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कञ्चनगाउँपालिका 
आलथिकवर्ि२०७८/७९कोनीलििथाकार्िक्रम 

गाउँसभाबाटपारिि:२०७८/०३/०७गिे 
 

माननीर्सभाअध्र्क्षज्रू्, 

नेपािको इलिहासमा आएको परिवििनको फिस्वरुप नेपािको संववधान कार्ािन्वर्नका क्रममा र्स
गाउँपालिकाकोगरिमामर्सभामाआ.व.२०७८/७९कोनीलििथाकार्िक्रमप्रस्ििुगनिपाउँदामिाई
खशुीिागेकोछ। 

देशमाभएकाववलभन्नआन्दोिनकाक्रममाशहादिप्राप्तगनुिहनुेज्ञािअज्ञािसवहदहरुप्रलिउहाँहरुिे
देशलनमािणमापरु्ािउनुभएकोर्ोगदानप्रलिउच्चसम्मानगदैहार्दिकश्रद्धाञ्जिीअपिणगदिछु। 

संघीर्िाकोकार्ािन्वर्नकोक्रममास्थानीर्सिकािकोरुपमार्सगाउँपालिकाकोकार्िपालिकािेववगि
४वर्िकानीलििथाकार्िक्रमहरुर्सैसभामाप्रस्ििुगिीकार्ािन्वर्नगिेकोछ।जसकोकार्ािन्वर्नका
क्रममा सकािात्मक परिणामहरु देखा परिसकेका छन।्जसमा ववलभन्न क्षते्रबाट सहर्ोग प्राप्त भएको
छ।उक्तकार्िमासहर्ोगगनुिहनुेसम्पूणिर्सगरिमामर्सदनकागाउँसभासदस्र्ज्रू्हरु, कमिचािीहरु, 

नागरिकसमाज, िाजनीलिकदिहरुिगार्िआमजनसमदुार्प्रलिहार्दिकआभािप्रकटगदिछु। 

वििमानसमर्माववश्वव्र्ापीमहामािीकोरुपमाफैलिएकोकोिोनाभाइिसकोदोस्रोछाििेगदािहामी
अत्र्न्िकठीनिथाचनुौिीकासाथगाउँपालिकाकाकार्िहरुिाईिक्ष्र्उन्मखुिरिकािेसञ्चािनगने
बाध्र्ात्मक अवस्थाबाट अगालि बढ्नु पिेको कुिा सबै जनसमदुार् िथा गाउँसभाका सदस्र्हरुिाई
अवगिनैिहेकोछभन्नेमेिोबझुाइछ।गाउँपालिकािेचािुआलथिकवर्िमा लिएकानीलिहरुिाई
प्रभावकािी रुपमा कार्ािन्वर्न गरििहेकै अवस्थामा ववश्वव्र्ापी महामािीको रुपमा फैलिएको कोिोना
भाइिसको दोस्रो भेरिएन्टकोकािण जजल्िामा भएको लनरे्धाज्ञािे अवरुद्ध पािेकोछ। हाि देशमा
देजखएकोिाजनीलिकपरिवििनिथादेशव्र्ापीरुपमाकोिोनाकोसंक्रमणकाकािणिेर्सगाउँपालिकामा
पलनर्सकोप्रत्र्क्षप्रभावपिेकोछ। 

कोिोनाभाइिसकोदोस्रोिहिकाकािणर्सगाउँपालिकामा संक्रमणफैलिदँा३१५जनामा संक्रमण
पषु्टीभएकाछन्।संक्रलमिमध्रे्३०जनाघिमैसिुजक्षििरिकािेिहनुभएकोछ।र्सिोगको
कािणगाउँपालिकामा१३जनाकोद:ुखदलनधनहनुपगेुकोछभनेहािसम्म२जनाअस्पिािमाभनाि
भएकोअवस्थािहेकोछ।दखुकोर्सघिीमाकोिोनाभाइिसकोकािणमतृ्र्ुहनुेसबैप्रलिहार्दिक
श्रद्धाञ्जिी अपिण गदै लबिामीको शीघ्र स्वास््र् िाभको कामना गदिछु । हाि कोिोना भाइिसको
संक्रमणमा केही कमीआएकोिे ववकास लनमािणका कार्िहरुिाई सचुारू गने प्रर्ास गरिएको छ ।
कोिोनाभाइिसलनर्न्त्रणकोक्रममाहामीिाईसहर्ोगगनुिहनुेर्सगाउँपालिकाकासम्पूणिसहर्ोगीसंघ-
संस्थाहरु, बवुद्धजजवी वगि, प्रहिी, स्वास््र्कमी िथा गाउँपालिकाकाकमिचािीहरुिाई हार्दिक धन्र्वाद
र्दनचाहन्छु। 
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आलथिकववकासकोक्षेत्रमासञ्चािनभैिहेकाकलिपर्कार्िक्रमहरुभौलिकरुपमाउपजस्थिहनुसक्ने
वािाविणनिहेकोकािणिेबन्दभएकाछन्जसिाईआगामीआलथिकवर्िमापिुागनिसबैकोसहर्ोग
िसमन्वर्कोअपेक्षागिेकोछु। 

चािुआलथिकवर्िमासामाजजकववकासिथापरिवििनकािालगववलनर्ोजनगरिएकोबजेटकोठूिोवहस्सा
कोिोनाकैकािणसम्पन्न हनु सकेनजसिेगदाि समाज परिवििनकोिक्ष्र्माअविोध लसजिना भएको
अवस्था छ । समानपुालिक िथा समावेशी ववकास ि आपसी सहर्ोगका माध्र्मबाट सामाजजक
सवहष्णिुाववृद्धिथाभाितृ्वकोभावनाववस्िािगनेकलिपर्कार्िक्रमहरुकोिोनाकोसंक्रमणशरुुहनु
भन्दाअगालिनैसम्पन्नभैसकेकािेचािुवर्िकाकेहीनीलिहरुकार्ािन्वर्नमासफििालमिेकोअवस्था
िहेकोछ।कञ्चनबासीहरुकोसर्दर्ौँदेखीसमस्र्ाकोरुपमािहेकोभलूमसम्बन्धीसमस्र्ासमाधान
गनिर्सगाउँपालिकाकोसवक्रर्िामाधेिैकार्िहरुअगालिबढेकाछन्।र्सकार्िमासहर्ोगगनुिहनुे
सबै सिोकािवािाहरु िथा भलूम सम्बन्धी समस्र्ा समाधान आर्ोग ि र्सको जजल्िा सलमलि िथा
सम्बजन्धिसबैमाहार्दिककृिज्ञिाव्र्क्तगनिचाहन्छु।िैविकवहंसा,जािीर्ववभेदअन्त्र्गनेउदे्दश्र्िे
िाजखएकाकार्िक्रमहरुभाइिसको संक्रमणकोकािणसञ्चािनगनिनसवकएकोअवस्थािहेपलनर्स
कार्ििाईआगामीर्दनमाप्रभावकािीरुपमासञ्चािनगनेप्रलिवद्धिाव्र्क्तगनिचाहन्छु। 

चािुआलथिकवर्िमा र्सगाउँपालिकािे प्रशासलनककार्ि सम्पादनमा ठूिो चनुौलिकोसामना गनुिपर्ो
जसमा दिबन्दी अनसुािका कमिचािीहरुको पदपूिी नहनुु प्रमखु समस्र्ाको रुपमा िह्यो ।
गाउँपालिकाका धेिैप्रशासलनकपदहरु रिक्तिहेकोिर्स्िापदहरु सेवाकिािमासमेिपदपूलििगनि
पाउने अवस्था निहेकोिे प्रशासलनक कार्ि सम्पादनमा आशािीि उपिजधध हालसि हनु नसकेको ि
आगामी र्दनमादिबन्दीअनसुािकमिचािी पदपूिीगनिकािालगप्रदेशि संघीर्सिकािसँगसमन्वर्
गिीसेवाप्रवाहिाइिथपचसु्ि,दरुुस्ििप्रभावकािीबनाउनेप्रलिवद्धिाव्र्क्तगनिचाहन्छु। 

नेपािसिकाििेलिएको"समदृ्धनेपाि,सखुीनेपािी"कोिक्ष्र्िाईप्राप्तगनिर्सगाउँपालिकािेपलन
गाउँपालिकाबासीको सखु ि समवृद्धको िालग लिएको ववकास िथा समवृद्धको िक्ष्र् प्रालप्तका िालग
गाउँपालिकाका प्रशासलनक संिचना लनमािणको कामिाई उच्च प्राथलमकिामा िाखी कार्ि गने प्रर्ास
गिेको लथर्ोजनुर्सआलथिकवर्िमापिुा भैआगामीआलथिकवर्िबाटसबैप्रशासलनकसंिचनाहरुबाट
सेवाप्रवाहकोकामप्रभावकािीरुपमाहनुेअवस्थािहेकोछ।ववकासकोिालगसिकपूवािधाि,कृवर्
िथापशुक्षेत्रकोउत्पादनववृद्ध,स्वास््र्क्षेत्रकोप्रभावकािी सेवा, जशक्षामागणुस्ििसधुाि, सामाजजक
क्षेत्रमा भावनात्मक सम्बन्ध ववृद्ध जस्िा गाउँपालिकाका प्रर्ासिे गाउँपालिकाको समग्र ववकासको
मागिजचत्रिर्ािपािेकोअवस्थादेजखएकोछ।ववकासिसमवृद्धकािालगगाउँपालिकाकोप्रर्ासर्ीनै
कार्िहरुसम्पादनगनििल्िीनिहेकोकुिामर्सगरिमामर्सभामाप्रस्िुगनिचाहन्छु। 

