
मिक्लाजङु गाउँपामलका, िोरङको 

आर्थिक वर्ि २०७९।०८० को बार्र्िक नीमि िथा कार्िक्रि 

 

सभाध्र्क्ष िहोदर्, 

मिक्लाजुङ गाउँपामलकाको दशौं िथा दोश्रो अवमिको पमहलो गाउँसभािा उपमथथि हुनु भएका वडाध्र्क्ष 

लगार्ि र्स सम्िामनि सभाका सदथर् ज्र्ूहरू, राष्ट्रसेवक कििचारी  िथा सञ्चारकिी मित्रहरू, 

आर्थिक वर्ि २०७९।०८० का लामग मिक्लाजुङ गाउँपामलकाको, वार्र्िक नीमि िथा कार्िक्रि प्रथिुि गनुि अमि 

हािी र्स थथानिा आउनु पुवि नेपाली जनिाको थविन्त्त्रिा, लोकिन्त्त्र, शामन्त्ि र थथार्ीत्व प्रामिका लामग 

मवमभन्न कालखण्डिा आफ्नो प्राण आहुमि गनुिहुने सम्पूणि ज्ञाि अज्ञाि वीर सहीदहरु प्रमि भावपूणि श्रद्धान्त्जली 

अपिण गदिछु । साथै र्स क्रििा िाइिे हुनुभएका र वेपत्ता नागररकहरुप्रमि सीघ्र थवाथ्र् लाभको कािना समहि 

सम्िान प्रकट गदिछु । राजनैमिक िथा सािामजक पररवििनिा नेिृत्वदार्ी भूमिका मनवािह गनुिहुने सब ै

अग्रजहरुप्रमि आदरभाव प्रकट गदिछु । लोकिन्त्त्र थथापना सँग ै थथामपि भएको संिीर्िाले प्राि गरेको 

उपलमधिका रुपिा रहेको थथानीर् सरकार संचालन गन े र्ो अवसर हािीलाई प्रदान गनुि हुने सम्पूणि 

मिक्लाजुङबासी प्रमि हार्दि आभार व्यक्त गदिछु । र्सका साथै २०७९ सालको बैसाखिा सम्पन्न थथानीर् िहको 

मनवािचन शामन्त्िपूणि रुपिा सम्पन्न गनि आआफ्नो के्षत्रबाट र्ोगदान पुर्ािउनु हुने मनवािचन आर्ोगका 

पदामिकारीहरू, सुरक्षा किी, सञ्चारकिी, व्यापरी, बुमद्धमजवी िथा सम्पूणि कििचारीहरू प्रमि सिेि कृिज्ञ 

रहेको जानकारी गराउछु । 

आफ्नो सरकार आफू सँग ै नै भएको अनुभुमि हुने थथानीर् शासनको िलू उपलधिीको रक्षा गनि हािी 

दढृसंकमपपि छौं । थथानीर् नागरीकहरुल े आि सिथर्ा राख्ने र सोको सम्बोिन सिेि हुन े थथानको रुपिा 

हािीले थथानीर् सरकारलाई थथामपि गने प्रण गरेकाछौ । मिक्लाजुङ गाउँपामलकाको प्रशासकीर् सुशासन, 

चुथि कार्िसम्पादन िथा आर्थिक पारदर्शििा हाम्रो िुल िन्त्त्र हुने छ । र्स गाउँपामलकाको भुगोल, भार्ा, ििि, 

कला सँथकृमि, जामिर्िा, रहनशन र ररमिररवाजिा भएको पृथकिाको सम्िान गदै सबै के्षत्रको सिानुपामिक 

मवकास गदै सँथकार र साँथकृमिक पमहचान समहिको सिुन्नि मिक्लाजुङ मनिािण हाम्रो िुख्र् दमृिकोण हुनेछ । 

प्रथिुि नीमि िथा कार्िक्रिले िुख्र्िः ददगो मवकासका लक्ष्र्लाई पुरा गनि दीगो मवकासका पवुाििारका रुिाप 

रहेका मशक्षा, थवाथ्र् र कृमर् के्षत्रको मवकासलाई उच्च प्राथमिकिािा राखेको छ । मर् के्षत्रहरूको सिानुपामिक 

मवकासले, सिुन्नि मिक्लाजुङको सपना पुरा हुने मवश्वास मलइएको छ ।  

अब ि आर्थिक वर्ि २०७९।०८० को  नीमि िथा कार्िक्रि र्स सम्िामनि सभा सिक्ष प्रथििु गनि अनुिमि 

चाहन्त्छु ।  

आर्थिक मवकास नीमि 

 

१. कृमर् मवकासः 

 

१.१ कृमर् र पशुपालनलाई सुरमक्षि र व्यावसामर्क बनाउन कृमर् र पशु मविा कार्िक्रि लागु गररनेछ  

१.२ नेपालको रैथाने बाली कागुनो खेिीको सम्भाव्यिा अध्र्र्न गरी र्स ै वर्िबाट परीक्षणको रुपिा खेिी 

प्रारम्भ गररनेछ । 

१.३  वैज्ञामनक भू–उपर्ोग प्रणालीको उपर्ोग गरी उविरा कृमर् भूमिलाई गैर कृमर् प्रर्ोगिा पर्ाउन 

मनरुत्सामहि गररनेछ । बाँझो रहेका जमिनलाई खेिीर्ोग्र् बनाउन प्रोत्सामहि गररने छ । 

१.४ व्यावसामर्क कृर्ीको सुमविाकालामग ससँचाई सुमविा, कृमर् सडक मनिािण र उपर्ुक्त कृमर् प्रमवमिको 

मवकास िथा मवथिार गररनेछ ।  



१.५    हालको मनवािहिुमख कृमर् प्रणालीलाई व्यवसामर्करण गनि मवदु्यि िहशुल, कृमर् िल, वीउ िथा कृमर् 

उपकरणिा अनुदान ददन आवश्र्क नीमिगि व्यवथथा गररनेछ । 

१.६ थथानीर् िहिा कृर्कहरूको क्षििा सुिारका लामग कृर्क वगिको िागिा आिाररि मसपमवकास िामलि 

कार्िक्रििा मवशेर् जोड ददइनेछ । 

१.७ कृमर् पेशालाई सम्िानीि बनाउन पामलकाथििा कृर्क सूचीकरण गरी उत्कृष्ठ कृर्कलाई सम्िानीि र 

पुरथकृि गररनेछ ।  

१.८ गाउँपामलकाको पमहचानिा रहेको जमडवुरटको उत्पादकत्विा बृमि गन ेर र्थिा बथिुहरुको प्रशोिन गने 

उद्योगहरु खोपनका लामग प्रोत्साहन ददने नीमि अवलम्बन गररने छ । 

१.९ कृमर्र्ोग्र् जमिनको उत्पादकत्वका आिारिा जमिनको नक्साङ्कन गरी पकेट के्षत्र िर्ार गरी एक पकेट–

एक उत्पादनको कार्िक्रि लागु गरीने छ । 

१.१० खाद्यान गोदाि, प्रशोिन केन्त्र, मचथर्ान केन्त्रको सञ्चालन गरी कृमर् उत्पादनको भण्डारणका लामग 

आवश्र्क व्यवथथा मिलाइने छ । 

१.११ कृमर्िा आिाररि उद्योग थथापनालाई प्रोत्सामहि गनि कृमर् उद्यि मवकास केन्त्र को थथापना गररनेछ । 

