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““शिक्षा, स्वास््य, कृषि र रोजगार सखुी गाउँबासीको आधार, 
 दिगो षवकास योजनामा आधाररत भौततक पूवााधार” 

मातिकाजुान गाउँपातिका 
आ.व. २०७९/०८० को नीतत तथा कायाक्रम 

यस मातिकाजुान गाउँपातिकाको गाउँसभामा उपशस्थत मातिकाजुान गाउँपातिका उपाध्यक्ष ज्यू, गाउँसभाका 
सिस्यज्यूहरु, संर्ारकमी तमत्रहरु, िाखा प्रमखु, कमार्ारीहरु, षवतभन्न संघसंस्थाका प्रमखु एवं प्रतततनतध, शिक्षक 
वषुिशजवी एवं उपशस्थत सम्पूर्ा आमाववुा, िाजभुाई, दििीबषहनीहरु,   

 

िेिमा संघीय िोकताशरत्रक गर्तरत्र स्थापना पति नेपािको संषवधान, २०७२ िे पररकल्पना गरेको 
व्यवस्था अनसुार संघीय िासन प्रर्ािी कायाारवयन गिै िोस्रो पटक स्थानीय तहको तनवाार्न सपन्न भएको 
ि। मातिकाजुान गाउँपातिकाको समषृिको यात्रािाई अगाडी बढाउने गरी आतथाक विा २०७९/०८० को 
नीतत तथा कायाक्रम प्रस्ततु गिािु ।  

िोस्रो र्रर्को स्थानीय तहको तनवाार्नवाट नवतनवााशर्त पिातधकारीहरुिाई हादिाक बधाई तथा सफि 
कायाकािको िभुकामना व्यक्त गिािु । तनश्पक्ष, स्वतरत्र, िाशरतपूर्ा, स्वच्ि र भयरषहत वातावरर्मा 
तनवाार्न सम्पन्न गनामा आ-आफ्नो स्थानवाट परु् याएको योगिानको उच्र् किर गिै सम्पूर्ामा हादिाक 
सम्मान व्यक्त गना र्ाहरिु । साथै मतिान प्रषक्रयामा सहभागी भई मतातधकारको प्रयोग गनुाहनुे सम्पूर्ा 
गाउँपातिकाबासी मतिाताहरुमा हादिाक धरयवाि व्यक्त गिािु ।  

मिुकुको िासन प्रर्ािी र समाजको अग्रगामी रुपारतरर्का िातग षवभरन्न कािखण्डमा भएका ऐततहातसक 
जनआरिोिन तथा सिस्त्र संघिा िगायत षवतभन्न पररवतानकारी आरिोिनका क्रममा आफ्नो अमूल्य जीवन 
वतििान गनुाहनुे ज्ञात अज्ञात सषहिहरुप्रतत उच्र् सम्मानका साथ भावपूर्ा श्रिाञ्जिी अपार् गिािु । वेपत्ता 
तथा घाइते नागररकको स-ुस्वास््यको कामना व्यक्त गिै सम्पूर्ा िेिभक्त नागररकहरुिे राष्ट्र तनमाार्मा 
परु् याएको योगिानिाई उच्र् सम्मान र मिुकुको सावाभौतमकता, भौगोतिक अखण्डता, राषष्ट्रय एकता, 
स्वाधीनता र स्वातभमानको रक्षा गिै िोकताशरत्रक गर्तरत्र प्रातिको आरिोिनको कदठन पररशस्थततमा पतन 
अथक योगिान दिने सम्परु्ा आिरर्ीय अग्रज राजनीततज्ञहरुप्रतत उच्र् सम्मान व्यक्त गिािु ।  

नेपािको संषवधान, २०७२ को भाग १९ धारा २३० मा स्थानीय तहको राजस्व तथा व्ययको अनमुानको 
व्यवस्था भए बमोशजम आगामी आ.व. २०७९/०८० का िातग स्पष्ट मागाशर्त्र सषहत हाम्रो मातिकाजुान 
गाउँपातिकाको नीतत तथा कायाक्रम यस गरीमामय सभामा प्रस्ततु गना पाउँिा ज्यािै हषिात तथा गौरवाशरवत 
भएको िु ।  

जनर्ाहना अनरुुप नागररकहरुको घरिैिोमा सेवा प्रिान गने आधार स्तम्भको रुपमा रहेको स्थानीय तहको 
तनवाार्निे प्रततस्पधाात्मक बहिुिीय िोकताशरत्रक िासन प्रर्ािीको जगिाई अझ वतियो बनाएको ि । 
नयाँ जनािेि सषहत तनधााररत समयमा नै स्थानीय तहको गठन भए सँगै िोकताशरत्रक मूल्य र मारयतामा 
आधाररत समाजवाि प्रतत प्रततबि रही दिगो िाशरत, सिुासन, षवकास तथा समषृिको र्ाहना पूरा गने 
दििामा अग्रसर रहन थप आधार प्राि भएको ि ।  
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“शिक्षा, स्वास््य, कृषि र रोजगार सखुी गाउँबासीको आधार, दिगो षवकास योजनामा आधाररत भौततक 
पूवााधार” मूि नारािाई सफि बनाउने अठोटका साथ मातिकाजुान गाउँपातिकािाई समिृ पातिका 
बनाउनका िातग सम्पूर्ा जनप्रतततनतधहरु, राजनीततक िि, नागररक समाज, समाजसेवी, वषुिशजषव, संघसंस्था, 
कमार्ारी, शिक्षक, कृिक, पत्रकार िगायत सम्पूर्ा मातिकाजुान बासी आमा–बवुा, िाज–ुभाई, दििी 
बषहनीहरुिाई आ-आफ्नो स्थानवाट सक्िो योगिान परु् याउनका िातग हादिाक अनरुोध गिािौं । 

स्थानीय स्रोत साधनको महत्विाई आधार मारिै भरपरु प्रयोग गरी जनताको अथापूर्ा सहभातगता सषहत 
जनर्ाहना अनरुुपको दिगो षवकास, सिुासन र समषृिको जन आकांक्षा पूरा गनाको िातग यो नीतत 
कायाक्रमको अहम भतुमका रहनेि । जनताको विौं िेशखको समिृ मातिकाजुान गाउँपातिका बनाउने 
र्ाहनािाई पूरा गना आतथाक विा २०७९/०८० को नीतत तथा कायाक्रम यस गाउँसभामा प्रस्ततु गना 
पाउँिा गवाको अनभुतुत भएको ि ।  

संघीय र प्रिेि सरकारवाट गाउँपातिकािाई प्राि हनुे षवत्तीय समानीकरर्, सिता, सम्परुक, षविेि तथा 
अरय अनिुान र राजश्वबाट प्राि हनुे रकमका साथै गाउँपातिकाको आरतररक आय तथा षवतभन्न स्रोतवाट 
गाउँपातिकाको सशित कोिमा प्राि हनुे रकम अरतरसरकारी अशततयारी माफा त प्राि हनुे रकमिाई 
रयायोशर्त एवम सामानपुाततक षवतरर् प्रर्ािीवाट योजना तथा कायाक्रमहरुमा षवतनयोजन गररनेि ।    

आिरर्ीय सभा सिस्यज्यूहरु, 

संघीय सरकार, प्रिेि सरकारसंगको साझेिारी, साझेिार तनकायसँगको सहकाया तथा षवगतको मातिकाजुान 
गाउँपातिकाको अवस्थािाई मध्यनजर गरी आगामी आ.व. २०७९/०८० को नीतत तथा कायाक्रमिाई 
तनम्नानसुार प्राथतमकीकरर् गरेको िु ।  

१. शिक्षा क्षेत्रको समग्र षवकासिाई प्रषवतधमैत्री बनाउने र प्राषवतधक शिक्षामा जोड दिन आवश्यक 
व्यवस्था तमिाएकोि ।  

२. गाउँपातिकाबाट प्रिान गररने सेवामा तडशजटि प्रषवतध, षवद्यतुीय माध्यम िगायतका आधतुनक 
प्रषवतधको उपयोग गररने नीतत अविम्बन गरेको िु ।  

३. गाउँपातिकाको २० विे िीघाकािीन गरुु योजना तनमाार् गरी आवतधक योजना तनमाार्, 
मध्यकािीन खर्ा संरर्ना र योजना तयार गरी कायाारवयन गने नीतत तिइनेि ।  

४. गाउँपातिकाका गौरवका योजनाहरुका साथै अरय ठूिा योजनाहरु संघ, प्रिेि र षवतभन्न षवकास 
साझेिारहरुको सह-िगानीमा तनमाार् गरी कायाारवयन गने नीतत तिइएकोि ।  

५. दिघारोगी तथा प्रार्घातक रोग (मटुु, मगृौिा, क्यारसर, नसा) िागेका व्यशक्तको उपर्ारका िातग 
आतथाक सहायता उपिब्ध गराउने, पातिकाका सबै नागररकको स्वास््य सधुारको िातग प्रत्येक 
घर सबै बस्तीमा तनयतमत रुपमा घरिैिोमा स्वास््यकमी अतभयान सिािन गने, सिािनमा 
रहेका स्वास््य संस्थाहरुको स्तरोन्नती गरी सषुवधा सम्पन्न उपकरर् जडान गिै िक्ष 
स्वास््यकमीको व्यवस्था गने, अत्यावश्यक औितधको तनयतमत आपूतता गने, सबै नागररकिाई 
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स्वास््य बीमामा सहभागी गराउँिै कमजोर आतथाक अवस्थाका व्यशक्त र जेष्ठ नागररकिाई 
तनिःिूल्क स्वास््य सेवा प्रिान गररनेि ।  

६. मातिकाजुान गाउँपातिकाको अगाातनक कृषि  षवकास गरुुयोजना तयार गरी समग्र कृषि क्षेत्रको 
षवकासिाई अगातड बढाउन “आिीिेशख थािीसम्म” कायाक्रम िाग ु गररन े ि ।जिवाय ु र 
जतमनको सम्भाब्यताको आधारमा "एक गाउँ एक उत्पािन नीतत" अविम्बन गररनेि । 