नेपािमा संघीर्िाकार्ािन्वर्नमाआएसँगैहामीर्सगाउँपालिकाको जजम्मेवािपदहरुमा लनवािजचिभए
पश्चाि हालमिे जिी कामहरु सम्पादन गनि सफि भर्ौँ र्ो इलिहासिे मूल्र्ाङ्कन गनेछ । र्सका
बावजिुहालमहरुसँगजिनािाईसेवाउपिधधगिाउनववलभन्नप्रकािकाअवसिहरुिहेकाछनजसिाई
हामीआगामीआलथिकवर्िमापिुागनुिपनेदेजखन्छ।जनुलनम्नप्रकाििहेकाछनः 
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➢ गाउँपालिकामागनिसवकनेउत्पादनिाईआधलुनकीकिणगिीकृवर्उत्पादनिाईव्र्वसावर्क
िरिकािेसञ्चािनगनेवािाविणकोलसजिनागने। 

➢ गाउँपालिकामा िहेकाधालमिकिथा पर्िटकीर्स्थिहरुको पवहचानगिी देश ववदेशमा प्रचाि
प्रसािकोमाध्र्मबाटपर्िटनक्षेत्रमाआमिुपरिवििनल्र्ाउने। 

➢ शैजक्षकसंस्थाहरुमािहेकाववलभन्नसमस्र्ाहरुकोसमाधानगिीशैजक्षकगणुस्ििमासधुािगने
। 

➢ मानवीर्पक्षका ववलभन्नसमस्र्ाहरुकोअध्र्र्नगिीिोजगािीकाअवसिहरुको लसजिनागने
। 

➢ र्सगाउँपालिकामािहेकोभलूमसम्बन्धीसमस्र्ािाईदीघिकािीनरुपमासमाधानगने। 

➢ सानािथामझौिाउद्योगहरुकोउत्पादनबाटगाउँपालिकािाईआत्मलनभििगिाउने। 

➢ कोिोना भाइिसजस्िा संक्रामक िोगको संक्रमण लनर्न्त्रणगनिआवश्र्क संिचना लनमािण
गिीअन्र्महत्वपूणिकार्िहरुकोव्र्वस्थापनगने। 

मालथप्रस्ििुगरिएकोअवसिहरुप्राप्तगनिहाम्रासामुिपलसिअनसुािकाववलभन्नचनुौिीहरुिहेकोमैिे
महससुगिेकोछु। 

➢ कृवर्को क्षेत्रमा िहेका ववलभन्न आधलुनक प्रववलध प्रर्ोग गिी गाउँपालिकामा गरिने कृवर्का
कार्िहरुमाकृर्ककोचाहानािअपनत्वववृद्धगने। 

➢ आलथिकसामाजजकक्षेत्रकोववकासिाईजनिाकोिोजाइमापािीभौलिकववकासकमगदैिैजाने
वािाविणकोलसजिनागने। 

➢ गाउँपालिकाकार्वुाहरुिाईगाउँपालिकामािोजगािीकोिालगआकवर्ििगिीवैदेजशकिोजगािीमा
जान िोक्ने । वैदेजशक िोजगािीबाट सीप लसकी फकेका र्वुाहरुिाई गाउँपालिकामा उजचि
िोजगािीकाअवसिहरुलसजिनागिीलनजकोसीपकोप्रर्ोगगिीववकासमािगाउने। 

➢ गाउँपालिकामा िहेका ववलभन्नआम्दानीका स्रोिहरुिाई प्रर्ोग गिी गाउँपालिकाकोआन्िरिक
आम्दानीववृद्धगने। 

➢ कोिोना भाइिस जस्िा संक्रामक िोगको संक्रमण लनर्न्त्रण गिी गाउँपालिकाको ववकासिाई
िक्ष्र्अनरुुपअगालिबढाउने। 

आगामी आलथिक वर्िको नीलि िथा कार्िक्रम िर्ाि गनि मैिे नेपािको संववधान २०७२, स्थानीर्
सिकािका नीलि िथा कार्िक्रम िजुिमा गनि िर्ाि गरिएका प्रचलिि काननुी व्र्वस्था, संघ, प्रदेश ि
स्थानीर्िहकानीलि,र्ोजनाििक्ष्र्कासाथैहामीलनवािजचिभएिहािसम्मस्थानीर्सिकािसञ्चािन
गदािप्राप्तगिेकाअनभुविथालसकाईहरुिाईमखु्र्आधािकोरुपमालिएकोछु। 

 सभाकासभा-सदस्र्ज्रू्हरु, 

र्हाँहरुिाई अवगि नै छ हामी लनवािजचि भएि र्स गाउँपालिकाको ववलभन्न पदमा शपथ लिँदा र्ो
गाउँपालिकाको ववकासको अवस्थाकस्िो लथर्ो ? हाि हामी ववलभन्न समस्र्ाहरुसँग मकुावविा गदै
ववकासमा धेिै सफििा प्राप्त गिेका छौँ । चािु आलथिक वर्िको आजको र्दनसम्म आउँदा र्स



4 

 

गाउँपालिकामाकािोपते्रसिकलनमािण2०वक.मी., सिकग्राभेिगिीस्ििोन्निी10वक.मी., भवन
लनमािण४वटासम्पन्नभैसकेकाछन्।खेिकुदका१० वटाववलभन्नसंिचनालनमािणभएकाछन्।
सामदुावर्कभवनहरुववलभन्नठाउँमालनमािणकोचिणमाछन्।आलथिकिथासामाजजकउपिजधधमाधेिै
मात्रामा प्रविद्धनात्मक कार्िक्रमहरु सम्पन्न भएका छन् । वािाविणीर् उपिजधधमा कञ्चन
गाउँपालिकाकोवािाविणिथाप्राकृलिकस्रोि संिक्षणऐन,२०७७िसजक्षप्िवािाविणीर्अध्र्र्न
िथाप्रािजम्भकवािाविणीर्परिक्षणकार्िववलध, २०७७पारििगिीकाननुीव्र्वस्थािागुगिेकोअवस्था
छ । र्सै गिी हािसम्म गाउँपालिकाको प्रशासलनक भवन, सबै विा कार्ाििर्हरुका प्रशासलनक
भवनहरु िथा सबै विामा स्वास््र् चौकीका भवनहरु लनमािण सम्पन्न भै आफ्नै भवनबाट कार्ि
सञ्चािनकोिर्ािीमािहेकाछन्। 

आगामी आलथिक वर्िमा प्राथलमकिा प्राप्त प्रमखु कार्िक्रमहरु आलथिक ववकास, सामाजजक ववकास,
पवुािधािववकास, वनिथावािाविणिसशुासनिथासंस्थागिववकासमाकेजन्ििहनुेछन्। 

आगामीआ.व.२०७८/७९कोबजेटलनमािणकािालगर्सगाउँपालिकािेववलभन्नसिोकािवािाहरुको
उपजस्थलिमासझुावसंकिनगनेकार्िआर्ोजनागनिकोिोनाकोदोस्रोभेरिर्न्टकोसंक्रमणकोकािणिे
भौलिकरुपमाउवपजस्थिभैसझुावसंकिनगनिनसवकएकोमामआमसिोकािवािाहरुिथाजनसमदुार्
प्रलिदःुखव्र्क्तगदैआगामी र्दनमाजनिाकोव्र्ापकसवक्रर्िाकासाथनीलििथाकार्िक्रमिर्ाि
गने प्रलिवद्धिा व्र्क्त गनि चाहन्छु । र्स गाउँपालिकाका ववलभन्न ववर्र्गि सलमलिहरुको समेि
लसफारिसमा र्स वर्िको नीलि िथा कार्िक्रम प्रस्ििु गने प्रर्ास गरिएको छ।र्स सभामा आउने
सकािात्मकसझुावहरुिाईर्सनीलिकोमागिदशिकलसद्धान्िकोरुपमासमावेशगिीसंशोधनसवहिर्ो
नीलििथाकार्िक्रमर्सगरिमामर्सभाबाटपारििहनुेछभन्नेआशाकासाथमर्ससभामाआगामी
आ.व.२०७८/७९कोनीलििथाकार्िक्रमप्रस्ििुगनेअनमुिीचाहन्छु। 