१.१२ प्राकृमिक मवपत्तीबाट दकर्ानको बालीिा हुने क्षमििा रहाि उपलधि गराउन पामलका थिरिा दकर्ान 

राहि कोर् थथापना गररने छ । 

१.१३ कृमर् सम्वन्त्िी प्रामवमिक मशक्षा अध्र्र्न गन ेमवद्याथीहरुलाई प्रोत्साहन गनि छात्रवृमत्तको व्यवथथा गररने 

छ । 

१.१४ अन्त्र् थथानीर् िहहरूसँग सिेि सहकार्ि गरी कृर्ी बजार थथापना गने नीमि मलइने छ र हाल संचामलि 

थथानीर् हाटबजारलाई कृमर् बजारको रुपिा थथामपि गने प्रर्ास गररनेछ । 

१.१५ गाउँपामलका मभत्रको साविजनीक जग्गाको लगि संकलन गरी त्र्सलाई सािुदामर्क उत्पादनक (कृमर् 

िथा पशुपालन) का लामग मनःशुपक वा न्त्र्ुनिि शुपकिा सिुदार्, सहकारीलाई ददई कमर् उिपादन र 

उत्पादकत्व बृमद्ध गने नीमि मलइन ेछ । 

 

२. पश ुपकं्षी मवकास 

 

२.१ व्यवसामर्क पशुपालनलाई प्रोत्सामहि गनि व्यवसार्को आकारका आिारिा अनुदान ददने नीमि 

अवलम्बन गररनेछ । 

२.२ र्ुवालमक्षि लाई पशुपालन व्यवसार्िा प्रोत्सामहि गरी िासु िथा दगु्ि पदाथििा आत्िमनभिर वनाउन 

र्ुवा व्यवसार्ी क्षििा मवकास कार्िक्रि सञ्चालन गररनेछ । 

२.३ परम्परागि पशुपालन व्यवसार्लाई सुिार गनि पशु नथल सुिारिा जोड दददै कृमिि गभाििानलाई 

मनःशुपक गररनेछ । 

२.४ दगु्ि उत्पादनिा प्रोत्साहन गनि दगु्ि संकलन केन्त्रिा दिु मवदक्र गने दकसानहरूका लामग िापदण्ड िर्ार 

गरी, प्रमिमलटर रु २ प्रोत्साहन रकि उपलधि गराइने छ । 

२.५ सफा िासु पसलको अविारणा लागु गनुिका साथै उपर्ुक्त थथानिा बिशाला मनिािण गनि आवश्र्क 

कार्िक्रि पर्ाइनेछ । 

२.६ पशुपन्त्छीिा लागे्न मवमभन्न रोग मवरुद्द मनःशुपक खोप सेवा संचालन गनुिका साथै आिुनीक पशुपछंी पालन 

सम्बन्त्िी िामलिहरु संचालन गररनेछ । 

 

३.पर्िटन मवकास 

३.१ मिक्लाजुङ डाँडालाई र्स पामलकाको पमहचानका  रुपिा मवकास गनि कुइनेटार, मचलाउनेटार, 

चुमलपोखरी हुँदै मिक्लाजुङ डाँडासम्ि व्यवमथथि पदिागि मनिािण गररनेछ । 

३.२ मिक्लाजुङका सम्भाव्य पर्िटन के्षत्रहरूको पमहचान गरी आन्त्िररक िथा बाह्य पर्िटकहरूको आकर्िणका 

लामग आवश्र्क पूवाििार मनिािण, होिथटे सञ्चालन, भोजन िथा जलपान गृह लगार्ि पर्िटनजन्त्र् 

व्यवसार्का लामग लागि साझेदारीिाको नीमि अवलम्बन गररने छ । 



३.३ वडा नं. १ रमििेखोलाका पर्िटकीर् के्षत्रका वमथिहरुिा होिथटे व्यवथथापनका लामग 

थथानीर्बासीहरुलाई आवश्र्क िामलि प्रदान गरी सािुदामर्क होिथटे सञ्चालनका लामग साझेदारीिा 

मवउपुँजी प्रदान गनि आवश्र्क व्यवथथा गररने छ ।  

३.४  मिक्लाजुङ गाउँपामलकाका मवमशि साँथकृमिक सम्पदाको संरक्षणका लामग उपर्ुक्त थथानिा साँथकृमिक 

संग्राहलर् मनिािणका लामग संि िथा प्रदेश सरकारसँग सिन्त्वर्िा  गररनेछ । 

३.५ र्स के्षत्रको पर्िटन मवकासका लामग पर्िटन वोडिसँगको सिन्त्वर्िा पर्िटन मवकास समिमि गठन गनुिका 

साथै पर्िटकीर् मडजीटल सूचना केन्त्र  थथापना गररनेछ । 

३.६ वािावरणिैत्री व्यवसार्िैत्री पर्िटन प्रवििन गदै दीगो मवकासका लामग सािुदामर्क वनहरूको संरक्षण र 

मवथिार िथा पुरािामत्वक थथलहरूको संरक्षण, सम्वििन र सौन्त्दर्ीकरण गदै जाने नीमि अवलम्बन 

गररनेछ । 

 

४. उद्योग िथा व्यपार व्यवसार्ः 

४.१   दिाि नभई संचालनिा रहेका उद्योग भए दिािको दार्रािा पर्ाइनेछ । 

४.२ थथानीर् कच्चापदाथि, सीप, श्रोि र सािनको प्रर्ोग हुन े र सिुहबाट संचलन हुने, िरेलु िथा साना 

उद्योगहरुको संचालन र मवथिारिा आवश्र्क अनुदान र प्रोत्साहनको व्यवथथा गररनेछ । 

४.३ व्यपार व्यवसार्को अमभलेख व्यवमथथि गरी व्यवसार्को वर्गिकरण गन ेकार्ि गररनेछ । 

४.४ र्स गाउँपामलका के्षत्रिा संचामलि िरेलु उद्योगहरुलाई आवश्र्क मसप, क्षििा अमभवृमद्धका लामग 

प्रोत्सामहि गररने साथै सीप  र प्रमवमििा अनुदानको व्यवथथा गररनेछ । 

४.५ गाउँपामलका मभत्र थथापना हुने, थथानीर् कच्चा पदाथिको प्रर्ोग हुन ेर थथानीर् व्यमक्तहरुलाई रोजगारी 

ददने उद्योगलाई मनमिि िापदण्डका आिारिा सहुमलर्ि ऋण, अनुदानका लामग आवश्र्क व्यवथथा 

गररनेछ । 

४.६ थथानीर् थिरिा उत्पाददि वथिुको बजार व्यवथथापनका लामग प्रदेश िथा संिीर् सरकारसँग सिन्त्वर् गरी 

सहज बजार व्यवथथापनका लामग आवश्र्क पहल गररनेछ । 

४.७ गाउँपामलका के्षत्र मभत्र संचालनिा रहेका उद्योग,व्यापार व्यवसार्को शामन्त्ि सुरक्षाका लामग आवश्र्क 

प्रवन्त्ि मिलाइने छ । 

४.८ र्स गाउँपामलका के्षत्रिा उद्योग कलकारखाना थथापना गरी संचालन गनि चाहने व्यमक्त, कम्पनीहरूलाई 

राजश्व सहुमलर्ि ददनुका साथै व्यवथथापकीर् पक्षिा सहर्ोग गने नीमि मलइन ेछ ।  

 

