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पूर्वखोला गाउँपाललकाका उपाध्यक्ष श्री भालगरथी भट्टराईज्यूद्वारा  पूर्वखोला 
गाउँसभामा प्रस्ततु आगामी आलथवक र्र्व २०७५।०७६ को नीलत तथा 

कायवक्रम 
सभाध्यक्षज्यू, 

1. यस गररमामय सभा समक्ष गाउँपाललकाको आलथवक र्र्व २०७५/७६ को नीलत तथा कायवक्रम सम्बोधन 
गनव पाउँदा गौरर्को अनभुलूत गरेको छु।  

2. नेपाली जनताको बललदानीपूर्व जनसंघर्वबाट प्राप्त र ऐलतहालसक संवर्धान सभाबाट तजुवमा भई जारी भएको 
नेपालको संवर्धान अनसुार स्थावपत स्थानीय तहको माध्यमबाट जनतामा लनवहत अलधकारहरुको प्रयोग गदै 
स्थानीय सरकार संचालन गने  अभ्यासको क्रममा दोस्रो आ.र्. को नीलत तथा कायवक्रम प्रस्ततु गदैगदाव 
म लोकतन्त्र प्रालप्तको लालग संघर्व एरं् आन्त्दोलनका क्रममा आफ्नो अमूल्य जीर्न बललदान ददनहुनु े
सम्पूर्व ज्ञात अज्ञात अंमर शवहदहरुप्रलत भार्पूर्व श्रध्दाञ्जली अपवर् गदवछु। साथै वर्लभन्न आन्त्दोलनका 
क्रममा घाइते योद्धा, रे्पत्ता नागररक एरं् अग्रज योद्धाहरुप्रलत उच्च सम्मान गदवछु। 

3. नेपालको संवर्धानले तीन तहको सरकारको प्रबन्त्ध गरेअनरुुप संरै्धालनक अलधकार र कतवव्यको पालना 
गने र गराउने कुरामा पूर्वखोला गाउपाललका सजग छ । हामी लोकतन्त्रका आधारभतू 
मूल्यमान्त्यता, बहलुर्ादी खलुा समाज, मानर् अलधकार, स्र्तन्त्र न्त्यायपाललका, प्रशे स्र्तन्त्रता र वर्लधको 
शासनप्रलत पूर्व प्रलतबद्ध छौं । लोकतन्त्रलाई सामाजजक जीर्न पद्धलतका रुपमा स्थावपत गने कुरामा हरपल 
प्रयत्नशील छौं। 

4. यस गाउँपाललकाको भौगोललक, सामाजजक, आलथवक तथा सांस्कृलतक वर्वर्धतालाई आत्मसाथ गदै वर्कासका 
कायवक्रमहरु संचालन गदाव सन्त्तलुलत र समन्त्यावयक वर्कासको बाटोमा अजघ बढ्न आर्श्यक छ।नेपालको 
प्रदेश नं. ५ मा पने पाल्पा जजल्लाको पूर्ी भागमा अर्जस्थत यो गाउँपाललकाको भ-ूभाग अलधकांशरुपमा 
अग्ला पहाडको रुपमा रहेको छ। चारैलतर जजल्लालभरकै गाउँपाललका र नगरपाललकाको क्षेरले ढाकेको 
यो गाउँपाललका पाल्पा जजल्ला बाहेक अरु जजल्लासँग लसमाना नजोलडएको स्थानीय तह हो। तसथव यो 
गाउँपाललका लछमेकी स्थानीय तहले संचालन गने नीलत कायवक्रमसँग समन्त्र्य गनव बाध्य देजखन्त्छ।  

