
 

 

 

 

आ.व. ०७५/७६ को 

वार्षिक नीति िथा कार्िक्रम 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

तवरुवा गाउँपातिका 

गाउँ कार्िपातिकाको कार्ाििर् 

प्रदशे न.ं ४, स्र्ाङ्जा 



 

तवरुवा गाउँपातिकाको िशे्रो गाउँसभामा 

गाउँपातिकाका अध्र्क्ष श्री चनुप्रसाद शमािि ेप्रस्ििु गनुिभएको 

 

 

आर्थिक वषि २०७५/७६ 

को 

वार्षिक नीति िथा कार्िक्रम 

 

 

 

 

तमतििः २०७५/०३/२२ गि ेशकु्रबार 

 

 

 

 

 

 

तवरुवा गाउँपातिका 

गाउँ कार्िपातिकाको कार्ाििर् 

तवरुवा, स्र्ाङ्जा 

४ न.ं प्रदशे 

नपेाि 
 



१. ऐतिहातसक संतवधान सभाबाट जारी भएको संतवधान अनुरुप सघंीर् िोकिान्त्रीक 

गणिन्त्रिाई संस्थागि गने ददसामा हामी अगाडी बदिरहकेा छौ । र्स अवसरमा नेपािको 

संघीर् िोकिातन्त्रक गणिन्त्र स्थापनाका िातग भएको ऐतिहातसक जनआन्त्दोिन शसस्त्र 

संघषि एवं सामातजक पररवििनका तनतति वतिदान ददनुहुने ज्ञाि अज्ञाि सतहद प्रति 

भावपूणि श्रद्धासुमन अपिण गनि चाहान्त्छु । साथै वेपत्ता एवं तपतडि नागररक प्रति सतमान 

व्यक्त गदिछु । नेपािको र्गुान्त्िकारी पररवििनका िातग भएको िोकिान्त्रीक आन्त्दोिनमा 

महत्वपूणि र्ोगदान पु-र्ाउनु भएका नेपाि कतरू्तनष्ट पाटीका संस्थापक नेिा पुष्पिाि 

श्रेष्ठ जननेिा मदन भण्डारी जननार्क तव.तप. कोईरािा प्रति भावपूणि श्रद्धाञ्जिी अपिण 

गनि चाहान्त्छु । 

२. नेपािको इतिहासमा पतहिो पटक संतवधानको भावना अनुरुप सघंीर्िािाई कार्ािन्त्वर्न 

गने उदशे्र्का साथ पतहिो स्थानीर् तनवािचनमा तवरुवा गाउँपातिकाबासी मिदािाहरुि े

आफ्नो अमलू्र् मिदान गरी हामीिाई तवजर् गराई तवरुवा गाउँपातिकािाई समृद्ध 

बनाउने तजतमेबारी प्रदान भएको अतभभारािाई पुरा गद ै२०७४/३/३० गिे पतहिो गाउँ 

सभा सतपन्न गरेका छौ । उक्त गाउँसभा द्वारा पाररि नीति िथा कार्िक्रमिाई कार्ािन्त्वर्न 

गद ैआज आगामी आर्थिक वषि ०७५/०७६का िातग नीति िथा कार्िक्रम प्रस्िाव गदिछु । 

३. संवैधातनक व्यवस्था अनुसार गाउँसभा र स्थानीर् सरकारको गठन भ ैसंचािनमा आएको 

एक वषि परुा भ ै सकेको छ । र्ो शासकीर् प्रणािीको सविीकरणको माध्र्ामबाट 

संतवधानको पूणि कार्ािन्त्वर्नमा हामी प्रतिबद्ध छौ । 

४. नेपािको संतवधानि ेअंगीकार गरेको िीन िहको संघीर् सरंचनािाई कार्ि मिूक बनाउने 

अतभभारा स्थानीर् िह र स्थानीर् सरकारको सामू रहकेो छ । राजतनतिक दि, तनतज 

क्षेर, राष्ट्र सेवक कमिचारी, सुरक्षा तनकार्, नागररक समाज, परकार जगि िगार्ि सब ै

िाई आ-आफ्नो क्षेरबाट संतवधान कार्ािन्त्वर्नमा सहर्ोग गनि अतपि गदिछु । 

५. तवरुवा गाउँपातिकाको समग्र उन्निी र प्रगतिको िातग चािु आर्थिक वषि ०७४/७५ का 

िातग पाररि भएका नीति िथा कार्िक्रमिाई तनरन्त्िरिा ददद ै आगामी आर्थिक वषि 

०७५/७६ का िातग दहेार् बमोतजमको नीति िथा कार्िक्रमहरुको प्रस्िाव गदिछु ।   

 

