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सभाध्र्क्ष महोदर्, 

सम्पूर्य गाउँसभा सदस्र् ज्रू्हरु, 

सभा सशचव ज्रू् 

सङ्घीर् िोकिाशन्द्त्रक गर्िन्द्त्रात्मक िासन व्र्वस्थाको माध्र्मद्वारा सावयभौमसत्ता सम्पन्न नेपािी जनिाको 
दीगो िाशन्द्ि,  सिुासन,  क्रवकास र समकृ्रिको आकाांक्षा परुा गनय नेपािको सांक्रवधानिे व्र्वस्था गरेको सांघ, 

प्रदेि र स्थानीर् िहको सरकार मध्रे् स्थानीर् िह/सरकारको गठन पश्चाि पक्रहिो कार्यकाि  
(क्रव.स.2074-2079) 2079 साि जेष्ठ 5 गिे सम्पन्न भएको छ। दोस्रो कार्यकािका िालग स्थानीर् 
िह सदस्र् लनवायचन, 2079 पश्चाि हामी चन्द्रकोट गाउँपालिका गलु्मीको दोस्रो गाउँसभाको पक्रहिो 
बैठकमा उपशस्थि भएका छौं।  

र्स घलिमा, सङ्घीर् िोकिाशन्द्त्रक गर्िन्द्त्रात्मक िासन व्र्वस्था ल्र्ाउन एवम ्स्विन्द्त्रिाका िालग भएका 
जनर्दु्ध िगार्ि क्रवलभन्न आन्द्दोिका क्रममा आफ्नो जीवन आहलुि ददनहुनुे सम्पूर्य िहीदहरु प्रलि भावपूर्य 
श्रद्धाञ्जिी र वेपत्ता िथा घाइिे नागरीक प्रलि उच्च सम्मान टक्र्र्ाउँछु। हाम्रा अग्रज सम्पूर्य नेिाहरु र 
आफ्नो अमूल्र् मिद्वारा क्रवश्वाि गरी आगामी पाँच वर्यका िालग चन्द्रकोट गाउँपालिकाको सेवा प्रवाह र 
क्रवकासको शजम्मेवारी समु्पने सम्पूर्य चन्द्रकोट गाउँवासी प्रलि हाददयक आभार सक्रहि सम्मान व्र्क्त गदै 
क्रवकास र उन्नलिको िालग सक्रक्रर् रुपमा अगालि बढ्दै प्रभावकारी रुपमा दैलनक सेवा प्रवाह र क्रवकास 
पथमा िाग्न ु भएका सम्पूर्य सभाका सदस्र्ज्रू्हरु, राष्ट्रसेवक कमयचारीहरु िगार्ि क्रवकासका 
सरोकारवािा सवैिाई धन्द्र्वाद ज्ञापन गदयछु।  

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

सांक्रवधानको भाग १७, १८ र १९ िथा अनसूुची ८ मा भएको सांवैधालनक व्र्वस्था अनरुुप आफ्नो 
स्थानीर् िहको नीलि लनर्म बनाउने, र्ोजना िजुयमा एवम ्बजेट क्रवलनर्ोजन गने शजम्मेवारी हामी स्थानीर् 
िहको सरकारिाई रहेको छ। सांक्रवधानिे लनददयष्ट गरे अनरुुपको कार्य गने हाम्रो दाक्रर्त्व हो। सम्पूर्य 
चन्द्रकोट गाउँपालिकाबासीमा सिुासनको प्रत्र्ाभलूि गराउने, क्रवकास र समकृ्रिको िालग र्ोजनाबद्व ढांगिे 
अगािी बढी नमूना र समदृ्ध चन्द्रकोट गाउँपालिका बनाउने हाम्रो दृढ सांकल्प र अठोट छ ।  

“सवि एवम ्सक्षम चन्द्रकोट समदृ्ध चन्द्रकोट वासी” को पररकल्पना गरी अगािी साररएको नीलि 
िथा कार्यक्रम सङ्घीर् िोकिाशन्द्त्रक गर्िन्द्त्रात्मक िासन व्र्वस्था िागू भएपलछको चन्द्रकोट 
गाउँपालिकाको दोस्रो सभाको पक्रहिो बैठकमा राख्न पाउँदा मैिे गौरवको अनभुलूि गरेको छु। उक्त 
सांकल्प र पररकल्पना पूरा गनय आ.व.२०७9/०80 को नीलि िथा कार्यक्रम र्स सम्मालनि सभामा 
प्रस्िाक्रवि गदयछु । 

प्रस्िाक्रवि नीलि िथा कार्यक्रम कार्ायन्द्वर्न गनय क्रवकासको परम्परागि िैिी र गलििाई पररवियन गदै  
अन्द्र् क्रवक्रवध पक्षका अिवा मूिि शिक्षा, स्वाथ्र्, पवूायधार क्रवकासका साथै कृक्रर् उत्पादनमा आधाररि रही 
चन्द्रकोट गाउँपालिकािाई “सवि एवम ् सक्षम चन्द्रकोट समदृ्ध चन्द्रकोट वासी” मा रुपान्द्िरर् गनय 
सरोकारवािा सम्पूर्य पक्षसँग हािेमािो गदै अशघ बक्रढने छ। साथै अव्र्वशस्थि वशस्ि, भलूमक्रहन िथा 
क्रवस्िाक्रपि पररवारिाई उपिब्ध क्रवकल्पहरु बमोशजम व्र्वस्थापन गररनेछ। 

सभाध्र्क्ष महोदर्, 
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प्रस्ििु नीलि िथा कार्यक्रम िर्ार गने क्रममा नपेािको सांक्रवधान,  दीगो क्रवकासका िक्ष्र्हरू,  पन्द्रौ 
आवलधक र्ोजना, नेपाि सरकारिे अन्द्िरायक्रष्ट्रर् जगिमा गरेका प्रलिवद्धिाहरू, आ.व.२०७9/०80 को 
नेपाि सरकार िथा प्रदेि सरकारको नीलि िथा कार्यक्रम, क्रवकासका िालग नेपाि सरकारिे िर् गरेका 
क्रवलभन्न राक्रष्ट्रर् नीलि, लनदेशिका, कार्यक्रवलधहरू, क्रक्रर्ािीि राजनैलिक दिहरुसँग सम्वशन्द्धि क्रवर्र्मा 
लबज्ञहरुसँग भएको छिफिमा प्राप्त भएका अमूल्र् सझुावहरू, क्रवलभन्न सामाशजक िथा बौक्रद्धक 
व्र्शक्तत्वहरु, क्रवदेिमा रहनहुनुे गाउँपालिकावासी दाजभुाई दददीबक्रहनीहरु िगार्ि आम सवयसाधारर्िे 
ददनभुएको सझुाविाई मागयदियनको रूपमा लिएको छु ।  

चन्द्रकोट गाउँपालिकामा िाशन्द्ि, क्रवकास, समकृ्रि र सिुासन कार्म गरी नागरीकको जीवनस्िरमा 
गरु्ात्मक सधुार ल्र्ाउन क्रवद्यमान समस्र्ाको लनकास, सिुासन सक्रहिको क्रवकास भन्ने नारािाई आत्मसाि 
गरी अशघ बक्रढने छ । 

सभाध्र्क्ष महोदर्,  

अव म क्रवर्र्क्षेत्रगि नीलि िथा कार्यक्रमहरु प्रस्ििु गनय चाहन्द्छु, 

1.आलथयक क्रवकास क्षते्र  

क. कृक्रर् िथा पिपुािन 

अलधकाांि नागरीकिे कृक्रर् पेिािाई मखु्र् पिेाको रुपमा अङ्गािेको र्स गाउँपालिकामा 
परम्परागि र लनवायहमूखी खेलि प्रर्ािीिाई आधलुनक कृक्रर् प्रर्ािी िफय  उन्द्मूख गदै कृक्रर् 
उत्पादनमा मात्रात्मक र गरु्ात्मक बकृ्रि गरी र्वुा जनिशक्तिाई कृक्रर्िफय  आकक्रर्यि गनय र 
क्रवदेिबाट फकेका दाजभुाई दददीबक्रहनीिाई व्र्वसाक्रर्क कृक्रर्िफय  उन्द्मखु गराउने कार्यक्रम 
सञ्चािन गररनेछ। 

o कृक्रर् प्रसार सम्बन्द्धी स्थानीर् नीलि, र्ोजना, कानून, मापदण्ि लनधायरर् गरी त्र्सको 
कार्ायन्द्वर्न र लनर्मन गरीने छ । 

o कृर्कहरुको क्षमिा अलभवकृ्रि, प्राक्रवलधक सहार्िा, सीप क्रवकास, सिशक्तकरर् र बजाररकरर् 
गररनेछ। 

o व्र्वसाक्रर्क क्रकसान भने्न मूि ममयका साथ उत्पादनमा आधाररि कृक्रर् अनदुान नीलि 
अविम्बन गररनेछ। 

o बाझो जग्गामा व्र्वसाक्रर्क कृक्रर् गने कृर्क िथा फमयिाई क्रविेर् अनदुानको व्र्वस्था 
लमिाइनेछ। 

o कशम्िमा 10 जना गाउँपालिकाका नागरीकिाई रोजगारी ददने कृक्रर् 
सांस्था/फमय/कृर्किाई िगानीमा अनदुान ददइनेछ। 

o कृक्रर्र्ोग्र् भलूमको खशण्िकरर्िाई रोकी भलूमको चक्िाबन्द्दी गने अवधारर्ाको कार्ायन्द्वर्न 
गने उत्प्ररेरि गररनेछ।  

o कृक्रर् बीउक्रवजन, नश्ल सधुारको िालग कृलत्रम गभायधान, रासार्लनक मि र और्धीहरुको 
आपूलिय र लनर्मन गररनेछ । 
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o घाँसमा आधाररि पिपुािनिाई जोि ददन उन्नि घाँसको वीउ खररद क्रविरर् िथा िागि 
सहभालगिामा स्रोि केन्द्र स्थापना गररनेछ। 

o महामारी िथा जनुोक्रटक रोगहरु लनर्न्द्त्रर्को िालग लनिलु्क खोप िथा जनचेिनामूिक 
कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ। 

o कृक्रर्िाई व्र्वसाक्रर्करर्, र्ाशन्द्त्रकीकरर् िथा क्रवक्रवधीकरर् गरी कृक्रर् उत्पादनमा बकृ्रद्ध गदै 
क्रकसानको जीवनस्िर उकास्नको िालग उत्पादनमा आधररि  साना कृक्रर् र्न्द्त्र िथा 
उपकरर् अनदुान कार्यक्रम, कृक्रर् उपज सांकिन िथा लबक्री केन्द्र जस्िा कृक्रर् पूवायधारको 
व्र्वस्थापन गरीने छ। 

o क्रवर्ादीको अत्र्ालधक प्रर्ोगिाई लनरुत्साक्रहि गदै अगायलनक पिपुािन िथा कृक्रर् खेिीिाई 
प्रोत्साक्रहि गररनेछ। 

o साना लसांचाईका िालग पोखरी, कुिो लनमायर् ममयि, थोपा लसांचाई, लसमेन्द्ट पोखरी/ प्िाक्रष्टक 
पोखरी जस्िा कार्यक्रमिाई थप प्रभावकारी बनाइने छ। 

o क्रवलभन्न कृक्रर् िथा पिपुन्द्छी सम्बन्द्धी कार्यक्रम गैरसरकारी सांस्था, समदुार् िथा समूहसँग 
साझेदारीमा सञ्चािन गररनेछ। 

o िरकारी, दधु, फिफूि, अण्िा िथा मासमुा आत्मलनभयर हुँदै लनर्ायि गने  र आर्ाििाई 
लनरुत्साक्रहि गने नीलि अविम्बन गररनेछ । 

o उन्नि जािका पिपुािन माफय ि पिधुनको आर्मा वकृ्रद्ध गने नीलि अलगांकार गररनेछ। 

o भैरहेका साना व्र्वसाक्रर्क कृक्रर् उत्पादन केन्द्र (पकेट) क्षेत्रिाइ अझै क्रवकास गदे 
सम्भावनाका आधारमा थप पकेट क्षेत्र घोर्र्ा गररनेछ । 

o गाँउपालिकालभत्रका कृक्रर् सम्बन्द्धी अध्र्ापन गराउने क्रवद्यािर् र क्रवद्याथीको ज्ञान, लसप र 
क्षमिािाई कृर्कसँग जोलिनेछ। 

o कृर्कको आवश्किा र चाहाना अनरुुप मागमा आधाररि कार्यक्रम ल्र्ाइनेछ । 

o पौक्रष्टक महत्व बोकेका िोपन्द्मखु रैथाने बािीहरु कािो भटमास, गहि, लसिाम, जस्िा 
बािीहरुको सांरक्षर् कार्यक्रमिाई लबिेर् जोि ददइनेछ। 

o मखु्र् खाद्यान्न बािी धान, मकै, गहुँ आदीको वीउ उत्पादनको िालग मूि वीउ क्रविरर्, 
क्षेत्र क्रवस्िार, वजाररकरर् िथा क्रवक्रवलधकरर् गरी कृर्कको आलथयक अवस्थामा सधुार 
ल्र्ाइनेछ। 

o असि कृक्रर् िथा पि ुपािन अभ्र्ासको िालग व्र्वसाक्रर्क कृर्कहरुिाई अविोकन भ्रमर् 
गराइनेछ। 

o कृक्रर् िथ्र्ाङ्क व्र्वस्थापन, क्रकसान सूशचकरर् िथा दिाय व्र्वस्थापन कार्यिाई व्र्वशस्थि 
गररनेछ। 

o उत्पाददि कृक्रर् िथा पि ु जन्द्र् वस्िकुो न्द्रू्निम समथयन मूल्र् लनधायरर् गनय आवश्र्क 
व्र्वस्था लमिाइनेछ। 



