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आरुघाट गाउँपालिकाका उपाध्यक्षज्यू,  

प्रमखु प्रशासकीय अलिकृतज्य,ू  

वडा अध्यक्षज्यहूरु,  

गाउँकाययपालिका सदस्यज्यहूरु,  

गाउँ सभाका सदस्यज्यहूरु,  

सबै मातहतका सबै राष्ट्रसेवक कमयचारीहरु, सरुक्षाकमीहरु, पत्रकारहरु, बलुिजीवी तथा 

समाजसेवी महानभुावहरु, 

 

सम्परू्यमा आरुघाट गाउँपालिकाको नीलत तथा काययक्रम प्रस्ततु गनय आयोलजत एघारौं 

गाउँसभामा हालदयक स्वागत गदयछु । 

 

सम्बत ् २०७९ साि बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको लनवायचनबाट हामीिाई 

मतदान मार्य त लनवायलचत  गनुयहुने र गाउँसभाका सबै सदस्यहरुिाई पाँच बर्षे काययकािका 

िालग गाउँपालिकाको लवकासमा जोलडने अवसर लदनभुएकोमा सम्परू्य आरुघाट 

गाउँपालिकावासी आमा, बवुा, दाजुभाई, लददीबलहनीहरु िगायत सबैमा हालदयक िन्यवाद 

तथा आभार प्रकट गनय चाहन्छु ।  

प्रथमत म यस सखुद अवसरमा राष्ट्र र जनताका िालग लवलभन्न कािखण्डमा आफ्नो 

अमलु्य जीवन समयपर् गनुय हुने ज्ञात अज्ञात वीर शहीदहरु प्रलत सम्मानका साथ हालदयक 

श्रिाञ्जिी अपयर् गदयछु साथै लवलभन्न द्वन्द्वकािका घाईतेहरूको लशघ्र स्वास््यिाभको 

कामना व्यक्त गदयछु ।  

 

गाउँपालिकामा जनप्रलतलनलि सलहतको स्थानीय सरकार संचािन भएको पलहिो 

काययकािको ५ बर्षय परूा गरी हामी नवलनवायलचत जनप्रलतलनलिहरु दोस्रो काययकािको 

पलहिो बर्षयमा प्रवेश गदछैौं । गएका वर्षयहरुमा कोरोना भाइरस महामारी िगाएतका 

भकूम्पद्वारा लसलजयत पनु:लनमायर्का काययहरु र लवलभन्न वािा अवरोिहरुको सामना गदै 

समस्याहरुिाई लचद ैस्थानीय तहको जगिाई बलियो बनाउनको िालग लवशेर्ष योगदान 

गने लनवतयमान अध्यक्ष िगाएतका सम्परू्य जनप्रलतलनलिहरुिाई िन्यवाद प्रकट गदयछु ।  



यस आरुघाट गाउँपालिकाको समग्रमा छैटौं तथा स्थानीय दोस्रो लनवायचन पलछको पलहिो 

वालर्षयक बजेट सम्बन्िी ऐलतहालसक नीलत तथा काययक्रम प्रस्ततु गनय पाउँदा अन्तर हृदय 

दलेखनै गौरवालन्वत भएको छु। यस आरुघाट गाउँपालिकािाई समनु्नत, नमनुा योग्य 

गाउँपालिका लवकासशीि बनाउनका लनलम्त नीलत, योजना र काययक्रम तजुयमा गनय लवलभन्न 

चरर्मा सहयोग पयुायउनहुुने उपाध्यक्षज्य,ू अन्य जनप्रलतलनलिज्युहरु, प्रमखु प्रशासकीय 

अलिकृत तथा सम्परू्य राष्ट्रसेवक कमयचारीहरु, लवलभन्न राजनीलतक, शैलक्षक, सामालजक, 

प्रशासलनक, वलुिजीवी वगय साथै मेरा शुभ लचन्तक गाउँपालिकावासी दाजुभाई, तथा 

लदलदबलहलनहरु सबैमा हालदयक िन्यवाद ज्ञापन गदयछु । 

राज्यको पनूय संरचना पलछको दोस्रो स्थानीय लनवायचनबाट अभतूपवूय आशा र भरोसा गरी 

सबैभन्दा नलजकको छुदा छोइने, हदेाय दलेखने, महसरु गदाय भेलटने, स्थानीय सरकारको गहन 

लजम्मेवारीमा म िगाएत हाम्रो लटमिाई अत्यलिक मतका साथ लवजय गराउन ुभई यस 

आरुघाट गाउँपालिकािाई लदगो लवकास मार्य त “सम्मुनि, खुसी र सुखी आरुघाट 

गाउँपालिका” बनाउने जुन लजम्मेवारी लदनुभएको छ, त्यसिाई इमान्दारीका साथ यो ५ 

वर्षे काययकािमा पूरा गने वाचाका साथ आगामी आलथयक वर्षयका िालग दहेाय बमोलजमका 

क्षेत्रगत नीलत तथा काययक्रमहरू प्रस्ततु गरेको छु ।  

 

नीति िथा कार्यक्रमको मूल लक्ष्र् :-  

आरुघाट गाउँपालिकामा पालिका स्तरीय र वडा स्तरीय गौरवको आयोजनाहरु लकटान 

गरी “एक वडा एक पलिचान, एक गौरवको र्ोजना िाम्रो अलिर्ान”  रहने िक्ष्य 

लिएका छौ ँ।  साथै आगामी बर्षयमा संचािन हुने सबै काययक्रमहरु प्रलतर्िमिुक, लदगो 

तथा समावेशी लवकासको िक्ष्य तर्य   उन्मखु रहने लवश्वास लिएका छौं । गण्डकी 

प्रदशेको सहयोगमा गाउँपालिकािे यस अलघ तयार गरेको आवलिक योजनािाई 

आिार मान्दै योजनाहरु छनौट गने र आवलिक योजनामा संशोिन आवश्यक परेमा 

सो अनरुुप गरी भलवष्ट्यमा योजना तथा बजेट लबलनयोजन आवलिक योजना बमोलजम  

हुने व्यवस्था लमिाइने प्रर् गनय चाहन्छौ ।  

 

 



लबषर्गि के्षत्रमा आगामी आ.व.मा लनम्न नीलि िथा कार्यक्रम लिइनेछ । 

 

