नीतत तथा कामयक्रभ
फजेट तथा स्रोत ऩरयचारन तथा स्रोतहरुको ऩहहचान सम्फन्धी नीतत्
१. गाउॉऩातरका ऺेत्रभा कयको दामयाराई पयाहकरो ऩानय मस ऺेत्रभा ऩाईने सम्ऩुण य स्रोत
साधनराई कयको दामयाभा ल्माईनेछ।
२. मस फर्य कय ततने फानीको हिकास गनय आिश्मक कामयक्रभहरु ल्माईनेछ।
३. गाउॉऩातरकाराई प्राप्त तसतभत स्रोतसाधनहरुको सीभाराई पयाहकरो फनाउन फढी बन्दा फढी
सॊ घघम सयकाय तथा प्रदे श सयकाय सभऺ मोजनाहरुको भाग गरयनेछ।
४. गाउॉऩातरकाफाट सॊ चारन हुने हितबन्नय मोजनाहरुराई रागत साझेदायीभा तनभायण तथा
कामायन्िमन गरयनेछ।
५. फजेट तथा स्रोतहरुको ऩरयचारन गदाय कभ रागतको कभ खघचयरो नततजाभुखी ऩरयणाभ
ल्माउने मोजना तथा कामयक्रभहरु ऩरयचारन गरयनेछ।
कृहर् हिकास सम्फन्धी नीतत्
१. तनिायहभुखी कृहर् प्रणारीराई तनमायतभुघख फनाई जनाताको जीिनस्तय उकास्न हिशेर् नीतत
अिरम्िन गरयनेछ।
२. प्रत्मेक िडाभा कघम्तभा १/१ िटा प्रमोगात्भक कृर्क ऩाठशारा सॊ चारन गरय व्मािसाहहक
ऻान य घशऩको हस्तान्तयण गदै कृर्कराई व्मािसाहहक फन्न प्रोत्साहन गने नीतत अिरम्िन
गरयनेछ।
३. सुन्तरा, कागती, हकिी जस्ता परपुरहरुको व्मिसाहहक खेतत गनयको रातग कृर्कहरुराई
उन्न.त खारको तफउ य तफरुिाहरु तफतयण गरयनेछ।
४. अखिये खेततराई हिशेर् प्रिर्द्यन गयी अगायतनक उत्ऩादनभा जोड ददई फजाय व्मािस्थाऩन गनय
तफशेर् जोड ददईनेछ।
५. व्मािसाहहक तयकायी खेतत प्रिर्द्यन गने उघन्नत जातका तयकायीका तफउहरु गरयफ तथा
हऩछतडएका िगयका हकशानहरु सभऺ ऩुमायउन हिशेर् नीतत ल्माईनेछ।
६. व्मािसाहहक भौरयऩारन व्मािसामराई प्रिर्द्यन गनय भौरयऩारन सम्फन्धी आधायब ुत तातरभ तथा
घाय तनभायणभा आिस्मक सहमोग गरयनेछ।
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७. जैहिक भर तथा तफर्ादी उत्ऩादन गनय तातरभ प्रदान गरयनेछ।
८. बकायो सुधायराई उच्च प्राथतभकताभा याघख आिस्मक अनुदानको व्मािस्था गरयनेछ।
९. हितबन्नु हिद्यारमहरुभा गये य तसक्नको रातग हिद्यारम कृहर् ऩाठशाराको व्मिस्था गरयनेछ।
१०. हटश्मूकल्चय प्रहितधफाट आरु खेतत गने प्रहितधराई फहढ बन्दा फहढ कृर्क सभऺ
ऩुमायईनेछ।
११. कृहर्भा आधुतनहककयण गनय आिश्मक प्राहितधकको व्मािस्था गरय जनताको घय दै रोभा
सेिाको प्रत्माबतु त ददराईनेछ।
१२. अरै चीभा राग्ने योग, अरै ची फगान व्मािस्थाऩन सम्फघन्ध आिश्मक कामय अरै ची फगानभै
गएय कृर्कसॊ ग तातरभ, अन्तक्रयमा गरयनेछ।
१३.

