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ग्रटे, स्माटट, हरियाली, स्वच्छ, समदृ्ध समाजवाद उन्मखु नमूना गाउँपाललका 

गाउँ टोल ि घि घिमााः स्थानीय सिकाि 

 

लिमसेनथापा गाउँपाललकाको यस गरिमामय दशौं गाउँसिामा उपस्स्थत गाउँपाललका उपाध्यक्षज्यू, गाउँसिाका 
सदस्यज्यूहरु, गाउँसिाका सदस्य सस्िव एवम प्रमखु प्रशासककय अल ृकत ज्यू, कमटिािी साथीहरु तथा पत्रकाि, सञ्चािकमी 
लमत्रहरुलाई मेिो व्यस्िगत तर्ट बाट तथा गाउँपाललका अध्यक्षको तर्ट बाट हार्दटक स्वागत तथा न्यानो अलििावादन व्यि 

गदटछु । प्रथमत ् स्थानीय तह लनवाटिन २०७९ बाट हामीलाई आफ्नो प्रलतलनल को रुपमा लनवाटस्ित गनुटहनेु सम्पूर्ट 
गाउँपाललकाबासी आमा बबुा दाज ुिाई तथा र्ददीबकहनीहरुमा  न्यवाद व्यि गदटछु । 

उपस्स्थत गाउँसिाका सदस्य ज्यूहरु : 

यस महत्वपूर्ट घडीमा नेपालको सावटिौमसत्ता, स्वाल नता िौगोललक अखण्डता िाकिय कहत स्वालिमान लोकतन्त्र ि 

जनजीकवकाका लालग िएका महान जनयदु्ध, जनआन्दोलन लगायत संस्घय लोकतास्न्त्रक गर्तन्त्रको स्थापनाका लालग 

िएका लबलिन्न शास्न्तपूर्ट आन्दोलनको क्रममा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सगट गनुटहनेु सम्पूर्ट ज्ञात अज्ञात महान शहीदहरु 

प्रलत िावपूर्ट श्रद्धान्जली अपटर् गदै घाइते योद्धाहरुको उच्ि सम्मान एवंम बेपत्ता योद्धाहरुको स्मिर् गनट िाहान्छु । साथै 

सकहद परिवािजनमा हार्दटक सम्मान प्रकट गदै आन्दोलनको क्रममा घाईते तथा अपांगता िएका सम्पूर् योद्धाहरुको शीघ्र 

स्वास््य लािको कामना गदटछु । 

उपस्स्थत गाउँसिाका सदस्य ज्यूहरु :  

लिमसेनथापा गाउँपाललकाले आगामी आ ब २०७९।०८० को लालग नेपालको संकव ान, स्थानीय सिकाि संिालन ऐन, 

नेपाल सिकािको पन्रौं आवल क योजना, र्दगो कवकासका लक्ष्यहरु, प्रदेश सिकािको मागटदशटन तथा प्राथलमकताहरु ि 

यस गाउँपाललकाको आवल क योजना तथा गाउँबासीको माग ि आवश्यकतालाई आ ाि मानी सा न ि स्रोतको 
लसलमतताका बाबजदु गाउँबासी आमा ववुा तथा दाजिुाई र्ददीबकहनीहरुबाट प्राप्त िाहनाहरुलाई समेट्दै यहाँहरुको िाहना 
तथा समग्र गाउँपाललकाको शासन, कवकास ि सेवा प्रवाहका लालग लनम्न बमोस्जमका नीलतहरु अवलम्बन गिेका छंु । 

पूवटमा बकुिगण्डकी (आरुघाट बुंकोटघाट), पस्िमा गोिखा नगिपाललका ि दिौदी, उत्तिमा मोलतखोला (आरुघाट 

गाउँपाललका) ि ताल खोला (सलुलकोट गाउँपाललका) दस्क्षर्मा ज्यादलु खोला (सकहद लखन गाउँपाललका) को बीिमा 
अवस्स्थत साकवकको मसेल, तान्रङ,  ावा, बगवुा, अश्राङ्ग ि बोलाङ्ग गा.कव.स. लाई नेपालका पकहलो प्र नमन्त्री बृकटस 

सामाज्यवाद कवरुद्ध लडने स्वालिमानी योद्धा लिमसेन थापाको गौिवगाथाको उच्ि सम्मान गदै सोकह िाव ािा पछ्याउने गरि 

लिमसेनथापा गाउँपाललका बनेको ले यस गाउँपाललका लाई गौिव गनट लायक (ग्रटे) गाउँपाललका बनाउन हि 
सम्िव प्रयत्न गने प्रर् गदटछु । 

नेपाली जनकास्न्तको जगमा स्थाकपत समावेशी, समानपुालतक सहिालगता ि लिमसेनथापा गाउँपाललकामा बसोवास गने जालत 

ि समदुाय हेदाट वडा नं १ मसेलमा ब्राम्हर्, क्षेत्री, बिाम, नेवाि, दललत, वडा न २ तान्राङ्ग (लसद्धकाली अमिवस्ती)मा ब्राम्हर्, 

क्षेत्री, दललत, वडा नं ३ तान्राङ्गमा ब्राम्हर्, क्षेत्री, दललत, बिाम ि िजेुल, वडा नं. ४  ावामा ब्राम्हर्, क्षेत्री, दललत, नेवाि, 

तमाङ्ग वडा नं ५ बगवुामा नेवाि, ब्राम्हर् क्षेत्री, दललत ि बिाम, वडा नं ६ अश्राङ्गमा मगि, बाम्हर् क्षेत्री, नेवाि, दललत ि मशु्लीम 
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बडा नं. ७ ि ८ बोलाइमा दललत नेवाि वाम्हर् क्षेत्री, दिाई, कुमालको बसोबास िहकोले सबै जातजालत ि समदुायमा स्थानीय 

सिकािको प्रलतलनल त्व पगुेको छ । 

पूवट पस्िम मध्य पहाडी लोकमागट यसै गाउँपाललकाको वडा नं १, मसेल वडा नं.  २, तान्राङ्ग (लसद्धकाली अमिवस्ती) ि  वडा 
नं ३ तान्राङ्गको कविबाट गएको छ । यस लोकमागटले आरुघाटदेस्ख लनवेलसम्मको  कवकासको िोका खलेुको छ । िाकिय 

गौिवको बकुिगण्डकी जलकवद्यतु आयोजनाको सबै िन्दा बकि प्रिाव क्षेत्र आरुघाटदेस्ख बङुकोटघाटको कविमा  यसै 

गाउँपाललकाको वडा नं. ३ तान्राङ्ग, वडा नं. ४  ावा, वडा नं.  ७ ि  ८ वोलाटङ्ग  पदटछ । सम्िाकवत ताल ि रिङ्गिोडको 
आसपासमा एकककृत ि व्यवस्स्थत वस्ती कवकासको  िोका खलु्दैछ । यो गाउँपाललका केन्र वडा नं. ५ वगवुामा लमलनवस्ती 
एकककृत वस्ती पनुाः लनमाटर्को काम िइिहेको केन्र एवं वडा नं ६ अश्राङ्ग गोिखा नगिपाललका संग जोलडएकोले तीव्र 

कवकासको सम्िावना छ । िौलतक पूवाट ािलाई हेदाट गाउँपाललकामा रिङिोड, ललङ्क िोड, वडाका प्राय सबै टोल टोलसम्म 

मोटिबाटो लबजलुी बत्ती ि खानेपानी पगुेको छ । यो गाउँपाललकामा ठूलो वन क्षेत्र छ । हरियो वन नेपालको  न िनेझैं 
गाउँपाललकाले वनको संिक्षर् सम्वद्धटन सँग ैवनलाई जनताको आयआजटन सँग जोड्ने सम्िावना छ । कृकि, पयटटन, साना 
तथा मझौला उद्योग व्यवस्स्थत गनटसके सबैलाई िोजगािी र्दन सककने छ ।  

स्शक्षा, स्वास््य ि सामास्जक सिुक्षाको क्षेत्रमा गरु्स्ति काम गनुट ि गरिएका सबै प्रयासहरुलाई प्रकवल मैत्री बनाउँदै पािदशी 
ि लछटोछरितो बनाउन प्रयास गिेमा लिमसेनथापा गाउँपाललका ग्रटे (गौिव गनट लायक) स्माटट, (लछटोछरितो ि सनु्दि) 

सम्वृकद्ध (कवकलसत अिाव ि तनाविकहत) हरियाली, स्वच्छ ि ससंुस्कृत समाजवाद उन्मखु समाजवादको नमनुा योग्य 

आ ािस्शला बने्न प्रििु सम्िावना यिु छ । स्थानीय सा न, स्रोत, जनशस्ि, िलूम, श्रम, पजुी ीँ, यन्त्र, औजाि, प्रकवल  ि 

बजािको कवश्लेिर्, कवकास ि व्यवस्थापनमा क्रास्न्तकािी सोि ि नेततृ्व आजको आवश्यकता िएकोले वगटसंघिटमा यस क्षेत्र 

ि तपाईं हामीले प्रदशटन गिेको शे्रष्ठता समाजवादको आ ाि तयाि पानट ि लिमसेनथापा गाउँपाललकालाई साच्िै "ग्रटे, स्माटट, 
हरियाली, स्वच्छ, समकृद्ध ि समावजवाद उन्मखु नमनुा गाउँपाललका"  बनाउन तपाई हामी स्थानीय सिकािका सबै तहका 
प्रलतलनल हरू यस क्षेत्रको लबज्ञ कवशेिज्ञ ि आम जनसमदुाय केस्न्रत हनुपुछट ि अब संकल्प गिौँ हामीले नगिे कसले गने ?  

अकहले नगिे ककहले गने ? एकले थकुी सकुी सयले थकुी नदी िने जस्तै त्याग तपस्या ि वललदानको नयाँ आयमको सरुुवात 

गनट अनिुो  गदटछु । 

 

गाउँसिाका सदस्य ज्यूहरु : 

अब म आगामी आलथटक बिट २०७९/०८० को गाउँपाललकाको नीलत तथा कायटक्रम यो गरिमामय गाउँसिामा पेश गने 

अनमुती  िाहान्छु । गाउँटोल  घिघिमा  स्थानीय  सिकािको प्रत्यािलूत गिाउदै लिमसेनथापा गाउँपाललकालाई ग्रटे, 

स्माटट, हरियाली, स्वच्छ, समदृ्ध, समाजवाद उन्मखु नमनुा गाउँपाललका वनाउने संकल्प सकहत लनम्न वमोस्जमका लनलतहरु 

अवलम्वन गिेको छु । 

१. स्शक्षा सम्बन् ी नीलत 

● कवद्यालयहरुमा कवद्याथी संख्या िगूोल ि तह अनसुाि आवश्यक स्शक्षक दिबन्दी व्यवस्था गरिनेछ । 

● पाललका लित्र मेगा कवद्यालय सञ्चालन गनट कवद्यालय मजटि कायटक्रमलाई लनिन्तिता र्दइनेछ । 
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● बालकवकास सहयोगी कायटकताट, कवद्यालय सहयोगी ि कवद्यालयका लेखा कमटिािीहरूलाई स्थानीय तहबाट प्रदान 

िइिहेको सेवा सकुव ामा थप प्रोत्साकहत गरिनेछ । 

● कवद्याथीहरुको लसकाइलाई प्रकवल मैत्री बनाउन िािपलत शैंस्क्षक स ुाि कायटक्रमका अलावा गाउँपाललका अध्यक्ष 

प्रकवल मैत्री कवद्यालय कायटक्रम शरुु गरिनेछ । 

● कवद्यालय नसट कायटक्रमलाई परिक्षर्का रुपमा शरुुवात गरिनेछ । कवद्याथीहरुको लनयलमत स्वास््य जाँि गने 

व्यवस्था लमलाइनेछ । 

● प्र ानाध्यापकहरुको लनयलमत बैठक गरि कवद्यालयको गलतकवल हरु आदानप्रदान गने व्यवस्था लमलाईनेछ । 

● संलगत ि मनोिञ्जन तथा योग, व्यायाम ि खेलकुदका माध्यमबाट कवद्याथीहरुमा अलतरिि कक्रयाकलाप सञ्चालन ि 

लसकाइ सदुृकिकिर् गनट  घमु्ती  स्शक्षक किािमा लनयिु गरि परििालन गरिनेछ । 

● गैिसिकािी संघसंस्थाहरूसगँको साझेदािीलाई थप प्रोत्साकहत गरि वालकवकास केन्र तथा कवद्यालयहरुलाई नमनुा 
लसकाइ केन्रका रुपमा व्यवस्थापन गदै ललगनेछ । 

●  कवद्यालयका स्शक्षक तथा कमटिािीहरुलाई समयानकुुल ताललम, प्रस्शक्षर् ि गोकष्ठमा सहिागी गिाइनेछ। 

● सामदुाकयक लसकाइ केन्रहरुलाई थप सबलीकिर् गरि जनिेतना संस्कृलत संिक्षर् ि समदुाय परििालनमा प्रयोग 

गनट प्रेरित गरिनेछ । 

● कवद्यालय नकसाकंन ि दिबन्दी  लमलान कायटलाई वैज्ञालनक ि व्यवस्स्थत गदै  लनिन्तिता र्दइनेछ । कवद्यालयहरुमा 
स्थायी प्र ानाध्यापक लनयसु्ि प्रकृया प्रािम्ि गरिनेछ । लनयिु प्र ानाध्यापकहरुलाई कायटसम्पादन किाि गरि 

लसकाइ उपलस्ध  वृकद्ध गरिनेछ । 

● कवद्यालयका स्शक्षक तथा कमटिािीहरुको तलबित्ता मालसक रुपमा ििुानी र्दने व्यवस्था लमलाइनेछ । 

● कक्षा ३ ि ५  मा स्तिमापन पिीक्षालाई लनिन्तिता र्दइनेछ ।  उत्कृष्ट नलतजा प्रदशटन गने कवद्यालय, स्शक्षक ि 

कवद्याथीलाइ पिुस्कृत गरिनेछ । 

● बालकवकासदेस्ख कक्षा १–६ मा अध्ययनित कवद्याथीहरूका लालग सञ्चालन िइिहेको र्दवा खाजा कायटक्रमलाई थप 

व्यवस्स्थत गरिनेछ । 

● अध्यक्षसगँ प्रत्यक्ष कवद्याथी संवाद कायटक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यस मार्ट त कवद्यालय उमेिका वालवाललकाहरुलाई 

असल मागटमा लाग्न ि स्थानीय सिकािका प्रलतलनल सँग एकआपसमा परिस्ित गिाई असल मागटमा लाग्न प्रेरित 

गरिनेछ । 

● स्थानीय स्शक्षा ऐन तथा लनयमावली तयाि गरि कायाटन्वयनमा ल्याईनेछ । 

●असल अभ्यास, उच्ि लसकाई उपलध ी िएका कवद्यालय ि कम लसकाइ उपलध ी िएका कवद्यालयहरुका बीि 

अन्तिकक्रया गरिनेछ । स्थलगत अनगुमन गरि लसकाइ उपलध ी बृकद्ध गनट आवश्यक पषृ्ठपोिर् प्रदान गरिनेछ । 



4 
 

● स्शक्षकहरुलाई कवियमा आ ारित लघ ुअनसुन् ान गनट प्रेरित गरिनेछ । 

● कवियगत स्शक्षकहरुको िोष्टि लनमाटर् गरि ताललम सञ्चालन तथा शैंस्क्षक कायटपात्रो ि लसकाइ सामग्री लनमाटर् एवम ्

प्रयोग सलुनस्ित गरिनेछ । 

● स्शक्षकहरुलाई लसकाइमा लबताउने समय ि हालसल गिेको नलतजाको आ ािमा प्रोत्साहन गरिनेछ । 

● स्शक्षामा  लसकाउ,  लबकाउ ि कटकाउको नीलत अबलम्बन गरि व्यवस्थापनमा जोड र्दइनेछ । 

● शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न सम्बद्ध शिज्ञहरु रहेको सशिशि गठर् गरर गाउँपाशिका शिक्षा सुधार योजर्ा िजुनिा गरररे्छ । 

● स्थालनय  पाठ्यक्रम  लनमाटर् कायटलाई लनिन्तिता र्दई स्शक्षकहरुलाई अलिमसु्खकिर् गरिनेछ । यस आ. ब. मा 
कक्षा १–३ का लालग लिमसेनथापाको सेिोरे्िो नामक स्थालनय पाठ्यक्रम लनमाटर् गिी कायाटन्वयन गरिनेछ । 