5. संवर्धानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्त्तरसम्बन्त्धलाई बललयो बनाउने आधारको रुपमा सहकाररता, 
सहअजस्तत्र् र समन्त्र्यको लसद्धान्त्तलाई आत्मसात गरेको छ । अलधकार र दावयत्र्का दृविले मार होइन, 
साधन श्रोतका दृविले पलन तीन तह एकअकावमा परस्पर लनभवर हनुे मान्त्यतालाई संवर्धानले स्र्ीकार गरेकोछ। 
सोही मान्त्यता अनरुुप "सखुी नेपाली समदृ्ध नेपाल" बनाउने  संघीय सरकारको उदे्दश्य पूरा गने र "समदृ्ध 
प्रदेश खसुी जनता" बनाउने  प्रदेश सरकारको उदे्दश्य पूरा गने साथै “सखुी गाउँबासी, समदृ्ध पूर्वखोला” 
लक्ष्यका साथ योजनाबद्ध वर्कासको बाटोमा अजघ बढ्ने अठोट गररएको छ । 
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6. आलथवक र्र्व २०७५/२०७६ को नीलत कायवक्रमको लक्ष्य  “सखुी गाउँबासी, समदृ्ध पूर्वखोला” लाई 
पछ्याउने गरी रोजगारीका क्षेर वर्स्तार गने र गाउँपाललकाको आलथवक र्वृद्ध हालसल गने, यरु्ा श्रमशजिलाई 
गाउँपाललकालभरै स्र्रोजगारी उपलब्ध गराउन सहकारी र लनजी क्षेरसंगको साझेदारीमा रोजगारीका 
अर्सरहरु लसजवना गरी ५ र्र्वलभर रोजगारीका लालग वर्देजशन ुपने बाध्यतालाई न्त्यूलनकरर् गने कुरालाई 
केन्त्रवर्न्त्दमुा राजखएको छ। यसको सफलताको लालग कृवर् क्षेरलाई प्रथलमवककरर् गरी स्रोत साधनको 
पररचालन गररनेछ। 

अर् म पूर्वखोला गाउँपाललकाको आ. र्. २०७५/०७६ को नीलत तथा कायवक्रम प्रस्तलुत गनव अनमुलत 
चाहान्त्छु । 
 

(क) आलथवक वर्कास तफव ः 
1. पूर्वखोला गाउँपाललकाको चौतफी वर्कासका लालग बजेट लनमावर् गदाव नेपालको संवर्धान २०७२ ले 

लनदेशन गरेका लक्ष्य हालसल गनेगरी योजना र कायवक्रमको रुपरेखा लनमावर् गररनेछ । 
2. आलथवक वर्कासलाई लतव्र बनाउन तीन खम्बे अथव नीलत अर्लम्बन गररनेछ । यसको लालग सार्वजजक, 

नीजज र सहकारी क्षेरको सहभालगतालाई जोड ददईनेछ।  
3. पूर्वखोला गाउँपाललकालाई खाद्यान्नमा आत्मलनभवर बनाउने सम्भाबनालाई मध्यनजर गरी कृवर् क्षेरका वर्ज्ञ 

समेतको संलग्नतामा कृवर् तथा उद्यमजशलता वर्कास सलमलत गठन गररनेछ र सोही सलमलतमाफव त कृवर्का 
नया ँकायवयोजना लनमावर् गररनेछ ।यस सलमलतमाफव त कृवर्क्षेरको वर्कासका लालग थप लगानी प्रबद्धवन 
गररनेछ।साथै कृवर्क्षेरको वर्कासका लालग यान्त्रीकीकरर्मा प्रोत्साहन गररनेछ। 

4. कृवर् तथा पशपुन्त्छी वर्कासलाई प्राथलमकतामा राखी स्र्रोजगारलाई बवृद्ध गनव कृवर् वर्उ-वर्जन, वर्रुर्ा, 
घाँस उत्पादन, लसंचाइ, व्यजिगत तथा सामूवहक व्यर्सावयक ताललम, पश ु वर्मा कायवक्रमलाई समेत 
प्रोत्साहन र प्रभार्कारी रुपमा लागू गररनेछ । 

5. पयवटन (धालमवक समेत) वर्कासको लालग संभावर्त पयवटकीय स्थलहरुमा आर्श्यक पूर्ावधार लनमावर् र 
संचार माध्यममा प्रचार प्रसार गररनेछ । यसका लालग होमस्टे संचालनका सम्भावर्त क्षेर पवहचान गरी 
स्थानीय संस्कृलतको वर्काससंगै पयवटन वर्कासलाई जोलडनेछ।सम्भावर्त पयवटकीय स्थलहरु को रुपमा 
रहेका हाजत्तलेक, लसलरु्ा मण्डली बाराजू, वर्रकोटको लनशान डाँडा, वर्रकोटको चलूीडाँडा, बडुीलेक, 
देर्ीनगर भानमुाता, हेक्लाङको बाकुमगडी, रोङ्ढेङ भ्यू पोइन्त्ट, ररङ्नेरहको लोकेश्वर महादेर् मजन्त्दर, 
जल्पाको ढोलीमारा गफुा, अजम्लसो, कृवर् फव म, मैदानको वटकेचलुी डाँडा आददलाई क्षेरगत आधारमा 
प्रबद्धवन गररनेछ।  

