
गाउँ सभाका सभा�य� �यू,                                                                                     

सभाका स�पूण� स�मा�नत सद�य �यूह�,  

१   साव�भौमस�ा स�प� नेपाल� नाग�रकको ब�लदानीपूण� संघष�, जनय�ु र �व�भ� समयका आ�दोलनह�बाट �ा� 

उपलि�धह�लाई सं�थागत गन� गर� जन�नवा�िचत सं�वधानसभाबाट घोषणा भएको नेपालको सं�वधानमा �यव�था भए 

बमोिजम संघीय शासन �णाल�बाट ग�ठत �थानीय सरकारका नाग�रकको ��त�न�धमूलक यस ग�रमामय गाँउ सभामा 

फो�स�ुडो गाउँपा�लकाको आ�थ�क वष� ०७८।०७९ को नी�त तथा काय��म र बजेट ��ततु गन� पाउँदा म खुशी �य� 

गन� चाहा�छु । 

२) यस अवसरमा लोकताि��क गणत��, संघीयता, समावेिशता, सामािजक �याय र �व�भ� �थानीय तथा �थानीय तह 

�नमा�णका ला�ग  जीवन  उ�सग�  गनु�हनेु स�पूण� �ात अ�ात महान शह�दह���त हा�द�क  ��ा�ल�  अप�ण  गद�छु । 

यस �ममा बेप�ा, घाइते, अपा�ता भएका �यि� र आ�दोलनमा  �वा�भमानपूव�क सहभागी भई योगदान गनु�हनेु 

�यि��वह�को �मरण गद� उहाँह� ��त उ�च स�मान �य� गद�छु । 

३) �व��यापी �पमा फै�लएको को�भड(१९) महामार�ले स�पूण�  मानव जातीलाई  नै आ�ा�त बनाएको छ । यसबाट 

�वदेश र �वदेशमा �यान गमुाएका नेपाल� लगायत सबै मृतक��त हा�द�क ��ा�ल� र शोकाकुल प�रवारजन��त समवेदना 

अप�ण  गद�छु । साथै, सं��मत सबैको शी� �वा��य लाभको कामना गद�छु। यस �वifo महामार�बाट जीवन र�ाका ला�ग 

सरकारबाट �लइएको नी�तको प�रपालनाका ला�ग सबैलाई ध�यवाद �ददै थप सतक� ता र संयमता अपनाउन समेत अ�पल 

गद�छु । 

४) को�भड(१९)बाट उ�प� संकट �यव�थापन  गन�  �थानीय  सरकार  उ�च  �ाथ�मकताका  साथ  स��य छ  ।  

�वदेशमा तथा  शे फो�स�ुडो गाउँपा�लका बा�हर रहेका र घर �फता� हनुका ला�ग  मानवीय  संवेदनालाई  उ�च  मह�व  

�ददै ग�त�य स�म प�ुन सहजीकरण, गाउँपा�लका �वेश हनेु नाकामा �वा��य जाँचका ला�ग �वा��यकम� र सरु�ाकम�को 

प�रचालन, िज�ला�तर�य तथा  �थानीय तह �तर�य �वारेि�टनको �यव�था, राहत �वतरण,  �वा��य  सं�थामा  आइसोलेसन 

क� �नमा�ण, आव�यक औषधी, �वा��य साम�ी र आव�यक पूवा�धारको  शी�  �वकासका ला�ग z] फो�स�ुडो 

गाउँपा�लकाले बजेट  �वाह र जनशि� प�रचालन ग�ररहेको सबै �व�दतै छ । 

५)  यस महामार�को �नय��ण, रोकथाम र उपचारको  अ�प�तीमा  रहेर  मह�वपूण�  योगदान  गनु�हनेु  �वा��यकम�,  

सरु�ाकम� तथा  स�ारकम���त उ�च स�मान र आभार  �कट गद�छु  । यस  �वषम  प�रि�थ�तमा  गाउँपा�लका �वप�  

�यव�थापन योगदान गन� �यि��वह�, महामार�को �भाव �यूनीकरणमा ख�टन ु हनेु जन��त�न�ध, रा�सेवक कम�चार�,  

सामािजक तथा गैरसरकार� संघ सं�था र ब�दाब�द� एवं �यि�गत तथा सामािजक दूर�को पालना एवं संयमता अपनाई  

सरकारलाई सहयोग गनु�हनेु आम फो�स�ुडोबासीमा हा�द�क ध�यवाद �ापन गद� यस महामार�लाई परा�त गन� अ�भयानमा  

सबैले आ ̵  आ�नो �थानबाट थप मह�वपणु� योगदान प¥ुयाउन आ�ान गद�छु । 

६)  यस संकटको घडीमा �वदेश र मलुकुका अ�य �थानह�बाट सीमानामा आई अलप� परेका र ब�दाब�द�को  कारणले 

सम�यामा परेका नाग�रकको सरु�ा तथा उ�ार गनु� यस गाउँपा�लकाको एक �मखु दा�य�व हनु आउँछ । 

 



गाउँसभाका सद�य �यूह�,  

 

७) चाल ुआ�थ�क वष�को वजेट, नी�त तथा काय��म �भावकार� �पमा काया��वयन गर�  संघीयताको  नवीन  अ�यासलाई 

साथ�क  बनाउने  �दशामा शे फो�स�ुडो गाउँपा�लकाका सबै  संय��ह� ��याशील छन ्। �थानीय  सरकार  गठन  

भएको  छोटो  समयमा प�न हा�ो अy{क �यासबाट आ�थ�क, सामािजक र पूवा�धारका सूचकह�मा उ�लेखनीय �ग�त 

हा�सल भएको महशसु गरेको छु । 

८)  नव� गाउँसभामा  ��ततु  नी�त  तथा  काय��मले  को�भड  ̶१९ ले अथ�त��मा पारेको �भावलाई �यूनीकरण गनु�का 

साथै श ] फो�स�ुडो गा पा राजनी�तक, आ�थ�क, सामािजक लगायतका  सम� शासक�य �े� र �वकासमा थप सधुार तथा 

�ग�त हनेु �व�ास �लएको  छु  ।  सरकार�,  �नजी, सहकार�, �वकास साझेदार लगायतका रा��य तथा अ�तरा���य गैर 

सरकार�  सं�थासँगको  संय�ु �यास, सम�वय, सहकाय� र साझेदार�बाट ��ततु नी�त तथा काय��म र बजेट काया��वयन 

भई फो�स�ुडो गाउँपा�लकाको �वकास र सम�ृ�मा योगदान प¥ुयाउने अपे�ा गरेको छु । 

९) ��ततु नी�त तथा काय��म र बजेटको �भावकार�  काया��वयन  भई  को�भड  ̶१९ को �भावबाट देिखएको महामार� 

�नय��ण गर� फो�स�ुडो बासीको जीवन र�ा र यस संकटबाट उ�प� हनुस�ने खा� संकटको �नवारण र िश�थल बनेको 

आ�थ�क ग�त�व�धलाई पूनज�वन �दन स�म हनेुछ भ�े �व�ास �लँदै सव�प�ीय सहयोगका ला�ग अपील गद�छु ।  

स�मा�नत गाउँसभाका सद�य�यूह�, 

अब म यस ग�रमामय गाउँसभा सम� फो�स�ुडो गाउँपा�लकाले आ व २०७८।०७९ को ला�ग नी�त तथा काय��म पेश 

गन� अनमु�त चाह�छु ।  

१।    मूलभतू नी�त तथा काय��मः 

१। �थानीय तहको शासन संचालन गन� अ�याव�यक कानूनह� तजु�मा भैसकेको र �त कानूनह� समयानसुार प�रमािज�त 

गद� बाँक� कानूनह� तजु�मा गर� कानूनह� स�मानीत गाउँसभाबाट पा�रत गराइ आम नाग�रकलाई �थानीय सरकारको 

उपि�थ�तको आभाष गराईनेछ। 

२। रचना�मक तथा सकारा�मक सोचका साथ उ��त, �ग�त, समृ�� एवं �वकासको  दूर��ी तय गर� योजनाब� 

त�रकाले अगा�ड ब�न गाउँपा�लकाको �वधतुीय �ोफायल र गाउँपा�लकाको आव�धक योजना तयार गर� सोह� अनसुार 

योजना स�ालन ग�रनेछ। 

३। सम�ृ गाउँपा�लका �नमा�णका लागी साव�ज�नक �नजी र सहकार� �े�को भ�ूमकालाई �भावकार� 

बनाईनेछ।गाउँपा�लका �भ�का स�पूण� सहकार� सं�थाह�को लगत संकलन गर� सहकार�ह�को अनगुमन, सपुर�वे�ण 

�भावकार� �पमा ग�रनेछ । 

४। बजेट �व�नयोजन गदा� सं�वधानले �न�द�� गरेको ल�य आम जनसमदुायको चाहना अपे�ा एवं आव�यकतालाई 

��ीगत गर� काय��म तय ग�रनेछ । 



 

 

५। कृ�ष तथा पशपुालन �यवसायलाई गाउँपा�लकाको उ�पादनको �मखु �े�को �पमा �वकास ग�रनेछ।�थानीय 

तरकार� बाल� फलफुल संर�ण संब�न र कृ�ष उ�पादनलाई जोड �दई आध�ुनक�करण र �यवसायीकरण गद� कृ�षमा 

आ�म�नभ�र अथ�त�� बनाउने तफ�  जोड  �दनकुो साथै पशपुालन �यवसायलाई आ�थ�क उ�पादक�व सँग आव� गर�  

गणु�तर�य उ�पादन र बेच�बखन गन� आव�यक �ब�ध �मलाईनेछ। 

६। �वकासका काय�ह�लाइ प�रणाममिुख बनाउन न�तजामा अधा�रत (Result Oriented) �वकास गन� प�रपाट� अवल�वन 

ग�रनेछ । 

७। ज�डबटुी र फलफूलको उ�पादन तथा बेचनबखनको स�भा�यतालाइ महशसु गद� नस�र�को �थापना तथा बजार�करण 

गन� �वशेष पहल ग�रनेछ। 

८। गाउँपा�लकामा �नमा�ण हनेु भौ�तक पूव�धारह�लाइ गण�ुतर र �भावकार� बनाउन �ा�व�धक �पमा पवु� स�भा�यता 

अ�ययन नी�त अवल�बन गद� आएकोमा यसलाई �नर�तरता �दईनेछ । 

९। गाउँपा�लकामा रहेका �ाकृ�तक �ोत, जडीबटुी, लोपो�मखु ब�यज�त ु लगायतको संर�ण स�व�� उपयोग गन� 