● िािपलत िलनङ्गस्शल्ड प्रलतयोलगता कायटक्रमका माध्यमबाट कवद्याथीहरुको आिािर् स ुाि गनट, स्वस्थ जीवनशैली 
लनमाटर् गनट ि प्रलतस्प ी िावना कवकास गनट कायटक्रम सञ्चालन गरिनेछ । 

● कवद्यालय लनिीक्षर् तथा अनगुमनलाई प्रिावकािी बनाईनेछ । 

● स्शक्षा, यवुा तथा खेलकुद शाखाको उस्ित व्यवस्थापन गरिनेछ । 

● साक्षि लिमसेनथापा अलियान मार्ट त कवस्त्तय साक्षिता ि IT साक्षिता कायटक्रम लाग ुगरिनेछ। 

● कवद्यालयहरुलाई आवश्यक मात्रामा लनशलु्क स्यालनटिी प्याड उपलध  गिाइनेछ । 

● कवियगत, तहगत ि कवद्याथी संख्याका आ ािमा स्शक्षक दिबन्दी न्यनु िएका कवद्यालयहरूलाई स्शक्षक 

व्यवस्थापनका लालग थप अनदुानको व्यवस्था गरिनेछ । 

● कवद्यालय स ुाि योजना लनमाटर् गनट अलिमखुीकिर् ताललम सञ्चालन गरिने छ ि  आ.व. २०७९।८० मा कवद्यालय 

स ुाि योजना तयाि गिी कायाटन्वयनमा ल्याइनेछ । 

● कवद्यालय सिसर्ाई एवं र्ोहोिमैला व्यवस्थापन, स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था, प्लाकष्टक जन्य वस्त ुलनिेल त क्षेत्र 

घोिर्ा, अपाङ्ग तथा बालमैत्री, ककशोिककशोिी मैत्री शौिालय लनमाटर् तथा एक कवद्यालय एक बगिैा कायटक्रमलाई 

कायाटन्वयन गरिनेछ । 

● कवद्याथीलाई समयानकूुल गरु्स्तरिय स्शक्षा प्रदान गनट ि प्रलबल मैत्री स्शक्षर् लसकाइमा जोड र्दइनेछ । 

● प्रत्येक कवद्यालयमा कस्म्तमा एक ल्यापटप, एक प्रोजेकटि, एक स्माटट बोडट, एक कप्रन्टि मेस्शन तथा र्ोटोककप 

मेस्शनको उपलध ता सलुनस्ित गरिनेछ । स्शक्षकलाई प्रकवल मैत्री बनाउन एक– स्शक्षक एक ल्यापटप नीलत बनाई 

अवलम्वन गरिनेछ । 

● नीस्ज स्रोत स्शक्षक व्यवस्थापनमा एकमषु्ट अनदुान सकहत प्रिावकािी लनयमको व्यवस्था गरिनेछ । 
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● लनिन्ति कवद्याथी मूल्याङ्कन प्रर्ालीलाई व्यवस्स्थत गनट कक्षा १–३ को एकककृत पाठ्यक्रममा आ ारित मूल्याङ्कन 

पसु्स्तकाको छपाइ, कवतिर् ि प्रयोग सम्बस्न्  अलिमसु्खकिर् ताललम उपलध  गिाइनेछ । 

● शैंस्क्षक गरु्स्ति स ुािका लालग अलििावक सिेतना कायटक्रम बनाइ लागू गरिनेछ । 

● कम्प्यूटि कविय अध्यापन गने कवद्यालयका स्शक्षकहरुलाई आइ लसटी सम्बन् ी छोटो अवल को ताललम सञ्चालन 

गरिनेछ । 

 िातो बङ्गला र्ाउन्डेसनको साझेदािीमा वालकक्षामा शैंस्क्षक सामग्री सकहतको टेलललिजनको व्यवस्था गरिनेछ । 

● पवुटप्राथलमक तहका प्रत्येक कवद्यालयमा र्नपाकट  लनमाटर्को थालनी गरिनेछ । 

● घेिाबाि सकहतको सिुस्क्षत हरित कवद्यालय लनमाटर्मा प्रेरित गरिनेछ ।   

● अन्ति लबद्यालय भ्रमर्, नमनुा कवद्यालय अवलोकन भ्रमर् कायटक्रम, शैस्क्षक सामग्री प्रदटशनी तथा अलतरिि 

कक्रयाकलाप संगै कवद्यालय लमतेिी कायटक्रम सञ्चालन गरिनेछ । 

● प्राकवल क बहपु्राकवल क स्शक्षामा प्रालथलमकता र्दई थप लगानीलाई प्रोत्साकहत गरिनेछ । 

● प्र ानाध्यापक ि कवद्यालयहरुलाई शैंस्क्षक उपलस्ध का आ ािमा पिुस्कृत गरिने नीलत ललइनेछ । 

● स्शक्षा र्दवसको अबसिमा कवशेि कायटक्रम आयोजना गरि कक्षा ८, १० ि १२ मा उत्कृष्ट स्थान प्राप्त गने कवद्यालय 

कवियगत स्शक्षक तथा उत्कृष्ट कवद्याथीहरुलाई पिुस्कृत गरिनेछ । 

● अन्तिपाललका स्तिीय िािपलत िलनङ्शील्ड कायटक्रम सञ्चालन गनट आवश्यक बजेट कवलनयोजन गरि कायटक्रम 

सञ्चालन गरिनेछ । 

● पाललका लित्र िहेका प्राकवल क स्शक्षाको पठनपाठन सञ्चालन िइिहेका तथा  स्शक्षामा लबशेि योगदान प¥ुयाइ िहेका 
लबद्यालय तथा कयाम्पसलाई अनदुानको व्यवस्था लमलाइनेछ । 

● पिीक्षा प्रर्ालीलाइ स ुाि गनट प्रश्न बैंकको लनमाटर् कायट अस्घ बिाइनेछ । 

● स्िल्रेन अर् माउन्टेन संस्थासँगको साझेदािीमा गस्र्त कवियमा शैंस्क्षक उपलस्ध  अलिवृकद्ध गनट गस्र्त ल्याव तथा 
स्शक्षक ताललम कायटक्रम सञ्चालन गरिनेछ । 

● कवद्यालयहरुको शैंस्क्षक गरु्स्ति अलिवृकद्ध गनट नमनुा कक्षा अनिुव आदानप्रदान कायटक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ । 

● प्राथलमक तहमा शैस्क्षक सामग्री लनमाटर्का कायटक्रम लाग ुगरिनेछ । 

● कवज्ञान संकाय तथा प्राकवल क  ािमा अध्ययन गनट िाहने कवपन्न वगटका कवद्याथीहरुलाई गाउँपाललका अध्यक्ष लबशेि 

छात्रवृलत कायटक्रम लागू गरिनेछ । 

● गाउँपाललकाको कुनै एउटा कवद्यालयलाई नमनुा  ICT Hub  को रुपमा कवकास गरिनेछ । 

● गाउँपाललका लित्रका कवद्यालयलाई बालमैत्री बनाई बालमैत्री कवद्यालय गाउँपाललका घोिर्ा गरिनेछ । 
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● अंग्रजेी माध्यमबाट पठनपाठन गनट स्शक्षकहरुलाई आवश्यक ताललमको व्यवस्था गरिनेछ । 

● गाउँपाललका अध्यक्ष िलनस्ङ्शल्ड प्रलतयोलगता कायटक्रम सञ्चालन गरिनेछ । 

● कवद्याथीमा असल आिािर् लनमाटर् स्वस्थ स्जवनशैली ि सामास्जक िावना जागृत गनट कवद्यालय स्काउट िेडक्रस 

कायटक्रम लाग ुगरिनेछ । 

● प्रत्येक कवियको पाललकास्तरिय कवियगत सलमलत लनमाटर् गरि स्शक्षकहरुको कवियगत क्षमता अलिवृकद्ध गने 

कायटक्रम ल्याइनेछ । 

● दलु्लि बहमुखुी कयाम्पसलाई गरु्स्तरिय बनाउन पहल गरिनेछ । 

● लिमसेनथापा बहपु्राकवल क स्शक्षालयको स्थापना ि कक्षा सञ्चालन प्रकक्रया अस्घ बिाइने छ । 

● उपाध्यक्ष  स्शक्षा कायटक्रम संिालन गरिनेछ । 

● कवद्यालयहरुमा करियि काउस्न्सललङ कक्षाहरु सञ्चालन गरिनेछ । 

● कव ाथीहरुलाई योग व्यायाम ध्यान लगायतमा जागरुक बनाउन घसु्म्त योग स्शकवि सञ्चालन गरिने छ ।   

 ● कवद्याथीहरुलाईट श्रम ि उत्पादनसँग जोड्ने नीलत ललइनेछ । 

● गरिब, लबपन्न, दललत पछाडी पिेका समदुाय तथा असहायहरुलाई श्रमस्शल ि िोजगािीका लालग प्राथालमकता र्दई 

स्शक्षक, कवद्याथीहरूको माझमा उत्पादन, िोजगाि ि समकृद्धको अलियान सञ्चालन गिी श्रममा जोड्ने कायट अस्घ 

बिाइनेछ । 

● श्रमको सम्मान, उत्पादनको महत्व दशाटउने गीतसंगीत ि साकहस्त्यक ििनाहरू तयाि गने ि त्यसको लालग सजटक, 

लेखक, कलाकाि, सञ्चािकमी लगायतलाई जोड्ने नीलत अबलम्बन गरिनेछ । जलमनको बहपुक्षीय प्रयोगका साथै 

कृकि उत्पादनमा आ ारित उद्योगहरू स्थापना गने, कृकि सहकायट समूह, कृकि िोलेस्न्टयि, श्रम सहकािी ि कृकि 

कम्पनीहरू बीिको सहकायटमा जोड र्दइनेछ । िान्सामा स ुाि, आवासको स्तिोन्नती, स्वच्छ खानेपानी, 
सिसर्ाईमा जोड र्दने, वाताविर् मैत्री उत्पादन अलियान िलाउने, उन्नत जात, आ लुनक कृकि प्रकवल  तथा 
व्यावसाकयकताका साथै स्थानीय बालीको संिक्षर् ि बजािीकिर्मा समेत जोड र्दइनेछ । कृकि ि कृकिमा आ ारित 

उद्योग, गरिबीको अन्त्य, िोजगािी सजृना ि कृकि उपजको संकलन िण्डािर्, बजािीकिर्  ि प्रशो न सम्बन् ी 
सिेतना कवद्यालय स्तिवाट गरिनेछ ।  

२. स्वास््य सम्बन् ी नीलतहरु : 

● जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता िएका तथा अशि ि लनम्न आय िएका नागरिकहरुका लालग मालसक रुपमा गा.पा.  
अध्यक्ष घिदैलो स्वास््य सेवा कायटक्रम सन्िालन गरिनेछ । 

● मकहला स्वास््य स्वयसेकवकाहरुका लालग लनशलु्क लबमा कायटक्रम लागू गरिनेछ । मकहला सामदुाकयक स्वास््य 

स्वयमसेकवकहरुको सेवाको उच्ि मूल्याङ्कन गदै प्रोत्साहन गदै पिुस्कृत गने नीलत अबलम्बन गरिनेछ  
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● जकटल प्रकृलतका लबपन्न तथा असाहाय एवम जेष्ठ नागरिक लबिामीको उपिाि, गिटवती तथा सतु्केिी मकहलाहरुको 
स्वास््य पिीक्षर् ि सतु्केिी सेवाका लालग अस्पताल आउजाउ गनट एम्बलेुन्स सेवा लनशलु्क गरिनेछ । 

● बलथटङ सेन्टि सन्िालन िएका स्वास््य िौकीहरुमा सतु्केिी तथा कुरुवाहरुका लालग बसाइ सहजताका लालग 

प्रलतक्षा कक्ष (आमाघि कायटक्रम) सन्िालन गरिनेछ । 

● स्वास््य िौकीहरुमा िौलतक अबस्था स ुाि लगायत प्रयोगशाला लबस्ताि गरिनेछ । सन्िाललत  प्रयोगशालाहरुको 
क्षमता बृर्ि गरिनेछ । 

● स्वास््यकर्र्मीहरुको क्षमता अलिबृर्ि कायटक्रम सन्िालन गरिनेछ । स्वास््य सस्थाहरुबाट प्रदान गरिएका 
सेवाहरुको िेकडट िाख्न ेि प्रलतबेदन गने कायटलाइ धयवस्स्थत बनाइनेछ ।  

● नागरिकहरुमा स्वास््य सेवाको पहुँि प¥ुयाउनका लालग अश्राङ ि खाञ्चोक स्वास््य िौकीमा कस्म्तमा १/१ जना 
स्िककत्सकको धयबस्था गरि सबै वडामा स्िककत्सककय सेवा प्रदान गने धयबस्था लमलाइनेछ । 

● बृद्धाश्रममा िहेका बृद्धबद्धाहरुको लनयलमत स्वास््य परिक्षर्को धयबस्था लमलाइने ि स्वास््य लबमामा लाग्ने शलु्क 

ििुानीको धयबस्था लमलाइनेछ । 

●  गाउँपाललका लित्र सञ्चाललत गाउँघि स्कललनक ि खोप स्कललनकहरुलाई धयवस्स्थत गरि गरु्स्तिीय सेवा प्रदान गनट 
आवश्यक धयबस्था लमलाइनेछ । 

● गाउँपाललका लित्र िहेका स्वास््य संस्थामा मालसक रुपमा दक्ष जनशिीबाट गिटवती मकहलाको लनशलु्क लिलडयो 
एकसिे गने कायटलाई धयबस्स्थत गरि लनिन्तिता र्दइनेछ । 

● सनुौलो १००० र्दन लित्रका आमा तथा बाल बाललकाहरुको पोिर् अबस्थामा स ुाि गनट गिटवती सतु्केिी तथा २ 

बिट मूलनका बाल बाललकाहरु ि ककशोिीहरुको लालग लबशेि पोिर् कायटक्रम सञ्चालन गरिनेछ । 

● लबिादीको असिुस्क्षत प्रयोगले मानब स्वास््यमा पािेको प्रलतकूल असिलाई न्यूलनकिर् गनट जनिेतनामूलक 

कायटक्रम सञ्चालन गरिनेछ । 

● पलछल्लो समयमा बढ्दो मटुु िोग, मगृौला िोग ,कयान्सि लगायतका घातक िोगहरुको समयमै पकहिान ि लनदान 

गरि उपिािको दायिमा ल्याउन तथा थप लबग्रन नर्दन िोगहरुको स्स्क्रलनङ गनट लबशेि कायटक्रम तथा स्शकवि 

सञ्चालन गरिनेछ । 

● आखाँका समस्याहरुको पकहिान ि लनदान गनट कवलिन्न संघसंस्थासगँ समन्वय गिी समदुाय स्तिमा नै पगुेि आखँा 
जािँ स्शकवि ि कयाम्प सन्िालन गरिनेछ । 

● बैकस्ल्पक स्िककत्सा (आयबेुद, प्राकृलतक स्िककत्सा,योग स्शक्षा आर्द) प्रब टन कायटक्रम सञ्चालन गरिनेछ । 

● वडा नं ८ ि २ मा लनमाटर्ाल न आ ािितु स्वास््य सेवा केन्र िवनको लनमाटर् कायट आ.व ०७९।०८० लित्र सम्पन्न 

गिी गरु्स्तिीय सेवा प्रदान गने धयबस्था लमलाइनेछ । 

● गा.पा लित्र िहेका एम्बलेुन्सहरुलाई धयवस्स्थत रुपमा सञ्चालन गरिनेछ । 
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● अश्राङ स्वास््य िौकीको स्तिोनन्ती गरि आ ािितु अस्पताल सञ्चालनका लालग १० शैयाको अस्पताल िवन 

लनमाटर् कायट प्रािम्ि गरिनेछ । 

● बतटमान स्वास््य सेवाको अबस्थालाई थप सबल बनाउन मकहला स्वास््य स्वयमसेकवकाको िलूमका बिाउनकुो 
साथै सिेतनामलुक गलतकवल  सञ्चालन गरिनेछ । 

● ५ बिट मूलनका बालबाललकाहरुको कुपोिर् दिलाई शून्य बनाउने नीलत ललइनेछ । 

● ककशोिीहरुमा हनेु कुपोिर् ि ििअल्पता जस्ता िोगको लनिाकिर् गनट बिटमा कम्तीमा २ पटक ककशोिीहरुको 
लबशेि कायटक्रम सन्िालन गरिनेछ । ककशोिीहरुका लालग आइिन कायटक्रमलाई थप प्रिाबकािी बनाइनेछ । 