6. आगामी ४ र्र्वलभर कररर् ४०० जना यरु्ाहरुलाई स्र्रोजगार बनाउन लसकमी, डकमी, र्ायररङ्, कृवर् 
फामव लगायतका आर्श्यकता अनसुार ताललम कायवक्रम संचालन गररनेछ । 
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7. मालथ उल्लेजखत कृवर् तथा उद्यमजशलता वर्कास सलमलतमाफव त कृवर्को सम्भाव्यता अध्ययन गरी कृवर्योग्य 
भलूममा कृवर् प्याकेज कायवक्रम लागू गररनेछ । यसका लालग “एक र्डा एक पकेट क्षेर” (जस्तै 
कृवर्तफव :- लसलरु्ामा अदरु्ा खेती एरं् पूर्वखोलामा फलफूल-तरकारी खेती, पशपुन्त्छीतफव :- जल्पामा 
बाख्रापालन आदद जस्ता) कायवक्रमको अर्धारर्ा अगालड बढाइने छ । 

8. संघीय सरकारबाट वर्गतदेजख संचालनमा आइरहेको ”प्रधामन्त्री कृवर् आलधलनकीकरर्” कायवक्रम अन्त्तगवत 
ब्लक।पकेट संचालनलाई लनरन्त्तरता ददई तरकारी तथा फलफूलका क्षेरमा समन्त्र्य गररनेछ।ब्लक र 
पकेट क्षेर संचालनमा नभएका र्डाहरुमा यो कायवक्रम वर्स्तारको लालग पहल गररनेछ।  

9. साथै स्थानीय उत्पादनलाई बजारमा परु् याउन सडक पूर्ावधार लनमावर्लाई कृवर्उपज तथा उत्पादन 
बजारीकर्का लालग आर्स्यक बाटोसंग जोड्न प्राथलमकतामा राजखनेछ। 

10. माछापालन तथा पयवटकीय सनु्त्दरीकरर्को लालग “एक र्डा एक पोखरी” लनमावर्लाई जोड ददईनेछ।  
11. स्थानीय उत्पादनलाई पोर्क तत्र्को रुपमा ललई बहकु्षेर उपयोग तथा प्राकृलतक पोर्र्को रुपमा प्रयोग 

गने गरी “एक टोल, एक बगैँचा” को रुपमा वर्कास गनव प्रोत्साहन गररनेछ।साथै पोर्क फलफूल 
उत्पादनलाई जोड ददन “एक व्यजि, एक फलफूल” कायवक्रम संचालन गरी उत्पादन गने पहल गररनेछ।   

12. “आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ', 'लमललजलुी बसौं, सबै संगै रमाउँ” भन्न ेनारालाई अर्लम्बन गदै सामवुहक र 
व्यर्सावयक कृवर् एरं् पशपुालनमा जोड ददइनेछ । 

13. करको दायरालाई वर्स्तार गररनेछ। 
14. गाउँपाललकाबाट लनधावरर् भएको कर असलुीमा दण्ड र परुस्कारको नीलत अबलम्बन गररनेछ । 
 
(ख) सामाजजक वर्कास 
1. स्र्ास््य संस्थाबाट उपलब्ध गराइने सबै आधारभतू स्र्ास््य सेर्ाहरु सम्पूर्व जनताहरुको पहुँचमा परु् याइन े

छ । 
2. स्र्ास््यको पहुँच नभएको समदुायमा सामदुावयक स्र्ास््य एकाई स्थापना तथा संचालन गरी स्र्ास््यको 

पहुँच परु् याउन पहल गररनेछ । 
3. गाउँपाललकाको पायक पने सम्भावर्त एक स्थानमा १५ शैयाको अस्पताल स्थापना गने कायव अगालड 

बढाईनछे । 
4. गाउँपाललकाका वर्पन्न पररर्ारका सदस्यलाई छनौटका मापर्ड तयार गरी स्र्ास््य वर्मा माफव त ्स्र्ास््य 

सेर्ाको पहुँचमा बवृद्ध गररनेछ ।साथै १०० घर वर्पन्त् न पररर्ार, अपा्ग,, ईच्छुक दललत पररर्ारलाई ५०% 
अनदुानमा स्र्ास््य वर्मा कायवक्रम संचालन गररनेछ। 

