
 

 

 

 

 

 

  cf=j= @)&$ ÷&% sf] gLlt tyf sfo{qmd 

 

 

#=! bL3{sflng ;f]rM  

cfly{s ,;fdflhs ,;f:s[lts tyf k|zf;lgs ?kdf r':t / ;d'Ggt ufpFkflnsfsf] lgdf{0f ug]{ 

. 

 

=#=@ nIo M  

 k'jf{wf/ lgdf{0f tyf pTkfbgdf ljz]if hf]8 lbb} cfTdlge{/ ufpkflnsf lgdf{0f ug]{ . 

#=# p2]Zo 

 ;+ljwfgsf] dd{ / efjgf  cg'?k :yfgLo hgtfsf] lhjg:t/nfO{ s]Gb| ljGb'df /fVb}  k'jf{wf/ 

lgdf{0f, :yfgLo pTkfbgsf] k|j{bg tyf ko{6g  ljsf;sf] k|s[of¢f/f /f]huf/L  ;[hgf ub]{ 

,ul/jL, c;dgftf , lje]b / alGrlts/0f 36fpb} ;du| ufpkflnsfjf;Lsf] lhjg:t/df ;'wf/ 

Nofpg] .  

 

#=$ ck]lIft pknAwL M  

ufpFkflnsfn] cfufdL cf=j @)&$.&% df b]xfo jdf]lhdsf pknAwLx? xfl;n x'g]5 . 

 ufpFkflnsfsf] u|fld0f If]q;Dd ;8s ;+hfnsf] kxF'r k'Ug]5 . 

 :jf:y If]qdf ;a}sf] kx'r k'Ug]5 .  

 ko{6g ljsf;sf] u'?of]hgf tof/ kf/L hnfzoo'Qm ko{6g kj{4gsf] ljif]z sfo{ 

cuf8L j9]sf] x'g]5 . 

 xfn ljBdfg ;8s ;+hfnsf] :t/f]GgtL x'g]5 .  

 z}lIfs If]qsf] ljsf;n] km8\sf] dfg]{ 5 .  

 :jf:y If]qdf ;a}sf] kx'rnfO pRr k|yfldstf lbb} ljz]if 3'D6L sfo{qmdx? dfkm{t 

hgtfsf] :jf:y:t/df ;'wf/ x'g]5 .  

 s[lifsf] Jofj;foLs/0fsf] dfWodaf6 s[lifdf cfTdlge{/tfsf] ;[hgf xg]5 .  

 ldld{ lj3f{ x'b} /fgL3f6 ;8ssf] sfnf] kq] k|s[of cuf8L j9]sf] x'g]5 .  

 s'g}klg ;dodf  ;a} j8fdf k'Ug] jf6f]df s'g} k|sf/sf] cj/f]w x'g]5}g .  

 ;a} j8f sfo{nox?jf6 online system jf6 k|zf;lgs sfo{x? x'g]5 .  



 ufpFkflnsfsf] cfly{s ;DefJotfsf] ;'Zd cWofg u/L ljsf;n] gof ult lng]5 .  

#=% aflif{s ah]6 tyf sfo{qmd th'{df ubf{ cjnDag ul/Psf k|d'v gLlt tyf cfwf/x? 

of]hgf 5gf}6sf cfwf/x? 

 g]kfnsf] ;+ljwfg @)&@ 

 /fli6o of]hgf cfof]usf] dfu{bz{g 

 g]kfnsf] rf}wf} lqjlif{o of]hgfn] kl/nlIft u/]sf cjwf/0ffx? 

 ;+l3o dfldnf tyf :yflgo ljsf; dGqfnojf6 ljleGg ;dodf cfPsf lglt , lgod 

, sfo{ljlw tyf lgb]{zgx?  

 jh]6 lgdf{0fsf qmddf ePsf ljleGg cfd e]nfx? , ;j{blno ;j{klIfo a}7sjf6 

cfPsf ;'emfjx? ,gful/s ;dfh tyf ljleGg ;+3 ;+:yf / sfo{nojf6 cfPsf /fo / 

;'emfjx?  

 ljleGg u}/ ;/sf/L ;+:yfx?jf6 k|:tfjeO{ cfPsf sfo{qmd tyf jh]6 

 lhNnf ;dGjo ;ldltjf6 cfPsf /fo ;Nnfx tyf ;'emfjx? 

 

 

 

 

#=%=! ;du| gLlt  

1= समृद्ध गाउँपालिकाको लनमााणका िालग सार्ाजलनक,लनजी र सहकारी क्षेत्रको भूलमकािाई अझ 

प्रभार्कारी बनाइनेछ । बजेट लर्लनयोजना गदाा संलर्धानिे लनर्ददष्ट गरेको िक्ष्य हालसि गने गरी 

कायाक्रम तय गररनेछ । बजेट लर्लनयोजनको दक्षता र खचा गने क्षमता अलभर्ृलद्ध गररनेछ । 

प ँलजबजारको लर्स्तार गने कायािाई बढार्ा ददइनेछ । गैर बैंदकङ्ग लर्लिय क्षेत्रमा रहकेो प ँलजिाई 

प र्ााधार लर्कासमा िगाइनेछ । लर्लिय व्यर्स्थापन क्षमता र जर्ाफदलेहता बढाइनेछ । राजनैलतक 

नेतृत्र् र कमाचारीको क्षमता अलभर्ृलद्ध गने कायाक्रम तय गररनेछ । गाउँपालिकाको संचािनका 

िालग आर्श्यक स्रोत साधन र जनशलिको व्यर्स्था गररनेछ ।  

2= कृलि क्षेत्रिाई उत्पादनको प्रम ख क्षेत्रको रुपमा लर्कास गररनेछ । ससचाई, मिखाद, बीउ लबजन, 

लबरूर्ा, घाँस उपिब्धतामा लर्शेि ध्यान ददइनेछ । पश जन्य उत्पादन कायाक्रमिाई प्रोत्साहन 

गररनेछ । पश  लबमा कायाक्रमिाई प्रभार्कारी रुपमा िाग  गररनेछ । 

3= नेपािको अलहिेसम्मको सबैभन्दा ठ िो आयोजना कािीगण्डकी "ए" जिलर्द्य त आयोजना रहकेो 

