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कालिगण्डकी गााँउपालिकाका उपाध्यक्ष ज्यू , 

वडा ऄध्यक्ष ज्यूहरु, 

काययपालिका सदस्य ज्यूहरु, 

गाउाँसभा सदस्य ज्यूहरु । 

स्थानीय तहको दास्रो ननर्ााचनमा कानिगण्डकी गाउँपानिकाका आम जनताहरुिे आफ्नो 

अनिमत मार्ा त तपाई हामीिाई कानिगण्डकी गाँउपानिकाको सेर्कको रुपमा काम गने 

गरर नजम्मेर्ारी प्रदान गननािएकोमा सम्पनणा जनप्रनतननको तर्ा बाट कानिगण्डकी 

गाउँपानिकार्ासी आमा बनबा दाजनिाई नदनद बनहनीहरुमा हानदाक धन्र्ाद तथा आिार प्रकट 

गना चाहन्छन  । 

 

कालिगण्डकी गाउाँपालिका गुल्मीको अ.व. ०७९/०८० को िालग काययपालिका 

बाट पाररत भएका नीलत तथा काययक्रम दीघयकालिन सो ाँचः 

“कृनि र्न जनडबनटी पयाटन यनर्ा स्र्रोजगार र िौनतक पनर्ााधार । 

समार्ेनि नर्कास नै कानिगण्डकी गाउँपानिका को मूि आधार ।।” 

 

िक्ष्यःसमदृ्ध नेपाि र सनखी नेपािीको रानरिय आकाङ्षा प्राप्त गना समाजर्ाद उन्मनख समदृ्ध 

गाउँपानिका̧ सनखी समाज¸  सामानजक न्याय सनहतको िोककल्याणकारी स्थानीयतह 

स्थानपत गद ै कानिगण्डकी गाउँपानिकािाई आनथाक¸ सामानजक¸ िौनतक¸ िैनषक¸ 

धानमाक¸ साांस्कृनतक तथा पयाटकीयरुप बाट  समनन्नत¸ आत्मननिार र स्र्ार्िम्र्ी र्नाउन े। 

उदे्दश्यः 

⮚ उत्पादनिीि रोजगारी तथा स्र्रोजगार उन्मनख र न्यायपनणा नर्तरण सनहतको 

आनथाक र्नृद्धदर द्वारा गररर्ीन्यननीकरण गद ैआनथाक सामानजक रुपान्तरणगन े। 

⮚ नदगो¸समार्ेिी र उच्चदरको आनथाकर्नृद्ध हानसि गन े। 

⮚ यस स्थानीयतह द्वारा प्रदान गररन े सेर्ा हरुमा आमनागररकहरुको पह ँच र्नृद्ध गद ै

सनिासनको प्रत्यािननत प्रदान गन े। 

⮚ सरकारी¸नीनज षेत्र¸सहकारी षेत्र एर्ां समनदायको सांयनक्त सहिानगतामा उपिब्ध 

स्रोत र साधनको समननचतर अनधकतम पररचािनगरी आनथाक तथा सामानजक 

असमानता कम गन े। 

 

प्राथलमकताः 

कृनि¸पिनपािन¸आन्तररक पयाटन प्रर्द्धान र हस्तकिा जस्ता अनधकतम िािका षेत्रमा यस 

कानिगण्डकी गाउँपानिकािे मनख्य ध्याननदनेछ । सर्ासनिि गनणस्तरीय र आधनननक पनर्ााधार 

ननमााण उत्पादनिीि रोजगारी नसजाना समन्यानयक नर्तरण सनहतको आनथाक गनतनर्नध 

सेर्ा प्रर्ाहमा सनदृनढकरणर पह ँच अनिर्नृद्ध गद ै नमनना गाउँपानिका स्थापना गना यस 

कानिगण्डकी गाउँपानिका कनटर्द्धछ । 

 

⮚ गाउँपानिकाको योजना पद्धनतमा दीघाकानिन सोचँ¸िक्ष्य¸उद्देश्यसँग मेिखाने गरी 

आर्नधकर नर्ियगत योजना सनहतको गनरुयोजना र र्ानिाक कायाक्रमहरु तय गरी 

गररर्ी न्यननीकरण िाई जोडनदइन ेछ । 

⮚ नदगो नर्कासको िक्ष्यिाई स्थानीयकरण गरर सोका सूचकहरुमा उपिब्धी हानसि 

गररनेछ । 

⮚ सांघ र प्रदेिका साझेदारीमा सञ्चािन गना सनकन ेयोजना तथा कायाक्रमहरुिाई 

कायाान्र्यन गररन ेछ । 

⮚ नर्पन्न पररर्ारिाई स्र्ास््य नर्मा कायाक्रममा क्रमि आर्द्ब गद ैिनगनेछ । 

⮚ स्र्रोजगार तथा रोजगारी काअर्सरहरु नसजाना गरी उत्पादन र उत्पादकत्र्मा र्नृद्ध 

गररनेछ । 
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⮚ कानिगण्डकी गाउँपानिकाको प्रिासकीय िर्नको िानग आर्श्यक बजेटको 

