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गाउँसभाका सदस्यज्यहूरु, 

वराहपोखरी गाउँ कायिपालिकाको अध्यक्षको हलैसयतिे गाउँसभाको बठैकमा आगामी आर्थिक वर्ि 

२०७६।०७७ को वार्र्िक नीलत तथा कायिक्रम प्रस्तुत गरररहदँा गौरवको महशसु गरेको छु । यस 

महत्वपूर्ि अवसरमा मिुकुिाई सघंीय िोकतालन्िक गर्तन्िको युगमा ल्याउने क्रममा जीवन उत्सगि 

गनुिहुने सम्पूर्ि महान शहीदहरु तथा राष्ट्रप्रलत समर्पित ददवङ्गत ज्ञात-अज्ञात व्यलित्वहरुप्रलत भावपरू्ि 

श्रद्धाञ्जिी अपिर् गदिछु । रालष्ट्रयता र स्वालिनताको रक्षा गद ैन्यायपूर्ि समाज लनमािर् र समृलद्धको 

मागिमा एकताबद्ध रहकेा महान नेपािी नागररक र राजनीलतक नेतृत्वप्रलत उच्च सम्मान प्रकट गदिछु । 

नेपािको संलविानि ेसघंीय िोकतालन्िक गर्तन्ि नेपािको मूि संरचना सघं, प्रदशे र स्थानीय तह 

गरी तीन तहमा लवभाजन गरी नेपािको राज्यशलिको प्रयोग संघ, प्रदशे र स्थानीय तहि ेसंलविान 

तथा कानून बमोलजम गनि पाउने व्यवस्था गरी मुिुकि ेयुगान्तकारी राजनैतीक उपिब्िी हालसि 

गरेको छ । "समदृ्ध नेपाि, सखुी नेपािी"को रालष्ट्रय आकाँक्षा र "कृलर्, पयिटन, प्राकृलतक सम्पदा र 

पूवाििार: सभ्य समदृ्ध वराहपोखरी गाउँपालिकाको मूि आिार" भने्न गाउँपालिकाको सोँच हालँसि 

गने मागिमा दत्तलचत्त भई सो को िागी वराहपोखरी गाउँ कायिपालिका प्रलतवद्ध छ । 

स्थानीय सरकार मार्ि त आफ्नो गाउँ आरै् बनाउने अलभयान संचािन गनि पाउनु भनेको एउटा सुनौिो 

अवसर र चुनौतीको रुपमा लिएको छु । नेपािको संलविानि े अलिकार, श्रोत, सािन, बजेट, 

उत्तरदालयत्व र जवार्दलेहता सलहतको साविभौम अलिकार स्थानीय तहमा प्रदान गरी सकेको हुदँा 

स्थानीय तहिाई थप मयािददत र व्यवलस्थत बनाउद ैसवािङ्गीर् लवकास गनुि अबको आवश्यकताको 

रुपमा लिएको छु । 

उपलस्थत गाउँसभाका सदस्यज्यहूरु तथा अन्य महानभुावहरु, 

वराहपोखरी गाउँपालिकाको आ व ०७६।०७७ को नीलत तथा कायिक्रम प्रस्तुत गनुि भन्दा पलहि े

गाउँसभामा आ व २०७५।०७६ मा प्रस्तुत भएको नीलत तथा कायिक्रमका समीक्षा गनि चाहान्छु । 

(क) आर्थिक क्षिे 

 कृलर् : सखु्खाग्रस्त क्षिेमा िंसंचाई लवस्तार गनि नसदकएको, आगिलनक कृलर् पद्धलत, पकेट 

क्षेिको अविारर्ा, नगदवेािी उत्पादन र लनयाित, व्यवसालयक कृलर् पद्धलतिाई 

समयसापके्ष समुलचत रुपमा प्रोत्साहन र प्रवद्धिन गनि सदकएको छैन । 
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 उद्योग तथा वालर्ज्य:  

