
 

 

 

 

आ.व. २०७९/०८० 
नीति िथा कार्यक्रम 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सतुनलस्मतृि गाउँपातलका 
रोल्पा जिल्ला 
लजुबिनी प्रदेश 

२०७८/०३/०८



 

सबमातनि िाह्रौँ गाउँसभा सदस्र्ज्रू्हरु, 

गाउँसभाका सबपूर्य सदस्र्हरु,ववतभन्न रािनीतिक दलका प्रमखु एवम ्प्रतितनति ज्रू्हरु, संघ संस्थाका 
प्रमखु िथा प्रतितनतिहरु,समािसेवी िथा वदु्वििीववहरु,पत्रकार, सरुक्षाकमी ,सबपूर्य कमयचारीहरु, सभामा 
उपजस्थि िथा प्रत्र्क्ष रेतिर्ो प्रसारर् िथा सामाजिक सञ्जालिाट सतुनरहन ु िथा हेरीरहन ु भएका 
सबपूर्य आमाववुा, दािभुाई िथा द्वददीववहनीहरु, 

 नेपालको संवविान, २०७२ र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा व्र्वस्था भए 
वमोजिम र्स गाउँपातलकाको िाह्रौँ गाउँसभामा आतथयक वर्य २०७९/०८० को िावर्यक नीति िथा 
कार्यक्रम र्स सबमातनि सभा समक्ष प्रस्ििु गनय उतभएको छु । र्स गौरवपूर्य अवसरमा नेपाली 
नागररकहरुको स्विन्त्त्रिा, न्त्र्ार्, राविर्िाका पक्षमा भएका आन्त्दोलन र िनर्दु्ध मार्य ि संघीर् 
लोकिाजन्त्त्रक गर्िन्त्त्र स्थापनाका लातग जिवनको वतलदानी गनुय हनु ेसबपरु्य ज्ञाि अज्ञाि शहीदहरु 
प्रति भावपूर्य श्रद्धाञ्जली अपयर् गदयछु । वेपत्ता, घाइिे, िेलवजन्त्द िथा रािनीतिक, सामाजिक 
पररवियनमा नेितृ्वदार्ी भतूमका तनवायह गने सवै अग्रिहरु प्रति हृदर्को गवहराईिाट नमन गदयछु । 
तिनका आजश्रि पररवार िनमा सबमान व्र्क्त गनय चाहान्त्छु ।  

 केजन्त्िकृि व्र्वस्थािाट िनिाका अतसम आशा र आवश्र्किालाई संवोिन गनय नसकेको 
प्रतिर्ल स्वरुप स्थानीर् िहको तनवायचन सबपन्न गरर तसंहदरिारको अतिकार गाउँ गाउँमा परु् र्ाउने 
उदे्दश्र्ले स्थानीर् सरकार गठन भएका छन ्। त्र्सै अनरुुप राज्र् पनु: सरचनाको क्रममा संघर्यको 
उपिका रुपमा सतुनलस्मतृि गाउँपातलका स्थापना भएको कुरा र्हाँहरुलाई ववद्वदिै छ । लोकिन्त्त्रको 
रक्षा गदै स्थानीर् िासीको समग्र समवृद्धमा अहोरात्र सतुनलस्मतृि सरकार लातगरहेको छ र लातग 
रहनेछ । 

 ववतभन्न समर्हरुमा हनुे महामारी िन्त्र् रोग िथा ववपिहरुिाट सतुनलस्मतृि गाउँपातलकाका 
सवै िनिाको सरुक्षा गनुयपने अहम ् जिबमेवारी हाम्रो काँिमा आएको छ । हामी िनिाको सेवामा 
रति भर ववचतलि नभइ अनवरि रुपमा संवेदनजशलिालाई ख्र्ाल गदै अगािी िढ्ने कुरामा कटीवद्ध 
छौ र रवहरहनेछौँ । 

देशमा रािनीतिक क्राजन्त्िहरु इतिहासको ववतभन्न काल खण्िमा भए, मलाई लाग्छ अि देशमा 
आतथयक क्राजन्त्ि मार्य ि रािनीतिक क्राजन्त्िको िरुरि छ, सोही अनरुुप हामी ववकास तनमायर्, 
सशुासन, आतथयक ववकास, नागररकको जिवनस्िर मातथ उकास्ने र समवृद्धको लातग सहकार्य र 
सहमतिका साथ अघी िढ्ने प्रतििद्ध रहेका छौँ । नेपालको संवविान, २०७२ स्थानीर् सरकार 
सञ्चालन ऐन, २०७४, संघीर् सरकार िथा प्रदेश सरकारिाट ववतभन्न तमतिमा िारी गररएका नीति, 
मागयदशयन िथा सझुाव, र्स गाउँपातलकािाट िारी भएका ववतभन्न ऐन, तनर्मावली, कार्यववति, 
तनदेजशका, आचारसंवहिाको पररतितभत्र रही रािश्व परामशय सतमति, श्रोि अनमुान िथा ििेट तसमा 



 

तनिायरर् सतमतिको िैठकको तनर्यर्, गाउँ कार्यपातलकाका ववतभन्न तमतिमा भएका तनर्यर् र प्रचतलि 
ऐन, कानूनको अनसुरर् गदै िनिाका आवश्र्किा िथा प्राथतमकीकरर्लाई ध्र्ानमा द्वदइ आगामी 
आ.व.को ििेटको आिारको रुपमा र्स सतुनलस्मतृि गाउँपातलकाको आ.व. २०७९/०८० को नीति 
िथा कार्यक्रम तनमायर् गररएको छ । 
अव म आ.ि. २०७८/०७९ मा अजघ िढाइएका नीति िथा कार्यक्रमहरुको सतमक्षा प्रस्ििु गनय 
चाहान्त्छु । 

१. एक विा एक स्वास््र् संस्थाको नीति अनरुुप प्रत्रे्क विामा स्वास््र् चौकी स्थापना, 
सवलीकरर् एवम ् भौतिक पूवायिार ववकासमा ववशेर् िोिद्वदइ विा नं. ३ तमजझङ र विा नं. ५ 
काभ्रामा आिारभिू स्वास््र् केन्त्िको स्थापना गररएको छ भने विा नं.  ५ को आिारभिू स्वास््र् 
केन्त्िको भवन तनमायर्ातिन अवस्थामा रहेको छ । स्वास््र् सेवाको पहुँचिाट टाढा भएका 
िस्िीहरुमा आिारभिू स्वास््र् सेवा प्रवाहको लातग सामदुावर्क स्वास््र् इकाइ केन्त्ि विा नं. २ 
लामाचौरमा सञ्चालनमा ल्र्ाइएको छ भने विा नं. १ थबुपाकीको भवन तनमायर्तिन अवस्थामा रहेको 
छ । 

२. मवहला स्वास््र् स्वंर्मसेववकाहरुलाई आिारभिू िातलम, सतमक्षा गररएको छ भने उच्च 
मनोवलका लातग िावर्यक ६ हिार प्रोत्साहन भत्ताको व्र्वस्था तमलाइएको छ । 

३. गभयविी आमासँग उपाध्र्क्ष कार्यक्रम अन्त्िगयि तनर्तमि तन:शलु्क तभतिर्ो एक्सरे गने 
व्र्वस्थालाई तनरन्त्िरिा द्वदइएको छ । 

४. ज्रे्ष्ठ नागररक, मवहला, वकशोरी िथा िालिातलकाको स्वास््र् सेवालाई ववशेर् प्राथतमकिाका 
द्वदइ घरदैलो स्वास््र् कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरुपमा अगाति िढाइएको छ । अति ववपन्न वगयलाई 
स्वास््र् सेवाको पहुँच स्थापना गनय और्िोपचार खचयमा सहर्ोग गररएको छ । 

५. स्वास््र् संस्थामा ररक्त रहेका दरवन्त्दी िथा सामदुावर्क स्वास््र् इकाइ केन्त्िहरुमा 
स्वास््र्कमीको व्र्वस्था गरर सेवा प्रभावलाई थप प्रभावकारी िनाइएको छ । 

६. ितथयङ सेन्त्टरहरुिाट चौववसै घण्टा सतु्केरी सेवा िथा अत्र्ावश्र्क सेवा द्वदइदै आएको छ । 

७. ववद्यालर्को पठनपाठन िथा व्र्वस्थापन सदुृवढका लातग प्रध्र्ानाध्र्ापकहरुलाई प्रशासनीक 
िथा क्षमिा ववकास िातलम र अंग्रिेी माध्र्मिाट अध्र्र्न गराउने ववद्यालर् जशक्षकहरुको क्षमिा 
ववकास िातलमको व्र्वस्था गररएको छ । 

८. उपाध्र्क्ष छात्रवजृत्त कार्यक्रमलाई तनरन्त्िरिा द्वदइ "छोरी िचाउ, छोरी पढाउ" कार्यक्रमको 
लाग ुगररएको छ । 



 

९. ववद्याथीसँग अध्र्क्ष कार्यक्रमलाई तनरन्त्िरिा द्वदइ सवै माध्र्ातमक ववद्यालर्हरुमा एकै 
प्रकारको वपवट कार्यक्रम लाग ुगररएको छ । 

१०. तनिी जशक्षकको अन्त्त्र् गदै गाउँपातलका अनदुान जशक्षकको व्र्वस्था गरर 
पठनपाठनलाई थप प्रभावकारी िनाइएको छ । 

११. नेपाल राविर् माध्र्ातमक ववद्यालर् िेिाङलाई कक्षा १२ र िालवोि आिारभिू 
ववद्यालर्लाई कक्षा ८ थप गरर व्र्वजस्थि गररएको छ । 

