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महाब ुगाउँपालिका अध्यक्ष श्री िछुमन गरुुङ्गज्यिेु  एघारौ गाउँ सभामा प्रस्ततु गनु ुभएको             

     आलथकु वर् ु२०७९।०८० को नीलत तथा कायकु्रम  
 

सवपु्रथम यस सम्मालनत सभामा उपस्स्थत उपाध्यक्ष ज्यू, प्रमखु प्रशासककय अलिकृतज्य,ु गाउँसभाका 
सदस्यज्यहुरु, सम्पूर् ुराष्ट्रसेवक कमचुारीलमत्रहरु, पत्रकारज्यहुरु िगायत उपस्स्थत सम्परु् ुमहानभुावहरुिाई 
यस गरीमामय सभामा हार्दुक स्वागत गदै उपस्स्थलतको िालग िन्यवाद व्यक्त गन ुचाहन्छु । 

आदरर्ीय गाउँसभा सदस्यज्यूहरु, 
ऐलतहालसक जनआन्दोिनको जगमा स्थापना भएको संघीय िोकतास्न्त्रक गर्तन्त्रिे हामीिाई स्थानीय तह 
सदस्य लनवाुचन, २०७९ िे दोश्रो कायकुािको िालग लनवाुस्चत गरेर र्दगो शास्न्त, स्थायीत्व, कवकास, समकृि, 
सामास्जक न्याय र िोकतास्न्त्रक समाजबादतरु् अस्घ वढ्न अवसर प्रदान गरेकोछ ।यस लनवाुचनिाई 
स्वतन्त्र, लनष्पक्ष, शास्न्तपरू्,ु भयरकहत र स्वच्छ वातावरर्मा सम्पन्न गराउन प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षरुपमा संिग्न 
लनजामती कमचुारी, सरुक्षाकमी, राजनैलतक दि, संघसंस्था, महाबवुासी सम्पूर् ुनेपािी जनता/मतदाताहरु 
सबैिाई हार्दुक िन्यवाद प्रकट गन ुचहान्छु ।सावभुौमसत्ता सम्पन्न महाब ुगाउँपालिकाको एघारौ गाउँसभाको 
प्रथम अलिवेशसनको शखुद अवसरमा िोकतास्न्त्रक गर्तन्त्र प्रालिका िालग कवलभन्न आन्दोिनहरुमा आफ्नो 
जीवन उत्सग ुगरेका ज्ञात अज्ञात शकहदहरु प्रलत भावपरु् ुश्रिाञ्जिी अपरु् गदुछू ।  

साथै नेततृ्वदायी भलुमका लनवाुह गनुहुनुे सवै अग्रजहरुप्रलत हार्दुक आभार र सम्मान प्रकट गन ुचाहन्छु । 
जनताको प्रलतलनलिमिुक यो गरीमामय सदनमा नीलत तथा कायकु्रम प्रस्ततु गन ुपाउँदा गौरवको अनभुतुी 
गरेको छु । महाबवुासीको पररवतनुको चाहाना एवं कवकास र समकृिको सपनािाई साथकु बनाउन कवगतिाई 
सलमक्षा गदै आगामी र्दनको िालग माग ु लनदेश गनेछ । सामास्जक न्याय सकहतको बहआुयालमक आदश ु
समाज एवं लतव्र कवकासद्वारा "समिृ नेपाि, सखुी नेपािी" को राकष्ट्रय आकाकँ्षासंग हातेमािो गदै समनु्नत 
महाबुुः सखुी नागरीक बनाउन अगाडी बढ्ने आिार तयार भएको छ । "आलथकु, सामास्जक, सास्कृलतक 
पयटुन र पूवािुारुः समिृ र सशुासनयकु्त महाबकुो आिार" भने्न मूि रर्नीलतक सोचका साथ नेपािको 
संकविानद्वारा स्थानीय तहिाई प्रित्त अलिकार, स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ का प्राविान, पन्रौं 
पञ्चबर्ीय योजना, र्दगो कवकास िक्ष्य, र्दघकुालिन सोच तथा उदे्दश्यसंग तादम्यता हनु े गरी महाब ु
गाउँपालिकाको आवश्यकता, सािन श्रोतको उपिव्िता, संस्थागत क्षमता समेतको आिारमा आगामी आलथकु 
वर् ु२०७९।०८० को नीलत, कायकु्रम तथा बजेटको तय गने प्रयास गरीएको छ । 

आदरणीय गाउँसभा सदस्यज्यहरु, 
  अब म महाब ुगाउँपालिकाका सवि पक्ष, सम्भावना, चनुौलत, अवसरका बारेमा यस सम्मालनत गाउँसभािाई 
जानकारी गराउन चहान्छु ।     

महाब ु गाउँपालिकाका सानो र कवकट भौगोलिक क्षेत्रमा छररएर रहेको बस्ती र कृकर्मा आिाररत 
परम्परागत जीकवकोपाजनु पिलत आिलुनक कृकर् उत्पादनको सम्पकुको अभाव, अस्शक्षा, बेरोजगारी,  गरीबी,  

खाद्यान्न अभाव र सामास्जक कुररलतहरु अझै पलन यथावत रहेका कारर् गाउँपालिका पछाडी परेको महशसु 
भएकोछ। मौसममा आिाररत कृकर् उत्पादन तथा व्यवसाकयक पशपंुस्क्ष पािन, पयटुन, उजा,ु जलडवटुी 
प्रशोिन िगायत घरेि ुतथा साना उद्योगिाई प्राथलमकतामा राख्न ुपने देस्खन्छ ।दैिेख स्जल्िाका ११ 
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स्थानीय तहमा आलथकु सचुाङ्कमा कमजोर रहेको हाम्रो गाउँपालिकाको आलथकु, सामास्जक, सांस्कृलतक, 
भौलतक संरचना लनमाुर्को क्षेत्रमा क्रलमक रुपमा सिुार हुँदै आलथकु सम्बकृि लतर िम्की रहेको छ । 

गाउँपालिकाका सविपक्षहरु  

❖ महाब ु गाउँपालिका कर्ाुिी प्रदेशको राजिानीदेस्ख सबैभन्दा नस्जकको स्जल्िा एवं दैिेख स्जल्िाको 
सदरमकुाम देस्ख उत्तरतरु् कररव २२ कक.लम.को दरुीमा रहन,ु सखेुतदेस्ख दैिेख सदरमकुाम महाब ुहुँदै 
कालिकोट, जमु्िा, मगु,ु हमु्िा हदैु लतव्बतको नाक्चे नाग्िासम्मको राकष्ट्रय सडक संजािको लनमाुर् 
प्रकक्रया अस्घ बढ्न ु। 

❖ दैिेख स्जल्िा कै अग्िो स्थानमा रहेको महाबै जग्न्नाथ मस्न्दर, कररव ४१६८ मी. अग्िो महाबकुो 
शस्क्तकपठ सकहतको पाटनिेक, महाब ुमस्न्दर, मालिका मस्न्दर, पञ्चदेविहरु यसै पालिकामा पदुछ । यहा ँ
लगताचौरको स्शवािय मस्न्दर, खररगैराको मष्टा र महाबै जगनाथ, रानीबनको भैरव मस्न्दर, बालसको मालिका 
र ताउिेखर गरु्ा कास्शकाि र बासीमा रहेका ऐलतहालसक देवि कास्शकािको स्शवजी गाथिाई पदमाग ु
लनमार् ुगरे कहन्द ुिमाुिम्बीहरुको िामीक प्रयटुकीय क्षेत्रको रुपमा कवकास गन ुसककन्छ ।  

❖ भौगोलिक कवकटता रहे तापलन कहमाि देस्ख तराईका र्ाँटसम्मको झिक र्दने यस क्षेत्रको भौगोलिक 
क्षेत्र पयटुककय दृकष्टकोर्बाट लनकै महत्व परु् ुरहेको छ । 

सिुारोन्मखु पक्ष  

❖ महाब ुगाउँपालिका समग्र क्षेत्रको गरुुयोजना(Master plane) लनमाुर् गनुपुने,  
❖ महुानको संरक्षर्, खानेपानी आपूलतकुो कवस्तार र व्यवस्थापन गरी एक घर, एक िारा गनुपुने र 

गाउँवस्तीिाई शहरउन्मखु गराउदै स्शक्षा, स्वास््य, सरसर्ाई, अपङ्गमैत्री भौलतक पूवाुिारहरु लनमाुर् 
काय ुगनुपुने । 

❖ कृकर्, पशपंुलछ पािनिाई आिलुनक व्यवसायीक तथा प्रर्ािीको कवकास गरी ककसानको जीवनस्तर मालथ 
उकास्न ुपने,   

❖ शैस्क्षक गरु्स्तर सिुार तथा सबै तहका कवद्याियहरुमा बािवालिका मैत्री भौलतक पूवाुिार लनमाुर् गनुपुने,  
❖ गरीवको रेखामनुी रहेका र अलिकमात्रमा बैदेस्शक रोजागारीमा भौताररन ुपने दरिाई घटाउन ुपने,  
❖ मखु्य राजमागदेुस्ख गाउँपालिका सदरमकुामसम्म सडकिाई राकष्ट्रय सडक मापदण्ड अनसुारको दोहोरो 

नािासकहत सडकको कािोपते्र गनु ु पने, गाउँपालिका सदरमकुामदेस्ख सबै वडा सदरमकुामसम्मको 
सडकिाई स्तरोन्नती गनुपुने । 

