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घिरिङ गाउँसभाको नव  ँअघिवेशनमा गाउँपाघिका अध्र्क्ष श्री िन बहादुि िानाद्वािा प्रस्िुि आघथिक वषि 

२०७८/०७९ को वाघषिक नीघि िथा कार्िक्रम 

श्री सभाध्र्क्ष महोदर्, 

गाउँ सभा सबै सदस्र् ज्रू्हरू 

  

 नेपालको संविधान २०७२ अनसुार संघ, प्रदशे र स्थानीय तहमा संस्थागत भएको राज्य संरचनामा जनमतद्वारा 

स्थावपत  जनताको सबैभन्दा नवजकको सरकारका रुपमा वघररङ गाउँपावलका तनह कँो विकास र समवुिको 

लावग नेपालकै इवतहासमा संघीयता पश्चात स्थावपत गाउँ सभाको नि  ँअवधिशेनमा गाउँपावलकाको तर्फ बाट 

आवथफक िर्फ २०७८/७९ को िावर्फक नीवत तथा कायफक्रम प्रस्ततु गनफ पाउँदा ग रि महसुस गरेको छु । 

 नेपालको संघीय लोकतावन्िक गणतन्ि स्थापनाका लावग नेपाली जनताले पटक पटक गरेका ऐवतहावसक 

जनआन्दोलन, जनयिु र मधेसका आन्दोलनका साथै विवभन्न समयमा दशे र जनताको लावग जीिन उत्सगफ 

गनुफह न सम्पणूफ ज्ञात अज्ञात शवहदहरुप्रवत सम्मान ब्यक्त गदफछु । बेपत्ता नागररकप्रवत स्मरण गद ैघाइते र वपवित 

प्रवत उच्च सम्मान व्यक्त गदफछु । नेपालको यगुान्तकारी पररितफनका लावग भएका रावरिय लोकतन्ि र 

जनजीविकाको आन्दोलनमा अगिुाइ गनुफह ने सम्पणूफ अग्रजहरूको योगदानको उच्च सम्मान सवहत स्मरण गनफ 

चाहन्छु । 

 विश्वव्यापी रुपमा रै्वलएको कोवभि-१९ महामारीबाट स्िदशे तथा विदशेमा जीिन गमुाउन ुभएका सम्पणूफ 

वददीबवहनी तथा दाजभुाइ प्रवत भािपणूफ श्रिाञ्जली अपफण गद ैशोकाकुल  पररिाजनप्रवत गवहरो समबेदना ब्यक्त 

गदफछु ।  कोवभि-१९ बाट स्िदेश तथा विदेशमा संक्रवमत ह न ुभएका सबै नेपाली वददीबवहनी तथा दाजभुाइको 

वशघ्र स्िास््य लाभको कामना गदफछु । 

 कोवभि-१९ को महामारीबाट सबै नागररकलाई सरुवित राख्न लाग ूगररएको लकिाउनलाइफ पणूफ पररपालन गनुफ 

भएकोमा सबैमा धन्यिाद व्यक्त गदफछु ।  आगामी वदनमा पवन यस महामारीबाट बच्न सरकारले चाल्ने हरेक 

कदममा यहाँहरूको साथ र समथफन आगमी वदनहरूमा पवन वनरन्तरता पाइरहने विश्वास वलएको छु। 

 संकटको यस घिीमा एकजटु भई महामारीको रोकथाम, वनयन्िण र उपचारको कायफमा अग्रपङ्वतमा अहोराि 

खवटन ुह ने गाउँपावलकाका सम्पणूफ स्िास््यकमी, सरुिाकमी,  नगर प्रहरी,  सरसर्ाइकमी,  एम्बलेुन्स चालक 

लगायत रारिसेिकको योगदानको उच्च प्रशशंा गदफछु।  जोवखमपणूफ यस पररवस्थवतमा आ-आफ्नो तहबाट 

खवटन ुह ने जनप्रवतवनवध, राजनीवत दल, सञ्चारकमी, उद्योग, व्यिसायी, वनजी िेि, नागररक समाज, स्ियंसेिक 

लगायत सबै व्यवक्त संघ संस्थालाइफ धन्यिाद व्यक्त गदफछु । गाउँपावलकाले स्थापना गरेको कोवभि-१९ उपचार 

कोर्मा स्िवैच्छक रुपमा योगदान गनुफह नफ बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, व्यवक्त तथा अन्य संघ संस्था एि ंस्िास््य 

सामग्री तथा वजन्सी सामान सहयोग गनुफह नफ सबै महानुभाबप्रवत अभार प्रकट गदफछु । 
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 कोवभि-१९  को महामारीमा जोवखमपूणफ पररवस्थवतमा लकिाउनको पररपालना गरी सामावजक एि ंभ वतक 

दरूी कायम गरर सरुिाको विवध अपनाई गाउँपावलकाको अत्यािश्यक सेिा प्रिाह, कृवर् तथा भ वतक पबुफधार 

वबकास वनमाफण,  खानेपानी तथा सरसर्ाई लगायतका कायफ संचालनमा खवटन ु भएका रारिसेिा तथा 

जनप्रवतवनवधहरु र यस काममा लाभग्राही उपभोक्ता एि ंवनमाफण व्यिसायी सबैलाई धन्यिाद व्यक्त गदफछु ।  

 हरेक आवथफक िर्फको नीवत, कायफक्रम तथा बजटे सहभावगतात्मक रुपमा तथा सरोकारिालाहरूको राय सुझाि 

सवहत समटेेर यथाथफ परक तथा पारदशी रुपमा तयार गने र सोही अनसुार कायाफन्ियन गररएको व्यहोरा अिगत 

गराउँदछु ।  यस क्रममा कोवभि-१९  जोवखममा आवथफक िर्फ २०७७/०७८ को नीवत तथा कायफक्रम सबै 

जनप्रवतवनवध,  कमफचारी, राजनैवतक दल, सरोकारिालाहरू समतेको अमलू्य रचनात्मक सुझाि संकलन गरी 

तजुफमा गररएको छु । 

 वसवमत श्रोत र साधनको अवधकतम पररचालन गरी गाउँपावलकाको सिाफङ्गीण विकास गने दृविकोण,  गन्तव्य 

र लक्ष्य सवहत गाउँपावलका तीव्र गवतमा अगावि बविरहकेो अिस्थामा कोवभि-१९  को संक्रमणको सामना 

गनुफ पदाफ गाउँपावलकाको सेिा प्रिाह,  विकास वनमाफण लगायतका समग्र गवतविवध प्रभावित भएका छन ्

।  यस  विर्म पररवस्थवतमा स्थानीय सरकारले हावसल गरेका केही महत्िपणूफ उपलब्धीहरू समीिा, अिसर र 

चनु तीहरु सम्मावनत सभा समि प्रस्ततु गनफ चाहन्छु । 

  विश्वव्यापी महामारीको रुपमा रै्वलएको कोरोना भाइरस रोग (कोवभि-१९)  को संक्रमणबाट मानि सभ्यता र 

मानि जावतमावथ नै अकल्पनोय संकट आइपरेको छ ।  प्रस्ततु नीवत तथा कायफक्रमले कोवभि-१९  बाट जीिन 

रिा गने,  महामारीबाट वशवथल अथफतन्िलाई चलायमान बनाउने मलू लक्ष्य वलई नीवत तथा कायफक्रम तजुफमा 

गररएको छ ।  

 संिधैावनक व्यिस्था बमोवजम गवित स्थानीय सरकार जनताको त्याग, बवलदान र लामो संघर्फको उपलब्धी हो 

। संविधानले अगंीकार गरेको संवघय राज्य प्रणालीलाइफ कायफमलूक बनाइफ जनताको जीउज्यानको सरुिा, 

प्रभािकारी सेिा प्रिाह मार्फ त् सशुासन कायम गराउने वदशामा गाउँपावलका प्रवतबि छ । लोकतन्िको रिा 

एि ंसदुृिीकरण गद ैयसको साथफकताका लावग संविधानको पणूफ कायाफन्ियन र संघीयताको कुशल व्यिस्थापन 

गनफ गाउँपावलकाले महत्िपणूफ भवूमका वनिाफह गने छ । 

 प्राकृवतक सनु्दरता र सासं्कृवतक विविधताले भररपणूफ हाम्रो वघररङ गाउँपावलका समाजको 

उत्पती, बनोट, सभ्यता र संस्कृवतको विकासमा समते विविधता पणूफ छ । यी हाम्रा साझा सम्पवत्त ह न । यो 

यथाथफतालाइफ आत्मासात गरी धावमफक, सामावजक एि ं सांस्कृवतक समानता र सवहरणतुा एकताबि, सभ्य 

समाज वनमाफण गने नीवत स्थानीय सरकारले वलएको छ ।   

 वनिाफचनको क्रममा आम नागररकसँग सिम र प्रभािकारी स्थानीय सरकार वनमाफण गनफका लावग गररएको 

प्रवतबिता छोटो समयमा नै कायाफन्ियन भइसकेको छ। वघररङ गाउँपावलका सुशासन,  विकास समवृिको लावग 

लोकतावन्िक प्रणाली र प्रवक्रयाबाट समग्र वघररङ गाउँपावलका बासीको वहतमा उपयोग गररनेछ । 
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 हामी सशुासनको अनभुवूत जनताको तहसम्म गराउन, विकास वनमाफण र आवथफक समवृिका लावग सहमवतका 

साथ अवघ बि्न प्रवतबि रहकेा छौं। यो प्रवतबिता परूा गनफ स्थानीय सरकार सबै राजनीवतक दल, वनजी 

िेि,  नागररक समाज र सञ्चार जगतको साथ एिम ्सहयोगको लावग आव्हान गदफछ  । हामी वनरन्तर रुपमा 

नागररकसँग अन्तरसम्िाद गद ैअवधकार सम्पन्न स्थानीय सरकार र समवृि वघररङ गाउँपावलका बनाउन चाहन्छौं 

। 

 समग्र वघररङ गाउँपावलका विकास र समवृि हावसल गनफ नागररक अवधकार, सबैलाई समान अिसर, मजबुत 

सरुिा र सम्मान सवहतका स्तम्भमा आिि गराउँद ैसिल र समवृि वघररङ गाउँपावलका वनमाफण गरी "समिृ 

