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गलु्भीदयफाय गाउॉऩालरका 
आ.व. २०७६/७७ का प्रस्ताववत नीलत तथा कामयक्रभहरु 

 

सम्भाननीम सबा अध्मऺज्मू, 

नेऩारको इलतहासभा आएको ऩरयवतयनको परस्वरुऩ नेऩारको सॊववधान 
कामायन्वमनका क्रभभा मस गाउॉऩालरकाको गरयभाभम सदनभा आ.व. 
२०७६/७७  को नीलत तथा कामयक्रभ प्रस्ततु गनय ऩाउॉदा भराई खशुी 
रागेको छ । 

सॊघघमताको कामायन्वमनको क्रभभा स्थालनम सयकायको रुऩभा मस 
गाउॉऩालरकाको कामयऩालरकारे ववगत २ वषयका नीलत तथा कामयक्रभहरु 
मसै सबाभा प्रस्ततु गयी कामायन्वमन गयेको छ।जसको कामायन्वमनका 
क्रभभा सकायात्भक ऩरयणाभहरु देखा ऩनय रागेका छन।्जसभा ववलबन्न 
ऺेत्रबाफास सहमोग प्रात भ बएको छ।उक्त कामयभा सहमोग गनुयहनेु सम्ऩूणय 
मस गरयभाभम सदनका गाउॉसबा सदस्मज्मूहरु, कभयचायीहरु, नागरयक 
सभाज, याजलनतीक दरहरु रगामत आभ जनसभदुाम प्रलत हार्दयक 
आबाय प्रकस गदयछु। 

मस वषयको फजेस लनभायणका रालग मस गाउॉऩालरकारे २०७६ जेष्ठ ३ 
गते आमोजना गयेको याम सझुाव सॊकरनको कामयक्रभभा सॊकरन 
बएका याम तथा सझुावहरुको आधायभा य मस गाउॉऩालरकाका ववलबन्न 
ववषमगत सलभलतहरुको सभेत लसपारयसभा मस वषयको नीलत तथा 
कामयक्रभ प्रस्ततु गने प्रमास गरयएको छ।मस सबाभा आउने 
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सकायात्भका सझुावहरुराई मस नीलतको भागयदशयक लसद्धान्तको रुऩभा 
सभावेश गयी सॊशोधन सवहत मो नीलत तथा कामयक्रभ मस गरयभाभम 
सबाफास ऩारयत हनेुछ बने्न आशाका साथ भ मस सबाभा आगाभी 
आ.व. २०७६/७७  को नीलत तथा कामयक्रभ याख्न ेअनभुलत चाहान्छु 
।  

(क) सशुासन तथा सॊस्थागत ववकास तपय ् 

1= गाउॉऩालरकाभा ब–ूउऩमोग नीलत सवहतको दीघयकारीन एवककृत 
शहयी ववकास मोजना तजुयभा गयी कामायन्वमनभा ल्माइनेछ।  

2= गाउॉऩालरकाको Website Update गयी Website भापय त लनणयम, 

सूचनाहरु सावयजलनक गदै गाउॉऩालरकाको कामयराई Paper Less 
फनाइदै रलगनेछ।  

3= सावयजलनक खचयराई उत्ऩादन भरुक फनाउन आन्तरयक 
लनमन्त्रबाण सम्फन्धी भाऩदण्ड फनाइ रागू गरयनेछ । ऩदालधकायी 
तथा कभयचायीहरुको आचाय सॊवहता ऩूणयत् रागू गरयनेछ।  

4= गाउॉऩालरकाभा गनुासो सनुवुाई सॊमन्त्रबा ववस्ताय गयी सफै 
नागरयकराई सूचनाको ऩहुॉच हनेु व्मवस्था लभराइनेछ  ।  
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5= खरयद गरुुमोजनाका आधायभा प्रचलरत आलथयक कानून फभोघजभ 
खरयद कामय गरयनेछ ।  

6= रघऺत वगयका कामयक्रभहरुराई आम उन्भखु फनाउन 
प्राथलभकता र्ददै सॊचारन गरयने सफै  कामयक्रभहरु एकद्वाय 
प्रणारी भापय त लनधायरयत भोडरभा सॊचारन गरयनेछ । 

7= गाउॉऩालरकाको सम्ऩत्तीीको अलबरेख सावयजलनक गने य त्मसको 
उघचत उऩमोग, सॊयऺण तथा सॊवधयन गरयनेछ । 

8= गाउॉऩालरकारे उठाउने सफै प्रकायका कयहरु वडा कामायरमफासै 
प्रववलधको उऩमोग गयी सफ्सवेमय भापय त सॊकरन गने व्मवस्था 
लभराइनेछ ।  

9= मोजनाहरु वडा कामायरमको सभन्वमभा कामायन्वमन गरयने तथा 
वडा सलभलत सभेतको अनगुभन य लसपारयसभा पयपायक गने 
काभराई लनयन्तयता र्दइनेछ ।  

10= जनप्रलतलनलध, कभयचायी, सोर ववकास सॊस्थाका ऩदालधकायी, 
साभदुावमक सॊस्थाहरुको ऺभता ववकासका रालग आवश्मक 
तालरभहरु, अध्ममन अवरोकन भ्रभणहरुका कामयक्रभ याघखनेछ 
।  
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11= गाउॉऩालरकाको कामयराई चसु्त, दरुुस्त य प्रबावकायी फनाउन 
कभयचायीहरुका सभस्माहरुको सकु्ष्भ रुऩभा अध्मन गयी सभस्मा 
सभाधानका उऩमकु्त भाध्मभहरु अऩनाई उत्प्रयेणाका भाध्मभफास 
काभरे कभयचायी नबै कभयचायीरे काभ खोज्ने वातावयणको 
लसजयना गरयनेछ । 

12= गाउॉऩालरकाको सॊगठन ववकास अध्ममन गयी कभयचायी दयफन्दी 
मवकन गयी सोवह फभोघजभ कामयवववयण उऩरब्ध गयाइनेछ ।   

