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आदयणीम सबाध्मऺज्मू, 

नेऩारको सॊववधानको भूर भभय अनसुाय तीनै तहका सयकायहरु कृमाशशर यहेको वतयभान अवस्थाभा 
ववश्वव्माऩी भहाभायीको रुऩभा पैतरएको कोयोना बाईयस (कोतबड-१९) को सॊकट ववरुद्ध जधु्दै 
सशुासन¸ स्वास््म¸ शशऺा¸ खानेऩानी¸ कृवष उत्ऩादन य योजगायी प्रवद्धयन जस्ता ऺेत्रहरुराई उच्च 
प्राथतभकता याखी स्थानीम सयकायको तपय फाट ऩातरकाको सभवृद्धको रातग  मस गरयभाभम सदनभा 
आ.व. २०७७/७८ को नीतत तथा कामयक्रभ प्रस्ततु गनय ऩाउॉदा भराई खशुी रागेको छ । 

सॊशघमताको सपर कामायन्वमन गने क्रभभा स्थातनम सयकायको रुऩभा मस गाउॉऩातरकाको 
कामयऩातरकारे ववगत ३ वषयका नीतत तथा कामयक्रभहरु मसै सबाभा प्रस्ततु गयी सफैको साथ 
सहमोगभा कामायन्वमन बैयहेका छन ्। सखुी य सभदृ्ध ऩातरका तनभायणभा ववगतका कामयक्रभहरुफाट 
सकायात्भक ऩरयणाभहरु देखा ऩयेको भहशषु गयेका छौ । आभ नागरयकहरुफाट कामयक्रभ सॊचारन 
तथा कामायन्वमनभा स्वतस्पूतय रुऩभा सहमोग प्रात भ बएको ऩाउॉदा हाभी हषय ववबोय बएका छ। । 
आतथयक साभाशजक ववकास गदै सभदृ्ध ऩातरका फनाउनको रातग सशुासन कामभ गनय सहमोग 
गनुयहनुे सम्ऩूणय मस गरयभाभम सदनका गाउॉसबा सदस्मज्मूहरु, कभयचायीहरु, नागरयक सभाज, 

याजनीततक दर¸ ऩत्रकायहरु रगामत आभ जनसभदुाम प्रतत हार्दयक आबाय प्रकट गदयछु । 

मस वषय ववश्वव्माऩी रुऩभा पैतरएको कोतबड-१९ को जोशखभ नेऩारभा ऩतन फढ्दै गइ यहेको 
अवस्थाभा मस गलु्भीदयफाय गाउॉऩातरकाभा ऩतन कोयोना बाईयस सॊक्रभण योकथाभ तनमन्त्रणको 
रातग ववऩद् कोषभा खचय फवृद्ध बएको य नेऩार सयकायफाट सॊक्रभण योकथाभको रातग जायी 
गरयएको रकडाउनको कायण याजश्व असरुीभा सभेत असय ऩयेको तथा ववकास तनभायणका 
कामयहरुभा सभस्मा बइ केवह काभहरु सम्ऩन् न नहनुे अवस्था सभेत देशखएको छ । मस वषयको 
फजेट तनभायणभा सभेत कोतबड-१९ को योकथाभ तथा तनमन्त्रणको रातग ववऩद व्मवस्थाऩनभा 
आवश्मक यकभ याख्न ु ऩने देशखएको छ । ववगतका वषयहरुको अनबुव¸ ववतबन्न भहानबुावहरुको 
अभूल्म याम सझुाव¸ ऩातरकाका ववतबन्न ववषमगत सतभततहरुको तसपारयसभा मस वषयको नीतत तथा 
कामयक्रभ प्रस्ततु गने प्रमास गरयएको छ । मस सबाभा आउने सकायात्भक सझुावहरुराई मस 
नीतत तथा कामयक्रभको भागयदशयक तसद्धान्तको रुऩभा सभावेश गयी सॊशोधन सवहत मो नीतत तथा 
कामयक्रभ मस गरयभाभम सबाफाट ऩारयत हनुेछ बने्न आशाका साथ भ मस गरयभामभ सबाभा 
आगाभी आ.व. २०७७/७८ को नीतत तथा कामयक्रभ याख्न ेअनभुतत चाहान्छु ।  
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(क) सशुासन तथा सॊस्थागत ववकास तपय ् 
 

1. गाउॉऩातरकारे भ्रष्टचाय शून्म सहनशशरताको नीतत अवरम्फन गदै ऩातरकाभा सशुासन कामभ 
गनयको रातग आवश्मक व्मवस्था तभराईने छ ।  

2. गाउॉऩातरकाको गततववतधहरुराई तडशजटर सूचना ऩाटॊ, भोफाईर एप्स¸ साभाशजक सञ्जार, 
एस.एभ.एस. तथा वेबसाईट भापय त सावयजतनक गयी नागरयकको सूचनाको हकराई सतुनशित 
गयाउॉदै गाउॉऩातरकाको कामयराई ऩायदशॉ फनाईनेछ। 

3. ऩातरकाफाट सम्ऩार्दत हनुे कामयहरुराई अतधकतभ सूचना प्रववतधको प्रमोग गयी ववधतुीम 
सशुासनको नीतत अफरम्फन  गदै सेवा प्रवाहराई प्रववतध भैत्री फनाउॉदै रतगनेछ ।  

4. सफै नागरयकको ऩहुॉचभा ऩगु्ने गयी सूचना प्रवाह य गनुासो सनुवुाई सॊमन्त्रको ववस्ताय 
गरयनेछ। 

5. सावयजतनक खचयराई उत्ऩादन भरुक फनाउन आन्तरयक तनमन्त्रण सम्फन्धी भाऩदण्ड फनाइ 
रागू गरयनेछ । 

6. सशुासन कामभ गनयको रातग आफ्नो ऩर्दम आचयण य भमायदाभा यहन ऩदातधकायी तथा 
कभयचायीहरुको आचाय सॊवहता ऩूणयत् रागू गरयनेछ।  

7. गाउॉऩातरकाको कामयराई चसु्त, दरुुस्त य प्रबावकायी फनाउन कभयचायीहरुका सभस्माहरुको 
सकु्ष्भ रुऩभा अध्ममन गयी सभस्मा सभाधानका उऩमकु्त भाध्मभहरु अऩनाई उत्प्रयेणाका 
भाध्मभफाट काभ गने वातावयण तभराईनेछ ।  

8. गाउॉ कामयऩातरकाको कामायरमफाट सम्ऩादन गयेका ववतबन् न कामयहरुको प्रगती वववयण 
सवहतको  e-bulletin भातसक रुऩभा प्रकाशन गने व्मवस्था तभराईनेछ ।  

9. कभयचायीहरुको मोग्मता, ऺभता, कामयदऺता¸ सीऩ य अनबुवराई कामयसम्ऩादनभा उऩमोग गनय 
तथा उत्प्ररेयत फनाइ याख्न आवश्मक भाऩदण्ड फनाइ ऺभता अतबववृद्ध सम्फन्धी तातरभ तथा 
कामयसम्ऩादनभा आधारयत सवुवधा उऩरब्ध गयाउने नीतत तरइनेछ । 

