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“सबि¸ सक्षम उत्थानशीि स्थानीर् सरकार : समदृ्ध र समनु् नि हाम्रो गलु्मीदरबार” 

गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको आ.व. २०७९/०८० को नीलि िथा कार्यक्रम 

नेपािको संववधानको मूि ममय समन्वर्, सहकार्य  र सहअम्स्ित्विाई आत्मसाथ गरी स्थानीर् सरकारहरुिे कार्य 
सबपादन गरीरहेका छन ्। गलु्मीदरबार गाउँपालिकािे जनिािाई केन्रमा राखी नीलि िथा कार्यक्रमहरु संचािन 
गरी जनउत्तरदार्ी सरकारको रुपमा आफूिाई स्थापीि गनय सफि भएको छ । जनिाको िोकिाम्न्िक जनमैिी 
स्थानीर् सरकार लनमायणको िालग लमलि २०७९ बैशाख ३० गिे स्थानीर् िह सदस्र्को लनवायचन सबपन् न भई नर्ा ँ
स्थानीर् सरकार गठन भएको सन्दभयमा गलु्मीदरबार गाउँपालिकािे सबि¸ सक्षम¸ समनु् नि स्थानीर् िहको रुपमा 
स्थावपि गदै "सखुी र समदृ्ध गाउँपालिका" लनमायणको अलभर्ानमा िम्बकरहेको अवस्थामा दोस्रो गाउँसभाको पवहिो 
अलधवेशनको पवहिो बैठकमा आ.व. ०७९/०८० को नीलि िथा कार्यक्रम पेश गनय पाउँदा म हर्य ववभोर भएको 
छु।  

कोलभड-१९ को बढ्दो संक्रमणको कारण उत्पन् न आलथयक म्शलथििािे समग्र देशको अथयिन्ििाई गम्बभर प्रभाव 
पारररहेको सन्दभयमा हाम्रो गाउँपालिकामा समेि त्र्सको प्रत्र्क्ष प्रभाव पारेको र्हाँहरुिाई ववलिदै छ । कमजोर 
अथयिन्िको बावजदु गाउँपालिकाको वहृत्तर वहिको िालग गाउँपालिकािे ववलभन् न ववद्धि वगय̧  व्र्वसार्ी¸ संचारकमी¸ 
राजनीलिक दि¸ नागररक समाज¸ म्शक्षक कमयचारी ववलभन् न संघ संस्था र गाउँपालिकाका ववलभन् न महानभुावहरुको 
महत्वपूणय रार् सझुाव समेििाई मध्र् नजर गदै नीलि िथा कार्यक्रम िजुयमा गदाय गाउँपालिकाको लसलमि श्रोि 
साधनिाई अलधकिम पररचािन गरी पूवायधार लनमायण¸ सशुासन¸ स्वास््र्¸ म्शक्षा¸ कृवर्¸ ववपद् व्र्वस्थापन 
िगार्िका क्षेिहरुिाई प्राथलमकिामा राखी नीलि िथा कार्यक्रम िजुयमा गररएको छ ।  

गाउँपालिकाको लसलमि श्रोि साधनका बावजदु गलु्मीदरबार गाउँपालिकाबासीको ववकास लनमायणका चाहनाहरुिाई 
पूलिय गनय सखुी र समदृ्ध गाउँपालिका लनमायणको महानअलभर्ानमा एकजटु भई अम्घ बढ्नका िालग गाउँपालिकाका 
सबपूणय नागररकहरु¸ राजनीलिक दिहरु¸ जनप्रलिलनलधहरु¸ नागररक समाज¸ गाउँपालिकाको बौवद्धक वगय̧  पिकार¸ 
राष्ट रसेवक कमयचारी¸ ववलभन् न संघ संस्थाहरुिाई हार्दयक अवपि गदयछु । नीलि िथा कार्यक्रम िर् गदाय ववगिका 
वर्यहरुको अनभुव¸ ववलभन् न महानभुावहरुिे र्दनभुएको अमूल्र् रार् सझुाव¸ गाउँपालिकाका ववलभन् न ववर्र्गि 
सलमलिहरुको लसफाररस समेिको आधार लिईएको छ । नीलि िथा कार्यक्रम लनमायणमा अमूल्र् सहर्ोग गनुयहनुे प्रमखु 
प्रशासकीर् अलधकृि िगार्ि सबपूणय कमयचारीहरुमा हार्दयक आभार व्र्क्त गदयछु । 

र्स सभामा आउने सकारात्मक सझुावहरुिाई मागयदशयक लसद्धान्िको रुपमा समावेश गरी र्ो नीलि िथा कार्यक्रम 
र्स गररमामर् सभाबाट पाररि हनुेछ भन् न ेआशाका साथ र्स गररमामर् सभामा आगामी आ.व. ०७९/०८० को 
नीलि िथा कार्यक्रम प्रस्ििु गने अनमुिी चाहन्छु । 
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ववद्यमान पररवेशः 

राजनीतिक: 

गलु्मी म्जल्िाको ऐलिहालसक स्थि गलु्मीदरबार (चारपािा दरबार) को नामबाट गलु्मी म्जल्िा र र्स गाउँपालिकाको 
नामाकरण गरेको पाईन्छ। िमु्बबनी प्रदेशको गलु्मी म्जल्िामा अवम्स्थि गलु्मीदरबार गाउँपालिकामा साववकका ६ 
वटा गा.वव.स. (बलिथमु¸ जभुङु्ग¸ गौँडाकोट¸ ववरबास¸ अमरअवायथोक र दरबारदेववस्थान) िाई ७ वडामा ववभाजन 
गररएको छ। प्रलिलनलध सभा सदस्र् लनवायचन क्षिे नं. १ अन्िगयि प्रदेश लनवायचन क्षेि नं. १ (क) मा र्ो गाउँपालिका 
अवम्स्थि छ। र्स गाउँपालिकाको पूवय िफय  छिकोट र चन्रकोट गाउँपालिका, पम्िम िफय  रेसङु्गा नगरपालिका, 
उत्तर िफय  चन्रकोट गाउँपालिका र मलुसकोट नगरपालिका र दम्क्षण िफय  छिकोट गाउँपालिका र अघायखाँची 
म्जल्िाको छिदेव गाउँपालिका पदयछन ्भने र्ो गाउँपालिका ७९.९९ वगय वकिोलमटर क्षेिफिमा फैलिएको छ। 

तिकास र समतृिको लक्ष्य प्रात िका लाति िररएका महत्िपरू्ण प्रयास, अिसर िथा चनुौिी 

तिद्यमान अिसरहरु  

 ऐलिहालसक िथा धालमयक स्थिहरु सवहिको गाउँपालिका भएकोिे धालमयक पर्यटनिाई टेवा परु् र्ाउन सवकन,े 

 गलु्मी म्जल्िाको ऐलिहालसक गलु्मीदरबार र्सै पालिकामा रहेको हुँदा पर्यटकीर् क्षेिको सबभावना, 
 मनोरम दृष्टर्ाविोकन गनय सवकने आकर्यक पर्यटवकर् स्थिहरु भएको,  

 दधु¸ माछा¸ मासु̧  पशपुािन¸ िरकारी, मकै, धान¸ मह उत्पादनमा आत्मलनभयर हनुे सबभावना रहेको,  

 ववलभन् न जािजालिहरुको बसोबास स्थि रहेको हुँदा ववववध किा संस्कृलिहरुिे भररपूणय रहेको,  

 गाउँपालिकाको लसमानामा रहेको बढीघाट र खर्जर्ायङ्ग खोिामा र् र्ाम्ङटङ्गको सबभावना भएको। 

  

तिद्यमान चनूौतिहरु  

 गाउँपालिकामा रहेको भलूमको सही ढंगिे उपर्ोग गरी अलधकिम िाभ लिन नसवकएको,  

 गाउँपालिकाको भौगोलिक ववकटिा र छररएर रहेको वस्िी, 
 नागररकको प्रववलधको प्रर्ोगमा कम पहुँच,  

 गाउँपालिकाको न्रू्न आन्िररक आबदानी, 
 सीलमि प्राकृलिक स्रोि साधन, 

 आङनै प्रशासकीर् भवनको अभाव, 

 नागररकको अपेक्षा अनसुार कार्य गनय पर्ायप् ि बजेट नहनु,ु  

 व्र्वम्स्थि खानेपानीको समस्र्ा, 
 बजेटको िालग संघ र प्रदेश सरकारमा लनभयर हनुपुने, 

 संघ िथा प्रदेश सरकारबाट प्राप् ि हनु ेन्रू्न समानीकरण अनदुान। 
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नीलि िथा कार्यक्रम िजुयमाका आधारहरु 

१. नेपािको संववधान, 

२. नेपािको संववधानिे प्रत्र्ाभिू गरेको मौलिक हकहरु¸ रार्जर्का लनदेशक लसद्धान्िहरु िथा नीलिहरुिाई 
प्राथलमकिा राम्खएको छ,  

३. प्रचलिि कानूनी व्र्वस्था, 
४. पन्रौ र्ोजनािे िर् गरेका िक्ष्र् िथा उद्दशे्र्हरु िाई आधार लिएको छ, 

५. र्दगो ववकासको िक्ष्र्िाई आत्मसाथ गररएको, 
६. मध्र्मकालिन खचय संरचनाको ममयिाई आत्मसाथ गररएको¸ 
७. राविर्¸ प्रदेश र स्थानीर् नीलि र्ोजना र िक्ष्र्, 

८. स्थानीर् सरकारको हािसबमको अनभुव िथा लसकाई, 

९. स्थानीर् आवश्र्किाको ववश्लरे्ण गररएको, 
१०. ववलभन् न ववद्वि वगयहरुको रार् सझुाव¸ 

चाि ुआ.व. को हािसबमका प्रमखु उपिम्धधहरुको संम्क्षप् ि वववरण 

भौलिक उपिधधी  

१. गलु्मीदरबार गाउँपालिकामा १५ शैर्ाको आधारभिू अस्पिाि लनमायणको कार्य अगालड बढाईएको। 

२. गाउँपालिकाको सबै वडा र टोि वम्स्िहरुमा मोटरबाटो ववस्िार र स्िरोन् निी गने कार्य  भएको। 

३. गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको सबै वडा कार्ायिर्हरु स्थापना गरी वडा कार्ायिर्िाई प्रभावकारी रुपमा 
संचािन गररएको।  

४. आङनै भवन नभएका वडा कार्ायिर्हरुिाई आङनै भवन लनमायणको प्रवक्रर्ाहरु गररएको । 

५. नागररकिाई गणुस्िरीर् स्वास््र्  सेवा उपिधध गराउन सबै वडाहरुमा आधलुनक स्वास््र् चौकी लनमायण 
गने नीलि अनरुुप सबै वडामा स्वास््र् चौकी लनमायणका कार्यहरु भैरहेका छन ्। वडा नं. ४ मा भवन 
लनमायण कार्य भैरहेको छ भन ेअन्र् वडाहरुमा भवन लनमायण कार्य सबपन् न भएका छन ्।  

६. सवुवधासबपन् न ववद्यािर् भवन लनमायण गने नीलि अनरुुप गाउँपालिकाका ववलभन् न ववद्यािर् भवन लनमायणका 
कार्यहरु भईरहेका छन।् 

७. गाउँपालिका लभि ठूिा खानेपानी र्ोजना अन्िगयि खहरे खानेपानी िथा अमर अवायथोक लिङट खानपेानी  
र्ोजना सबपन् न भई एक घर एक धारा कार्ायन्वन भएको, अवायङ्गर्द गैरा लिङट खानेपानी, भिार्चौर लिङट 
खानेपानी, बठवाखोिा लिङट खानपेानी, बोटेपचु्छार सपुिेघाट लिङट खानपेानी, झाके्रपानी लिङट 
खानेपानी, ननुथिा लिङट खानपेानी, मल्दी लिङट खानेपानी र खोररर्ा खोल्सी लिङट खानेपानी सबपन् न हनु े
गरी कार्य भएको।  
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८. वडा नं. ५-४-२ जोड्ने खर्जर्ायङ्ग-बाख्र-ेबन्रखुट्टा-वीरबास-लसस्न-ेजभुङु्ग मोटरबाटो¸ वडा नं. १ र २ को  
म्झरबास-नेटा-टाप-ुरैनादी-डल्िीखोिा¸ वडा नं. ६ र ५ को उपल्िो हवटर्ा-म्चलनर्ा पोखरी-भरुवा-राङ्गबास-
खर्जर्ायङ्ग मोटरबाटो स्िरोन् निी बनाउने कार्य संचािन गररएको छ । 

९. खर्जर्ायङ्ग दरबार घबुिी गौँडाकोट जभुङु्ग मजवुा सडकको स्िरोन् निी िथा कािोपिे गनय आवश्र्क पहि 
भैरहेको। 

१०. गाउँपालिकामा बहउुद्देश्र्ीर् सभाहि लनमायण गररएको । 

११. एक वडा एक खेिमैदान अलभर्ान अन्िगयि ववलभन् न वडाहरुमा खेिमैदान लनमायण कार्य अगाडी    
बढाइएको ।  

१२. गलु्मीदरबार गाउँपालिका र अघायखाँचीको छिदेव गाउँपालिका जोड्न े लनसानटारीमा रस्ट बजृ लनमायण 
सबपन् न भएको ।   

१३. चारपािा दरबार, रेसङु्गा िपोभमूी, भवुाने पाकय , उजेिादेवी मम्न्दर िगार्िका ववलभन् न मठ मम्न्दरहरु 
लनमायण, ममयि सबभार र सौन्दर्ीकरण गरी पर्यटन पूवायधार लनमायण गररएको । 

१४. नागररकहरुको सरुम्क्षि आवासको िालग कररब ९७ प्रलिशि खरका छाना मकु्त गाउँपालिका बनाईएको ।  

१५. राहि उद्धार कार्यिाई सहज बनाउनको िालग ववलभन् न वडा वडामा हेलिप्र्ाड लनमायण कार्य अगाडी 
बढाइएको । 

१६. ववपद् राहि उद्धारका न्रू्निम सामग्रीहरु खररद गरी जोहो गररएको । 

१७. गाउँपालिकाको मखु्र् बजार क्षेिमा सावयजलनक शौचािर् लनमायण गररएको । 

आलथयक िथा सामाम्जक उपिधधी  

१. कृवर् र पशपुािनमा आत्मलनभयर गाउँपालिका लनमायणको िालग रु ५ करोडको िागिमा गलु्मीदरबार कृवर् 
िथा पश ुउद्यमम्शििा ववकास पररर्ोजना संचािन गररएको।  