 

आर्थिक तवकास  

६. सरकारी, सहकारी र तनजी ३ खतबे आर्थिक नीति अवितवन गररनेछ । ग्रातमण क्षेरको 

तवकासको मेरुदण्ड कृतष नै रहकेो हुदँा कृतष उत्पादन वृतद्ध गनिका िातग तवशेष कार्िक्रम 

संचािन गररनेछ । वीउ उत्पादन क्षरे घोषण गरी वीउ उत्पादन कार्ि शुरु गररनेछ । 

जसका िातग प्रदशे सरकार र केन्त्र सरकारसंग सहकार्ि गररनेछ । हरेक वडामा नमुना 

कृर्षि अतभर्ान शुरु गररनेछ । 



७. भू उपर्ोगको नीतिको आधारमा कृतषको आधुतनकीकरण िथा व्यवसार्ीकरण गद ै प्रमखु 

बािीहरुको उत्पादनामा आत्मतनभिर गराउन आर्थिक र सामातजक रुपि ेपतछ परेका कृषक 

केन्त्रीि कार्िक्रम संचािन गनि सतवतन्त्धि तनकार् र कृषकको सतवन्त्ध जोडरे कृतषमा 

आत्मतनभिर गराउने नीति तिइनेछ । 

८. जतमनिाई वाँझो राख्न ेप्रवृतििाई तनरुत्सातहि गद ैकृतष भूतममा पानी तसचाईमँा िगानीको 

नीति अनुरुप कार्ि गररनेछ । उन्नि मि तवउ र औजारमा अनुदानको नीति तिइनेछ । 

दकसानबाट उत्पाददि वस्िुको वजार व्यवस्थापन गनिका िातग ८ वटै वडाहरूिाई दक्रर्ातशि 

गराईनेछ । साथै एक गाउँ एक उत्पादनको नीति िागु गररनेछ । सुन्त्ििा सपुरजोनको कार्िक्रम 

िागु गने नीति अवितवन गररनेछ । 

९. सहकारी क्षेरिाई आर्थिक समतृद्ध जनिाको जीवनस्िरमा वतृद्ध कृतषको व्यवसार्ीकरण र 

रोजगारी अतभवृतद्धको माध्र्मका रुपमा अगाडी विाइनेछ । 

१०. स्थानीर् उद्योगी व्यापारी र तनमािण व्यवसार्ीहरुको समन्त्वर्मा तवरुवा उद्योग बातणज्र् सघं 

ईकाई गठन भैसकेको छ । तवरुवा उद्योग बातणज्र् संघका माध्र्ामबाट स्वरोजगार कार्िक्रममा 

जोड ददद ैर्ुवा जनशतक्तिाई स्थानीर् क्षेरमा नै काम गने वािावरण सृजना गने नीति तिईनेछ 

। परतपरागि रुपमा संचािन गद ैआईरहकेो घरेि ुउद्योगहरुिाई व्यवसार्ीक रुपमा संचािन 

गनि प्रोत्साहन गने नीति तिईनेछ ।    

११. तवरुवा गाउँपातिकािाई आत्म तनभिर बनाउनु िपाई ँ हाम्रो सबैको कििब्र् हो । कानुनको 

अतधनमा  रही एकीकृि सतपतत्त कर, घरबहाि कर,  व्यवसार् कर, नक्सा पास, सवारी साधन 

कर, तनमािण सामाग्री कर,  मनोरञ्जन कर, तवज्ञापन  कर आदद करहरूिाई कार्ािन्त्वर्नमा 

ल्र्ाईनेछ ।  

१२. पर्िटन क्षरे रातष्ट्रर् अथििन्त्रको मिू आधार वन्त्द ैआएको सन्त्दभििाई मध्र्नजर राख्द ैतवरुवा 

गाउँपातिका क्षेर तभर रहकेा ऐतिहातसक, धार्मिक, सासँ्कृतिक सबै प्राकृतिक सौन्त्दर्ि र्ुक्त 

