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'भौतिक, आतथिक, सामातिक, सााँस्कृतिक िथा प्रशासतिक परू्ािधार,  

सर्ल, सक्षम सुशासि यकु्त व्यर्स्थापि चलुाचलुी गाउाँपातलकाको समतृिको आधार' 

r'nfr'nL ufpFkflnsfsf] ufpF;efsf ;b:oHo"x¿,  

ljifout zfvfsf k|d'v Pjd\ k|ltlglwHo"x¿,  

ufpFkflnsfsf sd{rf/Lx¿, ;'/IffsdL{x¿, kqsf/ tyf cGo pkl:yt ;Dk'0f{ dxfg'efjx¿ .  

 

d o; r'nfr'nL ufpFkflnsfsf] cWoIf Pjd\ of] ul/dfdo ;efsf] cWoIf ;d]tsf] x}l;otn] xfd|f] r'nfr'nL 

ufpFkflnsfsf] ufpF ;efsf] bzf} clwj]zgaf6 ul/dfdo ufpF ;ef ;dIf cfly{s aif{ @)&(÷)*) sf nflu 

tof/ kfl/Psf] ufpFkflnsfsf] gLlt tyf sfo{qmd k|:t't ug{ uO{/x]sf] 5' . d nufot ;Dk"0f{ hgk|ltlglwx?nfO{ 

:yfgLo tx ;b:o lgjf{rg @)&( af6 r'nfr'nL ufpFkflnsfsf] :yfgLo ;/sf/ ;~rfngsf] lhDd]jf/L ;'Dkg' 

ePsf]df ;Dk"0f{ r'nfr'nLaf;L hgtfx?nfO{ ljz]if wGojfb lbg rfxG5' . o; cj;/df g]kfnsf] /fhgLlts, 

;fdflhs tyf ;f+:s[lts ?kfGt/0fsf lgldQ hLjg pT;u{ ug'{x'g] ;Dk"0f{ 1ft c1ft ;lxbx?k|lt xflb{s >4f~hnL 

JoQm ug{ rfxfG5' . ax'hftLo, ax'eflifs, ax'wfld{s, ax';f+:s[lts tyf ef}uf]lns ljljwtfo'St ljz]iftfnfO{ 

cfTd;fy ub{} ljljwtf larsf] Pstf, ;fdflhs ;f+:s[lts P]Soa4tf, ;lxi0f'tf / ;b\efjnfO{ ;+/If0f ub}{   

/fli6«otf, :jflwgtf, nf]stGq, ;fdflhs Gofo, ;dfgtf / ;d[l4sf] nflu g]t[Tj ug'{x'g] g]kfnL /fhgLltsf JolQm, 

JolQmTjx¿k|lt xflb{s cfef/ k|s6 ug{ rfxG5' . 

 

                                                                                                                                              

समग्र चलुाचलुी गाउँपातलकाको समतृि र सवायतगण तवकासका लागी चलुाचलुीबासी नागररकहरुको 

आवश्र्किा, संतिर् सरकार र प्रदशे सरकारका नीति अनुरुप तदगो तवकास, समावतेशिा, स्रोि साधनको 

समन्वातर्क तविरण मार्य ि जनिाको सरकार जनिाको िरदलैोमा परू् र्ाउने तसिान्िलाई अङ्तगकार गरी समिृ 

चलुाचलुी गाउँपातलकाको सपना साकार बनाउने नीति तलएको छु । आजको योगदान भोलीको समृद्धी 

भन्ने नाराका साथ चलुाचलुी गाउँपातलकाबासीहरुको सहभातगिा मार्य ि तवकतसि चलुाचलुीको तवकास, 

उन्निीनै वियमान स्थानीर् सरकारको ध्र्ेर् हो । र्ो नीति िथा कार्यक्रम िर्ार गने क्रममा सहर्ोग पर् र्ाउनहुुने 

कार्यपातलकाका सदस्र्हरु, गाउँपातलकामा गतिि तवतभन्न तवषर्गि सतमतिहरु, वडा सतमतिका सदस्र्हरु, 

टोल तवकास संस्थाहरु, तवतभन्न संि संस्थाहरु लगार्ि सम्पूणय कमयचारीहरुलाई धन्र्वाद तदन चाहान्छु ।   

  

१. आगामी आर्थिक बर्ि २०७९।८० को वार्र्िक नीर्ि, बजेट िथा कायिक्रम र्नमािण गने क्रममा 

र्लएका आधारहरूलाई यस सम्मार्नि सभामा प्रस्िुि गदिछु ।  

 

✓ नेपालको संतवधानमा तनतदयष्ट तसिान्ि िथा नीति, 

✓ स्थानीर् िहको अतधकार क्षेत्र, 

✓ स्थानीर् िहको बातषयक र्ोजना िथा बजटे िजुयमा तदग्दशयन २०७४ 

✓ दीगो तवकासको लक्ष्र्, 

✓ आवतधक र्ोजनाले िोकेका प्राथतमकिाहरू,  

✓ नेपाल सरकारले जारी गरेको आ.व. ०७९।८० को तनति िथा कार्यक्रम, 

✓ सङ्िीर् सरकार िथा  प्रदशे सरकारबाट प्राप्त बजटे िजुयमा सम्बन्धी मागयदशयन, 
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✓ स्थानीर् जनिाको माग, चाहना िथा आवश्र्किा, 

✓ स्रोि साधनको उपलब्धिा, 

✓ कोरोना भाइरस (कोतभड १९) बाट तसतजयि असामान्र् अवस्था 

 

२. कमजोर र कर्िन भू-बनोट, अत्यावश्यक भौर्िक पवूािधारको न्यूनिा, दक्ष जनशर्िको 

अभाव, छररएका बस्िीहरू, कमजोर शासकीय क्षमिा, साविजर्नक र्नमािणमा हुने न्यून 

गुणस्िर, बजेट कायािन्वयन क्षमिा , कमजोर सशुासन , आन्िररक स्रोिको अभाव, पयािप्त 

पयिटन पूवािधारको वरृ्द्ध गने र्बर्यहरू हाम्रो सामु चुनौर्िको रुपमा रहेका छन ्। 

 

३. उपरोि  चुनौर्िहरूको सामना गदै समृद्ध चुलाचुली गाउँपार्लका र्नमािणको अर्भयानलाई 

अर्ि बढाउन नीर्ि, कायिक्रम िथा बजेटका उदे्दश्यहरू र्नम्नानुसार र्नधािरण गरेको छु । 

✓ दीगो, समावशेी र उच्च दरको आतथयक विृी हातसल गने, 

✓ गाउँपातलकाको भौगोतलक तसमाना स्पष्ट गने, 

✓ गाउँपातलकाको आतथयक तवकासको आधारको रुपमा रहकेो कृतष के्षत्रलाई आधतुनकीकरण, तवतवधीकरण, 

बजारीकरण र व्र्ावसातर्करण मार्य ि तजवनस्िर उिाउने, 

✓ गणुस्िरीर् र प्रातवतधक तशक्षा प्रदान गने, 

✓ गाउँपातलकाबाट प्रवाह गने सेवामा पारदतशयिा, चसु्ििा र गणुस्िरीर्िा कार्म गने,  

✓ आम नागररकको सावयजतनक सरोकारको तवषर्मा पहुचँ अतभविृी गने, 

✓ र्ोजनाबि रूपमा दु्रि गतिमा पवूायधारको तवकास गने, 

✓ सबै प्रकारका तवकासमा दीगोपन कार्म गने, 

✓ रोजगारी, आर् आजयन िथा तसप तवकासका क्षेत्रहरूलाई र्रातकलो बनाई नागररकको आतथयक, सामातजक 

अवस्थालाई सधुार गने, 

✓ लतक्षि वगयको सशक्तीकरण मार्य ि सामातजक न्र्ार्सतहिको समिामलूक समाज तनमायण गने, 

✓ स्वास््र् सेवाको पहुचँमा विृी गने, 

 

४. वार्र्िक नीर्ि, कायिक्रम िथा बजेटले र्नम्न र्बर्यहरूलाई प्राथर्मकिामा राखेको छ । 

✓ प्रातवतधक तशक्षामा जोड तदद ैतसपर्कु्त शतैक्षक जनशतक्त उत्पादन, 

✓ कृतषको आधतुनकीकरण र व्र्ावसातर्करण िथा पर्यटन प्रवियन, 

✓ दीगो संरचनाको तनमायण, 

✓ उत्पादन र उत्पादकत्वमा , 

✓ सामातजक, आतथयक तवकास मार्य ि जीवनस्िरमा , 
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✓ सडक, तसँचाई, खानेपानी, तवद्यिुीर् पवुायधार तनमायण र स्िरोन्निी, 

✓ सावयजतनक प्रशासन र सेवा प्रवाहमा सधुार िथा सशुासनमा जोड, 

✓ रोजगारीका अवसरहरु तसजयना, 

✓ स्वास््र् सेवाको पहुचँ र गणुस्िरमा सधुार, 

✓  प्रभावकारी सेवा प्रवाह मार्य ि सशुासनमा जोड, 

✓ संस्थागि क्षमिामा सधुार, 

✓ वन िथा वािावरणको संरक्षण, 

✓ र्वुा िथा खलेकुद तवकास, 

✓ हालको चलुाचलुी गाउँपातलकाको वडा नं ६ को जतटल भौगोतलक बनावटलाई मध्र्नजर गदै शातन्ि सरुक्षा 

िथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन हालको वडा नं ६ लाई २ वटा वडामा तवभाजन गनय सम्बतन्धि 

तनकार्मा तसर्ाररस गररनेछ, 

✓ बहुभातषक, बहुसाँस्कृतिक, कला सातहत्र्को जगनेाय गद ैसमातजक सद्भाव िथा एकिा अतभवतृि,  

 

५. अब म, आर्थिक वर्ि २०७९/०८० को लार्ग र्शक्षा, कृर्र्, पयिटनमार्ि ि रोजगारी र्सजिना, 

र्सप र्वकास र व्यावसायीकरण हुने अपेक्षा गदे  के्षत्रगि नीर्ि िथा कायिक्रम पेश गदिछु ।  

 

१. आर्थिक र्वकास 

(क) कृर्र् िथा पशु र्वकास 

❖ पातलकातभत्रका तकसानहरूलाई आर्को आधारमा न्र्नू, मध्र्म र उच्च वगयमा वगीकरण िथा सचूीकरण 

गरी कृषक पररचर्पत्रमार्य ि पातलका कृषक प्रोर्ाइल िर्ार गरी कार्ायन्वर्न गररनेछ ।  

❖  गाउँपातलकाले कृतष के्षत्रलाई व्र्ावसातर्क, आत्मतनभयर िथा प्रमखु आर्को रूपमा तवकास गनय र्ोजना 

बनाइनेछ । 

❖ तदगो कृतष प्रणालीलाई प्रवियन गनय दीियकालीन कृतष तवकास गरुुर्ोजना अनुरूप कार्य गररने छ ।  

❖ कृतषमा र्ातन्त्रकरण कार्यक्रमलाई प्रवियन गदै वदैतेशक रोजगारमा भएका र्वुाहरूलाई कृतषमा आकतषयि 

गनगेरी रोजगारीको अवसर तसजयना गद ैस्वरोजगार िथा आत्मतनभयर बनाइनेछ । 

❖ गाउँपातलकाका सम्पणूय कृषक िथा कृतष र्मयहरुलाई प्रोत्साहान गनय कृतष सहकारी सञ्जाल तनमायण मार्य ि  

अगायतनक कृतष उत्पादन, बीउ तबजन तकट तविरण लगिर्िका कृतष के्षत्रको प्रबधयनात्मक कार्यक्रमहरु 

सञ्चालन गररनेछ ।  

❖ कृतष िथा तसंचाई के्षत्रको समग्र तवकासका लागी  सिह िथा भतूमगि तसँचाई प्रणाली तनमायण गनय संतिर् र 

प्रदशे सरकारसँग आवश्र्क समन्वर् र पहल गररनेछ ।  
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❖ गाउँपातलकाको कृतष शाखामार्य ि कृषकहरूको मागको आधारमा मौसमी िथा बेमौसमी िरकारी खिेी र  

व्र्वसातर्क खेिी प्रणालीलाई प्रोत्साहान गनय सो अनसुारका बीउ तबजनहरू आवश्र्किाका आधारमा 

तविरणको व्र्वस्था तमलाइनेछ ।  

❖ चलुाचलुी गाउँपातलकाको तवकट के्षत्रका कृषकहरूलाई प्राथतमकिामा राखी आवश्र्किा अनसुारको कृतष 

औजार िथा बीउ तबजनहरू उपलब्ध गराउँद ैआएको नीतिलाई तनरन्िरिा तदइनेछ । 

❖ पश ुबीमा र कृतष बीमा कार्यक्रमलाई अतनवार्य गररनेछ । 

❖ कृतषजन्र् वस्िहुरूको सहज बजारीकरणका लागी कृतष सहकारीहरूलाई प्रोत्साहन गररनेछ ।  

❖ आन्िररक बजार तवस्िार मार्य ि गाउँपातलकामा उत्पातदि दगु्ध पदाथय, खाद्य पदाथय, िरकारी र्लरू्ल 

लगार्ि अन्र् नगद ेबालीहरूको भण्डारणको उतचि व्र्वस्था गरी बजारमा तनकासी गररनेछ । 

❖ ''हाम्रो भान्छा,  हाम्र ैिरकारी, स्र्स््य िीर्िका लागी आफ्िै करेसाबारी ''   भन्ने नाराका साथ िरकारीमा 

आत्मतनभयर हुने तनरन्िरिा तदइनेछ । 

❖ खद्यान्न उत्पादन र दगु्ध पदाथय उत्पादनमा तकसानलाई प्रोत्साहन गरर आत्मतनभयर बनाउने नीति तलइनेछ ।  

❖ तनजी िथा सावयजतनक जग्गाको साँध तसमानामा रहकेो जतमनको उपर्ोगमा ह्रास आउने गरी रोतपएका बोट 

तबरुवाको सेपले गदाय उत्पादन िथा उपर्ोग िटाउने भएकाले सो कार्यलाई तनरुत्सातहि गनय साँध तसमानाबाट 

कतम्िमा ५० रु्ट तभत्र रहकेा रुख तबरुवा हटाउने र  नर्ाँ रुख तबरुवा सो क्षेत्रमा रोप्ने कार्यलाई तनरुत्सातहि 

गररनेछ ।  

❖ सम्बतन्धि तनकार्मा दिाय भई गाउँपातलकामा दिाय भएका कृतष र्मय, कृतष समहू अन्िगयि पशपुक्षी व्र्वसार् 

सञ्चालन गरी आएका कृषकहरूलाई ५० प्रतिशि अनदुानमा पश ु स्वास््र्सँग सम्बतन्धि औजारहरू 

उपलब्ध गराउँद ैआएको नीतिलाई तनरन्िरिा तदइनेछ ।  

❖ हररि खाद्य (Food Green) लाई बढावा तदन िरको तनमायण सम्पन्न प्रमाण पत्र प्रदान गदाय कतम्िमा पतन 

दईुवटा र्ल तदने रुख रोपेको हुन ुपने व्र्वस्थालाई तनरन्िरिा तदइनेछ ।  

❖ कृतष उत्पादनको क्षेत्रमा गाउँपातलका आरँै्ले तनतिि स्थानको छनौट गरी पहल गररने छ । 

❖ सामतूहक व्र्वसार् सञ्चालन गराई रोजगारीको अवसर तसजयना गनय गाउँपातलका क्षेत्रमा बाझो रहन गएको 

जतमनको उपर्ोग गरी कृतष जोनको स्थापना गने नीति तलइनेछ ।  

❖ कृतष िथा पशपुालन के्षत्रको सम्भाव्र्िा अध्र्र्नबाट दतेखएका क्षेत्रहरूमा लगानी प्रवियन गररने िथा सो 

सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

❖ वडा िथा क्षेत्र तवशषे र्लरू्ल खिेी, अग्र्ायतनक िरकारी खिेी, पशपुालन, खाद्यान्न, दलहन जस्िा 

आधारभिू वस्िुमा आत्मातनभयर बनाउन बाँझो जग्गालाई उपर्ोग गने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

❖ कृतष उपजको उत्पादन सिनिालाई ध्र्ानमा राखरे कृतष िथा पश ुपकेट कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

❖ तसमल िरुलको उत्पादन िथा बजारीकरणका लातग तसमल िरुल उत्पादन गने कृषकहरूलाई प्रोत्सातहि 

गने नीति तलइनेछ ।  
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❖ कृतषको आधतुनकीकरण, व्र्वसातर्करण, प्रशोधन िथा औधोतगकीकरणका लातग सवयसलुभ ऋण, 