❖ कवद्यतु िाईन कवस्तार, ताराघाट-बासी-लगताचौर-काँलसकाँि हदैु कालिकोटतरु्को कर्ाुिी राजमाग ुजोड्ने 
सडक, ताराघाट-खररगैरा-गैडाबाज-काँलसकाँि सडक, नारायर् नगरपालिका-घोडामचे-महाबिेुक हदैु 
कालिकोट जाने सडक स्तरोन्नती गनुपुने,  

❖ महाबिेुकिाई ऐलतहालसक िामीक पयटुनको गन्तव्य स्थानको रुपमा कवकास गनु ुपने र सडकस्तरोन्नती 
गरी सडक संजािबाट सबै गाउँवस्तीिाई जोड्न ुगाउँपालिकाको सिुार गनुपुने पक्षका रुपमा लिइएको 
छ।  
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यस गाउँपालिकाका अवसरहरु 

❖ स्थानीय सरकारिे कानून बनाउन र कायाुन्वयन गन ुसक्ने, स्थानीय कर संकिन गन ुपाउन,े स्थानीय 
कमचुारी सेवा र अन्य सेवाको गठन गन ुपाउने, संघ र प्रदेश सरकारबाट समन्वय, लनदेशन र सहयोग 
िगायत नमनुा कानूनको उपिब्िता हनु,ु  

❖ महाब ुगाउँपालिकामा चेतनस्शि र जागरुक नागरीक, उच्च पदस्थ पेशाकमी, राजनीलतक दि र बकुिस्जकव 
नागरीक समाजबाट हनुे रचनात्मक सहयोग ।  

❖ कवलभन्न सहयोगी संघ, संस्था, सहकारी, लनजी व्यवसायीक क्षेत्र, कृर्क समूह, वन उपभोक्ता समूह कक्रयास्शि  

हनु,ु 
❖ नस्जकै रहेको पूवपुस्िम पषु्पिाि(मध्यपहाडी) िोकमाग,ु  ऐलतहालसक िामीक तथा परुातात्वीक सम्पदाको 

संभावना हनु,ु 
❖ मध्यपहाडको मनोरम भभूाग र कृकर्, पशपुािन, वन जंगि, जलडवटुी एवं हररयािी क्षेत्र, जैकवक कवकविता, 

छामघाट खोिा तथा ताराघाट खोिािे घेरीएको, महाब ु मस्न्दर िगायतका िालमकु तथा परुातात्वीक 
सम्पदा, स्थानीय जात जातीका िोक किा, संस्कृती र मानव श्रोतिाई यस गाउँपालिकाको अवसरका 
रुपमा लिन सककन्छ । 

आदरर्ीय गाउँसभा सदस्यज्यूहरु,  

अब म यस गाउँपालिकामा सामना गनुपुने चनुौतीहरूका बारेमा सलमक्षा गन ुचाहन्छु । 
❖ भौगोलिक कवकटता र छररएर रहेको बस्स्तसँग जधु्दै समकृि र समानान्तर कवकास गन ुपहाडी िराति 

भएको कारर् वाढी, पकहरो,  कहउँ,  अलसना, चट्याङ, जंगिी जनावरबाट अन्नबािी नष्ट गने जस्ता 
अवस्थाहरुको सामना गरीरहन पनु,ु 

❖ उपिव्ि लसलमत स्रोत सािनबाट नागरीकका अलसलमत आंकक्षा परुा गनु,ु 
❖ पूर्रुुपमा अलिकार खोज्ने तर कतवु्यबाट पस्न्छने प्रवलृत र संस्कारिाई स्चदै सामास्जक र आलथकु रुपमा 

समिृ बनाउन,ु 

❖ गाउँपालिकामा छररएर रहेको अव्यवस्स्थत वसोवास, खानेपानीको कमजोर संरचना, सावजुलनक ऐिानी, 
स्थानीय स्रोत सािनको पकहचान, पररचािन र व्यवस्थापन नयां पररवेश अनकुुिको व्यवस्था गनु,ु 

❖ सामास्जक, आलथकु, सांस्कृलतक कवकासमा पछाडी परेका वग ुमकहिा, दलित, अलत कवपन्न, िोपोन्मखु 
आर्दवासी जनजाती, सीमान्तकृत, असाय अपाङ्ग एवं कवकट भौगोलिक क्षेत्रका जनतािाई सेवा सकुविा 
प्रदान गनु ु 

❖ रोजगारीको सृजना गन ुनसक्दा उजाुस्शि यवुाहरु भारत िगायत अन्य मिुकुमा पिायन हनु।ु  

❖ महाब ुगाउँपालिकामा लनमार् ुकायमुा रहेका भौलतक पूवाुिार लनमाुर्का साना ठुिा संरचनाहरु ठेकेदार 
कम्पनी, उपभोक्ता सलमलत िगायतका संगर्ठत असंगर्ठत संस्थाहरुको कढिा ससु्ती र िापरबाहीका कारर् 
सोचे अनरुुप प्रलतर्ि र्दन नसक्न ु। 

❖ महाब ुगाउँपालिकामा वढ्दो क्रममा रहेको आत्महत्या अन्य अपरािका गलतकवलि लनयन्त्रर् गन ुनसक्न ु
। 

आदरर्ीय गाउँसभा सदस्यज्यूहरु,  

अव म समनु्नत महाबकुा आिारहरु प्रस्ततु गन ुचाहान्छु ।  

❖ समनु्नत महाब ुगाउँपालिका लनमाुर्का िालग हामीिे पररकल्पना र प्रस्ताव गरेको मागसु्चत्र अनरुुप स्थानीय 
सकारिे अबको पाँच वर्मुा क्षेत्रगत नीलत, योजना र कायकु्रमहरु अगाडी बढाउने छ ।  
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❖ नागरीकको ज्ञान, सीप र क्षमता वकृि गन ुगरु्स्तरीय स्शक्षा, स्वास््य, सामास्जक सरुक्षा र शृ्रजनशीितािाई 
उत्प्ररेरत गने पूवाुिारको लनमाुर् संवैिालनक र नैलतक दाकयत्व पूरा गरीने छ ।  

❖ सामास्जक पूवाुिारको क्षेत्रमा उत्पादनशीि र अलिकतम रोजगारी सृजना गने भौलतक पूवाुिारको  लनमाुर्मा 
उल्िेखनीय प्रगलत गने िक्ष्य राखेको छु ।   

❖ उत्पादकत्वमा वकृि, बािस्शक्षा, स्वास््य र पोर्र्को गरु्स्तर कवस्तारमा जोड र्दइनेछ ।  

❖ यवुाहरुको उजाुिाई अलिकतम र द्रतु गलतमा उपयोग गरी लतनको क्षमता अलभवकृिका िालग आिलुनक 
सीप र प्रकवलिमा आिाररत व्यवसाकयक पाठ्यक्रम, प्रस्शस्क्षत स्शक्षक र चसु्त कवद्यािय व्यवस्थापनमा कवशेर् 
जोड र्दइनेछ ।  

❖ उत्पादन र कवतरर्िाई समान प्राथलमकता, आलथकु वकृिका िालग गरीव, कवपन्न, ककसान, मजदरु, समाजमा 
कपछलडएका तथा वस्ञ्चलतकरर्मा परेका सीमान्तकृत समदुायको उत्थान र कवकासिाई कवशेर् प्राथलमकता 
र्दइनेछ ।  

❖ मात ृमतृ्य,ु  स्शश ुमतृ्यदुर कम गदै स्वास््य क्षेत्रिाई सवसुिुभ र र्िदायी बनाउन सेवा प्रदायक स्वास््य 
प्रर्ािीको कवकास गररनेछ ।  

❖ नागरीकको स्वतन्त्रता र सम्मान, असि शासन र जवार्देकहता, सहज र प्रभावकारी सेवा प्रवाह, नीलतगत, 

कानूनी तथा संस्थागत क्षमता कवकास, स्रोतको उस्चत व्यवस्थापन गरीने छ ।  

❖ पूवाुिार कवकास, यातायात, र्ोहोरमैिा व्यवस्थापन, पयटुन प्रविुन, जिस्रोत कवकास,  स्शक्षा र स्वास््य 
क्षेत्रमा स्थानीय सरकारबीच आवश्यकता अनसुार सहकाय ुगरीने छ ।  

❖ प्रमार्,  त्य र त्यांकका आिारमा बजेट, नीलत, कायकु्रम योजना तथा पररयोजना तजुमुा गरीने छ ।  

❖ खेिकुदका िालग "एक गाउँ, एक खेिकुद मैदान" नीलत आत्मसात ्गदै पालिस्तरमा खेिकुदका िालग 
शैस्क्षक तालिम केन्द्र स्थापना गरीने छ । साथै, उत्पार्दत खेिाडीिाई राकष्ट्रयस्तरको प्रलतस्पिाुमा जाने 
वातावरर् लसजनुा गरीने छ । 

आदरर्ीय सभा सदस्यज्यूहरु, 
अब म महाब ुगाउँपालिकािे चाि ुआ व २०७८।०७९ हािसम्मको कवस्त्तय अवस्थाको वारेमा जानकारी 
गराउन चहान्छु ।  

❖ यस आलथकु वर्कुो कुि स्वीकृत बजेट रु. ४४ करोड १९ िाख २७ हजार १ सय २१ अनमुान 
गरीएकोमा हािसम्म आय तरु् ३६करोड २२ िाख ६ हजार ७ सय ५६रुपैया ४३ पैसा गाउँपालिकाको 
संस्चत कोर्मा (८१.९६ प्रलतशत) प्राि भएको छ ।  

