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अपिहिमाल गाउँिाललकाको आर्थयक वर्य २०७९/०८० को तनति िथा कार्यक्रम  

आदरणीर् र्  गररमामर् गाउँ भाका  दस्र्ज्रू्िरु, 
सम्पुर्ण राजनिनिक दलका पदाधिकारी राष्ट्र सेवक कर्णचारीहरु, शिक्षक वर्ण, र्हहला, 

जेष्ट्ठिार्ररक, वुl$जीववहरु, उBf]र् व्यापारी, युवा, वालवाशलका, सुरक्षाकर्ी िथा पत्रकार 
शर्त्रहरु, सवणप्रथर् यहााँहरु सबैर्ा हाहदणक स्वार्ि िथा न्यािो अशिवादि व्यक्िर्दणछु । 

यस र्ाउाँसिाको प्रारम्िर्ा र्र्िान्त्न्त्रक संघीय राज्यव्यवस्था ल्याउिको लाधर् यस 
ििीबाट प्रार् उत्सर्ण र्िुण हुिे र्हाि  हिद िान ेन ठेकरे 'तनरज', िररराम ल िंि मिर 
( मचन्द्र), अमर धामी (ििाड) लर्ायि ववशिन्ि कालखण्डर्ा प्रजािान्त्न्त्रक, लोकिान्त्न्त्रक, 

र्र्िान्त्न्त्रक व्यवस्था स्थापिाको लाधर् सहादि प्राप्ि र्िुण हुिे ज्ञाि अज्ञाि सहहदहरु 
प्रनि हाहदणक श्रदाञ्जली व्यक्ि र्दणछु । साथै घाईिे, अपाङ्र् बेपत्ता यो$fहरु प्रनि उच्च 
सम्र्ाि व्यक्ि र्दै सु-स्वास््यको कार्िा सरे्ि व्यक्ि र्दणछु । 
 

आदरणणर्  भा दस्र्ज्रू् िथा मिानचभाविरु, 

िेपालर्ा स्थािीय िहको दोस्रो निवाणचि र्ार्ण ि अवपहहर्ाल र्ाउाँपाशलकार्ा र्लाई 
अध्यक्ष पदर्ा िथा रे्रा हटर्का सम्पूर्ण र्ाउाँसिा सदस्यहरुलाई अत्याधिक र्ि हदएर 
ववजयी र्राउिुहुिे सम्पूर्ण अवपहहर्ाल र्ाउाँ बासी जिसरु्दायहरुर्ा हाहदणक िन्यवाद िथा 
आिार व्यक्ि र्दणछु। साथै चुिावर्ा स्वच्छ प्रनिस्पिाण र्िुणहुिे राजनिनिकदलहरु िथा 
उरे्द्वारहरु प्रनि हाहदणक कृिज्ञिा प्रकट र्दै अवपहहर्ाल र्ाउाँपाशलकाको सर्ग्र ववकास 
निर्ार्णर्ा सहयोर्को अपेक्षा र्दै सहर्िी र सहकायणको र्ार्णर्ा अनघ वढिे प्रनिव$िा 
सरे्ि व्यक्ि र्दणछु । 

 चन्द्दर  मब$ृ र पवकल ि अपिहिमाल निर्ाणर्र्ा सम्पूर्ण अवपहहर्ालबासी िार्ररक 
सर्ाज, राजनिनिक दलहरु, िथा सरोकारवाला निकायर्ा निरन्िर साथ, सहयोर् र 
सर्थणिको अपेक्षा राखेको छु ।  

िेपालर्ा ियााँ संवविाि जारी िै सकेपनछ, संघीय राज्य व्यवस्थाको र्हत्वपूर्ण अंर् 
िथा जििाहरुको घरदैलोको सरकार स्थािीयिह र्ठि िएर यो दोस्रो चुिाव िखणरै 
सम्पन्ि िएको छ । िेपालर्ा संघीय राज्य व्यवस्था स्थावपि हुि िहदिको लाधर् देिर्ा 
ववशिन्ि संवविाि ववरोिी हकण िहरु िए, प्रनिर्र्िकारी कदर्हरु चलाए । जसले र्दाण 
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शििु र्र्िन्त्र  िथा स्थािीय िहहरु संस्थार्ि िहुाँदै िुहहिे हुि की िन्िे जस्िा अिेकि 
आिङ्काहरु पैदा िए । िर पनि आज संवविािका पक्षिर िन्त्क्िहरु र लोकिन्त्रका 
पक्षिरहरु िन्त्क्िहरुको जोडवलर्ा संघीयिा स्थावपि हुदै र्एको छ । स्थािीय िहको 
निवाणचि सम्पन्ि िै दोस्रो कायणकाल सरे्ि सुरु िएको छ ।  

 जििाले, जििा$fरा, जििार्ाथी िासि र्ि े लोकिान्त्न्त्रक प्रकृया संस्थार्ि हुदै 
र्एको छ । यसले स्थािीय सरकारहरु थप सस्थार्ि र बशलयो हुदै र्इ रहेका छि ् । 
हाम्रो अवपहहर्ाल र्ाउाँ पाशलकाको हकर्ा सरे्ि र्ाउाँ पाशलकार्ा िुसासि, संस्थार्ि सुिार 
वववत्तय अिुसासि िथा िीनिर्ि सुिार िै र्ाउाँ पाशलकाको सर्ग्र िौनिक, सार्ान्त्जक, 

आधथणक सुिार हुिे कुरार्ा ववश्वस्ि हुि र् हाहदणक आव्हाि र्दणछु । 
     ववर्िको सरकारले र्रेका राम्रा कार्हरुको अपित्व शलदै निरन्िरिा सरे्ि हदइिेछ 
ििे सुिार र्िुण पिे कार्हरुको सशर्क्षा र्दै र्ल्िी कर्जोरीहरुबाट पाठ शसक्दै आवश्यक 
सुिार र्री अनघ बहढिेछ । 
     अबको िवनिवाणधचि स्थािीय सरकारले अवपहहर्ाल र्ाउाँपाशलका सरकार संचालिर्ा 
सबै जििाहरुले के्षत्रत्रय, जानिय, लैङ्धर्क, वधर्णय लर्ायि वविेद र्हसुस िहुिे र्री सवैको 
अपित्व हुिे र सबैको सहिाधर्िा हुिे जिउत्तरदायी िासि प्रर्ाली अिुरुप कार् 
कावाणहीहरु अर्ाडड वढाइिे छ । 
 

आदरणीर् गाउँ  भा दस्र्ज्र्चिरु, 
अब र् अर्ार्ी आधथणक वर्ण २०७९/०८० को िीनि िथा कायणक्रर्ले अवलम्वि र्रेका 

शसद्िान्िहरु लक्ष्य, उद्देश्यहरु िथा र्ार्णदिणिहरु प्रस्िुि र्दणछु । 
➢ िेपालको संवविािले निहदणष्ट्ट र्रेको िीनि निदेिक शस4fन्ि, र्ौशलकहकहरु िथा 

