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सम्माबनत सभाका सभाध्यक्ष ज्यू, 
गाउँ सभाका सदस्य ज्यूहरू, 
स्थानीय तहको स्थापना भए पबि पषहलो बनवायचनिाट बनवायशचत भएका जनप्रबतबनबिहरुको काययकाल सम्पन्न भई 
सकेको ि र दोस्रो काययकालको बनवायचन सम्पन्न भई बनवायशचत जनप्रबतबनबि मार्य त कायय प्रारम्भ गररसकेका 
िौ। पषहलो काययकालमा यस इन्द्रसरोवर गाउँपाबलकाको षवकासको आिार तयार गनय महत्वपूणय भबुमका बनवायह 
गनुयहनुे सम्पूणय बनवतयमान जनप्रबतबनबिहरू र हामीलाई बनवायशचत गनुय हनुे सम्पूणय इन्द्रसरोवर बनवासीहरुमा हार्दयक 
िन्द्यवाद तथा आभार ब्यक्त गदयिु।  
इन्द्रसरोवर गाउँपाबलकाको गररमामय दसौं तथा दोस्रो काययकालको पषहलो गाउँ सभामा आगाबम आबथयक विय 
२०७९/०८० को नीबत तथा काययक्रम प्रस्ततु गनय पाउँदा म असाध्यै हबसयत िु। साथै यस इन्द्रसरोवर 
गाउँपाबलकाको गररमामय सभामा सहभागी गाउँपाबलकाका उपाध्यक्ष,प्रमखु प्रिासकीय अबिकृत,सम्माबनत गाउँ 
सभाका सभासदस्यहरु तथा सभामा उपशस्थत सम्पूणयमा न्द्यानो अबभवादन अपयण गदै सम्पूणय महानभुावहरुलाई 
हार्दयक स्वागत गदयिु। 

 

संघीय लोकताशन्द्त्रक गणतन्द्त्रात्मक िासन व्यवस्थाको माध्यमिारा िाशन्द्त, सिुासन, षवकास र सम्वृषिको आकांक्षा 
परुा गनय संघ, प्रदेि र स्थानीय तहको गठन भई पाँच ििय व्यबतत भई सकेको ि । संघ प्रदेि र स्थाबनय तहको 
षवचमा सहकारीता, समन्द्वय, सहयोग र सह–अशस्तत्विाट संम्वृि राष्ट्र बनमायण गनुय हामी सिैको साझा दाषयत्व हो 
.उक्त दाषयत्व परुा गनयका लाबग यस नीबत तथा काययक्रमले एउटा ईट्टा थप्निे भने्न षवश्वास बलएको िु। 

 

नेपालको सावयभौम सत्ता, स्वाबिनता, भौगोबलक अखण्डता, राषष्ट्रय षहत र स्वाबभमान, लोकतन्द्त्र, लैषिक समानता र 
सामाशजक न्द्याय लगायत आबथयक, सामाशजक, साँस्कृबतक रुपान्द्तरणका लाबग भएका षवबभन्न आन्द्दोलनहरुमा अग्र 
पंशक्तमा रहेर योगदान गनुय हनुे सम्पणुय अग्रज षवर पूखायहरु प्रबत उच्च सम्मान व्यक्त गदै यस अबभयानमा आफ्नो 
अमलु्य शजवन उत्सगय गनुयहनुे सम्पूणय ज्ञात अज्ञात िषहदहरु प्रबत भावपणुय श्रिाञ्जली अपयण गदयिु । षवबभन्न 
आन्द्दोलनमा घाइते तथा अपािता भई कष्ठकर शजवन बिताई रहन ुहनुे सहयोिाहरुको शिघ्र स्वास््य लाभको 
कामना गदयिु । 

 

 आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय, 
 

संशघय व्यवस्था िमोशजम गठीत तीनै तहका सरकारको लक्ष्य तथा उद्देश्य सन्द्तबुलत उत्पादन र न्द्यायोशचत 
षवतरण हो । सिै जाती, वगय, बलंि, के्षत्र र षवबभन्न अवस्थामा रहेका समदुायका नागररकहरुको शजवनमा 
आबथयक, सामाशजक र साँस्कृबतक दृषिकोणिाट समेत स्पि लाभको अनभुतु गने गरी र्दगो, सकारात्मक, 

गणुस्तरीय र समन्द्यायीक गणु सषहतको पररवतयन ल्याउन आवश्यक ि । 

  
यसको प्रभावकारी कायायन्द्वयनका लाबग एकात्मक केन्द्रीकृत िासन प्रणालीको तलुनामा संघीय िासन 
प्रणालीमा नै नागररकलाई सरकारसंगको सहज पहुँच स्थाषपत हनुे षवश्वास बलएर नपेालको संषविानले 
संघीयता अवलम्िन गरेको ि।यसै सन्द्दभयमा नागररकका यीनै सवालहरु संघ, प्रदेि र स्थानीय तहका 
सरकारका साझा गन्द्तव्य िनु्न पिय र िनाउन ुपदयि ।यसका लाबग तीन वटै तहमा आ आफ्नो काम, 

कतयव्य र अबिकारका के्षत्रमा स्पिताका साथ आपसी समन्द्वय र सहकायय गरी समषृिको यात्रामा अगाडी 
वढ्न सिै पक्षसंग हार्दयक अषपल गदै यहाँहरुसंग बनरन्द्तर हातेमालो गने प्रबतविता व्यक्त गदयिु । 

  



 

देिले बलएको राजनैबतक, आबथयक, सामाशजक र भौबतक षवकासका लक्ष्यहरुलाई परुा गनय नेपालको 
संषविान २०७२, स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४, १५ औ. आवबिक योजना, संघीय सरकारका 
नीबत तथा काययक्रम, प्रदेि सरकारका नीबत तथा काययक्रम, र्दगो षवकासका लक्ष्यहरु, गाउँपाबलकाका 
आवश्यकताहरु तथा इन्द्रसरोवर बनवासी नागररकका इच्िा चाहानाहरुलाई समेत यस नीबत तथा 
काययक्रममा समावेि गने प्रयास गरेको िु । आगामी आ.व.मा जनताले राखेको अपेक्षालाई संम्िोिन 
हनुे गरी आबथयक षवकास, सामाशजक षवकास, पवुायिार षवकास, वातावरण तथा षवपद् व्यवस्थापन, संस्थागत 
षवकास, लैबगक समानता, सामाशजक न्द्याय र सिुासनको सम्िन्द्िमा हाम्रो आवश्यकता र क्षमतालाई समेत 
मध्यनजर गदे आगामी आ.व.२०७९÷०८० को नीबत तथा काययक्रम पेि गरेको िु । 

  
संशघयता कायायन्द्वयनको जगमा हाम्रो गाउँपाबलका षवकासको प्रारशम्भक चरणमा ि । पवुायिार षवकास 
हाम्रो पषहलो आवश्यकता भएको कारण घरघरमा खानपेानी, वाहै्र मषहना चल्ने ग्राबमण सडक, मा.षव. 
सम्म बनिःिलु्क शिक्षा, गणुस्तररय सियसलुभ स्वास््य सेवा, वृहत बसंचाई, गणुस्तरीय षवद्यबुतकरण, सरुशक्षत 
र उज्यालो वजारका लाबग सौयय वशत्त तथा बसबसषटबभ जडान लगायत गाउँपाबलका र वडा पाबलका 
कायायलयहरुको प्रिासबनक भवनहरुको बनमायण जस्ता षवकासका पूवायिार तयार गनय नै िेरै वजेट खचय 
गनुय पने वाध्यता हामीसँग ि । यसका िावजतु पबन कृषि, पययटन, पिपुालन, व्यापार व्यवसाय तथा 
उद्योग प्रवद्दयन लगायतका आबथयक, सामाजीक, साँस्कृबतक एवं मनोसामाजीक समस्याका के्षत्रमा योजनावि 
ढंगले नीबतहरु बनमायण गरी कायायन्द्वयन गररनेि । मषहला, वालवाबलका, अपाङता, जेष्ठ नागररक, गररव 
तथा पिाबड परेका वा पाररएका वगयको सिशक्तकरणका लाबग षविेि योजना िनाई लाग ुगररनेि। 

 

संघीयताको अविारणा अनरुूप नेपालको संषविानले स्थानीय तहहरूलाई काययकारी, व्यवस्थापकीय र 
न्द्याषयक अबिकारहरु सबुनशित गरेको ि । जसले गदाय स्थानीय तहहरू अन्द्य तहका सरकारहरूसंग 
सहकाररता, सह–अशस्तत्व र समन्द्वयको बसिान्द्तका आिारमा सम्िन्द्ि कायम गरर व्यवस्थापकीय, 

काययकारी र न्द्याषयक अबिकारहरु प्रयोग गनय सक्षम िनेका िन ्। सिस्त्रद्वन्द्दको रुपान्द्तरण पिात 
संक्रमणकाबलन व्यवस्थाको अन्द्त्य भई संघीयताको सर्ल कायायन्द्वयनसंगै नागररकले सिैभन्द्दा नशजकिाट 
देख्न ेर भेनेने सरकारको रुपमा स्थानीय सरकार रहेको ि । 

 

स्थानीय सरकारिाट प्रदान गररने सेवा नै बिटो र प्रभावकारी हनु्द्ि भने्न संघीयताको मूल ममय अनरुुप 
नीबत, बनयम, ऐन काननु, योजना तथा वजेट तजुयमा गरर यसको कायायन्द्वयन स्थानीय स्तरमै प्रभावकारी 
ढंगले भइरहेका िन ्। हामीले गाउँपाबलकाको समग्र षवकासमा आम नागररकले महससु गने गरी 
उल्लेख्य सिुारका कामहरुको थालनी गरेका िौ र नागररकलाई “गाउँ गाउँमा बसंहदरवार, घरघरमा 
स्थानीय सरकार” को अनभुबुत र्दन सर्ल भएका िौ । यसका वावजतु पबन गाउँपाबलकाको समग्र 
षवकासको लाबग पाबलका स्तररय गौरवका आयोजनाहरुको संचालन, सम्पन्न भएका योजनाहरुको 
हस्तान्द्तरण र संस्थागत षवकास तथा लशक्षत समदुायको सामाशजक सरुक्षा, स्वरोजगार एवं जनजीषवकाको 
सवालमा गनुयपने काययहरु अझै िेरै िाँकी रहेको अनभुबूत गरररहेका िौं ।  
 

यसको उशचत सम्वोिनका लाबग चाल ुआ.व. ०७९÷८० मा अझै बतव्र गबतमा आयोजनाहरु सम्पन्न गरी 
यो महत्वपूणय तथा ऐबतहाँबसक काययकाल सर्ल िनाउन एक कोिेढंुगा साषवत हनुे षवश्वास बलएको िु 
।गाउँपाबलकालाई अझै सिल र समिृ िनाउन हामीसँग उपलब्ि भएको बसबमत श्रोत सािनको अबिकतम ्
सदपुयोग गरी नयाँ जोि जाँगरका साथ समग्र षवकास बनमायणमा दत्तशचत्त भएर शजम्मेवारी बनवायह गनय 
सम्पूणय जनप्रबतबनबिीहरु, कमयचारीहरु लगायत सम्पूणय सरोकारवालाहरुलाई हार्दयक अपील गदयिु । साथै 



 

इन्द्रसरोवर बनवासी जनताको भावना र आवश्यकताको उच्च सम्मान गदै गाउँपाबलकालाई सनु्द्दर, िान्द्त 
र समिृ िनाउने अबभयानलाई दीघयकालीन उद्देश्य राखी यस गाउँपाबलकाको समग्र राजनैबतक, आबथयक 
सामाशजक र सांस्कृबतक षवकासमा अगाडी िढाउन हामी मन, वचन र कमयले सिै प्रबतवि र कषटवि 
िनेका िौ र िबनरहने िौं भने्नमा एकमत िौं ।  

 

आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय 

यस इन्द्रसरोवर गाउँपाबलकाको षवकासका लाबग कृषिमा आिबुनकीकरण, व्यिसायीकरण र िजारीकरण 
गने, पययटन प्रवियन, गणुस्तर सषहतको प्राषवबिक शिक्षा, स्वास््य सेवामा पहुँच सषहत सवयसलुभ सेवा 
प्रवाह, समतामलुक समाज, र्दगो प्रयोगमैत्री पूवायिार, जैषवक षवषविताको संरक्षण गदै समाजवाद उन्द्मखु 
अथयतन्द्त्रको आिारशिला बनमायण गनय “प्रयोगमैत्री संरचना, शिक्षा, पययटन र कृषि : समतामलुक षवकास 
इन्द्रसरोवरको समरृ्द्द” नारालाई यस नीबत तथा काययक्रमले साकार पानय महत्वपूणय योगदान पयुायउनेि 
भने्न षवश्वास बलएको िु।  

 

 

आदरणीय सभाक्ष्यक्ष महोदय,  
 

आगामी आ.व. २०७९/८० को नीबत तथा काययक्रमको प्रथाबमकताका क्षेत्रहरु गररमामय सभामा प्रस्ततु गदयिु: 
क) कृषिको आिबुनषककरण, व्यवसायीकरण र िजारीकरण 

ख) पययटन पूवायिार बनमायण तथा पययटन प्रवियन 

ग) गणुस्तरीय र र्दगो पूवायिार षवकास 

घ) प्राषवबिक तथा गणुस्तरीय शिक्षा 
ङ) गणुस्तररय तथा सवयिलु्भ स्वास््य सेवा 
च) आबथयक षवकासको लाबग रोजगारी बसजयना 
छ) भ्रिचार बनयन्द्त्रण, सिुासन र सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररता 
ज) षवभेद र असमान्द्ताको अत्य, समन्द्याषयक षवकास र षवकासको प्रबतर्लको न्द्यायोशचत षवतरण 

झ)  षवपद व्यवस्थापन 

 



 

आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय 

  
अि म क्षेत्रगत रूपमा नीबत तथा काययक्रम प्रस्ततु गदयिु। 

 

राजश्व सम्िन्द्िी नीबत:- 
 गाउँपाबलकाको षवकासको आवश्यकता पूरा गनयका लाबग आवश्यक पने राजस्व संकलन गरी यस 

गाउँपाबलकालाइ आत्माबनभयर िनाउन आन्द्तररक राजस्वको दायरालाई वृर्द्द गररनिे सथै राजस्वका 
थप के्षत्रहरु पषहचान गरी राजस्व वृर्द्दमा जोड र्दइनेि। 

 गाउँपाबलकाको राजश्वको अबभिषृि गनय गाउँपाबलकािाट उपलव्ि गराइएका सेवा सषुविा िापत 
न्द्यूनतम सेवा िलु्क बनिायरण गररनेि । 

 गाउँपाबलकाबभत्र रहेका सम्पूणय उद्योग तथा व्यवसायहरुलाई उत्पादन प्रणालीमा असर नपगु्ने गरी 
राजश्वको दायरा बभत्र सबमषटनेि । 

