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दहु ुँ गाउुँपालिकाको दस ुँ गाउुँसभाका अध्र्क्ष ज्र्ू̧  

गाउुँ सभाका सदस्र्हरु¸ 

सम्परू् ुकमरु्ारीहरु¸ 

उपलस्थत सम्परू् ुबबुा आमा दाजभुाइ तथा लददीबलहनीहरु ।  

 

नेपािको संलवधान, २०७२ जारी भई कार्ाुन्वर्नमा आए पश्चात तीन तहको राज्र् संरर्ना अनरुुपको स्थानीर् तहको 

रुपमा रहकेो र्स दहु ुँ गाउुँपालिकािे नेपािको संलवधान २०७२¸ लवद्यमान ऐन तथा काननू बमोलजम वालषकु 

नीलत¸कार्ुक्रम तथा बजटे स्वीकृत गरी कार्ुक्रमहरु कार्ाुन्वर्न गरेको पाुँर् वष ुपरुा भएको छ । 

     र्स पनुीत घडीमा सम्परू्ु ज्ञात-अज्ञात सलहदहरु, िोकतालन्िक आन्दोिनका अग्रज व्र्लित्वहरु प्रलत सम्मान 

प्रकट गद,ै र्स अवलधमा दहु ुँ गाउुँपालिकािाई सबै तवरिे सहर्ोग गनुु ह ने, आदरर्ीर् दहु ुँ गाुँउपालिका बासी सम्परु् ु

जनसमदुार्हरु प्रलत कृतज्ञता र धन्र्वाद प्रकट गदछुुुँ । स्थानीर् तहको प्रथम लनवाुर्न २०७४ पश्चात ५ वष ेकार्ुकाि 

सम्पन्न गरर लवदाई ह नुभएका सम्परू् ु गाउुँसभा¸कार्ुपालिका सदस्र्हरुिाई धन्र्वाद ज्ञापन गनु र्ाहन्छु । स्थानीर् 

तहको दोस्रो लनवाुर्न २०७९ बाट लनवाुलर्त गाउुँसभाको प्रथम वालषुक नीलत तथा कार्ुक्रम प्रस्ततु गनु पाउुँदा हलषतु 

भएका छ ुँ ।  

    सखुी दहु ुँबासी¸समदृ्ब दहु ुँ भन्ने सोर्का साथ दहु ुँ गाउुँपालिकािे आलथुक वष ु२०७९।०८० को नीलत तथा कार्ुक्रम 

र बजटे सावजुलनक गनु गइरहकेो छ ।  

दहु ुँ गाउुँपालिकाको आलथुक वष ु २०७९।०८० को वालषकु नीलत तथा कार्ुक्रम तजुुमा गदाु नेपािको संलवधान¸ 

स्थानीर् सरकार संर्ािन ऐन िगार्तका संघीर् काननूहरु¸ संघीर् सरकार र प्रदशे सरकारबाट प्राप्त बजटे लसलिङ तथा 

मागदुशनु¸ आवलधक र्ोजना¸ लदगो लवकास िक्ष्र्िाई आधार बनाई पवूाुधार लवकास¸ सेवा प्रवाहमा सधुार¸  कृलष¸ 

पशपुािन¸ सहकारीका माध्र्मबाट रोजगारी लसजुना¸ लशक्षा¸ स्वास््र् सेवाको गरु्स्तर र पह ुँर्मा अलभवलृद्ब¸ पर्ुटन 

प्रवद्बुन¸ िैङ्लगक समानता तथा सामालजक समावशेीकरर् गने लवषर्िाई केन्रलवन्दमुा राखेको छुुँ । 

 

२.१ सोर् 

“समदृ्ब दहु ु̧ँ  सखुी दहु ुँबासी” । भन्ने सोर्का साथ दहु ुँ गाउुँपालिका अगालड बढेको छ ।  

 

२.२ िक्ष्र् 

लशक्षा तथा स्वास््र्को के्षिमा सधुार गद ैकृलष¸ पशपुािन¸ िघ ुउद्यम¸ सहकारीका क्षेिहरुमा सहभालगता अलभवलृद्ब 

गद ैआम दहु ुँबासीिाई आत्मलनभरु बनाउने । 

 

