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गाउँपावलका उपाध्यक्षज्य ू, 

प्रर्खु प्रशासकीय अवधकृतज्य,ू 

गाउँसभाका सभासदज््यहूु, 

पत्रकारवर्त्रहु, राष्ट्रसेिक कर्ाचारी लगायत उपवस्थत सम्पणूा र्हानभुािहु ! 

१. सङ्घीय लोकतावधत्रक गणतधत्र नेपालको स्थापना पवि गवित दोस्रो स्थानीय 

तहको वनिााचनर्ा यस पावलकाका वनिाावचत र्नप्रवतवनवधहुलाई प्राप्त 

वर्म्र्ेिारी सफलतापिूाक िहन गना सहयोग गनुाहुने सम्पणूा दगुााथली 

गाउँपावलकाबासी आर्ाबिुा, दार्भुाइ, वददीिवहनीहुलाई हावदाक धधयिाद 

तथा आभार प्रकट गना चाहधिु । नेपालको वहर्ाली के्षत्रको सधुदर भवूर् दगुााथली 

गाउँपावलकाको दीघाकालीन सोच सवहत अगावि बढेको, हाम्रो विकास र 

सर्वृिको यात्रा आर् पाँचौ िषापरूा गरर िैिौं िषा प्रिेश गदगैदाा दश  िटा 

गाउँसभा सम्पधन भईसकेका िन ्। गाउँपावलका अध्यक्षका ुपर्ा यस गररर्ार्य 

गाउँसभार्ा आगार्ी आवथाक िषा २०७९/८० को नीवत तथा कायाक्रर् प्रस्ततु 

गना पाउँदा र्लाई गिाको अनभुवूत भएको ि । 

२. नेपाली र्नताको साभाभौर् अवधकार सवहतको लोकतावधत्रक गणतधत्र, 

सिंघीयता, धर्ावनरपेक्षेता, सर्ािेसी सर्ानपुावतक लोकतधत्र, स्थापनाका लावग 

विवभधन सर्यर्ा भएका र्नआधदोलन तथा र्नयिुर्ा आफ्नो प्राण आहुवत 
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गनुाहुने ज्ञात-अज्ञात र्हान शवहदहु प्रवत उच्चसम्र्ान सवहत हावदाक श्रिाञ्र्ली 

अपाण गद,ै घाईतेयोिाहुको शीघ्र स्िास््य लाभको कार्ना गदािु । 

 

उपवस्थत गाउँसभाका सभासदज््यहूु,  

र् अब आगार्ी आवथाक िषा ०७९/८० को लावग प्रस्तावित नीवत तथा कायाक्रर्हु प्रस्ततु 

गने अनरु्वत चाहधिु ।  

यस िषाको नीवत तथा कायाक्रर्र्ा गाउँपावलकाको वशक्षा, स्िास््य, सार्ावर्क सरुक्षा, 

कृवषको आधवुनकीकरण, व्यिसावयकीकरण, विविवधकरण र बर्ाररकरण, यातायात 

व्यिवस्थवतकरण, रोर्गारर्लूक वक्रयाकलाप सरृ्ना गरर उिर्वशलता प्रिधान तथा पिूााधार 

विकासर्ा प्राथावर्कतार्ा राखकेो कुरा यस गररर्ार्य गाउँपावलकाको सभा सर्क्ष र्ानकारी 

गराउन चाहधिु ।  

यस गाउँपावलकाको दीघाकालीन सोच, लक्ष्य र रणनीवत सवहतको नीवत तथा कायाक्रर् 

वनम्नानसुार रहनेि ।   

 दूरदृलि 

                 " लिक्षग, स्वगस््य, कृलर्, पयाटन, संस्कृलत र पूवगाधगर, 

                            समुन्नत दुर्गाथलीको मूल आधगर " 
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 उदे्दश्य 

 

" पगरदिी नेतृत्व, सुिगसनयुक्त सरकगर, 

लिम्मेवगर पगललकगवगसी, लर्निील कमाचगरी " 

 

हगम्रग रणनीलतक आधगरहरु  

१. सिंस्थागत विकास, सशुासन, सेिा प्रिाहर्ा सधुार र र्नउत्तरदायी दगुााथलीको सरकार 

वनर्ााण गने । 

२. आधतररक स्रोतको अवधकतर् पररचालन गरी पावलकाको अथातधत्रलाई उत्पादनशील 

बनाउने ।  

३. उत्पादनशील के्षत्रर्ा पावलकाको लगानी अवभिवृि गरर पावलकालाई सर्िृ बनाउने ।  

४. पावलकार्ा रहकेा सम्पणूा योर्नाहु तोवकएको सर्य र लागतर्ा सम्पधन गरी पिूााधार 

विकासको आधारवशला र्र्बतु बनाउने ।  

५. वित्तीय अनशुासन कायर् गरर उत्पादनशील तथा रोर्गारर्लूक के्षत्रर्ा लगानी तथा 

कायाक्रर् केवधित गने ।  

६. गणुस्तरीय वशक्षा, सहर् र सलुभ स्िास््य सेिा, स्िच्ि खानेपानी, सरसफाईर्ा 

सर्तार्लूक पहुचँ, आयआर्ानका विशेष कायाक्रर्, कृवष तथा पशपुालन व्यिसावयक 

बनाउने, सीप विकास तावलर् सञ्चालन गने ।  
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गाउँसभाका सभासदज््यहूु,  

आगार्ी आ.ि. २०७९/८० को िावषाक नीवत तथा कायाक्रर् दहेायका विषयहुलाई 

आधार वलएकोिु ।  

 नेपालको सिंविधान २०७२ 

 राज्यको वनदशेक वसिाधत र नीवतहु 

 सिंघीय नीवत तथा कायाक्रर् 

 १५औिं योर्नाका पररलवक्षत उद्दशे्यहु 

 सदुरूपविर् प्रदशेको नीवत तथा कायाक्रर् 

 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ 

 स्थानीय तहको योर्ना तर्ुार्ा, वदग्दशान, २०७८ 

 राज्यका दीघाकालीन लक्ष तथा उिेश्यहु 

 वदगो विकासका १७ िटा लक्ष्यहु 

प्रस्ततु नीवत तथा कायाक्रर्को सफलतापिूाक कायााधियन तथा लवक्षत उिेश्य प्राप्त गनाका 

लावग दहेाय बर्ोवर्र्को क्षेत्रगत नीवत तथा कायाक्रर्हु प्रस्ततु गना चाहधिु । 
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के्षत्रर्त नीलतहरु 

 

क. भौलतक पूवगाधगर लवकगस सम्बन्धी 

१. गाउँपावलकाले सञ्चालन गरेका अधरुा योर्नाहुलाई प्रथावर्कतार्ा रावख आगार्ी 

आ.ि. र्ा सम्पधन हुनेगरर कायााधियन गररने ि । 

२. वनर्ााणकायालाई सर्यर् ै सम्पधन गना र गणुस्तरीय बनाउनका लावग अनगुर्न, 

र्लू्याङकनलाई प्रभािकारी बनाई सािार्वनक सनुिुाई गदाा वभवियो वललप पेश 

गनुापने नीवत वलएकोिु । 

३. ििा स्तरीय योर्नाहुको रकर्ाधतर नगने र अवत आिश्यक भएको अिस्थार्ा 

र्ात्र सम्िवधधत ििाको वसफाररसर्ा कायापावलका र गाउँसभाको वनणाय 

गरेबर्ोवर्र् हुने व्यस्था वर्लाईनेि ।  

अ. यातायात पिूााधार 

१. सातैिटा ििाहुलाई गा.पा.केधिसँग सिक सञ्र्ाल र्ोवि सिकको स्तरउधनवत 

गररनेि ।  

२. र्ौरीबगर - पावथभेरा सिकको स्तरधनोवत गरी कालोपत्रेका लावग पहल गररनेि । , 

चौधारी – दउेलेख – विनायक सिक, बार्गािा - चिुाबन सिक,  झोता - रकैल 

सिक, भ्िागिा – अविर्ाँिा - रकैल सिक, बाँगझाि- भधिेलगाउँ सिक,  बाँगझाि 

– वतलेली – बाईकाटे्ट - थली सिक, गैरागाउँ - वतुिागाउँिाँिा सिक ।  
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३. भरु्ाली – काँिागाउँ - बाल्याचौर सिक, सवुिखोला – अविर्ाणा सिक, बासधुारा – 