घचमा तथा कहप खेततको सम्बाव्मता अध्ममन गरयनेछ।

ऩशुऩॊऺी हिकास सम्फन्धी नीतत्
१. कृततभ गबायधान प्रहितध भापयत जनताको गोठभा कभ शुल्कभा उन्नत जातका ऩशु ऩुमायउन,
कृर्कराई कृततभ गबायधान प्रतत हिश्वस्त तुल्माउन टोर टोरभा कृर्क अन्तहक्रयमा कामयक्रभ
याघखनेछ।
२. व्मािसाहहक ऩॊ ऺी ऩारनराई प्रोत्साहन गरयनेछ।
३. उन्नत घाॉसको तफरुिा उत्ऩादन तथा तातरभको व्मिस्था गरय ऩोहर्रो आहायाको प्रिर्द्यन
गरयनेछ।
४. भासु उत्ऩादनभा आत्भतनबयय फनाउन व्मिसाहहक फॊगयु ऩारन, फाख्रा ऩारनराई जोड
ददईनेछ।
५. ऩशुऩॊऺीभा राग्ने योगको योगथाभ तथा तनमन्त्रणको रातग खोऩ तथा अन्म आिस्मक
और्धीको व्मिस्था गरयनेछ।
६. व्मािसाहहक दुग्ध उत्ऩादनराई जोड दददैँ आगाभी फर्यभा घचस्मान केन्र स्थाऩना गनय हिशेर्
ऩहर गरयनेछ।
७. प्रत्मेक िडाभा १/१ जना प्राहितधक याख्नम व्मिस्थाको आिस्मक नीतत अिरम्िन
गरयनेछ।
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नागरयकको आम आजयन सम्फन्धी्
१. फेयोजगाय मुिा तथा भहहराहरुराई घये र ु उद्योग स्थाऩना गनय हितबन्न हकतसभका तातरभ ददई
जीिनस्तयभा सुधाय ल्माईनेछ।
२. स्ियोजगाय कामयक्रभराई प्रोत्साहन गरय स्थानीम उद्यभघशरताराई जोड ददने
कामयक्रभहरुराई भुख्म प्राथातभकताभा याघखनेछ।
३. स्थानीम कच्चा ऩदाथयको प्रमोग हुने घये र ु उद्योगहरुराई हिशेर् प्राथतभकता प्रदान गरय
हिकास गरयनेछ।
४. बौततक तनभायणको आमोजनाहरुभा फहढ बन्दा फहढ जनशघिको प्रमोग गरय योजगायीको
अिसय तसजयना गरयनेछ।
घशऺा सम्फन्धी नीतत्
१.

घशऺा तनमभािरी फभोघजभ मोग्म, फरयश्ठ घशऺकराई नेतत्ृ ि सुम्ऩेय हिद्यारम प्रशासन य
व्मिस्थाऩनराई च ुस्तदुरुश्त फनाईनेछ।

२.

मस गाउॉऩातरका तबत्र यहे का सम्ऩूण य फार हिकास केन्रराई न्मुनतभ ऩुिायधाय सहहत
नभूना फारहिकास केन्रको रुऩभा हिकास गरयनेछ।

३.

ु हिद्यारम कऺा ८
मस फर्य सिै आधायबत

सम्भ चरेका आधायब ुत हिद्यारमहरुभा

ईन्टनेटको ऩहुॊच ऩुमायईनेछ।
४.

मस आतथयक फर्यभा अतधकतभ हिद्यारमहरुभा घेयाफायाको व्मिस्थाऩन गरयनेछ।

५.

मस फर्य सिै हिद्यारमहरुको स्थरगत अध्ममन गरय बौततक सुहिधा, न्मुनतभ ऩुिायधायको
तफियण सॊ करन गरय गाउॉऩातरकाको हिद्यारमको स्तरयम भाऩदण्डको हिकास गरयनेछ।

६.

महह आतथयक फर्यभा न्मुनतभ बौततक ऩुिायधायहरु ऩुया गनय घशऺासॊ ग सम्फघन्धत हितबन्नय
तनकामहरुसॊ ग आिस्मक ऩहर गरयनेछ।

७.

हिद्यारम िाहहय यहे का अतत हिऩन्नन गरयि तथा जेहेन्दाय हिद्याथॉहरुराई आिातसम
सुहिधाको व्मिस्था गरय घशऺाराई सिैको ऩहॊ चभा ऩुमायईनेछ।

८.