 ढाका बुनाई, बाँसबाट लनर्मित सामान, गुलिया र थुक्पा जस्ता समान उत्पादन 

गने सीप लसकाई जस्ता प्रलशक्षर् कायिक्रम संचािन भई आत्मालनभिर तथा 

स्वाविम्वन हुन सके्न जनशलि उत्पादन भएका, 

 उद्योग र व्यापार दताि एवं व्यवस्थापन गनि नसक्दा बजारीकरर् हुन नसकेको 

गाउँपालिका क्षिे लभि सनराइज बैंक भएपलन कारोबारमा लतव्रता ल्याउन 

नसदकएको, 

 ितुिङ-वराहपोखरीिाई दीगो रुपमा बजारीकरर् गनि सदकएको छैन । 

 पयिटन : 

 वराहपोखरीिाई पयिटकीय गन्तव्यस्थिको रुपमा लवकास गनि DPR बनाउने 

कायि भई रहकेो, 

 गोकुिथुम्कामा NTC को BTC Tower लनमािर् गनि सिक लनमािर् गररएको,  

 वराहपोखरीमा DPR लनमािर् भई नसक्दा संघीय सरकार र प्रदशे सरकारबाट 

प्राप्त सशति अनुदान रकम उपयोग गनि सदकएको छैन । 

 सहकारी : 

 सहकारी संस्थाको गलतलवलि न्यून रहकेो छ । 

(ख) सामालजक क्षिे 

 लशक्षा : 

 लवद्यािय लवस्तार र गाभ्ने कायि गनि नसदकएको, 

 नमूना मा लव को अविारर्ा ओझेिमा परेको, 

 सामुदालयक लवद्याियमा भनाि दर वृलद्ध गनि र गुर्स्तर कायम गनि नसदकएको,  

 लवद्याियमा लवज्ञान प्रयोगशािा, पुस्तकािय, र ई-िाइब्रेरीको व्यवस्थापनको 

शुरुवात गररएको, 

 जनशलि अभावमा लवद्याियमा मालसक र चौमालसक रुपमा अनुगमन गनि 

सदकएको छैन । 
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 ससं्कृलत प्रबद्धिन : 

 स्थानीय भार्ा, संस्कृलत, पवि आदद झल्काउने र प्रवद्धिन गनि सहयोग पुयािउने 

कायिक्रम संचािन गनि सदकएको छैन । 

 स्वास््य : 

 आिुलनक सेवा सुलविायुि अस्पताि लनमािर् र संचािनमा पहि गनि 

नसदकएको, 

 वर्थिङ सेन्टर व्यवस्थापनमा लतव्रता आएको, 

 सब ैविाहरुमा पूर्ि खोप सुलनलित गने कायििाई अलभयानको रुपमा संचािन 

गररएको छ । 

 समावशेीकरर् : 

 मलहिाहरुको अथिपूर्ि सहभालगता गराउन नसदकएको, 

 िैंलगक समानता र समता कायम गने प्रयास भई रहकेो , 

 सामालजक समावेशीकरर्िाई प्राथलमकता ददईएको छ । 

 खानपेानी : 

 मुहान संरक्षर् कायििाई लतव्रता ददईएको, 

 साना िंसंचाईको कायिक्रम संचािन भई रहकेो छ । 

 ज्यषे्ठ नागरीक सम्मान : 

 कायिक्रम राखरे पलन सम्मान गनि सदकएको छैन । 

(ग) पवूाििार लवकास 

 सिक/बाटो : 

 ५ नं विा कायाििय बाहके गाउँपालिका केन्रसँग बाँकी पाँच वटा विा केन्रहरु 

जोलिएका,  

 सिकको स्तरोन्नलत कायिमा लतव्रता आएको, 

 ओख्रेखोिामा झोिुङ्गेपिु लनमािर् कायि भईरहकेो छ । 
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 सचंार : 

 प्रत्येक विामा इन्टनेट जिान कायि तथा Free-WIFI व्यवस्थापनको कायि 

अलन्तम चरर्मा पुगेको,  

 इन्टनेटको दईु ठूिा टावरहरु लनमािर् तथा सम्परू्ि विा कायािियहरुमा CC-

Camera को जिान गने कायि भईरहकेो, 

 अलियो नोरटस बोिि सञ्चािनमा आईरहकेो, 

 सामुलहक SMS (Group SMS) प्रर्ािी सञ्चािनमा आईरहकेो, 

 गाउँपालिकाको वेवसाइट तथा मोवाईि एललिकेशन प्रयोगमा आईरहकेो छ ।  

 लवद्यतु : 