● स्वास््य िौकीमा न्यूनतम सेवा मापदण्ड कायटक्रमले लनर्दटष्ट गिेका सूिकहरुलाई पिुा गनट आवश्यक बजेट तथा 
सामाग्रीको धयबस्था गरि गरु्स्तिीय स्वास््य सेवाको सूलनस्ितता गरिनेछ । 

● लबशेिज्ञ सकहतको स्शकवि सञ्चालनका लालग नीस्ज तथा गैह्रसिकािी सङ्घ संस्थासग सहकायट गने नीलत अबलम्बन 

गरिनेछ ।    

● सबै नागरिकहरुलाई स्वास््य लबमामा आबद्ध गरि उपिाि सेवाका लालग हनेु धययिाि कम गिाउने नीलत अबलम्बन 

गरिनेछ । सकहद वपेत्ता परिवाि अपाङ्ग घाइते तथा लनम्न आय िएका परिवािको स्वास््य कवमा गिाउन कवशेि योजना 
वनाई कायाटन्वयन गरिनेछ । 

● हिेक स्वास््य सस्थामा बैकस्ल्पक उजाटको धयबस्था गरि िौलबसै घण्टा लबद्यतु सलुनस्ितता गरिनेछ । 

● हिेक बिट उत्कृष्ट सेवा प्रदान गने स्वास््यकमीहरुलाई सम्मान तथा पिुस्कृत गने नीलत ललइनेछ । 

 

३. कृकि  सम्बन् ी  नीलत : 

● कृकि क्षेत्रलाई थप उत्पादनमखुी ि िोजगाि मलुक बनाई नागरिकको जीवनस्ति उकास्न कृकि क्षेत्रमा 
आ लुनकीकिर्, यास्न्त्रकककिर् ि व्यवसाकयकिर्लाई जोड र्ददै आत्मलनिटिता तर्ट  उन्मखु गिाईनेछ । 

● माटोको उबटिाशस्िलाई जोगाई िाख्न माटो उपिाि गने प्रबन्  लमलाईने छ । साथै माटो परिक्षर्को लालग 

ककटबकस तथा मोबाईल घसु्म्त स्शकविबाट माटो परिक्षर् सेवा लनयलमत रुपमा गने व्यवस्था लमलाइने छ । 

● पाललका लित्र कविादी प्रयोगमा न्यूलनकिर् गरि वाताविर् अनकुुलनमा टेवा पयुाटउने ि प्राङ्गारिक खेतीलाई प्रोत्साहन 

र्दईनेछ । 

● िौगोललक हावापानी ि माटो सहुाँउदो तिकािी बाली, र्लरू्ल, खाद्यन्न, नगदे, बाली प्रबटद्धन कायटक्रममा कवशेि 

प्राथलमकता र्दईनेछ । 
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● कृकि उत्पादनमा लागत न्यूलनकिर् गनट यास्न्त्रकिर् तथा साना लसंिाई कायटक्रमलाई लनिन्तिता र्दईने छ । 

गरु्स्ति ि उत्पादकत्वमा वृकद्ध गनट मौसमी तथा बेमौसमी तिकािी, खाद्य बाली लगायतका बालीहरुको गरु्स्तिीय 

कवउ कवजन कवतिर् गरिने छ । 

● कवपद् व्यवस्थापन, आकास्स्मक हनेु क्षलत, प्रकोप िोग ककिा लनयन्त्रर् गनट तथा स्वस्थ वाली, कवरुवा उत्पादन गनट 
नसटिी व्यवस्थापन ि सदुृिीकिर्मा जोड र्दइने छ । 

● कृकि क्षेत्रलाई थप प्रिावकािी बनाउन कृिक समूह, कृकि सहकािी, कृकि र्मट, कृकि उद्यमी, व्यावसाकयक 

कृिकहरुलाई उत्पादनमा आ ारित प्रोत्साहन तथा पनुताटजकी कायटक्रम लाग ुगरिनेछ । 

● गाउँपाललकालाई  ५ विट लित्रमा र्लरू्ल, तिकािी ि खाद्यान्नमा आत्मलनिटि बनाउन िर्नीलत तयाि गिी  कायटक्रम 

संिालन  गरिनेछ । 

● कर्ी खेती ि अलमलो जातका र्लरु्ल खेतीको सम्िावना बोकेका क्षेत्र पकहिान गिी र्लरु्ल खेतीमा प्राथालमकता 
र्दइने छ त्यस्ता खालका बेनाट उत्पादनका लागी नसटिी खेतीलाई जोड र्दइनेछ । 

● बाली बीमा कायटक्रमलाई प्राथलमकता र्दई पूर्ट बाली कवमा तर्ट  उन्मखु गिाइने छ । 

● बेिोजगाि, यवुाहरुलाई स्विोजाि तथा व्यवसाकयक उद्यमी बनाउन बैकं तथा कवत्तीय संस्थाहरुसगँ समन्वय गरि 

सिल कजाट (के्रलडड काडट) मार्ट त उद्यमस्शलतामा जोड र्दइने छ ।  

● प्र ानमन्त्री कृकि आ लुनकककिर् परियोजना कायटक्रमलाई लनिन्तिता र्दइने छ । साथै एक वडा एक उत्पादन 

पकेट कायटक्रमलाई प्रिावकािी बनाईने छ । 

● कृकि त्याङ्क संकलन गिी ककसान सूस्िकिर् कायटलाई प्राथलमकता र्दईनेछ । 

● गाउँपाललका लित्रका सवै वडाहरुमा कृकि संकलन केन्र लनमाटर् गिी संकललत कृकि उपजको बजाि व्यवस्थापन गनट 
कृकि एम्बलेुन्स सञ्चालनमा ल्याइनेछ । बजाि व्यवस्थापनका लालग संघ ि प्रदेश सिकािसंग समन्वय गरिनेछ । 

● आबश्यकता पकहिान गरि पाललका लित्र कृकि हाटबजाि व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गरिनेछ । 

● प्रदेश सिकािसगँ समन्वय गिी बाझँो जग्गा जलमनमा खेती गर्र्नट कृिकलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । साथै बहउुपयोगी 
कवरुवा िोपर् कायटक्रमलाई जोड र्दइनेछ । 

● प्रयोगमा नआएका जग्गा जलमनलाई िाकलाबन्दी, पकेट क्षेत्र, कलष्टि बनाई कृकिको लालग प्रयोग गरिने छ । 

● खाली जलमनलाई खेि जान नर्दन सघन खेती प्रर्ालीका माध्ययमबाट कृकि उत्पादन गने िर्नीलत कायाटन्वयनमा 
जोड र्दइने छ । 

● सावटजलनक नीस्ज खाली जलमन, वनक्षेत्र, सडक तथा िाजमागटको ककनािा, सावटजलनक सिकािी जलमनमा र्लरु्ल ि 

अन्य कवरुवा िोप्ने ि संिक्षर् गने कायटक्रम अलियानको रुपमा सञ्चालन गरिनेछ ।  
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● कृिकलाई मल, लबउ ि प्राकवल क सेवा उपलध  गिाईने छ । माटोको प्रकाि गरु्स्ति, हावापानी अनकुुल खेती गनट 
प्रोत्साहन गरिनेछ । प्राकवल कहरु खेतबािीमा पगुी कृकि सम्बन् ी सेवा र्दने व्यवस्था लमलाईनेछ । 

● र्लरु्ल तथा तिकािी िण्डािका लागी स्िस्यान केन्र स्थापना गनट आवश्यक पहल गरिने छ । द ु संकलन तथा 
िण्डािर्का लागी स्िललङग केन्र स्थापनाका लालग आबश्यक पहल गरिने छ । 

● कृकि ज्ञान तथा प्रकवल  हस्तान्तिर्मा जोड र्दईने छ । स्थानीय प्रजालतका  ान मकै, कोदो, कोसेवाली लगायतका 
अन्नहरुको संिक्षर्को लालग जीन बैंकसगँ आवश्यक सहकायट गरिने छ । 

●  एक घि एक मौिी घािको नीलत अवलम्बन गरिने छ । 

● कृकि तथा पशपंुक्षी जन्य प्राकृलतक प्रकोप तथा महामािी िोग लनयनत्रर् सम्वन् मा िोकथाम तथा लनयन्त्रर्को नीलत 

अवलम्वन गरिने छ । 

● साना खालका स्िललङ मेस्शनहरु अनदुानमा कवतिर् गने नीलत अवलम्वन गरिने छ गोलिेडा तथा र्लरू्ल एवं अन्य 

कृकिजन्य वस्तहुरुको प्रशो नको व्यवस्था लमलाउन प्रशो न केन्र स्थापना तथा सञ्चालनको लालग आवश्यक 

पहल गरिने छ । 

● बादँि लनयन्त्रर्का लालग आवश्यक कायटक्रम सञ्चालन गरिने छ । 

● कृकि पकेट क्षेत्र छनौटमा वैज्ञालनक कव ी अवलम्बन गरिने छ । साथै पकेट क्षेत्रको कवकासमा कवशेि पहल गरिने 

छ । 

● कृकि शाखालाई स्तिोन्नती गिी कृकि सेवाका आबश्यक जनशस्ि थप गरिने छ । 

● मकहलामैत्री कृकि उपकिर्हरु प्रयोगमा ल्याई मकहलाहरुलाई कृकि मार्ट त आलथटक सशस्िकिर्मा ललगने छ । 

● एकल मकहला तथा मकहला घिमलुी िएका परिवािलाई कवशेि प्राथलमकतामा िास्खने छ । 

● ककसानहरुलाई तत्कालको लालग मात्र निएि आफ्नै उत्पादन मार्ट त संस्थागत गदै पेन्सनको रूपमा उपयोग गने 

गिी बित योजना सञ्चालन गरिने छ । 

● कृकि पेशालाई सम्मालनत बनाउदै कृकि क्षेत्रमा थोिै श्रम गिेि बिी उत्पादन ललन सककने गिी नयाँ नयाँ प्रकवल को 
प्रयोग गरिनेछ  । ककसानको श्रमको कािर्ले नै बौकद्धक श्रम गनेहरूले पलन ऊजाट प्रदान गनट सकने बाताविर् 

लनमाटर् गरिनेछ । ककसानहरूलाई बिीिन्दा बिी र्ाइदा हनेु गिी उत्पादन कायटमा जोड र्दइनेछ । बाली 
लगाउँदा, हकुाटउदा, संिक्षर् गदाट सहज रूपमा गनट सकने गिी योजना ि कायटक्रम तय गरिनेछ । 

● हिेक पाँि परिवािको सहिालगता िहने गिी कृकि सहकायट समूह गठन गरिनेछ । ती समूहहरू पाललकामा दताट गने, 

समूहको स्थायी लेखा नम्बि ललने, सहलुलयतपूर्ट ऋर् उपलध  गिाउन पहल गरिनेछ । 

● आफ्नो समूहको लालग आवश्यक पने ऋर् बिीमा १० लाखसम्मका लालग बैंकको प्रकक्रया अगालड बिाउने, ऋर् 

लतने िाका, धयाजदि बािे आवश्यक जानकािी ललने र्दने व्यवस्थामा पहल गरिनेछ । समूहले ऋर्को सदपुयोग 

गने गिी छलर्ल िलाइने छ । ऋर् तोककएको आयोजना िन्दा बाकहि प्रयोग हनु र्दइने छैन ि त्यसका लालग 



11 
 

स्थानीय सिकािले सहजीकिर् गनेछ । त्यस्ता कायट समहुका लागी प्राकवल क सहयोग, ताललम तथा कायटमा 
सहयोग गरिनेछ ।  

 उत्पादनको आयोजना, पशपुालन (दगु्  तथा मास)ु, मसलाबाली, र्लरू्ल खेती, जडीबटुी, लबउलबजन, ि अन्य 

उच्ि मूल्यका बाली लगाउने नीलत ललईनेछ । त्यसमा आ ारित उद्योगहरू सञ्चालन गनट प्राकवल कहरू समेतको 
सल्लाहमा योजना लनमाटर् गरिने छ । यसको लालग आरू्सँग िएको जलमन उपयोग गनट, वन जंगल, श्रमशस्ि, 

आरू्सँग िएको पुँजीको सदपुयोग गनट ि खेि गएका जलमनको पनुटउपयोग गने गरि िलूमको  पनुटउत्पादन 

कायटक्रम सञ्चालन गरिने छ ।  

 

४. पश ु कवकास  सम्बन् ी  नीलताः 

● पशसेुवा शाखाको लागी कायाटलय व्यवस्थापन तथा आवश्यक न्यनुतम कमटिािीको व्यवस्था गरिनेछ । 

● पशहुरु बस्तकुा लालग पाललकाले उपलध  गिाउन ुपने आवश्यक औि ी तथा उपकिर्को व्यवस्था गरिनेछ । 

● पशहुरुमा लाग्ने कवलिन्न माहामािी जन्य िोगको भ्यास्कसन व्यवस्था लमलाइनेछ । 

● बाख्रा तथा िैसीको पकेट क्षेत्र घोिर्ा गरि आवश्यक माउ, प्रकवल  ि व्याडको व्यवस्था गरिनेछ । 

● मध्य पहाडी लोकमागट दगु्  करिडोिको व्यवस्था लमलाइने छ । 

● घाँसको आ लुनकककिर् गनट एक उन्नत घासँ कवकास स्रोत केन्र स्थापनाका लालग आवश्यक पहल  गरिनेछ । नीस्ज 

बाझँो जग्गा पोकिलो घाँस खेतीका लालग कृिकहरुलाई घाँसको लबउ, लबरुवा उपलध  गिाइनेछ । तथा आबश्यक 

प्रोत्साहन कायटक्रम सञ्चालन गरिने छ । 

● पश ुवीमा कायटक्रम तथा पशकुो पूर्ट खोप अलियानलाई लनिन्तिता र्दईनेछ । 

● उत्कृष्ट व्यवसाकयहरुलाई पिुस्कृत गरिनेछ । साथै उत्पादनको आ ािमा कृिकहरुलाई प्रोत्साहन िकम उपलध  

गिाईने छ । 

● पश ुघसु्म्त स्शकविको व्यवस्था गरि घि घिमा पश ुस्वास््य उपिािको व्यवस्था लमलाइने छ । 

● प्राकृलतक तथा कृलतम प्रकृयावाट पशकुो नश्ल स ुाि गरिनेछ । 

● िेटेरिनिी सेवालाई थप प्रिावकािी बनाउन एक पाललका एक िेटेरिनिी डाकटिको व्यवस्थापन गरिने छ । 

● एक वडा एक पश ुप्राकवल क (OWOT) को व्यवस्था क्रमसाः लमलाइने छ । 

● छाडा कुकुिहरुको बन्ध्याकिर्को व्यवस्था लमलाईनेछ । 

● पशपुालन व्यवसायलाई थप प्रोत्साहन गनट कृलतम गिाट ान लमसन कायटक्रम संिालन गरिनेछ । 

 ●  पिुपािर्िाई ब्यिस्थिि गर्न पिुजन्य ब्यवसायको अशििेखीकरण र पिुपन्छी दिान गरे् कायनको िुरुवाि गरररे्छ ।  
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५. उद्योग सम्बन् ी नीलत : 

● औद्यालगक ग्राम लनमाटर्को कायटलाई अगाडी विाइनेछ । 

● स्थानीय स्रोत सा नको उपयोग गिी कृकि तथा गैिकृकि उत्पादन, प्रशो न, िोजगािी लसजटना ि स्थानीय समकृद्धको 
आ ािको रुपमा लघ,ु घिेल,ु साना तथा मझौला उद्यमहरुलाई अलियानको रुपमा कवस्ताि गनट अलिप्रेरित गरिनेछ 

। 

● स्थानीय वस्तकुो उपिोग गिौ, ि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गिौ िने्न अलियान सञ्चालन गिी कृकिजन्य वस्तकुो प्रशो न 

उद्योग स्थापना गरिनेछ । 

● घिेल ुतथा साना उद्योगको कवकास ि प्रवद्र् नमा जोड र्दईने छ । 

● स्थानीय कच्िा पदाथटमा आ ारित उद्योगको स्थापना गनट प्रोत्साहन गरिने छ । 

● स्थानीय कच्िा पदाथटमा आ ारित लघ ुतथा घिेल ुउद्यम प्रवटद्धन गनट सीपमूलक ताललम व्यवस्था गिी उत्पार्दत 