13= गाउॉऩालरकाको काभराई ऩायदशॉ एवॊ जवापदेवह फनाउन 
साभाघजक ऩयीऺण, सावयजलनक सनुवुाई, सावयजलनक ऩयीऺणराई 
लनयन्तयता र्दइनेछ ।  

14=  साभाघजक वववादहरुराई न्मावमक सलभलत भापय त भेरलभराऩको 
भाध्मभफास सभाधान गनय ऩहर गरयनेछ । गने काभराई 
लनयन्तयता र्दईनेछ । 

15= गाउॉऩालरका ऺेत्रबा लबत्रबाका रब्ध प्रलतवष्ठत तथा ववद्वत वगयको 
सूघच तमाय गयी उनीहरुफास आवश्मक सहमोग लरने य कामय 
अनबुव आदान प्रदान गयी प्रात भ ऩषृ्ठऩोषण गाउॉऩालरकाको 
ववकासभा सभावहत गदै रलगनेछ ।  



5 

 

16= ववलबन्न सभाघजक सॊघ/सॊस्था, कृषक, ववद्याथॉ, ऩत्रबाकाय, खेराडी, 
उऩबोक्ता सलभलत, सोर ववकास सॊस्थाराई कामय सम्ऩादनको 
भूल्माॊकन गयी प्रोत्साहन स्वरुऩ ऩयुस्काय र्दने व्मवस्था 
लभराइनेछ ।  

17= कभयचायीहरुराई उनीहरुको मोग्मता, ऺभता, सीऩ य अनबुवराई 
कामयसम्ऩादनभा उऩमोग गनय तथा उत्प्ररेयत फनाइ याख्न 
आवश्मक भाऩदण्ड फनाइ तालरभ तथा मोगदानभा आधारयत 
सवुवधा उऩरब्ध गयाउने नीलत लरइनेछ ।   

18= गाउॉऩालरका ऺेत्रबा लबत्रबा कामयक्रभ सञ्चारन गने सयकायी, 
गैयसयकायी य साभदुावमक सॊस्था एवॊ सयोकायवारा सॊस्थाको 
बलूभका स्ऩष्ट ऩादै लतनीहरुराई स्थानीम तह प्रलत उत्तीयदावम 
फनाई कामयक्रभ सञ्चारन गने व्मवस्था लभराइनेछ । 

19= गाउॉऩालरका ऺेत्रबा लबत्रबा गाउॉऩालरका फासीराईय ल्माण्ड राइन 
सेलरपोन, इन्सयनेसको ऩहुॉच ऩमुायउन सम्फघन्धत लनकामहरुभा 
ऩहर गने य भखु्म फजाय ऺेत्रबा, ऩाकय भा वाइपाइ जोनको शरुुवात 
गरयनेछ ।  
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20= गाउॉऩालरकाभा दात ृ लनकामका कामयक्रभहरु सॊचारनका रालग 
आवश्मक ऩहर गरयनेछ ।  

21= ववलबन्न देशहरुभा बैयहेको सॊघीमता तथा ववकास प्रशासनको 
अनबुव आदान प्रदान गनय देश तथा ववदेशका सहयहरुसॉग 
बलगनी सम्फन्ध कामभ गने नीलत लरइनेछ ।  

22= गाउॉऩालरकाको सभानऩुालतक ववकास गनय वडाको बगूोर तथा 
जनसॊख्माका आधायभा वडाभा फजेस ऩठाइनेछ ।  

23= सूचना प्रववलधभा आधारयत बएय गाउॉऩालरकाको सभग्र प्रोपाइर 
तमाय गयी अध्मावलधक गदै रलगनेछ । 

24= गाउॉऩालरका फासीराई अध्ममन अनसुन्धान तपय  ध्मान केघन्ित 
गयाउन एक वाडय एक ऩसु्तकारमको स्थाऩना गने कामयको 
शरुुवात गरयनेछ ।  

25= गाउॉऩालरका लबत्रबाका सावयजलनक जग्गाहरुको सॊयऺणका रालग 
उऩमकु्त नीलत फनाउन प्राथलभकता र्दइनेछ ।  

26= स्थानीम सॊचाय भाध्मभहरुसॉग सभन्वम गदै सॊचाय सॊस्थाहरुसॉग 
सहकामय गरयनेछ ।  
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27= जनप्रलतलनलध तथा कभयचायीहरुको ऺभता अलबफवृद्धको रालग 
ववदेश भ्रभण एवॊ अध्ममन अवरोकनका रालग ऩठाउन 
कामयववधी फनाई रागू गरयनेछ ।  

28= ववदेशी ऩाउनाहरुराई स्वागत गनय गाउॉऩालरकाभा एउसा अलतलथ 
डेस्क गठन गयी ऩाउनाहरुराई स्वागत गने व्मवस्था लभराइनेछ 
।  

29= गाउॉऩालरका ऺेत्रबालबत्रबा भ्रभण गने स्वदेशी तथा ववदेशी 
ऩाउनाहरुको फसाइ अवलध रम्ब्माउनको रालग उऩमकु्त 
वातावयण लसजयना गरयनेछ ।  

30= आलथयक ववकासको रालग साधन स्रोत जसुाउन ववदेशी रगानी 
प्रवधयन गनय ऩमयसन, कृवष, वन, ऩाकय  रगामतका ववलबन्न ऺेत्रबाभा 
रगानी लबत्रबााउन सॊघघम सयकायको स्वीकृत लरई ऩहर गरयनेछ 
।  

31= गाउॉऩालरकाको प्रशासलनक बवन लनभायण गने कामयराई उच्च 
प्राथलभक्ताभा याखी कामायन्वमन गरयनेछ । 

(ख) साभाघजक ववकास तपय ् 
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32= ववकासको भूरप्रवाहभा ऩहुॉच ऩमुायउन भवहरा, दलरत, अऩाॊगता 
बएका व्मघक्त, जेष्ठ नागरयक, भधेशी, धालभयक सभदुाम, जनजाती, 
फारफालरका, आर्दफासी, एकर भवहरा रगामतका वगय य 
सभदुामहरुको ऺभता ववकास, आमआजयन, सशघक्तकयण, अलधकाय 
सॊयऺणको आवश्मक व्मवस्था लभराइनेछ । 

