
 
 

कनकासनु्दरी गााँउपालिकाको आ व २०७९।०८० को 

लनलि िथा कार्यक्रम 
 

कनकासनु्दरी गाउाँपालिकाको लवकास लनमायण प्रलक्रर्ामा आफ्नो अमलु्र् सहभागीिा जनाई नर्ााँ नेपाि लनमायण िथा संलवधानको 

पणूय कार्ायन्वर्न गने महान अलभर्ानको क्रममा हुन गइरहकेो र्स गाउाँपालिकाको नवौ गररमामर् गाउाँसभाको उद ्घाटन 

समाहोरमा उपलथथि हुनहुुने आदरणीर् प्रमखु अलिथी ज्र् ू , लवशेष अलिथी ज्र्,ू अलिथी ज्र्हूरु, गाउाँसभाका सदथर् ज्र्हूरु, 

लवषर्गि शाखाका शाखा प्रमुख ज्र्हूरु, सम्पणुय कमयचारी लमत्रहरु, पत्रकार बन्धहुरु िथा सरुक्षाकमीहरुमा मेरो िर्य बाट हालदयक 

नमन एवम थवागि गनय चाहन्छु। 

र्स पावन अवसरमा राष्ट्र र जनिाको िागी आफ्नो लजवन समपयण गरी गणिन्त्र थथापना गनय लजवन वलिदान गनुय हुने सम्पणुय 

ज्ञाि अज्ञाि सलहि प्रिी हालदयक श्रद्धान्जिी अपयण गद ैशहीदहरुका सपना र अग्रजहरुका मागयदशयन वमोलजम नयााँ नेपाल तथा 

समृद्ध कनकासुन्दरी गाउाँपाललका  लनमायण िाई साथयक िुल्र्ाउन हामी सबैिाई प्रेरणा लमल्ने आशा लिएको छु । 

थथानीर् िहको लनवायचन २०७९ को पलहिो िथा थथानीर् िह गठन पश्चािको नवौ गररमामर् गाउाँसभािाई सम्बोधन गनय पाउाँदा 

लनकै हलषयि एवंम गौरावालन्वि भएको छु । नेपािी भाषाको उद ्गम थिो लसाँजा, राज्र्का प्रलसद्ध राजा नागराजको जन्मभमूी, 

कनकासनु्दरी, पाण्डवगरु्ा, लवराट दरवार जथिा प्रलसद्ध एवंम ऐलिहालसक, परुािालववक र सााँथकृलिक महवव बोकेका सम्पदाहरु 

मात्र होइन र्ो गाउाँपालिका प्राकृलिक िथा भौगोलिक रुपमा पलन लवलवधिा भएको गाउाँपालिका हो । र्ी सम्पणूय सम्पदाहरु हाम्रा 

अमलु्र् लनलध हुन ्। र्ी मौलिक सम्पिीहरुको संरक्षण, सम्बद्धयन िथा लजणोद्धार गनुय हामी लनवायलचि जनप्रलिलनलधहरुको परम 

कियव्र् हो ।  

आदरणीय सभाका सदस्य ज्यूहरु, 

लवलशष्ट पररलथथलि लबच आगामी आलथयक बषय २०७९।०८० को बजेट लनलि िथा कार्यक्रम िजुयमा गररएको छ । हाम्रो 

कनकासुन्दरी समृद्ध कनकासुन्दरी भन्ने आदशय वाक्र् लिइ समग्र कनकासनु्दरीको लवकास लनमायणका कार्यहरुिाई 

प्रभावकारी बनाउन र सम्पणुय जनिाको पहुाँच परु् र्ाउन हाम्रो लवकासको लनलि समिामूिक हुनेछ । लवकास पहुाँचका आधारमा 

नभई आवश्र्किाको आधारमा अगाडी बढाइने छ । थोपा थोपा गरी समनु्र बने झै सबै थथालनर् िह  खसुी र सम्बदृ्ध नभै प्रदशे 

र संघ  खसुी र सम्बदृ्ध नहुने भएकािे सखुी नेपािी सम्बदृ्ध नेपािको नारामा नै केलन्रि भएर र्स कनकासनु्दरी गााँउपालिकािे 

आलथयक वषय २०७९।०८० को लनलि िथा कार्यक्रम िर्ार पाररएको  छ । अब म लवलभन्न के्षत्रबाट प्राप्त भएका सझुाव सल्िाह 

अवसर र सम्भावनािाई सम्पलिको रुपमा ग्रहण गद ैआगमी आलथयक बषयको बजेट, लनलि िथा कार्यक्रम प्रथििु गनय गइरहेको 

छु। 

लनलत तथा काययक्रम तयार पादाय यस गााँउपाललकाले लनम्न लिषय र पक्षहरुलार्य आधारहरुको रुपमा ललएको 

ब्यहोरा प्रस्तुत गदयछु । 

➢ नेपािको स +लवधान २०७२ को प्रथिावना ,मf}लिक हक ,/fज्र्का नीलिहरु ,थथालनर् आलथयक कार्य प्रणालि एव + साझा 

अलधकार सलुच । 

➢ संलघर् सरकार िथा प्रदशे सरकारिे अंलगकार गरेका ,आवलधक र्ोजनािे लिएका लनलि िथा प्राथलमकिाहरु । 

➢ संलघर् सरकारिे अबिम्बन गरेका आलथयक िथा लवलिर् नीलिहरु । 

➢ थथालनर् िहको आवलधक र्ोजना िथा मध्र्कालिन खचय संरचनािे िर् गरेका प्राथलमकिाहरु । 

➢ नेपाििे अन्िरालष्ट्रर् जगिमा जाहरे गरेका प्रलिबद्धिाहरु । 

➢ थथालनर् सरकार सञ्चािन P]न २०७४ िथा लवलभन्न लनर्माविीका प्रावधानहरु । 



➢ थथालनर् िहका क्षेत्रगि नीलि ,रणलनिीहरु,र्ोजना िथा अध्र्र्न प्रलिवेदनहरु । 

➢ लवकासका  समसामलर्क मदु्धाहरु, सामालजक स +रक्षण ,लदगो लवकास ,जिवार् ुपररवियन ,लवपद व्र्वथथापन ,खाद्य 

िथा पोषण सरुक्षा, n}+लगक सशलिकरण िथा समावेशी लवकास , बािमैत्री थथानLर् शासन, वािावरण मैत्री थथानीर्, 

शासन पणूय सरसर्ाई, पणूय खोपर्िु िथा उजाय संकट िगार्िका अन्िर सम्बलन्धि लबषर्हरु । 

➢ कनकासनु्दरी गााँउपालिकािे आवश्र्क दखेेका लवलभन्न लबषर्हरु  

➢ कनकासनु्दरी गााँउपालिकाका लबलभन्न गााँउ बथिीहरुबाट माग भइ आएका लबषर्हरु  

माथी उल्लेलित आधारहरुमा यस आलथयक वषयका योजना तथा िजेट काययक्रम छgf}ट गनय लनम्न प्राथलमकताका 

के्षत्रहरु तोलकएका छन । 

➢ आलथयक लवकास िथा गररबी लनवारणमा प्रवर्क्ष र्ोगदान परु् र्ाउने । 

➢ उवपादनमिूक र लछटो प्रलिर्ि लदने । 

➢ राजश्व पररचािनमा र्ोगदान परु्ायउने । 

➢ सेवाप्रवाह ,स+थथागि क्षमिा अलभवदृ्धी र सशुासनमा र्ोगदान परु् र्ाउने। 

➢ थथालनर् स्रोि साधनमा आधाररि भइ जनसहभालगिाको अलभबलृद्ध गने। 

➢ िैंलगक समानिा ,सामालजक समावेशीकरणको अलभबलृद्ध गने  

➢ लदगो लवकास ,वािावरण स +रक्षण र लवपद ब्र्वथथापनमा र्ोगदान परु् र्ाउने । 

➢ मलहिा लह +सा िथा जालिर् लबभेद अन्वर् गने । 

➢ बािलबबाह िथा बािश्रम अन्वर् गने । 

➢  सबै लकलसमका कुररिी कुसंथकारहरुको अन्वर् गने । 

➢ सबै लकलशमका ररिी ररवाज चाि चिन हरुको जगेनाय िथा स +/क्षणमा र्ोर्दान परु् र्ाउने । 