चन्द्रकोट गाउँपालिकाको आ.व. 2079/80 को नीलि िथा कार्यक्रम 

4 
 

o कृक्रर् िथा पिपुािन क्षेत्रमा आइपने जोशखम न्द्रू्लनकरर् गनय कृक्रर् बीमा कार्यक्रमिाई 
प्रोिसाक्रहि गदै बीमा कार्यक्रमिाई लनरन्द्िरिा ददइनेछ। 

o कृर्कको उत्पादन गाउपालिकाको अनदुान कार्यक्रमिाई समूह र सहकारी माफय ि 
सञ्चािन गने व्र्वस्था लमिाइनेछ। 

o साझेदारीमा सञ्चािन भई रहेको स्माटय कृक्रर् गाउँ कार्यक्रमिाई लनरन्द्िरिा ददइनेछ। 

o गरु्स्िरीर् सेवा प्रवाहको िालग कृक्रर् क्रवकास र पि ुसेवा िाखामा कार्यरि कमयचारीहरुको 
क्षमिा क्रवकासका िालग आवश्र्क पने िालिमहरुको व्र्वस्था लमिाइनेछ। 

o कोल्ि स्टोर/शचस्र्ान केन्द्र लनमायर्को िालग  अध्र्र्न, अनसुन्द्धान िथा जग्गा 
व्र्वस्थापनको कार्यिाई प्राथलमकिा ददइनेछ। 

o पि ु सेवा िाखाको पहुँचभन्द्दा टाढा रहेका बस्िीहरुमा लनिलु्क पि ु स्वास्थ्र् शिक्रवर, 
लिपीङ्ग, ड्रशन्द्चङ्ग कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ। 

o र्स क्षेत्रका व्र्वसाक्रर्क मौरीपािक िथा च्र्ाउ खेिी गने कृर्कहरुको िालग िालिम, 
आवश्र्क उपकरर्  खरीद िथा क्रविरर् आधाररि कार्यक्रम ल्र्ाइनेछ। 

o आकशस्मक रुपमा कृक्रर् क्षेत्रमा देखा पने रोग िथा क्रकरा लनर्न्द्त्रर् कार्यक्रमिाई 
लनरन्द्िरिा ददइनेछ। 

o कृक्रर् िथा पिपुन्द्छीिफय का नीलि िथा कार्यक्रमहरुिाई सफि र साथयक बनाउनको िालग 
क्रवलभन्न सरोकारवािा लनकार् िथा कृर्कहरुसँग अन्द्िक्रक्रय र्ा कार्यक्रमहरु सञ्चािन 
गररनेछ। 

 

ख. रोजगार  
 

o स्थानीर् िहको रोजगार सेवा केन्द्रमा सूशचकृि बेरोजगार ब्र्शक्तिाई न्द्रू्निम 100 
ददनको रोजगारी प्रत्र्ाभलूि गनय कामका िालग पाररश्रलमकमा आधाररि सामदुाक्रर्क 
आर्ोजना र र्वुा रोजगारीका िालग रुपान्द्िरर् पहि आर्ोजना सञ्चािन गरी श्रममूिक 
र्ोजनामाफय ि समदुार्को लबकाससँगै सामाशजक सरुक्षाको प्रत्र्ाभलूि गराइनेछ। 

o स्थानीर् रोजगारी सजृना गने प्रकृलिका उत्पादनजन्द्र् उद्योगमा गाउँपालिकािे साझेदारीको 
नीलि अबिम्वन गनेछ।  

o रोजगार सेवा केन्द्रमा सूशचकृि अदक्ष र अधयदक्ष बेरोजगार ब्र्शक्तिाई गाउँपालिका 
लभत्रको प्राक्रवलधक शिक्षािर्सँगको सहकार्यमा सीपमूिक िालिमको ब्र्बस्था लमिाइनेछ।  

o सांघ िथा प्रदेि सरकारबाट स्वीकृि रोजगारमूिक कार्यक्रममा साझेदारी गदै रोजगारीका 
क्षेत्र क्रवस्िार गररनेछ। 

o गाउँपालिका र विास्िरीर् र्ोजनाहरुमा पालिकाको रोजगार सेवा केन्द्रमा सूशचकृि 
बेरोजगार व्र्शक्तहरु मध्रे् अलधकिम व्र्शक्तिाई सञ्चालिि आर्ोजनामा पररचािन गने 
व्र्वस्था लमिाइनेछ। 
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o आन्द्िररक रोजगारी सजृना गनय लनजी, सरकारी िथा गैर सरकारी क्षेत्रसँगको समन्द्वर् र 
सहकार्यमा जोि ददइनेछ। 

 

ग. पर्यटन 

o पर्यटन गरुुर्ोजना माफय ि पर्यटकीर् स्थिहरुको पक्रहचान, प्रचार प्रसार सहज पहुँचको िालग 
पूवायधार क्रवकास गदै जाने नीलि लिईनेछ । 

o र्स गाउँपालिकालभत्र रहेका ऐलिहालसक िथा धालमयक महत्व बोकेका चन्द्रकोट मशन्द्दर, 
ददव्रङु मशन्द्दरको भौलिक पूवायधार लनमायर् गरी पर्यटन प्रवद्धयन गररनेछ । 

o चन्द्रकोट मशन्द्दर, चके्रश्वर मशन्द्दर, अजेवा झरना, झापक पाकय , शिद्धबाबा मशन्द्दर, क्रटमरेु 
िाि, ददव्रङु दह, ददव्रङु मशन्द्दर, सालिमे दह, रुमािवारी, कौिे सत्र्विी, वाशजयङ्ग 
पर्यटकीर् क्षेत्र र पाटेचौर पर्यटकीर् क्षेत्र िथा प्राकृलिक सौन्द्दर्यका भगूोििाई समेटेर 
पर्यटकीर् सक्रकय ट लनमायर् गररनेछ ।  

o पर्यटकहरुिाई वसोवासको  सलुनशश्चििा र स्थानीर् सांस्कृलिका वारेमा जानकारी ददन होम 
स्टे सञ्चािनका िालग स्थानीर् वालसन्द्दािाई प्रोत्साहन गरीने छ। 

o क्रटमरेु िाििाई गौरवको आर्ोजनाको रुपमा क्रवकास गररनेछ । 

 
 

घ. उद्योग िथा वाशर्ज्र् 

o उद्योग व्र्वसार् सञ्चािन गनय िगानी मैत्री वािावरर् लसजयना गरी लनजी क्षेत्रिाई 
िगानीका िालग प्रोत्साहन गररनेछ। 

o कृक्रर्जन्द्र्, उत्पादनजन्द्र् िघ,ु साना िथा मझौिा उद्योग स्थापना र सञ्चािनका िालग 
समदुार्सँग साझेदारी गररनेछ। 

o परम्परागि सीप र उद्योगहरुिाई सांरक्षर् गररनेछ ।  

o स्थानीर् उत्पादनको सहज लबक्री क्रविरर्को प्रवन्द्ध गनय क्रमि: हाटवजारहरु सञ्चािनमा 
ल्र्ाइनेछ। 

o िघ ुउद्यम क्रवकास माफय ि गरीवी न्द्रू्लनकरर् गदै न्द्रू्न आर् आजयन भएका नागरीकको 
जीवनस्िर सधुार गररनेछ। 

o मक्रहिा दददीबक्रहनीहरुबाट सञ्चािन हनुे गरी सेनेटरी प्र्ाि उद्योगको स्थापनाका िालग 
सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गरी आवश्र्क प्रक्रक्रर्ा अगािी बढाइनेछ। 

o वजारमा गरु्स्िरर्कु्त सामान लबक्री क्रविरर् गनय गराउन गरु्स्िरर्कु्त वस्ि ु प्राप्त गने 
जनिाको अलधकार सलुनशश्चि गनय वजार अनगुमनिाई लनर्लमि गरी उपभोक्ताको 
अलधकारिाई सांरक्षर् गररनेछ । 

ङ. सहकारी िथा क्रवत्तीर् : 
o सरकारी, लनजी, सहकारी िीनवटै क्षेत्रिाई गाउँपालिकाको सकारात्मक रुपान्द्िरर्का िालग 

पररचािन गररनेछ ।  
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o सहकारी सांस्था सम्बन्द्धी ऐन लनमायर् भइसकेको छ। र्सका अिवा सहकारी नीलि, 

लनर्माविी लनदेशिका जस्िा कानून लनमायर् गरी प्रवद्धयन एवां लनर्मन गरीने छ । 

o सहकारीका लसद्धान्द्िको आधारमा सहकारीिाई सञ्चािन गनयको िालग लनर्लमि लनर्मन 
िथा अनगुमन गने व्र्वस्था गरीने छ। 

o सहकारीहरुिाई उत्पादनमूिक कार्यमा िाग्न उत्प्ररेरि गरीने छ ।  

o आलथयक क्रवकासको लनशम्ि छररएर रहेको स्थानीर् पूजँी, श्रम, सीप र स्रोि पररचािन 
गराउने माध्र्मको रुपमा  सहकारीिाई क्रवकास गरी आलथयक रुपमा क्रवपन्न, मक्रहिा िथा 
लनम्न वगयका जनिाको जीवनस्िर उकास्ने माध्र्मको रुपमा अगालि वढाईनेछ। 

o सहकारी माफय ि कृक्रर् उपज लबक्री क्रविरर् गने कृर्कहरुिाई क्रवलभन्न अनदुानको व्र्वस्था 
लमिाइनेछ। 

o परम्परागि घरेि ुिथा िघ ुउद्यमहरूको क्रवकास गनय सहकारीिाई प्रर्ोग गरी र्वुाहरुमा 
उद्यमिीििा क्रवकास गनयका लनशम्ि सहकारीको पहुँचिाई टोि टोिमा लबस्िार गने नीलि 
अविम्वन गररनेछ ।  

o गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र सांचालिि क्रवलभन्न क्रवत्तीर् सांस्थाहरुको लनर्मन गररनेछ। 

o सवै सांघ सांस्था समूह िथा आम नागरीकिाई बैंकमाफय ि आलथयक कारोवार गनय प्रोत्साक्रहि 
गरीने छ ।  

o शिक्षा, िालिम र सूचनाको माध्र्मबाट सहकारीको सांस्थागि क्षमिा क्रवकास र सहकारी 
सम्बन्द्धी जनचेिना अलभबकृ्रद्ध गररनेछ। 

o कृक्रर् क्षेत्र िगार्ि अन्द्र् उत्पादन िथा सेवामा आधाररि सबै प्रकारका व्र्वसार्मा    
सहकारीिाई क्रक्रर्ािीि बनाईनेछ। 

o सदस्र्हरुको चेिना अलभबकृ्रद्ध गनय र व्र्वस्थापन क्षमिा बढाउन सहकारी अनशुिक्षर् 
िालिम सञ्चािन गररनेछ। 

o शिक्षर् सांस्थामा सहकारी सम्बन्द्धी रचनात्मक क्रक्रर्ाकिापहरु सञ्चािन गरी क्रवद्याथी 
जीवनमा नै सहकारी पद्धलिको अभ्र्ास गनय उत्प्ररेरि गररनेछ। 

o सहकारी सांस्थाको लनर्मन िथा व्र्वस्थापकीर् कार्यिाई प्रभावकारी बनाउन सहकारी   
िाखामा कार्यरि कमयचारीको क्षमिा अलभवकृ्रद्ध गनय क्रवलभन्न प्रकारका िालिमको व्र्ावस्था 
गररनेछ । 

o गाउँपालिकालभत्र  सञ्चािनमा रहेका क्रवत्तीर् िथा अन्द्र् सांस्थाहरुको रोष्टर िर्ार गरी 
लिनीहरुको कार्यसम्पादनमा सहजीकरर्, लनर्मनको व्र्वस्थाका िालग सम्बशन्द्धि 
लनकार्सँग आवश्र्क समन्द्वर् र सहर्ोगको नीलि लिइनेछ।  
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2. सामाशजक क्रवकास क्षते्र 

