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सबाका उऩाध्मऺज्मू तथा 
गाउॉसबाका सदस्मज्मूहरु ।  

गाउॉऩालरकाको मस सम्भालनत गाउॉसबा सभऺ गाउॉऩालरकाको भागगदर्गक लसद्धान्तको 
रुऩभा यहेको आलथगक फर्ग २०७९/०८० को सभग्र नीलत तथा कामगक्रभ 
कामागन्वामनको दस्तावेजको रुऩभा मो नीलत तथा कामगक्रभ प्रस्ततु गरययहॉदा अत्मन्तै 
गवगको भहससु गयेको छु ।  

नेऩारको सॊववधानको फभोजजभ जर्वारम गाउॉऩालरकाको मस गाउॉसबाभा आलथगक फर्ग 
२०७९/०८० को नीलत तथा कामगक्रभ प्रस्ततु गने अनभुलत चाहन्छु । प्रस्ततु नीलत 
तथा कामगक्रभरे उत्ऩादन वव्द्ध, योजगायी लसजगना, ऩूवागधाय ववकास, तथा सरु्ासन 
प्रवद्धगनभा अहभ बलूभका खेल्ने अऩेऺा याखेको छु ।  

मस भहत्वऩूणग अवसयभा सॊघीम र्ासन प्रणारी आत्भसाथ गदै यावष्डमता, स्वालधनता, 
साभाजजक न्माम, सभानता य सभव्द्धको रालग बएका जनआन्दोरन, जनमदु्ध य  ववलबन्न 
आन्दोरनहरुभा आफ्नो अभलु्म जजवन उत्सगग गनुगहनु ेऻात अऻात भहान र्वहदहरुप्रलत 
बावऩूणग श्रद्धाञ्जरी अऩगन गदगछु । मस क्रभभा घाइते तथा अऩाङ्ग बएका व्मजिको 
स्वास््म राबको काभना सवहत आन्दोरनभा सहबागी बई मोगदान गनुगहनु े सम्ऩूणग 
मोद्धाहरुको स्भयण गदै सफैभा उच्च सम्भान व्मि गदगछु ।  

सॊवत ् २०७९ सार फैसाख ३० गते स्थानीम तहको दोस्रो कामगकारको रालग 
लनवागचन सम्ऩन्न बएको छ । जर्वारम गाउॉऩालरकाभा नवलनवागजचत सम्ऩूणग 
जनप्रलतलनलधहरुराई हार्दगक फधाई तथा सपर कामगकारको र्बुकाभना र्दन चाहान्छु 
। मस लनवागचनराई स्वच्छ, लनश्ऩऺ य स्वतन्र रुऩरे सम्ऩन्न गनग मोगदान गनुगहनु े
आभ नागरयक, याजनीलतक दर, लनवागचन आमोग, सयुऺा लनकाम य याष्डसेवक कभगचायी 
रगामत सफैराई हार्दगक धन्मवाद र्दन चाहान्छु ।  
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जर्वारमको कर्िन बगूोर, लसलभत स्रोत साधन, प्राक्लतक स्रोतको न्मनु उऩमोग, न्मनु 
आन्तरयक याजश्व ऩरयचारन तथा दऺ प्राववलधक जनर्जिको अबावभा उऩरव्ध 
स्रोतको प्रबावकायी उऩमोग हनु सकेको छैन । लसलभत स्रोत साधनको भहत्तभ 
उऩमोग गयी जर्वारमको फेयोजगायी, ववऩन्नता, न्मनु उत्ऩादन रगामतका भरुबतू 
सभस्माहरुको साथगक सभाधान गने र्दर्ाभा नीलत तथा कामगक्रभ केजन्ित गयेको छु ।  

आगाभी फर्गको नीलत तमाय ऩादाग "सभद््ध नऩेार, सखुी नऩेारी" को यावष्डम अकाङ्क्ऺा, 
कणागरी प्रदेर् सयकायको "सभद््ध कणागरी : सखुायी कणागरीफासी" को र्दघगकारीन सोच,  

नेऩारको सॊववधान, सॊघीम तथा प्रदेर् सयकायफाट जायी ऐन, र्दगो लफकासका रक्ष्महरु 

कानून तथा स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४, गाउॉऩालरकाको अथग ववधेमक 
२०७९, ववलनमोजन ववधेमक २०७९, जर्वारम गाउॉऩालरकाको ववगत नीलत तथा 
कामगक्रभ, लफर्मगत सलभलतका सझुाफहरु, ववऻका सझुावहरु, गाउॉसबाका सदस्मज्मूहरुरे 
र्दनबुएका सझुाफहरु, सञ्चायकभॉ, नागरयक सभाज, ववलबन्न याजनीलतक दरहरु,  ववलबन्न 
सॊघ सॊस्था एवॊ सयोकायवाराको सझुाव य जर्वारमफासी र्ददीफवहनी तथा 
दाजबुाईहरुफाट प्राप्त सझुाफराई सभेत आधाय लरएको छु ।  

गाउॉसबा सदस्मज्मूहरु, 

अफ भ जर्वारम गाउॉऩालरकाको आ.व. २०७९/०८० को नीलत तथा कामगक्रभ 
तजुगभा गदाग लरएका आधायहरु लनम्न फभोजजभ प्रस्ततु गदगछु्- 

 नेऩारको सॊववधानको प्रस्तावना, भौलरक हक, याज्मका लनदेर्क लसद्धान्त तथा 
नीलतहरु     

 सॊघीम सयकायको आवलधक मोजनारे लरएका नीलत तथा प्राथलभकताहरु  

 सॊघीम सयकायरे अवरम्वन गयेका आलथगक तथा ववजत्तम नीलतहरु 

 प्रदेर् सयकायरे लरएका आलथगक तथा ववजत्तम नीलतहरु  
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 स्थानीम आलथगक कामगप्रणारी एवॊ एकर तथा साझा अलधकाय सूजच 

 स्थानीम तहको आवलधक मोजनारे तम गयेका प्राथलभकताहरु  

 नेऩाररे अन्तयागवष्डम जगतभा जनाएका प्रलतवद्धताहरु  

 स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ तथा अन्म स्थानीम तह सञ् चारन 
सम्फन्धी ऐन, लनमभावरीका प्रावधानहरु 

 ववकासका सभसाभवमक भदु्दाहरु दीगो ववकास रक्ष्म, जरवाम ुऩरयवतगन य ववऩद 
व्मवस्थाऩन, खाद्य तथा ऩोर्ण सयुऺा, रैंलगक सर्जिकयण तथा सभावेर्ी 
ववकास 

 फारभैरी स्थानीम र्ासन, वातावयण भैरी स्थानीम र्ासन, खरुा र्दसाभिु तथा 
ऩूणग सयसपाइग, उजाग सॊकट रगामतका अन्म सम्फजन्धत ववर्महरु 

 लनवागचनको क्रभभा जायी गयीएका प्रलतवद्धता ऩरहरु 

 ववगत आलथगक वर्गहरुभा जर्वारम गाउॉऩालरकारे तमाय ऩायेका नीलत कामगक्रभ 
तथा मोजनाहरु 

 फस्तीस्तयफाट आएका सझुावहरु  

 ववलबन् न याजनैलतक दरहरु, सॊघसॊस्थाका प्रलतलनलधहरु, गाउॉऩालरकाफासी सम्ऩूणग 
दाजबुाइग तथा र्ददीफवहनीहरुका सल्राह तथा सझुावहरु । 

गाउॉसबाका सदस्मज्मूहरु, 

जर्वारम गाउॉऩालरकाको नीलत तथा कामगक्रभ तजुगभाका भखु्म उदे्दश्महरु लनम्न अनसुाय 
यहेका छन,् 

 जनताको भौलरक हकको रुऩभा यहेका न्मूनतभ आधायबतू आवश्मकताको 
ऩरयऩूलतग गने, 
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 जनताराइग आत्भलनबगयता लतय उन्भखु गयाउन योजगायीका नमाॉ स्रोतको खोजी 
गने य जर्वारमफासीको ऺभताको उच्चतभ उऩमोग गयी सभद््ध ऩालरका 
फनाउने, 

 सीलभत स्रोत साधनका फावजदु ऩलन बौलतक एवॊ साभाजजक ववकासको ऩूवागधाय 
ववकास गयी सभद््ध जर्वारम गाउॉऩालरका लनभागण गने,  

 आलथगक सम्वव्द्ध,  साभाजजक, साॉस्क्लतक रुऩान्तयण सवहतको भानवीम ववकास 
गने,  

 क्वर् सहकामग सभूह, श्रभ सहकायी सभूह य अन्म सहकायी भापग त आमआजगन 
फव्द्ध गयी गरयफी अन्त्म गने य योजगायी श््रजना गयी फेयोजगायी हटाउने,  

