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आदयणीम गाउॉ सबाका सदस्मज्मूहरु, 

कोयोना बाइयस (कोलबड -19) को र्वश्वव्माऩी भहाभायीको कायणरे नेऩारको सभेत जनजीवनभा ऩायेको 
कठीनाई तथा गाउॉऩालरकाको आलथिक तथा साभाणजक जीवन अन्मौरग्रस्त बएको ऩरयणस्थलतका फीच मस 
गरयभाभम सबाभा उऩणस्थत बएको छु। 

मस गरयभाभम सबाभा उऩणस्थत सम्ऩूणि सदस्महरुभा हार्दिक स्वागत गदिछु । 

मस गरयभाभम गाउॉसबाभा सॊघीम रोकताणन्िक गणतन्िात्भक याज्म स्थाऩना सम्भको मािाभा आफ्नो 
अभलु्म जीवन फलरदान गनुिहनुे सम्ऩूणि ऻात अऻात सर्हदहरुराई स्भयण गदै हार्दिक श्रद्धान्जरी अऩिण गनि 
चाहन्छु । 

कोयोना बाइयस (कोलबड-19) का कायण लसणजित फन्दाफन्दी, साभाणजक दयुी कामभ गनुिऩयेको फाध्मात्भक 
अवस्था य प्रलतकूरताका र्वच धैमिताका साथ कोयोना बाइयस योकथाभ, लनमन्िण तथा उऩचाय अलबमानभा 
साथ र्दनबुएकोभा गाउॉऩालरकाको तपि फाट भ गाउॉऩालरका फासी सम्ऩूणि र्ददीफर्हनी, दाजबुाईको उच्च 
सम्भान गनि चाहन्छु । साथै मस भहाभायीको सभमभा र्वऩद ऩूवितमायी तथा प्रलतकामिभा अहोयाि खर्टनहुनुे 
स्वास््मकभॉ, सयुऺाकभॉ, जनप्रलतलनलध एवभ ्सम्ऩूणि याष्ट्रसेवक कभिचायीहरु, ऩिकाय तथा ऩेशा व्मवसामीहरु 
सफैराई धन्मवाद र्दन चाहन्छु। 

सॊघीम रोकताणन्िक गणतन्िात्भक सॊर्वधान राग ुबएऩलछ सम्ऩन्न स्थानीम तहको लनवािचनको भाध्मभफाट 
व्मक्त बएको बावनाराई उच्च सम्भान गदै भैरे मस आलथिक फषि 2077/078 को नीलत तथा कामिक्रभ 
तमाय गरययहॉदा सनु्दय, सम्फदृ्ध य साभाणजक न्माम सर्हतको गाउॉऩालरका लनभािणको रालग नेऩारको सॊर्वधान, 
ऩन्रौं यार्ष्ट्रम मोजना, दीगो र्वकासका रक्ष्म, नेऩार सयकायको आलथिक फषि 2077/078 को फार्षिक 
नीलत तथा कामिक्रभ, प्रदेश सयकायको आ.व.2077/78 को नीलत तथा कामिक्रभ, नेऩाररे अन्तयािर्ष्ट्रम 
जगतभा गयेका प्रलतवद्धता तथा र्वलबन्न फदु्धजीर्व याजनीलतऻ तथा ऩिकायहरुको सझुाव, सल्राह तथा स्थानीम 
जनताको भाग य अऩेऺा तथा बावना, र्वगतभा लरइएका कलतऩम दयुगाभी नीलतहरुको लनयन्तयता राई 
आधायको रुऩभा लरएको छु । 

मस गाउॉऩालरकाको वृहत्तय र्हतको रालग मस नवौं गाउॉसबाभा सनु्दय, सम्फदृ्ध गाउॉऩालरका लनभािणको 
अलबमान प्रलत प्रलतवद्धता व्मक्त गदै "ऩाणणनी य दवुािसा ऋर्षको ऩर्हचान, सम्फदृ्ध ऩाणणनी लनभािण हाम्रो 
अलबमान" बने्न नाया साकाय ऩानि आ.व.2077/078 को रालग नीलत तथा कामिक्रभ ऩेश गने अनभुलत 
चाहन्छु । 

 

सबाका सदस्मज्मूहरु 

अव भ गाउॉऩालरकारे आलथिक फषि 2077/078 भा अवरम्फन गने नीलत तथा कामिक्रभहरु उल्रेख गनि 
चाहन्छु । 

 

1. ऩाणणनी गाउॉऩालरकाको सोंच्- 
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आलथिक, साभाणजक तथा ऩूवािधाय ऺेिको र्वकाससॉगै व्मवसामीक कृर्ष, गणुस्तयीम णशऺा, सविसरुब तथा 
बयऩदो स्वास््म सेवाको प्रत्माबलुत सर्हतको सम्फदृ्ध गाउॉऩालरका लनभािण गने । 

 

2. रक्ष्म्- 
कृर्षभा आधलुनकीकयण तथा व्मवसामीकयण, स्वस््म सेवाभा सहज ऩहुॉच सर्हत ऩूवािधाय र्वकास य 
योजगायी लसजिना गयी जनताराई आत्भलनबिय फनाउने । 

3. उद्दशे्म्- 
गाउॉऩालरका लबि स्वच्छ र्ऩउने ऩानी, व्मवसार्मक कृर्ष, स्वस्थ जीवनशैरी तथा ऩूवािधाय र्वकासभा जोड 
र्दॉदै आलथिक, साभाणजक, साॉस्कृलतक ऩऺहरुको र्वकास गयी ऩमिटकीम गन्तव्म सर्हतको सऺभ, 
आत्भलनबिय य स्वयोजगायमकु्त गाउॉऩालरका लनभािण गयी जनताको जीवनस्तयभा सधुाय ल्माउने । 

4. प्राथलभकताका ऺिेहरु् 
ऩाणणनी गाउॉऩालरकाको आ.व.2077/78 का प्राथलभकताका ऺेिहरु देहाम फभोणजभ यहेका छन।् 

क) सविसरुब, बयऩदो य गणुस्तयीम स्वास््म सेवा 
ख) कृर्षभा आधलुनकीकयण य व्मवसामीकयण सर्हत योजगायी लसजिना 
ग) स्वच्छ खानेऩानी तथा सयुणऺत सडक, उजाि तथा लसॊचाइ  

घ) गणुस्तयीम णशऺा, मोग्म तथा दऺ जनशणक्त उत्ऩादन 

ङ ) सॊस्कृलत तथा ऩमिटन प्रफद्धिन 

 
 

अफ भ ऺेिगत रुऩभा आलथिक फषि 2077/078 को नीलतहरु प्रस्ततु गदिछु । 

क) आलथिक र्वकास तपि  
 1. कृर्ष तथा ऩशऩुॊऺी् 

 कृर्ष तथा ऩशऩुॊऺी ऩारन ऺेिभा आधलुनकीकयण य व्मवसामीकयण गयी कृर्ष व्मवसाम 
प्रफद्धिनको भाध्मभफाट योजगायी लसजिनाभा जोड र्दइनछे । 

 भकै, धान, गहुॉ, तयकायी, परपूरको ऩकेट ऺेि घोषणा गयी भर, र्वउ, औषधीभा 
अनदुानको व्मवस्था लभराईनेछ ।सॊचारन बएको कृर्ष बण्डायण तथा फजायीकयणको 
व्मवस्थाराई लनयन्तयता र्दइनेछ । 