 

सभा सिस्यज्यूहरु, 

अब म यस गाउँपातिकाको आ.व. २०७९/०८० को षवियक्षेत्रगत नीतत तथा कायाक्रम प्रस्ततु गिािु ।  

१. सामाशजक षवकास क्षते्रहरुिः 
अ. शिक्षा तथा खेिकुि:- 

१. हरेक षवद्याियमा प्रारशम्भक बाि षवकास केररको अवधारर् अनरुुप बाि षवकास कक्षा स्थापना 
तथा व्यवस्थापन गरी सिािनमा ल्याइने ि  ।   

२. आधारभतू तथा माध्यतमक षवद्याियिाई सूर्काङ्कका आधारमा मलू्याङ्कन गरी उच्र्तम अंक 
ल्याउने १/१ षवद्याियिाई परुस्कृत गररनेि ।  

३. गरु्स्तरीय शिक्षाको सतुनितताका िातग सघन अनगुमन र सपुरीवेक्षर् माफा त तसकाइ उपिशब्ध 
वृषिका षविेि कायाक्रमहरु सिािन गररनिे ।  

४. िैशक्षक क्षेत्रको सवााङ् गीर् षवकासको िातग “अध्यक्ष िैशक्षक सधुार कायाक्रम” सिािन गररनेि 
।   

५. हरेक वडामा नमूना षवद्याियको अवधारर्िाई जोड दिंिै सबै षवद्याियमा "एक षवद्यािय एक 
करेसाबारी" स्थापना गरी म हकुााउँिु मेरो षवरुवा माफा त हररत षवद्याियको अवधारर्ामा जोड 
दिइनेि ।  

६. नेपाि सरकारिे घोिर्ा गरेको षवद्यािय कमार्ारी र बािषवकास सहजकताको रयूनतम पाररश्रक 
सम्बरधी नीततिाई कायाारवयनमा तिइनेि ।  

७. सामिुाषयक तसकाइ केररका पररर्ातिकाहरुको क्षमता अतभवृषि गना नशजकको षवद्याियहरु 
पषहर्ान गरी तसकाइ गरु्स्तर वृषि गररनेि  ।   

८. सबैका िातग र सधैंका िातग शिक्षा भने्न नारािाई मूतारुप दिन षवतभन्न कायाक्रम सिािन 
गररनेिन ्।  

९. षवद्यािय तहको अशरतम परीक्षामा उत्कृष्ट अंक ल्याउने षवद्याथी, सबै भरिा उच्र् प्रततितमा 
षवद्याथीहरू उत्तीर्ा गराउन सफि षवद्याियिाई परुस्कारको व्यवस्था गररनेि । 

१०. गाउँपातिका तभत्र रहेको तनमाार्ाधीन श्री खान मा.षव. ऐरीिानाको खेि मैिानिाई बहउुदे्दश्यीय 
खेि मैिानको रुपमा षवकास गररनेि, साथै माध्यतमक तथा आधारभतू षवद्याियहरुका खेि 
मैिानिाई पतन व्यवशस्थत गिै ितगनेि । 

११. षवद्यािय कमार्ारीहरुका िातग राशजखसुी स्वेशच्िक अवकाि कायाक्रम ल्याइनेि ।   
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१२. प्रत्येक सामिुाषयक षवद्याियहरुमा दिवा खाजा कायाक्रमका िातग भारसाघर र भारसे 
व्यवस्थापनको नीतत तिइनेि ।  

१३. िैशक्षक क्षेत्रको रूपारतरर् गना पातिकाको िैशक्षक नीतत तजुामा र १० विे िैशक्षक योजना 
तनमाार् कायािाई प्राथतमकताका साथ अगातड बढाइने ि । 

१४. हरेक वडाका १/१ जना गररब तथा जेहेरिार उत्कृष्ठ षवद्याथीिाई प्रवीर्ता प्रमार् पत्र तहमा 
प्राषवतधक शिक्षा अध्ययन गना र्ाहने षवद्याथीका िातग पूर्ा िात्रवृतत उपिब्ध गराउन "िैशक्षक 
षवकास कोि" स्थापना गररने ि । 

१५. उच्र् शिक्षामा MBBS अध्ययन गना र्ाहाने षवद्याथीका िातग िात्रवृशत्तको व्यवस्था गने नीतत 
अंगीकार गररनेि ।   

१६. आधारभतू तहमा स्थानीय षवियको पाठ्यक्रम तनमाार् गरी कायाारवयन गररनेि ।  

१७. समयको माग र अतभभावकको र्ाहाना अनसुार सवै षवद्याियहरुमा क्रमििः अंग्रजेी माध्यमबाट 
शिक्षर् तसकाइ षक्रयाकिाप सिािन गना प्रोत्साहन गररनेि, साथै PPP साझेिारी शिक्षा नीतत 
अविम्बन गररनेि । 

१८. मषहनावारीको उमेर पगुेका बातिकािाई सहज रुपमा स्यातनटरी प्याडको उपिब्धताका िातग 
क्रमििः षवद्यािय तहमा सेतनटरी भेशण्डङ मेतसन जडान गररने ि साथै प्रयोग भइसकेका 
स्यातनटरी प्याडिाई सरुशक्षत रुपमा तडस्पोजि गना षवद्याियहरूमा क्रमििः सेतनटरी प्याड 
तडस्पोज इरसेनेटर मेतसन जडान गररनेि । 

१९. भौगोतिक षवकटता¸ षवद्याथी संतया तथा आवश्यकताका आधारमा षवद्यािय समायोजन गररने¸ 
कक्षा थप/घट गररने तथा गातभएका वा बरि भएका षवद्याियहरूको सम्पशत्त आवश्यकताको 
आधारमा अरय षवद्याियहरूमा समायोजन गररने ि ।  

२०. प्रत्येक षवद्याियमा गनुासो सनेु्न व्यवस्थाका िातग अतनवाया रुपमा गनुासो पेषटकाको व्यवस्था 
गररने ि ।  

२१. शिक्षाको गरु्स्तर षवकास गनाका िातग सामिुाषयक षवद्याियहरुको प्रधानाध्यापक तनयशुक्तको 
प्रषक्रयािाई प्रिेि िोकसेवासँग समरवय गरी आवश्यक प्रषक्रया अगाडी बढाइने ि  ।  

२२. मातिकाजुान गाउँपातिका तभत्रका मातिकाजुान मा.षव. मड र कृष्र् मा.षव. डाडाँकोटका 
प्राषवतधक शिक्षाियहरूिाई आवश्यकता अनसुार सहयोग गररने नीतत तिईनेि, साथै अरय 
षवद्याियहरुमा पतन प्राषवधीक शिक्षाको अध्ययन अध्यापनको नीतत अबिम्बन गररनेि ।  

२३. मातिकाजुान गाउँपातिकाका सम्पूर्ा षवद्याियहरूमा योग शिक्षकको व्यवस्था गरी 
षवद्याथीहरुिाई िैतनक योग अभ्यास गने व्यवस्था तमिाइनेि । 

२४. षवद्याियहरुमा शिक्षक कमार्ारीबाट समयको पररपािना¸ तनयतमतता¸ उपशस्थतत तथा समयको 
पािनािाई तिएर हनुे गरेको नकारात्मक षटप्पर्ीिाई अरत्य गना तथा शिक्षर् तसकाइको 
समयमा वृषि गने प्रयोजनका िातग प्रत्येक षवद्याियमा क्रमििः षवद्यतुीय हाशजरीको व्यवस्था 
गने नीतत अविम्वन गररनेि । 
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२५. षवद्याथीको तसकाइको गरु्स्तरमा षवश्वसनीयता कायम गना गाउँपातिकातभत्रका सबै 
षवद्याियहरुको कक्षा ५ र ८ को अशरतम परीक्षा गाउँपातिका स्तरम ैसिािन तथा व्यवस्थापन 
गररनेि ।  

२६. सामिुाषयक षवद्याियका शिक्षक, कमार्ारी, राष्ट्रसेवक कमार्ारी, जनप्रतततनतध तथा राज्य 
स्रोतबाट पाररश्रतमक तिन ेसम्पूर्ा पिातधकारीका िोरािोरीिाई सामिुाषयक षवद्याियमा भनाा 
गने नीततिाई अबिम्बन गिै ितगनेि  । 

२७. जनआरिोिनका क्रममा आफ्नो अमलू्य जीवन वतििान गनुाहनुे मातिकाजुान गाउँपातिकाका 
सषहिहरु मोहन तसह धामी (षवजय), नयन तसंह बोहरा, गोकर्ा जोिी िगायतका सषहिहरुको 
स्मतृीमा सम्मान स्वरुप समतृी दिवसको आयोजना गररनकुा साथै स्मतृी तनमाार्का कायाक्रमहरु 
संर्ािन गररनेि ।  

२८. खेिकुििाई तनरोधात्मक स्वास््य र उद्यमको  रुपमा षवकास गना "अध्यक्ष रतनङ तसल्ड" 
िगायतका खेिकुि  कायाक्रम सिािन गररने ि । 

 

आ. स्वास््य :- 

१. स्वस्थ गाउँघरिः समषृिको आधार तनरोगी गाउँ हाम्रो अतभयान िाई आत्मसाथ गिै स्वास््य 
सम्बरधी सेवािाई प्रभावकारी कायाारवयनको िातग आधारभतू स्वास््य सेवािाई सवासिुभ, कम 
खशर्ािो तथा गरु्स्तरीय बनाउने नीतत तिइन ेि । समग्रमा आधारभतू स्वास््य तथा सरसफाई 
तफा को नीतत कायाक्रम पेस गिािु । 

२. मातिकाजुान गाउँपातिकाको केरर िंकरपरुमा १० िैय्याको अस्पताि सिािनमा ल्याइनेि 
। 

३. सवासिुभ स्वास््य सेवा प्रिान गना स्वास््य संस्थामा सिािनमा रहेका एम्बिेुरसहरुमा 
आवश्यक उपकरर् जडान गने, एम्बिेुरस नभएका स्वास््य संस्थाहरुमा एम्बिेुरस खररि गने, 

