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आ.व. २०७८/७९ का लागि प्रस्तुत नीगत तथा कार्यक्रम 

 

र्स गररमामर् १० औ ं गाउँसभाका अध्र्ि ज्र्,ू प्रमखु अर्िर्थ ज्र् ू , अन्र् अर्िर्थ ज्र्हूरु र्स 

गाउँसभाका सबपरू्ि सभा सदस्र् ज्र्हूरु , प्रमखु प्रशासकीर् अर्िकृि िागार्ि सबपरू्ि राष्ट्रसेवक 

कमिचारी र्मत्रहरु पत्रकार र्मत्रहरु िगार्ि उपर्स्थि सबपरू्ि दाज्र् ुभाई िथा र्ददी िर्हनीहरुमा न्र्ानो 

अर्भवादन 

नेपािी रािनैर्िक सत्ता पररवििनको क्रममा र्वगि िामो समर् देर्खको सशस्त्र र्रु्द् र्नसशस्त्र  

आन्दोिनमा आफ्नो अमलु्र् िीवन िर्िदान गनुिहुने महानशर्हदहरु प्रर्ि सििप्रथम भापरू्ि श्रादाञ्ििी 

अपिर् गदिछु सोर्ह क्रममै शरीरको महत्त्वपरू्ि अंग गमुाई घाइिे अपांग हुन ुभएका र्ोर्द्ाहरुको सबमानका 

साथ र्शघ्र स्वास््र्िाभको कामना गदिछु l िेपत्ता र्ोद्दाहरु प्रर्ि सबमान अर्भवादन टक्राउछु ििात्कृि 

चेिीहरुिाई पर्न सबमान व्र्क्त गदिछु l 

नेपािी रािनीर्िक इर्िहाँसमा नेपािी िनिाि े र्वगि िामो समर् दखेी सामार्िक न्र्ार् समानिा 

स्विन्त्रिा र मरु्क्तको िार्ग मिुि: २००७ सािको रार्ा र्वरोिी आन्दोिन दखेी दशक-दशकको 

समर्अवर्िमा महान त्र्ाग िपस्र्ा र िर्िदानीपरू्ि सशस्त्र वा र्नसशस्त्र आन्दोिन चल्द ैआएका छन 

l २००७ साि दखेी पटक पटक चिेको मरु्क्तगामी आन्दोिनको क्रममा २०५२ सािदखेी एक दशक 

समको िनर्रु्द् त्र्सको िगमा संचार्िि १९ र्दने िनआन्दोिन मिेस आन्दोिन र आर्दवासी 

िनिािी आन्दोिनको पररर्ाम स्वरूप २३८ वर्ि सबम नेपािी  समािमा गर्हरो िरा गाडेर िसेको 

सामन्िवादी नेितृ्व राििन्त्रात्मक व्र्वस्था को अन्त्र् भर्ो र सर्ौ वर्ि दखेीको  नेपािी िनिाको 

चाहना र माग अनसुार सङ्घीर् िोकिार्न्त्रक गर्िार्न्त्रक नेपािको स्थापना हुन गर्ो िसको एउटा 

महत्वपरू्ि उपिर्धिको रुपमा २०७२ को संर्ििान हार्म संग छ l र्ो संर्ििान र्गुान्िाकारी पररवििनको 

एक महत्वपरू्ि साझा दस्िावेिको रुपमा नेपािी िनिाको हािमा छ l 

त्र्र्ह ँसङ्घीर् िोकिार्न्त्रक गर्िन्त्र नेपािको संर्विान २०७२ अनसुार नेपािमा ऐर्िहार्सक रुपमा 

पृ् वीनारार्र् शाह र महरे्न्रर्वादमा आिाररि सर्दर्ौ वर्ि दखेी संचार्िि एकात्मक केर्न्रर् 

सामन्िवादी भौगार्िक संरचना र शासकीर् स्वरूप भर्त्कन पगु्र्ो र सङ्घीर् िोकिार्न्त्रक गर्िार्न्त्रक 

नेपाि अथािि ्िनमखुी शासन-प्रर्ािी र भौगर्िक संरचना िन्न गर्ो सोर्हअनसुार स्थानीर् िहको 

र्नवािचिन २०७४ अर्ाढ  १४ गिे ऐर्िहार्सक रुपमा उिाल्समर् वािावरर्मा सबपन्न भए पश्चाि 

सनुछहरी वासीिे र्दएको ऐर्िहार्सक र्िबमेवारी अनसुार २०७४ अर्ाढ १९ गिे पदभार ग्रहर् गरेको 

२०७८ अर्ाढ १९ गिे र्िक चार वर्ि परुा भई पाँचौं िर्िमा प्रवेश गदछै अथािि ्नेपािको संर्विानि: 

पाँच वर्ििाई एक कार्िअवर्ि मानेअनसुार हाम्रो कार्ि अविीको अर्न्िम नीर्ि िथा कार्िक्रमको रुपमा 

र्स सबमार्नि सभा समि र्ो ऐर्िहार्सक नीर्ि िथा कार्िक्रमको रुपमा पेश गनि चाहन्छु l 
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मैि े र्वनम्रिा पवुिक स्मरर् गनि चाहन्छु, हार्म िाई र्वर्दिै छ चारवर्ि अगाडी नेपािी िनिाहरुको 

मरु्क्तकामी चाहना अनसुार िदर्िएको  व्र्वस्था प्रर्ि िर्ि उत्सार्हि र खरु्श र्थर्ौ उर्त्तकै हाम्रो अगाडी 

अिंगको पहाड िस्िै चनुौिी र समस्र्ाहरु उर्भएका र्थर् िस्िै: हाम्रा रािनैर्िक दशिन र 

दृर्िकोर्हरुिाई संर्विान, र्नर्म काननु सबमि िनाउन पने र्थर्ो l हाम्रो अनभुव ज्ञानको अभाव र्थर्ो 

l सनुछहरी वासीको अर्सर्मि समस्र्ा र आकांिा हाम्रो र्समिी श्रोि सािनर्वचको समरु्चि िादबर्िा 

र्मिाउन ु र्थर्ो l आमिनिाको र्वकेर्न्रि भावना मनोर्वज्ञान स्वभाव र संस्कारिाई एउटै मािामा 

उन्नपुने र्थर्ो l पर्छ परेका वगि िार्ि िेत्र र्िंगिाई अग्रस्थानमा प्राथर्मकिाका साथ ल्र्ाउन पन ेर्थर्ो 

l हाम्रो आवस्र्किा र स्विन्त्रिाको आिारमा कर्ौ नीर्ि र कानरु्न अभाव र्थर्ो l हाम्रो सेवा प्रिाहका 

र्नर्बि प्रशासर्नक भवनहरुको अभाव र्थर्ो  आवस्र्किा अनसुारको कमिचारी शर्क्तको अभाव र्थर्ो 

l सचूना संचार प्रर्वर्िको अभाव र्थर्ो l अझ सिैभन्दा िुिो र िर्टि समस्र्ा वैचाररक र्वर्वििामा 

रहकेा आमिन प्रर्िर्नर्िहरु सापेर्िि एकिाका साथ राष्ट्र सेवक कमिचारीसंग िर्िर्ो एकिा िनाई 

पररर्ाममखुी पररचािन र्थर्ो र हार्मसंग भौगार्िक र्वकटिािे गदाि वडािार्स िनसमदुार्हरुिाई 

सहि सेवा र्दनको िार्ग सडक पहुचँको अभाव र्थर्ो र्र्ह िर्टि समस्र्ाहरुको थपु्रो मार्थ पाइिा 

राख्द ै अगाडी िढ्ने र्हबमि गर्ौ र र्र्ििेिा र्भर्र् चनुौिीहरुको सामना गद ै महत्वपरू्ि दरुगामी 

उपिर्धिहरु हाि पारेका छौ र िी उपिर्धिहरुिाई सहर्ि अंकमाि गद ैसगवि महससु गद ैचारिर्िको 

अवर्िमा प्राप्त महत्वपरू्ि उपिर्धि र हाम्रो आगाडी िेर्िएको समस्र्ा िथा चनुौिीहरुको संर्िप्त 

र्संहाँविोकन गनि अनमुर्ि चाहन्छु l 

पााँचबगषयर् कार्य अवगिको संगिप्त गसंहााँवलोकन 

र्स आ.व २०७८/७९ को नीर्ि िथा कार्िक्रम प्रस्िुर्िको र्हसािि ेअर्न्िम हो र्सथि चार वर्ीर् 

कार्िआवर्िमा गरेका महत्वपरू्ि उपिर्धि िथा समस्र्ा र चनुौिीहरुिाई िुँदागिरुपमा औल्र्ाउन 

उपर्कु्त िानेको छु l र्सिे हाम्रो उपिर्धि िथा समस्र्ा र चनुौिीहरुिाई उिागर गने छ र 

उपिर्धिहरुिाई सगवि रिा र र्वकास गद ैसमस्र्ा र चनुौिीहरुको सामना गनि नर्ाँ उत्साह र र्ववेक 

र्मल्ने छ भन्ने आशा पर्न र्िएको छु l 

हाम्रा महत्वपूर्य उपलगधिहरु: 

१. सङ्घीर् िोकिार्न्त्रक गर्िार्न्त्रक व्र्वस्था अनसुार िनिाको दरै्नक समस्र्ा समािान गनि 

सिैभन्दा नर्िकको सरकारको रुपमा आमिनिामाझ र्वश्वास र्दिाउँद ैस्थार्पि गनि सर्ि हुन ु

l 

२. केन्रमखुी र परर्नभिर आम मनोर्वज्ञानिाई िदिेर िनमखुी आत्मर्नभिर सस्कारको उचाईमा 

वैचाररक र व्र्वहाररकरुपिे उिाउन सर्ि हुन ुl 

३. प्रारबभमा हरेक समस्र्ा र अभावहरुको र्वचमा पवूाििार र्वकासिाई िोड र्दद ैकर्ौ संरचनाहरु 

को आिार खडा गनुिका साथै क्रमश अिको प्राथर्मकिामा सामार्िक न्र्ार् र आर्थिक 

उपाििनिाई प्राथर्मकिा र्दनसक्ने उचाईमा उि्न सक्न ुl 
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४. खर्डडि मनोर्वज्ञान र्वर्भन्न िमिाहरुिाई र्ोिनािर्द् एकिािर्द् सामार्िक सबपर्त्तको 

उचाईमा र्वकास गनि सक्न ुl 

५. हार्म संग उपिधि िनप्रर्िर्नर्ि र रािसेवक कमिचारीहरुको आपसी सदभाव र्वश्वसनीर् 

वािावरर् साथ एकिा िर्द् गरी र्टमिर्द् आपसी र्िक्तिार्वना िनिाको काममा समपिर् 

भावका साथ अहोरात्र सेवा प्रवाह गने वािावरर् र्नमािर् गनि सक्न ुl 

६. सापेर्िि रुपमा सशुासनर्कु्त कुशि प्रशासर्नक सेवा प्रवाह गनि सर्ि रहन ुl 

७. हाम्रा आवस्र्किामा हाम्रा समस्र्ा समािानका िार्ग र्वर्भन्न ऐन काननु र कार्िर्वर्िहरु 

र्नमािर् गरी सोर्हअनसुार िनिाका काम कार्िहरुिाई समािान गनि सर्ि रहन ु 

८. स्वास््र् र शैर्िक िेत्रिाई आवस्र्क िनशर्क्त भौर्िक पवूाििार र सेवाको गरु्स्िरिाई 

सकारात्मक र्दशामा अग्रसर िनाउन सक्न ु

९. कृर्र् िेत्र र िघउुद्यमको िार्ग आत्मर्नभिरिा व्र्ावसार्र्क िि हाँर्सि गने उदशे्र्ि ेथपैु्र र्वुा 

र्कसन मर्हिाहरुिाई दििाका िार्ग िार्िमहरु संचािन गनुि  

१०.  र्वर्भन्न र्शर्िकमा कृर्र्, िघउुद्यम स्थापनाका िार्ग आमिनिाको हािमा पगु्ने गरी र्वर्भन्न 

औिार नसिरी र आर्थिक अनदुान प्रदान गनुि l२९.  

