
यस सभाका सभाध्यक्षज्यू  

माछापचु्छ्रे गाउँपालिकाका गाउँसभाका सदस्यज्यूहरु  

गाउँपालिकाको नीलि िथा काययक्रम प्रस्ििु गनय आयोजिि नवौं 
गाउँसभामा हार्दयक नमस्कार िथा स्वागि गनय चाहन्छु। 

सन ् २०२० को प्रारम्भमा देखापरेको कोलभड-१९ िथा यस बर्य 
देजखएको नयाँ भेररयन्टको कोलभड-१९ महामारीको चनुौलिपूर्य िथा 
असहि अवस्थाका वाबििु आलथयक बर्य २०७८/७९ को नीलि िथा 
काययक्रम यस सम्मालनि गाउँसभामा प्रस्ििु गदैछु। 

सवयप्रथम, नेपािको सावयभौमसत्ता, स्वालिनिा, भौगोलिक अखण्डिा, राष्ट्रिय 
ष्ट्रहि, स्वालभमान, िोकिन्र र िनिीष्ट्रवकाका िालग भएका ष्ट्रवलभन्न 
आन्दोिनहरुमा आफनो अमूल्य िीवन उत्सगय गनुयहनुे सम्पूर्य ज्ञाि अज्ञाि 
सष्ट्रहदहरुप्रलि भावपूर्य श्रद्धाञ्जिी अपयर् गदयछु। लि आन्दोिनहरुको 
नेितृ्व गनुयहनुे अग्रिहरूप्रलि उच्छ्च सम्मान व्यक्त गदयछु। नेपािी 
सामािको रुपान्िरर्मा उहाँहरुिे परु् याउनभुएको महान योगदानको पनुः 
स्मरर् गनय चाहन्छु। 

लमलि २०७८ िेठ १० गिे वडा नं १ को वडा सलमलि सदस्य िथा 
गाउँसभा सदस्य श्री कष्ट्रहिे मगरको असमाष्ट्रयक लनिन भएको प्रलि दःुख 
व्यक्त गदै भावपूर्य श्रद्धाञ्जिी व्यक्त गदयछु र शोकाकुि पररवारिनप्रलि 
गष्ट्रहरो समवदेना व्यक्त गदयछु।  

कोरना भाइरस (कोलभड-१९) महामारीका कारर् ष्ट्रवश्वकै मानव 
िालिमालथ उत्पन्न भएको ठूिो संकटमा महामारी ष्ट्रवरुद्ध िड्न मौिदुा 
स्वास््य सेवाहरु र सषु्ट्रविाहरु अप्रयायप्त देजखएका छन। यस महामारीबाट 



संक्रलमि भई नेपाि र ष्ट्रवदेशी मिुकुमा ज्यान गमुाउनहुनुे नेपािी 
नागररकहरु प्रलि भावपूर्य श्रद्धाञ्जिी व्यक्त गदै शोकाकुि पररवारिनप्रलि 
गष्ट्रहरो समवदेना व्यक्त गदयछु। उपचाररि सम्पूर्य र्दर्दबष्ट्रहनी िथा 
दािभुाईहरुको शीघ्र स्वास््य िाभको कामना गदयछु । 

िोजखमपूर्य पररजस्थलिमा अग्रपंलिमा रहेर सेवा गने जचष्ट्रकत्सक, 

स्वास््यकमी, सरुक्षाकमी, िनप्रलिलनलि, सफाईकमी, परकार िगायि 
सम्पूर्य रािसेवक कमयचारीहरुको उच्छ्च प्रसंशा गदयछु। अत्यावश्यक 
वस्िकुो आपलुिय सहि बनाउन योगदान गने िथा यस महामारी रोकथाम, 

लनयन्रर् र उपचारको काययमा योगदान परु् याउन ु हनुे संघ, प्रदेश र 
स्थानीय िहका िनप्रलिलनलि, रािलनलिक दि, लनिी िथा व्यावसाष्ट्रयक 
के्षर, सञ्चारिगि सबैिाई हार्दयक आभार व्यक्त गदयछु। संक्रमर् थप 
फैिन नर्दन र यस महामारी माथी ष्ट्रविय प्राप्त गनय आगामी र्दनमा अझ 
बढी सिकय िा, समन्वय र एकिा आवश्यक भएकािे एकष्ट्रढक्का भएर 
दृढिाका साथ िाग्न सबैमा आह्वान गदयछु। 

यस बर्यको नीलि िथा काययक्रम प्रस्िाव गदाय नेपािको संष्ट्रविान, स्थानीय 
सरकार सञ्चािन ऐन, र्दगो ष्ट्रवकासको िक्ष्यहरू, नेपाि सरकाको पन्रौ 
योिना, प्रदेश सरकारको नीलि िथा काययक्रम,  गण्डकी प्रदेशको प्रथम 
आवलिक योिना, माछापचु्छ्रे गाउँपालिकाको प्रथम आवलिक योिना, 
कोरोना भाइरसको नया ँ भेररयन्टिे लसियना गरेको असहि अवस्था र 
यस गाउँपालिकाको आवश्यकिा िाई आिार मानी कलिपय कानूनी 
िष्ट्रटििा, अस्पष्टिा, सािन र स्रोिको लसलमििाका वावििु सबि 
सरुजक्षि र समदृ्ध माछापचु्छ्रे लनमायर् गरी सखुी नपेािी, समदृ्ध नपेािको 



राष्ट्रिय अलभयानिाई साथयक बउनाउने िक्ष्य हालसि गने नीलि अविम्बन 
गरेका छु। 

आदरर्ीय गाउँसभा सदस्यज्यूहरू 

"पययटन, कृष्ट्रर्, उिाय  र पूवायिार: समदृ्ध माछापचु्छ्रेको मूि आिार" को 
दीघयकािीन लभिन िय गरी पालिकाको ष्ट्रवकासको समग्र योिना िथा 
काययक्रमहरु िय गरी कायायन्वयन गदै आईरहेहको सन्दभयमा चाि ुबर्यमा 
भए गरेका मखु्य-मखु्य उपिजधिहरुिाई संके्षपमा प्रस्ििु गनय चाहन्छु। 

सामाजिक ष्ट्रवकास 

जशक्षा 

 सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्याियहरूको भौलिक पूवायिार अन्िगयि फलनयचर 
सष्ट्रहिका नया ँकक्षा कोठा भवन ३६, ९ शौचािय, ICT ल्याब ३, 
पसु्िकािय २, ष्ट्रवज्ञान प्रयोगशािा २, ष्ट्रकड्स अनदुान १३ र 
खानेपानी योिना ७ वटा ष्ट्रवद्याियहरूमा सम्पन्न भएको छ। 

 सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्याियहरूको दरबन्दी लमिान सम्पन्न भएको छ। 

 स्थानीय पाठयक्रम लनमायर् गने प्रष्ट्रक्रया अगाडी बढाइएको छ।  

 प्रिनन स्वास््य काययक्रम अन्िगयि सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्याियका 
ष्ट्रकशोरीहरूिाई लनशलु्क सेनेटरी प्याड ष्ट्रविरर् गररएको छ। 

 सम्पूर्य माध्यलमक ष्ट्रवद्याियहरूमा लनःशलु्क इन्टरनेट िडान 
गरीएको छ। 

 सबै ष्ट्रवद्याियहरूमा वैकजल्पक लसकाई सहिीकरर् सामाग्रीको 
उत्पादन र ष्ट्रविरर् गररएको छ। 

 



स्वास््य  

 गाउँपालिकामा आिको लमलि सम्म िम्मा १६५४ िनाको कोरोना 
पररक्षर् गररएकोमा ३११ िनामा कोरोना पषु्ट्रष्ट भएको छ। िी 
मध्ये २३० िना लनको भएका र ६ िनाको दःुखद लनिन  भएको 
छ। 

 कोरोना भाइरसको प्रभाव न्यूनीकरर्, रोकथाम िथा लनयन्रर्का 
िालग भेडावारीमा अस्थायी कोलभड अस्पिाि र सादीखोिामा 
आइसोिेसन केन्रको स्थापना िथा सञ्चािन गररएको छ।  

 सादीखोिा स्वास््य चौकीमा कोलभड संक्रलमि २ िना 
मष्ट्रहिाहरूिाई सरुजक्षि प्रसलुि सेवा र्दइएको छ। 

