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गाउँपालिका उपाध्यक्षज्यू, गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, 

लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण पक्ष आवधिक धिववणचि अन्त्तर्णत स्थविीय तह धिववणचि २०७९ कव मवध्यमबवट यस अन्त्िपूर्ण 

र्वउँपवधलकवको दोस्रो कवयणकवलकव लवधर् अध्यक्ष पदमव धिववणधचत भै आर्वमी आ.ब. २०७९/०८० को िीधत तथव 

कवयणक्रम यस सम्मवधित सभवमव प्रस्तुत र्िण पवउँदव म र्ौरववधन्त्वत भएको छु । सवणप्रथम िेपवलको युर्वन्त्तकवरी 

पररवतणि र्दै संघीय लोकतवधन्त्रक र्र्तन्त्र प्रवधिको धिधम्त धवधभन्त्ि चरर्कव ऐधतहवधसक जि-आन्त्दोलिहरूमव, रवष्ट्र 

र जितवको लवधर् आफ्िो जीवि समणपर् र्िुणहुिे ज्ञवत अज्ञवत वीर सधहदहरु प्रधत सम्मविकव सवथ हवधदणक श्रद्धवञ्जली 

अपणर् र्िण चवहन्त्छु ।  

ऐधतहवधसक संधविवि सभवववट विेको िेपवलको संधविवि २०७२ मवर्ण त हवमी संघीयतव संस्थवर्त र्री 

कवयवणन्त्वयिको चरर्मव छौं । धवर्तकव वर्णहरुमव धिमवणर् भएकव िीधत तथव कवयणक्रम र वजेट कवयवणन्त्वयिको चरर्मव 

जवँदव देधिएकव कमजोरी र समस्यवहरुबवट अिुभव हवँधसल र्दै, जितवको आवश्यकतव, चवहिव र कवयवणन्त्वयिको 

तत्परतव लवई ध्यविमव रवधि, देशले धव.स. २०७९ सवल सम्ममव अधत कम धवकधसत देशववट धवकधसत देशमव 

स्तरोन्त्िती र्िे र धव.स. २०८७ सवल सम्म दीर्ो धवकवसकव लक्ष्य हवधसल र्दै उच्च मध्यम आयस्तर भएको मुलुकमव 

स्तरोन्त्िती हुिे लक्ष्य धलएको छ । धयिै रवधष्ट्रय लक्ष्य तथव र्वउँपवधलकवको पञ्चवधर्णय योजिव र मध्य कवधलि िचण 

संरचिव समेतलवई आिवर मवन्त्दै आर्वमी आधथणक वर्णको िीधत तथव कवयणक्रम तयवर पवररएको छ ।  

यस र्वउँपवधलकवको धवकवस र समृधद्धकव धिधम्त सदैव सकवरवत्मक सोचकव सवथ हवमीलवई सहयोर्, सल्लवह, सुझवव 

तथव सकवरवत्मक पृष्ठपोर्र् प्रदवि र्िुणहुिे सम्पूर्ण र्वउँपवधलकव ववसीहरुप्रधत हवधदणक आभवर व्यक्त र्िण चवहन्त्छु । 

अन्त्िपूर्ण र्वउँपवधलकवको धवकवसकव धिधम्त िीधत, योजिव तथव कवयणक्रम तजुणमवकव धवधभन्त्ि चरर्हरुमव सहयोर् 

पुयवणउिु हुिे उपवध्यक्षज्यू, लर्वयत धिववणधचत जिप्रधतधिधिज्यूहरु, प्रमुि प्रशवसकीय अधिकृत लर्वयत सम्पूर्ण रवष्ट्र 

सेवक कमणचवरीहरु, धवधभन्त्ि रवजिीधतक, सवमवधजक, शैधक्षक, प्रशवसधिक तथव र्वउँपवधलकव बवसी दवजुभवई, 

धददीबधहिीहरु, धवकवस आयोजिवहरुकव उपभोक्तव सधमधत, मधहलव, युवव, धकसवि, जेष्ठ िवर्ररक, अपवङ्र्, 

ववलववधलकव लर्वयत सम्पूर्ण सञ्जवल र सधमधतहरु सबैमव आभवर सधहत िन्त्यववद ज्ञवपि र्िण चवहन्त्छु ।  

अब म यस अन्त्िपूर्ण र्वउँपवधलकवको र्ररमवमय सभवमव आर्वमी आ.व. २०७९/०८० को लवधर् िीधत तथव कवयणक्रम 

प्रस्तुत र्िण अिुमती चवहन्त्छु ।  

र्वउँपवधलकवले आर्वमी आधथणक वर्णकव लवधर् धवकवस प्रयवसहरुलवई मवर्णदशणि र्िण र स्रोत सवििहरुको उपयोर्मव 

धदशवधिदेशि र्िे हेतलुे यो िीधत तथव कवयणक्रम तजुणमव र्ररएको छ । हवमीले समृद्ध िेपवल, सिुी िेपवली बिवउिे 

रवधष्ट्रय लक्ष्य पुरव र्दै समृद्ध अन्त्िपूर्ण र्वउँपवधलकव बिवउिे संकल्प र्रेकव छौ ँ। यस संकल्प पुरव र्िण हवमी इमविन्त्दवर 

पुवणक जववर्देही हुदैँ स्पष्ट िीधत र कवयणक्रम सधहत अर्वधि बढ्िुपिे छ ।  

हवम्रो र्वउँपवधलकव भौर्ोधलक, प्रवकृधतक, ऐधतहवधसक, सवंस्कृधतक एवम् पयणटकीय महत्वकव दृधष्टले अत्यन्त्त महत्वपूर्ण 

र प्रबल सम्भवविव भएको पवधलकव भएर पधि द्रतु धवकवसको लवधर् हवम्रव सवमु अझै चुिौधतहरु छि् । धवकवसको क्रममव 

पछवधि परेकव वर्ण तथव समुदवयलवई धवकवसको मूल प्रववहमव ल्यवउिे, उत्पवदिशील के्षरमव लर्विी अधभवृधद्ध र्री 

रोजर्वरी धवस्तवर र्िे, कृधर् के्षरको व्यवसवधयकरर् र आिुधिकीकरर् र्िे, सुशवसि प्रवणद्धि र्री सेवव प्रववहमव 

प्रभववकवररतव कवयम र्िे, पयणटि धवकवसलवई प्रोत्सवहि र्दै अझै धवस्तवर र सवेवमुिी बिवउँदै जविे,  विजंर्लको 

संरक्षर् सम्बिणि र उपयोर् र्दै ववतववरर्ीय सन्त्तुलिलवई कवयम रवख्िे, भौधतक पूववणिवरको धवकवसमव लर्विी वृधद्ध 

र्िे तथव सवमवधजक धवकवसलवई संस्थवर्त र्दै पवधलकव ववसीहरुमव आफ्िै ठवउँमव रही केही र्रौ ँभन्त्िे भवविव धवकवस 
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र्दै उपयुक्त ववतववरर् सृजिव र्री अपेधक्षत धवकवसको प्रधतर्ल हवधसल र्िे एवम् आन्त्तररक आयको दवयरवलवई 

र्रवधकलो बिवउिे र आन्त्तररक व्यवस्थवपिलवई सुशवसिमैरी बिवई संस्थवर्त सुदृढीकरर् र्िे जस्तव धजम्मेववरी 

स्थविीय सरकवरको रूपमव  हवम्रो सवमु रहेकव छि् । 

र्वउँसभव सदस्यज्यूहरु, 

मवधथ उल्लेधित धवर्यहरुलवई सम्वोिि र्िणकव लवधर् र्वउँपवधलकवबवट घोधर्त लक्ष्य र उदे्दश्यकव सवथ जितवबवट  

प्रवि भएको धजम्मेववरीलवई इमवन्त्दवररतव पूवणक पूरव र्िण यस पवधलकवलवई “कृलर्, पयणटन, उर्ाण र पूिाणधार, अन्नपूर्ण 

समृलद्धको आधार" को दीघणकवलीि योजिव तय र्री पवधलकवको धवकवसको समग्र योजिव तथव कवयणक्रमहरु 

कवयवणन्त्वयि र्िण  आर्वमी आधथणक वर्ण २०७९/०८० लवधर् देहवय बमोधजमकव के्षरर्त िीधतहरु प्रस्तुत र्रेको छु । 

 

१. आलथणक लिकास  

स्थविीय अथणतन्त्रलवई आत्मधिभणर बिवउि प्रत्येक स्थविीय तहले आधथणक धवकवसको िीधत तथव योजिव तजुणमव र्री 

स्रोत सविि केधन्त्द्रत वजेट पररचवलि र्िुण आजको मुख्य आवश्यकतव हो । मवधिसको दैधिक उपभोग्य वस्तहुरु 

ववधहरववट आयत र्िुणपिे, स्थविीय स्तरमव उत्पवदिको कमी हुिु, उत्पवदि भएकव वस्तुको वजवरीकरर्मव धकसविको 

पहुचँ िहुिे जस्तव समस्यवहरुले हवम्रो जस्तो ग्रवमीर् कृधर् पेशवमव आिवररत अथणतन्त्रमव आधथणक धवकवसको लवधर् 

थुपै्र चुिौधतहरु देिव परेकव छि् । स्थविीय कच्चव पदवथणको उपयोर्को अभववमव स्थविीयस्तरकव सविव, मझौलव र 

ठुलव उद्योर्हरुको स्थवपिव र्िण सधकएको छैि ।  

सहकवरी मवर्ण त कृर्कहरुलवई आत्मधिभणर विवउदै व्यवसवधयकतवमव जोि धदि जरुरी छ । स्वविीि, समुन्त्ित तथव 

समवजववद उन्त्मुलि रवधष्ट्रय अथणतन्त्रको धिमवणर् र्दै सवमवधजक न्त्यवय सधहतको लोक कल्यवर्कवरी रवज्य स्थवपिव 

र्िे िेपवलको संधविविको लक्ष्यलवई आत्मसवथ र्दै उत्पवदिशील रोजर्वर उन्त्मुि, न्त्यवयपूर्ण धवतरर्, र्ररवी 

न्त्यूिीकरर् र्दै उच्च आधथणक वृधद्धदर कवयम र्री सवमवधजक एवं आधथणक रुपवन्त्तरर् र्िे उद्धेश्य धलईएको छ । 

धवकवसोन्त्मुि रवष्ट्रबवट धवकधसत रवष्ट्र धिमवणर् र्िण आधथणक समृधद्धमव लवग्ि जरुरी छ । समृद्ध नेपाि, सुखी 

नेपािीको रवधष्ट्रय लक्ष्यलवई अिुभूत र्दै समृद्ध अन्नपरू्ण, सुखी अन्नपरू्णबासी जितव भन्त्िे अधभयविलवई सवथणक 

बिवउिकव लवधर् श्रम, सीप, प्रधवधि र पूजँीको व्यबधस्थत पररचवलिको िवँचो छ । र्ररवी, भोकमरी, असमवितव 

आधदको अन्त्त्य र्री धदर्ो धवकवसको लक्ष्य हवधसल र्िणकव लवधर् जल, जधमि, जंर्ल, जधिबुटी र जिशधक्तको उधचत 

प्रयोर् र पररचवलि र्दै कृधर्, पशुपवलि, पयणटि, जलधवदु्यत, व्यवपवर व्यवसवय मवर्ण त आधथणक के्षरको धवकवसमव 

मुख्य जोि धदि जरुरी छ । आधथणक के्षरकव धवकवसकव धिधम्त धिम्ि बमोधजमकव िीधतहरु अवलम्बि र्ररिे छ । 

 

१.१ कृलर् लिकास  

1) रवसवयधिक मलको न्त्युधिकरर् र्दै प्रवङ्र्वररक मलको प्रयोर्मव धवस्तवर र्री कम्पोस्ट मल, र्ि्ँयौलव मल 

उत्पवदि र प्रयोर्कव मवध्यमबवट रु्र्स्तरीय उत्पवदिमव जोि धदइिेछ ।  

2) कृधर् धवज्ञहरुलवई छिौट र्री अन्त्िपूर्ण र्वउँपवधलकवमव सम्भवव्यतव रहेकव तरकवरी िेती, र्लरू्ल िेती, 

अन्त्िबवली र मौरीहरूको अध्ययि अवलोकि र्री पधहचविकव आिवरमव पकेट के्षर धिमवणर् र्िे कवयण प्रवरम्भ 

र्ररिेछ ।   

3) र्वउँपवधलकवमव एक घर एक करेसाबारी कवयणक्रमलवई प्रोत्सवहि र्ररिेछ ।  

4) सम्भवव्य के्षरहरुमव औद्योधर्क ववलीहरुको धवकवस र प्रवद्धणि र्ररिे छ । 

5) अन्त्िपूर्ण र्वउँपवधलकवको के्षरधभर कधम्तमव ५ रोपिी के्षरर्लमव िेती र्िे कृर्कहरुलवई प्रोत्सवहि स्वरुप 

र्वउँपवधलकवद्ववरव धवशेर् सहयोर् र्ररिेछ ।  



                                                                                                                                                cGgk"0f{ ufpFkflnsf  
 

 cf=j=@)&(÷)*) sf] gLlt tyf sfo{qmd 4 

6) कृधर् के्षरको उत्पवदि र उत्पवदकत्व वृधद्धको लवधर् धसंचवई ंके्षरको आयोजिवहरुलवई प्रवथधमकतव धदइिे 

छ (सविव धसंचवई,ं कुलो धिमवणर् एवं ममणत, थोपव धसचँवई ंर धस्प्रङ्कल) जस्तव यन्त्रहरुको प्रयोर्लवई 

प्रवथधमकतव धदइिेछ ।   

7) बवँदर आतङ्क न्त्यूधिकरर् र्िणकव लवधर् बिजंर्लमव र्लरू्लकव बोटहरु रोधपिेछ ।सो कव लवधर् अन्त्य 

उपवयहरुको समेत िोधज र्ररिे छ ।  

8) धहमवली र उच्च भेर्हरुमव जधिबुटी, सतुवव, धचरवइतो, स्यवउ, दवँते ओिर, आरु, िवसपती, धकवी 

जस्तव र्लरू्ल धबरुववहरुको लवधर् मवटो पररक्षर् र्रर वृहत रुपमव अर्विी बढवइिेछ । 

9) अन्त्िपूर्ण र्वउँपवधलकवको के्षरमव अधमलो जवतकव र्लरू्ल, पतझर र्लरू्ल धबरुववको लवधर् िसणरी 

स्थवपिव र्री अन्त्िपूर्ण र्वउँपवधलकव धभर के्षर धवस्तवर र्ररिे छ र अन्त्य पवधलकवमव धियवणत र्ररिेछ  । 

10) संघ र प्रदेश सरकवरको सहकवयणमव कृधर् जन्त्य उत्पवदि, प्रशोिि र बजवरीकरर्मव जोि 

धदईिेछउत्पवदिमव आिवररत अिुदविलवई जोि धदइिेछ । 

11) स्थविीय लोपोन्त्मुि रैथविे ववलीहरुको संरक्षर् र प्रवदणि र्दै र्वउँपवधलकव स्तरीय धवउ बैंकको   

स्थवपिवमव जोि धदइिछे । 

12) कृधर् धबमवलवई प्रोत्सवधहत र्ररिेछ । 

13) पवधलकवलवई कोदो, र्वपर, उवव, लटे्ट जस्तव लोपोन्त्मुि बवलीहरुमव आत्मधिभणर बिवउँदै रैथविे बवलीकव 

रुपमव संरक्षर् र सम्बिणि र्िण अिुर्मि र्री उधचत अिुदविको व्यवस्थव र्ररिछे ।  

14) अन्त्िपूर्ण र्वउँपवधलकव धभर पिे मध्य पहविी लोकमवर्णमव रहेकव होटल तथव रेषु्टरेण्टमव रैथविे बवलीको 

पररकवर मेिुमव रवख्ि अधिववयण र्ररिेछ ।  

15) वैदेधशक रोजर्वरबवट र्केकव र कृधर् के्षरमव लर्विी र्िण चवहिे युववहरुलवई छिौट र्री उधचत अिुदविको 

व्यवस्थव र्ररिछे । 

16) अिुदविकव कवयणक्रमहरुमव अन्त्िपूर्ण र्वउँपवधलकव धभर दतवण भएकव कृधर् र्मण, कृधर् समुह र कृधर् 

सहकवरीहरुलवई प्रवथधमकतव धदइिेछ ।  

17) प्रत्येक विवमव कृधर् समुह र्ठि र्री र्वउँपवधलकव स्तरीय कृधर् सञ्जवल र्ठि र्री सञ्जवल मवर्ण त कृधर् 