5. गाउँपाललकालभरका वकशोर वकशोरीहरुको लालग प्रजनन स्र्ास््यलगायत अन्त्य स्र्ास््य-सचेतना कायवक्रम 
संचालन गररनेछ । 

6. स्र्ास््य संस्थामा कायवरत कमवचारी तथा मवहला स्र्ास््य स्र्यंसेवर्काहरुको कायवसम्पादन मूल्याङ्कन गरी 
उत्कृि कायव सम्पादन गनेलाई परुस्कृत गने नीलत अबलम्बन गररनेछ । 
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7. गाउँपाललकालभरका अशि असहाय तथा जेष्ठ नागररकहरुलाई घरदैलो मै गई स्र्ास््य सेर्ा उपलब्ध 
गराउने कायवक्रमलाई लनरनतरता ददईनेछ। गाउँपाललकालभरका वर्द्यालयहरुमा सचेतनामूलक स्र्ास््य 
जशक्षा कायवक्रम संचालन गररनेछ साथै मद्यपान तथा सूतीजन्त्य पदाथवको वर्क्री वर्तरर्लाई लनरुत्सावहत 
गनव पहल गररनेछ । 

8. गाउँपाललकामा रहेका स्र्ास््य संस्थाहरुको और्धी आपूलतव आकजस्मक मौज्दात र स्र्ीकृत मौज्दातका 
आधारमा गररनेछ । 

9. आगामी ४ र्र्वभरमा यस गाउँपाललकालाई पूर्व पोर्र्यिु गाउँपाललका घोर्र्ा गने गरी सनुौला हजार 
ददनका आमा तथा र्ालर्ाललकाहरुको पोर्र् सधुारका लालग यस र्र्वदेजख कायव थालनी गररनेछ । 

10. संचारका सरै् माध्यमहरुबाट जनचेतनामूलक सन्त्देशको प्रचार प्रसार गररनेछ। 
11. स्र्ास््य व्यर्स्थापन सूचना प्रर्ालीलाई प्रभार्कारी चसु्त दरुुस्त बनाउन लनयलमत वर्द्यतु आपूलतव र सरै् 

स्र्ास््य संस्थामा कम्प्यटुर सवहत इन्त्टरनेटको प्रबन्त्ध गनव सम्बजन्त्धत क्षेरसंग समन्त्र्य गररनेछ । 
12. आगामी २ बर्वभर पूर्व सरसफाईयिु गाउँपाललका घोर्र्ा गने गरी लनरन्त्तर गाउँपाललकाको र्डाहरुमा 

वर्शेर् सरसफाई कायवक्रम लागू गररनेछ । 
13. शदु्ध खानेपानीको व्यर्स्थापन गरी पानीजन्त्य रोगको न्त्यूनीकरर् गनव “एक घर एक धारा” कायवक्रम लाग ु

गने नीलतलाई लनरन्त्तरता ददईनेछ। 
14. गाउँपाललका क्षेरलभर संचालनमा आउन ेगरी एम्बलेुन्त्सको व्यर्स्था गररनेछ ।  
15. खानेपानी र सरसफाईमा नागररकको पहुँच परु् याउनका लालग पाइप तथा ललफ्ट प्रर्ालीलाई जोड ददइनेछ 

। 
16. सामाजजक सरुक्षाभत्ता वर्तरर् कायवक्रलाई घरघरमा परु् याउन ेव्यर्स्था लमलाइनछे । 
17. यरु्ा तथा र्ालर्ाललकाको शारीररक, मानलसक तथा सामाजजक वर्कासमा टेर्ा परु् याउन े खालका 

कायवक्रमहरु संचालन गररनेछ । 
18. र्ालवर्र्ाह, र्हवुर्र्ाह जस्ता सामाजजक समस्यालाई लनरुत्सावहत गने कायवक्रम संचालन गररनेछ। 
19. “स्र्ास््यको लालग खेलकुद, राष्ट्रको लालग खेलकुद” नारालाई साकार पानव” एक र्डा एक व्यर्जस्थत 