नेपाल, सखुी नेपाली" को रावरिय अवभयानलाइफ अनभुतू र दवेखने गरी साथफक बनाउने छौं । 

 हाम्रो विकास प्रवतको सोचले आवथफक र सामावजक िेिमा रूपान्तरण ल्याउनेछ । वदगो विकासका लक्ष्य र 

समवृिका आधारलाई परूा गने विकास नीवत,  काननू,  संस्था जनशवक्त,  स्रोत र साधन,  सहभावगता,  सेिा 

प्रिाह,  अनगुमन र मलू्यांकन का िेिमा  पररितफन गररनेछ । ितफमान पसु्ताले नै अनभुतू गने गरी विकास र 

समवृि हावसल गने तर्फ  केवन्ित ह ने विकास योजना तजुफमा गररनेछ र आिवधक योजनाको आधारमा योजना 

तजुफमा गररनेछ ।   

आदिणीर्, गाउँसभा सदस्र्ज्रू्हरू, 

अब म घिरिङ गाउँपाघिकािे आ.व. २०७८/०७९ को नीघि िथा कार्िक्रम िरु्िमा गदाि घिएका आिािहरू 

घनम्न बमोघर्म प्रस्िुि गदिछु । 

 नेपालको संविधानका प्रस्तािना,  म वलक हक,  राज्यका वनदशेक वसिान्त तथा नीवतहरु, 

 संघीय सरकारको आिवधक योजनाले ल्याएका नीवत तथा प्राथवमकताहरू, 

 संवघय सरकारले अिलम्बन गरेका आवथफक तथा वित्तीय नीवतहरु, 

 प्रदशे सरकारले वलएका आवथफक एि ंवित्तीय नीवतहरू, 

 गाउँपावलकाको आिवधक योजनाले तय गरेका प्राथवमकताहरू, 

 नेपालले अन्तराफरिय जगतमा जनाएका विवभन्न प्रवतििताहरू, 

 स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ तथा अन्य स्थानीय तहमा संचालन सम्बन्धी ऐन, वनयमािलीका 

प्रािधानहरू, 

 गाउँपावलकाको िेिगत नीवत, रणनीवतहरू, योजना तथा अध्ययन प्रवतिदेनहरू, 

 विकासका समसामावयक मिुाहरूूः सहस्राब्दी विकास लिय, वदगो विकास सम्बवन्ध नीवत, जलिाय ुपररितफन 

र विपद व्यिस्थापन, खाद्य तथा पोर्ण सरुिा, लैंवगक सशवक्त कारण तथा समािशेी विकास, 

 बाल मिैी स्थानीय शासन, िातािरण मिैी स्थानीय शासन, खलुा वदशामकु्त तथा सरसर्ाइफ, पणूफ उजाफ संकट 

लगायतका अन्य सम्बवन्धत विर्यहरू, 
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 वनिाफचनको क्रममा जारी गरीएको वनिाफचन घोर्णापिहरू, 

 वघररङ गाउँपावलकाले आिश्यक िानेका विर्यहरू, 

 विगतमा आवथफक िर्फमा गाउँपावलकाले तयार पारेको नीवत, कायफक्रम तथा योजनाहरू, 

 ििा तथा बस्ती स्तरबाट आएको सझुाबहरू, 

 विवभन्न राजवनतीक दलहरू, संघ संस्थाका प्रवतवनधीहरू, गाउँबासी सम्पणूफ दाजभुाइफ तथा वददीबवहनीका 

सल्लाह सझुािहरू, 

 

आदिणीर्, गाउँसभा सदस्र्ज्रू्हरू, 

घिरिङ गाउँपाघिकाका नीघि िथा कार्िक्रम िरु्िमाका मुख्र् उदेश्र्हरू घनम्न िहेका छन । 

 गाउँबासीको म वलक हकको रूपमा रहकेा न्यनूतम आधारभतू आिश्यकताको पररपतूी गने । 

 सम्पणूफ विश्व नै कोरोना भाइरसको महामारीको चपेटामा परररहकेो चनु वतपणूफ र असहज अिस्थाको सामना गने 

। 

 गाउँबासी लाइफ आत्मवनभफरता तर्फ  उन्मखु गराउन रोजगारीका नयाँ स्रोतको खोजी गने र गाउँबासीको िमताको 

उच्चतम उपयोग गरी समिृ गाउँ बनाउने । 

 वसवमत स्रोत साधनको बाबजतु पवन भ वतक एिम समावजक विकासको पिूफधार विकास गरी समिृ गाउँ वनमाफण 

गने । 

 

आदिणीर्, गाउँसभा सदस्र्ज्रू्हरू, 

अब म घिरिङ गाउँपाघिकािे आ.व. २०७८/०७९ मा घिएका मुख्र् नीघि िथा कार्िक्रमहरू र्स सम्माघनि 

सभा समक्ष िाख्न चाहन्छु । 

१) आघथिक घवकास सम्बघन्ि नीघि 

क) कृघष िथा पशुपंक्षी 

 कृवर् तथा पशपुन्छी पालन िेिलाई व्यिसावयकता तर्फ  उन्मखु गराइनेछ । 

 कृवर् र पशपुन्छी उत्पादनलाई िवृि गनफका लावग कृवर् िेिको अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीघफकालीन 

नीवत, रणनीवत तथा योजना तजुफमा गरी कायाफन्ियन गररनेछ । 

 दधु, माछा, मास,ु अण्िा, सनु्तला, केरा, कागती, कर्ी, अदिुा, अलैची, आल,ु लसनु, प्याज उत्पादन 

िवृि  कायफक्रम कायाफन्ियन गरर अगावि बिाइनेछ । 

 गाउँपावलका वभि मखु्य मखु्य स्थानहरुमा कृवर् हाटबजारको व्यिस्था गनफ पहल गररनेछ । 

 कृवर् तथा पशपुंशिी सेिा केन्ि स्थापना गरी सेिा केन्िबाट सेिा प्रिाह गररनेछ । 
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 कृवर् तथा पश ुस्िास््य घवुम्त सेिा संचालन गररनेछ । 

  स्थानीय उत्पादनको प्रििफन र िजारीकरण सम्बन्धी नीवत तजुफमा गररनेछ । गाउँपावलका वभि मखु्य मखु्य 

स्थानहरुमा कृवर् हाटबजारको व्यिस्था गनफ पहल गररनेछ । 

 कृवर्फ तथा पशपुन्छी उत्पादनका प्राविवध र उपज गणुस्तर मापदण्ि तजुफमा गरी वनयमनको व्यिस्था गररनेछ 

। संघ र प्रदशे सँगको सहकायफमा कृर्कलाइफ बाली, पशपुंिी विमा गनफका लावग प्रोत्सावहत गररनेछ । 

 एक गाउँ एक उत्पादन कृवर् कायफक्रमलाई अगावि बिाइनेछ । 

 आधवुनक पिवतबाट व्यिसावयक तरकारी, र्लरू्ल खेती, पशपुंिी पालनमा बेरोजगार यिुाहरु तथा 

कृर्कहरूलाई विशेर् प्राथवमकता वदइनेछ ।  जस्तै कागवत खेती, सनु्ताला खतेी, आल ुखेती, अदिुा खतेी 

आवद गदाफ अनदुानको व्यिस्थालाई वनरन्तरता वदइनेछ । 

 उत्पादन प्रवतर्ल आधारमा अनदुानको व्यिस्था वमलाइनेछ । 

 कृवर् योग्य जवमन बाँझो नराख्न प्रोत्सावहत गररनेछ । 

 कृवर् योग्य जवमनमा सहकारीताको आधारमा चक्लाबन्दी खतेीलाइफ प्रोत्साहन गररने छ । 

 कृवर् यावन्िकीरण मल, बीउ प्रवबधी तथा प्रशोधन एिम ्भण्िारणलाइफ अनदुानको व्यिस्था गररने छ । 

 नेपाल सरकाले तोकेको न्यनुतम समफथन मलु्यमा वकसानले उत्पादन गरेका उत्पावदत िस्तुहरू विक्रीको 

लावग िजार व्यिस्थामा सहयोग गररनेछ । 

 कृवर् र पश ु सेिालाइफ चसु्त दरुूस्त राख्नको लावग सबै ििामा प्राविवधक जनशवक्तको गणुस्तरीय सेिा 

प्रिाह गने नीवतको अिलम्िन गररने छ । कृवर् र पश ुप्राविवधकहरूलाइफ आिश्यक तावलम प्रदान गरी 

प्रविवधको प्रयोग मार्फ त वकसानलाइफ तत्काल सेिा प्रिाह गनफ सवकने बनाइनेछ । 

 आिश्यक स्थानमा दगु्ध वचस्यान केन्ि, पश ुस्रोत केन्ि र नसफरी लगाएतका सेिाहरू स्थापन गनफ अध्ययन 

गररनेछ । 

 खाली रहकेा सरकारी जवमन, नदी उकास जवमनमा र्लरू्लको वबरूिा रोप्ने कायफक्रम सामदुावयक िन 

तथा स्थानीय कृवर् सहकारी मार्फ त संचालन गररनेछ । 

 कोवभि-१९ को महामारीको कारण रोजगारी गमुाएका घर र्वकफ एका व्यवक्तको लगत संकलन गरी कृवर् 

िेिमा सामवुहक व्यािसाय गनफ चाहमेा तावलम, प्रविधी र सह लीयत ऋणका लावग वित्तीय संस्थाहरूमा 

पहल गररने नीवत अिलम्िन गररनेछ  

 िास्तविक वकसान (कृवर् कमफ नै गरेर आफ्नो पररिार पाल्ने) पवहचान गनफ सहज होस ् भन्ने उद्दशे्यले 

वकसानको त्याङ्क संकलन गररनेछ । 

 वकसानले उत्पादन गरेका उत्पादीत िस्तलुाइफ समहु सहकारी मार्फ त खररद वबक्री गनफ सवकने काममा 

प्रोत्सान गररनेछ । 

 माटो अनकुल एकै बाली उत्पान गररनेछ, एक ििा कवम्तमा एक उत्पादन कायफक्रमलाइफ वनरन्तरता वदइफनेछ 

। 
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 माटो पररिण कायफलाई अगािी ििाउने अन्य वनकायसँग समन्िय गररनेछ । 