अनदुान लगार्िमा तवत्तीर् पहुचँ वतृि गनय सरकारी, गरैसरकारी, सहकारी, नीतज क्षेत्र िथा तवत्तीर् 

संस्थाहरूवीच समन्वर् र साझेदारीलाई जोड तदईनेछ । 

❖ बीउ, मल, नश्ल सधुार, जतैवक तवषादी, औषतध आतदको सहज आपतूियको लातग तनजी िथा सहकारी 

के्षत्रको सहकार्यमा सपुथ कृतष सामग्री पसलहरूको स्थापना िथा सञ्चालनका लातग पहल गररनेछ ।  

❖ कृतष उत्पादनको उतचि भण्डारण गनयको लातग सङ्िीर् िथा प्रदशे सरकार र अन्र् तनजी क्षेत्र, दाि ृ

तनकार्हरूसँग सहकार्य िथा समन्वर् गरी 'एक वडा एक शीि भण्डार' र दगु्ध तचस्र्ान केन्द्र तनमायण गनय 

पहल गररनेछ ।  

❖ कृतषमा रोजगारीको ग्र्ारेन्टी गद ैएक लाख भन्दा मातथको कृतष व्र्वसार् सञ्चालन गनय इच्छुक र्वुालाई 

मल बीउमा तवषशे अनदुान, कृतष पकेट के्षत्र तनधायरण, कृतषमा िातलम, बजार व्र्वस्थापनको लातग पहल 

गररनेछ ।  

❖ पश ुस्वास््र् िमु्िी तशतवर, िातलम र पश ुतबमासम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गररनेछ ।  

❖ पश ुनश्ल सधुारका लातग कृतत्रम गभायधान कार्यक्रमलाई व्र्वतस्थि रूपमा तनरन्िरिा तदइनेछ ।  

❖ नश्ल सधुारका लातग बाख्राको उन्नि जािको वोर्र बीउ बोका र उन्नि जािको बङ्गरुको पािा तविरणको 

कार्यलाई समेि तनरन्िरिा तदइनेछ ।  

❖ पशहुरुमा लाग्न सक्ने रोगहरु तनर्न्त्रणको लातग गाउँपातलकाको पश ु सेवा शाखामार्य ि् तनर्तमि पश ु

स्वास््र् पररक्षणकको व्र्वस्था गरी पशपुालक कृषकहरूलाई  आवश्र्क औषतध तविरण कार्यक्रमलाई 

व्र्वतस्थि गद ैलतगनेछ । 

❖ पश ुआहारको उतचि व्र्वस्थापनका लागी तहउँद,े वष े र बहुबष ेडाले िाँसको बीउ अनुदानमा तविरण 

गररनेछ ।  

❖ मत्स्र्पालक र कुखरुापालक कृषक िथा समहूहरूलाई तनतिि अनदुानमा माछाका भरुा िथा कुखरुाको 

चल्ला तविरण गने नीतिलाई तनरन्िरिा तलईनेछ ।  

❖ गोि िथा भकारो सधुारमार्य ि प्राङ्गाररक मल उत्पादन र प्रर्ोगमा जोड तदइनेछ ।  

❖ दगु्ध उत्पादन बढाउन कृतत्रम गभयधानद्वारा नश्ल सधुारलाई अतभर्ानको रुपमा अगाडी बढाइ गाई पकेट के्षत्र 

तवस्िार गरी साना िथा मझौला डेरी उद्योग प्रवियन कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

❖ हरेक वषय कृतष प्रदशयनी मलेाको आर्ोजना गरी उत्कृष्ठ कृतषजन्र् उत्पादन गने कृषक वा कृषक समहू वा 

सहकारीलाई वातषयक नगद परुस्कारसतहि प्रोत्साहन गररनेछ ।  

 

(ख) उद्योग, वार्णज्य िथा सहकारी 

❖ लि,ु िरेल ुिथा साना उद्योगको तवकास र प्रवियनका लातग उद्योग प्रवियन सम्बन्धी कार्यक्रमलाई सञ्चालन 

गररनेछ ।  
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❖ साना, मझौला िथा िुला उद्योगहरूको संरक्षण िथा प्रवधयन गनयका लातग गाउँपातलका स्िरीर् उद्योग वातणज्र् 

संि गिन गररने छ ।  

❖ आवश्र्किा पतहचानका आधारमा पनुयिाजगी र एडभान्स तसप तवकास िातलम कार्यक्रम सञ्चालन गरी  

स्थानीर् स्िरमानै उपलब्ध हुने कच्चा पदाथयमा आधाररि उद्योग सञ्चालन गनय अतभप्रेररि गररनेछ । 

❖ तवकासको एक प्रमखु साझदेारको रुपमा तवकास भएको सहकारी के्षत्रको लातग गाउँपातलकामा सहकारी 

समन्वर् सतमति गिन गरी सहकारी डेक्स समिे स्थापना गररनेछ । 

❖ सहकारीहरूले गने सम्पणूय कारोबारहरूलाई तवद्यतुिर् कारोबार प्रणालीसँग आवि गरर गाउँपातलकाले गने 

अनगुमन िथा तनर्मनलाई थप प्रभावकारी बनाई सहकारी क्षेत्रमा सशुासन कार्म गररनेछ । 

❖ चलुाचलुी गाउँपातलकाले जारी गरेको सहकारी सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्र्क 

संशोधन गररनेछ । 

❖ सहकारी क्षेत्रको प्रवियन र तवकासका लातग सबै खाले सहकारी संि संस्थाहरूसंग समन्वर् र सहकार्य गरी 

कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ ।  

❖ गाउँपातलका क्षेत्रतभत्र सञ्चालनमा रहकेा सहकारी संस्था र र्समा आवि पदातधकारीहरूको क्षमिा 

अतभवतृि हुने तकतसमका कार्यक्रम िथा तक्रर्ाकलापहरू सञ्चालनमा ल्र्ाइनेछ ।  

❖ साना िथा िरेल ुउद्योग, परम्परागि िरेल ुउद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गने नीति तलईनेछ ।  

 

(ग) पयिटन 

❖ गाउँपातलकाका प्रमखु पर्यटकीर् आकय षक गन्िव्र्हरूको आन्िररक िथा बाह्य पर्यटन बजारमा 

बजारीकरणका लातग देशका मखु्र् पर्यटकीर् केन्द्र (Tourism Hub) हरूमा चलुाचलुी डेस्क 

(Chulachuli Desk) को स्थापना गनय नीतज, सामदुातर्क, अन्र् स्थानीर् िह र सरकारी तनकार्हरूसँग 

समन्वर् र साझदेारीको तवकास एव ंतवस्िार गद ैलतगनेछ  । 

❖ चलुाचलुी गाउँपातलकामा रहकेा पर्यटकीर् महत्वका स्थानहरू (धातमयक, सांस्कृतिक स्थानहरु ) र सातहत्र् 

कला संस्कृतिको संरक्षण िथा सम्वियन गने नीति तलइनेछ ।  

❖ चलुाचलुी गाउँपातलकाको तसमानामा रहकेो तवतभन्न पर्यटकीर् स्थलहरुलाई पर्यटनमतै्री बनाउन साझदेारी 

पवूायधार तवकासको अवधारणालाई अगाडी बढाइनेछ ।  

❖ सङ्िीर् सरकार, प्रदशे सरकार र स्थानीर् सरकारको सहकार्यमा आन्िररक र बाह्य पर्यटकलाई सतुवधा पगु्ने 

गरी आवश्र्क होटल रेषु्टरा, पाकय , स्वीतमङपलु, होमस्टेसमिे तनमायण गनय र सञ्चालन गनय िथा सवयसाधारण 

नागररक समिेलाई सो कार्यका लातग प्रोत्सातहि गररने छ । 

❖ र्स गाउँपातलकाको तछमकेी गाउँपातलका िथा नगरपातलकामा रहकेा पर्यटकीर् स्थल/धातमयक स्थलसम्म 

आविजाविको लातग सहज सडक सञ्जाल तनमायणका लातग तनरन्िरिा तदइनेछ ।  

❖ चलुाचलुी के्षत्र तभत्रका पर्यटकीर् के्षत्रहरू मनैाचलुी पर्यटकीर् क्षेत्र, तनङ्कोक्मा ( लभ डाँडा ), तिनकुने 

पोखरी तसमसार क्षेत्र, तशवओरक तमलन पोखरी पर्यटकीर् क्षेत्र, झण्डीडाडा पर्यटकीर् क्षेत्र, अन्धराजा–

अन्धारानी पर्यटकीर् क्षेत्र, ओमकारेश्वर (कुइनेटार), तकराँि हाङसाम माङतहम मतन्दर र तसिदवेी मतन्दर 
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पर्यटकीर् के्षत्र लगार्िमा सङ्िीर् सरकार, प्रदशे सरकार र स्थानीर् सरकारबाट भईरहकेो तनमायणसम्बन्धी 

कार्यहरूलाई तनरन्िरिा तदइनेछ । र्समध्र्े तशवओरक तमलन पोखरी पर्यटकीर् क्षेत्र तनमायण कार्यका लातग 

संस्कृति, पर्यटन िथा नागररक उड्र्र्न मन्त्रालर् र चलुाचलुी गाउँपातलकाको साझदेारीमा आवश्र्क भौतिक 

पवूायधार तनमायण कार्यको तनरन्िरिा तदइनेछ ।  

❖ आन्िररक र बाह्य पर्यटन प्रबधयनका लागी चरेु क्षेत्रको दृष्र्ावलोकन गनय पद मागय (Trekking Route) 

तनमायण गने  नीति तलइने छ ।  

❖ ग्रातमण पर्यटन प्रवधयनको तनतम्ि सामतूहक िरबास (होम स्टे) साना लज िथा सामदुातर्क आवास 

व्र्वस्थापनका लातग प्रातवतधक सहर्ोग र िातलम आतदको समन्वर् गरी सेवाको गणुस्िर वतृि गररनेछ । 

❖ गाउँपातलकाको पतहचान झतल्कने गरी चलुाचलुी गाउँपातलकाको गान र लोगो िर् गरी कार्ायन्वर्नमा 

ल्र्ाइनेछ ।  

❖ चलुाचलुी गाउँपातलकाके्षत्रतभत्रका पर्यटकीर् स्थलहरूमध्र्े सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गरी उपर्कु्त क्षेत्रलाई 

पातलकास्िरीर् गौरबको पर्यटकीर् क्षेत्रको रुपमा तवकास गदै लतगनेछ ।  

❖ चलुाचलुी गाउँपातलकाको पर्यटन प्रबधयन गनय चलुाचलुी संस्कृति पर्यटन प्रबधयन समन्वर् सतमति गिन 

गररनेछ ।  

 

२. सामार्जक र्वकास के्षत्र 

(क) र्शक्षा  

❖ र्ोग्र्, स ु- संस्कृि िथा दक्ष जनशक्ती उत्पादन गनयका लागी तदियकातलन गरुुर्ोजनाहरु िर्ार गरी कार्ायन्वर्न 

गररनेछ  ।  

❖ तशक्षामा सबैको पहुचँ सतुनतिि गद ैबालमतै्री वािावरणमा प्रतवतधर्कु्त तशक्षणतसकाई सञ्चालन गरी शतैक्षक 

गणुस्िर सदुृढीकरणका लातग कार्यसम्पादनका आधारमा सबै सामदुातर्क तवद्यालर्मा न्र्नूिम दरबन्दीको 

व्र्वस्था गनय सम्बतन्धि तनकार्सँग पहल गररने िथा तशक्षक कमयचारीको लातग प्रोत्साहन प्र्ाकेज ल्र्ाइनेछ ।  

❖ तशक्षकको क्षमिा तवकास गने, पवूय प्राथतमक कक्षाहरू क्रमशः प्रतवतधर्कु्त बनाउने, मािभृाषा तशक्षा िथा 

आवश्र्किा अनसुार आधारभिू िहमा अगं्रेजी माध्र्म तशक्षालाई प्राथतमकिा तदने, सबै तवद्यालर्मा 

खानेपानी, इन्टरनेट िथा कम्प्र्टुर सतुवधा पणूय बनाउँद ैलतगनेछ । 

❖ हाल सञ्चालनमा रहकेा भाषा/बहुभातषक पािशाला र सबै माध्र्तमक तवद्यालर्लाई क्रमशः कक्षा १२ सम्म 

स्िरोन्नति गद ै लतगने, माध्र्तमक िहसम्मको तशक्षा तनःशलु्क गररन े एवम ् सामदुातर्क अध्र्र्न केन्द्रलाई 

प्रवधयन गररनेछ ।  

❖ गाउँपातलका तभत्रका सामदुातर्क तवद्यालर्मा आवश्र्किाका आधारमा स्कुल बसको व्र्वस्थापन गद ै

लतगनेछ ।  

❖ गाउँपातलका तभत्रका माध्र्तमक िह उत्तीणयमध्र्े उत्कृष्ठ १ छात्र र १ छात्रालाई एमबीबीएस, इतन्जतनर्ररङ , 

कृतष जटेीए, भटेेरीनरी, एच. ए, स्टार् नसय, अहवे, ओभरतसर्र, ल्र्ाब अतसस्टेण्ड अध्र्र्नका लातग 'अध्र्क्ष 

छात्रवतृत्त कोष' स्थापना गरी छात्रवतृत्त उपलब्ध गराइनेछ । 
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❖ प्रत्र्ेक वडामा सञ्चातलि सामदुातर्क तवद्यालर्मा अध्र्र्नरि अतितवपन्न १/१ जना तवद्याथीलाई माध्र्तमक 

िहसम्म अध्र्र्नमा लाग्ने सम्पणूय खचय गाउँपातलकाले व्र्होने व्र्वस्था गररनेछ ।  

❖ व्र्ावसातर्क िथा प्रातवतधक तशक्षामा प्राथतमकिा तदई हाल सञ्चातलि प्रातवतधक तशक्षालर्को स्िरोन्नति 

गन,े पवूय प्राथतमक तशक्षा बालमतै्री र प्रतवतधर्कु्त, आधारभिू तशक्षा तसपमलूक र माध्र्तमक तशक्षा रोजगार 

उन्मखु बनाउन प्रोत्साहन गद ैलतगनेछ । 

❖ मािभृाषामा पिनपािन गराउने सामदुातर्क तवद्यालर्हरूलाई मापदण्डका आधारमा कार्यक्रम अनदुान िथा 

मािभृाषा तशक्षक दरबन्दी अनदुान कार्यक्रमको सरुुवाि गररनेछ ।  

❖ सामदुातर्क तवद्यालर्हरूमा पिनपािन हुने मािभृाषाको पाि्र्क्रम र पाि्र्पसु्िक तनमायण गरी सोको 

उपलब्धिालाई सहज बनाइनेछ । 

❖ चलुाचलुी गाउँपातलकाका सामदुातर्क तवद्यालर्मा कार्यरि तशक्षक कमयचारीको पेशागि क्षमिा तवकास, 

हकतहि संरक्षण िथा शतैक्षक गणुस्िर वतृिका लातग कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ ।  

❖ प्रत्र्ेक वषय एस.ई.ई. परीक्षामा गाउँपातलका तभत्रका सामदुातर्क तवद्यालर्बाट सवोत्कृष्ट नतिजा ल्र्ाउने 

एक/एक जना छात्र / छात्रालाई नगद रकमसतहि परुस्कृि गने व्र्वस्था तमलाइनेछ । 

❖ कक्षा ८ को परीक्षामा गाउँपातलका तभत्रका सामदुातर्क तवद्यालर्बाट सवोत्कृष्ट नतिजा ल्र्ाउने एक/एक जना 

छात्र / छात्रालाई नगद रकमसतहि परुस्कृि गने व्र्वस्था तमलाइनेछ । 

❖ सामदुातर्क तवद्यालर्हरूमा स्थानीर् पाि्र्क्रम र स्थानीर् पाि्र्पसु्िक तनमायण गरी कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाइनेछ ।  

❖ सामदूातर्क तवद्यालर्को स्िर वतृि गद ैतवद्यालर्मा सिप्रतिशि तवद्याथी भनाय कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्र्ाइनेछ 

।  

❖ कोतभड १९ बाट पगुकेो शतैक्षक क्षतिको पररपरुण िथा अन्र् तवपदक्ो समर्मा तसकाई तनरन्िरिाका लातग  

कार्यक्रमहरू सञ्चालन गररनेछ ।  

❖ सबै तवद्यालर्हरूलाई बालमैत्री स्थानीर् शासनर्कु्त तवद्यालर्को रुपमा तवकास गनय आवश्र्क पवूायधारको  

तनमायण कार्य गररनेछ ।  

❖ मलू्र्ाङ्कन प्रणालीमा एकरूपिा कार्म गनय सबै सामदूातर्क तवद्यालर्हरूमा गाउँपातलका स्िरीर् परीक्षा 