आलथयक लबकास 

क) कृलष िथा पशु  

१. कृलर्ष तथा पशपुािनिाई व्यवसाय मिुक बनाउन  एवं उच्च उत्पादन तर्य  जोड 

लदइनेछ । कृर्षकहरुिाई सामलुहक रुपमा ठुिो पररमार्मा उत्पादनमखुी व्यवसाय 

गनय जोड लदइनेछ । 

२. गाउँपालिकाको लबलभन्न स्थानको माटो पररक्षर् गरी उपयकु्तताको आिारमा कृलर्ष 

उत्पादनको िालग प्रदेश सरकार र संघ सरकार संगको समन्वयमा पकेट, ब्िक एवं 

जोन उत्पादन क्षेत्रहरु संचािन गनय जोड गररनेछ । 

३. हावापानी र माटो अनुसारको नगद ेबािी उत्पादनमा कृर्षकहरुिाई अलभप्रेररत गररने 

छ ।  

४. आगामी बर्षय लभत्र कृर्षक बगीकरर् काययक्रम सम्पन्न गद ैकृर्षक समहुको सचूीकरर् 

गरी कृलर्ष तथा पशुको सेवा सलुबिाहरु कृर्षक समहु तथा संजाि मार्य त पररचािन 

गनय जोड लदइनेछ ।  

५. कृलर्ष तथा पश ु प्रसार काययक्रम अन्तगयत और्षलि, बीउ बीजन, लबर्षादी, मि, 

परजीवी लनयन्त्रर्का काययिाई लनरन्तरता लदइनेछ । कृर्षकहरुिाई समयानकुुि 

आिलुनक लकलसमका तालिमको प्रवन्ि लमिाइनेछ । 

६. गाउँपालिकामा घाँस तथा र्िरु्ि िगायतको बोटलबरुवा उत्पादनको िालग 

स्थापना भएका नसयरीिाई लनरन्तरता लदन उलचत काययक्रमको व्यवस्था गररनेछ । 

७. गाउँपालिकामा दगु्िजन्य, मासजुन्य उत्पादनको क्षेत्रमा आत्मलनभयर हुनको िालग 

पशपुन्छीको नश्ल सुिार काययक्रमिाई थप सुिार गद ैलनरन्तरता लदइनेछ । कृर्षकको 

गोठ सिुार, भकारो सिुार जस्ता काययक्रमिाई लनरन्तरता लदइनेछ । चरर् खकय  

सिुार काययिाई लनरन्तरता लदइनेछ । 

८. भैंसी, कुखरुा, भेंडा / बाख्रा, गाई,  बंगुरपािन, माछा पािन काययक्रमिाई थप 

पररष्ट्कृत बनाउंद ैव्यवसायीकरर् तर्य  िाग्नेिाई सामलुहक लकलसमबाट अनदुान लदने 

बाताबरर् बनाइनेछ ।  



९. कृलर्ष तथा पश ु लबमा काययक्रमिाई प्रभावकारी बनाउन लकसानहरुिाई लबमा 

काययक्रमको र्ाइदा र यसमा  समालहत हुनको िालग कृर्षक लबमा अलभमखुीकरर् 

काययक्रम संचािन गररनेछ ।  

१०. कृलर्ष क्षेत्रको िागतिाई न्यनूीकरर् गनयको िालग कृलर्ष औजारहरुको लवतरर् 

साथै लहउँद े र बरे्ष लसंचाइको व्यवस्था गररनेछ । कृलर्ष औजार लवतरर् गदाय 

बहुसंख्यक जनतािाई सलुविा लदनसक्ने िाभग्राहीहरुको छनौट तर्य  लबशेर्ष ध्यान 

लदइनेछ । 

११. नेपािमै रहकेा एवं लवदशेबाट र्लकय एर आएका यवुाहरुिाई कृलर्ष तथा 

पशपुािन व्यवसायमा आरु्िे लसकेका ज्ञान लसप र प्रलवलिको आिारमा लबकास 

गनयको िालग उलचत सहयोगको व्यवस्था गररनेछ ।  

१२. कृलर्ष तथा पशजुन्य उत्पादनिाई  बजारको उपयकु्त पहुचँको गाउँपालिकामा 

एक कृलर्ष तथा पश ुहाट बाजार व्यवस्था गनुयका साथै गाउँपालिका भन्दा बालहरको 

क्षेत्रमा समेत बजार व्यवस्थापनको िालग कृलर्ष सहकारीहरुको पररचािन गने एवं 

प्रदशे र केन्र सरकारसँग समन्वय गद ैथप बजार व्यवस्थापनको िालग पहि गररनेछ 

िालग थप  अध्ययन गररनेछ । 

१३. गाउँपालिका लभत्रका लकसानहरुिे उत्पादन गरेको कृलर्ष उपज वस्तहुरु 

तरकारी, र्िरु्ि संकिन, भण्डारर्, लचस्यान केन्र(Cold Store) साथै पश ुकेन्र 

स्थापनाको िालग समन्वय तथा पहि गररनेछ । 

१४. गाउँपालिका लभत्र खेती योग्य जमीन बाँझो बस्ने समस्या बलिरहकेोिे बाँझो 

जग्गामा सामलुहक वा व्यलक्तगत स्तरमा खेलत गनय चाहनेिाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

साथै जलमन बाँझो राख्ने व्यलक्तहरुिाई कृर्षकहरुिाई थप कृलर्ष अनदुानका 

काययक्रममा समावेश नगररने नीलत लिइनेछ । 

 

ख) उद्यमशीििा,उद्योग िथा व्र्वसार्  

१. उद्यमशीितालबकास काययक्रम अन्तगयत यस अलघ नै लसप लसकेका व्यलक्तहरुिाई 

पनुतायजगी तालिम एवं थप लसप लबकासको तालिम संचािन गनुयका साथै 

वडास्तरमा नै यस्ता तालिमको संचािनको व्यवस्था लमिाइनेछ। 



२. आरुघाट गाउँपालिकाको वडा नं. ५ को वायाक नलजक प्रस्ताव गररएको उद्योगग्राम 

बनाउने स्थानको उपयोलगता हरेी लहमािी भेगका जडीबटुीहरुको अिय प्रशोिन 

केन्र स्थापना गनयमा सबै पक्षसँग समन्वय गररनेछ । 

३. गाउँपालिकालभत्र रहकेा व्यवसाय, उद्योग एवं बालर्ज्य र्मयहरुिाई व्यवसाय 

दतायको दायरामा ल्याई त्यांक अद्यावलिक गररनेछ । साथै उद्योग बालर्ज्य 

संघसँगको सहकाययमा स्थानीय व्यवसायीहरुिाई सरकारको कर प्रर्ािीको बारेमा 

आवश्यक ज्ञान एवं क्षमता लबकासको काययक्रमिाई लनरन्तरता लदइनेछ । 

ग) पर्यटन िथा संस्कृलि प्रबर्यन  

१. गाउँपालिकािे गाउँपालिकाको क्षेत्रलभत्र सांस्कृलतक एवं पययटकीय क्षेत्रको रुपमा 

लबस्तार गनय सम्भावना बोकेका िालमयक स्थि, पययटकीय स्थि, प्राकृलतक गरु्ा 

िगायतको क्षेत्र को संरक्षर् एवं सम्बियनमा लबशेर्ष जोड लदइनेछ । साथै साहलसक 

पययटनको सम्भावना भएका स्थिको लबकासको उपयकु्तता अध्ययन बारे थप  पहि 

गररनेछ । 

२. ग्रामीर् पययटनिाई प्रवियन गनय गाउँपालिकाको वडा नं. ५ र ६ को आलप्रक र वडा 

नं. ३ को स्वाँरागाउँमा होमस्टेको लवकास र सलतडाँडा-िाचे-मनासि ु पययटन 

पदमागयको लबस्तार काययक्रमिाई लनरन्तरता लदइनेछ । 

३. आरुघाट गाउँपालिका लभत्र बुिीगण्डकी जिाशययकु्त जिलबद्यतु आयोजनािे 

डुबान हुने आरुघाट बजारको ऐलतहालसक र साँस्कृलतक महत्व दशायउने वतृ्तलचत्र 

बनाई प्रचारप्रसार गररनेछ । 

४. पययटकीय सम्भावना बोकेका थप पदमागय, प्राकृलतक स्थि र संरचनाहरुको 

सम्भाव्यता अध्ययन गद ैकायायन्वयन गने  तर्य  पहि गररनेछ  ।  

५. ठोत्नेरी बतासे गरु्ा-शंखदवेी भैराबी थान- गंगा जमनुा नयाँ गरु्ा-मेघथनु स्टोनपाकय  

