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दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँपातिका 
गाउँकार्िपातिकाको कार्ाििर् 

र्ाङ्सोिाटार, खोटाङ 
 

आ.व. २०७९/०८० को वार्षिक नीति िथा कार्िक्रम  

 

सम्मातनि सभाका सभाध्र्क्षज्रू्, 
गाउँ सभाका सिस्र्ज्रू्हरु।  

 

दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँपातिकाको र्स गररमामर् िोस्रो गाउँसभाको पर्हिो अतिवशेनमा 
आगामी आ.व.२०७९/०८० को नीति िथा कार्िक्रम प्रस्ििु गनि पाउँिा आफूिाई 
अत्र्न्िै गौरवान्न्िि महशसु गरेको छु।ईतिहास मै पर्हिो पटक संर्विान सभाबाट जारी 
नेपािको संर्विानिे पररकल्पना गरेको संघीर् िोकिान्न्िक गणिन्िात्मक शासन 
व्र्वस्थाको माध्र्मद्धारा शान्न्ि, सशुासन, र्वकास र सम्बरृ्द्धको आकांक्षा परुा गनि संघ, 

प्रिेश र स्थानीर् िहको गठन भई िोस्रो स्थानीर् िहको तनवािचनबाट तनवािन्चि भई 
पर्हिो वषिको नीति िथा कार्िक्रम र्स सम्मानीि सभामा प्रस्ििु गनि िातग रहेको छु। 
संघ प्रिेश र स्थानीर् िहको र्वचमा सहकाररिा, समन्वर्, सहर्ोग र सह-अन्स्ित्वबाट 
“समदृ्ध नेपाि, सखुी नपेािी” को रार्िर् िक्ष्र् परुा गनुि हामी सबैको साझा िार्र्त्व 
हो।र्ही रार्िर् िक्ष्र्िाई आत्मसाि गिै हामीिे पतन “हाम्रो पररकल्पना, समदृ्ध दिप्रङु 
चइुचमु्मा” तनमािणको िक्ष्र् तिएका छौ र सो को कार्ािन्वर्न गरी तनिािररि िक्ष्र् हातसि 
गने हामी सबैको साझा प्रतिवद्धिा र्स गरीमामर् सभामा पनु िोहोउन चाहन्छु।  

नेपािको साविभौम सत्ता, स्वातिनिा, भौगोतिक अखण्डिा, रार्िर् र्हि र स्वातभमान, 

िोकिन्ि, िैर्िक समानिा र सामान्जक न्र्ार् िगार्ि आतथिक, सामान्जक, साँस्कृतिक 
रुपान्िरणका िातग भएका र्वतभन्न आन्िोिनहरुमा अग्रपंन्िमा रहेर र्ोगिान गनुि हनु े
सम्पणुि अग्रज वीर पूखािहरु प्रति उच्च सम्मान व्र्ि गिै र्स अतभर्ानमा आफ्नो अमूल्र् 
जीवन उत्सगि गनुिहनु े सम्पूणि ज्ञाि अज्ञाि शर्हिहरु प्रति भावपूणि श्रद्धाञ्जिी अपिण 
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गििछु।र्वतभन्न आन्िोिनमा घाइिे िथा अपाििा भई कष्टकर जीवन तबिाई रहन ुहनुे 
सहर्ोद्धाहरुको न्शघ्र स्वास््र् िाभको कामना गििछु। 

आतथिक, प्रार्वतिक िथा व्र्वस्थापकीर् सहर्ोग परु् र्ाउन ु हनु े नेपाि सरकार, प्रिेश 
सरकार, राजनीतिक िि, नीन्ज क्षिे, रार्िर् एवं अन्िरािर्िर् संघ, संस्था, र्वकास 
साझेिारहरु एवं सम्पूणि सरोकारवािाहरुप्रति उच्च सम्मान व्र्ि गिै र्स अतभर्ानमा 
अहोराि खर्टई सेवा प्रवाह गनुिहनु ेसम्पूणि स्वास््र्कमी, सरुक्षाकमी, कमिचारीहरु, उद्योगी, 
व्र्ापारी, न्शक्षक, र्वुा, र्वद्याथी, समूह िथा सहकारी िगार्ि सम्पूणि स्थानीर् 
स्वरं्सेवीहरुिाई गाउँपातिकाको िफि बाट हादििक िन्र्वाि ज्ञापन गििछु।      

आिरणीर् सभाध्र्क्ष महोिर्,  

संघीर् व्र्वस्था बमोन्जम गदठि िीनै िहका सरकारको िक्ष्र् िथा उदे्दश्र् सन्ितुिि 
उत्पािन र न्र्ार्ोन्चि र्विरण हो।सबै जाति, वगि, तिंि, क्षेि र र्वतभन्न अवस्थामा रहेका 
समिुार्का नागररकहरुको जीवनमा आतथिक, सामान्जक र साँस्कृतिक दृर्ष्टकोणबाट समेि 
स्पष्ट िाभको अनभुिू गने गरी दिगो, सकारात्मक, गणुस्िरीर् र समन्र्ार्ीक गणु सर्हिको 
पररवििन ल्र्ाउन आवश्र्क छ।र्सको प्रभावकारी कार्िन्वर्नका िातग एकात्मक 
केन्रीकृि शासन प्रणािीको ििुनामा संघीर् शासन प्रणािीमा नै नागररकिाई 
सरकारसँगको सहज पहुँच स्थार्पि हनु े र्वश्वास तिएर नेपािको संर्विानिे संघीर्िा 
अविम्बन गरेको छ।र्सै सन्िभिमा नागररकका र्र्नै सवािहरु संघ, प्रिेश र स्थानीर् 
िहका सरकारका साझा गन्िव्र् बनु्न पछि र बनाउन ु पििछ।र्सका िातग िीन वटै 
िहमा आ आफ्नो काम, कििव्र् र अतिकारका क्षेिमा स्पष्टिाका साथ आपसी समन्वर् 
र सहकार्ि गरी समरृ्द्धको र्ािामा अगाडी वढ्न सबै पक्षसँग हादििक अर्पि गिै 
र्हाँहरुसँग तनरन्िर हािेमािो गने प्रतिवद्धिा व्र्ि गििछु।  

िेशिे तिएको राजनैतिक, आतथिक, सामान्जक र भौतिक र्वकासका िक्ष्र्हरुिाई परुा गनि 
नेपािको संर्विान २०७२, स्थानीर् सरकार संचािन ऐन २०७४, चाि ु १५ औ. 
आवतिक र्ोजना, संघीर् सरकारका नीति िथा कार्िक्रम, प्रिेश सरकारका नीति िथा 
कार्िक्रम, दिगो र्वकासका िक्ष्र्हरु, गाउँपातिकाका आवश्र्किाहरु िथा दिप्रङु 
चइुचमु्माबासी नागररकका इच्छा चाहनाहरुिाई समेि र्स नीति िथा कार्िक्रममा 
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समावेश गने प्रर्ास गरेको छु।आगामी आ.व.मा जनिािे राखेको अपेक्षािाई संम्बोिन 
हनु े गरी आतथिक र्वकास, सामान्जक र्वकास, पूवाििार र्वकास, वािावरण िथा र्वपि 
व्र्वस्थापन, संस्थागि र्वकास, िैंतगक समानिा, सामान्जक न्र्ार् र सशुासनको सम्बन्िमा 
हाम्रो आवश्र्किा र क्षमिािाई समेि मध्र्नजर गिै आगामी आ.व.२०७९/०८० को 
नीति िथा कार्िक्रम पेश गरेको छु ।  