२. साना कृवर् ववकास कार्यक्रम अन्िगयि बाख्रा पकेट कार्यक्रम वडा नं. ६ मा संचािन गररएको। 

३. गाई/भैँसी पािक कृर्कहरुका गाई/भैँसी वीज ववृद्धको िालग लन:शलु्क रुपमा AI को व्र्वस्था 
लमिाइएको  

४. वडा नं. १, २, ४ र ५ मा बंगरु पािन कार्यक्रम संचािन गररएको साथै वडा नं ५ मा बंगरु स्रोिकेन्र 
स्थापनाको िालग आवश्र्क व्र्वस्था लमिाइएको।  

५. वडा नं. २ मा बाख्रा पािन र वडा नं. ६ मा भैँसीपािन सबबन्धी कृर्क पाठशािा संचािन गररएको। 

६. कृर्कहरुको समस्र्ा पवहचान गदै आवश्र्क परामशय प्रदान गनय कृर्कसँग गाउँपालिका कार्यक्रम संचािन 
गररएको। 

७. गाउँपालिकामा साना िघउुद्यम ववकासको िालग िघ ुउद्यम ववकास कार्यक्रम संचािन गररएको।  

८. गाउँपालिकामा उत्पादन भएका अगायलनक कृवर् उपज िथा हस्िकिाका सामग्रीहरुिाई बजारीकरण गनयको 
िालग पालिका कोशेिी घर र उद्यमीहरुको िालग साझा सवुवधा केन्र संचािन गररएको। 
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७. साना कृवर् व्र्वसार्ीक उत्पादन केन्र (पकेट) ववकास कार्यक्रम अन्िगयि खाद्यान् न बािी कार्यक्रम वडा 
नं. ६ मा र िरकारी िथा आि ुखेिी कार्यक्रम वडा नं. ३ मा गरी २ वटा कृवर् पकेट ववकास कार्यक्रम 
संचािन गररएको। 

८. िमु्बबनी प्रदेश सरकारको सहकार्यकमा वडा नं. १ को म्शवपरुी, टारी, बवुढचौर र माम्झगाउँ र वडा नं. २ 
को घोराहा फाँटमा स्माटय कृवर् कार्यक्रम संचािन गररएको। 

९. वडा नं. ४ को गरमटारीमा सधुारीएको गरा सवहिको चक्िावन्दी कार्यक्रम संचािन गररएको। 

१०. वडा नं. १ मा बोटेगाउँ र कुमाि गाउँ, वडा नं. ३ को लनदरु र वडा नं. ४ को वीरवास र बाख्रे̧  वडा 
नं. ५ को ग्वािीनचौरमा नमनुाको रुपमा एक घर एक करेसाबारी कार्यक्रम संचािन गररएको। 

११. वडा नं. २, ४ र ५ मा एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम अन्िगयि िरकारी खेिी कार्यक्रम संचािन   
गररएको। 

१२. मह उत्पादनमा आत्मलनभयर बन् न वडा नं. १, ३, ४ र ७ मा मौरी ववकास कार्यक्रम संचािन गररएको। 

१३. गाउँपालिका लभि रहेको बाँझो खेिीर्ोग्र् जग्गा उपर्ोगको िालग भलूम बैंकको स्थापना गरी बाँझो 
जग्गाको उपर्ोगको कार्य अगाडी बढाइएको । 

१४. गररबीको रेखामनुी रहेका नागररकिाई उद्यमशीि बनाई उनीहरुको आर्आजयन ववृद्ध गनयको िालग गररबी 
लनवारणको िालग उद्यम ववकास कार्यक्रम संचािन गररएको।  

१५. जेष्ट ठ नागररक िथा दलिि जेष्ट ठ नागररक सबमान िथा अन्िवक्रर्ा कार्यक्रम अन्िगयि सबै वडामा फाइवर 
लसरक र धल्र्ाङ्केट उपहार प्रदान गरी सबमान गररएको। 

१६. िैवङ्गक वहंसा ववरुद्धको १६ र्दने अलभर्ान कार्यक्रम अन्िगयि काननुी िथा चेिनामूिक कार्यक्रम  
संचािन गररएको। 

१७. मवहिा समूह िथा संस्थामा आवद्ध भएका मवहिािाई समूह िथा सहकारी संस्था संचािन, घरेि ुिथा 
िैवङ्गक वहंसा, नेितृ्व िथा संचार लसप, प्रजनन स्वास््र्, ग्रामीण व्र्वसार्, मवहिा सशक्तीकरण िगार्िका 
ववर्र्मा अनमु्शक्षण िालिम सबै वडामा संचािन गररएको। 

१८. टोिटोिमा प्राथलमक उपचार कार्यक्रम को पहुँच परु् र्ाउन मवहिा स्वास््र् स्वर्मसेवीकाहरु र स्वास््र् 
म्शक्षकहरुिाई प्राथलमक उपचार कार्यक्रम सबवन्धी िालिम संचािन गरी प्राथलमक उपचार सामग्री 
सवहिको वकट बक्स प्रदान गररएको। 

१९. सरुम्क्षि प्रसलुि सेवा प्रवाहको िालग बलथयङ्ग सेन्टर संचािन गररएको। 

२०. वकसोरावस्थामा हनु सक्ने शारीररक मानलसक िथा सामाम्जक पररवियनको कारण हनुसक्ने असहजिाबाट 
बचाउन ववद्याथीहरुको िालग साथी म्शक्षा कार्यक्रम संचािन गररएको। 

२१. गभयविी मवहिा र नवजाि म्शशकुो स्वास््र् सरुक्षािाई मध्र्नजर गदै गाउँपालिकाको कोशेिी वविरण, 
सरुक्षीि प्रसिुी, सतु्केरी िथा नवम्शश ु भेट, स्वास््र् पररक्षण साथै बच्चाको िौि अनगुमनको साथै 
पोर्णको िालग अण्डा वविरण, पररवार लनर्ोजन, सरसफाई जस्िा कार्यक्रमिाइ एवककृि गरी कस्िो छ 
आमा कार्यक्रम संचािन गररएको। 

२२.  र्दघय रोगीका िालग लनःशलु्क और्धी उपचार कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा संचािन गररएको । 
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२३. ८४ बर्य उमेर पगेुका जेष्ट ठ नागररकहरुको घरघरमै स्वास््र्कमी पररचािन गरी स्वास््र् पररक्षण िथा 
उपचार कार्यक्रम संचािन गररएको । 

२४.  कक्षा १ देम्ख ३ सबमको स्थानीर् पाठ्यक्रम िर्ार गरी कक्षा १ को हाम्रो गलु्मीदरबार नामक 
पाठ्यपसु्िक िर्ार गररएको । 

२५. कोलभड-१९ को कारणिे गदाय अवरुद्ध भएको शैम्क्षक वक्रर्ाकिापिाई वैकम्ल्पक माध्र्मबाट लनरन्िरिा 
र्दइएको। 

वािावरणीर् उपिधधी  

१. गाउँपालिकामा हररर्ािी र स्वच्छ वािावरण कार्म राख् नको िालग वन संरक्षण िथा वकृ्षारोपणको कार्य 
गररएको । 

२. गाउँपालिकामा ठूिा र्ोजनाहरु संचािन गदाय वािावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन गने व्र्वस्था लमिाईएको । 

३. प्रत्रे्क वडामा खानेपानी महुान संरक्षणको िालग पनुभयरण पोखरीहरु लनमायण अलभर्ान संचािन गररएको। 

४. गाउँपालिकाका डम्बपङ्ग साइट लनमायणको िालग समपरुक अनदुानमा कार्यक्रम राम्खएको । 

५. फोहोरमैिा व्र्वस्थापनको िालग घर घरमा कबपोष्ट टमि उत्पादन गने कार्य संचािन गररएको। 

संस्थागि उपिधधी 

१. गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् र वडा कार्ायिर्हरु सबबम्न्धि वडाहरुमा संचािन भई लनर्लमि रुपमा 
सेवा प्रवाह गरररहेको । 

२. गाउँपालिकाको गलिववलधहरुिाई सबै नागररकहरु समक्ष परु् र्ाउनको िालग लडम्जटि सूचना पाटी,  
लडम्जटि नागररक वडापि, सामाम्जक सञ् जाि र वेवसाइट मा सावयजलनक गने गररएको । 

३. कार्ायिर्बाट प्रदान गररने सेवा प्रवाहिाई नागररक मैिी बनाउँदै नागररकको सहार्िाको िालग नागररक 
सहार्िा कक्ष स्थापना¸ चसु्ि दरुुस्ि र गणुस्िरर्कु्त सेवा प्रवाहको िालग कमयचारीसँग कार्य सबपादन 
सबझौिा गरी सशुासन कार्म गनय सफि भएको । 

४. गाउँपालिकाको समग्र गलिववलधहरु समावेश गरी सबै नागररकिाई सूचनाको पहुँच कार्म गनय मालसक 
रुपमा E-bulletin प्रकाशन गररएको ।  

५. गाउँपालिकाका सबपूणय गलिववलधहरु नागररकिाई स-ुसूम्चि गरी जनउत्तरदार्ी सरकार बनाउन र 
जवाफदेहीिा कार्म गनय ववलभन् न कार्यक्रम संचािन गररएको ।  

६. गाउँपालिकामा ववलभन् न अपाङ्गिा भएका व्र्म्क्तहरुिाई कार्ायिर्बाट िथा घमु्बिसेवा माफय ि अपाङ्ग 
पररचर् पि वविरण गरी गाउँपालिकाको िफय बाट प्रदान गररने सेवा सवुवधामा पहुँच सलुनम्श् चि गररएको ।  

७. गाउँपालिकामा मवहिाको नेितृ्वमा रहेका ववलभन् न संघ संस्थाहरुमा वक्रर्ाम्शि मवहिाहरुिाई ववलभन् न 
ववर्र्मा प्रम्शक्षण गरी मवहिा सशम्क्तकरणको कार्यक्रम संचािन गररएको ।  

८. गाउँपालिकामा रहेका बेरोजगारहरुको सूची EMIS Entry गरी जबमा र्स आ.व. मा २१३ जनािाई 
रोजगारी र्दईएको ।  
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९. प्रदेश सरकारको सहर्ोगमा गाउँपालिकाको WASH Plan को िालग आवश्र्क ि्र्ाङ्क संकिन भई 
प्रोफाईि बनाउने कार्य गररएको ।  

१०. स्थानीर् सरकार गठन भए देम्ख हािसबम पूवायधार ववकास¸ सामाम्जक िथा आलथयक ववकास िथा 
संस्थागि ववकासको िालग भए गरेका ववलभन्न गलिववलधहरु समावेश गरी "गलु्मीदरबार दपयण" नामक 
पसु्िक र लभलडर्ो डकुमेम्न्र लनमायण गररएको ।  

११. गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको समग्र क्षेििाई समावेश गरी गाउँपालिका पवहचान गीिको लनमायण   
गररएको । 

१२. गाउँपालिकाको कार्ायिर् िथा वडा कार्ायिर्बाट राजश् व संकिनमा अनिाईन प्रववलधको प्रर्ोग गरी 
राजश् व संकिन गने व्र्वस्था लमिाईएको जसिे राजश् व संकिनमा पारदशीिा कार्म गरी दैलनक 
राजश् वको अलभिेम्खकरण गने कार्य गररएको ।   

१३. गाउँपालिकाकािाई आवश्र्क पने अलधकांश जनशम्क्तको पदपूलिय भई सकेको र केही ररक्त रहेको पदमा 
पदपूलिय हनुे व्र्वस्था लमिाइएको । 

१४. रािसेवक कमयचारीहरुको मनोवि उच्च राखी सेवा प्रवाहिाई लछटो छररिो र सेवाग्राही मैिी बनाउन े
उद्देश्र्िे कार्य सबपादनमा आधाररि प्रोत्साहनको व्र्वस्था गररएको । 

१५. गाउँपालिकाका ववर्र्गि शाखा र वडा कार्ायिर्हरुबाट भएका कार्यहरुको मालसक रुपमा सलमक्षा गने 
व्र्वस्था लमिाइएको  । 

१६. गाउँपालिका अध्र्क्ष र प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृि¸ प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृि र शाखा प्रमखु लबच कार्य 
सबपादन करार सबझौिा गरी कमयचारीिाई जवाफदेही बनाईएको ।  

१७. प्रववलधमैिी कार्ायिर् संचािनको िालग आवश्र्क व्र्वस्था लमिाईएको ।  

मखु्र् उद्दशे्र् 

१. सबै घरपररवारिाई स्वच्छ खानेपानीको व्र्वस्था लमिाउन एक घर एक धारा को नीलि लिई कार्य 
सबपन् न गने । 

२. कृवर् िथा पश ुपािन पररर्ोजना संचािन गरी नागररकको जीवनस्िरमा पररवियन गने । 

३. भ्रष्ट राचारमा शून्र् सहनम्शििाको नीलि अविबबन गदै नागररकमैिी सेवा प्रवाह प्रदान गने । 

४. सावयजलनक सेवा प्रवाहिाई लछटो छररिो र नागररकिे अनभुिूी गने गरी गणुस्िरर्कु्त सेवा प्रवाहको 
िालग सूचना प्रववलधको उच्चिम प्रर्ोग गदै स्माटय गाउँपालिका बनाउन े।  

५. गाउँपालिका िथा वडाको मखु्र् सडक र सहार्क सडकहरुिाई स्िरोन् निी गरी बाहै्र मवहना सवारी चल्न े
व्र्वस्था गने । 

६. गाउँपालिकामा स्वास््र् संस्थाहरुको भवन¸ वडा कार्ायिर्को भवन¸ सडक¸ पर्यटन पूवायधार िगार्िका 
अन्र् भौलिक पूवायधारको लनमायण गने । 

७. गाउँपालिकािाई सरुम्क्षि आवास अन्िगयि खरका छाना मकु्त गाउँपालिका घोर्णा गने । 

८. सवि, सक्षम र उत्थानशीि स्थानीर् सरकार लनमायण गने । 
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९. सामाम्जक समावेशीकरणको नीलि अविबबन गदै ववकासको मूि प्रवाहमा सबै क्षिेिाई समावेश गने । 

१०. गाउँपालिकाका सबै नागररकको आधारभिू स्वास््र् सेवामा पहुँच सलुनम्िि गने । 

११. फोहरमैिा व्र्वस्थापनको िालग डम्बपङ्ग साईटको लनमायण गने । 

१२. वािावरणमैिी स्वच्छ र सनु्दर गाउँपालिका लनमायण गने ।  

१३. पर्यटन पूवायधार लनमायण र प्रवद्धयन सवहि रोजगारीमा ववृद्ध गने । 

आगामी आ.व. का प्राथलमकिा प्राप् ि प्रमखु कार्यक्रमहरु 

 सखुी¸ खुसी¸ समदृ्ध र समनु् नि स्थानीर् सरकार लनमायण¸ 

 नागररकिाई सवयसिुभ स्वास््र् उपचारको व्र्वस्था¸ 
 ववपन् न नागररकहरुको आलथयक ववकास¸ 
 कृवर् िथा पशपुािन उद्यम पररर्ोजना संचािन¸ 