 गाउँपालिका सबै प्रसलुि गहृहरु (Birthing Center) मा आिलुनक 
औिार उपकरर् खररद गरी सलुबिा सम्पन्न बनाइएको छ। 

 १४३ िना लबपन्न नागररकहरुिाई लनःशलु्क स्वास््य लबमा गररएको 
छ। 

 घरमा सतु्केरी हनुे क्रमिाई लनरूत्साष्ट्रहि गने उदे्दश्यिे गभयविीसँग 
उपध्यक्ष काययक्रम सञ्चािन गररएकोछ । 

 वडा नं. १ मा पोर्र् मैरी स्वास््य संस्था घोर्र्ा काययक्रमको 
ियारी पूरा भएको  छ |  

 सादीखोिा स्वास््य चौकीमा स्िनपान कक्ष र सतु्केरी भान्छा 
काययक्रम सञ्चािन गररएको छ | 

 सबै स्वास््य संस्थामा इन्टरनटे िडान गरी सम्बजन्िि स्वास््य 
संस्था बाट HMIS को प्रगलि DHIS-2  मा प्रष्ट्रवष्ट गने गररएको। 



 आिारभिू स्वास््य सेवाको लनयलमि उपिधििाको िालग और्लि 
खररद गरी १२ मष्ट्रहना लनयलमि आपूलिय सलुनजिि गररएको छ। 

 वडा नं ९ को ल्वाङघिेि स्वास््य चौकीमा पाइिट प्रोिेक्टको 
रूपमा सामदुाष्ट्रयक और्लि सहयोग काययक्रम सञ्चािन गररएको छ। 

 वडा न. ८ मा आिारभिू स्वास््य केन्र र वडा नं ७ मा सामदुाष्ट्रयक 
स्वास््य इकाईको लनमायर् गरी सेवा सञ्चािनमा ल्याइएको छ। 

िजक्षि वगय 

 कोलभड १९ का असरिे िोजखममा परेका मष्ट्रहिा, बािबालिका, र 
अपांगिा भएका व्यजक्तहरुिाई आलथयक सहयोग प्रदान गररएको छ। 

 लनिामिी सेवामा गाउँपालिकालभरका मष्ट्रहिाहरुको सहभालगिािाई 
सलुनजिििा प्रदान गनयको िालग स्थानीय स्िरमा मष्ट्रहिाहरुिाई 
लनशलु्क िोक सेवा आयोग ियारी कक्षा सञ्चािन गररएको छ। 

 मष्ट्रहिाहरुिाई आत्मलनभयर बनाउनको िालग प्रत्येक वडामा लसप 
ष्ट्रवकास िालिम प्रदान गररएको छ। 

 राष्ट्रिय बाि र्दवसको अवसरमा खिुा माध्यलमक ष्ट्रवद्यािय स्िररय 
वकृ्तत्वकिा प्रलियोलगिा सञ्चािन गररएको छ। 

 यस आलथयक िम्मा ९८ वटा र हािसम्म ५७८ वटा अपांग 
पररचयपर ष्ट्रविरर् गररएको छ। 

 अशक्त िेष्ठ नागररकहरुिाई सहि ढङ्गिे वैकजल्पक शौचाियको 
प्रयोगका िालग यरुरनि प्यान ष्ट्रविरर् गररएको।  

 अपांगिा भएका व्यजक्तहरुिाई आयआियनका िालग लन:शलु्क रुपमा 
बाख्रा ष्ट्रविरर् गररएको। 



पूवायिार ष्ट्रवकास  

 गाउँपालिकालभर १५ ष्ट्रक.लम. सडक कािेपरे गने कायय चाि ु
आलथयक वर्यमा सम्पन्न हनु ेक्रममा छ। 

 २१ ष्ट्रक.लम. ग्राविे, १.५ ष्ट्रक.लम. ढिान, १.५ ष्ट्रक.लम. सडकमा 
ढुङ्गा छाप्ने र १२ ष्ट्रक.लम. नया ँसडकको ट्रयाक खोलिएको छ। 

 गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवनको लनमायर् कायय शरुू भई हािसम्म 
कररब ७० प्रलिशि लनमायर् कायय सम्पन्न भएको छ । 

 जिल्िा समन्वय सलमलि कास्की र गाउँपालिकाको सहकाययमा ९ नं. 
वडा कायायियको भवन लनमायर् सम्पन्न भएको छ । 

 वडा नं. ५ र वडा नं. ८ का स्वास््यचौकी भवन लनमायर् कायय 
सम्पन्न भई सेवा सञ्चािन गररएको छ। 

 ५ वटा सामदुाष्ट्रयक भवनहरूको लनमायर् कायय सम्पन्न भएका छन।् 

 ४००० लम. लसंचाई कुिो लनमायर् गररएको छ। 

 स्थानीय पूवायिार ष्ट्रवकास साझेदारी काययक्रम िफय का सबै योिनाहरू 
सम्पन्न भएका छन।् 

 "एक स्थानीय िह, एक खेि ग्राम" काययक्रम अन्िगयि संघीय 
सरकार, जिल्िा समन्वय सलमलि कास्की र यस गाउँपालिकाको 
सहकाययमा माछापचु्छ्रे-४ िाहाचोकको खेिग्रामको लनमायर् कायय 
भइरहेको छ। 

 माछापचु्छ्रे गाउँपालिका वडा नं ६ मा ANFA Technical Center  
िटबन्िन लनमायर् कायय सम्पन्न भएको छ। 

 संघीय सरकारको ष्ट्रवशेर् अनदुानमा लििाि र िाहाचोक खानेपानी 
योिनाहरू कायायन्वयन भईरहेका छन।् 



 वडा नं १ र २ मा सडक सौयय वजत्त िडान गररएको छ। 

पनुलनयमायर्  

 भकूम्पबाट क्षलिग्रस्ि लनिी आवासहरूको पनुलनमायर् अन्िगयि चाि ु
आलथयक बर्यमा यस गाउँपालिकामा कुि ५१९ िाभग्राही रहेकामा 
३५१ िाभग्राहीहरूको नीजि आवास लनमायर् सम्पन्न भएको छ। 

  

आलथयक ष्ट्रवकास 

कृष्ट्रर् सेवा  

 कृष्ट्रर्िाई व्यवसाष्ट्रयकरर् िथा याजन्रकरर् गनयको िालग ८० वटा 
हािे ट्याक्टर ष्ट्रविरर् गररएको छ। 

 माछापचु्छ्रे गाउँपालिकाका सबै वडामा मौसमी िथा बेमौसमी 
िरकारी ष्ट्रवस्िारका िालग ८3० वटा प्िाष्ट्रष्टक घरको िालग प्िाष्ट्रष्टक 
लसट ष्ट्रविरर् साथै ४० वटा स्थायी प्िाष्ट्रष्टक घर लनमायर् गररएको 
छ। 

 िरकारीको उत्पादन ष्ट्रवस्िारका िालग २ िरकारी पकेट, १ च्छ्याउ 
पकेट र १ अिैची धिक काययक्रम सञ्चािन गररएको छ। 

 चार वटा वडाहरुमा माटोको नमनुा संकिन, बेमौसमी िरकारी िथा 
नसरी व्यवस्थापन र प्राङ्गाररक मि व्यवस्थापन सम्बन्िी िालिम 
संचािन गरी माटो परीक्षर् सम्पन्न गररएको छ। 

 गाउँपालिकाका ष्ट्रवलभन्न वडामा बेमौसमी िरकारी खेिी सम्बन्िी 
िालिम िथा िरकारीको उन्नि िािको ष्ट्रवउ ष्ट्रविरर् सम्पन्न गररएको 
छ। 



 राष्ट्रिय फिफुि दशक काययक्रम अन्िगयि सनु्ििा, कागलि, िनुार, 
लनववुा, ष्ट्रकष्ट्रव र वखरका लबरुवा ष्ट्रविरर् गररएको छ। 

 3५ वटा भकारो सिुार काययक्रम सम्पन्न, एक घर एक करेसाबारी 
अन्िगयि स्प्रयेर १५ वटा र १५ वटा हिारी ष्ट्रविरर् गररएको छ। 

 कृष्ट्रर् वन नसयरीमा राइखलनयो, लनमारो, खोटेसल्िो, इष्ट्रपिइष्ट्रपि, 
बकाइनो, टाँष्ट्रक, लसि ष्ट्रटमरुका, आखँष्ट्रटमरु लबरुवा उत्पादन िथा 
अनदुानमा लबक्री ष्ट्रविरर् गररएको छ।  