सर्िारु्लक सर्ाज निर्ाणर् र्री सर्ाजवाद प्रनि प्रनिब4िा रहदै स्थािीय 
सरकारलाई िसक्ि र सवल बिाउिे । 

➢ हदर्ो ववकास लक्ष्यहरू । 
➢ स्थािीय सरकार सञ्चालि ऐि २०७४ । 
➢ आवधिक योजिाका लक्ष्य िथा उ$]श्र्िरू । 
➢ संघीय र्ाशर्ला िथा स्थािीय ववकास र्न्त्रालयको र्ार्ण निदेििहरू । 
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➢ िेपाल सरकारको १५ औ योजिाको लक्ष्य िथा उदेश्यहरू । 
➢ िेपाल सरकारको आ.व. २०७९/०८० को िीनि कायणक्रर् िथा वजटे । 
➢ सूदरुपन्त्श्चर् प्रदेि सरकारको आ.व.२०७९/०८० को िीनि कायणक्रर् िथा वजेट ।  

➢ ववशिन्ि सरोकारवाला निकायहरूसंर्को छलर्ल अन्िरक्रक्रयाबाट प्राप्ि सल्लाह  
सुझावहरू । 

➢ त्रबर्यर्ि िाखा, उपिाखा, वडाहरूबाट प्राप्ि सल्लाह सुझावहरू ।  

 

र्ाथी उल्लेखखि र्ार्णदिणिलाई आिार बिाएर आर्ार्ी आधथणक वर्ण २०७९/०८० को िीनि 
िथा कायणक्रर् ियार पाररएको छ । 

अपिहिमाल गाउँिाललकाको आ.व. २०७९।०८० को नीति िथा कार्यक्रमका उदेश्र्िरु तनम्न 
रिेका छन : 

१ ) हदर्ो ववकासका पूवाणिार निर्ाणर् र्िे ।  

२) अवपहहर्ाल र्ाउाँबासीको आधथणक सार्ान्त्जक के्षत्रको ववकासर्ा प्राथशर्किा हदिे । 
३) र्ाउाँपाशलका प्रनि आर् जिसरु्दायको आस्था बlृ$ र्िे ।  

४) सेवा प्रान्त्प्िर्ा सवणसुलििा, नछिो र र्रु्स्िरीयिा कायर् र्िे ।  

५) सार्ान्त्जक न्याय सहहिको सर्िारु्लक सर्ाज निर्ाणर् र्िे ।  

६) कृवर् के्षत्रको त्रबकास र्री कृवर् आिुनिक्रककरर् बजारीकरर् र व्यवसायीकरर् र्री 
स्वरोजर्ार रु्लक बिाउिे ।  

७) पयणटि के्षत्रको त्रबकास र्री अवपहहर्ाल र्ाउाँ पाशलकालाई सूदरुपन्त्श्चर्को उत्कृष्ट्ट 
पयणटक्रकय र्न्िव्यको रुपर्ा त्रबकास र्ि े।  

८) वि िथा वािावरर्ीय क्षेत्रको ववकास र्री पयाण पयणटिको त्रबकास र्िे ।  

९) िैक्षक्षक के्षत्रको ववकासर्ा प्रववधिरै्त्री शिक्षर् ववधि िथार्रु्स्िररय शिक्षा प्रदाि र्िे ।  

१०) स्वास््य के्षत्रको ववकास र्री र्ुर्स्िररय िथा सवणसुलि स्वास््य उपचारको व्यवस्था 
र्िे ।  

मार्थ उल्लेणखि उदेश्र् िचरा गनय आ.व. २०७९।०८० को नीति िथा कार्यक्रमका 
प्राथलमकिािरु 
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१) िौनिक पूवाणिार िर्ण का ववद्यालय िवि, स्वास््य चौकीहरु पयणटक्रकय पदर्ार्ण, सडक 
पूवाणिार हदर्ो र िरपदो संरचिा निर्ाणर्र्ा जोड हदिे ।  

२) कृवर् के्षत्रको व्यवसायीकरर्, बजारीकरर् कायणक्रर् संचालि र्ि े।  

३) स्वास््य सेवालाई सवणसुलि र प्रिावकारी बिाउिे । 
४) वविेर्ज्ञ धचक्रकत्सकबाट स्वास््य सेवा प्रदाि र्ि े।  

५) पयणटि के्षत्रको ववकास र्री पयणटि र्ुरुयोजिा लार्रु्िे ।  

६) शिक्षाको र्रु्स्िर सुिार र्िण प्रववधिरै्त्री शिक्षर्ववधिहरु लार् ुर्िे।  

७) रोजर्ारको अवसरहरु वlृ$ र्िे।  

८)  सार्ान्त्जक सुरक्षा ित्ता वविरर्र्ा व्यवन्त्स्थि र सहजिा ।  

९)  संस्थार्ि ववकासर्ा जोड हदिे ।  

१०) वि िथा वािावरर् संरक्षर्र्ा जोड हदिे ।  

११) स्वच्छ पारदिी, जिरै्त्री र िष्ट्राचाररु्क्ि सावणजनिक सेवा संचालि र्ि े।  

१२) लैङ्धर्क सर्ाििा िथा सार्ान्त्जक सर्ाविेीकरर्र्ा जोड हदिे ।  

१३) राजश्व सुिार योजिा निर्ाणर् र्ररिछे । 
१४) स्वच्छ खािेपािीको पहुाँच ववस्िार र्ररिेछ ।  

१५) उत्पादि रु्लक के्षत्रको व्यवसानयकिा र उद्यर्शिलिाको ववकास र्री र्ररवी 
न्यूिीकरर् कायण र्ररिेछ ।  

आर्थयक पवका  

कृपर्/िशचििंक्षी  

1. कृर्कहरुको लर्ि संकलि िथा वर्ीकरर् र्री कृर्क पररचयपत्र वविरर् र्ररिेछ ।  

2. धचस्थाि केन्र (Cold Store) को स्थापिाको लाधर् सम्िाव्यिा अध्ययि र्री निर्ाणर् 
र्िणको लाधर् आवश्यक व्यवस्था शर्लाईिेछ ।  

3. कृर्कको आय आजणिर्ा वlृ$sf] लाधर् िूर्ोल सुहाउाँ दो बालीर्ा पकेटके्षत्र घोर्र्ा र्री 
व्यवसानयक खिेी प्रर्ाली लार्ु र्ररिेछ ।  

4. व्यवसाय र्िण चाहिे युवाहरुलाई स्वरोजर्ार कायणक्रर् संचालि र्री सारु्हहक खेिीको 
अविारर्ा अर्ाडड बढाईिेछ । सो कायणको लाधर् सावणजनिक जग्र्ा िाडार्ा उपलव्ि 
र्राउिे िीनि शलइिेछ ।  
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5. िेडा िथा बाख्रा श्रोि केन्र स्थापिाको लाधर् सम्िाव्यिा अध्ययि र्ररिछे ।  

6. प्राङर्ाररक र्ल उत्पादिर्ा जोड हदई िकारो सुिार कायणक्रर् संचालि र्ररिेछ ।  

7. "अर्ाणनिक अवपहहर्ाल"कायणक्रर् संचालि र्री कृवर् र पिुपालि के्षत्रर्ा अवपहहर्ाल 
ब्राण्ड स्थापिा र्ररिछे ।  