आव�यक योजना तयार गर� स�बि�धत �नकायह� संग सम�वय गर� अगाडी बढाइनेछ । 

१०।  बाल�ववाह एक सम�याका �पमा रहेकाले बाल�ववाहका घटनाह�लाइ �न��सा�हत गन�का ला�ग बाल �लब, अ�य 

सामदाु�यक स�जालह� र �हर� �शासनको समेत संल�नतामा �मता �वकास गन� काय��मह�लाइ �ाथ�मकता �दइनेछ । 

११। सामािजक सरु�ा काय��म तफ�  बाल अनदाुन, असाहाय �वध 'वा म�हला, अपा�ता, �ये� नाग�रकह�को भ�ा �वतरण 

काय�लाइ बै��ङ �णाल� माफ� त काया��वयन �याउन आव�यक �कृया अगाडी बढाईनेछ साथै यसै आ�थ�क वष� �भ� िज�ला 

सदरमकुाम दनैुमा �भ ुब�कको शाखा �थापना गन� र शे फो�स�ुडो गाउँपा�लका वडा नं ८ र ९ लाई पायक पन� गर� �भ ु

ब�कको काउ�टर �थापना गन� पहल ग�रने छ ।  

१२। गाउँपा�लकालाइ वातावरणमै�ी, बालमै�ी, अपा�तामै�ी, लै��क �हंसा म�ु बनाईने नी�त अवल�बन ग�रनेछ ।  

१३। गाउँपा�लका �भ� संचा�लत योजना तथा काय��मह�को संय�ु अनगमुन टोल� (Joint Monitoring Team) गठन गर� 

सपरु�वे�ण, अनगमुन तथा मू�या�नलाई अझ �भावकार� �पमा लागूग�रनेछ । 

१४। सेवा�ाह�ह�को गनाुसो तथा उज�ीह�लाइ त�कालै सनवुाुइ)Rapid Response) गन� �यव�था ग�रनेछ ।  

१५। पारदिश�ता, जवाफदे�हता, इमा�दा�रता, कत��य �न�ताका साथ सेवा �वाहलाइ सशुासनमै�ी, नाग�रकमै�ी, ��ाचार म�ु 

बनाइनेछ ।  

१६। �शास�नक काम कारबाह�लाई सरल, च�ुत, �भावकार� बनाउन �नण�य गन� �हलाइ घटाइनेछ । लामो र झ�झ�टलो 

�नण�य �कृयालाइ घटाउँदै एक�ार सेवा �वाह �णाल�  ) One Door System) अपनाइनेछ ।  



 

 

 

१७। वा�ष�क योजना तथा काय��म स�ालन गन�का ला�ग गाउँपा�लका �तर�य आव�धक योजना (Rural Municipality 

Periodic Plan) तयार हनेु �ममा रहेकोले शी� तयार गर� उ� अनसाुर योजना लागू  ग�रनेछ । 

१८।  सामािजक संघ सं�था संचालन काय��व�ध तयार गर� सेवा स�ुवधा, तलब, भ�ा एक�पता कायम ग�रनेछ । 

काय��ममा दोहोरोपना हनु न�दन �वशेष �यव�था ग�रनेछ । 

१९। यस गाउँपा�लका �भ� छ�रएर रहेका साना, ठूला �यवसायी, सहकार�, संघ सं�था, �व�भ� कृ�ष समूह म�हला समह,ु 

आमा समूह, �लबह�लाइ सूचीकृत गर� आव�यक अनगमुन, मू�या�न तथा सपरु�वे�ण ग�रनेछ।  

२०। गाउँपा�लका �े��भ� कुनैप�न सं�थाले ता�लम, गो�ी, से�मनार संचालन गनु� परेमा गाउँपा�लकाको समथ�न �लनपुन�छ 

। साथै �य�ता काय��ममा सहभागीको नामावल� अ�नवाय� साव�ज�नक गनु�पन�छ।  

२१। रसायन म�ु �े� घोषणा गन� पूव�धार तयार ग�रनेछ। 

२२। आ�नो वडा, आफ�  बनाउँ भ�े मूल नी�तलाई अबल�बन ग�रनेछ। 

२३। गाउँपा�लका�भ� संचालन हनेु �वकास �नमा�णको योजनाह�मा पाँच ��तशत )Contingency Cost)  का�टनेछ। 

२४। फो�स�ुडो गाउँपा�लका �े�मा रहेका �नर�रता त�याङक संकलन गर� �नर�रता उ�मलुन गर�नेछ ।  

२५। यस गाउँपा�लकामा नयाँ �नमा�ण गर�ने खानेपानी आयोजनाह� �नमा�ण गदा� एक घर एक धाराको नी�तलाई 

अवल�वन गर�नेछ । 

२६। अगामी शैि�क श� देिख स�पूण� आधारभतू �व�ालयह�मा क�ा १ देिख श�ु हनेुगर� अं�जेी मा�यम अ�ययन 

अ�यापन गर�नेछ । 

२। ��ेगत नी�त तथा काय��म 

क आ�थ�क �वकासः  

१ कृ�ष तथा पश ु�वकासः  

 �दगो कृ�ष �वकास, जै�वक �व�वधता �ाकृ�तक �ोत तथा वातावरण संर�ण �वच सं�तलुन कायम रा� ेनी�त �लइने 

छ । 

 कृषक समहु, सहकार�, सरकार� तथा गैरसरकार� सं�था र �थानीय तहह�को  साझेदार�मा कृ�ष� काय��मह�को 

स�ालन गन� नी�त अवल�वन ग�रने छ । 

 



 

 

 खा�ा� उ�पादनलाइ �ो�साहन गन� �समी, फापर, आल ुउ�पादक �कसानह�लाइ पकेट �े� �नधा�रण गर� �यस 

�े�को उ�पादन प�रमाणको आधारमा �ो�साहन �व�प परु�कार �दान ग�रनेछ ।  

 गाउँपा�लका �े� �भ� घ�ुती कृषक पाठशालाको �थापना गर� अगवुा कृषक तयार पा�रनेछ। 

 जलवायपु�रवत�न रोग �कोप एवं�ाकृ�तक �वप� बाट कृ�ष �े� लगायत मानवीय जोिखमलाइ �य�ुनकरण 

ग�रनेछ। पश ुव�त ुतथा वाल� �वमा �व�तारमा जोड �दइनेछ । 

 �थानीय उ�पादन वृ�� रोजगार� �सज�ना गर�वी �यनूनकरण गन� सहकार� �े�को �व�नमा जोड �दइनेछ । 

उ�े�य र काय��म �व�ेषणका अधारमा सहकार� सं�थाह�लाइ एकअपसमा गा�भन �ो�साहन ग�रनेछ । 

 कृ�ष तथा कृ�षज�य उ�म �याबसायलाइ रोजगार�को म�ुय �े�को �पमा �वकास ग�रनेछ 

 कृ�ष उ�पादन, �शोधनमा उपल�ध गराईन सह�ुलयत र �ा�व�धक सेवाको �व�ध गन� हरेक �कसानलाइ �थानीय 

तह माफ� त सचीूकरण गन� काय�को थालनी ग�रनेछ । 

 वा�त�वक कृषकलाइ सरल ढंगले उ�पादनमा अनदुान उपल�ध गराइने नी�त �लइनेछ । 

 उ�च मू�यका कृ�ष व�त ु�समी, ओखर,  �याबसायीक उ�पादन गन�, कृषकह�लाइ �ो�साहन ग�रनेछ 

 �व�वा, �वउ, कृ�ष उपकरण लगायतका अधारभतू कृ�ष साम�ी समयमै उपल�धता स�ुनि�त ग�रनेछ । 

 कृ�ष उ�पादन वृ�� गन�साना �संचाइ आयोजना संचालान ग�रनेछ 

 पर�परागत मौ�लक बाल�को �वकासमा �ो�साहन र अगा��नक कृ�ष उ�पादन र कृ�ष उपजको बजार�करणमा 

सहयोग ग�रनेछ 

 उ�पादनलाइ म�ये नजर गरेर एक �े�लाइ एक उ�पादनको �े� �व�तार ग�रने छ  

 बाझो ज�मन �योजनको लागी एक गाउँ एक उ�पादन काय��म संचालन ग�रनेछ 

 कृ�ष उ�पादन तथा उ�पादक�व वृ��का ला�ग �वक�सत ��व�धह�को �चार �सार र �ा�व�धक सेवा सव� सलुभ 

�पमा �दान गन� गाउँपा�लका सबै सेवा के��मा �व�भ��तर �यावसा�यक �वषयमा ता�लम स�ालन गर� 

कृषकलाई स�म गराइने छ । 

 कृ�षमा �यावसा�यकरण, याि��क�करण गर� उ�पा�दत व�तहु�को बजा�रकरण र सामािजक स�मानको वातावरणको 

�सज�ना ग�रने छ । 

 साना �सचाई काय��म स�ालन गर� �संिचत भ�ुममा उ�पादनमखुी �वशेष काय��म स�ालन ग�रनेछ । 



 

 

 

 �हमाल� उ�च सम�थल�ह�मा �थानीय �तरको कृ�ष उ�पादनको ला�ग माटो प�र�ण लगायत �थलगत        

अ�ययन ग�रने छ । 

 �यावसा�यक कृषकह�लाई उ��े�रत गन� उ�कृ� कृषकलाई परु�कृत गन� काय�मा जोड �दइने छ । 

 �देशसंगको सह लगानीमा कृ�ष �वउ भ�डारणको ला�ग १ वटा �वउ भ�डार �नमा�णमा के��को जोड �दइने छ  

 पश ' h�य उ�पादनको गणु�तर �नय��ण तथा �नयमन गर� वजार �यव�थापनमा सहजीकरण ग�रनेछ । 

ग 'ण�तर�य पश ुसेवा �व�तार गर� पशरुोग �व�� खोप काय��म अ�भयान स�ालनमा जोड �दईनेछ। 

 �यवसा�यक पश ुपालन चौर�, �यां�ा, भेडा पालन माफ� त रोजगार �सज�ना गर� यवुाह�लाई गाउँ �भ�ै �वरोजगार 

वनाउनका ला�ग ��त�पध� अनदुान उपल�ध गराई यवुा लि�त काय��म स�ालन ग�रने छ । 

 पशपुालन बृ�� गर� गणु�तर�य सकुुट� मास ु �नया�तको �ा�डको �पमा गाउँपा�लकालाई �था�पत ग�रने छ । 

