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तरु्माखमाँद गमउाँपमलिकम 
गमउाँ कमर्ापमलिकमको कमर्मािर् 

तरु्माखमाँद, अछमर् 

“नीलत तथम कमर्ाक्रर्-२०७९/०८०” 

“शिक्षम,कृषि र जिमधमर, सर्दृ्ध तरु्माखमाँदको र्िु आधमर” 

 

तरु्माखमाँद गमउाँपमलिकमको गमउाँ सभमकम अध्र्क्षज्रू्, प्रर्खु प्रिमसकीर् अलधकृत, गमउाँ सभमकम 
सदस्र्हरु,सम्पूर्ा कर्ाचमरी लर्त्रहरु, सञ्चमरकर्ी समथीहरु, र प्रत्र्क्ष प्रसमरर् सलुनरहन ुभएकम स्वदेि तथम 
षवदेिर्म रहन ुहनु ेआर् गमउाँपमलिकमवमसी आर्म बवुम दमजभुमई तथम ददददबषहनीहरु, 

 

तरु्माखमाँद गमउाँपमलिकमको गमउाँ सभमको दोस्रो अलधवेिनर्म हमददाक स्वमगत गदाछु । 

 

१.  िोकतमशरत्रक गर्तरत्र स्थमपनम पामत हलतहमलसक सधषवधमन सभमबमा जमरी नेपमिको 
सधषवधमनिेव्र्वस्थम गरेको सधघीर् िमसन प्रर्मिी बर्ोशजर् २०७९ समि बैिमख ३० गते सम्पन्न भएको 
दोस्रो स्थमनीर् तहको लनवमचान पलछ तरु्माखमाँद गमउाँपमलिकमको आलथाक विा २०७९।८० को नीलत तथम 
कमर्ाक्रर् र्स गररर्मर्र् गमउाँ सभमर्म प्रस्ततु गना पमउाँदम र्िमई अत्र्रतै खिुी िमगेको छ । 
लनवमाचनबमा हमर्ीिमई र्तदमन र्मर्ा त लनवमशचात गनुाहनुे आदरर्ीर् तरु्मखमाँद वमसी आर्म, बवुम,दमजभुमई, 

दददीबषहनीहरु िगमर्त सबैर्म हमददाक आभमर प्रका गदाछु ।  

 

२. र्स अवसरर्म र् नेपमिको सधघीर् िोकतमशरत्रक गर्तरत्रको स्थमपनम र रमषिर्तम, जनशजषवकम समथै 
अग्रगर्नको िमलग नेपमिी जनतमिे गदै आएको जनआरदोिनहरुर्म सहमदत प्रमप्त गनुाहनुे सषहदहरुप्रलत 
उच्च सम्र्मनकम समथ भमवपूर्ा श्रद्धमरजिी अपार् गदाछु । तीन विादेशख षवश्वभर र्हमर्मरीको रुपर्म 
रै्लिएको कोलभड–१९ को असरिे हमम्रो तरु्माखमाँद गमउाँपमलिकमकम धेरै व्र्शिहरु प्रभमषवत भए। र्स 
क्रर्र्म अर्लु्र् जीवन गरु्मउन ु हनुे सबैर्म हमददाक श्रद्धमरजिीकम समथै वहमाँहरुकम आर्रत तथम 
पररवमरजनप्रलत हमददाक सर्वेदनम प्रका गना चमहरछु । 

३. सर्ग्र तरु्माखमाँदको षवकमस र सर्षृद्धकम िमलग नेपमिको सधषवधमन तथम सघध, प्रदेि र स्थमनीर् कम 
कमनूनद्वमरम प्रदत्त हक अलधकमरको प्रचिन गना तथम कमनूनतः लनदेशित कमर्, कताव्र् र दमषर्त्व लनवमाह 
गना हमर्ी प्रलतबद्ध छौं । शिक्षमबमा नै सर्मजर्म ददगो षवकमस र सर्षृद्ध प्रमप्त गना सषकरछ भने्न 
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गमउाँपमलिकमको स्पष्ट धमरर्म रहेको छ । आरतररक सिुमसन र सबि प्रिमसनको षवकमस, गमउाँबमसीको 
आलथाक हैलसर्तर्म सधुमर, कृषि, स्वमस््र्, खमनेपमनी तथम सरसर्मइ, पूवमाधमर षवकमस, समर्मशजक षवकमस, 

किम सधस्कृलतको सधरक्षर्, पर्ाान पवाद्धन, वन तथम वमतमवरर् सधरक्षर्, र्वुम पररचमिन, वडम 
कमर्मािर्हरुको क्षर्तम षवकमस, रोजगमरी, उद्यर्शिितम, खेिकुद, षवपद व्र्वस्थमपन, रर्मर् लनरुपर्, 

षपछलडएको वगा, सर्दुमर्, र्षहिम, दलित, जनजमलत, असहमर्, र्रक क्षर्तम भएकम व्र्शि, बमिबमलिकम, 
र्मनव अलधकमर प्रवाद्धन जस्तम षविर्गत क्षेत्रहरुकम िमलग र्ो नीलत तथम कमर्ाक्रर् लनदेशित रहेको छ । 

४. आगमर्ी आलथाक विाको िमलग प्रस्तमषवत नीलत तथम कमर्ाक्रर्को प्रभमवकमरी कमर्मारवर्न गना सबै 
रमजनीलतक दि, पूवा जनप्रलतलनलधहरु,कर्ाचमरीहरु, सरकमरी र गैर सरकमरी क्षेत्र, शिक्षक, बषुद्धशजवी, 
नमगररक सर्मज,सरोकमरवमिमहरु, सबै पेिम, व्र्वसमर्र्म, आबद्ध र्हमनभुमवहरु आर् तरु्माखमाँद गमउाँपमलिकम 
बमसी आर्म बवुम दमजभुमइ तथम दददीबषहनीहरुको सहर्ोग, सर्रवर् र सहकमर्ाकम िमलग हमददाक आव्हमन 
गदाछु । 

 

 

आदरर्ीर् गमउाँ सभमकम सदस्र्ज्रू्हरु, 

सवाप्रथर् र् गमउाँपमलिकमको आलथाक विा २०७८/0७९ को नीलत तथम कमर्ाक्रर्को कमर्मारवर्नबमा 
प्रमप्त उपिब्धीहरु सधक्षेपर्म प्रस्ततु गने अनरु्लत चमहरछु । 

१. गमउाँपमलिकमको केरर देशख ७ वाम वडमहरुर्म सडक सञ्जमि जोलडएको । 

२. केशररर् षवद्यतु िमइन षवस्तमर कमर्ा गमउाँपमलिकम केरर सम्र् जडमन गररएको । 

३. पमलिकमकम थपु्रै सर्दुमर् तथम सधस्थमहरुर्म खमनेपमनीको पहुाँच षवस्तमर गररएको । 

४. पमलिकमकम ४,७ र ८ नध. वडम कमर्मािर्  तथम स्वमस््र्  चौकी रहर्,धर्मिी र तोिीको आफ्नै  
भवन लनर्मार् भएको । 

५. समर्दुमषर्क षवद्यमिर्हरुर्म पक्की भवन लनर्मार् कमर्ा सञ्चमिन भएको । 

६. गभावती र्षहिमको लनः िलु्क लभलडर्ो एक्सरे सेवम सचुमरु गरी सतु्केरी र्षहिमहरुकम िमलग लनःिलु्क 
एम्बिेुरस सेवम प्रदमन गररएको । 

७. कोरमनम र्हमर्मरीको रोकथमर् तथम लनर्रत्रर्कम िमलग आवश्र्क कमर्हरु भएको  । 
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८. कर्मािी नदद र्मलथ भिूु र दैिेख जोड्ने झिुङु्गे पिु लनर्मार् गररएको । 

९. कृषि क्षेत्रको षवकमस र आधलुनकीकरर्कम िमलग नश्ल सधुमर, कृषि पकेा, र्िरु्िकम षवरुवम, षवउ 
लबजन षवतरर्, पिमस्ाीक घर, भकमरो सधुमर, बमख्रम, बङु्गुर, कुखरुमकम चल्िम षवतरर्, षवसमदी षवतरर्, कृषि 
औजमरहरुको षवतरर् गररएको । 