8. स्याउ र सीर्ीर्ा आत्र्नििणर िइ नियाणि र्िे व्यवस्था शर्लाइिेछ ।  

9. र्सलावाली रु्ख्यर्री खुसाणिी, हलेदो (बसेार), के्षते्तली रायो, अदवुा, ििीया, लसूि, 

प्याजर्ा आत्र्नििणर िै नियाणि सरे्ि र्ररिेछ ।  

10. िेडा िथा बाख्रा पालि र्ि ेक्रकसािहरुलाई उत्पादि िथा ववक्रीर्ा प्रोत्साहि स्वरुप 
अिुदािको व्यवस्था र्ररिेछ ।  

11. स्थािीय विस्पिी िले िथा िेलहि वालीको खिेी र्िण प्रोत्साहि र्ररिछे। यसले 
िेलर्ा स्थािीय जििाहरुको खचण कटौिीर्ा र्$ि पुग्िे ववश्वास शलएको छु ।  

12. स्थािीय उत्पादिहरुको संकलिर्री ववक्री र्िण "कोशेली घर" स्थापिा िथा 
संचालि र्ररिछे ।  

13. जशर्ि बैंक स्थापिा र्री बााँझो जशर्ि, सावणजनिक जशर्ि, निजी जशर्िको लर्ि 
संकलि र्री कृवर् िथा पिुजन्य व्यवसायर्दाण व्यन्त्क्िहरुलाई िाडार्ा हदई उत्पादि 
वlृ$ र्ररिछे ।  

14. कृवर् िथा पिु स्वास््य शिववर संचालि र्ररिेछ ।  

15. ववउ स्रोि केन्र िथा ववउ बैंक स्थापिा र्ररिेछ ।  

16. प्रदेि सरकार संघीय सरकारको सहकायणर्ा बहुचेम्वर कोल्डस्टोर निर्ाणर् र्ररिेछ ।  

17. स्याउ र ओखरको हाइटेक िसणरी स्थापिा र्ररिछे ।  

18. आत्र्नििणरिाको लाधर् कृवर् उत्पादि कायणक्रर् प्रदेि सरकारसाँर्को लार्ि 
साझेदारीर्ा संचालि र्ररिछे ।  

19. पिु िश्ल सुिार र्िण कृत्रत्रर् र्िाणिाि कायणक्रर् संचालि र्ररिछे ।  

20. कृवर् िथा पिुपंक्षीहरुर्ा रोर् र क्रकरा नियन्त्रर्को लाधर् आवश्यक कायणक्रर् 
संचालि र्ररिछे । साथै पिु खोप अशियाि कायणक्रर् संचालि र्ररिेछ ।  
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21. र्ाउाँपाशलकालाई र्ासुर्ा आत्र्नििणर बिाई आयाि प्रनिस्थापि र्िण सब ैवडाहरुर्ा 
िेडा, बाख्रा िथा कुखुरापालि कायणक्रर् संचालि र्री बजारीकरर्को लाधर्सरे्िको 
लाधर् बजेट ववनियोजि र्ररिछे ।  

22. स्थािीय जािको चोिो, कोइरा, काकिु, धचिु, पल्िी, र्ापर, जौ, कालो िथा सेिो शसशर्, 

बााँको, सोट्टा, न्त्जम्वु, िोटे लसुि जस्िा लोपोन्रु्ख वालीको संरक्षर् र्ररिेछ ।  

23. कृवर् के्षत्रको ववकासको लाधर् कृवर् ववकास अधिकृि िथा सवै वडाहरुर्ा पिु िथा 
कृवर् प्राववधिकहरुको व्यवस्थापि र्ररिेछ ।  

24. सहकारी संघ संस्थाहरुसंर्को सहकायणर्ा आवश्यक कायणक्रर्हरु संचालि र्ररिेछ । 

वन, वािावरण िथा पविद व्र्वस्थािन 

१) पयाण पयणटिलाई सहयोर् पुग्िेर्री वािावरर् स्वच्छिा अशियाि संचालि र्ररिेछ । 
साथै स्थािीय (र्करीर्ाड/खण्डशे्वरी) बजारर्ा डन्त्म्पङ्र् साईट निर्ाणर् र्ररिछे ।  

२) "गाउँमा िररर्ाली मनमा खचल र्ाली" कायणक्रर् संचालि र्रर प्रत्येक बस्िीर्ा एक घर 
एक बहुववर्णय र्लरू्ल ववरुवा लार्ाउि प्रोत्साहि र्ररिेछ ।  

३) सारु्दानयक विलाई व्यवन्त्स्थि र्िण सारु्दानयक वि उपिोक्िा सशर्निको क्षर्िा 
ववकासको लाधर् आवश्यक कायणक्रर्को संचालि र्ररिछे ।  

४) सारु्दानयक विको आन्िररक आम्दािीको १० प्रनििि स्थािीय सरकारलाई बुझाउिे 
व्यवस्था शर्लाईिेछ ।  

५) िदी िथा िहटय के्षत्रर्ा पहहरोको जोखखर् युक्ि के्षत्रर्ा निर्ालो, बााँस, वेि, उवत्तस 
लर्ायि प्रजानिका ववरुवा वकृ्षारोपर् र्ररिेछ । पहहरो नियन्त्रर् कायणक्रर् संचालि 
र्ररिछे ।  

६) र्िसुि जन्य ववपद प्रनिकायण योजिा बिाई लार्ु र्ररिेछ । 
७) ववपद व्यवस्थापि कोर् स्थापिा र्री राहि वविरर्लाई व्यवन्त्स्थि र प्रिावकारी 

बिाईिेछ ।  

८) स्थािीय ववपद उत्थाििील कायणढााँचा िजुणर्ा र्री यसै आ.व. देखख लार् ुर्ररिेछ ।  

९) वािावरर्रै्त्री स्थािीय िासिको अविारर्ा लार् ुर्ररिेछ ।  

१०) सारु्दानयक िविहरुर्ा जडीवुटी खेिी र्लरू्ल खेिी संचालि प्रोत्साहि र्ररिछे।  
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भार्ा  िंस्कृति िथा िर्यटन पवका  

१) अवपहहर्ाल र्ाउाँपाशलकालाई सुदरूपन्त्श्चर्को उत्कृष्ट्ट पयणटकीय र्न्िव्यको ववकास 
र्िण "लभश्जट अपिहिमाल" कायणक्रर् संचालि र्ररिछे ।  

२) अवपहहर्ाल र्ाउाँ पाशलकाको उत्कृष्ट्ट पयणटकीय ठाउाँ हरुको पहहचाि र्री डडन्त्जटल 
पयणटकीय रुट निर्ाणर् र्ररिछे । साथै रुटर्ा पयणटि पूवाणिार निर्ाणर्र्ा जोड हदइिेछ 
।  