१२. िहवुवर्यर् ठेक्का मार्य ि सरु्ोदर् आिारभिू ववद्यालर् क्वालीगाउँ, नेपाल राविर् 
माध्र्ातमक ववद्यालर् अरेश, िनज्र्ोति माध्र्ातमक ववद्यालर् गिलु, चन्त्िप्रभा माध्र्ातमक ववद्यालर् 
तमजझङ, नेपाल राविर् माध्र्ातमक ववद्यालर् िेिाङ, िनिा आिारभिू कोइरालखकय  भवन तनमायर् 
कार्यलाई अगाति िढाइएको छ । भने सरु्ोदर् माध्र्ातमक ववद्यालर् सतुलचौर र िालवोि आिारभिू 
ववद्यालर् काभ्राको भवन तनमायर् कार्य सबपन्न भएको छ । 

१३. सवै सरकारी ववद्यालर्हरुमा इन्त्टरनेटको व्र्वस्था गरर पठनपाठनमा सहि िनाइएको 
छ । 

१४. ७५ प्रतिशि अनदुानमा च्र्ाउको ववउ, मकै र गहुँको उन्नि ववउ वकसानहरुलाई 
उपलब्ि गराइएको छ भने ८५ प्रतिशि अनदुानमा प्लाविक टनेल र थोपा तसचाई कार्यक्रमको लाग ु
गररएको छ । 

१५. एक घर एक करेसािारी प्रवियन कार्यक्रम र िातलमलाई व्र्वजस्थि गरर कार्ायन्त्वर्न 
गररएको छ । 

१६. प्रकोप व्र्वस्थापन कार्यक्रमलाई तनरन्त्िरिा द्वदइएको छ भने कृर्कहरुलाई परुस्कार 
कार्यक्रम मार्य ि कृवर् क्षते्रमा लाग्न प्रोत्साहन गररएको छ । 

१७. पश ुस्वास््र् घबुिी जशववर सञ्चालन गरर िनिाको घरदैलोिाट सेवा प्रदान गररएको 
छ । 

१८. पाद्वठ खररद गरर कृर्क समहुलाई हस्िान्त्िरर् गरर आर् मलुकमा थप प्रभावकारी 
िनाइएको छ । 

१९. १०० प्रतिशि र ५० प्रतिशिको वोर्र वोका कृर्कहरुलाई हस्िान्त्िरर् गररएको छ 
। 

२०. िरे् र वहउदे घाँस कृर्कहरुलाई वविरर् गररएको छ भने िाख्रा पालन कृर्कहरुलाई 
िातलमको व्र्वस्था गरर थप प्रभावकारी िनाइएको छ । 



 

२१. मवहलाहरुको संस्थागि ववकासको लातग मवहला ववकास सतमति, विास्िरीर् मवहला 
सञ्जाल, गाउँपातलकास्िरीर् मवहला सञ्जाल गठन गरर अगाति िढाइएको छ । 

२२. सीप ववकास िथा स्वरोिगारका लातग १७ िना मवहलाहरुलाई तसलाईकटाई सीप 
अतभववृद्ध, २२ िना मवहलाहरुलाई आिारभिू कबप्रू्टर र १६ िना मवहलाहरुलाई वक्रिल गहना 
तनमायर् िातलम प्रदान गररएको छ । 

२३. पाँच लाखको लैविक वहंसा तनवारर् कोर्को स्थापना गररएको छ । 

२४. अपाििा भएका व्र्जक्तहरुलाई सहार्क सामग्रीहरु ८ िनालाई ह्वीलजचर्र र ७ 
िनालाई िैसाखी वविरर्, अपाििा भएका व्र्जक्तहरुको गाउँपातलका स्िरीर् सञ्जाल गठन, हाल सबम 
२८१ िनालाई अपाि पररचर्-पत्र वविरर् गररएको छ । 

२५. गाउँपातलका स्िरीर् ज्रे्ष्ठ नागररक सञ्जाल गठन, ज्रे्ष्ठ नागररक तमलन केन्त्ि 
स्थापना, हालसबम १६२० िनालाई ज्रे्ष्ठनागररक पररचर्-पत्र वविरर् गररएको छ । 

२६. सिै विामा लैविक वहंसा ववरुद्धको १६ द्वदने अतभर्ानको अवसरमा िाल वववाह 
न्त्रू्नीकरर्, लैविक वहंसा ववरुद्ध अतभमूखीकरर् कार्यक्रम, िाल समूह िथा सञ्जाल गठन िालवववाह 
न्त्रू्नीकरर्का लातग ववतभन्न सरोकारवालाहरुलाई अतभमखुीकरर् िथा प्रतिवद्धिा सङ्कलन, सिै विा 
िथा गाउँपातलका स्िरमा िालमैत्री स्थानीर् शासन नीतिगि अवलबवन, कार्ायन्त्वर्न िथा घोर्र्ा 
सबवन्त्िी अतभमखुीकरर् सबपन्न गररएको छ । 

२७. दईु लाखको िालसंरक्षर् कोर् स्थापना गररएको छ । 

२८. ववतभन्न द्वदवसीर् कार्यक्रमको अवसरमा सचेिनामूलक कार्यक्रम, लैविक समानिा िथा 
सामाजिक समावेशीकरर् परीक्षर्, िाल संरक्षर् नीति २०७८ लैविक समानिा िथा सामाजिक 
समावेशीकरर् मूलप्रवाहीकरर् रर्नीति २०७८  िर्ार गररएको छ । 

२९. चाल ुआ.व.मा श्रम रोिगार िथा सामाजिक सरुक्षा मन्त्त्रालर् प्रिानमन्त्त्री रोिगार 
कार्यक्रम अन्त्िगयि र्स गाउँपातलकाका ८ वटै विा तभत्र २६ वटा र्ोिनाहरु सञ्चालन भएका र 
उक्त र्ोिनामा २९० िना िेरोिगार व्र्जक्तहरुले रोिगार द्वदइएको छ । 

अि म र्स गररमामर् गाउँ सभा समक्ष गाउँपातलकाको आगामी आतथयक वर्य २०७९/०८० को 
वावर्यक नीति िथा कार्यक्रम प्रस्ििु गदयछु । 

 नेपालको संवविानले पररकल्पना गरेको संघीर् लोकिाजन्त्त्रक गर्िन्त्त्र, समानपुातिक समािेशी 
प्रतितनतित्व, समिामूलक समाि, िीन खबिे आतथयक नीति, समािवाद उन्त्मखु अथयिन्त्त्र, सिै 



 

प्रकारका भेदभाव उन्त्मलुन, नागररक स्विन्त्त्रिा लगार्िका मौतलक हकहरुको कार्ायन्त्वर्न 
एवम ्कानूनी राज्र्को मूल्र् र मान्त्र्िालाई स्थावपि गने नीति अजख्िर्ार गररने छ । 

 नेपालको संवविान, पन्त्रौं पन्त्चवर्ीर् र्ोिना, द्वदगो ववकास लक्ष्र्, नेपाल सरकारका ववतभन्न 
क्षेत्रगि नीति िथा कार्यक्रम, सतुनलस्मतृि गाउँपातलकाको आवतिक र्ोिनालाई ध्र्ान द्वदंदै 
गाउँपातलकाको आवश्र्किा पररपूिी गनय जशक्षा, स्वास््र्, कृवर्, पूवायिार, पर्यटन, उद्योग, 
िलश्रोि िस्िा क्षेत्रलाई उच्च प्राथतमकिामा राखी प्रस्ििु नीति िथा कार्यक्रम ििुयमा 
गररएको छ । 

 संघीर् सरकार, प्रदेश सरकार, जिल्ला समन्त्वर् सतमति िथा सतुनलस्मतृि गाउँपातलका ववच 
सहकार्य, समन्त्वर् िथा सहअजस्ित्वका आिारमा समपरुक िथा ववशेर् र्ोिनाहरु सञ्चालन 
गने कार्यलाई प्राथतमकिा द्वदई विेटको सतुनजिििा गररने छ । 

 अन्त्िर पातलका ववच सहकार्य गरी ववकासका कार्यहरु अगाति वढाइ पातलका ववचको 
अन्त्िरसबिन्त्िलाई अझ मिििु िनाइने छ । 

 ववकासका वक्रर्ाकलापहरुमा मानव सूचकाङ्कमा दृविले वपछतिएका क्षेत्र वगय एवं समदुार्लाई 
ववशेर् प्राथतमकिा द्वदइनेछ । 

 आर्ोिना िथा कार्यक्रमहरुलाई आर्ोिना िैङ्कमा राखी प्राथतमकिाकासाथ कार्ायन्त्वर्न 
गररनेछ । 

 नेपाल सरकारको नीति अनरुुप गाउँपातलकाको आतथयक सवेक्षर् गने कार्यको थालनी 
गररनेछ।िसवाट गाउँपातलकाको समग्र आतथयक िथा समाजिक क्षेत्रको वियमान अवस्थाको 
वारेमा प्रि जचत्र देजखनेछ। 

आतथयक ववकासः 

१. कृवर् सेवा 
 कृवर् र सो सबवन्त्िी उत्पादन िथा वािावरर्ीर् लाभको सबभावनाको पवहचान गनय समग्र 

वस्िजुस्थति खलु्ने गरी ववद्यिुीर् भौगववयक नक्साकंनको(integrated land profile) कार्य आउदो 
वर्य नै सरुुवाि गररनेछ। 

 स्थानीर् स्िरमा उत्पाद्वदि कृवर् उपिको प्रर्ोगलाई प्राथतमकिा र प्रोत्साहन गनय उपर्कु्त 
स्थानमा हाटविार सञ्चालनको संभाव्र्िा अध्र्र्न गररनेछ। 

