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विश्िव्माऩी रुऩभा पैलरएको कोलबड १९ भहाभायीको दोश्रो बेरयमन्टरे विश्ि सभुदाम रगामत 
हाभी सफैराई आक्रान्त फनाइयहेको छ । कोयोनाका कायण जीिन गुभाएका नेऩारी रगामत 
चचङ्गाड फासी भतृक प्रतत बािऩुणण श्रद्धान्जरी अऩणण य शोकाकुर ऩरयिायजनप्रतत सभिेदना 
प्रकट गदै सॊक्रलभत सिैको शीघ्र स्िास््म राबको काभना गदणछु । 

सॊघीम रोकतान्त्न्िक गणतन्ि नेऩारको आधायस्तम्बको रुऩभा यहको सॊघ, प्रदेश य स्थानीम 
तीनै तहका सयकाय अहहरे गणतन्िको सॊस्थागत विकासको चयणभा ऩुगेका छन ्। सॊविधान 
फभोन्त्जभ आधायबूत सयकायको रुऩभा यहेको चचङ्गाड गाउॉऩालरकाको निौ गाउॉ सबाको मस 
गयीभाभम सबाभा उऩन्त्स्थत सम्ऩूणण गाउॉ सबा सदस्मज्मूहरूभा चचङ्गाड गाउॉऩालरकाको तपण फाट 
य भेयो व्मन्त्ततगत तपण फाट हाहदणक न्मानो स्िागत ब्मतत गदणछु । 

कोलबड भहाभायीका कायण बइयहेको जीिनको ऺतत य जोखिभराई भध्मनजय गदै 
गाउॉऩालरकाको सम्ऩुणण श्रोतसाधन य सॊमन्ि ऩरयचारन गरय वऩलसआय, एन्त्न्टन्त्जन चकेजाॉच, 

उऩचाय, अन्त्तसजन आऩुततण स्िास््म उऩकयण, जनशन्त्तत ऩरयचारन य औषचधको व्मिस्था 
सहहत भहाभायीको न्मुनीकयण तथा प्रततकामणभा कुनै कभी हुन नहदन गाउॉऩालरका प्रमत्नयत 
यहेको कुया मस सबाभा अिगत गयाउन चाहान्छु । 

सॊघीम रोकतान्त्न्िक गणतन्ि नेऩारको स्थाऩनाका राचग विलबन्न कारिण्डभा आफ्नो प्राण 
आहुतत हदई सहादत प्राप्त गनुण हुन ेसम्ऩूणण ऻात अऻात सहहदहरूप्रतत बािऩूणण श्रद्धान्जरी 
तथा सम्भान प्रकट गदणछु । मसैगयी कोलबड १९ को विश्िव्माऩी भहाभायीफाट भुरुकलबि य 
फाहहय अभूल्म जीिन गुभाउन ुबएका सम्ऩूणण नेऩारी आभािुिा, दाजुबाई तथा हददीिहहनीहरु 
प्रतत सभेत बािऩूणण श्रद्धान्जरी व्मतत गदै उऩचाययत तथा सॊक्रलभत सम्ऩूणण हददीफहहनी तथा 
दाजुबाइहरुप्रतत चचङ्गाड गाउॉऩालरकाको तपण फाट शीघ्र स्िास््म राबको काभना गदणछु ।  

जोखिभऩूणण ऩरयन्त्स्थततभा अग्रऩॊङ्ततभा भा यहेय सेिा गने स्िास््मकभॉ, सुयऺाकभॉ, एम्फुरेन्स 
चारक  रगामत सम्ऩूणण याष्ट्रसेिकको भ प्रशॊसा गदणछु । कोलबड १९ योकथाभ य तनमन्िणका 
राचग स्थानीम सयकायरे चारेको कदभभा ऩूणण साथ हदई सहमोग गनुणबएकोभा सम्ऩूणण 
याजनीततक कभॉ, नागरयक सभाज, लशऺक, नागरयक रगामत हददीफहहनी तथा दाजुबाईप्रतत 
हाहदणक आबाय प्रकट गदणछु  
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चचङ्गाड गाउॉऩालरकारे सम्ऩूणण चचङ्गाडफासीको सिोऩरय हहत तथा गाउॉऩालरकाको विकासका 
राचग आफ्नो ऩहहरो गाउॉ सबाफाट विलबन्न नीतत, कामणक्रभ तथा फजेट वितनमोजन गयी गयेको 
प्रततिद्धता अनुसाय सभदृ्ध चचङ्गाड तनभाणणभा आपूराई सभवऩणत गदै आइयहेको छ । 
विगतका उऩरन्त्ब्धहरुको यऺा गदै, काभ गन े दौयानभा देखिएका सभस्माहरुफाट ऩाठ लसतदै 
आगाभी हदनभा आभ चचङ्गाडिासीको सभदृ्चधको आकाॊऺाराई ऩूया गनण मो गाउॉ सबारे ठोस 
य प्रबािकायी हदशातनदेश गनेछ बन्ने विश्िास लरएको छु । मही क्रभभा सभाजिाद उन्भुि 
अथणतन्िको विकास गने सॊिैधातनक रक्ष्म अनुरुऩ सहबाचगता, ऩायदलशणता य जिापदेहहता जस्ता 
फजेटका आधायबूत लसद्धान्तराई सभेत अफरम्फन गदै आचथणक िषण २०७८/०७९ को नीतत 
तथा कामणक्रभ प्रस्तुत गनण ऩाउॉदा गौयिान्त्न्ित हुनुका साथ ैहवषणत बएकोछु । 

जनताको अऩेऺाहरुराई प्राथलभकताभा यािी उऩरब्ध सीलभत श्रोतसाधनराई अचधकतभ 
सदऩुमोग गने रक्ष्म मो नीतत तथा कामणक्रभरे यािेकोछ ।सॊघीम सयकाय तथा प्रदेश सयकायको 
नीतत तथा कामणक्रभभा चचङ्गाड गाउॉऩालरका ऺेिको विकाससॉग सम्िन्त्न्धत यहेय उल्रेखित 
बएका नीतत तथा कामणक्रभ मो गाउॉ सबाको नीतत तथा कामणक्रभको अलबन्न अॊगको रुऩभा 
लरईएको छ । 