घलम्िंगगिी हुदँै वडा नं १को गांगचेत दवेी थान छ्याङ्गथोक गुर्ा कुम्ब ु कुना 

माङने डाँडा गर्ेश लहमाि गोसाईकुण्ड पदमागयको सम्भाव्यता अध्ययन गररनेछ । 

घ) सिकारी िथा िुलम व्र्वस्थापन  

१. गाउँपालिका लभत्र रहकेा सहकारी संस्थाको क्षमता लबकास एवं  लनयमनिाई जोड 

लददं ै गाउँपालिकास्तरमा एक सहकारी संघ स्थापना गनय जोड लदइनेछ  भने 



गाउँपालिका लभत्रका सहकारी संस्थाहरु अनगुमन र लनयमन गरी सहकारी मलु्य 

मान्यता अनसुार भए नभएको मलु्यांकन काययिाई लनरन्तरता लदइनेछ । 

२. राज्यको तीन खम्बे नीलत अनरुुप सहकारी लनजीक्षेत्र र सथानीय तहको सरकारबीच 

साझेदारीमा आयआजयनको काययक्रम संचािन गररनेछ त्यस्तै गाउँपालिका लभत्र 

रहकेा सहकारीहरु मार्य त पररचािन हुने पुँजीिाई जनताको समलृिसंग जोडनको 

िालग सहकारीहरुिे कृलर्ष तथा पश ुव्यवसायमा लनलित ऋर् पररचािन गने गरी 

काययलवलि र मापदण्ड बनाई िाग ुगररने छ । 

३. संघीय सरकारको नीलत बमोलजम रालष्ट्रय भलुम आयोगबाट संचािन गररने 

काययक्रमिाई सर्िता पवुयक सम्पन्न गनय आवश्यक समन्वय तथा सहयोग गररनेछ 

। 

 

सामालजक लवकास  

क) लशक्षा 

१. आरुघाट गाउँपालिकाको लवद्यािय लशक्षािाई व्यवस्थापन तथा लनयमन गनय 

आवश्यक पहि गररनेछ । सबै लवद्याियको सघन अनगुमन गरी लबद्याियमा 

आवश्यक रहकेो भौलतक स्रोत र सािन पररपलूतयको िालग पहि गररनेछ । 

लबद्याियमा लवद्यतुीकरर्, इन्टरनेट जडान र लवद्यतुीय हालजरी जडानिाई सम्पन्न 

गररनेछ । 

२. लवद्याियमा अध्यापन गराउने मलहिा लशक्षक तथा कमयचारी प्रसतुी लवदामा 

बस्नपुने अवस्थािाई मध्यनजर गरी शैलक्षक क्षलत न्यनूीकरर्का िालग सट्टा 

लशक्षक/ कमयचारी व्यवस्थापनमा ५०% अनुदान लदइनेछ । १०+२ चिेका 

लवद्याियहरुमा लबद्याथीसंख्या हरेी एक जना थप कायायिय सहयोगीको व्यवस्था 

गररनेछ । 

३. प्र.अ. र लव.व्य.स. अध्यक्षहरुका िालग SIP लनमायर् तथा सामालजक िेखा परीक्षर् 

सम्बन्िी अलभमखुीकरर् तालिमको व्यवस्थापन गररने छ । जनप्रलतलनलि, लबद्यािय 

व्यवस्थापन सलमलत, लशक्षक अलभभावक संघ र लबद्यािय प्रशासन बीच छिर्ि 

र अन्तरलक्रया काययक्रमिाई लनरन्तरता लदइनेछ । एकीकृत पाठ्यक्रम कक्षा ४,७ र 



९ मा िाग ुभएको नयाँ पाठ्यक्रम  सम्बन्िी तालिमको व्यवस्था गररनेछ । साथै 

लनरन्तर लवद्याथी मलु्यांकनिाई थप व्यवलस्थत र प्रभावकारी बनाउन जोड लदइनेछ 

। माध्यलमक र आिारभतू तहमा अध्यापन गराउने अंग्रेजी,गलर्त र लवज्ञान लवर्षयका 

लशक्षकहरुिाई तालिमको व्यवस्थापन गररनेछ । लबद्याियमा लशक्षक तथा 

कमयचारीहरुिाई आवश्यक रहकेा अन्य तालिमहरुको व्यवस्थापन गररनेछ । 

४. लवद्यािय लशक्षाको शैलक्षक गरु्स्तर अलभवलृद्व गनय लवलवि अलतररक्त कृयाकिाप 

संचािन गररनेछ । राष्ट्रपलत रलनङलशल्ड प्रलतयोलगतािाई संचािन गररनेछ । असि 

अभ्यास गरी नमनुा योग्य कायय गने लवद्याियिाई शैलक्षक सत्रको उत्कृष्ट 

लवद्याियको रुपमा पुरस्कृत गररनेछ । त्यस्तै कक्षा ८ को  गाउँपालिका स्तरीय 

वालर्षयक परीक्षामा उत्कृष्ट हुने लवद्याथी र लशक्षकिाई पुरस्कृत गररनेछ । 

५. आिारभतू तह कक्षा १-३ को स्थानीय पाठ्यक्रम लनमायर् गरी कायायन्वयन गनय पहि 

गररनेछ । बािलवकासकेन्रिाई व्यवलस्थत र प्रभावकारी िंगबाट संचािन गनय 

बािकक्षा सहजकतायहरुिाई तालिमको व्यवस्था गररनेछ । आवश्यक रहकेा 

लबद्याियबालहरका  स्थानहरुमा नलजकको लबद्याियबाट संचािन हुने गरी थप बाि 

लबकास कक्षा संचािन गररनेछ । 

६.  लवद्यािय बालहर रहकेा बािबालिकाहरुिाई लवद्यािय भनायमा समालहत गनय 

लवद्यािय भनाय अलभयान तथा गाउँपालिकािे लवद्यािय बालहर रहकेा 

बािबालिकाहरुको हकमा अलभभावकत्व लिइनेछ र लनरन्तरता लदइनेछ। 

७. लवद्याथी संख्याका आिारमा लवद्याियहरु गाभ्ने, तह थप्ने, तह घटाउने, कक्षा थप्ने, 

