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श्री गाउँपातलका उपाध्र्क्ष ्र्,ू 

श्री गाउँसभाका सतिव ्र्,ू 

श्री गाउँसभाका सदस्र् ्र्हूरु, 

श्री राष्ट्र सवेक सम्परू्ि कमििारीहरु, 

श्री पत्रकार तमत्रहरु,  

१. आर्थिक वर्ि २०७९।०८० को नीति िथा कार्िक्रम प्रस्िुि हुन ेसम्मातनि ११ औ ँगाउँसभाको बैठकमा र्हाहँरु 

सबैलाई हार्दिक स्वागि गद ैनेपालको संतवधान जारी भएपति दोश्रो पटक जनिाको घरदलैोमा सेवा प्रदान गन े

स्थानीर् िहको तनवाििनमा हामीलाई आफ्नो अमुल्र् मि ददएर स्थानीर् सरकारको नेिृत्व गने अवसर प्रदान 

गनुिहुन ेवराहपोखरी गाउँपातलकाबासी सम्पूर्ि आमा बुबा दाजुभाइ ददददतबतहतनहरुमा सविप्रथम हार्दिक आभार 

व्यक्त गद ैसम्पूर्ि नव तनवाितिि पदातधकारीहरुका िर्ि बाट हार्दिक कृिज्ञिा सतहि धन्जर्वाद व्यक्त गनि िाहान्जिु । 

२. र्ो गररमामर् सभामा नेपालमा संघीर् लोकिातन्जत्रक गर्िन्जत्र स्थापनाका लातग जीवन उत्सगि गनुिहुने शहीदहरु 

प्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अपिर् गदििु । साथै ति आन्जदोलनहरुमा निेृत्व गनुिहुने अग्रज िथा साथ र सहर्ोग गरी 

र्ोगदान ददनुहुन ेसमस्ि नेपाली दाजुभाई दददीबतहनीहरुमा हार्दिक सम्मान प्रकट गदििु । 

३. तवगि दईु वर्िको अवतधमा कोतभड-१९ भर्ावह महामारीबाट १२ हजार भन्जदा बढी नेपालीले आफ्नो अमुल्र् 

जीवन गुमाउनु भएको ि । वहाँहरु सबैमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली साथै वहाँहरुको पररवार आर्न्जिजनहरुप्रति हार्दिक 

समवेदना प्रकट गदििु । 

४. नेपालको संतवधान जारी भए पश्चान स्थानीर् िहको दोश्रो तनवाििनबाट तनवाितिि गाउँपातलका प्रमुखको 

हतैसर्िले वराहपोखरी गाउँपातलकाको आ व २०७९।०८० को वार्र्िक नीति िथा कार्िक्रम सम्मातनि सभामा 

प्रस्िुि गनि पाउँदा मलाई गौरबको महससु भएको ि । 

५. नेपालको संतवधानल ेसंघीर् लोकिातन्जत्रक गर्िन्जत्र नेपालको मूल संरिना संघ, प्रदशे र स्थानीर् िह गरी िीन 

िहमा तवभाजन गरी नेपालको रा्र्शतक्तको प्रर्ोग संघ, प्रदशे र स्थानीर् िहले संतवधान िथा कानून बमोतजम 

गनि पाउने व्यवस्था गरी मुलकुले र्ुगान्जिकारी राजनैतिक उपलब्धी हातसल गरेको ि । "कृतर्, पर्िटन, प्राकृतिक 

सम्पदा र पूवािधार: सभ्र् समृद्ध वराहपोखरी गाउँपातलकाको मूल आधार" भने्न गाउँपातलकाको लक्ष्र् हाँतसल गन े

मागिमा दत्ततित्त भई सो को लागी वराहपोखरी गाउँ कार्िपातलका प्रतिबद्ध ि । 

६. सीतमि श्रोि साधनका बाबजुद पतन वराहपोखरी गाउँपातलकालाई समृतद्ध प्राप्त गने र्ात्रामा अगाडी बढाउन 

सदकन्जि भने्न तवश्वास र उत्साहका साथ आगामी आ व को र्ो वार्र्िक नीति िथा कार्िक्रम प्रस्िुि गररएको व्यहोरा 

स्मरर् गराउँद ै सविप्रथम हामीले दोश्रो तनवाििनबाट तनवाितिि भएर पदभार ग्रहर् गरररहदँाको अवस्थामा 

गाउँपातलकाको सामातजक, आर्थिक िथा भौतिक अवस्थाका सन्जदभिमा केही संतक्षप्त सतमक्षा प्रस्िुि गनि िाहन्जिु । 

उपतस्थि गाउँसभाका सदस्र््र्हूरु िथा अन्जर् महानभुावहरु, 

७. अब म गि वर्ि िाल ूआ व २०७८।०७९ को अतघल्लो सभाले पाररि गरेको बजेट िथा समर् समर्मा थप भएको 

सशिि अनुदानहरु सतहि कूल बजेट रु ३८ करोड ४१ लाख ३१ हजार १ सर् १० रहकेोमा हालसम्म रु ३४ करोड 
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१६ लाख २० हजार १५ रुपैर्ा ४५ पैसा र्स गाउँपातलकाको संतिि कोर् खािामा आम्दानी भई हालसम्म २३ 

करोड २ लाख ७५ हजार ७ सर् ११ रुपैर्ा ४६ पैसा खिि भएको ि । 

८. अब म तवर्र्गि क्षेत्रको सतमक्षा गनि िाहान्जिु । 

आर्थिक क्षते्र 

 कृतर् : कृतर् सम्बन्जधी तनम्न कार्िहरु भएको 

 सुख्खाग्रस्ि क्षेत्रमा ससंिाई तवस्िार भईरहकेो । 

  प्रधानमन्जत्री कृतर् आधुतनदककरर् पररर्ोजना मार्ि ि गाउँपातलका अन्जिगििका सबै वडामा पकेट कार्िक्रम 

संिालनमा ल्र्ाईएको । 

 मािा पालन, बाख्रा पालन, कुखुरा पालन र िरकारी खिेी प्रबधिनको लागी कृर्कहरुलाई अनुदान ददन ेकार्ि 

भईरहकेो । 

  मौरी प्रबधिन कार्िक्रम, धान खेिी प्रबधिन, सुन्जिल प्रबधिन िथा िरकारी प्रबधिन  कार्िक्रम सञ्चालन भईरहकेो । 

 उद्योग िथा वातर््र्:  

 ढाका बुनाई, बाँसबाट तनर्मिि सामान, साबुन, अगरबत्ती, गुतडर्ा र थुक्पा जस्िा सामान उत्पादन गने सीप 

तसकाई जस्िा प्रतशक्षर् कार्िक्रम संिालन भई आत्मातनभिर िथा स्वावलम्वन हुन सके्न जनशतक्त उत्पादन भएको 

। 

 बजारीकरर्का लातग उद्योग र व्यापार दिाि एवं व्यवस्थापन गने कार्िको थालनी गरेको । 

 गाउँपातलका क्षेत्रतभत्र एकमात्र सनराईज बैंक मार्ि ि स्थानीर्बासीहरुलाई ऋर् प्रवाह र सरकारी कारोबार 

