११ औ ँ गाउँ सभाको बैठकमा
अध्यक्ष श्री सूयय बहादुर कुँ वर ज्यू द्वारा प्रस्तुत
आ.व. २०७९।०८० को
नीतत तथा काययक्रम

तवरुवा गाउँ पातिका
गाउँ काययपातिकाको कायायिय
स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश
२०७९ साि असार १०

वार्षिक नीति िथा कार्िक्रम

र्वरुवा गाउँपातिकाको एघारौ गाउँसभामातमतििः २०७९/३/१० गिे गाउँपातिकाका अध्र्क्ष श्री
सूर् ि बहादुर कँ ु वरज्र्ूिे प्रस्िुि गनुि भएको आ.व. ०७९/०८० को वार्षिक नीति िथा कार्िक्रम
सभाका उपाध्र्क्षज्र्ू,
सदस्र्ज्र्ूहरु,

१. सं घघर्िा पति र्वरुवा गाउँपातिकाको दोस्रो तनवािचन तनष्पक्ष,स्विन्त्र,शाघन्त्िपूर्,ि स्वच्ि र
भर्रर्हि बािवरर्मा सम्पन्न भएको ि । सोको िातग सं घघर् सरकारिाई हार्दिक
धन्त्र्बाद ज्ञापन गनि चाहान्त्िु । सं घघर्िा पतिको दोस्रो स्थातनर् तनवािचनमा अमुल्र् मि
प्रदान गरर र्वजर् गराउनुहन
ु े सम्पूर् ि जनसमुदार्, तनवािचन तनष्पक्ष,स्विन्त्र,शाघन्त्िपूर्,ि
स्वच्ि र भर्रर्हि बनाउन अहोरार खट्नुहन
ु े तनवािचन आर्ोग, राष्ट्र से वक कमिचारी,
सुरक्षाकतमि,परकार, िथा र्स प्रर्क्रर्ामा सं िग्न सबै राजतनतिक दिहरु र र्वरुवाबातस
सबै जनसमुदार्मा हार्दिक आभार व्र्क्त गदििु ।

र्स अवसरमा सं घघर् िोकिाघन्त्रक गर्िन्त्र स्थापनाका िातग भएको ऐतिहातसक
जनआन्त्दोिन शसस्त्र सं घषि एवं सामाघजक पररवििनका क्रममा साहदि प्राप्त गनुह
ि न
ु े ज्ञाि

अज्ञाि सर्हदहरु प्रति र्स घडीमा भावपूर् ि श्रद्वाञ्जिी अपिर् गनि चाहान्त्िु । साथै बेपत्ता

र घाईिे नागररक प्रति सम्मान व्र्क्त गदििु । नेपािको र्ुगान्त्िकारी पररवििनका िातग
भएको िोकिान्त्रीक आन्त्दोिनमा नेित्ृ वदार्ी र्ोगदान पु-र्ाउनु भएका नेपाि कम्र्ूतनष्ट
पार्टीका सं स्थापक नेिा स्व. क.पुष्पिाि श्रे ष्ठ, जननेिा स्व.मदन भण्डारी, िोकर्प्रर्
प्रधानमन्त्री मनमोहन अतधकारी, जननार्क स्व. र्व.र्प. कोईरािा, स्व.गर्ेशमान तसं ह
िथा सं घघर्िा प्राप्तका िातग तबतभन्न आन्त्दोिनमा तबरुवा गाउपातिकाबार्ट साहदि प्राप्त
गने शर्हदहरु प्रति भावपूर्ि श्रद्धाञ्जिी अपिर् गनि चाहन्त्िु ।
२. दुई वषि सम्म र्वश्वव्र्ापी रुपमा फैतिएको कोरोना भाईरस COVID -19 को महामारी
र्वतभन्न सरकारहरुको समन्त्र्व र सहकार्िमा चातिएका कदमहरुको पररर्ामस्वरुप
र्सको असर कम हुदै गईरहे को ि । र्स अवस्थामा कोरोना भाईरसको कारर् ज्र्ान

गुमाउने नागररकहरु प्रति श्रद्धासुमन व्र्क्त गदििु । र्वरुवा गाउँपातिकामा कोतभड
तनर्न्त्रर्को अतभर्ानमा सर्क्रर् भ ुतमका तनवािह गने स्वास््र्कमी, जनप्रतितनतधहरु िथा
राष्ट्रसेवक कमिचारीहरु प्रति हार्दिक आभार व्र्क्त गनि चाहान्त्िु ।
३. सं र्वधानको भावना अनुरुप सं घीर्िािाई कार्ािन्त्वर्न गने उदे श्र्का साथ सामाघजक न्त्र्ार्

सर्हिको पररष्कृि समाज, र्दगो शान्त्िी, र्वकास, सुशासन र समृद्ध र्वरुवा गाउँपातिका
तनमािर् गने अतभभारा सर्हिको घजम्मेवारी पुरा गनि र्वगिका गाउँ सभाद्वारा पाररि नीति

िथा कार्िक्रमिाई कार्ािन्त्वर्न गदै आज म आगामी आ.ब. २०७९/८० को िातग र्ो
गररमामर् सभाको एघारौ गाउँसभामा नीति िथा कार्िक्रम प्रस्िाव गदििु ।

४. स्थानीर् सरकारको न्त्र्ुन आन्त्िररक स्रोि, कमजोर भौतिक सं रचना, कमिचारीको अभाव
केन्त्रीर् ऐन, तनर्मको अष्पस्र्टिाको बाबजुद पतन जनभावना, जन आकांक्षा र स्रोि

पररचािन गरे र प्रशासतनक सुसासन, नागररकका अपेक्षा र समृर्द्धको चाहाना पुरा गनि
दृढ सं कघल्पि िौ । सं वैधातनक व्र्वस्था अनुसार गाउँसभा र स्थानीर् सरकारको गठन

भै सं चािनमा आएको पाँच वषि पुरा भै सकेको ि । र्ो शासकीर् प्रर्ािीको
सविीकरर्को माध्र्ामबार्ट सं र्वधानको पूर् ि कार्ािन्त्वर्न गदै समाजबाद िफिको र्ारामा
अगाडी बढ्न प्रतिबद्ध िौ ।
नेपािको सं र्वधानिे अं गीकार गरे को िीन िहको सं घीर् सं रचनािाई कार्ािन्त्वर्न गने
अतभभारा स्थानीर् िह र स्थानीर् सरकारको समक्ष रहे को ि । राजतनतिक दि, नीघज
क्षेर, राष्ट्र से वक कमिचारी,घशक्षक,सुरक्षा तनकार्, नागररक समाज, परकारजगि िगार्ि
सबैिे आ-आफ्नो क्षेरबार्ट सं र्वधान कार्ािन्त्वर्नमा सहर्ोग गनि अर्पि गदििु ।
सभाका उपाध्र्क्षज्र्ू, सदस्र्ज्र्ूहरु,
र्ोजनाबद्ध र्वकास
१. आर्ोजनाको

