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आ.व. २०७८।०७९ का लागि गिमसेनथापा िाउँपागलकाको आठौं 

िाउँसिामा 

प्रस्तुत बागषिक नीगत तथा कार्िक्रम–२०७८ 

 

गाउँ सभाका सदस्यहरु, 

राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु, पत्रकार मर्त्रहरु तथा उपमस्थत सम्परू्म र्हानभुावहरु, 

मवश्वव्यापी र्हार्ारीको रुपर्ा फैमिरहकेो कोरोना भाइरस रोग (कोमभड–१९) को संक्रर्र्वाट र्ानव सभ्यता र र्ानव 

जामतर्ामथ नै अकल्पनीय संकट आइपरेको छ । यस र्हार्ारी मवरुद्ध स्थानीय सरकार आफ्नो सम्परू्म क्षर्ता, स्रोत र साधनका 

साथ जमुटरहकेो यस कमिन घमडर्ा मभर्सेनथापा गाउँपामिकाको गाउँ सभाको आिौं अमधवशेनर्ा यस गाउँपामिकाको आ.व. 

२०७८।०७९ को नीमत तथा कायमक्रर् प्रस्ततु गनम गईरहकेो छु । 

कोमभड–१९ को र्हार्ारीवाट सव ैनागररकिाई सरुमक्षत राख्न िाग ूगररएको िकडाउनको परू्म रुपर्ा पररपािना गनुम भएकोर्ा 

स्थानीय वासी सवरै्ा धन्यवाद व्यक्त गदमछु । आगार्ी मदनर्ा पमन यस र्हार्ारीवाट वच्न गाउँपामिकािे चाल्ने हरेक कदर्र्ा 

मनरन्तर साथ र सर्थमन पाइरहने मवश्वास मिएको छु । 

संकटको यस घमडर्ा एकजटु भई र्हार्ारीको रोकथार्, मनयन्त्रर् , मनदान र उपचारको कायमर्ा अग्रपङ्मतर्ा अहोरात्र खमटन ुहुन े

स्वास््यकर्ी, सरुक्षाकर्ी, सरसफाईकर्ी, एम्विेुन्स चािक िगायत राष्ट्रसेवकको योगदानको उच्च प्रशसंा गदमछु । जोमखर्परू्म 

यस पररमस्थमतर्ा आ–आफ्नो तहवाट खमटन ुहुने जनप्रमतमनमध, राजमनमतक दि, सञ्चारकर्ी, उद्योगी, व्यवसायी, मनजी क्षेत्र 

नागररक सर्ाज िगायतका सव ैव्यमक्त तथा संघ संस्थािाई धन्यवाद व्यक्त गदमछु । मभर्सेनथापा गाउँपामिकािे स्थापना गरेको 

मवपद ् व्यवस्थापन कोषर्ा स्वमैच्छक रुपर्ा योगदान गनुमहुने वकै तथा मवमिय संस्था, अन्य संघ संस्था,व्यमक्त एव ं स्वास््य 

सार्ाग्री तथा मजन्सी सार्ान सहयोग गनुमहुने सव ैर्हानुभावहरु प्रमत आभार प्रकट गदमछु ।  

सम्परु्म र्ानव जामतको साझा तर अदृष्ट्य दषु्ट्र्न कोरोना भाइरस मवरुद्द आज हार्ी कमिन यदु्द िमडरहकेा छौं। कोमभड(१९ 

र्हार्ारी र्ानव जामतर्ामथको शतामददकै िुिो सङ्कट भएको छ। कोमभड(१९ का मवरुद्द िड्न हाि रहकेा स्वास््य सेवा र 

समुवधाहरु अप्रयाप्त दमेखएका छन।्कोरोना र्हार्ारीवाट जीवन गरु्ाउनहुुने नेपािीहरुर्ा हामदमक श्रध्दाञ्जिी एव ंपररवारजनर्ा 

गमहरो सर्वदेना व्यक्त गदमछु। उपचारारत सम्परु्म मदमदवमहनी तथा दाजभुाईहरुको मशघ्र स्वास््य िाभको कार्ना गदमछु । 

नेपािको संमवधानर्ा मनमहत जनताको सावमभौर् अमधकार, स्वायिता र सशुासनको अमधकारिाई आत्र्सात गद,ै 

मभर्सेनथापा गाउँपामिकावासी नागररकको नमजकको स्थानीय सरकारको रुपर्ा जनभावनाको कदर गद ै ,वहजुातीय, 

वहुभामषय, वहुसाँस्कृमतक तथा भौगोमिक मवमवधतायकु्त यस गाउँपामिकाको मवमशष्ट मवशषेतािाई बोध गद ैआमथमक सर्मृद्ध, 

सार्ामजक एकता र सद्भाव, सार्ामजक न्याय समुनमित गद ैसर्तार्िूक, उन्नत सर्ाज मनर्ामर्को अमभयानर्ा यो गाउँपामिका 

अगामड वमिरहकेा कुरा यहाँहरुिाई सवममवमदतै छ । यसका िामग जनर्खुी, पारदशी, स्वच्छ र उिरदायी एव ं सुशासनयकु्त 

प्रशासनको र्ाध्यर्बाट यस गाउँपामिकािाई सर्दृ्ध, वभैवशािी, पयमटकीय गन्तव्य र नर्नुा स्थानीय तह मनर्ामर् गने कायमर्ा 



 

2 
 

हार्ी दृिसङ्कमल्पत छौं । हरेक मवपद ् सँगसँग ै नयाँ मकमसर्का अवसर पमन मसजमना हुने गदमछन।् कोरोना र्हार्ारीको संकट 

चनुौती र्ात्र नभएर यसिे नयाँ मकमसर्का अवसर पमन मसजमना गरेको छ। हाम्रा मवदमेशएका जनशमक्तहरु स्वदेश मफताम हुने क्रर् 

जारी रहकेो छ। उमनहरुिाई गाउँपामिकार्ा स्थायी रुपर्ा कृमष, पयमटन, िघ ुउद्यर् तथा व्यापारर्ा संिग्न गराई गाउँपामिकाको 

आमथमक सर्मृद्द गराउने अवसर मसजमना भएको छ। सर्मृद्ध र मवकासको प्रचरु सम्भावना बोकेको यो गाउँपामिका बिुीगण्डकी 

जिाशयको काखर्ा र्हत्वपूर्म पयमटकीय स्थि बन्ने सनु्दर सपना दखे्द ै आज सम्वत २०७८ साि असार १० गते यस 

गाउँपामिकाको अध्यक्षको हमैसयतिे यस गररर्ार्य आिौं गाउँसभार्ा यस गाउँपामिकाको आ.व. २०७८।०७९को वामषमक 

नीमत र कायमक्रर् प्रस्ततु गनम पाउँदा गौरवको अनभुमूत गरेको छु । 

 

१ पररचयः 

१.१ स्थानीय तहको संमक्षप्त पररचय 

र्िुकुको रामष्ट्रयता, स्वतन्त्रता र स्वामभर्ान कायर् राख्ने सन्दभमर्ा इमतहासका पानार्ा वीरतापवूमक रक्तरमञ्जत इमतहास रच्न 

सफि राष्ट्रप्रेर्ी कुशि शासक मभर्सेनथापाको मवश्रामन्त स्थिको रुपर्ा पररमचत यस मभर्सेनथापा गाउँपामिका गोरखा 

मजल्िार्ा गमित स्थानीय तहहरुर्ध्ये ऐमतहामसक राजनीमतक र्हत्व बोध गराउने मवमशष्ट प्रकृमतको गाउँपामिका हो । नेपाि 

आर्ाका वीर सपतू मभर्सेन थापाका रामष्ट्रयता, इर्ान्दाररता, कतमदयबोध, भष्ट्राचार रमहत शासन सञ्चािन प्रर्ािी कुशि 

नेततृ्वदायी राजनेता जस्ता उच्च गरु्हरुको सम्र्ान, गौरव तथा  उनका राजकीय नेततृ्वको अनकुरर् गने प्रयत्न गद ैहार्ी अमघ 

वमिरहकेा छौं । हाम्रो यस  ऐमतहामसक गाउँसभा र्ाफम त र् राजनेता भीर्सेन थापा िगायत इमतहासका मवमवध कािखण्डर्ा दशे 

र जनताका खामतर मनस्वाथम भाविे प्रार् उत्सगम गने सवै र्हान ् शहीदहरुप्रमत हामदमक श्रद्धा सरु्न व्यक्त गदमछु । आफ्नो 

राजनीमतक जीवनको अनन्त यात्रासम्र् मतनै वीर शहीदका सपना परूा गनम शहीदहरुिे दखेाएको र्ागमवाट मनरन्तर अमघ वमिरहन े

मवश्वास सर्ते प्रकट गनम चाहन्छु । 

पवूमर्ा विुीगण्डकी, दमक्षर्– पमिर्र्ा गोरखा नगरपामिका र शहीद िखन गाउँपामिका तथा उिरर्ा बारपाक समुिकोट 

गाउँपामिका र आरुघाट गाउँपामिकाको वीचर्ा अवमस्थत यस गाउँपामिकार्ा सबै खािे भगूोि र मवमवध प्राकृमतक सम्पदा 

तथा मवकासको सम्भावना रहकेो छ । एकामतर रामष्ट्रय गौरवको आयोजना विूीगण्डकी जिाशय मनर्ामर् हुदँा यहाँ थपु्रै 

पयमटकीय मवकासका अवसर पमन आउँदछैन ्भने अकामेेमतर अत्यन्त उत्पादकत्व भएका जमर्न डुदने हुनािे मवस्थामपत के्षत्रका 

जनताका मनमम्त नयाँ वस्ती मनर्ामर्, सार्ामजक संरचनाको वनोट, जातीय, धामर्मक तथा साँस्कृमतक सम्पदाको संरक्षर् गने 

कायमर्ा चनुौमत पमन रहकेो छ । यी चनुौमतहरुको सार्ना गन े मदशार्ा  हार्ी वहृत ्कायमयोजनाका साथ अमघ बमिरहकेा छौं । 

मशक्षा, स्वास््य, खानेपानी, सडक, कृमष, मसंचाई, पयमटन उद्योगधन्दा मवद्यतुीय अवस्था आमदको पवूामधारिाई सुधार गद ै

जनसहभामगता समहतको दीगो आमथमक मवकास अमभयानर्ा हार्ी जमुटरहकेा छौं । त्यसैगरी यस गाउँपामिकाको करीव मवच 

भागवाट मनर्ामर्ामधन र्ध्यपहाडी िोकर्ागमको मनर्ामर् भएपमछ हुने उपिमव्ध र  फाईदाहरु त्यमिकै र्हत्वपरू्म हुनेछ भन्ने 

मवश्वास मिएको छु । 

हार्ीिे यस गाउँपामिकािाई “कृमष, पयमटन र पवूामधार मभर्सेनथापा गाउँपामिका सम्वमृद्धको र्िूआधार” नारा मदएका छौं । 
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उल्िेमखत नारािाई व्यवहाररक रुपान्तरर् गनमको िामग र् यसै वामषमक नीमत तथा कायमक्रर् र्ाफम त  मभर्सेनथापा 

गाउँपामिकाको मवकास र सर्मृद्धर्ा मनरन्तर िामगरहने प्रमतवद्धता सर्ते व्यक्त गनम चाहन्छु । 

१.२ मवद्यर्ान अवस्थाको सर्ीक्षा 

आदरर्ीय सभासदह्रु, 

संघीय िोकतामन्त्रक गर्तन्त्र नेपािको पःुनसंरचनादमेख स्थानीय तहको मनवामचन पिात यस गाउँपामिकार्ा हार्ीिे नेततृ्व 

सम्हािेको मतन वषम व्यमतत भैसकेको छ । िोकतामन्त्रक शासन, मवमध र पद्धमतको  प्रयोग गद ैहार्ी एउटा सर्झदारीका साथ 

नयाँ यगुर्ा प्रवशे गररसकेका छौं । 

हार्ीिे मिएको नीमत, कायमक्रर् र प्राथमर्कताका क्षेत्रर्ा रहकेा कायम र प्रगमत मववरर् यहाँहरु सर्क्ष राख्न चाहन्छु । 