10. कभयचायीहरुराई कामयसम्ऩादनको आधायभा ऩयुस्काय तथा दण्डको व्मवस्था गने नीतत 
तरइनेछ । 

11. ऩातरकाको ववतबन्न ववषमगत शाखा तथा वडा कामायरमहरुफाट सम्ऩार्दत कामयहरुराई थऩ 
प्रबावकायी वनाउन भातसक सतभऺा गोष्ठीको व्मवस्था गरयनेछ । 

12. ऩातरकाफाट खरयद गरयने वस्त ुतथा सेवाहरुराई खरयद गरुुमोजनाका आधायभा प्रचतरत ऐन 
तनमभ कानून फभोशजभ ऩायदशॉ रुऩभा गने व्मवस्था तभराईनेछ । 
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13. गाउॉऩातरकारे उठाउने सफै प्रकायका कयहरु वडा कामायरमफाटै प्रववतधको उऩमोग गयी 
सफ्टवेमय भापय त सॊकरन गने व्मवस्था तभराइनेछ ।  

14. ऩातरकाको सफै वडा कामायरमहरुफाट व्मशक्तगत घटना दताय तथा साभाशजक सयुऺाराई 
व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी (MIS) भापय त गने व्मवस्था तभराईनेछ।  

15. गाउॉऩातरकाको सम्ऩत्तीराई कम्प्मटुयाईज अतबरेख तमाय गरय त्मसको उशचत उऩमोग, 

सॊयऺण तथा सॊवद्धयन गरयनेछ । 

16. गाउॉऩातरकाको काभराई ऩायदशॉ एवॊ जवापदेही फनाउन साभाशजक ऩयीऺण, सावयजतनक 
सनुवुाई, सावयजतनक ऩयीऺणराई तनयन्तयता र्दइनेछ ।  

17. रशऺत वगयका कामयक्रभहरुराई आम उन्भखु फनाउन प्राथतभकता र्ददै सॊचारन गरयने सफै  
कामयक्रभहरु एकद्वाय प्रणारी भापय त तनधायरयत भोडरभा सॊचारन गरयनेछ । 

18. मोजनाहरु वडा कामायरमको सभन्वमभा कामायन्वमन गरयने तथा वडा सतभतत सभेतको 
अनगुभन य तसपारयसभा पयपायक गने काभराई तनयन्तयता र्दइनेछ ।  

19. जनप्रतततनतध य कभयचायीहरुको ऺभता ववकासका रातग आवश्मक तातरभहरु, अध्ममन 
अवरोकन भ्रभणहरुका कामयक्रभ याशखनेछ ।  

20. आवश्मकता अनसुाय गाउॉऩातरकाको सॊगठन ववकास अध्ममन गदै कभयचायी दयफन्दी 
अध्माफतधक गयी कामयवववयण उऩरब्ध गयाइनेछ ।   

21. साभाशजक वववादहरुराई भेरतभराऩको भाध्मभफाट न्मावमक सतभतत भापय त सभाधान गनय 
ऩहर गने काभराई तनयन्तयता र्दईनेछ । 

22. गाउॉऩातरका ऺेत्र तबत्रका रब्ध प्रततवष्ठत तथा ववद्वत वगयको सूशच तमाय गयी उनीहरुफाट 
आवश्मक सहमोग तरन े य कामय अनबुव आदान प्रदान गयी प्रात भ ऩषृ्ठऩोषणराई 
गाउॉऩातरकाको सभवृद्ध य वहृत्तय ववकासभा सभावहत गदै रतगनेछ । 

23. गाउॉऩातरका ऺेत्र तबत्र सॊचायको ऩहुॉच ऩमुायउन सम्फशन्धत तनकामहरुभा ऩहर गदै भखु्म 
फजाय ऺेत्र तथा ऩाकय भा वाइपाइ जोनको शरुुवात गरयनेछ ।  

24. ववतबन्न साभाशजक सॊघ/सॊस्था, कृषक, ववद्याथॉ, ऩत्रकाय, खेराडी, उऩबोक्ता सतभतत, टोर ववकास 
सॊस्थाराई कामय सम्ऩादनको भूल्माॊकन गयी प्रोत्साहन स्वरुऩ ऩयुस्काय र्दने व्मवस्था 
तभराइनेछ ।  

25. गाउॉऩातरका ऺेत्र तबत्र कामयक्रभ सञ्चारन गने सयकायी, गैयसयकायी, साभदुावमक सॊस्था, दात ृ
तनकाम एवॊ सयोकायवारा सॊस्थाहरुरे ऩातरकाको सभन्वमभा कामयक्रभ सञ्चारन गने व्मवस्था 
तभराइनेछ । 
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26. सॊघीमता तथा ववकास प्रशासनको अनबुव आदान प्रदान गनय देश तथा ववदेशका सहयहरुसॉग 
बतगनी सम्फन्ध कामभ गने नीतत तरइनेछ ।  

27. गाउॉऩातरकाको सभानऩुाततक ववकासका रातग वडाको बगूोर, जनसॊख्मा य आन्तरयक 
आम्दानीको आधायभा आवश्मक फजेट तफतनमोजन गने व्मवस्था तभराईनेछ ।  

28. सूचना प्रववतधभा आधारयत बएय गाउॉऩातरकाको प्रोपाइरराई अध्मावतधक गदै रतगनेछ । 

29. गाउॉऩातरका फासीराई अध्ममन अनसुन्धान तपय  ध्मान केशन्ित गयाउन एक वडा एक 
ऩसु्तकारमको स्थाऩना गने कामयको शरुुवात गरयनेछ ।  

30. गाउॉऩातरका तबत्रका सावयजतनक जग्गाहरुको सॊयऺणका रातग उऩमकु्त नीतत फनाउन 
प्राथतभकता र्दइनेछ । 

31. गाउॉऩातरकाभा ब–ूउऩमोग नीतत सवहतको दीघयकारीन एवककृत शहयी ववकास मोजना तजुयभा 
गयी कामायन्वमनभा ल्माइनेछ।  

32. स्थानीम सॊचाय भाध्मभहरुसॉग सभन्वम गदै सॊचाय सॊस्थाहरुसॉग सहकामय गरयनेछ ।  

33. गाउॉऩातरका ऺेत्रतबत्र भ्रभण गने आन्तरयक तथा फाह्य ऩमयटकहरुराई आकषयण गनय ववतबन्न 
वक्रमाकराऩहरु सञ्चारन गरयनेछ।  

34. गाउॉऩातरकाको प्रशासतनक बवन तनभायण गने कामयराई उच्च प्राथतभकताभा याखी कामायन्वमन 
गरयनेछ । 

35. यावष्डम ऩरयचमऩत्र ववतयण कामयक्रभराई प्रबावकायी रुऩभा सञ्चारन गनय आवश्मक सभन्वम 
गरयनेछ। 

36. ऩातरकाको सफै वडाहरुभा कानूनी ववऻको सॊरग्नताभा कानूनी साऺयता कामयक्रभ सॊचारन 
गयी न्माम सम्ऩादन ऩायदशॉ¸ सहज य सरुब फनाउने कामय गरयनेछ ।  