खेलमैदान” का लालग पूर्ावधार लनमावर्मा जोड ददइनेछ । 
20. जशक्षामा सूचना प्रवर्लधको वर्कास एरं् प्रयोगलाई प्रोत्साहन गररनेछ । 
21. वर्द्यालयहरुलाई पूर्व र्ालमैरी बनाउँदै जशक्षर् सधुारलाई प्रमखु प्राथलमकता ददइनेछ । 
22. वर्द्यालयहरुमा वर्द्याथी अनसुार दरबन्त्दी कायम गरी जशक्षाको गरु्स्तरमा उजचत ध्यान परु् याइन ेछ। 
23. वर्द्यालयहरुमा पयावप्त भौलतक सवुर्धा व्यर्स्थापन गनव पहल गररनेछ । 
24. “एक वर्द्यालय, एक खेलमैदान” को अर्धारर्ा कायान्त्र्यन गनव खेलमैदान ममवत सधुार एरं् संरक्षर् 

कायवक्रमलाई लनरन्त्तरता ददईनेछ। 
25. जेहेन्त्दार वर्द्याथीलाई प्रोत्साहन गनव सामदुावयक वर्द्यालयबाट एसइइ परीक्षामा सर्ोत्कृि हनुे वर्द्याथीलाई 

परुस्कार ददने व्यर्स्थालाई लनरन्त्तरता दददै यस र्र्वदेखी आधारभतु तहमा समेत वर्स्तार गररनेछ। 
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26. बाल वर्कास केन्त्रमा अध्यापनरत सहयोगी कायवकतावलाई प्रोत्साहनस्र्रुप पोशाकको व्यर्स्था लमलाईनेछ।  
27. वर्द्यालयमा वकशोर वकशोरीको समूह बनाई वर्द्यालय कायवक्रम संचालन गररनछे। 
28. तहगत वर्द्यालय जशक्षक हाजजरीजर्ाफ कायवक्रमलाई लनरन्त्तरता ददईनेछ। 
29. वर्द्यालयमा गररने नमूना जशक्षा कक्षालाई लनरन्त्तरता दददै वर्र्य वर्शेर्ज्ञ जशक्षर् कायवक्रम संचालन 

गररनेछ। 
30. वर्द्यालय, जशक्षक, वर्द्याथी र अवर्भार्क अन्त्तरकृया तथा सचेतना कायवक्रम संचालन गररनेछ। 
31. जशक्षाको फूर्ावधार वर्कासलाई प्राथलमकताका आधारमा क्रमश: अगालड बढाइनेछ। 
32. प्रावर्लधक तथा व्यर्सावयक जशक्षा वर्स्तार गररनेछ, साथै आधलुनक प्रवर्लधको प्रयोगबाट ददईने जशक्षामा 

जोड ददइनेछ। 
33. जशक्षकको मूल्यांङ्कन पद्दलतलाई प्रभार्कारी बनाउन मापदण्ड बनाई लाग ु गररनेछ। सो को आधारमा 

परुस्कृत गने नीलत ललइनछे।  
  

सभासदस्यज्यूहरु, 
34. जशक्षकहरुको क्षमता अलभबवृद्धका लालग समयानकुुल ताललमको व्यर्स्था लमलाउन पहल गररनेछ । 
35. स्थानीय कला संस्कृलतको संरक्षर्, सम्बद्धवन तथा वर्कासमा जोड ददइनेछ । 
36. स्थानीय जातीय संस्कृलत अन्त्तगवतका परम्परागत भेर्भरु्ा तथा रहनसहनको जगेनाव गदै समयानकुुल पररष्कृत 

बनाउँदै ललगनेछ । 
37. जातीय मौललकतालाई सम्मान गदै जातीय सवहष्र्तुाको वर्कासमा जोड ददइनेछ ।  
38. समाजका सरै् वकलसमका लैङलगक, जातीय तथा र्गीय वर्भेदहरुलाई लनरुत्सावहत गनवपहल गररनेछ । 
39. गाउँपाललका लभरका सम्पूर्व संघ, संस्था तथा कायावलयहरुमा प्रचललत कानून अनसुार समारे्शीकरर् लाई 

ध्यान ददइनेछ । 
  

(ग) पूर्ावधार वर्कास 
१. पूर्वखोला गाउँपाललकालाई भौलतक वर्कासमा सहयोग परु् याउन वर्ज्ञसवहतको “पूर्वखोला गाउँ योजना 

सलमलत” गठन गररनेछ। सोही सलमलतको माध्यमबाट  “पूर्वखोला गाउँपाललकाको आर्लधक योजना” 
अनसुार सम्पूर्व योजनाहरुलाई आबलधक योजनाले तोकेअनसुार कायावन्त्र्यन गदै ललगनेछ । 

