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माछापचु्छ्रे गाउँपालिका कास्की का अध्यक्ष श्री लमन बहादरु गरुुङ्गज्यू बाट प्रस्ततु  

आ.व. ०७९/०८० को नीलत तथा काययक्रम 

उपाध्यक्षज्यू, प्रमखु प्रशासकीय अलिकृतज्यू, वडा अध्यक्षज्यूहरु, काययपािीका सदस्यज्यूहरु, 

गाउँसभाका सदस्यज्यूहरु, सल्िाहकार ज्यूहरु उपस्स्थत संचारकमी एवं सम्पूर्य कमयचारी लमत्रहरु 
माछापचु्छ्रे गाउँपालिकाको एघारौँ गाउँसभामा उपस्स्थत तपाई सबैिाई हार्दयक स्वागत गदयछु । 
उत्साहप्रद रुपमा पालिकाको समग्र ववकास अलभयानमा साथ र्दनभुएकोमा तपाई सबैिाई हार्दयक 
िन्यवाद ज्ञापन गनय चाहन्छु । 

नेपािको संवविान, २०७२ को संवैिालनक व्यवस्थामार्य त स्थानीय सरकारको दोश्रो जनप्रतीलनलिको 
रुपमा लनवायस्चत भै काययकािको प्रारम्भमा हामी आज एघारौं गाउँ सभामा उपस्स्थत भएका छौ । 
हाम्रो काययकािको प्रथम नीलत तथा काययक्रम र बजेट प्रस्ततु गनय एघारौं गाउँसभामा उपस्स्थत भएका 
छौ । यस अगाडी १० वटा गाउँसभा, ५ बर्यको नीलत, काययक्रम र बजेट कायायन्वयन भैसकेको छ 
भन ेएघारौं गाउँसभामा हामीिे नीलत काययक्रम तथा बजेट प्रस्ततुी र छिर्ि गरी पाररत गदैछौ । 
हामीिाई यो ऐलतहालसक स्जम्मेवारी वहन गने वातावरर् लनमायर् गनय िोकतास्न्त्रक गर्तन्त्र स्थापनाको 
िालग नेपािी जनतािे पटक पटक गदै आएको सबै खािे क्रास्न्त र आन्दोिनको स्मरर् गदै लत 
आन्दोिनहरुको नेततृ्व गनुयहनुे अग्रजहरूप्रलत उच्छ्च सम्मान व्यक्त गदयछु । नपेािी सामाजको 
रुपान्तरर्मा उहाँहरुिे परुय्ाउनभुएको योगदानको पनुः स्मरर् गनय चाहन्छु । सम्परु्य ज्ञात अज्ञात 
सवहदहरुप्रती हार्दयक श्रद्धाञ्जिी अपयर् गदयछु । साथै वेपत्ता र वपलडत पररवार प्रलत सम्मान व्यक्त 
गनय चाहन्छु । कोलभड महामारीका कारर् अकािमै मतृ्यवुरर् गरेका सबै नागररक एवं ववनासकारी 
बाढी पवहरो र ववपद्का कारर् ज्यान गमुाउनेहरु प्रलत भावपूर्य श्रद्धाञ्जिी अपयर् गदयछु । माछापचु्छ्रे 
गाउँपालिका वासीहरुको ववकास प्रलतको लतब्र चाहाना र महत्वकांक्षािाई आत्मसात ् गदै र्दगो 
ववकासको िक्ष्य प्रालि एवं हामीिे लनवायचनका बेिा गरेका प्रलतबद्धता परुा गनय गाउँपािीकािे यस 
भन्दा अगाडी शरुु भै अिरुा र अपरुा भएका काययक्रमहरु यथासम्भव प्रयास गदै हाम्रा प्रलतबद्धता 
अनरुुपका अलिकांश घोर्र्ाहरु क्रलमक रुपमा परुा गने गरी अस्घ बढाउने तथ्य यस सम्मालनत 
गाउँसभा समक्ष राख्न पाँउदा गौरव महशसु गरेको छु । 

कानूनी जवटिता, अस्पष्टता, सािन र स्रोतको लसलमतताका वावजतु सबि सरुस्क्षत र समदृ्ध माछापचु्छ्रे 
लनमायर् गरी सखुी नपेािी, समदृ्ध नपेािको राविय अलभयानिाई साथयक बनाउन ेिक्ष्य हालसि गने 
नीलत अविम्बन गरेका छु। 

आदरर्ीय गाउँसभा सदस्यज्यूहरू 
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पययटन कृवर् उजाय र पवुायिार समदृ्ध माछापचु्छ्रेको मिु आिार र्दघयकालिन सोच िाई परुा गनय माछापचु्छ्रे 
गाउँपालिका ववलभन्न ववर्यगत क्षते्र समावेश गरी प्रमखु नीलत तथा काययक्रमहरु देहाय बमोस्जम प्रस्ततु 
गनय चाहन्छु।  

सामास्जक ववकास 

स्शक्षा 

1. स्थानीय किा, संस्कृलत, सावहत्य, िमय तथा अन्य सामास्जक तथा सांस्कृलतक िरोहर, 
पवहचान र ववस्शष्टतािाई समावेश गरी स्थानीय पाठ्यक्रम लनमायर् र पाठ्यपसु्तक लनमायर् 
गरी कायायन्वयन गररनेछ। 

2. ववद्याथीको लसकाई उपिस्धि प्रलत स्शक्षकिाई पूर्यत स्जम्मेवार बनाइने छ । ववद्याथीको 
लसकाई उपिस्धिका बावपयक काययसम्पादनको आिारमा उत्कृष्ट स्शक्षकिाई प्रोत्साहन सम्मान 
गररने छ । साथै उत्कृष्ट ववद्यािय प्रोत्साहन व्यवस्था गररनेछ।   

3. स्शक्षामा सबैको पहुँच र शैस्क्षक गरु्स्तर अलभववृद्धका िालग सरकारी तथा गैर सरकारी 
संस्था, र सरोकार लनकायहरूसँग सहकायय र समन्वय गररनेछ। 

4. बािववकास कक्षाका सहजकताय र कमयचारीहरूको आवश्यक तालिम तथा साथै साववक 
बर्यहरुमा बढाइएको सवुविा लनरन्तरता र्दइनेछ । 

5. सामदुावयक ववद्याियहरूको भौलतक पूवायिार लनमायर् तथा सिुार काययक्रमिाई सञ्चािन 
गररनेछ ।  

6. गाउँपालिकाको शैस्क्षक सिुारका िालग अलभभावक स्शक्षा काययक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

7. हरेक ववद्याियको शैस्क्षक मापदण्ड मापन गरी न्यून मापदण्ड रहेका ववद्याियहरुमा पवुायिार 
तथा जनशस्क्त धयवस्थापनमा ववशेर् सहयोग गररनेछ । न्यनु दरबन्दी भएका ववद्याियहरुमा 
थप स्शक्षक जनशस्क्तिाई धयवस्थापन गनय मापदण्ड बनाई स्शक्षक लनयकु्ती तथा अनदुान 
ववतरर् गने धयवस्था लमिाइनेछ ।  

8. गाउँपालिका लभत्रका ववद्याियहरुमा गरु्स्तर सिुार साथै उस्चत व्यवस्थापनका आिार 
सजृना गनय बावर्यक ववद्यािय सिुार योजना¸ दश बरे् गाँउ स्शक्षा योजना तयार गररनेछ ।  

9. ववद्याियहरुिाई सूचना प्रववलिमैत्री बनाउदै ब्रोडधयाण्ड इन्टरनेट सेवा सवहतको भच ुयअि 
कक्षा सञ्चािन गनय आवश्यक तालिम तथा सामाग्री सहयोग गररनेछ । 

10. सबै ववद्याथी िाई लन:शलु्क पाठ्यपसु्तक व्यवस्थापन गने उदेश्यिे हाि िाई कक्षा १ 
देस्ख कक्षा ५ सम्म का पाठ्यपसु्तक लन:शलु्क गररनेछ ।   

11. हरेक ववद्याियमा ववद्याथीहरुको धयस्क्तत्व ववकासका िालग बािक्िब प्रवद्धयन काययक्रम 
सञ्चािन गररने छ । 
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12. ववद्याथीहरुको स्वास्थ र खानपानमा सिुार गनय ववद्याियहरुमा मेलडकि डाक्टर¸ आयवेुर्दयक 
डाक्टर सवहत स्वास्थकमीहरुको वटमबाट स्वास्थ स्शक्षा योग स्शक्षा उपिव्ि गराइनेछ।   

13. वकशोर वकशोरीहरुका िालग यौन तथा प्रजनन ् स्वास्थ स्शक्षा अलभमसु्खकरर् काययक्रम 
सञ्चािन गररनेछ ।  