यस कािीगण्डकी गाउँपालिकािाई पूणा िोडसेलडङ्ग म ि गराउने प्रयास गररनेछ ।  

4= प्रत्येक गाउँको प्राकृलतक स्रोत, ऐलतहालसक, सामालजक सांस्कृलतक पलहचान र आर्थथक सामर्थयाको 

आधारमा गलतशीि बस्ती लर्कास गररनेछ । समृद्ध गाउँ/र्डाहरु लनमााण गना व्यर्स्था लमिाउँद ै

अगाडी बढाइनेछ । एकीकृत, व्यर्लस्थत, र्ैज्ञालनक र हररत गाउँ शहर लनमााणमा जोड ददइनेछ ।  

5= स्र्च्छ खानेपानीमा नागररकको पहचँ अलभर्ृलद्ध गने कायाक्रममा जोड ददइनेछ ।  



6= पयाटन क्षेत्रिाई अथातन्त्रको प्रम ख आधारको रुपमा लर्कास गररनेछ । धार्थमक पयाटनिाई बढार्ा 

ददइनेछ । रानीघाट, आिमदरे्ी, आिमदरे्ी लशिाको पदयात्रा लममीदखेी धार्थमकस्थि सेती र्ेणी 

लशिा सम्मको जियात्रामा लर्शेि जोड ददइनेछ ।  

7= उद्यमशीिता, स्र्रोजगार र आय आजानमा केलन्ित गना य र्ािाई छोटो र िामो अर्लधको तालिम 

ददन जोड ददइनेछ ।  

8= परम्परागत लशक्षा प्रणािीमा स धार गरी आध लनक र व्यर्सालयक बनाउन प्रालर्लधक लशक्षामा जोड 

ददइनेछ र यसै र्िा गाउपालिका क्षेत्रलभत्र एकर्टा प्रालर्लधक लशक्षािय स्थापना गना सम्भाव्यता 

अध्ययन गरी कायाान्र्यन गररनेछ । लशक्षामा सूचना प्रलर्लधको लर्कास एर्ं प्रयोगिाई अलनर्ाया 

बनाइनेछ । गाउँपालिकालभत्रका लर्द्याियहरुिाई क्रमश: सूचना प्रलर्लधको पहचँमा प यााउन िगानी 

गररनेछ ।  

9= ग णस्तरीय लशक्षामा पहचँ प यााउन साम दालयक लर्द्याियहरुिाई नमूनाको रुपमा सञ्चािन गने 

कायाक्रम ल्याइनेछ ।  

10= खेिक द क्षेत्रको लर्कास गना प र्ााधार लनमााणमा लर्शेि जोड ददइनेछ । गाउँपालिकालभत्र 

खेिक दिाई प्रोत्साहन गना कलम्तमा "एक र्डा एक खेिक द मैदान" लनमााण गने नीलत लिइनेछ ।  

11= स्र्ास्र्थयिाई मौलिक हकको रुफमा स्थालपत गद ैग णस्तरीय स्र्ास्र्थय सेर्ामा सबैको पहचँ स लनलित 

गररनेछ । गाउँपालिकालभत्र एउटा स लर्धासम्मपन्न अस्पताि लनमााणका िालग यसै र्िा सम्भाब्यता 

अध्ययन गररनेछ र लबरामीहरुको स लर्धाका िालग गाउँपालिकाको िगानीमा एक र्टा एम्ब िेन्स 

खररद गरी सञ्चािनमा ल्याइनेछ ।  

12= भ्रष्टाचारजन्य दक्रयाकिापप्रलत श न्य सहनशीिताको अर्धारणा अपनाइनेछ । गाउँपालिका माफा त 

हने कायाक्रमहरुको पारदर्थशता तथा जर्ाफदलेहता प्रर्द्धान हने गरी गाउँपालिकाका हरेक 

दक्रयाकिापमा जनताको सहज पहचँ स लनलित गररनेछ ।  

13= प र्ााधार लनमााण गने जस्तै बाटो कािोपत्रे गने, ट्रयाक लनमााण गन,े पक्की प ि (मोटरेर्ि प ि) , 

जिलर्द्य त आयोजना लनमााणमा आफ्नो िगायत प्रदशे र संघीय सरकारको ध्यान केलन्ित गररनेछ ।  

14= गाउँपालिकाको लर्द्यमान आर्थथक सामालजक सांस्कृलतक तथा लर्लिय स्रोत साधनको भएको 

गाउँपालिकाको र्स्त गत लर्र्रण (Profile) लनमााण गररनेछ ।  

15= लबगतमा सानालतना आयोजनाहरुमा गररएको िगानीबाट अपेलक्षत उपिलब्ध हालसि हन नसकेको र 

र्िेनी अन त्पादक क्षेत्रमा िगानी र्ृलद्ध भएको क रािाई आत्मसात गद ैआगामी आर्थथक र्िामा 

गाउँपालिकाको चौतफी लर्कासमा महत्र्पूणा योगदान ददन सके्न खािका ठोस योजनामा िगानी 

गररनेछ र योजनािाई क्रमागत ढङ्गिे अगाडी बढाइनेछ ।  

16= यस गाउँपालिकाको प्रम ख सडकका रुपमा रहकेो लमर्थम, लबघाा, रानीघाट, लबघाा, बैघा, आिमदरे्ी हदँ ै

ग ल्मी लजल्िाको ररडी जोड्ने म ि बाटो कािोपत्रेका िालग थप पहि गररनेछ । ज नस कै दकलसमको 

भौलतक लर्कासको न्यूनतम आधार नै सडक प र्ााधार भएकोिे कलम्तमा र्डाको केन्ि दलेख 

गाउँपालिका केन्ि जोड्ने सडकिाई १२ मलहना नै स चारु गना सदकने गरी सडकको लर्स्तार तथा 