चचङ्गाड गाउॉऩालरकाराई "सभदृ्ध गाउॉऩालरका" फनाउने अलबबाया हाम्रो काॉधभा आएको य सो 
न्त्जम्भेिायीराई सपरताका साथ ऩूया गनण मस नीतत तथा कामणक्रभरे ऩतकै ऩतन ठोस मोगदान 
हदनेछ बन्ने अऩेऺा याखिएकोछ । अफ आजको मस गरयभाभम सबाभा आगाभी िषणका राचग 
चचङ्गाड गाउॉऩालरकाको नीतत तथा कामणक्रभ फुॉदागत रुऩभा प्रस्तुत गनण चाहन्छु । 

वार्षिक नीति िथा कामिक्रभ िमाय गर्ाि लरईएका आधायहर् 

o नेऩारको सॊविधानको अनुसूचच ८ य ९ रे तनहदणष्ट्ट गयेका स्थानीम तहको एकर 
तथा साझा अचधकायहरु, 

o भौलरक हकहरु, याज्मको तनदेशक लसद्धान्त य नीततहरु, 

o सॊघीम सयकायरे अॊचगकाय गयेको प्रन्धौ आिचधक मोजनाको आधायऩिरे तनधाणयण 
गयेका रक्ष्म, नीतत तथा प्राथलभकताहरु, 

o सॊघीम सयकाय तथा प्रदेश सयकायरे अॊचगकाय गयेका आचथणक तथा वित्तीम 
नीततहरु, 

o स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४, का विलबन्न प्रािधानहरु, 
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o हदगो विकासका रक्ष्महरु, 

o नेऩार सयकायफाट प्राप्त फजेट लसलरङ्ग य सोको साथभा प्राप्त फजेट तजुणभा 
गदाण लरनु ऩने आधायहरु, 

o सयोकायिाराहरुफाट प्राप्त याम /सुझािहरु, 

o सहबाचगता भूरक मोजना तजुणभा प्रक्रक्रमा भापण त प्राप्त मोजना तथा सुझािहरु, 

o विगत िषणहरुभा सम्ऩन्न बएका सबाहरुफाट बएका तनणणमहरु, 

o िजेट तथा कामणक्रभ तजुणभा हदग्दशणन २०७४, का विलबन्न प्रािधानहरु, 

o स्थानीम याजश्ि ऩयाभशण सलभतत, िजेट सीभा तनधाणयण तथा स्रोत अनुभान 
सलभतत तथा विषमगत सलभततहरुफाट प्राप्त याम सल्राह य सुझािहरु, 

o रेिा ऩयीऺण प्रततिेदन रगामत विलबन्न कामणक्रभभा प्राप्त सुझािहरु,  

भुख्म नीतिहर 

o गाउॉऩालरकाको ऩहहचानका रुऩभा यहेका य सभग्र विकाससॉग जोडडएका गौयिका 
आमोजनाहरुराई प्राथलभकताका साथ कामाणन्िमन गरयनेछ । 

o आफ्नो स्रोतरे भाि सम्ऩन्न हुन नसतने प्राथलभकता प्राप्त आमोजनाहरुको 
सॊचारनका राचग सॊघीम सयकाय, प्रदेश सयकाय, न्त्जल्रा सभन्िम सलभतत य दात ृ
तनकामहरुसॉग साझदेायी गनणका राचग सभऩूयक कोषभा फजेट वितनमोजन 
गरयनेछ । 

o उत्ऩादनशीर तथा योजगायीभूरक ऺेिभा रगानी केन्त्न्ित गदै पजुर िचण योकी 
वित्तीम अनुशासन कामभ गरयनेछ। 

o गाउॉऩालरका लबिका नागरयकहरुराई कोलबडको फढ्दो जोखिभ न्मुनीकयण गनणका 
राचग ऩालरकास्तयीम २५ शैश्माको अस्थामी कोलबड अस्ऩतार तनभाणणको 
व्मिस्था लभराईनेछ । 

o गाउॉऩालरका लबिका ६० िषण भाचथका एकर ऩुरुषराई भालसक बत्ता हदने 
व्मिस्था लभराईनेछ ।  

o गाउॉऩालरका लबिका सफै नागरयकराई कोलबड १९ विरुद्धको तनशुल्क एन्त्न्टन्त्जन 
चकेजाॉच गरयने व्मिस्था लभराईनेछ।  

o गाउॉऩालरका लबिका कोलबडको कायणरे फाफ ु िा आभा गुभाएका छोयाछोयीराई 
शैक्ष क प्रोत्साहनका राचग शैक्ष क प्रोत्साहन बत्ताको व्मिस्था लभराईनेछ । 

o गाउॉऩालरका लबिको अस्थामी कोलबड अस्ऩतारभा बनाण बएका सॊक्रलभत 
वियाभीहरुराई तनशुल्क उऩचाय य ऩोवषरो आहाय साथ ै भनोफर फढाउन े
क्रकलसभको व्मिस्था लभराइनेछ । 