स्थानहरुको खोजी गने, पतहचान गने र प्राथतमकिाको आधारमा पर्िटन उद्योगको तवकास 

गद ेितगनेछ ।  

१३. औधोतगक ग्राम स्थापनाका तनतति उपर्ूक्त जग्गाको खोतज गरी औधोतगक िगानीको 

बािावरण सृजना गने नीति तिईनेछ । 

१४. पर्िटन तवकास िथा प्रवद्विन गनि उपर्ूक्त ठाउँहरुमा होमस्टे स्थापना गने नीति तिईनेछ । 

 

सामातजक तवकास ्

१५. स्वस्थ तशतक्षि र सभ्र् नागररक िर्ार गनुि हामी सबैको दातर्त्व हो । गुणस्िरीर् तशक्षा र 

स्वास््र्मा गाउँपातिकावासी सबैको पहुचँ पुगोस भन्ने कुरामा ध्र्ान दददँ ैसबै तवद्यािर्मा 

सूचना िथा संचार प्रतवतधिाई अतनवार्ि गने, िाइव्रेरी स्थापना गने, सामुदातर्क 

तवदर्ािर्को तशक्षािाई गुणस्िरीर्, प्रतिस्पधी बनाउन प्रभावकारी अनुगमन र प्रतिफिमुखी 

जवाफदतेहिाको वािावरण तसजिना गररनेछ ।  



१६. स्वास््र् सबभैन्त्दा ठूिो सतपतत्त हो । स्िरीर् स्वास््र् सेवा पाउनु प्रत्र्ेक नागरीकको नैसर्गिक 

अतधकार होिः संतवधान प्रदि मौतिक हक पतन हो । र्सिैाई मध्र्ेनजर गद ैगाउँपातिकामा 

२५ शैर्ाको एक आधुतनक अस्पिाि र प्रत्र्ेक वडामा कततिमा एउटा स्वास््र् चौकी स्थापना 

गने नीिी तिइनेछ । साथै प्राथातमक स्वास््र् केन्त्र स्थापनामा जोड ददईनेछ ।  

१७. सुरतक्षि मािृत्व कार्िक्रमिाई सफि बनाउद ैतशशु मृत्र्ुदर न्त्रू्न गनि स्वास््र् संस्थामा सुत्केरी 

गराउन प्रोत्साहन गररनेछ । उपचारात्मक कार्ि भन्त्दा तनवारक र प्रवधिनात्मक कार्िक्रमिाई 

प्राथतमकिा ददईनेछ । गाउँपातिका तभर एक आर्ुवेददक औषधािर् स्थापना गने नीति 

तिईनेछ । 

१८. हाम्रो पररकल्पना समद्ध तवरुवा गाउँपातिका हुनेछ । व्यवतस्थि र समदृ्ध गाउँ तनमाणिमा 

सेवाक्षेर तभरका आर्थिक साम्र्िको पतहचान र पररचािनमा तवशेष जोड दददँ ैसमाजमा पतछ 

परेका वगि समुदार्हरुिाई मातथ उठाउने कार्िक्रम संचािनको नीति तिईनेछ । हरेक वडामा 

भौगोतिक अवस्थाको अध्र्र्न गरी एक नमूना वस्िी (model village) को पररकल्पना गरी 

आगामी वषि दखेी शुरु गनि वडा सतमतिि ेकार्ि गनुिपने र्ोजना बनाईने छ । 

१९. तवरुवा गाउँपातिकाको पार्श्ि तचर Village Profile र स्रोि  नक्शाङ्कन िर्ार गरी ६ मतहना 

तभर गुरुर्ोजना िर्ार गररनेछ । जसमा अल्पकातिन, मध्र्कातिन र दीघिकातिन गरी 

आवतधक र्ोजना तनमािण गरी कार्ािन्त्वर्न गररने छ ।  

२०. स्वच्छ खानेपानी पाउनु प्रत्र्ेक नागररकको हक हुनेछ । सोही अनुसार व्यवस्थापकीर् 