व्यर्स्था गरर सम्बनन्धत ननकायमा माग गररनेछ । 

⮚ सरकार तथा सरोकारर्ािा ननकायहरुको सहकाया̧ सहयोग र समन्र्यमा 

कानिगण्डकी गाउँपानिका स्तरीय १५ िैंया अस्पताि समयमै सम्पन्न गररनेछ । 

⮚ र्ैदेनिक रोजगाररमा नर्देनिएका यनर्ाहरुिाई स्थानीय तहमा स्र्रोजगार तथा 

रोजगारीहरुको अर्सर उपिब्धगराई स्र्देिर्का  अनियानिाई आव्हानगना 

प्राथनमकता नदईनेछ । 

⮚ कृनि¸ पिन षेत्रको आधननीनककरण¸व्यर्सायीकरण र यानन्त्रकरण गन े। 

⮚ स्नातक तह सम्मको क्याम्पस¸प्रानर्नधक निषािय तथा कृनि क्याम्पस 

स्थापनाको िानग सम्र्नन्धत ननकायमा आर्श्यक पहिगन े। 

⮚ ननजी षेत्रको सहिानगतामा िघनजि नर्द्यनतमा िगानी आकिाण गरर 

उत्पादन¸प्रसारणर नर्तरण गन े। 

⮚ सडक गनरुयोजना ननमााणगरी मापदण्ड र्मोनजम नक्सा पास ह नेगरी ननमााण र 

स्तरोन्ननत गन े। 

⮚ ननजीषेत्रिाई आकिाण गरी नजपिाइन, नजपसाइनक्िङ्ग, केर्िकार, 

प्याराग्िाइनडङ्ग िगायतका गनरुयोजना ननमााण गरी पयाटन पनर्ााधारको नर्कास र 

प्रर्धान गन े। 

⮚ निषा¸स्र्ास््य¸खानेपानी र सरसर्ाइमा िगानी गन े। 

⮚ अत्यार्श्यक उपिोग्य र्स्तनहरुको सनदृढ आपननता नचस्यानकेन्र, िण्डारण र नर्तरण 

प्रणानिको व्यर्स्था सम्र्द्ध ननकायहरुको सहयोग¸सहकाया र समन्र्यमा गन े। 

⮚ सार्ाजननक प्रिासन र सेर्ाप्रर्ाहमा चनस्तदनरुस्त रुपमा प्रदान गन े। 

⮚ नर्त्तीय नर्केन्रीकरणको िार्ना अननसार गाउँपानिकािे िगाउने̧  उठाउन पाउन े

कर तथा गैरकर राजश्वका र्हृद षेत्रहरुको पनहचान¸सांकिन तथा व्यर्स्थापनमा 

नीनज षेत्रसँग सहकायागन े आन्तररक तथा बाह्य राजश्वका नयाँ स्रोतहरुको 

अनधकतम पररचािन गरी नर्कास प्रनक्रयािाई अगानड बढाउन े। 

⮚ यनर्ा¸मनहिा¸एकिमनहिा̧ र्ािर्ानिका̧ अिक्त¸अपाङ्ग¸दनित¸आनदर्ासी/जन

जाती¸नपछनडएको र्गा̧ नर्पन्नता नसमान्तकृत अल्पसांख्यक समनदाय मैत्री कायाक्रम  

सञ्चािन गरी उक्त र्गाको नर्कास गन े। 

⮚ रानरिय तथा अन्तरानरिय स्तरका स्थानीय सरकार̧ सनम्न्धत सांघ सांस्थाहरु सँग 

िाततृ्र्पनणा सम्बन्ध स्थानपत गरी नर्कास र नर्स्तार गन े। 

⮚ सार्ाजननक नीनज साझेदारी नीनत िाई अर्िम्र्न गरी यस षेत्रको नर्कास ननमााण 

कायाक्रम अगानड बढाउने । 

⮚ योजना तजनामा कायाान्र्यन¸अननगमन तथा मूल्याङ्कन¸सञ्चािन तथा व्यर्स्थापन 

पद्धनतिाई समयसापेष प्रिार्कारी बनाउन े। 

⮚ समनदायमा आधाररत टोिनर्कास सनमनत¸आमासमूह¸यनर्ाक्िर् हरुिाई 

नक्रयानिि गराउँद ै सहयोगी र नर्कासिीि सांस्थाहरुको सहयोग¸सहकाया र 

समन्र्यमा कायाक्रम अगानड र्ढाइन े। 

⮚ िािा¸सानहत्य¸किा¸सांस्कृनत¸धानमाक¸मठमनन्दरहरुको सांरषण र नर्कास गन े। 

⮚ सहकारीिाई र्डास्तर सम्म नर्स्तार गन े। 

 

 

नीलत तथा काययक्रमः 

आ.र्.०७९/८० को िानग र्ानिाक नीनत¸कायाक्रम तथा बजेट तजनामा गदाा 

दीघाकािीन सोच¸िक्ष्य¸उद्देश्य र प्राथनमकताका षेत्रहरु नेपािको 

सांनर्धान¸सम्माननीय रारिपनतज्य ूबाट सांघीयसांसदको सांयनक्त र्ैठकमा प्रस्तनत नीनत 

तथा कायाक्रम¸नदगोनर्कासका िक्ष्य¸साका  नर्कास िक्ष्य¸पन््ौ ँ योजना¸रानरिय 

योजना आयोगको मागादिान¸सांघीय मानमिा तथा सामान्य प्रिासन मन्त्राियको 
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नीनत¸ननदेिन र स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ का प्रार्धानहरु नर्ियगत 

सनमनतहरुको सूझार्िाई समेत आधारमा देहायका प्रमनख नीनत¸नर्ियगत नीनत 

तथा कायाक्रम अर्िम्र्न गररनेछ । 

 