वस्तकुो वजािीकिर्को व्यवस्था गरिनेछ । 

● यवुाहरुको श्रम, लसप ि अनिुवलाई िोजगाि सूिना केन्रमा अद्यावल क गिी बेिोजगाि व्यस्िहरुमा िहेको 
सीप वा जनशस्िलाई स्थानीय तह लित्र उपलध  हनेु लनमाटर् सेवा व्यवसाय उद्योग कृकि लगायत क्षेत्रमा 
िोजगािदातासँग समन्वय गिी िोजगािी प्रदान गनट सहजीकिर् गरिनेछ । 

● जनताको समकृद्ध सकहत आत्मलनिटि गाउँ बनाउने, स्थानीय उत्पादन ि उत्पादनमा आ ारित उद्योगहरू स्थापना गने, 

उत्पार्दत वस्तकुो बजािीकिर् मार्ट त िोजगािी लसजटना गने, बेिोजगािीको अन्त्य गदै जनताको प्रलतव्यस्ि आयमा 
बृकद्ध गदै  गरिबी लनवािर् गने र्दशामा अस्घ बिाईनेछ । 

● स्थानीय जनसमदुायले सरुू गिेका उद्योगहरू, सहकायटका प्रयासहरू, सहकािी लगायतका नयाँ संििनाहरूलाई 

व्यवस्स्थत ि सदुृि गरिनेछ । 

● जमीनको िकलावन्दी िलूमबैक, श्रमवकैको स्थापना ि संिालन वा एकककृत कवकासको मोडाललटीमा आम 

जनसहिालगता मार्ट त नयाँ िंगले परिवतटन ि कवकासको िोका खोललनेछ । 

● औद्योलगक कवकासको लालग सावटजालनक नीस्ज साझेदािीमा सिकािी कम्पनी दताट गिी त्यसको परििालन गनट कवज्ञ 

ि प्रकवल को समायोजनमा पलन जोड गरिनेछ । 

● ८ वटै वडामा उद्यमस्शलता तथा लसप कवकासको माध्यमबाट मकहला तथा यवुायवुतीहरुको आलथटक 

सशस्िकिर्को कायटक्रमलाई प्रबटद्धन गरिने छ । 
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६. पयटटन सम्बन् ी नीलत : 

● गाउँपाललका लित्रका सम्िाव्य पयटटकीय क्षेत्रहरुको पकहिान गिी त्यसको वृहत्ति एवं एकीकृत कवकासको नीलत 

अवलम्बन गरिने छ । 

 मनास्ल ु पदमागटमा जाने पदयात्रीहरुलाई एक र्दन लिमसेनथापा गाउँपाललकामा बास बस्ने गिी पयटटकीय 

पूवाट ािको कवकासमा जोड र्दइनेछ ि सिोकािवालाहरु संग छलर्ल तथा समन्वय गरि िर्नीलत तयाि गरिनेछ 

। 

● दलु्लि पाकट , लिमसेनथापा स्मािक, अश्राङ्गकोट, लसद्धकाली मस्न्दि, ठुलोपोखिी, काशीघाट, कोटकाली मस्न्दि, 

इत्ला पोखिी लगायतका पयटटकीय क्षेत्रहरुको कवकास गिी उि स्थानमा आन्तरिक पयटटनको लालग उपयिु 

वाताविर्को लनमाटर् गनट आवश्यक पूवाट ाि लनमाटर् तथा प्रिाि–प्रसाि गरिने छ । 

● पयटटन क्षेत्रको कवकास गनट पयटटन क्षेत्रमा आवद्ध पाललकाबासीहरुको एक कवज्ञ समूह गठन गिी थप कायटक्रमहरु 

सञ्चालन गदै ललगनेछ । 

● एक वडा एक घिबास कायटक्रमलाई अगाडी बिाइने छ । 

● एक वडा एक पयटटकीय स्थल ि अन्ति वडा पयटटकीय सञ्जालको कवकास गरिने छ । 

 

७. यवुा तथा खेलकूद नीलत : 

● स्वास््यका लालग खेलकुुद मनोिञ्जनका लालग खेलकुद ि गौिवका लालग खेलकुद नीलत अबलम्बन गदै खेलकूदको 
समूस्ित कवकास गनट पूवाट ािको लनमाटर्, प्रस्शक्षर्, प्रलतयोलगता आयोजना गरिने छ । 

● लिमसेनथापा गाउँपाललकामा अवस्स्थत खेलकूद मैदानलाई पूवाट ाियिु सकुव ा सम्पन्न िंगशाला, लनयलमत 

खेलकुद, खेल प्रलतष्ठान (Sports Acedemy_ लनमाटर् गनट संघीय ि प्रदेश सिकािसगँ पहल गरिनेछ । 

● एक वडा एक धयवस्स्थत खेल मैदान स्थापना गदै ललगने छ । जग्गा एकीकिर्को पहल गिी पाललका स्तिीय तथा 
स्जल्ला स्तिको खेल मैदान लनमाटर्का लालग पहल गरिनेछ । 

● यवुाहरुलाई कुलतमा र्स्नबाट जोगाउन गैिसिकािी संस्थाहरुसँगको साझेदािीमा जनिेतनामूलक कायटक्रम 

तथा िेलडयोबाट सूिनामूलक सन्देशहरु प्रसािर् गरिनेछ । 

● यवुाहरुमा सीप कवकास गिी स्विोजगाि बनाउन राइलिङ्ग, कम्प्यटुि तथा अन्य कोिटहरु ि कवलिन्न सीप कवकासका 
ताललमहरु संिालन गरिने छ । 

● यवुायवुतीहरुलाई लोक सेवा आयोग तर्ट  आकिटर् गिाउन कवलिन्न सेवा समूहको लोक सेवा आयोग तयािी कक्षाहरु 

संिालन गने नीलत अबलम्बन गरिनेछ ।  
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● यवुाहरुलाई प्राकवल क लसपमलुक ताललम, स्वय सेवक, गाउँप्रहिी, श्रम सहकािी, खोज अनसुन् ान मलुक कायट, 
कला तथा साकहत्य, खेलकुद, शैस्क्षक क्षेत्र आर्द मार्ट त संगर्ठत गिी गाउँप्रहिी गठन तथा परििालन गिी सिुक्षा, 
कवपद व्यवस्थापन, आलथटक कवकास ि उत्पादनमा लगाईनेछ । 

● पाकट  तथा खलुाक्षेत्र लनमाटर् गदाट न्यूनतम मापदण्ड कायम गिी मकहला वालबाललका, जेष्ठ नागरिक ि अपागंतामैत्री 
बनाइनेछ । 

● वडास्ति ि पाललकास्तिका खेलहरुमा खेल प्रलतिा छनौट गिी उत्कृष्ट खेलाडीहरुलाई ताललम प्रदान गरि िाकिय ि 

अन्तिाकिय खेलाडी लनमाटर् गनट आवश्यक सहयोग गरिने छ । 

● यवुाहरुमा स्विोजगािको कवकास गनट सहलुलयत कजाट उपलध  गने नीलत अस्ख्तयािी गरिने छ ।   

● यवुाहरुको व्यस्ित्व क्षमता लबकासका लाग कायाटलशाला गोष्ठी सञ्चालन गरिनेछ । सव ैवडामा यवुा कलब गठन 
गिी  गा.पा .अध्यक्ष  यवुा संवाद कायटक्रम सञ्चालनको अभ्यास गरिनेछ ।  

● पाशिका स्तरीय युवा पररषद् गठर् गरर पररचािर् गरररे्छ । 

 

८. सहकािी तथा अन्य कवत्तीय क्षते्रसगँ सम्बन् ी नीलत ःाः 

● गाउँ स्स्थत सहकािी संस्थाहरुको अनमुलत, लनयमन, कवस्ताि, प्रस्शक्षर् सम्बन् ी कायटक्रम सञ्चालन गरिने छ । 

● सहकािीको माध्यमबाट स्थानीय स्रोत श्रम, सा न सीप ि पूँजीको अल कतम परििालन गिी आलथटक, सामास्जक 

रुपान्तिर् गरिने छ । 

● प्रत्येक वडामा एउटा कृकि, बहउुिसे्श्यय, श्रम सहकािीको स्थापना ि सञ्चालन गने नीलत अवलम्बन गरिने छ। 

● कवलिन्न खालका सहकािी स्शक्षा, सहकािी व्यवसाय प्रवद्र् न जस्ता सहकािी सम्वन् ी आवश्यक ताललम संिालन 

गरिनेछ । 

● सहकािी संस्थाको मापदण्ड कायाटन्वयन ि लनयमनमा कवशेि जोड र्दने नीलत अवलम्बन गरिने छ । 

● सहकािीहरुलाई तीन खम्बे अथट नीलत अन्तगटत उत्पादन वृकद्धमा केस्न्रत गरिने छ । 

● सहकािीले मालसक रुपमा गाउँपाललकामा कवस्त्तय कवविर् बझुाउनपुने व्यवस्थालाई अलनवायट गरिने छ  । 

● पाललकाको नीलत तथा कायटक्रम अनसुािको योजना सहकािी तथा अन्य कवत्तीय संस्थाहरुले प्राथलमकतामा िाख्नपुने 

नीलतलाई अवलम्बन गरिने छ । 

● सहकािी संस्थाहरुलाई COPOMIS Software प्रर्ाली प्रयोगमा जोड र्दइने छ । 

● एक व्यस्ि एक मात्र सहकािी सदस्य, एक सहकािी एक उत्पादनको नीलत अवलम्वन गरिनेछ । 

● उत्कृष्ट सिकािीलाई पिुस्कृत गरिने छ । 
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● सहकािीहरुलाई मजटिमा जान प्रोत्साहन गरिने छ । 

● सहकािी क्षेत्रको कवकासका लालग पाललकामा सहकािी हेने गिी कमटिािीको व्यवस्था गरिने छ । 

● पाललकास्तिीय सहकािी सलमलत गठन गनट आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिने छ । 

 

९. सामास्जक कवकास सम्बन् ी नीलतहरुाः 

● लैकङ्गक समानता तथा सामास्जक समावेशीकिर् िर्नीलत लनमाटर् गिी समाजमा कविेद ि उस्त्पडनमा पिेका वगट, क्षेत्र  

ललंगको लालग कवशेि कायटक्रम संिालन गरिनेछ । 

● उपाध्यक्ष नेततृ्व कवकास तथा ककशोि ककशोिी स्शक्षा कायटक्रम संिालन गरिने छ । 

● मकहला सबलीकिर् कायटक्रम संिालन गरिने छ । 

● र्िक क्षमता िएका व्यस्ि, ज्येष्ठ नागरिक ि जोस्खममा पिेका नागरिकका लालग सिुस्क्षत सेल्टिको धयवस्था गरिने 

छ । लसमान्तकृत तथा कवपन्न वगटहरुको लालग कवशेि कायटक्रम ल्याईनेछ । 

● आलथटक सामास्जक रुपले कवपन्न वगट तथा समदुायको उत्थानको लालग "गरिव संग कवशेश्वि "आफ्नो गाउँ आरै्  
वनाउ" जस्ता कायटक्रम मार्ट त गरिबी न्यनुीकिर्, िोजगािी  प्रवद्धटनलाई कवशेि प्राथलमताका र्दईने छ । 

● गाउँपाललका लित्रका सबै शैस्क्षक बेिोजगाि तथा यवुालाई स्विोजगाि कायटक्रम संिालन गरिनेछ । साथै 

उनीहरुको सीप कवकासका लालग उस्ित लसप प्रदान गिी स्विोजगाि बनाइनेछ । 

● सामास्जक सिुक्षा तथा व्यस्िगत घटनादताट प्रर्ाली सदुृिीकिर् गनट आवश्यक कायटक्रम सञ्चालन गरिनेछ । 

● समाजमा कवद्यमान कवलिन्न प्रकािका असमानता ि कविेदहरुलाई हटाउने नीलत अवलम्बन गरिने छ । जालतय लबिेद 

लबरुद्ध जनिेतनमूलक कायटक्रममा जोड र्दइनेछ ।  

● जनयदु्ध जनआन्दोलन क्रममा सहादत प्राप्त गने शकहद तथा वपेत्ताहरुको सम्मानमा कम्तीमा एक वडा एक योजना 
तथा परियोजनाहरु सञ्चालन गरिने छ । 

● समदुायमा हनेु सामास्जक द्धन्द लबबाद ि पारिवारिक समस्यालाई मेललमलाप केन्र मार्ट त पारिवारिक पनुलमटलन 

कायटलाई अगाडी बिाईने छ । 

● आत्महत्या न्यूलनकिर् गनटका लालग कवलिन्न संघ संस्थाहरुसँगको सहकायटमा जनिेतनामूलक कायटक्रमहरु 

संिालन गरिने छ ।मनोसामास्जक पिामशट  कायटक्रम सञ्चालन  गरिनेछ  ।  

● मर्दिा तथा सूलतटजन्य पदाथटको सेवनले समाजमा देस्खएका सवै खालका समस्याहरुलाई न्यूलनकिर् गदै लैजाने गरि 

कायटक्रमहरु सञ्चालन गरिने छ । 

● बदृ्धाश्रम सञ्चालनका लालग आबश्यक योजना लनमाटर् गरि सहयोग उपलध  गिाइनेछ ।  
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१०. संस्कृलत प्रवद्र् न सम्बन् ी नीलतहरु : 

● कवलिन्न जातजाती ि समदुायहरुको संस्कृलत संिक्षर्का लालग आवश्यक कायटक्रमहरु संिालन गरिनेछ । 

● साँस्कृलतक सम्पदाको अध्ययन तथा त्याङक संकलन गरि आलथटक कवकासमा टेवा पयुाउन सकने सम्पूर्ट सम्पदा 
तथा संस्कृलत झल्काउने स्थान ि समदुायको संिक्षर् ि व्यवस्थापनमा जोड र्दइनेछ । 

● स्थानीय संस्कृलत तथा सम्पदालाई असि गने सव ैखाले गलतकवल  िोकथाम लनयन्त्रर् ि लनयमन गरिनेछ । 

● स्थानीय संस्कृलतको संिक्षर्का लालग आफ्नो मौललक संस्कािलाई जोगाउन संस्कृलत संिक्षर् कायटक्रम संिालन 

गरिने छ । 

● पिम्पिागत संस्कृलत तथा सम्पदाहरुको संिक्षर् गरिनेछ । 

● दललत, मसु्स्लम, विाम लगायतका कपछलडएका जातजाती ि बगट समदुायको उत्थानको कायटक्रम संिालन गरिनेछ । 

●जनयदु्ध र्दवस ि गर्तन्त्र र्दवसलाई पाललका स्तिमा िव्यताका साथ मनाइने छ । 

● सबै खाले कविेद अन् कवश्वास ि रुिीवादको अन्त्य गने खालका कायटक्रम तथा योजना लनमाटर् गरि कायाटन्वयन 

गरिने छ । 

●   गाउँपाशिका शित्र िर्ाइरे् जात्रा,पवन, िेिा, पुजा, परम्परागि जीवर् िैिी एवं अन्य सांसृ्कशिक सम्पदाहरुको िुख्य 

पररचयात्मक शववरण सिेटी गाउँपाशिकाको सांसृ्कशिक प्रोफाइि  -Cultural Profile of Rural Municipility)  ियार 

गरी प्रकाशिि गरररे्छ । 

 

११. पूवाट ाि कवकास सम्बन् ी नीलतहरु : 

● गाउँपाललका स्तिीय १.स्झंगटे-अश्राङ्ग-वोलाटङ्ग-महादेवटाि २.कयापानी-िौतािा- ावा-वाललमटाि ३।कयामनु्टाि-
घाटवेशी -वालवुाटाि -आरुघाट मखु्य सडक एवं सव ैवडा कायाटलय जोड्ने सडकहरु बाहै्र मकहना लनवाट  रुपमा 
सञ्चालन गनट आवश्यक बजेटको व्यवस्था गिी कायट अगालड बिाईने छ । 

● गाउँ क्षेत्र लित्र तथा बाकहिका सडकलाई एकककृत तविले यातायातको सकुव ा पयुाउन गाउँ यातायात गरुुयोजना 
तयाि गिी सडक लनमाटर् तथा कवस्ताि गरिनेछ । 

● सडक तथा यातायात कवस्ताि गदाट पानीका श्रोत, वनजंगल, प्राकृलतक स्रोत तथा  ालमटक क्षेत्र कवस्थाकपत नहनेु गिी 
लडजाइन गरिनेछ । 