 प्रभावकारी सेवा प्रवाह¸ सशुासन िथा संस्थागि ववकास, 

 गणुस्िरीर् र सवयसिुभ म्शक्षा¸ 
 नागररकको घरघरमा खानेपानी र सडक स्िरोन् निी, 
 पर्यटन पूवयधार लनमायण¸ 

 पूवायधार ववकास, 

 ववपद् व्र्वस्थापन¸ फोहर मैिा व्र्वस्थापन¸ वन िथा वािावरण संरक्षण। 

आगामी आ.व. को प्रमखु नीलिहरु 

(क) सशुासन िथा संस्थागि ववकास िफय ः 
1. िोकिन्िको आधार : सक्षम स्थानीर् सरकारको नीलि अविबबन गदै भष्ट राचारमा शून्र् 

सहनशीििाको नीलि लिई नागररक केम्न्रि सेवा प्रवाहको व्र्वस्था लमिाइनेछ ।   

2. गाउँपालिकाको गलिववलधहरुिाई लडम्जटि सूचना पाटी, मोबाईि एप्स¸ सामाम्जक सञ्जाि, 
एस.एम.एस. िथा वेबसाईट माफय ि सावयजलनक गरी नागररकको सूचनाको हकिाई सलुनम्िि गराउँदै 
गाउँपालिकाको कार्यिाई पारदशी बनाउँदै नागररकहरुको घरघरमा सूचना प्रवाह हनुे व्र्वस्था 
लमिाइनेछ । 

3. वडा कार्ायिर्िाई सवुवधा सबपन् न बनाई नागररकको सेवा केन्रको रुपमा ववकास गदै नागररकिाई 
प्रभावकारी सेवा प्रवाहको व्र्वस्था लमिाउनछे । 

4. जन्मदिाय र मतृ्र्दुिाय सेवािाई नागररकको घरघरमा उपिधध गराईनेछ साथै सामाम्जक सरुक्षा भत्ता 
रकम नागररकको घरदैिोमा परु् र्ाउन आवश्र्क व्र्वस्था लमिाईनेछ । 
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5. गाउँपालिकाको कार्ायिर् िथा अन्िगयिका कार्ायिर्हरुबाट संचािन हनुे ववलभन् न कृर्ाकिापहरुको 
बारेमा आम नागररकिाई स-ुसूम्चि गदै पारदम्शयिा र जनउत्तरदार्ी सरकारको भावना जागिृ 
गराउन जनिासँग गाउँपालिका रेलडर्ो िथा वटभी कार्यक्रमहरु संचािन गररनेछ ।  

6. जनिासँग अध्र्क्ष कार्यक्रम माफय ि ववलभन् न वडाहरुमा प्रत्र्ेक मवहना नागररक भेटघाट कार्यक्रम 
संचािन गदै आम नागररकको चासो¸ गनुासो र प्रलिकृर्ाहरु सबबोधन गरी नागररकको नम्जकको 
जनउत्तरदार्ी स्थानीर् सरकार बनाईनेछ । 

7. स्थानीर् वववाद स्थानीर् स्िरमै लनरुपण गरी सखुी र खसुी नागररक बनाउन िथा न्र्ार्सेवा लछटो 
छररिो बनाउन टोिटोिमा कानूनी साक्षरिा कार्यक्रम संचािन गदै वडास्िरमा रहने मेिलमिाप 
केन्रहरुिाई व्र्वम्स्थि रुपमा संचािन गररनेछ ।  

8. हाम्रो ववकास हाम्र ै िालग, हाम्रो संरचना हाम्रो सबपत्ती भन् ने अलभर्ान संचािन गरी सावयजलनक 
संरचनाहरुको संरक्षणमा टोि ववकास संस्था िगार्िका संघ संस्थाहरुिाई पररचािन गनय आवश्र्क 
व्र्वस्था लमिाईनेछ ।  

9. वडा कार्ायिर्को सहर्ोगी संस्थाको रुपमा गठन भएको टोि ववकास संस्थाको क्षमिा अलभववृद्ध 
सबबन्धी ववलभन् न कार्यक्रमहरु संचािन गररनेछ ।  

10. गाउँपालिकाबाट सबपार्दि हनुे हरेक कार्यहरुमा अलधकिम सूचना प्रववलधको प्रर्ोग गरी ववधिुीर् 
सशुासनको नीलि अविबबन  गदै सेवा प्रवाहिाई प्रववलध मैिी बनाउँदै िलगनेछ । 

11. नागररक मैिीसेवा प्रवाह सलुनम्िििाको िालग गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, वडा कार्ायिर्, 
स्वास््र् संस्था र शैम्क्षक संस्थाहरुमा ववद्यिुीर् हाम्जरीको व्र्वस्था लमिाई लडम्जटि हाम्जरीको 
अलभिेख राख् ने व्र्वस्था लमिाइनेछ । 

12. गाउँपालिकाको कार्ायिर् िथा वडा कार्ायिर्बाट राजश् व संकिनमा अनिाईन प्रववलधको प्रर्ोग गरी 
राजश् व संकिन गने व्र्वस्था लमिाई राजश् व संकिनमा पारदम्शयिा कार्म गररनेछ ।   

13. गाउँपालिकाको राजश् व भकु्तानीिाई नागररकको सहजिाको िालग मोबाइि एप्स िथा अनिाईन 
माफय ि भकु्तानी गने प्रणािीको ववकास गररनछे ।   

14. संचारकमीसँग गाउँपालिका कार्यक्रम संचािन गदै गाउँपालिकाको वहृत्तर वहिको िालग र्ोगदान 
परु् र्ाउन ुभएका पिकारहरुको उच्च मनोवि राख् न आवश्र्क व्र्वस्था लमिाईनेछ । 

15. सबै नागररकको पहुँचमा पगु्ने गरी सूचना प्रवाह र गनुासो सनुवुाई संर्न्िको ववस्िार गररनेछ । 

16. सावयजलनक खचयिाई उत्पादनमूिक बनाउन आन्िररक लनर्न्िण सबबन्धी मापदण्ड लनमायण गरर 
सोही अनसुार कार्य गररनेछ ।  

17. सशुासन कार्म गनयको िालग आङनो पदीर् आचरण र मर्ायदामा रहन पदालधकारी िथा 
कमयचारीहरुको आचार संवहिा पूणयिः िागू गररनेछ ।  
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18. गाउँपालिकािाई आवश्र्क पने जनशम्क्तको िालग संगठनात्मक संरचना (O&M) गरी कमयचारीको 
कार्यवववरण उपिधध गराइनेछ ।   

19. गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्बाट सबपादन गरेका ववलभन् न कार्यहरुको प्रगिी वववरण सवहिको    
e-bulletin मालसक रुपमा प्रकाशन गने कार्यिाई लनरन्िरिा र्दईनेछ ।  

20. कमयचारीहरुको र्ोग्र्िा, क्षमिा, कार्यदक्षिा¸ सीप र अनभुविाई कार्यसबपादनमा उपर्ोग गनय िथा 
उत्प्ररेरि बनाई राख् न आवश्र्क मापदण्ड बनाई क्षमिा अलभववृद्ध सबबन्धी िालिम िथा 
कार्यसबपादनमा आधाररि सवुवधा उपिधध गराउने नीलि लिइनेछ । 

21. कमयचारीहरुिाई कार्ायनभुवको िालग अन्िरशाखा िथा एक स्थानबाट अको स्थानमा म्जबमेवारी र्दई 
खटन पटन गने नीलि लिइने छ । 

22. प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृििे गाउँपालिका अध्र्क्षसँग र अन्र् शाखा प्रमखु िथा कमयचारीहरुिे 
प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृिसँग कमयचारीको स्पष्ट ट कार्यवववरण र सूचक सवहि कार्य सबपादन करार 
सबझौिा गरी कमयचारीको कार्य सबपादनको मालसक मूल्र्ाङ्कन गरी कमयचारीिाई प्रोत्साहन गने 
कार्यिाई लनरन्िरिा र्दइनेछ । 

23. गाउँपालिकाको ववलभन् न ववर्र्गि शाखा िथा वडा कार्ायिर्हरुबाट सबपार्दि कार्यहरुिाई थप 
प्रभावकारी बनाउन मालसक सलमक्षा गोष्ट ठीिाई लनरन्िरिा र्दइनेछ । 

24. गाउँपालिकाबाट खररद गररने वस्ि ुिथा सेवाहरुिाई खररद गरुुर्ोजनाका आधारमा प्रचलिि ऐन, 
लनर्म, कानून बमोम्जम पारदशी रुपमा खररद गने व्र्वस्था लमिाइनेछ । 

25. सशुासन र आलथयक अनशुासन कार्म गनय अम्घल्िो मवहनामा भए गरेका वक्रर्ाकिाप र आलथयक 
कारोबारको बारेमा कार्यपालिकाको बैठकमा छिफि िथा सलमक्षा गने व्र्वस्था लमिाईने छ । 

26. गाउँपालिकािे उठाउने सबै प्रकारका करहरु गाउँपालिकाको कार्ायिर् र वडा कार्ायिर्बाट 
अनिाईन माफय ि संकिन गने कार्यिाई लनरन्िरिा र्दइनेछ ।  

27. गाउँपालिकाको वावर्यक ववकास कार्यक्रम अनसुार सबबम्न्धि शाखाहरुिे भार मसान्ि लभि कार्यक्रम 
कार्ायन्वर्न कार्यर्ोजना प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृिसँग पेश गरी कार्यर्ोजना अनसुार सबबम्न्धि 
ववर्र्गि सलमलिमा छिफि गरेर माि कार्यक्रम संचािन गने र कार्यक्रमको उपिधधीको बारेमा 
समीक्षा गरी पारदशीिा र जवाफदेहीिा कार्म गने नीलि अविबबन गररनेछ । 

28. गाउँपालिकाको सबै वडा कार्ायिर्हरुबाट व्र्म्क्तगि घटना दिाय िथा सामाम्जक सरुक्षािाई 
व्र्वस्थापन सूचना प्रणािी (MIS) माफय ि गने व्र्वस्था लमिाईनेछ ।  

29. गाउँपालिकाको सबपत्तीिाई कबप्र्टुराईज अलभिेख िर्ार गरी त्र्सको उम्चि उपर्ोग, संरक्षण िथा 
संवद्धयन गररनेछ । 
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30. गाउँपालिकाको कामिाई पारदशी एवं जवाफदेही बनाउन सामाम्जक परीक्षण, सावयजलनक सनुवुाई, 

सावयजलनक परीक्षणिाई लनरन्िरिा र्दइनेछ ।  

31. नागररकको सवुवधािाई ध्र्ानमा राखी एकीकृि घमु्बि सेवा संचािन गररनेछ । 

32. िम्क्षि वगयका कार्यक्रमहरुिाई आर् उन्मखु बनाउन प्राथलमकिा र्ददै संचािन गररन े सबै  
कार्यक्रमहरु एकद्वार प्रणािी माफय ि लनधायररि मोडिमा संचािन गररनेछ । 

33. र्ोजनाहरु वडा कार्ायिर्को समन्वर्मा कार्ायन्वर्न गररने िथा वडा सलमलि समेिको अनगुमन र 
लसफाररसमा फरफारक गने कार्यिाई लनरन्िरिा र्दइनेछ ।  

34. जनप्रलिलनलध र कमयचारीहरुको क्षमिा ववकासका िालग आवश्र्क िालिम िथा अध्र्र्न अविोकन 
भ्रमण कार्यक्रम राम्खनेछ ।  

35. न्र्ावर्क सलमलिको क्षमिा अलभववृद्ध गरी सामाम्जक वववादहरुिाई मेिलमिापको माध्र्मबाट 
समाधान गने कार्यिाई लनरन्िरिा र्दइनेछ । 

36. गाउँपालिका क्षेि लभिका िधध प्रलिविि िथा ववद्वि वगयको सहर्ोग लिने र कार्य अनभुव आदान 
प्रदान गरी प्राप् ि पिृपोर्णिाई गाउँपालिकाको समवृद्ध र वहृत्तर ववकासमा समावहि गदै िलगनेछ । 

37. गाउँपालिका क्षेि लभि संचारको पहुँच परु्ायउन सबबम्न्धि लनकार्हरुमा पहि गदै मखु्र् बजार क्षेि 
िथा पाकय मा वाइफाइ जोनको शरुुवाि गररनेछ । 

38.  स्थानीर् जनिाको सरुक्षा¸ सबपत्तीको संरक्षण¸ स्थानीर् सरकारको नीलि¸ लनणयर्¸ मापदण्ड¸ ववपद् 
व्र्वस्थापन, बजार अनगुमन, सेवा प्रवाह आर्द कार्यको िालग नगर प्रहरीको व्र्वस्था गररनेछ ।  

39. ववलभन् न सामाम्जक संघ/संस्था, कृर्क, ववद्याथी, पिकार, खेिाडी, उपभोक्ता सलमलि, टोि ववकास 
संस्थािाई कार्य सबपादनको मूल्र्ांकन गरी प्रोत्साहन स्वरुप परुस्कार र्दने व्र्वस्था लमिाइनेछ । 

40. गाउँपालिकाबाट संचािन हनुे ववलभन् न र्ोजनाहरुको लनमायणमा उपभोक्ता सलमलि/िाभग्राही समूहको 
रुपमा टोि ववकास संस्थाहरुिाई समेि पररचािन गररनेछ ।   

41. उपभोक्ता सलमलिहरु माफय ि संचािन हनुे ववलभन् न र्ोजनाहरुिाई लमिव्र्र्ी¸ गणुस्िरीर् र पारदशीिा 
कार्म गदै प्रभावकारी रुपमा संचािन गनय उपभोक्ता सलमलिहरु दिाय गरी सबझौिा गने नीलि लिईन े
छ समर् समर्मा उपभोक्ता सलमलिका पदालधकारीहरुको क्षमिा अलभववृद्ध सबबन्धी कार्यक्रमहरु 
संचािन गररनेछ । 

42. गाउँपालिका क्षेि लभि कार्यक्रम सञ्चािन गने सरकारी, गैरसरकारी, सामदुावर्क संस्था, दाि ृलनकार् 
एवं सरोकारवािा संस्थाहरुिे गाउँपालिकाको समन्वर्मा कार्यक्रम सञ्चािन गने व्र्वस्था  
लमिाइनेछ । 