 

१.२.१ सवि पक्ष 

चाि ुआ.व. २०७६/०७७ को सार्ान्य सर्ीक्षा गदाम हार्ीिे मिएको वामषमक नीमत र कायमक्रर् तथा मवमनयोजन गररएका 

बजटेहरु र्हत्वकांक्षी हुदँा हुदँ ैपमन क्रर्शः मयनीहरु वास्तमवकता तफम  उन्र्खु हुदछैन ्। हार्ीिे अमहिेसम्र् चिाएका मवकास 

मनर्ामर्का योजनाहरुिे गाउँपामिकािे सर्मृद्दको यात्रा तय गररसकेको छ । उज्यािो अमभयानिे वस्तीहरुर्ा सकारात्र्क प्रभाव 

पारेको अनभुमत भएको छ । यो अमभयानिाई पमन मनरन्तरता मदइनेछ । मबद्यतु िाइनिाई व्यवमस्थत पाने क्रर्र्ा यसै वषममभत्र 

कािेपोिहरु मवस्थामपत गररने िक्ष्य रहकेो छ । पमम्पङ खानेपानी योजनाहरुको मनर्ामर् कायम दु्रत गमतर्ा अगामड बमिरहकेा छन 

। वगवुा खते, चारधारे र मवखपेानी पमम्पङ खानेपानी योजनाको मनर्ामर् कायम अगामड वमिसकेका छन।् यसवाट सम्परु्म 

गाउँपामिकार्ा एक घर एक धारा अमभयान सफि हुदँगैईरहकेो छ । मवद्याियको सर्ायोजन तथा एमककरर् गने कायम सम्पन्न 

भईसकेको छ।नर्नुा मवद्यािय अविोकन भ्रर्र्, १९ बुँद ेघोषर्ा पत्र, शमैक्षक कायम योजना, मवद्यािय एकमत्रत (र्जम), दरबन्दी 

मर्िान, उपिमदधको आधारर्ा तहगतरुपर्ा मशक्षकहरु तथा  मवद्याियहरुिाई परुस्कृत गने पररपाटीको थािनी, 

पामिकास्तरीय शमैक्षक कायमक्रर्र्ा एकरुपता, नर्नुा मवद्यािय मवकास, सम्परू्म मवद्याियहरुर्ा इ.मस.डी.कक्षा व्यवस्थापनका 

िामग दात ृ मनकाय सँगको संयकु्त िगानीर्ा बजटे मवमनयोजन, इ.मस.डी.सहजकतामहरुको आन्तररक तिव वमृद्ध, मवद्याथी 

सहयोग कायमक्रर् एव ं र्ाध्यमर्क मवद्याियहरुर्ा मवज्ञान प्रयोगशािा, पसु्तकाियर्ा आइ.मस.मट ल्याव, आधारभतू मशक्षा 

उत्र्तीर् परीक्षा प्रर्ािी सधुार, पामिका स्तररय अमतररक्त मक्रयाकिाप जस्ता कायमिे शमैक्षक के्षत्रर्ा आर्िु पररवतमन हुन गई 

शमैक्षक उपिदधीका दृमष्टिे हाम्रो गाँउपामिका गोरखा मजल्िार्ा नै उत्कृष्ट बन्ने आशा मिएको छु । खिेकुद र्दैान मनर्ामर्, 

खिेकुद सार्ग्री खररद,पामिका स्तरीय राष्टपमत रमनङमशल्ड जस्ता प्रमतयोमगता आयोजनािे खिेकुद के्षत्रको मवकासर्ा पमन 

गमत मिएको छ । मवमभन्न योजना तथा जनचेतनार्िूक कायमको र्ाध्यर्बाट र्महिा उत्थान, गाउँपामिका मभत्र मभर्सेनथापा 

चक्रपथ मनर्ामर् गनमको िामग मड.मप.आर र आई.ई.ई.तयार भई मनर्ामर् कायमको वोिपत्र आह्वान भइसकेको छ ।  आगार्ी 

आ.व.र्ा चक्रपथ मनर्ामर्को पमहिो खण्डको कायम सम्पन्न गररनेछ । सबै वडाहरुिाई सडक सञ्जाििे जोडने कार् परुा 

भइसकेको हुनािे आगार्ी आ.व. दमेख एक वडा एक वमियो सडक अमभयानको रुपर्ा अमघ बिाइनेछ । दार्ासाहीिे भन्दा 

आवश्यकतार्ा आधाररत वजेट मवमनयोजन गने नीमतिाई मनरन्तरता मदइनेछ । रामष्ट्रय भवन आचारसंमहता अनरुुप भवन मनर्ामर् 

गन,े सचूना प्रमवमध केन्द्रको मनर्ामर् गने, पयमटन मवकासको गरुुयोजना तयार गने, खतेीयोग्य जमर्नर्ा मसंचाईको व्यवस्था गने, 



 

4 
 

वहुप्रामवमधक मशक्षिय स्थापना गने, सार्दुामयक मवद्याियहरुको गरु्स्तर वमृद्ध गने, १५ शयैाको अस्पताि स्थापना गने, 

एम्विेुन्स सञ्चािन गन,े अनाथ वाि आश्रर् स्थापना गने, जषे्ठ जागररक आश्रर् स्थि बनाउने, प्राङ्गाररक उजाम उपजको 

प्रयोग गने, मवपद ् व्यवस्थापनको प्रमतकायम योजना बनाउने , वमुिगण्डकी जिमवद्यतु आयोजनाको प्रभामवत के्षत्रवाट 

मवस्थामपतहरुको वसोवास वैज्ञामनक िंगिे गने गराउने कायमिाई सहजीकरर् भइरहकेो छ । मवकासका योजनाहरुर्ा प्राथमर्कता 

तोमक वजटे मवमनयोजन गने मनमत अनरुुप मपउने पानी र सडक व्यवमस्थत गने मवषय हाम्रो यमतविेाको प्राथमर्कता रहकेो छ ।  

र्ाहार्ारी तथा मवपद व्यवस्थापन अन्तगमत कोरोना रोकथार्, मवदशेवाट आउनेिाई क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन (खान, वस्न 

समहत) वािी, पमहरो र प्राकृमतक मवपदिाई सर्ते ध्यानर्ा रामख वजटे व्यवस्थापन गने मनमत ल्याइएको छ । व्यवसामयक 

कृमषर्ा जोड मदने र अनदुानको व्यवस्था गररएको छ । खािी घार र र्ौरी समहतको र्ौरी घार सहुमियत दरर्ा मवतरर् गररने 

व्यवस्था गररएको छ । एक घर एक र्ौरीको घार अनदुानर्ा मवतरर् गरी  र्ौरीपािक मकसानिाई तामिर् र र्ह उत्पादन, 

प्रशोधन र वजारीकरर्को  व्यवस्था गने मनमत मिईएको छ । यसका साथै तात्कामिक र दीघमकािीन मवमशष्ट प्रकृमतका थप 

कायमक्रर्हरु सर्ते सर्ावशे गरेको छु । 

१.२.२ कर्जोर पक्ष 

मनवाममचत भएर आएपमछ आगार्ी ५ बषम मभत्र हार्ीिे यस गाउँपामिकािाई सर्दृ्ध बनाउने उद्दशे्यका साथ नीमत, 

कायमक्रर्,योजना मनर्ामर् र बजटे मवमनयोजन गने र त्यसको प्रभावकारी कायामन्वयन गन ेक्रर्र्ा नयाँ खािे राज्य संरचना, नया ँ

पररमस्थमतर्ा नेततृ्विाई अनकूुिन बनाउने प्रारमम्भक अभ्यासको कमर् , केन्द्र सरकारको स्थानीय तहका अमधकारबारे अस्पष्ट 

दृमष्टकोर् हुन,ु यसिे पमन हाम्रा मवकासका गमतहरु सबि भएर अमघ बि्न सकेका छैनन् । हार्ीकहाँ अझै पमन दीघमकािीन सोच 

राखरे व्यापक सहभामगताका साथ वडागत रुपर्ा योजना छनोट गने पररपाटी थािनी गनम समकएको छैन । यसै गरी आ.व. शरुु 

भए दमेख नै योजनाहरु मछटो सञ्चािनर्ा आउन सकेका छैनन ्।  हार्ीिे अझ ैपमन कृमष, पश,ु स्वास््य, सहकारी जस्ता क्षेत्रर्ा 

असशातीत सफिता प्राप्त गनम सकेका छैनौं । परम्परागत कायम संस्कृमत तथा र्ानमसकता, काननुी जमटिता, कायमतामिका बनाई 

कायम गनम नसक्न,ु उपभोक्ताहरुको मवकास प्रमत मजम्र्वेारी कर् हुन ु , र्ामथ दमेख ति सम्र् सर्न्वयको अभाव हुन ु ,अनगुर्न 

प्रर्ािी अझ ैचसु्त हुन नसक्नु, सर्यर् ैबजटे व्यवस्था हुदँा सर्ते मवकास वजटे खचम गनम नसक्न ुयसका कारर् हुन । आगार्ी 

आ.व. र्ा यी सबै व्यवधान हटाउँद ै सर्यर् ैरकर् मनकासा एव ंभकू्तनी मिने, मवकास मनर्ामर् कार्को सर्यर् ैथािनी र कायम 

सम्पन्न गने, योजनाहरुको तै्रर्ामसक र्लू्यांकन र भकु्तानी गने व्यवस्था गने र खचम प्रर्ािीिाई पारदशी र जफावदहेी वनाउने 

कायमिाई कडाइका साथ कायामन्वयनर्ा ल्याइनेछ ।  

१.२.३ अवसर 

हार्ीर्ा मवमवध प्रकारका कमिनाइ,चनुौमत हुदा हुदँ ै पमन सर्मृद्धतफम  अग्रसर हुने थपु्रै अवसरहरु पमन प्राप्त भएका छन ् । हाम्रा 

स्थानीय तहका सबै नेततृ्वहरुर्ा अनभुव र पररपक्कता वमृद्ध हुदँ ैगएको छ । मवकास मनर्ामर्प्रमत जनताको चासो बिेको छ । गत 

आ.व. र्ा धेरै र्हत्वपूर्म योजनाहरुको पवूामधार मनर्ामर् भइसकेको र मयनै पवूामधारर्ा टेकेर आगार्ी आ.व. र्ा दु्रतगमतर्ा 

मवकासको बाटोर्ा अमघ बि्ने अवसर हार्ीिाई प्राप्त भएको छ। 

हाम्रो पामिकार्ा हार्ीिे सबै वडाहरुसंग सर्न्वय गरेर अमघ बि्न सके खानेपानी, मशक्षा, स्वास््य, सडक, कृमष, पश,ु मबद्यतु 

सबै के्षत्रको मवकास गने र्हत्वपरू्म अवसर छ । मनर्मय हाम्र,ै बजटे हाम्र,ै योजनाहरु हाम्र,ै हार्ीनै कायामन्वयनकताम भएकािे 
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हार्ीिे इर्ान्दार भएर कार् गनम सक्यौं भने पक्कै पमन हार्ी र हाम्रो गाउँपामिकाको भाग्य र भमवष्ट्य मनर्ामर् गने अवसर हार्ी 

सँग छ भन्ने र्िाई मवश्वास छ । 

 

१.२.४ चनुौमत 

जनुसकैु कायम मनर्ामर्को मसिमसिार्ा चनुौमतहरु आउन ुस्वभामवक हो तथामप कमिनाइयकु्त भगूोि, आफ्नै गाउँ पामिकाको  

भवन नहुन,ु  मवषयगत कायामियहरु व्यवमस्थत भईनसक्न,ु पामिकाको आमथमक मवकासको सम्भावना बोकेको कृमष तथा पश ु

के्षत्रर्ा कर्मचारी  न्यनु हुन,ु मनवामहर्मूख खमेतिे मकसानको अथमतन्त्र र्ामथ उिाउन नसक्नु, र्ाटो पररक्षर् गराउन र्ाटो पररक्षर् 