घटाउने र मजय गने गररएका यस अलघ भएको काययिाई पनुराविोकन गद ै

आवश्यकता अनरुुप गररनेछ साथै गाउँपालिकािे  गने अनदुानको स्रोत लशक्षकको 

व्यवस्थापन यसैको आिारमा गररनेछ । 

८. गाउँपालिकामा करार लशक्षकको लनयुलक्त गनयकािालग एकमषु्ट रुपमा लशक्षकहरुको 

परीक्षा लिई उत्तीर्य लशक्षकहरुको रोष्टर तयार गररनेछ । प्र.अ. हरुका िालग शत 

प्रलतशत थप भत्तािाई लनरन्तरता लदइनेछ । भीमोदय सामदुालयक क्याम्पसमा 

बालर्षयक २ उप – प्राध्यापक बराबरको तिब भत्ता अनदुानको व्यवस्थापनिाई 

लनरन्तरता लददं ै र यस बर्षय छात्रवलृत्त अक्षयकोर्षमा  सहयोग गररनेछ  । 



९. आरुघाट गाउँपालिकालभत्र संचालित सामुदालयक लवद्याियहरुमा अध्ययनरत 

छात्रछात्राहरु मध्ये गाउँपालिकाभर SEE पररक्षामा उत्कृष्ट लबद्याथीिाई रु. ५० 

हजार तथा अलत लबपन्न, अपांग तथा दलित तर्य का  छात्रछात्राहरुिाई SEE मा 

B+ वा सो भन्दा मालथल्िो ग्रेडमा उत्तीर्य भई प्रालवलिक िार पि्न चाहमेा 

एकपटकको िालग प्रलत लवद्याथी रु ५०००० का दरिे छात्रवलृत उपिब्ि गराइने छ 

। 

१०. आलथयक रुपिे लवपन्न (नेपाि सरकारद्वारा लवपन्न घरपररवार भलन जारी 

प्रमार्पत्र) र अपांग (अपांग पररचयपत्र भएको) लवद्याथीहरुका िालग शैलक्षक 

सामग्री लवतरर् गररनेछ । 

११. सामदुालयक अध्ययन केन्रिाई लनयमन, अनगुमन गरी व्यवलस्थत िंगबाट 

संचािन गनय जोड लदइनेछ । साथै अनौपचाररक लशक्षा र बैकलल्पक रुपमा पठन 

पाठन गने लक्रयाकिापमा सामदुालयक अध्ययन केन्रिाई समेत पररचािन गररनेछ 

। 

 

ख) स्वास््र् 

 

१. नेपाि सरकारिे तोकेका र सञ्चािन गरेका र ससतय लशर्षयकमा सञ्चािन गनुयपने  

सम्परु्य काययक्रम कायायन्वयन गररने छ  ।  नेपाि सरकारिे लिएको लनलत अनरुुप सम्परू्य 

नागररकहरुिाई स्वास््य लवमा काययक्रम मा समालहत गररने छ  । लबपन्न, दलित, अपांग 

र ज्येष्ठ नागररकिाई क्रमश: स्वास््य लबमा काययक्रमको दायरामा ल्याउन  प्रोत्साहन 

गररनेछ । गाउँपालिकाको स्वास््य तथा सरसर्ाई नीलत तय गरी कायायन्वयनमा 

ल्याइनेछ । 

२. कोरोना भाईरस संक्रमर् जस्तै लबलभन्न समयमा रै्लिन सक्ने लबपद तथा महामारी जन्य 

रोग तथा समस्याको समािानको िागी आवस्यक पने और्षिी, लकट, औजार उपकरर् 

खररद तथा रुत प्रतीकायय टोिी (RRT) िाई सकृय बनाईनेछ । हाि महामारीको 

रुपमा रै्लिएको कोरोना महामारी संक्रमर् रोकथाम तथा जोलखम न्यलुनकरर्को िागी 

लबशेर्ष काययक्रम सञ्चािन गररने छ । 



३. लदघय र रोगीहरुिाई प्रलत व्यलक्त १ पटकको िालग रु.२५००० । उपचार खचयको प्रबन्ि 

गररनेछ साथै  स्वास््य उपचार राहत कोर्ष िाई लनरन्तरता लदइने छ  । नेपाि सरकारिे 

हािै ल्याएको मगृौिा प्रत्यारोपर् गरेका,मगृौिा डाइिाईलसस गराइरहकेो,क्यान्सर 

लपलडत तथा मेरुदण्डको पक्षघात भई और्षलि खाई रहनु पने लबरामीको िालग मालसक 

रु ५००० लदने लनर्ययिाई प्रभावकारी रुपमा कायायन्वयन गररने छ ।  

४. आमा सरुक्षा काययक्रम अन्तगयत संस्थागत प्रसतुी सेवािाई प्रोत्साहन गरर " घरमा 

प्रसतुी शनु्य गनय"   तोके बमोलजम गभय जाँच गने मलहिाहरुको िालग " गभयवती मलहिा 

को लनशलु्क प्रयोगशािा पररक्षर् " र "गभय जाँच गनय आउँदा पोर्षर् खचय लदने " 

काययक्रम संचािन गररनेछ । त्यसै गरी गभयवती मलहिाहरुको िालग ग्रालमर् लभलडयो 

एक्सरे काययक्रम िाग ुगररनेछ । ६८ बर्षय भन्दा मालथका ज्येष्ठ नागररक एवं असक्त र 

अपांग ब्यलक्तहरुको सेवाको िालग लन:शलु्क स्वास््य पररक्षर्को िालग घर/टोिमा 

स्वास््यकमी काययक्रम  प्रभावकारी िङ्गिे सञ्चािन गररनेछ । 

५. सरकारको मापदण्ड अनसुारको और्षलिहरु लनशलु्क उपिब्ि गररनेछ । सामदुालयक 

स्वास््य इकाई,आिारभतू स्वास््य केन्र हरु बाट गरु्स्तरीय सेवा प्रवाहको िालग थप 

सामाग्री तथा   व्यवलस्थत सामदुालयक और्षिी काययक्रमिाई आवस्यकता अनसुार 

थप र प्रभावकारी बनाईनेछ । मागमा आिारीत और्षिी लबतरर् प्रर्ािीको ब्यबस्था 

गररनेछ । 

६. आिारभतू तालिम लिन बाँलक मलहिा स्वास््य स्वयं सेलवका हरुको िालग तालिमको 

व्यवस्था र यस अलघ तालिम लिएका  मलहिा स्वास््य स्वयं सेलवकाहरुको िालग 

पनुतायजगी तालिमको व्यवस्था गररने छ । मलहिा स्वास््य स्वयं सेलवका हरुिाई 

प्रोत्साहन गनय प्रोत्साहन स्वरूप लदद ै आएको सलुबिामा थप गररने छ र अन्य 

स्वास््यकमीहरुको लसप र दक्षतािाई थप क्षमतावान र प्रभावकारी बनाउन 

सेवाकालिन तालिम तथा अविोकन भ्रमर्को व्यवस्था गररने छ  ।  

७. ग्रामीर् समदुायको स्वास््य सलुविाको िालग लबशेर्षज्ञ स्वास्थ लशलवर सञ्चािन गररने 

