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कृषर्, श्शक्षा, पर्िटन र पूवािधार 
थलाराको गाउँपार्लकाको समषृिको आधार 

 

र्स गररमामर् गाउँसभाका सदस्र्हरु, 

थलारा गाउँपार्लकाको नवौ गाउँसभा समक्ष आर्थिक वर्ि २०७९/०८० को नीर्ि िथा कार्िक्रम प्रस्ििु गनि पाउँदा 
अत्र्न्िै गौरवाश्न्व िथा हषर्िि भएको छु । सविप्रथम नेपालमा राजनैर्िक पररवििन लोकिन्र र गणिन्र प्रार्ि का 
खार्िर भएका षवर्भन्न ऐर्िहार्सक जनआन्दोलनहरुमा ज्र्ान आहरु्ि ददने सम्पणुि ज्ञाि अज्ञाि सषहदहरुप्रर्ि हाददिक 
श्रिान्जर्ल व्र्क्त गदै घाईिे िथा वेपत्ता र्ोिाहरु प्रर्ि उच्ि सम्मान प्रकट गदिछु। साथै कोर्भड १९ महामारी 
लगार्िका कारण ज्र्ान गमुाउनहुनुे सम्पणुि महानभुावहरुमा हाददिक श्रिाञ्जली अपिण गदै पररवारजनप्रिी गषहरो 
संवेदना प्रकट गदिछु ।  

नेपालको संषवधान जारी भए पश्चाि भएको राज्र् पनु संरिना बमोश्जम गदठि ७५३ स्थार्नर् िहहरु मध्र्को एक 
थलारा गाँउपार्लका षवगि देश्ख नै आफ्नो षवश्शष्ट अश्स्ित्व र पषहिान बोकेको क्षेर हो। 

अषहले पर्न संश्घर् लोकिाश्न्रक गणिन्र नेपालको राज्र् पनुः संरिना गने क्रममा साषवकका पाँि वटा गा.षव.स. 
दंगाश्ज, पाराकाट्ने, कोटभैरव, कोईरालाकोट र मालमुेला र्मर्ल थलारा गाउँपार्लकाको र्सरार्नमा सदुरु पश्श्चम 
प्रदेशको गभिमा रहेको अर्िनै महत्वपणुि धार्मिक पर्िटषकर् क्षेर खिड राषिर् र्नकुन्ज अनपुम कोशेली र्लएर 
बाँश्िरहेको प्रकृर्िको जैषवक षवषवधिाका साथै सनु्दर रमश्णर् फाँटहरु साईपाल षहमालको षहमशंृ्रखलाको कोखबाट 
अवगि रुपमा बर्गरहेको सेर्ि नददको िट्संग जोर्डएको र्स गाँउपार्लकाका प्राकृर्िक उपज हनु भने पषुवि र्समानामा 
जडाररगाड र अकोर्िर डोटी श्जल्लासंग जोर्डएर रहेको अको पर्िटषकर् क्षेर मार्लका अवश्स्थि छ। र्स थलारा 
गा.पा. र्भर रहेका थपैु्र खालका श्रोि र साधन र्लएर बाँश्िरहेको छ। र्स गाउपार्लकामा षर् श्रोिहरुको सषह 
पषहिान गरी उपर्ोग र प्रर्ोग गनि सके साँश्च्िकै श्रोिको भण्डारको रुपमा श्िश्न्नने छ भने र्ँहाका पर्िटषकर् 
क्षेरको षवकास गनि सके आन्िररक र वाह्य पर्िटषकर् क्षेरको षवकास हनुेमा म षवश्वस्ि छु। र्ो गाउँपार्लका 
आफैमा प्रकृर्िको सरोवर अलौषकक उपहारले भररएको छ। र्समा पर्न र्सको मार्थल्लो भू-भाग र्भरी हररर्ाली 
क्षेर र जर्डबटुीको धर्न र सनुदरिाले भररएका षवर्भन्न कृषर् उपज मनोरम फाँटहरु श्जल्ला र्भरकै एक नम्बर 
कृषर् उत्पादनको क्षेरको रुपमा सविषवर्धिै छ। 

र्स गा.पा. को कुल जनसंख्र्ा १५९६१ रहेकोमा मषहला ८८५७ र परुुर् ७१०४ रहेको छ। साथै र्स थलारा 
गा.पा.को भौगोर्लक अवस्था पूविमा जडारर गाड, खिडछान्ना गाउँपार्लका पश्श्चममा डोटीमार्लका उत्तरमा सेिी नदद 
र दश्क्षणमा खिड रा.र्न रहेको छ। 

 र्नवाििन लोकिाश्न्रक शासन व्र्वस्थाको मेरुदण्ड िथा सनु्दरिम ्अभ्र्ास हो । हालै सम्पन्न स्थानीर् िह 
सदस्र्को र्नवाििनमा र्नवािश्िि सम्पणुि जनप्रर्िर्नर्धहरुलाई हाददिक बधाई िथा आफ्नो वार्लक मिार्धकारको प्रर्ोग 
गरी आफुले इच्छाएको प्रर्िर्नर्ध र्नवािश्िि गनुिहनुे सम्पणुि मिदािाहरुलाई षवशेर् धन्र्वाद प्रकट गनि िाहन्छू 
।नागररकको िनु्न िथा िरु्नन पाउने हकको वैधार्नक प्रर्ोगमाफि ि लोकिाश्न्रक शासन व्र्वस्थाको सस्थाषककरण 
गनि र्नवाििन महत्वपणुि माध्र्म हो।नवर्नवािश्िि जनप्रर्िर्नधहरुबाट जनअपेक्षा अनसुारको शासन, षवकास िथा 
सेवाप्रवाह गदै संघीर् शासन व्र्वस्थालाई अझै सफर्लभिु पानि र्हाहरुको महत्वपणुि भरु्मका िथा र्ोगदान रहने 
षवश्वास र्लएको छु । 



गाउँसभा सदस्र् ज्रू्हरु, 

अब म थलारा गाउँपार्लकाको आ.व.२०७९/०८० को बाषर्िक नीर्ि िथा कार्िक्रम िजुिमा गदाि र्लईएका 
आधारहरु र्नम्न बमोश्जम प्रस्ििु गदिछुः– 

✓ नेपालको संषवधानको प्रस्िावना, मौर्लक हक, राज्र्का र्नदेशक र्सिान्ि िथा नीर्िहरु 

✓ स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ 

✓ राषिर् प्राकृर्िक स्रोि िथा षवत्त आर्ोग ऐन, २०७४ 

✓ अन्िर सरकारी षवत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ 

✓ स्थानीर् िहको बाषर्िक र्ोजना िथा बजेट िजुिमा ददग्दशिन, २०७४ 

✓ संघीर् र प्रदेश सरकारले जारी गरेका नीर्ि, कानून िथा मापदण्डहरु, 

✓ स्थानीइ िहमा बजेट िजुिमा, कार्ािन्वर्न, आर्थिक व्र्वस्थापन िथा सम्पश्त्त हस्िान्िरण सम्बन्धी 
र्नदेश्शका, २०७४ 

✓ संघीर्, प्रादेश्शक र स्थानीर् िहको आवर्धक षवकास र्ोजना, 
✓ दीगो षवकासका लक्ष्र्प्रार्िका लार्ग राज्र्ले जाहेर गरेका प्रर्िवििाहरु, 