लवषयगत नीलतहरुः 

1.अलथयक लवकास नीलतः 

             कृलष पशुपंक्षी र सहकारी नीलतः 

➢ कृनि गनरुयोजना तयार गरी तपनिि र्मोमको िक्ष्य हानसि गररन े। 

➢ व्यर्सानयक नकसान पनहचानगरी कृिक पररचयपत्र प्रदान गररन े। 

➢ कृनि एम्बनिेन्स व्यर्स्था गररने । 

⮚ स्थानीय षमता र सम्िाव्यताको आधारमा न्यननतम कृनि उपजमा 

आत्मननिारता हानसि गन े। 

⮚ उत्पानदत कृनि उपजको समथान मनल्यगाउँपानिका बाट 

ननधाारण¸कृनिसांकिन केन्र स्थापना गन े। 

⮚ नदगो र व्यर्सानयक उत्पादनको आधारमा कृिकिाई अननदान नदन े। 

⮚ जिर्ायन अननकन ि कृनिको िागी आम नकसानिाई क्रमि तानिम नदन े। 

⮚ बाँस प्रजानतको बह उपयोग गन े। 

⮚ अगााननक खेतीिाई प्रर्धान गद ैप्रत्येक घरिाई उत्पानदत घरेिनर्स्तनको 

उपयोगमा जोड नदइनेछ । 

⮚ व्यर्सानयक रुपमा परािको तथा काठको ठनटाकोप्र योगगरी 

च्याउकोउत्पादन सनरु गन े। 

⮚ "एक टोि एक पोखरी" "एक गाउँ एक उत्पादन"¸"गाउँगाउँमा सहकारी 

घरघरमा िकारी" िन्न ेरानरिय अनियानिाई साथाक बनाउन े। 

⮚ िोपोन्मनख तथा रैथाने कृनि तथा पिनपांषीउत्पादन िाई सांरषणर प्रर्द्धान 

गन े। 

⮚ जनडर्नटी/औिनध प्रयोजनको िानग नसिाम खेतीिाई प्रोत्साहन/नर्स्तार 

गरी आनथाक नर्कासमा जोडनदन े। 

⮚ कृनि िनूमको उर्ारािनक्त र र्ािी उत्पादन षमताको आधार र 

सम्िार्नािाई अध्ययनगरी कृनि/पिनपांषी र र्िर्न िको पकेटषेत्र 

पनहचान गरी सोही बमोनजमको खेनत प्रणािी अर्िम्र्न गरी प्रोत्साहन 

गन े। 

⮚ दनग्ध पदाथा एर्ां मासनको गनणस्तर र स्र्च्छता िाई कायमराख्न" र्धिािा 

देखी िान्छा सम्म स्र्च्छ र स्र्स्थ मासन" तथा" गोठ देखी ओठ सम्म 

स्र्च्छ र स्र्स्थ दनधमा आम्मननिार बनाईन"े 

⮚ सरकारी मापदण्ड बमोनजमको र्धिािाहरु स्थापना तथा नर्स्तारगन े। 

⮚ बािी तथा पिन र्ीमािाई ननरन्तरता नदइनेछ । 

⮚ उत्पानदत दनधको सांकिनको िानग नचनिङभ्याट नमल्कक्यान नडपनिज 

तथा आर्श्यक उपकरण र्डातह सम्म नर्स्तार गररनेछ । 

⮚ सहकारीको अनियान सञ्चािन र िनक्तिाई उद्यमनर्कास समार्ेिी 

आनथाकर्नृद्ध, गररर्ीननर्ारण, सामानजक सनरषार समनदायको नर्कासमा 

सनक्रय गराउन ेनीनत निइनेछ । 

⮚ उचाइ अननसार यस कानिगण्डकी गाउँपानिकामा बेि आँप निची मेर्ा 

सनन्तिा नटमनर अिैचँी जनडबनटीको उत्पादनमा ननरन्तरता नदइनेछ । 

⮚ िमूी बैकँको स्थापना गररनेछ । 

2.उद्योग तथा वालिज्य र पययटनः 

2.1 उद्योग नीलतः 
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⮚ उद्योग षेत्र आनथाक नर्कासको इनन्जन िएकोिे यस गाउँपानिकामा घरेिन तथा 

साना मझौिा र ठनिा उद्योग स्थापानको िानग औद्योनगक िगानीको र्ातार्रण 

तयार गरी नीजी षेत्र र र्ैदेनिक िगानीिाई आकनिात गन ेनीनत निइनेछ । 

⮚ स्थानीय स्रोत एव्सीपको उपयोगगरी िघन घरेिन साना मझौिा उद्योग स्थापना र 

सञ्चािन गन े। 

⮚ यस षेत्रमा प्रिस्त मात्रामा पाइने जनडबनटीको प्रिोधन तथा जनडबनटीमा आधाररत 

औिधी जन्य र्स्तनको उत्पादन गन े। 

2.2 पययटन के्षत्र नीलत 

⮚ कृनि पयाटन होमस्टे, साहनसक पयाटन, अनतनथ सत्कार तथा आनथत्यतािाई 

प्रर्द्धान गन े। 

⮚ ननजी षेत्रको सहकायामा कानिगण्डकी नदीमा छोटो दनरीको याानफ्टङ्ग  

सञ्चािनको िानग पहि गन े। 

⮚ िनतनाङ्ग धनर्ाँखोिामा सञ्चानित सामनदानयक होमस्टेको षमता नर्स्तार तथा 

प्रचार प्रसार व्यर्नस्थत गरी अगाडी बढाउने । 

⮚ नपकननक स्पटहरुमा आर्श्यक पनर्ााधार पानी नर्द्यनत तथा यातायातको पह ँच 

बढाउने । 

⮚ पयाटकीय सम्िाव्यता बोकेका षेत्रहरुको पनहचान गरी पयाटकीय पनर्ााधार नर्स्तार 

गन े। 

⮚ यस षेत्र नित्रका सबै पनरातानत्र्क सम्पादाहरुको सांरषणको िानग सङ्रािय 

स्थापनाको प्रनक्रया अगानड बढाउने । 

⮚ जातीय िानिक तथा परम्परार सांस्कृनतको जगेनाा गना यनर्ा र्गािाई पररचािन गन े। 

⮚ िेनकङ रुटको अन्र्ेिण गरी ननमााण सनरु गन े। 

 

 

