
गौमखुी गाउँपालिका अध्यक्ष श्री लिष्ण ुकुमार लगरी ज्यिेु गाउँसभाको िाह्रौँ 
अलिवेशन समक्ष प्रस्ततु गनु ुभएको 

आलथुक िर् ु२०79/080 को िार्र्कु नीलत तथा कायकु्रम 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२०७९ आर्ाढ १० गते 

लिवासे, प्यठुान 

 



गाउँसभाका सदस्यहरु ज्यू,  

अन्य दशकु ददर्ामुा रहनभुएका र्वशशष्ट व्यशिहरु, 

➢ यस गररमामय सभासमक्ष यस गाउँपालिकाको आ.व. २०७९/080 को िार्र्कु नीलत तथा कायुक्रम प्रस्ततु 
गदाु र्वगतको वर्मुा कोरोनाको र्वश्वव्यापी महामारीिे गदा ु समदुायिे िेहोन ु ु परेको असहज पररशस्थलतमा 
सामाशजक, आलथुक तथा जीवन रक्षाको समस्यािे पारेको प्रभावको अनभुव गदा ुगशभभर भएको छु। साथै 
र्वलभन्न कािखण्डमा ज्यान गमुाएकाहरुप्रलत हाददकु श्रद्धाञ्जिी अपणु गदै पररवारजन प्रलत गर्हरो समवेदना 
प्रकट गदछुु । 

➢ म संर्ीय िोकताशन्िक गणतन्िसभमको राजनैलतक आन्दोिनमा राष्ट्र र जनताको र्हतको िालग आफ्नो 
अमलू्य जीवन अपणु गनुहुनु ेसभपणु ुज्ञात अज्ञात शर्हदहरु प्रलत उच्च सभमानको साथ भावपणु ुश्रद्धाञ्जिी 
अपणु गदुछु। र्ाइत ेयोद्धाहरु र वेपत्ता नागररकहरु प्रलत उच्च सभमान प्रकट गदुछु। 

➢ नेपािको संर्विानिे तीन तहको सरकारको प्रिन्ि गरेअनरुुप संवैिालनक अलिकार र कतुव्यको पािना गन े
र गराउन े कुरामा यस गाउँपालिकाको सरकार सजग छ। स्थानीय सरकार िोकतन्िका आिारभूत 
मलु्यमान्यता, िहिुिादी खुिा समाज, मानव अलिकार, स्वतन्ि न्यायपालिका, पे्रस स्वतन्िता र र्वलिको 
शासन प्रलत पूणु प्रलतवद्ध छ। िोकतन्ििाई सामाशजक जीवन पद्धलतको रुपमा स्थार्पत गन े कुरामा 
स्थानीय सरकार हरपि प्रयत्नशीि छ। 

➢ गौमखुी गाउँपालिकाको भौगोलिक, सामाशजक, आलथुक तथा साँस्कृलतक र्वर्वितािाई आत्मसात गदै स्थानीय 
सरकार सन्तलुित र समन्यायीक र्वकासको िाटोमा अशर् िढ्न दृढ छ।  

➢ गाउँपालिकाको समृर्द्ध भनु्नन ै राष्ट्र तथा समाजको समृर्द्ध हो भने्न मान्यताका आिारमा स्थानीय सरकार 
सशुासन, र्वकास र समृर्द्धको िाटोमा अशर् िढीरहेको छ। मालिक होइनौँ, सवेक हौँ भने्न मान्यतामा 
आिाररत जनउत्तरदायी सरकार, भष्ट्रचारमिु शासन पद्धलत, पारदशी, मेहनती र सहयोगी प्रशासन यन्ििाट 
न ैसमृर्द्ध हालसि गन ुसर्कन्छ भने्न मान्यतािाई गौमखुी गाउँपालिकािे आफ्नो मागदुशनुको रुपमा ग्रहण 
गरेको छ। 

 

सभाका सदस्यहरु ज्यू 

अन्य सिै महानभुावहरु, 

➢ अि म आलथुक िर् ु २०७8/७9 मा अशर् िढाइएका लनलत तथा कायुक्रमको सलमक्षा संक्षेपमा चचा ु
गदुछु। 

➢ हाम्रो गाउँपालिकाको खरको छाना मिु अलभयान अन्तगतु चाि ुआवसभम १५95 र्रपररवारि ेआफ्नो 
र्रको छाना जस्तापातािे छाइसकेका छन।् यस कायुक्रमिे गररि जनताको आवासमा सिुार भई 
गणुस्तरीय जीवनयापनमा सहयोग पगुेको छ । साथ ै आगालम वर् ु गाउँपालिकािाई खरको छानामिु 
गाउँपालिका र्ोर्णा गररन ेकुरा यहाहँरुिाई लनवेदन गन ुचाहान्छु । 

➢ पालिकाका सिै ७ वडामा वडा भवन लनमाणु काय ुसभपन्न, थप सिुार तथा व्यवस्थापनको काम गररएको 
छ। वडामा सवेा प्रवाह आफ्न ैभवनिाट प्रवाह गररएको छ।   

➢ शशक्षातरु्मा गाउँ शशक्षा ऐन र लनयमाविी तयार गरर सोर्हको कायानु्वयन अनरुुप र्वद्यािय र्वकास 
प्रस्तावको आिारमा प्रिानाध्यापक र सहायक प्रिानाध्यापक व्यवस्थापन गररएको छ।  

➢ प्रार्व तहको स्थानीय पाठ्यक्रम लनमाणु गरर कायाुन्वयनमा ल्याइएको छ। 

➢ र्वद्याियको भौलतक पवुाुिारतरु् रातामाटा प्रार्व, गौमखुी प्रार्व, ददपेन्र प्रार्व, देउरािी सनु्दर प्रार्व, 
जनकल्याण प्रार्व, जनज्योती आर्व, जनजीवन आर्व, भान ुप्रार्व, गौमखुी उमार्व, भकुृटी मार्व, नेरा आर्व, 



िोकताशन्िक प्रार्वमा गरी 11 वटा र्वद्याियका भवन लनमाणुको िालग १ करोड 63 िाख िजेटमा खच ु
भइ लनमाणु काय ुसभपन्न गररएको छ।  