जसका ला�ग सकुुट� �नमा�ण के�� तथा उ�कृ� �याकेिजङमा जोड �दइने छ । 

 शे फो�स�ुडो गाउँपा�लकाको एक मा� िचज उ�ोगबाट उ�पादन हनेु चौर�को छु�प� (याक िचज) नेपालकै उ�कृ� 

�भजेर(४२००) �मटरमा तयार हनेु यक फम�लाई अझै गणु�तीय �मता बृ�� गन�का ला�ग चौर� फम� �थापना 

गर� उ�पादक क�पनीलाई अनदुान तथा �ो�साहन ग�रने छ । 

 कृषकह�मा सीप ह�ता�तरण�ारा आध�ुनक पश ुपालन प��तको �वकास गद� लैजाने काय�मा जोड �दइने छ । 

 पशपुालन �े�को �वकासमा कृषक समहु, स�म�त, सहकार�, गैर सरकार� सं�था र गाउँपा�लका�वच सहकाय� ग�रने 

छ । 

 �यवसा�यक पश ुपालनलाई उ��े�रत गन� �व�भ� ता�लम तथा �ो�साहनलाई जोड �दइने छ । 

 �देश सरकार र के�� सरकारको साझेदार�, सहलगानीममा पश ु पालनलाई उ�पादनमलुक आ�थ�क र 

रोजगार�मलुक स�मा�नत पेशाको �पमा �वक�सत ग�रने छ स 

 शे फो�स�ुडो गाउँपा�लकालाई डो�पाको उ�कृ� पश ुपालन �े�को �पमा प�हचान हनेु गर� �वकास ग�रने छ  . 

२ सहकार� tkm{ 

 गणु�तर �नधा�रण गन� सं�थागत �मता �तकास गर�सवै सहकार� सं�थाह�लाई गाउँपा�लकामा आव� ग�रनेछ । 

सवै सहकार�संथाह�लाई गाउँपा�लकाले सम�वय र सहकाय� गन� �यव�था �मलाईनेछ।  

 ��मक सहकार� माफ� त �नर�तर �पमा उपय�ु पा�र��मक स�हतको मया��दत रोजगार�को �यव�थागन� पहल  



 

 

ग�रनेछ । सहकार� माफ� त व�ुत ुउ�पादन �शोधन, ��ेडङ, लेव�लङ, �याकेिजङ र भ�डारण प�ात बजार�करण मू�य 

�ृखला�सज�ना  गनु� पन� ह�ुछ यसका लागी �थानीय �तरमा सहकार� सयं�� �नमा�ण गन�पहल ग�रनेछ ।  

 �थानीय �तरका सवै �यपा�रक फम� तथा पसलह�लाई अ�भलेिखकरण गन� �यव�था�मलाईनेछ। 

 �थानीय �तरका �यापार�ह�लाई उपभो�य खा� व�त ुआप�ुत� �णाल�मा स 'धfर एवं भ�डारण �मतामा वृ�� गन� र 

अ�त�रक �वतरण �णाल� स�ढ गन� �ो�साहान ग�रनेछ ।  

 गाउँपा�लका�भ�का सहकार�ह� दता�, न�वकरण तथा आव�यकता अनसुार �मता वृ��का काय��मह� तथा 

�भावकार� अनगुमन ग�रनेछ ।  

 लघउु�म �व�नका ला�ग गाउँपा�लका �तरमा १ लघउु�म �थापना गर� संचालनमा �याइनेछ । 

 �यवसायीक �े�मा लगानी गन�  चाहने यवूाह�लाइ आधारभ 'त ता�लम, य�� औजार सहयोग र अवलोकन �मणको 

�यव�था �मलाइनेछ। 

 बैदिशक रोजगारबाट फक� का तथा बेरोजगार य "वfह�को त�या� संकलन ग�र उनीह�लाइ �वरोजगार मिुख सीप 

�दान ग�रनेछ। 

 यवुा �वरोजगार तथा उधमशीलता �वकासका ला�ग यवुा उ�मशीलता काय��म संचालन गर�नेछ ।  

३ उ�ोग tkm{ 

 औ�ो�गक �े�मा लगानी बढाउन तथा �थानीय उ�ोग ध�दालाइ �ो�साहन गन� आव�यक नी�तगत, कानूनी, 

�शास�नक तथा आ�थ�क सधुारका �यासह� अवल�बन ग�रनकुा साथै लगानी मै�ी वातावरण �सज�ना ग�रनेछ। 

 �थानीय उ�ोग ध�दा, कलकारखाना, बाल�नाल�बाट उ�पा�दत व�तहु�को बजार�करणको �व�ध गर� �थानीय 

रोजगार� तथा आय आज�नमा वृ�� ग�रनेछ। 

 घरेल ुसंगको सहकाय�मा लघ,ु घरेल ुतथा साना उ�मीलाई उ�म �वकास ता�लम तथा औजार य�� उपकरण �दान 

ग�रने छ । 

 �थानीय सीप �ोत साधन एवं ��व�धको �योगलाई बढावा �दइ �यवसा�यक उ�पादन तफ�  अ�सर गराउने काय��म 

स�ालन ग�रने छ । 

 �थानीय वन पैदावार �ाकृ�तक �ोत साधन ज�डवटु�मा आधा�रत उ�ोगह� �थापना गन� लगानीकता�ह�लाई उिचत 

वातावरणको �यव�था ग�रने छ । 

 



 

४ पय�टनtkm{ 

 शे फो�स�ुडो गाउँपा�लकाको पय�टक�य �े�को प�हचान हनेु गर� पय�टन योजना �नमा�ण गर� गाउँपा�लकाको 

प�ुतक �काशन ग�रने छ । साथै पय�टन स�ु यो यसै आ.व. �भ� तयार ग�र काया��वयनमा �याइनेछ ।  

 �थानीय पय�टनका स�भावनाह�लाइ यथास�भव खोज अनस�ुधान, संर�ण तथा �व�न गन� शे फो�स�ुडो 

गाउँपा�लकाको पय�टन योजना �नमा�ण गर� काया��वयनमा �याइनेछ । शे ग�ुवा साि�लङ ग�ुवा र या�जेर 

ग�ुवाह�लाई धा�म�क पय�टनको �े�को �पमा �व�न ग�रनेछ । 

 शे फो�स�ुडो गाउँपा�लकाको के�� सा�दाङमा साकृ�तक सं�हालय �थापना ग�रने छ । 

 �देश सरकार तथा गाउँपा�लका समेतको सहकाय�मा दनैु फो�स�ुडो सा�दाङ, �भजेर हदैु मगु ु छाँयाँनाथ जाने 

पय�टन पदमाग�को �वकासका ला�ग अ�ययन तथा ग�ु योजना तयार ग�रने छ । 

 गाउँपा�लका �भ� �िच रा�े यवुाह�लाई �े�कङ गाइड तथा पय�टक�य �व�धन मलुक ता�लम �दइने छ । 

 पय�टन बसाई �यव�थापनको ला�ग छे�का, �र�मो, शे ग�ुबा, सा�दाङ, �भजेर, फोतगाउँ, याङजेर ग�ुबा र रापामा 

होम�टेह� �थापना गर� स�ालकलाई �िश�ण �दइने छ । 

 कोरोना सं�मण �नय��ण प�ात पय�टन �वध�नका ला�ग फो�स�ुडो महो�सव भ�य �पमा स�ालन ग�रने छ । 

 पय�टन �वध�न स�ब�धी ��याकलाप स�ालन ग�रने छ । गाउँपा�लकाको प�हचान हनेु तथा पय�टन �वध�न हनेु 

गर� �व�भ� सरोकारवाला �नकायसंगको सहकाय�मा �व�भ� पय�टन पवुा�धार �नमा�णमा जोड �दइने छ 

 

खसामािजक�वकासः 

५यवुा तथा खेलकुदtkm{ 

 �थानीय खेलकुदलाई �व�धन गन� गर� गाउँपा�लका �तर�य खेलकुद आयोजना स�ालन ग�रने छ । 

 �धानम��ी रोजगार काय��म माफ� त यसै वष� �भ� सवै बेरोजगार यवुाह�लाई सय �दनको रोजगार �दान ग�रनेछ 

�यसका अलावा इ�छाइएको पेशा �यवसाय गन� यवुालाई पजुीको �पमा अनदुान �दने �यव�थालाई जोड �दइनेछ  

 संघ तथा �देश नी�त अनसुार १ �थानीय तह १ खेल मैदान �नमा�ण अ�तग�त गाउँपा�लकाको खेल मैदान �नमा�ण 

काय�लाई अगा�ड बढाइने छ । 

 

 



 

 बेरोजगार यवुा जनशि�लाई सीप मलुक �वयंम रोजगार वनाउन �वरोजगार ता�लम �दान ग�रनेछ । 

 यवुा आ�म �नभ�र वनाउन ब�क �नजी �े� लगायत सहयोगी सं�थासंग सहकाय� ग�रने रोजगार काय��म स�ालनमा 

जोड �दइने छ । 

 य "af सँग अ�य� काय��म काया��वयनमा �याइनेछ। 

 �थानीय पा�प�ुतक यसै आ व मा तयार गन� काय�लाई अगा�ड बढाइने छ । 

६ िश�ाtkm{ 

 िश�ा �े�को �यापक सधुारको ला�ग उपा�य� संग शैि�क सधुार काय��म �पमा सबै सधुारका काय��म 

स�ालन ग�रने छ । 

 िश�ण �सकाईलाई सचुना तथा स�ार ��व�धसंग आव� गराउन ��येक �व�ालयमा आव�यक पवुा�धार �वकासमा 

जोड �दइने छ । 

 �व�ालय �व�तार हनु नसकेका साना साना छ�रएर रहेका व�तीह� ज�तै फोत गाउँ, मोसी गाउँ र छे�का गाउँमा 

गाउँपा�लकाको लगानीमा इ. �स. �ड. क�ा स�ालनको ला�ग अनदुान उपल�ध गराइने छ । 

 सबै �व�ालयको एकै �क�समको पा�प�ुतक एकै समयमा प�र�ा हनेु गर� वा�ष�क �याले�डर तयार ग�रने छ । 