 राजश्व संकलन भार होइन समरृ्द्दको आिार भने्न चेतना अबभवृर्द्द गराइ "स्वेशच्िक कर सहभाबगतामा 
अबभवृषि : सिुासन, षवकास र समषृि" नारालाई आत्मसात गररनेि । 

 सेवा िलु्क बनिायरण गदाय सामाशजक न्द्यायका आिारमा उपेशक्षत वगयका लाबग सहबुलयत हनु ेगरर 
सेवा िलु्क बनिायरण गररनेि । 

 असल करदाताहरुलाई प्रोत्साहन गदै कर संकलन काययका लाबग सकारात्मक प्रबतष्पिायको वातावरण 
बसजयना गररनिे । 

 स्थानीय उद्योग तथा व्यवसाय प्रवद्र्िन र रोजगारी बसजयनामा टेवा पयुायउन ेकर नीबत अवलम्िन 
गररनेि । 

 गाउँपाबलका के्षत्र बभत्र रहेका क्रसर उद्योग, ढुिाबगटी वालवुा लगायत ठुला उद्योगलाई र्दगो, वातावरण 
मैत्री, वैज्ञाबनक र व्यवशस्थत वनाइनेि ।  

  स्वास््य, शिक्षा, कृषि , षवपद् र षवपन्न नागररकहरुलाई गाउँपाबलकािाट गररन ेबसर्ाररसमा िलु्क 
नलाग्ने व्यवस्था बमलाइन ेि । 

 राजस्व प्रिासनलाई अझ चसु्त र पारदिी िनाउन गाउँपाबलका र सिै वडा कायायलयहरुमा राजस्व 
प्रिासनका लाबग सफ्टवेयर जडान गरी कम्प्यटुर बिबलङको सरुुवात गररनेि । राजस्व प्रिासनमा 
काम गने कमयचारीहरुको क्षमता अबभवृषि गररनेि ।  

 व्यवसायको पषहचान, दताय, अबभलेखीकरण र वगीकरण गरर व्यवसायलाई व्यवशस्थत गनय सफ्टवेयर 
प्रणलीमा आवि गने साथै वगीकरण र कारोवारको आिारमा व्यवसाय करको दर बनिायरण गरी 
राजश्व संकलन गररनिे ।  

 गाउँपाबलकालाई प्राप्त राजस्वका अबिकारसँग सम्िशन्द्ित व्यशक्तगत सम्पशत्तहरू, व्यापार व्यवसायहरू, 

सेवा सषुविाहरू आर्दको अबभलेख तयार गरी अद्यावबिक गररनेि ।  

 गाउँपाबलकाको राजस्व प्रिासनलाई थप प्रभावकारी िनाउन, राजस्व परामिय सबमबतको सषक्रयतामा 
सबमबतले बनयबमत राजस्व असलुीको अनगुमन गने व्यवस्था बमलाइनिे ।  

 चाल ुखचयलाई बनशित बसमामा राखी पूजँीगत खचयमा अबभवृषि गररनिे ।  

 आम्दानी र खचयलाई वगीकरण तथा लेखाकंन गरी आन्द्तरीक बनयन्द्त्रण प्रणाली र लेखा पररक्षण 
प्रणलीलाई सफ्टवेयर प्रणालीमा आवि गररनिे ।  



 

 षवबभन्न िाबमयक स्थल र पाकय  तथा पययटकको गन्द्तव्य स्थल बनमायण गरी पययटन िलु्क मार्य त 
गाउँपाबलकाको राजश्वको दायरा िढाइने ि ।  

  एकीकृत सम्पत्ती कर लागू गनय आवश्यक प्रिन्द्ि बमलाइनेि साथै कर प्रिासनको समयानकुुल 
सिुार गररनेि । 

 नेपाल षवद्यतु प्राबिकरणले चचेको जग्गाको मालपोत बलनको लाबग पहल गने ि। 

 समय सापेक्ष अनसुार दरभाउ बनिायरण गररने ि। 

 सावयजबनक जग्गामा िनेको घर टहरालाई करको दायरामा ल्याइने ि। 

 
 

आदरणीय सभाक्ष्यक्ष महोदय,  
 

आबथयक बिकास सम्िन्द्िी नीबत : 
 

क) कृषि तथा पि ुषवकास सम्िन्द्िी नीबत 

 

 व्यवसाय दताय अबभयान, कृषिमा आिबुनकीकरण र व्यवसायीकरण तथा लघ,ु घरेल,ु साना, मझौला 
उद्यम,स्थानीयस्तरमा उत्पादन हनुे र्लरू्ल तथा तरकारी व्यवसाषयक खेती प्रवियन गररनकुो साथै 
गाउँपाबलकालाई तरकारीको जोन तथा पिपुालन पकेटको रुपमा बिकास गररनेि । 

 कृिकहरुलाइय कृषि र पिपुालनका के्षत्रमा व्यवसायीक िन्न प्रोत्साहन गररनेि।गोठ,खोर तथा मलखादँ 
सिुार काययलाइय प्राथबमकता र्दइय रसादीको उत्पादन गदै षविादी र रासायबनक मललाइय क्रमििः 
न्द्यूनीकरण साथै जैषवक षविादीलाई प्रवियन गदै लबगन ेि। 

 व्यवसाषयक रुपमा पिपुालन गने कृिकहरुलाई बनिःिलु्क रुपमा पिकुो लाबग कृबत्रम गभायिान 
प्रषक्रयालाई व्यवशस्थत गदै बनरन्द्तरता र्दईन ेि।  

 गाउँपाबलका बभत्र सञ्चालनमा रहेका सहकारीहरु मार्य त एकीकृत काययक्रम सञ्चालन गनय गराउन जोड 
र्दइनेि । 

 ब्यिसाषयक तथा स्वरोजगार हनु चाहने बििेि गरी कृषि तथा पि ुपन्द्िी ब्यिसायी तथा षकसानहरुलाई 
स्थानीय सहकारीहरुिाट बलएको ऋणमा ऋण बलँदा तोषकएको उद्देश्य अनसुारको ब्यिसाय गने ितय 
सषहत गाउँपाबलका िाट स्वीकृत काययषवबि अनसुार अबिकतम रु,१० लाख र सानो तथा मझौला कृषि 
तथा पि ुपन्द्िी ब्यिसाय गनय चाहन ेषकसानलाई न्द्यनुतम २ लाख सम्म ऋणमा ७०% सम्म ब्याज 
सहबुलयत अनदुान आवश्यकता र औशचत्यका आिारमा र्दने नीबतलाई बनरन्द्तरता र्दईनेि ।साथै 
स्व:लगानीमा कृषि तथा पि ुब्यिसाय गने षकसानलाई प्रोत्साषहत गने नीबत अवलम्िन गररनेि । 

 कृषि उत्पादकत्वमा वृषि गरी कृषिमै आत्मबनभयर हनुेगरी कृषिको उत्पादनमा दोब्िर िनाउन,ेउत्पार्दत 
कृषि सामाग्रीहरुको प्रिोिन र भण्डारण तथा िजारीकरणको सबुनशिता िनाउने लक्ष्यका साथ कृषिलाई 
आिबुनकरण र ब्यिसायीकरण गररनेि र अनदुान षवतरण प्रषक्रयामा संघ तथा प्रदेि सरकारसंगको 
नीबतलाई अनसुरण गररनिे । 

 गाउँपाबलका बभत्रका कृषि योग्य जबमनमा बसंचाई सषुविा षवस्तार गररनेि ।िाँझो िारीहरु अबिकतम 
उपयोग गने, करार खेबत, सहकारी खेबतलाई प्रोत्साहन गदै प्रांगाररक खेबतमा सहयोग पयुायउन ेबििेि 
काययक्रम संचालनमा ल्याउँन सरुुवात गररनेि।  



 

 गाउँपाबलकाको कृषि िाखािाट संचालन गररने सम्पूणय काययक्रमहरु बनयमानसुार कृिक समहु तथा कृषि 
सहकारी मार्य त संचालन गररनेि साथै व्यशक्तगत कृषि र्मयहरुलाई पबन काययक्रमहरुमा सहभागी हनु 
प्रोत्साषहत गररनेि ।  

 गाउँपाबलका बभत्रका पि ुपालन व्यविायलाई वैज्ञाबनषककरण गरर पिजुन्द्य उत्पादनमा गाउँपाबलकालाई 
आत्मबनभयर िनाउन बन:िलु्क खोप तथा औिबि षवतरण काययक्रम, पि ुषवमा अनदुान काययक्रम, आिबुनक 
मेबसनरी औजार षवतरण काययक्रम, पि ुस्वास््य शिषवर संचालन, मौसम अनसुारको घाँसको बिउ/िेनाय 
षवतरण काययक्रम, lab reagent and equipment /surgery equipment खररद गरर lab को स्थापना, 
उत्कृि र्मय प्रोत्साहन काययक्रम संचालन गररनेि।  

 साना तथा न्द्यनु आय भएका षकसानहरुको लाबग िैंक संगको सहकाययमा षकसान के्रबडट काडय षवतरण 
गररनिे। 

 प्रांगाररक कृषि प्रवदयन काययक्रम अन्द्तगयत भमी कम्पोस्ट वेड बनमायण गने,प्रांगाररक उत्पादन गने 
षकसानलाई उत्पादनमा आिाररत प्रोत्साहन काययक्रम गने तथा प्रांगाररक कृषि िजारको स्थापना 
गररनिे। 

 कृिकको पषहचान तथा वबगयकरण गरर कृषि पेिालाई थप व्यवस्थीत िनाउन कृषि त्यांक संकलन 
गरर गाउँ कृषि प्रोर्ाइल तयार गररनेि। 

 प्रस्तावनामा आिाररत कृषि र्मय अनदुान काययक्रम संचालन गररनेि, वेमौसमी तरकारी खेबत प्रवदयन ( 
टनेल बनमायण ) काययक्रम संचालन गररनेि। 

 गाउँपाबलकामा उत्पादन भएका स्थानीय कृषिजन्द्य िस्तहुरुको प्रचार-प्रसार गरर िजाररकरणमा सहयोग 
गनय गाउँपाबलका स्तरीय कृषि मेला प्रदियनी संचालन गररनेि। 

  कृिकलाई कृषि पेिा प्रबत थप समषपयत िनाउन गाउँपाबलका अध्यक्ष उत्कृस्ट कृिक सम्मान काययक्रम 
संचालन गररनिे। 

 आवश्यकताको अध्ययन गरर पषु्प खेबत षवस्तार काययक्रम, रैथान ेिाली प्रवदयन तथा षवस्तार काययकम, 
वडा स्तरीय िाबल शिषवर संचालन गररनिे, कुररलो खेबत षवस्तार काययक्रम, सल्लेमले डाँडा लगाएतका 
अन्द्य क्षते्रहरुमा पययटन प्रवदयन गनय शचया िगैचा बनमायणका लाबग आवश्यक अध्ययन गररनेि । 

 कृिक दताय तथा सूशचकरण गरर षकसान पररचय पत्र बितरण गररनेि। 

 कृषि सम्िन्द्िी सूचनाहरू स्थानीय पत्रपबत्रका, रेबडयो, सामाशजक संजाल, वडा स्तरमा षवबभन्न स्थलमा 
सूचना पाटी बनमायण गरर सूचना कृिकसम्म सहजै सम्प्रिेण हनुे ब्यिस्था बमलाइनेि। 

  हावापानी र माटो सहुाउदो कृषि िाबल िनौट गरी उपयूक्त िाबल लगाउन माटोको गणुस्तर पररक्षणका 
लाबग प्रायोगिाला स्थापना गररनेि। 

 पिकुो लाबग गणुस्तरीय आहाराको व्यवस्थापन गनयका लाबग चरन षवकास काययक्रम सञ्चालन गनुयका 
साथै डाँले घाँस, भ ुईँ घाँसको खेतीमा प्रोत्साहन गररनिे।  

 कृिकको आयस्तर िरृ्द्व गनय घाँसको बिउ षवजन उत्पादन र बिक्री काययमा सहजीकरण गररनेि । 
षकसानलाई घाँसका बिउ बनिलु्क उपलब्ि गराइनिे। 

 पिपुन्द्िीको उपचार र रोगहरूको रोकथामका लाबग बनिःिलु्क औिबि षवतरण र भ्याशससनेिन काययक्रम 
सञ्चालन गररनेि। पिपुन्द्िीको रोग बनदानका लाबग प्रयोगिाला स्थापना गरर सञ्चालन गररनेि । 

 ग्राबमण मषहला लशक्षत घरायसी स्तर पोिण सरुक्षा तथा आय आजयनका लाबग ग्राबमण कुखरुा प्रवयद्र्वन 
काययक्रम सञ्चालन गररनेि। 

 पि ुतथा कृषि प्रवद्र्िनका लाबग “एक गाउँ एक उत्पादन काययक्रम” साझेदारी नीबत अवलम्वन गररनेि। 



 

 पिपंुक्षी बिमा काययक्रम लाई अबभयानको रुपमा सन्द्चालन गररनेि । 

 शित भण्डारण तथा कृषिय उपज संकलन केन्द्र बनमायणमा लाबग स्थान िनौट गरी बनमायण काययलाई 
अगाडी िढाइने ि ।  

  सिै इन्द्रसरोवर बनवासीलाई बनिलु्क करेसावारी तरकारीको िीउ बमनीषकट षवतरण काययक्रम संचालन 
गररनेि । साथै कोसेली घर बनमायणको कायय प्रारम्भ गररनेि । 

 इन्द्रसरोवर तालमा मािा पालन काययक्रमलाई प्रवयिन गररनेि। 

 रासायबनक मलको ढुवानीमा अनदुानको व्यवस्था गररने ि। 

 
 

 

 

आदरणीय सभाक्ष्यक्ष महोदय,  
 

 ख) पययटन ससँ्कृबत प्रवियन सम्िन्द्िी नीबत : 
 

 िाबमयक महत्व रहेका ऐबतहाबसक, परुाताशत्वक स्थानहरुको पषहचान गरी संरक्षण, संिियन र प्रिद्दयन काययमा 
जोड र्दइनेि । 

  गाउँपाबलकाको उपयकु्त स्थानमा तामाङ, नवेार र मगरहरुको सांस्कृबतक संग्रालय स्थापना गनय अध्ययन 
तथा अनसुन्द्िान प्रषक्रया अगाडी िढाईने ि।इबतहासषवद् वा परुातत्वषवद्को सहायतामा आफ्नो के्षत्रमा रहेका 
ऐबतहाबसक व्यशक्त र घटनासंग जोबडएका स्थल पषहचान गरी सो स्थानमा शिलालेख राखी ऐबतहाबसक तथा 
परुात्वत्वीक पययटकीय क्षते्रको रुपमा षवकास गने काययलाई अगाडी िढाईनिे । 