हिद्याथॉ भैत्री कऺाकोठाको तनभायण गनय तथा शैघऺक साभग्री सहहत घशऺण तसकाई गनय
स्थानीम स्तयभा तमाय गनय नसहकने तय घशऺण हक्रमाकराऩभा अऩरयहामय शैघऺक
साभग्रीहरुको आिश्मक व्मिस्था गरय हिद्यारमहरुराई हस्तान्तयण गरयनेछ।
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९.

हिद्यारम प्रतत अहिबािकको उत्तयदाहमत्ि फढाउन गाउॉऩातरका, घशऺक, हिद्याथॉ
अहिबािक तफच चौभाघशक रुऩभा अन्तहक्रयमा कामयक्रभ सॊ चारन गरयनेछ।

१०. घशऺा ददिसको ददन हिद्यारमभा उत्कृष्ट मोगदान गये का हिद्यारम व्मिस्थाऩन सतभतत,
घशऺक,अहिबािक, हिद्याथॉहरुराई ऩुयस्कृत गरयनेछ।
११. हिद्याथॉहरुको अन्ततनयहहत ऺभताको प्रस्पुटन गनय गाउॉऩातरका स्तरयम अततरयि
हक्रमाकराऩहरु सॊ चारन गरयनेछ।
स्िास््म तथा जनसॊ ख्मा सम्फन्धी नीतत्
१.

मस गाउॉऩातरका तबत्र यहे का सम्ऩुण य स्िास््म सॊ स्थाभा आिश्मक न्मुनतभ ऩदऩुतॉको
रातग भातथल्रो तनकामभा ऩहर गरयनेछ।

२.

मस आतथयक फर्य तबत्र सिै स्िास््म चौकीहरुभा फतथयङ सेन्टय सॊ चारन गरयनेछ।

३.

स्िास््म चौकीहरुभा आिश्मक न्मुनतभ बौततक सुहिधा य आिश्मक उऩकयणहरु
उऩरब्ध गयाईनेछ।

४.

ु ाई मसै फर्य दे घख १५ शैमाको अस्ऩतारको रुऩभा
प्राथतभक स्िास््म केन्र ढु ङेसाॉघर
सॊ चारन गरयनेछ।

५.

मस गाउॉऩातरकाभा यहे का भहहरा स्िास््म स्िमॊ सेहिका, भहहरा स्िास््म कामयकताय तथा
स्िास््म कभॉहरुराई आिश्क ऩरयचारन गरय सभऩुण य जनताभा स्िास््म जनचेतना भुरक
कामयक्रभ गरय सिै जनताभा स्िास््म ऩहुॊच ऩुमायईनेछ।

६.

मस गाउॉऩातरकाराई ऩुण य सयसपाई तथा ऩुण य खोऩमुि गाउॉऩातरका फनाईनेछ।

७.

मस गाउॉऩातरका अन्तगयत यहे का सिै स्िास््म सॊ स्थाभा कामययत जनशघिको ऩुण य
अनुगभन गरय दयिन्दीभा यहे का कभयचायीराई अन्मत्र काजभा याखीने नीततराई
तनरुत्साहहत गरयनेछ।