सैन – गैरा सिक, वचर्ािा – सलेागाउँ सिक, दउेलेख – टोि्का सिक वनर्ााण 

कायाका लावग पहल गररनेि । 

४. गा.पा वभत्रका र्खु्य सिक, बर्ार र चोकहुर्ा सिक बत्ती र्िान गने व्यिस्था गररनेि ।   

५. रोर्गारी वसर्ाना हुने र र्ेवसनरी और्ार प्रयोग नहनेु १५ लाख भधदा र्वुनका साना कृवष 

सिकहुको वनर्ााण काया उपभोिा सवर्वतिाट गररनेि ।  

६. सातैिटा ििार्ा आिश्यकताका आधारर्ा गोरेटो बाटो वनर्ााण गना बर्ेटको व्यिस्था 

गररनेि ।  

आ. भिन वनर्ााण तथा स्थानीय पिूााधार 

१. गा.पा. प्रशासकीय भिन, ििा कायाालयहुका भिन, गाउँपावलका स्तरीय अस्पताल 

भिन यसै आ.ि. िाट वनर्ााण काया अगावि बढाउन बर्ेटको व्यिस्था गररनेि ।  

२. गाउँपावलकाका सिै ििाका कायाालय भिनहु, स्िास््यका भिनहु, विद्यालयका 

भिनहुको रङ गाउँपावलकाले तोके अनसुार लागगूने व्यिस्था वर्लाईनेि । 

३. दगुााथली गाउँपावलकार्ा यसै आ.ि. िाट रावष्ट्रय भिन सिंवहता लाग ूगररने व्यिस्था 

वर्लाई सिै खाले घर, टहरा वनर्ााण कायालाई वनयर्न गरर नलसा पासको दायरार्ा 

ल्याईनेि ।  

४. स्थानीय तहको योर्ना तर्ुार्ा र कायााधियनर्ा सर्ािेशी सहभावगता र स्थानीय स्रोत 

पररचालन र दक्षता अवभिवृि गने नीवत वलईनेि ।  



 

7 
 

५. सबै ििा कायाालय तथा पावलका अधतगातका सरकारी कायाालयहुर्ा यसै आ.ि. 

बाट ई – हावर्रीको व्यिस्था गररनेि ।  

६. ििा निं. ४ को वपपल्कोट – भण्िेलगाउँ झलुङ्ुगे पलुको DPR का लावग िर्ेटको 

व्यिस्था गररनेि ।  

७. च्याकोट र्वधदरको DPR का लावग आिश्यक बर्ेटको व्यिस्था गररनेि ।  

८. गा.पा. स्तररय सभाहलका लावग सिंघ र प्रदसे सरकार सँग पहल गररनेि ।  

९. गा.पा वभत्ररहकेा पानी घट्टलाई सिंरक्षण तथा आधनुीकीकरण गने नीवत वलइनेि ।  

इ. उर्ाा, सञ्चार तथा सचूना प्रविवध पिूााधार  

१. यसै आ.ि. बाट सुु हुने गरर रावष्ट्रय विद्यतु प्रसारण लाईन आगार्ी वतन िषा वभत्र सि ै

घरटोलर्ा विद्यतुीकरण गरर "उज्यालो दगुााथली" घोषणा गने लक्ष्य परूा गना यस ै

आ.ि. बाट बर्ेटको उवचत व्यिस्था गररनेि ।  

२. सबै नागररकर्ा सचूनाको पहुचँ पयुााउन आिश्यक नीवतगत तथा सिंस्थागत व्यिस्था 

गररनेि ।  

३. नेट्िका को सर्स्यालाई सर्ाधान गना टािरर्ा विधतुको र्िान गरी थप टािर र्िानका 

लावग पहल गररनेि ।  

४. २ िषा वभत्र पावलकार्ा अवटटकल भाईबर पयुााउन पहल गररनेि ।  

५. "विवर्टल दगुााथली" अधतगात गाउँपावलकाको विवर्टल प्रोफाईल वनर्ााण गना 

बर्ेटको व्यिस्था गररनेि ।  
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६.  पावलकाको र्ौवलकता झल्कने "लोगो विर्ाईन" गना आिश्यक िर्ेटको व्यिस्था 

गररनेि ।  

७. सचूना प्रविवधलाई वशक्षा, पिनपािनर्ा प्रयोग गने नीवत वलईनेि ।  

८. पावलकाका विकट के्षत्रहुर्ा विद्यतु पयुााई विर्लुी घट्टका लावग पावलकाले विशेष 

अनदुान वदन िरे्टको व्यिस्था गररनेि ।  

ई. आिास तथा बस्ती विकास 

१. अवत विपधन, सिकले घरआिासर्ा के्षवत पयुााएका र्नताहुको आिास वनर्ााणका 

लावग पहलका साथै आिश्यक बर्ेटको व्यिस्था गररनेि ।  

२. गररब पररिारको घरर्ा खरको िाना लाई विस्थावपत गरर र्स्ताको िाना प्रयोग गना 

अनदुान वदने वनवत वलईनेि ।  

३. विपद ्सिंिेदनशीलताका आधारर्ा एकीकृत र व्यिवस्थत गाउँबस्ती वनर्ााण गने नीवत 

वलईनेि ।  

ख. आलथाक लवकगस 

अ.  कृवष विकास 

१. कृवषको उत्पादन तथा उत्पादकत्ि िवृिर्ा वबउको र्हत्िपणूा भवूर्का रहने भएकाले 

उधनत वबउ तथा र्लू वबउ उत्पादन गने कृषकलाई अनदुानको व्यिस्था वर्लाईनेि । 

२. "एक घर एक करेसािारी" , "एक ििा एक पकेट क्षेत्र" र "एक टोल एक उत्पादन" गने 

नीवत अिलम्बन गररने ि ।   
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३. "विषादीर्िू दगुााथली" को नीवत अिलम्बन गरर अगाावनक खतेीर्ा र्ोि वदईनेि ।  

४. कृवषलाई आवथाक िवृि र रोर्गारीको प्रर्खु सिंिाहकको ुपर्ा विकास गररनेि । 

गाउँपावलकाको कृवषनीवत वनर्ााण गरी कृवषर्ा अनसुधधान, याधत्रीवककरण, 

व्यिसायीकरण गरर कृवष विकासका लावग वसिंचाई सवुिधालाई प्रथावर्कता वदईनेि ।  

५. गणुस्तरीय, उधनत विउविर्न विकास गरर कृषकलाई प्रोत्सावहत गना कृवषर्ा लाग्ने 

लागतर्ा कृवष अनदुानको व्यिस्था गररनेि ।  

६. गा.पा.वभत्र तरकारी पकेट के्षत्र, फलफूल पकेट क्षेत्र, िेसार पकेट क्षेत्र, भौगोवलक 

अनकुुलताका आधारर्ा पकेट क्षेत्र वनर्ााण गरर व्यिासावयक खतेीर्ा र्ोि वदने नीवत 

वलइनेि ।  

७. गाउँपावलका स्तरीय कृवष सिंकलन केधि तथा हाट बर्ारको व्यिस्था गररनेि ।  

८. ३ िषा वभत्रर्ा दगुााथली गाउँपावलकालाई तरकारी, दाल, दधू र र्ासरु्ा आत्र्वनरभार 

बनाई ३ िषा वभत्रर्ा ब्यिसावयक वनयाात गने नीवत वलईनेि ।  

९. अगिुा कृषक लाई क्षर्ता िवृि गना तथा प्रविवध सम्बवधध तावलर्को व्यिस्था गररनेि ।  