तजतमेवारी गाउँपातिकाको सतझी स्थानीर् स्िरमा भएका पानी मिुको खोज गने, सरंक्षण 

गने र एक घर एक धारा, एक घर एक शौचािर्को नीति तिई सोही अनुरुप कार्ि  गररनेछ 

।र्स ैवषि तभर गाउँपातिकािाई पूणिसरसफाई घोषणा गररनेछ ।  

२१. हरेक टोिमा टोि तवकास सतमति गठन गरी टोि तवकास, वािावरणीर् सरसफाई, सामातजक 

समावेशीकरण िगार्ि तवतवध कार्िमा सदक्रर् बनाउने नीति िाई तनरन्त्िरिा ददईनेछ  । साथ ै

तवकास तनमािण कार्िक्रमिाई रिु गतिमा अतघ बिाउन साझेदारी कार्िक्रम संचािन गररनेछ 

।  

२२. खेिप्रेमी र्ुवाहरुिाई सक्षम खिेाडी, प्रतिस्पधी खिेकूद द्वारा शारीररक, मानतसक र 

सामातजक रुपमा िन्त्रसु्ि राख्न,  सामुतहक भावनाको तवकास गनि र अनुशातसि जीवनको 

तवकास गने उद्देश्र् राखी खिेप्रेमीिे भागतिन सके्न गरी रङ्गशािा, खिे मैदान  र पाकि हरु 

तनमािण गद ैिग्न ेनीति तिईनेछ । भतिवि खेििाई रातष्ट्रर् खेिको रुपमा अतघ बिाईएको 

हुदँा उक्त खेििाई प्रोत्साहन गनिका िातग एक टोि, एक भतिवि खिे मैदान तनमािण गने 

नीति तिइनेछ । सामातजक रुपान्त्िरणको आन्त्दोिनका प्रमखु व्यतत्तत्वहरु पुष्पिाि श्रेष्ठ र 

मदन भण्डारी को स्मृतिमा स्थपना गररएको र्सै गाउपातिका वाड नं ८ मेथाभुरुङ तस्थि २५ 

रोपनी क्षरेफिमा तनमािण शुरु भएको पुष्पमदन खिे मैदानिाई प्राथतमकिामा राखी 

अन्त्िररातष्ट्रर् खिेहरु सचंािन गनि सके्न गरी रंगशािा तनमािणको िातग कार्िक्रम अतघ 



बिाईनेछ । तवरुवा गाउँपातिकाको आर्ोजनामा वार्षिक रुपमा अध्र्क्ष कप भतिवि खिे 

सञ्चािन गररनेछ ।  

२३. सव ैजािी, भाषा , धमि, संस्कृतिको संरक्षण र सतबधिन गद ैधार्मिक सतहष्णुिािाई बतिर्ो  

बनाउँद ैआ आफ्नो पतहचान कार्म राख्न सहर्ोग गररनेछ ।  

२४. िैंतगक समानिा र सामातजक समावेशीकरणिाई ध्र्ानमा राख्द ै समिामूिक समाजको 

तनमािण गने, समाजमा रहकेा सब ैप्रकारका तवभेदहरुिाई अन्त्त्र् गने नीति तिईनेछ ।  

२५. जेष्ठ नागररक हामी सवैका प्रेरणाका श्रोि हुन् । उहाँहरुको  मान मर्ािदा र सतमान गनुि हामी 

सबैको कििव्य हो । उपर्ुक्त स्थानहरुमा जेष्ठ नागररक आवास गृह, पाकि , वाचनािर् आदद 

तनमािण गरी उहाँहरुिाई तवश्राम, मनोरञ्जन र तनिःशुल्क आवासको सुतवधा उपिब्ध गराउने 

नीति तिईनेछ ।  

२६. मतहिा शशतक्तकरण एव ंमतहिा सहभातगिामा वतृद्ध गने कार्िक्रमहरु संचािनमा तवशेष जोड 

ददईनेछ । 

२७. गाउँपातिका तभरका सामूदातर्क तवद्यािर्हरुको भौतिक पूवािधार तनमािणका िातग कार्ि 

र्ोजना बनाईनेछ । एक स्थानीर् िह एक प्रातवतधक तशक्षािर् स्थापनाको नीति तिईनेछ । 

२८. आधारभूि िहको सामुदातर्क तवद्यािर्हरुको शैतक्षक गुणस्िर अतभबृतद्ध र बािमरैी 

तशक्षाका िातग नीति बनाई कार्ािन्त्वर्न गररनेछ ।  

 