३) पयणटि के्षत्रको हदघणकाशलि िथा आवधिक योजिा निर्ाणर् र्री अवपहहर्ाल 
र्ाउाँपाशलकालाई िेपालकै उत्कृष्ट्ट पयणटक्रकय र्न्िव्यको रुपर्ा निर्ाणर् र्ररिेछ ।  

४) पयणटि प्रब${िर्ा निजी के्षत्रको लर्ािीलाई प्रोत्साहि र्िण आवश्यक िीनिर्ि 
व्यवस्था र्ररिेछ । 

५) जिसहिाधर्िार्ा आिाररि पयणटक्रकय रुटहरुर्ा अवन्त्स्थि ग्राशर्र् बस्िीहरुलाई 
हेररटेज होर्स्टेको रुपर्ा ववकास र्रर परम्परार्ि िैलीका घर निर्ाणर्लाई प्रोत्साहि 
र्िे कायणक्रर् संचालि र्ररिछे ।  

६) ओखल, खण्डशे्वरी, र्करीर्ाड, घुसा, खायकोटर्ा पयणटक्रकय सूचिा केन्र स्थापिा 
र्ररिछे ।  

७) अवपहहर्ाल भ्रर्र् र्िे पयणटकहरुको सहजिाको लाधर् स्थािीय युवाहरुलाई पथ 
प्रदिणक (Tourist Guide) को िाशलर् संचालि र्िण िेपाल पयणटि बोडय ँग सर्न्वय र 
सहकायण र्ररिछे ।  

८) स्थािीय स्रोि साििलाई प्राथशर्किा हदई स्थािीय निर्ाणर्र्ा स्लेट, काठ िथा अन्य 
सार्ग्री प्रयोर्र्ा प्राथशर्किा हदइिेछ।  

९) अवप वेसक्याम्प देखख सुर्ाण सरोवरसम्र्को पयणटक्रकय पदर्ार्ण निर्ाणर् र्ररिछे ।  

१०) के्षत्ती घान्त्जरलाई िाशर्णक पयणटक्रकय क्षेत्रको रुपर्ा ववकास र्ररिछे ।  

११) जन्र्, वववाह, न्वारि, छैठी िथा अन्य िोज ििेरर्ा हुिे िडक िडक िथा र्जुल 
खचण न्यूिीकरर् र्िण आवश्यक िीनि बिाई लार्ु र्ररिेछ ।  

१२) र्ाउाँ पाशलकाशित्र रहेका ऐनिहाशसक, प्राचीि िथा िाशर्णक र्हत्व बोकेका र्ठर्न्त्न्दर, 

िाशर्णक स्थलहरुको संरक्षर् सम्ब${ि िथा पुनिणर्ाणर् कायणक्रर् संचालि र्ररिेछ ।  
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१३) साहशसक पयणटि के्षत्रको ववकास र्िण हनिहन्त्न्टङ (शिर र्ौरीको र्ह निकाल्िे) 
कायणक्रर् संचालि र्ररिेछ । साथै शिरर्हबाट आयआजणिर्ा सरे्ि सहयोर् पुग्िेछ ।  

१४) अवपसेि ु निर्ाणर्लाई प्राथशर्किा हदई िाहशसक खेल बन्त्न्जजन्त्म्पङको सरे्ि 
सम्िाविा अध्ययि र्ररिछे ।  

१५) ऐनिहाशसक प्राधचि स्याउज ेर्न्त्न्दर पुि: निर्ाणर् र्ररिछे ।  

१६) के्षते्तली िार्ा संरक्षर्को लाधर् आवश्यक िीनि िथा कायणक्रर्को व्यवस्था र्ररिछे । 
१७)  र्ल्देिी िेर्िुर्ा िथा संस्कृनिको संरक्षर्को लाधर् आवश्यक कायणक्रर् संचालि 

र्ररिछे । 
१८) शसिोली सौका सरु्दायको िार्ा, िेर्िुर्ा, संस्कृनिको संरक्षर्को लाधर् आवश्यक 

कायणक्रर् संचालि र्ररिेछ । 
१९) अवपहहर्ालको िार्ा संस्कृनि िथा पयणटि के्षत्रको ववकासको लाधर् र्ल्देि कृवर् 

पयणटि िथा व्यापार रे्ला कायणक्रर्को आयोजिा र्ररिछे । 
२०) अवपहहर्ालको सर्ग्र संस्कृिीको जरे्िाण र्िण र्ल्देि सांस्कृनिक संग्रालय स्थापिा 

र्ररिछे । 

उBf]ग िथा लघच उBd 

१) िाङ्र्ो खिेीको उत्पादिको लाधर् आवश्यक कािूि बिाई िाङ्र्ोका कपडा र दािा 
उत्पादि र्री िेल िथा आचार उत्पादि सरे्ि र्ि ेर्री कायणक्रर् संचालि र्ररिछे ।  

२) अल्लोको उद्योर् संचालि र्री िार्ो िथा कपडा उत्पादिर्ा जोड हदइिेछ। साथै 
अल्लो खिेी लाई प्राथशर्किा हदइिछे । 

३) कुटािी वपसािी उBf]र् संचालिर्ा आवश्यक सहयोर् र्ररिेछ । साथै सुिाररएको 
घट्ट निर्ाणर्र्ा सरे्ि आवश्यक सहयोर् र्ररिछे । 

४) र्सला उBf]र् स्थापिा र्री खच ायनी, बे ार (िलदी) धनीर्ार्ा आत्र्नििणर बिाई 
बजाररकरर्को सरे्ि व्यवस्था र्ररिेछ । 

५) ऊि प्रिोिि उBf]र् संचालि र्री ऊिी कपडा उत्पादिर्ा जोड हदईिेछ ।  

६) लघुउBर् ववकास कायणक्रर् र्ार्ण ि शर्ठाई उत्पादि, शसलाईकटाई र्ार्ण ि स्वरोजर्ार 
कायणक्रर् लर्ायि उद्यर्शिलिा कायणक्रर् संचालि र्ररिछे ।  
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७) एक वडा एक उBf]र् एक गाउँ एक उत्िादन कायणक्रर् संचालि र्ररिछे ।  

८) जडीवुटी प्रिोिि केन्र स्थापिा र्ररिेछ ।  

९) ग्राशर्र् औBf]धर्क ग्रार् स्थापिा र्ररिेछ ।  

१०) पराम्परार्ि कोलु पुिणस्थापिा र्ररिछे । यसले केही हदसम्र् िएपनि िेलको अिाव 
पुनि ण र्िेछ ििे परम्परार्ि ज्ञाि सीपको हस्िारन्िरर् िथा पयणटि ववकासर्ा सरे्ि 
सहयोर् पुग्िेछ ।  

स्वरोजगार िथा गररबी तनवारण  

१) प्रिािर्न्त्री स्वरोजर्ार कायणक्रर् अन्िर्णि ववकास निर्ाणर्का कार्हरुलाई थप 
प्रिावकारी र व्यवन्त्स्थि र्ररिेछ ।  