आवश्र्किा,

र्ोजनाहरुको

प्राथातमकिा

महत्व

र

तनधािरर्

त्र्सबार्ट
गरर

सोको

प्राप्त

हुने

आधारमा

उपिघधधको
बजेर्ट

आधारमा

व्र्ववस्था

र

कार्ािन्त्वर्नको नीति तिईनेि । आवतधक र्ोजना िथा र्वषर् क्षेरगि र्ोजना तनमािर् गरर
र्ोजनाबद्ध, मापनर्ोग्र्, सूचकमा आधारीि र्वकासको नीति तिईनेि ।
सभाका उपाध्र्क्षज्र्ू, सदस्र्ज्र्ूहरु,
आतथिक र्वकास

कृर्ष िथा पशुपािन

१. ग्रातमर् क्षेरको र्वकासको मेरुदण्ड कृर्ष नै रहे को हुँदा कृर्ष उत्पादन वृर्द्ध गनिका िातग

र्वशेष कार्िक्रम सं चािन गररनेि । वीउ उत्पादन क्षेरघोषर् गरी वीउ उत्पादन कार्ि
शुरु गररनेि । जसका िातग प्रदे श सरकार र केन्त्र सरकारसं ग सहकार्ि गररनेि ।

गाउँपातिका तभरका वडाहरुको भौगोतिक अवस्था, उविर भ ुतमको अवस्था र तसं चाईको
अवस्थािाई समेि ध्र्ानमा राखी वडा नं. १ र ६ िरकारी पकेर्ट, वडा नं. २ र ३
बंगरु पकेर्ट, वडा नं. ४ र ५ मौरी पकेर्ट, वडा नं. ७ र ८ सुन्त्ििाधिक क्षेरको रुपमा
र्वस्िार गने कार्ि र्स आ.व मा सम्पन्न हुनेि । आगातम आ. व. मा र्वतभन्न क्षेरमा
नमुना मार्टो पररक्षर्गरी सोही आधारमा र्वतभन्न वातिहरुको पकेर्ट क्षेर घोषर्ा गररपकेर्ट
क्षेरहरु र्वस्िार गने नीति तिइने ि ।

२. आगामी आ.ब. बार्ट कृर्ष िथा पशु व्र्वसार्को अतनवार्ि तबमाको व्र्वस्था तमिाइनेि
जसका िातग कृषक र गाउँपातिका तबच ५०/५० प्रतिशि साझेदारीमा आधाररि
कार्िक्रम सं चािनमा ल्र्ाईने ि ।
ु े र्वरुवा- १ र्वरुवा बजारमा
३. कृषकका उत्पादनिाई बजारीकरर्मा सहर्ोग पुर्ाउने हे िि

कृर्ष उपज सं किन केन्त्र सं चािन गररनेि ।कृषकिे उत्पादन गरे का कृर्ष उपजिाई
बजारको सुतनघिििा गनि पर्हिा चरर्मा तबरुवा बजारमा गाउँपातिका स्िररर् हार्ट बजार
सचािनमा ल्र्ाइने ि िथा क्रतमक रुपमा अन्त्र् बजारउन्त्मुख वडाहरुमा समेि हार्टबजार
सचािन गने नीति तिईनेि ।साना र्कसानहरुको आर्स्िर िाई मातथ उकास्नको िातग
साना व्र्ावसार्र्क र्कसान पर्हचान गरर कृषक अनुदान कार्िक्रम अगाडी बढाउने नीति
तिईनि

l

उत्पादन

र

उत्पादकत्त्व

बढाऊनको

कृषकहरुिाई र्ान्त्रीकरर्को प्रर्ोग, न्त्र्ू निम मूल्र्मा

िातग

तबरुवा

गा.पा.

तभरका

तबउ िथा मि र्विरर् जस्िा

कार्िकमिाइ अगाडी बढाई आगामी वषिहरुमा पतन थप गदै िै जाने नीति तिईनेिl
४. सुन्त्ििा, र्वतभन्न जािका फिफुि, कर्फ, अदुवा, वेसार, कागिी सुपरजोनको कार्िक्रम
िागु गने नीति अविम्वन गररनेि ।दुध, िरकारी मासु जस्िा पदाथिमा र्वरुवा

गाउँपातिकािाई आत्मतनभिर बनाई आर्ाि तनरुत्साहन र तनर्ािि पविद्धन गने नीति
तिईनेि । त्र्स्िा उत्पादनमा आवश्र्क अनुदानको व्र्वस्था गने नीति तिदै तनघज क्षेर,
ु
सहकारी र पातिकाको सं र्क्त
साझेदारीमा कृर्ष उपज सं किन केन्त्र सं चािन गने र
कृर्ष एम्बुिेन्त्स सेवा माफिि बजार सुतनघिििा गने नीति तिईनेि ।
५. एक

वडा

एक

कृर्ष

िथा

पशु

प्रार्वतधकको

नीति

तिईने

ि।पशुपािनमा

आधुतनर्ककरर्को िातग कृतरम गभािधानको व्र्वस्था तमिाइनेि। प्रर्ोगतबर्हन रुपमा
रहेका मािा पोखरीको सं रक्षर् िथा तबस्िारका िागी कार्िक्रम सं चािन गरर आगामी
बषिहरुमा पतन थप गदै ितगने धर्बस्था तमिाईनेि ।पशु उपचारिाई सहज र सरि
रुपमा सं चािन गनिको िागी र्सै आ.ब दे खी सं चािन हुने गरी १ ट्रेतबज तनमािर्
कार्ििाई अगाडी बढाई आगामी बषि दे खी प्रत्र्ेक वडामा १ ट्रेतबज तनमािर्
शुरुवाद गररनेि।

गने कार्ि के

सहकारीिः

१. सामूर्हक भावना बोकेका र्वरुवा गाउँपातिका घस्थि सहकारी सं स्थाको कपोरे र्ट गभनेन्त्स
अनुसार अनुमति, तनर्मन, र्वस्िार, प्रघशक्षर् सम्बघन्त्ध कार्िक्रम सं चािन गररनेि ।

कपोरे र्ट कल्चर को र्वकास गदै सहकारी घशक्षा, सहकारी व्र्वसार् प्रवधिन जस्िा
सहकारी सम्बन्त्धी आवश्र्क िातिम सं चािन गररनेि ।

२. गाउँपातिका तभरका सहकारीको प्रतिवेदन प्रर्ातििाइ सवतिकरर् गदै मातसक रुपमा
र्ववरर् बुझाउनुपने व्र्वस्था गररनेि । स्थानीर् सहकारीहरुिाई र्वतध सम्मि ढं गबार्ट
सं चािन गनि र तनर्मन गनि नेपाि सरकारबार्ट र्वकास भएको COPOMIS मा सम्पूर्ि

सहकारीहरुिाई सामेि गराउन आवश्र्क पहि गरर सूचना प्रर्वतधमा आधाररि एर्ककृि
ि्र्ाङ्क अद्यावतधक गररनेि ।
३. र्वघत्तर् सं स्थाहरुको ि्र्ाङ्क अद्यावतधक गदै समाघजक उत्तरदार्र्त्व प्रति घजम्मेवार
बनाइनेि साथै कृर्ष,पशुपािन,रोजगारी तनमािर् िथा अन्त्र् िुिनात्मक िाभका क्षेरमा
गाउँपातिका, सहकारी र तनघज क्षेरको साझा प्रर्ास र सहकार्िमा सो सम्बघन्त्ध
कार्िक्रमहरु सचािन गने नीति तिइएको ि
पररचािन