भने �वशेष गर� नेपाल� भाषामा जोड �दने खालको नी�त �याइने छ । 

 आधारभतु तह उ�तण� तथा अ�य क�ागत तहको प�र�ालाई तो�कएको मापद�डका आधारमा �यवि�थत र 

�भावकार� �पमा स�ालन गन� जोड �दइने छ । 

 स�पणु� �व�ालयमा �मशः प�ुतकालय, गिणत, �व�ान र क��यटुर �योगशाला �यवि�थत गद� ल�गनकुा साथै 

�यसको उिचत �योगमा जोड �दइने छ । 

 िश�क, �. अ. अ�य कम�चार�को काय� स�पादन �तर र �वषयगत न�तजा �व�ेषणका आधारमा थप स�ुवधा �व�तार 

ग�रनकुा साथै �ाथ�मकताका आधारमा �मता �वकासका काय��म स�ालन ग�रने छ । 

 लि�त वग�को पहचु वृ�� गन� �व�भ� छा�वृि� �दान ग�रनकुा साथै �नय�मत �व�ाथ� �व�ालय पठाउने र िश�ामा 

चासो रा�े अ�भभावकह�लाई गाउँपा�लकाको अ�य थप स�ुवधा �ा��संग आव� ग�रने छ । 

 �व�ाथ�को ��तभा प�हचान र ��फुटनका ला�ग �व�भ� �े�का खेलकुद तथा अ�त�र� ��याकलाप स�ालन ग�रने 

छ । 

  

 



 

 शैि�क �शासनलाई च�ुत द�ु�त र �भावकार� बनाउन िश�ा शाखासंग �. अ. को काय�स�पादन स�झौता गर� 

�यसको उिचत काया��वयनमा जोड �दइने छ । 

 शैि�क गणु�तर सधुारमा अ�सर रहने र रा�ो न�तजा �ा� गन� �व�ालयका �. अ., �व�ालय �यव�थापन स�म�त, 

िश�क अ�भभावक संघ, �व�ालय कम�चार� र �व�ालयलाई समेत उ�कृ�ताका आधारमा परु�कृत गन� नी�तलाई 

�नर�तरता �दइने छ । 

 नयाँ �व�ालय स�ालन गन�का ला�ग क�तीमा ३० देिख ३५ स�म �व�ाथ� सं�या भएमा मा� संचालन अनमुती 

�दइनेछ ।  

 िश�ा �े�मा लगानी गन� चाहने गैर सरकार� सं�था वा दात ृ�नकायलाई उ�नह�को काय��मको �भावका�रता र 

�यसबाट �ा� हनेु ��तफलको अनमुानका आधारमा अनमुती र �वीकृ�त �दान ग�रने छ । 

 �व�ालयह� वीचको दरु�, �व�ाथ� र िश�क अनपुात र समदुायको आव�यकतालाई म�यनजर गद� �व�ालयको 

समोजन, दरव�द� �मलान र �वतरण ग�रने छ । यसका ला�ग टाढाबाट �व�ालय जान ुपन� �व�ाथ�लाई म�यनजर 

गर� आवा�सय �व�ालय �व�तारमा जोड �दइने छ । 

 �व�ालयको भौ�तक पवुा�धार �नमा�ण सधुार, िश�क त�लम र सामदुा�यक सचेतना काय��मको मा�यमबाट 

�व�ालयको वातावरणमा सधुार �याई सामदुा�यक सहभा�गता र वातावरण संर�णमा सहयोग प¥ुयाइने छ । 

 �व�ालय �व�छ सरसफाई काय��म अ�तग�त सफा �पउने पानी, वालमै�ी शौचालय तथा �नय�मत सरसफाई, 

�ाथ�मक उपचार क�, क�ा कोठा �यव�थापन ज�ता कुराह�को �mमशः सधुार गद� ल�गनेछ �व�ालयमा,हाल 

देिखएको �नजी र सरकार� िश�क �वचको अ�मलन तथा मेल�मलापमा कमीको अव�थालाई सकारा�मक सोच 

स�ब�धी �िश�ण लगायतका अ�तर��या स�ालन ग�र�ने छ । 

 िश�ा ऐन तथा �नयमावल�को �भावकार� �पमा काया��वयनमा �याइने छ । 

 �देशसंगको सहलगानीमा �थानीय तहमा साव�ज�नकप�ुतकालय �थापना गन� नी�त �लइने छ । 

 �व�ालयको शैि�क गणु�तर सधुारका ला�ग िश�ा शाखा, �नवा�िचत जन��त�नधी, टोल सधुार स�म�तह� माफ� त 

�नय�मत अनगुमन, �नर��ण र सपु�रवे�णमा जोड �दइने छ ।�देशसंगको सहकाय�मा सामदुा�यक �व�ालय र वाल 

�वकास के��मा शौचालय, खानेपानी �नमा�ण, �व�ालय न�सांकन, आवाशीय �व�ालय �पा�तरण ज�ता काय�मा जोड 

�दइने छ । 

 जेहे�दार तथा उ�च िश�ा अ�ययन गन� इ�छुक �व�ाथ�लाई �व�भ� �ा�व�धक तथा �यवसा�यक िश�ा अ�ययन 

गर� �थानीय �तरमा समेत सेवा प¥ुयाउने गर� छा�वृि� �दान ग�रने छ । 

 शे�� डु��ा आधारभतु �व�ालय र ताप�रचा मा. �व. लाई �मशः मा. �व. र उ�च मा. �व. को �पमा �तरो�ती 

गन� काय�लाई जोड �दइने छ । 



 

 त�काल कोरोनाको �भावबाट अब�� पठनपाठनमा जोड�दनकाला�ग बैकि�पक िश�ण ��याकलापमा जोड 

�दइनेछ।  

 ता�प�रचा मा�ब लाई ��ब�धमै�ी बनाउन �ोत साधनको �यब�था �मलाईने छ । 

 िश�ाको पा�लका�तर�य �ोफाइल तयार ग�र शैि�क योजना �नमा�ण गन� 5 । 

 उ�च िश�ा अ�ययनका ला�ग पा�लका�त�रय छा�वृि� काय��म संचालन गन� 5 । 

 इ �स डी सहजकता�का ला�ग �ो�साहनको काय��म संचालन गन� 5 । 

 पा�लका �भ�को उ�च शैि�क उपल�धी हा�सल गन� सामदुा�यक मा�य�मक �वधालयलाई �ो�सा�हत गन� काय��म 

संचालन गन� 5 ।  

 आवा�सय सामदुा�यक �ब�ालयको भौ�तक पबुा�धार �नमा�ण सहायता काय��म संचालन गन�5 । 

 �धाना�यापकको नेत�ृव �मता �बकास काय��म संचालन गन�5 ।  

 पा�लका�भ�का ��येक सामदुा�यक �व�ालयलाई काया�लय �यब�थापन र संचालन स�बि�ध काय��म संचालन गन�5  

 गाउँपा�लका �भ� अ��जेी मा�यमबाट िश�ा �दान गन� आधारभतु तह सबै �व�ालयमा काय��म थप गर�ने 

छ।िजण� अव�थामा रहेका �व�ालयह�को भौ�तक पूव�धारको मम�त स�भार ग�रनेछ । 

 �व�ाथ� िश�क अनपुातमा दरव�द� �न�धधारण गर� आव�यकताको आधारमा िश�क प�रपतु� ग�रनेछ।साथै 

िश�क, �व�ाथ�, अ�भभावक, कम�चार�, �यव�थापन स�म�तको साझा �व�ालय अचारसं�हता बनाइ काया��वयनमा 

�याइनेछ । 

 गाउँ व�ती टोलमा रहेका १५ वष� मा�थका �नर�र जनसं�याको लागत संकलन गर� अनौपचा�रक िश�ा �दान 

गर� गाउँपा�लकालाइ सा�र गाउँपा�लका �थापना गg]{अ�भयान स�चालन ग�रनेछ । 

 आ�नो �वषयमा रा�ो �रज�ट �याउने  �वषयगत िश�कह�लाइ परु�कारको �यव�था ग�रनेछ ।  

 �व�ाथ� सं�या  दरु� र आव�यकताका अधारमा िश�क थप घट ग�रनेछ। 

 ता�प�रचा मा�या�मक �व�ालयमा �ा�व�धक तथा �यवसा�यक सीपको शैि�क काय��म संचालन गर�नेछ । 

७ �वा��यtkm{ 

 ;ef cWoIf Ho""  

 सनुौलो हजार �दनका ला�ग गभ�वती आमासँग उपा�य� काय��मलाई थप �भावकार� बनाउँदै  सम� �वा��य सेवामा 

सधुार गन� गर� उपा�य�संग �वा��य सधुार काय��म तय गर� काय��म काया��वयन ग�रने छ । 



 

 म मेरो �वा��य र मेरो िज�मेवार� भ�े नारालाई �वा��यको मलु नाराको �पमा अं�गकार गद�  गाउँपा�लकाको सवै 

वडामा �वा��य वीमा गन� जनतालाई �ो�साहन �वा��य �वमा काय��म �भावकार� ढंगले काया��वयन ग�रनेछ  

 यस गाउँपा�लकाका स�पणु� नाग�रकलाई गणु�तर�य �वा��य सेवको पहचु स�ुन�त गन� �वा��य सं�थाह�बाट �दान 

ग�रने सेवालाई थप �भावकार� वनाउन �ोत साधन स�प� वनाइने छ । भने कम�चार� भौगो�लक �वकटताको 

नाममा काय��े�मा नबसेको गनुासोलाई स�बोधन गन� काया�लयमा वसाई �यव�थापन ससु�पनग�रने छ । 

कम�चार�को स�बि�धत वडा अ�य�को हािजर� �मािणतका आधारमा मा� तलव तथा अ�य स�ुवधा �दने काय�लाई 

कडाइका साथ लाग ुग�रने छ । 

 पणु� खोप, प�रवार �नयोजन सेवा, सरुि�त मात�ृव, गाउँघर ि�ल�नक ज�ता सेवालाई �यवी�थत गद� �वा��यकम� र 

म�हला �वा��य �े�को प�हलो खु�क�लो म�हला �वा��य �वयम से�वकालाई काम गन� हौसला बढाउनका ला�ग 

उ��े�रत गन� खालsf] काय��म स�ालन ग�रनेछ ।  

 �थानीय तहमा क�तीमा १५ शैयाको अ�पताल �नमा�ण गन� गर� सा�दाङ, �ाथ�मक �वा��य सेवा के��लाई �मशः 