 िालिाङदलेख लसन्ताङसम्म लवद्युत लवस्तारको कायि भई रहकेो,  

 आगामी आ व मा लवद्युत लवस्तार गनि लवद्युत सामाग्री खरीद गररएको छ । 

(घ) वातावरर् तथा लवपद ्व्यवस्थापन 

 सामुदालयक वन सम्बन्िी कायिक्रमिाई सम्बोिन गनि नसदकएको, 

 वृक्षरोपर् कायिक्रम संचािन गनि नसदकएको, 

 गाउँपालिका स्तरीय लवपद ्पूवि तयारी तथा प्रलतकायि योजना लनमािर् गनि नसदकएको, 

 लवपदबाट प्रभालवत पररवारिाई राहत लवतरर् गने कायि भईरहकेो, 

 लवपद ्व्यवस्थापनका सचेतनामूिक कायिक्रम सचंािन गनि सदकएको छैन । 

(ङ) सशुासन, ससं्थागत लवकास र सवेा प्रवाह 

 गाउँपालिका स्तरीय साविजलनक सुनुवाई र सामालजक परीक्षर् प्रभावकारी रुपमा गनि 

नसदकएको, 

 लनमािर् भएका कानूनिाई राजपिमा प्रकाशन गनि नसदकएको, 

 लवद्युत जिान नभएकोिे लवद्युतीय शासनिाई लनयलमत व्यवस्थापन गनि नसदकएको,  

 कमिचारी र कायाििय प्रमुखको बैठक गनि सुरु गररएको, 

 संस्थागत लवकासका िालग प्रयास भईरहकेो,  

 कमिचारी न्यून भएपलन सेवा प्रवाह लनयलमत रुपमा भईरहकेो,  
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 गाउँपालिकाको आफ्नो भवन लनमािर् भई नसकेको र कायाििय बसेको ठाउँमा स्थान 

थोरै भएकोि े गुनासो सनुुवाई कक्ष, (लिलजटि) नागररक विापि, लिलजटि सूचना 

पाटीको व्यवस्थापन गनि सदकएको छैन । 

सकं्षपेमा समीक्षा गनुि पदाि, 

 यस गाउँपालिकाको सबै विा कायािियसम्म मोटरबाटोको ट्र्याकिे जोड्ने काम सम्पन्न 

भईसकेको छ । 

 यस गाउँपालिकालभि रहकेा मुख्य सिक मागिहरुिाई र्रादकिो चौिा बनाई स्तरोन्नलत गने 

कायि भईरहकेो छ साथै गाउँपालिकाका ६ वटा ठूिा सिकहरुका लवस्तृत योजना प्रलतवेदन 

(DPR) तयार गरर सदकएको छ । 

 गाउँपालिका लभिका माध्यलमक लवद्याियहरुमा लवद्युतीय हालजरी जिान र E-Library 

स्थापना गने कायिहरु भई रहकेो छ भने सबै लवद्याियहरुमा IEMIS मा अलभिखे राख्ने कामको 

सुरुवात गररएको छ । 

 "स्वास््य नै िन हो" भन्ने कुरािाई मध्यनजर गरी चािु आ.व. मा और्लि तथा उपचारको 

अभाव हुन नददन पहि गररएको । 

 कृलर् तथा पश ुसेवाका कायिक्रमिाई थप प्रभावकारी बनाउँद ैिलगएको छ । 

 न्यायीक लनरुपर्मा सहजीकरर् गनिका िालग सबै विामा सामुदालयक मेिलमिाप केन्र 

स्थापना गरी संचािन गररएको छ । यस ै गरी स्थानीय सरकार सचंािन ऐनि े तोके 

बमोलजमका न्यायीक लनरुपर्का कायिहरु सम्पादन गने ददशामा पहि भई रहकेो छ । 

 गाउँपालिकामा लवपद ्व्यवस्थापनमा छुट्याईएको रकम प्रकोप लपलित पररवारिाई लवतरर् 

गने कायि गररएको छ । 

 सूचना प्रलवलि सेवा केन्रको स्थापना तथा सञ्चािनका िालग प्रकृया सुरु गररएको छ । 

 प्रिानमन्िी रोजगार कायिकमको शुरुवात गररएको छ । 

 यस गाउँपालिकाको विा नं १ वराहपोखरी र विा नं २ िालिाङमा लवजुिी बत्ती बिेपलन 

चािु आ व मा िालिाङदलेख लसन्ताङसम्म लवजुिी बत्ती बाल्न पूवाििारको कायि भईरहकेो छ 

। आगामी आर्थिक वर्िमा अन्य विाहरुमा लवद्युत सम्बन्िी कायि लवस्तार गनि लवद्युत सामाग्री 