(क)साविजलनकसेवाप्रवाहिथाक्षमिाववकासिफि ः 

1= गाउँपालिकामाभ–ूउपर्ोगनीलिसवहिकोदीघिकािीनएकीकृिशहिी ववकासर्ोजनािजुिमा
गिीकार्ािन्वर्नमाल्र्ाइनेछ। 

2= कञ्चन गाउँपालिकालभत्र िहेका भलूमहीन दलिि, भलूमहीन सकुुम्बासी ि अव्र्वजस्थि
बसोबासीहरुकोसमस्र्ासमाधानगनिगाउँपालिकािेउच्चप्राथलमकिा र्दईभलुमहीनदलिि,
भलूमहीन सकुुम्बासी ि अव्र्वजस्थि बसोबासीिाई जग्गाको स्वालमत्व उपिधध गिाउन भलूम
सम्बन्धीसमस्र्ासमाधानआर्ोगिर्सकोजजल्िासलमलिकोसमेिसमन्वर्माकार्िहरुगिी
आगामी आलथिक वर्ि २०७८/७९ लभत्र सबै भलूमहीन दलिि, भलूमहीन सकुुम्बासी ि
अव्र्वजस्थि बसोबासीहरुको व्र्वस्थापन गने नीलििाई प्राथलमकिाका साथ कार्ािन्वर्न
गरिनेछ। 
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3= गाउँपालिकाको Website Update गिी Website माफि ि लनणिर्, सूचनाहरु ववद्यिुीर्
माध्र्मबाटसाविजलनकगदैगाउँपालिकाकोकार्ििाईPaper Lessबनाइँदैिलगनेछ। 

4= साविजलनकखचििाईउत्पादनमिुकबनाउनआन्िरिकलनर्न्त्रणसम्बन्धीमापदण्िबनाइिागू
गरिनेछ।पदालधकािीिथाकमिचािीहरुकोआचािसंवहिापूणििःिागूगरिनेछ। 

5= गाउँपालिकामा गनुासो सनुवुाई संर्न्त्र ववस्िाि गिी सबै नागरिकिाई सूचनाको पहुँच हनुे
व्र्वस्थालमिाइनेछ। 

6= खरिदगरुुर्ोजना/वावर्िकखरिदर्ोजनाकाआधािमाप्रचलििआलथिककाननुबमोजजमखरिद
कार्िगरिनेछ। 

7= िजक्षिवगिकाकार्िक्रमहरुिाईआर्उन्मखुबनाउनप्राथलमकिार्दँदैर्सअन्िगििसञ्चािन
गरिनेसबैकार्िक्रमहरुएकद्वािप्रणािीमाफि िलनधािरििमोििमासञ्चािनगरिनेछ। 

8= गाउँपालिकाकोसम्पत्तीकोअलभिेखसाविजलनकगनेि त्र्सकोउजचिउपर्ोग, संिक्षणिथा
सम्वद्धिनगरिनेछ। 

9= गाउँपालिकािे उठाउने सबै प्रकािका किहरु विा कार्ाििर्बाटै प्रववलधको प्रर्ोग गिी
सफ्टवेर्िमाफि िसंकिनगनेव्र्वस्थािाईलनिन्िििार्दइनेछ। 

10= र्ोजनाहरुविाकार्ाििर्कोसमन्वर्माकार्ािन्वर्नगरिनेिथाविासलमलिसमेिकोअनगुमन
िलसफारिसकाआधािमाफिफािकगरिनेछ। 

11= जनप्रलिलनलध, कमिचािी, टोि ववकास संस्थाका पदालधकािी, सामदुावर्क संस्थाहरुको क्षमिा
ववकासका िालग आवश्र्क िालिमहरु, अध्र्र्न अविोकन भ्रमणका कार्िक्रमहरुिाई
लनिन्िििार्दईनेछ। 

12= गाउँपालिकाको कार्ििाई चसु्ि, दरुुस्ि ि प्रभावकािी बनाउन कमिचािीहरुका समस्र्ाहरुको
सकु्ष्म रुपमा अध्र्र्न गिी समस्र्ा समाधानका उपर्कु्त माध्र्महरु अपनाई उत्प्रिेणाका
माध्र्मबाट"कामिेकमिचािीनभैकमिचािीिेकामखोज्ने"वािाविणकोलसजिनागरिनेछ। 

13= गाउँपालिकाकोसंगठनववकासअध्र्र्नगिीकमिचािीदिबन्दीर्वकनगरिनेछसोहीबमोजजम
कार्िववविणउपिधधगिाउनेव्र्वस्थालमिाईनेछ। 
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14= गाउँपालिकाको कामिाई पािदशी एवं जवाफदेही बनाउन सामाजजक पिीक्षण, साविजलनक
सनुवुाई, साविजलनकपिीक्षणिाई लनिन्िििा र्दइनेछ।साविजलनकजवाफदेवहिा प्रवद्धिनगने
कार्िववलधकोसहर्ोगमासचुनाहरुकोपहुँचववस्िािगनेकार्िकोथािनीगरिनेछ। 

15= सामाजजकवववादहरुिाईन्र्ावर्कसलमलिमाफि िमेिलमिापकोमाध्र्मबाटसमाधानगनिपहि
गरिनेछ। मेिलमिापकिािहरुकोक्षमिा ववकासमाफि ि वववादहरुको लनरुपणगने व्र्वस्था
लमिाउनउपर्कु्तकदमचालिनेछ। 

16= गाउँपालिका क्षेत्र लभत्रका िधध प्रलिविि िथा ववद्वि् वगिको सूची िर्ाि गिी उनीहरुबाट
आवश्र्कसहर्ोग लिने िकार्ि अनभुवआदान प्रदान गिी प्राप्त पिृपोर्ण गाउँपालिकाको
ववकासमासमावहिगदैिलगनेछ। 

17= ववलभन्नसमाजजकसंघ/संस्था, कृर्क, ववद्याथी, पत्रकाि, खेिािी, उपभोक्तासलमलि, टोिववकास
संस्थािाई कार्ि सम्पादनको मूल्र्ांकन गिी प्रोत्साहन स्वरुप पिुस्काि र्दने व्र्वस्था
लमिाइनेछ। 

18= कमिचािीहरुिाईउनीहरुकोर्ोग्र्िा, क्षमिा, सीपिअनभुविाईकार्िसम्पादनमाउपर्ोगगनि
िथाउत्प्ररेििबनाइिाख्नआवश्र्कमापदण्िबनाइिालिमिथार्ोगदानमाआधारििसवुवधा
उपिधधगिाउनेनीलिलिइनेछ। 

19= गाउँपालिकाक्षेत्रलभत्रकार्िक्रमसञ्चािनगनेसिकािी, गैिसिकािीिसामदुावर्कसंस्थाएवं
सिोकािवािा संस्थाको भूलमका स्पष्ट पादै लिनीहरुिाई स्थानीर् िह प्रलि उत्तिदार्ी बनाई
कार्िक्रमसञ्चािनगनेव्र्वस्थालमिाइनेछ। 

20= गाउँपालिकाक्षेत्र लभत्रगाउँपालिकाबासीिाइिल्र्ाण्ििाइनिथामोबाइि, इन्टिनेटकोपहुँच
परु्ािउन सम्बजन्धि लनकार्हरुमा पहि गने ि मखु्र् बजाि क्षेत्र, पाकि मा वाइफाइ जोनको
शरुुवािगरिनेछ। 

21= गाउँपालिकामादािृलनकार्काकार्िक्रमहरुसंचािनकािालगआवश्र्कपहिगरिनेछ।गैि
सिकािी संस्थाहरुिे गने कार्िक्रमहरुिाई गाउँपालिकाको नीलि िथा कार्िक्रमहरुसँग
िादात्म्र्िालमिाईबजेटमासमावेशगिीकार्िक्रमसञ्चािनगनिपहिगरिनेछ। 

22= ववलभन्नदेशहरुमाभैिहेकोसंघीर्िािथा ववकासप्रशासनकोअनभुवआदानप्रदानगनि देश
िथाववदेशकाशहिहरुसँगभलगनीसम्बन्धकार्मगनेनीलिलिइनेछ। 
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23= गाउँपालिकाकोसमानपुालिक ववकासगनिविाकोभगूोििथाजनसंख्र्ाकाआधािमाविामा
बजेटववलनर्ोजनगनेव्र्वस्थालमिाईनेछ। 

24= सूचना प्रववलधमाआधारिि भएि गाउँपालिकाको समग्र प्रोफाइि िर्ाि गिी अद्यावलधकगदै
िलगनेछ। 

25= गाउँपालिकाबासीिाई अध्र्र्न अनसुन्धानिफि  ध्र्ान केजन्िि गिाउन एक विा एक
पसु्िकािर्कोस्थापनागनेकार्िकोशरुुवािगरिनछे। 