२. गाउँपाललका र्डा कायावलय र गाउँपाललका कायावलय बीच यातायात सहज बनाउन र्डा र केन्त्र जोड्न े
बाटो तथा शहरीकरर् भैसकेका सडकहरुलाई पवहलो प्राथलमकतामा राखी पक्की स्र्रुपमा पररर्त गने 
नीलतलाई लनरन्त्तरता ददईनछे। अन्त्य सडक तथा बाटोहरुलाई क्रमशः स्तरोन्नती गदै ललगनेछ ।साथै 
सडकको र्गीकरर्को लालग पूर्वखोला यातायात गरुुयोजना लनमावर् गररनेछ। 

३. पूर्वखोला गाउँपाललकामा पने मण्डली चरुाबराज ुलसलरु्ा, हाजत्तलेक, जल्पा, देर्ीनगर, हेक्ला्ग, र र्ीरकोट 
क्षेरलाई समेटी चक्रपथ लनमावर्मा जोड ददईनेछ। 
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४. पूर्वखोला गाउँपाललकालभरका सडकहरुलाई हररयाली बनाउन सडक छेउछाउमा उत्पादनका आधारमा 
र्कृ्षारोपर् गररनेछ। 

५. आगामी ४ र्र्वलभर आर्श्यकता अनसुार फड्के, झोल्ुग, ेपलु, पक्की पलु, आदद लनमावर् गदै ठूला नदी तथा 
खोलाक्षेरको आर्ागमनलाई सहज बनाउन पहल गररनेछ । 

६. खेतीयोग्य जलमनहरुमा लसंचाइको उजचत व्यर्स्था लमलाई माटो परीक्षर्का आधारमा खेती गने पररपाटीको 
वर्कास गररनेछ । 

७. “उज्यालो पूर्वखोला” कायवक्रमलाई लनरन्त्तरता ददईनछे।  
८. ग्रामीर् वर्द्यतुीकरर् हनु नसकेका गाउँमा वर्द्यतुीय पोलको व्यर्स्था गने कारयलाई लनरन्त्तरता ददइनेछ। 

साथै यस कायवक्रमलाई लनरन्त्तरता ददंदै  आ.र्. ०७५।०७६ मा टुकीरवहत गाउँपाललका घोर्र्ा गररनेछ 
। 

९. गाउँपाललका कायावलय भर्न, र्डा कायावलय भर्न तथा अन्त्य सरकारी कायावलय भर्नहरु लनमावर् एरं् 
ममवतको कायवलाई लनरन्त्तरता ददइने छ । 

१०. पूर्वखोला गाउँपाललकालाई पूर्व संचार क्षेरका रुपमा वर्कास गररदै ललगनेछ। यसका लालग दरुसंञ्चार तथा 
इन्त्टरनेट प्रदायक संस्थाहरुसंग समन्त्र्य गदै आर्श्यक भौलतक पूर्ावधार व्यर्स्थापन गररनेछ । 

११. गाउँ र्स्ती र शहरी र्स्तीलाई र्गीकरर् गनव “र्स्ती वर्कास मापडण्ड” तयार गने र कृवर्खेती, उद्योग 
सञ्चालन, पशपंुक्षीपालन र आर्ासीय र्स्ती लनमावर् कायवलाई क्षेर तोकी व्यर्जस्थत गररनेछ। अर्देखी 
लनमावर् गररने आर्ासीय घरहरुलाई समान प्रकृलत, लडजाईन र रंगमा लनमावर् गनव प्रोत्साहन गररनेछ।  

१२. थप कायवक्रमहरु समाबेश गदाव र्स्ती स्तरर्ाट आएका मागलाई प्राथलमकता ददईनेछ। 
१३. वर्कास योजना तथा पूर्ावधार कायवक्रमलाई प्रभार्कारीरुपमा संचालन गनव कायावन्त्र्यन कायवयोजना लनमावर् 

गने र सरोकारर्ालाहरुलाई समयमै क्षमता वर्कास गराउने कायवक्रम अगालड बढाईनेछ। 
१४. पूर्वखोलाको मस्याांग्दी क्षेरमा जलवर्द्यतु उत्पादनको लालग संभाव्यता अध्ययन गररनेछ। 