खरीद गने कायि अलन्तम चरर्मा पुग्न िागेको छ । 
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उपलस्थत गाउँसभाका सदस्यज्यहूरु तथा अन्य महानभुावहरु, 

अब म वराहपोखरी गाउँपालिकाको आगामी आ व २०७६।०७७ को िालग क्षेिगत वार्र्िक नीलत तथा 

कायिक्रम प्रस्तुत गनि चाहान्छु । 

1= पवूाििार नीलत 

 सिक सम्बन्िी नीलत: गाउँपालिकाको गुरुयोजनाको आिारमा ददगो लवकासको िक्ष्य, 

१५ औं रालष्ट्रय योजना, सघंीय सरकारको वार्र्िक कायिक्रम, प्रदशे सरकारको नीलत 

तथा कायिक्रमिाई स्थानीयकरर् गररंद ैिलगने छ । सिक तथा अन्य भौलतक पूवाििारको 

लवकास गद ैगाउँपालिका क्षेि लभि गौरवको योजना सञ्चािन गरी दीगो लवकास गने 

िक्ष्य लिईएको छ । चाि ुआ.व. मा सम्पन्न नभएका आयोजनाहरुिाई आगामी आ व 

मा पलन लनरन्तरता ददने नीलत लिइने छ । वराहपोखरी गाउँपालिका भौगोलिक रुपमा 

अत्यन्तै लवकट भएको हुनािे सिक लनमािर् कायििाई उच्च प्राथलमकता ददईने छ । संघ 

र प्रदशे सरकारसँग समन्वय गरी मिू सिकहरुिाई कािोपि ेबनाउने प्रयास गररने छ 

। ओख्रखेोिामा लनमािर्ािीन झोिुङ्गे पुि संचािन गररने छ । िालिाङमा लनमािर्लिन 

पक्की पुिको कायि लनरन्तरता नभएकािे लसघ्र कायि अगािी बढाईददन सम्बलन्ित 

लनकायमा पहि गररनेछ । गाउँपालिका अन्तगितका मुख्य सिकिाई कािोपिे बनाउन 

लवशेर् पहि गररनेछ ।  

 भवन सम्बन्िी नीलत: विा नं १, २, ३ र ५ मा पक्की भवन लनमािर् भईरहकेोि ेअन्य 

बाँकी विामा समेत क्रमश: पक्की भवन लनमािर् गनि प्रयास जारी रालखनेछ । 

 उजाि सम्बन्िी नीलत: गाउँपालिकाको विा नं १ को आंलशक क्षेि र विा नं २ को 

िालिाङ बाहके अन्य क्षेिमा लवजुिी बत्तीको सुलविा नपुगेकोिे िालिाङदलेख 

गाउँपालिकासम्म चािु आ व मा लवद्युतीकरर्को िालग पूवाििारको कायि सम्पन्न 

भएकोि ेआगामी आ व को शुरुवातमै लवजुिी बत्ती बाल्ने प्रयास गररने छ । चाि ुआ 

व मा प्रेदश सरकारबाट प्राप्त रकमबाट खरीद गररएका लवद्युत सामाग्री विा नं ३ को 

लसन्ताङबाट विा नं ६ को विा कायाििय भवन मौवाबोटेसम्म लवद्युत लवस्तार गनि 

उपयोग गररनेछ र बाँकी रहकेा लवद्युत सामाग्रीहरु प्राथलमकताको आिारमा उपयोग 

गररनेछ । लवजुिी बत्ती नपुगेको क्षिेमा वैकलल्पक उजाि शौयि शलिको प्रयोगबाट 

उज्यािो कायिक्रमिाई आगामी आर्थिक वर्िमा पलन लनरन्तरता ददईने नीलत अविम्वन 

गररनेछ । गाउँपालिकाका सबै विाहरुिाई रालष्ट्रय लवद्युत प्रशारर् िाइनमा जोड्न 

आवश्यक पहि गररनेछ । 
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 सचंार सम्बन्िी नीलत: चािु आ व मा सूचना प्रशारर्का िालग सामूलहक एस एम एस 