✓ उपलब्ध स्रोि साधन, 

✓ षवकासका अन्िरसम्बश्न्धि षवर्र्हरु, 

✓ र्नवाििनको क्रममा जारी गररएका प्रर्िवििाहरु, 

✓ षवगिका आर्थिक वर्िहरुमा थलारा गाउँपार्लकाले र्लएका नीर्ि कार्िक्रम िथा र्ोजनाहरु, 

✓ बस्िी स्िरबाट आएका सझुावहरु,  

✓ षवर्भन् न राजनैर्िक दलहरु, संघसंस्थाका प्रर्िर्नर्धहरु, गाउँपार्लकाबासी सम्पूणि दाजभुाइि िथा दददी 
बषहनीहरुका सल्लाह िथा सझुावहरु । 

✓ नेपाल सरकारले अन्िराषिर् जगिमा जनाएका प्रर्िबििाबाट र्सश्जिि दाषर्त्वहरु संघ र प्रदेश सरकारले 
अवलम्वन गरेका आर्थिक नीर्िहरु आदी । 

 

थलारा गा.पा.को आ.व २०७९/८० नीर्ि िथा कार्िक्रमका उद्दे र्हरु 

➢ कृषर् िथा पश ुक्षेरमा लगानी गरी र्स क्षेरलाई व्र्ावसाषर्क िथा उत्पादनमलुक बनाई कृषर् िथा 
पशजुन्र् पदाथिमा गाउँपार्लकालाई आत्मर्नभिरिािफि  उन्मखु गराउने । 

➢ आधारभिु पवुािधारको षवकास गरी नागररको दैर्नकी िथा श्जवनस्िरमा सधुार िथा सहजिा ल्र्ाउने  
। 

➢ श्शक्षा, स्वास््र्, सरसफाई िथा पोर्ण लगार्िको षवकास गरी मानव षवकासको स्िरमा सधुार गने । 

➢ कृषर् िथा पश ुषवकासको माध्र्म बाट उत्पादन बृिी गरी आर्स्िरमा अर्भवृषि गने । 

➢ लैंर्गक िथा सामाश्जक षवभेद िथा षहंसाको अन्त्र् गरी ददगो िथा समावेशी शासन व्र्वस्थाको षवकास 
गने । 

➢ जनिालाई प्रवाह गररने सेवालाई प्रभावकारी िथा अनमुानर्ोग्र् बनाई सशुासनको प्रत्र्ाभरु्ि गनुि । 



➢ जनसंख्र्ा, वािावरण र षवकासबीि िादाम्र्िा कार्म गरी जलवार् ुपररवििनका असरहरुलाई न्र्रु्नकरण 
गनुि । 

➢ गाउँपार्लकाबाट प्रवाह हनु सेवामा आम जनिाको सहज र सरल पहुँि स्थाषपि गरी शसुासन प्रवििन 
गने । 

➢ स्थानीर् श्रोि साधनको समशु्िि पररिालन माफि ि ददगो, समाबेश्श र उच्ि दरको आर्थिक बषुि हार्सल 
गने । 

➢ श्शक्षामा सबै बालबार्लकाको समान पहुँि र गणुस्िरीर् श्शक्षाको सरु्नश्श्चििा गने। 

➢ स्थानीर् स्रोि साधनको उपर्ोग गरी रोजगारी र्सजिना गने । 

➢ बजार, व्र्ापार व्र्वसार्, और्धी पसल दैर्नक उपभोग्र् वस्िकुो षवषक्र षविरणमा हनुे कालो बजारी, 
कृर्रम अभाव र्सजिना, एकार्धकार जस्िा अपराधजन्र् कार्िहरुको र्नरन्िर िथा प्रभावकारी अनगुमन 
माफि ि उपभोक्ता हक षवरुिका सम्पणुि कार्िहरुलाई र्नरुत्साहन गने । 

➢ पवुािधार षवकास, उत्पादनमलुक क्षेरमा लगानी, उपलब्ध स्थानीर् स्रोि साधनको महत्तम उपर्ोग िथा 
रोजगारी र्सजिना लगार्िका माध्र्मबाट पार्लकालाई आत्मर्नभिरिािफि  उन्मखु गराउने ।  

➢ समाजमा हनुे सवै प्रकारका षवभेद, शोर्ण, उश्त्पडन िथा असमानिाको अन्त्र् गरी षहंसारषहि स्वस्थ 
सामाश्जक श्जवनको स्थापना गनुि । 

➢ कृषर् सहकार्ि समूह, श्रम सहकारी समूह र अन्र् सहकारी माफि ि आर्आजिन बृषि गरी गररवी अन्त्र् 
गने र रोजगारी शृ्रजना गरी बेरोजगारी हटाउने,  

➢ मानव र्सश्जिि षवपदका घटनाको न्र्रु्नकरण िथा प्राकृर्िक कारणबाट हनुे षवपदलाई आवर्क पवुि 
िर्ारी सषहि प्रभावकारी षवपद प्रर्िकार्ि र्ोजनाको माध्र्मबाट षवपदका घटनाबाट हनुे क्षर्िलाई 
न्र्रु्नकरण गरी पार्लकाको षवपद प्रर्िरोधी क्षमिाको षवकास गने ।  

➢ व्र्ापक र्वुा पररिालनको माध्र्मबाट रोजगारी शृ्रजना गने, आफू सँग भएको साधनस्रोि र सीपको 
सदपुर्ोग गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने,  

➢ षवकासका पूवािधारको गणुस्िरीर्िा कार्म गने । 

➢ गररवी उन्मलुन गने, रोजगारी शृ्रजना गने । 

➢ जलस्रोि, उजाि, कृषर्, पर्िटन, पशपुालन, जंगल, जर्डबटुी उत्पादन जस्िा आर्थिक उपाजिनका क्षेरलाइि 
समशु्िि र न्र्ार्संगि ढंगले उपर्ोग गने,  

➢ गाउँपार्लका र्भर उपलव्ध साधनस्रोिको अर्धकिम पररिालनद्वारा िीव्र आर्थिक वृषि हार्सल गदै प्राप् ि 
स्रोि साधनको न्र्ार्ोश्िि षविरण, आर्थिक, सामाश्जक असमानिा हटाउदै, शोर्ण रषहि समाजको 
र्नमािण गने,  

➢ स्विन्र, र्नष्पक्ष, मानवअर्धकार, लैंर्गक समानिा, सामाश्जक न्र्ार्, समावेशी र समानपुार्िक 
र्सिान्िलाइि आत्मसाथ गदै लोककल्र्ाणकारी व्र्वस्थालाइि सदुृढ र ददगो बनाउँदै लैजाने,  

 

 



 

 

    गाउँसभा सदस्र्हरु,  

अब म आर्थिक वर्ि २०७९/०८० को नीर्ि िथा कार्िक्रमका प्रस्ििु गनि िाहन्छु । 

 

श्शक्षा िथा खेलकुद 

➢ आगामी आर्थिक वर्ि र्भरै शैश्क्षक वािावरण मैरी षवद्यालर् बनाउन कम्िीमा ३ वटा षवद्यालर्लाई ३ 
िारे नमनुा षवद्यालर् घोर्णा गररने छ । 

➢ षवद्यालर्को लेखा अनशुासन कार्म राख्न षवद्यालर्मा लेखाको काम गने श्शक्षक िथा कमििारीलाई 
लेखा िथा व्र्वस्थापन सम्बन्धी िार्लमको व्र्वस्था गररने छ ।  