14. ववद्याियमा बािमैत्री वातावरर् सजृना गरी ववद्याथीहरुिाई अलभप्ररेर्ा, परामशय तथा 
आवश्यक सहयोग गरी ववद्यािय छाड्ने दर न्यून बनाइनेछ । 

15. सामदुावयक लसकाई केन्रहरुिाई थप व्यवस्थीत बनाउँदै लसकाई केन्रमा काययरत 
कमयचारीहरुिे खाईपाई आएको पारीश्रलमक बवृद्ध गररनेछ ।  

16. ववद्याथीहरुिाई शैस्क्षक क्षते्र ववकास साथै खेि क्षेत्रमा ववकास गने उदेश्यका साथ कक्षा 
१ देस्ख ८ कक्षा सम्मका अलतररक्त वक्रयाकिाप सञ्चािन गररनेछ ।  

17. सामदुावयक ववद्याियहरूको भौलतक पूवायिार सिुार गदै र्लनयचर सवहतका नयाँ कक्षा कोठा 
भवन थप गदै िाने¸ सर्ा सरुस्क्षत शौचािय व्यवस्थापन गने ICT ल्याब स्थापना गदै जाने 
ववज्ञान प्रयोगशािा व्यवस्थीत बनाउँदै क्रलमक रुपमा मा. वव. हरुमा गस्र्त प्रयोगशािाहरु 
स्थापना गररनेछ ।     

18. सवै ववद्याियहरुमा स्वच्छ्छ सर्ा वपउने पानीको व्यवस्थापन गररनेछ ।  

19. बािबालिकाहरुिाई कक्षा कोठमा सहज सरि अध्ययन गनयका िालग बािमैत्री कक्षाकोठा 
व्यवस्थापन गररनेछ । 

20. ववद्याियमा शैस्क्षक गरु्स्तर सदुृढीकरर् एवं काययसम्पादनमा प्रभावकाररता ल्याउन स्शक्षक 
ववद्याथी लनयलमतता मार्य त स्शक्षकको स्शक्षर् लसकाइ समयिाई अलिकतम उपयोग गने 
उद्धेश्यिे (TST) Teacher Spend Time स्शक्षर् लसकाइ समय कायायन्वयन डायरी लनमायर् गरी 
कायायन्वयनमा ल्याइनेछ । 

यवुा तथा खेिकुद 

21. नेपाि सरकार, यवुा तथा खेिकुद मन्त्रािय, अस्खि नेपाि रु्टवि संघ (ANFA) र 
गाउँपालिकाको सहकाययमा यस गाउँपालिकाको वडा नं. ६ मा लनमायर्ािीन ANFA 

Technical Center को लनमायर् काययिाई लनरन्तरता र्दइनेछ। 

22. यवुाशस्क्तिाई गाउँववकास अलभयानमा संिग्न गराउन आवश्यक नेततृ्व ववकास, उत्प्ररेर्ा, 
चररत्र लनमायर् तालिम तथा काययक्रमिाई सञ्चािन गररनेछ ।  

23. स्जल्िा, प्रदेश, राविय तथा अन्तरायविय खेिकुदमा सहभालगता जनाउने खेिाडी, समहु तथा 
धयवस्थापन टोिीिाई पालिकाको तर्य बाट उस्चत सहयोग, प्रवद्धयन, सम्मान तथा परुस्कारको 
धयवस्था गररनेछ । 
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24. अध्यक्षकप खेिकुि प्रलतयोगीता सञ्चािन गररने छ । जसमा रु्टबि, धयाडलमन्टन तथा 
सबै खेि समेट्ने गरी प्रलतयोलगतात्मक काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

25. खेि क्षते्रमा सवै भन्न ेउदे्दश्यका साथ जनप्रलतलनलि, कमयचारी, एवम ् स्शक्षकिाइ खेिकुि 
प्रलतयोलगता सञ्चािन गररनेछ ।  

26. सामदुावयक ववद्याियका ववद्याथीहरुको अन्तरलनवहत प्रलतभा प्रष्रु्टनका िालग ववद्याथीहरुिाई 
अलतररक्त वक्रयाकिापको रुपमा खेिकुदमा सहभालग गराउने तथा खेिाडी पवहचान तथा 
प्रवद्धयनका िालग ववद्यािय स्तरीय खेिकुद प्रलतयोलगता सञ्चािन गररनेछ। 

27. कुनै पलन नवप्रवद्धयनात्मक कामिाई प्रोत्सावहत गनय यवुाहरुिाई नवप्रवतयन तर्य  अलभप्रररत 
गररनेछ। रािपलत रलनङ्ग स्शल्ड प्रलतयोलगतािाई लनरन्तरता र्दँदै गाउँपालिकाको एक 
महत्वपूर्य खेिकुद उत्सवको रूपमा मनाइनेछ। 

28. ववदेशबाट र्केका, वैदेस्शक रोजगारीमा जान समस्यामा परेका, स्वदेशमा रोजगारी गमुाएका 
तथा बेरोजगार यवुाहरूिाई िस्क्षत गरी स्वरोजगार काययक्रम सञ्चािन गनय उद्यमशीिता 
ववकास कोर् मार्य त उद्यम ववकास काययक्रमिाई सञ्चािन गररनेछ ।  

29. प्राववलिक र व्यवसावयक तालिममा अवसर अलभववृद्ध गरी यवुा उद्यमशीिताका िालग 
गाउँपालिका, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच समन्वय र सहकायय गररनेछ। 

30. परम्परागत पेसा र व्यवसायको जगेनाय, पररष्कृत, प्रवद्धयन र व्यवसायीकरर्मा यवुा 
सहभालगता अलभववृद्ध गररनेछ। 

31. सावयजलनक-लनजी साझेदारीको माध्यमबाट यवुा िस्क्षत उद्यम व्यवसायिाई प्रवद्धयन गररनेछ। 

32. वैदेस्शक रोजगारीिाई सरुस्क्षत र मयायर्दत बनाउन सञ्चािन गररएको सरुस्क्षत आप्रवासन 
काययक्रमिाई लनरन्तरता र्दइनेछ । 

33. प्रिानमन्त्री रोजगार काययक्रमिाई थप प्रभावकारी र व्यवस्स्थत रूपमा सञ्चािन गनय थप 
बजेट व्यवस्थापन गरी रोजगारीका अवसरहरू सजृना गररनेछ। 

34. स्थानीय स्काउट मार्य त यवुामा असि आचरर्, स्वाविम्बन र स्वयंसेवी भावनाको ववकास 
गदै यवुािाई मानवीय सेवा र ववपद् व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रमा पररचािन गररनछे । 

35. खेिकुद क्षेत्रिाई अगाडी बढाउन िालग खेि सँगसँगै यवुा भन्ने  उदेश्यका साथ पालिका 
स्तरमा खेिकुद ववकास सलमलत गठन गरी खेिकुदका काययक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ ।  

स्वास्थ्य आरोग्यता 

36. गाउँपालिकाको एक वडा एक स्वास्थ्य संस्थाको अविारर्ा अनसुार स्थावपत सबै वडाका 
स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट नेपाि सरकारिे तोकेका लनःशलु्क और्िी लनरन्तर उपिधि गराउने 
धयवस्था लमिाइनेछ ।  
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37. भेडावारी प्राथलमक स्वास्थ्य केन्रको सेवा प्रवाहिाइ थप व्यवस्स्थत र सिुार गनयका िालग 
एक जना रेलडयोिोजवष्टको व्यवस्था गररनेछ।  

38. रोग लनदानका िालग स्वास्थ्य परीक्षर्का िालग सादीखोिा स्वास्थ्य चौकीमा एक जना 
ल्याव अलसस्टेन्टको व्यवस्था गरी क्रलमक रुपमा अरु स्वास्थ्य संस्थाहरुमा पलन प्रयोगशािा 
सेवा ववस्तार गररनेछ । 

39. ८० बर्य मालथका जेष्ठ नागररकहरुिाई घरदैिोमै स्वास्थ जाँच तथा लनःशलु्क मिमेुह र 
उच्छ्च रक्तचाप और्िी ववतरर् धयवस्था गररनेछ ।  

40. सवै वडामा स्वास्थ्य ववमा काययक्रमिाई प्रभावकारी कायायन्वयन गरी गररव, ववपन्न तथा 
दलित समदुायका ववपन्न पररवारिाई लन:शलु्क स्वास्थ्य ववमाको धयवस्था गररनेछ ।  

41. ववश्वमहामारीको रूपमा रै्लिएको कोरोना भाईरसको प्रकोपबाट पाठ लसक्दै सम्भाववत 
प्रकोपको रोकथाम, लनयन्त्रर् तथा व्यवस्थापनको िालग आवश्यक बजेट व्यवस्था गररनेछ 
। 

42. कोरोना भाईरस ववरूद्धको खोप सेवा सम्पूर्य गाउँपालिकावासीहरूिाई उपिधि गराउन 
आवश्यक पहि गररनेछ । 