क. शिक्षा 
"िैशक्षक गरु्स्िर सधुारमा चन्द्रकोटको ध्र्ान, शिक्षाको क्रवकासमाफय ि समकृ्रद्धको अलभर्ान" 

o स्थानीर् आवश्र्किाका आधारमा लनमायर् गरीएको स्थानीर् पाठ्यक्रम र्सै िैशक्षक सत्र 
२०७९ देशख कार्ायन्द्वर्नमा ल्र्ाइनेछ साथै कक्षागि पाठ्यपसु्िक लनमायर् गने कार्यिाई 
अगालि बढाइनेछ। 

o िैशक्षक गरु्स्िर सधुारको िालग गाउँपालिकाको पञ्चवर्ीर् गाउँ शिक्षा र्ोजना लनमायर् 
गररनेछ।  

o प्रारशम्भक बािक्रवकास सहजकिाय, केजी शिक्षक िथा क्रवद्यािर् कमयचारीको ििव वकृ्रद्ध र 
पोर्ाक सकु्रवधामा एकरुपिा ल्र्ाइनेछ।  

o क्रवद्याथी सांख्र्ाका आधारमा न्द्रू्न शिक्षक दरवन्द्दी भएका क्रवद्यािर्मा शिक्षक व्र्वस्थापन गनय 
आवश्र्क व्र्वस्था लमिाइनेछ। 

o गाउँपालिकालभत्र  सवै सामदुाक्रर्क क्रवद्यािर्को पाठ्यपसु्िकमा एकरुपिा ल्र्ाउन आवश्र्क 
समन्द्वर्, सहकार्य र लनर्मन गररनेछ। 

o बािबालिकािाई ददवा खाजामा अलनवार्य रुपमा स्थानीर् अगायलनक अन्न, िरकारी र 
फिफूिको प्रर्ोग गने व्र्वस्था लमिाइनेछ। 

o पालिकाकाको शिक्षा क्षेत्रको अवस्था, सम्भाव्र्िा र सधुारका िालग शिक्षा क्रवज्ञ सक्रहिको 
पालिकास्िरीर् एक शिक्षा सल्िाहकार सलमलि बनाई पररचािन गररनेछ। 

o सामदुाक्रर्क क्रवद्यािर् र लनजी क्रवद्यािर्का छात्रा समान हनु भने्न मान्द्र्िाको क्रवकास सक्रहि 
लनजी क्रवद्यािर्का छात्रािाई समेि लन:िलु्क Sanitary Pad को व्र्वस्था लमिाइनेछ।   

o क्रवद्यािर्को समग्र िैशक्षक व्र्वस्थापनप्रलि प्रधानाध्र्ापक िथा क्रवद्याथीको लसकाइ उपिब्धीप्रलि 
शिक्षकिाई उत्तरदार्ी र जवाफदेही बनाउन प्रधानाध्र्ापक िथा शिक्षकसँग कार्यसम्पादन 
सम्झौिा गने कार्यिाई अगालि बढाइनेछ। 

o गाउँपालिका क्षेत्रमा रहेका क्रवज्ञ शिक्षकहरुमध्रे्बाट क्रवर्र्गि रोष्टर लनमायर् गरी 
क्रवद्यािर्हरुमा नमूना कक्षा शिक्षर्, क्रवर्र्गि शिक्षर् अनभुव आदान प्रदान र शिक्षकको 
पेिागि सहर्ोग िथा पषृ्ठपोर्र्को कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ। 

o 'सचेि अलभभावक, शजम्मेवार क्रवद्यािर् व्र्वस्थापन सलमलि; क्रवद्यािर्को गरु्स्िरीर् शिक्षामा 
हाम्रो शजम्मेवारी' भन्ने आदिय वाक्र्का साथ क्रवद्याथीको लसकाइ उपिब्धीमा सधुार िथा 
क्रवद्यािर्को व्र्वस्थापकीर् पक्षमा थप शजम्मेवार बनाउन िैशक्षक जागरर् अलभर्ान अन्द्िगयि 
अलभभावक शिक्षा कार्यक्रम िथा क्रवद्यािर् व्र्वस्थापन सलमलिका पदालधकारीको क्षमिा क्रवकास 
कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ। 
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o िैशक्षक गरु्स्िरिाई वकृ्रद्ध गनय हरेक वर्य उत्कृष्ट शिक्षक, उत्कृष्ट क्रवद्याथी र उत्कृष्ट 
क्रवद्यािर्िाई सम्मान िथा परुस्कृि गदै जाने नीलि अलगांकार गररनेछ।  

o गाउँपालिकाबासी नागरीकको सरकारी सेवा िथा सरुक्षा लनकार्मा पहुँच अलभवकृ्रद्ध गनय 
िोकसेवा िथा शिक्षक सेवा िर्ारी कक्षा  सञ्चािन गररनेछ। 

o छात्रछात्राको अपेक्षा, चन्द्रकोट गाउँपालिकाको सभेुच्छा भन्ने नारा सक्रहि शिक्षा क्षेत्रको समग्र 
गरु्स्िर सधुार गदै प्राक्रवलधक शिक्षािाई क्रविेर् जोि ददन SEE मा सवोत्कृष्ट मध्रे्वाट 
पालिकालभत्रका इच्छुक क्रवद्याथी एक/एक जनािाई िरुाङ्ग बह ु प्राक्रवलधक शिक्षािर्मा 
अध्र्र्नको व्र्वस्था गररनेछ। 

o “क्रवद्यािर्मा स्वास्थ्र्कमी” भने्न मूि नाराका साथ कशम्िमा मक्रहनाको एक पटक क्रवद्यािर्का 
क्रवद्याथी िथा शिक्षक कमयचारीको स्वास्थ्र् परीक्षर् कार्यक्रम सञ्चािनमा ल्र्ाइनेछ। 

o क्रवद्याथीको अन्द्िलनयक्रहि क्षमिा िथा प्रलिभाको क्रवकासका िालग गाउँपालिका स्िरीर् िैशक्षक 
महोत्सव िथा अलिररक्त क्रक्रर्ाकिापका कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ। 

o 'क्रवद्यािर्को िैशक्षक गरु्स्िर िथा समग्र क्रवकासमा मेरो सक्रक्रर् सहभालगिा, प्रलिवद्धिा र 
पारदशियिा' भने्न मूि वाक्र्िाई आत्मसाि ्गदै क्रवद्यािर्को िैशक्षक िथा प्रिासलनक कार्यिाई 
थप प्रभावकारी बनाउन प्रधानाध्र्ापक प्रोत्साहन कार्यक्रमिाई कार्यक्रवलध बनाई व्र्वशस्थि 
ददइनेछ। 

o र्ोग साधना, खेिकुद िथा सांलगिको माध्र्मबाट क्रवद्याथीको सवायलगर् क्रवकासमा टेवा परु् र्ाउन 
शिक्षकहरुिाई र्ोग, खेिकुद िथा सांलगि शिक्षकको रुपमा स्थाक्रपि गनयको िालग आवश्र्क 
व्र्वस्था लमिाइनेछ। 

o क्रवद्याथीिे गरु्स्िरीर् शिक्षा प्राप्त गने सलुनशश्चििाका िालग सामदुाक्रर्क क्रवद्यािर्मा कार्यरि 
शिक्षक, कमयचारी िथा सम्बशन्द्धि सरोकारवािाहरूको क्षमिा अलभवकृ्रि गदै गरु्स्िरीर् शिक्षा 
प्रदान गनय क्रवर्र्गि पनुिायजगी िालिम, इलमस िथा क्रवत्तीर् सिुासन व्र्वस्थापन िालिम, 
क्रवर्र्गि गोष्ठी िथा क्षमिा क्रवकास सम्बन्द्धी कार्यक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ। 

o क्रवद्यािर्मा सूचना िथा प्रक्रवलधमैत्री शिक्षामा जोि दददै प्रक्रवलधमा आधाररि शिक्षर् लसकाइिाई 
प्राथलमकिा ददइनेछ।  

o सौन्द्दर्यिापूर्य क्रवद्यािर्, स्माटय कक्षाकोठा लनमायर्का िालग कक्षाकोठा रङरोगन, क्रवद्यािर् 
रङरोगन र िारवारमा जोि ददइनेछ। 

o आखँा सम्बन्द्धी अध्र्र्नका िालग प्रत्रे्क वर्य एकजनािाई छात्रवशृत्तको व्र्वस्था लमिाइनेछ।  

o क्रवद्यिुीर् हाशजरीमाफय ि उपशस्थलि लनर्मन गने कार्यिाई व्र्वशस्थि गररनेछ।  

o आधारभिू िह देशख नै मूल्र्ाांकन प्रर्ािीिाई व्र्वशस्थि गनय कक्षा ५ र ८ को गाउँपालिका 
स्िरीर् परीक्षा सञ्चािनिाई लनरन्द्िरिा ददइनेछ।साथै राक्रष्ट्रर् पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६ िे 
क्रवद्यािर् िहमा लनददयष्ट गरे अनसुारको मूल्र्ाांकन प्रर्ािीिाई कार्ायन्द्वर्नमा ल्र्ाइनेछ। 

o िैशक्षक गरु्स्िर अलभवकृ्रद्ध िथा सिुासनका िलग क्रवद्यािर् लनरीक्षर् र सपुरीवेक्षर् कार्य िथा 
शिक्षकको पेिागि क्रवकासिाई व्र्वशस्थि गररनेछ। 
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o क्रवद्यािर् नक्िाांकनको आधारमा क्रवद्यािर् गाभ्ने, कक्षा थपघट गने, दरवन्द्दी लमिान गने कार्य 
िथा Big School अवधारर्ाको सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गनय कार्यदि गठन गररनछे। 

o क्रवद्यािर्को भौलिक पूवायधार लनमायर्, ममयि सम्भार एवम ्सधुारमा क्रविेर् ध्र्ान ददइन ेछ। 
सोका िालग केन्द्र सरकार िथा प्रदेि सरकारसँग समेि समन्द्वर् र सहकार्य गररनेछ। 

o पाठ्यपसु्िक समर्मै क्रवद्याथीको हािमा परु् र्ाउने व्र्वस्था लमिाइनेछ। 

o पालिकालभत्र सञ् चालिि सामदुाक्रर्क क्र्ाम्पसिाई आवश्र्क सहर्ोग गररनेछ। 

 

ख. स्वास्थ्र् िथा आर्ुयवेद  

o आरू्वेद नसयरी स्थापना गनय उत्प्ररेरि गररनेछ। 

o िाशन्द्िपरु आर्वेुद केन्द्र र आखँा उपचार केन्द्रको सञ्चािनमा आवश्र्क सहर्ोग 
गररनेछ। 

o गाउँपालिकालभत्रको स्वास्थ्र् क्षेत्रको नक्साांकन, सांरचना थपघट, दरवन्द्दी लमिानका िालग 
कार्यदि गठन गरी आवश्र्क व्र्वस्थापन गररनेछ। 

o स्वास्थ्र् स्वर्म ् सेक्रवकाको मनोवि वकृ्रद्धका िालग लनजहरुिे प्राप्त गदै आएको मालसक 
बैठक भत्ताका अलिररक्त र्ािार्ाि खचय र आन्द्िररक अध्र्र्न अविोकन भ्रमर्को समेि 
व्र्वस्था लमिाइनेछ। 

o नागरीकको आधारभिू स्वास्थ्र् सेवा प्राप्त गने सांवैधालनक हकिाई सलुनशश्चि गनय स्वास्थ्र् 
सांस्थावाट हनुे लनर्लमि उपचारका अलिररक्त गाउँगाउँमा स्वास्थ्र् चेकजाँच घशुम्ि सेवा 
सञ्चािन गररनेछ। 

o सलुिय, मददरा र िागूपदाथयजन्द्र् वस्िकुो प्रर्ोगमा लनर्न्द्त्रर् िथा सचेिना अलभवकृ्रि गनय 
क्रवलभन्न कार्यक्रम सञ्चािन गरीने छ। 

o गाउँपालिकास्िरमा प्रवद्धयनात्मक, प्रलिकारात्मक, उपचारात्मक, पनुस्थापनात्मक स्वास्थ्र् 
सेवाको सञ्चािन गरीने छ। 

o गाउँपालिकाको 50% आलथयक िगानीमा स्वास्थ्र् बीमा कार्यक्रमिाई सञ्चािन गरी 
गाउँपालिका लभत्रका क्रवपन्न, असहार्, एकि, अपाङ्ग, दलिि र मक्रहिाको स्वास्थ्र् बीमा गने 
नीलि लिइनेछ। 