२.३ उद्दशे्र् 

क. लशक्षा र स्वास््र्िाई पलहिो प्राथलमकतामा रालख गरु्स्तरीर् लशक्षा र स्वास््र् सेवाको सलुनलश्चतता गने । 

ख. स्थानीर् आवश्र्कता र सम्भाव्र्ताको आधारमा प्राथलमकीकरर् गरर लदगो पवूाुधार लनमाुर् कार्ु सम्पन्न गने । 

ग. कृलष, पशपुािन¸सहकारी¸ िघ ुउद्यम, पर्ुटन जस्ता आर् मिुक के्षिहरुमा र्वुाहरुिाई संिग्न गराई स्वरोजगारी   

    सजृना गने । 
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घ. सामालजक सशलिकरर् कार्ुक्रम अन्तरगत मलहिा, दलित, बािबालिका¸जषे्ठ नागररक¸अपाङ्ग, अल्पसंख्र्क र 

लसमान्तकृतहरुका िालग लवशेष कार्ुक्रमहरु संर्ािन गने । 

ङ) २०७८ साि भार १३ गते आएको लवनाशकारी बाढी पलहरोका कारर् प्रभालवत जनसमदुार्का िालग उलर्त 

क्षलतपतुी तथा पनुस्थाुपना र पनुलनुमार्का िालग संघीर् सरकार र प्रदशे सरकारसंग समन्वर् गरर लछटो भन्दा लछटो 

कार्ु सम्पन्न गने । 

र्) नवीनतम सरू्ना प्रलवलधको माध्र्मबाट लछटो छररतो सशुासनर्िु सेवा प्रदान गने ।   

छ) प्रत्र्ेक घरपररवारिाई स्वच्छ खानेपानी सलुवधाको सलुनलश्चतता गने । 

ज) रु्वाको प रख¸दुह ुँको ग रव भन्ने नाराका साथ “र्वुासंग अध्र्क्ष” र “मलहिासंग उपाध्र्क्ष”  कार्ुक्रम िाग ुगरर  

     र्वुाहरुिाई आत्मलनभरु बनाउने । 

 

२.४  बालषकु नीलत तथा कार्कु्रम र बजटे तजुमुा गदा ुअविम्वन गररएका नीलत तथा आधार 

क) नेपािको संलवधानिे प्रत्र्ाभतु गरेका म लिकहकहरु, राज्र्का लनदशेक लसद्धान्त र नीलतहरु । 

ख) स्थानीर् सरकार संर्ािन ऐन, २०७४  

ग) रालरिर् प्राकृलतक स्रोत तथा लवत्त आर्ोग ऐन, २०७४  

घ) अन्तर सरकारी लवत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४  

ङ) संघीर्, प्रादलेशक नीलत कार्ुक्रम तथा  वजटे २०७५ 

र्) स्थानीर् तहको वालषकु र्ोजना तथा वजटे तजुुमा लदग्दशुन, २०७४(पररमाजनु) 

छ) स्रोत साधन  

ज) लवकासका अन्तरसम्बलन्धत लबषर्हरु 

झ) स्थानीर् तहको मध्र्मकािीन खर्ु संरर्ना 

ञ) स्थानीर् तहमा वजटे तजुमुा, कार्ाुन्वर्न, आलथुक व्र्वस्थापन तथा सम्पलत्त हस्तान्तरर् सम्बन्धी लनदलेशका, 

२०७४ 

ट) संघीर्, प्रादलेशक र स्थानीर् तहको आवलधक लवकास र्ोजना 

ठ) दहु ुँ गाुँउपालिकाका जनताहरुका अपेक्षा, आवश्र्कता र सझुावहरु 

 

आदरर्ीर् उपलस्थत गाउुँसभा सदस्र् ज्र्हूरु ! 

