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ul/dfdo ufpF ;efsf ;efWoIf, 

;ef;b\x?, 

ufpF ;ef @)&% sf] o; ;'vb cj;/df ;j{k|yd g]kfnsf] ;+l3o /fHo Joj:yf  Nofpgdf 

dxTjk"0f{ e"ldsf v]Ng'x'g] ;Dk"0{f 1ft c1ft zlxb? k|lt efjk"0f{ >4f~hnL ck{0f ug{ rfxG5' . 

g]kfnsf] ;+ljwfg @)&@ sf] k|bQ clwsf/ cg';f/ :yflkt a}hgfy ufpFkflnsf af6 cfˆgf]  

 :yflgo ;/sf/sf]] gLlt tyf sfo{qmd @)&% k|:t't\ ug{  kfpbf  cToGt} uf}/jflGjtsf] cg'e't 

 u/]sf]5' . 

ljleGg hft hftL, efiff efifL, wd{ ;+:s[lt ldn]/ /x]sf] o; ufpFkflnsfsf] clzIff, ul/jL 

 j]/f]huf/L / cGo ofjt ;d:ofx?nfO lgd'{n u/L ;Dk"0f{ ufpFjf;Lx?sf] d'xf/df v'lz Nofpg 

 ufpFjf;Lx?af6 lbPsf] lhDd]jf/LnfO k"/f ug]{ bfloTj a}hgfy ufpFkflnsfsf xfdL  ;Dk"0f{ 

 hgk|ltlgwLx?sf] sfFwdf cfOk/]sf] oxfFx?dfem cjut  u/fpg rfxG5' .  

ufpFkflnsfnfO k|fKt x'g] cg'kd >f]t / ;fwgnfO Gofof]lrt tj/af6 k|of]ufTds tl/sf 

ckfgfO k|of]udf Nofpg sd{rf/L k|zf;g / ;Dk"0f{ ufpFjf;Lx?sf] ;fy / ;xof]usf ;fy} 

;fe]mbf/L / ;xsfo{sf] ck]Iff /fVb} xfldnfO{ k|fKt P]ltxfl;s lhDd]jf/L k"/f ug]{ k|ltj4tf /fVb} 

xfd|f] % aif]{ sfo{sfn b]zs} gd"gf ufpFkflnsfsf] ?kdf :yflkt ug]{ k|0flng'kg]{ dxz'; u/]sf] 5'. 

o; ;Ddflgt ufpF ;efaf6 ufpFkflnsfsf] efjL lbgx?sf] ;xL dfu{lrq sf]g{sf lgldQ  

 Go"gtd >f]t / ;fwgsf] pRrtd ;b'kof]u/L clwstd cfjZostf k"/f ug]{ nIo /fVg'kg]{ 

 xfd|f]  sfFwdf lhDd]jf/L cfOk/]sf] s''/f oxfFx?nfO ljlbt} 5 .  

;+l3o ;/sf/af6 k|fKt cg'bfg, k|b]z ;sf/af6 k|fKt x'g] cg''bfg tyf cfGtl/s >f]taf6 

 k|Ktx'g] cfDbfgL nufot ;fe]mbf/ lgsfox?af6 k|fKtx'g ;Sg] ;xof]u ;d]tnfO dWogu/ ub}{ 

 cfly{s jif{ @)&%.)&^ sf] gLlt tyf sfo{qmd k|:t't\ ug{ rfxG5' .  

 

 

 

 

 



!= ;d[l4 k|fKt ug]{ d"naf6f] g}+ ljsf; xf], ljsf;sf nflu zflGt / :yfloTjdf xfld 

hgk|ltlgwL clt ulDe/5f}+, czflGtsf lgDtL s'g}klg ;+sf]r /xg glbO tYo, ts{ / 

sfg"gsf cfwf/df cfd a}hgfy afl;sf hfoh dfFux?nfO ;'Gg] / k"/f ug]{ nIo  lnO 

If]qut ljsf;sf cfwf/x?nfO phf/ ug{ xfdL hgk|ltlgwLx? tTk/ /xg] 5f}+ eGg] 

s'/fdf ljZj:t 5' .  

२= of]hgf 5gf}6 ubf{ a:tLx?sf] ef}uf]lns cjl:ytL, hg;+Vof, oftfotsf] ;'ljwf,  lzIff, 

 :jf:Yo, vfg]kfgL, cfocfh{g, /f]huf/L nufotsf cfwf/df ;a} ;d'bfosf  gful/s tyf 

 nlIft ju{ ;d]tnfO{ of]hgf 5gf}6sf cj;/ k|bfg u/L  ljifout  sfof{no tyf u}x| 

 ;/sf/L ;+3.;+:yf, lghL If]qsf ;+3.;+:yfx? ;d]tsf] ;+nUgtfdf cfof]hgfx?sf] 

 k|fyldlss/0f u/L ljifout ;ldlt dfk{mt lzkmfl/z eO{ of]hgfsf] k"0f{tfdf Wofg 

 k'ufOPsf] s'/fdf ljZj:y 5' .  