२) "अध्यक्ष स्वरोजर्ार" कायणक्रर् संचालि र्री प्रिािर्न्त्री स्वरोजर्ार 
कायणक्रर्साँर् साझेदारीर्ा निर्ाणर् सार्ग्री खररद िथा ६० देखख ६७ बर्ण उरे्र 
सरु्हका िार्ररकहरुलाई सरे्ि सरे्ट्िे र्री स्वरोजर्ार कायणक्रर् संचालि 
र्ररिछे । यसको लाधर् आवश्यक कायणववधि बिाईिेछ ।  

३) र्ररब घरपररवार पहहचाि िथा पररचयपत्र वविरर् कायणक्रर् संचालि र्ररिछे ।  

४) र्ररवी निवारर्कालाधर् लघुउBर् ववकास कायणक्रर् अन्िर्णि उBर्ीको स्िरोन्िरी 
आवश्यकिा पहहचाि पुििाणजर्ी िाशलर् संचालि र्ररिछे । 

५) युवा िथा उBdLहरुलाई र्ार् र आवश्यकिाको आिारर्ा सीपरु्लक िाशलर् 
संचालि र्ररिछे ।  

६) परम्परार्ि सीपको पहहचाि िथा िाशलर् प्राप्ि व्यन्त्क्िहरुलाई प्रर्ार्पत्र प्रदाि 
र्ररिछे ।  

महिला िथा बालबाललका िथा जेष्ठ नागररक  

१) जेष्ट्ठ िार्ररक शर्लि केन्र संचालि र्ररिेछ । यस केन्रर्ा जेष्ट्ठ िार्ररकहरुसाँर् 
युवाहरुको ज्ञाि सीप िथा अिुिव आदािप्रदाि र्िण अन्िरकृया कायणक्रर् संचालि 
र्ररिछे ।  
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२) जेष्ट्ठ िार्ररकहरुलाई हददै आएको सार्ान्त्जक सुरक्षा ित्ता वविरर् कायणलाई 
व्यवन्त्स्थि र्री सम्बन्त्न्िि वडा कायणलय र्ार्ण ि वविरर् र्िे व्यवस्था शर्लाईिेछ । 

३) जेष्ठ नागररक ँग अध्र्क्ष कायणक्रर् संचालि र्री प्रत्येक बस्िीहरुर्ा जेष्ट्ठ 
िार्ररकसाँर् िेटघाट िथा अन्िरकृया कायणक्रर् संचालि र्ररिछे ।  

४) एकल महिला ँग उिाध्र्क्ष कायणक्रर् संचालि र्री लघुउBर्शसलिासाँर् जोडी 
आत्र्नििणर बिाउिे कायणक्रर् संचालि र्ररिेछ ।  

५) बालबाशलकाहरुको हक अधिकार सुनिन्त्श्चि र्दै बाल क्लवहरु स्थापिा र्ररिेछ । 
साथै असाहय अिाथ बालबाशलकाको अशििावक्रकय न्त्जम्रे्वारर र्ाउाँपाशलकाले शलिे 
र्री कायणक्रर् संचालि र्ररिछे ।  

६) र्हहलाहरुको पराम्परार्ि ज्ञाि िथा सीपलाई संरक्षर् र्री थप आिुनिक्रककरर् र्री 
उत्पादि िथा व्यवसानयकरर्र्ा जोड हदईिेछ ।  

७) र्हहला िसन्त्क्िकरर् कायणक्रर् संचालि र्री घरेलु हहसंा, यौि हहसंा, बालवववाह, 

बहुवववाह जस्िा कुररिी, कुप्रथा निरु्णलि कायणक्रर् संचालि र्ररिेछ ।  

८) सबै के्षत्रर्ा र्हहलाहरुको सहिाधर्िालाई सुनिन्त्श्चि र्िे र्री आवश्यक िीनि नियर् 
बिाई लार् ुर्ररिेछ ।  

९) अपाङ्र्िा िएका व्यन्त्क्िहरुलाई सीपरु्लक िाशलर् प्रदाि र्री व्यवसायसाँर् जोडी 
आत्र्नििणर बिाउिे िर्ण  जोड हदईिेछ ।  

१०) 'ग' र 'घ' वर्णका अपाङ्र्िा िएका व्यन्त्क्िहरुलाई सार्ान्त्जक सुरक्षा ित्ता हदईिे 
कायणक्रर्लाई निरन्िरिा हदईिेछ ।  

११) दशलि वर्ण उत्थाि कायणक्रर् संचालि र्ररिछे ।  

१२) एकल पुरुर्हरुलाई -ljb"/_ हददै आएको सार्ान्त्जक सुरक्षा ित्तालाई निरन्िरिा 
हदईिेछ । 

१३) लैंधर्क सर्ाििा िथा सार्ान्त्जक सार्ावेशिकरर् रु्ल प्रवाहहकरर्रर्निनिलाइ 
प्रिावकारी ढंर्ले लार् ुर्ररिेछ । 

स्वास््र्  
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१) १० िैयाको अस्पिाललाई अर्ार्ी आधथणक वर्णशित्र सम्पन्ि र्री वविेर्ज्ञ धचक्रकत्सक 
सहहिको र्रु्स्िररय स्वास््य सेवा उपलव्ि र्ररिेछ ।  

२) स्वास््य चौकीहरुबाट प्रदि र्ररिे सेवालाई थप प्रिावकारी बिाई नछटो, छररिो 
र्ुर्स्िररय स्वास््य सेवा प्रदाि र्ररिेछ ।  

३) सारु्दानयक स्वास््य केन्रहरुलाई स्िरोन्ििी र्री स्वास््य चौकीर्ा ववकास र्ि े
िीनि अवलम्बि र्ररिेछ । साथै दरु्णर् िेर्हरुर्ा थप सारु्दानयक स्वास््य केन्र 
स्थापिा र्ररिछे ।  

४) स्वास््य ववर्ा कायणक्रर्लाई थप ववस्िार र्री प्रत्येक घरिुरीलाई अनिवायण स्वास््य 
वीर्ा कायणक्रर्र्ा आव$ र्ररिेछ । साथै ररर्र सेन्टरसाँर्जोड्ि आवश्यक व्यवस्था 
शर्लाईिे छ ।  

५) र्ािशृििु र्तृ्युदरलाई िुन्यर्ा झािण उपाध्यक्षसाँर् र्िणविी र सुत्केरी र्हहला कायणक्रर् 
संचालि र्री उपाध्यक्ष पोर्र् कायणक्रर् संचालि र्री थप प्रिावकारी बिाईिेछ ।  

६) घुसा, पाथा र खण्डशे्वरी स्वास््य चौकीर्ा र्ुर्स्िररय ल्याव सेवा संचालि र्ररिछे। 
साथै र्िणविी र्हहलाहरुलाई शिडडयो एक्सरेबाट नियशर्ि चेकजााँच र्िे व्यवस्था 
शर्लाईिेछ ।  

७) टेलीहेल्थ कायणक्रर् िथा टेली रे्डडशसि कायणक्रर् संचालिलाई प्राथशर्किा हदईिेछ।  

८) र्हहला स्वास््य स्वयंर् सेववकाहरुको क्षर्िा ववकास िाशलर् संचालि र्री स्वयंर् 
सेववकाहरुलाई प्रोत्साहि ित्ताको व्यवस्था र्ररिछे ।  