33= रघऺत वगयका कामयक्रभहरु गाउॉऩालरकाको आलथयक तथा 
सभाघजक ववकास शाखाको सभन्वमभा एकद्वाय प्रणारीफास 
सञ्चारन गरयनेछ । 

 

34= गाउॉऩालरका लबत्रबा सेवा प्रवाह गने यावष्डम, अन्तयायवष्डम तथा 
स्थानीम गैयसयकायी सॊस्थाको कामय सम्ऩादनराई भमायर्दत, 

व्मवघस्थत तथा सभन्वमकायी फनाउन गाउॉऩालरकाभा NGO 

Desk को स्थाऩना गयी वक्रमाघशर फनाइनेछ ।  

35= साभाघजक कुरयती, कुसॊस्काय अन्त्म गनय गाउॉऩालरकाको नेततृ्वभा 
लफलबन्न कामयक्रभहरु सॊचारन गरयनेछ ।  

36= लफलबन्न यावष्डम तथा अन्तयायवष्डम र्दवश, स्थानीम भौलरक सॊस्कृलत, 

बेषबषुा सॊयऺण एवॊ प्रवधयन गनय य उक्त र्दवश, नैलतक घशऺा, 
मोग साधनाको भहत्व सान्दलबयकताका ववषमभा चेतना जगाउने 
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य जनसहबालगता फढाउने कामयक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ । साथै 
सफै जातजालतको सावहत्म, करा, बाषा, इलतहास, सॊस्कृलतको 
सॊयऺण तथा सॊवधयन गदै रलगनेछ ।  

37= साभूदावमक ववद्यारमको शैघऺक गणुस्तय सधुायको रालग घशऺक 
दयफन्दी लभरान, ववद्यारमहरु सभामोजन, घशऺक तालरभ 
सॊचारनका कामयहरुराई प्राथलभकता साथ सॊचारन गरयनेछ । 
साथै गाउॉऩालरका स्तरयम उत्कृष्ट ववद्यारम छनोस गयी ऩयुस्कृत 
गरयनेछ । 

38= ववद्यारम घशऺाराई योजगायसॉग आवद्ध गनय गाउॉऩालरका ऺेत्रबा 
लबत्रबा स्थाऩना बएका एवॊ हनेु प्राववलधक घशऺारमहरुको 
ववकासभा सेवा ऩमुायइनेछ । मस ऺेत्रबाभा अध्ममन गने 
ववद्यालथयहरुको सॊख्माको आधायभा थऩ कामयक्रहरु अगालड 
फढाउने नीलत लरइनेछ ।  

39= शैघऺक गणुस्तय सधुायको रालग ववद्यारमको व्मवस्थाऩन 
ऩऺराई सफर तथा सऺभ फनाउन आवश्मक व्मवस्था 
लभराइनेछ । साथै प्रत्मेक ववद्यारमभा ववद्यलुतम हाघजयी याख्न े
व्मवस्थाराई लनयन्तयता र्दइनेछ । 
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40= प्रत्मेक वडाभा एक वसा साभदुावमक ववद्यारमराई अगवुा 
ववद्यारम घोषणा गयी त्मसको सॊस्थागत ऺभता ववकासका रालग 
थऩ सहमोगको प्रफन्ध गरयनेछ साथै सफै वपडय ववद्यारमको 
शैघऺक व्मवस्थाऩनभा घजम्भेफाय य जवापदेही फनाउने व्मवस्था 
लभराइनेछ ।  

41= एक वडा एक खेरभैदानको नीलत लरई प्रत्मेक वडाहरुभा 
बौगोलरक अवस्था अनसुायका खेरभैदान लनभायण गने कामयको 
शरुुवात गरयनेछ ।  

42= गाउॉऩालरका लबत्रबा यहेका ववद्यारमहरुको फावहयी वातावयण सधुाय 
गनय आवश्मक ऩहर गदै ववद्यारमको बवन, ऩसु्तकारम, 

प्रमोगशारा, शौचारम, पलनयचय, कम्ऩाउण्ड वार तथा तायफाय 
जस्ता ऩूवायधायभा रगानी फढाइनेछ ।  

43= गाउॉऩालरका ऺेत्रबा लबत्रबा यहेका सम्ऩूणय ववद्यारम जाने उभेयका 
ववद्यालथयहरुराई अलनवामय रुऩभा ववद्यारम सम्भ ऩहुॉच ऩमुायउने 
वातावयणको लसजयना गने नीलत अवरम्फन गरयनेछ । साथै 
साभूदावमक तथा लनघज ववद्यारमको तपय फास भाध्मलभक तहको 
ऩरयऺाभा उत्कृष्ट अॊक ल्माउने छात्रबा छात्रबााहरुराई ऩयुस्कायको 
व्मवस्था लभराइनेछ ।  
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44= गाउॉऩालरका ऺेत्रबा लबत्रबा यहेका ववद्यारमहरुभा दयफन्दी न्मून 
यहेका अवस्थाभा स्वमभ ् सेवक घशऺक याखी लनजहरुराई 
प्रोत्साहनको व्मवस्था लभराइनेछ । फार ववकास सहमोलग 
कामयकतायका रालग प्रोत्साहनको व्मवस्था लभराइनेछ । 

45= ववद्यारमको शैघऺक गणुस्तय सधुाय गनय ववद्यारमहरुको लनयीऺण 
य सऩुयीवेऺणको कामयराई थऩ व्मवघस्थत य प्रबावकायी 
फनाइनेछ । 

46= कऺा ८, कऺा ५ य कऺा ३ को ऩयीऺाराई गाउॉऩालरका 
स्तयीम रुऩभा व्मवघस्थत गयीनेछ । गाउॉऩालरका ऺेत्रबा लबत्रबाका 
न्मून नलतजा ल्माउने घशऺक, कभजोय व्मवस्थाऩन देघखएका 
प्रधानाध्माऩकहरुराई सकु्ष्भ व्मवस्थाऩनको भाध्मभफास कामय 
सम्ऩादनको आधायभा ऩरयवतयन ल्माउने कामयमोजना लनभायण 
गरयनेछ । 