संघ¸ प्रदशे र स्थानीर् सरकार तथा अन्र् श्रोतबाट प्राप्त राजश्व तथा अनदुान रकमको आधारमा “सखुी दहु ुँबासी, समदृ्ध 

दहु ुँ” लनमाुर् गनु वालषुक नीलत तथा कार्ुक्रम तजुमुा गरर आगामी आलथुक वष ु२०७९।०८० को  मखु्र् मखू्र् के्षिका 

नीलत तथा कार्ुक्रमहरू प्रस्ततु गदछुुुँ । 

 

१. आलथकु लवकासः र्स के्षि अन्तगतु कृलष, पर्ुटन, उद्योग तथा वालर्ज्र्, सहकारी,  लवत्तीर् जस्ता क्षेिहरुमा 

तपलसिका कार्ुक्रमहरु संर्ािन गने ।  

 

क) कृलष तथा पशपुािन के्षिः 
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 प्रत्र्ेक वडामा उपभोिा पसिहरु संर्ािन गने र सो पसिबाट लकसानहरुिाई आवश्र्क 

पने लवउ¸मि¸औजार¸प्रलवलध उपिब्ध गराउने । 

 उत्पालदत कृलष तथा पशजुन्र् उत्पादनहरु सोही उपभोिा पसि मारु्त खररद गरर 

लकसानहरुको उत्पादनको उलर्त मलु्र्मा बजार सलुनलश्चतता गने । 

 गाउुँपालिका अन्तरगतका कृलष तथा पश ुप्रालवलधकहरुिाई लकसानहरुको घरखतेम ैगएर 

सेवा लदने कार्ुको सलुनलश्चतता गने । 

 उत्पादन गरेको कृलष तथा पशजुन्र् बस्तहुरुको उपभोिा पसििे खररद गरेको लववरर्को 

आधारमा उत्पादनमा आधाररत अनदुान उपिब्ध गराउने । 

 कृलष उत्पादन तथा पशपुािन गनुका िालग आवश्र्कता र सम्भाव्र्ता हरेी अनदुान 

उपिब्ध गराई स्वरोजगारी सजृना गने । 

 नगद ेबािी तथा व्र्वसालर्क कृलषिाई प्रोत्साहन गने । 

 एक वडा एक उत्पादन कार्ुक्रम संर्ािन गने । 

 स्थार्ी पकेट के्षि लवकास कार्ुक्रम संर्ािन गने । 

 दहु ुँ गाउुँपलिका वडा नं. २ लहलकिा र वडा नं. ३ खतेीमा वहृत लसर्ाई आर्ोजना 

संर्ािनका िालग संघ तथा प्रदशे सरकारिाई पहि गने । 

 व्र्वसालर्क कृषकहरुिाई प्रोत्सालहत गनुका िालग “एक कृषक एक भै ुँसी” कार्ुक्रम 

संर्ािनमा ल्र्ाउने । 

 व्र्वसालर्क कृषकहरुिाई सह लिर्त लदई अलनवार्ु पश ुलवमा गनु िगाउने । 

 खतेिाई बाझो छोड्ने प्रवतृी न्र्लूनकरर् गनु कृलषमा आधलुनलककरर्¸व्र्वसालर्करर् तथा 

बजारीकरर् गनु जोड लदने । 

ख. पर्टुन संस्कृलत प्रवद्बनुः  

 गाउुँपालिकाका धालमकु स्थि मठ मलन्दरहरुको जगनेाु गने । 

 दहु ुँ सभ्र्ता¸किा¸संस्कृलत¸भषेभषुा¸भाषा¸भाका¸रीलतररवाजहरुको संरक्षर् र 

प्रवद्बनु गने कार्ुक्रम वालषकु रुपमा कार्ाुन्वर्न गने । 

 पर्ाुपर्ुटन, साहलसक पर्ुटन र धालमकु पर्ुटनिाई उत्साहजनक रुपमा प्रवद्बनु गने 

। 

 पर्ुटकीर् स्थि तथा ऐलतहालसक महत्व बोकेका ठाउुँहरुको अध्र्र्न अनसुन्धान 

गने । 

 पर्ुटन प्रवद्बनु गनुु पने ठाउुँ के्षिहरुको सञ्जाि जोलडने गरर गरुुर्ोजना लनमाुर् गने  

 गाउुँपालिका अन्तरगतका पर्ुटकीर् के्षिहरुमा पवूाुधार लनमाुर् गने ।  
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 पर्ुटकीर् स्थिहरुको प्रर्ार - प्रसार गनु डकुमने्िी लनमाुर् गने । 