५. सहकारी मवकासः 

५.१ सहकारीको दिाि िथा मनर्िन र अनुगिन कार्ि लाइ प्रभाबकारी वनाउने नीमि मलइने छ  । 

५.२  एक सहकारी एक उत्पादन अमभर्ानिा सहकारीहरुलाई प्रोत्सामहि गदै आिुनीक कृमर् मवकास 

कार्िक्रिहरुिा साझेदारीिाका लामग उत्प्रेररि गररने छ । 

५.३ सहकारीलाई आवश्र्क मसप क्षििा अमभवृमद्धका लामग साझेदाररिािा आिाररि िामलिको व्यवथथा 

गररनेछ । 

५.४ बचि िथा ऋण कारोवार नगने कृमर् सहकारी थथापना गनि प्रोत्सामहि गने नीमि मलइनेछ । 

 

सािामजक मवकास नीमि 

६. मशक्षा 

६.१  प्रामवमिक िथा व्यावसामर्क मशक्षािा सहज पहुँचका लामग हाल संचालनिा रहेको मसमभल इमन्त्जमनर्ररङ 

मवर्र्का कक्षा १२ सम्ि अध्र्र्न गनि चाहने मवद्याथीका लामग सहज र्ािार्िको व्यवथथापन गररने छ ।  

६.२ संिीर् सरकारसँगको सिन्त्वर्िा थप एक मवद्यालर्िा कृर्ी मवर्र्को प्रामवमिक िार संचालनका लामग 

आवश्र्क प्रवन्त्ि मिलाइने छ । 



६.३  मवद्यालर् मशक्षाको जगका रुपिा रहेको बालमवकास कक्षालाई पूणि वालितै्री कक्षाका रुपिा मवकास 

गररने छ र बालकक्षा मशक्षकहरूका लामग आिारभूि िथा पुनिािजगी िामलि प्रदान गरी दक्षिा 

अमभवृमद्ध गररनेछ । 

६.४.  कमम्ििा ५ ओटा आिारभूि िहका सािुदामर्क मवद्यालर्लाई कुनै एक मविािा निुना मवद्यालर्का 

रुपिा मवकास गनि æहाम्रो मवद्यालर् अव्बल मवद्यालर्Æ अमभर्ानका लामग प्रथिावनािा आिाररि 

अनुदानको व्यवथथा गररनेछ । 

६.५ . िोदकए बिोमजि न्त्र्ूनिि मवद्याथी संख्र्ा पुगेका आिारभूि िहका मवद्यालर्का लामग प्रमि कक्षा एक 

मशक्षक िथा िाद्यमिक िहका लामग मवर्र्गि मशक्षक सुमनमिििा गररने छ । 

६.६. मशक्षािा सूचना िथा प्रमवमिको प्रर्ोग गरी सिर्सापेक्ष मसकाइ व्यवथथाका लामग सम्पूणि सािुदामर्क 

मवद्यालर्हरूिा इन्त्टरनेट सुमविा समहि आवश्र्क कम््र्ुटर व्यवथथा गनुिका साथै मसकाइिा सचूना िथा 

प्रमवमिको प्रर्ोग सम्वन्त्िी हरेक मवद्यालर्का एक एक जना मशक्षकलाई आिारभूि िामलिको व्यवथथा 

गररने छ । 

६.७.  मनजी के्षत्रको लगानीिा खुलेका मवद्यालर्हरूलाई मनर्िन र व्यवथथापन गरी सेवािूलक बनाउने नीमि 

मलइने छ । 

६.८  अंग्रजेी भार्ाको िाध्र्िबाट गुणथिरीर् पठनपाठन गराउने सािुदामर्क मवद्यालर्हरुलाई जनशमक्त 

व्यवथथापनका लामग आवश्र्क व्यवथथा गररने छ । िर र्थिा सािुदामर्क िथा संथथागि मवद्यालर्हरूिा 

हाम्रा ररमिररवाज, सँथकृमि र परम्पराको मसकाइ हुने सिामजक मशक्षाका मवर्र्हरूको मसकाइ अमनवार्ि 

रुपिा नेपाली भार्ािा गने नीमि अवलम्बन गररनेछ । 

६.९ बालिैत्री थथानीर् शासनलाई प्रविद्धन गनि बाल सिूहहरुको गठन िथा पररचालनिा जोड ददनेइछ । 

६.१० संथकार समहिको गुणथिरीर् मशक्षाका लामग मवद्यालर् थकाउट कार्िक्रि सञ्चालनिा मवशरे् जोड ददनुका 

साथै र्ोग मशक्षाका कार्िक्रिहरू सञ्चालन गररनेछ । 

६.११ मवद्यालर्को प्रभावकारी मनरीक्षण/अनुगिन िथा मशर्कहरूको पेशगि सहर्ोगका लामग मवर्र् मवज्ञ 

िथा रोिर मशक्षक पररचालनिा मवशेर् प्राथमिकिा ददइनेछ । 

६.१२ मवद्यालर्को व्यवथथापन, शुसाशन र अनुशासन िथा कार्िसम्पादन िूपर्ाङ्कनका आिारिा मव.व्य.स., 

प्र.अ. िथा मशक्षकलाई पुरथकृि र सम्िामनि गन ेनीमि अवलम्बन गररनेछ । 

६.१३ मवद्यालर्िा सरसफाई िथा थवच्छिा कार्ि गरी अनुकुल मसकाइ वािावरण मनिािणकालामग आवश्र्क 

व्यवथथा गररने छ । 

६.१४ सािुदामर्क र सँथथागि मवद्यालर्हरूका असल अभ्र्ासहरूको थथानान्त्िरणका लामग मनर्मिि 

अन्त्िरकृर्ा संचालन गररने छ । 

६.१५ प्रचमलि ऐन िथा मनर्िावलीको व्यवथथा िथा आचारसंमहिा उपलंिन गने मवद्यालर् िथा 

मशक्षकहरुलाई कारवाहीको दार्रािा पर्ाउने नीमि मलइनेछ । 

६.१६ भौगोमलक मवकटिाका कारण थोरै मवद्याथी संख्र्ा भएका मवद्यालर्का मवद्याथीहरुको अध्र्र्नको 

सुमनमििा गनि बैकमपपक व्यवथथा गरी मवद्यालर् सिार्ोजन गने नीमि अवलम्बन गररने छ । 

६.१७  सािुदामर्क िाध्र्मिक मवद्यालर्हरुलाई सूचना प्रमवमिको प्रर्ोगवाट मडमजटल कक्षा सचंालनको लामग 

प्रोत्साहन गररनेछ  

६.१८  सािुदामर्क मवद्यालर्िा थवाथ्र् र सरसफाई कार्िक्रिलाई अमभर्ानको रुपिा संचालन गने नीमि 

मलइनेछ । 

६.१९  उच्च मशक्षाका लामग प्रथिामवि मिक्लाजुङ क्र्ाम्पसको मत्रभूवन मवश्वमवद्यालर्बाट सम्वन्त्िनका लामग 

आवश्र्क पहल गरी आगािी शैमक्षक सत्रदेमख कमम्ििा एक मवर्र् के्षत्रको स्नािक िह सञ्चालन गने 

व्यवथथा मिलाइनेछ । 

६.२०  आिारभूि िह कक्षा ५ सम्िका मबद्याथीहरूका लामग थथानीर् ििि, कला, सँथकृिीको जानकारी  र 