43. संघीर्िा िथा ववकास प्रशासनको अनभुव आदान-प्रदान गनय देश िथा ववदेशका लनकार्हरुसँग 
भलगनी सबबन्ध कार्म गने नीलि लिइनेछ ।  
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44. गाउँपालिकाको समानपुालिक ववकासका िालग वडाको भगूोि, जनसंख्र्ा र आन्िररक आबदानीको 
आधारमा आवश्र्क बजेट ववलनर्ोजन गने व्र्वस्थािाई लनरन्िरिा र्दइनेछ ।  

45. गाउँपालिकाको वास्िववक वस्िमु्स्थलिको आधारमा र्ोजना िथा कार्यक्रम िजुयमा गनय गाउँपालिकाको 
लडम्जटि प्रोफाईि लनमायण गररनेछ ।  

46. गाउँपालिकाबासीिाई अध्र्र्न अनसुन्धानिफय  ध्र्ान केम्न्रि गराउन एक वडा एक पसु्िकािर्को 
स्थापना गने कार्य गररनेछ ।  

47. गाउँपालिका लभिका सावयजलनक जग्गाहरुको संरक्षणका िालग उपर्कु्त नीलि बनाउन प्राथलमकिा 
र्दइनेछ । 

48. गाउँपालिकामा भ–ूउपर्ोग नीलि सवहिको दीघयकािीन एवककृि शहरी ववकास र्ोजना िजुयमा गरी 
कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाइनेछ ।  

49. सूचनाको पहुँच नागररकस्िरसबम परु् र्ाउन स्थानीर् संचार माध्र्महरुसँग समन्वर् गदै संचार 
संस्थाहरुसँग सहकार्य गररनेछ ।  

50. गाउँपालिका क्षेिलभि भ्रमण गने आन्िररक िथा बाह्य पर्यटकहरुिाई आकर्यण गनय एग्रो टुररजम, 
होमस्टे जस्िा ववलभन् न वक्रर्ाकिापहरु सञ्चािन गररनेछ ।  

51. सरुम्क्षि र गणुस्िरीर् खाद्यवस्िकुो उपिधधिाका िालग पररवलियि मूल्र्सूची, गणुस्िरीर् खाद्यवस्िकुो 
ववक्री वविरण, बर्ाद गजु्रकेा र अखाध्र् पदाथयको ववक्री वविरणमा पूणय रुपमा लनर्न्िण गनय 
गाउँपालिकाबाट लनर्लमि रुपमा बजार अनगुमन िथा चेकजाँचको आवश्र्क व्र्वस्था लमिाईनेछ । 

52. गाउँपालिकाको प्रशासलनक भवन लनमायण गने कार्यिाई उच्च प्राथलमकिामा राखी कार्ायन्वर्न 
गररनेछ । 

53. गाउँपालिकाका सबै वडा कार्ायिर्हरु र वडा कार्ायिर्को नम्जकै रहेका मखु्र् व्र्ापाररक क्षेि िथा 
संवेदनशीि स्थानहरुमा CCTV जडान गरी सरुम्क्षि समाज लनमायण गररनेछ । 

54. गाउँपालिकाका कृर्क¸ ववपन् न नागररक¸ असहार् नागररकहरुको ि्र्ाङ्क संकिन गरी अनदुान िथा 
आलथयक सहार्िाका कार्यक्रमहरु व्र्वम्स्थि रुपिे संचािन गररनेछ । 

55. म्शक्षा, स्वास््र्, कृवर्, पशपुािन उद्योग आर्द क्षेिसँग गाउँपालिकाको वहि अनकूुि सावयजलनक, लनजी 
साझेदारी (PPP)  मा काम गने नीलि लिईनछे । 

56. जनिा, राजनीलिक दि, जनप्रलिलनलध र कमयचारीको समुधरु सबबन्ध स्थावपि गदै ववलधको शासन 
माफय ि नागररक केम्न्रि सेवा प्रवाहको व्र्वस्था लमिाउँदै सशुासन कार्म गररनेछ । 

57. ववम्त्तर् अनशुासन कार्म गदै असारे ववकासिाई लनरुत्सावहि गनय असार मवहनामा कुनै पलन 
र्ोजनाको सबझौिा नगने नीलि लिइने छ ।  
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58. गाउँपालिकाबाट उपिधध गराउने आलथयक सहार्िािाई पारदशी र वास्िववक वपलडििाई उपिधध 
गराउन रोगको वलगयकरण सवहिको कार्यववलध बनाई कार्ायन्वर्न गने व्र्वस्था लमिाइनेछ र र्सरी 
आलथयक सहार्िा उपिधध गराएका नागररकको वववरण गाउँपालिकाको वेबसाईट माफय ि सावयजलनक 
गररनेछ । 

59. गाउँ सभा बाट स्वीकृि बजेट िथा कार्यक्रमहरुको लनर्मानसुार प्रत्र्ेक आलथयक वर्य महािेखा 
परीक्षकको कार्ायिर्बाट िेखापररक्षण गराई देम्खन आएको बेरुज ु सबपरीक्षण गरी आलथयक 
अनशुासन कार्म गररनेछ । 

 

 (ख) सामाम्जक ववकास िफय ः 
   स्वास््र् : 

60. कोलभड-१९ िगार्ि ववलभन् न महामारीजन्र् रोगहरुको रोकथाम, लनर्न्िण िथा लनगरानीका िालग 
आवश्र्क रणनीलि िर्ार गरी नागररकको स्वास््र्िाई उच्च प्राथलमकिामा राम्खनेछ । 

61. गाउँपालिकामा सवुवधा सबपन् न अस्पिािको लनमायण कार्य समर्मै सबपन् न गरी आम नागररकिाई 
सवयसिुभ गणुस्िरीर् स्वास््र् सेवा उपिधध गराईनेछ । 

62. गलु्मीदरबार गाउँपालिकाका असहार् िथा आलथयक रुपिे ववपन् न नागररकहरुको स्वास््र् उपचारको 
िालग लन:शलु्क स्वास््र् लबमाको व्र्वस्था गररनेछ । 

63. गभयविी मवहिाको स्वास््र्िाई मध्र्नजर गरी लनर्लमि रुपमा स्वास््र् संस्थामा स्वास््र् पररक्षण 
गने व्र्वस्था लमिाई संस्थागि प्रसिुीिाई प्ररेरि गदै प्रसिुीको िालग लन:शलु्क एबबिेुन्सको व्र्वस्था 
गररनेछ ।  

64. गाउँपालिकाका असहार् र आलथयक रुपमा ववपन् न नागररकहरुको िालग लन:शलु्क एबबिेुन्सको 
व्र्वस्था लमिाईनेछ । 

65. गाउँपालिका लभिका ‘ग’ वगयका अपाङ्गिा भएका नागररकहरुिाई प्रदान गररदै आएको सामाम्जक 
सरुक्षाभत्ता कार्यक्रमिाई लनरन्िरिा र्दनको िालग आवश्र्क बजेटको व्र्वस्था गररनेछ । 

66. सामदुावर्क ववद्यािर्मा स्वास््र् सेवा कार्यक्रम संचािन गरी ववद्याथीको लनर्लमि स्वास््र् जाँच गने 
व्र्वस्था गरी वकशोर वकशोरीिाई उम्चि स्वास््र् परामशयको व्र्वस्था गररनेछ ।  

67. स्वस्थ र सखुी नागररक बनाउन र्ोग म्शक्षा म्शववर संचािन गनय आवश्र्क व्र्वस्था लमिाई 
आर्वेुद और्धीहरुको प्रर्ोगिाई बढवा र्दन गाउँपालिकामा आर्वेुद केन्रको स्थापनाको िालग 
सबबम्न्धि लनकार्मा आवश्र्क पहि गररनेछ ।  

68. जेष्ट ठ नागररक¸ अपाङ्ग िथा अशक्त र ववपन् न नागररकहरुको घरघरमा स्वास््र् परीक्षणको व्र्वस्था 
लमिाईनेछ । 
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69. स्वास््र् संस्था, गाउँघर म्क्िलनक र खोप म्क्िलनकिाई सदुृवढकरणका िालग आवश्र्क सामग्री 
सवहि कोठा, भवन िगार्िका भौलिक व्र्वस्थापनको साथै दैलनक कार्य संचािनको िालग आवश्र्क 
व्र्वस्था लमिाइनेछ । 

70. पूणयखोप सलुनम्िििा िथा र्दगोपनाका िालग आवश्र्क कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा सञ्चािन   
गररनेछ । 

71. आमासँग गाउँपालिका कार्यक्रम अन्िगयि मािमृ्शश ु सेवा, सरसफाई िथा पोर्ण कार्यक्रमिाई 
एवककृि गरी थप प्रभावकारी बनाउन मेरी आमा : स्वस्थ आमा कार्यक्रम संचािन गररनछे। 

72. मेरी आमा : स्वस्थ आमा कार्यक्रम अन्िगयि गभयविी िथा सतु्केरी आमा : पोवर्िो खाना¸ स्वस्थ   
बच्चा : स्वस्थ समाज कार्यक्रम संचािन गरी स्थानीर् स्वास््र् संस्थाबाट सतु्केरी भएको २ 
वर्यसबम उपाध्र्क्ष पोवर्िो कोशेिी (पोर्ण प्र्ाकेज) उपिधध गराईने छ। 

73. गाउँपालिकामा एउटा आर्वेुद केन्र संचािनको िालग पहिकदमी गरी स्थानीर् स्िरमा उपिधध 
हनुे जलडववुटहरुको व्र्वस्थापन र उपर्ोग गदै आर्वेुद म्चवकत्सा प्रणािीिाई प्रभावकारी गराइनेछ। 

74. खोप कार्यक्रमिाई व्र्वम्स्थि बनाउनको िालग खोपको सकु्ष्म र्ोजना िजुयमा कार्यिाई लनरन्िरिा 
र्दइनेछ । 

75. कोल्ड चेन व्र्वस्थापनको िालग चावहने सामग्री िथा स्थानको व्र्वस्थापन गररनेछ ।  

76. ५ वर्य मलुनका बािबालिकाहरुको एवककृि बाि रोग व्र्वस्थापन गनयको िालग आवश्र्क और्धी 
खररदको व्र्वस्था लमिाइनेछ । 

77. गाँउघर म्क्िलनकिाई प्रभावकारी बनाई बच्चाको िौि अनगुमन गने लनर्लमि वक्रर्ाकिापिाई 
बढवा र्दई कुपोर्ण हनुे दरिाई न्र्नुीकरण गररनेछ । 

78. सामदुावर्क स्वास््र् कार्यक्रमिाई प्रभावकारी बनाउन स्वस्थ समाजका िालग जागरुक स्वास््र् 
आमा समहु कार्यक्रम संचािनमा ल्र्ाइनेछ । 

79. क्षर्रोग लनर्न्िण कार्यक्रमिाई प्रभावकारी बनाउन सेटिाईट क्र्ाबप संचािन, कन्रर्ाक रेलसङ्, 
डट्स िथा लस.वव. डट्स ववलधबाट उपचार िथा फिोअप कार्यक्रमिाई थप प्रभावकारी बनाईनेछ । 

80. कुष्टरोग िथा मिेररर्ा रोग रोकथाम िथा लनर्न्िणका िालग जनचेिनामिुक कार्यक्रमहरु संचािन 
गररनेछ । 

81. गाउँपालिकामा ववलभन् न स्वास््र् सचेिना अलभर्ान संचािन गदै स्वस्थ समाज लनमायणको िालग 
मवहिा स्वास््र् स्वरं्सेववकाहरुिाई गाउँपालिकाको िफय बाट थप र्ािार्ाि सवुवधा िथा संचार 
सवुवधा उपिधध गराईनेछ । 
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82. मवहिा स्वास््र् स्वरं्मसेववका र स्वास््र् आमा समूहहरुिाई उत्प्ररेरि बनाई समदुार्मा पररचािन 
गरी ववलभन् न स्वास््र् सचेिनाका कार्यक्रम माफय ि रोग छेकौँ : लनरोगी बनौँ अलभर्ान संचािन 
गररनेछ । 

83. हरेक स्वास््र् संस्थामा पोर्ण कनयरको व्र्वस्था गदै पोवर्िो खानेकुराको प्रदशयन िथा उपभोग ववृद्ध 
गराउन आवश्र्क म्शक्षा, परामशय र्दइने नीलि अविबबन गररनेछ । 

84. मवहिा स्वास््र् स्वरं्सेववका र स्वास््र्कमीिाई पररचािन गरी गभयविी जाँच एंव पूणय संस्थागि 
सतु्केरी जस्िा अलभर्ानिाई थप प्रभावकारी बनाइने छ । 

85. सबै वडाहरुमा सवुवधासबपन् न बलथयङ्ग सेन्टरको व्र्वस्था लमिाइ २४ घण्टा प्रसिुी सेवा उपिधध 
गराइनेछ¸ प्रसिुी सेवामा संिग्न नलसयङ्ग कमयचारीिाई आवश्र्क प्रोत्साहनको व्र्वस्था लमिाईनेछ । 

86. स्वास््र् संस्थाको सरसफाइिाई ववशेर् जोड र्दई स्वास््र् संस्थाहरुको सरसफाइको लनर्लमि 
अनगुमन गदै उत्कृष्ट सरसफाइ गने संस्था िथा कमयचारीहरुिाई परुस्कृि गने नीलि लिईनेछ । 

87. आधारभूि स्वास््र् सेवाका िालग आवश्र्क पने लनःशलु्क और्लधहरुको उपिधधिािाई सलुनम्िि 
गररने छ ।  

88. ववलभन् न रोगहरुको संक्रमणबाट जोलगने िथा रोग लनवारण गने खािका ववलभन् न चेिनामिुक 
कार्यक्रमहरु आर्ोजना गररनेछ । 

89. गाउँपालिकाका नागररकहरुको स्वास््र्िाई ध्र्ान र्ददै स्थानीर् समदुार्सँग सहकार्य गरी ववशरे्ज्ञ 
डाक्टर सवहिको स्वास््र् म्शववरहरु संचािन गररनेछ । 

90. मवहनावारीको समर्मा मवहिाहरुिाई हनु सक्ने जोम्खमबाट बचाउनका िालग गाउँपालिकाका 
प्रत्र्ेक मवहिाहरुिाई सचेि बनाउन स्वास््र् आमा समूहमा मवहनावारी सबबन्धी सचेिनामूिक 
कार्यक्रम संचािन गरी मवहनावारीका िालग सरुम्क्षि सामग्री र्कु्त घर कार्यक्रमिाई लनरन्िरिा 
र्दइनेछ ।  