११. चार वटा मोिाइि र्ोन टावर र्नमािर् गरर आमिनिािाई संचारको पहुचँ र्भत्राउन सर्ि रहर्ौ 

साथै पर्न्िकरर् िगार्ि सबपरू्ि कार्िकार्िहरु अनिाइनको माद्यमिाट सेवा प्रवाह गनि सर्ि 

रहर्ौ l 

 

 

१२. स्थानीर्िहको सरकारिाई  िनिाका दरै्नक समस्र्ा समािानको महत्वपरू्ि आिारको रुपमा 

स्थार्पि गनि सर्ि हुन ुl 

१३.  वन वािावरर् र र्वपद व्र्वस्थापन सबिन्िी महत्वपरू्ि र्नर्िर्हरुको प्रभावकारी र 

पररर्ाममखुी कार्िन्वर्न गनि सर्ि रहन ुl 

१४. भसंूरिर् सबिन्िी महत्वपरू्ि काम कार्िहरु पररर्ाममखुी कार्िन्वर्न गनि सर्ि रहन ुl 

१५. नेपािको संर्ििानमा आिाररि रही समानपुार्िक समावेशी र्सर्द्ान्ििाई परू्िि: व्र्वहारमा 

कार्िन्वर्न गनि सर्ि हुन ुl 

१६. सामार्िक संस्कारको पररवििन र सभ्र् समाि र्नमािर्का िागी िािर्ििाह न्र्रू्नकरर्, 

मर्दरापान र्नर्मन िवुा िाँस र्वकृर्ि र्वसंगर्ि अन्िर्वश्वास रुढीवादी िािीर् छुवाछुिको 

अन्त्र्का िार्ग िुिािुिा अर्भर्ानहरु संचािन गरर सापेर्िि पररर्ाम र्नकाल्न सर्ि हुन ुl 

१७.  सङ्घीर् िोकिार्न्त्रक गर्िार्न्त्रक नेपािको व्र्वस्था अनरुुपको सस्कार र प्रकृर्ाको र्वकास 

गरी आम िनिा माझ र्स व्र्वस्थाको  िग िसाल्न सर्ि हुन ुl 

१८. सहकारी अर्भर्ान स्वास््र् र्वमा िागार्ि र्वर्र्हरुिाई प्रभावकारी कार्िन्वर्नको शरुुवाि 

गनि सर्ि रहन ुl 
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१९.  आम र्वुा िगििाई िागरुक िनाउन र्वर्भन्न गर्िर्िर्िहरु संचािन गनि सर्ि हुन ुl 

२०. पर्िटन िेत्रिाई व्र्वर्स्थि गनि उपिर्धिमिुक गर्िर्वर्िहरुको शरुुवाि गनि सर्ि रहन ुl 

२१. Covid-19 कोरोना भाईरस िस्िा महामाररको समर्मा एकिािर्द् भई सामना गनि र हाम्रो 

समाििाई िुिो मानव िर्ि हुनिाट िोगाउन सर्ि रहर्ौ  l 

२२. सामार्िक सरुिा भत्तािाई केही आिोचना र कर्िनाईका वाविदु र्सिै सबिर्न्िि व्र्र्क्तको 

हािमा पारदशी ढंगिे पगु्ने गरी िैंर्कङ् प्रकृर्ामा िैिान सर्ि भर्ौ l 

२३. र्गरीिीको रेखा मरु्न रहकेा दर्िि समदुार्को र अन्र् गररि पररवारको िनिा आवास र 

सरुर्िि नागररक आवासद्वारा थपैु्रिाई आवास प्रदान गनि सक्न ुl 

२४. र्वपदका कारर् र्वस्थार्पि र समस्र्ामा परेकाहरुको रु्िीवन झंकीमा ४० घर र्नमािर् गनुिको 

साथै राहि र उद्दवार गने काम भएको छ l 

२५. गाउँपार्िकाको पञ्चिर्र्िर् आवर्िक र्ोिना िघउुद्यमको आवर्िक र्ोिना , गा.पा र्वपद 

व्र्वस्थापन सर्मर्िको प्रोर्ाइि, सनुछहरी झरना , िेििाङ िान ेमोटरिाटो DPR िनाउन 

सर्ि रहर्ौ l 

२६. र्वगिमा रहकेो र्वकृर्ि र्वसंगर्ि, िािसािी ,र्किेकामकार्िको अन्त्र् गरी पारदशीिाका साथ 

नर्ा ँप्रकृर्ाको थािनी गनि सर्ि हुन ुl 

२७. मखु्र्मन्त्री ग्रार्मर् र्वकास िथा रोिगार कार्िक्रम िहुिेत्रीर् पोर्र्कार्िक्रम, िघउुद्यम 

कार्िक्रम, प्रिानमन्त्री रोिगार कार्िकमि सहीढंगिे पररर्ाम मखुी संचािन र पररचािन हुन ु

२८. र्वर्भन्न गैर सरकारी संघ संस्थाहरुसंग समन्वर् सहकार्ि गरर पररर्ाममखुी काम गनि सर्ि 

रहन ुl 

२९. िेष्ठ नागररक र अपाङ्गहरुिाई पारदशी प्रकृर्ावाट पररचर् पत्र र्विरर् गनि सर्ि हुन ुl 

३०. गाउँपार्िकाको प्रशासर्नक भवन िगार्ि भवनहरु , वडाहरुिाई गाउँपार्िका संग िोड्ने 

चारवटा वडा पहुचँ मागि र्नमािर्कार्ि परुा हुनकुा साथै रुईर्नवाङ गाम र रुईर्निाङ पोिाङ थवाङ सबमको 

िाटो स्िर उन्नर्िको काम भएको छ l 

३१. गाउँपार्िका न्र्ार् सर्मर्ििे िनमखुी र प्रभावकारी न्र्ार् सबपादन कार्ि गनि सर्ि रहन ुl 

 

चुनौती र समस्र्ाहरु:  

हामीिे नर्ाँ र िदर्िँदो पररवेश अनसुार काम गद ैिाने क्रममा िर्ि उत्साहकाका साथ चार िर्िमा  

काम गद ैिाँदा असीर्मि समस्र्ाहरुिाई सामना गदै अगार्ड िढ्र्ौं सापेर्िि सर्ििाहरु पर्न हार्सि 

गद ैएउटा उचाइमा आइपगेुका छौ l अझैपर्न हाम्रोसाम ुअनर्गन्िी आत्मगि वस्िगुि र सामार्िक 

चनुौिीहरूको अिंग  पहाडहरु िािै छन l  िी समस्र्ाहरुको चनुौिीहरुको समीिा गनि िरुरी छ l 

 

१.  हाम्रो भौगोर्िक कर्िनाई र्नकै िर्टि समस्र्ाको रुपमा रहकेो छ । ििेटको  मात्रा र भौगोर्िक 

अवर्स्थर्ि र्िच र्नकै िूिो समस्र्ा िेहोनुि परेको छ । र्हाँका डाँडाकाँडा खोिानािा भीरपाखा 
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प्राकृर्िक सबपदाको र्हसाििे सकारात्मक हुदँाहुदँ ैपर्न मानव र्नर्मिि र्वकासको दृर्ििे र्नकै िर्टि 

रह्यो । भौर्िक र्वकास र्नमािर्मा उच्चो अपेिाहरुिाई भौगोर्िक र्वकटिािे र्नकै िूिो असर पारेको 

छ ।  िसकारर् र्वकासका िक्ष्र्हरु परू्ििा र िीव्रिा र्दन सर्करहकेा छैनौं ।  

२.   हाम्रो गाउँपार्िकाको अको िर्टि समस्र्ा भनेको सामार्िक चेिनास्िर रह्यो ।  हाम्रो चेिनास्िर 

को कारर्ि ेगदाि सबपरू्ि िेत्रमा हाम्रो गापा को मापन प्रर्क्रर्ा र्नकै न्र्नू रहन पगेुको छ l िसको पररर्म 

हाम्रो सोचाइ र िक्ष्र्अनसुार िनसमदुार्िाई िझुाउन अत्र्न्िै समस्र्ा िन्न पगु्र्ो र महत्वपरू्ि भौर्िक 

र्वकासको आिारमा गररने महत्वपरू्ि सामार्िक पररवििनको कामहरुमा अपेिाकृि र्वकासको गर्ि 

हार्सि गनिमा कमी रहन गएको छ ।  

३. हाम्रो गाउँपार्िकाको भिूनावटको कारर् र्वपदको अत्र्न्िै िोर्खम रेन्िमा पने गदिछ l हरेक वर्ि 

हामीिाई मानवीर् िापरवार्ह र  प्राकृर्िक प्रकोपिाट हुने थपैु्र र्वपदको व्र्वस्थापन गदािगद ैथपु्रो िन 

िनको िर्ि व्र्होनुिपने र्नकै िूिो समस्र्ाको रुपमा रहकेो छ  

४. हाम्रो आन्िररक शर्क्तको  एकिा चार वर्ि अवर्िमा र्नकै िर्िर्ो रह्यो । व्र्वहारिाट उत्पन्न 

सकारात्मक रुपमा उत्पन्न हुने उिािर्शि अन्िरसंघर्ि त्र्सिाई पर्न सकरात्मक व्र्वस्थापन गरी अगाडी 

िढ्नसक्र्ौ ।  नीर्िर्नमािर् छिर्िमा प्रिािार्न्त्रक अथािि ्िनवादी अभ्र्ास र काम कार्िमा एकरुपिा 

नै     मखु्र् चररत्र रहन गर्ो । िरु हाम्रो मखु्र् समस्र्ा समर् सापेि रुपान्िरर् वा गर्िशीििाको हो । 

कर्िपर् सन्दभिमा चारवर्िको अवर्िभरर हामी िनप्रर्िर्नर्िहरूको र्िबमेवारी र िमिा र्िचको 

अन्िरसंघर्ि को समस्र्ा व्र्होरीरहर्ौ र अझै पर्न समर् सापेर्िक कार्मै छ । र्नरन्िर िनिामाझ 

िनिाकै समस्र्ा संग िोर्डन ेसवािमा अिग-थिग िस्िो समस्र्ाहरु रर्हरहने दरे्खएको  छ ।  हामी 

िैिकपर्छ िनिामाझ  नर्ाँ  र्वकास नर्ाँ र्वकासको आिारमा पनु: िैिक र नर्ाँ नीर्ि र्नमािर् हुनपुनेमा 

िैिक िैिक पर्छ पनुः िैिकको  गोिचक्करमा एक िप्का हामी िनप्रर्िर्नर्ि रुमर्ल्िएको दरे्खने 

परीर्ाम हरेक काम कार्ािन्वर्नमा र्टम एकिाको कमी दरे्खन ेर पररर्ाम नआउने समस्र्ा भोग्द ैआएका 

छौं ।  मिूिः  हाम्रो वैचाररक स्िर उिाउन नसक्न,ु  सांस्कृर्िक रूपमा नर्ा ँनेितृ्व समाििाई प्रदान गनि 

नसक्न ुसास्कृर्िक रुपान्िरर् र्वकृर्ि र्वसंगर्ि र्वरुर्द् दृढिापवूिक िड्न नसकी मौन समथिन गरी राख्न ु

र्नकै िर्टि समस्र्ाहरु रहन गर्ो । 

५. हार्मसँग रहकेो सीर्मि ििेटि े असीर्मि समस्र्ाहररु समािान गनि खोज्दा अत्र्ार्िक ििेट 

र्विरर्मखूी कार्िक्रम भएको छ l िसिे अपेिाकृि र्दगो र्वकास िक्ष्र् हार्सि गनि सकेनौ  र्ो अको 

हाम्रो र्ोिना र्नमािर्मा समस्र्ाको रूपमा उत्पन्न भएको छ । 

६. आर्थिक िर्ि २०७६/०७७ दरे्ख कोरोना भाइरसको र्वश्वमा महामारीिे हामीिाई पर्न र्ोिना 

कार्िन्वर्नमा र्नकै िूिो समस्र्ा पानि पगु्र्ो ।  िूिो मात्रामा ििेट, र्ोिना र समर् व्र्वस्थापन िनशर्क्त 

पररचािन गरर कोरोना महामारी र्नर्न्त्रर् िथा रोकथाम व्र्वस्थापन गनुिपने समस्र्ा हाम्रो अगार्ड 

र्वर्शि  समस्र्ाको रुपमा खडा हुन पगु्र्ो ।  

७.  प्रारबभमा गाउँपार्िकामा िनशर्क्तको र्नकै िूिो अभावको िीचमा कामकार्ििाई र्सर्मि 

िनशर्क्ति ेअत्र्न्िै पेर्चिो अवस्थामा अगार्ड िढाउन ुपने अवस्था आर्ो पर्छ व्र्ापक िनशर्क्त 
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आपरू्िि पर्न भर्ो िसि ेगदाि कामको चाप स्वाभार्वकरुपमा कमी भर्ो िर र्र्ििेिा कमिचारी सरुवाको 

िाइनि ेगदाि अि हाम्रो काम कार्ििाई प्रभावकारी र पररर्ाममखुी सञ्चािन पररचािन गनि र्नकै िूिो 

चनुौिी देर्खन्छ । 

८.  अर्स्थर र रार्ष्ट्रर् रािनीर्िक पररर्स्थर्ि हाम्रो िार्ग  एर्ककृि सोचँका साथ नीर्ि र्नमािर् र र्ोिना 

कार्ािन्वर्नमा कर्ह न कर्ह समस्र्ामिूक रहन गर्ो ।  हाम्रो िार्ग अझ  प्रवि समस्र्ाको रुपमा र्िएको 

छ । 

९.  हाम्रो थपैु्र सकारात्मक र पररर्ाममखुी  कामकार्िहरु िाई आम िनमानस साम ुल्र्ाउन प्रचारात्मक 