८. मसै फर्यतबत्र पाकुम्फा स्िास््म चौकीभा ल्माि सेिा सुचारु गरयनेछ।
९. स्िास््म ऺेत्रभा रगातन गनय चाहने तनज ऺेत्रराई प्रोत्साहहत गरयनेछ।
१०. हितबन्न स्िास््म चौकीहरुको बिन तनभायणको रातग आिश्क ऩहर गरयनेछ।
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खेरकुद सॊ ग सम्फघन्धत नीतत्
१. मस गाउॉऩातरकाभा एक यॊ गशारा स्थाऩना गनय सॊ घीम सयकाय सॊ ग ऩहर गरयनेछ।
२. आधायब ुत हिद्यारमफाट याम्रो खेल्ने खेराडीहरुराई आिातसम सुहिधा सहहत प्रघशऺणको
व्मिस्था गरयनेछ।
३. याम्रा खेराडी उत्ऩादन गनय हितबन्न खेरकुद कामयक्रभ तथा प्रघशऺण घशहिय सॊ चारन
गरयनेछ।
४. हिद्यारम स्तयीम सप्ताहव्माऩी अततरयि हक्रमाकराऩ सॊ चारन गरयनेछ।
५. खेर ऺेत्रराई प्रोत्साहन गनय मस गाउॉऩातरका यहे का याम्रो खेराडीराई याहष्डम खेर सॊ स्था
सॊ ग आिर्द् गनय हिशेर् ऩहर गरयनेछ।
६. प्रत्मेक िडाभा कघम्तभा एक िटा पुटफर खेरभैदानको तनभायण गने नीतत अिल्म्िन
गरयनेछ।
हिऻान तथा प्रहिधी सम्फन्धी नीतत्
१. गाउॉऩातरकाको िेँबसाईड तथा पेसफुक ऩेजफाट सम्ऩुण य सूचनाहरुको सम्प्रेर्ण गरय सूचनाको
हकको प्रत्माब ुती ददराईनेछ।
२. गाउॉऩातरका तथा प्रत्मेक िडाको िस्तुगत तफियण प्रोपाईर तमाय गरय ऩुस्तक प्रकाशन
गरयनेछ।
३. गाउॉऩातरका तबत्रका कयका प्रणारी च ुश्त दुरुश्त य ऩायदशॉ फनाउन ईन्टयनेटभा
आधारयत सफ्टिेय प्रमोग गरयनेछ।
४. हिकास तनभायण तता अन्म तफहिध गाउॉऩातरकाको गततहिधीहरुराई ये तडमो भापयत प्रसाय
प्रचाय एिॊ जानकायी ददईनेछ।
५. अतबरे ख व्मिस्थाऩनभा अहिनतभ सूचना प्रहिधीको प्रमोग गरयनेछ।
६. आउॉदो फर्य दे घख प्रत्मेक िडाभा तडघजटर नागरयक िडाऩत्रको सॊ चारन गरयनेछ।
७. कामायरमका सम्ऩुण य घचट्ठी ऩत्रहरु तथा सॊ चायका कामयहरु हिद्युतीम ईन्टयनेटको
भाध्मेफाट तछटो य छरयतोसॊ ग कामयसम्ऩादन गरयनेछ।
८. हस्ततरघखत कागज ऩत्रहरुराई क्रतभक रुऩभा हटाउन य हाडयकऩी कागजऩत्र राई भात्र
भान्मता ददईने नीतत अफरम्फन गरयनेछ।
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रैं तगक सभान्ता य सभािेशीकयण सम्फन्धी नीतत्
१. साभाघजक सभािेघशताको नीततराई आत्भसाथ गदै रघऺत ऺेत्रभा िडास्तय फाटै कामयक्रभ
फनाउन दे हाम फभोघजभ कुर ऩुघॉ जगत फजेटफाट न्मुनतभ अतनिामय तफनमोजन गने नीतत
तरईएको छ।
िडा तपयफाट न्मुनतभ अतनिामय हितनमोजन दे हामअनुशाय हुनेछ्क्र.स. तफियण