(Group SMS) प्रर्ािी सञ्चािनमा आईरहकेो साथै अलिय नोरटस बोिि तथा 

मोवाइि एललिकेशन प्रयोगमा आईरहकेो छ । यस गाउँपालिका केन्रबाट सब ैविा 

केन्रमा इन्टनेट र WIFI को व्यवस्था गने कायिको िालग पूवाििारको कायि अलन्तम 

चरर्मा पुगेकािे आगामी आ व मा यसिाई पूर्ि रुपमा व्यवलस्थत गने नीलत लिईएको 

छ साथ ै गाउँ कायि पालिकाको कायािियमा पािो व्यवस्थापन प्रर्ािी, ई-हालजरी, 

लिलजटि नोरटस बोिि तथा लिलजटि नागररक विापिको स्थापना तथा सम्पूर्ि 

विाकायािियहरुमा ई-हालजरी, लिलजटि नोरटस बोिि तथा लिलजटि नागररक 

विापिको स्थापना गरी यस गाउँपालिकािाई प्रलवलिमैिी तथा लवद्यतुीय शासन 

व्यवस्था कायम गनि पहि गररनेछ । आगामी आर्थिक वर्िमा गाउँ कायिपालिकाको 

कायािियमा सूचना प्रलवलि सेवा केन्रको स्थापना र सञ्चािन गनि पहि भईरहकेो छ ।  

 

2= वातावरर् तथा लवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्िी नीलत: 

 वन तथा भ-ूसंरक्षर्, जििार संरक्षर्, वातावरर् संरक्षर्, जिवाय ु पररवतिन, 

र्ोहोरमैिा व्यवस्थापन, जिउत्पन्न प्रकोप लनयन्िर् र लवपद ्व्यवस्थापन गनुिपने क्षेि 

एकीन गरी यस सम्बन्िी कायि केन्र सरकार र प्रदशे सरकारसँग सहयोग र समन्वयमा 

अगालि बढाईने नीलत लिईएको छ । आगामी आ व मा गाउँपालिका स्तरीय लवपद ्

पूवितयारी र प्रलतकायि योजना लनमािर् गनि पहि गररनेछ । 

 बािुवा, ढंुगा र लगट्टीको लनश्कासन गने क्षेि एकीन गरी सो को िालग वातावरर्ीय 

प्रभाव मलू्याङ्कन (Environmental Impact Assessment) गराउने कायििाई 

अगालि बढाईनेछ ।  

 जिवायु पररवतिनसँग सम्बन्िीत क्षेिमा कायािरत लवलभन्न सघं संस्थाहरुसँग सहकायि 

गरी जिवायु अनुकूिन सम्बन्िी कायािक्रम संचािन गने नीलत लिईएको छ । 

3= आर्थिक लवकास 

 कृलर्:  

 एक नेपािी एक र्िरू्िको लवरुवा रोप्न े कायिक्रमिाई प्रभावकारी बनाउन 

यसको प्रचार प्रशार गररनेछ । प्रत्येक विामा हुन ेकृलर् बािीको पलहचान गरी 

कृलर् पकेट क्षेि तोके्न कायिमा पहि गररनेछ । कृर्कहरुिाई पकेट क्षिे अनुसार 
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उन्नत जातको बेनाि, लवउलवजन र सो को िालग आवश्यक पने और्िी उपिब्ि 

गराउन पहि गररनेछ । दकसानको हकलहत सरंक्षर् र सम्वििन गद ै कृलर्को 

उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भू-उपयोग नीलतको अविम्वन गररनेछ । 

कृर्कहरुिाई कृलर् सम्बन्िी प्रालवलिक ज्ञान उपिब्ि गराईनेछ । 

 उद्योग तथा वालर्ज्य:  

 उद्योगिन्दािाई करमा आबद्ध गराउन PAN र VAT मा दताि गराउन पहि 

गररनेछ । 

 उद्योगिन्दाको प्रबििनको िालग बजारीकरर्को नीलत अविम्वन गररनेछ । 

 उद्योगिन्दा स्थापनामा सहयोग गनि सीप लवकास सम्बन्िी तालिमको व्यवस्था 

गररनेछ । 

 पयिटन:  

