
गाईँसभाका ईपाध्यक्ष ज्य,ू  

सभाका सदस्यज्यहूरु  

सचचवज्य,ू 

कममचारी,  सरुक्षाकमी, पत्रकार, एव ंचमत्रहरु, 

 

अरुघाट गाईँपाचिकाको अचथमक वषम २०७७/७८ को नीचत तथा कायमक्रम यस गररमामय सभामा प्रस्ततु गनम 

पाईदा मिाइ खसुी िागकेो छ । यस ऄवसरमा म नेपाि र नेपािीको सम्मनु्नत भचवष्यका िाचग अजको 

ऄवस्थासम्म मिुकुिाइ ल्याइ परुयाईन नेपािी जनतािे पटक पटक गद ैअएको सव ैखािे अन्दोिनहरुको 

स्मरण गद ैईच्च सम्मान गदमछु । राजनीचतक पररबतमनको यस ऄचभयानमा अफ्नो जीवनको वचिदान गनुमहुने 

संपणूम ज्ञात ऄज्ञात सचहदहरुिाइ स्मरण गद ैहाचदमक श्रद्धान्जिी ऄपमण गदमछु । 

 

बतममान कोरोना भाआरसको महामारी (कोचभड-१९) िे गदाम हामी सबैिे ठुिो चनुौतीको  सामना गनुमपरेको छ 

। चवश्वस्तरम ै यसको चनुौतीिाइ सामना गनम हम्म े हम्मे परररहकेो यस ऄवस्थामा जनजीवनको दचैनक 

चक्रयाकिाप र ऄथमतन्त्र मचुककििे चिेको छ । यस ऄवस्थामा हामीिे सावधानीपवुमक अफ्नो दचैनक 

चक्रयाकिापिाइ ऄगाडी बढाईनपुने बाध्यता अआिागकेो छ । अजसम्म यस चनुौतीिाआ सामना गरेर ऄचघ 

बढ्नहुुने सबैको सराहना गदमछु । यस क्रममा अरुघाट गाईँपाचिकामा कोरोना महामारीको रोकथामको 

चक्रयाकिापमा संिग्न हुनहुुने सबै जनप्रचतचनचध, स्वास््यकमी, कममचारी, सरुक्षाकमी,  संघ संस्था, नागररक 

समाज, संचार जगत र यस गाईँपाचिकाको प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा कोरोना महामारीको रोकथाम र 

ईपचारको िाचग अचथमक सहयोग एव ंऄन्य सामग्री सहयोग गनुमहुने सबैिाइ धन्यबाद चदन चाहन्छु । 

 

अगामी बषम कोरोना भाआरसको महामारीसंग जदैु्ध अचथमक एव ं चबकास चनमामणिगायतका ऄन्य 

चक्रयाकिापिाइ ऄगाडी बढाईनपुने भएको छ । यसै क्रममा ऄचघल्िा गाईँसभाबाट तय गरेका दीघमकाचिन 

महत्वका नीचत तथा कायमक्रमहरुिाइ चनरन्तरता चदने गरी अगामी वषमको नीचत तथा कायमक्रम प्रस्ततु गदमछु  ।  



१. अचथमक चबकास 

क) कृचष तथा पश ु 

१. कोरोना महामारीको ऄवस्थामा ईत्पादनिाइ बढावा चदने एव ंकृषकिाआ प्रोत्साहन गने नीचत चिआएको छ । 

यस क्रममा ईत्पादनमा अधाररत रहरे कृषकिाइ प्रोत्साहन गने नीचत चिआनेछ । 

२. कृचष तथा पश ुव्यवसायिाइ अधचुनकीकरण गने तर्म  पहि गररनेछ । कृचष तथा पशपुािनमा ईच्च ईत्पादन 

तर्म  जोड चदआनेछ । 

३. माटो पररक्षण गने कायमिाइ ऄचभयानको रुपमा सञ्चािन गरी माटो सहुाईँदो बािी िगाईन कृषकिाइ प्रेररत 

गररनेछ । अगामी अचथमक बषममा ईत्पादन ऄनकुुितािाइ हरेी १ वडा १ ईत्पादनको पकेट क्षेत्र कायमक्रमिाइ 

िाग ुगररनेछ ।  

४. हावापानी र माटो ऄनसुारको नगद े बािी ईत्पादनमा कृषकहरुिाइ ऄचभप्रेररत गररने छ । गाईँपाचिकामा 

भौगोचिक ईपयोचगता हरेी ऄचधकतम ईत्पादन चदने र्िरु्िखतेीिाइ बढावा चदआनेछ । 

५. कृचष सहकारी मार्म त कृषकहरुिाइ मि तथा चवई बीजन सुपथ मलू्यमा ईपिब्ध गराईन ढुवानी ऄनदुानको 

व्यवस्था  गररनेछ । कृचष सहकारी संस्थाहरुिाइ व्यवचस्थत र चनयमन गद ैिचगनेछ । साचवकको प्रचत गाचवस 

कम्तीमा एक कृचष सहकारीसंस्था खोल्निाइ प्रेररत गररनेछ । साथै कृषक समहुको सचूीकरण गरी कृचष तथा 

पशकुो सेवा सचुबधाहरु कृचष सहकारी र समहु मार्म त पररचािन गनम जोड चदआनेछ ।  

६. स्थाचनयस्तरको वािी संरक्षणको िाचग चवई संरक्षण गनम प्रोत्साहन गररनेछ । यस अचथमक बषममा धान, मकै, 

कोदो तथा अिकुो ईत्पादनको पकेट क्षेत्र तोकी सो क्षेत्रमा अवकयक  बीई ईत्पादनमा समते अत्मचनभमर 

बन्न कोचशस गररनेछ । गाईँपाचिकामा एक शीतभण्डार गहृ चनमामणिाइ पहि गररनेछ ।  

७. कृषकहरुिाइ समयानकुुि ईचचत चकचसमको ताचिमको प्रवन्ध चमिाआनेछ । कृचष तथा पश ुप्रसार कायमक्रम 

ऄन्तगमत औषचध, बीई बीजन, चबषादी, मि, परजीवी चनयन्त्रणका कायमिाइ चनरन्तरता चदआनेछ ।    

८. पश ुअहारा कायमक्रमिाइ जोड चदद ै स्थानीय स्तरमा ईच्च गणुस्तरको घाँस ईत्पादन बढाईने तर्म  जोड 

चदआनेछ । व्यवसाचयक रुपमा घाँस ईत्पादन गनम चाहने कृषक वा र्ममहरुिाइ प्रोत्साहन गररनेछ । 

९. दधु ईत्पादक कृषक तथा दगु्ध सहकारीिाइ प्रोत्साहन गररने छ । गाईँपाचिका चभत्र दगु्ध चचस्यान केन्र 

स्थापना एव ं दधु डेरीको स्थापनातर्म   सम्भावना ऄध्ययन गरी कायम गररनेछ । गाईँपचिकािाइ दगु्धजन्य 

ईत्पादनमा अत्मचनभमर बनाईन जोड गररनेछ । यसै क्रममा ईच्च ईत्पादनचदने पश ुनश्ल सुधार कायमक्रमिाइ 

िाग ुगररनेछ । 

१०. नेपािम ै रहकेा एवं चवदशेबाट र्चकम एर अएका युवा ईद्यमीिाआ कृचष पशपुािन व्यवसायमा संिग्न हुन 

चाहमेा चवशषे सहयोग कायमक्रम िाग ु गररनेछ । कृचषतथा पशपुािनमा चबचबधता एव ं ईच्च ईत्पादनमा 