भौगोतिक समस्यािाई समाधन गना िब बाहन व्यवस्थापन गने, योगिाई नागररकको 
स्वास््यसँग जोड्नको िातग “योग गरौँ, तनरोगी बनौँ” कायाक्रम िाग ुगने, पातिका स्तरमा योग 
अभ्यास सिािनको िातग योग तथा आयवेुि प्रशिक्षर् केरर स्थापना गररने ि । 

४. दिघारोगी तथा प्रार्घातक रोग (मटुु, मगृौिा, क्यारसर, नसा) िागेका व्यशक्तको उपर्ारका िातग 
आतथाक सहायता उपिब्ध गराउने, पातिकाका सबै नागररकको स्वास््य सधुारको िातग प्रत्येक 
घर सबै बस्तीमा तनयतमत रुपमा घरिैिोमा स्वास््यकमी अतभयान सिािन गने, सिािनमा 
रहेका स्वास््य संस्थाहरुको स्तरोन्नती गरी सषुवधा सम्पन्न उपकरर् जडान गिै िक्ष 
स्वास््यकमीको व्यवस्था गने, अत्यावश्यक औितधको तनयतमत आपूतता गने, सबै नागररकिाई 
स्वास््य बीमामा सहभागी गराउँिै कमजोर आतथाक अवस्थाका व्यशक्त र जेष्ठ नागररकिाई 
तनिःिलु्क स्वास््य सेवा प्रिान गररनेि ।  

५. संस्थागत सतु्केरी अतभयान र िरुय कुपोिर्का िातग षवतभन्न कायाक्रम सिािन गररनेि । 
संघ र प्रिेि सरकारसंगको समरवयमा गभावती मषहिाको गभाावस्थाको तन:िलु्क परीक्षर् पना 
ग्रामीर् अल्रासाउण्ड कायाक्रम षवस्तार गररनेि । भौगोतिक अवस्थािाई ध्यानमा दििै 
जनताको स्वास््य सरुक्षाको िातग टेिीमेतडतसन सेवा स्थापना गररनेि । 
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६. मषहिाको पाठेघरको मखुको क्यारसर, स्तन क्यारसर, आङ खस्ने, मटुु, किेजो, मृगौिा 
सम्बरधी रोगको पषहर्ान एवम ् तनिान गना वडा स्तरमा षविेिज्ञ सषहतको स्वास््य शिषवर 
सिािन गररनेि । 

७. बढ्िो िाग ु औिध र धमु्रपान तनयरत्रर्का िातग साँझेिार संस्थाहरुको समरवयमा 
जनरे्तनामूिक कायाक्रमहरु सिािन गररनिेन ।  

८. उपर्ार गनुा भरिा रोग िाग्न नदिने भने्न ध्येयका साथ रोगबाट बच्ने र सम्भाव्यता संग 
जोतडएको वातावरर्ीय सरसफाईको कायाक्रमिाई योजना बनाई िाग ुगररन ेि । स्वास्य्थ 
संस्थाहरुिाई आवश्यक पने उपकरर्को व्यवस्था गररनेि । तनमाार् सम्पन्न भएका गाउँघर 
शक्ितनक र खोप केररहरु सिािनमा ल्याउने तथा आवश्क थप स्थानहरुमा नया ँतनमाार् गरी 
कायाषवतधमा उल्िेशखत सेवाहरु तनयतमत रुपमा प्रिान गने व्यवस्था तमिाइने ि । 

९. हाि सिािनमा रहेका वतथाङ सेरटरहरुिाई व्यवशस्थत गनुाका साथै वतथाङ सेरटर नभएका 
स्वास््य संस्थामा वतथाङ सेरटर स्थापना गरी २४ सै घण्टा िक्ष स्वास््यकमीबाट सेवा प्रिान 
गररने ि । 

१०. आयवेुि औिधािय, प्राकृततक शर्षकत्सा, योग शिक्षा िगायत अरय वैकशल्पक स्वास््य पितत 
तथा औितधको सम्भावना रहेको मातिकाजुान गाउँपातिकामा जतडबटुी उत्पािन तथा प्रिोधन 
केरर स्थापना गना पहि गररनेि । 

११. सबै स्वास््य संस्थाहरूिाई सषुवधा सम्पन्न बनाई तनयतमत अनगुमन र तनयमन गरी बाहै्र मषहना 
आधारभतू स्वास््य सेवा सषहत औितध उपर्ारको व्यवस्था गररनेि । 

१२. स्वस््य जीवन िैिी अविम्बनको माध्यमबाट सने तथा नसने रोगको रोकथाम तथा रयूनीकरर् 
गना आगामी आ.व. मा आयवेुि स्वास््य संस्थाको पहुँर्भरिा टाढा रहेका स्थानहरुमा क्रमििः 
नागररक आरोग्य कायाक्रम सिािन गिै ितगनेि । 

१३. स्वास््य संस्थाको नाममा जग्गा रशजषे्ट्रसन पास भई भवन तनमाार् भएका स्थानहरूमा सामिुाषयक 
स्वास््य ईकाइको सेवा संर्ािन गररनकुा साथै सबै वडाहरुमा मापिण्ड बमोशजम स्वास््य 
संस्था भवन तनमाार्को पहि गररनेि । 

१४. सबै षवद्याियमा अध्यनरत षवद्याथी तथा शिक्षक कमार्ारीहरुको षवद्याियम ै गई स्वास््य 
परीक्षर् र परामिाको व्यवस्था तमिाइने ि । 

१५. आरोग्य मातिकाजुान गाउँपातिका बनाउन आवतधक रुपमा षविेिज्ञ स्वास््य शिषवर सिािन 
गररनेि ।  

१६. खोप सेवािाई प्रभावकारी रुपमा सिािन गना पस्ती स्वास््य र्ौकीमा रहेको कोल्डरे्न 
सवसेरटरिाई थप व्यवशस्थत बनाउनकुा साथै गाउँपातिकास्तरीय कोल्डरे्न सव सेरटर संर्ािन 
गररनेि। 

१७. मातिकाजुान स्वास््य र्ौकी र पस्ती स्वास््य र्ौकीमा संर्ातित प्रयोगिािा सेवािाई स्तरोन्नती 
गररनकुा साथै अरय स्वास््य र्ौकीहरूमा पतन आधारभतु प्रयोगिािा सेवा षवस्तारको िातग 
पहि गररनेि । 
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१८. नेपाि सरकारिे अविम्बन गरेको अतनवाया स्वास््य बीमा नीतत िाग ुगररनेि, साथै बह ु
क्षेत्रीय पोिर् योजनािे ईषित गरेका कायाक्रमहरूिाई तनररतरता दिइने ि । 

१९. मातिकाजुान गाउँपातिकािाई "मातशृिि ु मैत्री"(Mother & Baby Friendly) गाउँपातिकाको 
नीतत अनरुुप अगातड बढाइने ि । 

२०. तनयतमत खोप कायाक्रम सिािन गरी पूर्ा खोपयकु्त गाउँपातिका सतुनित गररने ि । 

 

इ. िैषिक समानता र समावेिीकरर्, जातीय तथा सामाशजक षवभेि रयूनीकरर्िः 
१. सामाशजक रूपारतरर् माफा त गररबी रयनुीकरर्िाई सहयोग परु् याउन आतथाक तथा समाशजक 

रूपमा पिातड पाररएका वगा तथा समिुायको आवाज अतभवृषि गना र सेवा प्रवाहमा उनीहरूको 
पहुँर् अतभवृषि गनाका िातग संर्ातित सामाशजक पररर्ािन कायाक्रमहरूिाई अझ िसक्त र 
प्रभावकारी बनाउन आश्यकता अनसुार वडा, बस्ती स्तरमा टोि षवकास सतमततहरु गठन गने 
नीतत अविरबन गररने ि । 

२. षवकास  आयोजनाहरूको  तनर्ाय  प्रकृया  र  कायाारवयनमा  मषहिा सहभातगता सतुनशितता  
कायम  गिे  िैतगंक  सिक्तीकरर्  तथा सामाशजक समावेिीकरर्को नीतत अनरुूप मषहिाको 
आतथाक तथा सामाशजक िसक्तीकरर्का िातग कायाक्रमहरू सिािन गररनेि । िैतगंक षहंसा 
र मानव वेर्षवखन जस्ता सामाशजक अपराधजरय कायािाई तनयरत्रर् र तनरूत्साषहत गने नीतत 
तिइनेि । 

ई. ज्येष्ठ नागररक, एकि मषहिा/परुुि, असहाय/अनाथ बािबातिका, िोपोरमखु जातत, ितित, 
अपािता भएका व्यशक्त, अिक्त र पिातड परेको वगा तथा समिुायको उत्थान तथा सामाशजक 
सरुक्षािः  

१. स्थानीय तहवाट प्रिान गररने सामाशजक सरुक्षा भत्ता कायाारवयन तथा व्यशक्तगत घटना िताािाई 
थप व्यवशस्थत, प्रभावकारी , पारिािी तथा प्रषवतधको प्रयोगमा आधाररत एकीकृत प्रर्ािीको 
रुपमा षवकास गना सामाशजक सरुक्षा तथा पञ्जीकरर्का कायाहरु अतनवाया रुपमा व्यशक्तगत 
घटना िताा तथा सामाशजक सरुक्षा व्यवस्थापन सूर्ना प्रर्ािी (VERSP-MIS)  माफा त गररनेिन ्
। 

२. सामाशजक सरुक्षा भत्ता षवतरर् कायािाई र्सु्त, िरुुस्त र प्रभावकारी बनाउन गाँउपातिका, 
वडा कायाािय र सेवा प्रिायक बैंक बीर् समरवय गरी सहज, सरि र पहुँर्योग्य बनाइनेि 
।  