➢ महेन्र आर्व, खरा मार्व, जनजीवन आर्व, अमतृ जीवन मार्वमा शौचािय लनमाुण सभपन्न गररएको छ। 
यसमा २८ िाख खच ुगररएको छ।  

➢ चाि ुआलथुक िर्मुा ८ ठुिा मोटरिाटोको नया ँ ट्र्याक खोल्न े तथा स्तरोन्नतीको काय ु सभपन्न गररएको 
छ। 

➢ अखा ुलभमलगठे जोड्न ेमोटरिाटो, गौमखुी िाइसमिु झार्क्रढुङ्गा मोटरिाटो, ढ्वाटा देखी आिगुोदाम गलु्मी 
जोड्न े मोटरिाटो, रुलतिाङ्ग र्हिे झार्क्रढुङ्गा मोटरिाटो तथा ल्वाटािारादेखी देउरािी गलु्मी जोड्ने 
मोटरिाटो रहेका छन ्नया ँतथा ममतु गरी कुि 49 वटा िाटो ममतु तथा नया ँट्रयाक लनमाुणको कायु 
सभपन्न गररएको छ।  

➢ खानेपानी तथा सरसर्ाइ तरु् अखा ु१ र २ मा पजुा लिवास ेिकुुरिन खानेपानी तथा सरसर्ाइ योजना र 
पाँग्रार्ाट खानेपानी तथा सरसर्ाइ योजना, रजवारामा देउरािी खानेपानी योजना लनमाणु काय ु सभपन्न 
गररएको छ।  

➢ सव ैवडाहरुमा साना ठुिा गरर कुि 25 वटा योजना सभपन्न गररएको छ। यसमा कुि १ करोड 90 
िाख खच ुभएको छ। 

➢ प्रिानमन्िी रोजगार कायुक्रम अन्तगतु िेरोजगारहरुको तथ्याङ्क संकिन गन ेर १२८९ जनाको अनिाइन 
प्रर्वष्टी गन ेकाम सभपन्न भएको छ।सव ैवडामा कुि 42 वटा योजना संचािन गररएको छ।  

➢ यस कायकु्रमिाट 291 जनािाइ 100 ददनको रोजगार सजृना गररएको छ।यसमा १ करोड 68 िाख 
रकम खचु भएको छ। 

➢ गाउँपालिकाको पश ु सेवा क्षेि अन्तगतु ७ वटै वडामा २० जना कृर्किाई भकारो सिुारमा सहयोग 
गरीएको छ। डािे तथा भँूइ र्ाँस नसरुी स्थापनािाट ७ जना कृर्क िाभाशन्वत भएका छन । 

➢ परशजर्व लनयन्िण कायुक्रम अन्तगतु ७ वटै वडामा २५ जनाका दरि ेसमहु गठन गरर पररचािन तथा 
व्यवस्थापन गररएको छ।  

➢ अखाु, पजुा, खुङ्ग र लिवाङ्गमा गरर  1800 कृर्किाई पश ुऔर्िी र्वतरण गररएको छ। कृर्कसँग 
प्रार्वलिक कायुक्रम मारु्त वडास्तरमा कृर्क अलभमखुीकरण तथा पश ुऔर्िी र्वतरण सव ैवडामा संचािन 
गररएको छ। 

➢ ७ वटै वडामा पश ु स्वास्थ्य शशर्वर संचािन गररएको छ । यसिाट १०५० कृर्क िाभाशन्वत भएका 
छन।् 

➢ गाउँपालिकाको कृर्ी कायुक्रम अन्तगतु ७ वटा वडामा कृर्ी स्वरोजगार वृर्द्ध गनकुो िालग १७ वटा 
व्यवसार्यक र्महुरु छनोट गरी कायुक्रम संचािन तथा व्यवस्थापन गररएको छ।  

➢ 100 जना कृर्किाई प्िार्ष्टक टनेि, 24 जना कृर्किाइ स्पे्र ट्याङ्की, 150 जना कृर्किाई अदवुा 
वेसारको लिउ र्वतरण गररएको छ। 

➢ मागमा आिाररत यूवा स्वरोजगार कायुक्रमिाट ३० वटा कृर्ी र्मिुाइ अनदुान र्वतरण गररएको 
छ।र्वलभन्न चरणमा ८४० कृर्कहरुिाइ कृर्ी तथा पशपुक्षी सेवा सभवन्िी परामश ुप्रदान गररएको छ। 

➢ हररत कृर्ी कायुक्रम अन्तगतु ३५० कृर्किाइ लिउ र्वतरण गररएको छ। आिकुो र्वउ र्वतरण 
कायुक्रमिाट २०० जना कृर्क िाभाशन्वत भएका छन।् 

➢ मौसमी िेमौसमी तरकारीको लिउ ३५० कृर्कहरुिाई र्वतरण गररएको छ। 



➢ स्माटु कृर्ी कायकु्रम रजवारामा संचािन गररएको छ। 

➢ गाउँपालिकाभर चाि ुआवमा कुि 2166 व्यशिगत र्टना दताु भएका छन। सामाशजक सरुक्षा भत्ताको 
िालग नयाँ थर्पएका कुि 408 जना र िगत कट्टा गररएका 246 जना रहेका छन। कुि सामाशजक 
सरुक्षा भत्ता पाउने ३०८० जना रहेका छन। 

➢ िहकु्षेिीय पोर्ण कायुक्रम अन्तगतु सनुौिो हजार ददनका मर्हिा समहुका २१० जना मर्हिाहरुिाइ 
सरसर्ाइ सामग्री तथा तरकारी खेलतको र्वउ र्वतरण गररएको छ।  

➢ यसै कायुक्रम अन्तगतु ढाडखानी सामदुार्यक स्वास्थ्य केन्रमा शौचािय लनमाणु तथा दददद वर्हलन मर्हिा 
सहकारी संस्थािाइ आयआजनुको िालग ६ िाख २५ हजार अनदुान प्रदान गररएको छ। 

➢ गररवी लनवारणका िालग िर् ुउद्यम र्वकास कायुक्रम मारु्त ८७ जनािाइ उद्यमशशिता र्वकास तालिम, 
९४ जना उद्यमीिाइ प्रार्वलिक लसप र्वकास तालिम संचािन गररएको छ। 