१०. कृवष प्राविवधकहुले कृषकको सर्स्याको सर्ाधान तथा आिश्यक परार्शा वदन, 

अधनबाली बोटविुर्ा तथा तरकारीर्ा लाग्ने विवभधन रोगहुको वनयधत्रणका लावग 

प्राविवधक सवहतको "कृवष घमु्ती वशविर" सञ्चालन गने नीवत वलइनेि ।  

११. गा.पा वभत्रका परर्परागत अधन िाली (कोदो, फापर, गणु्धौलो धान, थापावचनी धान, 

र्ास्याा, कोदो, परापलुो धान, र्ौ, कावगनो/कागनुो आदी) को सिंरक्षण र प्रिधान गररनेि ।  
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१२.  िैदवेशक रोर्गारबाट फकेका तथा बेरोर्गार यिुाहुलाई कृवष पेशार्ा आकवषात 

गनाका लावग व्यिसावयक खतेी गना चाहने कृषकलाई अनदुान वदने व्यिस्था गररनेि । 

१३.  व्यिसावयक तथा सार्वूहक तरकारी, फलफूल, िेसार, खतेी गना चाहने कृषकहुलाई 

प्रोत्साहन गना आफ्नो उत्पादन सहर् ुपर्ा बर्ारसम्र् पयुााउनका लावग "कृवष 

एम्बलेुधस" खररद गने व्यिस्था गररनेि ।  

१४. व्यिसावयक तथा सार्वूहक खतेीर्ा र्ोि वदद,ै कृषक लाई प्रोत्साहन गना उत्कृष्ट कृषक 

(व्यवि, फर्ा) लाई परुस्कार तथा सम्र्ान गररनेि ।  

१५. कृवष प्राविवधकद्वारा गा.पा. वभत्र सम्भावित खतेीका लावग र्ाटो परीक्षण गररनेि ।  

१६. कृवष वसिंचाई पोखरी वनर्ााण गने नीवत वलइनेि । 

१७. र्ौरीपालनलाई व्यिसावयक बनाउन कृषकहुलाई प्रोत्साहन गना र्ौरीघार र आिश्यक 

उपकरणको लावग अनदुानको व्यिस्था गररनेि ।  

१८. सार्वूहक कृवष उत्पादन, उधनत विउवबर्नको उत्पादन, स्थानीय उत्पादनको भण्िारण, 

प्रशोधन, टयाकेवर्ङ र बर्ारीकरण गने नीवत वलईनेि ।  

आ. पश ुविकास 

१. दगु्ध विकासका लावग गाउँपावलका वभत्र उधनत र्ातका गाई, भैसी पालनर्ा कृषकलाई 

प्रोत्साहन गना अनदुान तथा बर्ारीकरणको सवुनवितता गने वनवत वलईनेि ।  
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२. र्ासरु्धय पदाथार्ा आत्र्वनभार हनु बाख्रापालन, कुखरुा तथा पधिीपालन, र्ािापालन 

र बिंगरुपालनलाई ब्यिसावयकीकरण गना कृषकलाई प्रोत्साहनका लावग उत्पादनर्ा 

आधाररत अनदुानको व्यिस्था गररनेि ।  

३. पशवुिकासका लावग अनसुधधानर्लूक पशवुचवकत्सक तथा औषधी अभाि हुन नवदन, 

पशवुचवकत्सक सेिाको व्यस्थागरर र्हार्ारीर्धय रोगहुको प्रभािकारी वनयधत्रण गने 

नीवत वलईनेि । 

४. व्यिसावयक गाई, भैंसी पालन गने कृषकलाई पावलका भधदा िावहरबाट उधनत र्ातका 

गाई, भैंसी खररद गना र आयात गना अनदुानको व्यिस्था गररनेि ।  

५. पशपुालक कृषकहुलाई सहर् बनाउन उधनत र्ातका िहुिषीय "हररयो घगँस 

लवकगस कगयाक्रम" प्रथावर्कताका साथ कायाधियन गररनेि ।  

६. पशरु्धय पदाथाहुको उत्पादन र उत्पादकत्ि अवभिवृि गना नश्ल सधुार तथा कृवत्रर् 

गभााधान कायाक्रर् र बाँझोपनको सर्स्या वनराकरण गना आिश्यक पश ुवचवकत्सक 

सवहतको घरदलैो घमु्ती वशविर कायाक्रर् सञ्चालन गररनेि ।  

७. पशपुालन व्यिसायलाई आकवषात गना कृषकलाई उत्पादनर्ा आधाररत अनदुान वदने 

नीवत वलईनेि । 

८. दगु्धर्धय बस्त ुउत्पादन गने, कृषकहुको उत्पादन खररद गने तथा कृवषर्ा आधाररत 

व्यिसाय गरर पावलकार्ा स्िरोर्गार वसर्ाना गने कृवष सहकारी, श्रर्सहकारी तथा 
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कृवषसर्हूहुलाई पावलकाले औवचत्यताका आधारर्ा सहकाया र अनदुानको व्यिस्था 

गनेि ।  

इ. वसिंचाई 

१. गा.पा वभत्रका खतेीयोग्य र्वर्नर्ा साना, र्झौला र िूला वसचाई योर्ना वनर्ााण, 

र्र्ात कायाकालावग आिश्यक बर्ेटको व्यिस्था गररनेि । 

२. वसिंचाई कुलो नभएको खतेीयोग्य र्वर्नर्ा वलफ्ट वसचाई गने नीवत वलईनेि ।  

ई. सहकारी तथा रोर्गार प्रिाधन कायाक्रर्  

१. स्थनीयस्तरर्ा सार्वूहक ुपर्ा उत्पादन तथा रोर्गारी अवभिवृि गना सहकाररतार्लूक 

वसिाधतका आधारर्ा स्थानीय नागररकलाई उिर्वशलता प्रिाधानका लावग यसै आ.ि. 

बाट स्थानीय सहकारी ऐन तथा कायाविवधलाई लाग ूगने नीवत वलईनेि । 

२. स्थानीय स्तरर्ा सिंचालनर्ा रहकेा तथा नयाँ दताा हुने सहकारी सिंस्थालाई वनयर्न, 

व्यिस्थापन तथा सिंचालन गना एििं सहकारी पारदवशाताका लावग गाउँपावलकाले 

अवभलेखीकरणको नीवत वलईनेि ।   

३. कृवष तथा पशपुालनको उत्पादन तथा उत्पादकत्ि अवभिवृि गना सहकाररतार्ा 

आधाररत व्यिसायलाई प्रोत्साहन गने नीवत वलईनेि ।  

४. सहकारी वशक्षा र तावलर् र्ाफा त सहकारी सिंस्थाहुको क्षर्ता अवभिवृि गरर सिंस्थागत 

सशुासन कायर् गना सहकारीका र्लू्यर्ाधयता, वसिाधत र आदशाका आधारर्ा 

सहकारी प्रिधान गने नीवत वलईने ि ।  
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५. सहकारीताको र्ाध्यर्बाट गाउँपावलकार्ा रहकेो गररबी तथा िरेोर्गारी वनिारणका 

लावग सहकारीतालाई प्राथावर्कता र प्रिधान गने नीवत वलईने ि ।  

६. उत्पादन र रोर्गारी वसर्ाना हुने के्षत्रहुर्ा गाउँपावलका र सहकारी सिंस्था िीच साझेदारी 

