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कञ्चन गाउँपालिकाको 
१2 औ ंगाउँसभामा प्रस्ततु वार्षिक नीलत तथा कार्िक्रम 

२०७९ 
उपाध्र्क्षज्रू्, 
गाउँसभाका सम्पूर्ि सदस्र्ज्रू्हरु, 
प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृतज्रू्, 
र्वषर्गत शाखाका प्रमखुहरु, 
गाउँपालिका तथा वडा कार्ाििर्का कमिचारी साथीहरु, 

 

“समनु्नत कञ्चन, सबि स्थानीर् सरकार” भन् न ेनारािाई साथिक पाने प्रर्त् नका साथ कार्ािन्वर्न 
गने क्रममा कञ्चन गाउँपालिका स्थापना पलिको १2 औ ं गाउँसभामा अध्र्क्षको हैलसर्तिे 
आ.व.०७९/८० को गाउँपालिकाका र्वकास नीलत तथा कार्िक्रम र्स गरीमामर् सभामा प्रस्ततु गनि 
पाउँदा मिाई अत्र्न्तै खसुी िागेको ि । 

संघीर् शासन प्रर्ािी र समाजवाद उन्मखु िोकतान्त्न्िक गर्तन्िात्मक राज्र् स्थापनाका िालग 
पटक-पटक भएका आन्दोिन र संघषिहरुमा सहादत प्राप्त गने सम्पूर्ि ज्ञात-अज्ञात सर्हदहरु प्रलत उच्च 
सम्मानका साथ भावपूर्ि श्रद्धाञ्जिी अपिर् गदििु । उहाँहरुका पररवारजन तथा आफन्तजनहरु प्रलत गर्हरो 
समवेदना प्रकट गदििु । 

 

पररचर्ः  

लब.सं. 2038 साि अन्त्घसम्म गजेडी गाउँ पञ्चार्तको नाममा रहेको र्स क्षेििाई 2038 
सािमा सािझण्डी, रूद्रपरु र गजेडी गरी ३ गाउँ पञ्चार्तमा र्वभाजन गररएको  लथर्ो । 2046 सािको 
प्रजातन्िको पनु:बहािी पश्चात 2049 सािमा रूद्रपरु गा.र्व.स.को वडा नं. 1 मा रहेको जिैर्ा, 
र्वचवापरु िगार्तका क्षेि सािझण्डी गा.र्व.स.मा जोलडन पगेुको लथर्ो भने तत्कालिन रूद्रपरु वडा नं. 6 
िाई र्वभाजन गरी वडा नं. 1 र 6 बनाइएको लथर्ो । नेपािको संर्विान 2072 अनरुूप राज्र् 
पनु:संरचनामा सार्वक गजेडी र रूद्रपरु गा.र्व.स.िाई जोडेर र्स कञ्चन गाउँपािका लनमािर् भएको हो । 
र्स गाउँपालिकाको र्वचमा उत्तर देन्त्ख दन्त्क्षर् बग्ने कञ्चन नदी रहेको ि । र्सै कञ्चन नदीको नामबाट 
कञ्चन गाउँपालिकाको नामाकरर् भएको हो  गाउँपालिकाको मध्र् भागमा रहेको भएतापलन र्स नदीबाट 
अर्हिेसम्म िेरै उपिन्त्धि लिन सर्कएको िैन । र्स नददमा र्वलभन्न ठाउँमा बाँि लनमािर् गरी लिफ्ट 
लसंचाई गनि सर्कन ेसम्भावना रहेको ि तर नदीमा ढुङ्गा, लगट्टी, वािवुा जस्ता प्रकृलतजन्र् स्रोतहरूको भन े
अभाव रहेको ि ।  
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हाम्रो र्स कञ्चन गाउँपालिकामा रहेको अलिक जग्गा पलति, ऐिानी, सकुुम्वासी तथा अव्र्वन्त्स्थत 
बसोबासका रूपमा रहेकोिे मािपोत संकिन हनु सकेको िैन भन ेढुङ्गा, लगट्टी, वािवुा जस्ता प्रकृलतजन्र् 
स्रोतहरूको अभाव रहेको हुँदा र्थेष्ट मािामा आन्तररक राजस्व संकिन गनि सर्कने अवस्था पलन िैन ।  

अर्हिेसम्म गाउँपालिकािे उद्योगिन्दा, किकारखाना, व्र्ापार तथा वान्त्र्ज्र्को क्षेिमा पलन खासै 
प्रगलत गनि सकेको िैन । कञ्चन गाउँपालिकाका अलिकांश बालसन्दाहरू कृर्ष पेशामा आवद्ध भएतापलन 
कृर्षमा लसंचाईको र्थोन्त्चत व्र्वस्था नहुँदा खेतीका िालग आकासे पानीमा लनभिर हनु ु परेको र्थाथिता 
हामीमाझ ि ।  

 अब हामीिे कञ्चन गाउँपालिकाको समग्र र्वकासका िालग कृर्षिाई व्र्ावसार्र्क तथा 
आिलुनर्ककरर् तफि  िैजान ुपनेि भने िघ ुतथा साना उद्योगको स्थापना गरी उद्योगको क्षेिमा पाइिा 
अगालड बढाउन ुपने भएको ि । हाम्रो गाउँपालिकामा सञ्चािनमा रहेका र्वलभन्न र्कलसमका व्र्ावसार्र्क 
फमिहरूिाई दतािका माध्र्ामबाट गाउँपालिकामा अलभिेन्त्खकरर् गरी व्र्वसार्ीहरूको व्र्वसार् प्रवद्धिन 
गनुि पने देन्त्खन्ि । कृर्ष तथा पशपंुक्षीको क्षेिमा प्राप्त अनदुानिाई िन्त्क्षत वगिमा परु् र्ाउनको िालग 
र्वलभन्न र्कलसमका संर्न्िहरू लनमािर् गरी पहि गररनिे भने र्सको प्रगलत र्ववरर् र पषृ्ठपोषर् लिनका 
िालग अनगुमन तथा लनरीक्षर्को व्र्वस्था गररन ेि । 
  स्थानीर् तहिे नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारको र्वकास सम्बन्िी िक्ष्र् तथा उदे्दश्र् प्राप्त गनि 
समन्वर्, सहर्ोग र सहकार्ि गदै स्थानीर् अथितन्िको र्वकास र र्वस्तारबाट समरृ्द्धको आिार लनमािर्मा 
महत्त्वपूर्ि  भलूमका खेल्न सक्दि । र्वकास लनमािर्का सािन स्रोतको बढोत्तरी, सेवा प्रदार्क 
लनकार्हरुमा सहज पहुँचसँगै लनकार्गत अन्तर समन्वर् र साझेदारीमा हाम्रो महत्त्वपूर्ि भलूमका रहन्ि । 
र्सथि, हामीिे नेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकारको र्ोजना तथा नीलत अनरुुप नीलत, र्ोजना तथा 
कार्िक्रम तजुिमा तथा कार्ािन्वर्न गदै आएका िौ । र्वकास र सशुासन अलभवरृ्द्ध गदै प्रभावकारी सेवा 
प्रवाहको आिार केन्द्रको रुपमा स्थापना गदै जनतािाई परु् र्ाउन ु पने कृर्ष, न्त्शक्षा, स्वास््र्, र्वद्यतु, 
खानेपानी तथा सरसफाई िगार्तका साविजलनक सेवा सरु्विाको प्रत्र्ाभलुत ददन हाम्रो महत्त्वपूर्ि  भलूमका 
रहन्ि । र्सका िालग सरकारी तथा लनजी, क्षेिसँग साझेदारी (Public Private Partnership-PPP) र 
सहकार्ि गने नीलत लिइनिे । शान्त्न्त सरुक्षा, रोजगारी सजृना, सामान्त्जक सरुक्षा र मानव संसािनको 
क्षमता र्वकासमा सहर्ोगी भलूमका लनवािह गदै स्थानीर् सरकारको संर्न्िबाट प्रवाह हनुे सेवािाई 
समावेशी, व्र्ावसार्र्क, प्रलतस्पिी र सेवामखुी बनाउँदै स्थानीर् सरकारको सशुानको संस्थागत र्वकासमा 
हामी प्रलतवद्ध िौ ।  

   नेपािको संर्विान, 2072 अनसुार दोस्रो पटक 2079 बैशाख ३० मा स्थानीर् लनवािचन 
सम्पन्न भएको ि ।गाउँपालिकाको सवािर्ङ्गर् र्वकासको िक्ष्र् तथा उदे्दश्र् हालसि गनि नव-लनवािन्त्चत 
जनप्रलतलनलिहरुको कुशि नेततृ्व तथा र्स गाउँपालिका लभिका राजनीलतक दि, कमिचारी प्रशासन, 
नागररक समाज, लनजी क्षेि, गैर सरकारी संस्था तथा आम जनसमदुार्बाट रचनात्मक तथा लसजिनात्मक 
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सहर्ोगको लनरन्तर अपेक्षा गरेको िु ।साथै हामी नवलनवािन्त्चत सबै सदस्र्हरु फुटेर होइन जटेुर, 
बहमुलतर् होइन सहमलतर् अभ्र्ासबाट एक भई अगालड बढ्नेिौ भने्न र्वश्वास लिएको िु । 

