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गाउँसभाका सदस्यज्यहूरु, 

कोलभड -१९ को महामारीको कारण शताव्दीकै ठूिो संकट मानवजाती मालथ पैदा भएको लवर्म ्

अवस्था लवद्यमान छ । २०७७।०३।०७ गतेसम्म यस महामारीको कारण लवश्वमा ८९ िाख १४ 

हजार ७८७ संक्रलमलत भ ै४ िाख ६६ हजार ७१८ जना मालनसहरुि ेमृत्यु वरण गररसकेका छन् । 

नेपािमा ८ हजार ६ सय ०५ भन्दा बढी संक्रलमत र २२ जनाको ज्यान गईसकेको अवस्था छ । यस 

लजल्िाका केही स्थानीय तहहरुमा यसको संक्रमण दलेखए पलन यस गाउँपालिका क्षते्रमा हािसम्म 

कोलभड १९ का संक्रलमत पलहचान हुन नसके पलन खुशी मानेर बस्ने अवस्था छैन । महामारीको चुन ती 

र असहज अवस्थाको यस दखुद ्घडीमा सात  ँगाउँसभािाई सम्बोधन गदछुै । 

यस महत्वपूणि अवसरमा मिुुकिाई संघीय िोकतालन्त्रक गणतन्त्रको युगमा ल्याउने क्रममा जीवन 

उत्सगि गनुिहुने सम्पूणि महान शहीदहरु तथा राष्ट्रप्रलत समर्पित ददवङ्गत ज्ञात-अज्ञात व्यलित्वहरुप्रलत 

भावपूणि श्रद्धाञ्जिी अपिण गदिछु । रालष्ट्रयता र स्वालधनताको रक्षा गद ैन्यायपूणि समाज लनमािण र 

समृलद्धको मागिमा एकताबद्ध रहकेा महान नेपािी नागररक र राजनीलतक नेतृत्वप्रलत उच्च सम्मान 

प्रकट गदिछु । 

कोलभड १९ को महामारीको कारण नेपाि लभत्र र नेपाि बालहर बसी जीवन गुमाउनु हुने नेपािी 

नागरीकका शोकाकुि पररवारप्रलत गलहरो संवेदना प्रकट गद ैउपचराथि सम्पूणि दाजु भाई तथा दददद 

बलहनीहरुको लशघ्र स्वास्लयिाभको कामना गदिछु । 

कोलभड १९ को यस संक्रमणकािीन अवस्थाका कारण यस गाउँपालिका क्षते्रका लवकास लनमािण, उद्यम 

व्यवसाय र ज्यािा मजदरुी गरी जीवन लनवािह गने व्यलि पररवारहरु प्रत्यक्ष रुपमा प्रभालवत भएका 

छन् । गुमेका अमलू्य मानव जीवनको पुन प्राप्ती र क्षलतपूती हुन नसके्न अवस्था सबैमा जगजायर नै छ 

। यस गाउँपालिका क्षेत्रिाई कोलभड १९ को सकं्रमण रहीत बनाउन आगामी ददनहरुमा समेत अझ 

बढी सतरकताि, समन्वय र एकता प्रदशिन गनि सब ैगाउँबासीहरुमा लवनम्र लनवेदन गदिछु ।  

यस गाउँपालिकाबाट कोरोना रोकथाम, लनयन्त्रण र उपचार गनि स्थापना गररएको प्रकोप व्यवस्थापन 

कोर्मा रकम जम्मा गरी आवश्यक सहयोग गररददन सम्पूणि उद्योगपती, व्यवसायी िगायतका 

महानुभावहरुमा सहयोगको अपके्षा गदिछु । यस लवश्वव्यापी महामारीको संक्रमण रोकथाम र 

लनयन्त्रणका िागी आवश्यक मागिदशिन, नीलतगत कानूनी र आर्थिक सहयोग गनुिहुने संघीय सरकार र 

प्रदशे सरकारिाई धन्यवाद ददन चाहान्छु ।   
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जोलखमपूणि पररलस्थलतमा अग्रपङ्तीमा रहरे काम गनुिहुने र सरकारि े चािेको कोलभड १९ को 

रोकथाम र लनयन्त्रणको कदमिाई सहयोग गनुिहुने यस गाउँपालिकाका पदालधकारीहरु, प्रशासनीक 

कमिचारी, स्वास्लयकमी, सुरक्षाकमी िगायत सम्पूणि राष्ट्रसेवक कमिचारी, राजनैलतक दि, स्थानीय 

समाजसेवी, बुलद्धजीवी िगायत सम्पूणि दाजुभाई तथा दददद बलहनीहरुप्रलत उच्च प्रशंसा गद ैहार्दिक 

आभार प्रकट गदिछु ।   

गाउँसभाका सदस्यज्यहूरु, 

नेपािको संलवधानि ेसघंीय िोकतालन्त्रक गणतन्त्र नेपािको मूि संरचना सघं, प्रदशे र स्थानीय तह 

गरी तीन तहमा लवभाजन गरी नेपािको राज्यशलिको प्रयोग संघ, प्रदशे र स्थानीय तहि ेसंलवधान 

तथा कानून बमोलजम गनि पाउने व्यवस्था गरी मुिुकि ेयुगान्तकारी राजनैतीक उपिब्धी हालसि 

गरेको छ । "समदृ्ध नेपाि, सखुी नेपािी"को रालष्ट्रय आकाँक्षा र "कृलर्, पयिटन, प्राकृलतक सम्पदा र 

पूवािधार: सभ्य समदृ्ध वराहपोखरी गाउँपालिकाको मूि आधार" भने्न गाउँपालिकाको सोँच हालँसि 

गने मागिमा दत्तलचत्त भई सो को िागी वराहपोखरी गाउँ कायिपालिका प्रलतबद्ध छ । 

स्थानीय सरकार मार्ि त आफ्नो गाउँ आरै् बनाउने अलभयान संचािन गनि पाउनु भनेको एउटा सुन िो 

अवसर र चुन तीको रुपमा लिएको छु । नेपािको संलवधानि े अलधकार, श्रोत, साधन, बजेट, 

उत्तरदालयत्व र जवार्दलेहता सलहतको साविभ म अलधकार स्थानीय तहमा प्रदान गरी सकेको हुदँा 

स्थानीय तहिाई थप मयािददत र व्यवलस्थत बनाउद ैसवािङ्गीण लवकास गनुि अबको आवश्यकताको 

रुपमा लिएको छु । 

उपलस्थत गाउँसभाका सदस्यज्यहूरु तथा अन्य महानभुावहरु, 

वराहपोखरी गाउँपालिकाको आ व ०७७।०७८ को नीलत तथा कायिक्रम प्रस्तुत गनुि भन्दा पलहि े

गाउँसभामा आ व २०७६।०७७ मा प्रस्तुत भएको बजेट तथा कायिक्रम र वार्र्िक नीलत तथा 

कायिक्रमका समीक्षा गनि चाहान्छु । 

(क) आर्थिक क्षते्र 

 कृलर् : कृलर् सम्बन्धी लनम्न कायिहरु भएको 

 सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा िंसंचाई लवस्तार भईरहकेो,  

 भकारो सुधार कायिक्रम वडा नं १, २ र ३ मा सञ्चािन भएको 
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 माछा पािन, बाख्रा पािन, कुखुरा पािन र तरकारी खेती प्रबधिनको िागी 