➢ थलारा गाउँपार्लका र्भर षवर्भन्न षवद्यालर्मा अध्र्र्नरि षवद्याथीहरूको प्रर्िभा प्रष्फुटन िथा पषहिान 
गनि पार्लका स्िरीर् षवद्याथी प्रर्िभा पषहिान कार्िक्रमलाई र्नरन्िरिा ददइनेछ। 

➢ श्शक्षकहरूको क्षमिा षवकास र वृश्त्त षवकासका लार्ग िार्लमको व्र्वस्थालाई र्नरन्िरिा ददइनेछ। 

➢ सामदुाषर्क षवद्यालर्को श्शक्षक षवद्याथी अनपुािको आधारमा श्शक्षक पररिालन गने नीर्ि अवलम्वन 
गररनेछ । 

➢ षवद्यालर् बाषहर रहेका षवद्याथीहरूलाई अर्नवार्ि रुपमा षवद्यालर् श्शक्षामा समावेश गराउने कार्िलाई 
अर्भर्ानकै रुपमा अगाडी बढाइनेछ । 

➢ प्रारश्म्भक बाल कक्षामा अध्र्ापन गने सहजकिािको क्षमिा षवकास गनि िार्लमको व्र्वस्था गररने छ 
। 

➢ षवगिको वाल कक्षा अनदुान र प्रा.षव, र्न.मा.षव र मा.षव अनदुान र कम्प्र्टुर श्शक्षक अनदुानलाई 
र्नरन्िरिा ददईनेछ साथै बालकक्षा हनदुमा १, प्राषव षपर्सएफ ५ लेखापाल अनदुान थप गररनेछ। 

➢ षवर्भन्न िह र कक्षाको पाठ्यक्रम सम्बन्धी अर्भमखुीकरण कार्िक्रम सञ्चालन गररने छ । 

➢ श्शक्षक दरबन्दी र्मलान िथा दरबन्दी र्सजिना कार्िक्रम कार्िषवर्ध  िथा आवर्किा अनसुार अगार्ड 
बढाइनेछ 

➢ स्थानीर् पाठ्यक्रम िर्ारी गरी र्सै आ.ब र्भर कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाईनेछ । 

➢ सामदुाषर्क षवद्यालर्का प्र.अ हरुलाई प्रोत्साहन भत्ताको व्र्वस्था गररनेछ । 

➢ सामदुाषर्क षवद्यालर्का षवद्याथीहरूले SEE मा उत्कृष्ट अंक ल्र्ाउने ५ षवद्याथीहरूलाई परुष्कृि गररनेछ 
। 

➢ पार्लका र्भरका आमा/बवुा दवैु गमुाएका टुहरुा वालकार्लकालाई र्नःशलु्क पठन पाठनको व्र्वस्था 
गरी पार्लकाले अर्भभावकत्व ग्रहण गने नीर्ि अवलम्बन गररनेछ । 

➢ र्वुालाई खेलकुद प्रर्ि आकषर्िि गनि षवर्भन्न खेलकुदहरु कार्िक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ । 

➢ रािका लार्ग खेलकुद स्वास््र्का लार्ग खेलकुद भने्न नारालाई व्र्वहाररक रुपमा कार्ािन्वर्नमा 
ल्र्ाईनेछ । 



➢ प्रत्र्ेक वडामा खेलकुद मैदान र्नमािण गने कार्िलाई षवशेर् प्राथर्मकिा सषहि प्रदेश िथा संघीर् 
सरकारसँग पहल गररनेछ । 

➢ षवद्यालर् व्र्वस्थापन सर्मर्ि र श्शक्षक अर्भभावकर्बि अन्िरषक्रर्ा कार्िक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

 

 

स्वास््र् 

➢ र्स गाउँपार्लकाको वडा नं ६ गगुैमा १० सैर्ाको आधारभिू अस्पिालको र्नमािण र्सै आ.ब र्भर सरुु 
गरी संिालनमा ल्र्ाइनेछ । 

➢ स्वच्छ वालक सफा आमा ६ मषहना सम्म सरसफाई भत्ता जन्मनासाथ साथ न्र्ानो कपडा ददने । 

➢ र्स क्षेरमा रहेका धामी झाषक्रलाई स्वास््र् िथा श्जषवको पाजिन संग सम्बश्न्धि जनिेिनाका कार्िक्रमहरू 
संिालन गररनेछ। 

➢ पूणि  सरसफाई मषहनावारर स्वच्छिा व्र्वस्थापन अर्भर्ान क्रर्मक रुपमा सञ्चालन गने छौ। 

➢ कुपोर्ण न्रू्र्नकरण गनि  पोर्ण सम्बन्धी षक्रर्ाकलापहरु गा.पा भरी सबै टोलहरुमा कुपोर्ण रषहि वडा 
र पार्लका घोर्णा गनि संिालन गररनेछ । 

➢ षवशेर्ज्ञ सषहिको आर्वेुद स्वास््र् श्शषवर संिालन गने । 

➢ स्वास््र् संस्थाहरुको भौर्िक पक्षमा सधुार िथा कमििारी व्र्वस्थापन गरी सेवा प्रवाहलाई थप सदुृढ 
गररनेछ । 

➢ पंिकमि सषहिको Physiotherapy सेवा वर्ि भरी नै संिालन गने । 

➢ धामी झाक्रीहरुलाई स्थानीर् जर्डबटुी सम्बश्न्ध र स्वास््र् सम्बश्न्ध िार्लम ददई सवल वनाउने 
➢ आर्वेुद शाखाको कार्िलर् स्थापनाका लार्ग आवर्क जग्गाको व्र्वस्थापन को काम र्सै आ.ब र्भर 

सम्पन् न गररनेछ । 

➢ स्वास््र् षवमा कार्िक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन टोलटोलमा अर्भर्ान संिालन गररनेछ । 

➢ स्वच्छ वािावरण स्वस्थ श्िन्िन अर्भर्ान सञ्चालन गरी सरसफाईमा षवशेर् जोड ददईनेछ । 

➢ वर्िमा कश्म्िमा एकपटक र्ोग श्शषवर संिालन गररनेछ । 

 

कृषर् िथा पशपंुक्षी 

➢ अर्धकांश पररवार कृषर् पेशामा र्नभिर िथा आवि रहेको थलारा गाउँपार्लकालाई कृषर्मा व्र्वसाषर्करण 
षवषवर्धकरण िथा बजारीकरण गरी कृषर् क्षेरमा पार्लकालाई आत्मर्नभिर बनाउदै कृर्क पररवारलाई 
रोजगार िथा व्र्सार्ीक रुपमा आत्मर्नभिर बनाइने छ । 

➢ साना िथा मझौला कृर्कहरूलाई व्र्वसार्ीक रुपमा पशपुालनमा प्रोत्साहन गररनेछ । 

➢ आगार्म आ. २०७९/०८० र्भरै सम्पूणि षकसानहरुलाई षकसान सशु्िकरण कार्िक्रम माफि ि सशु्िकृि गरर 
सषकनेछ । 



➢ कृर्कहरुलाई समहुमा आवि गरी वडा स्िरीर् संजाल माफि ि बजारीकरणको व्र्वस्था र्मलाइनेछ साथै 
प्रत्र्ेक वडामा संकलन केन्रको व्र्वस्था गररनेछ । 

➢ एक कृषर् समूह एक उत्पादन कार्िक्रम आगामी आ.ब. बाट संिालनमा ल्र्ाइनेछ । 

➢ रैथाने लोपोन्मखु बालीको संरक्षण िथा सम्वििन कार्िक्रम संिालनमा ल्र्ाइनेछ । 

➢ एक घर एक करेसाबारी कार्िक्रम संिालनमा ल्र्ाइनेछ । 

➢ गाउँपार्लकाको गोर्ा र गर्डगाउँ क्षेरलाइ आल ुिथा बन्दा पकेट क्षेरको रुपमा षवकास गदै आवर्क 
कृषर् पूवािधारको र्नमािणमा जोड ददइनेछ  