अधाररत ऄनदुान कायमक्रमिाइ िाग ुगररनेछ । 

११. र्िरु्ि तरकारी तथा घाँसको नसमरी संचािन गनम प्रोत्साहन गररनेछ । 



१२. व्यवसाचयक कृषकिाइ सम्मान परुस्कार, ताचिम एव ंनमनुा र्ाममको ऄविोकन भ्रमणको प्रबन्ध गररनेछ । 

१३. पाडा, िोकि कुखरुा, भेंडा / बाख्रा, गाइ/भसैी, बंगरुपािन, माछा पािन कायमक्रमिाइ ऄनदुानको प्रवन्ध 

गररनेछ । साथै कुखरुाका चल्िा ईत्पादन केन्र ( ह्याचचङ्ग सेन्टर ) स्थापना गनम पहि गररनेछ । 

१४. कृचष तथा पश ुचबमा कायमक्रमिाइ चनरन्तरता चदआनेछ ।  

१५. कृचष के्षत्रको िागतिाइ न्यनूीकरण गनमको िाचग कृचष औजारहरु साथै चसंचाआको व्यवस्था गररनेछ । 

१६. कृचष तथा पशजुन्य ईत्पादकत्विाइ  बजारको पहुचँ पयुामईन हाट बजारको िाचग ऄध्ययन गररनेछ । 

 

ख) ईद्यमशीिता,ईद्योग तथा व्यवसाय  

१. कोरोना महामारीको ऄवस्थािाइ मध्यनजर गद ै स्थानीय स्तरमा ईद्यमशीिता चबकासको िाचग गरैसरकारी 

संस्थाको सहयोगमा ईद्यमी प्रोर्ाआि तयार पाने, ईद्यमशीिताको चबकासको िाचग क्षमताचिचद्ध गने कायमिाइ 

ऄगाडी बढाआनेछ । 

२. केन्र एव ं प्रदशे सरकारद्वारा सहयोग चिइ वडा नं. ५ मा छनौट गररएको स्थानमा  औद्योचगक ग्रामको 

स्थापनािाइ  चछटो सम्पन्न गनम पहि गररनेछ । त्यस स्थानमा स्थानीय स्तरमा ईपिब्ध कच्चा पदाथमको 

प्रशोधन गरी ईत्पादन गनम सचकने साना तथा घरेि ुईद्योग संचािनमा जोड चदआनेछ । 

३. गाईँपाचिकाचभत्र रहकेा व्यवसाय, ईद्योग एव ं बाचणज्य र्ममहरुिाइ दतामको दायरामा ल्याइ त्यांक 

ऄद्यावचधक गररनेछ । व्यवसायीहरुिाइ सरकारको कर प्रणािीको बारेमा अवकयक ऄचभमखुीकरण 

ताचिमको व्यवस्था गररनेछ । 

 

ग) पयमटन तथा संस्कृचत प्रबधमन  

१. गाईँपाचिकािे पचहचान गरेका सांस्कृचतक, पयमटकीयस्थि एव ंपदमागमहरुको चनमामणकायमिाइ चनरन्तरता 

चदआनेछ ।  

२. गण्डकी प्रदशेिे तयार पारेको पयमटन प्रोर्ाआििाइ अधार मानी समग्र पयमटन चबकासको िाचग 

गाईँपाचिका स्तरीय पयमटन गरुुयोजनाको चनमामण गरी कायमक्रमहरु तयार पाररनेछ । यसै क्रममा 

गाईँपाचिका चभत्र रहकेा ताि तिैया, ऐचतहाचसक कोट, मठ मचन्दर, गमु्बा, मचस्जद, चचम, चबहार, 

हाटचहटी, चौतारा जस्ता परुाना सांस्कृचतक स्थिहरुको िगत संकिन गरी चतनको संरक्षण तथा संवद्धमन 

गनममा चबशेष जोड चदआनेछ । 

३. चवचभन्न जात जाचतका मौचिकता, ररचतररवाज, साँस्कृचतक परम्पराको पचहचान, संरक्षण तथा सम्बधमन गरी 

पयमटकिाइ अकचषमत गने तर्म  कदम चाचिनेछ । ग्रामीण पयमटनिाइ प्रवधमन गनम गाईँपाचिकामा ईपयकु्त 

क्षेत्रहरु चकटान गरी होम स्टे जस्ता कायमक्रमको सम्भावना ऄध्ययन गद ै स्थानीय समदुायबाट होमस्टे 

कायमक्रम संचािनको क्षमता चबकासका कायमिाइ ऄगाडी बढाआनेछ । 



 

 

घ) सहकारी  

१. चवत्तीय सहकारीिाइ क्षमता चबकासको िाचग ताचिमको ब्यबस्था गररनेछ साथै सहकारी संस्थाको 

चनयमनिाइ जोड चदआनेछ । संचाचित सहकारी संस्थाहरुको ऄनगुमन तथा चनयमन गरी सहकारी 

मलू्य,मान्यता ऄनसुार संचािन भए नभएको मलु्यांकन गररनेछ । 

२. चवत्तीय सहकारी संस्थाहरुमार्म त  गाईँपाचिकाको चवचभन्न कायमक्रमहरु साझदेारीमा सम्पन्न गने बातावरण 

तयार पाररनेछ । 

३. गाईँपाचिकामा साचवकको प्रत्येक गा.चव.स.को भभूागिाइ समट्ेने गरी कृचष सहकारी स्थापना गनम प्रेररत 

गररनेछ साथै दगु्ध सहाकारी स्थापना गनमिाइ प्रेररत गररनेछ । यी सहकारीको क्षमताचबकासिाइ जोड गररनेछ 

। 

 

 ङ) भचूम ब्यवस्थापन  

१. खतेीयोग्य जचमनमा बस्ती चवस्तारिाइ चनरुत्साचहत गररनेछ । गाईँपाचिका चभत्र खतेी योग्य जमीन बाँझो बस्ने 

समस्या बचढरहकेोिे सम्बचन्धत सबै पक्षसंगको समन्वयमा  खतेीयोग्य जग्गाको पररप्रयोग तर्म  पहि गररनेछ । 

२. केन्र तथा प्रदशे सरकारको नीचत ऄनरुुप भचुम बैंकको स्थापना तर्म  पहि गररनेछ । 

 

२. सामाचजक चवकास  

क) चशक्षा  

१. अरुघाट गाईँपाचिकाको चबद्यािय चशक्षािाइ व्यवस्थापन  तथा चनयमन गनम मौजदुा काननुी व्यवस्था 

बमोचजम कायामन्वयन गररनेछ । 

२. चवद्यािय चशक्षाको गणुस्तर सधुार गनम कचम्तमा एईटा नमनुा चबद्यािय संचािन गनम पहि गररनेछ । 

३. अधारभतू चशक्षाको पहुचँ पयुामईन भनाम ऄचभयान कायमक्रमिाइ प्रभावकारी बनाआनेछ । 

४. गाईँपाचिकास्तररय चशक्षक तथा कममचारी पररचयपत्रको व्यवस्था गररनेछ । 

५. चवद्यािय चशक्षािाइ प्रचवचधमैत्री बनाईन तथा गणुस्तरमा सुधारका िाचग चशक्षण चसकाआमा सचूना तथा संचार 

प्रचवचधको प्रयोग गरर पठनपाठनको व्यवस्था गनम चशक्षकहरुिाइ अआसीटी(ICT) सम्बचन्ध ताचिम र 

प्रचशक्षणको व्यवस्था गररनेछ । 

६. चवद्यािय प्रशासन, शचैक्षक ईपिचब्ध सधुारका िाचग प्र.ऄ. र चव.व्य.स ऄध्यक्षहरुिाइ क्षमता ऄचभवचृध  