o स्थानीर् स्िरमा रोगको पक्रहचान गने उदे्दश्र्िे अशघल्िो आलथयक वर्यमा सञ्चािनमा आएका 
िाशन्द्िपरु स्वाथ्र् चौकी, मजवुा स्वाथ्र् चौकी र क्रविखुकय  स्वास्थ्र् चौकीको स्वास्थ्र् 
प्रर्ोगिािा स्िरोन्निी गदै नर्ा ठाउँमा समेि प्रर्ोगिािा सञ्चािन गररनेछ । 

o गभयविी िथा सनुौिा हजार ददनका मक्रहिाहरुिाई क्रविेर् ध्र्ान पगु्ने खािका माि ृशिि ु
िथा बाल्र्कालिन पोर्र् सधुारका कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ। 

o क्रवद्यािर्मा लनिलु्क आखँा जाँच, चश्मा क्रविरर् िथा आखँा अप्रसेन शिक्रवर कार्यक्रमिाई 
लनरन्द्िरिा ददइनेछ। 
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o सरुशक्षि माितृ्व कार्यक्रमिाई प्रभावकारी रुपमा अगािी बढाउन गभयविी मक्रहिाको 
स्वास्थ्र् सरुक्षा िथा पोर्र्को िालग हररर्ो झण्िा र अण्िा कार्यक्रमिाई लनरन्द्िरिा ददँदै 
प्रत्रे्क स्वास्थ्र् चौकी माफय ि २/२ मक्रहनामा गभयविी मक्रहिािाई लनिलु्क लभलिर्ो एक्सरे 
सेवा प्रदान गररनेछ।  

o स्वास्थ्र् सांस्थाको पहुँचदेशख टाढा रहेका नागरीकिाई मध्र्नजर गरी सामदुाक्रर्क स्वास्थ्र् 
इकाईहरु सञ्चािनिाई लनरन्द्िरिा ददइनेछ। 

o वलथयङ सेन्द्टरिाई व्र्वशस्थि गदै िलगनेछ। 

o 70 वर्यभन्द्दा मालथका जेष्ठ नागरीकहरुिाई प्रत्रे्क मक्रहनामा सगुर, प्रसेर िगार्ि 
आधारभिू स्वास्थ्र् परीक्षर् कार्यक्रम सञ्चािन गरीने छ। 

o “स्वास्थ्र् उपचार सहार्िा कोर्” स्थापना गरी आलथयक रुपमा क्रवपन्न, अनाथ, अिक्त, 

असहार् व्र्शक्तको मगृौिा रोग, मटुु रोग, क्र्ान्द्सर, प्र्ारािाइलसस िगार्िका जक्रटि 
खािका रोगको स्वास्थ्र् उपचारमा सहर्ोग गने नीलि लिइने छ। र्स्िो कोर्मा जनुसकैु 
व्र्शक्त वा सांस्थािे सहर्ोग गनय सक्ने व्र्वस्था लमिाइने छ । 

o स्वास्थ्र्कमीको माध्र्मद्वारा क्रवद्यािर् र समदुार्मा स्वास्थ्र् सन्द्देि प्रवाह गने व्र्वस्था 
लमिाइने छ । 

o प्रत्र्क्ष स्वास्थ्र् सांस्थाबाट सञ्चािन हदैु आएका गाउँघर शक्िलनकिाई व्र्वशस्थि गदै 
िलगने छ। 

o आर्वेुद सेवा प्रलि मालनसको आकर्यर् वढाउन सचेिनामूिक कार्यक्रमिाई लनरन्द्िरिा 
ददईने छ । 

o सांस्थागि सतु्केरी गराउन प्रोत्साहन गरी “शजरो होम िेलिभरी विा र गाउँपालिका” घोर्र्ा 
गररनेछ। 

o मक्रहिा स्वास्थ्र् स्वर्म ्सेक्रवकाको सांरक्षर्मा हनुे गरी आवश्र्किाका आधारमा स्टेचरको 
व्र्वस्थापन गररनेछ। 

o प्रत्रे्क विामा एकीकृि घशुम्ि शिक्रवर सञ्चािनमा ल्र्ाइनेछ। 

o कोरोना भाइरस िगार्ि सांक्रामक रोग लनर्न्द्त्रर् र सोको सांक्रमर्बाट बच्न 
जनचेिनामूिक कार्यक्रम सञ्चािनका साथै आवश्र्क िर्ारी गररनेछ। 

o सपयदांिको उपचारका िालग आवश्र्क समन्द्वर् र व्र्वस्थापन गररनेछ। 

 
 
 

ग. र्वुा िथा खेिकुद 

o गाउँपालिकामा र्ोग्र् र सबि नागरीक िर्ार गनय र्वुाहरुका िालग खेि, मनोरञ्जन िथा  
ज्ञान सीपको क्रवकास गनय क्रविेर् कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ। 

o चन्द्रकोट गाउँपालिकाको रांगिािाको िालग DPR कार्य भईरहेको हुँदा त्र्सको लनमायर्को 
िालग नेपाि सरकार र्वुा िथा खेिकुद मन्द्त्रािर्मा आवश्र्क पहि गररनेछ। 
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o अधरुा कभियहि, क्रक्रकेट खेिमैदानको लनमायर्िाई लनरन्द्िरिा ददइनेछ। जसका िालग 
िशुम्बनी प्रदेि सरकारसँग आवश्र्क समन्द्वर् गररनेछ। 

o र्वुा िशक्षि कार्यक्रम िथा र्वुा रोजगारीिाई क्रविेर् ग्राह्रर्िा ददई कार्यक्रम अगालि 
बढाइनेछ। 

o गाउँपालिकालभत्रका खेिमैदान पूवायधारहरुको लनमायर्, स्िरोन्नलि र सांरक्षर् गररनेछ साथै सोका 
िालग केन्द्र सरकार िथा प्रदेि सरकारसँग समन्द्वर् र सहकार्य गररनेछ। 

o 'स्वस्थ जीवनका िालग खेिकुद' भन्ने नाराका साथ अध्र्क्षकप भलिवि िगार्ि अन्द्र् 
प्रलिर्ोलगिा सञ्चािन गररनेछ।साथै समग्र खेिकुदको क्रवकासमा जोि ददइनेछ। 

घ. भार्ा, सांस्कृलि  र किा : 
o चन्द्रकोट गाउँपालिका लभत्रका मारुनी, झ्र्ाउरे, भैिो, देउसी, िीज गीि, चके्रश्वर मेिा, िाखे 

जात्रा, पञे्चबाजा, भजन कीियन िगार्िका िोक सांस्कृलि प्रवयधन गने नीलि लिईन ेछ। 

o र्स गाउँपालिकालभत्र रहेका ऐलिहालसक, परुािाशत्वक, धालमयक, साांस्कृलिक सम्पदा िथा 
धरोहरहरुको सांरक्षर् र प्रवद्धयन गरीने छ । 

o गाउँपालिकलभत्रको दलिि समदुार्, मगर. कुमाि, बोटे आदद अल्पसांख्र्क एवम ् आददवासी 
जनजालिको मौलिक भार्ा, किा,  धमय एवम ्सांस्कृलिको सांरक्षर् एवम ्प्रवद्धयनका कार्यिाई 
अगालि बढाइनेछ। 

  

ङ. खानेपानी िथा सरसफाई 

o सवै जनिािाई खानेपानीमा पहुँच स्थाक्रपि गनय प्राथलमकिाको आधारमा स्रोि पररचािन 
गररनेछ। 

o “स्वस्थ्र् जीवन, स्वच्छ खानेपानी” नारा साथयक िलु्र्ाउन “एक घर एक धारा” 
कार्यक्रमिाई र्सै वर्य सम्पन्न गररनेछ । 

o “एक घर एक धारा” कार्यक्रम सम्पन्न भएका समदुार्मा ममयि सम्भार सलमलि गठन गरी 
सो सलमलिमाफय ि न्द्रू्निम प्रर्ोग िलु्क लिने व्र्वस्था गररनेछ। 

o खानेपानीका सम्भाव्र् स्रोिहरुको पक्रहचान गरी ग्रालभक्रट खानेपानीका श्रोिको सांरक्षर् 
गररनेछ। 

o बजारको मखु्र् स्थान र इिाका फोहोर व्र्वस्थापन गने कार्यिाई लनरन्द्िरिा दददै िशम्पङ्ग 
साइट व्र्वशस्थि गरीने छ ।  

o मापदण्ि परुा गरेका विाहरुिाई पूर्य सरसफाईर्कु्त विा घोर्र्ा गदै अन्द्िि: चन्द्रकोट 
गाउँपालिकािाई पूर्य सरसफाईर्कु्त गाउँपालिका बनाइनेछ । 

o प्रत्रे्क घर पररवारिाई आफ्नो फोहोर र बिेनी पानीको आफै व्र्वस्थापन गनय उत्प्ररेरि 
गरीने छ । 

o खानेपानीको व्र्वस्थापनका िालग Treatment Plant आर्ोजना कार्ायन्द्वर्न गनय िशुम्बनी 
प्रदेि सरकारसँग समन्द्वर् गररनेछ। 
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o खानेपानीका मूि सांरक्षर् गदै िलगनेछ। 

 

च. िैक्रङ्गक समानिा िथा सामाशजक समावेिीकरर् 

• मक्रहिा 
o छोरा छोरी समान हनु भनी छोरा छोरीिाई समान अांि ददने बबुा-आमािाई क्रविेर् 

कार्यक्रममा सम्मान गररनेछ। 

o एकि मक्रहिा आर्यआजयन कार्यक्रमिाई लनरन्द्िरिा ददइने छ र मक्रहिा आत्मलनभयर गराउन 
आर्आजयनका कार्यक्रममा अनदुान ददइने छ। साथै उद्यमी मक्रहिाहरुिाई प्रोत्साहन गने 
नीलि अविम्वन गरीने छ । 

o गाउँपालिकालभत्र हनुे िैक्रङ्गक क्रहांसा लनवारर् गनय सचेिनामूिक कार्यक्रमको िालग मक्रहिा 
क्रहांसा क्रवरुद्धको 16 ददने अलभर्ान प्रत्रे्क विामा सञ्चािन गररनेछ भने बाक्रर्यक बजेटमा 
िैक्रङ्गक समानिा िथा सामाशजक समावेिीकरर् सम्बन्द्धी कार्यक्रमिाई प्राथलमकिा ददईन े
छ। 

o क्रवलभन्न विाहरुमा मक्रहिा िशक्षि कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ साथै गाउँपालिकास्िरीर् 
मक्रहिा सांजाि िथा एकि मक्रहिा सांजाि गठन गरी मक्रहिा हक र अलधकारका क्षेत्रमा 
क्रवलभन्न कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ भने विा िथा टोि स्िरमा मक्रहिा अलभमूखीकरर् 
कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ। 

o मक्रहिाहरुमालथ हनुे िारीररक, मानलसक, र्ौनजन्द्र् िथा अन्द्र् कुनपैलन प्रकारका क्रहांसाजन्द्र् 
अपराधहरु हनु नददन जनचेिना जगाउनकुा साथै मक्रहिाहरुिाई आलथयक सामाशजक रुपमा 
सक्षम बनाउन सरोकारवािा लनकार् िथा क्रवलभन्न सांघ सांस्था सँग समन्द्वर् गरी क्रविेर् 
कार्यक्रम ल्र्ाइनेछ। 

o मक्रहिाहरुका िालग मक्रहिा क्षमिा क्रवकास कार्यक्रम गरीने छ । 

o मक्रहिा समूह गठन गरी कृक्रर् क्षेत्रमा प्रोत्साहन गररनेछ। 

o मक्रहिाहरुको निेतृ्व र सहभालगिामा सांचालिि स्थानीर् सांस्था वा उद्यमिीि समूहिाई 
सहर्ोग र साझेदारीको नीलि लिइनेछ। 

 

• वािवालिका 
o बािबालिकाको मनोरञ्जन र समग्र क्रवकासका िालग वाि उद्यानको स्थापना गनय स्थानीर् 

र्वुा, क्िव सरोकारवािाहरुसँग सहकार्य गररनेछ। 

o ५ अ (अनाथ, अिक्त, असहार्, अपाङ्ग र अलिक्रवपन्न) लभत्र पने बािवालिकाहरुिाई 
छात्रवलृि प्रदान गरी आवश्र्किा अनसुार अन्द्र् सहर्ोग गररनेछ। 

o वािक्रववाह न्द्रू्नीकरर्का िालग कार्यक्रमहरु सञ्चािन गरीने छ। 

o बाि अलधकारको वोध गनय वाि क्िव िथा समूह गठन गरी हरेक सांघसांस्था, पूवायधार 
सांरचना, सामाशजक व्र्वहार िगार्िका क्षेत्रिाई वािमैत्री बनाउँदै क्रमि: बािमैत्री विा 
र बािमैत्री गाउँपालिका घोर्र्ा गने नीलि लिइनेछ। 
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o माितृ्व र क्रपितृ्व पत्ता निागेका अलभभावक क्रवक्रहन वािवालिकािाई आवािीर् अध्र्र्नको 
व्र्वस्था लमिाइनेछ। 