सामावेशी, समानपुालतक र्वकासमा सरिता लनश्पक्षता र पारदन्त्शिता कार्म राखी लिटो-िररतो सेवा 
हरेक नागररकिे महससु गने गरी प्रत्र्ाभतु गराउन ु गाउँपालिकाको न्त्जम्मेवारी हो । र्सका िालग 
स्थानीर् तहमा र्क्रर्ान्त्शि सम्पूर्ि राजनीलतक दि, कमिचारी तथा सम्पूर्ि सरोकारवािाहरुको साथ र 
सहर्ोग प्राप्त भईरहनेि भन् ने र्वश् वास लिएको िु ।  

आलथिक वषि ०७९/८० को नीलत तथा कार्िक्रम तजुिमा गदाि लनम्न र्वषर्िाई मागिदशिनको 
रुपमा लिईएको ि ।  

 नेपािको संर्विान २०७२, 
 नेपािको संर्विानको प्रस्तावना, मौलिक हक, राज्र्का नीलतहरु, स्थानीर् आलथिक कार्ि प्रर्ािी एवं 

एकि तथा साझा अलिकार सूची, 
 संघीर् सरकारको आवलिक र्ोजनािे लिएका नीलत तथा प्राथलमकताहरु, 
 संघीर् तथा प्रदेश सरकारिे लिएका आलथिक तथा र्वन्त्त्तर् नीलतहरु, 
 स्थानीर् तहका क्षेिगत नीलत, रर्नीलतहरु, र्ोजना तथा अध्र्र्न प्रलतवेदनहरु, 
 स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ का प्राविानहरु, 
 संघीर् तथा प्रदेश सरकारका नीलत तथा कार्िक्रमहरु, 
 दीगो र्वकासका िक्ष् र्हरू,  

 स्थानीर् तहको र्ोजना तथा वजेट तजुिमा ददग्दशिन, २०७४, 
 संघीर् मालमिा तथा सामान्र् प्रशासन मन्िािर्बाट प्राप्त मागिदशिन तथा लनदेशनहरु, 
 वडा भेिाबाट प्राप्त र्ोजनाहरु, 
 स्थिगतरुपमा गररने र्ोजनाहरुको अनगुमनबाट प्राप्त लसकाई, 
 र्वगतका समीक्षा तथा कार्ािनभुबाट प्राप्त पषृ्ठपोषर्, 
 राजनीलतक दि, लबषर्गत शाखाहरु, लनन्त्ज क्षेि तथा नागररक समाजबाट प्राप्त सझुावहरु, 
 लबषर्गत सलमलतका सझुावहरु, 
 राजश् व परामशि सलमलतको सझुाव, 
 संघीर् र प्रदेश सरकारको आ.व. २०७९।८० को बजेट वक्तव्र्, 
 सभाका सदस्र्हरुका रार् सझुावहरु, 
 कञ्चन गाउँपालिकाको एर्ककृत र्वकास र्ोजनाको प्रलतवेदन, 
 स्थानीर् तहका र्वलभन् न कानूनहरु, 
 समर्-समर्मा धर्क्त गररएका प्रलतबद्धताहरु आदद । 
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आ.व २०७९/८० को दीघिकालिन सोच उद्दशे्र्, नीलत तथा कार्िक्रमका बारेमा संन्त्क्षप्त उल्िेख 
गनि चाहन्िु । 

 

गाउँपालिकाको दीघिकालिन सोचः 

आलथिक, सामान्त्जक, साँस्कृलतक तथा भौलतक पवुाििार िगार्त समग्र क्षेिको र्वकास गरी समदृ्ध, 
आिलुनक र सनु्दर गाउँपालिका लनमािर् गने,    

उद्दशे् र्ः 
उपिव्ि सीलमत श्रोत र सािनको लमतव्र्र्ी र प्रभावकारी ढंगिे स्तरीर् भौलतक पूवाििारका साथ-
साथै उत्पादनमूिक र अलिक प्रलतफि ददने क्षेिमा पररचािन गरी समनु्नत र समदृ्ध गाउँपालिका 
बनाउने । र्सका िालग देहार्का थप उदे्दश्र्हरु अंलगकार गररएको  ि । 

 न्त्शक्षािाई सविसिुभ र गरु्स्तररर् बनाउने, 
 कृर्ष र पश ुर्वकासको व्र्वसार्ीकरर् गने, 
 पर्िटन क्षेिको पर्हचान र र्वकास गरी जनताको आर्स्तरमा वरृ्द्ध गने, 
 वातावरर्मैिी तथा स्तरीर् पूवाििार र्वकास गरी दीगो र्वकासको नीलत अविम्बन गने, 
 र्वलभन्न सामान्त्जक अलभर्ानहरुको िक्ष्र् अनसुारका र्क्रर्ाकिाप सञ्चािन गरी सचेत र 

सभ्र् समाजको र्वकास गने, 
 समतामूिक समाजको र्वकास गरी र्वकासमा सबैको सहभालगता सलुनन्त्श्चत गने । 

 

आलथिक वषि २०७९।८० का प्राथलमकताका क्षिे 

 कृर्ष र पशपुािन, स्वरोजगार, उद्योग तथा वान्त्र्ज्र्, पर्िटन, सहकारी तथा र्वन्त्त्तर् क्षेिको 
र्वकासमा जोड ददइनेि ।  

 स्वास््र्, न्त्शक्षा, खानेपानी तथा सरसफाई, संस्कृलत, िैलगंक समानता तथा सामान्त्जक 
समावेशीकरर् िागार्त सबै सामान्त्जक क्षेिको र्वकासमा जोड ददइनेि  

 स्थानीर् सडक तथा पिु, लसंचाई, भवन तथा सहरी र्वकास, वैकन्त्ल्पक उजाि, सञ्चार, पाकि , 
खेिमैदान जस्ता भौलतक पवुाििारको र्वकासमा जोड ददइनेि । 

 वन तथा भ-ूसंरक्षर्, जिािार संरक्षर्, वातावरर् संरक्षर्, फोहोरमैिा व्र्वस्थापन, जि 
उत्पन्न प्रकोप लनर्न्िर्, र्वपद् पूवितर्ारी र प्रलतकार्ि जस्ता क्षेि प्राथलमकतामा राखी 
वातावरर् तथा र्वपद् व्र्वस्थापनमा जोड ददईनेि । 

 मानव संसािन र्वकास, संस्थागत क्षमता र्वकास, सेवाप्रवाहका मापदण्ड लनिािरर्, सेवा 
प्रवाहमा र्वद्यलुतर् सूचना प्रर्वलिको प्रर्ोग, सचुनाको हकको प्रत्र्ाभलुत, िेखांकन, राजश्व 
पररचािन, र्वन्त्त्तर् अनशुासन आदद माफि त संस्थागत र्वकास सेवा प्रवाह तथा सशुासनमा 
जोड ददईनेि । 
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 गाउँपालिकालभि रहेका ऐिानी, प्रलत, सरकारी तथा साविजलनक जग् गाको िगत संकिन 
गरी साविजलनक जग्गाको संरक्षर् गनुिका साथै ऐिानी, प्रलत तथा सरकारी जग्गामा 
बसोबास गने नागररकको जग्गा नापजाँच गरी जग्गािनी प्रमार्पूजाि र्वतरर् गररनेि।  

 गाउँपालिकालभि बसोबास गने भलूमर्हन दलित र भलूमर्हन सकुुम्वासीको पर्हचान गरी 
लन:शलु्क रूपमा जग्गािलन प्रमार्पूजाि र्वतरर् गररनेि ।  

आलथिक वषि २०७९/८० मा गाउँपालिकामा सञ् चािन हनु ेप्रमखु नीलत तथा कार्िक्रमहरु लनम्नानसुार 
हनुिेन ्। 

आलथिक र्वकास सम्बन्िी नीलत तथा कार्िक्रम 

कृर्ष सम्बन्िी  

१. वास्तर्वक र्कसानको पर्हचान गरी लबउ र्वजन, र्ान्त्न्िर्ककरर् िगार्त प्रर्वलिमा 
अनदुानको व्र्वस्था लमिाइनेि । 

२. गाउँपालिकालभिका कृषक/कृषक समूहहरुको माग बमोन्त्जम साना ठूिा कृर्ष र्न्ि तथा 
उपकरर्हरु उपिधि गराई कृर्ष र्ान्त्न्िर्ककरर्मा जोड ददईनेि। 