प्रणाली लाग ूगररनेछ । साथै कक्षा ५ र कक्षा ८ मा सामदूातर्क र संस्थागि तवद्यालर्हरूमा एकद्वार प्रणालीबाट 

मलू्र्ाङ्कनको व्र्वस्थालाई तनरन्िरिा तदइनेछ ।  

❖ गाउँपातलका मािहिका सबै तवद्यालर्हरूको  शतैक्षक कृर्ाकलापमा एकरुपिा कार्म गनय शतैक्षक क्र्ालेण्डर 

प्रर्ोगमा ल्र्ाइने गररनेछ ।  

❖ राहि कोटामा कार्यरि तशक्षकहरूको सेवा सतुवधाका सम्बन्धमा सङ्िीर् सेवा सतुवधामा दोहोरो नपने गरी 

आवश्र्क नीति तनमायणको प्रबन्ध तमलाउद ैलतगने कार्यलाई तनरन्िरिा तदइनेछ ।  

❖ संस्थागि तवद्यालर्हरूमा कार्यरि तशक्षक र कमयचारीहरूलाई समिे नेपाल सरकारले तनधायरण गरेको न्र्नूिम 

िलब स्केलको व्र्वस्थापन गनय आवश्र्क पहल गररनेछ ।  

❖ सामदूातर्क तवद्यालर्हरुको आवश्र्क भौतिक पवूायधार तनमायणको कार्यलाई प्राथातमकिा तदइनेछ ।  
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❖ गाउँपातलका के्षत्रतभत्रका सामदुातर्क र संस्थागि तवद्यालर्हरूको शतैक्षक गणुस्िर सधुार गनय गाउँपातलकाबाट 

जारी भएको तशक्षा ऐन, २०७६ लाई आवश्र्क संशोधन र पररमाजयन गरी सो ऐनलाई प्रभावकारी रूपमा 

कार्यन्वर्न गररनेछ ।  

❖ चलुाचलुी गाउँपातलका के्षत्रतभत्रका तवद्याथीलाई प्रोत्सातहि गद ैतवद्याथीहरूको ज्ञान, तसप र क्षमिा पतहचान 

गनय, तवज्ञान र प्रतवतध क्षेत्रका तवद्याथीहरू सहभागी हुनेगरी गाउँपातलका स्िरीर् तवज्ञान प्रतवतध प्रदयशनी मलेा 

आर्ोजना गरी सञ्चालन गररनेछ ।  

❖ तवद्यालर्हरूको भौतिक पवुायधार तनमायणको कार्यलाई तनरन्िरिा तदइनेछ । भौतिक पवूायधार तनमायण गदाय 

बालमतै्री र अपाङ्गमतै्री बनाउने कुरामा अतनवार्य गराइनेछ । 

❖ तवद्यालर्मा अध्र्र्नरि  बाल कक्षा (नसयरी, र्.ुके.जी., एल.्के.जी.) सम्मका बालबातलकाहरूलाई आवश्र्क 

पसु्िक तविरणको नीतिलाई तनरन्िरिा तदइनेछ । सामदूातर्क तवद्यालर्मा तवद्याथी संख्र्ा वतृि गनय, तवद्यालर्मा 

तवद्याथी तटकाई राख्न र तवद्यालर् तबचैमा छाड्ने तवद्याथी दरलाई कम गनय आधारभिू िहमा बालबातलका 

तदवा खाजा कार्यक्रमलाई तनरन्िरिा तदइनेछ ।  

❖ सामदुातर्क तवद्यालर्मा तशक्षक, तवद्याथी र अतभभावकबीच समुधरु सम्बन्ध बनाउन सरोकारवालाहरूबीच 

छलर्ल, अन्िरकृर्ा, गोष्ठी, जस्िा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गररनेछ । 

❖ पिनपािन तनरन्ििाका लातग 'एक र्शक्षकको र्वदाई र अको र्शक्षकको स्वागि' कार्यक्रमको सञ्चालन 

गररनेछ । 

❖ तवद्यालर् खलेकुद तवकासमा अतभवतृि गने उद्दशे्र्ले तवद्यालर्को स्वातमत्वमा रहकेो जग्गाको आधारमा एक 

तवद्यालर् एक खले मदैान तनमायणको नीतिलाई तनरन्िरिा तदइनेछ ।  

❖ पातलकातभत्रका तशक्षाबाट बतञ्चि बहुारीहरूलाई बुहारी र्शक्षा कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ ।  

❖ पातलकातभत्रको सामदुातर्क तवद्यालर्मा  अपाङ्ग, असहार् तवद्याथीहरूलाई तनःशलु्क तशक्षाको व्र्वस्था 

तमलाउँद ैलतगनेछ । 

❖ सामदुातर्क तवद्यालर्का तवद्याथीहरलाई तडजटल तसकाई सामाग्रीको आवश्र्क प्रबन्ध तमलाइने छ । 

❖ अनौपचाररक िथा बैकतल्पक तशक्षा कार्यक्रम मार्य ि शतैक्षक गणुस्िर सदुृढीकरण गररनेछ । 

❖ चलुाचलुी गाउँपातलका वडा नं २ तस्थि जनिा मा.तव. बाह्रगोिे लाई नमनुा तवद्यालर्को रुपमा तवकास गनय  

तवद्यालर्को भौतिक िथा शतैक्षक पवूायधारको सदुृढीकरण कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गररनेछ ।  

 

(ख) स्वास््य  

❖  चलुाचलुी गाउँपातलका वडा नं २ तस्थि तनमायणातधन १५ सैय्र्ाको आधारभिू अस्पिालाई र्थाशीघ्र तनमायण 

सम्पन्न गरी सो अस्पिालबाट अत्र्ाधतुनक उपकरणसतहि एक एम.्बी.बी.एस.् डाक्टरको सेवा उपलब्ध 

गराइनेछ । उक्त अस्पिालमा जतटल रोगबाहके ६० वषयमातथका ज्र्ेष्ठ नागररकहरूको तनःशलु्क औषधी 

उपचारको व्र्वस्था तमलाइनेछ ।  
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❖ नसने रोगहरू जस्िै उच्च रक्तचाप, मधमुहे, मगृौला रोगजस्िा रोगीहरूको उपचारमा तवशेष प्र्ाकेज ल्र्ाइनेछ । 

ग्रामीण तभतडर्ो एक्सरे सेवा, गभयपन सेवा, पािेिरको क्र्ान्सर, आङखस्ने लगार्िको उपचारको सेवा तनःशलु्क 

हुने व्र्वस्था तमलाइनेछ ।  

❖ चलाचलुी गाउँपातलकाका नागररकहरूलाई स्वास््र् सेवा प्रवाहमा सहजिा तदन एम्बलेुन्सको व्र्वस्थापन गरी 

सतु्केरी, अपाङ्गिा भएका व्र्तक्त र विृविृाहरूलाई तनMशलु्क सेवा प्रवाह गररनेछ । 

❖ गाउँपातलकाको तवतभन्न वडामा सञ्चातलि स्वास््र् चौकीहरू, आधारभिू स्वास््र् केन्द्र, गाउँिर तक्लतनक र 

सामदुातर्क स्वास््र् इकाइहरूलाई व्र्वतस्थि र प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गद ैलतगनेछ । 

❖ स्वास््र् तबमा कार्यक्रमलाई तवस्िार गद ैलतगनेछ । जसमा स्वास््र् स्वर्ंसेतवका, अपाङ्गिा भएका व्र्तक्तका 

पररवार, एकल मतहला, सतहद पररवार र वपेत्ता पररवार पररवारको तनःशलु्क स्वास््र् तबमा गने व्र्वस्था 

तमलाइनेछ ।  

❖ पणूय असक्त, ज्र्ेष्ठ नागररक, शारीररक अपाङ्गिा भएका, गभयविी र दीियरोगीलाई प्रत्र्ेक मतहनामा िरम ैगएर 

स्वास््र् परीक्षण गने व्र्वस्था गररनेछ ।  

❖ प्रत्र्ेक वडामा  र्ोग तशतवर सञ्चालन गन ेव्र्वस्था तमलाउद ैलतगनेछ ।  

❖ गाउँपातलकाको हरेक वडाका टोल वस्िीहरूमा स्वास््र् के्षत्रमा प्रभावकारी भतूमका खेल्ने मतहला स्वास््र् 

स्वर्ंसेतवकाहरूको प्रोत्साहन भत्ताको कार्यक्रमलाई तनरन्त्तरिा तदइनेछ ।  

❖ गाउँपातलका क्षेत्रमा स्थार्ी रूपले बसोबास गने नागररकहरूलाई लतक्षि गरी सरुतक्षि माितृ्व कार्यक्रमलाई 

प्रभावकारी बनाउन स्थानीर् स्वास््र् संस्थामा कतम्िमा ४ पटक गभय जाँच गराई िथा सरुतक्षि माितृ्व कार्यक्रम 

सञ्चालन भएको स्वास््र् संस्थामा सतु्केरी गराएको र ३५ तदनतभत्रमा सम्बतन्धि वडा कार्ायलर्मा वच्चाको 

जन्मदिाय गराउने आमालाई प्रोत्साहन गनय सुत्केरी पोषण कार्यक्रम र न्र्ानो झोला तविरण कार्यक्रम सञ्चालन 

गररनेछ । 

❖ स्वास््र् संस्थाहरूको संस्थागि क्षमिा तवकास गने कार्यलाई तनरन्िरिा तदइनेछ । 

❖ स्वास््र् िथा व्र्तक्तगि सरसर्ाई कार्यक्रम अन्िगयि तवद्यालर्मा अध्र्र्नरि र तवद्यालर् बातहर रहकेासमिे 

रजस्वला सरुु भईसकेका बातलकाहरूलाई तनःशलु्क सरुतक्षि स्र्ातनटरी प्र्ाड तविरणको कार्यलाई तनरन्िरिा 

तदइनेछ ।  

❖ स्वास््र्कमीहरूको मनोबल उच्च राखी कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्र्क िातलम, गोष्ठी  िथा 

उतचि प्रोत्साहनको व्र्वस्था गररनेछ । 

❖ चलुाचलुी गाउँपातलकातभत्र दीियरोग, नसने रोग, मतहलाहरूको पािेिरको मखुको क्र्ान्सर रोग, आखँा जाँच 

तशतवर सञ्चालन  गनयको लातग तवतभन्न सरकारी िथा गरैसरकारी संस्थाहरूसँग समन्वर् गरी तनःशलु्क स्वास््र् 

जाँच तशतवर  सञ्चालन गररनेछ ।  

❖ स्वास््र् तशक्षा कार्यक्रमलाई सम्पणूय माध्र्तमक तवद्यालर्हरूमा साथी तशक्षा कार्यक्रमअन्िगयि कार्यक्रमलाई 

तनरन्िरिा तदइनेछ ।  

❖ स्वास््र् सतुवधालाई आतथयक र भौतिक रुपमा सहज र पहुचँर्ोग्र् बनाइने छ ।  
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❖ स्वास््र् संस्थाहरूको रेकतडयङ्ग ररपोतटयङ प्रणालीलाई व्र्वतस्थि रूपमा सफ्टवरे÷अनलाइनबाट सञ्चालन 

गन ेव्र्वस्थालाई तनरन्िरिा तदइनेछ ।  

❖ गाउँपातलका के्षत्रमा आर्ुवदे उपचारलाई सहज र सरल बनाउन आर्वुदे अस्पिाल तनमायणका लातग पहल 

गररने छ ।  

❖ दवु्र्यसनको बढ्दो चापलाई मध्र्नजर गरी लागऔुषध प्रर्ोग न्र्नुीकरण गनय सचेिनामलूक कार्यक्रमहरू 

सञ्चालन गररनेछ ।  

❖ लागपुदाथय दवु्र्यसनमा परेका व्र्तक्तहरूलाई मनोसामातजक परामशयका लातग पनुःस्थापना केन्द्र तनमायण गनय 

आवश्र्क पहल गररनेछ ।  

 

(ग) खानेपानी िथा सरसर्ाई 

❖ खानेपानी र्ोजनाहरूको सञ्चालन र ममयि सम्भार गद ैजनिालाई स्वच्छ, सर्ा, गणुस्िरीर् र तदगो रुपमा 

खानेपानी उपलब्ध गराइने साथै सरसर्ाईको उतचि व्र्वस्था तमलाउने कार्यलाई तनरन्िरिा तदइनेछ ।  

❖ खानेपानीको स्रोि पतहचान गरी स्वच्छ र शिु खानेपानीको पररपतूियको लातग ित्कालीन र दीियकालीन र्ोजना 

तनमायण गरी एक िर एक धाराको अवधारणा कार्ायन्वर्नमा गनय पहल गररनेछ । 

❖ खानेपानी स्रोि नभएको िाउँमा स्रोिको सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गरी वकैतल्पक खानेपानी (Eectrical/Solar 

Lifting System) आर्ोजना सञ्चालन गररनेछ । 

❖ चलुाचलुी गाउँपातलका वडा नं ५ तस्थि चपेटी खानेपानी आर्ोजना तनमायणको कार्य आ.व. २०७९/०८० बाट 

सरुु गरी  र्थाशीघ्र सम्पन्न गरेर स्वच्छ खानेपानीको प्रबन्ध तमलाइनेछ । 

❖ चलुाचलुी गाउँपातलका वडा नं ६ तस्थि बैधे खानेपानी र ननुसरी खानेपानी आर्ोजना तनमायणलाई 

प्राथतमकिाकासाथ अगाडी बढाइनेछ ।  

❖ चलुाचलुी गाउँपातलका वडा नं ३ र ६ मा बहृि खानेपानी आर्ोजना तनमायणको कार्य गनय आवश्र्क पहल 

गररनेछ ।   

❖ इनार, कुवा, ढुङ्गधेारा जस्िा खानेपानीका महुान िथा स्रोिहरूको संरक्षण िथा सोको समतुचि उपर्ोग गररनेछ 

।  

❖ र्ोहोरमलैाको दीियकालीन व्र्वस्थापन गनय सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गरी आवश्र्क व्र्वस्था तमलाइनेछ ।  

❖ 'आफ्नो टोल आरै् गरौ सर्ाई, स्वच्छ वािावरण स्वस््य बसाई' भन्ने अतभर्ानलाई साथयक बनाउन  

स्थानीर् टोल तवकास संस्थाहरू पररचालन गरी मातसक रूपमा तनजी िथा सावयजतनक स्थल सरसर्ाई गने 

अतभर्ान सञ्चालन गररनेछ ।    

 

(ि) कला, सार्हत्य, भार्ा िथा संस्कृर्ि प्रवद्धिन 
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❖ गाउँपातलकामा सबै जािजातिको भाषा, धमय, संस्कृति, कला, सातहत्र्को समान रूपमा संरक्षण, संवियन एवम ्

तवकास गनयका लातग कला, सातहत्र्, भाषा िथा संस्कृति प्रतिष्ठान स्थापना गररनेछ । साथै बहुजािीर् संग्रहालर् 

स्थापनाका लातग सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गरी कार्य प्रारम्भ गररनेछ ।  

❖ गाउँपातलकामा रहकेा धातमयक सम्प्रदार्हरूको तवशषे स्थानहरू मि मतन्दर, माङ्तहम, माङ्तखम, गमु्बा, चचय, 

सेमीचोङ आतदको संरक्षणलाई प्राथतमकिा तदइनेछ  । 

❖ चलुाचलुी गाउँपातलका आतदवासी जनजातिको सिन बसोबास भएको गाउँपातलका हो, त्र्समा पतन तलम्ब ुर 

राई जातिको अति बहुल्र्िा भएको हुनाले गाउँपातलकामा तलम्ब ूर राई भाषालाई कामकाजी भाषाको रुपमा 

िोषणा गरी कार्ायलर्हरूमा मािभृाषाको कमयचारी दरबन्दी सजृना गरी कार्ायन्वर्न गद ैलतगनेछ ।  

❖ लोपोन्मखु मौतलक बाजालगार्ि तवतभन्न मौतलक भाषा िथा संस्कृति संरक्षणको लातग आवश्र्क पहल 

गररनेछ । 

❖ गाउँपातलकामा बसोबास गने सबै जािजातिहरूको भाषा, धमय, संस्कृति, रीतिररवाज एवम ् साँस्कृतिक 

पतहचानको संरक्षण र तवकासका लातग वातषयक रुपमा साँस्कृतिक महोत्सवको आर्ोजना गररनेछ ।  

❖ स्थानीर् स्िरमा रहकेा कलाकारहरूको कलालाई प्रोत्साहन गनय कला प्रस्ििु गने अवसर प्रदान गद ैलतगनेछ । 

साथै उपर्कु्त स्थानको अध्र्र्न गरी एक नाट्र्शाला तनमायण गनय पहल गररनेछ । 

❖ तवतभन्न कला, भाषा, संस्कृति एवम ्सातहत्र्को संरक्षण र संवियनका लातग तवतभन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन 