 यस वराहपोखरी गाउँपालिका विा नं १ मा रहकेो िार्मिक, साँस्कृलतक एवम् 

पयिटकीय गन्तव्यस्थिको रुपमा रहकेो वराहपोखरी र शंखेश्वर महादवेको 

मलन्दर, विा नं ३ लस्थत रहकेो गोकुिथुम्का, विा नं २ र ४ को बीचमा रहकेो 

सुनापाताि, विा नं ३ मा रहकेो घोलटेथिा, विा नं ५ मा रहकेो खोटाङ र 

उदयपुरको संगमस्थिको रुपमा रहकेो दमार (वंशीिाघाट) र विा नं २ मा 

रहकेो खोटाङ र उदयपुरको संगमस्थिको रुपमा रहकेो िालिाङघाट पयिटकीय 

स्थिका रुपमा पररलचत छन् । 

 वराहपोखरी पयिटकीयस्थिको पररमार्जित गुरुयोजना र लवस्तृत पररयोजना 

प्रलतवेदनको लनमािर् कायि अलन्तम चरर्मा पुगेकोिे यसिाई भौलतक 

पूवाििारको लवकास गरी पयिटकीय गन्तव्य स्थिको रुपमा लवकास गररनेछ । 

 सुनापाताि िाँिा पयिटदकय स्थिको भौलतक पूवाििार लवकासको िालग केन्र र 

प्रदशेसँग सहयोग माग गरी दोश्रो प्रथलमकतामा राखी कायि अगालि बढाईनेछ 

। 

 िालिाङघाटमा लपकलनकस्थि लनमािर् गरी आन्तररक पयिटक आकर्र्ित गररनेछ 

। 

 घोलटेथिा र वंलशिाघाटिाई समेत पयिटकीय स्थिको रुपमा लवकास गनि पहि 

गररनेछ । 
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 सहकारी : सहकारी संस्थाहरु रुग्र् अवस्थामा रहकेािे यस्तो संस्थाहरुिाई प्रोत्साहन 

गरी पररचािन गने नीलत अविम्वन गररनेछ । 

 

 बैंक तथा लवत्तीय क्षिे सम्बन्िी नीलत:  

 लवलभन्न समूह मार्ि त बचत तथा ऋर्को कारोबार गनि स-साना समूहरुिाई 

सहकारी संस्थामा दताि गनि प्रोत्साहन गरी सहकारी संस्थाको स्थापनामा जोि 

ददईनेछ । 

 बैंक तथा लवत्तीय संस्थाहरुको स्थापना गनि आवश्यक सहजीकरर् गररनेछ । 

 गाउँपालिका क्षेिलभि स्थापना भएको सनराइज बैंकमा आगामी आर्थिक वर्िमा 

सरकारी खाता खोिी सरकारी कारोबार संचािन गनि पहि गररनेछ । 

4= सामालजक लवकास 

 लशक्षा सम्बन्िी 

 सबै बािबालिकाहरुिाई लवद्याियमा पहुचँ स्थालपत गरी लवद्यािय बालहर 

रहने बािबालिकाको सखं्यामा न्यूनीकरर् गररनेछ । 

 गुर्स्तरीय लशक्षा प्रदान गनिका िालग बाि लवकास केन्रको व्यवस्थापन गद ै

आिारभूत तहको व्यवस्थापनमा लवशेर् जोि ददईनेछ । 

 लवद्याियको भौलतक पूवाििारमा क्रमश: सुिार गररँद ैिलगनेछ । 

 लवद्यािय लशक्षािाई प्रलवलिमैिी बनाउन लवद्युतीय हालजरी जिान गने 

कायिक्रमिाई लनरन्तरता ददन पहि गररनेछ । 

 प्रत्येक लवद्याियमा इन्टरनेट सुलविा तथा CC-Camera जिान गनि पहि 

गररनेछ । 

 प्रत्येक लवद्याियमा लशक्षा सम्बन्िी एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रर्ािी 