मिक्लाजुङको पमहचानको सम्वन्त्िी मशक्षण मसकाइ गनि थथानीर् पाठ्यक्रि मनिािण गरी आगािी शैमक्षक 

सत्रदेमख लागु गररने छ । 

६.२१ बालमवकास सहर्ोगी कार्िकिाि र सािूदामर्क मवद्यालर्िा कार्िरि मवद्यालर्का कििचारीहरुलाई 

गाउँपामलकाबाट ददइदै आएको थप पारीश्रमिक रकििा बृमद्ध गरी प्रोत्सामहि गररनेछ । 



६.२२ मवद्याथी संख्र्ाका आिारिा प्राथमिकिा क्रि मनिािरण गरी सािुदामर्क मवद्यालर्हरूिा ददवा खाजा 

िर मनिािणको कार्ि र्सै वर्िबाट सुरू गरी आगािी ३ वर्ििा सम्पणूि मवद्यालर्िा मनिािण गनि आवश्र्क 

कार्िक्रि पर्ाइने छ । 

६.२३ मवद्यालर्को भौमिक सम्पमि सुरक्षाका लामग मवद्यालर्को अवथथा र आवश्र्किा हेरी मसमस क्र्ािेरा 

जडान िथा ददवा िथा रात्रीकामलन सुरक्षा गाडिको व्यवथथा मिलाइने छ । 

 

७.  थवाथ्र् 

७.१ मनिािणामिन दश वेडको सािुदामर्क अथपिाको मनिािण सम्पन्न गरी चौबीसै िण्टा मनःशुपक थवाथ्र् सेवा 

उपलधि गराउन आवश्र्क कार्ि गररनेछ । 

७.२ सरुवा रोगको संक्रिण न्त्र्ून गनि सरकारी िथा नीमज अथपिाल, थवाथ्र् संथथासँग सिन्त्वर् गरी थवाथ्र् 

मशमवरहरु संचालनलाई प्राथमिकिा ददई मवमभन्न संथथाहरुको सहकार्ििा थवाथ्र् मशमवर संचालन गररने 

छ । 

७.३  सािुदामर्क थवाथ्र् मविा कार्िक्रििा सहज पहुँचका लामग र्सै गाउँपामलकािा थवाथ्र् मबिा 

कार्िक्रिले िोकेका सम्पणूि और्ामिहरू समहिको मविा फािेशी समहि थवथ्र् मविा सम्वन्त्िी उपचार 

िथा मसफाररस गने कार्ि र्स ैबर्िदेमख प्रारम्भ गररने छ । गररव िथा मवपन्न पररबारका लामग मनःशुपक 

थवाथ्र् मविा गराउनका लामग आवश्र्क व्यवथथा मिलाइनेछ ।  

७.४ बाल िथा िािृ मशशु सुरक्षा कार्िक्रििा िमहला थवाथ्र् थवर्ंसेमवकाहरुबाट प्राि र्ोगदानको उच्च कदर 

गदै िमहला थवाथ्र् थवर्ंसेमवकाहरुको क्षििा मवकास गरी पररचालन गररनेछ । साथै मनजहरु मनवृत्ती 

सुमविा को कार्िक्रिलाई मनरन्त्िरिा ददन थवरं्समेवका कोर्लाई एकीकृि गरी  संचालन गररनेछ । 

७.५ संिीर् सरकारको नीमि अनुरुप गभिविी िथा सुत्केरी प्रोत्साहन कार्िक्रिलाई प्रभावकारी रुपिा संचालन 

गररनेछ । 

७.६ थवाथ्र् िथा सरसफाई सम्बन्त्िी सेवािा सहजिा पर्ाउनका लामग हरेक वडािा एक एक वटा थवाथ्र् 

हेपप डेथक संचालन गररनेछ । 

७.७  थवाथ्र् परीक्षणका लामग आवश्र्क अत्र्ािुनीक िेमशन औजार समहिको पर्ाव सञ्चालन गरी सहज 

थवाथ्र् परीक्षणको प्रवन्त्ि मिलाइने छ । 

७.९   सब ैआिारभुि थवाथ्र् केन्त्रिा आवश्र्क जनशमक्त व्यवथथापन गरी भरपद ेसेवा प्रदान गने शुमनमिििा 

गनुिका साथै थवाथ्र् केन्त्रहरू मवथिा गदै लैजाने नीमि अवलम्बन गररने छ । 

७.१० मवशेर् गरी भौगोमलक मवकटिा भएका के्षत्रिा सेवा पुर्ािउनका लामग, एम्बुलेन्त्स व्यवथथा गरी संचालन 

गररने छ । 

७.११  िानमसक थवाथ्र् र लागुपदाथि दवु्र्र्सन न्त्र्ूनीकरणका लामग सचेिना कार्िक्रि संचालन गररनेछ । 

७.१२  पणूि खोपको सुमनमिििालाई ददगो बनाइनेछ । 

२.१३  मवद्यालर्हरुिा दकशोरीिैत्री मवद्यालर् कार्िक्रि संचालन एवं मवद्यालर् थवाथ्र् मशक्षा कार्िक्रि 

संचालन गने  नीमिलाई मनरन्त्िरिा ददइनेछ । 

७.१४ थवाथ्र् संथथाहरुिा सुमचकृि अत्र्ावश्र्क और्मिहरुको मनरन्त्िर आपूर्िि गररनेछ । साथै सरकारद्वारा 

उपलव्ि गराइने मनःशुपक और्िीहरु बाहेकका अन्त्र् और्िीहरु छुट िूपर् िा उपलधि गराउन आवश्र्क 

व्यवथथा मिलाइनेछ ।  

७.१५  आर्ुिबेद थवाथ्र् उपचार पद्दिीलाई प्रोत्सामहि गदै िरेलु सािान्त्र् प्राथमिक उपचार मवमििा 

सिुदार्लाई सक्षि बनाउन थथानीर् थिरिा प्राि हुन ेजमडबुरटको पमहचान र प्रशोिनका लामग मवशरे् 

कार्िक्रि पर्ाइने छ ।  

७.१६  िोदकएका ८ प्रकारका कडा िथा दीिि रोगहरूका लामग गाउँपामलकाबाट ददइदै आएको आर्थिक 

सहार्िािा बृमद्ध गररनेछ । 

७.१७ पामलका मभत्र बसोबास गने गररव दकसान, सुकुम्बासी लगार्ि जनक्रान्त्िी िथा जनआन्त्दोलनिा 

र्ोगदान गरेका शमहद िथा वेपत्ता र्ोद्धाका पररवार, िाइिे, अपाङ्ग भएका व्यमक्तहरूलाई मनःशुपक 

थवाथ्र् उपचारको व्यवथथा गने नीमि अवलम्बन गररने छ । 



७.१७ र्स गाउँपामलका मभत्र बसोबास गने मिगौला प्रत्र्ारोपण गनुि पने अवथथाका नागररककालाई सम्वमन्त्िि 

अथपिालको मसफाररसिा रु १ लाखसम्ि िथा िुटु सम्वमन्त्ि सपर्दक्रर्ा र शरीरका िहत्वपूणि अङ्ग 

हािखुट्टा गुिाउनु परेिा रु ५० हजारसम्ि अनुदान उपलधि गराउने व्यवथथा गररनेछ ।  

 