सम्बन्त्िी कवयणक्रमहरु अर्वधि वढवईिेछ । 

18) भू उपयोर् िीधत बिवई जग्र्वको वधर्णकरर् र्री लवरु् र्ररिेछ । 

19) िवली रहकेो बवझो जमीिको उपयोर् िीधत बिवइ कवयवणन्त्वयि र्ररिेछ । 

20) युववहरुलवइ कृधर्मव आकधर्णत र्िण हरेक विवमव कम्तीमव पधि १/१ वटव कृधर् वव पशुपन्त्छीको क्लष्टर 

पिे र्री युवव लधक्षत कवयणक्रम सन्त्चवलि र्ररिछे । युवव लधक्षत कवयणक्रमलवइ यरतर छररे िभई 

क्लष्टरको रुपमव सन्त्चवलि र्िण आवश्यक युवव लधक्षत कवयणक्रम कवयवणन्त्वयि कवयणधविी तयवर र्री सोही 

अिुसवर कवयणक्रम सन्त्चवलि र्ररिेछ ।  

21) एग्रो टुरीजमको धवकवस र्रर अन्त्िपुर्ण के्षरमव आउिे आन्त्तरीक तथव बवह्य पयणटकहरुलवइ आफ्िै 

उत्पवदि िवुवउिे पररपवटीको धवकवस र धवस्तवर र्ररिे छ  ।  

22) आवश्यकतव अिुसवर  मवटो जवँच धशवीर सञ्चवलि र्ररिे छ । 

23) अन्त्िपुर्ण र्वउपवलीकव अन्त्तर्णत रहेको कृधर् अिसुन्त्िवि केन्त्द्र लमु्लेबवट सन्त्चवलि र्ररिे बवह्य 

अिुसन्त्िविकव कवयणक्रमहरु सम्भव भएसम्म अन्त्िपुर्ण र्वउपवलीकव के्षरमव िै सन्त्चवलि र्िण प्रथवधमकतव 

धदि पहल र्रीिे छ ।  

24) कृधर् तथव पशुपन्त्छी सम्बन्त्िी तवधलमहरुलवइ कृर्क पवठशवलव मोिलमव सन्त्चवलि र्ररिे छ । 

25) कृधर् आिुधिकरर्लवई अर्विी बढवई एक घर एक टिले कवयणक्रममव ५०% अिुदवि कवयणक्रम र्ररिे छ  
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26)  एक विव एक मौसमी तथव बैमौसमी धवरुवव उत्पवदि कव लवर्ी आिुधिक िसणरीकव लवर्ी आिुधिक 

टिेल बिवउिे िीधत धलइिे छ ।  

27) मवध्यमीक तहकव धवद्यवलयहरुमव कृधर् तथव पशुपवलि सम्बन्त्िी धवर्य बस्तुलवइ अधिववयण रुपमव 

पवठ्यक्रममव रवख्ि लर्वइिे छ ।  

28) अन्त्िपूर्ण र्वउँपवधलकवमव कृधर् सूचिव केन्त्द्रको स्थवपिव र्िे र कृधर्सरँ् सम्बधन्त्ित धवधभन्त्ि 

कवयणक्रमहरुको र्वरवमहरु अिलवइि मवर्ण त भिे व्यवस्थव र्ररिे छ ।  

29) अन्त्िपूर्ण र्वउँपवधलकवकव सबै विवमव आवश्यकतवकव आिवरमव एक /एक धचस्यवि केन्त्द्र स्थवपिव र्ररिे  

िीधतलवई अर्विी बढवइिे छ । 

30) आिुधिक कृधर् तथव पशुपंधक्ष र्मणहरूको  धवकवस र्िण आवश्यक सहजीकरर् र्ररिे छ ।  

31) र्वउँपवधलकवमव प्रवङ्र्वररक तथव अर्वणधिक कृधर् उत्पवदिमव जोि धदइ उत्पवधदत कृधर् उपजहरु िर्र 

के्षरमव आपूधतण समेत र्िे र्री उधचत बजवरीकरर् र्ररिेछ ।  

32) र्वउँपवधलकव धभर कृधर् बजवर  ,केन्त्द्र एधककृत सेवव ,र्वउँपवधलकव स्तररय कृधर् तवधलम केन्त्द्र स्थवपिव 

र संचवलिको लवधर् आवश्यक पहल र्ररिे छ ।   

33) संघ तथव प्रदेश सरकवरको समन्त्वयमव कृधर्को यवधन्त्रकरर्  ,प्रशोिि तथव भण्िवरर् ,क ृृधर् उपज 

िररद केन्त्द्र स्थवपिव र संचवलि र्ररिेछ ।   

34) र्वउँपवधलकवको कृधर् शविवमव  दरबन्त्दी बमोधजमकव दक्ष प्रवधवधिक कमणचवरी पदपूधतणको व्यवस्थव 

धमलवइिे छ ।  

35) प्रिविमन्त्री कृधर् आिुधिकरर् पररयोजिव मवर्ण त पशु तथव कृधर् ब्लक धिमवणर् र्िणकव लवधर् पहल र्ररिे 

छ । 

 

१.२ पशुपंक्षी लिकास   

१. मवछव, मवसु, दूि र अण्िवमव आत्मधिभणर बिवई उत्पवदि, प्रशोिि र धवक्री धवतरर्मव जोि धदइिे छ। 

२. परम्परवर्त भेिव, बवख्रव, र्वई, भैसँीकव घुम्ती र्ोठ तथव िकण हरुलवई सुदृढ र्दै पशुजन्त्य बस्तु तथव 

पररकवरको प्रशोिि र व्यवसवयीकरर्मव जोि धदइिे छ ।  

३. बजवर के्षरहरुमव आिुधिक र व्यवधस्थत पशु विशवलवको धिमवणर्मव सहयोर् र्ररिे छ । 

४. पशुपंक्षी पवलिलवई व्यवधस्थत बिवउँदै आिुधिक िमुिव र्मणहरुको धवकवसमव जोि धदइिे छ ।  

५. पशुपंक्षी धबमवलवई प्रोत्सवधहत र्ररिेछ ।  

६. घुम्ती र्ोठकव पशुहरुको धिधम्त आिुधिक घवँस िेती धवकवसमव जोि धदइिेछ । धिधित चरर् के्षरहरु 

धििवणरर् र्ररिेछ र चरर् के्षरहरुमव स्थवयी प्रकृधतकव र्ोठ टहरव धिमवणर् कवयण अर्विी बढवउिे िीधत 

अवलम्बि र्ररिे छ ।   

७. र्वउँपवधलकवलवई आत्मधिभणर बिवउँदै धियवणत र्िे उद्धेश्यकव सवथ व्यवधस्थत घवँस िसणरी स्थवपिव र्िण 

सहकवरी, कृर्क समूह तथव व्यवसवधयक धकसविहरुलवई आवश्यक सहयोर् र्िे िीधत अवलम्बि र्ररिे छ 

। 

८. अन्त्िपूर्ण र्वउँपवधलकवलवई मवसुमव आत्मधिभणर बिवउिको लवर्ी व्यवसवधयक (कधम्तमव १००० भन्त्दव 

मवथीकव कुिरुव पवलक सुधचकृत कृर्क) लवई चल्लवमव २५% अिुदवि उपलब्ि र्रवईिेछ ।  

९. दूग्ि उत्पवदि सरँ् सम्बधन्त्ित दगु्ि उत्पवदक सहकवरीहरुलवई उत्पवदि लवर्त कम र्रवउिे र उत्पवदिकव 

आिवरमव अिुदवि रकम उपलब्ि र्रवउिे तथव दगु्ि धचस्यवि केन्त्द्र स्थवपिव र्िे िीधत अङ्धर्कवर र्ररिे 

छ । 
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१०. दैधिक १० धलटर भन्त्दव मवथी सहकवरीको मवध्यमबवट दिु धवधक्र र्िे धकसविलवई अर्धसजि वव ववहै्र 

मधहिव दिु व्यवसवय र्िे धकसवि पधहचवि र्री प्रधत धलटरको आिवरमव प्रोत्सवहि स्वरुप अिुदवि प्रधत 

धलटर १ रुपैयवँकव आिवरमव सहकवरी मवर्ण त  िर्द अिुदवि उपलब्ि र्रवइिे छ ।  

११. “एक कृर्क एक दुहुनो गाई/भैसी” कवयणक्रम अधभयविकव रूपमव सञ्चवलि र्री दिुलवई आफ्िो दैधिक 

आयआजणिको मवध्यम बिवउदै दिु उत्पवदिमव सहकवरीतवको धवकवस र्री पशुपवलक कृर्क समूहलवई 

र्ोठ धिमवणर्, तथव भकवरो सुिवर कवयणकव लवधर् अिुदवि उपलब्ि र्रवइिे छ ।  

१२. घर पवलुवव जिववर कुकुरहरुमव धवशेर् पधहचवि भएको स्वर र सुरक्षवकव दृधष्टले समेत अब्बल “भोट”े 

प्रजवधतको कुकुर यस र्वउँपवधलकवको उपल्लो भेकहरुमव पवइिे भएकोले सो को लर्त अद्यववधिक र्िे, 

संरक्षर् र्िे र कुकुरको छवउरवहरु उत्पवदि र्री धबक्री धवतरर् र्री आयआजणि र्िे तर्ण  उत्पे्ररर्व अधभवृधद्ध 

र्िे िीधत अबलम्बि र्ररिे छ । 

१३. व्यवसवधयक पशुपवलि, पशु धबमव, र्ोठ तथव भकवरो सुिवर उन्त्ित िश्लकव  र्वई, भैंसी तथव बवच्छव-बवच्छी, 

पविव- पविी हुकवणउिे कृर्कहरुलवई प्रोत्सवहि र्िे, दिु र मवसुको उत्पवदि वृधद्ध र्िण “पवकोटे” र “धलमे” 

जस्तव रैथविे जवतकव भैसी पवलि कवयणक्रमलवई प्रथवधमकतव धदइिे छ । प्रथवधमक पशु उपचवर सेववलवई 

धिरन्त्तरतव धदइिे छ । 

१४. व्यवसवधयक पशुपवलिमवर्ण त रोजर्वर सृजिव र्री युववहरुलवई र्वउँधभरै स्वरोजर्वर बिवउिको लवधर् 

प्रधतस्पिी अिुदवि उपलब्ि र्रवई युवव लधक्षत पशुपवलि कवयणक्रम सञ्चवलि र्ररिे छ । 

१५. पशुपवलक कृर्कहरुमव धसप हस्तवन्त्तरर्द्ववरव आिुधिक पशुपवलि पद्धधतको धवकवस र्दै लजैविे कवयणमव 

जोि धदई कृर्क समूह, सधमधत, सहकवरी, रै्ह्र सहकवरी ससं्थव र र्वउँपवधलकव बीच सवझेदवरीकव सवथ 

धवशेर् कवयणक्रम सञ्चवलि र्ररिे छ । 

१६. व्यवसवधयक धकसविलवई सुधचकृत र्री पविी, बवच्छी उत्पवदिलवई बढववव र्िण पविी, बवच्छी प्रोत्सवहि 

अिुदवि कवयणक्रमलवई अर्विी बढवइिे छ ।  

१७. दिु उत्पवदक सहकवरीहरुको के्षर धवस्तवर र्री दिु उत्पवदक सहकवरीहरुलवई करीव ववधर्णक ५ लवि धलटर 

भन्त्दव बढी उत्पवदक सहकवरी संस्थवलवई प्रोत्सवहि र्ररिछे ।  

१८. अन्त्िपूर्ण र्वउँपवधलकवकव अिुत्पवदक तथव पविव बवच्छव, पविी, सवथै छविव पशु ििलवई संकलि स्थल 

बिवई व्यवस्थवपि केन्त्द्र स्थवपिवकव लवधर् जोि धदईिछे ।  

१९. व्यवसवधयक पशुपवलकलवई उत्पे्रररत र्िण धवधभन्त्ि तवधलम तथव प्रोत्सवहिकव सवथ दधलत, जिजवधत, 

मधहलव तथव धवपन्त्ि वर्णमव धवशेर् प्रवथधमकतव धदई पशु धवकवस कवयणक्रम सञ्चवलि र्ररिे छ । 

२०. पशुपंक्षी पवलिमव धदिे अिुदवि तथव सहयोर् कवयणक्रमलवई एक धिधित मवपदण्िकव आिवरमव  दिु, अण्िव 

र मवसु उत्पवदिमव आत्मधिभणरतवकव सवथ धियवणत र्री आयआजणिमव वृधद्ध र्ररिे र्रर उत्पवदिकव आिवरमव 

अिुदवि कवयणलवई प्रोत्सवधहत र्ररिे छ ।   

२१. मवछवपवलि व्यवसवयलवई धवस्तवर तथव वृधद्ध र्िण भुरवण  धवतरर् तथव पोिरी धिमवणर् र्िण जोि धदिुकव सवथै 

मत्स्यपवलि के्षरमव कृर्कहरुको आकर्णर् अधभवृधद्ध र्ररिे छ । 
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२२. जुिोधटक तथव महवमवरी धकधसमकव रोर्हरु रोकथवम तथव धियन्त्रर् र्िण भ्यवधक्सिेशिकव सवथ पशु िोप 

कवयणक्रम र्वउँपवधलकव र प्रदेश सरकवरसरँ् सहकवयण र्री धवशेर् जोि धदई पशुपंक्षीमव लवग्िे धवधभन्त्ि रोर् 

तथव परजीवीलवई रोकथवम तथव उपचवर र्िणको लवधर् और्िीको व्यवस्थव र्ररिे छ । 

२३. पशु आहवरको व्यवस्थवपि र्िण उच्चकोधटकव घवँसहरुको धवउ तथव वेिवण उत्पवदि तथव धवतरर् र्री 

पशुपवलि व्यवसवयलवई प्रवद्धणि  र्ररिे छ । 

२४. पशुपवलिकव के्षरमव आिुधिक प्रधवधिहरु सुिवर र्िण  “काम गरेर लसक्छ, देखेर लिस्िास गछण” भन्त्िे 

िवरवलवई कवयवणन्त्वयि र्िण व्यवसवधयक धकसविहरुलवई िमुिव पशुपवलि र्मणहरुको अवलोकि तथव तवधलम 

कवयणक्रमहरु सञ्चवलि र्ररिे छ । 

२५. ‘दुध उत्पादनको मुख्य आधार कृलिम गभाणधानद्वारा पशुमा नश्ल सुधार’ भन्त्िे िवरवलवई अङ्धर्कवर र्दै 

र्वई भैसँीको कृधरम र्भवणिवि सेवव धवस्तवर र्दै लधर्िे छ ।  

 

१.३. पयणटन लिकास  

1. पञ्चवसे, धशतलरु्र्व, मधर्को धिल, भुमेको थवि लर्वयतकव िवधमणक र पयणटकीय दृधष्टकोर्ले महत्वपूर्ण 

िवधमणक तथव पयणटकीय स्थलहरुको धवकवसकव लवधर् आवश्यक रु्रुयोजिव तयवर र्ररिेछ ।  

2. पयणटि धवकवसलवई र्वउँपवधलकवको आधथणक धवकवसको आिवर मवधि आन्त्तररक तथव बवह्य पयणटक आर्मि 

बढवउि तथव उधिहरुको बसवई ंअवधि लम्ब्यवउिको लवधर् प्रचवर–प्रसवर र पयणटि प्रविणिकव कवयणक्रम 

सञ्चवलि र्ररिेछ ।  

3. संघीय सरकवर र प्रदेश सरकवरसरँ् सहकवयण र्री पयणटकहरुको बृधद्धकव लवधर् प्रचवर प्रसवरमव जोि धदइिछे  

4. बोधटङ, क्यविोईङ, जीप लवइि, रक क्लवइधम्बङ, प्यवरवग्लवईधिङ जस्तव सवहधसक िेलको धवकवस र 

प्रविणिमव जोि धदइिछे । 

5. कृधर् तथव पयवण पयणटि धवकवसमव जोि धदइिेछ । परम्परवर्त मह धशकवर (Honey Hunting) लवई 

पयणटिसरँ् जोि्िे िीधत अवलम्वि र्ररिेछ । 

6. र्वउँपवधलकव के्षरधभर सञ्चवधलत होमस्टे (घरबवस) हरुको प्रविणि तथव ियवँ स्थविहरुमव होमस्टे सञ्चवलि 