➢ प्रर्वलि तथा मेशशन औजार हस्तान्तरण अन्तगतु १७ वटा लसिाइ मशेशन, १४ वटा िरु्टक मेशशन, ढाका 
मेशशन २ वटा र तरकारी खेलतको िालग ८ वटा टनेि र्वतरण गररएको छ।  

➢ गाउँपालिकाको न्यायीक सलमलत तथा मेिलमिापकताुिाइ मेिलमिाप सभिन्िी पनुताुजगी तालिम र मिुकी 
देवानी संर्हता अनशुशक्षण तालिम सभपन्न गररएको छ।  

➢ न्यार्यक सलमलतमारु्त 15 वटा र्ववाद लनरुपण भएको छ। वडाहरुमा जभमा 150 वटा र्ववाद 
मेिलमिापकता ुमारु्त लनरुपण गररएको छ।  

➢ आिारभतु स्वास्थ्य सवेा केन्र अखाुको भवन लनमाणु तथा कायािुय स्थापना गरी स्वास्थ्य सेवाको पहुचँमा 
वृर्द्ध गररएको छ।  

➢ पजुा स्वास्थ्य चौर्कमा लनरन्तर शचर्कत्सर्कय सवेा प्रदान गन ेकायुको लनरन्तरता ददनको िागी एमर्वर्वएस 
शचर्कत्सकिाइ व्यवस्थापन गररएको छ। 

➢ गौमखुी गाउँपालिकाका ९० प्रलतशत िशक्षत जनसंख्यािाइ कोलभड खोप िगाइएको छ। 

➢ जेष्ठ नागररकहरुको लनिःशलु्क आखा जाचँ शस्क्रलनङ तथा शैल्यर्क्रया गररएको छ। यसिाट ७३ जना जषे्ठ 
नागररक िाभाशन्वत भएका छन।् 

➢ गाउँपालिकास्तररय अस्पत्ताि लनमाणुको सभझौता गरर काय ुअगाडी िढाइएको छ। 
 

गाउँसभाका सदस्यहरु,  

सिै महानभुावहरु, 
➢ अव म आलथुक िर् ु२०७9/080 को िार्र्कु नीलत तथा कायुक्रम यस गररमामय सभा समक्ष प्रस्ततु 

गदुछु। 

➢ आवश्यकता, िागत, समय, अपेशक्षत प्रलतर्ि तथा प्रभावको आिारमा आयोजना तथा कायुक्रमको 
िगीकरण तथा प्राथलमकरण गरी सन्तलुित रुपमा स्रोतको पररचािन गररन ेछ। 

➢ आयोजना र कायुक्रमको संख्याभन्दा गणुात्मक पक्षमा जोड ददइनछे। 

➢ कायुक्रम तथा योजनाहरु रोजगार वृर्द्ध गने खािका छनौट गररनेछ। आन्तररक उत्पादनिाइ वृद्धी गरर 
आत्मलनभुर तरु् उन्मखुको िागी कृर्ी तथा पश ुपािन क्षेिमा थप जोड ददइने छ। 

➢ कृर्ी तथा पश ुसेवा क्षिेको प्रवद्धनु तथा प्रोत्साहनको िालग कृर्कहरुिाट उत्पादन भएको उत्पादनहरु 
गाउँपालिकािे खररद गररने छ ।  

➢ कृर्ी उपजको सहजताको िालग कृर्ी एभििेुन्स संचािन गररनेछ ।  



➢ गाउँपालिकाको आन्तररक स्रोत वृर्द्धको िागी योजनािद्ध प्रयास गररनेछ। आन्तररक आभदानीको िेखांकन 
पद्धलतिाई अनिाइन िनाइनछे। 

➢ पालिकालभि संचालित जनुसकैु प्रकारको व्यवसायिाई गाउँपालिकाको कायािुयमा दताु तथा नर्वकरणिाई 
अलनवायु िनाइनेछ। 

➢ कृर्र्मा याशन्िकरणको िागी कृर्र् उपकरण खररद गन ुर्वशेर् अनदुान उपिब्ि गराइनेछ।  

➢ कृर्र्को आिुलनकरण, व्यवसायीकरण र िजाररकरण गरी कृर्र्जन्य उद्योगमारु्त र्वकासको आिार तयार 
गररनछे। 

➢ पालिकामा कृर्क समूह गठन र सहकारीको प्रवद्धुन गन ुप्रोत्साहन गररनछे।  

➢ संभावनाको आिारमा कृर्ी उपजहरु भण्डारणका िागी प्रदेश/संर् सरकारका लनकायहरुको समन्वयमा 
कोल्ड रुम र कोल्ड स्टोर लनमाणु तथा संचािनमा जोड ददइनेछ। 

➢ गाउँमा न ैकेर्ह गन ेअवसरको सृजनाको िालग कृर्ी क्षिेको उत्पादन र उत्पादकत्व वृर्द्धका कायुक्रमहरु 
अशर् िढाइन ेछ।  

➢ िजेटमा लमतव्ययीता अपनाइ आवश्यक योजना तथा कायुक्रममा िजेट लिलनयोजन गररनछे।कृर्ी प्रार्वलिक 
सेवा तथा उत्पादन सामग्रीहरुको उपिब्ितामा जोड ददइनेछ।  

➢ उत्पादनको आिारमा र्कसानहरुिाइ प्रोत्साहन सहयोग गन ेप्रर्क्रयािाई अगाडी िढाइने छ। 

➢ िस्तकुो उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृर्द्ध गन ु िािीहरुको िीउ प्रलतस्थापन तथा पश ु नश्ल सिुारका 
कायुक्रमहरु संचािन गररनछे।  

➢ कृर्ी तथा पशजुन्य िस्त ुतथा उत्पादनको िजाररकरण तथा व्यवसार्यकरणमा जोड ददइनेछ।  

➢ कृर्ी र पशपुािन क्षेिमा र्वपदिाट हनुसक्न ेक्षलतको न्यूलनकरण, उद्धार तथा राहतका कायुक्रम संचािन 
गररनछे।  

➢ अगाुलनक खेतीमा जोड ददई अगाुलनक भान्सािाइ प्रोत्साहन गररनछे।िािी र पश ुलिमा गन ुकृर्कहरुिाइ 
थप प्रोत्साहन गररनेछ।  