१०. षकसमनहरुको क्षर्तम अलभवषृद्धकम िमलग सीपर्िुक तमलिर्को व्र्वस्थमपन भएको । 

११. कर्ाचमरीहरुको पेसमगत क्षर्तम र सीप षवकमसकम िमलग षवलभन्न तमलिर् तथम कमर्ािमिम गोष्ठी 
सञ्चमिन गररएको । 

१२. प्रधमनर्रत्री रोजगमर कमर्ाक्रर् र्मर्ा त सबै वडमर्म बेरोजगमर व्र्शििमई रर्नुतर् रोजगमरीको 
लसजानम गररएको । 

गमउाँसभमकम सदस्र्हरु 

 

अब र् तरु्माखमाँद गमउाँपमलिकमको आलथाक विा २०७९/0८० को नीलत तथम कमर्ाक्रर् र्स गररर्मर्र् गमउाँ 
सभमर्म प्रस्ततु गने अनरु्लत चमहरछु । 

 

र्स गमउाँपमलिकमको दीघाकमलिन सोच “शिक्षम, स्वमस््र्, कृषि,रोजगमर र जिमधमरःसखुी जनतम सर्दृ्ध 
तरु्माखमाँदको आधमर” (सिुमसन, सर्षृद्ध र सर्मजवमदको आधमरः शिक्षम, स्वमस््र्, कृषि र रोजगमर र 
जिमधमर) रहेको छ । र्स सोचमइिमई कमर्मारवर्न गना देहमर्कम रर्नीलतहरु अविम्बन गररने छ । 

 

समर्मशजक षवकमस सम्बरधी नीलत 

 

(क) शिक्षम  

1. षवद्यमिर् शिक्षमको गरु्स्तर सधुमरकम िमलग स्थमनीर् सम्बद्ध षवज्ञहरु रहेको सलर्लत गठन गरी 
गमउाँ शिक्षम सधुमर र्ोजनम तजरु्मा गररनेछ । 

2. षवद्यमिर्हरुको  िैशक्षक गरु्स्तर र्मपदण्ड तर्मर गना षवद्यमिर् कमर्ासम्पमदन स्वर्लु्र्मधकन 
परीक्षर् र्मर्ा त षवद्यमिर्को तहगत रुपर्म स्तरीकरर् गररने छ । 
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3. उच्च शिक्षमको सशजिै पहुाँचकम िमलग तरु्माखमाँद गमउाँपमलिकमको केररर्म क्र्मम्पस स्थमपनम 
गना पहि गररनेछ र र्मध्र्लर्क षवद्यमिर्हरुको आवश्र्कतम अध्र्र्न गरी कक्षम थप गने 
नीलत अविम्बन गररनेछ । 

4. पमलिकम लभत्रको स्थमनीर् समर्मशजक, समाँस्कृलतक, वमतमवरर्ीर्, कृषि, शिक्षम, पर्ाान िगमर्तकम 
षविर्वस्तरु्म अध्र्र्न अनसुरधमन गने पी.एच.डी.गने षवद्यमथी र अरर् अनसुरधमन कतमािमई 
षविेि प्रोत्समहन गररनेछ ।  

5. तरु्माखमाँद गमउपमलिकमर्म सञ्चमलित समर्दुमषर्क षवद्यमिर्र्म अध्र्र्न गरी उच्च शिक्षम 
अध्र्र्नकम िमलग जेहेरदमर गरीब(दलित,र्षहिम तथम जनजमती सरू्दमर्कम षवद्यमथीहरुिमइ 
प्रमथलर्कतम हनुे गरी) षवद्यमथीिमई उच्च , प्रमषवलधक शिक्षम तथम एर्.लब.लब.एस. अध्र्र्नको 
िमलग लनशात कोाम लनधमारर् गरी क्रर्मगत रुपर्म बमषिाक छमत्रवशृत्तको व्र्वस्थम गररने छ।  

6. “एकषवद्यमिर्एकर्षहिम, दलित शिक्षक”कोव्र्वस्थमगररनेछ। 

7. व्र्वहमररक शिक्षमकम िमलग अविोकन तथम िैंशक्षक भ्रर्र् गना षवद्यमिर्हरुिमई प्रोत्समहन 
गररनेछ । 

8. गमउाँपमलिकम एक समवाजलनक पसु्तकमिर् तथम अध्र्र्न अनसुरधमन केरर स्थमपनम गररनेछ । 

9. गमउाँपमलिकम लभत्रकम षवद्यमिर्हरुको रमम्रम अभ्र्मस समामसमा गना िैशक्षक प्रदािनी तथम शिक्षम 
सम्रे्िनको आर्ोजनम गररने छ । 

10. िैशक्षक प्रर्मर् पत्र लधतो रमखी सहलुिर्तर्म ऋर् ददने प्रमवधमनकम िमलग पहि गररने छ 
। 

11. समर्दुमषर्क षवद्यमिर्हरुको िैशक्षक गरु्स्तर वषृद्ध गना षवध्र्मिर्िम 
प्रषवलधरै्त्री,बमिरै्त्री,र्रक क्षर्तम भएकम व्र्शिरै्त्री,वमतमवरर्को षवकमस, शिक्षर् किम,क्षर्तम 
षवकमस र असि अभ्र्मस शिक्षर् आदमन प्रदमनकम कमर्ाक्रर्हरु सञ्चमिन गररनछे ।  

12. वडम स्तरीर् समर्दुमषर्क लसकमइ केरर र्मर्ा त अनौपचमररक शिक्षम र सीप षवकमस प्रवाद्धन 
गने कमर्ाक्रर्हरु सञ्चमिन गने नीलत लिइनेछ । 

13. “एकवडमएकनर्नुमषवद्यमिर्तथमनर्नुमबमिषवकमसकेरर”स्थमपनमगररनेछ। 

14. पषहिो विार्म प्रत्रे्क र्मध्र्लर्क षवद्यमिर्हरुर्म ई–हमशजरी व्र्वस्थमपन गररने छ । 

15. र्मद्यमलर्क षवद्यमिर्र्म एक ल्र्मब, एक पसु्तकमिर्, एक बगैचम अलनवमर्ा व्र्वस्थमपन गररनेछ 
। 

16. शिक्षमको गरु्स्तर अलभवदृ्धीकम िमलग  षवलभन्न क्षर्तमरू्िक कमर्ाक्रर् र्मर्ा त प्रधमनमध्र्मपक 
,शिक्षक र षवद्यमिर् कर्ाचमरीहरुको क्षर्तम षवकमस गररनेछ । 
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17. तरु्माखमाँद गमउाँपमलिकमकम सबै षवद्यमिर्हरुर्म गरु्स्तरीर् शिक्षम प्रवद्धानकम कमर्ाक्रर्हरु 
सञ्चमिन गररनेछ । सबै षवद्यमिर्हरुिमई प्रर्मप्त पूवमाधमरसषहतको सषुवधम सम्पन्न षवद्यमिर्को 
रुपर्म षवकमस गररनेछ । षवद्यमिर्र्म खमनेपमनी, िौचमिर्, खेिरै्दमन, घेरमबमर, खेिकुद जस्तम 
िैशक्षक गरु्स्तर अलभवदृ्ध कमर्ाक्रर्हरु कमर्मारवर्न गररनेछ । 

18. बमिबमलिकमिमई लनर्र्लत षवद्यमिर् पठमाँऔ, शिक्षमको गरु्स्तर बढमऔू भने्न र्िुनमरमकम 
समथ अलभभमवक शिक्षम ददईनेछ। तरु्माखमाँद गमउाँपमलिकमकम षवद्यमिर् जमने उरे्र सरू्हकम सबै 
बमिबमलिकमिमई षवद्यमिर्र्म भनमागरी आगमर्ी विा लभत्र शिक्षमर्म सबैको पहूाँच सलुनशात 
गररनेछ, षवद्यमिर् बमहीर रहेकम बमिबमलिकमको त्र्मङ्क व्र्वशस्थत गरी षवद्यमिर्को पहुाँचर्म 
ल्र्मईनेछ । 

19. समर्दुमषर्क षवद्यमिर् प्रलतको अपनत्व अलभबषृद्ध गना गमउाँपमलिकमको शिक्षम हन तथम 
लनर्र्मविी लनर्मार् गरी िैशक्षक लनलतगत  सर्स्र्मिमई सर्मधमनर्म सहजतम बनमईने छ। 
र्मध्र्लर्क तहको शिक्षर् लसकमई प्रषक्रर्मिमई सहज र प्रभमवकमरी बनमईने छ । 