 आगफवनक कृवर् उत्पादनलाई प्रोत्सहान गररनेछ । 

 नश्ल सधुार कायफक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

 पोर्णयकु्त पश ुआहाराको उत्पादन र वितरणमा प्रोत्साहन गररनेछ । 

 पश ुरोग विरुि हो कायफक्रमलाई अवभयानको रुपमा लाग ूगररनेछ । 

 कृवर् वशिा हावसल गरेका विद्याथीहरुलाई व्यिसावयक खेती गने प्रोत्सान गररनेछ । 

 स्थानीय स्तरमा उत्पावदत िस्तु तथा सेिा उपभोगलाई प्राथवमकता र  प्रोत्साहन गररनेछ । 

 कृर्क के्रविट कािफको लावग आिश्यक पहल गररने छ । 

 

ख) उद्योग/वाघणज्र् सम्बन्िी नीघििः 

 ििा नं. ४ मा औद्योवगक ग्राम वनमाफणको काम लाई तीव्रता वदनेछ । 

 साना, घरेल,ु मझैला तथा िूला उद्योगहरु स्थापनाको सम्भावित िेि एवकन गरी आिश्यक प्रवक्रया अगावि 

बिाइन े छ । 

 लघ ुतथा घरेल ुउद्योगहरूको त्यांक संकलन गररने छ । यसको प्रििफन र विकासमा जोि वदने नीवतलाई 

वनरन्तरता वदइनेछ । 

 स्थानीय उत्पादनको प्रिधफन र बजाररकरण लाई जोि वदइनेछ । 

 कृवर्मा आधाररत उद्योग/ व्यिसाय स्थापना र सञ्चालनमा प्रोत्सावहत गररनेछ । 

 उपभोक्ता वहत संरिणका लावग आगामी आवथफक िर्फ दवेख बजार अनगुमनलाई वनयवमत गररने छ । 

 

ग) पर्िटन सम्बन्िी नीघििः 

 पयफटन िेिको पिूाफधार विकास गद ैजाने कायफलाइफ वनरन्तरता वदइनेछ । 

 धावमफक, सामावजक, संस्कृवतक र प्राकृवतक स न्दयफले भररपणूफ यस िेिमा रहकेा पयफटकीय गन्तव्यको पवहचान, 

विकस र सम्ििफन गद ैपयफटन उद्योगको  प्रिधफन गररनेछ । 

 च्याचलु र उम्सेमा भ्यटूािर वनमाफण कायफ क्रमश अगावि बिाइने छ । 

 थानीदिेी, कालाभरैि, वशिालयिेि, राजभुयंर, कोटनाउँ, बालीघाट, िाँिाजोर, लगायतका प्राकृवतक तथा 

धावमफक वतथफस्थलहरूको संरिण र संिधफनका लावग जोि वदनइनेछ । 

 घमुाउने तालको वनमाफण कायफलाइफ वनरन्तरता वदइनेछ । 

 ताले तालको संभाव्ित अध्ययन गररनेछ । 

 कालीगण्िकी र् यावफ्टङ्ग संचालन गनफ पहल गररनेछ । 
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 गाउँ पावलका वभि रहकेा मि, मवन्दर, गमु्बा जस्ता धावमफक संस्थाहरूको उवचत संरिण र सम्बिफन गनफको लावग 

आिश्यक नीवतलाई वनरन्तरता वदईनेछ । 

 यस गाउँपावलकाको सम्भावित  पयफटकीय  स्थलमा  थप होमस्टे संचालनको लावग आिश्यक प्रवक्रया अगावि 

बिाइने छ ।  ििा नं. ३  िाकथोकमा र ििा नं. १ पटु्टारमा सञ्चावलत होमस्टेलाई थप प्रचारप्रसार र सेिा 

सवुिधा सम्पन्न बनाइनेछ । 

 

ि) सहकािी सम्बन्िी नीघििः 

 सहकारी संस्थाको दताफ अनमुवत  तथा वनयमन कायाफलाइफ व्यिवस्थत गनफ सहकारी ऐन तजुफम गररनेछ ।  थप 

काननुको वनमाफण गररनेछ । 

 एक ििा  एक कृवर्  सहकारीलाई प्रभािकारी रुपमा कायाफन्ियन गने नीवत वलइनेछ । 

 सहकारी वशिा कायफक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

 सहकारीको माध्यमबाट गररबी न्यनूीकरण गनफ र सहकारी मार्फ त आिश्यक पने स्थानमा सलुभ मलु्यको पसल 

सञ्चालन गनफ प्रोत्सावहत गररनेछ । 

 सहकारीहरुलाई सशक्त बनाउनको लावग तावलम, संचालन गररनेछ । 

 विवसविकृत सहकारी सञ्चालनको नीवत अिलम्िन गररनेछ ।  

 

ङ) खानी िथा खघनर् सम्बन्िी नीघििः 

 िातािरणमा प्रवतकूल असर नपने गरी प्रचवलत काननु बमोवजम  रहकेा खोलानालाबाट िुङ्गा, वगट्टी, िालुिा 

उत्खनन  गरी विक्री वितरण गनफ आिश्यक नीवतगत प्रबन्ध वमलाइनेछ । 

 

च) िोर्गाि प्रवर्द्िन िथा गरिवी न्रू्नीकिण सम्बन्िी नीघििः 

 नदीनाला, तालतलैया, िाँिापाखा, बनजगंल, जविबवुट, खवनज, स्रोतको बह आयवमक प्रयोग र वदगो 

व्यिस्थापन गद ैउत्पाद बवृि, रोजगारी वसजफना र आयआजफन बवृिमा जोि वदइनेछ । 

 आवथफक, सामावजक, शैविक तथा संस्कृवतक सशक्तीकरणमा जोिवददँ ैगाउँपावलका वभिका मवहलाहरूको वसप 

विकास तथा सशवक्तकरणको कायफक्रममा जोि वदइनेछ । 

 गाउँपावलका वभि बसोबास गने विपन्न तथा गररबीहरूको त्यांक संकलन गरी अवभलेखीकरण गररनेछ । 

  गररबी वनिारणको  लावग संघीय एि ंप्रदशे सरकार संग आिश्यक समन्िय गरी विवभन्न कायफक्रमहरु संचालन 

गररनेछ । 

 िदैवेशक रोजगारबाट र्केका र गाउँमा रहकेा िरेोजगार युिाहरूको त्यांक संकलन गरीवसपमलुक तावलम 

सञ्चालनको व्यिस्था गररनेछ । 
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 "कृघष पर्िटन ऐघिहाघसक ििोहि, समृर्द् घिरिङ घनमािण हाम्रो सिोकाि" भन्ने भािना मतुावबक गाउँ िेि 

वभि रहकेा बेरोजगारी हरुलाई आफ्नो गाउँ आरै् बनाउँ भन्ने कुरा लाई सर्ल पानफ आफ्नो गाउँघरको विकास 

वनमाफण कायफमा पररचालन गद ैरोजगार वसजफना गने नीवत ल्याइने छ ।  

 

छ) घवत्तीर् के्षत्र सम्बन्िी नीघििः 

 आगामी आवथक िर्फ दवेख सम्पवत कर लगाइफ कर प्रणालीलाइफ बैज्ञावनक बनाइनेछ । 

 राजस्ि सधुार योजना तजुफमा गररनेछ । 

 कर प्रणालीलाइफ प्रविवध मिैी बनाइनेछ । 

 आन्तररक आय प्रििफनका  लावग वनवमफत काननू र कायफविवधको  प्रभािकारी कायाफन्िन  गररनेछ । 

 

२) सामाघर्क घवकास सम्बघन्ि नीघि 

क) घशक्षा सम्बन्िी नीघििः 

 सबै गाउँिासीलाई दशेभक्त,  भविरय प्रवत आशािान, सभ्य, सुसंस्कृत,  प्रवतस्पधी, उद्यमवशल र आत्मविश्वासी 

बनाउने वशिा नीवतको अिलम्बन गररनेछ । 

 विद्यालयलाई गणुस्तरीय,  प्रभािकारी  र अनसुन्धानमलुक  जनशवक्त उत्पादन गने संस्थाको रुपमा विकास 

गररनेछ । 

 सामदुावयक विद्यालयलाई गणुस्तरीय वशिाको केन्ि बनाइने छ । 

 सबै सामदुावयक विद्यालयमा गणुस्तरीय इन्टरनेट विस्तार गररनेछ । 

 विद्याथी संख्या र भ गोवलक दरुीका आधारमा विद्यालय तथा वशिक दरबन्दी समायोजन गने कायाफलाई 

वनरन्तरता वदइनेछ। 

 छािा, दवलत तथा अपाङ्ग छाििवृत्त कायफक्रमलाई वनरन्तरता वदइफनेछ । 

 आिवधक गाउँ वशिा योजना वनमाफण गरी प्रभािकारी कायाफन्ियन गररनेछ । 

 गाउँपावलका िेिवभिका स्थानीय विर्यिस्तलुाई समटेेर स्थानीय पाि्यक्रम वनमाफण गरर   प्रभािकारी 

कायाफन्ियन गररनेछ । 

 सामदुावयक विद्यालयको जग्गा जवमनको संरिण व्यिस्थापन र प्रयोगका सम्बन्धमा आिश्यक पने नीवत वनमाफण 

गररनेछ । 

 वघररङ गाउँपावलका वभिका प्राविवधक वशिा अध्ययन गने विपन्न विद्याथीलाइफ छाििवृत प्रदान गररनेछ । 

 गाउँपावलका िेि वभि रहकेा विद्यालयहरूको खेलमदैानहरु को आिश्यक पिूाफधार विकास सवहत 

स्तरीकरण  गररने कायफलाई वनरन्तरता वदइनेछ । 
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 सामदुावयक विद्यालयमा विद्याथी उपवस्थवत वनयवमत गनफ विवभन्न प्रकारका वक्रयाकलापहरू सञ्चालन गररएको 

छ ।  यस कायफमा आिश्यकता अनसुार गरैसरकारी संस्थाहरुलाई समेत पररचालन गररनेछ । 

 संस्थागत विद्यालयहरूको मापदण्ि तोकी व्यिस्थापन गने नीवत ल्याइने छ । 

 विपन्न जहेने्दार विद्याथीलाई उच्च वशिा हावसल गनफ अिश्यक सहयोग गररनेछ । 

 विद्यालय परीिा व्यिस्थालाई पररमाजफन गरी गणुस्तरीय वशिा प्रदान गनफका लावग गाउँपावलकाबाट वलइद ै