९) क्यान्सर, रे्रुदण्ड र पक्षघाि जस्िा र्न्त्म्िर प्रकृनिका ववरार्ीहरुलाई र्ाशसक ित्ता 
व्यवस्था र्ररिछे । साथै हदघणरोर्ी र्ररव असहाय ववरार्ीहरुलाई आवश्यक आधथणक 
सहयोर्को व्यवस्था शर्लाईिेछ ।  

१०) कुिै रे्डडकल कलेजसाँर् सम्झौिा र्री स्वास््य चौकीहरुबाट िचुणअल र्ाध्यर्बाट 
ववरार्ी चेकजााँचको व्यवस्था र्री यसै वर्ण देखख वविेर्ज्ञ धचक्रकत्सक सेवा प्रदाि 
र्ररिछे। यस कायणक्रर्ले अवपहहर्ाल र्ाउाँपाशलका बासी जििाहरुको स्वास््य 
उपचारर्ा करोडौ खचण हुिे न्त्स्थनिलाई न्यूनिकरर् र्री स्वास््य चौकीबाटै र्रु्स्िररय 
सवणसुलि स्वास््य सेवा पाउिे वािावरर् शर्लाईिेछ ।  
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११) घरदैलो रै् स्वास््य सेवा पुयाणउि प्रत्येक र्हहिा स्वास््यकर्ीहरुलाई प्रत्येक 
घरर्ार्ई िार्ररकको आिारिुि स्वास््य चेकजााँच र्ि ेकायणक्रर् संचालि र्ररिछे ।  

१२) ित्कालै सु.प. सरकारसाँर् सर्न्वय र्री आकन्त्स्र्क र्िणविी वा सुत्केरीलाई ित्कालै 
उपचार र्िुणपिे देखखएर्ा हेशलकप्टर र्ार्ण ि उद्िार र्ररिेछ।  

१३) "मेरो स्वास््र् मेरो श्जम्मेवारी" कायणक्रर् र्ार्ण ि प्रत्येक वडाहरुर्ा योर् शिववर 
संचालि र्रर स्वच्छ आहार ववहार, स्वच्छ जीवििैली यापि र्िे जिचेििा रु्लक 
कायणक्रर् संचालि र्ररिेछ । 

१४) र्ाउाँपाशलकार्ा एउटा आयुवेहदक अस्पिाल निर्ाणर्कोलाधर् आवश्यक पहल र्ररिछे।  

१५) स्थािीय परम्परार्ि उपचार पद्िनिलाई आयुवेद धचक्रकत्सासाँर् जोड्ि आवश्यक 
कायणक्रर् संचालि र्ररिेछ । 

१६) बहुके्षत्रत्रय पोर्र् कायणक्रर्लाइ निरन्िरिा हदइिेछ । 

लशक्षा 

१) अवपहहर्ाल र्ाउाँ पाशलकाको शिक्षा के्षत्रको आरु्ल पररविणि र्री सवणरु्लि र्ुर्स्िररय 
शिक्षा प्रदाि र्िण १० वरे् िैक्षक्षक रर्नििीक योजिा बिाई लार् ु र्ररिेछ । साथै 
उक्ि योजिाको लाधर् शिक्षा सम्रे्लिको आयोजिा सरे्ि र्ररिेछ ।  

२) स्थािीय आवश्यकिा ववशिष्ट्टिा िथा चाहिाहरुलाई सर्ावेि र्री स्थािीय ज्ञाि,  

३) सीप, प्रववधि, संस्कृनि, पराम्परा, ररनिररवाज, िार्ा िेर्िुर्ा आहद ववर्यबस्ि ुसरे्टी 
स्थािीय पाठ्यक्रर् निर्ाणर् र्री यसै आधथणक वर्ण देखख सव ै ववBfलयहरुर्ा लार् ु
र्ररिछे ।  

४) ववBfलयलाई थप र्रु्स्िररय र अशििावकहरुलाई थप न्त्जम्रे्वार बिाउि "िाम्रो 
पवBfलर् िामी बनाउँछौ" कायणक्रर् संचालि र्ररिछे । उक्ि कायणक्रर् संचालिको 
लाधर् स्वंयर्वेवक शिक्षक व्यवस्थापि, ववBfलय कर्णचारी िथा ववद्यालयको िकै्षक्षक 
व्यवस्थापि, प्रिासि सुिार लर्ायिको कायणको लाधर् ववद्यालयर्ा एकरु्ष्ट्ट 
अिुदािको व्यवस्था र्ररिेछ । ववBfलय िैक्षक्षक के्षत्र सुिार कायणक्रर् खारेज र्ररएको 
छ ।  
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५) ववBfलयहरुर्ा शिक्षक ििाण र्दाण अनिवायण शिक्षक लाईसेन्सको व्यवस्था र्ररिछे । 
हाल कायणरि लाईसेन्स ििएका शिक्षकहरुले अर्ार्ी िैक्षक्षक सत्रशित्र अनिवायण 
शिक्षक लाईसेन्स शलिुपिेछ ।  

६) हाल संचालिर्ा रहेका ववBfलय िन्दा बाहहरका बालववकास केन्रहरुलाई खारेज 
र्ररएको छ । िकै्षक्षक िक्साङ्कि र्री आवश्यकिा र औधचत्यिाको आिारर्ा 
बालववकास केन्रहरु स्थापिा र्ररिछे ।  

७) स्थाई, करार, राहि शिक्षक िथा कर्णचारी ववBfलय कर्णचारीहरुको िलव ित्ता र्ाशसक 
िुक्िािी र्िे व्यवस्था शर्लाईिेछ ।  

८) शिक्षर् संस्था िथा िैक्षक्षक र्ुर्स्िर सुिारको लाधर् शिक्षक िथा वव.व्य.स. हरुको 
िैक्षक्षक भ्रर्र् कायणक्रर् संचालि र्ररिछे । 

९) प्रत्येक ववBfलयर्ा ववद्याथीहरुको र्ाशसक स्वास््य चेकजााँचको व्यवस्था र्ररिेछ । 
१०) प्रत्येक ववBfलयर्ा खािा पकाउिे ग्यााँस चुलो वा ईन्डक्सि चुलोको व्यवस्था 

र्ररिछे ।  

११) बालत्रबकास सहजकिाणहरुले अनिवायण बालत्रबकास िाशलर् िथा र्न्टेश्वरी िाशलर् 
शलिुपिेछ । ववBfलयर्ा कायणरि िाशलर् िशलएका बालत्रबकास सहजकिाणहरुले 
आर्ार्ी िैक्षक्षक सत्र शित्र सो िाशलर् शलिुपिेछ र ववBfलय बाहहर स्थापिा हुिे 
बालत्रबकास केन्रहरुर्ा िाशलर् प्राप्ि व्यन्त्क्िलाई र्ात्र ििाण र्ररिेछ ।  