सञ्चालन गनि सहज भएको । 

 वराहपोखरी गाउँपातलका क्षते्रलाई दीगो रुपमा बजाररकरर्लाई अझ सशक्त बनाई आन्जिररक राजश्व वृतद्ध गनि 

पहल गररनेि । 

 पर्िटन : 

 नेपाल सरकारले आ व २०७५।०७६ मा पर्िटकीर् गन्जिव्यस्थलको रुपमा घोर्र्ा गरेका १०० औ ँ गन्जिव्य 

स्थलमध्र्े परेको वराहपोखरी िाल क्षेत्रलाई तवकास गनि वराहपोखरी िालको वररपरर अधुरै रहकेो पैदलमागि 

तनमािर् िथा राई दकरािहरुको संस्कृिी झल्काउने तवजुवा तवजुईनीको मतन्जदर तनमािर् कार्ि सम्पन्न हुने । 

 सुनापािाल डाँडासम्म जाने बाटो तनमािर्को काम प्रधानमन्जत्री रोजगार कार्िक्रम मार्ि ि भईरहकेो । 

 सहकारी : 

 न्जर्ून रहकेो सहकारी संस्थाहरु दिाि एवं गतितवतधलाई कृर्ातशल बनाईनेि । 

सामातजक क्षते्र 

 तशक्षा : 

 तवद्यालर्मा तवज्ञान प्रर्ोगशाला, पुस्िकालर्, ICT ल्र्ाव, ई-लाइबे्ररी र शौिालर्को व्यवस्थापन गररएको । 

 गाउँपातलकास्िरीर् तशक्षा सतमति गठन भई कृर्ातशल रहकेो । 
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 गाउँपातलका अन्जिगििका माध्र्तमक िथा आधारभुि िहहरुमा कम््र्ुटर अनुदान तशक्षक सेवा व्यवस्थापन गरी 

सूिना िथा प्रतवतध तशक्षामा जोड ददएको । 

 न्जर्ुन पाररश्रतमकमा कार्िरि बालतबकास तशतक्षका, तवद्यालर् कमििारीहरुलाई पातलकाको तसतमि श्रोि 

साधनका बाबजिु थप सेवा सुतवधा उपलब्ध गराईएको । 

 न्जर्ुन दरबन्जदी भएका िथा दरबन्जदी नभएका तवद्यालर्हरुमा अंग्रेजी, गतर्ि, तवज्ञान तवर्र्मा तशक्षर् सहर्ोग 

अनुदान उपलब्ध गराईएको । 

 ससं्कृति प्रबद्धिन : 

 स्थानीर् भार्ा, संस्कृति, पवि आदद झल्काउने र प्रवद्धिन गनि सहर्ोग पुर्ािउन े कार्िक्रम औपिाररक रुपमा 

सञ्चालन गने कार्िलाई प्राथतमकिा ददईनेि । 

 स्वास््र् : 

 आधुतनक सेवा सुतवधार्ुक्त अस्पिाल र स्वास््र् परीक्षर् गने ल्र्ाव स्थापना गरी कोतभड -१९ का संभातवि 

आशंकामा रहकेा व्यतक्तहरुको एन्जटीजेन्जट  परीक्षर् गररएको ।  

 वडा नं १,२,३,४ मा वर्थिङ सेन्जटर तनमािर् भई सञ्चालनमा रहकेो । 

 कोतभड-१९ तवरुद्धको खोप प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गररएको । 

 गाउँपातलकाले एम्बुलेन्जस खररद गरर सञ्चालनमा ल्र्ाएको ।  

 सबै वडाहरुमा पूर्ि खोप सुतनतश्चि गने कार्िलाई अतभर्ानको रुपमा संिालन गररएको । 

 

 समावेशीकरर्  

 दतलि/जनजािी सम्बन्जधी कार्िक्रम संिालन गररएको । 

 लैंतगक समानिा र समिा कार्म गने प्रर्ास भई रहकेो । 

 सामातजक समावेशीकरर्लाई प्राथतमकिा ददईएको । 

 खानपेानी : 

 मुहान सरंक्षर् कार्िलाई तिव्रिा ददईएको । 

 साना ससंिाईको कार्िक्रम सिंालन भई रहकेो । 

 वािावरीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन नगरी जथाभावी सडक तनमािर् गदाि खानेपानीको मुहान सुके्न क्रम बढेकोल े

र्सलाई व्यवतस्थि गररनेि । 

 

 र्वुा िथा खलेकुद कार्िक्रम 

 शुक्रस्मृति कप खेलकुद कार्िक्रम सम्पन्न भएको । 

पूवािधार तवकास 

 सडक/बाटो : 

 गाउँपातलका केन्जरसँग ि वटै वडा केन्जरहरु जोतडएको । 
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 सडकको स्िरोन्नति कार्िमा तिव्रिा आएको । 

 प्रदशे समपूरक अनुदान कार्िक्रम अन्जिगिि धा्लाङ-धिुिङ-तसन्जिाङ-वराहपोखरी सडक स्िरोन्निीको कार्ि 

भईरहकेो । 

 संिार : 

 कोतभड १९ सम्बन्जधी अनलाईन सेवा C-MIS प्रर्ाली तनर्तमि रुपमा अध्र्ावतधक भई सञ्चालनमा आईरहकेो 

। 

 गाउँपातलकाको कार्ािलर् िथा सबै वडा कार्ािलर्मा इन्जटनेट जडान कार्ि िथा Free-WIFI व्यवस्थापनको कार्ि 

सम्पन्न भएको ।  

 अतडर्ो नोरटस बोडि सञ्चालनमा आईरहकेो । 

 सामुतहक SMS (Group SMS) प्रर्ाली सञ्चालनमा आईरहकेो । 

 गाउँपातलकाको वेवसाइट िथा मोवाईल एत्लकेशन तनर्तमि रुपमा अध्र्ावतधि भई सञ्चालनमा आईरहकेो । 

 गाउँपातलकामा तस तस क्र्ामेरा सञ्चालनमा आईरहकेो । 

 तवद्यिु : 

 िालु आ.व. को असार मसान्जिसम्ममा गाउँपातलका अन्जिगििका सबै वडाका वडा कार्ािलर्सम्म तवधिु सेवा 

संिालनमा ल्र्ाउने लक्ष्र् रहकेो । 

वािावरर् िथा तवपद ्व्यवस्थापन 

 गाउँपातलका स्िरीर् तवपद ्पूवि िर्ारी िथा प्रतिकार्ि र्ोजना तनमािर्लाई प्राथतमकिा ददईएको । 

 प्राकृतिक तवपद् को कारर् नागररकलाई परेको असरलाई न्जर्ूतनकरर् गनिका लातग राहि तविरर् कार्िक्रम 