 ऩटौटी, ऩणेना, ऩोखयाथोक¸ णखर्दभ¸ भैदान तथा अड् गयुीराई सभेटी सॊचारन बएको सनु्तरा 
तथा कागतीको ऩकेट ऺेि कामिक्रभराई लनयन्तयता र्दइनेछ । 

 व्मवसार्मक पभिहरुफाट उत्ऩार्दत दधु तथा भासजुन्म ऩदाथिको वजायीकयण तथा 
अनदुानको रुऩभा र्दॉदै आएको सहमोग उऩरब्ध गयाइनछे । 

 दधु, तयकायी, भास ु य अण्डा रगामतका कृर्ष उत्ऩादनराई उत्ऩादनको आधायभा 
अनदुानको व्मवस्था गरयनेछ। 

 गाउॉऩालरकालबि उत्ऩार्दत खाद्य उऩजको स्थानीम सभथिन भूल्म तोक्ने य बण्डायको रालग 
खाद्य फैंक स्थाऩनाभा जोड र्दइनेछ । 

 ऩोणल्ि शीतबण्डाय (र्िणजङ्ग हाउस) लनभािणको रालग सम्बाव्मता अध्ममन गयी प्रकृमा 
अगाडी फढाइनछे । 
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 फाॉझो जग्गाराई सभेत भध्मनजय गयी भाटो ऩयीऺण सर्हत भसराफारी उत्ऩादनतपि  जोड 
र्दइ प्रफद्धिन गरयनछे। 

 भत्स्मऩारन व्मवसामको सम्बाव्मता अध्ममन गयी व्मवसाम प्रफद्धिन गरयनछे । 

 व्मवसार्मक कृर्ष/ऩशऩुॊऺी ऺेिका कृषक तालरभभा जोड र्दइनेछ। 

 फोमय फाख्राको स्रोत केन्रको रुऩभा स्थाऩना गने गयी सॊचालरत ऩोखयाथोक, भैदान य 
अड् गयुीका केन्रहरुभा उत्ऩादन सभेत सरुु बैसकेको छ ।ती केन्रहरुराई थऩ व्मवस्थाऩन 
सर्हत अगाडी फढाइनछे । 

 कृर्ष ऩेशाराई सम्भालनत य भमािर्दत फनाउन कृषकराई उत्ऩादनको आधायभा सम्भानका 
कामिक्रभहरु अगाडी फढाउॉदै रलगनछे। 

 परपूर तथा तयकायी उत्ऩादनको फरृ्द्ध गनिको रालग सफैको घय परपूरको फहाय 
कामिक्रभ अन्तगित कृषकसॉगको साझेदायीभा र्वरुवा र्वतयण कामिक्रभराई लनयन्तयता 
र्दइनेछ। 

 कृर्षभा व्मवासामीकयण य माणन्िकयणको रालग कृर्षभा आधारयत मन्ि उऩकयणभा 
अनदुानको व्मवस्था गरयनेछ । 

 कृर्षभा मवुाहरुराई आकर्षित गनिका रालग मवुाहरुको भागभा आधारयत कृर्ष कामिक्रभहरु 
सॊचारन गरयनछे । 

 ऩशऩुॊऺी उत्ऩादन तथा उत्ऩादकत्व फरृ्द्ध गनि नश्ल सधुायका कामिक्रभहरुराई उच्च 
प्राथलभकताका साथ सॊचारन गरयनेछ । 

 कृर्ष तथा ऩशऩुॊऺी र्वभा कामिक्रभभा कृषकसॉग साझेदायी गरयनेछ। 

 ऩशऩुॊऺी ऩारन ऺेिको र्वकासको रालग कृषक सभूह, सलभलत, सहकायी सॊस्था य 
गाउॉऩालरकाको वीच साझेदायी गरयनेछ । 

 कृर्ष तथा ऩश ुउऩज ढुवानी गने सवायी साधन खरयदभा अनदुानको व्मवस्था लभराइनेछ । 

2. उद्योग तथा उद्यभणशरता  

 सम्बार्वत रघ ु , साना तथा घयेर ुउद्योगहरु स्थाऩना गनिको रालग उद्योगीहरुराई प्रोत्साहन 
य प्रर्वलध, सीऩ सहमोग, तालरभको व्मवस्था गरयने छ । प्रयेणा, अनदुान य व्माज सहलुरमत 
तपि  प्रमत्न गरयने छ । 

 उद्योग तथा व्मवसाम दताि कामिराई सहज फनाउन गाउॉऩालरकाफाटै दताि गने व्मवस्था 
लभराइनेछ ।  

 ऩयम्ऩयागत सीऩभा आधारयत घयेर ुउद्योगराई सॊयऺण गयी आधलुनकीकयणभा जोड र्दइन े
छ । 

 स्थानीम कच्चा ऩदाथिको प्रमोग गयी उत्ऩादन गने उद्योगराई प्रोत्साहन उऩरब्ध गयाउने 
नीलत लरइनेछ । 

 स्थानीम मवुाहरुभा उद्यभशीरता र्वकास गयी उद्यभी फन्न चाहनेहरुराई सीऩ र्वकास 
तालरभहरु सॊचारन गरयने छ । 

 कृर्ष उऩज सॊकरन केन्र लनभािणराई प्राथलभकता र्दइनेछ । 



 

4 
 

     
 
 

3. सहकायी 
 गाउॉस्तयभा भर्हरा सहकायी सॊस्थाको र्वकास, र्वस्ताय य प्रवद्धिनभा जोड र्दइनछे। 

 एक व्मणक्त एक सहकायी् एक घय एक कृर्ष सहकायी नीलत लरइनेछ । 

 सहकायीराई उत्ऩादनसॊग आफद्ध गयी उत्ऩादनभूरक तथा योजगायी लसजिनाभा सहमोग 
ऩरु् माउने सॊस्थाहरुराई प्रोत्साहन गने नीलत लरइनछे । 

 सहकायीको भभि य बावनाराई र्वकास गनि गाउॉऩालरकाभा सॊचालरत सहकायी सॊस्थाहरुको 
अनगुभन य लनमभनराई कडाइका साथ सॊचारन गरयनेछ । 

4. ऩमिटन 

 ऩमिटनको प्रचयु सम्बावना फोकेको मस गाउॉऩालरकाका ऩाणणनी तऩोबभूी, दवुािसेश्वय गपुा, 
धालतवाङ्ग गपुा, ऩाणणनी कालरकाठी ऺेि रगामतका ऺेिको ऩवुािधाय र्वकास गयी धालभिक 
ऩमिटन प्रवद्धिनभा जोड र्दइनछे । 

 र्हन्द ुय भणुस्रभ सभदुामको आऩसी सद्भावराई फढाउने रक्ष्म याखी र्हन्द ुय भणुस्रभ भणन्दय 
तथा भणस्जद लनभािण गरयनछे । 

 गाउॉऩालरकाको अग्रो ऩाणणनी तऩोबभूी कालरकाठी रेक हुॉदै नयऩानी नतिनाचर 
ऩवितसम्भको ऩदभागि लनभािणभा जोड र्दइनेछ । 