८. खानपेानी िथा सरसफाई 

८.१ पहाडी के्षत्रिा रहेका खानेपानीका िुहानहरूको संरक्षण र सरसफाइलाई िुख्र् प्राथमिकिािा राखी 

जीवनका लामग थवच्छ पानी कार्िक्रि  संचालन गररनेछ । 

८.२ हाल संचालनिा रहेका खानेपानीका  श्रोिहरुको व्यवथथापन, मविरण पाईप लाइनको िििि, 

सुिार र थप व्यवथथापनिा सहर्ोग गररनेछ भने नर्ाँ खानेपानी आर्ोजना मनिािणका लामग संिीर् 

सरकार र प्रदेश सरकारसँग वजेट व्यवथथापनका लामग पहल गररनेछ । 

८.३  पानीको श्रोिको दीगो व्यवथथापनका लामग सािुदामर्क बनहरूसँगको सहकार्ििा पानीको श्रोि 

संरक्षणको कार्िलाई अमभर्ानका रूपिा संचालन गररनेछ । 

८.४ फोहोरिैला व्यवथथापन सम्बन्त्िी जनचेिना अमभवृमद्धका लामग सरसफाई अमभर्ान संचालन गररनेछ । 

साथै  बजार के्षत्रको फोहोर व्यवथथापनका लामग गाउँपामलका, मनजी के्षत्र र थथानीर्बासीको 

सहकार्ििा नीमि मनिािण गरी कार्िक्रि संचालन गररनेछ । 

८.६ बजार के्षत्रिा संकमलि फोहोरको उमचि व्यवथथापन गनि पर्ाण्डदफपड साइडको उपर्ुक्त जग्गा व्यवथथा 

गरी फोहोरको दीगो व्यवथथापन गने नीमि मलइनेछ । 

 

९. ििि, भार्ा, कला, सामहत्र् र सथंकृमि 

९.१  र्स गाउँपामलका मभत्र रहेका िार्ििक संथथाहरूको संवििन र संरक्षणका लामग साझेदारीिा आिाररि 

रहेर पूवाििार गने नीमि मलइनेछ । 

९.२   गाउँपामलका मभत्र बसोवास गने मवमभन्न जािजािीहरुको भार्ा, कला, सामहत्र्, संमगि र साँथकृमिको 

संरक्षण र मवकास गनि भार्ा, वणि र मलपीको अनुसन्त्िानात्िक कार्ि सञ्चालन गररने छ । 

९.३   र्स गाउँपामलका के्षत्रिा मवगििा मवमभन्न के्षत्रिा मवशेर् र्ोगदान पुर्ािएका व्यमक्तहरूको प्रेरणादर्ी 

व्यमक्तत्व, र्स के्षत्रिा रहेको ििि, सँथकृमि, ररमिररवाज, चालचल, परम्परालाई मजवन्त्ििा ददन सबै 

के्षत्रलाई सिेटेर थथानीर् पाठ्यक्रि बनाई मवद्यालर्को आिारभूि िह कक्षा ८ सम्ि पठनपाठन गने नीमि 

मलइनेछ । 

९.४ र्स गाउँपामलकािा रहेका सामहमत्र्क स्रिाहरूको पमहचान गरी मनजहरूको र्ोगदानको कदर िथा 

सम्िान गने नीमि अवलम्बन गररनेछ । 

 

१०. िमहला, बालवामलका, जषे्ठ नगाररक र सिावमेशकरण  

 

१०.१ िमहला, दमलि िमहला, मवशेर् गरी एकल िमहलाको शशमक्तकरणका लामग सचेिाना िथा मसपमवकास 

कार्िकििहरू संचालन गरी थवावलम्बी बनाउने नीमि मलइनेछ । 

१०.२ वाल मवकासका सूचकहरु बाल बचाऊ, बाल संरक्षण, बाल मवकास िथा बाल सहभामगिा आदद 

कार्िक्रिहरुिा जोड ददई सबै वडालाई क्रिशः बालिैत्री वडा िोर्णा गद ैजाने गरी आवश्र्क कार्िक्रि 

िजुििा गररने छ । 

१०.३  िमहलासंग सम्बमन्त्िि संि संथथाहरुको सहकार्ि र साझेदारीिा िमहलाहरुको हक अमिकार र नेिृत्व 

मवकासका लामग िामलि, मसपिलुक प्रमशक्षण, अध्र्र्न, अन्त्िरदक्रर्ा, गोष्ठी लगार्िका कार्िक्रि संचालन 

गररनेछ ।  

१०.४  आददवासी, जनजािी, दमलि मपछडा वगि जथिा पछामड परेका वगि सिुदार्का हक अमिकार र त्र्थिा 

वगि र सिुदार्को सिावेशीकरणका लामग लमक्षि वगिकै नेिृत्व र सहभामगिािा मवमभन्न कार्िक्रि संचालन 

गने नीमि मलइनेछ । 



१०.५ लमक्षि वगिका कार्िक्रिलाई वडा थिर साथै गाउँपामलकाथिरिा सिेि उच्च प्राथमिकिा प्रदान गनि 

आवश्र्क  व्यवथथा मिलाईनेछ । 

१०.६   अपाङ्गिा भएका नागररकको संरक्षण र मवकासको लामग प्रदेश सरकार र करुणा फाउण्डेशन सँगको 

साझेदारीिा सन्त्चालन भइरहेको अपाङ्गिा रोकथाप िथा पुनिथथापना कार्िक्रिलाई मनरन्त्िरिा ददइने छ 

। 

१०.७    बैंककंग प्रणाली िाफि ि भैरहेको सािामजक सुरक्षा भत्तालाई मविरणको कार्िलाई सहज र सरल बनाउन 

बैंक िथा मवमत्तर् संथथाहरूसँग सिन्त्वर् गरी िुम्िी सेवा सञ्चालनका लामग आवश्र्क व्यवथथा मिलाइनेछ 

।  

१०.८    गररव िर पररवार पमहचानको कार्ि सम्पन्न गरी र्स ैवर्ि पररचर्पत्र मविरण सम्पन्न गररनेछ । 

१०.९    भूमिहीन दमलि, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलधि गराउने र अव्यवमथथि बसोबासीको 

व्यवथथापनको कार्िलाई पमहलो प्राथमिकिािा राखी कार्िसम्पादन गररनेछ । 

१०.१०  सबै वडािा मवद्यालर्िा रहेका छात्रा िथा बामहर रहेका दकशोरीहरुका लामग आत्िरक्षा िामलिलाई 

प्रदान गररने छ । 

१०.११   गररवी मनवारणका लामग लिु उद्यि मवकास कार्िक्रि अन्त्िगिि गररव वगि िथा िमहलालाई उद्यिी 

बनाउनका साथै नर्ाँ उद्यिीलाई उद्यिशीलिा सम्वन्त्िी थिरोन्निी िामलि प्रदान गररनेछ । 

१०.१२   मसिान्त्िकृि र अमिमसिान्त्िकृि वगििा पने पररवारलाई आत्िमनभिर बनाउन आवश्र्क परािशि सेवा 

समहि मवमभन्न मसपमवकास कार्िक्रिहरु सञ्चालन गररनेछ । 

 

११. खलेकुद िथा िनोरञ्जन 

 

११.१  खेलकुदको दीगो मवकासका लामग थथानीर् थिरिै खेलकुद प्रमशक्षक व्यवथथा गनि मवमभन्न मविािा 