गने ल्याव स्थापना गराउन नसक्न ुजस्ता पररमस्थमत हाम्रा िामग चनुौमतपरू्म बन्न पगुकेा छन ्। उपभोक्ता समर्मतहरुिाई चसु्त एव ं

चेतनशीि बनाई चौर्ामसक रुपर्ा कायम सम्पादन गरी योजनाको तरुुन्त भकु्तानी मदने परम्पराको थािनी गरी सर्यर्ा योजना 

सम्पन्न गने गरी इच्छा, आवश्यकता र तत्परताको आधारर्ा प्रत्येक योजनािाई प्रमतफिर्खुी बनाउनपुने चनुौमतिाई यस 

आ.व.र्ा सबै मर्िेर सार्ना गरौं भन्ने आग्रह सर्ते गदमछु । 

 

१.३ नीमत तथा कायमक्रर् तजूमर्ा गदाम अविम्वन गररएका पद्दमत 

अव र् मभर्सेनथापा गाउँपामिकािे आगार्ी आमथमक बषम २०७८।०७९ र्ा मिने नीमत तथा कायमक्रर् तय गदाम अविम्वन 

गररएका पद्दमतहरु उल्िेख गनम चाहान्छु । आ.व. २०७८।०७९ को वामषमक नीमत र कायमक्रर् तयार गदाम नेपािको संमवधान 

९२०७२० को  भाग ४ र्ा उमल्िमखत राज्यको मनदशेक मसद्धान्त तथा नीमतहरु, रामष्ट्रय तथा अन्तराममष्ट्रय र्ञ्चहरुर्ा नेपाििे 

व्यक्त गरेका प्रमतवद्धताहरु, संवधैामनक अमधकार, संघीय सरकार, प्रदशे सरकारको मनमत तथा कायमक्रर् , दीगो मवकासका 

िक्ष्यहरु, रामष्ट्रय मवकासका प्राथमर्कता प्राप्त क्षेत्रहरु, स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४, आवमधक योजना, रर्नीमतक 

योजना, क्षेत्रगत गरुुयोजना, सावमजमनक नीमतका आधारभतू र्ान्यताहरु, मनवामचनर्ा जनतासँग गररएका प्रमतवद्धताहरु, 

सञ्चामित  वहुवमषमय योजनाहरु, वडागतरुपर्ा जनताहरुका प्रमतमक्रया, राजनीमतक दिहरु, मवकास साझदेारहरु, 

गाउँपामिकाका मवषयगत शाखाका प्रमतवदेनहरु तथा गाउँ कायमपामिकाका सदस्यहरुको सझुाव र सल्िाहिाई सर्ते ध्यान 

मदएको छु । 

 

 

१.४. नीमत तथा कायमक्रर् मनर्ामर्का प्राथमर्कीकरर्का आधारहरु 

आ.व. २०७८।०७९ र्ा सञ्चािन हुने योजनाहरुको र्खु्य प्राथमर्कताक्रर् मनम्नानसुार तोकेको छु । 

१. आधारभतू स्वास््य र सरसफाइ 

२. आमथमक मवकास (व्यवसामयक कृमष, उद्यर्शीिता र सहकारी) 
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३. स्थानीय पवूामधार (सडक, खानेपानी, मसंचाइ, उजाम) मनर्ामर् र सधुार 

४. सार्दुामयक मवद्याियहरुको सधुार र प्रभावकारी व्यवस्थापन,मशक्षार्ा गरु्ात्र्क सधुार 

५. सेवा प्रवाहर्ा सचूना प्रमवमधको प्रयोग 

६. पयमटन प्रवद््रधनका मनमम्त गरुुयोजना मनर्ामर्  

७. बहुप्रामवमधक मशक्षािय स्थापना 

८. यवुा स्वरोजगारका मवषशे कायमक्रर्हरु 

९) र्महिा, वािवामिका  तथा अपाङ्गता सम्वमन्ध कायमक्रर् 

१०) अल्पसङ्ख्यक वगम मवशष कायमक्रर् 

 

२.र्ामथ उल्िेमखत नीमत तथा कायमक्रर् मनर्ामर् गदाम र्ैिे मनम्न मिमखत पक्षहरुिाई ध्यान मदएको छु । 

२.१ वडा समर्मतहरुवाट प्राप्त योजनाहरुको र्ाग, छनौट र प्राथमर्कीकरर् । 

२.२ नेपाि सरकार र प्रदशे सरकारको नीमत, िक्ष्य र सर्य सीर्ा । 

२.३ योजनाहरुको सम्भाव्य अध्ययन तथा साधन र स्रोतको अनरु्ान । 

२.४ मवषयगत समर्मतहरुवाट प्राप्त सल्िाह र सझुावहरु । 

२.५ राजनैमतक दिहरुवाट मदइएको सल्िाह र सझुावहरु  

२.६ स्थानीय वमुद्धजीवीहरु, मवज्ञहरु तथा गाउँवासी दाजभुाई तथा मदमदवमहनीहरुको सझुाव र सल्िाह । 

 

३. कोमभड–१९ को र्हार्ारीवाट नागररकिाई सरुमक्षत राख्न, संक्रमर्तिाई प्रभावकारी उपचार सेवा गनम र मशमथि 

अथमतन्त्रिाई गमतमशि वनाउन प्रस्ततु मनमत तथा कायमक्रर्िे दहेायका मवषयिाई प्राथमर्कता मदएको छ ।  

३.१ कोमभड–१९ को पररक्षर्को कायमिाई व्यापक रुपर्ा मवस्तार गने र मनशलु्क परीक्षर् तथा उपचार गने कायमिाई मनरन्तरता 

मदइनेछ ।  

३.२ र्हार्ारीवाट नागररकको रक्षा गनम सवमसिुभ तथा गरु्स्तरीय स्वास््य सेवा समुनमित गने र यस्ता र्हार्ारी मवरुद्ध िड्न 

स्वास््य प्रर्ािीिाई सदुृि गररनेछ ।  

३.३ ज्यािा र्जदरुी गरी जीवन गजुारा गने र मवपन्न व्यमक्तहरुिाई वन्दावन्दी िकडाउन को अवमधर्ा जीवन मनवामहका िामग 

वडासंगको परार्र्मशर्ा रोजगार र्िुक राहत कायमक्रर् संचािन गरीनेछ ।  
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३.४ र्हार्ारीवाट प्रभामवत दमैनक रुपर्ा ज्यािादारी गने र्जदरु र्महिा, दमित, गररव, तथा सीर्ान्तकृत, असहाय तथा 

अपाङ्गता भएका व्यमक्त, जषे्ठ नागररकको महत एव ंसंरक्षर् गनम मवशेष कायमक्रर् ल्याइनेछ ।  

३.५ पयमटन, कृमष, उद्योग, यातायात, मनर्ामर् िगायतका व्यवसायिाई र्हार्ारीिे पारेको असरका आधारर्ा क्षेत्रगत 

पनुरुत्थानका मवशेष कायमक्रर् संचािन गररनेछ ।  

३.६ रोजगारी गरु्ाएका, मवदेश जान रोमकएका र मवदशेवाट फकेका व्यमक्तको श्रर्, पजुी, सीप र रुमचका आधारर्ा पयमटन, 

कृमष, उद्योग यातायात, मनर्ामर् िगायतका क्षेत्रर्ा आवश्यकता अनसुार प्रामवमधक तथा व्यवसामयक तामिर्, प्रमवमध तथा 

वीउपजुी प्रदान गरी उद्यर्शीिता मवकास तथा स्वरोजगारी र रोजगारी प्रवद््रधनका कायमक्रर् सञ्चािन गररनेछ ।  

३.७ र्हार्ारीका कारर् परेको र्नोवजै्ञामनक असरिाई सम्वोधन गनम सचेतनार्िूक तथा र्नोसार्ामजक परार्शम कायमक्रर् 

सञ्चािन गररनेछ ।  

३.८ कोरोना भाईरस रोकथार्, मनयन्त्रर्, मनदान र उपचार तथा मवपद एव ंअन्य र्हार्ारी व्यवस्थापनको िामग एकर्षु्ट वास्केट 

फण्ड  basket fund वजटे व्यवस्था  गररनेछ । 

४.आन्तरीक राजश्व पररचािन, काननु र वजटे मसर्ा सम्वन्धर्ा 

४.१ आन्तररक राजश्व पररचािनर्ा दहेायको नीमत कायामन्वयनर्ा ल्याइनेछ । 

मभर्सेनथापा गाउँपामिकाको आन्तररक राजश्व पररचािनिाई र्जवदु वनाउन करको दायरा फरामकिो वनाउन आवश्यक 

व्यवस्था मर्िाइने छ । र्ािपोत (भमूर्कर) वक्यौतािाई कडाइका साथ असिु गररनेछ । हरेक आ.व.को र्ािपोत कर तोकेको 

सर्यर्ा वझुाउन प्रोत्साहन गररनेछ । उद्योग व्यापार व्यवसायिाई दताम गरर करको दायरार्ा ल्याउने नीमत अन्र्तगत २३७ वटा 

व्यापार व्यवसायहरु दताम भईसकेका छन ् । चाि ु आ.व.२०७८÷७८ र्ा सव ै व्यवसायिाई दताम गरी मनयर्न गररनेछ । 

गाउँपामिका के्षत्र मभत्रको नमदजन्य पदाथम िुंगा, मगमट, वािवुाको अवधै ओसारपसारिाई परू्मत मनषधे गररनेछ । काननु सम्र्त 

नमदजन्य पदाथमको ओसारपसारिाई करको दायरार्ा ल्याइनेछ । 

४.२ काननु (ऐन, मनयर्, मनदमेशका, कायममवमध, मदग्दशमन, र्ापदण्ड) मनर्ामर्र्ा दहेायको व्यवस्था मर्िाईनेछ । 

स्थानीय तहिाई नेपािको संमवधान (२०७२) को अनसुुची–८ र्ा तोमकएको स्थानीय तहको एकि अमधकारको सचुी, 

अनसुचुी–९ र्ा तोमकएको संघ, प्रदशे र स्थानीय तहको अमधकारको  साझा सचुी कायमन्वयनको जग नै काननू हो । तसथम हाि 

सम्र् ९ वटा काननू र १६ वटा कायममवमध वनाई कायमन्वयनर्ा ल्याई समकएको छ । यसै अमधवशेनर्ा ९ वटा र्हत्वपरू्म 

मबधेयकहरु छिफिको िामग प्रस्ताव गरेको छु । उक्त मबधयेकहरु यसै अमधवशेनवाट मनर्ामर् हुने मवश्वास मिएको छु । ऐन 

अन्तगमत आवश्यकता अनसुार मनयर्ाविी , मनदमेशका , कायममवमध, र्ागमदशमन,र्ापदण्ड वनाई कायमन्वयनर्ा ल्याईने छ । 

सशुासन प्रवद््रधनको िामग काननुको शासन ९च्गमभ या मबध० प्रर्ािीिाई थप प्रभावकारी वनाईनेछ । 

४.३ आ.व.२०७८÷७८ को नीमत तथा कायमक्रर्र्ा घोषर्ा  गररएको िक्ष्य परुा गनम दहेायको वजटे मसर्ा मभत्र रही कायमक्रर् र 

वजटे तजुमर्ा गरी कायमन्वयनर्ा ल्याईनेछ ।. 

