
1 
 

 

मिक्वाखोला 
गाउँपामलकाको आमथिक 
बर्ि २०७८/७९ को 
नीमि िथा कार्िक्रि 
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िाननीर् सदस्र् ज्रू्हरु, 

र्स गरििािर् गाउँसभािा आ.व. २०७८/७९ को नीमि िथा कार्िक्रि पेश 
गदिछु ।  

नेपालको संववधानले अंमगकाि गिेको िाष्ट्र िथा िाज्र् मनिािणको िागििा 
मिक्वाखोला गाउँपामलकाले अग्रगािी कदिहरु मनिन्िि रुपिा चलार्िन पाने 
प्रमिवद्दिालाई आत्िसाि गदै स्थानीर् सिकािको प्रत्र्ाभिू जनस्िि िाझ 
परु् र्ाउने कार्िको आिभ भ गिेको छ । अबको सिर्िा सबल, सषम ि ि 
प्रभावकािी स्थानीर् िहको अवधािणालाई साथिकिा प्रदान गनि आफ्नो ठाउँ 
आफैं  बनाऊ भन् ने िलुिन्ालाई सिेि रदयदर्गम ि गदै र्स मिक्वाखोला 
गाउँपामलकाको गरििािर् गाउँ सभाले पाचौं पटक मिक्वाखोला 
गाउँपामलकाको नीमि, कार्िक्रि िथा बजेट िर् गनि सफल भएको छ । 
वहजोको केन्द्न्िकृि शासन व्र्वस्थाको अभ्र्ासको कािण दिु दिाज भनेि 
न्द्चमनन पगेुको र्स मिक्वाखोला गाउँपामलकाले गाउँिा मसंहदिबािको अनभुिू 
ददलाउने संववधानको चनुौमिपूणि परिकल्पनालाई साथिकिा ददने कार्िको थालनी 
भएको छ । 

सिनु् नि ि सि्ृध  मिक्वाखोला गाउँपामलकाको मनिािणको लामग सब  
ववचािधािाका मनवािन्द्चि जनप्रमिमनमधहरु, ववकास साझेदाि िथा 
सिोकािवालाहरु, स्थानीर् ववु्ध न्द्जवीहरु, पेशाकिी, नागरिक सिाज, दबाब 
सिूह, न्द्शषम कवगि, ववद्याथीहरु, सञ् चािकिीहरु, सिकािी, ग िसिकािी िथा 
अन्ििािवष्ट्रर् ग िसिकािी संस्थाहरु, दाि ृ मनकार्हरु, अन्ििािवष्ट्रर् संघ 
संगठनहरु, श्रमिक वगि, व्र्वसार्ी, जनसिूदार्हरु एउट  िि ववशाल 
पषृ्ठभमूििा उमभनकुो अकको  सवको ्ि ववकल्प छ न । िसथि मिक्वाखोला 
गाउँपामलकाले िर् गिेको वावर्िक नीमि, कार्िक्रि िथा बजेट कार्ािन्वर्नको 
लामग सब को आ-आफ्न  ठाउँबाट सद्प्प्रर्ासको अपेषम ा िाखेको छु । 
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िाननीर् सदस्र् ज्रू्हरु, 

चाल ुआ.व. २०७७/७८ िा सञ् चामलि र्ोजनाहरुको समिषम ााः-  

मिक्वाखोला गाँउपामलका अन्िगिि ववन्द््र् सिामनकिण पुजँीगि रु. ९ किोड, ववर्र्गि 
शसिि रु. ११ किोड ७९ लाख, ि चाल ुरु. 6 किोड 6४ लाख २७ हजाि ५ सर् 
६० रुप र्ा सञ् चामलि र्ोजना िथा कार्िक्रिहरु ियेरे् पुजँीगि ववकास िफि  ९५% 
र्ोजनाहरु सभ पन् न हनुे देन्द्खन्छ । सशिि अनदुानबाट सञ् चामलि कार्िक्रिहरु ियेरे् 
९०% कार्िक्रिहरु सभ पन् न भएको छ।र्ोजनाहरु सभ प्न  गने भौगोमलक कदठनाई थोि  
जनशन्द्ि को वावजदु पमन ९५% र्ोजनाहरु सभ पन् न हनु ुआफ िा गौिवको ववर्र् वनेको 
छ ।र्स चाल ुआ.व.िा आन्िरिक आर् गि आ.व.को िलुनािा प्रगिी भएको देन्द्खन्छ 
र्स आ.व.िा अनिुामनि आन्िरिक आर् बावर्िक लक्ष्र्को २० प्रमिशि िाा आमथिक 
बर्िको अन्त्र् सभ ििा संकलन हनु े देन्द्खन्छ । आगािी आ.व.िा र्सलाई अझ बढी 
सधुाि गदै उल्लेख्र् िााािा संकलन गरि र्स गाँउपामलकाको ववकासिा लगानी गने 
संकल्प गरिएको छ । र्ोजना संचालनको क्रििा कििचािी, जनप्रमिमनमध, उपभोिा 
समिमि ि आि जनिाको उल्लेख्र् िााािा सहर्ोग भएको पाईर्ो । आगािी ददनिा 
भौमिक पूवािधाि नभई र्स षेम ाका आर्िलुक षेम ालाई पवहचान गदै आमथिक, सािाजीक, 
श न्द्षम क, सास्कृमिक लगार्ि ववववध पषम िा आिलु परिवििन गरि सि्ृध  मिक्वाखोला 
गाँउपामलका मनिािण गने समिषम ा संकल्प गरिर्ो । 
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िाननीर् सदस्र् ज्रू्हरु, 

वावर्िक  नीमि,  बजेट  िथा  कार्िक्रि  िजुििाका  लामग  अवलभ बन  गरिएको  
प्ध मि 

 नेपालको संववधानले प्रत्र्ाभिू गिेका िौमलक अमधकािहरु, िाज्र्का 
मनदेशक मस्ध ान्िहरु िथा नीमिहरुलाई वावर्िक नीमि िथा कार्िक्रि 
िर् गने  प्रिखु आधािको रुपिा मलइएको छ । 

 नेपाल सिकािबाट आ.व. २०७८\७९ को लामग प्रस्ििु भएको नीमि 
िथा कार्िक्रिलाई मिक् वाखोला  गाउँपामलकाको नीमि, कार्िक्रि िथा 
बजेट िजूििा गने िूल आधािको रुपिा मलईएको छ । 

 गाउँपामलकाको नीमि, कार्िक्रि िथा बजेट िजुििा गदाि नेपाल सिकािले 
अन्ििािवष्ट्रर् जगििा प्रमिवद्दिा कार्ि गिेका ववर्र्हरु, ववमभन् न सन्धी 
सभ झौिाहरुलाई िहत्वपूणि सन्दभिको रुपिा प्रर्ोग गरिएको छ । 

 न्र्ार्लर्बाट ववमभन् न सिर्िा प्रमिपादन भएका न्र्ार्ीक नन्द्जि, 
साविजमनक िहत्वका आदेश िथा फ सलाहरुलाई सिेि नीमि िथा 
कार्िक्रि िजुििािा िहत्वपूणि आधािको रुपिा मलइएको छ । 

 गाउँपामलकाको आवमधक र्ोजनाले िाखेका दीघिकामलन सोच, लक्ष्र् ि 
उदे्दश्र्हरुलाई ियेर्नजि गदै नीमि िथा कार्िक्रिहरु िर् गरिएको छ 
। 

 सहस्राब्दी ववकास लक्ष्र्हरुको अभ्र्ासबाट मसन्द्जिि नौलो अवसिहरुको 
सदपुर्ोग गदै ददगो ववकासका लक्ष्र्हरु हामसल गनिका लामग स्थानीर् 
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स्ििबाट चाल्न सवकने कदिहरुलाई नीमि िथा कार्िक्रि िजूििा गने 
पद्दमिको रुपिा मलइएको छ । 

 