43. माछापचु्छ्रे गाउँपालिका बासीिाई सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा प्राि गनय गाउँपालिकामा १५ 
शैयाको आिारभतू अस्पताि लनमायर् गररनेछ। 

44. मवहिा स्वास्थ्य स्वयमसे्वीकाहरूको प्रोत्साहन भत्ता िगायतका सवुविाहरूिाई लनरन्तरता 
र्दइनेछ । 

45. स्वास्थ्य संस्थाहरुको वतयमान अवस्था स्वास्थ्य सम्बन्िी  सूचकहरु र नागररकको ववद्यमान 
स्वास्थ्य अवस्था समेटी पाश्वय स्चत्र तयार गररनछे । 

46. संवविानिे लनर्दयष्ठ गरे अनरुुप गरु्स्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सवय सिुभ, सहज र 
समान पहुँच स्थावपत गनय स्वास्थ्य सेवाका नीलत, रर्नीलत तयार गने, ववत्तीय व्यवस्था गने, 
व्यवस्थापकीय पक्षिाई चसु्त दरुुस्त बनाईनेछ । 

47. गाउँपालिकाका सम्पूर्य बालसन्दाहरुिाई गरु्स्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा आकस्स्मक स्वास्थ्य 
सेवामा पहुँच सलुनस्ित गनय, स्वास्थ्य सेवािाई थप प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य संस्थाहरुमा 
स्वास्थ्य सामाग्री र और्लिहरुको आवश्यक व्यवस्थापन गररनेछ। 

48. घरमा प्रसतुी हनुे प्रवलृतिाई लनरूत्सावहत गदै पालिकामा सञ्चािनमा रहेका बलथिंङ 
सेन्टरहरुमा दक्ष प्रसलुतकमीहरूबाट संस्थागत प्रसलुतिाई प्रोत्सावहत गनय गभयवतीसँग उपाध्यक्ष 
काययक्रम िाई लनरन्तरता र्दइनेछ । 

49. उपाध्यक्षसँग गभयवती सतु्केरी पोर्र् काययक्रम संचािन गररनेछ। 

50. गभयवती मवहिाहरुिाइ लन:शलु्क लभलडयो एक्सरे सेवा उपिधि गराइनेछ । 
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51. पूर्य खोपको सलुनस्ितता, र्दगोपना, पररवार लनयोजन सेवा, आमा सरुक्षा काययक्रम, गाउँघर 
स्क्िलनक जस्ता सेवाहरुिाई व्यवस्स्थत गदै मवहिा स्वास्थ्य स्वयमसे्ववकाहरु एवं 
स्वास्थ्यकमीहरुको मनोवि उच्छ्च राख्न आवश्यक नीलत लिइनेछ। खोप द्वारा रोकथाम गनय 
सवकने रोगहरुको राविय लनदेस्शका अनसुारका काययक्रमिाई लनरन्तरता र्दई यसै आ.व. 
बाट टाईर्ाईड खोप अलभयानिाई सञ्चािन गरी लनयलमत खोप सेवामा समावेश गररनेछ। 

52. महामारीका रुपमा देखापनय सक्न ेट्रवपकि रोगहरु पश ुपंक्षीको सम्पकय बाट सने रोगहरुको 
खोपको अभाविे रोग लनयन्त्रर् गनय हनुे कर्ठनाइिाई सम्बोिन गनय संक्रामक रोग र 
जनस्वास्थ्य प्रर्ािीको सदुृढ गररनेछ । 

53. नसने रोगहरु उच्छ्च रक्तचाप, क्यान्सर, मिमेुह, बाथ, मटुुरोग, थाइराइड, आखाँको रोग, 
मगृौिा रोग आर्द रोगहरुका बारेमा समदुाय सचेतना काययक्रम सञ्चािन गररनेछ। 

54. गाउँपालिकावासीहरूको आकस्स्मक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गनय एम्बिेुन्स खररद गरी 
सञ्चािनमा ल्याइनेछ। 

55. गाउँपालिकाका सबै प्रसलुत गहृहरु (Birthing Center) मा आिलुनक औजार उपकरर् खररद 
गरी सलुबिा सम्पन्न बनाइनेछ। 

56. घरमा सतु्केरी हनु ेक्रमिाई लनरूत्सावहत गदै गभयवती मवहिाहरु पवहचान गरी घरभेट गरी 
स्वास्थ चौकी सम्म ल्याउने वातावरर् लमिाइने छ ।  

57. आिारभतू स्वास्थ्य सेवाको लनयलमत उपिधिताको िालग और्लि खररद गरी १२ मवहना 
लनयलमत आपूलतय सलुनस्ित गररनेछ। 

58. सवै नागररकहरुिाई स्वास्थ्य पहुँच परुय्ाउन मेलडकि डाक्टर सवहतको वटम बाट घमु्ती 
स्वास्थ सेवा साथै समय समयमा स्वास्थ्य स्शववरहरु सञ्चािन गररनेछ । 

आयबेुद सेवा  

59. भेडावारी प्राथलमक स्वास्थ्य केन्रमा एकीकृत रुपमा सञ्चािनमा रहेको आयवेुर्दक स्वास्थ्य 
सेवा सदुृढ गररनेछ।  

60. दीघयस्जवन तथा स्वस्थ समाजका िालग जेष्ठ नागररक आरोग्य स्क्िलनक काययक्रम तथा 
प्रसलुत रसायन सेवन/स्तनपान आमा काययक्रम सञ्चािनमा ल्याइनेछ। 

61. मवहिा स्वास्थ्य स्वयंसेववकािाई िस्क्षत गरी आयबेुद तथा योग काययक्रमको साथै जेष्ठ 
नागररक यवुा िगायत ववद्याथीहरुकािाई योग स्शक्षा काययक्रम अगाडी बढाइनेछ। 

िैंलगक तथा सामास्जक समावेशीकरर् र िस्क्षत बगय   
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62. गाउँपालिकाका स्थायी बसोबास भएका नागररकबाट जन्मेका नवजात बालिकाको सनुौिो 
भववष्यको िालग उनीहरुको  नाममा बैंक खाता खोिी रु. ५०००।- रकम जम्मा गररनेछ 
।  

63. लिंगका आिारमा हनु ेसवै खािका ववभेदिाई अन्त गदै मवहिा र परुुर्मा समावेशी 
लसद्धान्तको आिारमा अवसरको ववतरर् र सशस्क्तकरर् गररनेछ ।  

64. राजनीलतक, आलथयक तथा सावयजलनक जीवनका सवै लनर्ाययक तहमा नतेतृ्वका िालग 
मवहिाहरुको प्रभावकारी सहभालगता र समान अवसर प्रदान गररनेछ । 

65. ज्येष्ठ नागररकको ज्ञान, सीप र अनभुविाई प्रयोग गनय अन्तरपसु्ता सीप हस्तान्तरर् काययक्रम 
सञ्चािन गररनेछ । 

66. गाउँपालिका र सरोकारवािा लनकायहरूबीचको समन्वय र सहकाययमा शारीररक एवम ्
मानलसक रूपमा कमजोर भएका र असहाय ज्येष्ठ नागररकिाई आवश्यक सेवा-सवुविा 
प्रदान गररनेछ। 

67. मवहिाहरुिाई आत्मलनभयर बनाउनको िालग उद्यमस्शिताको ववकास गने र बािमैत्री 
स्थानीय शासनको अविारर्ािाई अबिम्बन गनय उपाध्यक्षसँग मवहिा तथा बािबालिका 
काययक्रमिाई सञ्चािन गररनेछ ।  

68. आलथयक अभावका कारर् उच्छ्च स्शक्षाबाट बस्ञ्चलतमा परेका छात्र छात्राका िालग सामदुावयक 
तथा सरकारी शैस्क्षक संस्थाहरूमा अध्ययन गनय उच्छ्च स्शक्षा शैस्क्षक छात्रवसृ्त्त काययक्रम 
सञ्चािन       गररनेछ । 

69. वहंसा वपलडत मवहिाहरुिाई तत्काि उद्दार गरर पनुस्थापनका िालग ववशेर् आलथयक सहयोग 
प्रदान गररनेछ । 

70. बािमैत्री स्थालनय शासनिाई अविम्बन गरी क्रमशः बािमैत्री वडा घोर्र्ा गदै िलगनेछ 
। 

71. स्थालनय तहिे सञ्चािन गने हरेक क्षेत्रमा मवहिा, बािबालिका, जेष्ठ नागररक अपांगता 
भएका व्यस्क्तहरुको अथयपरु्य तथा प्रभावकारी सहभागीताको सलुनस्ितता प्रदान गररनेछ। 