उपलस्थत सभाका सदस्यज्यहूरु, 

अि म यस कनकासुन्दरी गााँउपाललकाले तय गरेका के्षत्रगत लनलतहरु प्रस्तुत गनय चाहन्छु ।  

१ स्थालनय कर र िचय व्यवस्थापन सम्िन्धी लनती तथा काययक्रमहरु  

➢ भइ रहकेा करका दरिाइ वैज्ञालनक र व्र्वहाररक बनाउन िथा करको दार्रा र्रालकिो पाने लनलि अविम्बन गरी 

आन्िररक श्रोि बदृ्धी गररनेछ । 

➢ प्रचलिि काननू बमोलजम उठाउन पाउने सम्पिी कर ,घरबहाि कर ,बहाि लबटf}लि कर ,व्र्वसार् कर िगार्ि सम्पणुय 

कर, शलु्क र दथिरु सबै के्षत्र समेटी घरदिैो कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

➢ पर्यटन ,जिलवधिु ,खानेपानी वन पैदावर िगार्िका लवलवध लबषर्मा प्राप्त नभएको रोर्ल्टी प्राप्त गनय आवश्र्क पहि 

गररनेछ । 

➢  करको दार्रामा आउने र नआउने ,समर्मा कर लिने र नलिने बीच र्रक अनभुलुि लदन कर छुट दण्ड िथा परुथकार 

जथिा कार्यक्रम ल्र्ाइयने छ ।  

➢ करका माध्र्मबाट मलदराजन्र् िथा सिुीजन्र् बथिहुरुको प्रर्ोगिाइय लनरुवसालहि गने लनलि लिइनेछ । 

➢ बढी कर लिने करदािािाइय सम्मान गने पररपाटीको लवकास गररनेछ । 



➢ गााँउपालिकािाइय लिनुय ,बुझाउनु पने सम्पणुय कर शलु्क बझुाइय सके पलछ मात्र सेवाग्राहीिाइय सेवा प्रदान गने लनिी िाइय 

अविम्बन गररने छ ।  

➢ थपष्ट नलिजा प्राप्तीको सलुनश्चििा नभएका र प्रर्ाप्त िर्ारी नभएका आर्ोजना र कार्यक्रममा बजेट लवलनर्ोजन गररने 

छैन । 

➢ लवलिर् अनुशासन कार्म गरर लवलिर् जोलखम घटाइयने छ । 

➢ थथालनर् स +लचिकोषको दोहन गने प्रवलृिमा अ +कुश िगाइयने छ । 

➢ र्ोजना र आर्ोजनामा बजेट लवलनर्ोजनिाइय र्थाथय परक बनाउन र्ोजना छनf}टकै चरणमा प्रालवलधक िागि अनमुान 

िर्ार गने कामको थािनी गररनेछ। 

➢ थथालनर् सरकार सञ्चािन P]न २०७४ मा भएको ब्र्वथथा र नेपािको स +लवधान २०७२ मा भएको ब्र्वथथा बमोलजम 

गााँउपालिकािे राजश्व असिु गनयिाइय आवश्र्क पने P]न ,लनर्माविी िथा कार्यलवधी िवकाि बनाइय िाग ुगररनेछ । 

➢ प्रशासलनक िथा अनावश्र्क खचयहरुिाइय घटाउदै िलगनेछ । 

➢ गााँउपालिकािे थथालनर् दररेट कार्म गरी कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाइयनेछ । 

२ कृलष तथा पशुपालन सम्िन्धी नीलतहरु  

➢ एक घर एक थर्ाउ बगैचा लनमायण गनयिाइय  बगैचा लनमायण गनय इच्छुक कृषकिाइय थर्ाउका लबरुवामा अनदुान लदइनेछ। 

➢ एक गााँउ एक रैथाने बािी पकेट क्षेत्र घोषणा गरी कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाइयने छ ।  

➢ गााँउपालिकाथिरमा एउटा सलुवधा सम्पन्न  कोल्ड थटोर लनमायणमा आवश्र्क पहि गररनेछ । 

➢ थथालनर् रैथाने बािीको बजारीकरण ए +j प्रवद्धनका िागी थथालनर् हाटबजार थथिहरु िोलक कार्ायन्वर्नमा 

ल्र्ाइयनेछ । 

➢ गााँउपालिका थिरमा खाद्य भण्डार लनमायण गरी प्रर्ोगमा ल्र्ाउनिाइय पहि गररनेछ । 

➢ व्र्वसालर्क रुपमा ओखर खेिी गनय चाहने कृषकिाइय ओखरको लबरुवामा अनदुान लदइयनेछ । 

➢ परम्परागि खेिी प्रणािीका साटो आधलुनक खेिी प्रणािी िाग ु गनयिाइय लवलभन्न लकलसमका आधलुनक अf}जार 

उपकरणमा अनदुान लदइनेछ । 

➢ लबगि आ. व. मा घोषणा भइय िाग ुभएका कृलष िथा पश ुपािन पकेट के्षत्रको थप प्रवद्धन गरी चाि ुआ. व. मा थप 

पकेट के्षत्र घोषणा गरी िाग ुगररनेछ । 

➢ कृलष िथा पशपुािन के्षत्रमा िगानी बदृ्धी गरी रोजगारीका अवसरहरु सलुनलश्चि गररनेछ । 

➢ व्र्वसालर्क रुपमा कृलष िथा पश ुपािन गनय चाहने कृषकहरुिाइय लनब्र्ायजी रुपमा कजाय उपिब्ध गराउने िथा  पालिका 

जमानी बसी कजाय उपिब्ध गराउने लबषर्मा लबलभन्न लवलिर् सथथाहरु साँग समन्वर् िथा सहकार्य गरी कार्ायन्वर्नमा 

ल्र्ाइनेछ । 

➢ एक गााँउ एक पश ुपािन के्षत्र पकेट घोषणा गरी कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाइनेछ । 

➢ सबै वडा िथा गााँउ बथिीहरुमा िरकारी खेिीमा बढवा लदइय बेमैसमी िरकारी खेिीमा जोड लदन िरकारी लबउ लबजन र 

प्िालष्टक टनेि मा अनदुान लदइने छ । 

➢ लबलभन्न समहू िथा सहकारीको माध्र्मबाट सामलुहक  खेिीपािी गने िथा पश ुपािन गने समहू िथा सहकारीहरु िाइय 

अनदुानको कार्यक्रममा लबशेष प्राथलमकिा लदइयनेछ ।  

➢ अगायलनक खेिी िथा पश ुपािन गरी अगायलनक उवपादनमा गााँउपालिकाको अिग्गै पलहचान झल्काउनिाइय अगायलनक 

खेिी िथा पश ुपािन िर्य  लबशेष जोड लदइनेछ ।  



➢ बााँझो जग्गा भाडामा लिएर खेिी गने लकसानिाई अनदुानको व्र्वथथा गररनेछ । 

 

३ शिक्षा तथा खेलकुद सम्बशधि नीशतहरु 

➢ गणुथिररर् लशक्षा र शैलक्षक पवुायधार कनकासनु्दरी गााँउपालिका लनमायणको आधार । 

➢ र्स गााँउपालिका क्षेत्रका लबधािर्हरुमा लशक्षक िथा लबधाथीहरुको लनर्लमििा बढोिरी गनयका िागी पालिका 

लभत्रका सबै माध्र्ालमक लबधािर्हरुमा बार्ोमेलरक हालजरी जडान गरी कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाइनेछ। 

➢ गााँउपालिका लभत्रका सबै माध्र्ालमक लबधािर्हरुमा कम्प्र्टूर ल्र्ाव थथापना गरी माध्र्ालमक िहका सबै 

लबधाथीहरुिाइय कम्प्र्टूर लशक्षा अध्र्र्न गनयिाइय जोड लदइयनेछ । 

➢ गााँउपालिका लभत्रका सबै माध्र्ालमक लबधािर्हरुमा इयन्टरनेट सेवा जडान गररनेछ । 

➢ आधारभिू िथा माध्र्ालमक लबधािर्का लशक्षक िथा लशलक्षकाहरुिाइय पनुिायजकी िालिमको व्र्वथथा आवश्र्िा 