 िाननीर् सदस्र् ज्रू्हरु, 

षेम ागि नीमि िथा आधािहरुाः 
(क) आमथिक ववकासाः 
१. अयेर्षम  कृवर् आर्ोजना : Chai rperson Agri cul t ure Proj ect  (CAP)  
र्ो आर्ोजना मिक्वाखोला गाउँपामलकाको स्थानीर् गौिवको आर्ोजनाको 
रुपिा सञ्चालन गरिनेछ। र्ो आर्ोजना वहआुर्ामिक बहवुरे् आर्ोजनाको 
रुपिा िहनेछ । र्स आर्ोजना अन्िगिि सिदुार्को िागिा आधारिि 
कार्िक्रिहरु संचालन हनेुछ ।  

२. कृवर्जन्र् नगदेवाली खेिीका लामग वकसानहरुलाई आवश्र्क प्रववमधहरु 
हस्िान्ििण गिी ददघिकामलन आभ दानी बढाउनको लामग ववमभ्न  
कार्िक्रिहरु सिावेश गरिने छ ।  

३. पर्िटन िथा पशपुालन व्र्वसार्का लामग प्रवधिनात्िक कार्िक्रिहरु 
सिावेश गरिने छ । 

४. लभु बाखभु बा वहिाल, िोक्पेगोला, सोद ुपोखिी, फुङफुगम े झिना, िानाभािा 
डाँडा, वागथला, ओाक पोखिी, जङुलङु गभु बा, कोर्ेँक डाँडा हेङखाि 
पोखिी, लोदेन टाि जस्िा स्थानहरुलाई मिक् वाखोला गाउँपामलकाको 
आकर्िक पर्िटकीर् गन् िव्र्को रुपिा ववकास गनि आवश्र्क कार्िक्रि 
िर् गरिने छ । 
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५. र्स गाउँपामलका षम ेामभा िहेका िाल, िल र्ा िथा पोखिीहरुको भौगमभिक 
अयेर्र्न गरि उि षम ेाहरुलाई िािसाि सन्धीबाट स्थावपि आधािहरु पिुा 
हनु सक्ने भएिा मसिसाि षम ेा घोर्णा गिी संिषम ण ि प्रव्ध िन गरिनेछ । 

६. जमडबटुी उत्पादनको पकेट षम ेा पवहचान गिी जमडबवुट प्रशोधन िथा 
सगुन्द्न्धि िेल उत्पादन उद्योग साथ  ववमभ्न  उद्योग स्थापना गनि आवश्र्क 
नीमि अवलभ बन गरिने छ। 

७. र्स गाउँपामलकािा सभ भाव्र्िा अयेर्र्न गिी भगूोल सापेषम  जमडबवुट नसििी 
केन्ि स्थापना गरिने छ। 

८. मिक्वाखोला गाउँपामलकाबाट सहकािी संस्थाहरुिा शेर्ििा आधारिि भएि 
लगानी गनि आवश्र्क नीमि िर् गिी कार्ािन्वर्न गरिनेछ । 

९. खाद्य असिुषम ालाई न्रू्मनकिण गनि खाद्य सिुषम ा प्रमिकार्ि र्ोजना (Food 

Security Response Plan) िर्ाि गिी सोको प्रभावकािी कार्ािन्वर्न 
गरिनेछ । 

१०. अलैंचीको गणुस्िि ववृ्ध  गनि कृर्क सचेिना अमभववृ्ध  गनिका साथ  
सधुारिएको भट्टी लगाई सािानको गणुस्िि अमभववृ्ध  गदै बजािीकिण गने 
कार्िलाई प्राथमिकिािा िान्द्खनेछ । 

११. जमडबटुीको व्र्वसावर्क खेिीको सभ भाव्र्िा अयेर्र्न गिी सोही 
अनरुुपका कार्िक्रि िथा र्ोजनाहरुलाई ववशेर् प्रोत्साहन ददइनेछ । 

१२. लोपोन्िखु िथा िौमलक बाली संिषम ण, सभ ब्ध िन िथा प्रव्ध िन कार्ििा 
जोड ददने, र्सको लामग ग्रािीण स्िििा मबउ बैंक (seed bank) स्थापना 
गरिनेछ । 
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१३. 'मिक्वाखोलाको पवहचान, अल ची, जमडबटुी ि पर्िटन' लाई िलुिन्ाको 
रुपिा मलइने साथ   भौगोमलक अवस्था अनसुाि खेिीको मबस्िाि गनििा  
जोड ददइनेछ । 

१४. फलफूल ि आल ुिथा अन्र् ििकािी  भण्डािणका लामग सोलाि िथा 
िविक स्टोिको मनिािणका लामग र्स गाउँपामलकािा कार्ििि संघ संस्थासँग 
सिन्वर् गिी कार्ािन्वर्न गरिनेछ । 

१५. उच्च िूल्र् कृवर् वस्ि ुबजािीकिणको लामग सहकािीिा आधारिि ववक्री 
ववििण प्रणाली (co-operative marketing system) लाई प्रोत्साहन 
गरिनेछ । 

१६. जमडबवुट नसििी केन्ि ि निनुा आधमुनक खेिी व्र्वसार्लाई बढावा 
ददइनेछ । 

१७. आगिमनक ििकािी, च्र्ाउ, फलफूल खेिी गिी बेिोजगाि र्वुाहरुिा 
लन्द्षम ि गिी स्विोजगाि बनाउन नीन्द्ज िथा व्र्न्द्िगि िवििा मबशेर् 
प्रोत्साहन प्रदान गरिनेछ । 

१८. ज ववक िल िथा ज ववक ववर्ादी उत्पादन गने उद्योग स्थापना गनि 
प्रोत्साहन गरिनेछ । 

१९. ठाऊँ िथा हावापानी अनसुाि सहुाउँदो फलफुलहरुको बोट ववरुवा 
लगाई षम ेा मबस्िाि गरिने छ । 

२०.  गिीब िथा ववपन् न परिवािहरुलाई पवहचान गिी ििकािी खेिी अनदुान 
ददने नीमि मलईनेछ। 

२१. अलैंची खेिीका अमिरिि उन् नि घाँस ि जसीगाईबाट दु् ध उत्पादनिा 
बवृ्ध  गने साथ  व्र्वन्द्स्थि बजािीकिण गरिनेछ । 
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२२. िौसिी कृमाि गभािधानलाई ग्रािीण दगुिि षम ेािा सािदुावर्क पश ु
प्रजनन केन्िको सरुुवाि गिी िी स्थानहरुिा न्रू्न उत्पादकत्व भएका 
भाले पशहुरुलाई बन्येर्ाकिण गनि प्रोत्साहन गदै नश् ल सधुाि कार्िक्रिलाई 
कार्ािन्वर्न गरिनेछ । 

२३. चिन िथा खकि  षम ेाको संिषम ण, सभ व्ध िन ि सदपुर्ोगको लामग 
सिोकािवालाहरुसँग सिन्वर्ात्िक कार्ि गरिनेछ । 

२४. उन् नि जािको पशपंुषम ी व्र्वसार्ीहरुलाई प्रोत्साहन स्वरुप अनदुानको 
व्र्वस्था गरिनेछ । 

२५. उन् नि जािको भेडा, बाख्रा, र्ाक, चौिी, गाई, भ सी लगार्ि अन्र् 
पशपुन् छीको आधमुनक फििको ववकास गनि जोड ददइनेछ। 

२६. वहउँदिा पशहुरुको आहािा आपूमििको लामग स्थानीर् पोवर्ला घाँसहरुको 
पवहचान, संिषम ण स्थानीर् स्रोि साधनबाट पौविक आहािको प्रव्ध िन गरिनेछ 
। 

२७. र्स गाउँपामलकाको आश्र्किालाई पवहचान गिी फलफुल िथा ििकािी 
संकलन केन्ि ि आधमुनक बधशाला मनिािण गरिनेछ । 

२८. व्र्वसावर्क पशपुालन िथा पंन्द्षम पालनलाई प्रोत्साहन िथा प्राथमिकिा 
ददइनेछ । 

२९. मिक्वाखोला गाउँपामलकाका प्रत्रे्क वडािा पश ुस्वास््र् सेवा समुनश् चि 
गनि मनजी एग्रोभेट ि ग्रािीण स्वास््र् कार्िकिािहरु परिचालनिा 
गाउँपामलकाको संल्निा बढाइनेछ । 