आएका किा ८ लगायत गाँपावलका स्तरीय परीिालाई अझ व्यिवस्थत र उिेश्यमलूक बनाइनेछ । 

 बास्तवबक र यथाफथपरक समािशेी विद्यालय सधुार योजना वनमाफण गरी गाउँपावलकाका सबै विद्यालयमा 

लाग ू गररनेछ ।  

 शवैिक सचुनाहरु तथा जानकारीहरु प्राप्त गनफको लावग शवैिक सचूना तथा  अनसुन्धान केन्िको स्थापना गररनेछ 

। 

 गाउँपावलका िेि वभिका सबै बालविकास केन्िहरूको उपयकु्त भ वतक पबुफधार व्यिस्थापन गररनेछ 

।  बालविकास केन्िको लावग आिश्यक शवैिक पबुफधार वनमाफणका लावग बजटे विनीयोजन गररने छ । 

 कुशल व्यिस्थापन सवहत उच्च वसकाइ उपलवब्ध हावसल गरेका दशेका विवभन्न प्रकारका विद्यालयहरूको 

अध्ययन एि ंअिलोकन भ्रमणको लावग आिश्यक व्यिस्था वमलाइनेछ । 

 समयानकूुल सचूना प्राविवध सम्बन्धी सीप लगायत प्रभािकारी वशिण वक्रयाकलाप व्यिस्थापनको लावग 

विद्यालयको सरोकारिाला सबै पिहरुलाई िमता अवभिवृि सम्बवन्ध तावलमको लावग आिश्यक बजटे 

विवनयोजन गररनेछ । 

 गाउँपावलका िेिवभि सञ्चावलत सामदुावयक विद्यालयहरुमा अध्यापन गने उत्कृि विर्यगत वशिकलाई    

मापदण्ि वनमाफण गरेर सम्मानको व्यिस्था गररनेछ । 

 सचूना,  वशिा, संचार सामग्री र प्रवतभा प्रस्रु्टनको यथोवचत  व्यिस्थापन  एिम ् ज्ञान र  अनभुि आदान 

प्रदानको लावग गाँपावलका स्तरीय बहृत शवैिक मलेा आयोजना  गररनेछ । 

 विद्यालयहरुमा दि   अनभुिी िररष्ठतम वशिकलाई प्रधानाध्यापक व्यिस्थापनको लावग वशिा ऐन तथा 

वनयमािली अनसुार कायफ सम्पादन करार सम्झ ता गरी क्रमशूः नेततृ्ि व्यिस्थापन गररनेछ । 

 विद्यालयमा  सरोकारिालाहरुको  आिश्यक चासो बनाउनको लावग आमा समहू र अवभभािकहरूको भेला 

आयोजनाका लावग ििा कायाफलयहरु सँग समन्िय गरी कायफक्रम अगावि बिाइनेछ । 

 सर्ा, सनु्दर र हराभरा  विद्यालय िातािरण वनमाफणको लावग विद्यालयलाई रु्लबारी वनमाफण गनफ प्रोत्सावहत 

गररनेछ । 

 सरोकारिालाहरु लाई विद्यालय प्रवत अपनत्ि जगाउन र आवथफक पारदशीता कायम गराउन विद्यालयको 

च मावसक आयव्यय  सािफजवनक गनफ आिश्यक प्रवक्रया अगावि बिाइने छ । 

 वशिण वसकाइ वक्रयाकलाप गणुस्तरीय तथा प्रभािकारी बनाउन वशिकको पेशागत संगिनहरुको को सल्लाह 

वलने नीवत ल्याइने छ । 
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 उत्कृि कायफ सम्पादन गने विद्यालय,  विद्यालय व्यिस्थापन सवमवत,  प्र. अ. एि ं वशिकहरुलाई परुस्कृत/ 

सम्मावनत गने कायफको थालनी गररनेछ । 

 सबै वशिण संस्थामा सचूना प्राविवध सवहतको वशिाको व्यिस्थापनको लावग आिश्यक कायफ अगावि 

बिाइनेछ । 

 विद्यालयमा सह एिम ् अवतररक्त वक्रयाकलाप संचालन,  विद्याथी मलू्यांकन र प्रोत्साहन कायफको लावग विवभन्न 

गवतविवधहरु वबद्यालय सँग सहकायफ गद ैअगावि बिाइनेछ । 

 सम्पणुफ विद्यालयलाई लैंवगकमिैी,   बालमिैी,  प्रविवधमिैी र अपाङ्गतामिैी  शैविक तथा भ वतक स्िच्छ 

िातािरण बनाउन आिश्यक सहकायफ गररनेछ । 

 विद्यालयमा विद्यतुीय हावजरी तथा वशिक र विद्याथीहरूको लगबकु राख्ने अवनबायफ व्यिस्था गरी कायाफन्ियन 

गररनेछ । 

 सामदुावयक वसकाइ केन्िलाई आिश्यक कायफयोजना बनाई सवक्रय बनाइनेछ । 

 शवैिक गणुस्तर अवभिवृिको लावग आधारभतू तहको तल्ला किा बाटै सधुारका प्रयासहरु लाई थप व्यिवस्थत 

बनाउँद ैलवगने छ । 

 गाउँपावलकाका हरेक ििाहरुमा कवम्तमा १ िटा विद्यालयलाई नमनुा विद्यालय बनाउन ििा सवमवत सँग 

समन्िय गरी आिश्यक कायफ अगावि बिाइनेछ । 

 सचूना प्रविधीको प्रयोग गने सम्बन्धमा सबै विद्यालयहरुलाई प्राविवधक मिैी बनाउने प्रयास गररनेछ । 

 विद्यालयहरूको वनयवमत अनुगमन गरी अिस्था सधुारको लावग आिश्यक पषृ्ठपोर्ण प्रदान गने कायफलाई 

वनरन्तरता वदइनेछ। 

 विद्याथी भनाफ अवभयानलाई प्रभािकारी िङ्गबाट संचालन गरी विद्याथी ल्याऔ ,  वटकाऔ  र वसकाऔ  भन्ने 

अवभयानलाई वनरन्तरता वदइनेछ । 

 “बाि अघिकाि स्थाघनर्  सिकािको  सिोकाि” भन्ने आदशफ लाई आत्मसात गद ैगाउँपावलकामा सचूीकृत 

भएका मजदरुका छोराछोरीहरुको त्यांक संकलन गरी आिश्यक सहयोग गने नीवत अिलम्िन गररनेछ । 

 किा १ दवेख ३  सम्मका बालबावलकाको पिाइ सीपलाई व्यिवस्थत गने नीवत ल्याइने छ ।  साथै विद्यालय 

वशिण वसकाइलाई प्रभािकारी बनाउन  प्रोत्साहन गररनेछ । 

 विद्यालय वशिण वसकाइको अनगुमनलाइफ किाइफका साथ  लाग ुगररनेछ । 

 विद्याथीहरुको शारररीक तथा मानवसक विकासको लावग गाँउपावलका स्तरीय अवतररक्त वक्रयाकलाप तथा 

रारिपवत रवनङवशल्ि प्रवतयोवगता सञ्चाल गररनेछ । 

 सामदुावयक विद्यालयहरुमा विद्याथीहरुको खेलकुद सीप विकास गराउन खलेकुद सहायक प्रवशिकको 

व्यिस्था गरी पररचालन गररनेछ । 

 प्राविवधक विद्यालय र किा ११/१२ सञ्चालन भएका विद्यालयमा वशिक दरिन्दी तथा अनदुानको 

व्यिस्था गररने छ । 
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 संस्थागत विद्यालयहरूलाइफ सामदुावयक विद्यालयमा रूपान्तरण गनफ िा नवजकको विद्यालयमा गाभ्न अध्ययन 

गरी प्रोत्साहन गररने छ । 

 उच्च वशिा अध्ययन गने विपन्न अल्पसंख्यक सम्रदायका विद्याथीहरूलाइफ छाििवृतको व्यिस्था गररने छ । 

 

ख) स्वास््र् सेवा सम्बन्िी नीघििः 

 नेपालको संविधान २०७२ ले हरेक नेपालीहरूलाइफ आधारभतु स्िास््य सेिा वनशलु्क प्रदान गने कुरालाइफ 

आत्मसाथ गद ैवघररङ गाउँपावलकाको सम्पणुफ नागररकहरूलाइफ आधारभतु स्िास््य सेिा वनशलु्क रूपमा प्रदान 

गररनेछ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले वदएको अवधकारको प्रयोग गरी स्थानीय स्िास््य सेिा ऐन, 

स्थानीय स्िास््य सेिा वनयमािली र स्थानीय स्िास््य नीवत समते वनमाफण गरी सोवह िमोवजमको कायफ अगािी 

बिाइने छ । 

 विश्वव्यावप महामारीको रूपमा रै्वलएको कोवभि-१९ रोगको कारणले दशेको अथफतन्िमा नकारात्मक असर 

परेको अिस्थामा यस वघररङ गाउँपावलका पवन अछुतो नरहकेो सिफविवदतै छ । कोवभि-१९ महामारी रोकथाम 

तथा वनयन्िण गनफ हाल संचालनमा रवहरहकेो १० शयैाको कोवभि-१९ अस्थायी अस्पतालिाट स्तरोन्नती गरी 

२० शयैा परु् याइनेछ, कोवभि-१९ को पवहचान गनफको लावग गररने एवन्टजेन तथा आर.वट. वप.वस. आर. 