अनसुार गद ैिलगनेछ । 

➢ बािमैत्री थथालनर् शासन कार्यक्रम ,बािमैत्री लसकाइय व्र्वथथापन कार्यहरुिाइय लनरन्िरिा लदइयनेछ । 

➢ सामदुालर्क लसकाइय केन्रहरुको प्रभावकारी व्र्वथथापन गररनेछ । 

➢ कार्य सम्पादन मलू्र्ाङ्कनका आधारमा उवकृष्ट छना }ट हुन े लशक्षक र लबधािर्हरुिाई प्रोवसाहनका िागी उलचि 

ब्र्वथथा गररनेछ ।  

➢ गररब ,जेहने्दार ,दलिि िथा अल्प स +ख्र्क बाि बालिकाहरुिाइ एम लब लब एस अध्र्र्न गनयिाइय अध्र्र्न शलु्कमा 

अध्र्र्न अवलधभर प्रलि बषय एक जना लबधाथीिाइय पचास प्रलिशि छात्रविृी उपिब्ध गराइयनेछ । 

➢ लशक्षा के्षत्रमा र्ोगदानको आधारमा लशक्षकहरुिाइय परुथकार िथा सम्मान गररनेछ । 

➢ लशक्षक लबधाथीहरुिाइय अनुशासन कार्म गनयको िागी लबधािर् पोशाक र पररचर्पत्र अलनवार्य गराइयनेछ । 

➢ शैलक्षक के्षत्रिाइय राजलनिी हथिके्षपमिु गराइयनेछ । 

➢ लबधािर्िाइय शान्िीक्षेत्र बनाइनेछ । 

➢ लबधािर् िहका लबधाथीहरुिे पढद ैकमाउद ैगने कार्यक्रम माध्र्ालमक लबधािर्हरुमा िाग ुगने िर्य  पहि गररने छ । 

➢ कनकासनु्दरी माध्र्ालमक लबधािर् िड्ुकुमा सञ्चािनमा रहकेो भेटनरी िर्य को १०+२ कक्षािाइय थप ब्र्वलथथि 

बनाइय उि लशक्षा अध्र्र्न गनयिाइय लबधाथी उवप्रेररिहुने खािका कार्यक्रम बनाइय िाग ुगररनेछ। 

➢ र्स कनकासनु्दरी गााँउपालिका लभत्र थनािक िहको कुनै पलन लबषर्मा अध्र्र्न अध्र्ापन नहुने भएकािे थनािक 

िहको अध्र्ापन हुने क्र्ाम्पस थथापना गने िर्य  आवश्र्क पहि गररनेछ । 

➢  थनािक िहको प्रालवलधक लशक्षा अध्र्ापन गराउने प्रालवलधक लशक्षािर् थथापना गने िर्य  आवश्र्क पहि गररनेछ । 

➢ अनाथ िथा टुहुरा बाि बालिकाहरुिाइ लशक्षाबाट बलञ्चि नगनय लन Mशलु्क लशक्षाको व्र्वथथा गनय जोड लदइयनेछ । 

➢  र्रक क्षमिा भएका बाि बालिका अध्र्र्न गनयिाइ छुटै्ट लबधािर् थथापना गनय आवश्र्क पहि गररनेछ । 

➢ र्स कनकासनु्दरी गााँउपालिकाको वडा नं १ एकदमै लबकट रहकेो र सो वडामा सञ्चािनमा रहकेो एकमात्र महादवे 

माध्र्ालमक लबधािर्मा लबधाथीहरु अध्र्र्न गनयिाइय दलैनक ३।४ घण्टा लहडन ुपने अवथथािाइय मध्र्नजर गरी सो 

लबधािर्िाइय आवालसर् लबधािर्को रुपमा सञ्चािन गररनेछ । 

➢ प्रवर्ेक सामदुालर्क लबधािर्मा खेि मैदान सलहिको लर्ल्ड बनाइयनेछ । 

➢ प्रवर्ेक वषय अन्िर लबधािर् खेिकुद प्रलिर्ोलगिा आर्ोजना गररनेछ । 

➢ र्स कनकासनु्दरी गााँउपालिका लभत्र खेि मैदान लनमायण गने िर्य  आवश्र्क पहि गररने छ । 



➢ आगामी आ.ब. बाट प्रवर्क वडामा एउटा सलुवधा सम्पन्न नमनुा बािलबकास केन्र बनाउन जोड लदइनेछ । 

➢ गााँपालिकामा रहकेो एकमात्र प्रालवलधक लशक्षािर्मा अध्र्र्न गने एक जना गररव जेहने्दार लवद्याथीिाई छात्रबिृीको 

व्र्वथथा गररनेछ । 

➢ सामदुालर्क लवद्यािर्मा अध्र्ापन गराउने सम्पणुय लशक्षकहरुिाई उवसाहीि गनय बालषयक १५० लदनको खाजाको 

व्र्वथथा लमिाइनेछ । 

४ पूवायधार सम्िन्धी नीतीहरु 

➢ र्स गााँउपालिका लभत्रका सम्पणुय गााँउ बथिीहरुिाइ सडक सञ्जाि साँग जोलडनेछ । 

➢ गााँउपालिका लभत्र सञ्चािनमा रहकेा  सडक हरुको थिरउन्निी गररनेछ । 

➢ गााँउपालिका लभत्रका सम्पणुय सडकहरुको सडक गरुु र्ोजना बनाइय िाग ुगररनेछ  । 

➢ गााँउपालिकाको आफ्नै कार्ायिर् भवन नभएका वडा कार्ायिर्हरुको भवन लनमायण गरर सेवा सञ्चािनमा ल्र्ाइयनेछ। 

➢ गााँउपालिका लभत्र सञ्चािनमा रहकेा सम्पणुय थवाथ्र् चा}की ,cfwf/भिू थवाथ्र् केन्र हरुको भवन लनमायण गरर सेवा 

सञ्चािनमा ल्र्ाइयनेछ । 

➢ गााँउपालिका लभत्र सञ्चािनमा रहकेा सामदुालर्क लबधािर्हरु को  भवन नभइय पठन पाठन गनय समथर्ा भएका 

लबधािर्हरुको भवन लनमायण कार्यमा  आवश्र्क सहर्ोग गररनेछ । 

➢ गााँउपालिका लभत्र लनमायण हुने सम्पणुय सरकारी भवन ,लबधािर्का भवन िथा सामदुालर्क थवाथ्र्का भवनहरुको भवन 

लनमायण मापदण्ड बनाइय सोही अनसुारका भवन लनमायण गररनेछ । 

➢ गााँउपालिका लभत्र सञ्चािनमा रहकेा  सडकहरुमा पिु आवश्र्क पने थथानहरुमा पिुहरुको लनमायण कार्यमा आवश्र्क 

पहि गररनेछ  । 

➢ गााँउपालिकामा झोिुङ्गे पिु आवश्र्क पने थथानहरुमा झोिङ्ुगे पिु लनमायणमा आवश्र्क पहि गररनेछ । 

➢ गााँउपालिकाका लबलभन्न गााँउ बथिीहरुमा लबगि बषयहरु दलेख सञ्चािन भइय हाि लबलबध कारणिे अवरुद्ध हुन 

पगेुका लसचाइय कुिाहरुको थिर उन्निी गरी लसचाइय सलुवधा परु् र्ाइनेछ । 

➢ गााँउपालिका लभत्रका लसचाइय सलुवधा नपगेुका के्षत्रहरुको पलहचान गरर लसचाइय सलुवधा परु् र्ाउनिाई आवश्र्क पहि 

गररनेछ। 

➢ गााँउपालिकाको प्रशासलनक भवन र्सै आ. व. बाट  लनमायण कार्य सरुु गररनेछ । 

५ स्वास््य सम्िन्धी लनतीहरु 

➢ घर घरमा पगेुर जेष्ठ नागरीकहरुिाइय लनMशुल्क थवाथ्र् उपचार गने लनिी र्सै आलथयक वषयबाट शरुु गररनेछ । 

➢  नेपाि सरकारको नागररक थवाथ्र् लबमा कार्यक्रमिाइय व्र्वलथथि बनाउद ैम स्वस्थ मेरो गााँउपाललका स्वस्थ जथिा 

