अथोपाजिनका िालग वडा वडामा २६ जनािाई 
बाख ्रा वविरण गररएको  छ । 

 

अब म आगामी आलथिक बर्ि २०७७/०७८ को िालग प्रस्िाववि नीलि िथा कार्िक्रम सम्मालनि 
सभा समक्ष पेश गने अनमुलि चाहन्छु।  

प्राकृलिक, साँस्कृलिक र ववलभन्न भौगोलिक ववववििार्िु र्स गाउँपालिकािाई समदृ्ध बनाउन 
“पर्िटन, कृवर्, उजाि र पूवाििार: संमदृ्ध माछापचु्छ्रेको मूि आिार” भन्न ेमिु नारािाई साकार 
पानुि हामी सबैको कििव्र् रहेको व्र्होरा पलन र्स सम्मानीि सभासमक्ष जाहेर गनि चाहन्छु।  

सामास्जक ववकास िफि   
स्शक्षा  

6. अगामी आलथिक वर्िमा ववद्यािर्को पूवाििार लनमािण गरी सवुविा सम्पन्न भवनको िालग र्स 
पालिका अन्िगिि ४ कोिे भवन ६ वटा,२ कोिे भवन २ वटा, ६ वटा शौचािर् ८ वटा 
ववद्यािर्मा बािमैरी खानेपानी व्र्वस्थापन गररने छ। 
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7. ववद्याथी भनाि अलभर्ान सँगै अववभावकत्व प्रदान कार्िक्रमिाई प्रभावकारी बनाई ववद्यािर्मा 
वटकाउन गैरसरकारी संस्था र सामदुावर्क संस्थाहरुको समेि सहर्ोग र समन्वर्मा ववद्याथी 
सहार्िा कोर् स्थापना गरी कार्ािन्वर्न गरीने छ। 

8. गाउँपालिका क्षेरमा सञ्चालिि ववद्यािर्हरुमध्र्े अलिक ववद्याथी, न्रू्न स्शक्षक दरबन्दी भएका र 
उत्कृष्ट नलिजा हालसि गरेका ववद्यािर्हरुिाई लनस्िि मापदण्ड िर्ार गरी प्रोत्साहन स्वरुप 
एकमषु्ठ स्शक्षक व्र्वस्थापन अनदुान ठदने कार्िक्रमिाई लनरन्िरिा ठदइनेछ। 

9. गाउँपालिकास्िरमा ववलभन्न ववर्र्का ववज्ञ स्शक्षकहरुको रोष्टर बनाई  प्रश्नपर लनमािण, परीक्षा 
प्रणािी र परीक्षण प्रणािीमा एकरुपिा कार्म गने कार्ििाई लनरन्िरिा ठदईने छ। 

10. र्स गाउँपालिका वडा नं. ५ मोहरास्स्थि माछापचु्छ्रे प्रा.वव.मा स्थानीर् मािभृार्ाको रुपमा रहेको 
मगर भार्ा लबर्र्को अध्र्र्न अध्र्ापन गररदै आएकोमा सो कार्ििाई थप व्र्वस्स्थि बनाउदै 
िलगने छ।  

11. नेपाि सरकारबाट ििब भत्ता र सेवा सवुविा लिने जनप्रलिलनलि, स्शक्षक, कमिचारीहरुका 
छोराछोरीिाई सामदुावर्क ववद्यािर्मा अध्र्र्न गनि उत्प्रेररि गररनेछ। 

12. सामदुावर्क लसकाई केन्रहरुमाफि ि अनौपचाररक स्शक्षािाई प्रभावकारी बनाईने छ। 

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

14. गाउँपालिका क्षेरलभर प्राववलिक ववद्यािर् सञ्चािनका िालग सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गरी आवश्र्क 
प्रवक्रर्ा वढाईने छ। 

15. नर्ाँ संस्थागि ववद्यािर् खोल्ने र कक्षा थप गने कार्ििाई क्रमशः लनरुत्सावहि गररने छ। 

16. बाि ववकास केन्र (ECD) िाई समर्ानकुुि सिुार गरी सो केन्रमा कार्िरि सहजकिािहरुिाई 
प्रोत्साहन गने नीलि लिइनेछ। 