छ ।  पररवार स्वास््य तथा गभयवती मलहिाको खोजपड्तािमा, उपचार र 

ब्यबस्थापनमा सहयोगी बनेको  मोवाइि स्वास््य सेवािाई व्यवलस्थत रुपमा 

लनरन्तरता लदईने छ । नेपाि प्रहरी सँगको सहकाययमा मानलसक स्वास््य, आत्महत्या 



न्यलूनकरर् र िागु पदाथय लनयमन सम्बन्िी समदुाय स्तरमा तालिम तथा अभीमलुखकरर् 

काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

८. प्रत्येक लवद्याियमा अध्ययनरत लकशोरीहरुिाई मलहनावारी सरसर्ाई तथा स्यानेटरी 

प्याडको प्रयोग सम्बन्िी अलभमलुखकरर् काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । सामदुालयक 

लबद्याियहरुमा लबद्यािय स्वास््य  लशक्षा काययक्रम संचािन गरर अध्ययनरत 

लबद्याथीहरुिाई प्रत्येक लतन मलहनामा स्वास््य पररक्षर् गरर आवश्यक और्षिी उपचार 

र प्रेर्षर् गररनेछ । लबद्याियमा अध्ययनरत सबै लबद्याथीको रक्त समहु पररक्षर् गराइनेछ 

। प्रत्येक सामदुालयक लबद्याियहरुमा प्राथलमक स्वास््य सेवा लकट र आपतकालिन 

अवस्थाको िागी कलम्तमा एक ओटाको दरिे स्रेचरको ब्यबस्था गररनेछ । 

९. सनुौिो हजार लदनको काययक्रमको अविारर्ा अनरुुप मलहिा तथा बािबालिकाको 

बहृत पोर्षर् सम्बन्िी काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । गाउँपालिकािाई बािबालिकामा 

कुपोर्षर् रलहत बनाउन लबशेर्ष ध्यान लदइनेछ । पोर्षर्मा बहुक्षेत्रको अविारर्ा अनसुार 

काययक्रम तयार गररनेछ । परू्य खोप सलुनलस्चतता,कुपोर्षर् रलहत वडा,घरमा प्रसतुी शनु्य 

जस्ता स्वास््य काययक्रमको महत्वपरू्य सचूक िाई ध्यानमा राखी काययक्रम संचािन 

गररनेछ । 

१०. स्वास््य संस्थाहरुको सञ्चािन, ब्यबस्थापन,अनगुमन र सपुररवेक्षर्िाई थप 

ब्यबलस्थत र प्रभावकारी बनाईनेछ । स्वास््य संस्था संचािन तथा सिुार एवं ममयत 

कायय को िालग बजेट को व्यवस्था गररने छ  । स्वास््य संस्थाहरुबाट न्यनुतम गरु्स्तरीय 

सवेा प्रदान गनयकािालग  आवश्यक Medical Equipment तथा र्लनयचर र 

जनशलक्तको व्यवस्था गररने छ । स्वास््य संस्थाहरुमा र्ोहरमैिाहरुको उलचत 

व्यवस्थापनको िालग आवश्यक सािन,सामाग्री सलहत स्वास््यकमी तथा कायायिय 

सहयोगीहरुिाई तालिमको व्यवस्था गररने छ । मात ृतथा नवलशश ुकाययक्रम प्रवियन 

एवं प्रभावकारी बनाउन संचालित प्रसतुी केन्रहरुको सेवािाई गरु्स्तरीय बनाउन  थप 

जनशलक्त तथा सामाग्रीहरुको व्यवस्थापन गररने छ । गाँउपालिका लभत्र बसोबास गने 

नागररकहरुको रोग तथा समस्याको लनदानको िागी स्वास््य चौकीहरुमा प्रयोगशािा 

सलहतको स्वास््य सेवा उपिब्ि गराइने छ र क्रमशः थप गदै िलगनेछ ।  



११. स्वास््य संस्थाहरु बाट सम्पालदत लक्रयाकिापिाई गरु्स्तरीय बनाउन र उलचत 

समयमा प्रलतबेदन गनयका िालग  मालसक बैठक,स्वास््य  संस्थाहरुको ममयत, उपकरर् 

खररद, ई-मेि ईन्टरनेटको पँहुच लबस्तार गने काययिाई लनरन्तरता      लदईनेछ ।  

१२. आरुचनौटे प्राथलमक स्वास््य केन्र िाई १५ शैया को अस्पतािमा स्तरोन्नलत को 

िालग संघ तथा प्रदेश सरकार संग आवश्यक समन्वय गररने छ भने अन्य स्वास््य 

संस्थाहरुको भौलतक संरचनाको िालग संघ तथा प्रदशे सरकार संग समन्वय एवं माग 

गररने छ  साथै आरुचनौटे प्राथलमक स्वास््य केन्रमा आवश्यक स्वास््य कमी थप गने 

र २४ घण्टे सेवािाई अझ प्रभावकारी बनाइने  छ । 

१३. स्वास््यकमीहरुद्वारा कायायिय बालहर लर्ल्डमा स्वास््य सेवा लदनपुने अवस्थािाई 

मध्यनजर गद ैआगामी बर्षय ४ वटा स्वास््य चौकीमा मोटरसाइकिको व्यवस्था र 

खलटएको लदनको उपयुक्त भत्ताको व्यवस्था गररनेछ । 

 

ग)   खानेपानी िथा सरसफाई  

१. गाउँपालिका लभत्र प्रत्येक घरमा स्वच्छ खानेपानीमा  पहुचँको िालग जोड  केन्र 

तथा प्रदशे सरकारको समन्वय एवम सहकाययमा क्रमश: एक घर एक िारा 

काययक्रमिाई सम्पन्न गररनेछ । 

२. गाउँपालिकामा लनमायर् सम्पन्न भई सकेका खानेपानी आयोजनाको ममयत तथा 

संचािन उपभोक्ता सलमलतको व्यवस्थापन गरी आयोजनाको रेखदेख, ममयत सिुार 

तथा संचािन हुने व्यवस्था गररनेछ । 

३. आरुघाट गाउँपालिका वडा नं. ५ र ६ आलप्रकमा पने खानेपानी स्रोतको उलचत 

व्यवस्थापन मार्य त आलप्रक आरुआवायङ्ग, िाडस्वारा र डाँडा गाउँका िगाएका 

स्थानहरुमा खानेपानीको पहुचँ पयुायउन पहि गररने छ । 

४. गाउँपालिका लभत्र आवश्यक रहकेा ठुिा खानेपानी आयोजनाहरुको लकटान गरी 

केन्र तथा प्रदेश सरकारसंगको साझेदारीमा संचािन गनय पहि गररनेछ  । 

 

 