कार्ाििाई गौर् िान्न ुर प्रचार गनि नसक्न ुर्नकै िूिो समस्र्ा रहन गर्ो ।  

१०  र्शिा स्वास््र् सामार्िक चेिनािाई र्गु अनरुुप िदल्नका िार्ग िनाशर्क्त आर्थिक श्रोिको 

अभाव रहन ु । 

११. र्वकृर्ि र्वसंगर्ि, िािर्ववाह, िहुर्ववाह, िार्िर् छुवाछुट अरािकिा िवुािास, अन्िर्वश्वास 

मर्दरापान िगार्िका सामार्िक समस्र्ाको रुपमा भएका र्वर्र्हरुिाई परू्िि: ध्वंस पारी नर्ा ँर्नमािर् 

गनिमा अपेिाकृि पररर्ाम हार्सि गनिनसक्न ु। 

१२  नीर्ि कार्िन्वर्नको कर्िपर् र्वर्र्हरुमा नािावाद कृपावाद िार्िवाद र्िङ्ग वा भावना र 

व्र्वहारिाट र्स्दा अपारदशी कार्िन्वर्निे गदाि अपेिाकृि सशुासनर्कु्त समाि र्नमािर्मा खिि 

पगेुको छ । 

  

१३ नेपािको संर्ििान २०७२ को ममि र भावना अनसुार संरचनागि समानपुर्िक, समावेशी परू्ििः 

कार्ािन्वर्न भर्ो l पररर्ामि: िर्िि वगि समदुार्को नेितृ्व स्िरमा आफ्नो वगि समदुार्को समग्र 

उत्थानमा गबभीरिा र्क्रर्ाशीििामा उदार्सन र कमिोरी समस्र्ा रह्यो l 

१४  पवूििार र्नमािर् हो क्रममा उपभोक्ता सर्मर्ि र र्नमािर् व्र्वसार्ीहरुिाट देर्खन थािेको व्र्र्क्तगि 

नार्ामखुी कर्मसनखोरी प्रवरृ्ि सामार्िक अशार्न्ि पैदा हुने अस्वस्थ प्रर्िस्पिाि घकुी र िबकीपरू्ि 

प्रवरृ्ि, प्रर्क्रर्ा पर्द्र्ि र प्रमार् र्वपररि र्किे काम हुन,ु र्दगोपन र गरु्स्िरर्हन काम हुनकुा कारर्िे 

हाम्रो गाउँपार्िकामा र्नकै िुिो िेरुि ुआउनकुा साथै सशुासनमा िक्का पगेुको छ  । र्ो एक महत्वपरू्ि 

िर्टि समस्र्ा भएको छ l 

१५.  राज्र् कोर्िाट पाउने र्वर्भन्न िेत्रमा िगानी हुने अनदुानको पारदशी र पररर्ाम मखुी 

कार्ािन्वर्नमा र्नकै िूिो समस्र्ा दरे्खन ुl 

१६. कमिोर चेिनास्िरको उपिकोरुपमा आ-आफ्नो व्र्र्क्तगि स्वाथििाई केन्रमा राखी सावििर्नक 

महत्वका र्वकास र्नमािर् र्ोिनाहरुिाई प्रर्िष्ठाको र्वर्र् िनाई र्ववादमा र्साउँदा कर्िपर् 

िहुआर्ार्मक दगुािमी महत्वका र्ोिनाहरुको अन्त्र् हुन ुहाम्रो िार्ग र्नकै गबभीर समस्र्ाको रुपमा रहन 

पगु्र्ो l 
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 आर्द इत्र्ार्द समस्र्ा र चनुौिीहरूको  सामना गद ैचार वर्िको अवर्ि हाम्रो िार्ग उपिर्धिमिूक नै 

रह्यो र र्ी समस्र्ा र चनुौर्िहरु अझैपर्न र्वद्यमान रहकेोिे उच्चमनोवि र्सििनशीि सोंच आपसी 

िर्िर्ो एकिा सद्भाव का साथ सामना गद ैअगार्ड िढ्न आिको अर्नवार्ि  आवश्र्किा भएको छ l 

 

 १. आगथयक गवकाससम्बन्िी नीगत 

 हाम्रो दशे आरै्मै र्वकास उन्मखु  दशे हो । अर्िकांश नेपािीहरु को आर्थिक अवस्था र्नकै कबिोर 

र परर्नभिर भएको कुरा हामी सिैिाई र्वर्दिै छ ।   नेपािमा २०७२ को संर्विानमा आिाररि रही 

स्वार्त्त स्थानीर् अर्िकार सर्हि दशेमा संघीर्िा िाग ू भएको छ l ित्पश्चाि हाम्रो सनुछहरी 

गाउँपार्िकामा ८८ दशमिव ५० प्रर्िशि कृर्र्मा र्नभिर आम िनसमदुार्को आर्थिक अवस्थािाई 

उच्व पानि र्नबन आर्थिक नीर्ििाई अविबिन गरी समरृ्र्द्को र  आत्मर्नभिर आर्थिक र्वकासको 

र्दशामा अगाडी िढाइनेछ । 

 

१ र्स गाउँपार्िका ८८.५० प्रर्िशि िनिा कृर्र्मा नै र्नभिर अवस्था रहकेोिे कृर्र् िेत्रमा व्र्ापक 

िगानी प्रर्वर्ि प्रार्वर्िकहरूको व्र्वस्थापन गरी कृर्र् उत्पादनिाई व्र्ावसार्र्क स्िरमा वरृ्र्द् गरे 

र्हाँको आर्थिक अवस्था सिुार गरी गररिी  र्नवारर् गने र्ोिना र्नमािर् गरी कार्ािन्वर्न गररनेछ l 

२  नेपाििाई समािवादी कृर्र् आिार खडा गनि र्सभन्दा अर्घल्िो आर्थिक वर्िको नीर्ि अनसुार नै 

कृर्र् शहकारी उत्पादन समूहहरूिाई सशक्त र व्र्वर्स्थि पररचािन गन ेनीर्ि कार्ािन्वर्न गररनेछ 

३  आम कृर्किाई िमिा र्वकासको िार्ग िार्िम को आर्ोिना  गरी सिम कृर्क व्र्ावसार्र्क 

कृर्कको मान्र्िािाई कार्म गरी उत्पादनको  िमिािाई व्र्ापक वरृ्र्द् गनि िोड र्दईनेछ l 

 ४   परबपरागि टुके्र र र्नवािहमखुी कृर्र् प्रर्ािीिाई भत्काई व्र्ावसार्र्क उत्पादन प्रर्ािीको र्वकास 

गनि िग्गा चक्िािन्दी गरी पकेट उत्पादन प्रर्ािीिाई र्वशेर् िोड र्दइनेछ । 

५  कृर्र् िेत्रिाई गररन ेअनदुानिाई पारदशी पररर्ाममखुी र व्र्वर्स्थि गने र्ोिना िनाई कार्िन्वर्न 

प्रर्क्रर्ामा िर्गनेछ । 

६  पशपुन्छी पािनिाई व्र्ावसार्र्किा र्दन र्वशेर् महत्वकासाथ र्ोिना िनाई कार्ािन्वर्न 

प्रर्क्रर्ािाई अगार्ड िढाइनेछ । 

७  आवश्र्किाको समािान हुने गरी पश ुप्रार्वर्िकहरु र एग्रोभेट सेन्टर प्रत्र्ेक वडामा र्नमािर् गरी 

आम कृर्कहरुिाई सेवा प्रदान गररनेछ । 

८  कृर्र् अनदुान िाई  आमिनिाको   पहुचँमा  पगु्नेगरी र्वर्ि पकृि र्ाको अविबिन गररनेछ 

९  िाख्रा भेडा र िंगरु पािनिाई पररर्ाममखुी उत्पादन गनि को िार्ग र्नरन्िरिा स्िरउन्निी गररनकुा 

साथै िेत्र र्वस्िारिाई िोड  र्दइनेछ l 

१०  कृर्र्िाई पररर्ाममखुी आत्मर्नभिर उत्पादनमा िोड र्दन को िार्ग र्कसानहरुिाई संगर्िि 

पररचािन गनि सरकारी र समहूमा आिर्द् गरी प्रर्क्रर्ागि पररचािन गररनेछ l 
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११. प्रदशे सरकारसंगको साझेदारीमा संचार्िि वडा नं. ७ िेििाङको स्माटि कृर्र् कार्िक्रम , 

संघसंगको साझेदारीमा संचार्िि  िंगरुपािन र वडा नं. २  र्भत्री गाम भेडापािन िगार्ि पकेट 

कार्िक्रमिाई र्नरन्िरिा र्दईने छ l 

१२ कृर्र् िेत्रिाई व्र्वर्स्थि र पररर्ाममखुी उत्पादन गनि टुके्र उत्पादनिाई व्र्वसार्ी र थोक 

उत्पादनमा िदल्न उत्पादन िेत्रिाई र्वर्शर्िकृि गने उद्दशे्र्कासाथ  पकेट प्रकृर्ािाट अगार्ड िढाइनेछ 

l िसअनसुार  वडा नबिर १ सेरमिाई िौ र गहु ँपकेट ,वडा नं. २ र्भर्त्र गामिाई भेडा र आिकुो पकेट, 

वडा नं. ३ वा गामिाई मकै पकेट वडा नं. ४  स्र्रुीिाई सनु्ििा पकेट, वडा नं. ५ िैमाकसिा िाई 

माहुरी पािन र मसिा िन्र् िािीको पकेट , वडा नं. ६ र्गमिाई भटमास र िाख्रापािनको पकेट 

,िेििाङमा िंगरुपािन  अिैची आि ुर िडीिटुीको पकेट िनाई व्र्वर्स्थि पररचािन गररन ेछ l   

  

१३  मास ुदिु,  अन्दा, र्िरू्ि िरकारीमा आत्मर्नभिर िनाउन ेर्ोिना िनाई कार्ािन्वर्न गररनेछ l 

१४  पशपुािन सहकारीिाई पर्न िोड र्दनकुा साथै पश ुर अन्र् िािी िीमािाई  कार्ािन्वर्न गने 

वािावरर् िनाइने छ । 

१५  कृर्र् प्रोर्ाइि िर्ार पारी सोही आिारमा कृर्र् िेत्रमा िगानी र उत्पादन वरृ्र्द्िाई िोड र्दइनेछ 

। 

१६  “मेरो घरमा करेसािारी  स्वस्थ रहु ँ िीवनभरर”  भन्न े कुरा िाई आत्मासाथ गरी घर घरमा 

करेसािारी व्र्वस्थापनिाई िोड र्दइनेछ । 

१७   कृर्कहरुिाई साना कृर्र् औिार  िथा उपकरर्  र्विरर्   कार्ििाई र्नरन्िरिा र्दइनेछ । 

१८  आर्थिक उत्पादनिाई व्र्ापक िढाउनकुा साथै  र्ििु  खचि अनावश्र् िडक िडकपरू्ि खचि िाई 

घटाई  िचि गने नीर्िको अविबिन गररनेछ । 

१९  अगािर्नक खेिीिाई वढावा र्दइने छ साथै अर्िकिम अगािर्नक उत्पादन िथा आफ्नो उत्पादन कै 

प्रर्ोग गने वािावरर् िनाउन िोड र्दइनेछ । 

२०  अिको प्राथर्मकिा र नीर्ि  कार्ािन्वर्नमा कृर्र् उत्पादनिाई पर्हिोमा राखी कार्ािन्वर्न गनि 

िोड र्दइनेछ 

 

१.१ उद्योि सम्बन्िी नीगत 

  १  व्र्ापक उद्यमी िनशर्क्त र्नमािर्का िार्ग र्वुा शर्क्तिाई र्वशेर् प्राथर्मकिा साथ सीप मिुक 

िार्िम चिाइनेछ l 

२ साना िथा कुटीर उद्योगहरु व्र्ापक र्नमािर् गने वािावरर् िर्ार पाररनकुा साथै स्थापना भएका 

उद्योगहरुिाई स्िर उन्निी र सर्क्रर् सञ्चािन गनि र्वशेर् िोड र्दइनेछ 

३  िेरोिगार िथा आिारभिू वगििाई िार्िम  र्दई उद्यम  र्सििा िनाउन र्वशेर् िोड र्दइनेछ 

४  घरेि ुिथा साना उद्योगहरुिाई   स्वरोिगार र्कु्त िनाई गररिी र्नवारर् मखु्र् आिार खबिाको रुपमा 

र्वकास गररनेछ । 
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५  िघ ुउद्योगहरु प्राकृर्िक सबपदा र कृर्र्मा आिाररि हुनेगरी िोड र्दइनेछ l 

 

   १.२ पर्यटनसम्बन्िी नीगत 

 १  पर्िटन प्रवििनिाई व्र्वर्स्थि आर्थिक आिारको रुपमा स्थापना गनि सोही प्रकारको र्ोिना  िनाई 