कायाक्रर्को वनवत वलईनेि ।  

७. कृवष सहकारी, श्रर् सहकारी गिन, पनुागिन र विस्तार गरर कृवष र पशपुालन लाई 

व्यिसावयकीकरण गना सहकारी लाई प्रोत्साहन गने नीवत वलईनेि ।  

र्. सगमगलिक लवकगस 

अ.  वशक्षा  

१. गाउँपावलकाले वशक्षालाई विकासको र्लू आधारर्ानी सिैकालावग गणुस्तरीय 

वशक्षाको पहचु वर्िनोपयोगी सीप र ज्ञानर्ा आधाररत सर्धुनत सर्ार् वनर्ााणका 

लावग वशक्षार्ा विशेष कायाक्रर् सिंचालन गने नीवत वलईनेि ।  

२. "हाम्रो पवहलो रोर्ाई सार्दुावयक विद्यालय" भधने नारा लाई आत्र्साथ गद ै

सार्दुावयक विद्यालयहुको स्तरधनोवत गद ैआधवुनक र प्रविवधयिु बनाईद ैवलने 

नीवत वलईनेि ।  

३. पावलकार्ा स्िास््य उपचारर्ा वचवकत्सकको अभाि भईरहने, पावलका िावसले 

सर्यर्ै उपचार नपाएर ज्यान गरु्ाउन ुपरेको दखुाधत लाई दृवष्टगत गरर "आफ्नो 

र्गउँमी आफनई डगक्टर" नाराका साथ यसै आ.ि. बाट "अध्यक्ष िात्रितृ्ती 

कायाक्रर्" लाग ु गररने ि । अध्यक्ष िात्रितृ्ती कायाक्रर् अधतगात दईुिषा यस 
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पावलकार्ा सेिा गने सतार्ा, र्ेररटका आधारर्ा, कायाविवध अनसुार MBBS 

अध्ययनका लावग २०-२० लाखका दरले दईुर्ना विद्याथीलाई िात्रितृ्ती वदन 

िरे्टको व्यिस्था गररनकुा साथै, गा. पा. वभत्रका सरकारी तथा सार्दुावयक 

विद्यालयका विद्याथीहुका लावग कक्षा १२, SEE र कक्षा ८ को अवधतर् 

परीक्षार्ा उत्कृष्ठ नवतर्ा ल्याउने एक िात्र, एक िात्रा र एक दवलत विद्याथीलाई 

परुस्कारको व्यिस्था गररनेि ।  

४. नेपालको सिंविधानको प्रािधान एििं वदगो विकासको लक्ष्य बर्ोवर्र् गाउँपावलका 

वभत्रका सिै िालिावलकाको वनशलु्क तथा अवनिाया आधारभतू वशक्षार्ा पहुचँ 

प्रत्याभवूतका लावग आधारभतू वशक्षाको हक सनुवुित गने व्यिस्था वर्लाईनेि ।  

५. गाउँपावलका वभत्ररहकेा सरकारी तथा सार्दुावयक विद्यालयर्ा अध्ययन गरेका, 

गररबीको रेखार्वुन रहकेा, आवथाक ुपले विपधन, र्नयिु तथा र्नआधदोलनर्ा 

अवभभािक गरु्ाएका शवहद तथा घाईते पररिारका सधतवतलाई अध्यक्ष िात्रितृ्ती 

कायाक्रर् यसै आ.ि. िाट लाग ूगररनेि ।   

६. गा. पा. वभत्रका सार्दुावयक सरकारी विद्यालयहुको दरबधदी वर्लान गना, 

विद्यालय र्र्ा, कक्षा थपघट लगायत कायाहु कायादलको प्रवतिेदनका आधारर्ा 

गररनेि । 

७. यस आ.ि. िाट र्ाध्यावर्क विद्यालयहुर्ा ई-हावर्रीको व्यिस्था गररनेि । 
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८. यस आ.ब र्ा गा.पा वभत्र तल्लो र र्ावथल्लो भगे सर्ेवटने गरर एक-एक नर्नुा 

विध्यालय िनोट गरर आिश्यक बर्ेटको व्यिस्था वर्लाईनेि ।   

९. गा.पा. वभत्र यस आ.ि. र्ा उच्च वशक्षा अध्ययनका लावग एउटा सार्दुावयक 

बहुर्खुी लयाम्पस स्थापना गना पहल सवर्वत गिन गरर आिश्यक बर्ेट 

विवनयोर्न गररनेि ।  

१०.  CTEVT बाट र्ाधयता प्राप्त कोसा (विषयहु) पावलका वभत्र एकर्ात्र कोषा 

लागगूने नीवत वलई दोहोररएका कोषाहुको हकर्ा कोषा पररितान गरर सञ्चालन 

गररनेि । 

११. "हाम्रा बालबावलका हाम्रो भविष्ट्य" र्ाधयता अनसुार यसै आ.ि. बाट वशश ुर 

कक्षा एक (१) का कोिाहु स्र्ाटा र िालर्ैत्री बनाईने िन ् । प्रारवम्भक 

बालविकास तथा वशक्षालाई विद्यालय वशक्षाको अवभधन अिंगको ुपर्ा विकास 

गररनेि ।  

१२. आधारभतू र र्ाध्यावर्क विद्यालयका वशक्षकहुलाई तावलर्को व्यिस्था 

गररनकुा साथै सार्दुावयक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहुका लावग व्यिस्थापन 

तावलर् सञ्चालन गररनेि । 

१३. वशक्षक अभािको सर्स्यालाई धयनूीकरण गना "स्ििंयर्सेिक वशक्षक 

कायाक्रर्" अधतगात Computer लगायत अधय विषयका वशक्षकको व्यिस्था गने 

नीवत वलईनेि ।  
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१४. सिै र्ाध्यावर्क विद्यालयर्ा Computer कोषा यसै आ.ि. िाट अध्यापन 

गराईनकुा साथै सार्दुावयक विद्यालयर्ा ईधटरनेट र्िान गररनेि । 

१५. सार्दुावयक विद्यालयहुर्ा आिश्यकताका आधारर्ा भौवतक सिंरचनाको 

वनर्ााण गररनेि ।   

१६. यस आ.ि. िाट सुु  भएर  आगार्ी ३ िषा वभत्र गा.पा वभत्रका सबै 

विद्यालयहुको घेरिार वनर्ााण गररसलने नीवत वलईनेि ।  

१७. नीवर् लगानीका विद्यालयको वनयर्न गने व्यिस्था गरर नाफार्लूकबाट 

सेिार्लूकर्ा ुपाधतरण गना प्रोत्साहन गररनेि ।  

१८. विद्यालयवभत्र करेसाबारी, फूलबारी उधान, िकृ्षारोपण गने नीवत वलईनेि ।  

१९. र्ाध्यावर्क विद्यालयहुर्ा आधवुनक पसु्तकालय बनाउने नीवत वलईनेि ।  

२०. गा.पा वभत्रका रार्नीवतज्ञ, सर्ार्सेिी, वनर्ार्ती कर्ाचारी, वशक्षकहुका 

सधतवतहुलाई सरकारी विद्यालयर्ा अध्ययन गराउन प्रोत्साहन गररने नीवत वलईनेि ।  

२१. गाउँपावलकाले शैवक्षक लयालेण्िर वनर्ााण गरी शैवक्षक कायाक्रर्लाई 

एकुपताका साथ कायााधियन गररने ि । कक्षा ७, ८, ९ को परीक्षालाई 

एकुपताका साथ सिंचालन एििं व्यिस्थापन गररनेि ।  

२२. पावलकार्ा भएका सािार्वनक पसु्तकालय लाई सञ्चालन गना प्रोत्साहन 

गररनेि । 
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२३. विद्यालय वभत्र खलेकुद तथा अवतररि वक्रयाकलापहु लाई सवक्रय बनाउने 