र्िणकव लवधर् प्रोत्सवहि र्ररिे छ ।  

7. र्न्त्तव्य स्थलको पधहचवि र पूववणिवर धवकवस सधहत एकीकृत पयणटि पूववणिवर धवकवस तथव पयणटि प्रविणि 

योजिव तयवर र्रर क्रमशः कवयवणन्त्वयि र्दै लधर्िे छ ।  

8. स्थविीय कलव ससं्कृधत र चविपवणको मौधलकतव कवयम रवख्िको लवधर् आवश्यक कवयणक्रम सञ्चवलि र्ररि े

छ । 

9. धवश्वकै उत्कृष्ट पयणटकीय र्न्त्तव्य अन्त्िपूर्ण आिवर धशधवर के्षरधभर अिववश्यक र्धतधवधिहरु र्िण रोक लर्वई 

त्यसको मौधलकतव र सुन्त्दरतव कवयम रवख्िकव लवधर् जोि धदइिे छ ।  

 

१.४ उद्योग, व्यापार तथा व्यिसाय  

१. र्वउँपवधलकव विव िं. ६ ढवववमव औिोधर्क ग्रवम  स्थवपिवको लवधर् आवश्यक प्रकृयव अर्वधि बढवइिेछ । 

२. स्थविीय, कृधर्, वि र जिीबुटीसरँ् सम्वधन्त्ित कच्चव पदवथणहरुको प्रयोर् र्री सविव तथव घरेलु उद्योर्हरु 

स्थवपिवमव प्रोत्सवहि र सहयोर् र्ररिेछ । 



                                                                                                                                                cGgk"0f{ ufpFkflnsf  
 

 cf=j=@)&(÷)*) sf] gLlt tyf sfo{qmd 8 

३. वि लसुि, सतवुव, धिमणसी, दवलधचिी, जटवमसी, पवँचऔलँे, धततेपवती, धचरवईतो, कुट्टकी, हरो, बरो, अमलव, 

बि िधियवँ लर्वयतकव जिीबुटी भएको यस र्वउँपवधलकवमव िीधज, सहकवरी र सवझेदवरीमव जिीबुटी 

संकलि–प्रशोिि तथव  धवक्री केन्त्द्रको स्थवपिव र्री जिीबुटी धिकवसीमव जोि धदइिेछ । 

४. चवँप, कटुस, उधिस, सवल, ियर, टुधि जस्तव कवठ जन्त्य वस्तुहरुको उधचत प्रयोर् तथव व्यवस्थवपिमव 

जोि धदईिेछ । 

५. ढुङर्व, धर्ट्टी तथव ववलुववको स्रोतको िोजी र पधहचवि र्री प्रवरधम्भक ववतववरर्ीय मूल्यवङ्कि (IEE) 

सम्पन्त्ि र्री उत्ििि र धिकवसी र्िे व्यवस्थव धमलवइिेछ । 

६. सववणजधिक, सहकवरी र धिजी लर्विी अथणतन्त्रको तीि िम्बे िीधतलवई आत्मसवथ र्ररिेछ । सवथै कवठसरँ् 

सम्वधन्त्ित उद्योर् स्थवपिवमव आवश्यक सहयोर् र समन्त्वय र्ररिेछ । 

 

१.५ बैंक तथा सहकारी  

१) धवर्तमव र्ररबी धिववरर् कोर्द्घवरव सञ्चवधलत घुम्ती कोर् समूहलवई सहकवरीमव पररर्त र्री उक्त कोर्लवई 

र्ररबी धिववरर् र रोजर्वरी सृजिवमव उपयोर् र्िे िीधत अवलम्बि र्ररिेछ । 

२) सहकवरी ससं्थव सम्बन्त्िी स्थविीय िीधत, कविूि र मवपदण्ि धिमवणर्, कवयवणन्त्वयि र धियमिमव जोि धदइिेछ  

३) कम पूजँी र समवि उदे्दश्य भएकव सहकवरीलवई एकीकरर् र्िण प्रोत्सवहि र्ररिेछ ।   

४) सहकवरी ससं्थवको क्षमतव अधभवृधद्ध, प्रवद्र्िि र धवकवसमव सहयोर् र्ररिेछ । 

५) सहकवरीहरुलवई उत्पवदिमुलक के्षरमव लर्विी र्िण प्रोत्सवधहत र्िे िीधत अवलम्बि र्ररिे छ । 

६) सहकवरीको धसद्धवन्त्त, मूल्य र मवन्त्यतवलवई आत्मसवथ र्दै सदस्यहरुको धहतमव कवम र्िण समन्त्वय र 

सहजीकरर् र्ररिेछ । 

७) र्वउँपवधलकवकव कृधर् तथव पशु सम्वन्त्िी कवयणक्रमहरुलवई कृधर् तथव दगु्ि उत्पवदक सहकवरी ससं्थव मवर्ण त 

कवयवणन्त्वयि र्िे िीधत अवलम्वि र्ररिेछ ।  

८) कृधर् तथव पशुपवलक कृर्क तथव व्यवसवयीकतवकव आिवरमव वैङ्धकङ प्रधवधिलवई सहजतव बिवई सुधचकृत 

व्यवसवयीहरुलवई कजवणमव छुट र्ररिे व्यवस्थव धमलवइिे छ ।  

 

१.६ गररबी लनिारर् सम्बन्धी  

१) र्ररबीको रेिवमुधि रहेकव घरपररववरहरुको पधहचवि, तथ्यवङ्क संकलि र्री आधथणक र्धतधवधि तथव 

रोजर्वरीमव प्रवथधमकतवमव रवधििेछ ।  

२) र्ररब, धवपन्त्ि, दधलत बवलबवधलकवलवई आधथणक, सवमवधजक, रवजिैधतक रुपमव प्रधतस्पिी प्रवधवधिक तथव  

उच्च धशक्षव  अध्ययिकव लवधर् कवयणधवधि बमोधजम समववेशीतवको आिवरमव छवरववृधि प्रदवि र्ररिेछ । 

३) भूधमधहि सुकम्बवसीहरुको पधहचवि र्री न्त्यूितम् जीधवकवकव लवधर् जग्र्व उपलब्ि र्रवउि आवश्यक प्रकृयव 

अर्वधि बढवईिेछ । सवथै भूधमधहि, सुकुम्बवसीकव बवलबच्चवको अध्ययिमव आवश्यक सहयोर् र्ररिेछ । 

४) अधत धवपन्त्ि घर पररववरको धजवि यवपिकव लवधर् आवश्यक न्त्युितम आधथणक सहयोर् उपलब्ि र्रवउि े

िीधत धलईिेछ । 

५) र्ररबी धिववरर्कव लवधर् लि ु उद्यम धवकवस कवयणक्रमलवई र्ररवी धिववरर्को ससक्त मवध्यमकव रुपमव 

पधहचवि र्री प्रभववकवरी कवयवणन्त्वयि र्ररिेछ । 
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२. सामालर्क लिकास 

२.१ लशक्षााः  

1) “सवै प्रकवरकव धवकवस मविवकव लवधर्, मविव धवकवसकव लवधर् प्रवधवधिक धसप सधहतको रु्र्स्तरीय धशक्षव” 

सवथणक विवउकव लवधर् धशक्षव के्षरमव लर्विी वृधद्ध र्रीिे छ ।  

2) पवँच वर्णमुधिकव ववलववधलकवको सववणङ्र्ीर् धवकवस र्िण र  प्रवरधम्भक ववलधशक्षवको अिुभव सधहत अिवरभुत 

तहको धशक्षवमव प्रवेश र्िे ववतवरर् तयवर र्िण सवै धवद्यवलयमव ववलधवकवस केन्त्द्र अधिववयण र्री प्रवरधम्भक 

ववलकक्षवकव लवधर् धििवणररत मवपदण्ि अिुरूप ववलकक्षवहरू सुिवर र कवयणरत सहजकतवणको क्षमतव 

धवकवसमव ध्यवि धदईिछे ।  

3) धवद्यवलय पररववरसंर् र्वउँपवधलकव कवयणक्रम सञ्चवलि र्ररिे छ । जसमव धवद्यवथी, धशक्षक, अधभभववक, 

धवद्यवलय व्यवस्थवपि सधमधत, धशक्षक अधभवववक संघ लर्वयत सरोकवरहरुसरँ् प्रत्यक्ष सम्पकण  र्रर शैधक्षक 

रु्र्स्तर सिुवरकव लवधर् अन्त्तधक्रण यव कवयणक्रम सञ्चवलि र्ररिेछ । सवथै शैधक्षक के्षरमव कवयणरत संि संस्थव, 

व्यधक्त र जिप्रधतधिधि मवर्ण त अधवभववक धशक्षव सञ्चवलि र्रीिे छ । 

4) अध्यक्षसंर् शैधक्षक सुिवर कवयणक्रम सञ्चवलि र्री आर्वमी आ.ब.मव उक्त कवयणक्रम अन्त्तर्णत बवलकक्षवको 

सुिवर र्री  क्रमशः मवध्यधमक तहसम्म धवस्तवर र्ररिेछ । धवद्यवथीसरँ् अध्यक्ष कवयणक्रम समेत सञ्चवलि 

र्ररिे छ ।  

5) धवद्यवलय धदवव िवजव कवयणक्रमलवई प्रभववकवरी विवउिकव  लवधर् र्वउँपवधलकवबवट कवयणक्रमको अिुर्मि 

सवथै व्यवस्थवपि र्ररिे छ । 

6) सम्पूर्ण धवद्यवलयमव धवद्यवथीहरुबीच शैधक्षक लर्वयत अन्त्य क्षमतव धवकवसकव धवधभन्त्ि सह धक्रयवकलवप सवथ ै

शैधक्षक प्रदशणिी धवद्यवलय तह देिी र्वउँपवधलकव स्तरसम्म संचवलि र्ररिे छ ।    

7) आिवरभूत तहमव बवल पुस्तकवलय, धवज्ञवि किणर, आई.सी.टी, िेलकुद सवमवग्रीको व्यवस्थवपि र्ररिे छ  

8) सववणजधिक धवद्यवलयहरूमव शैधक्षक रु्र्स्तर सुिवर र्री  धवद्यवथीको रोजवइण केन्त्द्र बिवइिे छ ।  

9) अन्त्िपूर्ण पोधलटेधक्िकल इणधन्त्टच्यूट (अन्त्िपूर्ण वहु प्रधवधिक धशक्षवलयववट) अध्यवपि र्रवइिे 

ववधलधवज्ञविकव अधतररक्त अन्त्य प्रवधवधिक धवर्य थप र्री अध्यवपि र्रवउिे पहल र्ररिे छ  सवथै मवर्मव 

आिवरीत लवमव र छोटव अधविकव  सवै प्रकवरकव रु्र्स्तरीय प्रवधवधिक तवधलमहरु सञ्चवलि र्रीिे छ ।  

10) धशक्षकको मिोवल उच्च विवउि “लशक्षकिाई सम्मान गर  ँबािबालिकािार्ण माया गर ”ँ भन्त्िे आदशण 

ववक्यलवइण प्रथवधमकतवमव रविी धशक्षक पेसवलवइण सम्मवधित पेसवकवरूपमव धवकवस र्रीिेछ । 

बवलबवधलकवलवइण   अध्ययिमव लर्िशील हुिे ववतववरर् तयवर र्ररिेछ  । धिधित मवपदण्ि तयवर र्री धशक्षक 

एवम् धवद्यवथीलवइ पुरस्कृत र्ररिे व्यवस्थव धमलवइणिे छ । 

11) सवै धवद्यवलयहरूमव इन्त्टरिेटको व्यवस्थव, शैधक्षक पूवणिवरको धवकवस, तवधलम प्रवि इणमवन्त्दवर दक्ष प्रधवधि 

मैरी धशक्षक, धशक्षर् सवमधग्रको व्यवस्थवपि, प्रभववकवरी अिुर्मि, धिरीक्षर् र मुल्यवङ्कि प्रर्वली, 

िधवितम प्रधवधिको प्रयोर् र्री रु्र्स्तरीय र धजवि उपयोर्ी धशक्षवमव जोि धदईिेछ । 

12) सवै तहकव धशक्षकहरुलवई मवर्मव आिवररत धशक्षर् धसकवई तवधलम प्रदवि र्री धशक्षर् धसकवईमव आएकव 

कधठिवईलवई न्त्युधिकरर् र्िण कवयणमुलक अिसुन्त्िवि र उपयुक्त शैधक्षक प्रधवधिको उपयोर्मव जोि धददै 

धशक्षर् धसकवई प्रकृयवलवई रु्र्स्तरीय विवईिेछ ।  

13) धिरन्त्तर धशक्षव एवम सवक्षरतव  सवक्षरोिर धशक्षव र र्वउँपवधलककवको पूर्ण सवक्षर कवयणक्रममव धदर्ोपिव कवयम 

र्िणकव लवधर् सवमुदवधयक धसकवइण केन्त्द्रहरुलवइण धक्रयवधशल र्वरवइिे छ । सवथै प्रौढ आमव वववुलवइण मोववइणल 

तथव आिुधिक धविुतीय सवमवि चलवउि धसकवउि धिधजटल सवक्षरतव कवयणक्रम सञ्चवलि र्रीिे छ । 
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14) धवद्यवलय ववधहर रहेकव सवै ववलववधलकवलवइण धवद्यवलयमव प्रवेस र्रवइण “ववलववधलकवलवइण धवद्यवलय ल्यवऔ 

पढवइणमव धटकवऔ” कवयणक्रमलवइण प्रभववकवरी बिवइणिे छ र र्वउँपवधलकवकव सवै ववलववधलकवहरूलवइण कधम्तमव 

मवध्यधमक तहसम्मको धशक्षव पुरव र्िे ववतववरर् तयवर र्ररिे छ ।  

15) धवद्यवथीहरुलवई न्त्यूितम धसकवइ उपलधब्ि हवधसल र्रवउि आवधिक रूपमव धसकवइको  मूल्यवङ्कि र्री 

धवद्यवथीको धसकवइकव लवधर् धशक्षकलवई प्रिविवध्यवपक र प्रिविवध्यवपकलवई  र्वउँपवधलकव प्रधत जववर्देही 

हुिे प्रर्वली धवकवस र्ररिेछ ।  

16) र्रीव, धवपन्त्ि अधभभववक धवधहि सवथै अपवंर्तव भएकव अधभभववककव ववलववलधलकव आधथणक अवस्थवकव 

कवरर्ववट अध्ययिमव कधठिवई  भएकव ववलववधलकवको ववस्तधवकतव पिव लर्वई छवरवृधि उपलव्ि र्रवई 

धवद्यवयवल  तहको धशक्षव पुरव र्िे ववतववरर् तयवर र्रीिे छ  सवथै उच्च प्रववधिक  धशक्षव  अध्ययि र्िे सवथै 

धवद्यवववरीिी र्िे जेहेन्त्दवर धवद्यवथीहरुलवई धदईदै आएको छवरवृधि कवयणक्रमलवई धिरन्त्तरतव धदईिे छ । 

17) सवमुदवधयक-सवमुदवधयक धवद्यवलय, सवमुदवधयक र संस्थवर्त धवद्यवलय धवच, धशक्षर् धसकवई कृयवकलवप र 

शैधक्षक तथव व्यवस्थवपधकय पक्षहरुमव भएकव असल अभ्यवस सम्वधन्त्ि अिुभवहरुको  आदि प्रदवि र्िे 

ववतववरर् तयवर र्रीिे छ ।   

18) र्वउँपवधलकवको भौर्ोधलक धस्थधत स्थवधिय पररवेस, भेर्भुर्व, संस्कृती, पयणटि, कृधर्, जधिवुटी र पेसव 

व्यवसवय जस्तव धवर्यवस्तु समेटेर धिमवणर् भइ परीक्षर्को रुपमव प्रयोर् भएको स्थवधिय  पवठ्यक्रम 

पररमवजणि र्री प्रयोर् र्रीिे छ । 

19) र्वउँपवधलकव धभरकव मविव पूजँीको अध्यववधिक अधभलेि तयवर र्रीिेछ । वौधध्दक युववहरुको समुहलवई 

रवष्ट्र सवेवमव प्रवेश सवथै अन्त्य उद्योर् संचवलि र्िणकव लवधर् उत्पे्ररर् जवर्वउिे कवयणक्रम सञ्चवलि र्रीिे छ 