47= गाउॉऩालरका लबत्रबा सॊचारन हनेु सवै खेरकुदको रालग घशऺा 
मवुा तथा खेरकुद शाखाफास वावषयक कामयक्रभ फनाई एकद्धाय 
नीलतको भाध्मभफास खेरकुदको ववकासभा सहमोग ऩमुायइनेछ । 
मसै अनरुुऩ गाउॉऩालरका लबत्रबा यहेका खेरालडहरुको ऩवहचान 
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तथा ववकासको रालग गाउॉऩालरका स्तरयम अध्मऺ कऩ खेरकुद 
प्रलतमोलगताको शरुुवात गरयनेछ ।  

48= फारभैत्रबाी स्थानीम शासनको अवधायणराई क्रभश् कामायन्वमन 
गदै गाउॉऩालरकाराई फारभैत्रबाी गाउॉऩालरकाको रुऩभा ववकास 
गनय आवश्मक व्मवस्था लभराइनेछ ।  

49= गाउॉऩालरका ऺेत्रबाफास फैदेघशक योजगायभा जाने मवुाहरुको 
तथमाॊक अद्यावलधक गयी सचेतना, लसऩ ववकास तथा जोघखभ 
न्मूलनकयणको रालग मोजना फनाई कामायन्वमन गरयनेछ ।  

50= सोर ववकास सॊस्था भापय त सफै गाउॉऩालरकाफासीहरुराई 
ववकासभा ऩहु्ॉचको सलुनघितता गरयनेछ ।  

51= गाउॉऩालरकाभा स्वास्थम सम्फघन्ध सयुघऺत भाततृ्व, ऩोषण, प्रजनन 
स्वास्थम, ऺमयोग, कुष्ठयोग लनवायण, फार स्वास्थम, ऩरयवाय 
लनमोजन तथा सयुघऺत गबयऩतन, मौनयोग तथा एच.आई.बी. एड्स 
लनमन्त्रबाण, साभदुावमक स्वास्थम जस्ता योगहरुको सॊक्रभणफास 
जोलगने तथा योग लनवायण गने खारका ववलबन्न चेतनाभरुक 
कामयक्रभहरु आमोजना गरयनेछ । साथै स्थानीम सभदुामसॉग 



13 

 

सहकामय गयी स्वास्थम घशववयहरु सञ्चारन गने कामयक्रभहरुराई 
लनयन्तयता र्दइनेछ ।  

52= गाउॉऩालरका ऺेत्रबा लबत्रबाका स्वास्थम लनकामहरुको सेवा तथा 
बौलतक सॊयचनाहरुराई स्तयोन्नती गरयदै रलगनेछ । स्वास्थम 
सॊस्था नबएका वडाहरुभा मस्ता सॊस्थाहरु स्थाऩनाका रालग 
ऩहर गरयनेछ ।  

53= भवहनाफायीको सभमभा भवहराहरुराई हनु सक्ने जोघखभफास 
फचाउनका रालग गाउॉऩालरकाका प्रत्मेक घय ऩरयफायहरुराई 
सचेत फनाउन भवहनाफायीका रालग सयुघऺत साभालग्र मकु्त घय 
(घयघयभा सेनेसयी प्माड) कामयक्रभ मसै आलथयक वषय देघख 
शरुुवात गरयनेछ ।  

54= वकशोयावस्थाभा हनेु भानलसक, साभाघजक, शारययीक तथा 
सम्फेगात्भक ऩरयवतयनफास ऩने असयफास फचाउन गाउॉऩालरका 
लबत्रबाका भाध्मालभक ववद्यारमहरुभा सालथ घशऺा कामयक्रभ 
सञ्चारन गरयनेछ । 

55= गाउॉऩालरका लबत्रबा फसोफास गने सम्ऩूणय गाउॉऩालरका 
फासीहरुराई राभो सभमसम्भ प्रमोग गनुय ऩने औषधीहरु (उच्च 
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यक्तचाऩ, भधभेुह य दभ योगका) लनशलु्क उऩरब्ध गयाउने 
नीलतराई लनयन्तयता र्दइनेछ । 

56= आलथयक वषय २०७६/७७ भा बौलतक ऩूवायधाय (बवन) सम्ऩन्न 
बएका स्वास्थम चौकीहरुभा २४ घण्से लनशलु्क प्रशतुी सेवा 
केन्ि (वलथयङ्ग सेन्सय) सञ्चारन गरयनेछ । 

57= गाउॉऩालरकाका दईु वा दईु बन्दा फवढ वडाहरुराई सेवा प्रवाह 
गने स्वास्थम सॊस्थाहरुराई स्तय ववृद्ध गनय ऩहर गरयनेछ 
।क्रभश् अरु वडाहरुभा ऩलन मो कामयराई शरुुवात गरयनेछ । 

58= सॊघघम सयकायको सहमोगभा गाउॉऩालरकाभा १५ शैमाको 
अस्ऩतार स्थाऩना गनयका रालग आवश्मक प्रवक्रमा अॉगालड 
फढाइनेछ । 

59= गाउॉऩालरकाका स्वास्थम चौकीहरुभा प्रमोगशारा सेवा 
सञ्चारनका रालग प्रदेश सयकायको सहमोगभा ऩहर गरयनेछ । 

60= गाउॉऩालरका ऺेत्रबा लबत्रबा कामययत स्वास्थम स्वमॊ सेववकाहरुको 
कामयसम्ऩादनको भूल्माॊकन गदै प्रोत्साहनका कामयक्रभहरुराई 
लनयन्तयता र्दइनेछ ।  
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61= गाउॉऩालरकाराई ऩूणय सयसपाई अलबमानको भाध्मभफास प्रत्मेक 
घयऩरयवायराई आधायबतू सयसपाईभा ध्मान र्दने वातावयण 
फनाई ऩूणय आलनफालन ऩरयवतयन कामयक्रभको शरुुवात गरयनेछ ।  