पररिणलाइफ वनयवमतता वदइनेछ । यसका लावग आिश्यक िजटे विवनयोजन गररने छ । 

 हरेक स्थानीय तहमा ५/१०/१५ शयैाको आधारभतु अस्पताल स्थापना गने संवघय सरकारको नीवत अनुरूप 

हाम्रो यस वघररङ गाउँपावलकामा १० शैयाको अस्पताल आगामी आवथफक िर्फ बाट नै स्थापना गरी संचालन 

गररनेछ । साथै १० शयैाको आधारभतु अस्पताल स्थापना गनफको लावग आिश्यक जग्गा व्यिस्थापन र DPR 

को लावग समते िजटे विवनयोजन गररनेछ । 

 िालिावलकाहरूको खोप पाउने अवधकार सवुनवश्चत गनफका लावग स्िास््य संस्थाबाट प्रदान गररने वनयवमत खोप 

सेिालाइफ सम्पणुफ िालिावलकाहरूको सिफसलुभ पह चँमा पुर् याइफनेछ । पणुफ खोप वदगोपना कायफक्रमलाइफ 

वनरन्तरता वदइनेछ । वनयवमत खोप कायफक्रम संग ैसरसर्ाइफ प्रिधफन कायफक्रमलाइफ पवन थप व्यिवस्थत गनफका 

लावग समते िजटे विवनयोजन गररनेछ । 

 सरुवित माततृ्ि कायफक्रम अन्तगफत स्िास््य संस्थामा सरुवित प्रसतुी सेिा वलन आउने सम्पणुफ सतु्केरी 

मवहलाहरूलाइफ नेपाल सरकारले विवनयोजन गरेको यातायात खचफ रकम रू २०००/- (अिरूपी दइुफ हजार 

रूपैयँा माि) र गभफिवत पररिण प्रोत्साहन भत्ता रू ८००/- (अिरूपी आि सय रूपैयँ) लाइफ यथाित राख्द ै

स्िास््य संस्थामा सरुवित सतु्केरी ह ने क्रममा थप जवटलता उत्पन्न भइफ प्रेर्ण गनुफ पने भएमा वनशलु्क एम्िलेुन्स 

सेिाको व्यिस्था गररनेछ । यसका लावग आिश्यक िजटे विवनयोजन गररनेछ । 

 स्िास््य संस्थाको सेिालाइफ प्रभािकारी िनाउनको लावग स्िास््य संस्थाको न्यनुतम सेिा मापदण्ि कायाफन्ियन 

गररनेछ । यसका लावग आिश्यक पने िजटे विवनयोजन गररने छ । 

 िालिावलकाहरूको पोर्ण अिस्था सधुार गनफका लावग िह िेविय पोर्ण कायफक्रम लाग ुगररनेछ । यसका लावग 

आिश्यक बजटे विवनयोजन गररनछ । 
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 नसने रोग रोकथाम तथा वनयन्िण कायफक्रमलाइफ थप प्रभािकारी िनाउन स्िास््य संस्थालाइफ आिश्यक पने 

उपकरण, और्वध तथा स्िास््यकमीहरूलाइफ अवभमवुखकरण कायफक्रम संचालन गररनेछ । यसका लावग 

आिश्यक पने िजटे विवनयोजन गररनेछ । 

 पररिार वनयोजन सेिा अन्तगफत पररिार वनयोजन सेिालाइफ थप सदुृविकरण गनफका लावग स्थायी िन्ध्याकरणलाइफ 

थप बििा वदइफ लामो समयसम्म जन्मान्तरका लावग प्रयोग गररने पररिार वनयोजनको अस्थायी साधनहरूको 

लावग स्याटालाइट वक्लवनक संचालन गरर सेिा उपलब्ध गराइनेछ । यसका लावग आिश्यक पने िजटे 

विवनयोजन गररनेछ । 

 हरेक नागररकको स्िास््य सेिालाइफ मध्ये नजर गद ैप्रत्येक ििामा स्िास््य संस्थाको पह चँ नभएको िाउँमा 

घवुम्त वशविर संचालन गररनेछ । यसका लावग आिश्यक पने िजटेको विवनयोजन गररनेछ । 

 हरेक नागररकको स्िास््यलाइफ मध्येनजर गद ैविशरे्ज्ञ सेिा सवहतको िहृत स्िास््य वशविर प्रत्येक स्िास््य 

संस्थामा िर्फको एक पटक गररनेछ । यसका लावग आिश्यक पने िजटे विवनयोजन गररनेछ । 

 मोवतया विन्द,ु मवहलाहरूको पािेघर खस्ने, पािेघरको मखुको क्यान्सर, स्तनको क्यान्सर जस्ता रोगको पवहचान 

गनफको लावग वस्क्रवनङ वशविर संचालन गररनेछ । जसका लावग आिश्यक पने िजटेको व्यिस्था गररनेछ । 

 ४० िर्फ मावथ उमरे समहु भएका सम्पणुफ विरामीहरूको लावग वनशलु्क रूपमा वपसािमा दवेखने सगुर, एल्िवुमन 

तथा प्रोवटनको पररिण प्रत्येक स्िास््य संस्थामा गररनेछ । जसका लावग आिश्यक पने स्िास््य कमीहरूको 

लावग अवभमवुखकरण कायफक्रम संचालन गनफका लावग बजटेको व्यिस्था गररनेछ । 

 ियरोग मकु्त पावलका िनाउनका लावग ियरोगको पररिणको दायरा बिाउन ुपने भएको ह दँा ियरोग वस्क्रवनङ 

कायफक्रम संचालन गररनेछ । साथै वघररङ स्िास््य च कीमा रहकेो प्रयोगशालालाइफ रावरिय ियरोग केन्ि संग 

समन्ियन गरी माइक्रोस्कोवपक सेन्टरको रूपमा स्तरोन्नती गरी ियरोगको पररिण ह ने व्यिस्था वमलाइनेछ । 

जसका लावग आिश्यक िजटेको व्यिस्था गररनेछ । 

 वनशलु्क रूपमा उपलब्ध ह ने और्वधहरू कुनै पवन स्िास््य संस्थामा अभाि ह न वदइने छैन । यसका लावग 

आिश्यक िजटे विवनयोजन गररनेछ । 

 ६० िर्फ उमरे पुगकेा िा २० िर्फ भन्दा िवि सेिा अिवध परुा भइफ विवभन्न कारणले सेिा गनफ नसक्ने भइफ सेिाबाट 

अिकाश ह ने रावरिय सामदुावयक मवहला स्िास््य स्ियं सेविकाहरूका लावग सम्मानजनक विदाइफ स्िरूप प्रदान 

गद ैआएको रकम रू २०,०००/- (अिरूपी विस हजार रूपैयँा माि) लाइफ वनरन्तरता गररएको छ । संघीय 

सरकारले वदएको यातायात खचफ िावर्फक रकम रू १२,०००/- (अिरूपी िाह्र हजार रूपैयँ माि) लाइफ वनरन्तरता 

वदइफ मावशक प्रवतिदेन पेश गनफ आउँदा रकम रू ४००/- (अिरूपी चार सय रूपैयँा माि) का दरले यातायात 

खचफ उपलब्ध गराइने छ सोको लावग आिश्यक िजटे विवनयोजन गररनेछ । 

 सरुवित माततृ्ि सेिा कायफक्रम अन्तगफत सतु्केरी सेिालाइफ थप प्रभािकारी तथा व्यिवस्थत गराउनका लावग 

स्िास््यकमीको मनोिल ििाउन प्रवत सतु्केरी खाजा खचफ रकम रू ५००/- (अिरूपी पाँच सय रूपैयँ माि) 

का दरले रकम विवनयोजन गररनेछ । 
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 समाजमा बवि रहकेा मानवसक स्िास््यको समस्यालाइफ न्यवूनकरण गनफको लावग स्िास््यकमी तथा मवहला 

स्िास््य स्ियंसेविकाहरूलाइफ मानवसक स्िास््य सम्बवन्ध तावलम वदइफ मानवसक रोग वनदान तथा प्रेर्ण गनफ 

सिम बनाइने छ । 

 स्िास््य विमा गनफ प्रोत्साहन गनफ सचेतनामलुक कायफक्रम गररने छ । 

 सतु्केरी, दघुफटनामा परेका घाइते विरामी र ७५ िर्फ मावथमा विरामी लाइफ हवरपटल सम्म परु् याउन वनशलु्क 

एम्िलेुन्स सेिाको व्यिस्था गररने छ । 

 

ग) संस्कृघिको प्रबर्द्िन सम्बन्िी नीघििः 

 परम्परागत कला र संस्कृवतकको जगनेाफ गनफ पहल गररनेछ । 

 विवभन्न जात जावतको भेर् भसुा, चािपिफ, मलेा जािाको संरिण गने तथा त्यस्ता संस्कारलाइफ वमतव्ययी िनाउने 

कायफमा प्रोत्साहन तथा सचेतना अवभिवृि गररने छ । 

 विवभन्न मि, मवन्दर, गमु्िा, चचफ, पाटी प िाको संरिण गररनेछ । 

 

ि) मघहिा घवकास सम्बन्िी नीघििः 

 प्रत्येक विकासका वक्रयाकलापमा मवहला सहभावगतालाई प्राथवमकता  वदइनेछ ।  मवहलाका नाममा 

व्यिसायी,  उद्योग सञ्चालन गदाफ िावर्फक करमा विशरे् छुट वदइनेछ । 

 विपन्न मवहला मवहलाहरुको उत्थान,  सशवक्तकरण एि ं मलूप्रिाहीकरणको  लावग िमता मलुक कायफक्रम 

संचालन गररनेछ । 

 मवहलाहरूको स्िास््यप्रवत संिदेन वसल रहदँ ैआिश्यक वनयवमत स्िास््य उपचारको व्यिस्था गररनेछ । 

गभफिती मवहला, सतु्केरी सेिा तथा पोर्ण कायफक्रमलाई वनरन्तरता वदइनेछ । 

 मवहलामावथ ह ने सबै प्रकारका विभदे अन्त्य गद ैसामावजक काममा मवहलाको प्रवतवनवधत्ि सवुनवश्चत गररनेछ 

। 

 मवहला, बालबावलका तथा वकशोरीहरूको पोर्ण सरुिा कायफक्रम संचालन गररनेछ । 

 सामावजक विभदे न्यवूनकरण तथा सामावजक सरुिा र संरिणको कायफक्रम संचालन गररनेछ । 

 घरेल ुवहसंाको अन्त्य गररनेछ । 

 बाल श्रम, बाल वििाह, बह  वििाह, दइजो, िोक्सी, जस्ता प्रथाको रोकथाम तथा अन्त्य गररनेछ । 

 लैंवगक उत्तरदायी बजटे तजुफमा गररनेछ । 

 