�तरो�ती ग�रनेछ । 

 गाउपा�लकाको सवै वडा अ�गतका ��येक घरमा पणु� सरसफाई स�हतको शौचालय वनाउने काय�लाई �नर�तरता 

�दइनेछ । 

 भौगो�लक र जनसं�याको अनपुातका आधारमा बढ�मा ६० �मनेटको दरु�मा एक गाउँ एक �वा��य सं�थाको 

अवधारणालाई सफ�लभतु वनाउन ��येक वडामा एक एक वटा आधारभतु �वा��य सेवा के��  स�हत 

गाउँपका�लका �भ� यसै वष� क�तीमा ५ वटा आधारभतु �वा��य सेवा के�� भवन �नमा�ण स�प� भई सकेको तथा 

वाँक� ४ वटा वडामा प�न आधारभतु �वा��य सेवा के��  भवन �नमा�ण ���यालई अगा�ड वढाइने छ । 

 अझै प�न गाउँपा�लका �े� �भ� केह� वालवा�लका कुपोषणबाट �भा�वत रहेको सम�यालाई स�बोधन गन� �वा��य 

पोषण काय��मलाई जोड �दइने छ । 

 दरु िच�क�सा �णाल�,�व�तुीय �वा��य ��वधी साथै आध�ुनक ��व�धलाई अवल�बन गर� �वा��य सेवालाई स�ुढ 

वानउने, के��� �देश तथा �थानीय सेवाह� �वच घ�न�ठ स�ब�ध तथा दोहोरो �ेषण �णाल� �था�पत ग�रने छ 

 �वा��य ;]]वालाई सहज, सरल, सलुभ तथा गणु�तर�यता स�ुनि�तता गन� गराउन �वा��य सं�थाह�को भौ�तक 

पवुा�धारह�को �वकासमा जोड �दइने छ । 

 �वा��यका ला�ग स�म �णाल� काय��मले तयार गर� पेश गरेका �वा��य �े� सधुार काय��मलाई �ाथ�मकता 

�दई काया��वयनमा जोड �दइने छ । 

 अ�त ग�रव �वप�, अपा� लगायत आ�थ�क सामािजक �पले पछा�ड परेका कडा रोगीलाई औषधी उपचार अनदुान 

�दने नी�तलाइ �नर�तरता �दइने छ । 



 

 आगामी बष�मा �नय�मत �पमा �वा��य सं�थामा गभ�जाँच गनु�का साथै �वा��य सं�थामा स�ुकेर� हनेु दरलाई 

बढाउदै घरमा स�ुकेर� हनेु काय�लाई �न��सा�हत बनाइने नी�त अवल�बन ग�रनेछ ।  

 �वा��य िश�ा ल��गक समानता एवं अ�य सामािजक तथा सां�कृ�तक �े�मा काय��म स�ालन र गण�ुतर�य सेवा 

�वाह गर� �व�थ िशि�त�यायपूण� र ग�तिशल सामािजक जीवनको �थापना गन��यव�था गरानेछ । 

 z] फो�स�ुडो गाउँपा�लकालाइ को�भड १९ महामार� म�ु गाउँपा�लका वनाउन प�हलो �ाथ�मकता भएकोले 

महामार� रोकथामका ला�ग अपनाईन ुपन� �वा��य सजकताको �नयम पालना गन� गराइनेछ । 

 यस गाउँपा�लका लेगणु�तर�य �वा��य िश�ा खानेपानी तथा सरसफाइ �े�मा सवैनाग�रकको समतामूलक पहचँु 

स�ुन�त हनेु गर� काय��म स�ालनमा जोड �दइनेछ । यसका ला�ग आव�यक पूवा�धारको �वकास ग�रनेछ । 

 �थानीय तहका सवैवडाह�मा पूण� खोप सेवा उपल�ध ग�र पूण� खोप वडा काय��मलाइ �नर�तरता �दइनेछ । 

 स�वा रोग रोकथाम , �नय��ण, उपचार एवं�वा��य �वपद �यव�थापनको तयार� तथा ��तकाय�योजना तयार गन� र 

प�� शैयाको गाउँपा�लका�त�रय स�ुवधा स�प� अ�पतालको �थापना गन� पहल ग�रनेछ। 

 �वा��य सं�थाह�मा औषधी तथा सिज�कल सामानको अभावहनु न�दन आव�यक �नःश�ुक �वतरणका औषधी 

बाहेकका औषधी ख�रद गर� सेवा �वाहका ला�ग आब�यक �व�ध �मलाइनेछ। 

 खोप सेवालाई �भावकार� �पमा स�ालन गर� शे फो�स�ुडो गाउँपा�लकालाई पणु� खोप गाउँपा�लका बनाउनका 

ला�ग एक खोप काय�कता� र एक जना खोप ढुवानी गन�का ला�ग काया�लय सहयोगी करारमा राखी सेवा सचुा� 

ग�रने छ । 

 म�हला �वा��य �वयसे�वकाको रेक�डङ �रपो�टङमा ;'wf/�याउन �मता �वकास ता�लमको �यव�था �मलाइनेछ । 

 �वा��य सं�था ;'wf/sfकाय��म स�ालन गर� फोहोर मैला �यव�थापन, सं�था ;'wf/df �यव�थापन�मलाइनेछ । 

 सं�थामा काय�रत पारामे�ड�स तथा न�स�ङ �टाफको �व�भ� �मता �वकास काय��म स�ालन गन� �यव�था 

�मलाइनेछ । 

 �वा��य सं�था �यव�थापन स�म�तलाई स�म बनाई �व�ालय �वा��य काय��म जे� नाग�रक �वा��य उपचार 

काय��म, गाउँघर ि�ल�नककाय��मको �यव�था �मलाइनेछ । 

 �व� माहामार�का �पमा रहेको को�भड १९ स�ब�धी चेतना मूलक काय��म स�ालन गनु�का साथै पो�षलो 

आहारमा जोड �दने नी�त �लइनेछ । 

 �वा��य �े�मा काय�रत सवै कम�चार�ह�लाइ उ�च मनोवलकासाथ काम गन� वातावरण �मलाइनेछ 

  �वा��य चौक�ह�को �यव�थापन �नयमावल� तजु�मा ग�र अनगुम न �य�था �भावकार� बनाईनेछ।��येक �वा��य 

चौक�मा �योगशाला �थापना ग�रनेछ ।  



 

 �वा��य चौक�ह�को भौ�तक पूवा�धारमा �तरो�ती ग�रनेछ । कि�तमा एउटा �वा��य चौक�लाइ �ाथ�मक �वा��य 

के��मा �तरो�ती गन� स�बि�धत �नकायसँग आव�यक पहल ग�रनेछ ।   

 हरेक घरका गहृणीह�लाइ बालबा�लका हरेचाहर �व�थ आहार स�ब�धी अधारभतू ता�लम �दइनेछ ।  

 वष�मा १ पटक �भजेरसा�दा� र फो�स�ुडोमा �वशेष� डा�टरह�को उपि�थ�तमा �वा��य िश�वर स�ालन ग�रनेछ।  

 �थानीय ज�डब 'l6र आ�दवासी �ानलाइ �व�न गरेर पर�परागत �वा��य स�ुवधा �व�तारमा जोड �दइनेछ ।  

 जे� नाग�रक �वा��य सेवा �दान घरघरमा गइ �नय�मत �पमा पर��ण गर� सेवा �दान ग�रनेछ । 

  स�पूण� �व�ालयका छा� छा�ाह�लाइ मा�सक �पमा �नय�मत �वा��य पर��ण गर� सेवा �दान गन�का 

ला�ग�व�ालय �वा��य काय��म संचालनग�रनेछ ।  

 �वा��य सेवा पहचँुमा नरहेका वडा र वडाका व�तीमा �वा��य सेवा cflDrx?sf] laifdfपहचँु बृ�� ग�रनेछ । 

 आ�ची औषधालयका ला�ग आब�यक औषधी ख�रद गन� �यब�था �मलाइने छ साथै आ�चीह�लाई �ो�साहनका 

ला�ग आव�यक �यव�था �मलाइने छ । 

८ खानेपानी तथा सरसफाईः  

 �व�छ खानेपानीमा z]] फो�स�ुडो बासीको पहचँु अ�भवृ�� ग�रनेछ।क�तीमा ��येक वडामा एउटा खानेपानी 

आयोजनाको संभा�यताको अ�ययन गर� यथा स�भव�पमा खानेपानी आयोजना संचालनमा �याइनेछ । एक घर 

एक धारा नी�त अवल�वन ग�रनेछ। 

 �देश सरकार र गाउँपा�लकाको एउटै नाराको �पमा रहेको एक घर एक“धाराको”नी�तलाई अवल�बन ग�रनेछ 

 हालै ठे�ा स�झौता स�प� भएका संघको �बशेष योजना वृहद खानेपानी वडा नं. २,३,४ र �देशको �वशेष योजना 

टाटा गाउँ खानेपानी योजना आ. व. ०७८।०८९ मा स�प� गर� खानेपानी सेवा �व�तार ग�रने छ । 

 अझै प�न खानेपानी सेवा प�ुन नसकेको घरधरु�लाई �यवि�थत खानेपानी सेवा प¥ुयाउनको ला�ग श�ुवा चरणमा 

�ड.�प.आर. तयार गर�ने छ, 

 खानेपानीका परुाना आयोजनाह�को मम�त, पनु�थापना, एवं नयाँ आयोजनाह�को काया��वयनमा जोड �दईनेछ । 

 खानेपानी आयोजनाको �दगोपनाका ला�ग स�बि�धत उपभो�ाह�लाई मम�त स�भार त�लम �दान ग�रने छ । 

९ सं�कृ�त �व�नः 

 फो�स�ुडो गाउँपा�लकाको कला, सँ�कृ�त, भाषा, धम� र स�पदाको संर�ण एवं �वकासलाइ जोड �दइनेछ । 

 



 

 गाउँपा�लकामा रहेका परुाताि�वक मह�वका ब�ती, संरचना, मठ मि�दर, ग�ुबा, �त�भ, ता�प�, िशलालेख ज�ता 

ऐ�तहा�सक धरोहरको प�हचान गर� संर�ण �व�नका ला�ग अ�भलेिखकरण द�तावेजीकरण ग�रनेछ । 

 शे फो�स�ुडो गाउँपा�लका क�तीमा २ वटा गाउँलाई यस वष� प�न सा�कृ�तक गाउँको �पमा घोषणा गर� �व�भ� 