 गाउॉऩालरका ऺेिभा होभस्टे ऺेि सॊचारनको सम्बाव्मता अध्ममन गरयनेछ । 

 भहाबायत रेकको लनगारी देउयारी जस्ता ऺेिभा रयसोटि सॊचारन गनि प्रोत्साहन गयी 
फटुवर रगामतका ऺेिफाट आन्तरयक ऩमिटन लबर्यामाउन ेकामिभा जोड र्दइनेछ । 

 ऩमिटकीम ऺेिभा भ्मू टावय रगामत ऩमिटकीम र्वश्राभस्थर लनभािणराई प्राथलभकताका साथ 
अगाडी फढाइनछे । 

 गाउॉऩालरका ऺेिलबिको ऩमिटन गरुुमोजना लनभािण गरयनछे । 

 सौमिखोरा धोर्वघाट ऺेिभा तार लनभािणका रालग सम्बाव्मता अध्ममन गयी ऩमिटकीम 
स्थरको रुऩभा र्वकास गने नीलत लरइनेछ । 

 गाउॉऩालरका लबिका दगुािपाॉट, कुरुरे, व्मग्दी, ऩाणणनी दह रगामतका स्थरहरुराई 
फनबोज स्थरका रुऩभा र्वकास गयी आन्तरयक ऩमिटन राई वढावा र्दइनेछ । 

5. फजाय व्मवस्थाऩन, आऩूलति 
 फजाय अनगुभन, लनमभन गने कामिराई प्रबावकायी फनाई उऩबोक्ताको अलधकाय सलुनणित 

गरयनेछ । 

 स्थानीम व्माऩाय, वस्तकुो भाग, आऩूलति तथा अनगुभन, उऩबोक्ता अलधकाय तथा र्हत सम्फन्धी 
नीलत, कानून फनाई कामािन्वमन य लनमभन गरयने छ । स्थानीम वस्तकुो प्रमोगभा 
प्राथलभकता र्दने नीलत लरइन ेछ। 

 गाउॉऩालरकाको उत्ऩादनको सहज फजायीकयणको रालग गाउॉऩालरकाको भहत्वऩूणि 
स्थानहरुभा हाटफजाय सॊचारन गने नीलत लरइनछे । 
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6. वन, वातावयण य जैर्वक र्वर्वधता 
 वन, जङ्गर, वन्मजन्त,ु चयाचरुुङ्गी, जर उऩमोग, खलनज ऩदाथि, वातावयण, ऩमािवयण तथा जैर्वक 

र्वर्वधता सम्फन्धी नीलत, कानून, भाऩदण्ड लनधाियण, मोजाना वनाइ कामािन्वमन य लनमभन 
गरयने छ । 

 जराधाय ऺेि ऩर्हचान गरय सॊयऺण गरयने छ । 

 साभदुार्मक वन, धालभिक वन, सयकायी वन य लनजी वन सॊयऺण गने लनलत लरईने छ । वन 
व्मवस्थाऩनको र्दगोऩनभा ध्मान र्दइनेछ। 

 र्वकास लनभािण कामि गदाि वातावयणीम ऩऺभा ध्मान र्दएय गरयनेछ । 

 साभदुार्मक फन र्वकास य सॊयऺण रगामत अन्म जलडफटुीजन्म र्वरुवा योऩी जनताको 
आमस्तयभा सधुाय ल्माउने कामिक्रभराई उच्च प्राथलभकता र्दईनेछ । 

 स्थानीम जलडफटुी ऩर्हचान तथा सॊयऺणभा र्वशेष जोड र्दइनेछ । 

 खारी तथा ऩलति जग्गाहरुभा वृऺायोऩण कामिक्रभ सॊचारन गनि जोड र्दइनछे । 

 वातावयण भैिी गाउॉऩालरका फनाउनका रालग वातावयण भैिी स्थानीम शासन फभोणजभका 
सूचकहरु हालसर हनुेगयी कामिक्रभहरु सॊचारन गरयनछे । 

7. जरस्रोत तथा लसॊचाई् 
 गाउॉऩालरकाभा यहेको अऩाय जरस्रोतराई खेतीमोग्म सम्ऩूणि जग्गाभा लसॊणचत हनुे गयी 

र्वस्ततृ सम्बाव्मता अध्ममन गयी लसॊचाइका आमोजनाहरु लनभािण गरयनेछ । 

 लसॊचाई सम्फन्धी नीलत, कानून, भाऩदण्ड लनधाियण, कामािन्वमन य लनमभन गरयने छ। 

 लसॊचाई प्रणारीको लनभािण, सॊचारन य व्मवस्थाऩन गयी उऩबोक्ताहरुसॊगको सहकामिभा भभित 
सॊबायको व्मवस्था लभराइने छ । 

 ऩयम्ऩयागत ढॊगरे लसॊणचत बइ आएका जग्गाहरुको कुराको व्मवस्थाऩन गदै नमाॉ सम्बाव्म 
मोजनाहरुको ऩर्हचान गयी अगालड फर्ढने छ । 

 लसॊचाई ऺेिका साना भझौरा य वृहत लसॊचाई मोजनाहरुको फलगिकयण गयी व्मवस्थाऩन गने 
नीलत लरइने छ । 

 मस ऩाणणनी ऺेिभा फग्न े र्वलबन्न जरस्रोतहरुफाट सतह तथा लरफ्ट लसॊचाई हनु सक्न े
स्थानहरुको ऩर्हचान गयी लसॊचाई सरु्वधा ऩरु् माइनेछ । 

 लसॊचाईको सरु्वधा ऩगु्न नसकेका तथा अन्म प्राकृलतक स्रोतफाट लसॊचाइको सम्बावना 
नबएका स्थानहरुभा आकासे ऩानीको सॊकरन, बण्डायण, प्रार्िक ऩोखयी, लसभेन्ट ऩोखयी 
लनभािण, थोऩा लसॊचाई सभेतको भाध्मभफाट लसॊचाईँको प्रफन्ध लभराइनछे । 

8. बभूी व्मवस्था् 
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 फैऻालनक य व्मवहारयक ब-ूउऩमोग नीलत फनाइ राग ुगरयने छ । 

 गाउॉऩालरकालबि यहेको फाॉझो जग्गाराई कृर्ष उत्ऩादनसॉग जोड्न रगत सॊकरन गयी 
र्ववयण अद्यावलधक गरयनछे । 

 जलभन फाॉझो याख् न े कामिराई लनरुत्सार्हत गनि फाॉझो जलभन खनजोत गयी उत्ऩादन गनि 
चाहने कृषकराई प्रोत्साहन अनदुान तथा प्रार्वलधक सहमोग उऩरब्ध गयाउने नीलत 
लरइनेछ। 

 गाउॉऩालरकाऺेि लबिका जग्गाहरुको उणचत भूल्माङ्कनकनका रालग आवश्मक ऩहर गरयनेछ। 

 खेतीमोग्म जग्गा फाॉझो याख्न े जग्गाधनीराई उक्त जग्गाको राग्दै आएको भारऩोतभा 
दोब्फय गरयनेछ । 

ख) साभाणजक र्वकास तपि  

1. स्वास््म  

 "आधायबतू स्वास््म जनताको अलधकाय" बने्न भूर नायाराई आत्भसाथ गदै 
गाउॉऩालरकास्तयभा प्रवद्धिनात्भक, प्रलतकायात्भक, उऩचायात्भक, ऩनुस्थाऩनात्भक स्वास््म सेवा 
सञ्चारन गने र्वलधको लनयन्तयता यहने छ । 