। विवर्त रुपमव धिमवर्ण र्रीिे िवधमणक पुस्तकवलय कवयणक्रमलवइ धवस्तवर र्ररिे छ ।  

20) पयणटि व्यवसवयलवइण अझ प्रभववकवरी बिवउिको लवधर् कक्षव ११ र १२ मव होटल मेिेजमेन्त्ट तथव टुररजम 

सम्वधन्त्िको प्रवधवधिक िवरकव धवद्यवलय सञ्चवलि र्िणकव लवधर्  सम्भवव्यतवको अध्ययि  र्ररिे छ । 

21) कवस्की धजल्लव धिववणचि के्षर ि.ं ३ मव िेपवल सरकवरबवट िमुिव धवद्यवलयको रुपमव छिोट भएको 

मवछवपुच्रे मव.धव. शैधक्षक पूववणिवरको पूर्णरूपमव धवकवस र्री अन्त्य धवद्यवलयहरुले िमुिव धसकवई केन्त्द्रकव 

रुपमव प्रयोर् र्िे प्रवन्त्ि धमलवईिेछ । 

22) सववणजधिक धवद्यवलयको सवधलकरर् र सुदृधढकरर् र्िणकव लवधर् “जवहवँ धवद्यवथी तवहवँ धवद्यवलय”, सवथ ै

धवद्यवथी र धशक्षकको अिुपवत धमलवउिकव लवधर् न्त्युि धवद्यवथी भएकव  धवद्यवलय  एक अपसमव समवयोजि, 

कक्षव स्थर्ि वव एधककरर् र्री धशक्षक दरवधन्त्द व्यवस्थवपि कवयणलवइण अर्वधि वढवइणिे छ । 

23) धवद्यवलयमव अध्ययिरत धकशोरववस्थवकव छवरवहरूलवइण मधहिवववरीको समस्यवकव कवरर्ववट धवद्यवलय वव 

कक्षव छवि्िे समस्यव सवमविवि र्िण सेिेटरी प्यवि तथव व्यवस्थवि सवमवधग्र धवतरर् सवथै धवदयवलयमव 

धवद्यवथीहरूलवइण आउिे स्ववस्थ्य सम्वधन्त्ि समस्यव समविविकव उपवय सम्वधन्त्ि सचेतिव जर्वउिे कवयणकव 

लवधर् धवद्यवलय िधसणङ कवयणक्रम सञ्चवलि र्ररिे छ । 

24) र्वउँपवधलकव धभर रु्रूङ समुदवयको  भवर्व धलपी संस्कृधतलवइण उजवर्र संरक्षर् प्रचवर प्रसवर र्िणकव लवधर् 

र्वउँपवधलकव धभर सञ्चवलवि भएको अिवरभुत तह कक्षव १ देिी कक्षव ३ सम्मको रु्रूङ भवर्वमव कक्षव 

सञ्चवलि र्िे प्रधक्रयवलवइण धिरन्त्तरतव र अन्त्य मवतृ भवर्वलवई समेत आवश्यकतवकव आिवरमव सम्भवव्यतव 

अध्ययि र्रर धवस्तवर र्िे िीधत अवलम्बि र्ररिछे । यसकव अधतररक्त अन्त्िपूर्णको पररचय सम्बधन्त्ि पुस्तक 

प्रकवशि र्रर पवठ्यक्रममव समववेश र्ररिे छ ।  

25) िेपवल स्कवउटको आवश्यकतव र महत्वलवई मिि र्दै धवद्यवलय केधन्त्द्रत स्कवउट अधभमुधिकरर् कवयणक्रम, 

रवधर्क सचेतिव, लवरु् पदवथण दवु्यणसिी सम्वन्त्िी सचेतिव कवयणक्रमहरु अधभयविकव रुपमव संचवलि र्री 
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धवपद व्यवस्थवपि तथव उद्धवरमव युवव स्कवउट, अध्यक्ष/उपवध्यक्ष संर् ववलववधलकव कवयणक्रम संचवलि र्री 

स्थविीय तहमव स्कवउट सधमधतलवई सधक्रय र्रवई प्रभववकवरी रुपमव पररचवलि र्ररिेछ ।  

 

२.२ स्िास््य 

१) र्वउँपवधलकवकव सबै विवमव स्ववस्थ्य धवमव र्िण जितवलवइ प्रोत्सवधहत र्ररिछे । र्वउँपवधलकवले आर्वमी 

आ.ब.मव ५०% धबमव धप्रधमयम रकम बेहोिे र्रर र्वउँपवधलकवकव सम्पूर्ण िवर्ररकहरूको स्ववस्थ्य धवमव 

प्रधक्रयव अर्विी बढवइिेछ  सवथै र्वउँपवधलकवको श्रोतलवई मध्यिजर र्रर आर्वमी आ.ब. हरूमव सबै 

िवर्ररकलवई क्रमशः शतप्रधतशत धप्रमीयम रकम र्वउँपवधलकवले ब्यहोिे र्रर छुटै्ट “स्ववस्थ्य धवमव कोर्” 

ििव र्ररिेछ । 

२) यस र्वउँपवधलकव अन्त्तर्णतकव स्ववस्थ्य ससं्थवहरुबवट प्रदवि र्ररिे सवेवलवई थप प्रभववकवरी बिवउि  स्रोत 

सविि सम्पन्त्ि बिवइिछे । घरैमव प्रसुधत हुिे प्रचलिलवई पूर्णतयव धिरुत्सवधहत र्रर घरमव प्रसुधत हुि े

क्रमलवई शुन्त्यमव झवररिेछ ।  

३) आपतकवधलि मवतृ तथव धशशु स्ववस्थ्य व्यवधस्थत र्िण र्वउँपवधलकवमव “आपतकवधलि सुरधक्षत मवततृ्व 

कोर्” स्थवपिव र्ररिेछ सवथै १२ - ५५ वर्ण उमेर धभरकव मधहलवको मृत्यु भएमव र्ररिे सूचिव प्रर्वली 

(MPDSR) कवयणक्रमलवई मधहलव स्ववस्थ्य स्वयम सेवक मवर्ण त  सम्पूर्ण विवहरुमव पुयवणइिे छ  । 

४) पूर्णिोप, पररववर धियोजि सेवव, सुरधक्षत मवततृ्व, र्वँउघर  धक्लधिक जस्तव सवेवलवई व्यवधस्थत र्दै 

स्ववस्थ्यकमी र मधहलव स्ववस्थ्य स्वयमसेधवकवको मिोबल उच्च रवख्ि आवश्यक िीधत धलईिे छ ।  

५) हवल धिमवणर्विीि १५ शैय्यवको अस्पतवललवई जधत सक्दो धछटो सम्पन्त्ि र्री उक्त अस्पतवल संचवलिकव 

लवर्ी आवश्यक वजेटको सुधिधिततव तथव आवश्यक दक्ष जिसक्तीको लवर्ी आवश्यक पहल र्री 

संचवलिमव ल्यवइिछे ।  भौर्ोधलक र जिसङ्ख्यवको अिुपवतकव आिवरमव बढीमव ३० धमिेटको दूरीमव 

एक र्वउँ एक स्ववस्थ्य ससं्थवको अविवरर्वलवई सर्धलभूत बिवउि एउटव विवमव एक स्ववस्थ्य चौधक र 

स्ववस्थ्य संस्थव िभएको विव तथव जिसंख्यव र भूर्ोलको आिवरमव स्थवपिव र्िुणपिे आवश्यक ठवउँमव 

आिवरभूत स्ववस्थ्य सेवव पवउिे जितवको मौधलक हकलवई सुधिधित र्िण स्ववस्थ्य सस्थव स्थवपिव र्ररि े

छ ।  

६) स्थविीय तहको स्ववस्थ्य संस्थवमव प्रयोर्शवलव सेवव क्रमश: धवस्तवर र्ररिेछ ।  

७) पररववर स्ववस्थ्य लर्वयत यौि तथव प्रजिि् स्ववस्थ्यलवई एकीकृत सवेवको रूपमव कवयवणन्त्वयि र्ररिेछ । 

युवव तथव धकशोरधकशोरीमैरी स्ववस्थ्य सवेवको अविवरर्वलवई सम्पूर्ण स्ववस्थ्य सवेवप्रदवयक 

संस्थवहरूमव समववेश र्री धवद्यवलय स्ववस्थ्य कवयणक्रमसंर् समवयोजि र्रवइिेछ । प्रजिि् स्ववस्थ्य 

सम्बन्त्िी ऐि मवर्ण त प्रजिि स्ववस्थ्य अधिकवर सुधििीत र्ररिेछ । 

८) ग्रवधमर् के्षरमव रहेकव मधहलवहरुको स्ति तथव पवठेघरको मुिको क्यवन्त्सर समयमै पिव लर्वउि तवधलम 

प्रवि स्ववस्थ्यकमी पररचवलि र्रर धशधबर संचवलि र्ररिछे । 

९) धबद्यवलय प्रवथधमक स्ववस्थ्य सेवव धवस्तवर र्ररिेछ । जसकव लवधर् एक धबद्यवलय एक िसण कवयणक्रमको 

थवलिी र्ररिछे । 

१०) कुि ैपधि िवर्ररक बधञ्चत िहिुे र्री आकधस्मक स्ववस्थ्य सेवव समुदवयसम्म उपलब्ि र्रवउिे । सबै 

तहकव स्ववस्थ्य संस्थवहरुलवई रु्र्स्तररय सेवव प्रदवि र्िण सक्षम बिवउि आवश्यक पूववणिवरहरुको 

प्रत्यवभूधत, अिुर्मि र सुपररवेक्षर् र्दै स्ववस्थ्य धिकवयहरुलवई स्ववस्थ्यमव सबै िवर्ररकको पहुचँ 

सुधिधित र्रवउिे मवध्यम बिवइिेछ । 
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११) स्ववस्थ्य सेववहरु सवणसलुभ, प्रभववकवरी र रु्र्स्तररय बिवउि जिसंख्यव, भूर्ोल अिुरुप दरबन्त्दी, 

स्ववस्थ्य उपकरर् र पूववणिवरको व्यवस्थव र्रर उधिहरुलवई कवम र्िणको लवर्ी उत्सवहजिक ववतववरर्को 

प्रत्यवभूधत र्िे सवथै दक्ष, पेशवर्त धक्रयवधशल जिशधक्तको धवकवस र्दै लधर्िेछ । सवथै उत्कृष्ट कवयणक्षमतव 

भएकव संस्थव तथव सेववप्रदवयकलवई प्रोत्सवहि र्ररिछे । 

१२) स्ववस्थ्य पोर्र् र धवकवस सहकवरीहरु र अन्त्तरके्षधरय समन्त्वयको मवध्यमबवट रु्र्स्तरीय एवं 

स्ववस्थ्यबिणक िवद्य पदवथणको प्रविणि, उत्पवदि, प्रयोर् र पहुँचलवई धवस्तवर र्रर कुपोर्र्लवई न्त्यूिीकरर् 

र्िे र पोर्र् संबधन्त्ि जिचेतिव बढवउि घरमव बस्िे र  धवद्यवलय जविे उमेरकव बवलबवधलकवहरुकव 

स्ववस्थ्य तथव पोर्र् प्रविणिलवई ध्यवि धददैँ धवशेर् संबोिि र्ररिेछ । 

१३) धवपद तथव दघुणटिवबवट हुिे चोटपटककव कवरर् अपवंर्तव र मृत्युमव भैरहेको तीव्र वृधद्दलवई सम्बोिि र्िण 

रोकथवम,धशघ्र उपचवर र दोहोरो पे्रर्र् प्रर्वलीलवई प्रभववकवरी बिवइिे सवथै र्वउँपवधलकव के्षरमव एम्बुलेन्त्स 

सेवव धवस्तवर र्ररिेछ । 

१४) सिक दघुणटिवबवट हुि जविे क्षधत न्त्यूिीकरर्को अविवरर्वलवई अर्वधि बढवई रवजमवर्ण अस्पतवललवई 

प्रदेश सरकवरको सहयोर्मव सम्पन्त्ि र्रर संचवलि र्ररिेछ । 

१५) दूर धचधकत्सव प्रर्वली, धवद्धतुीय स्ववस्थ्य प्रधविी M-Health, E-Health सवथै आिुधिक प्रधवधिलवई 

अवलम्बि र्रर स्ववस्थ्य सेववलवई सुदृढ बिवउिे, संघ, प्रदेश र स्थविीय तहकव सेववहरुधबच घधिष्ट सम्पकण  

तथव दोहोरो पे्रर्र् प्रर्वली स्थवधपत र्ररिेछ । 

१६) जेष्ठ िवर्ररकहरुको संख्यवमव भैरहको बृधद्धलवई ध्यविमव रवख्दै स्ववस्थ्यकव समस्यवहरुलवई प्रवथधमक 

स्ववस्थ्य सेववको तहदेधििै व्यवस्थवपि र्री पे्रर्र् अस्पतवलसम्म ज्येष्ठ िवर्ररकको पहुच सुधिधित 

र्ररिेछ सवथै पवधलकवकव धवधभन्त्ि ठवउँहरुमव आवश्यकतवकव आिवरमव धबरे्शज्ञ सधहतको धिसलु्क 

स्ववस्थ्य धशधबर संचवलि र्ररिेछ  र सबै विवहरुमव रर्त पररक्षर् कवयणक्रम संचवलि र्ररिछे । 

१७) पवधलकव स्तर तथव विव स्तरमव र्ठि र्ररएकव िवध्य सरुक्षव धिदेशक सधमधतहरुलवई सधक्रय र्रवई 

अिुर्मिको के्षर धवस्तवर र्ररिछे । 

१८) सबै स्ववस्थ्य संस्थवहरुमव पररक्षर्को रुपमव धबिुधतय अधभलेि तथव प्रधतबेदिको प्रर्वली धवकवस 

र्ररिेछ । 

१९) मुटु, धमर्ौलव,क्यवन्त्सर आधद जस्तव िसि ेरोर्कव कवरर् धपधित िवर्ररकहरुको धजवि सहज र सरल 

बिवउि धवशेर् योजिव ल्यवइिेछ । 

२०) जेष्ठ िवर्ररकहरुलवई कधम्तमव मवसीक रुपमव सवमवन्त्य स्ववस्थ्य परीक्षर् र्रवई ज्येष्ठ िवर्ररक सम्मवि 

सधहतको परवमशण सेवव र्ररिछे ।  

 

२.३ आयुिेद 

१) र्वउँपवधलकवमव रहेकव आयुबेद और्िवलय र िवर्ररक आरोग्य केन्त्द्रबवट प्रदवि र्ररिे सेववलवई ब्यबधस्थत र 

प्रभवबकवरी बिवई सेवव धवस्तवर र्ररिेछ  । 

२) धियधमत रुपमव सञ्चवलि हुदै आएको आयुबेद र्वउँघर धक्लधिक तथव िसिे रोर् ब्यबस्थवपि कवयणक्रमलवई 

प्रभवबकवरी बिवई र्वउँपवधलकवकव सबै विवमव पुयवणईिेछ । 

३) अन्त्िपूर्ण र्वउँपवधलकव धभरकव स्थविीय स्तरमव उपलब्ि जधिबुटीको अध्ययि, िोज तथव अिुसन्त्िवि 

र्ररिे छ । प्रत्येक विवकव जितवलवई ५ जधिबुटी र ५ योर्को कवयणक्रम सञ्चवलि र्रीिछे । 

४) धिःशुल्क आयुवेद स्ववस्थ्य धशधवर तथव योर् धशधवर संचवलि र्ररिे छ । 
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     २.४ खानेपानी तथा सरसफार्  

१) िवर्ररकहरुलवई सर्व, स्वच्छ र सुरधक्षत िविेपविीको व्यवस्थव र्िण क्रधमक रुपमव एक घर एक िवरवको     

आयोजिवहरु ३ वर्ण धभरमव सम्पन्त्ि र्री सर्व, स्वच्छ, र सुरधक्षत धपउिे पविीको व्यवस्थव र्ररिेछ । 

२) आफ्िो घर, टोल, बस्ती, विव र र्वउँपवधलकव सर्व र सरुधक्षत बिवउि पूर्ण सरसर्वई उन्त्मूि योजिवलवई 

कवयवणन्त्वयिमव ल्यवइिे र सरसर्वईकव सूचकहरु तोकी कवयवणन्त्वयि भए िभएको अिुर्मि र्ररिेछ । 

३) िविेपविीकव मुहवि र जलविवर के्षरको संरक्षर् र्ररिेछ ।  

४) पवधलकवलवई पूर्ण सरसर्वई उन्त्मुि र्वउँपवधलकव घोर्र्व र्री सर्व, सुन्त्दर र हरवभरव अन्त्िपूर्ण अधभयवि 