कार्ािन्वर्न गररनेछ l 

२  ग्रामीर् पर्िटनिाई व्र्वर्स्थि गनि कृर्र् प्राकृर्िक सबपदा र्हाँका िार्सन्दाहरूको संस्कार संस्कृर्ि 

िार्मिक स्थिहरु िाई पर्िटनिेत्रसँग िोडेर र्वकास गररनेछ l 

३  पर्िटनसबिन्िी र्डपीआर गरी सोहीअनसुार ििेट व्र्वस्था गरी कार्ािन्वर्न प्रर्क्रर्ा अगार्ड िढाइने 

छ l 

४ पर्िटनसबिन्िी पवूाििार र्नमािर् प्रर्क्रर्ािाई र्नरन्िरिा र्दइनेछ l 

५ आवश्र्क स्थानहरुमा समदुार्मा आिाररि घरिास कार्िक्रम  होमस्टेहरुिाई आवश्र्क सहर्ोग र 

िार्िम हरु को प्रिन्ि गद ैिर्गनेछ । 

६  पर्िटन प्रवर्द्िन  िहु िेत्रमामा िाग ूर र्वकास हुने गरी र्ोिना िनाई कार्ािन्वर्न गररनेछ l 

७  र्रु्द् पर्िटनको र्वकासिाई पर्न र्ोिना िनाई कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

८ सनुछहरी गाउँपार्िकाको पर्िटकीर् िेत्रहरुको सनुछहरी झरना र्सउरी,  र्रु्द्स्थि गोङिाङ गाम , 

र्ववाहदह र्भत्री गाम, रेड पान्डा(हाब्रे) संरिर् िेत्र र्भत्रीगाम, कोिी र्भर पहाड र्भर्त्रगाम, िनिाङ 

िाि, र्ििाचन दह  िार्मिक िेत्र सेरम,िििुरुी िैमाकसिा, र्िामखानी र सनुखानी सनुखार्न िेत्र 

िेििाङ र गाम, ििििा पहाड , भमेू नाच र्सङ्गारु नाँच, पैसेरी नाँच, सरंगी नाँच,  मर्रुनाच र्हाँको 

भार्ा भेर्भरु्ा िडीिटुी, आिरु्नक कृर्र् प्रर्ािी नै हाम्रो महत्वपरू्ि पर्िटन िेत्रहरु रहने छ l त्र्सैिाई 

केन्रमा राखी पर्िटन र्वकासको र्ोिना िनाई कार्ािन्वर्न गररनेछ l 

१.३ सहकारी सम्बन्िी  नीगत 

१  र्वर्भन्न र्वर्र्गि सहकारी हरुिाई समािवादी आर्थिक आिारको रूपमा र्वकास गनि र्ोिना िनाई 

कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

२. सिै वडामा सहकारी र्वकासका िार्ग र्ोिना  िनाई कार्ािन्वर्न गररन ेछ l 

३. सहकारी संस्थाहरुिाई गर्िशीि र्सििनशीि आर्थिक आिारको रुपमा र्वकास गनि िमिा 

र्वकासका िार्ग र्वर्भन्न िार्िमको व्र्वस्था गररनकुा साथै सहर्ोग र समन्वर् गररनेछ l 

४.  ८०.५० प्रर्िशि कृर्र्मा र्नभिर हाम्रो गाउँपार्िका कृर्र् िेत्रिाई नर्ाँ ढंगिे उिाउन कृर्र् 

सहकारीहरुिाई र्वशेर् प्राथर्मकिाकासाथ िोड र्दइनेछ । 

५. सहकारी  सस्थाहरुिाई र्वर्ि प्रर्क्रर्ा अनरुुप संचािन पररचािन गनुिका साथै अनगुमन   प्रर्क्रर्ा 

िाई व्र्वर्स्थि गररनेछ l 

६.  मर्हिाउत्थानका िार्ग मर्हिाहरु मात्र सहभागी  सहकारी िाई र्िशेर् प्राथर्मकिाका साथ अगार्ड 

िढाइनेछ l 

७. गररिी र्नवारर्कोर्मा आवर्द् सिैिाई िचि िथा ऋर् सहकारीमा िदिेर िर्गने छ l 



10 | P a g e  
 

 

 २. सामार्िक र्वकास िर्ि   

२.१  स्वास््र् सम्बन्िी नीगत 

१. नेपािको संर्विान २०७२ अनसुार स्वास््र् उपचार हरेक नेपािी नागररकको मौर्िक 

हकर्भत्र पने भएकोि ेत्र्सको सरु्नर्श्चििा को िार्ग र्वशेर् ध्र्ान र्दइनेछ l 

२. स्वास््र् संस्थाहरुमा आवश्र्क सामग्री और्र्ि र िनशर्क्तको अभाव हुन नर्दने गरी काम  

अगार्ड िढाइनेछ l 

३. स्वास््र् संस्थाहरुिाई प्रर्वर्िमैत्री िनाउन िोड र्दइनेछ l 

४. गाउँपार्िका स्िरको पन्रसैर्ा हर्स्पटि र्नमािर् कार्ििाई परू्ििा र्दने छ l 

५. गभिविी मर्हिाहरूको र्वशेर् स्वास््र् कार्िक्रम प्रभावकारी हुने गरी र्नरन्िरिा र्दइनेछ l 

६.  गभिविी मर्हिाहरुिाई र्नर्र्मि गवि चेकिाँच र िच्चा िौिन ेकार्िक्रमिाई प्रेररि गने 

कार्िक्रमहरु िर्ार गरी  कार्ािन्वर्न गररनेछ l 

७.  िर्थिंङ सेन्टरहरुिाई सवु्र्वर्स्थि गररनेछ साथै िर्थिङ सेन्टरहरुमा हुन नसकेका डेिीभरी 

केसिाई रेर्र गने प्रर्क्रर्ािाई र्नरन्िरिा  र्दइनेछ l 

८. सबपरू्ि स्वास््र्कमीहरुको िोकेको मापदडडअनसुारको भौर्िक संरचना र िनशर्क्तको 

िमिा र्वकास गने कार्ििाई िोड र्दइनेछ l 

९.   भौगोर्िक रुपमा र्वकट स्थानका गाउँघर र्क्िर्नक भवनहरूको र्नमािर् कार्ाििाई 

आवश्र्किाको आिारमा र्नरन्िरिा र्दइनेछ l 

१०. स्वास््र् िीमा कार्िक्रमिे आमिनिा स्िरसबम पगु्नेगरी प्रभावकारीढंगिे अगार्ड 

िढाउने कामिाई र्नरन्िरिा  र्दइनेछ l  

११. मा.र्ि स्िरको र्कशोरीहरूको स्वास््र् संवेदनशीििािाई र्वशेर् मध्र्निर रार्ख 

र्कशोरी िर्िि र्वर्भन्न स्वास््र् कार्िक्रमहरु िर्गनेछ  l 

१२.  कोरोनाभाइरस (कोर्भड-१९) रोकथामिाई प्रभावकारी ढंगिे अगार्ड िढाउन 

र्वर्भन्न कार्िक्रम गरर िढाइनेछ l 

१३. आईरन चक्की खवुाने कार्िक्रमिाई प्रभावकारी पररचािनिाई र्नरन्िरिा र्दइनकुा 

साथै र्ोकि व्र्र्क्तहरुिाई र्क्रर्ाशीि िनाइन ेछ l 

१४. र्वद्यािर्मा स्र्ानेटरी प्र्ाड र्नमािर् र उपिधििािाई िोड र्दनकुा साथै सर्ा 

वािावरर् र्नमािर्मा िोड र्दइनेछ l 

१५.  स्वास््र्कमीहरुको आवासको प्रिन्ि क्रमश व्र्र्स्थि गद ैिर्गने छ l 
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 २.२  गििासम्बन्िी नीगत 

१  शैर्िक हक हरेक नागररकको मौर्िक हक र्भत्र पने भएकोिे त्र्सको सरु्नर्श्चििाको िार्ग अगार्ड  

िढाइनेछ l 

२  सबपरू्ि र्वद्यािर्को भौर्िक अवस्था सिुारिाई आवश्र्किाका आिारमा अगार्ड िढाइनेछ l 

३  सबपरू्ि र्वद्यािर्हरुिाई प्रर्वर्िमैत्री िनाउन िोड र्दइनेछ l 

४  र्वद्यािर्हरुिाई आिारभिूरुपमा एकरुपिा रुपका साथ सञ्चािन िथा पररचािन गररनेछ l 

५  शैर्िक िेत्रिाई गरु्स्िर शैर्िक र्वकासकािार्ग िोड र्दइनेछ l 

६  सामदुार्र्क र सरकारी र्वद्यािर्हरूको गरु्स्िरिाई नर्ा ँउचाईमा  उिाई  आकर्िर्को केन्र िनाई 

व्र्ावसार्र्क र्निी र्वद्यािर्हरु प्रर्ि र्नरुत्सार्हि गन ेनीर्िको अििबिन  गररनेछ l 

७  अनौपचाररक र्शिा प्रर्ािीिाई पर्न िोड र्ददँ ै दगुिम र ग्रामीर् िस्िीका आम नागररकहरूको  

सािरिा स्िरिाई िढाउन िोड र्दइनेछ l 

८  र्वकट िस्िीहरुमा अवर्स्थि िािर्शिा संचािन भई रहकेो स्थानहरुमा र्शिकहरूको प्रिन्ि गरी 

व्र्वर्स्थि गररनेछ l 

९  शैर्िक िेत्रिाई अत्र्ार्िक  व्र्वहाररक अथािि्  प्रार्वर्िक र्शिा मिूक िनाउन िोड र्दईनेछ  

साथै  रोल्िाङ मा.र्ि िेल्िाङमा संचार्िि पश ुर्वज्ञान सबिर्न्ि प्रार्वर्िक र्शिा TSEE िाई गरु्स्िर 

र व्र्वर्स्थि गनि िोड र्दइनेछ र प्रार्वर्िक र्शिामा छात्रवरृ्त्त  िाई र्नरन्िरिा र्दइनेछ l 

१० एक वडा एक १२  सबमको मार्व सञ्चािनिाई व्र्वर्स्थि गद ैभावनात्मक रुपमा नभई र्वद्यािर् 

संचािन र किा थप िाई आवश्र्किाका आिारहरुकाेे मलु्र्ांकन गरी व्र्वर्स्थि गररनेछ l 

११  र्वद्यािर् िेत्रिाई छात्रा मैत्री अपाङ्ग मैत्री र िािमैत्री िनाउन र्वशेर् िोड र्दइनेछ l 

१२   गररिीको रेखामरु्न रहकेा िाििार्िकाहरूिाई र्शिाको पहुचँमा ल्र्ाउन र्वर्भन्न कार्िक्रमहरु 

िनाई कार्ािन्वर्न गररन ेछ l 

१३ सबपरू्ि मार्व हरुमा पसु्िकािर् र्वज्ञान प्रर्ोगशािा र कबप्र्टुर र्शिािाई व्र्वर्स्थि गनि िोड 

र्दइनेछ l 

१४  र्वद्यािर् िेत्रिाई शार्न्ि िेत्र िनाउन िोड र्दइनेछ l 

१५     र्वद्यािर्मा खेिकुद र्शिकको प्रिन्ि  गरी िार्िमको व्र्वस्था गररन ेछ l 

१६ मगर खाम भार्ामा र्शिा सञ्चािन िाई र्नरन्िरिा र्दइने l 

१७  िोकसेवा िर्ारी किािाई र्नरन्िरिा र्दई प्रभावकारी िनाइनेछ l 

१८ १२ किासबमको  र्वद्यािर् हरुिाई आिार्सर् िनाउन छात्रावास भवन र्नमािर्मा  िोड र्दइनेछ 

l 

१९ गाउँपार्िका र्शिा ऐन िर्ार िनाई कार्िन्वर्न गनि िोड र्दईनेछ l 

२०. िािर्वकास केन्र र्शिक र र्वद्यािर्  का.सहरुको पाररश्रर्मक सबिन्िी नेपाि सरकारिे 

िोकेअनसुारको मापदडड केहीवर्िमा परुा गने गरी ििेटको प्रिन्ि गररनेछ l 
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२.३ खानेपानी स्वच्छता र सरसफाई सम्बन्िी नीगत 

१  सर्ा र सनु्दर वािावरर्मा िाँच्न पाउन ेमौर्िक हकको सरु्नर्श्चििा गररनेछ l 

२  सर्ा र्पउने पानीको पहुचँमा आमनागररकिाई ल्र्ाउने र्ोिनाहरु र्नरन्िर कार्िन्वर्न गररनेछ l 

३  वास परीर्ोिना(खानेपानी सरसर्ाई र स्वच्छिा र्ोिना) अनसुार र्वर्भन्न कार्िर्ोिना िनाई 

कार्िन्वर्न गररनेछ l 

४  परू्िसरसर्ाईको सचूकिाई परूा गद ै परू्ि सरसर्ाइर्कु्त सनु्दर सनुछहरी गाउँपार्िका िनाउने  