ङ) बािबाघिका सम्बन्िी नीघििः 

 सबै  टोल, ििा र गाउँपावलका स्तरमा बाल संगिन/ सञ्जाल गिन गररनेछ । 
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 बालबावलका सम्बन्धी हकको नीवतगत व्यिस्था गररनेछ । 

 विद्यालयका बालविकास केन्ि, बाल किाहरुमा सधुार गररनेछ,  बालमिैी विद्यालय बनाइने छ । 

 सरकारी संघ संस्था हरु सँग लागत साझदेारीमा योजना तथा कायफक्रम कायाफन्ियन गनफ प्रोसावहत गररनेछ । 

 आजका बालबावलका भोवलका कणफधारको रुपमा वलँद ैगाउँपावलकाको सम्पणूफ बालबावलकालाई विद्यालयको 

पह चँ सवुनवश्चत गररनेछ । 

 बालमिैी सेिा प्रभाि सरुवित गद ैगाउँपावलकाका हरेक ििामा तथा गाउँपावलका स्तरमा बाल क्लब गिन गरी 

वक्रयाकलाप वनयवमत गनफ प्रोत्सान गररनेछ । 

 सबै बालबावलकालाई आधारभतू एि ंवनयवमत स्िास््य सेिामा पह चँ सवुनवश्चत गररनेछ । 

 बाल विकास केन्िको सबलीकरणमा जोि वदइनेछ । 

 गाउँपावलका िेिवभिका अनाथ बालबावलका हरुको गास,  बास र कपास सवहत अन्य आधारभतू 

आिश्यकताहरूको प्रत्याभतू गराउन अनाथ बालबावलका विशरे् कायफक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

 

च) ज्रे्ष्ठ नागरिक सम्बन्िी नीघििः 

 जषे्ठ नागररकहरूको सीप, ज्ञान एि ंअनभुिलाई गाउँपावलकाको विकासको आधारका रूपमा वलँद ै प्रत्येक 

ििामा  ज्येष्ठ  नागररक आरोग्य च तारीको वनमाफणका लावग पहल गररनेछ । 

 ज्येष्ठ नागररक हरूको सम्मान गररनेछ । 

 ज्येष्ठ नागररक पररचयपि वितरणलाई घरदलैोसम्म िा ििा कायाफलयले सम्म पगु्ने व्यिस्था वमलाइनेछ । 

 धावमफक यािा तथा वतथफनटन वशिम ्स्िास््य उपचारमा उवचत प्राथवमकता वदइनेछ । 

  जषे्ठ नागररक का ऐवतहावसक अनभुि तथा सीपको आदानप्रदान गनफ तथा भलाकुसरी का लावग ििास्तरमा 

अन्तरवक्रयात्मक कायफक्रम संचालन गररनेछ ।  

 

छ) आघदवासी र्नर्ाघि, दघिि िथा अल्र्सखं्र्क सम्बन्िी नीघििः 

 सबै जात जनजावतको  कला,  भार्ा, धमफ,  संस्कृवत एि ं समदुायको ररवतवथती, रहनसहन तथा धावमफक 

आस्थाको संरिण सम्बिफन एि ंजगनेाफ गनफ गाउँपावलकाले आिश्यक सहयोग गनेछ । 

 संविधान एिम ् काननुले वसजफना गरेको आधारभतू म वलक हकको  सम्मान गद ै सबै समदुायको 

समन्यावयक  विकासमा जोि वदइनेछ । 

  विपन्न िगफका दवलत समदुायका विद्याथीलाई शवैिक उन्नयनमा प्रोत्सान गररनेछ । 

  गाउँपावलकाबाट वसवजफत तथा स्िरोजगारका अिसरमा आवदिासी जनजावत तथा दवलत समदुायलाई 

उनीहरूको िमता एि ंदिताका आधारमा जोि वदइनेछ । 
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र्) सामाघर्क समावेशीकिण सम्बन्िी नीघििः 

 सामावजक समािशेी नीवत तजुफमा गररनेछ । 

 आवथफक, सामावजक विकासमा सबै िेि, िगफ, वलंग, जात, जातीको समािेशीकरणलाइफ जोि वदइनेछ ।  

 

झ) अपांगिा सम्बन्िी नीघििः 

 आवथफक, सामावजक तथा पिूाफधार विकासलाइफ अपांगमिैी बनाइनेछ । 

 अपांगताको वकवसम अनसुार अपांगको िमता विकास गररनेछ । 

 गाउँपावलकामा अपांग हले्प िेस्क स्थापना गररनेछ र हले्पिेस्कमा अपांग व्यवक्तलाइफ नै रावखनेछ । 

 

ञ) सामाघर्क मेिघमिाप िथा न्र्ार् घनरूपण सम्बन्िी नीघििः 

 सामावजक वििाद तथा न्यावयक वनरुपणका लावग न्यावयक सवमवत मार्फ त विवभन्न कायफक्रमहरु संचालन गररनेछ 

। 

 हरेक ििामा  मलेवमलाप सवमवतहरूको गिन र मलेवमलाप कताफ हरु को सहजीकरणमा स्थानीय वििादहरुको 

न्यायोवचत समाधान गररनेछ । 

 विभदेरवहत,  शान्त, सरुवित र सवहरण ु समाजको वनमाफणमा न्यावयक सवमवतको सवक्रयता बिाइनेछ । 

 न्यायक सवमवतको काममा सहवजकरण गनफ र परामशफ वलन आिश्यकता अनसुार काननूी विज्ञको पररचय वलने 

व्यिस्था वमलाइने छ । 

 

ट) रु्वा िथा खेिकुद सम्बन्िी नीघििः 

 यिुा शवक्त पररचालन गरर विकास वनमाफणका वक्रयाकलापलाइफ वतव्रता वदइनेछ । 

 उद्यमशील बन्न चाहने यिुाहरूलाइफ उवनहरूको मागमा आधाररत तावलम संचालन गररनेछ । 

 बैदवेशक रोजगारीबाट र्वकफ एका यिुाको वसप, दिता र वक्रयवशलताको पवहचान गरर स्िरोजगार कायफक्रम 

संचालन गररनेछ । 

 प्रधानमन्िी रोजगार कायफक्रम मार्फ तलाइफ िरेोजगार यिुाहरूको पररचालन गररनेछ । 

 खलेकुदका माध्यमबाट यिुा शवक्तलाइफ एकीकृत गनफ र विकासमा पररचालन गनफ खलेकुद िेिमा जोि वदइनेछ 

। 

 अवधकार सम्पन्न वघररङ गाउँपावलका खलेकुद सवमवत गिन गरर समग्र खलेकुदको वक्रयाकलाप अगािी 

बिाइनेछ । 

 खलेकुदका माध्यमबाट गाउँपावलकाको वचनारी अवभिवृि गने खलेािी तथा संस्थालाइफ प्रोत्साहन गररनेछ । 

 खले मदैानहरूलाइफ थप व्यिवस्थत साथै खलेकुद ग्राम वनमाफणको लावग पहल गररनेछ । 
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 गाउँपावलकाको वचनारीको रूपमा रहकेो पावलका स्तरमा अध्यि कप प्रवतयोवगता वनयवमत गररनेछ । 

 एक ििा एक खलेमदैानको व्यिस्थाका लावग आिश्यक पिूाफधार वनमाफणमा जोि वदइनेछ । 

 खलेकुद विकासका लावग विवभन्न यिुा क्लब, वजल्ला खेलकुद विकास सवमवत तथा अन्य वनकायहरूसँग 

समन्िय, सहकायफ र साझदेारी गररनेछ । 

 खले िेिको विकास र विस्तारमा योगदान परु् याउने खलेािी, प्रवशिक, खलेकमी तथा खेलकुदसँग सम्बवन्धत 

व्यवक्तत्िहरूलाइफ सम्मान तथा प्रोत्सावहत गररनेछ । 

 

ठ) खानेपानी िथा सिसफार्ि सम्बन्िी नीघििः 

 गाउँपावलका िेिका गाउँहरूमा शिु खानेपानीको प्रत्याभवूत वदलाउन खानेपानी आयोजनालाइफ प्राथावमकता 

वदइनेछ । साथै अन्य िेिमा समते खाने/वपउने पानीको शिुता र गणुस्तर मापन गररनेछ । 

 गाउँपावलकाका सबै ििा र प्रत्येक घरमा नपगु भएका िाउँमा आधारभतू खानेपानीको व्यिस्था वमलाइने छ । 

 गाउँपावलका वभिका सबै ििाहरूमा हाल व्यिस्था भएका िाउँ तथा मलूका पानीहरूको सदुृविकरणको 

सरुूिात गररने छ । 

 िस्ती, गाउँ तथा टोलहरूमा वनस्कने र्ोहोरमलैाको व्यव्थापनका लावग िवम्पङ साइटको खोजी गररनेछ भने 

तत्कालै बस्तीहरूमा र्ोहोरमैला एवककृत गनफ आिश्यक व्यिस्था गररनेछ । सरुिा वनकाय, नागररक समाज 

एि ंटोल विकास अध्यिको सहकायफमा वनयवमत रूपमा सरसर्ाइफ अवभयानको सरूिात गररनेछ । 

 एक घर एक धारा अवभमान लाइफ प्राथावमकता वदइनेछ । 

 

३) पुवाििाि घवकास सम्बघन्ि नीघि 

क) सडक, र्ािार्ाि एवम ्आवास सम्बन्िी नीघििः 

 क्रमागत योजनालाइफ पवहलो प्राथवमकता वदइफनेछ । 

 मलु सिकलाइफ कालोपिे गने र शाखा सिकहरूको स्तरोन्नवत गनफ संघ र प्रदशे सरकार संग समन्िय गरी उच्च 

प्राथवमकताका साथ काम गररनेछ साथै वनमाफण सम्पन्न भएका सिकहरूको अवनिायफ लगत कट्टा गररनेछ र 

आगावम वदनमा सिक वनमाफण गनुफ अगाि ैजग्गाको लगत कट्टा गररनेछ । 

 आिवधक गाउँ विकास योजनाको र सिक यातायात गरुू योजनाको कायाफन्ियनमा जोि वदइनेछ । 

 िल वनकास सवहतको सिक पिूाफधारमा जोि वदइफनेछ । 

 िुला तथा मझ ला पलुपलेुसा वनमाफणका लावग प्रदशे/केन्ि सरकारसँग समन्िय/पहल गररनेछ । 

 आम गाउँिासीको आित जाितमा सहजता ल्याउन हरेक ििामा संचावलत िाटोहरूलाइफ स्तरोन्नती गने 