● सबै ककलसमका पूवाट ाि लनमार्ट गदाट र्िक क्षमता िएका व्यस्ि ि जेष्ठ नागरिकको पहुँि सलुनस्ित हनेु गिी लनमाटर् 

गरिनेछ । 

● शहिी योजना तथा िवन लनमाटर् मापदण्ड, २०७२ को पूर्ट पालनामा जोड र्दईने छ । 
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● गाउँपाललकाको सवु्यवस्स्थत कवकासको लालग आलथटक सामास्जक, िौलतक, शैस्क्षक, ऐलतहालसक पयटटकीय 

लगायतका क्षेत्रहरुलाई समेटेि हाल लनमाटर्ाल न लिमसेनथापा िक्रपथको लनमाटर् गने कायटलाई स्शघ्रताका साथ 

अगालड बिाईने छ । थप स्रोत ि सा नको लालग प्रदेश ि संघ सिकािसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ । 

● सडकको क्षेत्राल काि लित्रका घि टहिाहरु हटाउने ि दघुटटना मिु क्षेत्रको रुपमा कवकास गने नीलतलाई अवलम्बन 

गरिने छ ।   

● यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्स्थत बनाउनका लालग पाललकालित्र सव ैवडामा वसपाकट  ि हेललप्याड लनमाटर्को सम्िाव्यता 
अध्ययन गिी लनमाटर् कायट अगाडी बिाइनेछ । 

● पािँ विे सडक िर्नीलतक योजना तयाि गरि गाउँ क्षेत्र लित्रका सडकहरुलाई सदुृिीकिर् तथा स्तिोन्नलत गदै िंुङ्गा 
कवच्छ्याउने, िलान तथा कालोपते्र गनट जोड र्दईने छ । 

● सडकको दाया ँबाया ँहरियाली प्रबद्र् न गरि हरित गाउँपाललकाको रुपमा कवकास गरिने छ । 

● गाउँक्षेत्र लित्र सञ्चालनमा िहेका सावटजलनक यातायातका सा नहरुलाई व्यवस्स्थत गिी समायानकुुल िाडा दि 

समायोजनका लालग आवश्यक पहल गरिनेछ । 

● प्रत्येक वडाका सडक, खानेपानी, लसञ्चाई ि र्ोहोि व्यवस्थापन गनट योजना बैंक लनमाटर् गिी प्राथलमकताको 
आ ािमा त्यस्ता पूवाट ािहरु लनमाटर् गदै ललगने छ । 

● गाउँपाललका लित्रका सबै वडामा हाल िहेको सामदुाकयक कवद्यतु प्रर्ालीलाई िाकिय कवद्यतु प्रर्ालीमा लैजान 

आवश्यक पहल गरिनेछ । 

● वैकस्ल्पक उजाटको कवकास तथा पाललका लित्र सौयट ऊजाट जडानका लालग आवश्यक पहल गरिनेछ । 

● गाउँको सबै वडाहरुमा ठूला योजनाहरु सडक, खानेपानी, लसञ्चाई एवं अन्य पूवाट ाि लनमाटर्मा DPR लनमाटर् गिी 
व्यवस्स्थत रुपमा कायट गरिने छ । 

● ग्रालमर् यातायात मार्ट त ८ वटै वडाहरुमा यातायात सेवालाई लनयलमत गनट आवश्यक पहल तथा व्यवस्थापन 

गरिनेछ । 

● नयाँ ट्रयाक खोल्ने कायटलाई लनरुत्साकहत गदै स्थानीय सा न स्रोत ि जनपरििालन मार्ट त िएका सडकको 
स्तिोन्नतीमा जोड र्दइने छ । 

● वडा कायाटलयको आफ्नै िवन निएको वडाहरुमा क्रमशाः वडा कायाटलय िवनको लनमाटर् गरिने छ । आगामी 
आ.ब. मा वडा नं. ६ ि १ को िवन लनमाटर् सम्पन्न गरिनेछ िने बाकँी वडाको लालग प्रकक्रया थालनी गरिनेछ । 

● आगामी आ.ब मा गाउँपाललकाको प्रशासकीय िवन लनमाटर् कायटलाई सम्पन्न गरिनेछ । साथै परिििमा लिमसेनथापा 
स्तम्ि, सकहद स्तम्ि ि वाकटका लनमाटर् गरिनेछ । 

● लागत साझेदािी/सहिालगतामा योजना कायाटन्वयन गने कवल लाई प्राथलमकता र्दईने छ । 
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● साना टुके्र योजना कायाटन्वयनलाई लनरुत्साकहत गिी ठूला ि जनताले अनिुलूत गने खालको योजना कायाटन्वयन गरिने 

छ । 

● पूवाट ाि लनमाटर्मा सावटजलनक लनजी साझेदािी नीलत अनसुिर् गरि लागू गरिने छ । 

● कुनै आयोजना तथा कायटक्रममा दोहोिोपना पनट गएमा गाउँ कायटपाललकाको बैठकबाट उि आयोजना तथा 
कायटक्रमहरुलाई संशो न गरिने छ । 

● एक वडा एक प्राकवल कको व्यवस्था गिी पूवाट ाि लनमाटर्को कायटलाई गरु्स्तिीय ि व्यवस्स्थत गरिने छ । 

● कवलिन्न  ालमटक समदुायहरुको मतृ्यपुलछ अस्न्तम संस्कािलाई सहज वनाउन घाट, स्िहान तथा कब्रस्थानको 
व्यवस्था गरिनेछ । साथै पाललका लित्र शव बाहनको व्यवस्था गरिने छ । 

● ल्याण्ड पलुलङ्ग गरि संिालन गरिने एकीकृत कवकास योजनाहरुलाई आयोजना बैंकमा समावेश गिी कवशेि 

प्राथलमकताका साथ कायाटन्वयन गरिने छ । 

● एक टोल एक कवशेि योजना ि एक वडा एक गौिवका आयोजना संिालन गरिने छ । 

● शकहद तथा वपेत्ताको नाममा कवलिन्न आयोजनाहरु संिालन गरिने छ ि लत आयोजनाहरुलाई कवशेि प्राथलमकता र्दइने 

छ । पाललका लित्रका सडक मागट लगायतका क्षेत्रलाई सकहदका नाममा नामकिर् गरिनेछ । 

● व्यवस्स्थत पूवाट ाि कवकासका लालग अल्पकाललन, मध्यकाललन ि दीघटकाललन योजनाहरुको छनौट गरि क्रमश 

कायाटन्वयन गरिने छ ।साथै आवल क योजना तथा क्षेत्रगत नीलतहरुको समयानूकुल स ुाि तथा पनुिावलोकन 

गरिने छ । 

● पूवाट ािको हालसम्मको अवस्थाको यथाथट समेकटने गरि अलिलेस्खकिर् गरिने छ । 

● उपिोिा सलमलतहरुबाट संिालन गरिने योजनाको सम्झौता कायाटन्वयन ि ििुानी प्रकक्रयालाई सहज ि सिल 

बनाइने छ । एक वडा एक श्रम सहकािी लनमाटर् गरि कवकास लनमाटर् ि उत्पादनमा परििालन गरिनेछ । 

● उपिोिा सलमलतहरुलाई अलिमसु्खकिर् ताललम संिालन गिेि मातै्र योजना प्रकक्रया अगाडी बिाइने छ । 

● पाललका लित्रको कवलिन्न खोलाहरुमा संघीय सिकािसगँको लागत साझेदािीमा झोलङु्ग ेपलु लनमाटर् कायटलाई अगाडी 
बिाइने छ । जीर्ट झोलङेु्ग पलुको ममटत सम्िाि गरिने छ । आबश्यक पने खोलाहरुमा तटबन् न लनमाटर्को 
कामलाई अस्घ बिाइनेछ । 

● योजना लनमाटर् कायाटन्वयन तथा लनमाटर् पलछको ममटत सम्िािमा उपिोिाहरुको सहिालगतालाई अलनवायट गरिने 

छ । उत्कृष्ट कायट गने उपिोिा सलमलतलाई पिुस्कृत गरिने छ । 

● पाललका लित्र मेगा लसटी ि स्माटट लसटी सम्िाव्यता अध्ययन गरि अगाडी विाइनेछ । 

● गाउँपाललका लित्र िहेका िाि मखु्य  ालमटक समदुायको िाकिय अन्तिाकिय स्तिको लतथट स्थल लनमाटर्का लालग 

सम्िाव्यता अध्ययन गरि अगालड विाइनेछ । 
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 ● गाउँपाशिका शित्रका शिकास शर्िानणको काििा थिार्ीय स्रोि साधर् र जर्िस्िको अशधकििा उपयोग ििा प्रयोगिा 

जोड शदइरे्छ । 

● पाललका स्तिको ल्याण्डकर्ल्ड साइड स्थापना गरिनेछ । 

● GIS Maping कायटको लालग पहल गरिनेछ । 

 

१२. खानेपानी तथा सिसर्ाई सम्बन् ी नीलतहरु ःाः 

● खानेपानीको स्रोत खोजी,  संिक्षर् गिी उपयिु पवुाट ाि कवकास गिी खानेपानीको आपलुतट व्यवस्था गरिनेछ । सबै 

गाउँवासीहरुलाई ििपदो , शदु्ध ि गरु्स्तिीय खानेपानीको सेवाका लालग "एक घि एक  ािा" कायटक्रमलाई सव ै

वडाहरुमा कवस्ताि गरिने छ । 

● सव ैखानेपानी आयोजनालाई सलमलतमा आवद्ध गिी न्यूनतम शलु्कको व्यवस्था गिी कोिको सञ्चालन गरिने छ । 

● लिमसेनथापा गाउँपाललका WASH गठन गिी सव ैखानेपानी सलमलतहरुको लनयन्त्रर् ि एकीकृत कवकास गरिने छ । 

● साना ललस्फ्टङ्ग खानेपानी आयोजनाहरुलाई कवद्यतु महसलुमा अनदुान उपलध  गिाईने छ । शदु्ध खानेपानी 
आयोजनाहरुमा कट्रटमेन्ट प्लानलाई अगाडी बिाइनेछ । 

● सावटजलनक, ऐलतहालसक  ािा, कुवा ँतथा पोखिीहरुको संिक्षर् तथा प्रबद्र् नमा जोड र्दइनेछ ।  

 

१३. लसंिाई सम्वन् ी सम्बन् ी नीलतहरुाः 

● गाउँपाललका क्षेत्र लित्रको प्रत्येक खेतीयोग्य जलमनमा बाहै्र मकहना लसंिाई सकुव ाको व्यवस्था गनटका लालग साना 
तथा ठूला लसंिाई आयोजनाहरु संघीय ि प्रदेश सिकािसगँ समन्वय गरि अगाडी बिाईने छ । लसंिाई सकुव ाको 
लालग वैकस्ल्पक पद्धलतको खोजी गरि कायाटन्वयनमा जोड र्दइने छ । 

● गाउँको कवलिन्न क्षेत्रमा बहउुपयोगी पनुजटललय (Refill Tank)  लनमाटर् कायटको सम्िाव्यता अध्ययन गरि कायट 
अगाडी बिाईने छ । 

 

१४. िवन तथा कवकास सम्वस्न्  नीलतहरुाः    

● गाउँपाललकावाट पास गरिने नकसाहरुलाई स्विाललत तथा व्यवस्स्थत वनाउन नकसा पास प्रककयालाई अनलाईन 

सेवामा आवद्ध गरिने छ । 

● नकसा पास सम्वन् मा जनिेतना जगाई कुनै पलन घि, टहिा नकसा पास गिेि मात्र बनाउने अवस्थाको लसजटना गरिने 

छ । 
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● एकीकृत वस्ती कवकासको कायटक्रमलाई प्राथलमकता र्दईने छ ि सोको लालग सम्िाव्यताको अध्ययन गरिने छ । 

बिुीगण्डकी डवुान प्रिाकवतहरुको पनुवाटस ि पनुस्थापनाको  पहल ि सहजीकिर् गरिने छ । 

● सावटजलनक तथा लनस्ज िवनहरुको लनमाटर् गदाट प्रिावकािी रुपमा िाकिय िवन संकहताको पालनामा जोड र्दईने छ 

। 

● गाउँपाललकालाई वाताविर्मैत्री गाउँपाललका लनमाटर् गनटको लालग यस आ.व. लित्रमा नै एक घि दईु रुख तथा एक 

घि दईु गमला अलियानको रुपमा संिालन गिी प्रिावकािी रुपमा कायाटन्वयन गरिने छ । 

● सामदुाकयक कवद्यालय िवन, जेष्ठ नागरिक कवश्राम गृह, आमा समूह िवन, तथा अन्य संघ संस्थाको िवनको लालग 

गालिएका कवद्यालयका तथा अन्य संघ संस्थाका िवनहरुलाई प्रयोगमा ल्याई व्यवस्था गरिनेछ ि सम्िव निएमा 
मात्र लनमाटर्मा वजेटको व्यवस्था गरिने छ । 

१५. उजाट सम्बन् ी नीलतहरु : 

● सबै वडाहरुमा बैकल्पीक उजाटको आवश्यक व्यवस्था गरिने छ । 

● सोलाि प्रर्ालीवाट कवद्यतु उत्पादनलाई संघीय तथा प्रदेश सिकािसँग आवश्यक समन्वय गिी प्रकक्रया अगाडी 
बिाईने छ । 

● ३३ केलिए लनमाटर्ाल न घ्याम्पेशाल सव स्टेसनको कामलाई यथास्शघ्र सम्पन्न गनट आवश्यक पहल गरिने छ । 

१६. सूिना तथा सञ्चाि प्रकवल  सम्बन् ी नीलतहरु : 

● प्रत्येक वडा तथा पाललकामा सा न स्रोत सम्पन्न सूिना केन्र स्थापना गरि नागरिक हेल्प डेस्क संिालन गरिने छ । 

● गरु्स्तिीय इन्टिनेट सेवाका लालग आवश्यक पहल गरिने छ । पाललकालाई स्माटट पाललकाको रुपमा कवकास गदै 

ललगने छ । 

● गाउँपाललकावाट सञ्चाललत कवकव  कवकास कायटक्रम, सेवा प्रवाहको अल कतम सावटजलनक गरि पािदस्शटता ि 

जवार्देकहतामा अलिवृकद्ध गनट वेव पोटटल लनमाटर् गरि सञ्चालन गरिने छ । 

● सूिना माग्ने ि पाउने आम नागरिकको नैसलगटक अल काि िएकोले सोको प्रत्यािलूत गनट गाउँपाललकाले आफ्ना 
गलतकवल हरुलाई कवलिन्न माध्ययमवाट सहज ि सवटसलुि रुपमा प्राप्त गनट सकने तथा सावटजलनक गने व्यवस्था 
लमलाईने छ । 

● स्थानीय पलत्रका, एर् एम िेलडयो, अनलाईन, अलनलाईन टेलललिजन, केवल ि टेलललिजनहरु मार्ट त गाउँका 
गलतकवल हरु आवश्यकतानसुाि प्रकाशन ि प्रसािर् गरिनेछ । 

● सूिना तथा संिाि क्षते्रको संिक्षर्, प्रवद्र् न ि कवकास गनट आवश्यक कायटक्रमहरु संिालन गरिनेछ । 

● खोजमूलक ि अनसुन् ानमूलक पत्रकारितालाई प्रवद्र् न गनट कवलिन्न कायटक्रम संञ्चालन गरिनेछ । 

● आबश्यक क्षेत्रको पकहिान गिी लनशलु्क वाईर्ाईको व्यवस्था गनट पहल गरिनेछ । 
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● मोवाईल एप मार्ट त घि घिबाट नै सेवा ललन सकने गिी कायट अगाडी बिाईने छ । 

● पाललका प्रवेश गने मखु्य नाकाहरु ि वजािक्षेत्रहरुमा CCTV CAMERA जडान गरिनेछ । 

● Cyber Crime न्यलुनकिर् तथा िोकथामका लालग कवलिन्न संघसंस्थाहरुसगँको साझेदािीमा कवद्यालय तथा 
वडाहरुमा सिेतना काायटक्रम संिालन गरिनेछ । 

● Open data प्रर्ालीको अवलम्वन गाउँपाललकाले पूर्ट रुपमा गदै जाने नीलत अवलम्वन गरिने छ । 