कार्यक्रमहरुिाइय अगाडी ल्र्ाइयनेछ । 

➢ अवर्ावश्र्क आ }षधी िथा उपचारको सहज व्र्वथथापन गनुयका साथै बाि मवृर्दुर िथा मािमृवृर्दुर घटाउन मलहिा 

थवर्+सेलवकाहरु र ग्रालमण थवाथ्र् कार्यकिायहरुिाइय पररचािन गनय थवर् +सेलवका प्रोवसाहन गनय थप सेवा सलुवधाको 

व्र्वथथा गररनेछ । 

➢  घरघरमा प्राथलमक थवाथ्र् सेवा उपिब्ध गराउने नीिी प्राथलमकिाका साथ िागु गररनेछ । सोका िालग 

थवाथ्र्कमीहरुिाइय मा }रीक िथा गैह्र मा }रीक प्रोवसाहनको व्र्वथथा गररनेछ । 

➢ र्स गााँउपालिकाको वडा नं ४ हाटलसजामा लनमायण हुने १५ शैर्ा अथपिािको लनमयण कार्य लछटो भन्दा लछटो सम्पन्न 

गनय िगाइय सञ्चािनमा ल्र्ाइयनेछ । 



➢  १५ शैर्ा अथपिािको थथार्ी दरबन्दी िवकाि लथवकृिीका िागी सम्बलन्धि लनकार्मा पहि गरी अथपिाि 

सञ्चािन गररनेछ । 

➢  सञ्चािनमा रहकेा गााँउघर लक्िलनकको प्रभावकारी िथा सदुृढ व्र्वथथापनमा जोड लदइनेछ । 

➢ आधारभिू थवाथ्र् केन्र नभएका गााँउबथिीहरुमा आधारभिू थवाथ्र् केन्र थथापना गररनेछ । 

➢ र्स गााँउपालिका लभत्रका सवुकेरी मलहिाहरुिे गााँउपालिकाको एम्बिेुन्स प्रर्ोग गरेका बखि एम्बिेुन्सको भाडा छुट 

लदइयनेछ । 

➢ गााँउपालिका लभत्रका थवाथ्र् स +थथाहरुमा थप एम्बिेुन्स ल्र्ाउनिाइय आवश्र्क पहि गररनेछ । 

➢ गााँउपालिका लभत्रका सबै वडा िथा गााँउबथिीहरुमा लन Mशुल्क थवाथ्र् लशलवर सञ्चािन गररनेछ । 

➢ कोलभड १९को खोप सम्पणुय नागररकिाइय लदइनेछ । 

➢  कोलभड १९ िथा अन्र् प्रकोप जन्र् रोगहरुबाट नागररकहरुिाइय थवाथ्र् सेवा लदनका िागी प्रकोप व्र्वथथापन 

कोषको व्र्वथथा गररनेछ । 

➢ थवाथ्र् चा}कीहरुमा सञ्चािनमा रहकेा वलथयङ्ग सेन्टरहरु िाइय व्र्वथथापन गरर गणुथिररर् सेवा प्रदान गनयका िागी 

कमयचारीहरुिाइय एस लब ए िालिमको व्र्वथथा गररनेछ । 

➢ वलथयङ्ग सेन्टर सञ्चािनमा नरहकेा थवाथ्र् सथथाहरुमा र्सै आलथयक वषय दलेख वलथयङ्ग सेन्टर सञ्चािन गररनेछ । 

➢ पररवार लनर्ोजन सेवािाइय थप प्रभावकारी िथा प्रर्ोगको दरमा बदृ्धी गररनेछ । 

➢ र्स गााँउपालिका मलहिाहरुमा आङ खथने िथा पाठे्ठघर सम्बन्धी समथर्ा धेरै भएकािे  प्रवर्ेक थवाथ्र् संथथामा 

वषयमा २ पटक लन Mशलु्क थवाथ्र् लशलवर सञ्चािन गररनेछ। 

➢ बािबालिकाहरुिाइय कुपोषण हुन बाट बचाउनिाइय बहु के्षलत्रर् पोषण कार्यक्रमिाइय थप प्रभावकारी बनाइयनेछ । 

➢ थवाथ्र् कमीहरुको क्षमिा अलभबदृ्धी गनयिाइय लबलभन्न लकलसमका िालिमहरुको व्र्वथथा गररनेछ । 

➢ र्ा }न जन्र् िथा लबलभन्न सरुवा रोगहरुबाट बच्न सलकने जनचेिना मिूक पोष्टर ,पम्पिेट,होलडयङ बोडय िथा जनचेिना 

सम्बन्धी अलभमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

➢ प्रवर्ेक सामदुालर्क लबधािर्हरुमा नलसयङ सेवा सञ्चािनका िागी आवश्र्क पहि गररनेछ । 

➢ आर्वेुद िथा वैकलल्पक लचलकवसािाइय लवथिार गररनेछ । 

➢ प्रवर्ेक लबधािर्मा आर्ुवेद िथा र्ोग लशक्षा प्रदान गररनेछ । 

➢ थवाथ्र् चौकीहरुमा संचालिि प्रर्ोगशािा िथा एक्सरे सेवा लनशलु्क रुपमा प्रदान गररने छ। 

➢ कणायिी थवाथ्र् लवज्ञान प्रलिष्ठान जमु्िामा समन्वर् गरी पाण्डवगरु्ा र हाटलसाँजा थवाथ्र् चौकीमा लबशेषज्ञ सेवा 

प्रदानका िागी पहि गररने छ । 

➢ ANC/PNC जााँचिाई हािको ४५ प्रिशि बाट बदृ्धी गरी ९० प्रिशिमा परु् र्ाइनेछ । 

➢ थवाथ्र् संथथामा संचािन भइरहकेो आकथमीक कोषिाई गाउाँपालिकाबाट थप गरी प्रभावकारी बनाइनेछ । 

➢ खोप िगाउन छुटेका बािबालिकाहरुको पलहचान गरी पणूय खोपको हािको दर ५९ प्रलिशि बाट ९० प्रलिशि 

परु् र्ाइनेछ । 

➢ आधारभिु थवाथ्र् सेवाको खम्बाको रुपमा पररचालिि मलहिा थवाथ्र् थवर्मसेवीकिाई मालसक बैठक भिाको 

व्र्वथथा  गररनेछ । 

 

६ िानेपानी तथा सरसफार्य सम्िन्धी नीलतहरु 



➢ गााँउपालिका लभत्रका जनिािाइय थवच्छ खानेपानीको प्रबन्ध लमिाउनका िागी आवश्र्क पहि गररनेछ । 

➢ र्स गााँउपालिकाको मुख्र् बजार गोठीज्र्िुा बजार के्षत्रमा सलुवधा सम्पन्न सावयजलनक शा }चािर् लनमायण गररनेछ । 

➢ गााँउपालिका लभत्रका गााँउबथिीहरुमा एक घर एक धारा कार्यक्रम िाग ुगरी बहृि खानेपानी आर्ोजना सञ्चािनमा 

ल्र्ाइयनेछ । 

➢ खानेपानीको सेवा नपगेुका गााँउबथिीहरुमा खानेपानी सेवा परु् र्ाइन ेिथा सरुक्षीि खानेपानीका िागी लबशेष जोड 

लदइनेछ । 

➢  शा }चािर् नभएका घर पररवारहरुिाइय शा }चािर् बनाउन िगाउने िथा शा }चािर् नबनाउने घर पररवारिाइय 

गााँउपालिकाको सेवा सलुवधाबाट बलन्चि गररने सम्मको लनिी लिइयनेछ । 

➢  खानेपानी िथा शा }चािर् नभएका सामदुालर्क लबधािर्हरुमा शा }चािर्को ब्र्वथथा का साथै खानेपानी सरसर्ाई 

िथा थवच्छिा प्रबद्धयन सलुवधािाई िारे पद्धिीमा िैजान जोड लदइनेछ । 

➢ गााँउपालिका लभत्रका सम्पणुय खानेपानीका महुानहरुको खानेपानी पररक्षण गररनेछ । 

➢ खानेपानी िथा सरसर्ाइय हनेयिाइय गााँउपालिकामा छुटै्ट र्लुनटको व्र्वथथा गरी  सम्पकय  ब्र्िी समेि िोलकनेछ । 