 प्रािाररक कृवर् उत्पादनका लातग प्रािाररक खेिी िथा मलको प्रवद्धयन गररनेछ। 

 पातलकालाई खाद्यान्न, मास,ु दगु्ि िथा िरकारीमा आत्मतनभयर िनाइनेछ । 



 

 कृवर् पर्यटनलाई आकर्यर् गनय सनु्त्िला, आपँ, केरा, घ्रू्, मह, माछा प्रिद्धयनमा िोि द्वदइनेछ 
। 

 व्र्रोिगार र्वुालाई कृवर्मा आिाररि उद्योग खोल्नमा प्रोत्साहन गररनेछ । 

 परबपरागि रुपमा उत्पादन गररदै आएका रैथाने कृवर् वाली र प्रिािीको संरक्षर् र प्रवद्धयन 
गररनेछ। 

 कृवर् उपिको उत्पाद्वदि िस्िकुो ब्राजण्िङ गररने व्र्वस्था गररने छ। 

 "घरघरमा करेशावारी, नागररक स्वस्थ जिवनभरी" कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ।सोको लातग 
िरकारी ववउवविन वविरर् कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ। 

 Citrus fruit को उत्पादनलाई प्राथतमकिा द्वदई संभाव्र्िाका आिारमा पकेट क्षेत्रको रुपमा 
ववकास गररने छ। 

 कृर्कको ि्र्ाङ्कीर् आिारमा मापनर्ोग्र् पररभावर्करर् गरर कृर्कको पररचर्पत्र वविरर् गने 
र पररचर्पत्र प्राप्त गनेलाई मात्र ववत्तीर् उत्प्ररेर्ा र अन्त्र् प्रोत्साहनमा सहभागी गराइने छ। 

 िोजखम र्कु्त क्षेत्रको Hazzard mapping गरी कृवर् वातलमा हनु े क्षतिको न्त्र्तनकरर्को 
पूवयिर्ारी गररनेछ। 

 उत्पादन र उत्पादकत्व ववृद्धका लातग आितुनक िािको िीउ, आितुनक उपकरर् र 
सामाग्रीहरु कृर्क समूहलाई लागि साझेदारीमा वविरर् गररने छ । वविरर्मखुी कार्यक्रम 
िसले प्रतिर्लको सतुनििा गदैन त्र्स्िा कार्यक्रम तनरुत्सावहि गररन े छ । कृवर्को 
र्ाजन्त्त्रकरर् िथा आितुनकीकरर्मा िोि द्वदइनेछ । 

 कृवर् लगार्ि अन्त्र् अनदुानको उपर्ोतगिा र र्सले पारेको सकारात्मक प्रभावको अध्र्र्न 
गरी आवश्र्क सिुारका उपार्हरु अवलबवन गररनेछ । 

 ववपन्न वगयका व्र्जक्तहरुलाई आर् आियनका रुपमा आितुनक ढंगले सञ्चालन गने गरी लागि 
साझेदारीमा कृवर् उत्पादनलाई आितुनवककरर् गने र उत्पाद्वदि वस्िलुाई ििारसबम 
परु् र्ाउनको लातग संकलन केन्त्ि स्थापना गरी उत्पाद्वदि वस्िलुाई ििारको पहुँचको 
सतुनजिििा गररने छ । 

 कृर्कहरुको कृवर्िन्त्र् उत्पादनलाई सरुजक्षि भण्िारर्को लातग जचस्र्ान केन्त्ि तनमायर्का 
लातग आवश्र्क ििेटको प्रवन्त्ि गररने छ । 

 कृवर् िथा पशिुन्त्र् िस्िकुो विाररकरर् गनय आवश्र्क िग्गा ब्र्वस्था गरर हाटििार 
तनमायर् िथा कृवर् संकलन केन्त्िको व्र्वस्था गररनेछ । 



 

 र्लरु्ल खेिीको पकेट क्षेत्र िोकी कागिी सनु्त्िला अदवुा भटमास र्लरु्ल िाली िथा 
नगदे वालीलाई प्रवद्धन र ववकास गररनेछ । 

 िंगली िनावरिाट वालीनाली नोक्सानीले गदाय कृर्कमा हनुे तनरुत्सावहिलाई उत्सावहि गनय 
कृवर् ववमाको व्र्वस्था गररनेछ । 

 व्र्वसावर्क खेिी गररने क्षेत्रमा तसंचाई प्रर्ाली ववकास गनय र कृवर् पकेट क्षेत्रमा तसचाई 
सवुविा परु् र्ाउने गरी आवश्र्क कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

२. तसंचाई 

 तसचाइ प्रर्ालीको द्वदगोपनामा िोि द्वदइने छ। 

 आवश्र्किा अनसुार तलफ्ट तसचाई र्ोिनालाई तनरन्त्िरिा द्वदइनेछ । 

 सञ्चातलि कुलोहरुको तनर्तमि ममयि सबभार गररनेछ र तसचाई नपगेुको ठाउँमा नर्ाँ कुलोहरु 
तनमायर् गररनेछ । 

 

३. पश ुसेवा 
 पशपुालन व्र्वसार्लाई व्र्वसार्ीकरर् गनय प्रोत्साहन गररने छ । स्वस्थ िथा सर्ा पशिुन्त्र् 

पदाथय आपतुियको लातग प्ररेरि गने िथा सोको लातग आवश्र्क सहर्ोग गररने छ । 

 पशपुन्त्छी व्र्वसार् सञ्चालन गनयका लातग कृवर्कहरुलाई िातलमको व्र्वस्था गररनेछ साथै 
व्र्ावसावर्क कृर्कहरुलाई प्रोत्सावहि गनयका लातग वहउँदे घाँसको ववउ र िाले घाँसको िेनाय 
तनशलु्क उपलब्ि गराईने छ । 

 पशसेुवा केन्त्ि देजख टाढा रहेका स्थानहरुलाई लजक्षि गरी पश ु स्वास््र् जशववर सञ्चालन 
गररनेछ । 

 पशपुालन व्र्ावसार्लाई सरुजक्षि गनय पश ु तिमा सबिन्त्िी िानकारी द्वदन अतभमखुीकरर् 
िातलमको प्रिन्त्ि गररनेछ । 

 भेिा िाख्रामा लाग्ने वपवपआर रोग रोकथापको लातग खोप अतभर्ान सञ्चालन गररनेछ । 

 

४. सहकारी 
 सहकारी संस्थाहरुको सदुृढीकरर् ववकास र प्रवरद््धनको लातग तनर्तमि अनगुमन, तनर्मन र 

तनरीक्षर्को व्र्वस्था तमलाइने छ । सहकारी संघ संस्थाहरुसँग सहकार्य गरी उत्पादनमूलक 
व्र्वसार् सञ्चालन गने कार्य अजघ िढाइने छ । 



 

 कुनै पतन सरकारी िथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरुले सञ्चालन गने कार्यक्रमहरुको लातग 
गाउँपातलकािाट अनमुति तलन ु पने र गाउँपातलकाको नीति अनरुुप कार्यक्रम सञ्चालन गने 
गरी एकद्धार नीति अवलबवन गररनेछ । 

 सहकारीलाई व्र्वजस्थि गनय सहकारी अनगुमन संर्न्त्त्र वनाई कार्य अगािी िनाईनेछ । 

 सहकारी संस्थाको क्षमिा ववकासका लातग सहकारी प्रजशक्षर् र अनसुन्त्िान कार्यक्रम सञ्चालन 
गररने छ । 

५. िलािार संरक्षर् 

 गाउँपातलका तभत्रका िलािारहरुको पवहचान गरी संरक्षर् गररने छ । 

 िलािार क्षेत्रको संरक्षर्का लातग ररचािय पोखरी तनमायर् कार्य अगाति िढाइने छ । 

 िलािार संरक्षर् र सबवद्धयन गनय सावयितनक र तनिी िग्गामा िल पनुभयरर्को लातग ववशेर् 
कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ। 

 

६. पर्यटन 

 पर्यटनलाई आतथयक ववकासको महत्वपूर्य पक्षको रुपमा तलई मूिय र अमूिय साँस्कृतिक 
सबपदाको संरक्षर् र सबवद्धयन गरी साँस्कृतिक पर्यटन प्रवद्धयन गने नीतिलाई कार्ायन्त्वर्न 
गररदै लतगनेछ। 

 परुाित्व, प्राजचन स्मारक िथा संग्रहालर्को स्थापना र संरक्षर् गररने नीति अवलबवन 
गररनेछ। 

 रोल्पा जिल्लाकै जचनारीको रुपमा रहेको तलस्न े लेखलाई प्रू्ठान संग िोड्ने पर्यटकीर् 
पैदलमागयको रुपमा सगवय ववकास गररने छ। उक्त स्थानमा Hill station तनमायर्को सबभाव्र्िा 
पवहचान गरी आवस्र्क संरचनाको ववकास गररनेछ। 

 पर्ाय पर्यटन, संस्कृति पर्यटन, र्दु्ध पर्यटन र अन्त्र् पर्यटकीर् संभावनाको क्षेत्र िोड्ने गरी  
Sunil circuit को ववकास गररनेछ। 

७. रोिगारी 
 िेरोिगार व्र्जक्तहरुलाई अतभमखुीकरर्को माध्र्मिाट क्षमिा ववकास गररनेछ । 

 िेरोिगारी र्वुाहरुको लातग स्वरोिगार कार्यक्रम ल्र्ाइनेछ । 

 वािावरर् प्रतिकुल असर नपने िथा िढी भन्त्दा िढी रोिगारी सिृना हनुे साथै 
गाउँपातलकािाट सञ्चालन हनुे रकम रु ५ लाख भन्त्दा कम ििेटका आर्ोिनाहरुमा स्थानीर् 
िनशजक्तलाई पररचालन गनय प्रोत्साहन गररने छ । 



 