प्रततशत

१

भहहरा

५

२

फारिातरका

५

३

आददिासी जनजाती/दतरत/अऩाङ्ग/ज्मेष्ठ नागरयक

७.५

२. भहहराहरुराई फढी बन्दा फढी घशऩभुरक कामयक्रभहरु िडास्तयफाटै सॊ चारन गरयनेछ।
३. मस गाउॉऩातरका तबत्रका अततहिऩन्न तय काभ गनय सऺभ भहहराहरुराई सहकायीको
भाध्मभफाट योजगायी प्रदान गरयनेछ।
४. मस गाउॉऩातरकाहरुराई घय घयभा घशऩभुरक घये र ु उद्योगहरु सॊ चारन गनय प्रोत्साहन
गरयनेछ। य उत्ऩाददत िस्तुहरुराई फजायको व्मिस्था गाउॉऩातरकाफाटै ऩहर गरयनेछ।
५. घये र ु भहहरा हहॊ सा न्मुतनकणयको रातग भहहरा हिकास शाखा भापयत जनचेतनाभुरक
कामयक्रभहरु सॊ चारन गरयनेछ।
६. भहहराहरुराई उद्यभघशर फनाउन आिश्मक घशऩ तथा तातरभहरु प्रदान गरयनेछ। य
व्मािसाम सॊ चारन गनय आिस्मक ऩुॊजीको व्मािस्था गयाईददईनेछ।
७. भहहराहरुराई हये क तफकास तनभायण, नीतत तनभायणको कामय तथा हये क ऺेत्रहरुभा
ु य सहबातगता गयाईनेछ।
अतनिामय अथयऩण
ु य सहबातगता
८. फारिातरकाहरुराई मोजना छनोट, नीतत तनभायण य तनणयम तनभायणभा अथयऩण
गयाईनेछ।
९. प्रत्मेक हिद्यारमभा फारक्रि गठन गरय सहक्रम फनाईनेछ।
१०. गाउॉऩातरका स्तयीम एक फारक्रि गठन गरय सभाजभा यहे का तफकृततहरु जस्तै ्
फारतफिाह, रागूऩदाथय दुव्मयशनी, फार श्रभशोर्ण, घये र ु हहॊ सा, फारहिझ्माई योक्न तथा
न्मुतनकयण गनय ऩरयचारन गरयनेछ।
११. फारिातरकाभा नेतत्ृ ि ऺभताको हिकास गने आिश्मक कामयक्रभ ल्माईनेछ।
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१२. गरयफ, अनाथ, असहाम फारिातरकाहरुको खोजी गयी सॊ यऺण सम्फधयन सिायहङण
हिकासको रातग आिश्मक व्मिस्था गरयनेछ।
१३. दतरतहरुको ऩयम्ऩयागत ऩेशाको सॊ यऺण, सम्िधयन तथा आधुतनकीकयणको रातग
आिश्मक कामयक्रभहरु सॊ चारन गरयनेछ।
१४. जाततम छु िाछु त तथा बेदबािराई न्मुतनकयण गनय सचेतनाभुरक कामयक्रभहरु सॊ चारन
गरयनेछ।
१५. असाहम अतबिािक हिहहन तथा आफ्नो हे यचाह आपै गनय नसक्ने जेष्ठनागयीकहरुको
मस फर्य तफियण सॊ करन गयी आिश्मक सॊ यऺण सम्िधयन गरयनेछ।
१६. याज्मरे सहमोग नगये का अऩाॊग व्मघिहरुराई गाउॉकामयऩातरकारे स्िीकृत गये को
आतथयक सहमोग उऩरव्ध गयाईनेछ।
4.खानेऩानी तथा सयसपाई सम्फन्धी नीतत्
१. मस गाउॉऩातरकाभा सॊ चातरत ऩुि य खानेऩानी मोजनाहरु प्राथतभकताको साथ सम्ऩन्न
गरयनेछ।
२. मस गाउॉऩातरका तबत्र यहे का सम्ऩणय खानेऩानी भुहानहरुको तफियण सॊ करन गयी भुहान
सॊ यऺण गरयनेछ।
३. खानेऩानी आमोजना छनोट गदाय फढी बन्दा फढी श्रभदान जुट्न सक्ने खानेऩानी
आमोजनाहरुराई छनोट गरयनेछ।
४. सफै नागरयकको घय-घयभा स्िच्छ खानेऩानीको व्मिस्था गरयनेछ।
५. खानेऩानीको ऺेत्रभा काभ गने सयकायी गैह्रसयकायी तथा अन्म सॊ घ सस्थाहरु सॊ ग
सहकामय गरय खानेऩानीको आिस्मक व्मिस्था गरयनेछ।
६. मस गाउॉऩातरकाराई प्रास्टीक भुि गाउॉऩातरका फनाउन आिश्मक कामयक्रभहरु
सॊ चारन गरयनेछ।
७. नसड्ने पोहोयभैराहरुराई व्मिस्थाऩन गनय डघम्ऩङ साईडको व्मिस्था गरयनेछ।
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तफद्युत तथा उजाय सम्फन्धी नीतत्
१. मस गाउॉऩातरकाभा यहे का तनभायणाधीन रघु जरहिद्युत ऩरयमोजनाहरुराई आिश्मकताका
आधायभा अनुदान ददई सभमभै कामय सम्ऩन्न गरयनेछ।
२. मस गाउॉऩातरका तबत्र यहे का अतत हिऩन्नन गरयफ जनतारुराई तफजुरीको ऩहुॊचभा
ल्माईनेछ।
३. हार सॊ चातरत रघु जरहिद्युत आमोजनाहरुको उत्ऩादन ऺभता फृर्द्ी गरय जरहिद्युतको
अतधकतभ उऩबोग गरयनेछ।
४. जरहिद्युतको ऩहुॊचफाट फाहहय यहे का अतत हिऩन्न तथा दतरत ऩरयिायराई उजायको ऩहॊ च
ऩुमायउन सौमयउजाय उऩरव्ध गयाउन अनुदानको व्मिस्था गरयनेछ।
ऩमयटन सम्फन्धी नीतत्
१. भैिाखोरा गाउॉऩातरका तबत्र यहे का सफै ऩमयटकीम स्थरहरुको ऩहहचान गरय तफस्तृत
सम्बाव्मता अध्ममन तथा स्थरगत सबे गरय एहककृत तडजाईन तमाय गरयनेछ।
२.