गनि

र्वघत्तर्

सं स्थाहरुसँग

ँ ीको अतधकिम
। श्रम, साधन, सीप र पूज

सहकार्ि

गररनेि

।

सहकारी

सं स्थाहरुिाई

एर्ककरर्को िातग प्रोत्सार्हि गनि र सहजीकरर् गनि कर तमनाह गररनेि ।

४. र्वरुवा गाउँपातिका तभर सं चातिि सहकारीहरु मध्र्े धेरैजसो सं स्थाहरु वार्षिकरुपमा

नर्वकरर् नगररएको, मातसक प्रतिवेन नबुझाएको अवस्था रहे कोमा आ.व. २०७७।०७८
सर्हि र्स अघघका आतथिक वषिहरुको नर्वकरर् शुल्कमा िाग्ने हजिना तमनाह र्दइ सबै
सं स्थाहरुिाई मुिधारमा ल्र्ाइनेि ।
गररर्व तनवारर् िथा रोजगारी

१. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्िक्रम अन्त्िगिि एक घर एक रोजगार कार्िक्रमिाई तनरन्त्िरिा

र्ददै आ.ब. २०७९/८० मारोजगारी कार्िक्रमिाई प्रभावकारी कार्ािन्त्वर्नको िातग
पातिकाबार्ट साझेदारी गने नीति तिईनेि ।

२. गररबीको रे खामुनी रहे को जनिाहरुको पर्हचान गरी र्सै वषि तभर पररचर्पर र्विरर्
गररनेि । सोको आधारमा सेवा सुर्वधा र सहुतिर्ि प्रदान गदै आएकोमा र्सिाई
तनरन्त्िरिा र्दईनेि । कृषकहरुिाई उत्पादनको आधारमा अनुदानको व्र्वस्था साथै

सहुतिर्ि व्र्ाजदरमा ऋर् उपिधध गराउनको िातग आवश्र्क कानुनको व्र्वस्था
गररनेि ।
३.

फुसको(खर) िाना भएका घर पररवारको िगि सं किन गरी प्राथातमकिाको आधारमा

फुसको िानािाई र्वस्थार्पि गने नीति तिईएको ि । घरबासै नभएका पररवारहरु
पर्हचान गरी आवास तनमािर् गने कार्िक्रमको नीति तिईनेि ।सुरघक्षि नागररक आवास

कार्िक्रम माफिि थप १५५ घरधुरीको फुसको िाना र्वस्थापनको िातग सम्झौिा
गररएको र आगामी आ.ब.मा पतन र्स कार्िक्रमिाई तनरन्त्िरिा र्दईनेि ।
४.

स्थानीर् उद्योगी, व्र्ापारी र तनमािर् व्र्वसार्ीहरुको समन्त्वर्मा

स्वरोजगार कार्िक्रममा

जोड र्ददै र्ुवा जनशघक्तिाई स्थानीर् क्षेरमा नै काम गने वािावरर् सृजना गने नीति
तिईएको ि । परम्परागि रुपमा सं चािन गदै

आईरहे को घरे ि ु उद्योगहरुिाई

व्र्वसार्ीक रुपमा सं चािन गनि प्रोत्साहन गने नीति तिईनेि । बैदेघशक रोजगार िोडी

गाउँफकेका र्ुवाहरुिाई बैकघल्पक रोजगारको व्र्वस्था गनि िागि साझेदारीको कार्िक्रम

सं चािन गररनेि । साथै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्िक्रम माफिि उनीहरुको ज्ञान, तसप र
दक्षिा अनुसार रोजगार र्दने प्रर्त्न गररनेि ।
५.

परम्परागि रुपमा अबिम्बन गदै आएका पुर्ख्र्ौिी पेशािाई घरे ि ु उधोगको रुपमा
तबकास गने नीति तिईनेि।

राजश्व

१. र्वरुवा गाउँपातिकािाई आत्म तनभिर बनाउनु िपाईँ हातम सबैको कििधर् हो । कानुनको
अतधनमा

रही एकीकृि सम्पघत्त कर, दहत्तर बहत्तरकर,घरबहाि कर, व्र्वसार् कर,

नक्सा पास, सवारी साधन कर, तनमािर् सामाग्री कर,मनोरञ्जन कर, र्वज्ञापन

कर आर्द

करहरूिाई कार्ािन्त्वर्नमा ल्र्ाईनेि साथैव्र्वघस्थि गदै सफ्र्टवर्रमा जोतडनेि ।तबरुवा

गाउँपातिकामा तनमािर् गरीने सबै प्रकारका घर तनमािर्मा नक्शा पासिाई अतनवार्ि
गररनेि । र्स माफिि गाउँपातिकाको आन्त्िररक आम्दानी वृर्द्ध हुने अपेक्षा तिइएको ि
।

पर्िर्टन
१.

पर्िर्टन क्षेर रार्ष्ट्रर् अथििन्त्रको मूि आधार वन्त्दै आएको सन्त्दभििाई मध्र्नजर रार्ख्दै

र्वरुवा गाउँपातिका क्षेर तभर रहे का ऐतिहातसक, धातमिक, साँस्कृतिक एवं प्राकृतिक
ु स्थानहरुको खोजी गने , पर्हचान गने र प्राथतमकिाको आधारमा पर्िर्टकीर्
सौन्त्दर्िर्क्त
स्थिका रुपमा र्वकास गदे ितगनेि । ऐतिहातसक मनकामना मघन्त्दर सं रक्षर् िथा
पुवािधार

तनमािर्को

कार्ि सन्त्िोषजनक

रुपमा अगाडी

बढे को

ि

।

नारार्र्ेश्वर

घशवमघन्त्दर, बािादे वी मन्त्दीर, क्र्ू थान डाँडा भ्र्ू र्टावर, राङभाङ, गजेपोखरी, िे वा,
कातििाँर्ा, तमनाहाम गुफा, घण्र्टे िेक क्षेर, दहपोखरीिाई धातमिक एवं र्वशेष पर्िर्टकीर्
क्षेरको रुपमा अगाडी बढाईनेि ।
२.

पर्िर्टन र्वकास िथा प्रवद्वि न गनि उपर्ू क्त ठाउँहरुमा होमस्र्टे स्थापना गने र सं चािनमा
रहेका होमस्र्टे पविद्धनको नीति तिईनेि ।
औधोतगक र्वकास

१. औधोतगक ग्राम स्थापनाका तनघम्ि उपर्ू क्त जग्गाको खोघज गरी औधोतगक िगानीको
बािावरर् सृजना गने नीति तिईनेि ।

सभाका उपाध्र्क्षज्र्ू, सदस्र्ज्र्ूहरु,
सामाघजक र्वकास
घशक्षा

१. गाउँपातिका तभरका १० वर्टा आधारभूि तबद्यािर्िाइ
केन्त्रको रुपमा र्वकास गररनेि । अन्त्र् तबद्यािर्मा
क्रमस र्वकास गदै िै जाने तनति तिइनेि ।