३. बैदेन्त्शक रोजगारबाट फकेका तथा स्वदेशमै रहेका बेरोजगार र्वुाहरुिाई कृर्ष 
रोजगारतफि  उन्मखु गराउन मागमा आिाररत कृर्ष कार्िक्रम संचािन तथा र्ोगदानमा 
आिाररत अनदुान कार्िक्रम संचािन गररनिे। 

४. च्र्ाउ, तरकारी तथा गहुँको लबउमा अनदुान उपिधि गराइ उत्पादनमा वरृ्द्ध ल्र्ाइनेि । 

५. माटो पररक्षर् सम्बन्िी प्रर्ोगशािामा न्त्ज.र्प.एस. प्रर्वलि जडान गरी लन:शलु्क माटोको 
स्तर मापन गररनेि। 

६. लसंचाई क्षेिको र्वस्तार, नसिरी स्थापना, पोष्ट हाभेष्ट तथा लबउ भण्डारर्, रोग र्करा 
लनर्न्िर्, जैर्वक मि व्र्वस्थापन, वडास्तरमा प्रर्वलिकको पहुँच, लबरुवा र्वतरर् जस्ता 
कार्िक्रमहरु संचािन गररनेि। 

७. कृर्ष सम्बन्िी पालिका स्तरीर् त्र्ांक अद्यावलिक, कृर्ष समहु तथा फमिहरुको 
व्र्वस्थापन तथा र्कसान सून्त्चकरर् गरी कृषक बगीकरर् गररनेि। 

८. कृर्ष प्रर्वलि र्वस्तारका िालग प्िार्ष्टक टनेि, मन्त्ल्चङ्ग, प्िार्ष्टक, थोपा लसंचाई कार्िक्रम 
संचािन गररनेि। 

९. कृर्षिाई आिलुनर्ककरर् तथा व्र्वसार्र्करर् तफि  उन्मखु गराई कृषकहरुको आर्स्तर 
बरृ्द्धमा जोड ददईनेि। 

१०. कृर्षजन्र् बािीवस्तकुो संकिन तथा बजारीकरर्मा लबशेष पहि गररनिे। 

११. एक वडा एक बािी पकेट क्षेि कार्िक्रमिाई प्राथलमकताका आिारमा अगालड बढाईनेि  
१२. रासार्लनक मि व्र्वस्थापन सम्बन्िी कार्िक्रम संचािन गदै समस्र्ािाई न्र्लुनकरर् गनि 

र्कसानिाई जौर्वक .खेलत तथा जौर्वक मि बनाउन तफि   प्रोत्साहन गररन ेि । 
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१३. गाँउपालिकामा संचालित कृर्ष पश ु िगार्तका हाटवजारहरुको उन्त्चत अनगुमन तथा 
मूल्र्ाङ्कन गरी स्तर  उन्नती गररने ि । 

१४. एक वडा एक प्रार्वलिक रान्त्् िर् नीलतिाई अविम् वन गररन ेि ।  

१५. अलसंन्त्चत क्षेिहरुिाई लसंचाईका िालग र्वशेष कार्िक्रम ल्र्ाईनेि । 

१६. खेतीर्ोग्र् जलमन बाँझो रहेको कारर् कृर्ष जन्र् वस्तकुो उत्पादनमा ह्रास आइ देशको 
अथितन्िमा प्रलतकुि असर परेको ि । सोको लनराकरर्का िालग भलूम बैंकको स्थापना 
गरी "जोतौं जलमन सारा पारौ हराभरा" कार्िक्रम सञ्चािन गररनेि  

१७. व्र्ावसार्र्क कृषकहरूिे प्रर्ोग गने र्वद्यतु कृर्ष लमटरमा उठेको महशिु रकम वार्षिक 
रूपमा 50 प्रलतशत अनदुानस्वरूप उपिधि गराइनेि । 

१८. गाउँपालिकालभि स्थानीर् आवश्र्कताका आिारमा स्तररर् न्त्शत भण्डार गहृहरू स्थापना 
गररनेि । गाउँपालिकामा उत्पाददत कृर्ष जन्र् उपजको संकिन तथा संरक्षर् र 
बजाररकरर् गनि सहकारी माफि त समन्वर् गरी कृर्ष उपजको समथिन मूल्र् लनिािरर् 
गररनेि । 

१९. ददगो लसंचाईको व्र्वस्था गनि कञ्चन नदी र कोठी नदीबाट लिफ्ट लसंचाई माफि त खेती 
र्ोग्र् जलमनमा लसंचाईको व्र्वस्था गनि पहि गररनिे । लिफ्ट लसंचाईको र्ोजना सम्भव 
नभएका स्थानहरूमा लडप टु्यवेि र स्र्ािो टु्यवेि माफि त लसचाईको सरु्विा परु् र्ाइनेि  

 

पशसेुवा सम्बन्िी नीलत तथा कार्िक्रमहरु  

२०. लनवािहमखुी रहेको पशपुािनिाई व्र्ावसार्र्करर् गनि आिलुनक प्रलबलि माफि त 
गाउँपालिकामा भएका पशपंुक्षी तथा मत्स्र् पािक कृषक, समहु तथा सहकारीहरुिाई 
व्र्ावसार्र्क तालिम प्रदान गररनिे । 

२१. पशजुन्र् उत्पादन बरृ्द्ध गनि कृलिम गभाििान माफि त पश ुनश्ल सिुार कार्िक्रम संचािन 
गररनेि । 

२२. पशपंुक्षी तथा मत्स्र्पािक कृषकहरु, समहु, सहकारीहरुिाई उत्पादन बरृ्द्ध गनिका िागी 
प्रोत्साहन स्वरुप साझेदारीमा लबलभन्न प्रकारका अनदुान उपिधि गराईनेि।  

२३. पशपंुक्षीहरुमा िाग्ने महामारी रोग लबरुद्ध रोकथामका िागी खोपको व्र्वस्था गररनेि । 

२४. पशपंुक्षी तथा मत्स्र् र्वकासका िागी प्रलतफिमा आिाररत अनदुानिाई प्रोत्साहन गररने 
ि। 

२५. गाउँपालिकालभि रहेका प्राकृलतक जिासर् र पोखरीहरूिाई संरक्षर् गदै व्र्ावसार्र्क 
मािा पािन कार्िक्रम संचािन गने समूह/सहकारी/फमिहरूिाई आवश्र्क अनदुान 
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उपिधि गराइ गाउँपालिकािाई मािा उत्पादनमा क्रमश: आत्मलनभिर गराउँदै िलगन े
ि।  

२६. पशजुन्र् उत्पादनमा बरृ्द्ध गनिका िागी पश ुआहारा कार्िक्रम संचािन गनि गाउँपालिका 
लभिका पशपंुक्षी तथा मत्स्र् पािक कृषकहरुहरुिाई लनशलु्क रुपमा घाँसको लबउ 
उपिधि गराइनेि । 

२७. पशपंुक्षीहरुमा िाग्ने आन्तररक तथा बाह्य परन्त्जर्व िगार्त र्वलभन्न र्कलसमका रोगहरुको 
उपचारका िागी पश ु सेवा शाखा माफि त लनशलु्क रुपमा औषिी लबतरर् कार्िक्रम 
संचािन गररनेि । 

२८. कञ्चन गाउँपालिकािाई दिु, अण्डा र मासमुा आत्मलनभिर बनाउन व्र्ावसार्र्क पशपंुक्षी 
पािक कृषकिाई प्रोत्साहन गने नीलत अविम्बन गररन ेि । 

२९. पश ुनश्लसिुार कार्िक्रमिाई प्रभावकारी रुपमा संचािन गररने ि ।  

३०. कृर्ष तथा पश ुपािन गने र्वुा कृषकिाई प्रोत्साहन गने नीलत लिईने ि ।  

३१. पश ु सेवाका प्रार्वलिकहरुिाई क्रमश वडा-वडामा पठाई पशपुािक कृषकहरूको समस्र्ा 
समािान गने कार्िक्रम संचािन गररने ि । 

३२. पश ुलबमा कार्िक्रममा 50% अनदुानको व्र्वस्था गररनेि । 

पर्िटन 

३३. िालमिक तथा पर्िटकीर् क्षिेहरूमा राजमागिदेन्त्ख लिङ्क रोडमाफि त जोलडनेि । 

३४. सामूदार्र्क वनहरूिाई िालमिक तथा पर्िटकीर् वनको रूपमा र्वकास गरी वन्र्जन्त ु
आरक्षर् केन्द्र वा प्रार्ी उद्यान (Zoological Park) को रूपमा र्वकास गनि गरुूर्ोजना 
तर्ार गररनेि ।  