संघीर्िा कार्ािन्वर्नको जगमा हाम्रो गाउँपातिका र्वकासको प्रारन्म्भक चरणमा छ। 
पूवाििार र्वकास हाम्रो पर्हिो आवश्र्किा भएको कारण घर-घरमा खानेपानी, बाहै्र मर्हना 
चल्ने ग्रामीण सडक, मा.र्व. सम्म तनिःशलु्क न्शक्षा, गणुस्िरीर् सविसिुभ स्वास््र् सेवा, 
वहृि तसंचाई,  र्वद्यिुीकरण, सरुन्क्षि र उज्र्ािो बजार िगार्ि गाउँपातिका र वडा 
पातिका कार्ाििर्हरुको प्रशासतनक भवनहरुको तनमािण िथा व्र्वस्थापन जस्िा 
र्वकासका पूवाििार िर्ार गनि नै िेरै बजेट खचि गनुि पने वाध्र्िा हामीसँग छ । र्सका 
बावजिु पतन कृर्ष, पर्िटन, पशपुािन, व्र्ापार व्र्वसार् िथा उद्योग प्रवर्द्िन िगार्िका 
आतथिक, सामान्जक, साँस्कृतिक एवं मनोसामाजीक समस्र्ाका के्षिमा र्ोजनावद्ध ढंगिे 
नीतिहरु तनमािण गरी कार्ािन्वर्न गने िक्ष्र् तिएका छौँ। मर्हिा, वािवातिका, अपाििा, 
जेष्ठ नागररक,  गरीव िथा पछाडी परेका वा पाररएका वगिको सशन्िकरणका िातग 
र्वशेष र्ोजना बनाई िाग ुगररने छ।   

संघीर्िाको अविारणा अनरुूप नेपािको संर्विानिे स्थानीर् िहहरूिाई कार्िकारी, 
व्र्वस्थापकीर् र आनं्शक न्र्ार्र्क  अतिकारहरु सतुनन्िि गरेको छ ।जसिे गिाि 
स्थानीर् िहहरू अन्र् िहका सरकारहरूसगँ सहकाररिा, सह–अन्स्ित्व र समन्वर्को 
तसद्धान्िका आिारमा सम्बन्ि कार्म गरी व्र्वस्थापकीर्, कार्िकारी र न्र्ार्र्क 
अतिकारहरु प्रर्ोग गनि सक्षम बनाइन ेछ । जनर्रु्द् जनआन्िोिन पिाि संक्रमणकािीन 
व्र्वस्थाको अन्त्र् भई संघीर्िाको सफि कार्ािन्वर्नसंगै नागररकिे सबैभन्िा नन्जकबाट 
िेख्न ेर भेट्ने सरकारको रुपमा स्थानीर् सरकार रहेको छ ।स्थानीर् सरकारबाट प्रिान 
गररने सेवा नै तछटो र प्रभावकारी हनु्छ भने्न संघीर्िाको मूि ममि अनरुुप नीति, तनर्म, 

ऐन काननु, र्ोजना िथा वजेट िजुिमा गरी र्सको कार्ािन्वर्न स्थानीर् स्िरमै प्रभावकारी 
ढंगिे भइरहेका छन ् ।र्सका बावजिु पतन गाउँपातिकाको समग्र र्वकासको िातग 
पातिका स्िरीर् गौरवका आर्ोजनाहरुको संचािन, सम्पन्न भएका र्ोजनाहरुको 
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हस्िान्िरण र संस्थागि र्वकास िथा िन्क्षि समिुार्को सामान्जक सरुक्षा, स्वरोजगार 
एवं जनजीर्वकाको सवािमा गनुिपने कार्िहरु अझै िेरै बाँकी रहेको अनभुतूि गरीरहेका 
छौं ।र्सको उन्चि सम्वोिनका िातग चाि ुआ.व. २०७९/८० मा अझै िीव्र गतिमा 
आर्ोजनाहरु सम्पन्न गरी र्ो महत्वपूणि िथा ऐतिहाँतसक कार्िकाि सफि बनाउन एक 
कोशेढंुगा सार्वि हनु ेर्वश्वास तिएको छु ।    

गाउँपातिकािाई अझै सबि र समदृ्ध बनाउन हामीसँग उपिब्ि भएको सीतमि श्रोि 
सािनको अतिकिम सिपुर्ोग गरी नर्ा ँजोस जाँगरका साथ समग्र र्वकास तनमािणमा 
ित्तन्चत्त भएर न्जम्मेवारी तनवािह गनि सम्पूणि जनप्रतितनतिहरु, कमिचारीहरु िगार्ि सम्पूणि 
सरोकारवािाहरुिाई हादििक अपीि गििछु ।साथै दिप्रङु चइुचमु्माबासीको भावना र 
आवश्र्किाको उच्च सम्मान गिै गाउँपातिकािाई सनु्िर, शान्ि र समदृ्ध बनाउन े
अतभर्ानका साथ “हाम्रो पररकल्पना: समदृ्ध दिप्रङु चइुचमु्मा ” को नारािाई आत्मसाथ 
गरी सोही अनसुारको िीघिकािीन उदे्दश्र् राखी र्स गाउँपातिकाको समग्र राजनैतिक, 

आतथिक सामान्जक र सांस्कृतिक र्वकासमा अगाडी बढाउन हामी मन, वचन र कमििे 
सिै प्रतिवद्ध र कर्टवद्ध बनेका छौ र बतनरहने छौं भने्नमा एकमि छौं ।अब म र्स 
दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँपातिकाको आ.ब.२०७९/०८०को नीति िथा कार्िक्रम र्स 
सम्मानीि सभा समक्ष प्रस्ििु गने अनमुति चाहान्छु ।  

आिरणीर् सभाध्र्क्ष महोिर्,  

आ.ब.२०७९/०८० को नीति िथा कार्िक्रमका प्राथतमकिाका क्षिेहहरु : 

(क) ििुो रर्हि कक्षा कोठा व्र्वस्थापन र गणुस्िरीर्, बािमैिी, प्रर्वतिमैिी न्शक्षा 
ख) गणुस्िर िथा सविसिुभ स्वास््र् सेवामा सिुार, 

ग) कृर्षको आितुनकीकरण, व्र्वसार्र्करण  

(घ) कृर्ष उत्पािन एवम ्उत्पािकत्व अतभवरृ्द्ध माफि ि खाद्य सरुक्षाको प्रत्र्ाभतूि,  

(ङ) ित्काि प्रतिफि प्राप्त हनु ेरणनैतिक महत्वका पूवाििार तनमािण (सड्क सिुार),  
(च) सबै प्रकारका र्वभेि र असमानिाको अन्त्र्, समन्र्ार्र्क र्वकास र र्वकासका  

प्रतिफिको न्र्ार्पूणि र्विरण ।   

(छ) सूचना प्रर्वतिक िथा संञ्चारमा र्वकास,  

(ज) जनिाको जीवनस्िर, आम्िानी र रोजगारीमा अतभवरृ्द्ध 
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(झ) र्वपि व्र्वस्थापन  

(ञ) दिगो र्वकास वािावरणीर् संरक्षण िथा सम्वर्द्िन  

(ट) भ्रष्टाचार तनर्न्िण, सशुासन र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीिा  

(ठ) िैंतगक समानिा र सामान्जक समावेशीकरण  

(ड) पर्िटन पूवाििार िथा संस्कृति प्रवर्द्िन  

 

(क) आतथिक िथा राजश्व सम्बन्िी नीतििः  

१.दिप्रङु चइुचमु्माको आवश्र्किा र र्वकासका िातग आवश्र्क पने राजश्व संकिन 
गनिका िातग राजश्व र्वज्ञ टोिीको अध्र्र्न सतमति गठन गररने छ।साथै राजश्वका  

२.जनिािाई करको भार महशसु नगराई, नीजी क्षेिको र्वकासमा वािा नपगु्न े गरी 
प्रगिीन्शि कर प्रणािीको माध्र्मद्धारा करका िरहरु तनिािरण गररने छन ्।  

३.गाउँपातिकाको आन्िररक राजश्विाई अतभवरृ्द्ध गनि गाउँपातिकाबाट उपिब्ि 
गराइएका सेवा सरु्विा वापि न्र्निम सेवा शलु्क तनिािरण गररन ेछ ।  

४. “राजश्व संकिन भार होइन समरृ्द्धको आिार हो” भने्न चेिना जागरण गराउन कर 
सम्बन्िी प्रन्शक्षण, छिफि वा िातिम कार्िक्रम माफि ि सचेिना अतभर्ान तनरन्िर 
संचािन गररने छ ।  

५.सेवा शलु्क तनिािरण गिाि सामान्जक न्र्ार्को आिारमा उपेन्क्षि वगिका िातग सहतुिर्ि 
हनुे गरी िोर्कए बमोन्जम सेवा शलु्क तनिािरण गररन ेछ ।   