 कोलबड-१९ रगामतका भहाभायी लनमन्रण, योकथाभ य व्मवस्थाऩनको रालग 
ऩूवग तमायी गने,  

 व्माऩक मवुा ऩरयचारनको भाध्मभफाट योजगायी श््रजना गने, आपूसॉग बएको 
साधनस्रोत य सीऩको सदऩुमोग गयी उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व फढाउने,  

 ववकासका ऩूवागधायको गणुस्तयीमता कामभ गने,  

 गयीवी उन्भरुन गने, योजगायी श््रजना गने, 
 साभाजजक र्ोर्णका सफै अवरे्र् अन्त्म गनग आलथगक सभव्द्ध य साभाजजक, 

साॉस्क्लतक रुऩान्तयण अलबमान सॊचारन गने, 
 जर्ऺा, स्वास््म, योजगाय, खाद्य सम्प्रबतु्व, आवास, योजगाय, साभाजजक न्माम, 

साभाजजक सवु्मवस्था, र्दगो  ववकास गदै सभाजवादको आधाय खडा गने,  

 जरस्रोत, उजाग, क्वर्, ऩमगटन, ऩर्ऩुारन, जॊगर, जलडफटुी उत्ऩादन जस्ता 
आलथगक उऩाजगनका ऺेरराइग सभजुचत य न्मामसॊगत ढॊगरे उऩमोग गने, क्र्क 
सहकामग सभूह, सहकायी सभूहराइग प्रोत्सावहत गने य बौलतक ऩूवागधाय उद्योगको 
स्थाऩना गदै भानव सचुकाङ्क् कको ववकास गनग मोजनावद्ध य एवकक्त ढॊगरे 
अगालड फढ्ने, 
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 िूरा ऩूवागधायका आमोजना लनभागण य स्तयोन् नलत, स्थानीम प्राथलभकताका ऺेर य 
आमोजनाभा ववलध सम्भत य कानून सम्भत तरयकारे साझेदायी लनकामहरुराइग 
आभन्रण गने, 

 क्वर्, वनभा आधारयत साना तथा रघ ु उद्योगहरुको स्थाऩना य सॊचारनभा 
ववरे्र् ध्मान र्दन े य ववलबन् न उत्ऩादन य योजगायभा ववरे्र् ध्मान र्दइग 
ऩयलनबगयताराइग घटाउन,े 

 नेऩारको सॊववधान २०७२ भा भौलरक अलधकायको रुऩभा प्रत्माबतू गयेका 
जर्ऺा, स्वास््म, योजगाय, खाद्य सम्प्रबतुा, आवास जस्ता ववर्मराइग कानून फनाइग 
प्रबावकायी ढॊगरे राग ुगने, 

 जर्वारम गाउॉऩालरका लबर उऩरव्ध साधनस्रोतको अलधकतभ ऩरयचारनद्वाया 
तीव्र आलथगक वव्द्ध हालसर गदै प्राप् त स्रोत साधनको न्मामोजचत ववतयण, आलथगक, 
साभाजजक असभानता हटाउने, र्ोर्ण यवहत सभाजको लनभागण गने, सभाजवादी 
अथगतन्रको आधाय खडा गने, 

 स्वतन्र, लनष्ऩऺ, भानवअलधकाय, रैंलगक सभानता, साभाजजक न्माम, सभावेर्ी य 
सभानऩुालतक लसद्धान्तराइग आत्भसाथ गदै रोककल्माणकायी व्मवस्थाराइग सदुृढ 
य र्दगो फनाउॉदै रैजान,े  

 ववकास लनभागणभा ऺेरीम सन्तरुन कामभ गने, ऩछालड ऩयेका ऺेर ऩवहचान गयी 
प्राथलभकताभा ल्माउन,े जर्वारम गौयवका आमोजना छनौट गयी कामागन्वमन 
गने, ववलबन् न क्वर् ऩर्ऩुारन ऩकेट ऺेरको ्रक तथा ऩकेट ऺेरको स्तय 
उन् नलत गने, सचुना प्रववलधराइग थऩ सदुृढ गयाउने, ववऩन् न ऩरयवायराइग 
आमआजगनका उऩाम सझुाउने, स्वास््म ऺेरको र्दगो य प्रबावकायी व्मवस्थाऩन, 
ववऩद जोजखभको व्मवस्थाऩन गने, आमवेुर्दक, होभोऩेलथक ऩद्धलतको स्थाऩना, 
सॊयऺण य ववकास, श्रभको सम्भान गने, सॉस्क्लतको ववकास, प्रववलध भैरी 
जर्ऺाभा जोड, ऩारयवारयक य साभाजजक वहॊसाभा ऩयेका व्मजिको ऩनुस्थागऩना य 
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सॊयऺण, स्थानीम ऩाठ्यक्रभ लनभागण य ऩिनऩािन, अनगुभन भलु्माॊकनराइग 
व्मवजस्थत गने, 

 वनजॊगर, वन्मजन्त ु य ऩर्ऩुॊऺीको चोयी ऩैिायी, जर्काय ऺलत, लभलरबगत, 
आगरागी, पडानी ऩमागवयणीम प्रदरु्ण, व्मजि वा सभदुामभा जो कसैका रालग 
ऩलन फजन्चत गयेका ववर्म हनु,् मस्ता दषु्भनीका ववरुद्ध गोप्म सूचना र्दने व्मजि 
वा सॊस्थाराइग प्रोत्साहन र्दन ेव्मवस्था गने, 

 फजाय, व्माऩाय व्मवसाम, और्धी ऩसर दैलनक उऩबोग्म उत्ऩार्दत वस्तकुो 
वववक्र ववतयणभा हनु े कारो फजायी, क्लरभ अबाव रगामतका अऩयाधजन्म 
कामगहरुको लनयन्तय अनगुभन गयी गरत कामग गनेराइग कायवाहीका रालग 
लसपारयस गने य स्थानीम फजायभा सस्तो ऩसर स्थाऩनाको ऩहर गने । 

  

सबाका उऩाध्मऺज्मू तथा  

सबाका सदस्म ज्मूहरु, 
         आ.व. ०७४/०७५ देजख ०७८/०७९ को सभीऺा 

नेऩारको सॊववधान २०७२ लनभागण ऩश् चात २०७५ जेि ५ भा जर्वारम 
गाउॉऩालरकाको ववलधवत सॊयचना लनभागण य रोकताजन्रक गणतन्रको ऩवहरो 
स्थानीम सयकाय लनभागणऩलछ सयकायको तपग फाट बए गयेका काभको सभीऺा 
मस प्रकाय उल्रेख गरयएको छ । 

उऩरज्धका ऩऺहरु् 
 ऩवहरो वर्ग नभूना कानूनको आधायभा काभ गनुगऩने अवस्था यह्यो य ववस्तायै 
कानून, कामगववलध, लनमभावरी य लनदेजर्का फनाएय राग ु गदै जाने अवस्था 
श््रजना बमो । आफ्नै बवन नहुॉदा बाडाको घयभा फस्नऩुने, जनर्जिको 
अबाव, जनप्रलतलनलधको कामग अनबुवको कभी, ऺेरगत य ववर्मगत सलभलत 
आफ्नो बलूभकाफाये स्ऩष्ट नहुॉदा साथगक प्रलतपर बएन ।  
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 प्राथलभकताका ववर्महरु लनधागयण गयी जर्ऺा, स्वास््म, योजगाय, क्वर् 
उत्ऩादन य ऩूवागधाय ववकासराइग याखी काभ अगाडी फढाएको ऩाइन्छ । श्रभ 
सहकायी भापग त योजगायी लसजगना गने, प्रववलध भैरी जर्ऺा सेवा प्रदान गने, 
ववद्यारमभा लनजज जर्ऺकका िाउॉभा अनदुान जर्ऺक व्मवस्था, गाउॉऩालरका 
अस्ऩतार स्थाऩना, स्वास््मभा ल्माफ सेवा स्थाऩना य चेकजाॉच गने, वडाभा 
स्वास््म एकाइग स्थाऩनाका काभहरु बएका छन ् । फहउुदे्दश्मीम सहकायी 
स्थाऩना, क्वर् ऩकेट ऺेर य ्रक लनभागण, ऩर्ऩुारन ्रक लनभागण, 
सॊघसॊस्थाको सॊस्थागत ववकास य ऩरयचारन, ववद्यतुीकयण, सडक ऩूवागधायको 
ववकास य स्तयोन् नलत, ऩमगटन ऩूवागधायको ववकास, कोलबड-१९ को 
व्मवस्थाऩन, क्र्क सहकामग सभूह गिन य ऩरयचारन जस्ता भहत्वऩूणग 
काभहरुको र्बुायम्ब य कामागन्वमन बएको छ । 