३५. दानापरु ताि, मिावरदेवी मन्त्न्दर, कञ्चन-1 र 3 मा रहेको सपुा देउरािी मन्त्न्दर, सपुा 
देउरािी लग्रन पाकि , सनुगाभा हनािचौर पाकि , रूदे्रश्वर मन्त्न्दर, र्वलभन्न गमु्बाहरू, थारू 
संग्रहािर्, मगर संग्रहािर्, बेिभररर्ामा रहेको ऐलतहालसक वरको रूख, न्त्चिकुटी, 
मनकामना मन्त्न्दर िगार्तका िालमिक तथा ऐलतहालसक सम्पदाहरूको संरक्षर्, संवद्धिन र 
र्वकास गररनेि । साथै उक्त पर्िटकीर् क्षेिहरूमा आन्तररक तथा वाह्य पर्िटकहरूिाई 
आकर्षित गररनेि । 

३६. नेपािको र्वलभन्न कािखण्डमा शहादत प्राप्त गनुिहनुे वीर सर्हदहरूको स्मलृतमा सर्हद पाकि  
लनमािर् गरी सर्हद स्मलृत प्रलतष्ठान स्थापना गररनिे ।  

उद्योग 

३७. कञ्चन गाउँपालिकालभि िघ ुतथा साना र मझौिा उद्योग स्थापनाका िालग संभावनाहरूको 
खोजी गरी उद्योग ग्रामको स्थापना गररनिे ।  



8 

३८. गाउँपालिकालभि रहेका आमा समूह तथा र्वुा क्िबहरूिाई उद्यमन्त्शितामा पररर्त गनि 
(साबनु/सफि , अचार, माक्स, स्र्ानटरी, कागजको कप बनाउने, फाइबर झोिा, अगरवत्ती 
बनाउने िगार्तका उद्योग) स्थापनाका िालग प्रोत्साहन गररनेि  

३९. स्थानीर् उद्योगहरूबाट उत्पाददत उत्पादनहरूिाई न्रू्नतम समथिन मूल्र्मा खररद लबक्रीको 
व्र्वस्था गररनेि ।  

४०. स्थानीर् उत्पादनको गरु्स्तर मापनका िालग प्रर्ोगशािा सहर्ोग, पर्हचान सर्हतको 
ब्रान्त्ण्डङ्गको व्र्वस्था, गरु्स्तर प्रमान्त्र्करर्का िालग र्वशेष अनदुानको व्र्वस्था गररनेि 
।  

४१. कर प्रर्ािीमा िुटेका तथा समावेश नभएका उद्योगी तथा व्र्ावसार्ीहरूिाई करको 
दार्रामा लिइ नर्ाँ करदाताहरूिाई र्वशेष िुट तथा एकद्वार कर प्रर्ािीको व्र्वस्था 
गररनेि ।  

सामान्त्जक र्वकास सम्बन्िी नीलत तथा कार्िक्रमहरु 

न्त्शक्षा तफि का नीलत तथा कार्िक्रमहरु 

४२. सामदुार्र्क र्वद्यािर्को शैन्त्क्षक गरु्स्तर सिुारका िालग नवीनतम प्रर्वलिको प्रर्ोग र 
मानव संशािन र्वकासमा जोड ददइएको ि । 

४३.  गाउँपालिका लभिको समग्र शैन्त्क्षक अवर्व समेट्ने गरी गाउँपालिका शैन्त्क्षक प्रोफाईि र 
सोका आिारमा आवलिक गाउँपालिका शैन्त्क्षक र्ोजना लनमािर् गने व्र्वस्था लमिाइएको 
ि। 

४४.  सामदुार्र्क र्वद्यािर्को भौलतक पूवििार लनमािर् र ममितका िालग संघ तथा प्रदेश 
सरकारसँगको समन्वर्मा काम गने व्र्वस्था गररएको ि । 

४५. कञ्चन गाउँपालिकाको िमि-संस्कृलत किा, सार्हत्र् र भौगोलिक पररवेश समेर्ट कक्षा 6 
देन्त्ख कक्षा 8 सम्म स्थानीर् पाठ्यक्रम लनमािर् गररनेि । 

४६.  प्रारन्त्म्भक वाि र्वकास सहज कार्िकताि र र्वद्यािर् कमिचारीका िालग केन्द्र सरकारबाट 
प्राप्त तिवमा थप गरी ददन ु पने न्रू्नतम तिवको व्र्वस्था लमिाई प्रोत्साहनको नीलत 
लिइने ि।  

४७. हरेक र्वद्यािर्मा रहेका प्रारन्त्म्भक वाि र्वकास केन्द्रहरूिाई व्र्वन्त्स्थत गने नीलत 
लिइनेि । 

४८. कञ्चन गाउँपालिकालभि एक सरु्विा सम्पन्न इ-िाइबे्ररीको व्र्वस्था गररनेि ।  

४९.  र्वद्यािर्को शैन्त्क्षकस्तर सिुारका िालग सूचकमा आिाररत लनर्लमत अनगुमन तथा 
सपुरीवेक्षर्को व्र्वस्था लमिाईने ि। 
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५०. सामदुार्र्क तथा संस्थागत र्वद्यािर्मा अध्र्र्नरत र्वद्याथीहरुको र्वश्वसनीर् आिारमा 
मूल्र्ाङ्कन गनिका िालग कक्षा 5 मा उपिन्त्धि परीक्षर् परीक्षा र कक्षा ८ को अन्त्र्मा 
आिारभतू तह उत्तीर्ि परीक्षा संचािन तथा व्र्वस्थापन गने व्र्वस्था लमिाईन ेि । 

५१.  र्वद्यािर् न्त्शक्षक एवम ्कमिचारीहरुको पेशागत दार्र्त्व र मर्ािदािाई उच्च राख्न न्त्शक्षक 
एवम ्कमिचारी सम्मान कार्िक्रमको व्र्वस्था गररन ेि। 

५२. बाि बालिकामा अन्तरलनर्हत क्षमताको प्रस्फुटन गराइ प्रलतभाको खोजी तथा पर्हचान गरी 
थप प्रोसाहन गनिका िालग र्वद्यािर् तथा गाउँपालिकास्तरमा लबलभन्न लबिामा अलतररक्त 
र्क्रर्ाकिाप  संचािन कार्ििाई लनरन्तरता ददइनेि ।  

५३. सामदुार्र्क र्वद्यािर्मा ९५ प्रलतशत भन्दा बढी उपन्त्स्थत भइ उत्कृष्ट नलतजा प्राप्त गने 
र्वद्याथीहरुिाई प्रोत्साहन गने कार्िको थािनी गररनिे । 

५४. गाउँपालिका स्तरीर् शैन्त्क्षक नीलत तथा र्ोजना लनमािर् गरी क्रलमक रुपमा कार्ािन्वर्न  
गररनेि । 

५५. गाउँपालिका लभि संचालित र्वद्यािर्हरुमा एकरुपता हनुे आबलिक परीक्षा तथा आिारभतू 
तह उत्तीर्ि परीक्षा गाउँपालिका स्तरमा संचािन तथा व्वस्थापन गररनिे।  

५६. र्वद्यािर्मा हनुे भौलतक लनमािर् तथा ममित संभार कार्ििाई र्वद्यािर् सिुार र्ोजनाका 
आिारमा व्र्वन्त्स्थत गदै अपांगमैिी संरचना बनाइनेि । 

५७. सामदुार्र्क लसकाइ केन्द्रबाट संचािन हदैु आएका सीपमूिक र आर्मूिक तालिमिाई 
व्र्वन्त्स्थत गदै सम्बन्त्न्ित सरोकारवािा संस्थाहरुसँग समन्वर् गदै सञ्चािनमा लनरन्तरता 
ददइनेि । 

५८. सामदुार्र्क न्त्शक्षािर्हरूमा नलसिङ्ग सेवाको पहुँचका िालग संघीर् सरकार र प्रदेश 
सरकारको सहकार्िमा नसिको व्र्वस्था गने कार्ि अगाडी बढाइनेि । साथै िािाहरूका 
िालग लनशलु्क सेलनटरी प्र्ाडको िालग भेन्त्न्डङ्ग मेन्त्शनको व्र्वस्था गररनेि । 

५९. र्वद्याथी संख्र्ाको चाप बढेका र्वद्यािर्मा संघ, प्रदेश तथा अन्र् र्वलभन्न लनकार्को 
समन्वर्मा स्कूि बसको व्र्वस्था गने नीलत लिइनिे । 

६०. गाउँपालिकालभि रहेको एकमाि हरैर्ा बहमुखुी क्र्ाम्पसिाई अनसुन्िान केन्द्रको रूपमा 
र्वकास गरी प्रान्त्ज्ञक उन्नर्नका िालग लनर्लमत अनदुानको व्र्वस्था गररनेि साथै लबलबए 
कक्षा सञ्चािनका िालग आवश्र्क पहि गररनेि ।  