• जेष्ठ नागरीक  

o 'ज्रे्ष्ठ नागरीक अनभुवका खानी, बसािौं सम्मान गने बानी' भन्न ेआदिय वाक्र्का साथ 
ज्रे्ष्ठ नागरीकहरुिाई उहाँहरुिे समाजमा गरेको र्ोगदानको उच्च मूल्र्ांकन गदै 
सम्मानका कार्यक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ। 

o जेष्ठ नागरीकको सखु द:ुखको सालथ, गाउँपालिकाको पहि मालथ” भने्न नाराका साथ जेष्ठ 
नागरीक लमिन केन्द्र स्थापना गदै जाने नीलि लिइनछे। 

o जेष्ठ नागरीकहरुिाई सम्मान स्वरुप क्रवलभन्न समर्मा आिोपािो लिथायटनको प्रवन्द्ध गने 
नीलि लिइनेछ। 

o जेष्ठ नागरीकसँग भएको ज्ञान, सीप र अनभुवको हस्िान्द्िरर् गने कार्यक्रमहरु सञ्चािन 
गरीने छ। 

o 70 वर्यभन्द्दा मालथका जेष्ठ नागरीकहरुको घरदैिोमा प्रत्रे्क मक्रहनामा सगुर, प्रसेर 
िगार्ि आधारभिू स्वास्थ्र् परीक्षर् कार्यक्रम सञ्चािन गरीने छ। 

 

• अपाङ्ग 

o गाउँपालिका लभत्रका सम्पूर्य अपाङ्गहरुको क्रवस्ििृ वगीकृि प्रोफाइि (अलभिेख) िर्ार 
गररनेछ। 

o गाउँपालिकालभत्र लनमायर् हनुे भौलिक सांरचना अपाङ्गमैत्री वनाइने छ । 

o अपाङ्गिा भएका व्र्शक्तहरुको क्षमिा क्रवकास, वकािि र सिशक्तकरर्मा जोि ददँदै 
अपाङ्गहरुको अवस्थाअनसुार क्रवलभन्न सरोकारवािा लनकार् िथा सांघसस्थाको समन्द्वर्मा 
आवश्र्क सहार्िा सामग्री क्रविरर् गरीने छ। 

o अपाङ्गिा भएका व्र्शक्तहरुको पक्रहचान गरी उनीहरुिाई अपाङ्गिा वगीकरर्का आधारमा 
पररचर्पत्र क्रविरर् कार्यिाई लनरन्द्िरिा दददै उनीहरुिाई उपर्ोगी हनुे खािका सहर्ोगी 
सामग्रीहरु क्रविरर् गररनेछ।  

o अपाङ्गिा भएका व्र्शक्तहरुिाई क्रवलभन्न सामाशजक सांस्थाहरुसँगको समन्द्वर्मा स्वाबिम्वन 
कार्यक्रमहरु, जीक्रवकोपाजयन िथा आर् आजयन सम्बन्द्धी सीपमूिक िालिम सञ्चािन 
गररनेछ। 

o अलि अिक्त अपाङ्गिाई अपाङ्गिा पररचर्पत्र िगार्िका नीजिे प्राप्त गने क्रवलभन्न सेवा 
सकु्रवधा घरबाट नै पाउने व्र्वस्था लमिाइनेछ। 

• दलिि 

o दलिि िथा पछालि पाररएका वगय िथा समदुार्िाई िशक्षि गरी क्रवलभन्न सिशक्तकरर्का 
कार्यक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ।  
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o दलििहरुिे अविम्वन गदै आएका आरन व्र्वस्थापन िगार्िका परम्परागि पेिाहरुिाई 
आधलुनकीकरर् गरी रोजगारी लसजयना माफय ि आर्यआजयन गदै जीवनर्ापनमा सधुार ल्र्ाउन 
क्रविेर् कार्यक्रम सञ्चािन गरीने छ र सो सम्बन्द्धी उत्पादनहरुको बजारीकरर्मा सहर्ोग 
गररनेछ। 

o जािीर् छुवाछुि क्रवरुद्धको राक्रष्ट्रर् ददवसको अवसरमा क्रवलभन्न सचेिनामूिक कार्यक्रम गदै 
छुवाछुिको कारर् पक्रहचान गरी लनराकरर्को अलभर्ान सञ्चािन गररनेछ।  

o क्रवपन्न दलिि वगयिाई िशक्षि गरी आर्यआजयनको कार्यक्रम सञ्चािन गनुयका साथै त्र्स्िा 
वस्िीिाई व्र्वशस्थि गररनेछ।  

• आददवासी जनजािी/अल्पसांख्र्क समदुार् 

o आददवासी जनजालिको परम्परागि सांस्कृलििाई सांरक्षर् गदै क्रवद्यमान कुरीलििाई लनरुत्साक्रहि 
गने नीलि अांलगकार गरीने छ र उनीहरुिे मनाउने क्रवलभन्न ददवसिाई उच्च महत्व ददइनेछ।  

o आददवासी जनजालि अन्द्िगयि कुमाि, बोटे िगार्ि अन्द्र् पछािी परेको समदुार्को उत्थानको 
िालग क्रविेर् कार्यक्रम सांञ्चािन गरीने छ। 

 

छ. पञ्जीकरर्  

o सामाशजक सरुक्षा िथा व्र्शक्तगि घटना दिायमा नागरीकको सहज पहुँच परु् र्ाउन िथा िि 
प्रलििि नागरीकको सांिग्निा गराउन रेलिर्ो, पत्रपलत्रका, टेलिलभजन आददका माध्र्मबाट 
आम नागरीकको सूचना िथा पहुँच अलभर्ान सञ्चािन गररनेछ। 

o व्र्शक्तगि घटना दिाय कार्यमा एकरुपिा ल्र्ाउन िथा कमयचारीको क्षमिा अलभवकृ्रद्ध गनय अन्द्िर 
पालिका लसकाइ आदान-प्रदानको नीलि अविम्बन गररनेछ। 

o र्सै आ.व. लभत्रमा सबै विा कार्यिर्बाट अनिाईन घटना दिाय प्रर्ािी सञ्चािनमा 
ल्र्ाइनेछ। 

o सामाशजक सूरक्षा िथा व्र्शक्तगि घटना दिाय प्रकृर्ािाई सदुृढीकरर् गनयका िालग 
गाउँपालिकामा कार्यरि कमयचारीको क्षमिा अलभवकृ्रद्ध सम्वन्द्धी िालिम सञ्चािन गररनेछ। 
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3. भौलिक पूवायधार क्षते्र 

क. सड़क िथा पिु 

 

• र्स गाउँपालिकाको (RMTMP) र्ािार्ाि गरुुर्ोजना लनमायर्को कार्य र्सै आ.व. लभत्र 
लनमायर् गरीने छ । 

• गाउँपालिकालभत्र  रहेका सिक सञ्जािको स्िरोन्निी गदै सचुारु गररनेछ। 

• पालिकालभत्रका गोरेटो-घोिेटो बाटोको ममयि सांभार र मखु्र् मोटरबाटो बाहै मक्रहना 
सञ्चािनका िालग आवश्र्क व्र्वस्था लमिाइनेछ। 

• र्स पालिकाको िाशन्द्िपरु-क्रटमरेु, िाशन्द्िपरु-चन्द्रकोट, िाशन्द्िपरु-लभखायनी-भन्द्ज्र्ाांङ्ग, मझवुा 
क्रपपिपाटा-क्रकलसकोट, मझवुा- रुपाकोट, सराङ्ग-ददब्रङु्ग-दह-अजेवा ररङरोि, िकुवा-बौसदी-
एक्िेक्रपपि-बबोट-ठुिापोखरा-लसद्दबाबा, िाशन्द्िपरु-हशस्पटि, सल्र्ार-बसाढ-क्रटमरेु, ग्वाघा-
खाँददकोट, सोमरा-पेक्सरपाटा-गब्दे, शचसापानी-भेलिखाल्टा-चन्द्रकोट सिकिाई गाउँपालिका 
स्िरीर् गौरवको र्ोजनाको रुपमा लिइनेछ । 

• लत्रवेशर् ग्वाघा-िाशन्द्िपरु-भशन्द्जङ्ग-अजेवा हदैु आपचौर सिक, िाशन्द्िपरु-रोटेखोिा सिक, 

गौिाकोट-जभुङु्ग-मजवुा-गेखुांङ्ग-िाशन्द्िपरु-ग्वाघा-फोशक्सांङ्ग, िाशन्द्िपरु-हरायचौर-बलिवाङ-दह-
लसन्द्दरेु घसेँ र भीरखाँनी-घामपनी-झारखकय , िामासोिा-खालििाँिा-झारखकय -सखुौरा, बरबोट-

रैकर-दभमु-भासे र रामपरु-सरेु्खोिा-दाङलसङ सिकिाई स्िरीर् गराउन प्रदेि सरकार र 
नेपाि सरकारसँग आवश्र्क समन्द्वर् र सहकार्य गररनेछ । 

• र्ोजना कार्ायन्द्वर्न गनय सहजिाका िालग स्थानीर् जनिशक्त प्रर्ोगमा ल्र्ाउन िकमी िथा 
लसकमी िालिम िथा उपभोक्ता अलभमूशखकरर् कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

• सिक गरुु र्ोजना िर्ार गरी गाउँपालिका स्िरमा वाटोको मापदण्ि लनधायरर् गरी 
व्र्वशस्थि सिक क्रवकास कार्य अगालि बढाईने छ । 

• गाउँपालिका लभत्रका सिकको सांरक्षर्का िालग नािीको व्र्वस्थापन गदै िलगनेछ । 

• झोिङु्गे पिुको सांरक्षर् र आवश्र्क स्थानमा झोिङु्गे पिु लनमायर् गदै िलगने छ ।  

• गाउँपालिकालभत्र स्थानीर् जनिाको िागि सहभालगिा स्रोि साधनको प्रर्ोगमा पूवायधार 
लनमायर्का कार्यक्रमिाई लनरन्द्िरिा ददइनेछ । 

• बहवुर्ीर् िथा गाउँपालिका स्िरीर् ठूिा िथा गौरवका र्ोजना लनमायर्मा आवश्र्क पने 
श्रोिको व्र्वस्था गनय प्रदेि िथा सांघीर् सरकारसँग समन्द्वर् गररनेछ ।  

• क्रवकलसि र क्रवस्िाररि हुँदै जाने पूवायधारका सांरचनाहरुको दीगोपनाका िालग आवश्र्क 
सरुक्षाको व्र्वस्था लमिाइनेछ। 

• भौलिक पूवायधार लनमायर् कार्यहरु र खररद प्रर्ािीिाई प्रलिस्पधी र पारदिी बनाउन 
क्रवद्यिुीर् ठेक्का प्रर्ािीिाई प्राथलमकिा ददइनेछ । 

•  पालिकालभत्र सञ्चािन हनु ेभौलिक पूवायधार (जस्िैैः सड़क) लनमायर् गदाय लनस्कने सामान्द्र् 
लनमायर्जन्द्र् सामग्री (ढुांगा, लगट्टी, बािवुा, ग्राभेि) िे एकािफय  प्राकृलिक क्रवपद् लनम्िाउन ेर 
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खेर जाने अकोिफय  अन्द्र् र्ोजनामा त्र्स्िा सामग्रीहरु अभाव हनुे हुँदा राजस्व सांकिनमा 
क्रविेर् व्र्वस्था गरी त्र्स्िा सामग्री पालिकालभत्र सञ्चािन हनुे र्ोजनामा प्रर्ोग हनु े
व्र्वस्था लमिाइने छ । 

• गाउँपालिका लभत्रका नदी नािामा कल्बटय लनमायर् गने र मोटरेबि पिुको हकमा DPR 
िर्ार गरी लनमायर् गनयको िालग प्रदेि र सांघीर् सरकारसँग पहि गररनेछ | 
 

 

ख. लसांचाई 

•  कुिो िथा बाँध सांरक्षर् गने नीलििाई आत्मसाथ गरीने छ । 

•  लसमेन्द्ट पोखरी, थोपा लसँचाई जस्िा प्रक्रवलधको प्रर्ोग गरी उच्च स्थानमा समेि कृक्रर् 
उत्पादनमा जोि ददईने छ । 

• परम्परागि ढांगिे लसांशचि भई आएका कुिाको व्र्वस्थापन गदै नर्ाँ सम्भाव्र् 
र्ोजनाहरुको पक्रहचान गरी अगालि बक्रढने छ । 

• चन्द्रकोट गाउँपालिका अन्द्िगयि क्रवलभन्न विामा  नदीिे क्षलि परुाएको लबलभन्न स्थानमा थप 
क्षलि हनु नददन नदी िटबन्द्धन कार्यिाइ  लनरन्द्िरिा ददईने छ | 