३०. स्विोजगाि कार्िक्रिलाई प्रोत्साहन गिी स्थानीर् उद्यिन्द्शलिालाई जोड 
ददने कार्िक्रिहरुलाई िखु्र् प्राथमिकिािा िान्द्खनेछ । 
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३१. र्स  गाउँपामलकाको वडा नं. ५ पापङुको वालदेन, मिलजङु ि पापङुलाई 
वेसाि उत्पादन पकेट षम ेा घोर्णा गदै लघ ु उद्यिको रुपिा संचालन 
गरिएको छ।   

३२. बाघथला, िानाभिा, लोदेन पर्िटकीर् पदिागि नक्सांकन (Eco-Tourism 

Rout Mapping)  कार्ि सभ प्न  गरिने छ । 

३३. गाउँपामलका ओाोक पोखिी, वा्वा पोखिी ि िानाभिा डाँडा सभ िको 
षम ेालाई पर्िटकीर् हबको रुपिा ववकास गनि प्रदेश िथा संघ सँग साझेदािी 
गिी पवुािधाि मनिािण गरिने छ । 

३४. गाउँपामलकाको प्रिखु धामििक एंव पर्िटकीर् स्थल फङफङदेन षम ेाको 
प्रचाि प्रसाि ि प्रब्ध िनको लामग हिेक बर्ि संववधान ददवस (३ असोज) को 
अवसििा फङफङदेन भ र्ािाथनु सवहि िहोत्सव आर्ोजना गरिने छ । 

३५. गाउँपामलकाको सब  वडाहरुलाई प्रदान गरिने कृवर् आधमुनवककिण 
परिर्ोजना अन्िगिि ब्लक ि पकेट षम ाे कार्ि गरिने छ ।  

 

 

िाननीर् सदस्र् ज्रू्हरु, 
 (ख) सािान्द्जक ववकास 

१. ववश्वव्र्ापी िहािािीको रुपिा फ मलएको कोमभड-१९ को संक्रिणलाई 
िोकथाि िथा मनर्न्ाणका लामग उपर्िु कार्िक्रिहरु सिावेश गरिनकुा 
साथ  स्वास््र् पवुािधाि मनिािणका लामग जोड ददईने छ ।  

२. उपायेर्षम  नािी उत्थान कार्िक्रि संचालन गिी िवहलाहरुको मसप अमभवृ्ध ी 
गनुिका साथ  उद्यिीहरुको मसजिना ि व्र्वसार् प्रवधिनात्िक कार्िक्रिहरु 
संचालन हनेुछन ्। 
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३. सािाजीक सिावेशीकिणिा टेवा परु् र्ाउने वकमसिका कार्िक्रिहरुलाई 
प्राथमिकिा ददद  ल वगम क ववभेदलाई मनरुत्सावहि गने ि गरिव िथा 
मसिान्िकृि वगिलाई प्रत्र्षम  अनभुव ि लाभ हनेु खालका कार्िक्रिहरु 
सिावेश गरिने छ ।  

४. सिर्सापेषम  न्द्शषम ा मनमि बनाई प्राववमधक न्द्शषम ालाई जोड ददद  सािदुावर्क 
ववद्यालर् िफि  कषम ा १२ सभ िको अयेर्र्नलाई मनाःशलु्क बनाउन 
आवश्र्क पवुािधाि िथा कार्िक्रिहरु अन्द्ख्िर्ाि गरिने छ ।  

५. र्वुा िथा वेिोजगाि वगिलाई लन्द्षम ि गिी मसपिलुक िामलिहरु संचालन 
गिी व्र्वसावर्क वनाउने कार्िक्रिहरु िजुििा गरिने छ । 

६. र्ो्र् ि बरिष्ठ न्द्शषम कलाइि नेितृ्व सनु्द्भ पएि मबद्यालर् प्रशासन िथा 
ब्र्वस्थापनलाइि चसु्ि दरुुस्ि बनाउन प्रधानायेर्ापक मिलान कार्िलाई 
र्थाशक्र् सदुृवढकिण गरिनेछ । 

७. न्द्शषम ाको अवधािणालाइि कार्ििूलक बनाउद  बालि ाी श न्द्षम क वािाविण 
कार्ि गनि सभ वन्द्न्धि स्थानीर् िहका श न्द्षम क सिोकािवालासँग संरू्ि 
र्ोजना सवहि सहकार्ि ि सिन्वर्को नीमि मलईनेछ । 

८. स्वीकृमि नमलइि संचालन गरिएका सािदुावर्क िथा संस्थागि ि मनजी 
मबद्यालर्लाइि मनरुत्सावहि ि मनर्न्ाण गदै काननुी दार्िािा ल्र्ाइिनेछ ि 
संचालनिा ल्र्ाइिएका मबद्यालर्लाइि जनसंख्र्ा िथा नक्साकनका आधाििा 
स्ििबवृ्ध   गरिनेछ । ववद्याथी न्द्शषम क अनपुाि, भौगोमलक ववकटिा ि 
स्थानीर् सन्दभिलाई ववश्लरे्ण गिी ववद्यालर्हरुलाई गाभ्न सवकनेछ । 

९. न्द्शषम ा मनर्िावलीका आधाििा मबद्यालर् ब्र्वस्थापन समिमि, न्द्शषम क 
अमभभावक संघ, गाउँ न्द्शषम ा समिमिको गठन गिी श न्द्षम क ववकासका 
कार्िक्रिहरुको कार्ि र्ोजना मनिािण गिी कार्ािन्वर्न गरिनेछ । 
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१०. मबद्यालर्लाइि प्रदान गरिने मबमभन् न अनदुान िकिहरुलाइि लन्द्षम ि बगि 
सभ ि परु् र्ाउन आमथिक पािदशीिाको नीमि अवलभ वन गरिनेछ ि 
मबद्यालर्को सािान्द्जक परिषम णलाइि अमनवार्ि ि प्रभावकािी बनाइि 
कार्िन्वर्न गरिनेछ । 

११. सिकािी िथा ग ि सिकािी संघ संस्थाहरुको सहकार्ि ि सिन्वर्िा 
मबद्यालर् बावहि िहेका मबद्यालर् उिेिका बालबामलकाहरुको पवहचान गिी 
उनीहरुलाइि औपचािीक न्द्शषम ाको िलु प्रवाहिा सिेट्न  मबमभ्न  खालका 
मसजिनात्िक ि िचनात्िक कार्िक्रिहरु संचालन गरिनेछ । 

१२. बस्िी बस्िीिा मनिषम ि जनसंख्र्ाको पवहचान गिी अनौपचािीक न्द्शषम ा 
संचालन गनि पहल गरिनेछ । 

१३. अनिुमि प्रदान गरिएका मबद्यालर्हरुिा आवश्र्क दिबन्दी प्रदान गनि 
पहल गरिनेछ । न्द्शषम कहरुलाई प्रचमलि न्द्शषम ा ऐन, मनर्िावली िथा 
कार्िववमधको सािभिू प्रावधानको िक्सदिा प्रमिकूल असि नपने गिी 
मिक् वाखोला गाउँपामलका षम ेा मभाका ववद्यालर्हरुिा आवश्र्किा मनधाििण 
गिी ववमभन् न ववद्यालर्हरुिा कािकाजिा खटाउन सक्नेछ ि खटाईने 
न्द्शषम कहरुलाई गाउँपामलका िथा वडाबाट सेवा सवुवधा प्रदान गनि सवकनेछ 
। 

१४. र्स मिक् वाखोला गाउँपामलका अन्िगििका मबद्यालर्हरुलाई गाउँपामलका 
स्ििीर् खेलकूद िथा अमिरिि वक्रर्ाकलाप संञ् चालन गनि गिाउन 
प्राथमिकिा िथा प्रोत्साहन ददइनेछ । 