लसभाहरु  

 सॊघीमता ऩलछको ऩवहरो सयकाय बएकोरे बौलतक सॊयचनाको अबाव, कानून 
नीलतको अबाव, अनबुवको कभी जस्ता ववर्मरे गणुात्भक उऩर्धीभा फाधा 
लसजगना बए । 

 तीव्र जनआकाॊऺा य साधन स्रोतको कभीको तारभेर नहुॉदा लनयार्ा य अन्तय 
ववयोध श््रजना बएका छन,् जनताका आवश्मकता य स्रोत साधनको सीलभतता 
फाये आऩसी अन्तवक्रग मा गनुगऩने य फझुाइगराइग एक िाउॉभा केजन्ित गनग नसक्न ु
ऩलन सभस्मा यह्यो । 

 कोलबड-१९ रगामतका भहाभायीरे ऩलन आलथगक, बौलतक ववकासभा अवयोध 
लसजगना बमो । सयकायको सम्ऩूणग ध्मान कोलबड-१९ योकथाभ य लनमन्रणभा 
खचग गनुगऩदाग मो सभस्मा लसजगना बमो । 
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सबाका उऩाध्मऺज्मू तथा  

सबाका सदस्म ज्मूहरु, 

अफ भ ऺेरगत नीलतराइग प्रस्ततु गने अनभुलत चाहन्छु,  

(क) आलथगक ववकास लनलत 

क्वर् नीलत 

 क्वर् ऺेरराइग ऩयम्ऩयागत य लनवागहभखुी अवस्थाफाट आधलुनकीकयण, 
माजन्रवककयण य व्मवसावमकयण गयी क्वर् तथा ऩर्ऩुन्छी ऩारनभा सॊग्रन 
वकसान व्मवसामीराई फजायको ऩहुॉचभा सहजीकयण गनग जोड र्दईनेछ । 

 फाॉझो जग्गा छाडने प्रचरनराइग लनरुत्सावहत गयी जग्गाको चक्रावन्दी 
कामगक्रभफाट फारी सहुाउॉदो खेतीराइग प्राथलभकता र्दइगनछे । 

 एकर भवहराद्धाया सॊचालरत क्वर् पभग य क्वर् उत्ऩादनभरुक कामगक्रभराइग 
काभका आधायभा प्रोत्साहन र्दइगनेछ । 

 “जर्वारम गाउॉऩालरकाराइग लफउ उत्ऩादनभा आत्भलनबगय फनाउनका रालग ( 
प्माज, भरुा, लसलभ, भकै य गहुॉको) ववउ उत्ऩादन गने वकसानराइग 
प्रोत्सावहत गनग भरु लफउभा अनदुान र्दइगनेछ । साथै क्वर्फाट ववतयण गने 
भर लफउववजन तोवकएको भाऩदण्ड य गणुस्तय अनसुाय उऩर्ध गयाईनेछ। 

 गणुस्तरयम लफउववजन य लसॉचाइग प्रववलधभा जर्वारम गाउॉऩालरकाका सफै 
क्र्कराइग भौसभ अनसुाय उन्नत लफउ ववजन सभमभा नै सफै वकसानराइग 
उऩर्ध हनु ेगयी ऩहुॉच ऩमुागउन ेमस सयकायको प्राथलभकता हनुेछ ।  

 अनराइगन सजुचकयणभा प्रववष्ट बएका वकसानहरुराइग वकसान सजुचकयणको 
ऩरयचम ऩर ववतयण गयी दोहोयो अनदुानराइग कडाइगका साथ ऩारना गयी 
थऩ सेवा प्रवाहभा गणुस्तरयमता कामभ गनग ध्मान र्दइगनेछ ।  
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 तयकायी खेलतका रालग ववऻफाट अध्ममन गयी आर ु ऩकेट, स्माउ ऩकेट, 

तयकायी ऩकेट, वटभयु ऩकेट ऺरे घोर्णा गयी आवश्मक सहमोग गरयनेछ । 

 जचमा खेतीको सम्बाव्मता अध्ममनका रालग आवश्मक व्मवस्था लभराईनेछ। 

 वकसानराई आत्भलनबगय गयाउन बेयी, छेडा, स्माऩी देजख जाॉतसम्भ य नेऩा 
खोरा रगामतका सफै िाउॉभा भाछाऩारन ऩोखयी लनभागण, भाछाको चाया 
उधोग लनभागण य बयुा लफतयण गयी भाछाऩारनराई व्मवसावमकयण गरयनेछ।  

 स्थानीम स्तयको उत्ऩादनराई गाउॉऩालरकाको क्वर् गरुुमोजनाफाट उऩमिु 
खेती लसपारयस गयी लनजित ऺेरभा परपूरको व्मवसावमक खेलतको प्रवद्धगन 
गरयनेछ । नभनुा परपूर फगैचा कामगक्रभराइग प्राथलभकता र्दईनेछ । 
जर्वारम गाउॉऩालरकाको ववलबन्न ऺेरभा वकवव, ओखय, अङ्गुय, आॉऩ आर्द 
परपुरको ऩकेट ऺेर लनभागण गयी अनदुानभा ववरे्र् प्राथलभकता र्दईनछे। 

 जर्वारम ऺेरलबर यहेका ऩानीका भहुान ऩवहचान गयी साना लसॊचाई, 
प्रावष्टक ऩोखयी, रयचाजग ऩोखयी लनभागण गने कामगराई सलुनित गरयनेछ । 

 ऩालरका ऺेरलबर रगाईने उऩमूि फारी छनौटका रालग भाटो ऩरयऺण 
सेवा उऩर्ध गयाईनछे । 

 स्थानीम स्तयभा उत्ऩार्दत क्वर् उऩजहरुराई व्मवसावमकयण गनग 
गाउॉऩालरका केन्ि ऐयेरीभा क्वर् उऩज सॊकरन केन्ि साथै जचस्मान 
केन्िको व्मवस्था गरयनेछ । 

ऩर्ऩुारन 

 मूवाहरुराई व्मावसावमक रुऩभा ऩर्ऩुारन व्मवसामभा सॊरग्न गयाई योजगायीको 
व्मवस्था गने नीलत अवरम्वन गरयनेछ। 

 क्र्कहरुराई ऩर्ऩुारन ऺेरभा आत्भलनबगय फन्न ऩयम्ऩयागत ऩेर्ाराई 
व्मवसावमकयण गयीने लनलत राग ुगरयनेछ। 
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 दधु, अण्डा, भाछा भासकुो उत्ऩादनभा वव्द्ध गयी गाउॉऩालरकाराई ऩर्जुन्म 
उत्ऩादनभा क्रभर््आत्भलनबगय फनाईनछे । 

 ऩयम्ऩयागत यैथाने जातका रोऩोन्भखु गाई बैसीको सॊयऺण य सम्वधगन गरयनेछ 
साथै  वववक्र ववतयणका रालग आवश्मक कामगववलध तमाय गरयनेछ ।  

 आलथगक स्तय कभजोय बएका क्र्कहरुका रालग ऩर्ऩुारन सम्फन्धी आवश्मक 
ऩयाभर्ग सेवा, अनदुान र्दई प्रोत्साहन गरयनेछ । वाख्राऩारन बैसीऩारन 
रगामतका क्र्कहरुराइ र्दइन े सेवा अनदुान तालरभ एकै व्मजि, सभहु, 

सहकायी वा सॊस्थाराई ऩटक ऩटक दोहोरयन े गयी उऩर्ध नगयाईने नीलत 
लरइनेछ । त्मस्तो सेवा सभता, सभानता य सभावेजर्ताको आधयभा प्रवाह 
गनुगऩनेछ । मस्तो गयेको नऩाईएभा लनमभानसुाय आवश्मक कायवाही गरयनेछ 
।  

 ऩर्ऩुजन्छभा राग्ने ववलबन्न भहाभायी योग लनमन्रणको रालग सॊघीम य प्रदेर् 
सयकायको सभन्वमभा योग लनमन्रणक कामगक्रभ सॊचारन गरयनछे ।साथै ऩर् ु
ववभा कामगक्रभ प्रबावकायी रुऩरे सॊचारन गनगका रालग आवश्मक आलथगक एवॊभ 
प्राववलधक सहमोग गरयनेछ। 

 ऩर्ऩुारन व्मवसामभा सॊरग्न बएका क्र्कहरुको फास्तववक ऩवहचान गयी 
ऩालरका तथा अन्म ऺेरफाट प्राप्त अनदुानका रालग लसपारयस गरयनछे । 

 फङ्गुयऩारन ऩकेट ऺेर छनौट गयी उन्नत जातको फङु्गुय ऩारन कामगराई अजघ 
फढाईनेछ । 

 