मस.नं. कायमक्रर् अनरु्ामनत  वजटे कैमफयत 
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१ आन्तरीक कर,सेवा शलु्कवाट ५०,००,०००।–  

२ नेपाि सरकारवाट प्राप्त हुने अनदुान तथा अन्य रकर् ४२,७४,४१,१७०।–  

३ प्रदशे सरकारवाट प्राप्त हुने अनदुान तथा अन्य रकर् २,५९,३४,०००।–  

४ गाउँपामिकाको आ.व.२०७६÷७७ को वचत हुने रकर् १२,९०,००,०००।–  

 जम्र्ा ५८,७३,७५,१७०।–  

 

गाउँसभाका सदस्यहरु, 

५.अव र् आ.व.२०७८।०७९र्ा सञ्चािन हुने योजनाहरु तथा मतनको अपेमक्षत उपिदधीहरुिाई प्रस्ततु गनम चाहन्छु । जस 

अनसुार मवषयगत के्षत्र केमन्द्रत नीमत र कायमक्रर् प्रस्ततु गदमछु । र्िेै आमथमक वषम २०७८।०७९ को वामषमक नीमत तथा 

कायमक्रर्र्ा र्खु्यतः पाँचवटा के्षत्रिाई र्खु्य आधार बनाएर कायमक्रर् प्रस्ततु गरेको छु । 

 

 

ती के्षत्रहरु यस प्रकार रहकेा छन ्।  

५.१ सार्ामजक क्षेत्र । 

५.२ आमथमक क्षेत्र । 

५.३ पवूामधार के्षत्र । 

५.४ वन, वातावरर् तथा मवपद ्व्यवस्थापन के्षत्र । 

५.५ संस्थागत मवकास, सेवा प्रवाह र सशुासन क्षेत्र । 

 

र्ामथ उल्िेमखत क्षेत्रगत कायमक्रर् कायामन्वयनका िामग ऐमतहामसक, सांस्कृमतक, धामर्मक एव ं परम्परागत र्लू्य, र्ान्यता र 

गा.पा.को वास्तमवक वस्तमुस्थमत झल्कने मभिेज प्रोफाइि र डकुर्ने्री मनर्ामर् गररनेछ । 

 

५.१ सार्ामजक मवकास क्षेत्र 

५ें.१.१ स्वास््यः  
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मभर्सेनथापा गाउँपामिकािे स्वास््य क्षेत्रको मवकासको िामग तय गरेको उदघोष तथा स्वास््य क्षेत्रर्ा अविम्वन गरेको नीमत 

यस प्रकार रहकेो छ । 

“उद्घोषः गाउँपामिकाको शमक्त स्वस्थ जनशमक्त” 

 वडा नं. २ र ८ र्ा स्वास््यचौकी मनर्ामर् एव ंसार्दुामयक स्वास््य इकाईहरुिाई सदुृर्ीकरर्  गररनेछ । 

 उिर प्रसमुत सेवा घरघरर्ा उपिदध गराउन स्वास््यकर्ीहरुिाई प्रोत्साहन अनदुान उपिदध गराइनेछ । 

 सबै स्वास््य चौकीहरुर्ा सरुमक्षत िंगिे सतु्केरी गराउने व्यवस्था मर्िाइनेछ ।  

 प्रत्येकद्यष्ट्चतजष्ट्िन ऋभितचभर्ा गभमवती र्महिा आरार्कक्षको मनर्ामर् गररनेछ ।  

 वमथमङ्ग सेन्टरर्ा कायमरत कर्मचारीहरुिाई मवशेष आमथमक प्रोत्साहन समुवधा मदइनेछ । 

 प्रत्येक स्वास््य संस्थार्ा वकैमल्पक विीको व्यवस्था मर्िाइनेछ । 

 सार्दुामयक मवद्याियहरुिाई प्राथमर्क उपचारका औषधी तथा आवश्यक उपकरर्हरु उपिदध गराइनेछ । 

 संघ र प्रदशे सर्तेको सहयोगर्ा १५ शयैाको अस्पताि मनर्ामर्को गरुुयोजना तयार गरी मनर्ामर् कायम अमघ बिाइनेछ । 

 उपचार प्रमक्रयािाई सहज र मछटो बनाउन यसै आ.व.र्ा एम्बिेुन्स सेवा संचािनर्ा ल्याई स्वास््य सेवािाई थप 

प्रभावकारी वनाईनेछ ।  

 यस गाउँपामिकामभत्र उत्पन्न हुनसक्ने प्रकोप र र्हार्ारी मनयन्त्रर् गनम गाउँपामिका तथा वडागत रुपर्ा Rapid 

Response team खडा गरी प्रत्येक team िाई १ स्रेचर र सबै स्वास््य चौकीहरुिाई २÷२ वटा स्रेचर तथा संकटकामिन 

संमचत औषमधको व्यवस्था मर्िाई समकएकोिे कायमन्वयनिाई व्यवमस्थत गररने छ । 

 अस्पताि वा स्वास््यसंस्थाबाट वच्चा जन्र्ाउने सतु्केरी आर्ािाई मदद ैआएको रु.१५००÷–(अक्षेरुपीएक हजार 

पाँच सय रुपैयाँर्ात्र) एकर्षु्ट सुत्केरी पोषर् खर्मचिाई मनरन्तरता मदइनेछ । 

 वडागत रुपर्ा मवशेषज्ञ समहतको घमु्ती स्वास््य मशमवर संचािन गररनेछ । 

 मवपन्न, दमित, गभमवती र्महिा र जषे्ठ नागररकहरुको स्वास््य जाँच गनम घरदिैो कायमक्रर् संचािन गरर गाउँपामिका 

अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष घरदिैो कायमक्रर् संचािन गररनेछ । 

 सबै मवद्याियका छात्राहरुिाई सेनेटरी प्याड उपिदध गराइनेछ । 

 स्वास््य बीर्ा कायमक्रर्िाई अमभयानकै रुपर्ा सञ्चािन गररनेछ । 

 गाउँपामिका अध्यक्ष मनशलु्क स्वास््य पररक्षर् कायमक्रर् तै्रर्ामसक रुपर्ा ८ वडार्ा नै संचािन गने व्यवस्था 

मर्िाइनेछ । 

 गाउँपामिका अध्यक्ष वदृ्धवदृ्धा स्वास््य उपचार कायमक्रर् संचािन गररनेछ । 
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 एक मवद्यािय एक नसम कायमक्रर्िाई कायामन्वयनर्ा ल्याउन यसै वषमवाट शरुुवात गररनेछ । 

 कोमभड १९ को कारर् उत्पन असहज पररमस्थमतर्ा सर्ते अहोरात्र खमटने स्वास््यकमर्म िगायत सो कायमर्ा खमटने 

राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुिाई उमचत प्रोत्साहनको व्यवस्था मर्िाईनेछ । 

 

 

५.१.२ मशक्षा 

मभर्सेनथापा गाउँपामिकािे मशक्षा क्षेत्रको मवकासको िामग तय गरेको उदघोष तथा मशक्षाको क्षेत्रर्ा अविम्वन गरेको नीमत 

यस प्रकार रहकेो छ । 

“उद्घोषः गरु्स्तरीय मशक्षा र सक्षर् जनशमक्त मभर्सेनथापा गाउँपामिका मवकासको अग्रगती” 

 गाँउपामिका अध्यक्ष शमैक्षक सधुार कायमक्रर् २०७८ घोषर्ा गरी गरुुयोजना तयार गरी कायामन्वयनर्ा ल्याइने छ । 

 आवश्यकतार्ा आधाररत मवद्यािय, मवद्याियर्ा आधाररत मशक्षक भन्ने मनमतिाई मनरन्तरता मदइनेछ ।  

 मशक्षार्ा सवकैो पह चँ प¥ुयाउन आधारभतू मशक्षािाई प्रभावकारी वनाइने छ । 

 See िगायत स्तरर्ापन पररक्षार्ा सवोत्कृष्ट हुन सफि मवद्याियहरुिाई मवशेष आमथमक अनदुान उपिदध गराइनेछ । 

 मवद्याियहरुिाई अन्तरपामिका प्रमतस्पधाम गनम प्रोत्साहनर्िूक अनदुानको व्यवस्थािाई मनरन्तरता मदइनेछ । 

 आवश्यकता मवशे्लषर्को आधारर्ा पामिका अनदुान मशक्षक व्यवस्थापनर्ा मनयर्न गरी आवश्यक मवद्याियिाई 

र्ात्र एकर्षु्ट अनदुान मदने कायमिाई मनरन्तरता मदइनेछ ।  

 मसकाइ उपिमदधको न्यनूतर् र्ापदण्ड तोकी पररर्ार्÷प्रमतफि÷उपिमव्ध र उत्पादकत्वर्ा आधाररत मशक्षकिाई थप 

समुवधा तथा परुस्कार उपिदध गराउने तथा सजायको व्यवस्था मर्िाइनेछ । 

 मशक्षक सर्ेतको िगानी मकटान गरी मशक्षकको पेशागत सक्षर्तार्ा वमृि गने शमैक्षक तामिर्हरु संचािन गररनेछ । 

 ५ वष ेमवद्यािय सधुार योजना मनर्ामर् गनम अमभर्खुीकरर् तामिर् सञ्चािन गररने छ र यसै आ.व.र्ा मवद्यािय सधुार 

योजना तयार गरी कायामन्वयनर्ा ल्याइनेछ । आवश्यकता र र्ापदण्डर्ा आधाररत अनदुान प्रर्ािी िाग ुगररनेछ ।  

 मवद्यािय सरसफाई एव ंफोहोरर्िैा व्यवस्थापन, स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था, प्िामष्टक जन्य वस्त ु मनशमेधत के्षत्र 

घोषर्ा, अपाङ्ग तथा वािर्ैत्री शौचािय मनर्ामर्, मवद्यािय पररसरर्ा गाडेनको व्यवस्थािाई कायममवमध वनाई कडाईका साथ 

कायामन्वयन गररनेछ । 

 अमतररक्त कक्षा चिाउन÷संचािन गने र्ापदण्ड मनधामरर् गरी वष े मवदा िगायत अमतररक्त पिनपािनिाई 

उपिमदधर्िुक वनाउन गाउँपामिकाभरी एकरुपता र सर्ान अवधारर्ा ल्याईने छ । 
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  कक्षा ३, ५ र ८ को स्तरर्ापन परीक्षा संचािन गनम नमतजा मवशे्लषर्को आधारर्ा मवद्याियिाई थप आमथमक 

प्रोत्साहन अनदुान मदने व्यवस्थािाई मनरन्तरता मदइनेछ । 

 अन्र्तरामष्ट्रय साक्षरता मदवस सेप्टेम्वर ८ का मदन मवशषे कायमक्रर् आयोजना गरी कक्षा ३, कक्षा ५, कक्षा ८, कक्षा १० 

र कक्षा १२ को नमतजाको आधारर्ा मवद्याियगत, मवषयगत मशक्षक तथा उत्कृष्ट मवद्याथी छनौट गरी परुस्कृत गरीनेछ।  

 प्रधानाध्यापकसँग कायमसम्पादन करार सम्झौता गरी न्यनू उपिदधी र अपेमक्षत उपिदधीको आधारर्ा परुस्कृत एव ं

नमसहत मदने व्यवस्था मर्िाइनेछ । 

 मवद्यािय व्यवस्थापन, मशक्षर् मवमध तथा शमैक्षक सर्स्या केमन्द्रत शीषमकर्ा िघ ुअनुसन्धान गनम प्रस्ताव पेश गन े

मशक्षक तथा कर्मचारीहरुिाई मभर्सेनथापा स्र्मृत प्रोत्साहनर्िूक अनदुान उपिदध गराइनेछ । 

 सरकारी एव ं सावमजमनक पद धारर् गरेका व्यमक्तहरुका सन्ततीिाई सरकारी मवद्याियर्ा अध्ययन गराउने कायमको 

थािनी गररनेछ । 

 पामिकास्तरीय स्थानीय पाि्यक्रर् मनर्ामर् प्रमक्रयािाई अगाडी विाइनेछ ।  

 मवद्यािय पनुममनर्ामर् कायम यसै आ.व. र्ा सम्पन्न गनम सम्वमन्धत मनकायसँग सहकायम गररनेछ । 

 अन्तर मवद्यािय अविोकन भ्रर्र् कायमक्रर् संचािनर्ा ल्याइनेछ । 

 पामिका स्तरीय मवषयगत समर्मत मनर्ामर् गरी मवषयगत सक्षर्ता अमभवमृि गने कायमक्रर् संचािनर्ा ल्याइनेछ । 