३. नब्बे बिा भरिा मातथका ज्येष्ठ नागररक, अपािता भएका नागररक, बैंक सम्म उपशस्थत भई 
सामाशजक सरुक्षा भत्ता तिन नसक्ने िगुाम तथा षवकट स्थानका िाभग्राही पषहर्ान गरी त्यस्ता 
िाभग्राहीहरुिाई घरिैिोमा नै सामाशजक सरुक्षा भत्ता उपिब्ध गराउनका िातग बैंक तथा 
षवत्तीय संस्थाहरू सँग समरवय गरी ए.टी.एम., भकु्तानी केरर, भकु्तानी शिषवर िाखा रषहत 
बैंषकङ सेवा, वडाहरुमा घमु्ती शिषवर िगायत उशर्त व्यवस्थापन गररनेि । 
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४. सामाशजक सरुक्षा तथा व्यशक्तगत घटना ितााको सम्बरधमा षवत्तीय साक्षरता, सामाशजक सरुक्षा 
प्रातिको प्रषक्रया तथा त्यसको उपभोग िगायतका षवयिमा सरे्तना कायाक्रम सिािन गररनेिन ्
। 

५. सङ् घीय सरकारबाट प्राि अनिुानमा सिातित सामाशजक सरुक्षा तथा व्यशक्तगत घटना िताा 
सदुृढीकरर् आयोजनाका िातग आवश्यक थप बजेटको व्यवस्था गरी प्रभावकारी रुपमा िाग ु
गररने नीतत अविम्बन गररने ि । 

६. मातिकाजुान गाउँपातिका तभत्रका ६०-६८ बिा उमेर समहुका एकि(षविरु) परुुिहरु तथा 
आमवबुा िबैु गमुाएका अनाथ बावबातिकाहरुिाई गाउँपातिकावाट सामाशजक सरुक्षा भत्ता 
प्रिान गना कानून बनाई िागू गररनेि । बािश्रम, वािषववाह रयूनीकरर् तथा असहाय 
बािबातिकाको संरक्षर् गने नीतत तिइनेि । 

७. “उपाध्यक्षसँग बाि संरक्षर्’’ कायाक्रम माफा त बािबातिकाहरुको िैशक्षक सरुक्षाको सतुनशितता 
गने नीततिाई प्रभावकारी बनाइनेि ।  

८. ितित र अपािता भएका व्यशक्त र एकि मषहिाहरुको समानपुाततक प्रतततनतधत्वको सतुनशितता 
गिै िशक्षत वगाको सामाशजक तथा आतथाक उन्नततका िातग कायाक्रमहरु सिािन गररने ि । 

९. अपािता भएका व्यशक्तहरूको वास्तषवक त्यांङ्क संकिन गरी षवतभन्न सरकारी तथा गैर 
सरकारी तनकाय तथा संस्थाहरूको सहयोगमा सहयोगी उपकरर्हरु , संभाव्य सीप तथा 
स्वास््य उपर्ारका साथै समिुायमा आधाररत पनुास्थापना गहृ तनमाार् काया अगातड बढाउन 
पहि गररने ि । 

१०. समाजका सबै नागररकहरुको मानव अतधकारको हन ्न हनु नदिन सामाशजक सरुक्षा प्रर्ािीिाई 
सदुृढ बनाईनेि । वृि-वृिा, एकि मषहिा, अिक्त, बािबातिका, ितित, िोपोरमखु जनजातत, 

अपािता भएका नागररकहरुिाई षवतभन्न सहतुियत दिने कायाक्रमहरु सिािन गररनेि । 

११. जनआनरिोिनका घाइते, टुहरुा बािबातिका, िषहि पररवारका बािबातिकाहरुिाई जीवन 
तनवााह भत्ताको प्रबरध तमिाइनेि । 

१२. मातिकाजुान गाउँपातिकाका बािबातिका तथा यवुाहरूिाई िशक्षत गरी िागऔुिध िवु्यासनी, 
षवद्यतुीय अपराध षवरुि सरे्तना जगाउन "हाम्रो ध्यान यवुा सरे्तना अतभयान" कायाक्रम 
सिािन गररन ेि ।साथै आत्महत्याको घटनािाई रयूनीकरर् गना सरे्तना कायाक्रम सिािन 
गररने ि । 

१३. बािमैत्री पूवााधारहरूको षवकास गिै नेपाि सरकारिे ल्याएको बाि मैत्री स्थानीय िासनको 
अवधारर्ा अनरुूप स्थानीय तह तथा सरोकारवािाहरूको समरवयमा बािश्रम मकु्त मातिकाजुान 
गाउँपातिका बनाउने नीतत तिइनेि । 

१४. मातिकाजुान गाउँपातिकामा बाि षववाह अरत्यका िातग स्थानीय रर्नीतत, २०७६ जारी भई 
२०८० साि तभत्र मातिकाजुान गाउँपातिकािाई पूर्ा बाि षववाह मकु्त गाउँपातिका घोिर्ा 
अतभयानिाई प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाइने नीतत तिईनेि ।  

१५. बाि-षववाह, बहषुववाह, जातीय िुवािूत, अनमेि षववाह, सामाशजक कु–संस्कार र अरधषवश्वासको 
अरत्य गना षवतभन्न जनरे्तनामूिक समाज सधुारका कायाक्रमहरु सिािन गररनेिन ् । 
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मातिकाजुान गाउँपातिकािाई समतामिुक सवैखािे षवभेि िुवािूत मकु्त गाउँपातिका बनाउन े
नीतत अषिकार गररनेि  ।   

 

२. आतथाक षवकास क्षते्रिः 
म अब आतथाक षवकास क्षते्रसँग सम्बशरधत नीतत तथा कायाक्रमहरु पेस गना र्ाहारिु । 

अ. कृषि तथा पि ुषवकास:- 

१. खेततयोग्य जतमनको पषहर्ान गरी कृषियोग्य जतमनमा उत्पािन उपयोग योजना बनाई  माटो 
सहुाउँिो खेती गनाका िातग आधतुनक यरत्रको प्रयोग गरी नवीनतम प्रषवतध माफा त कृषि 
व्यवसाय ततर आकषिात गना अध्यक्ष कृषि आधतुनषककरर् कायाक्रम िाग ुगररनेि ।   

२. व्यवसाषयक कृिकहरुिाई बेनाा व्यस्थापन, आधतुनक यरत्र नवीनतम प्रषवतधको प्रयोग गना 
तातिम, मिखािको िातग अनिुान र परामिा सेवा उपिब्ध गराउन प्रत्येक वडाहरुमा कृिक 
सहयोग केरर स्थापना गररनेि ।  

३. सम्भावना रहेका बस्तीहरुको पषहर्ान गरी आधतुनक प्रषवतधमा आधाररत कृषि तथा पिपुरिी 
षवकास कायाक्रम िाग ुगना पकेट क्षेत्र घोिर्ा गरी कृषि उपजको उत्पािनका िातग आवश्यक 
पूवााधार तनमाार् गना मागमा आधाररत अनिुान सषहत परामिा सेवा उपिब्ध गराइनेि ।  

४. कृषिजरय वस्तकुो उत्पािन वृषि गना षकसानिे भोग्नपुरेका समस्याहरुको समाधान गनाका 
िातग “एक वडा एक प्राषवतधक” जनिशक्तको व्यवस्थापन गररनेि । 

५. “वािीमा षविािीिःस्वास््यमा बवाािी” भने्न नारािाई कायाारवयन गरी मानव स्वास््यिाई समेत 
असर गने बाषहरवाट आयात गररने रसायतनक मििाई रयनुीकरर् गिै मि खररिमा िाग्ने 
खर्ा घटाउन घरमै मि उत्पािन गरी अगाातनक मि प्रयोगमा ल्याउने कायाक्रम िाग ुगररनेि 
।  

६. व्यवसाषयक कृषि प्रर्ािीवाट कृिकिे उत्पािन गरेको कृषि जरय उपजहरुको संकिन, प्रसोधन, 
भण्डारर् गिै उशर्त मलू्य तोकी बजारीकरर् गना तबक्री षवतरर्मा सहयोग गररनेि ।  

७. बािीको सरुक्षाको िातग कृषि बीमामा सबै षकसान समेटिै व्यवसाषयक रुपमा कृषिमा िगानी 
गरररहेका षकसानहरुिाई कृषि कजााको उपिब्धतामा सहजता ल्याई यवुाहरुिाई कृषि 
उत्पािनमा िाग्न उत्पे्रररत गने कायाक्रम िागू गररनेि ।  

८. मासजुरय वस्तकुो उत्पािन आत्मतनभार बनाउन भेडा, बाख्रा, कुखरुा, बंगरु र अरय पिपुरिी 
पािन जस्ता व्यवसायमा अनिुान दिइनेि ।  

९. िूध र िगु्धजरय पिाथाको वृषि गना परम्परा िेशख नै षवतभन्न जातका गाई भैसीको संरक्षर् गरी 
कृिकिाई उन्नत जातका गाईभैँसी पािन गना तफा  उत्पे्रररत गिै घरघर गाई भैसी समषृि 
अतभयानिाई प्रोत्साहन गररनेि । 
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१०. सम्भाव्यताका आधारमा बािी षविेिका पकेट क्षेत्रहरू तनधाारर् गरी सोही अनसुार आधतुनक 
एवम ्बैज्ञातनक तररकाको खाद्यान्न, तरकारी, िूध, फिफूि, मसिावािी, नगिेवािी, च्याउ, 
मािापािन, पिपुरिी र मौरीपािन जस्ता कृषि तथा पिपुािन कायाक्रमहरूिाई 
व्यवसायीकरर् गना कृषि समूह, कृषि सहकारी र व्यशक्तगत फमाहरूिाई प्रोत्साहन दिइनिे । 

११. गाउँपातिका स्तरमा एउटा नमूना कृिक पाठिािा स्थापना गरी व्यवसाषयक कृिकहरुको 
तसक्ने र तसकाउने अवसर प्रिान गनाका िातग आवश्यक कायाक्रम िाग ुगररनेि ।  

१२. गाउँपातिका स्तरमा ३ जना उत्कृष्ट कृिकहरुिाई बिा उत्कृष्ट परुस्कार प्रिान गररनेि । 