तनरन्जिर रुपमा भईरहकेो । 

सशुासन, ससं्थागि तवकास र सवेा प्रवाह 

 तनमािर् भएका कानूनलाई राजपत्रमा प्रकाशन गररएको । 

 तवद्युिीर् शासनलाई तनर्तमि रुपमा व्यवस्थापन गररएको । 

 आर्थिक कारोबार SUTRA प्रर्ालीबाट सञ्चालन भईरहकेो । 

 र्ोजनाको काम अनलाईन प्रर्ालीबाट सञ्चालन भईरहकेो । 

 कमििारीहरुको तववरर् अनलाईन प्रर्ालीमार्ि ि अध्र्ावतधक भईरहकेो । 

 कोतभड १९ को कोतभड सम्बन्जधी ररपोटिहरु C-MIS अनलाईन प्रर्ालीबाट तनर्तमि अध्र्ावतधक भईरहकेो,  

 गाउँ कार्िपातलकाको प्रशासतनक भवनको तनमािर् कार्ि ठेक्का प्रकृर्ाबाट सुरु  गररएको । 

 वडा नं १,२, ३ र ५ मा RCC वडा कार्ािलर् भवन तनमािर् सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको । 

उपतस्थि गाउँसभाका सदस्र््र्हूरु िथा अन्जर् महानभुावहरु, 

९. र्स वराहपोखरी गाउँपातलकाको   आगामी आ व २०७९।०८० को लातग क्षेत्रगि वार्र्िक नीति िथा कार्िक्रम 

प्रस्िुि गनि िाहान्जिु । 
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पूवािधार सम्बतन्जध नीति 

 सडक सम्बन्जधी नीति:  

 ददगो तवकासको लक्ष्र्को स्थातनर्करर्, १५ औं रातष्ट्रर् र्ोजना, संघीर् सरकारको वार्र्िक कार्िक्रम, प्रदशे 

सरकारको नीति िथा कार्िक्रम, दीगो तवकासका लक्ष्र्लाई स्थानीर्करर् गररंद ै जलवार्ु पररवििनलाई 

न्जर्ूतनकरर् गररने गरी सडक तनमािर् गररनेि  

 सडक िथा अन्जर् भौतिक पूवािधारको तवकास गद ैगाउँपातलका क्षेत्रतभत्र गौरवको र्ोजना सञ्चालन गरी गररवी 

न्जर्ूतनकरर्को तवकास गने लक्ष्र् तलईएको ि । 

 आवतधक गाउँपातलका तवकास र्ोजना, भू-उपर्ोग र्ोजना, प्रकोप व्यवस्थापन र्ोजना तशघ्र िर्ार गरर 

कार्ािन्जवर्नमा ल्र्ाईनेि । 

 पूवािधार तवकासका लातग जनसहभातगिा र जनपररिालनमा आधाररि कार्िक्रमलाई प्राथतमकिाका साथ 

कार्ािन्जवर्मा जोड ददईनेि । 

 तवकास व्यवस्थापनको दतृिले पिातड परेका क्षेत्रहरुको सन्जिुतलि तवकास गने नीति अवलम्बन गररनेि । 

 धा्लाङमा तनमािर्तधन पक्की पुलको कार्ि तनरन्जिरिा नभएकाले तसघ्र कार्ि अगाडी बढाईददन सम्बतन्जधि 

तनकार्मा पहल गने कामलाई तनरन्जिरिाका लातग थप सशक्त दवाव तसजिना गररनेि ।  

 वंतशलाघाटमा पक्की पुल िथा वंतशघाट-िाम्बुवा सडकलाई पतहलो प्राथतमकिामा राखी सम्बतन्जधि तनकार्मा 

पहल गररनेि । 

 संघीर् सरकार िथा प्रदशे सरकारबाट प्राप्त हुने समपुरक अनुदानबाट धा्लाङ-धिुिङ-तसन्जिाङ-वराहपोखरी 

सडकको स्िरन्नोति गररने ि । 

 गाउँपातलकास्िरीर् अन्जर् सडकहरुको तवस्िृि पररर्ोजना प्रतिवेदन (DPR) बनाई स्िरन्नोति गनिलाई पहल 

गररनेि ।  

 तनमािर्धीन गाउँपातलकास्िरीर् र वडास्िरीर् सडकहरुको समुतिि ममिि संभारको व्यवस्था तमलाईनेि । 

 गाउँपातलका क्षेत्रमा तनमािर् भएका बाटोहरु कच्ची भएकोले बारम्बार ममिि एवं सम्भार गनुिपने अवस्था तसजिना 

भएकोले ममिि सम्भारमा तिटो िररिो िररकाले कार्ि गनि गाउँपातलकाले JCB मेतशनको व्यवस्था गरेको ि । 

सो जे.सी.वी. मार्ि ि अत्र्ावश्र्क सडक ममिि कार्िहरु भईरहकैे िन् ।  

 भवन सम्बन्जधी नीति:  

 गाउँपातलकाको प्रशासनीक RCC भवन तनमािर् कार्िलाई आगामी आ.व. मा पतन तनरन्जिरिा ददईनेि ।  

 वडा नं ६ मौवाबोटे वडा कार्ािलर् भवन तनमािर्का लातग आवश्र्क बजेटको व्यवस्था गररनेि । 

 स्वास््र् िौकी भवन नभएका वडाहरुमा स्वास््र् िौकी तनमािर् गनि तवस्िृि पररर्ोजना प्रतिवेदन(DPR) गरी 

संतघर् सरकार र प्रदशे सरकारको सहकार्िमा तनमािर् गनि  आवश्र्क व्यवस्था तमलाईनेि । 

 गाउँपातलकास्िरीर् सामुदातर्क ट्रस्ट भवन तनमािर् गनि पहल गररनेि । 

 शंखेश्वरी मतन्जदर क्षेत्रमा बजारीकरर्का लातग ट्रस्ट भवन तनमािर्को थालनी गररनेि ।  

 वडा नं ४ को वडा भवनको DPR गरर RCC भवन तनमािर्को लातग पहल गररनेि । 
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 उजाि सम्बन्जधी नीति: र्स वराहपोखरी गाउँपातलकालाई तवद्युिमैत्री बनाउन िपतसल बमोतजमका तनतिहरु 

अवलम्बन गररनेि :  

 र्स गाउँपातलकाका तवद्यिु तवस्िार हुन बाँकी सबै वडाहरुमा तवद्युि तवस्िारको कार्ि गररनेि । 

 तवद्युि तवस्िारको लागी तवद्यिु प्रातधकरर्, प्रदशे सरकार र संघीर् सरकारसँग सहर्ोगको लागी आवश्र्क पहल 

गररनेि । 

 तवजुली बत्ती नपुगेको क्षेत्रमा वैकतल्पक उजाि शौर्ि शतक्तको प्रर्ोगबाट उ्र्ालो कार्िक्रमलाई आगामी आर्थिक 

वर्िमा पतन तनरन्जिरिा ददईन ेनीति अवलम्वन गररनेि ।  

 गाउँपातलकाका सबै वडाहरुलाई रातष्ट्रर् तवद्युि प्रशारर् लाइनमा जोड्न आवश्र्क पहल गररनेि । 

 सिंार सम्बन्जधी नीति:  

 र्स गाउँपातलका र अन्जिगििका वडा कार्ािलर्, स्वास््र् िौकी, तवद्यालर्हरुमा तनर्तमि ईन्जटरनेट सेवा प्रवाह 