5 
 

o कोलबड १९ तथा अन्म स्िास््म सािधानी अऩनाउने गरय गाउॉऩालरका लबिका 
नागरयकहरुराई आिश्मक ऩयाभशण तथा सहमोग गने हेतुका साथ सािणजतनक 
बफदाको हदनभा सभेत स्िास््म सॊस्था सॊचारन गरय स्िास््मकभॉ िटन ऩट्नको 
व्मिस्था लभराइनेछ । 

o गाउॉऩालरका लबि कामणयत याष्ट्रसेिक कभणचायी य जोखिभ ऺेिभा काभकाज गन े
स्िास््मकभॉहरुराई कोलबड सॊक्रलभत बएभा तनशुल्क उऩचायको व्मिस्था 
लभराईनेछ  

o कोलबडको भहाभायीका कायण योजगायी गुभाई आफ्नो गाउॉ पक्रकण एका 
नागरयकहरुराई उद्धभलशरता विकास य योजगायीका अिसयहरु लसजणना गनण भेयो 
गाउॉ : उद्दभ सहहत न्त्जउने ठाॉउ राई अलबमानको रुऩभा सॊचारन गनण श्रभ 
उऩमोग हुने योजगायीका कामणक्रभभा विशषे प्राथलभकता हदने व्मिस्था गरयनेछ । 

o अन्तय स्थानीम तह फीचको सहमोग सभन्िम य सॊिाद गनुणऩने विषमराई 
तनयन्तयता हदईनेछ । 

o फाॉझो ऩालरका भुतत अलबमान अन्तगणत फाॉझो जलभनको प्रमोग न्त्जबफकोऩाजणनभा 
सहमोग बन्ने सोचका साथ फाॉझो जग्गाभा िेती तथा परपुरजन्म नगदे 
िारीको िेतीका राचग प्रोत्साहन गरयनेछ । 

o प्रत्मेक घयधयुीभा आधायबुत िानेऩानीको ऩहुॉच ऩुमाणउन एक घय एक धाया 
कामणक्रभराई तनयन्तयता हदने व्मिस्था गरयनेछ । 

o हदगो ऩुिाणधाय योजगायी य उत्ऩादन िदृ्णचध मसैफाट हुन्छ गाउॉऩालरकाको सभदृ्णचध 
बन्ने नीततभा आधारयत यही ऩुिाणधाय विकासका कामणक्रभहरु प्राथलभकताका साथ 
कामाणन्िमन गरयनेछ । 

o फारवििाह य रैङ्चगक हहॊसा न्मुनीकयण गनणका राचग फारबफिाह य रैङ्चगग 
हहॊसा भुतत गाउॉऩालरका नायाराई अलबमानको रुऩभा सॊचारन गरयनेछ । 

o निाउ भहदयाजन्म यतसी ऩारौँ ऩोषीरो दधु हदने बैसी बन्ने भुर नायाका साथ 
व्मिशातमक उत्ऩादन तथा बफक्रीभा आधारयत यही गाउॉऩालरका लबिका प्रत्मेक 
कृषकहरुराई दधुभा अनुदान कामणक्रभराई तनयन्तयता हदईनेछ । 

o ऩूिाणधाय विकासको ऺेि फाहेकका अन्म रक्ष त कामणक्रभ, ऺभता विकास कामणक्रभ 
एिॊ अन्म प्रिणद्धनात्भक कामणक्रभहरुको प्रबािकारयता िदृ्विका राचग सफ ै
िडाहरुभा एकरुऩता आउने गयी कामाणन्िमन गरयनेछ । 

o गाउॉऩालरकाको फहृत गुरुमोजना फनाई सडकभागण, फजाय ऺेि, फसोफास ऺेि 
रगामत घयजग्गाको हक यहने बूबाग सभेत छुट्माइनेछ । 

o कोलबड १९ को थऩ यणनीतत य कामणमोजना तमाय गरयनेछ । 
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o सेिा प्रिाहभा सुधाय गदै सुशासन प्रिद्णधन गरयनेछ । 

 

ऺेत्रगि नीतिहर 
१. आर्थिक र्वकास 

क) कृर्ष िथा ऩशुऩंऺी र्वकास सम्वन्धी नीतिहर 

o कृवष तथा ऩशुजन्म उद्मभ व्मिसामराई योजगायीको भुख्म ऺेिको रुऩभा 
विकास गरयनेछ । 

o कृवष प्रणारीभा आधतुनकीकयण ल्माउनुको साथै परपूर य तयकायी िेतीराई 
प्रोत्साहन गरयनेछ ।  

o कृवष तथा ऩशु व्मिसामभा उत्ऩादनभा आधारयत अनुदान प्रणारीको विकास 
गरयनेछ  

o गाउॉऩालरका लबिका प्रत्मेक नागरयकहरुराई कृवषण सभुह भापण त आफद्ध गरय 
ऩालरका लबिका प्रत्मेक टोर कृवषण सभुहभा जोडड कृवषका कामणक्रभहरु सभुह, 

सहकायी भापण त रचगनेछ । 
o गाउॉऩालरका स्तयीम फहृत एक नसणयी स्थाऩना गरयनेछ ।  

o प्रत्मेक िडाभा उत्ऩादनको सम्बािनाराई भध्मनजय गरय एक िडा एक ऩकेट 
ऺेि कामणक्रभ सॊचारन गरयनेछ ।  

o कृषक सभूहहरु भापण त िीउ विजन उत्ऩादनको कामणक्रभ ल्माई विउ विजन 
आऩूततण गरयनेछ । 

o उत्ऩादकत्ि िदृ्चध गनण ऩशुहरुभा कृबिभ गबाणधान सेिा, ऩशु स्िास््म सेिा, 
ऩशुऩॊऺी योग तनमन्िण तथा उऩचाय सेिाराई सञ्चारन तथा प्रिद्णधन गरयनेछ 
। 

o ऩशुहरुका राचग िोऩ सेिा, ऩश ुविभा कामणक्रभराई प्रोत्साहन गदै रक्ष त सभूह 
ऩहहचान गयी ऩशुऩॊऺी सम्फन्धी कामणक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । 

o नीततगत रुऩभा ऩशुऩॊऺी पभण दताण, सभूह सलभतत दताण, अद्मािचधक तथा 
सञ्चारन गयी ऩशु विकास कामणराई थऩ सशतत गदै रचगनेछ । 

o व्मिसातमक य स्िच्छ रुऩभा भास ुउत्ऩादन तथा स्िच्छ भासु ऩसर सॊचारनका 
राचग आिश्मक व्मिस्था गरयनेछ । 

o कृवषण तथा ऩशु ऩॊऺी हाट फजाय रगाउने व्मिस्था लभराइनेछ । 
o कुियुाको अण्डाको फढ्दो िऩतराई भध्मनजय गदै अण्डाभा आत्भतनबणय कामणक्रभ 