 आन्द्तररक पययटकलाई प्रिियन गनय पययटन पूवायिार बनमायण, प्रचार प्रसार र पययटक अनकुुल सेवा सषुविाको 
षवस्तार गररनिे साथै इन्द्रसरोवर ताललाई पययटक आवागमनको मखु्य आिारमानी यस क्षेत्रमा रहेका तनाव 
व्यिस्थापन स्थल/क्षते्र,ठाडोखोला झरना,ह्वाङ् ह्वाङ् दलुो झरना,आजदेश्वर मशन्द्दर,जाबतपोखरी डाँडा, 
”वीर”र्ाखेलमैत्री पाकय ,चौकोटदेवी मशन्द्दर,वातावरणमैत्री चन्द्रगढी िापडाँडा पयायवरण के्षत्र,गपेु्तश्वारी गरु्ा, 
भाल ु गरु्ा कालोथमुकीडाँडा,पोखरीडाँडा,नयाँगाउँभ्यटुावर,महाचनुीमशन्द्दर,लक्ष्मीनारायण,िते्तश्वर महादेव 
मशन्द्दर,आउटलेट चौर लगायत षवबभन्न िाबमयक,कृषि,पि,ुजातीय भािा,कला संस्कृबतहरु समेतको समग्र षवकास 
र बिस्तारमा संशघय र प्रदेि सरकारसंगको सहकायय तथा समन्द्वयिाट पययटन प्रिियनमा षविेि जोड 
र्दइनेि।पययटनलाई आबथयक षवकासको श्रोतको रुपमा षवकास गनय पययटकीय स्थल बनमायण र पययटन 
पदमागयको बनमायण गरर पाबलकालाई पययटकीय गन्द्तव्यका् रुपमा षवकास गने नीबत बलइनेि । 

 बनजी के्षत्रसँगको साझेदारीमा पययटन महोत्सव, प्रचारप्रसार सम्िन्द्िी काययक्रमहरु संचालन गररनिे ।  

 पययटकीय गन्द्त्वयको प्रचार प्रसार गनयका लाबग गाउँपाबलकाको पययटकीय वतृशचत्र बनमायण गरी टेबलबभजन 
लगायतका संचार माध्यमिाट प्रसारण गने व्यवस्था बमलाइनेि । 

 गाउँपाबलका स्तररय पययटन प्रवियन सबमत गठन गररनेि । 

 गाउँपाबलका बभत्रका प्रमखु-प्रमखु के्षत्रहरुमा इन्द्रसरोवर गाउँपाबलकावासीको समान हैबसयत,समान अबिकार 
तथा समतामूलक बिकासको लाबग बििेि गरी इन्द्रसरोवर तालको संरक्षण,प्रिियन,स्वाबमत्व,उपयोग तथा 
प्रयोग क-कसले कसरी गने भने्न बिियमा स्थानीय र षवज्ञहरु सषहतको िलर्लको बनष्कियिाट िुटै्ट संचालन 
काययषवबि बनमायण गरी ताल िचाउ अबभयान अन्द्तगयत एउटा िुटै्ट नीबत तथा कोि स्थापनाको सरुुवात 
गररनेि। 



 

 स्व:लगानीमा पययटकीय के्षत्रमा स्थानीय कला संस्कृबतको संरक्षण,प्रवियन गदै साना लगानीमा पययटन 
ब्यिसाय गनय चाहने ब्यिसायीहरुले स्थानीय सहकारीहरुिाट बलएको ऋणमा ऋण बलँदा तोषकएको उद्देश्य 
अनसुारको ब्यिसाय गने ितय सषहत गाउँपाबलकािाट बनमायण गरेका काययषवबि अनसुार सहबुलयत अनदुान 
आवश्यकता र औशचत्यका आिारमा र्दने नीबत अवलम्िन गररनिे ।साथै पययटन ब्यिसायी गने 
ब्यिसायीहरुलाई प्रोत्साषहत गने नीबत समेत अवलम्िन गररनेि ।यस काययक्रममा दबलत,आर्दवासी 
जनजाबत,मषहला,अपाि तथा र्रक क्षमता भएका वगयहरुलाई पषहलो प्राथबमकता र्दइने ि । 

 इन्द्रसरोवर के्षत्रमा घमु्न आउने पययटकको लाबग स्थानीय स्तरमा Home Stayको स्थापन गनयको लाबग 
आवश्यक व्यवस्था गररने ि। 

 

आदरणीय सभाक्ष्यक्ष महोदय,  
 

ग) उद्योग िाशणज्य तथा सहकारी सम्िन्द्िी नीबत : 
 

 गाउँपाबलका बभत्रका सहकारीहरुको प्रभावकारी अनगुमन गरी राजश्वको दायराबभत्र ल्याइनिे।  

 गाउँपाबलका स्तरीय सहकारी सञ्जाललाई सषक्रय िनाई बनयबमत िैठक िसी माबसक काययसबमक्षा 
गररनेि। 

 गाउँपाबलकाबभत्रका सहकारीहरुले माबसक रुपमा तोषकएको ढाँचामा गाउँपाबलकामा षववरण िझुाउन ुपने 
व्यवस्था बमलाइने ि । 

 सहकारी संघ-संस्थाहरुको एकीकरण प्रषक्रयालाई प्रोत्साहन गदै सहकारीका बसिान्द्त तथा मूल्य 
मान्द्यतालाई व्यवहारमा उताने नीबत अवलम्िन गररनेि। 

 सहकारीको क्षमता षवकास गनय कोपोबमसस, लेखा, व्यवस्थापन तथा सहकारी शिक्षा सम्िशन्द्ि ताबलमहरुको 
व्यवस्था गरी “मयायर्दत व्यवसाय र प्रषवबिमा सहकारी” नारालाई साथयकता प्रदान गररनेि। 

 नेततृ्व मार्य त सञ्चालन हनुे गरी आम नागररकमा षवशत्तय तथा गैर षवशत्तय सेवाका पहुँच बिस्तार गनय 
ताबलमको व्यवस्था गररनेि । 

 सहकारी के्षत्रको समग्र पक्षको षवकास गरी कृषि र पिपुङ्क्क्षीमा आिारीत सहकारी उद्योगको षवकास र 
िजारीकरणमा जोड र्दइनेि । 

 गाउँपाबलका बभत्र सञ्चालनमा रहेका सहकारीहरु मार्य त एकीकृत काययक्रम सञ्चालन गनय गराउन जोड 
र्दइनेि । 

 िैदेशिक रोजगारिाट र्षकय एका यवुाहरुलाई उनीहरुको सीप, ज्ञान तथा क्षमताको उपयोग गरी उद्यम 
तथा सहकारी र्ामय (खेती) सञ्चालन गरी “बिदेिको सीप स्वदेिका लाबग काययक्रम” अन्द्तगयत सीप 
अनसुार पररयोजना िनाउन, सहकारीिाट ऋण बलन सहजीकरण गने तथा यन्द्त्र उपकरण खररद गनय 
सहयोग गने नीबत अवलम्िन गररनेि। 

 गाउँपाबलकािाट संचालन गररने स्वरोजगारमूलक तथा बसपमूलक, क्षमता अबभवषृि लगायतका काययक्रमहरु 
लागत सहभाबगताको आिारमा सम्िन्द्िीत सरकारी बनकाय, राषष्ट्रय तथा अन्द्तराषष्ट्रय गैरसरकारी 
संस्थाहरुसँग समन्द्वय तथा सहकाययमा गरी संचालन गने नीबतलाई बनरन्द्तरता र्दइनिे ।  

 लघ ुउद्यमको षवकासको माध्यमिाट गररवी बनवारण गनय ऋत्भ्ख्त,् यवुा पररिद तथा बनशज के्षत्र समेतको 
सहभाबगतामा लघ ुउद्यम काययक्रम संचालनमा जोड र्दइनिे ।  



 

 दबलत समदुायको परम्परागत सीप कला र पेिालाई संरक्षण, संम्वद्र्िन र आिबुनकीकरण गरी व्यवसायीक 
िनाउन र रोजगारीको अवसर षवस्तार गनय उत्थान तथा षवकास काययक्रम संचालन गररनेि साथै सीप 
षवकास र िजार प्रवद्र्िनमा अनदुान र्दइनिे ।  

 ग्राबमण गररवी न्द्यनुीकरणका लाबग षवबभन्न स्वरोजगारमूलक र आयआजयनका काययक्रम प्राथयबमकताका 
साथ संचालन गररनेि ।  

 वाशणन्द्य क्षेत्रलाई व्यवशस्थत, मयायर्दत र अनिुाबसत िनाई उपभोक्ताको षहत अबभवृषिका लाबग िजार 
अनगुमन गने काययलाई बनरन्द्तरता र्दइनेि ।  

 यस आबथयक िियमा औद्योबगक ग्राम स्थापनाको सम्भाव्यताको अध्ययन थालनी गरीनिे ।  

 सावयजबनक, बनजी साझेदारीको अविारणाको आिारमा उद्योग स्थापनाको लाबग लगानी आकियण गररननिे 
। 

 सहकारीलाई िचत संकलन, पूजँी बनमायण, रोजगारी सजृना, उत्पादन र उत्पादकत्व वृषिसँग आवि गरी 
सहकारीलाई आबथयक षवकासको महत्वपणुय के्षत्रत्रमा षक्रयाशिल सहकारी मध्ये कम्तीमा एकवटा सहकारी 
संस्थालाई नमनुा सहकारी संस्था िनाउन सहयोग गररनिे । 

 सहकारी संस्थाको दताय, अबभलेशखकरण, बनयमन लगायतका काययहरुलाई सहज र व्यवशस्थत गररनिे साथै 
सहकार श संस्थाको क्षमता षवकासका लाबग सहकारी शिक्षा, नेततृ्व षवकास एवं व्यवस्थापन ताबलम 
संचालन गररनिे । 

 षवकासमा सिै के्षत्रलाई सहभाबग गराई षवकासको काययलाई बतव्रता र्दन सहकारी, बनजी र सरकारी बतनै 
बनकाय मार्य त षवकासको अबभयान संचालन गररनेि ।  

 गाउँपाबलका के्षत्रबभत्र संचालन भएका गैरसरकारी संघसंस्था, सहकारी संस्थाहरुको त्याङकहरु 
अध्यावबिक गदे लबगनिे ।  

 गाउँपाबलका भन्द्दा िाषहरका िहर र षवदेििाट गाउँमा आएर िसेका समदुायहरुलाई लशक्षत गरेर 
रोजगारीका अवसरहरु सजृना गरी स्वाजयन तथा स्वरोजगार भई आबथयक समधृ्दी हनुे काययक्रमलाई षविेि 
जोड र्दइने ि।यसको लाबग प्रिानमन्द्त्री रोजगार काययक्रमलाई समेत बििेि षकबसमले काययन्द्वयनमा 
जोबडने ि । 

 आिबुनक प्रषवबिको प्रयोग गरी साना,बलफ्ट तथा भबूमगत बसचँाई आयोजनाहरुको बनमायण तथा खानेपानी 
तथा बसंचाई व्यवस्थाको लाबग बलशफ्टि तथा बसंचाईका नषवनतम ् उपायहरु खोजी गने र अिरुा 
योजनाहरुलाई परुा गने काययहरुलाई जोड र्दईनेि ।  

 इन्द्रसरोवर गाउँपाबलका बभत्र वसोवास गने मषहला,दबलत समदुाय,अपािता पररचयपत्र प्राप्त भएका 
व्यशक्तहरुले कुनै घरेल ु ब्यिसाय संचालन गदाय ब्यिसाय दताय िलु्कमा ७५% िुट तथा नवीकरण 
िलु्कमा ५०% िुट र्दइनेि ।  

 

आदरणीय सभाक्ष्यक्ष महोदय,  
  
सामाशजक बिकास सम्िन्द्िी नीबत : 
  

क) शिक्षा सम्िशन्द्ि नीबत: 
 

 गाउँपाबलकाको ५ ििे शिक्षा योजना तजुयमा गररनेि । 



 

 प्रिानाध्यापक बनयशुक्त सम्िशन्द्ि मापदण्ड तयार गरर प्रिानाध्यापक बनयशुक्त गरर प्रत्येक षवद्यालयका 
प्रिानाध्यापक संग व्यवस्थापन काययसम्पादन सम्झौता गने नीबत अिलम्िन गररनिे । 

 षवियगत शिक्षकहरुलाई मागमा आिाररत ताबलमको व्यवस्था गररनेि तथा प्र.अ र षवव्यस 
अध्यक्षहरुलाई षवद्यालय व्यवस्थापन सम्िशन्द्ि ताबलमको व्यवस्था गरर िैशक्षक गणुस्तर सिुारका 
काययक्रमहरु संचालन गररनिे । 

 गाउँपाबलका स्तरीय अबतररक्त षक्रयाकलापहरु आयोजना गरर षवद्याथी प्रबतभा पषहचान गररनेि । 

 षवद्यालयहरुको िाषियक पररक्षा संचालन र बसकाइ उपलशब्ि पररक्षण तथा षवश्लिेणका काययक्रम लाइ 
बनरन्द्तरता र्दइनिे ।  

 आिारभतू तह सम्म संचाबलत षवद्यालयहरुलाई इन्द्टरनेटको व्यवस्थापनको लाबग अनदुानको व्यवस्था 
गररनेि । 

 िैशक्षक गणुस्तर सिुारकालाबग िैशक्षक अिलोकन भ्रमण जस्ता काययक्रमलाई बनन्द्तरता र्दइनेि । 

 गाउँमा सिैको लाबग शिक्षा अबभयानलाइय पणुयता र्दन षवद्याथी भनाय अबभयान, षवद्यालयको पूवायिार 
षवकास/बनमायण, गणुस्तरीय शिक्षा अबभयान जस्ता काययक्रमहरुमा षवद्यालयलाइय सहयोग गररनेि । 

 गाउँपाबलका बभत्रका माध्यबमक षवद्यालय र आिारभतू षवद्यालयहरुमा षवद्याथी अनसुार दरिन्द्दीको 
लेखाजोखा गरी दरिन्द्दी बमलान गररनेि ।  

 शिक्षालाइय आिबुनकीकरण गनय आवश्यकता अनसुार शिक्षकहरुलाइय ताबलम, गोष्ठी, प्रशिक्षण तथा िैशक्षक 
अिलोकन भ्रमणको व्यवस्था गरी शिक्षक अबभभावक र षवद्याथीको बत्रकोणात्मक िैशक्षक अबभमखुीकरण 
काययक्रम सञ्चालन गररनेि ।  

 आिारभतू शिक्षालाई अबनवायय गररनेि तथा षवद्यालय िाड्ने प्रषवशत्तलाई बनरुत्साषहत गनय प्रषवबियकु्त 
शिक्षा सषहतको षविेि काययक्रम ल्याईनेि ।  

 प्रारशम्भक िाल षवकास कक्षा देशख कक्षा ५ सम्मका िालिाबलकाहरुलाई र्दवा खाजा तयारी गनय 
सहयोगीको व्यवस्थापन सषहत दाता/अबभभावकहरुसंगको साझेदारीमा खाजाको व्यवस्थापनलाई 
प्रिाभाकारी िनाइन ेि ।  

 स्थानीय आवश्यकता,ऐबतहाबसकता तथा सम्भावनाहरुमा आिाररत बिियवस्तहुरु समेषटएर राषष्ट्रय 
पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ ले तोकेको बनिायररत पाठ्यभार पूरा गनय स्थानीय पाठ्यक्रम बनमायण भैसकेको 
सन्द्दभयमा कक्षा १-८ सम्म स्थानीय पाठ्यपसु्तक बनमायण तथा बिकास गरी लाग ुगररनेि ।  