ताचिमको व्यवस्था गररनेछ । 



७. चवद्यािय चशक्षाको गणुस्तर वचृद्ध गनम अधारभतू तथा माध्यचमक तहस्तरीय चवचवध ऄचतररक्त चक्रयाकिापहरु 

संचािन गररनेछ । बािबाचिकाको सहभाचगता तथा नेततृ्व क्षमता चबकास गनम चवद्याियहरुमा बािक्िबको 

गठन गनम प्रोत्साचहत गररनेछ । 

८. चवद्यािय चशक्षामा पारदशी , सशुासन, जवार्दचेहता, ईत्तरदाचयत्व प्रबधमन गनम चबद्यािय ऄनगुमन तथा 

मलु्यांकन प्रणािीिाइ प्रभाबकारी बनाआनेछ । 

९. चवश्वव्यापी  कोरोना भाआरसको कारण चशक्षण चसकाइ चक्रयाकिाप संचािन गनम कचठन भइरहकेो ऄवस्थामा 

थोरै चवद्याथी संख्या भएका चवद्यािय र धेरै चवधाथी संख्या भएका चवद्यािय तथा भौगोचिक ऄवचस्थचतको 

अधारमा बैकचल्पक चशक्षणको ईचचत ब्यबस्थापन गररनेछ । वकैचल्पक चशक्षणिाइ प्रभाबकारी बनाईन 

समाजका बचुिचजबी, समाजसेवी र ऄचभभावकहरुिाइ थप चजम्मवेार बनाईन ऄचभभावक चशक्षा कायमक्रम 

संचािन गररनेछ । 

१०. कोरोना भाआरसको महामारीको ऄवस्थािाइ मध्य नजर गद ैघरमा आन्टरनेट, TV, रेचडयोको सचुबधा भएका 

चवद्याथी र कुनै पचन संचारको सचुबधा नपाएका चवद्याथीहरुको  िाचग छुट्टाछुटै्ट चबचध ऄपनाइ बैकचल्पक 

चशक्षणको व्यस्थापन गररनेछ । बदचिँदो परचस्थचत ऄनसुार बैकचल्पक चशक्षणको िाचग चशक्षकहरुिाइ 

ताचिमको प्रबन्ध गररनेछ । साथै चनरन्तर चवद्याथी मलु्यांकनिाइ बैकचल्पक चशक्षण चक्रयाकिापमा जोडेर 

कायमन्वयन गनम सान्दचभमक हुने  भएकोिे सो कायम गनम गराईन जोड चदइनेछ । साथै वडा सचमचत र वडा चशक्षा 

सचमचत मार्म त  चसकाइ केन्र संचािनमा सहजीकरण गररनेछ  । ऄचत अवकयक परेको स्थानमा चसकाइ केन्र 

चनमामण समते गररनेछ ।  

११. यस शचैक्षकसत्र २०७७को ऄन्त्य सम्ममा गाईँपाचिकाचभत्र संचाचित सबै  चबद्याियमा जषे्ठता, योग्यता र 

वररष्ठताका अधारमा प्र.ऄको ब्यबस्थापन गनम ऄचनवायम गररनेछ । साथ ै शचैक्षक सत्र२०७७ चभत्रमा सबै 

चवद्याियको चव.व्य.स चवघटन गरर नयाँ सचमचत गठन गररनेछ । 

१२. कक्षा ५ र ८ को वाचषमक परीक्षाको मलु्यांकनको अधारमा ईत्कृष्ट  चवद्याथी र चशक्षकिाइ परुस्कृत र 

प्रोत्साचहत गररनेछ साथै चशक्षकको कायमसम्पादन मलु्यांकनको  बैज्ञाचनक मापदण्ड तयार गरी चशक्षकिाइ 

परुस्कृत गद ैप्रोत्साचहत गररनेछ । 

१३. बािचवकास केन्रिाइ व्यवचस्थत तथा प्रभाबकारी ढंगबाट संचाचित गनम ECD सहजकतामिाइ चबशेष  

ताचिमको व्यवस्था गररनेछ । 

१४. संस्थागत चवद्याियहरु हािसम्म पचन काननुी  प्रचक्रया परुा नगरी गरैकाननुी ढंगबाट संचािन भइरहकेो 

पाआएकोिे ऄनुमचतचबना संचािन गनम बन्दजे िगाआने  छ । 

१५. स्थानीय श्रोत चशक्षकहरुको व्यवस्थापनिाइ चनरन्तरता चदइनेछ । ऄचनवायम रुपमा ऄध्यापन ऄनमुचत पत्र प्राप्त 

चशक्षकको व्यवस्थापन गररनेछ । 



१६. अवकयकता  र औचचत्यताको अधारमा चवद्याियहरु गाभ्ने, तह थप्ने, तह घटाईने, कक्षा थप्ने ,घटाईने , 

मजम गने कायमिाइ कायमन्वयन गररनेछ । 

१७. गाईँपाचिका  स्तरीय शचैक्षक क्यािेन्डरिाइ प्रभावकारी ढंगबाट कायमन्वयन गररनेछ । 

१८. जनप्रचतचनचध, कममचारी, चशक्षक व्यवस्थापन सचमचतका पदाचधकारी, चशक्षक ऄचभभावक संघका 

पदाचधकारीहरुका बािबच्चाहरुिाइ सामदुाचयक चबद्याियमा पढाईन ऄचनवायम  गररनछे त्यसो नभएको 

भचेटएमा गाईँपाचिकबाट प्रदान गररने सेवामा रोक िगाआनेछ । 

१९. अधारभतू तह (१-५ ) का चशक्षकहरुिाइ नँया पाठ्यक्रम सम्बन्धी ताचिमको व्यवस्था गररनेछ । साथै 

चबद्याियमा चबद्याथीहरुिाइ मात्रीभाषामा ऄध्ययन गने व्यवस्था चमिाआनेछ ।  

२०. चवद्याियको शचैक्षक वातावरण तथा ऄवस्था सधुार गनमको िाचग माध्यचमक र चन.मा.चव मा यसै शचैक्षक सत्र 

दचेख चवद्यतुीय हचजरीको व्यवस्था  गररनेछ र कक्षा ५ सम्म संचाचित अधारभतू चवद्याियमा अगामी 

शचैक्षक सत्र दचेख चवधुतीय  हाचजरीको व्यवस्था गररनेछ ।   

२१. यस अरुघाट गाईँपाचिका चभत्र संचाचित सामदुाचयक चवद्याियमा ऄध्ययनरत छात्रछात्राहरु मध्ये ऄचत 

चवपन्न वगमका SEE मा ईच्चतम ऄकं ल्याईने १ छात्र र १ छात्रा प्राचवचधक धारमा भनाम भएको प्रमाण पेश 

गरेमा पचहिो वषम रु १ िाख छात्रवचृत प्रदान गररन ेछ । दोस्रो वषमको िाचग प्रथम वषम ईत्तीणम भएको प्रमाणपत्र 

पेश गरेपचछ मात्र सो १ िाख रकम ईपिब्ध गराआने छ भने तेस्रो वषमको १ िाख छात्रवचृत चिन दोस्रो वषम 

ईत्तीणम भएको प्रमाण पत्र पेश  गनुमपने छ । साथै सामदुाचयक चवद्याियमा ऄध्ययनरत दचित छात्रछात्राहरु 

मध्ये SEE मा B+ वा सो भन्दा माचथ ग्रेड ल्याईने र प्राचवचधक धारमा पढ्ने चवद्याथीिाइ एकपटकको िाचग 