 बहु–प्रामवमधक मशक्षािय स्थापनाको पवूामधार मनर्ामर् कायम सम्पन्न गररनेछ । 

 वािर्तै्री गाउँपामिका घोषर्ा कायमक्रर् संचािन गररनेछ ।  

 दलु्िभ बहुर्खुी क्याम्पसको शमैक्षक गरु्स्तर वमृिका िामग आमथमक सहयोग उपिदध गराइनेछ । 

 गाउँपामिका स्तरीय अमतररक्त मक्रयाकिाप संचािन गनम आवश्यक बजटे मवमनयोजन गररनेछ । 

 सार्दुामयक मसकाइ केन्द्रहरुिाई व्यवमस्थत गरी सर्दुायर्ा मनरन्तर मसकाइ तथा आय–आजमन सर्हू र्ाफम त मवमभन्न 

मक्रयाकिाप संचािन गररनेछ । 

 मवद्यािय अनुगर्न र सपुरीवके्षर्िाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।  

 कक्षा ६–८ का मवद्याथीहरुिाई मटमफन बक्स मवतरर् गररनेछ । 

 प्रत्येक र्ा.मव.र्ा मकशोर मकशोरी तामिर् कायमकश्रर्िाई मनरन्तरता मदइनेछ । 

  आवश्यकता अनसुार घमु्तीसेवा (रोमर्ङ्ग सेवा) मशक्षकको व्यवस्था गररनेछ ।  

 

५.१.३ भाषा, किा र संस्कृमत 
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 िोक संस्कृमत र किाको संरक्षर् गनम गाउँपामिका स्तरर्ा किा, सामहत्य र सांस्कृमतक केन्द्रको स्थापना गनम 

सम्भाव्यता अध्ययन गरी कायमन्वयनर्ा ल्याईनेछ । 

 िेखक तथा सामहत्यकारहरुको सामहमत्यक रचना प्रकाशन गनम प्रोत्साहन गररनेछ । 

 परुातामत्वक सम्ंपदाका रुपर्ा रहकेा र्ि–र्मन्दर, र्दशाम, पाटी पौवा, गिुीहरुको व्यवस्थापन कायमर्ा जोड मदइनेछ । 

 मभर्सेनथापा स्र्ारक र संङग्राहिय मनर्ामर् कायमका िामग आवश्यक वजटे मवमनयोजन गरीने छ ।  

 तान्द्राङ्गकोट (मसद्धकािी र्मन्दर) पदर्ागम मनर्ामर् गरी पयमटकीय स्थिको रुपर्ा मवकमसत गररनेछ । 

 काशीघाटर्ा पशपुमत नाथको र्मन्दर मनर्ामर् गरी मशवरामत्रर्ा मवशषे र्िेाको आयोजना गररनेछ । 

 तान्द्राङको मसद्दकािी र्मन्दर,अश्राङको चण्डी र्मन्दर,धावाको इतिा पोखरी र र्सेिको िूिोपोखरी र बोिाङ्गको  

कर्िपोखरी मनर्ामर्र्ा बजटे मवमनयोजन गररनेछ ।  

 भाषा, किा र संस्कृमत िगायतको संरक्षर् गनम ३ मदने मभर्सेनथापा र्होत्सव संचािन गररनेछ । 

 जामत मवशेषको धामर्मक र सांस्कृमतक अनषु्ठानका िागी मवशेष अनदुान उपिदध गराईनेछ । 

 भाषा सम्बद्ध कृमत प्रकाशन गनम , र्ौमिकताको आधारर्ा मवशषे प्रोत्साहन  गररनेछ । 

 

 

५.१.४ खानेपानी तथा सरसफाइ 

मभर्सेनथापा गाउँपामिकािे खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रको मवकासको िामग तय गरेको उदघोष तथा खानेपानी तथा 

सरसफाई क्षेत्रर्ा अविम्वन गरेको नीमत यस प्रकार रहकेो छ । 

 उद्घोषः “एक घर एक धारा गाउँपामिकाको अमभभारा” 

 गाउँपामिका मभत्र एक घर एक धारा र्िु नारािाई साथमक वनाउन वजटेको प्रयामप्त व्यवस्था गररनेछ । 

 संचामित खानेपानी योजनाको मनर्ामर् कायमिाई मनरन्तरता मदइनेछ । 

 र्हुान दताम, उपभोक्ता समर्मत गिन, संचािन तथा व्यवस्थापन कायमिाई मनरन्तरता मदईनेछ । 

 सबै पानीका र्हूानहरु दयवमस्थत गनम तथा िुिा मिमफ्टङ खानेपानी आयोजनाहरुिाई सम्पन्न गने तफम  मवशषे ध्यान 

मदई मनर्ामर् कायमिाई थप प्रभावकारी वनाईनेछ । 

 खानेपानीको पहुचँभन्दा बामहर रहकेा बस्तीहरु खानेपानीको कायमक्रर् सञ्चािन गररनेछ । 

 र्खु्य बजार तथा बस्तीहरुर्ा फोहोर जम्र्ा गने डस्टमबन राखी उमचत िाउँर्ा फोहोर संकिन र दयबस्थापन गररनेछ । 
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 पामिका मभत्रको फोहोरर्िैा व्यवस्थापन गनमको िामग उपयकू्त डमम्पङ साइटको खोजी गरी मवस्ततृ आयोजना 

प्रमतवदेन तयार गररने छ। 

 प्रत्येक वडार्ा टोिगत रुपर्ा टोि सधुार समर्मत गिन गरी समर्मतको नेततृ्वर्ा मवमभन्न संस्थाको सहयोग मिई 

स्थानीय जनताको संिग्नतार्ा टोि बस्ती सरसफाइ अमभयान सञ्चािन गने नीमतिाई मनरन्तरता मदइने छ । 

 प्रत्येक वडार्ा एक उत्कृष्ट सफा घर र एक उत्कृष्ट सफा मबद्यािय छनौट गरी परुस्कारको व्यबस्था गररनेछ । 

 साबमजामनक स्थि सडक के्षत्रर्ा फोहोर फाल्ने दयमक्तिाई उपयकु्त र्ापदण्ड बनाई दण्ड सजायको दयवस्था गररनेछ । 

 हरेक वडार्ा सञ्चामित खानेपानी योजनाहरुर्ा मवमनयोमजत बजटेको १ प्रमतशत रकर् खानेपानी तथा सरसफाइ 

सम्भार कोषर्ा जम्र्ा गने नीमत मिइनेछ । 

 

५.१.५ िैङमगक सर्ानता तथा सार्मजक सर्ाबेशीकरर् 

 बाि अमधकार, र्महिा अमधकार तथा सार्ामजक न्यायर्ा र्महिाको पहुचँ सम्बन्धी मवमवध कायमक्रर्हरु सञ्चािन 

गररनेछ । 

 र्महिार्ा क्षर्ता मवकास, नेततृ्व मवकास तथा आय आजमन सम्वन्धी मवशषे कायमक्रर्हरु सञ्चािन गररनेछ । 

 स्थानीय तहर् ैबसेर दयवसाय सञ्चािन गनम चाहने कमम्तर्ा १५ जना सम्र्को सर्हुिाई नर्नुा र्महिा सर्हूको रुपर्ा 

प्रोत्साहन अनदुान उपिदध गराइनेछ ।  

 क.श्रेर्ीर्ा नपरेका जमटि प्रकृमतका अपाङ्ग मवधाथीह्ररुिाई मनजिे पि्न चाहसेम्र्को मशक्षाको िामग मवशेष 

छात्रवमृि प्रदान गररनेछ । 

 सबै प्रकारका मनर्ामर् कायमिाई अपाङ्गतार्तै्री बनाइनेछ । 

 दईू छोरी जन्र्ाई स्थायी बन्ध्याकरर् गने दम्पतीका छोरीिाई १२कक्षासम्र् मनशलु्क पिनपािनको व्यवस्था िाग ुगरीने 

छ । 

 

 

५.१.६ ग्रैह सरकारी संघ संस्था 

 मभर्सेन थापा गाउँपामिका के्षत्रर्ा कार् गने गहै्र सरकारी संस्थाहरुको Proflie तयार गरी गहै्र सरकारी डेक्स 

स्थापना गररनेछ । 

 गहै्र सरकारी संस्था र गाउँपामिकाको नीमत तथा कायमक्रर् संगै भन्ने र्ान्यताका साथ कायमक्रर्हरु संञ्चािन गररनेछ । 
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 गहै्र सरकारी संस्था क्िब, नागररक सचेतना केन्दजस्ता मबकास साझदेारी संस्था संग सर्न्वय गरी एकीकृत मबकास 

मनर्ामर् कायम गनम मनदमेशका तयार गररनेछ । 

 गरै सरकारी संस्थाको गमतमवमध मनयर्न गद ैएकद्धार प्रर्ािीबाट कायमक्रर् संचािन गने नीमत मिइने छ । 

 

 

५.१.७ िमक्षतबगम 

 जषे्ठ नागररक सार्ामजक सरुक्षा भिा मबतरर्र्ा सरिीकरर् गद ै एकद्धार प्रर्ािीबाट कायमक्रर् संचािन गने नीमत 

मिइने छ । 

 हरेक बषम उपयुमक्त सर्यर्ा गाउँपामिका स्तरीय जषे्ठ नागररक घोषर्ा तथा सम्र्ान काय्रर्क्रर् सञ्चािन गररनेछ । 

 जषे्ठ नागररक सर्ाज स्थापना गरी आदशमर्िूक चेतना कायमक्रर् सञ्चािन गररनेछ ।  

 प्रत्येक वडार्ा जषे्ठ नागररक िमक्षत पाकम , उद्यान तथा आरार् कक्ष मनर्ामर् गररनेछ । 

 ८० वषम नाघकेा वदृ्धावदृ्धािाई िौरो मवतरर् कायमक्रर् संचािन गरीने छ । 

 जषे्ठ नागररक पररचयपत्र मवतरर् कायमिाई थप व्यवमस्थत र समुवधायकु्त वनाईनेछ। 

 

५.१.८  दमित सर्दुाय 

 जातीय भदेभाव तथा छुवाछुत प्रथािाई परु्म रुपर्ा मनरुत्सामहत गररनेछ । 

 दमित र्महिा सहकारी स्थापना गरी आत्र्मनभमरतातफम  अग्रसर बनाइनेछ ।  

 दमित नर्नुा बस्ती मबकास गररनेछ । 

 दमित सर्दुायका मबद्याथीहरुको शमैक्षक मवकासर्ा मवशेष ध्यान मदइनेछ । 

 दमित सर्दुायर्ा मबद्यर्ान परम्परागत सीपिाई आधमुनकीकरर् गद ैिघ ुउद्योगको रुपर्ा मवकास गररनेछ । 

 दमित मबशेष सम्र्ान कायमक्रर् गररनेछ । 

 दमित वस्तीर्ा दमित िमक्षत अमभर्मुखकरर् तामिर् संचािन गररनेछ । 

 

५.१.९  बािबामिका 
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 गाउँपामिकािाई बािर्तै्री गाउँपामिका घोषर्ा गररनेछ । 

 बािश्रर्, बाि यौनशोषर्, बािमबवाह र बािमहसंा न्यनूीकरर् गनम प्रचमित काननुको प्रभावकारी कायमन्वयन गररनछे 

। 

 बाि क्िब, बाि सञ्जाि मनर्ामर् गरी बािअमधकारको प्रचार प्रसार एव ंबािअमधकारको रक्षा गररनेछ । 

 गाउँपामिका स्तरीय बाि संरक्षर् समर्मत मनर्ामर् गरी बािबामिकाहरुको क्षर्ता मबकास कायमक्रर्हरु संञ्चािन 

गररनेछ । 

 

५.१.१० र्महिा 

 अल्पसङख्यक वगमका पररवारर्ा जन्र्केा बच्चाहरुिाई र्गेा बैंकर्ा रु १०००।– बचत हुने गरी खाता खोमिनेछ । 

 सार्दुामयक मसकाई केन्द्र र्ाफम त र्महिा साक्षर तथा सीप आजमन कायमर्ा सक्षर् बनाउन तह २को मनरन्तर मशक्षा 