संचवलि र्ररिेछ । 

५) घरमै जैधवक तथव अजैधवक र्ोहोर छुट्यवई र्ोहोरमैलव संकलि र वर्ीकरर् र्रर सववणजधिक-धिजी-

सवमुदवधयक सवझेदवरीमव यसको उधचत व्यवस्थवपि र्ररिे छ । सवथै सववणजधिक स्थविहरुमव इधन्त्सिेटर र 

िस्टधबिको व्यवस्थव र्रर र्ोहोरमैलवको व्यवस्थवपि र्ररिे छ ।       

६) सवझेदवरीमव आिवररत सववणजधिक शौचवलय र घर घरमव अधिववयण शौचवलय अधभयवि सञ्चवलि र्ररिे छ  

 

     २.५ धालमणक, सालहत्य तथा संस्कृलत प्रिधणन 

१) परम्परवर्त प्रवचीि मौधलक संस्कवर संस्कृधतको संरक्षर्, जरे्िवण, धवकवस र प्रवद्र्ििमव जोि धदइिेछ । 

घवटु िवच, कृष्ट्र् चररर, ट्होटे िवच, सरुि िवच, भजि, चुि्कव जस्तव सवंस्कृधतक सम्पधि तथव 

परम्परवर्त पञ्चेबवजव तथव अन्त्य लोकबवजवहरुको संरक्षर्मव जोि धदइिेछ ।  

२) सवंस्कृधतक सङ्ग्रहवलय स्थवपिवमव उधचत पहल र्ररिेछ । 

३) पुरवतवधत्वक महत्वको स्थवि र सवमग्रीको पधहचवि तथव सरंक्षर् र्ररिेछ । 

४) मौलीक संस्कवर संस्कृधत संरक्षर् र्िणकव लवर्ी भजि मण्िली स्थवपिव र्री टोल टोलमव भजि कृतिको 

संरक्षर् र्िे धिधत धलइिे छ ।  

५) परम्परवर्त पविी घट्ट, धढकी जवँतोको संरक्षर् प्रविणि र्ररिछे । सवथै परम्परवर्त आरि सुिवरकव लवधर् 

प्रोत्सवहि र्ररिे छ ।  

६) स्थविीय कलव, संस्कृधत, भेर्भुर्वको संरक्षर् र्िण अध्ययि केन्त्द्र र्ठि र्िे िीधत धलइिेछ ।  

 

    २.६ खेिकुद  

१) विवस्तरीय र धवद्यवलयस्तरीय िलेकुद तथव धवधवि रचिवत्मक कवयणक्रम तथव प्रधतयोधर्तवहरुको 

सञ्चवलिलवई धिरन्त्तरतव धदइिेछ । 

२) धजल्लव र रवधष्ट्रयस्तरकव िेलविी उत्पवदि र्िण प्रोत्सवहिकव कवयणक्रम सञ्चवलि र्ररिछे । 

३) संघ तथव प्रदेश सरकवरको सहकवयणमव र्वउँपवधलकव धभर एक बहुउपयोर्ी िेलमैदवि र एक विव एक िेल 

मैदवि धिमवणर्कव लवधर् पहल र्ररिेछ ।  

४) िेलकुद के्षरको धवकवसकव लवधर् अध्यक्ष कप रधिङ धशल्ि प्रधतयोधर्तवलवई धिरन्त्तरतव धदईिछे सवथ ै

आर्वमी आधथणक वर्णमव अन्त्िपूर्ण र्वउँपवधलकवकव ११ वट ै विवहरुको सहभवधर्तव हिुे र्री पवयक पिे 

स्थविमव अध्यक्ष कप भधलबल/रु्टबल प्रधतयोधर्तव आयोजिव र्ररिे छ । 

 

   २.७ िैङ्लगक समानता तथा सामालर्क समािेशीकरर्  

१) बहुधबववह, बवलधबववह, अिमेल धबबवह घरवयसीरूपमव  हुिे सबै प्रकवरकव लैङ्धर्क धहंसव, लैङ्धर्क धवभेद 

र सबै प्रकवरकव कुरीधत एवम् कुससं्कवरको अन्त्त्य र्िण र्वउँपवधलकवधभर सञ्चवधलत वव कवयणरत संघ 
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संस्थवहरुसरँ् सहकवयण र समन्त्वय र्री सचेतिवकव कवयणक्रमहरु सञ्चवलि र्री सवमवधजक रुपवन्त्तरर् र्ररिे 

छ । 

२) सबै प्रकवरकव अपवङ्र्तव भएकव व्यक्तीहरु र  र्वउँपवधलकव अन्त्तर्णतकव जषे्ठ िवर्रीकहरुलवई धवतरर् र्दै 

आएको पररचयपर धवतरर् सेवव घरदैलोमव पुयवणई त्यस्तव लधक्षत वर्णको सवमवधजक संरक्षर् र्ररिे छ सवथै 

जेष्ठ िवर्रीक सम्मवि कवयणक्रमलवई धिरन्त्तरतव धदईिे छ । 

३) समवज धवकवस तथव रुपवन्त्तरर्को आिव धहस्सव मधहलव भएकवले सवमवधजक िेततृ्वमव ल्यवउि उत्पे्ररर्व र 

क्षमतव धवकवस कवयणक्रम सञ्चवलि र्ररिेछ । मधहलवहरुको समवि पहुचँकव लवधर् सवमवधजक संघ –ससं्थव, 

उपभोक्तव सधमधतहरुमव धिधित प्रधतशतको अधिववयण उपधस्थधत बिवउिे व्यवस्थवलवई धिरन्त्तरतव धदइिेछ  

४) सबै विवहरुमव बवलक्लब र्ठि, र्वउँपवधलकव स्तरीय बवल सञ्जवल, धकशोरधकशोरीहरुको समूह र्ठि र्री 

बवलबवधलकव र धकशोरधकशोरीको शैधक्षक, वौधद्धक र िेतृत्व धवकवसकव लवधर् धवधभन्त्ि कवयणक्रम सञ्चवलि 

र्ररिे छ । 

५) र्ररव, धपछधिएकव, दधलत, जिजवधत  मधहलवहरुको क्षमतव धवकवस र आय आजणिमव जोि धदईिेछ । 

मधहलवहरुलवई आय आजणिसरँ् जोि्ि सीप धवकवस र क्षमतव धवकवसकव कवयणक्रम सञ्चवलि र्ररिछे । 

६) घरेलु तथव सबैिवले धहंसवमव परेकव मधहलवहरुलवई धहंसवमुक्त विवउि िवर्ररक सचेतिव कवयणक्रम संचवलि 

र्री लैंङ्धर्क धहंसव कोर् सञ्चवलिमव धिरन्त्तरतव सधहत धहंसवमुक्त र्वउँपवधलकव घोर्र्व कवयणक्रमलवई  

योजिबद्ध  रुपमव कवयवणन्त्वयिमव ल्यवइिेछ । 

७) धहंसवमव परेकव मधहलवहरुलवई कविुिी उपचवर र सवमवधजक न्त्यवयकव लवधर् कविूिी सचेतिवकव सवथ ै

मधहलवहरुको सशक्तीकरर् कवयणक्रम सञ्चवलि र्ररिछे । 

८) आधथणक, रवजिैधतक, सवमवधजक रुपले धपछधिएकव र्ररब धवपन्त्ि दधलत समुदवयको क्षमतव धवकवसमव जोि 

धदई सशक्तीकरर् र्ररिेछ । 

९) अधत धवपन्त्ि, असहवय, अिवथ बवलबवधलकव संरक्षर् तथव बवल मैरी कवयणक्रमलवई धिरन्त्तरतव धददैँ बवल 

कोर् स्थवपिव र्रर सो प्रकवरकव बवलबवधलकवहरुको शैधक्षक लर्वयत क्षमतव धवकवसमव कोर् पररचवलि 

र्ररिे छ ।  

१०) र्वउँपवधलकवबवसी मधहलवहरुबीच समन्त्वय कवयम र्री सुमिुर सम्बन्त्ि स्थवपिव र्िणको लवधर् मधहलवसरँ् 

उपवध्यक्ष कवयणक्रम सञ्चवलि र्ररिे छ । 

११) र्वउँपवधलकवकव प्रत्येक विवमव बोक्सी लर्वयत समवजमव देधिएकव कुप्रथव सम्बधन्त्ि सचेतिवमूलक 

कवयणक्रम र्ररिे छ ।  

१२) दधलत, आधदववसी, जिजवती धसमवन्त्तकृत वर्णहरुको परम्परवर्त सीप धवकवस, भेर्भुर्व, भवर्व धलधप तथव 

संस्कृधतको संरक्षर् समं्वद्धणि र्िे कवयणक्रमलवई धिरन्त्तरतव धदईिे छ ।  

१३) र्वउँपवधलकवमव सञ्चवलि र्ररिे हरेक धक्रयवकलवपमव मधहलव, दधलत, जिजवधत, अपवङ्र्तव भएकव 

व्यधक्तहरुको सहभवधर्तव र पहुचँ अधभवृधद्ध र्री सवमवधजक सदभवव कवयम र्ररिे छ । 

१४) बवलबवधलकव बचवउ, बवल धबकवस, बवल सहभवधर्तव र बवल संरक्षर्को अधिकवरलवई सुधिधित र्दै 

बवलबवधलकवको शैधक्षक, बौधद्धक सवथै िेततृ्व धवकवसकव लवधर् धवधभन्त्ि कवयणक्रमहरु सञ्चवलि र्ररिे छ । 

१५) आधथणक, सवमवधजक, भौर्ोधलक रूपमव धपछधिएकव मधहलवहरुको लवधर् आवश्यक क्षमतव धवकवसको लवधर् 

मधहलव सशधक्तकरर् कवयणक्रम सञ्चवलि र्ररिे छ । 

१६) अन्त्िपूर्ण र्वउँपवधलकवमव धवतरर् र्ररएकव मध्यम वर्ण (पँहेलो) अपवङ्र्तव पररचय पर प्रवि र्रेकव 

व्यधक्तहरुकव लवधर् धसपमूलक, आय आजणि तथव धजधवकोपवजणिकव कवयणक्रम सञ्चवलि र्ररिे छ । 
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१७) यस अन्त्िपूर्ण र्वउँपवधलकव धभर रहेकव मधहलव तथव युववहरुलवई सक्षम र स्वरोजर्वर बिवउिकव लवधर् लोक 

सेवव आयोर् तथव धशक्षक सेवव आयोर् परीक्षव तयवरी कक्षव र ड्रवइधभङ तवधलम सञ्चवलि र्ररिे छ ।  

१८) समवजमव रहेकव धवधभन्त्ि सवमवधजक धवभेद न्त्यूधिकरर् तथव यस पवधलकवलवई घरेल ुधहंसव तथव लैङ्धर्क 

धहंसव मुक्त पवधलकव बिवउि पहल र्ररिुकव सवथै धवधभन्त्ि धदवसीय कवयणक्रमलवई धिरन्त्तरतव धदइिे छ ।   

१९) उपवध्यक्षसरँ् सुत्केरी भेटघवट कवयणक्रमलवई धिरन्त्तरतव धदइिे छ ।  

२०)  असहवय (टुहुरव तथव अिवथ) बवलबवधलकवहरुकव लवधर् छवरवृिी कवयणक्रम सञ्चवलि र्ररिे छ । 

२१) एकल पुरुर्हरूको पधहचवि र्रर सवमवधजक र आधथणक  अवस्थवको अध्ययि र्ररिे छ ।   

२२) र्वउँपवधलकवमव मधहलव धवरूद्धको धहंसव र धवभेदको अन्त्त्य र्िण मधहलव सेलको स्थवपिव र्ररिे छ । 

 

    २.८ युिा तथा रोर्गार   

१) वैदेधशक रोजर्वरीबवट र्धकण एकव, रोजर्वरी रु्मवएकव युववहरुलवई उद्यमशीलतव धवकवस र्रवउि धबउँ पूजँी 

उपलब्ि र्रवउिे र्री “अध्यक्ष संग युिा िलक्षत कायणक्रम” कवयवणन्त्वयि र्िण आवश्यक व्यवस्थव र्ररिेछ । 

२) र्वउँपवधलकवमव दतवण भएकव बेरोजर्वर व्यधक्तलवई न्त्यूितम रोजर्वरीको प्रत्यवभूधत र्िणकव लवधर् कवमकव लवधर् 

पवररश्रधमकमव आिवररत सवमुदवधयक आयोजिव सञ्चवलि र्री श्रममुलक आयोजिव मवर्ण त समुदवयको 

धवकवससरैँ् सवमवधजक संरक्षर्को प्रत्यवभूधत र्रवइिेछ ।  

३) दक्ष तथव सक्षम जिशधक्तको धवकवस र्रर आन्त्तररक रोजर्वररको प्रविणि र्िण आवश्य सीपमुलक तवधलमको 

पधहचवि र्री बेरोजर्वर व्यधक्तलवई तवधलम धदइिेछ ।  

४) संघ तथव प्रदेशले ल्यवएको रोजर्वरमुलक कवयणमव अपित्व कवयम र्दै रोजर्वरीकव के्षर धवस्तवर र्ररिेछ । 

५) आन्त्तररक रोजर्वरी धसजणिव र्िण सरोकवरववलव धिकवय, धिजी, सहकवरी तथव रै्ह्रसरकवरी के्षरसरँ् समन्त्वय 

र सहकवयणमव जोि धदइिछे । 

६) श्रम सम्बन्त्िलवई प्रवथधमकतव धददैँ सववणजधिक पूववणिवर धिमवणर्, कृधर्, व्यवसवधयक उद्योर्, धवधिय  के्षरबवट 

रोजर्वरी धसजणिव र्ररिेछ ।  

७) रोजर्वर सेवव केन्त्द्र सञ्चवलि तथव व्यवस्थवपिलवई थप प्रभववकवरी बिवइिेछ । 

८) युववहरुको समग्र धवकवसकव लवधर् र्वउँपवधलकव स्तररय युवव पररर्द र्ठि सम्वन्त्िी ऐि तथव कवयणधविी 

धिमवणर् र्ररिुकव सवथै युवव परवमसण कवयणक्रम तथव युवव प्रधतभव पधहचवि कवयणक्रम जस्तव िधवितम 

कवयणक्रमहरु संचवलि र्ररिेछ । 

९) पवधलकव स्तरीय योजिवहरुमव रोजर्वर सेवव केन्त्द्रमव सुधचकृत बेरोजर्वरलवई समववेशीको न्त्युितम मवपदण्ि 

तोकी श्रधमकलवई सञ्चवधलत आयोजिवमव पररचवलि र्िे सम्बन्त्िमव आवश्यक व्यवस्थव र्ररिेछ । 

१०) युवव रोजर्वरीकव लवधर् रुपवन्त्तरर् पहल आयोजिव सञ्चवलिलवई शसक्त रुपमव कवयवणन्त्वयि र्ररिेछ ।  

११) श्रमको सम्मवि, उपयुक्त पवररश्रधमक र सवमवधजक संरक्षर्सधहतको श्रम व्यवस्थवपि यस र्वउँपवधलकवको 

िीधत हुिेछ । 

१२) युवव उद्दमधशलतव धवकवस कोर् स्थवपिव र्री युववहरुलवई उद्यमधशलतव मवर्ण त रोजर्वरीको धसजणिव र्ररि े

छ ।  

१३) समृधद्धको लवधर् युवव तथव श्रधमक कवयणदल बिवई समृधद्धकव लवधर् श्रम अधभयवि संचवलि र्ररिे छ । 

१४) प्रिविमन्त्री रोजर्वर कवयणक्रमलवई प्रभववकवरी रुपमव संचवलि र्ररिेछ । सवथै वेरोजर्वरीहरुको सुचीकव 

आिवरमव बजेट धवधियोजि र्िे धवधि अपिवइिे छ ।  

१५) ररटिीहरुलवई सीपमूलक तवधलम एवं धवदेशमव रहेर धसकेको धसपलवई उधचत प्रयोर् र्ररिे छ र व्यवसवयमव 

प्रोत्सवहि र्ररिे छ ।  
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   २.९ अपाङगता भएका व्यलि, र्ेष्ठ नागररक, बािबालिका तथा एकि मलहिा सम्बन्धी  

१) अपवङ्र्तव भएकव व्यधक्तहरुको क्षमतव अिुसवर धसप धवकवस, प्रधतभवमव सहयोर्, अपवङ्र् पररचयपर 