स्तरोन्नलतमा जोड ददइनेछ । सडक लनमााण र िगानीको काममा सहयोग प यााउन गाउँपालिकाको 

आफ्नै िगानीमा एक डोजर खररद गरी सडक लनमााणका कायामा प्रालर्लधक सहयोग उपिब्ध 

गराइनेछ ।र्डाको केन्ि जोड्ने सहायकस्तरका सडकहरुको समेत स्तरोन्नलत गरी गाउँपालिकास्तरीय 

ररङरोड स्थापना सम्बन्धी अध्ययन गररनेछ ।   



17= जनतािाई सहज, सर्ास िभ र छररतो सेर्ा प यााउन सदकने गरी गाउँपालिका एर्ं यसका सबै 

र्डाहरुको संस्थागत क्षमता अलभर्ृलद्ध गररन का साथै आर्श्यक स्रोत साधनको व्यर्स्था गररनेछ ।  

18= गाउँपालिकालभत्र रहने गरी थप जिलर्द्य त आयोजनाको रुपमा साँग रेमा "कािीगण्डकी लब" र 

गल्याङ नगरपालिकासँग समन्र्य गरी आलधखोिा "बी" सञ्चािन गना सदकने गरी सम्भाब्यता 

अध्ययन गररनेछ ।  

19= गाउँपालिकालभत्र प्रशस्त धार्थमक तथा पयाटकीय सम्भार्ना रहकेोिे आन्तररक तथा बाह्य 

पयाटकहरुको गन्तब्यस्थिका रुपमा पलहचान बनाउन लर्लभन्न धार्थमक तथा पयाटकीयस्थिहरुको 

व्यापक प्रचार प्रसारका िालग लर्लभन्न सञ्चारमाध्यमहरुसँग सहकाया र लर्लभन्न स्थानमा होलडङ्ग 

बोडाको व्यर्स्था गररनेछ । पयाटकको स लर्धाका िालग लर्लभन्न स्थानहरुमा होमस्टे स्थापना तथा 

लनजी क्षेत्रिाई स लर्धा सम्पन्न होटिको व्यर्स्था गना प्रोत्सालहत गने नीलत लिइनेछ ।  

20= गाउँपालिका लभत्र सबैको सहज पहचँ स लनलित गना नगर बस सञ्चािन सम्बन्धी सम्भाव्यता 

अध्ययन गररनेछ ।  

21= गाउँपालिकालभत्र उत्पाददत फोहरमैिाको उलचत संकिन र व्यर्स्थापनका िालग प र्ाधार उपिब्ध 

गराई फोहर र्गीकरण गने कायामा जनतािाई प्रोत्सालहत गररनेछ । जसिे फोहर गछा उसिे पैसा 

लतछा (Polluters Pay Principle) भने्न लसद्धान्तको अन शरण हने गरी फोहरबाट कर संकिन गने 

कायाको थािनी गररनेछ ।  

22= गाउँपालिकाका सबै र्डाहरु ख िा ददसाम ि भै सकेको तथा र्डा नं १ अन्तगातका द ईर्टा टोििाई 

प णा सरसफाईय ि र्डा समेत घोिणा गररसदकएको छ । गाउँपालिकाका अन्य र्डािाई समेत 

क्रमश: पूणा सरसफाईय ि र्डा घोिणा गद ैिलगनेछ र सोका िालग आर्श्यक प र्ााधार स्थापना गना 

प्रोत्सालहत गने नीलत लिईनेछ ।  

23= लर्कास कायाको कायाान्र्यन हरेक आर्थथक र्िाको मसान्तमा हने पररपाटीिे योजना तथा कायाक्रममा 

गररएको िगानीमा प्रभार्काररता नदलेखएको र हरेक र्िा बजेट मात्र खचा हने र सोको प्रलतफि 

प्राप्त नहने  कायािाई पूणा रुपमा लनरुत्सालहत गद ैआर्थथक र्िाको अन्त्यमा लनकासा र्ा खचा गने 

प्रकृया अन्त्य  गररनेछ ।  

24= कायारत राष्ट्रसेर्क कमाचारीहरुको उत्पे्ररणा र मनोबि अलभर्ृलद्ध गना कायासम्पादनका आधारमा 

प्रोत्साहन गना सदकने नीलत अर्िम्बन गररनेछ ।  

25= गाउँपालिका माफा त लर्लभन्न समूह संस्थाहरुका िालग लर्लनयोजन भएका रकमहरु कायाान्र्यन गना 

कानून बमोलजम दताा भएका समूह संस्थाहरुिाई मात्र मान्यता ददइनेछ ।  

26= गाउँपालिकाको आगामी आ र् बजेट तथा कायाक्रम माफा त सम्बोधन गना नसदकएका आयोजनाहरुको 

सम्भाव्यता अध्ययनका िालग गाउँपालिकाबाट आर्श्यक व्यर्स्था गररनेछ ।  

27= गाउँपालिकाबाट सञ्चालित आयोजनाहरुको अन गमन र मूल्याङ्कन कायाका िालग गाउँपालिकािे 

सम्बलन्धत र्डा बाहके फरक पदालधकारीिाई लजम्मेर्ारी तोकी अन गमन गराइनेछ ।  

28= समाजका केही य र्ा जगतमा सांस्कृलतक लर्चिनका रुपमा दखेा परेका लर्कृलतिाई अन्त्य गरी सभ्य 

समाज लनमााणमा लर्शेि जोड ददइनेछ ।  

29= सामालजक स रक्षा भिा लर्तरण कायाक्रमिाई टोि टोिमा उपिब्ध गराउने व्यर्स्था गररनेछ ।  

30= गाउँपालिकालभत्र बसोबास भएका तर आफ्नो नाममा जग्गा दताा नभएका स क म्बासीहरुको 

बसोबासिाई व्यर्लस्थत गने नीलत लिइनेछ ।  



 

#=%=@ If]qut lglt tyf cfwf/x?  

s_ cfly{s If]q   

s[lif ljsf; ;DjGwL 

o नेपाि कृलि प्रधान दशे भनी पलहचान बनाएको भएता पलन अपेलक्षत रुपमा कृलि र 
पश पंक्षीको क्षेत्रमा लर्कास गना नसदकएको तर्थयिाई मनन गद ैकृलि र पश पंक्षीिाई 

आकिाक, व्यर्सालयक र मयााददत पेशाको रुपमा स्थालपत गराउँद ैजनताको जीर्नस्तरमा 

स धार ल्याउने उद्दशे्यिे कृलि तथा पश पािनको पकेट क्षेत्र घोिणा गना प र्ााधार लनमााणका 

िालग लबउ, लबरुर्ा, माटो परीक्षण, नसारी लनमााण तालिम र मत्स्यपािन सम्बन्धी 

cWofgsf ul/g]5 . ।  

o गाउँपालिकालभत्र उत्पाददत कृलि उपजहरुको बजारीकरणका िालग कृलि उपज संकिन 

केन्िsf] lgdf{0f ul/g]5 . 