प्रमशक्षक प्रमशक्षण कार्िक्रि संचालन गररनेछ ।  

११.२  खेलकुदको के्षत्रिा मवशेर् र्ोगदान पुर्ािएका व्यमक्तहरूको पमहचान गरी, पुरथकृि र प्रोत्सामहि गने 

नीमि अवलम्बन गररनेछ । 

११.३  प्रत्र्ेक वडाहरुिा व्यवमथथि व्यािशाला व्यवथथापनका लामग संमिर् र प्रदेश सरकारको सिन्त्वर्िा 

मनिािण गने नीमि मलइने छ । 

११.४ खेलकुदको िाध्र्िबाट अनुशासन कार्ि गद ैथवथथ नागररक िर्ार गनि, थथानीर् खेलकुद क्लवहरुलाई 

प्रोत्साहन गने नीमि मलइनेछ । 

११.५ र्ुवा वगिलाई लमक्षि गरी अध्र्क्ष कप फुटवल, प्रमिर्ोमगिा संचालन लाई मनरन्त्िरिा ददइनेछ । 

११.६ िमहला सिुहहरूलाई सकृर् बनाइ िमहलाहरूको खेलकुद के्षत्रिा सहभामगिा वृमद्ध गने नीमि मलइनेछ । 

 

पवूाििार मवकास नीमि  

१२. पवूाििार मवकास मनिािण 

सडक 

१२.१  सडकको मनिािण िथा थिरोन्निी  गदाि कािको गणुथिर सुमनमिि गनि थथानीर् सरोकारवालहरूबाट 

मनर्मिि अनुगिन गन ेव्यवथथा मिलाई गाउँपामलकाथिरीर् मनर्मिि अनुगिनिा थथानीर् अनुगिनको 

प्रमिवेदनलाई सिेि आिार बनाउने नीमि अवलम्बन गररने छ । सम्वमन्त्िि वडा कार्ािलर्को 

प्रमिमनमिको रोहवरिा साविजमनक परीक्षण गरेपमछ िात्र अमन्त्िि भुक्तानी ददने नीमि अवलम्बन गररनेछ 

। 

१२.२  सडक मनििणािा सिर्िा कार्ि सम्पादन नगन ेिथा िोदकए बिोमजिको  गणुथिर कार्ि नगन ेठेक्दार 

कम्पनीहरूलाई कारवाहीको दर्रािा पर्ाइने छ । 

१२.३   उपभोक्ता समिमि िाफि ि संचालन हुने मनिािण कार्ििा ठूला िेमशन औजारको प्रर्ोगलाई मनरुत्सामहि 

गने नीमि मलइने छ । 

१२.४ कच्ची सडकहरुको प्राथमिकिाका आिारिा क्रिशः ग्राभेल मवछ्याउने काि गररने छ । 

१२.५ मवगििा वनेका ग्राभेल सडकको प्राथमिकिाका आिारिा क्रिशः थिरउन्नमि गररने छ । 



१२.६ वडाहरुलाई जोड्ने प्रत्र्ेक वडाका एक एक वडा सडकलाई िूल पवूाििार सडकका रुपिा राखी संिीर् 

िथा प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीिा िििि सम्भार िथा थिर उन्निी गदै कालोपत्रे गने नीमि अवलम्बन 

गररने छ । 

१२.६ गाउँपामलका मभत्र मनिािण हुने संरचनाहरु अपाङ्ग िैत्री, बालिैत्री, लैंगीक िैत्री, वािावरणिैत्री साथै 

जेष्ठ नागररकिैत्री हुनेगरी मनिािण गने कार्ििा जोड ददइनेछ । 

१२.७ िोवेनी देमख कुइनेटार हुँदै िोररबारी िावाखोलासम्ि पर्िटकीर् सडका मनिािण गनि मड.मप.आर. गरी 

कार्ािरम्भ गररनेछ । 

१२.८ िानखेिी सामम्लङ रमििे आइिबारे हुँद ैवर्सेम्ि जाने सडक थिरोन्निी गरी बैकमपपक िागिका रुपिा 

मवकास गररनेछ । 

१२.९ ििुिपलाबाट रचना, साखरे हुँदै ओखलढंुगा जाने सडक थिरोन्निी गररनेछ । 

१२.१० ठूला िालबाहक सािन चपने बैकमपपक िागि मनिािण गरी िालबाहक सवारी सािनबाट बमथि के्षत्रिा 

हुने प्रभाव र वािावरण प्रदरु्ण न्त्र्ून गने नीमि अवलम्बन गररनेछ । 

१२.११ गाउँपामलका के्षत्र मभत्र संचालन हुने नीजी मनिािण िथा उपभोक्ता समिमि िाफि ि हुने मवकासका 

मनिािणका कार्ि संचालन गनिका लामग आवशर्क पने नदीजन्त्र् बथिुिा थथानीर् कर छुट नीिी मलइनेछ । 

१२.१२ िदनिागिको बैकमपपक ललंकरोड मनिािण लामग संिीर् सरकारसँग आवश्र्क सिन्त्वर् गररनेछ । 

१२.१३ िुगुटारदेमख आइिबारे हुँदै िुपाि बाइस े ६ नं. बिुबारे सडक थिरोन्त्िी गररने गररनेछ । 

१२.१४ नुनसरी-रचना बाझोखेि वालाटुङ िथा िावा डाँगी लसंचाइ र्ोजनालाई प्राथमिकिािा राखी संि िथा 

प्रदेश सरकारसँगको सिन्त्वर् गररने छ । 

 

 भवन िथा ग्रामिण मवकास 

१२.११ गाउँपामलका के्षत्रिा नर्ाँ िरहरु मनिािण गदाि बथिी मवकास िथा शहरी र्ोजना िथा भवन मनिािण 

सम्बन्त्िी आिारभूि िापदण्ड  बिोमजि नक्सा पास थवीकृि गरेर िात्र मनिािण गन ेनीमि मलईनेछ ।  

१२.१२ र्स गाउँपामलका के्षत्र मभत्र मनिािण भईसकेका िरहरुको िरनक्सा पास अन्र्िगि अमभलेमखकरण 

कार्िलाई मनमिि सिर्सीिा िोकी मवशेर् छुट समहिको व्यवथथा गरी अमभलेमखकरण गने नीमि 

कार्ािन्त्वर्न गररनेछ ।  

१२.१३ गाउँपामलका के्षत्र मभत्र िर िथा भवन मनिािणकिािले मनिािण सािाग्रीहरु सडक िथा साविजमनक 

थथलिा राख्न नपाउने व्यवथथा कार्ािन्त्वर्न गदै र्थिा सािग्रीहरु साविजमनक थथलबाट हटाए पमछ िात्र 

भवन इजाजि िथा मनिािण सम्पनिाको प्रिाण पत्र प्रदान गने नीमिलाई कडाईका साथ कार्ािन्त्वर्न 

गरीने छ । 

१२.१४ भौमिक संरचनाहरुलाई भुकम्प प्रमिरोिी र वािावरण िैत्री हुन े गरी मनिािण गनि मनिािण कार्ििा 

सम्लग्न ठेकेदार,मिस्त्रीहरुलाई आिारभूि िामलि प्रदान गररने छ । साथै िर िथा भवन मनिािण ईजाजि 

दददा िामलि प्राि गरी गाउँपामलकािा सूमचकृि भएका आमिकारीक ठेकदारको प्रिाण पत्र अमनवार्ि 