घ) खेिकूद एवं रु्वा िलक्षि कार्यक्रम  

१. गाउँपालिका लभत्र पालिका स्तरीय र वडा स्तरीय खेिकुद मैदानको लनमायर्िाई  

लनरन्तरता लदईनेछ । 

२. यवुाहरुिाई उत्पादनमुिक व्यवसायमा िाग्न प्रेररत गने उद्दशे्यिे आवश्यक 

काययक्रम हरु ल्याइनेछ । 

३. स्वदशेमा रहकेा तथा लवदशेबाट र्केका यवुाहरुिाई स्वरोजगार मिुक 

काययक्रम संचािन गनय आवश्यक पुँजी पररचािनको िालग बैंक तथा लवत्तीय 

संस्थाहरुसँग आवश्यक समन्वय तथा पहि गररनेछ ।  

४. नेपाि प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्काउट िगायतका संस्थाहरुको समन्वयमा यवुा 

तथा लबद्याियस्तरीय लकशोर लकशोरीहरुिाई िलक्षत गरी सामालजक 

सचेतनामिुक काययक्रमहरु संचािन गररनेछ ।  

५. गाउँपालिकामा एक पालिका स्तरीय खेिकुद संघ स्थापना गनय पहि गररनेछ । 

गाउँपालिकालभत्र रहकेा र खेिकुदमा सम्भावना रहकेा खेिाडीहरुिाई थप 

वलृत्तलबकासमा मालथल्िो प्रलशक्षर् केन्रसम्म पहुचँको िालग सहयोगी 

वातावरर् तयार पाररनेछ । 

  ङ ) मलििा, बािबालिका, अपांग एवं ज्रे्स्ठ नागररक िफय   

१. गाउँपालिका लभत्र रहकेा सबै बगयका मलहिा, बािबालिका, अपांग एवं ज्येष्ठ 

नागररकिाई िलक्षत आवश्यक परेका काययक्रम हरु संचािन गररनेछन । सबै 

समहुका गाउँपालिका स्तरीय संजाि गठनिाई प्राथलमकता       लदइनेछ । 

२.  सबै बगयका मलहिाहरुिाई िलक्षत गरी आय आजयन गनय सलकने लसपमिुक एवं 

व्यवसालयक तालिम प्रदान गरी उत्पादनमिुक व्यवसाय संचािन गने तर्य  प्रेररत 

गररनेछ । उनीहरुको िागी सचेतना अलभवलृि गनय सशक्तीकरर्को काययक्रम 

संचािन गररनेछ साथै मलहिाहरुको िलक्षत समदुाय गठन गरी समहु मार्य त 

काययक्रम संचािन गररने    छ । 

३. गाउँपालिकास्तरीय मलहिा संजाि पनुगयठन गरी मलहिाका सरोकारका लबर्षयहरुमा 

समन्वय गनुयका साथै मलहिा लवकास काययक्रमद्वारा प्रवयलदत मलहिा सहकारीको 



सदुृिीकरर् एवं स्थानीय तहको मलहिा उद्यमी संजाि स्थापनाको िालग 

सहजीकरर् गररनेछ । 

४. िैङ्लगकतामा आिाररत लहसंा, भेदभाव र बलहष्ट्करर्को अन्त्य गनय आवश्यक 

कदम चालिनेछ । िैंलगक लहसंा लनवारर्मा परुुर्ष सहभालगता प्रवियनका िालग 

शसलक्तकरर् काययक्रम संचािन गररनेछ  साथै स्थानीय तहको िैंलगक लहसंा 

लनवारर् कोर्षमा थप वजेटको व्यवस्था गरी सलक्रयता र आवश्यकता अनसुार 

काययक्रम तजुयमा गररनेछ । 

५. बािबालिकािाई शासन प्रलक्रयाको बारेमा अलभमखुीकरर् गराउने र 

बािबालिकाको वलृत्तलवकासको क्षेत्रमा समन्वय गरी काययक्रमहरु संचािन गररनेछ 

। गाउँपालिका स्तरीय बािलबबाह न्यनूीकरर् रर्नीलतिाई कायायन्वयन गररनेछ । 

त्यस्तै बािबालिकाहरुको िालग स्काउट काययक्रमको थािनी गररनेछ । 

६. अपांग तथा ज्येष्ठ नागररकहरुको क्षेत्रमा आवश्यक लकलसमका काययहरु संचािन 

गररनेछन । साथै आगामी बर्षय गाउँपालिकाको कुनै एक स्थानमा ज्येस्ठ नागररकको 

िालग मनोरंजन एवं लबश्रामस्थि लनमायर् गररनेछ र यसको उपयकु्तताको आिारमा 

आगामी आ.व. हरुमा थप स्थानमा लवस्तार गद ैिलगनेछ । 

७. आवश्यकता अनसुार घमु्ती लशलवर संचािन गरी अपाङ्गता तथा जेष्ठ नागररक 

पररचय पत्र लवतरर् र नलवकरर् गरी उनीहरुको मौलिक हक र अलिकारिाई 

संरक्षर् र संवियन गररनेछ । 

 

च) खस,/आर्य, आलदवासी/ जनजालि, दलिि, मुलिम िथा अन्र् िलक्षि बगय िफय   

१. गाउँपालिकामा बसोबास गने सबै समदुायको आवश्यक पालिका स्तरीय 

संजािहरु गठन गरी समन्वयको आिारमा आवश्यक परेका लसपमिुक, 

स्वरोजगार मिुक एवम उत्थानका काययक्रमहरु संचािन गररनेछन । 

२.  सबै लकलसमका समदुायको भेर्षभरु्षा, किा, सालहत्य,भार्षा, एवं संस्कृलतको 

संरक्षर् र संवियन हुने खािका काययक्रम संचािन गररनेछ । 

 

छ) गररवी लनवारण िफय   



१. गाउँपालिकािे संचािन गने लबकास लनमायर्को काययमा लबपन्न बगयका व्यलक्तहरुिाई 

रोजगारी सजृना हुने बाताबरर् तयार पाररनेछ । 

२. प्रिानमन्त्री रोजगार काययक्रमिाई प्रभावकारी रुपमा संचािन गनय अत्यावश्यक र 

सान्दलभयक योजना छनौट गने र त्यसमा गाउँपालिकाबाट सह िगानी गरी 

प्रभावाकाररतामा लिलि गररनेछ । 

 

ज) समूि, संघ संस्था  

१. गाउँपालिकामा दताय भएका सबै संघ संस्था एवं समहूहरुको लनयमन र क्षमता 

लबकासको काययिाई अगाडी बिाईनेछ ।  गैर सरकारी संस्था मार्य त हुने 

काययक्रमको िालग गाउँपालिकाको पवुय स्वीकृलत र स्वीकृलत रहने व्यवस्था 

लमिाइनेछ । संघ संस्थाहरु मार्य त िागत साझेदारीमा काययक्रमहरु संचािन गनय 

पहि गररनेछ ।   

२. गाउँपालिकाको लवलभन्न काययक्रम र लबकास लनमायर्को लक्रयाकिापमा 

सहजीकरर् गने वडाहरुमा टोि लबकास संस्थाको गठन तथा संचािन हुने 

व्यवस्था लमिाइनेछ । 

 