६.स्थानीर् उद्योग िथा व्र्वसार् प्रवर्द्िन र रोजगारी तसजिनामा टेवा परु् र्ाउन ेकर नीति 
अविम्बन गररन ेछ ।   

७.स्वास््र्, न्शक्षा, कृर्ष र्वकासको के्षि, र्वपि र र्वपन्न नागररकहरुिाई गाउँपातिकाबाट 
गररने तसफाररसमा तनिःशलु्क व्र्वस्था तमिाइने छ ।   

८.राजस्व प्रशासनिाई अझ चसु्ि र पारिशी बनाउन गाउँपातिका र सबै वडा 
कार्ाििर्हरुमा राजश्व प्रशासनका िातग सफ्टवेर्र जडान गरी कम््र्टुर तबतिङको 
सरुुवाि गररने छ।राजश्व प्रशासनमा काम गने कमिचारीहरुको क्षमिा अतभवरृ्द्ध गररन े
छ।  

९.व्र्वसार्को पर्हचान, ििाि, अतभिेखीकरण र वगीकरण गरी व्र्वसार्िाई व्र्वन्स्थि 
गनि सफ्टवेर्र प्रणिीमा आवद्ध गने साथै वगीकरण र कारोवारको आिारमा व्र्वसार् 
करको िर तनिािरण गरी राजश्व संकिन गररने छ । 
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१०.गाउँपातिकािाई प्राप्त राजश्वका अतिकारसँग सम्बन्िीि व्र्न्िगि सम्पन्त्तहरू, 

व्र्ापार व्र्वसार्हरू, सेवा सरु्विाहरू आदिको अतभिेख िर्ार गरी अद्यावतिक गररन े
छ।  

११.गाउँपातिकाको राजश्व प्रशासनिाई थप प्रभावकारी बनाउन, राजश्व परामशि सतमतिको 
सर्क्रर्िामा सतमतििे तनर्तमि राजश्व असिुीको अनगुमन गने व्र्वस्था तमिाइन ेछ ।  

१२.चाि ुखचििाई तनन्िि तसमामा राखी पूजँीगि खचिमा अतभवरृ्द्ध गररने छ ।  

१३.आम्िानी र खचििाई वगीकरण िथा िेखाकंन गरी आन्िररक तनर्न्िण प्रणािी र 
िेखा पररक्षण प्रणिीिाई सफ्टवेर्र प्रणािीमा आवद्ध गररने छ ।   

१४.एकीकृि सम्पति कर िाग ु गनि आवश्र्क कार्िर्वति बनाइ कर प्रशासनको 
समर्ानकुुि सिुार गररने छ । 

15. संघीर्िाको मूि ममििाई ध्र्ानमा राखी र्वकेन्रीकरणको तसद्धान्ििाई आत्मसाि 
गिै प्रत्रे्क वडामा समानपुातिक प्रणािीको आिारमा तसतिङ माफि ि बजेट पठाउने नीति 
तिइने छ।   

 

 १. आतथिक र्वकास िफि - 

(क) कृर्ष िथा पश ुर्वकास सम्बन्िी नीति-  

१.कृर्ष िथा पशपुािन के्षिको र्वकासका िातग आवश्र्क पने प्रार्वतिक कमिचारीको 
व्र्वस्था गरी सेवा केन्र माफि ि सबै र्कसानको पहुँच हनु ेगरी कृर्ष िथा पशपुािन 
सम्बन्िी प्रार्वतिक सेवा र्वस्िार गररन ेछ ।  

२.कृर्ष सम्बन्िी सूचनाहरू िथा कार्िक्रम बनाइ स्थानीर् पिपतिका, रेतडर्ो िथा 
सामान्जक सञ्जाि माफि ि सम्प्रषेण गरी कृर्ष िथा पशपुािन सम्बन्िी जानकारी सबै 
कृषकको पहुँचमा परु् र्ाइनेछ ।  

३.कृर्ष उत्पािन वदृि गरी कृर्षमा आत्मतनभिर बनाउिै कृर्ष उत्पािनको तनर्ािि गने 
वािावरण िर्ार गनि कृर्ष भतूमको उत्पािन र उत्पािकत्व अतभवरृ्द्धका िातग आवश्र्क 
कार्िक्रम संचािन गररने छ ।  
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४.गाउँपातिका के्षि तभिका कृषक समूह र सहकारी र मर्हिा आत्मतनभिर समूह माफि ि 
उन्नि जािका बीउ र्वजनमा अनिुान उपिब्ि गराउने व्र्वस्था तमिाईनेछ । 

५.कृषक ििाि िथा सूचीकरण गरी कृर्ष स्रोि केन्र स्थापना गरी िातिम सञ्चािन गने 
नीति तिइन ेछ साथै रार्िर् र्कसान पररचर्पि र्विरण गने व्र्वस्था तमिाईन ेछ। 

६.कृर्षमा र्ान्न्िकरण, आितुनकीकरण िथा व्र्वसार्र्करण गिै र्सिाई मर्ािदिि पेशाको 
रुपमा र्वकास गररन ेछ । र्सका िातग वडागि रुपमा पकेट/ब्िक कार्िक्रम गने 
नीति तिइन ेछ।  

७.कोररडोरमा आिाररि कृर्ष बािी  छनौट गरी उपर्िु बािी िगाउन माटोको गणुस्िर 
पररक्षणको व्र्वस्था तमिाइने छ । 

८.वैिेन्शक रोजगारीबाट फकेका र्वुाहरूिाई व्र्वसार्र्क कृर्ष के्षिमा आकर्षिि गनि 
प्रोत्साहन गने नीति तिईने छ।साथै पातिका तभि रहेर कृर्ष के्षिमा व्र्वसार्र्क खेिी 
गरररहेका र्वुा कृषकहरुिाई प्रोत्साहन गने नीति तिइने छ।  

९.व्र्ावसार्र्क मौरीपािन, फिफुि र च्र्ाउ खेिीको िातग प्रोत्साहन नीति गने तिइन े
छ। 

१०.कृषक,  व्र्वसार्ी,  उद्यमी र प्रार्वतिकहरूको क्षमिा अतभवदृि कार्िक्रम सञ्चािन 
गररने छ । 

११.तसंचाई नपगेुको कृर्षर्ोग्र् जतमनमा तसचँाईको सरु्विा परु् र्ाइने छ ।  

१२.पशपुन्छीको उपचार र रोगहरूको रोकथामका िातग तनिःशूल्क औषिी र्विरण र 
भ्र्ान्ससनेशन कार्िक्रमको व्र्वस्था गररन ेछ । 

१३.पशपंुन्छीबाट मानवमा सनि ससन े रोगहरूका सम्बन्िमा जनचेिना अतभबदृि र 
जनस्वास््र् संरक्षणमा सहर्ोग पगु्न ेकार्िक्रम सञ्चािन गररन ेछ । 

१४.पश ुिथा कृर्ष प्रवर्द्िन िातग “एक गाउँ एक उत्पािन कार्िक्रम” साझेिारी नीति 
अविम्वन गररने छ । पशपंुक्षी र्वमा कार्िक्रम िाई अतभर्ानको रुपमा सन्चािन गररन े
छ ।   
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१५.कृषकको घरमा कृर्ष प्रार्वतिक पगुी सबै कृषकको घरमा कृर्ष िथा भेटनरी सेवा 
उपिब्ि गराउन र्कसान घरिैिो सेवा कार्िक्रम संचािन गररन ेछ ।  

१६.र्कसानहरुिाई बीउबीजन, कृर्ष उपकरण, र्वषािी िगार्िका कृर्ष सामग्रीहरु र्विरण 
गररने छ ।  

१७.स्वच्छ, स्वस््र् र पौर्ष्टक कृर्ष उत्पािनिाई प्रवर्द्िन गनि र रासार्तनक मि िथा 
र्वषािीको प्रर्ोगबाट पने प्रभाविाई न्र्नुीकरण गनि अगाितनक खेिी प्रोत्साहन कार्िक्रम 
संचािन गररने छ ।  

१८.कस्टम हार्ररङ सेन्टर( Custom Hiring Center), कृर्ष र्न्ि ममिि केन्रको स्थापना 
गनि सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गरी कृर्ष आितुनकीकरणमा जोड दिइन ेछ। 