37.  वडास्तयभा भेरतभराऩकेन्ि सॊचारनको रातग आवश्मक व्मवस्था तभराईनेछ । 

 

 (ख) साभाशजक ववकास तपय ् 
38. ववश्वबय भहाभायीको रुऩभा पैतरयहेको कोयोना बाइयस (COVID-19) को सॊक्रभण योकथाभ 

तथा तनमन्त्रणका रातग तनशलु्क स्वास््म सेवा सॊचारन तथा स्वास््म सयुऺा साभग्रीको 
व्मवस्थाऩनको रातग आवश्मक फजेटको व्मवस्था तभराईनेछ। 

39. कोतबड-१९ रगामत ववतबन्न भहाभायीजन्म योगहरुको योकथाभ, तनमन्त्रण तथा तनगयानीका 
रातग सयोकायवाराहरुसॉग अन्तयवक्रमा रगामतका कामयक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ । 
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40. ऩातरका तबत्रयहन ुबएका जेष्ठ नागरयकहरुराई तनशलु्क औषधी ववतयण, स्वास््म ऩरयऺण,  

छरपर तथा अन्तयवक्रमा गदै जेष्ठ नागरयकको सम्भानको रातग प्रत्मेक वडाभा जेष्ठनागरयक 
बेटघाटकेन्ि स्थाऩना गने नीतत तरईनेछ । 

41. ऩातरकातबत्र यहेका गरयफ ऩरयवायहरुको ऩवहचान गयी गरयफ ऩरयचम ऩत्र ववतयण गने 
कामयक्रभ सॊचारन गरयनेछ ।  

42. ऩूणयखोऩ सतुनशितता तथा र्दगोऩनाका रातग आवश्मक कामयक्रभहरु प्रबावकायी रुऩभा 
सञ्चारन गरयनेछ । 

43. भातशृशश ुसेवा य  ऩोषण कामयक्रभराई एवककृत रुऩभा थऩ प्रबावकायी रुऩभा सञ्चारन गनयको 
रातग कस्तो छ आभा कामयक्रभ रागू गरयनेछ। 

44. हयेक स्वास््म सॊस्थाभा ऩोषण कनययको व्मवस्था गदै ऩोतसरो खानेकुयाको प्रदशयन तथा 
उऩबोग ववृद्ध गयाउन आवश्मक शशऺा, ऩयाभशय र्दइने नीतत अवरम्फन गरयनेछ । 

45. वषयभा एक ऩटक सॊघ तथा प्रदेश स्वास््म तनकामसॊग सभन्वम गयी स्थामी वन्ध्माकयण 
शशववय सॊचारन गरयनेछ । 

46. भवहरा स्वास््म स्वमॊसेववका य स्वास््मकभॉराई ऩरयचारन गरय गबयवतत जाॉच एॊव ऩूणय 
सॊस्थागत सतु्केयी जस्ता अतबमानराई थऩ प्रबावकायी वनाइने छ । 

47. इच्छाइएको गबय, सयुशऺत तथा स्वस्थ गबय बने्न भरु नायाका साथ हयेक गबयराई ऩरयवाय तथा 
सभाजभा उत्सवको रुऩभा स्थावऩत गयाउन ऩहर गरयनेछ । 

48. सयुशऺत प्रसतुत सेवाराई व्मवशस्थत फनाउन ऩातरका तबत्रका वतथयङ सेन्टयहरु सम्भ तन्शलु्क 
एम्वरेुन्स सेवाको व्मवस्था तभराईनेछ। 

49. स्वास््म आभा सभूहराई सीुकढीकयण गनय आवश्मक कामयक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ। 

50. सने तथा नसने योगको योकथाभको रातग आवश्मक कामयक्रभ सॊचारन गरयने छ । नसने 
योगको योकथाभको रातग ववशेष कामयक्रभ सॊचारन गयी आवश्मक ऩने साभाग्रीहरुको 
व्मवस्थाऩन तभराईनेछ । 

51. भवहरा स्वास््म स्वमॊसेववकाहरुराई स्वास््म सम्फन्धी जनचेतना पैराउने,  फशन्चततकयणभा 
ऩयेकाहरुको ऩवहचान गने रगामतका स्वास््म सम्फन्धीका कृमाकराऩहरु सॊचारन गनय 
आवश्मक व्मवस्था तभराईने छ ।  

52. स्वास््म सॊस्थाको सयसपाइराई ववशेष जोड र्दई स्वास््म सॊस्थाहरुको सयसपाइको तनमतभत 
अनगुभन गदै उत्कृष्ट सयसपाइ गने सॊस्था तथा कभयचायीहरुराई ऩयुस्कृत गने नीतत  
तरईनेछ । 
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53. गाउॉऩातरकाभा तनभायण हनु फाॉकी यहेका वडाहरुभा मसै वषय स्वास््म चौकी बवन तनभायणको 
प्रवक्रमा अगाडी फढाइनेछ । 

54. आधायबतू स्वास््म सेवाका रातग आवश्मक ऩने तन्शलु्क औषतधहरुको उऩरब्धताराई 
सतुनशित गरयन ेछ । मसका रातग सॊघ, प्रदेश तथा अन्म तनकामसॉग सभन्वम गदै आवश्मक 
फजेटको व्मवस्था तभराईनेछ ।  

55. ववतबन्न योगहरुको सॊक्रभणफाट जोतगने तथा योग तनवायण गने खारका ववतबन्न चेतनाभरुक 
कामयक्रभहरु आमोजना गरयनेछ । 

56. ऩातरकाका नागरयकहरुको स्वास््मराई ध्मान र्ददै स्थानीम सभदुामसॉग सहकामय गयी ववशषेऻ 
डक्टय सवहतको स्वास््म शशववयहरु सॊचारन गरयनेछ । 

57. भवहनावायीको सभमभा भवहराहरुराई हनु सक्ने जोशखभफाट फचाउनका रातग गाउॉऩातरकाका 
प्रत्मेक घय ऩरयफायहरुराई सचेत फनाउन सयुशऺत साभग्री मकु्त घय (घयघयभा सेनटेयी प्माड) 
कामयक्रभ सॊचारन गरयनेछ ।  

58. वकशोयावस्थाभा हनुे भानतसक, साभाशजक, शायीरयक तथा सम्फेगात्भक ऩरयवतयनफाट ऩने 
असयफाट फचाउन गाउॉऩातरका तबत्रका भाध्मतभक ववद्यारमहरुभा सञ्चारन बईयहेको सातथ 
शशऺा कामयक्रभराई तनयन्तयता र्दइनेछ । 

59.  र्दघययोगीहरु (उच्च यक्तचाऩ, भधभेुह य दभ) राई तनशलु्क औषधी उऩचाय उऩरब्ध गयाउन े
नीततराई तनयन्तयता र्दइनछे । 

60. बौततक ऩूवायधायमकु्त स्वास््म सॊस्थाहरुभा २४ सैं घण्टा तन्शलु्क प्रशतुी सेवा केन्ि (वतथयङ्ग 
सेन्टय) सञ्चारन गरयनेछ । 