 िालिाबलकाहरुको िारीररक,मानबसक,तथा िौषिक सम्िेगात्मक बिकासका लाबग िालमैत्री कक्षाकोठा 
बनमायण तथा व्यवस्थापन गररनेि । 

 षवद्याथी संख्या न्द्यून रहेका षवद्यालयहरुमा िहकुक्षा िहसु्तर शिक्षण पिबत लाग ुगररने। 
 प्रारशम्भक िाल षवकास केन्द्रका सहजकतायहरुलाई मन्द्टेश्वरी ताबलमको व्यवस्था साथै प्रारशम्भक 

िालषवकास केन्द्रहरुलाई आवश्यक सािन स्रोत सम्पन्न िनाइ मन्द्टेश्वरी केन्द्रको रुपमा षवकास 
गररनेि।  

 िाल उद्यान केन्द्र स्थापनाको लाबग थप अध्ययन अनिुन्द्िान गरी कायायन्द्वयनमा ल्याईनेि । प्रत्येक 
षवद्यालयलाई िालमैत्री बिद्यालयको रुपमा षवकास गने गरी षवद्यालय संरचना बनमायणमा जोड र्दईनिे 
तथा षवद्यालय तह देशख जीवनउपयोगी सीप, ब्यिसाषयक,ब्यिहाररक,नैबतक र प्राषवबिक शिक्षालाई 
प्राथबमकता र्दईनेि । 

 गाउँपाबलकािाट षवगतका वियहरुमा प्रदान गदै आइरहेको बिद्यालय स्वयम ्सेवक शिक्षक अनदुानलाई 
प्रत्येक षवद्यालयको अनगुमन, षवश्लिेण तथा बिद्याथी शिक्षक संख्याको अनपुातमा आवश्यकताको 



 

आिारमा मूल्यांकन गरी पठनपाठन व्यवस्थापन गनय“जहाँ बिद्याथी,त्यहाँ शिक्षक,गणुस्तरीय शिक्षा,हाम्रो 
पषहलो प्राथबमकता” भने्न मूल नाराका साथ बनरन्द्तरता र्दएइने ि ।  

 गाउँपाबलका अन्द्तगयतका सिै षवद्याथीहरुलाइ गाउँपाबलका बभत्र संचाबलत षवद्यालयमा बनिलु्क रुपमा 
गणुस्तरीय शिक्षाको सबुनशस्चत गररनेि। 

 षवद्याथीहरुलाइ गाउँपाबलकामा नै कक्षा ११ र १२ अध्ययन गने िातावरण तयार गररनेि ।  
 गाउँपाबलकाको िौशक्षक अवस्थाको स्तरोन्नबत गनय सम्पूणय शिक्षकहरुलाई मागयबनदेिन गनय ससन े

प्रशिक्षकको बनयशुक्त गरर प्रत्येक वडाका षवद्यालयहरूमा पररचालन गररनेि। 
 प्रिानाध्यापकहरुको भबुमकालाई थप प्रभावकारी िनाउन संघीय सरकारिाट प्रदान गदै आएको 

प्रिानाध्यापक भत्तामा माबसक रू.५०० िदृ्दी गररनेि। 
 उच्च शिक्षामा प्राबिबिक षविय तथा षवज्ञान, गशणत र अंग्रजेी षविय अध्ययनका लाबग षवपन्न, जेहेन्द्दार 

षवद्याथीलाई आवश्यक िात्रवृशत्त उपलब्ि गराइनेि । 
 गाउँपाबलका बभत्रको कुनै एक बिद्यालयलाई आवश्यक संरचना, व्यवस्थापन लगायत षवषवि षवियको 

आिारमा मूल्यांकन गरी नमनुा षवद्यालयको रुपमा अशघ साररने नीबत बलईनेि ।  
 गाउँपाबलका बभत्रको षवद्यालय , स्वास््य संस्थाले ओग्टेको जग्गा सम्िशन्द्ित संस्थाको नाममा ल्याईनेि। 
  “िालिाबलकाहरुको उच्चतम बिकास तथा िैशक्षक गणुस्तरको आिार, सिै िालषवकास केन्द्रहरुमा 

सिुार” भने्न ध्येयका साथ िालबिकास केन्द्रलाई अझ प्रभावकारी र नबतजामखुी िनाउन षविेि योजना 
सषहत आवश्यक सिुार गररनेि ।  

 षवद्याथी संख्या न्द्यून भएका बिद्यालयहरुलाई तह घटाउने साथै आिारभतू तह १-५ लाई षवद्याथी संख्या 
र आिारभतू तह ६-८ र माध्याबमक तहमा षवियगत आिारमा दरिन्द्दी बमलान गररनेि । 

 बिद्यालयहरुको कायय सम्पादन पररक्षण, बिद्याथी बसकाई उपलशब्ि पररक्षण र अनगुन तथा सपुररवेक्षणलाई 
प्रभावकारीरुपमा अगाडी िढाईनेि ।  

 बसकाई उपलशब्ि र काययसमपादनमा उत्कृि शिक्षक, बिद्यालय, अबभभावक, बिद्याथी र बिद्यालय 
व्यवस्थापन सबमबतहरुलाई प्रोत्साहन काययक्रम लाइ बनरन्द्तरता र्दइनेि ।  

 िालिाबलकाहरूको िैशक्षक स्तर उन्नती गनय अबभभावकको भबुमका मध्यनजर गरर अबभभावक शिक्षाको 
प्रवन्द्ि गररनिे। 

 षवद्यालय शिक्षालाई गणुस्तरीय र प्रभावकारी िनाउन बनयबमत रुपमा अनगुमन, बनरीक्षण तथा 
सपुरीवेक्षणको व्यवस्था बमलाईनेि । अनगुमन तथा सपुरीवेक्षण अवस्था अनसुार स्थलगत तथा षवितुीय 
माध्यामवाट गने व्यवस्था बमलाइनेि । 

 आबथयक, सामाशजक तथा सास्कृबतक कारणले पबि परेका व्यशक्तहरुलाई शिक्षाको मूल प्रवाहमा ल्याउन 
सकारात्मक षवभेदको नीबत बलई प्रोत्साहन काययक्रम सञ्चालन गररनिे । 

 सवै षवद्यालयमा योग्य तथा सक्षम षवियगत शिक्षकको व्यवस्थापन गदै सक्षमता अबभवृदी गनुयका साथै 
शिक्षकको काययसम्पादनलाई षवद्याथीको बसकाई उपलब्िीसग ँआविता गररनेि । 

 करार शिक्षक तथा कमयचारीको बनयशुक्तलाई व्यवशस्थत, मयायर्दत र प्रबतस्प्रिायत्मक रुपमा सञ्चालन 
गररनेि । माध्यबमक षवद्यालयहरुमा शिक्षक बनयशुक्त गदाय षवियगत रुपमा अंग्रजी ,गशणत र षवज्ञान 
षवियलाई प्राथबमकतामा राशख बनयशुक्त गररनेि ।  

 षवद्यालय सरसर्ाई प्रबतयोबगता संचालन गररनेि । 
 षवद्यालय र समदुाय िीच सहयोग, सहकायय र साझेदारी बनमाणय गदै षवद्यालय षवकासका लाबग हाम्रो 

षवद्यालय राम्रो षवद्यालय को रुपमा षवकास गनय सम्वशन्द्ित बनकायहरुलाइ जवार्देही िनाइनेि। 



 

 सिै षवद्यालयहरुमा षवद्यबुतय हाजीरीको अबनवायय व्यवस्था गररनेि । साथै सिै माध्यबमक षवद्यालयमा 
बस.बस. षट.भी. जडान गररनिे । 

 हरेक िकु्रिार षवद्यालयले षवद्याथीका लाबग अबनवायय अबतररक्त षक्रयाकलापहरु गनुयपने ि र िैशक्षक 
सत्रको अन्द्त्यमा षवद्यालय षवद्यालय बिंच अबतररक्त षक्रयाकलापको प्रबतस्पिाय गराई षवद्यालय र 
षवद्याथीलाई परुस्कृत गररनेि । 

 
खेलकुद सम्िशन्द्ि नीबत 

 

 गाउँपाबलकाको समग्र खेलकुदको षवकास र षवस्तारलाई जोड र्दइनिे । उक्त अबभयानको लाबग प्रत्येक 
वडामा खेलकुद सम्िशन्द्ि भौबतक बनमायणका लाबग संघीय र प्रदेि सरकारसंग समन्द्वय गररनेि ।  

 गाउँपाबलका स्तरीय "गाउँपाबलका अध्यक्ष कप रु्टिल " प्रबतयोबगतालाई बनरन्द्तरता र्दइनेि र स्थानीय 
तह सषहद स्मबृत मकवानपरु गोल्ड कप राषष्ट्रय रु्टिल प्रबतयोबगता काययक्रम संचालन समेतलाई 
बनरन्द्तरता र्दइने ि । 

 षवध्यालयमा खेलकुदलाइ प्रिियन गनय पयायप्त मात्रामा खेलकुदका सामाग्रीहरु व्यवस्था गररनिे 
िालिाबलकाहरुको खेल प्रबतभा पषहचानका काययक्रम गररनेि । 

 रास्रपबत रबनि शिल्ड प्रबतयोबगतालाइ बनरन्द्तरता र्दइनिे ।  
 यवुाहरुको लागी आवश्यक खेलकुद पूवायिार तथा िैशक्षक एवं खेलकुद सामाग्रीहरु सहयोग र खेलकुद 

प्रवियनका षवषवि काययक्रमहरु सञ्चालन गररनिे । 
 यवुा तथा खेलकुद षवकास काययषवबि बनमायण गरर कायायन्द्वयन गररनेि। 
 उपाध्यक्ष कप भबलिल प्रबतयोबगता संचालन गररने ि। 
 पाबलका स्तरीय कवडय हल बनमायणको लाबग संघ र प्रदेिमा पहल गररने ि।  

 
 

आदरणीय सभाक्ष्यक्ष महोदय,  
ख) स्वास््य सम्िन्द्िी नीबत: 
 

 गाउँपाबलका स्तरीय आिारभतु अस्पताल बनमायण गनयका लाबग जग्गा व्यवस्थापन गरर पाँच िैयाँको 
अस्पातल बनमायण कायय यसै वियिाट िरुू गररनेि। 

 अग्रपंबतमा रहेर स्वास््य तथा सामाशजक गबतषवबि, बिकास बनमायण लगायतका महत्वपूणय शजम्मेवारी वहन 
गने गाउँपाबलकाका कमयचारीहरुलाई प्रोत्साहन लाबग आवश्यक िजेटको व्यवस्था गररनेि । 

 यर्द कोबभड १९ को संक्रमण वढ्दै गएमा इन्द्रसरोवर गाउँपाबलकावासीको जीवन रक्षाको बनशम्त 
कोरोना भाईरस (कोबभड-१९) सम्िशन्द्ि प्रारशम्भक स्वास््य पररक्षण आवश्यकतानसुार गररनेि । साथै 
कोरोना भाइरस संक्रबमत पषुि भएका व्यशक्तहरुको उपचार बनिलु्क गनय गराउन सहयोग गररनेि 
।कोबभड-१९ कै कारण अबत जोशखम एवं षवपन्न पररवार तथा व्यशक्तहरुलाई तोकेको मापदण्ड िमोशजम 
आवश्यकता र औशचत्यको आिारमा सम्िशन्द्ित वडाको बसर्ाररसमा राहत षवतरण काययलाई यथावत 
राशखने ि। 

 “उपाध्यक्षसंग पोिण काययक्रम” पाँच विय मबुनका िालिाबलकाहरुको पोिण अवस्था सिुार गने अन्द्तगयत 
स्वस्थ आमा तथा िच्चा प्रबतयोबगता र पोिणयकु्त खानकुेरा सषहत सतु्केरी भेटघाट काययक्रम संचालन 
गररनेि । कुपोिणलाई अन्द्त्य गनय षविेि काययक्रम संचालन सषहत गभयवती मषहलाहरुको बभबडयो 



 

एससरे तथा स्वास््य पररक्षण बसषवरलाई अत्यािबुनक प्रषवबि सषहत प्रत्येक वडामा संचालनको साथै 
प्रजनन उमेरका मषहलाहरुको लाबग बन:िलु्क पाठेघरको मखुको सयान्द्सर परीक्षण तथा उपचार कायय 
गनय आवश्यक सहयोग गररनेि । साथै वडा न. ३ र ४ मा संचाबलत ल्याि, बभबडयो एससरे तथा 
स्वास््य जाचँ काययक्रमलाई बनरन्द्तरता र्दईने ि । मषहला तथा िालिाबलका शिक्षा, स्वास््य, क्षमता 
बिकास, षकिोर-षकिोरी शिक्षा, सिैसंग सिै षकबसमको षहँसा षवरुिको सचेतना काययक्रमलाई बििेि 
प्राथबमकताका साथ अशघ िढाईने ि । 

 सामान्द्य भन्द्दा सामान्द्य उपचार समेत नपाएर घरमै वा समदुायमै मतृ्यसंुग जझुीरहेका, स्वास््य संस्था 
सम्म पबन आउँन नससन ेमषहला, अपाि, असह्य उमेरले पाका, एकल मषहला, पररवार तथा समाजिाट 
अपहेबलत षविेिगरर र्दघय रोबगहरु (Palliative Care) (६० विय भन्द्दा माबथका)लाई वडा, टोलमा 
गएर/िझेुर उपचार गनय स्वास््यकबमयको व्यवस्थालाई बनरन्द्तरता र्दंदै यस सम्िशन्द्ि पाटन स्वास््य 
षवज्ञान प्रबतष्ठान लबलतपरुसंगको सहकायय यथावत रहनिे । 

 संशघय सरकारको राषष्ट्रय नीबत अनसुार स्वास््य षवमा काययक्रमलाई प्रभावकारी तथा नबतजामखुी 
िनाउनको लाबग इन्द्रसरोवर गाउँपाबलकाले “जि पगु्ि साठी, स्वास््य षवमा काययक्रममा सहभागी” भने्न 
मूल नाराका साथ ६० विय माबथका पररचयपत्र प्राप्त जेष्ठनागररकहरुको स्वास््य षवमा सतप्रबतित 
गररर्दने नीबत बलईनेि । र उपचारमा सहजता, सवयस्वीकायय तथा सिै वगयको पहुँचमा रहने गरी नेपाल 
सरकारिाट यस सम्िशन्द्ि अनमुबत प्राप्त अस्पतालसँग बििेि पहल गररनिे । 

 मात ृतथा िाल मतृ्यदुर कम गनुयका साथै गाउँपाबलकालाई पूणय संथागत सतु्केरी गाउँपाबलका घोिणा 
गने तथा पूणय खोपको अवस्थालाई र्दगो रुपमा कायम गररनेि । बिद्यालय स्तरमा स्वास््य सेवाको 
पहचु पयुायउन षवद्यालय स्वास््य जाचँ काययक्रम तथा बिद्यालय स्वास््य शिक्षा काययक्रमलाई अझै 
प्रभावकारी िनाइनेि । 