१२) शिक्षा के्षत्रलाई प्रववधि रै्त्री बिाउि प्रत्यक ववBfलयर्ा यसै आ.व. शित्र नििुल्क 
ईन्टरिेट वाईर्ाई सेवा संचालि र्ररिछे । 

१३) िैक्षक्षक र्ुर्स्िर वlृ$ र्िण शिक्षकहरुलाई प्रववधिरै्त्री शिक्षक शिक्षर् िाशलर्हरु 
संचालि र्ररिछे ।  

१४) आिुनिक शिक्षर् प्रर्ाली लार् ु र्री बालत्रबकास कक्षा िथा आिारिुि िह (१ -८) 

सम्र्को कक्षाहरुर्ा िरु्िाको रुपर्ा डडजीटलबोडण र्ार्ण ि पठिपाठि सुरु र्ररिेछ ।  

१५) खण्डशे्वरी र्ा.वव.लाई िरु्िा िैक्षक्षक केन्रको रुपर्ा ववकास र्िण आवश्यक कायणक्रर् 
संचालि र्ररिछे ।  

१६) र्ाध्यशर्क ववBfलयर्ा ववर्यर्ि शिक्षक दरबन्दीको लाधर् शिक्षक अिुदािको 
व्यवस्था र्ररिेछ ।  
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१७) र्ररब, असाहाय जेहेन्दार िथा ववकट वस्िीका ववBfथीहरुलाई छात्रवासको व्यवस्था 
र्ररिछे ।  

१८) स्थािीय अल्पसंख्यक ववBfथीहरुलाई हददै आएको छात्रववृत्त कायणक्रर्लाई निरन्िरिा 
हदईिेछ । कक्षा १२ सम्र्को शिक्षा नििुल्क र अनिवायण र्ररिेछ।  

१९) शिक्षक दरबन्दी शर्लाि र्री अपुर् शिक्षक दरबन्दीको लाधर् संघीय सरकारसाँर् 
दरबन्दी र्ार् र्ररिछे ।  

२०) पुवण ववBfथी सर्ाज िथा िैक्षक्षक के्षत्रर्ा कार् र्िे संघ संस्थाहरुसाँर्को सहकायणर्ा 
ववBfलय सुिार योजिा लार् ुर्ररिेछ ।  

२१) िचुणअल र्ाध्यर्बाट शिकाई कायणक्रर् संचालि र्ररिेछ ।  

२२) प्रत्येक ववBfलयका बालववकास केन्रहरुलाई र्न्टेश्वरी र्ोडलर्ा आिाररि बालत्रबकास 
केन्र स्थापिा र्ररिछे ।  

२३) प्रत्येक र्ा.वव., आिारिुि ववBfलयहरुर्ा ICT Lab(ल्याव) िथा ववज्ञाि प्रयोर्िाला 
स्थापिा र्ररिछे ।  

२४) बाली ववज्ञाि कक्षालाई थप प्रिावकारी बिाई संचालि र्ररिेछ । साथै ववBfथीहरुलाई 
क्रकसािसाँर् जोड्िे र्रर कायणक्रर् संचालि र्ररिेछ ।  

२५) शिक्षक िथा ववBfथीहरुलाई ल क्दै, ल काउदै, िढ्दै कमाउँदै कायणक्रर् संचालि र्री 
अनिवायण श्रर्साँर् जोड्िे र्री आवश्यक िीनि िथा कायणक्रर् बिाईिेछ ।  

२६) खण्डशे्वरी र्ावव र्ा CTEVT को प्रववधिक शिक्षा, पिु ववज्ञाि िथा ओिरशसयर 
लर्ायि प्राववधिक शिक्षा पठि पाठिको व्यस्था र्ररिेछ ।  

२७) डाक्टर (MBBS) पढ्िे जेहेन्दार ववBfथीलाई जम्र्ा िुल्कको २० लाख छात्रवनृिको 
व्यवस्था र्ररिेछ । साथै छात्रवनृिर्ा पढेका ववBfथीहरुले ५ वर्ण यसै र्ाउाँपाशलकार्ा 
अनिवायण सेवा र्िुण पिे व्यवस्था शर्लाईिेछ ।  

२८) ववBfथीहरुको िकै्षक्षक, िारररीक िथा सम्वेर्ात्र्क ववकासको लाधर् अनिररक्ि 
कृयाकलाप संचालि र्री लार् ुर्ररिेछ ।  

२९) पवBfyL{ ँग अध्र्क्ष कायणक्रर् संचालि र्री ववBfथीहरुसाँर् अन्िरक्रक्रया कायणक्रर् 
संचालि र्ररिछे । 

३०) स्थािीय स्काउट सशर्निको र्ठि र्री आवश्यक कायणक्रर् संचालि र्ररिछे  



आ.व. २०७९।०८० कोनीति िथा कार्यक्रम 

 

३१) ववBfलय खािेपािी सरसर्ाइ स्वास््य िथा पोर्र् कायणक्रर्लाइ निरन्िरिा हदइिेछ 
। 

 िंस्थागि पवका  िथा  चशा न िथा पवपिर् अनचशा न  

१) र्ाउाँपाशलकाको संरचिार्ि सुिारर्री संस्थार्ि ववकास र्िण संर्ठि िथा व्यवस्थापि 
सवेक्षर् र्री कर्णचारी दरबन्दी नििाणरर् (O&M) र्िे कायण र्ररिेछ ।  

२) र्ाउाँपाशलकाको हदघणकाशलि रर्निनि बिाई यसै आ.व. देखख आवधिक योजिा बिाई 
र्ाउाँपाशलकाको योजिार्ि ववकास र्िे कायणलाई व्यवन्त्स्थि र्ररिछे । 

३) यसै आ.व. देखख राजस्व सुिार योजिा लार्ु र्री र्ाउाँ पाशलकाको आन्िररक आयलाई 
व्यवन्त्स्थि र्ररिछे । साथै करको दायराहरु वlृ$ र्ररिुका साथै राजस्व चुहावट 
नियन्त्रर् र्िण आवश्यक कायणक्रर् लार्ु र्ररिेछ ।  

४) र्ध्यकाशलि खचण संरचिा निर्ाणर् र्री यसै आ.व. देखख लार्ु र्ररिेछ ।  

५) संस्थार्ि ववकासको रू्ल वािक भ्रष्ट्टाचार िएको हुाँदा िष्ट्टाचारर्ा िुल्य 
सहिशिलिाको िीनि अवलम्बि र्ररिेछ । कािूिी िासि Rule of Law सुिासि, 
जिसहिाधर्िा रु्लक ववकास जिउत्तरदायी सरकार, कायणपाशलका न्यायपाशलका र 
व्यवस्थावपकाको चेक एण्ड बालेन्स शस$fन्ि अिुरुप र्ाउाँसिा, कायणपाशलका, न्यानयक 
सशर्निको कार्लाई व्यवन्त्स्थि र्ररिछे ।  

६) चुस्ि दरुुस्ि िथा नछटो छररिो प्रिासि िीनि बिाईिेछ । साथै प्ररु्ख प्रिासकीय 
अधिकृि, िाखा प्ररु्खहरु, वडा सधचवहरु, संघसंस्थाका प्ररु्खहरु, ववBfलयका 
प्र.अ.हरुको बावर्णक कायणयोजिा सम्झौिा र्रर सोही अिुरुप कायण सम्पादि 
रु्ल्याङ्कि सरे्ि र्रर लार् ुर्ररिेछ ।  