कायफलाइफ वनरन्तरता वदइने छ । 

 गाउँपावलका वभिका सम्पणूफ सिकहरूको िवगफकरण गरी मापदण्ि तयार गररनेछ । यसलाइफ प्रभािकारी रूपमा 

कायफन्ियनमा ल्याइने छ । 
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 वनजी िेिबाट सञ्चावलत यातायात कम्पनीहरूलाइफ वनयमन तथा व्यिस्थापन गने नीवत वलइनेछ । 

 गाउँपावलका वभिका सम्पणूफ सिक तथा बाटोहरूलाइफ बाहै्र मवहना सञ्चालन योग्य बनाउन वनयवमत सिक 

ममफत सम्भार गने नीवत वलइनेछ । 

 खरले छाएको छानोका सबै गाउँबासी जनताको छानो जस्तापाताले छाउने व्यिस्था वमलाइने छ । 

 विवभन्न योजनाहरूको वनमाफणको लावग संवघय तथा प्रदशे सरकारसँग माग गने नीवत वलइफनेछ । 

 

ख) सञ्चाि सम्बन्िी नीघििः 

 गाउँपावलकाका हरेक ििा कायाफलयहरूमा वि िाइर्ाइफ जोनलाइफ विस्तार गद ै जाने नीवत वलइनेछ । साथ ै

गाउँपावलका िेिवभिका विद्यालयहरूमा क्रमशूः िुत गवतको इन्टरनेट सेिा जिान गररनेछ । 

 सञ्चार पह चँबाट बावहर रहकेा िेि पवहचानगरी आिश्यक स्थानमा टेवलर्ोन टािर विस्तारका लावग नेपाल 

टेवलकमसँग समन्िय गररनेछ । 

 गाउँपावलका वभि सबै ििामा आधारभतु सञ्चार सवुिधा परु् याउन साथै सबै जनतामा सञ्चारको पह चँ स्थावपत 

गनफ नेटिकफ  टािरको विस्तार गनफ पहल गररनेछ । 

 आम संचार माध्यमलाइफ वनस्पि व्यिसायीक जनउत्तरदावय र वजम्मिेार बनाउन आम संचार नीवत ल्याइफनेछ । 

 १०० िाटसम्मको एर्एम, सामदुावयक रेवियो लगायत स्थानीय तहबाट प्रकावशत प्रसाररत आमसञ्चार 

माध्यमको दताफ, स्थापना, सञ्चालन र निीकरण गाउँपावलकाबाटै गररने नीवत वलइनेछ । 

 

ग) घवदु्यि सम्बन्िी नीघििः 

 "उज्यालो वघररङ गाउँपावलका" नारा अनसुार सबै िेिमा विद्यवुतकरण भएकोछ । विद्यतु सेिालाइफ प्रभािकारी 

िनाउन र विद्यतु आपवूतफकताफ संस्थासँग समन्िय गररनेछ । 

 

ि) र्ोर्ना नीघि सम्बन्िमािः 

 आगामी आवथफक िर्फको सरुुिातमा नै आगामी िर्फ सञ्चालन गररने योजना कायाफन्ियनका सम्बन्धमा प्रत्येक 

ििामा उपभोक्ता सवमवत एि ंसबैको सहभावगतामा अवभमखुीकरण कायफक्रम संचालन गररनेछ ।  उत्कृि काम 

गने उपभोक्ता सवमवतलाई सम्मानको व्यिस्था गररनेछ । वनधाफररत समयवभि काम सम्पन्न नगने उपभोक्ता सवमवत 

िा वनमाफण कम्पनी िा अन्य संस्थालाई कारबाही गररनेछ । 

 योजनालाइफ सहभावगतामलूक बनाउन र लागत कम गरी उच्चतम विकास हावसल गनफ समपरुक कोर् मार्फ त 

विवभन्न योजनाहरू संचालनमा ल्याइनेछ । 

 

ङ) घसंचार्ि सम्बन्िी नीघििः 

 आिश्यकता अनुसार वसंचाइफका योजनाको लावग िजेट व्यिस्था गररनेछ । 
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 गाउँपावलकाले प्रदशे सरकार र संघीय सरकारसँग समन्िय सहकायफ गरी वसंचाइफका आयोजना अगािी बिाउने 

छ । 

 

च) भवन िथा भवन सघंहिा सम्बन्िी नीघििः 

 नेपाल सरकारिाट जारी भिन वनमाफण आचारसंवहता कायफविवध बनाइफ कायाफन्ियन गररनेछ । 

 भ-ुउपयोग नीवत अनुरूप सरकारी, ऐलानी, प्रवत सािफजवनक जग्गा संरिण तथा उपभोग गररनेछ । 

 गाउँपावलकाको पनु नक्साङकनका लावग प्रवक्रया अगावि बिाइनेछ । 

  रावरिय भिन संवहता र मापदण्ि समेतलाई मध्यनजर गरी  यस गाउँपावलकाको भिन संवहता तथा मापदण्िलाई 

पणूफरुपमा कायाफन्ियन गररनेछ । 

  पिुफधार विकासलाई बालमिैी,  अपाङ्गता मिैी तथा िातािरण मिैी बनाइने छ । 

 

४) वन, वािाविण फोहोि मैिा िथा घवपद व्र्वस्थापन 

क) वािाविण संिक्षण िथा फोहोिमैिा व्र्वस्थापनिः 

 विपद ्जोवखम िेिको पवहचान र नक्सांकन संकलन गररनेछ । 

 विपद सम्बन्धी काननु व्यिस्था कायाफन्ियन गद ै थप काननु योजना तजुफमा  गररनेछ । 

 िन उपभोक्ता सवमवतलाई िन संरिण, ििृ रोपणमा प्रोत्सावहत गररनेछ । 

 गाउँपावलकालाइफ स्िच्छ, सर्ा एि ंिातािरण मिैी बनाउने नीवत अबलम्बलन गररने छ । स्थानीय टोल विकास 

संस्था र गरै सरकारी संस्थाहरूको समते पररचालन गरी सर्ा सनु्दर हराभरा, हाम्रो राम्रो वघररङ गाउँपावलका 

अवभयानलाइफ थप प्रभािकारी बनाइने छ । 

 हरेक घर, पसल, होटल व्यिसायबाट वनस्कने र्ोहरलाइफ कुवहने र नकुवहने र्ोहर भनी उत्पादन स्थलम ैछुट्याउने 

व्यिस्था वमलाइफने छ ।  

 सामदुावयक, ग्रामीण, धावमफक, किवुलयवत िनको संरिण सम्बधफन र उपयोग गररने छ । 

 नदी वकनार, नदी उकास, सािफजवनक खावल जग्गा, पाखा तथा सिक वकनारमा ििृारोपणको व्यिस्था गररन े

छ । 

 नीवज तथा सामदुावयक िनको प्रििफन एिम ्वनयमनलाइफ विशेर् प्राथवमकतामा रावखने छ । 

 जलिाय ु पररिनफबाट पने नकारात्मक असरहरू न्यनूीकरणाका लावग आिश्यक व्यिस्था गद ै विवभन्न 

कायफक्रमहरू संचालन गररनेछ । 

 आगामी वदनमा टोल सधुार सवमवतलाइफ वक्रयावशल गरर विकास वनमाफण एिम ्सरसर्ाइफ सम्बवन्ध विवभन्न 

कायफमा सवक्रय गराइफनेछ । 

 ४० माइक्रोन भन्दा कमको प्लाविकलाइफ रोक लगाइनेछ । 
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ख) घवपद व्र्वस्थापन सम्बन्िी नीघििः 

 विपद ब्यबस्थापन कायाफलय प्रभािकारी बनाउन विपत ब्यबस्थापन कोर्लाई थप सदुृि गररनेछ । 

 विपदबाट  ह ने िवत न्यवुनकरणका पिूफ तयारी सम्बन्धी विशरे् नीवत वलइनेछ । गाउँपावलका िेिको विपत 

व्यस्थापनका लावग योजना तजुफमा गरी आिश्यक कायफक्रमहरु संचालन गररनेछ । 

 विपदबाट ह ने िवत न्यनूीकरणका  लावग तत्काल राहत र उिारका कायफमा जोि वदइनेछ । यस कायफमा नगर 

प्रहरी,  सहयोगी संस्था र सम्बवन्धत वनकायहरूको पररचालनमा जोि वदइनेछ । 

 विपत व्यिस्थापनका लावग आिश्यक पने सामग्रीहरु तयारी अिस्थामा राख्ने कायफलाई वनरन्तरता वदइनेछ । 

 गाउँपावलका वभिका वबपत जोवखम िेिको नक्साङ्कन कथा बस्तीहरूको पवहचान गरी स्थानान्तरणको लावग 

आिश्यक प्रवक्रयाको थालनी गररनेछ । 

 गाउँपावलका वभिका नदी कटान,  पवहरोका कारणले गाँउबावसले भोग्न ु परेको समस्यालाई न्यनुीकरण गनफ 

अध्ययन गररनेछ । 

 विपद, जोवखम, न्यवुनकरणका लावग पिूफ सचूना प्रणाली सम्बन्धी कायफक्रमको तजुफमा र कायाफन्ियन गररनेछ । 

 एम्बलेुन्सको  व्यिस्थापनलाई प्रभािकारी बनाइनेछ । 

 

५) सुशासन ि सेवाप्रवाह िथा संस्थागि घवकास 

क) सुशासन ि सेवा प्रवाह सम्बन्िी नीघििः 

 सबफजवनक प्रसासन सेिा प्रिाह र सशुासनलाई दरुुस्त बनाउन समय सापेि, प्रविवधमिैी बनाउँद ैसेिा प्रिाहलाई 

जन अपेिा अनरुुप वछटो, छररतो, सलुभ, सरल, उच्च गणुस्तररय साथै प्रभािकारी िंगले सञ्चालन गररनेछ । 

 विर्यगत शाखाका कामकारबाहीलाई प्रभािकारी बनाइनेछ । 

 नमनुा, योग्यग्रह अनकुरणीय विकास प्रणाली अिलम्बन गनफ अन्य स्थानीय तहको अध्ययन भमफण गरी 