17. गाउँपालिका लभर भएका ववलभन् न मा.वव िह संचािन भएका ववद्यािर्हरुिाई र्सै आलथिक वर्ि 
लभरमा भौलिक संरचना सवुविा सम्पन् न गरीने छ।कक्षा ५ सम्म ववद्याथीिाई र्सै आलथिक 
वर्िबाट ठदवा खाजा कार्िक्रम सञ् चािन गरीने छ। 

18. सामदुावर्क ववद्यािर्हरुमा छारािाई लनशलु्क स्र्ानेटरी प्र्ाड वविरण गररनेछ। 

19. भौगोलिक ववकटिाका आिारमा पूवि प्राथालमक कक्षा स्शक्षाबाट वस्ञ् चि बािबालिकाहरुिाई 
आवश्र्क िाउँमा पूवि बािववकास कक्षाहरु खोल्ने नीलि अविम्वन गररनेछ । 

20. गररब, जेहेन्दार िथा ववपन् न बािबालिकाहरुिाई उच्छ्च स्शक्षाका िालग छारवृलि उपिधि 
गराउने नीलि लिईनेछ। 
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स्वास््र् 
21. ववश्व महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाईरसिे पारेको प्रभाव न्र्लुनकरण, रोकथाम र 

लनर्न्रणका िागी प्रभावकारी कार्िर्ोजना वनाई िाग ुगररनेछ । 

22. स्वास््र् वीमामाफि ि प्रदान गररने सेवाको पहुँचिाई ववस्िार गरर मवहिा, बािबालिका, ज्र्ेष्ठ 
नागररक, दलिि, सीमान्िकृि, शवहद पररवार, द्धन्दपीलडि, घाइिेहरु िगार्िका ववपन्न नागररकिाई 
स्वास््र् ववमाको र्ोगदान रकममा अनदुान ठदने कार्ििाई लनरन्िरिा ठदइने छ। 

23. मठदरा िथा सूिीजन्र् पदाथि ववक्री वविरणिाई लनर्न्रण गनि आवश्र्क नीलि बनाई कार्िन्वर्न 
गररने छ। 

24. वडा नं ९ को स्वास््र्चौकी भवन लनमािणका िागी संघीर् वा प्रदेश सरकारकोमा आवश्र्क 
पहि गररने छ।   

25. कुपोर्णिाई न्रू्नीकरण गनि र पोर्ण सम्बस्न्ि जनचेिना अलभवृवद्ध गनि आवश्र्क कार्िक्रम 
बनाई कार्ािन्वर्न गररनेछ।  

26. जिवार् ु पररवििन िथा प्राकृलिक ववपद्िे सृजना हनु े मानवीर् स्वास््र् समस्र्ा समािान गनि 
ववपद पूवि िर्ारी र व्र्वस्थापनिाई प्रभावकारी बनाउन स्वास््र्सँग सरोकारवािा सबै 
लनकार्हरु बीच समन्वर् र सहकार्ि गररने छ। 

27. स्वास््र् व्र्वस्थापन सूचना प्रणािी (HMIS) िाई व्र्वस्स्थि बनाई ि्र्ांङ्कहरुको गणुस्िर र 
ववश्वसलनर्िामा अलभबृवद्ध गरर त्र्सको आिारमा नीलि िथा र्ोजना बनाइने छ। 

28. स्वास््र् सरुक्षा र ववरामीहरुप्रलि स्वास््र्कलमिहरुिे लनवािह गनुि पन ेआचारसंवहिा को पािनािाई 
सलुनस्िि गररने छ। 

29. प्रलिजैववक और्लिहरुको जथाभावी प्रर्ोगबाट और्लिहरुको प्रलिरोि (Drug resistance) बढ्दै 
गएकोिे र्सको न्र्लुनकरणको िालग लनरोिात्मक िथा रोकथामका िालग आवश्र्क कदम 
चालिने छ। 

30. आिारभूि स्वास््र् सेवाको लनर्लमि उपिधििाको सलुनस्िििाको िालग और्लिको लनर्लमि 
आपूलिि र भण्डार व्र्वस्थापनको भरपदो व्र्वस्था लमिाइनेछ। 