नीवत वलइनेि ।  

२४. वशक्षा शाखा, गा.पा प्रशासन र र्नप्रवतवनवधबाट विद्यालयहुको वनयर्न, 

अनगुर्न र र्लू्याङकन गने नीवत वलईनेि । 

आ. यिुा तथा खलेकुद 

१. "स्वगस््यकग लगलर् खेल रगष्ट्रकग लगलर् खेल" अनसुार खलेकुद र 

खलेािीको विकास गना विशेष नीवत वलईनेि । 

२. यिुालाई आत्र्वनभार, स्िािलम्बी र चररत्रिान बनाउने नीवत वलईनेि ।   

३. खलेकुद कायाक्रर्लाई प्रभािकारी बनाउन गाउँपावलका स्तरीय खलेकुद विकास 

सवर्वत गिन गरर वक्रयाशील बनाईनेि ।  

४. "एक ििा एक खलेर्ैदान" वनर्ााण कायालाई र्ोि वदईनेि ।  

५. पावलका स्तरको िहुप्रयोर्न गना वर्ल्ने एक खले र्ैदान वनर्ााण लाई वनरधतरता 

वदईनेि ।  

६. दगुााथली गाउँपावलका वभत्रका रावष्ट्रय खलेािीहुलाई सम्र्ान गद,ै उनीहुको 

अनभुिलाई भरपरु उपयोग गररने नीवत वलईनेि ।  

७. व्यिसावयक कृवषखतेी पशपुालन गना यिुाहुलाई प्रोत्साहन गररनेि ।  
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८. यिुार्ा स्ियिंसेिी भािना बढाउन, सार्ावर्क वर्म्र्ेिारी िोध गराउन, विपद ्

व्यिस्थापनर्ा योगदान गना तथा सार्ावर्क सधुारका कायार्ा पररचालन गना यिुा 

स्ियिंसेिा कायाक्रर् सञ्चालन गररनेि ।  

९. सर्ार्सेिा तथा विपदक्ा बेला यिुाहुलाई स्काउटका र्ाध्यर्बाट सहभागी 

गराउने नीवत वलईनेि ।  

१०. "गाउँपावलका अध्यक्ष / उपाध्यक्ष खलेकुद कायाक्रर्" अधतगात पावलकास्तरीय 

खलेकुद सप्ताहलाई वनरधतरता वदईनेि ।   

११. दक्षर्नशवि उत्पादन गनाका लावग यिुाहुलाई विवभधन सीपर्लूक तावलर्, 

स्िरोर्गारका कायाक्रर् लाई लाग ू गने नीवत वलईनेि । र्ोटरसाईकल, गािी 

र्ोबाईल र्र्ात, टेवलवभर्न र्र्ात, रेविरे्रेटर र्र्ात, टलवम्बङ्ग, विर्लुी बवत्त 

र्र्ात, वर्वि, हयेर कवटङ, वसकर्ी र िकर्ी लगायतका तावलर् वदई यिुाहुलाई 

स्िरोर्गार बनाईनेि ।  

१२. यसै आ.ि. बाट "नर्नुा यिुा सिंसद स्थापना अभ्यास कायाक्रर्" लाग ूगररनेि ।  

इ. स्िास््य तथा आयिुेद 

१. र्वहला स्िास््य स्ियिंर्सेविकाहुलाई यसै आ.ि. बाट लाग ूहुने गरी र्वहनाको 

१ हर्ार ुवपयाँ थप प्रोत्साहन भत्ताको ब्यिस्था गररनेि । 

२.  ८ र्वहना पगुेको गभािती र एक र्वहनाको सतु्केरी आर्ाहुलाई एम्बलेुधसर्ा लाग्ने 

भािार्ा ५० % िुट वदईनेि ।  



 

19 
 

३. ७० िषा पगुेका र सो भधदा र्ावथका विरार्ीहुका लावग Ambulance र्ा लाग्ने 

भािा वर्नाहा गररनेि ।  

४. हर्ार वदन (गभा दवेख २ िषा सम्र्को िच्चा) को आर्ा र िच्चा लाई "उपाध्यक्ष 

कोसेली कायाक्रर्" लाग ूगररनेि । 

५. स्िास््य बीर्ा योर्ना अधतगात पावलकाका सबै पररिारलाई स्िास््य विर्ा 

गराउन प्रोत्साहन गररनेि ।  

६. लयाधसर, र्टुुका विरार्ी लगायत दीघारोगीहुलाई गाउँपावलकाले वदने राहत 

कायालाई विटोिररतो, चसु्त र पारदशी बनाईनेि । 

७. "अध्यक्ष स्िास््य कायाक्रर्" अधतगात र्ेष्ठ नागररक, अपाङ्ग, अशि, 

बालिावलका, सतु्केरी आर्ाको घरघरर्ा र्वहनाको अवधतर् शकु्रिार वनिःशलु्क 

स्िास््य सिेा प्रदान गररनेि । 

८. आयिुेद तथा िैकवल्पक वचवकत्सा पद्दवत र्ाफा त उपचार नसने रोगको रोकथार् 

तथा स्िास््य प्रििानका वक्रयाकलापहु सञ्चालन गररनेि ।  

९. आयिुेद, योग, पञ्चकर्ा एििं िैकवल्पक वचवकत्साको विकासका साथै स्थानीय 

स्तरर्ा उपलब्ध औषवधर्धय र्विबटुी, खवनर्को पवहचान सङ्कलन, सिंरक्षण र 

प्रििान गररनेि । 

१०. विवभधन वनकायहुसँगको सहकायार्ा गा.पा. वभत्र िावषाक दईु पटक स्िास््य 

वशविर सञ्चालन गररने नीवत वलईनेि ।  
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११. र्नताको र्ीउधनको सरुक्षालाई र्ध्यनर्र गद ैपावलकाको र्ावथल्लो भेग (५, 

६ र ७ ििा) लाई लवक्षत गरर यसै आ.ि.  वभत्र थप एम्बलेुधसको व्यिस्था गररनेि 

। साथै, एम्बलेुधस सञ्चालन कायाविवध बनाई लाग ूगररनेि ।  

१२. कोवभि – १९ विुि खोप कायाक्रर् लाई वनरधतरता वदइनेि ।  

१३. सरुवक्षत र्ाततृ्ि कायाक्रर्लाई गणुस्तरीय बनाउन स्िास््य सिंस्थार्ा बवथाङ 

सेधटरको स्तरधनोती गरी २४ घण्टा प्रसतुी सेिा प्रदान गना नीवत वलइनेि ।  

१४. नेपाल सरकारबाट तोवकएका वनशलु्क औषधी स्िास््य सिंस्थाबाट 

उपलब्धताको सवुनवितता गररनेि ।  

१५. आत्र्हत्या रोलन तथा र्ानवसक स्िास््य सम्बधधी सर्दुायस्तरर्ा सचतेना 

कायाक्रर् सिंचालन गररनेि ।  

१६. स्िास््य चौकीहुर्ा ई – हावर्रीको व्यिस्था गररनेि ।   

ई. खानेपानी तथा सरसफाई 

१. खानेपानी तथा सरसफाई सेिाले र्ानिर्ीिनर्ा बहआुयावर्क प्रभाि पाने 

भएकाले यसै आ. ि. िाट "एक घर एक धार"  को नीवत वलई आिश्यक िर्ेटको 

व्यिस्था गररनेि ।  

२. खानेपानी र सरसफाई सेिाको पयााप्त, सरुवक्षत र सिासलुभ उपलब्धताबाट 

र्नस्िास््यर्ा सधुार गने नीवत वलईनेि । 
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३. पावलका वभत्रका खानेपानीका स्रोत तथा र्लाधार क्षेत्रको पवहचान, सिंरक्षण गरर 

