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हरिहिपिुगढी गाउँपालिकाको १४औ गाउँिभा िमक्ष प्रस्ििु 

आ.व. २०७९/२०८० को बार्षिक नीलि िथा कार्िक्रम  

   

१४ औ ंगाउँिभाका प्रमखु अलिथी वागमलि प्रदेश प्रदेश िभा िदस्र् माननीर् वरु्िमान माझीज्रू्, जिल्िा िमन्वर् 
िलमलि लिन्धिुीका प्रमखु श्री काििाङ िामाज्रू्, जिल्िा िमन्वर् िलमलि लिन्धिुीका उपप्रमखु श्री शान्िा 
काकीज्रू्, गाउँपालिका उपाध्र्क्षज्रू्, वडा अध्र्क्ष िथा गाउँ कार्िपालिकाका िदस्र्ज्रू्हरु, गाउँिभाका 
िदस्र्ज्रू्हरु, िािनैलिक, िामाजिक, शैजक्षक के्षत्रमा र्क्रर्ाशीि र्वजशष्ट महानभुावहरु, िंचािकमीज्रू्हरु िथा 
कमिचािी लमत्रहरु उपजस्थि िम्पूर्ि मर्हिा िथा िज्िनबनृ्दप्रलि र्ि गरिमामर् िमािोहमा हार्दिक स्वागि एवं 
िम्मान व्र्क्त गनि चाहन्छु । र्िै गिी मिुकुको िार्िर्िा, िाविभौमित्ता, अखण्डिा, िार्िर् स्वालधनिा, गर्िन्त्र, 

स्विन्त्रिा िथा शाजन्ि ि िमरृ्िका िागी िीवन उत्िगि गनुि हनुे िम्पूर्ि ज्ञाि अज्ञाि वीि शर्हदहरु प्रलि भावपूर्ि 
श्रिान्ििी अपिर् गदिछु । 

 

आदिर्ीर् महानभुावहरु, 

िंजिर् गर्िन्त्र नेपािको िंर्वधानिे देशमा िीन िहको ििकािको व्र्वस्था गिे अनरुुप हाम्रो हरिहिपिुगढी 
गाउँपालिकाका िनिाहरुिे आफ्नै िि आगँन अगाडी ििकाि िंचािन भएको अनभुिुी गनि पाएको पलन ५ वषि 
पिुा भई िकेको छ । िि िनिाहरुका अलिलमि आवस्र्किाका वीच गाउँपालिकाको आफ्नै र्दगो आम्दानीको 
स्रोि नहुँदा िंिीर् ििकाि ि प्रदेश ििकािवाट प्राप्त अनदुान मात्रको भिमा िनअपेक्षाकृि रुपमा र्वकाििे गलि 
नलिएको हो की भने्न आम वझुाई िहेको छ । र्वगिको ििकाि लनवािजचि भएि आउदाको अवस्थािाई िम्झन े
हो भने पूवािधाि र्वकािको र्हिाविे हाम्रो पालिका लिन्धिुी कै िवै भन्दा कम र्वकलिि पालिकाको रुपमा 
िहेको लथर्ो । पालिकाको दैलनक प्रशािन िंचािनको िालग भवन लथएन, कार्ाििर्िम्म आईपगु्ने िडकको 
अवस्था काहािी िाग्दो लथर्ो, र्वििुी, टेिीफोनको िरु्वधा लथएन, कार्ाििर् िंचािनको िालग न्रू्निम 
िनशक्तीको पलन व्र्वस्था लथएन । अस्ि व्र्वस्थ अवस्थाको वाविदु आि ५ वषिमा िे िलि कामहरु िम्पन्न 
भए िी हामी र्वच छििङ्गै छन । आि गाउँपालिकाको काम आफ्नै प्रशािलनक भवनवाट िंचालिि छ, ८ मध्रे् 
७ वटा वडा कार्ाििर् भवन िम्पन्न भएका छन, पालिकाको केन्रिम्म िवै वडाहरु िडक िंिािमा िोलडएका 
छन,्  ५ वटा वडाहरुमा र्वधिु िेवाको पहुँच पगु्नकुा िाथै ३ वटा वडाहरुमा र्वधिु र्वस्िाि कार्ि अजन्िम 
अवस्थामा पगेुको छ, स्वास््र् िंस्था िथा शैजक्षक िंस्थाहरुका पूवािधािका के्षत्रमा पलन उल्िेख्र् कार्िहरु 
भएकाछन ्। र्ि अवधीमा र्वलभन्न र्वपद, महामािी िस्िा कर्िनाईका र्वचमा पलन आफ्नो अमलु्र् िीवनिाई 
िोजखममा िाखी अहोिात्र गाउँपालिकाको िवािर्ङ्गर् र्वकाि ि र्वकािका र्ोिना लनमािर् ि कार्ािन्वर्नमा महत्वपूर्ि 
भलुमका खेल्न ुहनुे गाउँपालिकाका पूवि िनप्रलिलनधीहरु िथा िम्पूर्ि गाउँपालिकावािीहरुमा हृदर्देजख नै धन्र्वाद 



ज्ञापन गदिछु । िाथै र्वगिमा महामािीको िन्त्राि वीच गाउँपालिकाको िेवा प्रवाह लनिन्िि रुपमा िंचािन ि 
िम्पादन गनि अहम ्भलुमका खेल्न ुहनुे र्ि गाउँ पालिकाका प्रमखु प्रशािर्कर् अलधकृि िगाएि कार्ििि िम्पूर्ि 
कमिचािीहरुमा धन्र्वाद व्र्क्त गदिछु । भखििै िम्पन्न भएको स्थानीर् ििकािको लनवािचनमा आफ्नो अमूल्र् 
मि र्दई आगामी ५ वषिको िालग र्ो ऐलिहालिक भमूीको िेवा गने अविि प्रदान गनुि हनुे िम्पूर्ि गाउँपालिका 
वािी आमाववुा, दािभुाई, र्ददीवर्हनी, शभु जचन्िकहरुमा नवलनवािजचि गाउँपालिकाका िम्पूर्ि प्रलिलनधीहरुको 
िफि वाट हार्दिक आभाि प्रकट गनि चाहान्छु । 