20. र्मध्र्लर्क शिक्षम कक्षम १ देशख १० सम्र् सञ्चमलित षवद्यमिर्हरुर्म षवलभन्न बमहमनमर्म 
लिईने िलु्क पूर्ारुपर्म बरद गररने छ । बमिबमलिकमहरुको लनःिलु्क शिक्षम पमउने 
अलधकमरिमई सलुनशात गररनेछ । 

21. आगमर्ी ५ विा लभत्र सम्पूर्ा  षवद्यमिर्र्म षवद्यतु लबस्तमर गररने छ । 

22.  समर्दुमषर्क षवद्यमिर्को नक्समधकन गरी षवद्यमिर् सर्मर्ोजन, लर्िमन तथम सञ्चमिन 
अनरु्लत प्रदमन गररनेछ । 

23. हमम्रो षवद्यमिर् हमम्रो शजम्रे्वमरी भन्न े भमवनम जमगतृ गना शिक्षक, षवद्यमथी , षवद्यमिर् 
व्र्वस्थमपन सलर्लत र अलभभमवकबीच अरतर सधवमदको व्र्वस्थम लर्िमईनेछ  र षवद्यमिर्को 
स्वर्लु्र्मङ्कनको लनलत लिईनेछ,  

24.  ददवमखमजम कमर्ाक्रर्िमई  व्र्वशस्थत गना स्थमनीर् उत्पमदनको उपर्ोगिमई प्रमथलर्कतम 
ददईनेछ। ददवम खमजम क्रर्िः कक्षम ८ सम्र् षवस्तमर गने िक्ष्र्कम समथ आगमर्ी आलथाक 
विा कक्षम ६ सम्र्षवस्तमर गररनेछ ।  

25. स्थमनीर् पमठ्यक्रर् र पमठ्यपसु्तक लनर्मार् गरी क्रर्िः कमर्मारवर्न गररनेछ । 

26. उत्कृष्ट कमर्ासम्पमदन गने शिक्षक तथम प्र.अ.िमई परुस्कृत गरी पेिम प्रलतको आत्र्षवश्वमस र 
रमम्रो कमर्ाको उशचत र्लु्र्मङ्कन गररनेछ । 

27.  गमउाँपमलिकमर्म सञ्चमलित प्रमषवलधक धमरको शिक्षमको गरु्स्तर वदृ्धी गना आवश्र्क पहि 
गररने छ । 



6 
 

28.  शिक्षक तथम षवद्यमथीको अनपुमत अनसुमर थप गमउाँपमलिकम अनदुमन शिक्षक व्र्वस्थमपन, 

गमउाँपमलिकमकम समर्दुमषर्क षवद्यमिर्र्म कमर्ारत बमिषवकमस, षवद्यमिर् सहमर्क कर्ाचमरी तथम 
सहर्ोगी कर्ाचमरीहरु र गमउाँपमलिकम अनदुमनकम शिक्षकको  तिब र्थोशचत वषृद्ध गररनेछ । 

29. स्वमस््र्कम िमलग खेिकुद, सबैकम िमलग खेिकुद अलभर्मनकम समथर्म गमउाँपमलिकम स्तरीर् 
अध्र्क्ष कप खेिकुद प्रलतर्ोलगतम सञ्चमिन गररनेछ । 

30. रमाँगमजझेुखमिवीरकमन्नम, बमाँसकमडमर्म लनर्मार्मलधन गमउाँपमलिकम स्तरीर् खेिकुद रै्दमनको 
स्तरोन्नलत गररनेछ । 

31. प्रशिक्षर्कम र्मध्र्र्बमा खेिमडीको वषृद्ध षवकमस, क्षर्तम अलभवदृ्धी र उत्प्ररेर्म वदृ्धी गररनेछ 
। स्थमनीर् तहबमा शजल्िम, प्रदेि तथम रमषिर् स्तरको प्रलतर्ोलगतमर्म उत्कृष्ट प्रदिान गरी 
स्वर्ा, रजत र कमस्र् पदक प्रमप्त गने खेिमडीिमई षविेि सम्र्मन सषहत प्रोत्समहन गररनेछ । 

32. आगमलर् पमाँच बिा लभत्र गमउाँपमलिकम क्षेत्रर्म एक वडम एक खेिकुद रै्दमनको नीलत अनरुुप 
प्रत्रे्क वडमर्म खेिकुद रै्दमन लनर्मार् गररनेछ। 

33. षवद्यमिर्र्म अध्र्र्नरत षकिोरीहरुकम िमलग हमईजेलनक स्र्मलनारी प्र्मड षवतरर् तथम  
सरसर्मई व्र्वस्थमपन गना आवश्र्क व्र्वस्थम गररनेछ । 

34. रू्वमहरुिमई लसप षवकमस गरी रोजगमरीको अवसर लसजानम गने नीलत अनरुुप लसप षवकमस 
तमलिर् सञ्चमिन गररनेछ। 

35. आगमर्ी पमाँच विा लभत्र एक र्मध्र्लर्क षवद्यमिर् एक नसा कमर्ाक्रर् सञ्चमिन गररनेछ।र्सै 
विा देशख कक्षम १२ सञ्चमिन रहेकम ३ वाम र्मध्र्लर्क षवद्यमिर्र्म कमर्ाक्रर् िमग ु
गररनेछ। 

36. आधमरभतु षवद्यमिर्िमई सूचनम तथम सञ्चमर प्रषवलधरै्त्री बनमउनएक षवद्यमिर्एक ल्र्मपाप 
षवतरर् गररनेछ। 

37. रू्वमहरुिमई सक्षर्, स्वमविम्बी, अनिुमलसत, नैलतकवमन, बनमउनकम िमलग रू्वम क्िब, बमि 
क्िब, स्कमउा, रेडक्रस र्मर्ा त रू्वम पररचमलित गरी पमलिकम रू्वम षवकमस सलर्लत गठन गरी 
कमर्मारवर्न गररनेछ । 

38.  षवद्यमिर्िमइ अधग्रजेी र्मध्र्र्र्म शिक्षर् लसकमइ सञ्चमिनकम िमलग प्रोत्समहन गररनेछ। 

  (ख) स्वमस््र्: 

39.गरु्स्तरीर् स्वमस््र् सेवम प्रवमह गना भौलतक पूवमधमर लनर्मार्, स्वमस््र् सधस्थमको स्तरोन्नती 
गररनेछ । एक्सरे, ल्र्मब, लभलडर्ो एक्सरे रे्लसन, रेलबज खोप उपकरर् सषहत दक्ष जनििीको 
व्र्वस्थम गररनेछ । 
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40. प्रत्रे्क घरधरुीर्मअलनवमर्ा स्वमस््र् लबर्म कमर्ाक्रर् िमग ु गररनेछ 
।षपछलडएकम,गररब,असमहमर्, लसर्मरतकृत, िोपोरर्खु िगमएतमकम िशक्षत वगािमइ लनिलु्क 
स्वमस््र् लबर्म गररनेछ । 

41. जेष्ठ नमगररक, अिि तथम र्रक क्षर्तम भएकम व्र्शि नमगररकहरुकम िमलग लनःिलु्क 
घरदैिो स्वमस््र् परीक्षर् तथम उपचमर कमर्ाक्रर् सञ्चमिन गररनेछ । 

42. अरतर पमलिकम समझेदमरीर्म बररष्ट षविेिज्ञ सेवम सषहत पमलिकम स्तरर्म लनःिलु्क स्वमस््र् 
शिषवर सञ्चमिन गररनेछ । समथै र्मद्यलर्क षवद्यमिर्हरुर्म षवद्यमलथाहरुको स्वमस््र् परीक्षर् 
सञ्चमिन गररनेछ। 

43. र्षहिमसमर्दुमषर्क स्वमस््र् स्वर्ध सेषवकमहरुिे स्वमस््र् सेवमर्म परु् र्मउन ु भएको 
र्ोगदमनको कदर गदै उत्कृष्ट र्षहिम समर्दुमषर्क स्वमस््र् स्वर्ध सेषवकमहरुिमई प्रोत्समहन 
सषहत सम्र्मनको व्र्वस्थम गररनेछ । 