र्सै बषि नमुना बािर्वकास
पतन नमुना बािर्वकास केन्त्र

२. “हाम्रो तबद्यािर् राम्रो तबद्यािर्, हाम्रो घशक्षक राम्रो घशक्षक, हाम्रो तबद्याथी राम्रो तबद्याथी”
भन्ने नारािाई आत्मसाथ गररनेि । उत्कृष्ट तबद्यािर्, घशक्षक िथा तबद्याथीिाई उत्कृष्ट
नतिजाको िातग उत्प्रेररि गनि सम्मान गने नीति तिईनेि ।साथै तबधाथीहरुिाई प्रोत्साहन
गनिका िातग अध्र्क्षसं ग तबधाथी कार्िक्रम सं चािन गररनेि।
३. शैघक्षक सर २०७९ िाई शैघक्षक गुर्स्िर सुधार बषिको रुपमा घोषर्ा गरर सबै
तबद्यािर्मा तनर्तमि रुपमा अनुगमन, तनररक्षर् िथा सुपररवेक्षर्को नीति तिईनेि ।
४. सं घघर् सरकारबार्ट सञ्चािनमा रहे को र्दवाखाजा कार्िक्रमिाई गुर्स्िररर् र प्रभावकारर
बनाईने ि । सबै तबद्याथीहरुको मातसक रुपमा िौि तिने िथा रैमातसक रुपमा स्वास््र्
पररक्षर्को व्र्वस्था तमिाईनेि ।

५. “हातम बनाउिौं हाम्रो तबद्यािर् राम्रो तबद्यािर्” अतभर्ान सञ्चािन गरर सबै गाउँबातसिाइ
सामुदार्र्क तबद्यािर्को र्वकासको िातग जवाफदे र्ह,घजम्मेवार र उत्प्रेररि गने तनति
अबिम्बन गररनेि ।
६. तबद्याथी सं र्ख्र्ा न्त्र्ुन रहेका सामुदार्र्क तबद्यािर्हरुिाइ गाभ्ने िथा आवश्र्किा अनुसार
दरवन्त्दी तमिान गने नीति तिईनेि ।घशक्षामा गुर्स्िर कार्म गनि प्रतबतधमैरी तबद्यािर्,
घशक्षक र तबद्याथीको अवधारर्ािाइ प्राथतमकिा र्दइनेि । घशक्षक िथा कमिचाररहरुको
िातग क्षमिा र्वकास िथा पूनिािजतग िातिम सञ्चािन गने नीति तिईनेि ।तबरुवा
गाउँपातिकाको पञ्चबर्षिर् घशक्षा र्ोजना र्सै बषि तनमािर् गररनेि ।

७. सबै तबद्यािर्हरुमा बाि उधान, फूिबारर, करे साबारी िथा हररर्ािी कार्िक्रम
गरर तबद्यािर्हरुिाइ हराभरा ,मनोरम र आकषिक बनाउनउत्प्रेररि गने

सञ्चािन

तनति तिइनेि ।

८. प्रातबतधक िथा धर्बसार्र्क घशक्षािाई गुर्स्िररर् र प्रतिस्प्रधी बनाउदै सं घीर् सरकार िथा
प्रदे श सरकारबार्ट सञ्चािन गररने पढ्दै कमाउदै िथा तसक्दै कमाउदै जस्िा कार्िक्रमिाई
प्रभावकारर बनाउन थप प्रोत्साहन प्रदान गने तनति तिइनेि।साथै स्थातनर् स्िरमा
प्रार्वतधक

घशक्षा

अध्र्र्नरि

तबधाथीहरुिाई

िारवृतिको

धर्ावश्था

गररनेि।

तबद्याथीहरुको सवाङि तगर् र्वकासको िातग तनर्तमि रुपमा तबद्यािर् स्िरीर् अतिररक्त
र्क्रर्ाकिाप सञ्चािन गररनेि । तबद्यािर्स्िरीर् राष्ट्रपति रतनङ्ग घशल्ड प्रतिर्ोतगिाको
दार्रा बढाइनेि । पातिका तभरका तबद्यािर्हरु तबच शैघक्षक गुर्स्िर सुधारको िातग
स्वच्ि प्रतिष्पधाि गने वािावारर् सृजना गने नीति तिईनेि ।

९. तबरुवा सामुदार्र्क
क्षमिा र्वकास गरर

तसकाइ केन्त्रिाई धर्वघस्थि र प्रभावकारी बनाइनेि । र्स केन्त्रको
तनरन्त्िर घशक्षा ससञ्चािन

िथा सचेिना फैिाउने काममा पररचािन

गने नीति तिईनेि। स्थातनर् किा,भाषा, सं स्कृति, सार्हत्र् आर्दको सं रक्षर् गनिस्थानीर्
प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गररनेि।
स्वास््र्
१. पातिका तभरका सबै स्वास््र् चौर्कहरुमा प्रर्ोगशािा स्थापना गरर ल्र्ाब अतसष्टे न्त्र्टको
धर्वस्था गने नीति तिईनेि ।स्वास््र् सं स्थाहरुको धर्वस्थापनिाई मजबुि बनाउदै सेवा
प्रबाहिाइ थप प्रभावकारी बनाउने नीति तिईनेि ।स्वास््र्कमीहरुको मनोबि उच्च
बनाइ सेवा प्रबाहिाइ थप प्रभावकारी बनाउन करारमा कार्िरि कमिचारीहरुको िागी
महङ्गी भत्ता िथा पोशाक भत्ताको प्रबन्त्ध गररनेि ।
२. सुनौिा हजार र्दन कार्िक्रमिाइ थप प्रभावकारर बनाइनेि । र्स अन्त्िगिि हेल्दी बेवी
कघम्पर्र्टसन कार्िक्रम सञ्चािन गने नीति तिईनेि ।
३. तबद्यािर्हरुसं गको सहकार्िमा तबद्यािर्का घशक्षकहरुिाइ प्राथतमक उपचार सम्बघन्त्ध
िातिम िथा तबद्यािर् स्वास््र् घशक्षा कार्िक्रम सञ्चािन गररनेि । सबै तबद्यािर्हरुमा
प्राथतमक उपचारका िातग आवश्र्क औषधी िथा सामाग्रीको धर्वस्था गने नीति तिईनेि
।
४. नागररक आरोग्र् केन्त्रको उघचि धर्वस्थापन गररनेि ।र्स केन्त्र माफिि समुदार् िथा

तबद्यािर् िहमा र्ोग घशतबर सञ्चािन गने नीति तिईनेि ।सरुवा िथा नसने रोग
सम्बघन्त्ध घशतबर िथा सचेिनामूिक कार्िक्रम सञ्चािन गने नीति तिईनेि ।

५. आगामी तिन बषितभरमा तबरुवा गाउँपातिकािाई पूर् ि सरसफाईर्ुक्त गाउँपातिका घोषर्ा
गने तनति तिइनेि । र्स बषि कघम्िमा तिन वर्टा वडािाई पूर् ि सरसफाईर्ुक्त वडाको
रुपमा घोषर्ा गने नीति तिईनेि ।पाँच बषि माथीका सबै नागररकहरुिाइ कोतभड -१९
तबरुद्बको खोप प्रदान गरी पूर् ि खोप सुतनघििाको घोषर्ा गररनेि ।
६. जन्त्मे दे घख पाँच बषि मुतनका बािबातिकाहरुिाई र्दइने सबै प्रकारका खोपहरु र्दइ पूर्ि
खोप सुतनघिचिा घोषर्ा गने नीति तिईनेि ।
र्ुवा िथा खेिकुद