 प्रिानमन्त्त्री रोिगार कार्यक्रमलाई सीपर्कु्त दक्ष िनशजक्त रोिगारीको क्षेत्र र रोिगार 
सबिन्त्िी अन्त्र् कार्यक्रमसँग आवद्ध गरर र्थाथय उत्पादनमूलक रोिगारी तसियना गनयका लातग 
िेरोिगार लजक्षि अतभर्ानको रुपमा कार्ायन्त्वर्न गररने छ । 

 रोिगार सेवा केन्त््रिारा रोिगारदािा र रोिगारीको खोिीमा रहेकाहरु ववच सबपकय  स्थावपि 
गरी रोिगारी प्रातप्तमा सहर्ोग परु् र्ाउने कार्य अगाति िढाइने छ । 

 गाउँपातलकामा ववद्यमान गररिीको जस्थति मापन गरी गररिी अन्त्त्र्का लातग रोिगारीको 
व्र्वस्था र आर् आियनका लजक्षि कार्यक्रमहरु सञ्चालन गररने छ । 

 उद्यमशील िातलम प्राप्त गरेका उद्यमीहरुलाई आफ्नो सीपको सही सदपुर्ोगका लातग प्रववति 
हस्िान्त्िरर् अन्त्िगयि ववतभन्न कार्यक्रम सञ्चालन गने नीति तलइने छ । 

सामाजिक क्षते्र 

१. स्वास््र् 

 िनस्वास््र् सबवन्त्िी र्ोिना ििुयमाको लातग Health Screening कार्यलाई ववस्िार र वस्ितुनि 
िनाइनेछ।र्सका लातग स्वास््र् घजुबि तसववरको सञ्चालन गररनेछ। 

 नेपाल सरकारको नीति अनरुुप ९८ प्रकारका तनशलु्कः और्िीको तनर्तमि आपूिीलाई 
सतुनजिि गररनेछ। प्राथतमक स्वास््र् केन्त्ि सतुलचौरमा प्रवक्रर्ा पूरा गरी और्ति पशल 
सञ्चालनमा ल्र्ाइनेछ। 

 मानतसक असन्त्िलुन र र्रक व्र्वहार देखाउने व्र्जक्तलाई पनुस्थायपना केन्त्िको  सहर्ोगमा 
पनुयस्थायपनामा सहर्ोग गररनेछ। 

 प्राथतमक स्वास््र् केन्त्िकोको अत्र्ावश्र्क भौतिक िथा स्वास््र् सबवन्त्िी पूवायिारको प्रवन्त्ि 
गरी त्र्हाँवाट प्रदान गररने स्वास््र् सेवा सवुविाको प्रभावकाररिा अतभववृद्ध गररनेछ।  

 १५ सैर्ाको अस्पिाल तनमायर् गने कार्यको लातग मापदण्ि अनरुूपको िग्गा प्रातप्त गने कार्य 
तसघ्र सबपन्न गरी आगातम आ.व.मै ठेक्का प्रवक्रर्ामा गई तनमायर् कार्यको थालनी गररनेछ। 

 स्थानीर् स्िरमा िनस्वास््र् तनगरानी (public health surveillance)कार्यक्रम सञ्चालन गरर 
स्वास््र् िोजखम न्त्रू्नीकरर्िर्य  प्रर्ास गररनेछ।िनस्वास््र् ववप् प्रतिकार्य(response)का 
लातग दूिय प्रतिकार्य समूह(RRT) गठन गरी सञ्चालनमा ल्र्ाइनेछ। 

 सरुजक्षि माितृ्व र प्रिनन ्स्वास््र् अतिकारलाई थप सतुनजिि गनय ववशेर् कार्यक्रम सञ्चालन 
गररनेछ। 

 माि ृ िथा िाल स्वास््र्, प्रिनन स्वास््र् लगार्ि आिारभिू स्वास््र्को लातग आवश्र्क 
ििेट िथा कार्यक्रमहरुको ििुयमा गररने छ । 



 

 स्वास््र् सेवाको पहुँच गाउँवस्िीसबम परु् र्ाउन गाउँघर जक्लतनकलाई थप प्रभावकारी िनाउदै 
भौतिक पूवायिार थप गदै लतगने छ । 

 मटुु, क्र्ान्त्सर, मगृौला रोगका द्वदघयरोगीहरुलाई द्वदइदै आएको आतथयक सहार्िालाई 
तनरन्त्िरिा द्वदइने छ । 

 तछने आर्वेुद और्िालर्लाई व्र्वजस्थि र थप स्िरोन्त्िीको लातग आवश्र्क पहल गररनेछ । 

 िनिाको घरदैलोमा ववशेर्ज्ञ िाक्टर सवहिको स्वास््र् जशववर सञ्चालन गररनेछ । 
 

२. जशक्षा, र्वुा िथा खेलकुद 

 आतथयक, सामाजिक ववकास लगार्ि समग्र ववकासको सतु्रािारको रुपमा रहेको जशक्षा क्षेत्रको 
ववकास लातग गरु्स्िरीर् जशक्षाको सतुनजिििा गनय गरु्स्िरीर् भौतिक संरचना जशक्षक, 
जशजक्षकाहरुको क्षमिा ववकास ववद्याथीहरुमा पठन संस्कृतिको ववकास गनय ५ वरे् गरुुर्ोिना 
वनाइ लाग ुगररनेछ। 

 S.E.E. उिीर्य गरेको दतलि छात्रछात्रालाई प्रतिस्पिायको आिारमा छनौट गरी प्राववतिक उच्च 
जशक्षा अध्र्र्नका लातग आवश्र्क प्रवन्त्ि तमलाइन ेछ। 

 सवै सामदुावर्क ववद्यालर्मा प्रिानाध्र्ापक र अन्त्र् जशक्षकहरुववच कार्यसबपादन करार गरी 
ववद्यालर्को पठनपाठनमा नतििामूलकिा ल्र्ाउन प्रिानाध्र्ापकलाई अतिकार सवहि 
उत्तरदार्ी वनाउन आवश्र्क व्र्वस्था गररनेछ। 

 उच्च जशक्षाको लातग क्र्ाबपस स्थापनाको लातग पहल गररनेछ । 

 द्वदवा खािा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी िनाउन अनगुमन िथा मलु्र्ाङ्कन प्रर्ालीमा िोि द्वदइने 
छ। 

 एक ववद्यालर् एक स्वास््र् कमी कार्यक्रम लाग ुगने नीति अनरुुप ववद्यमान िनशजक्तलाई 
पररचालन गरी हरेक मवहनाको एक पटक ववद्यालर्मै पगुी ववद्याथीको स्वास््र् िाँच एवम ्
िनस्वास््र् सचेिनाको कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ। 

 स्थानीर् िनिाहरुमा पठन संस्कृतिको ववकास गदै नागररक चेिना अतभववृद्ध गनय स्थानीर् 
पसु्िकालर् र वाचनालर् सञ्चालन गने सोंच तलइएको छ। 

 ववद्यालर्मा शैजक्षक सूचना व्र्वस्थापन प्रर्ाली खररद गरी सवै ववद्यालर्मा क्रमशः ििान 
गररने छ। 

 ववद्यालर्को द्वदवा खािा कार्यक्रममा ववस्िार गरी ववद्यालर्मा कार्यरि जशक्षक िथा 
कमयचारीलाई स-सबमानपूवयक समेट्ने नीति ल्र्ाइने छ। 



 

 शैजक्षक, सशुासन र उत्तरदावर्त्वमा अतभववृद्ध ल्र्ाउने नीति अनरुुप जशक्षक, ववद्याथी र 
अतभभावकहरुको भतूमकालाई सशक्त िलु्र्ाउन िातलम िथा गोष्ठी िस्िा कार्यक्रम सञ्चालन 
गररनेछ। 

 प्रारजबभक वाल कक्षामा तनिायररि मापदण्ि अनरुुप िसाई व्र्वस्था र सरसर्ाइ लाई ध्र्ान 
द्वदई खेलसामग्री, तसकाइ सामग्री, मनोरञ्जन सामग्री, अतिर्ो तभतिर्ो सामग्री  सवहिको 
आकर्यक मनोरञ्जक र वालमैत्री कक्षाकोठा व्र्वस्थापन गररनेछ।वालववकास केन्त्िमा कार्यरि 
वालववकास जशक्षक जशजक्षकाहरुलाई उत्प्ररेरि र जिबमेवार वनाउन िलवमा पनुरावलोकन 
गररनेछ। 

 एक ववद्यालर् एक पसु्िकालर्को व्र्वस्था गररने छ। 

 ववद्यालर् सिुार कार्यर्ोिना ल्र्ाइने छ। आवतिक रुपमा ववद्याथीको उपलव्िी परीक्षर् गररने 
छ।र्सको लातग ववज्ञ टोलीको गठन गरर तनर्तमि र आवतिक रुपमा जशक्षर् तसकाइ 
वक्रर्ाकलाप र तसकाइ उपलजव्िको मूल्र्ाङ्कन गने कार्यको थालनी गररने छ। 

 प्राववतिक जशक्षालर् िथा व्र्ावसावर्क सीप ववकास िातलम केन्त्िको स्थापना गने गरी कार्य 
अजघ िढाइने छ। 

 जशक्षाको गरु्स्िर ववृद्ध गनयको लातग जशक्षक दरवन्त्दी कम भएको ववद्यालर्हरुलाई अनदुान 
जशक्षकको व्र्वस्थालाई तनरन्त्िरिा द्वदइने छ । 

 माध्र्तमक िह सबमको जशक्षालाई तनःशलु्क गने कार्यलाई प्रभाकारी रुपमा कार्ायन्त्वर्न 
गररनेछ साथै सिै िहका ववद्यालहरुमा ईन्त्टरनेटको प्रर्ोग गरर प्रववति मैत्री ववद्यालर् 
वनाईनेछ । 