गाउँपालिकाको र्दगो र्वकािका िालग गाउँपालिकाबाट प्रदान हनुे िेवा िरु्वधामा चसु्ििा र्ददै िनअपेक्षा अनरुुप 
कार्ििंचािन गरि िमिृ हरिहिपिुगढीको आधाि, जशक्षा-कृर्ष-वन-पर्िटन ि पूवािधाि भने्न नािािाई िाकाि वनाउने 
नर्ाँ कार्ि जिम्मेवािी हाम्रो काँधमा आएको िन्दभिमा आि हामी वार्षिक नीलि, कार्िक्रम िथा विेट प्रस्ििु गरि 
िहेका छौ । िाज्र्को पनुििंिचना पलछ स्थालनर् ििकाििाई अलधकाि िम्पन्न बनाउने िन्दभिमा आवश्र्क 
िंस्थागि, नीिगि िथा कार्िनीलिक अिहििाहरुिाई र्थोजचि व्र्वस्थापन गरि उपिव्ध िाधन स्रोिको 
अलधकिम परिचािनवाट अपेजक्षि िक्ष्र्हरु प्रालप्तका िालग आवस्र्क कार्िहरु गरिनेछ । िि आगँनकै ििकाि 
भएको नािािे िनिाहरुको उच्च आकांक्षा िहन ु स्वभार्वकै हो िि उपिब्ध िाधन ि स्रोि परिचािनमा 
िनस्ििवाट व्र्ापक चािो ि िहभागीिा प्राप्त भए मात्र िमग्र विेटको िदपुर्ोग भई वास्िर्वक र्वकाििे गलि 
लिन िक्न ेछ । र्वश्व व्र्ापी महामािीको रुपमा फैलिएको कोिोना भाईििवाट प्रभार्वि स्थानीर् अथििन्त्रिाई 
चिाएमान वनाई िोिगािीको अवििवाट वजन्चि हनु पगेुका ि उत्पादनशीि वेिोिगाि िनशक्तीिाई 
उत्पादनमूिक स्विोिगािका कार्िक्रमहरु माफि ि िोिगािीका अवििहरु ििृना गनि िहकािीमा आधारिि 
उत्पादन व्र्वस्थापन ि विारिकिर्िाई आगामी आलथिक वषिदेजख प्रमखुिाका िाथ अगाडी वढाउन आवस्र्क 
प्रवन्धहरु गरिने नीलि लिईएकोछ । गाउँपालिकाको आन्िरिक श्रोिको िकमिाई न्र्ार्ोजचि रुपमा र्वलनर्ोिन 
गिी प्रलिफिमखुी र्ोिना िथा कार्िक्रमहरु छनौट गने प्रर्ाि गरिएको छ ।  

 

नेपािको ईलिहािमा एक गौिवपूर्ि भलूमका वहन गनि िफि र्ि ऐलिहालिक हरिहिपिुगढीको र्वकािको खाका 
िर् गने लििलििामा आफ्नो अमलु्र् िझुाव िहर्ोग परु्ािउन ुहनु ेिम्परु्ि वडा पालिका प्रलिलनधीहरु, स्थानीर् 
िािनैलिक दि, पालिका लभत्र िहन ुभएका िचेिवगि, वरु्ििीवी, जशक्षक, कमिचािी िगाएि िम्पूर्ि महानभुावमा 
धन्र्वाद िथा आभाि प्रकट गनि चाहान्छु । 

 

  



१.  चाि ुआ.व.को हाििम्मका प्रमखु उपिजब्धहरुको िंजक्षप्त र्वविर्ः 

चाि ुआ.व.मा र्ि गाउँपालिकािे आ.व. २०७८।०७९ मा चाि ुिफि  २८१ वटा  ि पूिीगि िफि  ५६५ 
वटा र्ोिना िथा कार्िक्रमहरु िहेका लथए । िि मध्रे् ५३६ वटा र्ोिनाहरु िम्झौिा भई कार्ािन्वर्नमा 
िहेका छन ्भन ेआिका लमलि ५५१ वटा र्ोिनाहरु कार्ि िम्पन्न भई १२ वटा र्ोिनाहरु अजन्िम भकु्तानीको 
चिर्मा िहेकाछन ्। खचिको अवस्थािाई ििुना गदाि चाि ुिफि  कूि िकमको ६३.१५ प्रलिशि ि पूिँीगि 
िफि  ६७.१४ प्रलिशि खचि भएको छ भने अझै १२ वटा र्ोिनाहरु भकु्तानीको क्रममा िहेको हुँदा आषाढ 
मिान्ििम्ममा र्ोिनाहरुको भौलिक प्रगलि शि प्रलिशि हनुे अवस्था िहेको छ ।   

भखििै िम्पन्न स्थानीर् िहको लनवािचन ि केही आलथिक वषिको अजन्िममा मात्र कार्ि गनि वानी पिेका पिम्पिागि 
िोच भएका उपभोक्ताहरुको कािर् र्ोिना िम्पन्न ि भकु्तानीमा र्विम्व भएको भएिा पलन अलधकांि उपभोक्ता 
िलमलिहरुिे कार्ि िम्पन्न गरि िकेको अवस्था िहेकोछ। िेक्का वन्दोवस्ि भएका र्ोिनाहरु मध्रे् केही 
र्ोिनाहरुका िेकेदािहरुको िापिवाहीको कािर् िक्ष्र् अनिुािको प्रगलि नभएिा पलन आलथिक वषिको अन्ििम्ममा 
िम्झौिा भएका पूिँीगििफि  कार्िक्रमहरुमा ९५ प्रलिशि प्रगलि हनुे आशा गरिएको छ । उपभोक्ता िलमलिहरु 
िथा िेक्का माफि ि िंचािन भएका र्ोिनाहरुमा हनुे र्ढिािसु्िी, िापिवाही ि कमिि लनमािर् िामाग्री प्रर्ोग 
िस्िा िमस्र्ािाई मध्रे्निि िाजख र्ि वषिदेजख िहकािी िंस्थाहरु माफि ि पलन र्वकाि लनमािर्का कार्िहरु 
िंचािन गने िर्नीलि लिईनछे । 

 िंचालिि र्ोिना कार्िक्रमहरुको क्षेत्रगि भौलिक उपिजब्धको अवस्था र्िप्रकाि िहेकोछ । 

आलथिक र्वकाि   ६६% 

िामाजिक र्वकाि  ६०% 

पूवािधाि र्वकाि   ६६% 

िशुािन िथा अन्िि िम्वजन्धि के्षत्र  ३१% 

कार्ाििर् िचािन िथा प्रशािलनक क्षते्र  ५६% 

 

 आदिजर्र् महानभुावहरु  

हरिहिपिुगढी गाउँपालिकाबाट वार्षिक नीलि, विेट िथा कार्िक्रम ििुिमा गदाि आ.व. २०७९/०८० को विेट 
वक्तव्र्, नेपािको िंर्वधान, स्थालनर् ििकाि िंचािन ऐन, लनर्म, गाउँ कार्िपालिका (कार्ििम्पादन, कार्ििंचािन) 
िम्बन्धी काननु िगार्ि स्थालनर् िहको वार्षिक विेट िथा कार्िक्रम ििुिमा ि कार्ािन्वर्न िम्बन्धी लनदेजशका 
बमोजिम िहभालगिामिुक चिर्बि प्रकृर्ाको आधािमा विेट िथा कार्िक्रम ििुिमा िलमलिको लनर्िर् िगार्ििाई 
मागिदशिनको रुपमा लिइएको छ । 



आर्ोिनाहरुको प्राथलमकीकिर्का आधािहरु: 

 आलथिक र्वकाि िथा गरिबी लनवािर्मा प्रत्र्क्ष र्ोगदान परु्ािउने कार्िक्रम 

 उत्पादनमिुक िथा र्दगो प्रलिफि र्दने, अनभुलुि हनुे, र्दगो र्वकािमा टेवा पगु्ने आर्ोिना 
 शैजक्षक पूवािधाि िथा िीवन उपर्ोगी शैजक्षक आधाि लनमािर्मा िहर्ोग पगु्ने आर्ोिना 
 िेवा प्रवाह, िंस्थागि र्वकाि ि िशुािनमा र्ोगदान परु्ािउने आर्ोिना 
 र्दगो र्वकाि वािाविर् िंिक्षर् ि र्वपद व्र्वस्थापनमा र्ोगदान परु्ािउन ेकार्िक्रम  