पुवायर्ार लवकास 

क) सडक, झोिंुगे पुि, िवन, लबद्युि िथा संचार  

१. गाउँपालिकािे केन्र एवं प्रदेश सरकारको िागत साझेदारीमा संचािन गने 

भलनएका ठुिा रर्नीलतक सडक आरुघाट भन्ज्यांग- आरुपोखरी-गैरीछाप सडक, 

आरुघाट भन्ज्यांग हुदँ ै आरुटार-आरुआवाांग-थमुी-दउेरािी सडक र सोती-

मान्बबुेशी-कटुन्जे-िनु्चेत-िोरत, आखेत-िोडेनी-थमुी स्वाँरागाउँ, गैरीस्वाँरा- 

अिैंचे-कल्िेरी- चरंुुग- बाहुनबेशी सडक लनमायर्को काययिाई लनरन्तरता लदइनेछ 

। गाउँपालिकाको केन्रसँग जोड्ने सबै वडास्तरीय सडकहरुको लनमायर् र 

स्तरोन्नलतको काययिाई  लनरन्तरता लदइनेछ । 

२. सडकको स्तरोन्नलत गदाय अलनवायय रुपमा प्राकृलतक पानी ििो अनुसार सडक नािी 

लनमायर् गने, ह्यमु पाइप राख्ने कल्भटय तथा कज वे र सोलिंग गने काययिाई 



प्राथलमकता  लदने र सडक स्तरोन्नलतको काययमा अवरोि गनेहरुिाई प्रचलित काननु 

बमोलजम  दलण्डत गररनेछ । सडक लनमायर् गदाय वातावरर्ीय पक्षहरुको संरक्षर्मा 

जोड लदईनेछ । कुनै पलन सडक लनमायर् गदाय क्षलत पगु्ने लनलमयत संरचनाहरुको 

व्यवस्थापन सोही आयोजनाबाट हुनपुने व्यवस्थािाई िाग ुगररनेछ । गाउँपालिका 

लभत्र संचािनमा रहकेा स्तरीय सडकको बर्षायतको समयमा हरेलबचार गनय मापदण्ड 

बनाई सडक हरेािकुो व्यवस्था गररनेछ । 

३. गाउँपालिकाको आवश्यक स्थानहरुमा झोिुंगे पिु लनमायर् गनय सम्बलन्ित 

पक्षहरुसँग समन्वय गरी कायायन्वयन गररनेछ  । पालिकालभत्र लनमायर् भएका सबै 

झोिुंगे पिुहरूमा पुि हरेािकुो व्यवस्था गररनेछ । 

४. आरुपोखरी क्षेत्रिाई गाउँपालिकाको सडक संजािमा लनरन्तर जोड्नको लनलमत्त 

स्तिु खोिाको कोप्चेमा  केन्र तथा प्रदेश सरकारसँग साझेदारीमा अस्थायी 

लकलसमको पिु लनमायर् गनय आवश्यक बजेटको व्यवस्था गररनेछ । सातदोबाटो-

स्तिुखोिा-चरंुुग सडक अनतगयत स्तिुखोिा लचहानेमा मोटरेबि पुिको DPR 

गनय आवश्यक पहि गररनेछ । 

५. गाउँपालिका लभत्रका वडा नं. ३ को वडा भवन लनमायर्को िालग आगामी आ.व. 

लभत्र जग्गा व्यवस्थापन गरी लनमायर् काययको थािनी गररनेछ । साथै वडा 

कायायियहरुमा आवश्यक ममयत सिुार, घेरावारको काययिाई अगाडी बिाईनेछ । 

गाउँपालिका लभत्र भवन लनमायर्को िालग नक्सा पास गने प्राविान र बलनसकेका 

घरहरुको अलभिेखीकरर् काययक्रमको थािनी गररनेछ । 

६. गाउँपालिका लभत्र हािसम्म पलन लबद्यतु लवतरर्को िाइन पयुायउन नसलकएका 

घरिरुीिाई बैकलल्पक उजायको रुपमा तत्कािै सोिार बत्तीको व्यवस्था गररनेछ । 

साथै उक्त स्थानहरुमा केन्रीय लबद्यतु प्रसारर् िाईन लबस्तारमा जोड लदइनेछ । 

७. केन्रीय लवद्यतु प्रसारर् िाइन लवस्तारको क्रममा स्थानीयस्तरमा दलेखएको 

समस्याको समािानको िालग समबलन्ित लनकायसँग आवश्यक पहि गररनेछ । 

सामदुालयक एवं लनलजस्तरबाट संचालित लवद्यतुीकरर्मा दलेखएका समस्यािाई 

लनराकरर् गनय केन्रीय लबद्यतु प्रसारर्तर्य  जोड लदइनेछ । 



८. गाउँपालिकाको वाडयकायायिय, स्वास््य संस्था, लबद्यािय एवं  सबै टोि तथा 

बस्तीहरुमा इन्टरनेट सेवाको पह चँ पयुायउन सरोकारवािाहरुको समन्वयमा पहि 

गररनेछ ।  

 

वािावरण िथा लवपद ब्र्वस्थापन  

१. गाउँपालिकालभत्र सबै सरोकार पक्षहरुसँग समन्वय गरी सामदुालयक बन तथा 

रालष्ट्रय बनको संरक्षर् र उपयोग गनयमा पहि गररनेछ ।  सामदुालयक बन उपभोक्ता 

सलमलतहरुिाई काननुी दायरा अनरुुपको लनयमन प्रलक्रयामा ल्याईनेछ । खािी रहकेा 

स्थानहरुमा वकृ्षारोपर् काययिाइ बिावा लदइनेछ । 

२. लबकास लनमायर् स्थि एवं अन्य आवश्यक स्थानमा बािी एवं पलहरो रोकथाममा 

सहयोग गने घाँस तथा लबरुवा िगाउनमा जोड लदइनेछ । गाउँपालिका लभत्रको 

लसमसार क्षेत्र, पानीको महुान एवं अन्य जिािारयकु्त क्षेत्रको संरक्षर् गररनेछ । 

खोिा एवम नदीजन्य पदाथयको उत्खनन र प्रयोग काननु बमोलजम मात्र गररनेछ । 

३. आरुघाट गाउँपालिका वडा नं. १ र िाचे गाउँपालिका वडा नं. ६ को लसमानामा 

रहकेो बन सम्बन्िी लबबादिाई सम्बलन्ित पक्षहरुसँग समन्वय गरी समािान गनय 

पहि गररनेछ । 

४. वातावरर्ीय पररवतयनका प्रभावहरुिाई लबशेर्ष ख्याि गद ैयससँग अनकुिन तथा 

प्रभावहरुको न्यनूीकरर्का उपायहरु पलहल्याई त्यसको उलचत अविम्बन गररनेछ 

। 

५. गाउँपालिकामा लवपद तथा प्राकृलतक प्रकोपबाट लसजयना हुन सक्ने समस्याको 

रोकथाम, पवूयतयारी र प्रलतकाययको लनलमत्त गाउँपालिका स्तरीय एवं वडास्तरीय 

लवपद व्यवस्थापन सलमलतको क्षमता लबकास गररनेछ ।  त्यस्तै, गाउँपालिकामा 

जोलखममा रहकेा बस्तीहरुको पलहचान गद ैलतनीहरुको संरक्षर् र स्थानान्तरर् गनयमा 

पहि गररनेछ । गाउँपालिका स्तरमा हुन सक्ने सम्भालवत लवपदका बारेमा माध्यलमक 

लबद्याियम स्तरीय सचेतना काययक्रम संचािन गररनेछ । 

६. आखेत, आरुटार तथा आरुघाट क्षेत्रको र्ोहर व्यवस्थापनको िालग उलचत 

स्थानको प्रबन्ि गररनेछ ।  



 