पानीका र्हुानहुलाई पनुभारण (Recharge) गना अध्ययनका लावग DPR गररनेि ।  

४. परम्परागत पानीका र्लू, कुिा, नाउला, धाराहुको सिंरक्षण सम्बधान गने नीवत 

वलईनेि । 

५. सबै विद्यालयर्ा खानेपानी ट्यािंङ्की सवहतको स्िच्ि सफा खानेपानीको व्यिस्था 

वर्लाईनेि ।  

६. परुाना र सञ्चालनर्ा सर्स्या भएका तथा क्षवतग्रस्त खानेपानीका र्हुान र 

आयोर्नाको उवचत र्र्ात-सम्भार गने नीवत वलईनेि ।  

७. वलफ्ट खानेपानी आयोर्नाहु ििा निं. १ को टर्टाना वलफ्ट खानेपानी आयोर्ना 

, ििा निं ३ को रनफल वलफ्ट खानेपानी आयोर्ना, अविर्ािा वलफ्ट खानेपानी 

आयोर्ना र ििा निं. ५ को र्ािी वलफ्ट खानेपानी आयोर्नाको उवचत अध्ययन 

गरर सञ्चालनर्ा ल्याईनेि ।  

८. पावलका वभत्रका बर्ार क्षेत्रर्ा फोहोर व्यिस्थापन गना बर्ार व्यिस्थापन 

सवर्वतलाई अवभप्रेररत गररनेि ।  

९. र्खु्य बर्ार के्षत्रर्ा र्वहला-पुु ष सािार्वनक शौचालयका साथै स्िच्ि खानेपानी 

सवहत धाराको व्यिस्था गररनेि ।  

१०. र्खु्य बर्ार क्षेत्रर्ा पावलकाले फोहोरर्लैा व्यिस्थापन स्थल (Sanitary 

Landfill Site) तोवकवदनेि । 
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११. बर्ार क्षेत्रर्ा फोहोरर्लैाको पथृकीकरण (र्ैविक, अर्ैविक र अधय) गरर 

र्ैविक र अर्ैविक फोहोरर्ैलालाई पावलकाले तोकेको फोहोरर्ैला व्यिस्थापन 

स्थल (Sanitary Landfill Site) र्ा राख्नपुनेि भने वससार्धय फोहोरलाई 

सम्बवधधत व्यवि िा पसलेले आफ्नो र्वर्न वभत्र व्यिस्थापन गनुापने ि । सो 

बर्ोवर्र् नभएर्ा स्थावनय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकेबर्ोवर्र् कािााही प्रवक्रया 

लाग ूगररने नीवत वलईनेि । 

१२.  सार्दुावयक विद्यालयका िात्राहुलाई सरुवक्षत र सफा स्यावनटरी टयािको 

व्यिस्था गररनेि ।  

उ. लैङ्वगक सर्ानता तथा र्वहला सशविकरण, िालिावलका, दवलत, अपाङ्गता 

भएका व्यवि र र्ेष्ठनागररक सम्बवधध नीवत 

१. लैङ्वगक सर्ानता सम्बधधी पावलकाले नीवत, काननु तथा कायाक्रर् तर्ुार्ा गनेि ।  

२. र्वहला विुि हुने सबै प्रकारका भेदभाि, वहिंसा र शोषणको अधत्य गररने नीवत 

वलई विवभधन विभेद र शोषणर्ा परेका पीवित र्वहलाहुको पक्षर्ा पावलकाले 

वनिःशलु्क काननुी सहायताको व्यिस्था गनेि ।  

३. उद्यर्शीलताको र्ाध्यर्बाट र्वहलाको आवथाक सशविकरण गनाका लावग 

पावलकाले "उपाध्यक्ष र्वहला सशविकरण कायाक्रर्" अधतगात व्यिसावयक 

वसपर्लूक तावलर्को व्यिस्था गनेि ।  
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४. र्वहला सर्हूले सञ्चालन गरेका व्यिसाय, स्िरोर्गार तथा उद्यर्वशलता 

विकासका कायालाई पावलकाले विशषे प्राथावर्कता वदई प्रोत्साहन गनेि ।   

५. बालबावलको पोषण अिस्थार्ा सधुार गना पोषण सम्बवधध कायाक्रर् लाई थप सदुृढ 

बनाईनेि ।  

६. प्रारवम्भक बालविकास कायाक्रर्लाई विस्तार गररनेि । सबै प्रकारको बालश्रर्को 

अधत्य गना पावलकाले व्यिस्था गनेि ।  

७. दर्, र्धरु्ेह, उच्चरिचापका रे्ष्ठ नागररक वबरार्ीलाई वनशलु्क औषधीको 

व्यिस्था वर्लाइनेि । 

८. वदगो विकास लक्ष्य अनुु प पावलकाले वनर्ााण गने विद्यालय भिनहुलाई अपाङ्ग 

र्ैत्री बनाईनेि ।  

९. एकल र्वहलाका लावग गाउँपावलकाले "एकल र्वहला, दवलत एकल र्वहला 

प्रोत्साहन कायाक्रर्" ल्याउनेि ।  

ऊ. सार्ावर्क सरुक्षा तथा सिंरक्षण 

१. "अनाथको अवभभािक गाउँपावलका" भधने नाराका साथ पावलकाका अनाथ, 

असहाय, बेिाररसे, अशि बालिावलकाको वशक्षा, स्िास््य र आिासको 

व्यिस्था पावलकाले गनेि ।  
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२. सर्ार्िाद उधर्खु लोककल्याणकारी राज्यको अिधारणा बर्ोवर्र् सरकारले 

उपलब्ध गराउद ैआएको "सार्ावर्क सरुक्षा भत्ता लाई घवुम्त िैंक सेिा" र्ाफा त 

ििाको केधिर्ा वितरण गना ब्यिस्था गररनेि ।  

३. र्नयिु र र्नआधदोलनर्ा शाहदत प्राप्त गने सवहद पररिारलाई कृवष र पशपुालन तथा 

अधय व्यिसाय गरर आत्र्वनभार बनाउन आिश्यक बरे्टको व्यिस्था गररनेि ।  

४. पावलका वभत्र सार्ावर्क विकृवत एििं विसङ्गवत तथा लागपुदाथा वनयधत्रण गरर 

सभ्य ससुवज्र्त, शाधत तथा सकारात्र्क बाटोर्ा अगावि बढाउन र्वदरा 

वनयधत्रणको कायााविवध बनाई लाग ूगररनेि ।  

५. परम्परागत ुढीिादी चालचलन, िुिािूत, र्वहनािारी लगायत अधय सार्ावर्क 

विभेदलाई अधत्य गने नीवत वलईनेि ।  

६. आयोविनयिु ननूको पावलकार्ा विपो स्थापना गनाका लावग पहल गररनेि ।  

७. र्नयिु तथा र्नआधदोलनर्ा ज्यान आहुवत गनुाहुने र्हान सवहद पररिारहुलाई 

यसै आ.ि. बाट र्वहनाको वतन हर्ार (रू, ३,००० ।-) का दरले वनिााह भत्ता वदने 

व्यिस्था गररनेि । साथै, र्नयिु तथा र्नआधदोलनका घाईते योिाहुलाई 

र्वहनाको एक हर्ार पाँचसय ( ु, १,५०० ।-) का दरले वनिााह भत्ता वदने व्यिस्था 

गररनेि ।  

८. कर्ाचारी तथा र्नप्रवतवनवधहुको क्षर्ता अवभिवृि गना तावलर् तथा गोष्ठीको 

व्यिस्था गररनेि । 
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९. दवलतसर्दुाय लवक्षत कायाक्रर् लागगुररने नीवत वलएकोिु ।   

ए. धयाय तथा काननुी परार्शा 

 