● सेवाग्राही नागरिकको कायट लछटो छरितो गनटका लालग एप्सको प्रयोग गरिने छ । 

● गनुासो धयवस्थापनलाई प्रिावकािी बनाउँदै कायट प्रलत जवार्देही बनाइने छ । 

● यसै आ.व. बाट नै प्रत्येक कवद्यालयमा इन्टिनेटको सलुनस्ितता प्रदान गरिने छ । 

● पाललकाको आफ्नै डाटा सेन्टि स्थापनाको लालग कायट अगाडी बिाइने छ । 

● ििुानी प्रर्ालीलाई थप पािदशी सिल ि सहज बनाउन अनलाइन ििुानी प्रािम्ि गरिने छ । 

 

१७. वन वाताविर् तथा ि–ूसंिक्षर् सम्बन् ी नीलतहरु : 

● सिकािको वैज्ञालनक वन व्यवस्थापन नीलत लाग ुगरिनेछ । 

● सर्ा ि हरियाली गाउँपाललका लनमाटर्का लालग हरित सडक, खोला खोल्सामा वृक्षािोपर्, बाँस िोपर्, रुख तथा 
बाँसद्धािा तटवन् न, सामदुाकयक िवनको संिक्षर्, खाली ठाँउमा वृक्षािोपर् आर्द कायट गरिने छ । 

● घिको छत ि विण्डामा कौशी खेतीको शरुुवात गरि गाउँलाई सर्ा ि हरियो गाउँको रुपमा कवकास गरिनेछ । 

● वाताविर् संिक्षर्का लालग लडलिजन वन कायाटलय तथा प्रदेश सिकािसंग समन्वय गरि कायट अगालड विाईने छ । 

● गाउँपाललका क्षेत्रलित्र सञ्चाललत ठूला आयोजनाहरुको लनमाटर्मा वाताविर्ीय प्रिाव मूल्याकंन ि BIO 

Engineering को प्रकवल  अवलम्बन गरिने छ । 

●  वनलाई आयआजटनसँग जोड्ने गिी वन कायाटलयसँगको साझेदािीमा कायटक्रम अगाडी बिाइने छ । 

● वन जंगलको कवस्ताि तथा िकू्षय लनयन्त्रर्को लालग वकृ्षािोपर् कायटलाई प्रिावकािी रुपमा अगालड बिाईने छ । 

● वन कायाटलय तथा अन्य सम्वद्ध सिकािी तथा गैि सिकािी लनकायहरुको साझेदािीमा नसटिीहरुको स्थापना ि 

कवस्ताि गरिने छ। 

● उपिोिा वन समूहमा िहेको कोिलाई प्रिावकािी रुपमा परििालन गरि वन उपिोिा समूहमा िएका कवकृलत ि 

कवसंगती अन्त्यका लालग प्रिावकािी कायट अगाडी बिाईने छ । 
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● लिमसेनथापा गाउँपाललका लित्र कवकासका आयोजना कायाटन्वयन गदाट हनेु वनको नोकसानी ि सो  िनाट 
गने गिी नयाँ वन िोपनी गिी संिक्षर् गने गिी मध्यपहाडी, लोकमागट, लिमसेनथापा  िक्रपथ, औद्योलगक 
ग्राम लगायतका समस्या हल गनट लडलिजन/सव लडलिजन कायाटलय संग समन्वय गिी वकुिगण्डकी 
प्रिाकवत क्षेत्रको वन उपयोग गरिनेछ ।  

● वन पैदावािलाई व्यवस्स्थत गरिने छ । सामदुाकयक बनहरुमा जलडबटुी जन्य खेती ि उत्पादनमा जोड र्ददै 

आयटआजटन बृकद्ध गरिने छ । तेजपत्ता, अलैिी, अलिसो खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।  

● वन, ििन क्षेत्र, लसमसाि ि जैकवक कवकव ता समेत संम्बो न हनेु गिी र्दगो व्यवस्थापनका लालग जैकवक स्रोत संिक्षर् 

अलियानलाई प्राथलमकता र्दइनेछ । 

● स्थानीय समदुायको सहयोगमा गाउँको कवलिन्न स्थान ि सडक ककनािामा वृक्षािोपर् ि पषु्पवाकटका लनमाटर् जस्ता 
हरियाली प्रवटद्धन कायटक्रम सञ्चालन गरिनेछ । 

 

१८. जला ाि संिक्षर् तथा जलवाय ुपरिवतटन सम्बन् ी नीलतहरु ःाः 

● जला ाि तथा लसमसाि क्षेत्रको पकहिान गरि प्रिावकािी संिक्षर्को व्यवस्था लमलाईने छ । 

● नदीजन्य पदाथट जस्तैाः िंुगा, लगट्टी, बालवुाको आंकलन गिी लनर्दटष्ट क्षेत्रहरुबाट त्यस्तावस्तमुा उत्खनन, संकलन, 

प्रशो न ओसािपसाि ि कवकक्र कवतिर्लाई व्यवस्स्थत ि प्रिावकािी बनाईनेछ । 

● जलवाय ुपरिवतटनसगँ अनकुुलन हनेु गरि आयोजना तथा कायटक्रमहरु सञ्चालन गरिने छ । 

● जलवाय ुपरिवतटनबाट पने बहआुयालमक प्रिावको असि कवश्लेिर् गरि त्यसको न्यूलनकिर्का लालग आवश्यक 

समन्वय ि पहल गिी कवलिन्न कायटक्रमहरु संिालन गरिने छ ।लिमसेनथापा गा.पा. ले कावटन उत्सजटनमा  
पयुाटएको योगदानको लेखा िाख्न वैज्ञालनक कवल  अपनाई त्यस वापतको सहयोग, अनदुान ि हक प्राप्त 
गनट आवश्यक पहल गरिनेछ ।  

 

१९. सिसर्ाई र्ोहोिमैला व्यवस्थापन सम्बन् ी नीलतहरु ःाः 

● पाललका लित्रका मखु्य बजाि क्षेत्रको र्ोहोि व्यवस्थापनका लालग योजना लनमाटर् गरिनेछ । घिघिवाटै र्ोहोि 

व्यवस्थापन गने नीलतलाई प्राथालमकता र्दइने छ ।  

● र्ोहोिमैला प्रशो नमा आ लुनक प्रकवल को प्रयोग गरिनेछ । िक्रपथको लनस्ित दिुीमा शौिालय ि अन्य सकुव ा 
सकहतको सेवा केन्र सञ्चालन गने गिी कायटक्रम अगाडी बिाइने छ । 

● घि लनमाटर्को अनमुलत प्रकक्रया उपयिु मापदण्डको शौिालय ि सेफ्टी ट्याङकी लनमाटर्लाई अलनवायट गरिनेछ । 

● र्ोहोि उत्पादन कम गने तथा पनु प्रयोग गनट जनिेतनामलुक कायटक्रम सञ्चालन गरिनेछ । 
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●  Zero Waste concept मा गई संकललत र्ोहिलाई आ लुनक प्राकवल  प्रयोग गिी स्रोतको रुपमा उपयोग गने 

नीलत ललईने छ । 

●  Zero Waste प्रर्ालीलाई अझ प्रिावकािी बनाई र्ोहोिवाट आ लुनक प्रकवल  अपनाई वहउुपयोगी बनाइने छ । 

plastic Block, Bitumin तथा अन्य रिसाइकलीन कव ी अपनाइने छ । 

● गाउँपाललकालाई पूर्ट सिसर्ाईयिु गाउँ घोिर्ा गनेतर्ट  अलियान अगालड बिाईने छ । 

● मखु्य बजाि क्षेत्रमा िलको व्यवस्थापनलाई प्रिावकािी रुपमा अगालड बिाईने छ । 

● तोककएका मापदण्ड बाहेकका प्लाकष्टक उत्पादन ि प्रयोगमा प्रलतबन्  ि प्लाकष्टकजन्य पदाथट पनुाः प्रयोगको नीलत 

अवलम्बन गरिनेछ । 

● नदीको स्वच्छता कायम िाख्न र्ोहोिमैला नदी तथा जलस्रोतमा लमसाउने कायट लनयन्त्रर् गरिनेछ । 

 

२०. प्रकोप लनयन्त्रर् ि कवपद व्यवस्थापन सम्बन् ी नीलतहरुाः 

● कवपद ि महामािीको पूवट तयािी प्रलतकायटका लालग वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यूनतम १० जनाको स्वंयमसेवक 

कटम  गठन गरिने छ । त्यस्तो टोलीलाई गैिसिकािी संस्थाहरुसँगको सहकायटमा कवलिन्न ताललमहरुको व्यवस्था 
गिी सा न श्रोत सम्पन्न गदै ललगनेछ ।  

● कवपदको अवस्थामा तत्काल उद्धािको लालग आवश्यक सामग्रीहरु तथा सिुस्क्षत वासस्थानको व्यवस्थाको नीलत 

अबलम्बन गरिने छ । 

● िकु्षय, बािी पकहिो, आगलागी, िकुम्प, आर्द जस्ता प्राकृलतक कवपस्त्त ि अन्य कृलतम कवपस्त्तबाट तरुुन्त िाहात कायट 
गनट गाउँपाललका, सशस्त्र प्रहिी, नेपाल प्रहिी, स्जल्ला प्रहिी ि नेपाल (िेडक्रससगँ समन्वय गरि तरुुन्त प्राथलमक 

िाहत ि दीघटकालीन योजना वनाउन गा.पा.मा कवपद व्यवस्थापन केन्र स्थापना गरिने छ । 

● कवपद व्यवस्थापन कायटमा उद्धािको लालग सहजताको लालग प्रत्येक वडामा हेललकप्टि बस्न सकने हेललप्याडको 
लनमाटर् गरिने छ । 

● वािी पकहिो आगलागी जस्ता प्राकृलतक प्रकोपवाट प्रिाकवतलाई तत्काल िाहत, औि ोपिाि खानपान लत्ताकपडा 
उपलध  गिाउनको लालग तयािी गरिनेछ िने कवपद् व्यवस्थापन कोिको वृकद्धको लालग सावटजलनक लनस्ज ि 

गैिसकािी संस्थाहरुसंग समन्वय गरिने छ । 

● कवपद्को अवस्थामा तत्काल उद्धाि तथा सिुस्क्षत वासस्थानको पकहिान ि व्यवस्थाको लालग बजेटको व्यवस्था 
गरिने छ । 

● कवपद् व्यवस्थापन सम्बन् ी ताललमको लालग आवश्यक कायटक्रमहरु सञ्चालन गरिने छ । 

● गाउँपाललकामा कायटित कमटिािीहरुलाई कवपद् व्यवस्थापन सम्बन् ी अलिमसु्खकिर् ताललम संिालन गरिने छ । 
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२१. सशुासन तथा संस्थागत कवकास सम्बन् ी नीलतहरुाः 

● वडा ि पाललका सिुना केन्र हेल्पडेकस ि पोटटल लनमाटर् गरि नागरिक (सेवा ग्राही) हरुलाई लछटो छरितो ि गरु्स्तिीय 
सेवा प्रदान गरिने छ । 

● सेवाग्राही मैत्री वाताविर् लनमाटर् गरिने छ साथै मसु्कान सकहतको सेवामा जोड र्दइने छ । 

● पाललकाको सशुासन नीलत तजुटमा गरि लाग ुगरिने छ । पाललका  लित्र सेवा ग्राही कोठामा कोठामा  ाउन ुपने 

बाध्यताको अन्त्य गरि कमटिािीबाटै आबश्यक सलुब ा उपलध  गिाउने व्यवस्था लमलाइनेछ । 

● िािसेवक कमटिािीहरुलाई काममा उत्प्रेरित गरिने छ । सेवा सकुव ालाई समय सान्दलिटक बनाउदै ललगने छ । 

● पाललका ि नागरिक लबि प्रत्यक्ष सम्पकट  बिाउने गरि प्रकवल को प्रयोगमा जोड र्दइने छ । सेवाग्राहीको समस्या ि 

गनुासो सनुवुाई कक्षको व्यवस्था गरिनेछ । भ्रििािमा शनु्य सहनस्शलताको नीलत अबलम्बन गरिनेछ ।  

● गाउँसिा सञ्चालन कायटकवल  २०७५ मा उल्लेस्खत मयाटदा पालन सम्बस्न्  कवकव  कवियहरुलाई कडाईका साथ 

पालनामा जोड र्दईने छ । 

● जनलनवाटस्ित प्रलतलनल हरुका लालग आिािसंकहता लागू गरिने छ । 

● गाउँ कायटपाललकाको वैठकवाट स्वीकृत वैठक संिालन सम्बस्न्  कायटकवल को पालनामा जोड र्दईने छ । 

● लमतव्ययी तथा पािदशी आलथटक प्रर्ाली अपनाईने छ । जनताका ःामहरू सहज ि सिल िंगले सम्पादन गरिने छ 

। जनप्रलतलनल  ि कमटिािीहरूको सञ्चालन गनट कायटकवल , आिािसंकहता लनमाटर् गरि कायाटन्वयन गरिने छ । 

गरिब परिवािहरूलाई आत्मलनिटि बनाउन थप योजना लनमाटर् गरिने छ । गरिब घि परिवािको त्याङ्क ललने, 

लतनलाई संगर्ठत गने ि आवश्यक सहयोग गने व्यवस्था लमलाइने छ । गरिबीबाट जनतालाई मिु गनट 
उत्पादनका लालग थप मित गने नीलत अवलम्बन गरिनेछ । 

●  जर्िासंग गाँउपाशिका अध्यक्ष प्रत्यक्ष संिाद कायनक्रि सञ्चािर् गरररे्छ । 

 ● वडा कायानिय, सािुदाशयक शवद्यािय, आयोजर्ाहरुिा सूचर्ाको हक कायानन्वयर् गरररे्छ। 

 

२२. मानव संसा न कवकास सम्वन् ी नीलतहरुाः 

● मानव संशा न कवकासका लालग आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिने छ । 

● जनप्रलतलनल  तथा कमटिािीहरुको क्षमता कवकास गनट आवश्यक ताललमको व्यवस्था गरिने छ । 

२३. संस्थागत क्षमता कवकास सम्बन् ी नीलतहरु ःाः 

● संघीय सिकाि, प्रादेस्शक सिकाि ि स्थानीय तहको ऐन लनयमानसुाि गाउँ कायटपाललकालाई आवश्यक पने श्रोतको 
व्यवस्था हेिी संगठन संििना ि दिबन्दी लसजटना गनट Organization  and Management स्वीकृत िईसकेकाले 

दताट प्रकक्रया अगाडी बिाई पदपूलतट प्रकक्रया अगाडी बिाइने छ । 
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● गाउँपाललकाको प्रशासलनक तथा सांगठलनक संििना ि संस्थागत प्रर्ालीलाई िसु्त दरुुस्त, कवश्वसलनयता, 
क्षमतायिु ि प्रिावकािी वनाउदै अत्यावश्यक रिि दिवन्दीहरुमा उपयिु प्रकक्रयावाट पदपूलतट गरिने छ । 

● सशुासन स्थापनाको लालग आवश्यक कानून, लनयम, कवलनयमावली, कायटकवल  आर्दको लनमाटर् गिी Chain of 

Command लनमाटर् गरिने छ । 

 ● सव ैकमटिािीहरुको कायट कवविर् वनाई अलनवायट रुपमा लागू गरिने छ । पाललका अध्यक्षसंग प्रमखु प्रशासकीय 

अल कृतले ि प्रमखु प्रशासकीय अल कृतसंग शाखा प्रमखुहरुले कायटसम्पादन किाि सम्झौता अगाडी बिाइने छ 

। 

● गाउँपाललकाको कायट सम्पादनलाई लछटो, छरितो, पािदशी एवं सेवाग्राहीमैत्री तलु्याउन व्यवस्थापकीय क्षमता 
अलिवृकद्धमा जोड र्दईने छ । 

● गाउँपाललकाको संस्थागत क्षमता वृकद्धका लालग िौलतक पूवाट ाि कवकास तथा अलिलेख प्रर्ालीलाई व्यवस्स्थत गदै 

ललगने छ । 

● उत्कृष्ट कायट गने गाउँपाललकाका कमटिािी, उपिोिा सलमलत, र्ोहिमैला व्यवस्थापन सलमलत, टोल कवकास सलमलत, 

संिािकमीलाई पिुस्कृत गने पद्धलतको थालनी गरि यसलाई लनिन्तिता र्दईने छ । 

● गाउँ कायटपाललकाको वैठकवाट स्वीकृत लिमसेनथापा गाउँपाललकाको कायट सम्पादन तथा कायट कविाजन 

लनयमावलीको पूर्ट पालनामा जोड र्दईने छ । 

 