प्रचत चवद्याथी रु ५०००० का दरिे छात्रवचृत ईपिब्ध गराआने छ । 

२२. सामदुाचयक ऄध्ययन केन्रिाइ चनयमन, ऄनगुमन गरी व्यवचस्थत ढंगबाट संचािन गनम जोड चदआनेछ ।  

 

ख) स्वास््य  

१. कोरोना भाइरस संक्रमण जस्तै चबचभन्न समयमा रै्चिन सक्ने चबपद तथा महामारी जन्य रोग तथा समस्याको 

समाधानको िागी अवस्यक पने औषधी, चकट, औजार ईपकरण खररद तथा रुत प्रती कायम टोिी (RRT) 

िाइ सकृय बनाइनेछ। हाि महामारीको रुपमा रै्चिएको कोरोना महामारी संक्रमण रोकथाम तथा जोचखम 

न्यचुनकरणको िागी चबशेष कायमक्रम सञ्चािन गररने छ। 

२. अरुचनौटे प्राथचमक स्वास््य केन्र िाइ १५ शयैाको ऄस्पतािमा स्तरोन्नचत को िाचग संघ तथा प्रदशे 

सरकारसंग अवकयक समन्वय गररने छ साथै २४ घण्टे सेवािाइ ऄझ प्रभावकारी बनाआने छ । 

३. कोरोना भाइरस महामारी मा प्रत्यक्ष काम गने स्वास््यकमीहरुको मनोवि बढाईन कोरोना महामारी 

ऄवचधभरको िाचग कोरोना जीवन चबमा र जोचखम भत्ताको व्यवस्था गररने छ ।मचहिा स्वास््य स्वयं सेचवका 



हरुिाइ प्रोत्साहन गनम प्रोत्साहन रकम चनरन्तरता एव ंथप र मचहिा स्वास््य स्वयं सेचवका हरुिाइ कोरोना 

भाइरस महामारी ऄवचधको िाचग कोरोना जीवन चबमा कायमक्रम संचािन गररने छ। 

४. सरुचक्षत मात ृतथा नवचशश ुकायमक्रम प्रवधमन एव ंप्रभावकारी बनाईन प्रसतुी केन्र थप गने र संचाचित प्रसतुी 

केन्रहरुको सेवािाइ गणुस्तरीय बनाईन थप जनशचक्त तथा सामाग्रीहरुको व्यवस्थापन गररने छ । 

५. स्वास््य संस्थाहरुको भौचतक संरचना थपको िाचग संघ तथा प्रदशे सरकार संग समन्वय एव ंमाग गररने छ । 

६. गाईँपाचिकाचभत्र रहकेा स्वास््यसंस्थाहरु एव ंसामदुाचयक स्वास््य आकाइबाट प्रदान हुने न्यनुतम गणुस्तरीय 

सेवा प्रदान गनमकोिाचग स्वास््य संस्था सचुरढीकरण योजना िाग ुगररनेछ । 

७. गभमवती मचहिािाइ अफ्नो स्वास््य प्रती सचेत गराईन र मचहिा स्वास््य स्वयं सेचवकािाइ थप चजम्मवेार 

बनाईन "अमा सँग स्वयम सेचवका" कायमक्रम सञ्चािन गररने छ। 

८. अमा सरुक्षा कायमक्रम ऄन्तगमत संस्थागत प्रसतुी सेवािाइ प्रोत्साहन गरर " घरमा प्रसतुी शनु्य गनम"   तोके 

बमोचजम गभम जाँच गने मचहिाहरुको िाचग गभमवती मचहिाको चनशलु्क प्रयोगशािा पररक्षण र सतु्केरी पोषण 

कायमक्रमिाइ चनरन्तरता चदइनेछ । 

९. नेपाि सरकारिे चिएको चनचत ऄनरुुप सम्पणूम नागररक हरुिाइ स्वास््य चवमा कायमक्रममा समाचहत गररने छ । 

गाईँपाचिकाबाट संचाचित स्वास््य ईपचार राहत कोषिाइ चनरन्तरता चदआने छ । 

१०. ७० बषम ईमरे नाघकेा ब्यचक्तहरुको सेवाको िाचग चन:शलु्क स्वास््य पररक्षणको िाचग "ईमेर सत्तरी" कायमक्रम 

सञ्चािन गररनेछ। 

११. प्रत्येक सामदुाचयक चबद्याियहरुमा चबद्यािय स्वास््य कायमक्रम िाग ुगररनेछ । 

१२. गाईँपाचिकाको स्वास््य संस्थाबाट चवतरण हुने चनःशलु्क औषधी चबतरण प्रणािीिाइ थप ब्यबचस्थत र 

प्रभावकारी बनाइनेछ ।  

१३. पररवार स्वास््य तथा गभमवती मचहिाको खोजपड्तािमा, ईपचार र ब्यबस्थापनमा सहयोगी बनेको  

मोवाआि स्वास््य सेवािाइ चनरन्तरता चदइने छ । 

१४. स-ुअहारा कायमक्रमसँगको सहकायममा सकु्ष्म बहृत पोषण सम्बन्धी कायमक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

१५. स्वास््यकमीहरुको चसप र दक्षतािाइ थप क्षमतावान र प्रभावकारी बनाईन सेवाकाचिन ताचिम तथा 

ऄविोकनको व्यवस्था गररनेछ  । साथ ैअधारभतू ताचिम चिन बाँचक मचहिा स्वास््य स्वयं सेचवका हरुको 

िाचग ताचिमको व्यवस्था र बाँचक मचहिा स्वास््य स्वयं सेचवका हरुको िाचग पनुतामजगी ताचिमको व्यवस्था 

गररने छ । 

ग)   खानपेानी तथा सरसर्ाइ  

१. गाईँपाचिका चभत्र प्रत्येक घरधुरीको स्वच्छ एव ंसचुवधायकु्त खानेपानीमा  पहुचँ पयुामईन चबशषे जोड  चदआनेछ 

। समय समयमा पानीको गणुस्तर मापन गद ैस्वच्छ खानेपानीको सचुनचितता गररनेछ । 



२. खानेपानीको समस्या समाधानको िाचग ठूिा योजनाको अवकयकताको अधारमा सम्भाव्यता ऄध्ययन गरी 

अयोजनाको रुपमा ऄगाडी बढाईने नीचत चिआनेछ । साथै संचािनमा रहकेा योजनाहरुको मममत सम्भार तथा 

पनुचनममामणमा जोड चदआनेछ । गाईँपाचिकाको  बस्तीहरुमा १ घर १ धारा चनमामणको कायमिाइ क्रमशः 

कायामन्वयन गद ैिचगनेछ  । 

३. जिश्रोत ऐन तथा चनयमाविी ऄनरुुप खानेपानीको श्रोतमाचथ राज्यको स्वाचमत्व रहने हुदँा खानेपानीका मिू 

चबबादिाइ सरोकारवािाहरुसँग समन्वय गरी स्थानीय तहमा नै चनरुपण गने तर्म  जोड चदआनेछ । साथै  

गाईँपाचिकामा नै पानी श्रोत दताम गने प्रबन्ध चमिाआने छ । 

४. खानेपानी तथा सरसर्ाइको के्षत्रमा काम गनम आच्छुक संघ-संस्थाहरुसंग समन्वय गरी अवकयक रहकेा 

स्थानमा खानेपानी कायमक्रमिाइ ऄगाडी बढाआने छ । 

 