३. lb3{sflng /0fgLltnfO k|fyldstfdf /fVb} पालिकाको समग्र लिकास ऄलभयानिाइ द्रतु गलतमा 

cl3a9fpg sfo{qmd कायाान्ियनdf NofOg] 5 . 
४.  गाईँ क्षते्रमा प्रालिलधक ईच्च लिक्षा प्रदान गना र दक्ष प्रालिलधक जनिलि  ईत्पादनका  िागी 

प्रालिलधक लिक्षािo / pRr lzIffsf] cWofogsfnflu ax'd'lv  SofDk;sf]  :yfkgfnfO 

lg/Gt/tf lbOg] 5 .  

५.  ऄलनयलमतता तथा ढढिाससु्ती प्रलत िनु्य सिनलििताको नीलत ऄििम्िन गरी  सलंिधान प्रदत्त 

सचुनाको हक सम्बलन्ध काननुको पणुा सम्मान र पािना गद ै सािाजनीक पहचँको ऄिधारणामा 

प्रिासन सञ्चािन गररनछे । सिेामा लनष्पक्षता गनाका  िागी टोकन प्रणािी सचंािनमा ल्याइन ेछ । 

६.  गाईँपालिका लभत्र सञ्चािन हन ेलिलभन्न योजना तथा कायाक्रमिाइ गणुस्तरीय  तथा 

 पारदिी बनाईन रु. दआु िाख भन्दा बढढ िागतको योजना तथा कायाक्रमको  योजना सञ्चािन स्थिम ै

कम्तीमा १ िर्ा सम्मको याय ूभएको सचुना िोडा राख्न ेतथा  सब ैयोजना तथा कायाक्रमहरुको  काया 

 सम्पन्न पश्चात अिश्यक प्रकृया ऄनरुुपका  ऄनगुमनका कायाक्रमको व्यािस्था लमिाआनछे ।  

७.  गाईँपालिकाको समग्र लिकासका िागी सहकारी ससं्था र सामालजक सघं/ससं्थाहरु  सगँ 

 सहकायािाइ जोड ढदइनछे । कायाक्रम सचंािनकािालग गाईँपालिकबाट कायाक्रम स्िीकृत  गराआ 

सो को सचंािन, ऄनगुमन र समन्िय गनाकािालग १ फोकि पिानको व्यिस्था  

 गररनछे । 
 

 

 

 

८. ऄपागं तथा िाि मतै्री गाईँ पालिका बनाईनिाआ सब ैक्षते्रमा पहचँ ऄलभबदृ्धी गन ेगरी कायाक्रम तय 

गररन ेछ ।  

९.  स्िस्थ, ऄनिुासन र रालिय गररमाका िालग खिेकुद र खिेाडीको प्रबद्धान गना  कलम्तमा एक 

िडा एक खिेकुद मदैानको नीलत ऄििम्िन गररनछे । गाईँ तथा  िडा  तहमा लिलिध लिधाका 

खिेकुद कायाक्रम सञ्चािन गरी खिेाडीको पलहचान र क्षमता  लिकासको ऄिसर प्रदान गररनछे । 

गाईँपालिकाको केन्द्रमा एक कभडा हि  लनमााणको  िागी सम्भाव्यता ऄध्ययन गररनछे । 



१०.  गाईँपालिकामा एईटा समपरुक कोर्को स्थापना गररनछे र गाईँको पिुााधार लिकास, 

 स्िरोजगारमिुक कायाक्रम, व्यिसाय प्रिद्धान, सचुना प्रलिधी, सरसफाइ, चतेनामिुक  तथा  िलैक्षक 

कायाक्रम र लिकास लनमााण सम्बलन्ध कुनपैनी कायाक्रममा लिलभन्न  सघं,  ससं्था, लनकाय िा 

समदुायि ेिागत साझदेारीमा काम गना चाहमेा  गाईँपालिकाि े समपरुक कोर्बाट अिश्यक 

बजटे लिलनयोजन गन ेछ । 

११. गाईँको अन्तररक अय ऄलभिलृद्ध गना करको दायरािाइ फराढकिो पाद ै Plss[t ;DkQL s/sf] 

yfnlg cfly{s jif{ @)&%.&^ sf] >fj0f ! ut] b]lvg} nfu ' गररनछे । एढककृत सम्पत्ती कर 

िगाईँदा सालिकमा लतद ैअएको घर जग्गा कर, मािपोत कर, भलूमकरमा तालत्िक लभन्नता नहन ेगरी 

कर लनधाारण गररनछे । स्थानीय सरकार सञ्चािनको मिु अधार स्थानीय अय भएकाि ेगाईँिासी 

ईद्दोग िालणज्य सघं ससं्था र स्थानीय लिद्दाियहरु सगँ सहकाया गरी कर सचतेना तथा 

 ऄलभिलृद्ध कायाक्रम माफा त कर ऄलभयानिाइ ऄलघ बढाइन ेछ । 

१२. ऄव्यिलस्थत बसोबास र भलूम व्यिस्थापनका िालग अिश्यक कोर्को स्थापन गररनछे । 

१३.   लिपत ् व्यिस्थापनका िागी ufpFkflnsfsf] s]Gbsf ;fy} j8f sfof{nodf ;d]t  लिपत 

व्यिस्थापन कोर्को स्थापना गररन ेछ ।  pQm  कोर्को रकमaf6 प्रभािकारी काम गना लिपत ् क्षते्रमा 

cfjZos sfo{ljlw agfO nfu' ul/g] 5 . 