72. अपांगता भएका व्यस्क्त तथा दलित यवुाहरुिाई स्वरोजगार बनाउनको िालग माग र 
आवश्यकतामा आिाररत ववलभन्न आय आजयनमूिक तालिम सञ्चािन गररनेछ।  

73. मवहिा, जनजालत, बािबालिका, अपांगता जेष्ठ नागररकहरुको हक अलिकार सलुनस्ित गनय 
िैलगक तथा सामास्जक समावेशीकरर् नीलतिे लसर्ाररश गरेका सवै काययक्रमहरुिाई 
प्राथलमकताका साथ सञ्चािन गररनेछ ।  

74.  िैंलगक उत्तरदायी बजेट नीलत अनसुार पालिकाका सवै नीलत तथा काययक्रम र बजेटिाई 
िैलगक पररक्षर् र झकुाबको ववश्लरे्र् सवहत ववभाजन गररनेछ  
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75. मवहिाहरुको क्षमता ववकास, उद्यम सहायता, स्वरोजगारी तथा िैंलगक वहंसा ववरुद्ध ववशेर् 
काययक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

76. दलित तथा जनजातीहरुको शसस्क्तकरर्का िालग माग र आवश्यकताको आिारमा ववलभन्न 
सीपमूिक काययक्रम संचािन गररनेछ । 

77.  समाजमा धयाि अन्िववश्वास, कुररती,िाल्छना, बोक्सी प्रथा, छुवाछुत प्रथा तथा 
बािवहंसा,जस्ता ववकृलत हटाउन ववशेर् सचेतनामूिक काययक्रम संचािन गररनेछ ।  

78. माछापचु्छ्छे गाउँपालिकाको बािवववाह न्यूनीकरर् गनय सचेतनामूिक काययक्रम संचािन 
गररनेछ ।  

79.  अपांगता भएका नागररकहरुको आवश्यक लसप ववकास, क्षमता ववकास तथा 
स्जववकोपाजयनका साथै उत्थान काययक्रम सञ्चािन गरर आवस्यकता अनसुार सहायता 
काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

80. मवहिाहरुिाई आत्मलनभयर बनाउनको िालग प्रत्येक वडामा लसप ववकास तालिम सञ्चािन 
गररनेछ।  

81. राविय बाि र्दवसको अवसरमा खिुा माध्यलमक ववद्यािय स्तररय वकृ्तत्वकिा प्रलतयोलगता 
सञ्चािन गररएको छ। 

82. सवै खािका अपांगहरु भएका व्यक्तीहरु तथा जेष्ठ नागररकहरुिाई लडस्जटि पररचयपत्र 
ववतरर् गररनेछ। 

83. जेष्ठ नागररकहरुिाइ र्दउँसोको समयमा आफ्ना साथीभाइ दाजभुाइसंग भिाकुसारी गनय 
खशुीका साथ समय ववताउनका िालग जेष्ठ नागररक र्दवा मनोरञ्जन घरहरु स्थापना गदै 
िलगने छ । स्थापना भएका र्दवा मनोरञ्जन घर िाई थप व्यवस्स्थत गनयका िालग आवश्यक 
बजेट व्यवस्थापन गरर व्यवस्स्थत  गररनेछ ।  

पूवायिार ववकास  

84. पालिकाको समग्र पवुायिार ववकासका िालग यस अस्घका बर्यहरुमा सञ्चािीत भएका 
आयोजनाका रुपमा क्रमागत चलिरहेका कोिचोक रातोपानी पिु भिावोट पानपातेचौतारा 
गाउपालिका केन्र जोगीचौर पालतखोिा लभडाबारी लिताि िम्पसु देउरािी सडकिाई 
लनरन्तरता र्दइनेछ ।  

85. गाउँपालिकाको लनमायर्ािीन प्रशासकीय भवन लनमायर् काययिाई सम्पन्न गररनछे। 

86. पालिकालभत्र यातायातिाइ थप व्यवस्स्थत गनयका िालग यातायात गरुुयोजना तयार गररनेछ 
। 
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87. नयाँ ट्रयाक खोल्न औस्चत्यको आिारमा मात्र स्वीकृलत र्दइ भैरहेका सडकहरुिाई नािा 
लनमायर्, ग्राभेलिङ तथा कािोपते्र गदै जाने नीलत लिइनेछ। 

88. गाउँपालिका सम्परु्य वडामा सहज यातायात पहुँच तथा वडा कायायिय जोड्ने सडक सञ्जाि 
स्तरोन्नती गररनेछ । 

89. गाउँपालिकाको रर्नीलतक चक्रपथ लनमायर् कायय गनय सस्घय सरकार प्रदेश सरकार सँग 
आवश्यक सहकायय गरर लनमायर् गररनेछ ।  

90. र्दगो ववकासको िालग भौलतक पूवायिारको ववकास गरी गाउँपालिकाका जनतािाई समदृ्ध 
बनाउन क्षेत्रगत रर्नीलत तयार गरी अल्पकािीन, मध्यकािीन तथा दीघयकािीन योजनाहरू 
बनाइ क्रमशः कायायन्वयन गररनेछ । 

91. प्रदेश राजिानीबाट गाउँपालिकाको केन्र जोड्ने सडकिाई सम्पन्न गनय पहि गररनेछ। 
गाउँपालिकाबाट वडा जोड्ने सडकिाई क्रलमक रुपमा कािोपते्र गने कायय अगाडी 
बढाइनेछ। सबै वडाका सहायक बाटोहरूिाई स्तरउन्नती गरी बाहै्र मवहना सवारी सािन 
सञ्चािन गनय सक्ने बनाइनेछ। ग्रामीर् कृवर् सडकहरूको लनमायर् तथा स्तरउन्नती गररनेछ 
। 

92. संघ तथा प्रदेशसँगको समन्वयमा मदी, सेती नदी तथा अन्य आवश्यक स्थानहरूमा मोटरेवि 
पिु लनमायर् का िालग आवश्यक पहि गररन ेछ ।  

93. गाउँपालिकालभत्र सडक लनमायर् तथा ववस्तार गदाय पानीका स्रोत, वनजंगि, प्राकृलतक स्रोत 
तथा िालमयक क्षेत्र ववस्थावपत नहनु ेगरी लडजाइन गररनेछ । 

94. गाउँपालिका अन्तगयत लनमायर् हनु े ठूिा आयोजनाहरूको कायायन्वयन अगाडी सम्भाव्यता 
अध्ययन एवम ्वातावरर्ीय प्रभाव समेतको अध्ययन एवम ्ववश्लरे्र् गरी ववस्ततृ पररयोजना 
प्रलतवेदन (DPR) तयार गरी सोको आिारमा मात्र लनमायर् कायय अगाडी बढाइनेछ । 

95. गाउँपालिका, संघ र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा गाउँपालिकालभत्र आवश्यक स्थानहरूमा 
नयाँ झोिङु्गे पिुहरूको लनमायर् तथा ववद्यमान झोिङु्गे पिुहरूको ममयत कायय गररनेछ । 

96. उत्पादन र उत्पादकत्व अलभबवृद्ध गरी जनताको आलथयक सामास्जक अवस्थामा सदुृढीकरर्का 
िालग खेतीयोग्य जलमनमा लसंचाई सवुविा उपिधि गराउन साना, ठूिा र मझौिा लसंचाई 
योजनाहरूिाई लनरन्तरता र्दइनेछ । 

97. गाउँपालिकालभत्रका वडा कायायिय, स्वास्थ्य संस्था, प्रहरी चौकी, ज्येष्ठ नागररक र्दवा सेवा 
केन्र, बहउुदे्दश्यीय भवन लनमायर् तथा ममयतको िालग आवश्यकता अनसुार गाउँपालिका, 
प्रदेश सरकार र संघीय सरकारहरूसँगको समन्वय र सहकाययमा लनमायर् गने नीलत अवङ्गकार 
गररनेछ । 
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98. पालिकामा लनमायर् हनुे सवै घरहरु लनमायर् पवुय अलनवायय रुपमा भवन लनमायर् मापदण्ड 
अनरुुप नक्सापास गरेर मात्र लनमायर् शरुु गनुयपने साथै साववकमा नक्सापास नगरी बनाईका 
घरहरुिाई पलन नक्सा लनमायर् गरी घर कायम गने कायय कडाइका साथ िाग ुगररने छ 
। 

99. गाउँपालिका लभत्रका गरीब, ववपन्न, दलित, जनजाती र लसमान्तकृत समदुायका िालग 
जस्तापाताद्वारा छाना छाउनको िालग सरुस्क्षत नागररक आवास काययक्रमिाई लनरन्तरता 
र्दइनेछ । 

100. भौलतक पूवायिार अभाव भएका ववद्याियहरूको भवन लनमायर् िगायत अन्य संरचनाहरूको 
लनमायर् काययिाई संघ, प्रदेश र अन्य दात ृलनकायहरूसँगको सहकाययमा लनरन्तरता र्दइनेछ 
। 