१९.गाउँपातिका के्षितभि नगिेबािी न्चर्ाको सम्भाव्र् अध्र्र्नका िातग वडा नं. २, 
५, ६ र ७ िाई कार्िके्षि बनाई र्वषर् र्वज्ञ टोिीको रार् िथा सल्िाह मिुार्वक सो 
क्षेििाई न्चर्ा पकेट क्षेि घोषणा गरी सम्बन्न्िि के्षिका इच्छुक कृषकहरुिाई प्रोत्साहन 
गने नीति तिइन ेछ।  

(ख) पर्िटन, संस्कृति प्रवर्द्िन सम्बन्िी नीतििः  

१.पर्िटनिाई आतथिक र्वकासको श्रोिको रुपमा र्वकास गनि पर्िटकीर् स्थि तनमािण, 

व्र्वस्थापन र पर्हचान गरी पातिकािाई पर्िटकीर् गन्िव्र्का रुपमा र्वकास गने नीति 
तिइने छ।  

२.साँस्कृतिक र्वर्वििा र भौगोतिक सनु्िरिािे आन्िररक िथा बाह्य पर्िटकको गन्िव्र् 
स्थिको सम्भावना भएका ति्िङु झरना, मैस्र्ाङ डाँडा, राम्चे, जिजिा िाि िगार्िका 
क्षेििाई पर्िटकीर् क्षिेको रुपमा र्वकास गने िक्ष्र् तिइने छ ।  

३.गाउँपातिका के्षितभि रहेको ऐतिहातसक िातमिक िथा सास्कृतिक सम्पिािाई संरक्षण 
गिे पर्िटकीर् क्षेिको रुपमा र्वकास गररन ेछ ।  

४.गाउँपातिकामा तभि रहेको भाषा, िमि, संस्कृतििई जीवन्िकािसम्म जगेनाि गनिका 
िातग र्वतभन्न संस्कृति झल्कन े सांस्कृतिक संग्रहािर् तनमािणका िातग र्वतभन्न 
सरोकारवािाहरु सँग सम्भाव्र्िा अध्र्र्न  गररने छ ।   
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५.गाउँपातिका स्िरीर् पर्िटन प्रवर्द्िन सतमति गठन गररन ेछ ।  

६.स्थान र्वशेषका आिारमा मािभृाषामा अध्र्ापन गराउन चाहन ेसम्बन्न्िि तनकार्हरुको 
सम्भाव्र्िाको अध्र्र्न गरी आवश्र्िा र औन्चत्र्िाको आिारस्िम्भ िर्ार गने नीति 
तिइने छ । 

(ग) उद्योग, बान्णज्र् िथा सहकारी सम्बन्िी नीतििः 

१.गाउँपातिकाबाट संचािन गररने स्वरोजगारमूिक िथा सीपमूिक, क्षमिा अतभवरृ्द्ध 
िगार्िका कार्िक्रमहरु िागि सहभातगिाको आिारमा सम्बन्िीि सरकारी तनकार्, 

रार्िर् िथा अन्िरािर्िर् गैरसरकारी संस्थाहरुसँग समन्वर् िथा सहकार्िमा गरी संचािन 
गने नीति अविम्बन गररने छ। 

२.ितिि समिुार्को परम्परागि सीप किा र पेशािाई संरक्षण, संम्वर्द्िन र 
आितुनकीकरण गरी व्र्वसार्र्क बनाउन र रोजगारीको अवसर र्वस्िार गनि उत्थान िथा 
र्वकास कार्िक्रम संचािन गररन ेछ साथै सीप र्वकास र बजार प्रवर्द्िनमा अनिुान दिइनेछ 
।   

३.ग्रामीण गररबी न्र्नुीकरणका िातग र्वतभन्न स्वरोजगारमूिक र आर्आजिनका कार्िक्रम 
प्राथतमकिा साथ संचािन गररन ेछ ।  

४.साविजतनक, तनजी साझेिारीको अविारणाको आिारमा उद्योग स्थापनाको िातग िगानी 
आकषिण गनि एक अध्र्र्न सतमति वनाई कार्िन्वर्नको अविम्बन गररन ेछ । 

५.स्थानीर् उत्पािनको वरृ्द्ध, र्वकास, भण्डारण र व्र्वस्थापनका िातग आवश्र्क पूवाििार 
तनमािणिाई प्राथतमकिा दिइने छ। साथै आफ्नै गाउँघरमा रहने रोजगार नपाएका 
रू्वाहरुकोिातग आर्आजिन सम्बन्िी र्वज्ञ सर्हिको अध्र्र्न सतमति गठन गरी र्वशेष 
्र्ाकेज ल्र्ाउने नीति अविम्वन गररन ेछ ।  

६.“हाम्रो पररकल्पना: समदृ्ध दिप्रङु चइुचमु्मा” भने्न दिप्रङु चईचमु्मा गाउँपातिकाको 
नारािाई मूिििा दिनका िातग प्रिानमन्िी रोजगार कार्िक्रम माफि ि गाउँपातिकामा रहेको 
बेरोजगारी समस्र्ािाई समािान गिै िैजाने नीति तिइन ेछ।  
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७.वििमान अवस्थामा र्विेशबाट फकेका समग्र रू्वाहरुको सीप, क्षमिा र अनभुविाई 
एकीकृि गरी गाउँपातिकामै रोजगार बनाउने नीति िथा कार्िक्रमिाई  प्राथतमकिा दिइन े
छ।   

८.र्वुा स्वरोजगार कार्िक्रम माफि ि र्वुा जनशन्ििाई पररचातिि गररन े छ। 
स्वरोजगारमूिक कार्िमा संिग्न स्थानीर् र्वुा उद्यमीहरुिाई प्रोत्सार्हि गररन ेछ।  

  

२. सामान्जक र्वकास िफि  

(क) न्शक्षा 

1. नेपािको संर्विान २०७२ को अनसूुची ८ र ९  िे दिइएको  अतिकार र 
स्थानीर् सरकार संचािन ऐन २०७४ िे दिइएको  अतिकार प्रर्ोग गिै न्शक्षाको 
गणुस्िर अतभवरृ्द्ध गनि वडा को बजेट तसतिङको २० प्रतिशि रकम अतनवार्ि 
रुपमा र्वतनर्ोजन गने नीति अविम्बन गररन ेछ।  

2. हाम्रो सामिुार्र्क र्वद्यािर्, राम्रो सामिुार्र्क र्वद्यािर् भने्न नारा िर् गरी 
सामिुार्र्क र्वद्यािर्को गणुस्िर अतभवरृ्द्ध गने नीति तिइन ेछ। 

3. ििुो रर्हि कक्षाकोठा तनमािणको कार्ि र्थातसघ्र रुपमा सम्पन्न गने नीति तिइने 
छ। 

4.  र्वद्यािर् न्शक्षाको आिारको रुपमा रहेको बाि र्वकास केन्रिाई व्र्वन्स्थि 
शैन्क्षक सामाग्रीर्िु बनाई बाि र्वकास केन्रमा कार्िरि न्शक्षकिाई मन्टेश्वरी 
िातिम र  गाउँपातिका अन्िगििका सबै सामिुार्र्क र्वद्यािर्हरुिाई शैन्क्षक 
सामाग्री प्रिान गने नीति तिइने छ। 

5.  र्वद्यािर्को गणुस्िर परीक्षणका िातग गाउँपातिका स्िरीर् गणुस्िर  र्ोग्र्िा 
मापनको परीक्षा सञ्चािन गने नीति तिइन ेछ। 

6.  र्वषर्गि िथा िहगि िरबन्िी अपगु भएका सामुुिार्र्क र्वद्यािर्हरुमा िरबन्िी 
व्र्वस्था गने नीति तिइने छ।  

7.  प्रत्रे्क र्वद्यािर्मा र्वद्यािर् नसि कार्िक्रम सञ्चािन गने नीति तिइने छ। 
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8. सबै र्वद्यािर्मा ईन्टरनेट सेवा जडान गररनकुा साथै र्वद्यािर्िाई प्रर्वतिमैिी 
बनाउने नीति तिइन ेछ। 

9. र्वद्यािर्को सपुररवेक्षणको संस्थागि संर्न्िको र्वकास गरी प्रभावकारी सपुररवेक्षण 
सर्हि न्शक्षक सहर्ोग कार्िक्रम सञ्चािन र सपुररवेक्षणिाई प्रभावकारी बनाउन  
प्रर्वतिमैिी बनाउँिै ितगने िथा उत्कृष्ट र नतिजामखुी बनाउन ेनीति तिइन ेछ। 