१४.  ऄन्तराालिय गरैसरकारी ससं्था लनयोग तथा स्िदिेी िगानी कतााि ेगाईँ क्षते्रमा  लििरे्  िगानी 

तथा लिकास अयोजना सञ्चािन गना चाहमेा त्यस्ता ससं्थािाइ  स्िागत गद ै िगानीमैत्री िातािारण 

सजृना गररन ेछ । 

१५.  सबिैाइ अ-अफ्नो ऄलधकार तथा कताव्य बोध गराइ ऄनिुालसत, िगनलिि,  पररश्रमी बनाईन े र 

ऄलनयलमतता तथा ढढिाससु्ती ऄन्त्य गद ैनागररक सिेा र  सिुासन ऄलभिलृद्ध गना प्रिासन 

सयंन्त्रिाइ चसु्त र प्रलिलध मतै्री बनाइनकुा साथ ै सिमैा  सकारात्मक सोचका साथ अफ्नो कायाको 

मलु्याकँन अफैि ेगन ेपररपाटीको  लिकास गराइ अ-अफ्नो क्षते्रमा लजम्मिेार बनाइन ेछ । 

१६.  न्यनूतम अधारभतू अिश्यकतािाआ पलहिो प्राथलमकतामा रालख बजटे लबलनयोजन  गन े नीलत 

लिआन ेछ । 

१७.  लिकािका कायाहरुिाइ पररणाममलुख बनाईन नलतजामा अधाररत लिकास गन े पररपाटी 

ऄििम्बन गररन ेछ ।  

१८. अिालधक योजनाहरु लिकासका िालग गाईँ स्तररय अिालधक योजना तजुामा गना अिश्यक पहि गन े

नीलत लिआन ेछ ।  

१९.  गाईँपालिका ऄन्तगातका र्विर्यगत लनकायि ेप्रिाह गन ेसिेािाआ चसु्त, दरुुस्त र  पारदिी 

बनाईन ेतफा  ध्यान ढदआन ेछ ।  

२०.  जनताको अय स्तरमा िधृ्दीहन ेतथा घर गाईँमैं रोजगार सजृना हन ेखािका  कायाक्रमहरु सचंािन 

गन ेनीलत ऄििम्बन गररन ेछ । 

२१.   अर्वथक िर्ाको ऄन्तमामात्र काम गन ेपररपाटीिाइ ऄन्त्यगरी बाह्र ैमलहना योजना  तथा  लिलिध 

गलतलिधीहरु सचंािन गन ेतफा  ध्यान ढदआन ेछ . 

२२.   सािाजलनक सनुिुाइ र सािाजलनक परीक्षण गन ेकायािाइ लनरन्तरता ढदआन ेछ । 

२३. लनमााण कायाको भौलतक परीक्षण गराआन ेतफा  ध्यान ढदआन ुकासाथ ैसहभालगता  मिुक योजना छनौट 

गन ेकायािाआ लििरे् प्राथलमकता ढदआन ेछ । योजना कायाान्ियनमा ईपभोिाको ऄलनिाया सिंग्नता 

गराआन ेछ ।  



२४. गाईँपालिका तथा िडा कायााियमा लिलभन्न प्रकृलतबाट लनयिुभ ै कामकाज गद ै अएका ऄस्थायी, 

करार र ज्यािादारी कमाचारीहरुिाआ अर्वथक िर्ा २०७५/०७६ दलेख अन्तररकरणका िालग 

अिश्यक प्रकृयाको थािलन गरी काया लजम्मिेारी तोढकनछे ।  

२५. अर्वथक व्यायभारको खपतिाआ न्यलूनकरणका िालग अर्वथक िर्ा २०७५/०७६ दलेख जन प्रलतलनधी र 

सम्पणूा कमाचारीहरुिाआ ढदआद ैअएको सब ैप्रकारका प्रोत्साहन भत्ताहरु कटौती गररनछे ।   
 

२६.  क्षते्रगत नीलत  

   

भौलतक लिकासः 

 गाईँपालिकाको लिलिष्ट पलहचान ढदन,े ऄलस्तत्ि एि ं साकेंलतक समधृ्दी झलल्कन े खािका 

योजनाहरुको लनमााणमा प्राथलमकता ढदआन ेछ । 

 भिन लनमााण अचार सलंहता २०७२ िाआ पािना गद ै भकुम्प प्रलतरोधात्मक सरंचना 

लनमााणिाइ ऄलनिाया गररन ेनीलत ऄििम्बन गररन ेछ । 

 योजनाबद्ध लिकासमा लनर्ददष्ट गरे ऄनसुार प्राथलमकताका अधारमा भौलतक पिूााधारमा 

िगालन गररन ेछ ।  

 ससचाइ योग्य जलमनको ईलचत सरंक्षण गरी कृलर् ईत्पादनमा अत्मलनभाता कायम गररन ेछ । 

 न्यनूतम पिूााधारः सडक, लिजिुी, खानपेानी, सचंार जस्ता पिूााधारहरु लनलश्चत मापदण्डको 