१३. मातिकाजुान गाउँपातिकाको अगाातनक कृषि  षवकास गरुुयोजना तयार गरी समग्र कृषि क्षेत्रको 
षवकासिाई अगातड बढाउन “आिीिेशख थािीसम्म” कायाक्रम िागू गररनेि । 

१४. जिवाय ुर जतमनको सम्भाब्यता को आधारमा "एक गाउँ एक उत्पािन नीतत" अविम्बन 
गररने ि । 

१५. “खनौं आफ्नो माटोिः िोडौ षविेिको बाटो” अतभयान अरतगात वैिेशिक रोजगारीबाट फकेका 
र वैिेशिक रोजगारीमा जान बाध्यता हनुेिाई आकषिात गना प्रोत्साहनका कायाक्रमहरु सिािन 

गररनेि ।  

१६. पि ुस्वास््य  सेवामा  षवस्तार,  नश्ल सधुार, कृतत्रम गभााधान, पि ुआहारमा सधुार र पि ु
स्वास््य सेवाको िातग प्राषवतधक जनिशक्तको पररर्ािन माफा त मातिकाजुान गाउँपातिकािाई  
पिपुािन क्षेत्रको रूपमा षवकास गरी मास ुतथा िूधको िातग आत्मतनभारता तफा  उरमखु एवं 
प्रोत्साहन गररनेि । 

१७. कृषि तथा पिपुािन व्यवसायिाई प्रभावकारी बनाउन कृषि गाउँघर शक्ितनक तथा पि ुस्वास््य 
शिषवरहरू तनयतमत रुपमा संर्ािन गररनेि । 

१८. मातिकाजुान गाउँपातिकामा उत्पािन हनु ेमहिाई मातिकाजुानको पषहर्ान हनु ेगरर िेबतिङ –
प्याकेशजङ गरर तनकासी गना उद्यमीहरूिाई प्रोत्साहन गने नीतत तिईनेि । 

१९. तसँर्ाई सषुवधा नपगुेका बाँझो तथा खेती नगरेको जतमनमा भ-ूउपयोग नीतत िाग ु गरी 
कृिकहरूिाई अनिुान र प्रोत्साहनको नीतत तिईनेि । 

२०. प्रत्येक सेवा केररमा १/१ जना कृषि र पि ुस्वास््य प्राषवतधकहरूको व्यवस्था गरी वािी 
तथा पि ुसम्बरधी रोग तनिानका साथै आधतुनक कृषि पाठ-िािा तथा सामिुाषयक ज्ञान केरर 
संर्ािन गररने ि । जसको िातग कृषि समहुहरुसँग साँझेिारी गररनेि ।  

 

आ. संस्कृतत तथा पयाटन प्रविानिः- 



 

12 
 

१. आस्थाका धरोहर मठ मशरिरिाई संरक्षर्, सम्विान गिै आध्याशत्मक र धातमाक पयाटनको 
षवकासका िातग मठ मशरिरहरुको सहज ििान गना पँहरु् मागा सषहत ततनिाई जोड्न सडक 
सञ्जाि तनमाार् गररनेि । 

२. वडा नं. ६ मा रहेको ऐततहातसक उकू श्रीमहिको पनुातनमाार् गना परुातत्व षवभाग संगको 
सहकायामा उत्खनन ्काया गरी पनुतनमाार् गररनेि ।  

३. परम्परा िेशख र्ल्िै आएका तथा िोपोरमखु रीततररवाज, भेिभिुा, सस्कृतत, परुाताशववक महत्वका 
सामग्रीहरू संकिन, सम्विान एवं जगेनाा गना गाउँपातिका स्तरमा संघ संस्था तथा तनजी क्षते्रसँगको 
सहकायामा एउटा संग्रहािय स्थापना गररनेि ।  

४. पयाटकीय सम्भावना रहेका धातमाक एवम पयाटकीय स्थिहरुको प्रर्ार प्रसार गरी आरतररक 
तथा बाह्य पयाटकको आगमन बढाउन ेतथा राषष्ट्रयधाम श्री िैल्य मातिकाजुानको षवकासका 
िातग मातिकाजुान षवकास क्षेत्र स्थापना गिै धमााविम्वीहरुको आवतजावतमा सहजता ल्याउन 
शिखरधाम सम्म जाने आरामिायी पैिि मागा तनमाार् गररनेि ।  

५. पयाटन पवािन गना तनजी क्षेत्रिाई प्रोत्साहन गरी होटेि, रेस्टुरेरट, होमस्टे, पिमागा िगायतका 
क्षेत्रको षवकास गररनेि ।  

६. यस गाउँपातिकातभत्र रहेका सवै मठमशरिरहरु एवं धातमाक िशक्तषपठहरुको िगत तथा अतभिेख  
राशखनकुा साथै ततनको संरक्षर् र सम्विानका िातग उशर्त व्यवस्थापन गररनेि । 

७. मातिकाजुान गाउँपातिकािाई धातमाक पयाटकीय गाउँपातिका घोिर्ा गिै राषष्ट्रय स्तरको पयाटकीय 
क्षेत्र घोिर्ा गराउन पहि गने नीतत तिइने ि । 

८. मातिकाजुान गाउँपातिकाको पषहर्ान सांस्कृततक षवराितहरु झोडो, फाग, सगनु, ढुस्को, अठवाति, 
ठाडो खेि, रै्तािो, भाड तथा अरय िभु कायामा गाईने सगनु, कथा षकम्विशरत, षवतभन्न 
िेषविेवताको जनश्रतुत आदि संस्कृतत एवं अरय अमूल्य तनधीहरुको अध्ययन, अनसुरधान, सम्विान 
संरक्षर् र प्रविान गररनेि । 

९. यस गाउँपातिका तभत्रका मठ मशरिरहरूमा मशरिर व्यवस्थापन सतमतत गठन गरी मशरिरको 
आम्िानीिाई व्यवशस्थत िगत राख्न ेनीतत अिीकार गररनिे । 

१०. यस क्षेत्रकै सबै भरिा अग्िो ठाउँ मातिकाजुान गाउँपातिकाको रवािपानी िमौरामा नागररक 
आरोग्य केरर, पाका  आदिको व्यवस्थापन गरी पयाटकहरुिाई आकिार् गने नीतत अगाडी 
बढाइने ि । 

इ. उद्योग, वाशर्ज्य घरेि ुतथा िघ ुउद्यमिः  

१. गाउँपातिका स्तरमा एक उद्योग ग्राम स्थापना गरी स्थानीय स्तरमा उत्पािन हनुे कच्र्ा पिाथाको 
प्रिोधनमा सहयोग गररनेि । 
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२. संघीय सरकारबाट अनिुान प्राि गररबी तनवारर्का िातग िघ ुउद्यम षवकास कायाक्रमिाई 
आत्मसात गिै गाउँपातिका तभत्र रहेका उद्यमीहरुको पषहर्ान गरी साझेिार संस्था सँगको 
सहकायामा स्तर उन्नतत तातिमको व्यवस्था तमिाईने र नयाँ उद्यमी सजृना गिै िैजाने नीतत 
तिइनेि ।  

३. परम्परागत उत्पािनहरु पारो षवन्ना, डोको डािो, नाम्िा डोरी, िनुा टपरी, आरन आदििाई 
तनररतरता दिई ततनको संरक्षर् प्रवािनको िातग सीप तसकेर स्रोत साधनको अभावमा बतसरहेका 
व्यशक्तहरुिाई व्यवसाय सिािन गना उशर्त सहयोग उपिब्ध गराइनेि ।  

४. उद्यमीहरुको उत्पािनिाई वजारीकरर् गनाका िातग स्थानीय स्तरमा आयोजना हनुे मेिा 
महोत्सवहरुमा प्रििानीका िातग सहयोग गररनेि ।  

५. गाउँपातिका तभत्रका उद्यमीहरुिे उत्पािन गरेको बस्तकुो ग्रतेडङ, िेवतिङ, प्याकेशजङ, 
ब्रारडीङका िातग षवतभन्न साँझेिार संस्थाहरुसंग समरवय तथा सहकाया गररनेि ।   

६. मातिकाजुान गाउँपातिका तभत्र षवतभन्न व्यवसाय सिािन गरररहेका व्यवसायी, उद्यमीहरुिाई 
अतनवाया रुपमा गाउँपातिकामा व्यवसाय िताा/सरु्ीकृत गना िगाई प्राथतमकताका आधारमा 
व्यवसायी, उद्यमीहरुको शजवीकोपाजानमा थप टेवा परु् याउन सम्बशरधत व्यवसायी, उद्यमीहरुिाई 
उशर्त प्रोत्साहन गररनेि । घरेि ुतथा साना उद्योगको षवकास र षवस्तारका िातग सेवा प्रिायक 
संस्थासँगको साझेिारीमा िघ ुउद्यम षवकास कायाक्रम माफा त स्वरोजगारी तसजाना गररने ि । 

ई. रोजगारिः  

१. षवतभन्न षकतसमको सीप तसकेका तथा रोजगारीको खोशजमा रहेका व्यशक्तहरुमा रहेको सीप र 
ज्ञानको षववरर् समेत रोजगार सूर्ना केररमा अध्यावतधक गरी त्यस्तो जनिशक्तिाई उपिब्ध 
हनुे तनमाार्, सेवा, व्यवसाय, उद्योग, सहकारी, कृषि िगायतका क्षेत्रमा रोजगारिातासंग समरवय 
गरी रोजगारी प्रिान गना सहजीकरर् गने नीतत तिईनेि । 