कृर्कहरुिाई अनुदान ददने कायि भईरहकेो 

 आँप खेती, म री प्रबधिन कायिक्रम, धान खेती प्रबधिन, सुन्ति प्रबधिन कायिक्रम 

सञ्चािन भईरहकेो  

 पकेट क्षेत्रको अवधारणा ल्याईएको,  

 कृर्ी र पश ुप्रालवलधक नभएको कारण कृलर् सम्बन्धी कायिक्रमहरु प्रभावकारी 

रुपमा सञ्चािन गनि नसदकएको । 

 

 उद्योग तथा वालणज्य:  

 कोलभड १९ को कारणि ेचाि ुआ व मा सीप लवकास सम्बन्धी कायिक्रमहरु 

सञ्चािन गनि नसदकएता पलन गत आ व मा ढाका बुनाई, बाँसबाट लनर्मित 

सामान, गुलडया र थुक्पा जस्ता समान उत्पादन गने सीप लसकाई जस्ता 

प्रलशक्षण कायिक्रम संचािन भई आत्मालनभिर तथा स्वाविम्वन हुन सके्न 

जनशलि उत्पादन भएका, 

 उद्योग र व्यापार दताि एवं व्यवस्थापन गनि नसक्दा बजारीकरण हुन नसकेको  

 गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र सनराइज बैंक भएकोिे बैंक मार्ि त 

स्थानीयबासीहरुिाई ऋण प्रवाह र सरकारी कारोबार सञ्चािन गनि सहज 

भएको  

 वराहपोखरी गाउँपालिका क्षेत्रिाई दीगो रुपमा बजारीकरण गनि नसदकएकोि े

आन्तररक राजश्व वृलद्ध हुन नसकेको । 

 पयिटन : 

 नेपाि सरकारिे आ व २०७५।०७६ मा पयिटकीय गन्तव्यस्थिको रुपमा 

घोर्णा गरेका १०० औ ँगन्तव्य स्थिमध्ये परेको वराहपोखरी ताि क्षते्रिाई 

लवकास गनि गत आ व २०७६।०७७ मा DPR तयार गररएको, 

 वराहपोखरी ताि क्षेत्रमा DPR लनमािण भई संघीय सरकार र प्रदशे 

सरकारबाट प्राप्त सशति अनुदानको रकम उपयोग भई लनम्न कायिहरु सञ्चािन 

भईरहकेा 
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1. वराहपोखरी तािको वरीपरी पैदिमागि लनमािण 

2. शान्तीका दतू ग तम बुद्धको मूती लनमािण 

3. राई दकरातहरुको संस्कृती झल्काउने लवजुवा लवजुईनीको मलन्दर लनमािण 

4. शंखेश्वर महादवे नलजक पुजा घर लनमािण 

 गोकुिथुम्कामा संघीय सरकारको ठेक्का पट्टा मार्ि त गत आ व दलेख NTC को 

BTC Tower लनमािण गद ैआएकोमा सो कायि सम्पन्न हुन नसकेको । 

 सहकारी : 

 सहकारी संस्थाहरुको गलतलवलध कृयालशि नरहकेो । 

(ख) सामालजक क्षते्र 

 लशक्षा : 

 लवद्यािय लवस्तार र गाभ्ने कायि गनि नसदकएको, 

 नमूना मा लव को अवधारणा ओझेिमा परेको, 

 सामुदालयक लवद्याियमा भनाि दर वृलद्ध गनि र गुणस्तर कायम गनि नसदकएको,  

 लवद्याियमा लवज्ञान प्रयोगशािा, पुस्तकािय, ICT ल्याव, ई-िाइब्रेरी र 

श चाियको व्यवस्थापन गररएको, 

 गाउँपालिकास्तरीय लशक्षा सलमलत गठन भई सञ्चािनमा रहकेो 

 कोलभड १९ को िकडाउनका कारण पठन पाठन अन्य शैलक्षक गलतलवलध 

प्रभालवत भएको  

 गाउँपालिका अन्तगितका माध्यलमक तथा आधारभतु तहहरुमा कम््युटर अनुदान 

लशक्षक सेवा करारमा लनयुलि गरी सूचना तथा प्रलवलध लशक्षामा जोड ददएको 

 म्याद सदकएका लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतहरुको पुनगिठन हुन नसकेको ।  

 ससं्कृलत प्रबद्धिन : 

 स्थानीय भार्ा, संस्कृलत, पवि आदद झल्काउने र प्रवद्धिन गनि सहयोग पुयािउने 

कायिक्रम औपचाररक रुपमा सञ्चािन गनि नसदकएको । 

 स्वास्लय : 

 लवश्वव्यापी रुपमा रै्लिरहकेो कोरोना भाईरस (COVID -19) को रोकथाम 

तथा लनयन्त्रणका िागी यस गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र रहकेा नाकाहरु क्रमश: 
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आशावािा, धापिाङघाट, कम्पुघाट, चमेरेपिु र वंलशिाघाटमा स्वास्लयकमी 

र सरुक्षाकमी सलहतको हले्थ डसे्क संचािन गररएको । 

 आधुलनक सेवा सुलवधायुि अस्पताि र स्वास्लय परीक्षण गने ल्याव नहुदँा 

कोलभड -१९ का संभालवत आशंकामा रहकेा व्यलिहरुको RDT परीक्षण र 

PCR परीक्षण गनि नसदकएको  

 गाउँपालिका क्षते्र लभत्र लवगत मलहनामा नब्बे शैय्यासम्मको क्वारेन्टाईन लनमािण 

गरी सञ्चािनमा रहकेो 

 कोलभड १९ को आशंकामा हािसम्म नेपाि लभत्रबाट आएका सत्तरी जना र 

भारतबाट नेपाि प्रवेश गरेका सात जना गरी जम्मा सतहत्तर जनािाई यस 

गाउँपालिका क्षते्र लभत्र लनमािण भएका लवलभन्न क्वारेन्टाईन केन्रहरुमा रालखएको  

 क्वारेन्टाईनमा रालखएकाहरुमध्ये जम्मा २४ जनाको RTD परीक्षण गदाि 

नेगेरटभ दलेखएको 

 तोदकएको मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टाई केन्रको व्यवस्थापन गनि नसकीएको  

 कोलभड १९ को रोकथाम तथा लनयन्त्रणका िालग स्वास्लय सम्बन्धी उपकरण र 

स्वास्लय सुरक्षा सम्बन्धी सामाग्री (PPE) खरीद गरी लवतरण गररएको  

 वडा नं १ र ३ मा वर्थिङ सेन्टर लनमािण भई सञ्चािनमा रहकेो र वडा न ं२ मा 

वर्थिङ सेन्टर लनमािण भईरहकेो र अन्य वडाहरु क्रमश ४, ५ र ६ मा वर्थिङ 

सेन्टरको छुटै्ट भवन नभएको 

 सब ैवडाहरुमा पूणि खोप सुलनलित गने कायििाई अलभयानको रुपमा संचािन 

गररएको । 

 गाउँपालिका क्षेत्र लभत्रका ददघि रोगीहरुिाई और्धी खररद गरी लन:शुल्क रुपमा 

लवतरण गररएको । 

 समावशेीकरण : 