मस गाउॉऩातरका तबत्र यहे का ऩमयटकीम स्थरहरुको सॊ यऺण, सम्फधयन गरय ऩमयटन
प्रफदयनको रातग हितबन्न भाध्मभफाट प्रचायप्रसाय गरयनेछ।

३. ऩमयटकीम स्थर जरजरे -तभल्के, तीनजुयेराई आकर्यक ऩमयटकीम स्थरको रुऩभा हिकास
गनयको रातग सम्फघन्धत तछभेकी घजल्राका गाउॉऩातरका तथा नगयऩातरका सॊ ग
आिश्मक सभन्िम गरय मोजना तथा कामयक्रभ तजुभ
य ा गरयनेछ।
४. ऩमयटन प्रिधयनको रातग मस गाउॉऩातरका तबत्र सॊ चारनभा यहे का होभस्टे हरुराई
आकर्यक ऩमयटकीम गन्तव्मस्थरको रुऩभा हिकास गनयको रातग होभस्टे सॊ चारकहरुको
व्मिस्थाऩकीम कौशर अतबिृर्द्ी गने उद्देश्मरे अध्ममन, भ्रभण, तातरभ,सेतभनाय गोष्टीको
रातग आिश्क मोजना, कामयक्रभ सॊ चारन गरयनेछ।
सयकायी तथा गैयसयकायी सघॊ सॊ स्था सम्फन्धी नीतत्
१. मस भैिाखोरा गाउॉऩातरका ऺेत्रभा आफ्नो कामयऺेत्र फनाएका गैय सयकायी सॊ घ
सस्थाहरुको कामयक्रभ , फजेट, सभम तातरका, कामयक्रभको औघचत्म, प्रबाि, अिसय,
राबाघन्ित ऺेत्रसभेतको हिश्लेर्ण य भूल्मङ्कन गये य भात्र याम सहहत घस्िकृती ददईनेछ।
साथै गाउॉकामयऩातरकाको कामायरमरे प्रस्ताहित कामयक्रभको ऺेत्र ऩरयितयन गनय सक्नेछ
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य गाउॉकामयऩातरकाको कामयरमभा एक गैयसयकायी सॊ घ सस्था अनुगभन ईकाईगठन गरय
अनुगभन कमयराई प्रबािकायी फानईनेछ।
फन िाताियण सॊ यऺण तथा हरयमारी प्रिर्द्यन सम्फन्धी नीतत्
१. उच्च ऩहहयोको जोघखभभा यहे का ऺेत्रहरुराई िामो ईघन्जन्मरयङ हिधीको प्रमोग गरय
िाढी ऩहहयो जस्ता प्राकृततक प्रकोऩफाट जोगाउन आिश्मक व्मिस्था गरयनेछ।
सॊ गठन सॊ यचना दियन्दी य कामयहिियण तथा सुशासन य सेिा प्रिाह सम्फन्धी नीतत्
१. मस गाउॉऩातरकाभा चाहहने जनशिी छनौट गदाय सभािेशी तसर्द्ान्तको आधायभा मसै
गाउॉऩातरकाको जनताराई उच्च प्राथतभकता ददईने नीतत ल्माईनेछ।
२. सॊ घघम तथा प्रादे घशक सयकायको अनुदानभा प्राप्त हुने मोजना, ऩरयमोजना तथा घजल्रा
सभन्िम सतभततफाट सभामोजन बई आउने हितबन्न दयिघन्दका कभयचायीहरुको मथोघचत
ऩरयचारन गने नीतत अफरम्फन गनुक
य ा साथै उि ऩदहरुको कमयिोझ, कामयऩद्दती य
कभयचायीहरुको आिश्मकता रगामतका तफर्महरु अध्ममन गरय दयिन्दीभा हे यपेय तथा
कटौती गदै जाने य स्िघणयभ हिदाई गने सहहतको भानि सॊ साधन व्मिस्थाऩन गने नीतत
अिरम्िन गरयनेछ।