 वडा नं. ३ मा ३१६ रोपनी िग्गामा ३ वटा चक्िाबजन्द र 
मखु्यमन्री वािावरर् मैरी नमनुा कृष्ट्रर् गाउँ काययक्रम सञ्चािन 
गररएको छ ।  

 लबउ वैंक र जचया नसयरी स्थापना गररएको छ। 

 प्राङ्गारीक खेलििाई प्रोत्साहन गनयको िालग भमी कम्पोष्ट उत्पादन 
गने कृर्किाई अनदुानमा भमी बेड लनमायर् सम्पन्न गररएको छ। 

 गाउँपालिकामा कृष्ट्रर् ि्याकं संकिन कायय थािलन गररएको छ। 

पश ुसेवा  

 दिु उत्पादक कृर्कहरूिाई सहकारी माफय ि लबष्ट्रक्रका आिारमा 
अनदुान प्रदान गररएको छ। 

 अनदुानमा पावर टेिर, च्छ्याप कटर, बोका र लनःशलु्क घाँसका लबउ 
र लसड ष्ट्रवन ष्ट्रविरर् गररएको छ । 

 वडा नं २ र ९ मा स्थानीय भैसी संरक्षर् काययक्रम सञ्चिान गररएको 
छ । 

 एक वटा गाई भैसी पकेट के्षर सञ्चािनमा ल्याइएको  छ । 



 पूर्य पश ुखोप काययक्रम अन्िगयि सम्पूर्य वडामा खोरेि, भ्याकुिे, 
ष्ट्रप.ष्ट्रप आर, रेष्ट्रवि र  स्वाइन फीवर ष्ट्रवरूद्ध खोप कायय सम्पन्न 
भएको छ। 

 वडा नं ३ मा गाई भैसी पकेट काययक्रमको शरुूवाि गररएको छ।  

सशुासन  

 गाउँपालिकामा रहेका भलूमहीन दलिि र भमूीहीन सकुुम्बासीिाई 
िग्गा उपिधि गराउन े िथा अव्यवजस्थि बसोबासीको 
व्यवस्थापनको िालग िगि संकिन कायय सम्पन्न गररएको छ । 

 कमयचारीहरूिाई प्रष्ट्रवलि मैरी बनाउन ेउदे्दश्यिे गाउँपालिका र वडा 
कायायियहरूमा काययरि कमयचारीहरूिाई कम्प्यटुर सम्बन्िी िालिम 
सम्पन्न गररएको छ । 

 गाउँपालिकाको अलिकार के्षर लभरका ष्ट्रवर्यमा हािसम्म १२ वटा 
ऐन, ४ वटा लनयमाविी, ३० वटा काययष्ट्रवलि, १ वटा लनदेजशका र 
१ वटा आचार संष्ट्रहिा लनमायर् भएका छन ्। 

 चाि ुआलथयक बर्य देजख गाउँपालिकाका सम्पूर्य वडाकायायियहरूबाट 
अन्िाईन व्यजक्तगि घटना दिाय कायायन्वयनमा ल्याइएको छ। 

 सामाजिक सरुक्षा भत्ता ष्ट्रविरर् काययिाई पूर्यरूपमा बैष्ट्रिङ्ग प्रर्ािी 
माफय ि ष्ट्रविरर्को व्यवस्था गररएको छ। 

 गाउँपालिकामा हाि सम्म दिाय भएका व्यजक्तगि घटनाहरूको 
लडजिटाइिेसन कायय भइरेको छ। 

 गाउँपालिकालभरका सबै वडा कायायियहरू, स्वास््य संस्थाहरू र 
माध्यलमक ष्ट्रवद्याियकरूमा इन्टरनेट सेवा ष्ट्रवस्िार भएको छ। 



न्याष्ट्रयक सलमलि  

 २१ वटा उिरुी दिाय  भएकोमा १२ वटा ष्ट्रववादमा लमिापर भएका, 
७ वटा ष्ट्रववाद छिफिको क्रममा रहेका र १ वटा ष्ट्रववाद 
अदाििमा पठाइएको छ ।  

 गाउँपालिकामा वडा नं १ देजख वडा नं ८ सम्म सम्पूर्य वडाहरूमा 
वडा मेिलमिाप केन्रहरुको गठन भएका छन ्।  

 गाउँपालिकामा सूचीकृि मेिलमिाकिायहरूको क्षमिा अलभवषृ्ट्रद्ध गने 
उदे्दश्यिे मेिलमिापकिायहरूिाई पनुिाियलग िालिम सम्पन्न भएको 
छ । 

अब म आगामी आलथयक वर्य २०७८।७९ को िालग प्रस्िाष्ट्रवि नीलि िथा 
काययक्रम सम्मालनि सभा समक्ष पेश गने अनमुलि चाहन्छु। 

 

सामाजिक ष्ट्रवकास 

जशक्षा  

1. कोरोना भाइरसको कारर्बाट प्रभाष्ट्रवि ष्ट्रवद्याियका ष्ट्रविाथीहरूको 
पढाई लनयलमि गने वैकजल्पक प्रर्ािीको माध्यमबाट 
सहिीकरर्को िालग थप व्यवस्था गररनेछ । 

2. सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्याियका ष्ट्रवद्याथीहरूको िालग र्दवा खािा काययक्रम 
र छाराहरूको िालग सेलनटरी प्याड व्यवस्थापन काययक्रमिाई 
लनरन्िरिा र्दइनेछ। 

3. ष्ट्रवपन्न िथा दलिि छारा छारहरूिाई उच्छ्च जशक्षा अध्ययन गनयको 
िालग उच्छ्च जशक्षा छारवलृि कोर् िाई लनरन्िरिा र्दइनेछ । 



4. स्थानीय किा, संस्कृलि, साष्ट्रहत्य, िमय िथा अन्य सामाजिक िथा 
सांस्कृलिक िरोहर, पष्ट्रहचान र ष्ट्रवजशष्टिािाई समावशे गरी स्थानीय 
पाठ्यक्रम लनमायर् गरी कायायन्वयन गररनेछ। 

5. ष्ट्रवद्याथीको लसकाई उपिजधि प्रलि जशक्षकिाई पूर्यि जिम्मेवार 
बनाइने छ। ष्ट्रवद्याथीको लसकाई उपिजधिका आिारमा जशक्षकिाई 
प्रोत्साहनको व्यवस्था गररने छ।  

6. जशक्षामा सबैको पहुँच र शैजक्षक गरु्स्िर अलभवषृ्ट्रद्धका िालग 
सरकारी िथा गैर सरकारी संस्था, र सरोकार लनकायहरूसँग 
सहकायय र समन्वय गररनेछ। 

7. सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्याियहरूको जशक्षक दरबन्दी पनुष्ट्रविरर् गरी 
दरबन्दी लमिान कायय सम्पन्न गररनेछ। 

8. वािलबकास कक्षाका सहिकिाय र कमयचारीहरूको सेवा सषु्ट्रविामा 
वषृ्ट्रद्ध गररनेछ। 

9. सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्याियहरूको भौलिक पूवायिार लनमायर् िथा सिुार 
काययक्रमिाई लनरन्िरिा र्दइनछे। 

स्वास््य  

10. ष्ट्रवश्वमारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाईरसको प्रकोपबाट पाठ 
लसक्दै सम्भाष्ट्रवि प्रकोपको रोकथाम, लनयन्रर् िथा व्यवस्थापनको 
िालग आवश्यक बिेट व्यवस्था गररनेछ । 

11. कोरोना भाईरस ष्ट्रवरूद्धको खोप सेवा प्राथलमकिाका आिारमा 
क्रमशः सम्पूर्य गाउँपालिकावासीहरूिाई उपिधि गराउन 
आवश्यक पहि गररनेछ । 



12. गाउँपालिकामा १५ शैयाको आिारभिू अस्पिाि लनमायर् 
गररनेछ। 

13. "अलि ष्ट्रवपन्न, द्वन्द्व ष्ट्रपलडि घाइिे नागररकको स्वास््य लबमा 
माछापचु्छ्रे गाउँपालिकाको जिम्मा" भने्न नारािाई अङ्गीकार गदै 
ष्ट्रवपन्न, द्वन्द्व ष्ट्रपलडि नागररक लनःशलु्क स्वास््य ष्ट्रवमा काययक्रम र 
ष्ट्रवपन्न स्वास््य ष्ट्रवमा काययक्रमिाई लनरन्िरिा र्दइनेछ । 