 मलहिाहरुको नेतृत्व लवकास गनि मलहिा सम्बन्धी विृत्वकिा प्रलशक्षण 

कायिक्रम गररएको  

 कोलभड १९ को िकडाउनका कारण दलित/जनजाती सम्बन्धी जनचेतनामूिक 

कायिक्रम सञ्चािन गनि नसदकएको 

 िैंलगक समानता र समता कायम गने प्रयास भई रहकेो 

 सामालजक समावेशीकरणिाई प्राथलमकता ददईएको । 
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 खानपेानी : 

 मुहान संरक्षण कायििाई लतव्रता ददईएको, 

 साना िंसंचाईको कायिक्रम संचािन भई रहकेो 

 वातावरीण प्रभाव मलू्याङ्कन नगरी सडक लनमािण गदाि खानेपानीको महुान 

सुके्न क्रम बढेको  

 ज्यषे्ठ नागरीक सम्मान : 

 कायिक्रम राखरे पलन सम्मान गनि सदकएको छैन । 

(ग) पवूािधार लवकास 

 सडक/बाटो : 

 गाउँपालिका केन्रसँग छ वटै वडा केन्रहरु जोलडएका,  

 सडकको स्तरोन्नलत कायिमा लतव्रता आएको, 

 संघीय सरकार पूवािधार लवकास कायिक्रम, प्रदशे लनवािचन क्षेत्र लवकास कायिक्रम, 

प्रदशे समपूरक र लवशेर् अनुदान कायिक्रम अन्तगित लनम्न आयोजनाहरु सञ्चािन 

भई सम्पन्न हुने क्रममा रहकेा 

1. बाघखोरभन्ज्याङदखेी ५ नं वडा कायाििय प वासेरासम्म सडक बाटो 

ट्र्याक ओपन 

2. बाँसघारी-चमेरे पुि ट्रयाक ओपन(५ नं वडा) 

3. घोरीङ्खा-र्ाक्टाङ-मालसङ्टार सडक लनमािण 

4. चेकेथुम-साकुमा सडक ट्रयाक ओपन  

 सचंार : 

 कोलभड १९ सम्बन्धी अनिाईन सेवा C-MIS प्रणािी लनयलमत रुपमा 

अध्यावलधक भई सञ्चािनमा आईरहकेो  

 गाउँपालिकाको कायाििय तथा सबै वडाकायािियमा इन्टनेट जडान कायि तथा 

Free-WIFI व्यवस्थापनको कायि सम्पन्न भएको,  

 इन्टनेटको दईु ठूिा टावरहरु लनमािण भई सेवा सचुारु भईरहकेो, 

 अलडयो नोरटस बोडि सञ्चािनमा आईरहकेो, 
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 गाउँपालिकाको कायािियमा CC-Camera जडान, लडलजटि नोरटस बोडि 

जडान तथा लडलजटि नागरीक वडापत्र जडान साथै सब ैवडा कायािियहरुमा 

लडलजटि नोरटस बोडिको जडान कायि यस ैआ.व. लभत्र सम्पन्न गररने कायिक्रम 

रहकेो   

 सामुलहक SMS (Group SMS) प्रणािी सञ्चािनमा आईरहकेो, 

 गाउँपालिकाको वेवसाइट तथा मोवाईि एल्िकेशन लनयलमत रुपमा 

अध्यावलधत भई सञ्चािनमा आईरहकेो ।  

 लवद्यतु : 

 गत आ व मा यस गाउँपालिकाको वडा नं २ लस्थत धा्िाङ र वडा नं १ को 

डाँडाखकि मा लवद्युतीय सवेा सञ्चािन भईसकेको र चाि ुआ व २०७६।०७७ मा 

वडा नं २ र ४ लस्थत चेकेथुम, लसस्नेरी, घोररङ्खा र धतुिङसम्म लवधुतीय सेवा 

सञ्चािन भएको 

 चािु आ व २०७६।०७६ मा लसन्ताङदलेख ६ नं वडा कायािियसम्म लवदु्यत 

लवस्तारको कायि भईरहकेो  

 गाउँपालिका क्षते्र लभत्र श यि सडक बत्ती जडान कायि यस ैआ व लभत्र जडान गने 

क्रममा रहकेो । 

(घ) वातावरण तथा लवपद ्व्यवस्थापन 

 कोलभड १९ को िकडाउनका कारणबाट लवलनयोलजत लनम्नानुसाका कायिक्रहरु सञ्चािन 

गनि नसदकएको 

 वन तथा वातावरण सम्बन्धी कायिक्रम 

 गाउँपालिका स्तरीय लवपद ्पूवि तयारी तथा प्रलतकायि योजना लनमािण 

 कोलभड १९ को िकडाउनका कारणबाट प्रभालवत व्यलि तथा पररवारिाई तपलसि 

बमोलजमका राहत सामाग्रीहरु लवतरण गररएको  

लस 

न ं
वडा न ं

राहत 

लवतरण 

गररएको 

पररवार 

सखं्या 

लवतरण गररएको राहत सामाग्रीको लववरण 

कैदर्यत 
चामि -के जी दाि -के जी ननु -के जी तेि -लिटर 

१ १, वराहपोखरी ३०५ ६१८५ ६९९ ५३८ ३४९.५   

२ २, सुन्तिे ८७ १८५५ २११ १६० १०५.५   

३ ३, साउनेचउर १२१ २३५५ २५८ २१३ १२९   
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४ ४, र्ाक्टाङ ८२ १६६५ १८४ १४९ ९२   

५ ५, प वासेरा १११ २२७० २५७ १९७ १२८.५   

६ ६, म वाबोटे ६२ १३८५ १६४ ११३ ८२   

  जम्मा ७६८ १५७१५ १७७३ १३७० ८८६.५   

(ङ) सशुासन, ससं्थागत लवकास र सवेा प्रवाह 

 कोलभड १९ को िकडाउन र प्रालवलधक कारणि ेगदाि गाउँपालिकास्तरीय साविजलनक 

सुनुवाई र सामालजक परीक्षण गनि नसदकएको, 

 लनमािण भएका कानूनिाई राजपत्रमा प्रकाशन गररएको, 

 लवद्युतीय शासनिाई लनयलमत रुपमा व्यवस्थापन गररएको, 

 आर्थिक कारोबार SUTRA प्रणािीबाट सञ्चािन भईरहकेो, 

 कोलभड १९ को कोलभड सम्बन्धी ररपोटिहरु C-MIS अनिाईन प्रणािीबाट लनयलमत 

अध्यावलधक भईरहकेो,  

 गाउँपालिकाको कायाििय र सब ै वडा कायािियहरुमा ररि रहकेा कमिचारीहरुको 

पदपूती भई लनयलमत सवेा प्रवाहमा तुिनात्मक रुपमा प्रभावकारीता आएको 

 गाउँपालिका कायािियको लप्रफ्याव भवनको लनमािण कायि अलन्तम चरणमा पुगेको  

 गाउँपालिकाको नयाँ भवनमा (लडलजटि) नागररक वडापत्र, लडलजटि सूचना पाटी र 

लस लस क्यामेरा जडान कायि यसै आ व लभत्र सम्पन्न गनि प्रयास भईरहकेो साथै सबै वडा 

कायािियहरुमा लडलजटि सूचना पाटी जडान कायि अगाडी बढेको 

 वडा नं १ र ५ मा RCC वडा कायाििय भवन लनमािण सम्पन्न भई सञ्चािनमा आएको  

 वडा नं २ को RCC वडा कायाििय भवन लनमािणको आंलशक कायि सम्पन्न हुन बाँकी 

रहकेो 

 वडा नं ३ को RCC वडा कायाििय भवन लनमािण कायि सुरु भएको 

 वडा नं ४ र ६ को वडा कायाििय तत्कालिन गा लव स भवनमा नै सञ्चािन भईरहकेो ।  

(च) यवुा तथा खिेकुद कायिक्रम 

 कोलभड १९ को िकडाउनका कारण खेिकुद सम्बन्धी लनम्न कायिक्रमहरुक सञ्चािन गनि 

नसदकएको  

 पुरुर् तथा मलहिा खेिकुद प्रलतयोलगता 

 खेिाडी प्रलशक्षण कायिक्रम 

 राष्ट्रपती रलनङ लशल्ड प्रलतयोलगता 
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 युवा तथा खिेकुदको लवकास गनि वडा नं ६ लस्थत म वाबोटे खेिमैदान र वडा नं ३ 