 मात ृतथा नवशिि ुकाययक्रम अन्द्तगयत गभयवबत मषहलालाई कशम्तमा ४ पटक र सतु्केरी मषहला र 
नवशििलुाई कशम्तमा ३ पटक स्वास््य पररक्षण गनय थप प्याकेजको काययक्रम ल्याइने ि ।  

 स्वास््य संस्थामा सतु्केरी हनुेको संख्यामा वषृि गरर सनु्द्य होम डेबलभेरी गराउन बन:िलु्क एम्वलेुन्द्स 
लगाएतका षवििे काययक्रम ल्याइने ि । 

 मषहला स्वास््य स्वयम ्सेषवकाहरुको काययको उच्च मूल्यांकन गदै आफ्नो शजम्मेवारी प्रबत थप षक्रयािील 
भैरहनका लाबग उत्प्ररेरत िनाउन िैठक खाजा खचय र यातायत खचय र्दईनेि। प्रत्येक विय म. स्वा.स्वयं 
सेषवका र्दवि मनाउने क्रममा ५ वटै वडािाट १/१ जना उत्कृि म.स्वा.से. िनौट गरर उशचत 
परुस्कारको व्यवस्था गररनेि ।साथै ६० विय उमेर पगेुका र १० विय भन्द्दा वढी सेवा गरर अवकाि 
बलनहुनु ेम.स्वा.से.हरुलाई नपेाल सरकारले र्दएको रकममा थप व्यवस्था गरर सम्मानजनक षवदाइ 
गररनेि ।  

 मषहला स्वास््य स्वयं सेषवकािाट प्रदान गररदै आएको सेवालाई गणुस्तररय िनाउनका लाबग थप ररफे्रसर 
(पनुतायजषकय) ताबलमको व्यवस्था गररनेि । 

 स्वास््य सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररता र गणुस्तरीयता कायम गनय षवििे काययक्रमहरु संचालनमा 
ल्याईनेि। गाउँ घर शसलबनक तथा खोप केन्द्रलाई ब्यिशस्थत गनय हरेक वडाको गाउँवस्तीहरुमा 
आवश्यकता अनसुार खोप केन्द्र तथा स्वास््य ईकाई केन्द्र बनमायण गररनेि साथै आवश्यकता अनसुार 
गाउँघर शसलबनक, खोप शसलबनक तथा स्वास््य चौकी बनमायण र ममयत सम्भार गरर गणुस्तररय सेवा 
प्रवाहका लाबग आवश्यक औिबि उपकरण र काययक्रम संचालनका समयमा खाजा खचय उपलव्िको 
व्यवस्था गररनिे। 



 

 स्वास््य संस्थामा संचारका लाबग बसम र सेटको व्यवस्था गररनेि । 

 वडा नं. १ शस्थत सानोमाखुयमा थप सामदुाषयक स्वास््य ईकाइ संचालन गरर सेवा प्रदान िरुु गररनेि। 

 वडा नं. ५ शस्थत चन्द्रगढी आिारभतु स्वास््य केन्द्रमा आवश्यक पूवायिारको व्यवस्था गरर वबथयङ सेवा 
िरुु गररनेि । 

 कमयचारीहरुको क्षमता अबभवषृिका लाबग आवश्यक ताबलमको व्यवस्था गररनेि । 

 बनयबमत तथा कोरोना षवरुिको खोपलाई स्वास््य कायायलयिाट ल्याउने र पाबलकािाट खोप केन्द्रहरु 
सम्म पयुायउनका लाबग खोप काययकताय, स्वयं सेवक, ढुवानी तथा सपुररवेक्षणका लाबग आवश्यक वजेटको 
व्यवस्था गररनिे। 

 स्वास््य संस्था संचालनका लाबग प्रदान गररदै आएको संचालन अनदुानलाई बनरन्द्तरता र्दइनेि । 

 स्वास््य चौकीिाट प्रदान गररदै आएको सेवालाई न्द्यूनतम सेवा मापदण्डमा पयुायउन औिबि तथा 
उपकरणहरुको थप व्यवस्था गररनेि । 

 नसने रोगहरुका लाबग स्वास््यकमी र म.स्वा.से.हरुका लाबग ओररयन्द्टेिन काययक्रमका लाबग वजेटको 
व्यवस्था गररनिे। 

 स्वास््य संस्थािाट संचाबलत बनयबमत सेवालाई पाबलकाद्वारा अनगुमन सबमबत िनाइ बनयबमत अनगुमन 
गररने र अनगुमनका लाबग आवश्यक वजेटको व्यवस्था गररनेि । 

 गभयवती मषहलाको पररक्षण तथा जाँच गनयका लाबग पोटेवल बभबडयो एससरे संचालन गररनेि। 

 स्थानीय सरकारले गणुस्तररय स्वास््य, शिक्षा, स्वच्ि खानपेानी तथा सरसर्ाई सेवामा सिै गाउँपाबलका 
िाबसको समतामलुक पहचु हनुेगरी काययक्रम संचालन गने ि । पाबलका बभत्रका स्वास्थ 
शसलबनकहरुलाई व्यवशस्थत गनय पहल गररनेि ।  

 पोिणको अवस्थालाई सिुार गनय, बमसावटयकु्त तथा हाबनकारक खानालाई बनरुत्साषहत गदै गणुस्तरीय 
एवंम स्वास््यवियक खाद्यपदाथयको उत्पादन प्रवद्र्िन र प्रयोग र पहुँचलाई षवस्तार गररनेि । 

 सक्षम एवंम जवार्देही समन्द्वय,अनगुमन तथा बनयमन संयन्द्त्र एवं प्रषक्रयाद्वारा गणुस्तरीय स्वास््य सेवा 
प्रवाह सनुबुनशित गररनिे ।  

 मात ृतथा नवजात शििकुो मतृ्यदुर घटाउनको लाबग घरमा िनु्द्य प्रसतुी घोिणा अबभयान काययक्रम 
बनरन्द्तरता र्दइनिे । 

 गभयवती मषहलालाई बनिःिलु्क सयालबसयम र र्ोबलक एबसड षवतरण गररनिे। 

 षवपद व्यवस्थापन कोि र कोबभड बनयन्द्त्रण कोिमा पयायप्त मात्रामा रकम षवबनयोजन गररनेि । 

  “सिैको ध्यान,जेष्ठ नागररकको सम्मान” भने्न मूल नाराका साथ संचालन गदै आएको ७० विय भन्द्द 
माबथका सिै जेष्ठ नागररक सरकारी सषुविा बलएका समेतलाई स्वास््य पररक्षण एवं न्द्यानो कपडा षवतरण 
काययक्रमलाई बनरन्द्तरता र्ददै ६० विय परुा दबलत र एकल मषहला तथा पूणय तथा “ख” बगगको अपािता 
भएकाहरु सिैलाई यस काययक्रममा सहभागी गराईनिे। 

 जेि नागररकहरु आपसी भेटघाट, भलाकुसारी,िलर्ल इत्यार्द गनयका बनबमत्त प्रत्येक वडामा जेस्ठ 
नागररक भेटघाट केन्द्र स्थापनालाई बनरन्द्तरता र्दईनिे। शिक्षा र स्वास््य सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररता 
र गणुस्तरीयता कायम गनय षविेि काययक्रमहरु संचालनमा ल्याईनिे। 

 गाउँ घर शसलबनक तथा खोप केन्द्रलाई ब्यिशस्थत गनय हरेक वडाको गाउँवस्तीहरुमा आवश्यकता 
अनसुार खोप केन्द्र तथा स्वास््य ईकाई केन्द्र बनमायण गररनेि साथै आवश्यकता अनसुार स्वास््य चौकी 
बनमायण र ममयत सम्भार गरी प्रयोगमैत्री िनाइनिे। 



 

 षविेिज्ञ सेवा प्राप्त स्वास््य संस्था संग समन्द्वय गरेर स्वास््य शिबिर तथा स्वास््य सम्िशन्द्ि 
काययक्रमहरुलाई बनरन्द्तर संचालन गरी हरेक उमेर समहुका जनसमदुाय सम्म स्वास््य सेवाको पहुँच 
पयुायइनिे ।  

 प्रत्येक स्वास््य चौषकहरुमा कायायलय संचालनको लाबग िजेटको व्यवस्था गररनेि।नयाँ तथा परुाना 
स्वास््य संस्थाहरुमा आवश्यक जनिशक्त सषहत उपकरणहरुको समेत व्यवस्थापन गररनेि । 

  ६५ विय माबथका वृि तथा पूणय अपािता भएका ब्यशक्तलाई उपचारका लाबग अस्पताल लैजादा एम्िलेुन्द्स 
सेवाको सषुविा प्रदान गररनिे।  

 पाबलका स्तरीय आयुयवेद केन्द्रको स्थापना गररनिे। 

 डाइलोबसस गने मगृौला रोगी , षकमो चलाउने सयान्द्सर रोगी, स्पाएनल कडय इन्द्जरुी रोगीलाई माबसक 
रू.३००० को दरले सहयोग अनदुान प्रदान गररनेि। 

 षवद्यालयहरुमा सेनेटरी प्याड बनिलु्क षवतरण गररन ेकाययक्रमलाई बनरन्द्तरता गररनिे। साथै बडस्पोज 
गने उपकरणको व्यवस्था गररनेि। 

 
 

आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय,  

ग) मषहला िालिाबलका तथा समावेिीकरण सम्िन्द्िी नीबतिः 
 

 लैषिक समानता तथा सामाशजक समावेिीकरण, दबलत एवं िाल षवकासका लाबग चेतनामूलक काययक्रम 
सञ्चालन गररनिे , सामाशजक सरुक्षा तथा व्यशक्तगत घटना दताय प्रणालीलाई सदुृढीकरण गनय आवश्यक 
काययक्रम सञ्चालन गररनेि । 

 सावयजबनक बनजी साझेदारी नीबतलाई अवलम्िन गदै गाउँपाबलका के्षत्र बभत्रका मषहलाहरुलाई 
उद्यमिीलताका माध्यमिाट उद्यमी िनाउने अबभप्रायले मषहला उद्यमिीलता काययक्रमहरु सञ्चालन 
गररनेि।साथै उत्कृष्ठ उद्यमी मषहलालाई सम्मान गनय उपाध्यक्षसँग मषहला उद्यमी काययक्रम सञ्चालन 
गररनेि । 

 षवबभन्न आमा समूह तथा मषहला सहकारी संस्थाका पदाबिकारीहरुकालाबग नतेतृ्व षवकास, सीप षवकास, 
उिोिणकला लगायतका ताबलमहरु प्रदान गरी व्यवसाषयकताको षवकास गनय काययक्रम सञ्चालन गररनेि 
। 

 मषहला तथा िालिाबलका माबथ हनुे सिै प्रकारका षहंसा, िोिण, षवभेद र िषहष्करण षवरुि िनु्द्य 
सहनिीलता नीबत अवलम्िन गनुयका साथै षहंसा षपबडतको न्द्यायमा पहुँच स्थापनाका लाबग सञ्चाबलत 
लैषिक षहंसा बनवारण कोि तथा िाल संरक्षण कोिमा थप रकमको व्यवस्था गररनेि । 

 िालिाबलकाहरुलाई िाल संरक्षण, िाल िचाउ, िाल षवकास, िाल सहभाबगता सषहतका सिै अबिकारहरु 
प्रत्याभतू गदै यसै विय िालमैत्री गाउँपाबलका घोिणा गने र यसका लाबग एषककृत काययक्रम सञ्चालन 
गररनेि । 

 गाउँपाबलका बभत्र अपािमैत्री, षवपन्न न्द्यनुीकरण, सीमान्द्तकृत, दबलत तथा आर्दवासी जनजाती उत्थान 
काययक्रमलाई प्राथबमकता र्दइनेि । 

 गाउँपाबलका स्तरमा एक िाल उद्यान बनमायणका लाबग थालनी गररनेि । 

 प्रत्येक वडामा ज्येष्ठ नागररक भेटघाट केन्द्रको बनमायण गररनेि । 



 

 सामाजमा षवद्यमान रहेका हाबनकारक अभ्यासहरु, कुररतीहरु र कुसंस्कृती जस्तै िालषववाह, िहषुववाहको 
न्द्यबुनकरण गदे िालषहंसा, लैंबगक षहंसा मकु्त गाउँपाबलका िनाउन षवबभन्न सचेतना मलुक काययक्रमलाई 
अबभयानका रुपमा संचालन गररनेि । 

 गाउँपाबलकाको िाषियक काययक्रम िनाउँदा लैषिक उत्तरदायी िजेट तजुयमा प्रकृया अवलम्िन गने नीबत 
बलइने ि । साथै गाउँपाबलकाले वाषियक रुपमा लैबगंक समानता तथा सामाशजक समावेिीकरण 
पररक्षणलाई अबनवायय गने नीबत बलइने ि । 

 लागू औिि दवु्र्यसनी न्द्यनुीकरण गनय सम्िन्द्िीत संस्थाहरुसँग समन्द्वय गरी चेतनामलुक काययक्रम 
संचालन गररनिे । 

 मषहला षवरुि हनुे सिै खालको षहंसा बनमुयल को लाबग न्द्यबुनकरण गने काययक्रमहरु संचालन गरी 
समदुायमा सचेतनामलुक अबभयानहरु संचालन गररनिे । 

 जि पगु्ि साठी स्वास््य षवमा काययक्रममा सहभागी भने्न मूल नाराका साथ ६० विय माबथका ज्येष्ठ 
नागररकलाई बनिःिलु्क स्वास््य षवमा काययक्रमको प्रिन्द्ि गररनेि ।  

 अपािता भएका व्यशक्तहरुलाई आबथयक रुपमा आत्मबनभयर िनाउनका लाबग व्यवसाषयक सीप षवकास 
ताबलम प्रदान गनुयका साथै व्यवसाय स्थापनाका लाबग प्रषवबि सहयोग गररनेि।  

 मषहला सिशक्तकरणका लाबग षविेि काययक्रम ल्याईनिे । अपाि,िालिाबलका, मषहला, जेष्ठनागररक, 
षवपन्न, लोपोन्द्मखु,दबलत तथा आर्दवासी जनजाबत र समाजिाट पिी परेका वा पाररएका वगय, समदुायको 
सामाशजक संरक्षण गररनिे।  

 िलात्कार, यौनिोिण, मानि ओसारपसार र िेचबिखन तथा मषहला बिरुि हनुे सिै प्रकारको षहंसाजन्द्य 
काययहरु न्द्यूनीकरण गररनेि ।  

 समाजमा रहेको बिकृबत, षवसंगबत र सामाशजक कुरीबतलाई न्द्यूनीकरण गनयका बनबमत्त षवििे ध्यान 
र्दईनेि।  

 स्थानीय सरकार संचालन ऐन अनसुार बििेिगरर असाहय तथा ििृ नागररकहरुको संरक्षणाथय “असाहय 
नागररक संरक्षण केन्द्र” स्थापनाको लाबग आवश्यक गहृकायय गररनिे ।लशक्षत वगयहरुको गाउँपाबलका 
स्तरीय संजाल बनमायणको लाबग बििेि जोड र्दईने ि । 