१. दतिि,आर्दबासी जनजाति, गररब िथा आतथिक र सामाघजक रुपिे पिातड परे का
र्ुवाहरुिाई सरकारी सेवामा आकर्षिि गनि एक र्टोि एक सरकारी जातगर कार्िक्रम
सं चािन गनि िोकसेवा िथा घशक्षक सेवाका िर्ारी कक्षाहरु सञ्चािन गने नीति तिईनेि
।सं घ िथा प्रदे श सरकार सं गको समन्त्वर्मा बेरोजगार र्ुवाहरुिाइ तसपमुिक िातिम
प्रदान गरर स्वरोजगार बनाउने तनति अबिम्बन गररनेि।

२. बनाउ कृर्ष चिार्मान हुदैनन् र्ुवा पिार्न भन्ने नारािाई जोड र्ददै धर्वसार्र्क कृर्ष गने

र्ुवा िथा र्ुवा समुहिाई प्रोत्साहन गने गरर कार्िक्रम सञ्चािन गने तनतिमा जोड र्दईने
ि ।।

३. र्ुवाहरुमा अन्त्ितनिर्हि प्रतिभा प्रस्फुर्टन गनि तबशेष कार्िक्रम सञ्चािन गररनेि ।
तबरुवाको शानर्ुवाको सम्मान भन्ने नारािाई जोड र्ददै सार्हत्र्, किा,सं स्कृति, सं तगि
अतभनर् िथा खेिकुद माफिि तबरुवािाई घचनाउन र्ोगदान पूर्ािउने र्ुवाहरुिाइ सम्मान
गने नीति अबिम्बन गररने ि ।
४. २५ बषि भन्त्दा मुतनका र्ुवाहरुको बैर्घक्तक, सामाघजक िथा राजनैतिक नेित्ृ व क्षमिा
र्वकास गने उद्देश्र्िे र्ुवा सं सदको अभ्र्ास थाितन गने तनति अघर्ख्िर्ार गररनेि ।
५. एक वडा एक खेिमैदान तनमािर् गने तनति िीइ र्सै बषि कघम्िमा दुई वर्टा वडामा
खेिमैदान तनमािर् गररनेि । तनमािर्ातधन खेिमैदानहरुको स्िरोन्नतिको िातग सं घ िथा
प्रदे श सरकारसं ग सहकार्ि गररनेि ।

६. गाउँस्िरीर् खेिकुद र्वकास सतमतििाई शसक्त बनाइनेि । हरे क बषि हुदै आएको
अध्र्क्षकप प्रतिर्ोतगिाको दार्रा बढाइ अन्त्र् तबद्याहरु समेि समेट्ने धर्वस्था तमिाइनेि
।तबरुवा गाउँपातिकाको पर्हचान बनेको भतिबि खेििाई थप प्रभावकारर बनाइनेि
अन्त्र् सम्भार्वि

खेिहरुको समेि पर्हचान गरर र्वकासमा जोड र्दइनेि ।

मर्हिा
१. मर्हिा र्हं सा,मर्हिा शोषर् िथा उत्पीडन तनर्न्त्रर्को िातग तबशेष धर्वस्था तमिाइनेि
।मर्हिा र्हं सा तबरुद्दको १६ र्दने अतभर्ानिाइ प्रभावकारर रुपमा सञ्चािन गररनेि ।
मर्हिा अतधकारको सं रक्षर् र प्रवद्दिन िथा मर्हिा शसघक्तकरर्को िातग स्थानीर् सं घ
सं स्था आमा समुहहरु पररचािन गने नीति तिईनेि ।मर्हिाहरुिाइ आथीक उपाजिनसं ग
जोड्ने तनति तिइनेि । त्र्सको िातग धर्बसार्र्क िथा तसपमूिक िातिम प्रदान गररनेि
।
२. मर्हिाको नेित्ृ वमा घरे ि ु उधोगको अवधारर्ा तिइ स्थानीर् स्िरका कच्चा पदाथिबार्ट

सञ्चािन गनि सर्कने घरे ि ु उधोगको स्थापना र सञ्चािनको िातग मर्हिाहरुिाइ
प्रोत्साहन गररनेि । त्र्स्िा घरे ि ु उधोगबार्ट बनेका सामाग्रीहरुको बजाररकरर्को िातग
आवश्र्क प्रबन्त्ध तमिाउने नीति तिईनेि ।
बािबातिका

१. पातिका स्िरीर् बािक्िब गठनको धर्बस्था गररनेि । पातिका िथा
गठन गररने बािबातिका सम्बघन्त्ध कूनै पतन सतमति वा समुहमा

समुदार् स्िरमा
बािबातिकाको

प्रतितनतधत्व अतनवार्ि हुनपु ने धर्वस्था तमिाउने तनति तिईनेि ।बािर्हं सा, बािशोषर्,
बाितबबाह

जस्िा

तबकृतिको

तनर्न्त्रर्

गनि

स्थानीर्

तबद्यािर्हरुिाइ पररचािन गने तनति अबिम्बन गररनेि ।

स्िरका

सं घ,

सं स्था

िथा

२. पातिकास्िरबार्ट बन्ने हरे क सं रचनाहरु बािमैरी िथा अपाङ्गमैरी बनाइनेि । अपाङ्गिा
भएका बािबातिकाहरुको ि्र्ाङ्क सं किन गरर त्र्स्िा बािबातिकाहरुको िातग तनशुल्क
घशक्षाको धर्वस्था गने नीति तिईनेि ।बाबुआमा

िथा पररवारका अन्त्र् सदस्र् गुमाइ

साहारातबर्हन भएका बािबातिकाहरुको ि्र्ाङ्क सं किन गरर त्र्स्िा बािबातिकाहरुको
घशक्षा, स्वास््र् िथा दै तनक घजवनतनवािहको िातग आवश्र्क धर्वस्था गने नीति अघर्ख्िर्ार
गररनेि ।
अपाङ्ग
१. अपाङ्गिा भएका धर्घक्तहरुको

िातग

उतनहरुको क्षमिा अनुसारका तसपमुिक

िातिमहरु प्रदान गरर आत्मतनभिर बनाउने तनति तिइनेि ।
जेष्ठ नागररक
१. जेष्ठ नागररकहरुको स्वास््र् अवस्थािाइ मध्र्नजर गदै हरे क तिन तिन मर्हनामा घरमै
गइ स्वास््र् पररक्षर् गने धर्वस्था तमिाइनेि ।समुदार्स्िरमा रहे का जेष्ठनागररक र्दवा
सेवा केन्त्र, सामुदार्र्क भवन िथा आमा समुहका भवनहरुिाइ जेष्ठ नागररक तमिन
मनोरञ्जनको िातग सं स्कृति अनुसारका

केन्त्रको रुपमा र्वकास गरर ति केन्त्रहरुमा
मनोरञ्जनका साधनहरुको धर्वस्था गररनेि ।

२. जेष्ठ नागररकका ज्ञान तसप िथा अनुभवहरु नर्ाँ पुस्िामा पुस्िान्त्िरर् गनिको िातग
रैमातसक रुपमा हरे क वडामा जेष्ठ नागररकसं ग एक र्दन कार्िक्रम सञ्चािन गररनेि ।
३. पररवारका सदस्र् तबर्हन एकि जेष्ठ नागररकको ि्र्ाङ्क सं किन गररनेि । त्र्स्िा
धर्घक्तहरुको घजवनर्ापन सहज होस भन्ने उद्देश्र्िे नेपाि सरकारिे र्ददै आएको
सामाघजक सुरक्षा भत्तामा