91. वकशोरावस्थामा हनुे मानलसक, सामाम्जक, शारीररक िथा सबवेगात्मक पररवियनबाट पने असरबाट 
बचाउन गाउँपालिका लभिका माध्र्लमक ववद्यािर्हरुमा सञ्चािन भईरहेको सालथ म्शक्षा कार्यक्रमिाई 
लनरन्िरिा र्दइनेछ । 

92.  र्दघयरोगीहरु (उच्च रक्तचाप, मधमेुह र दम) िाई लन:शलु्क और्धी उपचार उपिधध गराउन े
नीलििाई लनरन्िरिा र्दइनेछ । 

93. आमा सरुक्षा¸ गभयविी उत्प्ररेणा सेवा¸ न्र्ानो झोिा वविरण सवहि माि ृ िथा नवम्शश ु कार्यक्रम 
संचािन गररनेछ ।  
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94. मवहिा स्वास््र् स्वरं्सेववका र स्वास््र्कमीिाई पररचािन गरी पूणय संस्थागि सतु्केरी जस्िा 
अलभर्ानिाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लनःशलु्क अल्रासाउन्ड (Video Xray) र शिुभ रक्तपररक्षणको 
व्र्वस्था लमिाइनेछ । 

95. प्राकृलिक प्रकोप, ववपद् पूवय िर्ारी िथा महामारी लनर्न्िणः भैपरी आउनसक्ने प्राकृलिक प्रकोप िथा 
ववपद् मा देम्खन सक्ने जनस्वास््र्का समस्र्ाहरुिाई समाधान गनय हरेक वडामा र् र्ावपड रेस्पोन्स 
वटम (RRT) गठन गररनेछ । 

 

म्शक्षा िथा खेिकुद 

96. समग्र ववद्यािर्को गणुस्िर सधुारको िालग गाउँपालिका र प्रधानाध्र्ापकसँग कार्य सबपादन सबझौिा 
गरी प्रधानाध्र्ापक र ववद्यािर्को कार्यसबपादनको मूल्र्ाकंन गररनेछ । साथै प्रधानाध्र्ापक र 
ववद्यािर्का ववर्र्गि म्शक्षकसँग समेि कार्यसबपादन गने व्र्वस्था लमिाईने छ।  

97. कार्यसबपादन मूल्र्ाङ्कनको आधारमा म्शक्षकहरुिाई कार्यसबपादन सधुारको िालग अन्िर ववद्यािर् 
स्थानान्िरण गने नीलि अविबवन गररनेछ ।   

98. ववद्यािर्को समग्र शैम्क्षक अवस्थाको ववश्लरे्ण गनय सूचकहरु सवहिको चौमालसक प्रलिवेदन गाउँ 
कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा पेश गनुयपने व्र्वस्था गररनेछ । 

99. प्रधानाध्र्ापकिाई ववद्यािर्को समग्र शैम्क्षक गणुस्िर कार्म गराउन उत्प्ररेरि गनय ववद्यािर्को िह 
अनसुार प्रधानाध्र्ार्क भत्ता िथा सवुवधा उपिधध गराईनेछ । 

100. गाउँपालिकाको म्शक्षा नीलिको िजुयमा गरी शैम्क्षक गणुस्िर सधुारको िालग आवश्र्क व्र्वस्था 
लमिाईनेछ।  

101. ववद्याथीहरुिाई संघीर्िा सशुासन सेवा प्रवाह, भिचार लनवारण, उपभोक्ता हक र खाद्य सरुक्षा, 
साईवर अपराध, घरेि/ु िैवङ्गक वहंसा, स्वास््र् िथा नैलिक म्शक्षा िगार्िका ववर्र्मा अनमु्शक्षण गनय 
ववद्याथीसँग गाउँपालिका कार्यक्रम संचािन गररनेछ ।  

102. गररब िथा जेहन्दार ववद्याथीिाई एमववववएस अध्र्र्नका िालग छािवमृ्त्तको व्र्वस्था गररनेछ । 

103. गाउँपालिकाका गररब िथा जेहेन्दार ववद्याथीको िालग अध्र्क्ष छािवमृ्त्त कार्यक्रम संचािन गररनेछ। 

104. ववपन् न वगयका ववद्याथीहरुको पवहचान गरी त्र्स्िा ववद्याथीहरुिाई लनःशलु्क स्टेशनरी, पोशाक 
िगार्िका अन्र् सवुवधा उपिधध गराइनेछ। 

105. ववद्यािर्मा छािाहरुको लनर्लमि अध्र्र्नमा उत्प्ररेरि गनयको िालग उपाध्र्क्ष शैम्क्षक कार्यक्रम 
संचािन गररनेछ । 
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106. एक टोि एक म्शश ु ववकासकेन्रको स्थापना गरी न्रू्न एवं मध्र्म आर् भएका पररवारका 
म्शशहुरुको प्राथलमक म्शक्षािाई सहज बनाउन आवश्र्क व्र्वस्था लमिाईनेछ । 

107. सामदुावर्क ववद्यािर्को शैम्क्षक गणुस्िर सधुारको िालग कार्यववलध बनाई म्शक्षक दरबन्दी लमिान, 

ववद्यािर्हरु समार्ोजन, म्शक्षक िालिम संचािनका कार्यहरुिाई लनरन्िरिा र्दई पालिकास्िरीर् 
उत्कृष्ट ववद्यािर् छनोट गरी परुस्कृि गररनछे । 

108. उत्कृष्ट ववद्यािर् र कमजोर ववद्यािर्को पवहचान गरी असि अभ्र्ासको आदान-प्रदान गनय 
प्रधानाध्र्ापक र ववद्यािर् व्र्वस्थापन सलमलिको छिफि िथा अन्िरवक्रर्ा कार्यक्रम संचािन गने 
व्र्वस्था लमिाईनेछ ।  

109. मवहिा म्शम्क्षका प्रसिुी लबदामा रहेको समर्मा ववद्यािर्मा पठन पाठनमा समस्र्ा हनुे अवस्थामा 
प्रसिुी लबदामा रहेको समर्को िालग म्शक्षक व्र्वस्थापन गरी ववद्याथीको पठन पाठनिाई लनर्लमि 
गराउन आवश्र्क व्र्वस्था लमिाईनेछ । 

110. गाउँपालिकाका आधारभूि िथा माध्र्लमक ववद्यािर्हरुमा ववद्यलुिर् हाम्जरी जडान गरी म्शक्षक 
कमयचारीिाई लनर्लमि हनुे व्र्वस्था लमिाईनछे ।    

111. ववद्यािर् म्शक्षािाई रोजगारसँग आवद्ध गनय गाउँपालिका क्षेि लभि स्थापना भएका एवं हनुे 
प्राववलधक म्शक्षािर्हरुको ववकासमा टेवा परु्ायइनेछ । र्स क्षेिमा अध्र्र्न गने ववद्याथीहरुको 
संख्र्ाको आधारमा थप कार्यक्रमहरु अगालड बढाउने नीलि लिइनेछ ।  

112. शैम्क्षक गणुस्िर सधुारको िालग ववद्यािर्को व्र्वस्थापन पक्षिाई सवि िथा सक्षम बनाउन 
आवश्र्क व्र्वस्था लमिाई म्शक्षकहरुिाई सूचना प्रववलध सबबन्धी अलभमखुीकरण कार्यक्रमहरु 
संचािन गदै गाउँपालिकाका सबै ववद्यािर्हरुिाई प्रववलध मैिी ववद्यािर् लनमायण गररनेछ । 

113. कोलभड िगार्िका ववलभन् न महामारी िथा ववपद्को कारणिे शैम्क्षक गलिववलध संचािन गनय 
कर्ठनाई भएको अवस्थामा वैकम्ल्पक म्शक्षण ववलधहरु प्रर्ोग गरी शैम्क्षक गलिववलधिाई लनरन्िरिा 
र्दइनेछ । 

114. गाउँपालिकाको शैंम्क्षक गणुस्िर सधुार गनयको िालग एक वडा एक व्र्वम्स्थि माध्र्लमक ववद्यािर्को 
नीलि अबिबबन गदै ववद्यािर्हरुिाई मजय गनय आवश्र्क व्र्वस्था लमिाईनेछ । 

115. ववद्यािर्मा ववद्याथीहरुको िालग समर् समर्मा र्ोग प्रम्शक्षण सबबन्धी कृर्ाकिापहरु संचािन गने 
व्र्वस्था लमिाइनेछ । 

116. प्रत्र्ेक ववद्यािर्मा लसकाई सदुृवढकरणको िालग प्रधानाध्र्ापकहरुिाई समेि अन्िर ववद्यािर् 
अनगुमनको व्र्वस्था लमिाई ववद्यािर्को शैम्क्षक व्र्वस्थापनमा म्जबमेवार र जवाफदेही बनाउन े
व्र्वस्था लमिाइनेछ ।   
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117. ववद्यािर्हरुिाई प्रववलधमैिी बनाउन गाउँपालिकाका ववद्यािर्हरुमा इन्टरनेट जडान कार्यिाई उच्च 
प्राथलमकिा र्दईनेछ ।  

118. ववद्यािर्को भवन, पसु्िकािर्, प्रर्ोगशािा, शौचािर्, फलनयचर, कबपाउण्डवाि िथा िारबार गदै 
पूवायधारर्कु्त ववद्यािर् बनाउदै िलगनेछ ।  

119. गाउँपालिका क्षेि लभि रहेका सबपूणय ववद्यािर् जाने उमेरका ववद्याथीहरुिाई अलनवार्य रुपमा 
ववद्यािर्मा भनाय हनुको िालग उम्चि वािावरणको लसजयना गने नीलि अविबबन गररनेछ । 

120. ववद्यािर्हरुको असि अभ्र्ास आदान-प्रदान गनय गाउँपालिकास्िरीर् शैम्क्षक प्रदशयनी कार्यक्रम 
संचािन गने व्र्वस्था लमिाइनेछ ।  

121. कक्षा ५ र ८ को परीक्षािाई पालिकास्िरीर् रुपमा संचािन गने व्र्वस्था लमिाउदै ५, ८ र 
माध्र्लमक िहको परीक्षामा उत्कृष्ट अंक ल्र्ाउने छाि छािाहरुिाई परुस्कारको व्र्वस्था 
लमिाइनेछ ।  

122. गाउँपालिका क्षेि लभि रहेका ववद्यािर्हरुमा कार्यरि म्शक्षकहरुको अलभिेख व्र्वस्थापन गरी 
म्शक्षकहरुिाई कार्यसबपादनको आधारमा प्रोत्साहन िथा दण्डको व्र्वस्था लमिाइनेछ । 

123. गाउँपालिका लभि रहेका बाि ववकास सहजकिाय िथा ववद्यािर् कमयचारीहरुिाई उत्प्ररेरि बनाउन 
आवश्र्क व्र्वस्था लमिाइनेछ । 

124. ववद्यािर्मा ववद्याथीहरुको र्दवा खाजामा अगायलनक खाद्य पदाथय प्रर्ोग गदै जंग फुडिाई लनरुत्साहन 
गररनेछ । 

125.  ववद्यािर्को शैम्क्षक गणुस्िर सधुार गनय ववद्यािर्हरुको लनरीक्षण र सपुरीवेक्षणको कार्यिाई 
व्र्वम्स्थि र प्रभावकारी बनाईनेछ । 

126. माध्र्लमक िहको परीक्षािाई िम्क्षि गरी अंग्रजेी, गम्णि र ववज्ञान ववर्र्को नलिजा सधुारका िालग 
ववशेर् कार्यक्रम सञ्चािन गनय ववद्यािर्हरूिाइय आवश्र्क सहर्ोग गररनेछ । 

127. उच्च म्शक्षा अध्र्र्नको िालग गाउँपालिकाको केन्र रहेको स्थानमा बहमुखुी क्र्ाबपस संचािनको 
िालग आवश्र्क अध्र्र्न गररनेछ ।  

128. ववद्यािर्स्िरीर् शैम्क्षक कार्यक्रमहरूिाइय र्ोजनाबद्धरूपमा सञ्चािन गनय ववर्र्गि म्शक्षकको 
पठनपाठनिाइय समर्मै सबपन् न गनयका िालग मालसक पाठर्ोजना सवहिको शैम्क्षक क्र्ािेण्डर लनमायण 
गरी कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाइनेछ । 

129. म्शक्षण लसकाइमा ICT को प्रर्ोगिाइय प्रोत्साहन गनय म्शक्षकहरूिाइय सूचना प्रववलध सबबन्धी क्षमिा 
ववकासका कार्यक्रमहरु सञ्चािन गरी आधुलनक प्रववलधको प्रर्ोग गने कार्यिाई उच्च प्राथलमकिा 
र्दईनेछ ।  
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130. म्शक्षाको गणुस्िर कार्म गनयको िालग ववद्यािर्हरुमा प्रलि ववद्याथी िागिका आधारमा म्शक्षण 
लसकाई सामग्रीहरु वविरण गररनेछ । 

131. म्शक्षाको गणुस्िर सधुार र ववकासको िालग ववद्यािर् व्र्वस्थापन सलमलि, प्रधानाध्र्ापक, म्शक्षक, 
अलभभावक, ववद्याथी िथा सबवद्ध शैम्क्षक सरोकारवािाहरुसँग आवश्र्क संवाद, छिफि, सहकार्य 
िथा अन्िरवक्रर्ा कार्यक्रम संचािन गरी थप म्जबमेवार बनाईनेछ । 

132. प्राथलमक िहको पररमाम्जयि पाठ्यक्रम िथा पाठ्य सामग्रीको प्रबोधीकरण, स्थानीर् पाठ्यक्रम ववकास 
गनुयका साथै म्शक्षकहरूका िालग मागमा आधाररि क्षमिा ववकास कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

133. गणुस्िरीर् ववद्यािर् म्शक्षामा बािबालिकाहरूको सहज पहुँच सलुनम्िि गनय सवारी साधन, छािावास, 
बािमैिी कक्षा व्र्वस्थापन जस्िा कार्यका िालग ववद्यािर्हरूिाई आवश्र्क सहर्ोग उपिधध 
गराइनेछ । 

134. सामदुावर्क ववद्यािर्को शैम्क्षक गणुस्िर अलभववृद्धका िालग ववद्यािर्िाइय कार्यसबपादनमा आधाररि 
अनदुान, नमूना ववद्यािर् ववकास िगार्िका कार्यक्रम सञ्चािनमा ल्र्ाइनेछ । 