➢ खानेपानी िथा सरसर्ाइय के्षत्रमा काम गने सरकारी िथा गैर सरकारी संघ संथथािाइय एकद्धार प्रणािीबाट काम गने 

ब्र्वथथा लमिाइयनेछ । 

➢ पणुय सरसर्ाइय र्िु पालिका घोषणामा जोड लदइयनेछ । 

➢ सरसर्ाइय सम्बन्धी जनचेिना मिुक कार्यक्रम सञ्चािन गने ,पचाय पम्पिेट िथा होलडयङ बोडय बनाइ साबयजलनक 

थथिमा रालखनेछ । 

७ उजाय सम्िन्धी लनतीहरु 

➢ गााँउपालिका लभत्रका सम्पणुय खोिा नािाहरुमा लबधिु लनकाल्नका िागी सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गररनेछ । 

➢ गााँउपालिका लभत्र  सञ्चािनमा रहकेा लबधिु गहृहरुको क्षमिा बदृ्धी गरी थप गााँउबथिीहरुमा लबधिु सेवा लबथिार 

गररनेछ। 

➢ गााँउपालिका लभत्र िामो समर् दलेख लनमायणालधन लबधिु आर्ोजनाहरुको पनु सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गरी आ }लचवर्िाको 

आधारमा मात्र बजेट लबलनर्ोजन गररनेछ । 

➢ गााँउपालिकािाइय रालष्ट्रर् लबधुि प्रसारण िाइयनमा जोडनका िागी आवश्र्क पहि गररनेछ । 

➢ लबधिु नपगेुका गााँउबथिी िथा घरहरुमा बैकल्पीक उजायको ब्र्वथथा गररनेछ । 

➢ प्रवर्ेक घर िथा गााँउबथिीहरुमा धुाँवा रलहि चिुोको ब्र्वथथा गररनेछ । 

८ सामालजक ,सस्कृलतक तथा पययटन सम्िन्धी नीलतहरु 

➢ खस भाषाको उदगमन थथि र्स कनकासनु्दरी गााँउपालिकाको भाषा सथकृिी संरक्षणमा लबशेष पहि गररनेछ । 

➢ र्स गााँउपालिकाको लबलभन्न गााँउबथिीमा रहकेा सामालजक ,सथकृलि ररिी ररवाज चािचिन जनु खस सभ्र्िा झलल्कने 

खािका लथए  िर हािका लपडीहरुबाट वर्थिा सामालजक ,सथकृलि ररिी ररवाज चािचिन अविम्वन गनय नसक्दा 

िोप हुने अवथथा रहकेािे सथकृिी संरक्षणमा जोड लदइयनेछ । 

➢ खस भाषाको पाठ्र्क्रम बनाइय पठन पाठान गराइयनेछ ।  

➢  खस सभ्र्िाका रुपमा रहकेा मागि ,झोडा  ,चट्ुलकिा  ,भैिो  ,बािोनाच  ,धामी नाच  ,छैटी िगार्िका 

संथकृिीहरुको उलचि संरक्षण गररनेछ । 



➢ परुाना िथा लजणय भएका परुािालववक खम्बा  ,गमु्बा  ,पाटी पौवा  ,मलन्दर ,थान िथा धालमयक थथिहरुको संरक्षण एंव 

पनु लनमायण गनय बजेट ब्र्वथथा गररनेछ । 

➢ र्स गााँउपालिकामा रहकेो प्रलसद्ध मलन्दर कनकासनु्दरी मलन्दरको संरक्षण एंव पवुायधार लनमायणमा आवश्र्क व्र्वथथा 

गररनेछ । 

➢ राजमागयबाट कनकासनु्दरी मलन्दरसम्म जानिाइय झोिङ्ुगे पिु लनमायणका िागी आवश्र्क पहि गररनेछ। 

➢ र्स पालिकामा रहकेा पाण्डवगरु्ा  ,छेडा महादवे गरु्ा िगार्िका धालमयक र साथकृलिक महववका थथानको संरक्षण 

एंव पवुायधार लबकास गररनेछ । 

➢ थथानीर् रैथाने खाद्य बािी िाई प्रबद्धयन गनय होटि हरुमा थथानीर् खाद्य पररकार राख्न होटेि व्र्वसार्ीहरुिाई 

प्रोवसाहीि गररनेछ । 

९ उधोग सम्िन्धी नीलतहरु 

➢ र्स कनकासनु्दरी गााँउ पालिका के्षत्रमा न्र्नु संख्र्ामा रहेका उधोग िथा रोजगारीका अन्र् अवसरहरुिाइय व्र्ापक 

खोजी गरी सम्भावना रहकेा काष्ठ उधोग,पशपुािन उधोग,पर्यटन उधोग,राडी पाखी उधोग िगार्ि अन्र् घरेि ुिथा 

साना उधोगहरुको प्रोवसाहन िथा लवकास गररने लनिी अविम्बन गररनेछ । 

➢ लबलभन्न गााँउबथिीमा रहकेा िघ ु उधमीहरुको पलहचान गरी नाँर्ा िघ ु उधमीहरु लनमायण गनय लबलभन्न लकलसमका 

व्र्वसालर्क िालिम लदइनेछ । 

➢ व्र्वसालर्क रुपमा उधोग गनय चाहने उधमीिाइय लनव्र्ायजी कजाय िथा सहुलिर्ि कजाय उपिब्ध गराउनिाइय पहि 

गररनेछ। 

➢ र्स क्षेत्रमा सम्भावनाको रुपमा रहकेो थर्ाउ प्रशोधन उधोग , लनगािाको सामाग्री उवपादन उधोग थथापनामा पहि 

गररनेछ। 

१० सूचना तथा सञ्चार प्रलवधी सम्िन्धी नीलतहरु 

➢ सचूना र सञ्चार प्रलवलधलवना समदृ्ध समाजको पररकल्पना गनय सलकदनै । भरपदो सञ्चार व्र्वथथा हुन नसक्दा र्ाँहाका 

जनिा समर् समर्मा सञ्चार लबलहन हुनपुरेको अवथथा लबलदिै छ सो समथर्ा समाधानका िागी सरोकारवािाहरु साँग 

छिर्ि िथा अन्िरकृर्ा गरर समथर्ा समाधानका िागी आवश्र्क पहि गररनेछ । 

➢ र्स गााँउपालिकाको लबराटमा रहकेो अथथार्ी टेलिर्ोनको ररलपटर टावर िगार्ि अन्र् टेलिर्ोन ररलपटर टावरहरुको 

थिरबलृद्ध गरी 4G सलहिको टेलिर्ोन सेवा लबथिारमा आवश्र्क पहि गररनेछ । 

➢ गााँउपालिकाका सबै वडाहरुमा इन्टरनेट लबथिार गररनेछ । 

➢ गााँउपालिका कार्ायिर्मा हाइय थपीटको इन्टरनेट ल्र्ाइय र्सै इन्टरनेट बाट सबै वडा कार्ायिर्हरुमा समेि लबिरण गने 

कार्य र्सै वषय सम्पन्न गररनेछ । 

➢ गााँउपालिका लभत्रका सरकारी कार्ायिर्हरुमा लबधलुिर् शासन प्रणािीमा आवद्धिा गने िर्य  आवश्र्क पहि 

गररनेछ । 

➢ सचूना ,ि्र्ाङ्क िथा अलभिेख ब्र्वथथापनिाइय उच्च प्राथलमकिा लदइयनेछ 

➢ सचूनाको हक सम्बलन्ध ऐनिाइय पणूयरुपमा िाग ूगररनेछ । 

➢ आधलुनक सचूना िथा सञ्चार प्रलवलधमा आमजनिाको पाँहुच थथालपि गररनेछ । 

➢ गााँउपालिका क्षेत्रमा FM रेलडर्ो थथापनाका िागी आवश्र्क पहि गररनेछ । 

➢ गााँउपालिकाको सकरावमक गलिलवधी प्रसारण गनयको िागी रेलडर्ो कार्यक्रम उवपादन िथा प्रसारण गनय लदइयनेछ । 