 स्वस्थ जीवनशैरी, ऩोषण, शायीरयक व्मामाभ, मोग अभ्मास, स्वास््म वृतको ऩारना, ऩञ्चकभि 
रगामतका जनस्वास््म सेवाको प्रफद्धिन गरयनेछ । 

 आमवेुद सेवाराई र्वस्ताय गदै जलडफटुी ऩर्हचान य उत्ऩादनभा प्रोत्साहन गरयनेछ। 

 गाउॉऩालरका लबि र्वशेषऻ सेवा सर्हतको अस्ऩतार सॊचारनका रालग आवश्मक ऩहर 
गरयनेछ । 

 सलुति, भर्दया य रागू ऩदाथिजन्म वस्तकुो प्रमोगभा लनमभन गने एवॊ सचेतना अलबफरृ्ि गनि 
र्वलबन्न कामिक्रभ सञ्चारन गरयने छ । 

  ऩूणि सॉस्थागत सतु्केयी (No Home Delivery) गाउॉऩालरका फनाउने नीलत लरइन े छ। 
मसको रालग गाउॉऩालरकास्तयीम वलथिङ्ग सेन्टय स्थाऩना गयी घयभै सतु्केयी हनु ेप्रचरनराई 
अन्त्म गदै सॉस्थागत सतु्केयी हनुे व्मवस्था लभराइन ेछ। 

 सहलुरमत दयभा एम्फरेुन्स सेवा सॊचारन गरयनेछ । 

 स्वास््म सॉस्थाहरुको बौलतक ऩऺभा सधुाय¸ सूचना तथा सॊचाय प्रर्वलधमकु्त तथा कभिचायी 
व्मवस्थाऩन गयी सेवा प्रवाहराई सदुृढ ऩारयनेछ । 

 भर्हरा स्वास््म स्वमॊसेर्वकाराई प्रोत्साहन तथा र्वभा कामिक्रभरे लनयन्तयता ऩाउनेछ । 

 स्वास््मकभॉको भाध्मभद्वाया र्वद्यारम य सभदुामभा स्वास््म सन्देश प्रवाह गने व्मवस्था 
लभराइने छ । 
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 गणुस्तयीम उऩचाय सेवा प्रदान गनि क्रभश: स्वास््म सॊस्थाहरुभा प्रमोगशारा सेवा फढाइन े
छ।  

 भटुुयोग, भगृौरायोग, क्मान्सय, दभ जस्ता गम्बीय प्रकृलतका योगको उऩचायभा सहमोग गने 
नीलतराई लनयन्तयता र्दइनेछ । 

 साभदुार्मक र्वद्यारमभा अध्ममनयत छािाहरुका रालग गरयएको सेलनटयी प्माडको प्रवन्ध 
राई लनयन्तयता र्दॉदै रलगनछे । 

 र्कशोय र्कशोयीको मौन तथा प्रजनन स्वास््म सम्फन्धी कामिक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

 जनस्वास््म सॉग सम्फणन्धत र्क्रमाकराऩ सॊचारन गने लनजी ऺेि तथा गैह्र सयकायी 
सॊस्थाहरुसॉग सभन्वम गयी आवश्मक र्क्रमाकराऩ सॊचारन गरयनछे ।  

 गाउॉऩालरकाराई ऩूणि खोऩको र्दगो व्मवस्थाऩन गरयने छ ।गाउॉऩालरकाभा एक वटा 
कोल्डचेन (भ्मणक्सन सप्राई सेन्टय) सॊचारन गरयनेछ । 

 सवै वडाहरुभा धुॉवायर्हत चरुो लनभािण गनि प्रोत्सार्हत गयी गाउॉऩालरकाराई धुॉवायर्हत 
गाउॉऩालरका फनाउने नीलत लरइनेछ । 

 ऩोषण तथा खाद्य सयुऺाभा र्वशेष ध्मान र्दइनेछ । 

2. णशऺा् 
 प्रायणम्बक वारणशऺा तथा र्वद्यारम णशऺा सम्फन्धी नीलत, कानून, भाऩदण्ड, मोजनाको 

लनभािण, कामािन्वमन , सॊचारन, अनभुलत, ऩयीऺा सॊचारन, व्मवस्थाऩन य लनमभन गरयनछे। 

 गाउॉऩालरकाका प्रत्मेक वडाभा कम्तीभा 1 वटा र्वद्यारमराई अॊग्रजेी भाध्मभफाट सॊचारन 
गरयएको कामिक्रभराई लनयन्तयता र्दइनेछ । 

 गाउॉऩालरका स्तयभा “गाउॉ णशऺा सलभलत” गठन गयी कामि प्रायम्ब गरयनेछ। 

 णशऺा ऺेिको सभग्र गणुस्तयको तीव्र सधुाय गदै प्रार्वलधक णशऺाराई र्वशषे जोड र्दइन े
नीलत लरइने छ।सूचना प्रर्वलधभा आधारयत णशऺण लसकाइराई प्राथलभकता र्दइने छ। 

 प्रत्मेक भाध्मलभक र्वद्यारमहरुभा ऩसु्तकारमको व्मवस्था प्रायम्ब बएकोभा थऩ व्मवणस्थत 
गरयने छ ।साभदुार्मक ऩसु्तकारमराई लनयन्तयता र्दइनछे । 

 शैणऺक ऩूवािधाय लनभािण य भभित सम्बायभा र्वशेष ध्मान र्दइने छ । 

 गाउॉऩालरकाको ऩारी रगामतका ऺेिभा यहेको भणुस्रभ सभदुामभा सॊचालरत भदयसा 
र्वद्यारमहरुराई प्रवद्धिन गरयनेछ । 

 णचवेकभा लनभािणाधीन प्रार्वलधक र्वद्यारमराई थऩ सॊकाम सॊचारनका रालग ऩहर गरयनेछ। 

 गाउॉऩालरका ऺेिालबि हार सॊचारनभा यहेको हरयहय भा.र्व. य णशवभदन भा.र्व.को कृर्ष 
र्वषमको शैणऺक गणुस्तय सधुाय गने ऩहर गरयनेछ । 

 फारर्वकास केन्रहरुको सधुायको साथै तालरभ प्राप्त जनशणक्तको व्मवस्था गरयनछे । 
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 णशऺाको गणुस्तय वृर्ि य व्मवस्थाऩनभा सहमोग गनि णशऺा प्रलेभ, णशऺर्वद, प्राऻ, 

र्वश्वर्वद्यारमका र्वद्याथॉहरु आर्दराई स्वेणच्छक स्वमॊ सेवा गने अवसय प्रदान गरयन ेछ। 

 ऩाणणनी गाउॉऩालरकाको शैणऺक प्रोपाइर तमाय गयी उत्कृि कामि गने र्वद्यारम 
व्मवस्थाऩन सलभलत, प्रधानध्माऩक, णशऺकहरुको कामि उत्प्रयेणा फढाउने कामि गरयने छ । 
साथै ऩयुस्काय य दण्डको नीलतराई कडाइका साथ राग ुगरयने छ । 

 सीभान्तकृत र्वऩन्न¸असहाम कुभार, भणुश्लभ, दलरत, उणत्ऩलडत सभदुाम य ऩढाइफाट फणञ्चत 
बएका वारवालरकाराई ऩढाइ रेखाइको रालग थऩ उऩमकु्त वातावयण सजृना गरयन ेछ। 