➢ स्थालनय उत्पादकको र्वर्क्र र्वतरणमा सहजता तथा प्रचार प्रसारको िालग स्थालनय स्तरमा हाटिजार 
संचािनको प्रर्क्रया अगाडी िढाइनेछ। 

➢ गाउँपालिका लभिका ऐलतहालसक, िालमकु, परुाताशत्वक एवम ्पयुटकीय स्थिहरुको पर्हचान गररनछे। 

➢ गौमखुीिाई प्रदेश सरकारिाट पयुटकीय क्षेि र्ोर्णा गराउन र्वशेर् पहि गररनछे । पयुटकीय 
पवुाुिारहरुको र्वकास तथा व्यवस्थापनमा जोड ददइन ेछ। 

➢ गौमखुी क्षेिमा पयुटकहरुको आकर्णुको िालग पयुटकहरुिाई स्थालनय उपहार प्रदान गने अलभयान थािलन 
गररन ेछ। 

➢ िन व्यवस्थापनका उपायहरु अविभवन गररन ेसाथ ैसंरशक्षत क्षेिको र्ोर्णा गन ुपहि गररनछे। 

➢ अलतक्रलमत िन क्षेि र्र्ताु,  डढेिो लनयन्िण र चोरी लनकासी लनयन्िणको िागी समदुायसँग सहकायु 
गररनछे। िनक्षेििाट उठ्ने राजस्वमा सामदुार्यक िन उपभोिा समहूसँग सहकायु गररनछे। 

➢ जडीिटुी तथा सगुशन्ित वनस्पलतको संरक्षण, अनसुन्िान तथा समशुचत उपयोगिाई प्रोत्साहान गररनेछ। भू 
संरक्षण गन ु खािी जग्गाहरुमा वकृ्षारोपण गररनछे। िनसँग सभवशन्ित संर्संस्थाहरुको लनगरानी 
िढाइनेछ। 

➢ कृर्ी, िन तथा जररिटुीमा आिाररत उद्योगहरुको र्वकासका िालग आवश्यक सहयोग गररनेछ।आन्तररक 
उत्पादनिाइ प्रोत्साहन गन ुमिेा प्रदुशनीमा उत्पादनको िजाररकरणमा जोड ददइनेछ। 



➢ र्रेि ुउद्यम संञ्चािन र सञ्चालित उद्यमहरुिाइ प्रोत्साहन गररनेछ। 

➢ प्िार्ष्टकजन्य पदाथुको उपयोगिाई लनरुत्सार्हत गररनेछ। ददगो र्वकासको मान्यता अनरुुप 
गाउँपालिकािाट संचािन हनु ेर्वकास योजनािाई वातावरणमैिी िनाइनेछ। 

➢ यातायातको र्वकासिे गदा ु िस्तीिाट र्वद्याियसभमको दरुी छोटो भएको सन्दभुमा र्वद्याियहरु मजुको 
नीलत अििभिन गररनेछ। 

➢ गौमखुी माध्यलमक र्वद्यािय, ठूिािेसीिाई नमनूा र्वद्यािय िनाइनेछ।आवश्यक भौलतक पवुाुिार, शैशक्षक 
सामाग्री,  तालिम , र्वद्याियको संस्थागत क्षमता अलभवरृ्द्ध, जनशशि व्यवस्थापन र अनशुालसत शैशक्षक 
वातावरण लनमाुणको िागी र्वद्याियसँग सहकायु गररनछे।  

➢ पालिकाका र्वद्याियिाइ र्वलभन्न प्रार्वलिक शशक्षाको िालग प्रदेश/संशर्य सरकारमा पहि गररनछे। 

➢ गाउँपालिकालभि क्याभपस स्थापना गन ुपहि गररन ेछ। गाउँपालिकामा रहेका माध्यलमक र्वद्याियहरुिाई 
स्तरवृर्द्ध गन ेतरु् ध्यान ददइनेछ। 

➢ पालिका लभि सर्क्रय सिै राजनैलतक दि, संर् संस्था, अलभभावक, सभपणु ुसरोकारवािा तथा िरु्द्धशजर्वहरुको 
भेिा िोिाई कुन ैपलन िहानामा र्वद्याियिाई िन्द नगराउने प्रलतिद्धता गराउन पहि गररनछे। 

➢ आलथकु अभावकै कारण कुन ैपलन िाििालिका माध्यलमक तहसभमको शशक्षािाट िशञ्चत हनु ेअवस्थािाई 
पणुुत लनमुिु पाररनेछ। 

➢ आलथकु रुपिे र्वपन्न, र्पछलडएको जातजाती र समदुायका िाििालिकाहरुिाई र्वद्याियसभम ल्याउन र 
र्टकाउनको िागी छािवृशत्त प्रदान गररनेछ। 

➢ सामदुायीक र्वद्याियिाट प्रदान हनु े शशक्षाको गणुस्तर अलभवृर्द्ध गन ु र्वद्यािय व्यवस्थापन सलमलतका 
अध्यक्ष र प्रिानाध्यापकिाई र्वद्यािय सिुारको कायुयोजना िनाउन िगाई कायुसभपादन सभझौता 
गररनछे। 

➢ र्वद्याियको व्यवस्थापकीय तथा प्रशासलनक सिुारको आवश्यक कायु गररनेछ।  

➢ र्वद्याियमा कायरुत शशक्षकहरुको लनयलमत हाशजरी  र उपशस्थलत, अनशुासन, काम प्रलतको िगाव तथा 
इमानदाररता र शशक्षाको गणुस्तर अलभवृर्द्ध गन ुगरेको प्रयत्नको लनरन्तर अनगुमन तथा मलु्याङ्कन गरर दण्ड 
र परुस्कारको नीलत अििभिन गररनछे। 

➢ गाउँपालिका अनदुान, िािर्वकास, र्वद्यािय कमचुारी तथा सहयोगीहरुिाई प्रोत्साहन गने लनलत अविभवन 
गररन ेछ।  

➢ शशक्षकहरुको शशक्षण क्षमता अलभवृर्द्ध गन ुलिर्यगत तथा र्वलभन्न तालिम संचािन गररनेछ। 