 खेलकुद क्षेत्रको ववकास र ववस्िारका लातग खेलकुद संरचना तनमायर् िथा खेलकुद 
प्रतिर्ोतगिा सञ्चालन गररने छ । 

 पातलका स्िरीर् खेलकुद कार्यक्रमलाई ववशेर् प्राथतमकिा द्वदई भतलवल, िेक्वान्त्दो लगार्िको 
खेलमा राविर् स्िरको खेलािी उत्पादन गने गरी र्स क्षेत्रलाई खेल पर्ायवरर्र्कु्त क्षेत्रको 
रुपमा ववकास गररनेछ। 

 प्रत्रे्क ववद्यालर्मा खेलकुद क्लव स्थापना गररनेछ। 

 खेल क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गनय सतुलचौर वा वरपरको क्षेत्रमा िहउुदे्दश्र्ीर्  कभिय हलको 
तनमायर् र व्र्वस्थापन गररनेछ। 

 पातलका तभत्र अन्त्िर विा स्िरीर् प्रतिस्पिायत्मक खेलकुद कार्यक्रमको आर्ोिना गरी 
खेलािीको सबमान र मनोवल उच्च गराइनेछ। 



 

 िालिातलका िथा र्वुाहरुको लातग आवश्र्क खेलकुद संरचनाको तनमायर् गने नीति 
अवलबवन गररनेछ । 

 शाजन्त्ि, ववकास र समवृद्धको लागी र्वुा सहभागीिा सतुनजिि गररने छ । 

 वैदेजशक रोिगारमा गएका स्थानीर् िह तभत्रका र्वुाहरुको अतभलेजखकरर् व्र्वजस्थि गररनेछ 
। 

 

३. खानपेानी िथा सरसर्ाई 

 वपउने पानीको सतुनजििा गदै 'एक घर, एक िारा' कार्यक्रमलाई अगाति िढाइने छ । 

 खानेपानीको श्रोि एवं महुानको पवहचान गरी महुान संरक्षर् शदु्धिाको परीक्षर् लगार्िका 
कार्य गररनेछ । खानेपानी वविरर् ववस्िारलाई अजघ िढाइ र्स क्षेत्रमा तनवायि रुपमा 
खानेपानीको वविरर् हनुे व्र्वस्था तमलाईने छ । 

 ववतभन्न संघसंस्था, उपभोक्ता सतमति, टोल ववकास संस्था र तनिी क्षेत्रहरुको पररचालन िथा 
सहकार्यमा सिक, टोल, सावयितनक स्थल एवं नदी सरसर्ाईको नीति तलइन ेछ । िथाभावी 
र्ोहोर फ्र्ाँक्ने व्र्जक्त िथा समदुार्को लातग किाइका साथ दण्ि िथा िररवाना गने नीति 
अवलबवन गररने छ । 

 उपभोक्ता सतमति एवं अन्त्र् सरोकारवालाहरुसँगको साझेदारीमा प्राकृतिक प्रकोपका कारर्ले 
क्षति भएका खानेपानी िथा सरसर्ाइ संरचनाहरुको ममयि िथा पनुतनयमायर् गररनेछ । 

 
४. सासं्कृतिक प्रवद्धयन 

 स्थानीर् मौतलक एवं प्राचीन िास्िकुला प्रवद्धन गनय स्थानीर् तनमायर् सामाग्री प्रर्ोग गरी 
सरुजक्षि घर तनमायर् गने कार्यलाई प्रोत्साहन गररने छ । 

 गाउँपातलका तभत्रको संस्कृति झजल्कने गरी ववतभन्न िाििाति िथा भेर्भरु्ा समेट्ने खालका 
कार्यक्रमलाई तनरन्त्िरिा द्वदइने छ । 

 िेवाङको तलस्नलेाई र्दु्ध पर्यटन, गिलुकोट र खङु्ग्ग्रीकोट दरवारलाई परुािाजत्वक ववभागसंग 
समन्त्वर्मा उत्खनन गरर परुानै स्वरुपमा र्कायइ पर्यटवकर् गन्त्िव्र्, खङु्ग्ग्री चिभु ुयि देवी 
मजन्त्दरलाई िातमयक मजन्त्दरको रुपमा ववकास गररनेछ । 

  



 

५. लैविक समानिा िथा सामाजिक समावेशीकरर्, सामाजिक सरुक्षा र सशजक्तकरर् 

 'उपाध्र्क्षसँग मवहला कार्यक्रम' ल्र्ाई गाउँपातलका तभत्र रहेका मवहलाहरुको सशजक्तकरर्मा 
अतभववृद्ध गररने छ । 

 स्विन्त्त्रिा, सामाजिक र लोकिन्त्त्रका लातग भएका पररवियनकारी िनआन्त्दोलन, िनर्दु्ध 
लगार्िका घटनाहरुमा सवहद, वेपत्ता, घाइिे, उजत्पतिि, अपाििा भएका पररवारहरुलाई 
ववशेर् राहि, सबमान र अवसर प्रदान गररनेछ । 

 स्थानीर् िहको सवाल पवहचान, र्ोिना तनमायर् र कार्ायन्त्वर्नमा र्वुा, र्ौनीक िथा लैविक 
अल्पसङख्र्क, मवहला र अपाििा भएका व्र्जक्तहरुको अथयपूर्य सहभातगिा सतुनििाका साथ 
वावर्यक र्ोिना तनमायर् प्रवक्रर्ामा वकशोरवकशोरी िथा र्वुाहरुको सवालहरुको पवहचान 
गररनेछ । 

 लागूपदाथय दवु्र्यनी लैविक वहंसा िािी भार्ािमय र तलिका आिारमा हनुे सिै प्रकारका वहंसा 
र ववभेद ववरुद्ध सचेिना अतभर्ान सञ्चालन गररने छ । 

 मवहला समूहिारा प्रववद्धयि मवहला सहकारी संस्थालाई उत्पादनमूलक व्र्वसार् क्षेत्रमा 
पररचालन गनय आवश्र्क िातलम र अन्त्र् सहार्िा प्रदान गररनेछ। 

 गाउँपातलकाको लैविक समानिा िथा सामाजिक समावेशीकरर् नीति िथा मूलप्रवाहीकरर् 
रर्नीति िमोजिम संस्थागि संरचना र कार्यप्रर्ाली लैविक मैत्री िनाउँदै लतगनेछ ।  

 मवहला वहंसा, िािीर् भेदभाव र छुवाछुि िस्िा कुरीतिहरुलाई न्त्रू्नीकरर् गरी सामाजिक 
सदभाव कार्म गनय अन्त्िरिािीर् अन्त्िवक्रय र्ा िथा सचेिनामूलक कार्यक्रमहरु संचालन गनय 
आवश्र्क प्रवन्त्ि तमलाईन ेछ । 

 मवहला ववरुद्ध हनुे सिै प्रकारका भेदभाव उन्त्मूलन सबिन्त्ि महासन्त्िी १९७९ िेइजिङ 
घोर्र्ा पत्र १९९५ को १२ वटा मवहला सरोकारका क्षेत्रहरु, द्वदगो ववकास लक्ष्र्ले लजक्षि 
गरेका ववर्र्हरु, िाल अतिकार महासन्त्िी १९८९, संर्कु्त राि संघीर् सरुक्षा पररर्दको 
प्रस्िाव नं १३२५, १८२०, अपाििा भएका व्र्जक्तको अतिकार सबिन्त्िी महासजन्त्ि२००६ 
र अन्त्र् अन्त्िराविर् कानून, संघीर् र प्रदेश कानून िथा संघ र प्रदेश र्ोिनाहरुले तनद्वदयि 
गरेका ववर्र्हरुसबवन्त्िी नवतनवायजचि िनप्रतितनतिहरुलाई अतभमखुीकरर् गदै उक्त 
ववर्र्हरुलाई स्थानीर्करर् गदै कार्ायन्त्वर्न गररनेछ । 

 लैविक वहंसा तनवारर् कोर्मा कबिीमा िावर्यक २००,००० (अक्षेरुपी दईु लाख रुपैंर्ा) रकम 
थप गदै िाने र वहंसा पीतिि िथा प्रभाववि मवहलाहरुलाई राहि, उद्धार, तन:शलु्क कानूनी 



 

सहार्िा, मनोसामाजिक परामशय, उपचार खचय, व्र्वसार् सञ्चालन िथा िीववकोपाियनका लातग 
अनदुान कोर्िाट उपलव्ि गराइनकुो साथै अनगुमनलाई प्रभावकारी िनाइनेछ । 

 न्त्र्ावर्क प्रकृर्ामा आएका वहंसा प्रभाववि मवहलाहरुलाई पनुस्थायपना नहनु्त्िेल सबम सरुक्षाका 
लातग अस्थार्ी आवास सवुविा व्र्वस्थापन गररनेछ । 

 लैविक वहंसा, िालवववाह, सामाजिक ववभेद, शोर्र्, कुरीति, अन्त्िववश्वास हटाउन टोल 
ववकास संस्था, मवहला ववकास सतमति, आमा समूह, र्वुा क्लव, िालसमूह लगार्ि 
सामदुावर्क स्िरका संस्थाहरुलाई स्वरं्सेवी रुपमा पररचालन गररन ेनीति अवलबवन गररनेछ 
। 

 गाउँपातलकाको ििेट प्रर्ालीलाई लैविक उत्तरदार्ी िनाइने, लैविक ििेट ववतनर्ोिन अनपुाि 
ववृद्ध गररने र िावर्यक रुपमा लैविक समानिा िथा सामाजिक समावेशीकरर् परीक्षर् (GESI 