 

 Aoj;flos v]tL tyf gub]afnL k|j4{g ug]{ cfof]hgfx? ;+rfng ul/ s[lif Aoj;fo 

k|j4{gsf dfWodaf6 /f]huf/L l;h{gf ug{ hf]8 lbOg] 5 . 

 vfBfGgsf] k|ofKt pTkfbgnfO{ k|f]T;fg u/L vfB ;'/Iffdf 6]jf k'¥ofOg] 5 . 

 lgof{tof]Uo Pa+ pRr d'Nosf s[lifhGo afln÷a:t'x?sf] pTkfbg k|a4{g u/L cfoft 

k|lt:yf{kg tyf lgof{t k|j4{g ug]{ gLlt clVtof/ ul/g]] 5  .  

 s[lif pTkfbg tyf pTkfbsTj a[l4sf nflu lasl;t k|lalwx?sf] k|;f/ k|rf/ / 

k|flalws ;]jf ;j{;'ne ?kdf k|bfg ul/ s[ifsx?nfO{ s[lif lasf; ug{ ;Ifd agfOg] 

5 . 

 s[lif tyf kz'df Aoj;flos/0f, jhf/Ls/0f / ;fdflhs ;Ddfgsf] jftfj/0f ;[hgf 

ul/g] 5 . 

 s[lif tyf kz' lasf;df s[ifs ;d'x÷;ldlt÷;xsf/L÷u}x|–;/sf/L ;+:yf / :yfgLo 

lgsfox?;+u ;fem]bf/L ug]{ gLlt cjnDjg ul/g] 5  . 

 ko{6gd'vL s[lif lasf; sfo{qmd ;+rfngdf hf]8 lbO{g] 5 . 

 lbuf] s[lif ljsf;, h}ljs ljljwtf, k|fs[lts >f]t tyf jftfj/0f ;+/If0faLr ;Gt'ng 

sfod /fVg] gLlt lnO{g] 5 . 

 s[lif k|;f/ ;]jfnfO{ k|efjsf/L t'Nofpg u|fld0f s[lif sfo{stf{nfO{ kl/rfng ul/g] 5 . 

 

 s[ifsx?df l;k x:tfGt/0f4f/f  cfw'lgs kz'kfng k4ltsf] lasf; ub}{ n}hfg] gLlt 

lnOg] . 

 kz'hGo kbfy{ pTkfbgdf cfTdlge{/ agfpg hf]8 lbO{g] 5 . 

 Ps 3/ Ps s/]zfjf/Lsf] lglt lnOg]5 .  

pBf]u, pBdlzntf Pj+ ;xsf/Ltfsf] ljsf; ;DjGwL  

 

pBf]u 



 

 गाउँपालिकालभत्रकै स्रोत साधनको उपयोगबाट सञ्चािन हन सके्न खािका साना तथा 

मझौिा उद्योगहरुको स्थापनािाई प्रोत्साहन हने गरी आर्श्यक स्रोतको व्यर्स्था 

गरेकी छ  ।  

 गाउँपालिकालभत्र रहकेा य र्ाहरुमा उद्यमशीिताको लर्कास गरी नमूना उद्योगी 

बनाउने कायािाई प्रोत्साहन रकम लर्लनयोजन गरेकी छ  ।  

 n3' tyf ;fgf 3/]n' pBf]ux?sf] ljsf;df ;d'bfo Pj+ lghL If]qnfO{ 

k|f]T;flxt ug{] / To:tf pBf]unfO{ jftfj/0fd}qL jgfpg hf]8 lbOg]5 .  
 

 ko{6g;Fu ;Dj4 pBf]ux?sf] ljsf; / k|j4{g ;fy} To:tf pBf]ux?nfO{ 

sfg"gsf] bfo/fleq Nofpg ;xhLs/0f ul/g] 5 . 

 o; ufpkflnsf leq pTs[i6 sfo{ ug]{ ;xsf/L ;+:yfx?nfO{ k|f]T;fxLt ug]{ 

gLlt k/Dk/fut ;Lkdf cfwfl/t 3/]n' pBf]unfO{ ;+/If0f u/L 

cfw'gLlss/0fdf hf]8 lbO{g]5 . 

 ;xsf/L ;+:yfx?sf] ljsf;, lj:tf/ / k|j4{g ug{] gLlt clVtof/ ul/g] 5 .  

 

 

ko{6g ;DjGwL 

 ufpFkflnsf If]qdf xf]d:6] ;+rfngsf] ;+efJotf cWoog ul/g] 5 .  

o गाउँपालिकालभत्र प्रशस्त धार्थमक तथा पयाटकीयस्थिहरु रहकेा छन् । लयलनहरुको लर्कास 

संरक्षण तथा प्रर्द्धानका माध्यमबाट धेरै पयाटकहरुको गन्तब्य बनाउन सदकने सम्भार्ना 

रहकेो छ । यस गाउँपालिकािाई आकिाक र स रलक्षत पयाटन गन्तब्य बनाई संख्यात्मक 

तथा ग णात्मक रुपमा पयाटक आगमनमा र्ृलद्ध गरी ग्रामीण क्षेत्रको उन्नलत गराउने कायामा 

जोड lbOg] 5 .  