र्ोिनािाई र्नरन्िर  कार्ािन्वर्न गररनेछ l 

५  व्र्र्क्तगि सरसर्ाई, समार्िक सरसर्ाई र वािावरर्ीर् सरसर्ाइिाई व्र्वर्स्थि गनि आम 

िनचेिना िागरर्का िार्ग र्वर्भन्न र्ोिना िनाई कार्ािन्वर्न गररनेछ l 

६  सनुछहरी गाउँपार्िका िाई प्िार्िक र र्ससा मकु्त गाउँपार्िका िनाउन अर्भर्ान चिाइनेछ l 

७ प्रत्र्के गाउँ वा सहरहरुमा डर्बपङसाइट स्थानको छनौट गरी सोही स्थानमा र्ोहोर व्र्वस्थापन गन े     

अर्भर्ानको कार्ािन्वर्न गररनेछ l 

 

 

२.४ सास्कृगतक  प्रवर्द्यन सम्बन्िी नीगत 

१  र्हा ँिसोिास गने हरेक िाि िार्िहरूको पर्हचान स्वरूप रहकेा सांस्कृर्िक मलू्र्मान्र्िािाई 

सबमान र संरिर् गररनेछ l 

२  र्वर्वििापरू्ि संस्कृर्िहरुिाई  प्रोत्साहन र र्वकास गद ैत्र्सिाई पर्िटन प्रवर्द्िन सँग िोड्ने र्ोिना 

िनाइनेछ l 

३  आिरु्नक िीवनशैिी र संस्कृर्िको अविबिन गने नाममा आफ्नो मौर्िक संस्कृर्ििाई ध्वस्ि पाने 

गरी िढेको र्वकृि िन्र् संस्कृर्िको अन्त्र् गररनकुा साथै व्र्ापक  सचेिनाको कार्िक्रम गररनेछ l 

४  एकि ेअकािको संस्कृर्ि प्रर्ि रै्िाउँन े  र्नर्ेिात्मक घरृ्ा अपमान को अन्त्र् गरी सहअर्स्ित्व र 

सबमानको संस्कृर्ि र्नमािर् गनि िोड र्दइनेछ l 

५   सबपरू्ि संस्कृर्िहरुिाई सामार्िक सबपर्त्तको रुपमा आत्मसाि गरी सबमान दृर्ििे हने ेसंस्कारको 

र्वकास गररनेछ l 

६  राष्ट्र र्नमािर्को क्रममा िर्िदानी गन े महान वीर सर्हदहरु को नामिाट गेट, डाँडा भन्ज्र्ाङ चौिारी 

िाटो, वनिङ्गि,गाउँवस्िी, सावििर्नक भवन स्थानहरूको नामाकरर् गरी शर्हदहरु को िर्िदानीिाई 

स्थार्पि र सबमान गन ेसंस्कृर्िको र्नमािर् गररनेछ l 

 

२.५ मगहला बालबागलका जेष्ठ नािररक अपाङ्िता सम्बन्िी नीगत 

१  सामार्िक न्र्ार्को सरु्नर्श्चििा गनि र्वशेर् महत्वका र्ोिना िनाई कार्ािन्वर्नमा िोड र्दइनेछ l 

२  हरेक िेत्रमा प्राथर्मकिाका साथ अग्रार्िकारको सरु्नर्श्चि गररनेछ l 

३  सामार्िक सहर्ोग र सबमानको संस्कृर्िको र्नमािर् गनि िोड र्दइनेछ l 
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४  समािको हरेक  िेत्रमा मर्हिा िाििार्िका िेष्ठ नागररक अपाङ्ग मैत्री संरचनाहरू र्नमािर् गरी 

कार्ािन्वर्न प्रर्क्रर्ािाई अगार्ड िढाइनेछ l 

५   समान कामको समान ज्र्ािा र पैिकृ सबपर्त्तमार्थ छोरा र छोरीको समान हकको सरु्नर्श्चििाको 

संिैिार्नक अर्िकारिाई कार्िन्वर्न गनि िोड र्दईनेछ l 

६  मर्हिाहरुिाई अपमार्नि हुने र्वर्भन्न  र्िज्ञापनहरूिाई खारेि गररनेछ l 

७  समािको  आिा र्हस्सा मर्हिा वगिको शैर्िकस्िर नेितृ्व िमिा र्वकासमा िोड र्दने नीर्ि र्नमािर् 

र कार्ािन्वर्न िेत्रमा ३३ प्रर्िशि सहभार्गिािाई नेपािको संर्विानमा आिाररि रही सरु्नर्श्चि गदै 

५० पार्िशि स्िरमा  उिाउन िोड र्दनेछ l 

८  मर्हिाप्रर्ि हरे्को दृर्िि ेहरेरन ेसामन्िवादी दृर्िकोर् अन्त्र् गरी सबमानको संस्कार र्नमािर् गनि 

िोड र्दइनेछ l 

९  आर्थिक रािनैर्िक सांस्कृर्िक र िार्मिक दृर्िि ेमर्हिामार्थ गररने हरेक प्रकारका र्हसँाको अन्त्र् 

गनि िोड र्दइनेछ l 

१० मर्हिा वगििाई आर्थिक आिारमा अग्रसर िनाउन छुटै्ट कार्िक्रमहरु िनाई कार्ािन्वर्न गन े

प्रर्क्रर्ािाई अझ सशक्त िनाउन र्नरन्िरिा र्दइनेछ l 

११   सर्दर्ौ वर्िदरे्ख सामन्िवादी उत्पीडनका कारर्  मर्हिाहरूमा  रहन गएको दास मनोिर्वज्ञानिाई  

भत्काइ समािवादी र आत्मर्नभिर उच्च मनोिि िढाउने कार्िक्रम िनाई कार्ािन्वर्न गररनेछ l 

१२  आम मर्हिा वगििाई आमा समहु उत्पादन समहू सहकारी संस्था आर्द संघिन हरुमा आवर्द् गरी 

वैचाररक स्िरिाई उिाई संगर्िि रुपमा िािर्ववाह िहुर्ववाह िुवािास अन्िर्वश्वास रुर्ढवादी 

मर्दरापानको र्वरुर्द् सशक्त संघर्ि को नेितृ्व गने अग्रभरू्मका को स्थानमा ल्र्ाउने र्ोिना िनाइनेछ l 

१३  मर्हिा समदुार्िाई समाि पररवििनको नेितृ्व िमिा र्वकास गनि र्वर्भन्न िार्िमहरु को 

आर्ोिना गररनेछ l 

१४  िाि अर्िकारको सरु्नर्श्चििा गनि िािअर्िकार संगिनहरुिाई सशक्त र िर्िर्ो िनाउन िोड 

र्दइनेछ l 

१५  िाििार्िकाहरुिाई हरेक  नीर्िर्नमािर् िहमा र्शिाको पहुचँमा सहभागी गने नीर्िको अविबिन 

गररनेछ l 

१६  हरेक िाििार्िकाहरुिाई अर्नवार्ि र्शिाको पहुचँमा ल्र्ाउन र्ोिना िनाई कार्ािन्वर्न गररनेछ 

l 

१७  हरेक स्थान र िेत्रमा िाििार्िकाहरुिाई  मार्ा गने संस्कारको र्नमािर् गनि िोड र्दइनेछ l 

१८  िािश्रम शोर्र् र िाििार्िकाहरु मार्थ हुने र्हसंाको अन्त्र् गनि िोड  र्दइनेछ l 

१९  सबपरू्ि िाििार्िकािाई िाि क्िि र िाि संगिनहरुमा आवर्द् गरी समाि पररवििनको 

अर्भर्ानिाई महत्वपरू्ि टेवा परु्ािउने गरी अगाडी िढाईने छ l 

२०   िािर्ििाह मर्दरापान रुढीवाद, अन्िर्वश्वास िवुािास र्वर्भन्न खाि ेर्वकृर्ि र्वसंगर्िहरु को 

र्वरुर्द् िाििार्िकाहरुिाई मकु्त राखी त्र्सको र्वरुर्द्मा पररचािन गन ेनीर्ि अविबिन  गररनेछ l 
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२१  र्वर्भन्न कारर्ि ेअर्भभावक र्वर्हन हुन पगेुका िाििार्िकाहरूको संरिर्को िार्ग र्वर्भन्न 

कार्िक्रम िनाई कार्ािन्वर्न गररनेछ साथै स्थानीर्िहको सरकारि ेअर्भभावकत्व प्रदान गनि कार्िक्रम 

िनाई कार्ािन्वर्न गररनेछ  l 

२२  िाििार्िकािाई भर्वष्ट्र्का राष्ट्रको खबिाको रुपमा र्वकास गनि िोड र्दइनेछ l 

२३   ज्र्ेष्ठ नागररकहरुिाई र्िउँदो   इर्िहासको रूपमा सबमान र संरिर् गनि िोड र्दइनेछ l 

२४  ज्र्ेष्ठ नागररकहरूिाई हरेक अवसरको  पहुचँमा ल्र्ाईन ेछ साथै िमिा र उमेर अवस्था अनसुार 

आत्मर्नभिर िनाउन ेर्ोिना िनाई कार्ािन्वर्न गररनेछ l 

२५  आफ्ना, समाि र सन्िान घरपररवारिाट हुने र्हसंा र  अपमानको अन्त्र्  गनि िोड र्दइनेछ l 

२६  र्ोगदानको आिारमा आिाररि सामार्िक सरुिा भत्ता ज्र्ेष्ठनागररक कै हािमा िाने सहि 

वािावरर्  िनाइनेछ l 

२ ७ िेष्ठ नागररकहरुिे आफ्नो सन्िान िाट पािनपोर्र् संरिर् गने नीर्ि अर्नवार्ि  िनाइनेछ l 

२८  िेसहारा िेष्ठ नागररकहरूको संरिर्को िार्ग महत्वपरू्ि र्ोिना िनाई कार्ािन्वर्न गररनेछ l 

२९ आफ्नो छोराछोरीको कमाइिाट १० प्रर्िशि िवुा आमाको खािामा अर्नवार्ि िबमा गन ेराज्र्को 

नीर्ििाई कार्ािन्वर्न गनि िोड र्दइनेछ l 

३०  ज्र्ेष्ठ नागररक , मर्हिा र अपांग िर्िि गरी समर् समर्मा स्वास््र् र्शर्वर सञ्चािन गररनेछ l 

३१  अपाङ्ग िेष्ठ नागररकहरू समािि ेसबमान मार्ाममिा सहर्ोग गने संस्कारको र्नमािर् गररनेछ l 

३२  अपांगहरुिाई र्दइने पररचर्पत्रिाई र्नरन्िरिा र्दइनेछ साथै हरेक िेत्रमा ५%  सहभागीको 

सरु्नर्श्चििा गद ैिर्गनेछ l 

३३  अपाङ्गहरुिे प्रदान गररन ेसामार्िक सरुिा भत्ता उर्चि ढंगिे सबिर्न्िि व्र्र्क्त कै हािमा पगु्ने 

गरी र्दइनेछ l 

३४  अपांगहरुको उत्थानको िार्ग अपांग समन्वर् सर्मर्ििाई र्वशेर् र्िबमेवारीका साथ पररचािन 

गनि िोड र्दइनेछ l 

३५  अपांगहरुिाई र्शिाको  पहुचँमा ल्र्ाउनका  साथै आत्मर्नभिर िनाउन र्वर्भन्न  धर्ावसार्र्क 

िार्िम हरु आर्ोिना गररनेछ l 

३६  अपांगहरूिाई आवश्र्किाको आिारमा सहार्िा सामग्रीहरु र्विरर् गररनेछ l 

३७  अपाङ्गहरूको र्नःशलु्क स्वास््र् र्वमािाई र्नरन्िरिा र्दइनकुा साथै राष्ट्रिाई र्ोगदान र्दन 

अवसर सँग िोड्द ैिर्गनेछ l 

३८  िािपोर्र् भत्ता दरुूपर्ोग नगरी पोर्र्कैिार्ग प्रर्ोग हुने वािावरर् िनाइने छ l 

 

 २.६ दगलत जनजागत अल्पसंख्र्क जागत सम्बन्िी नीगत 

 

१ हरेक िाििार्िहरुिाई समान दृर्ििे हने,े  सबमान संरिर् र  र्वकास गने नीर्ि अविबिन  गररनेछ 

l 
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२ हरेक िेत्रमा नेपािको संर्विान २०७२ अनसुार दर्िि ९ प्रर्िशि िनिाि २७ प्रर्िशिको  र्हसाििे 

समानपुार्िक र्सर्द्ान्िको अविबिन गरी सहभार्गिािाई सरु्नर्श्चि गररनेछ l 

३  सामार्िक किंकको रुपमा रहकेो िािीर् छुवाछुिको अन्त्र् गनि र्वशेर् िोड र्दइनेछ l 

४  दर्ििहरूको आर्थिक अवस्थािाई सिुार गनि आवश्र्क र्ोिना िनाईनकुा साथै सीप िमिा वरृ्र्द् 