सॊस्क्लत तथा ऩमगटन 
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 गाउॉऩालरकाको वडा नॊ. ५ को जचउॉदवुा ऺेर, वडा नॊ. ६ को भालरका ऺेरभा 
होभस्टे सेवाको प्रवगद्धन गने  य ऩालरकाको वडा नॊ. ७ जुॉगा झयना ऺेरभा 
ऩमगटन ववकास गनग आवश्मक ऩहर गरयनेछ । 

 जर्वारम गा ऩा ऺेरका ऩयम्ऩयागत  ऩैसेयी नाच , खाडा नाच, सोयिी, भारुनी, 
भमयु नाचको सॊयऺण ववलबन्न साॉस्क्लतक प्रलतमोलगता गयी ऩयुस्क्त गयीने छ । 
साथै ऩयम्ऩयागत दभाह ,सनाही , झ्मारी , तयफाय , खाॉडा ऩैचन , भादर जस्ता 
रोक फाजाको  सॊयऺण तथा सम्वधगन गरयनछे । 

 

  उद्योग, वाजणज्म तथा सहकायी 

 गैयसयकायी सॊघ सॊस्थाफाट सॊचारन गरयने सफै प्रकायका सेवा गाउॉऩालरकाको 
एकद्वाय प्रणारी भापग त सॊचारन गने गयी अनभुलत प्रदान गरयनेछ। 

 गाउॉऩालरका ऺेरभा सॊचालरत सफै प्रकायका सहकायी प्रबावकायी रुऩभा 
लनमभनको व्मवस्था गरयनेछ। 

 अनदुान लरन ेय कामगसम्ऩादन नगने सफै सहकायीराई गाउॉऩालरकाको कुनै सेवा 
सवुवधाभा सॊरग्न नगयाईने साथै कारो सजुचभा याजख अन्म कुनै लनकामभा 
अनदुान तथा सवुवधाका रालग लसपारयस गरयने छैन। 

 स्थानीम कच्चा ऩदाथगको प्रमोग सॊचारन गरयन े साना तथा भझौरा उद्योग 
व्मवसामराई ववर्रे् प्राथलभकता र्दई प्रवगधन गरयनेछ । 

 मवुा तथा रै्जऺक वेयोजगायराई प्राथलभकताभा याखी स्वयोजगायभरुक कामगभा 
सॊरग्न स्थानीम उद्यभीहरुराई प्रोत्सावहत गरयनेछ । साथै सहलुरमत ऩणुग 
ऋणका रालग सहजजकयण गरयनेछ । 

 प्रर्ोलधत  वऩउने ऩानीका रालग गाउॉऩालरका, सवगसाधायण य सहकायीको सॊमिु 
रगानीभा ऩानी उद्योग स्थाऩना गयी सॊचारन गरयनेछ । 



14 
 

(ख) साभाजजक ववकास नीलत 

जर्ऺा, मवुा तथा खेरकुद 

जर्ऺाको ववकास ववना अरु ववकास असम्बव प्राम छ त्मसैरे  जर्ऺा ऺेरको सवागङ्गीण 
ववकास सयकायको भूर रक्ष्म य ऩवहरो प्राथलभकता हनुछे । 

 

 सभाजवाद उन्भखु जर्ऺा प्रणारीको ववकास मस सयकायको दयुदृष्टी हनु ेछ । 
साथै स्थानीम सयकायको नजयभा जर्ऺाराई उच् च प्राथलभकताभा याजखने छ। 

  ववद्यारम सभमभा ववद्यारमको जानकायी तथा अनभुलत ववना ववद्यारमभा 
अनऩुजस्थत बई ऩिनऩािनभा सहबालग नहनु,े याजनीलतक दरको सदस्मता लरई 
दरको कामगक्रभभा सवक्रम बाग लरन े तथा अन्म गैयसयकायी सॊस्थाको 
कामगक्रभभा ववद्यारम सभमभा सहबालग बई ववद्यारमको ऩिनऩािन कामगभा 
असय ऩमुागउन े जर्ऺकराई जर्ऺा ऐन, २०२८ अनसुाय हनु े गयी आवश्मक  
कायवावह गने नीलत लरईनेछ। 

 सभद््ध जर्वारम सखुी जर्वारमवासी फनाउन जर्ऺाराई सीऩसॉग, लसऩराई 
श्रभसॉग, श्रभराई योजगायीसॉग, योजगायी जर्वारम गाउॉऩालरका लनभागणको 
एजेण्डासॉग जोड्न ऩहर गरयनेछ।   

 जर्वारम गाउॉऩालरका अन्तगगत सञ् चालरत सफै साभदुावमक ववद्यारमराई 
प्रववलधभैरी जर्ऺण लसकाइ सहजजकयण कामगराई फढुवा र्दन आवश्मक 
प्राववलधक तथा बौलतक ्मफस्थाऩनभा ववरे्र् जोड र्दइन ेछ।  

 सभग्र साभदुावमक ववद्यारमको जर्ऺण लसकाई सहजजकयण कामगराई चसु्त 
दरुुस्त फनाउन गाउॉऩालरका अध्मऺ/उऩाध्मऺ य जर्ऺा र्ाखा, जर्ऺा र्ाखा य 
प्र.अ. तथा प्र.अ. य जर्ऺक ववच कामगसम्ऩादन कयाय सम्झौता गरयनेछ। 

 जर्वारम गाउॉऩालरका अन्तगगत फसोफास गने आभ नागरयकराई उच्च जर्ऺाको 
ऩहुॉचसॊग जोड्न ऩालरका ऩरयसयभा एक फहवुवद्याभा आधारयत एक स्नातक तह 
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सम्भको जर्ऺण सॊस्थाको लनभागण, सम्फन्धनको ऩहर य बौलतक ऩवुागधायको 
लनभागणको कामग मही वर्गफाट नै अगालड फढाइने छ।  

 प्राक्लतक ववऩतको सभमभा फैकजल्ऩक जर्ऺण लसकाई प्रणालरफाट जर्ऺण 
लसकाई सहजजकयण गयी ववद्याथॉको लसकाई सहजजकयण सम्वन्धी लनदेजर्का, 
२०७७ अनसुाय कामग अगाडी फढाउन ऩूवागधाय ववकास गनग ऩहर गरयनेछ ।  

 जर्वारम गाउॉऩालरका लबरका सफै साभदुावमक ववद्यारमहरुको अनगुभन य 
लनमभन गयी सावगजालनक ववद्यारम सभामोजन एवभ एवककयण कामगक्रभ 
कामागन्वमन कामगववधी, २०७७ अनसुाय प्रलतपरभखुी कामग अगाडी फढाईन े
छ। 

 मस गाउॉऩालरका लबरका ववद्यारम कभगचायी, रेखा कभागचायी, फारववकास 
सहजकताग य कामागरम सहमोगीहरुको भनोवर उच्च फनाउन श्रभ ऐन अनसुाय 
न्मूनतभ ज्मारा उऩर्ध गयाउन स्थानीम सयकायरे आवश्मक ऩहर गने छ। 

 जर्ऺकको ऺभता ववकास नै रै्जऺक उऩरज्धको आधाय हो । जसका रालग 
तह अनसुाय ववर्मगत रुऩभा जर्ऺकको ऺभता ववकास तालरभभा ववरे्र् जोड 
र्दइने छ। 

 IEMIS सम्वन्धी कामग प्रबावकायीताको रालग अलबभखुीकयण तालरभ सॊचारन 
गरयनेछ। 

 Think Globally Act Locally बन्न ेर््दार्ॊराई भनन ्गयी स्थानीम ऩरयवेर्राई 
ववश्व फजायभा ऩरयजचत गयाउन तथा वारवालरकाराई स्थानीम ऩरयवेर्को वायेभा 
अलधकतभ ्जानकायी गयाउन मसै फर्ग स्थानीम ऩाठ्यक्रभ लनभागण तथा छऩाई 
तथा ववतयणको कामग अगाडी फढाईने छ । 

 साऺय तथा सभनु्नत जर्वारम गाउॉऩालरका लनभागणको कामगराई वढवा र्दन े
आवश्मकताको आधायभा साभदुावमक लसकाई केन्ि ववतयणभा जोड र्दइने छ 
। 

 रै्जऺक ऩादगजर्ताका रालग एउटा Education App को लनभागणको रालग 
आवश्मक ऩहर गरयनछे । 
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 प्राऩक सवहतको अनगुभन य सऩुरयवेऺण कामगराई तदारुऩताका साथ अगाडी 
फढाइनेछ। 

 आवश्मकताको आधायभा ऩालरका बरयका ववद्यामरमहरुभा जर्ऺण लसकाई 
यकभ ववलनमोजजत गरयनेछ । 

 जर्वारम गाउॉऩालरका लबरका सफै साभदुावमक ववद्यारमहरु भध्मेफाट एक जना 
लसकारु छनौट गयी नभनुा ववद्यारमभा सॊचारन गरयन े लभहानी एसेभरी 
कामगक्रभभा सहबागी गयाई याम्रा लसकाई अनबुफहरुको आदान प्रदानभा गनग 
ऩहर गरयनछे। 