➢ अिुरा रहेका शैशक्षक पवुािुारका योजना िगाएत अन्य योजनाहरु सभपन्न गररने छ। 

➢ माध्यलमक र्वद्याियहरुमा िर् ैभरर सनेेटरी प्याड उपिब्ि हनु ेव्यवस्था लमिाइनछे।र्वद्याियमा शकु्रिार 
अलतररि र्क्रयाकिाप संचािनिाई अलनवाय ुगररनछे। 

➢ गाउँपालिकास्तरमा उत्कृष्ट, जेहेन्दार, अलत र्वपन्न र्वद्याथीहरुिाई इशन्जलनयर, एमर्वर्वएस डाक्टर र स्टार् 
नस ुपढ्नको िालग िाग्ने खचुको ५० प्रलतशत रकम गाउँपालिकािे िगालन गन े लनलत अविभवन गररने 
छ।अध्ययनपश्चात केही वर् ुगाउँपालिकामा सवेा गन ुअलनवायुता गररनछे।  

➢ गाउँपालिकास्तरमा भएको शैशक्षक गलतर्वलिहरुको आिारमा उत्कृष्ट शशक्षक तथा र्वद्याथीहरुिाई परुस्कृत 
गररन ेछ। 

➢ गाउँपालिकास्तरमा एउटा नमनुा पसु्तकािय संचािनको प्रर्क्रया अगाडी िढाइन ेछ। 

➢ गाउँपालिका स्तरीय खेिकुद पूवाुिारको र्वकास गदै सिै वडाहरूमा खेि मैदानको स्थापना गररन ेछ ।  



➢ भलििि खेिको माध्यमिाट गाउँपालिकािाई रार्ष्ट्रय स्तरमा शचनाउन यसको प्रवद्धनु तथा 
गाउँपालिकास्तररय प्रलतयोलगताहरु संचािन गरी खेिाडीहरु उत्पादन गन ुप्रोत्साहन गररनेछ।  

➢ भलििि तथा अन्य खेिमैदान लनमाणु, खेि सामाग्री व्यवस्थापन, खेिाडीिाई प्रोत्साहान, वडा स्तररय 
लनयलमत प्रलतयोलगता संचािन िगायतका खेिकुद कायुक्रम संचािन गररनेछ।  

➢ गाउँपालिकामा रहेको स्वास्थ्य संस्थाहरु, गाउँर्र शक्िलनक, खोप शक्िलनक, मर्हिा स्वास्थ्य स्वयं सेर्वका, 
स्वास्थ्य आमा समहु सवैको उशचत पररचािन एवम ्क्षमता र्वकास र सिुार गदै गणुस्तररय स्वास्थ्य सवेा 
प्रत्याभतु गराइ र्वर्यगत कायुक्रम एव ं संर् संस्थाहरुको उशचत तादभयता कायम राख्दै सहकाय ु एवम ्
समन्वयमा वृदि गदै िलगन ेछ । 

➢ गाउँपालिकास्तररय १५ शैयाको अस्पत्ताि लनमाणुको प्रकृया अगाडी िढाइन ेछ । 

➢ अलत र्वपन्न पररवारिाइ लनशलु्क स्वास्थ्य र्वमा कायकु्रम संचािन गररने छ ।  

➢ वाि स्वास्थ्य तथा मात ृशशस ुस्वास्थ्य सवेाको लनरन्तरता गरी पणु ुगभु जाँच तथा पणुु संस्थागत सतु्केरी 
अलभयानमा तथा उत्तर प्रसलुत सवेािाई र्वर्ेश जोड गरी पणु ु संस्थागत सतु्केरी वडा तथा पालिका र्ोर्णा 
गदै िलगने छ।  

➢ संस्थागत सतु्केरी प्रोत्साहन तथा मात ृ शशश ु स्वास्थ्य सिुारको िालग सतु्केरीसँग पौर्ष्टक आहार प्याकेज 
कायकु्रम संचािन गररने छ। 

➢ गाउँपालिकास्तरमा रहेको शचर्कत्सर्कय सवेािाई लनरन्तरता ददइन ेछ। साथ ैडाक्टर एक हप्ता एक वडामा 
कायुक्रम संचािन गरी वडामा शचर्कत्सर्कय सवेाको पहुँचमा पयुाुइन ेछ। 

➢ आिारभतु स्वास्थ्य शेवा केन्र र आवश्यकता अनसुार सामदुार्यक स्वास्थ्य इकाइहरुमा सरुशक्षत प्रसलुत 
सेवा र्वस्तार गररदै िलगन ेछ ।  

➢ २४ र्ण्टा प्रसलुत सवेा तथा अलत आवश्यक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गन ुआवश्यक कदम चालिने छ। 

➢ सेवा केन्द एवम ् इकाइहरुको आवश्यकता अनसुार भौलतक संरचना लनमाणु तथा सवेा र्वस्तार गररनेछ।   

➢ आयूवदे स्वास्थ्य सेवा कायुक्रम संचािन गररनछे ।आयवूेद स्वास्थ्य आरोग्य केन्र मारु्त लनयलमत रुपमा 
वडाहरुमा आयवूेद शशर्वर तथा र्वलभन्न कायुक्रमहरु संचािन गररन ेछ। 

➢ र्वद्याियलभि िार्हर रहेका र्कशोर र्कशोरीहरु तथा प्रजनन ्उमेर समहुका मर्हिाहरुको यौन तथा प्रजनन ्
सिुारका िागी प्राथालमकताका साथ र्वलभन्न स्वास्थ्य सचेलतकरण कायुक्रम सन्चािन गररन ेछ । 

➢ समाजमा आलथुक, सामाशजक, व्यशिगत रुपमा देशखएका समस्याका कारण उत्पन्न तनाव तथा लडपे्रशनिाइ 
न्यूलनकरण गरर सहज जीवनयापनको िालग मनोसामाशजक मनोर्वमश ुसवेा संचािन गररनछे । 

➢ मिु देखी मखुसभम स्वच्छ तथा सरुशक्षत र्पउन ेपानीको उपिब्ितामा र्वर्ेश जोड गररनेछ ।पणुु सरसर्ाई 
तथा आलनवानी पररवतुनको िालग सचेलतकरण कायुक्रमहरु संचािन गररने छ। 