सॊचारन गरयनेछ । 
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र्ख) उद्मोग, वाणिज्म िथा आमआर्िन य योर्गायी सम्वन्धी नीतिहर 

o रघु उद्मभीहरुराई प्राथलभकता हदई सीऩभुरक तालरभ रगामत विलबन्न 
कामणक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ । 

o भहहरा तथा रक्ष त िगण उन्भुि सहकायी सॊस्थाहरुको स्थाऩना य सॊस्थागत 
ऺभता अलबिदृ्चध गने कामणक्रभ गरयनेछ। 

o रघु उद्भभ तथा श्रभ योजगाय कामणक्रभ भापण त गाउॉऩालरकास्तयभा मुिा भहहरा 
उऩाध्मऺ योजगाय कामणक्रभ सॊचारन गरयनेछ ।  

o नागरयकहरुको आमआजणन य योजगायी िदृ्विका राचग रागत साझदेायी हुने गयी 
भागभा आधारयत सीऩभूरक तालरभ, उत्ऩादन प्रिणद्धन, ऺभता विकास य प्रविचध 
हस्तान्तयणको कामणक्रभ सॊचारन गरयनेछ। 

o उत्ऩाहदत िस्तुहरुको फजायीकयणका राचग आिश्मक प्रफन्ध लभराइनेछ । 
o उद्मोग िाखणज्म रगामतका तनजी व्मिसातमक ऺेिहरुसॉग सहकामण गयी विलबन्न 

योजगायभुरक कामणक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ । 
o कोलबड १९ का कायण योजगाय गुभाएका ऩरयिायराई रक्ष त गयी योजगायी एिभ 

आम आजणन सम्िन्धी कामणक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

ग) ऩमिटन र्वकास सम्वन्धी नीतिहर 

o एक्रककृत ऩमणटक्रकम गुरुमोजनाको सम्बाव्मता अध्ममन गरयनेछ । 
o मस गाउॉऩालरकालबि ऩने भहत्िऩुणण ऩमणटक्रकम ऺेि भालरका ऩमणटकीम ऩदमािा य 

वििणभ डाडाॉ (चचमा फगानको रुऩभा) राई ऩमणटन ऺेिको रुऩभा विकास गरयनेछ 
। 

o ऩमणटन ऺेिको सभग्र विकासका राचग स्थानीम जनसभुदाम य तनजी ऺेिको 
सभेत सहबाचगता तथा  सभन्िमात्भक बूलभकाराई जोड हदइनेछ । 

o ऩमणटकीम स्थर तथा ऩमणटकीम सम्ऩदाको सॊयऺण गयी ऩमणटकीम ऩूिाणधायको 
विकासभा जोड हदईनेछ । 

o गाउॉऩालरका ऺेिका साॊस्कृततक, प्राकृततक, ऩुयातान्त्त्िक एिॊ जैविक सम्ऩदाहरुको 
ऩहहचान एिभ ्सॊयऺण गरयनेछ ।  

o मस गाउॉऩालरका ऺेिलबि फसोिास गने प्रत्मेक जात, जातत एिॊ सभुदामहरुको 
प्राचीनकार देखि चल्दै आएको भौलरक सॊस्कृतत (बाषा, बेषबुषा, चाडऩिण आदी) 
राई सॊयऺण एिॊ प्रिद्णधन गदै रैजाने नीतत लरईनेछ । 
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o  ऩमणटन प्रिद्णधनसॊग सम्फन्त्न्धत ऩयम्ऩयागत उत्ऩादनको सॊयऺण तथा 
सम्फधणनका राचग सहमोगी कामणक्रभ ल्माइनेछ । 

 

 

घ) सहकायी र्वकास सम्वन्धी नीतिहर 

o मस गाउॉऩालरका ऺेिलबि स्थाऩना बई सॊचारनभा यहेका य आगाभी हदनभा 
स्थाऩना बई सॊचारन हुने सफै क्रकलसभका सहकायीहरुराई प्रिद्णधन तथा तनमभन 
गदै अनुगभनभा जोड हदई दण्ड ऩुयस्काय प्रणारी अिरम्फन गरयनेछ ।  

o कृवष सहकायी स्थाऩना गनण प्रोत्साहन गरयनेछ ।  

o भहहरा तथा रक्ष त िगण उन्भुि सहकायी सॊस्थाहरुको सॊस्थागत ऺभता 
अलबिदृ्चध गनण विशषे कामणक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

o सहकायी सॊस्थाहरुभा रेिाऩयीऺण प्रततिेदनका आधायभा प्रचलरत कानुन 
फभोन्त्जभ कय रगाईनेछ । 

o सहकायी ऺेिको विकास य प्रिद्णधनका राचग तालरभ, ऺभता विकासको कामणक्रभ 
सॊचारन गरयनेछ । 

ङ) यार्श्व सम्वन्न्ध नीतिहर 

o कयको दय बन्दा दामया फढाउने नीतत लरईनेछ । 
o कयदाता लशऺाराई प्राथलभकता हदईनेछ । 
o फजेट तथा स्रोत ऩरयचारनराई प्रबािकायी फनाउन सॊबावित स्रोतको िोजीका 

राचग अध्ममन गरयनेछ । 
o तनमलभत य सफै बन्दा फढी कय ततने कयदाताराई सम्भान गरयनेछ । 
o गाउॉऩालरकालबि भहहराको नाभभा हुने सम्ऩवत्त प्राप्त हुने गयी गरयने लसपारयस 