गनिका लागी अत्टकल र्ाईवर प्रर्ालीबाट सेवा सुिारु गनि आवश्र्क व्यवस्था तमलाईनेि । 

 र्स गाउँपातलका क्षेत्रमा स्थानीर् पतत्रका प्रकाशन र िापाखानाको व्यवस्था नभएकोले त्र्स्िा कार्ि गनि ईच्िुक 

व्यतक्त िथा समुहलाई आवश्र्क सहर्ोग र प्रोत्साहन गन ेनीति तलईनेि । 

 र्स गाउँपातलका क्षेत्रलाई सूिना िथा सञ्चार प्रतवतधको तवकासमा अझ सुधार गद ैप्रतवतधमैत्री गाउँपातलका 

बनाउन तवशेर् पहल गररनेि । 

 गाउँपातलकामा पत्रकाररिाको संस्थागि तवकास गनि पत्रकाररिा सम्बन्जधी िातलम सञ्चालनको व्यवस्था 

तमलाईनेि । 

 पालो व्यवस्थापन प्रर्ालीको कार्ािन्जवर्लाई अझै प्रभावकारीिा बनाउन अतनवार्ि प्रर्ोगमा जोड ददईनेि ।   

 वन, वािावरर् िथा तवपद ्व्यवस्थापन  

 गाउँपातलकालाई वािावरर्मैत्री हररि गाउँपातलकाको रुपमा तवकास गनि वृक्षरोपर् िथा वन बुट्यानको 

संरक्षर् गरर हररिगृह प्रभावलाई न्जर्ूतनकरर् गने नीति तलईनेि । 

 तवपद्को अवस्थामा खोज िथा उद्दारका लातग तवपद ् व्यवस्थापनमा काम गने सरकारी िथा गैरसरकारी 

तनकार्हरुसँग समन्जवर् गरर स्वर्म् सेवक र उद्दार राहि सामाग्रीहरुको भण्डारर् र पूवि िर्ारीको व्यवस्था 

तमलाईनेि । 

 भूकम्प लगार्िका अन्जर् प्रकोपजस्िा प्रकृति तवपिीको अवस्थाका लातग "एक टोल एक खुल्ला क्षेत्र" को 

अवधारर्ा अनुसार खुल्ला क्षेत्रको पतहिान गरर खुल्ला क्षेत्र िोदकनेि । र त्र्स्िो क्षेत्रमा कुनैपतन दकतसमको 

तनमािर् कार्ि गनि रोक लगाईनेि । 

 साविजतनक सडक, नाली िथा खुल्ला स्थानहरुमा र्ोहोर फ्र्ाल्नेलाई कानून अनसुार कारबाहीको दार्रामा 

ल्र्ाईनेि । 

 र्ोहोर व्यवस्थापन िथा सरसर्ाई कार्िमा साविजतनक तनतज साझेदारीको अवधारर्ा अनुसार र्ोहोर 

व्यवस्थापनको नीतिलाई अगातड बढाईनेि । 

 बजार िथा पर्िटक आवागमन हुने क्षेत्रमा साविजतनक शौिालर् तनमािर् गनि प्राथतमकिा ददईनेि । 

 गाउँपातलकामा ठूला आर्ोजना सञ्चालन  गदाि अतनवार्ि वािावरर् प्रभाव मूल्र्ांकन अध्र्र्न गररने व्यवस्था 

तमलाईनेि । 

 घर पालुवा जनावर िथा पशुपंतक्षलाई जथाभावी सडकमा िाड्न रोक लगाईनेि । 
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 वािावरर् मन्जत्रालर्बाट स्वीकृि मापदण्ड प्रतिकुल हुने गरर ्लातिकको झोलामा प्रर्ोग नल्र्ाउन जनिेिना 

जगाउने िथा ्लातिकमूक्त क्षेत्र बनाउने नीति तलईनेि । 

 वरापोखरी गाउँपातलकालाई ग्रीन एण्ड क्लीन गाउँपातलकाको रुपमा स्थातपि गनि साविजतनक जतमन, नदद, 

सडकका दकनारमा वृक्षरोपर् गरर वािावरर् प्रदरु्र्मुक्त पातलका बनाउने नीति तलईनेि । 

 साविजतनक पिी जग्गाको संरक्षर् गनि वडा सतमति र समुदार्लाई सहभातगिा गराई उत्तरदार्ी बनाईनेि । 

 वािावारर्मैत्री स्थानीर् शासनको अवधारर्ाका सूिकलाई कार्ािन्जवर्न गद ैगाउँपातलकालाई वािावरर्मैत्री 

पातलका बनाउने नीति तलईनेि ।  

 वन िथा वािावरर् संरक्षर्को कार्ि गदाि वन तडतभजन कार्ािलर्, सामुदातर्क वन िथा सामुदातर्क वन 

उपभोक्ता महासंघ मार्ि ि सञ्चालन गररनेि । 

 आ व २०७९।०८० मा गाउँपातलका स्िरीर् तवपद ्पूवििर्ारी िथा प्रतिकार्ि र्ोजना तनमािर् गनि पहल गररनेि 

। 

आर्थिक तवकास सम्बतन्जध नीति 

 कृतर् िथा पश ुसवेा सम्बतन्जध नीति 

 कृतर् तवकास रर्नीति अनुगमन िथा समन्जवर् कार्िक्रम अन्जिरगि कृर्क दिाि कार्िक्रम र कृतर् िथा पशुपन्जिी 

सम्बन्जधी ि्र्ाङ्क अध्र्ावतधक गने कार्िक्रमलाई तनरन्जिरिा ददईनेि । 

 प्रधानमन्जत्री कृतर् आधुतनकीकरर् पररर्ोजना अन्जिगिि तनम्नानुसारका कार्िक्रमहरु सञ्चालन गररनेि । 

 मकैको व्यवसार्ीक कृतर् उत्पादन केन्जर (पकेट) तवकास कार्िक्रम संिालन गररने ि । 

 िरकारी पकेट कार्िक्रम सञ्चालन गररनेि । 

 कृर्कहरुलाई अनुदानमा भन्जदा आत्मतनभिर बने्न िर्ि  उत्पे्रररि गन ेदकतसमका कार्िक्रमहरु सञ्चालन गररनेि । 

 गाउँपातलकातभत्र कृतत्रम गभिधारर् तमसन कार्िक्रम सञ्चालन गररनेि । 

 कृतर् सम्बन्जधी स्थानीर् आवश्र्किानुसार खाद्यान्न आत्मतनभिरिा, आर्ाि प्रतिस्थापना, तनर्ािि प्रबधिन, 

पूवािधार िथा बजार तवकास कार्िक्रम, आधारभूि प्रर्ोगशाला/परीक्षर्/तशतवर सञ्चालन, कृतर् प्रसार सेवा टेवा 

कार्िक्रम आदी सञ्चालन गररनेि । 

 गाउँपातलका क्षेत्रतभत्र एग्रोभेट र्मि स्थापना गरी सञ्चालन गनेलाई आवश्र्क प्रोत्साहन गररनेि । 