घ) यवूा तथा खिेकूद एव ंयवुा िचक्षत कायमक्रम  

१. एक वडा एक खिे मदैान ,एक गाईँपाचिका एक रंगशािाको नीचतिाइ  क्रमश: कायामन्वयन गद ै

िचगनेछ। 

२. यवुा तथा यवुतीहरुिाइ ब्यवसायीमिूक सीप, क्षमता र दक्षता बचृद्ध गने खािका ताचिम एव ं

ऄचभमखुीकरण कायमक्रम सञ्चािनमा ल्याइ स्वरोजगारको वातावरणिाइ जोड चदआनेछ । यवुािाइ 

स्वरोजगार तर्म  ईन्मखु गराईन ऄनदुानमिुक कायमक्रम ल्याआनेछ । 

३. सामाचजक चवकृचतमा र्सेका यवुायवुतीिाइ त्यस्ता गचतचवचधबाट टाढा राख्न चवचभन्न कायमक्रम 

ल्याइनेछ ।  

४. ईद्यमशीिता चबकासमा िाग्न ऄचभप्रेररत गररनेछ । चसप चबकासको ताचिम एव ंईद्यम स्थापनाको बीई 

पुंजी कायमक्रमको थािनी गररनेछ । 

५. कोरोना भाआरसको महामारीको ऄवस्थािाइ ध्यानमा राखी युवाहरुिाइ िचक्षत गरी कामको िाचग नगद 

कायमक्रमको व्यवस्था गररनेछ । 

 

च) िैंचगक समानता तथा सामाचजक समावशेीकरण 

   क) मचहिा तर्म   

१. मचहिाहरुिाइ चसपमिुक एवं व्यवसाचयक ताचिम प्रदान गरी व्यवसाय संचािन गने  तर्म  प्रेररत गररनेछ । 

साथै एकि ,चबपन्न तथा दचित मचहिाको जीवनस्तर सधुानमको िाचग चसप तथा अयमिुक कायमक्रम 

संचािनमा चवशेष जोड चदआनेछ । 

२. मचहिा चहसंा, घरेि ुचहसंा, चेिीवटेी वचेचवखन जघन्य ऄपराध चवरुद्ध चवचवध कायमक्रम ल्याआनेछ । 

३. केन्र सरकारको नीचत ऄनसुार एक िैंचगक चहसँा चनवारण कोष स्थापन गररनेछ । 



४. मचहिा िचक्षत कायमक्रम तथा मचहिाको समग्र क्षमताचबकासका कायमक्रमहरु संचािन तथा सहजीकरण गने 

ईिकेयिे गठन भएका  वडास्तरीय तथा गाईँपाचिका स्तरीय मचहिा संजाििाइ चक्रयाशीि बनाआनेछ । 

 

ख) बािबाचिका तर्म   

१. बाि संजाि , बाि क्िबहरुको चबस्तार मार्म त बािबाचिकाहरुको हक चहतिाइ स्थाचपत गराआनेछ । साथै 

बािचबबाह, बािश्रम एव ंशोषणिाइ ऄन्त्य गने नीचत चिआनेछ । 

२. ऄनाथ, ऄसहाय, चबपन्न दचित बािबाचिका हरुको चशक्षा तथा स्वास््यमा पह चँको सचुनचितता गररनेछ । 

३. बािवाचिकाको समग्र चवकासका गचतचवचधहरु संचािन गनम गाईँपाचिका स्तरीय र वडामा वडास्तरीय 
बािसञ्जाि गठन गररनेछ । शासन संचािन प्रचक्रयामा बािबाचिकाको पहुचँिाइ ऄचभचिचद्ध गररनेछ ।   

 

ग) ऄपागं तथा ज्यषे्ठ नागरीक तर्म  

१. ऄपांग तथा ज्येष्ठ नागररकहरुको हक चहत एवम ् सेवा माथीको पहुचँ िाइ सचुनचितता गररनेछ । साथ ै

सामाचजक सरुक्षा तर्म  चवशेष जोड चदआनेछ । ऄपांग तथा ज्येस्ठ नागररक पररचय पत्र चवतरण कायमिाइ 

वडास्तरमा संचािन गररनेछ । 

२.  ज्येष्ठ नागररक तथा ऄपांगहरुको चहतमा कायम गने संघ संस्थाहरुसँग समन्वय गद ैकायमक्रमहरु ल्याआनेछ । 

३. ऄपाङ्गमतै्री स्वरोजगारमिुक कायमक्रमको व्यवस्था गररनेछ । 

४. ज्येष्ठ नागररकहरुिाइ िचक्षत गरी स्वास््य चशचवर सञ्चािन गरीनेछ । 

५. ज्येष्ठ नागररक क्िव स्थापना ,चबश्राम स्थि ,जमघट स्थि बनाईन पहि गरी चवचभन्न चक्रयाकिाप सञ्चािन 

गररने नीचत चिआनेछ ।  

 

घ) अचदवासी/ जनजाचत तर्म  

१. चवचभन्न जाती, तथा अचदवासी समदुायको साँस्कृचतक पचहचान झल्कने चकचसमका गाईँपाचिका स्तरीय 

एक संग्रहािय चनमामण गररने नीचत चिआएको छ ।  

२. अचदवासी जनजाचत, ऄल्पसंख्यक, चसमान्तकृत समदुायको भषेभषुा, किा, साचहत्य,भाषा, एव ं

संस्कृचतको संरक्षण र संवधमन गने तर्म  कदम चाचिनेछ  । 

 

ङ) दचित, मचुस्िम, एव ंचपछडा बगम  

१. दचित, मचुस्िम, एव ं चपछडाबगमको ईत्थानको िाचग सीपमिूक, रोजगारमिूक तथा अयमिूक कायमक्रम 

सञ्चािनमा जोड चददं ैिचगनेछ । यस कायम संचािनको िाचग संजाि गठनमा प्रोत्साहन गररनेछ । 



२. दचित वगमको परम्परागत सीप ,पेशा, दक्षताको अधचुनकीकरण तथा ब्यवसाचयकरण कायमिाइ चनरन्तरता 

चदआनेछ । 

 

 च ) गररवी चनवारण तर्म   

१. यस क्षेत्रका चनम्न अय भइ गररवीको चपेटामा परेकाहरुको त्याङ्क ऄध्यावचद्यक गरी ईनीहरुको अचथमक, 

सामाचजक चवकासको िाचग स्वरोजगारमिूक, चशपमिूक कायमक्रमहरु संचािन गररनेछ । गाईँपाचिकािे 

संचािन गने चबकास चनमामणको कायममा रोजगारी सजृना हुने चस्थचतिाइ बढावा चदआनेछ । 

२. प्रधानमन्त्री रोजगार कायमक्रमिाइ थप प्रभावकारी रुपमा संचािन गनम सहयोग गद ै अवकयक के्षत्रमा 

गाईँपाचिकाको तर्म बाट थप कायमक्रमको व्यवस्था गररनेछ । 

३. गण्डकी प्रदशेको मापदण्ड बमोचजम गरीब घर पररवारको रुपमा पचहचान भएकाहरुिाइ पररचयपत्र चवतरण 
कायमिाइ ऄगाडी बढाआनेछ । वडास्तरमा २५० जनशचक्तिाइ ४० चदन बराबरको रोजगारी ईपिब्ध हुने बाताबरण 

तयार पाररनेछ । 

४. गररबी चनवारण कोष मार्म त पररचाचित सामदुाचयक संस्थाहरुिाइ सहकारी संस्थाको रुपमा पररणत गने केन्र 
सरकारको नीचतिाइ कायामन्वयन गररनेछ ।  

 