➢ आधरु्नक कृषर् र्श्न्रकरणमा जोड ददइनेछ । 

➢ अगवुा कृर्क अध्र्र्न भ्रमण, िार्लम र उत्कृष्ठ कृर्कलाइि परुस्कारको व्र्वस्था गररनछे ।  
➢ एकल मषहला, षवपन्न दर्लि, आददवासी जनजार्िलाई समेि पश ुपालनमा समान सहभार्गिा गराउने । 

➢ पश ुक्षेरमा वढी भन्दा वढी उत्पादन्मखी बनाउन कृर्िम गभािधान सेवा लाई प्राथर्मकिाकासाथ अगाडी 
बढाईनेछ । 

➢ हावापानी िथा भौगोर्लक अवश्स्थर्ि सहुाउँदो फलफल ु पकेट क्षेर िोकी कागिी, दािे ओखर जस्िा 
फलफुलको उत्पादनमा जोड ददईनेछ । 

➢ दधुजन्र् पदाथिलाई व्र्वसाषर्क िथा बजारीकरण गनि दधु संकलन केन्र िथा डेरी उद्योग स्थापनामा 
प्रोत्साहन गररनेछ । 

➢ मासमुा र अण्डामा आत्मर्नभिर वनाउने उिेर्ले व्र्वशार्ीक रुपमा पशपुालन कार्िक्रमलाई प्रोत्साहन गने  

➢ भरु्मको उविरा शश्क्तमा कर्म आइरहेको क्षेरमा माटो पररक्षण लगार्ि आवर्क खोज िथा कृषर् 
अनसुन्धानको कार्िलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाइनेछ । 

➢ पश ुिथा बालीहरुमा लाग्ने रोगहरुको पषहिान िथा उपिारको लार्ग रोग र्नदान िथा र्डस्पेन्सरी कार्िक्रम 
संिालन गररनेछ । 

➢ एक घर एक र्वुा स्व-रोजगार नीर्ि अनरुुप कुनै व्र्श्क्तको आर्श्रोि कमजोर भइ पेशा व्र्वसार् गनि 
नसकेको अवस्थामा शनु्र् व्र्ाजदरमा ररण उपलब्ध गराउने व्र्वस्था अगार्ड सारेका छौँ । 

➢ स्थानीर् उत्पादनबाट कृर्कहरुलाई अर्धकिम लाभ र्लई जीषवकोपनजिनमा सधुार ल्र्ाउन उत्पादनको 
भण्डारण, बजारीकरणका साथै कृषर् सामग्रीको सहज आपूर्ििको लार्ग आवर्किा अनसुार संकलन केन्र, 
कोल्ड स्टोर, एग्रोभेट स्थापना गने कार्ि र्सै वर्िबाट सरुुवाि गररने छ । सो प्रर्ोजनका लार्ग नीश्ज क्षेर 
िथा सहकारीहरुलाई प्राथर्मकिाका साथ पररिालन गने नीर्ि र्लइने छ । 

➢ अगािनीक खेिीलाई प्रोत्साषहि गररनेछ । 

➢ पार्लकामा उत्पाददि कृषर् उपज लगार्ि उपभोग्र् वस्िकुो प्रवधिन िथा बजाररकरण गनि िथा आवर्किा 
अनसुार खाद्यान्र् लगार्िका अन्र् अर्िआवर्क वस्िहुरु सरल िथा सलुभ मलु्र्मा उपलब्ध गराउन 
हाटबजार सञ्चालनमा ल्र्ाईनेछ । 

➢ उन्नि जािका गाई, भैसी, बाख्रा लगार्िका पशपंुक्षीहरुको उत्पादन िथा षविरणलाई षवशेर् प्राथर्मकिा 
ददईनेछ । 

➢ व्र्ावसाषर्क पशपंुक्षीपालनलाई प्रोत्साहन िथा प्राथर्मकिा ददईनेछ । 

 



पर्िटन िथा धमि सस्कृर्ि 

➢ थलारा गाउँपार्लका र्भर रहेका ऐर्िहार्सक, धार्मिक, सास्कृर्िक िथा परुात्वाश्त्वक सम्पदाहरुको पषहिान 
संरक्षण, प्रिार प्रसार िथा प्रवििनमा जोड ददईनेछ । 

➢ खिड र छर्डभेल झरनालाइ आकर्िक पर्िटकीर् गन्िब्र्को रुपमा षवकास गनि सघन प्रिार प्रसार िथा 
प्रर्टकीर् पवुािधार वषवकासमा जोड ददइनेछ । 

➢ पार्लका र्भर रहेका पर्िटषकर् क्षेरहरुको पषहिान झश्ल्कन े र अवश्स्थर्ि स्पष्ट देश्खने गरी साविजर्नक 
स्थानहरुमा नक्सा सषहिका होर्डङ बोडिहरु राश्खनेछन ्। 

➢ र्स गाउँपार्लका र्भरका पर्िटषकर् सम्पदाहरुको षवकास गरर आन्िररक र वाह्य पर्िटक र्भत्र्र्ाइने र्नर्ि 
अवलम्वन गररनेछ। पर्िटकीर् मागि पषहिान गरी मागि र्नधािरण गररनेछ। 

➢ कृषर् पर्िटनको षवकासमा जोड ददईनेछ । 

➢ पर्िटकीर् गन्िव्र्को रुपमा सम्भावना वोकेको खिडक्षेरलाई मध्र्नजर गदै झनाना देश्ख पोखरीसम्मको 
सडकलाई ममिि सम्भार गरी र्नर्र्मि िथा सहजरुपमा संिालनमा ल्र्ाइनेछ साथै खिड राषिर् र्नकुन्ज 
संगको समन्वर्मा पोखरी देश्ख गाडाँबाज सम्म सडक षवस्िारको काम सरुु गररनेछ । 

➢ हाम्रो संस्कृर्ि हाम्रो धरोहर भने्न मलु मान्र्लाई आत्मसाथ गरी थलारा क्षेरमा प्रिर्लि िाँडपविहरुलाई 
षवशेर् रुपमा जगनाि गररने छ । गौरा पवि लगार्ि लोपोन्मखु पविहरुलाई प्रवधिन गरी हाम्रो गौरवशाली 
साँस्कृर्िक अर्भर्ान अगाडी बढाउन आवर्क बजेटको व्र्वस्था गररएको छ ।  

➢ झनाना बजारमा खिड प्रवेश िार र्नमािणको काम आगामी आर्थिक वर्ि र्भर सम्पन्न गररनेछ । 

➢ थलारा गाउँपार्लका र्भर रहेका धामीक साँस्कृर्िक िथा पर्िटषकर् क्षेरलाई षवशेर् महत्व दददै र्स क्षेरर्भर 
रहेका पर्िटषकर् क्षेरहरु ठीङ्ग मार्लका पाररवन दंगाश्ज खापर दह सहसर्लङ्ग,देवल भगवर्ि मश्न्दर छर्डभेल 
झरना खापरदह माइकाथान आदद प्रर्सि पर्िटषकर् क्षेरको षवकास गरर आन्िररक िथा वाह्य पर्िटक 
र्भत्र्र्ाई आर्थिक समषृिमा महत्वपणुि भरु्मका र्नवािह गररने छ। 