31. आर्बेुद स्चवकत्सा िगार्ि बैकस्ल्पक स्चवकत्सा पद्धलिको ववकास र लबस्िारमा लबशेर् जोड 
ठदइनेछ। 

32. गाउँपालिका क्षेर लभर रहेका सबै प्रसिुी गहृहरु (Birthing center) िाई सवुविा सम्पन् न 
गररनेछ। 

33. सबै गभिविी मवहिािाई स्वास््र् संस्थामा सरुस्क्षि प्रसलुि गराउनका लनस्म्ि “उपाध्र्क्षसँग 
गभिविी  मवहिा”  कार्िक्रम संचािन गने नीलि लिइने छ। 

र्वुा िथा खेिकुद 

34. राष्ट्रपलि रलनङ्ग स्शल्ड प्रलिर्ोलगिािाई लनरन्िरिा ठदिदै गाउँपालिकाको एक महत्वपूणि खेिकुद 
उत्सवको रुपमा मनाइने छ।  
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35. “एक वडा एक खेिकुद मैदान”को अविारणािाई क्रमशः कार्िन्वर्न गररंदै िलगने छ। 

36. नेपाि सरकार, र्वुा िथा खेिकुद मन्रािर् र अस्खि नेपाि फुटबि संघ (ANFA) को 
समन्वर्मा र्स गाउँपालिकाको वडा नं. ६ भेडाबारीमा ANFA  Technical Centre 

लनमािणको आवश्र्क सहजीकरण गने नीलि लिइने छ। 

37. कोलभड १९ को प्रभावका कारण ववदेशबाट फकेका, वैदेस्शक रोजगारमा जान समस्र्ामा परेका 
र्वुाहरुिाई िस्क्षि गरी स्वरोजगार कार्िक्रम सञ्चािन गनि उद्यमशीििा ववकास कोर् माफि ि 
उद्यम ववकास कार्िक्रम सञ्चािन गररने छ । 

38. र्वुाहरुिाई दवु्र्र्सन  ववरुद्धको अलभर्ानमा संिग्न गराउन काननुी सचेिना िथा अलभमखुीकरण 
कार्िक्रम सञ्चािन गररने छ।  

39. बैदेस्शक रोजगारमा जाने र्वुाहरुिाई सरुस्क्षि आप्रवासन सम्बस्न्ि कार्िक्रम संचािन गररने छ। 

40. प्रिानमन्री रोजगार कार्िक्रमिाई थप प्रभावकारी र व्र्वस्स्थि बनाइनेछ साथै गाउँपालिकाबाट 
समेि अन्र् रोजगारीका अवसर सृजना गररनेछ। 

खानेपानी िथा सरसफाई 

41. स्वच्छ्छ खानेपानीको व्र्वस्थापन गनि “एक घर एक िारा” कार्िक्रमिाई संघ, प्रदेश र स्थालनर् 
सरकारको सहिगालनमा र्सै आलथिक वर्ि लभर सम्पन्न गररने छ। 

42. प्रत्र्ेक टोिमा टोि ववकास संस्थाको समन्वर्मा फोहोर व्र्वस्थापन गने नीलि लिईने छ।  
जेष्ठ नागररक 

43. जेष्ठ नागररकको ज्ञान, सीप र अनभुविाई प्रर्ोग गनि अन्िरपसु्िा हस्िान्िरण कार्िक्रम संचािन 
गने नीलि लिइने छ। 

िैवङ्गक समानिा र समावेशीकरण 

44. ववश् वव्र्ापी महामारीको रुपमा फैलिदै गएको कोलभड १९ का कारण लसङ्गो मिुकुको जनस्जवन 
अस्िव्र्स्ि भैरहेको सन्दभिमा घरेि ु वहंसा बिात्कार हत्र्ा आत्महत्र्ा िगार्िका घटनाहरुिाई 
न्र् ूलनकरण गनि छुटै्ट िैवङ्गकमैलर क्वारेस्न्टनको व्र्वस्था लमिाईनेछ। 

45. मवहिा वहंसाववरुद्धको अलभर्ान र मवहिा सशस्िकरणका कार्िक्रमको प्रभावकारी कार्िन्वर्न 
गररने छ। 