14. मष्ट्रहिा स्वास््य स्वयम ्सेवीकाहरूको प्रोत्साहन भत्ता िगायिका 
सषु्ट्रविाहरूिाई लनरन्िरिा र्दइनेछ । 

15. संष्ट्रविानिे लनर्दयष्ठ गरे अनरुुप गरु्स्िरीय स्वास््य सेवामा सबैको 
सवय सिुभ, सहि र समान पहुँच स्थाष्ट्रपि गनय स्वास््य सेवाका 
नीलि, रर्नीलि ियार गने, ष्ट्रवत्तीय व्यवस्था गने, व्यवस्थापकीय 
पक्षिाई चसु्ि दरुुस्ि बनाईनछे । 

16. गाउँपालिकाका सम्पूर्य बालसन्दाहरुिाई गरु्स्िरीय स्वास््य 
सेवामा पहुँच सलुनजिि गनय, स्वास््य सेवािाई थप प्रभावकारी 
बनाउन स्वास््य संस्थाहरुमा स्वास््य सामाग्री र और्लिहरुको 
आवश्यक व्यवस्थापन गररन ेछ। 

17. घरमा प्रसिुी हनुे प्रवलृििाई लनरूत्साष्ट्रहि गदै पालिकामा 
सञ्चािनमा रहेका बलथिंङ सेन्टरहरुमा दक्ष प्रसलुिकमीहरूबाट 
संस्थागि प्रसलुििाई प्रोत्साष्ट्रहि गनय गभयविीसगँ उपाध्यक्ष काययक्रम 
िाई लनरन्िरिा र्दइनेछ ।  

18. स्वास््य संस्था िथा वलथयङ्ग सेन्टरमा प्रसिुी हनु ेआमा र बच्छ्चािाई 
न्यानो झोिा उपिधि गराई थप यािायाि खचय र आमाहरूिाई 
पोर्र् खचय उपिधि गराइनेछ  



19. वडा नं ९ मा सामदुाष्ट्रयक और्िी काययक्रमिाई नमनुा काययक्रमको 
रूपमा लनरन्िरिा र्दइनेछ। 

20. पूर्य खोपको सलुनजिििा, र्दगोपना, पररवार योिना सेवा, आमा 
सरुक्षा काययक्रम, गाउँघर जक्िलनक िस्िा सेवाहरुिाई व्यवजस्थि 
गदै मष्ट्रहिा स्वास््य स्वयमसेष्ट्रवकाहरु, स्वास््यकमीहरुको 
मनोवि उच्छ्च राख्न आवश्यक नीलि लिइनेछ। खोप द्वारा रोकथाम 
गनय सष्ट्रकन ेरोगहरुको राष्ट्रिय लनदेजशकाअनसुारका काययक्रमिाई 
लनरन्िरिा र्दई यसै आ.व. बाट टाईफाईड खोप अलभयानिाई 
सञ्चािन गरर लनयलमि खोप सेवामा समावशे गररनेछ। 

21. माि ृमतृ्य ुशनु्य रहेको र माि ृमतृ्य ुहनु ेसम्भावनािाई मध्यनिर 
गदै आपिकािीन सरुजक्षि माितृ्व कोर् स्थापना र सञ्चािन 
गररनेछ। 

22. महामारीका रुपमा देखापनय सक्ने ट्रष्ट्रपकि रोगहरु पश ुपंक्षीको 
सम्पकय बाट सने रोगहरुको खोपको अभाविे रोग लनयन्रर् गनय 
हनुे कर्ठनाइिाई सम्बोिन गनय संक्रामक रोग र िनस्वास््य 
प्रर्ािीको सदुृढ गररनेछ । 

23. "स्वच्छ्छ आमा स्वस्थ जशश"ु "हरेक बार खाना चार" नारािाई  
साथयक िलु्याउन समदुायमा सञ्चािनमा रहेका वलथयङ सेन्टर र 
पोर्र् केन्रहरूिाई व्यवजस्थि गदै ष्ट्रकशोरी स्वास््य काययक्रम 
प्रवद्धयन गररन ेछ।  

24. सादीखोिा र घाचोक स्वास््य चौकीमा जचष्ट्रकत्सकीय सेवा 
ष्ट्रवस्िारको िालग आवश्यक पहि गररनेछ । 



25. नसने रोगहरु उच्छ्च रक्तचाप, क्यान्सर, मिमेुह, बाथ, मटुुरोग, 
थाइराइड, आखाकँो रोग, मगृौिा रोग आर्द रोगहरुका बारेमा 
समदुाय सचेिना काययक्रम सञ्चािन गररनेछ। 

26. सबै स्वास््य संस्थाहरूमा भौलिक िथा आिारभिू क्षमिाको 
ष्ट्रवकास गरर DHIS िाई प्रभावकारी बनाइनछे । 

27. गाउँपािकावासीहरूको आकजस्मक स्वास््य सेवा प्रदान गनय 
एम्बिेुन्स खररद गरी सञ्चािनमा ल्याइनेछ। 

आयबेुद सेवा  

28. हाि भेडावारी प्राथलमक स्वास््य केन्रमा एकीकृि रुपमा 
सञ्चािनमा रहेको आयवेुर्दक स्वास््य सेवा िथा योग 
काययक्रमिाई सदुृढ गररनेछ।  

29. दीघयजिवन िथा स्वस्थ समािका िागी िेष्ठ नागररक आरोग्य 
काययक्रम िथा प्रसलुि रसायन सेवन/स्िनपाई आमा काययक्रम 
सञ्चािनमा ल्याइनछे। 

30.  मष्ट्रहिा स्वास््य स्वयंसेष्ट्रवकािाई िजक्षि गरी आयबेुद िथा योग 
काययक्रम िथा आयबेुद िथा योग लबद्यािय जशक्षा काययक्रमिाई 
अगाडी बढाइनेछ। 

यवुा िथा खेिकुद 

31. नेपाि सरकार, यवुा िथा खेिकुद मन्रािय, अजखि नेपाि 
फुटवि संघ (ANFA) र गाउँपालिकाको सहकाययमा यस 
गाउँपालिकाको वडा नं ६ मा लनमायर्ािीन ANFA Technical 

Center को लनमायर् काययिाई लनरन्िरिा र्दइनछे। 



32. "एक स्थानीय िह, एक खेि ग्राम" काययक्रम सम्पन्न गनय संघ, 
प्रदेश र गाउँपालिकाको सहकाययमा माछापचु्छ्रे-४ िाहाचोकको 
खेिग्राम लनमायर् काययिाई लनरन्िरिा र्दइनेछ। 

33. रािपलि रलनङ्ग जशल्ड प्रलियोलगिािाई लनरन्िरिा र्दँदै 
गाउँपालिकाको एक महत्वपूर्य खेिकुद उत्सवको रूपमा 
मनाइनेछ। 

34. कोलभड १९ को प्रभावका कारर् ष्ट्रवदेशबाट फकेका, वैदेजशक 
रोिगारीमा िान समस्यामा परेका, स्वदेशमा रोिगारी गमुाएका 
िथा बेरोिगार यवुाहरूिाई िजक्षि गरी स्वरोिगार काययक्रम 
सञ्चािन गनय उद्यमशीििा ष्ट्रवकास कोर् माफय ि उद्यम ष्ट्रवकास 
काययक्रमिाई लनरन्िरिा र्दइनछे । 

35. प्राष्ट्रवलिक र व्यवसाष्ट्रयक िालिममा अवसर अलभवषृ्ट्रद्ध गरी यवुा 
उद्यमशीििाका िालग गाउँपालिका, प्रदेश सरकार र संघीय 
सरकारबीच समन्वय र सहकायय गररनछे। 

36. परम्परागि पेसा र व्यवसायको िगेनाय, पररष्कृि, प्रवद्धयन र 
व्यवसायीकरर्मा यवुा सहभालगिा अलभवषृ्ट्रद्ध गररनेछ। 

37. सावयिलनक-लनिी साझेदारीको माध्यमबाट यवुा िजक्षि उद्यम 
व्यवसायिाई प्रवद्धयन गररनछे। 