➢ सम्भावर्ि पर्िटषकर् गन्िव्र्लाई मध्र्नजर गदै होम-स्टे स्थापना िथा सञ्चालनमा जोड ददईनेछ । 

➢ पर्िटन सम्भाव्र्िा अध्र्र्न, पर्िटन पूवािधार िथा व्र्वस्थापन गनि थलारा गाउँपार्लका मा पर्िटन प्रवििन 
गरुुर्ोजना(TPMP) िर्ार गररनेछ । 

 

वन वािावरण िथा षवपद व्र्वस्थापन 

➢  स्थानीर् षवपद पवुििर्ारी िथा प्रर्िकार्ि र्ोजना िजुिमा गरी कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

➢ जल जर्मन जंगल माध्र्म बाट आर् आजिन वृषि गरर थलाराको षवकासमा टेवा ददने कामको नीर्ि र्लएका 
छौँ । 

➢ जलवार् ु पररवििन,सडक र्नमािण र वन षवनास िथा वाढी पहीरोबाट पार्नका श्रोिहरु सकु्दै जादा र 
जलभण्डार ररश्त्तदै जाने अवस्था रहेकाले पार्नका श्रोि संरक्षण र पनुः र्नमािण अर्भर्ान सञ्चालन गररने छ। 

➢ गा.पा.र्भर जथाभाषव कटार्न फँडानी गरर पर्ािवरणलाई खलवल गरी जथाभाषव सडक खने्न बाटो बालवुा 
ढुङ्गा उत्खनन ्गने कुरालाई र्नर्न्रण गनि आई.ई.ई प्राषवर्धकको परामशि िट् क्षेरका षवज्ञको परामशिका 
आधारमा कार्ि अगाडी बढाइने छ। 



➢ गाउँपार्लका र्भर रहेका नाङ्गा डाडा िथा षवपदका सम्भाषवि जोश्खम क्षेरको पषहिान गरी वृक्षारोपणका 
कार्िक्रमलाई  अगार्ड बढाइनेछ । 

➢ स्थानीर् षवपद व्र्वस्थापन सर्मर्िलाई सषक्रर् िलु्र्ाईनेछ । 

➢ जलवार् ुपररवििन िथा षवपद जोश्खम न्र्रु्नकरण सम्बन्धी िार्लम िथा सिेिनामलुक कार्िक्रम सञ्चालन 
गररनेछ । 

➢ गाउँपार्लकामा षवपद् व्र्वस्थापन कोर् र्नमािण गरी षवपद पूवि िर्ारी, षवपद् प्रर्िकार्ि र्ोजना, षवपद् 
व्र्वस्थापन सर्मर्ि र्नमािण गरी संिालन गररने छ । 

➢ वािावरण िथा जलवार्मुैरी पूवािधारको षवकासमा जोड ददईनेछ । 

➢ गाउँपार्लकामा र्नश्म्िन सक्ने षवपदको समशु्िि व्र्वस्थापनको लार्ग आपिकार्लन कार्िसञ्चालन संर्न्र 
सषहि आवर्क सामग्रीहरुको प्रवन्ध गररनेछ । 

 

खानेपानी िथा सरसफाई 

➢ स्वच्छ खानेपानीमा सबै नागररकको पहुँि हनु ुपने राज्र्को नीर्ि बमोश्जम प्रत्र्ेक वस्िीमा खानेपानीको 
पहुँि परु्ािईनेछ । 

➢ संिार्लि खानेपानी र्ोजनाको संरक्षण िथा ददगोपना कार्म गनि खानेपानी  ममिि सम्भार कोर्को स्थापना 
गररनेछ । 

➢ सबै नागररकलाई स्वच्छ खानेपानीको पहुँिमा ल्र्ाईनेछ खानेपानीको सहज पहुँि पगु्न नसकेका 
वस्िीहरुलाई आगामी आर्थिक वर्िर्भर खानपेानीको पहुँिमा ल्र्ाई सषकनेछ । 

➢ पानीको महुान िथा जलाधार संरक्षण कार्िलाई प्राथर्मकिाका साथ अगाडी बढाईनेछ । 

➢ छुटै्ट वास इकाईको व्र्वस्था गररनेछ । 

➢ संिार्लि खानेपानी र्ोजनाको ददगोपनाको लार्ग महुान संरक्षण, महुान वररपरी वृक्षारोपन, ममिि सम्भार, 
ढल र्नकास, डश्म्पङ्ग साइट र्नमािणका कार्िलाइि संिालन गररने छ । 

➢ गाउँपार्लकाले िर्ार गरेको जलउपर्ोग गरुुर्ोजनालाई समीक्षा गदै षवद्यमान सबै खाले खानेपानी, र्सँिाई 
लगार्िका जलस्रोिसँग सम्बश्न्धि र्ोजनाहरुको सञ्चालन िथा व्र्वस्थापकीर् अवस्था अद्यावर्धक गरी सबै 
सर्मर्िहरुलाई जलस्रोि र्नर्मावली बमोश्जम दिाि एवम ् अद्यावर्धक र नवीकरण गने व्वस्था र्मलाई 
गाउँपार्लका स्िरमा सो क्षेरको सूिना व्वस्थापन प्रणाली स्थापना गररने छ । 

➢ एक घर एक धारा र्नमािण कार्िलाई र्नरन्िरिा ददईनेछ । 

➢ सधुाररएको िलुोलाई अर्भर्ानको रुपमा सञ्चालन गररनेछ । 

➢ पूणि सरसफाई मषहनावारी स्वच्छिा व्र्वस्थापन अर्भर्ानलाई र्नरन्िरिा ददईनेछ । 

➢ फोहोर मैला व्र्वस्थापन सम्बश्न्ध िार्लम िथा सिेिनामलुक कार्िक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ 

 

 

दर्लि, मषहला बालबार्लका  िथा जेष्ठ नागररक 

➢ जािीर् छुवाछूिको अन्त्र् गनिका लार्ग गा.पा. भरी अर्भर्ान सञ्चालन गररनेछ । 



➢ शोर्ण र दमनमा परेका मषहलाहरूलाई काननुी उपिारमा सहर्ोग गदै त्र्स्िा मषहलाहरूलाई समाजमा 
पनु: स्थापनामा सहर्ोग गररनेछ 

➢ समाजमा आर्थिक सामाश्जक र मनोवैज्ञार्नक कारणहरूले आफ्नो अश्स्ित्व प्रर्ि र्नराश ज्र्षे्ठ नागररकहरुलाइ 
सामाश्जक मूल्र् मान्र्िा िथा सांस्कृर्िक हस्िान्िरणमा प्रत्र्क्ष सहभागी गराई आफ्नो र्ोगदानप्रर्ि गवि 
महससु गराउने 

➢ बाल मनोषवज्ञानलाई ध्र्ानमा राश्ख बालबार्लका प्रर्ि हनुे षवर्भन् न खालका षवभेद शोर्णको अन्त्र् गरर 
बालमैरी समाजको र्नमािण गने 

➢ मषहला िथा षकशोरीहरुको आत्मसम्मानको रक्षा गदै सरुश्क्षि र स्वच्छ िररकाले बाँच्न पाउने अर्धकारको 
सरु्नश्श्चििा र मषहनावारी भएको समर्मा अपनाइने षवर्भन्न हार्नकारक अभ्र्ासहरुको र्नमुिल गरी मषहला र 
षकशोरीहरुको आत्म सम्मानको रक्षा गनि गाउँपार्लकाको उपाध्र्क्षहरुको सम्मेलनले पाररि गरेको मर्ािददि 
मषहनावारी स्वच्छिा व्वस्थापनको धनगढी घोर्णा पर कार्ािन्वर्नको लार्ग आवर्क व्र्वस्था र्मलाइन े
छ । 