 स्थालनर् श्रोि िाधनमा आधारिि भई िनिहभालगिा अलभवृर्ि गने आर्ोिना 
 स्थान र्वशेषको िंस्कृलि ि पर्हचान प्रबद्र्धन गने आर्ोिना 
 स्थालनर् िहिे आवश्र्क देखेका अन्र् आर्ोिना िथा कार्िक्रमहरु 

 स्थानीर् स्ििमा िोिगािीका अवििहरुको ििृना गने कार्िक्रमहरु  

 

आदिजर्र् महानभुावहरु  

 आवस्र्क िनशजक्त अभावका वीच पलन मौिदुा िनशक्तीिाई अलधकिम परिचािन गरि 
गाउँपालिकावािीहरुिाई वडास्ििबाटै प्रभाकािी िेवा प्रवाहको आवस्र्क व्र्वस्था लमिाइएको छ । 

गाउँपालिकाका ३ वटा वडाहरु वडा नं. ६, ७ ि ८ भौगोलिक कर्िनाईका कािर् पालिकािम्म आउन िानको 
िालग अिहि ि आलथिक रुपिे पलन वोजझिो वलन िहेको र्वषर्िाई मध्रे्निि िाजख िो क्षेत्रमा प्रशािलनक ईकाइ 
स्थापना गरि िेवा प्रवाहिाई िहि ि िविििुभ वनाउन आवस्र्क व्र्वस्था गरिनछे । गैि ििकािी िंि 
िंस्थाहरुबाट गाउँपालिकाके्षत्रलभत्र िंचािन हनुे कार्िक्रम िथा गलिर्वधीहरु थप व्र्वजस्थि वनाउदै 
गाउँपालिकाको प्राथलमकिा अनिुािका कार्िक्रमहरु िंचािन गनि आवस्र्क िहजिकिर् गरिनेछ ।   

 िोकिाजन्त्रक मूल्र् िथा मान्र्िािाई आत्मिाि गिी स्थालनर् िनिाहरुको प्रत्र्क्ष िहभालगिामा 
र्ोिनाहरु छनौटिाई आधाि मानी स्थालनर् िनिाको िीवनस्ििमा िधुाि ल्र्ाउन े िोच ि स्थालनर् स्ििमा 
र्वकािका बहपुजक्षर् आर्ामहरु बीच िन्ििुन ि िमानिा कार्म गिी गाउँपालिकाको िमरृ्िमा िोड र्दने िक्ष्र् 
िथा स्थालनर् स्ििमा ििकािको उपजस्थलि िहेको अनभुलुि र्दिाउने उद्देश्र्का िाथ आगामी आ.व.को नीलि, 

बिेट िथा कार्िक्रम िर् गरिएको छ । 

 प्रस्ििु नीलि, विेट िथा कार्िक्रम कार्ािन्वर्नबाट देहार् बमोजिम उपिब्धी हनु ेअपेक्षा लिइएकोछ । 

 र्दगो ि िन्िलुिि र्वकािमा टेवा पगु्ने । 

 िहभालगिा, जिम्मेवािीपना, अपनत्व, पािदजशििा ि गरु्स्ििमा िधुाि पगु्ने । 

 शैजक्षक प्रर्ािी ि व्र्वस्थापकीर् िधुाि माफि ि जशक्षाको के्षत्रमा परिवििनको महििु हनुे । 

 कृर्ष ि पशपुािनिन्र् उधमशीििा माफि ि स्थानीर् स्ििमा िोिगािीको अवििहरु ििृना हनुे ।  

 नीलि िथा कार्िक्रमको िही िरिकािे कार्ािन्वर्न भई िनिािे प्रत्र्क्ष प्रलिफि ि अनभुलुि गने । 



 

अब म हरिहिपिुगढी गाउँपालिकािे अविम्बन गनि िागेको नीलि िथा कार्िक्रमहरु प्रस्ििु गनि गईिहेको छु 
। 

पूवािधाि र्वकाि  

 हरिहिपिुगढी गाउँपालिकालभत्रका िम्पूर्ि वडाहरुमा र्वद्यिु िेवा परु्ािउनको िागी प्रस्िाव गरिएको 
उज्र्ािो हरिहिपिुगढी कार्िक्रमिाई नेपाि र्वधिु प्रालधकिर्िँग िमन्वर्मा र्िै आलथिक वषि लभत्र 
िम्पन्न गरिनेछ । 

 हरिहिपिुगढी गाउँपालिकाका र्वकट भौगोलिक अवजस्थिीमा िहेका वस्िीका िनिाहरुिाई 
गाउँपालिकाको केन्रिम्म आवि िाविको िरु्वधाको िालग हिेक वडा ि वस्िीहरुमा लनमािर्ाधीन 
अवस्थामा िहेका िडकहरुको लनमािर् ि स्ििोन्निी गरि वषै भरि र्ािार्ाि िंचािन र्ोग्र् वनाईनेछ । 

 मखु्र् मखु्र् िडकहरुको ममिि िथा ग्राभेिका कार्िहरु गाउँपालिकािे आफ्नै िाधन ि िनशक्ती 
परिचािन गरि  लनर्लमि कार्ि िंचािन गने व्र्वस्था गरिनछे ।त्र्स्िा र्ोिनाहरु िंचािनको िालग 
छुटै्ट िंर्न्त्रको व्र्वस्था गरिनेछ । 

 र्दििकालिन अिि परु्ािउने खािका िर्लनलिक र्ोिनाहरुको पर्हचान गरि र्वस्ििृ िभेक्षर् गिेिमात्र 
कार्िक्रम कार्ािन्वर्नमा िैिाने व्र्वस्था गरिनेछ ।  

 हरिहिपिुगढी गाउँपालिकावडा नं. ६, ७, ८ क्र्ानशे्वि िथा पूवि पजिम िािमागिको वाग्मिीबाट 
गाउँपालिका केन्रिम्म िोडने िडकिाई वाहै्र मर्हना िंचािन र्ोग्र् वनाउन िडक लनमािर् ि 
स्ििोन्निीको कार्ििाई प्राथलमकिाका िाथ कार्ािन्वर्न गरिनेछ ।  

 मदन भण्डािी िािमागिको गिुी-हरिहिपिुगढी र्कल्िा िडक, गिुी जचिापानी िडक, झ्र्ाडी िेपाहा पेिुंगे 
िडक ि पत्र्ािनी पथ्राई िडकिाई स्ििोन्निी गरि वाहै्र मर्हना िंचािन र्ोग्र् वनाउन िंि ि केन्रिँगको 
िमन्वर्मा अगाडी वढाईनछे ।  

 गाउँपालिकाको र्वस्ििृ गरुुर्ोिना िर्ाि गिी कार्ािन्वर्न गरिनेछ । 

 गाउँपालिकाको कार्ाििर् परििि ििुजक्षि ि िौन्दर्िकृि वनाउन कार्ाििर् भवन परिििको िेिावेिा 
गनुिका िाथै अनालधकृि रुपमा परिििमा प्रवेश गनि नर्दनको िालग मूि प्रवेशिािको लनमािर् गरिनकुा 
िाथै परिििमा फुिवािी वगैचा लनमािर् गरिनेछ । 