 िारीररकरुपमा अिक्त अपाि नागररकहरुको संरक्षण तथा काननुता प्राप्त अबिकार सबुनशितताको लाबग 
आवश्यक सिै प्रषक्रया परुा गने काययलाई काययन्द्वयनमा ल्याईनेि साथै र्रक क्षमता भएका िालिाबलका 
तथा नागररकहरुको उशचत संरक्षणको लाबग आवश्यक व्यिस्थाको सरुुवात गररनिे । 

 भबुमषहन , अव्यवस्थीत िसोिास सकुुम्िासीलाई व्यवस्थीत गररनेि। 

  

आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय, 
  

घ) खानपेानी तथा सरसर्ाई सम्िन्द्िी नीबतिः  
 
 गाउँपाबलका के्षत्रबभत्रका नदीजन्द्य पदाथय जस्तैिः ढंुगा बगट्टी िालवुाको वातावरण प्रभाव मलु्याङ्कन गरी 

बनर्दयि के्षत्रहरुिाट त्यस्ता वस्तमुा उत्खनन, संकलन, प्रिोिन, ओसारप्रसार र षवक्री षवतरणलाई 
व्यवशस्थत र प्रभावकारी िनाईनेि ।  

 खानेपानी नपगेुका सिै घरिरुीमा स्वच्ि खानेपानी पयुायई “एक घर एक िारा” काययक्रमलाई कायायन्द्वयन 
गररनेि साथै एक घर एक िाराको पहँच पगेुको घरमा आवश्यकताका आिारमा खानेपानी मीटर जडान 
गरी व्यवशस्थत गने कायय गररनेि ।  



 

 खानेपानी तथा सरसर्ाईका लाबग आवश्यक पने पवुायिार तयार गरी षवद्यालय, आम संचार माध्यम 
सामाशजक संजाल लगायतका माध्यमिाट आम जनतामा सचेतना अबभवृषि गरी पणुय सरसर्ाई काययक्रमको 
प्रभावकारी कायायन्द्वयन गररनिे ।  

 यस आबथयक िियमा गाउँपाबलकाको आवबिक योजना बनमायणसँसँगै खानेपानी तथा सरसर्ाई गरुुयोजना 
तयार गरी काययन्द्वयनमा ल्याइने ि ।  

 जैषवक षवषविताको संरक्षण गनय र हाल भईरहेको खानेपानीका श्रोतहरु ससुदै गएकाले प्रत्येक वडामा 
परम्परागत पोखरीहरु बनमायण गने प्रोत्साषहत गररनिे। 

 वातावरणमैत्री गाउँपाबलका बनमायणका लाबग र्ोहोरमैला व्यवस्थापन गनय डंम्पीङ साइड बनमायण कायय 
अगाडी िढाइनिे । साथै सावयजबनक, बनजी, साझेदारीमा सावयजबनक स्थल सरसर्ाई, िाटो सरसर्ाई, 
प्लाषिकजन्द्य वस्तकुो प्रयोगमा न्द्यनुीकरण तथा बनिेि गनय सहकायय, समन्द्वय र पारस्पाररक सहयोगका 
आिारमा काययक्रमहरु संचालन गररनिे ।  

  



 

 
आदरणीय सभाक्ष्यक्ष महोदय,  
 

भौबतक पूवायिार बिकास तर्य :- 

 गाउँपाबलकाले सञ्चालन गरेका अिरुा योजनालाई प्राथबमकतामा राशख कायायन्द्वयमा ल्याइनिे र योजना 
साने प्रवृबतलाई क्रमििः बनरुत्साषहत गदै लबगनेि। 

 वातावरणमैत्री, र्दगो र न्द्यायपूणय पूवायिार षवकासलाइय उच्च प्राथबमकता र्दइनेि । 

 यस आ.व. देशख अबत आवश्यक िाहेक नयाँ सडक बनमायणलाई बनरुत्साषहत गररनेि।ग्राबमण सडकको 
चौडाई नाबल(Side Drain) िाहेक कशम्तमा भगूोलको आिारमा कशम्तमा ४ देशख ६ बमटरको हनु पने 
नीबत को अवलम्वन गररनेि ।कशम्तमा एक वडामा एउटा ग्रामीण सडकलाई प्राथबमकतामा राशख ५ 
विय बभत्रमा नाबल सषहत पर्ि सडक बनमायण गररनिे। 

 रोजगारी बसजयना हनुे र मेबसनरी औजार प्रयोग नहनुे आयोजना सञ्चालन उपभोक्ता सबमबतिाट गररनेि र 
ठूला र मेबसनरी औजार प्रयोग हनुे आयोजनाहरु िोलपत्र मार्य त कायायन्द्वयनमा ल्याइनेि। 

 कृषि उत्पादनको िजारीकरण गनय गाउँपाबलका बभत्रका कृषि सडकहरु बनमायण तथा स्तरीकरणमा षवििे 
जोड र्दइनेि। 

 बनमायण काययको गणुस्तरीयता कायम राख्नका लाबग ठेिा वा उपभोक्ता सबमबतिाट बनमायण हनुे 
आयोजनाहरुको ल्याव परीक्षण र अनगुमनलाई प्रभावकारी िनाइनेि। 

 गाउँपाबलकाका केषह षविेि स्थानहरुम जहाँ षवद्यबुतकरण गनय कर्ठन/ असम्भव ि सो स्थानहरुमा सभे 
गरी आवश्यकता अनसुार सौयय उजाय काययक्रम मार्य त सोलार प्यानल र िशत्त जडान गरी प्रयोगमा 
ल्याईनेि  

 गाउँपाबलकाको आवश्कता अनरुुप यातायात गरुुयोजना तयार गरी सो अनरुुप मात्र यातायातको पवुायिार 
बनमायण गररनेि ।सडक बनमायण तथा ममयत सिुारका क्रममा सडक के्षत्राबिकार कायम गने, सडक 
षवस्तार नीबत तथा मापदण्डको प्रभावकारी ढंगले कायायन्द्यन गररनेि । 

 सडकको के्षत्राबिकारलाई प्रभावकारी कायायन्द्वयन गरी अबतक्रमणलाई बनरुत्साषहत गदै सडक खलु्ला 
राख्न ेकाययमा बनरन्द्तरता र्दइनेि । 

 कुलेखानी र्ाखेल हमुाने र्षपयङ सडक खण्डको र्ाखेल के्षत्रमा बिगतमा सडकको जग्गा लगत 
कट्टी/षकत्ताकाट भएको भएतापबन भलुिस हाल सडक भएको जग्गािाट नभएर भोकचलन भईरहेको 
स्थानिाट हनु गई भोकचलन र नापनससा नबमलेको हनुाले नससा संिोिनका लाबग सम्िशन्द्ित बनकायमा 
आवश्यक पहल गरी जग्गा व्यवस्थापन गररनेि ।साथै कुलेखानी कलंकी माखुय सडक खण्ड लगायतका 
अन्द्य सडक के्षत्रमा पबन बनयमअनसुार सडकको लगत कट्टा/ षकत्ताकाट काययको लाबग बििेि जोड तथा 
पहल गररनेि । 

 गाउँपाबलका बभत्रका सडकहरुलाई विय भरीनै सञ्चालन योग्य िनाइराख्न बनयबमत वा आवश्यता अनसुार 
ममयत सम्भार गनयको लाबग गाउँपाबलका स्तरीय सडक ममयत कोिको स्थापना गररनिे। 

 घर तथा अन्द्य भौबतक संरचना बनमायण गदाय भकूम्प प्रबतरोिात्मक प्रषवबिको अवलम्िनमा ध्यान 
र्दईनेि।गाउँपाबलकामा िने्न पिी घर नससा पास गरी मापदण्ड अनरुुपको बनमायणमा जोड र्दईनिे । 

खर वा रु्सिाट िनेका घरहरुको सरुशक्षत नागररक आवास काययक्रम अन्द्तगयत षटनको िानामा पररणत 
गररनेि ।  



 

 उशचत स्थानको पषहचान गरी सावयजबनक िौचालय बनमायण गरी यसको व्यवस्थापन र संरक्षण गने 
शजम्मेवारी समदुायमा हस्तान्द्तरण गररनेि। 

 पाबलका बभत्रका सिै के्षत्र समेनेने चक्रपथ बनमायणको गरुुयोजना तयारी अध्ययन गररनेि। साथै वाह्य 
आवागमनका सडक संजाल बलंक रोड षवस्तारका लाबग आवश्यक अध्ययन गररनेि।  

 प्रदेि राजिानी हेटौँडा र संघीय राजिानी काठमाण्डौ जोड्ने कुलेखानी र्ाखेल हमुाने सडक, र्ाखेल 
महालक्ष्मी दोभान चखेल माताबतथय सडक र कुनखेानी बसस्नेरी रामचन्द्र भञ्ज्याङ सडक, बत्रभवुन राजपथ 
जोड्ने कुलेखानी माखुय िज्रिाराही कुन्द्िाल सडकको कालोपत्र सषहत पिी सडक बनमायणको लाबग संघ 
तथा प्रदेस सरकारसंग समन्द्वय गरी बनमायण कायय अगाबड िढाइनिे।  

 इन्द्रसरोवर गाउँपाबलका बभत्र अबत आवश्यक स्थानहरुको पषहचान गरी झोलुंगे पलुको गरुुयोजना तथा 
डी.षप.आर.तयार गररनेि र आवश्यक िजेट व्यवस्थापनको लाबग संघ र प्रदेि सरकारसंग अनरुोि 
गररनेि।  

 भवन बनमायण संषहतालाई कडाईका साथ कायायन्द्वयन गरी सिै खाले घर टहरा बनमायण काययलाई बनयमन 
गरी नससापासको दायरामा ल्याइनेि। 

  भवन बनमायण संषहता लाबग हनुपूुवय बनमायण भईसकेका भवनहरुको हकमा प्रमाणीकरण तथा 
अबभलेशखकरणको लाबग अबिकतम १ वियको समयावबि तोषकने ि । 

 वडा स्तरीय आयोजनाहरुको रकमान्द्तर र काययक्रम संसोिन नगने र अबत आवश्यक भएको अवस्थामा 
सम्िशन्द्ित वडाको बसर्ाररसमा कायायपाबलकाले बनणयय गरे िमोशजम मात्र हनुेगरर व्यवस्था बमलाइनेि। 

 गाउँपाबलका बभत्रका एक वडा देशख अको वडा र अको पाबलका जोड्ने साथै वडा बभतै्रका झोलिुेपलु, 
पलु तथा कृषि पययटनले महत्व राखेका सडकहरुको डीपीआर बनमायणकायय गररनिे। 

 गाउँपाबलकाको हरेक वडाहरुको भौगोबलक तथा प्राकृबतक िनोट, षवकास तथा सषुविाको पहुँच र 
पषहचानमा षवषविता रहेकोले सोषह िमोशजम षवकास बनमायणको योजनाहरु कायायन्द्वयन गररनेि। 

 गाउँपाबलकािासीहरुमा जनचेतानाको लाबग स्थानीय एर्एम रेबडयो मार्य त अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/प्रमखु 
प्रिासकीय अबिकृत/पूवायिार षवकास िाखा प्रमखु र अन्द्य िषुिजीषव सरोकारवालािीच साप्ताषहक/ 
माबसक अन्द्तरषक्रया काययक्रमको थालनी गररनेि। सो को लाबग स्थानीय एर् एम रेबडयो संग सहकायय 
गररनेि। 

 गाउँपाबलकाको िस्ती षवकास तथा भवन बनमायण मापदण्डलाई थप वैज्ञाबनक िनाउन आवश्यक पररमाजयन 
गरी गाउँपाबलका िस्ती षवकास तथा भवन बनमायण मापदण्ड तयार गरी कायायन्द्वयनमा ल्याइनेि। 

 गाउँपाबलकाको सास्कृबतक सम्पदाहरुको सभेक्षण गरी महत्वपूणय सम्पदा स्थलहरुको सम्पदा संरक्षण 
गरुयोजना(Cultural area Renovation Masterplan) तयार गररनेि। 

 प्रत्येक वडामा टोल षवकास संस्था गठन तथा पनु गठन गने तथा त्यसलाई सकृय िनाउने साथै योजना 
कायायन्द्वयन टोल षवकास मार्य त नै गने गराउनिे । 

 उपभोक्ता सबमबत वा टोल षवकास सबमबतलाई योजना कायायन्द्वयन सम्िन्द्िी ताबलम तथा अबभमशुखकरण 
काययक्रम गररनेि । 

 योजना सम्िशन्द्ि सफ्टवेयरको प्रयोग गरी योजना सञ्चालन काययमा सहज, सरल र प्रषविीमैत्री िनाइनेि। 

 वडा स्तररय योजना शिषवर सत्र्चालन गररनेि। 

 सडकको कारणले हनु ेभकु्षयलाई कम गनय वायो इशन्द्जबनयरीङ प्रषवबिलाई जोड र्दईन ेि। 

 गाउँपाबलका बभत्र बनमायण भएको सडकले ओगटेको जग्गाको लगत कट्टा गररनिे। 

 षवद्यबुतकरणमा रहेको काठको पोल षवस्थाषपत गदै र्लामे पोलको व्यवस्था गररनिे। 



 

िन वातावरण तथा षवपद व्यवस्थापन सम्िन्द्िी नीबत:  

 प्राकृबतक षवपद्ले बनम्त्याएका जोशखमलाई न्द्यूनीकरण गदै षवपद्लाई अिसरमा पररणत गररने नीबत 
बलईनेि।वातावरणीय व्यवस्थापन योजना िनाई कायायन्द्यवन गररनेि ।  

 िन के्षत्र संरक्षणको लाबग वकृ्षारोण, संरक्षण , सम्िियन र व्यवस्थापनका लाबग सामदुाषयक,बनशज,िाबमयक 
र किबुलयबत िन उपभोक्ता समूहहरुलाई सषक्रय िनाउन ेकायय सञ्चालन गररनिे । 

 ईन्द्िनको िन के्षत्रमा पने चाप कम गनय िैकशल्पक उजाय प्रवियन काययक्रमलाई जोड र्दईने ि।सडक 
बनमायण गदाय दिैु तर्य  वकृ्षारोपण साथै िहउुपयोगी घाँस खेतीका लाबग प्रोत्साषहत गने नीबत 
बलईनेि।वातावरणमैत्री स्थानीय िासनको स्वीकृत सूचकहरु प्राप्तीका लाबग जनचेतनामूलक काययक्रमहरु 
सञ्चालन गररनेि । 

 सामदुाषयक,किबुलयती,िाबमयक तथा बनशज िनहरुको संरक्षण, प्रिियन तथा बनयमनका काययक्रमहरु संचालन 
गररनेि साथै आवश्यकता अनसुार िकृ्षारोपणलाई षवििे अबभयानका साथ अगाडी िढाइनेि र इन्द्रसरोवर 
सि-िन बडबभजन कायायलय बसम्लाङ संगको सहकाययमा नसयरी बिरुवा उत्पादनलाई बििेि जोड र्दईन े
ि।  