2.3 राजश्व पररचािन नीलत 

⮚ गाउँपानिकाको राजश्व पररचािन सनमनत र राजश्वप्रषेपण सम्बन्धी सम्िार्ना 

अध्ययनमा उनल्िनखत सनझार् एर्ां नसर्ाररस िाई यस गाउँपानिकाको राजश्व 

नीनतको आधारको रुपमा अर्िम्र्न गन े। 

⮚ आन्तररक स्रोतको कर िनल्क दस्तनर महिनि असनिी व्यर्स्थापनिाई प्रिार्कारी 

बनाइ गाउँपानिकाको नर्कासको गनतिाई नदगो र िरपदो बनाइ स्रोतको िानग 

प्रदेि र सांघ मानथको ननिारतािाई कमगद ैिनगनेछ । 

⮚ सर्ै प्रकारका व्यर्सानयक कारोबारिाई करको दायरामा ल्याइ दरपननरार्िोकन 

तथा दायरा नर्स्तार गररनेछ । 

⮚ प्रारनम्िक र्ातार्रणीय पररषण (IEE) को प्रनतर्ेदमा उनल्िनखत षेत्रहरुमाउ 

नल्िनखत पररमाणको ररनधनित्ररही ढनङ्गा नगटी र बािनर्ा उत्खननगरी आन्तरीक 

तथा बाह्य नर्क्री तथा ननकािी गन ेप्रयोजनाथा कर िनल्क असनि गन े। 

⮚ प्राकृनतक स्रोतको उपयोग गना राजश्व परामिा सनमनतको अननमनत अननर्ाया 

गराइनेछ । 

⮚ खािी रहेको सरकारी नीनज जग्गाको िगत सांकिन गरी करारमा खेनत गन े

प्रणानिको सनरुर्ात गररनेछ । 

⮚ र्जार तथा सडक षेत्रहरुमा घर िर्न बनाउँदा नक्सा पास नगरी बनाउन ेिाई 

दोब्बर िनल्क िगाइनेछ । 

 

         3.सामालजक लवकास नीलत 

3.1 लशक्षा नीलत 

⮚ नागररक निषा नैनतक निषा मार्ा त रानरिय िार्नािे ओतप्रोत नागररक 

ननमााण गन े। 
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⮚ प्रत्येक िैनषक र्िाहरुमा उत्कृष्ट निषक नर्द्यािय नर्द्याथी छनोट गरी 

पनरस्कृत गररनेछ । 

⮚ अनर्िार्क निषािाई नर्द्याियको अनिन्न पाटोको रुपमा स्र्ीकार गरी 

अगाडी बढाइनेछ । 

⮚ नर्द्यािय मजा दरर्न्दी नमिान तथा आर्ासीय नर्द्याियिाई ननरन्तरता 

नदइनेछ । 

⮚ आनथाक रुपिे नर्पन्न तथा र्रक षमता िएका तर जेहेन्दार नर्द्याथीिाई 

उच्च निषा अध्ययनको िानग सहयोग गना गाउँ पानिकामा छात्रर्नृत 

कोि खडा गररनेछ । 

⮚ साप्तानहक रुपमा निषकिे मानसक रुपमा प्रधानध्यापकिे र तै्रमानसक 

रुपमा गाउँपानिकािे नर्द्याथीको मूल्याङ्कन गरी उपचारात्मक निषण 

पद्दती अर्िम्बन गररनेछ । 

⮚ नीनज नर्द्याियको व्यर्स्थापनको िानग िगानीको सांरषण गद ै नीनज 

नर्द्याियहरुिाई अननगमन र ननयमन गरी सेर्ामनखी बनाइनेछ । 

⮚ मात ृिािाको िािा तथा निनपको सांरषण मात ृिािामा निषा तथा मात ृ

िािा मार्ा त निषाको प्रर्द्धान गररनेछ । 

⮚ स्र्ास््य चौकीहरुको समन्र्यमा प्रनत ३ मनहनामा नर्द्याथीको स्र्ास््य 

पररषणको प्रर्न्ध नमिाइनेछ । 

⮚ करार निषक/कमाचारीको कायासम्पादन मनल्याङ्कनको आधारमा म्याद 

थपघट गररनेछ । 

⮚ साषरता र आनजर्न निषाको िानग आगामी 2 र्िामा सबैिाई साषर 

बनाउँद ैआजीर्न निषाको िानग सबै र्डामा पनस्तकािय र्ाचनािय 

साथै र्ाि उद्यान स्थापना गररनेछ । 

⮚ स्थानीय पाठ्यक्रम मार्ा त व्यर्हाररक तथा व्यर्सानयक सीपको नर्काि 

गररनेछ । 

⮚ परम्परागत सीपको आधननननककरण गद ैत्यसमा िएका ज्ञान तथा सीपको 

अध्ययन गरी पठनपाठन गना प्रर्न्ध नमिाइनेछ । परम्परागत सीप 

स्थानीय स्तरमा उत्पादन ह ने कृनि स्थानीय सम्पदा पयाटकीय महत्र्का 

धानमाक साँस्कृनतक र प्राकृनतक स्रोतहरुिाई समार्ेिगरी स्थानीय 

पाठ्यक्रम ननमााण गररनेछ । 

⮚ नर्पद्ब बाट बच्नको िानग बािबानिकाहकरु िाई नमूना अभ्याि 

गराइनेछ । 

⮚ प्रत्येक नर्द्याियमा सनझार्पेटीका रानखनेछ । 

⮚ पानिका स्तरबाट करारमा ननयनक्त निषकहरुिाई  पोिाकमा ५० 

प्रनतित ित्ता नदईनेछ । 

⮚ निषक बैकिाई खारेज गरर नर्द्यािय व्यर्स्थापन सनमनतिे 

आर्श्यकता अननसार ररक्त पदमा नर्ज्ञापन गरर पदपननता गररनेछ । 

⮚ िसता र्ा अन्य स्रोत बाट आएको बजेटिाई योजनमा नर्ननयोजन गदाा 

कायापानिकाको ननणाय अननर्ाया गररनेछ । 

⮚ पानिका स्तरमा सांचानित आर्निय तथा गैरआर्नसय िैनषक 

सांस्थाबाट उत्कृष्ट ह ने नर्धाथी , नर्ियगत निषक तथा नर्द्याियिाई 

निषा नदर्सका नदन पनरस्कृत गररनेछ । 

 

3.2 स्वास््य तथा पोषि नीलत 

⮚ कोनिड १९ जस्ता महामारी रोगको ननयन्त्रणको िानग मापदण्ड 

बमोनजमका आर्श्यकता अननसार व्यर्स्थापन गररनेछ । 
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⮚ सबै र्डाहरुमा रहेका स्र्ास््यचौकीहरुको िौनतक तथा प्रानर्धक 