काय��म स�ालन ग�रने छ ।;fNbfËdf Do"lhod ;Fu|fno 

 �थानीय मौ�लक स�कृ�तलाई यहाँको पय�टन र उ�पादनसंग जोडेर �वकास ग�रने छ । 

१० ल��गक समानता तथा सामािजक समावेशीकरणः 

 ल��गकताको अधारमा कसैलाइ भेदभाव ग�रने छैन साथै यस गाउँपा�लकाले �लने हरेक नी�तह�मा ल��गक 

समानतालाइ �व��न ग�रनेछ ।  

 यस गाउँपा�लकाबाट �वाहहनेुहरेक सेवा स�ुवधामा म�हलालाइ �वशेष �ाथ�मकता �दइनेछ ।  

 म�हला, द�लत, अ�पसं�यकह�को �मता �वकासका ला�ग सशि�करणका काय��म संचालन गर�नेछ। 

११ म�हला वालबा�लका अपा�ता तथा जे� नाग�रक 

 म�हला वालवा�लका अपांग भएका �यि� र जे� नाग�रक स�व�धी काय��म स�ालन ग�रनेछ। 

 म�हला �हंसा मानव वेच�वखन र ओसार पसारको जोिखमलाइ घटाउन चेतनामलूक काय��म स�ालन ग�रनेछ 

 ल��गक �वभेद र सवै �कारका कु�रती तथा कुसं�कारको �यनुीकरणका ला�ग सवै सरोकारवालासँग सहकाय� र 

सम�वय ग�र सामािजक �पा�तरणको अ�भयान म 'लक काय��म स�ालन ग�रनेछ। 

 अश�, असाहाय, वेसाहारा , जे� नाग�रकलाइ ई�च �ाथा�मकताका साथ संर�ण ग�रनेछ र �वा��य   अ�य सेवा 

स�ुवधामा जोड �दइनेछ। 

 अपांगता प�रचय प� �वतरण काय��व�ध तयार गर� प�रचय प� �वतरण काय�लाइ �त�ता �दइनेछ 

 उपा�य�संग सवै लि�त वग� काय��मको �पमा तयार गर� �भावकार� काया��वयन ग�रने छ । 

 �दघ�का�लकन �मागत काय��मको �पमा उपा�य�संग म�हला, वालवा�लका काय��म अ�तग�त म�हला अ�धकारमा 

आधा�रत �वकास प��तलाई आ�मसात गद� ९ वटै वडाका म�हला तथा वालवा�लकाह�लाई नेत�ृव एवंम �मता 

�वकास तथा आ�थ�क �वकासका ला�ग सीपमलुक त�लम �दइने छ । 

 गाउँपा�लका के��बाट म�हलालाई काननुी सचेतना, सं�वधान मेल�मलापका �वषयमा त�लम �दान ग�रने छ । 

 १६ �दने म�हला �हंसा �दवस, नार� �दवस, नेपाल� सं�कृ�त जोगाउन �थानीय पव� ज�ता काय��म सं�ालन गर� 

म�हला शसि�करणमा जोड �दइने छ । 



 

 �या�यक स�म�तलाई स��य वनाई म�हला ��त हनेु सवै �कारका �हंसा तथा �वभेदमा �छटो �याय �दने कुरालाइ 

�थ�मकता �दइने छ । 

 वालवा�लकाको पोषण लगायत वाल अ�धकार �वषयमा �व�भ� अ�तर��या लगायतका काय��म स�ालन ग�रने छ  

 आपतका�लन वाल संर�ण, आपतका�लन म�हला संर�णको ला�ग कोषको �पमा रकम �व�नयोजन गर� प�रचालन 

ग�रने छ । 

 ��येक �व�ालयमा वाल�वकास कोष खडा गन� गर� काय��म तय ग�रने छ  

 अपा�ता भएका �यि�ह�को सामािजक समाबेशीकरण एवं सेवा �ा�ीमा सहज पहचुका ला�ग गाउँपा�लका 

काया�लय,वडा काया�लय, सवै �थानीय �तरका �वषयगत शाखा काया�लयह� तथा साव�ज�नक शौचालयह�लाई 

�मशः अपा�मै�ी वनाउदै ल�गने छ । 

 जनजा�त, द�लत ��द �प�डत, श�हद प�रवार, आ�थ�क सामािजक �पले पछा�ड परेको वग� तथा समदुायको �हतको 

ला�ग काया�लय माफ� त लि�त काय��म लगायत सीप मलुक र रोजगार�मलुक काय��म तजु�मामा जोड �दइने छ  

 यस गाउँपा�लका �भ�का दवैु खु�ा नभएका �थानीय अपा� �यि�लाई �नश�ुक �ीलिचयर लगायतका अ�य 

आ�थ�क सहायता उपल�ध गराइने छ । 

 �ये� नाग�रकलाई स�मान पवु�क वाँ�न पाउने हकलाई �यारे�ट� गन� आि�त प�रवार सद�यलाई अ�नवाय� 

�ये�नाग�रक सेवामा ला�न उ��े�रत ग�रने छ । साथै �ये� नाग�रकलाई पालन पोषण नगर� दःुख �दने 

�यि�लाई सेवा रो�ा स�हतको दि�डत नी�त �लइने छ भने गाउँपा�लका माफ� त र वडा स�मान काय��लाई 

�नर�तरता �दइने छ । 

 �देश सरकारसंग सहकाय� गर� १ �थानीय तह १ आ�म �थल र �दवा सेवा के�� �थापनामा जोड �दइने छ । 

ग भौ�तक पूवा�धार �वकासः  

१२ सडक तथा पलुः  

 ३० लाख भ�दा माथीका योजनामा स�भा�यता अ�ययन र ५० लाख भ�दा माथीका योजनामा �ड.�प.आर. तयार 

गरेर मा� काम गन� �कृयालाई अवल�बन ग�रने छ । 

 सवै �क�समका योजनालाई अ�य�संग �दगो र �भावकार� पवुा�धार योजना �नमा�ण ug]{ नी�तका अधारमा काय��म 

स�ालन ग�रने छ । 

 �ा�व�धक शाखाको काय�चापलाई म�यनजर गद� �थायी पदपतु� नह�ुजेलस�मका ला�ग जनशि� करार गन� 

काय�लाई �नर�तरता �दइने छ । 

 



 

 उपभो�ा स�म�तले गन� स�ने सानो लागतको, �ा�व�धक ज�टलता नभएका काम मा� उपभो�ा स�म�तलाई �दने, 

अ�य काम �नमा�ण �यवसायी माफ� त ग�रने छ । साथै उपभो�ा�म�त माफ� त काम गराउदा १५ ��तशत लागत 

सहभा�गता साझेदार�लाई अ�नवाय� काया��वयन ग�रने छ । भने आ. व. को श�ुमा नै ९ वटै वडाका उपभो�ा 

स�म�तलाई ता�लम �दान ग�रने छ । 

 शे फो�स�ुडो गाउँपा�लका �भ� स�ालन हनेु नेपाल सरकार, �देश सरकाबाट �वीकृत आयोजना तथा काय��म र 

गाउँपा�लकाबाट �वीकृत आयोजना तथा काय��म काया��वयन स�झौताको सीमा भ�दा �ढलो काम गर� �वकासमा 

अव�� गन� उपभो�ा लगायत सवै �नमा�ण �यवसायीलाई काननुले तोके बमोिजमको द�ड तथा ज�रवाना गन� 

काय�लाई जोड �दइनेछ । 

 ठुला पवुा�धार �नमा�ण आयोजनालाई गौरवका आयोजना घोषणा गर� संघ �देशमा माग ग�रने छ । 

 आयोजनाको ठे�ा �यव�थापन �भावकार� वनाउनको ला�ग गाउँपा�लकाको के��मा नै �वधतु र ई�टरनेटको 

�भावकार� �यव�था ग�र ठे�ा खो�ने काय�अ�नवाय� ग�रनेछ । 

 गाउँपा�लका के��बाट ��येक गाउँ ब�ती र वडा के��लाइ सरुि�त र भरपद� सडक संजालमा जो�डनेछ उ� 

सडकमापड�ड अनसाुर न�सा जाँच पास गर� �नमा�ण ग�रनेछ ।  

 आव�धक योजना अनसुार सडक �नमा�ण र �वकास काय�लाई अगा�ड बढाइनेछ। सोको ला�ग आगामी आ.व.मा 

छुट भएका सडकको �ड.�प.आर. तयार ग�रने छ । गाउँपा�लकाको मह�वपूण� सडक �याटो देिख �नजाल हदैु 

गाउँपा�लकाको के�� सा�दाङ हदैु �भजेर सडक,जो�ने �समेन हदैु कोमास सा�दाङ, धो जो�ने सडक, सा�टा छे�का 

फो�स�ुडो हदैु शे ग�ुवा जो�ने पय�टन पदमाग� सधुार गन� काय�लाई जोड �दइने छ । 

 सडक तथा �ा�मण सडक �नमा�ण गदा� बाटोमा परेको ज�गाको लगत अ�नवाय� �पमा लगत क�ा गर�नेछ। 

 मम�त स�भार कोष माफ� त गाउँपा�लका �े� �भ�का कमजोर सडकह�को �नय�मत मम�त अ�याव�धक ग�रनेछ । 

 गाउँपा�लकाका सवै वडालाई सडक स�ालमा जो�डने गर� �मागत सडक योजनालाई �नर�तरता �दइने छ । 

 klSs पलु ब� ेस�भावना भएका सडक �े�मा प�ी पलु �नमा�णमा जोड �दइनकुा साथै �देशसंगको सहकाय�मा सो 

वाहेकका �े�मा झोल�ुे पलु तथा �स ��ज �नमा�ण तथा �व�तारलाई अगा�ड बढाइने छ । 

 �ाथ�मकताको आधारमा, �व�भ� �थानको झोल�ुे पलु र �स �ीज �नमा�णको लागी�ड.�प.आर.यसवष� तयारगर� 

गाउँपा�लका�भ� आव�यक �े�मा झोल�ुेपल,ु बेल� ��ज र प�ी पलु �नमा�णको ला�ग स�बि�धत �नकायसँग 

आव�यक पहल ग�रनेछ ।  

 गाउँपा�लका �े��भ� सडक लगायतका भौ�तक पवुा�धार �नमा�ण गदा� उपभो�ा स�म�तबाट �नमा�ण ग�रने काय�का 

ला�ग डोजर लगायतका उपकरण �योग गदा� दररेटमा एक�पता कायम गर�नेछ ।  

 