 कृतर् िथा पशु सेवा सम्बन्जधी कार्िक्रम प्रभातवि हुन नददन र्स सम्बन्जधी प्रातवतधक कमििारीलाई आवश्र्क 

िातलको व्यवस्था गररनेि ।  

 एक नेपाली एक र्लरू्लको तवरुवा रोपे्न कार्िक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन र्सको प्रिार प्रसार गररनेि । 

 पशु सम्बन्जधी नश्ल सुधार कार्िक्रम र आवश्र्क पने और्धी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गररनेि । 

 कृर्कहरुलाई कृतर् िथा पशु सम्बन्जधी प्रातवतधक परामशि उपलब्ध गराईनेि । 

 माटोको उविराशतक्त बढाउन स्थानीर्स्िरमा हररर्ोमल, प्राङ्गररक मल उत्पादन र प्रर्ोगलाई प्रोत्साहन 

गररनेि । 

 तनवािहमूखी कृतर् प्रर्ातललाई व्यवसार्ीकरर् एवम् प्रतिस्पधाित्मक बनाई आधुतनक व्यवसार्ीक कृतर् प्रर्ातलमा 

रुपान्जिरर् गनि जोड ददईनेि । 

 कृतर् क्षेत्रको तवकासको लातग िुटै्ट क्षेत्रगि र्ोजना तनमािर् गरर कार्ािन्जवर्न गने व्यवस्था तमलाईनेि । 
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 उद्योग/वातर््र्/आन्जिरीक राजश्व प्रबधिन सम्बतन्जध नीति  

 उद्योगधन्जदालाई करमा आबद्ध गराउन PAN र VAT मा दिािको लागी करदािा सेवा कार्ािलर्सँग समन्जवर् 

गरी घुम्िी तशतवर सञ्चालन गररनेि । 

 उद्योगधन्जदा दिािको लागी घरेलु िथा साना उद्योग कार्ािलर्सँग समन्जवर् गरी घुम्िी तशतवर सञ्चालन गररनिे 

। 

 गाउँपातलकाको राजश्व सकंलनलाई प्रभावकारी वनाउन राजश्व सम्बन्जधी सफ्टवर्रको व्यवस्था गरर आगामी 

आर्थिक वर्िबाट प्रभावकारी रुपमा कार्ािन्जवर्न गररने ि ।  

 राजश्व/करका सम्भाव्य क्षेत्रहरु पतहिान गरी करको दार्रा वृतद्ध गनि आन्जिरीक राजश्व प्रबधिन सम्बन्जधी कार्ि 

र्ोजना िर्ार गररनेि ।  

 पर्िटन सम्बतन्जध नीति  

 नेपाल सरकारले पर्िटकीर् गन्जिव्यस्थलको रुपमा घोर्र्ा गरेको वराहपोखरी िाल क्षेत्रमा पर्िटकीर् पूवािधार 

सम्बन्जधी कार्िक्रमहरु सञ्चालन गररनेि ।  

 सुनापािाल डाँडा, गोकुलथमु्का, घो्टेथला, बंतशलाघाट, धा्लाङघाट लगार्िका पर्िटकीर् स्थलहरुको 

पतहिान गराउन पहल गररनिे । 

 धार्मिक, साँस्कृतिक एवम् पर्िटकीर् क्षेत्रको रुपमा सम्भाव्यिा भएको सुनापािाल-धिुिङ-तसन्जिाङ-

वराहपोखरीको लातग केबलकार सञ्चालन र तहल स्टेसनको सम्भाव्यिाको अध्र्र्नको लातग संघीर् िथा प्रदशे 

सरकारसँग अनुरोध गररनेि । 

 सहकारी/ बैंक िथा तवत्तीर् क्षते्र सम्बन्जधी नीति  

 गाउँपातलकास्िरीर् सामातजक िथा सहकारी संस्थाहरु स्थापना िथा दिािको लागी आवश्र्क व्यवस्था 

तमलाईनेि ।  

 गाउँपातलका क्षेत्रमा एकमात्र सनराइज बैंक भएकोले अन्जर् बैंक िथा तवत्तीर् संस्थाहरुको स्थापना गनि आवश्र्क 

सहजीकरर् गररनेि । 

सामातजक तवकास सम्बतन्जध नीति 

 तशक्षा सम्बन्जधी नीति 

 वराहपोखरी गाउँपातलका क्षते्रतभत्रका सबै तवद्यालर्स्िरमा, समुदार्स्िरमा, वडास्िरमा र गाउँपातलकास्िरमा 

बालक्लब र बाल सञ्जाल गठन गरर बाल सहभातगिा अतभवृतद्ध गरर बालमैत्री गाउँपातलका घोर्र्ा गन ेकार्िक्रम 

अगातड बढाईनेि । 

 तवद्यालर् जाने उमेर समुहका सम्पूर्ि बालबातलकाहरुलाई "तवद्यालर् भनाि गराउ र तवद्याथी रटकाउ" अतभर्ान 

सञ्चालन गरर गाउँपातलकाबाट पूर्ि रुपमा तनरक्षरिा उन्जमूलन गररनेि । तवद्यालर् जाने उमेरका 

बालबातलकाहरुलाई तवद्यालर् नपठाउने अतभभावकहरुलाई गाउँपातलकाको सेवा सुतवधाबाट वतञ्चि गररन े

कडा नीति तलएको िु । 

 ददवा खाजा कार्िक्रम लागू भएका तवद्यालर्हरुले अतनवार्ि रुपमा बालबातलकाहरुलाई ददवा खाजा खुवाउने 

व्यवस्था तमलाउनु पनेि । खाजा नखुवाउने तवद्यालर्हरुको ददवा खाजा अनुदान तनकासा रोक्का गररनेि । 



वार्र्िक नीति िथा कार्िक्रम (आ.व. २०७९।०८०) 

 
9 

 तशक्षकहरुको पेशागि क्षमिा अतभवृतद्ध गद ैतशक्षर् तसकाई प्रकृर्ामा ICT को प्रर्ोगमा जोड ददईनेि ।  

 र्स गाउँपातलकाको गि आ.व. मा माध्र्तमक र आधारभिु िहमा रातखएका कम््र्ुटर अनुदान तशक्षकहरुलाई 

तनरन्जिरिा ददईनेि । 

 गाउँ तशक्षा सतमतिलाई तशक्षाको गुर्स्िर कार्म गनि पररिालन गररनेि । 

 आधारभूि िह कक्षा ८ को वार्र्िक परीक्षा सम्बन्जधी व्यवस्थापन गाउँपातलकाबाट गररनेि । 

  दरबन्जदी नभएका आधारभुि िह र माध्र्ातमक िहका तवद्यालर्हरुमा तशक्षर् तसकाई अनुदान अन्जिगिि अंग्रेजी, 

गतर्ि, तवज्ञान तवर्र्का तशक्षक अनुदान कार्िक्रममा तनरन्जिरिा ददईनेि ।  

 तवद्यालर्मा कार्ािरि लेखा कमििारी, बालतवकास सहर्ोगी तशतक्षका, तवद्यालर् कमििारीहरुको मनोवल उच्च 