26= गाउँपालिका लभत्रका साविजलनक जग्गाहरुको संिक्षणका िालग उपर्कु्त नीलि बनाउन
प्राथलमकिार्दइनेछ। 

27= स्थानीर्सञ्चािमाध्र्महरुसँगसमन्वर्गदैसञ्चािसंस्थाहरुसँगसहकार्िगरिनेछ। 

28= जनप्रलिलनलध िथा कमिचािीहरुको क्षमिा अलभववृद्धको िालग ववदेश भ्रमण एवं अध्र्र्न
अविोकनकािालगपठाउनकार्िववधीबनाईिागूगरिनेछ। 

29= ववदेशी पाहनुाहरुिाई स्वागि गनि गाउँपालिकामा एउटा अलिलथ िेस्क गठन गिी
पाहनुाहरुिाईस्वागिगनेव्र्वस्थालमिाइनेछ। 

30= गाउँपालिकाक्षेत्रलभत्रभ्रमणगनेस्वदेशीिथाववदेशीपाहनुाहरुकोबसाइअवलधिम्धर्ाउनको
िालगउपर्कु्तवािाविणलसजिनागरिनेछ। 

31= आलथिकववकासकोिालगसाधनस्रोिजटुाउनववदेशीिगानीप्रवद्धिनगनिपर्िटन, कृवर्, वन, 

पाकि , िािििैर्ा िगार्िका ववलभन्न क्षेत्रमा िगानी लभत्र्र्ाउन संघीर् सिकािको स्वीकृलि
लिईपहिगरिनेछ। 

32= गाउँपालिकाको सिुक्षा व्र्वस्थािाइि थप व्र्वजस्थि ि प्रभावकािी बनाउन कार्िववलध बनाइि
नगिप्रहिीकोव्र्वस्थागरिनेछ। 

(ख)आलथिकववकासिफि ः 

33= कृवर्कोमाध्र्मबाटआर्आजिनएवंस्विोजगािववकासकोिालगववशेर्प्राथलमकिार्दइनेछ
।सम्भाव्र्िापवहचानगिीप्रत्रे्कविामाकजम्िमाएककृवर्उपजकोपकेटक्षेत्रअवधािणा
अविम्बनगदैकृवर्उत्पादनिाईव्र्वसार्ीकिणगिीिोजगािीलसजिनागनेिफि जोिर्दइनेछ
। 
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34= गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र कृवर् उपज उत्पादनमा प्रर्ोग भैिहेको िासार्लनक ववर्ादीिाई
न्रू्नीकिण गिी जनिाको स्वास््र्मा पनि सक्ने नकािात्मक असििाई कम गनि ववलभन्न
प्रचािात्मककार्िक्रमहरुसञ्चािनगरिनेछ। 

35= कृवर्उत्पादनिउत्पादकत्वववृद्धगनिसानालसंचाइकार्िक्रममाफि िकार्िक्रमहरुसञ्चािन
गरिनेछ। कृवर्क्षेत्रमा व्र्वसावर्क वकलसमकाकार्िक्रमहरुछनोट गिी कृवर् पकेटक्षेत्र
ववस्िािगनेनीलििाईलनिन्िििार्दइनेछ। 

36= गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र िहेको कृवर् उत्पादनको सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गिी माटो परिक्षणको
माध्र्मबाट उपर्कु्त कृवर् उपज िगाउने व्र्वस्था लमिाइनेछ । र्स कार्िको िालग
व्र्वसावर्करुपमाखेिीगनेकृर्कहरुकोपवहचानगिीर्सैआलथिकवर्िबाटकार्िशरुुवाि
गरिनेछ। 

37= व्र्वसावर्क कृवर् व्र्वसार् गनि इच्छुक कृर्कहरुिाई आवश्र्क पने सम्बजन्धि ववर्र्का
िालिमउपिधधगिाइनेछ।जसबाटकृवर्क्षेत्रकोउत्पादनववृद्धभैव्र्वसावर्करुपमाखेिी
गनेप्रणािीकोववकासगनेव्र्वस्थालमिाइनेछ। 

38= कृवर्/पशु ववकास, दधु उत्पादन सहकािीको प्रवद्धिन ि ववकासका िालग आधलुनक प्रववलध
माफि िगाउँपालिकामाभएकासहकािीिकृर्कसमहुिाईव्र्सावर्किालिमप्रदानगरिनेछ
।साथैगाउँपालिकामाउत्पार्दिकृवर्जन्र्उपजहरुकोबजािीकिणिव्र्वस्थापनकािालग
आवश्र्क सहर्ोग उपिधध गिाइनेछ । सहकािीहरु माफि ि उपिधध गिाइँदै आएको
गाउँपालिकालभत्रउत्पार्दिदधुमार्दइनेअनदुानिाईलनिन्िििार्दइनेछ। 

39= सामवुहकव्र्वसावर्ककृवर्िथापशुउत्पादनगनेसमूहवासहकािीहरुिाईववलभन्नप्रकािका
समपिुकअनदुानउपिधधगिाउनेव्र्वस्थालमिाइनेछ। 

40= प्राकृलिक रुपबाट गभािधान संभव हनु नसकेमा कृलत्रम गभािधान गिाउने कार्िक्रमिाइि
लनिन्िििार्दइनेछ।पशुववमािथाकृवर्ववमागनेसमहुवासंस्थािाईप्रोत्साहनगरिनेछ
। 

41= पशपुािनिथाकृवर्व्र्वसार्िाइिर्ाजन्त्रकिणगदैव्र्वसार्ीकिणगनेव्र्वस्थािाईलनिन्िििा
र्दइनेछ। 

42= पशपुन्छीहरुमािाग्नेमहामािीिोगववरुद्धिोकथामकािालगखोपकोव्र्वस्थागरिनेछ। 
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43= र्सगाउँपालिकालभत्रिहेका कृवर्समहु, सहकािी िफमििाई लबउबीजन, घाँसउत्पादनगनि
आवश्र्क पने सहर्ोग उपिधध गिाई ५ वर्ि लभत्र खाद्यान्नको बीउवीजन उत्पादनमा
आन्मलनभििगिाइनेछ। 

44= पशुववकासकार्िक्रमिाईप्रभावकािीबनाउननश्िसधुािकोिालगबोका, िाँगो, बीि(बंगिु)
समहु/सहकािी/फमििाईववििणगनेकार्िक्रमसञ्चािनगरिनेछ। 

45= गाउँपालिकालभत्रका जिाशर् ि माछापोखिीहरुिाई संिक्षण गदै व्र्वसावर्क माछा पोखिी
लनमािणगनेसमहु/सहकािी/फमिहरुिाईआवश्र्कअनदुानउपिधधगिाईगाउँपालिकािाई
माछाउत्पादनमाक्रमशःआत्मलनभििगिाउँदैिलगनेछ।साथैमाछाकोउजचिबजािीकिणको
व्र्वस्थालमिाइनेछ। 

46= प्रत्रे्कविामाकजम्िमाएक-एकवटाकृवर्एवंपशुव्र्वसार्माआधारििसहकािी ववकास
गरिनेछ। 

47= स्थानीर् सहकािीहरुसँग प्रवधिनात्मक कार्िमा सहकार्ि गदै मूल्र् शंृ्रखिामा काम गने
सहकािीहरुको(कृवर्िथाउत्पादनमखुी)ववकासएवंप्रवद्धिनगनेनीलिअविम्बनगरिनेछ
। 

48= गाउँपालिकाका मखु्र् बजाि केन्िमा कृवर् उपज संकिन िथा लबक्री केन्ििाई व्र्वजस्थि
गरिनेछ । साथै गाउँपालिकाको कुनै एक उपर्कु्त स्थानमा सीि भण्िाि संघीर् ि प्रदेश
सिकािसँगकोसहकार्िमास्थापनागनेकार्िअगालिबढाइनेछ। 

49= गाउँपालिकालभत्र पिम्पिागि रुपमा सञ्चािनआएका ववलभन्न प्रकािका हाट बजािहरुिाई
व्र्वजस्थिरुपमासञ्चािनगनेव्र्वस्थालमिाइनेछ।र्सैवर्िदेजखगाउँपालिकाकोउपर्कु्त
स्थानमाकृवर्बजािकोलनमािणसरुुवािगरिनेछ। 

50= कृवर्र्ोग्र् जलमनको अनपुर्कु्त िरिकािे खण्िीकिण गने प्रवजृत्तिाई लनरुत्सावहि गिी
जलमनिाईबाँझोिाख्ननपाइनेव्र्वस्थालमिाइनेछ। 