38. वैदेजशक रोिगारीिाई सरुजक्षि र मयायर्दि बनाउन सञ्चािन 
गररएको सरुजक्षि आप्रवासन काययक्रमिाई लनरन्िरिा र्दइनछे । 

39. प्रिानमन्री रोिगार काययक्रमिाई थप प्रभावकारी र व्यवजस्थि 
रूपमा सञ्चािन गरी रोिगारीका अवसरहरू सिृना गररनेछ। 



40. स्थानीय स्काउट माफय ि यवुामा असि आचरर्, स्वाविम्बन र 
स्वयंसेवी भावनाको ष्ट्रवकास गदै यवुािाई मानवीय सेवा र ष्ट्रवपद् 
व्यवस्थापन िस्िा के्षरमा पररचािन गररनेछ । 

41. स्थानीय यवुा पररर्द् गठन गरी यवुा िजक्षि काययक्रमहरू सञ्चािन 
गररनेछ। 

42. यवुा रोिगारका िालग रूपान्िरर् पहि काययक्रम सञ्चािन 
गररनेछ। 

खानपेानी िथा सरसफाई  

43. खानेपानीमा गाउँपालिकावालसको सरि र सहि पहुँच 
सलुनजिििाका िालग “एक घर एक िारा” काययक्रमिाई संघीय 
सरकार, प्रदेश सरकार र अन्य गैर सरकारी संघसंस्थाको 
सहयोगमा लनरन्िरिा र्दइनछे । 

44. "गरु्स्िरीय र सरुजक्षि पानी हाम्रो जिन्दागानी" भने्न नारािाई साथयक 
बनाउन िनसहभालगिामा आिाररि पररयोिना लनमायर् गररनछे। 

45. कुष्ट्रहने फोहोरमैिाबाट प्रांगाररक मि बनाउन िनचेिना र 
िालिमको व्यवस्था गररनेछ। 

ज्येष्ठ नागररक 

46. ज्येष्ठ नागररकको ज्ञान, सीप र अनभुविाई प्रयोग गनय अन्िरपसु्िा 
सीप हस्िान्िरर् काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

47. गाउँपालिका र सरोकारवािा लनकायहरूबीचको समन्वय र 
सहकाययमा शारीररक एवम ्मानलसक रूपमा कमिोर भएका र 



असहाय ज्येष्ठ नागररकिाई आवश्यक सेवा-सषु्ट्रविा प्रदान 
गररनेछ। 

48. वररष्ठ ज्येष्ठ नागररकिाई लनःशलु्क रूपमा स्वास््य लबमा 
काययक्रमिाई लनरन्िरिा र्दइनछे । 

िैष्ट्रङ्गक समानिा र समावशेीकरर्  

49. मष्ट्रहिाहरुिाई आत्मलनभयर बनाउनको िालग उद्यमजशििाको 
ष्ट्रवकास गने र बािमैलर स्थानीय शासनको अविारर्ािाई 
अबिम्बन गनय उपाध्यक्षसगँ मष्ट्रहिा िथा बािबालिका 
काययक्रमिाई लनरन्िरिा र्दइनछे । 

50. आलथयक अभावका कारर् उच्छ्च जशक्षाबाट बजञ्चलिमा परेका 
मष्ट्रहिाहरूको िालग सामदुाष्ट्रयक िथा सरकारी शैजक्षक संस्थाहरूमा 
अध्ययन गनय उच्छ्च जशक्षा शैजक्षक छारवजृत्त काययक्रम सञ्चािन       

गररनेछ । 

51. कोलभड-१९ िगायि ष्ट्रवलभन्न सङ्क्क्रामक रोगको असरिे िोजखममा 
परेका अपांगिा भएका व्यजक्तहरुको िालग पनुस्थापना काययक्रम 
सञ्चािन गररनेछ । 

52. ष्ट्रहंसा ष्ट्रपलडि मष्ट्रहिाहरुिाई ित्काि उद्दार गरर पनुस्थापनका 
िालग िैष्ट्रङ्गक ष्ट्रहंसा लनवारर् कोर् बाट सहयोग प्रदान गररनछे । 

53. मष्ट्रहिाहरूको नाममा व्यवसाय दिाय गनेिाई व्यवसाय दिायमा 
छुटको व्यवस्था गररनेछ । 

54. बािमैलर स्थालनय शासनिाई अविम्बन गरी क्रमशः बािमैरी 
वडा घोर्र्ा गदै िलगनछे । 



55. ष्ट्रवशेर् संरक्षर्को आवश्यकिा भएका बािबालिकाहरूको िालग 
स्थानीय बाि कोर् स्थापना िथा सञ्चािन गररनेछ । 

56. स्थालनय िहिे सञ्चािन गने हरेक के्षरमा मष्ट्रहिा, बािबालिका, 
िेष्ठ नागररक अपांगिा भएका व्यजक्तहरुको अथयपरु्य िथा 
प्रभावकारी सहभागीिाको सलुनजिििा प्रदान गररनछे। 

57. अपांगिा भएका व्यजक्त िथा दलिि यवुाहरुिाई स्वरोिगार 
बनाउनको िालग ष्ट्रवलभन्न टेवा मूिक लसप ष्ट्रवकास िालिम सञ्चािन 
गररनेछ। 

58. िालिय छुवाछुि कुरीलि र कुसंस्कारिाई लनर्िे गने काययक्रमहरु 
सञ्चािन गररनेछ। 

गैर सरकारी संस्था 

59. गाउँपालिकालभर ष्ट्रक्रयाशीि गैर सरकारी संस्थाहरूिाई 
गाउँपालिकाको ष्ट्रवकास िक्ष्य िथा प्राथलमकिा प्राप्त के्षरमा 
काययक्रम सञ्चािन गरी गररवी लनवारर्, क्षमिा अलभवषृ्ट्रद्ध, नागररक 
सचेिना िथा कियव्यवोि र सशजक्तकरर्मा िोड र्दइनेछ । 

60. गैर सरकारी संस्थाहरूका काययक्रमहरूिाई एकद्वार प्रर्ािीबाट 
सञ्चािन गने व्यवस्था  गररनछे । 

आलथयक ष्ट्रवकास 

कृष्ट्रर् 

61. कृर्क वलगयकरर् गरी कृष्ट्रर् व्यवसाय दिाय गने काययिाई लनरन्िरिा 
र्दइनेछ । 



62. कृष्ट्रर् के्षरको आिलुनकीकरर्, यान्रीकरर्, व्यवसायीकरर् र 
बिारीकरर् गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बृष्ट्रद्ध गनयको िालग 
चक्िाबन्दी, गह्रासिुार र यन्र उपकरर्हरूमा र्दँदै आएको 
अनदुान, प्िाजस्टक टनिे, हािे ट्याक्टर ष्ट्रविरर् काययिाई 
लनरन्िरिा र्दइनेछ । 

63. नेपाि सरकारिे फिफुि दशक मनाइरहेको सन्दभयमा यस 
गाउँपालिकामा सनु्ििा िािका सनु्ििा, कागिी, ष्ट्रकवी, दािे 
ओखर र िनुार ष्ट्रवरूवा रोपर् अलभयान काययक्रमिाई लनरन्िरिा 
र्दइनेछ। 

64. राष्ट्रिय र स्थानीय महत्वका खाद्य र पोर्र् सरुक्षामा टेवा परु् याउन े
वािीहरूको साना व्यवसाष्ट्रयक कृष्ट्रर् उत्पादन केन्र पकेट ष्ट्रवकास 
काययक्रमिाई लनरन्िरिा र्दइनछे । 

65. साना ष्ट्रकसानहरूका िालग व्यवसाय उन्मखु गराउन ेउदे्दश्यिे यस 
गाउँपालिकाको "एक पररवार एक करेसाबारी" काययक्रमिाई 
लनरन्िरिा र्दइनेछ । 

66. प्रदेश सरकारसँगको सहकाययमा गाउँपालिकास्िरीय शीिभण्डार 
केन्रको स्थापना गनय आवश्यक पहि गररनेछ । 

67. कृष्ट्रर् सामाग्री, उन्नि लबउ लबिन खररद, दगु्ि सििन, घासँ खेिी 
आर्दका िालग व्यवसाष्ट्रयक कृर्क एवम ्कृर्क समूहिाई समय 
समयमा अलभमखुीकरर् एवम ्ष्ट्रवशेर् अनदुान काययक्रम साथै कृष्ट्रर् 
लबमा काययक्रमिाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चािनमा ल्याइनछे। 