Audit) लाई तनरन्त्िरिा द्वदइनेछ । 

 घरेल ुिथा मवहला वहंसा न्त्रू्नीकरर्का लातग परुुर् सहभातगिा िढाइनेछ । 

 मवहलालाई व्र्वसार् सञ्चालन िथा आर्मूलक कार्य गरी स्वरोिगार िथा उद्यमशीलिा 
ववकास गनय ववत्तीर् उत्प्ररेर्ा सवहि पहुँच िढाउने व्र्वस्था गररनेछ। 

 ववद्यालर् िथा समदुार् स्िरमा िालसमूह गठन िथा पररचालन गररनछे र िालसमूह, 
िालसञ्जाल र िाल अतिकार सतमतिको क्षमिा ववकास गररनेछ । 

 अनाथ, असहार् िथा िोजखममा रहेका िालिातलकाको लातग िाल संरक्षर् कोर्मा कबिीमा 
िावर्यक २००,०००(अक्षेरुपी दईु लाख रुपैंर्ा) रकम थप गदै लतगनेछ र िालिातलकासँग 
सरोकार राख्न े ववतभन्न व्र्जक्त िथा संघ संस्थाहरुलाई पतन कोर् ववृद्धको लातग आव्हान 
गररनेछ । 

 गाउँपातलकालाई िालवववाह मकु्त गाउँपातलका घोर्र्ा गनय िालवववाह ववरुद्धको रर्नीतिको 
कार्ायन्त्वर्नका लातग ववतभन्न संघ संस्थाहरुसँग समन्त्वर्, सहकार्य गदै सामाजिक िथा कानूनी 
सचेिनामूलक कार्यक्रमलाई व्र्ापक िनाइनेछ । 

 वालमैत्री स्थानीर् शासनको आवश्र्क पूवायिार िथा वाल अतिकार सूचकहरु पूरा गनय 
आवश्र्क स्रोि सािनको व्र्वस्था गररनेछ। 

 िालश्रम रोक्न ववतभन्न सरकारी िथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरुसँग समन्त्वर् र सहकार्य गरी 
अगाति िवढनेछ । िालश्रममा िान सक्ने िोजखममा रहेका िालिातलकाका 
अतभभावकहरुलाई रोिगारीको व्र्वस्था गदै लतगनेछ । 



 

 अपाििा सबवन्त्िी सचेिना िढाउनको लातग अतभमखुीकरर् कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 
अपाििा भएका व्र्जक्तहरुको अपाििा सबवन्त्िी पवहचानका लातग  आवश्र्क पूवय परीक्षर् 
प्रर्ाली (early screening) को सरुूवाि गररनेछ। 

 अपाििा भएका व्र्जक्तहरुलाई आवश्र्किा िमोजिमको सहार्क सामग्री वविरर्लाई 
तनरन्त्िरिा द्वदइनेछ र व्र्वसावर्क र सीपववकास कार्यक्रमलाई प्राथतमकिा द्वदइनेछ । 

 अपाििा भएका व्र्जक्तहरु िथा ज्रे्ष्ठ नागररकहरुलाई पररचर्पत्र वविरर् िथा अतभलेख 
व्र्वस्थापनलाई तनरन्त्िरिा द्वदइनेछ । 

 ज्रे्ष्ठ नागररकहरुको हक, वहि संरक्षर् िथा आत्मसबमान िढाउनका लातग ज्रे्ष्ठ नागररक 
क्लव र सञ्जाललाई सवक्रर् िनाइनेछ र ज्रे्ष्ठ नागररकहरुववच अनभुव आदानप्रदान गनय 
तमलन केन्त्ि सञ्चालन िथा व्र्वस्थापनलाई प्राथतमकिा द्वदइनेछ ।ज्रे्ष्ठ नागररक सबमान 
कार्यक्रमलाई तनरन्त्िरिा द्वदइनेछ । 

 हरेक पररवार र घर तछमेक ववचको सदभाव, सहकार्य र एकिालाई ितलर्ो िनाउन सह 
अजस्ित्व पैदा गनय ववतभन्न कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

 वकशोरीहरुको सञ्जाल गठन गनुयको साथै सरुक्षाका लातग आत्मरक्षा िातलमको व्र्वस्था गररने 
छ । 

 वकशोर वकशोरी िथा र्वुाहरुको सरुजक्षि एवम ् जिबमेवारी चालचलन र व्र्वहार प्रवद्धयन  
िथा जिवनपर्ोगी क्षमिा  ववकासका लातग आवश्र्क उपर्कु्त र सवयसलुभ शैजक्षक वािावरर् 
ववकासमा वािावरर्मा िोि द्वदइने छ। 

 गाउँपातलका कार्ायलर्मा स्िनपान कक्षको व्र्वस्था गररनेछ भने सवै सरकारी कार्ायलर्हरुमा 
स्र्ानटरी प्र्ािको व्र्वस्था गररने छ ।  

 सवैलाई सीप, सवैलाई रोिगारी कार्यक्रम सञ्चालन गरी व्र्ावसावर्क िथा सीप ववकास 
िातलमलाई ववस्िार गररनेछ। 

 गैर सरकारी संस्थाका पररर्ोिना तनमायर् देजख कार्ायन्त्वर्न सबमका सवै चरर्हरुमा स्थानीर् 
सरोकारवाला िथा स्थानीर् िहको सहभातगिा सतुनजिि गररनेछ। 

 सामाजिक सरुक्षा वविरर् कार्यलाई वैंवकि प्रर्ालीको प्रर्ोग गदै सरल र भदयपदो 
िलु्र्ाइनेछ। 

६. र्ोहोरमैला व्र्वस्थापन 

 गाउँपातलका तभत्रका विार क्षेत्रको र्ोहोरमैला संकलन गनयका लातग िस्टववन वविरर् गने र 
उत्पाद्वदि र्ोहोरमैला ववसियनको लातग थप प्रभावकारी िनाउने नीति अवलबवन गररने छ । 



 

 ििार िथा नदी खोलामा हनुे र्ोहोरमैलाको न्त्रू्नीकरर्का लातग िनचेिनामलुक कार्यक्रम 
सञ्चालन गने नीति तलइने छ । 

 द्वदगो र वैज्ञातनकरुपवाट र्ोहोरको व्र्वस्थापन गनय उपर्कु्त स्थानमा ल्र्ाण्िवर्ल्ि क्षेत्रको 
खोिी गरी र्ोहोरमैला व्र्वस्थापनका लातग दीघयकातलन रर्नीति र गरुुर्ोिना िर्ार गरी 
लाग ुगररनेछ। 

पूवायिार क्षते्र 

१. सिक, भवन िथा पूल 

 सिक पूवायिारको तनमायर् र स्िरोन्निी गदाय सिक सरुक्षा मापदण्ि अनरुुप िलु्र्ाइनेछ। 

 विा भवन नभएका विाहरुमा र्सै वर्यदेजख भवन तनमायर् कार्यलाई तनरन्त्िरिा द्वदइनेछ । 

 िेिाङ स्वास््र् चौकी, अरेश स्वास््र् चौकी भवन तनमायर्को लातग प्रकृर्ा अगाति िढाइनेछ 
। 

 र्स गाउँपातलका तभत्रका मखु्र्-मखु्र् गौरवका आर्ोिनाहरुको ववस्ििृ पूवय संभाव्र्िा 
अध्र्र्न गररनेछ । 

 ििारक्षेत्र तभत्रका सवै सिक र गल्लीलाई ढल तनकास सवहिको व्र्वस्था गररनेछ । 

 गाउँपातलकाको सिै भौगोतलक क्षेत्रमा सहि पहुँच र आवागमनका लातग सिक गरुुर्ोिनाको 
आिारमा सिक सञ्जालको ववकास िथा ववस्िार गररनेछ । 

 प्राथतमकिाको आिारमा झोलिुे पलुको तनमायर् कार्यलाई तनरन्त्िरिा द्वदइनेछ । 

 ववतभन्न क्षेत्रिाट लागि साझेदारीका रुपमा प्राप्त हनु सक्ने आर्ोिनाहरु सञ्चालनका लातग 
आवश्र्क ििेटको प्रवन्त्ि गररनेछ । 

 स्थानीर् स्िरमा सञ्चालन हनुे ववकास तनमायर् र र्ोिना कार्ायन्त्वर्नको कार्यलाई द्वदगो र 
गरु्स्िरीर् िनाउन छुटै्ट अतिकार सबपन्न स्थानीर् ववकास प्रातिकरर् गठन र सञ्चालनका 
लातग अध्र्र्न गरी नीतिगि िथा कानूनी संरचना तनमायर्को िर्ारी सरुु गररनेछ। 

 सालवसातल वर्ायर्ाममा आउने भ-ुक्षर्, पवहरोले सिकमा क्षति परु्ायइ ममयि संभार गदाय वरे्नी 
ििेटमा चाप परेको र िैववक ववववििामा समेि ह्रास ल्र्ाउने भएकोले गाउँपातलका र 
उपभोक्ताको साझेदारीमा Bio Engineering मार्य ि सिक सरुक्षालाई मिविु गराउने नीति 
तलइएको छ। 

 तनमायर्ातिन गाउँपातलकाको प्रशासकीर् भवनलाई समर्मै िोवकएको गरु्स्िर र लागिमा 
सबपन्न गनय ििेटको सतुनजिििा सवहि ववकास व्र्वस्थापनको क्षमिा अतभववृद्ध गररने छ। 



 

 दोस्रो पञ्चववर्यर् र्ोिनाको अवतिमा मखु्र् सिकहरुमा कालोपते्र र खण्िजस्मि गने कार्य पूरा 
गने गरर िर्ारी सरुु गररनेछ। 