44. आकशस्र्क सेवम सञ्चमिन गनाकम िमलग लनःिलु्क एम्बिेुरस को व्र्वस्थम गररनकुम समथै 
आगमर्ी पमाँच विा लभत्र ८ वाै स्वमस््र् सधस्थमर्म एम्बिेुरस सेवम  षवस्तमर गररनेछ र“एकवडम 
एक हेिी प्र्मड”बनमउनेनीलतलिइनेछ। 

45. आर्वेुद उपचमर पद्धलतिमई व्र्वशस्थत गना स्थमनीर् जलडबाुी उत्खनन  तथम प्रिोधन 
गररनेछ । र्ोग शिक्षमकम िमलग र्ोग ध्र्मनकेरर स्थमपनम गररनेछ । 

46. गमउाँपमलिकमको केररर्म लनर्मार्मलधन १० सैर्मको अस्पतमििमई सम्पन्न गरी २० सैर्मको 
सषुवधम सम्पन्न अस्पतमि लनर्मार्कम िमलग सम्भमव्र्तम अध्र्र्न गरी पमाँच विा लभत्र सम्पन्न 
गने नीलत लिईनेछ ।समथै पमलिकम लभत्र सञ्चमिनर्म रहेकम बलथाङ्ग सेरारको स्तरोन्नती 
गररनेछ। 

47. गशम्भर प्रकमरकम रोग तथम दीघारोग बमा सधक्रलर्त व्र्शिहरुकम िमलग आवश्र्क 
र्मपदण्ड तर्मर गरी औिधोपचमरकम िमलग अनदुमन ददइनेछ । 

48. खोप सेवमिमइ सदुृढ र व्र्वशस्थत गनाको िमलग सबै स्वमस््र् सधस्थमहरुर्म षिजको 
व्र्वस्थपमन गररनकुम समथै तरु्माखमाँद स्वमस््र् चौकीर्म रेषवज रोग षवरुद्बको खोप सेवम 
सधचमिनर्म ल्र्मइनेछ। 

49. समवाजलनकतथम सरकमरी कमर्मािर्हरुर्म स्तनपमन कक्षको व्र्वस्थम गररनेछ । 
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50. र्षहिम समर्दुमषर्क स्वमस््र् स्वर्ध सेषवकम तथम सतु्केरी र्षहिमहरुिमई थप प्रोत्समहन 
भत्तमको व्र्वस्थम गररनेछ। 

51. स्वमस््र् सधस्थमर्म कमर्ारत कर्ाचमरीको क्षर्तम षवकमसकम िमलग उशचत तमलिर्को व्र्वस्थम 
गरीनकुम समथै गरु्स्तरीर् स्वमस््र् सेवम तथम सर्र्र्म नै अलभिेख तथम प्रलतवेदनको िमलग 
आठ वाै स्वमस््र् सधस्थमर्म ल्र्मपापको व्र्वस्थम गररनेछ। 

52. गरु्स्तरीर् स्वमस््र् सेवमको िमलग ाेलि रे्लडलसन प्रलबलधबमा र्मलसक रुपर्म स्वमस््र् 
पररक्षर् गने व्र्वस्थम गररनेछ। 

53. उत्तर प्रसतुी सेवम सधुमर गना घरदैिो सेवम प्रदमन थप सदुृढ गररनेछ। 

54. पोिर् रै्त्री स्थमनीर् िमसन अविम्बन गरीनकुम समथै शिघ्र कुपोिर्कम बमिबमलिकम तथम 
गभावती र्षहिमहरुको त्र्मङ्क सधकिन गरी उशचत व्र्वस्थमपन गररनेछ। 

55. बहकु्षेत्रीर् पोिर् कमर्ाक्रर् र्मर्ा त सनुौिो हजमर ददनकम आर्महरुिमई पोिर् कोिेिी 
ददइनेछ। 

56. ददगो पोिर् सरुक्षमको िमलग एक घर एक करेसमबमरी बमहै्र र्षहनम हररर्ो तरकमरी 
कमर्ाक्रर् िमग ुगना पहि गररनेछ। 

(ग) िैषङ्गक  सर्मनतम तथम समर्मशजक सर्मवेिीकरर्  

57. र्षहिम, दलित, अल्पसधख्र्क सर्दुमर्िमई सीपर्िुक, रोजगमरर्िुक तमलिर् ददइ 
आर्आजानकम षक्रर्मकिमपर्म सहभमगी गरमइनेछ । र्षहिमिे सञ्चमिन गने व्र्वसमर्कम िमलग 
प्रोत्समहन गररनेछ । 

58. र्षहिम लबरुद्ध हनुे सबै षकलसर्कम भेदभमव, कुरीलत, षहधसम अरत्र् गना र्षहिम जमगरर् तथम 
षवत्तीर् समक्षरतम, कमनूनी समक्षरतम, िसशिकरर्कम कमर्ाक्रर्हरु वडमतहबमा सरे्त सञ्चमिन 
गररनेछ । 

59. ाुहरुम बमिबमलिकमको सधरक्षर्कम िमलग षविेि कमर्ाक्रर् सञ्चमिन गररनेछ । 

60. र्रक क्षर्तम भएकम व्र्शिरै्त्री पूवमाधमर षवकमस गररनेछ।पमलिकमलभत्रर्म ग र घ वगाकम 
र्रक क्षर्तम भएकम(अपमङ्गतम) व्र्शिहरुिमई अध्र्क्ष साँग अपमङ्ग समर्मशजक सरुक्षम कमर्ाक्रर् 
सधचमिन गररनेछ। 

61. पमलिकमर्म कमर्ाषवलध बनमई बमि सधरक्षर् कोिको व्र्वस्थम गररनेछ र बमिरै्त्री स्थमनीर् 
िमसन षवकमस गररने छ ।  

62. छोरीिमई छोरम सरह अवसर एवध सम्पलत ददने घर पररवमरिमइ उशचत सम्र्मन गररनेछ। 

63. समर्मशजक सरुक्षम भत्तम लिन नचमहने जेष्ठ नमगररकिमइ समवाजलनक रुपर्म सम्र्मन गररनेछ। 
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64. दलित, र्षहिम, जनजमलत,र्रक क्षर्तम भएकम व्र्शि रू्वम िशक्षत कमर्ाक्रर् िमगू 
गररनेछ। 

65. पमलिकम क्षेत्रर्म रहेको हलतहमलसक, धमलर्ाक, परुमतमशत्वक र्हत्वकम र्ठ, र्शरदर, पोखरी, 
गरु्म, शििम, देवि आददको अलभिेख रमखी सधरक्षर्को व्र्वस्थम लर्िमइने छ । 

66. पमलिकम क्षेत्रलभत्र र्नमइने जमत्रम, पवा, रे्िम, पजुम, परम्परमगत जीवनिैिी, देउडमगीत, 

ठमडीभमकम,र्मरुनी नमाँच, हडु्केउिी, पञ्चबेमजम, रत्र्मउिी एवध अरर् समषहशत्र्क तथम समाँस्कृलतक 
सम्पदमहरुको र्खु्र् पररचर्मत्र्क षववरर् सरे्ाी तरु्माखमाँद गमउाँपमलिकमको समाँस्कृलतक 
प्रोर्मइि तर्मर गरी प्रकमशित गररने छ । 

67. परम्परमगत िोप हनु िमगेकम सीपहरु जस्तै आरन, हमते लसिमइ बनुमइ, कमठकम भमाँडमकुडम, 
र्मामकम भमाँडमकुडम, बमाँस, परमि, र्ोथो, सन, पमठ, अल्िम लभर्ि प्रिोधन िगमर्तकम समर्मग्री, 
लबलभन्न बमजम बनमउने सीपको सधरक्षर् र प्रवाद्धन गने नीलत बनमइनेछ । 

68. र्षहिम,वमिवमलिकम तथम र्रक क्षर्तम भएकम व्र्शिहरुिमई िसशिकरर् तथम 
रू्िप्रवमहीकरर् गनाहेल्प डेस्क स्थमपनम गरी कमर्ाषवधी बनमई िमग ुगररनेछ। 

69. बमिबमलिकम तथम षकिोर षकिोरीहरुिमई अनिमइन शिक्षम सम्बरधी कमर्ाक्रर् िमग ु
गररनेछ। 