११ वातावरण सम्िन्धी नीलत 

➢ वािावरलणर् थवच्छिा सम्बलन्ध चेिना बढाइय वािावरणमा पनय सक्ने जोलखमिाइ न्र्लूनकरण गद ैवन 

,वन्र्जन्ि,ुपशपुंक्षी,वनथपलि िथा जैलवक लवलवधिाको संरक्षण गने लनिी अविम्वन गररनेछ ।  

➢ नदी लनर्न्त्रण, पलहरो लनर्न्त्रण ,जिाधार संरक्षण ,वन र्डानी लनर्न्त्रण ,आगिागी लनर्न्त्रण ,बन्र्जन्ि ुचोरी लनकासी 

र वन पैदावर लनर्न्त्रण कार्यक्रम िाग ुगररनेछ । 

➢ बकृ्षारोपण कार्यक्रम अन्िगयि वालषयक रुपमा एक घरबाट न्र्नूिम ५० लबरुवा रोप्ने रोपाउने कार्यक्रम गररनेछ । 

➢ र्ोहोरमैिा व्र्वथथापन ,जि उवपन्न प्रकोप लनर्न्त्रण िगार्िका लबषर्िाइय महववका साथ सम्बेधन गररनेछ । 

➢  गााँउपालिका केन्र र वडा केन्रहरुमा र्ोहोरमैिा व्र्वथथापनका िागी डलम्पङ्ग साइडको थथापना गद ैिलगनेछ । 

➢ गााँउपालिका के्षत्रका सामदुालर्क वनका पदालधकारीहरुिाइय वन जङ्गि संरक्षणका िागी क्षमिा अलभबदृ्धी िालिम 

िथा जनचेिना मिूक कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

१२ जलवायु पररवतयन सम्िलन्ध नीलत  

➢ जिवार् ुपररवियनिे लवश्विाइय नै चनुा}िी लदइरहकेो वियमान पररप्रेक्ष्र्मा जिवार् ुपररवियनिाइय िल्िो िहबाट नै सामना 

गने खािका गलिलवधीहरुिाइय प्रोवसाहन गररनेछ । 

➢ गााँउपालिका क्षेत्रलभत्र लवधमान र आउन सक्ने प्रकोप िथा लवपदहरुिाइय समेि ध्र्ानमा राखी जिवार् ुपररवियनसाँग 

सम्बलन्धि क्षेत्रमा कार्य गने लवलभन्न लनकार्साँग सहकार्य गरर अगाडी बढने नीलि अलख्िर्ार गररनेछ । 

१३ सामालजक समावेलशकरण सम्िलन्ध लनलत 

➢ मलहिालवरुद्धका सबै लकलसमका लहसंा र लवभेद प्रभावकारी ढंगिे अन्वर् गररनेछ । 

➢ बािलववाह ,बहुलववाहिाइय पणूय रुपमा लनषेध गररनेछ । 

➢ मलहिािाइय  रोजगारीमा लबशेष प्राथलमकिा लदइनेछ । 

➢ गााँउ समाजबाट जािीर् भेदभाब िथा छुवाछुि पणुय रुपमा अन्वर् गररनेछ । 

➢ संलवधानद्धारा प्रदि दलिि समुदार्को हकहरुको प्रभाबकारी कार्ायन्वर्न गररनेछ । 

➢ समाजमा दलिि समदुार्को न्र्ार् र समानिा थथापना गररनेछ । 

➢ जािीर् भेदभाब ,उचलनच िथा छुवाछुि प्रथा िाग ुगने अपराधीिाइय आलजवन काराबासको काननुी व्र्वथथािाई 

प्रभावकारी रुपमा गररनेछ। 

➢ र्वुाहरुिाइय थवर्ंसेवामा उवप्रेररि गरी गााँउपालिका लनमायणमा पररचािन गररनेछ । 

➢ लशलक्षि र दक्ष र्वुािाइय गााँउपालिका लभतै्र उच्च पाररश्रलमकमा आधाररि रोजगारी सजृना गररनेछ । 

➢ र्रक क्षमिा एंव अपाङ्गिा प्रलिको दृलष्टकोणमा सकारावमक पररवियन गररनेछ ।लशक्षा लसप लबकास र रोजगारी 

उनीहरुको लबशेष क्षमिािाइय उजागर गनय लबशेष कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ ।अपाङ्गिा भएका ब्र्लिहरुिाइय 

सामालजक सरुक्षाको दार्रामा ल्र्ाइयनेछ । 

➢ र्स गााँउपालिका लभत्र लनमायण हुने सरकारी भवन ,लबधािर् िथा पवूायधारहरु अपाङ्गमैत्री रुपमा लनमायण गररनेछ । 

➢  समान कामका िागी समान ज्र्ािा लदइयनेछ । समान कामका िागी मलहिा र परुुषमा लबभेद गररने छैन। 

➢  बािश्रम मिु गााँउपालिका घोषणा िागी सबै लकलशमका बािश्रम अन्वर् गररनेछ । 

 



१४ सामालजक सुरक्षा सम्िन्धी नीलत 

➢ गााँउपालिका क्षेत्रलभत्रका रहकेा मलहिा , दलिि, आदीबासी जनजािी, लपछडा वगय ,अल्पसंख्र्क ,लसमान्िकृि 

,अपाङ्गिा भएका ,िैंलगक िथा र्ा }लनक अल्पसंख्र्क ,लकसान ,श्रलमक ,उलवपलडि ,आलथयक रुपिे लबपन्न ,िोपउन्मखु 

िगार्ि िलक्षि वगयका िागी सशलिकरण गने खािका कार्यक्रमहरु ल्र्ाइनेछ। 

➢  र्सै आलथयक बषयबाट गााँउपालिका लभत्रका आधारभिू र माध्र्ालमक लवधािर्हरुमा लकशोरी थवाथ्र् कार्यक्रम 

सञ्चािन गररनेछ । 

➢ सामालजक सरुक्षा प्राप्त गने व्र्लिहरुको लववरण अनिाइन प्रणािीमा अद्यावलधक गररनेछ । 

➢ सामालजक सरुक्षा बापिको रकम बैंक मार्य ि समर्मा नै  सहज रुपमा प्राप्त गने व्र्वथथा लमिाइयनेछ । 

➢ र्स गााँउपालिकामा रहकेो कुमारी बैंक को थिरउन्निी गरर सामालजक सरुक्षा भिा लबिरणमा सहजिा ल्र्ाइयनेछ । 

➢ सामालजक सरुक्षा भिा रकम लबिरणिाइय थप ब्र्वलथथि गनयका िागी थप बैंक िथा लवलिर् संथथाको शाखा थथापना 

का िागी पहि गररनेछ । 

➢ पञ्जीकरणको कार्यिाइय थप व्र्वलथथि गररनेछ । िलक्षि वगयका कार्यक्रमिाइय लनरन्िरिा लदइयनेछ । जसमा मलहिाहरुको 

िागी लवलभन्न सीपमिूक र जनचेिनामिूक कार्यक्रम ,दलििहरुका िागी कार्यक्रम ,जनजािीहरुको िागी कार्यक्रम 

,जेष्ठ नागररकहरुको आधारभूि हक ,अलधकारको संरक्षण एंव सम्मानजनक र सन्िलुष्टपणूय जीवनर्ापनको िागी जेष्ठ 

नागररकको उच्च सम्मान सलहि कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

➢ अपाङ्गिा भएका ब्र्लिहरुिे सामालजक सरुक्षा भिावापिको रकम पाए नपाएको एलकन गरर नपाएको खण्डमा पाउने 

व्र्वथथा गररनेछ । 

➢  गााँउपालिका लभत्र खस लसजा संग्राहिर् र बदृ्धाश्राम लनमायण गररनेछ  । 

➢  बािमैत्री थथालनर् शासन थथापनाका िागी बािमैत्री गााँउपालिका घोषणाका आधारहरु िर्ार गररनेछ। 

➢ गााँउपालिका लभत्र थथार्ी बसोबास गने ७० वषय माथीका जेष्ठ नागररकहरुको ि्र्ाङ्क संकिन गरी उनीहरुिाइय सम्मान 