68. एकीकृि कृष्ट्रर् खेिी, सामूष्ट्रहक िथा सहकारी खेिी प्रर्ािी, कृष्ट्रर् 
पययटन, पयाय-पययटन िथा वािावरर्मैरी कृष्ट्रर् प्रर्ािीिाई 
प्रोत्साष्ट्रहि गररनेछ । 

69. लसँचाई, कृष्ट्रर् सडक िथा बिार पूवायिारहरूको ष्ट्रवकास िथा 
ष्ट्रवस्िार गररनेछ। 

70. िोपोन्मखु बीउ-लबिन, रैथान ेवािी, नश्ल कृष्ट्रर् िथा पशपुन्छीिन्य 
िैष्ट्रवक ष्ट्रवष्ट्रवििा संरक्षर्मा समदुायको अग्रसरिािाई प्रोत्साहन 
गररनेछ। 

71. उत्पादन वषृ्ट्रद्धको िालग माटोको गरु्स्िर पररक्षर् गरी हावापानी 
अनकुुिन खेिी गनय मि, लबउ र प्राष्ट्रवलिक सेवा उपिधि 
गराइनेछ । 

72. लनवायहमूखी कृष्ट्रर् प्रर्ािीको रूपान्िरर् गरी व्यवसाष्ट्रयक र 
उत्पादकत्व वषृ्ट्रद्ध माफय ि र्दगो र समान्िनक कृष्ट्रर् पेशािाई 
रोिगारी र आम्दानीको उपयकु्त के्षरको रूपमा ष्ट्रवकास गररनछे। 

73. वािावरर्मैरी कृष्ट्रर् काययक्रममा प्राकृलिक स्रोि र स्थानीय स्रोि 
िथा सीपको अलिकिम उपयोग गरी प्राङ्गाररक उत्पादनमा िोड 
र्ददैँ रासायलनक मि प्रयोगिाई लनरूत्साष्ट्रहि गदै िलगनछे।  

पशपंुक्षी 
74. सहकारी माफय ि दिु लबष्ट्रक्र गने कृर्किाई लबष्ट्रक्रका आिारमा 

र्दइदै आएको अनदुानिाई दोधबर गररनेछ।  

75. गाउँपालिकामा अन्िगयिका सहकारी संस्थाहरूिाई सबि रूपमा 
सञ्चािन गनय पश ु लबमा काययक्रम सञ्चािन, बहबुरे् भईू घाँस, 



पोष्ट्रर्िो ष्ट्रहउँदे घास, बह ुबरे् डािे घाँसका ष्ट्रवरूवाहरू िगाउन 
आवश्यक अनदुान िथा प्रोत्साष्ट्रहि गररनेछ। 

76. कृष्ट्रर् िथा पशपंुजक्ष सम्बन्िी ि्याकं अद्यावलिक िथा ष्ट्रवश्लरे्र् 
गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बृष्ट्रद्ध हनु ेकाययक्रम सञ्चािन गररन े
छ।  

77. एक गाउँ एक प्राष्ट्रवलिक सेवािाई लनरन्िरिा र्दइनेछ। 

78. कृर्कहरूसँगको िागि साझेदारीमा स्थानीय प्रिािीको भैसी 
प्रवद्धयन काययक्रमिाई लनरन्िरिा  र्दइनछे । 

पययटन िथा संस्कृलि 

79. समदृ्ध माछापचु्छ्रेको प्रमखु आिारको रूपमा रहेको पययटन 
के्षरिाई ष्ट्रवकास िथा ष्ट्रवस्िारको िालग गाउँपालिका लभरका 
पययटकीय के्षरहरूको िालग आवश्यक पूवायिारहरूको लनमायर् गने 
काययिाई संघ र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा लनरन्िरिा 
र्दइनेछ।  

80. गाउँपालिका लभरका पययटकीय स्थिहरू, प्रकृलिक, िालमयक, 
ऐलिहालसक, सांस्कृलिक पक्षहरूको प्रचार-प्रसार, संरक्षर् िथा 
प्रवद्धयन गररनछे । 

81. महामारीको अवस्थािाई ध्यानमा राखी गाउँपालिकामा दिाय भई 
सञ्चािनमा रहेका होमस्टे िथा होटि व्यवसाय नवीकरर्मा िाग्ने 
शलु्कमा लबशेर् छुटको व्यवस्था गररनछे । 

82. गाउँपालिका लभर सहालसक पययटनका सम्भाष्ट्रवि के्षरहरू िस्िै, 
रक क्िाइलमङ्, जिप फ्िायर, क्यानोलनङ्ग, हलनहजन्टङ्ग, 



प्याराग्िाइलडङको सम्भाव्यिा अध्ययन गरी आवश्यक पूवायिारको 
ष्ट्रवकास िथा ष्ट्रवस्िार गररनेछ। 

83. गाउँपालिका लभरका पययटक पदामागयहरूमा पूवायिार ष्ट्रवकास िथा 
संरक्षर् काययिाई िोड   र्दइनेछ। 

सहकारी 

84. सहकारी संस्थाहरू माफय ि ष्ट्रवत्तीय साक्षरिा, सहकारी जशक्षा, 
िालिम र क्षमिा अलभवषृ्ट्रद्धका काययक्रमहरू सञ्चािन गररनछे। 

85. सहकारी संस्थाहरूको लनयलमि अनगुमन र लनयमन गरी संस्थागि 
सशुासन कायम गररनेछ। 

86. उद्यमशीििा ष्ट्रवकास र स्थानीय पययटन प्रवद्धयिनमा सहकारीको 
भलूमकािाई बढाउँदै िलगनछे। 

87. सहकारीमा आवद्ध गररब, ष्ट्रवपन्न, आर्दवासी िनिािी िथा 
अपांगिा भएका व्यजक्त र मष्ट्रहिा सहकारी संस्थािाई िजक्षि गरी 
ष्ट्रवशेर् काययक्रम सञ्चािन गररनछे । 

उद्योग 

88. कोलभड १९ को कारर्िे उद्योग िथा व्यापार व्यवसायमा पारेको 
प्रत्यक्ष असरािई मध्यनिर गदै यस बर्य पलन व्यवसायय दिाय र 
नवीकरर्मा ष्ट्रवशेर् सहलुियि र्दन ेनीलििाई लनरन्िरिा र्दइनेछ। 

89. स्थानीय वन पैदावर, प्राकृलिक स्रोि सािन, िलडबटुी, अल्िोमा 
आिाररि उद्योगहरु गाउँपालिका िथा स्थानीयसँग साझेदारीमा 
स्थापना गनय िगानी मैरी वािावरर्को व्यवस्था गररनछे । 



90. स्थानीय प्रशासन एवमं सरुक्षा लनकायको समन्वयमा कािो बिारी, 
एकालिकार, िथा काटेलिङ अन्त्य गने िथा गरु्स्िरीय र लनयलमि 
आपूलिय सलुनजिि गनय संयकु्त बिार अनगुमन काययक्रम सञ्चािन 
गरी उपभोक्ता अलिकार संरक्षर् गररनछे । 

खानी िथा खनीि पदाथय 

91. नीजि िग्गाहरूमा रहेका ढुङ्गा, लगष्ट्रि, माटो र बािवुाको उत्खनन ्
र लबष्ट्रक्र ष्ट्रविरर्को नीलििाई लनरन्िरिा र्दइनछे । 

92. गाउँपालिका के्षर लभर रहेका ष्ट्रवलभन्न ढुङ्गा खानीहरू र नदीिन्य 
पदाथय  (ढुङ्गा, लगष्ट्रि, माटो र बािवुा) को वािावरर्ीय प्रभाव 
मूल्यांकन गरी खानी सञ्चािन गने प्रष्ट्रक्रया अगाडी बढाइने छ । 

ििस्रोि िथा उिाय  

93. गाउँपालिकालभर रहेका सेिी र मदी खोिाबाट सम्भाष्ट्रवि उिाय 
उत्पादन क्षमिािई सदपुयोग गनय सावयिलनक िथा लनिी के्षरिाई 
िगानी मैरी वािावरर् नीलि अविम्वन गररनेछ। 