गनि   िार्िमको आर्ोिना गररनेछ l 

५  दर्िि समदुार्सँग रहकेो िन्मिाि प्रचरु र्सप िमिाको उर्चि प्रिन्ि गरी व्र्वसार्मखुी  िनाउन 

िोड र्दइनेछ l 

६ समािमा चल्द ैआएको दास मनोर्वज्ञान उत्पन्न गने आर्थिक आिारको रुपमा रहकेो खिो प्रथा र 

भाग माग्न ेचिनको  अन्त्र् गनि दर्िि िार्ििाई नै िागरुक िनाई अर्भर्ानात्मक रुपमा अगार्ड  

िढाइनेछ l 

७  दर्िि िार्िर्भत्र पर्न छुवाछुट रहकेो हुदँा त्र्सिाई िोड्न उर्त्तकै िोडिोडका साथ िर्गनेछ l 

८  दर्िि समदुार् िाइ पर्छ पान ेआर्थिक रािनीर्िक सांस्कृर्िक र िार्मिक मान्र्िाहरुिाई समर् 

सापेर्िि रुपान्िरर्को िार्ग समर् समर्मा वैचाररक स्िर उत्थान गन ेकार्िक्रम गरी दर्िि समदुार्िाई 

मार्थ उिाउने र्ोिना िनाई कार्ािन्वर्न गररनेछ l 

९.  दर्िि समदुार्को सामार्िक  नेितृ्व र्वकास गनि चेिनास्िर वरृ्र्द् गने र्वर्भन्न कार्िक्रमहरु गररनेछ 

l 

१०.  र्हा ँवसोवास गने आर्दवासी िनिार्िहरूको भार्ा, भेर्भरु्ा, सांस्कृर्िक मलू्र् मान्र्िाहरु को 

संरिर् र र्वकास गररनछे l 

११. र्वद्यािर्हरूमा ७०.८० प्रर्िशि मगरहरुिे िोल्ने ४९ प्रर्िशि मगर खाम भार्ािाई स्थानीर् 

पाि्र्क्रमको रुपमा र्वकास गररनेछ  िसको िार्ग आ.व २०७७/७८ को र्ोिनाअनसुार मगर खाम 

भार्ामा पाि्र्क्रम र पाि्र्पसु्िक िर्ार गरी कार्ािन्वर्न गने कार्ििाई र्नरन्िरिा र्दइनेछ l 

१२. र्हाकँा आर्दवासी िनिार्िहरूको सांस्कृर्िक परबपरा  मलू्र्मान्र्िाहरुमार्थ िवरिस्ि आक्रमर् 

र र्नर्ेि गने कार्ििाई रोकी र्वकास गद ैपर्िटन प्रविर्द्न  गररनेछ l 

१३.  र्स गाउँपार्िकामा अवर्स्थि मगर भार्ािाई सरकारीकाम कािको भार्ा पर्ोग गररनकुो साथै 

भेर्-भरू्ािाई पर्न प्रर्ोग  गने नीर्ि अविबिन  गररनेछ l 

 

३. पुवयिार गवकास सम्बन्िी नीगत 

३.१ नगवकरगर्र् उजाय  तथा गवदु्यतको केन्रीर्   प्रसारर् सम्बन्िी नीगत 

१  केन्रीर् र्वद्यिु ्प्रसारर् सबिन्िी गरु्स्िरर्हन र गर्िर्हन कार्ििाई    सदुृढ  िनाउन सबिर्न्िि 

र्नकार्सँग समन्वर् गरी  र्वस्िार गनि िोड र्दइनेछ l 

२  सञ्चािनमा रहकेा िघिुिर्िद्यिुहरुको उर्चि संरिर् र संचािनको िार्ग आवश्र्क  समन्वर् 

िथा व्र्वस्थापन गररनेछ l 



16 | P a g e  
 

३ िघ ुििर्वद्यिु िथा केन्रीर्  प्रसारर् िाइनको पहुचँ   िार्हर रहकेा िनसमुदार् र संस्थाहरुिाई 

सौर्िउिाि द्वारा  र्वद्यिुीकरर् गने र्ोिनािाई र्नरन्िरिा र्दइनेछ l 

४  र्वद्यिुिाई िनिाको आर्थिक अवस्था सिुार संग िोडेर िैिान िोड र्दइनेछ l 

५  र्वद्यिु उत्पादनको र्हसाििे र्स  सनुछहरी गाउँपार्िकामा व्र्ापक सबभावना रहकेोि ेसबभाव्र् 

अध्र्र्न गरी अथािि डीपीआर गरी िगानीकिािहरुिाई आव्वान गररनकुा साथै िनिाको िगानी िाई 

पर्न िढाउने र्ोिना िनाई कार्ािन्वर्न गररन ेछ l 

 

३.२ सडक सम्बन्िी नीगत 

१   सडकिाई र्वकास र्नमािर्को मेरुदडडको  रुपमा र्िइनेछ साथै अर्ि आवश्र्क मोटर सडक िाहके 

अव  नर्ाँ सडक र्नमािर् कार्ििाई कम  गद ैिर्गनेछ l 

२  सडक र्नमािर् गदाि वािावरर् र्वनास िाई र्वशेर् ध्र्ान र्दइनेछ साथै संिेदनशीि  स्थानमा सडक 

र्नमािर् गनुिपने भएमा वािावरर्ीर् प्रभाव को मलु्र्ांकन गरी सोही आिारमा र्नमािर् गररनेछ l 

३  हाि र्नमािर् भई सञ्चार्िि कररि ७५० र्किो र्मटर कच्ची मोटरिाटोिाई िाहमैास सञ्चािन 

हुने िनाउनको िार्ग स्िरोन्नर्िको र्ोिना िनाई कार्ािन्वर्न गररनेछ l 

४  गाउँपार्िका वडा िोड्ने िाँकी मोटरिाटोको र्नमािर् कार्ििाई परू्ििा र्दइने छ l 

५  र्नमािर्सबपन्न वाटोहरुिाई आम िनिा को आर्थिक स्िरउन्निी संग िोड्ने र्ोिना िनाई 

कार्ािन्वर्न गररनेछ l 

६  सबपरू्ि मोटरिाटो हरुिाई  मापदडड अनसुार अगाडी िढाईनेछ साथै  िाटो भनेको सवििर्नक सबपर्त्त 

भएकोिे संरिर्मा आम नागररकको संरिर्को दार्र्त्त्विाई िढाइनेछ l िाटो मार्थ हुने अर्िकरर्िाई 

कडाइपवूिक रोकेर िर्गनेछ l 

७  सडक  वररपरी िन्न ेसंरचनाहरु िाटोको मापदडड अनसुार छोडेर िनाउन िोड र्दइनेछ l 

८  र्वकट र दरुदराि िस्िीहरु िाइ िोड्ने घोडेटो र  गोरेटो िाटो हरुिाई पर्न प्राथर्मकिाका साथ 

र्नमािर् गररनेछ l 

 ३.३ पुल/झोलङ्ुिेपलु सम्बगन्ित नीगत: 

१.  मोटरपिुको आवश्र्क परेको स्थानहरुमा र्डपीआर गरी र्नमािर्का िार्ग आवश्र्क  प्रर्क्रर्ा 

अगार्ड िढाइनेछ l 

२.  चाि ुमोटरपिुहरूको संरिर्  उपर्ोगमा िोड र्दइनेछ l 

३.३.१ झोलुङ्िे पुल सम्बगन्ि नीगत: 

१  आमिनिाको आवििाविमा सहििा र र्वर्भन्न दघुिटनाको न्र्नूीकरर् गनिकािार्ग आवश्र्क 

स्थानहरुमा झोिङ्ुगेपिु र्नमािर् कार्ििाई प्राथर्मकिाका साथ  र्नरन्िरिा र्दइनेछ l 

२  सबपरू्ि झोिुंगेपिुकाेे र्ववरर् संकिन गरी आवश्र्क कार्िर्ोिना िनाई कार्ािन्वर्न गररनेछ l 

३  दघुिटना र्नबत्र्ाउन ेप्रकारका र्िर्ि झोिङ्ुगे पिुको ममिि संरिर्िाई महत्वकासाथ िोड र्दइनेछ 

साथै अनावश्र्करुपमा रहकेा पिुहरुिाई हटाईने छ l 
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४   झोिङ्ुगे पिु संरिर्को हरेचाह, व्र्र्क्तको पररचािन गनुिका साथै आमनागररकहरूको संरिर् 

दार्र्त्विाई िढाउन िोड  र्दइनेछ l 

 

३.४ गसंचाई सम्बन्िी नीगत 

१ खेिीर्ोग्र् िर्मनिाई र्संर्चि गरी उत्पादन िमिािाई  व्र्ापक वरृ्र्द् गनि िोड र्दइनेछ 

२ आवश्र्किाको आिारमा सबभावना हरेी कुिो पाईप र र्िफ्ट र्संचाईको र्नमािर् गनि र्ोिना िनाई   

कार्ािन्वर्न गररनेछ l 

३  िीर्ि र्संचाई कुिोहरुको पर्हचान गरी पनुः सञ्चािनमा ल्र्ाइनेछ  

४   थोपा र्सचाई को पर्न  आवश्र्क महत्वका  साथ प्राथर्मकिाका र्दद ैर्ोिना  िनाई कार्ािन्वर्न 

गररनेछ l 

५  सबभार्वि सवै स्थानहरुमा र्संचाईद्वारा िर्मनको र्चस्र्ान राखी सन्िरु्िि वािावरर् राख्न िोड 

र्दईनेछ l 

 

 ३.५  भवन  तथा िहरी  गवकास सम्बन्िी नीगत 

 ३.५.१ भवन 

१  र्वर्भन्न सावििर्नक सेवा प्रवाह गन ेिनाउन ुपन ेअर्िआवश्र्क भवन र्नमािर् कार्ििाई र्नरन्िरिा   

र्दइनेछ l 

२  किाकोिा अभाव र्वद्यािर् भवन र्नमािर् कार्ििाई परू्ििा र्दइने छ साथै १२ किा सबम संचार्िि 

र्वद्यािर्हरूको आवास सर्हि अगार्ड िढाउन ेउद्दशे्र् सर्हि आवासीर् भवन र्नमािर् गद ैिर्गनेछ l 

३ आवस्र्किाको आिारमा गाउँघर र्क्िर्नक र वथीङ सेन्टर भवनहरु र्नमािर् कार्ििाई अगार्ड 

िढाइनेछ साथै मापदडडअनसुारको हले्थपोि भवनहरु र्नमािर् गद ैिर्गनेछ l 

४  गाउँपार्िकाको प्रशासर्नक भवन, हर्स्पटि भवनिाई परू्ििा र्दइन ेछ  साथै वडाको प्रशासर्नक 

सेवा प्रवाह (वडा कार्ाििर्) भवनहरुको र्नमािर् कार्ििाई अगार्ड िढाइनेछ l 

५ वडास्िररर् शर्हद स्मरृ्ि सभाहििाई र्नरन्िरिा र्दइनेछ साथै एक टोिर्वकास संस्था एक 

सभाहिको अविारर्ा िनाई  कार्ािन्वर्न प्रर्क्रर्ामा िर्गनेछ l 

६  चाि ु अवस्थामा रहकेा सबपरू्ि खाि े भवनहरूको उर्चि संरिर् र प्रर्ोगमा आम समदुार्को 

उत्तरदार्र्त्विाई वढाइन ेछ साथै र्िर्ि भवनहरूको ममििसबभार िाई िोड र्दइनेछ l 

७  आमिनिाको घर र्नमािर् गदाि नक्सापास र अनमुर्ि र्िएर भकूबपप्रर्िरोिी िनाउन र्वशेर् िोड 

र्दइनेछ l 

८  भवनसंर्हिा अर्नवार्ि िाग ुगनि  प्रर्त्न गररनेछ l 
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 ३.५.२ सहरी गवकास सम्बन्िी 

१  र्दनप्रर्िर्दन िढ्द ैगरेको सहरीकरर्िाई र्नर्मन गन ेनीर्ि िनाई कार्ािन्वर्न गररनेछ l 

२  सहरी र्वकास र्ोिना िनाई कार्िन्वर्न गररनेछ l 

३  शहर िनेको स्थानहरुमा सडक र्नमािर्  ढि र्नकास िाई प्राथर्मकिा र्दइनेछ l 

३.६ सूचना तथा संचार प्रगबगि सम्बन्िी नीगत: 

१. आमिनिाको सचूनाको हक सबिन्िी अर्िकारिाई सरु्नर्श्चि गनि िोड र्दईनेछ l 

२. आमिनिािाई हरेक र्वर्र्मा ससूरु्चि गनि परबपरागि र आिरु्नक सिै माध्र्महरु  प्रर्ोग गनि िोड 