पवूािधार तवकास  

२९. महातवनाशकारी भूकतपबाट कतिपर् नागररकहरुको घरहरु क्षति हुन पगेुका छन् । तिनको  

पुनर्निमाणको काम बाँकी नै छ । पुनर्निमािण प्रातधकरणसँग समन्त्वर् गरी भकुतपबाट प्रभातवि 

पररवारिाई पुनिः स्थातपि गने कार्ि शुरु भईसकेको छ ।र्स कार्ििाई तनरन्त्िरिा दददै स्थानीर् 

स्िरमा तवपद ्व्यवस्थापन कोष खडा गरी भतवष्र्मा हुन सके्न भतविब्र्िाई ब्र्वस्थापन गने 

नीति तिईनेछ । 

३०. स्थानीर् िहको सडकको मापदण्ड िर् गरे अनुरुप गाउँपातिका तभरका सबै टोि बस्िीमा 

सडक संजाि तनमािण गनि तवशेष जोड ददईनेछ । प्रदशे र स्थानीर् िहसतम आउने जाने मखु्र् 

सडक हरुिाई कािोपर ेगनि प्रदशे र केन्त्रसंग पहि गररनेछ । 

३१. रातष्ट्रर् गौरबको रुपमा रहकेो ज्र्ाग्दी खोिा करीडोर तवरुवा गाउँपातिका भएर गएको तवददिै 

छ । र्सिाई आबश्र्क वजेट सतहि समर्मा नै सतपन्न गनि केन्त्रमा तवशषे पहि गररनेछ । 

ज्र्ाग्दी खोिा करीडोरसंग जोतडएका मखु्र् सडकहरु समेििाई केन्त्रीर् र्ोजनामा समावेश 

गनि सतबतन्त्धि तनकार्मा पहि गने नीति तिईनेछ । सबै वडाहरुवाट गाउँपातिका केन्त्रसतम 

नजोतडएका  सडकहरुिाई र्स ैवषि जोड्ने र जोतडएका सडकहरुको स्िरोन्निी गद ैिग्ने नीति 

तिईनेछ । बास्िरा खोिा- राउसेघाट पक्कीपुि, तर्ाङखोिा- आतबोट पक्कीपुि र स्र्ाङदी 

खोिा, गैरीघाट  पक्की पिु तनमािणको िातग तवशेष पहि गररनेछ । गाउँपातिका तभरका प्रमुख 



भौतिक पूवािधारहरुको र्ोजनाहरुिाई प्रथातमकिाका आधारमा तड.तप.आर. िर्ार गनिका 

िागी बजेटको व्यवस्था गररनेछ । 

३२. कृतष भतूममा  पानी ससचंाईमा िगानी भन्ने अवधारणा अनुरुप  गाउँपातिका तभरका 

खेिीर्ोग्र् जतमनहरुमा तसचाईकँो प्रबन्त्ध तमिाउने नीति तिईनेछ । 

३३. दीगो र पर्ािवरण मरैी तवकास, हररर्ािी र्कु्त बस्िी र सरुतक्षि आवास भन्न ेकार्िक्रमिाई 

आत्मसाथ गद ैगाउँपातिका सदरमुकाम िगार्ि सबै वडामा रहकेा आवासर्ोग्र् स्थानहरुमा 

एकीकृि वस्िी तवकासको कार्िक्रमिाई अतघ बिाउँद ैसाना शहरको रुपमा तवकास गने नीति 

तिईनेछ । र्सरी वस्िी तवकास गद ैगदाि जैतवक तवतवधिाको संरक्षण, जिवार्ु प्रणािीिाई 

सन्त्िुतिि र प्राकृतिक स्रोिहरुको दीगो व्यवस्थापनका िातग स्थानीर् समुदार्िाई 

पररचातिि गररनेछ । 

३४. भूकतप सुरतक्षि आवास तनमािण गनिका िातग स्थानीर् कातिगिहरुिाई िातिम ददईसदकएको 

छ । घर तनमािण गनुिपूवि नक्सा पास गरी गाउँपातिकाबाट स्वीकृि गनुिपने ब्र्वस्था गररनेछ 

।साथ ैर्स ैवषि दखेी ठूि ससंचाई आर्ोजना संचािन गररनेछ । 

३५. स्थानीर् ज्र्ाग्दीखोिामा बग्ने पानीको स्थार्ी बहाबको अध्र्र्न गररनेछ । सभंाब्र्िाका 