61. अशक्त तथा वदृ्धहरुको ऩहुॉचभा स्वास््म सेवा ऩमुायउनको रातग सभम सभमभा ऩातरका 
तबत्रका हेल्थ हटयहरुभा स्वास््म ऩरयऺण गने व्मवस्था तभराईनेछ ।  

62. गाउॉऩातरकाका स्वास््म चौकीहरुभा प्रमोगशारा सेवा सञ्चारनका रातग प्रदेश सयकायसॉग 
आवश्मक ऩहर गरयनेछ । 

63. आभा सयुऺा¸ गबयवती उत्प्रयेणा सेवा¸ न्मानो झोरा ववतयण सवहत भात ृ तथा नवशशश ु
कामयक्रभ सॊचारन गरयनेछ ।  

64. फारफातरकाहरुको स्वास््मराई भध्मनजय गदै फारफातरकाहरुको रातग ऩोषण कामयक्रभ 
सॊचारन गरयनेछ ।  

65. ऩूणय सयसपाईमकु्त गाउॉऩातरका फनाउन ववतबन्न कामयक्रभहरु सञ्चारन गने व्मवस्था 
तभराईनेछ।  
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66. शायीरयक तन्दरुुस्तीका रातग मोग तथा ध्मान शशववय सॊचारन गरय आमवेुर्दक औषधीहरुको 
उऩमोगभा वदृ्धी गने व्मवस्था तभराईनेछ। 

67. नागरयकहरुराइ आधायबतु खानेऩानी सतुनशितताको रातग  WASH मोजनाभापय त  एक घय 
एक धायाको नीततराई अफरम्फन गरयनेछ । 

68. ववकासको भूरप्रवाहभा ऩहुॉच ऩमुायउनका रातग भवहरा, दतरत, अऩाङ्ग, जेष्ठ नागरयक, आर्दफासी 
जनजाती, फारफातरका, एकर भवहरा, तसभान्तकृत वगय रगामतका सभदुामहरुको ऺभता 
ववकास, आमआजयन, सशशक्तकयण, अतधकाय सॊयऺणभा जोड र्दईनेछ । 

69. रागू औषध तनषधे¸ भर्दया तनमन्त्रण¸ रैवङ्गक वहॊसा¸ घयेर ुवहॊसा¸ साभाशजक कुप्रथा¸ कुयीतत य 
कुसॊस्काय अन्त्म गनय तफतबन्न कामयक्रभहरु सॊचारन गरयनेछ ।  

70. सफै जातजाततको सावहत्म, करा, बाषा, सॊस्कृतत य इततहासको सॊयऺण तथा सॊवद्धयन गने नीतत 
तरईनेछ ।   

71. ऩातरकाको शशऺा नीततको तजुयभा गयी शैशऺक गणुस्तय सधुायको रातग आवश्मक व्मवस्था 
तभराईनेछ ।  

72. साभूदावमक ववद्यारमको शैशऺक गणुस्तय सधुायको रातग कामयववतध फनाइ शशऺक दयफन्दी 
तभरान, ववद्यारमहरु सभामोजन, शशऺक तातरभ सॊचारनका कामयहरुराई तनयन्तयता र्दई 
ऩातरकास्तरयम उत्कृष्ट ववद्यारम छनोट गयी ऩयुस्कृत गरयनेछ । 

73. उत्कृष्ट ववद्यारम य कभजोय ववद्यारमको ऩवहचान गरय असर अभ्मासको आदान-प्रदान गनय 
प्रधानाध्माऩक य ववद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततको छरपर तथा अन्तयवक्रमा कामयक्रभ सॊचारन 
गने व्मवस्था तभराईनेछ ।  

74. ववद्यारमभा जानको रातग उभेय ऩगेुका फारफातरकाहरुराई ववद्यारमभा बनाय हनु प्रोत्साहन 
गनय ववतबन्न कामयक्रभहरु सॊचारन गरयनेछ ।  

75. ववद्यारम शशऺाराई योजगायसॉग आवद्ध गनय गाउॉऩातरका ऺेत्र तबत्र स्थाऩना बएका एवॊ हनु े
प्राववतधक शशऺारमहरुको ववकासभा टेवा ऩमुायइनेछ । मस ऺेत्रभा अध्ममन गने 
ववद्यातथयहरुको सॊख्माको आधायभा थऩ कामयक्रभहरु अगातड फढाउने नीतत तरइनेछ ।  

76. शैशऺक गणुस्तय सधुायको रातग ववद्यारमको व्मवस्थाऩन ऩऺराई सफर तथा सऺभ फनाउन 
आवश्मक व्मवस्था तभराइनेछ । ववद्यारमहरुभा ICT को प्रमोगराई उच्च प्रातथभकता र्दन े
नीतत अवरम्फन गरयनेछ । 

77. आवश्मकतानसुाय वैकल्ऩीक शशऺण ववतधहरु प्रमोग गने नीतत अवरम्फन गरयनेछ । 

78. सभग्र ववद्यारमको गणुस्तय सधुायको रातग ऩातरका य प्रधानाध्माऩकसॉग कामय सम्ऩादन 
सम्झौता गरय प्रधानाध्माऩक य ववद्यारमको कामयसम्ऩादनको भूल्माकॊ न गरयनेछ । साथै 
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प्रधानाध्माऩक य ववद्यारमका ववषमगत शशऺकसॉग सभेत कामयसम्ऩादन गने व्मवस्था 
तभराईनेछ ।  

79. ऩातरकाको शैंशऺक गणुस्तय सधुाय गनयको रातग एक वडा एक व्मवशस्थत ववद्यारमको नीतत 
अफरम्फन गदै ववद्यारमहरुराई भजय गनय आवश्मक व्मवस्था तभराईनेछ । 

80. प्रत्मेक ववद्यारमभा तसकाइ सीुकवढकयणको रागी प्रधानाध्माऩकहरुराई सभेत अन्तय ववद्यारम 
अनगुभनको व्मवस्था तभराई ववद्यारमको शैशऺक व्मवस्थाऩनभा शजम्भेवाय य जवापदेही 
फनाउने व्मवस्था तभराइनेछ।   

81. ववद्यारमको बवन, ऩसु्तकारम, प्रमोगशारा, शौचारम, पतनयचय, कम्ऩाउण्ड वार तथा तायफाय 
गदै ऩूवायधायमकु्त ववद्यारम फनाउदै रतगनेछ ।  

82. गाउॉऩातरका ऺेत्र तबत्र यहेका सम्ऩूणय ववद्यारम जाने उभेयका ववद्यातथयहरुराई अतनवामय रुऩभा 
ववद्यारमसम्भ ऩहुॉच ऩमुायउने वातावयणको तसजयना गने नीतत अवरम्फन गरयनछे । 

83. कऺा ३, ५ य ८ को ऩयीऺाराई ऩातरकास्तयीम रुऩभा सॊचारन गने व्मवस्था तभराउदै ३, 
५, ८ य भाध्मतभक तहको ऩयीऺाभा उत्कृष्ट अॊक ल्माउने छात्र छात्राहरुराई ऩयुस्कायको 
व्मवस्था तभराइनेछ ।  