46. िैविगक वहंसा, जािीर् छुवाछुि, कुरीलि र कुसंस्कारिाई पूणिरुपमा लनर्ेि गने नीलििाई िाग ु
गररने छ। 

47. प्रत्र्ेक भौलिक संरचना लनमािण गदाि अपांग, जेष्ठ नागररक र बािमैरी नीलि लिइनेछ। 

48. स्थालनर् िहिे सञ्चािन गने हरेक क्षेरमा मवहिा, बािबालिका, जेष्ठ नागररक अपांङ्गिा भएका 
व्र्स्िहरुको अथिपणुि िथा प्रभावकारी सहभागस् िाको सलुनस्िििा प्रदान गररनेछ। 

49. ववपन्न वगििाई स्वास््र्, स्शक्षा जस्िा आिारभूि सेवा सवुविा उपल्धि गराउन आवश्र्क 
व्र्वस्था गने नीलि लिईने छ। 
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50. बाि र्ौन दवु्र्िवहार, बािवववाह जस्िा सामास्जक कुरीलिहरुिाई र बािश्रमिाई पूणि रुपमा  
लनरुत्सावहि गररनेछ।  

51. बािमैलर स्थालनर् शासनिाई अविम्बन गरर बािमैलर वडा घोर्णा गदै िलगनेछ। 

52. समाजमा रहेका कुरीलि, कुप्रथा िैवङ्गक वहंसा मानव बेचववखन ओसारपसार ववरुद्ध 
सचेिनाम ूिक कार्िक्रम िथा अलभर्ान सञ्चािन गररनेछ। 

53. वहंसा वपलडि मवहिाहरुिाई  ित्काि उद्दार गरर पनुथािपनाका िालग िैवङ्गक वहंसा लनवारण कोर् 
खडा गररनेछ। 

गैर सरकारी संस्था 
54. गाउँपालिका क्षेरमा वक्रर्ाशीि गैरसरकारी संस्थाहरुको थप वववरण संकिन गरी आवश्र्क 

लनर्मन गने र कार्िक्रमहरुिाई एकद्वार प्रणािीबाट सञ्चािन गने व्र्वस्था लमिाइने छ। 

आलथिक ववकास िफि   

पर्िटन 

55. पर्िटनको प्रचरु सम्भावना बोकेको र्स गाउँपालिकामा पदर्ारा गनि आउन ेस्वदेशी िथा ववदेशी 
पर्िटकहरुिाई आकर्िण गनि, उनीहरुको बसाइ िम्धर्ाउन क्र्ानोलनङ्ग, प्र्ाराग्िालडङ्ग, र रक 
क्िाईमीङ्ग, पवििारोहण जस्िा साहलसक पर्िटनका साथै पर्िटन ववकाससँग सम्बस्न्िि सम्पूणि 
पूवाििार जन्र् कार्िको िालग आवश्र्क ध्र्ान ठदइने छ। 

56. माछापचु्छ्रे गाउँपालिका अन्िगििका पदमागिहरुको स्िरउन् निी गररने छ। 

57. संघीर् सरकार, प्रदेश सरकार र स्थालनर् सरकारको  सहकार्िमा सञ्चािन हनुे र्ोजना िथा 
कार्िक्रमका िालग आवश्र्क  समपरुक कोर्को व्र्वस्था गररएको छ। माछापचु्छ्रे गाउँपालिका 
अन्िगििका पदमागिहरुको स्िरउन् निी गररने छ। 

कृवर् 
58. नेपाि सरकारिे फिफुि दशक मनाइरहेको सन्दभिमा  र्स गाउँपालिकामा सनु्ििा जािका 

सनु्ििा, कागिी र जनुार ववरुवा रोपण अलभर्ान कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ। 

59. रावष्ट्रर् र स्थानीर् महत्वका खाद्य िथा पोर्ण सरुक्षामा टेवा परु्ािउने वािी वस्िकुो साना 
व्र्वसावर्क कृवर् उत्पादन केन्र पकेट ववकास कार्िक्रम संचािन गररनेछ ।  