र्दइनेछ l 

३. हाि चाि ुसंचार िेत्रिाई सशक्त र प्रभावकारी िनाउन आवस्र्क र्नकार्हरु संग समन्वर् गररन ेछ 

l 

४. र्स गाउँपार्िकामा रहकेा संचार माद्यम संरचनाहरुको संरिर् र सर्ह सदपुर्ोगको िार्ग िोड 

र्दईनेछ l 

५ हाि संचार्िि संचार  माद्यमिाई िहुउपर्ोगी िनाउनकुा साथै आमिनिाको आर्थिक अवस्था 

सिुार संग िोडेर िैिान ेर्ोिना िनाइने छ l 

६. एक टोि र्वकास संस्था एक सचूना पाटी रार्खन ेछ l 

७. हाि संचार्िि हुिाक सेवा कार्ाििर्हरुिाई प्रभावकारी पररचािनको िार्ग आवस्र्क समन्वर् 

गररनेछ l 

८. सबपरू्ि ररपोर्टिंग प्रर्ािी रेकर्डिङ प्रर्ािीिाई र्वद्यिुीर् सचूना प्रर्िर्िको प्रर्ोगिाई िोड र्दईनेछ l 

४. वन तथा भू संरिर्: 

१. हाि रहकेो वनिंगिको व्र्ापक संरिर् र सर्ह सदपुर्ोग गनि आम िन समदुार्हरुको 

चेिनास्िर वरृ्र्द् गनि िोड र्दईन ेछ 

२. वन र्डानी आगिनी अर्िकरर् िस्िा गिि कृर्ाकिापिाई रोक्द ैिर्गन ेछ l 

३. सडक वरीपरीको उिाड भरू्म नाङ्गो डाँडा पाखा पखेरा र भिूर् भई रहको स्थानहरुमा 

अर्भर्ानात्मकरुपमा विृारोपर् िाई िोड र्दईने छ l 

४. आर् आििन हुने प्रकारको ििृा रोपनिाई प्राथर्मकिा र्दई कार्िन्वर्न गररन ेछ l 

५. “हररर्ो वन हामै्र िन” भन्ने मान्र्िािाई आम िनिामा व्र्ापक स्थार्पि गरी वन प्रर्िको 

मार्ािाई व्र्ापक िढावा र्दइन ेछ l 

६. भिुस्थि िुिा िुिा र्वकास भईरहकेो भगूोिमा चररचरर् रोक्न ेििृारोपन गन े, िटिन्ि 

गने एकीकृि र्ोिना िनाई कार्िन्वर्न गन ेकार्ाििाई र्नरन्िरिा र्दईने छ l 

७. मोटरिाटो र्नमािर् गदाि वन र्वनासि ेल्र्ाउन ेिुिा िुिा भिू र त्र्सिे ल्र्ाउन ेडरिाग्दो 

मानव िनिनको िर्ि र्नबत्र्ाउने कुरा प्रर्िको वेवास्िा र हिेचक्राईिाई परू्िि: र्नर्ेि गरेर 

िर्गने छ l 
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८. वन संरिर् र र्वकास उदशे्र् राखी गिन भएका सामदुार्र्क वन किरु्िर्िी  वन 

समहूहरुिाई र्वशेर् र्िबमेवारीका साथ सर्क्रर् पररचािन गनि िोड र्दने साथै सामदुार्र्क 

वन समहूहरु गिन प्रकृर्ािाई अगाडी िढाइन ेछ l  

९. एकीकृि वन नसिरी उत्पादन गनि पहि गररन ेछ 

४.१ जलािार संरिर् सम्बगन्ि नीगत 

१. सनुछहरी गाउँपार्िका िुिा िुिा ििािार र सहार्क ििािार िेत्रिे त्र्सको उर्चि 

संरिर् गनि िोड र्दईने छ 

२. ििािार संरिर्को अभावमा िुिा िुिा र्वपद आउने र मानर्वर् िीवनमा संकट 

ल्र्ाएकोिे त्र्स प्रर्ि आम नागररकिाई सचेिना कार्िक्रम िर्गने छ l 

३. र्हा ँिग्ने नर्दनािाहरुको मिू संरिर्को र्वशेर् र्ोिना िनाई प्रभावकारी कार्िन्वर्न 

गररन ेछ  

 

४.२ जलबारु् पररवतयन सम्बगन्ि नीगत: 

१. प्राकृर्िमार्थ मानव िार्िको गिि कृर्ाकिापद्वारा हुने असरि ेवािावरर्ीर्का कारर् प्रर्िर्दन 

हुने मानविार्ि प्रर्िको िर्ि आमिनचेिनाको स्िरमा उिाउन िोड र्दईन ेछ l 

२. िाउँ िाउँमा र्चस्र्ान िेत्र र्नमािर् ,ररचािि पोखरीहरु र्नमािर्, पानीको मिू संरिर्, र्समसार 

िेत्र र्नमािर् आदी कार्िको र्ोिना िनाई कार्िन्वर्न गररन ेछ l  

 

४.३ फोहोर मैला व्र्वस्थापन सम्बन्िी नीगत 

१. हरेक व्र्र्क्तिे आफ्नो दरै्नक गर्िर्वर्ििाट पैदाहुने र्ोहोर मैिाको व्र्वस्थापन स्वर्म 

आरै् गने नीर्ि िनाई कार्िन्वर्न गररनेछ l 

२. अत्र्ार्िक िनघनत्व भएको गाउँ िर्स्ि र ििार िेत्रमा डर्बपङ साइटको व्र्वस्थापन स्थान 

िोस गरी व्र्वस्थापन गररने छ l 

३. सािििर्नक स्थि भोिभटेर र्ववाह मेिा िात्रा िाट उत्पन्न हुने र्ोहोर मैिा व्र्वस्था 

सबिर्न्िि पििे नै र्िबमेवारी ल्र्ाउने नीर्िको अविबिन गररन ेछ l 

४.४ गवपद व्र्वस्थापन सम्बन्िी नीगत: 

१. र्वपद व्र्वस्थापनको वर्िर्ो प्रर्िकार्ि र्ोिना िनाईनेछ  साथै िर्ार भएको प्रोर्ाइिको 

आिारमा आिाररि भई  अगाडी िढाइन ेछ l 

२. र्वर्भन्न र्वपदिाट र्पर्डि व्र्र्क्तहरुिाई र्दन े गाउँपार्िका को  राहाि कार्िक्रमिाई 

र्नरन्िरिा र्दइने छ 

३. प्राकृर्िक रुपमा आउने र्वपदिाट हुने िर्िको न्र्नूीकरर् गनि र मानवीर् िापरिाही र 

गर्िर्वर्िद्वारा हुने र्वपदिाई रोक्न व्र्ापक िनचेिना मिुक कार्िक्रमहरुको र्ोिना िनाई 

कार्िन्वर्न गररने छ l 
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४. र्वपद व्र्वस्थापन सर्मर्िहरुिाई सर्क्रर् पररचािन गनुिका साथै कार्िदिहरुिाई सिम 

िनाउन समर् समर्मा िार्िमको आर्ोिना गररन ेछ l 

५. र्वश्वमहामारी कोर्भड-१९ कोरोना भाइरस महामारी रोकथामका िार्ग सबपरू्ि सािन श्रोि 

र िनशर्क्तिाई एकीकृि पररचािन गरी अगाडी िढाईनछे l 

६. र्वपद व्र्वस्थापनको िार्ग आवस्र्क सामग्रीहरुको व्र्स्थापन उर्चि ढंगिे गररन ेछ l 

७. र्वपद व्र्स्थापन प्रोर्ाइििाई अनसुार र्ोिना िनाई  कार्िन्वर्न गररनेछ l 

८. र्वपद व्र्स्थापन सर्मर्ि र कार्िदििाई आवस्र्क दििा सर्हि पररचािन गररन ेछ  

९.  र्वपद व्र्वस्थापन संग सबिर्न्िि काम गन े नेपाि रेडक्रस सोसाईटी ,आ.ई.एन.एर् 

िगार्ि संघ संस्थाहरुसंग आपसी सहकार्ि र समन्वर्को कामिाई नर्ा ँउचाईमा उिाईने 

छ 

१०. र्वपद खोि उद्वार र उपचारका िार्ग पवूि सचूनािाई व्र्वर्स्थि गररन े छ साथै 

कार्िदििाई आवस्र्क पन ेसामाग्री को प्रिन्ि स्टोरिाई र्वशेर् िोड र्दईनेछ  

११.  र्वपद व्र्िस्थापन प्रर्िकार्ि र्ोिनािाई व्र्वर्स्थि गरेर सोही अनसुार कार्िन्वर्न 

गररन ेछ l 

१२.  र्वपदक्ार्िन र्स्थर्ििाई मध्र्निर राखेर स्वास््र् संस्थाहरुमा १० % और्र्ि  िचि 

राख्ने प्रकृर्ािाई   र्नरन्िरिा र्दईनेछ l 

१३.  प्रत्र्ेक वडाको केन्र पने स्थानमा आपिकार्िन उद्वारको िागी हिेी प्र्ाड र्नमािर् 

कार्ििाई कार्िन्वर्न गररन ेछ l 

१४.  आइसोिेशन संचािन सबमको आवस्र्किािाई समेि ध्र्ानमा राखी भेगीर् 

आवस्र्किािाई समािान गने गरी र्सउरीमा एक, मािाङ र र्खवाङको िरुीमा, र्ववाङमा  

एक र्वपद व्र्वस्थापन हि र्नमािर् प्रकृर्ािाई अगाडी िढाइन ेछ l 

१५.  र्वपद व्र्वस्थापनका िार्ग सिदाह स्थिहरुको र्निािरर् गरी सरुर्िि रार्खन ेछ l 

१६.  प्रत्र्के वडाको सावििर्नक िर्मनहरुिाई र्वपद व्र्वस्थापन स्थानको रुपमा िोकेर 

संरिर् गररन ेछ l 

१७.  र्वपद व्र्वस्थापन सबिन्िी व्र्ापक िनचेिनाको र्वकास गनि िोड र्दईने छ l 

५ . मानव संसािन सम्बन्िी नीगत 

५.१ मानव संसािन गवकास सम्बन्िी नीगत 

१. मानव र्वकासिाई पर्हिो प्राथर्मकिामा रार्ख र्वकास गनि िोड र्दइने छ l 

२. मानव संसािन र्वकासका िार्ग श्रोि सािन र िनशर्क्तिाई केर्न्रि गरी 

पररचािन गररन ेछ l 

३. सेवा प्रवाह गने कमिचारीको अभाव हुन नर्दई िमिाको र्वकास गरी 

सशुासनर्कु्त सेवा प्रवाहमा िोड र्दइनेछ l 
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४. िनउत्तरदार्ी िवार्देर्हिा सर्हि मसु्कान सर्हिको सेवा प्रवाह गने 

कार्िशैिीको र्वकास गररने छ l 

५.२ संस्थाित िमता गवकास सम्बगन्ि नीगत 

1. सबपरू्ि र्वकासको मिूआिार संस्थागि िमिा र्वकासिाई मार्नने छ l 

2. आवस्र्किा अनसुार िनप्रर्िर्नर्िहरुिाई अर्भमरु्खकरर् र समरु्ि 

कमिचारीहरुिाई र्नर्र्मि िार्िमको प्रिन्ि गरी दि िनशर्क्तको र्नमािर् गरी 

सवि सेवा प्रिाहमा िोड र्दईने छ l 

५.३ राजस्व पररचालन समबन्िी नीगत: 

१. रािस्व संकिनिाई आमिनिाको अहम कििव्र्को रुपमा स्थार्पि गररनकुा 

साथै आम नागररकिाई करको दार्रामा ल्र्ाईने छ र आमिनिामाझ करको 

दर होइन दार्रािाई र्रार्किो िनाई कार्िन्वर्न गररनेछ l 

२. करछिी िस्िा गिि कृर्ाकिापहरुिाई परैु र्नरुत्सार्हि िनाएर िर्गन ेछ l 

सबपरू्ि व्र्ापारी उद्यमी व्र्वसार्ीहरुिाई प्रकृर्ािर्द् र्नर्मन गनि िोड र्दईने छ 

l 

३. संकर्िि रािस्विाई वैज्ञार्नक र पारदशी र्वर्नर्ोिन गरी कार्िन्वर्न गररन ेछ 

l 

४. आन्िररक श्रोििाई िढाउन सबपरू्ि श्रोिहरुको खोिी गरी व्र्ापक पररचािन 

गररन ेछ l 

५.  आन्िररक श्रोि पर्हचान गरी संकिन गनि सिै एकरुपिाका साथ िाग्ने 

कार्ििाई प्राथर्मकिा र्दईनेछ l 

 

५.४ साबयजगनक सुनुवाई सम्बगन्ि नीगत  

1. सबपरू्ि गर्िर्िर्िहरुको आम िानकारी र आवस्र्क सल्िाह सझुावकोिार्ग 

हरेक चौमार्सक रुपमा सािििर्नक सनुवुाई गररन ेछ l 

2. सावििर्नकरुपमा आएका िनगनुासोहरुिाई मागिदशिक र्सर्द्ान्िको रुपमा 

आत्मसाथ गरी व्र्वस्थापन गररन ेछ l 

५.५ सामागजक पररिर् सम्बगन्ि नीगत: 