पातिकाको िफिबार्ट थप गने धर्वस्था गने नीति तिईनेि।

सभाका उपाध्र्क्षज्र्ू, सदस्र्ज्र्ूहरु,
पूवािधार र्वकास
स्थातनर् सडक, पुि िथा झोिुङ्गे पुि
१. स्थातनर् सडकहरुको आवश्र्किा, महत्व र प्रर्ोग र त्र्सिे समेर्टने क्षेरको आधारमा
गाउँपातिकाका रर्नीतिक सडक िनौर्ट गरर

र्वशेष महत्वकासाथ अगातड बढाउने नीति

तिईने ि । गाउँपातिका रर्नीतिक सडकमा कघम्िमा ित्काि पक्की नािा सर्हि ग्राबेि
र र्दघिकािमा कािोपरे गने नीति तिईने ि ।

२. सं घीर् सरकार र प्रदे श सरकार सँगको सहकार्िमा घजल्िा सदमुकाम जोड्ने प्रथम
रर्नीतिक सडकको रुपमा राङखोिा- धोबादी- र्वरुवा सडकिाई ५ बषि तभर कािोपरे
सर्हि स्िरोन्निी गने नीति तिईनेि ।
३. ज्र्ाग्दी कररडोरिाई र्वशेष रर्नीतिक सडकको रुपमा र्वकास गने नीति तिदै ५ वषितभर
कािोपरे सर्हि स्िरोन्निी गने नीति तिईने ि ।

४. प्रथम रर्नीतिक सडक, र्वशेष रर्नीतिक सडक र रर्नीतिक सडकमा पने ठू िा खोिा
र नर्दमा मोर्टरे बि पूि तनमार्िको नीति तिईनेि । सो को िातग सं घघर् सरकार र
प्रदे श सरकार सँग सहकार्ि गने ५ वषि

तभर तड.र्प.आर. सम्पन्न भएका र्वतभन्न

पुिहरुको तनमािर् गरर सक्ने नीति तिईनेि ।
५. ३० तमनेर्ट बढी समर् र्ारा िोर्टीने स्थानमा झोिुङगे पुिको अबधारर्ा र्वकास गरर
सं घघर्, प्रदे श सरकार र र्वतभन्न सं घ सस्था सं गको समन्त्वर्, सहकार्ि र साझेदारीमा
तनमािर् गने नीति तिईनेि ।

६. जनिाको र्ोजना जनिाकै साझेदारी र्वरुवा गाउँपातिका वजार उन्त्मूख बघस्िहरु जस्िै

ु ङ, कुसुमभञ्र्ाङका तभरी सडक गाउँपातिकाको ५०
र्वरुवा बजार घचन्नेबास, मेथाभरु
प्रतिशि र सम्बघन्त्धि उपभोक्ताको ५० प्रतिशि साझेदारीमा ढिान गने नीति तिईने ि
।
तसंचाई

१. कृर्ष भूतममा पानी तसंचाईमा िगानी भन्ने अवधारर्ा अनुरुप गाउँपातिका तभरका
खेिीर्ोग्र् जतमनहरुमा तसचाईँको प्रबन्त्ध तमिाउने नीति तिईनेि । घचन्नेबास, गैरी,
र्वरुवा, सामाडाडा िगार्िका फाँर्टहरुमा ५ वषि तभर १२ मर्हना तसं चाई सूर्वधा
पुर्ािउने नीति तिईनेि ।
२. खोिा नर्द बार्ट तसचाई सू र्वधा पुर्ािउन कर्ठनाईहुने स्थानमा तिफ्र्टीङ तसं चाई र्ोजना
सं चािन गने नीति तिईनेि ।

भवन िथा सहरी र्वकास
१. दीगो र पर्ािवरर् मैरी र्वकास, हररर्ािी र्ुक्त बस्िी र सुरघक्षि आवास भन्ने कार्िक्रमिाई
आत्मसाथ गदै

गाउँपातिका सदरमुकाम िगार्ि सबै वडामा रहे का आवासर्ोग्र्

स्थानहरुमा एकीकृि वस्िी र्वकासको कार्िक्रमिाई अघघ बढाउँदै साना शहरको रुपमा

र्वकास गने नीति तिईनेि । र्सरी वस्िी र्वकास गदै गदाि जैर्वक र्वर्वधिाको सं रक्षर्,
जिवार्ु प्रर्ािीिाई सन्त्िुतिि र प्राकृतिक स्रोिहरुको दीगो व्र्वस्थापनका िातग स्थानीर्
समुदार्िाई पररचातिि गररनेि ।

२. गाउँपातिका र वडा कार्ाििर्का अत्र्ाधुतनक, सेवाग्रार्ह मैतर, अपाङ्ग मैरी प्रशासनीक
भवन तनमािर् गने नीति तिईने ि । र्सै आ. व. मा ४ नं. वडा कार्ाििर् र आगातम
आ.व. मा कार्ािपातिकाको प्रशासतनक कार्ि नव तनतमिि भवन बार्ट सुरु गररने ि ।
साथै आगातम आ.व. मा वडा कार्ाििर् नभएका र घजर्ि भएका वडाको अत्र्ाधुतनक वडा
कार्ाििर् भवन तनमािर् गने नीति तिदै कघम्िमा २ वर्टा वडा कार्ाििर्का अत्र्ाधुतनक
वडा कार्ाििर् भवन तनमािर् गररनेि ।
३. खोिा र्कनार, खोल्सी,पहाडको फेदी िथा सडकको मापदण्ड तनधािरर् गरी भवन
तनमािर्को मापदण्ड िथा आचार सं र्हिाको पुर् ि रुपमा कार्ािन्त्वर् गररनेि । भवन

मापदण्ड िथा आचार सं र्हिाको उिङघन गरे मा गाउँपातिकाबार्ट प्रदान गररने सेवामा
रोक िगाउने तनति तिईनेि ।
४. समूदार्को माग, िगानी र साझेदारी स्थातनर् मागका आधारमा िाभावघन्त्भि समुदार्को
कघम्िमा ५० प्रतिशि साझेदारी रहने गरर र्वपद व्र्वस्थापन मा समेि सहर्ोग पुग्ने गरर
सामुदार्ीक भवनहरु तनमािर्को नीति तिईने र सो को िातग पूवािधार साझेदारी कार्िक्रम
सं चािन गररने नीति तिईने ि ।

५. तबरुवा गाउँपातिका तभर हुने सभा, गोष्ठी, सेमीनार, िातिम िगार्ि कार्िको िातग
बहुउपर्ोगी सुर्वधा सम्पन्न सभाहिको व्र्वस्था गररनेि।

उजाि
१. सामुदार्र्क र्वद्युतिकरर्िाई रार्ष्ट्रर् र्वद्युि प्रशारर्मा िाने नीति तिईनेि । सो को

ँ र्वशेष पहि गरर ५ वषि तभर गाउँपातिका तभरका सबै
िातग सं घघर् सरकार सग
वडाहरुिाई रार्ष्ट्रर् र्वद्युि प्रशारर् िाईनमा जोड्ने नीति तिईने ि ।