 दयफन्दी अबावका कायण साभदुार्मक प्रमासफाट णशऺक व्मवस्थाऩन गयेका साभदुार्मक 
र्वद्यारमहरुराई णशऺक अनदुान तथा व्मवस्थाऩनभा सहमोगको नीलतराई लनयन्तयता र्दइन े
छ । 

 र्वद्यारमका प्र.अ. तथा रेखा सम्फन्धी कभिचायीराई कम्प्मटुय तथा EMIS तालरभको 
व्मवस्था लभराइनछे । 

 नभनुा र्वद्यारम कामिक्रभराई लनयन्तयता र्दइन ेछ । 

 कोलबड -19 फाट लसणजित आऩतकारीन शैणऺक व्मवस्थाऩनको रालग आवश्मक व्मवस्था 
लभराइनेछ । 

 गाउॉऩालरका स्तयभा र्वद्यालथिको प्रलतबा ऩर्हचान कामिक्रभ सॊचारन गरयनछे । 
3. खानऩेानी तथा सयसपाई 

 गाउॉऩालरका ऺेिलबि एक घय एक धाया को अवधायणाराई कामािन्वमनको चयणभा स्वच्छ 
खानेऩानी ऩाणणनीफासीको अलधकायको रुऩभा स्थार्ऩत गदै लरणफ्टङ्ग प्रर्वलधफाट सॊचालरत 
खानेऩानी मोजनाहरुभा राग्ने र्वद्यतु भहशरुको लडभाण्ड शलु्क य न्मूनतभ 10 हजाय 
लरटय ऩानीको रालग राग्ने शलु्कभा सहलुरमत प्रदान गने कामिको सरुुवात गरयन ेछ । 

 "हाम्रो गाउॉ याम्रो गाउॉ सपा गाउॉ" बने्न नायाका साथ सयसपाई सम्फन्धी 
र्क्रमाकराऩहरुराई कामािन्वमनभा ल्माइनछे ।गाउॉऩालरका स्तयीम डणम्ऩङ्ग साइट लनभािणको 
रालग प्रकृमा अगाडी फढाइनछे । 

 र्वगतभा केही वडाहरुभा सॊचालरत ऩूणि सयसपाइ कामिक्रभराई ऩाणणनी गाउॉऩालरकाका सफै 
वडाहरुभा र्वस्ताय गयी गाउॉऩालरकाराई ऩूणि सयसपाइमकु्त गाउॉऩालरका घोषणा गने नीलत 
अवरम्फन गरयनेछ। 

 स्वच्छ तथा गणुस्तयीम खानेऩानीको आऩूलतिराई व्मवणस्थत गनि ऩयुाना खानेऩानी 
मोजनाहरुको दीगो सॊयऺण, भहुानको खोजी गयी खानऩेानी व्मवस्थाऩन गने ऩऺभा र्वशेष 
जोड र्दइनेछ । 
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 स्वच्छ तथा गणुस्तयीम खानेऩानीको आऩूलति तथा दीगो व्मवस्थाऩन य ऩूणि सयसपाईका 
रालग प्रदेश सयकायसॉगको सहमोगभा खानऩेानी तथा सयसपाई स्वच्छता मोजना ( WASH 

Plan) लनभािण गयी सोही मोजना फभोणजभ खानेऩानी तथा सयसपाई सम्फन्धी आमोजनाभा 
फजेट र्वलनमोजन तथा कामािन्वमन गदै रलगनेछ ।   

 सम्ऩन्न बएका खानेऩानी आमोजनाहरुराई क्रभश् उऩबोक्ता सलभलतहरुराई हस्तान्तयण गदै 
रैजाने नीलत अणख्तमाय गरयन ेछ । 

4. रैर्ङ्गक सभानता तथा साभाणजक सभावेशीकयण 

 भर्हरा, वारवालरका, दलरत, र्वऩन्न वगि, आर्दवासी जनजालत, अल्ऩसॊख्मक,      (कुभार, 

भणुस्रभ) रगामतका रणऺत वगिको रालग र्वशषे कामिक्रभ (चेतना अलबफरृ्ि, आम आजिन 
आर्द) फनाई  राग ुगरयनेछ । 

 फारभैिी शासनका सूचकहरु ऩूया गने गयी कामिक्रभहरु सॊचारन गरयनछे । 

 र्वऩन्न तथा र्ऩछलडएका वगिका भर्हराहरुराई रणऺत गयी सभग्र भर्हराहरुराई 
सशणक्तकयण सम्फन्धी कामिक्रभहरु सॊचारन गरयनेछ । 

 एकर तथा श्रीभान हयाएका भर्हराहरुको रालग आमआजिन भूरक कामिक्रभहरु सॊचारन 
गरयने छ । 

 सॊघीम सयकायको सहमोगभा रैर्ङ्गक र्हॊसा लनवायण कोष स्थाऩना तथा र्वस्ताय कामिक्रभ 
अन्तगित कोषको स्थाऩना गरयने छ य सो कोषको लनयन्तयता र्दइनछे। 

 सॊघीम सयकाय प्रदेश सयकाय य गाउॉऩालरकाको सभन्वम, सहकामि य साझेदायीभा भर्हरा 
उद्धभणशरता र्वकास य र्वत्तीम ऩहुॉच प्रणशऺण कामिक्रभ, स्थानीम तहभा भर्हरा 
उद्धभणशरता सहणजकयण केन्र/इकाइ स्थाऩना, सॊयऺण र्वर्हन फारफालरकाहरुको उद्धाय 
सॊयऺण तथा व्मवस्थाऩन, जेष्ठ नागरयक लभरन केन्र लनभािण तथा सॊचारन, अऩाङ्गता 
नागरयकग्राभ स्थाऩना य सॊचारन, फार उद्यान/ऩसु्तकारम लनभािण जस्ता कामिक्रभहरुको 
सरुुवात गरयनेछ । 

 रैर्ङ्गक र्वबेदराई न्मूनीकयण गदै भर्हराहरुको भरुप्रवाहीकयणभा जोड र्दॉदै रैर्ङ्गक 
सभताभरुक सभाज लनभािणका रालग प्रोत्साहन गरयनेछ । 

 जनजालत, दलरत, द्वन्द्वऩीलडत, आलथिकरुऩरे ऩछालड ऩयेका वगि तथा सभदुामको र्हतको 
रालग रणऺत कामिक्रभ अन्तगित सीऩभूरक तथा स्वयोजगाय भूरक कामिक्रभभा जोड 
र्दइनेछ । 

 जेष्ठ नागरयकहरुराई सम्भान गरयनेछ य गाउॉऩालरका स्तयभा जेष्ठ नागरयक आवास तथा 
भनोयञ्जन स्थरको व्मवस्थाका रालग जोड र्दइनेछ । 

 उद्यभी भर्हरा तथा भर्हरा सभहुहरुका रालग प्रोत्साहन कामिक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 
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 नेऩारको औषत आम ुबन्दा फर्ढ उभेयका तय साभाणजक सयुऺा बत्ता प्राप्त गने राबग्राहीभा 
सभावेश हनु ेउभेय नऩगेुका (66-70 फषि) एकर ऩरुुषहरुका रालग साभाणजक सयुऺाभा 
सभावेश गदै रलगनेछ । 