 गाउँपालिकावाट लनमािर् शरुु गरिएका अधिुा िथा क्रमागि र्ोिनाहरुिाई औजचत्र्िा ि आवस्र्किाका 
आधािमा प्राथलमकिा र्दई कार्ािन्वर्न गरिनेछ । 

 गाउँपालिका के्षत्रलभत्रका िडकहरुको मापदण्ड ि व्र्वस्थापनको िालग गाउँपालिका स्ििीर् र्ािार्ाि 
व्र्वस्थापन र्ोिना (RTMP) िर्ाि गरि िोही अनिुाि िडकहरुको र्वकाि गरिनछे । 

 दिुिञ्चाि िेवािाई प्रभावकािी बनाउन आवश्र्क स्थानमा टेलिकमको टावि लनमािर् गनि पहि गरिनेछ। 

 व्र्वजस्थि शहिीकिर्को अवधािर्ा िाग ुगनि स्थानीर् भवन लनमािर् िंर्हिा िर्ाि गरिनेछ । 



िामाजिक र्वकाि 

 प्रदेश िथा िंिीर् ििकाििगँको िहकार्िमा गाउँपालिका लभत्र िहेका खिको छाना हटाउने ि ििुजक्षि 
नागरिक आवाि लनमािर् कार्ििाई अगाडी वढाईनेछ ।  

 गाउँपालिका लभत्र िम्पूर्ि िनिाहरुिाई स्वच्छ र्पउन ेपानीको उपिव्ध गिाउन र्दििकालिन िर्नीलि 
िर्ाि गरि िागू  गरिनेछ । 

 गाउँपालिका लभत्र कार्िके्षत्र भएका गैि ििकािी िंि िंस्थाहरुको िगानीिाई गाउँपालिकाको प्राथलमकिा 
अनिुािका कार्िक्रममा िगानी िथा िहकार्ि गनि अलभप्ररेिि गरिनेछ । 

 िर्हद परिवाि िदस्र्हरुको लनशलु्क स्वास््र् र्वमा ि जिर्वकोपाििनको िालग आवस्र्क िीप िथा शनु्र् 
व्र्ािदिमा िहलुिर्ि पूर्ि किाि उपिव्ध गिाईनछे । 

 जशक्षा िथा िोिगािीमा द्बन्द्ब प्रभार्वि िाईिे, वेपत्ता ि शर्हद परिवाििाई र्वशेष प्राथालमकिामा िाजखनछे 
। 

 ििुजक्षि आप्रवािन कार्िक्रमिाई थप व्र्वजस्थि वनाई िागू गरिनेछ । 

 ििुजक्षि वैदेजशक िोिगािीको वािाविर् ििृना गनुिका िाथै र्िवाट उत्पन्न हनु िक्ने िामाजिक र्वकृलि, 
र्विंगिी, कुिीलि, अन्धर्वश्वाि, कमिोि आत्मवि र्वरुि मनोिामाजिक पिामशि िेवािाई िमदुार् स्ििमा 
परु्ािउने व्र्वस्था गरिनेछ । 

 वािमैत्री गाउँपालिका िोषर्ाको िालग कार्ि र्ोिना वनाई र्वधािर् िथा वडा स्ििमा वाि क्िव 
गिनको कार्ििाई लिब्रिा र्दईनेछ ।र्ि वषि एक वडािाई वािमैत्री वडा वनाउन आवस्र्क कार्िक्रम 
िंचािन गरिनछे । 

 वािवालिकाहरुमा हनुे शािीरिक िथा मानलिक र्हंिा र्वरुि अलभभावक ि र्वधािर् स्ििमा कार्िक्रम 
िंचािन गरिनछे । 

 र्वपन्न दलिि, आर्दवािी िनिालि, एकि मर्हिा, अपाङ्गिा भएका ब्र्जक्त बजन्चलिकिर्मा पिेका 
िमदुार्का पीलडि ब्र्जक्तहरुको आर् आििनमा क्षमिा र्वकाि ि िशजक्तकिर्का कार्िक्रम िंचािन 
गरिनेछ । 

 ििेि ुर्हंिा, वािर्ववाह न्रू्लनकिर् िथा िोकथाम, िालिर् र्वभेद, िैंलगक र्हंिा लनर्न्त्रर् िथा िोकथामका 
िालग ििोकािवािा लनकार्हरुिँग िमन्वर् गिी आबश्र्क कार्िक्रम िंचािन गरिनछे । 

 न्र्ार्मा पहुँच नपगेुका एकि मर्हिा, र्वपन्न दलिि, आर्दवािी िनिालि, एकि मर्हिा, अपाङ्गिा भएका 
ब्र्जक्त बजन्चलिकिर्मा पिेका िमदुार्का पीलडि ब्र्जक्त, र्हंिा पीलडि मर्हिा, बािबालिका ज्रे्ष्ठ नागरिक 
िथा अिहार् मर्हिा िथा नागरिकहरुको िफि बाट कानून व्र्विार्ीबाट बहि पैिवी गने व्र्वस्थाका 
िालग पीलडििाई न्र्ार्र्क िलमलिको लिफारिशमा लनशलु्क कानूनी िहार्िा कार्िक्रम िंचािनको व्र्वस्था 
गरिनेछ । 



 वडामा िहेका मेिलमिाप केन्रहरुिाई मेिलमिापको प्रर्क्रर्ामाफि ि र्ववाद िमाधान गिी शाजन्ि स्थापना 
गने केन्रको रुपमा र्वकलिि गरिनेछ ।िूचीकृि मेिलमिापकिािहरुिाई पनुिाििगी िालिमको व्र्वस्था 
गरिनेछ । 

 गाउँपालिकाबाट िंर्वधानको अनिूुची ८ मा उल्िेख एकि अलधकाि के्षत्र लभत्रका लबषर्मा कानून 
बनाउने कार्ििँग िम्बजन्धि कार्ि गनि कानून शाखाको स्थापना गरि न्र्ार्ीक लनरुपर् ि िहजिकिर्को 
कार्ि िंचािन गरिनछे । 

 गाउँपालिकािािा गिन भई लनस्कृर् िहेका टोि िधुाि िंस्थाहरुको पनुगििन गरि वडाको िहर्ोगी 
एकाईको रुपमा परिचािन गने व्र्वस्था गरिनेछ । 

 भलूमर्हन िकुुम्वािी िथा अव्र्वजस्थि विोवािीको िमस्र्ा िमाधानका िालग िग्गा नापिाँचका वाँकी 
कामहरुिाई िम्पन्न गरि िग्गा धनीपूिाि र्वििर्को िालग िार्िर् भमूी आर्ोगिँग िमन्वर् गरि अगाडी 
वढाईनेछ । 

 गाउँपालिकाको के्षत्रालधकाि लभत्रका िावििलनक िग्गाहरुको िंिक्षर्को िालग िम्वजन्धि लनकार्हरुिगँ 
िहकार्ि गने नीलि लिईनेछ । अलिक्रलमि के्षत्रहरुमा वनकेा िंिचनाहरुिाई जिल्िा प्रशािन ि लडलभिन 
वनिँगको िमन्वर्मा व्र्वस्थापन गरि िंिक्षर् गरिनेछ । 