तथा नाभसायीभा ३० प्रततशत छुट हदने व्मिस्था लभराइनेछ ।  

o गाउॉऩालरका लबि सॊचारन हुने सफ ैक्रकलसभका व्मिशामहरुराई मसै आि देखि 
कयको दामयाभा जोडडनेछ । 

o याजश्ि असूरीराई व्मिन्त्स्थत गनण सुचना प्रविचध भैिी फनाइनेछ ।  

च) फरे्ट िथा स्रोि ऩरयचारन सम्वन्धी नीति 
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o थऩ आम आजणन हुने ऺेि तथा स्रोतको ऩहहचान गयी व्मिन्त्स्थत गदै रचगनेछ 
। 

o कामाणरमको रेिा, भहारेिा ऩरयऺकको कामाणरमरे तोकेको ढाॉचाभा व्मिन्त्स्थत, 

िैऻातनक य प्रणारीिद्ध गनण सुत्र सफ्टिेमय सञ्चारन गयी वित्तीम अनुशासन 
सहहतको ऩायदलशणता य वित्तीम जिापदेहहताको नीतत अिरम्फन गरयनेछ । 

o केन्ि, िडा तथा विषमगत शािाफाट सञ्चारन हुने मोजना तथा कामणक्रभहरुको 
सञ्चारन, व्मिस्थाऩन य बुततानी प्रणारीभा सहजता य एकरुऩता ल्माइनेछ। 

o फेरुजु तथा सम्ऩरयऺण सभमभै गने व्मिस्था गरयनेछ । 

२. साभान्र्क र्वकास 

क) रैंर्गक सभानिा िथा साभान्र्क सभावेशीकयि सम्वन्धी नीतिहर 

 अ) दलरत तथा विऩन्न उत्थान कामणक्रभ 

o विऩन्न, दलरत य वऩछडडएको िगणको ऺेिभा स्थानीम सीऩभा आधारयत 
योजगायभुरक कामणक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

o छुिाछुत भुतत गाउॉऩालरका कामणक्रभ राई तनयन्तयता हदइनेछ । 

 आ) अऩाॊगता रक्ष त कामणक्रभ  

o अऩाङ्गता ऩरयचम ऩि वितयण गरयनेछ । 
o अऩाॊगता भैिी सॊयचनाहरुको विकास गदै रचगनेछ । 
o अऩाङ्ग विद्णधाथॉहरुराई शैक्ष क प्रोत्साहन गरयनेछ । 

 इ) फारफालरका रक्ष त कामणक्रभ् 

o गाउॉऩालरका स्तयीम फार सॊजार गठन गरय िडाहरुभा सभेत फारफालरकाको 
सॊजार फनाई उनीहरुको ऺभता अलबिदृ्चध गरयनेछ । 

o फारबफिाहभुतत गाउॉऩालरका फनाउने अलबमानराई तनयन्तयता हदइनेछ । 
o फारभैिी स्थानीम शासन तनभाणणका राचग आधायहरु तमाय गदै रचगनेछ । 
o छोयी जन्भ फचत कामणक्रभ कामाणन्िमनराई तनयन्तयता हदइनेछ । 
o फारफालरकाको सिाणङ्गीण विकासभा जोड हदइनेछ । 

ई) जेष्ट्ठ नागरयक रक्ष त कामणक्रभ् 
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o अध्मऺको साथ जेष्ट्ठ नागरयकको आश बन्ने नायाका साथ ६० िषण भाचथका 
एकर ऩुरुषहरुराई एकर ऩुरुष बत्ता वितयण गरय सम्भान गरयनेछ । 

o ८० िषण भाचथका जेष्ट्ठ नागरयकहरुराई तनशुल्क स्िास््म ऩयीऺण गरयनेछ । 
o  ज्मेष्ट्ठ नागरयक सम्भान कामणक्रभराई तनयन्तयता हदईनेछ ।  

 उ) भहहरा रक्ष त योजगाय कामणक्रभ 

o ऩालरका लबिका मुिा भहहराहरुराई श्रभ योजगाय तथा न्त्जविकोऩाजणनभा सहमोग 
गने हेतुका साथ उऩाध्मऺ योजगाय कामणक्रभ भापण त न्मुनतभ योजगायीको  
सुतनन्त्श्चतता गरयनेछ ।  

o सॊगहठत सॊस्था, भहहरा सभुह सॉगको सहकामणभा तालरभ रगामतका कामणक्रभहरु 

सॊचारन गरयनेछ। 

ऊ) मुिा रक्ष त कामणक्रभ् 

o चचङ्गाड अध्मऺ योजगाय कामणक्रभ भापण त उद्मभशीर, सजृनशीर मुिा नेततृ्ि 
विकास कामणक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

o प्रधानभन्िी योजगाय कामणक्रभ भापण त फेयोजगाय व्मन्त्तत्तहरुको रगत यािी 
प्राथलभकताक्रभ अनुसाय योजगाय सेिा केन्ि भापण त योजगाय प्रदान गने नीतत 
अिरम्फन गरयनेछ । 

o प्रत्मेक िडा एिभ गाउॉऩालरकास्तयभा मूिा सॊजार गठन गयी स्िमॊभसेिक 
ऩरयचारन कामणक्रभ सॊचारन गरयनेछ। 

o मुिाहरुको ऻान, लसऩ य ऺभताको उऩमोग गरयनेछ । 

र्ख) लशऺासम्वन्धी नीतिहर 

o साभुदातमक विद्मारमहरुको शैक्ष क स्तयभा अलबिदृ्चध गनण भा.वि. तहका 
विद्मारमभा ई-राइब्रेयी, सुचना प्रविचध य विऻान प्रमोगशारा सॊचारनभा 
ल्माइनेछ ।  

o साभुदातमक विद्मारमहरुभा मोजनाभा फजेट यािी मोजनाफाटै लशऺक याख्नऩुने 
अिस्थाराई तनयाकयण गनणका राचग ऩालरकारे ऩढाई व्मिस्थाऩन कामणविचध 
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भापण त लशऺक व्मिस्थाऩन गरय ऩढाईको गुणस्तयभा सुधाय गने नीतत लरइनेछ 
। 

o ऩालरका लबिका भावि तहका अतत विऩन्न,  दलरत  िगण य सभुदामका जेहेन्दाय 
विद्माथॉहरुराई चचङ्गाड अध्मऺ छाििवृत्त कामणक्रभ भापण त प्रोत्साहन गरयनेछ । 

o साभुदातमक विद्मारमहरुको स्तय उन्नततका राचग साधन स्रोतरे सम्ऩन्न 
फनाउदै रचगनेछ । 

o उच्च लशऺा अध्ममनका राचग अतत विऩन्न, दलरत  िगण य सभुदामका जेहेन्दाय 
विद्माथॉराई छाििवृत्तको शुरुिात गरयनेछ। 

o ऩालरका लबि प्राविचधक लशऺा सॊचारन बएका विद्धारमहरुराई कामणसम्ऩादनभा 
आधारयत प्रोत्साहन अनुदान उऩरब्ध गयाईनेछ । 

o  एक िडा एक नभूना विद्मारम फनाउने नीतत लरइनेछ ।  

o लशऺक विद्माथॉ अनुऩातका आधायभा साभुदातमक विद्मारमहरुभा लशऺक 
दयफन्दी लभरान तथा विद्मारमराई विरम (भजण) गयाउने नीतत ल्माइनेछ । 

o विद्मारमभा अध्ममनयत छािाहरुराई प्रोत्सहान गनण उऩाध्मऺ विद्मारमभा : 