 जलवाय ु पररवतयन न्द्यूनीकरण तथा अनकुुलनका काययक्रमहरु संचालन गररनेि। जैषवक षवषविताको 
संरक्षण गररनेि । स्थानीय वस्त ुर सेवाको उत्पादन, गणुस्तर र प्रबतस्पिायत्मक क्षमतामा वृषि गररनिे 
। 

 सामदुाषयक, किबुलयत, िाबमयक तथा बनशज वन उ.स.लाई सकृय िनाउने तथा सोको सहकाययमा वृक्षारोपण 
र वन संरक्षण काययक्रमलाई बनरन्द्तरता र्दने । 

 गाउँपाबलका स्तरका हरेक काययक्रम तथा आयोजना संचालन गदाय वातावरण मैत्री स्थानीय िासनको 
अविारणालाई कायायन्द्वयन तहमा उताने प्रयास गरनेि । 

 आफ्नो वरपरको सरसर्ाई आरै् गने अबभयान संचालन पवयिन गरी गाउँपाबलकालाई सर्ा सनु्द्दर र 
वातावरणमैत्री गाउँपाबलका िनाउने नीबत अवलम्िन गररने । 

 टोल षवकास संस्था, गैर सरकारी संस्था एवं सामाशजक संस्थाहरुको साझेदाररमा र्ोहोर संकलन गने र 
त्यसको उशचत व्यवस्थापनको लाबग डशस्वन, सेशफ्ट ट्याङ्की, डशम्पङ साईडको बनमायण गरी गाउँपाबलकालाई 
सर्ा इन्द्रसरोवर घोिणा गनेतर्य  अबभयान अगाडी िढाइने ि ।  

 गाउँपाबलका बभत्रका िजार के्षत्र तथा िजार उन्द्मखु टोल िस्तीहरुका सडकहरुमा वैकशल्पक उजाय मार्य त 
उज्यालो सडक काययक्रम तजुयमा एवं कायायन्द्वयनलाई बनरन्द्तरता र्दने । 

 स्वस्थ जीवनको लाबग स्वच्ि पानी भने्न मलु नाराका साथ खानेपानी आयोजना सञ्चालन तथा षवस्तारमा 
एक घर एक िारा नीबतलाई अगाडी िढाउने । 

  गाउँपाबलका बभत्र नवीकरणीय उजाय प्रषवघी जडान (वायगु्याँस/ षवद्यतुीय चलुो/ सिुारएको चलुो/ सौयय 
उजाय) को व्यवस्था गने । 

 पाबलकाबभत्र हनुे प्राकृबतक तथा गैर प्राकृबतक षवपशत्तमा तरुुन्द्त राहत कायय कयायन्द्वयनमा ल्याउन स्थानीय 
षवपद् व्यवस्थापन केन्द्रलाई षक्रयाशिल िनाइनेि । 

 केन्द्रमा नेपाल प्रहरी, सिस्त्र प्रहरी िल, नेपाल नगर प्रहरी, नेपाल रेडक्रस सोसाईटीसंगको समन्द्वयमा 
षवपद् व्यवस्थापन सम्िन्द्िी दीघयकाबलन योजना तयार गरी लाग ुगररनेि । 

 षवपद्को समयमा उिार तथा राहत काययलाई प्रभावकारी िनाउन गाउँ षवपद् व्यवस्थापन सबमबत, वडा 
स्तररय षवपद् व्यवस्थापन सबमबत तथा प्रत्येक वडामा नेपाल प्रहरी, सिस्त्र प्रहरी, िल यवुा सलि, 



 

रेडक्रस स्काउट, सयाम्पस षवद्यालय तथा सामाशजक अबभयन्द्ताहरु लगाएत षवपद् खोज तथा उिार समूह 
समेतको सम्लग्नतामा िीघ्र उिार स्वयंसेवक(Quick Rescue volunteer)को गठन गने ि। 

 षवपद् व्यवस्थापनको लाबग षवपद् जोशखम न्द्यूबनकरण, षवपद् पनुलाभय तथा षवपद् प्रबतकायय जस्ता काययहरु 
सञ्चालन गने तथा षवपद्को समयमा आवश्यक सामानहरु सम्िशन्द्ित बनकायलाई हस्तान्द्तरण गने तथा 
रेस्सय ुसम्िन्द्िी ताबलमको व्यवस्था समेत गने । 

 गाउँपाबलका क्षेत्र बभत्रका बिद्यालयहर , सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुसँगको साझेदारीमा वातावरण 
संरक्षणका षवबभन्न काययक्रमहरु सञ्चालन गररनिे । 

 जलिायू पररवतयनिाट पनय ससने प्रभाव न्द्यूनीकरण गनय सरोकारवाला बनकाय गै,स,स, तथा षवकास 
साझेदारहरुसँग समन्द्वय र सहकायय गरी स्थाबनय जलवायू पररवतयन अनकूुलन कायययोजना तजुयमा गरी 
कायायन्द्वयनमा ल्याईनिे ।  

 स्वस््य र सर्ा मास ुआपतुीको लागी उपयकु्त स्थानको पषहचान गरी बनजी वा सावयजबनक वििाला 
सञ्चालन कायय प्रारम्भको लाबग अध्ययन गररनिे । 

 गाउँपाबलका बभत्र नदी कटान, पषहरो बनयन्द्त्रण गनयका लाबग आवश्यक िजेट बिबनयोजन गररनिे 
।गाउँपाबलका बभत्र संञ्चालन भएका खबनजजन्द्य उद्योगहरुलाई स्थानीय िस्ती, िन जंगल र सावयजबनक 
स्थलहरुलाई असर नपने गरी सञ्चालन गनय बनदेिन गररनेि । 

 गाउँपाबलका स्तरीय षवपत तथा जलवाय ुउत्थानिील योजनालाई कायायन्द्वयनमा ल्याउन बिििे जोड 
र्दईनेि। राषष्ट्रय नीबत अनसुार प्रदेि र संघीय सरकारसंग आवश्यक पहल तथा समन्द्वय गरी सम्पूणय 
गरु्ठका जग्गाहरु सम्िशन्द्ि र िुट जग्गा दताय तथा पून:नापी गरी सावयजाबनक,नीजी जग्गाको 
अबभलेखीकरण गने व्यवस्था गररनेि । 

  भबूमको उत्पादकत्व वृषि गरी कृषियोग्य भबूमको खशण्डकरण र अनावश्यक अबतक्रमण रोषकनेि साथै 
भ-ूक्षय न्द्यूनीकरणमा जोड र्दईनेि साथै षवपद व्यवस्थापनको प्रवाभकारी ढंगले काययन्द्वयन गररनेि । 

  बनशज के्षत्रसंगको साझेदारीमा गाउँपाबलकाको िजार के्षत्रिाट प्रबतघर न्द्यनुतम िलु्क असलुी दैबनक वा 
साप्ताषहकरुपमा र्ोहर संकलन गरी स्वच्ि र स्वस्थ जीवन बनवायहका साथ सर्ा गाउँपाबलका िनाउँन 
षविेि काययक्रम अशघ िढाईने ि ।  

 महुान संरक्षण तथा आवश्यकता अनसुारको बलफ्ट प्रषवबि र ठुला खानेपानी आयोजना संचालन गररन े
योजना िनाईने ि । खानेपानी महुान दताय गने काययलाई बनरन्द्तरता र्ददै खानेपानी ममयतसम्भार काययलाई 
समेत उच्च प्राथबमकतामा राशखन ेि ।साथै बलफ्ट प्रषवबििाट खानेपानी उपभोग गने उपभोक्ताहरुलाई 
षवितु महिलु भकु्तानीमा सहयोग गररनेि। 

 होटल तथा िजारिाट बनस्कने र्ोहोरमैलालाई सरुशक्षत ढंगले व्यवस्थापन नगने संचालक लाई 
कारवाहीको दायरामा ल्याईनिे ।  

 नर्द, खोला बडलमा र सावयजबनक स्थलमा र्ोहोर बिसजयन गनेहरुलाई दशण्डत गररने नीबत बलईनिे। 
वातावरण मन्द्त्रालयिाट स्वीकृत राषष्ट्रय मापदण्ड अनरुुप प्लाशस्टक झोलाको प्रयोगलाई बनरुत्साषहत गदै 
प्लाशस्टक झोला मकु्त स्थानीय तहको रुपमा यस गाउँपाबलकालाई षवकास गनय औपचाररक पहल सषहत 
आवश्यक काययनीबत अवलम्िन गररनेि, साथै िैकशल्पक व्यवस्थाको लाबग गैरप्लाशस्टक झोलाको प्रयोगमा 
जोड र्दईनेि। 

 सामदुाषयक,किबुलयती,िाबमयक तथा बनशज िनहरुको संरक्षण, प्रिियन तथा बनयमनका काययक्रमहरु 
संचालन गररनिे साथै आवश्यकता अनसुार िकृ्षारोपणलाई षवििे अबभयानका साथ अगाडी िढाइनिे र 



 

इन्द्रसरोवर सि-िन बडबभजन कायायलय बसम्लाङ संगको सहकाययमा नसयरी बिरुवा उत्पादनलाई बििेि 
जोड र्दईने ि।  

 जलवाय ु पररवतयन न्द्यूनीकरण तथा अनकुुलनका काययक्रमहरु संचालन गररनेि। जैषवक षवषविताको 
संरक्षण गररनेि । स्थानीय वस्त ुर सेवाको उत्पादन, गणुस्तर र प्रबतस्पिायत्मक क्षमतामा वृषि गररनेि।  

 यस गाउँपाबलका बभत्रको लाबग आवश्यक खाद्यान्न लगायत सम्पूणय दैबनक उपभोग्य वस्त ु तथा 
बनमायणसामाग्रीहरु िागमती प्रदेि राजिानी हेटौंडािाट ढुवानी गनुय पने र यसरी ढुवानी गने मालवाहक 
सवारीसािनहरु हेटौडा भैसे भीमरे्दी हदैु कुलेखानी,माखुय,र्ाखेल र बसस्नेरी आउजाउमा प्राय: सिै 
अवरोि भैरहने हनुाले हाल यस के्षत्रको सडक र्राषकलो सषहत स्तरोन्नबत समेत भैसकेको हुँदा आगामी 
र्दनदेशख आवतजावतमा सहजताको लाबग आवश्यक काननुी प्रषक्रयाको बनशम्त िागमती प्रदेि सरकारसंग 
माग तथा पहल गररनिे। 

 प्राकृबतक षवपतका कारण घरिार षवषहन पररवारका लाबग पूनयवासको व्यवस्था गररनेि।  

 

संस्थागत बिकास सेवा प्रवाह तथा सिुासन सम्िन्द्िी नीबत: 
 

 नागररक सहायता कक्ष साथै सेवाग्राही सेवा केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गररनेि। संस्थागत षवकास 
तथा सेवा प्रवाहमा सिुार गररनेि । 

  यससंगै गाउँपाबलका, वडाकायायलय र स्वास््यचौकीहरुमा नागररक िडापत्र राख्न ेकाययलाई यथावत 
गररनेि । 

 ऐन बनयम तथा काययषवबि एवम ्मापदण्ड तजुयमा गरी काननुी संरचना तयार गररनिे ।गाउँपाबलकाको 
वेवसाईटलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गरी सम्पणुय सूचनाहरु वेव मार्य त प्रसाररत गररनेि । 

 गाउँपाबलकाका गबतषविीहरु पारदिी तलु्याउन तथा स्थाबनय नागरीकहरुलाई सहज तवरले जानकारी 
पयुायउन सिैखालको सञ्चार माध्यमसँग समन्द्वय गररनेि । 

 गाउँपाबलकामा सञ्चाबलत आयोजनाहरुको गणुस्तर अबभवृषि गरी बिशत्तय जोशखमलाई न्द्यूबनकरण गनय 
अनगुमन सबमबत गठन गरी उक्त सबमबतलाई सषक्रय तलु्याईने ि । 

 सामाशजक सरुक्षा तथा व्यशक्तगत घटना दतायका प्रिासबनक सिुारका लाबग आवश्यक अनलाईन प्रणालीको 
षवकास तथा सञ्चालनलाई बनरन्द्तरता गररनिे । 

 गाउँपाबलका बभत्र सञ्चालनमा रहेका व्यवसायीहरुलाई आफ्नो व्यवसाय प्रबत उतरदायी िनाउन न्द्यनुतम 
करको दायरामा ल्याईनेि । 

 सञ्चाबलत षवकास बनमायण लगायत सिै काययक्रमहरुको बनयबमत अनगुमन प्रगती सबमक्षा, समन्द्वय िैठक, 

सावयजबनक सनुवुाई, सामाशजक पररक्षण आदी काययक्रमहरुलाई िढावा र्दइने ि । 

 गाउँपाबलकाका वडा कायायलयको संस्थागत सदुृषढकरणका काययहरु गररनेि ।कायायलयलाई सेवाग्राही 
मैत्री िनाउन सिुासनका सचुाङकहरुलाई नागररक वडापत्र ,सझुाव पेषटका, सूचना अबिकारी तोसने जस्ता 
काययहरुलाई कडाइका साथ लाग ुगररनेि। 

 इन्द्रसरोवर गाउँकाययपाबलकाको कायायलयमा नागररकलाई सरल र सहज रुपमा सेवा प्रवाह गनयका लाबग 
सोिपिु कक्षको स्थापना गररनेि । 

 गाउँपाबलका बभत्र रहेको संघ संस्थाले संस्थागत षवकासका लागी बनयमावाली अनसुार गाउँपाबलकािाट 
स्वीकृत योजना सञ्चालन गनय प्रोत्साषहत गररनेि । 



 

 कमयचारी एवमं पदाबिकारीको क्षमता षवकासका लाबग आवश्यक समय सापेशक्षत िनाउन ताबलम, अध्ययन 
तथा अवलोकन भ्रमणको व्यवस्था बमलाईनेि साथै कमयचारीको मनोिल उच्च िनाई राख्न षवगत देशख 
खाईपाई आएको प्रोत्साहन भत्तालाई बनरन्द्तरता र्दइनेि। 

  उत्कृि कायय सम्पादन गने कमयचारीलाई िाषियक िजेट, नीबत तथा काययक्रम सावयजबनक समारोहमा 
परुस्कृत गररनेि ।कमयचारीको व्यवस्थापनका लागी इन्द्रसरोवर गाउँपाबलकाको कमयचारी आचार संषहता 
तयार गरी कायायन्द्वयनमा ल्याइनेि । 

 तत्काबलन गाउँ षवकास सबमबतिाट पेश्की रकम बलई हालसम्म र्श्र्योट नभएको, म्याद नाघेको पेश्की 
र्श्यौट् काययलाई प्रभावकारी पहल गररनेि ।  