स्वास््र् 

 ििमै ितु्केिी गिाउने कार्ि शनु्र् पाने कार्िक्रमिाई प्रभावकािी वनाउन गभिविी ितु्केिीहरुको िालग 
िंचालिि लनशलु्क एम्विेुन्ि िेवािाई लनिन्िििा र्दईनछे । 

 िेष्ठ नागरिकहरुको िालग िंचालिि लनशलु्क एम्विेुन्ि िेवािाई लनिन्िििा र्दईनेछ । 

 िेष्ठ नागरिकहरुको िोग पर्हचान ि उपचािका िालग िमु्िी स्वास््र् जशर्वि िंचािन गरिनेछ । 

 प्रत्रे्क स्वास््र् चौकी िथा िमदुार्र्क स्वास््र् एकाई माफि ि नेपाि ििकाििे िोकेको लनशलु्क 
र्वििर् हनुे औषलधहरु र्वििर्िाई थप प्रभावकािी वनाईनेछ छ । 

 स्वास््र् चौकीहरु िथा वलथिङ्ग िेवाको िागी आवस्र्क फलनिचि, िमाग्रीहरुको व्र्वस्था गरिनेछ । 

 ििुजक्षि माितृ्विाई प्रोत्िाहन गनि स्वास््र् केन्रमा आई ितु्केिी हनुे मर्हिाहरुको िालग थप 
रु.१०००।- (एक हिाि) प्रोत्िाहन भत्ता उपिव्ध गिाउने कार्िक्रमिाई लनिन्िििा र्दईनछे । 

 िेष्ठ नागरिकहरुको औषधी उपचािका िालग वार्षिक रु.३०००।- उपिव्ध गिाउने व्र्वस्थािाई 
लनिन्िििा र्दईनेछ । 

 ५० वषि उमेि पिुा भएका नागरिकहरुिाई लनशलु्क स्वास््र् र्वमा गरिनेछ । 

 गभिविी मर्हिाहरु िथा र्वधािर् वार्हि िहेका र्कशोिीहरुको खाद्य ििुक्षा ि पोषर्को अवस्थामा िधुाि 
ल्र्ाउन पोषर् िथा आर्आििन िम्वन्धी कार्िक्रम िंचािन गरिनेछ । 

 लनर्लमि गभििाँच गिाउने गभिविी मर्हिाहरुको लनशलु्क स्वास््र् र्वमा कार्िक्रम िंचािन गरिनेछ । 

 र्पपिमाडी स्वास््र् चौकीिाई १५ िैर्ाको अस्पिािको रुपमा स्ििोन्निी गनिको िालग र्िै आ.व. वाट 
भवन लनमािर्को काम िरुु गरिनेछ । 



िंस्कृलि पर्िटन 

 ऐलिहालिक हरिहिपिुगढी र्कल्िा, कुण्डपोखिी, िोहाििु पोखिी, जििपिुगढीको िंिक्षर् ि िम्वधिनको 
कार्ििाई आगामी आ.व.मा पलन लनिन्िििा र्दईनछे । 

 गाउँपालिका लभत्र िहेका मि, मजन्दि, गमु्बा िगार्ि िावििलनक िम्पजत्तको ि्र्ाङ्क अद्यावलधक गिी 
आवश्र्क िंिक्षर् ि िम्वििनको नीलि अपनाइनेछ ।  

 

जशक्षा, र्वुा िथा खेिकुद 

 हरिहिपिुगढी गाउँपालिकाको कमिोि शैजक्षक अवस्थािाई िधुाि गनिको िालग पालिका लभत्र िहेका २ 
वटा उच्च माध्र्ालमक र्वधािर्हरुिाई र्िै आ.व.वाट नमूनाको रुपमा आवालिर् र्वधािर्को रुपमा 
िंचािन गने व्र्वस्था गरिनछे । 

 गाउँपालिका लभत्र आधािभिू प्रार्वलधक जशक्षा प्रदान गरि मध्र्म िथा दक्ष प्रार्वलधक िनशक्ती उत्पादन 
गरि स्विोिगािमूिक शैजक्षक प्रर्ािीको थािनी गनि प्रार्वलधक जशक्षा कार्िक्रमिाई र्वधािर् िहदेजख 
नै िागू गरि पढदै कमाउदै िस्िा ििृनात्मक अलभर्ान िंचािन गनि आवस्र्क गहृकार्ि गरिनेछ । 

 वािर्वकाि, र्वद्यािर् कमिचािी ि िामदुार्र्क अध्र्र्न केन्रका परिचालिकाहरुको पारिश्रलमकमा अपगु 
िकम थप गरि न्रू्निम पारिश्रलमक उपिव्ध गिाउने व्र्वस्था गरिएकोछ ।  

 गाउँपालिकाको शैजक्षक िधुािका िालग िंचािन गरिएको र्वद्यािर् जशक्षक अनदुान कार्िक्रमिाई 
लनिन्िििा र्दईएकोछ । 

 र्वधािर्मा र्वधाथीको पहुँचिाई िहि ि ििुजक्षि वनाउन स्कुि विको व्र्वस्था गरिनेछ । 

 र्वधािर् र्दवाखािा कार्िक्रमिाई लनिन्िििा र्दईनछे । 

 र्वधाथी िंख्र्ा कम भएका र्वधािर्हरुिाई एर्ककिर् गने नीलि कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाईनेछ । 

 स्थानीर् परिवेश, िामाजिक िांस्कृलिक भार्षक पक्षिाई िमेटेि कक्षा ८ िम्म स्थानीर् पाठ्यिन्दभि 
िामाग्री लनमािर् गरि िागू गरिनेछ । 

 कक्षा ८ देजख कक्षा १० िम्म र्वषर्गि जशक्षर् लिकाईिाई प्रभावकािी वनाउनको िालग अलिरिक्त 
कक्षा िंचािन गनुिका िाथै प्रभावकािी अनगुमनको िालग मेन्टि जशक्षकको व्र्वस्था गरिनेछ । 

 आवस्र्किाका आधािमा र्वधािर्को दिवन्दी लमिान ि नक्िाङ्कन कार्ि गरिनछे । 

 कक्षा ८ ि १० मा उत्कृष्ट नलििा ल्र्ाउने र्वद्यािर् िथा र्वषर्गि जशक्षकिाई पिुस्कृि िथा िम्मान 
गरिनेछ । 

 उच्चजशक्षा िथा प्रार्वलधक र्वषर् अध्र्र्न गने र्वद्याथीिाई छात्रवृत्ती उपिव्ध गिाउन विेटको व्र्वस्था 
गरिनेछ । 

 कक्षा ८ ि कक्षा १० मा उत्कृष्ट नलििा हालिि गने ३–३ िना छात्रछात्राहरुिाई पिुस्कृि गने  
व्र्वस्थािाई लनिन्िििा र्दईएकोछ । 