 
(घ) र्ातार्रर् तथा वर्पद् व्यर्स्थापन 
१. र्ातार्रर् तथा वर्पद् व्यर्स्थापन मापदण्ड लनमावर् गररनेछ । 
२. र्न तथा र्ातार्रर् संरक्षर् कायवलाई प्रोत्सावहत गररने छ । 
३. “एक व्यजि, एक वर्रुर्ा” तथा “एक घर, एक करेसार्ारी” कायवक्रम लागू गरी  “हररयाली पूर्वखोला” 

लनमावर्तफव  अग्रसरता ददईनेछ। 
४. व्यर्जस्थत तटबन्त्ध कायवक्रममाफव त जलाधार संरक्षर् तथा जल उत्पन्न प्रकोप लनयन्त्रर् गने कायवलाई 

प्राथलमकता ददइनेछ।यसका लालग महुान संरक्षर् कायवक्रमलाई प्राथलमकता ददईनेछ। 
५. नेपालको संवर्धाको अनसूुजच-९ बमोजजम संघ र प्रदेशसंग समन्त्र्य गरी प्राकृलतक स्रोत साधनको पररचालन 

गररनेछ। 
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६. फोहर मैला व्यर्स्थापनका लालग मापदण्ड लनमावर् गरी बजार क्षेरमा ल्याण्डवफल साईटको संभाब्यता 
अध्ययन गरीनेछ, साथै कन्त्टेनर र ढलको व्यर्स्थापनलाई जोड ददईनेछ। 

७. “सरसफाई नै सभ्यता हो” भन्न ेनारालाई सफल बनाउन सम्पूर्व र्स्ती-टोल,  र्डालाई  खलुा ददशामिु, 
पूर्व सरसफाई क्षेर घोर्र्ा गने कायवलाई लनरन्त्तरता ददइने छ । 

८. भैपरर आउने दघुवटना, दैर्ीप्रकोप, तथा जलर्ाय ु पररर्तवनका कारर् उत्पन्न हनु सक्न े संकटहरुलाई 
न्त्यूनीकरर् गदै ललगन ेछ । यसका लालग आकजस्मक कोर्को समेत व्यर्स्था गररनेछ । 

९. जोजखमयिु घर टहरा सरुजक्षत बनाउन न्त्यून आय भएका अलत वर्पन्त् न व्यजिको खरको छानो क्रमशः 
हटाइ जस्ता पाता अनदुान कायवक्रमलाई संशोधनसवहत लनरन्त्तरता ददईनेछ।  

१०. खोला र पवहरो लनयन्त्रर्का लालग आर्स्यक कायवक्रम संचालन गररनेछ। 
 
(ङ) संस्थागत वर्कास, सेर्ाप्रर्ाह र सशुासन 
१. नागररकलाई सशुासन प्रदान गनव जनचेतनाको अलभबवृद्धका साथै राजनैलतक नेततृ्र् र कमवचारीको क्षमता 

अलभबवृद्धका कायवक्रम संचालन गररनेछ । यसका लालग अन्त्य क्षेरको अभ्यासलाई अध्ययन तथा अर्लोकन 
गने कायवक्रम अगालड बढाइनेछ । 

२. जनतालाई सहज, सवर्सलुभ, लछटो छररतो सेर्ा प्रर्ाहको व्यर्स्था लमलाउन,े गाउँपाललका एरं् यस 
अन्त्तवगवतका सरै् र्डाहरुको संस्थागत क्षमता अलभबवृद्ध गराउनकुा साथै अत्यार्श्यक स्रोत साधनहरुको 
व्यर्स्था गररने छ । 

३. गाउँपाललका अन्त्तवगवत संचाललत योजनाहरुलाई अनगुमन र मूल्याङ्कनका आधारमा प्रभार्कारी र फलदायी 
बनाउन ेनीलत अर्लम्र्न गररनेछ । 

४. गाउँपाललका क्षेरमा रहेका वर्लभन्न संघ, संस्था लनकायहरुबीच सर्न्त्र्य गरी कायव सम्पादनमा जोड ददइन े
छ । 

५. प्रत्येक संस्थाहरुमा सूचना प्रवर्लधको वर्कास र वर्स्तार गरी अनलाइन सेर्ा प्रदान गने व्यर्स्था लमलाइनेछ 
। 

६. व्यजिगत घटना दताव कायवलाई व्यबजस्थत गनव सरै् र्डाहरुमा कम्प्यूटर प्रर्ाली र अनलाईन प्रर्ाली 
व्यर्जस्थत गररनेछ । 