o लमर्थम दखेी सेलतलबनी सम्म जि यात्रािाई व्यर्लस्थत गन,े रानीघाट आिमदरे्ी लशिा,  

आिमदरे्ी केब िकारको सम्भाव्यता अध्ययन र ग रुङ्दी डाँडा, लबघाा डाँडा, आिम र 

चण्डी भञ्ज्याङमा पयाटन लर्कासको सम्भाव्यता अध्ययन गनकेायाको प्रारम्भ यसै र्िा 

गररनेछ ।  

o कािीगण्डदक गाउँपालिकाको होमस्टे सञ्चािनका िालग अध्ययन र प र्ााधार लनमााणug]{ 

;fy} गाउँपालिकाको क नै एक बस्तीिाई नमूना बस्तीका रुपमा लर्कास गना lglt 

cjnDjg ul/g]5 .।  

 

v_ ;fdflhs If]q 

lzIff ;DjGwL 

 



 cfwf/e't tx, pd]/ ;d'xsf jfnjflnsfx?sf] lzIffsf] kx'Fr ;'lglZrt ug{sf 

nflu blnt 5fqj[lQ, 5fqf 5fqj[lQ Pj+ lgz'Ns kf7\ok':tssf] tyf ;fdfu|L 

Joj:yf ug{] gLlt cjnDjg ul/g]5 .  

 k/Dk/fut lzIff k|0ffnLnfO{ ?kfGt/0f u/L cfw'lgs / k|ljlwd}lq lzIff k|0ffnL 

ljsf; ug]{ lglt cjnDjg ul/g]5  . 

 afnd}qL tyf 5fqfd}qL ljBfnosf] ?kdf ljsf; ug]{ ul/ ef}lts ;+/rgfx?df 

qmdz ;'wf/ ul/g]5 . 

 lzIff;+u ;DjlGwt sfo{ ug]{ u}/;/sf/L ;+3;+:yfx?;Fu ;dGjo ul/ o; 

ufpFkflnsfsf]  z}lIfs ljsf;df Plss[t sfo{qmd ;~rfng ul/g] 5 . 

 sIffsf]7fsf] lzIf0f l;sfO{nfO{ k|efjsf/L jgfpg lzIfsx?sf] Ifdtf clej[l4 

h:tf sfo{qmdx? ;~rfng ul/g] 5 .  

 blnt, dlxnf, hghflt Pj+ l;dfGts[t ju{nfO{  z}lIfs cj;/x?sf] ;'lglZrttf 

k|bfg ug]{ Joj:yf ldnfOg] 5 . 

:jf:Yo ;DaGwL  

 

 स्र्ास्र्थयिाई मौलिक हकको रुkमा स्थालपत गद ैग णस्तरीय स्र्ास्र्थय सेर्ामा सबैको पहचँ 

स लनलित गररनेछ । 

 गाउँपालिकालभत्र एउटा स लर्धासम्मपन्न अस्पताि लनमााणका िालग यसै र्िा सम्भाब्यता 

अध्ययन गररनेछ   

 लबरामीहरुको स लर्धाका िालग गाउँपालिकाको िगानीमा एक र्टा एम्ब िेन्स खररद गरी 

सञ्चािनमा ल्याइनेछ 

 cfwf/e"t :jf:Yo ;]jf hgtfsf] df}lns clwsf/sf] ?kdf /x]sf]n] 

k|f=:jf=s]Gb|, :jf=rf}sL, lgMz'Ns :jf:Yo ;]jf sfo{qmdsf] k|efjsf/L 

sfof{Gjog tyf :jf:YosdL{x?sf] ;]jfnfO{ lgoldt / kx'Frof]Uo 

t'NofO{g]5  .   

 ljz]if u/L u|fld0f If]qx?df hg:jf:Yo;Fu ;DalGwt lqmofsnfkx? 

;~rfng ug{ lghL If]q Pj+ u}=;=;= x?;+u ;jGjo u/L k|f]T;flxt 

ul/g]5 .  

 ;a} :yf:y rf}sLx?df 5'§} birthing center sf] lgdf{0fsf] sfo{ 

cuf8L j9fOg]5 .  

 ljleGg :jf:y ;Fu ;/f]sf/ /fVg] dflyNnf] lgsfo, ;+3;:yfx? ;Fu 

;dGjo u/L 3'DtL :jf:y lzlj/x? ;~rfngdf NofOg] 5 .  

 ufpFkflnsfnfO{ k"0f{ vf]ko'Qm ufpFkflnsf 3f]if0ff ul/g] 5 .  

n}lu+s ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f 



 km/s Ifdtf ePsf JolQmx?sf] Ifdtf ljsf; Pj+ pgLx?sf] ;fdflhs ;'/Iff 

Joj:yfnfO{ k|efjsf/L jgfpb} n}hfg] gLlt lnOg]5 .   

 गरीबी, असमानता, सीमान्तकृत, अशि र सामालजक आर्थथक जोलखममा रहकेा नागररकको उत्थान 

र सशलिकरण गरी समन्यालयक एर्ं सम्मानजनक जीर्न यापनको र्ातार्रण बनाउन जनचेतना, 

सशलिकरण, स्र्रोजगार जस्ता कायाक्रम साथै बृद्धाश्रम लनमााण, स्र्ास्र्थय तथा कृलि लबमा, 

सीपमूिक तालिम र्डागत रुपमा सञ्चािन गना lgltcjnDjg ul/g] 5 . 

 Psn dlxnf Pj+ lj:yflkt JolQmx?sf] cfod"ns Pj+ Ifdtf ljsf; ;DaGwL 

s[ofsnfkx? ;~rfng ul/g] 5 .  

 h]i7 gful/sx?sf] ;fdflhs klxrfg, ;Ddfg Pj+ ;fdflhs ;'/Iffdf ljz]if 

hf]8 lbg] gLlt lnOg]5 .  

 blnt tyf hghfltsf k/Dk/fut ;Lk, ;+:s[lt / efiffsf] ;+/If0f ug{] gLlt 

lnOg]5 .  

 jfnjflnsf ;DaGwL afn Snj ;+hfn Pj+ jfnjflnsfsf] Ifdtf ljsf;sf 

sfo{nfO{ k|fyldstfsf ;fy sfof{Gjog ul/g] 5 .  

 ljkGg tyf lk5l8Psf ju{sf dlxnfx?nfO{ nlIft u/L ;du| dlxnfx?sf] 

;zlQms/0f ;DaGwL sfo{qmdx? ;+rfng ul/g]5 . 

 lg0f{o k|s[ofdf dlxnfx?sf] ;xeflutf k|j4{g ug]{ sfo{qmdx? ;+rfng u/L 

;xeflutfsf] ;'lglZrttf ul/g]5 . 

 n}lËs lje]bnfO{ Go"lgs/0f ub}{ dlxnfx?sf] d'nk|jflxs/0fdf hf]8 lbO{ n}lËs 

;dtfk"0f{ ;dfh lgdf0f{sf] nflu k|f]T;flxt ul/g]5 . 