ग. उद्योग तथा वालर्ज्र्ः  

 िघ ुउद्यम कार्ुक्रम अन्तरगत लसिाई कटाई¸ बनुाई¸ मनैवत्ती¸ धपू¸ जाम¸ जसु¸ 

डोको डािो¸ अल्िो र भाङ्गोबाट धागो लनमाुर् िगार्त सम्भालवत कार्ुहरु गने  

 गाउुँपालिका लभि रहकेा सम्परू् ुव्र्वसालर्क र्महुरुिाई गाउुँपालिकामा अलनवार्ु 

दताु गराउन े। 

 गाउुँपालिका लभिको बजारमा संर्ालित व्र्वसार्हरुको गरु्स्तर र मलु्र् सरू्ीको 

लनर्लमत रुपमा अनुगमन गने । 

 

घ. सहकारी तथा लवलत्तर् क्षिेः 

 गाउुँपालिकामा रहकेा सहकारी संस्थाहरुिाई सलक्रर् गराउन प्रोत्साहन गने । 

 एक वडा एक उपभोिा पसि सहकारी मारु्त संर्ािन गने । 

 कृलष तथा पश ुलवकास क्षेिका कार्ुक्रमहरु संर्ािन गदाु कृलष सहकारी मारु्त 

संर्ािन गने । 

 सहकारीहरुको पजुी िगानी गदाु उत्पादन क्षेिमा िगानी गनु प्रेररत गने । 

 सम्परु् ुघरधरुीिाई सहकारी संस्थामा आवद्ब गराई उपभोिा पसिबाट उपभोग्र् 

बस्त ुखररद गरेको आधारमा बोनस उपिब्ध गराउने व्र्वस्था लमिाउने । 

 सहकारी संस्थािाई आवश्र्क पने र्लनुर्र तथा मसिन्द सामग्री आवश्र्कता र 

सम्भाव्र्ताका आधारमा उपिब्ध गराउने । 

 सहकारीका संर्ािक कमरु्ारी र शरे्र सदस्र्हरुिाई सहकारी लशक्षा¸ िेखा तथा 

व्र्वस्थापन तालिम प्रदान गने । 

 सहकारीमा नर्ाुँ लसकाइहरु आदान प्रदान गनु अविोकन भ्रमर् कार्ुक्रम संर्ािन 

गने । 

 हरेक नागररकको बैंक खाता खोल्न सहलजकरर् गने । 

 सामालजक सरुक्षा भत्ता भ गोलिक लवकटतािाई मध्र्नजर गद ैबैंकसंग सहकार्ु 

गरर वडा वडामा गएर लवतरर् गने व्र्वस्था लमिाउने । 

 सबै घरधरुीहरुिाई िघलुवत्त कार्ुक्रममा आवद्ब गराउन प्रेररत गने । 

 

२. सामालजक लवकासः लशक्षा, स्वास््र्, खानेपानी तथा सरसर्ाई, संस्कृलत प्रवदु्बन, िैङ्लगक समानता तथा 

सामालजक समावेशीकरर् (मलहिा, बािवालिका, जषे्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्र्लि, दलित, आलद) 

जस्ता क्षेिमा तपलशि बमोलजमका कार्ुक्रमहरु संर्ािन गने । 
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क. लशक्षा तथा खिेकूदः 

 सामदुालर्क लवद्यािर्हरुमा आवश्र्कता र सम्भाव्र्ताका आधारमा भ लतक लनमाुर् कार् ु

(जस्तैः कक्षाकोठा¸श र्ािर्¸खिे मदैान¸र्लनुर्र, खानेपानी) लनर्लमत रुपमा गने । 

 कक्षा १-१० सम्मका लवद्याथीहरुबाट कुनै लकलसमको शलु्क नलिने । 

 सामदुालर्क लवद्यािर्बाट SEE उत्तीर् ुगरर प्रवलेशका पररक्षामा नाम लनकाल्न सर्ि एक/एक 

जना लवद्याथीिाई मापदण्ड लनमाुर् गरर MBBS र BE पढ्न ५० प्रलतशत पढाई खर्ु उपिब्ध 

गराउने ।  

 एक वडा एक नमनुा लवद्यािर् कार्ुक्रम संर्ािनमा ल्र्ाइनेछ । 

 पालिकामा लजल्िा तथा प्रदशे स्तररर् खिेकूद संर्ािन गनु सलुवधा सम्पन्न रगशंािा लनमाुर् 