१. नेपालको सिंविधान २०७२ ले पररकल्पना गरेअनसुार स्थानीय अदालतका ुपर्ा 

धयावयक सवर्वतबाट हुने धयाय वनुपणलाई दगुााथलई गा.पा. बाट सिासलुभ र 

विटोिररतो ु पर्ा सम्पादन हुद ैआएको र त्यसलाई आगार्ी वदनर्ा थप प्रभािकारी 

बनाउन आिश्यक स्रोतसाधनको व्यिस्था गररनेि । 

२.  धयावयक सवर्वतले यस गा.पा. का ििाका र्लेवर्लाप सवर्वतको क्षर्ता विकासर्ा 

र्ोि वदनेि ।   

घ. वन, वगतगवरण र लवपद् िोलखम न्यूनीकरण तथग व्यवस्थगपन 

१. पावलकाको सधुदरता अवभिवृि गना र िातािरणर्ैत्री गाउँपावलका वनर्ााण गना हररत 

पावलकाको अिधारणा अनुु प वदगो िन तथा िातािरण व्यिस्थापनको नीवत वलईनेि ।  

२. सािार्वनक तथा िन के्षत्रको सिंरक्षण र सम्बिान गद ैिातािरणीय सधतलुन कायर् गद ै

बनर्धय के्षत्रको बहुउपयोग गरर आय र रोर्गारी वसर्ानालाई प्राथावर्कता वदईनेि ।  

३. पावलका वभत्र रहकेा सािार्वनक र्ग्गा लाई हररयाली क्षेत्रको ुपर्ा विकास गना 

स्थानीयबासीको विशषे सिंलग्नतार्ा िकृ्षारोपण कायाक्रर्लाई अवभयानका ुपर्ा 

सञ्चालन गररनेि ।  
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४. "एक घर चगर फलफूल लवरुवग" कायाक्रर् लाग ु गररनेि । भौवतक पिूााधारको 

विकास र प्राकृवतक िातािरणिीच सधतलुन कायर् गना, गा.पा. को लगानीर्ा हुने 

भौवतक पिूााधार वनर्ााणर्ा अवनिाया ुपर्ा िोटहु रोटने नीवत वलईनेि ।  

५. विद्यालयको घेरिार वभत्र अवनिाया िकृ्षारोपण गनुापने नीवत लाग ूगररनेि ।  

६. पावलकाका खोला नाला तथा बाँझो र्वर्नर्ा नगद ेिाली तथा उधनतखालका बाँस, 

वनङ्गाला आवदको िकृ्षारोपण गने नीवत वलईनेि ।  

७. पावलका वभत्र भौगोवलक अनकूुलताका आधारर्ा कृषकहुलाई व्यिसावयक र्विबटुी 

खतेी गना अनदुान, कबवुलयवत वलर् सवहतको व्यिस्था गररनेि ।  

८. पावलका वभत्ररहकेा नदी तथा खोलाले कटान गरेका के्षत्रहु तथा भ-ूक्ष्य हुने के्षत्रहुर्ा 

तट्बधधनको व्यिस्था गररनेि ।  

९. सिक िेउर्ा भ-ुक्षय रोलने खालका बोटहु (बाँस, वनिंगालो आदी.)लगाउने नीवत 

वलईनेि ।  

१०. विपद ्र्ोवखर् धयनूीकरण तथा व्यिस्थापन गना विपद ्उत्थानर्ैत्री शासन पिवतको 

सदुृढीकरण गररनेि । विपद ् र्ोवखर् धयनूीकरण गरर र्ानिीय, भौवतक, आवथाक, 

सार्ावर्क, सािंस्कृवतक र िातािरणीय क्षवत कर् गना विपद ् व्यिस्थापनको वित्तीय 

रणनीवत तयार पारर "लवपद् िोलखम न्यूनीकरण तथग व्यवस्थगपन कोर्" स्थापना 

र सञ्चालन गररनेि  ।  
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११. विकास वनर्ााणका कायाहु िातािरण र्ैत्री र विपद ् र्ोवखर्को र्लू्याङ्कनका 

आधारर्ा गररनेि ।  

१२.  विपद ् धयवूनकरण गना विपद ् र्ोवखर्को र्लू्याङकन गरर रोकथार्का उपायहु 

अपनाईनेिन ्।  

१३.  सरुवक्षत बस्तीविकासको नीवत अनुु प पावलकाको विपदर््ोवखर् नलसाङ्कन गना 

िर्ेटको व्यिस्था गररनेि । बाईकाटे्टको भौगवभाक अध्ययन गरर प्रवतिेदनका आधारर्ा 

बस्ती बचाउन आिश्यक पहल गररनेि ।  

१४. नदी कटान तथा पवहरोको र्ोवखर्र्ा परेका नीवर् घरहुको क्षवत "विपद ् र्ोवखर् 

धयनूीकरण तथा व्यिस्थापन कोष" बाट सहयोग गने नीवत वलईनेि ।  

ङ.  उद्योर् वगलणज्य,  पयाटन तथग ससं्कृलत 

अ. उद्योग तथा िावणज्य 

१. औद्योवगक ग्रार्को स्थापनाको लावग विस्ततृ पररयोर्ना प्रवतिेदन (DPR) तयार गरर 

औद्योवगक ग्रार् स्थापना गनाका लावग सिंघ र प्रदशे सरकारसिंग पहल गररनेि । 

२. गा.पा वभत्र साना तथा र्झौला उद्योग स्थापना गना प्राथवर्कता वदईनेि । परम्परागत 

चलनर्ा आएका िाँस र वनङ्गालोका िस्त,ु अल्लो, बोल्लो, रार्बाँस,भाङ्गोका 

लोतािाट बधने बस्तहुुलाई थप विकास प्रिधान गरर घरेल ुउद्योगका ु पर्ा व्यिसावयक 

तररकाले सञ्चालन गने नीवत वलईनेि ।  
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३. हाते होवर्यारी लगायत वसपर्लूक तावलर्र्ा र्वहलाहुको सशि सहभावगता गराई 

साना उद्योगका ुपर्ा विकास गना पहल गररनेि ।  

४. साना तथा र्झौला उद्योग सिंचालनर्ा गना चाहने आधतररक तथा िाह्य लगावनकताा 

लाई प्रोत्साहन गना दताा शलु्क र ४ िषा सम्र्को कर वनशलु्क गररनेि ।  

५. गा.पा. को लगावनर्ा खररदहुने सार्ाग्रीहुर्ा स्थानीय उत्पादनलाई प्राथावर्कता 

वदईनेि ।  

६. प्राकृवतक स्रोत साधनबाट उच्चतर् लाभ वलने हतेलेु पावलका वभत्र रहकेा खावनर्र्धय 

खानीहुको उत्खनन ् गदाा पावलकालाई विशेष सहुवलयत र आवथाक लाभहुने सिंघ 

सरकारसँग पहल गररनेि । पावलका वभत्रका वनर्ााण सार्ाग्रीर्धय खानीहु (िालिुा, 

ढुङ्गा, वगट्टी, स्लेट आदी..) को विस्ततृ अध्ययन गरेर यसै आ.ि. बाट िावषाक िेलका 

प्रवक्रयार्ा गई पावलकाको रार्स्ि िवृद्द गने नीवत वलईनेि ।  

७. पावलका वभत्र र्तु्ता, चटपल बनाउनका लावग िाला प्रसोधन केधिलाई याधत्रीवककरण 

गने नीवत वलइनेि ।  

आ. पयाटन तथा सिंस्कृवत 

१. दगुााथली गाउँपावलकालाई सरुवक्षत, गणुस्तरीय र पयाटनर्ैत्री बनाई आकषाक 

पयाटन केधिका ुपर्ा विकास गने नीवत वलईनेि ।  
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२. पावलकाका विद्यालयहुको वपवलनक स्पटका ुपर्ा चिुाबनर्ा भौवतक 