 प्रिे स्वतन्द्त्रताको सम्मान गदै सिै षकबसमका सूचनाहरु सिै समक्ष प्रसारण,प्रिाररत गनय गराउनको लाबग 
पत्रकारीता सीप प्रदान गनय गाउँपाबलका बभत्रका यससंग सिशन्द्ित इच्िुक यूवाहरुलाई आवश्यक प्रशिक्षण 
यससंग सम्िशन्द्ित संघसंस्थाहरुसंग सहकायय समन्द्वय गरी संचालन गररनिे। 

 गाउँपाबलकाको सम्पूणय गबतषवबि(शिक्षा,स्वास््य,कृषि,पययटन,जनप्रबतबनबि अन्द्तरवाताय लगायत षवषवि) 
समेषटएको एउटा चौमाबसक वलेुषटन पबत्रका समेत दक्ष सानो षवज्ञ षटम/समूह िनाएर प्रकािनको 
सरुुवात गररनेि ।  

 हाल सम्म यस गाउँपाबलकामा बनबमयत मौज्जदुा बनयम काननुहरुको आवश्यकता अनसुार पररमाजयन तथा 
संिोिन गरी सिुासन एवं काननुको िासनको पूणय प्रत्याभबूत र्दलाई आमनागररकहरुमा काननुी राज्य र 
लोकताशन्द्त्रक सरकारको प्रत्यक्ष अनभुबूत र्दलाईनेि ।  

 भ्रस्टाचार जन्द्य षक्रयाकलापलाई बनरुत्साषहत गरी भ्रस्टाचार गने र गराउन े सिैलाई दशण्डत 
गररनेि।िाशन्द्त सरुक्षाको अनभुबूत र्दलाउन सरकारमा पहचु नभएका षवबभन्न तररकाले अन्द्यायमा परेका 
मषहला,दबलत,अपांग भएका व्यशक्तहरु लगायत षवबभन्न वगय,समदुायहरुलाई आवश्यकता अनसुार जनसम्पकय  
एवं काननुी सहजकतायको बनयशुक्तलाई बनरन्द्तरता र्दन प्रदेि सरकारसंग आवश्यक पहल गररनेि। 

  न्द्याय सम्पादनलाई चसु्तदरुुस्त कायम गनय स्थानीय प्रिासनसंग आवश्यक सहकायय गरी न्द्याषयक सबमबत 
तथा मेलबमलाप कतायहरुले सम्पादन गने काम कावायहीलाई प्रभािकारी िनाउन आवश्यक नीबत अवलम्िन 
गररनेि ।  

 स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले बनर्दयि गरे अनरुुपको स्थानीय स्तरका मदु्दा तथा गनुासोहरुको 
सनुवुाई गररनकुा साथै न्द्याषयक सबमबत मार्य त प्रभािकारीढंगिाट न्द्याय सम्पादन गररनेि । क्षते्र 
अबिकार अनसुारको नागररक िडा पत्र बनमायण गररनेि। 

 न्द्याषयक सबमबतको व्यवस्थापन तथा क्षमता अबभमखुीकरण ताबलम,न्द्याषयक सबमबत तथा मेलबमलाप 
केन्द्रहरुिाट सम्पादन हनुे कामकारवाहीलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडी िढाउन आवश्यक बनती अवलम्वन 
गनेि । 

 मषहला, िालिाबलकातथा ज्येष्ठ नागररक साथै षहसांमा परेका मषहला र जोशखममा परेका 
िालिाबलकाहरुको हक षहतको संरक्षणको लाबग सेर् हाउसको अनसुन्द्िान गरी बनमायण प्रषक्रया अगाडी 
िढाउने । 

 समाजमा देशखएका षववादहरुलाई न्द्यबुनकरण गनय मेलबमलाप कतायहरुलाई व्यवशस्थत तररकाले पररचालन 
गनयको लाबग मेलबमलाप कतायको व्यवस्थापनलाई बनरन्द्तरता र्दने ि ।  

 िन्द्ि प्रभाषवत घरपररवारलाई सहायता गनयको लाबग बनती बनयम िनाई अगाडी िढाईने ि। जेहेन्द्दार, 

दबलत, अल्पसंख्यक, आर्दवासी जनजाती पररवार र िालिाबलकाहरुको पषहचान गरी आिारभतू देशख 
माध्यबमक तह सम्मको पढाईको लाबग िात्रावशृत्तको व्यवस्थापन गररनिे । 



 

 एकल मषहला, अनाथ िालिाबलका तथा अपािता भएका िाल िाबलका, िन्द्ि प्रभाषवत पररवार का 
िालिाबलका तथा िषहद पररवारका िाल िाबलकाहरुलाई समेत समेटेर शिक्षा तथा बसपको 
व्यवस्थापनलाई सबुनशित गररनेि।  

 कायायलयसंग संिशन्द्ित सूचना प्रवाहमा बिटोिररतो सम्पादन गररनकुो लाबग इन्द्रसरोवर गाउँपाबलकाको 
सिै वडा कायायलय तथा स्वास््यचौषक,माध्याबमक षवद्यालयहरुमा नेट इन्द्टरनेटको व्यवस्थापन भैसकेको 
सन्द्दभयमा अि आिारभतू बिद्यालयहरुमा पबन यसको बिस्तार गनय थालनी गररनेि । 

 First Come First Service को बसिान्द्त अनसुार सेवा प्रवाहमा हनु ेअसन्द्तिुीलाई हटाउन टोकन प्रणाली 
लाग ुगररनेि । 

 इन्द्रसरोवर गाउँपाबलकाले गाउँकाययपाबलकाको कायायलय,वडा कायायलय,स्वास््यचौकी तथा बिद्यालयहरुमा 
संचालनमा ल्याएको षवितुीय हाशजरी प्रषवबिलाई सबु्यिशस्थत गरी आगामी आबथयक वियको सरुुदेशख 
कढाईका साथ लाग ु गररनिे ।साथै गाउँपाबलकाको राजश्व संकलन प्रणालीलाई सफ्टवेयर मार्य त 
कायायन्द्वयनमा ल्याईनिे।  

 उपभोक्ता सबमबत मार्य त संचालन हनुे योजनाहरुको वगीकरण गरी प्रत्येक बनवायशचत वडा प्रबतबनबिहरुलाई 
शजम्मेवारी वाँडर्ाँड गरी योजना संचालन र सम्पन्नताको समय बसमा बनिायरण गरी शजम्मेवारी प्रदान 
गररनेि ।  

 सरुशक्षत वैदेशिक रोजगारमा जान चाहन ेव्यशक्तहरुलाई यससंग सम्िशन्द्ित आवश्यक सूचनाहरु प्रवाह 
तथा सहजीकरण गनय गाउँपाबलकामा एउटा सूचना केन्द्रको स्थापना गने ि । 

 गरु्ठको नाममा भएको जग्गा काननु अनसुार सम्िशन्द्ित व्यशक्तको नाममा ल्याउन पहल गररनेि। 

 नापी नससा भएको दताय िुट रहेको जग्गालाई िुट दताय गरर जग्गा िबन पजुाय र्दलाई र्दन पहल 
गररनेि। 

 

सूचना संचार तथा प्रषवबि सम्िन्द्िी ंनीबत: 
 

 सूचनाको हक अन्द्तगयत गाउँपाबलकािाट संचालन हनुे योजना तथा काययक्रमलाई पारदिी रुपमा सिैका 
माझ राख्न “इन्द्रसरोवर गाउँपाबलका GIS BASED OPEN DATA PLATFORM” लाई प्रयोगमा ल्याइनेि। 

 गाउँपाबलकामा ( e-governance ) प्रणाली लाग ुगने गरर सूचना तथा संचार प्रषवबिको पूवायिार षवकास 
गदे लबगनेि। 

 गाउँपाबलका माताहतका सवै वडा कायायलय, स्वास््य चौकी, मा.षव. षवद्यालयहरु तथा प्रहरी चौकीहरुमा 
प्रदान गररदै आएको ब्रोडव्याण्ड इन्द्टरनेट सेवालाई बनरन्द्तरता र्ददै यस ििय िाट आिारभतू बिद्यालयहरुमा 
पबन यसको बिस्तार थालनी गररनेि सथै Intranet (इन्द्रनेट) को काययलाई पबन अशघ िढाइने ि। 

 “सिुासन र पारदशियताका लाबग सूचना” काययक्रम लाग ुगरर सूचना र जानकारीहरुमा सरोकारवालाहरुको 
पहुँच सहज िनाउनको लाबग षवितुीय सिुासन सषहतको स्माटय स्थानीय तहको पररकल्पनालाई साकार 
िनाइने ि। 

 कम्प्यटुर, कम्प्यटुर नेटवकय  , षवद्यबुतय उपकरण तथा सामाशजक सञ्जालक प्रयोगिाट हनुे गैरकाननुी 
काययलाई (साइिर अपराि ) बनरूसाषहत गनय तथा यसको बनयन्द्त्रणको लाबग षवद्यालय स्तरको “ 
इन्द्रसरोवर बडशजटल साक्षरता” काययक्रम लाग ुगररनेि।  

 गाउँपाबलकािाट प्रदान गररन ेसिै सेवा प्रवाहको लाबग एषककृत अनलाईन पोटयल संचालनमा ल्याउन र 
षवद्यतुीय िसुासन कायम गनय “ बडशजटल इन्द्रसरोवर” गरुूयोजना बनमायण गरर काययप्रारम्भ गररनेि। 



 

 स्थानीय संचार संस्थाहरु, रेबडयो, पत्र पबत्रकाहरू, अनलाईन पत्रपबत्रकाहरू संग सहकायय र स्थानीय 
टेबलबभजनको आवश्यकताको अध्ययन गररनिे। 

 आन्द्तररक पययटकहरुको प्रमखु गन्द्तव्यको रुपमा बिकबसत हदैु गईरहेको इन्द्रसरोवर ताल तथा 
गाउँपाबलका बभत्र रहेका महत्वपूणय िाबमयक, ऐबतहाबसक, परुाताशत्वक, सामाशजक, साँस्कृबतक सम्पदा र 
षविेितालाई समेटेर गाउँपाबलका स्तरिाट पययटन सम्िन्द्िी Website (Portal) बनमायण गरर राषष्ट्रय तथा 
अन्द्तराषष्ट्रय स्तरमा प्रचार प्रसार गररनेि। 

 गाउँपाबलका बभत्रका सिै घरिरुी, व्यापार/ व्यवसाय, सावयजबनक स्थान लगायत व्यशक्तगत षववरण एकै 
ठाउँमा हेनय/अद्यावबिक गनय र ररपोटय बनकाल्नको लाबग गाउँपाबलक बडशजटल प्रोर्ाईलको बनमायण 
गररनेि। 

 गाउँपाबलका माताहतका सवै वडा कायायलयहरू तथा स्वास््य चौकीहरूको कायायलयको सरुक्षा तथा दैबनक 
कामकाज, आबथयक कारोवार, सेवाहरुलाई चसु्त, दरुुस्त राख्नको लाबग CCTV Camera र Backup Line 

(Inverter) जडान गरर िाशन्द्त सरुक्षाको प्रत्याभबूतको व्यवस्था गररनेि। 

 Online मार्य त कर राजश्व बतनय ससने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा प्रयोगमा ल्याई राजश्व संकलनमा 
प्रभावकाररता ल्याइनिे। 

 यस गाउँपाबलकािाट प्रवाह गररने सेवाहरु चसु्त दरुूस्त ढंगवाट सम्पादन गनयको लाबग संचालनमा रहेका 
सफ्टवेरहरू ( राजश्व, ई- अटेण्डेनस, ग्रपु एस. एम.एस) लाई बनरन्द्तरता र्ददै थप सफ्टवेरहरू (योजना, 
शजन्द्सी व्यवस्थापन, दताय चलानी, नससापास, कक्षा ८ को माकय बसट) लाई थप गररनिे। 

 मषहला, िालिाबलका तथा ज्येष्ठनागररक साथै षहंसामा परेका मषहला र जोशखममा परेका िालिाबलकाहरुको 
हक षहतको संरक्षणको लाबग सेर् हाउसको अनसुन्द्िान गरी बनमायण प्रकृया अगाबड िढाइनेि 

 न्द्याषयक सबमबतका पदाबिकारी, न्द्याय सम्पादनमा संलग्न कमयचारीहरु,मेलबमलापकतायहरु सषहतको नमनुा 
गाउँपाबलका वा नगरपाबलकाको अवलोकन भ्रमण गररनेि।  

 गाउँपाबलका स्तररय मेलबमलापकतायहरुको िनोट तथा क्षमता अबभवृषि सम्िन्द्िी ताबलमलाई बनरन्द्तरता 
र्दईनेि। 

 इन्द्रसरोवर गाउँपाबलका वडा नं. १ पययटकको गन्द्तव्य स्थल रहेकाले िाशन्द्त सरुक्षा कायम गनयको लाबग 
प्रहरी चौकी स्थापना गररनिे। 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय,  

 

अन्द्त्यमा,  

यो नीबत तथा काययक्रम इन्द्रसरोवर गाउँपाबलका षवकासको मागयशचत्र र इन्द्रसरोवर बनवासीको माग र 
आवश्यकताको प्रबतर्ल हो।यसलाई तयार गदाय मैले राजनीबतक दल, काययपाबलका सदस्य, राष्ट्रसेवक 
कमयचारी, वषुिजीषव, शिक्षक, समाजसेवी, षवकास साझेदार संघसंस्था लगायत सिै के्षत्रको सल्लाह सझुावलाई 
समेनेने प्रयास गरेको िु।नीबत तथा काययक्रमको तजुयमामा अमलु्य सझुाव र्दनहुनु ेएवं सहयोग गनुयहनु े
सम्पणुयमा म हार्दयक िन्द्यवाद व्यक्त गदयिु ।  

प्रस्ताषवत नीबत तथा काययक्रमको सर्ल कायायन्द्वयनिाट कोबभडको कारणले बथलबथलो भएको अथयतन्द्त्रमा 
पनुयउत्थान हनु,े रोजारी सजृना हनुे, कृषि उद्योग तथा सामाशजक षवकासको माध्यमिाट सिै इन्द्रसरोवर 
बनवासीको समनुबत हनुे तथा सामाशजक, आबथयक, भौबतक, सांस्कृबतक लगायत सवायषङण पक्षको षवकास भई 
“प्रयोगमैत्री संरचना, शिक्षा, पययटन र कृषि,समतामूलक बिकास इन्द्रसरोवरको समषृि” को हाम्रो लक्ष्य 
परुा हनु े अपेक्षा राखेको िु।तसथय नीबत तथा काययक्रमको सर्ल कायायन्द्वयन गनयका लाबग सम्पणुय 
गाउँसभा सदस्य ज्यूहरु, सिै राजनीबतक दल, राष्ट्रसेवक कमयचारीहरु, वषुिजीषवहरु, समाजसेवी, उद्योगी 
व्यवसायी, गैरसरकारी संघसंस्था, बनजी के्षत्र र सम्पणुय इन्द्रसरोवर बनवासी जनताको साथ र सहयोग प्राप्त 
हनुे षवश्वास बलएको िु।  

 

िन्द्यवाद !!!! 
 

देवकृष्ण पडुासैनी 
अध्यक्ष 

इन्द्रसरोवर गाउँपाबलका 
असार 10, २०७९ 

  
   