 अलतरयि/सह-वक्रमाकराऩराई फढवा र्दने ववद्यारम स्तयभा नीलतभा व्मवस्था 
बए फभोजजभ कम्तीभा एक भवहनाभा ९० घण्टा तथा फर्ग र्दनभा १०८० 
घण्टा ववद्यारमभा अलनवामग रुऩभा वक्रमाकराऩ सॊचारन गरयनेछ । 

 मस गाॉउऩालरकाका गरयफ जेहेन्दाय ववद्याथॉहरुराई प्राववलधक जर्ऺा 
अध्मामनका रालग तोवकए वभोजजभ सर्तग छारवज्त्त उऩर्ध गयाइने छ । 

 स्वच्छ एवभ ्हरयत ऩ्् वी ववद्याथॉको हातभा हस्तान्तयण गनग एक ववद्यारम एक 
फगैचा तथा हरयत ऺेर लनभागणको कामगराई प्रबावकायी रुऩरे अगाडी फढाईन े
छ ।    

 Teach one, Each one कामगक्रभराई फढवा र्दईनेछ । साऺय जर्वारम 
फनाउन तथा असर अनबुव आदान प्रदान गनग नीलत अवरम्वन गरयने छ । 

 प्राववलधक ,व्मावसावमक ,लसऩभरुक,योजगायभरुक,गणुस्तयीम य जीवन उऩमोगी 
एवॊभ जनभजुख जर्ऺाको ववकास गदै रैजाने नीलतराई अवरम्वन गरयनेछ । 
प्राववलधक तथा व्मवसावमक जर्ऺाभा सफैको ऩहुॉच वव्द्ध गनगका रालग छारवल्त 
रगामतका कामगक्रभराई लनयन्तयता र्दईनेछ । 

 लफद्यारमका जर्ऺक, कभगचायी, लफद्यारम ्मवस्थाऩन सलभतीका सदस्महरुरे 
आफ्ना अलधकाय ऺरेका खरयद ववक्री फाहेक अन्म कुनै ऩलन सावगजलनक 
लनभागण कामगभा सङ्क्रग्न हनु नऩाईन ेकाननुी व्मवस्थाराई अऺयस कामागन्मवन 
गरयनेछ ।  
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 लफद्यारमभा ई-हाजजयी प्रोत्साहन गयी क्रभर् सफै ववद्यारमहरुभा राग ुगरयनेछ 
। 

 सावगजलनक लफद्यारमभा जनप्रलतलनधी गएय अध्माऩनको लनरयऺण साथै ववद्याथॉ 
अलबबावक जनप्रतीलनधी सजम्भलरत सावगजलनक सनुवुाईका कामगक्रभ सॊचारन  

गरयने छ । 

 जर्वारम गाउॉऩालरकाका सावगजलनक लफद्यारमफाट भाध्मलभक तह ऩयुा गयेका 
उच्च जर्ऺा अध्ममनका लनलभत्त MEDICAL, ENGINEERING, AGRICULTURE 

रगामतका ववर्मभा उच्च जर्ऺा अध्ममनको रालग छारवज्त्तको ्मवस्था गरयन े
छ । मस्तो छारवल्तभा गयीफ, दलरत, जनजाती, अऩाङ्ग, जेहेन्दायका रालग ववरे्र् 
प्रालथलभकता र्दईनेछ । 

 गाउॉऩालरका केन्िभा एक फह ु - प्रालफलधक जर्ऺारम लनभागण गनग आवश्मक 
प्रफन्ध गरयन ेछ ।  

 स्थानीम करा, सॊस्क्लत, धभग, ईलतहास, ऩयम्ऩया य भलु्मभान्मताभा आधारयत 
स्थानीम ऩािमक्रभ तमाय गयी अध्माऩनको ्मवस्था गरयन ेछ । 

 कामग सम्ऩादन भलु्माॊकनभा प्रबावकायी जर्ऺकराई ववलबन्न प्रोत्साहन उऩर्ध 
गयाउने साथै लनजित भाऩदण्ड फनाएय तालरभ तथा अध्ममनको ्मवस्था 
गरयनेछ ।   

 Volunteer जर्ऺकको रुऩभा अध्माऩन गयाउने चाहने जर्ऺकका लनम्ती उजचत 
प्रफन्ध गरयनेछ । 

 फह्त ववद्यारम सयुऺा मोजना फनाई कामागन्वमन गरयनछे। 

 प्रत्मेक ववद्यारमभा क्रभर् ऩसु्तकारम, ववधलुतम ऩसु्तकारम तथा सानो 
आक्तीको ऩसु्तकारमको व्मवस्था गने य जर्ऺण लसकाइभा आवश्मक ऩने 
प्रववलधभैरी साभाग्रीको व्मवस्था गदै जान ेय ऩाठ्यक्रभ य सन्दबग साभाग्रीहरुको 
सभेत व्मवस्था गरयनेछ ।  
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 अन्तय लफद्यारम प्रलतमोलगता गदाग सोही लफद्यारमभा अध्ममनयत ववद्याथॉहरुराई 
भारा सङ्क्रग्न गनुगऩने छ । मसका अरावा आमालतत व्मिी सभाफेर् गयेको 
ऩाइएभा काननुी कायफाही गरयनेछ 

 लनमजुि, सरुवा, फढुवा छनौट आर्द कामगभा आलथगक चरखेर गयेको ऩाईएभा 
आवश्मक अनसुन्धान गयेय काननुी कायफाही गरयनेछ । 

 जर्वारमभा प्राववलधक क्माम्ऩस सन्चारनको लनम्ती ऩवुागधाय लनभागण गने 
कामगराई प्राथलभकताका साथ अजघ वढाईनेछ । 

खानऩेानी, स्वास्थ तथा सयसपाई 

प्रत्मेक जर्वारमवासीको स्वस्थ य र्दघग जजवन मस सयकायको भखु्म रक्ष्म हनुछे । 

 स्वास््म सेवाराई ववरे्र् प्राथलभकताभा याजख स्वास््म ऺेरको ववरे्र् सदुृवढकयण 
तथा सवलरकयणभा स्थानीम सयकायरे ध्मान र्दनेछ। 

 मस जर्वारम गाउॉऩालरका भातहतका स्वास््म चौकीभापग त प्रदान गरयन ेसेवाको 
गणुस्तयराई फव्द्ध तथा थऩ सेवाहरु उऩर्ध गयी स्वास्थ सेवाराई सवगसरुव 
तरयकारे प्रदान गरयनछे । 

 स्वास्थ सेवाभा सफैको सहज ऩहुॉच कामभ गने ऩालरकारे एम्फरेुन्सको 
व्मवस्थाऩन कामगराई प्रबावकायी ढङगरे अजघ वढाईनेछ य  आ.व. 
०७९/०८० भा नमाॉ एम्फरेुन्स खरयद गयी ऩालरकाको सफै स्थानभा सेवा 
प्रदान गरयनेछ । साथै र्व वाहनको  रालग आवश्मक व्मवस्था गरयनेछ ।  

 स्वास्थ सेवाभा सवैको ऩहुॉच कामभ गने ऩालरकारे ववरे्र्ऻ जचवकत्सक सवहतको 
घजुम्त जर्ववय सॊचारन गयी प्रत्मेक फस्तीभा सेवा प्रदान गने छ। 

 स्वास््म ववभा कामगक्रभभा सफैको सहबालगताका रालग सम्फजन्धत सयोकायवारा 
ऩऺहरुसॉग सभन्वम तथा सहकामग गयी स्वास्थ ववभा कामगक्रभराई प्रबावकायी 
वनाईनेछ । साथै कामगक्रभभा सफै जनताको सहबालग फनाउनको रालग सफै 
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घयधयुीराई ऩगु्न्ने गयी ऩालरकाफाट कभगचायी व्मवस्थाऩन गयी आवश्मक प्रवकमा 
अजघ वढाईन ेछ । 

 सतु्केयी भवहरासॉग उऩाध्मऺ बेटघाट कामगक्रभराई प्रबावकायी वनाई लनयन्तयता 
र्दईनछे ।  

 गाउॉऩालरका लबर यहेका प्रसतुी सेवा केन्ि (वलथगङ सेन्टय), आधायबतु स्वास््म 
चौकीराई आवश्मक स्वास्थ साभाग्री रगामत अन्म बौलतक व्मवस्थाऩन गने 
गयी फजेट ववलनमोजन गरयनेछ। चौववसै घण्टा प्रसलुत सेवा सॊचारनका रालग 
आवश्मक स्वास््मकभॉ तथा अन्म साभाग्री व्मवस्थाऩन गरयनछे। 