101. गाउँपालिकाबाट लनमायर् गररने भवन िगायत भौलतक संरचनाहरू िैंलगक, बािबालिका तथा 
अपांगमैत्री र भकूम्प प्रलतरोिी बनाउनकुा साथै भवन आचारसंवहताको पूर्य पररपािना 
गररनेछ। 

102. सडक धयवस्थापन तथा ममयत सम्भार काययक्रम सञ्चािन गररनेछ।  

खानपेानी तथा सरसर्ाई  

103. खानेपानीमा गाउँपालिकावालसमा स्वच्छ्छ खानेपानीको पहुँच सलुनस्ितताका िालग खानेपानीको 
पहुँच नपगेुको घरिरुीको तथ्यांक संकिन तथा नक्सांकन गररनेछ ।एक घर एक िारा 
काययक्रम सम्पन्न गनय संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र अन्य गैर सरकारी संघसंस्थासंग 
समन्वय गररनेछ। 

104. र्दगो ववकासको िक्ष्य अनरुुप सबैिाइ स्वच्छ्छ खानेपानीको सलुनस्ितताका िालग सवै वडामा 
वपउनका िालग प्रयोग भैरहेको पानीको गरु्स्तर जाँच गरर आवस्यकता अनसुार शवुद्धकरर्को 
धयवस्था गररनेछ ।  

105. वपउने पानी तथा सरसर्ाई धयवस्थापनको िालग सामदुावयक सहभालगतािाई ववशेर् प्रोत्साहन 
गररनेछ ।  

106. खानेपानी धयवस्थापनमा देस्खएको समस्या यसै आलथयक बर्यमा समािान गने गरर आयोजना 
तथा ववशेर् धयवस्थापन संरचना लनमायर् गररनेछ ।  

107. पालिकालभत्रको र्ोहोरमैिा व्यवस्थापन गनय सम्भाव्य स्थानहरु खोस्जनेछ । घर लभत्रको 
र्ोहोर व्यवस्थापन गनयका िालग कुवहन ेर नकुवहन ेर्ोहोर छुट्याइ कुवहन ेर्ोहोरमैिाबाट 
प्रांगाररक मि बनाउन जनचेतना र तालिमको व्यवस्था गररनेछ। 



11 
 

108. पोखरा महानगरपालिकाको मखु्य खानेपानीको स्रोतको रुपमा रहेको मर्दयखोिािाई 
आवश्यक वातावरस्र्य संरक्षर् गनय पोखरा महानगरपालिका¸ नेपाि खानेपानी सस्थान साथै 
सरोकार लनकायसँग  आवश्यक समन्वय गरीनेछ । वातावरर्ीय सेवाको भकु्तानी लसद्धान्त 
अनरुुप रकम प्राि गनय आवश्यक पहि गररन ेछ ।  

आलथयक ववकास 

कृवर् सेवा  

109. कृर्क बलगयकरर् गरी कृवर् व्यवसाय दताय गने काययिाई लनरन्तरता र्दइनेछ । 

110. बैदेस्शक रोजगारीबाट र्केर कृवर् र्मय संचािन गनेका िालग प्रोत्साहन काययक्रम सञ्चािन 
गररनेछ ।  

111. गाँउपालिकाका वडाहरुमा उत्पादन भएका कृवर् उपजहरुिाइ एकीकृत गनय सङ्किन 
केन्रहरु स्थापना गररने छ । सङ्किन केन्रबाट बजारसम्म िैजानका िालग लनशलु्क कृवर् 
एम्बिेुन्सको व्यवस्था गररनेछ ।  

112. एक गाउँ एक उत्पादनको नीलतिाई थप प्रभावकारी बनाउन कृवर् अनदुान तथा ववज्ञ 
सहायता सेवा उपिधि गराई कृवर् पकेट क्षेत्र ववस्तार गररनेछ ।  

113. कृवर् क्षेत्रको आिलुनकीकरर्, यान्त्रीकरर्, व्यवसायीकरर् र बजारीकरर् गरी उत्पादन र 
उत्पादकत्व बवृद्ध गनयको िालग यन्त्र उपकरर्हरूमा र्दँदै आएको अनदुानिाई लनरन्तरता 
गररनेछ । 

114. कृर्कहरुको साझेदारीम स्थायी प्िावष्टक घर लनमायर् गनय ववशेर् अनदुानको व्यवस्था गररनेछ 
। 

115. ववपन्न¸ गररब¸ सामास्जक रुपमा वपछलडएका साना कृर्कहरु¸ एकि मवहिा पररवारको आय 
आजयन तथा जीववकोपाजयनमा टेवा पयुायउन वकसान उत्थान काययक्रम सञ्चािन गररने छ । 

116. पालिकास्तरमा बीउ संरक्षर् र ववतरर् गनयका िालग लबउ बैंक स्थापना गररनछे । 

117. कृर्क तथा कृवर् समूहिाइ कृवर् उत्पादन रोग लनदान बजारीकरर् बािी संरक्षर् िगायतका 
ववर्यमा जानकारी र्दनका िालग स्थिगत घमु्ती तालिम र्दइनेछ । 

118. लसताके च्छ्याउ प्रबदयन गनयका िालग कृर्कहरुिाइ लबउ तथा उपकरर् ववतरर् गररनेछ ।  

119. कृवर् सामाग्री, उन्नत लबउ लबजन खररद, दगु्ि सङ्किन, घाँस खेती आर्दका िालग व्यवसावयक 
कृर्क एवम ्कृर्क समूहिाई समय समयमा अलभमखुीकरर् एवम ्ववशेर् अनदुान काययक्रम 
साथै कृवर् लबमा काययक्रमिाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चािनमा ल्याइनेछ। 

120. एकीकृत कृवर् खेती, सामूवहक तथा सहकारी खेती प्रर्ािी, कृवर् पययटन, पयाय-पययटन तथा 
वातावरर्मैत्री कृवर् प्रर्ािीिाई प्रोत्सावहत गररनेछ । 
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121. लसँचाई, कृवर् सडक तथा बजार पूवायिारहरूको ववकास तथा ववस्तार गदै िलगनेछ । 

122. िोपोन्मखु बीउ-लबजन, रैथाने वािी सरक्षर्का िालग महत्व र्दई यसको सरक्षर् र लबस्तार 
साथै जैववक वववविता संरक्षर्मा समदुायको अग्रसरतािाई प्रोत्साहन गररनेछ। 

123. उत्पादन ववृद्धको िालग माटोको गरु्स्तर पररक्षर् गरी हावापानी अनकुुिन खेती गनय मि, 
लबउ र प्राववलिक सेवा उपिधि गराइनेछ । 

124. लनवायहमूखी कृवर् प्रर्ािीको रूपान्तरर् गरी व्यवसावयक र उत्पादकत्व ववृद्ध मार्य त र्दगो 
र समानजनक कृवर् पेशािाई रोजगारी र आम्दानीको उपयकु्त क्षेत्रको रूपमा ववकास 
गररनेछ। 

125. कृर्कहरुिाइ बािी रोपर् गने समय तालिका सवहतको बािी पात्रो तयार गररनेछ 
।कृर्कहरुिे िगाएका बािीमा पनय सक्ने र आउन सक्ने जोस्खम, रोग िगायतका ववर्यमा 
समयमै जानकारी लिनको िालग लडस्जटि कृवर् परामशय एप्स संचािनमा ल्याइनेछ । 

126. वातावरर्मैत्री कृवर् काययक्रममा प्राकृलतक स्रोत र स्थानीय स्रोत तथा सीपको अलिकतम 
उपयोग गरी प्राङ्गाररक उत्पादनमा जोड र्ददैँ रासायलनक मि प्रयोगिाई लनरूत्सावहत गदै 
िलगनेछ। 

127. सवै जातका र्िरु्ि तरकारीका ववरुवा उत्पादन गनयका िालग बहउुदे्यश्यीय नसयरी स्थापना 
र सञ्चािन गररनेछ ।  

128. पालिकालभत्र उत्पादन गररएका बािीहरुको पररमार् र पररर्ामको िगत तयार गनय बािी 
कटानी काययक्रम संचािन गररनेछ । 

129. सावयजलनक महत्व िगायतका काययक्रममा आयालतत रु्िको प्रयोग नगने अलभयानिाई 
सर्ि पानयका िालग रु्िमािाको आयातिाई परु्य रुपमा लनरुत्सावहत गरर स्थानीय 
रु्िमािा उत्पादन काययक्रमिाई प्रोत्साहन गररनेछ ।  