 

vfg]kflg tyf ;/;kmfO{  

 

 ufpFkflnsfsf] ;a} hgtf;Dd vfg]kfgLsf] ;xh kx'rsf] cfjZos Jofj:yf 

ul/g]5 .  

 ;'Gb/ ufpF ;kmf agfpF eGg] gf/fsf ;fy ;/;kmfO{ ;DjlGw s[ofsnfk x?nfO{ 

sfo{Gjogdf NofOg]5 .  

 o; ufpFkflnsfnfO{ k"0f{;/;kmfO{ o'Qm t'Nofpg] sfo{qmd ;+rfng u/L 

;/;kmfOdf gd"gf ufpFkflnsfsf] ?kdf :yflkt ul/g] 5 .   

 गाउँपालिकाका ;a} र्डािाई  क्रमश: पूणा सरसफाईय ि र्डा घोिणा गद ैिलगनेछ र 

सोका िालग आर्श्यक प र्ााधार स्थापना गना प्रोत्सालहत गने नीलत लिईनेछ ।  

 गाउँपालिकालभत्रका सबै जनतािाई आधारभूतस्तरको खानेपानी तथा सरसफाईमा पहचँ 

स लनलित ul/g] 5 । यसका िालग लर्लभन्न गैरसरकारी संस्थाहरुसँग समेत समन्र्य र 

सहकायाका िालग समप रक कोिको व्यर्स्था ul/g] 5  ।  



 ufpFkflnsfsf] ;j} If]qdf kmf]xf]/d}nf Joj:yfkgsf] nflu cfjZos 

sbd rflng] 5 .    

 kmf]xf]/d}nf Joj:yfkg ;DaGwdf hgr]tgf clej[l4sf] nflu  

;r]tgfd'ns sfo{qmd ;+rfng ul/g]5 . 

 :jR5 Pj+ u'0f:t/Lo vfg]kfgLsf] cfk"lt{nfO{ Jojl:yt ug{ k"/fgf 

vfg]kfgL of]hgfx?sf] lbuf] ;+/If0f, d'xfgsf] vf]hL tyf ;+/If0f u/L 

k|ofKt vfg]kfgLsf] cfk'lt{ ug{] Joj:yf ldnfOg] 5 .  

 गाउँपालिकालभत्र उत्पाददत फोहरमैिाको उलचत संकिन र व्यर्स्थापनका िालग प र्ाfधार 

उपिब्ध गराई फोहर र्गीकरण गने कायामा जनतािाई प्रोत्सालहत गररनेछ । जसिे फोहर 

गछा उसिे पैसा लतछा (Polluters Pay Principle) भने्न लसद्धान्तको अन शरण हने गरी 

फोहरबाट कर संकिन गने कायाको थािनी गररनेछ ।  

 

o'jf tyf v]ns'b ;DaGwL 

 ufpFkflnsfdf g} /f]huf/Lsf] ;[hgf u/L o'jfx?sf] lab]z knfogsf] 

dfqfnfO{ Go'lgs/0f ul/g] 5 .  

  :j/f]huf/sf] nflu l;kd'ns  tflnd ;+rfng ul/g]5 . 

 v]ns'bnfO{ dgf]/~hg / :jf:Yo;+u cfj4 u/L o;sf] ljsf; ul/g]5 . 

 o; ufpFkflnsfdf v]ns'b If]qsf] ljsf; / k|j4{gnfO{ k|f]T;flxt ug{] 

gLlt clVtof/ ul/g]5 . 

 o'jfx?nfO{ b'Jo{;gL jf6 d'Qm lbnfpg cfjZos sbd rflng]5 .  

u_ k"jf{wf/ If]q 

;8s÷k'n lgdf{0f ;DjGwL 

 लनमााण भएका बाटोहरुको स्तरोन्नलत गद ैट्रयाक नप गेका टोिहरुमा बाटो प यााउने कायािाई 

प्राथलमकतामा रालखएको छ । आगामी ३ र्िालभत्र सबै ठाउँमा ट्रयाक प यााउने िक्ष्य 

लिइएको छ ।  

 यातायातिाई सर्ास िभ बनाउन यातायात व्यर्सायीहरुसँग छिफि गरी अगाडी बदढनेछ 

। गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र नगरबस सञ्चािन गने कायािाई प्रोत्साहनका िालग अन दान 

उपिब्ध गराउन lglt cjnDjg ul/g]5 .  
 प र्ााधार लनमााण गने जस्तै बाटो कािोपत्रे गने, ट्रयाक लनमााण गन,े पक्की प ि (मोटरेर्ि 

प ि) , जिलर्द्य त आयोजना लनमााणमा आफ्नो िगायत प्रदशे र संघीय सरकारको ध्यान 

केलन्ित गररनेछ ।  



 hgtfnfO{ ;xh ?kdf cfjthfjtsf] nflu ;j} j8fx?df ;8s dd{t 

tyf :t/f]GgtLsfo{ nfO{ hf]8 lbO{g]5 . 

 ufpFkflnsf If]qsf :yflgo ;8sx?df ePsf ;d:ofx?nfO{ 

ufpFkflnsfn] tTsfn ;Djf]wg ug{ kxn ug{]5 .  

 ufpFkflnsfsf] s]Gb| / j8f sfo{nosf] ;Dks{ ;8ssf] :t/f]GgtLdf 

hf]8 lbOg]5 . 

 ljleGg ;8sx?sf] ;8s clwsf/ If]qleq cltqmd0f ug{] k|j[lQnfO{ 

lg?T;flxt ul/g]5 . 