१३  �संचाईः  

 खेतीयो�य जमीनमा �संचाइ स�ुवधा पयाुउन �संचाई टंयाङक� �नमा�ण गर� म�ुय कुलोह� संचालनमा �याइनेछ 

भनेबाँक� स�ुखा जमीन �ल�ट �संचाइ ��वधको ला�ग स�भा�यता   काया��वयनमा �याइनेछ । 

 शसत� बजेट माफ� त साना �सचाई आयोजनालाई आगामी वष� काया��वयन गद� �सचाई �णाल�को मम�त स�भारर नयाँ 

��व�धमा आधा�रत �सचाई आयोजनाको काया��वयनमा जोड �दइने छ साथै मझौला र ठुला �सचाई योजनाको 

हकमा के�� सरकार र �देश सरकारमा अनरुोध ग�र�ने छ । 

 गाउँपा�लकाको सबै खेतीयो�य ज�मन बाँझो नरा�को ला�ग �सचाई सेवा �व�तारमा जोड �दइने छ । 

 के�� सरकार र �देश सरकारबाट स�ा�लत �सचाई आयोजनाह�लाई समयमै स�प� गन�, गणु�तर�य बनाउन 

�भावकार� �पमा सम�वय तथा अनगुमन ग�रने छ । 

१४  भवन  

 यसै आ.व. �भ� गाउँपा�लका के�� भवन, वडा काया�लय भवनह� र �हर� चौक� भवन, �वा��य चौक� भवन 

लगायत अ�य भवन संरचनाह� के�� सरकारको समपरुक कोष तथा गाउँपा�लकाबाट �व�नयोिजत समपरुक कोष र 

साझेदार� कोषबाट लगानी ग�र �नमा�ण काय�लाई लअगा�ड बढाइने छ । 

 यथािश� �नमा�ण हनेु गाउँपा�लकाको भवन र वडा भवनह�को �नमा�णको ला�ग वजेट तथा सहयोगी दाताह�को 

खोिज ग�रनेछ । 

 �वा��य  सं�था  लगायत  सबै  �वषयगत  शाखा  र  �व�ालय  भवनह�  �नमा�णगदा� अपा�मै�ी  वातावरणमै�ी 

अवधारणालाई आ�मसात ग�रने छ । 

 गाउँपा�लका �भ� अव �नमा�ण हनेु स�पणु� भवन तथा घर �नमा�ण गदा� मौ�लक र साँ�कृ�तक ऐ�तहा�सक प�हचान 

झि�कने गर�  एकै �क�ममका गर� भकु�प ��तरो�ध बनाइनेछ । 

 गाउँपा�लका �े��भ� बनेका स�पूण�घरह�को हालको अव�था त�याङक संकलन ग�र अ�भलेिखकरण ग�रनेछ। 

१५ जल�त�तु तथा उजा� 

 शे फो�स�ुडो गाउँपा�लकालाइ सम�ृ , सम�ुत बनाउन आव�यक पन� �े�मा स�पणु� गाउँपा�लका बासीलाइ पया�� 

प�ुने १ मेघावाट स�मको फो�स�ुडो साना जल�वधतु आयोजना स�भा�यता अ�ययन गर� जल�वधतु उ�पादनको 

ला�ग स�बि�धत �नकायमा पहल ग�रनरेछ। जल�वधतु उ�पादनको ला�ग आव�यक जनुसकैु �व�ध र �कृया 

अवल�बन गर�नेछ। 

 �नजी तथा सहकार� �े�लाइ �व�त ुउ�पादनमा आक�ष�त ग�रनेछ । यस �े�मा गाउँपा�लका वासीको लगानीलाइ 

�ो�सानहत ग�रनेछ । वैकि�पक उजा�को �योगलाइ बढावा �दनेछ । 

 



 

 �वधत ुलगायतका भौ�तक पवुा�धार �नमा�ण गदा� वातावरणीय तथा जै�वक ज�लय संर�णमा �वशेष�यान �दइनेछ । 

 �देश सरकार र �व�तु �ा�धकरणको सम�वयमा आगामी आ. व. मा �थानीय साना �व�तु पवुा�धार �नमाण� काय�को 

थालनी ग�रने छ । सवै घर धरु�मा सोलार सेवा पगेुको स�ुनि�त ग�रने छ । 

 शे फो�स�ुडो गाउँपा�लकाका सवै घरधरु�लाई �नकट भ�व�यमा जल�व�तु सेवा उवल�ध गराई अ�य उजा�लाइ 

�व�था�पत ग�रनेछ । 

 कणा�ल� �देश सरकारको उ�यालो अ�भयान अ�तग�त उ�यालो शे फो�स�ुडो काय��म सवै सरकार� काया�लय, सवै 

�वा��य चौक�, सबै �व�ालय, ग�ुबा र �यि�गत घरमा सोलार �याकअप जडान काय� ग�रनेछ । 

 न�वकरणीय उजा� काय��म अ�तग�त �व�भ� ��याकलाप तथा पजुीगत �कृ�तका काय� आव�यकतको आधारमा 

अगा�ड बढाइने छ । 

 �व�भ� संघ सं�थाह�संगको साझेदार�मान ्गएकाछुट �व�भ� धा�म�क, साव�ज�नक र पय�टक�य �थलह�मा सोलार 

ब�ीको �यव�था ग�रने छ । 

१६ संचार 

 गाउँपा�लकालाइ संचार �े�सँग जो�न तथा आम फो�स�ुडो बासीले सूचना संचारको भरपरु उपयोग गन� आव�यक 

�नकायह�संग �वशेषपहल गर�पहचँु वृ��ग�रनेछ साथैःo;} cf=a=df s' ufFp nufot df df]jfOn 6fj/ /fVg] kxn 

klg x'g] 5।  

 फो�स�ुडो गाउँपा�लकालाइ संचारको पहचँुमा वृ�� गन� सवै वडाह�मा ई�टरनेटको जडानमा �वशेष जोड �दइनेछ 

 रे�डयो, प�प��का, टे�ल�भजन माफ� त गाउँपा�लकाका ;'चना �शारणस ग�रने छ । 

 �वगतदेिख स�ालनमा रह� हाल चाल ुअव�थामा नरहेका टे�लफोन सेवालाई �नर�तर स�ालन हनेु �यव�था ग�रने 

छ । साथै टे�लफोन सेवा नभएका सवै वडाह�मा मोवाइल टावर �व�तारमा जोड �दइने छ । 

 रे�डयो टे�ल�भजनमा अ�तर स�वाद, अ�तर��या तथा सचुना, जानकार�मलुक काय��म स�ालनमा जोड �दइने छ  

 प�का�रता स�ार जगतसंग �वकास र सशुासनमा सहकाय� ग�रने छ । 

घ वन वातावरण तथा �वप� �य�थापनः  

१७ बन तथा भसूरं�णः  

 यस गाउँपा�लकाले वन सरु�ा वृ�ारोपण र वन �व�व�धकरणको बाटोबाट वातावरणीय जोिखम �यनु गर� वनको 

वहउुपयोगी नी�त �लइनेछ ।  

 



 

 वन र जै�वक �व�वधता संर�ण र �वकासलाइ सरकारले उ�च मह�व �दईनेछ । 

 अगामी वष� फो�स�ुडो सरकारले धरातल तथा जलवाय ुअनकुलन वृ�ारोपण वन �वकास र वन उपयोग गन� गर� 

वन�े�का काय��मह� स�ालन ग�रनेछ । सवैवडामा कि�तमा एक नमनूा वन �वकास काय��म काया��वयन 

ग�रनेछ । 

 प�हरो तथा भ�ूय��त �े�ह�मा �व�वा रोपण ग�रने, �यसको संर�ण र उपयोग काय�मा ग�रव तथा भ�ूमह�न 

�कसानह�लाइ िज�मा �दइनेछ । 

 गाउँपा�लका �े�मा लोप हदैु गएका तथा पश ुज�य घाँसका �व�वा तथा घाँसे चर�चरण उ�पादनमा जोड �दई 

�नजी तथा सामदुा�यक वनको खाल� तथा वाँझो ज�गाम वृ�ारोपण काय�लाई पशजु�य उ�पादन र उ�पादक�व 

बढाउने काय�लाई �ाथ�मकता �दइने छ । 

 नेपाल सरकारको फलफुल स�हतको वृ�ारोपण गन� ज�तै एक भोट एक �व�वाको मलु नारा तथा एक घर २ 

�व�वाको वृ�ारोपण काय��मको थालनी ग�रने छ । 

 म�यवत� �े� उपभो�ा स�म�तसंगको सहकाय�मा वन तथा वातावरण स�ब�धी काय��मह� सं�ालन गदा� 

 जै�वक �व�वधताको संर�ण, जलवाय ु प�रवत�न अनकुुलन तथा ग�रव तथा �वप� वग�को िज�वकोपाज�नमा म�त 

प¥ुयाउने काय��मलाई �वशेष �ाथ�मकता �दइने छ । 

 वातवरणमै�ी गाउँपा�लका वनाउनको ला�ग वातावरणमै�ी �थानीय शासन २०७० को सचुक अनसुार काय��म 

तय ग�रने छ । 

 वातावरण संर�ण र �सचाईलाई समेत उपयोगीका �पमा �लइने गर� संर�णमा जोड �दइने छ साथै �हउ पोखर� 

तथा ��न हाउस �नमा�ण तथा ख�रद र �वतरण ग�रने छ । 

 शसत� वजेट मा�यम माफ� त वन तथा वातावरण संर�ण स�ब�धी �व�भ� ��याकलाप स�ालन ग�रने छ । 

 ह�रयाल� गाउँपा�लका वनाउने उ�े�यका साथ �व� वातावरण �दवसको अवसरमा a[Iff/f]kg काय��म स�ालन 

ग�रने छ । 

 �देशसंगको सहकाय�मा जलाधार तथा फो�स�ुडो ताल र �हमतलाह�को संर�ण तथा भसंुर�णमा जोड �दइने छ  

 �हउ िचतवुा संर�णमा जोड �दने गर� �हविुचतवुा संर�ण स�म�त र म�यवत� �े� उपभो�ा स�म�तसंग समेत 

सम�वय गर� अ�य�संग �हउिचतवुा संर�ण काय��म �याइने छ । व�य ज�तकुो चोर� िशकार�, वन डढेलो र 

अवैध �पमा जडीवटु�को चोर� �नकासीलाई �भावकार� �पमा �नय��ण गन� सरु�ा संय��संगको सहयोगमा 