84. गाउॉऩातरका ऺेत्र तबत्र यहेका ववद्यारमहरुभा कामययत शशऺकहरुको अतबरेख व्मवस्थाऩन 
गयी शशऺकहरुराई कामयसम्ऩादनको आधायभा प्रोत्साहन तथा दण्डको व्मवस्था तभराइनेछ । 

85. ऩातरका तबत्र यहेका फार ववकास सहमोगी कामयकतायका रातग प्रोत्साहनको व्मवस्था 
तभराइनेछ । 

86.  ववद्यारमको शैशऺक गणुस्तय सधुाय गनय ववद्यारमहरुको तनयीऺण य सऩुयीवेऺणको कामयराई 
थऩ व्मवशस्थत य प्रबावकायी फनाइनेछ । 

87. गाउॉऩातरका तबत्र सॊचारन हनुे सवै खेरकुदको ववकासका रातग ऩातरकास्तयभा खेर 
शशऺकको व्मवस्था गयी ववद्यारम स्तयभा खेरकुदको ववकासभा सहमोग ऩमुायइनेछ । 

88. गाउॉऩातरका तबत्र यहेका खेराडीहरुको ऩवहचान तथा ववकासको रातग गाउॉऩातरकास्तयीम 
अध्मऺ कऩ खेरकुद प्रततमोतगताराई तनयन्तयता र्दइनेछ । 

89. फारभैत्री स्थानीम शासनको अवधायणराई क्रभश् कामायन्वमन गदै गाउॉऩातरकाराई फारभैत्री 
गाउॉऩातरकाको रुऩभा ववकास गनय आवश्मक व्मवस्था तभराइनेछ ।  

90. भाध्मतभकतहको ऩयीऺाराई रशऺत गयी अॊग्रजेी, गशणत य ववऻान ववषमको नततजा सधुायका 
रातग ववशेष कामयक्रभ सञ्चारन गनय ववद्यारमहरूराइय आवश्मक सहमोग   गरयनेछ । 
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91. ववद्यारमस्तयीम शैशऺक कामयक्रभहरूराइय मोजनाफद्धरूऩभा सञ्चारन गनय ववषमगत शशऺकको 
ऩठनऩाठनराइय सभमभै सम्ऩन्न गनयका रातग भातसक ऩाठमोजना सवहतको शैशऺक क्मारेण्डय 
तनभायण गयी कामायन्वमनभा ल्माइनेछ । 

92. शशऺण तसकाइभा सूचना प्रववतधको प्रमोगराइय प्रोत्साहन गनय शशऺकहरूराइय सूचना प्रववतध 
सम्फन्धी ऺभता ववकासका कामयक्रभहरु सञ्चारन गरय आधतुनक प्रववतधको प्रमोग गने 
कामयराई उच्च प्राथतभकता र्दईनेछ ।  

93. शशऺाको गणुस्तय कामभ गनयको रातग ववद्यारमहरुभा प्रतत ववद्याथॉ रागतका आधायभा 
शशऺण तसकाई साभग्रीहरु ववतयण गरयनेछ । 

94. शशऺाको गणुस्तय सधुायको रातग तनमतभत रुऩभा शशऺक अतबबावक बेटघाट तथा 
अन्तयवक्रमा कामयक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

95. प्राथतभक तहको ऩरयभाशजयत ऩाठ्यक्रभ तथा ऩाठ्यसाभग्रीको प्रफोधीकयण, स्थानीम ऩाठ्यक्रभ 
ववकास गनुयका साथै शशऺकहरूका रातग भागभा आधारयत ऺभता ववकास कामयक्रभ सञ्चारन 
गरयनेछ। 

96. गणुस्तयीम ववद्यारम शशऺाभा फारफातरकाहरूको सहज ऩहुॉच सतुनशित गनय सवायी साधन, 
छात्रावास, फारभैत्री कऺा व्मवस्थाऩन जस्ता कामयका रातग ववद्यारमहरूराई आवश्मक 
सहमोग उऩरब्ध गयाइनेछ । 

97. साभदुावमक ववद्यारमको शैशऺक गणुस्तय अतबववृद्धका रातग ववद्यारमराइय कामयसम्ऩादनभा 
आधारयत अनदुान, नभूना ववद्यारम ववकास रगामतका कामयक्रभ सञ्चारनभा ल्माइनेछ । 

98. ऩयीऺापर प्रकाशन रगामत ववद्यारम व्मवस्थाऩनको कामयराई सहमोग ऩमुायउनको रातग 
ऩातरकास्तयभा ववद्यारम व्मवस्थाऩन प्रणारी (सफ्टवेमय) को प्रमोग गने नीतत तरईनेछ। 

99. सॊयऺकत्व गभुाएका भवहरा, फारफातरकाहरुको रातग ऩनु्स्थाऩना तथा सयुशऺत आवास 
रगामतका कामयक्रभराई तनयन्तयता र्दइनेछ । 

100. सावयजतनक ववद्यारमभा अध्ममनयत ववद्याथॉहरुका रातग आवातसम तथा गैय आवासीम 
छात्रवशृत्त उऩरब्ध गयाईनेछ ।  

101. साभदुावमक ववद्यारमका छात्राहरुको रातग तन:शलु्क सेतनटयी प्माड ववतयण गने कामयक्रभ 
सॊचारन गरयनेछ । 

102. प्रदेश सयकायसॉगको सहकामयभा ववऩन्न फस्तीहरुभा जनता आवास कामयक्रभ सॊचारन गरयनेछ  

103. गाउॉऩातरका ऺेत्र तबत्र यहेका खयका छाना बएका घयहरुको त्माॊक सॊकरन गरय सॊशघम 
सयकाय य प्रदेश सयकायसॉगको सहकामयभा जस्ताऩाता ववतयण गरय खयको छाना भकु्त गने 
अतबमानराई तनयन्तयता र्दइनेछ । 
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104. भवहराहरुको सवक्रम सहबातगताभा स्थाऩना हनुे य सॊचारनभा यहेका रघ ु उद्योगहरुराई 
प्रोत्साहन गने कामयक्रभहरुराई प्राथतभकताका साथ कामायन्वमन गरयनेछ । मस्ता उद्योगहरु 
स्थाऩना बै सञ्चारनभा आएभा आवश्मक सहमोग  उऩरब्ध गयाइनेछ । 

105. भवहराहरु भात्र सदस्म यहेका सहकायीहरुराई प्रोत्साहन गने खारका कामयक्रभहरु सञ्चारन 
गरयनेछ ।  

 

(ग) आतथयक ववकास तपय ् 

106. ववश्वव्माऩी भहाभारयको रुऩभा पैतरएको कोयोना बाईयस (कोतबड-१९) को कायणफाट 
योजगायी गभुाइ ववदेशफाट पकेका मवुाहरुको त्माङ्क सॊकरन गयी तसऩको आधायभा 
योजगायभरुक कामयक्रभ सॊचारन गने नीतत अवरम्वन गरयनेछ ।  