• लसांचाई क्षेत्रका साना मझौिा र वहृि लसांचाई र्ोजनाहरुको वगीकरर् गरी व्र्वस्थापन गने 
नीलि लिइने छ । 

 

ग. भवन िथा सहरी क्रवकास  

  

• गाउँपालिकाको प्रिासलनक भवन र १५ िैर्ा अस्पिाििाई गौरबको र्ोजनाको रुपमा 
लिइनेछ र लनमायर् कार्यिाई लिव्रिा ददइनेछ ।  

• खरकाछाना मकु्त पालिका घोर्र्ा गररनेछ। 

• विा भवन लनमायर् कार्य र्सै वर्य देशख नमूनाको रुपमा प्रारम्भ गररनेछ। 

• आवश्र्क स्थानमा सामदुाक्रर्क भवनहरु लनमायर् गदै िलगने छ । 

•  भवन लनमायर् आचार सांक्रहिा बनाई कार्ायन्द्वर्न गदै िलगने छ । 

•  घर लनमायर्मा नक्सा पास गने कार्यिाई र्सै आ.व.मा प्रारम्भ गररनेछ । 

• सरुशक्षि आवासबाट बशन्द्चि नागरीकहरुको िालग सरुशक्षि नागरीक आवास कार्यक्रम 
माफय ि सञ्चािन गरी घर लनमायर् गरी हस्िान्द्िरर् गररनेछ साथै आम नागरीक, जनिा 
आवास कार्यक्रम, नेपाि सरकार र गैर सरकारी सांघसस्थासँग साझेदारी गररनेछ | 

 

घ. उजाय 
•  नागरीकको समेि िगानी हनुे गरी नेपाि सरकारको नीलि बमोशजम क्रवधिुीर् चिुो 

कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

• गाउँपालिकाको मूख्र् वस्िी क्षेत्रमा वैकशल्पक उजाय प्रवद्धयन कार्यिाई लनरन्द्िरिा ददइनेछ। 
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• जि लबद्यिु िथा सौर्य उजायको प्रर्ोग गरी आगामी आलथयक वर्यमा सबै नागरीकको घर 
घरमा क्रवद्यिुको पहुँच परु् र्ाई उज्र्ािो चन्द्रकोट गाउँपालिका घोर्र्ा गररनेछ ।  

• गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र क्रवद्यिु आपूलियिाई लनर्लमि, व्र्वशस्थि र स्िरवकृ्रद्ध गनय सामदुाक्रर्क 
क्रवद्यलुिकरर् उपभोक्ता समूह (िाशन्द्िपरु, मझवुा र ददब्रङु) सँग समन्द्वर् गरी आवश्र्क 
कार्य अशघ बढाइने छ । 

• बजार क्षेत्रमा समदुार्को समेि सह-िगानीमा सिक बशत्तिाई टोि क्रवकास सांस्था/क्िव 
माफय ि व्र्वशस्थि हनुे गरी अगािी बढाइनेछ । 

• गाउँपालिका स्िरीर् िघ ुजिलबद्यिु आर्ोजनाहरुको सांरक्षर् गने नीलि अपनाइनेछ | 
 

ङ. सांचार  

• स्थानीर् सांचार माध्र्महरुिाई लनर्मन, प्रबद्धयन िथा सांरक्षर् गने नीलि अविम्बन गररनेछ 
। 

• लनष्पक्ष र िथ्र्परक रुपमा सूचना पाउने नागरीकको अलधकारिाई सलुनशश्चि गररनेछ। 

• विा कार्ायिर्हरुबीच इन्द्टरनेटको माध्र्मबाट ररपोटय प्ररे्र् िथा सूचना आदान प्रदान गने 
प्रर्ािीिाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ| 

• स्थानीर् सरकारको स्वालमत्व रहने गरी  सांक्रवधान बमोशजम 500 क्रकिोवाटसम्म क्षमिा 
भएको एफ.एम.रेलिर्ो स्थापना, सञ्चािन, सांरक्षर् िथा लनर्मन गने अलधकारको अभ्र्ासका 
िालग अध्र्र्न गररनेछ। 
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4. सावयजलनक सेवा प्रवाह (प्रिासलनक)क्षते्र 

क. सेवा प्रवाह िथा सिुासन 

o “सेवाको वररपरर जनिा होइन जनिाको वररपरर सेवा” भन्ने अवधारर्ािाई आत्मसाथ गदै 
समर्-समर्मा विामा घमु्िी सेवा कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ। 

o पारदशियिा, जवाफदेक्रहिा, सहभालगिा र कानूनको िासन जस्िा सिुासनका आधार 
स्िम्भहरुको आधारमा सेवा प्रवाहको प्रवन्द्ध लमिाइने छ । 

o नागरीक विापत्र, सावयजलनक सनुवुाई, सामाशजक परीक्षर्, घमु्िी सेवा, क्रवद्यिुीर् िासन जस्िा 
सेवा प्रवाहका  नवीनिम आर्ामहरुिाई अलधकिम प्रर्ोगमा ल्र्ाइने छ । 

o सिुासन कार्म गने साधनको रुपमा रहेका जनप्रलिलनलध िथा कमयचारीहरुको क्षमिा 
अलभवकृ्रद्धिफय  क्रविेर् जोि ददईने छ। 

o विाबाट प्रदान गरीने सेवाप्रवाहिाई थप प्रभावकारी, सूचना प्रक्रवलधमैत्री बनाईने छ। 

o सांस्थागि क्षमिा अलभवकृ्रि र क्षमिा क्रवकास कार्यक्रममाफय ि सेवा प्रवाहिाई थप 
गरु्स्िरीर् बनाइने छ।  

o सामाशजक सरुक्षा भत्ता, वैक्रकङ्ग, प्रर्ािी माफय ि क्रविरर् गने व्र्वस्थािाई लनरन्द्िरिा 
ददइनेछ। 

o गाउँपालिका िथा विा कार्ायिर्हरुमा क्रमि: नागरीक सहार्िा कक्षको व्र्वस्था गरीने 
छ । 

o कार्यसम्पादनमा गरु्ात्मक सधुार ल्र्ाउन कमयचारीहरुको कार्यउत्प्ररेर्ा र मनोबि बकृ्रि 
गनय क्रवलभन्न मौदरक र गैरमौदरक उत्प्ररेर्ाका कार्यक्रमहरु ल्र्ाइने छ। कमयचारी 
सम्मानिाई लनरन्द्िरिा ददइनेछ। 

o उपभोक्तािे गने कामको सहजिाको िालग क्रवकेन्द्रीकृि नीलि अविम्वन गदै िलगने छ।  

o कमयचारीको सेवासकु्रवधाका सम्बन्द्धमा सङ्घीर् सरकारिे आ.व. २०79।80 मा गरेको 
व्र्वस्थािाई आत्मसाथ गररनेछ। 

o सामाशजक सरुक्षा र व्र्शक्तगि घटनादिाय प्रर्ािीिाई सदुृढीकरर् गररनेछ। 

o गाउँपालिकालभत्रका सवै विाहरुमा रहेका नागरीक विापत्रहरुिाई थप पररष्कृि बनाउँदै 
िलगनेछ। 

o  सूचनाको हकको प्रत्र्ाभलूि गनय गराउनका िालग कार्य प्रगलि समेक्रटएको ई-बिेुक्रटन 
प्रत्रे्क तै्रमालसक रुपमा प्रकािन गररनेछ।साथै गाउँपालिकाबाट पाररि क्रवलभन्न ऐन िथा 
कानूनहरुिाई गाउँ कार्यपालिकाको वेवसाइटमा अद्यावलधक गदै िलगनेछ। 

o सिुासन प्रवधयन  ,प्रभावकारी सेवा प्रवाह ,कार्ायिर्  सञ्चािन   िथा क्रवलभन्न क्रवकास अनभुव  
एवां    सहर्ोग आदा  न प्रदानका िालग क्रवलभन्न स्थानीर् सरकारसँग भलगनी सम्बन्द्ध 

स्थापना गनय पहि गररनेछ। 
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o नागरीकहरुको गनुासोहरु गनुासो सनेु्न अलधकारी माफय ि ्ित्कािै सम्बोधन गने व्र्वस्था 
लमिाइनेछ। 

o सेवा प्रवाहिाई मसु्कान सक्रहिको नीलि लिइनछे साथै कमयचारी र जनप्रलिलनलधहरु 
जनिाका सेवक हनु ्भने्न अनभुलूि हनुेगरी सेवा प्रवाह गररनेछ। 

o आम नागरीकिे गाउँपालिका प्रलिको सेवाप्रवाहको क्रवर्र्मा सझुाव िथा गनुासो सनेु्न िथा 
सल्िाह लिने माध्र्मको रुपमा  हेल्िो चन्द्रकोट सेवाको सरुुवाि गररनेछ।गाउँपालिकाको 
आलधकाररक सामाशजक सांजाििाई थप व्र्वशस्थि बनाउँदै एकीकृि सामाशजक सूचना 
प्रवाहको माध्र्मका रुपमा स्थाक्रपि गररनेछ। 

o इमेि, फेसवकु ट्वीटर जस्िा सामाशजक सांजाि िथा इन्द्टरनेटको पहुँच  माफय ि आउन े
नागरीकका गनुासोहरुिाई अलधकिम सम्बोधन गने प्रर्ास गररनेछ भने सेवाग्राही सन्द्िकु्रष्ट 
सवेक्षर्को कार्य र्सै बर्यदेशख प्रारम्भ गररनेछ। 

ख. िथ्र्ाङक अलभिेख 

o जनसाङ् खीकी, प्राकृलिक, आलथयक, सामाशजक, साँस्कृलिक, भौलिक पूवायधार, रोजगारीको 
अवस्था, कूि गाहयस्थ उत्पादन, प्रलिव्र्शक्त आर्, मानव क्रवकास सूचकाङक, राजश्व िथा आर् 
व्र्र् समेिको िथ्र्ाङक सांकिन र प्रिोधन गरी  चन्द्रकोट गाउपालिकाको वस्िगुि 
क्रववरर् लनरन्द्िर अद्यावलधक गरीने छ । 

o गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र सम्पन्न भएका िथा चाि ु र्ोजनाको क्रववरर् र त्र्स्िो र्ोजनाको 
सम्पशत्तको अद्यावलधक अलभिेखन गरीने छ । 

o गाउँपालिकाको अलभिेख प्रर्ािीिाई व्र्वशस्थि बनाइने छ । 

o गाउँपालिकालभत्रका ऐलिहालसक, धालमयक, परुािाशत्वक महत्वका सम्पूर्य क्रवर्र्हरुको खोज 
गरी अलभिेशखकरर् गरीने छ । 

ग. मानव सांिाधन व्र्वस्थापन 

o गाउँपालिकामा कार्यरि मानव सांिाधनको क्षमिा अलभबकृ्रद्ध क्रक्रर्ाकिापहरु सञ्चािन 
गररनेछ। 

o सङ्घीर् िथा िशुम्बनी प्रदेि सरकारसँग समन्द्वर् गरी कमयचारीको ररक्तिा पूलिय गने 
व्र्वस्था लमिाइनेछ। 

o पालिकालभत्र कार्यरि कमयचारी, शिक्षक िथा स्वास्थ्र्कमी एबम ् जनप्रलिलनलधहरु वीच 
क्रवलभन्न ददवसहरुको अवसरमा क्रवलभन्न क्रकलसमका मैत्रीपूर्य खेिकुद कार्यक्रमहरु सञ्चािन 
गररनेछ । 

o र्स पालिका िथा मािहिका विा कार्ायिर् िथा स्वास्थ्र् सांस्थामा कार्यरि कमयचारी िथा 
स्वास्थ्र्कमीहरुको गाउँपालिकालभत्र  विा र स्वास्थ्र् सांस्थामा आन्द्िररक सरुवा प्रर्ािी 
क्रवकास गररनेछ । 

o कमयचारीिाई कार्यसम्पादनमा जोिनका लनशम्ि कार्यसम्पादनमा आधाररि सूचक वनाई 
प्रोत्साहन भत्ताको व्र्वस्था गररनेछ। 
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o कमयचारीहरुिाई उत्प्ररेर्ा क्रवकास गनयका िालग सेवाप्रबाह मैत्री िथा सकारात्मक सोँच 
सम्बन्द्धी िालिमको व्र्वस्था गररनेछ सो कार्यका िालग आवश्र्किाअनसुार क्रवज्ञ 
व्र्शक्तिाई आमशन्द्त्रि गने व्र्वस्था लमिाइनेछ। 

 