६१. न्रू्नतम शैन्त्क्षक गरु्स्तर कार्म गनि, शैन्त्क्षक गरु्स्तर मापदण्ड िागू गररनेि । साथै 
न्रू्नतम शैन्त्क्षक गरु्स्तर कार्म गनि नसक्ने तथा न्रू्नतम संख्र्ा समेत कार्म हनु 
नसकेका र्वद्यािर्को सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गरी मजि गररनेि । 
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६२. कञ्चन गाउँपालिकालभिका संस्थागत तथा सामदुार्र्क र्वद्यािर्मा अध्र्र्नरत उत्कृष्ट 
िाि-िािा तथा र्वद्यािर्िाई सामदुार्र्क र्वद्यािर् सरह परुस्कार तथा सम्मान प्रदान 
गररनेि ।  

६३. स-ुसंस्कृत समाज लनमािर्सँगै शैन्त्क्षक गरु्स्तर अलभवरृ्द्धका िालग न्त्शक्षक एवं अलभभावक 
िन्त्क्षत अलभमनु्त्खकरर् कार्िक्रम िागू गररनेि ।  

६४. र्वुा तथा खेिकुद र्वकास कार्िक्रमिाई र्ोजनाबद्ध रुपमा क्रमशः धर्वन्त्स्थत गदै 
िलगनेि । 

६५. गाउँपालिका स्तररर् खेिकुद र्वकास सलमलत गठन गररनिे ।  

६६. लनमािर्ालिन रूपमा रहेका खेिग्रामको कार्ििाई लनरन्तरता ददइनेि ।  

६७. हरेक र्वद्यािर् तथा र्वुा क्िबहरूमा खेिकुद र्वकास सलमलतको अगवुाइमा खेिाडी 
िनौट, खेि प्रन्त्शक्षक प्रन्त्शक्षर् तथा सोका िालग आवश्र्क स्रोत सािन उपिधि 
गराइनेि । 

६८. राष्ट्रपलत रलनङ्ग न्त्शल्ड तथा गाउँपालिका खेि प्रलतभा सञ्चािनिाई लनरन्तरता ददइनेि खेि 
सप्ताह कार्िक्रमिाई लनरन्तरता ददइनेि । 

६९. गाउँपालिका स्तररर् अध्र्क्ष कप फुटवि प्रलतर्ोलगता र उपाध्र्क्ष कप मर्हिा भलिबि 
प्रलतर्ोलगता सञ्चािन गररनेि । 

७०. उत्कृ्र् खेिाडी तथा प्रन्त्शक्षक सम्मान कार्िक्रम सञ्चािन गररनेि । 

मर्हिा, बािबालिका तथा ज्रे्ष्ठ नागररक शाखाको नीलत तथा कार्िक्रमहरु 

७१. मर्हिाहरुको सर्क्रर् सहभालगतामा स्थापना हनुे र सञ्चािनमा रहेका िघ ुउद्योगहरुिाई 
प्रोत्साहन गने कार्िक्रमिाई प्राथलमकताका साथ कार्ािन्वर्न गररनेि  

७२. िैर्ङ्गक र्हंसा लनवारर् तथा तत्काि उद्दार तथा राहत कोष संचािनका िालग आवश्र्क 
बजेटको व्र्वस्था गररनेि । 

७३. बािबालिकाहरुमा हनुे शारीररक, मानलसक तथा र्ौनजन्र् दवु्र्िहार तथा जघन्र् अपराि 
न्रू्लनकरर्का िालग आवश्र्क कार्िक्रम संचािन गररनेि ।अपाङ्ग भएका व्र्न्त्क्तहरुको 
क्षमता र्वकास कार्िक्रमका िालग र्वशेष प्राथलमकता ददईनेि । 

७४. बाि क्िबहरु गठन गरी पालिकास्तरमा बाि सञ्जाि लनमािर् गरी क्षमता र्वकास गररन े
ि । 

७५. संरक्षकत्त्व गमुाएका बािबालिकाको पनुःस्थापना तथा सरुन्त्क्षत आवास कार्िक्रम संचािन 
गररनेि । 
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७६. अशाहर् र र्वपन्न पररवारका मर्हिाहरुिाई क्षमता र्वकास तथा लसपमिुक तालिमहरु 
प्रदान गरी सक्षम र आत्मलनभिर बनाउने नीलत लिईनिे । 

७७. ज्रे्ष्ठ नागररक लमिन केन्द्र, बाि उद्यान, अनाथािर्, अपाङ्गता र्वद्यािर् आददिाई थप 
व्र्वन्त्स्थत र प्रभावकारी बनाईनेि । 

७८. सनुौिो हजार ददनका बािबालिकाहरुको स्वास््र् प्रवद्धन गरी कुपोषर्मकु्त गराइनेि । 

७९. बाि र्ववाह, दाइजो प्रथा र्वरुद्ध चेतनामूिक एवम ्क्षमता अलभवरृ्द्ध सम्बन्िी तालिमहरु 
सञ् चािन गररनेि । 

८०. मर्हिाहरूिाई आन्मलनभिर र सशन्त्क्तकरर् गनि र्वलभन्न तालिम सञ्चािन गररनेि साथै 
उद्यमन्त्शि र स्वािम्बी बनाउन आलथिक तथा प्रार्वलिक सहर्ोग गररनेि ।  

 

स्वास््र् तफि का नीलत तथा कार्िक्रमहरु 

८१. अलत र्वपन्न नागररक र मर्हिा स्वास््र् स्वरं्सेर्वकाको उपचारको व्र्वस्थापन गनि 
स्वास््र् र्वमा कार्िक्रम लनःशलु्क गररनेि । 

८२. प्रसतुी केन्द्रमा सबैको पहुँच परु् र्ाउन कञ्चन-२ को गजेडी स्वास््र् चौर्कमा वलथिङ्ग सेन्टर 
र्वस्तार गररनेि । 

८३. गाउँपालिकाबाट दईुवटा स्वास््र् चौकीमा संचालित प्रर्ोगशािािाई व्र्वन्त्स्थत गरी 
गभिवती मर्हिाहरुको अलनवार्ि जाँच गनुिपने सेवािाई लनःशलु्क गररनिे । 

८४. स्वास््र् सेवाको पहुँच बढाउन आगालम आ.व.मा दईु वटा स्वास््र् चौकी मातहत रहने 
गरी एम्बिेुन्स सेवा संचािन गररनेि । 

८५. ज्रे्ष्ठ नागररकसँग अध्र्क्ष कार्िक्रमिाई लनरन्तरता ददँदै ७० वषि मालथका सबै नागररकको 
न्रू्नतम स्वास््र् जाँच वषिको दईु पटक घरमै गएर गररन ेव्र्वस्था लमिाईनेि । 

८६. सतु्केरीसँग उपाध्र्क्ष कार्िक्रमिाई पररमान्त्जित गरी गाउँपालिकाबाट संचालित वलथिङ्ग 
सेन्टरमा प्रसतुी हनुे मर्हिाहरुिाई तत्काि पोषर्र्कु्त खानेकुरा र्वतरर् गने व्र्वस्था 
लमिाईनेि । 

८७. स्वास््र् क्षेिमा स्वरं्सेवकको रुपमा खट्नहुनु े सामदुार्र्क मर्हिा स्वास््र् स्वरं् 
सेर्वकाहरुिाई प्रोत्साहन गररने नीलत लनरन्तर रान्त्खनेि । 

८८. कुपोषर् मकु्त कञ्चनको कार्िक्रमिाई मतुि रुप ददन कुपोर्षत बच्चाको िगत संकिन गरी 
उपचारको कार्िक्रम सञ्चािन गररनेि । 

८९. १५ शैर्ाको अस्पताि लनमािर् कार्ििाई प्राथलमकतामा राखी सबै सेवाको पहुँच परु् र्ाइन े
ि । 
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९०. सबै स्वास््र् संस्थाहरुिाई भौलतक पवुाििारर्कु्त बनाउन बाँकी रहेका कामिाई अगालड 
बढाईनेि । 

९१. कुनै पलन नागररकिाई स् वास् ् र् सेवामा बन्त्ञ्चत नहनुे गरी आकन्त्स्मक स्वास््र् सेवा 
आिारभतु स्वास््र् केन्द्र माफि त उपिधि गराउने र स्वास््र् लनकार्हरुिाई स्वास््र्मा 
सबै नागररकको पहुँच सलुनन्त्श्चत गराउने माध्र्म बनाईने ि । 

९२. स्वास््र् सेवा प्रदार्क व्र्न्त्क्त तथा संस्थािाई नागररकको स्वा्र्प्रलत संवेदनशीि र 
न्त्जम्मेवार बनाउन लनर्मनकारी लनलत अविम्वन गररनिे । 