३. पवुामधार चवकास 

१. कोरोना महामारीको ऄवस्थािाइ मध्ये नजर गद ैअचथमक स्रोतको ईपिब्धतामा अईँ सक्ने संकुचनिाइ 

ध्यानमा राखी यस बषम नयाँ पूवामधारको सट्टामा परुानो पवूामधार संरचनाको चनमामणिाइ सम्पन्न गने तर्म  ध्यान 

चदआनेछ । 

क) सडक  

१. गाईँपाचिकािे केन्र एव ंप्रदशे सरकारको िागत साझदेारीमा संचािन गने भचनएका ३ ठुिा सडक चनमामणको 

कायमिाइ चनरन्तरता चदआनेछ ।  

२. चनमामणाधीन तथा ऄब चनमामण हुने सडकको स्तरोन्नचत गदाम ऄचनवायम रुपमा सडक नािी चनमामण गनुमपने र 

नािी व्यवस्थापन सकेसम्म पानीढिोको अधारमा बैज्ञाचनक ढंगबाट गनुमपने व्यवस्थािाइ थप कडाआका 

साथ िाग ु गररनेछ । सडकनािीबाट भि चनकास हुने ऄवस्थािाइ रोक्ने या ऄवरोध गनेहरुिाइ दचण्डत 

गररनेछ । साथै सडक चनमामण गदाम पानीको श्रोत तथा बनजगंि जस्ता के्षत्रहरुको चबशषे बचाव गद ै

वातावरणीय पक्षहरुको संरक्षणमा जोड चदएर मात्र चनमामण गररनेछ ।  

३. सडक एव ं सम्बचन्धत संरचनाहरु चनमामण गदाम अवकयकता ऄनसुार प्रारचम्भक वातावरणीय पररक्षण तथा 

वातावरणीय प्रभाव मलु्यांकन गद ै त्यसको अधारमा कायम ऄगाडी बढाआनेछ ।नयाँ सडक ट्रयाक खोल्दा 

प्राचवचधकको चबस्ततृ सभचेबना कायम गररनेछैन । साथै नयाँ ट्रयाक खोल्दा सडकको ग्रेड चमिान गरीमात्र 



खोल्ने, नयाँ ट्रयाक अवकयकताको अधारमा मात्र खोचिने एव ं अगामी २ वषमचभत्र नयाँ ट्रयाक खोल्ने कायम 

सम्पन्न गररनेछ र त्यस पचछ नयाँ ट्रयाक खोचिने छैन ।  

४. गाईँपाचिका स्तरीय सडकको बषामतको समयमा हरेचबचार गनम मापदण्ड बनाइ सडक हरेािकुो व्यवस्था 

गररनेछ । 

५. अरुघाट के्षत्रमा मध्यपहाडी िोकमागमिे नसमटेेको के्षत्रको सडकको कािोपते्र गनम केन्र  एव ं प्रदशे 

सरकारसँग पहि गररनेछ । 

 

ख)  झोिुगं ेपिु/ पिेुसा/मोटरेबि पिु 

१. गाईँपाचिकाको अवकयक स्थानहरुमा झोिुंग े पिु एवम मोटरेबि पिु चनमामण गनम सम्बचन्धत पक्षहरुसँग 

समन्वय गरी कायामन्वयन गररनेछ  । 

ग) भवन तथा सहरी चबकास  

१. गाईँपाचिका चभत्रका वडाहरुमा नयाँ वडा भवन चनमामण तथा भचत्कएका वडा कायामियको पनुचनममामणिाइ 

ऄगाडी बढाआनेछ । वडा नं. ३ र ४ को वडा भवन चनमामणको िाचग जग्गा व्यवस्थापन कायमिाइ ऄगाडी 

बढाआनेछ । 

२. गाईँपाचिका चभत्र भवन एवम ् संरचनाहरु चनमामण गदाम बाि मतै्री,  मचहिामतै्री ऄपाङ्गमैत्री बनाईन चबशेष 

जोड चदआनेछ । 

३. राचष्ट्रय भवन चनमामण अचारसंचहतािाइ िाग ुगररनेछ । भकूम्प पनुचनममामण तर्म वाट ऄचहिे सम्म बनेका बाहके 

नयाँ भवनहरु बन्दा यस अचारसंचहतािाइ कडाइका साथ िाग ूगररने छ । 

 

घ) चबद्यतु तथा बैकचल्पक ईजाम  

१. सामदुाचयक चवद्यतुीकरणमा रहकेा समस्यािाइ चनराकरण गनम  केचन्रय प्रसारण िाआन चबस्तार तथा 

व्यवस्थापनमा जोड चदआनेछ । काठेपोििाइ क्रमश: चवस्थापन गद ैिचगनेछ । 

२. ग्राचमण स्तरमा सधुाररएको चलु्हो तथा बायो ग्यासको प्रयोगिाइ चबस्तार गररनेछ । 

३. गाईँपाचिकामा एि.पी. ग्यास तथा ऄन्य आन्धनको सट्टामा केन्र सरकारको नीचत ऄनरुुप चवद्यतुीय चलु्हो 

प्रयोग गनम सबैिाइ प्रेररत गररनेछ । 

ङ) संचार  

१. गाईँपाचिकाको वाडमकायामिय िगायत सबै टोि तथा बस्तीहरुमा टेचिर्ोन तथा आन्टरनेट सेवाको पह चँ 

पयुामईन सरोकारवािाहरुको समन्वयमा पहि गररनेछ । टेचिर्ोन, मोबाआि तथा आन्टरनेट सेवािाआ थप 

प्रभावकरी बनाईन टावर व्यवस्थापनको िाचग सम्बचन्धत पक्षसँग पहि गररनेछ । 



२. टेचिर्ोन सेवाबाट बचन्चत वडाका टोिबचस्तहरुमा सेवा सुचारु गने र सेवाको गणुस्तर ऄचभबचृद्धका िाचग 

सम्बचन्धत चनकाय संग पररणाममखुी पहि गररने छ । 

३. आन्टरनेटको गणुस्तर समयानकुुि बनाईन आन्टरनेट प्रदायक संस्था NTC/NCELL िाइ पहि गरी गणुस्तरीय 

सेवाको सचुनचितता गराआनेछ । 

 

च) चसंचाइ  

१. अवकयकताको अधारमा मझौिा, साना तथा थोपा चसंचाइिाइ प्रवधमन गररने छ । 

२. बषामतको पानी संकिन गरी ऄन्य समयमा प्रयोग गनम सचकने िगायतका पानीको व्यवचस्थत तथा चमतव्ययी 

प्रयोग गनममा प्रोत्साहन गररनेछ । पानीको भण्डारणिाइ मित गनम ईपयकु्त स्थानहरु पचहचान गरी पानी 

भण्डारण पोखरीहरु चनमामण तथा सधुार गद ैिचगनेछ । 

४.वातावरण तथा चवपद ब्यवस्थापन  

क) बन तथा भ ूसंरक्षण  

१. गाईँपाचिकाचभत्र सबै सरोकार पक्षहरुसँग समन्वय गरी बन सम्पदाको संरक्षण गद ैयसको बैज्ञाचनक र चदगो 

व्यवस्थापन तथा बाताबरणको सम्बधमन कायममा जोड चदआनेछ ।   

२. सामदुाचयक बन ईपभोक्ता सचमचतको चनयमन गद ै बन के्षत्रमा तरुुन्तै प्रचतर्ि चदने काठ तथा गरै काठजन्य 