135. परीक्षाफि प्रकाशन िगार्ि ववद्यािर् व्र्वस्थापनको कार्यिाई सहर्ोग परु् र्ाउनको िालग 
पालिकास्िरमा ववद्यािर् व्र्वस्थापन प्रणािी (सङटवेर्र) को प्रर्ोग गने नीलि लिईनेछ । 

136. सावयजलनक ववद्यािर्मा अध्र्र्नरि ववद्याथीहरुका िालग आवासीर् िथा गैर आवासीर् छािवमृ्त्त 
उपिधध गराईनेछ ।  

137. सामदुावर्क ववद्यािर्का छािाहरुको िालग गणुस्िरीर् लन:शलु्क सेलनटरी प्र्ाड वविरण गने 
कार्यक्रमिाई लनरन्िरिा र्दइनेछ । 

138. शारीररक रुपिे अशक्त, अपाङ्गिा, ससु्ि मनम्स्थलि भएका बािबालिकाहरुिाई ववद्यािर् म्शक्षामा 
समावहि गने व्र्वस्था लमिाइनेछ । 

139. ववद्याथीहरुमा अन्िरलनवहि बाि प्रलिभाहरुको पवहचान गरी सोको प्रवद्धयन र ववकासको िालग अध्र्क्ष 
नानीबाब ुप्रलिभा प्रस्िलुिकरण कार्यक्रम संचािन गररनेछ । 

140. हाम्रो ववद्यािर् राम्रो ववद्यािर्, मेरो ववद्यािर् मेरो फुिबारी भने्न अवधारणािाई साकार पानय 
ववद्यािर् हािा लभि फुिबारी लनमायण गनय एक ववद्याथी एक फूिको बोट अलभर्ान संचािन 
गररनेछ।  

141. शून्र् दरबन्दी भएका र दरबन्दी न्रू्न भएका ववद्यािर्हरुिाई ववद्याथी संख्र्ा र पठनपाठन हनुे 
ववर्र्भारका आधारमा र हाि ववद्यािर् स्रोिमा रहेका म्शक्षकहरुको व्र्वस्थापन गने कार्य   
गररनेछ । 

142. गाउँपालिकास्िरीर् खेि म्शक्षक माफय ि गाउँपालिका लभि ववलभन् न खेिकुद गलिववलधहरु संचािन 
गरी ववद्याथी िथा खेिाडीहरुको क्षमिा ववकासका िालग आवश्र्क व्र्वस्था लमिाइनछे । 
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143. गाउँपालिका लभि रहेका खेिाडीहरुको पवहचान िथा ववकासको िालग खेिाडीसँग गाउँपालिका 
कार्यक्रम संचािन गररनेछ ।  

144. गाउँपालिकाको समग्र खेिकुदिाई चिार्मान बनाई खेिाडीहरुको क्षमिा ववकासको िालग अध्र्क्ष 
कप खेिकुद प्रलिर्ोलगिािाई लनरन्िरिा र्दइनेछ । 

 

 

 

सामाम्जक समावेशीकरण 

145. गाउँपालिकाका नागररकहरुिाई न्रू्निम २० र्लुनट सबमको ववद्यिु महशिु गाउँपालिकाबाट 
भकु्तानी हनुे व्र्वस्था लमिाई लन:शलु्क गररनेछ साथै सामदुावर्क ववद्यिुीकरणिाई राविर् प्रशारणमा 
आवद्धिा गराउन आवश्र्क व्र्वस्था लमिाई सामदुावर्क ववद्यिु प्रर्ोग गनेहरुको हकमा १० र्लुनट 
सबमको ववद्यिु महशिु गाउँपालिकाबाट लन:शलु्क उपिधध गराईनेछ । 

146. प्रत्र्ेक वडाहरुमा जेष्ट ठ नागररक भेटघाट केन्र स्थापना गरी जेष्ट ठ नागररकसँग गाउँपालिका कार्यक्रम 
संचािन गररनेछ । 

147. गाउँपालिकाका जेष्ट ठ नागररकहरुिाई लन:शलु्क और्धी वविरण, स्वास््र् पररक्षण,  छिफि िथा 
अन्िरवक्रर्ा गदै जेष्ट ठ नागररकको सबमानको िालग जेष्ट ठ नागररकसँग गाउँपालिका कार्यक्रम संचािन 
गररनेछ । 

148. बािमैिी स्थानीर् शासनको अवधारणिाई क्रमशः कार्ायन्वर्न गदै गाउँपालिकािाई बािमैिी 
पालिकाको रुपमा ववकास गनय बािबालिकासँग गाउँपालिका कार्यक्रम संचािन गनय आवश्र्क 
व्र्वस्था लमिाइनेछ ।  

149. गाउँपालिकामा ववलभन् न भार्ा¸ धमय, किा¸ संस्कृलि, पराबपरागि झाँकीहरु िथा इलिहासको संरक्षण र 
सबबद्धयन गनय ववलभन् न कार्यक्रम संचािन गररनेछ । 

150. गाउँपालिका लभि सञ्चािन गररएका सबै व्र्वसार्हरुिाई दिाय िथा अलभिेखीकरण कार्यिाई 
लनरन्िरिा र्दइनेछ ।  

151. वािावरण, सरसफाई, सावयजलनक सबपम्त्तको संरक्षण, िथा ववपद् व्र्वस्थापनका क्षेिमा उल्िेखनीर् 
कार्य गने व्र्म्क्त संघ, संस्था र टोि  ववकास संस्थािाई प्रोत्साहन गने नीलि लिईनेछ । 

152. गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी कर लिने करदािािाई सबमान गने कार्यक्रम अगालड बढाईनेछ । 

153. ववकासको मूिप्रवाहमा पहुँच परु्ायउनका िालग मवहिा, दलिि, अपाङ्ग, जेष्ट ठ नागररक, आर्दबासी 
जनजालि, बािबालिका, एकि मवहिा, लसमान्िकृि वगय िगार्िका समदुार्हरुको क्षमिा ववकास, 

आर्आजयन, सशम्क्तकरण, अलधकार संरक्षणमा जोड र्ददै ववलभन्न कार्यक्रमहरु संचािन गररनेछ । 
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154. गाउँपालिकाका मवहिा र्ददीबवहनीहरुिाई स्थानीर्स्िरमा सेनेटरी प्र्ाड उद्योग संचािनको िालग 
आवश्र्क समन्वर् गदै गाउँपालिकाबाट प्रोत्साहन गने नीलि लिइनेछ । 

155. िागू और्ध लनर्धे¸ मर्दरा लनर्न्िण¸ िैवङ्गक वहंसा¸ घरेि ुवहंसा¸ सामाम्जक कुप्रथा¸ कुरीलि छुवाछुि 
र कुसंस्कार अन्त्र् गनय ववलभन् न कार्यक्रमहरु संचािन गररनेछ ।  

156. वहंसा पीलडि िथा प्रभाववि मवहिा एवम ्बािबालिकाका िालग ित्काि लन:शलु्क काननुी सहार्िा, 
मनोसामाम्जक परामशय र लसपमूिक कार्यक्रम संचािन गनयको िालग उपाध्र्क्ष उद्दार िथा सहार्िा 
कोर् स्थापना गरी संचािनमा ल्र्ाइनेछ । 

157. अनाथ बािबालिकाहरुको म्शक्षाको िालग आवश्र्क प्रबन्ध गररनेछ । 

158. गाउँपालिका क्षेि लभि रहेका घरेि ुउद्योगहरुको संरक्षण गदै नर्ाँ उद्योग स्थापना र बजारीकरणको 
िालग प्रोत्साहन गररनेछ । 

159. जेष्ट ठ नागररकहरुको अनभुविाई अनसुरण गरी सखुी िथा समदृ्ध समाज लनमायणको िालग अन्िर 
पसु्िा लसप हस्िान्िरण कार्यक्रम संचािन गररनेछ । 

160. बािश्रम, बािवववाह, बहवुववाह, दाइजो, बोक्सी जस्िा प्रथा रोकथामको िालग चेिनामूिक 
कार्यक्रमहरु संचािन गररनेछ । 

161. समाजमा छुवाछुि, सामाम्जक कुरीलि, अन्धववश् वास, िैंलगक ववभेद र वहंसाका घटनाहरु 
न्रू्नीकरणका िालग टोि ववकास संस्था माफय ि ववलभन् न चेिनामूिक कार्यक्रम संचािन गररनेछ। 

162. एकि नागररकहरुिाई समाजमा स्थावपि गनय आवश्र्क व्र्वस्था लमिाइनेछ । 

163. र्वुाहरुिाई उद्यमी बनाई आत्मलनभयर बनाउन िथा स्वरोजगार सजृना गरी र्वुाहरुिाई 
स्थानीर्स्िरमै उद्यमी बन्न प्ररेरि गने उदे्दश्र्िे अध्र्क्ष र्वुा उद्यम कार्यक्रम संचािन गररनेछ । 

164. गाउँपालिकाको रोजगार केन्रमा सूचीकृि बेरोजगार व्र्म्क्तहरुिाई कामका िालग पाररश्रमीकमा 
आधाररि सामदुावर्क आर्ोजना र र्वुा रोजगारीका िालग रुपान्िरण पहि आर्ोजना संचािन गरी 
१०० र्दनको रोजगारीको व्र्वस्था लमिाइनछे । 

165. बेरोजगारको सचुीमा समु्चकृि व्र्म्क्तहरुिाई गाउँपालिकाबाट प्रदान गररने ववलभन्न आर् आजयन 
मूिक िालिम कार्यक्रमहरुमा सहभागी गराउने नीलि लिइनेछ ।  

166. गाउँपालिकाबाट संचािन हनुे र्ोजना िथा कार्यक्रमहरुमा बेरोजगारहरुको सूचीमा रहेका 
व्र्म्क्तहरुिाई प्राथलमकिा र्दइने नीलि लिइनेछ । 

167. गाउँपालिकाका ववलभन्न मखु्र् सडकहरुिाई लनर्लमि संचािन गनय आवश्र्क ममयि संभारको िालग 
आवश्र्किानसुार सडक िेन्थ वकय रको व्र्वस्था लमिाइनेछ ।  
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(ग) आलथयक ववकास िफय ः 

    कृवर् 

168. मवहिाहरुिाई सामाम्जक समावेशीकरण र सशम्क्तकरण माफय ि कृवर् िथा पश ु उद्यम ववकास 
पररर्ोजना संचािन गरी गाउँपालिकािाई कृवर्मा आत्मलनभयर बनाईनेछ। 

169. भमूी बैंक माफय ि गाउँपालिका लभि रहेका खेलि र्ोग्र् बाँझो जलमनिाई कृवर् उत्पादनमा उपर्ोगको 
िालग प्रोत्साहन गने कार्यिाई लनरन्िरिा र्दइनेछ।  

170. आ.व. ०७८/०७९ मा अलभर्ानका रुपमा संचािन भएको वकसान सूचीकरण कार्यक्रमिाई 
लनरन्िरिा र्दँदै कार्यक्रम माफय ि संकिन भएको वववरणको आधारमा कृर्कहरुिाई वकसान पररचर् 
पि वविरणको व्र्वस्था लमिाइनेछ ।  

171. गाउँपालिकामा सबभाव्र्िा रहेका कृवर् उपजहरुको उत्पादनमा ववृद्ध गनयको िालग चाि ु रहेका 
ववलभन् न बािी िथा वस्िहुरुको साना व्र्वसार्ीक कृवर् उत्पादन केन्र (पकेट) ववकास कार्यक्रमिाई 
लनरन्िरिा र्दँदै नर्ा ँपकेट ववकास कार्यक्रम थप गररनेछ ।   

172. गरीवी लनवारणका िालग िघ ु उद्यम ववकास कार्यक्रम माफय ि उद्यमीहरु लसजयना गने कार्यिाई 
लनरन्िरिा र्दइनेछ । 

173. ववलभन् न कारणबाट कृवर् िथा पशपुािन हनुे जोम्खम न्रू्नीकरण गनयको िालग बािी िथा पशपंुछी 
लबमा कार्यक्रम िाग ुगरी संघीर् िथा प्रदेश सरकारको नीलि अनरुुप लनःशलु्क बािी िथा पशपुन्छी 
लबमा गने व्र्वस्था लमिाइनेछ ।  

174. कृर्कहरुिे उत्पादन गरेका कृवर् उपजहरुको बजारीकरणको िालग अन्र् स्थानीर् िह िथा संघ 
संस्थाहरुसंग समन्व र सहकार्य गररनेछ । 

175. गाउँपालिकािाई मह उत्पादनमा आत्मलनभयर बनाउन मह प्रशोधन र प्र्ाकेम्जङ्ग समेिका कार्य 
िागि साझेदारीमा अगालड बढाईनेछ । 

176. नर्ाँ प्रववलध, कृवर् र्न्ि िथा उपकरणमा कृर्कहरुको पहुँच बढाउनको िालग गाउँपालिका माफय ि 
वविरण गररने कृवर् प्रववलध, र्न्ि िथा उपकरणमा ६0% सबम अनदुानको व्र्वस्था लमिाइनेछ ।  

177. सामवुहक कृवर् खेिीिाई प्रोत्साहन गनय आवश्र्क अनदुानका कार्यक्रमहरु संचािन गररनेछ । 

178. अगायलनक खेिीिाई प्रवधयन गनयको िालग कबपोष्ट िथा गड र्ौिा मि उत्पादनको िालग प्रोत्साहन गने 
नीलि लिइनेछ । 

179. अगायनीक िथा रैथान ेबािी (जौ¸ कोदो¸ फापर¸भट्टमास) उत्पादनको िालग व्र्म्क्तगि¸ सामवुहक िथा 
सहकारी कृवर् खेिीिाई प्रोत्साहन गने नीलि लिईनेछ । 
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180. “व्र्वसार्ी रुपमा खेिी गरौँ कृवर्मा आत्मलनभयर बनौ” भने्न नीलि अनरुुप कृवर् िथा पशपंुम्क्ष क्षेिको 
ववकास गनय कृवर्जन्र् उत्पादन, दधु जन्र् पदाथयको उपर्ोग–प्रशोधन र बजारीकरण गरी िोप 
उन्मखु पशपंुम्क्ष, अण्डा, मास,ु दधु, खाद्यान् न बािी, फिफूि, िरकारी िथा नगदेवालिहरुको उत्पादनमा 
ववृद्ध गनय आवश्र्क व्र्वस्था लमिाईनेछ । 

181. कृर्कहरुको क्षमिा अलभववृद्ध¸ प्राववलधक सेवा र जनचेिनामूिक कार्यक्रमको िालग आवश्र्क प्रबन्ध 
लमिाईनेछ । 