प्रलक्रर्ा अगाडी बढाइने छ । 

 गाउुँपालिकाबाट तिब भत्ता उपिब्ध गराउने गरर रालखएका लशक्षकहरुको दरवन्दी पनुःलनधाुरर् 

गने । 

 सम्परु् ुसामदुालर्क लवद्यािर्हरुमा ई-हालजरी जडान गने । 

 लशक्षकहरुिाई आवश्र्कता अनसुार पनुुताजगी तालिम प्रदान गने । 

 कक्षा ४ दलेख ७ र ९ कक्षाको परीक्षा पालिकास्तरीर् गरर प्रश्नपि तथा उत्तरपलुस्तका जाुँर् 

सम्बन्धी सम्परु् ुकाम पालिकाको लशक्षा¸र्वुा तथा खिेकूद शाखा मारु्त गने । 

 श्री धारीपाटा मा.लव. धारीमा व्र्वस्थापन संकार् संर्ािन गनुका िालग आवश्र्क पहि गने । 

 गाउुँपालिकाको लशक्षा¸र्वुा तथा खिेकुद शाखाबाट मालसक रुपमा अलनवार्ु लवद्यािर्हरुको 

अनगुमन लनरीक्षर् गने । 

 श्री ग ररिमाण्ड  माध्र्लमक लवद्यािर्मा¸लहलकिा दार्ुुिामा सव – इलन्जलनर्र पढाई 

संर्ािनका िालग पहि गररनेछ । 

 “कक्षाकोठमा शलैक्षक सामग्री कार्कु्रम” र “एक लवद्यािर् अनके खिेकूद सामग्री कार्कु्रम” 

संर्ािन गने । 

 प्रत्र्ेक लवद्यािर्हरुमा वकैलल्पक उजाुको व्र्वस्था लमिाउने । 

 लवद्याथीको संख्र्ा हरेी मापदण्ड अनसुार लवद्यािर् मजकुो नीलत अविम्बन गने । 

 आर्ोग तर्ारी कक्षाहरु संर्ािन गररनेछ । 
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 लवद्यािर् कमरु्ारी¸ सामदुालर्क लसकाई केन्र कमरु्ारी र बािलवकास सहजकताुहरुको तिव 

मालसक रु. २¸०००/- िे वदृ्बी गररनेछ । 

ख. स्वास््र्ः 

 स्वास््र् र् की तथा स्वास््र् केन्रहरुमा आवश्र्कता र सम्भाव्र्ताका आधारमा भ लतक 

लनमाुर् कार्ु (जस्तैः कार्ाुिर् भवन¸श र्ािर्¸ र्लनुर्र र अन्र् उपकरर्हरु) लनर्लमत गने । 

 नेपाि सरकारिे तोकेका लनःशलु्क औषधीहरु लनर्लमत रुपमा उपिब्ध ह ने व्र्वस्था लमिाउने । 

 घरघरमा स्वास््र् सवेा प्रवाहका िालग स्वास््र् क्षेिमा कार्ुरत स्वास््र्कमी तथा प्राथलमक 

उपर्ारका स्वास््र् सामग्रीहरुको २४ सै ुँ घण्टा उपिब्धता सुलनलश्चत गने ।  

 स्वास््र् शाखाबाट मालसक रुपमा स्वास््र् र् की िगार्त अन्र् स्वास््र् संस्थाहरुको अनगुमन 

गने । 

 आङ खसेका मलहिाहरुिाई लनःशलु्क उपर्ारका िालग व्र्वस्था लमिाउने । 

 स्वास््र् लशलवरहरु संर्ािन गरर आम नागररकहरुिाई घरदिैोम ैलवशेषज्ञ सेवा उपिब्ध गराउने  