➢ खानेपानीको मिु तथा कुवाहरु संरक्षणको िालग पालन सरुक्षा योजना कायुक्रमहरु संचािन गररन ेछ। 

➢ गाउँपालिकािाई िािमैिी, अपाङ्गमैिी, िािश्रममिु, िािर्ववाहमिु, छुवाछुतमिु, पणु ु साक्षर, पणुु 
सरसर्ाइयिु, र्रेिरु्हंसामिु पालिका र्ोर्णा गन ेकायुक्रमहरु संचािन गररनछे। 

➢ गाउँपालिका स्तरीय, वडा स्तरीय र समदुाय तथा िस्ती स्तरमा र्वलभन्न कायुक्रमहरु संचािन 
गररनछे।मददरा लनयन्िण सभिन्िी कायुर्वलिको कडाईका साथ कायानु्वयन गररनछे।  

➢ मर्हिा, अपाङ्ग, दलित, जनजाती, जेष्ठ नागररक र आलथुक तथा सामाशजक रुपिे र्पछलडएका वग ुसमदुायको 
जीवनयापनमा सिुार ल्याउन सशशिकरण, सीप र्वकास, आयआजनु तथा रोजगारमूिक कायुक्रम संचािन 
गररनछे। 



➢ आरन, लसिाई कटाई, डोको नाभिो िनेु्न,  वासका सामान, गनु्दी चकटी, कुटानी र्पसानी गने लमि जस्ता 
गाउँर्रमा अत्याआवश्यक परभपरागत पेशािाई आिुलनकरण, व्यवसायीकरण गरी सभमानजनक पेशा 
िनाउन प्रोत्साहान गररनेछ। 

➢ पालिकामा नया ँउद्यमी सजृना तथा उद्यमीिाई स्तरोन्नतीको िालग आवश्यक कायुक्रम संचािन गररनछे ।  

➢ गाउँपालिकाको आवलिक योजना, सडक गरुुयोजनािे तय गरेका लनलत तथा कायुक्रमको आिारमा 
यातायातको सरु्विासगँ ैकृर्ी, पयुटन प्रवद्धुन तथा आन्तररक आयमा टेवा पयुाुउन ेखािका सडकको ददगो 
व्यवस्थापनमा जोड ददइनछे। 

➢ सार्वकका सडकहरुको वलगकुरण गरर ममतु संहार, स्तरोन्नती, पनुलुनमाुणको काम संचािन लिइनेछ।  

➢ गाउँपालिकामा रहेका परुाना िाटोहरुको ममतु संहार गन ुपालिकािे आफ्नै मेशशनको व्यवस्था गनछे। 

➢ र्वकट िस्तीका समदुाय िाभाशन्वत हनु ेगरर झोिङ्ग ेपिुहरुको िगत संकिन गरर प्रार्वलिक संभाव्यता र 
प्राथलमकताको आिारमा मखु्य िाटोहरुमा पिु लनमाणु तथा ममतु संहार गन ेलनलत लिइनेछ। 

➢ ददगो र्वकास िक्ष्य अन्तगतु एक र्र एक िारा को लनलतिाइ अविभवन गदै वडाहरुमा खानेपानीका 
योजना संचािन गररन ेछ। 

➢ पूण ुसरसर्ाइ अलभयान संचािन गरर गाउँपालिकािाइ पूण ुसरसर्ाइ गाउँपालिका र्ोर्णा गन ेतरु् अग्रसर 
गराइनेछ। 

➢ गाउँपालिकािे तीन िर्लुभि सिै जनतािाई आिारभूत खानेपानी र र्वद्यतु सेवा पयुाुउन ेिक्ष्य लिएको छ।  

➢ गाउँपालिकालभिका यातायात व्यवसायीसँग अन्तरर्क्रया कायुक्रम गरी सावजुलनक भाडा दर कायम 
गररनछे।यातायात व्यवसायीिे अपाङ्ग, जेष्ठ नागररक, र्वद्याथी, मर्हिािाई काननूिमोशजम उपिब्ि गराउनपुन े
छुट तथा सरु्विाका सभिन्िमा सरोकारवािाहरु िीच अन्तरर्क्रया कायुक्रम गरी छुट तथा सरु्विा उपिब्ि 
गराउन यातायात ब्यवसायीिाई सावजुलनक प्रलतिद्धता गराइनछे। 

➢ ददगो र्वकासको अविारणाअनसुार सडक सञ्जाि र्वस्तार गन ु गाउँपालिकाको केन्रिाट सिै वडासभमका 
सडकहरूको स्तर उन्नलत गररन ेछ ।  

➢ गाउँपालिकालभि पने मिु सडक, मिु सडकिाट वडा कायािुय, एउटा वडािाट अको वडा, मिु सडकिाट 
मखु्य िस्ती तथा मखु्य िस्तीिाट सहायक िस्ती जोड्न ेिाटो नशजक भवन संरचना लनमाुण गदा ुसडकको 
िीच भागिाट छोड्नपुन ेजग्गाको मापदण्ड तोर्कनेछ। 

➢ सडकिाई असर पने गरी सडकछेउ रहेका ढुङ्गा तथा अन्य सामग्रीहरु लनकाल्न प्रलतिन्द िगाइन ेछ। 

➢ सडक तथा भौलतक लनमाणुका कामहरुमा आवश्यकताको आिारमा श्रममिुक प्रर्वलिको प्रयोग गरी गाउँमा 
रोजगारी उपिव्ि गराउन ेलनलत अविभवन गररन ेछ। 

➢ र्वपद् व्यवस्थापनिाई प्राथलमकता ददनकुो साथ ैचट्याङ्ग प्रलतरोिी अलभयान संचािन गररनछे।  

➢ प्रत्यके वडामा कभतीमा ३० जनाको र्वपद् प्रलतकायु टोिी गठन गरी तालिम ददइनेछ।  

➢ ददगो र्वकासको अविारणा अनरुुप वातावरण संरक्षण सभवन्िी कायुक्रम संचािन गररने छ। 
गाउँपालिकास्तरमा रहेका खालि वन तथा चरनहरुमा वकृ्षारोपन गन ेअलभयान संचािन गररन ेछ।  