60. साना वकसानहरूका िालग व्र्वसार् उन्मखु गराउन ेउद्देश्र्िे र्स गाउँपालिका को वडा नं ९ 
को “एक घर एक करेसाबारी” कार्िक्रमिाई  लनरन्िरिा ठदईनेछ। 

61. र्स गाँउपालिका लभर कृवर् बहउुद्देश्र्ीर् नसिरी स्थापनाको िालग पहि गररनेछ ।  
62. र्स गाउँपालिकाको मखु्र् अथििन्र कृवर्सँगै जोलडएकोिे कृवर्िाई व्र्वसार्ीकरण गनुिका साथै 

आिलुनवककरण र र्ास्न्रकीकरणमा ध्र्ान ठदइने छ। 

63. खाद्यबािी, नगदेबािी, िरकारी खेिी, फिफूि खेिी उत्पादक कृर्कहरुिाई व्र्वसार् प्रवद्धिनका 
िालग प्रोत्साहन गने नीलि लिइएको छ। 
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64. कृवर् उपज संकिन केन्रहरुको स्थापना साथै बजार व्र्वस्थापन गन े नीलि बनाई िाग ु
गररनेछ। 

65. प्रदेश सरकारको सहकार्िमा गाउँपालिका स्िररर् स्शिभण्डार स्थापना गनि पहि गररने छ। 

66. कोलभड १९ का कारणिे बैदेस्शक रोजगारबाट फकेका िथा वेरोजगार र्वुािाई कृवर् र पश ु
व्र्वसार्ीहरुिाई िस्क्षि गरी स्थानीर् सहकारर माफि ि अनदुान प्रदान गने नीलि लिइने छ।  

पशपंुक्षी 
67.  पशपंुछी व्र्वसार्को ि्र्ांङ्क व्र्वस्थापन र सूचना प्रणािीिाई प्रभावकारी बनाईने छ। 

68. पश ुलबमाको प्रवद्धिन गने नीलि लिइनेछ। 

69. पशपुािनको व्र्वसार्ीकरण गदै माछापचु्छ्रे गाउँपालिकािाई मास ु र दगु्ि उत्पादनमा 
आत्मलनभिर बनाइनेछ। 

70. गाउँपालिकाका सहकारी माफि ि  दिु लबवक्र गने कृर्कहरूिाई लबवक्रका आिारमा प्रोत्साहन 
अनदुान प्रदान गररनेछ ।  

71. र्स गाउँपालिका दिु उत्पादनको पकेट क्षेर भएकािे कृर्कसँगको िागि साझेदारीमा स्थानीर् 
प्रजािीको भैंसी प्रवद्धिन कार्िक्रम सञ्चािन गने नीलि लिइनेछ ।  

सहकारी 
72. सहकारी संस्था सम्बन्िी स्थानीर् नीलि काननु मापदण्डको लनमािण कार्ािन्वर्न र लनर्मन गन े

प्रवक्रर्ा लनरन्िरिा ठदइनेछ। 

73. सहकारीको अनगुमन लनररक्षण, सहकारी स्शक्षा िालिम उद्यमस्शििा र नेितृ्व ववकास गरर 
सहकारीिाई गाउँपालिकाको सम्वृवद्धका िालग ववस्त्तर् िगानी किािको रुपमा प्रवद्धिन गररनेछ। 

उद्योग 

74. कोलभड १९ कोरोना भाइरसको कारणिे उद्योग व्र्ापार व्र्वसार्मा प्रत्र्क्ष असर परेकािे र्स 
वर्ि व्र्वसार् दिाि िथा नवीकरणमा सहलुिर्ि ठदने नीलि लिइनेछ ।  

75. प्रत्र्ेक वडाहरुमा स्थानीर्सँग भएको ज्ञान र लसपको प्रर्ोग गरर स्थापना गनि सवकन े
उद्योगहरुको सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गरर उद्योग स्थापनामा आवश्र्क प्रवक्रर्ा अगालड बढाइनेछ। 

खानी िथा खनीज पदाथि 
76. गणुस्िररर् लनमािण कार्िको िालग नठदजन्र् पदाथि ढुङ्गा, लगवट्ट र बािवुामा आिाररि प्रशोिन 