गररनेछ ।  

❖ हस्िकलाको संरक्षण िथा प्रवधयन गनयका लातग आवश्र्क कार्यक्रमहरू सञ्चालन गररनेछ । 

❖ ब्राम्हण, के्षत्रीलगार्िका समदुार्को कला, संस्कृति, भाषा, धमय िथा रीतिररवाजको संरणक्ष िथा प्रवधयन गनय 

आवश्र्क कार्यक्रमहरू सञ्चालन गररनेछ  ।  

❖ चलुाचलुी गाउँपातलकामा छररएर रहकेा अल्पसङ्ख्र्क मध्र्ेका जोगी, तधमाल, मसुहर िथा कुमाल 

जािीहरूको संरक्षण िथा संवियन गनय आवश्र्क कार्यक्रमहरू सञ्चालन गररनेछ ।  

❖ इसाई धमायवलम्बी समदुार्को लातग एतककृि दर्न स्थल तनमायणका लातग जग्गा उपलब्ध गराउन आवश्र्क 

पहल गररनेछ ।  

 

 

(ङ) लैंर्गक समानिा िथा सामार्जक समावेशीकरण 

१. मर्हला : 

❖ गाउँपातलका के्षत्रतभत्र रहकेा सबै वगय र के्षत्रहरूको समान सहभातगिा हुने गरी गाउँपातलका स्िरीर् मतहला 

सञ्जाल गिन गररनेछ ।  

❖ प्रदशे सरकारको सहकार्यमा िरेल ुतहसंापीतडि मतहलाहरूलाई सामातजक न्र्ार् र काननुी सहार्िाका लातग 

सहर्ोग गनय लैंतगक तहसंा तनवारण िथा संरक्षण कोष स्थापना गररनेछ ।  

❖ लैंतगक समानिा िथा सामातजक समावशेीकरणको नीति अवलम्बनलाई प्राथतमकिा तदइनेछ ।  



बजटे, नीति िथा कार्यक्रम २०७९।०८०    चलुाचलुी गाउँपातलका, आ.व. २०७९।०८० 

 

❖ गाउँपातलका के्षत्रमा मतहला समहू, आमा समहूका नाममा सञ्चातलि तवतभन्न बचि समहूरूलाई 

गाउँपातलकामा वा वडा कार्ायलर्मा तनर्म अनसुार दिाय गराई त्र्स्िा समहूहरूलाई गाउँपातलकाले लतक्षि 

कार्यक्रममार्य ि ्तहिकारी समहूको रूपमा तवकास गराई सहकारी संस्थामा रूपान्िरण गनय आवश्र्क सहर्ोग 

गन ेनीतिलाई तनरन्िरिा तदइनेछ ।  

❖ चलुाचलुी गाउँपातलका के्षत्रका तवपन्न, दतलि, अल्पसङ्ख्र्क र तसमान्िकृि लतक्षि वगयका मतहलाहरुलाई 

आतथयक आत्मतनभयर कार्यक्रमसँग आबि गररनेछ ।  

❖ मतहला तवरुि हुने सबै तकतसमका तहसंासँग सम्बतन्धि तवषर्मा सचेिना, मतहलाको अतधकार र क्षमिा तवकास 

सम्बन्धी नीति िथा कार्यक्रम िर्ार गरी कार्ायन्वर्न गररनेछ । 

❖ गाउँपातलकाको तवकास तनमायण कार्यमा मतहलाको सहभातगिा अतभवतृि गनय गाउँपातलकाका मतहला समहू र 

सहकारी समहू बाहके तवकास तनमायण सम्बन्धी उपभोक्ता सतमतिमा सिप्रतिशि मतहलाहरूले आर्ोजना 

कार्यन्वर्न वा र्ोजना सञ्चालन गरेमा जनसहभातगिा वापिको रकममा ५० प्रतिशि छुट तदइने व्र्वस्थालाई 

तनरन्िरिा तदइनेछ ।  

❖ पैिकृ सम्पतिमातथ मतहलाको अतधकार सम्बन्धी काननु बारे  मतहलाहरूलाई काननुी सचेिना कार्यक्रम 

सञ्चालन गररनेछ । 

❖ चलुाचलुी गाउँपातलकातभत्र रहकेा मतहलाहरूद्वारा सञ्चातलि सहकारी िथा अन्र् संि संस्थाहरूलाई तसप 

तवकास िथा क्षमिा तवकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लातग आवश्र्क व्र्वस्था तमलाइनेछ ।  

 

२. आर्दवासी जनजार्ि : 

❖ गाउँपातलका के्षत्रतभत्र रहकेा सबै वगय र के्षत्रहरूको समान सहभातगिा हुने गरी गाउँपातलका स्िरीर् आतदवासी 

जनजाति समन्वर् सतमति गिन गररनेछ ।  

❖ आतदवासी जनजातिको ऐतिहातसक थात्थलोमा प्राकृतिक स्रोि र साधनमा आतिि आतदवासी जनजातिको 

उपभोग अतधकार, काननुी सरुक्षा, प्राकृतिक स्रोिको उपर्ोग गनुय अति पवूय सहमति र लाभको न्र्ार्ोतचि 

बाँडर्ाँडको हकलाई सरुतक्षि गररनेछ । 

❖ न्र्नू आतथयक अवस्था भएका आतदवासी जनजातिको जीवनस्िर उकास्नका लातग तसपमलूक िातलम, कृतष 

िथा तवषर्गि क्षेत्रसँग सम्बतन्धि  नर्ाँ प्रतवतधको अनदुान कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

❖ गाउँपातलकामा बसोबास गन ेआतदवासी जनजातिहरूको भाषा, धमय, संस्कृति, रीतिररवाज एवम ्साँस्कृतिक 

पतहचानको संरक्षण र तवकासका लातग तवशेष पहल गररनेछ ।  

 

३. दर्लि : 

❖ दतलि सामदुार्को उत्थान र तवकासको लातग नीति िथा कार्यक्रम िजुयमा गनय गाउँपातलका स्िरीर्  दतलि 

समन्वर् सतमति गिन गरी अगाडी बढाइनेछ ।  

❖ दतलि सामदुार्को उत्थान र तवकासको लातग प्रचतलि कानुनको अतधनमा रही दतलि सामदुार्को अतधकार 

र क्षमिा तवकास सम्बन्धी नीति िथा कार्यक्रम सामातजक समवशेीिाको आधारमा िर्ार गरी लाग ूगररनेछ  । 
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❖ दतलि समदुार्को कला, संस्कृति, रीतिररवाज, पराम्परागि पेशा व्र्वसार्लाई प्रवधयन गनय आवश्र्क कार्यक्रम 

सञ्चालन गररनेछ ।  

 

४. बालबार्लका : 

❖ चलुाचलुी गाउँपातलकालाई बालमतै्री गाउँपातलका िोषणा गरी कार्ायन्वर्न गररनेछ ।  

❖ बाल क्लव र बाल सञ्जाललाई सशक्त बनाई बालबातलकाहरूको हकतहि र अतधकारको संरक्षण र प्रवधयन 

हुने कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

❖ बालतववाह अन्त्र्का लागी तकशोरी सशतक्तकरण कार्यक्रम प्रभावकाररिाका साथ सञ्चालन गररनेछ ।  

❖ बालवातलकालाई िरेल ुकामदारको रूपमा प्रर्ोग गनय वा राख्न बन्दजे गररनेछ ।  

❖ तवद्यालर्मा अध्र्र्नरि ५ कक्षा सम्मका तवद्याथीहरूलाई केन्द्रीर् सरकारको नीति अनुरूपको तदवा खाजा 

कार्यक्रमलाई तनरन्िरिा तदइनेछ ।  

❖ बाब ु/ आमा नभएका वा असहार्, अति तवपन्न बालबातलकाको पढ्न पाउने अतधकार अन्िगयि तवद्यालर् 

भनाय अतभर्ानमा अतवभावकत्व ग्रहण गने तनतिलाई तनरन्िरिा तदइनेछ ।  

❖ बाल बचि कार्यलाई प्रोत्साहन गनय स्थानीर् िहमा सञ्चातलि सहकारी संस्था मार्य ि कार्यक्रम सञ्चालन  

गररनेछ ।  

❖ गाउँपातलका के्षत्रतभत्र रहकेो स्वास््र्चौकी र स्वास््र् संस्थाहरूमार्य ि ्प्रत्र्ेक वडाका तवद्यालर्हरूमा कतम्िमा 

मतहनाको एक पटक स्वास््र् तशतवर सञ्चालन गरी बालबातलकाहरूको स्वस््र् जाँच गरी कुपोतषि 

बालबातलकाहरूलाई अस्पिालमा उपचारका लातग समन्वर् गररनेछ । 

❖ बालबातलकाको स्वास््र्लाई ख्र्ाल गद ै सामदुातर्क िथा संस्थागि तवद्यालर् आसपासको के्षत्रमा 

स्वास््र्लाई हानीकारक खाद्य / पेर् सामाग्रीहरू ( जङ्क रु्ड, सिुीजन्र् िथा मतदराजन्र् पदाथय आतद ) को 

तबक्री तविरणलाई तनरुत्सातहि गररनेछ ।  

 

५. ज्येष्ठ नागररक : 

❖ ज्र्ेष्ठ नागररकहरूको पररचर्पत्र तविरणलाई सहज बनाई तनरन्िरिा प्रदान गररनेछ ।  

❖ नेपाल सरकारद्वारा सञ्चातलि ज्र्ेष्ठ नागररकहरूको स्वास््र् तबमा कार्यक्रमलाई र्स गाउँपातलकामा सहज र 

प्रभावकारी बनाइनेछ ।  

❖ ज्र्ेष्ठ नागररकहरुको मातसक स्वास््र् पररक्षण गरी तनर्तमि स्वास््र् चेकजाँचको व्र्वस्था तमलाइनेछ ।  

❖ गाउँपातलकाको आवश्र्क र उतचि स्थानहरूमा ज्र्ेष्ठ नागररक तमलन चौिारी (तमलन केन्द्र भवन), तनमायणका 

लातग केन्द्र र प्रदशे सरकारसँग आवश्र्क समन्वर् र सहकार्य गने नीतिलाई तनरन्िरिा तदइनेछ । 

❖ जोतखममा परेका ज्र्ेष्ठ नागररकहरूलाई लतक्षि गरी तवशेष कार्यक्रम सञ्चालन गने नीति अवलम्बन गररनेछ ।  

❖ सरकारी, गरैसरकारी, सहकारी, नीतज िथा स्थानीर् संि संस्थाहरूको समन्वर् र सहकार्यमा ज्र्ेष्ठ नागररक 

स्वास््र् सरुक्षा राहि कोष स्थापना गनय पहल गररनेछ ।  
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❖ राज्र् िथा सावयजतनक तनकार्बाट हुने सावयजतनक सेवा प्रवाहमा ज्र्ेष्ठ नागररकहरूलाई अग्रातधकार तदने र 

नीतज क्षेत्रलाईसमेि र्समा प्रोत्साहन गने व्र्वस्था अवलम्बन गररनेछ । 

❖ पाररवाररक अपहलेनमा परेका ज्र्ेष्ठ नागररकहरूलाई बिृाआिममा लगरे राख्ने कार्यलाई तनरुत्सातहि गनय 

आवश्र्क सचेिना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गररनेछ ।  

 

६. अपाङ्गिा : 

❖ अपाङ्गिा सम्बन्धी संस्थागि क्षमिा तवकास, शारीररक पनुःस्थापना, स्वास््र् तशतवर, वौतिक अपाङ्गिा 

सशक्तीकरण, अपाङ्गिा पनुःस्थापना केन्द्र सञ्चालन गने कार्यलाई तवशषे जोड तदईनेछ । 

❖ अपाङ्गिा भएका वगयका लातग आतथयक सशक्तीकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गररनेछ । 

❖ गाउँपातलकाबाट अपाङ्गिा पररचर्पत्र सरल र सहज ढङ्गबाट उपलब्ध गराउने व्र्वस्था गररनेछ ।  

❖ अपाङ्गिा भएका व्र्तक्तहरूको आवश्र्किा पतहचान गरी सामाग्रीहरू तविरण गररने छ । 

❖ अपाङ्गिा भएका व्र्तक्तहरूको शारीररक र मानतसक अवस्था अनसुारको क्षमिा अतभवतृिका लातग 

सम्बतन्धि सङ्ि संस्थाहरूको सहकार्यमा गररने कार्यक्रमहरूलाई तनरन्िरिा तदइनेछ ।  

❖ चलुाचलुी गाउँपातलका स्िरीर् अपाङ्ग समन्वर् सतमति गिन गरी अपाङ्गको के्षत्रमा समन्वर्का लागी उतचि 

स्थानमा भवन तनमायण गनय आवश्र्क पहल गररनेछ ।  

❖ अपाङ्गिा भएका व्र्तक्तहरूका लातग सम्पकय  कार्ायलर्को रूपमा प्रर्ोग गनयको लातग भवन तनमायणमा पहल 

गररनेछ । 

❖ स्वास््र् सेवामा अपाङ्गिा भएका व्र्तक्तहरूको पहुच सतुनतिि गररनेछ । 

❖ सावयजतनक भौतिक पवूायधार तनमायण  गदाय बालमतै्री र अपाङ्गमतै्री बनाउने कुरा अतनवार्य गराइनेछ । 

 

 

३. पूवािधार र्वकास  

(क) सडक, भवन िथा पुल 

❖ गाउँपातलकाको भौतिक पवूायधारको बहृत्तर तवकास गनयका लातग चलुाचलुी गाउँपातलकाको एतककृि गरुुर्ोजना 

तनमायण गररनेछ । वडा नं. १ दतेख ६ सम्म जोड्ने चलुाचलुी मागयको तनमायणका लातग वातषयक रूपमा  आवश्र्क  

रकम तबतनर्ोजन गरी तनमायण कार्य गररनेछ । साथ ैवडा नं. ६ को िोरीबारीदतेख रु्ङ्नामसम्म  जोड्ने सडकको 

तवस्ििृ पररर्ोजना प्रतिवदेन DPR िथा IEE गरी कालोपत्रे सडक तनमायण कार्य  अति बढाउन प्रदशे र सङ्िीर् 

सरकारसँग समन्वर् र सहकार्य गरी लागि साझदेारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गररने छ ।    

❖ रु्ङ्नाम, दशमी, बैधे हुद ैकालापानी जोड्ने सडकको तनमायणका लातग आवश्र्क पहल गररनेछ ।  

❖ रु्ङ्नाम, रतमिे, दाहे्रगौडा हुद ैराँके रतब जोड्ने सडक कालोपते्र तनमायणका लातग आवश्र्क पहल गररनेछ ।  

❖ चलुाचलुी गाउँपातलका वडा नं ५ तस्थि अन्धराजा अन्धरानी पर्यटकीर् स्थल जाने कालोपत्र ेसडक तनमायणका 

लातग आवश्र्क पहल गररनेछ ।  
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❖ चलुाचलुी गाउँपातलका वडा नं ५ तस्थि भान ुमा.तव. उत्तर हाङदवेा चोक उत्तर दाहाल डाँडा लाहुरे बस्िी जान े

सडकको स्िरउन्निीका लातग आवश्र्क पहल गररनेछ ।  

❖ चलुाचलुी गाउँपातलका वडा नं ४ तस्थि आइिबारे समावसेी चोक उत्तर हुदँ ैमगंोतलर्न चोकबाट तवधवुा साँचे 

दोभानसम्म जाने कालोपत्रे सडक तनमायणका लातग आवश्र्क पहल गररनेछ ।  

❖ चलुाचलुी गाउँपातलका वडा नं ४ तस्थि मनु्धमु गटेबाट कृतष मागय हुद ैमाङ्तहम मतन्दर जाने कालोपत्रे सडक 

तनमायणका लातग आवश्र्क पहल गररनेछ ।  

❖ चलुाचलुी गाउँपातलका वडा नं ३ र ४ को तसमनामा पने साधहुोली हुदँ ैतकराँि चोक, तछमकेी टोल, र्लम्बर 

चोक, पातलका चोक, महादवे थान हुदँ ैमाङ्सेवङु जाने कालोपते्र सडक तनमायणका लातग आवश्र्क पहल 

गररनेछ ।  

❖ चलुाचलुी गाउँपातलका वडा नं ३ तस्थि तसम्ले, तमलनचोक, मगंलतसति, साकीटार  हुदँ ै महमाई  जोड्ने 

कालोपत्रे सडक तनमायणका लातग आवश्र्क व्र्वस्था तमलाइनेछ ।  

❖ चलुाचलुी गाउँपातलका वडा नं ३ तस्थि चाँज ु खोला उत्तर एकलव्र् चोक हुद ैदउेराली चोकबाट मगंलतसति 