राख्न आवश्र्क प्रोत्साहन गररनेि । 

 तवद्याथीहरुको अन्जिरतनतहि क्षमिा वृतद्ध गनि अन्जिर-तवद्यालर् अतिररक्त दक्रर्ाकलापहरु सञ्चालन गररनेि । 

 अन्जिरातष्ट्रर् साक्षरिा ददवस िथा रातष्ट्रर् बाल ददवस तवतवध कार्िक्रम गरर मनाईनेि । 

 सबै बालबातलकाहरुलाई तवद्यालर्मा पहुिँ स्थातपि गरी तवद्यालर् बातहर रहने बालबातलकाको संख्र्ामा 

न्जर्ूनीकरर् गररनेि । 

 गुर्स्िरीर् तशक्षा प्रदान गनिका लातग बाल तवकास केन्जरको व्यवस्थापन गद ैआधारभूि िहको व्यवस्थापनमा 

तवशेर् जोड ददईनेि । 

 तवद्यालर्को भौतिक पूवािधारमा क्रमश: सुधार गररँद ैलतगनेि । 

 तवद्यालर् तशक्षालाई प्रतवतधमैत्री बनाउन तवद्युिीर् हातजरी जडान गने कार्िक्रमलाई तनरन्जिरिा ददन पहल 

गररनेि । 

 प्रत्र्ेक तवद्यालर्मा तशक्षा सम्बन्जधी एकीकृि सूिना व्यवस्थापन प्रर्ाली (IEMIS) लाई अतनवार्ि गररनेि । 

 तवद्यालर्मा शैतक्षक गुर्स्िर कार्म गरी राम्रो नतिजा ल्र्ाउने तवद्यालर्लाई प्रोत्साहन र मूल्र्ाङ्कन र्ोग्र् 

नतिजा हातसल गनि नसके्न तवद्यालर्लाई कारबाही गने नीति अवलम्बन गररनेि । 

 तवद्यालर्मा अपाङ्गमैत्री वािावरर्को व्यवस्थापन गरी तवद्याथीको पठनपाठनमा तवशेर् व्यवस्था तमलाईनेि 

। 

 कृतर् प्रातवतधक तशक्षालर् स्थापना गनि पहल गररनेि । 

 गाउँपातलकाको स्थानीर् पाठ्यक्रम (कक्षा १-५), २०७९ लाई परीक्षर्को रुपमा लागू गररनेि । 

 खानपेानी िथा सरसर्ाई सम्बतन्जध नीति 

 गाउँपातलका तभत्रका नागररकलाई स्वच्ि खानेपानीको व्यवस्था गनिका लातग पानीका मुहान संरक्षर् िथा 

सुतद्धकरर् गद ैलतगनेि । 

 सबै नागररकलाई खानेपानी पहुिँ तवस्िार गनि आवश्र्क र्ोजनाहरु संिालन गररनेि । 

 गाउँपातलकाको सबै वडामा खानेपानीलाई व्यवतस्थि गनि तवस्िृि पररर्ोजना प्रतिवदेन (DPR) िर्ार गरी 

आ.व. २०८०/८१ मा संतघर् सरकार र प्रदशे सरकारको समेि लागि साझेदारीमा आर्ोजना संिालन हुन े

व्यवस्था गररने ि ।   

 पातलकातभत्रका सबै साविजतनक तनकार्हरुमा सुतवधा सम्पन्न शौिालर् तनमािर् गने नीति तलईनेि । साविजतनक 

स्थलहरुमा साविजतनक शौिालर् तनमािर् गनि पहल गररनिे । 
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 स्वास््र् सम्बतन्जधि नीति 

 मतहला स्वास््र् स्वर्म् सेतवका सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन सञ्चालन, व्यवस्थापन तनदतेशका बनाई 

कार्ािन्जवर्न गररनेि । 

 नवजाि तशशु, बालबातलका, गभिवति िथा सुत्केरी मतहलाको स्वास््र् तहिका लातग पोर्र् सम्बतन्जध कार्िक्रम 

सञ्चालन गररनेि । 

 स्वास््र् िौकी िथा स्वास््र् इकाईबाट प्रदान गररने खोप सेवा, सुरतक्षि मािृत्व िथा प्रजनन स्वास््र्, पोर्र् 

लगार्िका जन-स्वास््र् सेवाहरु र उपिरात्मक सेवाहरु प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गने व्यवस्था तमलाईनेि । 

 खोप, सुरतक्षि मािृत्व, प्रजनन स्वास््र्, पोर्र् जस्िा जन-स्वास््र्सँग सम्बन्जधीि आधारभूि सेवा-सुतवधालाई 

प्रभावकारी बनाउन मतहला स्वास््र् स्वर्म् सेतवकाहरुलाई पररिालन गररनेि । 

 गाउँपातलका तभत्रका वर्थिङ सेन्जटरहरुमा गभिविी मतहला डतेलभरी हुन नसकी बातहर रेर्र गनुिपन ेअवस्था 

तसजिना भएमा गभिविी मतहलाहरुलाई एम्बुलेन्जस सेवा तन:शुल्क उपलब्ध गराईनेि ।  

 "स्वास््र् नै धन हो" भने्न मूल नारालाई आधारमानी सबै नागररकलाई गुर्स्िरीर् िथा तवश्वसनीर् स्वास््र् 

सेवा उपलब्ध गराईनेि । 

 बहुक्षेत्रीर् पोर्र् कार्िक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गररनेि । 

 स्वास््र् संस्थाहरुलाई व्यवतस्थि गद ैआगामी ददनमा गाउँपातलकास्िरीर् सुतवधा सम्पन्न अस्पिाल तनमािर् गरी 

संिालन गनि पहल गररनेि । 

 सबै स्वास््र् िौकीहरुमा ल्र्ाव सञ्चालन सम्बतन्जध आवश्र्क औजार िथा सामाग्री उपलब्ध गराईने व्यवस्था 

तमलाईने ि । 

 स्वास््र् िौकी र्ाक्टाङमा ईन्जजेक्सन औतक्सटेसन भण्डारर्का लातग ILR रेदिजेरेटरको व्यवस्थापन गररनेि । 

 ससं्कृति सम्बतन्जध नीति 

 स्थानीर् भार्ा, रहन-सहन, भेर्-भुर्ा, पवि, रीति-ररवाज झल्कने मौतलक संस्कृतिका कार्िक्रमहरु संिालन गनि 

पहल गररनेि । 

 तवतभन्न भेर्-भुर्ा, बाजा-गाजा िथा धार्मिक पुस्िकहरुको धार्मिक संग्राहालर् तनमािर् गनि पहल गररनेि । 

 लैंतगक समानिा, सामातजक समावेशीकरर् िथा सामातजक सरुक्षा सम्बतन्जध नीति 

 गाउँपातलबाट प्रदान गररने सेवाहरुमा अशहार्, अपाङ्ग भएको व्यतक्त, ्र्ेष्ठ नागररक, गभिवति सुत्केरीलाई 

सेवामा अग्रातधकार ददईनेि । 

 लतक्षि वगिका लातग सशतक्तकरर् गने र उनीहरुलाई समाजको मूलधारमा ल्र्ाउने प्रकृतिका कार्िक्रमहरु सिंालन 