सिंरचनाको वनर्ााण गररनेि । साथै, सािार्वनक-नीवर्-सहकारी साझदेारीर्ा 

पावलकाका उपयिु स्थानर्ा होर्स्टे सञ्चालन गने नीवत वलईनेि । 

३. परम्परागतुपर्ा चवल आएका धावर्ाक चािपिा, स्थावनय र्ेला हुको 

व्यिस्थापन र प्रिधान गने नीवत वलईनेि ।  

४. पावलका वभत्र पयाटन पदयात्राका लावग पदर्ागाको पवहचान गरर सरुवक्षत एििं 

सवुिधासम्पधन बनाउन र्ोि गररनेि ।  

५. स्थानीय र्ौवलक कला, सावहत्य, िेउिा, दोहोरी, र्ागल, फाग, भलैो, भस्सो, 

गौरा र्स्ता सास्कृवतक सम्पवत्तहुको सिंरक्षण, प्रिधान गद ैतीवनहुको त्यपरक 

अध्ययन अनसुधधान गने नीवत वलईनेि ।   

६. र्नयिुकालीन अिस्थार्ा शाहदत प्राप्त गरेका स्थानहुलाई र्गेनाा गद ैगरुरल्ला 

पाका का ुपर्ा विकास गररनेि । 

७. पोखल्लेखर्ा हुन सलने टयाराग्लाईविङ का लावग अध्ययन गररने ि ।  

८. गाउँपावलकाको तल्लो र र्ावथल्लो भेगर्ा एक-एक िटा टयागौिा शैलीको 

र्वधदर वनर्ााण गना विवभधन वनकायर्ा सहकायाका लावग पहल गररनेि ।  

९.  नौंविस के्षत्रर्ा लगाईने र्वहला पुु षहुको पवहरन लाई सिंरक्षण र प्रिधान गने 

नीवत वलईनेि ।  

१०.  स्थानीय स्तरर्ा प्रयोग गररने बार्ाहुको सिंरक्षण र विस्तार गने नीवत वलईनेि ।  
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च. योिनग तिुामग तथग अनुर्मन सम्बन्धी नीलत 

 

१. दीघाकालीन सोच र पावलकाको प्राथवर्कताका आधारर्ा योर्ना तर्ुार्ा गररनेि ।  

२. अल्पकालीन, र्ध्यकालीन र दीघाकालीन गरर वतन भागर्ा आयोर्नाको िगीकरण 

गरर  र्लू्याङ्कन, िनोट तथा प्राथवर्कीकरण गद ैपावलकाको स्रोतिाट, सहलगानी र 

सर्परुक तथा विशेष अनदुानर्ा सञ्चालन हुनेगरी "दगुााथली आयोर्ना िैंक " को 

स्थापना गररनेि ।  

३. आयोर्नाहुको व्यिस्थापन र कायाक्रर् कायााधियनर्ा चसु्त र पारदशीता गररनेि ।  

४. सर्स्याग्रस्त पावलकाका आयोर्नाहुलाई पनुिः प्राथवर्कीकरण गरी औवचत्यताको 

आधारर्ा कायााधियनलाई वनरधतरता वदने नीवत वलईनेि ।  

५. नवतर्ार्लूक अनगुर्न तथा र्लू्याङ्कन व्यिस्था र्ाफा त पावलकाको शासकीय सधुार 

गररनेि । 

६. पावलकाको अनगुर्न सवर्वतले वफल्िर्ा गएर अनगुर्नको प्रवतिेदन पेश नगरेसम्र् 

भिुानी नवदने वनवत यसै आ.ि िाट लाग ूगररनेि ।  

७. उपभोिा सवर्वतले गने योर्नाको कार् उि सवर्वतले िेलका, पट्टा वदएको पाईएर्ा 

पावलकाले भिुानी रोलका गरर सम्झौता रद्द गना वनवत वलइनेि ।   
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छ.  दुर्गाथली र्गउँपगललकगको भगलर्नी सम्बन्ध  

 

१. दगुााथली गा.पा.ले नेपालको सिंविधानको अवधनर्ा रवह पावलकाको वहत, आवथाक 

सर्वृिको उद्दशे्यर्ा रवह तथा सािंस्कृवतक र ज्ञानसीपहु आदानप्रदान गना दशे 

वभत्रका विवभधन पावलकाहुसँग भावगनी सम्बधध कायर् गनेि ।  

२. भावगनी सम्बधध कायर् गने उद्दशे्यले पावलकाले "पावलका कुटनीवतकदतू" खटाउन 

सलनेि ।  

३. यस पावलकाले अधय दशेका स्थानीय तहहुसँग पवन भावगनी सम्बधध कायर् गने 

नीवत वलईनेि ।  

४. दशे वभत्र रहकेा विवभधन अस्पताल, र्ेविकल कलेर्सँग पावलकाले स्िास््य 

उपचार लगायत स्िास््य वशविर सञ्चालन गना सम्बधध कायर् गना सलनेि ।  

सम्मगलनत र्गउँसभगकग सभगसद्ज्यूहरु,  

अब र् एघारौं गाउँसभाको नीवत तथा कायाक्रर्को अधत्यवतर आईपगुेको िु । यस सधदभार्ा 

सर्िृ दगुााथली गाउँपावलका बनाउनका लावग आिश्यक पिूाधार वनर्ााण र व्यिस्थापनका 

साथै बालर्ैत्री विद्यालय, वशक्षा, स्िास््य, स्िच्ि खानेपानी, उज्यालो दगुााथलीको अवभयान 

सम्पधन गना, भ्रष्टाचारको अधत्य तथा आवथाक पादावशाता, र्नतालाई हरेक योर्ना तर्ुार्ा तथा 

योर्ना कायााधियनर्ा प्रत्यक्ष सहभावगता गराउन ुआर्को आिश्यकता सम्झेको िु ।  
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दगुााथलीको विकास र सर्वृि हावसल गना, आत्र्वनभारर्ा र्ोि वदद ैव्यिसावयक कृवषखतेीर्ा 

स्थानीयलाई प्रोत्साहन गना आर्र्नसर्दुाय, सम्पणूा रार्वनवतक दलहु, सहकारी, गैरसरकारी 

सिंस्था तथा नीवर् के्षत्र लगायत विवभधन साझेदार सिंघ सिंस्थाहुको साथ र सहकायाका लावग 

आव्हान गदािु ।  

प्रस्तावित नीवत तथा कायाक्रर्को सफल कायााधियनबाट पावलकाको विकास-सर्वृि र 

आत्र्वनभारहुने लक्ष्यर्ा टेिा पगु्ने आशा गद ै कायााधियनर्ा सिैबाट सवक्रय सहयोग हुने 

विश्वास पवन व्यि गदािु ।  

अधत्यर्ा, एघारौं गाउँसभार्ा सहभागी प्रर्खु अवतवथ सदुरूपविर् प्रदसे सभा सदस्य र्ाननीय 

श्री दिेकी र्ल्ल थापाज्य,ू गाउँपावलका उपाध्यक्षज्य,ू प्रर्खु प्रशासवकय अवधकृतज्य,ू सम्पणूा 

ििा अध्यक्ष एििं सदस्यज्यहूु, कायापावलका सदस्यज्यहूु, नीवत तथा कायाक्रर् वनर्ााणर्ा  

खवटनभुएका कर्ाचारीहु, रार्नीवतक दल, राष्ट्र सेिक, वशक्षकगुु िगा, नीवर् क्षेत्र, सहकारी 

र सार्दुावयक के्षत्र, श्रवर्क िगा, नागररक सर्ार्, आर् सञ्चार के्षत्र लगायत सिंघसिंस्था, 

विकासपे्रर्ी सम्पणूा वददीबवहनी तथा दार्भुाई एििं सम्पणूा पावलकाबासीहुलाई हावदाक 

धधयिाद वदन चाहधिु ।  

वर्वत : २०७९ असार ८ गते, बधुबार । 

                  धधयिाद ! 