धवतरर्लवई सहज तररकवकवले धवतरर् र्ररिेछ । 

२) एकल मधहलवको सवमवधजक सुरक्षव, मिोवलमव धवकवस र्री आय–आजणिमव सहयोर् र्ररिेछ । 

३) जेष्ठ िवर्ररक पररचय–पर धवतरर्को कवयणलवई धिरन्त्तरतव धदईिेछ । जेष्ठ िवर्ररकहरुको आत्मसम्मवि र 

आय–आजणिकव लवधर् धवधभन्त्ि संघ संस्थवसरँ् सहकवयण र्री अधघ बधढिेछ । 

४) आजकव ववलववधलकव भधवष्ट्यकव कर्णिवर भएकवल ेववलववधलकवको क्षमतव धवकवस, बहुप्रधतभवको धवकवस 

र्रवउि ववलववधलकव सजंवललवई धक्रयवशील बिवउि  कवयणक्रमहरु सञ्चवलि र्ररिेछ । 

५) बवलउद्यवि तथव पवकण  धिमवणर् र्री ववल प्रधतभव कवयणक्रम सञ्चवलि र्िे र सवथै  ववलश्रम मुक्त र्वउँपवधलकव 

घोर्र्व र्ररिेछ । 

 

     ३. सुशासन, संस्थागत लिकास तथा सेिाप्रिाह 

३.१ संस्थागत तथा सुशासन  

1) यस र्वउँपवधलकवबवट प्रववह र्ररिे  सेववलवई धमतव्ययी, प्रभववकवरी, उिरदवयी, पवरदशी र िधतजवमुिी  

तुल्यवउिको लवधर् आवश्यक संरचिवर्त र संस्थवर्त व्यवस्थवलवई जिमुिी तुल्यवउदै िवर्रीकमैरी सेवव 

प्रववहको ववतववरर् सजृिव र्ररिछे ।  

2) यस र्वउँपवधलकवमव कविुिी शवसिको प्रर्वलीलवई स्थवधपत र्िणको लवधर् स्थविीय तहलवई प्रदि कविूि 

धिमवणर् अधिकवरधभर रही सङ्घीय र प्रदेशसरँ्को तवदवत्म्यतव अिुरुप सुशवसि व्यवस्थवपि तथव संचवलि 

लर्वयत आवश्यक कवििू तथव कवयणधवधिहरु तजुणमव र्री कवयवणन्त्वयिमव ल्यवईिछे । सोको लवधर् धवशेर्ज्ञ 

सेवव समेतको उपयोर् र्िे िीधत धलईिछे । 

3) “म सेिा गछुण” भन्त्िे िवरव सधहतको हेल्प िेक्स (सेववग्रवधह सहवयतव कक्ष) को व्यवस्थव र्री सेवव प्रववह लवई 

सहज तथव प्रभववकवरी विवईिछे । 

4) सववणजधिक सवेव प्रववहको लवधर् आवश्यक र्वरमहरुको ढवँचव तयवर र्री वेवसवईटमव रवख्िे व्यवस्थव 

धमलवईिेछ । 

5) र्वउँपवधलकवको समग्र धवकवसको लवधर् के्षरर्त रुपमव धवज्ञ समुह र्ठि र्री धवज्ञ समुह पररचवलि र्ररिेछ । 

6) सेववग्रवधहको चवपलवई मध्यिजर र्री सेवव प्रववहको लवधर् धविुधतय टोकि प्रर्वली लवरु् र्ररिेछ । 

7) सवमवधजक सुरक्षव भिवलवई िवर्ररकको घर दैलोमव पुयवणउिकव लवधर् सम्वधन्त्ित वैंकसंर् समन्त्वय र्री 

आवश्यक व्यवस्थव धमलवईिेछ । 

8) धविुधतय रु्िवसो व्यवस्थवपि प्रर्वधल धवकवस र्री कवयवणन्त्वयिमव ल्यवईिेछ ।  

9) कवयणरत कमणचवरीहरुको कवयण प्रधक्रयवलवई वैज्ञवधिक ढंर्ले व्यवस्थवपि र्िण प्रमुि प्रशवसकीय अधिकृत एवम् 

सबै कमणचवरीहरु बीच कवयणसम्पवदि करवरको सम्झौतव र्री सेवव प्रववहलवई थप प्रभववकवरी एवमं 

िधतजवमुलक बिवइिे छ । सवथै कमणचवरीको मिोबल उच्च रवख्ि कमणचवरीको क्षमतव अधभवृधद्ध, पुरस्कवर, 

सम्मवि र प्रोत्सवहि समेतको व्यवस्थव धमलवइिे छ । “Right man in Right place” को   िीधत अवलम्बि 

र्ररिे छ ।  
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10) प्रत्येक आधथणक वर्ण पवधलकवबवट सम्पवधदत कवयण प्रर्धतको सधमक्षव र चौमवधसक रूपमव  सववणजधिक सुिवुवई 

र्री जितवप्रधतको जववर्देधहतव र उिरदवधयत्व बहि र्ि े कवयणलवई धिरन्त्तरतव धदईिे छ । जितवको 

घरदैलोमव सेवव उपलब्ि र्रवउिकव लवधर् धवधभन्त्ि समयमव घुम्ती सेवव सञ्चवलिलवई धिरन्त्तरतव धदईिेछ  

11) र्वउँपवधलकवको क्षमतव धवकवस योजिव तयवर र्री कमणचवरी तथव जि-प्रधतधििीहरुको क्षमतव अधभवृधद्ध 

र्ररिेछ । 

12) र्वउँपवधलकव केन्त्द्र तथव मवतहतकव सबै विव कवयवणलयहरु र स्ववस्थ्य संस्थवहरुमव िवर्ररक विवपरको 

व्यवस्थव र्री सवेवग्रवही प्रधत उिरदवयी संयन्त्रको धवकवस र्दै लधर्िेछ ।  

13) र्वउँपवधलकवकव सेववग्रवहीहरुको सम्मवि र्दै िेपवल सरकवरको सुशवसि सम्बन्त्िी “म भ्रष्टचवर र्धदणि, म 

भ्रष्टचवर हुि धदन्त्ि र जितवकव लवधर् इमवन्त्दवर भएर कवम र्िेछु” भन्त्िे प्रधतज्ञव सधहतको कवयण ससं्कृधतको 

प्रवद्धणि र्दै र्वउँपवधलकवबवट हुिे सबै सेववहरु धछटो, छररतो र भ्रष्टचवर रधहत तलु्यवउदै भ्रष्टचवरमव शुन्त्य 

सहिधशलतव कवयम र्ररिेछ ।  

14) र्वउँपवधलकवमव कवयणरत कमणचवरीहरुलवई उत्पे्रररत र्दै उधिहरुको मिोवल उच्च रविी कवम प्रधतको 

प्रधतवद्धतव र जववर्देधहतव विवउदै िवर्ररक सेववको रु्र्स्तरमव सुिवर र्िण समयसवपेक्ष रुपमव प्रोत्सवहि 

र थप सेवव सुधविव उपलव्ि र्रवउदै जविे िीधत धलईिेछ । 

15) र्वउँपवधलकव अध्यक्ष/उपवध्यक्ष/विवध्यक्ष बवट सविवधहक, मवधसक, रैमवधसक, अिणबवधर्णक एवं बवधर्णक 

कवयणप्रर्धतको समीक्षव र्ररिे छ ।  

16) र्वउँसभव सञ्चवलि मवर्ण त स्थविीय लोकतन्त्रको सुदृधढकरर्मव जोि धदइिे छ । प्रमुि मुद्दवहरुमव 

रवजिैधतक सहमधत र सहकवयण र्ररिे छ ।  

 

३.२ न्यालयक सलमलत 

१) र्वउँपवधलकवववसी िवर्रीकहरुकव बीचमव सवमवधजक सदभवव र मेलधमलवप कवयम र्िण न्त्यवधयक 

सधमधतमव पिण आएकव धबबवदहरुको धिष्ट्पक्ष र प्रभववकवरी धिरुपर् र्िणकव लवधर् न्त्यवधयक सधमधतको 

शसधक्तकरर् र्दै र्वउँपवधलकव अन्त्तर्णत सूधचकृत मेलधमलवपकतवणहरुलवई सवमवधजक सदभवव र 

मेलधमलवप कवयम र्िे दतुको रूपमव  प्रयोर् र्री न्त्यवय सम्पवदि र्ररिेछ । 

२) न्त्यवधयक सधमधतको क्षमतव अधभवृधद्धकव लवधर् प्रधशक्षर् समेतकव कवयणक्रम संचवलि र्ररिेछ ।  

३) सवै विवहरुमव मेलधमलवप केन्त्द्र स्थवपिव र्री मेलवधमलवप कवयणलवई प्रभववकवरी रुपमव अर्वधि बढवइिेछ 

। न्त्यवधयक सधमधत सदस्य र मेलधमलवपकतवणहरुको क्षमतव धवकवसकव लवधर् पुिणतवजर्ी तवधलमको 

सञ्चवलि र्ररिेछ । 

४) कविुिी सचेतिव र कवििु सम्वन्त्िी अधभमुिीकरर् र्िण आिवरभूत र मवध्यधमक धवद्यवलकव धवद्यवथीहरु, 

टोल सुिवर सधमधत, आमव समूह, युवव क्लवकव सदस्यहरुलवई अधभमुिीकरर् कवयणक्रम सञ्चवलि 

र्ररिेछ । 

 

३.३ सुचना तथा संचार प्रलिलध  

१) पयणटकीय धहसवबले महत्वपूर्ण अन्त्िपूर्ण र्वउँपवधलकव धभधरिे पयणटकलवई लधक्षत र्दै अत्यविुधिक प्रधबधि 

युक्त पयणटि सूचिव केन्त्द्र स्थवपिव र्ररिे छ । सवथै एधककृत पयणटि सूचिव पोटणल  तथव मोबवइल एधप्लकेसि 

मवर्ण त पयणटिसंर् सम्बधन्त्ित सम्पूर्ण जविकवरी प्रदवि  र्ररिछे । 
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२) र्वउँपवधलकवद्ववरव संचवलि र्ररिे धबधभन्त्ि योजिवलवई प्रभवबकवरी रुपमव अिुर्मिको लवर्ी सूचिव प्रधवधिको 

प्रयोर् मवर्ण त योजिव व्यवस्थवपि तथव अिुर्मि प्रर्वली धवकवस र्ररिेछ ।  

३) धिधजटल श्रोत िक्सवंकि सधहतको अिलवइिमव आिवररत एधककृत भौर्ोधलक सूचिव प्रर्वलीको धबकवस 

र्ररिेछ । 

४) रवजश्व संकलिमव भईरहकेो कधठिवईलवई मध्यिजर र्दै धवदु्यतीय भुक्तविी प्रर्वलीसंर् आबद्ध र्री थप 

प्रभवबकवरी बिवइिेछ । 

५) कवयवणलयकव दस्तवबेज अधभलिेीकरर् र आन्त्तररक प्रबधलकरर् एबम सेवव प्रबवहमव सूचिव प्रधवधिको प्रयोर् 

र्ररिेछ । 

६)  जितवलवई सम्पूर्ण शविव तथव विवबवट हुिे सवेव प्रबवहसंर् सम्बधन्त्ित कवर्जवत र प्रकृयवको  जविकवरी  

धदि जि रु्िवसो तथव सुझवब संकलिको लवर्ी  “हेल्लो अन्त्िपूर्ण र्वउँपवधलकव” मोबवइल एधप्लकेसि  धिमवणर् 

र्ररिेछ र जितवबवट प्रवि रु्िवसोको यथवधशघ्र सम्बोिि र्ररिेछ।  यसलवई अन्त्य प्रर्वलीसंर् समेत आबद्ध 

र्रर एधककृत बिवउंदै लधर्िछे । 

७) कवयवणलयसंर् सम्बधन्त्ित धबधभन्त्ि सूचिव प्रर्वली तथव तथ्यवंकको  ब्यबस्थवपि, भण्िवरर् एबम सुरक्षर्लवई 

सभणर, संघीय सरकवरको  िवटव सेन्त्टर तथव क्लवउिको प्रयोर् मवर्ण त थप प्रभववकवरी  बिवइिे छ ।  

८) सूचिव प्रधवधिमव जितवको पहुचँ वृधद्ध र्िण पहुचँमव पछविी परेकव उमेर समुहलवई लधक्षत र्दै धिधजटल 

सवक्षरतव कवयणक्रम संचवलि र्ररिेछ । 

९) सववणिधजक सेवव प्रववहलवई कवर्ज रधहत बिवई  धवदु्यधतय शवसि पद्धधतको क्रमश लवरु् र्दै जविे िीधत 

अबलम्बि र्ररिछे । 

१०) र्वउँपवधलकवकव सूचिव िीधत, योजिव, कवयणक्रम, बजेट, ऐि प्रधतवेदि लर्वयतकव महत्वपूर्ण जविकवरीलवई 

वेबसवइट र मोबवइल एप्सको मवध्यमबवट पवरदधशण रूपमव  प्रकवधशत र्ररिेछ ।  

११) र्वउँपवधलकव धभर रहेकव सम्पूर्ण धशक्षव तथव स्ववस्थ्य संस्थव प्रधवधि मैरी बिवउि धिःशुल्क इन्त्टरिेट 

जिविको सरकवरी िीधतलवई आत्मसवथ र्दै क्षमतव अधभबृधद्ध तवधलमको व्यवस्थव र्ररिेछ ।  

१२) सूचिव प्रधवधि धवभवर्को सहकवयणमव मोववईल एधप्लकेशि मवर्ण त अिलवईि धसर्वररस, रवजश्व लर्वयत अन्त्य 

सेववहरु प्रववह र्िे व्यवस्थव धमलवईिछे । 

१३) र्वउँपवधलकवमव प्रयोर् भएकव र हुिे सम्पूर्ण प्रर्वलीहरुलवई एकरुपतव कवयम र्िण Government 

Enterprise Architecture Framework को अवलम्वि र्ररिेछ । 

१४) र्वउँपवधलकव ववट हुिे सम्पूर्ण भुक्तविीको लवधर् Electronic Fund Transfer(EFT) को सुरुववत र्ररिेछ  

३.४ रार्श्व  

१) िेपवलको संधविवि र स्थविीय सरकवर सञ्चवलि ऐि, २०७४ बमोधजम स्थविीय तहलवई प्रवि रवजश्व      

सम्बन्त्िी   अधिकवरको प्रयोर् र्दै र्वउँपवधलकवलवई आधथणक रूपमव  समृद्ध एवम् आत्मधिभणर बिवउि रवजश्वकव 

सबै संभवविव र के्षरहरुको िोजी र्दै प्रर्धतशील र समतवमूलक ढंर्ले कर तथव सेवव शुल्ककव दरहरु धििवणरर् 

र्ररिेछ । 

२) र्वउँपवधलकव धभर ढुङ्र्व, धर्ट्टी, बवलुवव, दहिर बहिर लर्वयतको धबक्री तथव धिकवसी प्रर्वलीलवई व्यवधस्थत 

तुल्यवउि सम्भवव्य सबै के्षरहरुलवई करको दवयरवमव ल्यवइिछे । सवथै यस र्वउँपवधलकव अन्त्तर्णत सञ्चवधलत 

हवइड्रोपववर कम्पिीहरुले उपयोर् र्िे िदीजन्त्य तथव अन्त्य प्रवकृधतक स्रोत सवमवग्रीहरुको उपयोर् र्रे बवपतको 

कर र्वउँपवधलकवको आधथणक ऐिमव व्यवस्थव भए बमोधजमको दरमव असुली र्िणको लवधर् आवश्यक पहल 

र्ररिेछ । 
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   ३) अपवङ्र्तव भएकव व्यधक्तहरु, एकल तथव धविवव मधहलवहरुलवई जिुसुकै प्रकवरको व्यवसवय सञ्चवलि र्दवण  

व्यवसवय दतवण करमव ५० प्रधतशत छुट धदइिछे । 

   ४) र्वउँपवधलकव धभर सञ्चवधलत तर र्वउँपवधलकवमव दतवण िभएकव सबै व्यवसवयहरुलवई करको दवयरवमव ल्यवउि    

आ.व. २०७४/०७५ देधि २०७८/०७९ सम्मको जम्मव बक्यौतव रकममव लवग्िे जररवविवमव पूर्ण छुट धदइिेछ  

५) र्वउँपवधलकव अन्त्तर्णतकव करदवतवहरुलवई प्रोत्सवहि र्िे ववतववरर्कव सवथ सबैभन्त्दव बढी कर धति े