❖ चाि ुखच ुतरु् २६ करोड ९८ िाख ६१ हजार ८ सय ४३ रुपैयाँ व्यय अनमुान गरीएकोमा हािसम्म 
रु. १७ करोड ६९ िाख ३० हजार ८ सय ७२ रुपैयाँ ०२ पैसा (६५.५६ प्रलतशत) खच ुभएकोछ 
। 

❖ पूजँीगत खच ुतरु् १७ करोड २० िाख ६५ हजार २ सय ७८ रुपैयाँ कवलनयोजन भएकोमा हािसम्म     
६ करोड ९४ िाख ८२ हजार ५ सय १५रुपैया ँ(४०.३८ प्रलतशत) खच ुभएकोछ । हाि सम्मको 
चाि ुर पूजँीगत खच ु५५.७५ प्रलतशत रहेको छ ।  

❖ प्रकोप व्यवस्थापन कोर्मा ३५ िाख २५ हजार ६ सय १७ रुपैयाँ ८५ पैसा आम्दानी गरीएकोमा 
हािसम्म २१ िाख ४१ हजार ७ सय १० रुपैयाँ खच ुभएको छ । 

❖ ममतु संभार कोर्मा ४२ िाख १९ हजार ५ सय ६५ रुपैयाँ ८४ पैसा आम्दानी देस्खएकोमा हािसम्मको 
खच ु३४ िाख२  सय ६३ रुपैयाँ ८२ पैसा खच ु(८०.५८ प्रलतशत) भएको छ ।   
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आदरर्ीय सभा सदस्यज्यूहरु, 
स्थानीय तह जनताको सवैभन्दा नस्जकको सरकार हो भने्न अनभुतू गराउन र जनताबाट प्राि 
स्जम्मेवारीिाई इमान्दाररतापूवकु पूरा गन ु रर्नीलतक र्दघकुािीन गरुु योजना लनमाुर् गदै आवलिक 
कवकास योजनामा समेकटएका िक्ष्य, उिेश्य, नीलत, रर्नीलत र कायनुीलतिाई व्यवहाररक रुपमा 
कायाुन्वयनमा ल्याउन ेअठोट लिएको छु । समनु्नत महाबुुः सखुी नागरीक बनाउन अगाडी बढ्ने आिार 
तयार भएकोछ । "आलथकु, सामास्जक, सास्कृलतक पयटुन र पूवािुारुः समिृ र सशुासनयकु्त महाबकुो 
आिार" को मिु नारािाई आत्मसाथ गदै र्दघकुालिन सोच, र्दगो कवकास िक्ष्यका आगामी आलथकु 
वर् ु२०७९÷०८० को िालग देहाय वमोस्जमका क्षेत्रगत नीलत तथा कायकु्रमहरु प्रस्ततु गन ुअनमुलत 
चहान्छु । 

आलथकु कवकास क्षते्र तरु् 

❖ आलथकु कवकास क्षेत्रका र्दगो कवकास िक्ष्य हालसि गने कक्रयाकिाप संचािनमा जोड र्दइनेछ । 

❖ गरीवी न्यूलनकरर् गन ुरोजगारीका अवसरहरु लसजनुा गने कायकु्रमहरु संचािन गररनेछ खाद्य सरुक्षा 
तथा उन्नत पोर्र् सलुनस्ित गन ुएक नमनुा टोिका रुपमा कवकास गदै गाउँपालिकाका सबै वडाहरुमा 
कवशेर् कायकु्रम संचािन गररनेछ । 

❖ भरपदो, समावेशी र र्दगो आलथकु वकृि तथा सवैका िालग उत्पादनमिुक रोजगारी र मयाुर्दत कामको 
प्रविुन गनुकुा साथै रोजगारी तथा आयआजनुको क्षेत्रमा असमानता घटाउन टेवा पगु्ने खािका योजना 
तथा कायकु्रम कायाुन्वयनमा जोड र्दन उपाध्यक्ष मकहिा उत्थान कायकु्रम संचािन गररनेछ । 

❖ मकहिा तथा अल्पसंख्यकको कहतको िालग िैंलगक उत्तरदायी बजेट तजुमुामा जोड र्दइनेछ । 
गाउँपालिकाबाट संचािन हनुे योजना तथा कायकु्रमबाट लसजनुा हनुे रोजगारी तथा आय आजनुमा मकहिा 
परुुर्िाई समान अवसर प्रदान गररनेछ । 

❖ गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रका सबै कृकर् योग्य जलमनहरुमा लसंचाई सकुविा परुाउन योजनाबि कायकु्रम तय 
गरी आवश्यक व्यवस्था गररनेछ ।  

कृकर्, पश ुसेवा तथा सहकारीतरु् 

❖ व्यवसाकयक कृकर् र्म,ु समूह, सहकारी मारु्त कृकर् पकेट क्षेत्र लनिाुरर् गरी उत्पादनमा जोड र्दइने छ  

❖ कृर्क कृर्कबीच प्रलतस्पिाु गराई उत्कृष्ट कृर्क छनौट गरी प्रत्येक आलथकु वर्मुा परुस्कृत गरीने छ 
।  

❖ स्थानीय उत्पादनिाई बजारीकरर्का िालग प्रत्येक वडामा कृकर् तथा पश ुसंकिन केन्द्र स्थापना गररनेछ 
।    

❖ कृर्किाई व्यवसाकयक सीपमूिक तालिम प्रदान गरीनकुा साथै व्यवसाय सञ्चािनका िालग सहलुियत 
कजाु नीलत लिइने छ ।  

❖ सामदुाकयक वन, र्िरु्ि जलडबटुी तथा मसिाजन्य खेती गने नीलत ल्याई कृकर्योग्य क्षेत्रमा लसचाई 
सकुविा र्दइने छ ।  

❖ पशपुस्न्छ पािनिाई प्रविुन गरी पालिकािाई दिु, माछा, मासमुा आत्मलनभरु बनाइनेछ ।  

❖ कृकर् उत्पादनिाई बजारीकरर् गन ुस्थानीय उत्पादनिाई पायक पने स्थानमा लिई हाट बजार व्यवस्थापन 
गरी सञ्चािनमा ल्याइने छ ।  
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❖ कोलभड १९ बाट प्रभाकवत वा कवदेशबाट र्ककुएका कृकर् तथा पशपंुछी पािनिाई व्यवसाकयक बनाउन 
उत्साकहत यवुाहरुिाई िस्क्षत गरी कृकर् क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वकृि गरी आयआजनु वकृि गन ु
प्रोत्साहनमूिक कायकु्रम संचािन गररनेछ । 

❖ कृकर् उद्यम र रोजगारी यवुा वगिुाई कृकर् क्षेत्रमा आककर्तु गराउन गाउँपालिकामा संचालित महाब ुयवुा 
स्वरोजगार कायकु्रम संचािन गररनेछ । 

❖ कृकर् क्षेत्रको आिलुनकीकरर् यान्त्रीकरर्, कवस्शष्टीकरर् गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वकृिमा जोड र्दंदै 
कृकर् पेशािाई मयाुर्दत, व्यावसाकयक बनाउन आिलुनक कृकर् औजार उपकरर् िगायतका कृकर् सामग्रीमा 
अनदुान र्दने व्यवस्था लमिाईने छ । 

❖ कृकर् सम्बस्न्ि कायकु्रमिाई प्रभावकारी रुपमा कायनु्वयन गनकुो िालग कवलभन्न सरोकार वािा 
लनकायहरुसंग सहकाय ुसाझेदारीमा कायनु्वयन गने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

❖ भ-ूउपयोग नीलतको आिारमा जलमनको बगीकरर् गररनेछ भने कृकर् योग्य जलमन बाँझो राख्न नपाउने 
नीलत लिइने छ । कृकर् योग्य जलमनमा सहकारीताको आिारमा चक्िाबन्दी खेतीिाई प्रोत्साहन गरीने 
छ । खािी रहेका सरकारी जलमन नदी उकास जलमनमा र्िरू्िको लबरुवा रोप्ने कायकु्रम स्थानीय 
कृकर् सहकारीहरुको सहिगानीमा संचािन गररनेछ । 

❖ सबै ककलसमको पशपंुन्क्षी तथा कृकर् ब्यावसायको बीमा गन ुअलभप्ररेरत गररनेछ । 

❖ कृकर् तथा पश ुसेवािाई चसु्त दरुुस्त राख्न सबै वडामा प्रालबलिक जनशक्तीको गरु्स्तरीय सेवा प्रवाह गने 
नीलतको अविम्बन गरीने छ । कृकर् र पश ुप्रालबलिकहरुिाई आवश्यक तालिम, प्रदान गरी प्रलबलिको 
प्रयोग मारु्त ककसानिाई तत्काि सेवा प्रवाह गन ुसककने बनाइनेछ । 

❖ समदुायको पोर्र् तथा स्जकवकोपाजनुको अवस्थामा सिुार ल्याउनको िालग गाउपालिकालभत्रका एक घर 
एक करेसाबारी स्थापना गदै सम्भाव्य क्षेत्रमा उत्पादन पकेट क्षेत्र लबस्तार गररनेछ ।  

❖ लनजी, सहकारी र स्थानीय तहको साझेदारीमा महाब ुककसान माटु(ककसानको पसि)संञ्चािन गरीने छ ।  