1. सामर्िक पररिर्िाई महत्वका साथ र्िईनेछ  

2. हरेक र्नकार्िे आरु्िे गरेको कामकार्िको अर्नवार्ि सामार्िक पररिर् गन े

कुरािाई व्र्ाहाररक रुपमा र्दनपुने नीर्ि िनाईनेछ  l 

3. सामर्िक पररिर्िाई सशुासन र्नमािर्को महत्वपरू्ि आिारको रुपमा ग्रहर् 

गररनेछ l 
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५.६ बेरुजु फर्छ्र्ौट सम्बन्िी नीती 

1. कामकार्ि र्नवािह गदाि अर्िकिम वेरुि ुनआउने नीर्िको अविबिन गररन ेछ 

l 

2. असिुउपर िेरुि ु र सैदार्न्िक वेरुििुाई समर्मै र्र्िर्छ्र्ौट गनि कडाईपवुिक 

िर्गने छ l 

3. वेरुि ुनआउने गरी काम गनिका िार्ग प्रकृर्ागि कुराहरुमा अझ व्र्वर्स्थि 

सचेिना िगाईन ेछ l 

५.७ सेवा प्रवाहमा गवदु्यतीर् सूचना प्रगवगिको प्रर्ोि 

1. पंिीकरर् पररर्ोिना, कृर्क सरु्चकरर् िगार्ि सबपरू्ि काम अनिाइन 

प्रकृर्ािाट प्रभावकारी ढंगिे गररन ेछ  

2. र्वर्भन्न सचूना सबप्रेर्र् र्वद्यिुीर् प्रर्वर्िको अविबिन गररन ेछ l 

५.८  रु्वा तथा खेलकुद सम्बन्िी नीगत 

१. र्ो दशेका ५०% र्वुा शर्क्तिाई राष्ट्र र्नमािर्को मूि आिारको रुपमा 

ग्रहर् गरर राि् र्नमािर् कार्िमा पररचािन गररन ेछ l 

२. र्वुा क्िि र र्वूा समहु मार्ि ि संगर्िि गरी नैर्िकवान अनशुार्सि र सिम 

र्वुा शर्क्त र्नमािर् गनि िोड र्दईने छ l 

३. र्वूा सशक्तीकरर् र सामार्िक नेितृ्व र्नमािर् गनि र्वुाहरुिाई िार्िम, 

गोष्ठी, अन्िरकृर्ा प्रर्शिर् चिाईने छ l 

४. र्वुा शर्क्तिाई र्वकृर्ि र्वसंगिी अन्िर्वस्वास रुढीवादी , िवुािास 

मर्दरापान , वहुर्वहाह , िािर्ववाह मकु्त समाि  र्नमािर्का िार्ग सर्क्रर् 

पररचािन गन ेर्ोिन िनाई कार्िन्वर्न गररनेछ l 

५. र्वुा िर्िि व्र्ावसार्र्क िार्िम र अनदुानको प्रिन्ि गरी सिम िनशर्क्त 

र्नमािर् गरी उद्यमर्शि र स्वरोिगार आत्मर्नभिर िनाउने कार्िक्रमिाई 

र्नरन्िरिा र्दईने छ l 

६. “राष्ट्रको लागि खेल र स्वास््र्को लागि खेल” भन्ने मान्र्िा िाई 

आत्मसाथ गरर र्ोिना िनाई कार्िन्वर्न गररन ेछ l 

७. र्वुा शर्क्तको प्रर्िभा र िमिािाई प्रष्ट्रु्टन गनिका साथै र्वुाशर्क्तिाई 

िोडनको िार्ग र्वर्भन्न खेि प्रर्िर्ोर्गिाको आर्ोिना गररनेछ l 

८. र्वद्यािर् िेत्रमा खेिाडी उत्पादन गने गरी र्वर्भन्न प्रर्िर्ोर्गिा को 

आर्ोिना गररन े छ l साथै र्वद्यािर्हरुमा खेिकुद र्शिक  िोकी 

व्र्वर्स्थि गने कार्िक्रमिाई अगाडी िढाइन ेछ l 

९. र्वद्यािर्मा खेि मैदानको अर्नवार्ििािाई िाग ुगररने छ l 
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खेि िेत्रिाई व्र्वर्स्थि र प्रभावकरी िनाउन प्रर्शिक प्रर्शिर् िार्िम 

संचािन गररन ेछ l 

१०. गाउँपार्िकामा कभटिहि सर्हिको व्र्वर्स्थि खेिमैदान र्नमािर् 

कार्ििाई परू्ििा र्दईनेछ  l 

११. वडास्िरीर् कभटिहि सर्हिको खेिमैदान र्नमािर् कार्ििाई अगाडी 

िढाउने प्रर्त्न गररन ेछ l 

 

५.९ न्र्ार् सगमगत सम्बन्िी नीती 

१. न्र्ार् सर्मर्ििाई िन उत्तरदार्ी र प्रभावकारी िनाउन िोड र्दईनेछ  

२. न्र्ार् सर्मर्ििाई आमिनिाको आशा र भरोसाको  केन्र िनाउने कार्िशैिी पर्द्र्ि 

प्रकृर्ामा व्र्वर्स्थि र्नष्ट्पि  न्र्ार् रै्सिािाई िोड र्दईने छ l 

३. न्र्ार् सर्मर्िको समर् सापेर्िि िमिा अर्भवरृ्र्द् गनि िार्िम गोष्ठी र अन्िरकृर्ाको 

आर्ोिना गररनेछ l  

४. िनपिीर् र्नष्ट्पि न्र्ार् सबपादनको  मखु्र् श्रोि िनसमदुार्को प्रमार्िाई आिार मार्न 

काननुी िवार्देर्हिा िनाई िर्गने छ l 

५. न्र्ार् सर्मर्ििाई व्र्वर्स्थि वनाउन ेमेिर्मिाप केन्रहरुिाई व्र्र्स्थि गररन ेछ l 

६. अन्र् गवषर् सम्बन्िी नीगत: 

१. उपभोक्ता र्हि सरिर्िाई र्वशेर् ध्र्ान र्दद ै ििार अनगुमनिाई व्र्वर्स्थि गद ै

िर्गनेछ l 

२. अन्िर गाउँपार्िका र्समाना छुट्र्ाउने गरी र्नर्श्चि र्नर्श्चि स्थानहरुमा र्समा स्िबभ र 

गेटहरु र्नमािर् गररनेछ l 

३. हािसबमको उपिर्धिहरुिाई ऐर्िहार्सक रेकडिको िार्ग पञ्च वर्र्िर् उपिधिी 

परु्स्िका मा प्रकार्शि गररनकुा साथै डकुमेन्री र्नमािर् गररने छ l 

४. हाि सबमको र्नकै िुिो मेहनि हाम्रो आवस्र्किा र सापेििामा र्नमािर् गररएका ऐन 

काननुहरुिाईकेर्न्रकृि प्रकाशन गररनकुा साथै रािपत्रमा प्रकार्शि गररनेछ l 

५. र्स आ.व र्भत्र रार्ष्ट्रर् िनगर्ना २०७८ हुने भएकोिे सर्ििापवुिक सबपन्न गनिको 

िार्ग सकृर्िापवुिक समन्वर्कारी भरू्मका गररनेछ l 

६. र्छमेकी गाउँपार्िकाहरु संग आपसी सहकार्ि र समन्वर् गरी कर्िपर् साझा 

र्वर्र्हरुमा साझेदारी िगानीको आिारमा र्ोिना िनाई कार्िन्वर्न गररनेछ l 

७. र्वकासको गर्िसंग संगै र्वकर्सि र्ािार्ाि िेत्र र त्र्सिे ल्र्ाउने असरुिा, 

स्वच्छन्दिा र अर्नर्र्मििािाई िनपिीर् र र्नर्मन गनि सबिर्न्िि पिसगं आवस्र्क 

समन्वर् र सहकार्ि गररने छ l 
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८. मखु्र्मंत्री ग्रामीर् र्वकास िथा रोिगार कार्िक्रममार्ि ि दििनौं िेरोिगार हरुिाई 

रोिगार प्रदान गनुिका साथै प्रभावकारी र पररर्ाममखुी िनाउन िोड  र्दइनेछ ।  साना 

साना िर महत्वपरू्ि िर्टि समस्र्ाहरुिाई सबिोिन हुने गरी कार्ािन्वर्न गररनेछ 

९.   प्रिानमन्त्री रोिगार कार्िक्रम िाई पररर्ाममखुी र प्रभावकारी ढंगिे कार्ािन्वर्न गनि 

िोड र्दइनेछ 

१०.  आम िनिाको आिारभिू समस्र्ाहरुिाई समािान  गने उद्दशे्र्िे “ टोलटोलमा 

िाउाँपागलका ”  कार्िक्रम संचािन गररनेछ l 

११. सरुर्िि नागररक आवास कार्िक्रमिाई क्रमागि रुपमा संचािन गने नीर्ि र्िईएको 

छ l 

१२. सरुिा र्नकार् संग समन्वर् गरी गाउँपार्िकार्भत्र शार्न्ि सरुिा अमनचर्न कार्म 

गररनेछ l 

अन्त्र्मा, मार्थ उल्िेर्खि नीर्ि कार्िक्रमहरूको अिावा र्िगि आर्थिक वर्िहरूको 

दीघिकािीन र िहुप्रर्िर्ष्ठि  नीर्ि कार्िक्रमहरु कार्ािन्वर्न प्रर्क्रर्ािाई पर्न र्वशेर् प्राथर्मकिाका 

साथ र्नरन्िरिामा कार्ािन्वर्न गने कुरामा पर्न प्रर्ििर्द् छौं साथै र्र्ििेिा कोरोना भाईरस ( 

Covid-19) िस्िा ज्र्ानमारा भाईरसिे रे्रर र्वश्व मानव िार्ि मार्थ आक्रमर् गद ै िाखौं 

नागररकहरूको ज्र्ान र्िइरहकेो कर्िन पररर्स्थर्िमा मिूिः हाम्रो पर्हिो प्राथर्मकिा सनुछहरी 

िासी आदरर्ीर् िन समदुार्को िीवन  रिाको िार्ग सबपरू्ि सािनिोि र िनशर्क्त एकीकृि गरी 

पररचािनकासाथ  अर्घ िढ्नेछौं र सबपरू्ि  सनुछहरी  िासीको ससु्वास््र् र दीघािर्कुो कामना पर्न 

गदिछु । हािसबम कोरोना भाईरस (कोर्भड-१९) का कारर् ज्र्ान गमुाउने होनाहार नागररकहरू  

प्रर्ि भावपरु्ि सदािन्ििी अपिर् गनुिका साथै शोकाकुि पररवारप्रर्ि हार्दिक समवेदना । संक्रर्मि 

िाखौं नागररकहरूको र्शघ्र स्वास््र् िाभको कामना गदिछु । संघीर् िोकिार्न्त्रक गर्िन्त्र 

नेपािको िग र्नमािर् गरी संस्थागि र्वकास गनि शभु-अवसरमा  िपाई हामी िाई प्राप्त भर्ो 

र्सकारर् पर्न  हामी गविका साथ  भन्नैपछि हामी ऐर्िहार्सक मान्छेहरु नै हो भन्दा अर्िर्रु्क्त हुनेछैन 

। अभाव हरूको   र्िचमा  पीडाकासाथ िनु इर्िहास र्नमािर्  गर्ौ  र्सिे आगामी पसु्िािाई  

र्गुान्िकारी सकारात्मक प्रभाव पाने नै छ र उनीहरु त्र्ही िगमा  उर्भएर सगरमाथाको चचुरुो 

पगु्नेछन ्भन्न ेभारी अपेिा र्िएको छु । आगामी र्दनहरुमा अझै िर्टि पररर्स्थर्िसँग सामना गनुि 

पिाि र्द्यर्प हाम्रो र्ो पसु्िािे र्नकै िूिा िूिा रािनीर्िक,  सांस्कृर्िक सामार्िक प्राकृर्िक 

संघर्िहरु िाट र्विर्ी भएर र्हाँसबम आर्ौं । शर्क्तशािी अदृश्र् ज्र्ानमारा कोरोना भाइरससँग को 

िडाइ ँ िारी छ ।   र्ो िडाईमा मोचाििर्द् िडौं र मानव िार्िको रिा गद ै िी मानव िार्िकै 

र्वकासका िार्ग प्रर्िकुि भन्दा प्रर्िकूि समर्मा पर्न कार्ि अवर्िको अर्न्िम र्दनसबम पर्न 

उत्साहका साथ हाम्रो नीर्ि िथा कार्िक्रमिाई िाग ुगनि प्रर्ििर्द् रहदँ ैसरुर्िि रहौ ँिाचौ र िचाउ 

l 

िन्र्वाद l 