 िामदुार्र्क र्वधािर्मा छात्राहरुको पिनपािनिाई अिहि हनु नर्दन लन:शलु्क िेलनटिी प्र्ाड 
र्वििर्िाई लनिन्िििा र्ददै भेजण्डङ्ग मेजशन िडान ि प्रर्ोग भईिकेका िेलनटिी प्र्ाडहरुिाई ििुजक्षि 
र्विििन गने कार्िको थािनी गरिनेछ । 

 र्वधािर्मा पिन पािनका अलिरिक्त किा, िार्हत्र्, िंगीि, नतृ्र्, खेिकुद िथा ििृनात्मककिा िस्िा 
र्वधाथीहरुमा िहेका प्रलिभा पर्हचान ि प्रस्फुटनका िालग कार्िक्रम िंचािन गरिनेछ । 

 िमािमा बेिोिगाि अवस्थामा िहेका र्वुा िमूहिाई पेशा प्रलि उत्प्ररेिि वनाउन र्वुा िशजक्तकिर्मा 
आधारिि कार्िक्रमहरु िंचािन गरिनेछ । 

 आधािभिु िह देजख नै खेिकुदको र्वकािका िालग र्वषर्गि खेिकुद पूवािधाि लनमािर्िाई प्राथलमकिा 
र्दईनेछ । ििका िालग प्रदेश ििकाि िथा िंिीर् ििकाििँग िाझेदािी गरिनेछ । 

 

आलथिक र्वकाि 

 हरिहिपिुगढीको ऐलिहालिक महत्विाई उिागि गिी प्रचाि, प्रिाि गनि ि पर्िटन प्रवधिन गने उद्देश्र्का 
िाथ िर्ाि भएको हरिहिपिुगढीको वृहि गरुुर्ोिना अनिुाि कार्ि अगाडी वढाउनको िालग पिुाित्व 
र्वभाग ि प्रदेश ििकाििँग िहकार्ि गरिनछे । 

 गाउँपालिकािे प्रस्िाव गरिएको “एक परिवाि एक िोिगाि” कार्िक्रमिाई प्रभावकािीरुपमा कार्ािन्वर्नमा 
िैिान प्रधानमन्त्री िोिगाि कार्िक्रम, अध्र्क्ष उधम र्वकाि कार्िक्रम, व्र्विार्र्क कृर्ष पशपुािन 
कार्िक्रमिाई िमन्र्ात्मक रुपमा कार्ि िंचािन र्ोिना वनाई िोिगािीको अविि ििृना गने नीलििाई 
लनिन्िििा र्दइनछे । 

 र्वपन्न वगि िथा र्वुा स्विोिगाि कार्िक्रम अन्िगिि र्ि आ.व.मा १०० िनािाई १०० र्दन विाविको 
िोिगािी उपिव्ध गिाईनेछ । 

 िावििलनक नीजि िाझेदािी कार्िक्रम िंचािन गरिनेछ । 

 स्थानीर् स्ििमा िंचािन हनुे आर्ोिनाहरुको िालग आवस्र्क दक्ष िनशक्ती िर्ाि गनि लिपमूिक 
िालिमको व्र्वस्था गरि पालिकामा दक्ष िनशक्तीहरुिाई िूचीकृि गने ि िंचािन हनुे र्ोिनाहरुमा 
िूचीकृि िनशक्तीको प्रर्ोगिाई प्राथलमकिा र्दने नीलि लिईनेछ ।   

 कृर्ष पेशा गाउँपालिकावािीहरुको प्रमखु पेशा मध्रे् एक हो भने्न कुिािाई मध्र्निि गिी 
जिर्वकोपाििनका िागी पिम्पिादेजख गरिंदै आएको कृर्ष प्रर्ािीिाई आधलुनक प्रर्वधी मैत्री ि व्र्विार्र्क 
वनाई कृर्ष के्षत्रको आधलुनकीकिर् गरिनेछ । िाथै िहकािीमा आधारिि खेिीिाई प्रोत्िाहन गरिनेछ 
। 

 उत्कृष्ट कार्ि गने कृषकहरुिाई प्रोत्िाहन गनिको लनम्िी कृषक प्रोत्िाहन कार्िक्रम अन्िगिि उत्कृष्ट 
कृषकहरुिाई पिुस्कृि गने कार्ििाई लनिन्िििा र्दईनछे ।  



 व्र्विार्र्क कृषी िथा पशपुािनिाई प्रोत्िार्हि गरि उत्पादन ि उत्पादकत्वमा वृर्ि ल्र्ाउन कृर्ष ि 
पशपुािनको प्रवधिन, िि ििमै अनदुान कार्िक्रम माफि ि र्वउ र्विन, उपकिर्मा ५० प्रलिशि ि र्वमाका 
िालग शि प्रलिशि अनदुान उपिव्ध गिाउन ेव्र्वस्था गरिनेछ । 

 "हरिहिपिुगढीको िान, परिश्रमी र्किान" भने्न मूि नािाका िाथ मरिर् वागमिी क्र्ानखोिा र्कनािमा 
व्र्विार्र्क ििकािी िथा फिफूिखेिीमा आधारिि िोिगािमूिक कार्िक्रम िंचािन गरिनेछ । 

 माटोको गरु्स्िि िधुािको िालग लनशलु्क माटो िाँच जशर्वि िंचािन गरिनछे । 

 पशकुो स्वास््र् उपचाि प्रर्ोिनाथि गाउँपालिकामा िोग परिक्षर्को िालग लडस्पेन्ििी ल्र्ाव स्थापना गरि 
िंचािन गरिनछे ।  

 गाउँपालिकामा व्र्वजस्थि आवाि र्ोिना िथा विाि व्र्वस्थापनको िालग ििोकािवािा लनकार्िँग 
आवस्र्क िहकार्ि गरि आवाि िथा विाि के्षत्र पर्हचानको िालग िागी पहि गरिनछे । 

 गाउँपालिका लभत्र िम्भाव्र् विािक्षेत्रको व्र्वस्थापनका िालग आवस्र्क िम्भाव्र्िा अध्र्र्न गरिनछे 
। 

 गाउँ कार्िपालिका कार्ाििर् परिििको िग्गामा िहेको फिफूि वगैचािाई थप व्र्वजस्थि गनुिका िाथै 
पालिका परिििमा फुिवािी िथा वािाविर्मैत्री प्रलिक्षािर् लनमािर् गरिनेछ । 

 एक वडा एक कृर्ष/पश ुप्रार्वलधकको व्र्वस्था गरिनेछ । 

 पशहुरुको नश्ल िधुािका िालग कृलिम गभािधान िेवा र्िै आलथिक वषिदेजख िंचािनमा ल्र्ाईनछे । 

 ििकािी िथा फिफूिहरुको ििुजक्षि भण्डािर्को िालग वडा नं. ८ ि वडा नं. २ मा एक एक वटा 
कोल्ड स्टोि लनमािर् गरिनेछ । 

 दगु्धिन्र् पशपुािन माफि ि िोिगािीको ििृना गने उिेश्र्िे गि आ.व.वाट िरुु गरिएको पशपुािन 
कार्िक्रमिाई र्ि वषि थप र्वस्िाि गरिनेछ । िो कार्िमा उत्प्ररेिि गनि र्ि वषि १०० वटा पश ु
गोिहरुको भौलिक िधुाि गनि अनदुानको व्र्वस्था गरिनछे । 