कायमक्रर् सञ्चािन गररनेछ । 

 र्महिा क्षर्ता मवकासका मनमम्त नेततृ्व, सीपर्िूक, क्षर्तार्िूक र चेतनार्िूक कायमक्रर् संचािन गररनेछ । 

 सनूौिो हजार मदनका आर्ाहरु िमक्षत मवशषे कायमक्रर् िाई मनरन्तरता मदइने छ । 

 र्महिा जनप्रमतमनमधहरुको क्षर्ता मबकास सम्बन्धी प्रमशक्षर् कायमक्रर् सञ्चािन गररनेछ । 

 सार्ामजक सेवा प्रवाह गने संस्थार्ा नेततृ्व प्रदान गनम चाहने र्महिाहरुको रोष्टर तयार गरी सर्ाज सेवार्ा र्महिाको 

योगदान भन्ने अमभयान संञ्चािन गररनेछ ।  

 र्महिा सहकारी कायमक्रर्िाई मबशषे प्रोत्साहन मदइनेछ । 

 र्महिा महसंा, र्ानव बेचमबखन न्यनूीकरर्का चेतनार्िूक कायमक्रर् संञ्चािन गररनेछ ।  

 सीर्ान्तकृत मबपन्न तथा एकि र्महिा िमक्षत आय आजमन कायमक्रर् सञ्चािन गररनेछ । 

 अशक्त, असहाय, बदृ्ध तथा मबपन्न र्महिाका िामग काननुी परार्शम डेक्स स्थापना गने कायमिाई अगामड बिाइनेछ । 

 

५.१.११ आमदबासी जनजामत 

 आमदबासी जनजामतका भाषा, संस्कृमत भषेभषूा संरक्षर् गनम सम्भादयता अध्ययन गररनेछ ।  

 आमदबासी जनजामत, र्मुस्िर् तथा अल्पसंख्यक जामतको जीवन स्तर सधुार सम्बन्धी मबशषे कायमक्रर् कायमन्वयनर्ा 

ल्याइनेछ । 
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 आमदबासी जनजामतका परुातामत्वक बस्त,ु संग्रर्ािय स्थापन गनम पहि गररनेछ । 

 

५.१.१२ अपाङ्ग उत्थान 

 सबै भौमतक पबुामधार मनर्ामर् कायमिाई अपाङ्गतार्तै्री बनाइनेछ ।  

 अपाङ्गतार्तै्री स्वरोजगारर्िूक कायमक्रर् सञ्चािन गररनेछ । 

 अपाङ्गता दयमक्त सेवा केमन्द्रत संघ संस्था स्थापना गनम प्रोत्सामहत गररनेछ ।  

 अपाङ्गता भएका व्यमक्तिे व्यवसाय गनम चाहरे्ा रु १ िाखसम्र् मनब्र्याजी ऋर् उपिदध गराइनेछ । 

 अपाङ्गता पररचयपत्र मवतरर् गररनेछ । 

 

५.२. आमथमक मवकास 

मभर्सेनथापा गाउँपामिकािे आमथमक क्षेत्रको मवकासको िामग तय गरेको उदघोष तथा आमथमक क्षेत्रर्ा अविम्वन गरेको नीमत 

यस प्रकार रहकेो छ । 

उद्घोषः “कृमषको व्यवसायीकरर्, आधमुनमककरर् र यामन्त्रकरर् मभर्सेनथापा गाउँपामिकाको सविीकरर्” 

५.२.१ कृमष मवकास 

 ‘कृमषको व्यवसायीकरर्, आधमुनमककरर् र यामन्त्रकरर् मभर्सेनथापा गा.पा. को सविीकरर्’ भन्ने र्िू नारा केमन्द्रत 

कृमष कायमक्रर् सञ्चािन गररनेछ । 

 कमम्तर्ा एक घर एक र्ौरी घार कायमक्रर्िाई मनरन्तरता मदइनेछ । 

 कृमष र्ाफम त व्यापक रोजगारी मसजमना गरीने छ । 

 कृमष पकेट के्षत्र मनधामरर् गरी हावापानी अनकुुि फिफूि खतेी र तरकारी खतेीिाई व्यावसामयक िंगिे उत्पादन गने 

कृषकिाई प्रोत्साहनर्िूक अनदुानको व्यवस्था गररनेछ । फिफुिर्ा एभोगाडो खतेीिाई मवशषे प्राथमर्कता मदइनेछ ।  

 कृमषर्ा उत्पादनको आधारर्ा अनदुान मदइनेछ । 

 कृमषको मवमवध मवषयगत के्षत्रको अध्ययन र परीक्षर् गनम कृमष अनसुन्धान केन्द्र स्थापना गने कायम अगामड विाइनेछ । 

 खतेी योग्य जमर्न केमन्द्रत मसंचाई कायमक्रर्िाई प्राथमर्कता मदइनेछ । कृमष सडक मनर्ामर्का िामग सभेक्षर् कायमिाई 

अगामड बिाइनेछ । 

 प्रत्येक वडार्ा संकिन केन्द्र मनर्ामर् गरी दगु्ध उत्पादन र फिफूि भण्डारर् गने कायमको पूवामधार मवकास गररनेछ । 
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 व्यावसामयक रुपर्ा खतेी गने कृषकिाई सम्वमन्धत मवषयर्ा प्रामवमधक तामिर् तथा मवशषे प्रोत्साहन अनदुानको 

व्यवस्था गररनेछ । 

 रासायमनक र्िहरु सहकारी संस्था र्ाफम त मवक्री गने व्यवस्था मर्िाइनेछ । 

 स्थानीय स्तरर्ा जमैवक वस्तकुो प्रयोग गरी प्राङ्गाररक उत्पादनिाई जोड मदने कृषक तथा कृमष सर्हुिाई मवशेष 

अनदुान उपिव्ध गराइनेछ । 

 उन्नत वीउ मवजन मवतरर्र्ा कृमष सहकारी र्ाफम त अनदुान उपिव्ध गराइनेछ । 

 वडा तथा गाउँपामिका स्तरर्ा कृषक सञ्जािको गिन गररनेछ । 

 र्कै मवउ खररद, आि ुमवउ खररद, मवरुवा खररद, मवषादी खररद, धानको मवउ र रासायमनक र्ि िुवानीर्ा ५०% 

अनदुानको व्यवस्था मर्िाईनेछ । 

 कोदो कुट्ने, धान झाट्ने  मकसानिाई अमत आवश्यक उपयोगी र्सेीनरी साधन व्यवसामयक कृषकिाई ५०% 

अनदुानर्ा मदने व्यवस्था मर्िाईनेछ । 

 कृमषर्ा यवुा जनशमक्तिाई आकमषमत गरीने छ । 

 एक घर सानो वगचैा, एक घर एक र्ौरीको घार, एक घर सानो र्ाछाको पोखरी भन्ने नीमतिाई मनरन्तरता मदइनेछ । 

 व्यावसामयक र्ौरीपािक मकसानिाई अनदुान एव ंसहुमियत दरर्ा सार्ाग्री उपिव्ध गराइनेछ ।  

 स्थामनय कृमष उत्पादनिाई प्रोत्साहन गने नीमत बनाइने छ । 

 िोपोन्र्खु स्थानीय वािी संरक्षर् गनम मवशेष कायमक्रर् सञ्चािन गररनेछ । र्ौरी चरन के्षत्रिाई सहयोग पगु्ने खािका 

मवरुवा सडक मकनारा क्षेत्रर्ा िगाउने व्यवस्था मर्िाइनेछ । 

 सनु्तिा जातका फिफूि, च्याउ, वरे्ौसर्ी तरकारी खतेीिाई प्रोत्सामहत गररनेछ । 

 प्राङगाररक उत्पादन विाउन तरकारी र नसमरीको िामग प्िाष्टीक टनेिको व्यवस्थापन गनम मवशषे अनदुानको व्यवस्था  

मर्िाईनेछ । 

 व्यमक्तगत फर्म दताम गरी कृमष व्यवसाय सञ्चािन गनम चाहने कृषकिाई मवशेष अनदुान उपिव्ध गराइनेछ । 

 सार्दुामयक कृमष सेवा केन्द्र स्थापना प्रमक्रया अगामड विाइनेछ । 

 मकसान क्िवको मनर्ामर् गरी चेतनार्िूक कायमक्रर्हरु सञ्चािन गररनेछ । 

 उत्कृष्ट कृषक वा कृषक सर्हुिाई प्रोत्साहन अनदुान उपिव्ध गराउने तथा उक्त कृषक सर्हुिाई अविोकन भ्रर्र्को 

अवसर उपिव्ध गराइनेछ । 

 सार्दुामयक कृमष केन्द्रको स्थापना गरी उपयकु्त प्रमवमध मवकास तथा प्रसार कायमक्रर् सञ्चािन गररनेछ । 
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 भकारो सधुार कायमक्रर् वडागतरुपर्ा सञ्चािनर्ा ल्याईनेछ । 

 प्रत्येक वडािाई एक मवशेष कृमष उत्पादन के्षत्र घोषर्ा गरी कायामन्वयनर्ा ल्याइनेछ । 

 मसँचाई पोखरी, कुिो, नहर मनर्ामर्र्ा अनदुान मदइने छ । 

 कृषकिाई कृमष कायमर्ा सहज बनाउने उदे्धश्यिे हाते रयाक्टर खरीद गरी उपयुमक्त र्ागको आधारर्ा  कृषक सर्हुिाई 

मवतरर् गररने छ ।  

 

 

५.२.२ पश ुमवकास 

मभर्सेनथापा गाउँपामिकािे पश ुके्षत्रको मवकासको िामग मनम्न अनसुारको नीमत अविम्वन गरेको छ । 

 पशपुािन कायमिाई व्यवसायीकरर् गनम अनदुान मदइने नीमत मिईनेछ । 

 कृमषिाई व्यावसामयक वनाउन कृमष र पशमुवज्ञ रहने गरी मवशेष कायमदि मनर्ामर् गररनेछ ।  

 स्थानीय डािेघाँस र उन्नत जातको घाँसको उत्पादनर्ा जोड मदइनेछ ।  

 पशजुन्य उत्पादनको आयात प्रमतस्थापन गने नीमत मिइनेछ । 

 र्ास ुपसििाई व्यवमस्थत वनाइनेछ । 

 पश ुवीर्ा कायमक्रर्िाई प्रभावकारी वनाउन चेतनार्िुक अमभयान सञ्चािन गररनेछ । 

 कुखरुा पािन र बाख्रापािन व्यवसायिाई व्यवसामयक रुपर्ा सञ्चािन गरेका कृषकिाई मवशेष अनदुानको व्यवस्था 

मर्िाईनेछ । 

 प्रत्येक वडार्ा पशमुवज्ञको व्यवस्था गरी सर्यर्ा नै पशहुरुको उपचार गने प्रबन्ध मर्िाइनेछ । 

 उन्नत जातको गाईपािन गने व्यवसायीिाई मवशेष अनदुान उपिदध गराइनेछ । 

 प्राकृमतक तथा कृमतर् प्रकृयावाट पशकुो नश्ल सधुार गनम अनदुानको व्यवस्था गररनेछ 

 साझदेारीर्ा पश ुव्यवसाय सञ्चािन गने व्यवसायीहरुिाई नर्नुा अविोकन भ्रर्र्को अवसर उपिदध गराइनेछ । 

 व्यवसामयक रुपर्ा र्ाछापािन, कुखरुापािन, गाईपािन, बङ्गरुपािन, बाख्रापािन गने कायमिाई प्रवद््रधन गरर 

अनदुानको सर्ते व्यवस्था गररनेछ । 

 व्यवसामयक रुपर्ा उन्नत वाख्रापािक कृषक÷सर्हुिाई उन्नत व्याड वोका अनदुानर्ा उपिव्ध गराईनेछ । 
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५.२.३ सहकारी 

मभर्सेनथापा गाउँपामिकािे सहकारी के्षत्रको मवकासको िामग मनम्न अनसुारको नीमत अविम्वन गरेको छ । 