❖ संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको एक स्थानीय तह एक उत्पादन पकेट क्षेत्र नीलत बमोस्जम यस 
गाउँपालिकािाई गाई भैँसी, बाख्रा पािन तथा तरकारी(आि)ुउत्पादन पकेट क्षेत्र स्थापना गन ुपहि 
गरीने छ ।  

❖ उपयकु्त स्थानमा दगु्ि संकिन तथा स्चस्यान केन्द्र, कृकर् उपज संकिन केन्द्र र नसरुी िगाएतका सेवाहरु 
लबस्तार गररनेछ । 

❖ बास्तलबक ककसान(कृकर् तथा पशपुािनिाई मिु पशेा बनाउन)े पकहचान गन ुसहज होस ्भने्न उदेश्यिे 
कृकर् त्याङ्क संकिन गरी कृर्क पररचयपत्र लबतरर् गररनेछ । 

❖ प्रिानमन्त्री कृकर् आिलुनकीकरर् पररयोजना अन्तगतु राकष्ट्रय तथा स्थानीय महत्वका खाद्य तथा पोर्र् 
सरुक्षामा टेवा परु् याउने बािी तथा पशकुो साना व्यवसाकयक कृकर् उत्पादन केन्द्र (पकेट)कवकास कायकु्रम 
संचािन गररनेछ।साथै अिैंची तथा गाई, भैंसी/बाख्राको साना व्यावसाकयक कृकर् उत्पादन केन्द्र 
(पकेट)कवकास कायकु्रम शरुुवात गररनेछ । 

❖ कृलत्रम गभाुिान, आकटुकर्लसयि इन्जाइमेशन, परजीकव लनयन्त्रर् गने और्िी कवतरर् तथा पश ुस्वास््य 
स्शकवर जस्ता कायकु्रमहरु संचािन गरीने छ । 

❖ गाउँपालिकाको मकैको कवशेर् उत्पादन हनुे स्थानिाई मकै जोनको रुपमा कवकास गन ुआवश्यक पहि 
गररनेछ । 
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❖ यस गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रका जंगिहरुमा जलडवटुीहरुको संरक्षर्, उत्पादन, ब्यवस्थापन, प्रविनु तथा 
वजाररकरर्िाई प्रोत्साकहत गररनेछ । 

❖ सहकारी संस्थािाई मयाुर्दत, व्यवस्स्थत र कवश्वनीय बनाउन लनयलमत अनगुमन कायिुाई जोड र्दइनेछ  

❖ सहकारीको माध्यमबाट मकहिाहरुको क्षमता कवकास, सशक्तीकरर् र आय आजनुसँग सम्बस्न्ित कायकु्रम 
संचािन गररनेछ । 

❖ सहकारी मारु्त कृकर्, पशपुािन, घरेि ुतथा साना उद्योग स्थापना र कवकासमा जोड र्दइनेछ।  

❖ सहकारीिाई आय आजनुको एक महत्वपूर् ु माध्यमको रुपमा कवकास गरी सहकारी प्रलत नागरीक 
उत्प्ररेर्ा अलभवकृि गन ुसहकारी प्रस्शक्षर्मा जोड र्दईने छ । 

❖ एक वडा एक ट्रास्ववज स्थापना गररनेछ । 

पयटुन तथा संस्कृलत तरु् 

❖ गाउँपालिकाको पयटुकीय सम्भावना बोकेका गन्तव्य स्थानहरुको प्रचार प्रसार गन ु डकुमेन्ट्री तथा 
वतृस्चत्रका माध्यमबाट कवलभन्न संचार माध्यमबाट प्रशारर् गररनेछ । 

❖ संघ र प्रदेश सरकारसंगको समन्वय र साझेदारीमा पयटुकीय गन्तव्यहरुमा पदमाग,ु खानेपानी, 
क्याम्पसाइड, सोिार बत्ती, मोबाइि टावर स्थापना जस्ता पूवाुिारहरु लनमाुर् गदै िैजाने व्यवस्था लमिाइने 
छ । 

❖ पयटुकीय गन्तव्यहरुमा होटि, िज, स्चयापसि, िगायतका व्यवसाय संचािनिाई थप व्यबस्स्थत गररनेछ   

❖ िालमकु स्थिहरुमा महावैको उत्पलतस्थि गाथ काँस्शकाि, गीताचौरको स्शवािय र महावै जगनाथको 
मन्दीर, बाँलसको गरु्ा र मालिका मस्न्दर, महावै जगनाथका मस्न्दरहरु ,कालिका, रानीबनको भैरव मस्न्दर, 
मस्टा, स्शिशान्ती, कैिासनाथ, िामाकान, भगवती, देवीका  मस्न्दरहरु ,भेर्भरु्ा, चाडपव ुजस्ता महत्वपरु् ु
सम्पदाहरुिाई संरक्षर् गदै मौलिकपन सकहतको आन्तररक तथा वाह्य पयटुक आकर्रु्को थिोको रुपमा 
कवकास गन ुपयटुन गरुुयोजना बनाई संस्कृलत तथा पयटुन कवकास सम्बन्िी कवलभन्न गलतकवलिहरु संचािन 
गररनेछ । 

❖ महाब ुगाउँपालिकाको सदरमकुाम गैडाबाज बजारको पकहचान र पयटुन प्रविुनका िालग सदरमकुाम 
क्षेत्रलभत्र कवश्वकै दिुभु जनावर गैडाको ढाडमा बाज बसेको स्तम्भस्चत्र सकहतको सनु्दर र रमस्र्य पाकुको 
लनमाुर् गन ुप्रदेश तथा संघीय सरकारसंग आवश्यक समन्वय गररनेछ ।  

❖ गाउँपालिकालभत्र संचािनमा रहेका होमस्टेिाई स्थानीय उत्पादन प्रविुन गरी पाहनुाको स्वागत सत्कार 
गने संस्कृलतको कवकास गन ुप्रोत्साकहत गरीने छ । गाउँपालिकालभत्र प्याराग्िाइलडङ्ग, रोपवे, साइस्क्िङ्ग, 
स्जपिाइन, बस्न्ज जम्प, केविुकारको सम्भाब्यता अध्ययन गन ुलनजी क्षेत्रिाई प्रोत्साकहत गररनेछ । 

❖ महाब ुगाउँपालिकाको वडा नं. ४ मा पाकुका िालग कर्ल्ड लनमाुर् भइसकेकोिे सो स्थानमा  पयटुकीय 
पदमाग ुसकहत वीर र्दघ ुस्मलृत पाकुको रुपमा कवकास गरीने छ । 

❖ दैिेख स्जल्िाको ऐलतहालसक तीथसु्थि महाबगुाथमा नेपािकै ठुिो लत्रसिु र स्शवकोडाडा लगताचौरमा  
स्शवको मलुत ुराख्न सम्भाब्यता अध्ययन गरीने छ ।  

❖ महाव ुगाउँपालिका वडा नं. ४ मा रहेको स्शवकोट मस्न्दर नस्जकै रहेको सानो खोिािाई मानव लनलमतु 
तािको िालगको कवकास गन ुसम्भाब्यता अध्ययन गररनेछ । 

❖ स्थानीय मौलिक किा संस्कृलत झस्ल्कने डेउडा नाच, श्रम नाच, मारुनी नाच, पञे्चवाजा नाच, भजन, कृतन 

िगायतका, संस्कृलत र भेर्भरू्ािाई उस्चत संरक्षर् एंव सम्विुन गन ुपहि गरीने छ । 

रोजगार प्रविनु तथा गरीवी न्यूनीकरर् तरु् 
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❖ रोजगार कायकु्रमुः कोलभड १९ को महामारी, वैदेस्शक रोजगारबाट र्ककुएका र गरीव तथा कवपन्न वगकुा 
जनतािाई कवशेर् ध्यानमा रास्ख गाउँपालिकालभत्र बसोबास गने कवपन्न तथा गरीबहरुको त्याङ्क संकिन 
तथा अलभिेस्खकरर् गरी गरीवी लनवारर्को िालग संघीय एवं प्रदेश सरकारसँग आवश्यक समन्वयमा 
“श्रम कवना समकृि छैनुः कवना श्रम बस्ने हैन” भने्न मिु मन्त्रकासाथ अध्यक्ष रोजगार कायकु्रम िगायत 
प्रत्यक्ष रोजगारीका कायकु्रमहरु संचािन गररनेछ । 

❖ "सक्षम श्रलमक, समिृ महाब,ु सखुी जीवन" भन्न े भावना मतुाकवक गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र रहेका 
वेरोजगारहरुिाई आफ्नो गाउुः समिृ बनाऔ ंभन्न ेकुरािाई सर्ि पान ुआफ्नो गाउँघरको कवकास लनमाुर् 
कायमुा पररचािन गदै रोजगारी सजृना गने नीलत लिइनेछ । 

❖ रोजगार सेवा केन्द्र अन्तगतु एक घर एक रोजगारको नीलत अविम्बन गररनेछ । ससु्चकृत रोजगार 
श्रलमकहरुको िालग बैंक खाता अलनवाय ुगररनेछ । महाब ुगाउँपालिकामा एक व्यस्क्त एक बैंक खाता 
अलनवाय ुगराउने काय ुअलभयानका रुपमा संचािन गररनेछ । 