 वडा नं. ७ को क्वाटि ि वडा नं. २ को झनझनेमा एक एक वटा दगु्ध जचस्र्ान केन्र स्थापना गरिनेछ 
।िाथै दधु ि ििकािी फिफुि ढुवानीको िागी २ थान डेिीभिी भ्र्ानको व्र्वस्था गरिनेछ । 

 कृर्षिाई व्र्विार्र्क वनाउने उिेश्र्िे प्रदेश मखु्र्मन्त्री कार्ाििर्िँगको िाझेदािीमा िंचालिि 
नवप्रवििन िाझेदािी कोषको कार्िक्रम अन्ििगि १०० वटा प्िाजस्टक िि लनमािर्को िालग अनदुान 
उपिव्ध गिाईनेछ । 

 र्वुा स्विोिगाि कोषको िकमिाई िहकािी िंस्थाहरु माफि ि गरिवी न्रू्लनकिर् कार्िक्रम िंचािनका 
िालग आवस्र्क विेट र्वलनर्ोिन गरिनेछ । 

 कृर्ष ि पशपुािनिाई नवप्रवधिनकािी र्ोिना माफि ि थप व्र्वजस्थि ि व्र्विार्र्क वनाउन र्वलभन्न 
लनकार्हरुिँग िाझेदािीमा कार्िक्रम िंचािन गरिनछे । 

 गाउँपालिकाको केन्र चैनपिु विािके्षत्रमा िहेको अव्र्वजस्थि वंगिुपािन खोिहरुिाई व्र्वजस्थि गनिको 
िालग कार्िक्रम िंचािन गरिनेछ । 

 कृर्ष िहकािीहरुको मागको आधािमा ५०% अनदुानमा कृर्ष औिािहरु र्वििर् गरिनेछ । 



 गाउँपालिका परिििमा िहेको ििुजक्षि निििी िििाई र्वस्िाि गरिनेछ िाथै वगैचा के्षत्रमा थोपे लिंचाई 
प्रर्ािी िडान गरिनेछ । 

 अध्र्क्ष िि ुउधम र्वकाि कार्िक्रमिाई लनिन्िििा र्दईनेछ । 

 

वन वािाविर् िथा र्वपद व्र्वस्थापन 

 र्ि गाउँपालिकाका अलधकांश के्षत्रहरु नर्द िथा वनके्षत्रिँग िोलडएको हुँदा र्हाँका वस्िीहरु प्रकोपको 
िोजखमवाट ििुजक्षि गनि आवस्र्क कार्िर्ोिना वनाई िाग ुगरिनेछ । 

 िामदुार्र्क वनहरुको लनर्मन ि व्र्वस्थापनको िालग आवस्र्क नीलि वनाई िाग ुगरिनेछ । 

 ििफाईमा गाउँपालिका के्षत्रमा गर्िि टोि र्वकाि िंस्थाको भलुमकािाई प्रभावकािी बनाईनेछ । 

 वािाविर्मैत्री स्थानीर् शािन कार्ािन्वर्नको िालग हिेक वडामा कम्िीमा एउटा िावििलनक के्षत्रिाई 
खलु्िा के्षत्रको रुपमा िाजख हरिर्ािी िर्हिको मनोिञ्जन पाकि  लनमािर् गनि िम्भाव्र्िा अध्र्र्न गरिनछे 
। 

 गाउँपालिका क्षेत्रका मखु्र् वििक्षेत्रमा िफाई िथा िििफाई िम्वजन्ध िचेिना कार्िक्रमहरु िंचािन 
गरिने छ । िाथै गाउँपलिका क्षेत्रलभत्रका होटि व्र्विार्, ििकािीिन्र् व्र्विार् िथा माििुन्र् 
व्र्विार्हरुिाई स्वस्थकि ि िििफाईरू्क्त वनाउन आवस्र्क िालिम प्रदान गनुिका िाथै लनर्मनको 
िालग लनदेजशका िर्ाि गरि कार्ािन्वर्न गरिनेछ । 

 गाउँपालिका क्षते्र लभत्र िंचालिि िूिा आर्ोिनाहरुको लनमािर्मा वािाविर्ीर् प्रभाव मलु्र्ाङकन ि बार्ो 
इजन्िलनर्रिङ्ग प्रर्वलध अविम्वन गरिनेछ । 

 वािाविर् िंिक्षर्मा िमेि र्ोगदान र्दने, आर्आििन एवं हरिर्ािीका माध्र्र्मवाट वािाविर्ीर् िधुाि 
गनुिका िाथै गाउँपालिकाको आलथिक अवस्थामा िविीकिर्का िालग गाउँपालिका परिििमा स्थापना 
गरिएको फिफूिको वगैचािाई थप व्र्वजस्थि गनुिको िाथै अन्र् िावििलनक िग्गाहरुको पर्हचान गरि 
िामरु्हक फिफूि फामिको र्वकाि गने नीलि लिईने । 

 र्वपि व्र्वस्थापन कोषको परिचािनिाई प्रभावकािी वनाईनेछ ।  

 

शािर्कर् िधुाि, िशुािन प्रवििन िथा िंगिन र्वकाि 

 िावििालनक िेवा प्रवाहिाई गरु्स्ििीर् वनाउन र्वधलुिर् शािन प्रर्ािीिाई अविम्वन गरि प्रशािलनक 
कार्ि पद्बिीिाई ििलिकृि गरिनेछ । 

 गाउँपालिकाका वडा नं. ६, ७ ि ८ का िनिाहरुिाई भौगोलिक कर्िनाईका कािर् पालिकािम्म 
आउन िानको िालग अिहि ि आलथिक रुपिे पलन वोजझिो वलन िहेको र्वषर्िाई मध्रे्निि िाजख िो 
के्षत्रमा प्रशािलनक ईकाइ स्थापना गरि िेवा प्रवाहिाई िहि ि िविििुभ वनाईनेछ । 



 गाउँ कार्ािपालिकाको कार्ाििर् िथा िवै वडा कार्ाििर्हरुमा र्वधलुिर् वडापत्रको ब्र्वस्थापन गरिनछे 
। 

 पालिकाका गलिर्वधीहरुिाई स्थानीर् िेलडर्ो पत्रपलत्रका िामाजिक िंिाि माफि ि िावििलनक गने व्र्वस्था 
लमिाईनछे । स्थानीर् िेलडर्ो कार्िक्रमिाई व्र्वजस्थि गनिको िालग पालिकमै िेलडर्ो स्टुलडर्ो कक्ष 
लनमािर् गरिनेछ । 

 गाउँपालिकाको िंगिनात्मक िभेक्षर् गरि गाउँपालिकामा आवस्र्क रिक्त दिवन्दीहरुमा पदपिुीका 
िालग प्रदेश ििकाि िथा प्रदेश िोकिेवा िमक्ष आवस्र्क पहि गरिनेछ । 

 पालिकावाट गरिन ेिेवािाई अझ वढी िनउत्तिदार्ी पािदशी ि िवाफदेही  वनाई भिाचािमा शनु्र् 
िहनजशििाको नीलि अविम्वन गरिनेछ ।  