 
 
 
 

5. मवुा तथा खेरकूद 

 मवुा रणऺत गलतर्वलध य मवुा योजगायीराई र्वशषे ग्राह्यता र्दई कामिक्रभ फनाई अगाडी 
फढाइने छ । 

 मवुा सलभलत/ऩरयषद गठन गयी मवुाहरुको उत्ऩादनभा प्रलतबा र्वकासभा ध्मान ऩरु् माइनेछ। 

 मवुाहरुको ऺभता र्वकास तथा स्वयोजगाय लसजिनाका रालग मवुा सीऩ र्वकास सम्फन्धी 
तालरभहरु सॊचारन गरयने छ । 

 गाउॉभा कम्तीभा 5 व्मणक्तराई योजगायी र्दने गयी उद्यभ व्मवसाम गने मवुाराई प्रोत्साहन 
उऩरब्ध गयाउने व्मवस्था गरयने छ । 

 मवुाहरुराई दवु्मिसनीफाट फचाउन चेतनाभरुक कामिक्रभ सॊचारन गरयनछे । 

 खेरकूदराई स्वास््म य भनोयन्जन सॉगै आवद्ध गयी मसको र्वकास गरयने छ । 

 गाउॉऩालरका ऺेि लबिका प्रत्मेक वडाभा खेरकूद भैदान लनभािणराई लनयन्तयता र्दइनछे। 

6. बाषा तथा सॊस्कृलत् 
 सफै सभदुामको बाषा सॉस्कृलतको सॊयऺण, कराको र्वकास य र्वशेष गयी अल्ऩसॊख्माभा 

यहेका कुभार य भणुस्रभ सॉस्कृलतको सॊयऺण य उत्थान गरयनेछ । 

 ऩाणणनी गाउॉऩालरका लबिका सयामॉ नाॉच, देउसी, लतज लगत, सोयठी, ऩन्चेफाजा, बजन, र्कतिन, 
यथमािा, योऩाईँजािा, गाइजािा, राखेनाच रगामतका सॊस्कृती प्रविधन गने लनती लरईन े
छ। 

 वृद्धहरुराई भणन्दयसॉग जोडेय र्वश्राभस्थर, नाचगान, बजन कृतन, छरपर गने स्थानको 
रुऩभा र्वकलसत गदै रलगने छ । 

 गाउॉऩालरकालबि यहेका भहत्वऩूणि, ऐलतहालसक भणन्दय ऩौवाहरुको सॊयऺण गने नीलतराई 
लनयन्तयता र्दइनछे । 

7. साभाणजक सयुऺा तथा सॊयऺण् 
 साभाणजक सयुऺा तथा व्मणक्तगत घटना दतािभा नागरयकको सहज ऩहुॉच ऩरु् माउन तथा सत ्

प्रलतशत घटना दताि गयाउन सूचना सॊचाय तथा ऩहुॉच अलबमान य दताि णशर्वय सॊचारन 
गरयनेछ । 

 साभाणजक सयुऺा बत्ता र्वतयणराई ऩूणि रुऩभा फैंर्कङ्ग प्रणारीफाट गरयनेछ । 
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ग) ऩूवािधाय र्वकास तपि ् 
 1.सडक सम्फन्धी 

 जनताराई सहज रुऩभा आवत जावतको रालग सफै वडाहरुभा यहेका सडकहरुको रगत 
तमाय गयी यार्ष्ट्रम याजभागि, र्पडय याजभागि, णजल्रास्तयीम सडक तथा गाउॉऩालरका केन्र य 
केन्र देणख वडा कामािरमसम्भ जोड्ने सडकराई प्राथलभकीकयण गदै सडक भभित तथा 
स्तयोन्नलत कामिराई जोड र्दईने छ । 

 सडक गरुुमोजना तमाय गयी नाभाकयण तथा सॊकेत णचन्ह सभेत याखी व्मवणस्थत गरयनेछ। 

 गाउॉऩालरकाका यणनीलतक भहत्वका सडक स्तयोन्नती तथा भभित सधुायभा आवश्मक फजेट 
र्वलनमोजन गरयनछे । 

 वषाि माभभा लफग्रकेा सडक भभितका रालग भभित सधुाय कोषभा यकभ र्वलनमोजन गयी भभित 
सधुाय कामिराई सहज फनाउने नीलत अवरम्फन गरयने छ। 

 सडकहरुको भाऩदण्ड लनधाियण गयी सडक अलतक्रभण गने कामि लनरुत्सार्हत गरयने छ। 

 गाउॉऩालरकाको केन्र य वडा कामािरमहरुको सम्ऩकि  सडकको स्तयोन्नलतभा जोड र्दइनेछ। 

 सडक, ऩरु जस्ता बौलतक ऩवुािधाय लनभािणभा आलथिक, वातावयणीम, साभाणजक ऩऺको 
भलु्माङ्कनकन एवॊ अध्ममनको आधायभा गणुस्तयीम एवॊ वातावयणभैिी ऩवुािधाय लनभािणभा जोड 
र्दइनेछ । 

 50 राख बन्दा फढी रागत अनभुान बएका आमोजनाको हकभा र्वस्ततृ ऩरयमोजना 
प्रलतवेदन स्वीकृत ऩिात मोजना अगाडी फढाइनेछ । 

 प्रत्मेक वडा कामािरमफाट सार्वकका 9 वटा वडा ऩगु्ने सडक लनभािण कामिराई लनयन्तयता 
र्दईने छ । 

२. उजाि तथा र्वद्यतुीकयण् 
 गाउॉऩालरका ऺेिलबि यहेका काठका ऩोर र्वस्थार्ऩत गयी स्टीर ऩोर याख् न े कामिराई 

लनयन्तयता र्दइनछे । 

 साना जरर्वद्यतु आमोजना सॊचारन हनु सक्ने लसस्नेखोरा रगामतका स्थानभा सम्बाव्मता 
अध्ममनको रालग ऩहर गरयनेछ । 

 घयघयभा गोफय ग्माॉस लनभािण गने ऩरयवायराई थऩ अनदुान यकभ उऩरब्ध गयाउन ेनीलत 
लरइनेछ । 

 "ऩाणणनी गाउॉऩालरका उज्मारो गाउॉऩालरका" अलबमान अनरुुऩ सफै ठाउॉभा र्वद्यतु ऩरु् माइन े
छ । वैकणल्ऩक उजाि प्रवद्धिन केन्र सॉगको सहकामिभा गाउॉऩालरकाका सफै वजायऺेि, 

स्वास््म सॉस्था रगामतका अन्म भहत्वऩूणि स्थानहरुभा सौमि सडक वणत्तको जडान गने 
व्मवस्था गरयने छ ।  

 र्वद्यतु र्वतयण केन्रको शाखा गाउॉऩालरका ऺेिभा र्वस्ताय गनि ऩहर गरयनेछ । 

3. सूचना तथा सॊचाय प्रर्वलध् 
 गाउॉऩालरका ऺेिभा हनुे र्क्रमाकराऩराई स्थानीम तथा यार्ष्ट्रम स्तयभा प्रसायण हनुे व्मवस्था 

गरयनेछ । 

 गाउॉऩालरकालबिका सॊचाय भाध्मभराई प्रयेणा य सॊयऺणको नीलत लरइने छ । 
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 लनश्ऩऺ य त्मऩयक रुऩभा सूचना ऩाउने नागरयकको अलधकायराई सलुनणित गरयन ेछ । 