२. रोजगार सेवा केररमा सरु्ीकृत बेरोजगार व्यशक्तहरु मध्ये गररबीको रेखामनुी रहेका िशक्षत 
वगाका अतत षवपन्न व्यशक्तहरुिाई रयूनतम रोजगारीको प्रत्याभतूत गनाका िातग कामका िातग 
पाररश्रतमकमा आधाररत सामिुाषयक आयोजनाहरुमा श्रतमक िनौट गिाा बेरोगार व्यशक्तहरुको 
पररवारका सिस्य मध्ये कुन ैपतन सिस्यहरु आरतररक तथा बाह्य रोजगारीमा संिग्न नभएका 
पररवारका बेरोजगार व्यशक्तहरुिाई पषहिो प्राथतमकतामा राखी सामाशजक संरक्षर्को प्रत्याभूतत 
गराइ रोजगारीमा संिग्न गराईने नीतत तिईनेि । 

३. संङ् घीय सरकारको अनिुानबाट सिातित प्रधानमरत्री रोजगार कायाक्रमिाई गाउँपातिकािे पतन 
अपनत्व तिई गाउँपातिकाको पररवेि अनसुार प्रभावकारी रुपमा िाग ुगररने नीतत अविम्बन 
गररनेि । 
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४. गाउँपातिका तभत्रका बेरोजगारीको अवस्था र रोजगारमा सम्भावनाको वास्तषवकता पत्ता िगाउन 
रोजगार नक्साकंन काया अशघ बढाइनेि । 

५. रोजगारीको हक सम्बरधी ऐन, २०७५ को िफा १० र प्रधानमरत्री रोजगार कायाक्रम, २०७५ 
को िफा ४४ बमोशजम मातिकाजुान गाउँपातिका गाउँ कायापातिकाको कायााियको संरर्ना 
तभत्र रही काया गने गरी स्थापना भएको “रोजगार सेवा केरर” को सेवािाई तनयतमत कायाक्रम 
बाहेक गाउँपातिकामा रोजगारी तसजानाका षविेि कायाक्रमहरु षवकास गरी कायाारवयन गने 
नीतत तिईनेि । 

६. प्रधानमरत्री रोजगार कायाक्रमिाई सीपयकु्त िक्ष जनिशक्त, रोजगारीको क्षेत्र र रोजगार सम्बरधी 
“यवुा सँग अध्यक्ष कायाक्रमसँग” आबि गरी यथाथा उत्पािनमूिक रोजगारी तसजाना गने 
बेरोजगार िशक्षत अतभयानको रूपमा कायाारवयन गररनेि ।  

उ. सहकारी तथा षवशत्तय व्यवस्थापनिः 
१. स्थानीय सहकारी संस्थाको िताा, पररर्ािन, प्रविान तथा क्षमता अतभवृषि गना आवश्यक पने 

नीतत तिई कायाक्रम सिािन गररनेि ।  

२. कृषि, शिक्षा, स्वास््य, आवास, षवद्यतु, सिार, उपभोक्ता, फोहोरमैिा संकिन तथा प्रिोधन, 
प्रािाररक मि तथा जैषवक षविािी उत्पािन गने जस्ता वस्तगुत सहाकरीको प्रविान गररनेि ।  

३. सावाजतनक-तनजी, सावाजतनक सहकारी एवम ्सावाजतनक सामिुाषयक साझेिारीमा सम्बरधी नीतत 
तथा काननु बनाएर स्थानीय सहकारीहरुको पवुााधार प्रविान र व्यवसाषयक षवकास गररनिे ।  

४. बर्त तथा ऋर् सहकारीका माध्यमवाट उत्पािनमूिक क्षेत्रमा पुजँी पररर्ािन र षवत्तीय पहुँर् 
अतभवृषिका कायाक्रमहरुमा सहयोग गिै एक वडा एक उत्पािन कायाक्रमिाई प्राथतमकताका 
साथ िाग ुगररनेि ।  

५. सहकारीहरुको क्षमता अतभवृषि गिै सहकारी माफा त रोजगारी सजृना गना र्ाहने व्यशक्त वा 
पररवारिाई सहकारी माफा त सहतुियत व्याजिरमा कजाा उपिब्ध गराउन पहि गररनिे ।  

३. पूवााधार षवकास क्षते्रिः- 
म अब पूवााधार षवकास क्षते्रसँग सम्बशरधत नीतत तथा कायाक्रमहरु पेस गना र्ाहारिु । 

अ. सडक तथा यातायातिः 
१. सडक नपगुेका वडा कायाािय सम्म एक विा तभतै्र सडक पगुाइने ि । तनमाार् सम्पन्न भई 

सिािनमा रहेका र सिािनमा आउन नसकेका ग्रामीर् सडकहरु (रोड) को स्तारोन्नतत गरी 
तनयतमत सिािनमा ल्याइने ि । वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी सडक तनमाार् गना भौगोतिक 
रुपमा कमजोर बस्तीहरु सम्म मतुय सडकिेशख ग्राभिे तथा घोरेटो बाटो तनमाार् गररनिे ।  

२. सबै वडाहरूिाई ग्रातमर् कृषि सडक सञ्जाि माफा त जोड्न पहि गररनेि । गाउँपातिकाको केरर िेशख 
वडा केरर सम्म जोड्न ेसबै सडकहरूिाई स्तरोन्नती र ग्रातभि गरर सवायाम यातायातका साधनहरू र्ल्न े
बनाउन षविेि ध्यान दिइनेि । 



 

15 
 

३. आकशस्मक र आपतकािीन हवाई उिारको िातग गाउँपातिको कुन ैएक स्थानमा हेतिप्याड 
तनमाार् गररने ि । षवकास तनमाार् र योजना कायाारवयन गना योजना आयोगको गठन गररन े
ि । 

४. सडक पहुरँ् नपगुेका बस्तीहरुसम्म सडक पगुाउनका िातग संघीय तथा प्रिेि सरकारसंग 
समरवय गरी सडक षवस्तार गररनेि ।  

५. बस्ती जोड्न आवश्यक परेका सबै खोिाहरुमा झोििेु पिु तथा पक्की पिु तनमाार्का िातग 
संघीय र प्रिेि सरकारको तािकु तनकायमा पहि गररनेि ।  

 

आ. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बरधी नीततिः- 

१. हािसम्म सेवा प्राि गना नसकेका तथा षपितडएका वगाहरुिाई उच्र् प्राथतमकतामा राखी िईु 
विा तभत्रमा सबै घरधरुीमा एक घर, एक धारा को व्यवस्था तमिाइनेि । खानेपानी, सरसफाइ 
तथा स्वच्िता क्षेत्रको षवकासको िातग कायापातिका मातहत रहने गरर खानेपानी सरसफाई 
तथा स्वच्िता व्यवस्थापन बोडा स्थापना गररनेि, सो मातहत पातिकास्तरमा आवश्यक जनिशक्त 
सषहतको वास यतुनट स्थापना गररनेि, सबै तनतमात आयोजना हरुको दिगोपनको िातग हरेक 
पातिकािे खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्िता व्यवस्थापन तनिेशिका तजुामा गरी खानेपानी 
परीक्षर् प्रयोगिािा स्थापना गरी संर्ािन गररनेि ।  

२. खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा हनुे िगानीको िोहोरोपना हटाउनको िातग पातिका स्तरमा 
संर्ािन हनुे सबै योजनामा पातिकाको अतनवाया रुपमा तिशखत स्वीकृततको व्यवस्था गररनेि 
।  

३.  पातिकामा रहेका सबै खानेपानी उपभोक्ता सतमततहरु िताा तथा नवीकरर् गने व्यवस्था 
तमिाइनेि । 

४. पातिका तभत्रका सबै षवद्याियहरुिाई खानेपानी, सरसफाइ स्वच्िता तथा मषहनावारी व्यवस्थापन 
सषहतको संरर्ना तनमाार्मा सहयोग गरी तीन तारा मापिण्ड िाग ुगने, हरेक खानेपानी योजना 
क्षेत्रमा खेर गएको पानीको व्यवस्थापन गरी करेसाबारी तनमाार् गना हरेक घरधरुीका 
सिस्यहरुिाई करेसाबारी व्यवस्थापन तातिम उपिव्ध गराइनेि ।  

५. महुान नभएर खानेपानीको समस्या रहेका स्थानहरुमा संघ तथा प्रिेि सरकारको सहकायामा 
तिशफ्टङ खानेपानी योजनाहरु सिािन गररनिे ।  

६. स्वच्ि खानेपानीको दिगो व्यवस्थापनका िातग आयोजना तनमाार्को क्रममा नै तनशित रकम 
ममात सम्भार कोिमा अतनवाया राख्न ेप्रबरध तमिाइनेि ।   

७. मातिकाजुान गाउँपातिकािाई पूर्ा सरसफाई क्षेत्र घोिर्ा गररनेि,  स्वच्िता र सरसफाइिाई 
व्यशक्त र समिुायको पषहर्ानको षविय बनाइनेि । 
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इ. जिस्रोत तथा तसंर्ाईिः 
१. सतह तथा भतूमगत तसँर्ाई, पोखरी तनमाार्, कुिो तथा नहर तनमाार् र ममात जस्ता उपायवाट 

संघ र प्रिेिको सहकायामा सबै कृषि योग्य क्षेत्रमा तनयतमत रुपमा तसंर्ाई गने व्यवस्था गररनेि 
। 

२. तसंर्ाईको कुिो स्तरोन्नती गरी खेतसम्म सहज रुपमा तसंर्ाई उपिब्ध हनुे व्यवस्था गरी नहर, 
कुिोको िीघाकािीन ममात र व्यवस्थापनको शजम्मा समिुायिाई दिइनेि ।  

३. तसंर्ाईको िातग महुानको सम्भाव्यता हेरी संघीय तथा प्रिेि सरकारको सहकायामा तिशफ्टङ 
तसर्ाइ योजनाहरु सिािनमा ल्याइनेि ।  

ई. भवन, आवास सहरी षवकास तथा बस्ती षवकासिः 
१. गाउँपातिका तभत्र शजर्ा अवस्थामा रहेका वडा कायाािय, स्वास््य, सामिुाषयक भवन, षवद्यािय 

भवनहरुको आवश्यक ममात सम्भार गरी सिािनमा ल्याउने तथा आफ्न ैभवन नभएका वडा 
कायाािय, स्वास््य संस्था, भवन आवश्यक रहेका षवद्यािय, सामिुाषयक भवनहरु तनमाार् 
गररनेिन ्। 