70.  गभावती तथम सतु्केरी आर्म साँग उपमध्र्क्ष कमर्ाक्रर् िमग ुगररनेछ। 

71. दलितहरुिमइ िसिीकरर् गना दलित अलधकमर हेल्प डेस्क स्थमपनम गरी कमर्ाषवधी बनमई 
िमग ुगररनेछ। 

72. सबै गमउाँपमलिकम बमसीहरुिमई छीाो छररतो पहुाँच र्ोग्र् र प्रभमवकमरी रर्मर् सेवम प्रबमह 
गने नीलत अविम्बन गररनेछ। 

73. रे्िलर्िमप तथ बह ु सरकमरवमि द्धरद्ध रुपमरत्ररर्कम िमलग रे्िलर्िमप कतमा र  रर्मषर्क 
सलर्लतको क्षर्तम षवकमस कमर्ाक्रर् िमग ुगररनेछ। 

घ) खमनपेमनी तथम र्ोहोररै्िम व्र्वस्थमपन र सरसर्मई  

74. “एकघरएकधमरम”नीलतअनरुुपितप्रलतितजनतमिमईिदु्धखमनेपमनीआपलुतागररनेछ।बजमरक्षेत्रकम
अव्र्वशस्थतनमिीतथमखमनेपमनीकमिमईनहरुिमईभलुर्गतगरीसञ्चमिनगररनेछ। 

75. वमस इकमइिमई खमनेपमनी तथम स्वच्छतम िमखमको रुपर्म स्थमपनम गररने छ । 
समवाजलनक स्थमनर्म वमस सषुवधम सषहत िौचमिर्को व्र्वस्थमपन गररनेछ । 

76. दीघाकमलिन खमनेपमनी आपूलता प्रर्मिी र र्ोहोर रै्िम व्र्वस्थमपनको गरुु र्ोजनम तर्मर गरी 
कमर्मारवर्न गररनेछ । 
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77. र्हुमन सधरक्षर्कम िमलग र्हुमन वरपर वकृ्षमरोपर् कमर्ाक्रर् सञ्चमिन गररनछे र पमनीको 
स्रोत घट्न नददन ररचमजा पोखरी लनर्मार् गररनेछ । 

78. खमनेपमनी आर्ोजनमको दीगो व्र्वस्थमपनकम िमलग लनर्मार् गररएकम र लनर्मार् हनु े
आर्ोजनमहरुको िमलग  र्र्ात सम्भमर कोि तथम कर्ाचमरीको व्र्वस्थम गररनेछ । 

79. सरुशक्षत स्थमनर्म डशम्पङ क्षेत्र बनमइ र्ोहोररै्िमको व्र्वस्थमपन गररने छ र र्ोहोरको 
वलगाकरर् गरी सर्दुमर्को सहभमलगतमर्म र्ोहोरिमई र्ोहर बनमउने नीलत अनरुुप कम्पोष्ट र्ि 
उत्पमदन गररनेछ । 

80.  स्वच्छतम हमतधनुे स्ाेसन अलभर्मन सञ्चमिन गररनछे। 

81. वमस क्षेत्रको सूचनम प्रर्मिी अद्यमवलधक गरी पमलिकमको सूचनम प्रर्मिीिमई रमषिर् स्तरर्म 
सर्मवेि गना पमलिकमहरुको (NWASH प्रर्मिीबमा त्र्मधक सधकिन गरी वमस प्िमन WASH-

Unit तजुार्म गररनेछ । वमस प्िमनर्म तर् भएको प्रमथलर्कतमको आधमरर्म प्रदेि एवर्  सधघ 
स्तर तथम अरर् दमत ृलनकमर्हरुसधग सर्रवर् गरी क्रर्िः खमनेपमनी तथम सरसर्मइ क्षेत्रको 
सर्स्र्म सर्मधमन गदै िलगनेछ ।  

82. र्ोजनमको सञ्चमिन तथम र्र्ात सम्भमर प्रर्ोजनको िमलग वमस बोडा (WASH-Board) तथम 
वमस रू्लना Wash Unit िमई प्रभमवकमरी रुपर्म पररचमिन गररनेछ । बमषिाक रुपर्म सञ्चमिन 
तथम र्र्ात सम्भमर प्रर्ोजनको िमलग आवश्र्क बजेा षवलनर्ोजन गरी र्ोजनमहरुको 
रू्ल्र्मधकनको आधमरर्म सहर्ोग उपिव्ध गरमउने व्र्वस्थम लर्िमइनेछ । 

83. षवद्यमिर् खमनेपमनी सरसर्मइ तथम स्वच्छतम प्रवद्र्धनगरी पमलिकमकम सबै 
षवद्यमिर्हरुिमई तीन तमरम(3 Star Model School) प्रवाद्धन गने कमर्ािमई र्ोजनमवद्ध रुपर्म 
लनररतरतम ददइनेछ । 

84. र्षहनमवमरी स्वच्छतम व्र्वस्थमपनको िमलग वमस र्लुना (WASH-UNIT) र्मर्ा त जनचेतनम 
अलभवषृद्धगररनेछ। 

85. कर्मािी जि पररर्ोजनम िगमर्त खमनेपमनी तथम सरसर्मई,जैषवक षवषवधतम,जिमधमर 
क्षेत्रकम िमलग िमगत समझेदमरीर्म कमर्ाक्रर् सधचमिन गना सर्परुक कोिको व्र्वस्थम 
गररनेछ।पमनीको स्रोत अभमव रहेकम वस्ती ाोिहरुर्म वैकशल्पक उजमा षवद्यलुतर् र्मध्र्र् 
प्रर्ोग गरी लिफ्ा लसचमइ,खमनेपमनीको व्र्वस्थम गररनेछ। 

86. गमउाँपमलिकमर्म गठन भएकम खमनेपमनी उपभोिम  सलर्लतको  सधञ्जमिको क्षर्तम 
षवकमसकम षक्रर्मकिमपकम समथै सञ्जमिर्म आवद्ध नभएकम खमनेपमनी र्ोजनमहरुिमइ दतमा गरी 
षववरर् अद्यमवलधक गररनेछ 
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पूवमाधमर षवकमस  

क) सडक तथम र्मतमर्मत 

87. तरु्माखमाँद गमउाँपमलिकमको केररर्म र्मतमर्मत पमषका ङ्ग स्थिको लनर्मर्ा गररनेछ । 

88. कर्िबजमर न.पम. को लसर्मनमबमा-पनुेपमाम–तरु्माखमाँद–जधगिघमा सडकको कमिोपते्रकम 
िमलग सधघ र प्रदेिसाँग आवश्र्क  सर्रवर् गरी कमर्ा थमिनी गररनेछ । 

89. गमउाँपमलिकमको केररदेशख १ नध. वडम रहर्सम्र्  सडक सञ्जमि षविेि प्रमथलर्कतम 
ददइनेछ। समथै अरर् सबै वडम कमर्मािर् पगु्ने सडकिमई स्तरोन्नती गरी बमहै्र र्षहनम 
सञ्चमिनर्म ल्र्मउने व्र्वस्थम लर्िमइनेछ । 

90. कर्िबजमर-जधगिघमा,तरु्माखमाँद–रहर्,पनुेपमाम–बेिखेत,वेिखेत-रहर्,तरु्माखमाँद–नमडम–
वेतनकर्मािी, तरु्माखमाँद-बगरुखमि,बमाँसकमडम-कुलनगडमसडकिमइ गमउाँपमलिकमको गौरवको 
र्ोजनमको रुपर्म षवकमस गररनेछ र सडक छेउर्म बमर्ो इशरजलनर्ररङ्ग प्रषवलधकम समथै 
बकृ्षमरोपर् गररनेछ । 

91. सवै वडम कमर्मािर्कम केररसम्र् जोड्ने सहमर्क सडकहरु आवश्र्कतमकम आधमरर्म 
षवस्तमर तथम स्तरोन्नती गररनेछ। 

 

92. गमउाँपमलिकम लभत्रकम सडकहरुको क्षेत्रमलधकमर तोकी सडकको अलधकमर क्षेत्र लभत्र 
अनमलधकृत रुपर्म सधरचनम लनर्मर्ा कमर्ार्म रोक िगमइनेछ। 