षमताको स्तरोन्नती गररनेछ । 

⮚ सनरनषत मातनृििनिाई टेर्ापनग्नेगरी िनन्य होमडेनििरी तथा आनथाकरुपिे 

नर्पन्न गिार्तीिाई अस्पताि सम्म ननिनल्क एम्बनिेन्स उपिब्ध 

गराइनेछ । 

⮚ प्रत्येक मनहनाको १५ गते नननित ठाउँमा (िगूोि र जनसांख्याको) 

आधारिनत सेर्ा प्रदान गररनेछ । 

⮚ व्यनक्तगत स्र्ास््य तथा सरसर्ाइ सरुर्ारोग ननयन्त्रण तथा रोकथाम 

खाद्यप्रणािी व्यायाम आदीको स्र्ास््य सांस्थामार्ा त नर्द्याियमा प्रनत 

मनहना १ नदन प्रनिषण नदन िगाइनेछ । 

⮚ स्र्ास््य र्ीमा गनाकोिानग अनिपे्रररत तथा ननम्न आयस्रोत ह नेको 

स्र्ास््य र्ीमाको िानग गाउँपानिकािे मद्दत गन े। 

⮚ बच्चा सनत्केरी दीघारोगी तथा र्दृ्धर्दृ्धािाई मानसक रुपमा स्र्ास््य 

परीषण गन ेव्यर्स्था नमिाइनेछ । 

3.3 खानेपानी तथा सरसफाआ नीलतः 

⮚ गाउँपानिका िर नर्.स. २०८० सम्म एक घर एक धारा कायाक्रम सम्पन्न 

गररनेछ । 

⮚ कानिगण्डकी गाउँपानिका नित्ररहेका सबै पानीका मूहानको सांरषण गरर 

मनहानको स्र्ानमत्र् गाउँपानिकाको ह नेछ । 

⮚ िहर उन्मनख षेत्रमा ढि तथा र्ोहोर मैिा व्यर्स्थापनको कायािाई 

प्राथनमकताका साथमा अगानड बढाउँदै landfill site को खोजी गरी 

व्यर्नस्थत गररनेछ । 

⮚ प्िानस्टको प्रयोगिाई ननरुत्सानहत गद ै खनिा प्िानस्टक मनक्त 

कानिगण्डकी अनियान सञ्चािन गररनेछ ।  

⮚ समनदायमा आधाररत टोि नर्कास सांस्थाको गठन सरसर्ाइ सनमनत एर्ां 

बजार व्यर्स्थापन सनमनतिाई नक्रयनिि तनल्याइ बजार गाउँ सरसर्ाइ 

अनियानिाई नतव्रता नदइनेछ । 

⮚ आर्श्यकता अननसार सार्ाजननक िौचाियहरुको ननमााण गररनेछ । 

⮚ घरबाट ननस्कन े र्ोहोरिाई र्गीकरणगरी Re-use, Reduce, Re- 

cycle तथा कन नहने र्ोहोरको जैनर्क मिबनाउन ेअनियान सनरुगररनेछ । 

3.4 संस्कृलत प्रवर्द्यन नीलत 

⮚ गाउँपानिकामा अनस्तत्र्मा रहेका सबै िािा किा सानहत्य सङ्गीत 

नतृ्य िनित किा कौिि तथा मूता एर्ां अमूता सबै सम्पदाको सांरषण 

तथा प्रर्द्धान तथा सम्मान गन ेनीनत निइनेछ । 

⮚ साँस्कृनतक नर्निधताको सम्मान गद ै सनहरणनतामा आधाररत 

समाजको ननमााण गररनेछ । 

⮚ मौनिक सांस्कृत प्रनत गौरर् गद ैसांरषण तथा नयाँ नपँढीमा हस्तान्तरण 

गनासक्नेगरी यनर्ा पनस्तािाई जागरण गररनेछ । 

 

3.5 मलहिा बािबालिका ज्येष्ठ नागररक िैङ्लगक समानता तथा 

सामालजक समावेशीकरि नीलतः 

⮚ सबै र्गा र षेत्रका मनहिाहरुको सामानजक आनथाक तथा राजनीनतक 

अर्स्थाहरुमा समान सहिानगता मनहिाहरुको मूिितू अनधकार 

सननननित गरी िैङ्नगक मूिप्रर्ाहीकरणर सिनक्त करण गररनेछ । 

⮚ सबै प्रकारका नहांसा घरेिननहांसा नर्िेद छन र्ाछन त र्नहरकरण उत्पीडन 

दमनको अन्त्यगररन ेछ । 

⮚ मात ृ स्र्ास््य र प्रजनन स्र्ास््य िगायतका आधारितू स्र्ास््य 

सेर्ाहरुको बारेमा चेतना अनिर्नृद्धगरी पह ँच नर्स्तार गररनेछ । 
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⮚ समाजका अरज सम्माननत ज्येष्ठनागररकको िनूमका र योगदानिाई उच्च 

महत्र् नदँद ैज्ञानसीप षमता कौििको उपयोग गदै सम्माननत जीर्नको 

ग्यारेण्टी गररनेछ । 

⮚ उमेर नपनगी ह ने नर्र्ाहको कडाइका साथ अन्त्यगररनेछ । 

⮚ एकि मनहिाहरुको िागी जीर्न ननर्ााह गना सक्नेगरी आनथाक 

अर्सरहरुमा प्राथनमकताका साथ सहिागी गराइनेछ । 

⮚ र्रक षमता िएका व्यनक्तहरुको षमताको उपयोग गरी ननजहरुको िानग 

आर्श्यक  सहयोगी सामरी नर्तरण एर्ां षमता अनिर्नृद्ध गरर अपाङ्ग 

मैत्री नर्द्यािय घर तथा सार्ाजननक स्थि बनाउन ेनीनत निइनेछ । 

⮚  न्यानयक सनमनतिे कानिगण्डकी गाउँपानिकाको न्यानयक सनमनत ऐन 

बमोनजम सबैिाई स्पष्टता एकरुपता एर्ां पारदनिाता कायम गरर कानननको 

िासन तथा न्याय प्रनतको जननर्श्वास कायम गरर न्यान प्रदान गररनेछ । 

⮚ खानेपानी सरसर्ाई तथा स्र्च्छता (WASH)  कायाक्रमिाई ननरन्तरता 

नदनका  नननमत्त नर्निास र्ेिरे्यर िस्टको सहयोग निइनेछ ।  

⮚ (N-WASH) एन र्ासका  सम्पणूाकाया गनाका िागी नर्निास रे्िरे्यर 

िस्टको सहयोग निइनेछ । 

 