10. र्वद्यािर् िथा वािर्वकास केन्रमा कार्िरि बाि र्वकास न्शक्षक िथा र्वद्यािर् 
कमिचारीिाई स्थानीर् सरकारको साम्र्ि अनसुार क्रतमक रुपमा ििब भत्ता बढाउँिै 
राज्र्िे िोके बमोन्जमको न्र्नुिम पाररश्रतमक कार्म गररन ेनीति तिइन ेछ। 

11.  प्रार्वतिक र्वद्यािर् स्थापना िथा स्नािक कक्षा सञ्चािन गने चाहन ेर्वद्यािर्िाई 
प्रस्िावनाको आिारमा र्वशेष सहर्ोग उपिब्ि गराउने नीति तिइन ेछ। 

12. आतथिक, सामान्जक िथा सांस्कृतिक कारणिे पछाडी परेका व्र्न्िहरुिाई न्शक्षाको 
मिुिारमा ल्र्ाउने सकारात्मक र्वभेिको नीति तिई प्रोत्साहन कार्िक्रम  सञ्चािन 
गररन ेछ। 

13.  सामूिार्र्क र्वद्यािर्मा अध्र्र्नरि गरीब िथा जेहेन्िार र्वद्याथीहरुका िातग 
मातथल्िो कक्षा अध्र्र्न गनि प्रोत्साहन छािवनृ्त्त प्रिान गने नीति तिइने छ। 

14.  र्वद्यािर् बार्हर रहेका सम्पूणि बािवातिकािाई अतनवार्ि रुपमा र्वद्यािर् भनाि 
गने र्वद्यािर्िाई प्रोत्साहन गने नीति तिइन ेछ। 

15.  सवै र्वद्यािर्मा र्वषर्गि न्शक्षकको व्र्वस्थापन गिै सक्षमिा अतभवरृ्द्ध गनुिका 
साथै न्शक्षकको कार्ि सम्पािनिाई र्वद्याथीको तसकाई उपिन्ब्ि सँग न्जम्मेवार 
बनाउने  नीति तिइन ेछ। 

16. करार न्शक्षक िथा कमिचारीको तनर्नु्ििाई व्र्वन्स्थि, मर्ािदिि र प्रतिस्पिाित्मक 
रुपमा सञ्चािन गने नीति तिइन ेछ। 

17.  र्वद्यािर्हरुका आवश्र्किा र औन्चत्र्िाको  आिारमा न्शक्षकको िरबन्िी 
तमिान िथा कामकाजमा खटाउने व्र्वस्था गररने छ। र्सरी कामकाजमा खटाउँिा 
र्वद्यािर्को र्हििाई सवोपरी मातन र्वषर्गि आिारमा न्शक्षक व्र्वस्थापनको 
प्रर्क्रर्ा अगातड बढाईनेछ र आवश्र्किाका आिारमा स्थार्ी िरबन्िी र राहि 
िरबन्िीको समार्ोजन गने नीति तिइने छ। 
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18. र्वद्यािर् व्र्वस्थापन र सरसफाईिाई प्रतिर्ोतगिात्मक बनाउन ेनीति तिइन ेछ। 

19. न्शक्षक िातिमको स्थार्ी संर्न्िको र्वकास गरी िातिमको सञ्चािन र िातिमबाट 
प्राप्त ज्ञान, तसपिाई कक्षाकोठासम्म परु् र्ाउनको िातग सपुररवके्षणको िहगि 
संरचनाको तनमािण गररने छ। र्स्िा िातिम िथा सपुररवके्षणको िातग न्शक्षकिाई 
तनन्िि अवतिको िातग काजमा तिन ेनीति तिइने छ। 

20.  अतभभावक न्शक्षा िथा बािबातिकाको िातग मनोपरामशिको कार्िक्रम सञ्चािन 
गने नीति तिइन ेछ। 

21.  प्रत्रे्क मा.र्व र्वद्यािर्मा नेपाि स्काउट, बािसिब, जतुनर्र रेडक्रस जस्िा 
स्वरं्मसेवी ससं्थाको स्थापना गरी बािबातिकामा रािप्रमे िथा समाजसेवी 
भावनाको र्वकास गने नीति तिइने छ। 

22.  सामूिार्र्क र्वद्यािर्मा अध्र्र्नरि र्वद्याथीहरुको सवाििीण र्वकासका िातग 
िहगि रुपमा अतिररि र्क्रर्ाकिाप सञ्चािन गने नीति तिइन ेछ।  

23.  र्वद्यािर् न्शक्षािाई व्र्वहाररक जीवनोपर्ोगी र ज्ञानमा आिाररि बनाउन माटो 
सहुाउँिो एवम ्स्थानीर् र्वन्शष्टिा र उद्यमशीििामा आिाररि स्थानीर् पाठ्यक्रम 
तनमािण गने नीति तिइने छ।  

24. र्वद्याथीहरुिाई साविजातनक सेवा, सरुक्षा, ट्रार्फक तनर्म िथा अन्र् सम्बन्िीि 
र्वषर्मा सचेिना कार्िक्रम प्रत्रे्क शैन्क्षक सिको एक दिन र्वद्याथीसँग रािसेवक 
कमिचारी र प्रहरी कार्िक्रम सञ्चािन गने नीति तिइने छ। 

25. प्रिानाध्र्पकको निेतृ्व क्षमिा र्वकास िातिम, न्शक्षकको िहगि िथा र्वषर्गि 
िातिम ,िेखा कमिचारी िथा कम््र्टुर न्शक्षकको िातग आइतसटी िातिम प्रिान 
गररने छ। 

26. र्वद्यािर्मा छानो, खानेपानी ,घेराबारा, शौचािर् तनमािणका साथै आवश्र्क अन्र् 
भौतिक संरचना तनमािण गने नीति तिइने छ। 

27. र्वतभन्न र्कतसमका महामारीको समर्मा भएको शैन्क्षक क्षतिबाट ज्ञान तििै असहज 
पररन्स्थतिमा हनुे शैन्क्षक क्षतििाई न्रू्तनकरण गनि बैकन्ल्पक न्शक्षणको िातग 
आवश्र्क पूवाििार र्वकासको नीति तिइन ेछ। 
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28. सामूिार्र्क र्वद्यािर्मा कार्िरि सबै र्कतसमका न्शक्षक िथा कमिचारीहरुको 
पोशाकमा एकरुपिा कार्म गरी न्शक्षकहरुको र्वभेि अन्त्र् गनि पोशाक भत्ता 
उपिब्ि नभएका (संघीर् अनिुान र गाउँपातिका अनिुान) न्शक्षक िथा 
कमिचारीहरुिाई गाउँपातिका र र्वद्यािर्बाट तनर्िु न्शक्षक कमिचारीहरुिाई 
समेि सम्बन्न्िि र्वद्यािर्बाटै पोशाक भत्ता उपिब्ि गराउने नीति तिइन ेछ।   

29. र्वद्यािर् क्षेि र्वकास कार्िक्रम अन्िगिि प्राप्त हनुे सशिि अनिुान माफि ि 
र्वद्यािर्िाई प्राप्त हनुे कार्िक्रमहरुको शीषिकगि रुपमा अनगुमन िथा सपुरीवके्षण 
गरी पषृ्ठपोषण प्रिान गने नीति तिइन ेछ।  

 

ख) स्वास््र्, खानेपानी िथा सरसफाई 

१) स्थानीर् सरकारिे गणुस्िरीर् स्वास््र्, न्शक्षा, स्वच्छ खानेपानी िथा सरसफाई सेवामा 
सबै गाउँपातिका बासीको समिामूिक पहचु हनुेगरी कार्िक्रम संचािन गने नीति तिइने। 

२. स्वास््र्मा सबैको पहुँच परु् र्ाउनका िातग स्वास््र् ईकाइहरुको तनमािण, स्िरोन्निी, 
पूवाििार र्वकास जनशिीको व्र्वस्था र सेवाको गणुस्िरमा बरृ्द्ध गररने छ।  