प्रजाचतको खतेी गनममा प्रोत्साहन एव ंप्रवधमन गररनेछ । 

३. गाईँपाचिकाचभत्र रहकेा जचडबटुीजन्य पदाथमको ऄवधै चनकासीिाइ चनरुत्साहन गद ैयसको ईचचत प्रयोगमा 

जोड चदइनेछ । 

४. बाढी एव ंपचहरो रोकथाममा  सहयोग गने घाँस तथा चबरुवा िगाईनमा जोड चदआनेछ । भसंूरक्षणको कायमिाइ 

बढावा चदआनेछ । कमजोर र धराति भएका स्थानमा संरचनाहरु चनमामण गररनेछैन । खािी जग्गाहरुमा 

वकृ्षारोपण कायमिाइ जोड चदआनेछ । 

 

ख) जिाधार संरक्षण  

१. गाईँपाचिका चभत्रको चसमसार के्षत्र, पानीको महुान एव ंऄन्य जिाधारयकु्त के्षत्रको संरक्षण गररनेछ । 

२. कुनै पचन संरचना बनाईँदा पानीको प्रत्यक्ष बहाव एव ंप्राकृचतक बहाव के्षत्रिाइ चबगारी बनाईन चनरुत्साचहत 

गद ै सडक एव ंऄन्य चनमामण कायमहरु गदाम  पानीको महुान मासेर बनाईन नपाआने नीचत ऄविम्बन गररनेछ  । 

 

ग) वातावरण संरक्षण तथा जिवाय ुपररवतमन  

१. वातावरणीय पररवतमनका प्रभावहरुिाइ चबशेष ख्याि गद ैयससँग ऄनकुिन तथा प्रभावहरुको न्यनूीकरणका 

ईपायहरु पचहल्याइ त्यसको ईचचत ऄविम्बन गररनेछ । यसको िाचग वातावरणको के्षत्रमा चक्रयाशीि संघ 



संस्थाहरुसंग समन्वय गद ैबातावरण संरक्षणका कायमिाइ ऄगाडी बढाआनेछ । चबद्यािय सचेतना कायमक्रमिाइ 

प्रभावकारी बनाआनेछ । 

 

घ) र्ोहरमिैा तथा ढि व्यवस्थापन  

१. खोिा, नदी तथा ऄन्य सावमजचनक महत्वका स्थानहरुमा जथाभावी र्ोहरमैिा र्ाल्ने कायमहरुिाइ 

चनरुत्साचहत गद ैर्ोहरमैिा व्यवस्थापनको ईचचत ईपाय ऄविम्बन  गररनेछ । 

२.  खोिा तथा नदीमा ढिको चबसजमन गने कायमिाइ चनरुत्साचहत गद ै िचगनेछ । प्िाचस्टकजन्य समानको 

प्रयोगमा न्यनूीकरण गनम प्रोत्साचहत गररने छ । गाईँपाचिकाको बजार क्षेत्रको र्ोहरमिैा व्यवस्थापनको िाचग 

ईचचत स्थानको प्रबन्ध गररनेछ ।  

३. अफ्नो टोिको चबस्ततृ चबकास, पयामवरणको संरक्षण र र्ोहरमिैा व्यवस्थापनको कायमिाइ ऄगाडी बढाईन 

यस बषम सबै टोिहरुमा टोि चबकास संस्थाको स्थापना गररनछे । 

 

ङ) जि ईत्पन्न प्रकोप चनयन्त्रण   

१. खोिा तथा नदीजन्य पदाथमहरुको ऄवधै ईत्खननमा रोक िगाआनेछ साथै वातावरणीय प्रभावको मलु्यांकन 

पिात मात्र त्यस्ता बस्तहुरुको ईपयोग गररनेछ । बषामतको समयमा नदीजन्य पदाथमको ईत्खनन गररनेछैन । 

जि ईत्पन्न प्रकोपबाट जोचखममा रहकेा स्थानहरुमा यसको रोकथाम न्यनूीकरणको ईपायहरुिाइ ऄबिम्बन 

गररने छ । 

 

च) चवपद व्यवस्थापन  

१. चवपद तथा प्राकृचतक प्रकोपबाट अईन सक्ने समस्याहरुिाइ हि गनमको चनचमत्त गाईँपाचिका स्तरीय एवं 

वडास्तरीय चवपद व्यवस्थापन सचमचत मार्म त चवपद व्यवस्थापनको पवुम तयारी, रोकथाम, ईद्धार एवं 

पनुस्थामपना जस्ता कायमक्रमिाइ ऄगाडी बढाआनेछ । गाईँपाचिका तथा वडास्तरीय चवपद व्यवस्थापन 

प्रचतकायम योजना तयार गरी िाग ु गररनेछ । चवपद व्यवस्थापनको िाचग सम्बचन्धत सबै संग, संस्था एव ं

चनकायहरुसँग अवकयक समन्वय गररनेछ । 

२. अगामी अचथमक बषमको पचहिो चौमाचसक समयचभत्र गाईँपाचिका चभत्र हुनसक्ने सम्भाचवत चबपदक्ा 

घटनाहरुको बचगमकरण गरी सो संग सम्बचन्धत प्रचतकायमहरु चवचभन्न सम्बचन्धत संघ संस्थाहरुसंगको समन्वय र 

सहकायममा ऄगाडी बढाआनेछ । माध्यचमक चबद्यािय स्तरीय चवपद व्यवस्थापन चेतनामिुक कायमक्रम िाग ु

गररनेछ । 

 

५.संगठन तथा प्रशासन ,सशुासन,पारदचशमता /सेवा प्रवाह  



१ मौजदुा जनशचक्तिाइ ईचचत रुपमा गाईँपाचिका र वडा कायामियमा व्यवस्थापन गरी सेवा प्रवाहमा सहजता 

ल्याईन ईच्च कोचशश गररनेछ । शासकीय स्वच्छता र सशुासन प्रवधमनिाइ प्राथचमकतामा राखी सबै के्षत्रमा 

सदाचार पद्धचत ऄविम्बन गररनेछ । 

२ गाईँपाचिकाचभत्र स्वास््य, कृचष तथा पश ु सेवा िगायतका क्षेत्रहरुमा सेवा प्रवाहको िाचग अवकयक 

प्राचवचधक एव ंऄन्य कममचारीहरुको चनयमानसुार व्यवस्थापन गद ैिचगनेछ । 

३ कोरोना महामारीको जोचखमको चवद्यमान ऄवस्थामा कायमक्षेत्रमा खचटने स्वास््यकमी िगायत ऄन्य 

कममचारीको योगदानको मलु्यांकन गरी ऄग्रपंचक्तमा रही काम गने राष्ट्रसेवक कममचारीहरुिाइ अवकयक 

प्रोत्साहनको व्यवस्था गररनेछ । 

४ कममचारी तथा जनप्रचतचनचधको क्षमता चवकास गद ै सेवा प्रवाहिाइ चसु्त, पारदशी एवम प्रभावकारी 

बनाईनिाइ जोड चदआनेछ । साथै संस्थागत क्षमताको चबकासमा समते जोड चदआनेछ ।अवकयकता ऄनसुार 

सेवा प्रवाहको िाचग चवचभन्न चनयम, काननु, कायमचवचधको तजुममा एव ंऄद्यावचधक गद ैिचगनेछ ।  

५ पारदचशमता, जवार्दचेहता एव ं सशुासनिाइ जोड चददं ै भए गरेका कायमक्रमहरुको संचार माध्यममा 

सावमजचनकरण तथा सावमजचनक सनुवुाइको व्यवस्था गररनेछ । साथ ै गाईँपाचिका वडा कायामिय मार्म त 