स्मातनटयी प्माड क्रकशोयीको हातभा कामणक्रभ कामाणन्िमन गरयनेछ ।  

o ऩढने फानीको विकास गनण य ऩुस्तकारम व्मिस्थाऩन गनण साभुदातमक अध्ममन 
केन्िराई सिरीकयण गरयनेछ । 

o विद्मारमका फारफालरकाराई प्रोत्साहन : लशऺाभा जनप्रतततनचधको अलबमान 
बन्ने भूर ध्मेमका साथ न्मानो कऩडा वितयण गने व्मिस्था लभराइनेछ । 

o उत्कृष्ट्ट कामणसम्ऩादन गनण सतने साभुदातमक विद्धारमभा कामणयत प्र.अ., 

लशऺक, स.का. य का.स. भध्मे १/१ जनाराई सम्भान गरयनेछ । 
o प्रत्मेक साभुदातमक विद्धारमहरुभा प्राथलभक उऩचाय फाकसको व्मिस्था गरयनेछ 

। 

ग) स्वास््म िथा सयसपाई सम्वन्धी नीतिहर 

o अशतत, ज्मेष्ट्ठ नागरयक, आचथणक य साभान्त्जक रुऩभा विऩन्न िगण, अन्म 
रक्ष त सभुहका राचग विशषे स्िास््म साभान्त्जक सुयऺा कामणक्रभ सॊचारन 
गरयनेछ  

o कोलबड १९ योकथाभ, तनमन्िण तथा व्मिस्थाऩनका राचग प्रिणद्धनात्भक, 

उऩचायात्भक य प्रततयोधात्भक कामणक्रभ सॊचारन गरयनेछ ।  
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o आधायबुत स्िास््म सेिा तनशुल्क रुऩभा उऩरब्ध गयाउन स्िास््म सॊस्थाभा 
तोक्रकएका औषधीको तनमलभत आऩुततण गरय बफयाभीको सॊख्मा तथा योगको 
आधायभा औषधीको भाग आऩुततण सॊन्तुलरत गरयनेछ । 

o सयकायी, साभूदातमक, गैयसयकायी तथा तनन्त्ज स्िास््म सॊस्थासॊगको सहकामणभा 
आधायबूत तथा विलशष्ट्ट स्िास््म सेिाको विस्ताय तथा सॊजार ऩुय्माउन ऩहर 
गरयनेछ  

o सभुदाम स्तयभा भहहरा स्िास््म स्िमभसेिीकाहरुको भनोफर फढाउन प्रोत्साहन 
गरयनेछ । 

o गबणिती भहहराको घयभा झण्डा : १००० हदनका आभाहरुको हातभा अण्डा बन्ने 
भुर नायाका साथ गबणितीराई प्रोत्साहन गरयनेछ । 

o यान्त्ष्ट्रम प्राथलभकता प्राप्त कामणक्रभ अनुसाय फार तथा भात ृभतृ्मुदय घटाउनका 
राचग सुयक्ष त भाततृ्ि, फारस्िास््म, ऩोषण, ऩरयिाय तनमोजन, िोऩ कामणक्रभ, 

सरुिा योग तथा नसन े योग सम्फन्धी विलबन्न कामणक्रभराई प्रबािकायी रुऩरे 
सॊचारन गरयने व्मिस्था लभराईनेछ । 

o पोहयभैरा व्मिस्थाऩनका राचग जनचतेनाभूरक तथा प्रिद्णधनात्भक क्रक्रमाकराऩ 
सॊचारन गरयनेछ । 

o गाउॉऩालरका लबि हदघणकालरन पोहोयभैरा व्मिस्थाऩन गनणका राचग ल्मान्ड क्रपर 
(पोहोयभैरा बफसजणन स्थर) तनभाणणका राचग सम्बाव्मता अध्ममन गरयनेछ । 

o सम्ऩुणण स्िास््म सॊस्थाहरुभा ईन्टयनेटको ऩहुॉच विस्ताय गरय विधतुीम स्िास््म 
सुचना  प्रणारीराई व्मिन्त्स्थत गरयनेछ । 

o गाउॉऩालरका ऺेिलबि यहेका स्िास््म ऩहुॉच फाहहयका फस्तीहरुभा तनशुल्क घुम्ती 
स्िास््म लशविय सॊचारन गरय विषेशऻ सेिा फस्ती स्तयभा ऩुमाणईनेछ । 

घ) रे्खरकूर् र्वकास सम्वन्धी नीतिहर 

o स्िास््मका राचग िेरकुद याष्ट्रका राचग िेरकुद बन्ने यान्त्ष्ट्रम भान्मताराई 
आधाय भानी गाउॉऩालरका स्तयीम विलबन्न िेरकुदका कामणक्रभ सञ्चारन गयी 
यान्त्ष्ट्रम तथा अन्तयान्त्ष्ट्रम िेराडी उत्ऩादन गने  रक्ष्मसहहत " अध्मऺ िेरकुद 
कामणक्रभ" सञ्चारन गरयनेछ । 
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o गाउॉऩालरका ऺेिलबि उचचत स्थानभा िेरकुद भैदान तनभाणणका राचग ऺेि 
तनधाणयण गरयनेछ । 

o यान्त्ष्ट्रम तथा अन्तयान्त्ष्ट्रम सॊघसॊस्थाहरुसॊगको सहकामणभा िेरकुद कामणक्रभ 
सॊचारन गनण, आन्तरयक तथा फाह्म प्रततमोचगता तथा कामणक्रभभा सहबागी हुन 