 

 सहकारी संस्थाको दताम, मनयर्न िगायत सम्परू्म कायमको व्यवस्थापन गरीने छ । 

 कृमष सहकारी, सार्दुामयक मवद्यतु सहकारी, उत्पादन सहकारी, र्महिा सहकारी, वचत तथा कृ्रर् सहकारी र 

वहुउदशे्यीय सहकारीको क्षर्ता अमभवमृद्ध सशमक्तकरर् र व्यवस्थापन पक्षर्ा सधुार ल्याउने कायमक्रर् सञ्चािन गररनेछ । 

 

 सावमजमनक, सहकारी र मनजी क्षेत्रको तीन खम्व ेअथम नीमतिाई कायामन्वयनर्ा ल्याइनेछ । 

 कृमष उत्पादन र उपभोक्ता मवचर्ा पिुको कार् गने संस्थाको रुपर्ा सहकारीको मवकास गररनेछ । 

 सर्ाजर्ा छररएर रहकेा सानामतना पूँजीिाई वचतर्ा रुपान्तरर् गरी सहकारी र्ाफम त उत्पादनर्िूक कायमर्ा िगाइनेछ । 

 मविीय सहकारीिाई सर्ाजको आधारभतू तहसम्र् मवस्तार गरी आमथमक सार्ामजक रुपान्तरर्को आधार वनाइनेछ । 

 सहकारी सञ्चािन र व्यवस्थापनको िामग तामिर् कायमक्रर् सञ्चािन गररनेछ ।  

 गाउँपामिकामभत्र सञ्चामित सव ैसहकारीहरुको छाता संगिन मनर्ामर् गरी मनयर्न तथा व्यवस्थापन गररनेछ । 

 एक वडा एक मवषयगत सहकारीको अवधारर् अगाडी विाईने छ र सहकारी संस्थाहरुिाई एकीकरर्  merge  

गराउने प्रवन्ध मर्िाईनेछ । 

 

५.२.४ पयमटन मवकास 

मभर्सेनथापा गाउँपामिकािे पयमटन के्षत्रको मवकासको िामग मनम्न अनसुारको नीमत अविम्वन गरेको छ । 

 सत्यरुपा स्र्तृी उद्यान र्हादवेटार, जनेिी पौवा मभर्सेनथापाको धारा, महटी चौतारा, चण्डीथान, कर्िपोखरी हुद ै

कोटकािी सम्र्को मभर्सेनथापा पदर्ागम मनर्ामर् कायमिाई मतब्रता मदइनेछ । 

 एक वडा एक पाकम  मनर्ामर्को अवधारर्िाई कायामन्वयनर्ा ल्याइनेछ । 

 आगार्ी दईु वषम मभत्र पयमटन गरुुयोजना तयार गरी पयमटकीय स्थिको पमहचान र पवूामधार मवकास कायमक्रर् सञ्चािन 

गररनेछ । 

 धामर्मक, ऐमतहामसक तथा सांस्कृमतक पयमटनको सम्भाव्यताको खोजी गररनेछ । 
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 ग्रार्ीर् पयमटनिाई प्रवद््रधनगनम होर्स्टे कायमक्रर्को प्रभावकाररताको अध्ययन गररनेछ ।  

 ऐमतहामसक कोट, र्ि, र्मन्दर, पाकम  तथा उद्यान मनर्ामर् कायमिाई प्राथमर्कता मदइनेछ । 

 विुी गण्डकी जिाशय के्षत्रिाई मवशेष क्षेत्र घोषर्ा गरी यसिाई पयमटकीय गन्तव्यको रुपर्ा मवकास गररनेछ । 

 पयमटकीय स्थिहरुिाई रामष्टय सचूना प्रर्ािीहरुसंग जोड्न आवश्यक कायम प्रमक्रया अमघ विाइनेछ । 

 एक वडा एक धामर्मक स्थि÷र्मन्दरको अवधारर् िाग ुगररनेछ । 

 

५.२.५ औद्योमगक क्षेत्र 

 िघ ुतथा र्झौिा स्तरका उद्योग एव ंव्यापारका िामग प्रोत्साहनको नीमत मिइनेछ । 

 कृमषजन्य कच्चा पदाथमर्ा आधाररत साना उद्योग सञ्चािन गनम चाहने उद्यर्ीिाई उद्यर्शीिता तामिर् प्रदान गररनेछ 

।साथै अनदुानको व्यवस्था गररने छ । 

 दगु्धजन्य वस्त,ु र्नैविी उद्योग जस्ता मवषयगत क्षेत्रको खोजी गरी मवशषे औद्योमगक क्षेत्र स्थापना गनम सम्भामवत 

क्षेत्रको खोजी कायम अमघ विाइनेछ साथै अचार, चाउमर्न , पापडजस्ता उद्योग सञ्चािनर्ा जोड मदद ै मनशलु्क तामिर्को 

व्यवस्था मर्िाइनेछ । 

 गाउँपामिका मभत्र रहकेो उद्योग व्यवसायिाई दताम गरी करको दायरार्ा ल्याइनेछ । 

 र्मदरा जन्य पदाथम मवक्री मवतरर् कायमिाई व्यवमस्थत गररनेछ । 

 सव ैपसिहरुर्ा र्लू्य सचूी टाँस गनुमपने व्यवस्था मर्िाइनेछ । 

 

५.३. पवूामधार मवकास 

५.३.१ सडक तथा भौमतक मनर्ामर् 

 मभर्सेनथापा चक्रपथ मनर्ामर् कायमको िागी थप बजटेको व्यवस्था गरीनेछ । 

 एक वडा एक वमियो सडक मनर्ामर्को अमभयानिाई अगामड विाइनेछ ।  

 हरेक र्रनघाटर्ा एक र्िार्ी गहृ मनर्ामर् गररनेछ । 

 आवश्यकता हरेी मक्रयापत्री भवन मनर्ामर् कायम गररनेछ ।  

 मनर्ामर्ाधीन सडकहरुको स्तर उन्नमत गद ैप्रत्येक वडाका एक सडकिाई स्तरीय बनाइनेछ । 
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 वातावरर् र्तै्री सडक मनर्ामर्िाई प्राथमर्कता मदइनेछ । 

 र्खु्य वजार के्षत्र र वाक्िो वस्ती भएका िाउँका सडक मनर्ामर्िाई व्यवमस्थत वनाइनेछ ।  

 नािा र सडक मनर्ामर् कायमिाई एकीकृत िंगिे अमघ विाइनेछ ।  

 अधरुा सडक मनर्ामर् कायमिाई मनरन्तरता मदइनेछ । 

 सडक मनर्ामर्वाट हुने पयमवरर्ीय क्षमत न्यनूीकरर् गनम कोष खडा गरी सडक मनर्ामर् योजनाको एक प्रमतशत रकर् 

जम्र्ा गररनेछ । 

 हरेक वडार्ा हाट वजार केन्द्र स्थापना गरी संचािनर्ा ल्याई स्थानीय उत्पादनको वजार प्रबधमनर्ा सहयोग पयुामईनेछ। 

 

 

५.३.२ मवद्यतु तथा उजाम मवकास 

 गाउँपामिकामभत्रका सव ैवस्तीहरुर्ा मवद्यतु सेवा उपिव्ध गराइनेछ । 

 कािेपोि मवस्थापन गरी स्टीि पोि राख्ने कायम िाई यसै आ.व मभत्र सम्पन्न गररनेछ । 

 मवद्यतु िाइनिाई थप व्यवमस्थत गररनेछ । 

 मवद्यतुीय खपत बिाउन मवद्यतुीय चिुो प्रयोग गनम प्रोत्साहन गरीनेछ । 

 

 

५.३.३ गाउँ यातायात सेवा 

 गाउँपामिकामभत्र व्यवमस्थत वसपाकम  वनाउने सम्भाव्य स्थानको खोजी गररनेछ।  

 यातायात सम्वद्ध कर्मचारीहरुिाई रामफक मनयर् सम्वन्धी तामिर् प्रदान गराईनेछ ।  

 भाडादर व्यवमस्थत गने कायमिाई अमघ विाइने छ । 

 ८० वषम भन्दा विीका वदृ्धहरुिाई यातायात भाडा मनशलु्क गनम पहि गररनेछ। 

 यातायात सवारी कर मनधामरर् गरी प्राप्त रकर् सडकको स्तर उन्नमत कायमर्ा िगाइनेछ । 

 प्रत्येक वडार्ा एक हिेीप्याड मनर्ामर् गने कायमको सम्भाव्यता अध्ययन सर्ते गरी यसै आ.व.र्ा मनर्ार्म गररने छ । 
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 सडक मनर्ामर् कायम सिुभ भएपमछ गाउँपामिका मभत्र आन्तरीक यातायात संचािनर्ा ल्याउने कायमिाई अगाडी 

विाईनेछ  

५.४. वन, वातावरर् तथा मवपद ्व्यवस्थापन 

५.४.१ वन तथा वातावरर्ः 

 वकृ्षारोपर् तथा वन संरक्षर् नीमत अविम्वन गरी हररतगहृ प्रभाव न्े ूयनीकरर् नीमत मिइनेछ । 

 जोमखर्यकु्त के्षत्र पमहचान गरी तारजािी िगाउने व्यवस्था गररनेछ । 

 एक वाडम एक जातको मवरुवा उत्पादन गनम नसमरी अमभयान सञ्चािन गररनेछ । 

 प्राङ्गाररक र्ि प्रयोग जमैवक खतेी गनम प्रोत्सामहत गने नीमत मिइनेछ । 

 वन उपभोक्ता समर्मतसंग सहकायम गरी वनपैदावरको आपमूतमर्ा सहजता ल्याइनेछ ।  

 डुवान के्षत्रर्ा अमनयमन्त्रत रुपर्ा उत्खनन भइरहकेो मगटी वािवुा िुङ्गा खानीिाई व्यवमस्थत रुपर्ा करको दायरार्ा 

ल्याई संञ्चािन गररनेछ । 

 पामिकामभत्रका वनजङ्गिर्ा पाइने जमडवटुीहरुको पमहचान गनम मवज्ञहरुको टोिी वनाई पररचािन गररनेछ। 

 खािी सावमजमनक जमर्नहरुर्ा वकृ्षारोपर् कायम गररनेछ । 

 नदीखोिा कटान क्षेत्रको पमहचान गरी तटवन्ध मनर्ामर् कायमको अध्ययन गररनेछ ।  

 पैरो प्रभामवत के्षत्रर्ा वकृ्षरोपर् गरी भ ूसंरक्षर् गने नीमत अपनाइनेछ ।  

 प्रत्येक घरर्ा सधुाररएको चलु्हो, वायोग्याँस, ईन्डक्सन चिुो प्रयोग गने अमभयान प्रारम्भ गररनेछ । 

 

५.४.२ मवपद व्यवस्थापन 

 मवपद प्रमतकायम योजना मनर्ामर् गरी वडागत रुपर्ा चेतनार्िूक तामिर् कायमक्रर् सञ्चािन गररनेछ । 

 गाउँपामिका स्तरीय मवपद व्यवस्थापन कोषर्ा बजटे व्यवस्था गने कायमिाई मनरन्तरता मदई मवपदर्ा उद्धार तथा राहत 

कायमक्रर् सञ्चािन गररनेछ । 

 जिवाय ुअनकुुिन सम्वन्धी मवमवध कायमक्रर् सञ्चािनर्ा ल्याइनेछ । 
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५.५.संस्थागत मवकास , सेवा प्रवाह र सशुासन के्षत्र 

५.५.१ शामन्त सरुक्षा 

 सव ैनागररकिे शामन्त सरुक्षाको प्रत्याभमूत गनम सक्ने िंगिे सरुक्षा प्रबन्ध गररनेछ । 

 गाउँपामिका, वडा तथा वजार र र्खु्य वस्ती िमक्षत सरुक्षा मनकायको व्यवस्था गनम मजल्िा प्रहरी कायामियसंग 