जाने कालोपत्रे सडक तनमायणका लातग आवश्र्क पहल गररनेछ ।  

❖ चलुाचलुी गाउँपातलका वडा नं २ तस्थि तिनकुने, स्वामीचोक, अनायखाडी दतक्षण कमल गाउँपातलका, झापा 

केखाय ट्र्ाक्सी स्ट्र्ान्ड जोड्ने कालोपत्रे सडक साझदेारीमा  तनमायणका लातग आवश्र्क पहल गररनेछ ।  

❖ चलुाचलुी गाउँपातलका वडा नं २ स्वामीचोकबाट दतक्षण कमल गाउँपातलका, झापा महने्द्र राजमागय पेट्रोल 

पम्म जोड्ने  कालोपते्र सडक तनमायणका लातग आवश्र्क पहल गररनेछ ।  

❖ चलुाचलुी गाउँपातलका वडा नं १ तस्थि सतहद तधरेन माङिोक ररङरोडबाट आमी क्र्ाम्प हुद ै कमल 

गाउँपातलका झापा सानो केखाय जाने कालोपत्रे सडक तनमायणका लातग आवश्र्क पहल गररनेछ ।  

❖ चलुाचलुी गाउँपातलका वडा नं १ तस्थि तमलडाँडादतेख दतक्षण चौतवसे टोलबाट सतहद गटे कमल गाउँपातलका 

झापा जोड्ने कालोपत्रे सडक तनमायणका लातग आवश्र्क पहल गररनेछ ।  

❖ चलुाचलुी गाउँपातलका वडा नं १ तस्थि कान्छी बजार, राई टोल, तदबङ्ुग ेटोल, कामद टोल दतक्षण तशवसिाक्षी 

न.पा. झापा तझलतझले  जाने कालोपत्रे सडक तनमायणका लातग आवश्र्क पहल गररनेछ ।  

❖ चलुाचलुी गाउँपातलका वडा नं १ दखेी र्ार्रलाइन तसमाना हुदँ ैचलुाचलुी गाउँपातलका वडा नं ५ सम्म जाने 

सडक तनमायणका लातग आवश्र्क पहल गररनेछ ।  

❖ चलुाचलुी गाउँपातलका वडा नं १ बाट तशवसिाक्षी न.पा.को सिाक्षी धाम जाने सडक साझेदारीमा तनमायणका 

लातग आवश्र्क पहल गररनेछ ।  

❖ चलुाचलुी गाउँपातलका वडा नं ३ तस्थि तपतडर्ो टोल उत्तर हुद ै रमाइलो चोक जनिा टोल  जाने कालोपत्र े

सडक तनमायणका लातग आवश्र्क पहल गररनेछ ।  

❖ चलुाचलुी गाउँपातलका वडा नं ३ को वडा कार्ायलर् उत्तर तमलन चोक, सकुुना, तिनिले कालोपत्रे सडक 

तनमायणका लातग आवश्र्क पहल गररनेछ । 
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❖ चलुाचलुी गाउँपातलकाको वडा नं १ दतेख ६ सम्म मखु्र् सडकको चौडाइ न्र्नुिम ्नाली बाहके ४० रु्ट हुने 

नीति तलइनेछ ।  

❖ दोभान सपुारीबोटे चलुाचलुी गाउँपातलका वडा नं ३ तस्थि सडक तनमायण गनय आवश्र्क व्र्वस्था तमलाइने छ 

।  

❖ वडा नं ४  शातन्ि चोक पवूय संगम चोक हुद ैतछमकेी टोल पवूय स्कुल डाँडा ओस्कार चोक पवूय चाँज ुखोला 

जोड्ने सडकको स्िरोन्निी कार्य अगाडी बढाइने छ ।  

❖ चलुाचलुी गाउँपातलकाको पवूायधार तवकास कार्यक्रम अन्िगयि तनमायणातधन १५ शरै्ाको अस्पिाल, प्रशासकीर् 

भवन र अन्र् आवश्र्क संरचनाहरूको तनमायण कार्यलाई तनरन्िरिा तदइनेछ ।  

❖ चलुाचलुी गाउँपातलका वडा नं २ मा तनमायणाधीन तहमाली मागय कालोपत्रे सडक आ.व. २०७९/०८० तभत्र 

सम्पन्न गररनेछ ।  

❖ कमल गाउँपातलका, झापासँगको साझदेारीमा पाडाजङ्ुगीदखेी चलुाचलुी गाउँपातलका वडा नं २ जोड्ने 

कालोपत्रे सडक तनमायणका लातग आवश्र्क पहल गररनेछ ।  

❖ गाउँपातलका क्षेत्रतभत्र रहकेा अन्र् सडकहरूमा पतन क्रमागि रूपमा कालोपत्रे गने कार्यलाई तनरन्िरिा कार्म 

गररनेछ र सोका लातग तवशेष प्राथतमकिामा राखी पर्ायप्त बजटे व्र्वस्था तमलाउन सङ्िीर् एवम ् प्रदशे 

सरकारका साथै सम्बतन्धि तनकार्हरूसँग पहल गररनेछ ।  

❖ गाउँपातलकाको सडक गरुुर्ोजना पररमाजयन गरी सडक तनमायण गदाय सडकको चौडाइ िोकी सडक तनमायण 

गररनेछ ।  

❖ सडकहरूको ममयि सधुार िथा स्िरोन्नति कार्य गनय ममयि सम्भार कोषको व्र्वस्था गरी सो कोषबाट ममयि 

सम्भारका कारर्हरु गररनेछ । 

❖ गाउँपातलकाका सडकहरूलाई व्र्वतस्थि र भरपदो बनाई हरेक वडा वस्िीका नागररक र पर्यटकहरूको 

जनजीवनलाई सहज र व्र्वतस्थि गररद ैलतगनेछ । 

❖ गाउँपातलका तभत्रका मोटरेबल सडक र पदमागय िथा पलु, पक्की मोटरेबल पलु, झोलुङ्ग ेपलुहरूको तवस्ििृ 

सम्भाव्र्िा अध्र्र्न िर्ार गररनेछ ।  

❖ चलुाचलुी गाउँपातलका वडा नं १ तस्थि बागद्वार खोला पक्की पलु तनमायणको कार्य अगाडी बढाइनछे ।  

❖ चलुाचलुी गाउँपातलका वडा नं २ तस्थि तनमायणाधीन १५ सैय्र्ाको आधारभिू अस्पिाल पतिम चाँज ुखोलामा 

थलुङु टोल एकलब्र् चोक जोड्ने पक्की पलु तनमायणका लातग आवश्र्क पहल गररनेछ । 

❖ चलुाचलुी गाउँपातलका तभत्र आवश्र्क तवतभन्न स्थानहरूमा कल्भटय तनमायणका कार्यलाई तनरन्िरिा तदइनेछ ।  

❖ चलुाचलुी गाउँपातलका वडा नं ३ दतक्षण चाज ुखोलाबाट पाडाजङ्ुगी जोड्ने मोटरवले कजव ेपलु तनमायणका 

लातग पहल गररनेछ ।   

❖ चलुाचलुी १-६ सडक तनमायण एवम ्चलुचलुी १ दतेख माई नगरपातलकाको महमाई सडक तनमायण गरी इलाम 

सदरमकुामसँग जोड्न पहल गररनेछ ।  
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❖ अन्िर तजल्ला सदरमकुाम, अन्िर गाउँपातलका िथा नगरपातलका जोड्ने सडकहरूलाई उच्च प्राथतमकिामा 

राखरे दु्रि गतिमा काम गनयका लातग सम्बतन्धि तनकार्, तवकास साझदेारहरूसँग समन्वर् र सहकार्य गररनेछ । 

❖ दश लाख भन्दा बढी बजटे तवतनर्ोजन भएका पवूायधारसँग सम्बतन्धि आर्ोजनाहरू प्रतिस्पधायत्मक िेक्का 

प्रतक्रर्ाबाट कार्ायन्वर्नको थालनी गररनेछ ।  

❖ चलुाचलुी गाउँपतलकामा सञ्चालन हुने तवकास तनमायण र्ोजना िथा अन्र् कार्यक्रमहरूमा प्रर्ोग हुने मतेसन 

िथा औजारहरूको दररेट गाउँपातलकाभरी एउटै रहने गरी व्र्वस्था तमलाइनेछ । प्रतिस्पधायत्मक दरमा काम 

गराउन तनमायण व्र्ावसार्ीहरू सचूीकृि हुने व्र्वस्थाको सरुुवाि गररनेछ । 

❖ गाउँपातलकातभत्रका सडकहरूको सडक मापदण्ड बमोतजम तसमाङ्कन गरी सङ्केि तचन्हहरू राख्न पहल 

गररनेछ ।  

❖ गाउँपातलका के्षत्रतभत्र तनमायणाधीन मखु्र् सडक आसपासमा ढल, तवद्यिु, टेतलर्ोन, केवल, खानेपानी 

लगार्िका आवश्र्क पवूाधायर भतूमगि रूपमा तनमायण गनयका लातग सम्बतन्धि कार्ायलर् िथा तनकार्सँग 

समन्वर् गने नीतिलाई तनरन्िरिा तदइनेछ ।  

❖ गाउँपातलका क्षेत्रतभत्र सडक तनमायण गनय सडक तवभागसँग आवश्र्क सहकार्य गररने छ ।  

❖ गाउँपातलका के्षत्रतभत्र हुन सक्ने र भएका जग्गा प्लातनङ्गलाई काननु बमोतजम तनर्न्त्रण र व्र्वतस्थि गद ै

एकीकृि बस्िी तवकास िथा सहरीकरण र्ोजनाको व्र्वस्था तमलाइनेछ ।  

❖  तनमायण सम्पन्न भई सकेका वडा नं. १, ३, ४ र ५ को वडा कार्ायलर्हरूको भवन, तवद्यालर् भवन र आधारभिू 

स्वास््र् केन्द्र भवनहरूमा थप पवूायधार तनमायण गनय आवश्र्किा दतेखएमा सो कार्यका लातग आवश्र्क पहल 

गररनेछ । 

❖ तनतमयि सावयजतनक भवनहरू  स्वास््र् चौकी, तवद्यालर् भवन, रेडक्रस भवन लगार्ि अन्र् सामदुातर्क 

भवनहरूको आवश्र्किा अनुसार रेट्रो तर्तटङ कार्य अगाडी बढाइनेछ ।   

❖ गाउँपातलका स्िरीर् र्ोजनाहरू सञ्चालन गदाय बढी जनसहभातगिा जटुाउन सक्ने र्ोजना िथा क्रमागि 

र्ोजनाहरूलाई प्राथतमकिा तदई सञ्चालन गने कार्यलाई तनरन्िरिा तदइनेछ ।  

❖ भ ू - उपर्ोग नीति अनरुूप तवकास तनमायण, बस्िी तवकास िथा सहरीकरणको कार्यक्रम सञ्चालनलाई 

तनरन्िरिा तदइनेछ । 

❖ आ.व. २०७९/०८० दतेख िरनक्सा पास गरेर मात्र िर तनमायण गने कार्यलाई कडाइका साथ पालना गराउन 

हालसम्म तनमायण सम्पन्न भएका िरहरूको हकमा अतभलेखीकरण गद ैलैजाने र नर्ाँ तनमायणमा िर नक्सा पास 

अतनवार्य गनुयपने काननुी व्र्वस्थालाई कडाइका साथ पालना गराइनेछ ।  

❖ गाउँपातलका के्षत्रमा नर्ाँ तनमायण हुने भवनहरूको हकमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृि बस्िी तवकास, सहरी 

र्ोजना िथा भवन तनमायण सम्बन्धी आधारभिू मापदण्ड, २०७२ अनसुार हुने गरी िर नक्सा पास सचुारु गन े

िथा उक्त मापदण्ड लाग ूहुनभुन्दा अति तनमायण सम्पन्न भएका भवनहरूको हकमा अतभलेख प्रर्ोजनका तनतमत्त 

नेपाल सरकार िथा सङ्िीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर्बाट जारी पररपत्रअनसुार हुने गरी 

िोतकएको दस्िरु तलई िर नक्शा पास गररने नीतिलाई तनरन्िरिा तदइनेछ ।  

❖ गाउँपातलका के्षत्रतभत्र रहकेा िरधरुीको नम्बररङ गरी अतभलेखीकरण गने कार्यलाई अगाडी बढाइनेछ ।  
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❖ नवीकरणीर् उजायलाई प्रवधयन गनयका लातग नर्ाँ तनमायण हुने आवासीर् भवनहरूमा नवीकरणीर् उजाय जडान 

गने कार्यलाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

❖ सडक बत्ती तवस्िार गनुयपने के्षत्रमा आवश्र्क पवूायधार िर्ार गररतदन नेपाल तवद्यिु प्रातधकरण, तवद्यिु सहकारी 

संस्था िथा अन्र् सरोकारवाला संस्था र तनकार्हरूसँग समन्वर् िथा सहकार्य गने नीतिलाई तनरन्िरिा तदइनेछ 

।  

❖ उपर्कु्त स्थानहरू पतहचान गरी शवदाह स्थल र मलामी तविाम स्थल तनमायणको कार्यलाई अगाडी बढाइनेछ ।   

 

(ख) र्सँचाई 

❖ खिेीर्ोग्र् समथल जमीनमा तसँचाइको अभावको कारणले बाँझो हुन गइरहकेो स्थान र क्षेत्रहरूको लगि िर्ार 

गरी त्र्स्िो के्षत्रको सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गरेर तवद्यिुीर् वा सौर्य तलतफ्टङ प्रणाली सञ्चालन गनय आवश्र्क 

पहल गररनेछ । व्र्वतस्थि तसँचाइबाट कृतष उत्पादनमा वतृि गरी कृषकहरूको आतथयक स्िरमा सधुार गररनेछ 

।  

❖ तसचँाई सतुवधाको अभावबाट उत्पादनमा परेको प्रभावलाई ध्र्ानमा राखी सञ्चालनमा रहकेा तसँचाई 

र्ोजनाहरूलाई व्र्वतस्थि बनाउन नेपाल सरकार र तस्वस सरकारको संर्कु्त आतथयक लगानीमा सञ्चालन गररने 

साना तसचँाइ कार्यक्रमसँग आवश्र्क समन्वर् र सहकार्य गररनेछ ।  उक्त कार्यक्रमसञ्चालनका लातग आवश्र्क 

बजटेको व्र्बस्था गररने छ । 

❖ वडा नं १ दखेी ६ सम्मका तसचँाईका िोिहरू अध्र्र्न अनसुन्धान गरी कृतषजन्र् उत्पादनका लातग कुलो, 

नहर, कृतष पोखरी, तडप बोररङ तनमायणलाई प्राथतमकिा तदइनेछ । साथै चलुाचलुी चरेु के्षत्रबाट बग्ने खहरे खोला 

तनर्न्त्रण गरी पैनी िथा कुलोको माध्र्मबाट तसँचाइ व्र्वस्थापनको पहल गररनेछ ।  

❖ तनमायणाधीन तसँचाई संरचनाहरू परूा गद ैआवश्र्क ममयि सम्भार गररनेछ ।  

❖ वडा नं १ दखेी ६ सम्म रहकेा कमल खोला नहर, िुलो चाँज ुनहर, चारहजारे तसँचाई, रिवुा नहर, मावा तसँचाई, 

ननुसरी तसँचाई र खवाना खोला तसँचाई आर्ोजनाहरूलाई ममयि सम्भारका लातग आवश्र्क पहल गररनेछ ।  

❖ वडा नं ३ को सानो चाज ुखोला नहर तनमायणका लातग आवश्र्क पहल गररनेछ ।  

 

(ग) जलश्रोि र उजाि र्वकास  

❖ चलुाचलुी गाउँपातलकाका तवद्यिु लाइन तवस्िार नपगुेका कररब १० प्रतिशि के्षत्रमा तवद्यिुीकरणको कार्य 

सम्पन्न गरी अधँ्र्ारोमकु्त चलुाचलुी के्षत्र िोषणा गने कार्यको प्रारतम्भक सभकेो थालनी भसैकेकाले सोको 

पणूयिाका लातग नेपाल तवद्यिु प्रातधकरण,  प्रदशे सरकार र संिीर् सरकारसँग आवश्र्क समन्वर् र सहकार्य 

गररनेछ ।  

❖ भौगोतलक भ ू- बनावटको कारणले रातष्ट्रर् प्रसारण लाइनको तवद्यिु परु्ायउन सम्भव नभएको टोल वस्िी र 

िरहरूमा तवतभन्न साझदेारी तनकार्हरूसँगको समन्वर् र सहकार्यमा  सौर्य उजाय मार्य ि अधँ्र्ारोमकु्त के्षत्र िोषणा 