९३. नेपािमा संक्रामक रोगको प्रभावकारी लनर्न्िर् नभैसकेको अवस्थामा नर्ाँ-नर्ाँ संक्रामक 
रोग र उपेन्त्क्षत िर्पकि रोगहरु महामारीकै रुपमा देखा पनि थािेको, खिुा लसमाना, 
जिवार् ु पररवतिन, प्राकृलतक र्वपद्, पश ु संसगि र उपर्कु्त खोपहरुको अभाविे गदाि 
कलतपर् संक्रामक रोगहरुको लनर्न्िर्मा परेको कदठनाईिाई संबोिन गनि सरोकारवािा 
लनकार्हरुसँग समन्वर् गरी प्रभावकारी कार्िक्रम संचािन गररने ि । 

९४. आमा, नवजात न्त्शश,ु बािबालिका र र्कशोरीहरुको स्वास््र् प्रवद्धिनमा अत्र्न्त महत्त्वपूर्ि  
सेवाको सहज-सिुभ एवं प्रभावकारी रुपमा स्थानीर् जनताको पहुँच परु् र्ाउन आवश्र्क 
दक्ष जनशन्त्क्तको पररचािन र वनृ्त्त्त र्वकासको सलुनन्त्श्चतता गररनेि । 

९५. र्स कञ्चन गाँउपालिकािाई २०८२ सम्ममा वािमैिी गाँउपालिका घोषर्ा गररने ि, 
जसको िालग र्स आ.व २०७९/८० देन्त्ख नै र्वलभन्न र्वषर्का सूचकहरुिाई िक्ष्र् 
अनसुारको प्रगलत हालसि गनिका िालग सम्वन्त्न्ित शाखाहरुिाई न्त्जम्मेवार वनाईने ि । 

९६. मर्हिा स्वास््र् स्वरं्सेर्वकािाई दददै आएको र्ातार्ात खचि, खाजा, अक्षर् कोष 
िगार्तका सरु्विाहरुिाई स्रोतका आिारमा थप गरी समर्ानकुुि वरृ्द्ध गररनिे  

९७. र्वद्यािर्मा अध्र्र्न गने वािवालिकाहरुिाई स्वास््र्कमीद्वारा सामान् र् चेकजाँच गनुिका 
साथै स्वास््र् न्त्शक्षािाई समेत प्रभावकारी वनाईने ि । 

९८. गाउँपालिका क्षेिलभिका असहार्, अशक्त, अपाङ्गहरुिाई आवश् र्कताको आिारमा उपिधि 
भएसम्म लनःशलु्क एम्विेुन्स सेवा ददईने नीलत िागू गररन ेि । 

९९. र्वपद् एवम ् मानवीर् स्वास््र् उपचार बाहेक अन्र् क्षेिमा प्रदान गररने आलथिक 
सहार्तािाई लनरुत्सार्हत गररनिे ।  

१००. आर्वेुद, र्ोग, प्राकृलतक न्त्चर्कत्सा, होलमर्ोपेथी िगार्त अन्र् वैकन्त्ल्पक न्त्चर्कत्सािाई 
प्रवद्धिन गने नीलत अबिम्बन गररने ि ।                              

१०१. नसने रोग व्र्वस्थापनका िालग आर्वेुद तथा र्ोग न्त्चर्कत्सािाई अझ प्रभावकारी रुपमा 
सञ्चािन गररने ि । 
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१०२. 60 वषिमालथका सबै नागररकहरू, एकि मर्हिा, अपाङ्गता भएका व्र्न्त्क्तहरू र अलत 
र्वपन्न भनी प्रमान्त्र्त भएका नागररकहरूिाई लन:शलु्क स्वास््र् र्वमाको व्र्वस्था क्रमश: 
गररनेि ।  

१०३. वदृ्ध तथा अपाङ्ग नागररकहरूिाई घमु्ती स्वास््र् कार्िक्रम अन्तगित पाठेघरको क्र्ान्सर, 
स्तन क्र्ान्सर, मगृौिा, आखँाको लन:शलु्क परीक्षर् वार्षिक दईु पटक गने व्र्वस्था 
लमिाइनेि ।  

वातावरर् र्वपद् व्र्वस्थापन खानपेानी सरसफाई तथा स्वच्िता सम्बन्िी नीलत तथा कार्िक्रमहरु 

१०४. वातावरर् संरक्षर्का िालग वैकन्त्ल्पक उजाि (वार्ो ग्र्ाँस, सिुाररएको चिुो र सौर्ि उजाि) 
जडानिाई प्रोत्साहन गने नीलत लिईनेि । 

१०५. साविजलनक शौचािर् र संस्थागत शौचािर्हरु बािमैिी, िैर्ङ्गक मैिी र अपाङ्ग मैिी 
बनाउने नीलत अविम्वन गररनिे । 

१०६. खानेपानीका श्रोतहरुको संरक्षर्मा ध्र्ान ददइने नीलत अविम्वन गररनिे । 

१०७. र्वपद् व्र्वस्थापन सम्बन्िी नीलत तर्ार गरी सोर्ह अनसुार िागू गररनिे ।  

१०८. र्वपद् व्र्वस्थापन कोषिाई लनरन्तरता ददई अझ प्रभावकारी रुपमा पररचािन गने नीलत 
अविम्वन गररनेि । र्वपद् व्र्वस्थापन र्ोजना र प्रलतकार्ि र्ोजना तर्ार गरी 
कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाईनेि ।  

१०९. लबपद् तथा जोन्त्खम न्रू्लनकरर् र उद्धार कार्िका िागी पदालिकारी तथा कमिचारीको 
क्षमता अलभबदृ्धी गदै जाने नीलत अविम्वन गररनिे । 

११०. िाडा पश ुचौपार्ाहरूको लनर्न्िर् तथा सरुक्षाका िालग लिमेकी पालिका तथा सामदुार्र्क 
वनहरूसँग समन्वर् गरी गौशािा स्थापना गनुिका साथै गौशािाबाट संकलित मिमूििाई 
प्रारंलगक मि उत्पादन गरी रासार्लनक मििाई प्रलतस्थापन गररनिे । 

१११. खेती र्ोग्र् जलमन बाँझो राख्न ेकार्ििाई लनरुत्सार्हत गररनेि । 

११२. सम्पूर्ि गाउँपालिका बालसन्दाहरुमा सरुन्त्क्षत र पर्ािप्त खानेपानीको पहुँच सलुनन्त्श् चत गदै 
िलगने नीलत अविम्वन गररनिे। 

११३. उपर्कु्त स्थानमा ल्र्ाण्डर्फल्ड साइटको पर्हचान गरी लनमािर् कार्ि अगालड बढाइने ि। 

११४. मखु्र् बजारको सरसफाइ प्रवद्धिनका िालग लनन्त्ज क्षिेसँग सहकार्ि गदै अगालड बढने नीलत 
अविम्वन गररनेि। 

११५. बजार तथा मेिा िाग्ने स्थानहरुमा साविजलनक शौचािर् लनमािर् गदै सोको सञ्चािनको 
न्त्जम्मेवारी स्थानीर् व्र्न्त्क्त तथा संस्थािाई नै ददने नीलत अविम्वन गररनिे।  
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११६. र्वलभन् न घोिा तथा कुिाहरुको सफाइ गरी ताि तिैर्ा तथा नदी नािाहरुको संरक्षर्का 
िागी फोहोर फाल्ने र लबषादी राख्न ेकार्ििाई दन्त्ण्डत गने नीलत लिइनेि । 

११७. सामदुार्र्क वन तथा साविजलनक स्थानहरूमा जलडबटुी खेती गनि र्ोजना बनाई कार्ािन्वर्न 
गररनेि । 

भौलतक पूवाििार र्वकास तफि का नीलत तथा कार्िक्रमहरु 

११८. सडक, पूवाििार तथा लबकास लनमािर्का कामहरुमा पारदशीता ल्र्ाउन १०(दश) िाख 
भन्दा मालथका सम्पूर्ि लनमािर् र्वद्यतुीर् बोिपि   /दारभाउपि  (E-Bidding) माफि त 
गररनेि । 

११९. गाउँपालिका भवन पररसरमा बगैचा लनमािर्िाई बजेटको व्र्वस्था गदै लनमािर् कार्ि 
अगालड बढाइने ि । 

१२०. गाउँपालिका लभि आवश्र्क पने ठाउँमा साविजलनक शौचािर् लनमािर्का िालग बजेटको 
व्र्वस्था गररनेि । 

१२१. उपोभक्ता सलमलत गठनमा भएको र्ढिा ससु्तीिाई सिुादै सम्पूर्ि सम्झौताहरु चैि 
मसान्तसम्ममा सक्ने िक्ष्र् राख्दै पूजँीगत खचि बढाइ दीगो लबकास तफि  अग्रसरता 
लिइनेि । 

१२२. उपोभक्ता सलमलतिाई ददन े तालिमका साथ साथै लसकमी र डकमी तालिम, 
प्रार्वलिकहरुिाई समेत लबलभन्न स्तरोन्नतीमूिक तालिम गराउने व्र्वस्था गररनेि । 