 गाउँपातलका तभत्र तनमायर् हनुे सावयितनक भवनहरु अपािमैत्री, िालमैत्री, ज्रे्ष्ठ नागररक मैत्री 
र लैविक मैत्री  िनाइनेछ  । 

२. व्र्वजस्थि सहरीकरर् 
 िजियिाङ खाजक्समेला लामपाटा तछने िाउवाङ र्सायचौर केरािारीलाई व्र्वजस्थि ििारको 

रुपमा ववस्िार गररने छ । 

 सतुलचौर, रुइतनिाङ ििार क्षेत्रका मखु्र् सिकमा सिक वजत्त र CCTV Camera ििान 
गररनेछ । 

 

३. संचार िथा सूचना प्रववति 

 पजञ्जकरर् िथा घटना दिाय अनलाइन प्रर्ालीलाई विा कारर््ालर्िाट अनलाइनिाटै प्रमार् 
पत्र प्रदान गररने व्र्वस्थालाई थप प्रभावकारी िनाइने छ । 

 िनिा स-ुसजुचि हनु पाउने सूचनाको हकको प्रत्र्ाभतूि गनय कार्ायलर्हरुको सबपाद्वदि 
कार्यक्रमहरुको सावयितनक सनुवुाई, सावयितनक परीक्षर्, चौमातसक सावयितनकरर् गने 
कार्यलाई तमतिर्ासँग सहकार्य गरी सूचना प्रवाह गररनछे । 

 गाउँपातलकाका सवै नागररकका व्र्जक्तगि वववरर् िस्िै: िन्त्म दिाय, नागररकिा, मिदािा 
परीचर् पत्र लगार्िका  वववरर्हरुको एकीकृि ववद्यिुीर् अतभलेख कार्म गने गरर Data 

center को ववकास गररनेछ। 

 गाउँपातलकाको ववस्ििृ जि.आइ.एस. नक्सा ववकास गरर प्रववतिमर् गाउँपातलका िनाइनेछ । 

 

४. उिाय 
 विा नं. २ खुंग्री, विा नं. ३ तमजझङको विार क्षेत्रमा सौर्य वजत्त ििान गररने छ भने सवै 

विा कार्ायलर्हरुमा क्रमश: सौर्य वजत्त ििान गररदै लतगनेछ । 

 िैकजल्पक उिाय प्रवयद्धन केन्त्िसँग समन्त्वर् गरी सौर्य सिक िजत्त ििान िथा सौर्य उिायलाई 
समेि प्राथतमकिा द्वदने नीति तलइनेछ । 

 गाउँपातलकाका सवै टोल र क्षेत्रमा ववद्यिु सेवा परु्ायउन ववद्यतुिकरर्को कार्यलाई तिव्रिा 
द्वदइनेछ।साथै स्वच्छ उिायको प्रर्ोगलाई प्रोत्साहन गनय आवश्र्क नीति िथा कार्यक्रम 
ल्र्ाइने छ। 



 

 सवै नागररकको न्त्रू्निम ् २० रू्तनट सबमको ववद्यिु महशलुलाई तनशूल्क गररने व्र्वस्था 
तमलाईनेछ ।  

५. वन वािावरर् िथा ववप् व्र्वस्थापन 

 िहउुपर्ोगी संरक्षर् पोखरी एवम ् िाल तनमायर् र व्र्वस्थापन पानीको मूल संरक्षर् 
आकजस्मक पवहरो िथा भ-ुस्खलन तनर्न्त्त्रर्का लातग ववशेर् कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ। 

 ववकास र वािावरर्ववचको सन्त्िलुनलाई ववकासको आिारभिू शियको रुपमा पालना गररनेछ 
। 

 ववप् पूवय िर्ारी र प्रतिकार्य र्ोिना िनाइ लाग ु गररनेछ।ववप् प्रभावविहरुको राहि र 
उद्धार कार्यको लातग ववप् व्र्वस्थापन कोर्को प्रभावकारी पररचालन गररनेछ। 

 िलवार् ुपररवियन अनकूुलनका साथै स्वस्थ पर्ायवरर् तनमायर्का लातग एक िोति वर, वपपल 
वा २ स्वामीको ववरुवा सावयितनक क्षेत्रमा हकुायइ विा कार्ायलर्मा दिाय गराउने व्र्जक्त समूह 
वा टोल ववकास संस्थालाई नगद सबमान गने नीति तलइनेछ। 

 िैववक ववववििा र त्र्ससँग िोतिएको आद्वदवासी िनिािी िथा स्थानीर् समदुार्का 
परबपरागि ज्ञान, सीप, अभ्र्ास, सामाजिक सांस्कृतिक पद्धति, कला, िौवद्धक सबपजत्तको 
अतभलेखीकरर् िथा दिाय गररनेछ। 

 सतुलचौर र रुइतनवाङ विार क्षेत्रलाई स्वच्छ र सौन्त्दर्ीकरर् गदै हररि विारको रुपमा 
ववकास गने कार्यको थालनी गररनेछ। 

 ववप् प्रतिकार्य र्ोिना िर्ार गरी िोजखमका क्षेत्रहरु पवहचान गरी त्र्सको संरक्षर् गररनेछ 
। 

 गाउँपातलकातभत्र रहेका सामदुावर्क वन संरक्षर् गररनेछ । सिक वकनारमा हररर्ाली प्रवद्धन 
गनय आवश्र्क कार्यको शरुुवाि गररनेछ ।ठूला पररर्ोिनाको तनमायर् वािावरर्ीर् परीक्षर्ा 
प्रर्ालीलाई किाइका साथ अवलबिन गररनेछ । भौतिक पूवायिारको तनमायर् गदाय 
वािावरर्ीर् पक्षलाई ध्र्ान द्वदइनेछ । 

 दैवी िथा प्राकृतिक प्रकोपिाट उत्पन्न हनु सक्ने िोजखम व्र्वस्थापनको लातग आवश्र्क 
सामाग्रीहरुको व्र्वस्थापन गररनेछ । 

 वर्ायदको समर्मा हनुे िावढ पवहरो हावाहरुी अतसना चट्र्ाङ आगलागी िस्िा आकजस्मक 
रुपमा हनुे प्रकोप िथा ववपद्लाई व्र्वस्थापन गनय आवश्र्क पहल गररनेछ साथै राहि 
उद्धारको कार्यलाई प्राथतमकिाका राजख कार्ायन्त्वर्न गररनेछ । 

  



 

सशुासन िथा अन्त्िर सबवजन्त्िि क्षते्र 

१. रािश्व 

 रािस्व पररचालनमा प्रभावकाररिा हातसल गरी गाउँपातलकाको आन्त्िररक आर्को मात्रा 
िढाउन कर रािस्व र गैर कर रािस्वको दरको समार्ोिन र पनुरावलोकन गने करको 
दार्रालाई िहृि वनाउने करदािामा कर तिने िानीको ववकास गने उत्कृि करदािा छनौट 
गरी सबमान गने नीति ल्र्ाइनेछ। 

 उद्योग वाजर्ज्र् संघ लगार्िको संघसस्थाको समन्त्वर्मा करदािा जशक्षा िथा िनचेिनाका 
कार्यक्रमलाई सघनिापूवयक सञ्चालन गररनेछ। 

 समर्मै काम सबपन्न गने उपभोक्ता सतमतिलाई परुस्कृि र काममा लापरवाही गने उपभोक्ता 
सतमतिलाई दजण्िि गने नीति अवलबवन गररनेछ । 

 श्रोि सािनहरुको अतिकिम ्पररचालन गरी गाउँपातलकाको आन्त्िररक आर् ववृद्धमा ववशेर् 
िोि द्वदइनछे । 

 रािश्व प्रर्ालीमा कर नतिने कर िक्र्ौिा राख्न ेिथा पटक पटक सूचना प्रवाह गदाय समेि 
अटेर गने करदािाको वववरर् संकलन गरी करको दार्रामा ल्र्ाउने नीति अवलबवन गररनेछ 
। 

 रािश्व अतभववृद्ध गने द्वदशामा प्रभावकारी कदम चातलनेछ । गाउँपातलकािाट प्रदान गररन े
सबपूर्य सेवाहरुलाई कर चकु्तासँग आवद्ध गररनेछ । 

 आर्ोिना सञ्चालन गदाय उपभोक्ता सतमतिहरुलाई आर्ोिना शरुु पूवय अतभमखुीकरर् िातलम र 
आर्ोिनाको अन्त्िमा अतनवार्य रुपमा खचय सावयितनक गने व्र्वस्थालई किाईका साथ लाग ु
गररनेछ । 

 पसलहरुमा अतनवार्य मूल्र् सूची राख्नपुने व्र्वस्था गरी मूल्र् र गरु्स्िरको तनर्तमि अनगुमन 
गररनेछ । 

 स्थानीर् कर सेवा शलु्क िथा दस्िरु लगाउने, उठाउने̧  खारेि गने¸ छुट द्वदने̧  पररवियन गने 
वा कर प्रर्ालीलाई व्र्वजस्थि गनय आवश्र्क व्र्वस्था तमलाइनेछ । 

 चाल ुआ.व. मा करप्रर्ालीलाई पारदशी र सदुृढ िनाउन गाउँपातलकाले ववद्यतुिर् प्रर्ातलिाट 
कर संकलन गने कार्यको सरुुवाि गररसकेको सन्त्दभयमा मालपोि िथा भतूमकर वा एवककृि 
सबपजत्त कर उठाउन सबपूर्य गाउँपातलका भर रहेका घरिग्गाको अतभलेजखकरर् िथा लगि 
संकलनको कार्यलाई अतभर्ानकै रुपमा संञ्चालन गरी सिैलाई करको दार्रामा ल्र्ाइने छ ,
साथै करका दर र दार्रामा समर्नसुार पनुरावलोकन  गररने छ । 