107. जतभनराई फाॉझो याख् न नऩाइने व्मवस्था तभराउॉदै ऩातरकातबत्र यहेका फाॉझो जग्गाहरुको 
एकीकृत त्माङ्क सॊकरन गयी बभूी फैंकको व्मवस्था तभराई फाॉझो जतभनराई कृवष 
उत्ऩादनभा उऩमोगको रातग प्रोत्साहन गनय आवश्मक व्मवस्था तभराईने छ ।  

108. ऩातरकातबत्र यहेका कृषकहरुको वववयण सॊकरन गनयको रातग कृषक दताय व्मवस्थाऩन 
कामयक्रभ अतबमानको रुऩभा सॊचारन गरयनेछ । 

109. कृषकहरुरे उत्ऩादन गयेको कृवष उऩजफाट खाद्य तथा ऩोषण सयुऺाभा टेवा ऩरु् माउन तथा  
व्मवसामीकयण गनयको रातग कृवष उत्ऩादन केन्ि (ऩकेट) ववकास कामयक्रभ सॊचारन गरयनेछ 
।  

110. ऩातरका तबत्रका उद्यभीहरुको ववकास गनयको रातग रघ ुउद्यभ ववकास कामयक्रभ सॊचारन गदै 
सभूहभा उत्ऩादकत्व य फजाय प्रततस्ऩधाय ववृद्ध गनयको रातग कशम्तभा ५ जनाको सभूहभा 
प्रववतध हस्तान्तयण कामयक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

111. साभवुहक तथा सहकायी कृवष खेतीराई प्रोत्साहन गने नीतत तरईनेछ । 

112. कृषकहरुको ऺभता अतबववृद्ध¸ प्राववतधक सेवा य जनचेतनाभूरक कामयक्रभको रातग आवश्मक 
प्रफन्ध तभराईनेछ । 

113. गाउॉऩातरका ऺेत्र तबत्र कृवष उत्ऩादनभा प्रमोग बैयहेको यासामतनक तफषातधराई न्मतुनकयण 
गयी जनताको स्वास््मभा ऩनय सक्ने नकायात्भक असयराई कभ गनय ववतबन्न प्रचायात्भक 
कामयक्रभहरु गदै अगायतनक कृवष उऩज उत्ऩादन गनय प्रोत्साहन गरयनेछ।  

114. कृवष उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व ववृद्ध गनय साना तसॊचाइ कामयक्रभ ववस्ताय गने नीततराई 
तनयन्तयता र्दइनेछ । 
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115. कृवषभा आधतुनक प्रववतध य मान्त्रीकयणभा जोड र्ददैँ कृवष उऩजको उत्ऩादकत्व वदृ्धी गने 
नीतत तरईनेछ । 

116. कृवषऺेत्रसॊग सम्फशन्धत ववकतसत नवीनतभ प्रववतधको फायेका कृषकराई जानकायी गयाउनको 
रातग कृषकसॉग कृवष प्राववतधक कामयक्रभ सॊचारन गयी तनयन्तय अनशुशऺण र्दने व्मवस्था 
तभराईनेछ । 

117. कृवष ऩेशाराई व्मवसामीक गनयको रातग उत्कृष्ट कृवष उऩज उत्ऩादन गने कृषकहरुराई 
अध्मऺ उत्कृष्ठ कृषक सम्भान कामयक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

118. व्मवसावमक कृवष उऩज उत्ऩादन गनय इच्छुक कृषकहरुराई आवश्मक ऩने ववतबन्न 
तातरभहरु उऩरब्ध गयाइनेछ ।  

119. कृवष, ऩश ुववकास, दगु्ध उत्ऩादनका रातग सहकायीको प्रवद्धयन य ववकासभा आधतुनक प्रववतध 
भापय त उत्ऩादकत्व ववृद्ध गनय कृवष सहकायी य कृषक सभूहहरुराई व्मसावमक तातरभ प्रदान 
गरयनेछ ।  

120. जैववक ववववधताको प्रवद्धयन य सदऩुमोग गदै जरवाम ु ऩरयवतयन अनकुुरन प्रववतधहरुको 
ववकास गयी कृवषजन्म उत्ऩादनभा प्राङ्गारयक खेततराई प्रोत्साहन गरयनेछ ।  

121. साभवुहक व्मवसावमक कृवष तथा ऩश ु उत्ऩादन गने सभूह वा सहकायीहरुराई ववतबन्न 
प्रकायका सभऩयुक अनदुान उऩरब्ध गयाउने व्मवस्था तभराइनेछ ।  

122. प्राकृततक रुऩफाट गबायधान सॊबव हनु नसकेभा कृतत्रभ गबायधान गयाउने कामयराई तनयन्तयता 
र्दइनेछ । ऩश ुववभा तथा कृवष ववभा गने सभूह वा सॊस्थाराई प्रोत्साहन गरयनेछ ।  

123. ऩातरकाभा यहेका कृवष सभहु, सहकायी य पभयराई वीउवीजन य घाॉस उत्ऩादनभा आत्भतनबयय 
फनाउन आवश्मक सहमोग उऩरब्ध गयाइनेछ ।  

124. फाख्रा तथा फोकाफाट ऩातरकाराई आत्भतनबयय फनाउनको रातग साना व्मवसामीक कृवष 
उत्ऩादन केन्ि (ऩकेट) ववकास कामयक्रभ सॊचारन गरयनेछ ।  

125. ऩश ुववकास कामयक्रभराई प्रबावकायी फनाउन नश्ल सधुायको रातग फोका, याॉगो, फीय (फॊगयु) 
सभूह/सहकायी/पभयराई ववतयण गने कामयक्रभ सञ्चारन गरयनेछ ।  

126. गाउॉऩातरका तबत्रका जरासम य भाछाऩोखयीहरुराई सॊयऺण गदै व्मवसामीक भाछा ऩोखयी 
तनभायण गने सभूह/सहकायी/पभयहरुराई आवश्मक अनदुान उऩरब्ध गयाई गाउॉऩातरकाराई 
भाछा उत्ऩादनभा क्रभश् आत्भतनबयय गयाउदै भाछाको उशचत फजायीकयणको व्मवस्था 
तभराइनेछ ।  

127. परपूर रगामतका ववरुवा उत्ऩादनको रातग ऩातरकाको कुनै उऩमकु्त स्थानभा वहउुदेश्मीम 
नसययी स्थाऩना गरयनेछ ।  
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128. गाउॉऩातरकाका भखु्म फजाय केन्िभा कृवष उऩज सॊकरन तथा वववक्र केन्िराई व्मवशस्थत 
गरयनेछ । प्रदेश सयकायको सहकामयभा ऩातरकाको उऩमकु्त स्थानभा तसत बण्डाय स्थाऩना 
गने कामय अगातड फढाइनेछ ।  

129. गाउॉऩातरका तबत्र उत्ऩादन हनुे पोहोयभैरा व्मवस्थाऩनका रातग घय-घयभा कम्ऩोष्टभर तमाय 
गनय प्रोत्सावहत गरयनेछ। 