 गबगवती तथा सतु्केयी भवहराराई स्वास््म भाऩदण्ड अनसुाय ४ (चाय) ऩटक 
गवग जाॉच गयाउन प्रोत्साहन गरयनेछ । साथै गबगवती तथा सतु्केयी आभाको 
ऩोर्णराई ध्मान र्ददै आवश्मक कामगक्रभ ल्माईनेछ। 

 स्वास््म सॊस्थास्तयभा आकजस्भक चक्रकोर् स्थाऩना तथा सॊचारन गरयनेछ । 

 गबगवती तथा सतु्केयी भवहराको रालग लनर्लु्क एम्फरेुन्स सॊचारन सेवाराई 
लनयन्तयता र्दईनछे।   

 गाउॉऩालरका अन्तगगत यहेका खानेऩानी भहुानहरुको ऩवहचान गयी सॊयऺण तथा 
सम्वधगन गरयनछे । 

 ऩानीजन्म योगहरुको न्मूलनकयणका रालग भरु सयसपाई अलबमान, ऩानी 
सवुद्धकयण ववलध रगामत कामगहरुराई अलबमानका रुऩभा अजघ वढाईनेछ । 

 ऩालरका ऺेरभा ऩोर्णको अवस्था सदुृवढकयण गने स्थानीम रुऩभा उऩर्ध हनु े
खाद्यान्नको उऩबोग गने ववलध सम्फजन्ध तालरभ तथा अलबभजुखकयणको व्मवस्था 
गरयनेछ । 

 लनभागणालधन १० रै्माको ऩालरका अस्ऩतारको लनभागण सम्ऩन्न गनग ववरे्र् ऩहर 
गरयनेछ। 
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  ऩालरका तथा स्वास््म सॊस्थाहरुभा साभाजजक नक्र्ाङ्कन गयी सेवाफाट छुटेका 
सभदुामको ऩवहचान गयी भरुप्रवाहीकयणको रालग ऩहर गरयनेछ । 

 प्रत्मेक स्वास््मकभॉहरुको फावर्गक कामगसम्ऩादन भलु्माङ्कनको आधायभा फावर्गक 
रुऩभा एकजना उत्क्ष्ठ स्वास््मकभॉ, भवहरा स्वास््म स्वमॊ सेववकाराई सम्भान 
तथा ऩयुस्कायको व्मवस्था गरयनेछ । 

 स्वास््म सेवाभा सवगसाधायणराई सेवा प्रवाह गदाग, खोऩ तथा स्वास््म जर्ववय 
सॊचारन गदाग सेवाग्राहीराई सेवा प्रवाह गने जजम्भेवायी ऩदालधकायी वा लनकामरे 
सावगजलनक सचुना सभमभै जानकायी गयाई सेवाफाट राबाजन्वत हनु वजन्चत 
गयाईने छैन । 

 

ववद्यतु तथा सञ्चाय 
 आगाभी ३ फर्ग लबरै जर्वारमका सफै वडाहरुभा लफधतु प्रसायण राईन 

ऩमुागईनेछ, जसका रालग सम्फजन्धत लनकामसॉग आवश्मक सभन्वम गरयनेछ।  

 सॊचाय सेवाको गणुस्तय कामभ गने, सञ्चाय टावय थऩ गनुग ऩने स्थानभा  
तत्कार आवश्मक टावय थऩ गयी सेवा प्रदान गने कामगका रालग सम्फजन्धत 
लनकामसॉग आवश्मक सभन्वम गरयनेछ। 

 

भवहरा, फारफालरका, ज्मेष्ठ नागयीक,अऩाङ्ग, अल्ऩसूख्मक, जनजालत तथा दलरत  

 मस ऩालरकाको बौगोलरक ववकटता, मातामात साधनको अबाव रगामत 
कायणरे ज्मेष्ठ नागरयक, अऩाङ्गता बएका व्मिी, एकर भवहरारे प्राप्त गने 
सभाजजक सयुऺा बत्ता ववतयण कामगराई सम्फजन्धत वडा सम्भै ऩलुग ववतयण गने 
व्मवस्था गरयनछे । सो प्रमोजनका रालग सम्फजन्धत सेवा प्रदामक फैंकसॊग 
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आवश्मक सभन्वम भापग त अन्म प्रर्ासलनक जवटरता सभाधान गदै आ.व 
२०७९/०८० फाटै सो कामगको सरुुवात गरयनेछ । 

 स्थानीम स्तयभा हनु ेनीलत लनभागण कामगभा भवहराको सायबतू सहबालगता सलुनजित 
गरयनेछ । 

 भवहराहरुको आलथगक सर्जिकयणका रालग आवश्मकता य भागको आधायभा 
सीऩ ववकास य उद्यभजर्रता ववकास तालरभको व्मवस्था गरयनछे । 

 गाउॉऩालरकाभा व्मजिहरुको साभाजजक ऩयम्ऩयागत सॊकुजचत सोचराई न्मूलनकयण 
गदै ऩालरकाको व्माप्त फारवववाह, रैवङ्गक वहॊसा, छुवाछुत रगामतका साभाजजक 
कुरयलत, कुसॊस्काय तथा अव्मवहारयक ऩयम्ऩयाको न्मूलनकयणका रालग 
सभदुामस्तयभा जनचेतनाभरुक कामगक्रभ सञ्चारन गने नीलतराई लनयन्तयता 
र्दईनछे । 

 वारवालरका तथा वकर्ोय वकर्ोयी ववरुद्ध हनु े वहॊसा, मौन दवु्मगवहाय, वारश्रभ, 
फरात्काय जस्ता अऩयाध ववरुद्ध र्नु्म सहनजर्रताको नीलत अवरम्फन गयी 
आवश्मक कानूनी सहामता प्रदान गरयनेछ । 

 वहॊसा वऩलडतको याहत, उद्धाय, लनर्लु्क काननुी सहामता, भनोसाभाजजक ऩयाभर्ग य 
लसऩभूरक कामगक्रभको रालग आऩतकालरन कोर्को व्मवस्था गरयनछे । 

 फारभैरी स्थानीम र्ासनको आवश्मक ऩूवागधाय तथा फारअलधकाय सचुकहरु 
ऩयुा गनग आवश्मक स्रोत साधनको व्मवस्थाऩन गयी फारभैरी वडा तथा स्थानीम 
तह घोर्णा गने कामगराई प्राथलभकताका साथ अजघ फढाईनेछ । 

 फारऩोर्ण बत्ताको सवह सदऩुमोग बए नबएको सम्फन्धभा ऩालरकास्तयवाट 
अनगुभन गयी सो कामगराई व्मवजस्थत गनग वार सॊयऺण अलबबावक कऺा 
सॊचारन गरयनेछ । 

 ज्मेष्ठ नागरयकरे सभाज य याष्डराई ऩमुागएको मोगदानराई सम्भान गरयनेछ। 
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 सभदुाम, वजञ्चलतकयणभा ऩयेका भवहरा, दलरत, जनजाती, अऩाङ्ग, अल्ऩसॊख्मक, 
वगगको ऩवहचान गयी भाग य आवश्मकताको आधायभा कामगक्रभहरु सॊचारन 
गरयनेछ। साथै जर्ऺा, स्वास्थ, योजगायी रगामतका ऺेरभा सहज ऩहुॉच 
सलुनजित गदै आमआजगन, ऺभता ववकासका रालग कामगक्रभ सॊचारन गरयनछे। 

 साभाजजक य आलथगक रुऩरे जोजखभभा व्मजिहरुको याहत य सहमोगका रालग 
गाउॉऩालरकाभा एउटा सहमोग कोर् स्थाऩना गरयनेछ । प्राथलभकताको आधायभा 
लनजहरुराई आवश्मक सहमोग गरयनेछ । य व्मिीहरुको गाॉस, वास ,य 
आवासका रालग रजऺत कामगक्रभ सॊचारन गरयनेछ ।खाद्य सयुऺा कामभ गनग 
आवश्मक कोर् लनभागण गरयनेछ । 

 ऩालरकाको सावगजलनक सेवाप्रवाह, सावगजलनक बौलतक ऩवुागधायराई 
वारवालरकाभैरी, भवहरा, जेष्ठ नागरयकभैरी य अऩाङ्गभैरी फनाउॉदै सावगजलनक 
सेवा प्रवाहराई सवैको सहज ऩहूॉच ऩमुागईनेछ। 

 गाउॉऩालरका ऺेरभा भालनसको स्वास्थराई अत्मन्तै असय ऩमुागउने कभसर 
खारको भर्दया वववक्र ववतयण कामगराई ऩूणग रुऩभा योक रगाईनेछ य भर्दया 
ववतयण कामगराई व्मवजस्थत गनग लनजित सभम य दताग बएका आलधकारयक 
स्थानवाट भार भर्दया वववक्र ववतयण गने ऩाउने व्मवस्था गयी सो व्मवस्थाराई 
कडाईका साथ राग ुगरयनेछ । साथै लनमभ ववऩरयतको कामग गयेको ऩाईएभा 
काननु अनसुाय जरयवाना रगामत कडा कायवावह गरयनेछ । 