62= आमवेुर्दक घचवकत्सा ऩद्दलतको अभ्मास, मोग तथा ध्मान घशववय 
सॊचारनभा सहमोग ऩमुायइनेछ । गाउॉऩालरका लबत्रबा आमवेुदको 
ऩूवायधाय ववकास गदै आमवेुलधक औषलधहरुको लनमलभत 
ववतयणको व्मवस्था लभराइनेछ । 

63= सॊयऺकत्व गभुाएका भवहरा, फारफालरकाहरुको रालग 
ऩनु्स्थाऩना तथा सयुघऺत आवास रगामतका कामयक्रभहरु 
सॊचारन गरयनेछ । 

64= प्रदेश सयकायसॉगको सहकामयभा ववऩन्न फस्तीहरुभा जनता 
आवास कामयक्रभ सॊचारन गरयनेछ । गाउॉऩालरका ऺेत्रबा लबत्रबा 
यहेका खयका छाना बएका घयहरुको तथमाॊक सॊकरन गरय 
सॊघघम सयकाय य प्रदेश सयकायसॉगको सहकामयभा जस्ताऩाता 
ववतयण गरय खयको छाना भकु्त गाउॉऩालरका घोषणा गने 
कामयराई उच्च प्राथलभकताभा याखी कामायन्वमन गरयनेछ । 
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65= भवहराहरुको सवक्रम सहबालगताभा स्थाऩना हनेु य सॊचारनभा 
यहेका रघ ु उद्योगहरुराई प्रोत्साहन गने कामयक्रभहरुराई 
प्राथलभकताका साथ कामायन्वमन गरयनेछ । मस्ता उद्योगहरु 
स्थाऩना बै सञ्चारनभा आएभा ववउ ऩुॉघज गऩरब्ध गयाउने 
कामयको थारलन गरयनेछ । 

66= भवहराहरु भात्रबा सदस्म यहेका सहकायीहरुराई प्रोत्साहन गने 
खारका कामयक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ ।  

67= गाउॉऩालरकास्तयीम फार सञ्जार गठन गयी ऺभता ववकास तथा 
नैलतक घशऺाको सभेत ववकास हनेु खारका कामयक्रभहरु 
सञ्चारन गरयनेछ ।  

68= ऩूणय सयपाइ तथा भवहनाफायीको सभमभा स्कुर हाघजय हनु 
नसक्ने अवस्थाको अन्त्म गनय गाउॉऩालरका ऺेत्रबा लबत्रबा यहेका 
ववद्यारमहरु भापय त उघचत कामयक्रभहरु सभेत सञ्चारन गरयनेछ 
।  

69= सोर ववकास सॊस्थाहरुको आफ्नो बगुोर लबत्रबा १ वसा फार 
उद्यान, ज्मेष्ठ नागरयक आयाभस्थर लनभायण गनय उत्प्ररेयत गरयनेछ 
। 
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(ग) आलथयक ववकास तपय ् 

70= कृवषको भाध्मभफास आम आजयन एवॊ स्वयोजगाय ववकासको 
रालग ववशेष प्राथलभकता र्दइनेछ । सॊबाव्मता ऩवहचान गयी 
प्रत्मेक वडाभा कघम्तभा एक कृवष उऩजको ऩकेस ऺेत्रबा 
अवधायणा अवरम्फन गदै कृवष उत्ऩादनराई व्मवसावमकीकयण 
गयी योजगायी लसजयना गने तपय  जोड र्दइनेछ ।  

71= गाउॉऩालरका ऺेत्रबा लबत्रबा कृवष उऩज उत्ऩादनभा प्रमोग बैयहेको 
यासामलनक लफषालधराई न्मलुनकयण गयी जनताको स्वास्थमभा ऩनय 
सक्ने नकायात्भक असयराई कभ गनय ववलबन्न प्रचायात्भक 
कामयक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ । 

72= कृवष उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व ववृद्ध गनय साना लसॊचाइ कामयक्रभ 
भापय त कामयक्रभहरु सॊचारन गरयनेछ । कृवष ऺेत्रबाभा 
व्मवसावमक वकलसभका कामयक्रभहरु छनोस गयी कृवष ऩकेस 
ऺेत्रबा ववस्ताय गने नीलतराई लनयन्तयता र्दइनेछ । 

73= गाउॉऩालरका ऺेत्रबा लबत्रबा यहेको कृवष उत्ऩादनको सम्बाव्मता 
अध्ममन गयी भासो ऩरयऺणको भाध्मभफास उऩमकु्त कृवष उऩच 
रगाउने व्मवस्था लभराइनेछ । मस कामयको रालग व्मवसावमक 
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रुऩभा खेती गने कृषकहरुको ऩवहचान गयी मसै आलथयक वषयफास 
कामय शरुुवात गरयनेछ ।  

74= व्मवसावमक कृवष व्मवसाम गनय इच्छुक कृषकहरुराई 
आवश्मक ऩने सम्फघन्धत ववषमका तालरभ उऩरब्ध गयाइनेछ 
। जसफास कृवष ऺेत्रबाको उत्ऩादन ववृद्ध बै व्मसावमक रुऩभा 
खेती गने ऩयम्ऩयाको शरुुवात हनेुछ ।  

75= लफलबन्न धाभहरु, ऐलतहालसक तथा धालभयक स्थरहरुको गरुुमोजना 
लनभायण गयी ऩमयसन उद्योगराई प्रवधयन, प्रचाय प्रसाय गरयनेछ । 
साथै गाउॉऩालरका ऺेत्रबा लबत्रबा आमोजना हनेु भहोत्सवहरुराई 
सव्म य बव्म रुऩभा सञ्चारन गनय आवश्मक ऩने सहमोग 
उऩरब्ध गयाइनेछ ।  