करदवतवलवई सम्मवि र्ररिछे भिे समयमव कर िधतिेलवई थप जररवविव र्दै  लवमो समय कर िधतरी अटेर 

र्िेलवई र्वउँपवधलकवले धदिे सबै सेवव सुधविव रोक्कव र्ररिेछ । 

 ६) रवजश्व प्रशवसिको प्रभववकवररतवको लवधर् आवश्यक कवयणधवधि, धिदेधशकव र मवपदण्ि बिवई लवरू् र्ररिेछ । 

आन्त्तररक धियन्त्रर् प्रर्वलीलवई थप सशक्त र प्रभववकवरी बिवइिेछ । 

    ७) अस्थवयी प्रकृधतकव हवट बजवर तथव मुख्य बजवर धभरको पवधकण ङ शुल्कलवई उधचत व्यवस्थवपि र्िण स्थविीय  

क्लब, टोल धवकवस संस्थव लर्वयतकव संघ संस्थवहरुसरँ् सहकवयण र्ररिेछ । 

८) “अन्नपूर्ण समृलद्धको िालग लनयलमत लतरौं कराः लतरेको कर लिकास माफण त फलकण न्छ घर घर” मवन्त्यतवकव 

सवथ प्रत्येक वर्ण सबै विवमव करदवतव धशक्षव कवयणक्रम तथव घुम्ती कर सङ्कलि सिवह अधभयविकव रूपमव 

सञ्चवलि र्ररिेछ । 

    ९) स्थविीय सरकवर सञ्चवलि ऐिमव व्यवस्थव भए बमोधजम आर्वमी आ.ब. हरुमव र्वउँपवधलकवलवई सम्पधि कर 

प्रर्वलीमव आवद्ध र्रवईिेछ । कर प्रर्वलीलवई व्यवधस्थत र्िण आवश्यक र उपयुक्त प्रधवधिको प्रयोर् र्री सूचिव 

प्रधवधि मैरी बिवइिेछ ।  

  १०) र्वउँपवधलकव धभर भविव प्रयोजिकव लवधर् प्रयोर् भएकव सवै भविहरुलवई आधथणक ऐिमव भएको व्यवस्थव 

वमोधजम वहवल करको दवयरवमव ल्यवई घर वहवल करलवई व्यवधस्थत र्िण धवशेर् पहल र्ररिेछ । 

  ११) र्वउँपवधलकव धभर उत्सजणि भएकव कवविी सवमग्रीहरुलवई व्यवधस्थत र्री सरसर्वईमव जोि धदि ठेक्कव 

प्रकृयव अवलम्वि र्री करको दवयरवमव ल्यवईिेछ । 

 

३.५ अन्तर पालिका भलगनी सम्बन्ध 

१) देश धभरकव धवधभन्त्ि पवधलकवहरु सरँ् समन्त्वय, सहवकवयण र्री र्ोहोर मैलव व्यवस्थवपि, कृधर् उत्पवदि, 

बजवरीकरर्कव धिधम्त भधर्िी सम्बन्त्ि अर्वधि बढवइिेछ । 

३.६ गै.स.स, लनलर् क्षेि 

1) यस र्वउँपवधलकवधभर सञ्चवलि भएकव रवधष्ट्रय तथव अन्त्तरवधष्ट्रय सवमुदवधयक एवमं रै्र सरकवरी 

संस्थवहरुसरँ् सवमवधजक धवकवसमव सवझेदवरी र्दै ती संस्थवहरुलवई जववर्देही र मयवणधदत बिवउि पवरदधशण 

र व्यवधस्थत रूपमव  पररचवलि र्िण NGO िेस्क स्थवपिव र्री सबै कवयणक्रमहरुलवई र्वउँपवधलकव मवतहतमव 

ल्यवईिेछ ।  

2) र्वउँपवधलकव सरँ् धवकवस र जिसवेवमव सवझेदवरी र्िण चवहिे रवधष्ट्रय, अन्त्तरवधष्ट्रय, रै्.स.स. सरँ्को 

सहकवयणलवई उच्च प्रवथधमकतव धदई स्थविीय सरकवर सञ्चवलि ऐिमव भएको व्यवस्थव समेतकव आिवरमव 

धवकवस र्धतधवधिमव रै्.स.स. सरँ् सहकवयण र्ररिे छ । सवथै अिुभव आदविप्रदवि, असल धसकवई अवलम्बि 

र्िण रवधष्ट्रय तथव अन्त्तरवधष्ट्रय स्तरमव भधर्िी सम्बन्त्ि कवयम र्िे िीधत अवलम्बि र्ररिे छ ।  

धवकवसमव सववणजधिक धिधज सवझेदवरी िीधतलवई ववस्तधवक कवयणिीधतमव पररर्त र्ररिे छ, धवकवस 

धिमवणर्मव जिसहभवधर्तव र धिधज के्षरको भूधमकव समेत स्थवधपत र्दै लधर्िेछ ।  
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४. पूिाणधार लिकास 

1. एक र्वउँ एक सिक धिमवणर् कवयणलवई धिरन्त्तरतव धदई अिरुव रहकेव सिक रयवकहरुको पूर्णतवकव सवथ ै

र्वउँपवधलकव केन्त्द्र एवम् मध्य पहविी लोकमवर्ण देधि विव केन्त्द्रहरु जोि्ि ेरर्िीधतक महत्वकव सिकहरु 

स्तरोन्त्िती र्री बवह्रै मधहिव सञ्चवलि हुिे अवस्थवमव ल्यवइिे छ ।  

2. उत्पवधदत बस्तुको बजवर व्यवस्थवपिको लवर्ी आवश्यक पि ेके्षरमव सकलि केन्त्द्र स्थवपिव र्ररिे छ । 

3. सिक धिमवणर् र स्तरोन्त्िती र्दवण रर्िीधतक महत्वकव सिकहरु िवस र्री ग्रवधमर् यवतवयवत रु्रुयोजिव 

अिुसवर क,ि र र् श्ररे्ीकव सिकहरुलवई प्रवथधमकतवकव आिवरमव रकम धवधियोजि र्री अत्यववश्यक 

बवहेक ियवँ रयवकहरु ििोल्िे र हवल रहेकव सिकहरुको स्थवयी पक्की संरचिवहरु धिमवणर् र स्तरोन्त्ितीमव 

जोि धदइिे छ ।  

4. स्थविीय सिक यवतवयवत सञ्चवलिकव लवधर् सहज र सरल पुयवणउि पवधलकवधभरकव र्वउँ/टोल/बस्तीहरु 

जोि्िे सिकहरुमव धदघणकवलीि रूपमव हुि सक्िे सववरी चवपको र्धहरो अध्ययि र्री सिकहरुको मवपदण्ि 

(Right of the way) तोधकिछे  र सो अिुसवर सवँघुरव सिक चोक एवमं घुम्तीहरुको धवस्तवर र्िुणकव सवथै 

सिकको रवधष्ट्रय मवपदण्ि र स्थविीय मवपदण्ि पूर्ण रूपमव पवलिव र्रवईिेछ ।  

5. मध्यपहविी लोकमवर्ण सम्मको आववर्मिलवई बर्वणदको समयमव समेत धियधमत रूपमव  सञ्चवलि र्िणकव 

लवधर् सिक ममणत सम्भवर कोर्को स्थवपिव र्री यही कोर् मवर्ण त धलंक रोिको रूपमव  रहेकव कमजोर  

सिकहरुको धियधमत र अद्यववधिक ममणत सम्भवरको व्यवस्थव धमलवइिेछ । यसको लवधर् सम्भवव्य 

स्थविहरुमव सिक ममणत सम्भवर शुल्कलवई प्रयोर्मव ल्यवइिछे । 

6. अन्त्िपूर्ण र्वउँपवधलकवकव सबै विवहरुलवई जोि्िे र्री प्रस्तवव र्रीएको अन्त्िपूर्ण बृहद चक्रपथ सिक धिमवणर् 

आयोजिवलवई यस र्वउँपवधलकवको र्ौरवको आयोजिवको रूपमव  सञ्चवलि र्ररिछे । उक्त आयोजिवको 

बीच बीचकव जोि्ि बवँकी धलंक पोइन्त्टकव दईु िवकवहरुलवई जोि्िे र समग्र सिकको स्तरोन्त्िती र्िे कवयण 

सङ्घीय सरकवर एवमं प्रदेश सरकवरसरँ्को समन्त्वयमव धवशेर् प्रवथधमकतवकव सवथ अर्वधि बढवइिेछ । 

चक्रपथ अन्त्तर्णत पिे मुख्य सिकहरु जस्तै लुम्ले-तवन्त्चोक-धभचुक-लवन्त्द्रुक सिक, धवरठेवटी-धतिेढुङ्र्व-

उल्लरेी मुक्ती मवर्ण सिक, कविे-भदौरे-सल्यवि सिक, ियवँ पुल-घवन्त्द्रुक सिक आधदलवई कवलोपरे तथव 

ढलवि र्िण सुरु र्ररिेछ । चक्रपथ अन्त्तर्णत पिे सिककव कधठि घुम्ती र धहलो भईरहिे सिक िण्िलवई 

प्रवथधमकतव धदई यवतवयवतलवई १२ मधहिव सहज विवईिेछ । 

7. र्वउँपवधलकव अन्त्तर्णत धिमवणर् हुिे ठुलव आयोजिवहरुको कवयवणन्त्वयि अर्वधि सम्भवव्यतव अध्ययि एवमं 

ववतववरर्ीय प्रभववको समेत अध्ययि एवमं धबश्लेर्र् र्री मोटरेबल पूलहरु तथव ठुलव संरचिव भवि एवमं 

पवकण हरु धिमवणर् र्दवण धवस्तृत पररयोजिव प्रधतवेदि (DPR) तयवर र्री सोको आिवरमव मवर धिमवणर् कवयण 

अर्वधि बढवइिेछ ।  

8. ग्रवधमर् के्षरकव र्वउँ बस्ती हुदैँ िेत जंर्ल जोि्िे परम्परवर्त र्ोरेटो, घोिेटो लर्वयतकव  धसंढीबवटवहरु र 

पयणटकीय के्षरकव पदमवर्णहरुलवई परम्परवर्त पधहचवि र्री ियवँ धिमवणर् एवमं ममणत सम्भवर र्री स्तरोन्त्िती 

र्ररिेछ ।  

9. पवधलकव धभर पिे िोलव तथव िोल्सवहरुमव पक्की मोटरेबल पूल आवश्यक रहेकव सम्भवव्य के्षरमव पक्की 

पूल धिमवणर्कव लवधर् यस वर्ण  धिधपआर तयवर र्री प्रदेश सरकवर र सङ्घीय सरकवरसरँ्को समन्त्वयमव 

अन्त्य आवश्यक प्रकृयवहरु अर्वधि बढवइिेछ ।  
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10. र्वउँपवधलकव एवमं संघ र प्रदेश सरकवरको सवझेदवरीमव यस र्वउँपवधलकव धभरकव आवश्यक स्थविहरुमव 

झोलुङ्रे् पूल धिमवणर्लवई उच्च प्रवथधमकतव धदई आर्वमी दईु बर्ण धभरमव आवश्यक धिमवणर् र्ररिेछ । सवथै 

उक्त झोलुङ्रे्पूलहरु ममणत सम्भवर कोर् धिमवणर् र्िे िीधत धलईिेछ ।  सवथै यस आ.ब.मव सम्झौतव र्िण बवँकी 

झो.पु.लवई आर्वमी आ.ब.मव सम्झौतव र्री धिमवणर् प्रकृयव अर्विी बढवइिे छ ।  

11. उत्पवदि र उत्पवदकत्वकव अधभवृधद्ध र्री जितवको आधथणक सवमवधजक अवस्थवमव सुद्दधढकरर्कव लवधर् 

पवधलकव अन्त्तर्णत िेतीयोग्य जधमिमव धसंचवई सुधविव उपलब्ि र्रवउि सविव, मझौलव र ठूलव धसंचवई 

आयोजिवहरु सञ्चवलि र्ररिे छ । सविव स्तरकव धसंचवई आयोजिवहरु र्वउँपवधलकवबवट िै धिमवणर् र्ररिे र 

मझौलव तथव ठुलव स्तरकव धसंचवई आयोजिवहरु प्रदेश र सङ्घीय सरकवरको समन्त्वयमव सम्पन्त्ि र्री 

धसंधचत भूधममव उत्पवदिमुिी कवयणक्रम सञ्चवलि र्ररिेछ ।  

12. र्वउँपवधलकव केन्त्द्र भवि धिमवणर् र अिुरव विव कवयवणलयकव भविहरु धिमवणर् कवयणलवई धिरन्त्तरतव धदईिछे 

। सङ्घीय र प्रदेश सरकवरको समन्त्वयमव र्वउँपवधलकवको प्रशवसिीक भवि र प्रहरी चौकी भवि धिमवणर् 

र्ररिे छ । सवथै श्रोतको पधहचवि र्री उपयुक्त स्थविमव जग्र्व व्यवस्थवपि र्री पवधलकव स्तररय बहुउदे्दश्यीय 

भवि धिमवणर् र्िे िीधतलवई अङ्धर्कवर र्ररिे छ ।  

13. र्वउँपवधलकव धभर धिमवणर्वधिि सरंचिवहरुलवई व्यवधस्थत र्िणकव लवधर् भवि धिमवणर् तथव योजिव मवपदण्ि 

२०७२ को अधििमव रही र्वउँपवधलकवको आफ्िै भवि धिमवणर् तथव योजिव मवपदण्ि तय र्िे, सिकहरुको 

के्षरवधिकवर र मवपदण्ि तोक्िे र भवि सरंचिवहरु धिमवणर् र्दवण अधिववयण रूपमव घर िक्सव पवस र्िुणपिे 

व्यवस्थवलवई किवइकव सवथ कवयवणन्त्वयि र्ररिे छ ।  

14. र्वउँपवधलकव धभरकव र्रीब, धवपन्त्ि, दधलत, जिजवधत र धसमवन्त्तकृत समुदवयकव लवधर् सुरधक्षत आववसको 

व्यवस्थवकव लवधर् चवलु आ.ब. बवट सञ्चवधलत जस्तवपवतव अिुदवि उपलब्ि र्रवई धिजहरुको छविव 

जस्तवपवतवद्धवरव धवस्थवधपत र्िे कवयणक्रमलवई धिरन्त्तरतवकव लवधर् आवश्यक पहल र्ररिेछ । सुरधक्षत 

आववस कवयणक्रम र प्रदेश सरँ्को समन्त्वयमव सञ्चवधलत जितव आववस कवयणक्रमलवई धिरन्त्तरतवकव लवधर् 

आवश्यक पहल र्ररिछे ।  

15. भुकम्प पधछको पूिधिमवणर् कवयणक्रमलवई धिरन्त्तरतव धददै धिधज आववस धिमवणर् अन्त्तर्णतकव लवभग्रवहीहरुलवई 

पूिण धिमवणर् प्रवधिकरर्को मवपदण्ि पुरव र्रवई बवँकी धकस्तव रकम प्रविीकव लवधर् धसर्वररस एवमं समन्त्वय 

र्ररिे र रु्िवसो सुिुववई पिवत लवभग्रवहीमव समववेश रहेकवहरुको धववरर् अिसुवरकव लवभग्रवहीहरुलवई 

भवि धिमवणर् तथव ममणत समयमै र्िण लर्वई पुिः धिमवणर्को कवयणलवई प्रभववकवरी रूपमव  समयमै कवयवणन्त्वयि 

र्रवउिकव लवधर् आवश्यक पहल र्ररिेछ ।  

16. भौर्ोधलक धवकटतव र छररएर रहकेव बस्तीकव कवरर् धवकवस धिमवणर् र सवेव प्रववह दबैु िधचणलो र प्रभववकवरी 

हुि िसकेको हुदँव छररएर रहेको बस्तीलवई एधककृत र्िण सम्भवव्य स्थविहरुमव र्ण्िकी प्रदेशसरँ्को 

समन्त्वयमव एधककृत बस्तीधवकवस योजिव प्रवरम्भ र्ररिे छ ।  

17. िण्िीकृत र टुके्र जग्र्वको कवरर्ले कृधर्मव आिुधिधकरर् र यवन्त्रीकरर्मव समस्यव भई व्यवसवधयक कृधर् 

प्रर्वली अवलम्बि र्िण कधठिवई भएकोले र्वउँपवधलकव धभर सम्भवव्य स्थविहरुमव प्रदेश सरँ्को 