(IEMIS) िाई अलनवायि गररनेछ । 

 कायिसम्पादनको आिारमा उत्कृष्ट लशक्षक र लवद्याियिाई प्रोत्साहनको िालग 

उलचत व्यवस्था गररनेछ । 

 SEE मा गाउँपालिका लभि उत्कृष्ट हुन ेछािछािािाई प्रोत्साहन गररने नीलत 

लिईएको छ । 

 लवद्याियहरुिाई बािमैिी बनाउन पहि गररनेछ साथ ै "छोरी लशक्षा 

अलभयान" सञ्चािन गररनेछ । 
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 गाउँपालिका स्तरीय लशक्षा सलमलत गठन गनि पहि गररनेछ । 

 प्रालवलिक लशक्षािाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

 लवद्याियमा अपाङ्गमिैी वातावरर्को व्यवस्थापन गरी लवद्याथीको 

पठनपाठनमा लवशेर् व्यवस्था लमिाईनेछ । 

 कृलर् प्रालवलिक लशक्षािय स्थापना गनि पहि गररनेछ । 

 

 खानपेानी तथा सरसर्ाई 

 गाउँपालिका लभिका नागररकिाई स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था गनिका िालग 

पानीका मुहान संरक्षर् तथा सुलद्धकरर् गद ैिलगनेछ । 

 सबै नागररकिाई खानेपानी पहुचँ लवस्तार गनि आवश्यक योजनाहरु संचािन 

गररनेछ । 

 पालिकालभिका सबै साविजलनक लनकायहरुमा सुलविा सम्पन्न शौचािय लनमािर् 

गने नीलत लिईनेछ । साविजलनक स्थिहरुमा साविजलनक शौचािय लनमािर् गनि 

पहि गररनेछ । 

 ससं्कृलत 

 स्थानीय भार्ा, रहन सहन, भेर्भुर्ा, पवि, रीलतररवाज झल्कने मौलिक 

संस्कृलतका कायिक्रमहरु संचािन गनि पहि गररनेछ । 

 लवलभन्न भेर्भुर्ा, बाजागाजा तथा िार्मिक पुस्तकहरुको िार्मिक संग्राहािय 

लनमािर् गनि पहि गररनेछ । 

 िैंलगक समानता तथा सामालजक समावशेीकरर् तथा सामालजक सरुक्षा 

 िलक्षत वगिका िालग सशलिकरर् गने र उनीहरुिाई समाजको मिूिारमा 

ल्याउने प्रकृलतका कायिक्रमहरु संचािन गररने नीलत अविम्वन गररनेछ । 

 मानव अलिकारको उच्च सम्मान गद ै सामालजक न्याय सलहतको समतामूिक 

समाज लनमािर् गने नीलत लिईनेछ । 

 ज्येष्ठ नागररकिाई सम्मान गररनेछ । 

 सामालजक सुरक्षा भत्ता लवतरर् प्रर्ािीिाई व्यवलस्थत गद ैिलगनेछ । 

 "स्वास््य नै िन हो" भन्ने मिू नारािाई आिारमानी सबै नागररकिाई 

गुर्स्तरीय तथा लवश्वसनीय स्वास््य सेवा उपिब्ि गराईनेछ । 

 स्वास््य संस्थाहरुिाई व्यवलस्थत गद ै लनकट भलवष्यमा गाउँपालिकास्तरीय 

सुलविा सम्पन्न अस्पताि लनमािर् गरी संचािन गनि पहि गररनेछ । 
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 आवश्यकतानुसार सामुदालयक स्वास््य इकाईको स्थापना गररद ैिलगनेछ । 

 मलहिा स्वयम् सेलवकाहरुको कायििाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रोत्साहन गररद ै

िलगनेछ । 

 वृद्धाश्रम लनमािर्को िालग पहि गररनेछ । 

 वाि लववाह, बहुलववाह र अनमिे लववाहिाई लनरुत्सालहत गनि लवशेर् कदम 

चालिनेछ । 

 स्वास््य संस्थाहरुमा श्रोत सािनि ेभ्याएसम्म और्लिको व्यवस्था गररनेछ । 

 