थवरुप गााँउपालिका बाट थप भिा लदने व्र्वथथा लमिाइयनेछ । 

१५ सावयजलनक सेवा प्रवाह सम्िन्धी नीलत 

➢ गााँउपालिकाबाट  सावयजलनक सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीहरुिाइय कुनै प्रकारको लबभेद नगरी उच्च प्राथलमकिा लदइय सेवा 

प्रवाह गररनेछ । 

➢ गााँउपालिकािे आरै् र आफ्नो मािहिका कार्ायिर्हरुबाट प्रवाह गने सेवाको प्रभावकाररिा ,गणुथिररर्िा ,गनुासो 

व्र्वथथापन ,सावयजलनक सनुुवाइय ,सामालजक पररक्षण ,नागररक बडापत्र ,सचूनाको हकको प्रवर्ाभिुी ,पारदलशयिा 

,जवार्दलेहिा ,भ्रष्टाचार लनवारण िगार्िका कार्यहरुमार्य ि सशुासन अलभबदृ्धी गने खािका कार्यहरुिाइय 

प्राथलमकिाका साथ कार्ायन्वर्न गद ै िलगनेछ । 

➢ सावयजलनक सेवा प्रवाह गने कमयचारीहरुिाइय काम गने खािको वािावरण सजृना   गररनछे ।साथै  कमयचारीहरु साँधै 

कार्यके्षत्रमा बसी जनिाको सेवाभाव जागिृ गराउने र गााँउपालिकाका लनणयर्हरुिाइय कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाउनका िागी 

िवपर हुने अवथथाको सजृना हुने वािावरण लमिाइयनेछ । 

➢ गााँउपालिकाबाट प्रदान गने सेवाहरु प्रलवधी मैत्री रुपमा प्रदान गने व्र्वथथा गररनेछ । 

➢ गााँउपालिकाको भौगोलिक के्षत्रको लबकटिा समेििाइय मध्र्नजर गद ैकाम गनुय पने बाध्र्िा भएकािे अगामी लदनमा 

कार्यसम्पादनमा आधाररि प्रोवसाहन भिाको  व्र्वथथा गररनेछ । 



➢ उलचि र बथिलुनष्ठ मलू्र्ाङ्कनको आधारमा कार्यको प्रकृलि हरेी कमयचारीहरुिाइय क्षमिा लबकास िालिम ,परुथकार िथा 

दण्ड  सजार्को समेि व्र्वथथा लमिाइयनेछ  । 

१६ समन्वय तथा सहकायय सम्िलन्ध नीलत  

➢ सबै समथर्ाहरुको समाधान एकैपटक सम्भव छैन र हुन सक्दनै । र्सका िागी संलघर् सरकार ,प्रदशे सरकार , अन्र् 

थथालनर् िहहरु ,लनजी क्षेत्र ,गैर सरकारी संघ संथथाहरु ,दाि ृलनकार्हरु ,नागररक समाज ,प्रबदु्ध वगयहरु  िथा लवकास 

साझेदारहरु साँग सम्वाद ,सहकार्य र जनसहभालगिाको नीलि अबिम्वन गररनेछ । लवकासको सरुुवाि म बाटै नामक 

लबशेष कार्यक्रम सरुुवाि गररनेछ । 

➢ गााँउपालिका साँग लसमाना जोलडएका लछमेकी पालिकाहरु लबचमा साझा लवकासका र्ोजनाहरु छनौट गरी सर्ुि 

साझेदारीमा लनमायण गने नीलि लिइयनेछ । 

➢ संलघर् सरकार , प्रदशे सरकार िथा थथालनर् सरकारको सर्िु िगानीमा लनमायण गनय सलकने र्ोजना छनौट गरी लनमायण 

गने नीलि लिइनेछ । 

➢ सर्िु िगानीमा लनमायण गररने र्ोजनाहरुिाइ पलहिो प्राथलमकिा लदइने नीलि लिइनेछ । 

१७ स्थालनय न्याय व्यवस्थापन सम्िन्धी नीलत तथा काययक्रम 

➢ गााँउ समाजमा अनावश्र्क रुपमा हुने लववाद र मदु्धा मालमिाहरुिाइय प्रारलम्भक चरणमै थथार्ी समाधान गनय मेिलमिाप 

र मध्र्थथिा साथै गााँउपालिकाको न्र्ालर्क सलमिीको क्षमिा अलभबदृ्धी गररनेछ । 

➢ लपछलडएको वगय र के्षत्रका ब्र्लिहरुको न्र्ार्मा सहज पहुाँच सलुनलश्चि गनय काननूी लशक्षा र सचेिना कार्यक्रम सञ्चािन 

गररनेछ । 

➢ काननू लवज्ञहरुबाट न्र्ालर्क सलमिी ,जनप्रलिलनधी र कमयचारीहरुको क्षमिा अलभबदृ्धी िालिमको व्र्वथथा गररनेछ । 

➢ प्रवर्ेक वडाहरुमा मेिलमिाप केन्रहरुको गठन गरी न्र्ालर्क सलमिीको काम कारबाहीमा सहजिा ल्र्ाइनेछ । 

➢ न्र्ालर्क सलमलिको काम कारबाही सहज गराउन न्र्ार् सेवाको दरवन्दी सजृना गने वा काननूी सल्िाहकार लनर्िु गरी 

न्र्ार् सम्पादन गररनेछ । 

१८ सुशासन सम्िन्धी नीलत 

➢ जनिािाइ पार्क पने थथानमा एलककृि सेवा केन्र थथापना गरी गााँउपालिकाबाट जनिािे प्राप्त गने सम्पणुय सेवा प्रदान 

गररनेछ । 

➢ जनिाप्रलि उिरदार्ी िथा िोक कल्र्ाणकारी गााँउपालिका लनमायणको आधार बलिर्ो बनाउाँद ैिलगनेछ। 

➢ लिब्र सामालजक आलथयक लवकासद्धारा जनिामा राजनीलिक पररवियनको िाभ परु् र्ाउन गाउपालिकाको मखु्र् 

लजम्मेवारी बनाइनेछ । 

➢ सामालजक जीवनका सबै के्षत्रमा िोकत्रालन्त्रक प्रणािीको प्रवद्धयन गररनेछ । लवधीको शासन सदुृढ िलु्र्ाइनेछ । 

➢ संलवधानप्रदि मौलिक हक र थविन्त्रिाको पणूय उपर्ोगको प्रवर्भिुी गररनेछ । 

➢ सचुना प्रलवलधको उच्चिम प्रर्ोग गरी ब्र्वथथािाइय कुसि पारदलशय र सेवाग्राही मैत्री िुल्र्ाइनेछ । 

➢ लडलजटि नागररक वडा पत्र र्सै आलथयक वषय दलेख रालखनेछ ।  

➢ भ्रष्टाचार रलहि पालिका बनाउने िथा भ्रष्टाचारमा सनु्र् सहनलशििा कार्म गररनेछ । 

➢ सबै लकलसमका खचय रकमहरु समर् समर् मा सावयजलनक गररनेछ । 



➢ गााँउपालिकाको काम कारबाही र सेवा प्रवाह िगार्िका लबषर्मा प्रवर्ेक वडाहरुमा सावयजलनक सनुवुाइय एंव सामालजक 

िेखा पररक्षण गररनेछ । 

➢ गााँउपालिकािे लबलभन्न लकलशमका नागररक एप्स हरु प्रर्ोगमा ल्र्ाई सेवा प्रवाह िाई चथुि दरुुथि बनाईनेछ । 

१९ जनप्रलतलनधी तथा कमयचारीको क्षमता लवकास सम्िन्धी लनती  

➢ कमयचारीको कार्य सम्पादनमा आमिू पररवियन गनय सलमलि गठन गरी सशुासन  कार्म गररनेछ । 

➢ कमयचारीको कार्यक्षमिा वदृ्धी गनय आवश्र्किामा  आधाररि िालिम प्रदान गने ,प्रलवधी मैत्री बनाउने िथा असििाइय 

परुथकार र खराब िाइय दण्ड लदने नीलि लिइनेछ। 

➢ गााँउपालिकामा आवश्र्किा अनसुार कमयचारीहरु पदपलूिय गद ैिलगनेछ । 

➢ अन्र् थथालनर् िहका राम्रा अभ्र्ासहरुिाइय र्स गााँउपालिकामा लभत्राउन जनप्रलिलनधी िथा कमयचारीहरुिाइय 