 उपाध्र्क्ष कोशिेी कार्ुक्रमिाई लनरन्तरता लदने । 

 दहु ुँ गाउुँपालिका लभिका लवकट बस्तीहरुमा समते स्वास््र् सेवाको सलुनलश्चतता गने । 

 गाउुँपालिकाबाट सदरमकुामसम्म लनशलु्क रुपमा एम्बुिेन्स सेवा प्रदान गने । 

ग. खानपेानी तथा सरसर्ाईः 

 एक घर एक धारा एक श र्ािर्को नीलत अविम्बन गने । 

 आवश्र्क सावुजलनक स्थिहरुमा श र्ािर् लनमाुर् गने । 

 गाउुँपालिका अन्तरगतका खानेपानी महुानहरुको संरक्षर् गने । 

 

३. पवूाधुार लवकासः सडक तथा पिु (झोिङ्ग ेपुि समेत), लसंर्ाई, भवन तथा  सहरी लवकास, उजाु, िघ ुतथा 

साना जिलवद्यतु, सञ्र्ार जस्ता क्षेिहरुमा तपलशि बमोलजमका कार्ुक्रमहरु समावशे गने । 

 सडक पह ुँर् नपगुकेा बलस्तहरुिाई सडक सञ्जािमा जोड्न गाउुँपालिका र्क्रपथ तथा लहलकिा- 

थाइसैन सडकका साथै अन्र् कृलष सडकहरु लवस्तार गने । 

 लवद्यािर् तथा स्वास््र् संस्थाहरुसम्म एम्बिेुन्स जाने ग्रालमर् सडक लवस्तार गने । 

 पालिका लभि अब उप्रान्त लनमाुर् ह ने सबै सरकारी/सामदुालर्क भवनहरुमा एकरुपता कार्म गद ै

भवन आर्ारसंलहता अनसुार लनमाुर् गने । 
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 सम्भालवत के्षि तथा वडाहरुमा िघ ुतथा साना जिलवद्यतु संरर्ना पनुःलनमाुर्का िालग पहि गने । 

 घरघरमा रालरिर् प्रशारर् िाईन जडान गनु पहि गने । 

 गाउुँपालिका अन्तरगतका सम्परु् ुसरकारी कार्ाुिर्हरुमा वैकलल्पक उजाुको व्र्वस्था गने । 

 गाउुँपालिकाको भवन संलहता लनमाुर् गरर कार्ाुन्वर्नमा ल्र्ाउने । 

 दाम्दाकोटमा रहकेो नेपाि टेलिकमको टावरको क्षमता बढाई लवद्यतु आपुती लनर्लमत गनु पहि गने  

 बाढी पलहरोिे क्षलतग्रस्त के्षि तथा आवश्र्क स्थानहरुमा झोिङ्ुग ेपिु लनमाुर् गने ।  

 गाउुँपालिका अन्तरगत बन्ने सम्परु् ु भ लतक संरर्नाहरु िैङ्लगक समानता तथा सामालजक 

समावशेीकरर् मिैी बनाउने । 

 

४. वन, वातावरर् तथा लवपद ् ब्र्बस्थापनः वन तथा भ–ूसंरक्षर्, जिाधार संरक्षर्, जिवार् ु पररवतुन, 

र्ोहोरमिैा व्र्वस्थापन, जि उत्पन्न प्रकोप लनर्न्िर् लवपद ् व्र्वस्थापन, वारुर्र्न्ि सञ्र्ािन जस्ता क्षेि 

समावशे गने । 

 लवपद व्र्वस्थापन शाखा स्थापना गने । 

 लवपद ्व्र्वस्थापन पवू ुतर्ारी संर्न्ि २४ सै घण्टा उपिब्ध गराउने व्र्वस्था लमिाउने । 

 गत मनसनुमा आएको लवनाशकारी बाढी पलहरोबाट क्षलतग्रस्त के्षि तथा लपलडत पररवारहरुिाई 

र्थाशीघ्र व्र्वस्थापनका िालग पहि गने । 

 आवश्र्कता अनसुार भगूोि, वस्तलुस्थलत र पर्ाुवरर् अनरुुप लनर्लमत वकृ्षारोपर् कार्ुक्रममा उन्नत 

जातका बोटलवरुवा रोप्ने । 

 वन लवनाश¸ नदी तटीर् क्षेिको अलतक्रमर्¸वन पैदावार तथा वन्र्जन्तकुो र्ोरी लनकासी लनरुत्साहन 