२. संघीय सरकारको सहयोगमा तनमाार्ाधीन अवस्थामा रहेको १० िैय्या अस्पताि भवनको तनमाार् 
काया तनधााररत समयावतध तभत्र सम्पन्न गरी सेवा सिािनमा ल्याइनेि । 

३.  स्थानीय तह, संघ र प्रिेिको सहकायामा जनता आवास, सरुशक्षत आवास, षवपिवाट 
षवस्थाषपतहरुको आवास तथा एकि मषहिा, असक्त, अपािता भएका व्यशक्त, गररब, मकु्त हतिया 
र असाह्य पररवारको िातग आवास कायाक्रम प्रभावकारी रुपमा सिािन गररनेि । 

४. राषष्ट्रय भवन संषहताको प्रभावकारी कायाारवयन र अनगुमन माफा त भकुम्पीय जोशखम रयनुीकरर् 
गने नीतत तिइनेि ।  

५. मातिकाजुान गाउँपातिकाको भवन तनमाार् आर्ारसंषहता सम्बशरध स्थानीय स्तर अनकुुिको 
कानून बनाई घर नक्सा पास प्रर्ािी िाग ुगररनेि ।  

६. राष्ट्रवािी नेता स्वतगाय पे्रम तसंह धामीको सम्झनामा प्रमे तसंह धामी स्मतृी वहउुद्दशेिय सभाहि 
तनमाार् गररनेि । 

उ. षवद्यतुीकरर् तथा  उजाािः 
१. षवद्यतुीकरर् भएका बस्तीको प्रसारर् िाईन व्यवशस्थत गिै षवद्यतु नपगुेका घरधरुीमा तत्काि 

षवद्यतुीकरर् गना कायाक्रम िाग ु गरी प्रत्येक घरधरुीमा षवजिुी पगुाइने ि । तत्काि 
षवद्यतुीकरर् गना भौगोतिक षवकटतािे गिाा असम्भव रहेका वस्तीहरुमा सोिार तमतनग्रटे स्थापना 
गरी षवद्यतु सेवा दिईने ि ।  
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२. भौगोतिक षवकटतामा रहेका घरधरुीको षवद्यतु महििु भकु्तानीको िातग वडा कायााियमा षवद्यतु 
महििु संकिन केरर स्थापना गरी महििु बझुाउन षवद्यतु कायाािय जानपुने बाध्यता हटाइने 
ि । 

३. पातिकाका षवतभन्न स्थानहरुमा जडान भएका सोिार सैया बशत्तको ममात र सम्भार गरी सिािनमा 
ल्याउने र बैकशल्पक उजाा प्रविान केरर र नेपाि षवद्यतु प्रातधकरर्सँगको साझेिारीमा मतुय 
बजार क्षेत्र तथा आवतजावत हनुे सडकमा सडक बशत्त जडान गररने ि ।   

४. सबैिाई रयूनतम मात्रामा आधतुनक उजाामा पहरु् परु् याउने योजना, घरेि ु प्रयोगमा उजााको 
उपयोग बढाउने कायाहरु, इरडेक्स र्िुो प्रयोगमा ल्याउने नीतत तिइनेि ।  

ऊ.  सूर्ना तथा संर्ारिः 
१. मोबाईि सेवा नपगुेका घर, टोि, वस्ती र वडाहरुमा नेटवका  षवस्तारको िातग नेपाि टेतिकम, 

एनसेि र अरय सेवाप्रिायक कम्पनी संग समरवय गरी मोवाईि नेटवका को गरु्स्तर सधुार 
गने, मोवाईि नेटवका  कभरेज नपगुेका सबै ठाउँमा टावर स्थापना गरी मोवाईि सेवा सरु्ारु 
गररनेि । 

२.  तडशजटि नेपाि अतभयानको कायाषवतध अनसुार सबै स्वास््य संस्था, षवद्यािय, वडा कायाािय, 

सहकारी संस्था र सामिुाषयक संस्थाहरुमा रतु गततको इरटरनेट/इररानेट जडान गरर 
गाउँपातिकाबाट उपिब्ध गररने हरेक सेवािाई प्रभावकारी रुपमा सिािन गने प्रर्ािीको 
स्थापना गने, सेवा प्रिायकका सबै टावरमा 4G तडभाईस जडान गना िगाई सेवा सिािनमा 
ल्याइनेि ।   

३. स्थानीय एफ. एम. रेतडयोहरु, पत्रपतत्रका र अनिाई सिार माध्यमको प्रयोग गरर पातिकाबाट 
प्रवाह गररने सबै सूर्ना, सरिेि नागररक सम्म पगुाउन, पातिका अरतगात रहेको सबै िाखा र 
वडा कायाािय एवं अरय सामिुाषयक संस्थासंग तिटो सूर्ना, सिार तथा डकुमेरट आिान 
प्रिान गना आरतररक सूर्ना प्रर्ािी व्यवस्थापन को िातग पूवााधार तयार गररनेि । 

४. एफ.एम.रेतडयो, पत्रपतत्रका, अनिाइन सिार माध्यम एवंम सामाशजक सञ्जािको सिािन तथा 
अतधकतम प्रयोग गरी जनरे्तना, कृषि सेवा, मौसम पूवााअनमुान, यातायात तथा राषफक तनयम 
सम्बरधी सरिेि, बजार मूल्य, षवपि तथा महामारी षवरुि सरे्तना र षवतभन्न षकतसमका 
जनरे्तनामूिक रेतडयो कायाक्रमहरु उत्पािन गरी प्रिारर्को व्यवस्था तमिाइनेि । 

५. गाउँपातिकामा प्रिारर् क्षेत्र रहेका सामिुाषयक रेतडयोहरुको  भौततक पूवााधार, उपहरर् सहयोग 
र क्षमता षवकास गनाका िातग आवश्यक कायाक्रम ल्याइनेि । 

६. सूर्नाको हकको प्रत्याभतूत गराउिै आवतधक स्वतिः प्रकािन अतनवाया रुपमा कायाारवयन 
गररनेि ।  

७. नेपाि प्रत्रकार महासंघ िार् ुािा िाखाको भवन तनमाार्का िातग आवश्यक सहयोग गररनिे । 
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८. जनप्रतततनतध, कमार्ारी, शिक्षकहरु िगायत सरोकारवािाहरु तातिम दिई प्रषवतधमैत्री हनु 
सहयोग गररनेि । 

९. सम्पूर्ा वडाको षववरर् समेट्ने गरी एषककृत स्थानीय सरकार पाश्वशर्त्र (iLG Profile) तयार 
पाररनेि । 

१०. मातिकाजुान गाउँपातिका घर भइ षवतभन्न सिार माध्यममा षक्रयािीि पत्रकारहरुका िातग 
"प्रमे तसह धामी पत्रकाररता परुस्कार" को व्यवस्थापन गररनेि । 

 

ए.  भतूम व्यवस्थािः  

१. मािपोत तथा जग्गा प्रिासनका कायाहरु स्थानीय तहबाट गना संघ सरकारसंग सहकाया गिै, 
उस्थानीय तहमा भ:ूसेवा केरर स्थापना गनाका िातग आवश्यक पहि गररनेि ।  

२. गाउँपातिकामा नमनुा बस्ती तनमाार्का िातग आवश्यक योजना बनाई कायाारवयनमा ल्याइनेि । 

३. सावाजतनक जग्गा संरक्षर् र षवकास तथा व्यवस्थापन र कृषि उत्पािन वृषिका िातग जग्गा 
र्क्िाबरिी र एकीकरर् गने कायाक्रम सिािन गररनेि ।  

४. तनजी जतमन, मशरिरको क्षे०त्र, षवद्याियको क्षेत्र, सावाजतनक जतमन, पती ऐिानी जतमन, सामिुाषयक 
वन क्षेत्र, वडा तथा गाउँपातिकाको क्षेत्र तथा सीमा क्षेत्र यककीन गराउन सम्बशरधत तनकायमा 
पहि गने/गराउने नीतत तिइनेि ।  

५. वातावरर् तथा षवपद् व्यवस्थापन क्षते्रिः 
म अब वातावरर् तथा षवपद् व्यवस्थापन क्षेत्रसँग सम्बशरधत नीतत तथा कायाक्रमहरु पेस गना र्ाहरिु । 

१. जिवाय ु पररवतान, जि तथा मनसनुजरय प्रकोप तनयरत्रर्, वन डडेिो तनयरत्रर्, षवतभन्न 
षकतसमका प्राकृततक तथा अरय षवपिको तत्काि व्यवस्थापन तथा प्रततकाया गनाका िातग 
वातावरर् तथा षवपद् व्यवस्थापन कोि स्थापना गररनेि ।  

२. वनिाई  आतथाक  तथा  वातावरर्  मैत्री  बनाउन  वैज्ञातनक  वन  व्यवस्थापन  योजना 
तनमाार्  गना  तथा  वनजरय उद्योगहरू स्थापनािाई नीततगत रूपमा खकुुिो बनाउन सम्बशरधत 
तनकायमा पहि गररने नीतत तिईनेि । 

३. हररत सडक तनमाार्मा जोड दिँिै अतम्रसो, बाँस, तनगािो, धपुी, गरुाँस िगायत अरय जातका 
तबरुवाहरु सडकको िेउमा िगाउन वृक्षारोपर् अतभयान सिािन गरी ग्रातमर् हररत कृषिा 
सडकको साथै एग्रो ईको (Agro-Eco) पयाटनको अवधारर्ा षवकास गरी मेरो बािक मेरो वृक्ष 
कायाक्रम िाग ुगररनेि ।  

४. गाउँपातिकाको आतथाक समषृिका िातग प्राकृततक सम्पिाहरु, जि, जतमन, जंगि, ढंुगा , रोडा 
,बािवुा, तगटी, खानी तथा खतनज पिाथाको संरक्षर्,उपयोग र प्रयोग गिाा गाउँपातिकाबाट 
अतनवाया रुपमा अनमुतत तिई िताा गनुापने नीतत तिईनेि । 