51= कृर्ी, पशपुािनिगार्िकाव्र्वसावर्कउत्पादनकाक्षेत्रमाबीमागनेव्र्वस्थालमिाइनेछ। 

52= गाउँपालिकालभत्रिहकाववलभन्नसहकािीसंस्थाहरुिाईववर्र्गिसेवाकोआधािमाएकीकिण
गनेिसहकािीकोपहुँचनपगेुकोठाउँमाक्षेत्रववस्िािगनेनीलिलिइनेछ। 
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53= सहकािी माफि ि वचि िथा सहलुिर्ि दिमा ऋण परिचािन गरि वपछिीएको वगििाई
आत्मलनभििगिाउनअलभप्ररेििगरिनेछ। 

54= गाउँपालिकाक्षेत्रलभत्रिहेकाबैंकिथाववत्तीर्संस्थाहरुिाईगाउँपालिकाकोप्रत्रे्कविासम्म
आफ्नोसेवाववस्िािगनिप्रोत्सावहिगरिनेछ। 

55= गाउँपालिकालभत्र सञ्चािन गरिएका सबै व्र्वसार्हरुिाई दिाि िथा अलभिेखीकिण गनि
अलभप्ररेिि गने, ववलभन्न प्रकािका चेिनामिुक कार्िक्रमहरु उद्योग वाजणज्र् संघको समेि
सहकार्िमासञ्चािनगरिनेछ।  

56= गाउँपालिकाकोसवाििीण ववकासकािालग ववत्तीर्अवस्थामा सधुाि गनिकिको दिकम ि
दार्िाफिावकिोबनाउनेनीलिअबिम्बनगरिनेछ। 

57= गाउँपालिकाक्षेत्र लभत्रिहेकाघिेिुउद्योगहरुकोसंिक्षणगदैनर्ाँउद्योगस्थापनाकािालग
आवश्र्कवािाविणलसजिनागरिनेछ।र्स्िाउद्योगहरुस्थापनाभैकार्िसञ्चािनगनिशरुु
गिेको अवस्था देजखएमा आवश्र्क पूवािधािहरुको व्र्वस्था गदै उद्योग खोल्न प्रोत्साहन
गरिनेछ। 

58= उद्यमववकासर्ोजनाकोआधािमागाउँपालिकालभत्रस्थालनर्स्रोि, साधनिसीपकोआधािमा
िोजगािी सजृना गनि पहि गरिनेछ । गाउँपालिकाको उद्यम ववकास र्ोजना लनमािण गिी
कार्िक्रमहरुक्रमशःकार्ािन्वर्नगरिनेछ। 

59= गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र िहेका पर्िटकीर् स्थिहरुको पवहचान गिी पर्िटन ववकासको
गरुुर्ोजना लनमािण गनि पहि गरिनेछ। धालमिक िथा पर्िटन ववकास गनि गाउँपालिकाको
उपर्कु्त स्थानको पवहचान गरि Home Stay स्थापना गनि पहि गरिनेछ । दानापिु िाि,
कुलिर्ा िाि, ढावा िाि, मिाविदेवी मजन्दि, गमु्बा ि ऐलिहालसक विको रुखको समग्र
ववकासगिीपर्िटनकोआकर्िणबढाउनेकार्िक्रमहरुसञ्चािनगरिनेछ। 

60= गाउँपालिका लभत्र िहेका ववलभन्न प्रकािका र्वुा व्र्वसार्ी िथा र्वुा उद्यमीहरुिाई
गाउँपालिका प्रलि अपनत्वको ववकास िथा उद्यमीहरुिे लििेको किको फाइदाको प्रत्र्क्ष
अनभुिूी र्दिाउनर्वुाहरुकोइिमकोपवहचानगिी“अध्र्क्षसँगर्वुाइिमकार्िक्रम” िाई
लनिन्िििार्दइनेछ। 

61= जैववक ववववधिाको सम्वद्धिन ि सदपुर्ोग गदै जिवार्ु परिवििन अनकुुिन प्रववलधहरुको
ववकासगिीकृवर्जन्र्उत्पादनमाप्राङ्गारिकखेिीिाईप्रोत्साहनगरिनेछ। 
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62= ववलभन्न धामहरु, ऐलिहालसक िथा धालमिक स्थिहरुको गरुुर्ोजना लनमािण गिी पर्िटन
उद्योगिाई प्रवद्धिन, प्रचाि-प्रसाि गरिनेछ । साथै गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र आर्ोजना हनुे
महोत्सवहरुिाईसभ्र्िभव्र्रुपमासञ्चािनगनिआवश्र्कपनेसहर्ोगउपिधधगिाइनेछ
। 

(ग)सामाजजकववकासिफि : 

63= ववकासको मूिप्रवाहमा पहुँच परु्ािउन मवहिा, दलिि, अपाििा भएका व्र्जक्त, जेि नागरिक, 

मधेशी, धालमिकसमदुार्, जनजािी, बािबालिका, आर्दवासी, एकिमवहिा,िेस्रोलििीिगार्िका
वगििसमदुार्हरुकोक्षमिा ववकास, आर्आजिन, सशक्तीकिण, अलधकािसंिक्षणकोआवश्र्क
व्र्वस्थालमिाइनेछ। 

64= िजक्षि वगिका कार्िक्रमहरु गाउँपालिकाको आलथिक िथा समाजजक ववकास शाखाको
समन्वर्माएकद्वािप्रणािीबाटसञ्चािनगरिनेछ। 

65= गाउँपालिकालभत्रसेवाप्रवाहगनेिाविर्, अन्ििािविर्िथास्थानीर्गैिसिकािीसंस्थाकोकार्ि
सम्पादनिाई मर्ािर्दि, व्र्वजस्थि िथा समन्वर्कािी बनाउन गाउँपालिकामा NGO Desk को
स्थापनागिीवक्रर्ाशीिबनाइनेछ। 

66= सामाजजक कुरििी, कुसंस्काि ि जािीर् ववभेद अन्त्र् गनि गाउँपालिकाको नेितृ्वमा ववलभन्न
कार्िक्रमहरुसञ्चािनगरिनेछ। 

67= िागु और्ध दवु्र्िसनीमा फसेका व्र्जक्तहरुिाई दवु्र्िसनमकु्त गिाउन अन्र् सम्बजन्धि
लनकार्हरुसँगकोसहकार्िमाकार्िक्रमहरुसञ्चािनगनेव्र्वस्थालमिाइनेछ। 

68= ववलभन्निाविर्िथाअन्ििािविर्र्दवस, स्थानीर्मौलिकसंस्कृलि, भेर्भरु्ासंिक्षणएवंप्रवद्धिन
गनि, नैलिक जशक्षा, र्ोग साधनाको महत्व सान्दलभिकिाका ववर्र्मा चेिना जगाउने ि
जनसहभालगिाबढाउनेकार्िक्रमहरुसञ्चािनगरिनेछ।साथैसावहत्र्, किा, भार्ा, इलिहास, 

संस्कृलिकोसंिक्षणिथासम्वद्धिनगदैिलगनेछ। 

69= सामदुावर्कववद्यािर्कोशैजक्षकगणुस्ििसधुािकोिालगजशक्षकदिबन्दीलमिान, ववद्यािर्हरु
समार्ोजन, जशक्षकिालिमसञ्चािनकाकार्िहरुिाईप्राथलमकिाकासाथसञ्चािनगरिनेछ।
साथैगाउँपालिकास्ििीर्उत्कृष्टववद्यािर्छनौटगिीपिुस्कृिगरिनेछ। 
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70= ववद्यािर्जशक्षािाईिोजगािसँगआवद्धगनिगाउँपालिकाक्षेत्रलभत्रप्राववलधकजशक्षािर्हरुको
ववकासमाटेवापरु्ािइनेछ।र्सक्षेत्रमाअध्र्र्नगनेववद्याथीहरुकोसंख्र्ाकोआधािमाथप
कार्िक्रहरुअगालिबढाउनेनीलिलिइनेछ। 

71= शैजक्षकगणुस्ििसधुािकोिालगववद्यािर्कोव्र्वस्थापनपक्षिाईसबििथासक्षमबनाउन
आवश्र्कव्र्वस्थालमिाइनेछ।साथैप्रत्रे्कववद्यािर्माववद्यिुीर्हाजजिीिाख्नेव्र्वस्थािाई
प्रभावकािीरुपमाकार्ािन्वर्नगदैलनिन्िििार्दइनछे। 

72= गाउँपालिकालभत्र िहेका ववद्यािर्हरुको शैजक्षक वािाविण सधुाि गनि आवश्र्क पहि गदै
ववद्यािर्को भवन, पसु्िकािर्, प्रर्ोगशािा, शौचािर्, फलनिचि, कम्पाउण्िवाि िथा िािबाि
जस्िापूवािधािमािगानीबढाइनेछ। 

73= गाउँपालिकाक्षेत्रलभत्रिहेकासम्पूणि ववद्यािर्जानेउमेिकाववद्याथीहरुिाईअलनवार्िरुपमा
ववद्यािर्सम्म पहुँच परु्ािउने वािाविणको लसजिना गने नीलि अविम्बन गरिनेछ । साथै
सामदुावर्क िथा लनजी ववद्यािर्को िफि बाट िहगि रुपमा पिीक्षामा उत्कृष्ट अंक ल्र्ाउने
छात्रछात्राहरुिाईपिुस्कािकोव्र्वस्थालमिाइनेछ। 

74= गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र िहेका सामदुावर्क ववद्यािर्हरुमा कार्ििि बाि ववकास सहर्ोगी
कार्िकिािकािालगप्रोत्साहनकोव्र्वस्थालमिाइनेछ। 

75= ववद्यािर्को शैजक्षकगणुस्ििसधुािगनि ववद्यािर्हरुको लनिीक्षणिसपुिीवेक्षणकोकार्ििाई
थपव्र्वजस्थििप्रभावकािीबनाइनेछ। 

76= कक्षा ८ पिीक्षािाई गाउँपालिका स्ििीर् रुपमा व्र्वजस्थि गरिनेछ । गाउँपालिका क्षेत्र
लभत्रका न्रू्न नलिजा ल्र्ाउने जशक्षक, कमजोि व्र्वस्थापन देजखएका प्रधानाध्र्ापकहरुिाई
सकु्ष्म व्र्वस्थापनको माध्र्मबाट कार्ि सम्पादनको आधािमा परिवििन ल्र्ाउने कार्िर्ोजना
लनमािणगरिनेछ। 

77= सामदुावर्किथासंस्थागिववद्यािर्माकार्ििि जशक्षकहरुकोिालगक्षमिा ववकासकार्िक्रम
सञ्चािनगिीसबैजशक्षकहरुिाइिप्रववलधमैत्रीबनाउनेकार्ििाइिलनिन्िििार्दइनेछ। 

78= स्थानीर्पाठ्र्क्रम लनमािणगिीप्रबोधीकिणगरिनेछ। ववद्यािर् र्दवाखाजाकार्िक्रमिाइि
अनगुमनिमूल्र्ांकनसवहिलनिन्िििार्दइनेछ। 

79= ववज्ञान िथा प्राववलधक ववर्र् अध्र्र्नमा थप जोि र्दइनेछ । ववद्यािर्िाइि वािविणमैत्री
बनाउनहरििववद्यािर्कोअवधािणािाइिअगालिबढाइनेछ। 
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80= शैजक्षकव्र्वस्थापनसूचनाप्रणािीिाइिथपव्र्वजस्थिबनाइसञ्चािनगरिनेछ। 

81= एक विा एक खेिमैदानको नीलि लिई प्रत्रे्क विाहरुमा भौगोलिक अवस्था अनसुािका
खेिमैदानलनमािणगनेकार्ििाइिप्राथलमकिामािाखीकार्ािन्वर्नगरिनेछ। 

82= कञ्चनगाउँपालिकाकोविा नम्बि३मा िहेको खेिग्रामिाईआधलुनकरुपमा लनमािणगिी
सञ्चािन गनि संघीर् सिकािसँगको सहकार्िमा उच्च प्राथलमकिामा िाखी लनमािण गने
कार्ििाईलनिन्िििार्दइनछे। 

83= बौवद्धक अपाििा एवम् फिक क्षमिा भएका बािबालिकाहरुिाइि जशक्षामा पहुँचको
सलुनजश्चििागदैछात्रवतृ्तीएवम्अन्र्प्रविद्धनात्मकसहर्ोगकाकार्ििाइि लनिन्िििा र्दइनेछ
। 

84= गाउँपालिका लभत्र संचािन हनुे सबै खेिकुदकोिालग जशक्षा र्वुा िथा खेिकुदशाखाबाट
वावर्िककार्िक्रमबनाईएकद्धािनीलिकोमाध्र्मबाटखेिकुदकोववकासमासहर्ोगपरु्ािइनेछ
। र्सै अनरुुप गाउँपालिका लभत्र िहेका खेिालिहरुको पवहचान िथा ववकासको िालग
“गाउँपालिकास्िरिर्अध्र्क्षकपखेिकुदप्रलिर्ोलगिा”िाईलनिन्िििार्दइनेछ। 

85= विा नं.२ मा िहेको मटेरिर्ा खेिमैदानिाइि प्रदेश सिकािसँगको सहकार्िमा वक्रकेट
िंगशािाकोरुपमाववकासगनेकार्ििाइिप्रालथमकिार्दइनेछ। 

86= कञ्चनगाउँपालिकालभत्रिहेकाप्रलिभाहरुकोपवहचानगनिकञ्चनप्रलिभासप्ताहसञ्चािनगने
कार्िक्रमिाईलनिन्िििार्दइनेछ। 

87= बािमैत्रीस्थानीर्शासनकोअवधािणिाईक्रमशःकार्ािन्वर्नगदैगाउँपालिकािाईबािमैत्री
गाउँपालिकाकोरुपमाववकासगनिआवश्र्कव्र्वस्थालमिाइनेछ। 

88= गाउँपालिकाबाट वैदेजशक िोजगािमा जाने र्वुाहरुको ि्र्ाङ्कअद्यावलधकगिी सचेिना, सीप
ववकासिथाजोखीमन्रू्नीकिणकोिालगर्ोजनाबनाईकार्ािन्वर्नगरिनेछ।र्सकार्िका
िालग सिुजक्षि नागरिक आप्रवासन परिर्ोजना (SAMI) सँग समेि समन्वर् गिी
परिर्ोजनासँगकोसहकार्िमाकार्िक्रमसञ्चािनगनेव्र्वस्थालमिाइनेछ। 

89= टोि ववकास संस्था माफि ि सबै गाउँपालिकाबासीहरुिाई ववकासमा पहुँचको सलुनजश्चििा
गरिनेछ। 
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90= गाउँपालिकामा स्वास््र् सम्बन्धी सिुजक्षि माितृ्व, पोर्ण, प्रजनन स्वास््र्, क्षर्िोग, कुििोग
लनवािण, बाि स्वास््र्, परिवाि लनर्ोजन िथा सिुजक्षि गभिपिन, र्ौनिोग िथा एच.आई.भी.
एड्सलनर्न्त्रण, जस्िािोगहरुकोसंक्रमणबाटजोलगनेिथािोगलनवािणगनेखािकाववलभन्न
चेिनामिुक कार्िक्रमहरु आर्ोजना गरिनेछ । साथै स्थानीर् समदुार्सँग सहकार्ि गिी
स्वास््र्जशवविहरुसञ्चािनगनेकार्िक्रमहरुिाईलनिन्िििार्दइनेछ। 

91= कोलभि १९ िथा र्स्िै प्रकािका संक्रामक िोगहरु फैलिएको अवस्थामा ववद्याथीहरु
ववद्यािर्माभौलिकरुपमाउपजस्थिहनुनसक्दावैकजल्पकलसकाइसहजीकिणकार्ििाइिजोि
र्दइन्रू्निमलसकाइसलुनश्चििागरिनेछ। 

92= गाउँपालिकाक्षेत्रलभत्रकास्वास््र्लनकार्हरुकोसेवािथाभौलिकसंिचनाहरुिाईस्ििोन्निी
गरिदै िलगनेछ । स्वास््र् संस्थामा अभाव भएका जनशजक्तहरु आवश्र्किा अनसुाि
व्र्वस्थापनगनिपहिगरिनेछ। 

93= मवहनाबािीकोसमर्मामवहिाहरुिाईहनुसक्नेजोजखमबाटबचाउनकािालगगाउँपालिकाका
ववपन्न वगिका समदुार्का प्रत्रे्क घि परिवािहरुिाई सचेि बनाउन मवहनाबािीका िालग
सिुजक्षि सेलनटिी प्र्ाि स्वास््र् संस्थाबाट उपिधध गिाउने व्र्वस्था र्सैआलथिक वर्िबाट
प्रािम्भगरिनेछ। 

94= वकशोिावस्थामाहनुेमानलसक, सामाजजक, शारििीकिथासंवेगात्मकपरिवििनबाटपनेअसिबाट
बचाउन गाउँपालिका लभत्रका माध्र्लमक ववद्यािर्हरुमा साथी जशक्षा कार्िक्रम सञ्चािन
गरिनेछ। 

95= गाउँपालिका लभत्र ववशेर्ज्ञ सवहिको स्वास््र् सेवा उपिधध गिाउन १५ शैर्ाको सवुवधा
सम्पन्नअस्पिाि लनमािण गनि संघीर्सिकािकोसहकार्िमाकार्िक्रमअगालि बढाइनेछ। 

कोिोना भाइिस िगार्ि अन्र् संक्रामक िोग लनर्न्त्रण गनि उक्त अस्पिाििाइि सवुवधा
सम्पन्नबनाउनेनीलिलिइनेछ। 

96= आलथिक वर्ि २०७७/७८मा भौलिकपूवािधाि (भवन)सम्पन्नभएका स्वास््र्चौकीहरुमा
२४घण्टेलन:शलु्कप्रसिुीसेवाकेन्ि(वलथििसेन्टि)सञ्चािनगरिनेछ। 