७) कर्णचारीहरुको वनृि ववकासलाई ध्यािर्ा राखी आवश्यक िाशलर्हरुको व्यवस्था 
र्ररिछे ।  

८) असल कायणको लाधर् पुरुस्कृि र्लि कायणको लाधर् दन्त्ण्डि िीनि शलई कर्णचारी 
प्रोत्साहि स्वरुप पुरुस्कृि हुिे व्यवस्था र्ररिेछ ।  



आ.व. २०७९।०८० कोनीति िथा कार्यक्रम 

 

९) उपिोक्िा सशर्निबाट निर्ाणर् र्री िुक्िािी हुिे रकर्को उपिोक्िा सशर्नि र्ठि 
िथा संचालि कायणववधि संिोिि र्री प्रत्येक उपिोक्िाहरुको खािार्ा रकर् जम्र्ा 
हुिे व्यवस्था र्ररिेछ ।  

खानेिानी  र फाई िथा वा  र्चतनट  

१) प्रत्येक घरिुरीलाई स्वच्छ खािेपािी उपलव्ि र्िे िीनि अिुरुप अवपहहर्ालको एक 
घर एक िारा िपुरे्का वस्िीहरुर्ा यसै आधथणक वर्ण शित्र खािेपािी आयोजिा 
संचालि र्ररिछे । पािीको स्वच्छिा र्ापि र्िे कार्लाइ निरन्िरिा हदईिेछ । एि 
वासको कायणक्रर्लाई निरन्िरिा हदई प्रत्येक िाराको िक्साङ्कि र्ररिछे । 

२) खािेपािी र्र्णि सम्बन्िी आवश्यक कायणक्रर् संचालि र्ररिछे ।  

खेलकच द  

१) अवपहहर्ाल र्ाउाँ पाशलकाको सम्िेली चौड खेल रै्दािलाई प्रदेि स्िररय हाईअन्त्ल्टच्युड 
खेल रै्दाि निर्ाणर्को लाधर् आवश्यक पहल र्ररिछे ।  

२) एक वडा एक खेल रै्दाि निर्ाणर् र्िे िीनि लार् ुर्ररिेछ ।  

३) खेलकुद ववकास सशर्निलाई थप व्यवन्त्स्थि र प्रिावकारी बिाई युवाहरुको खेलकुद 
प्रनिको चासोलाई प्रोत्साहि र्ररिेछ ।  

४) पाशलका स्िररय रनिङ्र् शिल्ड कायणक्रर् संचालि र्ररिछे ।  

भौतिक िूवायधार पवका   

१) अवपहहर्ाल र्ाउाँ पाशलकाको सडक र्ुरुयोजिा बिाई लार् ुर्ररिेछ ।  

२) र्ाउाँर्ा पराम्परार्ि रुपर्ा संचालिर्ा रहेका खेडी प्रथा, बाउरे प्रथालाई थप 
व्यवन्त्स्थि र्री निरन्िरिा हदि प्रोत्साहि र्ररिछे । 

३) अवपहहर्ाल र्ाउाँपाशलकाको सवै वडा कायाणलयर्ा पााँच वर्ण शित्र सडक बाटो पुयाणइिछे 
। अर्ार्ी आ.व. शित्र िपशिल सडकहरु निर्ाणर् कायण सुरु र्ररिेछ ।  

(क) र्करीर्ाड, खण्डशे्वरी के्षत्ती रर्िैनिक सडक बहुवरे् ठेक्का र्ार्ण ि निर्ाणर् कायण 
सुरु र्ररिछे ।  
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(ख) र्करीर्ाड पाटु घुसा खायकोट पयणटि सडक यसै आ.व. शित्र डड.वप.आर. बिाई 
अर्ार्ी आ.व. शित्र निर्ाणर् कायण सुरु र्ररिेछ ।  

(ग) ओखल चौक्रकवर्र र्ज्ज ेशसिोला हुदै िौर्ाड ग्राशर्र् सडक यसै आ.व. देखख 
निर्ाणर् कायण सुरु र्ररिेछ ।  

(घ) रेला, लुम्थी, सौर्न्िा, र्करीर्ाड ग्राशर्र् सडक यसै आ.व. देखख निर्ाणर् कायण 
सुरु र्ररिेछ ।  

४) ववपन्ि िार्ररक आवास कायणक्रर् िथा जििा आवास कायणक्रर् संचालि 
र्ररिछे ।  

 

 

न्द्र्ातर्क  लमति  

१) न्यानयक सशर्निको कार्लाई थप व्यवन्त्स्थि र्ररिेछ । न्यानयक कायणववधि अिुरुप 
न्याय निरुपर्को कार्लाई प्रिावकारी ढंर्ले अनघ बढाईिेछ ।  

२) रे्लशर्लाप केन्र सवै वडाहरुर्ा व्यवन्त्स्थि र्ररिेछ । रे्लशर्लाकिाणहरुलाई थप 
िाशलर्को व्यवस्था र्री सरल सवणसुलि निश्पक्ष ढंर्ले रे्लशर्लापको कायणलाई 
व्यवन्त्स्थि र्ररिछे ।  

३) न्यानयक सशर्नि रे्लशर्लापकिाण, न्यानयक कर्णचारी िथा सरोकारवालाहरुको िाशलर् 
संचालि र्री न्यानयक सशर्निको क्षर्िाको ववकास र्ररिछे ।  

 

       अन्िर्ा र्ाधथ उल्लेखखि िीनि िथा कायणक्रर् िजुणर्ा र्िण सल्लाह सुझाब िथा 
सहयोर् र्िुणहुिे सम्पूर्ण वडा अध्यक्षहरु प्ररु्ख प्रिाक्रकय अधिकृि, त्रबर्यर्ि िाखा 
प्ररु्खहरु, राजनिनिक दलका पदाधिकारीहरु, उBf]र् वाखर्ज्य संघ, िार्ररक सर्ाज, 
आर्ा सरु्हहरु र शिक्षक कर्णचारीहरु सबैर्ा हाहदणक आिार ब्यक्ि र्दणछु । साथै यस 
िीनि िथा कायणक्रर् कायाणन्वयि र्िणर्ा सहयोर् र्िणको लाधर् सम्पूर्ण सरोकारवाला 
निकायहरुर्ा हाहदणक अिुरोि र्दणछु । साथै सुन्दर सर्बदृ र त्रबकशसि अवपहहर्ाल 
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निर्ाणर्र्ा हािेर्ालो र्रर सहर्नि र सहकायणको वािावरर् सहहि अनघबढ्िे 
प्रनिब$िा ब्यक्ि र्दणछु । 

िन्यवाद 

 

िक्िशसहं ठेकरे बोहरा 
अध्यक्ष 

अवपहहर्ाल र्ाउाँ पाशलका खण्डशे्वरी दाचुणला 