१५. र्स मिक् वाखोला गाउँपामलकािा िहेका सब  मबद्यालर् िथा बाल ववकास 
केन्िलाइि स्ििबवृ्ध  गिी न्द्शषम कहरुलाइि षम ििा ववकासको लामग 
सिोकािवालासँग आवश्र्क पहल गरिनेछ । 
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१६. स्थानीर् पाठ्यक्रिको ववर्र्िा र्स गाउँपामलकाको आवश्र्किालाई 
पवहचान गिी िािभृार्ा िथा उत्पादनिूलक ववर्र्वस्िकुो छनौट गिी 
स्विोजगािको वािाविण सजृना गरिने छ । 

१७. मिक्वाखोला गाउँपामलकाबाट सवको त्कृि ववद्याथीहरुलाई छाावृन्द्् ददने 
नीमिलाई अवलभ बन गरिनेछ । 

१८. अनिुमि प्राप्त गरि सञ् चामलि ववद्यालर्हरुिा दिबन्दी कार्ि गनिका 
लामग आवश्र्क कदि अगामड बढाइनेछ । 

१९. ववद्यालर्का न्द्शषम कहरुलाई अयेर्ापन अनिुमिपाको अमनवार्ििालाई 
न्द्शषम ा ऐन िथा मनर्िावलीको अधीनिा िही थप परिष्काि एवं परििाजिन 
गने कार्िववमध बनाइनेछ । 

२०. ववद्यालर् भवन िथा शौचालर् मनिािण, गणुस्िरिर् न्द्शषम ा ि स्वच्छ 
खानेपानीको लामग H.P.F. सँग साझेदािीिा कार्िक्रि संचालन गरिने छ 
। 

२१. िावष्ट्रर् पाठ्यक्रि प्रारुप अनसुाि स्थानीर् पाठ्यक्रि लाग ुगरिने छ ।  
२२. न्द्शषम ा षम ेाको नीमिगि सदुृढीकिणको लामग गाउँन्द्शषम ा नीमि, न्द्शषम ा 
सभ बन्धी ववमभ्न  काननुी व्र्वस्थाको समुनन्द्श् चि गरिनेछ ि गाउँन्द्शषम ा 
र्ोजना मनिािण गिी लागू गरिने छ ।  

२३. गाउँपामलका भिीको ववद्यालर्िा श न्द्षम क गमिववमधलाई एक रुपिा 
कार्ि गनि श न्द्षम क क्र्ालेन्डि मनिािण गरिने छ । 

२४. वालववकास सहजकिाि ववद्यालर् सहर्ोगी िथा ववद्यालर् 
कििचािीहरुलाई सिर्ानकुुल प्रोत्साहन भ्ा, पोशाक भ्ा पनुिावलोकन 
गरिने छ । 
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२५. न्द्शषम क िथा प्र.अ.हरुको षम ििा अमभव्ृध ी गनि सूचना प्रववमध, लेखा 
सभ बन्धी िामलि िथा सिूह मसकाई जस्िा कार्िक्रि लागू गरिने छ ।साथ  
प्र.अ. व ठक भ्ा िथा िामसक भ्ा पनुिावलोकन गरिने छ । 

२६. गा.पा. स्ििीर् कषम ा ८ को पिीषम ा व्र्वस्थापनको लामग ददगो श्रोि 
मनधाििण िथा ववज्ञ छनौट जस्िा व्र्स्थापकीर् पषम लाई सदुृढीकिण गरिने 
छ ।   

२७. गाउँपामलकाको पहलिा गाउँपामलका ि प्रत्रे्क वडाहरुको बस्िगुि 
मबबिण प्रोफाइिल िर्ाि गनि लगाइि पसु्िक प्रकाशन गरिनेछ । 

२८. ववकास मनिािणका सभ पूणि गमिमबमधहरु लाइि िेमडर्ो िथा पापमाका 
िाफि ि प्रचाि प्रसाि एवं साविजमनकिण गरिनेछ । 

२९. टेमलमभजन, टेमलफोन िथा इिन्टिनेट सेवाको पहुंच ि गणुस्िि 
अमभबवृ्ध का लामग आवश्र्क पूवािधाि मनिािण गनि नेपाल टेमलकि, एनसेल 
ि नेपाल टेमलमभजन लगार्िका सेवा प्रदार्क कभ पनीहरुसँग मबर्शे पहल 
गरिनेछ । 

३०. र्स मिक् वाखोला गाउँपामलकािा िहेका सब  मबद्यालर्हरुिा खेलकूद 
िथा मबज्ञान प्रर्ोगशालाको  ब्र्वस्था  गने र्थोन्द्चि व्र्वस्था गरिनेछ । 

३१. अमभलेख ब्र्वस्थापनिा नववनिि सूचना प्रमबमधको प्रर्ोग गिी सूचना 
िथा अमभलेख केन्िलाई मडन्द्जटाइजेशनिा प्रवेश गिाइनेछ । 

३२. र्स गाउँपामलकालाइि पूणि सिसफाइि घोर्णा गनि र्स गाउँपामलकाका 
सब  वडा ि बस्िीहरुिा खानेपानी िथा शौचालर्हरुको अनगुिन िथा 
मनिीषम ण गिी आवश्र्क ब्र्वस्थापन गनि पहल गरिनेछ । 

३३. र्स मिक् वाखोला  गाउँपामलका मभा िहेका सब  स्वास््र् चौकीहरुको 
स्ििबवृ्ध  गिी स्ििीर् स्वास््र् सेवा उपलब्ध गिाउन पहल गरिनेछ । 
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साथ  आवश्र्क स्थानिा प्राथामिक स्वास््र् केन्ि ि गाउँघि न्द्क्लमनकहरु 
स्थापनाको लामग पहल गरिनेछ । 

३४. र्स मिक् वाखोला  गाउँपामलकािा िहेका िवहला स्वास््र् कार्िकिाि िथा 
स्वास््र्किीहरुको षम ििा ववकास सभ वन्धी आवश्र्क िामलिको लामग 
सिोकािवाला मनकार्सँग पहल गरिनेछ । 

३५. र्स मिक् वाखोला  गाउँपामलका अन्िगिि िहेका सब  स्वास््र् संस्थािा 
कार्ििि जनशन्द्िको पूणि अनगुिन गिी दिबन्दीिा िहेका कििचािीलाइि 
अन्र्ा काजिा िाख् ने नीमिलाइि  मनरुत्सावहि गरिनेछ ।  

३६. िवहला, र्वुा, अपागम  िथा बाल अमधकािको समुनन्द्श् चिाका लामग 
सिकािी, ग ि सिकािी ि मनजी षम ेाका सब  सिोकािवालासँग सहकार्ि 
गरिनेछ । 

३७. लन्द्षम ि वगिहरुको षम ििा ववकासको लामग आवश्र्क कार्िक्रि िथा 
र्ोजना बनाइि कार्ािन्वर्न गरिनेछ । 

३८. सािान्द्जक सिुषम ा भ्ा प्राप्त गने लाभग्राहीहरुको नर्ाँ नाि दिाि, लगि 
कट्टा, परिचर् पा मबििण ि सिर्ि  सािान्द्जक सिुषम ा भ्ा मबििण 
गरिनेछ । 

३९. सािान्द्जक सिुषम ा भ्ा ववििण गदाि प्रत्रे्क लाभग्राहीहरुलाई सेन्चिुी 
ब किा व्र्न्द्िगि खािा खोली सोही खािा िाफि ि िकि भिुान गरिनेछ  
। 

४०. आपि ्कामलन िवहला िथा बालबामलका उ्ध ाि कोर्को स्थापना गरिनेछ 
। 

४१. मबमभन् न लन्द्षम ि बगिहरुलाइि षम ििा ववकासको लामग ल वगम क उ्िदार्ी 
बजेटको िजुििा गिी कार्ािन्वर्निा ल्र्ाइिनेछ । 
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४२. िवहला िथा बालबामलकािामथ हनेु मबमभन् न प्रकािको घिेल ु वहंसाको 
मनवािण गरिनेछ । बाल श्रि शोर्ण, बह ुवववाह ि वाल वववाहलाई पूणि 
रुपिा मनरुत्सावहि गदै साववकिा सञ् चामलि बालि ाी सशुासनको 
अवधािणालाई कार्ािन्वर्न गने कार्िलाई थप कार्िक्रि िजुििा गिी 
कार्िन्वर्न गरिनेछ । 