१२३. "फरार्किो सडक, र्वकासको पूवाििार" भने्न नारािाई अविम्बन गदै गाउँपालिका 
Transportation Master  Plan  बनाई  सोहीअनसुार सडक लनमािर्िाई 
प्राथलमकताको आिारमा बजेट लबलनर्ोजन गने साथै मूख्र् सडकिाई चौडागरी 
स्तरन्नोती गदै ASPHALT PAVEMENT सर्हतको कािोपिे गररनिे । 

१२४. घर नक्शा पासिाई लनरन्तरता ददई थप कडाईका साथ लनर्मन गररनिे । 

१२५. ठुिा र्ोजना तथा पिु लनमािर्का िालग संघीर् सरकार तथा प्रदेश सरकािाई अनरुोि गरी 
कार्ािन्वर्न गने नीलत लिईनेि ।  

१२६. भौलतक पूवाििार लनमािर्मा साविजालनक खररद ऐन र कञ्चन गाउँपालिकाको साविजालनक 
खररद लनर्मावािीिाई अनशुरर् गररनेि।  

१२७. कञ्चन गाउँपालिकाको वडा नं. 3 न्त्जन्त्ग्नहवामा र्वद्यतु सव-स्टेशन लनमािर् कार्ि प्रारम्भ 
गररनेि । 

१२८. कञ्चन गाउँपालिकाको ररङ्गरोड लनमािर्को अविारर्ािाई पूर्िता ददइनेि । 

१२९. िामो समर्देन्त्ख प्रर्ोग हुँदै आएका तथा कािोपिे हनु बाँकी रहेका सबै सडकहरूको 
स्तरोन्नती गरी कािोपिे गररनेि ।  
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१३०. हािसािै बन्दै गरेका सडक सञ्चािको स्तरोन्नती गरी हेभी ग्राभेि गररनिे । 

१३१. गाउँपालिकाका मूख्र् चोकहरूमा CC क्र्ामेरा जडान गररनिे । 

१३२. गाउँपालिका लभिका मूख्र् सडकहरूमा सेन्सर जलडत स्माटि सडक वत्तीहरूको व्र्वस्थापन 
गररनेि । 

१३३. गाउँपािकालभिका आवश्र्क स्थानहरूमा कल्भटि, ह्यमु पाइप र ढि व्र्वस्थापन गररनेि 
।  

१३४. मखु्र्-मखु्र् स्थानहरूमा साविजलनक शौचािर् लनमािर् गरी सो-को व्र्वस्थापर्कर् न्त्जम्मा 
टोि र्वकास संस्था, स्थानीर् संघ-संस्था र आमा समूहहरूिाई ददइनेि । फार्रिाइन-
िनु्त्म्बनी सडकको फार्रिाइन चोकमा व्र्वन्त्स्थत साविजलनक शौचािर् लनमािर् गररने 
ि। 

१३५. कञ्चन गाउँपालिकालभि र्वद्यतुीर् बषु्टर चान्त्जिङ्ग स्टेशन स्थापना गररनिे । 

१३६. स्थानीर् नागररकको र्ातार्ातको सरु्विामा पहुँच बढाउन र्ातार्ात व्र्वसार्ीसँग समन्वर् 
गरी आन्तररक रुपमा सावजिलनक र्ातार्ात सञ्चािन गररनेि । 
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प्रिानमन्िी रोजगार/सामान्त्जक पररचािन तथा उद्यम र्वकास सम्बन्िी नीलत तथा कार्िक्रमहरु 

१३७. र्स पालिकामा सनु्त्चकृत भएका बेरोजगार व्र्न्त्क्तहरुिाई न्र्नुतम रोजगारी प्रदान गरी 
साविजलनक पवुाििारको र्वकास लनमािर् सँगै सामान्त्जक संरक्षर्को प्रत्र्ाभलूत गराईनेि । 

१३८. र्स स्थानीर् तहिे सञ्चािन गने र्ोजना तथा आर्ोजनाहरुमा आवश्र्क श्रलमकहरु पूलति 
गदाि रोजगार सेवा केन्द्रमा सनु्त्चकृत बेरोजगार व्र्न्त्क्तहरुिाई पर्हिो प्राथलमकता ददईनेि 
। 

१३९. गाउँपालिका तथा वडागत आर्ोजनाहरु प्रिानमन्िी रोजगार कार्िक्रमसँग साझेदारी गरी 
सञ्चािन गररनेि । 

१४०. गाउँपालिका अन्तगित सनु्त्चकृत बेरोजगार व्र्न्त्क्तहरुिाई स्वरोजगार बनाउन तथा लसपर्कु्त 
बनाउन लसपमिुक तालिम ददई सोही प्रकारका काममा सेवाकालिन तालिम (On the Job 

Training) को व्र्वस्था गररनिे । 

१४१. वैदेन्त्शक रोजगारमा जान चाहने व्र्न्त्क्तहरुिाई पूवि प्रस्थान अलभमनु्त्खकरर् िगार्तका अन्र् 
वैदेन्त्शक रोजगारसँग सम्बन्त्न्ित तालिमहरुको व्र्वस्था गररनेि।  

१४२. र्वलभन्न तालिम प्रदार्क संघसंस्था, शाखा कार्ाििर्हरु तथा वडा कार्ाििर्हरु माफि त 
भएका तालिमहरुको त्र्ांक अध्र्ावलिक गने तथा उक्त तालिमहरुबाट भए गरेका 
उपिन्त्धिहरुसँग सम्बन्त्न्ित स्वरोजार तथा रोजगारीको न्त्चिर् गररनेि।  

१४३. रोजगार सेवा केन्द्रको सञ्चािन तथा व्र्वस्थापन प्रभावकारी बनाउन र्ससँग सम्बन्त्न्ित 
र्वलभन्न अलभमनु्त्खकरर् िगार्तका कार्िक्रम सञ्चािन गररनिे । 

१४४. गाउँपालिकाको प्रत्रे्क वडामा एक मर्हिा उद्यम केन्द्रको स्थापना गरी सञ्चािन गररनेि 
।  

१४५. र्वपन्न वगि तथा समदुार्का मर्हिाहरुको आलथिक श्रोत सािनमा पहुँच बढाउन आर् 
आजिन र मर्हिा सशन्त्क्तकरर् कार्िक्रमहरु सञ्चािन गररनिे ।  

१४६. र्पिलडएका वगि र समदुार्िाई व्र्ावसार्र्क कृर्ष र िघ ु उद्यममा र्वशेष प्राथलमकता 
ददईनेि। 

१४७. वेरोजगार र्वुार्वुतीिाई लसपमिुक उद्यमन्त्शिता तालिम ददई स्वरोजगारका िालग 
प्रोत्साहन गररनेि । 

 
 

संस्थागत र्वकास तथा सशुासन सम्वन्िी नीलत तथा कार्िक्रम 

 

१४८. सेवा प्रवाहिाई प्रभावकरी, पारदन्त्शिता र जवाफदेही बनाउन र्वद्यतुीर् शासन (e-

governance) को अविारर् कार्ािन्वर्न गनि सूचना तथा सञ् चार प्रर्वलििाई र्वकास गदै 
िलगनेि ।  
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१४९. र्स कञ्चन गाउँपालिकािे अन्र् पालिका तथा अन्र् र्वदेशी संस्थाहरुसँग कृर्ष एवम ्
पर्िटन क्षेिको र्वकासका िालग भलगनी सम्बन्ि कार्म राख् ने नीलत अविम्बन गररनिे 
। 

१५०. फरक क्षमता भएका व्र्न्त्क्त तथा ज्रे्ष्ठ नागररकिाई सेवा प्रवाह गदाि पर्हिो प्राथलमकता 
ददइनेि । 

१५१. न्र्ार् सम्पादन र्ढिो हनु,ु न्र्ार् नपाउन ुसरह हो भने्न कानूनी लसद्धान्तिाई अंलगकार गदै 
कञ्चन गाउँपालिकाको न्र्ार्र्क सलमलतबाट लिटो-िररतो र सविसिुभ न्र्ार् सम्पादन गने 
कार्ििाई र्वषशे जोड ददइनेि ।   

१५२. राष्ट्रसवेक कमिचारीहरुको मनोवि उच्च राख्न, कार्िसम्पादन क्षमता अलभवरृ्द्ध गनि 
आन्तररक पर्िटन काजिाई लनरन्तरता ददईनेि । 

१५३. न्रू्नतम तिबमानमा काम गरररहेका स्वास््र्कमी तथा कमिचारीहरुको तिब स्केििाई 
स्रोतका आिारमा समर्ानकुुि बनाईनेि ।  