लस्थत साउनेचउर खिेमदैानको लनमािण तथा स्तरोन्नती कायि भईरहकेो । 

उपलस्थत गाउँसभाका सदस्यज्यहूरु तथा अन्य महानभुावहरु, 

कोलभड -१९ को लवश्वव्यापी संक्रमणको कारण उत्पन्न असहज पररलस्थलतमा तत्कालिन आवश्यकता 

पलहचान तथा कोलभड -१९ को संवेदनशीितािाई मध्यनजर गरी यस वराहपोखरी गाउँपालिकाको   

आगामी आ व २०७७।०७८ को िालग पाररत क्षेत्रगत वार्र्िक नीलत तथा कायिक्रम प्रस्तुत गनि चाहान्छु 

। 

1= पवूािधार नीलत 

 सडक सम्बन्धी नीलत:  

 ददगो लवकासको िक्ष्य, १५ औं रालष्ट्रय योजना, संघीय सरकारको वार्र्िक 

कायिक्रम, प्रदशे सरकारको नीलत तथा कायिक्रमिाई स्थानीयकरण गररंद ैिलगने 

छ ।  

 सडक तथा अन्य भ लतक पूवािधारको लवकास गद ै गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र 

ग रवको योजना सञ्चािन गरी दीगो लवकास गने िक्ष्य लिईएको छ । 

 चािु आ.व. मा सम्पन्न नभएका आयोजनाहरुिाई आगामी आ व मा पलन 

क्रमागत रुपमा लनरन्तरता ददने नीलत लिइने छ । 

 धा्िाङमा लनमािणलधन पक्की पिुको कायि लनरन्तरता नभएकािे लसघ्र कायि 

अगाडी बढाईददन सम्बलन्धत लनकायमा पहि गररनेछ ।  

 प्रदशे सरकारबाट प्राप्त हुन े समपरुक अनुदानबाट लनम्न सडक आयोजना 

सञ्चािन गररनेछ  

1. लसन्ताङ-म वाबोटे सडक स्तरोन्नती, वडा नं ३ र ६ 

2. घोररङ्खा-साउनेचउर सडक स्तरोन्नती, वडा नं ४ र ३ 

 गाउँपालिकास्तरीय अन्य सडकहरुको लवस्तृत पररयोजना प्रलतवेदन (DPR) 

बनाई स्तरन्नोलत गनििाई पहि गररनेछ  

 लनमािणधीन गाउँपालिकास्तरीय र वडास्तरीय सडकहरुको समुलचत ममित 

संभारको व्यवस्था लमिाईनेछ । 
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 गाउँपालिका क्षेत्रमा लनमािण भएका बाटोहरु कच्ची भएकोिे बारम्बार ममित एवं 

सम्भार गनुिपने अवस्था लसजिना भएकोि े ममित सम्भारमा लछटो छररतो 

तररकािे कायि गनि गाउँपालिकाि ेJCB मेलशनको व्यवस्था गनि नीलत लिएको 

छ । 

 भवन सम्बन्धी नीलत:  

 गाउँपालिकाको प्रशासनीक RCC भवन लनमािणको िागी लवस्तृत पररयोजना 

प्रलतवेदन (DPR)को िागी प्रकृया अगाडी बढाईनेछ  

 लनमािण कायि पुरा हुन नसकेका वडा भवनहरुको लनमािण कायि सम्पन्न गनि 

आवश्यक व्यवस्था लमिाईनेछ । 

 स्वास्लय च की भवन नभएका वडाहरुमा स्वास्लय च की लनमािण गनि आवश्यक 

व्यवस्था लमिाईनेछ । 

 गाउँपालिकाको लप्रफ्याव भवन नलजक साविजलनक श चाियको व्यवस्था 

गररनेछ  

 गाउँपालिकाको लप्रफ्याव भवन अगाडी ट्रस्ट टाईपको अशाहय कक्ष र 

प्रलतक्षािय लनमािण गररनेछ । 

 गाउँपालिकाको लप्रफ्याव भवन नलजक पार्कि ङ कक्षको लनमािण गररनेछ । 

 गाउँपालिकास्तरीय सामुदालयक ट्रस्ट भवन लनमािण गनि पहि गररनेछ । 

 उजाि सम्बन्धी नीलत: यस वराहपोखरी गाउँपालिकािाई लवद्युतमैत्री बनाउन तपलसि 

बमोलजमका लनलतहरु अविम्बन गररनेछ :  

 यस गाउँपालिकाका लवद्यतु लवस्तार हुन बाँकी सबै वडाहरुमा लवद्युत लवस्तारको 

पहि गररनेछ  

 लवद्युत लवस्तारको िागी लवद्युत प्रालधकरण, प्रदशे सरकार र संघीय सरकारसँग 

सहयोगको िागी आवश्यक पहि गररनेछ  

 लवजुिी बत्ती नपुगेको क्षते्रमा वैकलल्पक उजाि श यि शलिको प्रयोगबाट उज्यािो 

कायिक्रमिाई आगामी आर्थिक वर्िमा पलन लनरन्तरता ददईने नीलत अविम्वन 

गररनेछ ।  

 गाउँपालिकाका सबै वडाहरुिाई रालष्ट्रय लवद्युत प्रशारण िाइनमा जोड्न 

आवश्यक पहि गररनेछ । 

 सचंार सम्बन्धी नीलत:  
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 यस कायािियको आर्थिक कारोबार अनिाईन प्रणािी (SUTRA) बाट 

गररनुपने र संघ, प्रदशे तथा अन्य लनकायहरुबाट हुने सूचनाको आदान प्रदान 

तथा अन्य अनिाईन प्रणािीहरुको प्रयोग ईन्टरनेट सेवाहरुबाट काम गनुिपने 

भएकोि ेहाि वायरिसे प्रलवलधबाट जलडत ईन्टरनेट सेवाबाट लनयलमत सेवा 

प्रवाह गनि नसदकएकोि े गुणस्तरीय र लनयलमत ईन्टरनेट सेवा प्रवाह गनिका 

िागी अल्टकि र्ाईवर प्रणािीबाट सेवा सचुारु गनि आवश्यक व्यवस्था 

लमिाईनेछ । 

 गाउँपालिकाद्वारा लनमािण गररएको घो्टेथिा र रा्चा डाँडामा लनमािण 

गररएको ईन्टरनेटको ररलपटर टावरको संरक्षणको िागी टावर वरीपरी 

घेराबेराको व्यवस्था लमिाईनेछ ।  

 यस गाउँपालिका क्षते्रमा स्थानीय पलत्रका प्रकाशन र छापाखानाको व्यवस्था 

नभएकोि ेत्यस्ता कायि गनि ईच्छुक व्यलि तथा समुहिाई आवश्यक सहयोग र 

प्रोत्साहन गने नीलत लिईनेछ । 

 यस गाउँपालिका क्षेत्रिाई सूचना तथा सञ्चार प्रलवलधको लवकासमा अझ सुधार 

गद ैप्रलवलधमैत्री गाउँपालिका बनाउन लवशेर् पहि गररनेछ । 

 गाउँपालिकामा पत्रकारीताको संस्थागत लवकास गगि पत्रकारीता सम्बन्धी 

तालिम सञ्चािन गररनेछ । 

2= वातावरण तथा लवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी नीलत: 