सहलर्विीमव जग्र्व चक्लवबन्त्दी धवकवस कवयणक्रम सञ्चवलि र्ररिे छ ।  

18. र्वउँपवधलकव धभरकव मुख्य बजवर केन्त्द्रको रूपमव रहेकव िवर्िँविव, कवँिे, लुम्ल,े ियवँपूल, धबरेठवँटी, घवन्त्द्रुक, 

धतिेढुङ्र्व लर्वयतकव स्थविहरु धवस्तवरै शहरीकरर् तर्ण  उन्त्मुि रहेकवले सो के्षरहरुमव संघ तथव प्रदेश 

सरकवर संर्को समन्त्वय तथव स्थविीय समुदवयको सहभवधर्तवमव शहरी सेवव सुधविवरहरु धवस्तवर र्ररिे छ, 
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सवथै मध्यपहविी लोकमवर्ण एवमं उल्लेधित सहरी के्षर लर्वयतकव के्षरहरुमव सिक सौयण बिी जिवि, 

घुम्तीमव Turning Mirror रवख्िे र आवश्यक स्थविमव यवरु प्रधतक्षवलय धिमवणर् कवयणलवई सुरुववत र्िे िीधत 

धलईिेछ ।  

19. जितवमव आिवरभूत तथव धवशेर् स्ववस्थ्य सवेवलवई प्रभववकवरी रूपमव सञ्चवलि र्िणकव लवधर् 

र्वउँपवधलकवधभर १५ शैयवको अस्पतवल, मध्यपहविी लोकमवर्णमव हवइवे अस्पतवल र आवश्यक स्ववस्थ्य 

चौकी भविहरु, आिवरभूत स्ववस्थ्य सवेव केन्त्द्रकव भविहरु र िोप केन्त्द्र भवि धिमवणर् कवयणलवई संघ र 

प्रदेश सरकवरको समन्त्वयमव प्रवथधमकतवकव सवथ अर्वधि बढवइिेछ ।  

20. भौधतक पूववणिवर अभवव भएकव धवद्यवलयहरुको भवि धिमवणर् लर्वयतकव पूववणिवर संरचिवहरु (शौचवलय, 

पुस्तकवलय, छवरछवरवववस, कम्पवउण्िीङ, िलेमैदवि) को धिमवणर् कवयणलवई सङ्घ, प्रदेश र अन्त्य दवत ृ

धिकवयहरुसरँ्को सहकवयणमव धिरन्त्तर अर्वधि बढवईिेछ । मवछवपुच्रे मव.धव. को िमुिव धवद्यवलय अन्त्तर्णत 

पूववणिवर संरचिवहरु धिमवणर्को लवधर् धवर्त वर्ण देधिको कवयणलवई धिरन्त्तर रूपमव अर्वधि बढवउदै िमुिव 

धवद्यवलयको अविवरर्वलवई पूर्णतव धदईिेछ ।  

21. पूववणिवर संरचिवहरु धिमवणर् र्दवण रु्र्स्तरीयतव कवयम र्िुणकव सवथै समयमै धिमवणर् कवयण  सम्पन्त्ि र्िणकव 

लवधर् स्थविीय श्रममव आिवररत धिमवणर्कव कवमहरु उपभोक्तव सधमधत मवर्ण त र्िे र ठुलव  संरचिवहरु धिमवणर् 

र्दवण ठेक्कव प्रकृयवबवट धिमवणर् र्ररिे िीधतलवई अङ्धर्कवर र्ररिेछ ।  

22. र्वउँपवधलकवबवट धिमवणर् र्ररिे भवि लर्वयतकव भौधतक सरंचिवहरु लैंधर्क, बवधलबवधलकव तथव अपवंर्मैरी 

र भुकम्प प्रधतरोिी बिवउिकुव सवथै भवि आचवरसंधहतवको पररपवलिव र्ररिेछ ।  

23. सवमुदवधयक भविहरु धिमवणर् र्दवण प्रत्येक विवहरुमव त्यहवँ धक्रयवधशल टोल धवकवस सधमधत, आमव समूह, 

युवव क्लब लर्वयतकव धवधभन्त्ि संघसंस्थवहरुले आ-आफ्िो छुट्टवछुटै्ट भवि धिमवणर् िर्री एधककृत रूपमव  

बहुउदे्दश्यीय प्रयोजिकव लवधर् उपयोर् र्िे र समूहर्त आधथणक सवमवधजक र्धतधवधि सञ्चवलि र्िे  र्री 

धिमवणर् र्िे िीधतलवई अङ्धर्कवर र्ररिेछ ।  

24. धवदु्यत प्रशवरर्  लवइिको केन्त्द्रीय लवइिमव आवद्ध हुि बवँकी विव एवम् टोलहरुलवई केन्त्द्रीय प्रशवरर् 

लवइिमव आवद्ध र्रवउिकव सवथै धवदु्यतको पहुचँ पुग्ि िसकेकव घर पररववरहरुलवई धवदु्यत सेववमव आवद्ध 

र्रवइिेछ । सवथै प्रदेश सरकवर तथव िेपवल धवदु्यत प्रवधिकरर्को समन्त्वयमव यस र्वउँपवधलकव धभर रहेकव 

पुरविव धजर्ण कवठे पोलहरुलवई र्लवमे पोलद्धवरव धवस्थवधपत र्ररिेछ  । 

25. र्वउँपवधलकव धभरको जलश्रोतको उपयोर्बवट जलधवदु्यतको संभवविवलवई उजवर्र र्िणकव लवधर् 

लर्विीकतवणहरुलवई उपयुक्त स्थविहरुमव हवइड्रोपववर सञ्चवलिमव  आकधर्णत र्िे र एक मेर्वववट सम्मको 

जलधवदु्यत उत्पवदि र्िण उपयुक्त स्थविहरुमव संयुक्त लर्विीमव सविव जलधवदु्यत आयोजिवहरु 

प्रवथधमकतवकव सवथ सञ्चवलि र्िे िीधत अङ्धर्कवर र्ररिछे ।  

26. यस र्वउँपवधलकवकव सबै र्वउँ टोल बस्तीसम्म संचवर के्षरको धबस्तवर र्ररिेछ । टेधलर्ोि िेटवकण  सेवव 

प्रभववकवरी हुि िसकेकव के्षरहरुमव िेपवल टेधलकम लर्वयतकव सम्बधन्त्ित धिकवयहरुसरँ् समन्त्वय र्री 

टेधलर्ोि सवेव प्रभववकवरी बिवइिेछ । 

27. यस र्वँउपवधलकवको के्षरर्त धवशेर्तवकव आिवरमव आवश्यक पुववणिवर संचरिवहरु धिमवणर् र्री ग्रवधमर् 

के्षरलवई आकर्णर् केन्त्द्रको रूपमव  धवकवस र्दै बसवईसरवईलवई धियन्त्रर् र्िे र बस्ि योग्य बस्तीको रूपमव  

धवकवस र्ररिछे ।  
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28. अन्त्िपूर्ण चधक्रय पैदल मवर्णको संघ तथव प्रदेश सरकवरको सवझेदवरीमव धिमवणर् कवयणलवई अर्वधि बढवई 

पयणटक आकर्णर्मव जोि धदइिेछ । 

29. र्वउँपवधलकवकव धवकवस आयोजिवहरुमव अधिकतम जिसहभवधर्तव र्रवउिे िीधत अवलम्बि र्ररिे छ ।  

30. िेपवल धवदु्यत प्रवधिकरर्को समन्त्वयमव अन्त्िपूर्ण र्वउँपवधलकव धभरकव सम्पूर्ण घर पररववरको धवदु्यधतकरर्मव 

जोि धदइिे छ ।  जितवको समेत  लर्विीमव सविव जलधवदु्यत तथव वैकधल्पक उजवण उत्पवदि आयोजिव 

सञ्चवलि र्िे िीधत अवलम्बि र्ररिे छ । 

31. स्थविीय श्रममव आिवररत सिक धिमवणर्लवई प्रवथधमकतव धदइिे छ । पवधलकव धभरकव धवकवस 

आयोजिवहरुमव अत्यववश्यक बवहेक िोजरको प्रयोर् र्ररिे छैि ।   

५. िन, िातािरर् तथा लिपद् व्यिस्थापन 

१) “हररयो बि िेपवलको िि” भन्त्िे मुल िवरवलवई आत्मसवत र्दै वि तथव वन्त्यजन्त्तुको संरक्षर् र वि 

पैदवववरको उपयोर्लवई व्यवधस्थत एवम् आम उपभोक्तवहरुको धहत हुिे र्रर सहज र ब्यवहवररक बिवउिकव 

लवर्ी संरक्षर्कमी धबधभन्त्ि संघ संस्थवहरु, सवमुदवधयक बि उपभोक्तव सधमधतहरु र स्थविीय उपभोक्तवहरु 

सरँ्को सहकवयणमव जोि धदइिे छ ।  

२) र्वउँपवधलकव अन्त्तर्णत रहेकव विके्षर लर्वएत सबै स्थविकव सववणजधिक जग्र्वहरुको अधतक्रमर् र 

अव्यवधस्थत/अबैि उपयोर्लवई रोक्िकव लवर्ी संबधन्त्ित धिकवयहरु सरँ्को सहकवयण एवं समन्त्वयमव 

सववणजधिक जग्र्व उपयोर् संबधन्त्ि आवश्यक कविुि धिमवणर् र्ररिेछ । 

३) र्वउँपवधलकव अन्त्तर्णतकव पुरवतवधत्वक महत्वकव मठ, मधन्त्दर, पवटी, पौवव, कुवव, चौतवरी, पोिरी, धवश्रवम 

स्थलहरू र त्यसको महत्वसरँ् जोधिएकव रूि धवरूववहरूको संरक्षर् र्दै यस्तव स्थविहरूमव वर, धपपल, 

पैयु,ँ समी जस्तव धवरूववहरू रोप्िुकव सवथै सिक वरीपरी एवं अन्त्य जोधिमयुक्त स्थविहरुमव हुिसक्िे 

भूक्षय/पधहरोको धियन्त्रर् र्िण र पवकण , धवद्यवलय, स्ववस्थ्य चौकी, धवश्रवमस्थल लर्वएतकव सववणजधिक 

स्थविहरूको सौन्त्दयीकरर् सधहत पयवणवरर्ीय सन्त्तुलि कवयम रवख्िकव लवर्ी हररयवली प्रविणि कवयणक्रम 

सञ्चवलिमव जोि धदइिेछ । 

४) र्वउँपवधलकव धभर हुिे सबै िवलकव धबकवस धिमवणर्कव कवयणहरु र्दवण ववतववरर्ीय पक्षलवई धबशेर् ध्यवि 

धदइिेछ। सवथै रे्ववतवल जलविवर के्षरको तल्लो तट र उपल्लो तट बीचको बवतववरर्ीय सन्त्तुलि कवयम 

रवख्दै रे्ववतवलको संरक्षर् र प्रविणिमव टेवव पुग्िे िवलकव कवयणहरु र्िणकव लवर्ी पोिरव महविर्रपवधलकव, 

र्ण्िकी प्रदेश सरकवर र संघीय सरकवरसरँ् समन्त्वय एवं सहकवयणको प्रयवस र्ररिेछ । 

५) र्वउँपवधलकव धभर प्रयोर्धबधहि अबस्थवमव रहेकव ढुङ्र्व, धर्ट्टी, बवलुवव लर्वयतकव प्रवकृधतक स्रोतको 

उच्चतम प्रयोर्कव लवधर् IEE, EIA जस्तव ववतववरधर्य प्रभवव मुल्यवङ्कि लर्वयतकव कविुिी प्रकृयव पुरव 

र्री पूर्ण उपयोर् र्िे िीधत धलइिेछ ।  

६) र्वउँपवधलकव धभर बवढी तथव पधहरो पूवण सूचिव प्रर्वली र प्रत्येक विव तथव पवधलकव तहमव आवश्यक सवमवग्री 

सधहत आपत्कवधलि उद्धवर केन्त्द्रको स्थवपिव र्ररिे छ ।  

७) र्ोहोर मैलवको उधचत ब्यवस्थवपिकव लवर्ी आवस्यक ल्यवन्त्ि धर्ल्ि सवईटको सम्भवव्यतव अध्ययि 

र्ररिेछ । सवथै सरोकवरववलव हरुसरँ्को समन्त्वय र सहकवयणमव प्लवधस्टक जन्त्य सवमग्रीहरुको उपयोर्लवई 

धिरुत्सवधहत र्दै जविे िीधत धलइिेछ । 

८) धबपद ब्यबस्थवपि कोर्को संचवलिकव लवधर् कवयणधविी धिमवणर् र्री कवयवणन्त्वयिमव ल्यवईिेछ ।  
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९) सरकवरी विको संरक्षर्, वैज्ञवधिक वि व्यवस्थवपिमव जोि धदई सवमुदवधयक विहरुको व्यवसवधयकरर् र 

वृक्षवरोपर्मव जोि धदइिेछ । िढेलो धियन्त्रर्को लवधर् प्रमुि बिहरुमव अधग्िरेिव धिमवणर् र्ररिे छ ।  

१०)  विव िं ११ को िुधल्द घर भन्त्िे स्थविमव वन्त्यजन्त्तु अध्ययि तथव अिुसन्त्िवि केन्त्द्र स्थवपिव र्िणकव लवधर् 

पहल र्ररिे छ । 

११)  र्वउँपवधलकवले अन्त्िपूर्ण संरक्षर् के्षर धभरकव सबै प्रवकृधतक श्रोतको उपयोर् र्िण पवउिे र्रर धिधत तथव 

कविुिी व्यवस्थवकव लवधर् आवश्यक पहल र्ररिे छ । 

१२)  वि पैदवववरको प्रशोिि उद्योर् स्थवपिव, घवन्त्द्रुकमव पवईिे सेतबरुवव र सतुववको व्यवसवधयक उत्पवदि,  

चौरी,  भेधिर्ोठ, चरर् व्यवस्थवपि, भेधिर्ोठबवट उत्पवधदत उिबवट रवधि पवधि बुन्त्िे उद्योर् स्थवपिव र्िणकव 

लवधर् केन्त्द्र तथव प्रदेश सरकवरसरँ् समन्त्वय र्ररिे छ ।   

 

भुलम सम्िन्धी 

१. भू–उपयोर्को िीधत अवलम्बि र्री जधमिको मवटो पररक्षर् र्री उचवई अिुसवरको सम्भवविव भएको कृधर् 

उत्पवदिकव लवधर् उवणर भूधमको उपयोर्मव जोि धदइिेछ सवथ ैउवणरशील समथर भूभवर्मव वस्ती धवकवसमव रोक 

लर्वई धसंचवइको व्यवस्थव र्री जधमिलवई अधिकतम उपभोर्मव ल्यवइिे छ । 

२. बवँझो जधमिको तथ्यवङ्क संकलि र्री कृधर्, बि सरँ् सम्बधन्त्ित िेती सञ्चवलि र्िणलवई प्रोत्सवहि र्ररिेछ ।  

३. जग्र्व बवँझो रवख्िे जग्र्वििी र उपयोर्कव लवधर् व्यधक्त, सहकवरी, संघ संस्थवबीच भविव, समयववधि र 

सम्झौतवकव लवधर् समन्त्वयकवरी भुधमकव धिववणह र्िण आवश्यक सहजीकरर् र्ररिेछ । अटरे र्री जधमि बवँझो 

रविीरहिेलवई तथ्यवङ्क सकंलि र्री जररवविव लर्वइिछे । 

४. सववणजधिक जग्र्वहरुको पधहचवि, लर्त संकलि, संरक्षर् र उपयोर्को िीधत धलइिेछ ।  

५. अन्त्िपूर्ण र्वउँपवधलकव धभर रहेकव जधमिहरुको हवल सवधवक प्रकृयवलवई अर्वधि वढवई उक्त प्रकृयवको लवर्ी 

लवर्त सवझेदवरीकव लवर्ी प्रदेश सरकवर संर् समन्त्वय र्ररिछे ।   

 

   

अन्त्यमा, यस गाउँपालिकाको लिकासमा योगदान पुयाणउनुहुने र्नप्रलतलनलध, रार्नीलतक दि, राष्रसेिक 

कमणचारी, समार्सेिी, बुलद्धलर्िी, लशक्षक र र्नसमुदायहरु प्रलत हालदणक आभार सलहत धन्यिाद ज्ञापन गदणछु  

धन्यबाद, नमस्कार । 

        

                   लिष्र्ु बहादुर के.सी. 

              अध्यक्ष 

                            अन्नपूर्ण गाउँपालिका, कास्की                  
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