अधारमामात्र सरंचना लनमााण गन ेपररपाटी बसालिन ेछ ।  

 स्िोरोजगार ईन्मखु पूिााधार लनमााणिाइ प्राथलमकतामा रालखन ेछ । 

 गाईँपालिकाि ेप्राथलमकता लनधाारण गरेका सडकहरुमा प्राथलमकताका साथ िगानी गन ेतथा 

गाईँपालिकाको श्रोति ेसम्पन्न हन नसके्न ऄिस्थाका ठूिा सडकहरुिाआ लिर्यगत लनकाय सगं 

समन्ियगरी लनमााण गररन ेछ । 

 ऄत्यन्त ै अिागमनमा ऄिरोध भएका स्थानहरुमा स्माि लिज झोिुगं े पिु कजि े लनमााण 

k|b]z / ;+3 ;+u ;dGjo ul/g]5 . 

 गाईँपालिका स्तरका मिू सडक बर्भैरी सचंािनका िालग पालिका स्तरको ममात सम्भार 

कोर्को व्यिस्था गररन ेछ । 
 

व्यिलस्थत िहरीकरणः 

 यस गाईँपालिकाको क्षते्र लभत्र रहकेा सािाजलनक तथा प्रलत जग्गाको िगत सकंिन गरी 

गाईँपालिकाको सम्पत्तीको रुपमा ऄलभिलेखकरण गरी cJojl:yt a;f]jf;sf] Jojl:yt 

बस्ती लिकास योजना तजुामा लनमााण गना सम्बलन्धत लनकायमा अिश्यक पहि गररन ेछ । 

 

 

 

 



िातािरण सरंक्षणः 

 सब ैघरधरुीि ेअफ्नो घरमा कम्तीमा ४ िटा रुख िगाईन ुपन,े करेसािारी बनाईन ुपने,  घर 

अगन ऄलनिाया हनपुन े िगायतका न्यनूतम िातािरणीय सरंक्षणका ईपायहरु ऄििम्बन 

गररन ेछ ।  

 भौलतक सरंचनाहरु लनमााण गदाा िातािरण मतै्री हनगेरी लनमााण गररन ेछ । प्राकृलतक सम्पदा 

लिनास नहनगेरी पिूााधार लनमााण गन ेनीलत ऄििम्बन गररन ेछ । 

 िकृ्षारोपण कायािाआ प्राथलमकता ढदआ प्राकृलतक प्रकोपबाट हन ेजोलखमिाआ न्यलूनकरण गना 

लिर्यगत कायाािय सगं सहकाया गन ेनीलत लिआन ेछ ।  

 ग्रालमण लिकासिाआ िातािरणमैत्री बनाईद ैिलगन ुका साथ े यस क्षते्रलभत्रका सरकारी एि ं

गहै्र सरकारी कायााियमा िातािरणमतै्री पयाािरण लनमााण गना सरोकारिाि लनकाय सगं 

समन्िय गररन ेछ । 

 गाईँपालिकािाइ पणूा सरसफाइ यिु क्षेत्र agfpg ऄिश्यक पहि गररन ेछ । फोहर ईत्सजान 

कतााि े नैं फोहरको ईलचत व्यिस्थापन गनुा पदाछ भन्न े भािनाको लिकास गरी फोहर 

ईत्सजानिाइ न्यलूनकरण गन ेतफा  ध्यान ढदआन ेछ ।  

कृलर्  

 यस गाईँपालिकाका ऄलधकािं जनताका मखु्य पिेा भनकेो न ैकृलर् हो, कृलर् लिकासको िालग 

कृलर् क्षते्रमा िगानी अिश्यक छ । त्यसिै ेकृलर् सडक, ससचाइ सलुिधा लिस्तार, व्यिसालयक 

तालिम, प्रालिलधक सहयोग गन े क्षते्रमा िगानी गररनछे । कृलर् क्षते्रको व्यिासालयकरण र 

अधलुनकीकरण गद ैयसिाइ मयााढदत, सम्मालनत एि ंअकर्ाक पिेाको रुपमा लिकास गररनछे 

। तिुनात्मक एि ं प्रलतष्पधाात्मक िाभको सम्भािना र भौगोलिक र पयाािरणीय लस्थती 

ऄनसुार िडाहरुिाइ लिलभन्न खाद्दिस्त ुईत्पादनको पकेटक्षते्र लनधाारण गरी लििरे् कायाक्रम 

सञ्चािन गररन ेछ ।  

 कृलर्को यान्त्रीकरणिाइ प्रोत्साहन ढदन सामलूहक र सहकारी कृलर् प्रणािीको लिकास गररने 