76= कृवष/ऩश ुववकास, दधु उत्ऩादन सहकायीको प्रवधयन य ववकासका 
रालग आधलुनक प्रववलध भापय त गाउॉऩालरकाभा बएका सहकायी य 
कृषक सभूहहरुराई व्मसावमक तालरभ प्रदान गरयनेछ । साथै 
गाउॉऩालरकाभा उत्ऩार्दत कृवष जन्म उऩजहरुको फजारयकयण य 
व्मवस्थाऩनका रालग आवश्मक सहमोग उऩरब्ध गयाइनेछ ।  
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77= जैववक ववववधताको सम्वधयन य सदऩुमोग गदै जरवाम ुऩरयवतयन 
अनकुुरन प्रववलधहरुको ववकास गयी कृवषजन्म उत्ऩादनभा 
प्राङ्गारयक खेलतराई प्रोत्साहन गरयनेछ ।  

78= साभवुहक व्मवसावमक कृवष तथा ऩश ु उत्ऩादन गने सभूह वा 
सहकायीहरुराई ववलबन्न प्रकायका सभऩयुक अनदुान उऩरब्ध 
गयाउने व्मवस्था लभराइनेछ ।  

79= प्राकृलतक रुऩफास गबायधान सॊबव हनु नसकेभा कृलत्रबाभ गबायधान 
गयाउने कामयको शरुुवात गरयनेछ । ऩश ुववभा तथा कृवष ववभा 
गने सभूह वा सॊस्थाराई प्रोत्साहन गरयनेछ ।  

80= मस गाउॉऩालरका लबत्रबा यहेका कृवष सभहु, सहकायी य पभयराई 
वीउवीजन, घास उत्ऩादन गनय आवश्मक ऩने सहमोग उऩरब्ध 
गयाई ५ वषय लबत्रबा खाद्यान्नको वीउवीजन उत्ऩादनभा आन्भलनबयय 
गयाइनेछ ।  

81= ऩश ु ववकास कामयक्रभराई प्रबावकायी फनाउन नश्ल सधुायको 
रालग फोका, याॉगो, फीय (फॊगयु) सभूह÷सहकायी/पभयराई ववतयण 
गने कामयक्रभ सञ्चारन गरयनेछ ।  
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82= गाउॉऩालरका लबत्रबाका जरासम य भाछाऩोखयीहरुराई सॊयऺण गदै 
व्मवसामीक भाछा ऩोखयी लनभायण गने 
सभूह/सहकायी/पभयहरुराई आवश्मक अनदुान उऩरब्ध गयाई 
गाउॉऩालरकाराई भाछा उत्ऩादनभा क्रभश् आत्भलनबयय गयाउदै 
रलगनेछ । साथै भाछाको उघचत फजायीकयणको व्मवस्था 
लभराइनेछ ।  

83= प्रत्मेक वडाभा कघम्तभा एक/एक वसा कृवष एवॊ ऩश ु
व्मवसामभा आधारयत सहकायी ववकास गरयनेछ । 

84= स्थानीम सहकायीहरुसॉग प्रवधयनात्भक कामयभा सहकामय गदै भूल्म 
शृ्ॊखराभा काभ गने सहकायीहरुको (कृवष तथा उत्ऩादन भघुख) 
ववकास एवॊ प्रवधयन गने नीलत अवरम्फन गरयनेछ । 

85= गाउॉऩालरकाका भखु्म फजाय केन्िभा कृवष उऩज सॊकरन तथा 
वववक्र केन्िराई व्मवघस्थत गरयनेछ । साथै गाउॉऩालरकाको कुनै 
एक उऩमकु्त स्थानभा लसत गोदाभ प्रदेश सयकायसॉगको 
सहकामयभा स्थाऩना गने कामय अगालड फढाइनेछ ।  
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86= कृवषमोग्म जलभनको अनऩुमकु्त तरयकारे खघण्डकयण गने 
प्रवलृतराई लनरुत्सावहत गयी जलभनराई फाॉझो याख्न नऩाइने 
व्मवस्था लभराइनेछ ।  

87= कृषी, ऩशऩुारन रगामतका व्मवसामीक उत्ऩादनका ऺेत्रबाभा ववभा 
अलनवामय रुऩभा गने व्मवस्था लभराइनेछ ।  

88= गाउॉऩालरका लबत्रबा यहका ववलबन्न सहकायी सॊस्थाहरुराई 
ववषमगत सेवाको आधायभा एवककयण गने य सहकायीको ऩहुॉच 
नऩगेुको ठाउॉभा ऺेत्रबा ववस्ताय गने नीलत लरइनेछ । 

89= सहकायी भापय त फचत तथा सहलुरमत दयभा ऋण ऩरयचारन 
गरय वऩछडीएको वगयराई आत्भलनबयय गयाउन अलबप्ररेयत गरयनेछ 
।   

90= गाउॉऩालरका ऺेत्रबा लबत्रबा यहेका फैंक तथा ववघत्तीम सॊस्थाहरुराई 
गाउॉऩालरकाको प्रत्मेक वडासम्भ आफ्नो सेवा ववस्ताय गनय 
प्रोत्सावहत गरयनेछ ।  

91= गाउॉऩालरका लबत्रबा सञ्चारन गरयएका सफै व्मवसामहरुराई दताय 
तथा अलबरेघखकयण गनय अलबप्ररेयत गने, ववलबन्न प्रकायका 
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चेतनाभूरक कामयक्रभहरु उद्योग वाघणज्म सॊघको सभेत 
सहकामयभा सञ्चारन गरयनेछ ।  

92= गाउॉऩालरकाको सवायवङ्गण ववकासका रालग ववघत्तीम अवस्थाभा 
सधुाय गनय कयको दय कभ दामया पयावकरो फनाउने नीलत 
अफरम्फन गरयनेछ ।  

93= गाउॉऩालरका ऺेत्रबा लबत्रबा यहेका घयेर ु उद्योगहरुको सॊयऺण गदै 
नमाॉ उद्योग स्थाऩनाका रालग आवश्मक वातावयण लसजयना 
गरयनेछ । मस्ता उद्योगहरु स्थाऩना बै कामय सञ्चारन गनय शरुु 
गयेको अवस्था देघखएभा ववउ ऩूॉघजको रुऩभा यकभ उऩरब्ध 
गयाई उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गरयनेछ । 