गररने नीति अवलम्वन गररनिे । 

 मानव अतधकारको उच्च सम्मान गद ैसामातजक न्जर्ार् सतहिको समिामूलक समाज तनमािर् गने नीति तलईनेि 

। 

 सामातजक सरुक्षा भत्ता सम्बतन्जधि वडाबाटै भुक्तानी गररने नीति तलईनेि । 

 ्र्ेष्ठ नागररकलाई सम्मान गररनेि । 

 वाल तववाह, बहुतववाह र अनमेल तववाहलाई तनरुत्सातहि गनि तवशेर् कदम िातलनेि । 
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 स्वास््र् संस्थाहरुमा श्रोि साधनले भ्र्ाएसम्म और्तधको व्यवस्था गररनेि । 

 अपाङ्ग मैत्री भौतिक संरिना तनमािर् तवशेर् जोड ददईने ि ।  

 अपाङ्ग िथा भएका व्यक्तीहरुलाई आवि जवि िथा जीवन र्ापनमा सहज बनाउन आवश्र्क सामाग्री उपलब्ध 

गराईने ि ।  

ससं्थागि तवकास, सवेा प्रवाह िथा सशुासन सम्बतन्जध नीति 

 ससं्थागि तवकास सम्बन्जधी नीति 

 कार्ािलर् व्यवस्थापनमा प्रभावकाररिा ल्र्ाईनेि । 

 आन्जिररक श्रोि वृतद्ध गनि थप करका क्षेत्रहरु पतहिान गररनेि । 

 कमििारी व्यवस्थापन अझै प्रभावकारी बनाईनेि । 

 कमििारीको क्षमिा तवकासको लातग प्रदशे प्रतशक्षर् केन्जर िथा स्थातनर् तबकास प्रतशक्षर् केन्जरबाट संिालन  हुन े

िातलममा सहभातगिाको लातग  तसर्ाररस गररनेि । 

 कार्ि सम्पादन मूल्र्ांकनको आधारमा कमििारीलाई पुरस्कार िथा सुधार (Reward & Improvement) को 

व्यवस्था तमलाईनेि । 

 सवेा प्रवाह िथा सशुासन सम्बन्जधी नीति 

 वडा कार्ािलर्बाट प्रभाव हुने सेवामा सविसाधारर् जनिाहरुको पहिँ वृतद्ध गरर सवेा प्रवाहलाई प्रभावकारी 

बनाउँद ैवडा कार्ािलर्हरुलाई प्रतवतधमैत्री बनाउने र वडा कार्ािलर्को पूवािधार तवकास गने नीति तलईनेि । 

 सुशासन, पारदर्शििा, जवार्दतेहिा अतभवृतद्ध गराउन गाउँपातलकाले तलएको नीति र सञ्चातलि कार्िक्रम 

आर्ोजनाल ेपारेको सामातजक प्रभावको लेखाजोखा गन ेगरी सामातजक परीक्षर् र आर्ोजना कार्िक्रमहरुमा 

साविजतनक परीक्षर् गररनेि । 

 र्स गाउँपातलकामा भ्रििार शुन्जर् सहनतशलिाको नीतिलाई अंतगकार गररनेि । 

 सेवा प्रवाहलाई तवद्युिीर् शासन एवम् प्रतवतधमैत्री बनाउन पहल गररनेि । 

 सेवा प्रवाहको मापदण्ड तनधािरर् गररनेि । 

 गाउँपातलकाको संस्थागि तवकास िथा सुशासन, जवार्दतेहिा िथा पारदर्शििा कार्म गनि आवश्र्किा अनुसार 

तनर्म तवतनर्म िजुिमा गरर कार्ािन्जवर्नमा ल्र्ाईनेि । 

 सेवा प्रवाहमा सूिना प्रतवतधको प्रर्ोग बढाउँद ैPaperless Office को रुपमा तवकास गररद ैलतगनेि । 

 गाउँपातलकाबाट जनप्रतिनीतध िथा कमििारीहरुलाई गररने पत्रिारलाई तनरुत्सातहि गरी ईलेक्ट्रोतनक 

प्रर्ालीको प्रर्ोग र अभ्र्ासलाई प्रभावकारी बनाईनेि । 

 जनप्रतितनतध िथा कमििारीहरुको आिार संतहिाको कार्ािन्जवर्नलाई प्रभावकारी बनाईनेि । 

 गाउँपातलकाको आतधकारीक वेवसाईट िथा रे्सबुक पेजलाई तनर्तमि अध्र्ावतधक गरी नागररकलाई प्रवाह 

गने सेवा सूिना प्रतवतधमा आधाररि बनाउन अतभपे्रररि गररनेि । 

 अतन्जिम लेखापरीक्षर् िथा बरेुजु र्र्छ्यौटमा िदारुकिा ल्र्ाईनेि । 

  आन्जिररक तनर्न्जत्रर् प्रर्ालीलाई प्रभावकारी बनाईनेि । 

 केन्जर र प्रदशेस्िरीर् तनकार्सँगको समन्जवर् र पहलमा गाउँपातलकाबासीले जीउ धनको सुरक्षाको प्रत्र्ाभूति 

महसुस गनि सदकने गरी शातन्जि सुरक्षाको व्यवस्था तमलाईनेि । 
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 शान्जिी सुरक्षा कार्म गनिका लातग वडा नं २ तस्थि धा्लाङघाट र वडा नं ५ तस्थि वंतशलाघाटमा अस्थार्ी 

प्रहरी िौकी स्थापना गनि पहल गररनेि । 

 कोतभड १९ को रोकथाम र तनर्न्जत्रर्को कार्िमा अग्रपतङ्िमा रहरे कार्ि गन े प्रशासनीक कमििारी र 

स्वास््र्कमीहरुलाई श्रोि साधनले भ्र्ाएसम्म जोतखम भत्ताको व्यवस्था गररनेि ।  

 नेपाल इतन्जजतनर्रीङ सेवाका प्रातवतधक कमििारीहरुलाई दर्ल्डमा खरटए वापि िोदकए बमोतजम प्रातवतधक 

भत्ताको व्यवस्था गररनेि ।  

 गाउँपातलकाले हाल सम्म बनाएका कानुनहरुको सतमक्षा गरर गाउपातलकालाई आवश्र् पने कानुन िजुिमाको 

व्यवस्था तमलाईने ि ।  

 र्वुा िथा खलेकूद सम्बतन्जध नीति 

 स्वस्थ, सक्षम र अनुशातसि नागररक िर्ार गनि खेलकुद िथा खेलाडीमा र्ोजनाबद्ध लगानी गने र खेलकुदलाई 

रातष्ट्रर् एकिा सुदढृ गने एवं अन्जिराितष्ट्रर् क्षेत्रमा रातष्ट्रर् सम्मान अतभवृतद्ध गने माध्र्मको रुपमा तवकास गन े

संवैधातनक नीति रहकेोले र्सलाई कार्ािन्जवर्नका लातग आवश्र्क पहल गररनेि ।  

 राष्ट्रपति रतनङ तशल्ड प्रतिर्ोतगिा गाउँपातलकामा सञ्चालन गररनेि । 

 र्स गाउँपातलका क्षेत्रतभत्रका खेलाडीहरुलाई अन्जर् गाउँपातलका र तजल्लाहरुमा सञ्चालन हुने खेलकुद 