(क) वन तथा वातावरण 

 वन तथा वातावरण संरक्षणको कायि गदाि वन लडलभजन कायाििय, सामुदालयक वन 

तथा सामुदालयक वन उपभोिा महासघं मार्ि त सञ्चािन गररनेछ । 

 बािुवा, ढंुगा र लगट्टीको लनश्कासन गने क्षेत्र एकीन गरी सो को िालग वातावरणीय 

प्रभाव मलू्याङ्कन (Environmental Impact Assessment) गराउने कायििाई 

अगालड बढाईनेछ ।  

(ख) लवपद ्

 आ व २०७७।०७८ मा गाउँपालिका स्तरीय लवपद ् पूवितयारी तथा प्रलतकायि 

योजना लनमािण गनि पहि गररनेछ । 
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 आगोिागी, बाढी पलहरो, चट्याङ िगायत कृलतम एव ं प्राकृलतक लवपदबाट 

मानवीय एवं भ लतक क्षती भएका लपलडत पररवारिाई समयमा नै राहात 

लवतरणको व्यवस्था लमिाईनेछ । 

(ग) कोलभड १९ को कारण  लसर्जित लवपद ्

 कोलभड १९ का कारण संक्रलमत तथा आशंदकत व्यलिहरुिाई यस गाउँपालिका 

क्षेत्रमा लनर्मित क्वारेन्टाईन केन्रमा राख्न ेव्यवस्था लमिाईनेछ । 

 कोलभड संक्रमणको सम्भालवत जोलखममा रहकेा नागररकहरुिाई नेपाि सरकारि े

तोके बमोलजम क्वारेन्टाईनमा राख्ने व्यवस्था लमिाउन आवश्यक बजेटको 

व्यवस्थापन गररनेछ । साथ ै यस्तो व्यवस्था गदाि आवश्यकता अनुसार लछमेकी 

स्थानीय तहहरुसँग समेत समन्वय र सहकायि गनि पहि गररनेछ । 

 कोलभड १९ का कारण प्रभालवत संक्रमण जोलखम रहदँासम्म अशि, अशहाय, एव ं

आर्थिक रुपि े लवपन्न व्यलि वा पररवारहरुिाई राहातका आवश्यक व्यवस्था 

गररनेछ । 

 कोलभड १९ मा स्थानीय तहबाट खरटने स्वास्लयकमी तथा जनशलििाई स्वास्लय 

सुरक्षा सामाग्री (मास्क, पञ्जा, सेलनटाईजर, लपलपई) हरुको अभाव नहुने गरी बजेट 

व्यवस्था गररनेछ । 

 कोलभड संक्रमणको सम्भालवत जोलखममा रहकेा व्यलिहरुिाई स्थानीयत स्तरमा 

RDT र PCR परीक्षणको गने व्यवस्था लमिाईददन प्रदशे तथा सघंीय सरकारसँग 

सहयोगको अपके्षा गररनेछ । 

 कोलभड १९ बाट सकं्रलमत व्यलिहरुिाई आईसोिेशनमा राख्नका िागी 

आईसोिेशन बेड लनमािण गनि पहि गररनेछ ।  

 कोलभड १९ िगायत अन्य लवपदबाट लपलडत व्यलि वा पररवारिाई उपचारको 

व्यवस्था लमिाउन गाउँपालिकािे एम्बुिेन्सको व्यवस्था गनि पहि गररनेछ । 

 कोलभड १९ को रोकथाम र लनयन्त्रणको व्यवस्थापन गनि र अन्य लवपदको 

व्यवस्थापन गनि स्थानीय प्रकोप व्यवस्थापन कोर्मा आवश्यक रकमको व्यवस्था 

गररनेछ ।  

3= आर्थिक लवकास 

 कृलर् तथा पश ुसवेा:  
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 कृलर् लवकास रणनीलत अनुगमन तथा समन्वय कायिक्रम अन्तरगत कृर्क दताि 

कायिक्रम र कृलर् तथा पशुपन्छी सम्बन्धी तलयाङ्क अध्यावलधक गने कायिक्रम 

सञ्चािन गररनेछ । 

 प्रधानमन्त्री कृलर् आधुलनकीकरण पररयोजना अन्तरगत लनम्नानुसारका 

कायिक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ । 

1. रालष्ट्रय र स्थानीय महत्वका खाद्य तथा पोर्ण सुरक्षामा टेवा पुयािउने 

बािी बस्तुहरुको साना व्यवसायीक कृलर् उत्पादन केन्र (पकेट) लवकास 

कायिक्रम सञ्चािन 

2. बाख्राका साना व्यवसायीक कृलर् उत्पादन केन्र (पकेट) लवकास कायिक्रम 

सञ्चािन 

 कृलर् सम्बन्धी स्थानीय आवश्यकतानुसार खाद्यान्न आत्मलनभिरता, आयात 

प्रलतस्थापना, लनयाित प्रबधिन, पूवािधार तथा बजार लवकास कायिक्रम, आधारभूत 

प्रयोगशािा/परीक्षण/लशलवर सञ्चािन, कृलर् प्रसार सेवा टेवा कायिक्रम आदी 

सञ्चािन गररनेछ । 

 गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र एग्रोभेट र्मि स्थापना गरी सञ्चािन गनेिाई आवश्यक 

प्रोत्साहन गररनेछ । 

 कृलर् तथा पश ु सेवा सम्बन्धी कायिक्रम प्रभालवत हुन नददन यस सम्बन्धी 

प्रालवलधक कमिचारीको व्यवस्था गनि आवश्यक पहि गररनेछ । 

 एक नेपािी एक र्िरू्िको लवरुवा रोप्न े कायिक्रमिाई प्रभावकारी बनाउन 

यसको प्रचार प्रसार गररनेछ । 

 कृर्कहरुिाई पकेट क्षेत्र अनुसार उन्नत जातको बनेाि, लवउलवजन र सो को िालग 

आवश्यक पने और्धी उपिब्ध गराउन पहि गररनेछ ।  

 पशु सम्बन्धी नश्ल सधुार कायिक्रम र आवश्यक पने और्धी उपिब्ध गराउने 

व्यवस्था गररनेछ । 

 कृर्कहरुिाई कृलर् तथा पश ुसम्बन्धी प्रालवलधक परामशि उपिब्ध गराईनेछ । 

 उद्योग/वालणज्य/आन्तरीक राजश्व प्रबधिन:  