94= गाउॉऩालरकारे लनभायण गयेको ५ वषे उद्यभ ववकास मोजनाको 
आधायभा गाउॉऩालरका लबत्रबा स्थालनम स्रोत, साधन य घशऩको 
आधायभा योजगायी सजृना गनय ऩहर गरयनेछ । गाउॉऩालरकाको 
उद्यभ ववकास मोजनाका कामयक्रभहरु क्रभश् कामायन्वमन 
गरयनेछ । 

95= गाउॉऩालरका ऺेत्रबा लबत्रबा यहेका ऩमयसकीम स्थरहरुको ऩवहचान 
गयी ऩमयसन ववकासको गरुुमोजना लनभायण गनय ऩहर गरयनेछ । 
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धालभयक तथा ऩमयसन ववकास गनय गाउॉऩालरकाको उऩमकु्त 
स्थानको ऩवहचान गरय Home Stay स्थाऩना गनय ऩहर गरयनेछ 
। 

(घ) बौलतक ऩूवायधाय ववकास तपय ् 

96= गाउॉऩालरकास्तयीम गौयवका आमोजनाहरु छनौस गयी 
कामायन्वमनको रालग फजेसको सलुनघितता गरयनेछ । 
गाउॉऩालरका ऺेत्रबा लबत्रबा यहेको खानेऩालनको सभस्माराई सभाधान 
गनय मस आलथयक वषयराई स्वस्थ खानेऩानी वषयको रुऩभा भनाउन 
ऩहर गरयनेछ । वहृत खानेऩानी मोजना सञ्चारन गरय एक घय 
एक धायाको अवधायणाको आधायभा खानेऩानी सवुवधाको ववस्ताय 
गनय ऩहर गरयनेछ ।  

97= गाउॉऩालरका फासीको मातामातभा सहज ऩहुॉच ऩमुायउन तथा 
मातामात ऺेत्रबाको व्मवस्थाऩनका रालग फसऩाकय  लनभायण य 
गलु्भीदयफाय रयङ्गयोडको सम्बाव्मता अध्ममन गयी सॊघ य प्रदेश 
सयकायसॉगको सभेत सहमोगभा रयङ्गयोड लनभायणका रालग ऩहर 
गरयनेछ । मातामात व्मवसामीहरुसॉग सभन्वम गयी 
गाउॉऩालरकारे फस सॊचारन गनय ऩहर गरयनेछ ।  
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98= सडक, खानेऩानी, लसॊचाइ, साभदुावमक बवनहरु जस्ता ऩूवायधायहरु 
सफै वडाभा आवश्मकता य औघचत्मताका आधायभा लनभायण 
गरयनेछ ।  

99= गाउॉऩालरका लबत्रबाका सडकहरुभा वक.लभ. ऩोष्ट तथा ट्रावपक 
सॊकेतका घचन्हहरु याखी मात्रबााराई सचुना भरुक फनाइनेछ । 
साथै भखु्म सडकहरुभा सौमय सडक वत्तीी जडान गने नीलतराई 
लनयन्तयता र्दइनेछ । हारसम्भ ववस्ताय गरयएका सडकहरुको 
अवस्था देख्दा वातावयणभा व्माऩक नयाम्रो असय ऩयेको 
देघखएकोरे आगाभी वषयभा सडक ववस्ताय बन्दा सडक स्तय 
उन्नतीभा ध्मान केघन्ित गरयनेछ ।  

100= ववकासका कामयभा हेलब इक्मऩुभेन्स प्रमोग गनुय ऩयेभा 
गाउॉऩालरकाभा सूघचकृत य अनभुलत प्रात भ बएका हेलब 
इक्मऩुभेन्सफास भात्रबा काभ गयाउन ु ऩने नीलत लरइनेछ । मस 
सभफन्धभा कामयववलध फनाइ राग ुगरयनेछ । 

101= बवन लनभायण गदाय बकुघम्ऩम जोघखभ न्मूलनकयण गने तपय  ध्मान 
र्दॉदै बवन आचाय सॊवहताको ऩारना गयाउन ऩहर गरयनेछ ।  
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102= ऩूवायधायहरुको र्दगो व्मवस्थाऩन तथा उऩमोगका रालग भभयत 
सॊबाय प्रणारीराई व्मवघस्थत गरयनेछ ।  

103= गाउॉऩालरका लबत्रबा उत्ऩादन हनेु पोहोयभैरा व्मवस्थाऩनका रालग 
उऩमकु्त ठाउॉको ऩवहचान गयी ल्माण्डवपल्ड साइड लनभायण गने 
काभ अगालड फढाइनेछ ।  

104= गाउॉऩालरका ऺेत्रबा लबत्रबा यहेको ववद्यतु सेवाराई लनमलभत य 
गणुस्तरयम फनाउन सफै सयोकायवाराहरु सॉगको सभन्वमभा 
आवश्मक ऩहर गरयनेछ ।  

105= ठूरा ऩूवायधायहरुको ववस्ततृ आमोजना प्रलतवेदन (DPR) का 
आधायभा रगानी गने नीलतराई लनयन्तयता र्दइनेछ । 

106= सावयजलनक सम्ऩघत्ती सॊयऺण गनय ववशेष जोड र्दइनेछ । सोर 
ववकास सॊस्थाको सभेतको सहकामयभा अनालधकृत रुऩभा 
सावयजलनक सम्ऩघत्ती अलतक्रभण गने कामयराई योवकनेछ ।  

107= गाउॉऩालरका ऺेत्रबा लबत्रबा लनभायण बएका ऩयुाना घयहरुको 
अलबरेघखकयण गरयनेछ । साथै नमाॉ सॊयचना लनभायण गदाय 
अलनवामय रुऩभा गाउॉऩालरकाको स्वीकृतीफास भात्रबा गने 
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वातावयणको ववकास गरयनेछ । मस कामयको रालग सोर 
ववकास सॊस्थाराई सभेत घजम्भेफाय फनाइनेछ ।    

108= गाउॉऩालरका सौन्दमयकयणका रालग आवश्मक ऩूवायधायहरु तमाय 
गरयनेछ । साथै ऩूवायधायका मोजनाहरु फारभैत्रबाी, वातावयण 
भैत्रबाी, अऩाङ्गभैत्रबाी फनाइनेछ ।  