आधारमा भतवष्र्मा घरघरमा तवजुिी जनजनमा शेर्रको नीति अनुरुप जनिाको 

साझेदारीमा तवदू्यि उत्पादन गने कार्िक्रमिाई अतघ बिाईनेछ । 

३६. गाउँपातिका तभरका सबै बस्िीहरुमा सूचना िथा संचार र प्रतवतधको पहुँच पु-र्ाउन 

आबश्र्क प्रबन्त्ध तमिाउनु साथै सामुदातर्क रेतडर्ो संचािनका िातग पहि गररनेछ । जसमा 

स्थानीर् ब्र्ापारी उद्योगी र जनिाको संर्कु्त िगानीिाई प्रथातमकिा ददईनेछ । 

३७. तवरुवा गाउँपातिका तभरका अतधकांश घरधुरीमा सामुदातर्क ग्रामीण तवधुि उपभोक्ता 

सतमतिद्वारा तवदू्यिीकरण भएको छ । र्सिाई एकीकृि गरी एउटै सतमति मािहाि   िाने 

प्रर्ास गररनेछ । भरपदो र तवर्श्सनीर् सेवा उपिब्ध गराउन आवश्र्क व्वस्थापकीर् एवम ्

प्रातवतधक पक्षमा सधुार गररनेछ । काठका पोिहरू तवस्थातपि गरी क्रमशिः स्टीि पोिहरू 

राख्ने नीति अगाडी बिाईनेछ । 

३८. गाउँपातिका तभरका सामुदातर्क तवद्यािर् वडा कार्ाििर् एवं अन्त्र् सरकारी कार्ाििर्हरुमा 

वैकतल्पक एव ंनतवकरणीर् उजाि प्रणािी जडान गने नीति तिईनेछ । घर घरमा  वार्ोग्र्ास 

र सधुाररएको चुिो जडान कार्ििाई प्राथातमकिा ददईनेछ ।  

३९. आगामी आर्थिक वषि ०७५/७६ दखेी गाउँपातिकाको कार्ाििर् भवन सभाहि र वडा 

कार्ाििर् भवनहरुको तनमािण कार्ि शरु गद ैितगनेछ । 

४०. झोिुङ्गे पिुको आवश्र्किा भएका ठाँउहरुमा आवश्र्किाका आधारमा तनमािण गद ैितगनेछ 

। 

 

 

वािावरण िथा तवपद ्व्यवस्थापनिः 



४१. महत्वपूणि वनस्पति, जडीबुटी र अन्त्र् पैदावर तवस्िारमा जोड ददइनेछ । वनिाई वािावरण 

एवम् जिवार्ु मैरी पवूािधारको रुपमा अगाडी विाउँद ै वन संरक्षणको नीति तिइनेछ । 

गाउँपातिका क्षेरतभर रहकेा सीमसार र जिाधार क्षेरको संरक्षण गने, वगैंचा, वकृ्षारोपण, 

हररर्ािी प्रवधिन र साविजतनक सौन्त्दर्ि अतभवृतद्ध हुने कार्िक्रम संचािन गररनेछ । न्त्रू्निम १ 

घर २ फिफुिका तवरुवा रोप्ने अतभर्ान िागु गररनेछ । 

४२. स्थानीर् नदी, खोिा, पोखरी, िाि ििैर्ा, धार्मिक स्थि, खानेपानीको मुहान, खिुा क्षरे, 

सडक, टोि वा अन्त्र् साविजतनक क्षेरहरुमा सफाई सुतनतिि गररनेछ । जिउत्पन्न प्रकोप 

तनर्न्त्रण गनिका िातग आवश्र्क कार्िहरू थािनी गररनेछ ।  

४३. प्राकृतिक तवपद ् बाट हुने भौतिक िथा मानवीर् क्षति न्त्रू्नीकरण गनि आवश्र्क कार्िहरू 

गररनेछ । साथै नदद तनर्न्त्रणका िातग िटबन्त्धन तनमािण गररनेछ । 

 

ससं्थागि तवकास, सवेा प्रवाह र सशुासन 

४४. र्स गाउँपातिका िहमा आधुतनक र साधनश्रोि सतपन्न सूचना िथा अतभिेख केन्त्र स्थापना 