(ग) ऩवुागधाय ववकास लनलत 

जर्वारम गाउॉऩालरकाको सभग्र ववकास लनभागणका रालग ऩालरकाको सभग्र ऺेर सभेट्न े
गयी वह्त आमोजना फैंकको लनभागण गने य सो आमोजना भापग त क्रभर् मोजनाहरु 
कामागन्मवन गयी लनकट बववष्मभा मस गाउॉऩालरकाराई ववकलसत ऩालरकाको रुऩभा 
ववकास गने सयकायको नीलत यहने छ ।  
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सडक 

 ऩालरकाको केन्ि ऐयेरी वजायराई नभनुा र्हयको रुऩभा ववकास गनग मस 
ऺेरको ववस्तत् गरुुमोजना लनभागण गयी आवश्मक भाऩदण्ड लनभागण गयी  Smart 

City को रुऩभा ववकास गरयनेछ । 

 ववकास लनभागण मोजनाको लनभागण गदाग वातावयजणम प्रबाव भलु्माङकन गयी 
मोजना लनभागण कामगराई अगाडी फढाईनेछ । 

 सडक लनभागण, स्तयोन्नती प्रबावकायी ढङ्गफाट अजघ फढाईनछे। 

 सडक लनभाणग तथा भभगत सधुायका क्रभभा सडक ऺेरालधकाय कामभ गने, 
सडक ववस्ताय नीलत तथा भाऩदणडको ऩूणग रुऩभा कामागन्वमन गरयनेछ । सडक 
ववस्ताय य स्तयोन्नती गदाग सडकभा ऩनग गएका जग्गाहरुको रगत कट्टा गरयनेछ 
। 

 याजभागग देजख गाउॉऩालरकाको केन्ि य वडा देजख ऩालरकाको केन्ि जोड्न े
सडकहरु स्तयोन्नती गयी क्रभर् ऩक्की गदै रलगनेछ । 

 आवजावतराई सहज गनग क्वर् सडक तथा आवश्मक स्थानभा ऩर्क्क तथा झोरङु्गे 
ऩरु लनभागण गरयनेछ । 

 आवतजावतराई सहज तलु्माउन ऩालरकाभा टुलनफगय-जर्वारम-छेडागाड फस 
सेवा सञ्चारन गरयनेछ । 

 सडक लनभागण गदाग कभ बन्दा कभ वातावयजणम ऺलत हनु ेगयी मोजना छनौट 
गरयनेछ ।साथै BIO ENGINEERING को अवधायणा राई ववकाससॉग जोलड 
र्दगो ववकासको अवधायणा अनरुुऩ र्दगो ऩवुागधाय ववकास राई जोड र्दईनेछ । 

 आगाभी फर्ग देजख लनभागणलधन सफै सडकराई स्त्तयन्नोती गरयनेछ । साथै 
गाउॉऩालरका  रयङ्गयोड लनभागण कामग अगाडी फढाइनछे ।  

बवन 
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गाउॉऩालरका ऺेरभा नमाॉ लनभागण हनु े बवन लनभागण कामगराई भाऩदण्ड फनाई राग ु
गरयनछे। 

 जर्वारम गाउॉऩालरकाभा फन्ने नमाॉ बवन वडा  कामागरम स्वास््म चौकी 
लफद्यारम बवन सावगजलनक सौचारम रगामत सम्ऩूणग सयकायी बवनका 
Architectural Design भा  स्थानीम भौलरकता झल्कने गयी लनभागण गरयनेछ । 

 जर्वारमको दाहसॊस्काय स्थर/घाटभा काि दाउया ्मवस्थाऩन, धभगर्ारा, 
जर्वभजन्दयको लनभागण, तटफन्ध नदी लनमन्रणको रालग एवकक्त ऩवुागधाय ववकास 
कामगराई ववरे्र् जोड र्दईनेछ ।  

 कभगचायी आवास, छारावास, धभगर्ारा, धालभगक सबाहर क्रभर् लनभागण गरयनेछ। 

(घ) वन, वातावयण तथा ववऩद् व्मवस्थाऩन नीलत 

 ऩालरकाको ऩमागवयण य जराधाय ऺेरराई जोगाउन प्रधानभन्री योजगाय 
कामगक्रभफाट ऩालरका ऺेरलबर २०० रयचाजग ऩोखयी लनभागण गरयनछे । 

 गाउॉऩालरकाको ऺेरलबर यहेका साभदुावमक वनको सॊयऺणका रालग वन 
सभहुहरुराई सवक्रम फनाई ऺभता ववकास भापग त वन डढेरो लनमन्रण, रुख 
कटान य जथाबावव खोटो सॊकरन गने कामगराई कडाईका साथ योक 
रगाईनेछ। 

 नर्द कटान /ऩवहयो लनमन्रण, ब-ूऺम फाढी ऩवहयो लनमन्रणका रालग आवश्मक 
फजेट व्मवस्थाऩन गयी व्ऺ ायोऩण गने, सडकको दवैुतपग  वहउुऩमोगी ववरुवा 
योप्ने व्मवस्था लभराईनेछ । सो प्रमोजनका रालग  सम्फजन्धत लनकामभा 
सभन्वम गरयनेछ । 

 गाउॉऩालरकाको ऺेरवाट लनकासी हनु े सल्राको काि तथा खोटो लनकासी 
कामगराई ऩूणग रुऩभा योक रगाईनेछ । स्थानीम उऩमोगका रालग फनफाट 
आवश्मक काि, दाउया रगामत अन्म वन्मजन्म उत्ऩादनको व्मवस्थाऩनका 
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रालग सम्फजन्धत फन उऩबोिा सलभलतसॊग सभन्वम गयी आवश्मक काननु 
लनभागण गयी व्मवजस्थत गरयनेछ । साथै स्थानीम वन ऐन तजुगभा गयी कडाईका 
साथ राग ुगरयनेछ । 

 गाउॉऩालरकास्तरयम ववऩद व्मवस्थाऩन सलभलत य वडा स्तरयम ववऩद व्मवस्थाऩन 
सलभलतको ऺभता अलबवर््द गयी ववऩद् व्मवस्थाऩन कोर्को ऩरयचारन भापग त 
ववऩद् लनमन्रण य ववऩद प्रलतकामगराई व्मवजस्थत गरयनेछ ।  

 जचउयी, भेर, नासऩाती, जाभनु, फेर, चाॉऩ, अभरा, याजफ्ऺ , गरुभोहय, ऩायीजात 
रगामत यि चन्दन जस्ता लफरुवाको फ्ऺ ायोऩणका रालग आवश्मक स्थानभा 
व्मवस्था गरयनेछ। साथै जीवन्ती, चरुा रगामत फटु्यान सल्राको अलनमजन्रत 
कटान कामगराई योक्न साभदुावमक फन उऩबोिा सलभतीसॉग सहकामग गयी 
आवश्मक काननु लनभागण गरयनेछ । 

 खोराभा कयेन्ट प्रवाह गने, लफर् लभसाउन,े घोयर, यतवुा, जचय, कालरज, कोइरी, 
न्माउरी, हजुचर आदीको सयुऺाको रालग चोयी लसकायीभा प्रलतफन्ध रगाई 
आवश्मक कायफाही गरयनकुो साथै चोयी तस्कयीको जानकायी र्दनरेाई धन्मवाद 
सवहत ऩयुस्क्त गरयनछे । 

 प्राक्लतक रुऩभा खोरा नदीभा यहेका तार ऩोखयीराई ऩनुस्थागऩना साथै 
आवश्मक जर बण्डायण रालग ऩहर गरयनेछ। 

 जर, जलभन तथा वाम ु प्रदरु्ण लनमन्रण गनग य ऩालरका लबरको पोहयभैरा 
व्मवस्थाऩन कामगराई व्मवजस्थत गनग ऩालरका ऺेरलबर उऩमिु स्थान छनौट 
गयी डजम्ऩङ साईटको व्मवस्था गरयनछे । 