७. यस क्षेरमा रहेका वर्लभन्त् न प्राकृलतक श्रोत तथा खानीहरुको सम्भाव्यता अध्ययन संघीय सरकार र प्रदेश 
सरकारका नीलत अन्त्तगवत रही अगालड बढाईनेछ। 

८. यस क्षेरको बहृत्तर वर्कासका लालग सम्भार्नाहरुको लनरन्त्तर खोजी गदै लागू गररनेछ । 
९. यस गाउँपाललकाको  वर्कासका लालग वर्गतका अनभुर्हरुलाई समायोजन गरी आधलुनक रै्ज्ञालनक 

प्रवर्लधलाई आत्मसात गररनेछ। 
१०. यस गाउँपाललकालभर रहेका डाक्टर, ईजन्त्जलनयर, जशक्षक, प्राध्यापक, नेपाल सरकारका उच्च तहका 

कमवचारी(सेर्ारत तथा सेर्ालनर्तृ), कृर्क, कृवर्क्षेरका व्यर्सायी, उद्योगी, व्यापारी वर्ज्ञहरुको रोिर तयार 
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गरी त्यस्ता क्षेरमा हालसल भएको वर्र्यगत वर्ज्ञता तथा अनभुर्लाई गाउँपाललकाको वर्कासमा पररचालन 
गररनेछ । 
 
सभासदस्यज्यूहरु, 

 
उपरोि नीलतहरुलाई कायावन्त्र्यन गनव वर्लभन्न मापदण्ड लनधावरर् गनव आर्श्यक रहेको छ। सो को लालग 
प्राकृलतक स्रोत पररचालन मापदण्ड, करसम्बन्त्धी मापदण्ड लगायत र्ातार्रर् संरक्षर्, स्थानीय यातायात 
प्रर्ाली, स्थानीय ग्रामीर् तथा कृवर् सडक र लसंचाई, कृवर् पशपुालन, पशसु्र्ास््य, कृवर् प्रसार, खानेपानी, 
रै्कजल्पक उजाव जलवर्द्यतु आयोजनासम्बन्त्धी कानून नीलत तथा मापदर्डलगायत आर्स्यक नीलत, कानून, 
कायववर्लध तथा मापडण्ड, लनमावर् गदै ललगनेछ।  

कायावलयबाट ददईने सेर्ालाई व्यर्जस्थत गनव सरै् र्डा कायावलयहरुमा ददईने सेर्ा उल्लेख गरी 
नागररक र्डापरको वर्कास गरी लाग ुगररनेछ। स्थानीय सेर्ालाई प्रभार्कारी बनाउन कायवसम्पादनमा 
आधाररत प्रोत्साहन प्रर्ाली वर्कास गररनेछ। सावर्कमा कायवसम्पादन गदै आएका गाउँपाललका कायावलय 
र र्डा कायावलयमा रहेका कमवचारीमा सेर्ा सवुर्धामा रहेको वर्भेद अन्त्त्य गदै समान काममा समान 
सवुर्धा नीलत अबलम्बन गररनेछ। साथै वर्र्यगत कायावलय एरं् ईकाईहरुलाई नपेाल सरकारको 
नीलतअनसुार कायवव्यर्स्थापनमा समावहत गदै ललगनेछ।  

 
अन्त्त्यमा,  

पूर्वखोला गाउँपाललकाको आ.र्. २०७५।०७६ को नीलत तथा कायवक्रम तयार गनव सहयोग 
परु् याउनहुनुे संघसंस्था एरं् महानभुार्हरुलाई हाददवक धन्त्र्ाद दददै आगामी ददनमा समेत यस्तै सहयोगको 
अपेक्षा गरेको छु। यस कायवक्रममा उपजस्थत भई आफ्नोअमूल्य सझुार् ददनहुनुे प्रदेश सभा सदस्य माननीय 
श्री नारायर् प्रसाद आचायवज्यूप्रलत आभार व्यि गदवछु।  

कायवक्रममा उपजस्थत अन्त्य अलतलथ महानभुार्हरु एरं् राष्ट्रसेर्क कमवचारीहरुलाई धन्त्यर्ाद दददै 
प्रस्ततु नीलत तथा कायवक्रम पाररत गररददन ुहनु अनरुोध गदवछु। 

 
भालगरथी भट्टराई 
उपाध्यक्ष     
लमलत: 2075।03।10 
 