94. िघ ुिथा साना ििष्ट्रवद्यिु, सौयय उिाय, िैष्ट्रवक उिाय, वाय ुउिाय 
िस्िा वैकजल्पक उिायको उपयोगको प्रवद्धयन, ष्ट्रवकास एवम ्
ष्ट्रवस्िारको िालग आवश्यक समन्वय सहकाययको नीलि लिइनेछ । 

95. गाउँपालिकालभर ष्ट्रवद्यिुको पहुँच नपगेुका िनिाहरूमा ष्ट्रवद्यिुीय 
पहुँच सलुनजिििाको िालग संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र नेपाि 
ष्ट्रवद्यिु प्रालिकरर्सँगको सहकायय र समन्वय गने नीलि लिइनेछ। 

 

 



पूवायिार ष्ट्रवकास 

96. नेपाि सरकारसँगको सहकाययमा गाउँपालिकाको रर्नीलिक 
चक्रपथ लनमायर् काययिाई लनरन्िरिा र्दइनेछ । 

97. र्दगो ष्ट्रवकासको िालग भौलिक पूवायिारको ष्ट्रवकास गरी 
गाउँपालिकाका िनिािाई समदृ्ध बनाउन के्षरगि रर्नीलि ियार 
गरी अल्पकािीन, मध्यकािीन िथा दीघयकािीन योिनाहरू बनाइ 
क्रमशः कायायन्वयन गररनछे । 

98. गाउँपालिकाको प्रशासनीक भवनको लनमायर् काययिाई सम्पन्न 
गररनेछ । 

99. नेपाि सकार र प्रदेश सरकारसगँको सहकाययमा प्रदेश 
राििानीबाट गाउँपालिकाको केन्र िोड्ने सडकिाई सम्पन्न 
गररनेछ। गाउँपालिकाबाट वडा िोड्न ेसडकिाई कािोपरे गने 
कायय अगाडी बढाइनेछ। सबै वडाका सहायक बाटोहरूिाई 
स्िरउन्निी गरी बाहै्र मष्ट्रहना सवारी सािन सञ्चािन गनय सक्न े
बनाइनेछ। ग्रामीर् कृष्ट्रर् सडकहरूको लनमायर् िथा स्िरउन्निी 
गररनेछ । 

100. संघ िथा प्रदेशसँगको समन्वयमा मदी, सेिी नदी िथा अन्य 
आवश्यक स्थानहरूमा मोटरेवि पिु लनमायर् काययिाई लनरन्िरिा 
र्दइनेछ । 

101. गाउँपालिकालभर सडक लनमायर् िथा ष्ट्रवस्िार गदाय पानीका स्रोि, 
वनिंगि, प्राकृलिक स्रोि िथा िालमयक के्षर ष्ट्रवस्थाष्ट्रपि नहनु ेगरी 
लडिाइन गररनेछ । 



102. गाउँपालिका अन्िगयि लनमायर् हनुे ठूिा आयोिनाहरूको 
कायायन्वयन अगाडी सम्भाव्यिा अध्ययन एवम ्वािावरर्ीय प्रभाव 
समेिको अध्ययन एवम ्ष्ट्रवश्लरे्र् गरी ष्ट्रवस्ििृ पररयोिना प्रलिवदेन 
(DPR) ियार गरी सोको आिारमा मार लनमायर् कायय अगाडी 
बढाइनछे । 

103. गाउँपालिका, संघ र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा गाउँपालिकालभर 
आवश्यक स्थानहरूमा नया ँ झोिङु्ग े पिुहरूको लनमायर् िथा 
ष्ट्रवद्यमान झोिङु्ग ेपिुहरूको ममयि काययिाई लनरन्िरिा र्दइनेछ । 

104. उत्पादन र उत्पादकत्व अलभबृष्ट्रद्ध गरी िनिाको आलथयक सामाजिक 
अवस्थामा सदुृढीकरर्का िालग खेिीयोग्य िलमनमा लसंचाई सषु्ट्रविा 
उपिधि गराउन साना, ठूिा र मझौिा लसंचाई योिनाहरूिाई 
लनरन्िरिा र्दइनेछ । 

105. गाउँपालिकालभरका वडा कायायिय, स्वास््य संस्था, प्रहरी चौकी, 
ज्येष्ठ नागररक र्दवा सेवा केन्र, बहउुदे्दश्यीय भवन लनमायर् िथा 
ममयिको िालग आवश्यकिा अनसुार गाउँपालिका, प्रदेश सरकार 
र संघीय सरकारहरूसँगको समन्वय र सहकाययमा लनमायर् गने 
नीलि अष्ट्रङ्गकार गररनेछ । 

106. गाउँपालिकालभर भवन िथा शहरी ष्ट्रवकास मापदण्डहरूको 
कडाइका साथ िागू गदै घर िग्गा लनयलमि र अलभिेजखकरर् 
काययिाई लनरन्िरिा र्दइनछे । 

107. गाउँपालिका लभरका गरीब, ष्ट्रवपन्न, दलिि, िनिािी र लसमान्िकृि 
समदुायका िालग िस्िापािाद्वारा छाना छाउनको िालग सरुजक्षि 
नागररक आवास काययक्रमिाई लनरन्िरिा र्दइनछे । 



108. भौलिक पूवायिार अभाव भएका ष्ट्रवद्याियहरूको भवन लनमायर् 
िगायि अन्य संरचनाहरूको लनमायर् काययिाई संघ, प्रदेश र अन्य 
दाि ृलनकायहरूसँगको सहकाययमा लनरन्िरिा र्दइनेछ । 

109. गाउँपालिकाबाट लनमायर् गररने भवन िगायि भौलिक संरचनाहरू 
िैंलगक, बािबालिका िथा अपांगमैरी र भकूम्प प्रलिरोिी 
बनाउनकुा साथै भवन आचारसंष्ट्रहिाको पूर्य पररपािना गररनेछ। 

वन, वािावरर् िथा ष्ट्रवपद् व्यवस्थापन 

110. ष्ट्रवश्व माहामारीको रूपमा फैलिएको कोलभड-१९ को असरिाई 
गाउँपालिका लभर रोकथाम, लनयन्रर् िथा व्यवस्थापनको िालग 
कोलभड-१९ व्यवस्थापन कोर्िाई लनरन्िरिा र्दइनेछ । 

111. ष्ट्रवपद् धयबस्थापन कोर्मा पयायप्त बिेटको व्यवस्था गरी काययष्ट्रवलि 
अनरुुपका ष्ट्रवपद प्रलिकाययका पूवयियारी, खोि, उद्धार, राहि र 
पनुयस्थापना गररनेछ । ष्ट्रवलभन्न संघ संस्थाहरुिाई सहयोगको िालग 
आह्वान गरी एकद्वार प्रर्ािीबाट सहयोग ष्ट्रविरर् गररनेछ । 

112. िीष्ट्रवकोपाियनका स्रोिसािनहरूका साथै कृष्ट्रर्, उद्योग, सडक, 
सञ्चार, खानेपानी िथा सरसफाईका संरचना, स्वास््य र शैजक्षक 
सषु्ट्रविाहरू िस्िा महत्त्वपूर्य पूवायिार िथा आिारभिू सेवाहरूमा 
ष्ट्रवपद्िे परु् याउन े क्षलि एवं अवरोििाई कम गदै लिलनहरूको 
उत्थानशीििा गररनछे । 

113. ष्ट्रवपद् िोजखम न्यूनीकरर् िथा व्यवस्थापनमा सावयिलनक, लनिी, 
गैरसरकारी, सहकारी र समदुायबीच साझेदारी र सहकायय 
गररनेछ। 



114. स्थानीय खोिा, नदीहरूको लनयन्रर्, पष्ट्रहरो रोकथाम र  भ-ूक्षय 
न्यनुीकरर् काययिाई लनरन्िरिा  र्दइनछे । 

115. ष्ट्रवपद् िोजखम के्षरको नक्सािन िथा बस्िीहरूको पष्ट्रहचान र 
स्थानान्िरर् गररनेछ । 

116. ष्ट्रवपद् िोजखम न्यूनीकरर्मा सावयिलनक िथा लनिी िगानी वषृ्ट्रद्ध 
गरी उत्थानशीििा अलभवषृ्ट्रद्ध गररनछे । 