 गाउॉऩालरका ऺेिभा टेलरपोन टावयको स्तयोन्नलत गयी गणुस्तयीम टेलरपोन सेवा उऩरब्ध 
गयाउन सम्फणन्धत ऺेिभा र्वशेष ऩहर गरयनछे । 

 गाउॉऩालरकाराई सूचना तथा सॊचाय प्रर्वलधसॉग आवद्ध गयी गाउॉऩालरकाफाट प्रदान हनु े
सेवाहरु तथा गाउॉऩालरकाका सूचनाहरु वेबसाईटका साथै आलधकायीक साभाणजक सॊजार 
भापि त प्रवाह हनुे व्मवस्था लभराइनेछ । 

 व्मणक्तगत घटना दताि प्रणारीराई सूचना प्रर्वलधभा आधारयत फनाइसर्कएको छ। मसराई 
अझ प्रबावकायी तथा चसु्त दरुुस्त फनाउन सफै वडा कामािरमहरुभा यहेको इन्टयनटे सेवा 
भजफतु फनाइने छ । 

4. बवन तथा आवास् 
 बकुम्ऩ प्रलतयोधी बवन/घय तथा आवास लनभािण गने नीलत राग ु गरयने छ । बकुम्ऩ 

प्रलतयोलध घय लनभािणको रालग स्थानीम लसकभॉ डकभॉहरुराई तालरभ र्दन े व्मवस्था 
लभराइनेछ। 

 नेऩार सयकायद्वाया जायी बवन सॊर्हता फभोणजभ बवन लनभािण गने नीलत लरइनेछ। 
गाउॉऩालरकाका र्वलबन्न स्थानहरुराई ऺेि तोकी नक्सा ऩास गयाएय भाि साभदुार्मक तथा 
लनजी बवन तथा आवास लनभािणको प्रर्क्रमा मसै आलथिक फषिदेणख सरुुवात गरयनेछ। 

 गाउॉऩालरकाको प्रशासकीम बवन लनभािणका साथै वडा कामािरम बवन लनभािण तथा 
सधुायराई प्राथलभकता र्दइनछे । 

 चार ुआलथिक फषिदेणख सरुुवात बएको गाउॉऩालरका लबिका खयको छानाहरुराई र्वस्थार्ऩत 
गयी जस्ता ऩाता रगाउने कामिक्रभराई आगाभी वषि ऩलन लनयन्तय गरयनछे । 

घ) सशुासन तथा अन्तयसम्फणन्धत ऺेि् 
 1. प्रशासकीम सशुासन 

 "भ्रिाचायभा शनु्म सहनशीरता" को नीलत अफरम्फन गरयनेछ । 

 ऩायदणशिता, जवापदेर्हता, सहबालगता य कानूनको शासन जस्ता सशुासनका आधाय 
स्तम्बहरुको आधायभा सेवा प्रवाहको प्रवन्ध लभराइने छ । 

 नागरयक वडाऩि, साविजलनक सनुवुाई, साभाणजक ऩयीऺण, घमु्ती सेवा, र्वद्यलुतम शासन जस्ता 
सेवा प्रवाहका नर्वनतभ आमाभहरुराई अलधकतभ प्रमोगभा ल्माइने छ । 

 सॉस्थागत ऺभता अलबवृर्ि य ऺभता र्वकास कामिक्रभ भापि त सेवा प्रवाहराई थऩ 
गणुस्तयीम फनाइने छ । 

 गाउॉऩालरका लबि यहेका सॊचाय भाध्मभफाट आवलधक रुऩभा गाउॉऩालरका सम्फन्धी 
कामिक्रभ उत्ऩादन गयी प्रसायण गने काभराई भहत्व र्दइनेछ । 

 प्रत्मेक मोजना तथा कामिक्रभको सूचक तमाय गयी अनगुभन तथा भूल्माङ्कनकनराई 
नलतजाभूरक फनाइनेछ । 
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 यार्ष्ट्रम तथा अन्तयािर्ष्ट्रम गैय सयकायी सॊस्थाहरुको र्क्रमाकराऩहरुराई ऩायदशॉ फनाउनको 
रालग लनयन्तय लनमभन तथा अनगुभन गरयनेछ । 

2. भानव सॊशाधन र्वकास् 
 उऩबोक्ता सलभलतहरुराई मोजना व्मवस्थाऩन तथा रेखा प्रणारी सम्फन्धी तालरभको 

व्मवस्था गरयनछे । 

 कभिचायीहरुको ऺभता र्वकासका रालग तालरभको व्मवस्था गरयनेछ । 

 कभिचायीहरुराई कामिसम्ऩादन भूल्माङ्कनकनको आधायभा प्रोत्साहन¸ ऩयुस्काय तथा दण्डको 
व्मवस्था लभराइनछे । 

 ऩदालधकायी तथा कभिचायीहरुको ऺभता र्वकास सम्फन्धी कामिक्रभहरु सॊचारन गरयनछे। 

3. र्वऩद व्मवस्थाऩन 

 र्वऩदको अवस्थाभा तत्कार सहमोग ऩरु् माउन य र्दघिकारीन व्मवस्थाऩनको रालग र्वऩद 
व्मवस्थाऩन कोषको स्थाऩना गरय मसराई थऩ व्मवणस्थत गदै रलगने छ।  

 र्वऩदको सभमभा तत्कार सहमोगको रालग आकणस्भक उद्दाय टोलरको गठन तथा 
स्वमॊसेवक छनौट गरय उद्धाय तथा याहत कामिक्रभ अगाडी फढाइने छ । 

 फाढी ऩर्हयोको खतया हनु सक्न े स्थान तथा ऺिेको ऩर्हचान गयी लनमन्िणको रालग 
आवश्मक कामि अगाडी फढाइने छ । 

 गाउॉऩालरका ऺेिलबि यहेका बभूीर्हन तथा आवास नबएका¸ आफ्नो हकबोग लबि घयफास 
बइ फसेका तय र्वलबन्न प्रकायका प्राकृलतक प्रकोऩका कायणरे उक्त स्थानभा फस्न नलभल्न े
तथा आफ्नो जग्गाभा फसोफास गनि अन्म कुनैऩलन जग्गा उऩमकु्त नबएकाराई साविजलनक 
जग्गाभा फसोफासको रालग जग्गा व्मवस्था लभराइनेछ । 

 गाउॉऩालरका लबिका खोराहरुभा फाढी आउने सम्बावनाका आधायभा जराधाय सॊयऺण तथा 
तटफन्ध जस्ता कामिहरुराई प्राथलभकताका साथ अगाडी फढाइनेछ। 

 र्वऩद व्मवस्थाऩनका रालग आवश्मक ऩवुि तमायीका कामिहरुभा र्वशेष जोड र्दइनछे । 

4. श्रभ तथा योजगायी 
 फेयोजगायहरुको त्माङक सॊकरन गयीन ेछ । 

 योजगायीका अवसयहरु सजृना गदै फेयोजगायीको दयराई न्मून गरयने छ । 

 वैदेणशक योजगायीफाट पकेका मवुाहरुको सीऩराई उत्ऩादनभूरक कामिभा रगाई 
स्वयोजगायीको अवस्था सजृना गदै रलगने छ । 