गने । 

 वातावरर्ीर् सन्तिुन कार्म गनु तथा व्र्वसार्संग जोड्न र्िरू्ि तथा अन्र् बोटलवरुवाहरु 

उत्पादन गनु “नसुरी क्षेि लवकास” गने । 

 र्ट्र्ाङ प्रलतरोधात्मक र्न्ि जडानका िालग आवश्र्क पहि गने । 

 

५. सशुासन तथा संस्थागत लवकासः मानव संसाधन लवकास, संस्थागत क्षमता लवकास,  राजस्व पररर्ािन, 

लवत्तीर् व्र्वस्थापन, लवत्तीर् जोलखम न्र्नूीकरर्, सावजुलनक सनुवुाई, सामालजक परीक्षर्, आन्तररक र 
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अलन्तम िेखापरीक्षर्, बेरुज ु र्छ्र्र् ट, सेवा प्रवाहका मापदण्ड लनधाुरर्, सेवा प्रवाहमा लबद्यतुीर् सरू्ना 

प्रलवलधको प्रर्ोग, नागररक सन्तलुि सवके्षर् र अन्तरलनकार् समन्वर् जस्ता क्षेि समावशे गने ।  

 

 सेवा प्रवाह र्सु्तदरुुस्त र प्रभावकारी बनाउन नवीनतम सरू्ना प्रलवलधको प्रर्ोग गने । 

 आन्तररक लनर्न्िर् प्रर्ािी¸ अनिाईन राजश्व संकिन प्रर्ािी¸ अनिाईन घटना दताु प्रर्ािी िाग ु

गने । 

 गाउुँपालिकाका सम्परू् ुसेवाहरु प्रलवलधमिैी बनाउद ैपारदलशुता¸ जवार्दलेहता र सशुासन कार्म गने  

 प्रत्र्ेक शाखा¸वडा तथा संस्थाहरुको िैमालसक प्रगलत-प्रलतवदेन कार्ुपालिकामा पेश गने र लनरन्तर 

पषृ्ठपोषर् लदई सधुार गने । 

 प्रत्र्ेक सरकारी लनकार्हरुको िैमालसक अनुगमन र मलू्र्ांकन गने/गराउने र सो को लनरन्तर प्रलतवदेन 

कार्ुपालिकामा पेश गने । 

 आवश्र्कता अनुसार मानव संसाधन क्षमता लवकास कार्ुक्रम संर्ािन गने । 

 O & M र SoP गरर कार्ाुिर्को संगठन संरर्ना व्र्वस्थापन गने ।  

 सावजुलनक सनुवुाई, सामालजक परीक्षर्िाई लनरन्तरता लदने तथा नागररक सन्तिुी सवके्षर् िाग ुगने  

 आवश्र्क ऐन¸ काननु¸ नीलत¸ लनर्म¸ लनदलेशका¸ कार्ुलवलध र मापदण्डको तजुमुा तथा समर् सापेक्ष 

रुपमा पररमाजनु एव ंसंसोधन गने । 

 उपभोिा सलमलत अलनवार्ु रुपमा गाउुँपालिकामा दताु गने । 

 बेरुज ुसमर्म ैर्र्छ्र्ौट गने र बेरुज ुन्र्लुनकरर् गने । 

 

अन्तमा¸  

आगामी आलथुक वष ु२०७९।०८० को नीलत तथा कार्ुक्रम लनमाुर्मा सहर्ोग गनुु ह ने सम्परु् ुजनप्रलतलनलध ज्र्हूरु¸  

कमरु्ारीहरु¸ सल्िाह सझुाव लदन ु ह ने आम दहु ुँबासी वलुद्बलजवी¸ समाजसेलव¸नागररक समाज एव ं सम्परु् ु

जनसमदुार्हरुमा लवशेष आभार व्र्ि गद ै“समदृ्ब दहु ु̧ँ सुखी दहु ुँबासी” भन्ने नारािाई साथुकता तलु्र्ाउन र्स नीलत 

तथा कार्ुक्रमको अक्षरांश पािना गनु र्हाुँहरुको अमलु्र् र्ोगदान रहने अपेक्षा गदछुु । 

 

 

.धन्र्वाद ! 