117. गाउँपालिका अन्िगयिका परुािाजत्वक महत्वका मठ, मजन्दर, पाटी, 
पौवा, कुवा, पोखरी, चौिारी, ष्ट्रवश्राम स्थिहरु र त्यसको महत्वसँग 
िोलडएका रुख लबरुवाहरुको संरक्षर् गरी पाकय ,  ष्ट्रवद्यािय, स्वास््य 
चौकी एवमं सावयिलनक स्थिहरुमा हररयािी प्रवद्धयन काययक्रम 
सञ्चािन गररनेछ । 

118. फोहोरमैिा व्यवस्थापन गनय प्रत्येक टोिमा टोिस्िरीय सरसफाई 
व्यवस्थापन सलमलि गठन गरी सरसफाईको कायय अगालड 
बढाइनछे । 

119. ििवाय ु पररवियनको असर न्यनुीकरर् गनय सरोकारवािासँगको 
सहकाययमा ििािार िथा भ-ूसंरक्षर्मा िोड र्दईनछे । 

सशुासन, संस्थागि ष्ट्रवकास िथा सेवा प्रवाह 

120. गाउँपालिकाको कमयचारी प्रशासनिाई समसामष्ट्रयक रूपमा सदुृढ, 
सक्षम, चसु्ि र दरुूस्ि िलु्याउन ष्ट्रवद्यमान शाखा/इकाईहरूको 
काययके्षर, काययक्रम, काययप्रकृलि, काययबोझ र औजचत्यिाको 
आिारमा गाउँपालिकाको संगठन िथा व्यवस्थापन सवेक्षर् 

(Organization and Management Survey) गररनेछ ।  



121. कमयचारी प्रशासनिाई स्वच्छ्छ, लनष्पक्ष, पारदशी, भष्टाचारमकु्त, 
िनमखुी र सहभागलििामूिक बनाइनछे । 

122. गाउँपालिकाबाट प्रदान गररन े सेवा सषु्ट्रविािाई लछटो, छररिो, 
प्रभावकारी र प्रष्ट्रवलिमैलर बनाइन ेछ । 

123. िवाफदेही, व्यवसाष्ट्रयक र सक्षम प्रशासन माफय ि सावयिलनक 
सेवाप्रलिको िनष्ट्रवश्वास अलभवदृ्ध गने र ष्ट्रवकासिाई नलििामखुी 
बनाइनेछ । 

124. गाउँपालिका अन्िगयि सञ्चालिि योिना, सेवाप्रवाह सम्बन्िमा 
सरोकारवािहरूसँग बाष्ट्रर्यक रूपमा सामाजिक परीक्षर्को व्यवस्था 
लमिाईनेछ। चैमालसक रूपमा सावयिलनक सनुवुाई गने व्यवस्था 
गररनेछ । 

125. गाउँपालिकाबाट सञ्चािन हनुे योिनाहरूको ठेक्कापिा ष्ट्रवद्यिुीय 
बोिपर माफय ि गररन ेर सोको दायरािाई ष्ट्रवस्िार गररनेछ । 

126. िोकसेवा आयोगद्वारा स्थानीय िहका िालग लसफाररस भई आएका 
स्थायी कमयचारीहरूको िालग योगदानमा आिाररि लनवतृ्तभरर् कोर् 
िागू गररनछे । 

127. गाउँपालिकाको ष्ट्रवत्तीय व्यवस्थापनका सबै के्षरमा सूचना 
प्रष्ट्रवलिको प्रयोगिाई ष्ट्रवस्िार गररनछे । 

128. गाउँपालिकाको सावयिलनक आय/व्यय र खररद प्रष्ट्रक्रयािाई 
प्रभावकारी, व्यवजस्थि र पारदशी  बनाइनेछ । 

129. रािश्व संकिन र पररचािनिाई पारदजशय र प्रभावकारी बनाइनछे। 

130. गाउँपालिका माफय ि प्रवाह गररने सेवाहरूमा घमु्िी सेवा प्रवाह 
प्रर्ािीको लनरन्िरिा र्दइनछे । 



131. गाउँपालिकाको आय व्ययको अद्यावलिक ष्ट्रववरर् गाउँपालिकाको 
वबेसाइट माफय ि सावयिलनक गररनेछ । 

132. गाउँपालिकाको गि आलथयक बर्यको अजन्िम िेखपरीक्षर् 
प्रलिवदेनिे औल्याएका बेरूि ुफर्छ्यौट गररन े र र्दएका सझुाव 
एवम ्मागयदशयनिाई मनन ्गरी ष्ट्रवत्तीय अनशुासन कायम गररनेछ। 

133. न्याष्ट्रयक सलमलिको काम कारवाहीिाई प्रभावकारी बनाउन 
आवश्यक व्यवस्था लमिाइनछे । 

134. गाउँघरका ष्ट्रववाद स्थानीय स्िरमै समािान गनयको िालग गर्ठि 
वडा मेिलमिाप केन्रहरूको काययिाई प्रभावकारी िथा व्यवजस्थि 
गररनेछ । 

135. यस गाउँपालिका लभरका सबै सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्याियहरूमा लनःशलु्क 
इन्टरनटे सेवा सलुनजिि गररनछे । 

136. गाउँपालिकाको आन्िररक स्रोि सािनहरूको प्रभावकारी पररचािन 
गनय प्रगलिशीि कर प्रर्ािीको ष्ट्रवकास, सक्षम कर प्रशासनको 
लनमायर्, करका दायरा र के्षर ष्ट्रवस्िार र रािश्व चहुावट 
लनयन्रर्िाई प्रभावकारी बनाइनेछ। 

137. गाउँपालिकाको अलिकार के्षर लभरका ष्ट्रवर्यमा आवश्यकिा 
अनसुार काननुहरू लनमायर् काययिाई लनरन्िरिा र्दइनेछ । 

138. गाउँपालिका लभरका सम्पूर्य वडाहरूमा सामाजिक सरुक्षा ष्ट्रविरर् 
िथा व्यजक्तगि घटना दिाय अलभयान सञ्चािन गररनेछ । 

139. राष्ट्रिय पररचय पर र गररव घर पररवार पष्ट्रहचान िथा पररचयपर 
ष्ट्रविरर् काययक्रमको शरुूवाि गररनेछ । 

 



आदरर्ीय सभा सदस्यज्यूहरू 

     अन्िमा, प्रस्िाष्ट्रवि नीलि िथा काययक्रमको सफि कायायन्वयनबाट 
भौलिक, आलथयक, सामाजिक र संस्थागि ष्ट्रवकासमा ठोस उपिधिी हालसि 
भई गाउँपालिकािे लिएको "पययटन, कृष्ट्रर्, उिाय र पूवायिार: समदृ्ध 
माछापचु्छ्रेको मूि आिार" को िक्ष्य परुा गनय र िनिाको िीवनस्िरमा 
सिुार ल्याउन पकै्क योगदान पगु्नछे भने्न ष्ट्रवश्वास लिएको छु । 

     प्रस्ििु नीलि िथा काययक्रम ियार पानय आफ्नो महत्त्वपूर्य राय, 
सल्िाह, सझुाव प्रदान गनुयहनुे िथा सहयोग र सष्ट्रक्रयिाका साथ िाग्नहुनु े
गाउँ काययपालिकाका सदस्यज्यूहरू, गाउँसभाका सम्पूर्य सदस्यज्यूहरू, 
गाउँपालिकामा ष्ट्रक्रयाशीि रािनीलिक दिहरू, नागररक समािका 
प्रलिलनलि, गाउँपालिकाका कमयचारीहरू, जशक्षक, सञ्चारकमी, सामाजिक 
संघ संस्था र समािसेवीहरू सबैमा हार्दयक आभार प्रकट गदै हामीिाई 
यस काययमा प्रत्यक्ष िथा अप्रत्यक्ष रूपमा मागयदशयन गरी उत्प्ररेरि गनुयहनुे 
गाउँपालिकावासीहरू प्रलि हार्दयक कृिज्ञिा ज्ञापन गदयछु। पनुः यस नीलि 
िथा काययक्रमको सफि कायायन्वयनका िालग सदाझैँ सबैबाट पूर्य 
सहयोग र समथयन प्राप्त हनुछे भने्न ष्ट्रवश्वास लिएको छु।    

 

िन्यवाद !!  

अध्यक्ष 

कर्य बहादरु गरुूङ्ग 

माछापचु्छ्रे गाउँपालिका, कास्की 