130. व्यवसायीक रुपमा काम गने वकसानिाई गाँउपालिका स्तरीय सम्मान काययक्रम सञ्चािन 
गररने छ । कृवर्सँग सम्वन्िीत बािीहरुमा सवैभन्दा बवढ उत्पादन गने वकसानिाई उत्कृष्ट 
वकसानको रुपमा परुस्कृत गररन ेछ । वकसानिाई उत्पादनमा आिाररत अनदुान नीलत 
अबिम्वन गररनेछ ।    

पशपंुक्षी 
131. सहकारी मार्य त दिु लबवक्र गने दगु्ि उत्पादक वकसानिाई उत्पादनका आिारमा प्रोत्सावहत 

गनय लबशेर् अनदुान व्यवस्था गररन ेछ ।  

132. साना व्यवसाय ववस्तारका िालग एक वडा एक उत्पादनमा आिाररत काययक्रम संचािन 
गररनेछ । 
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133. वहउँदको समयमा घाँसको अभाव हनुे हुँदा माछापचु्छ्रे वहमािको रे्दी र मदी वहमािको 
रे्दीमा उपयुयक्त घाँस तथा ववरुवा रोपी पश ुचरन खकय  सिुार काययक्रम संचािन गररनेछ 
। 

134. गाउँपालिकामा अन्तगयतका सहकारी संस्थाहरूिाई सबि रूपमा सञ्चािन गनय पश ु लबमा 
काययक्रम सञ्चािन, बहबुरे् भईू घाँस, पोवर्िो वहउँदे घास, बह ुबरे् डािे घाँसका ववरूवाहरू 
िगाउन आवश्यक अनदुान तथा प्रोत्सावहत गररनेछ। 

135. दिु अण्डा र मासमुा आत्मलनभयर पालिका बनाउनका िालग गाई भैसी बाख्रा बगँरु सगुरु¸ 
कुखरुा पािनका िालग भौगोलिक सम्भाव्यताको आिारमा पकेट क्षेत्र काययक्रम सञ्चािन 
गररनेछ।   

136. गाँउपालिका लभत्र लनयलमत और्लि ववतरर्¸ महामारी लबरुद्ध खोप सेवा¸ समय समयमा 
पशपुक्षी स्वास्थ घमु्ती स्शववर¸ बाझोपन लनवारर् स्शववर सञ्चािन गररनेछ । 

137. कृर्कको मागमा आिाररत कृर्ी तथा पशपुक्षी पािन तालिम सञ्चािन गररनेछ ।  

138. अगायलनक उत्पादनमा जोड र्दन ेउदेश्यका साथ गाईबस्तकुो मिमतु्र सङ्किन गनयका िालग 
भकारो सिुार काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । पशपुािन व्यवसायिाई व्यवसावयक र 
व्यवस्स्थत बनाउन गोठ र खोर सिुार काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

पययटन तथा संस्कृलत 

139. समदृ्ध माछापचु्छ्रेको प्रमखु आिारको रूपमा रहेको पययटन क्षेत्रिाई पवहचान¸ ववकास तथा 
ववस्तारको िालग गाउँपालिका लभत्रका पययटकीय क्षेत्रहरूको िालग आवश्यक पूवायिारहरूको 
लनमायर् गने काययिाई संघ र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा गररनेछ।  

140. गाउँपालिका लभत्रका पययटकीय स्थिहरू, प्राकृलतक, िालमयक, ऐलतहालसक, सांस्कृलतक 
पक्षहरूको प्रचार-प्रसार, संरक्षर् तथा प्रवद्धयन गररनेछ । 

141. पययटनिाई स्थानीय आय आजयनको माध्यम बनाउन ेउदेश्यिे गाउँपालिकामा दताय भई 
सञ्चािनमा रहेका होमस्टे व्यस्स्थत बनाउन होमस्टे प्रबदयन काययक्रम संचािन गररनेछ ।  

142. साहलसक पययटनका सम्भाववत क्षेत्रहरू जस्तै, रक क्िाइलमङ्, स्जप फ्िायर, क्यानोलनङ्ग, 
हलनहस्न्टङ्ग, प्याराग्िाइलडङको सम्भाव्यता अध्ययन गरी आवश्यक पूवायिारको ववकास तथा 
ववस्तार गररनेछ। 

143. गाउँपालिका लभत्रका पययटकीय स्थिहरुको पवहचान नक्सांकन सरक्षर् तथा पूवायिार 
ववकासमा जोड  र्दइनेछ। 

144. पालिकालभत्र ववलभन्न स्थानमा रहेका सावयजलनक स्थानहरुमा पाकय हरु लनमायर् गररनेछ । 
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145. पालिकालभत्र रहेका पययटकीय पदमागयहरुको स्तरोन्नती तथा प्रबदयन मूिक काययक्रम संचािन 
गररनेछ । 

146. दलित आर्दवासी जनजातीको भार्ा सस्कृलत र सम्पदाको सरक्षर् गदै उलनहरुको किा 
सस्कृलत प्रदशयन गरी पययटकहरुिाई आकवर्यत गने नीलत लिइनेछ । 

सहकारी 

147. सहकारी संस्थाहरू मार्य त ववत्तीय साक्षरता, सहकारी स्शक्षा, तालिम र क्षमता अलभववृद्धका 
काययक्रमहरू सञ्चािन गररनेछ। 

148. पालिकाका कृवर् सहकारी दगु्ि सहकारी हरुको प्रबदयन गनयका  िालग आवश्यक पूवायिारमा 
बजेट व्यवस्थापन गररनेछ । 

149. दगु्ि सहकारी मार्य त दगु्ि जन्य पररकारहरु उत्पादन गनयका िालग आवश्यक बजेटको 
व्यवस्था गररनेछ । 

150. सहकारीमा आवद्ध गररब, ववपन्न, आर्दवासी जनजाती तथा अपांगता भएका व्यस्क्त र मवहिा 
सहकारी संस्थािाई िस्क्षत गरी ववशेर् काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । सहकारी संस्थाहरूको 
लनयलमत अनगुमन र लनयमन गरी संस्थागत सशुासन कायम गररनेछ। 

उद्योग 

151. स्थानीय वन पैदावर, प्राकृलतक स्रोत सािन, जलडबटुी, अल्िोमा आिाररत उद्योगहरु 
गाउँपालिका तथा स्थानीयसँग साझेदारीमा स्थापना गनय िगानी मैत्री वातावरर्को व्यवस्था 
गररनेछ । 

152. स्थानीय प्रशासन एवम ् सरुक्षा लनकायको समन्वयमा कािो बजारी, एकालिकार, तथा 
काटेलिङ अन्त्य गने तथा गरु्स्तरीय र लनयलमत आपूलतय सलुनस्ित गनय संयकु्त बजार 
अनगुमन काययक्रम सञ्चािन गरी उपभोक्ता अलिकार संरक्षर् गररनेछ । 

खानी तथा खनीज पदाथय 

153. नीस्ज जग्गाहरूमा रहेका ढुङ्गा, लगवि, माटो र बािवुाको उत्खनन ्र लबवक्र ववतरर्का िाई 
व्यवस्स्थत गररनेछ । 

154. गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र रहेका ववलभन्न ढुङ्गा खानीहरू र नदीजन्य पदाथय (ढुङ्गा, लगवि, माटो 
र बािवुा) को वातावरर्ीय प्रभाव मूल्यांकन गरी खानी सञ्चािन गने प्रवक्रया अगाडी 
बढाइने छ । 

155. प्राकृलतक स्रोत सािन प्रयोग तथा सम्भाबनाहरुको उपयोग र प्रयोग साथै पययटकीय प्रवद्धन 
गने सम्बन्िमा राविय प्रकृलत संरक्षर् कोर् सँग आबश्यक समन्वय गररनेछ । 
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जिस्रोत तथा उजाय  

156. गाउँपालिकालभत्र रहेका सेती र मदी खोिाबाट सम्भाववत उजाय उत्पादन क्षमतािई सदपुयोग 
गनय सावयजलनक तथा लनजी क्षेत्रिाई िगानी मैत्री वातावरर् नीलत अविम्वन गररनेछ। 

157. िघ ुतथा साना जिववद्यतु, सौयय उजाय, जैववक उजाय, वाय ुउजाय जस्ता वैकस्ल्पक उजायको 
उपयोगको प्रवद्धयन, ववकास एवम ् ववस्तारको िालग आवश्यक समन्वय सहकाययको नीलत 
लिइनेछ । 

158. गाउँपालिकालभत्र ववद्यतुको पहुँच नपगेुका जनताहरूमा ववद्यतुीय पहुँच सलुनस्ितताको िालग 
संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र नेपाि ववद्यतु प्रालिकरर्सँगको सहकायय र समन्वय गने 
नीलत लिइनेछ। 

सशुासन  

159. स्थानीय सरकारको  सक्षमता एवं संस्थागत ववकासका िालग आवश्यक थप कानून तथा 
काययववलि एवं मौजदुा कानूनको प्रभावकारी कायायन्वयन गरर सक्षम संस्थाको रुपमा स्थावपत 
गररनेछ । 