182. गाउँपालिका क्षेि लभि कृवर् उत्पादनमा प्रर्ोग भैरहेको रासार्लनक ववर्ालधिाई न्रू्नीकरण गरी 
जनिाको स्वास््र्मा पनय सक्ने नकारात्मक असरिाई कम गनय ववलभन् न प्रचारात्मक कार्यक्रमहरु 
गदै अगायलनक कृवर् उपज उत्पादन गनय प्रोत्साहन गररनेछ ।  

183. कृवर् उत्पादन र उत्पादकत्व ववृद्ध गनय साना लसंचाइ कार्यक्रम ववस्िार गने नीलििाई लनरन्िरिा 
र्दइनेछ । 

184. कृवर्मा आधलुनक प्रववलध र र्ान्िीकरणमा जोड र्ददैँ कृवर् उपजको उत्पादकत्व वदृ्धी गने नीलि 
लिईनेछ । 

185. कृवर् क्षेिसँग सबबम्न्धि ववकलसि नवीनिम प्रववलधको बारेमा कृर्किाई जानकारी गराउन िथा 
कृर्कहरुको पीरमकाय, समस्र्ा र गनुासोको सबबोधन गदै कृवर् उत्पादन ववृद्ध गनयको िालग 
कृर्कसँग गाउँपालिका कार्यक्रम संचािन गररनेछ । 

186. कृवर् पेशािाई व्र्वसार्ीक गनयको िालग उत्कृष्ट कृवर् उपज उत्पादन गने कृर्कहरुिाई अध्र्क्ष 
उत्कृष्ट कृर्क सबमान कार्यक्रमबाट सबमान गने कार्यिाई लनरन्िरिा र्दइनेछ । 

187. व्र्वसार्ीक कृवर् उपज उत्पादन गनय इच्छुक कृर्कहरुिाई आवश्र्क पने ववलभन् न िालिमहरु 
उपिधध गराइनेछ ।  

188. कृवर्, पश ुववकास, दगु्ध उत्पादनका िालग सहकारीको प्रवद्धयन र ववकासमा आधलुनक प्रववलध माफय ि 
उत्पादकत्व ववृद्ध गनय कृवर् सहकारी र कृर्क समूहहरुिाई व्र्वसार्ीक िालिम प्रदान गररनेछ ।  

189. जैववक ववववधिाको प्रवद्धयन र सदपुर्ोग गदै जिवार् ुपररवियन अनकुुिन प्रववलधहरुको ववकास गरी 
कृवर्जन्र् उत्पादनमा प्राङ्गाररक खेिीिाई प्रोत्साहन गररनेछ ।  

190. सामवुहक व्र्वसावर्क कृवर् िथा पश ु उत्पादन गने समूह वा सहकारीहरुिाई ववलभन् न प्रकारका 
समपरुक अनदुान उपिधध गराउने व्र्वस्था लमिाइनेछ ।  

191. फिफुि, िरकारी र घाँसको ववरुवा उत्पादनका िालग व्र्वसार्ीक नसयरी स्थापना गनयको िालग 
एक वडा एक नसयरी कार्यक्रम संचािन गरी व्र्वसार्ीक नसयरी स्थापना हनु बाँकी रहेका वडाहरुमा 
व्र्वसार्ीक नसयरी स्थापना गररनेछ ।    
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192. गाउँपालिकामा उत्पार्दि कृवर् उपजहरुको बजारीकरणको िालग सहकारी संस्थाहरुसँग समन्वर् गरी 
संकिन केन्र र पालिकास्िरीर् कोल्डरुम स्थापना गनय आवश्र्क व्र्वस्था लमिाइनेछ । 

193. गाउँपालिकाको मखु्र् बजार क्षेिमा हाटबजार संचािन गनय आवश्र्क व्र्वस्था लमिाइनछे । 

194. गाउँपालिका लभि उत्पादन हनुे फोहोरमैिा व्र्वस्थापन गदै कृवर् उत्पादन ववृद्ध गनय घर-घरमा 
कबपोष्ट मि िर्ार गने व्र्वस्था लमिाईनेछ । 

195. गाउँपालिकािाई कृवर्मा आत्मलनभयर गराउन सबभाव्र्िाको आधारमा एक वडा एक उत्पादन 
कार्यक्रम संचािन गररनेछ ।  

196. िरकारीमा आत्मलनभयर हनु िथा अगायलनक िरकारी उत्पादनको िागी एक घर एक करेसाबारी 
अलभर्ान कार्यक्रमिाई लनरन्िरिा र्दइनेछ ।  

197. कृवर् उत्पादनिाई प्रोत्साहन गनय कृवर्सँग पोर्ण कार्यक्रम अलभर्ानको रुपमा अगाडी बढाइनेछ । 

198. गाउँपालिका लभि उत्पार्दि ववलभन् न कृवर् उपजहरु, हस्िकिाका सामग्रीहरु, ववलभन् न रैथाने कृवर् 
बािीहरुको संकिन िथा ववक्री वविरणिाई व्र्वम्स्थि गदै िैजानको िालग गाउँपालिकामा 
संचािनमा रहेको पालिका कोसेिी घरिाई थप व्र्वम्स्थि गररनेछ ।   

199. सनु्ििा, मह, कागिी िथा िरकारीमा गाउँपालिका आत्मलनभयर हनुे गरी ववलभन् न कार्यक्रमहरु अगाडी 
बढाइनेछ ।  

200. बाँझो जलमनमा उखु¸ वटमरु¸ कागिी¸ ओखर¸ िप्सी¸ कुरीिो, अलम्रसो¸ जंगिी फिफुि िगार्िका 
ववरुवाहरु रोपणको िालग आवश्र्क अनदुानको व्र्वस्था लमिाइनेछ । 

201. बाँदर/बदेि िगार्ि वन्र्जन्िहुरुबाट कृर्कहरुिाई परेको समस्र्ािाई समाधान गनयको िालग 
आवश्र्क व्र्वस्था लमिाईनेछ ।  

202. कृवर् उत्पादनिाई ववृद्ध गने उदे्दश्र्िे माटो पररक्षण कार्यको िालग आवश्र्क उपकरण व्र्वस्था 
लमिाइनेछ । 

203. पश,ु कृवर् सबबन्धीका ववलभन् न कार्यक्रमहरु संचािन गनयको िालग सरकारी िथा गैरसरकारी 
संस्थाहरुसँग िागि साझेदारी कार्यक्रम संचािन गररनेछ । 

204. र्वुाहरुिाई कृवर्मा उत्प्ररेीि गनय र्वुा िम्क्षि अनदुानका कार्यक्रमहरु संचािन गररनेछ । 

205. कृर्कहरुिे उत्पादन गरेका कृवर् उपजहरुको बजारीकरणका िालग मलु्र् लनधायरण गने प्रवक्रर्ा 
अविबबन गररनेछ । 

206. कृर्कहरुिाई कृवर्मा प्रोत्साहन गनय ववलभन् न संघसंस्थासँग सहलुिर्ि दरको ऋण िगानीको िालग 
आवश्र्क समन्वर् गदै कृर्कको िालग कृवर् ऋणमा िाग्न े धर्ाजमा अनदुानको व्र्वस्था 
लमिाइनेछ।  
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207. कृर्कहरुिाई आइपने समस्र्ा समाधानको िालग बािी उपचार िथा पश ुस्वास््र् म्शववर संचािनको 
व्र्वस्था लमिाइनेछ ।  

208. कृर्कहरुिाई कृवर् पेशामा उत्प्ररेरि गनय उत्पादनमा अनदुान र्दन आवश्र्क व्र्वस्था लमिाइनेछ। 

209. गाउँपालिकाको कृवर् िथा पशपुन्छी क्षेिमा नमनुा कार्य संचािन गनयको िालग हररि 
स्वस्रं्सेवकहरुिाई प्रोत्साहन गररनेछ ।  

 

पशपुािन 

210. पशपुािन व्र्वसार्मा गाउँपालिकािाई आत्मलनभयर गराउन बंगरु/बाख्रा/कुखुरा िगार्ि पशपंुक्षी 
पािन सबबन्धी ववलभन् न कार्यक्रमहरु संचािन गररनेछ । 

211. प्राकृलिक रुपबाट गभायधान संभव हनु नसकेमा लन:शलु्क कृलिम गभायधान गराउने कार्यिाई 
लनरन्िरिा र्दइनेछ ।  

212. गाउँपालिकामा रहेका कृवर् समहु, सहकारी र फमयिाई लबउवीजन र घाँस उत्पादनमा आत्मलनभयर 
बनाउन आवश्र्क सहर्ोग उपिधध गराइनछे ।  

213. बाख्रा िथा बोकामा गाउँपालिकािाई आत्मलनभयर बनाउनको िालग साना व्र्वसार्ीक कृवर् उत्पादन 
केन्र (पकेट) ववकास कार्यक्रमिाई प्रभावकारी रुपमा संचािन गररनेछ । 

214. पश ु ववकास कार्यक्रमिाई प्रभावकारी बनाउन नश्ल सधुारको िालग बोका, राँगो, बीर (बंगरु) 
समूह/सहकारी/फमयिाई वविरण गने कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

215. गाउँपालिकाका व्र्वसार्ीक कृर्कहरुिाई मापदण्ड िर्ार गरी गाई/भैसी पािनमा आकर्यण गदै 
पोर्णिाई महत्व र्दन गाई/भैसी सतु्केरी स्र्ाहार भत्ता उपिधध गराईनेछ । 

216. गाउँपालिकाका पशपुािन वकसानहरुिाई उत्प्ररेरि गनय पश ु स्वास््र् म्चवकत्सकको व्र्वस्था 
लमिाइनेछ । 

217. गाउँपालिका लभिका जिासर् र माछापोखरीहरुिाई संरक्षण गदै व्र्वसार्ीक माछा पोखरी लनमायण 
गने समूह/सहकारी/फमयहरुिाई आवश्र्क अनदुान उपिधध गराई गाउँपालिकािाई माछा 
उत्पादनमा क्रमशः आत्मलनभयर गराउदै माछाको उम्चि बजारीकरणको व्र्वस्था लमिाइनेछ ।  

218. व्र्वसार्ीक रुपमा दधु उत्पादन गने कृर्कहरुिाई प्रोत्साहन गनय लबक्रीको आधारमा दधुमा अनदुान 
र्दईने व्र्वस्था लमिाइनेछ । 

 

सहकारी िथा ववम्त्तर् संस्था 

219. गाउँपालिका लभि रहेका ववलभन् न सहकारी संस्थाहरुको अलभिेम्खकरण गदै एउटै उदे्दश्र्िे स्थापना 
भएका सहकारीहरुिाई एवककरण गने नीलि लिइनेछ । 
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220. सहकारीहरु ऐन, लनर्म र ववलनर्म बमोम्जम सञ्चािन भए नभएको अनगुमन गरी उत्कृष्ट काम गने 
सहकारीिाई प्रोत्साहान गररनेछ ।    

221. गाउँपालिका क्षेि लभि रहेका बैंक िथा ववम्त्तर् संस्थाहरुिाई वडास्िरसबम आङनो सेवा ववस्िार 
गनय प्रोत्सावहि गररनेछ ।  

222. गाउँपालिकामा संचािनमा रहेका ववम्त्तर् संस्थाहरुिाई प्रचलिि कानूनको दार्रामा लिई  ववम्त्तर् 
संस्थािाई गाउँपालिकाको नीलि अनसुार संचािनको िालग आवश्र्क समन्वर् र सहकार्य गररनेछ । 

223. गाउँपालिकाको सवायवङ्गण ववकासका िालग ववम्त्तर् अवस्थामा सधुार गनय करको दर कम र दार्रा 
फरावकिो बनाउने नीलििाई लनरन्िरिा र्दइनेछ । 

224. मवहिाहरुको सवक्रर् सहभालगिामा स्थापना हनुे र संचािनमा रहेका िघ ुउद्योगहरुिाई प्रोत्साहन 
गने कार्यक्रमिाई लनरन्िरिा र्दइनेछ । 

225. सहकारी माफय ि समदुार्मा आलथयक ववकासका ववलभन् न कार्यक्रमहरु संचािन गदै गाउँपालिकाका 
सहकारीहरुको सदुृढीकरणमा ववशेर् ध्र्ान र्दईनेछ । 

226. मवहिाहरु माि सदस्र् रहेका सहकारीहरुिाई प्रोत्साहन गने खािका कार्यक्रमहरु सञ्चािन 
गररनेछ।  

(घ) भौलिक पूवायधार ववकास िफय ः 

227. गाउँपालिकाको मखु्र् प्रशासकीर् भवन लनमायण कार्यिाई उच्च प्राथलमकिामा राम्ख कार्य गररनेछ । 

228. गाउँपालिकास्िरीर् गौरवका आर्ोजनाहरु छनौट गरी कार्ायन्वर्नको िालग बजेटको सलुनम्िििा 
गररनेछ । 

229. सभ्र् र सखुी समाज लनमायणको िालग महत्वपूणय भूलमका खेल्ने आमा समूहिाई उत्प्ररेरि गराउन 
गाउँपालिकाको सबै वडाहरुमा आमा समूहका भवनहरु क्रमश लनमायण गने नीलि लिईनेछ । 

230. गाउँपालिकामा र्ोजना बैंकको स्थापना गरी प्राथलमकिाका आधारमा ववकास लनमायणका कार्यक्रमहरु 
संचािन गने नीलि लिईनेछ । 

231. नागररकहरुिाई आधारभिु खानेपानी सलुनम्िििाको िालग WASH र्ोजनामाफय ि एक घर एक 
धाराको नीलििाई लनरन्िरिा र्दइनेछ ।  

232. गाउँपालिकाको ववलभन् न स्थानहरुमा सावयजलनक शौचािर्हरु लनमायण गरी सरसफाई िथा सभ्र्िाको 
िालग आवश्र्क कार्य गररनेछ । 

233. भौलिक पूवायधार सबबन्धीका ववलभन् न र्ोजनाहरु संचािन गदाय अन्िर स्थानीर् िह, सरकारी िथा 
गैरसरकारी संस्थाहरुसँग िागि साझेदारी कार्यक्रम संचािन गने नीलि लिइनेछ । 
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234.  गाउँपालिकाका ववलभन् न वडाका उपर्कु्त स्थानमा व्र्ाडलमन्टन/भलिवि कभडयहि र वक्रकेट 
प्रम्शक्षण स्थिहरुको लनमायण गररनेछ । 

235. खानेपानीको ममयि संभार िथा महुान संरक्षण गदै आवश्र्किा अनसुार लिङट प्रववलध र ठूिा 
खानेपानी आर्ोजना संचािन गरी सबै जनिाहरुिाई एक घर एक धारा माफय ि स्वच्छ खानपेानी 
उपिधध गराउन आवश्र्क व्र्वस्था गररनछे । 