गररनेछ ।  

❖ गाउँपातलका तभत्र रहकेा धातमयक िथा पर्यटकीर् स्थलहरूमा सौर्य बत्ती जडान कार्यको सरुु गररनेछ । 
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❖ तवद्यिुीर् चुल्हो, सधुाररएको चलुो िथा बार्ोग्र्ाँस जडान गने कार्यलाई प्रोत्सातहि गररनेछ । उक्त कार्यमा 

सङ्िीर् सशिय अनदुान िथा गाउँपातलकाबाट तवतनर्ोजन भएको रकम खचय गररनेछ । 

❖ चलुाचलुी गाउँपातलका के्षत्रतभत्र सञ्चालनमा रहकेा लि ुजलतवद्यिु आर्ोजनाहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले 

सञ्चालन गरी ग्रातमण तवद्यिुीकरणलाई प्रवधयन गररनेछ साथै सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गरी उपर्कु्त स्थानमा 

जलतवद्यिुको तवकास िथा तवस्िारमा आवश्र्क पहल गररनेछ । 

❖ चलुाचलुी गाउँपातलकातभत्र रहकेा तसमसार के्षत्रहरूको पतहचान गरी आवश्र्क संरक्षण िथा प्रवधयन कार्यलाई 

अगातड बढाइने छ ।   

 

 

(ि) संचार िथा सूचना प्रर्वर्ध 

❖ गाउँपातलकाको प्रत्र्ेक शाखाहरूबाट हुने सेवा प्रवाहमा सचूना प्रतवतधको उच्चिम प्रर्ोगलाई प्राथतमकिामा 

राखी सो अनसुारको कार्य अगाडी बढाइनेछ । र्सका लातग जनप्रतितनतध र कमयचारीहरूलाई सचूना प्रतवतध 

सम्बन्धी िातलम सञ्चालन कार्यलाई तनरन्िरिा तदइनेछ । 

❖  वडा कार्ायलर्, गाउँपातलका, सबै तबद्यालर्हरू, स्वास््र् चौकी र इकाइमा तवद्यिुीर् हातजरीको व्र्वस्था गद ै

लतगनेछ । 

❖ असमान रूपमा रहकेो गाउँपातलका र वडा कार्ायलर्हरूको इन्टरनेटको अवस्था अन्त्र् गनय साथै सबै वडा 

कार्ायलर्हरूलाई गाउँपातलकासँग इन्टरनेटको माध्र्मबाट जोड्न र सोतह माध्र्मबाट इन्टरकम टेतलर्ोनको 

व्र्वस्था गनयका लातग इन्ट्रानेटको व्र्वस्था गररनेछ । 

❖ नागररक वडापत्रहरू, तवतभन्न कार्यक्रमका सचूना, र्ोटो िथा तभतडर्ो, लाईभ कार्यक्रमहरू प्रदशयन गनयका लातग 

तवद्यिुीर् तडतजटल तडस्प्ले बोडय रातखनेछ । 

❖ पारदशी, तछटो, छररिो र सरुतक्षि डाटाबेस साथै पेपरलेस कार्यक्रमका लातग तजन्सी, तसर्ाररस, र्ोजना, राजश्व, 

लेखा, लगार्िका क्षेत्रहरूमा सफ्टवरे्र प्रणाली व्र्वतस्थि गररनेछ । 

❖ सचुना प्रतवतधमतै्री अध्र्ापन कार्यलाई प्रोत्साहन गनय आवश्र्क पवूायधारको व्र्वस्था गद ै सामदुातर्क 

तवद्यालर्हरूमा इन्टरनेट सेवा तवस्िार गनय नेपाल दरु संचार प्रातधकरणसँग समन्वर् र सहकार्य गररनेछ ।  

❖ गाउँपातलकातभत्र इन्टरनेट सेवाको साथै टेतलर्ोन लाईन िथा मोवाईल नेटवकय को क्षमिा वतृद्व गनय सम्बतन्धि 

सेवा प्रदार्क संस्थाहरुसँग समन्वर् गररनेछ । 

❖ गाउँपातलकाले सञ्चालन गरेका गतितवतधहरूलाई जनिाको िरिरमा परु्ायउने लक्ष्र्का साथ रेतडर्ो कार्यक्रम 

‘चलुाचलुीको सेरोरे्रो’ उत्पादन/प्रशारण एवम ्द्वैमातसक मखुपत्र ‘चलुाचलुी दपयण’ प्रकाशन प्रारम्भ गररनेछ ।    

❖ स्थानीर् स्िरमा सञ्चातलि सञ्चार माध्र्महरूको वतृत्त तवकासका लातग नेपाल सरकारले तनधायरण गरेको 

मापदण्ड परूा गने सञ्चार माध्र्महरूलाई लोककल्र्ाणकारी तवज्ञापनको व्र्वस्था तमलाउँदै लतगनेछ ।    

❖ नेपालको तवतभन्न सञ्चार माध्र्ममा काम गने चलुाचलुी गाउँबासी पत्रकारहरूको क्षमिा अतभवतृिका लातग 

पत्रकाररिा क्षमिा अतभवतृि िातलम सञ्चालन गररनेछ ।     

❖ स्वि प्रकाशनको माध्र्मद्वारा आम नागररकलाई सचूनाको हकको प्रत्र्ाभिू गराइनेछ ।  
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❖ चलुाचलुी गाउँपातलकाको कार्ायलर् पररसरतभत्र रहने गरी एक सेवाग्राही लतक्षि सावयजतनकब सावयजतनक 

पसु्िकालर् स्थापना गनय पहल गररनेछ । 

 

४. वन, वािावरण िथा र्वपद् व्यवस्थापन  

(क) वन 

❖ चरेु के्षत्रको वनलाई तदगो रुपमा संरक्षण गनय सो के्षत्रको वररपरी बसोबास गने भतूमहीन बातसन्दालाई नदी उकास 

िथा खोल्सा खोल्सी क्षेत्रमा बाँस लगार्िका वन पैदावरमा आधाररि व्र्ावसातर्क आर् आजयनका कार्यमा 

उत्प्रेररि गरी भ–ूक्षर्को दृतष्टले संवदेनशील सो के्षत्रमा लोपोन्मखु वनस्पिी िथा जीवजन्िूको संरक्षणमा जोड 

तदइनेछ । 

❖ गाउँपातलकातभत्र जतडबटुी लगार्िका वन पैदावरमा आधाररि उद्योग स्थापनका लातग सरकारी, तनजी, 

सहकारी र समदुार्सँग साझदेारी गररनेछ । 

❖ स्थानीर् वािावरण अनकूुलका वन पैदावरहरूको तवस्िार र तवतवधीकरण गरी वािावरण संरक्षण र व्र्वस्थापन 

गररनेछ । साथै भ–ूक्षर् तनर्न्त्रण र नदी महुान िथा तकनाराको संरक्षण गने कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ ।  

❖ गाउँपातलका क्षेत्रतभत्र रहकेो वन के्षत्रको संरक्षण, पाकय  तनमायण िथा वनक्षेत्रसँग सम्बतन्धि आर्–आजयनका 

तक्रर्ाकलापहरू सञ्चालन गनय सम्बतन्धि तनकार्, सरोकारवालासँग आवश्र्क सहकार्य नीतिलाई तनरन्िरिा 

तदइनेछ । 

❖ सङ्िीर् सरकार, प्रदशे सरकार र स्थानीर् सरकार िथा स्थानीर् सम्बतन्धि सङ्ि संस्था र जनसहभातगिा 

मार्य ि सावयजतनक र खलु्ला के्षत्रहरूमा वकृ्षारोपण कार्यक्रमलाई तनरन्िरिा तदइनेछ ।  

❖ चलुाचलुी गाउँपातलकाको चरेु (सामदुातर्क, सावयजतनक र तनजी) वनलाई संरतक्षि वनका रुपमा तवकास गनय र 

वन अतिक्रमणको कार्यलाई बन्द गनय कार्यक्रम िजुयमा गरी कार्ायन्वर्न गररनेछ । 

❖ तडतभजन वन कार्ायलर्, सब तडतभजन वन कार्ायलर् र राष्ट्रपति चरेु िराई मधेस संरक्षण कार्यक्रम समिेको 

समन्वर् र साझदेारीमा चरेु के्षत्र िथा वन संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रमलाई तनरन्िरिा तदइनेछ ।   

❖ वन अतिक्रमण, अबैध कटानी, वन र्डानी, चोरी तनकासी, िस्करी िथा वन डढेलो तनर्न्त्रणका लातग 

गाउँपातलकाको वािावरण िथा तवपद ्व्र्वस्थापन सतमति संर्ोजकको संर्ोजकत्वमा वडागि उपसतमतिहरू 

मार्य ि त्र्सलाई प्रभावकारी रुपमा कार्ायन्वर्न गररनेछ ।  

❖ तनजी वनलाई गाउँपातलकामा दिाय गने नीति अवलम्वन गररनेछ ।  

❖ चरेु सामदुातर्क िथा सावयजतनक वनको काि, दाउरा र जतडबटुीहरूको उपर्ोग िथा पररचालनमा 

गाउँपातलकाले सम्वतन्धि तनकार्को समन्वर्मा उपर्ोग र पररचालन गने नीतिलाई तनरन्िरिा तदइनेछ ।  

❖ वन्र्जन्ि ुिथा चराचरुुङ्गीको बासस्थान को संरक्षण िथा संवियन गद ैवन्र्जन्ि ुिथा चराचरुुङ्गीको अवधै 

बेचतबखन िथा चोरी तनकासीलाई तनरुत्सातहि गनय आवश्र्क व्र्वस्था तमलाइनेछ । 

❖ वन पदवैारहरू सातलम्बो, बातबर्ो, लोक्ता आदीबाट सञ्चालन हुने लि ुिथा िरेल ुउद्योगलाई प्रवधयन गरी 

आर्आजयनको स्रोिको रुपमा तवकास गररनेछ । 
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❖ चलुाचलुी गाउँपातलकामा रहकेा सावयजतनक, सामदुातर्क र तनजी वनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गदाय 

गाउँपातलकाको समन्वर्मा गनुयपने व्र्वस्था तमलाइनेछ ।  

 

(ख) वािावरण  

❖ वािावरणमतै्री स्थानीर् शासनलाई प्रवधयन गनयका लातग GREEN CHULACHULI नामक अतभर्ान 

सञ्चालन गररने नीतिलाई तनरन्िरिा तदइनेछ ।  

❖ गाउँपातलका क्षेत्रका र्लरू्ल, बहुवष े तबरुवा, िाँसेवाली आदीको नसयरी व्र्वसार् सञ्चालन गने 

व्र्ावसार्ीहरूलाई प्रोत्साहन गनयका लातग गाउँपातलकाले तलने व्र्वसार् करमा तवशेष छुट तदने नीति तलइने 

छ ।  

❖ प्लातष्टकका झोलाको तकनबेचमा प्रतिबन्ध लगाउने गाउँपातलकाको नीतिलाई पणूयिा तदन िथा उपभोक्ता एवम ्

व्र्ावसार्ीहरूलाई तवकल्प प्रदान गनयका लातग गाउँ क्षेत्रमा गरैप्लातष्टकजन्र् झोला उत्पादन गनय चाहने स्थानीर् 

उद्योगीहरूलाई प्रोत्साहन गने नीतिलाई तनरन्िरिा तदइनेछ । 

❖ गाउँपातलकालाई पणूय सरसर्ाई र्कु्त गाउँपातलका िोषणा गनय सम्बतन्धि सब ैसरोकारवालाहरुलाई पररचालन 

गरी कार्ायन्वर्न गररनेछ ।  

❖ स्वस्थ वािावरण तनमायणका लातग नवीकरणीर् उजायको स्रोिलाई पतहचान, पररचालन िथा उपर्ोग गने नीति 

तलइनेछ ।  

❖ गाउँपातलका क्षेत्रतभत्र रहकेा लि,ु िरेल ुिथा साना उद्योगबाट तनस्कने र्ोहोर िथा धलुो र स्वास््र्लाई प्रतिकुल 

असर गने सबै खाले प्रदषुणलाई न्र्नूीकरण गने नीति तलइने छ ।  

❖ हररि सडक तनमायणको अवधारणालाई अवलम्बन गनय सडकको क्षेत्रातधकार बातहरका क्षेत्रमा तबरुवा रोपी 

आवश्र्क संरक्षण गने तजम्मा सम्बतन्धि उपभोक्ताहरूलाई तदने नीति तलइने छ ।  

❖ जतैवक तवतवधिा िथा प्राकृतिक स्रोिको संरक्षण गद ैसो के्षत्रबाट प्राप्त लाभको तविरणमा सम्बतन्धि क्षेत्रका 

स्थानीर् जनिाहरुलाई  प्राथतमकिा तदइनेछ ।  

❖ गाउँपातलकातभत्र रहकेा िाल, िलैर्ा, पोखरी र तसमसारहरूको संरक्षण र व्र्वस्थापनमा जोड तदइनेछ । 

❖ वािावरण संरक्षण र जलवार् ुपररवियन सम्बन्धी तवतभन्न सचेिनामलूक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गररनेछ । 

❖ गाउँपातलका के्षत्रतभत्र सञ्चालन हुने तवतभन्न कार्यक्रमहरूबाट उत्सजयन हुने र्ोहोरको व्र्वस्थापनका लातग 

र्ोहोर उत्सजयक स्वर्ंलाई तजम्मवेार बनाउने नीति तलइनेछ । 

❖ र्ोहोरमलैाको उतचि व्र्वस्थापन गनय सावयजतनक स्थानहरूमा डस्टतवन राख्नका लातग व्र्तक्त, संि संस्था, 

टोल, सरकारी िथा गरैसरकारी क्षेत्रसँग साझदेारी गररनेछ ।  

 

(ग) र्वपद् 

❖ प्रकृतिक प्रकोप भकुम्प, महामारी, वाढी पतहरो, आगलागी साथै अन्र् माहामारी समिेले तनम्त्र्ाउन सक्ने 

असहज अवस्थाको व्र्वस्थापनका लातग तवपद ्व्र्वस्थापन कोषमा आवश्र्क रकमको व्र्वस्थापन गररनेछ 

।  
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❖ संभातवि खोलानदी कटान र भ–ूक्षर् तनर्न्त्रण गनय मौजदुा पतहरो र कटान के्षत्रलाई बार्ो इतञ्जतनर्ररङ र 

स्थानीर् प्रतवतधमा आधाररि चेक ड्र्ाम तनमायण गरी कटान र भ-ूक्षर् तनर्न्त्रण गने नीति तलईनेछ । 

❖ गाउँपातलका कार्ायलर्, वडा कार्ायलर्हरूका साथै गाउँपातलका क्षेत्रमा रहकेा सामदुातर्क िथा संस्थागि 

तवद्यालर्, संिसस्था, सहकारी, साना िथा िरेल ु उद्योग िथा पसलहरूमा र्ार्र एतक्स्टङगइुसर (FIRE 

EXTINGUISHER) राख्न पहल गररनेछ । साथै गाउँपातलकामा वारुण र्न्त्रको व्र्वस्थापनका लातग उतचि 

पहल गररनेछ । 

❖ भकुम्प प्रतिरोधी भवन तनमायणमा संलग्न दक्ष अदक्ष तनमायणकमीलाई िातलम सञ्चालन गनय नेपाल भकूम्प 

प्रतवतध समाजसँग आवश्र्क समन्वर् गरी Mason Training प्रदान गररनेछ ।  

❖ तवपद ्व्र्वस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन गाउँपातलका स्िरीर् तवपद ्प्रतिकार्य र्ोजनाको तनमायण कार्यलाई 

तनरन्िरिा तदइनेछ ।  

❖ बाढी प्रभातवि क्षेत्रका जनिाहरूको ित्काल उिार गनयका लातग गाउँपातलकाले उिारका आवश्र्क सामाग्री 

हरुको व्र्वस्था गद ैउिार कार्यमा स्थानीर् सरकार, सरुक्षा तनकार्, तवतभन्न संि संस्था, उद्योगी व्र्वसार्ी, 

स्थानीर् बातसन्दा, तशक्षक िथा कमयचारीहरुलाई ित्काल पररचालन गररने व्र्वस्था तमलाइनेछ ।  

❖ गाउँपातलकामा तवपद ्ब्र्वस्थापन र राहिका लातग तवतनर्ोतजि तवपद ्व्र्वस्थापन कोषलाई आवश्र्किाका 

आधारमा आपिकातलन सामातजक सहर्ोगको रूपमा पतन प्रर्ोग गररनेछ ।  

❖ नदी कटान र भ ू- क्षर्को खिरा हुने स्थानबाट नदीजन्र् िथा माटोजन्र् पदाथय उत्खनन ्गने कार्यमा बन्दजे 