४३. िवहला िथा बालबामलकाको लामग आमथिक, सािान्द्जक लगार्ि अन्र् 
शसन्द्िकिण ि षम ििा ववकासका कािहरु गरिनेछ । 

४४. अपागम िा िथा फिक षम ििा भएका ब्र्न्द्िहरुलाइि लन्द्षम ि गिी 
साविजमनक सिोकाि िहने भौमिक संिचनाहरुको मनिािण गदाि अपागम ि ाी 
संिचना मनिािणका लामग गाउँपामलकाबाट आवश्र्क कार्िक्रि िजूििा गिी 
कार्ािन्र्वन गरिनेछ । 

४५. र्स मिक् वाखोला गाउँपामलका षम ेािा आफ्नो कार्िषम ेा बनाएका ग ि 
सिकािी संघ संस्थाहरुलाई कार्िक्रि सञ् चालन गनि उि संघ संस्थाहरुको 
कार्िक्रि, बजेट, सिर् िामलका, कार्िक्रिको औन्द्चत्र्, प्रभाव, अवसि, 
लाभान्द्न्वि षम ेा सिेिको ववश् लेर्ण ि िूल्र्ाकन न गिेि िाा िार् सवहि 
स्वीकृमि ददईनेछ साथ  गाउँ कार्िपामलकाको कार्ािलर्ले प्रस्िाववि 
कार्िक्रिको षम ेा परिवििन गनि सक्नेछ ि गाउँ कार्िपामलकाको कार्ािलर्िा 
एक ग िसिकािी संघ संस्था अनगुिन ईकाई गठन गिी अनगुिन कार्िलाई 
प्रभावकािी बनाइनेछ । 

४६. मिक् वाखोला  गाउँपामलका षम ेािा िहेका सिकािी मनकार्हरुको 
अनगुिन, मनर्िन ि सिन्वर्  कार्िलाई प्रभावकािी बनाइनेछ । 
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४७. गाउँपामलका भिी स्वच्छ सफा खानेपानीको व्र्वस्थाको लामग एक घि, 
एक धािा खानेपानी उपलब्धिाको लामग ववकासका साझेदाि हरुको 
सहर्ोग ि सिन्वर् िा थप कार्िक्रिहरु सञ्चालन गरिनेछ ।  

४८. खानेपानी आर्ोजनाहरु सञ्चालन गदाि ववगििा शरुु गरिएका क्रििा 
आर्ोजनाहरु लाई प्राथमिकिा िाख्द  थप संभावना ि आवश्र्किालाई 
ियेर्नजि गिी कार्िक्रि िजुििा गरिनेछ। 

४९. अयेर्षम  कप खेलकुद कार्िक्रि हिेक बर्ि शहीद ददवस (१६ िाघ) 
को अवसििा वडा स्ििीर् िवहला िथा परुुर् फुटवल ि भमलवल 
प्रमिर्ोमगिा आर्ोजना गरिनेछ । प्रमिर्ोमगिाको लामग आवश्र्क ट्रफी, 
पदक ि पिुस्कािको अमिरिि न्र्नुिि संचालन बजेट व्र्वस्थापन गरिने 
छ । 

५०. हिेक वडािा छामनएका फुटवल ि भमलवल खेलाडीहरुको लामग 
प्रन्द्शषम ण कार्िक्रि आर्ोजना गरिने छ ।  

५१. गाउँपामलका केन्ििा वहउुपर्ोगी कवडिहल/सभाहल/व्र्ाडमिन्टन हल 
मनिािण गिी संचालन िथा व्र्वस्थापन गरिने छ । 

५२. हिेक वडािा अगवुा डकिी ि मसकिीहरुलाई भकुभ प प्रमििोधी संिचना 
मनिािण िामलि प्रदान गिी वदमलदो परिप्रषेम िा मनिािण हनेु मनजी आवास ि 
अन्र् संिचनाहरुको मनिािण गदाि भकुभ प प्रमििोधी प्रववमधको प्रर्ोग गनि 
सक्ने ि फे्रि स्ट्रक्चि भवनहरु मनिािण गनि सक्ने कालीगणहरु िर्ाि 
गरिने छ ।  

५३. कोमभड-१९ कोिोना िहािािीबाट र्स गाउँपामलकालाई सिुन्द्षम ि िाख्न 
आवश्र्क स्वास््र् सिुषम ा सभ बन्धी व्र्वस्था गरिने छ । 



17 
 

५४. गभिविी िवहलालाई घििा गिाईने सतु्केिी अवस्थालाई शनु्र् गिाई 
वमथिङ सेन्टि िा सतु्केिी गिाउन उत्सावहि गरिने छ ।  

५५. पणुि खोपको धािणालाई ियेर्नजि गदै घि धिुी सवेषम ण गिी खोप 
लगाउन बाट छुट भएको बच्चालाई खोपकेन्ििा गई खोप लगाउन 
उत्सावहि गरिने छ । 

 

िाननीर् सदस्र् ज्रू्हरु, 

(ग) पूवािधाि  ववकास 

१. गाउँपामलकाको प्रशासकीर् भवन ५ वट  वडाको वडा कार्ािलर् भवन, 
स्वास््र् संस्थाहरुको भवन, पर्िटकीर् िथा सािरिक ऐमिहामसक िहत्व 
वोकेको स्थलहरुको गरुुर्ोजना िथा मडवपआि िर्ाि गिी बजेटको 
समुनन्द्िििा सवहि कार्िक्रि िजुििा गरि मनिािण कार्िलाई प्रवल रुपिा 
अगाडी लमगने छ । 

२. पवुािधाि ववकास िफि  रु. ५ लाख भन्दा िामथका आर्ोजना िाा संचालन 
गरिने छ । 

३. मिक्वाखोला गाउँपामलकाको सव  वडाहरु छुने गिी ववस्िाि भईिहेको 
खोन्द्क्लङ-मलवाङ-थलङ-साँवा-पापङु िोटिबाटोको मडवपआि िर्ाि गिी 
कालोपाे सडक मनिािणका लामग पहल गने ि सहज रुपिा आवाि-जावि 
गनि िथा न्द्जल्ला सदििकुाि सँग जो्न प्रदेश सिकाि िथा नेपाल सिकाि 
सँग साझेदािी गिी बजेटको समुनन्द्िििा गने ।  

४. गाउँपामलका षम ेामभा मनिािण भएका िोटिबाटोहरुको स्ििउ्न िी गिी 
वारदय िास चल्ने बनाउन सडक गरुुर्ोजना मनिािण गनिको लामग उन्द्चि 
बजेटको व्र्वस्था गरिने छ । 
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५. पवुािधाि मनिािण कार्िलाई वािाविण ि ाी िथा श्रिि ाी बनाउद  
िोजगािीको मसजिना गनिका लामग ठुला भािी उपकिणहरुको प्रर्ोग लाई 
मनरुत्सावहि गरिने छ ।  

६. प्रदेश, संघीर् सिकाि िथा दाि ृमनकार्हरु सँग साझेदािीिा संचालन हनेु 
आर्ोजनाहरुको र्वकन गिी सिपिुक कोर् (Matching Fund) को व्र्वस्था 
गरिने छ । 

७. वस्िीस्ििवाट छनौट भएका र्ोजना कार्िक्रिहरुको प्राथमिकिा मनधाििण 
गदाि श्रि िथा वािाविण ि ाी, आर्आजिन िथा मछटो प्रमिफल ददने ि 
जनसहभामगिािा आधारिि र्ोजना िथा कार्िक्रिहरु िजुििा गिी िकि 
ववमनर्ोजन गरिने छ।  

८. सडक लगार्ि भ मिक पूवािधाि मनिािण कार्िलाई दीगो, वािाविणि ाी ि 
मछटो छरििो ढंगबाट गणुस्ििीर् रुपिा मनिािण गरिनेछ । 