93.सडक लनर्मार् सम्बशरध र्मपदण्ड तजुार्म गरी षवद्यर्मन तथम नर्माँ लनर्मार् हनु ेसडकहरुिमई 
वमतमवरर् रै्त्री बनमइनेछ। 

94. पमलिकम लभत्र रहेकम जङ्गिघमा,तल्िो डुङ्गेश्वर, िमर्मदवुमिम र कुलनगडम पक्की पिु 
लनर्मार्कम िमलग आवश्र्क पहि गनुाको समथै अरर्  झोिङु्गे पिुहरुको िगत अध्र्मवलधक 
गरी सोको रेखदेख तथम र्र्ात सम्भमर,आवश्र्क स्थमनर्म नर्माँ झोिङु्गे पिु लनर्मार्कम िमलग 
आवश्र्क पहि गररनेछ। 

ख) भवन सषहधतम र घर नक्सम पमस  

95. गमउाँपमलिकमको प्रिमसकीर् भवन लनर्मार् कमर्ा र्सै विा सरुु गररनेछ ।  

96. आगमलर् पमाँच विा लभत्र सम्पूर्ा वडमर्म वडम कमर्मािर् भवन र स्वमस््र् चौकी भवन 
लनर्मार् सम्पन्न गररनेछ। 

97. सबै षवद्यमिर्हरुिमइ षानको छमनम र्िु गरी पक्की  भवन लनर्मार् गने िक्ष्र् लिइनेछ। 
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98. बह ु षवपद जोशखर् नक्समङ्कन र रमषिर् भवन सधषहतम अनरुुप घर नक्सम पमसकम िमलग 
र्ोजनम तथम भवन र्मपदण्ड तर्मरी र कमर्मारवर्न गरमइनेछ । 

99. बसमइसरमइिमई रर्नुीकरर् गना एकीकृत तथम नर्नुम वस्ती षवकमस कमर्ाक्रर् सञ्चमिनर्म 
ल्र्मइने छ । 

100. षवपन्न दलित र पछमलड पमररएकम सर्दुमर्कम िमलग सरुशक्षत आवमस कमर्ाक्रर् सञ्चमिन 
तथमभवन आचमरसधषहतम तथम र्मपदण्ड बर्ोशजर् नक्सम पमस गरी घर लनर्मार् ईजमजत ददने 
कमर्ाको थमिनी गररनेछ । 

101. जोशखर्र्म रहेकम घर पररवमरिमई सरुशक्षत स्थमनर्म बसोबमसको व्र्वस्थम लर्िमइनेछ । 

102. सम्पूर्ा घरधरुीको सधख्र्म गर्नम गरी घर नम्बर कमर्र् गररनेछ । 

ग) सहरी षवकमस, आवमस तथम भरू्ी व्र्वस्थमपन  

103. भ-ूउपर्ोग सम्बरधी आवश्र्क हन लनर्मार् गरी कमर्मारवर्न गरमइनेछ । 

104. जग्गमको वैज्ञमलनक नमपजमाँच सषहत षवलभन्न कमरर्िे जग्गमधनी पूजमा गरु्मएकम पररवमरिमई 
जग्गमधनी पूजमा षवतरर् कमर्ा गने व्र्वस्थम लर्िमइनेछ । 

105. जग्गमको नमपचमाँज कमर्ािमइ सरि र व्र्वशस्थत गना पमलिकमर्म रहने गरी अलर्नको 
व्र्वस्थम गररनेछ। 

106. भ ु उपर्ोग नीलत र कमननु अनरुुप भलुर् वलगाकरर् गरी स्थमनीर् तहको भ ु उपर्ोग 
र्ोजनम तर्मर गररनेछ। 

107. तरु्माखमाँद बजमरर्म रहेको खिुम र्ञ्च व्र्वस्थमपन गरीनेछ। र्ञ्च नशजक प्रहरी लबा 
स्थमपनमकम िमलग पहि गररनेछ। 

108. एक वडम एक नर्नुम ाोिबस्ती षवकमसकम िमलग सम्भमव्र्तम अध्र्र्न गररनेछ। 

घ) षवद्यतुीकरर् तथम दरु सञ्चमर  

109.  आ.व. 079/080 र्म सबै वडम कमर्मािर्, स्वमस््र् सधस्थमर्म षवद्यतु  िमइनको षवस्तमर 
गररने िक्ष्र् लिईनेछ । 

110. पमाँच विा लभत्रर्म सबै घरवस्तीर्म षवद्यतु्त षवस्तमरकम िमलग आधमर तर्मर गररनेछ । 
पमलिकमर्म नपेमि षवद्यतु्त प्रमलधकरर्को षवतरर् केरर स्थमपनमकम िमलग पहि गरी षवद्यतु्त 
सेवमिमई पहुाँचर्ोग्र् बनमइनेछ । 

111. नेपमि ाेलिकर्साँगको सहकमर्ार्म भरपदो र पूर्ा क्षर्तमको सञ्चमर सेवमकम िमलग 
आवश्र्क ठमउाँर्म नेपमि ाेलिकर्को ररषपार ामवर स्थमपनमकम िमलग पहि गररनेछ। 



13 
 

112. पमलिकमर्म सचुनमको सहज सम्प्रिेर् र प्रकमिनकम िमलग समझम सहकमरीर्म सञ्चमलित एक 
एर्.एर्. रेलडर्ो स्थमपनमको सम्भमव्र्तम अध्र्र्नकम िमलग पहि गररनेछ । 

113. नमगररककम गनुमसो सनुवुमइकम िमलग कमर्मािर् सर्र्र्म र्ोन गदमा पैसम निमग्न े एक 
ाोि िी नम्बर सञ्चमिनर्म ल्र्मइने छ । 

ङ) जिस्रोत तथम लसचमइाँ  

114. एकीकृत जिमधमर क्षेत्र सधरक्षर् र्ोजनम, बकृ्षमरोपर् एवध तमि तथम पोखरी लनर्मार् गररनेछ 
। 

115.  कर्मािी नदीको ताीर् क्षेत्रर्म रहेकम रमनीबन, भैरवस्थमन, भिूु, रहर् तरु्माखमाँद, नमडमकम 
कृषि र्ोग्र् जलर्नहरुर्म कर्मािी नददको पमनी लिफ्ा प्रषवलधद्वमरम लसचमइाँ सषुवधमको व्र्वस्थम 
गररनेछ । 

116. समनम तथम ठुिम खोिमको पमनीर्म पक्की कुिो बनमइ खेती र्ोग्र् भलूर्र्म लसचमइाँको 
व्र्वस्थम गररनेछ । 

117. पमनीकम स्रोत नभएकम खेतीर्ोग्र् जलर्नर्म विमातको पमनी जम्र्म गने पक्की लसचमइाँ पोखरी 
लनर्मार् गरमइनेछ । 

च) वन, वमतमवरर् तथम षवपद् व्र्वस्थमपन  

118.  समर्दुमषर्क,कबलुिर्ती र नीशज वन क्षेत्रको अलभिेखीकरर् सञ्चमिन, लनर्र्न, दीगो 
व्र्वस्थमपन तथम सधरक्षर् गने व्र्वस्थम लर्िमइनेछ । 

119. बमझो जग्गमिमधई व्र्वस्थमपन गना षार्रु, अशम्िसो, ओखर िगमर्त र्िरु्ि खेती प्रवाद्धन 
र्मर्ा त नीशज वन षवकमस रर्नीलत अपमनमइनेछ । 

120. प्रमकृलतक स्रोत समधनको उपर्ोग गना गरमउन वन नदी तथम खोिमजरर् क्षेत्रर्म लगट्टी 
ढुङ्गम तथम बमिवुमको उत्खनन तथम प्रर्ोजनकम िमलग वमतमवरर्ीर् प्रभमव रू्ल्र्मङ्कन गरमई 
प्रर्ोजनर्म ल्र्मइने नीलत अविम्बन गररनेछ। 

121. षवपद् व्र्वस्थमपन कोि सञ्चमिन गरी प्रमकृलतक षवपद् ररू्लनकरर् गना रमहत, पनुस्थमापनम 
कमर्ािमई प्रभमवकमरी बनमइने छ । गमउाँपमलिकम लभत्र ठुिम आर्ोजनम सञ्चमिन गदमा 
वमतमवरर्ीर् प्रभमव रू्ल्र्मङ्कन गरेर र्मत्र कमर्ा सञ्चमिन गररनेछ । 