➢ खालि रहेका लनशज जग्गाहरु तथा चररचरनहरुमा वकृ्षारोपन गनुपुन ेकुरा जोड ददइन ेछ। 

➢ गाउँपालिकािाट लनमाणु गररन ेसिै भवन संरचनािाई अपाङ्गमैिी िनाइनेछ।स्थानीय लनमाुण सामाग्री प्रयोग 
गरी स्थानीय मौलिक किा, परभपरा र संस्कृलत झल्काउने र्रिाई प्रोत्सार्हत गररनछे।  

➢ पालिका अन्तगतु रहेका सरकारी भवन संरचनाको ममतु सभभार र सिुारिाई लनरन्तरता ददइनछे। 



➢ गाउँपालिकाको लसचँाई गरुुयोजना तयार गरी लसचँाई प्रवदु्धन गररनेछ।परुाना लसँचाई संरचनाको लनयलमत 
ममतु सभभार, ददगो व्यवस्थापन तथा उपयोग गररनेछ।पानीको मिु, पूराना पोखरी र तािको संरक्षण 
गररनछे। 

➢ जोशखमयिु िस्तीहरुको सरुक्षा र शझमरुक नदी लनयन्िणका िालग आवश्यक काय ुगररन ेछ ।  

➢ एक गाउँ एक पोखरी लनमाुण कायुक्रम संचािन गररनेछ। 

➢ गाउँपालिकामा नदी लनयन्िण तथा व्यवस्थापनको िालग योजनािद्ध गरुुयोजना तयार गरी कायाुन्वयन 
गररनछे। 

➢ गाउँपालिकालभिको अथतुन्ि, जनसंख्या, जग्गा जलमन तथा सभपशत्त, िशक्षत वग ुजाती तथा समदुाय, प्राकृलतक 
स्रोत सािन िगायतको तथ्थांक संकिन तथा  प्रशोिन गरी उपयोग गररनेछ।तथ्थाङ्क संकिन र 
प्रशोिनमा सचूना प्रर्वलिको अलिकतम उपयोग गररनछे। 

➢ र्वलभन्न जातजालतहरुको परभपरागत संस्कृलत, पर्हरन, िोपोन्मखु भार्ा संरक्षण र पोशाकको संरक्षण गदै 
सर्ा पर्हरन, हाम्रो पर्हचान कायुक्रम संचािन गररनेछ।  

➢ आन्तररक पयुटन प्रििुनका िालग आन्तररक उत्पादकको खपत तथा होम स्टेको व्यवस्था गन ुप्रोत्साहन 
गररनछे। 

➢ गौमखुी तथा झार्क्रढुङ्गाको र्वकासका िालग र्वकास सलमलत गठन गरर क्षेिगत पयुटकीय र्वकासको िालग 
पहि गररन ेछ। 

➢ गौमखुी क्षेिका गौमखुी, झाँक्रीढुगा, िाइसमूि झरना, रानीताि, नाङ्गीिेक, पजुा तामाखानी, लिवाङ देवी 
मशन्दर, दहवासे, कैिाश दह, नारीकोट देउरािी र खुङ गरु्ािाई पयुटकीय क्षेिको रूपमा र्वकास गरी 
गौमखुी ररङरोडको अविारणाअनसुार सडक सञ्जािमा जोलडन ेछ ।  

➢ यवुापसु्ताहरुिाई गाउँम ै रोजगारको अवसर प्रदान गन ुहरेक योजनािाई रोजगारसगँ जोलडन ेछ । साथै 
स्थानीय यवुािाई स्वरोजगार िनाउन सीपमिुक तालिमको व्यवस्था गररनछे । एक र्र एक लसपयिु 
जनशशिको नीलत कायाुन्वयनमा ल्याइने छ ।  

➢ िशक्षत समहुहरुिाई योजना प्रकृयामा अथुपूण ु सहभागी गराइ क्षमता तथा आलथकु र्वकास गदै 
सशशिकरणमा जोड ददइने छ।  

➢ सामाशजक सरुक्षा कायुक्रम अन्तगतु एकि मर्हिा, एकि परुुर्को सरुक्षा, संरक्षण र रोजगारीमिुक 
तालिमिाई र्वशेर् जोड ददइन ेछ। 

➢ र्वत्तीय संस्थाहरूको कायुसभपादनिाई पारदशी गन ु र िचतकताुको लनक्षेपिाई सलुनशश्चत गन ुआवश्यक 
काननु सर्हत लनयमनको व्यवस्था गररन ेछ । 

➢ स्थानीय स्तरमा रहेका खलनज, जलडिटुी, जङ्गि िगायतका प्राकृलतक श्रोत सािनहरुको संरक्षण र 
उपयोगको नीलत लिई गाउँपालिकािाई आलथुक समृर्द्धसँग जोलडन ेछ र समदुाय पररचािनका माध्यम िाट 
सामाशजक तथा आलथुक पररितनुका िालग ददगो र्वकासका कायुक्रमहरु संचािन गररनछे । 

➢ िैर्ङ्गक समानता, सामाशजक समावेशशकरण, मर्हिा सशशिकरणको माध्यमिाट मर्हिामाथी हनुे र्रेि ु
र्हंसा तथा िैंलगक र्हंसामा कलम गराई मर्हिाहरुको सीप र्वकास, अलिकारमा सचतेना वृर्द्ध र हरेक तहमा 
मर्हिाको नेततृ्व क्षमतामा वृर्द्ध गररनछे।  

➢ िाििालिका सभिन्िी योजना तजुमुा, िजेट र कायुक्रम कायाुन्वयनमा िाि सहभालगतािाई प्राथलमकता 
ददइन ेछ। 



➢ सेवा प्रवाहरुिाई चसु्त दरुुस्त, पारदशी र र्वश्वसलनय िनाउदै सशुासन कायम राख्न नागररक वडापि, 
सावजुलनक सनुवुाई, सामाशजक पररक्षण, सावजुलनक पररक्षण गने तथा गनुासो सनेु्न र सचूना प्रवाहीकरणिाई 
प्रभावकारी गराइनेछ। 

➢ उपभोिा सलमलतको क्षमता र्वकास सभिन्िी तालिम कायुक्रम संचािन गरी उपभोिा मारु्त हनुे लनमाणु 
कायुिाई गणुस्तरीय, व्यवशस्थत र प्रभावकारी िनाइनेछ।  