 उद्योगधन्दािाई करमा आबद्ध गराउन PAN र VAT मा दतािको िागी 

करदाता सेवा कायािियसँग समन्वय गरी घुम्ती लशलवर सञ्चािन गररनेछ । 
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 उद्योगधन्दा दतािको िागी घरेिु तथा साना उद्योग कायािियसँग समन्वय गरी 

घुम्ती लशलवर सञ्चािन गररनेछ । 

 धा्िाङ, वंलशिा िगायत बािुवा ढुङ्गा लगटी भएका सम्भाव्य क्षेत्रहरुको 

पलहचान गरी सो को लनकासी र लबदक्र लवतरणको प्रयोजनका िागी 

वातावरणीय प्रभाव मलू्याङ्कन गररनेछ । 

 राजश्व/करका सम्भाव्य क्षेत्रहरु पलहचान गरी करको दायरा वृलद्ध गनि आन्तरीक 

राजश्व प्रबधिन सम्बन्धी कायि योजना तयार गररनेछ ।  

 

 पयिटन:  

 नेपाि सरकारिे पयिटकीय गन्तव्यस्थिको रुपमा घोर्णा गरेको वराहपोखरी 

ताि क्षते्रमा पयिटकीय पवूािधार सम्बन्धी कायिक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ । 

 पयाि पयिटन प्रबधिन गनि तथा स्थानीय रीलत रीवाज, धमि संस्कृलत झल्कने 

दकलसमका कायिक्रमहरुको प्रबधिन गनिका िागी वराहपोखरी महोत्सव 

आयोजना गररनेछ ।    

 सुनापाताि डाँडा, गोकुिथुम्का, घो्टेथिा िगायतका पयिटदकय स्थिहरुको 

पयिटकीय स्थिको रुपमा पलहचान गराउन पहि गररनेछ । 

 सहकारी/ बैंक तथा लवत्तीय क्षते्र सम्बन्धी नीलत :  

 गाउँपालिकास्तरीय सामालजक तथा सहकारी संस्थाहरु स्थापना तथा दतािको 

िागी आवश्यक व्यवस्था लमिाईनेछ ।  

 गाउँपालिका क्षते्रमा एकमात्र सनराइज बैंक भएकोिे अन्य बैंक तथा लवत्तीय 

संस्थाहरुको स्थापना गनि आवश्यक सहजीकरण गररनेछ । 

4= सामालजक लवकास 

 लशक्षा सम्बन्धी 

 यस गाउँपालिकाको गत आ.व. मा माध्यलमक र आधारभुत तहमा रालखएका 

कम््युटर अनुदान लशक्षकहरुिाई लनरन्तरता ददईनेछ । 

 गाउँ लशक्षा सलमलतिाई लशक्षाको गुणस्तर कायम गनि पररचािन गररनेछ । 

 आधारभूत तह कक्षा ८ को वार्र्िक परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्थापन 

गाउँपालिकाबाट गररनेछ । 
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 लवद्याियमा कायािरत िेखा कमिचारी, बाि सहयोगी लशलक्षका, लवद्यािय 

कमिचारीहरुको मनोवि उच्च राख्न आवश्यक प्रोत्साहन गररनेछ । 

 यस गाउँपालिकाको लशक्षा शाखाका कमिचारीहरुद्वारा लवद्याियहरुको शैलक्षक 

गलतलवलध प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन मलहनामा कलम्तमा ८ वटा 

लवद्याियहरुको अनुगमन गराई मालसक प्रलतवेदन लशक्षा सलमलतमा पेश गने 

व्यवस्था लमिाईनेछ ।   

 लवद्याथीहरुको अन्तरलनलहत क्षमता वृलद्ध गनि अन्तर-लवद्यािय अलतररि 

दक्रयाकिापहरु सञ्चािन गररनेछ । 

 अन्तरालष्ट्रय साक्षरता ददवश तथा रालष्ट्रय बाि ददवश लवलवध कायिक्रम गरर 

मनाईनेछ । 

 सबै बािबालिकाहरुिाई लवद्याियमा पहुचँ स्थालपत गरी लवद्यािय बालहर 

रहने बािबालिकाको सखं्यामा न्यूनीकरण गररनेछ । 

 गुणस्तरीय लशक्षा प्रदान गनिका िालग बाि लवकास केन्रको व्यवस्थापन गद ै

आधारभूत तहको व्यवस्थापनमा लवशेर् जोड ददईनेछ । 

 यस गाउँपालिका वडा नं १ लस्थत सञ्चालित शंखेश्वरी मा लव मा १०+२ 

सञ्चािन गनि आवश्यक व्यवस्था लमिाईनेछ । 

 लवद्याियको भ लतक पूवािधारमा क्रमश: सुधार गररँद ैिलगनेछ । 

 लवद्यािय लशक्षािाई प्रलवलधमैत्री बनाउन लवद्युतीय हालजरी जडान गने 

कायिक्रमिाई लनरन्तरता ददन पहि गररनेछ । 

 प्रत्येक लवद्याियमा लशक्षा सम्बन्धी एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणािी 

(IEMIS) िाई अलनवायि गररनेछ । 

 कायिसम्पादनको आधारमा उत्कृष्ट लशक्षक र लवद्याियिाई प्रोत्साहनको िालग 

उलचत व्यवस्था गररनेछ । 

 लवद्याियमा शैलक्षक गुणस्तर कायम गरी राम्रो नलतजा ल्याउने लवद्याियिाई 

प्रोत्साहन र मलू्याङ्कन योग्य नलतजा हालसि गनि नसके्न लवद्याियिाई 

कारबाही गने नीलत अविम्बन गररनेछ । 

 SEE मा गाउँपालिका लभत्र उत्कृष्ट हुन ेछात्रछात्रािाई प्रोत्साहन गररने नीलत 

लिईएको छ । 

 लवद्याियमा अपाङ्गमतै्री वातावरणको व्यवस्थापन गरी लवद्याथीको 

पठनपाठनमा लवशेर् व्यवस्था लमिाईनेछ । 
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 कृलर् प्रालवलधक लशक्षािय स्थापना गनि पहि गररनेछ । 

 गाउँपालिकाको लवस्तृत पररचय ददने पाश्विलचत्र लनमािण गररनेछ । 

 आधारभूत लवद्यािय तहमा स्थानीय मातृभार्ा (राई/मगर) मा कक्षा सञ्चािन 

गनि पाठ्यक्रम  लनमािण गररनेछ । 

 खानपेानी तथा सरसर्ाई 

 गाउँपालिका लभत्रका नागररकिाई स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था गनिका िालग 

पानीका मुहान संरक्षण तथा सुलद्धकरण गद ैिलगनेछ । 

 सबै नागररकिाई खानेपानी पहुचँ लवस्तार गनि आवश्यक योजनाहरु संचािन 

गररनेछ । 

 पालिकालभत्रका सबै साविजलनक लनकायहरुमा सुलवधा सम्पन्न श चािय लनमािण 

गने नीलत लिईनेछ । साविजलनक स्थिहरुमा साविजलनक श चािय लनमािण गनि 

पहि गररनेछ । 

 स्वास्लय 

 स्वास्लय च की तथा स्वास्लय इकाईबाट प्रदान गररने खोप सेवा, सरुलक्षत 

मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्लय, पोर्ण िगायतका जन-स्वास्लय सेवाहरु र 