सम्लग्न गने नीमि अवलम्बन गररनेछ । 

 

 उजाि, मवद्यिु िथा र्ािार्ाि  

१२.१५ मवदु्यि सुमविा नपगुकेका सम्पूणि िरहरूिा, सम्वमन्त्िि मनकार्सँग सिन्त्र् गरी, र्सै बर्ि मवदु्यि 

मवथिार सम्पन्न गररनेछ । 

१२.१६ बैकमपपक िथा नवीकरणीर् ऊजाि प्रवद्र्िन केन्त्रको सहर्ोगिा सौर्ि उजाि मविरण कार्िक्रिलाई 

मनरन्त्िरिा ददईनेछ ।  

१२.१७  िूख्र् सडकहरुिा सडक बमत्त िथा बजार के्षत्रिा मस.मस.क्र्ािरा जडानकाको कार्िलाई प्राथमिकिािा 

राखी र्ोजना मनिािण गररनेछ । 

१२.१८ ििुिपला बजारिा व्यवमथथि बसपाकि  मनिािणका लामग उपर्ुक्त थथानिा जग्गा प्रामि गरी र्स ै

बर्िदेमख कार्ि प्रारम्भ गररनेछ । 

 सञ्चार 



१२.१८ थथानीर् थिरिा सूचना सम्प्रेशणका लामग थथानीर् पमत्रका प्रकाशनका गनि प्रोत्साहन र सहर्ोग 

उपलधि गराउने नीमि मलइनेछ । 

१२.१९ गाउँपामलकाका हरेक दक्रर्ाकलाप िथा सूचनाहरु कार्ािलर्को आमिकाररक वेवसाइट िथा फेसबुकपेज 

िाफि ि ित्काल सम्प्रेर्ण गने कार्ि प्रभाकाररिाका साथ सम्पादन गररने छ । 

१२.२० नागररकका चासो,गुनासो र सुझाबहरू सुनी सम्बोिन गनिका लामग  “जनिासँग जनप्रमिमनमि” 

कार्िक्रि मनर्मिि रुपिा सञ्चालन गररनेछ । 

१२.२१  सूचना प्रमवमििैत्री गाउँपामलका मनिािण गनि इन्त्टरनेटको सुमविा नपुगेका के्षत्रिा नीमज के्षत्रसँगको 

साझेदारीिा इन्त्टरनेट सुमविा मवथिार र्ोजना सञ्चालन गररने छ ।  

१२.२३ गाउँपामलकाका सबै के्षत्रिा गुणथिरीर् िोबार्ल नेटवकि  सञ्चालन गनि नेपाल टेमलकिसँग सिन्त्वर् 

गररनेछ । 

 

१३. वन वािावरण िथा मवपद व्यवथथापन 

१३.१  संबेदनमशल रुपिा रहेका बक्राहा, िावा, नुनसरी लगार्िका खोलाहरुिा आवश्र्क्तानसुार िट्बन्त्ि र 

खोला दकनारिा वृक्षारोपण गरी नदी उकास िथा जिीनहरुको संरक्षण गनि पाकि  मनिािण  गने नीमि 

मलईनेछ ।  

१३.२   पहामड के्षत्रिा पमहरो मनर्न्त्त्रणका लामग सािुदामर्क वनसँगको सहकार्ििा वृक्षारोपणको कार्िलाई 

अमभर्ानका रुपिा सञ्चालन गररनेछ । 

१३.३  गोबर ग्र्ाँस, सुिाररएको चुलो, इन्त्डक्सन चुलो जथिा थवच्छ उजािका प्रमवमिहरु प्रर्ोग गरी िँुवािुक्त 

िर बनाउने नीमि अवलम्बन गररनेछ । 

१३.४  पामलका िथा वडाथिरिा सिेि मवपद ्व्यवथथापन कोर् संचालन गरी मवपद्को सिर्िा ित्काल उद्दार 

र राहि पुगे्न सुमनमिििा गररनेछ । 

१३.५  वन िथा वािावरणको संरक्षणका लामग, गाउँपामलका मभत्र सडक मनिािण गदाि सडकका दबुै दकनारािा 

उपर्ुक्त वृक्षारोपण गने नीमि मलइने छ । 

 

१४. सशुासन िथा सथंथागि मवकास 

१४.१  गाउँकार्िपामलकाको कार्ािलर् िथा सो अन्त्िगििका सबै कार्ािलर्बाट प्रदान गररने सेवािा सेवाग्राहीको 

सहजिाका लामग, सवेाग्राही सहार्िा कक्ष (हेपप डेथक) सञ्चालन  गररनेछ । 

१४.२  आन्त्िररक प्रशासनलाई व्यवमथथि गदै गाउँपामलकामभत्र आवश्र्क पने कििचारीहरुको व्यवथथापन गनि 

सम्बमन्त्िि मनकार्हरुसँग पहल गने र खुला प्रमिथपिािबाट करार र ज्र्ालादारीिा र्ोग्र् कििचारी 

व्यवथथापन गररनेछ । साथै र्ोग्र्िा, क्षििा, मनर्मिििा, उत्कृििा र कार्िसम्पादका आिारिा 

कििचारीलाई सम्िान िथा प्रोत्साहन प्रदान गरी कििचारीको िनोबल उच्च बनाउने नीमि अवलम्बन 

गररनेछ  ।  

१४.३  वडा कार्ािलर्हरुको सेवा प्रवाहिा सहजिा पर्ाउनका लामग आवश्र्क दक्ष जनशमक्त समहि सथंथागि 

मवकासिा जोड ददइनेछ  । 

१४.४  गाउँकार्िपामलका कार्ािलर् िथा वडा कार्ािलहरूबाट सम्पाददि कार्िको उत्तरदामर्त्व र 

जवाफदेहीिाका लामग पामलका िथा वडाथिरिा  साविजनीक सुनवुाइ गने कार्िलाई मनर्मिि रुपिा 

सञ्चालन गररनेछ ।  

१४.५  कार्ािलर्बाट हुने कार्ि सम्पादन मछटो, छररिो र सहज िथा पारदर्शि बनाउन िहत्वपूणि कािहरूिा 

उपर्ुक्त आिुमनक प्रमवमि िथा सफ्टवेर्रको प्रर्ोग गने व्यवथथा मिलाइनेछ । 

१४.६   गाउँपामलका मभत्रको सव ैमववरण अध्र्ावमिक गरी गाउँपामलकाको मडमजटल प्रोफार्ल िर्ार गररनेछ 

। 

१४.७ प्रशासमनक खचििा मििव्यमर्िा गने नीमि अपनाईनेछ ।  

१४.८  सब ैभन्त्दा बदढ कर संकलन गने र िोदकएको सिर् मसिा मभत्र आर्ोजना िथा कार्िक्रि सम्झौिा र 

सम्पन्न गन ेवडालाई प्रोत्साहन र्ोजना प्रदान गने नीमि मलइने छ ।  



१४.९   गाउँपामलकािा सञ्चामलि मवकास मनिािण लगार्ि सब ैकार्िक्रिको मनर्मिि अनुगिन, प्रगमि समिक्षा, 

सिन्त्वर् बैठक, साविजमनक सुनुवाई, सािामजक परीक्षण, साविजमनक परीक्षण, आदद िाफि ि सशुासनिा 

जोड ददइनेछ । 

१४.१० गाउँपामलकाको प्रशासनीक व्यवथथापन सुिारका लामग, के्षत्रफल र भूगोलका आिारिा वडा थप 