122. बमढी तथम पषहरोको पूवा सूचनम प्रर्मिीको व्र्वस्थमपन गरमनेछ । 

123. आवश्र्क समर्ग्री सषहत आपत्कमिीन उद्धमर केरर वडम तहर्म सरे्त स्थमपनम गररनेछ 
। स्थमनीर् षवपद् व्र्वस्थमपन सलर्लत तथम षवपद् व्र्वस्थमपन इकमइको व्र्वस्थम गररनेछ । 
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आलथाक नीलतः 

क) कृषि तथम पिपुरछी  

124. जलर्न बमाँझो रमख्न नपमउने नीलत बनमइ बमाँझो जलर्नर्म खेलत गना प्रोत्समहन गरी 
अनदुमनको व्र्वस्थम गररनेछ। 

125. प्रत्रे्क वडमर्म नसारी प्र्मडको लनर्मार् गररनेछ। 

126. षार्रु खेलत लबस्तमरको िमलग सम्भमव्र्तम अध्र्र्न साँगै पकेा क्षेत्रको लनधमारर् गरी उशचत 
अनदुमनको व्र्वस्थम लर्िमइनेछ। 

127. र्माो परीक्षर् शिषवर सञ्चमिन गरी र्माोको गरु्स्तर अनसुमर उपर्िु बमिी िगमउन 
प्रोत्समहन गररनेछ। 

128. स्थमनीर् कृषि उपजको षवषक्र षवतरर्कम िमलग कृषि हमाबजमर, खररदकेरर, शित गहृ 
स्थमपनमसाँगै बजमर र्लु्र् लनधमारर् गररनछे । 

129. कृषि तथम पि ुलबर्मकम िमलग नीलत बनमइनेछ । 

130. पमलिकम र वडम तहर्म कृषि तथम पिपुधक्षी षविेिज्ञ तथम प्रमषवलधकहरुको व्र्वस्थम 
सषहतको िमखम स्थमपनम गररनेछ । 

131. एक गमउाँ एक कृषि प्रमषवलधकको नीलत अबिम्बन गररनेछ। 

132. र्मस ु पसि सधुमर तथम दधु डेरी स्थमपनमकम िमलग कृिकहरुिमइ प्रोत्समहन कमर्ाक्रर् 
सञ्चमिन गररनेछ। 

133. एक वडम एक उत्पमदन कमर्ाक्रर् िमगू गरी औशचत्र्कम आधमरर्म भैसी ध, बमख्रम, बधगरु तथम 
र्मछम पमिन सम्बशरध कमर्ाक्रर् सञ्चमिन गरीनेछ। 

134. तरु्माखमाँद गमउाँपमलिकमर्म बमख्रम स्रोत केरर स्थमपनमकम िमलग सम्भमव्र्तम अध्र्र्न 
गररनेछ। गमउाँपमलिकम लभत्र उन्नत जमतको घमाँसहरु रोपर् तथम कृिकिमइ उशचत अनदुमनको 
व्र्वस्थम गररनेछ।  

135. तरु्माखमाँद गमउाँपमलिकम लभत्रकम कृिकहरुको  सफ्ावेर्रको र्मध्र्र्बमा िगत सधकिन 
गरी वमस्तषवक षकसमन पषहचमन गरी कृिक परीचर्पत्र षवतरर् गरीनेछ। 

136. तरु्माखमाँद गमउाँपमलिकमको बगिदेउ, नथखोिम, बमाँसकमाँडमर्म र्त्स्र्जमतको रेरबो ट्रमउा 
र्मछम पमिनको सम्भमव्र्तम अध्र्र्न गररनेछ। 

137. पिजुरर् रोग पषहचमन तथम रोग रै्िन नददन रोग लनर्रत्रर् तथम रोकथमर्कम िमलग 
नर्नुम सधकिन गरी परीक्षर्कम गना पिपुधलछ रोग अरबेिर् प्रर्ोगिमिम पठमइने व्र्वस्थम 
लर्िमइनेछ। 
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138. भिु,ु रमनीवन, नमडम, तोिी वडमर्म षवििेज्ञतम सषहतको पि ु स्वमस््र् शिषवर सञ्चमिन 
गरीनेछ। 

139. गमउाँपमलिकमको सबै वडमहरुर्म गठन भै दतमा भएकम कृिक सर्हुको समझेदमरीर्म 
उन्नतजमतकम र्रुमा रमाँङ्गम,बोकम षवतरर् गररनेछ। 

140. कृषि,वन,तथम पर्ाान क्षेत्रषवकमस कमर्ाक्रर्को िमलग सम्भमव्र्तम अध्र्र्न गररनछे। 

ख) पर्ाान  

141. तरु्माखमाँद कमिसैनी समर्दुमषर्क वनको डमाँडमिमई धमलर्ाक तथम समाँस्कृलतक पर्ााकीर् 
क्षेत्रकम रुपर्म षवकमस गना आवश्र्क पूवमाधमरहरु लनर्मार् गररनेछ । 

142. कर्मािी नदीको जधगिघमा, तलु्तम, असमरम क्षेत्रिमई आधलुनक जि पर्ााकीर् क्षेत्रकम 
रुपर्म षवकमस गररनेछ । 

143. लततौडम, शिवगरु्म, शिवगरु्म(पमर्मगडम तोल्िी), बमगेश्वरी(नमडम), लत्रवेर्ीधमर्(िोडे),भनथमन 
र्मलिकमडमडम आर्ीकोा, नौखम्र्,जमु्िीपडम, कैिपुमइिम (तोिी) रहर्को र्मलिकम र 
देवि,धर्मिीको देवि िगमर्तकम क्षेत्रिमई परुमतमशत्वक तथम धमलर्ाक पर्ााकीर् क्षेत्रकम 
रुपर्म षवकमस गररनेछ 

144. स्थमनीर् स्तरर्म पमइने षवलभन्न प्रजमलतकम जीवजरतकुो सधरक्षर्, पर्ााकीर् र्हत्व र खोज 
तथम अनसुरधमनकम िमलग एक शचलडर्मखमनमको सम्भमव्र्तम अध्र्र्न गररनेछ । 

145. वगिदेव क्षेत्रर्म षपकलनक स्पोाकम िमलग सम्भमव्र्तम अध्र्मन गररनेछ। 

(ग)सहकमरी, गररबी लनवमरर् तथम रोजगमर 

146. र्स तरु्माखमाँद गमउाँपमलिकमर्म सशुचकृत भएकम बेरोजगमर  व्र्शिहरुिमई ररू्नतर् 
रोजगमरी प्रदमन गरी समवाजलनक पूवमाधमरको  षवकमस लनर्मार् साँगै समर्मशजक सधरक्षर्को 
प्रत्र्मभलूत  गरमईनेछ ।  

147. र्स स्थमलनर् तहिे सञ्चमिन गने र्ोजनम तथम आर्ोजनमहरुर्म आवश्र्क श्रलर्कहरु पूलता 
गदमा रोजगमर सेवम केररर्म सूशचकृत बेरोजगमर व्र्शिहरुिमई पषहिो प्रमथलर्कतम ददईनेछ ।  

148. गमउाँपमलिकम तथम वडमगत आर्ोजनमहरु प्रधमनर्रत्री रोजगमर कमर्ाक्रर् साँग समझेदमरी गरर 
सञ्चमिन गररनेछ ।  
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149. गमउाँपमलिकम अरतगात सशुचकृत बेरोजगमर व्र्शिहरुिमई स्वरोजगमर तथम लसपर्िु 
बनमउन लसपर्िुक तमलिर् ददई सोही प्रकमरकम कमर्र्म On the Job Training को व्र्वस्थम 
गररनेछ ।  

150. वैदेशिक रोजगमरर्म जमन चमहने व्र्शिहरुिमई पूवा प्रस्थमन अलभर्शुखकरर् िगमएतकम 
अरर् वैदेशिक रोजगमर साँग सम्बशरधत तमलिर्हरुको व्र्वस्थम गररनेछ ।  