५. भ–ूक्षय तथा प्राकृततक प्रकोपको दृषष्टकोर्बाट संवेिनिीि मातनएका तथा उच्र् जोशखममा 
रहेका क्षेत्रहरुिाई पषहर्ान गरी संरक्षर्को िातग प्रवरध तमिाइनेि । 
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६. सामिुाषयक वनहरुको षवधान तथा कायायोजना तनमाार् गरी वन उपभोक्ताहरुको क्षमता अतभवृषि 
गररनेि । 

७. षवपद् समयमा प्रयोग गना सषकने आश्रय स्थि तथा खिुा ठाउँहरुको पषहर्ान गरी नक्साङ्कन 
गररनेि । 

८. वन तथा वनस्पतत स्रोतको संरक्षर्, व्यवस्थापन तथा सिपुयोगबाट स्थानीय समिुायको 
सहभागीता अतभवृषि गिै वन पैिावारबाट प्राि राजश्विे गाउँपातिकाको आतथाक षवकासमा 
योगिान परु् याइने हुँिा यसको समशुर्त व्यवस्थापन गररनेि । 

९. भ–ूक्षय तथा प्राकृततक प्रकोपको दृषष्टकोर्बाट संवेिनिीि मातनएका तथा उच्र् जोशखममा 
रहेका क्षेत्रहरूिाई पषहर्ान गरी संरक्षर्को िातग प्रवरध तमिाइनेि । 

१०. मनसनु जरय षवपद् बाट प्रभाषवत घर पररवारहरूिाई आवश्यक राहत तथा पनुास्थापनका िातग 
प्रिेि सरकार र सङ् घीय सरकार सँग आवश्यक समरवय गने नीतत तिईनेि । 

६. संस्थागत षवकास तथा सेवा प्रवाहिः 
म अब संस्थागत षवकास तथा सेवा प्रवाह क्षते्रसँग सम्बशरधत नीतत तथा कायाक्रमहरु पेस गना र्ाहारिु 

। 

१. गाउँपातिकाबाट प्रिान गररने सेवामा तडशजटि प्रषवतध, षवद्यतुीय माध्यम िगायतका आधतुनक 
प्रषवतधहरुको उपयोग गररने नीतत अविम्बन गररने ि ।  

२. िाखा प्रमखुहरु, षवद्याियका प्रध्यानाध्यापकहरुसँग कायासम्पािन करार सम्झौता गरी 
कमार्ारीको सेवा प्रवाहको उच्र् मूल्याङ्कन गरी उत्कृष्ट सेवा प्रवाह गने कमार्ारीिाई परुस्कृत 
गने नीतत िाग ुगररनेि ।  

३. षवद्याियका शिक्षक, प्रधानाध्यपक, षवद्यािय व्यवस्थापन सतमतत सिस्यहरुको क्षमता वृषि गना 
मागमा आधाररत पेिागत र नेततृ्व षवकास तातिम सिािन गररनेि ।  

 

४. गाउँपातिका र वडा कायााियबाट सम्पािन गररने कायािाई कम कागज (Paper Less) षवतध 
अपनाउिै षवद्यतुीय प्रर्ािीको उपयोगिाई बढवा दिने र षवद्यतुीय प्रर्ािीबाटै अनगुमन गने 
पषिततिाई प्रभावकारी रुपमा कायाारवयन गररनेि । 

५. गाउँपातिका र वडा कायााियबाट दिइने सेवा, सषुवधा तिटो, िररतो ढंगबाट प्रवाह गने, पातिका 
र वडाकायााियबाट सिािन हनुे कायामा, पारिशिाता, सिुासन र जवाफिेषहता कायम गने, 

प्रत्येक मषहना कायााियको अशरतममा आय व्यय र प्रगतत षववरर् सावाजतनक गररने ि भने 
प्रत्येक र्ौमातसकमा वडा कायाािय र पातिका कायााियबाट प्रभाव भएको सेवा र वस्तकुो 
सावाजतनक सनुवुाई तथा सामाशजक परीक्षर् कायाक्रम सिािन गररनेि ।  

६. सरकारी तनकायमा हनुे भ्रष्टार्ारिाई िरुयमा पगुाउिै जनप्रततनीतध र कमार्ारीबाट भ्रष्टार्ार 
भएको प्रमाशर्त भएमा िण्ड सजायको व्यवस्था गने, गाउँपातिकाका वडा कायाािय र अरय 
िाखाहरुबाट प्रिान गररने सेवािाई प्रभावकारी बनाउन घरिैिोमा सेवा दिन घमु्ती शिषवरबाट 
सेवा दिइनेि ।  



 

20 
 

७. गैर–सरकारी, संघ–संस्थाहरु संग साझेिारी गरी पररर्ाममखुी काम गना प्रोत्साहन गररनिे, सबै 
NGO-INGO हरुिे गाउँपातिका तभत्र संर्ािन गररन ेकायाक्रमहरुका िातग गाउँसभाबाट अतनवाया 
रुपमा कायाक्रमहरु पाररत गनुापने नीतत तिइनेि ।  

८. गाउँपातिकाको वेवसाइटिाई अद्यावतधक राखी महत्वपूर्ा तनर्ाय, सूर्ना तथा जानकारीिाई 
वेवसाइटमा राख्न ेकायािाई प्रभावकारी रुपमा कायाारवयन गररनेि ।  

९. गाउँपातिकाको मतुय कायााियमा तडशजटि सूर्ना पाटी र तडशजटि नागररक वडापत्र जडान 
गररनेि । 

१०. गाउँपातिकाबाट प्रिान गररने  सबै प्रकारका सेवासषुवधाहरुिाई क्रमििः सफ्टवेयर प्रर्ािी 
तथा षवद्यतुीय माध्यमबाट सिािन गिै ितगनेि ।  

११. सङ् घीय सरकारबाट जारी भएको मध्यमकािीन खर्ा संरर्ना दिग्ििान, २०७८ अनसुार यस 
गाउँपातिकाको मध्यमकातिन खर्ा संरर्ना तजुामा गरी िाग ुगररनेि ।  

१२. गाउँपातिकामा कायारत कमार्ारीहरुको सेवा सषुवधाको सतुनशित गनाका िातग “कमार्ारी 
कल्यार् कोि”  को व्यवस्थापन गना कायाषवतध तयार गररनेि । 

१३. मातिकाजुान गाउँपातिकाको कमार्ारी संगठन व्यवस्थापनमा सधुार गरी उच्र् जनिशक्तको 
षवकासमा जोड दििै “स्थानीय कमार्ारी सेवा तनयमाविीको” तजुामा गरी िाग ुगररनेि ।  

१४. गाउँपातिकाबाट प्रवाह हनुे सबै सेवाहरुिाई तिटो, िररतो र व्यवशस्थत गना नागररक सहायता 
कक्ष तनमाार् गररनेि ।  

१५. सेवा प्रवाहमा टोकन तसस्टम, गनुासो व्यवस्थापनका िातग कि सेरटर, जनता सँग 
जनप्रतततनतधको प्रत्यक्ष संवाि रेतडयो कायाक्रम सिािनको नीतत तिईनेि । 

१६. कमार्ारी र जनप्रतततनतधहरुको क्षमता अतभवृषिका िातग अतभमखुीकरर्, तातिम, गोष्ठी तथा 
अविोकन भ्रमर्को कायाक्रमिाई अगातड बढाइनेि ।  

१७. गाउँपातिकाद्वारा जारी हनुे ऐन, तनयम, तनिेशिका, मापिण्ड, कायाषवतध तथा आिेिहरु स्थानीय 
राजपत्र माफा त ्प्रकािन गररनेि ।  

१८. गाउँपातिका िगायत अरय कायााियहरुवाट प्रिान गररने तडशजटि सेवािाई प्रभावकारी बनाउन 
तनजी साँझेिार कम्पनीहरुसँग सेवा खरीि गरर कायाारवयन गररनेि ।  
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आिरर्ीय उपशस्थत सभा सिस्य ज्यूहरु ! 
 

यस गाउँपातिकाको नीतत तथा कायाक्रम सम्वृि गाउँपातिकाको िीघाकािीन सोर् र िक्ष्यको मागाििाक 
िस्तावेज हो । गाउँपतिकाको एक्िो प्रयासबाट मातै्र िक्ष्य हातसि गना सम्भव िैन । संघीय सरकार 
प्रिेि सरकार सरकारी तथा गैरसरकारी संङ्घ संस्था र सहकारी सङ्घ संस्थाको संयकु्त प्रयास सहकाया र 
स्वातमत्विाई प्रभावकारी रुपमा कायाारवयन गनुा अपररहाया ि । मातिकाजुान गाउँपातिकािे गाउँपातिकाका 
सरोकारवािाहरुको सहकाया र समरवयमा आफ्ना षक्रयाकिापहरु सिािन गने बेहोरा अवगत गराउँिै यो 
नीतत तथा कायाक्रम कायाारवयनमा सबैको सहयोग रहने षवश्वासका साथ सम्वृि गाउँपतिका तनमाार्को 
महाअतभयानमा सहभातगताका िातग आह्वान गिािु ।  

अरतमा, गाउँपातिकाको षवकास र समषृिको िातग योगिान परु् याउन नेपाि सरकार तथा प्रिेि सरकारका 
माननीय मरत्री तथा संसिहरु, तिमेकी स्थानीय तह, षवतभन्न िात ृतनकायहरु, स्थानीय प्रिासन, समाशजक 
संघ संस्था, षक्रयािीि राजनैततक िि, जन तनवााशर्त जनप्रतततनतधहरू, नागररक समाज, तनजी क्षेत्र , समस्त 
बौषिक वगा , पत्रकार, आम नागररक तथा राष्ट्रसेवक कमार्ारी िगायत सम्पूर्ा गाउँपातिकाबासी आमाबवुा, 
दििीबषहनी तथा िाजभुाइहरुमा हादिाक धरयवाि ज्ञापन गिािु । 

 
 

*****धरयवाि****** 

 