९. र्स मिक्वाखोला गाउँपामलकाको प्रशासकीर् भवन ि प्रत्रे्क वडाको वडा 
कार्ािलर् भवन स्वास््र् संस्थाहरुको भवन पर्िटकीर् स्थल िथा सािरिक 
ऐमिहामसक िहत्व बोकेको स्थलहरुको गरुुर्ोजना िथा मड.वप.आि िर्ाि 
गिी पवुािधाि मनिािण गरिनेछ । 

१०. र्स मिक्वाखोला गाउँपामलकाको सब  वडाहरु छुनेगिी ववस्िाि भईिहेको 
DRCN सडक -खोन्द्क्लङ-मलबाङ-साँबा-पापङु िोक्पेगोला िोटिबाटो लाई 
िणनीमिक िहत्वको िोटिबाटोको स्ििउ्न िी गिी बारदय िवहना चल्ने 
बनाइने छ भने नर्ाँ ट्रर्ाक खोली सडक ववस्िाि गने कार्िलाई 
प्राथमिकिाका साथ ििु गमििा अगामड बढाईनेछ ।  

११. सडकलाई वरै्भिी  सञ् चालन गनिका लामग स्ििोन् नमि अमनवार्ि रुपिा 
मछटो गरिनेछ । 
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१२. सडकलाई मनिन्िि सञ् चालन  गनिका लामग पक् की पलु, पानीका ढल 
व्र्वस्थापन गरिनेछ भने न्द्जल्ला सदििकुाि बाट र्स गाउँपामलकाको 
केन्िलाई चाँडो भन्दा चाँडो सडक सञ् जालिा जोमडनेछ साथ  प्रत्रे्क 
वडाहरुिा  क्रमिक रुपिा िोटिबाटो परु् र्ाइनेछ । 

१३. वडा स्ििका  सडक िथा गोिेटा बाटाहरुलाई सभ भाव्र्िा अयेर्र्न 
पमछ िाा र्ोजना छनौट गिी बजेट ववमनर्ोजन गरिनेछ । 

१४. सिुन्द्षम ि खानेपानी व्र्वस्थापनका लामग सवह ि सफा, स्वच्छ िहुान 
छनौट गिी बहृि ्खानेपानी परिर्ोजना आवश्र्किा अनसुाि लाग ुगरिनेछ 
। 

१५. वस्िीको अयेर्र्न गिी आवश्र्किा अनसुाि ि नभई नहनेु, नगिी नहनेु 
र्ोजनाको प्राथमिकीकिण गरिनेछ । 

१६. गाउँपामलकालाई पूणि सिसफाई गाउँपामलका घोर्णा गनिको लामग 
आवश्र्क सचुकांक िर्ाि गिी सो पिुा भएपमछ अयेर्र्न गिी पूणि रुपिा 
कार्ािन्वर्निा ल्र्ाइनेछ। 

१७. गाउँपामलका भरिका अमिक्रमिि ज्गाहरु पूणिरुपिा गाउँपामलकाको 
िािहििा ल्र्ाई उपर्ोग नभएका साविजमनक ज्गाहरु सभ भाव्र्िा 
अयेर्र्न गिी सोही अनरुुप र्ोजना छनौट गिी आर् आजिनिा टेवा 
परु् र्ाउने नीमि अवलभ बन गरिनेछ । 

१८. खानी उत्खनन गनि मनर्िानसुाि दिाि प्रवक्रर्ालाई सिलीकिण गरिनेछ 
। 

१९. सभ भाव्र्िा अयेर्र्न गिी ववमभन् न खानीहरु उत्खनन िथा मबक्री ववििण 
प्रणाली लाग ुगरिनेछ । 
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२०. िूख्र् सडक सञ्जालबाट टाढा भएका वस्िी िथा प्राकृमिक सभ पदाहरु 
िूल्र्ाकन न गिी पक्की पलु व्र्वस्थापन गनि काठेपलु हरुलाई ववस्थावपि 
गरिनेछ । 

२१. नर्ाँ भवन मनिािण गदाि सकभि भकूभ प प्रमििोधी ि काठको िााा कि 
हनेु गिी लागि अनिुान (design estimate) िर्ाि गने नीमि मलईनेछ । 

२२. भ-ूकभ पको जोन्द्खिलाई ियेर्नजि गिी नेपाल सिकाि संघीर् िामिला 
िथा स्थानीर् ववकास िन्ाालर्ले जािी गिेको वस्िी ववकास शहिी र्ोजना 
िथा भवन मनिािण सभ बन्धी आधािभिू िागिदशिन, २०७२ लाई साविजमनक 
भवनहरुिा अमनवार्ि लाग ुगरिनेछ भने  नीन्द्ज भवन िथा घिहरुिा क्रमिक 
रुपिा लाग ुगरिनेछ । 

२३. खाद्यान् न उत्पादन हनेु स्थानहरुिा भवन मनिािण कार्िलाई मनरुत्सावहि  
गरिनेछ । 

२४. वािाविणि ाी जस्िा पािािा जोड ददन र्थाशक्र् हाल चलन चल्िीिा 
िहेको सेिो िगम का जस्िापािाको प्रर्ोगलाई मनरुत्सावहि गदै लमगनेछ । 

२५. मिक्वाखोला गाउँपामलकािा िहेका बजािोन्िखु षम ेालाई सहिीकिण 
र्ोजना सञ् चालन ल्र्ाउन आवश्र्क पहल गरिनेछ । 

२६. मिक्वाखोला गाउँपामलकािा िहेका ग्रामिण सडक सञ्जाल, पलु पलेुसािा 
पने व्र्न्द्िगि ज्गाहरुको लगि संकलन गिी वक्ाकाट गिाउने नीमि 
िजुििा ि कार्ािन्वर्न गरिनेछ । 

२७. नदीको स्रोि ि सही ठाउँ पवहचान गिी बहृि ् जलववद्यिु आर्ोजना  
छनौट गरिनेछ भने केन्िीर् प्रसािण लाईन  लाई गाउँपामलकाको सब  
वडाहरुिा परु् र्ाउन पहल गरिनेछ। 
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२८. ठूला जलववद्यिु आर्ोजना कार्ािन्वर्निा आउन ुअगामड साना जलववद्यिु 
आर्ोजनालाई पमन सदुृढ गरि ववद्यिु प्रत्रे्क वस्िीहरुिा सूचारु गरिनेछ 
।  

२९. पूवािधाि सभ बन्धी र्ोजनाहरुको अमनवार्ि रुपिा सभ भाव्र्िा अयेर्र्न 
गिेि िाा छनौट गने नीमि मलईनेछ । 

३०. कुन  पमन आर्ोजना छनौट गदाि भववष्र्लाई सिेि ियेर्नजि गिी 
आर्ोजना छनौट गरिनेछ। 

३१. भौमिक संिचना मनिािण गदाि बालि ाी िथा अपागम ि ाी भवन मनिािण 
गरिनेछ । 

३२. गाउँपामलका भरिका आर्ोजनाहरु संर्िु अनगुिन पमछ िाा पारिि 
गने व्र्वस्था गरिनेछ । 

३३. कृवर् उत्पादकत्वलाई ववृ्ध  गिी आर् आजिनिा टेवा परु् र्ाउने हेिलेु 
नगदे बाली अल ची, न्द्चिाइिो, अन्द्भ लसो, अदवुा, सिवुा खेिी िथा ििकािी 
खेिी गनि प्रोत्साहन ददइनेछ । 

३४. अमनवार्ि रुपिा एक घि एक बग चा िथा सािवुहक बगैंचा अमनवार्ि 
रुपिा गरिनेछ। 

३५. आवश्र्किा अनसुाि ठुला िथा साना मसंचाई आर्ोजना अयेर्र्न िथा 
कार्ािन्वर्न गरिनेछ । 