छ । मि, बीई, ससचाआ, प्रलिलध र कृलर् ईपजको बजारको सलुनलश्चतता कायम गररन ेछ । 

कृलर् सहकारीको प्रिधान गरी साना ढकसानहरुको अर्वथक सामालजक सिलिकरण गररन ेछ ।  

 रासायलनक मि लिर्ालधका कारण मानि स्िास््यमा परेको प्रलतकुि ऄसरिाइ न्यलुनकरण 

गना ऄगाालनक तरकारी खतेीको प्रिद्र्धन र लिकासमा टेिा पगु्न े गरर “ढकसानको गोठमा 

ऄनदुान ढकसानको ओठमा मसु्कान” यस ैिर्ा दलेख ऄलभयान सचंािन गररनछे । यसका िालग 

२ िर्ा लभत्र ऄगाालनक तरकारी सहकारी स्थापनाका िालग यसिैर्ाबाट अिश्यक पहि 

थािनी गररनछे ।  

 घर िगचैा कायाक्रम सचंािन गरर स्िास््य र बातािरण सधुारका िालग यस पालिका भरी १ 

मुख ३ रुख कायाक्रम सचंािन गररनछे । यसका िालग कागती तथा फिफुिको लिरुिािाइ 

प्राथलमकता ढदइन े छ । पररिारिाइ बाह्र ै मलहना ताजा तरकारी ईत्पादन गना प्रोत्साहन 

गररनछे । यसको िरुुिातको िालग यो अिबाट कलम्तमा १ िटा िडामा िुरुिात गररनछे । 

 कृलर् लिमा ऄलभयान कायाक्रम, कृलर् मिेाको अयोजनामा साझदेारी, कृलर् प्रसोधन केन्द्र 

सञ्चािन र लित भण्डार को लबकासमा सहकाया गररन ेछ । 

 कृलर्–योग्य भलूममा बाह्र ैमलहना ससचाआ सलुबधा ईपिब्ध गराईन निीनतम प्रलिलधको समते 

प्रयोग गरी लिलभन्न ससचाआ अयोजना कायाान्ियन गररन ेछ ।  



 साना ससचाइ, मझौिा ससचाइ र बहृत ससचाइ योजनाको पलहचान र ऄलभिखेीकरण गरी 

लनयलमत सञ्चािनमा ल्याईन लबिरे् योजना िाग ुगररन ेछ ।  

 तरकारी सकंिन केन्द्रहरु सचंािनमा हन ेछन साथ ै कृलर् ईत्पादन िलृद्धका िागी अधलुनक 

प्रलिधी र तालिमको व्यिस्था गररन ेछ ।  

 लित भण्डारको िागी प्रारलम्भक सभके्षण र नकिाकंन का िागी प्रकृया ऄगाडी बढाइनकुा 

साथ ैपालिका र सहकारीको िगालनमा प्रदिे सगं सहकाया गररनछे ।  

पि ु 

 ईन्नत जातका गाइ, भैंसी, बाख्रा िगायतका पिुपकं्षीहरुको ईत्पादन तथा लितरण प्रिद्र्धन गना 

कायाक्रम सचंािन गररनछे । कृलर् तथा पिपुकं्षी बीमा सिेा कायाक्रमिाइ ऄलभयानको रुपमा 

सचंािन गररनछे ।  

 दगु्ध सकंिन केन्द्रको व्यिस्था गररन ेछ । साथ ैदगु्ध प्रिोधन केन्द्र सचािन का िागी ऄनदुानको 

व्यिस्था लमिाइन ेछ ।  

 पि ुिस्तमुा िाग्न ेमहामारी रोगका कारण हन ेक्षलत र कृर्कहरुको िगानीमा हन ेजोलखमिाइ 

ध्यान ढदद ै यसको क्षलत न्यलूनकरण गना नाम्ि े तथा जकुाको और्लध र माहामारी लिरुद्धका 

भ्याकसीन ऄलभयानका रुपमा सब ैिडाहरुमा यसिैर्ादलेख सचंािन गररन ेछ । 

 पिकुो सन्तलुित अहारको व्यिस्थापनमा जोड ढदद ैदधु तथा मासजुन्य ईत्पादनमा ईल्िखे्य बलृद्ध 

गना खतेिारीका डीिकान्िा तथा खरे गइरहकेो खािी जग्गा र सािाजलनक जग्गाहरुमा समते बाह्र ै

मलहना पगु्न ेगरर डाि ेतथा भइुघासँ िगाईन ेगरर यस ैिर्ाबाट ऄलभयान सचुारु गररनछे ।  

 यस पालिकामा ईत्पाढदत िाख्रा/खसी/बोकाको िजारीकरणका िालग ईत्पादक र ईपभोिा 

लिचमा मलु्य समायोजन गद ै लिचौलियाहरु कम गना सहकारी माफा त जोखरे लबढक्र गन े

पररपाटीको लिकास गररनछे ।   

लिक्षा 

 गाईँपालिका लभत्र सामदुालयक अधारभतु लिद्याियमा ऄध्ययनरत सब ै बािबालिकाहरुको 

लनिलु्क र अधारभतु लिक्षामा सहज पहचँ तथा लनयलमत ऄध्ययनका िागी लिद्यार्वथहरुको 

ऄनपुातमा लिद्याियिाइ ऄनदुानको व्यिस्था लमिाइन ेछ ।  

 गाईँ कायापालिकाको नतेतृ्िमा लिक्षा कायााियका प्रलतलनलध, लिद्याियका प्रलतलनलध समते समटेी 