घ. राजस्व 

o व्र्वसार्मा प्रगलििीि कर प्रर्ािी िाग ुगरी प्रभावकारी रुपमा कर सांकिन गररनेछ। 
साथै व्र्वसार् दिाय प्रक्रक्रर्ािाई सहज एवम ्सरि बनाइनेछ । 

o स्थानीर् राजश्वको दार्रा क्रवस्िार गरीने छ। 

o उपिव्ध प्राकृलिक स्रोि साधनको उपर्ोग गदै राजश्व सांकिन वकृ्रद्ध गदै आन्द्िररक 
आम्दानीमा वकृ्रद्ध गदै िलगने छ। 

o करदािा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चािन गरीने छ।  

o करदािा सेवा कार्ायिर्को समन्द्वर्मा नागरीकिाई मैिे लिरेको कर मेरै क्रवकासका िालग 
हो भने्न कुराको अनभुलूि ददिाउन करदािा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ।  

o कर िथा गैरकर सांकिन कार्यिाई सूचना प्रक्रवलधको प्रर्ोग गरी व्र्वशस्थि गररनेछ। 

o गाउँपालिकालभत्रका व्र्वसार्ीको क्रवस्ििृ अलभिेख िर्ार गररनेछ। 

ङ. सावयजलनक सम्पशत्त सांरक्षर् 

o सावयजलनक सम्पशत्तको सांरक्षर् गनुय प्रत्रे्क नागरीकको कियव्र् भएकोिे सोिफय  सवैिाई 
शिशक्षि गदै िलगनेछ। 

o गाउँपालिकालभत्रका सावयजलनक सम्पशत्तको अलभिेखीकरर् गरी त्र्सको सांरक्षर् गरीने छ 
। 

o सावयजलनक भलूमको िगि िर्ार गरी अलभिेखीकर् गररनेछ ।  

च. िाशन्द्ि सरुक्षा 
o गाउँपालिकालभत्र िाशन्द्ि र अमनचर्नको वािावरर् सजृना गनय र्सै आ.व देशख नगर 

प्रहरीको व्र्वस्था गररनेछ । 

o घरेि ुक्रहांसा लनर्न्द्त्रर् गनय पररवार समदुार् िथा प्रहरीसँग हािेमािो गरीने छ । 

 
 
 

 

छ. सूचना प्रक्रवलध 

o गाउँपालिका प्रलबलधमैत्री बनाउन र कार्य सम्पादनिाई लछटो-छररिो, पारदिी, गरु्स्िरीर् 
बनाउन प्रक्रवलधको प्रर्ोगमा जोि ददइनेछ।  

o सेवाग्राहीको िालग जारी गरीने नागरीक विापत्रिाई अद्यावलधक गरी सबै िह र वगयको 
पहँचुमा परु् र्ाउनको िालग सूचना बोिय, सामाशजक सांजाि िथा वेवसाइटमाफय ि जानकारी 
गराई नागरीकको सूचनामा सहज पहुँच गररनेछ l साथै गाउँपालिकाको हरेक सूचना िथा 



चन्द्रकोट गाउँपालिकाको आ.व. 2079/80 को नीलि िथा कार्यक्रम 

21 
 

समाचार, बाक्रर्यक कार्यक्रम, विा कार्ायिर्को लबवरर्, मालसक, चौमालसक िथा बाक्रर्यक 
प्रलिवेदन, आर्-ब्र्र् क्रववरर्, सावयजलनक सनुवुाई, ऐन काननु िथा लनदेशिका, कर िथा 
िलु्कहरुको लबवरर् वेबसाइटमा राख्न ेव्र्वस्थािाई लनरन्द्िरिा ददइनेछ। 

o गाउँपालिकाबाट कार्ायन्द्वर्न हनुे र्ोजना, कार्यक्रमका क्रवत्तीर् जोशखम न्द्रू्नीकरर्को िालग 
लनमायर् र खररद प्रक्रक्रर्ािाई बढी पारदिी र प्रलिस्पधायत्मक बनाउन बाक्रर्यक खररद र्ोजना 
गराई E-Bidding िाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चािनिाई लनरन्द्िरिा ददइनेछ। 

o गाउँपालिकालभत्रका विा कार्ायिर्, स्वास्थ्र् सांस्था र क्रवद्यािर्हरुमा सञ्चािनमा रहेका 
लबद्यिुीर् हाशजरी प्रर्ािी थप व्र्वशस्थि र प्रभावकारी बनाइनेछ। 

o र्ोजना व्र्वस्थापन प्रर्ािी, राजस्व व्र्वस्थापन प्रर्ािी सम्बन्द्धी सफ्ट्वेर्रहरु सञ्चािनमा 
ल्र्ाइनेछ। 

o सरकारी लनकार्िे प्रर्ोगमा ल्र्ाएको सफ्टवेर्र िथा एप्सहरुिाई एकीकृि गरी सरकारी 
सेवा प्रवाहिाई प्रक्रवलधमैत्री बनाइनेछ।  

o सूचना िथा सञ्चार प्रक्रवलधको प्रर्ोगबाट समेि सिुासन प्रवद्धयन गररनेछ।  
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5. अन्द्िसयम्बशन्द्धि क्षते्र 

क. वन, वािावरर्, जिाधार, भ-ूसांरक्षर् िथा जैक्रवक क्रवक्रवधिा 
“चन्द्रकोट गाउँपालिकाको रहर, स्वच्छ र हराभरा िहर” 

o वन जङ्गि, वन्द्र्जन्द्ि,ु चराचरुुङ्गी, जि उपर्ोग, खलनज पदाथय, वािावरर्, पर्ायवरर्, वन्द्र्जन्द्िकुो 
अनलधकाररक चोरी लसकारी िथा जैक्रवक क्रवक्रवधिा सम्बन्द्धी अलधकार क्षेत्रलभत्र पने क्रवर्र्मा 
नीलि कानून, मापदण्ि र र्ोजना वनाई कार्ायन्द्वर्न र लनर्मन गरीने छ। 

o जिाधार क्षेत्र पक्रहचान गरी सांरक्षर् गरीने छ । 

o सामदुाक्रर्क वन, धालमयक वन, सरकारी वन िगार्ि सवै प्रकारका वनिाई सांरक्षर् गने 
नीलि लिइने छ । 

o वािावरर् मैत्री स्थानीर् िासनको अवधारर्ा अनरुुप क्रवकासका कार्यहरु अगालि बढाउने 
नीलििाई जोि ददइनेछ। 

o लिलभजन वन कार्ायिर् चन्द्रकोट-कालिगण्िकीसँग समन्द्वर् गरी कृक्रर् िथा लनजी वन 
स्थापना गनय प्रोत्साहन गररनेछ। 

o गाउँपालिकालभत्र  रहेका वनको सांरक्षर् गदै पर्ायपर्यटनको क्रवकास गरीने छ । 

o गाउँपालिकालभत्र  रहेका परुाना िथा नर्ाँ सिकको छेउछाउमा वकृ्षारोपर् गरी हररि 
सिकको रुपमा क्रवकास गरीने छ । 

o भ–ूसांरक्षर् कार्ायिर्सँग समन्द्वर् गरी भ–ूसांरक्षर् सम्बन्द्धी क्रवलभन्न क्रक्रर्ाकिाप सञ्चािन 
गररनेछ।  

o पक्रहरो लनर्न्द्त्रर्िफय  पूवय–सावधानी िथा ित्काि उद्धारको नीलि लिइने छ। पक्रहरोग्रस्ि 
क्षेत्रमा वकृ्षारोपर् गरीने छ। 

o वनजांगिमा िाग्ने िढेिो लनर्न्द्त्रर्का िालग सचेिनामूिक कार्यक्रम सञ्चािन गदै 
अग्नीरेखा लनमायर् गदै िलगने छ। 

o स्थानीर् भ-ूउपर्ोग सम्बन्द्धी नीलि िर्ार गरी कार्ायन्द्वर्न गररनेछ। 

o चोरकाटे-िाशन्द्िपरु सिक लनमायर् सम्पन्न पश्चाि लिलभजन वन कार्ायिर् चन्द्रकोट-
कालिगण्िकीसँगको सहकार्यमा सिक वरपर वकृ्षारोपर् गरी हररि सिक प्रवद्धयन 
गररनेछ। 

ख. क्रवपद् व्र्वस्थापन िथा जिवार् ुपररवियन 

o कोरोना भाईरस कोलभि–१९ जस्िा सांक्रमर् िथा क्रवपद् न्द्रू्नीकरर् िथा व्र्वस्थापनमा 
जोि ददइनेछ । 

o टोि क्रवकास सलमलि गठन गरी क्रवपद् उदारमा समेि उक्त जनिशक्तिाई सांिग्न 
गररनेछ। 

o क्रवपद् व्र्वस्थापन कोर्मा इच्छुक सवयसाधारर्को समेि र्ोगदान स्वीकार गदै िलगने छ 
। 
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o हरेक विा कार्ायिर् िथा प्रहरी चौकीहरुमा क्रवपद् व्र्वस्थापन सामग्रीहरुको व्र्वस्था 
गरीने छ । 

o र्स आ.व देशख नगर प्रहरीको व्र्वस्था गरी क्रवपद् व्र्वस्थापनमा समेि पररचािन 
गररनेछ। 

o जिवार् ु पररवियनको कारर्िे पने जिवार् ु पररवियनका असर न्द्रू्नीकरर् गनय अनकूुिन 
कार्यक्रम सञ्चािन गरीने छ । 

o जोशखम वस्िी सांरक्षर् िथा आवश्र्किा अनसुार स्थान्द्िरर् गदै िलगनेछ। 

ग. जिाधार एबम ्वािावरर् सांरक्षर् िथा जि उत्पन्न प्रकोप लनर्न्द्त्रर् 

o जिाधार क्षेत्रमा हनुे जिप्रदरु्र्िाई लनरुत्साक्रहि गनयका िालग आवश्र्क कानूनमाफय ि 
सचेिना अलभवकृ्रद्ध गररनेछ। 

o वािावरर् सांरक्षर्को िालग टोिक्रवकास सलमलि िथा क्रवलभन्न समूह एबम ्क्िवहरु माफय ि 
पहि गररनेछ। 

o कुनै दीघयकािीन महत्वका क्रवकास आर्ोजना सञ्चािन गनुयपूवय वािावरर्ीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन 
गररनेछ। 

o सिक स्िरोन्नलिमा बार्ो - इशन्द्जलनर्ररङ्ग िथा िेज वकय को व्र्वस्था लमिाइनेछ। 

o महुान िथा पोखरी सांरक्षर्िाई प्राथलमकिामा राशख सरसफाईिाई क्रविेर् ध्र्ान परु्ायइनेछ 
र्सका िालग नागरीक सचेिना अलभवकृ्रद्ध गररनेछ। 

o जि उत्पन्न प्रकोप लनर्न्द्त्रर्का िालग चन्द्रकोट गाउँपालिकालभत्रका खोिा िगार्िका 
क्षेत्रमा िटवन्द्द लनमायर् गने नीलि अविम्बन गररनछे।  

घ. फोहरमैिा िथा ढि व्र्वस्थापन 

o गाउँपालिकालभत्रको मखु्र् बजार िाशन्द्िपरु िथा मजवुा बजार क्षेत्रबाट उत्पन्न हनुे 
फोहरमैिाको व्र्वस्थापनिाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। 

o परुाना िथा कवािीजन्द्र् सामानहरुको सांकिन गरी उशचि व्र्वस्थापन गने प्रवन्द्ध 
लमिाइनेछ। 

o गाउँपालिकाको मखु्र्बजार क्षेत्रहरुमा ढि व्र्वस्थापनको िालग क्रविेर् र्ोजना सञ्चािन 
गररनेछ। 

ङ. क्रवपद् व्र्वस्थापन 
o स्वच्छ वािावरर् नागरीकको मौलिक हकको रुपमा रहेको र क्रवपद्िे हरेक बर्य केही न 

केही क्षलि गने हुँदा र्सको िर्ारी गनय र्स वर्य पलन वन, वािावरर् िथा क्रवपद 
व्र्वस्थापनका क्षेत्रहरुिाई महत्वका साथ समेक्रटनेछ। 

o क्रवपद् पूवयको अवस्था, क्रवर्दको अवस्था र क्रवपद पलछको अवस्थामा नागरीकहरुिाई 
ित्काि राहि प्रदान गने खािका कार्यक्रमहरु िर् गररनेछ। 

o क्रवलभन्न प्रकोप िथा क्रवपदमा परेका नागरीकहरुिाई पनुस्थायपना  सांरक्षर् र 
 व्र्वस्थापनिाई क्रविेर् जोिददइनेछ। 