❖ रोजगार सेवा केन्द्रिाई सूचना तथा त्याङ्क सकहतको रोजगार बैकको स्थापना गररनेछ ।  

❖ सकुुम्बासीिाई जग्गािनी प्रमार्पजुाु, पररचयपत्र लबतरर् गने प्रवन्ि लमिाइने छ । साथै भलूमकहनहरुको 
िालग आवास लनमाुर् गने नीलत लिइनेछ । 

आदरर्ीय सभा सदस्यज्यूहरु, 
सामाजिक विकासतर्फ ः  

स्शक्षा, यूवा तथा खेिकुद 

❖ “समय सापेक्ष गरु्स्तरीय स्शक्षा, गाउँपालिका बासी सबैको अपेक्षा” भन्न ेनाराका साथ गाउँपालिकाको 
प्रथम पञ्चवर्ीय शैस्क्षक योजना अनसुार शैस्क्षक क्षेत्रको सिुार गन ुप्राथलमकताको आिारमा योजना 
तथा कायकु्रम कायाुन्वयन गरीदै िलगने छ । 

❖ गाउँपालिकाको शैस्क्षक कवकासिाई योजनावि र व्यवस्स्थत बनाउनका िालग तयार भएको पञ्चवकर्यु 
शैस्क्षक सिुार योजनािाई कायाुन्वयनमा ल्याई सन २०३० सम्ममा र्दगो कवकास िक्ष्य हालसि 
गररनेछ   

❖ शैस्क्षक आवश्यकता पररपूलतकुा िालग पालिका बाकहर जानपुने बाध्यताको अन्त्य गन ुआवश्यकताका 
आिारमा उच्च स्शक्षाका िालग कवश्वकवद्याियहरुद्वारा सम्बन्िन प्राि क्याम्पस संचािनका िालग पहि 
गदै महाब ुक्याम्पस पूवाुिार ब्यवस्थापन सलमलत गठन गरीने छ ।  

❖ कवद्यािय भौलतक पूवाुिार सिुार गरुु योजना तयार गरी "एक वडा एक नमूना कवद्यािय"को रुपमा 
कवकास गन ुपहि गररनेछ ।जस्तापाता रकहत कवद्यािय भवन, कर्ल्ड लनमाुर्, कम्पाउण्डवाि र बगैचा 
लनमाुर् गरी बािमैत्री कवद्यािय लनमाुर् गररनेछ ।  

❖ माध्यालमक कवद्याियमा आईलसकट ल्याव, प्राथलमक कवद्याियमा मन्टेश्वरी कक्षा सञ्चािनका िालग 
आवश्यक उपकरर् र पूवाुिार लनमाुर् गरीने छ । 

❖ "स्वास््यका िालग खेिकुद, राष्ट्रका िालग खेिकुद" को मिु नारािाई आत्मसाथ गदै स्वस्थ र 
स्शजनुस्शि यवुाका िालग खेिकुद कवकास गन ुसम्भाव्यता अध्ययन गरी कम्तीमा एउटा बहृत खेि 
मैदान तथा कबड ुहि लनमाुर्का िालग ब्यबस्था लमिाईनेछ । 

❖ हरेक बर् ुलबद्यािय वा वडा स्तरीय खेिकुद प्रलतयोलगता सञ्चािन गने ब्यबस्था लमिाईने छ ।  
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❖ एक स्शक्षर् संस्था एक उद्यम कायकु्रम संचािन गररनेछ ।  
❖ यवुा प्रलतभाको खोस्ज तथा प्रोत्साहन कायकु्रम संचािन गररनेछ । 

❖ गाउँपालिकामा वडास्तरमा वडा क्िबहरु गठन गरी स्थानीय यवुा नीलत तयार गन ुयवुा संसर्दय 
अभ्यास कायकु्रम संचािन गररनेछ । 

❖ महाब ुगाउँपालिका लभत्रका न्यूनतम सबै पूवाुिार भएको माकव कवद्यियमा बहपु्रालबलिक लबध्याियका 
रुपमा रुपान्तरर् गदै िलगनेछ ।  

❖ स्शक्षा क्षेत्रमा िगानी गन ु चाहने गैर सरकारी संघ संस्था तथा दात ृ लनकायहरुिे कायकु्रमको 
प्रभावकाररता र प्राि हनु सक्ने प्रलतर्ि समेतको आिारमा शैस्क्षक तथा भौलतक पूवाुिार लनमाुर् 
तथा सिुारका िालग अनमुलत एवं स्वीकृलत प्रदान गररनेछ । 

❖ राकष्ट्रय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ को आिारमा स्थानीय कवर्य वस्तमुा आिाररत स्थानीय पाठ्यक्रम 
कक्षा (१–३) लनमाुर् गरी क्रमशुः मालथल्िो कक्षाहरुमा िाग ुगररनेछ । 

❖ कवद्याियहरुको शैस्क्षक गरु्स्तर सदुृढीकरर् एवम ्कायसुम्पादनमा आिाररत रहेर प्रोत्साहन अनदुान 
र्ददै शैस्क्षक गरु्स्तर वकृिमा जोड र्दइने छ । 

❖ शैस्क्षक गरु्स्तर सिुारमा अग्रसर रही वाकर्कु परीक्षामा उत्कृष्ट लसकाइ उपिस्ब्ि प्राि गन ुसर्ि 
कवद्यािय, प्र.अ., स्शक्षक, कवद्याथी, कवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिाई प्रोत्साहन स्वरुप परुस्कारको 
व्यवस्था गररनेछ । 

❖ कवद्याियिाई सूचना प्रकवलिमैत्री बनाउदै स्शक्षर् लसकाईमा प्रकवलिको प्रयोगमा जोड र्ददै आिारभतू 
तथा माध्यलमक कवद्याियहरुमा क्रमशुः ई÷हास्जरी, इ÷पसु्तकािय, व्यवस्थापन गदै िलगनेछ । 

❖ बािबालिकािाई कवद्यािय स्शक्षाबाट बस्ञ्चत हनु नर्दन, कवद्याियमा कटकाऔ ं र लसकाऔ ं भन्न े
अलभयानको रुपमा लिइनछे । शैस्क्षक गरु्स्तरमा सिुार ल्याउनका िालग र्दवा खाजा(कक्षा १÷६) 
कायकु्रम सञ्चािनमा ल्याइनेछ । 

❖ कवद्याथीको क्षमता पकहचान र प्रलतभा प्रष्रु्टनका िालग राष्ट्रपलत रलनङ्ग स्शल्ड तथा अध्यक्षकप खेिकुद 
प्रलतयोलगता सकहत पालिकास्तरीय कवलभन्न अलतररक्त खेिकुद कक्रयाकिाप सञ्चािन गररनेछ । 

❖ कायगुत सीलमतता(अपाङ्ता) भएका बािबालिकाहरुको कायगुत सीलमतताको प्रकृलत हेरी प्रोत्साहन 
सकहत लसकाई सहजीकरर्को िालग कवरे्श प्रवन्ि गने व्यवस्था लमिाइने छ । 

❖ बािबालिकाको स्शक्षाको जग मालनएको इलसडी तहमा कायरुत बािकवकास सहयोगी कायकुताुहरु र 
कवद्यािय कमचुारीहरुिाई श्रम ऐनिे तोके अनसुारको पाररश्रलमक उपिब्ि गराउन पहि गररनेछ  

❖ कवद्याियतहका बािबालिका तथा यवुा वगिुाई स्काउटमा सहभागी गराई लतनीहरूको शारीररक, 

मानलसक र बौकिक कवकास गरी अनशुालसत र स्वाविम्बी बनाउन सहकायमुा कायकु्रम संचािन 
गरीने छ । 
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मकहिा वािबालिका, अपागं तथा जेष्ठ नागरीकतरु्  
❖ महाब ु गाउँपालिका छररएर रहेको बस्ती, भौगोलिक कवकटता, यातायातको असकुविाका कारर् 

जेष्ठनागरीक, असाहय, अपाङ्गता भएका व्यस्क्तहरुिाई सरि र सहज रुपमा सामास्जक सरुक्षा 
भत्तािाई सम्वस्न्ित वडा कायाुियबाट तै्रमालसक रुपमा कवतरर् गने व्यवस्था लमिाइने छ । 

❖ जेष्ठ नागरीकहरुको ज्ञान, सीप र अनभुविाइ उपयोग गन ुअन्तरपसु्ता सीप हस्तान्तरर् छिर्ि र 
अन्तरकक्रया कायकु्रम संचािन गन ुमहाब ुगाउँपािकाको केन्द्रमा जेष्ठ नागरीक लमिन चौतारी स्नहे 
घर लनमाुर् गरी व्यवस्स्थत गदै िलगनेछ । 

❖ जेष्ठ नागरीकहरुको संरक्षर्, हेरचाह तथा सम्मान सम्बस्न्ि कवलभन्न कायकु्रम संचािन गररनेछ । 
❖ मकहिा कवकास कायकु्रमिाई पररमाजनु गरी कवगतका असि अभ्यास र उपिस्ब्ििाई संस्थागत गदै 

मकहिा समूहिारा संचालित सहकारी संस्थािाइ उत्पादनमूिक व्यवसाय र स्वरोजगारको क्षेत्रमा 
पररवतनु गने तथा प्रत्येक वडामा मकहिा सहकारी संस्था दताु गन ुपहि गररनेछ । 