लनलश्चत मापदण्डका अधारमा काया गने गरी एक सलमलत गठन गरी सो सलमलतको प्रलतिदेनका 

अधारमा लिद्याियको गणुस्तर सधुारमा ऄगाडी िढढन ेछ । 

 लिक्षाको गणुस्तरीयता र समानतामा अधाररत िनाईन पालिका स्तररय पररक्षा प्रणािी को 

सरुुिात गररन े छ साथ ै गररब तथा लिपन्न िगाका लबद्दार्वथका िागी छात्रिलृत्तको व्यिस्था र 

पालिका स्तरमा तहगत रुपमा जहेने्दार छात्रिलृत्तको व्यिस्था गररन ेछ । 

 बहमुखी कयाम्पस लनमााण गना र कयाम्पस सञ्चािनका िागी cg'bfgsf] व्यिस्था लमिाआनछे । 

 सामदुालयक लिद्याियको स्तरोन्नलत गरी सलुबधायिु नमनूा लिद्यािय लिकास गररन े छ । 

लिद्यािय लिक्षाको गुणस्तर ऄलभिलृद्ध गद ैजीिनोपयोगी एिं पररणाममखुी लिक्षक व्यिस्थापन 

कायापद्धलत ऄििम्बन गररन ेछ । 

 गाईँपालिकामा रहकेा सामढुदयक लिद्दाियहरुमा ऄलतररि कृयाकिाप का साथ ै लिद्दािय स्तरीय 

खिेकुद प्रलतयोलगता सचंािन गररन ेछ । 



बािबालिका 

 िाििालिकाको चौहत्तर लिकासका िागी बािमतै्री गाईँपालिका घोर्णा गना अिश्यक सब ै

प्रकृया परुा गररन ेछ । 

 बािमतै्री सचुकमा रहकेा व्यिस्था बमोजीम बािबालिकािाइ श्रजृनात्मकता तफा  िजैान ऄिश्यक 

कायाक्रम ल्याइन ेछ ।  

  िािमैत्री तथा ऄपाङ्गमतै्री िातािरणको व्यिस्था गररन ेछ ।  

 लिद्यािय तथा िडा स्तरमा िाि कििहरु गठन गरर पालिका स्तररय िाि सजंाि लनमााण 

गररनछे र ईि बाि सञ्जािको माध्यमबाट बािभिेा गरर बािभिेाबाट प्राप्त हन अएका योजना 

तथा कायाक्रमहरु िाआ प्राथलमकता ढदइन ेछ ।  

मलहिा 

 गाईँपालिका क्षते्रलभत्र स्थायी बसोबास रलह लनयम बमोजीम स्िास््य ससं्थामा लनयलमत चकेजाचँ 

गराएका र स्थालनय स्िास््य ससं्थामा प्रसतुी गराएका सतु्केरी र समयलभत्र ैj8f sfof{nodf 

जन्म दताा गराईन ेअमाहरुिाआ प्रोत्साहन तथा यातायात खचा रकम ईपिब्ध गराइन ेछ । 

 मलहिा स्िास््य स्ियसंलेिकाहरुको सिेािाइ सम्मान गद ै गाईँपालिका क्षते्रलभत्र रहकेा सब ै

स्िास््य स्ियसंलेिकाहरुिाइ प्रदान गद ै अएको प्रोत्साहन भत्तामा बदृ्धी गरीनसका साथ ै

लनजहरुको िार्वर्क स्िास््य लिमाको व्यिस्था गररनछे ।  

 मलहिाहरुको सामदुालयक ससं्था, सहकारी तथा सजंािहरुको लिकास सिलिकरण अयअजान 

तथा सीप क्षमता ऄलभिलृद्धका िालग लिर्ेि योजना बनाइ कायाान्ियन गररनछे । 

 िलैङ्गक सहसा, मानि िचेलिखन, लिभेद तथा ऄसमानता लिरुद्ध जनचतेना ऄलभिलृद्ध गना 

ऄन्तरालिय श्रलमक मलहिा ढदिस, िलैङ्गक सहसा लिरुद्ध १६ ढदन ेऄलभयान िगायतका ढदििहरु 

सचंािन गररनछे ।  

 मलहिाहरुको नतेतृ्ि र लनणाायक भुलमका स्थालपत गना सामुदालयक लिकासका कायाहरुमा समान 

सहभालगताको िालग ईपयिु िातािरण प्रदान गररनछे ।  

 मलहिािाइ लसप र रोजगारी मा समान ऄििर ईपिब्ध गराइ समान कामको समान ज्यािा 

कायाान्ियन गना स्थालनय काननु िनाइ िाग ुगररन ेछ । 

 सम्पतीमा दम्पतीको ऄलधकार सलूनश्चीताका िागी सयंिु पजुाा िनाईन े जग्गा धनीिाइ िाग्न े