३. र्स बषि तभिमा सबै नागररकमा पगु्नगेरी स्वास्थ बीमा कार्िक्रम, घमु्िी न्शर्वर 
संचािन, स्वास््र् सम्बन्िी जनचेिना कार्िक्रम संचािन गररन ेछ।    

४. गाउँपातिका तभि स्वास्थ संस्थाहरुमा आवश्र्क औषिीको अभाव हनु नदिन ेगरी 
बजेट व्र्वस्थापन गररने छ।  

५. दिप्रङु चइचमु्मा बासी नागररकको िातग तनशलु्क रुपमा एम्बिेुन्स सेवा प्रिान गररन े
छ।  

६. सक्षम एवम ्जवाफिेही समन्वर्, अनगुमन िथा तनर्मन संर्न्ि एवं प्रर्क्रर्ािारा 
गणुस्िरीर् स्वास््र् सेवा प्रवाह सतुनन्िि गररने छ।  

७. र्कशोरर्कशेारी िन्क्षि र्वद्यािर् स्वास््र् न्शक्षा कार्िक्रम, मर्हनावारी चक्र िथा 
सरसफाइ, प्रजनन स्वास््र्बारे कार्िक्रम संचािन गररन ेछ। 

८) जर्टि प्रकारका रोगहरु सर्ान्सर, मगृौिा, मटुु िगार्ि उपचारमा सहर्ोग गने नीति 
तिइने छ। 

९. खोप न्सितनक िथा गाउँघर न्सितनक मातसकरुपमा संचािन गने नीति तिइन ेछ। 
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११. गणुस्िरीर् स्वास््र् सेवािाई सबै स्वास््र् संस्थाबाट सेवाप्रवाह गनिका िातग सबै 
स्वस््र् संस्थामा गणुस्िरीर् ल्र्ाब व्र्वस्थापनका ितग आवश्र्क पूवाििारको थािनी 
गररने छ।  

१२. माि ृिथा नवजाि न्शशकुो मतृ्र्िुर घटाउन र घरमा शून्र् प्रसिुी घोषणा अतभर्ान 
कार्िक्रमिाई अझ टेवा परु् र्ाउनको िातग आकन्स्मक स्वास््र् उपचार कार्िक्रम संचािन 
गररने छ।  

१३. आिारभिू िातिम नतिएका िथा नर्ाँ भनाि भएका मर्हिा स्वास््र् स्वर् ंसेर्वकािाई 
आिारभिू िातिमको व्र्वस्था गररन ेछ।  

१४) एक घर, एक िाराको आकांक्षा परुा गनि खानेपानी अभाव भएको स्थानमा 
खानेपानीको महुान पर्हचान गरी त्र्स्िा मूहानहरुको संरक्षण र सम्बर्द्िन गनि र्वशेष नीति 
तिइने छ । साथै महुान नभएका स्थानहरुमा तिफ्टीङ, पन्म्पङ र्वतिद्धारा खानेपानीको 
व्र्वस्था तमिाउने नीति तिइने छ। 

 

15) गाउँपातिका तभि स्थार्ी रुपमा बसोबास गरररहेका िीघिरोगीहरुको िातग मान्र्िा 
प्राप्त स्वास््र् संस्था र न्चर्कत्सकको र्प्रन्स्क्र्सनको आिारमा प्रर्ोग गरररहेको औषतिको 
मूल्र्को ५० प्रतिशि आतथिक सहर्ोग गने नीति तिइन ेछ। साथै सो व्र्बस्था तमिाउन 
आवश्र्क कार्िर्वति िर्ार गनि एक अध्र्र्न सतमति गठन गररन ेछ ।  

  

                      साविजातनक सेवा प्रवाह िथा क्षमिा र्वकास  

• गाउँपातिकाको िीघिकािीन र्वकासका िातग स्वीकृि आवतिक िथा पररबतििि 
र्ोजनाहरुिाई आवश्र्किा र औन्चत्र्को आिारमा प्राथतमकीकरण गरी 
अध्र्ावतिक गररने छ। 

• गाउँपातिका तभिका नागररकहरुको र्वपन्न, ितिि, तसमान्िकृि, िोपोन्मखु, 
अल्पसंख्र्क, र्पछतडएको वगिको िातग र्वद्यिु महसिुमा सहतुिर्ि दिन ेनीति 
तिइने छ। 

• सामान्जक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गरररहेका िाभग्राहीहरुका िातग भत्ता प्रातप्तको 
असहजिा अन्त्र् गनि सम्बन्न्िि बैंकसँग सहकार्ि र समन्वर् गिै प्रर्वतिको 
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उपर्ोग माफि ि स्थानीर् स्िरमा भत्ता र्विरण गनिको िातग आवश्र्क पहि 
गने नीति अविम्बन गररने छ।  

•  गाउँपातिका के्षितभि स्थानीर् घरेि ुिथा साना उद्योगको सम्भाव्र्िा अध्र्र्न 
गरी स्थानीर् उद्यमीहरुिाई प्रोत्साहन गनि अल्िोको िागो प्रशोिन उद्योग 
स्थापना गने नीति अविम्बन गररने छ। 

• सेवा प्रवाहिाई सशुासनर्िु र प्रर्वतिमैिी बनाउन र्वशेष ्र्ाकेजको व्र्वस्था 
गररनेछ। 

• र्ोजना अनगुमन कार्ि चसु्ििरुुस्ि तछटो छररिो बनाउन प्रर्वतिको समनु्चि 
प्रर्ोग गिै जनमखुी बनाइनेछ। 

• भ्रष्टाचारमा शून्र् सहनशीििाको नीति िाग ुगररने छ। 

• प्रत्रे्क र्वकास आर्ोजनाको होतडिङबोडि अतनबार्ि राख्न ेव्र्वस्था तमिाइने छ। 

• र्वकास तनमािण उपभोिा सतमतिहरुिाई अतभमून्खकरण िातिमको व्र्वस्था 
तमिाईने छ। 

• वडामा कार्िरि कमिचारीहरुको क्षमिा र्वकासका िातग पञ्जीकरण सम्बन्िी 
िातिमको व्र्वस्था गरी घटना ििाि कार्ििाई प्रभावकारी बनाइनछे। 

• प्रत्रे्क वडामा िीव्र गतिको इन्टरनेटको क्षमिा र्वकास गरी सेवा प्रवाहिाई 
थप जनमखुी बनाइन ेछ। 

• पातिकािाई समदृर्द्िफि  उन्मूख गराउन राजश्व पररचािन सतमतििाई थप 
न्जम्मेवारी बनाई चसु्ििरुुस्ि बनाइने छ। 

• पातिकाको कार्ि प्रगति र जनिाका जनगनुासो सनु्न िथा रार् सझुाव तिनको 
िातग िैमातसक रुपमा साविजातनक सनुवुाइ कार्िक्रम संचािन गररने छ। 

• आन्िररक र अन्न्िम िेखा परीक्षण गाउँपातिकाको केन्रमा नै गराइने छ। 

                               

मर्हिा िथा बािबातिका 
• मर्हिाहरुको आर्आजिनमा प्रोत्साहन गने नीति तिइने छ।  

• मर्हिाहरुको िातग बनाइएको भौतिक संरचनाहरुमा फतनिचर, िथा 
शौचािर्हरुको व्र्वस्थापन गिै ितगन ेछ।आमा समहुहरुको िातग भौतिक 
संरचनाहरुको तनमािण गने नीति तिइन ेछ। 
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• गररब, र्वपन्न, िथा एकि मर्हिाहरुको िातग सीप र्वकास िातिम संचािन 
गरी आतथिक आर्आजिनमा र्वशेष जोड दिन ेनीति तिइन ेछ ।  

•  र्कशोरावस्थामा उच्च संवेगात्मक आवेगको तनणिर्िे समाजमा पाने असरप्रति 
सजगिा अपनाउिै गाउँपातिकािे र्कशोर र्कशोरी िन्क्षि प्रन्शक्षक प्रन्शक्षण 
कार्िक्रम सञ्चािन गने नीति तिइने छ।  

• टोि-टोिमा छररएर रहेका आमासमहुहरुिाई सहकारी ििाि गरी संस्थागि 
रुपमा सञ्चािन गनि प्रोत्सार्हि गररने नीतििाई तनरन्िरिा दिइन ेछ। 