एिभ िेरकुद प्रततमोचगता गनण गयाउन प्रोत्साहन गरयनेछ । 

३. ऩवूािधाय र्वकास कामिक्रभ्  

क) सडक सम्वन्धी नीतिहर 

o गाउॉऩालरका स्तयको चचङ्गाड चक्रऩथ तनभाणणका राचग मसैिषण सम्बाव्मता 
अध्ममन गरयनेछ । 

o िडास्तयीम, ऩालरका स्तयीम, प्रदेश स्तयीम सडकको गुरुमोजना फनाई िचगणकयण 
गरयनेछ । 

o सफै िडा जोड्ने सडक मोजनाहरुको स्तयोन्त्न्त कामणभा प्राथलभकताभा याखिनेछ । 
o तनमलभत भभणत सम्बाय : हदगो सडकको आधाय बन्ने भुर नायाका साथ 

ऩालरकाफाट तनभाणण तथा स्तयोन्नतत बएका सडक फाटाहरुको तनमलभत, 
आिचधक तथा आकन्त्स्भक भभणत सम्बाय कामणराई मोजनाफद्ध ढॊगफाट 
कामाणन्िमन गरयनेछ । 

र्ख) र्खानेऩानी सम्वन्धी नीतिहर 

o ऩालरका लबि िानेऩानी सॊचारन तथा व्मिस्थाऩन गनणका राचग फहृत चचङ्गाड 
िानेऩानी उऩबोत्ता सलभतत तनभाणण कामणराई अगाडड फढाईनेछ । 

o भुहान सॊयऺण, उत्ऩादन िदृ्चध य गुणस्तयीम िानेऩानीराई जोड हदईनेछ ।  

o शुद्ध िानेऩानीको प्रमोगका राचग चतेनाभूरक कामणक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ । 
o एक घय एक लभटय सहहतको िानेऩानी कामणक्रभराई तनयन्तयता हदईनेछ । 

  ग) र्वद्मुि/उर्ाि सम्वन्धी नीतिहर 

o चचङ्गाडी जनता उज्मारो कामणक्रभ कामाणन्िमन गनणका राचग गत आ.ि.भ ै
फजेटको व्मिस्था बएफभोन्त्जभ मसै िषण बफद्मुत आऩुततण गने प्रक्रक्रमा अगाडड 
फढाईनेछ । 
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o  गाउॉऩालरका लबि यहेका अतत विऩन्न हारसम्भ िैकन्त्ल्ऩक उजाण फाट फॊन्त्न्चत 
घयऩरयिायराई तन:शुल्क २० िाटको सोराय उऩरब्ध गयाईनेछ । 

o फैकन्त्ल्ऩक उजाणका कामणक्रभहरुराई प्रिणद्धन गरयनेछ । 

४. वन वािावयि िथा र्वऩर् व्मवस्थाऩन सम्वन्न्ध नीति 

क) वृऺ ायोऩि सम्वन्धी नीतिहर 

o आगाभी १० िषणभा हरयमारी चचङ्गाड सुिी चचङ्गाडफासी अलबमान अन्तगणत 
सडक क्रकनाया हरयमारी, चचङ्गाड तटीम िोरा ऺेि (फाजीकुटी देखि हरेदे 
िण्ड) भा हरयमारी कामणक्रभराई तनयन्तयता हदईनेछ । 

o मस गाउॉऩालरका ऺेिलबि िारी यहेका सयकायी, ऩतॉ, ऐरानी तथा सािणजतनक 
जग्गाहरुभा बौगोलरक ऺेिका आधायभा परपुरजन्म फोट विरुिाहरु िृऺ ायोऩण 
गने नीतत लरईनेछ । 

o साभूदातमक िनराई प्रिद्णधन गरय ऩमाण ऩमणटनराई अगाडी फढाइ िन, िाताियण 
य योजगायराई सॊगसॊगै अगाडी फढाइनेछ । 

o मोजना तनभाणण गदाण अतनिामण रुऩभा रुि योप्न ेनीतत अिरम्फन गरयनेछ ।  

र्ख) बू –संयऺि सम्वन्धी नीतिहर 

o मस गाउॉऩालरका लबिका जराधाय सॊयऺण गयी ठूरा/साना जराधाय ऺेिको 
सॊयऺण सॊिद्णधन गरयनेछ । 

o िषाणदको ऩानी सॊकरन कामणक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 
o ऩानीको उत्ऩादन िदृ्चधका राचग िानेऩानी भुहान ऺेिको सॊयऺण गने नीतत 

अिरम्फन गरयनेछ ।  

घ) र्वऩर् व्मवस्थाऩन नीतिहर 

o विऩद्को जोखिभ न्मूतनकयण गनण विऩद व्मिस्थाऩन कोषभा प्रमाप्त फजेट 
वितनमोजन गरयनेछ । 

o िडास्तयीम विऩद व्मिस्थाऩन सलभततराई थऩ क्रक्रमालशर िनाइ विऩद ऩूिणतमायी 
कामणराई व्मिन्त्स्थत गरयनेछ । 
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o प्रकोऩ व्मिस्थाऩन गनण गाउॉऩालरकाको सॊस्थागत ऺभता अलबिदृ्चध गने य 
येडक्रस, सुयऺा तनकाम य अस्ऩतारसॊग Rapid Response Team (RRT) फनाई 
सहकामण गने नीतत लरईनेछ । 

o आगराचग, बूकम्ऩ, झाडाऩिारा, भहाभायी, चट्माङ, आहदको सॊबािना, जोखिभ य 
मसको न्मूतनकयण तपण  जनचतेना िदृ्चध गने कामणक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

o विऩद् व्मिस्थाऩनका राचग स्रोत साधन जुटाउनका राचग मथोचचत ऩहर 
गरयनेछ । 

o विऩद जोखिभ न्मुनीकयण गनणका राचग सुचना प्रविचध भैिी फनाईनेछ । 

५. संस्थागि र्वकास, सेवा प्रवाह य सुशासन  

o मसै आ.ि.भा दईु िडाभा बिनको तनभाणण गरयनेछ । 
o गाउॉऩालरका तथा िडा कामाणरमको कामणसम्ऩादन तथा सेिा प्रिाहको स्तयराई 