करमा लबिरे् छुट ढदइन े छ । यसिाट अगामी ढदनमा मलहिाि े पलन सम्पती माथीको अफ्न े

पनको महिसु गना पाईन ेछन ्।  

 रालिय तथा ऄन्तरालिय स्तरमा लनमााण भएका लनयम काननुहरुको यस गाउँपालिकामा पणूा 

कायाान्ियन गन ेप्रलतिद्धता जाहरे गदाछ ।  

 

सहकारी तफा  

 सहकारी लिक्षा सहकारी प्रिधान व्यिस्थापन रणनीलत र लिप लिकासका िालग कायाक्रम ल्याआन े

छ । 

 यिुा स्िोरोजगार जस्ता कायाक्रम घमु्ती कोर् कायाक्रमिाआ लनरन्तरता ढदआनछे ।  

 ;xsf/L / ufpFkflnsf ;fe]mbf/L x'g]u/L sfo{qmd NofOg] 5 .  



ईद्धोग 

 कृलर्जन्य र बन जन्य ईद्धोग सचंािनका िालग प्रोत्सालहत गररन ेछ । 

 औध्योलगक क्षते्र लनमााणका िालग पहि गररन ेछ ।  

पयाटन 

 पयाटन प्रिध्दनका िालग लििरे् कायाक्रम ल्याआन ेछ ।  

खानपेानी स्िास््य तथा सरसफाआ  

 स्िच्छ र सफा गाईँ बनाईन ऄलभयान चिाआन ेछ । 

 स्िास््य केन्द्र सब ैिडामा लिस्तार गन ेपहि गररन ेछ । 

 लनमााणालधन खानपेानी अयोजनािाइ सचंािनमा ल्याआन ेछ ।  

 स्िच्छ र सफा खानपेानीका िालग व्यिस्था लमिाआन ेछ ।  

 पूणा सरसफाइ कायाक्रम प्रभािकारी ढंगि ेचिाआन ेछ ।  

यिुा तथा खिेकुद  

 स्िस्थ तथा ऄनिुालसत नागररक समाजको लसजाना गना खिेकूद लिकासमा जोड ढदआन ेछ ।  

 यिुािाइ स्िरोजगार िनाईन सीप मिुक तालिमको व्यिस्था गरर सीप ऄनसुारको रोजगार 

िाव्यिसायको ऄिधारणा लिकास गररन ेछ ।  

 गाउँपालिका स्तरमा खिेकुद प्रलतयोगीताको अयोजना गररन ेछ ।  

 लिकृलत लिसगंलत िाग ु और्ध दवु्यासनी सम्बन्धी चतेनामिुक कायाक्रम सचंािन गररन ेछ । 

 स्िरोजगार कायाक्रमका िालग प्रोत्सालहत गना क्षमता लिकासको तालिम सचंािन गररन ेछ । 

 स्थालनय यिुा कििहरुको िालग खिे सामग्रीहरु ईपिव्ध गराआन ेछ ।  

 

अढदिासी जनजाती  

 जनजातीहरुको भार्ा भरे्भरु्ा ससं्कृलत जगनेााका िागी लिलिध कायाक्रमहरु सचंािन गररनछे ।  

 जालतय परम्परामा रहकेा बतेबासँ बाट बन्ने डोका डािा ढकीया िगायतका घरेि ु सामग्रीहरु 

लनमााण गना घरेि ुप्रिद्धान प्रकृलतका तालिमहरु सचंािन गररन ेछ ।  

दलित 

 दलित तथा लसमान्तकृत िगाको ईत्थानको िालग ईच्चस्तररय सलमती बनाएर कायाक्रम बनाइ िाग ु

गररन ेछ । 

 परंपरागत पिेाहरुको बजै्ञालनकीकरण गद ैअय अजानतफा  ईन्मखु गन ेकायाक्रम िाग ुगररन ेछ ।  

 जातीय भदेभाि कसरु सजाय ँ ऐनिाइ प्रभािकारी कायाान्ियन गना पालिकाि े लििरे् व्यिस्था 

गररन ेछ ।  

 हरेक िडामा दलितहरुिको सामलुहक अय अजानको कायाक्रम िाग ु गररन े छ । दलित तथा 

लसमान्तकृत िाि िालिकाको लनःिलु्क लिक्षाको ज्ञारेन्टी गररन ेछ ।  



ऄपागंता  

 सािाजलनक स्थान, कायाािय र लिद्याियहरुमा ऄलनिाया रुपमा ऄपांगता मतै्री सरंचना लनमााण 

गरर यस्ता कायााियहरुको िौचािय मलहिा मतै्री, िाििालिका मतै्री,  ऄपाङ्ग मैत्री बनाआन 

पहि गररन ेछ ।  

 ऄपाङ्गता पलहचान, िर्वगकरण तथा सलुिधा र सहयोगको िालग पालिका स्तरमा न ै सलमती 

बनाआ कायालिलध बनाइ िाग ुगररन ेछ ।  

 ऄपाङ्गता भएका व्यलिहरुको लसप तथा क्षमता ऄलभिलृद्ध गरी ईद्यमलििता प्रिदान गना 

प्रोत्साहन गररन ेछ । 

 सहायक सामग्री ममात तथा लनमााणका िागी केन्द्रको लनमााण ug{ kxn गररन ेछ । 

 ऄपागं पनुःथापना केन्द्र सचंािनमा ल्याइन ेछ ।   

जषे्ठ नागररक 

 जेष्ठ नागररकहरुिाआ सम्मान गररन ेछ । 

 h]i7 gful/sx?sf] nflu j8f :t/af6 ;d]t sfo{s|d ;+rfng ul/g]5 .  

 h]i7 gful/s :jf:Yo lzlj/ ;+rfng ul/g]5 .  