१५४. कानूनको अज्ञानता क्षम्र् हदैुन भने्न कानूनी लसद्धान्तिाइि मध्र्नजर गदै कञ्चन 
गाउँपालिकाका ग्रालमर् क्षेिमा सविसािारर्मा कानून सम्वन्िी जानकारी गराउन कानूनी 
सचेतनाका कार्िक्रम संचािन गररनेि । 

१५५. मानव अलिकारको प्रवद्धिन, सर्ह्षरु्ता र सदभाव, सामान्त्जक न् र्ार् कार्म राख्न न् र्ार्र्क 
सलमलत र मेिलमिाप केन् द्रहरुको काम कारवाहीिाई थप प्रभावकारी बनाउदै िलगनेि । 

१५६. साविजलनक, लनन्त्ज र सहकारी  माफि त स्थानीर् स्रोत र सािनिाई पररचािन गरी दीगो 
र्वकास गने तफि  ध् र्ान ददइने ि। 

१५७. सहकारी संस्थाहरुको क्षमता र्वकास गनि र्वलभन् न र्कलसमका तालिम संचािनको िागी 
आवश्र्क बजेटको व्र्वस्था लमिाइने ि ।  

१५८. करको दार्रामा आउनपुने तर अझैसम्म नआएका व्र्न्त्क्त, लनकार् वा क्षिेको त्र्ाङ्क 
भण्डार डाटा बैँक तर्ार गरी सोही आिारमा दताि तथा कारवाहीको प्रर्क्रर्ािाई 
गरु्स्तररर् रुपमा अगालड बढाइने ि । 

१५९. एकीकृत बजार अनगुमनिाई अलभर्ानकै रुपमा गाउँपालिका भरी संचािन गररन ेि। 

१६०. इन्टरनेट र अनिाइनको माध्र्मबाट सफ्टवेर्र प्रोगाम जस्ता अदृश्र् सेवाहरुको कारोबार 
गने तर करको दार्रामा नआउने प्रवनृ्त्त्त देन्त्खएको ि । सम्बद्ध लनकार्सँग समन्वर् गरी 
करको दार्रामा तत्काि ल् र्ाइने ि। 

१६१. करसँग सम्बन्त्न्ित र्वषर्मा आवश्र्क प्रार्वलिक ज्ञान र सीप वरृ्द्ध तथा लनवािन्त्चत 
पदालिकारी र सम्बन्त्न्ित कमिचारीहरुको क्षमता अलभवरृ्द्ध गनि सम्बन्त्न्ित सबै लनकार्सँग 
सहकार्ि गरी आर् तथा राजश्व व्र्वस्थापनमा जोड ददइने ि। 
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१६२. कर प्रर्ािी लनर्लमत र व्र्वन्त्स्थत गने व्र्वस्थामा जोड ददइने ि ।  

१६३. व्र्वसार् दताि र नर्वकरर्िाई प्रभावकारी बनाउन आवश्र्क प्रचार-प्रसार गरी सून्त्चकृत 
गररने ि। 

१६४. स्थानीर् नागररकहरुिाई सहज रुपमा कर लतने बानीको र्वकास गनि जनचेतना अलभवरृ्द्ध 
गदै िलगने ि।  

१६५. राजश्व सङ्किन क्षमता अलभवरृ्द्धको िालग प्रत् रे्क आ.व.मा बढी कर लतने व्र्न्त्क्त र 
संस्थािाई कर ददवसको अवसरमा गाउँपालिकाबाट औपचाररक कार्िक्रम आर्ोजना गरी 
सम्मान गदै िलगने ि। 

१६६. राजश्व संकिनमा औपचाररक तथा अनौपचाररक रुपमा संिग्न कमिचारीिाई उच्च 
मनोबिका साथ कार्ि गने वातावरर् लसजिना गनि उन्त्चत प्रोत्साहनको व्र्वस्था गररनेि । 

१६७. आन्तररक िेखापरीक्षर् सम्बन्िी वार्षिक र्ोजना बनाई एक आ.व.मा िैमालसक रुपमा 
आन्तररक िेखापरीक्षर् गररन ेव्र्वस्था लमिाइनेि ।  

१६८. िेखा परीक्षर्का सविमान्र् लसद्धान्त लनर्लमतता, लमतव्र्र्र्ता, कार्िदक्षता र प्रभावकारीतािाई 
केन्द्रलबन्दमुा रान्त्ख आन्तररक िेखापरीक्षर् गररने ि । 

१६९. आन्तररक राजश्व संकिन गने सबै वडा कार्ाििर्हरुको स्थिगत रुपमा कार्ाििर्मै गई 
िेखा परीक्षर् गने व्र्वस्था लमिाइनेि । 

१७०. िेखा परीक्षर्का नर्वनतम प्रवलृतहरु सूचना प्रर्वलिमा आिाररत िेखापरीक्षर्, वातावरर्ीर् 
िेखा परीक्षर्, िैर्ङ्गक िेखापरीक्षर्िाई क्रमश: आत्मसात गदै िलगनेि।  

१७१. आलथिक कारोवारसँग सम्बद्ध कुनै कमिचारीको सरुवा वा सेवालनवतृ हुँदा अलनवार्ि रुपमा 
िेखापरीक्षर् गरेर माि रमाना/अवकाश पि ददइनेि । 

१७२. कमिचारीहरुको पेशागत व्र्ावसार्र्क दक्षता अलभबरृ्द्ध गररनिे । कमिचारीहरुको उत्प्ररेर्ा 
र मनोबि उच्च राख् न प्रोत् सार्हत गदै िलगने ि    

१७३. वेरुजिुाई कम गदै क्रमशः शनु्र् वेरुजकुो नीलत अविम्वन गररनेि  । परुाना वेरुजहुरु 
असिुउपर र फििर्ौटमा जोड ददइने ि। 

१७४. गाउँपालिका र वडा कार्ाििर्हरुबाट प्रदान गररन े सेवा प्रवाहमा नागररकको सहज 
पहुँचको व्र्वस्था लमिाइने ि। 

१७५. सबै नागररकहरुको जानकारीका िालग गाउँपालिका र वडा कार्ाििर्मा नागररक वडापि 
अद्यावलिक गररनेि। 

१७६. गाउँपालिका क्षेिको एर्ककृत न्त्जन्सी प्रर्ािीको अविम्वन गररने ि । PAMS (Public 

Assets Management System) को प्रर्ोग गदै र्वद्यलुतर् न्त्जन्सी प्रलतवेदन प्रर्ािीको 
अनसुरर् गररनेि ।  
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१७७. गाउँपालिकाको आलथिक प्रशासन शाखाबाट हनुे समपरु्ि भकु्तानी Electronic Fund Transfer 

(EFT) माफि त गररनेि । 

१७८. राजश् व भकु्तानी प्रर्क्रर्ािाई सहज बनाउन E-Payment माध्र्मको अविम्बन गररनेि। 

१७९. सूचनाको हक प्रत्रे्क नागररकको पहुँचसम्म परु् र्ाउने नीलतिाई अविम्वन गररनेि   

१८०. किा, संस्कृलत र सार्हत्र्को श्रीवरृ्द्धका िालग सामदुार्र्क वाचनािर्को स्थापना गररन े
ि। 

१८१. आददवासी जनजालत, दलित, िोपोन्मखु, अल्पसंख्र्क जातजालतको भाषा, किा, संस्कृलत 
संस्कार संरक्षर् र चौतफी र्वकासको नीलत लिइनेि । 

१८२. हेिो अध्र्क्ष कार्िक्रम संचािन गरी जनताका गनुासो तथा सझुावहरू सनुी कार्ािन्वर्न 
गररनेि । 

 

अन्त्र्मा कञ्चन गाउँपालिकाका नीलत तथा कार्िक्रमको सफि र सबि कार्ािन्वर्न बाट 
नै कञ्चन गाउँपालिकाको समरृ्द्ध हनुे कुरामा र्वश्वास राख्दै नीलत तथा कार्िक्रम तजुिमामा साथ, 
सहर्ोग र समथिन गने सम्पूर्ि, सभाका सदस्र्ज्रू्हरु, र्वषर्गत सलमलतका पदालिकारीहरु, 

बरु्द्धन्त्जवी, समाजसेवी, न्त्शक्षक, प्राध्र्ापक, राष्ट्रसेवक कमिचारीहरु िगार्त सबैिाई हाददिक िन्र्वाद 
तथा आभार व्र्क्त गदै नीलत तथा कार्िक्रमहरु अनसुार र्स गाउँपालिकािाई “समनु्नत कञ्चन, 
सबि स्थानीर् सरकार” बनाउन सबैको साथ, सहर्ोग, समन् वर् र सहकार्िको आशा र र्वश् वास 
राख्दै र्वदा माग्दिु । 

 

िन्र्वाद, जर् कञ्चन 

 अध्र्क्ष 

 नवराज ढकाि 

 कञ्चन गाउँपालिका, रुपन्देही 