उपचरात्मक सेवाहरु प्रभावकारी रुपमा सञ्चािन गने व्यवस्था लमिाईनेछ । 

 खोप, सुरलक्षत मातृत्व, प्रजनन स्वास्लय, पोर्ण जस्ता जन-स्वास्लयसँग 

सम्बन्धीत आधारभूत सवेा-सुलवधािाई प्रभावकारी बनाउन मलहिा स्वास्लय 

स्वयम् सेलवकाहरुिाई पररचािन गररनेछ । 

 "स्वास्लय नै धन हो" भन्ने मिू नारािाई आधारमानी सबै नागररकिाई 

गुणस्तरीय तथा लवश्वसनीय स्वास्लय सेवा उपिब्ध गराईनेछ । 

 बहुक्षेत्रीय पोर्ण कायिक्रमिाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चािन गररनेछ । 

 स्वास्लय संस्थाहरुिाई व्यवलस्थत गद ै लनकट भलवष्यमा गाउँपालिकास्तरीय 

सुलवधा सम्पन्न अस्पताि लनमािण गरी संचािन गनि पहि गररनेछ । 

 आवश्यकतानुसार सामुदालयक स्वास्लय इकाईको स्थापना गररद ैिलगनेछ । 

 ददघिरोगीहरुिाई आर्थिक सहयोगको व्यवस्था गररनेछ । 

 ससं्कृलत 

 स्थानीय भार्ा, रहन-सहन, भेर्-भुर्ा, पवि, रीलत-ररवाज झल्कने म लिक 

संस्कृलतका कायिक्रमहरु संचािन गनि पहि गररनेछ । 
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 लवलभन्न भेर्-भुर्ा, बाजा-गाजा तथा धार्मिक पुस्तकहरुको धार्मिक संग्राहािय 

लनमािण गनि पहि गररनेछ । 

 िैंलगक समानता तथा सामालजक समावशेीकरण तथा सामालजक सरुक्षा 

 िलक्षत वगिका िालग सशलिकरण गने र उनीहरुिाई समाजको मिूधारमा 

ल्याउने प्रकृलतका कायिक्रमहरु संचािन गररने नीलत अविम्वन गररनेछ । 

 मानव अलधकारको उच्च सम्मान गद ैसामालजक न्याय सलहतको समतामूिक 

समाज लनमािण गने नीलत लिईनेछ । 

 ज्येष्ठ नागररकिाई सम्मान गररनेछ । 

 वृद्धाश्रम लनमािणको िालग पहि गररनेछ । 

 वाि लववाह, बहुलववाह र अनमिे लववाहिाई लनरुत्सालहत गनि लवशेर् कदम 

चालिनेछ । 

 स्वास्लय संस्थाहरुमा श्रोत साधनि ेभ्याएसम्म और्लधको व्यवस्था गररनेछ । 

5= ससं्थागत लवकास, सवेा प्रवाह तथा सशुासन 

 ससं्थागत लवकास सम्बन्धी नीलत 

 कायाििय व्यवस्थापनमा प्रभावकाररता ल्याईनेछ । 

 आन्तररक श्रोत वृलद्ध गनि थप करका क्षते्रहरु पलहचान गररनेछ । 

 कमिचारीको िालग कायािियमा उलचत कायिवातावरणको व्यवस्था गररनछे । 

 कमिचारीको क्षमता लवकासको िालग NASC द्वारा हुन ेतालिममा लसर्ाररस 

गररनेछ । 

 कायि सम्पादन मलू्यांकनको आधारमा कमिचारीिाई पुरस्कार तथा सुधार 

(Reward & Improvement) को व्यवस्था लमिाईनेछ । 

 सवेा प्रवाह तथा सशुासन सम्बन्धी नीलत 

 साविजलनक सेवा प्रवाहिाई लवभेद रलहत बनाउँद ै गुणस्तरीय, पारदशी, 

लछटोछररतो, झन्झट रलहत ढंगिे सरिीकृत रुपमा सेवा प्रवाह गने नीलत 

अविम्बन गररनेछ । 

 सेवा प्रवाहिाई लवद्युतीय शासन एवम ्प्रलवलधमतै्री बनाउन पहि गररनेछ । 

 सेवा प्रवाहको मापदण्ड लनधािरण गररनेछ । 

 लवत्तीय अनुशासन कायम गररनेछ । 

 अलन्तम िखेापरीक्षण तथा बेरुजु र्र्छ्यौटमा तदारुकता ल्याईनेछ । 
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 आन्तररक िखेापरीक्षण तथा आन्तररक लनयन्त्रण प्रणािीिाई प्रभावकारी 

बनाईनेछ । 

 अधिवार्र्िक रुपमा साविजलनक सुनुवाई गररनेछ । 

 कमिचारी बैठक २/२ मलहनामा गरी गुनासो व्यवस्थापन गररनेछ । 

 यस गाउँपालिकाको कायािियमा सूचना पाटी, गुनासो पेटी, सहायता कक्ष 

(Help Desk)/सोधपुछ कक्षको व्यवस्थापन गररनेछ । 

 केन्र र प्रदशेस्तरीय लनकायसँगको समन्वय र पहिमा गाउँपालिकाबासीिे जीउ 

धनको सरुक्षाको प्रत्याभलूत महससु गनि सदकने गरी शालन्त सरुक्षाको व्यवस्था 

लमिाईनेछ । 

 शान्ती सुरक्षा कायम गनिका िालग वडा नं २ लस्थत धा्िाङघाट र वडा नं ५ 

लस्थत वंलशिाघाटमा अस्थायी प्रहरी च की स्थापना गनि पहि गररनेछ । 

 कोलभड १९ को रोकथाम र लनयन्त्रणको कायिमा अग्रपंलतमा रहरे कायि गने 

प्रशासनीक कमिचारी र स्वास्लयकमीहरुिाई श्रोत साधनिे भ्याएसम्म जोलखम 

भत्ताको व्यवस्था गररनेछ ।  

 नेपाि इलन्जलनयरीङ सेवाका प्रालवलधक कमिचाहरुिाई दर्ल्डमा खटे वापत 

तोदकए बमोलजम प्रालवलधक भत्ताको व्यवस्था गररनेछ ।  

६. यवुा तथा खिेकूद 

 स्वस्थ, सक्षम र अनुशालसत नागररक तयार गनि खेिकुद तथा खिेाडीमा योजनाबद्ध 

िगानी गने र खिेकुदिाई रालष्ट्रय एकता सुदढृ गने एवं अन्तरािलष्ट्रय क्षते्रमा रालष्ट्रय 

सम्मान अलभवृलद्ध गने माध्यमको रुपमा लवकास गने संवधैालनक नीलत रहकेोिे यसिाई 

कायािन्वयनका िालग आवश्यक पहि गररनेछ ।  

 राष्ट्रपलत रलनङ लशल्ड प्रलतयोलगता गाउँपालिकामा सञ्चािन गररनेछ । 

 यस गाउँपालिका क्षते्रलभत्रका खिेाडीहरुिाई अन्य गाउँपालिका र लजल्िाहरुमा 

सञ्चािन हुने खिेकुद प्रलतयोलगतामा सहभागी गराउन आवश्यक व्यवस्था लमिाईनेछ 

।  

 पालिकास्तरीय मलहिा तथा पुरुर् स्तरीय रु्टवि तथा भलिवि प्रलतयोलगता संचािन 

गररनेछ । 

 खेिकूद क्षते्रको लवकासको िालग पालिका स्तरीय खेिमैदान र वडास्तरीय खिेमैदान 

लनमािण गररद ैिलगनेछ । 
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 बेरोजगार युवाहरुिाई प्रधानमन्त्री रोजगार कायिक्रमको माध्यमबाट रोजगारी सृजना 