 

िोपईन्मखु जाती M  

 जीिन ईपयोगी कायाक्रम चिाआन ेछ । 

 

लिद्धतु सम्बन्धी M 

 लिद्धतु क्षमता लिस्तारका िालग ट्रान्सफरमर लिद्धतु पोि र तारको व्यिस्था ldnfOlbg 

ljWo't k|flws/0f ;u kxn ul/g]5 . 

 लिद्यतु प्रालधकरणको सहकायामा अिश्यकता ऄनसुारका कायाक्रमहरु सचंािन गररनछे ।  

 

wd{ / :f+:s[lt  

 ;a} wd{ / ;+:s[ltsf] ;+/If0f / ;Dj4{gsf nfuL j8f:t/af6 cfPsf dfusf 

cfwf/df k|fyldstf tf]sL sfo{s|d pknAw u/fO{g] 5 .  

k'jf{wf/ lgdf{0f ;DaGwdf  

 j8f:t/af6 l;kmfl/; e} cfPsf cfof]hgfx? ;+rfng ul/g]5g .  

 af6f]sf] :t/f]Gglt ul/g]5 . 



 cToGt} cfjfudgdf cj/f]w ePsf :yfgx?df :dfn la|h, emf]n'ª\u] k'n, 

sh j] lgdf{0fdf cfjZos kxn s]Gb| / k|b]z ;+u ul/g]5 .  

 ufpFkflnsf :t/sf d'n ;8s jif{}e/L ;+rfngsf nfuL kflnsf :t/sf] 

dd{t ;Def/ sf]ifsf] Joj:yfnfO lg/Gt/tf lbOg]]5 .  

;'zf;g M 

 ;a} j8f tyf kflnsfdf gful/s ;xfotf sIf ;+rfngnfO lg/Gt/tf 

lbOg]5 .  

 ;fj{hgLs ;'g"jfO{ tyf ;fdflhs kl/If0f lgodLt ?kdf u/fO{g]5 . 

 पालिका तथा सब ैिडा कायााियबाट सिेा प्रिाहमा सचूना प्रलिधीको व्यिस्थामा जोड ढदआन े। 

 j8f tyf kflnsf:t/df ;]jf lng 6f]sgsf] Joj:yf ul/g]5 .  

ljkb Joj:yfkg M 

 ljkb Joj:yfkgsf nfuL kflnsf :t/df sf]ifsf] Joj:yf ul/g]5 .  

 ljkb Joj:yfkg ;DalGw tflndsf] Joj:yf ldnfO{g]5 .  

 सरोकारिाि लनकायहरुको अिश्यक सहयोग र सहकायामा लिपद सम्बन्धी अिश्यक कायाक्रमहरु 

सचंािनमा ल्याआन ेछ । 

साझदेारी कायाक्रम  

 सरकारी तथा लनजीक्षते्रको सहभालगतामा भौलतक पिूााधारको लिकास गना सािाजलनक/लनजी 

साझदेारीको ऄिधारणिाइ प्रोत्सालहत गररनछे । यसरी साझदेारी गदाा ५० प्रलतित गाईँ 

पालिकाबाट र ५० प्रलतित ईपभोिा िा नीलज क्षते्रबाट िगानी गररन ेव्यिस्था गररन ेछ।  

 साना पिूााधार लनमााणका िालग प्रोत्साहान गना गरै सरकारी क्षते्र िा ऄन्य क्षते्रिाट समते िगानी 

गरेकोमा समपरुक कोर्का रुपमा केलह रकम गाईँपालिकाि ेव्यहोन ेगरी साझदेारीको कायाक्रम ऄगाडी 

िढाइन ेछ ।  

 बैंक तथा लित्तीय ससं्थाको सिेा प्रिाहिाइ प्रभािकारी बनाईन ु तत ् क्षते्रसगं सहकाया गररनछे । 

गाईँपालिका लभत्र हन ेव्यिसायीक तथा सरकारी कारोिार बलैङ्कङ्ग पणाािी माफा त हन े ढदिातफा  

ऄग्रसर गराइनछे ।  

३२= cfGt/Ls cfo ;DalGw M 

 g]kfnsf] ;+ljwfg @)&@ n] lbPsf] If]qflwsf/ leq /lx /fhZj c;'nLsf nfuL 

s/sf bfo/f km/flsnf] agfO{g]5, ;f] s/ c;'nLsf nfuL  /fhZj ;+sg ;ldlt 

kl/rfng ul/g]5 .  



  