२४. िाजस्व परििालन सम्बन् ी नीलतहरु ःाः 

● आन्तरिक आयलाई सवल बनाउन िाजश्वमा स ुाि गरि सहज सिल ि दायिा र्िाककलो वनाई सवटसलुि बनाइने छ 

। 

● आन्तरिक आय वृकद्ध गनटका लालग िाजश्वका ÷ किका कवलिन्न क्षेत्रहरुको अध्ययन गरिने छ । 

● उत्कृष्ट किदातालाई सम्मान गरिने छ । 

● यसै आ.व. लाई कि सहिालगता विटको रुपमा अगालड विाई गाउँपाललका लित्रका सम्परु्ट कियोग्य व्यवसायलाई 

किको दायिामा ल्याईनेछ । 

● बजाि अनगुमनलाई लनयलमत गदै व्यवसाय दताट ि नकवकिर् कायटलाई प्रिावकािी बनाईनेछ । 

● आन्तरिक स्रोतको अलिवृकद्धका लालग पूवाट ािको कवकास गरि सेवा शलु्कमा आवद्ध गदै ललगनेछ । 

 

२५. सेवा प्रवाहमा कवद्यतुीय सूिना प्रकवल को प्रयोग सम्बन् ी नीलतहरु : 

● सेवा प्रवाहलाई प्रिावकािी बनाउनको लालग अनलाईन प्रर्ालीलाई अझ प्रिावकािी बनाईने छ । 
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● कायाटलयका कमटिािी ि सेवाग्राहीको बीिमा प्रत्यक्ष िेटघाटको अन्त्य गिी भ्रष्टािाि जन्य गलतकवल को अन्त्यको 
लालग गटेव ेमार्ट त ििुानीको व्यवस्था लमलाईने छ । 

 

२६. नागिीक सन्तषु्टी सवेक्षर् ि अन्तिककया समन्वय जस्ता नीलतहरु : 

● नागरिक सन्तषु्टीको लालग लनयलमत रुपमा नागरिक सवेक्षर् र्ािाम ििाउने परिपाटीको थालनी गरिने छ । 

● सावटजलनक सनुवुाई ि सामास्जक पिीक्षर्लाई प्रिावकािी रुपमा अगालड विाईनेछ ।  गनुासो व्यवस्थापनलाई 

प्रिावकािी बनाईने छ । 

 

२७. मकहला तथा बालबाललका ककशोि ककशोिी जेष्ठ नागरिक अपाङ्गता तथा समाज कल्यार् नीलताः 

● गाउँपाललका क्षेत्रलित्र िहेका मकहला एकल मकहला अपाङ्गता जेष्ठ नागरिक बालबाललका ि कपछलडएका वगटको 
छुट्टाछुटै्ट संजाल गठन गिी लस्क्षत समदुायको सशस्िकिर्मा टेवा पयुाटईने छ । 

● कहंसा तथा उस्त्पडनमा पिेका मालनसहरुलाई कवलिन्न संघसंस्थाहरुको साझेदािीमा मनोसामास्जक पिामशट प्रदान गने 

ि काननुी उपिािमा आवश्यक सहजीकिर् गरिनेछ । 

● समदुायमा शास्न्त सिुक्षा कायम गनट सिुक्षा लनकायहरुसँग आवश्यक सहकायट ि साझेदािी गरिनेछ । 

● पाललकास्तिीय एकल मकहला सहयोग कोि ि अपाङ्गता सहयोग कोि स्थापना गरि उि समूहको नागरिकको लसप 

कवकास ि दीघटकाललन सशस्िकिर्मा टेवा पयुाटइने छ । 

● मकहला एकल मकहला बालबाललका दललत जनजालत अपाङ्गता िएका व्यस्ि जेष्ठ नागरिक असहायको उत्थानको 
लालग लस्क्षत वगट कायटक्रम अन्तगटत सम्बस्न् त क्षेत्रमा कक्रयास्शल संघसंस्था ि गाउँपाललकाको साझेदािीमा 
सशस्िकिर्का लालग आवश्यक कायटक्रम संिालन गरिने छ । 

● मकहलाको क्षमता कवकास ि सशस्िकिर् गनट उपाध्यक्ष मकहला लस्क्षत कायटक्रम सञ्चालन गरिने छ । 

● लैंलगक कहंसामा पिेका मकहला तथा वालबाललकाका लालग एकीकृत संकटमोिन केन्रको स्थापना ि संिालन 

कायटको सरुुवात गरिने छ । 

● पाललकामा सशस्िकिर् कायटक्रम मार्ट त पाललका लित्रका मकहलाहरुको िोजगािी सीप कवकास तथा 
समावेशीकिर्मा बहस पैिवी गनट ताललम प्रदान गरिने छ । 

● नेपाल सिकािले जेष्ठ नागरिक एकल मकहला तथा अपाङ्गगलाई उपलध  गिाएको सामास्जक सिुक्षा ित्ता घिघिमा 
उपलध  गिाईनेछ । प्रत्येक विट जेष्ठ नागरिक  सम्मान कायटक्रम गरिनेछ । 

● कवपन्न तथा वस्ञ्चलतकिर्मा पिेका मकहला वालवाललका जनजालत प्रकोपमा पिेका घिपरिवािको त्याकं संकलन 

तथा अद्यावल क गरिनेछ ि यस्तो त्यांकको लडस्जटल प्रर्ालीमा व्यवस्स्थत गरिनेछ । 
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 ● बच्िा जन्मेको ३५ र्दन लित्र जन्मदताट गने अलििावकलाई प्रोत्साहन स्वरुप बच्िाको नाममा लनशलु्क बैंक खाता 
खोल्ने व्यवस्था लमलाइनेछ । 

 

२८. न्याकयक सलमलत सम्बन् ी नीलताः 

● गाउँपाललकामा न्याकयक सलमलत ि प्रत्येक वडामा मेललमलाप केन्र स्थापना ि संिालनका लालग आवश्यक व्यवस्था 
लमलाईने छ । 

● न्याकयक सलमलतमा पिेका उजिुीहरुको न्याय सम्पादन गनट अनगुमनका साथै सहज ि सिल पद्धलत अपनाइने छ । 

● प्रत्येक वडामा मेललमलाप केन्र स्थापना गिी प्रत्येक वडामा ३ जना मेललमलापकताट छनौट गरिने छ । 

● न्याकयक सलमलतका पदाल कािी, कमटिािी तथा मेललमलापकताटहरुको क्षमता अलिवृकद्धका कवलिन्न कायटक्रमहरु 

संिालन गरिने छ । 

● न्याकयक सलमलतको कायटलाई प्रिावकािी बनाउन १ जना कानूनी सल्लाहाकािको व्यवस्था गरिने छ । 

● न्याकयक सलमलत ि मेललमलापकताटबीि मालसक बैठक िास्खने छ । 

● न्याकयक सलमलतको अन्तिपाललका स्तरिय अन्तकक्रट िया तथा अवलोकन भ्रमर् गरिने छ । 

● कानून जानै्न पने कानूनी प्राव ान िहेकोले मकहला दललत अपाङ्ग तथा मूल प्रवाकहकिर्मा पछाडी पिेका लस्क्षत 

समूहहरुलाई कानूनी अलिमसु्खकिर् संिालन गरिनेछ । 

 

२९. अन्य नीलतहरु : 

● गाउँपाललकाको दीघटकाललन कवकासको लालग योजना लनमाटर् गदाट र्दगो कवकासका लक्ष्य ि सूिकहरुको आ ािमा 
गरिनेछ । 

● गाउँपाललकाले गने सम्पूर्ट कायटहरुमा ICT को प्रयोग गिी सेवाग्राही मैत्री बनाईने छ । 

● गाउँपाललका, वडा, स्वास््य संस्थाहरु तथा कवद्यालयहरुमा Electrical Attendance System लागू गरिने छ 

। 

● Digitalisation लाई पूर्ट रुपमा लाग ुगनट सोसगँ सम्बस्न् त कायटहरु गरिने छ । 

● कवदेश तथा स्वदेशका कवलिन्न पाललकासंग िलगनी सम्बन्  स्थापनाका लालग प्रकक्रया अगाडी बिाई कवलिन्न 

कवियहरुमा सहकायट ि समन्वय गिी कायट गरिने छ । 

● लिमसेनथापा गाउँपाललकाको वृहत्ति कहतका लालग औद्योलगक क्षेत्र, हेललप्याड, हावाइ मैदान, पकट , खेल मैदान – 

िंगशाला ि रिसोटट जस्ता लनमाटर् कायटहरुका लालग ि थप अन्य गाउँ पाललका स्तिीय महत्व प्रदेश स्तिीय महत्व ि 
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संघ स्तिीय महत्व परु्ट कायटहरुका लालग आपसी सल्लाहाद्धािा वा जग्गा प्रालप्त ऐन अनसुाि आवश्यक पने जग्गाहरु 

गाउँपाललकाले खरिद गरिने छ। 

● संकव ान अनसुाि लिमसेनथापा गाउँपाललकाद्वािा प्रदेश सिकाि ि संस्घय सिकािसगँ सहकायट, समन्वय ि 

सहअस्स्तत्वको आ ािमा समु िु सम्बन्  कायम गरिने छ । 

गाउँसिाका सदस्यज्यूहरु, 

● प्रस्ताकवत नीलत तथा कायटक्रमको सर्ल कायाटन्वयनबाट उच्िदिको आलथटक वृकद्ध, सामास्जक आलथटक क्षेत्र 

गलतशील िई आलथटक वृकद्ध ि पािस्पारिक सम्मान ि अवसि सकहत सामास्जक न्याय कायम हनेुछ । यो नीलत तथा 
कायटक्रम कायाटन्वयनमा सवैबाट सकक्रय सहयोग हनेु कवश्वास ललएको छु । अन्तमा लिमसेनथापा गाउँपाललकाको 
समग्र कवकासमा योगदान गने िाजनीलतक दल, िािसेवक कमटिािी, नीस्ज, सहकािी ि सामदुाकयक क्षेत्र, श्रलमक 

वगट, नागरिक समाज, सञ्चाि जगत लगायत सम्पूर्ट र्दर्दबकहनी दाजिुाई तथा कवकास साझेदाि संस्थाहरुलाई 

हार्दटक  न्यवाद ज्ञापन गदटछु । 

● यो अलियान सर्ल पानट हामी गाउँसिा सदस्य, कायटपाललका सदस्यहरूले समग्र नेततृ्व गनुटपदटछ । योजना लनमाटर् 

ि कायाटन्वयन गने कुिामा सवै एकताबद्ध  िएि दृि संकल्पका साथ होलमन ुजरुिी छ । कायटपाललकामा स्पष्ट 

कायटकविाजन गरि मखु्यगिी वडाहरूलाई नमनुा बनाउने ि जनताले ससु्म्पएको स्जम्मेवािीमा हामी 
जनप्रलतलन ीहरूले सम्पूर्ट ध्यान केस्न्रत गनुट अकहलेको पकहलो आबश्यकता हो । माओबादी जनयदु्ध, शास्न्तपूर्ट 
जनआन्दोलन सकहत ७१ विट लामो संघिटबाट प्राप्त उपलध ीको जगमा आज समाजवादको आ ाि तयाि पादै 

अगालड बढ्ने ििर्मा हामी आईपगुेका छौ । परिवतटनको आन्दोलनमा जनताको तर्ट बाट िएका त्याग, तपस्या 
ि उच्ि बललदानीवाट प्राप्त उपलध ीमा टेकेि एककाइसौ सताधदीमा नेपाली  समाजवादी बाटो लनमाटर्का लालग 

अगालड बढ्न ुअपरिहायट छ । 

● हामी सव ैजनप्रलतलनल हरु लनवाटिनको वेला जनताबीि गिेका प्रलतबद्धता, स्मिर् गदै गरिबीको अन्त्य गिेि, 

सामास्जक न्याय स्थापना गदै समतामूलक समाज लनमाटर्को लक्ष्य पूिा गनट िाहन्छौं । यो अवसि आज हामीलाई 

मात्र प्राप्त छ । यो अलियान सर्ल बनाउन सके मात्र हािो िाजनीलतक औस्ित्य पकुष्ट गनट सकनेछौं । तसथट अब म, 

तपाइि ्, हामी सवैले स्वयम परिश्रमी िएि, आफ्नो समूहमा पलन सहिागी हुँदै आफ्नो कायटक्षेत्र लित्र समूहको 
परििालन ि व्यवस्थापन गिेि आरू्लाई नेततृ्वदायी िलूमकामा स्थाकपत गनुटपदटछ ।  समाज कवकासको काममा 
समदुायले वाच्नका लालग गिेको संघिट वगट संघिट, वैज्ञालनक प्रयोगका क्रममा प्राप्त ज्ञान, लसप ि क्षमतालाई उत्पादन 

क्षेत्रसंग जोड्दै अबसिका महान सम्िावना पकहल्याउन, गरिबी अन्त्यका िनुौती ि सम्िावना ठम्याउन, सामास्जक 

रूपान्तिर्का िनुौती ि सम्िावना पकहल्याउनका लालग उपयोग गदै सवैखाले  समस्या समा ान लति अगालड 

बढ्न ुपदटछ । 

●  कहजोको स्जवन सघिट जस्तै आजको उत्पादन संघिट वा कवकास ि समकृद्ध पलन झन कर्ठन संघिट हो । नयाँ संघिटमा 
कवजय हालसल गनटका लालग कहजोको संघिटमा झैँ दृि इच्छाशस्ि, व्यवस्स्थत संगठन ि योजनाबद्धता, ि तीनका 
ससुसु्ित प्रिाि प्रसाि जरूिी छ । यो केवल समाज  नी हनेु कुिा मात्र होइन मानव जीवनलाई सिल बनाउँदै 

समानता ि स्वतन्त्रताको उिाई लति लैजाने महान अलियान पलन हो । यो पकहलो पाइलो हो । यो सामास्जक 
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रूपान्तिर्को अलियान हो । उत्पादक शस्िको कवकास लबना उत्पादन सम्बन् को नयाँ अवस्था सजृना हनु 

सकदैन । उत्पादनको सा न परििालन ि स्वालमत्वको स्पष्ट नीलत ि योजना लबना उत्पादन ि रूपान्तिर्को यो 
अलियान सर्ल हुँदैन । हामी सामास्जक न्यायसकहतको समकृद्ध िाहन्छौ नकक आलथटक समकृद्ध मात्र ।लिमसेनथापा 
गाउँ कायटपाललकाको नेततृ्व गने हिेक सदस्यहरूले अब आरू्लाई उत्पादनको संघिटमा होमेि योग्य व्यवस्थापक, 

योग्य नेततृ्व ि सच्िा जनसेवक साकवत गनुट पदटछ । पाँि विे यो िर्नीलतक अलियानले कुशल ि सक्षम नेततृ्व 

जन्माउनेछ िने्न हामीले अपेक्षा गिेका छौ । नेततृ्व कवकासको लालग योजनावद्ध िंगले हामी अस्घ वढ्नेछौं । 

● हिेक सदस्यको हकमा समकृद्धको अलियानको इकाईदेस्ख टोल, वडा पाललका सम्म आरू्लाई योग्य साकवत गने, 

इमान्दाि ि लगनशील बनाइिाख्न,े लक्ष्यप्रलत केस्न्रत बनाइिाख्न,े सामूकहकताको अलियन्ताका रूपमा, समकृद्धको 
अलियन्ताका रूपमा ि सामास्जक रूपान्तिर्को नेततृ्वको रूपमा आरू्लाई सक्षम साकवत गने यो एउटा सनुौलो 
अवसि हो । यो अलियान सञ्चालनको क्रममा पकै्क पलन कयौं समस्याहरू आउने छन ्। जनताको स्वाथटिन्दा 
व्यस्िको स्वाथट हाबी हनु खोज्दा बेलाबेला कवलिन्न कविलनहरू समेत देखा नपलाट िन्न सककन्न । हामी एकले 

अकाटलाई सझुाव सल्लाह र्ददै अगािी बढ्नपुदटछ । सरुु सरुुमा आलथटक संकटहरू समेत व्यहोनुटपनेछ । ति 

समाजवादी समाज लनमाटर् गने दृि इच्छाशस्िका साम ुयी सबै समस्याहरू पिास्त हनेुछन ्। हामीले सामास्जक 

रूपान्तिर्को नयाँ उिाई हालसल गदै जानेछौ । नेततृ्वको नयाँ नयाँ क्षमतावान कटम कवकलसत हुँदै जानेछ । 