२. र्वतभन्न स्थानहरुमा सुरघक्षि सडक र उन्नि वघस्िको र्वकास गनि सडक बत्ती जडानको

नीति तिईने ि । ५ वषि तभर गाउँपातिका तभरका कम्िीमा २५ प्रतिशि मुर्ख्र्
सडकहरुमा सडक बत्तीको सुतबधा पुर्ािउने नीति तिईने घ ।

३. गाउँपातिका

तभरका

सामुदार्र्क

र्वद्यािर्

वडा

कार्ाििर्

एवं

अन्त्र्

सरकारी

कार्ाििर्हरुमा वैकघल्पक एवं नर्वकरर्ीर् उजाि प्रर्ािी जडान गने नीति तिईनेि । घर
घरमा वार्ोग्र्ास र सुधाररएको च ुिो जडान कार्ििाई प्राथातमकिा र्दईनेि ।

सञ्चार

१. गाउँपातिका तभरका सबै बस्िीहरुमा सूचना िथा सं चार र प्रर्वतधको पहुँच पु-र्ाउन
आबश्र्क प्रबन्त्ध तमिाउनु साथै साविजतनकतनघज साझेदारी मोडिमा सामुदार्र्क रे तडर्ो
सं चािन गने नीति तिईने ि ।
वािावरर् िथा र्वपद् व्र्वस्थापनिः

१. महत्वपूर् ि वनस्पति, जडीबुर्टी र अन्त्र् पैदावर र्वस्िारमा जोड र्दइनेि । गाउँपातिकामा
एक जतडबुर्टी पाकि तनमािर्को नीति तिईनेि । वनिाई वािावरर् एवम् जिवार्ु मैरी
पूवािधारको रुपमा अगाडी वढाउँदै वन सं रक्षर्को नीति तिइनेि । गाउँपातिका क्षेरतभर
रहेका सीमसार र जिाधार क्षेरको सं रक्षर् गने, वगैंचा, वृक्षारोपर्, हररर्ािी प्रवधिन र

साविजतनक सौन्त्दर्ि अतभवृर्द्ध हुने कार्िक्रम सं चािन गररनेि । न्त्र्ूनिम १ घर २
फिफुिका र्वरुवा रोप्ने अतभर्ान िाई तनरन्त्िरिा र्दईनेि । साथै जतडबुर्टी सं किन
िथा प्रशोधन गरी बजार व्र्वस्थापन गने नीति तिईनेि ।

२. स्थानीर् नदी, खोिा, पोखरी, िाि ििै र्ा, धातमिक स्थि, खानेपानीको मुहान, खुिा क्षेर,
सडक, र्टोि वा अन्त्र् साविजतनक क्षेरहरुमा सफाई सुतनघिि गररनेि । जिउत्पन्न
प्रकोप तनर्न्त्रर् गनिका िातग आवश्र्क कार्िहरू थािनी गररनेि ।
३. प्राकृतिक र्वपद् बार्ट हुने भौतिक िथा मानवीर् क्षति न्त्र्ू नीकरर् गनि आवश्र्क कार्िहरू

गररनेि । साथै नर्द तनर्न्त्रर्का िातग िर्टबन्त्धन तनमािर् गररनेि ।कोरोना भाईरस
जस्िो महामारी भर्वष्र्मा पतन आउन सक्ने हुँदा र्वपद व्र्वस्थापन कोष खडा गरी
प्रत्र्ेक वषि जम्मा गने प्रवन्त्ध तमिाईनेि ।

संस्थागि र्वकास, सेवा प्रवाह र सुशासन
क्षमिा र्वकास सेवा प्रवाह र सुशासन
१. प्रभाबकारी सेवा प्रबाह, पारदघशििा, जबाफदे हीिा िथा प्रशासतनक शुसासनको पूर् ि रुपमा
अभ्र्ास गदै र्स र्वरुवा गाउँपातिका र वडा कार्ाििर्बार्ट सं चािन गररने साविजतनक
सेवा प्रबाहिाई प्रभाबकारी बनाईनेि। गाउँपातिकाको क्षमिा तबकास र्ोजना बनाई सबै

कमिचारीहरुिाई सेवाकातिन िथा क्षमिा तबकास िातिम उपिधध गराईनेि। साथै
तबषर्गि रुपमा आवाश्र्क िातिम, अतभमुखीकरर् िथा अध्र्र्न भ्रमर् जस्िा क्षमिा
तबकास कार्िक्रमका िातग बजेर्ट तबतनर्ोजन गरी प्रभाबकारी कार्ािन्त्वर्न गररनेि।

ु ाई, सामाघजक पररक्षर्, साबिजतनक पररक्षर् िगार्िका साबिजतनक
२. साबिजतनक सुनव
उत्तरदार्र्त्वका

औजारहरु

प्रर्ोग

गरी

जवाफदे ही

शासन

प्रर्ािीको

स्थापना

गररनेि।साविजतनक सेवा प्रबाहको र्दगो सुदृढीकरर्का िातग सं स्थागि स्वमूल्र्ाङ्कन
(LISA), िै र्ङ्गक समानिा िथा सामाघजक समाबेशीकरर् पररक्षर् (GESI AUDIT) िथा र्वघत्तर्
जोघखम

मूल्र्ाङ्कन (FRA) कार्ििाई

तनरन्त्िरिा

र्ददै

सो

क्रममा

तनमािर्

गररएका

कार्िर्ोजनाहरुको कार्ािन्त्वर्नमा जोड र्दईनेि।

३. गाउँपातिका अन्त्िगिि कार्िरि स्थार्ी, अस्थार्ी एवं करार सेवामा कार्िरि कमिचारीहरुको
सेवाको आतथिक सुरक्षा एवं स्थार्र्त्वका िातग कमिचारी कल्र्ार् कोषिाई तनरन्त्िर बृर्द्ध
गदै ितगनेि।गाउँपातिकाको सेवा प्रबाह गुर्स्िरिाई थप प्रभाबकारी बनाउन िथा सो

बारे मा सतमक्षा गनि कार्िपातिका, शाखा प्रमुख िथा वडा सघचब िगार्ि अन्त्र्
सरोकारवािाको सहभातगिामा चौमातसक सतमक्षा बैठक सं चािन गररनेि।

४. गाउँपातिकाको भौगोतिक अवश्थािाई मध्र्नजर गदै पातिका िथा अन्त्र् सं घसं स्थासं गको
समन्त्वर्मा नागररकिा, घर्टना दिाि, तबतभन्न पररचर्पर तबिरर्, र्ोजना सम्झौिा िगार्िका

तबतभन्न कार्िक्रम संचािनमा िातग वडागि रुपमा घशर्वर िथा एकीकृि घुम्िी सेवा

सं चािन गरी नागररकिाई सहज र सुिभ रुपमा साविजतनक सेवा पुर्ािउने नीति
तिईनेि।

५. आम नागररकको सुचनामा सहज पहुँच तसजिना गनि गाउँपातिकाका सम्पूर् ि सुचनाहरु
वेभसाईर्टमा अद्यावतधक गररनेि।गाउँपातिका अन्त्िगििका सम्पूर् ि कार्ाििर्हरुमा नागररक
बडापरको प्रभाबकारी कार्ािन्त्वर्नमा जोड र्दईनेि।
६.