लगाइनेछ ।  

❖ जलधार क्षेत्रको संरक्षण िथा प्रवधयन गनय सम्बतन्धि तवज्ञहरूको परामशयमा आवश्र्क कार्य गररनेछ ।  

❖ गाउँपातलका तभत्र रहकेा बाढी प्रभातवि के्षत्रहरूमा खोलाको दबैु िर्य  तनतिि के्षत्र िोकी खनजोि गनय तनषधे 

गने नीतिलाई तनरन्िरिा तदइनेछ ।  

❖ हात्ती आक्रमणबाट जोतगन बढी प्रभातवि के्षत्रमा पवूय सचूना प्रणाली जडान एवम ्साइरन, अन्िरस्थानीर् िह 

सचूना प्रणाली वा अन्र् उपर्कु्त र आवश्र्क सामाग्रीहरूको व्र्वस्था तमलाइनेछ ।  

❖ लकुुवा पतहरो लाई तनर्न्त्रण गनय राष्ट्रपति चरेु संरक्षण कार्यक्रमसँग आवश्र्क समन्वर् गरी उपर्कु्त व्र्वस्था 

तमलाइनेछ । 

❖ चलुाचलुी गाउँपातलकातभत्र बग्ने खोलाहरू कमल, बागद्वार, चाँज,ु रािेहोली, सखु्खा होली, तवधवुा, वकुुवा, 

रिवुा, मावा, दधुे, ननुसरी, खावनाखोला आदीको प्राकृतिक जलप्रवाहलाई व्र्वतस्थि गरी नदी कटान िथा 

खोला उकास तनर्न्त्रण गनय आवश्र्क व्र्वस्था तमलाइनेछ । 

❖ चलुाचलुी गाउँपातलकाको उपर्कु्त स्थानमा सपयदशं उपचार सेवासतहिको तवतभन्न प्रकारका तवषाल ु

तजवहरूको डसाइको उपचार केन्द्रको स्थापनका लातग आवश्र्क व्र्वस्था तमलाइनेछ ।  

 

५. संस्थागि र्वकास, सेवा प्रवाह र सुशासन  

(क) सेवा प्रवाह र सुशासन 



बजटे, नीति िथा कार्यक्रम २०७९।०८०    चलुाचलुी गाउँपातलका, आ.व. २०७९।०८० 

 

❖  गाउँपातलका के्षत्रतभत्र रहकेा सावयजतनक स्थलहरुमा प्रतवतधमतै्री गाउँपातलका बनाउने लक्ष्र् अनरुुप  Free 

wifi Zone को नीति तलइनेछ ।   

❖  गाउँपातलका के्षत्रतभत्रका सरुक्षा तनकार्को कार्यलाई सहजीकरण गनय गाउँपातलकाको स्रोि साधनले भ्र्ाएसम्म 

आवश्र्किा हरेी आवश्र्क भौतिक िथा अन्र् प्रातवतधक सहर्ोग उपलब्ध गराइने नीतिलाई तनरन्िरिा तदइनेछ 

।  

❖ गाउँपातलका के्षत्रमा रहकेा बैकँ िथा तवत्तीर् संस्था िथा सहकारी संस्था आतदलाई सामातजक उत्तरदातर्त्वको 

दार्रामा ल्र्ाइनेछ । 

❖ गाउँपातलकाबाट प्रदान गररने सेवा सतुवधालाई चसु्ि, दरुुस्ि र प्रभावकारी बनाउन तवतभन्न  सफ्टवर्र 

प्रणालीसँग आवि गरीनेछ ।   

❖ सेवा प्रवाहलाई अझ व्र्वतस्थि, तछटो छररिो र सेवाग्राहीमतै्री बनाउन कमयचारीहरूमा रहरले काम गरौ,ँ हाँसेर 

सेवा गरौ भन्ने भावनाको तवकास गराउने नीतिलाई तनरन्िरिा तदइनेछ ।  

❖ चलुाचलुी गाउँपातलकालाई सशुासनमतै्री गाउँपातलकाको रूपमा स्थातपि गनयका लातग भ्रष्टाचारमा शनू्र् 

सहनतशलिाको नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडी बढाइने नीतिलाई तनरन्िरिा तदइनेछ ।  

❖ सावयजतनक सनुुवाई कार्यक्रमलाई अतनवार्य गद ैचलुाचलुी गाउँपातलका र मािहिका कार्ायलर्बाट सम्पादनहुन े

कार्यहरुलाई जवार्दहेी र पारदशी बनाउद ैलतगनेछ । 

❖ चलुाचलुी गाउँपातलका तभत्र इलाका प्रहरीकार्ायलर्, मालपोि कार्ायलर् िथा नापी कार्ायलर्को सेवा 

तवस्िारका लातग आवश्र्क पहल गररने छ । 

❖ जनिाको गनुासो एवम ्सझुाव तलनका लातग मातसक रुपमा 'जनिासँग अध्यक्ष' कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ 

।     

❖ सशुासनमा जोड तददै ँसेवा प्रवाहमा तवना भदेभाव सवलैाई समान अवसर प्रदान गररनेछ । 

❖ गाउँपातलका, वडा कार्ायलर्, स्वास््र् चौकी िथा सामदुातर्क स्वास््र् इकाइ, कृतष िथा पश ुशाखामा कार्यरि 

करार कमयचारीहरूको सेवालाई आवश्र्किा अनुसार तनरन्त्तरिा तदइनेछ । करार सेवामा कार्यरि 

कमयचारीहरूको कार्यसम्पादन मलु्र्ाङ्कन गदाय तनजहरूले कार्यतववरण अनुरुपको कार्य नगरेको  पाइएमा 

तनजहरूलाई सेवाबाट अलग गराईनेछ ।  

❖ सातवकको स्थानीर् तनकार्मा स्थार्ी तनर्तुक्त भई कार्यरि कमयचारीहरूको सेवाबाट अवकाश हुदँाका बखि 

प्रदान गररने सतुवधाका लातग कमयचारी कल्र्ाण कोषको व्र्वस्था गररने छ । 

❖ सरकारी सेवा प्रवाहलाई सहज र प्रतवतधमतै्री बनाइनेछ । 

❖ गाउँपातलकामा तसर्ाररस भई तनर्तुक्त भएका कमयचारीहरूमा पदीर् दातर्त्वबोध, जवार्दहेीिा िथा 

व्र्ावसातर्किाको लातग  समर् समर्मा िातलमको व्र्वस्था गररनेछ । 

❖ गाउँपातलका र वडा कार्ायलर्बाट सङ्कलन गररने राजस्वलाई पारदशी बनाउन अनलाइन प्रणालीलाई 

तनरन्िरिा तदइनेछ ।  
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❖ पदीर् तजम्मवेारीको थप महससु गराउन साथै काममा उत्प्रेरणा प्रदान गनय उत्कृष्ट कमयचारी (वडा सतचव, 

प्रातवतधक र अन्र् कमयचारी) उत्कृष्ट उपभोक्ता सतमति, उत्कृष्ट पदातधकारी, उत्कृष्ट तशक्षक तशतक्षका, कक्षा ८, 

एस.्इ.इ. र कक्षा १२ मा सवोत्कृष्ट अङ्क ल्र्ाउने छात्रछात्रा साथै गाउँपातलका क्षेत्रबाट अवकास भएका 

तशक्षक िथा तवद्यालर्का कमयचारीहरूलाई जीवनभर गरेको सेवाको सम्मान गने कार्य सञ्चालन गररनेछ ।  

❖ गाउँपातलकामा रहकेो तवधेर्क सतमतिलाई सतक्रर् बनाउद ै गाउँपातलकामा रहकेा तवद्यमान काननूहरुको 

आवश्र्क संसोधन िथा पररमाजयन गद ैआवश्र्क नर्ाँ नीतिहरुको तनमायण गरी सोको प्रभावकारी कार्ायन्वर्न 

गररनेछ ।  

❖ गाउँपातलका के्षत्रतभत्र सञ्चालन गररने तवतभन्न कार्यक्रमहरू सरकारी िथा गरैसरकारी संस्थाहरूसँग सहकार्य 

िथा समन्वर् गरी सञ्चालन गररने नीतिलाई प्राथतमकिामा रातखएको छ ।  

❖ गाउँपातलकाका सबै वडामा सुझाव पेतटका, नागररक बडापत्र, सचूना अतधकारी िथा गनुासो सनु्ने अतधकारीको 

व्र्वस्थामा तनरन्िरिा रहनेछ ।    

❖ टोल तवकास संस्थाहरूको पुनगयिन गरी सेवा प्रवाहलाई जनिाको िरदलैोसम्म सहज ै परु् र्ाउने व्र्वस्था 

तमलाइनेछ ।  

❖ जनिालाई जनिाको िरदलैोमै गएर सेवा तदने उद्दशे्र् अनरुुप भौगोतलक रुपमा गाउँपातलकाको केन्द्रबाट टाढा 

रहकेो स्थानमा भकु्तानी सतहिको िमु्िी सेवा प्रदान गने तवशेष व्र्वस्था तमलाइनेछ ।  

६. र्वर्वध  

(क) युवा, खेलकुद िथा रोजगारी 

❖ र्वुाहरूलाई समाजप्रति उत्तरदार्ी बनाउन सामातजक कृर्ाकलापहरुमा सहभागी गराउने कार्यक्रमहरु सञ्चालन 

गररनेछ ।  

❖ र्वुाहरूलाई स्वरोजगार बन्नका लातग आवश्र्क व्र्ावसातर्क िथा प्रातवतधक िातलम प्रदान गररनेछ ।  

❖ र्वुा उद्यमीहरूलाई सहकारी संस्थाहरूमार्य ि सहुतलर्ि ऋण िथा तनतिि अनदुानको लातग आवश्र्क पहल 

गररनेछ ।  

❖ र्वुाहरूलाई उद्यमशील बन्न प्रोत्साहन गररनकुा साथै नेपाल सरकारको नीति अनुरूप कार्यक्रमहरू सञ्चालन 

गररनेछ । 

❖ गाउँपातलकामा सञ्चालन हुने तवकास तनमायणका कार्यक्रमहरु िथा खलेकुद, कला, सातहत्र् लगार्िका 

क्षेत्रहरूमा र्वुाहरुलाई सहभागी गराउन नीति िर् गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गररनेछ ।  

❖ वडा कार्ायलर्मार्य ि तवदशे जाने र र्की आएका र्वुाहरूको ि्र्ाङ्क सङ्कलन गरी उनीहरूलाई सकेसम्म 

आफ्नै क्षेत्रमा आत्मतनभयर र स्वरोजगार बनाउने र उनीहरूले प्राप्त गरेको ज्ञान तसपलाई उपर्ोग गद ेगाउँपातलका 

स्िरीर् कार्यर्ोजना िर्ार गरी कार्ायन्वर्न गररनेछ ।  

❖ र्वुाहरूलाई दवु्र्यसन एवम ्कुलि जस्िा सामातजक तवकृतिबाट टाढ ैराख्न तवद्यालर्स्िरबाटै तवशषे सचेिनाका 

कार्यक्रमहरू सञ्चालन गररनेछ ।  
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❖ र्वुाहरूलाई कुलि, दवु्र्यसनबाट बचाउन िथा सधैं उजायशील र सतक्रर् बनाई राख्न सिुीजन्र् पदाथय तनर्न्त्रण, 

कुलि िथा दवु्र्यसन तवरुिको अतभर्ान, र्वुा तवकाससँग सम्बतन्धि खलेकूद, सातहत्र्, सङ्गीि, कलाजस्िा 

तवतवध तक्रर्ाकलाप सञ्चालनमा सहर्ोग गररनेछ ।  

❖ गाउँपातलकाका सबै वडाहरूमा र्वुाक्लबको गिन गरी तवपद ्व्र्वस्थापन िथा स्वर्ंसेवी कार्य र सामातजक 

जागरणका अतभर्ानहरूमा र्वुा पररचालन गररनेछ । 

❖ र्वुाहरूले वदैतेशक रोजगारीमा जान ुपन ेबाध्र्िाको अन्त्र् गनय र्वुाहरूलाई तसपमलूक िातलम प्रदान गररनेछ 

। जसको लातग र्वुा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई तनरन्त्तरिा तदइनेछ ।  

❖ गाउँपातलकातभत्र रहकेा खलेमैदानहरू तनमायण कार्यलाई तनरन्िरिा तदइनेछ । गाउँपातलकाको उपर्कु्त स्थानमा 

मापदण्डर्कु्त रंगशाला तनमायण गद ैखलेकुदलाई पर्यटन तवकाससँग आवि गररनेछ । 

❖ गाउँपातलकाले खलेकुदमा आबि संस्थाहरू एवम ् व्र्तक्त व्र्तक्तत्वहरूको पतहचान गरी तक्रर्ाशील गराउदै 

लानछे ।  

❖ चलुाचलुी गाउँपातलकाद्वारा सञ्चालन हुने खलेकुद प्रतिर्ोतगिाहरु जस्िै चलुाचलुी गोल्डकप, राष्ट्रपति 

रतनङ्ग तशल्ड प्रतिर्ोतगिा आतदलाई अझ व्र्वतस्थि गरी तनरन्िरिा प्रदान गद ैलतगनेछ ।  

❖ खलेकुदलाई व्र्ावसातर्क बनाउन र उत्कृष्टिा छनौट गनय रु्टवल र भतलवल खलेलाई प्राथातकिामा राखी 

वडागि र्वुा र्ुविीहरूलाई छनौटको आधारमा समावशे गराई तलग सञ्चालन गररनेछ ।  

❖ गाउँपातलकाले सञ्चालन गने खलेकुदमा सहर्ोग गने व्र्तक्त िथा संस्थालाई उच्चिम मलू्र्ाङ्कन गने नीति 

तलइएको छ ।  

❖ रातष्ट्रर् िथा अन्िरातष्ट्रर्स्िरको खलेकुद प्रतिर्ोतगिामा पतहलो, दोस्रो र िेस्रो स्थान प्राप्त गने गाउँपातलकाका  

खलेाडीहरूलाई उतचि परुस्कारसतहि सम्मान गररनेछ ।  

❖ र्वुाहरुलाई लाग ू औषध दवु्र्यवसनीका कारण आउने समस्र्ा र जतटलिाको तवषर्मा सचेि गराउन 

गाउँपातलका क्षेत्रतभत्र आर्ोजना हुने खलेकुद प्रतिर्ोतगिाहरुमा  सचेिनामलूक व्र्ानर राख्न अतनवार्य गराइनेछ 

।  

❖ बालक्लव र स्काउटको प्रतिभा पतहचान िथा सोबाट अनशुातसि र कियब्र्तनष्ट नागररक उत्पादनमा जोड तदन 

तवशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गररनेछ । 

❖ िहगि रूपमा अन्िर तवद्यालर्, पातलकास्िरीर् तवतभन्न तवधाका खलेकुद कार्यक्रमको आर्ोजना गरी 

तशक्षासँग ैखलेकुद कार्यक्रमलाई तनरन्िरिा तदइनेछ । 

❖ एक उपर्कु्त स्थानको पतहचान गरी कभडयहल तनमायण गररनेछ ।  

❖ रातष्ट्रर् र्वुा नीतिका आधारमा स्थानीर् कार्यर्ोजना िजुयमा गरी कार्ायन्वर्न गररनेछ । 

❖ खलेाडी उत्पादन, खलेाडी िथा खलेको स्िर उन्नतिको लातग तनर्तमि प्रतिर्ोतगिाहरू सञ्चालन गने एवम ्

प्रतशक्षण र क्लोज क्र्ाम्पहरू सञ्चालन गने व्र्वस्था तमलाईने छ । 

❖ खलेकुद तवकासको लातग गाउँपातलका स्िरीर् खलेकुद तवकास सतमति गिन गरी सवलीकरण गररने छ । 

❖ वदैतेशक रोजगारीबाट र्केका र अन्र् बेरोजगार र्वुाहरूलाई उद्यमशीलिा िथा तवत्तीर् साक्षरिा िालीम प्रदान 
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गरी सहुतलर्िपणूय कजाय प्रातप्तका लातग सहजीकरण गद ैस्वरोजगार र रोजगारीका थप अवसरहरूको सजृना 

गररनेछ । 

❖ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।  

❖ वदैतेशक रोजगारीमा जान चाहने र्वुाहरूको लातग पतन सोतह अनसुारको अतभमखुीकरण िातलम र सचेिना 

सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरर वदैतेशक रोजगारीमा हुने जोतखम न्र्नुीकरण गने नीति तलइनेछ ।  

❖ वदैतेशक रोजगारीबाट र्तकय एका िथा बेरोजगार सचूीकृि र्वुाहरूलाई लतक्षि गरी पाररितमकमा आधाररि 