 ;8s, k'nh:tf ef}lts k"jf{wf/ lgdf{0fdf cfly{s, jftfj/0fLo, 

;fdflhs kIfsf] d"NofÍg Pj+ cWoogsf] cfwf/df u'0f:t/Lo Pj+ 

jftfj/0fd}qL ef}lts k"jf{wf/ lgdf{0fdf hf]8 lbOg]5 .  

 

phf{ Pj+ ljB'lts/0f ;DjGwL 

 गाउँपालिकालभत्र रहने गरी थप जिलर्द्य त आयोजनाको रुपमा साँग रेमा "कािीगण्डकी 

लब" र गल्याङ नगरपालिकासँग समन्र्य गरी आलधखोिा "बी" सञ्चािन गना सदकने गरी 

सम्भाब्यता अध्ययन गररनेछ ।  

 a}slNks phf{nfO{ ufpFkflnsf If]qdf u|fxotf lbOg]5 .  

 ufpFkflnsf sfo{no tyf ;a} j8f sfo{nox?df ;f}o{ jlQ h8fg u/L 

;]jf   k|jfxnfO{ k|efjsf/L u/fOg] 5 .  

 लर्द्य तको सेर्ा नप गेका सबै र्डा तथा घरहरुमा पहचँ स लनलित गररनेछ र 

आँलधखोिा बी र कािीगण्डकी बी पररयोजना सञ्चािन गना जनताको शेयर 

िगानीमा िगानी अगाडी बढाइनेछ । यसको सम्भाव्यता अध्ययन sf] k|s[of 

cuf8L j9fOg] 5 .  

 

;~rf/  

 गाउँपालिकालभत्र ल्याण्डिाइन टेलिफोन िाइन लर्स्तार सम्बन्धी सभेक्षण काया 

अलघ बढाइनेछ । साथै गाउँपालिकामा टेलिलभजन र एफ एम सञ्चािन गने 

कायािाई प्रोत्साहन ul/g] 5 .  

 ;a} j8f sfo{nox?df OG6/g]6 ;]jf oyflz3| ;+~rfng ul/g]5 . 

 गाउँपालिकालभत्र प्रशस्त धार्थमक तथा पयाटकीय सम्भार्ना रहकेोिे आन्तररक 

तथा बाह्य पयाटकहरुको गन्तब्यस्थिका रुपमा पलहचान बनाउन लर्लभन्न 

धार्थमक तथा पयाटकीयस्थिहरुको व्यापक प्रचार प्रसारका िालग लर्लभन्न 

सञ्चारमाध्यमहरुसँग सहकाया गररनेछ . 

 ufpFkflnsfjf6 g} ;~rfng x'g] ljleGg ;~rf/dfWodx?sf] nflu 

ufpFkflnsfjf6 ljz]if ;]jf / ;'ljwf k|bfg ug]{ lglt cjnDjg ul/g] 5 . 

 



भर्न आर्ास तथा शहरी लर्कास :  

 गाउँपालिकाको पलहचान झलल्कने गरी गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र एकर्टा सभागृह लनमााण 

गने कायाको प्रारम्भ गररनेछ ।  

 गाउँपालिका र र्डा कायााियहरुको भर्न लनमााण कायािाई प्राथलमकताका साथ 

अगाडी a9fOg] 5 . 

 कािीगण्डकी गाउँपालिकालभत्रको बसोबासिाई व्यर्लस्थत गना व्यर्लस्थत शहरीकरण 

तथा आर्ास योजना लनमााण गरी िाग  ul/g] 5 . 

 

3_ Jfftfj/0f tyf ljkb\ Joj:yfkg ;DaGwL 

jg tyf jftfj/0f ;DjGwL  

 :yfgLo hgtfsf] ;xeflutfsf] dfWodaf6 jgsf] ;+/If0f,  lbuf] Joj:yfkg 

tyf ;+:yfut ;'b[9Ls/0f u/L b}lgs hglhjgdf cfjZos jg k}bfjf/sf] 

;'ne cfk"lt{ ug]{ Joj:yf ldnfOg]5 . 

 ul/j / ljkGg ju{sf] ;xeflutfdf u}x|sfi7 / cGo jghGo pTkfbgnfO{ 

k|j2{g u/L ul/jL Go"lgs/0fdf 6]jf k'/\ofOg] 5 . 

 :yfgLo hl8j'l6sf] klxrfg tyf ;+/If0f / Joj:yfkgsf dfWodaf6 cfly{s 

?kdf cfTdlge{/tftkm{ pGd'v u/fO{g] 5 .  

 nf]kf]Gd"v jg:klt / jGohGt'x?sf] klxrfg, ;+/If0f cWog, cg';Gwfgdf 

ljz]if hf]8 lbO cfo cfh{gdf 6]jf k'/ofpg] . 

 vfnL klt{ hUufdf pkef]Stf ;d"x, ljBfno kl/jf/ / gful/s ;dfh 

dfkm{t j[Iff/f]k0f sfo{qmd ;+rfng ug{ hf]8 lbO{g]5 . 

 hnjfo' kl/jt{g cg's'ng tyf jftfj/0f ;+/If0fdf 6]jf k'/fpg] 

sfo{qmdnfO{ hf]8 lbO{g]5 . 

 hg;xeflutf, ;dGjo Pj+ Plss[t cjwf/0ff cg';f/ sfo{qmd ;+rfng 

ug]{ gLlt clVtof/ ul/g] 5 . 

     e'–;+/If0f tyf hnfwf/ Joa:yfkg sfo{df tTsfn sfo{ cuf8L j9fOg] 5 

.  

 

ljkb Jofj:yfkg 

 ufpFkflnsf If]qsf s'g} hgtfx? ljkbsf] sf/0f 3/jf/ ljlxg x'g] 

cj:yfsf]  

;[hgf gxf]; eGg] x]t'n]  ljkb Jofj:yfkg sf]ifsf] :yfkgf ul/g]5 .  

 af8L klx/f]sf] vt/f /x]sf] :yfgsf] klxrfg u/L lgoGq0fsf] cfjZos sfo{ 

cuf8L j9fOg] 5 .  