3.6 जनसंख्यार श्रम तथा रोजगारी 

⮚ कोनिड १९ को कारण नर्देिमा रोजगारी गनमाइ आउनेहरुको िानग 

उनीहरुमा िएको ज्ञानसीप र पनँजीिाई पररचािन गरीस्थानीय स्तरमा 

स्र्रोजगार बनाइनेछ । 

⮚ रामीण षेत्रमा नर्कासका पनर्ााधार नर्स्तारगरी आन्तररक बँसाइसराइ 

िाई कम गररनेछ । 

⮚ श्रमको सम्मान¸श्रम प्रनत सम्मान गद ै बािश्रमको अन्त्य तथा 

सबैप्रकारका श्रमिोिणको कडाइका साथ अन्त्य गररनेछ । 

⮚ नर्पे्रिणिाई उत्पादनमूिक षेत्रमा पररचािन गन े राज्यको मूि नीनत 

िाई आन्तररनककरण गररनेछ । 

⮚ बेरोजगार तथा अथा बेरोजगारहरुको िानग स्थानीय स्तरमा स्र्रोजगार 

ह नसक्ने खािका तानिम प्रदान गरर षमता बढाइनेछ । 

3.7 सामालजक सुरक्षा तथा संरक्षि नीलतः 

⮚ सामानजक सनरषा ित्ताका सम्पनणा िािराहीहरु िाई बैकँसँग समन्र्यन 

गरी सहज तररकािे िनक्तानी नदन ेव्यर्स्था नमिाइनेछ । 

⮚ सामानजक सनरषा सम्बन्धी राज्यको मापदण्डमा नपरेका अनतनर्पन्न तथा 

जोनखमयनक्त जीर्नमा परेकािाई िािानन्र्त ह नेगरी कायाक्रम अगानड 

बढाइनेछ । 

⮚ सामानजक सनरषाकोिको स्थापना गन ेप्रनक्रया अगानड बढाइनेछ । 

 

यूवा खेिकुद तथा स्वयंसेवक सेवा 

⮚ यनर्ािाई प्रानर्नधक निषा तथा सीपमूिक तानिम मार्ा त दष 

उद्यमिीि आत्मननिार बनाउन े। 

⮚ यूर्ािाई नर्पदव््यर्स्थापन सामानजक नर्कास र्ातार्रण सांरषण 

खेिकन द िगायतका षेत्रमा स्र्यांसेर्को िनूमका मापररचािन गन े। 

⮚ गाउँपानिका नित्र कनम्तमा १ र्टा किडाहि ननमााणको प्रनक्रयासनरु 

गररनेछ । 

⮚ गाउँपानिकास्तरीयखेिकन दकाकायाक्रमसञ्चािनगररनेछ। 
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⮚ यसषेत्रबाट रानरिय तथा अन्तरानरिय खेि जगतमा सहिागी िै 

ख्यातीप्राप्त गन ेिाई सम्मान गरी ननजहरुमा िएको सीपिाई स्थानीय 

स्तरमा पररचािन गररनेछ । 

⮚ ननमााणानधन खेि मैदान तथा सांरचनाहरुिाई नननित समय र गनणस्तरमा 

सम्पन्न गररनेछ । 

4. पुवायधार लवकास नीलत 

4.1 सडक तथा झोिुङ्गेपुि 

⮚ गाउँपानिका नित्रका सबै र्स्तीहरुमा सडकको पह ँच सननननित गररनेछ । 

⮚ कानिगण्डनक कररडोर सँग समानान्तर ह ने गरी पहाडी िागको मध्य र 

उच्च िागमा सडक सञ्चािन नर्स्तार तथा कररडोर जोड्ने 

सडकहरुिाई बाहै्र मनहना सञ्चािन ह नेगरी स्तरोन्नती गररनेछ । 

⮚ सडकको षेत्रानधकार ननधाारण गरर मापदण्ड अननसार नक्सा पास गररनेछ 

। 

⮚ सडक ननमााणकायामा मानर् जनिनक्तको प्रयोगिाई बढार्ा नदइनेछ । 

⮚ बाहै्र मनहना सडक सनचारु सननननितताको िानग िेन्थर्का  र व्यर्स्था 

गररनेछ । 

⮚ सडक ननमााण सँगै िनषयननयन्त्रणको िानग बायोइनन्जननयररङको िानग 

बाँसननगािो तथा अमनिसो िगाउन प्रोत्साहन गररनेछ । 

⮚ कृनि उत्पादन ननकासीगन े षेत्रहरुमा अनर्िम्ब कृनिसडक तथा मनख्य 

र्ाँटहरुमा व्यर्नस्थत कृनिसडक ननमााण गरी कृनिमा यानन्त्रनकरणिाई 

सहज बनाइनेछ । 

⮚ झोिनङ्गेपनिको ननयनमत ममात सम्िार ननगरानी तथा सनरषा गररनेछ । 

4.2 लसाँचाआ नीलत 

"लसाँलचतकृलष के्षत्रको ऄलभ वृलर्द् कालिगण्डकीको समृलर्द्" 