सर्न्वय गरी अमघ वमिनेछ । 

 गाउँघरर्ा घट्न सक्ने अमप्रय घटना मवमभन्न अपराधवारे सचेत गनम सरुक्षा मनकाय सर्ेतको संिग्नतार्ा जनचेतनार्िूक 

कायमक्रर्हरु सञ्चािन गररनेछ । 

 अपराध न्यनूीकरर्का िामग मभमडयो प्रदशमन तथा चेतनार्िूक सडकनाटक प्रदशमन गररनेछ । 

 

 

५.५.२ सुशासन 

 दमैनक प्रशासमनक कायम तथा सेवा प्रवाहर्ा मछटो छररतोपन ल्याउन कर्मचारी प्रोत्साहन कायमक्रर् सञ्चािन गररनेछ । 

 कायामन्वयनर्ा रहकेा योजनाहरुिाई व्यवमस्थत गनम योजना सर्न्वय इकाइको व्यवस्था गररनेछ ।  

  संस्थागत संरचनािाई सर्सार्मयक िंगिे अद्यावमधक गररनेछ । 

 गाउँकायमपामिकाको कायम सञ्चािन प्रमक्रया मवमधसम्र्त बनाउने ऐन काननु तथा कायममवमधहरु कायामन्वयनर्ा 

ल्याइनेछ । 

 योजनाहरुको प्रभावकाररता र्लू्यांकन गनम मवज्ञहरुको उपमस्थमतर्ा अन्तरमक्रया कायमक्रर् तै्रर्ामसकरुपर्ा सञ्चािन 

गररनेछ । 

 सहश्राददी मवकास िक्ष्य र दीगो मवकासअनरुुप संस्थागत मवकास कायमिाईअगामड बिाइनेछ । 

 कायमपामिकाको प्रवक्ता र्ाफम त आमधकाररक सचूना सम्प्रेषर् गररनेछ । 

 कर्मचारीहरुर्ा सोंचर्ा सधुार, जनर्तै्री भावना र अकुंशर्खुी प्रशासन नभ ै जनर्खुी प्रशासनको अवधारर् अगाडी 

विाईने छ । 

 सचुना अमधकारी र्ाफम त मनयमर्त रुपर्ा कायामियका गमतमवमधहरु सावमजमनक गरीने छ । 
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५.५.३ पारदमशमता तथा जवाफदमेहता 

 जनप्रमतमनमध तथा कर्मचारीहरुको क्षर्ता मवकास सम्बन्धी कायमक्रर् सञ्चािन गररनेछ ।  

 कायम व्यवस्थापन प्रर्ािीमभत्र सेवा प्रवाहको स्पष्ट र्ापदण्ड मनधामरर्  गररनेछ । 

 सेवा प्रवाहिाई सचुना प्रमवमधर्तै्री बनाइनेछ । 

 सञ्चामित योजना तथा कायमक्रर्हरुको सार्ामजक परीक्षर् तथा सावमजमनक सनुवुाइ कायमक्रर् सञ्चािन गररनेछ । 

 गाउ प्रोफाइििाई पनुिेखन गररनेछ । 

 मवषयगत शाखाहरुिाई प्राप्त हुने कायमक्रर्हरुको अमख्तयारी प्रदान गरी मजम्र्वेार वनाइनेछ । 

  वडा वडार्ा गाउँपामिका अध्यक्ष र जनताहरु वीच प्रत्यक्ष सम्वाद गने हले्िो जनता कायमक्रर् सञ्चािन गररनेछ ।  

 गाउँपामिका मभत्रका सव ैसरकारी मनकायहरुर्ा क्रर्शः मवद्यतुीय हामजरीको व्यवस्था गररनेछ । 

 गनुासो सनु्ने अमधकारी र सचुना अमधकारी र्ाफम त गनुासो सर्ाधान गने एव ंहरेक सचुनार्ा सरोकारवािाहरुको पँहुच 

प¥ुयाइनेछ । 

 प्रत्येक र्महना गाउँपामिकाको आयव्ययको मववरर्िाई सावमजामनक गररनेछ । 

 गाउँपामिकका मभत्रको सव ैसरकारी मनकायहरुर्ा इन्टरनेट सेवा उपिदध गराउन वजटे व्यवस्था गराईनेछ । 

 

५.५.४ सचूना तथा सञ्चार 

 गाउँपामिका मभत्र हुने गमतमवमधिाई प्रमवमधर्तै्री बनाइने छ । 

 नेपाि टेमिकर्संग सर्न्वय गरी सव स्टेसनको मनर्ामर् गरी स्थानीय रुपर्ा ल्यान्ड िाइन टेमिफोन सेवा उपिव्ध 

गराउन पहि गरीने छ । 

 सव ैमवद्यािय, स्वास््य चौकी तथा वडाहरुर्ा इन्टरनेट सेवा प¥ुयाइनेछ । 

 गाउँपामिकाको गमतमवमधहरुिाई सञ्चार प्रमवमध र्तै्री वनाइनेछ । 

 स्थानीय एफ.एर्. रेमडयो संगको सहकायमर्ा सन्दशे तथा जानाकारी र्िुक कायमक्रर्हरु संचािन गररनेछ । 

 

६. मवमवध मवशेष विुीगण्डकी आयोजनाः 

 रामष्ट्रय गौरवकोविुीगण्डकी जिमवद्यतु आयोजना मनर्ामर् कायमर्ा योगदानर्िूक सहभामगता जनाइनेछ । 
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 यस आयोजनावाट प्रभामवत नागररकहरुको वसोवासको िामग उपयकु्त स्थानर्ा नर्नुा वस्ती मनर्ामर् गनम पहि गररनेछ 

। 

 यस आयोजनािाई दीघमकामिन पयमटकीय उपिव्धीको रुपर्ा ग्रहर् गद ैमवकास मनर्ामर्का कायमिाई आयोजना र्तै्री 

वनाइनेछ । 

 

७. गाउँपामिका स्तरीय गौरवको आयोजनाको प्रगमत मस्थमत एव ंअपेमक्षत उपिमव्ध  

 

७.१.चाि ुआ.व.र्ा दहेायका गाउँपामिका स्तरका गौरवका आयोजनाहरुको घोषर्ा गरर कमतपय आयोजनाहरु मनर्ामर्को 

िामग संझौता भएको र अन्य आयोजनाहरुकायमन्वयनकोचरर्र्ा रहकेोिे आगार्ी आ.व.र्ा आवश्यक वजटे व्यवस्था गरी 

कायमन्वयनर्ा मतव्रता मदईनेछ । 

१. कररव २४ मकिोमर्टर िम्वाइको मभर्सेनथापा चक्रपथ मनर्ामर् योजना को मवस्ततृ आयोजना प्रमतवदेन तयार गरर समकएको 

छ । उक्त आयोजनाको पमहिो खण्ड स ्९मझङ्गटे( अश्राङ्ग( बोिामङ्ग( ऐररभञ्याङ्ग० को वातावरर्ीय प्रभाव र्लु्याङ्कन 

प्रमतवदेन तयार गरी मनर्ामर् गनम सावमजमनक वोिपत्र आदहान गररसमकएको छ। आ।व। २०७८/०७८ र्ा उक्त खण्डको मनर्ामर् 

कायम सम्पन्न गररने छ । बाँकी खण्डको वातावरर्ीय प्रभाव र्लु्याङ्कन प्रमतवदेन तयार गरर  मनर्ामर् कायम अगाडी विाईन ेछ 

२. मभर्सेनथापा स्र्ारक एवं संग्राहािय मनर्ामर् का िागी गरुुयोजना एवं मवस्ततृ आयोजना प्रमतवदेन तयार गरी गण्डकी प्रदशे 

सरकारिे सर्परुक अनदुानर्ा छुट्याएको ५० िाख वजटेर्ा िागत सहभामगताको आधारर्ा आवश्यक वजटेको व्यवस्था गरी 

मनर्ामर् कायम अगामड विाईने छ । 

३. कररव ४०० घरधरुीिाई स्वच्छ मपउनेपानी व्यवस्था हुनसक्ने र्सेि मस्थत चारधारे पमम्पङ्ग खानेपानी आयोजनाको मनर्ामर् 

कायम सरुू भईसकेको छ। उक्त खानेपानी योजना आ।व। २०७८/०७८ र्ा मनर्ामर् कायम सम्पन्न गररने छ ।  ।  

४. कररव १०० घरधरुीिाई स्वच्छ मपउनेपानी व्यवस्था हुनसक्ने तान्द्राङ्ग मस्थत वगवुाखते पमम्पङ्ग खानेपानी आयोजनाको 

मनर्ामर् कायम सरुू भईसकेको छ। उक्त खानेपानी योजना आ।व। २०७८/०७८ र्ा मनर्ामर् कायम सम्पन्न गररने छ।  

५. कररव १२५ घरधरुीिाई स्वच्छ मपउनेपानी व्यवस्था हुनसक्ने वोिामङ्ग मस्थत मवखपेानी पमम्पङ्ग खानेपानी आयोजनाको 

मनर्ामर् कायम सरुू भईसकेको छ। उक्त खानेपानी योजना आ।व। २०७८/०७८ र्ा मनर्ामर् कायम सम्पन्न गररने छ । 

 

६। तपमशि वर्ोमजर्का गाउँपामिका स्तरीय गौरवका योजनाहरुको मवस्ततृ आयोजना प्रमतवदेन तयार गरी कायामन्वयनर्ा 

िैजान आवश्यक वजटेको व्यवस्था गररने छ। 

     क. सल्िाघारी पाकम  मनर्ामर् योजना  

     ख.कासीघाट पशपुमत के्षत्र संरक्षर् एव ंव्यवस्थापन योजना 
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    ग.मसद्धकािी र्मन्दर पररसर क्षेत्र मवकास योजना 

 घ. र्डुुिो थमु्को÷दलु्िभ पाकम  योजना 

 ङ. दलु्िभ र्ागम मनर्ामर् योजना 

 च. मभर्सेनथापा पदर्ागम मनर्ामर् योजना 

 छ. इत्िापोखरी संरक्षर् योजना 

 ज. िुिोपोखरी र्सेि संरक्षर् योजना  

 झ चण्डीर्ाई र्मन्दर अश्राङ्ग संरक्षर् एव ंप्रवद््रधन योजना 

 ञ. कर्ि पोखरी संरक्षर् योजना 

 

आदरर्ीय गाउँसभा सदस्यहरुः 

यस वामषमक नीमत र कायमक्रर् उपर यस गररर्ार्य सभार्ा मवशेष र्हत्वका साथ वदुागत छिफि गनम र् सभासदहरुिाई अनरुोध 

गदमछु । छिफिका क्रर्र्ा यथाथमपरक िंगिे रचनात्र्क र मवशे्लषर्ात्र्क सुझावहरु आएर्ा त्यसिाई हामदमकतापवूमक सर्ावेश 

गररनेछ । सव ैसभासदहरुको समक्रय उपमस्थमत, छिफि, अन्तरमक्रया र वहसपमछ प्रस्तुत नीमत र कायमक्रर् पाररत हुने मवश्वास 

र्िेै मिएको छु । हाम्रो स्वाथम भनेकै हाम्र ै जन्र्भमूर् मभर्सेनथापा गाउँपामिकाको भाग्य र भमवष्ट्यको रेखा कोने हो अतः 

उल्िेमखत मनमत तथा कायमक्रर्िाई प्रभावकारी कायामन्वयन गनम सम्परू्म राजनैमतक दिहरु, वमुद्धजीमव, नागररक सर्ाज एव ं

सम्परू्म कर्मचारीहरु िगायत सरोकारवािा सवकैो साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेको छु । साथै यो नीमत तथा कायमक्रर् तजुमर्ार्ा 

सहयोग गनुमहुने राजनैमतक दिहरु, मवषयगत समर्मतहरु, गाउँसभा सदस्यहरु राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु मवमभन्न संघसंस्थाका 

प्रमतमनमधहरु िगायत सम्परू्म मभर्सेनथापा गाउँपामिकावासी जनसर्दुायप्रमत हामदमक धन्यवाद समहत आभार प्रकट गदमछु । 

धन्यवाद ! 
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