97= गाउँपालिका लभत्रिहेकासतु्केिीआमािथाबच्चाकोपोर्णसधुािगिी लनजहरुिाईपोर्ण
सधुािमाअलभप्ररेििगनि“सतु्केिीसँगउपाध्र्क्षकार्िक्रम”िाईलनिन्िििार्दइनछे। 
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98= गाउँपालिकामा िहेका आधािभिु स्वास््र् सेवा केन्ििाइि क्रमश सवुवधासम्पन्न बनाउँदै
िलगनेछ । साथै गाउँपालिकाका स्वास््र् चौकीहरुमा प्रर्ोगशािा सेवा सञ्चािनका िालग
आवश्र्कव्र्वस्थालमिाइनेछ। 

99= कोलभि १९ लनर्न्त्रणका िालग सञ्चालिि ५ बेिको कोलभि अस्थार्ी अस्पिाििाइि
आवश्र्क पूवािधाि सवहि थप व्र्वजस्थि गरिनेछ । अग्रपंजक्तमा िहेि सेवा प्रवाह गने
स्वास््र्कमीिथाकमिचािीहरुिाइिसंघीर्सिकािकोनीलिअनसुािप्रोत्साहनगरिनेछ। 

100= गाउँपालिकामा कोलभि िथा महामािीजन्र् िोगहरुको संक्रमणको समर्मा आकजस्मक सेवा
उपिधधगिाउनएम्बिेुन्सकोव्र्वस्थालमिाइनेछ। 

101= ७० वर्ि मालथका ज्रे्ि नागरिकिाइि कम्िीमा वर्िको २ पटक घि-घिमा गइि स्वास््र्
परिक्षणगनि“ज्रे्िनागरिकसँगअध्र्क्षकार्िक्रम”शरुुवािगरिनेछ। 

102= गाउँपालिकाक्षेत्रलभत्रकार्िििमवहिासामदुावर्कस्वास््र्स्वरं्सेवीकाहरुकोकार्िसम्पादनको
मूल्र्ांकनगदैप्रोत्साहनकाकार्िक्रमहरुिाईलनिन्िििार्दइनेछ। 

103= गाउँपालिकािाई पूणि सिसफाई अलभर्ानको माध्र्मबाट प्रत्रे्क घिपरिवाििाई आधािभिू
सिसफाईमा ध्र्ान र्दने वािाविण बनाई पूणि आलनबानी परिवििन कार्िक्रमको शरुुवाि
गरिनेछ। 

104= आर्वेुर्दकजचवकत्सापद्धलिकोअभ्र्ास, र्ोगिथाध्र्ानजशवविसञ्चािनमासहर्ोगपरु्ािइनेछ
। गाउँपालिकामा आर्वेुदको पूवािधाि ववकास गदै आर्वेुर्दक और्धीहरुको लनर्लमि
ववििणकोव्र्वस्थालमिाइनेछ। 

105= संिक्षकत्व गमुाएका मवहिा, बािबालिकाहरुको िालग पनुःस्थापना िथा सिुजक्षि आवास
िगार्िकाकार्िक्रमहरुसञ्चािनगरिनेछ। 

106= प्रदेशसिकािसँगकोसहकार्िमाववपन्नबस्िीहरुमाजनिाआवासकार्िक्रमसञ्चािनगरिनेछ
।गाउँपालिकाक्षेत्रलभत्रिहेकाफूसिथाजोखीमर्कु्तघिहरुकोि्र्ाङ्कसंकिनगिीसंघीर्
सिकाििप्रदेशसिकािसँगकोसहकार्िमाजस्िापािाववििणगिी"फुसिथाजोजखमर्कु्तघि
मकु्त"गाउँपालिकाघोर्णागनेकार्ििाईउच्चप्राथलमकिामािाखीकार्ािन्वर्नगरिनेछ। 

107= मवहिाहरुको सवक्रर् सहभालगिामा स्थापना हनुे ि संचािनमा िहेका िघु उद्योगहरुिाई
प्रोत्साहनगनेकार्िक्रमहरुिाईप्राथलमकिाकासाथकार्ािन्वर्नगरिनेछ। 
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108= मवहिाहरुमात्रसदस्र्िहेकासहकािीिथासमूहहरुिाईप्रोत्साहनगनेखािकाकार्िक्रमहरु
सञ्चािनगरिनेछ। 

109= जालिर्िथा िैविक वहंसा लनवािणिथाित्कािउद्दाििथािाहिकोर्सञ्चािनकािालग
आवश्र्कव्र्वस्थालमिाइनेछ। 

110= बािबालिकाहरुमा हनुे शािीरिक, मानलसक िथा र्ौनजन्र् दवु्र्िवहाि न्रू्नीकिणका िालग
आवश्र्क कार्िक्रम सञ्चािन गरिनेछ । अपाििा भएका व्र्जक्तहरुको क्षमिा ववकासका
िालगप्राथलमकिार्दइनेछ। 

111= गाउँपालिकास्ििीर् बाि सञ्जाि गठन गिी क्षमिा ववकास िथा नैलिक जशक्षाको समेि
ववकासहनुेखािकाकार्िक्रमहरुसञ्चािनगरिनेछ। 

112= पूणि सिफाइ िथा मवहनाबािीको समर्मा स्कुि हाजजि हनु नसक्ने अवस्थाको अन्त्र् गनि
गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र िहेका ववद्यािर्हरु माफि ि उजचि कार्िक्रमहरु समेि सञ्चािन
गरिनेछ। 

113= सामाजजक सिुक्षािाइि थप व्र्वजस्थि ि प्रभावकािी बनाइनेछ । साथै ज्रे्ि नागरिक
सम्मानकाकार्िक्रमहरुिाइिअगालिबढाइनेछ। 

 

 

(घ)पूवािधािववकासिफि ः 

114= गाउँपालिकास्ििीर् गौिवका आर्ोजनाहरु छनौट गिी कार्ािन्वर्नको िालग बजेटको
सलुनजिििागरिनेछ। 

115= गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र िहेको खानेपानीको समस्र्ािाई समाधान गनि र्सआलथिक वर्ििाई
स्वच्छखानेपानीवर्िकोरुपमामनाउनपहिगरिनेछ।वहृिखानेपानीर्ोजनासञ्चािन
गिी एक घि एक धािाको अवधािणाकोआधािमा खानेपानी सवुवधाको ववस्िाि गनि पहि
गरिनेछ। 

116= गाउँपालिका बासीहरुिाइि र्ािार्ािमा सहज पहुँच परु्ािउन िथा र्ािार्ाि क्षेत्रको
व्र्वस्थापनकािालगबसपाकि  लनमािणिकञ्चनरिििोिकोसम्भाव्र्िाअध्र्र्नगिीसंघि
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प्रदेश सिकािसँगको समेि सहर्ोगमा रिििोि लनमािणका िालग पहि गरिनेछ । र्ािार्ाि
व्र्वसार्ीहरुसँगसमन्वर्गिीर्ािार्ािसेवासञ्चािनगनिपहिगरिनेछ। 

117= कञ्चनकरििोिलनमािणकोसम्भाव्र्िाअध्र्र्नप्रदेशसिकािसँगकोसहकार्िमागनेकार्ििाइि
प्राथलमकिार्दइनेछ। 

118= सिक, खानेपानी, लसंचाइ, सामदुावर्कभवनहरुजस्िा पूवािधािहरुसबै विामाआवश्र्किा ि
औजचत्र्िाकाआधािमालनमािणगरिनेछ। 

119= गाउँपालिकालभत्रकासिकहरुमावक.लम.पोष्टिथाट्रावफकसंकेिकाजचन्हहरुिाखीर्ात्रािाई
सूचनामिुक बनाइनेछ । साथै मखु्र् सिकहरुमा सौर्ि सिक बत्ती जिान गने नीलििाई
लनिन्िििा र्दइनेछ।नर्ाँट्रर्ाकखोल्नकुोसाटोसिकस्ििोन्निीमाध्र्ानकेजन्ििगरिनछे
। 

120= ववकासकाकार्िमाहेभीइक्र्पुमेन्टप्रर्ोगगनुिपिेमागाउँपालिकामासूचीकृििअनमुिीप्राप्त
भएकाहेभीइक्र्पुमेन्टबाटकामगिाउनुपनेनीलििाइिप्राथलमकिार्दइनेछ। 

121= भवन लनमािण गदाि भकुम्पीर्जोखीम न्रू्नीकिण गने िफि  ध्र्ान र्दँदैकञ्चन गाउँपालिका
भवनलनमािणमापदण्िकोपूणिरुपमापािनागिाइनेछ। 

122= पूवािधािहरुको र्दगो व्र्वस्थापन िथा उपर्ोगका िालग ममिि संभाि प्रणािीिाई व्र्वजस्थि
गरिनेछ। 

123= गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र िहेको ववद्यिु सेवािाई लनर्लमि ि गणुस्ििीर् बनाउन सबै
सिोकािवािाहरुसँगकोसमन्वर्माआवश्र्कपहिगरिनेछ। 

124= ठुिा पूवािधािहरुको ववस्ििृआर्ोजना प्रलिवेदन (DPR) काआधािमा िगानी गने नीलििाई
लनिन्िििार्दइनेछ।ववस्ििृर्ािार्ािगरुुर्ोजनािर्ािगनेकार्ििाइिप्राथलमकिार्दइनेछ 

125= साविजलनक सम्पजत्त संिक्षण गनि ववशेर् जोि र्दइनेछ । विा कार्ििर्सँगको सहकार्िमा
अनालधकृिरुपमासाविजलनकसम्पजत्तअलिक्रमणगनेकार्ििाईिोवकनेछ। 

126= गाउँपालिकाक्षेत्रलभत्रलनमािणभएकापिुानाघिहरुकोअलभिेखीकिणगरिनेछ।साथैनर्ाँ
संिचना लनमािण गदाि अलनवार्ि रुपमा गाउँपालिकाको स्वीकृिीबाट मात्र गने वािाविणको
ववकासगरिनेछ। 
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127= समग्र गाउँपालिकाको सौन्दर्िकिणका िालग आवश्र्क पूवािधािहरु िर्ाि गरिनेछ । साथै
पूवािधािकार्ोजनाहरुबािमैत्री, वािाविणमैत्री, अपािमैत्रीबनाइनेछ। 

128= जनिािाई ववकासका हिेक वक्रर्ाकिापहरुमा सहभागी गिाई काम प्रलि उत्तिदार्ी ि
अपनत्वकोभावनाववकासगनििागिसहभालगिाकाकार्िक्रमहरुिाईलनिन्िििार्दइनेछ। 

129= "एकविाएकसामदुावर्कसभाहि"लनमािणगनेनीलिलिइनेछ।साथैगाउँपालिकास्ििीर्
खेिमैदान, सभागहृ, कभििहििथाििशािालनमािणकािालगसमन्वर्िसहकार्िगरिनेछ। 

130= गाउँपालिका लभत्रकाविाकार्ाििर्हरुआधलुनकिप्रववलधर्कु्तबनाइ सेवा प्रवाहिाई लछटो
िथाछरििोबनाइनेछ। 

131= सिकस्ििोन्निीगदािसिककाप्रािजम्भकसंिचानाहरुिर्ािगिीमात्रस्ििउन्निीगनेनीलि
अविम्बन गरिनेछ । हािसम्म ववस्िाि गरिएका सिकहरुको सञ्चािनको अवस्थाको
आधािमामात्रसिकस्ििोन्निीगनेकार्िकािालगबजेटववलनर्ोजनगनेनीलिलिइनेछ। 

132= गाउँपालिकामा स्वच्छ वपउने पानीको उपिधधिाका िालग सिोकािवािा लनकार्हरुसँग
आवश्र्कसहकार्िगरिनेछ।ववपन्नपरिवािमाधािाजिानगनेकार्ििाइिप्राथलमकिार्दइि
कार्ािन्वर्नगरिनेछ। 

133= गाउँपालिकाक्षेत्र लभत्रकासिकहरुकोममििकार्िगनि स्थानीर् बेिोजगािको सूचीमा िहेका
व्र्जक्तहरुिाईप्रोत्साहनगरिनेछ। 

134= गाउँपालिकाक्षेत्रमा िहेका संघ संस्थाकासामाजजकभवन लनमािणगनििथाअधिुाकार्िहरु
सम्पन्नगनिप्रालथमकिा र्दइनेछ।प्रत्रे्कविाहरुमाक्रलमकरुपमा जेिनागरिक ववश्राम
स्थिलनमािणगनेकार्िकोसरुुवािगरिनेछ। 

(ङ)वनवािाविणिथाववपद्व्र्वस्थापनिफि ः 

135= पूवािधाि लनमािणमाखासगिी सिक लनमािणिाई वािाविण मैत्री स्थानीर्शासनकोअवधािणा
अनरुुपकार्िअगालिबढाइनेछ।ठुिासंिचनाहरुलनमािणगदािसंजक्षप्तवािाविणीर्अध्र्र्न
प्रलिवेदनकोआधािमालनमािणगनेकार्िकोशरुुवािगरिनेछ। 

136= संिक्षण, ववपद्व्र्वस्थापनकोिालगव्र्ापकरुपमाजनचेिनामिुककार्िक्रमसञ्चािनगरिनेछ
। प्राकृलिक ववपदबाट जोगीन िथा क्षिी कम गनि ववपद् व्र्वस्थापन र्ोजना बनाई
कार्ािन्वर्नगरिनेछ। 
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137= खानेपानीकोस्रोििाईदीघिकािीनबनाउनपानीकामहुान, पोखिी, िाि, ििैर्ासंिक्षणमाववशेर्
िगानीगरिनेछ।पूनःभििणपोखिीहरुकोलनमािणगनेकार्िकोशभुािम्भगरिनेछ। 

138= ववपद् व्र्वस्थापनको िालग ववपद् व्र्वस्थापन कोर्मा िकम ववलनर्ोजन गरिनेछ । र्स
कोर्को िकम स्वीकृि मापदण्ि बमोजजम ववपद्मा पिेकाहरुिाई ित्काि उद्धाि िाहि ि
सहर्ोगको कार्िक्रम संचािन गनि खचि गरिनेछ । विा एवं बस्िी स्ििमा ववपद्
व्र्वस्थापनकोिालगनागरिकपरिचािनगनिविािवस्िीस्ििीर्ववपद्व्र्वस्थापनसलमलि
गठनगरिनेछ। 

139= गाउँपालिकालभत्रिहेकासबैवनसम्पदाहरुकोववलभन्नवनसलमलिहरुकोसहकार्िमासंिक्षण
गरिनेछ।साथैसामदुावर्कवनकोव्र्वस्थापनसधुािगनिगाउँपालिकास्ििीर्सलमलिगठन
गिीगाउँपालिकाकाववकासलनमािणकार्ोजनाहरुमासाझेदािीिाकािालगसंिग्नगिाउनेनीलि
लिइनेछ। 

140= गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र िहेका सम्पूणि नदीजन्र् पदाथिहरुको उत्खनन ववस्ििृ अध्र्र्न
प्रलिवेदनकोआधािमागनेव्र्वस्थालमिाइनेछ। 

141= प्रलिविा१बािउद्यान, पाकि लनमािणकार्ििाईअलभर्ानकोरुपमासञ्चािनगिीसोकािालग
आवश्र्कव्र्वस्थालमिाइनेछ। 

142= प्रत्रे्कगाउँपालिकाबासीिाईगाउँपालिकाकोवािाविणस्वच्छएवंहरिर्ािीिाख्नकािालग
वकृ्षािोपणकार्िक्रमअलभर्ानकोरुपमासञ्चािनगरिनेनीलिअविम्बनगरिनछे। 

143= वािाविणीर् सन्ििुनिाई र्दगो बनाउन गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र प्िावष्टक प्रर्ोगिाई
लनरुत्साहीिगनेखािकाकार्िक्रमहरुसञ्चािनगरिनेछ। 

144= गाउँपालिकाबाट उत्सजिन हनुे फोहोिमैिा व्र्वस्थापन गनि स्थार्ी िजम्पिसाइट लनमािण
नहनु्जेिसम्म उपर्कु्त स्थानको पवहचान गिी अन्र् संस्थाहरुको सहकार्िमा फोहोिमैिा
व्र्वस्थापनकोकार्िक्रमअगािीबढाइनेछ। 

अन्त्र्मार्ोनीलििथाकार्िक्रमिर्ािगनिसहर्ोगगनुिहनुेगाउँपालिकाकाउपाध्र्क्ष्र्ज्रू्,सबैविाका
विाअध्र्क्षज्रू्हरु,गाउँकार्िपालिकाकाकार्िपालिकासदस्र्ज्रू्हरु,गाउँसभाकासदस्र्ज्रू्हरु,सम्पणूि
ववर्र्गि सलमलिका सदस्र्ज्रू्हरु, सकािात्मक सल्िाह ि सझुाव र्दनु हनुे ववलभन्न संघ संस्था ि
कञ्चनमावक्रर्ाशीििाजनीलिकदिकाप्रमखुिथाप्रलिनीलधहरु,समग्रकञ्चनलनवासीबवुाआमादाजु
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भाई र्ददी बवहनीहरु िथा गाउँपालिकाका सम्पूणिकमिचािीहरुिाई हार्दिक धन्र्वाद र्दनु चाहन्छु ।
धन्र्वाद। 

 

गोकणिबहादिुक्षेत्री 
अध्र्क्ष 