३६. वेिौसिी खेिी िथा थोपा मसंचाई आर्ोजना लाग ुगने आवश्र्क पहल 
गरिनेछ । 

३७. र्स मिक्वाखोला गाउँपामलकाको षम ेा मभा पने सिग्र पर्िटकीर् षम ेाको 
पवहचान गिी पूवािधाि मनिािण सभ बन्धी उपर्िु नीमि अवलभ बन गरिनेछ 
। 
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३८. र्स गाउँपामलकाको बागथला ओाक पोखिी वा्बा पोखिी िानाभिा 
डाँडा फुङफुगम े झिना सोदोपोखिी भिू पोखिी िोक्पेगोला हुँद  मिब्बि 
सभ िको पर्िटकीर् पदिागि मनिािण गरिनेछ । सो लामग ववमभ्न  ग सस 
िथा सिकािी मनकार्हरु संग सहकार्ि गरिनेछ । 

३९. र्स गाउँपामलका षम ेामभा िहेको पर्िटवकर् षम ेाहरुको प्रबदिनको लामग 
प्रचाि प्रसाि गरिनेछ । 

४०. आन्िरिक िथा बाह्य पर्िटकहरु आकवर्िि गनिका लामग ववमभ्न  
कार्िक्रिहरु सञ्चालन गरिनेछ । 

४१. जलर्ााा िथा िर्ान्द्फ्टङ सञ्चालन संभावना अयेर्र्न गरिनेछ । 

४२. सखु्खा षम ेािा थोपा मसंचाई िथा फोहिा मसंचाई, मसिेन्ट पोखिी ि 
प्लाविक पोखिी मनिािण गिी वर्ाििको पानी संकलनिा जोड ददइनेछ । 
 

 

िाननीर् सदस्र् ज्रू्हरु, 
(घ) वािाविण िथा ववपद व्र्वस्थापन 

१. ववपद् पवुि िर्ािी िथा प्रमिकार्ि र्ोजना जोन्द्खि न्र्नुीकिण सभ बन्धी 
कार्िर्ोजना बनाई कार्ािन्वर्निा ल्र्ाईने छ ।  

२. प्रकोप व्र्वस्थापन कोर् स्थापना गिी उपर्िु कार्िक्रिहरु िजुििा गरिने 
छ । 

३. विििान अवस्थािा िहािािीको रुपिा फ मलई िहेको कोमभड-१९ संक्रिण 
िोकथाि िथा मनर्न्ाणका लामग उपर्िु कार्िक्रिहरु िजुििा गरिने छ 
। 
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४. ज ववक ववववधिा ि ज ववक श्रोिको संिषम ण ददगो बन व्र्वस्थापन लगार्ि 
वािाविणीर् दृविकोणले आवश्र्क कार्िक्रिहरु िजुििा गरिने छ । 

५. ववपद् जोन्द्खि षम ेाको नक्सांकन िथा वस्िीहरुको स्थानान्ििण, ववपद् 
पवुििर्ािी, खोज िथा उद्दाि िाहि सािाग्रीको पवुि भण्डािण, ववििण ि 
सिन्वर् गरिने छ । 

६. दीगो वन व्र्वस्थापन गिी वन षम ेाको उत्पादकत्व ि वन प दाविको 
उत्पादन ि वन प दाविको उत्पादनको ववृ्ध  गरिनेछ । 

७. ज ववक ववववधिा ि ज ववक स्रोिको संिषम ण लगार्ि वािाविणीर् सेवाबाट 
प्राप्त हनेु लाभको न्र्ार्ोन्द्चि ववििण  समुनन्द्श् चि गरिनेछ । 

८. जल िथा भमूिको संिषम णको साथ  भमूिको उत्पादकत्व ववृ्ध  गिी कृवर् 
उत्पादन बढाउन सहर्ोग परु् र्ाउन जलाधाि षम ेाको एवककृि संिषम ण िथा 
व्र्वस्थापन गरिनेछ । 

९. वनजन्र् उद्योगको प्रव्ध िन, उत्पादनको ववववमधकिण ि बजािीकिण िाफि ि 
अथििन्ािा टेवा परु् र्ाउन वन षम ेाको दीगो ववकास िथा संिषम णिा नीन्द्ज 
षम ेालाई आकवर्िि गरिनेछ । 

१०. जलवार् ु परिवििनबाट पारिन्द्स्थकीर् प्रणाली, स्थानीर् जनिा ि 
जीववकोपाजिनिा पनि सक्ने प्रभावलाई कि गनि न्रू्मनकिण िथा 
अनकुुलनका कार्िक्रि सञ् चालन गरिनेछ । 

११. वन व्र्वस्थापनलाई थप पािदशी, जवाफदेही, उ्िदार्ी ि सिावेशी 
बनाई सषम ि बनाइनेछ । 

१२. जमडबटुी खेिी संिषम ण िथा प्रशोधन गनि व्र्वसावर्क नीमि मलइनेछ । 
१३. स्वच्छ िथा स्वस्थ वािाविण ि जलाधाि िथा वन्र्जन्िकुो संिषम ण 
व्र्वस्थापन नीमि कानून िथा कार्िक्रि िजूििा मनर्ि बनाईने छ। 
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१४. वषृम ािोपण िथा हरिर्ाली ि हरिि षम ेाको प्रव्ध िन गरिनेछ । 
१५. हानीकािक पदाथिहरुको मनर्िन िथा मनर्न्ाण गरिनेछ । 
१६. पानीका िहुानहरुको संिषम ण गरिनेछ । 
१७. ववपद् पूवि िर्ािी िथा प्रमिकार्ि र्ोजना जोन्द्खि न्रू्मनकिण सभ बन्धी 
कार्िर्ोजना बनाई कार्ािन्वर्निा ल्र्ाईनेछ । 

१८. ववपद् व्र्वस्थापनिा संघ, प्रदेश ि स्थानीर् सिदुार्, संघ संस्था, नीन्द्ज 
षम ेासँगको सहर्ोग सिन्वर् ि सहकार्ि गरिनेछ । 

१९. ववपद् कोर्का स्थापना िथा सञ् चालन ि स्रोि साधनको परिचालन 
गरिनेछ । 

२०. ववपद् न्रू्मनकिण सभ बन्धी पूवि सूचना प्रणाली सभ बन्धी कार्िक्रिको 
िजुििा ि कार्ािन्वर्न गरिनेछ । 

२१. ववपद् पूवि िर्ािी खोज िथा उद्वाि िाहि सािाग्रीको पूवि भण्डािण 
ववििण ि सिन्वर् गरिनेछ । 

२२. ववपद् जोन्द्खि षम ेाको नक्शांकन िथा वस्िीहरुको परिचालन ि 
स्थानान्ििण गरिनेछ । 

२३. ववपद्प्  व्र्वस्थापनलाई प्रभावकािी बनाउन गाउँ कार्िपामलकाको 
कार्ािलर्िा एक ववपद् व्र्वस्थापन कोर् खडा गरिनेछ साथ  उि कोर्बाट 
पनुवािस कार्िक्रि सञ् चालन गने  आवश्र्क नीमि अवलभ बन गरिनेछ । 
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िाननीर् सदस्र् ज्र्हुरु 

(ङ) संस्थागि ववकास, सेवा प्रवाह ि सशुासन 

१. षम ििा ववकास र्ोजना (Capaci t y Devel opment  Pl an) िर् गिी 
गाउँपामलकाका जनप्रमिमनमध ि कििचािीहरुको षम ििा अमभव्ृध ी हनेु 
वकमसिका कार्िक्रिहरु िजुििा गने ।  

२. ववद्यिुीर् शासन प्रणाली (E-Governance Syst em) िाफि ि मिक्वाखोला 
गाउँपामलकाका जनिाहरुको सेवाप्रवाहलाई प्रभावकािी वनाईने छ । 

३. न्र्ावर्क समिमिको संस्थागि षम ििा अमभवृ्ध ी गनिका लामग आवश्र्क 
पवुािधाि ववकास िथा जनशन्द्ि व्र्वस्थापनका लामग पहल गरिनेछ । 