सम्पन्न भएका चवकास चनमामणका कायमहरुको सामाचजक पररक्षण एवम सावमजचनक पररक्षण गने तर्म  जोड 

चदआनेछ । 

६ गाईँपाचिका एव ं वडा कायामियहरुमा ऄचडयो एव ं चवद्यतुीय बडापत्रको क्रमश: व्यवस्था गद ै िचगनेछ । 

गाईँपाचिकामा सचूना ऄचधकारीमार्म त सचूना प्राप्त हुने  व्यवस्था गररनेछ ।गाईँ कायमपाचिकाको कायामिय, 

वडा कायामियबाट हुने सेवा प्रवाहमा चवद्यतुीय प्रचवचधको प्रयोग गररने छ l कायामियको गचतचवचधहरु वबे 

साइट, रे्सबकु पेज, मार्म त गररने छ l मोबाआि एप्स संचािनमा ल्याइ सम्पणूम योजना र गचतचवचधहरु 

जानकारी हुने व्यवस्था चमिाआनेछ । 

७ गाईँपाचिकाको चवचभन्न के्षत्रगत एव ं चबषयगत त्यांकहरु संकिन गद ै ऄचभिेखीकरण एवम सचूना 

व्यवस्थापन गने तर्म  जोड चदआनेछ । सामाचजक सरुक्षा एवम पंजीकरण व्यवस्थापनिाइ वडा कायामियबाट न ै

व्यवचस्थत गने तर्म  कदम चाचिनेछ । ऄनिाआन व्यचक्तगत घटना दताम प्रणािीिाइ वडास्तरमा िाग ुगररनेछ । 

८ समयानसुार सावमजचनक सेवाप्रवाहिाइ प्रभावकारी एवम ऄनुमानयोग्य बनाईनको िाचग अवकयक ऄध्ययन 

ऄनसुन्धान तथा परामशमिाइ ऄगाडी बढाआनेछ । गाईँपाचिकाको समग्र चबकासको िाचग अरुघाट 

गाईँपाचिकाको चवद्यतुीय प्रोर्ाआि तयार पाने, अवचधक योजना चनमामण गने, मध्यमकाचिन खचम 

संरचनाको चनमामण गने र गाईँपाचिकाको चबकास अयोजनाको संगािो(Project Bank) तयार गररनेछ । 

९ चवत्तीय व्यवस्थापनिाइ चसु्त बनाईनको िाचग पहि गररनेछ । अन्तररक राजश्व सरुीढीकरण योजना तयार 

पारी अन्तररक राजश्व ईठाईने कायमिाइ प्रभावकारी बनाआनेछ । चवकास चनमामण कायम संचािन गदामको 

चवत्तीय जोचखमिाइ न्यनूीकरण गररनेछ । बेरुज ुर्र्छ्यौट कायमिाइ तीव्र बनाआनेछ । 



१० गाईँपाचिकामा चवतरण गररने सामाचजक सरुक्षा भत्तािाइ बैंचकंग प्रणािी मार्म त चवतरण गने व्यवस्था 

चमिाआनेछ । 

११ गाईँपाचिकाचभत्र रहकेो सबै सावमजचनक जग्गा एव ं सम्पचत्तको िगत संकिन गरी त्यसको संरक्षण एव ं

ईपयोगको अवकयक कायमयोजना तयार गररनेछ । 

६.न्याचयक सचमचत  

१. न्याचयक सचमचतको भचूमकािाइ प्रभावकारी बनाईनको िाचग समदुायमा सचेतनामिुक कायमक्रम संचािन 

गररनेछ । साथै वडाहरुमा मिेचमिाप केन्र गठन र मिे चमिाप कतामको िाचग क्षमतावचृद्ध ताचिमको व्यवस्था 

गररनेछ । 

२. ताचिम प्राप्त मिेचमिापकतामको कमी भएकोिे अगामी बषम मेिचमिाप सम्बन्धी ताचिम चदिाइ वडामा 

मिेचमिाप सचमचतिाइ पणूमता चदइ क्षमता ऄनुसार चजम्मवेारी प्रदान गररनेछ र सो चजम्मवेारी बहन गरे बापत 

अवकयक सचुबधाको ब्यबस्थापन गररनेछ । 

 

७.गहै्र-सरकारी संघ संस्था 

१. गाईँपाचिका चभत्र कायमरत सम्पणूम गरै सरकारी सस्थाको सचूीकरण गरी गरैसरकारी संघसंस्थाबाट सञ्चािन 

गररने कायमक्रमहरु अवस्यकताको अधारमा चनधामरण गरी गाईँपाचिकाको स्वीकृती एबम  समन्वयमा  

कायामन्वयन गररनेछ । 

२. गरैसरकारी संस्थािे योजना छनौट र कायामन्वयन गदाम दोहोरोपना अईन नचदन एकद्वार प्रणािीको नीचत 

चिआनेछ । साथै बतममान कोरोना भाआरसको महामारीको ऄवस्थामा यसको न्यनूीकरणका कायमहरु संचािन 

गनम गरै सरकारी संस्थाहरुिाइ अह्वान गररनेछ । 

३. पबुामधार चवकास, जीचवकोपाजमन, चसप चबकास, अय अजमन, पनुचनममामण तथा खानेपानी एवम सरसर्ाइ 

जस्ता कायमक्रममा  गरैसरकारी संघसंस्थाबाट िगानी गने  तर्म  ईत्प्रेररत गररनेछ ।  

४. गाईँपाचिका स्तरीय यवुा क्िब,मचहिा संजाि ,बाि क्िब िगायत ,ऄन्य संघ संस्थाको दताम गन े

,ऄचभिेख राख्ने तथा चनयमन गने कायमिाइ ऄगाडी बढाआने छ । 

५. गाईँपाचिकाद्वारा चवचनयोचजत चवचभन्न सान्दचभमक कायमक्रमहरु गरै सरकारी संस्था एव ं सामदुाचयक 

सँस्थाहरुको समन्वयमा संचािन गनम पहि गररनेछ । 

 

८.भकूम्प पनुचनममामण  

१. भकूम्प चपचडत घमु्ती कोषिाइ चनरन्तरता चदइ घर बनाईने प्रचक्रयािाइ सहयोग गररनेछ । यस अचथमक बषममा 

भकूम्प पनुचनममामण कायमिाइ सम्पन्न गनम पहि गररनेछ । 

२. भकूम्प मापदण्ड ऄनसुार बनेका घर पास गने प्रचक्रया चनयमन गरी चनमामण कायम सम्पन्न गनम जोड चदआनेछ । 



 

 

 

९.  बढुीगण्डकी जिाशययकु्त अयोजना  

१.  बढुीगण्डकी जिाशययकु्त अयोजनाको डुबानके्षत्रमा पने बाचसन्दािाइ घर, गोठ, बोटचबरुवाहरुको मअुब्जा 

चछटो तोकी चवतरण गनम एव ं सम्बचन्धत पक्षहरुसँगको समन्वयमा पनुबामस, पनुस्थामपना र चक्रपथ चनमामण 

कायमिाइ चछटो सम्पन्न गनम पहि गररनेछ । 

 

प्रस्ताचवत  नीचत तथा कायमक्रमको सर्ि कायामन्वयनबाट ईत्पादनमिुक कृचष के्षत्रमा बढोत्तरी हुनेछ, साथै महामारीको 

ऄसर न्यनू गद ैअचथमक सामाचजक के्षत्र गचतशीि हुनेछ । यस नीचत तथा कायमक्रम कायामन्वयनमा सबैबाट सचक्रय 

सहयोग हुने ऄपेक्षा गरेको छु । 

धन्यबाद     

 