 लनर्लमि रुपमा एर्ककृि िमु्िी िेवा ि िावििलनक िनुवुाई  िंचािन गरिनेछ । 

 िेवा प्रवाहको गरु्स्िरिर्िा अलभवरु्द्द गनि िेवाग्राहीवाट िेवा प्रवाहको िभेक्षर् गरिनछे । 

 नागरिकको परिचर् खलु्ने गरि अलभिेख िाख्न ेिथा व्र्क्तगि िटनादिाििाई र्वधिुीर् व्र्वस्थापन िूचना 
प्रर्ािी अलभिेजखकिर् गरिनछे । 

 अनिाईन िटनादिाि प्रर्ािीिाई पूर्िरुपमा िागू गिाउन ेिम्वन्धी िार्िर् िक्ष्र् हालिि गनि वडा िहमा 
िचेिना कार्िक्रम िंचािन गरिनेछ । 

 िामाजिक ििुक्षा भत्ता र्वििर्िाई िहि वनाउन िम्वजन्धि वैकहरुिँग िमन्वर् गरि नगद भकु्तानी 
जशर्वि िथा शाखा िर्हि वैंर्कङ माफि ि भकु्तानीको व्र्वस्था गरिनेछ ।  

 पालिकावाट प्रवाह गरिने िावििलनक िेवािाई स्वच्छ लनष्पक्ष पािदशी ि िेवाग्राहीमैत्री वनाउन 
कमिचािीहरुिँग नलििामूखी कार्ििम्पादन िम्झौिा प्रर्ािी िाग ुगरिनेछ । 

 िावििलनक खरिदिाई मर्ािर्दि ि व्र्वजस्थि पािदशी िथा प्रलिस्पधाित्मक माध्र्मवाट खरिद व्र्वस्थापन 
गरिनेछ । 

 पालिका कार्ाििर्मा िेवाग्राहीको िागी िहार्िा कक्ष, लनशलु्क फोटोकपी ि िेवाग्राहीमैत्री प्रलिक्षािर्को 
व्र्वस्था गरिनछे । 

 अध्र्र्न िंस्कृलिको र्वकाि गनि गाउँपालिका कार्ाििर् हािामा व्र्वजस्थि िथा प्रर्वधीमैत्री पसु्िाकािर् 
स्थापना गरिनेछ । 

 र्वुाहरुिाई िावििलनक िेवा प्रलि आकि षर् वढाउन िोकिेवा िर्ािीकक्षा िंचािन कार्िक्रमिाई  
लनिन्िििा र्दईनेछ । 

 कमिचािीको क्षमिा अलभवरृ्िको िालग र्वलभन्न र्वषर्गि िालिमको व्र्वस्था गरिनेछ । 

 नवलनवािजचि िनप्रलिलनलधको क्षमिा अलभवदृ्दीको िागी नेितृ्व र्वकाि िथा अलभमजुखकिर् कार्िक्रम 
िंचािन गरिनछे ।  

 उत्कृष्ट कार्ि गने गाउँपालिकाका जशक्षक, कमिचािी, टोि र्वकाि िंस्थाआदीिाई पिुस्कृि िथा 
िम्मालनि गने पद्दिीिाई लनिन्िििा र्दईनछे । 



 कार्ाििर्बाट िम्पादन हनु ेिेवा प्रवाहमा खेिेको भलुमकाको आधािमा कमिचािीहरुको जिम्मेवािीमा 
आवश्र्किा अनिुाि हेिफेि गिी िेवाग्राही प्रलि उत्तिदार्ी बनाउन आवश्र्क नीलि लिइनेछ । 

 पालिका अन्िगििका जशक्षक िथा कमिचािीहरुको क्षमिा र्वकािका िालग छुटै्ट िालिम केन्र िंचािन 
गनि आवस्र्क व्र्वस्थापन गरिनेछ । 

आलथिक प्रशािन िथा िािष्व परिचािन 

 गाउँपालिकाको आन्िरिक आर्िाई अलभवृर्ि गनि किदािा जशक्षा कार्िक्रम िस्िा कार्िक्रमहरु टोि 
स्ििमा िंचािन गरिनेछ । 

 िमग्र आलथिक प्रशािन (बिेट, िेखा व्र्वस्थापन, िेखापिीक्षर्) िाई िवि, िक्षम, लमिव्र्र्ी, प्रभावकािी 
उत्तिदार्र् ि नलििामखुी िलु्र्ाउन आवश्र्क प्रर्ािहरु गरिनेछ । 

 अनिाईन प्रर्ािीमाफि ि िािष्व िंकिनको व्र्वस्था गरिनेछ । 

 आन्िरिक श्रोि िफि  िम्बजन्धि वडाबाट िम्पजत्त कि, भलूमकि ि मािपोि िजििेिनवाट प्राप्त िकमबाट 
उपर्कु्त आर्ोिनाहरु छनौट गिी खचि गने ब्र्वस्था लमिाइने छ । 

 मािपोि िजििेशन िम्वन्धी कागिािहरुको ििुक्षाको िालग आवस्र्क विेटको व्र्वस्था गरिनेछ । 

 

आदिर्ीर् उपजस्थि महानभुावहरुः 

 नीलि िथा र्ोिना िर्ाि गनुि मात्र महत्वपूर्ि र्वषर् होईन, नीलििे परििजक्षि गिेको उद्दशे्र् प्रालप्तकािालग 
प्रभावकािी कार्ािन्वर्न अनगुमन एंव  मूल्र्ाङकन महत्वपूर्ि हनु्छ । र्िका िाथै िंस्थागि, नीलिगि िधुािका 
कार्िहरु िमेि उजत्तकै महत्वपूर्ि हनु्छन । उपिोक्त नीलि िथा कार्िक्रम अनिुािको बिेट लनमािर्मा िम्पूर्ि 
िनप्रलिलनधी, र्वषर्गि िलमलिहरु, पालिकावािीहरु एवं ििोकािवािा िबै पक्षहरुबाट िहर्ोग, िल्िाह, िझुाव 
एंव लिििनात्मक आिोचना ि पषृ्ठपोषर् प्राप्त हनुे र्वश्वाि लिएको छु ।  

अन्त्र्मा, गाउँपालिकाका गलिर्वधीहरुमा हिपि अमूल्र् िझुावका िाथ िहर्ोग गनुि हनुे िािनैलिक दि, र्वषर्गि 
शाखाहरु, गैि ििकािी, िामदुार्ीक िंििंस्था, उद्यमी, िमाििेवी जशक्षक बरृ्िजिवी, िंचािकमी िगार्ि िहकमी 
कमिचािीहरुको र्वकाि प्रलिको हटुहटुी, िंवेदनजशििा, के्षत्रगि िूचनाको िानकािी एवं िनप्रलिलनधीहरु बीच 
िहेको उच्चस्ििीर् िमन्वर्, िहकार्ि ि िहभालगिा हाम्रा िालग अन्त्र्ि महत्वपूर्ि उपिब्धी हनुे र्वश्वाि गदै 
िबैप्रलि हार्दिक आभाि एंव कृिज्ञिा प्रकट गदिछु ।  

धन्र्वाद  !  नमस्काि ! 

 वज्रध्वि वाईवा 
 अध्र्क्ष 