(ङ) सॊस्थागत ववकास, सरु्ासन तथा सेवाप्रवाह नीलत 

 कामागरमको O & M (सॊगिन य व्मवस्थाऩन) गयी कामागरमराई आवश्मक ऩने 
कभगचायीको दयफन्दी कामभ गरयनेछ। कामागरमराई आवश्मक यहेको कयाय 
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कभगचायी तथा कयाय जर्ऺक व्मवस्थाऩनका रालग एउटा कामगदर गिन  
गरयनेछ य सो कामगदररे र्दएको प्रलतवेदनका आधायभा कयाय तथा ज्मारादायी 
कभगचायी तथा जर्ऺकको व्मवस्थाऩन गरयनेछ । तत्कार कामागरमराई 
आवश्मक जनर्जि ऩरयऩूलतग गाउॉऩालरकाको कभगचायी व्मवस्थाऩन कामगववलध 
२०७५ अनसुाय गरयनेछ । कामागरमराई आवश्मक बएको य अऩगु 
जनर्िीको ऩरयऩलुतगका रालग सम्फजन्धत लनकामभा भाग गयी ऩिाईनेछ ।  

 गाउॉऩालरकाको सम्ऩूणग सावगजलनक सचुना तथा जानकायीहरु वेबसाईट भापग त 
सावगजलनक गनग गाउॉऩालरकाको वेवसाईटराई प्रबावकायी व्मवस्थाऩन गरयनछे। 

 जर्वारम गाउॉऩालरका ऺेरभा यहेका सफै सावगजलनक ववद्यारमभा हनु े ववकास 
लनभागण कामगराई सावगजलनक खरयद ऐन य लनमभावरीभा बएको व्मवस्था अनरुुऩ  
ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतका ऩदालधकायी तथा ववद्यारमका जर्ऺक 
कभगचायीराई ऩणुग रुऩभा लनर्धे गयी छुटै्ट लनभागण सलभलत/खरयद सलभलत गिन 
गयी मोजना लनभागण कामगराई अजघ वढाईनेछ। 

 कामागरम य अन्तगगतका वडा कामागरमहरुफाट ववतयण गरयन े सावगजलनक सेवा 
प्रवाहराई भमागर्दत, व्मवजस्थत य गणुस्तरयम फनाउनका रालग सेवा प्रवाहको 
भाऩदण्ड लनधागयण गयी ऩूणग रुऩभा कामागन्वमन गरयनछे। 

 ऩालरकाको केन्िभा यहेको वजाय ऺेरभा आवश्मकता अनसुाय सडक वत्तl 
व्मवस्थाऩन य लस लस वट लब क्माभया जडान गरयनेछ । 

 लनभागणालधन गाउॉऩालरका प्रर्ासकीम बवन लनभागण सम्ऩन्न गनग ववरे्र् ऩहर 
गरयनेछ। साथै वडा कामागरम लनभागण हनु वाॉकी वडाभा बवन लनभागणका रालग 
आवश्मक वजेट ववलनमोजन गरयनेछ। 

 प्रवाह हनुे सेवाराई सवगसरुव, छरयतो य प्रववलधभैरी फनाईनेछ। गनुासो ऩेवटका 
व्मवस्थाऩन गयी लनमलभत गनुसो सनुवुाईको व्मवस्थाऩन गरयनेछ । 
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 वडा कामागरमफाट हनुे सेवा प्रवाहराई लनमभन य सधुाय गनग वडा अनगुभन 
प्रणारी राग ुगरयनेछ। 

 ऩजञ्जकयण कामगराई व्मवजस्थत गनग प्रत्मेक वडाफाट अनराईन घटना दताग 
प्रणारी राग ु गरयनेछ । सो प्रमोजनका रालग आवश्मक बौलतक सॊयचना य 
कभगचायीराई तालरभको व्मवस्था गरयनछे । घटना दतागको हस्तलरजखत 
अलबरेखराई व्मवजस्थत गनग Digitization गने कामगराई अजघ फढाईनेछ । 

 ऩूवागधाय ववकास रगामतका उऩबोिा सलभलतद्धाया गरयने काभराई गणुस्तरयम य 
थऩ व्मवजस्थत गनगका रालग मोजना कामागन्वनको सरुु चयणभा उऩबोिा सलभलत 
अलबभजुखकयण तथा ऺभता ववकास कामगक्रभ सूचारन गरयनछे । 

 कामागरम य वडा कामागरमभा कामगयत कभगचायीहरुराई प्रोत्साहन गनगका रालग 
दैलनक खाजा बत्ताको व्मवस्था गरयनछे। 

 कभगचायी जर्ऺक रगामत भातहतका सफै सेवा प्रदामक सफैको कामग प्रगलतको 
जजम्भेवायी तथा भलु्माङ्कन गयी लनजित अॊकबाय तोकी कामगप्रगलत सम्झौता गरयन े
छ । साथै ऩदीम भमागदा य जजम्भेवायी ऩयुा बए नबएको जानकायी प्रभखु 
प्रर्ासकीम अलधक्तरे गाउॉऩालरकाको अध्मऺराई चौभालसक वा आवश्मक ऩदाग 
अन्म सभमभा ऩेर् गनुगऩनेछ ।  

 सावगजलनक सेवा प्रवाहराई गणुस्तरयम फनाउन य कभगचारयको वल्त ववकासराई 
ध्मानभा याजख सभम सभमभा सफैराई सभेट्ने गयी ववलबन्न तालरभको व्मवस्था 
गरयनेछ । 

(च) ववजत्तम व्मवस्थाऩन लनलत 

 गाउॉऩालरकाको याजस्व सॊकरनराई थऩ ऩायदर्ॉ फनाई याजस्व सॊकरन वद््धी 
गनग याजश्वका थऩ ऺेर ऩवहचान गरयनछे। 
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 ववकासका साभान तथा साभाग्रीहरु जस्तै् ऩाइऩ, लसभेन्ट, छड, यङ, औजाय 
रगामतका साभानहरु प्रमोग नगयी सम्फजन्धत लनकामभा नफझुाई आफ्नो घयभा 
ववना प्रमोजन बण्डायणभा याख्न ऩाइदैन य त्मस्तो साभान सम्फजन्धत वडा 
कामागरम भापग त गाउॉऩालरकाराई वझुाउन ुऩनेछ । त्मस्ता सभानको प्रमोजन य 
काननुी प्रवक्रमा स्ऩष्टरुऩभा र्दनऩुनेछ ।    

 

सबाका उऩाध्मऺज्मू तथा  

सबाका सदस्म ज्मूहरु, 
रोकताजन्रक ववलध य ऩद्धलतफाट लनभागण गयेका नीलत तथा कामगक्रभहरुको 
प्रबावकायी य व्मवजस्थत कामगन्वमन गनग सफै ववकास साझेदायसॉग सहकामग, 
यचनात्भक सहमोग तथा साझेदायीको अऩरयहामग आवश्मकता छ । मसैरे मस 
सम्भालनत गाउॉसबा भापग त सभद््ध जर्वारम गाउॉऩालरका लनभागणको 
भहाअलबमानभा सहकामगका रालग सम्ऩूणग सयकायी लनकामहरु, लनजज ऺेर, 
अन्तयावष्डम सॊघ सॊस्थाहरु, सहकायी सॊस्थाहरु, गैय सयकायी सॊघ सॊस्थाहरु, 
ववलबन् न ववकास साझेदायहरु, टोर ववकास सॊस्थाहरु एॊव अन्म सयोकायवारासॉग 
भ हार्दगक अनयुोध गनग चाहान्छु । 

अन्तभा, प्रस्ततु नीलत तथा कामगक्रभरे मस गाउॉऩालरकाको सभग्र 
ववकासभा सकfयात्भक य दयुगाभी प्रबाव ऩाने ववश् वास लरदै आगाभी आलथगक 
वर्ग २०७९/८० को प्रस्ताववत नीलत तथा कामगक्रभ भस्मौदा तमाय ऩानग प्रत्मऺ 
अप्रत्मऺ रुऩभा सहमोग गनुग हनु े सॊघीम साॊसद तथा प्रदेर् सबाका भाननीम 
सदस्मज्मूहरु, ववर्म ववऻ भहानबुावहरु, याजनैलतक दर, नागयीक सभाज, 
ववुद्धजजवव लभरहरु, प्रभखु प्रर्ासकीम अलधक्त रगामत सफै र्ाखाका याष् रसेवक 
कभगचायीहरु, गैय सयकायी सॊस्थाका साझेदाय लभरहरु, टोर ववकास सॊस्थाका 
लभरहरु, ववकास साझेदाय लभरहरु, जर्ऺक, प्राध्माऩक, ऩरकाय तथा मस 
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गाउॉऩालरकावासी सम्ऩूणग दाजबुाइग र्दर्दववहनीहरु एवॊ गाउॉऩालरकाका हयेक 
गलतववलधको फायेभा सत्मत्म सूचना प्रवाह गयी सहमोग ऩरु् माउन ु हनु े
सञ्चायकभॉ लभरहरुराई भ हार्दगक धन्मवाद ऻाऩन गदगछु । 

धन्मवाद ! 
 

 

............................ 

रे्य फहादयु र्ाही 
अध्मऺ 

जर्वारम गाउॉऩालरका 
जाजयकोट 

 