➢ उपभोिाहरुिे संचािन गरेका योजनाको छनोट, कामको गणुस्तर, सलमलतको सर्क्रयता तथा श्रमदानको 
आिारमा उत्कृष्ट उपभोिा सलमलतिाई परुस्कृत गररने छ। 

➢ न्यायीक सलमलतको क्षमता र्वकासको िागी र्वलभन्न कायुक्रम संचािन गररनछे। प्रत्यके वडामा 
मेिलमिापकता ुसशूचकृत गररनेछ।साथ ैमिेलमिापकताुिाइ प्रोत्साहन गररनछे। 

➢ पालिकालभिका सिै िस्तीहरुमा गणुस्तरीय टेलिर्ोन सेवा उपिब्ि गराउन संर्, प्रदेश र नेपाि 
टेलिकमसंग आवश्यक समन्वय र सहकायु गररनेछ। 

➢ पालिकाका सिै िस्तीहरुमा इन्टरनेट सरु्विा परुयाउन आवश्यक पहि गररनछे।संचार माध्यमहरुको 
स्थापना गन ुआवश्यक पहि तथा प्रोत्साहन गररनछे। 

➢ िसपाकु, डशभपङ् साइड, कपडुहि िनाउनको िालग जग्गा प्राप्त गन ुप्रोत्साहन गररनेछ। 

➢ जनप्रलतलनलि, कमचुारी, शशक्षक तथा सिै गौमखुीिासी जनतािाई क्षमता र्वकास, सीपमूिक तथा जनचतेना 
अलभवृर्द्धका तालिम कायुक्रमहरु संचािन गररनेछ।  

➢ गाउँपालिकाका जनप्रलतलनलि, कमचुारी, उपभोिा सलमलतका पदालिकारी, शशक्षक तथा सरकारी  कोर्को 
रकम उपयोग गन े सिैमा सदाचाररता, इमान्दाररता, लमतव्ययीता, लनश्पक्षता, कतुव्यलनष्ठता र पारदशशतुा 
संस्कार र संस्कृलतको र्वकास गररनेछ। 

➢ कमचुारीिाई कामप्रलत उत्पे्रररत गन ुमौदरक तथा गैर मौदरक सरु्विाहरु उपिब्ि गराइनछे।सकारात्मक 
सोच र्वकासको िागी तालिम संचािन गररनेछ।भष्टचार र अलनयलमततािाई कडाइका साथ लनगरानी र 
दशण्डत गररनेछ। 

➢ प्रिानमन्िी रोजगार कायुक्रम अन्तगतु िेरोजगारहरुको तथ्याङ्क अध्यावलिक गन े तथा वढी भन्दा वढी 
रोजगार सजृना गन ेखािका योजनाहरु संचािन गररनेछ। 

➢ गाउँपालिकाको संगठन तथा व्यवस्थापन सवके्षण गरी गाउँपालिकाको दरिन्दी संख्या एर्कन गररनेछ। 

➢ गाउँपालिकामा स्थानीय सेवा सभिन्िी काननूको तजुुमा गररनछे।काननू िमोशजम प्रदेश िोकसेवा आयोग 
मारु्त कमचुारीको स्थायी पदपलुत ुगररनेछ। 

➢ गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन तथा आवश्यक भौलतक संरचना लनमाुण गररन ेछ।  

➢ गौमखुी गाउँपालिकािाई खरको छानामिु गाउँपालिका र्ोर्णाको प्रकृया अगाडी वढाइने छ। 

➢ अपाङ्गता भएका व्यशि तथा जेष्ठ नागररकहरूको सामाशजक सरुक्षा भत्ता सहज रूपमा वडा स्तरमा उपिब्ि 
गराउन पहि गररन ेछ । 

➢ ग वगकुा अपाङ्ग र एिम परुर्हरुिाई लनवाहु भत्ता प्रोत्साहन स्वरुप उपिब्ि गराइन ेछ। 

➢ पालिकाको र्वद्यतुीकरणको संजाि र्र र्रमा पयुाुउनको िालग आवश्यक पहि गररन ेछ। 

➢ गाउँपालिकामा २० यूलनटसभमको र्वद्यतु महसिु लनशलु्क गररन ेछ। 

➢ स्थालनय स्तरमा संचािनमा रहेका िर् ुजिर्वद्यतु योजनािाई आवश्यक ममतु संहार गन ेर नया ँिन्न सक्न े
योजनाहरुको सभभावनाको खोजी गरर योजना लनमाुणको िालग आवश्यक कदम चालिन ेछ। 



➢ गाउँपालिका अन्तगतु अनगुमन मलु्याङ्कन शाखाको स्थापना गरी गाउँपालिकािाट संचािन हनु े र्वकास 
योजना, गाउँपालिका अन्तगतुका कायाुिय, संर् संस्था,  र्वद्याियहरुको लनरन्तर प्रभावकारी अनगुमन तथा 
मूल्याङ्कन गरी दण्ड र परुस्कारको नीलत अििभिन गररनेछ। 

➢ गाउँपालिकािाट संचािन हनु ेसवेािाइ र्र र्रमा पयुाुउन र्वलभन्न र्शुभत शशर्वरहरु संचािन गररन ेछ। 

➢ यो नीलत तथा कायुक्रम समृद्ध गौमखुी, खुसी गौमखुीिासी जनताको दीर्कुािीन सोचमा आिाररत छ।यस 
नीलत तथा कायुक्रम तजुमुाको लसिलसिामा आफ्नो अमूल्य सझुाव तथा सहयोग प्रदान गनुहुनु े सिै 
राजनैलतक दि, जनप्रलतलनलि, समाजसेवी, िरु्द्धशजवी, पिकार, संर् संस्थाका प्रलतलनलि, शशक्षक, कमचुारी िगायत 
सभपणुु गौमखुीिासी नागररकहरु प्रलत हाददुक आभार प्रकट गदुछु।यो नीलत तथा कायुक्रमको प्रभावकारी 
कायाुन्वयनको िालग स्थानीय सरकारको नतेतृ्वमा सिै सरोकारवािाहरुको सर्क्रय सहयोग तथा सहभालगता 
रहने र्वश्वास सर्हत यो सभिोिन यर्हँ अन्त्य गदुछु। 

िन्यवाद । 

जय गौमखुी । 