संगठन िथा प्रशासन ,सुशासन,पारदलशयिा /सेवा प्रवाि  

१. गाउँपालिका एवं वडा कायायियबाट प्रवाह हुने सेवािाई  लछटो, छररतो, प्रलवलिमैत्री 

र पारदशी बनाउँदै िलगनेछ । लबकास लनमायर् र सेवा प्रवाहमा पारदलशयताको प्रवियन 

गररनेछ । गाउँपालिका एवं वडा कायायियबाट संचालित हुने योजनाहरुिाई 

प्रलतर्िमा मापन गने कोलशस गररनेछ । गाउँपालिकामा लनमायर् काययको गरु्स्तरता 

मापन गने उद्दशे्यिे एक पवूायिार ल्याबको स्थापना गररनेछ । 

२. गाउँपालिका एवं वडाकायायियहरुमा  संगठन तथा व्यवस्थापन ( O&M ) सभे 

प्रलतवेदनको आिारमा आवश्यक रहकेो कमयचारीको व्यवस्थापन गररनेछ । वडा 

एवं गाउँपालिकामा कमयचारीहरुिाई  समयानकुुि प्रलवलि संम्बन्िी तालिमको 

प्रवन्ि गररनेछ । गाउँपालिका एवं वडा कायायिय र अन्य लबर्षयगत कायायियहरुमा 

कमयचारीको मनोबि उच्च राख्न कमयचारीको क्षमता लबकास तालिम, परुस्कार, र 

प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था लमिाइनेछ । 

३. गाउँपालिकाको संस्थागत क्षमता बलृध्दको िालग आवश्यक व्यवस्था लमिाइनेछ । 

आगामी बर्षयको ६ मलहना  लभत्र यस अलघको ५ वर्षयमा भएको प्रगलतको सलमक्षा 

मापन गरी प्रकाशन गररनेछ । गाउँपालिकाको समग्र लबकासको पक्षमा छिर्ि गनय 

गाउँपालिका बासी एवं आरुघाट गाउँपालिका स्थायी ठेगाना भई अन्यत्र बसोबास 

गने  व्यलक्तगत र सामालजक जीवनमा ख्याती आजयन गरेका सबै पक्षसंग छिर्ि 

र आवश्यक सझुावको िालग काययक्रम संचािन गररनेछ । लबज्ञ सम्मेिन मार्य त 

गाउँपालिकाको लदघयकालिन लबकासको िालग आयोजना बैंक बनाउने र 

गाउँपालिकासंग सम्बलन्ित सबै व्यलक्तिे एकलदन गाउँपालिकाको िालग योगदान 

लदने काययक्रम िागु गने तर्य  लबशेर्ष पहि गररनेछ । यसका िालग आवश्यक पने 

त्यांक, अलभिेख संकिन गने काययिाई लनरन्तरता लदइनेछ। 

४. आगामी वर्षय दलेख सामालजक सरुक्षा एवम पंजीकरर् व्यवस्थापन अन्तगयत 

अनिाइन व्यलक्तगत घटना दताय प्रर्ािीिाई वडास्तरमा अलनवायय रुपमा िाग ु

गररनेछ । सामालजक सरुक्षा भत्तािाई लवत्तीय प्रर्ािी मार्य त िाभग्राहीहरुको 

नलजकबाट  लवतरर् हुने व्यवस्था लमिाईनेछ  । 



५. लवत्तीय व्यवस्थापनिाई चसु्त बनाउनको िालग पहि गररनेछ । गाउँपालिका एवं 

वडा कायायियहरुमा उठ्ने राजश्विाई  कम्प्यटुर प्रर्ािीमा आवि गररनेछ । 

गाउँपालिकामा आन्तररक लनयन्त्रर् प्रर्ािीको लबकास गने एवं बेरुज ुर्छ्यौटको 

काययिाई अगाडी बिाइनेछ ।  

६. गाउँपालिकालभत्र रहकेो सबै सावयजलनक जग्गा एवं सम्पलत्तको िागत संकिन गरी 

सबै पक्षको समन्वयमा त्यसको संरक्षर् एवं उपयोगको कायययोजना तयार गररनेछ 

।  

७. गाउँपालिकाको न्यालयक सलमलतबाट हुने कायय एवं वडामा मेिलमिाप सलमलतबाट 

हुने काययिाई थप व्यवलस्थत बनाउन वडामा मेिलमिाप सलमलतको पनुगयठन गद ै

न्यालयक सलमलत र मेिलमिाप सलमलतको  थप तालिमको व्यवस्थापन गररनेछ ।  

८. बिुीगण्डकी जिाशययकु्त लबद्यतु आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा परेकोिे 

गाउँपालिकाको केन्रमा प्रशासकीय भवन, १५ शैयाको अस्पताि, अन्य सरकारी 

कायायियहरु भीमोदय सामदुालयक क्याम्पस, लबद्यािय, िगायत अन्य सरकारी 

कायायियको लनमायर्मा कलठनाई भएकोिे पनुबायस/पनुस्थापनाको काययक्रम, 

बिुीगण्डकी डुबान क्षेत्रमालथको ररंगरोड तथा मध्ये पहाडी िोकमागयको बैकलल्पक 

रुटको व्यवस्था  र गाउँपालिकाको भवन िगायतका अन्य सरकारी संरचनाको 

लनमायर्को समस्यािाई एकीकृत रुपमा हि गनयको िालग केन्र सरकारसँग 

आवश्यक पहिकदमी  गररनेछ ।  

 

अन्त्यमा, यस नीलत तथा काययक्रमको सर्ि कायायन्वयनमा  गाउँपालिकाको सबै 

जनप्रलतलनलि, राजनीलतक दि, राष्ट्रसेवक कमयचारी, समाजसेवी, बलुिजीवी, लशक्षक र 

जनसमदुायको साथ र सहयोग रहने अपेक्षाका साथ यो नीलत तथा काययक्रम तयार पानुयहुने 

सबैमा हालदयक आभार सलहत िन्यवाद ज्ञापन गदयछु, 

 

िन्यबाद, नमस्कार । जय आरुघाट !!! 