गाउँपावलकाको विकास र समवृिका लावग आिश्यकता पिुपोर्ण वलइनेछ । 

 सामावजक सरुिा भत्ता वितरण प्रणालीलाई थप व्यिवस्थत बनाइनेछ । 

 गाउँपावलका िेि वभि शावन्त सरुिाको वस्थवतलाई प्राथावमकता वददै ँनागररक सरुिा र शावन्त कायम गनफ कुनै 

कसर बाँकी रावखने छैन । गाउँसभा तथा गाउँकायफपावलकाको वनणफयअनसुार विवनयोवजत योजना तथा 

कायफक्रमको कायाफन्ियनमा बाधाव्यिधान  उत्पन्न गने, गराउन  खोज्ने व्यवक्त, पररिार िा समदुायलाई कारबाही 

गररनेछ र सोको समते वनजबाट सोधभनाफ वलइनेछ । 

  जनताको घरदलैोमा सेिा पुराउन समय समयमा अन्य वनकायसँग समन्िय गरी एवककृत घमु्ती वशविर 

सञ्चालन गररनेछ । 

 नागररकको सचूनाको  हकलाई सम्मान गनफ साथै वछटो सेिा प्रिाह सवुनवश्चत गनफ अवभलेख व्यिस्थापन लाई 

विशेर् जोि वदइनेछ । 
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 सेिा प्रिाहमा सुशासन कायम गनफ, भ्रिचार र अवनयवमत विरूि शनू्य सहनशीलता अिलम्बन गद ैकमफचारीको 

मनोबल बिाउन आिश्यक व्यिस्था गररनेछ । कमफचारीको िमता अवभिवृिका लावग आिश्यक तावलमको 

व्यिस्था एि ंअन्य कायफक्रमहरूको सञ्चालन गररनेछ ।  

 अनगुमन तथा मलु्याङ्कन कायाफलय वनयवमत, व्यिहाररक, िास्तविक, नवतजामखुी र मापन योग्य बनाइनेछ । 

 सेिा ििापिको व्यिस्थापन, व्यिवस्थत सचूना प्रणाली, सािफजवनक सनुाई, सामावजक पररिण लगायत 

विर्यलाई व्यिवस्थत तुल्याइनेछ । 

 गाउँ कायफपावलकाको कायाफलय, विर्यगत शाखा तथा ििा कायाफलयलाई मा कमफचारीको दरबन्दी पदपवूतफ गनफ 

पहल गररनेछ । 

 म जदुा  नीवत वनयम तथा सेिा प्रभाि प्रवक्रयाका सन्दभफमा जनप्रवतवनवध तथा कमफचारी वबच अन्तरवक्रयात्मक 

अवभमखुीकरण कायफक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

 सेिाग्राही सन्तवुि सििेण मार्फ त कमफचारीको कायफसम्पादन मलू्यांकन गररनेछ । 

 गाउँपावलका िेि वभिका प्रमखु बजारहरुमा प्रहरी घमु्ती तथा प्रहरीवबट को स्थापना गन ेआिश्यक पहल 

गररनेछ । 

 गाउँपावलकाले प्रिाह गने सेिालाइफ चसु्त, दरुूस्त, पारदशी तथा प्रविधी मिैी बनाउन आधवुनक सचूना 

प्रविवधको प्रयोगमा जोि वदइफनेछ । 

 नागररकको सचूनाको हकलाइफ उच्च सम्मान गद ैगाउँपावलकाको कायाफलय तथा ििा कायाफलयहरू लाइफ सचूना 

मिैी बनाइने छ । 

 सामावजक सञ्जाल र अनलाइफन वमवियालाइफ आम जनताको चेतना अवभिवृिका लावग सदपु्रयोग गररने नीवत 

वलइनेछ । 

 सेिाग्राहीहरूलाइफ अवधकतम सचूना प्रिाह गनफ LED सवहतको Digital Display स्थापना गररनेछ । 

 विद्यवुतय शसुासनमा जोि वदइफनेछ । 

 

ख) क्षमिा घवकास सम्बन्िी नीघििः 

 सेिा प्रिाहलाइफ प्रभािकारी िनाउन गाउँपावलका ििा कायाफलय तथा स्िास््य संस्थाहरूको संस्थागत विकास 

तथा आिश्यक पिूाफधार विकास गररनेछ । 

 िमता विकास योजना तजुफमा गररनेछ । 

 जन प्रवतवनवध तथा कमफचारीको लावग काननूी तथा नविन प्रविवध सम्बन्धी तावलम संचालन गररनेछ । 

 

ग) साझेदािी ि समन्वर् िथा सहकार्ि सम्बन्िी नीघििः 

 मवहला, बालबावलका तथा वकशोरीहरूको पोर्ण सरुिा कायफक्रममा संघीय सरकार र गण्िकी प्रदशे सरकारसँग 

साझदेारी र समन्िय तथा सहकायफ गररनेछ । 

 संघ र प्रदशे योजना तथा कायफक्रममा तोवकए अनसुार लागत साझदेारी तथा सहकायफ गररनेछ । 
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 नीवत वनणफय तथा अन्य आिश्यक कायफमा संघ, प्रदशे र वजल्ला समन्िय सवमवत सँग आिश्यक समन्िय गररनेछ 

। 

 सहभावगतामलुक योजना अिलम्बन गद ैयस गाउँपावलकाको विकासमा विकासका सबै साझदेारी हरुलाई 

स्िागत गरी विकासलाई साझेदारीमा अगावि बिाउने नीवत अवख्तयार गररनेछ । 

 

ि) सुशासन सम्बन्िी नीघििः 

 स्थानीय तह संस्थागत िमता स्ि मलू्यांकनमा सधुार गररनेछ । 

 सेिा प्रभािमा प्रािवधक प्रयोग गरी सेिा प्रिाहलाइफ  सेिाग्राही  मिैी, सरल,  छररतो बनाइनेछ । 

 वदगो विकासका लक्ष्यहरुलाइफ आरम सात गररनेछ । 

 सशुासन ऐन वनमाफण तथा सम्बवन्धत काननू पालन गररनेछ । 

 

ङ) कमिचािी सेवा सुघविा िथा प्रोत्सान सम्बन्िी नीघििः 

 नेपाल सरकारले कमफचारीको लावग बिाएको मावसक रू २०००/- (अिरूपी दइुफ हजार माि) अनुसार 

गाउँपावलकाका सबै कमफचारीहरूको पवन बिाइनेछ र सोही अनसुार बजटे विवनयोजन गररनेछ । 

 कमफचारीलाइफ वदघफ सेिा, कायफिोझ कायफ िमता मलू्यांकनको आधार परुस्कृत तथा प्रशसंापि प्रदान गररनेछ । 

 वजम्मिेारी, कायफिोझ र कायफसम्पादनको आधारमा थप प्रोत्साइनको व्यिस्था गररनेछ ।  

 

च) पघञ्र्किण िथा सामाघर्क सुिक्षा कार्िक्रम सम्बन्िी नीघििः 

 रावरिय पररचयपि तथा पञ्जीकरण विभाग अन्तगफत सञ्चावलत सामावजक सरुिा तथा व्यवक्तगत घटना दताफ 

प्रणाली सदुृिीकरण आयोजना लाइफ प्रभािकारी रूपमा कायाफन्ियन गररन्छ । 

 रावरिय पररचयपि तथा पञ्जीकरण विभाग अन्तरगत सञ्चावलत कायफरत एम.आइफ.एस अपरेटर तथा वर्ल्ि 

सहायकका लावग एक च मावसक बराबरको पाररश्रवमक व्योहोररने छ । 

 सामावजक सरुिा कायफक्रमलाइफ थप प्रभािकारी बनाइनेछ । सामावजक सरुिा भत्ता वितरणलाइफ पारदवशफ तथा 

स्िचावलत बनाइनेछ ।  

 सबै ििाहरूबाट घटना दताफ Online बाट सञ्चालन गररनेछ । 

 सामावजक सरुिा नविकरण कायफक्रम ििाबाट िस्ती िस्तीमा गइफ नविकरण गररनेछ । 

 

आदिणीर्, गाउँसभा सदस्र्ज्रू्हरू, 

गाउँपावलकाको समग्र विकास र समवृिका लावग यस नीवत तथा कायफक्रममा समवेटएको विर्यहरूको 

कायफन्ियन महत्िपणूफ ह न्छ । स्थानीय तहको वनिाफचनमार्फ त यस गाउँपावलकाको समग्र विकास र समवृिको गहन 
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वजम्मिेारी आम नागररकले हामीलाइफ सवुम्पन ुभएको परप्रेियमा हामी सबै जनप्रवतवनवधहरू एक िाउँमा उवभएर जनताका 

आिश्यकता पररपवूतफमा लाग्न ुहाम्रो वनविफकल्प वजम्मिेारी हो । 

यस वजम्मिेारलाइफ परूा गनफ हाम्रा नीवत, योजना तथा कायफक्रमका लावग वनरन्तर बजटे व्यिस्थापन गने संघीय 

सरकार, प्रदशे सरकार, अन्य साझदेार वनयका, रावरिय/अन्तरावरिय संघसंस्थाहरू एि ंसल्लाह सझुाि वदनहु ने नागररक 

समाज, राजनीवतक दलका वमिहरू, पेशाकमी, बवुिजीवि एि ंआम वघररङ गाउँपावलकाबासी महानभुािहरूमा आभार 

प्रकट गदफछु । 

सिफपिीय सझुािलाइफ समटेीएर प्रस्ततु भएको यस नीवत तथा कायफक्रममा उल्लेवखत प्रवतबिताहरू आगामी 

बजटेबाट सम्बोधन ह ने विश्वास वलएको छु । हाम्र ैपालामा समिृ र आत्मवनभफर वघररङ गाउँपावलका वनमाफण सम्भि छ 

भन्ने विश्वासका साथ यस नीवत तथा कायफक्रमलाइफ प्रभािकारी कायाफन्ियनका लावग आ-आफ्नो िाउँबाट सकारात्मक 

सहयोगको अपेिा राख्दछु । धन्यिाद । 

 रनबहादरु राना 

 अध्यि 

 वघररङ गाउँपावलका  

 वमवत २०७७ असार ०७ गते 

 

 

 

 

 

 