 

 प्रत्रे्क उपभोक्तालाई गरु्स्िरीर् वस्ि ुिथा सेवा प्राप्त हनुे हक प्रदान गरेको साथै गरु्स्िरीर् 
वस्ि ुवा सेवािाट क्षति पगेुको व्र्जक्तलाई कानून कमोजिम क्षतिपिुी पाउने हक समेि प्रदान 
गरेको सन्त्दभयमा उपभोक्ता अतिकारका िारेमािहस  ,पैरवी गनय र गाउँपातलका सँग सहकार्य 
गरी आवश्र्क कार्य गनय उपभोक्ता अतिकार मञ्च गठन, उपभोक्ता जशक्षा सबिजन्त्ि 

सचेिनामूलक कार्यक्रम र तनर्तमि ििार िथा उध्र्ोग व्र्वसार्को अनगुमन कार्यक्रम 
संञ्चालन गररने छ । 

 चाल ु आ.व. िाट गाउँपातलकाले ५ लाख सबमको जस्थर पुिँी रहेको प्राइभेट र्मयको 
रजििेशन गदै आएको सन्त्दभयमा र्सलाई अझै ववस्िार गरी दिाय नगरी कुनै पतन  व्र्ापार 
व्र्वसार् नगने  वािावरर् तसियना गनय रजिषे्ठ्रशनको लातग प्रचार प्रसार अनगुमन र स्थलगि 
रुपमा रजिषे्ठ्रशन िथा कर संकलन अतभर्ानलाई  संञ्चालन गररने छ । 

२. सेवा प्रवाह ववकास र सशुासनः 
 पदातिकारी िथा कमयचारीहरुको क्षमिा ववकासको आवश्र्क िातलमको व्र्वस्था गररनेछ । 

सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रववतिमैत्री िनाइने छ । परुस्कार र दण्ि प्रर्ालीलाई 
प्रभावकारीरुपमा कार्ायन्त्वर्न गररने छ । गाउँपातलकालाई िीवन्त्ि आत्मतनभयर र गतिशील 
संस्थाको रुपमा व्र्वजस्थि गनय आवश्र्क कदम चातलनेछ । 

 लामो समर्देजख करार सेवामा कार्यरि रही ववना आतथयक सवुविा सेवा तनविृ 
कमयचारीहरुलाई ववशेर् आतथयक सवुविा सवहि ववदाई गररनेछ । 

 गाउँपातलका अन्त्िगयि कार्यरि रािसेवक कमयचारीहरुको िलवमानमा समर् सापेक्ष ववृद्ध 
गररनेछ । 

 गाउँपातलकािाट प्रदान गररने सेवालाई अतिकिम ्िनिाको घर दैलोमा  परु्ायइनेछ।र्सका 
लातग मातसक रुपमा प्रत्रे्क टोलमै पगेुर  घजुबि सेवा मार्य ि घटना दिाय गने र्ोिना संझौिा 
गने स्वास््र् तसववर सञ्चालन गररनेछ।विा सेवा केन्त्िको स्थापना गररनेछ। साथै वैंक 
सँगको समन्त्वर्मा सामाजिक सरुक्षा भत्ता विामा वविरर् गने गररने व्र्वस्था तमलाईने छ । 

 

 सतुनलस्मतृि गाउँपातलकाको सवै गतिववति र सूचनामा  नागररकको पहुँच कार्म हनुे गरी 
mobile application को develop गरी सञ्चालनमा ल्र्ाइनेछ। 

 सेवाग्राही सन्त्ििुीको सवेक्षर्का लातग ववद्यिुीर् सवेक्षर् र सवेक्षर् काियको प्रर्ोग गररनेछ। 

 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को जिबमेवारी पूरा गने गरी नगर प्रहरीको गठन 
सञ्चालन र व्र्वस्थापन गररने छ। 



 

 स्थानीर् िस्ि ुिथा सेवाको व्र्ापारको मूल्र् िथा गरु्स्िरको तनर्मन र अनगुमन गररने छ। 

 सिै खाले सावयितनक खररदमा तमिव्र्वर्िाको साथै तनपूर्यिा र पूर्यिः प्रतिष्पतिय वनाइने छ। 

 पातलकामा रहेका वा र्स क्षेत्रको ववकास र समवृद्धका प्र्ासीहरु िथा ववश्वववद्यालर्को उच्च 
जशक्षा(स्नािकोत्तर) उिीर्य गरेका वा ववतभन्न सेवा र कमयको क्षेत्रमा ख्र्ािी प्राप्त गरेका 
व्र्जक्तहरुको Think Tank तनमायर् गरी गाउँपातलकाको ववकास र समनु्निीका लातग िौवद्धक 
लागि तलने कार्यको सरुुवाि गररनेछ। 

 िनिासंगै विा कार्यक्रमःविाका ५० घरिरुीलाई टोल ववकास संस्था गठन गरी टोल ववकास 
संस्थालाई स्थानीर् स्िरको ववकासमा आवश्र्क कानूनको तनमायर् गरर पररचालन 
गररनेछ।प्रत्रे्क टोल ववकास संस्था मध्रे् उत्कृि कार्य गने संस्थालाई रु २५००० नगद 
सबमान गररनेछ। 

 र्ोिना िैंकको अविारर्ा अनरुुप वजस्ि स्िरवाट संकतलि र्ोिनाहरुलाई र्ोिना िैंकमा 
समावेश गरी प्राथतमकिाका आिारमा कार्ायन्त्वर्न गदै लतगनेछ।मध्र्कालीन खचय 
संरचना(MTEF) को कार्ायन्त्वर्न मार्य ि िहवुवर्यर् र्ोिनाहरुको लातग विेटको सतुनजिििा 
गदै गाउँपातलका िथा विाको गौरवका र्ोिना हरुको तनमायर् गररनेछ। 

 नागररकको गनुासो समर्मै सबवोिन गनय र गाउँपातलकामा सहि पहुँच कार्म गरी हटलाईन 
सेवा सञ्चालन गररनेछ। 

 सेवा प्रवाह र ववकासलाई प्रभावकारी वनाउन सेवाग्राहीको पषृ्ठपोर्र् तलने पद्दतिलाई संस्थागि 
गररनेछ। 

 रािसेवकलाई थप जिबमेवार र कियव्र्तनष्ठ िनाइ कार्यसबपादनको स्िरमा अतभववृद्ध ल्र्ाउन 
उत्प्ररेर्ा सवहि क्षमिा ववकासका कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ।मापन र्ोग्र् सूचक सवहि कार्य 
सबपादन करार गरी सवै कमयचारीको कार्यवववरर् िर्ार गरर लाग ु गररनेछ।कार्यसबपादन 
मूल्र्ांकनका आिारमा कमयचारीलाई प्रोत्साहन द्वदइने छ । 

 सावयितनक खररद िथा सबपजत्त व्र्वस्थापन गाउँपातलकािाट हनुे खररद कार्यलाई व्र्वजस्थि 
गनय आगामी आ.व. मा खररद इकाई गठन गरेर वावर्यक खररद र्ोिना िर्ार गरी खररद गने 
व्र्वस्था तमलाइने छ । 

 गाउँपातलका िथा मािहिका तनकार्को चल अचल सबपजत्तको संरक्षर् र व्र्वस्थापनको 
उजचि प्रिन्त्ि तमलाइने छ । 

 सामाजिक संघ सस्थाको पारदजशयिा र सामाजिक  उत्तरदावर्त्व सतुनजिििा गने िथा 
तनिीक्षेत्रको व्र्ावसावर्क सामाजिक उत्तरदावर्त्व लाई तनर्मन गरर कार्ायन्त्वर्नमा गररनेछ। 

  



 

३. गररिी तनवारर्ः 
 ववपन्न पररवारको संरक्षर् गरी गररिीको दषु्चक्रिाट िावहर ल्र्ाउन कल्र्ार्कारी नीति 

ल्र्ाइनछे। 

 परबपरागि ज्ञान िथा मौतलक सीपमा आिाररि लघ ु िथा घरेल ु उद्योगलाई प्रववति 
हस्िान्त्िरर् िथा ििार संरक्षर् मार्य ि प्रवद्धयन गररनेछ। 

 दतलि वगयहरुको उत्थान र सशजक्तकरर्का लातग परबपरामा आिाररि आर्मलुक गतिववति 
सञ्चालन गनय आवश्र्क व्र्ावसावर्क सीप ववकास िातलम प्रदान गररनेछ। 

 खर वा रु्सको छानालाई िस्िापािाले प्रतिस्थापन गने कार्यलाई आगामी आ.व.मा 
अतभर्ानको रुपमा सञ्चालन गनय सो सबवन्त्िी वास्िववक लजक्षि वगयको पवहचान गररनेछ। 

४. अन्त्र्ः 
 न्त्र्ावर्क सतमतिको न्त्र्ावर्क क्षमिा अतभववृद्ध गदै न्त्र्ावर्क कार्यववतिलाई पूर्यिः अभ्र्ासमा 

ल्र्ाईनेछ। 

 ववकास तनमायर्को काममा आइपने समस्र्ाको ित्काल समािानका लातग गाउँपातलका 
अध्र्क्षको नेितृ्वमा ववकास समस्र्ा समािान सतमति संर्न्त्त्र तनमायर् गररनेछ। 

 स्थानीर् सरकारसँग िनिा कार्यक्रमलाई सञ्चालनमा ल्र्ाई सबपूर्य िनिालाई स्थानीर् 
सरकारको प्रत्र्ाभतूि गराइनेछ । 

 िस्िीिस्िी अध्र्क्ष कार्यक्रमलाई तनरन्त्िरिा द्वदइ थप प्रभावकारी िनाईनेछ । 

 

िन्त्र्वाद 

 

 