❖ उपाध्यक्षसंग सशस्क्तकरर् कायकु्रम गाउँपालिकालभत्रका कवपन्न मकहिा, अनाथ बािबालिका, 
अपाङ्गताहरुका िालग सीपमूिक तथा क्षमता अलभवकृि सम्वस्न्ि तालिम र्दइ सहयोगी संस्था, समूह, 
सलमलत र लनगारानी समूहहरुसंगको सहकायमुा जागरुक र सशक्त वनाइ रोजगारीमा आवि गराउदै 
िलगनेछ । 

❖ महाब ु गाउँपालिका नागरीकहरुमा स्थानीय सरकारको अनभुलुत गराउन कोख देस्ख सोखसम्म 
कायकु्रम संचािन गररनेछ ।  

❖ िैङ्गीक कहंसा, घरेि ुकहंसा र मानव वेचकवखन सम्बस्न्ि सचेतनामूिक कायकु्रम संचािन गररनेछ । 
❖ कवश्वव्यापी माहामारी कोलभड(१९ िगायत अन्य कवलभन्न कवपदवाट प्रभाकवत मकहिाहरुका िालग राहात, 

पनुुःस्थापना तथा व्यवस्थापन गररनेछ । 
❖ िैंलगक उत्तरदायी वजेट मारु्त यस पालिकालभत्रका सम्पूर् ुकवकास लनमाुर् िगायतका कक्रयाकिापमा 

मकहिा सहभालगता सलुनस्ित गररनेछ । 
❖ एकि कवदरु, असहाय कहंसा पीलडत मानलसक रुपमा कमजोर र जोस्खममा परेका जेष्ठ नागरीकहरुिाई 

र अपाङ्गता भएका व्यस्क्तहरुिाइ राहत सकुविा, सम्मान र संरक्षर्को व्यवस्था गररनेछ । 
❖ अपांगता भएका व्यस्क्तहरुको िालग भौगोलिक अवस्थािाई मध्यनजर गदै भौलतक पूवाुिारका 

संरचनाहरुिाई अपाङ्गमैत्री बनाउने र आवश्यकताको आिारमा सहायक सामाग्री कवतरर्को व्यवस्था 
लमिाइ आवागमनिाइ सरि बनाउने कायिुाई लनरन्तरता र्दइनेछ । 

❖ बािबालिका उपर हनुे सवै प्रकारका कहंसा र अपराि कवरुि शनु्य सहनशीिताको नीलत अविम्बन 
गररनेछ । बािमैत्री वडा तथा गाउँपालिका लनमाुर्का िालग आवश्यक कायकु्रम संचािन गररनेछ  

❖ बािकववाह र बहकुववाह न्यूलनकरर् सम्वस्न्ि सचेतनामिुक कयकु्रम सञ्चािन गररनेछ । 
❖ कहंसा कपलडत मकहिाहरुको िालग सेर्हाउस लनमाुर् गररनेछ त्यसको अन्य भौलतक सामग्रीको 

व्यवस्थापन गरीदै िलगनेछ । 
❖ द्वण्द्व कपलडत, बाि श्रलमक, बेचकवखनमा परेका, अलभभावक गमुाएका र जोस्खममा परेका 

बािबालिकाहरुको तयाङ्क संकिन गरी उनीहरुको संरक्षर् गररनेछ । 
❖ दृकष्टकवहीन, ससु्त श्रवर्, ससु्तमनस्स्थलत िगायत अपाङ्गता भएका बच्चाको कवशेर् स्शक्षा र्दन स्थानीय 

कवद्याियहरुमा व्यवस्थापन गरी संचािन गने नीलत लिइनेछ । 
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न्याकयक सलमलत तरु् 
❖ गरीव असहाय तथा पछालड पाररएका व्यस्क्तहरुको िालग लनुःशलु्क काननुी परामश ुतथा सहयोग 

उपिब्ि गराईने कायिुाई लनरन्तरता र्दईनेछ । 
❖ न्याकयक सलमलतिाई थप कक्रयास्शि बनाई प्रभावकारी बनाउने नीलत अविम्बन गदै इजिास लनमाुर् 

कायिुाई लनरन्तरता र्दइनछे । 
❖ सामदुाकयक मेिलमिाप केन्द्र स्थापना गरी मेिलमिापकताुको व्यबस्स्थत व्यवस्थापन गररनेछ । 
❖ सामदुाकयक मेिलमिाप कताुहरुिाई प्रोत्साहनको व्यबस्था लमिाईनेछ । 
❖ न्याकयक सलमलतको लनर्यु कायनु्वयन प्रभावकारी बनाउनको िालग लनर्यु नमाने्न पक्षहरुिे पाउँन े

सेवा सकुविा कटौलत गने नीलत अविम्बन गररनेछ । 
 स्वास््य सम्बन्िी नीलत तरु् 

❖ नागरीकको स्वास््य सवसुिुभ बनाउन कवशेर्ज्ञ सेवा सकहतको महाब ुअस्पताििाई थप स्तोरउन्ती 
गरीने छ ।  

❖ सबैिाई स्वास््य वीमा, सबि स्वास््य प्रर्ािी, घरमै स्वास््य सेवा, जनस्वास््यमा िगानी भन्ने 
नारािाई आत्मसाथ गदै ७५ वर् ुमालथका नागरीक, गभवुती मकहिा, दीघ ुरोग भएका, अपांगता 
भएका र स्वास््य संस्थाको पहँचुमा पगु्न नसकेको व्यस्क्तको लनयलमत परीक्षर्, परामश ुऔर्िी 
उपचारसकहत घरमै स्वास््य सेवा प्रदान गरीने छ ।  

❖ स्वास््य उपचारमा जनताको खल्तीबाट हनुे खच ु कम गन ु लनुःशलु्क आिारभतु स्वास््य सेवा, 
गरु्स्तरीय सेवामा सहज र समतामूिक पहँचु सलुनस्ित गरीने छ । 

❖ सडक दघुटुना, सतु्केरी िगायत आपतकािीन स्वास््यका िालग एम्बिेुन्स सेवा लनुःशलु्क गररनेछ ।  
❖ "एक कवद्यािय, एक स्वास््यकमी" नीलत अविम्वन गरी अलनवाय ुिागू गराइने छ ।  
❖ कोरोना भाईरस(Covid-19) िगायतका महामारी रोकथाम तथा लनयन्त्रर्को िालग और्िी उपकरर् 

र सरुक्षा सामाग्रीको प्रयाि व्यवस्थाका साथै संक्रमर् िगायत सवै प्रकारका रोग र कवपदबाट 
नागरीकको जीवन रक्षा गन ुर जन जीवनिाई सहज र सरुक्षीत बनाउनका िालग आवश्यक व्यवस्थापन 
गररनेछ । 

❖ सनुौिा हजार र्दनका आमाहरुको स्वास््य प्रविुनका िालग बहकु्षेत्रीय पोर्र् आयोजना सआुहारा तथा 
अन्य स्वास््यसंग सम्बस्न्ित गैरसरकारी संस्थाहरुसंगको साझेदारीमा पोर्र् कायकु्रमिाई अझ सशक्त 
रुपमा समदुायसम्म परु् याईनेछ । 

❖ गाउँघर स्क्िलनकबाट प्रवाह गरीने स्वास््य सेवािाई प्रभावकारी रुपमा प्रवाह गन ुकम्तीमा १ वडा 
१ गाउँघर स्क्िलनक भवनका िालग जग्गा ब्यबस्थापन गरी भवन लनमार् ुगरीने छ । 

❖ जेष्ठनागरीकको स्वास््य सेवाको अलिकारिाई सूलनस्ित गन ु गाउँगाउँमा एकककृत घसु्म्त स्वास््य 
स्शकवर सञ्चािन गररनेछ । 

❖ संस्थागत नव सतु्केरी हनुे आमाहरुिाई पोकर्िो खानेकुराको उपिब्ि गराईने छ । सिुभ सेवाका 
िालग पालिकाको एम्बिेुन्स सेवािाई प्रभावकारी रुपमा संचािन गररनेछ ।  

❖ महाब ुगाउँपालिका अन्तरगत रहेका सबै स्वास््य चौकीहरु(खररगैरा, वडाखोिा, बासी, रानीवन र 
काँशीकाि)मा ईन्टरनेट सेवा सिुभ सहज र सरि रुपमा वनाउने कामिाई प्रभावकारी सस्जिो लछटो 
र गरु्स्तररय बनाउने कायाुिय सञ्चािनको िालग कवद्यलुतय सामाग्रीको व्यवस्था गरीने छ । 
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❖ स्वास््यको अलभन्न अंग एवम मेरुदण्डकै रुपमा उलभएका मकहिा स्वास््य स्वयम सेकवकाहरुिाई 
उस्चत खािको प्रोत्साहन रकम साथै कायसुञ्चािन गन ुचाकहने ककट वक्सको िालग आवश्यक वजेट 
व्यवस्था गरीने छ । 

❖ जेष्ठ नागरीकको स्वास््य अवस्थाको ख्याि गरी जेष्ठ नागरीक उपचार कायकु्रम गने व्यवस्था 
गररनेछ। 

❖ महाब ुगाउँपालिकािे संचािन गदै आएको संस्थागत तथा जकटि सतु्केरीिाई गाउँ बस्तीमा रहेको 
मात ृ तथा बाल्यकालिन कुपोर्र्को स्स्थतीिाई न्यनुीकरर् गन ु गाउँपालिकाका छवटै वडाहरुमा 
पोर्र्का कायकु्रमहरु सञ्चािन गररनेछ । 