160. पालिकाको समग्र ववकास र क्षेत्रगत ववकासमा ववज्ञहरुको राय परामशयिाई अंलगकर गदै 
ववज्ञ परामशय काययशािा आवश्यकता अनसुार संचािन गररनेछ ।  

161. पालिकाका पदालिकारीहरु तथा ववलभन्न ववर्यगत सलमलत र पािवकास्तरीय सलमलतहरुको 
क्षमता ववकास काययक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

162. कमयचारीहरुको काययक्षमताको आिारमा परुस्कार तथा दण्डको धयवस्था गरर हरेक 
जनशस्क्तको ववशेर् काययवववरर् प्रर्ािी ववकास गररनेछ ।  

163. जनप्रतीलनलि कमयचारीहरु र स्शक्षकहरुको क्षमता ववकास तथा अनभुव असि अभ्यास 
आदानप्रदान गनय अन्य स्थानीय तह संग अनभुव आदान प्रदान काययक्रम तथा भ्रमर् 
अविोकनका काययक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

164. अध्यक्ष र प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत, अन्य काययपालिका पदालिकारी एवं प्रमखु प्रशासकीय 
अलिकृत र माताहतका कमयचारीहरु ववच कायय सम्पादन सम्झौता गरर कायय क्षमताको 
आिारमा उस्चत प्रोत्साहन, सम्मान तथा परुस्कारको धयवस्था गररनेछ । 

165. गाउँपालिकाका सम्पूर्य वडाकायायियहरूबाट अनिाईन व्यस्क्तगत घटना दताय कायायन्वयनमा 
परु्य रुपमा कायायन्वन गने नीलत लिइनेछ। 

166. सामास्जक सरुक्षा भत्ता ववतरर् काययिाई थप व्यवस्स्थत बनाउन वडा वडामा सामास्जक 
सरुक्षा भत्ता ववतरर् गने गरी आवश्यक व्यवस्था लमिाइने छ ।  
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167. गाउँपालिकालभत्रका सबै वडा कायायियहरू, स्वास्थ्य संस्थाहरू र सबै माध्यलमक ववद्यािय 
आिारभतु ववद्यािय हरुमा इन्टरनेट सेवा ववस्तार गररनेछ ।  

168. पालिका लभत्रका कस्म्तमा १० स्थानहरुिाई  वि-वाईर्ाइ जोन बनाइनेछ ।  

169. कमयचारी प्रशासनिाई स्वच्छ्छ, लनष्पक्ष, पारदशी, भ्रष्टाचारमकु्त, जनमखुी र सहभालगतामूिक 
बनाइनेछ । 

170. गाउँपालिकाबाट प्रदान गररने सेवा सवुविािाई लछटो, छररतो, प्रभावकारी र प्रववलिमैलत्र 
बनाइने छ । 

171. नागररकहरुिाइ सेवा प्रवाहमा सहजताका िालग नागररक सहायता कक्ष संचािन गररनेछ 
। 

172. जवार्देही, व्यवसावयक र सक्षम प्रशासन मार्य त सावयजलनक सेवाप्रलतको जनववश्वास अलभवदृ्ध 
गने र ववकासिाई नलतजामखुी बनाइनेछ । 

173. गाउँपालिका अन्तगयत सञ्चालित योजना, सेवाप्रवाह सम्बन्िमा सरोकारवािाहरूसँग बावर्यक 
रूपमा सावयजलनक परीक्षर् सामास्जक परीक्षर्को व्यवस्था लमिाईनेछ। चौमालसक रूपमा 
सावयजलनक सनुवुाई गने व्यवस्था गररनेछ । 

174. गाउँपालिकाबाट सञ्चािन हनुे योजनाहरूको ठेक्कापिा ववद्यतुीय बोिपत्र मार्य त गररने र 
सोको दायरािाई ववस्तार गररनेछ । 

175. गाउँपालिकाको सावयजलनक आय/व्यय र खररद प्रवक्रयािाई प्रभावकारी, व्यवस्स्थत र 
पारदशी बनाइनेछ । 

176. राजश्व संकिन र पररचािनिाई पारदस्शयता र प्रभावकारी बनाइनेछ। 

177. गाउँपालिका मार्य त प्रवाह गररन ेसेवाहरूमा घमु्ती सेवा प्रवाह प्रर्ािीद्वारा सेवा र्दइनेछ । 

178. पालिकालभत्र हनु सक्ने अपरालिक वक्रयाकिाप घटना िगायतका ववर्यहरुमा हनु सक्ने र 
भएका गलतववलिहरुिाइ आकंिन गनय तथा थाहा पाउनका िालग पालिकाका ववलभन्न स्थानमा 
सीसी टीभी जडान गररनेछ । 

179. पालिकाको समग्र क्षेत्रहरुको तथ्यांक संकिन अलभिेस्खकरर् र व्यवस्थापन गनयका िालग 
लडस्जटि लभिेज प्रोर्ाइि तयार गररनेछ।  

180. पालिकाका ववलभन्न ऐलतहालसक सांस्कृलतक िालमयक पययटकीय आलथयक िगायत सम्परु्य क्षेत्रका 
अवस्था र सम्भाव्यता पवहचान गनय अनसुन्िान र अन्वेर्र् गररनेछ।  

181. गाउँपालिकाको गत आलथयक बर्यको अस्न्तम िेखापरीक्षर् प्रलतवेदनिे औल्याएका बेरूज ु
र्र्छ्यौट गररने र र्दएका सझुाव एवम ्मागयदशयनिाई मनन ्गरी ववत्तीय अनशुासन कायम 
गररनेछ। 
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182. न्यावयक सलमलतको काम कारवाहीिाई प्रभावकारी बनाउन व्यवस्स्थत न्यावयक इजिासको 
व्यवस्थापन गररनेछ । 

183. गाउँघरका वववाद स्थानीय स्तरमै समािान गनयको िालग गर्ठत वडा मेिलमिाप केन्रहरूको 
काययिाई प्रभावकारी तथा व्यवस्स्थत गररनेछ । 

184. नागररकिाइ सेवा प्रवाहका ववर्यमा ससुसु्चत गराउनका िालग प्रत्यक वडा कायायियहरुमा 
ववद्यतुीय नागररक बडापत्र जडान गररनेछ । 

185. गाउँपालिकाको आन्तररक स्रोत सािनहरूको प्रभावकारी पररचािन गनय प्रगलतशीि कर 
प्रर्ािीको ववकास, सक्षम कर प्रशासनको लनमायर्, करका दायरा र क्षेत्र ववस्तार र राजश्व 
चहुावट लनयन्त्रर्िाई प्रभावकारी बनाइनेछ। 

186. पालिकाबाट सम्पादन गररने सम्पूर्य आलथयक कारोवारहरु EFT- Electronic Fund 
Transfer (ववद्यतुीय भकु्तानी प्रर्ािी) मार्य त भकु्तानी गररनेछ । 

187.  नागररकिाई सहज रुपमा राजश्व लतनयका िालग ववद्यलुतय राजश्व प्रर्ािी सञ्चािन गररन ेछ 
।  

188. पालिकालभत्र संचािनमा आएका व्यापार  व्यवसायहरुमा हनु सक्न ेउच्छ्च मूल्य, समय 
गजेुका सामग्री गरु्स्तरवहन बस्त ुतथा सामग्री हरुिाइ समयसमयमा बजार अनगुमन गने 
नीलत लिइएको छ । 

गैर सरकारी संस्था 

189. गाउँपालिकालभत्र वक्रयाशीि गैर सरकारी संस्थाहरूिाई गाउँपालिकाको ववकास िक्ष्य तथा 
प्राथलमकता प्राि क्षेत्रमा काययक्रम सञ्चािन गरी गररवी लनवारर्, क्षमता अलभववृद्ध, नागररक 
सचेतना तथा कतयव्यवोि र सशस्क्तकरर्मा जोड र्दइनेछ । 

190. गैर सरकारी संस्थाहरूका काययक्रमहरूिाई एकद्वार प्रर्ािीबाट सञ्चािन गने व्यवस्था  

गररनेछ । 

वन, वातावरर् तथा ववपद् व्यवस्थापन 

191. महामारीको रूपमा रै्लिन सक्न े रोगको गाउँपालिका लभत्र रोकथाम, लनयन्त्रर् तथा 
व्यवस्थापन गनय साथै बेिा-बेिामा हनुे प्राकृलतक ववपद्िाई व्यवस्थापन गनय प्रकोप 
व्यवस्थापन कोर्िाई लनरन्तरता र्दइनेछ । 