⮚ सबै उर्ार र कृनियोग्य जनमनमा नसँचाइको व्यर्स्थाको िानग पनराना कन िा 

ममात नयाँ कन िो तथा नहर ननमााण र आर्श्यकता अननसार निनफ्टङ 

नसँचाइ गन े। 

⮚ यस गाउँपानिका नित्र सञ्चािनमा रहेका कन िो तथा नहरहरुमा 

आर्श्यकता अननसार कन िो बाहेक ३ नर्टदायाँ र्ा बाँया कन िोको 

षेत्रानधकार ह नेछ । 

⮚ प्रिस्त पानी नह ने स्थानमा बिाातको पानी सांकिन तथा थोपा नसँचाइ 

प्रनर्नध प्रयोग गररनेछ । 

4.3 भवन नीलत 

⮚ अर् ननमााण ह ने सबै नीनज तथा सरकारी िर्नहरु अननर्ायारुपमा िनकम्प 

प्रनतरोनध बनाइनेछ । 

⮚ अर् ननमााण ह ने सबै िर्नसांरचनाहरु अननर्ाया नक्सा पास गरी बनाउन ेर 

िनकम्प प्रनतरोनध घरको मात्र नक्सापास गररनेछ । 

⮚ स्थानीय सरकार सांचािन ऐन २०७४ रानरिय िर्न ननमााण 

आचारसांनहता २०६० र्स्ती नर्कास सहरी योजना तथा िर्न ननमााण 

सम्बन्धी आधारिनत मापदण्ड २०७२ मा नयाँ ननमााण ह ने सरकारी तथा 

नीनज िर्न र ननमााण िैसकेका सरकारी तथा नीनज िर्नहरुको नक्सा 

पास गननापने प्रार्धान सडकषेत्रानधकारको प्रार्धान तथा अन्य सबै 

प्रार्धानहरुिाई पािना गराउन ेर कायाान्र्य नगन े। 

⮚ गाउँपानिका सर्ै र्डा कायााियहरु नर्द्यािय स्र्ास््य चौकी प्रहरी तथा 

सबै सार्ाजननक सेर्ा प्रदायक सांस्थाहरुको िर्न ननमााण गररनेछ । 

4.4 उजायसाना िघु जिलवदु्यत नीलत 

⮚ यस गाउँपानिका नित्रका सबै घरधनरीमा नर्द्यनतीकरण गरेछ । 
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⮚ नर्द्यनतको पनयााउन  असहज कनठन तथा ज्यादा खनचािो ह नेस्थानमा सौया 

उजाा मार्ा त नर्द्यननतकरण गररनेछ । 

⮚ िघन जिनर्द्यनत उत्पादनमा नीनज िगानी आकिाण गररनेछ । 

⮚ िहर उन्मनख षेत्र धानमाक महत्र्का षेत्र बसपाका  आदीमाS olar Street 

Light जडानिाई ननरन्तरता नदइनेछ । 

⮚ कृनि उद्योगमा प्रयोगह ने नर्द्यनत महिनिमा पननराबिोकन गररनेछ । 

4.5 सञ्चार 

⮚ सबै नर्द्यािय तथा सार्ाजननक सेर्ाप्रदायक ननकायहरुमा गनणस्तरीय र 

िरपदो इन्टरनेट सेर्ा नर्स्तार गररनेछ । 

5. वातावरि तथा लवपद व्यवस्थापन 

5.1 वन तथा भु-संरक्षि नीलतः 

⮚ िन-सांरषण िाई टेर्ा पनग्ने गरी खेती प्रणािीमा सनधार निरािो जनमनमा 

र्िर्न ि तथा डािे घाँस िगाउन े नीनत निइनेछ । 

नर्द्यमान र्न षेत्र िाई कायम रानख खानि तथा नाङ्गो जग्गामा बजारमा 

उच्च माग ह नेकाठ प्रजानतको र्षृारोपण गररनेछ । 

⮚ र्न डढेिो ननयन्त्रण तथा पनर्ााधार ननमााण ह ँदा र्नषेत्रमा 

ह नेनोक्सानीिाई पररपननता गना थप बषृारोपण गररनेछ । 

⮚ यहाँको र्नषेत्रमा प्रिस्त पाइन ेकाठको सदनपयोग ह नेगरी र्ननाचर तथा 

प्िाइउड उद्योग स्थापना िाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

⮚ र्ैज्ञाननक र्न व्यर्स्थापन योजना बनाइ िागन गरीनेछ । 

⮚ कानिगण्डकी गाउँपानिका नित्रसबैिाई आफ्नो जन्म नदनमा एक नर्रुर्ा 

र्षृारोपण गना िगाउन ेनीनत निइनेछ । 

⮚ कनम्तमा एक घर एक र्ि र्न िको बोटिाई कडाइका साथ िागन गररनेछ 

। 

⮚ पनराना सबै पोखरीहरु िाई पननःसञ्चािनमा ल्याइ पयाार्रणमा 

टेर्ापनयााउने  छ । 

⮚ नटमनर प्रजानतको नर्रुर्ाको सङ्ख्यािाई र्नृद्धगनाको िानग आर्श्यक 

कदम चानिनेछ । 

 

5.2 लवपद्व्यवस्थापन वातावरि तथा जिवायु पररवतयन नीलतः 

⮚ कानिगण्डकी गाउँपानिकाको नर्पदव््यर्स्थापन योजनामा िएका 

व्यर्स्थाहरुिाई कायाान्र्यन गररनेछ । 

⮚ कोनिड १९ रोगको प्रकोप र िनर्रयमा आउन सक्न े यस्तै खाि े

महामारीबाट सनरनषत ह नको िानग नर्पदप््रनत काया योजना ननमााण 

गररनेछ । 

⮚ यस पानिका नित्र आउन सक्न े नर्पद ्जनध्नको िानग नर्पदव््यर्स्थापन 

कोिमा आर्श्यक रकमको व्यर्स्था गररनेछ । 

⮚ जोनखमपनणा र्स्तीहरुको पनहचान गरी सनरनषत स्थानमा स्थान्तरण गन े

प्रनक्रया सनरु गररनेछ । 

⮚ खोिा तथा नदीको कटान ननयन्त्रणको िानग तटर्न्ध ननमााण गररनेछ । 

⮚ सांस्थागत नर्कास तथा सेर्ा प्रर्ाह नीनतः 

⮚ सम्पनणा सार्ाजननक सेर्ा प्रदायक ननकायको कायाािय व्यर्स्थापन र 

सांस्थागत सनदृनढकरण गररनेछ । 

⮚ गाउँपानिकाबाट प्रर्ाह ह ने सेर्ाहरुमा सम्िर् िए सम्म घनम्ती सेर्ा 

सञ्चािन गररनेछ । 

⮚ गाउँपानिका मातहतका सबै सार्ाजननक ननकायसँग नर्द्यनतीय 

माध्यमबाट ननदेिन ररपोनटाङ समन्र्य गन ेव्यर्स्था नमिाइनेछ । 
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⮚ रारिसेर्कहरुको मनोबि उच्चराख्न कायासम्पादन र काया र्ोझको 