चन्द्रकोट गाउँपालिकाको आ.व. 2079/80 को नीलि िथा कार्यक्रम 

24 
 

o मनसनुजन्द्र् िथा अन्द्र् क्रवपदमा परेका नागरीकहरुको राहिका िालग शजल्िा क्रवपद् 
व्र्वस्थापन सलमलि िगार्ि सरोकारवािासँगको सहकार्यिाई जोि ददइनेछ। 

o क्रवपद्जन्द्र् पररशस्थलिका िालग आवश्र्क सामग्रीहरुको खररद िथा त्र्सको व्र्वस्थापन 
गररनेछ। 

o गाउँपालिकाको क्रवपद् प्रलिकार्य र्ोजना लनमायर् गरी सांभाक्रवि क्रवपद् का क्षेत्रहरुिाई 
पक्रहचान गरी र्सको पूवयिर्ारी गने नीलि लिईनेछ। 

च. न्द्र्ाक्रर्क सलमलि 

o लछटो छररिो सिुभ न्द्र्ार् प्रर्ािीको क्रवकास गदै सवै नागरीकिाई न्द्र्ार्को समान पहुँच 
उपिव्ध गराईनकुो साथै अिक्त असहार् क्रवपन्न समदुार्िाई लनिलु्क न्द्र्ार्को व्र्वस्था 
लमिाइने छ । 

o क्रववादको व्र्वस्थापन िथा मेिलमिाप समवन्द्धी कार्यहरु सञ्चािन गदै स्थानीर् न्द्र्ार् 
प्रर्ािीिाई प्रभावकारी वनाईने छ । 

o न्द्र्ाक्रर्क सलमलिको क्षमिा अलभबकृ्रद्ध गदै िलगने छ ।  

o विास्िरमै मेिलमिाप सलमलिमाफय ि लमिाउन सक्रकने क्रवर्र् लमिाइने व्र्वस्था गररनेछ।  

छ. कार्यर्ोजना :  

o वजेट कार्ायन्द्वर्न कार्यर्ोजना वनाई िोक्रकएको समर्मा कार्यसम्पादन गने वािावरर् 
लसजयना गररनेछ । 

o बजेट कार्ायन्द्वर्नको चौमालसक िक्ष्र् लनधायरर् गरी सोही बमोशजम कार्ायन्द्वर्न अशघ 
बढाइनेछ । 

o पुजँीगि बजेट पररचािन गनय नलिजामूिक अनगुमन प्रर्ािी थप प्रभावकारी बनाइनेछ। 

ज. अनगुमन प्रर्ािी:  

o क्रवकासका क्रवलभन्न आर्ोजना िथा सेवा प्रवाह अवस्था बारे  लनर्लमि रुपमा अनगुमन गरी 
सेवामा सन्द्िकु्रष्टको अनभुलूि आम नागरीकमा ददिाइनेछ । 

o र्ोजना लनमायर्को चरर्देशख स्रोि पररचािन, कार्ायन्द्वर्न र अनगुमनसम्म स्थानीर् 
जनसमदुार्को सक्रक्रर् सहभालगिा सलुनशश्चि गररनेछ । 

o क्रवकास आर्ोजनाको िेस्रो पक्षबाट समेि अनगुमन र प्रलिवेदन ददने प्रर्ािीको क्रवकास 
गररनेछ ।  
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झ. दीगो क्रवकासको स्थानीर्करर् 

दीगो क्रवकासका िक्ष्र्हरु स्थानीकरर्का िालग िर् गररएका नीलि िथा कार्यक्रमहरु 

गररबीको अन्द्त्र् गाउँपालिकालभत्र रहेको गररवीको न्द्रू्नीकरर् गनयका िालग कृक्रर् 
िथा पिकु्षेत्रमा उत्पादन मूिक क्रक्रर्ाकिापहरु सांचािन गने 
िथा प्रधानमन्द्त्री रोजगार कार्यक्रम, गररवी लनवारर्का िालग िघ ु
उद्यम क्रवकास कार्यक्रम, मक्रहिा उद्यमीिाई प्रोत्साहन स्वरुप 
उनीहरुको प्रस्िावनाको आधारमा आबश्र्क अनदुान िगार्िका 
कार्यक्रम सांचािन गररनेछ। 

भोकमरीको अन्द्त्र् गाउँपालिका लभत्र खाना नपाएरै भोकभोकै मनुयपने अवस्था 
नरहेकोमा अव पलन र्स्िो अवस्था आउन नददन गाउँपालिकामा 
लनर्लमि बजार अनगुमन गरी कृलिम अभाव, अस्वभाक्रवक मूल्र् 
बदृद्द िगार्िका क्रक्रर्ाकिाप हनु नददने प्रवन्द्ध गरीनेछ भने 
लनर्लमि खाद्यान्न िगार्िका सामाग्रीको आपूलियको िालग सिक 
क्षमिा बकृ्रद्ध गररनेछ।  

स्वस्थ र समनु्नि समाज स्वस्थ नागरीक स्वस्थ समाज स्वस्थ समाज स्वस्थ गाउँपालिका 
भन्ने नाराका साथ स्वास्थ्र् क्षेत्रका क्रवलभन्न कार्यक्रम सांचािन 
गररनेछ र नागररकहरुमा सवि समाज लनमायर्का िालग क्रवलभन्न 
िालिम कार्यक्रम सांचािन गररनेछ। 

गरु्स्िरीर् शिक्षा गरु्स्िरीर् शिक्षा आजको आवश्र्किा भने्न नारािाई पूर्य गनय 
पालिकालभत्र सांचालिि क्रवद्यािर्हरुको क्षमिा अलभबदृद्दका िालग 
क्रवलभन्न क्रकलसमका क्रवद्यािर् अनदुान कार्यक्रम सांचािन 
गररनेछ।र्सै गरी माितृ्व र क्रपितृ्व को ठेगान नभएका 
बािवािीकाहरुिाई गाउँपालिकािे आवालसर् सकु्रवधा सक्रहि 
शिक्षाको उशचि प्रवन्द्ध गने नीलि लिइनेछ। 

िैक्रङ्गक समानिा हाम्रो पालिकाभर, मक्रहिा परुुर् दवैु बरावर भने्न नारािाई 
व्र्वहारि िैजाने प्रर्ास गररनेछ र लिङ्गकै आधारमा हनुे 
भेदभाविाई न्द्रू्नीकरर् गनय िशक्षि कार्यक्रमहरु सांचािन 
गररनेछ। 

स्वच्छ खानेपानी िथा गाउँपालिकालभत्र एक घर एक धारा कार्यक्रमिाई सम्पन्न गररनेछ 
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सरसफाई र्सै गरी भएका महुानहरुको सांरक्षर् र खानेपानीको स्वच्छिािाई 
ध्र्ान ददन आवश्र्क व्र्वस्था लमिाईनेछ।सरसफाईको िालग 
फोहर िकुाउने होईन व्र्वस्थापन गने हो भने्न कुरामा आम 
गाउँपालिकालभत्रका नागररकहरुिाई चेिनिीि बनाउदै कुक्रहने र 
नकुक्रहने फोहर छुट्टा छुटै्ट सांकिन गने व्र्वस्था लमिाईने 
छ।साथै र्स गाउँपालिकािाई प्िाक्रष्टक मकु्त क्षेत्र बनाई सो को 
कार्ायन्द्वर्न गने प्रवन्द्ध लमिाइने छ।  

स्वच्छ उजायमा सहज पहुँच गाउँपालिकामा बैकशल्पक उजायको प्रवधयनका िालग क्रवलभन्न 
कार्यक्रमहरु सांचािन गररनेछ। 

मर्ायददि रोजगार िथा 
आलथयक बदृद्द 

गाउँपालिकालभत्र सांचािन हनुे प्रधानमन्द्त्री रोजगार कार्यक्रम, 
क्रवलभन्न आर् आजयन मिुक कार्यक्रम िथा गररवी लनवारर्का 
िालग िघ ु उद्यम क्रवकास कार्यक्रम जस्िा कार्यक्रमहरुिाई 
उत्पादन िथा व्र्वसार्सँग जोलिने छ र िशक्षि समदुार् िथा 
बगयिाई केशन्द्रि गरी कार्यक्रम सांचािन गररनेछ र जनिाको 
आलथयक सांबदृद्दको िालग क्रवलभन्न कार्यक्रमहरु सांचािन गररनेछ। 

उद्योग, पूवायधार र नवीन 
लसजयना 

गाउँपालिकालभत्र साना िथा मझौिा उद्योगहरु स्थापना गनय 
उद्योगीहरुसँग क्रवलभन्न अन्द्िरक्रक्रर्ा कार्यक्रमहरु सांचािन 
गररनेछ।गाउँपालिकालभत्र सिक, भवन िगार्िका पूवायधारहरु 
लनमायर्िाई लनरन्द्िरिा ददइनेछ। 

असमानिा न्द्रू्नीकरर् समाजमा हनुे बलगयर् िथा िैक्रङ्गक एबम ् जािीगि असमानिा 
हटाउनको िालग सचेिना मूिक कार्यक्रम सांचािन गररनेछ र 
असमानिाको कारर् पक्रहचाहन गरी सो को न्द्रू्नीकरर् गने नीलि 
अविम्बन गररनेछ।छोरा र छोरी दबैुिाई अांि ददने पररवारिाई 
समाजमा िैक्रङ्गक समानिा कार्म राख्न उशचि पहि गरेकोमा 
सम्मान गने व्र्वस्था लमिाइनेछ। 

दीगो िहर र समदुार्हरु गाउँपालिकालभत्रका िाशन्द्िपरु बजार, मजवुा बजार, सोिा, दमकुा, 
एक्िेक्रपपि, ग्वाघा र वलिवाङ्ग क्षेत्रिाई बजारउम्मखु क्षेत्रहरुमा 
रुपान्द्िरर् गररनेछ। 

शजम्मेवारपूर्य उपभोग िथा स्वच्छ खाना िथा उत्पादन िथा सामाग्रीहरु नागररकिे सहज 
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उत्पादन प्रालप्त गने अलधकारिाई िलुनशश्चि गनय उत्पादकहरुिाई शजम्मेवार 
बनाईनेछ भने वस्िहुरुको गरु्स्िरीर्िा बढाउन उद्योग 
बाशर्ज्र्सांघको सहकार्यमा व्र्वसाक्रर् प्रशिक्षर् कार्यक्रम सांचािन 
गररनेछ भने समर् समर्मा बजार अनगुमन माफय ि त्र्सको 
परीक्षर् गररनेछ।  

जिबार् ुपररवियनमा 
ित्काि पहि 

जिवार् ुपररवियन र र्सिे पानय सक्ने प्रभावका बारेमा नागररक 
सचेिना कार्यक्रम सांचािन गररनेछ भने पूवायधार िफय  बार्ो 
ईशन्द्जलनर्ररङ्गको अवधारर्ा िागू गररनेछ। 

जलमनमाथीको जैक्रवक 
क्रवक्रवधिाको सांरक्षर् 

जैक्रवक क्रवक्रवधिा सांरक्षर्का िालग क्रवलभन्न परुाना पोखरीहरुिाई 
सांरक्षर् गरी ररचाजय पोखरीको रुपमा िैजाने पहि गररनेछ। 

िाशन्द्ि,न्द्र्ार् र सिक्त 
लनकार् 

गाउँपालिकालभत्र िाशन्द्ि सरुक्षा र अमन चर्न कार्म गनय 
पालिकालभत्र रहेका सरुक्षा लनकार्सँग समन्द्वर् गरीनेछ र्सैगरी 
नागररकको न्द्र्ार् प्रालप्तको िालग स्थानीर् न्द्र्ाक्रर्क सलमलििाई थप 
क्रक्रर्ाशिि बनाईनेछ।गाउँपालिकािाई नागरीकको नशजकको 
सरकारका रुपमा थप सिक्त बनाउदै िलगनेछ। 

िक्ष्र् प्रालप्तका िालग 
साझेदारी 

दीगो क्रवकासका िक्ष्र्िाई प्राप्त गनय र गाउँपालिकाको समग्र 
क्रवकास िक्ष्र्िाई पररपूलिय गनयका िालग अन्द्िरिह समन्द्वर् र 
सहकार्यका िालग क्रवलभन्न सरोकारवािाहरुसँग बैठक गोष्ठीहरु 
सांचािन गररनेछ। 

अन्द्त्र्मा,  प्रस्ििु नीलि िथा कार्यक्रम िर्ार गने लसिलसिामा प्रत्र्क्ष, अप्रत्र्क्ष सहर्ोग गनुयहनुे सांघ, 

प्रदेिका माननीर् साांसदज्रू्हरु, गाउँपालिका अध्र्क्ष िगार्ि सम्पूर्य जनप्रलिलनलधहरु, राजनीलिक दि,  
प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृि िगार्ि सम्पूर्य राष्ट्रसेवक कमयचारीहरु, समाजसेवी,  बकु्रद्धजीवी,  
सञ्चारजगि, सांघसांस्थाहरु, सरुक्षाकमी िगार्ि गाउँपालिकाबासी आम सवयसाधारर् नागरीकिाई हाददयक 
आभार एवम ्धन्द्र्वाद ज्ञापन गदयछु। 

धन्द्र्वाद ! 