 

ª_ ;+:yfut ljsf;, ;]jf k|jfx / ;'zf;g  



 कानूनको शासनिाई संस्थागत गना गाउँपालिकाका सबै प्रकृयामा सहभालगता, 

पारदर्थशता, जर्ाफदलेहता र भ्रष्टाचारमा श न्य सहनशीिताको लर्कास गररनेछ ।  

 कायाािय तथा सेर्ा प्रर्ाहमा स शासन कायम गने उद्दशे्यिे सबै र्डा कायााियहरुमा 

क्षलतपूर्थत सलहतको नागररक बडापत्रको व्यर्स्था, सेर्ाप्रर्ाह, कायााियमा लर्द्य तीय 

शासन र नेटर्र्दकङका िालग स्रोतको व्यर्स्था गरेकी छ  ।  

 गाउँपालिका माफा त हने न्यालयक कायाको कायाान्र्यन गनाका िालग न्यालयक सलमलतका 

पदालधकारीहरुिाई मेिलमिाप सम्बन्धी तालिम सञ्चािन गना आर्श्यक बजेट 

व्यर्स्था गरेको छ  ।  

 कायााियबाट भए गरेका खचा िगायतका कायाहरुको सार्ाजलनक स न र्ाई र लनयलमत 

रुपमा र्ेभसाइट माफा त सार्ाजलनकीकरण गररनेछ । 

 गाउँपालिकाबाट सञ्चालित आयोजनाहरुको अन गमन र मूल्याङ्कन कायाका िालग 

गाउँपालिकािे सम्बलन्धत र्डा बाहके फरक पदालधकारीिाई लजम्मेर्ारी तोकी 

अन गमन गराइनेछ ।  

 समाजका केही य र्ा जगतमा सांस्कृलतक लर्चिनका रुपमा दखेा परेका 

लर्कृलतिाई अन्त्य गरी सभ्य समाज लनमााणमा लर्शेि जोड ददइनेछ ।  

 

 

u}=;=;=, lghL If]q Pj+ gful/s ;dfh ;DaGwL  

 ufpFkflnsfsf] ljsf;df pTs[i6 of]ubfg ug{] pkef]Qmf ;ldlt, ;+rf/ k|lti7fg Pj+ 

;+rf/sdL{, u}=;=;=, gful/s ;dfhsf] clen]vLs/0f u/L ;Ddfg ug]{, ;xsfo{ ug]{ 

;fy} ;'zf;g k|j4{gdf ;fem]bf/L ul/g]5 .  

 blnt, hghflt, dlxnf, jfnjfnLsf, dhb'/, ;'s'Daf;L, ckfËtf ePsf JolQm Pj+ 

u|fld0f ;d"bfonfO{ ?kfGt/0fLo ljlwaf6 ;fdflhs kl/rfng ul/ lbuf] ljsf; ug{] 

gLlt lnOg]5 .  

 lghL If]qsf] ;fem]bf/L dfkm{t lbuf] ljsf;sf nflu ;xsfo{ ug]{ k4ltnfO{  j9fjf 

lbOg] 5 . 

;"rgf tyf;+rf/ k|ljlw ;DaGwL  

 ufpFkflnsfsf k|To]s 7fpFdf cfwf/e't ;+rf/ ;'ljwf k'/fpg cfjZos kxnsbdL 

lnO{g]5 . 

 ufpFkflnsfnfO{ k|ljlwd}qL agfpFb} nflu E- governance k|j4{gdf hf]8 lbOg] 5 . 

 ;a} j8f sfo{nojf6 jf6 online system  af6 k|zf;lgs sfo{ ul/g]5  .  

 kl~hs/0f ;DjlGw ;a}sfo{x? ;DjlGwt j8f sfo{nojf6 online system jf6 
;~rfng ul/g]5 .  

 

;'/Iff Jofj:yfkg 



 ufpFkflnsfsf] ;'/Iff Jofj:yfkg nfO{ dhj't u/fOg] 5 .  

 ufpFkflnsf:t/df k|x/L lg/Ifssf] sdf08df Pp6f Onfsf rf}sLsf] :yfkgf ug{ kxn 

ul/g] 5 .  

 :yflgo e}memu8f x?nfO{ lg?T;fxg ug{sf] nflu ufpFkflnsfdf Pp6f d]nldnfk s]Gb| 

:yfkgf ug]{ sfo{ tTsfn cuf8L j9fOg] 5 .  

 ljsf; lgdf{0f sfo{df ufpFkflnsfIf]qsf] zflGt, ;'Joj:yf, / cdgrog Ps dxTjk"0f{ 

cfofd ePsf]n] o; sfo{df lhNnf l:yt tyf ufpFkflnsf :tl/o ;'/Iff lgsfo;Fu 

cfjZos ;dGjo / ;xsfo{ ul/g]5 .  

 

ljljw 

 ufpFkflnsfn] Go'gtd zt{ tyf sfo{;Dkfbg dfkgsf ;Dk"0f{ dfkgx? kf; u/L 

b]ze/d} pTs[i6 x'g] p2]Zo k"/f ug{ ufpFkflnsf sd{rf/L kl/jf/, ;fdflhs 

kl/rfnsx?nufot nfO{ kl/rfng ul/g] 5 .  

 ljsf; lgdf{0f sfo{df ufpFkflnsfIf]qsf] zflGt, ;'Joj:yf, / cdgrog Ps 

dxTjk"0f{ cfofd ePsf]n] o; sfo{df lhNnf l:yt tyf ufpFkflnsf :tl/o 

;'/Iff lgsfo;Fu cfjZos ;dGjo / ;xsfo{ ul/g]5 . 

 ul/j;Fu ljZj]Zj/ sfo{s|dnfO{ lg/Gt/tf lbOg]5 . 

 ;fdflhs kl/rfngsf nflu u}/ ;/sf/L ;+:yf, ;fd'bflos ;+:yf, :yfgLo 

cfdf ;d'x, dlxnf ;d'x,  o'jf Snjx? / afn Snjx?nfO{ kl/rfng ug]{ gLlt 

lnOg] 5 . 

           

            

 

 