➢ दर्लि समदुार्को परम्परागि र्सप िथा पेशाको सम्मान िथा सम्बििन गनि दर्लि र्सप षवशेर् उद्योग 
स्थापना िथा संिालनमा जोड ददइनेछ । 

➢  षहंसा प्रभाषवि र लश्क्षि वगिको आर्थिक सशश्क्तकरण िथा क्षमिा अर्भवृषिको लार्ग र्सपमलुक िथा 
रोजगारमलुक कार्िक्रमहरु संिालन गररनेछ । 

➢ सामाश्जक षवकृर्ि िथा समस्र्ाका रुपमा रहने छाउपडी प्रथा, जवुािास, जाडरक्सी, षवर्भन्न स्वरुपमा हनुे 
षवभेद, षहंसा लगार्िका कार्िहरुलाई न्र्रु्नकरण िथा र्नरुत्साहन गनि षवर्भन्न सिेिनामलुक कार्िक्रमहरु 
सञ्चालन गररनेछ । 

➢ बढ्दो आधरु्नकीकरणको र्गुसँगै र्नश्म्िएको साईबर क्राईमका सम्बन्धमा बालबार्लकालाई सिेि गराउँदै 
साईबर क्राईमलाई र्नरुत्साहन गररनेछ । 

➢ षवर्भन्न राषिर् िथा अन्िराषिर् ददवस िथा कार्िक्रमहरु माफि ि मषहला बालबार्लका िथा ज्र्ेष्ठ नागररक 
का लार्ग भएका राषिर् िथा अन्िराषिर् प्रर्ास िथा काननुी व्र्वस्थाबारे आम नागररकहरुलाई सिेि 
गराइनेछ । 

➢ षवद्यालर्मा वालषववाह सम्बन्धी अर्भमशु्खकरण कार्िक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ । 

➢ वादी समदुार्को परम्परागि ज्ञान, र्सप, कला िथा बाजाहरुको संरक्षण िथा सम्बििन गदै वादी समदुार्का 
बालबार्लकालाई उच्ि श्शक्षामा पहुँिको लार्ग षवशेर् व्र्वस्था गररनेछ । 

➢ गररब, जेहेन्दार िथा पछाडी परेका समदुार्का छार छारा मध्र्बाट बाषर्िक कश्म्िमा ४(२ छारा २ छार) 
जना षवद्याथीलाई मापदण्ड बनाई प्राषवर्धक िथा व्र्वसाषर्क उच्ि श्शक्षा हार्सल गनि छारवृश्त्त उपलब्ध 
गराईनेछ । 

 

पूवािधार षवकास(सडक, भवन र्नमािण िथा र्सिाई) 

➢ गाउँपार्लका र्भर र्नमािण गररने भवन लगार्िका सम्पणुि र्नमािण संरिनाहरुलाई भकुम्प िथा षवपद प्रर्िरोधी 
बनाईनेछ । नर्ाँ र्नमािण प्रषवर्धसँग आवि गराउने र प्राषवर्धक र्नमािण षवर्धसम्बन्धमा आवर्क िार्लम 



प्रदान गरी दक्ष जनशश्क्त प्रवर्लकरण गनि साना िथा घरेल ुउद्योग िथा CTEVT संग समन्वर् गरी िार्लमको 
व्र्वस्था गररनेछ । 

➢ गाउँपार्लकाको प्रशासकीर् भवन र्नमािणको र्नमािणाधीन काम र्सै आर्थिक बर्िर्भर सम्पन्न गरी आगामी 
आ.व.को प्रारम्भ मै पार्लका र्नर्मिि भवनमा स्थानान्िरण भई सक्नेछ िथा भवन र्नमािणको थप कार्िलाई 
आगामी २ वर्िर्भर सम्पन् न गररसषकनेछ ।  

➢ र्नमािण हनु बाँकी वडा कार्ािलर् भवन र्नमािणको लार्ग आवर्क पहल गररनेछ । 

➢ पार्लका र्भरका सडक पहुँि नपगुेका टोल वस्िीहरुमा सडक षवस्िारको कार्िलाई प्राथर्मकिाका साथ 
अगाडी बढाईनेछ । 

➢ पवुािधार षवकासको पषहलो आधार सडक भएकोले सडकलाई पर्ािवरणमैरी, भगूोल सापेक्ष सन्िरु्लि र 
आवर्किाको आधारमा सडक स्िरोन्निी र सडक ट्र्र्ाक खलुाईनेछ । 

➢ सडक सरसफाई, ढल र्नकास र सडक सरुक्षामा षवशेर् ध्र्ान ददईने छ । 

➢ पानीको स्रोि संरक्षण िथा र्सिाईलाई मध्र्नजर गरी एक वडा पोखरी को अवधारणलाई अगाडी बढाईनेछ 
। 

➢ र्नमािणार्धन आर्ोजना समर्मै सम्पन्न गने िथा परुाना आर्ोजनाको ममिि सम्भार गने कार्िलाई जोड 
ददईनेछ । 

➢ मार्नसहरुको र्भडभाड हनुे स्थान िथा बजार क्षेरमा साविजर्नक शौिालर् र्नमािण गररनछे । 

➢ पार्लका र्भर रहेको पानीको स्रोिको पषहिान गरी कुलो र्संिाइ, र्लफ्ट र्संिाइ, प्लाषष्टक पोखरी, र्समेन्ट 
पोखरी र्नमािणमा जोड ददईनेछ। 

➢ पार्लका र्भरका खरले छाएका छानो लाई जस्िापािाले षवस्थाषपि गने कार्िलाई र्नरन्िरिा ददईनेछ । 

➢ र्नर्मिि सडकहरुको स्िरोन्निीको कार्िलाई र्नरन्िरिा ददईनेछ । 

➢ स्थानीर् सडक गरुुर्ोजना र्नमािण गरी कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाईनेछ । 

➢ गाउपार्लका र्भरका पूवािधार िर्ार गदाि बालमैरी, अपाङ्गमैरी,मषहलामैरी  संरिनामा जोड ददइने छ। 

➢ गाउँपार्लकालाई षवकास र समषृि प्रार्िको ददशामा आकृष्ट गराउन अल्पकार्लन, मध्र्कार्लन र ददघिकालीन 
लक्ष्र् सषहिको गरुुर्ोजना िर्ार गरी षवगिको अभ्र्ासमा रहेका टुके्र र्ोजनाहरुमा बजेट षवर्नर्ोजन गने 
परम्पराको अन्त्र् गदै पवुािधार षवकासमा केही ठुला िथा रुपान्िरणकारी र्ोजनाहरु सञ्चालनमा ल्र्ाईनेछ 
। 

➢ षवर्भन्न स्थानमा पलु र्नमािणको लार्ग संघीर् िथा प्रदेश सरकारसंग पहल गररनेछ । 

➢ टोलषवकास सर्मर्ि गठन गरी गाउँपार्लकाका आर्ोजनाहरु टोलषवकास संस्था माफि ि सम्पन्न गररनेछ । 