भौलतक पूवािुार कवकासतरु्  
❖ दैिेख सदरमकुामदेस्ख गाउँपालिका केन्द्र गैडावाज जोड्ने सडकिाई स्तरोन्नती गरी पाँच वर्लुभत्र 

कािोपते्र गरीने छ ।  
❖ गाउँपालिका केन्द्रदेस्ख वडा जोड्ने प्रमखु सडकहरुिाई ग्रावेिसकहतको स्तरोन्नती गरी बाहै्र मकहना 

सञ्चािनमा ल्याइने छ ।  
❖ आवश्यकता अनसुार सडक पूि, झोिुंगे पूि लनमाुर् गरीने छ ।  
❖ गाउँपालिकाको आफ्नै सकुविा सम्पन्न प्रशासलनक भवन लनमाुर् गरीने छ । प्रत्येक वडा कायाुियबाट 

र्दइने सेवा सकुविािाई चसु्त, दरुुस्त र लछटोछररतो बनाउन लडस्जटि प्रकवलिको प्रयोग गराइने छ । 
❖ महाब ुगाउँपालिकाको सदरमकुामको गैडाबाज बजारिाई स्वच्छ, सर्ा सनु्दर तथा व्यवस्स्थत गराउन 

सडक बत्ती, हेिोजन िाईट जडान गरी दोहोरो नािासकहतको सडक मापदण्ड सकहतको कािोपते्र 
सडक लनमाुर् गररनेछ । 

❖ ताराघाट, खररगैरा गैँडाबाज र्ाग ुगलडगाउँ भैरबी सडक, मध्य पहालड राजमाग ुखोलिवजार बाँसी 
लगताचौर, काँस्शकाँि सडक, गैडबाज, रानीवन, एकपाटे, टाकुरी, जौखोरीया, काँस्शकाि सडक र 
गैडबाज, बाँसी, पाल्चौर, भैरवी सडकको कामिाई गाउँपालिका र प्रदेश एवं संघीय सरकारसंगको 
सहिगानी स्तरोन्नती गररनेछ । 

❖ गाउँपालिकाको केन्द्र भागमा एउटा हेलिप्याड लनमाुर् गन ुआवश्यक प्रवन्ि गररनेछ । 
❖ गाउँपालिका का ४, ५ र ६ नम्बर वडा कायािुय भवन लनमार् ुगरीने छ । १,२,३, नम्बर वडा 

कायाुिय भवन न्यनुतम सेवा मापदण्ड अनसुार नभएकािे  आगामी ३ बर् ुलभत्र लनमार् ुगरी सेवा 
ग्राहीमैत्री बनाईने छ ।  

❖ गाउँपालिका र अन्तरपालिकाका सडकहरुिाई संघीय, प्रदेश, स्थानीय पयटुकीय सडकहरुमा 
वलगकुरर् गरी त्याङ्ग अध्यावलिक गररनेछ  

❖ राकष्ट्रय भवन संकहता वमोस्जम भकुम्प प्रलतरोलि भवन लनमाुर् गन ु भवन मापदण्ड नीलतिाई थप 
व्यवस्स्थत बनाइने छ । आगामी वर्देुस्ख नक्सा पास तथा लनमाुर् इजाजत तथा परुाना घर/भवन 
प्रमास्र्त मापदण्ड सम्वन्िी कायकुवलि पास भईसकेकोिे तोककए वमोस्जमको आवश्यक प्रकक्रया पूरा 
गरी परुाना तथा नयाँ भवन लनमाुर्को िालग अनमुलत र्दन ेव्यवस्था लमिाइनछे । 

❖ पकहिो चरर्मा गैडाबाज बजार, खररगैरा बजार, कांस्शकािको कोट बजार, लगताचौर बजारिाई 
स्थानीय बजार व्यवस्थापन सलमलत/लनजी व्यवसायीहरुसंगको सहयोग एवं सहकायमुा व्यवस्स्थत 
सहरीकरर् गदै िलगनेछ । 
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❖ सकुुम्बासी, अब्यबस्स्थत बसोबास भलूमहीनहरुको त्याङ्क संकिन गरी भमूी आयोगसंगको समन्वयमा 
आबश्यक प्रकृया अस्घ बढाईनेछ । 

❖ “जनता आवासको गन्तव्य, खर, पराि र माटोिे छाएको छानोको अन्त्य” कायकु्रम मारु्त खर 
पराििे छाएका सबै महाबवुासी जनताको छानो जस्तापातािे छाउने व्यवस्था संघीय सरकारको 
सहकायमुा गररनेछ । 

❖ खानेपानी तथा सरसर्ाई उपभोक्ता सलमलतको गठन, खानेपानी मिुको संरक्षर्, लनमाुर्, ममतु सम्भार 
र सरसर्ाईिाई ब्यवस्स्थत गराउन वास बोड ुगठन गरी त्यसिाई ब्यबस्स्थत गररनेछ । 

वन, वातावरर्, र्ोहोर मैिा तरु् 
❖ गाउँपालिकािाई स्वच्छ, सर्ा एवं वातावरर् मैत्री बनाउने नीलत अविम्वन गररनेछ । स्थानीय गाउँ 

टोि र गैर सरकारी संस्थाहरुको समेत पररचािन गरी “सर्ा सनु्दर हराभराुः राम्रो गाउँपालिका” 
अलभयानिाई िाग ुगररनेछ । घरेि ुर्ोहर मैिा व्यवस्थापनका िालग चेतनामूिक कायिुाई लनरन्तरता 
र्दईनेछ । 

❖ सडकको ककनारामा हनुे खलु्िा र्दसा कपसाव गने, गाईवस्तहुरु बाँध्ने वा खलु्िा छाड्ने प्रवलृतिाई 
लनरुत्साकहत गररनेछ ।  

❖ सामदुाकयक, ग्रामीर् तथा शहरी, िालमकु, कवलुियलत वनको संरक्षर् सम्बिुन र उपयोग गररनेछ । 
नदी ककनार,नदी उकास, सावजुलनक खालि जग्गा, पाखा तथा सडक ककनारमा वकृ्षारोपर्को व्यवस्था 
गरीने छ । 

❖ जिवाय ुपररवनुबाट पने नकारात्मक असरहरु न्यूनीकरर्का िालग आवश्यक व्यवस्था गदै कवलभन्न 
कायकु्रमहरु संचािन गररनेछ ।  

❖ एक ब्यक्ती एक लबरुवा कायकु्रमको अलभयानिाई हरेक घर, सावजुलनक लनकाय वा स्थानहरुमा 
वकृ्षारोपर् गन ुजनप्रलतलनलि र कमचुारीबाट सरुु गदै समदुायस्तरमा लबस्तार गन ुपहि गररनेछ । 

❖ गाउँपालिकाको क्षेत्रलभत्र रहेको प्रत्येक लनजी, सरकारी, गैर सरकारी कवद्यािय र किेज वा साजलुनक 
लनकाय वा क्षेत्रको २०० लमटर वरपर सूलतजुन्य पदाथ ुतथा मर्दराजन्य पदाथ ु बेचकवखनमा रोक 
िगाईने छ ।  

❖ अलनयस्न्त्रत प्राकृलतक श्रोत दोहन गने कायिुाई तत्कािै रोक िगाइने छ । 
❖ हररत सडक लनमार् ुगने नीलत अबिम्बन गदै सडक क्षेत्रको दईु तर्ी भागमा अस्म्िसो, बासँ, लनगािो 

रोपी पहीरो लनयन्त्रर् गने ब्यवस्था लमिाईने छ । 
❖ आगामी र्दनमा उद्योग बास्र्ज्य संघ, बजार व्यवस्थापन सलमलत र टोि सिुार सलमलतिाई कक्रयास्शि 

गरी कवकास लनमाुर् एव सरसर्ाई सम्बन्िी व्यवस्थापन कायमुा सकक्रय गराईनेछ । 
कवपद व्यवस्थापन तरु् 
❖ कवपद व्यवस्थापन कायिुाई प्रभावकारी बनाउन कवपद् व्यबस्थापन कोर्िाई थप सदुृढ गररनेछ । 
❖ कवपदबाट हनुे क्षलत न्यूलनकरर्का पूव ुतयारी सम्बस्न्ि कवशेर् नीलत लिइनेछ । कवपद व्यवस्थापनका 

िालग योजना तजुमुा गरी आवश्यक कायकु्रमहरु संचािन गररनेछ । 
❖ कवपदबाट हनुे क्षलत न्यूलनकरर्का िालग तत्काि राहत र उिारका कायमुा जोड र्दइनेछ । यस 

कायमुा जनपद प्रहरी, सहयोगी संस्था र सम्बस्न्ित लनकायहरुको पररचािनमा जोड र्दइनेछ । 
❖ कवपद् व्यवस्थापनका िालग आवश्यक पने तारजािी, बोरा र सामाग्रीहरु तयारी अवस्थामा राख्ने 

कायिुाई लनरन्तरता र्दईनछे । 
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❖ पालिकाको कवपद जोस्खम क्षेत्रको नक्साङ्कन तथा बस्स्तहरुको पकहचान गरी स्थानान्तरर्को िालग 
आवश्यक प्रकक्रयाको थािनी गरीने छ । 

❖ प्राकृलतक प्रकोपहरुबाट हनुे मानवीय क्षलत न्यलुनकरर् गन ुराहत तथा पनुुःस्थापना केन्द्रको स्थापना 
गरी कवपद् व्यवस्थापन कोर्िाई व्यवस्स्थत गदै िलगनेछ । 