थऩ ऩायदलशणता जिापदेहहता उत्तयदातम फनाउनका राचग गाउॉऩालरका तथा िडा 
कामाणरमभा डडन्त्जटर फडाऩि तनभाणण गरयनेछ । 

o एक िडा एक प्राविचधकको नीततराई अऩनाईनेछ ।  

o व्मन्त्तत्तगत घटना दताण प्रणारीराई अतनिामण अनराईन प्रविन्त्ष्ट्ट भापण त दताण 
गरयने व्मिस्था लभराईनेछ । 

o साभान्त्जक सुयऺा प्राप्त गने राबग्राही राई फैंक्रकङ्ग प्रणारी भापण त भाि यकभ 
बुततानी गरयने व्मिस्था लभराईनेछ । 

o सुशासन कामभ गनण नागरयक िडा ऩि, उजुयी य गुनासो सुनुिाईभापण त सेिा 
प्रिाहभा तनयन्तय सुधाय ल्माइनेछ । 

o वित्तीम अनुशासन य ऩायदलशणता कामभ गने प्रततफद्धता सहहत रेिाऩयीऺण 
प्रततिेदनका सुझािहरुको ऩारना गरयनेछ । 

o फेरुजु न्मूनीकयणका तथा पर्छणमौटका राचग विशषे कामणक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 
o ऩुयस्काय य दण्डको नीततराई प्रबािकायी रुऩभा कामाणन्िमन गरयनेछ । 
o न्माम सम्ऩादनराई प्रबािकायी फनाउन न्मातमक सलभतत व्मिस्थाऩन कामणक्रभ 

सॊचारन गरयनेछ । 
o प्रबािकायी सेिा प्रिाह, ऺभता विकास य सॊघीमताको प्रबािकायी कामाणन्िमनका 

राचग अन्तय तनकाम सभन्िमभा जोड हदईनेछ । 
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o गा.ऩा.फाट सॊचालरत विलबन्न मोजना कामणक्रभ य सेिा प्रिाहभा तनयन्तय सुधाय 
ल्माउन चौभालसक रुऩभा सािणजतनक सुनुिाई कामणक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

o सिणसाधायण जनताको ऩहुॉचभा िडा कामाणरमको सेिाराई प्रबािकायी फनाउदै 
कामाणरमहरुराई प्रविचध भैिी फनाउने य िडा कामाणरमहरुको ऩूिाणधाय विकास गने 
नीतत अिरम्िन गरयनेछ । 

o गाउॉऩालरकाको स्िालभत्िभा यहेका, बोगचरन तथा सॊयऺयणभा यहेका बिन, जग्गा 
जलभन य प्राकृततक सम्ऩदाको सॊयऺण, सम्िद्णधन य प्रिद्णधन गरयनेछ । 

o काभ कािाणहीभा ऩायदलशणताका राचग ऩिऩबिका, िेबसाइट, सूचना तथा येडडमोफाट 
प्रकाशन/प्रसायण गयी ऩालरकाफासी नागरयकराई सुसुचचत गरयनेछ । 

o भ्रष्ट्टाचायभुतत गाउॉकामणऩालरका फनाउन शुन्म सहनलशरताको नीतत लरईनेछ । 
o साभुदातमक प्रहयी साझदेायी कामणक्रभराई प्रबािकायी रुऩभा सॊचारन गरयनेछ । 
o गाउॉऩालरका लबि कामणयत सम्ऩुणण याष्ट्रसेिक कभणचायी स्िास््मकभॉहरुराई 

कामणचाऩ य कामणसम्ऩादनका आधायभा विशषे प्रोत्साहन गने तनतत लरईनेछ । 
o सूचना भैिी प्रविचधको प्रमोग गयी सेिाराई तछटो य छरयतो, चसु्त, दरुुस्त एिॊ 

ऩायदशॉ रुऩभा प्रिाह गने नीतत लरइनेछ। 

६. भानव संसाधन र्वकास िथा व्मवस्थाऩन 

o मस गाउॉऩालरका, िडा कामाणरम य अन्म विषमगत शािाहरुभा कामणयत 
कभणचायीहरुको ऺभता अलबिदृ्चधका राचग आिश्मकता अनुसायको ऺभता विकास 
तालरभ सॊचारन गरयनेछ ।  

o कभणचायीहरुको कामणसम्ऩादन अलबिदृ्चध गयी उच्च भनोिरका साथ काभप्रतत 
सभवऩणत गयाउन कामणसम्ऩादनभा आधारयत प्रोत्साहन प्रणारीराई अिरम्िन गने 
नीतत लरईनेछ  

o िडा य ऩालरका स्तयीम सेिाप्रिाहको प्रबािकायी तनमभनको राचग अनुगभन 
सलभततराई थऩ क्रक्रमाशीर फनाइनेछ। 

o सभमानुकूर ढॊगरे कभणचायीको िवृत्त विकास, सरुिा तथा फढुिा रगामत 
न्त्जम्भेिायीभा हेयपेय गयी कामणसम्ऩादनभा चसु्तता ल्माइनेछ । 
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अन्तभा, प्रस्तावित नीतत तथा कामणक्रभको सपर कामाणन्िमनफाट सभदृ्ध चचङ्गाड सुिी 
चचङ्गाडफासीको आॊकाऺा  ऩूया गनण मोगदान ऩुग्नेछ। अत : मो नीतत कामणक्रभको 
कामाणन्िमनभा स्थानीम सयकायराई सफैफाट सक्रक्रम तथा अथणऩूणण सहमोग हुन ेविश्िास लरएको 
छु । 

 

  