➢ ५ लाख भन्दा बढी आर्ोजनाको साविजर्नक सनुवुाइ गदाि गा.पा. प्रर्िर्नर्धको उपश्स्थर्ि हनु ुपने व्र्वस्थालाई 
आगामी आर्थिक वर्िबाट प्रारम्भ गरी अर्नवार्ि बनाईनेछ । 

➢ एक वडा एक उद्योग स्थापना गरर स्िरोन्नर्ि गररनेछ । 

➢ पार्लकाबाट संिालन हनुे र्ोजनाहरुमा प्रभावकारीिा, स्िरीर्िा िथा पारदश्शििा कार्म गनि आर्ोजनाहरुको 
र्नमािण पवुि,, र्नमािण अवस्थामा र सम्पन्न अवस्थामा गरी र्ोजनाको सबै िरणमा अनगुमन गने प्रणालीको 
सरुुवाि गररनेछ । 



➢ प्रधानमन्री रोजगार कार्िक्रमलाई व्र्वश्स्थि गदै बेरोजगारहरुको सषह पषहिान गरर गा.पा का अन्र् र्नमािण 
कार्िहरु संग जोड्दै रोजगार ददने व्र्वस्था र्मलाइनेछ ।  

➢ भौर्िक संरिना िथा सडक र्नमािण गदाि अर्नवार्ि रुपमा DPR िथा IEE अथवा EIA अर्नवार्ि गराइनेछ । 

➢ पार्लका र्भर रहेका कृषर्र्ोग्र् भरु्ममा क्रमशः र्सिाई सषुवधा परु्ािईनेछ । 

➢ सडकमा बार्ो इश्न्जर्नर्ररङ प्रषवर्धलाई जोड ददई सडकलाई ददघिकार्लन बनाई षवपद जोश्खम न्र्रु्नकरणमा 
जोड ददईनेछ । 

➢ गाउँपार्लका स्िरीर् उद्योगग्राम स्थापनाको लार्ग आवर्क प्रषक्रर्ा अगाडी बढाइनेछ । 

 

 

सूिना िथा सञ्चार प्रषवर्ध 

• नागररकलाई र्था र्सघ्र सूिना आदान प्रदान गनि गाउँपार्लकाको वेवसाइट र्नर्र्मि अपडेट गरर सिुनाको 
व्र्वस्था गररन ेछ। वाषर्िक कार्िक्रम िथा बजेट काननु र्नमािणका कुरा वेवसाइट, पसु्िक प्रकाशन, पर 
पर्रका, एफ.एम अन्र् षवर्धबाट साविजर्नक गररनेछ। साथै सरुक्षा भत्ता प्राि गनेहरुको नामावर्ल वडा 
कार्ािलर्कको सिुना पाटी र कार्ािलर्को वेवसाइट माफि ि साविजर्नक गररने छ। साविजर्नक सनुवुाई, 
लेखापररक्षण र होर्डिङ्ग वोडि माफि ि नागररकको सिुनाको हकको सम्मान गररनेछ। 

• गाउँपार्लकाका षवर्भन्न स्थानमा षि वाईफाई जोनको व्र्वस्थापन गरी सूिना िथा संिार प्रषवर्धलाई 
नागररकको नश्जक परु्ािईने छ । 

• एक व्र्वश्स्थि सूिना िथा अर्भलेख केन्रको साथै पार्लका र्भरका प्रत्र्क घर पररवारको पणुि लागि 
राख्न ेकार्ि गररने छ। पार्लकावाट कार्ािलर्मा षवद्यालर् स्वास््र् पदार्धकारर कमििाररहरुलाई गररने 
परािारमा एस.एम.एस. प्रणालीको अवलम्वन गररनेछ।  

• थलारा गा.पाको i-LG profile र्नमािणको काम र्सै आ.ब.मा सम्पन् न गररनेछ । 

• गाउँपार्लका बाट प्रवाह गररने सम्पणुि सेवाहरुलाई सिुना िथा सञ्चार प्रषवर्ध मैरी बनाईनेछ । 

• पार्लकाको षवर्भन्न स्थानमा सूिना केन्र स्थापना माफि ि सूिना पाउने नागररक हकलाई प्रत्र्ाभिु गररनेछ 
। 

 

साविजर्नक सेवा प्रवाह, संस्थागि षवकास िथा सशुासन 

• पार्लकाबाट प्रवाह गररने सेवालाई सविसलुभ, छररिो र प्रषवर्ध मैरी बनाईनेछ । 

• नागररक वडापरलाई समावेशी िथा आधरु्नक प्रषवर्धमैरी बनाईनेछ । 

• नागररको गनुासो सनेु्न िथा व्र्वस्थापन गने कार्िलाई गनुासो सनेु्न अर्धकारीको व्र्वस्था सषहि प्रभावकारी 
िलु्र्ाईनेछ । 

• पार्लकार्भरका सबै टोलहरुमा टोल षवकास संस्था/सर्मर्ि गठन गरी र्ोजना िजुिमा, उपभोक्ता सर्मर्ि 
गठन, साविजर्नक परीक्षण िथा अनगुमन कार्िमा पररिालन गररनेछ । 



• प्रत्र्ेक वडाकार्ािलर्मा र्बद्यिुीर् हाश्जरी िथा अर्भलेश्खकरणको सरुुवाि गररनेछ । 

• पार्लकाका जनप्रर्िर्नर्ध िथा कमििारीको क्षमिा षवकासका लार्ग षवर्भन्न क्षमिा षवकासका िार्लम/ 
कार्िक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ । 

• जनिासंग जनप्रर्िर्नर्ध प्रत्र्क्ष रेर्डर्ो संवाद कार्िक्रम संिालन गररनेछ । 

• साविजर्नक सनुवुाई, सामाश्जक परीक्षण िथा िेस्रो पक्ष मलु्र्ांकन जस्िा साविजर्नक कार्िको नागररकबाट 
मलु्र्ांकन गने षवर्ध िथा माध्र्महरुको प्रर्ोग गरी सशुासन िथा पारदश्शििा प्रवदिधन गररनेछ । 

• गाउँपार्लकाबाट प्रवाह गररने सेवा प्रवाह लगार्ि पार्लका प्रर्िका आम नागररकका गनुासा, श्जज्ञासा िथा 
सझुाव सल्लाह प्रार्ि िथा सम्बोधनको लार्ग र्नशलु्क टोल षि नम्बरको व्र्वस्था गररनछे । 

• पार्लकाका षवर्र्गि शाखा िथा वडाकार्िलर्हरुलाई आवर्क स्रोि साधन िथा जनशश्क्तको व्र्वस्थापन 
गदै संस्थागि क्षमिा षवकास िथा सदुृढ गररनेछ । 

• अर्नर्र्मििा, षढलाससु्िी, भ्रष्टािार र षवकृर्िका षवरुि वृहि अर्भर्ान संिालन गररनेछ । 

• काननुी रुपमा प्रषक्रर्ा परुा गरी सम्झौिा पश्चाि वा र्नर्मानसुार अनमुर्ि र्लएर मार कार्िन्वर्न िरणमा 
प्रवेश गररनेछ । सम्झौिा वा अनमुर्ि षवना गरीएको कामलाइ कार्ािलर्को वैधार्नक प्रणाली र्भर आवि 
गरीनेछैन भन े कार्ािलर्को आन्िररक दाषर्त्व मार्ननेछैन । सम्झौिा वा अनमुर्ि षवनाका कार्िलाइ 
अवैधार्नक करार गररनेछ । 

• बेरुज ुफर्छ्यौटको कार्िलाई अर्भर्ानको रुपमा सञ्चालन गररनेछ । 

 

 

 