5= ससं्थागत लवकास, सवेा प्रवाह तथा सशुासन 

 ससं्थागत लवकास सम्बन्िी नीलत 

 कायाििय व्यवस्थापनमा प्रभावकाररता ल्याईनेछ । 

 आन्तररक श्रोत वृलद्ध गनि थप करका क्षिेहरु पलहचान गररनेछ । 

 कमिचारीको िालग कायािियमा उलचत कायिवातावरर्को व्यवस्था गररनछे । 

 कमिचारीको क्षमता लवकासको िालग NASC द्वारा हुन ेतालिममा लसर्ाररस 

गररनेछ । 

 कायि सम्पादन मलू्यांकनको आिारमा कमिचारीिाई पुरस्कार तथा सुिार 

(Reward & Improvement) को व्यवस्था लमिाईनेछ । 

 सवेा प्रवाह तथा सशुासन सम्बन्िी नीलत 

 साविजलनक सेवा प्रवाहिाई लवभेद रलहत बनाउँद ै गुर्स्तरीय, पारदशी, 

लछटोछररतो, झन्झट रलहत ढंगिे सरिीकृत रुपमा सेवा प्रवाह गने नीलत 

अविम्बन गररनेछ । 

 सेवा प्रवाहिाई लवद्युतीय शासन एवम ्प्रलवलिमिैी बनाउन पहि गररनेछ । 

 सेवा प्रवाहको मापदण्ि लनिािरर् गररनेछ । 

 लवत्तीय अनुशासन कायम गररनेछ । 

 अलन्तम िखेापरीक्षर् तथा बेरुजु र्र्छ्यौटमा तदारुकता ल्याईनेछ । 

 आन्तररक िखेापरीक्षर् तथा आन्तररक लनयन्िर् प्रर्ािीिाई प्रभावकारी 

बनाईनेछ । 

 अििवार्र्िक रुपमा साविजलनक सुनुवाई गररनेछ । 
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 कमिचारी बैठक २/२ मलहनामा गरी गुनासो व्यवस्थापन गररनेछ । 

 सूचना पाटी, गुनासो पटेी, सहायता कक्ष (Help Desk)/सोिपुछ कक्ष/नागररक 

विापििाई व्यवलस्थत तथा लिलजटाइजेशन गरी प्रलवलिमैिी बनाईनेछ । 

 केन्र र प्रदशेस्तरीय लनकायसँगको समन्वय र पहिमा गाउँपालिकाबासीिे जीउ 

िनको सरुक्षाको प्रत्याभलूत महससु गनि सदकने गरी शालन्त सरुक्षाको व्यवस्था 

लमिाईनेछ । 

६. यवुा तथा खिेकूद 

 राष्ट्रपलत रलनङ लशल्ि प्रलतयोलगता गाउँपालिकामा सञ्चािन गररनेछ । 

 पालिकास्तरीय मलहिा तथा पुरुर् स्तरीय रु्टवि तथा भलिवि प्रलतयोलगता संचािन 

गररनेछ । 

 खेिकूद क्षिेको लवकासको िालग पालिका स्तरीय खेिमैदान र विास्तरीय खिेमैदान 

लनमािर् गररद ैिलगनेछ । 

 बेरोजगार युवाहरुिाई प्रिानमन्िी रोजगार कायिक्रमको माध्यमबाट रोजगारी सृजना 

गद ैिलगनेछ । 

 युवाहरुिाई आत्मलनभिर बनाउनका िालग सीप लवकास सम्बन्िी उद्यमशीिता कायिक्रम 

संचािन गररनेछ । 

 खेिालिहरुिाई आवश्यक प्रलशक्षर्को व्यवस्था गरर लवलभन खिे सम्बन्िी प्रलशक्षक 

लझकाई पररक्षर् ददई खिेकुदिाई अगालि बढाईनेछ  । 

७. बहुक्षेिीय योजनािाई लनरन्तरता ददई पोर्र्मिैी विा बनाउँद ैवराहपोखरी गाउँपालिका नै 

पोर्र्मैिी गाउँपालिका बनाउने नीलत लिईएको छ । 

अन्त्यमा,  

"समृद्ध वराहपोखरी: सखुी वराहपोखरीबासी" र "कृलर्, पयिटन, प्राकृलतक सम्पदा र पूवाििार: सभ्य 

र समदृ्ध वराहपोखरी गाउँपालिकाको मिू आिार" भन्न ेअलभयानमा जुट्न सबैको साथ र सहयोगको 

अपेक्षा गदिछु । 

िन्यवाद ! 

     