प्रतिर्ोतगिामा सहभागी गराउन आवश्र्क व्यवस्था तमलाईनेि ।  

 पातलकास्िरीर् मतहला िथा पुरुर् स्िरीर् रु्टवल िथा भतलवल प्रतिर्ोतगिा संिालन गररनेि । 

 र्ुवाहरुलाई तसिोररर्ो करािँे सम्बतन्जधि िातलमको व्यवस्था गररनेि । 

 खेलकूद क्षेत्रको तवकासको लातग पातलका स्िरीर् खेलमैदान र वडास्िरीर् खेलमैदान तनमािर् गररद ैलतगनेि । 

 बेरोजगार र्ुवाहरुलाई प्रधानमन्जत्री रोजगार कार्िक्रमको माध्र्मबाट रोजगारी सृजना गद ैलतगनेि । 

 गाउँपातलकास्िरीर् खेलमैदानको तनमािर् गररनेि । 

 र्ुवाहरुलाई आत्मतनभिर बनाउनका लातग सीप तवकास सम्बन्जधी उद्यमशीलिा कार्िक्रम संिालन गररनेि । 

 खेलातडहरुलाई आवश्र्क प्रतशक्षर्को व्यवस्था तमलाउन पहल गररनेि । 

 गररतव तनवारर् सम्बन्जधी नीति 

 लघुउद्यम तवकास कार्िक्रम अन्जिरगि तनम्नानुसार कार्िक्रमहरु सञ्चालन गररनेि 

 प्रतिस्पधाित्मक िनौट भएका व्यवसार् तवकास सेवा प्रदार्क संस्थाहरु मार्ि ि अघुउद्यम तवकास मोडलेमा नर्ाँ 

लघु उद्यमी तसजिना गन े

 प्रतिस्पधी िनौट भएका व्यवसार् तवकास सेवा प्रदार्क संस्थापक मार्ि ि उद्यमीको स्िरोन्निी (आवश्र्किा 

पतहिानका आधारमा पुनिािजगी र एडभान्जस सीप तवकास िातलम कार्िक्रम) 

 सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार प्रतिस्पधाि वृतद्ध गनिका लातग कतम्िमा ५ जनाको समुहमा प्रतवतध 

हस्िान्जिरर् 

 गाउँपातलकाको पतहिान ददने रोजगारी र स्वरोजगारी शृजना गने स्थातनर् श्रोि साधनको अतधकिम प्रर्ोग 

गने र्ोजना कार्िक्रमलाई प्राथतमकिा ददई गररवी न्जर्ूतनकरर् कम गद ैजाने नीति तलईनेि । 

 र्स कार्िक्रम अन्जिगिि तवपन्न श्रतमकको िनौट गरी िोदकएको आर्ोजनामा िोदकएको दतैनक ्र्ालामा १०० 

ददनको रोजगारी प्रदान गररनेि । 

 मतहला, बालबातलका िथा ्र्षे्ठ नागररक सम्बन्जधी नीति 
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 एकल िथा दतलि मतहलाहरुका लातग तहि प्रवधिन गने तसप तवकास र आर् आजिन गने कार्िक्रम सञ्चालन गनि 

प्राथतमकिा ददईनेि । 

 मतहला बालबातलका िथा अन्जर् लतक्षि वगिलाई प्रत्र्क्ष र्ाईदा पुग्ने खालका आर्ोजनाहरुलाई प्राथतमकिामा 

रातख कार्ािन्जवर्न गररनेि । 

 सामातजक कुररतिको रुपमा रहकेो बालतववाह, बहुतववाह, बोक्सी प्रथा, रुढीबादी अन्जधतवश्वास एवम् भ्रमहरु 

हटाउन सामातजक पररिालन मार्ि ि सिेतिकरर् गररनिे । 

 मतहला, बालबातलका, अपांगिा भएका व्यतक्त, जेष्ठ नागरीक िथा र्ौतनक िथा लैंतगक अल्पसंख्र्क व्यतक्तहरुको 

ि्र्ांक संकलन गररनेि । 

 प्रत्र्ेक वडामा मतहला सहकारी संस्था दिाि गराई मतहला सम्बन्जधी कार्िक्रम सञ्चालन गनेलाई आवश्र्क अनुदान 

सहर्ोग गररनेि । 

 बालक्लब गठन गनि आवश्र्क सहर्ोग गररनेि । 

 गाउँपातलका क्षेत्रमा तनमािर् पूवािधार बालमैत्री, अपाङ्गमैत्री िथा मतहलामैत्री बनाईने नीति तलईनेि । 

 बैंक मार्ि ि तविरर् भईरहकेो सामातजक सुरक्षा भत्ता सरल र सुतवधाजनक रुपमा उपलब्ध गराईनेि । 

 ्र्ेष्ठ नागररकहरुको ददनिर्ािलाई सहज र सकृर् बनाउन ्र्ेष्ठ नागररक एक वडा एक तमलन केन्जर संिालन 

गररनेि ।  

१०. तवगि आ व मा जस्िै आगामी आ व २०७९।०८० मा पतन अध्र््र्ू र उपाध्र्क्ष्र् ूकार्िक्रमलाई तनरन्जिरिा 

ददईनेि ।   

११. अन्जत्र्मा,  

मैले प्रस्िुि गरेको गाउँपातलकाको नीति िथा कार्िक्रमबाट वराहपोखरी गाउँपातलकाबासी जनिाको आर्थिक, 

सामातजक अवस्थामा पररवििन आउन,े भौतिक तवकासल ेर्ड्को माने र राजश्व सकंलनमा वृतद्ध हुनकुा साथ ैसेवा 

प्रवाहमा सुधार भई जनिामा सुशासनको अनुभूति हुन ेतवश्वास तलएको िु । 

र्ो नीति िथा कार्िक्रमको तनमािर् गनि महत्वपूर्ि सहर्ोग गनुि हुन ेउपाध्र् ्र्, प्रमुख प्रशासकीर् अतधकृि लगार्ि  

र्ोजना िजुिमाका सदस्र् ्र्हूरु, राजश्व परामशि सतमतिका पदातधकारी ्र्हूरु, कार्िपातलकाका सदस्र् ्र्ूहरु, 

गाउँसभाका सदस्र् ्र्ूहरु, गाउँपातलकाका सम्पूर्ि कमििारी साथीहरुलाई धन्जर्वाद ददन िाहान्जिु । साथै "समृद्ध 

वराहपोखरी: सुखी वराहपोखरीबासी" र "कृतर्, पर्िटन, प्राकृतिक सम्पदा र पूवािधार: सभ्र्, समृद्ध वराहपोखरी 

गाउँपातलकाको मूल आधार" भने्न अतभर्ानमा जुट्न सबैको साथ र सहर्ोगको अपेक्षा गदििु । 

धन्जर्वाद ! 

शातलकराम बन्जजारा 

गाउँपातलका अध्र्क्ष 

असार १०, २०७९ 