३. गाउॉकामयऩातरका य िडा कामयरमहरुको दयिन्दी सॊ यचना सॊ घीम सयकाय य प्रादे घशक
सयकायसॊ ग सॊ गठन य हिकास सम्फन्धी आिश्मक सभन्िम, ऩयाभशय य साझेदायी गरय
सोहह अनुरुऩ ऩदऩुततय सभामोजन, दियन्दी सृजना, सरुिा,फुिा तथा िृततहिकास
प्रणारीराई व्मिघस्थत गरयनेछ।
४. गाउॉऩातरका घस्थत साियजतनक तनकामहरुभा सम्ऩादन हुने सेिाप्रिाह तथा काभ
कायिाहहको उघचत भूल्मङकन गरय ऩूयस्काय तथा दण्डको व्मिस्था गरयनेछ।
५. गाउॉऩातरका स्तयभा एहककृत सेिा केन्रको अिधायणराई सेिा प्रिाहभा जोड्न सहकने
सम्बाव्मताको अध्ममन गरय उघचत कामयक्रभ तम गरयनेछ।
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सडक,बौततक मोजना य ऩुिायधाय हिकास तथा िस्ती हिकास य बिन तनभायण सम्िन्धी नीतत्
१. सफै िडाफाट गाउॉऩातरका केन्रभा आउने भोटय फाटोहरुको स्तयोन्नती गरयनेछ।
२. मस गाउॉऩातरका तबत्र यणतनतीक भहत्िको फाटो छनोट गरय सो फाटोराई नारी
काट्ने, ग्राबेर गनय तथा ऩक्की फाटो फनाउनको रातग भातथल्रो तनकामको आिश्मक
सहमोगको रातग ऩहर गरयनेछ।
३. गाउॉऩातरका तबत्र यहे का सफै भूख्म सडकहरु तथा शाखा फाटोहरु राई फाह्रै भहहना
चल्ने फनाउनको रातग नारी काट्ने, ग्राबेर गने, ह्ाु भ ऩाईऩ रगाउने जोघखभमुि
ठाॉउभा तायजारी सहहतको ऩखायर रगाउने कामयक्रभ तजुभ
य ा गरयनेछ।
४. मस गाउॉऩातरका तबत्र सॊ चारन गरयने सम्ऩुण य तनभायण कामयहरु प्राहितधक सम्बाव्मता
अध्ममनऩतछ भात्र सॊ चारन गरयनेछ।
५. श्रभदान फढी जुट्ने सडक तथा बौततक मोजनाहरुराई फहढ प्राथतभकता ददईनेछ।
६. प्रत्मेक िडाको केन्र आसऩासभा सहयी सॊ यचना तनभायण गनय प्राथतभकताको आधायभा
तफस्तृत अध्ममन गयाईनेछ।
७. खाद्यन्न उत्ऩादन हुने स्थानहरुभा प्रटीङ तथा बिन तनभायण कामयराई तनरुत्साहहत
गने हक्रमाकराऩहरु सॊ चारन गरयनेछ।
८. गाउॉऩातरका बरयका अततक्रतभत जग्गाहरु ऩुणरु
य ऩभा गाउॉऩातरकाको भातहतभा ल्माई
उऩमोग नबएका साियजतनक जग्गाहरुको सम्बाव्मता अध्ममन गरय सोहह अनुरुऩ
मोजना छनोट गरय आमआजयनभा टे िा ऩुमायउने नीतत अिरम्िन गरयनेछ।
ु म्ऩ प्रततयोधी बिन तनभायण सम्फघन्ध आधायबत
ु तातरभको व्मिस्था गाउॉऩातरकारे
९. बक
व्मिस्थाऩन गरयनेछ।
१०. आउदो ५ फर्य तबत्र गाउॉऩातरका तबत्रका भूख्म सडकहरुराई ग्राबेर गरय कारोऩत्रे
गनय मसै फर्यदेघख कामय आयम्ब गरयनेछ।
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