• उद्यमन्शििा र्वकासका िातग मर्हिाहरुिाई व्र्वसार्र्क र आर् मूिक 
कार्िक्रम ढाका बनुाई, अल्िो बनुाइ,  तसिाई कटाई, कृर्ष उपज, घरेि ुउद्योग 
सम्बन्िी िातिम सञ्चािन गने नीति तिइन ेछ। 

• गाउँपातिका तभिका उच्च जोन्खममा परेका गभिविी मर्हिाहरुको स्वास््र्िाई 
ध्र्ानमा राख्िै त्र्स्िा मर्हिाहरुिाई उर्द्ार गररने छ । जसको िातग आवश्र्क 
बजेटको व्र्वस्था तमिाइने छ। 

•  मर्हिा, बािबातिका र फरक क्षमिाका व्र्ान्िप्रति गररन ेर्हंसा न्रू्तनकरण 
सम्बन्िी र्वतभन्न जनचेिना मूिक कार्िक्रम सञ्चािन गररन ेछ। 

•  एकि िथा र्वपन्न मर्हिा जीवीकोपाजिन कार्िक्रमिाई तनरन्िरिा दिईने छ। 

• मर्हिा, ितिि, अपाििा भएका व्र्न्िहरुिाई करार सेवामा आरक्षण कोटाको 
व्र्वस्था गररन ेनीति तिइने छ। 

• हरेक र्वकास आर्ोजनामा मर्हिाको समान सहभातगिा गराउन ेनीति तिइन े
छ। 

• बाि अतिकार संरक्षण िथा संवद्धिन ऐनको प्रभावकारी कार्िन्वर्न गररने छ। 
सो को िातग आवश्र्क बजेटको व्र्वस्था गररने छ। 

• बाि सिव गठन अतभर्ान सञ्चािन गने नीति तिइने छ। 

• अठार वषि मतुनका बािबातिकाहरुको ि्र्ाङ्क संकिन गरी अध्र्ावतिक गररन े
छ । जसको िातग आवश्र्कीर् बजेटको व्र्वस्था गररन ेछ। 

• गाउँपातिका स्िरीर् बािकोष स्थापना गरी बािबातिकाको हकर्हिका िातग 
खचि गररन ेछ। 



17 
 

• बाि अतिकार संरक्षण िथा संवद्धिन सम्बन्िी र्वतभन्न कार्िक्रम सञ्चािन गिै 
ितगने छ। 

• र्वपन्न, ितिि, अपाििा, िथा फरक क्षमिा भएको बािबातिकाको पर्हचान गरी 
आवश्र्क शैन्क्षक सामग्री र्विरण गने नीति तिईने छ। 

   

जेष्ठ नागररक िथा फरक क्षमिा भएका व्र्न्ििः- 
• एकीकृि सामान्जक सरुक्षा र्ोजना प्रभावकारी र पारिशी बनाइनेछ।  

• बैंर्कङ प्रणािी माफि ि र्विरण भइहेको सामान्जक सरुक्षा भत्ता र्विरण प्रणािी 
सहज , तछटो िथा व्र्वन्स्थि बनाउन ेनीति तिइने छ।  

• फरक क्षमिा भएका नागररकहरुिाई आवश्र्किा अनसुार सहार्क सामाग्रीहरु 
उपिब्ि गराइने नीति तिइन ेछ। 

• फरक क्षमिा भएका नागररकहरुको पर्हचान गरी न्जर्वकोपाजिनका िातग 
क्षमिा िथा सीप र्वकास कार्िक्रम सञ्चािन गररने छ। 

•  फरक क्षमिा (अपाििा) भएका व्र्न्िहरु ( ग र घ वगिको पररचर् प्राप्त ) 
को न्जर्वकोपाजिन सम्बन्िी व्र्वसार्र्क िातिम सञ्चािन गररन ेनीति तिइन े
छ। 

• जेष्ठ नागररक सम्मान कार्िक्रमिाई रुपान्िररि रुपमा सञ्चािन गररने छ।  

• ज्रे्ष्ठ नागररकहरुिाई उपचारको िातग न्जल्िा बार्हर िान ुपरेमा आवि जावि 
(साविजतनक बस भाडा) खचिको सहर्ोग गने नीति तिईन ेछ। 

 

सामान्जक सेवा िथा समावेशी प्रवद्धिन 

•  गाउँपातिका तभिका र्वुा, मर्हिा, ितिि, फरक क्षमिा भएका समिुार्हरुिाई 
िन्क्षि गरी सीपमूिक िातिम िथा उद्यमशीििाको र्वकास गरी आत्मतनभिरका 
कार्िक्रमहरु संचािन गररने छ र सो कार्िको प्रभावकारी कार्ािन्वर्नका िातग 
सम्बन्न्िि वडा कार्ाििर्िाई नै जवाफिेही बनाउन बजेट तसतिङको २० 
प्रतिशि रकम र्वतनर्ोजन गने नीति तिइने छ। 
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•  जनिाको अतिकारका तनतमत्त शहािि प्राप्त गनुिहनु ेशहीिहरुको सम्मानमा 
शहीि स्मतृि पाकि  तनमािण िथा अन्र् रचनात्मक कार्िहरु संचािन गने नीतििाई 
तनरन्िरिा दिइन ेछ।  

• ितिि र अल्पसंख्र्क समिुार्का व्र्न्िहरुको िातग सामिुार्र्क संगठनहरुको 
प्रवर्द्िन र नेितृ्व र्वकासका कार्िक्रमहरु सञ्चािन गररन ेछ । 

• ितिि सहकारीहरुिाई व्र्वन्स्थि गिै ितगन ेछ।   

• अति र्वपन्न पररवारिाई मतृ्र्पुर्िन्ि गररन ेसिगिका िातग आवश्र्किा हेरी 
आतथिक सहार्िा  गररने छ। 

बहकु्षिेीर् पोषण कार्िन्वर्न र्ोजना 
• प्रत्रे्क न्शशहुरुिाई भर्वष्र्मा स्वस्थ जीबन बाच्न सकुन भने्न उद्देश्र्िे न्शश ु

जन्मेको १८ मर्हनासम्म न्शश ुपोषण प्रबिद्धन कार्िक्रमिाई तनरन्िरिा दिईन े
छ।  (र्ो एक िम्पिीबाट जन्न्मएका सबै न्शशहुरुिाई िाग ुहनु ेछ र सो 
को िातग तनन्िि मापिण्डको िर्ार गरी मापिण्ड परुा गरेका िाभग्राहीिाई 
माि र्विरण गने व्र्वस्था तमिाइन ेछ ।) 

• गभिविी मर्हिा र नवजाि न्शशकुो स्वास््र् अवस्था सिुार गनिको िातग २४ 
घण्टे प्रसिुी सेवा सञ्चािनमा रहेका स्वास््र् चौकीको ब्र्वस्थापन क्षमिा 
अतभवरृ्द्ध गररने छ।  

• गभिविी मर्हिा भएको घरमा संकेि न्चन्ह प्रर्ोग गने नीतििाई तिइने छ। 

• बहकेु्षिीर् पोषण कार्िक्रम अन्िगिि सनुौिो हजार दिनका मर्हिा, बािबातिका 
िथा र्कशोरीहरुका िातग र्वषेश कार्िक्रमहरु सञ्चािन गररन ेनीति तिइने छ।  

• बहकु्षिेीर् पोषण कार्िन्वर्न कार्िक्रम अन्िगिि कृर्षमा िगानी गरी िाजा िथा 
घरेि ुकरेसाबारीमा उत्पादिि िरकारीको प्रर्ोगिाई बढावा दिन े र्कतसमका 
कार्िक्रमहरुको आर्ोजना गाररने नीति तिइने छ।  

र्स र्ोजना अन्िगिि मर्हिा सहकारीमा बीउ पुजँी उपिब्ि गराइ सनुौिो 
हजार दिनका आमाहरुको सहतुिर्िका िातग कजाि उपिब्ि गराउने नीति 
तिइने छ। 
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• बहकेु्षिीर् पोषण कार्िन्वर्न कार्िक्रम अन्िगिि बािबातिकाको स्वास््र्िाई 
मध्र्नजर गिै स्वच्छ खानेपानी िथा शौचािर्को सरसफाइमा सहर्ोग गने 
र्कतसमका कार्िक्रमहरु संचािन गररन ेछ। 