गनिका लामग प्रकृर्ा अगाडी वढाइने छ । 

 

१५. काननू र न्त्र्ार् 

१५.१ सिाजिा रहेका असहार्, अन्त्र्ार्िा परेका र न्त्र्ार्को सहज पहुँच नभै अन्त्र्ार् व्यहोनि बाध्र् आि 

सविसािारणका लागी कानूनी सहार्िा कक्ष थथापना गरी आवश्र्किा अनुसार कानूनका मवज्ञहरुद्धारा 

मनःशुपक कानूनी परािशि प्रदान गरी न्त्र्ार्पुणि सिाजको थथापना गनि आवश्र्क सहर्ोग गररनेछ ।  

१५.२ कानून मवपररि कुनै पमन उद्योग िन्त्दा, कलकारखाना खोपदा र चलाउँदा भमवष्र्िा हुनसके्न  जोमखिको 

बारेिा गाउँबासीलाई सचेि गराईने छ । त्र्सरी खोमलएका उद्योगिन्त्दा, कलकारखानाहरुको पमहचान 

गरी कानूनको दार्रािा पर्ाइनेछ । 

१५.३ हरेक वडािा रहेका िेलमिलाप केन्त्रहरुलाई सक्षि, सबल जनिैत्री बनाउनको लागी 

िेलमिलापकिािहरुलाई आवश्र्क प्रारमम्भक कानूनी ज्ञान प्रदान गदै उक्त केन्त्रहरुलाई थप दक्रर्ामशल 

बनाइनेछ । 

१५.४ कानूनको अनमभज्ञिा क्षम्र् नहुने कुरालाई हृदर्ङ्गि गद ैन्त्र्ामर्क समििीलाई आि नगरवासीको न्त्र्ार् 

प्रामि र पहँचको आिार थिम्भको रुपिा थथामपि गने उद्देश्र् अनुरुप थप दक्रर्ामशल  बनाइनेछ ।   

१५.५ सिाजको आवश्र्किालाई िध्र्नजर गदै  थथामनर् िहले मनिािण गने ऐन, कानून, मनमि, मनर्ि,  

मनदेमशका, मविेर्क र कार्िमविी सिर्ानुकुल पाररि र संंंसोिन गदै लमगनछे । 

१५.६ मवध्र्ालर् मशक्षािा कानूनी साक्षरिा कार्िक्रिलाई जोड्दै िाध्र्मिक, र क्र्ाम्पस िहका मवध्र्ाथी िथा 

मशक्षक मशमक्षकाहरुलाई न्त्र्ामर्क समििीको अगुवाईिा मवज्ञहरुद्धारा आवमिक रुपिा कानूनी 

साक्षरिाका प्रमशक्षण कार्िक्रिहरु सञ्चालन गररनेछ ।  

१५.७ हरेक वडािा रहेका िेलमिलापकिाि, नगरिा रहेका सािामजक कार्िकिाि, र्ुवा अमभर्न्त्िा, सािामजक 

अगुवा, अमभभावकहरुको छनौट गरी आवमिक रुपिा कानूनी साक्षरिाका प्रमशक्षण एवि ् कार्िशाला 

गोष्ठीहरु संचालन गररनेछ । 

१५.८ र्ुवाहरुिा देमखएको दवु्र्र्सन िथा लागु और्ि सेवन, त्र्सले सिाजिा पर्ाउने मवकृिी न्त्र्ुमनकरण 

गनिको लागी लाग ु और्ि दवु्र्र्सनका कारण त्र्सल े मनम्त्र्ाउन सके्न कानूनी जरटलिाका बारेिा 

र्ुवाहरुलाई कानूनी साक्षरिाका साथै कानुनका ज्ञािाहरुद्धारा परािशि कार्िशालाहरु संचालन गररनेछ । 

१५.९ बालबामलकािाहुन सके्न बाल र्ौन दवु्र्र्वहार र दरुुपर्ोगका िटना न्त्र्ूनीकरण गने उद्दशे्र्ले मवध्र्ालर् 

िहिा बालबामलकालाई गुड टच र धर्ाड टचका बारेिा बाल िनोमवज्ञहरुद्धारा प्रमशक्षण कार्िक्रि 

संचालन गन ेर सोही मबर्र्िा कानुनका ज्ञािा िाफि ि बालबामलका िथा अमभभावकहरुिा सचेिनािुलक 

कानूनी साक्षरिा सम्बमन्त्ि प्रमशक्षण कार्िक्रि संचालन गररनेछ । 

१५.१० आिुमनकीकरणका कारणबाट बढ्दो इन्त्टरनेट प्रर्ोगले मनम्त्र्ाउन सके्न साइबर अपरािको कारण 

सिुदार्िा पने नकारात्िक असरलाई न्त्र्ुमनकरण गन ेउद्देश्र् अनुरुप मनजी, सािामजक संि सथंथा िथा 

अििन्त्र्ामर्क मनकार्सँग सिन्त्वर् र सहकार्ि गरी संम्बमन्त्िि मबर्र्का श्रोि व्यमक्त िाफि ि मबदू्यमिर् 

कारोवार सम्वमन्त्ि कानूनी सचेिना कार्िक्रि संचालन गररनेछ । 

१५.११  न्त्र्ामर्क समिमिबाट भएका मनणिर् र कार्िसम्पादनका अमभलेखहरुलाई व्यवमथथि बनाउन मबदु्यमिर् 

प्रणालीिा अमभलेमखकरण गने व्यवथथा मिलाईने छ । साथै िेलमिलाप समिमि हरुको क्षििा मवकासका 

लामग आवथर्क व्यवथथा गाररने छ । 

 

१६. रोजगारी, उद्यिमशलिा र उत्पादन वमृद्ध 



१६.१ थवरोजगारी सृजना गरी आत्िमनभिरिा बढाउनका लामग नर्ाँ उद्यिी सृजना गनुिका साथै गि वर्ि 

उद्यिशीलिा र मसपमवकास िामलि मलई उद्यि व्यवसार् गरररहेका उद्यिीलाई थिरोन्निी िामलि प्रदान 

गररने छ । 

१६.२ अग्रगमि मवकास र खोज अनुसन्त्िान उद्यिशीलिा रोजगारी आर्थिक िजबुमिकरण आदद के्षत्रिा र्ोगदान 

गने नवप्रवििनात्िक सोच गरी राम्रा र उपर्ोगी सोचलाई खररद वा साझेदारी प्रवद्धन गन े व्यवथथा 

मिलाउँदै लमगनेछ । 

१६.३ श्रि र रोजगार के्षत्रको सम्भाव्यिा अध्र्र्न गरी ि्र्ाङ्कका आिारिा बार्र्िक जनशमक्त प्रके्षपण र 

सोही बिोमजिको जनशमक्त उत्पादन गनि वेरोजगार लगि संकलन र मसपिुलक िामलि संचालन गद ै

उद्धिमशलिा मवकास गने नीमि मलइने छ । 

१६.४ मवमभन्न के्षत्रबाट मसपहाँमसल गरेका व्यमक्तहरूलाई प्रामवमिक मशक्षा िथा व्यावसामर्क िामलि 

पररर्दबाट मसप परीक्षण गराई प्रिाणपत्र उपलधि गराउन आवश्र्क व्यवथथा मिलाईनेछ ।  

 

िन्त्र्वाद ! 