गद ैिलगनेछ । 

 युवाहरुिाई आत्मलनभिर बनाउनका िालग सीप लवकास सम्बन्धी उद्यमशीिता कायिक्रम 

संचािन गररनेछ । 

 खेिालडहरुिाई आवश्यक प्रलशक्षणको व्यवस्था लमिाउन पहि गररनेछ । 

७. गररलव लनवारण सम्बन्धी नीलत 

 िघुउद्यम लवकास कायिक्रम अन्तरगत लनम्नानुसार कायिक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ 

1= प्रलतस्पधाित्मक छन ट भएका व्यवसाय लवकास सेवा प्रदायक संस्थाहरु मार्ि त 

अघुउद्यम लवकास मोडिेमा नयाँ िघु उद्यमी लसजिना गने 

2= प्रलतस्पधी छन ट भएका व्यवसाय लवकास सवेा प्रदायक संस्थापक मार्ि त 

उद्यमीको स्तरोन्नती (आवश्यकता पलहचानका आधारमा पुनतािजगी र एडभान्स 

सीप लवकास तालिम कायिक्रम) 

3= सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार प्रलतस्पधाि वृलद्ध गनिका िालग कलम्तमा 

५ जनाको समहुमा प्रलवलध हस्तान्तरण 

 प्रधानमन्त्री रोजगार कायिक्रम 

1= यस कायिक्रम अन्तरगत लवपन्न १०० जना श्रलमकको छन ट गरी तोदकएको 

आयोजनामा तोदकएको दलैनक ज्यािामा १०० ददनको रोजगारी प्रदान गररनेछ 

। 

2= उि कायिक्रम सञ्चािन गनि रोजगार सेवा केन्रमा तोदकए बमोलजमको प्रकृया 

अपनाई रोजगार संयोजकको छन ट गररनेछ । 

 गररवी लनवारण कोर्द्वारा प्रबर्धित सामुदालयक संस्थाहरुिाई सहकारी संस्थामा 

लवकास गरी रोजगारी प्रबधिन गररनेछ । (संघीय सरकारको नीलत तथा कायिक्रमको बुँदा 

नं ९१)  

८. रालष्ट्रय पररचय पत्र तथा पलञ्जकरण र सामालजक सरुक्षा सम्बन्धी नीलत 

 सामालजक सुरक्षा भत्ता लवतरणिाई व्यवलस्थत बनाउन िाभग्राहीहरुको बैंकमा खाता 

खोलि बैंदकङ प्रणािी मार्ि त भत्ता लवतरणको व्यवस्था लमिाईनेछ । 

 प्रत्येक वडामा व्यलिगत घटना दताि तथा सामालजक सुरक्षा सम्बन्धी लसलवर सञ्चािन 

गररनेछ । 

९. मलहिा, बािबालिका तथा ज्यषे्ठ नागररक सम्बन्धी नीलत 
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 िैंलगक िंहसंा लनयन्त्रणको िागी यस गाउँपालिकमा िैंलगक िंहसंा लनवारण कोर् 

स्थापना गरी आवश्यक रकमको व्यवस्था गररनेछ । 

 मलहिा, बािबालिका, अपांगता भएका व्यलि, जेष्ठ नागरीक तथा य लनक तथा िैंलगक 

अल्पसखं्यक व्यलिहरुको तलयांक संकिन गररनेछ । 

 समाजमा रहकेा कुरीलत, कुप्रथा, िैंलगक िंहसंा, मानव बेचलवखन तथा ओसारप्रसार 

लवरुद्ध जनचेतनामुिक कायिक्रम तथा अलभयान सञ्चािन गररनेछ । 

 मलहिा लवकास कायिक्रमद्वारा प्रबर्धित मलहिा सहकारी संस्थाहरुको सुदढृीकरण एवं 

यस गाउँपालिकाको मलहिा उद्यमी संजाि स्थापनाको िालग सहजीकरण गररनेछ । 

 प्रत्येक वडामा मलहिा सहकारी संस्था दताि गराई मलहिा सम्बन्धी कायिक्रम सञ्चािन 

गनेिाई आवश्यक अनुदान सहयोग गररनेछ । 

 अपांग व्यलिहरुिाई सीपमुिक तालिम प्रदान गरी व्यवसाय सञ्चािन गनि आवश्यक 

अनुदान सहयोग गररनेछ ।  

 बािक्िब गठन गनि आवश्यक सहयोग गररनेछ । 

१०. साविजलनक सम्पतीको सरुक्षा सम्बन्धी नीलत 

 यस गाउँपालिकाको वडा नं १ लस्थत शंखेश्वर महादवेको नाममा रहकेो गुठी एवं 

सरकारी जग्गा अलतक्रमण गरी घर टहरा बनाई बसेका अलतक्रमणकारीहरुिाई घर 

टहरा हटाउन पटक पटक सूचना प्रकाशन गरी म्याद दददँा पलन हािसम्म अटेर गरी 

नहटाएकोिे स्थानीय प्रशासन र सरुक्षा लनकायको सहयोग लिई अलतक्रमण क्षेत्रमा 

बनेका घर टहरा हटाई सरकारी एव ंगुठी जग्गाको संरक्षण गररनेछ । 

 यस गाउँपालिका क्षते्र लभत्र रहकेा सरकारी, साविजलनक र गुठीको जग्गाको अलभिेख 

व्यवस्थापन गररनेछ ।  

११. लवगत आ व मा जस्तै आगामी आ व २०७७।०७८ मा पलन अध्यज्यू र उपाध्यक्षज्यू 

कायिक्रमिाई लनरन्तरता ददईनेछ ।   

अन्त्यमा,  

यो नीलत तथा कायिक्रमको मस्यौदा तयार गनि गरठत मस्यौदा सलमलतका पदालधकारीहरु गाउँपालिका 

उपाध्य श्री गोमा मगर, प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत श्री बसन्त न्य पाने र सूचना प्रलवलध अलधकृत श्री 

सुलजव तामाङिाई लवशेर् धन्यवाद दददँ ै बजेट तथा कायिक्रम सलमलतका पदालधकारीहरु, यस 

गाउँपालिकाका वडा अध्यक्षहरु, कायािपालिकाका सदस्यहरु, लवर्यगत शाखाका प्रमुखहरु, यस नीलत 
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तथा कायिक्रम तयार गनि अमूल्य सल्िाह र सुझाव ददनु हुने राजनैलतक दिका प्रलतलनधीहरु, 

बुलद्धजीवी, समाजसेवी र सम्पूणि राष्ट्र सेवक कमिचारीहरुप्रलत हार्दिक धन्यवाद ददन चाहान्छु । साथै 

"समृद्ध वराहपोखरी: सखुी वराहपोखरीबासी" र "कृलर्, पयिटन, प्राकृलतक सम्पदा र पूवािधार: सभ्य 

र समदृ्ध वराहपोखरी गाउँपालिकाको मिू आधार" भन्न ेअलभयानमा जुट्न सबैको साथ र सहयोगको 

अपेक्षा गदिछु । 

धन्यवाद !  