गररनेछ । स्थानीर् िहका सब ै सूचनाहरू अनिाइन माफि ि् रातष्ट्रर् र अन्त्िराितष्ट्रर् क्षरेमा 

प्रवातहि गरी ग्रातमण पर्िटन तवकासमा सहर्ोग पु-र्ाउनेछ । र्ो कार्िक्रमिाई वडा िहसतम 

तवस्िार गररनेछ । सबै तवद्यािर्, प्रशासतनक भवन, सभा भवन, स्वास््र् चौकी, सरुक्षा 

तनकार् र सेवाकेन्त्रहरूमा तनिःशुल्क इन्त्टरनटे सेवा उपिब्ध गराउन र्स ैवषि पहि गररनेछ  ।  

४५. पारदर्शििा, जवाफदतेहिा, जनमुखी र मुस्कान सतहिको साविजतनक सवेा प्रवाहका तनतति 

कमिचारी व्यवस्थापन एवम् क्षमिा अतभबृतद्धमा तवशेष जोड ददईनेछ ।कार्ि सतपादनका 

आधारमा तशक्षक कमिचारीिाई सतमान गररनेछ ।  

४६. गाउँपातिका तभर रहकेा सब ैसरकारी िथा गैरसरकारी सघं-संस्थाहरूको ि्र्ाङ्क संकिन 

गरी तिनको क्षमिा अतभबृतद्ध गनिका िातग अतभमखुीकरण कार्िक्रम संचािन गने र सामातजक 

तवकास कार्िमा िाग्न प्रोत्साहन गररनेछ ।  

४७. संतवधानमा व्यवस्था भए बमोतजम गाउँपातिकाका तनवाितचि उपाध्र्क्षको संर्ोजकत्वमा 

न्त्र्ार्ीक सतमति गठन गररसदकएको, न्त्र्ातर्क सतमतिद्वारा गरीव, असहार् िथा तपछतडएका 

समुदार्का व्यतक्तहरूको न्त्र्ार्मा सहज पहचँ पु-र्ाउन तनिःशुल्क कानूनी परामशि िथा 

सहर्ोगको व्यवस्था गररनेछ । समाजमा अनावश्र्क रुपमा मदु्दा मातमिा गने प्रवृतत्तिाई 

तनरुत्साहन गररनेछ  । 

४८. स्थानीर् िहको प्रशासतनक सरंचना, न्त्रू्निम दरबन्त्दी सखं्र्ाका कारण प्रभावकारी सेवा प्रदान 

गनि करठन भएको कारण कमिचारी िथा तशक्षक दरबन्त्दी तमिान एव ं पुरा गनि सतबतन्त्धि 

तनकार्हरुसंग समन्त्वर् गररनेछ ।  

४९. रातष्ट्रर् एकिा र भौगोतिक अखण्डिामा आँच पु-र्ाउन सके्न कुनैपतन तवभाजनकारी र 

तवखण्डनकारी दक्रर्ाकिापिाई कानूनको दार्रामा ल्र्ाईनेछ । जनिामा दशेभतक्त र रातष्ट्रर् 

हीिको चेिना फैिाउँद ैरातष्ट्रर् स्वातधनिा र स्वातभमानको रक्षा गररनेछ ।  



५०. अन्त्िमा, आ.व. २०७५/७६ का िातग र्स तवरुवा गाउँपातिकाको िफि बाट पेश गररएको नीति 

िथा कार्िक्रम मातथ छिफि गरी केही अपूणि भएको भए महत्वपूणि सझुाव सतहि पाररि 

गररददनुहुन अनुरोध गदिछु ।  

धन्त्र्वाद । जर् तवरुवा गाउँपातिका ।  

प्रस्िुिकिाििः 

चुनप्रसाद शमाि 

अध्र्क्ष 

तवरुवा गाउँपातिका स्र्ाङ्जा । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

विरुिा गाउँ कार्यपाविकाको कार्ायिर् 

विरुिा बजार, स्याङ्जा 

फोन नं. ०६१-६२०९१४ 

Email: biruwaruralmun@gmail.com 

website: www.biruwamun.gov.np 

Facebook: www.facebook.com/biruwaruralmun 

twitter: www.twitter.com@biruwaruralmun 
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