        

वन, वािावरण िथा र्वपद् व्र्वस्थापनिः- 
वन िथा भ-ूसंरक्षण 

• दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँपातिकाको बन ऐनिाई प्रभावकारी रुपमा कार्ािन्वर्न 
गररने छ। 

• गाउँपातिका के्षितभिका सवै प्रकारका बन क्षिे(संरक्षण क्षिे, सामिुार्र्क बन, 
कबतुिर्िी बन, नीन्ज बन, िातमिक बन) को व्र्वस्थापन गररन ेछ। 

• जिवार् ुपररवििनका नकारात्मक प्रभाव न्रू्तनकरण िथा अनकुुिन, जिउत्पन्न 
प्रकोप िथा र्वपि जोन्खम न्रू्नीकरण र एकीकृि जिािार के्षिको व्र्वस्थापन 
र्ोजना िजुिमा गरी प्राथतमकिाका साथ कार्ािन्वर्न गररने छ। 

• गाउँपातिका के्षितभिबाट तनकासी हनु े कुकाठहरु गाउँपातिकािे िोकेको 
राजश्व पातिकामा जम्मा भएपतछ माि तनकासी गने व्र्वस्था तमिाइने छ। 

• गाउँपातिकातभि रहेका बन पैिावरको सहज आपूतिि प्रवाह माफि ि नीन्ज िथा 
साविजातनक जग्गामा वकृ्षरोपण, जतडबटुी खेिी र्वस्िार गरी रोजगारी र 
न्जर्वकोपाजिनमा सिुार ल्र्ाइनछे। 

• जैर्वक मागि तनमािणको िातग सम्भाव्र् क्षिेहरुको अध्र्र्न गरी सम्बन्न्िि 
तनकार्सँगको साझेिारीमा सो मागि तनमािण गनि पहि गररन ेछ।  

              जिािार संरक्षण र जिवार् ुपररवििन 

• दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँपातिका क्षेि तभि रहेका पानीका महुान, पोखरी, िाि-

ििैर्ा, कुवा, तसम्सार के्षिको संरक्षण र सम्वर्द्िन गनि र्वशेष नीति ल्र्ाइनेछ। 

• सडकका र्कनारामा भकू्षर् प्रतिरोिी र्वरुवाहरु रोपी त्र्सको संरक्षण र उपर्ोग 
गनि सम्बन्न्िि समिुार्िाई पररचािन गररने छ। 

• भकू्षर् गएका ठाँउमा वकृ्षरोपण गने नीति तिइने छ। 

• तभरािो जतमनमा बाँस सल्िा तससौ साि जस्िा र्वरुवाहरु रो्न ेनीति तमिाइन े
छ। 
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फोहोर मैिा व्र्वस्थापन 

• गाउँपातिकातभि साप्तार्हक, पान्क्षक,िमातसक र बार्षिक रुपमा िाग्ने हाट 
बजार क्षेिमा उत्पादिि फोहोर मैिा व्र्वस्थापनका िातग ल्र्ाण्डर्फल्ड 
साइडको  व्र्वस्था गररने छ। 

• पोहोर मैिा व्र्वस्थापनका िातग जनचेिना जगाउन वडा कार्ाििर्, स्वास््र् 
चौकी कमिचारी, बदुर्द्जीर्व, न्शक्षक, राजनीतिक िि, नागररक समाजसँगको 
सहकार्िमा जनचेिनामूिक कार्िक्रम संचािन गररन ेछ। 

• जनचेिनाका िातग साविजातनक स्थिमा होतडिङ बोडि राख्न ेव्र्वस्था तमिाइनेछ। 

 
र्वपि व्र्वस्थापन

 

• गाउँपातिकामा रहेको र्वपि व्र्वस्थापन कोषिाई तनरन्िरिा दिइनछे। 

• र्वपद्को रोकथाम िथा न्रू्नीकरणका िातग पूवििर्ारी िथा रोकथाम, र 
पनुिािभका कार्िक्रम संचािन गररने छ। 

• पूवाििार र्वकास कार्िक्रम संचािन गिाि र्वपि जोन्खम संवेिनन्शििािाई 
केन्रमा राखी संचािन गररन ेछ। 

• भकूम्प प्रतिरोिी घर तनमािणमा जोड दिइनेछ। 

• र्वुािाई र्वपि व्र्वस्थापन सम्वन्िी िातिमको व्र्वस्था तमिाइने छ। 

                          

पूवाििार र्वकास 

• गाउँपातिकामा रहेको समपरुक कोषिाई तनरन्िरिा दिइनछे। 

• दि.च.ुगा.पा १ र्ाम्खा िेन्ख खातनडाँडा र्वमानस्थि जोड्ने सडकिाई संघीर् 
सरकारसँगको साझेिारीमा कािोपिे सडक कार्िक्रम रिु गतिमा गनि िगाइ 
िोर्कएको समर्मा काम सम्पन्न गराउन तनगरानी बढाइनेछ। 

• खेिी र्ोग्र् जतमनमा तसंचाइ सरु्विा परु् र्ाउन कुिोहरुको तनमािण र र्हउँिे 
पोखरीहरुको तनमािणकार्ििाई तनरन्िरिा दिइनेछ। 

• तड.र्प.आर िर्ार भएका र्ोजनाहरुको तनमािण कार्िका िातग  संघीर् सरकार 
र प्रिेश सरकारसँग समन्वर् गरी आवश्र्क बजेटको व्र्वस्था गिै ितगन े
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छ। तछमेकी स्थानीर् िहसँग साझेिारी गनुिपने आर्ोजनाहरुको र्वषर्मा 
समन्वर् गनि तनरन्िरिा दिइन ेछ।  

               

खेिकुि 

• गाउँपातिका स्िरीर् खेिकुि मैिानमा र्वुाहरुको वििमान अवस्थामा 
खेिकुिमा रुची उच्च रहेको कारण खेिकुि प्रतिर्ोतगिा संचािन गररन े
छ। 

• गाउँपातिकामा भएका खेिाडीहरुका िातग र्वशेष कार्िक्रम संचािन गररन े
छ। 

                     

अतभिेख व्र्वस्थापन 

• अतभिेख व्र्वस्थापन कार्ििाई प्रर्वतिमैिी बनाउिै ितगनेछ। 

• जग्गा जतमनको वगीकरण, साविजातनक जतमन, बन क्षिे, खोिा र मैिानको 
र्ववरण िर्ार गरी प्रकाशन गररने छ। 

• परुािान्त्वक सम्पिाहरुको संरक्षण, खोज िथा अतभिेखको अध्र्र्न सम्बन्िी 
र्वज्ञहरुको सझुाव सतमति गठन गररने छ। 

• स्थानीर् भाषा,संस्कृति र ितििकिाको संरक्षण गररन ेछ। 

• साविजातनक सम्पतिको संरक्षण र अतभिेख व्र्वस्थापन गनि बजेटको 
व्र्वस्था गररन ेछ। 

           
सूचना िथा संचार 

• सफ्टवेरको प्रर्ोग माफि ि र्ोजना सम्झौिा रकम भिुानी प्रर्क्रर्ामा िगी 
कागजरर्हि गाउँपातिकाको पररकल्पना गररएको छ। 

• गाउँपातिकाको समदृर्द्को तनतमत्त स्वस्थ, तनष्पक्ष, र्वस्वसनीर् िथा 
गाउँपातिकाको र्वकासको तनतमत्त तनरन्िर पिकाररिा गने पिकारिाई 
सम्मान सम्मान गने नीति अविम्बन गररन ेछ। 
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सार्हत्र्/संगीि 

• र्सै आतथिक वषिमा पातिका गान रेकतडिङ गररने छ। 

• गीि संगीि र सार्हत्र् के्षिमा अििुनीर् र्ोगिान परु् र्ाउन ेव्र्न्ित्वहरुको 
िातग र्वशेष नीति अविम्बन गररने छ। 

• स्थानीर् किा र गिाको िातग प्रोत्साहन गने नीति तिइन ेछ। 

 

             िन्र्वाि !! 
                                           

अरुणा थापा मगर 

उपाध्र्क्ष 

दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँपातिका, 
खोटाङ 

 
 

 

 

 

 

 