अन्त्र् स्थानीर् तनकार्हरुिे गरे को नमुना तबकासका मोडे िहरुको अध्र्र्न भ्रमर् गरी
तसकाई

कार्ािन्त्वर्न

गनिका

िातग

अध्र्र्न

भ्रमर्

िथा

अनुसन्त्धानमूिक

कार्ि

सं चािनाथि आवाश्र्क बजेर्ट धर्वस्था गररनेि।कमिचारीको काम गने वािावरर्मा
उच्च मनोवि कार्म गनि उघचि प्रोत्सहानको व्र्वस्था गररनेि ।
७. सामाघजक सुरक्षािाई प्रभावकारी बनाउन वडा कार्ाििर् स्िरबार्टै प्राप्त गनि सर्कने
व्र्वस्था गररनेि ।

८. गाउँपातिका िगार्ि अन्त्िगििका कार्ाििर्मा कमिचारी दरबन्त्दी व्र्ावस्थापन गनि र्सै
आतथिक बषिमा O & M Survey गररनेि।
९.

ु ानीिाई आगामी आ.व. दे घख फेसिे स र
गाउँपातिकाबार्ट हुने सवै प्रकृतिका भक्त
ु ानी र्दने व्र्वस्था तमिाईनेि ।
पेपरिे स बनाई र्वद्युतिर् प्रर्ािी माफिि भक्त

१०. जनप्रतितनतध, कमिचारी, घशक्षक, र्वद्याथी एवं आम नागररकको ज्ञानको दार्रा र्वस्िार

गनि र्वरुवा गाउँपातिकाको प्रशासतनक भवनमा सुर्वधा सम्पन्न पातिका स्िरीर्
पुस्िकािर्को स्थापना गररनेि ।

११. तबपद धर्वस्थापन, उद्दार, शान्त्िी सुरक्षा र सेवा प्रबाहमा सहजीकरर् गनिको िातग
गाउँ/ नगर प्रहरीको धर्वस्था गरर पररचािन गने नीति तिइनेि ।

१२. सम्रग गाउँपातिकाको र्ोजना तनमािर्, बजेर्ट िजुम
ि ा िगार्िका पक्षहरुमा आवश्र्क
सल्िाह सुझाब तिने प्रर्ोजनको िातग तबज्ञसमुह गठन गरर परामशि तिने नीति तिइनेि
।
सूचना िथा सं चार प्रर्वतधिः

१. गाउँपातिकाको जनसाङघर्ख्र्क, प्राकृतिक, आतथिक, समाघजक, सांस्कृतिक, भौतिक पूवािधार,
रोजगारीको अवस्था, कुि ग्राहस्थ उत्पादन, प्रतिव्र्घक्त आर्, मानव र्वकास िथा िै र्ङ्गक

सशघक्तकरर् सूचकाङ्क, साविजतनक सम्पाघत्त, सामुदार्र्क भवन, सडक, पसि, व्र्वसार्को
र्ववरर् सर्हिको ि्र्ाङ्क अतभिे ख सं किन गरर तडघजर्टि तभिेज प्रोफाइि िर्ार गररनेि ।
२. सेवा प्रवाहिाई अझ च ुस्ि, दुरुस्ि र पारदशी बनाउन ८ वर्टै वडा कार्ाििर्हरुमा तडघजर्टि
नागररक वडापरको व्र्वस्था गररनेि ।

३. मोबाइि र्टे तिफोन नेर्टवकिमा सुधार गनि र्टे तिफोन र्टावर स्थापनाका िातग सेवा प्रदार्कसँग
ु भ बनाउन
समन्त्वर् गरर गुर्स्िर र्वकास गररनेि । दूरसं चार प्रर्ातििाई सबै वडामा सविसि

पहि गररनेि । ICT प्रर्ातििाई आधुतनकिम उपकरर् उपर्ोग गरर प्रत्र्ेक नागररकिाई
सुशूघचि गररनेि ।

४. सूचना माग्ने र पाउने आम नागररकको नैसतगिक अतधकार भएकोिे सोको प्रत्र्ाभूति गनि
ु भ रुपमा प्राप्त
गाउँपातिकािे आफ्ना गतिर्वतधहरुिाई र्वतभन्न माध्र्ामबार्ट सहज र सविसि
गने सक्ने िथा साविजतनक गने, वेवसाईर्ट का साथै सोसि तमतडर्ाहरु माफिि सूचनाको
व्र्वस्था तमिाइनेि । स्थानीर् पतरका, एफएम रे तडर्, केवि र र्टे तितभजन माफिि
गाउँपातिकाका गतिर्वतधहरु आवश्र्किा अनुसार प्रकाशन र प्रसारर् गररनेि ।

५. सेवा प्रवाहिाई प्रभावकारी बनाउनको िातग सबै वडामा रहे का अनिाईन प्रर्ातििाई अझ
भरपदो, गुर्स्िरीर् र प्रभावकारी बनाइनेि ।

६. गाउँपातिकािे तिने र्वतभन्न दस्िुर िथा करहरु पेमेन्त्र्ट गेर्टवे

ु ानीको व्र्वस्था
माफिि भक्त

तमिाइनेि । कमिचारीहरुको ई-हाघजरी व्र्वस्थापन प्रर्ािी प्रर्ोग गरर मुल्र्ाङ्कन गने
र्वतधिाइ अझ व्र्वघस्थि गररनेि ।

७. र्वरुवा गाउँपातिका कार्ाििर् र र्स अन्त्िगििका वडा कार्ाििर्, स्वास््र् सं स्थाका
कमिचारीर्हरुिाई सूचना िथा सं चार प्रर्वतध सम्बघन्त्ध नर्वनिम् ज्ञान र तसप र्वकासको िातग
सो सम्बन्त्धी िातिमको व्र्वस्था गररनेि ।
८. डार्टा सुरक्षा िथा साइवर सुरक्षा को व्र्वस्था तमिाइ कुनैपनी र्कतसमको साइवर हमिा
हुनबार्ट बचाइनेि । आफ्नै माइक्रो िे भि डार्टा सेन्त्र्टरको व्र्वस्थापनका साथै गभमे न्त्र्ट
क्िाउड बार्ट सबै ICT तसस्र्टमहरु सं चािन गररनेिन् ।
न्त्र्ार्र्क तनरुपर् िथा मेितमिाप
१. न्त्र्ार्र्क सतमति माफिि सं र्वधानिे र्दएको क्षेरतधकार तभर रर्ह न्त्र्ार्र्क मेितमिाप र
तनरुपर्

गररनेि।

मेितमिाप

किािको

िनोर्ट

र

तितनहरुको

क्षमिा

र्वकास

गरर

समुदार्स्िरमा मेितमिाप िथा र्ववाद रर्हि समाज तनमािर् गने नीति तिईनेि ।न्त्र्र्र्क
सतमतििाई िातिम िथा मेितमिाप किािकोिातग मेितमिाप र न्त्र्ार्र्क तनरुपर् सम्बघन्त्ध
िातिम िथा क्षमिा र्वकासको व्र्वस्था तमिाईने ि।
धन्त्र्वाद । जर् र्वरुवा गाउँपातिका ।

प्रस्िुिकिाििः

सूर् ि बहादुर कुवरँ
अध्र्क्ष

र्वरुवा गाउँपातिका स्र्ाङ्जा ।
तमतििः २०७९/०३/१०