 प्रधानभन्िी स्वयोजगाय कामिक्रभ भापि त योजगायी प्रदान गने कामि राई वास्तर्वक 
वेयोजगाय सभऺ ऩरु् माउने गयी अगालड फढाइनछे । 
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 गाउॉऩालरकाफाट सॊचारन हनुे आमोजनाहरुभा लनभािण व्मवसामीहरुसॉगको सभन्वमभा 
गाउॉऩालरकाभा फेयोजगाय सूचीभा सूणचकृत बएका वेयोजगाय श्रलभकहरुराई काभभा रगाउन े
व्मवस्था लभराइनछे । 

5. शाणन्त तथा सवु्मवस्था 
 नेऩार प्रहयी, शसस्त्र प्रहयी रगामत सयुऺा लनकामहरुसॉगको सहकामिभा गाउऩालरका 

ऺेिभा शाणन्त सयुऺा कामभ गरयने छ । 

 तास, जवुा तथा भर्दया लनमन्िण गने लनती लरईने छ ।  

6. त्माङ्कनक प्रणारी 
 जनसाण्ख्क, प्राकृलतक, आलथिक, साभाणजक, साॉस्कृलतक, बौलतक ऩूवािधाय, योजगायीको अवस्था, 

कूर गाहिस्थ उत्ऩादन, प्रलतव्मणक्त आम, भानव र्वकास सूचकाङक, याजश्व तथा आम व्मम 
सभेतको त्माङक सॊकरन य प्रसोधन गयी ऩाणणनी गाउॉऩालरकाको ऩाश्र्वणचि/श्रोत नक्सा 
(Profile) तमाय गरयनछे । साथै नमाॉ त्माॊक अद्यावलधक गदै रलगने छ । 

 नर्वनतभ प्रर्वलधमकु्त सूचना तथा अलबरेख केन्रको स्थाऩना गयी सॊचारन गरयन ेछ । 

 गाउॉऩालरका ऺेिलबि सम्ऩन्न बएका तथा चारू मोजनाको र्ववयण य त्मस्तो मोजनाको 
सम्ऩणत्तको अद्यावलधक अलबरेखन गरयने छ । 

 सम्ऩूणि सयकायी कामािरमहरुको अलबरेख प्रणारीराई व्मवणस्थत फनाइने छ । 

 गाउॉऩालरका लबिका ऐलतहालसक, धालभिक, ऩयुातात्वीक भहत्वका सम्ऩूणि र्वषमहरुको खोज 
गयी अलबरेखीकयण गरयने छ । 

7. र्वत्तीम सशुासन 

 गाउॉऩालरकाको आम्दानी य खचिको र्ववयण सर्हतको आलथिक र्ववयण प्रत्मेक भर्हना 
र्वद्यतुीम भाध्मभफाट साविजलनक गरयनेछ । 

 साविजलनक खचि प्रणारीराई लभतव्ममी फनाउन अनावश्मक खचि कटौती गदै रलगनेछ । 

 याजश्व सॊकरनराई फस्तगुत गयी याजश्व सॊकरन कामिमोजना लनभािण गने तथा 
कयदाताहरुराई सचेतनाभूरक अलबभखुीकयण कामिक्रभ सॊचारन गरयनछे । 

 कयका दय फढाउने बन्दा दामयाराई फढाउने नीलत लरइनछे । 

 र्वत्तीम सशुासनको रालग साविजलनक रेखा सलभलतराई णजम्भेवाय फनाइनछे । 

 सभमभा कय नलतने व्मणक्त/सॊस्थाहरुराई थऩ जरयवाना सर्हत असरु उऩय गरयनछे अन्मथा 
गाउॉऩालरकफाट प्रदान हनु ेसेवाफाट फणञ्चत गदै रैजाने नीलत लरइनछे । 

8. शासन प्रणारी 
 सॊघीमताको भभि य बावना अनरुुऩ सेवाको वरयऩयी जनता नबइ जनताको वरयऩयी सेवा बने्न 

आदशिराई आत्भसात गयी जनताराई उनीहरुकै नणजकफाट सेवा प्रदान गरयन ेछ। 
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 र्वद्यतुीम शासनराई जोड र्दने नीलत अनरुुऩ गाउॉऩालरकाका सफै वडाहरुफाट व्मणक्तगत 
घटना दताि प्रणारीराई ऩूणि रुऩभा अनराईन गरयएको छ । मसै गयी साभाणजक सयुऺा 
बत्ता र्वतयणराई सभेत फैर्ङ्कनकङ्ग गदै रलगनेछ । 

9. र्वर्वध (अन्तयसम्फणन्धत ऺिे) 
 साविजलनक सम्ऩणत्तको सॊयऺण गनुि प्रत्मेक नागरयकको दार्मत्व बएकोरे सो को सॊयऺण 

गनुि सफैको कतिव्म हनुेछ । 

 गाउॉऩालरकालबिका साविजलनक सम्ऩणत्तको अलबरेणखकयण गयी त्मसको सॊयऺण गरयनछे। 

 साविजलनक सम्ऩणत्तको दरुुऩमोग गनेराई सजाम य सॊयऺण गनेराई ऩयुस्कृत गरयने नीलत 
लरईने छ । 

 ऩाणणनी गाउॉऩालरकाको मोजनावि र्वकासको रालग Village Profile फनाई सोही फभोणजभ 
आवलधक मोजना फनाई अगालड फर्ढने छ । 

 देशलबि तथा फार्हयका केही ग्राभ/नगय ऩालरका (स्थानीम तह) सॉग बलगनी सम्फन्ध 
कामभ गयी अनबुवको आदान प्रदान गने तथा सद्भाव र्वकास गने तथा सहकामि सभेत गने 
नीलत लरइनेछ । 

 स्व-भलु्माॊकन र्वलधराई अऩनाई कतिव्म प्रलतको दार्मत्व वोध गयाइने छ । 

 स्थानीम सयकायको काभराई नागरयकरे नणजकफाट ध्मान ऩूविक हेयेका छन ् बने्न 
सच्चाईराई आत्भसाथ गयी अणघ फर्ढनेछ । 

 
 उल्रेणखत नीलतहरु नेऩारको सॊर्वधान, सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहको कानूनसॉग फाणझएभा फाणझएको 

हदसम्भ अभान्म हनुेछन ्। 

 आ.व. ०७४।०७५, ०७५।०७६ य 2076/077 भा गरयएको कामिभा ऩाणणनी वासी य 
सयोकायवारा सफै ऩऺरे ऩरु् माएको सहमोग य सहामताको खरेुय प्रसॊशा एवॊ सहमोग ऩरु् माउन े
सफैराई सम्भान व्मक्त गदिछु । 

 

अन्त्मभा,  

भालथ उल्रेणखत नीलत तथा कामिक्रभहरुको कामािन्वमनफाट मस ऩाणणनी गाउॉऩालरकाराई सम्फदृ्ध 
गाउॉऩालरका फनाउने तपि  सफैको ध्मान केणन्रत गदै मस सबाभा उऩणस्थत सम्ऩूणि सबा सदस्म तथा 
अन्म सफै भहानबुावहरुराई हार्दिक धन्मवाद र्दन चाहन्छु । 

 

धन्मवाद  

 

  
अच्मतु गौतभ 

अध्मऺ 

लभलत 2077/03/10 