घ) उद्योग र वास्र्ज्य तरु् 
❖ िघ ुतथा घरेि ुउद्योगहरुको त्याङक संकिन गरी यसको प्रबिुन र कवकासमा जोड र्दइनेछ । 
❖ यस पालिकाको उपयूक्त स्थानमा औिोलगक ग्राम स्थापनाको िालग कर्ाुिी प्रदेश र संघीय सरकारमा 

माग गररनेछ ।  
❖ वास्र्ज्य क्षेत्रको प्रविुन र कवकासका िालग सबै साना तथा ठुिा व्यवसायीहरुिाई करको दायरामा 

ल्याउन कवशेर् पहि गररनछे । 
❖ यवुा स्वरोजगारको िालग स्थानीय ज्ञान र लसपिाई प्रकवलिसंग जोड्दै उद्यमस्शितामा कवकास गरी 

आवश्यक तालिमको िालग पहि गररनेछ  । 
❖ बाँस र लनगािो रोपर् खेती कवस्तार गदै रानीवन, टाकुरी, एक्पाटे उलतसैनी र बडामान क्षेत्रमा 

बासँबाट बन्ने डोको, स्याकु, छापरी डािो भकारी िगायतका सामाग्री उत्पादन गने उद्यमीिाई 
ब्यवसकयक बनाउन प्रविुन गररनछे । 

❖ महाब ुगाउँपालिकामा प्रशस्तरुपमा पाइने डउरे, न्यूउरो, लनगािी टुसा, परु्दना, कटम्मरु, घोडामचो, 
लसस्नो, बांसको तामा िगायतका स्थानीय उत्पादनिाई बजाररकरर् गररनेछ । 

सशुासन तथा संस्थागत कवकास तरु् 
अब म कर सम्बस्न्ित नीलत वारे जानकारी गराउँदछु । 

❖ आ.व २०७९।०८० मा करको दरमा केही हेररे्र र कर यथावत राख्न ेनीलत अविम्वन गररनेछ 
। 

❖ कर राजश्व तथा गैरकर राजश्वको दायरािई र्राककिो पादै श्रोत पररचािन र व्यवस्थापनिाई 
बैकस्ल्पक र यथाथपुरक बनाउने नीलत लिदै आगामी वर्देुस्ख सबै करका शीर्कुहरुिाई व्यवस्स्थत 
वनाई अनिाइन प्रर्ालिको माध्यमबाट कर संकिन गने नीलत अविम्वन गररनेछ । साथै 
सेवाग्राहीहरुिाई कम्प्यूटरकृत प्रर्ािीको माध्यमबाट झन्झट रकहत सेवा प्रदान गररनेछ । लनयलमत 
कर भकु्तानी प्रकृयाबाट उत्कृष्ट करदाता छनौट गरी परुस्कृत तथा सम्मान गररनेछ ।  

❖ गाउँपालिकािाई आलथकु रुपमा सवि बनाउने उदे्दश्य अनरुुप करको दायरािाई र्राककिो बनाईनेछ 
र करका नयाँ श्रोतहरुको खोजी गरी आन्तररक आय वकृि गने नीलत लिइने छ ।आगामी आलथकु 
वर्मुा कस्म्तमा ५० िाख आम्दानी गने िक्ष्य लिइएको छ । यसका िालग सरोकारवािाहरुसँगको 
छिर्ि अगाडी बढाईनेछ । 

❖ पूर्रुुपमा सशुासन कामय गन ु भ्रष्टाचार अलनयलमतता पर्दय दरुुपयोग नगने संकल्प गदै मातहत 
सम्बि सवैमा िाग ुगररनेछ । 

❖ गाउँपालिकाको कायाुियमा संगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षर्को आिारमा शाखा, उपशाखा र इकाइ 
गठन गरी जनताको काम लछटो र छररतो हनुेगरी आवश्यक व्यवस्था लमिाईनेछ। 

❖ कमचुारीहरुको मनोबि उच्च राख्न कायसुम्पादन सूचकका आिारमा प्रोत्साहन गने आवश्यक व्यवस्था 
लमिाइनेछ ।  
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❖ महाब ुगाउँपालिकाको नीलत, योजना तथा कायकु्रमिाई लनयमसंगत र प्रभावकारीरुपमा कायाुन्वयन 
गन ुआवश्यक ऐन, लनयम, कायकुवलि, मापदण्ड, लनदेस्शकाहरु बनाई कायाुन्वयनमा ल्याइनछे । 

❖ महाब ुगाउँपालिकाको समकृि र कवकासका िालग समयमै उत्कृष्ट कायसुम्पादन गने र िक्ष्य प्रािीको 
प्रगलत प्रलतशतको आिारमा मूल्याँकन गरी कमचुारीहरुिाई शरुु तिव स्केिको थप सतप्रलतसतसम्म 
इन्सेस्न्टभ रकम प्रदान गररनेछ । यसका िालग आवश्यक बजेट व्यवस्था गररनेछ ।  

❖ सबै वडाहरुिे आफ्ना वडाहरुमा भए गरेका कामको कववरर् जनता समक्ष परुयाउन वेवसाइट मारु्त 
सावजुलनक गने व्यवस्था लमिाइने छ । आवश्यकता र दरवन्दी अनसुारको कमचुारी व्यवस्थापन 
गररनेछ। 

❖ नागरीकका सल्िाह, सझुाव, स्जज्ञासा गनुासो तथा समस्या समािानका िालग लनुःशलु्क टोि कि नम्बर 
संचािनमा ल्याई अध्यक्षसँग नागरीक गनुासो सनुवुाई सम्बोिन केन्द्रको स्थापना गरीने छ । 

❖ महाब ुगाउँपालिकाको समग्र शास्न्त सरुक्षा र अमन चयन कायम राख्न स्थानीय प्रहरी चौकीहरुिाई 
सक्षम बनाउन आवश्यक सहयोग गदै थप अस्थायी प्रहरी चौकीको माग गररनेछ ।  

❖ िमु्रपान, मध्यपान, िागपुदाथ,ु जवुातास जस्ता सामास्जक कवकृलतको उस्चत ब्यवस्थापन, लनयमन, 
मनोकवमश,ु कानूनी साक्षरता कक्षा संचािन गने ब्यवस्था लमिाइनेछ । 

 आदरस्र्य गाउँसभा सदस्यज्यूहरु, 
नेपािको संकविानिे प्रदान गरेको एकि तथा साझा अलिकार र िोकतस्न्त्रक कवलि र पिलतहरुबाट 
लनमाुर् गरेका नीलत तथा कायकु्रमहरुको प्रभावकारी र व्यबस्स्थत कायाुन्वयन गन ु सवै कवकास 
साझेदारहरुसँग सहकाय ुरचनात्मक सहयोग तथा साझेदारीको अपररहायतुा छ। त्यसैिे यस सम्मालनत 
गाउँसभा मारु्त समिृ र लनमाुर्को महाअलभयानमा सहकायकुो िालग सम्परू् ु सरकारी लनकायहरु, 
लनस्जक्षेत्र, अन्तराकष्ट्रय संघ संस्थाहरु, गैर सरकारी संघ संस्थाहरु, कवलभन्न कवकास साझेदारहरु, टोि 
कवकास संस्थाहरु एवम ्अन्य सम्परु् ुसरोकारहरुसँग हार्दुक अनरुोि गन ुचाहन्छु ।  
हामी चहान्छौ रहर िाग्दो समाज,   बसौ, बसौ िाग्ने गाउँ,   हरेक जनता स्वस्थ जनता,  
स्तरीय तथा लनुःशलु्क स्वास््य सेवा उपिव्ि होस,्  
सबैको सम्पन्नता सकहतको सम्मालनत जीवन होस भन्न ेआशा एवं कवश्वास लिएका छौं । 
अन्तमा, प्रस्ततु नीलत तथा कायकु्रमिे गाउँ पालिकाको समग्र कवकासमा सकरात्मक र दरुगामी प्रभाव 
पाने कवश्वास लिदैं आगामी आलथकु वर् ु२०७९।०८० को िालग नीलत तथा कायकु्रमिाई यस गररमामय 
सभामा आवश्यक छिर्ि तथा स्वीकृलतको िालग पेश गरेको छु । चाि ुआ.व. २०७८।०७९ को 
सलमक्षा सकहत आगामी आ.व. २०७९।०८० को प्रस्ताकवत नीलत तथा कायकु्रम मस्यौदा तयार पान ु
प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रुपमा सहयोग सझुाव सल्िाह र्दन ुहनु ेउपाध्यक्षज्य,ु प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत, 
राजनैलतक दि, नागरीक समाज, बकुिस्जवी, गैर सरकारी संस्थाका साझेदार लमत्र, टे्रडयलुनयनकमी, 
कमचुारी, स्शक्षक, सम्परु्पुक्ष महाबबुासी दाजभुाई र्ददी बकहनीहरु सत्य त्य सूचना प्रबाह गरी सहयोग 
परुयाउन ुहनुे संचारकमी लमत्रहरु एव राष्ट्रसेवक कमचुारीहरुिाई हार्दुक िन्यवाद ज्ञापन गदुछु । 

िन्यवाद ǃ   नमस्कार ǃ 
लमलतुः २०७९ असार १० 

िछुमन गरुुङ्ग 
गाउँपालिका अध्यक्ष 

महाब ुगाउँपालिका दैिेख 