● आलथटक समकृद्ध समाजवादी रूपान्तिर्को पकहलो सतट हो । आलथटक समकृद्धलबना जनताको जीवनस्तिमा परिवतटन 

आउन सकदैन । जनताको जीवन स्तिमा सकािात्मक परिवतटनलबना सामास्जक रूपान्तिर्को अलियान सर्ल 

हुँदैन । सामास्जक रूपान्तिर्लबना समाजवाद स्थापनाको सपना साकाि हनु सकदैन । त्यसैले हामीले आलथटक 

समकृद्ध हालसल गनुटको कुनै कवकल्प छैन । त्यसको लालग देहायबमोस्जको अलियान संिालन गनट जरूिी छ । 

(क) उत्पादन िोजगािी तथा कवकास अलियानाः 

● कृकि सहकायट समूहहरूलाई उत्पादन यलुनटका रुपमा परििालन गने । 

● श्रम सहकािी गठन गिी  कवकास लनमाटर् ि उत्पादन कायटका लालग परििालन गने । 

● िोजगािी ि उत्पादन क्षेत्रको खोजी ि पकहिान गने । 

● उत्पादनको लालग नयाँ नयाँ ि प्रकवल  सा न स्रोतको खोजी ि आपूलतट गनुटका साथै बजािीकिर्को व्यवस्था गने । 

● कृकि ि जलडबटुी जन्य उद्योग स्थापनाका लालग पहल गने । 

● उत्पादनमा जनपरििालन गने कवकव  ताललमको व्यवस्था गिी जन शस्ि ि क्षमता कवकास गनट ि नेततृ्व प्रदान गने 

। 

● उत्पादक शस्िको कवकास ि उत्पादनका सा नमा सामदुाकयक स्वालमत्व स्थापना गने । 

● िलूमहीन, दललत तथा श्रममा मात्र आस्श्रत गरिब, उत्पीलडत श्रलमकहरुलाई प्राथलमकता र्दई कृकि सहकायट समूह, 

श्रम, सहकािी उत्पादन सहकािी ि कवत्तीय सहकािी मार्ट त काम सकहतको मामको व्यवस्था गने । 
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● बाझँो तथा सावटजलनक जलमन को पकहिान गिी िलूमहीन तथा श्रलमकहरुलाई सामूकहक खेतीको गनट व्यवस्था गने । 

● माटो, हावापानीको आ ािमा सबै जलमनको उपयोग, वनजंगल अन्य प्राकृलतक स्रोतहरूको समसु्ित प्रयोग ि 

परििालन गिी उत्पादन ि िोजगािी वृकद्ध गने । 

● दललत तथा मकहलाहरूको समूह सहकािी लनमाटर् गिेि उत्पादन ि िोजगाि कायटमा आवश्यक प्रकवल , औजाि 

लगायत अन्य सहयोग उपलध  गिाउने । 

● पाललकामा बनेका कृकि सहकायट समूहलाई वैक कवत्तीय संस्थासगँ समन्वय गिी  प्रलत समूह १० लाखसम्मको 
सहलुलयत ऋर् उपलध  गिाई कृकि कायटमा लगानी गने । 

● गरिबहरूको पकहिान गिी सबैको अलनवायट स्वास््य बीमा गने ि 

● घि बास निएका सबैलाई घि बासको व्यवस्था गने । 

● यवुाहरूलाई प्रालबल क ताललम, स्वयमसेवक, गाउँ  प्रहिी, श्रम सहकािी, खोज अनसुन् ान कायट, कला तथा 
साकहत्य, खेलकुद, शैस्क्षक क्षेत्र आर्दमार्ट त संगर्ठत गिी परििालन गने। सिकािले  गाँउ प्रहिी गठना तथा 
परििालन गिी आलथटक कवकास ि उत्पादनमा लगाउने । 

● वाताविर्ीय ि सामास्जक स्वच्छता कायम गनट लालग पने । 

(ख) सामास्जक सासं्कृलतक रूपान्तिर्ाः 

● आ ािितू सामास्जक मूल्य मान्यता कायम गने ि लनिन्ति पालनामा जोड र्दने । 

● पिम्पिागत रूपमा िहदै आएका िािा साँस्कृलतक मूल्य मान्यतालाई अगालड बिाउने, लतनको प्रिाि प्रसाि गने । 

● नैलतक मूल्य मान्यताको अनशुिर् गने, गिाउने । 

● यवुाहरूलाई कवलिन्न खालका कुलत, अिाजकताबाट बिाउने, परिश्रमी बनाउने ि शृ्रजनशील बनाउने । 

बालबाललकाहरूलाई िाकव समाजको समग्रमा नेततृ्व कवकासका लालग आ ाि तयाि पाने । 

● प्रािस्म्िक कक्षा देस्ख ८ कक्षासम्म अनशुासन, नैलतकता, िाकियता, समानता, स्वयमसेवी िावना, स्वावलम्बी, 
श्रमप्रलतको सम्मान, समाज कवकासको प्रकक्रयाका साथै वैज्ञालनक दृकष्टकोर् लनमाटर्को बाटोमा अगालड बढ्न 

प्रस्शस्क्षत गनट आवश्यक पाठयक्रमसकहत अलतरिि कक्षा सञ्चालन गने । 

● स्थानीय कला–साकहत्य, संस्कृलतको कवकास प्रवद्धटन, लोक संस्कृलत ि त्यस क्षेत्रमा संलग्न व्यस्िहरूको क्षमता 
कवकास ि िक्षा गनट संगर्ठत गदै परििालन गनट आवश्यक सहयोग गने । 

● जेष्ठ नागरिक, बालबाललका, अपाङ्गता िएका व्यस्िहरू, टुहिुा बालबाललका तथा असहायहरूलाई संिक्षर् तथा 
सहयोग गने । 

● जनयदु्ध, जनआन्दोलन तथा अन्य संघिटका क्रममा बललदान गने शहीदहरूप्रलत उच्ि सम्मान, परिवािहरूलाई 

कवलिन्न सहकािी समूहमा संगर्ठत गिी परििालनका साथै घाइते अपाङ्गहरूलाई सहयोग गने । 
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● जनप्रलतलनल , सिकाि ि प्रशासनले जनताप्रलतको उत्तिदाकयत्व, किलाससु्ती अन्त्य, जनताका समस्या समा ानप्रलत 

इमान्दाि, अनशुालसत, कवनयशील िंगले काम गने । 

● जनप्रलतलनल  तथा स्थानीय सिकाि अन्तगटत काम गने कमटिािी, स्वयमसेवक, प्रहिी, स्शक्षक सबैलाई कायट 
सम्पादन, जनसम्बन् , प्रशासन, लगायतका कवियमा ताललम र्दने, अनगुमन गने, कावाटही ि पिुस्कािको व्यवस्था 
गने । मालसक समीक्षा तथा मूल्याङ्कन गने । 

● समाजमा कवद्यमान वगीय, जातीय, सामास्जक, सांस्कृलतक, ललङ्गीय कविेद, उि–लनि अन्त्य गनट जनतालाई सकक्रय 

बनाउनकुो साथै सामास्जक एकता, सदिाव ि सकहष्र्तुा कायम गने । बहलुबवाह, बाललबवाह, अनमेल लबवाह, 

मकहला कहंसा आर्दलाई अन्त्य गदै प्रेम सम्बन्  तथा आपसी सहमतीय, प्रेममा आ ारित कववाहलाई प्रोत्साकहत गने 

। 

● जेष्ठ नागरिक संिक्षर्, असाहयहरूको संिक्षर्, बालमैत्री व्यवहाि साथै माया ि स्नेहिावको कवकास गने । 

● जनताले कवकास गदै आएका असल सामास्जक मूल्य मान्यताहरू, लतनको असल संस्कृलत, िेिििुा, िािा, पकहिान, 

योगदानलाई थप कवकलसत ि स्थाकपत गने । 

● समाजमा माटोप्रलतको माया, िाििस्ि, परिश्रमी, उद्यमी हनेु ि आत्मलनिटि बन्न ेसंस्कािको थप कवकास गने । 

● िाज्य सञ्चालक, सिकािमा िहेि काम गने जनप्रलतलनल , सामास्जक अगवुा, प्रशासलनक ि प्राकवल क लनकाय, जनसेवा, 
न्यायपूर्ट, समानतामा आ ारित पािदशी, कवनयशील ि व्यवहाि कुशल बनाई ड्डजनतासँग एकाकाि िएि 

जनतालाई हिदम उत्साकहत बनाइिाख्न े। 

● ठुलो त्याग बललदानबाट लनलमटत संकव ान ि तद अनसुािका काननुहरूलाई स्थाकपत गनट, त्यसको परिपालना, 
कायाटन्वयनमार्ट त समाजलाई अझ प्रिावकािी रूपमा सञ्चालन गनुटका साथै जनताका आवश्यता अनरुूप लतनको 
कवकास गने वाताविर् बनाउने । जनता बीिका अन्तिकविो हरू िाहे ती सामास्जक, आलथटक, िाजनैलतक,  ालमटक 

एवं साँस्कृलतक, जातीय, वगीय जनुसकैु िएपलन न्यायपूर्ट प्रगलतशील आदशट मूल्यका आ ािमा समा ान गने । 

● समाजको हिेक पंस्िलाई प्रिावकािी रूपमा आफ्नो िलूमका खेल्न परिश्रमी, इमान्दाि, र्ािोलतनो गने बानी, 
सहयोगी ि सामूकहक िावनाको कवकास गने। सही कविािको आत्मसातीकिर् गदै आम िेतना कवकास गने । 

● सही ि गलत, साँिो ि झटुो, खिाब ि असल स्वीकायट ि अस्वीकायट, सामास्जक कहत ि अकहत, प्रगलत ि दगुटलतको स्पष्ट 

पकहिान गने । दरुूत्साहन ि प्रोत्साहनको नीलत लाग ुगने । 

● लोक साँस्कृलतक टीमहरू, कलाकािहरू, लेखक, साकहत्यकािहरू, नाट्यकमीहरूमार्ट त त्यसको प्रदशटन, थप 

लसजटना ि कवकासका लालग समाजको परिवतटनमा योगदान गिेका स्थानीय स्तिका व्यस्ित्वहरू, िाकिय 

अन्तिाटकिय स्तिका घटनाक्रम ि व्यस्ित्वहरूलाई स्थाकपत गने ।लिमसेनथापा स्मलृत संग्राहालय ि स्मारिका 
प्रकाशन गने । 

● आफ्नो जीवन उत्सगट गिेि सामास्जक परिवटतन गने महान शहीदहरूप्रलत सम्मान गने ि प्रेिर्ा ललने सँस्कृलतलाई 

आत्मसात गने ि जनयदु्ध संग्राहलय ि स्मारिका प्रकाशन गने । 
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● सामाजलाई लनिन्ति प्रगलतको मागटमा उठाउन, नयाँ–नयाँ अनसुन् ान, खोज, नयाँ प्रकवल को प्रयोगका साथै स्शक्षामा 
लनिन्ति स ुाि गनट थप सहयोग गने । 

● भ्रष्टािाि लबरुद्ध अलियान, कहसाव ककताबलाई जनताका बीिमा िाख्न,े गैि काननुी सम्पस्त्त आजटन, शोिर्, सदुखोिी, 
िोिी, लटुपाट, अिाजकता, प्राकृलतक श्रोतको दरुूपयोग आर्द कवरूद्ध खबिदािी गने । 

● जनपक्षीय नीलत लाग ुगने । “जनपक्षीय नीलतमा आवद्ध हनु ुिनेको जनता समाजको िकवष्य ि िाग्यको लनमाटर् गने 

मौललक शस्ि हनु िने्न मान्यतालाई आत्मसाथ गने । 

● नेततृ्व, जनप्रलतलनल  तथा समास्जक अगवुाहरूका उदाहिर्ीय कामहरूलाई स्थाकपत गने ि गलत काम कावाटही 
गिेमा लतनको आलोिना गने ि नसस्च्िएमा िण्डार्ोि गने । 

● सामास्जक, सांस्कृलतक रूपान्तिर्को कायट गने गरि सामास्जक रूपान्तिर् तथा स ुाि सलमलत’ गठन गरि मालथ 

उल्लेस्खत कवियहरू कायाटन्वयन गनट अलियानात्मक रूपमा अगालड बिाउने । 

● ‘िोजगाि, उत्पादन, गरिबी लनवािर् तथा कवकास लनमाटर् सलमलत’ गठन गिी मालथ उल्लेस्खत कवियहरू कायाटन्वयन 

गनट अलियानात्मक रूपमा अगालड बिाउने । 

प्रस्ताकवत िाकव योजना :- 

➢संघिट/प्रत्यत  

● एक घि एक स्वयंमसेवक 

● एक गाउं एक खेल मैदान 

● एक गाउँ एक सिुक्षा कटम स्वयंसेवक कटम   

● उत्पादनाः एक घि एक उत्पादन, एक घि एक व्यवसाय, एक टोल एक संकलन केन्र, एक वडा एक उद्योग 

●  एक गाउँ एक उत्पादन एक घि एक िोजगािी–सवैलाई िोजगािी/ बेिोजगािलाई स्शप ि ित्ता, प्रिािाः  एक 

गाऊं एक सूिना केन्र, IT साक्षिता, कम्प्यूटि स्शक्षा, क्षमता अलिवृकद्ध जन संञ्चाि ि आम संिाि मैत्री हािो 
गाउँपाललका कप्रन्ट, अलडयो (िेलडयो) लिलडयो TV अनलाइन सामास्जक संजालको स्थापना ि कवकास । 

अन्य :-   

● हिेक मकहनाको पकहलो हप्तालाई जनसेवा सप्ताह बनाई पकहलो शकु्रवाि / शलनवाि अलनवायट जनसेवाको योजना बनाई 

कायाटन्वयन गने । 

● हिेक मकहनाको दोस्रो हप्तालाई प्रलतिा प्रस्रु्टन सप्ताह बनाउने गिी दोस्रो शकु्रवाि/ शलनवाि अलनवायट प्रलतिा 
प्रस्रु्टनको योजना बनाई कायाटन्वयन गने । 

● हिेक मकहनाको तेस्रो हप्तालाई मनोिञ्जन सप्ताह बनाई तेस्रो शकु्रवाि / शलनवाि अलनवायट मनोिञ्जनात्मक 

कायटक्रमको योजना बनाई कायाटन्वयन गने । 
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● हिेक मकहनाको िौथो हप्तालाई सलमक्षा सप्ताह बनाई िौथो शकु्रवाि / शलनवाि अलनवायट सलमक्षा बैठकको आयोजना 
गिी कवगतका कायटक्रमको सलमक्षा गदै िाकव कायटक्रमहरु तजुटमा गने । 

 

उपस्स्थत गाउँसिा सदस्यहरु ! अन्त्यमा, यस गाउँसिामा उपस्स्थत हनु ुहनेु उपाध्यक्ष ज्यू, गाउँसिाका सदस्यज्यूहरु, 

गाउँपाललका सम्पूर्ट कमटिािीहरु, पत्रकािहरु प्रलत आिाि तथा  न्यवाद व्यि गदटछु । लबगतका सकािात्मक ि 

जनपस्क्षय कामलाई लनिन्तिता र्ददै " ग्रटे, स्माटट, हरियाली, स्वच्छ, समदृ्ध समाजवाद उन्मखु नमूना गाउँपाललका" को 
आकांक्षालाई सर्ल बनाउन यहाँहरुको सल्लाह सझुावलाई मागटदशटनको रुपमा ललई गाउँपाललका अगालड बढ्ने 

व्यहोिा यहा ँमाझ स्मिर् गनट िाहन्छु । प्रस्ततु नीलत तथा कायटक्रमलाई पूर्टरुपमा सर्ल बनाउन यहाँहरुको सल्लाह 

सझुावको अझ बिी आवश्यकता हनेु िएकोले तदनरुुप यहाँहरुको सल्लाह सझुावहरु गाउँपाललकाले प्राप्त गनेछ, िने्न 

अपेक्षा गनुटको साथै त्यस्ता सल्लाह सझुावलाई मागटदशटनको रुपमा ललएि गाउँपाललकालाई अगालड बिने कवश्वास 

र्दलाउदछु  ि स्थानीय सिकािको मूल नेततृ्वको हैलसयतले गाउँ टोल घि-घिमा स्थालनय सिकािको अनिुलूत 
ि प्रत्यािलूत गिाउन कुनै कसि वाकँी निाख्न ेप्रलतवद्धता व्यि गदटछु । 

       

 

          न्यवाद ! 
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