षवषवध 

➢ राषष्टर् प्रसारण लाईन पगु्न नसकेका वस्िीहरुमा आगामी आर्थिक वर्िको प्रारम्भमै राषिर् प्रसारण 
लाईन जडानको काम सम्पन्न गरी सषकनेछ । 

➢ र्नमािण हनुे खानेपानी र्ोजना र संिालन भईरहेका र्ोजनाको अर्नवार्ि खानेपानी गणुस्िर परीक्षण 
गररनेछ । 

➢ र्स गाउँपार्लकामा वसोवास गरी नेपाल सरकार वा अन्र् गैर सरकारी संस्थाको गौरवमर् पदमा 
पगु्ने व्र्श्क्त िथा षवद्याथी एवं खोज अनसुन्धान गने व्र्श्क्तलाई सम्मान गने नीर्ि अवलम्वन गररनेछ 
। 

➢ गाउँपार्लकाबाट संिार्लि अर्ि महत्वका आवर्क क्रमागि र्ोजनाहरु प्राथर्मकिाका आधारमा 
सम्पन्न गने नीर्ि अवलम्वन गररनेछ । 

➢ गाउँपार्लका र्भर रहेका सकुुम्बासीहरुको पषहिान गरी बसोबासको उश्िि व्र्वस्थापनको कार्िलाई 
र्नरन्िरिा ददईनेछ । 

➢ ज्र्ेष्ठ नागररकलाई प्रदान गररने सामाश्जक सरुक्षा षविरणलाई सहज बनाईनेछ । 



➢ र्स गा.पा. र्भरका सबै वडा हरुमा सफा र स्वच्छ खानेपार्न साथै बाँषक रहेका बस्िीहरुमा एक 
घर एक धारा जस्िा आर्ोजनाहरु संिालन गररनेछ र पूणि सरसफाई र्कु्त गाउँपार्लका घोर्णाका 
लार्ग आवर्क बजेट व्र्वस्था गररने छ। 

➢ राजश्वका दर र दार्रालाई फराषकलो बनाउँदै गाउँपार्लका र्भरका सम्पणुि व्र्ापार व्र्वसार् िथा 
कारोबारलाई करको दार्रमा ल्र्ाई राजश्व संकलनमा वृषि गररनेछ । 

➢ राजश्व प्रशासनलाई प्रषवर्धमा आधाररि बनाई वडा कार्ािलर्बाट संकलन हनुे राजश्वलाई अनलाईबाटै 
जम्मा गनि सषकने व्र्वस्थाको सरुुवाि गररनेछ । 

➢ पार्लका र्भर रहेका सम्पणुि व्र्ापार व्र्वसार्हरुलाई दिाि िथा नषवकरण गने कार्िलाई अर्भर्ानका 
रुपमा सञ्चालन गररनेछ । 

➢ र्नरन्िर िथा प्रभावकारी बजार अनगुमन प्रणालीलाई आत्मसाि गररनेछ । 

➢ बजार िथा बढी फोहोर उत्पन्न हनुे स्थानमा डश्म्पङ साईडको व्र्वस्था गररनेछ । 

➢ सहकारी संस्थाहरुको प्रभावकारी िथा र्नरन्िर अनगुमनको माध्र्मबाट संस्थागि सशुासन कार्म 
गररनेछ । 

➢ सहकारी संस्थाहरुलाई स्थानीर् स्रोि साधनको उपर्ोग िथा पररिालनमा केश्न्रि गराई उद्यमश्शलिा 
िथा रोजगारी र्सजिनाको माध्र्मको रुपमा षवकास गररनेछ । 

➢ वैदेश्शक रोजगारबाट फकेका र्वुाहरुको ि्र्ांक संकलन गरी सीप िथा रोजगारमलुक िार्लमका 
कार्िक्रमहरु संिालनको व्र्वस्था गररनेछ ।  

➢ बेरुज ु न्र्रु्नकरणका लार्ग लेखा व्र्वस्थापन िथा ऐन काननुको पररपालनमा जोड ददनकुा साथै 
कार्म भएका बेरुज ुफर्छ्यौट गने कार्िलाई प्राथर्मकिाका साथ अगाडी बढाईनेछ । 

➢ आन्िररक लेखा र्नर्न्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाईनेछ । 

➢ स्थानीर् िहको मध्र्कार्लन खिि संरिना िर्ार गररनेछ । 

➢ जर्मन बाझो राख्न ेकार्िलाई र्नरुत्साहन गररनेछ । 

➢ कश्म्िमा ३ लाख भन्दा मार्थका र्ोजना िथा कार्िक्रम बनाई बजेट षवर्नर्ोजन गने नीर्ि लाई 
अर्नवार्ििाका साथ लाग ुगररनेछ ।  

➢ अर्नर्श्न्रि िथा अव्र्वश्स्थि मददरा षवषक्रषविरण िथा सेवन गने कार्िलाई मापदण्ड बनाई व्र्वश्स्थि 
गररनेछ । 

➢ र्वुा लश्क्षि षवर्भन्न र्सप िथा रोजगारमलुक िार्लम िथा कार्िक्रमहरु संिालन गररनेछ ।  

➢ खाद्य असरुक्षालाई न्र्रु्नकरण गनि खाद्य सरुक्षा प्रर्िकार्ि र्ोजना िर्ार गरी सोको प्रभावकारी 
कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

 

गाउँसभा सदस्र् ज्रू्हरु, 

प्रस्िाषवि नीर्ि िथा कार्िक्रमको सफलिा र्सको प्रभावकारी कार्ािन्वर्मा भर पने हुँदा प्रस्िाषवि 
नीर्ि िथा कार्िक्रमहरुको पणुि िथा प्रभावकारी कार्ािन्वर्नमा गाउँपार्लकामा षक्रर्ाश्शल सबै 
राजनीर्िक दल, नागररक समाज, बषुिश्जवी िथा समस्ि गाउँपार्लका बासी दाजभुाई िथा दददी 
बषहनीहरुको उल्लेखनीर् सहर्ोग रहनेछ भने्न षवश्वास र्लएको छु । 

 

अन्त्र्मा  



नीर्ि िथा कार्िक्रम िजुिमाको क्रममा सहर्ोग गनुिहनुे गाउँपार्लका उपाध्र्क्ष ज्रू्, वडा सर्मर्िका अध्र्क्ष 
लगार्ि सदस्र् ज्रू्हरु, षवर्भन्न सर्मर्िका संर्ोजकज्रू्हरु,  कार्िपार्लकाका सबै सदस्र् ज्रू्हरुलाई हाददिक 
धन्र्वाद व्र्क्त गनि िाहन्छु । त्र्सै गरी नीर्ि िथा कार्िक्रम िजुिमाको दौरानमा महत्वपणुि सहर्ोग गनुिहनुे 
प्रमखु प्रशासषकर् अर्धकृिज्रू्, सिुना प्रषवर्ध अर्धकृिज्रू्, प्राषवर्धक िथा अन्र् व्र्वस्थापकीर् सहर्ोग 
पर्ािउन ुहनुे गाउँपार्लकाका कमििारी, षवर्र्गि शाखाका कमििारी िथा समस्ि गाउँपार्लका पररवारलाई 
षवशेर् धन्र्वाद ददन िाहन्छु । 

 

                                                                         धन्र्वाद 

                                                                   प्रकाश बहादरु रोकार्ा 
                                                                     गाउँपार्लका अध्र्क्ष 

                                                              थलारा गाउँपार्लका, खोली बझाङ्ग  