अविोकन भ्रमणको व्र्वथथा लमिाइयनेछ । 

➢ जनप्रलिलनधी िथा कमयचारीको क्षमिा अलभबलृद्ध गनय लबलभन्न लकलसमका िालिम िथा गोष्ठीको आर्ोजना गररनेछ । 

➢ जनप्रलिलनधी िथा कमयचारीको क्षमिा अलभबलृद्ध गनय क्षमिा लबकास कार्य र्ोजना बनाइ िाग ुगररनेछ । 

२० िाध्य सुरक्षा तथा पोषण सम्िन्धी नीती 

➢ पालिका लभत्रका जनिािाइय भोकमरी िथा प्रकोप बाट सजृना हुने भोकमरी िथा अलनकािबाट बचाउन खाद्य सरुक्षा 

कार्यलवधी बनाइय िाग ुगररनेछ । 

➢ भोकमरी िथा अलनकािबाट बच्न खाद्य भण्डार केन्रको थथापना गररनेछ । 

➢ खाद्य सरुक्षा सलमिी गठन गररनेछ । 

➢ प्रचरुमात्रामा  खाध्र्न्न उवपादन हुने के्षत्रहरुको पलहचान गरी उवपादनमा लबशेष जोड लदइनेछ । 

➢ सदु्ध सर्ा र लबषादी रलहि खाध्र्ान्न उवपादन िथा लबक्री लबिरण गराउने िर्य  लबशेष जोड लदइनेछ । 

➢ पोषणर्िु खानेकुरा उवपादन िथा लबक्री लबिरण गराउने िर्य  लबशेष जोड लदइनेछ । 

➢ गाउपालिका लभत्रका कुनै पलन बािबालिकाहरु कुपोषणको लशकार हुन ुपने छैन । 

➢ लकशोरीहरुका िागी रिअल्पिा कम गनय र कुपोषणबाट बच्न प्रवर्ेक वडा िथा प्रवर्ेक थवाथ्र् चौकीहरुमा पोषण 

कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

➢ बहुके्षलत्रर् पोषण कार्यक्रमिाइय लनरन्िरिा लदद ैआगामी वषय लभत्र कुपोषणमिु गााँउपालिका बनाउनका िागी गररएको 

प्रिवद्धिा बमोलजम काम गनय आवश्र्क बजेट लवलनर्ोजन गररनेछ । 

➢ लबधािर्थिरमा पोषण लशक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

➢ कोलभड १९ को प्रकोपका कारण कुपोषणमा परेका बािबालिकाहरुको पलहचान गरर लबशेष कार्यक्रम सञ्चािन 

गररनेछ। 

➢ पोषण सेवािाइय प्रभावकारी बनाउन थथालनर् खाद्य पदाथयिाइय प्राथलमकिा लदनको िागी जनचेिनामिूक कार्यक्रम 

आमा समहूमा सञ्चािन गने व्र्वथथा लमिाइनेछ । 

➢ गााँउपालिका द्धारा हाटलसंजा  थवाथ्र् चौकीमा सञ्चालिि पोषण  उपचार केन्रमा थप बजेट िथा जनशलि 

व्र्वथथापन  गरी लनरन्िरिा लदइनेछ । 

➢ र्सै आ. व. लभत्र गााँउपालिका लभत्र थप पोषण केन्रहरुको थथापना गररनेछ । 



➢ गााँउपालिकाका वडा िथा लबषर्गि शाखाहरुिे पलन अलनवार्यरुपमा पोषण िलक्षि कार्यक्रमहरु समावेश गराइ 

कार्यक्रम बनाउन ुपने लनिी लिइनेछ  

२१ रोजगार सम्िन्धी नीलत 

➢ गााँउपालिका लभत्रका सबै बेरोजगार व्र्लिहरुको लववरण संकिन गरी व्र्वलथथि रुपमा सुलचकृि गररनेछ । 

➢ रोजगार बैंकको थथापना गररनेछ । 

➢ सलूचकृि बरोजगारहरुिाई सम्पणुय भौलिक पवूायधार लनमायणका आर्ोजनामा श्रलमकका रुपमा पररचािन गररनेछ । 

➢ कोलभड १९ का कारण रोजगारी गमुाएर लबदशे बाट घर र्लकय एका िथा थवदेश मै रोजगारी गुमाएका सबै 

नागररकहरुिाई रोजगार सलुनलश्चि गनय लबशेष पहि गररनेछ । 

➢ सलूचकृि बेरोजगारहरुको ज्र्ािा अलनवार्य रुपमा बैंक खािा मार्य ि भिुानीको व्र्वथथा लमिाईनेछ । 

➢ बेरोजगार व्र्लिहरुिाई रोजगार प्रदान गनय लनजीक्षेत्र  ,सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रसाँग आवश्र्क समन्वर् र सहकार्य 

गररनेछ। 

➢ गााँउपालिकाबाट ठेक्का प्रलक्रर्ामार्य ि सञ्चािन हुने आर्ोजनाहरुमा पलन थथालनर् बेरोजगार ब्र्लिहरुिाइय काममा 

िगाउने व्र्वथथा गररनेछ । 

➢ गाउाँपालिकामा संचालिि सम्पणूय र्ोजनाहरुको ज्र्ािा रकम बैंक खािा मार्य ि भिुानी गने व्र्वथथा लमिाइने छ । 

गााँउसभाका सदस्यज्यूहरु  

र्ी नीलि िथा कार्यक्रम प्रथिाव गदाय लवकासिाइय समावेशी र सामालजक न्र्ार्मा आधाररि बनाइय सुशासन कार्म गने र समदृ्ध 

गााँउपालिका र सखुी गााँउबासीको लदघयकालिन उद्धेश्र् प्राप्त गने अठोटिाई केन्रमा रालखएकोछ । जसबाट र्स गाउपालिकािाई 

सक्षम गाउपालिकाको रुपमा लवकास गनय मागय प्रशथि हुनेछ भन्ने मेरो लबश्वास छ । 

अन््यमा, 

प्रथििु नीलि िथा कार्यक्रम िजुयमामा मागयलनदेशन गनुयहुने कनकासनु्दरी गाउाँपालिकाका सम्पणूय पदालधकारीहरु र मािहिका 

कमयचारीहरु,  लवलभन्न समर्मा अग्रज व्र्लिहरुिे लदन ुभएका सझुावहरुिाई पलन नीलि िथा कार्यक्रम लनमायणका चरणमा थमरण 

गरेको छु । लनलि िथा कार्यक्रम छिर्िका क्रममा आ-आफ्नो िर्य बाट सुझाव लदनहुुने पदालधकारीहरु, प्रमखु प्रशासकीर् 

अलधकृि, गाउाँपालिकाका कमयचारीहरु, बलुिलजवी,लवषर्गि कार्ायिर्का कमयचारीहरु, पत्रकार लमत्रहरु, सरुक्षा लनकार्का 

कमयचारीहरु र र्स गाउाँपालिकामा रहन ुभएका सबै लददी बलहनी, दाज ुभाईहरुिाई हालदयक धन्र्बाद ज्ञापन गदयछु । 

र्स गाउाँपालिकाको लवकासमा सहर्ोग परुाउने आम नागरीक, करदािा, सबै लवकास साझेदार संथथाहरुप्रलि हालदयक आभार 

व्र्ि गद ैवजेटको सर्ि कार्यन्वर्नमा सबैको खुल्िा सहर्ोगको अपेक्षा गरेको छु ।  

लवलभन्न समथर्ा र चनुौलिहरुका बाबजिु बथिगुि र्थाथय धराििमा उलभएर लि समथर्ा र चनुौिीहरुको सामना गनय हामी सबै 

प्रलिवि र एकिाबि बनौ, साथै कनकासनु्दरी गाउाँपालिकाको उज्वि भलवष्ट्र् लनमायणको िालग आशावादी बनौ । 

 

धन्र्वाद । 

 

दामोदर प्रसाद आचार्य 

                                                                                                                                   गाउाँपालिका अध्र्क्ष 

 

 



 

 

 