151. षवलभन्न तमलिर् प्रदमर्क सधघ सधस्थम, िमखम कमर्मािर्हरु तथम वडम कमर्मािर्हरु र्मर्ा त 
भएकम तमलिर्हरुको त्र्मङ्क अध्र्मवलधक गरी उि तमलिर्बमा भए गरेकम उपिशब्धहरु साँग 
सम्बशरधत स्वरोजगमर तथम रोजगमरी शचत्रर् गररनेछ ।  

152. रोजगमर सेवम केररको सञ्चमिन तथम व्र्वस्थमपन प्रभमवकमरी बनमउन र्स साँग सम्बशरधत 
षवलभन्न अलभर्शुखकरर् िगमएतकम कमर्ाक्रर् गररनेछ ।  

153. गररब पररवमरको वमस्तषवक पषहचमन गना गररब त्र्मधक सधकिन गररनेछ र ती 
पररवमरकम एक सदस्र्िमई रर्नुतर् ६ र्षहनम रोजगमरी लसजानम गररनेछ । 

154. खेती र्ोग्र् बमझो जलर्नर्म उत्पमदन गना जग्गमधनी र व्र्वसमर्ी बीच सहजीकरर् गरी 
बमाँझो जग्गम प्रर्ोग गने षकसमनिमई प्रोत्समहन गररनेछ । 

155. स्थमनीर् कच्चम पदमथार्म आधमररत समनम तथम घरेि ु उद्योग स्थमपनम गरी स्वरोजगमर 
लसजानम गने व्र्शििमई सहलुिर्तर्म ऋर् उपिब्ध गरमउन पहि गरीनेछ । 

156. तरु्माखमाँद गमउाँपमलिकमर्म औद्योलगक ग्रमर् स्थमपनमकम िमलग सम्भमव्र्तम अध्र्र्न सरुु 
गररनेछ। 

157. एक वडम एक कृषि सहकमरीको व्र्वस्थम गररनेछ। 

158. गमउाँपमलिकम स्तरीर् कृषि सहकमरी स्थमपनम गररनेछ । 

159. पमलिकम अरतगातकम सहकमरीको अवस्थम अध्र्र्न गरी आवश्र्कतम अनसुमर सहकमरी 
र्जा गररनेछ। 

160. नेपमि सरकमरिे प्रचलित कमनून बर्ोशजर् स्थमनीर् सरकमरिमई हस्तमरतरीत षवलभन्न 
षवलतर् तथम सहकमरी सधघसधस्थमहरुको अनगुर्न तथम लनर्र्न कमर्ा र्ोजनम बनमई िमग ु
गररनेछ। 

161. गरीषव लनवमरर्कम िमलग िघ ुउद्यर्षवकमस कमर्ाक्रर्िमई नीलत तथम लनदेशिकम बर्ोशजर् 
िमग ुगररनेछ। 

सिुमसन तथम सधस्थमगत क्षर्तम 
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162. गमउाँपमलिकमको आरतररक आर् बदृ्धी गना रमजस्व सधुमर कमर्ार्ोजनम बनमइ कमर्मारवर्न 
गररनेछ। 

163. र्.िे.प.को प्रलतवेदन बर्ोशजर् गत षवगतको आ।व। देखी र्र्छ्यौा हनु नसकेको बेरुज ु 
कमनून बर्ोशजर् र्र्छ्यौा गना गरमउन  बेरुज ु र्र्छ्यौा कमर्ा र्ोजनम बनमइ कमर्मारवर्न 
गररनेछ। 

164. तरु्माखमाँद गमउाँपमलिकमको केररर्म सभार प्रर्मिीको स्थमपनम गरी सबै वडम तथम स्वमस््र् 
चौकीकम कमर्हरुको प्रत्रे्क ददनको ररपोा तर्मर गररनेछ । 

165. तरु्माखमाँद गमउाँपमलिकम जनप्रलतलनलधहरु तथम िमखमकम कर्ाचमरीहरुिमई सूचनम प्रषवलध 
सम्बरधी तमलिर्को ब्र्बस्थमपन गररनेछ । 

166. तरु्माखमाँद गमउाँपमलिकमर्म षवद्यलुतर् हमशजरी र लसलस षालभको जडमन तथम सबै वडम बमा 
र्ोजनम व्र्वस्थमपन प्रर्मिी,रमजश्व व्र्वस्थमपन प्रर्मिी आददको प्रर्ोग गरी वडम कमर्ािर् 
बमा सेवम सचुमरु गररनेछ। 

167.  सूचनम प्रषवलध केरर तथम अलभिेख केररको स्थमपन गरी थप सूचनमहरुको पमरदाशितम 
तथम अलभिेखको व्र्स्थमपन गररनेछ । 

168. स्वमस््र् सधस्थमबमा षवतरर्हनुे औिलध लनिलु्क उपिब्ध गने छमप अलनवमर्ा िगमउन ुपने 
लनलत लिइनेछ। 

169. आगमर्ी आ.व. लभत्र षवद्यतुीर् प्रर्मिी (EFT) र्मर्ा त भिुमलन गररनेछ। 

170. गमउाँपमलिकम क्षेत्रलभत्र कमर्ाक्षेत्र रहेकम सरकमरी/गैरसरकमरी सधघसधस्थमहरुिमई कमनून 
बर्ोशजर् लनर्र्न गररनेछ। 

171. समवाजलनक खररद लनर्र्मविी तर्मर गरी िमग ुगररनेछ। 

172. गमउाँ कमर्ापलिकमको  कमर्मािर्र्म सोधपछु कक्ष,दतमा चिमनी,गनुमसो तथम सझुमव पेषाकम 
िमइ व्र्वशस्थत गररनेछ। नगररक वडमपत्र कमर्मारवर्न सलर्लत र गनुमसो सनुवुमइ सलर्लत 
गठन गरी कमर्ा प्रमरम्भ गररनेछ। 

173. गमउाँपमलिकमकम अरतगातकम वडम कमर्मािर्बमा उत्कृष्ट सेवम प्रवमह गने, र्ोजनमको 
गरु्स्तर र पमरदशिातम कमर्र् गने वडम कमर्मािर्िमइ आगमर्ी आ. ब. र्म थप ५ िमख 
रकर् लबलनर्ोजन गररनेछ। 

174. इरधनको प्रर्ोग, दैलनक भ्रर्र् भत्तम तथम सवमरी समधनको दरुुपर्ोग लनर्रत्रर् गररनेछ। 

175. सेवम प्रवमह जवमर्देषहतम अपनमउनकुम समथै िरुर् सहनशिितमको नीलत अविम्बन 
गररनेछ। 
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176. आगमलर् आलथाक विाको प्रथर् तै्रर्मलसक देशख समर्मशजक सरुक्षम भत्तम अलनवमर्ा बैषकङ्क 
प्रर्मलि र्मर्ा त भिुमनी ददने व्र्वस्थम गररनेछ। 

177. कमनून बर्ोशजर् आवश्र्िम र कमर्ा सम्पमदन रू्ल्र्मङ्कन बर्ोशजर् कर्ाचमरी थपघा 
गररनेछ। 

178. कमनून बर्ोशजर् उपभोिम सरू्हरसधघरसधस्थम तथम सलर्लतिमइ दतमा गरी लनर्र्न गररनेछ। 

179. रमिसेवक कर्ाचमरीहरुिमई कमर्ासम्पमदन र्लु्र्मङ्कनको आधमरर्म प्रोत्समहन गररनेछ। 

180. रमिसेवक कर्ाचमरीहरुिमई कमर्ासम्पमदन र्लु्र्मङ्कनको आधमरर्म दण्ड र परुस्कमरको नीलत 
लिइनेछ। 

181. जनतमसाँग वडम अध्र्क्ष कमर्ाक्रर् िमग ुगररनेछ। 

अरत्र्र्म गमउाँपमलिकमको षवकमसर्म र्ोगदमन गने रमजलनलतक दि,रमिसेवक कर्ाचमरी, शिक्षक, 

बषुद्धशजवी, नमगररक सर्मज, व्र्मपमरी, रू्वम, षवद्यमलथा, षकसमन र्जदरु,समर्दुमषर्क क्षेत्र, ,लनजी तथम 
सहकमरी क्षेत्र,सञ्चमरकर्ी,िगमर्त सम्परु्ा दददीबषहनी तथम दमजभुमईहरुिमई हमददाक धरर्वमद ज्ञमपन 
गदाछु। 

 

धरर्वमद 

 

 

 

 