109= जनताराई ववकासका हयेक वक्रमाकराऩहरुभा सहबालग गयाई 
काभ प्रलत उत्तीयदावम य अऩनत्वको बावनाको ववकास गनय रागत 
सहबालगताका कामयक्रभहरुको शरुुवात गरयनेछ ।  

110= एक वडा एक साभदुावमक सबा हर लनभायण गने नीलत लरइनेछ 
। साथै गाउॉऩालरका स्तयीम खेर भैदान, सबा गहृ, कबडयहर 
तथा यङ्गशारा लनभायणका रालग सभन्वम य सहकामय गरयनेछ ।  

111= गाउॉऩालरका लबत्रबाका वडा कामायरमहरु क्रभश् लनभायण गदै जाने 
कामयराई सरुुवात गरयनेछ । 

112= सडक स्तयउन्नती गदाय सडकका प्रायघम्बक सॊयचानाहरु तमाय 
गयी भात्रबा स्तयउन्नती गने नीलत अवरम्फन गरयनेछ । हार 
सम्भ ववस्ताय गरयएका सडकहरुको सञ्चारनको अवस्थाको 
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आधायभा भात्रबा सडक स्तय उन्नलत गने कामयका रालग फजेस 
ववलनमोजन गने नीलत लरइनेछ । 

113= गाउॉऩालरकाभा स्वच्छ वऩउने ऩानीको उऩरब्धता रालग 
सयोकायवारा लनकामहरुसॉग आवश्मक सहकामय गरयनेछ ।  

114= गाउॉऩालरका ऺेत्रबा लबत्रबाका सडकहरुको भभयत कामय गनय स्थालनम 
वेयोजगायको सघुचभा यहेका व्मघक्तहरुराई प्रोत्साहन गरयनेछ । 

(ङ) वन वातावयण तथा ववऩद् व्मवस्थाऩन तपय ् 

115= ऩूवायधाय लनभायणभा खासगयी सडक लनभायणराई वातावयण भैत्रबाी 
स्थानीम शासनको अवधायण अनरुुऩभा कामय अगालड फढाइनेछ 
।  

116= सॊयऺण, ववऩद् व्मवस्थाऩनको रालग व्माऩक रुऩभा 
जनचेतनाभरुक कामयक्रभ सॊचारन गरयनेछ । प्राकृलत ववऩदफास 
जोलगन तथा ऺेती कभ गनय ववऩद् व्मवस्थाऩन मोजना फनाई 
कामायन्वमन गरयनेछ । 

117= खानेऩानीको स्रोतराई दीघयकालरन फनाउन ऩानीका भहुान, 

ऩोखयी, तार, तरैमा सॊयऺणभा ववशेष रगानी गरयने छ । 
ऩून्बययण ऩोखयीहरुको लनभायण गने कामयको शबुायम्ब गरयनेछ । 
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118= ववऩद् व्मवस्थाऩनको रालग ववऩद् व्मवस्थाऩन कोषभा यकभ 
ववलनमोजन गरयनेछ । मस कोषको यकभ स्वीकृत भाऩदण्ड 
फभोघजभ ववऩद् ऩयेकाकाहरुराई तत्कार उद्धाय याहत य 
सहमोगको कामयक्रभ सॊचारन गनय खचय गरयनेछ । वडा एवॊ 
फस्ती स्तयभा ववऩद् व्मवस्थाऩनको रालग नागरयक ऩरयचारन 
गनय वडा य वस्ती स्तयीम ववऩद् व्मवस्थाऩन सलभलत गठन गरयने 
छ । 

119= गाउॉऩालरका लबत्रबा यहेका सफै वन सम्ऩदाहरुको लफलबन्न वन 
सलभलतहरुको सहकामयभा सॊयऺण गरयनेछ ।  साथै साभदुावमक 
वनको व्मवस्थाऩन सधुाय गनय गाउॉऩालरकास्तयीम सलभलत गठन 
गयी गाउॉऩालरकाका ववकास लनभायणका मोजनाहरुभा 
साझेदायीताका रालग सॊरग्न गयाउने नीलत लरइनेछ ।  

120= गाउॉऩालरका ऺेत्रबा लबत्रबा यहेका सम्ऩूणय नर्दजन्म ऩदाथयहरुको 
उत्खनन ववस्ततृ अध्ममन प्रलतवेदनको आधायभा गने व्मवस्था 
लभराइनेछ । 

121= प्रलत वडा १ उद्यान, ऩाकय  लनभायण कामयराई अलबमानको रुऩभा 
सञ्चारन गयी सोका रालग आवश्मक व्मवस्था लभराइनेछ ।  
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122= प्रत्मेक गाउॉऩालरका फासीराई गाउॉऩालरकाको वातावयण स्वच्छ 
एवॊ हरयमारी याख्नका रालग वृऺ ायोऩण कामयक्रभ अलबमानको 
रुऩभा सञ्चारन गरयने नीलत अवरम्फन गरयनेछ ।  

123= वातावयणीम सन्तरुनराई र्दगो फनाउन गाउॉऩालरका ऺेत्रबा लबत्रबा 
प्रावष्टक प्रमोगराई लनरुत्सावहत गने खारका कामयक्रभहरु 
सञ्चारन गरयनेछ ।  

मस नीलत तथा कामयक्रभ तमायी गने क्रभभा सहमोग गनुयहनेु 
सम्भाननीम अध्मऺज्मू, सम्ऩूणय कामयऩालरका सदस्महरु, ववषमगत 
सलभलतका ऩदालधकायीहरु, गाउॉऩालरकाका ववद्वत वगयहरु, कभयचायीहरु 
रगामत गाउॉऩालरका फासीराई हार्दयक धन्मफाद् र्दॉदै मस नीलतको 
कामायन्वमनभा सम्फघन्धत सयोकायवारा सफैको सहमोगको अऩेऺा याख्दै 
ववदा हनु चाहान्छु । धन्मफाद, नभस्काय । 

 

 

लभना बण्डायी 
उऩाध्मऺ 