आधार मा आन्तररक तथा बाह्य स्रोतबाट प्रोत्साहन उपिब्ध गराइनेछ । 

⮚ नर्पद व्यर्स्थापन न्यूननकरणका िागी नर्निास रे्िरे्यर िस्टको सहयोग 

निइनेछ ।   

⮚ सार्ाजननक सेर्ाप्रर्ाहको गनणस्तर र्नृद्ध गना सेर्ाराहीको अनिमत तथा 

गननासोको सर्ेषण गररनेछ । 

6. लवत्तीय व्यवस्थापन तथा सुशासन नीलतः 

⮚ कानननी सािन जनसहिानगता उत्तरदानयत्र् र पारदिी रुपमा सेर्ा प्रर्ाह 

गरी सनिासन कायम गररनेछ । 

⮚ आर्श्यकता औनचत्यको आधारमा सार्ाजननक नर्त्तको पररचाि 

नगररनेछ । 

⮚ प्रिार्कारी नर्त्तीय व्यर्स्थापन मार्ा त सार्ाजननक स्रोतको दष एर्ां 

सर्ोत्तम पररचािन िेखाङ्खन प्रनतर्ेदन तथा िेखापररषण मार्ा त 

नर्त्तीय व्यर्स्थापन पारदनिाता जर्ार्देनहता अनिर्नृद्ध गरी भ्रष्टाचारमा 

िून्य सहनिीिता र सदाचार प्रर्द्धान गररनेछ । 

⮚ नर्त्तीय व्यर्स्थानको िानग आन्तररक ननयन्त्रण प्रणािी र आन्तररक 

िेखापरीषण िाई प्रिार्कारी बनाइनेछ । 

⮚ सबै नर्कासका योजनाहरुमा प्रिार्कारी अननगमन प्रणानि अर्िम्बन 

गद ैरु ५ िाख सम्मको योजना र्डास्तरीय अननगमन सनमनतको अननगमन 

प्रनतर्ेदन पिात र सो िन्दामानथको िागतका योजनाहरुमा 

गाउँपानिकाको अननगमन सनमनतको अननगमन प्रनतर्ेदन पिात िनक्तानी 

ह ने नर्नधिाई ननरन्तरता नदइनेछ । 

⮚ सार्ाजननक आर् व्यय तथा खररद प्रनक्रयािाई पारदिी तथा प्रनतसप्रधी 

बनाइ खररदमा ह ने िागत कम गररनेछ । 

7. लवलवध नीलतः 

⮚ यस गाउँपानिका नित्र ननमााणका िानग प्रयोग गररन े हेनि इनक्र्पमेण्ट 

मेनसनहरु जेनसर्ी िोडर डोजर एक्सािेटर दताागराइ मात्र प्रयोगमा 

ल्याइनेछ । 

⮚ सांघीय तथा प्रदेि सरकारसँगको सहिगानी सहकाया र समन्र्यमा 

सञ्चािन ह ने योजना तथा कायाक्रम मागगना प्रोजेक्टबैकँ र नर्स्ततृ 

प्रस्तार् तयार गरी समपनरक अननदान  र नर्िेिअननदान मागगरी 

कायाान्र्यनमा ल्याउनको िानग आर्श्यक मात्रामा समपनरक कोिको 

प्रर्न्ध नमिाइनेछ । 

⮚ यस पानिका नित्रका उत्कृष्ट उपिोक्ता सनमनत कृिक यनर्ा तथा मनहिा 

निषक तथा कमाचारीिाई सम्मना तथा पनरस्कृ तगररनेछ । 

⮚ गाउँपानिकाको आर्श्यकता र षमताको आधारमा नदघाकािीन योजना 

तजनामा गररनेछ । 

⮚ NGO,INGO मार्ा त सञ्चािन ह ने कायाक्रमको प्रिार्कारीता मापन 

तथा पारदनिाता बढाइनेछ । 

⮚ घरेिन मनदराको उत्पादन नर्क्री गरी नजनर्को पाजान गरररहेका 

व्यनक्तहरुिाई र्ैकनल्पक आयआजानको व्यर्स्था गरी खनिा नर्क्री र 

उपिोगमा कडाइका साथ ननिेध गररनेछ । 

⮚ मानथ उनल्िनखत नीनत तथा कायाक्रममा समार्ेि ह न छन टेका नर्ियहरुको 

हकमा प्रचनित काननू मन्त्रािय तथा ननकायबाट प्राप्त िएका ननदेिनको 

आधारमा कायाक्रमअगाडी बढाइनेछ । 

⮚ पनँजीगत खचा नर्ननयोजन गदाा नर्केन्री करण नसद्बान्त अननसार िनगोि र 

जनिांख्याका आधारमा नर्ननयोनजत गररनेछ । 



11 
 

⮚ कन नै पनन योजनाहरु रकमान्तर र्ा नििकान्तर कायापानिकाको ननणाय 

बमोनजम ह नेछ । 

⮚ नजल्िा प्रिासन कायाािय र नजल्िा यातायात व्यर्सायी सांघ नर्च 

िएको सार्ाजननक यातायात िाडा यस कानिगण्डकी गाउँपानिकामा 

अननर्ाया िागन गररनेछ । 

⮚ कन नै पनन सर्ारी साधनको नर्ि बनक र्ा सम्बनन्धत कायााियमा दताा 

निएको सर्ारी साधन प्रयोग गना ननिेध गररनेछ । 

⮚ पानिका नित्र सांचािनाम रहेका सम्पनणा खाद्य िगायत अन्य पसिहरुको 

मानसक अननगमन गरर महङ्गी ननयन्त्रण गररनेछ । 

 