130. तयकायीभा आत्भतनबयय हनुको रागी एक घय एक कयेसाफायी अतबमान सॊचारन गयी उत्कृष्ट 
कयेसाफायी राई प्रोत्साहन गरयनेछ ।  

131.  कृवष उत्ऩादनराई प्रोत्साहन गनय कृवषसॉग ऩोषण कामयक्रभ अतबमानको रुऩभा अगाडी 
फढाइनेछ । 

132. सनु्तरा, भह य कागततभा गाउॉऩातरका आत्भतनबयय हनुे गयी ववतबन् न कामयक्रभहरु अगाडी 
फढाइनेछ । 

133. फाॉझो जतभनभा उखु̧  वटभयु¸ कागती¸ ओखय¸ रप्सी¸ कुयीरो रगामतका ववरुवाहरु  योऩणको 
रातग आवश्मक सहमोग उऩरब्ध गयाईनेछ । 

134. फाॉदय रगामत वन्मजन्तहुरुफाट कृषकहरुराई ऩयेको सभस्माराई सभाधान गनयको रातग 
आवश्मक व्मवस्था तभराईनेछ ।  

135. गाउॉऩातरका तबत्र यहेका ववतबन्न सहकायी सॊस्थाहरुको अतबरेशखकयण गदै एउटै उदे्दश्मरे 
स्थाऩना बएका सहकायीहरुराई एवककयण गने नीतत तरइनेछ । 

136. सहकायीहरु ऐन, तनमभ य ववतनमभ फभोशजभ सञ्चारन बए नबएको अनगुभन गयी उत्कृष्ट 
काभ गने सहकायीराई प्रोत्साहान गरयनेछ ।   

137. गाउॉऩातरका ऺेत्र तबत्र यहेका फैंक तथा ववशत्तम सॊस्थाहरुराई वडास्तयसम्भ आफ्नो सेवा 
ववस्ताय गनय प्रोत्सावहत गरयनेछ ।  

138. गाउॉऩातरका तबत्र सञ्चारन गरयएका सफै व्मवसामहरुराई दताय तथा अतबरेशखकयण गरयनेछ ।  

139. गाउॉऩातरकाको सवायवङ्गण ववकासका रातग ववशत्तम अवस्थाभा सधुाय गनय कयको दय कभ 
दामया पयावकरो फनाउने नीततराई तनयन्तयता र्दइनछे । 

140. गाउॉऩातरका ऺेत्र तबत्र यहेका घयेर ु उद्योगहरुको सॊयऺण गदै नमाॉ उद्योग स्थाऩना य 
फजायीकयणको रातग प्रोत्साहन गरयनेछ । 

141. ऩातरका तबत्र यहेका तफतबन्न ऐततहातसक तथा धातभयकस्थरहरुको गरुुमोजना तनभायण गयी 
ऩमयटन उद्योगराई प्रवद्धयन गरयनेछ ।  

142. गाउॉऩातरका तबत्र आमोजना हनुे भहोत्सवहरुराई व्मवशस्थत रुऩभा सञ्चारन गरयनेछ।  
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143. गाउॉऩातरकारे तनभायण गयेको ५ वषे उद्यभ ववकास मोजनाको आधायभा गाउॉऩातरका तबत्र 
स्थातनम स्रोत, साधन य तसऩको आधायभा योजगायी सजृना  गरयनछे । गाउॉऩातरकाको उद्यभ 
ववकास मोजनाका कामयक्रभहरु क्रभश् कामायन्वमन गरयनेछ । 

144. गाउॉऩातरका ऺेत्र तबत्र यहेका ऩमयटकीम स्थरहरुको ऩवहचान गयी ऩमयटन ववकासको 
गरुुमोजना तनभायण गयी ऩमयटन ववकास गनय उऩमकु्त स्थानभा होभ स्टे तथा एग्रो टुरयजभ  

स्थाऩना गनय ऩहर गरयनेछ । 

 

(घ) बौततक ऩूवायधाय ववकास तपय ् 

145. गाउॉऩातरकास्तयीम गौयवका आमोजनाहरु छनौट गयी कामायन्वमनको रातग फजेटको 
सतुनशितता गरयनेछ । 

146. खानेऩानीको सभस्माराई सभाधान गनय खानेऩानीका मोजनाहरुराई उच्च प्राथतभकता  
र्दईनेछ।  

147. ऩयुाना खानेऩानीको भभयत सॊबाय तथा भहुान सॊयऺण गदै आवश्मकता अनसुाय तरफ्ट प्रववतध 
य ठूरा खानेऩानी आमोजना सॊचारन गयी सफै जनताहरुराई स्वच्छ खानऩेानी उऩरब्ध 
गयाउन आवश्मक ऩहर गरयनेछ । 

148. ऩातरकाको रयङ्गयोडराई स्तयोन् नती गदै रतगनेछ साथै ऩातरका तबत्र सहज मातामात सेवाको 
रातग मातामात व्मवसामीहरुसॉग आवश्मक सभन्वम गने व्मवस्था तभराइनेछ ।  

149. सडक, खानेऩानी, तसॊचाइ, साभदुावमक बवनहरु जस्ता ऩूवायधायहरु सफै वडाभा आवश्मकता य 
औशचत्मताका आधायभा तनभायण गरयनेछ ।  

150. ववऩद् व्मवस्थाऩन य तत्कार उद्धाय रगामतका कामयको रातग वडा वडाभा हेतरप्माड तनभायण 
गने कामय अगातड फढाईनेछ ।  

151. गाउॉऩातरका तबत्रका सडकहरुभा ट्रावपक सॊकेतका शचन्हहरु याखी मात्राराई सूचना भरुक 
फनाउॉदै भखु्म सडकहरुभा सौमय सडक वत्ती जडान गने नीततराई तनयन्तयता र्दइनेछ । 

152. सडक तनभायण गदाय वातावयणभा ऩयेको असयको भध्मनजय गदै आगाभी वषय देशख नमाॉ सडक 
तफस्ताय बन्दा सडक स्तयोन्नतीभा ध्मान केशन्ित गरयनेछ ।  

153. हेतब इक्मऩुभेन्ट प्रमोग गयी कामय गनुयऩने अवस्थाभा अनभुतत प्रात भ हेतब इक्मऩुभेन्टफाट भात्र 
काभ गयाउन ुऩने नीततराई तनयन्तयता र्दइने छ । 

154. बवन तनभायण गदाय बकुशम्ऩम जोशखभ न्मूतनकयण गने तपय  ध्मान र्दॉदै बवन आचाय सॊवहताको 
ऩारना गयाउन ऩहर गरयनेछ ।  
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155. ऩूवायधायहरुको र्दगो व्मवस्थाऩन तथा उऩमोगका रातग भभयत सॊबाय प्रणारीराई व्मवशस्थत 
गरयनेछ ।  

156. गाउॉऩातरका तबत्र यहेको ववद्यतु सेवाराई तनमतभत य गणुस्तरयम फनाउन आवश्मक ऩहर 
गरयनेछ ।  