192. प्रकोप व्यवस्थापन कोर्मा पयायि बजेटको व्यवस्था गरी काययववलि अनरुुपका ववपद 
प्रलतकाययका पूवयतयारी, खोज, उद्धार, राहत र पनुयस्थापना गररनेछ । ववलभन्न संघ संस्थाहरुिाई 
सहयोगको िालग आह्वान गरी एकद्वार प्रर्ािीबाट सहयोग ववतरर् गररनेछ । 
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193. अन्नपरु्य संरक्षर् क्षेत्र, सामदुायीक वन समूहहरु, नीस्ज तथा कबलुियती वन समूह तथा 
समदुाय र अन्य लनकाय तथा संघसंस्था संग सहकायय गरर वातारर् संरक्षर् गने नीलत 
लिइनेछ।  स्थानीय खोिा, नदीहरूको लनयन्त्रर्, पवहरो रोकथाम र  भ-ूक्षय न्यनुीकरर् 
काययिाई सञ्चािन गररने छ । 

194. सडक छेउछाउ बजार क्षेत्र सावयजलनक क्षेत्र िगायतमा हररयािी प्रवियन गनय पालिकावासी 
तथा टोि ववकास संस्थाहरु संगको सहकायय मा हररयािी अलभयान गररन ेछ ।   

195. नदी वहाव तथा वातावरर्मा प्रलतकुि प्रभाव नपने गरी नदीजन्य पदाथयहरुको प्रयोग गनय 
प्रारस्म्भक वातावरर्ीय सवेक्षर् गरर लसर्ाररश गररएको मात्रामा मात्र प्रयोग गने धयवस्था 
लमिाइनेछ।  

196. पालिकाबाट ववलनयोजन हनु ेबजेट तथा हरेक काययक्रमिाई वातावरर् अनकुुि हनु ेगरर 
सञ्चािन गरर जिवाय ुपररवतयनको असर न्यलुनकरर् गनय ववशेर् सतकय ता अपनाइनेछ ।  

197. पालिकाबाट सञ्चािन हनु ेठूिा आयोजनाहरुमा अलनवायय रुपमा वातावरर् प्रभाव मलु्यांकन 
गने धयवस्था गररनेछ । 

198. जिवाय ुपररवतयनको असर र न्यलुनकरर्का उपायबारे जनस्तरमा सचेतनामूिक काययक्रम 
सञ्चािन गररनेछ ।  

199. गाउँपालिकािाई वातावरर्मैत्री गाउँको रुपमा स्थावपत गनय वातावरर्मैत्री स्थानीय शासन 
काययक्रम िागू गररनेछ । 

200. ववपद् जोस्खम न्यूनीकरर् तथा व्यवस्थापनमा सावयजलनक, लनजी, गैरसरकारी, सहकारी र 
समदुायबीच साझेदारी र सहकायय गररनेछ। 

201. ववपद् जोस्खम क्षेत्रको नक्साङ्कन तथा बस्तीहरूको पवहचान र स्थानान्तरर् गररनेछ । 

202. ववपद् जोस्खम न्यूनीकरर्मा सावयजलनक तथा लनजी िगानी ववृद्ध गरी उत्थानशीिता अलभववृद्ध 
गररनेछ । 

203. गाउँपालिका अन्तगयतका परुातास्त्वक महत्वका मठ, मस्न्दर, पाटी, पौवा, कुवा, पोखरी, चौतारी, 
ववश्राम स्थिहरु र त्यसको महत्वसँग जोलडएका रुख लबरुवाहरुको संरक्षर् गरी पाकय ,  

ववद्यािय, स्वास्थ्य चौकी एवमं सावयजलनक स्थिहरुमा हररयािी प्रवद्धयन काययक्रम सञ्चािन 
गररनेछ । 

204. माछापचु्छ्रे गाउँपालिका लभत्र सञ्चािन भएका क्रसर उद्योगिाई नीलत लनयम र कानूनी 
पररिी लभत्र ल्याउनका िालग सम्वस्न्ित लनकायमा आवश्यक पहि गररनेछ ।  

किा, सवहत्य र संस्कृलत  

205. सांस्कृलतक वववविताको संरक्षर् तथा प्रवियन गनय आवश्यक काययक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  
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206. ववलभन्न जालतका िमय, संस्कृलत ररलतररवाज तथा परम्पराको संरक्षर् गनय ती संस्था तथा 
सम्प्रदायको मागमा आिाररत प्रवद्धयनात्मक काययक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

207. पालिका लभत्र वक्रयास्शि सावहत्यीक संस्था, किाकमीहरुको संस्था तथा सावहत्यकार र 
किाकारहरुिाई आवश्यक सहयोग, प्रोत्साहन र सम्मान गररनेछ ।  

208. किा सावहत्य र संस्कृलतिाई पययटन संग जोडी आलथयक ववकास गनय सम्भाधय 
वक्रयाकिापहरु सञ्चािन गररनेछ ।  

209. किाकार तथा सावहत्यकारहरुको प्रस्तलुतकरर्मा लनखारता ल्याउन तालिम, अभ्यास तथा 
क्षमता ववकास काययक्रममा आवस्यक सहयोग गररनेछ ।  

210. गाउँपालिका लभत्रका किा संस्कृलत परम्परा संरक्षर्का िालग स्नातकोत्तर र ववद्यावाररिीमा 
शोिकायय गने ववद्याथीिाई आवश्यक शोि खचय उपिधि गराइनेछ। 

आदरर्ीय सभा सदस्यज्यूहरू 

     अन्तमा, प्रस्ताववत नीलत तथा काययक्रमको सर्ि कायायन्वयनबाट भौलतक, आलथयक, सामास्जक 
र संस्थागत ववकासमा ठोस उपिधिी हालसि भई गाउँपालिकािे लिएको "पययटन, कृवर्, उजाय र 
पूवायिार: समदृ्ध माछापचु्छ्रेको मूि आिार" को िक्ष्य परुा गनय र जनताको जीवनस्तरमा सिुार ल्याउन 
पकै्क योगदान पगु्नेछ भन्न ेववश्वास लिएको छु । 

गाउँपालिका ववकास अलभयान र सेवा प्रवाहिाई प्रभावकारी ढंगबाट अगालड बढाउने िक्ष लिएको 
छु। लसमीत सािन र स्रोतका बावजतु हामीिे सोचेका, नागररक साम ुप्रलतवद्धता गरेका वाचाहरु र 
पालिका बासीिे रोजेको र खोजेको ववकास गनय अग्रर्ी भलुमका खेिी समदृ्ध माछापचु्छ्रे बनाइने 
अलभयान इमान्दारका साथ हनु े ववर्य पलन यहाँहरु समक्ष व्यक्त गनय चाहन्छु । मानव अलिकार, 

काननुी शासन, पारदस्शयता, जवार्देहीता, उत्तरदावयत्व र सशुासनको ममय र भावना,  ववलि र प्रवक्रयाको 
पररलि लभत्र रही समदृ्ध माछापचु्छ्रेको सपना साकार पानय हाम्रो अथक प्रयास जारी रहन ेछ ।  

नीलत तथा काययक्रम तयार पानय आफ्नो महत्त्वपूर्य राय, सल्िाह, सझुाव प्रदान गनुयहनुे तथा सहयोग 
र सवक्रयताका साथ िाग्नहुनुे गाउँ काययपालिकाका उपाध्यक्षाज्य,ु प्रमखु प्रशासकीय अलिकृतज्य,ु 
काययपालिका सदस्यज्यूहरू, गाउँसभाका सम्पूर्य सदस्यज्यूहरू, गाउँपालिकामा वक्रयाशीि राजनीलतक 
दिहरू, नागररक समाजका प्रलतलनलि, गाउँपालिकाका कमयचारीहरू, स्शक्षक, सञ्चारकमी, सामास्जक 
संघ संस्था र समाजसेवीहरू सबैमा हार्दयक आभार प्रकट गदै हामीिाई यस काययमा प्रत्यक्ष तथा 
अप्रत्यक्ष रूपमा मागयदशयन गरी उत्प्ररेरत गनुयहनुे गाउँपालिकावासीहरू प्रलत हार्दयक कृतज्ञता ज्ञापन 
गदयछु। 
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गाउँपालिकाको नीलत तथा काययक्रमको सर्ि कायायन्वयनका िालग सम्पूर्य सभेुच्छ्छुकहरुको सदभाव, 

सहभालगता र सहयोग आवश्यक छ । सवै पक्षको रचनात्मक र सकरात्मक सहयोगबाट हामी 
जनलनवायस्चत प्रलतनीलिहरुको काययकाि साथयक लसद्ध हनुे कुरामा ववश्वस्त हुँदै लनरन्तर सहयोगका 
िालग तपाईँ सवैमा हार्दयक आभार प्रकट गदयछु । 

अध्यक्ष 

लमन बहादरु गरुुङ्ग 

माछापचु्छ्रे गाउँपालिका, कास्की 
 

लमलत २०७९/०३/०९ गते 

 