ए�ककृत घ�ुती अनगुमन वष�को २ पटक ग�रने छ । 

 



१८ जलवाय ुप�रवत�नः  

 गाउँपा�लका�भ� जलवाय ु प�रवतयनले पारेको �भाव तथा असर बारे म�य नजर गदै जलवाय ु प�रवत�नलाइ 

�यू�नकरण गन�पहल ग�रनेछ ।  

१९ फोहोर मैला �यव�थापनः  

 मेरो फोहर मेरो िज�मेवा�र भ�े मलु नाराका साथ 6f]n सधाुर ग�रनेछ ।  

 गाउँपा�लका �े�को फोहोर मैला तथा बजार �यव�थापन गर� �भावकार� �पमा गाउँपा�लकालाइ �व�छ, 

हराभरा,स�ुदर रा� फोहोरमैला �यव�थापन तथा साव�ज�नक शौचालय �नमा�णग�रनेछ । 

 फोहोर मैला �यव�थापनको ला�ग ��येक वडा टोल टोलमा टोल �वकास स�म�त माफ� त पणु� सरसफाइ अ�भयानको 

थालनी ग�रने छ । सो को ला�ग फोहोर संकलन ड�टवीन सवै टोलमा उपल�ध गराइने छ । साथै नकु�हने 

फोहोरको हकमा गाउँपा�लका माफ� त ढुवानी गर� उिचत �यव�थfkन ग�रने छ । 

२० �वपद �यव�थापनः  

 गाउँपा�लका�भ� हनु स�ने �वपद �यव�थापन गन� एक आकि�मक कोषको �यव�था ग�रनेछ । 

 �वप��यव�थापन कोष �थपना गर� आव�यक वजेट �व�नयोजन ग�रनकुा साथै सो कोषको रकम दैवी �कोप तथा 

�वप��यव�थापन र उ�ारमा खच� ग�रने छ । 

ङ सशुासन तथा सं�थागत �वकासः 

२१ सशुासन -मानव संसाधन �वकास 

 काय�रत कम�चार�ह�को ��याकलापलाई बै�ा�नक ढंगले �यव�थापन गन� �मखु �शासक�य अ�धकृत र सवै 

कम�चार�ह� काय� स�पादन करारको स�झौता गर� सेवा �बाहलाई थप जनमखुी एवं न�तजामलुक वनाइने छ । 

 गाउँपा�लकाका उपल�ध मानव संशाधनह�को �मता �वकास गन� आव�यक ता�लमको �यव�था ग�रनेछ ।  

 गाउपा�लकाको काया�लयले धा� स�ने र नभई नहनेु जनशि�को हकमा मा� के�� र �देश सरकारको नी�त 

�नद�शनका साथै ऐन काननुको प�रधी �भ� रह� दरव�द� �वीकृतका आधारमा आव�यकपदको पद पदपतु�का ला�ग 

यसै आ.व.मा यथाशी� स�बि�धत �नकायमा लेिख पठाइने छ ।  

 हाल काय�रत करार कम�चार� न�वकरण स�ब�धमा राज�व �मता, आब�यकता र कम�चार�ले गरेको काय� स�पादन 

समेतको आधारमा �व�ेषण गदा� न�वकरण भएका कम�चार�को काम स�तोषजनक नदेिखएमा पौषको सभामा पनुः 

न�वकरण संशोधन गन� काय�लाई पूण� �पमा काया��वयन ग�रने छ । 

 िश�ा �वा��य लगायत अ�य �े� अव�यक मानव संशाधनलाइ आव�यक नी�त �नयमकाय� �व�ध वनाइ प�रपू�त� 

ग�रनेछ ।  



 

 कम�चार�ह�लाइ �मता वृ��का ला�ग उिचत ता�लमको �यव�थापन ग�रनेछ ।  

 शे फो�स�ुडो गाउँपा�लकाको के�� तथा सवै वडा काया�लयह�मा नाग�रक वडा प� तथा ��तपतु� स�हतका 

नाग�रक वडाप� कायम गर� सेवा�ाह� ��त उ�रदायी बनाइने छ । 

 गाउँपा�लका �भ�  काय�रत कम�चार�ह�को मनोबल रा� उिचत �ो�साहनको �यव�था ग�रनेछ 

 कम�चार� तथा पदाधीकार�को मनोवल उ�च रा� सकारा�मक सोच लगायत �व�भ� ता�लम तथा �मण ज�ता 

��याकलापलाई �नर�तरता �दइने छ । काम नगन� गाउपा�लकाको �वकास ग�त�वधी र सेवा �वाहमा अवरोध 

पयुा�उने र गाउँपा�लकाका पदा�धकार� �व�� अनाव�यक ग�त�व�ध गन� कम�चार�लाई अ�य� स�वा गन� स�बि�धत 

�नकायमा लेिख पठाइने छ । 

 ते�ो प� साव�ज�नक सनुवुाई, स�प� योजनाको साव�ज�नक पर��ण र �भाव असर म�ुयाँकन ज�ता ग�त�व�धबाट 

सशुासन �वध�ननमा जोड �दइने छ । 

  यस गाउँपा�लकामा कु गाउँ �व�ालयको ला�ग िश�क दरब�द� सृजना ग�र िश�क �नयिु� ग�रनेछ ।  

 सै आ.व. �भ� १५ वष� �दघ�का�लन सोच स�हत ५ वष� �दगो रणनी�तक काय� योजना सह�तको आव�धक योजना र 

म�यका�लन खच� संरचना अ�नवाय� तयार ग�रने छ । 

२२ सं�थागत �मता �वकासः  

 एक�कृत त�यांक �यव�थापन �णाल� स�ुवात गg]{ पा�रवा�रक �ववरण �थापना गg]{,स�टवेयर माफ� त सवै 

वडाह�मा एउटै नेटवक� बाट त�यांक अ�ाव�धक सेवा �वाह गन� पहल ग�रनेछ। 

 पि�करण तथा सामािजक सरु�ा �यव�था गन� अनलाइन स�टवयर ता�लमको �यव�था अ�नवाय� ग�रनेछ। 

 काया�लयको �नय�मतता तथा �यवि�थत गन�का ला�ग गाउँपा�लकामा रहेका मा�या�मक �व�ालय तथा 

वडाकाया�लयह� �वा��य सं�थामा इलो��ो�नक हािजर� �यव�था गर�नेछ ।  

 यस गाउँपा�लकाको �यायीक स�म�त र वडा �तरका मेल�मलापकता�ह�को �याय स�पादन गन� सिजलोका ला�ग 

४८ घ�टे ता�लमको �यव�था �मलाइ स�म वनाइनेछ ।  

 वडा काया�लय भवन �नमा�णका ला�ग ई�छुक �थानीय ज�गा दाताबाट ज�गा �लइ नेपाल सरकारको अनदाुन तथा 

�ा�व�धक सहयोग �लईनेछ ।  

 वडा काया�लयह�मा आव�यक भौ�तक पूवा�धार, मानव संशाधन, फ�न�चर, मेशीनर� औजारह�को �यव�था गर� 

नाग�रकह�लाइ सिजलै, घरदैलोमै सेवा �वाह गने अवसर �सज�ना ग�रनेछ। 

 नाग�रक वडाप� �णाल�ःगाउँपा�लका तथा ��येक वडा काया�लयमा नाग�रक वडाप�को �यव�था ग�रनेछ । 



 

 गाउँपा�लकाबाट �वाह हनेु सेवामा �वध�ुतय सचनूा ��व�धको अ�या�धक �योग गदै सेवा �वाहलाई सरल, �छटो र 

छ�रतो बनाईनेछ ।  

 गाउँपा�लका �भ� स�ा�लत योजना तथा काय��मको �नया�मत अनगुमन तथा म�ुया�न ग�रने छ । 

 अ�य� �य ुको सिचवालय र �या�यक स�म�तको सिचवालयको �भावकार� �यव�थापन ग�रने छ । 

२३ �व�ीय �यव�थापन र सशुासनः 

राज�व प�रचालनः  

 एक म�हना �भ�गाउँपा�लकाको राज� सधाुर काय�योजना तजु�मा गन�5। 

 आम जनतालाइ कर तथा राज�को मह�वका बारेमा गाउँपा�लका �व�ीय �े� �यवसायी कम�चार�को संय�ुपहलमा 

संघ सं�थाह�को सहकाय�मा जनचेतना �व�तार ग�रनेछ । 

 एक�कृत स�पि� कर असलीु �यवि�थत गन� सूचना ��व�धको अवल�वन गर� अ�भयान संचालन ग�रनेछ। 

बे�ज ुkm��यौटः  

 यस गाउँपा�लकालाइ बे�ज ुर�हतगाउँपा�लका बनाईनेछ ।  

 समयमैवे�ज ुअसलु उपर गन� �यि� सं�थालाई उिचत परु�कारको �यव�था ग�रनेछ ।  

 वे�ज ुअसलीुलाइ कडाईका साथ अवल�वन गर� बे�ज ुर�हत गाउँपा�लका बनाईनेछ । 

इ साव�ज�नक सनुवुाई 

 गाउँपा�लकाबाट �वाह हनेुसेवाको बारेमा समय समयमा साव�ज�नक सनवुाुइ ग�रनेछ ।  

 गाउँपा�लकाका ग�त�व�ध स�ब�धमा चौमा�सक र वा�ष�क वलेु�टन �काशन ग�रने छ । 

�देय अ�य� �य ु

 अ�तमा, �थानीय सरकारको सम� �बकासको फरा�कलो आधार �नमा�ण गन�को ला�ग ��ततु बजेट, नी�त तथा 

काय��म तयार� गन� �ममा cd'Noस�लाह सझुाव �दइ योगदान गनु�हनेु ��य अ�य� �यू �थानीय तह �बषयगत स�म�त, 

�व� समूह, राजनी�तक दलका �मखु तथा ��त�न�ध, �थानीय तहका जन��त�न�ध, रा�सेवक कम�चार�, सरु�ाकम� ब�ु�जी�व, 

�नजी �े�, नाग�रक समाज, �मजी�व नाग�रक,स�ारकम�, �वकास साझेदार संघ सं�था र स�पूण� फो�स�ुडो बासी��त 

ध�यबाद �ापन गद� अ�तर �दयबाट आभार र कृत�ता �कट गद�छु ।wGoafb . 

ध�यवाद ! 

धावा स�डुक ग�ु� 

उपा�य� 