उद्योग स्थापना गनि प्रोत्साहन गररनेछ । 

जिस्रोि िथा उजाि 
77. र्स गाउँपालिका लभर रहेका सेिी र मदी खोिाबाट सम्भाववि उजाि उत्पादन क्षमिािाई 

सदपुर्ोग गनि साविजलनक िथा लनजी क्षेरिाई िगानी मैरी वािावरण नीलि अविम्बन गररनेछ। 

 

 



9 
 

वन, वािावरण िथा ववपद् व्र्वस्थापन 

78. माछापचु्छ्रे गाउँपालिका लभर कोभीड १९को प्रभाव िथा अन्र् पनि सक्ने सम्भाववि ववपद् िाई 
ध्र्ानमा रास्ख ववपद् व्र्वस्थापन कोर्िाई र्स वर्ि थप  व्र्वस्थापन  गररनेछ। 

79. र्स गाउँपालिका क्षेरलभर रहेका ववलभन्न नठद, खोिाहरुको कटान र र्सको प्रभाविाई लनर्न्रण 
गनि ववलभन्न िटबन्िन गने कार्ि प्रदेश सरकार संग समन्वर् िथा स्थानीर् सरकार बाट 
आवश्र्क कार्ि अगालड बढाईनेछ। 

80. कृवर् िथा बन क्षेरको लबस्िार र व्र्वस्थापनका िालग गाउँपालिका स्िरमा एक नसिरी 
व्र्वस्थापन गररने छ।  

आन्िररक स्रोि व्र्वस्थापन 

81. गाउँपालिकािाई आलथिक रुपमा सबि र सक्षम बनाउन कर िथा शलु्कको दार्रा बढाइने छ। 
बैज्ञालनक र प्रगलिशीि करको रुपमा रहेको सम्पस्त्त कर व्र्वस्थािाई न्र्नुदरमा िगाई 
आन्िररक आलथिक व्र्वस्थािाई सदुृढ बनाइने छ। 

82. गाउँपालिकाका सबै प्राकृलिक स्रोिहरुको उच्छ्चिम  पररचािन गनुिका साथै समानपुालिक उपर्ोग 
िथा वविरणको व्र्वस्थािाई लनरन्िरिा ठदईने छ। 

सशुासन िथा संस्थागि ववकास 

83. जनउत्तरदार्ी प्रशासन, ववस्त्तर् अनशुासन र भ्रष्टाचारमा शनु्र् सहनस्शििाको नीलि लिइनेछ। 

84. गाउँपालिका लभरका घरिरुीहरुको अलभिेखीकरण गने कार्ि अगाडी बढाईने छ। 

85. गाउँपालिकाका सम्पणुि सरकारी कार्ाििर्हरुमा क्रमशः ववद्यिुीर् हास्जरी जडान गरी प्रभावकारी 
अनगुमनको व्र्वस्था सँगै सूचना प्रववलिमैलर वनाउन ेनीलि लिइने छ। 

86. गाउँपालिका अन्िगिि सञ् चालिि र्ोजना, सेवाप्रवाह सम्बन्िमा सरोकारवािाहरुसँग वावर्िक रुपमा 
सामास्जक परीक्षणको व्र्वस्था लमिाइने छ।चौमालसक रुपमा साविजलनक सनुवुाई गने व्र्वस्था 
गररने छ। 

87. जन प्रलिलनिीहरु िथा कमिचारीहरु र टोि ववकास संस्थाका पदालिकारीहरुको क्षमिा अलभवृवद्ध 
गने कार्िक्रम सञ्चािन गररने छ। 

88. न्र्ावर्क लनरुपणका िालग न्र्ावर्क सलमलिका पदालिकारीहरुको क्षमिा ववकास र 
मेिलमिापकिािहरुिाई िालिम प्रदान  गरी गाउँघरका वववाद स्थानीर् स्िरमै समािानको िालग 
वडा मेिलमिाप केन्र गिन गने कार्ि अगाडी बढाइने छ। 

89. न्र्ावर्क सलमलिको काम कारवाहीिाई प्रभावकारी बनाउन आवश्र्क व्र्वस्था लमिाइनेछ। 

90. गाउँपालिकाको आर् व्र्र्को अध्र्ावलिक वववरण गाउँपालिकाको वेभसाइट माफि ि साविजलनक 
गररनेछ। 