157. ववस्ततृ आमोजना प्रततवेदन (DPR) का आधायभा ठूरा ऩूवायधायहरुको रगानी गने नीततराई 
तनयन्तयता र्दइनेछ । 

158. ऩातरका तबत्र यहेका सावयजतनक सम्ऩशत्तहरुको रगत तमाय गरय सॊयऺण गरयने छ ।  

159. गाउॉऩातरका ऺेत्र तबत्र तनभायण बएका घयहरुको अतबरेशखकयण गयी नमाॉ सॊयचनाहरु तनभायण 
गदाय अतनवामय रुऩभा गाउॉऩातरकाको स्वीकृतत तरन ुऩने साथै गाउॉऩातरका तबत्र तनभायण हनु े
RCC घयहरुरे अतनवामय रुऩभा नक्साऩास गनुय ऩने व्मवस्था तभराईनेछ । 

160. ऩातरका तबत्रका सडकहरुको आवश्मकताको आधायभा सडक भाऩदण्ड फनाई कामयन्वमन 
गदै रतगनेछ। 

161. वडा कामायरमका बौततक सॊयचनाहरु तनभायण गने नीतत तरइने छ । 

162. गाउॉऩातरका स्तरयम खेरभैदान य कबडयहर तनभायणका रातग आवश्मक ऩहर गरयने छ । 

163. ऩातरकाको तनभायणातधन सबाहरराई आवश्मक फजेट ववतनमोजन गयी मसै आतथयक वषय तबत्र 
सञ्चारन गने व्मवस्था तभराईनेछ। 

164. गाउॉऩातरका ऺेत्र तबत्रका सडक तथा ववतबन् न ऩूवायधायहरुको भभयत सम्बाय¸ स्वास््म तथा 
सयसपाई¸ कृवष तथा तसॊचाई¸ वन जराधाय¸ ऩमयटन रगामतका ववकास तनभायणका ववतबन्न 
कामयहरुभा वेयोजगायको सशुचभा यहेका व्मशक्तहरुराई प्रोत्साहन गरयनेछ । 

165. तसॊचाई कुरोहरु तनभायण गरय कृवष उत्ऩादनभा फवृद्ध गरयने छ । 

166. साना खारका ऩूवायधायहरुको तनभायण तथा सडक भभयत सम्बाय गने कामयभा हेतब 
इशक्वऩभेन्टको प्रमोग नगयी स्थानीमराई योजगाय र्दने नीतत अवरम्फन गरयनछे ।  

167. ऩातरकाको चायऩाराभा यहेको गलु्भीदयफाय य फतरथभुभा यहेको उजेरी देवी भशन्दयराई 
ऩमयटकीम ऺेत्रको रुऩभा ववकास गनयको रातग ऩमयटन ऩूवायधाय कामयक्रभ सॊचारन गरयनेछ ।  

168. गलु्भीदयफाय गाउॉऩातरका वडा नॊ. ६ य अघायखाॉची शजल्राको छत्रदेव गाउॉऩातरका वडा नॊ. 
२ राई जोडी नागरयकहरुको आवतजावत सहज गयाउन झोरङु्गऩेरु तनभायण गने कामय अगातड 
फढाईनेछ ।  
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(ङ) वन, वातावयण तथा ववऩद् व्मवस्थाऩन तपय ् 

169.  ववऩद् व्मवस्थाऩनको रातग व्माऩक रुऩभा जनचेतनाभरुक कामयक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 
प्राकृततक तथा गैय प्राकृततक ववऩदफाट जोतगन तथा ऺेतीको न्मूतनकयण गनय ववऩद् ऩवुय तमायी 
तथा प्रततकामय मोजना फनाई कामायन्वमन गरयनेछ । 

170. कोतबड-१९ सरुवा योग रगामतका गैय प्राकृततक ववऩद् तथा प्राकृततक ववऩद् व्मवस्थाऩनको 
रातग ववऩद् कोषभा आवश्मक यकभ ववतनमोजन गरय कोषको यकभ स्वीकृत भाऩदण्ड 
फभोशजभ उद्धाय¸ याहत य सहमोगभा खचय गने व्मवस्था तभराईनेछ ।  

171. ववऩद ऩूवय तमायीको रागी आवश्मक ऩने ववऩद् साभग्रीहरुको व्मवस्था तभराईनेछ । 

172. खानेऩानीको स्रोतराई दीघयकातरन फनाउन ऩानीका भहुान, ऩोखयी सॊयऺणभा ववशेष जोड 
र्दईनेछ । 

173. ऩानीको स्रोत जोगाउनको रातग कशम्तभा "एक वडा एक ऩनुबययण ऩोखयीको"  तनभायण गने 
कामयको शबुायम्ब गरयनेछ । 

174. गाउॉऩातरका तबत्र यहेका सफै वन सम्ऩदाहरुको तफतबन्न वन सतभततहरुको सहकामयभा सॊयऺण 
गरयनेछ ।   

175. गाउॉऩातरका ऺेत्र तबत्र यहेका सम्ऩूणय नर्दजन्म ऩदाथयहरुको उत्खनन ववस्ततृ अध्ममन 
प्रततवेदनको आधायभा  भात्र गने व्मवस्था तभराइनेछ । 

176. गाउॉऩातरकाको वातावयण स्वच्छ एवॊ हरयमारी याख्नका रातग टोर टोरभा एक व्मशक्त एक 
वृऺ ायोऩण कामयक्रभ अतबमानको रुऩभा सञ्चारन गरयने नीतत अवरम्फन गरयनछे ।  

177. स्तयोन् नती गरयएका य गने सडकहरुको दामाॉ फामाॉ बागभा ठूरा प्रजातीका रुखहरुको ववरुवा 
योऩण गने कामयराई अतबमानको रुऩभा सॊचारन गरयनेछ ।  

178. वातावयणीम सन्तरुनराई र्दगो फनाउन गाउॉऩातरका ऺेत्र तबत्र प्रावष्टक प्रमोगराई 
तनरुत्सावहत गने खारका कामयक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ ।  

मस नीतत तथा कामयक्रभ तमायी गने क्रभभा सहमोग गनुयहनुे आदयशणम अध्मऺज्मू, सम्ऩूणय 
कामयऩातरका सदस्महरु, ववषमगत सतभततका ऩदातधकायीहरु, गाउॉऩातरकाका ववद्वत वगयहरु, हातभराई 
ववतबन्न ऺेत्रफाट यामसझुाव उऩरब्ध गयाउन ुहनुे व्मशक्तत्वहरु¸ प्रभखु प्रशासकीम अतधकृत रगामत 
सम्ऩूणय कभयचायीहरु य सम्ऩूणय गाउॉऩातरका नागरयकहरुराई  हार्दयक धन्मफाद् र्दॉदै मस नीतत तथा 
कामयक्रभको कामायन्वमनभा सफैरे भन¸ फचन य कभयरे सहमोग गनुयहनुेछ बन् ने अऩेऺा याख्दै तफदा 
हनु चाहान्छु ।           धन्मफाद, नभस्काय । 

तभना बण्डायी 
उऩाध्मऺ 