236. गाउँपालिकाका ररङ्गरोडहरुिाई स्िरोन् निी र नामाकरण गदै गाउँपालिका लभि सहज र्ािार्ाि 
सेवाको िालग र्ािार्ाि व्र्वसार्ीहरुसँग आवश्र्क समन्वर् गने व्र्वस्था लमिाइनेछ ।  

237. सडक, खानेपानी, लसंचाइ, सामदुावर्क भवनहरु जस्िा पूवायधारहरु सबै वडामा आवश्र्किा र 
औम्चत्र्िाका आधारमा लनमायण गररनेछ । 

238. खर्जर्ायङ्ग-दरबार-घबुिी-गौडाकोट-जभुडु्ग-मजवुा सडकिाई स्िरोन् निी गरी कािोपिे गनय आवश्र्क 
व्र्वस्था लमिाइनेछ ।  

239. ववपद् व्र्वस्थापन र ित्काि उद्धार िगार्िका कार्यको िालग वडा वडामा हेलिप्र्ाड लनमायण गने 
कार्यिाई लनरन्िरिा र्दइनेछ ।  

240. गाउँपालिका लभिका सडकहरुमा रावफक संकेिका म्चन्हहरु र दरुीका संकेिहरु राखी र्ािािाई 
सूचना मिुक बनाउँदै मखु्र् सडकहरुमा सौर्य सडक बत्ती जडान गने नीलििाई लनरन्िरिा   
र्दइनेछ । 

241. सडक लनमायण गदाय वािावरणमा परेको असरको मध्र्नजर गदै आगामी वर्य देम्ख नर्ाँ सडक 
लबस्िार भन्दा सडक स्िरोन् निीमा ध्र्ान केम्न्रि गररनेछ ।  

242. गाउँपालिकाका मखु्र् सडकहरुिाई सफा¸ सनु्दर बनाउन सडक िथा पैदि मागय र सावयजलनक 
स्थिहरुिाई उर्जर्ािो बनाउन आवश्र्क व्र्वस्था लमिाईनेछ । 

243. हेलभ इक्र्पुमेन्ट प्रर्ोग गरी कार्य गनुयपने अवस्थामा अनमुलि प्राप् ि हेलभ इक्र्पुमेन्टबाट माि काम 
गराउन ुपने नीलििाई लनरन्िरिा र्दइने छ । 

244. भवन लनमायण गदाय भकुबपीर् जोम्खम न्रू्लनकरण गने िफय  ध्र्ान र्दँदै भवन आचार संवहिाको पािना 
गराउन पहि गररनेछ ।  

245. मौलिक नेपािीपन झम्ल्कने िथा उच्च किात्मक शैलिमा लनलमयि नीम्ज आवास एवं सावयजलनक 
भवनहरुिाई परुस्कृि गने व्र्वस्था लमिाईनछे । 

246. पूवायधारहरुको र्दगो व्र्वस्थापन िथा उपर्ोगका िालग ममयि संभार प्रणािीिाई व्र्वम्स्थि गनय 
ममयि संभार कोर्को व्र्वस्था गरी ममयि संभारका िालग आवश्र्क पने मेम्शनरी औजारहरु 
जे.लस.वी.,  वटप्पर िथा ट्याक्टर िगार्िका साधनहरु खररद गने व्र्वस्था लमिाइनेछ ।  

247. गाउँपालिका लभि रहेको ववद्यिु सेवािाई लनर्लमि र गणुस्िररर् बनाउन आवश्र्क पहि गररनेछ ।  
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248. ववस्ििृ आर्ोजना प्रलिवेदन (DPR) का आधारमा ठूिा पूवायधारहरुको िगानी गने नीलििाई 
लनरन्िरिा र्दइनेछ । 

249. लनमायण गररने पूवायधाहरुको र्दगोपना र गणुस्िर कार्म गनयको िालग गाउँपालिकामा पूवायधार ल्र्ाब 
स्थापना गनय आवश्र्क व्र्वस्था लमिाईनेछ । 

250. गाउँपालिका लभि रहेका सावयजलनक सबपम्त्तहरुको िगि िर्ार गरी संरक्षण गररने छ ।  

251. गाउँपालिका क्षेिलभि लनमायण भएका घरहरुको अलभिेखीकरण गरी नर्ाँ संरचनाहरु लनमायण गदाय 
अलनवार्य रुपमा गाउँपालिकाको स्वीकृलि लिन ु पने साथै गाउँपालिका लभि लनमायण हनुे RCC 
घरहरुिे अलनवार्य रुपमा नक्सा पास गने व्र्वस्था लमिाईनेछ । 

252. गाउँपालिका लभिका सडकहरुको आवश्र्किाको आधारमा सडक मापदण्ड बनाई कार्यन्वर्न गदै 
िलगनेछ । 

253. आङनै भवन नभएका वडा कार्ायिर्हरुका प्रशासकीर् भवन लनमायण गररनेछ । 

254. गाउँपालिकास्िरीर् खेिमैदान र कभडयहि लनमायणका िालग आवश्र्क पहि गररने छ । 

255. गाउँपालिका क्षेि लभिका सडक िथा ववलभन् न पूवायधारहरुको ममयि सबभार¸ स्वास््र् िथा सरसफाई¸ 
कृवर् िथा लसंचाई¸ वन जिाधार¸ पर्यटन िगार्िका ववकास लनमायणका ववलभन् न कार्यहरुमा 
बेरोजगारको सूचीमा रहेका व्र्म्क्तहरुिाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

256. लसंचाई कुिोहरु लनमायण गरी कृवर् उत्पादनमा बवृद्ध गररने छ । 

257. साना खािका पूवायधारहरुको लनमायण िथा सडक ममयि सबभार गने कार्यमा हेलभ इम्क्वपमेन्टको 
प्रर्ोग नगरी स्थानीर्िाई रोजगार र्दने नीलि अविबबन गररनेछ ।  
 

पर्यटन पूवायधार 

258. गाउँपालिकामा रहेको ऐलिहालसक गलु्मीदरबार, भवुाने पाकय , िाराखसे िगार्ि गाउँपालिका लभिका 
ववलभन् न मठ मम्न्दरिाई पर्यटकीर् क्षेिको रुपमा ववकास गनयको िालग पर्यटन पूवायधार कार्यक्रम 
नीम्ज क्षेिको समेि िागि साझेदारीमा संचािन गने व्र्वस्था लमिाइनेछ ।  

259. गाउँपालिकामा िगानी सबमेिन आर्ोजना गरी लनजी क्षेिको साझेदारीमा पर्यटन पूवायधारका ववलभन् न 
संरचनाहरु लनमायण गररनेछ । 

260. समग्र गाउँपालिकाको पर्यटन प्रवयद्धनको िालग हाम्रो वडा राम्रो वडा अलभर्ान संचािन गदै एक वडा 
एक पर्यटकीर् स्थि लनमायण गने कार्यिाई उच्च प्राथलमकिामा राम्खनेछ । 

261. अलिलथ देवो भव भने्न संस्कारिाई कार्म राख्न गाउँपालिकाका ववलभन् न स्थानहरुमा होमस्टे संचािन 
गररनेछ । 
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262. गाउँपालिका लभिका ऐलिहालसक¸ धालमयक, सांस्कृलिक सबपदाहरुको संरक्षण, सबवद्धयन गने एवं 
ववलभन् न जािजालिहरुको धमय, संस्कृिीको संरक्षण, सबबद्धयन गदै धालमयक पर्यटन िाई बढावा र्दने 
नीलि लिईनेछ । 

263. ऐलिहालसक¸ धालमयक¸ साँस्कृलिक¸ प्राकृलिक आकर्यणका स्रोि र सबपदािाई आलथयक आजयनको आधार 
बनाईनेछ । 

264. गाउँपालिकाको भूवाने पाकय  िगार्ि अन्र् उपर्कु्त स्थानमा पर्यटन ववकासको िालग साहलसक 
खेिहरु जस्िै स्काई साइम्क्िङ¸ बन्जी जम्बमङ,  म्जप िाइन¸ स्वीङ्ग लनमायणका िालग ववस्ििृ 
पररर्ोजना प्रलिवेदन िर्ार गरी संघीर् िथा प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गररनेछ । 

265. गाउँपालिकाको उपर्कु्त स्थानहरुमा आवश्र्किानसुार झोिङेु्गपिु िथा मोटरेवि पिुको लनमायणको 
िालग आवश्र्क पहि गररनेछ ।  

266. गाउँपालिकाका ऐलिहालसक िथा धालमयकस्थिहरुको गरुुर्ोजना लनमायण गरी पर्यटन उद्योगिाई 
प्रवद्धयन गररनेछ ।  

267. गाउँपालिका लभि रहेका ववलभन् न टोिहरुमा आवश्र्क पर्यटन पूवायधारहरु (बाि उद्यान¸ फुिबारी¸ 
पाकय ¸ व्र्ार्ामशािा)  लनमायण गररनेछ। 

268. गाउँपालिकामा संचािनमा रहेका ववलभन् न कृवर् फमय̧  पशपुािन र एग्रो ररसोटयहरु जस्िा आलथयक 
गलिववलधिाई पर्यटकीर् गलिववलधसँग आवद्ध गरी आर् आजयन ववृद्ध गररनेछ। 

269. गाउँपालिकाका सबै वडाहरुमा वडाको पवहचान सवहिका होलडयङ्ग बोडयहरुको स्थापना गरीनेछ । 

 

 

(ङ) वन, वािावरण िथा ववपद् व्र्वस्थापन िफय ः 
270. "हररर्ो वन नपेािको धन" भने्न नारािाई आत्मसाथ गदै एक नागररक एक रुख रोपणको कार्यक्रम 

संचािन गरी वन क्षेिको संरक्षण गररनेछ । 

271. प्िावष्टक झोिाको प्रर्ोगिे वािावरणमा परेको असरिाई न्रू्लनकरण गनय गाउँपालिकामा उद्यमी 
लसजयना गरी फाइबर िथा कपडाको झोिाको प्रर्ोगिाई बढावा र्दन आवश्र्क अनदुानको कार्यक्रम 
संचािन गररनेछ । 

272. ववपद् व्र्वस्थापनको िालग व्र्ापक रुपमा जनचेिनामिुक कार्यक्रम संचािन गररनेछ । 

273. प्राकृलिक िथा गैर प्राकृलिक ववपद् जोम्खम िथा क्षिीको न्रू्लनकरण गनय ववपद् पवुय िर्ारी िथा 
प्रलिकार्य र्ोजना बनाई कार्ायन्वर्न गररनेछ । 

274. कोलभड-१९ सरुवा रोग िगार्िका गैर प्राकृलिक ववपद् िथा प्राकृलिक ववपद् व्र्वस्थापनको िालग 
ववपद् कोर्मा आवश्र्क रकम ववलनर्ोजन गरी कोर्को रकम स्वीकृि मापदण्ड बमोम्जम उद्धार¸ 
राहि र सहर्ोगमा खचय गने व्र्वस्था लमिाईनेछ ।  



31 
 

275. ववपद् पूवय िर्ारीको िालग आवश्र्क ववपद् सामग्रीहरुको व्र्वस्था लमिाईनेछ । 

276. ववपद् व्र्वस्थापनको िालग गाउँपालिकामा आपिकालिन केन्र संचािन गररनेछ । 

277. ववपद् प्रभाववि नागररकको ित्कालिन राहिका िालग आवश्र्क पने खाद्यान् न, खानेपानी, ित्ताकपडा, 
और्धी, सरसफाई िथा शैम्क्षक सामग्री जस्िा वस्िहुरु खररद गरी उपिधध गराउन िथा ित्सबबन्धी 
अन्र् आवश्र्क कार्य गरी ित्काि राहि उपिधध गराइनेछ । 

278. ववपद् जोम्खम न्रू्लनकरणको िालग जोम्खम क्षेि वा बस्िीको नक्साङ्कन गरी आवश्र्क व्र्वस्था 
लमिाइनेछ । 

279. गाउँपालिकामा दमकि संचािनको िालग अन्र् स्थानीर्िहरुसँग समेि साझेदारीको िालग आवश्र्क 
व्र्वस्था लमिाइनेछ । 

280. खानेपानीको स्रोििाई दीघयकालिन बनाउन पानीका महुान, पोखरी संरक्षणमा ववशेर् जोड र्दईनेछ । 

281. पानीको स्रोि जोगाउनको िालग कम्बिमा "एक वडा एक पनुभयरण पोखरीको"  लनमायण गने कार्यिाई 
लनरन्िरिा र्दइनेछ । 

282. गाउँपालिका लभि रहेका सबै वन सबपदाहरुको ववलभन् न वन सलमलिहरुको सहकार्यमा संरक्षण¸ 

व्र्वस्थापन गदै वकृ्षारोपण गररनेछ ।   

283. गाउँपालिका क्षेि लभि रहेका सबपूणय नर्दजन्र् पदाथयहरुको उत्खनन ् ववस्ििृ अध्र्र्न प्रलिवेदनको 
आधारमा माि गने व्र्वस्था लमिाइनेछ । 

284. स्िरोन् निी गररएका र गने सडकहरुको दार्ाँ बार्ाँ भागमा ठूिा प्रजािीका रुखहरुको ववरुवा रोपण 
गने कार्यिाई अलभर्ानको रुपमा संचािन गररनेछ ।  

285. सडक स्िरोन् निी कार्यहरुमा बार्ो-इम्न्जलनर्ररङ्गिाई प्राथलमकिा र्दइनेछ ।  

र्स नीलि िथा कार्यक्रम िर्ारी गने क्रममा सहर्ोग गनुयहनुे सबपूणय कार्यपालिका सदस्र्हरु, ववर्र्गि 
सलमलिका पदालधकारीहरु, गाउँपालिकाका ववद्वि वगयहरु, हामीिाई ववलभन् न क्षेिबाट रार्सझुाव उपिधध 
गराउन ु हनुे व्र्म्क्तत्वहरु¸ प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृि िगार्ि सबपूणय रािसेवक कमयचारीहरु, नागररक 
समाज, पिकार र सबपूणय गाउँपालिकाका नागररकहरुिाई हार्दयक धन्र्बाद् र्दँदै र्स नीलि िथा 
कार्यक्रमको कार्ायन्वर्नमा सबैिे मन¸ बचन र कमयिे सहर्ोग गनुयहनुेछ भन् ने अपेक्षा राख्दै लबदा हनु 
चाहन्छु। धन्र्बाद, नमस्कार । 

सरोजकुमार थापा 
अध्र्क्ष 
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