91. गाउँपालिका क्षेरलभर सञ्चािन भएका ववलभन्न व्र्वसार्हरुको कोलभड १९ को प्रभाविाई  
ध्र्ानमा राखी राजस्वमा छुट िथा नर्ाँ व्र्वसार्िाई प्रोत्साहन गने कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ 
। 
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92. राजश्वको दार्रा ववस्िार गररनेछ र करका दरहरुिाई समर् सापेक्ष बनाउदै िलगनेछ। खररद 
प्रवक्रर्ािाई र्ोजनाबद्ध र अनमुान र्ोग्र् बनाइनेछ। 

93. गाउँपालिकाको गि आलथिक वर्िको अस्न्िम िेखापरीक्षण प्रलिवेदनिे औल्र्ाएका बेरुज ुफर्छ्यौट 
गने र ठदएका सझुाव एवम ्मागिलनदेशनिाई मनन गरी ववत्तीर् अनशुासन कार्म गररनेछ। 

94. र्स गाउँपालिका लभरका सबै वडा कार्ििर्हरु, स्वास््र् संस्थाहरू र माध्र्लमक ववद्यािर्हरुमा 
ईन्टरनेट सवुविा सलुनस्श् चि गररने छ। 

पवुाििार ववकास िफि   

95. नेपाि सरकारको सहकार्िमा गाउँपालिकाको रणनीलिक चक्रपथ लनमािण कार्ि प्रारम्भ गररने छ। 

96. ठदगो ववकासको िालग भौलिक पवुाििारको ववकास गरी गाउँपालिकाका जनिािाई समदृ्ध वनाउन 
क्षेरगि रणनीलि िर्ार गरी अल्पकालिन, मध्र्कालिन िथा ठदघिकालिन र्ोजना वनाई क्रमशः 
कार्ािन्वर्न गररनेछ। 

97. गाउँपालिकाको अत्र्ािलुनक प्रशासकीर् भवन लनमािण कार्ि क्रमशः अगाडी बढाईने छ। 

98. नेपाि र प्रदेश सरकार सँगको सहकार्िमा प्रदेश राजिानीबाट गाउँपालिकाको केन्र जोड्ने 
सडक र्सै आलथिक वर्िमा कािो परे, गाउँपालिकाबाट वडा कार्ाििर् सम्म जोड्ने सडकिाई 
स्िरउन्नलि गने कार्ि अगाडी बढाईने छ। सबै वडाका सहार्क बाटोहरुिाई बाहै्र मवहना सवारी 
सािन सञ्चािन गनि सक्ने बनाइने छ। 

99. संघ िथा प्रदेश सँगको समन्वर्मा मठदि, सेलि नठद िथा अन्र् स्थानहरुमा आवश्र्क मोटरेवि 
पिु लनमािण गने कार्ि अगालड बढाईने छ। 

100. खेलिर्ोग्र् जलमनको िालग सघं, प्रदेश र स्थालनर् िहको एकि िथा संर्िु िगालनमा लसचांईको 
प्रवन्ि लमिाईने छ। 

 

आदरणीर् सदस्र् ज्रू्हरु, 

अन्त्र्मा, नेपािी जनिाको त्र्ाग, संघिर् र वलिदानबाट प्राप्त भएको वििमान राजनैलिक 
उपिस्धिको संरक्षण, सस्थागि गने स्जम्मेवारी सबै नागररक िीनै िहको सरकारको काँिमा 
आएको छ। र्ो स्जम्मेवारीिाई गाउँपालिकाबासीिे अनभुिु गने गरी उन्निस्शि नागररक मैलर 
सेवा प्रवाह र सशुासन कार्म गदै समदृ्ध पालिकाको लनमािणमा सहभालग हनु जनप्रलिनीलि, 
राजनैलिक दि, लनस्ज क्षेर, नागररक समाज, राष्ट्रसेवक कमिचारी, सञ्चार जगि एवं सम्पणुि 
सरोकारवािाहरुमा हाठदिक अनरुोि गदिछु। 

               िन्र्वाद। 

   कणि बहादरु गरुुङ्ग 
      अध्र्क्ष  

             