४. सिकािी िथा ग िसिकािी संस्थाहरुको नीमि, कार्िक्रि लगार्िका ववर्र्िा 
सधुाि ल्र्ाउन सूचना िथा अमभलेख केन्िलाई सदुृवढकिण गरिनेछ । 

५. मिक् वाखोला गाउँपामलकािा िहेको जनशन्द्िको पवहचान गिी ग िसिकािी 
संस्थाहरुले कुन  पमन कार्िक्रिको लामग जनशन्द्ि छनौट गदाि 
सिावेन्द्शिाको मसद्वान्ि, सहार्िा मिलान (aid harmonization) को मसद्वान्ि 
अवलभ वन गने नीमि मलईनेछ । 

६. गाउँपामलका न्द्स्थि साविजमनक मनकार्हरुबाट सभ पादन हनेु सेवा प्रवाह 
िथा काि कािवाहीको उन्द्चि िूल्र्ाकन न गिी पिुस्काि ि दण्ड (reward 

and punishment) को व्र्वस्था गरिनेछ । 
७. गाउँपामलका स्िििा एवककृि सेवा केन्ि (Integrated Service Center) को 
अवधािणलाई सेवा प्रवाहिा जो्न सवकने सभ भाव्र्िाको अयेर्र्न गिी 
उन्द्चि कार्िक्रि िर् गरिनेछ । 
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८. गाउँ कार्िपामलकाको कार्ािलर्, वडा कार्ािलर्, मबर्र्गि/शाखा कार्ािलर्, 
ग िसिकािी कार्ािलर्, स्थानीर् संघ संस्था सिेिका गाउँपामलका 
षम ेामभाका कार्ािलर्हरुिा सशुासन ववकास इकाई (governace 

development unit) स्थापना गदै जाने नीमि मलइनेछ । 
९. गाउँ कार्िपामलका ि वडा कार्ािलर्हरुको दिबन्दी सिंचना संघीर् सिकाि 
ि प्रादेन्द्शक सिकािसँग संगठन ि ववकास (organization and  

Management) सभ बन्धी आवश्र्क सिन्वर्, पिािशि ि साझेदािी गिी 
सोही अनरुुप पदपूमिि, सिार्ोजन, दिबन्दी मसजिना, सरुवा, बढुवा िथा 
वनृ्द्् ववकास प्रणाली (career development system) लाई व्र्वन्द्स्थि गरिनेछ 
। 

१०. संघीर् िथा प्रादेन्द्शक सिकािको अनदुानिा प्राप्त हनेु र्ोजना, परिर्ोजना 
िथा न्द्जल्ला सिन्वर् समिमिबाट सिार्ोजन भई आउने ववमभ्न  दिबन्दीका 
कििचािीहरुको र्थोन्द्चि परिचालन गने नीमि अवलभ बन गनुिका साथ  उि 
पदहरुको कार्िबोझ, कार्िपद्दमि ि कििचािीको आवश्किा लगार्िका 
ववर्र्हरुको अयेर्र्न गिी दिबन्दी हेिफेि िथा कटौमि  गदै जाने ि 
स्वन्द्णिि ववदाई (golden handshake) गने सवहिको िानव संशाधन 
व्र्वस्थापन (human resource management)  नीमिलाई अवलभ बन गरिनेछ 
। 

११. गाउँपामलकाको षम ििा ववृ्ध  लगार्िको कार्ि प्रभावकािी गनि, सेवा 
प्रवाह, कििचािी व्र्वस्थापन लगार्िका ववर्र्लाई प्रभावकािी बनाउन 
आन्िरिक श्रोि ववृ्ध  गनि कि प्रणाली (tax system)लाई फिावकलो िथा 
प्रभावकािी बनाइनेछ । 
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१२. मिक् वाखोला गाउँपामलका िािहिका कििचािी प्रशासन सभ बन्धी 
ववमनर्ि, कििचािी कल्र्ाण कोर्, िििि सभ भाि कोर् लगार्िका ववमनर्ि, 
मनदेन्द्शका िथा कार्िववमधहरु िर् गरिनेछ । 

१३. ववद्यिुीर् शासन प्रणाली (e-governance system) िाफि ि मिक् वाखोला 
गाउँपामलका षम ेाका सब  सिकािी िथा ग िसिकािी कार्ािलर्हरुको काि 
कािवाहीहरुिा प्रभावकारििा ल्र्ाउन कििचािीहरुको षम ििा ववकास जस्िा 
कार्िक्रिहरु संचालन कार्िलाई अवलभ बन गरिनेछ । 

१४. षम ििा ववकास र्ोजना (capacity development plan) िर् गिी 
गाउँपामलकाको आवश्र्किा ि चाहना अनरुुप अवलभ वन गरिनेछ । 

१५. गाउँपामलकािा आवश्र्किा अनसुाि स्थानीर् िहको दिबन्दी मसजिना 
गिी आवश्र्क प्रवक्रर्ा परु् र्ाई स्थार्ी मनर्नु्द्ि ददने व्र्वस्था गरिने छ ।  

१६. सािान्द्जक आमथिक उद्यिन्द्शलिाको ववकास गदै र्वुा लन्द्षम ि सेवा, 
सवुवधा ि िोजगाि लगार्िका अवसिहरुिा ववृ्ध  गदै पलार्न हनुबाट 
जोगाउन ववमभ्न  वकमसिका षम ििा ववकास िथा आर्आजिनका 
कार्िक्रिहरु सञ् चालन गनि िोजगाि सूचना केन्ि स्थापना सभ बन्धिा 
आवश्र्क कदि बढाइनेछ । 

१७. प्रचमलि संघीर् काननु िथा प्रादेन्द्शक काननुको अमधनिा िवह 
मिक्वाखोला गाउँपामलकाले नेपालको संववधानको धािा २२६ ले व्र्वस्था 
गिेको प्रावधान बिोन्द्जि सोवह संववधानको अनसूुची ८ ि ९ को अनबण्डल 
अमधकाि सूचीबाट किको व ज्ञामनक एवि ्औन्द्चत्र्पूणि दार्िा मनधाििण गनि 
आवश्र्क नीमि अवलभ बन गरिने छ। गाउँपामलका षम ेािा किको 
दार्िालाई फिावकलो पानि र्स षम ेािा पाइने वन प दावाि, घिेल ुउत्पाददि 
वस्ि ु िथा सािाग्री, अन्ििावष्ट्रर् आर्ाि मनर्ाि वस्िहुरु, ढुङ् गा, मगटी, 
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बालवुा लगार्िका अन्र् प्राकृमिक स्रोिहरुको प्रर्ोगलाई किको दार्िािा 
ल्र्ाइनेछ । 

१८. जलवार् ुपरिवििनबाट कृवर् षम ेािा प्रभाव सभ बन्धी मबर्र्को अयेर्र्न 
िथा अनसुन्धानिा जोड ददइनेछ । 

१९. जनिािा गणुस्ििीर् स्वास््र् सेवाहरुको प्रत्र्ाभिू गनि र्स गाउँपामलका 
िहेका स्वास््र् संस्थाहरुिा आवश्र्क पने जनशन्द्ि ब्र्वस्थापन ि 
परिचालनका लामग िानव संसाधन र्ोजना िर्ाि गिी कार्ािन्वर्न गनि 
पहल गरिनेछ । 

२०. षम ेाामधकाि मिन्द्चने गिी िानव मनमििि सिस्र्ा खडा गने कार्ि पूणि 
रुपिा मनरुत्सावहि गनि ववमनर्ि, कार्िववमध ि मनदेन्द्शका बनाई लाग ु
गरिनेछ भने सडकको अमधकाि षम ेा (Ri ght  of  way) मनर्िानसुाि 
अमनवार्ि छोडन ुपनेछ । 

२१. पूवािधाि ववकासको अन्द्न्िि भिुानी ि जाँच पास हनु ु भन्दा अगाडी 
प्राववमधक िूल्र्ाकन न साथ  सािान्द्जक परिषम ण िथा लेखा परिषम ण गरिनेछ 
। 
 

 

धन्यबाद!  
............................................ 

श्री राम कुमार सााँवा 

सभा-अध्यक्ष) 
 