सामदुातर्क आर्ोजना र र्वुा रोजगारका लातग रुपान्िरण पहल आर्ोजना सञ्चालन गररनेछ । 

❖ गाउँपातलकातभत्र हुने तवकास तनमायणका कार्यहरूमा स्थानीर् र्वुाहरूलाई रोजगारीका अवसरमा प्राथतमकिामा 

राख्न सहजीकरण गने नीति तलइनेछ ।  

 

(ख) सामार्जक सुरक्षा िथा संरक्षण 

❖ सामातजक सरुक्षा िथा व्र्तक्तगि िटना दिाय प्राणाली सदुृढीकरण आर्ोजना अन्िगयि आ.व. ०७९।८० मा 

व्र्तक्तगि िटना िथा सामातजक सरुक्षा दिाय तशतवर सञ्चालन, व्र्तक्तगि िटना दिाय तकिाबहरूको 

तडतजटाइजसेन, वडा कार्ायलर् िथा सेवा इकाइ व्र्वस्थापन लगार्िका कार्यहरू सञ्चालन हुनेछ ।  

❖ बैंकसँग समन्वर् गरी सामातजक सरुक्षा भत्ता सम्बतन्धि व्र्तक्तको हािहािमा परु् र्ाउने नीति अवलम्बन गररनेछ 

।  

❖ सामातजक सरुक्षा िथा संरक्षण पाउनपुने िर सोको दार्रामा नपरेका एकल परुुषहरूको ि्र्ाङ्क अद्यावतधक 

गरी गाउँपातलकाले समातजक सरुक्षाको दार्रामा ल्र्ाउने प्रबन्ध तमलाइनेछ ।  

 

(ग) गैर सरकारी संस्था 

❖ गरै सरकारी संस्थाहरूले आफ्ना कार्यक्रम िजुयमा र कार्ायन्वर्न गदाय गाउँपातलकाको आवतधक िथा वातषयक  

तवकास र्ोजना, सहभातगिामलूक र्ोजना पितिका आधारमा स्थानीर् स्िरबाट माग, छनौट र प्राथतमकीकरण 

भई आएका आर्ोजना र कार्यक्रमहरूमध्र्ेबाट गने नीति तलइनेछ । 

❖ गरै सरकारी संस्थाको पारदतशयिा, जवार्दतेहिा सतुनतिि गनय सहजीकरण, पररचालन, अनगुमन र 

मलु्र्ाङ्कनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । 

❖ गरै सरकारी संस्था िथा लितुवत्त संस्थाहरूलाई काननु बनाई सोही अनरुुप अनमुति तलएर मात्र कार्य गन े

व्र्वस्था गररनेछ । 

❖ सङ्ि संस्था िथा सहकारी संस्थाहरूको दिाय नवीकरण कानुन बमोतजम अतनवार्य बनाइनेछ ।  

❖ गाउँपातलका क्षेत्रमा रोजगारको तसजयना गने, स्वरोजगारका लातग उत्कृष्ट कार्य गने वा त्र्स प्रकारका 

कार्यक्रमहरू सञ्चालन गने सङ्ि संस्था र सहकारी संस्थालाई प्रोत्सतहि गने कार्यलाई तनरन्िरिा  तदइनेछ ।  

❖ गाउँपातलकालद्वारा सङ्ि संस्था र सहकारीहरूसँग  सहकार्यको माध्र्मबाट केही लोककल्र्ाणकारी कार्यहरू 

सञ्चालन गररनेछ । 
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(ि) मिमर्न्दर र धार्मिक के्षत्र 

❖ ऐतिहातसक िथा धातमयक स्थलहरूको पतहचान गरी सोको संरक्षण एवम ्प्रवधयन गद ैधातमयक पर्यटन स्थलको 

रुपमा तवकास गद ैअगातड बढाइने छ ।  

❖ मि मतन्दर िथा धातमयक क्षेत्रहरूमा लाग ु औषध िथा अखाध्र् पेर् पदाथयहरूको प्रर्ोगलाई तनरुत्सातहि 

बनाइनेछ ।  

❖ सम्भातवि धातमयक क्षेत्रहरूको खोजी गरी त्र्स्िो धातमयक स्थल वा के्षत्रहरूको संरक्षण संवियन गररनेछ ।  

 

(ङ) गररवी र्नवारण 

❖ गररबी तनवारण गनय स्थानीर् स्रोि साधनको उपलब्धिा र बजारीकरणको पहुचँलाई ध्र्ान तददैं स्थानीर् कच्चा 

पदाथय प्रशोधनको व्र्ावसार् सञ्चालनका लातग गाउँपातलकाले तवशेष अनदुान कार्यक्रम सञ्चालन गनेछ ।  

❖ गररबी तनवारणको तनतम्ि गररबसँग तवशशे्वर कार्यक्रम सञ्चालनलाई तनरन्िरिा तदइनेछ । 

❖ गररबी तनवारणका लातग लि ुउद्यम तवकास कार्यक्रमलाई तवस्िार गद ैलतगने र उद्यमीहरूले सरल र सहज 

िररकाले ऋण प्राप्त गने कार्यमा आवश्र्क पहल र समन्वर् गररनेछ । 

 

(च) भूर्म व्यवस्था  

❖ जतमनको वैज्ञातनक वतगयकरणका लातग भ–ूउपर्ोग नीति िर्ार गरर सो अनरुुप मलू्र् तनधायरण गररने छ । 

❖ जतमनमा मतहला िथा तकसानको एकल वा संर्कु्त स्वातमत्व कार्म गने िथा संर्कु्त लालपजुाय बनाउने कार्यलाई 

प्रोत्साहन गररनेछ । 

❖ लामो समर्दतेख समाधान हुन नसकेको भतूमहीन दतलि, भतूमहीन सकुुम्बासी िथा अव्र्वतस्थि 

बसोबासीहरूको समस्र्ा समाधान गनय सङ्िीर् सरकारले गिन गरेको रातष्ट्रर् भतूम आर्ोगसँग सहकार्य गरी 

र्थाथय लगि तलई जग्गाधनी प्रमाण पजुाय उपलब्ध गराइनेछ । 

❖ गाउँ क्षेत्रमा रहकेा पोखरी, जलाशर् िथा खानेपानी महुानहरूको संरक्षण र संवियन गद ैसदपुर्ोग गररने छ ।  

❖ गाउँ के्षत्रमा आवासीर् जग्गा प्लतटङ्ग र तबक्री तविरणको कार्यलाई तनर्मन गनय मापदण्ड िर्ार गररनेछ । र्स 

कार्यलाई ित्कालै कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाइनेछ ।  

❖ गाउँपातलकातभत्र रहकेा सावयजतनक जग्गाहरूको संरक्षण गनय जग्गा तसमाङ्कनको कार्यलाई िदारुकिाका साथ 

अति बढाइने छ । 

❖ चलुाचलुी गाउँपातलका के्षत्रतभत्र मातनसको मतृ्र् ु पिाि गररने दाहसंस्कारको लातग प्रत्र्ेक वडामा उपर्कु्त 

स्थानमा समातध स्थल र गाउँपातलकाको कुनै एक तनतिि स्थानमा िाट तनमायणको लातग पहल गररनेछ । 

  

(छ) राजश्व नीर्ि  

❖ राजश्व पररचालनका लातग करका दर भन्दा दार्रा र्रातकलो पारी नर्ाँ आम्दानीका स्रोिहरू पतहचान गरी 

आन्िरीक राजश्व वतृि  गने तनति तलइनेछ । 



बजटे, नीति िथा कार्यक्रम २०७९।०८०    चलुाचलुी गाउँपातलका, आ.व. २०७९।०८० 

 

❖ करर्ोग्र् आतथयक तक्रर्ाकलापलाई करको दार्रमा ल्र्ाउँद ैप्रगतिशील, समन्र्ातर्क, पारदशी, व्र्ावसार्मतै्री 

राजश्व प्रणालीको तवकास गररनेछ । 

❖ गाउँपातलकाको कर प्रशासनलाई करदािामतै्री बनाउन करदािा तशक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गररने छ ।  

❖ व्र्वसातर्क कर सङ्कलनका लातग वडा कार्ायलर्हरूमा व्र्ावसार् दिाय गरी व्र्ावसार् लगि सङ्कलन, 

व्र्ावसार् दिाय अतभर्ान सञ्चालन गररने छ ।  

❖ गाउँपातलकाको राजश्व चहुावटलाई तनर्न्त्रण गनय उपर्कु्त व्र्वस्था गरी करको दार्रामा ल्र्ाउने नीति तलइएको 

छ ।  

❖ प्रत्र्ेक वडा कार्ायलर्मा व्र्ापार व्र्वसार्को लगि सङ्कलन, दिाय र नवीकरणको व्र्वस्था तमलाइनेछ ।  

❖ कुनै पतन व्र्वसार् सञ्चालनका लातग भौतिक संरचना तनमायण गदाय, भरैहकेा भौतिक संरचनाको प्रर्ोग गदाय 

िथा भरैहकेा संरचनाको पररमाजयन गदाय गाउँपातलकाले िोकेको मापदण्ड र राजश्व बझुाएर मात्र सञ्चालन गनय 

सतकने व्र्वस्था तमलाइनेछ ।  

❖ गाउँपातलका क्षेत्रतभत्र सञ्चातलि होटल, लज, होमस्टे र मतदरा पसलहरूलाई राजश्वको दार्रामा ल्र्ाई 

गाउँपातलकामार्य ि सोको प्रभावकारी अनगुमन गने व्र्वस्था तमलाइनेछ । 

❖ गाउँपातलकातभत्र तवषादी मकु्त िरकारी िथा र्लरू्ल र अन्र् खिेीलाई प्रोत्सातहि गनुयका साथै दधुजन्र् र 

मासजुन्र् उत्पादनलाई व्र्वसार्ीकरण गनयका लातग उत्पादनकिायलाई राजश्वमा तवशषे छुट गरी आत्मतनभयर 

बनाउने नीति तलइएको छ ।  

❖ शनू्र् प्रतवतधमा सञ्चालनमा रहकेा िरेल ुउद्योग जस्िै िरेल ुऔजार सामग्री, माटोको भाँडा, खलेौना, मिुी, 

डोरी, पङ्खा, ढाकी,मडुा, डोका, भकारीलगार्ि ढाका बनुाइ आतद सिप्रतिशि राजश्व छुट तदने नीतिलाई 

तनरन्िरिा तदइनेछ । 

❖ गाउँपातलकाको आन्िररक िोिलाई सक्षम बनाउनका लातग सहकारी, तनजी क्षेत्र िथा सरकारी क्षेत्रबीचमा 

आवश्र्क समन्वर् गरी अगाडी बढाइने छ ।  

❖ राजस्व सधुार र्ोजनाको कार्ायन्वर्न गद ैलतगनेछ ।   

❖ राजस्व अतभलेख प्रणालीलाई थप व्र्वतस्थि बनाइद ैलतगनेछ ।  

❖ राजस्व शाखाको व्र्वस्थापन गद ैराजस्व प्रशासनको लातग उपर्कु्त संगिन तनमायण गद ेलतगनेछ । 

❖ िीन पाङ्ग्रे सवारी साधन ( अटो, ररक्सा र तसटी सर्ारी ) को दिाय िथा नवीकरण तनतिि शलु्क असलु गरी 

वडा कार्ायलर्ले गने र दिाय भएका िीन पाङ्ग्रे सवारी साधनको स्थानीर् पवूायधार तवकास शलु्क सिप्रतिशि 

छुट तदने र अन्र् चार पाङ्ग्रे मातथका सवारी साधनको हकमा कर तनधायरण गरी स्थानीर् पवूायधार तवकास शलु्क 

सङ्कलन गने व्र्वस्था तमलाइनेछ । तनजी सवारी साधनको हकमा सो कर सङ्कलन गररने छैन ।  

❖ कृतषजन्र् िथा पशजुन्र् सामाग्रीहरू, वन पैदावारहरू, खानीजन्र् पदाथयहरू, नदीजन्र् पदाथयहरू आदीको 

तनकासी कर उपर्कु्त दररेट कार्म गरी आन्िररक राजश्व वतृि  गने नीति तलइनेछ । 
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❖ नतदजन्र् पदाथयको उत्खनन ् िथा तबक्री गरी दहत्तर बहत्तर शलु्क सङ्कलन गनय गाउँपातलकाको आफ्नो 

क्षेत्रतभत्रको नदीहरूमा आरै् आर् िेक्का बन्दोवस्ि गने र तसमनामा पने नदीहरूको हकमा तछमकेी  

पातलकाहरूसँग समन्वर् गरी आर् िेक्का बन्दोवस्ि गने व्र्वस्था तमलाइनेछ ।   

 

(ज) न्याय सम्पादन 

❖ न्र्ार् सम्पादनलाई सवयसलुभ बनाउनका लातग न्र्ातर्क सतमति िथा मेलतमलाप केन्द्रहरूलाई व्र्वतस्थि गद ै

लतगनेछ । साथै न्र्ार् सम्पादनमा संलग्न हुने पदातधकारीहरू िथा मलेतमलापकिायहरूको क्षमिा अतभवतृिका 

कार्यक्रमहरूलाई तनरन्िरिा तदइनेछ । 

❖ तवपन्न पररवार एवम ्िरेल ुतहसंा पीतडिका लातग न्र्ार्मा पहुचँ परु् र्ाउन र उनीहरूलाई न्र्ार् प्रदान गराउन 

आवश्र्क सहर्ोग प्रदान गररनेछ ।  

❖ िरेल ु तहसंाको न्र्नूीकरणका लागी काननुद्वारा तनषधे गररएका आपरातधक तक्रर्ाकलाप हुन नतदन काननुी 

सचेिना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गररनेछ ।  

 

(झ) शार्न्ि सुरक्षा 

❖ गाउँपातलका कार्ायलर्को आन्िररक सरुक्षालाई ध्र्ानमा राखी आवश्र्किा अनुसार नगर प्रहरी सेवाको 

दरबन्दी काननु बमोतजम तवस्िार गने नीति तलइनेछ ।  

❖ जनिाले आरू् र आफ्नो सम्पतत्त सरुतक्षि रहकेो महससु गने गरी सरुक्षा व्र्वस्था तबस्िार गने नीति तलइनेछ ।  

❖ गाउँपातलकाको आवश्र्क र सम्वदेनशील स्थानहरूमा सरुक्षाको लातग आवश्र्क प्रबन्ध तमलाउन आवश्र्क 

पहल गररनेछ ।  

❖ हाल चलुाचलुी गाउँपातलकामा अवतस्थि प्रहरी चौकीको भगूोल र जनसङ्ख्र्ालाई आधार मानी इलाका प्रहरी 

कार्ायलर्को स्थापनाका लातग सम्बतन्धि तनकार्मा पहल तनरन्िर गररनेछ ।  

❖ सावयजतनक एवम ्पवूायधार तवकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गने तसलतसलामा तनमायण स्थल अवरोध गरी 

सञ्चातलि र्ोजना, कार्यक्रममा असर पाने वा अवरोध परु् र्ाउने व्र्तक्त, समहू आतदलाई काननुी कारबाहीको 

लातग तसर्ाररस गररने र सम्बतन्धि वडा र गाउँपातलकाबाट त्र्स्िा व्र्तक्त वा समहूलाई तदइने सेवा प्रवाहका 

तसर्ाररसहरूमा ६ मतहनासम्म रोक लगाउन सतकने व्र्वस्थालाई तनरन्िरिा तदइनेछ ।  

❖ सबै जािजािी, समदुार्, धमयका रीतिररवाज, परम्परा, चाडपवय र उत्सव आतद कार्यक्रम सञ्चालन गदाय 

छरतछमके टोलबस्िीमा ध्वनीको नकरात्मक असर नपने गरी तनतिि समर्सीमा तभत्र मात्र गने गराउने र  

तनधायररि समर्भन्दा थप समर् सञ्चालन गनुयपने भए गाउँपातलकाबाट पवूयस्वीकृति तलएर मात्र कार्यक्रम 

सञ्चालन गनय पाउने  व्र्वस्था तमलाइने छ ।  

 

अन्त्यमा, 

चलुाचलुी गाउँपातलकाको आ.व. २०७९/०८० को नीति िथा कार्यक्रम िजुयमा गनय सहर्ोग परु् र्ाउनहुुने गाउँसभाका 

सदस्र्ज्र्हूरू िथा कमयचारीहरूलाई तवशेष धन्र्वाद तदन चाहन्छु । मातथ उल्लेतखि नीतिहरूलाई कार्ायन्वर्न गनय 
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आवश्र्क बजटे िथा कार्यक्रम बनाई प्राथतमकिाका साथ लाग ूगद ैकार्ायन्र्न गररनेछ । प्रस्ििु गररएका नीति िथा 

कार्यक्रम सर्ल बनाउन सरोकारवाला र आम चुलाचलुीबासी दाजभुाई िथा तदतदबतहतनहरूको रचनात्मक र सकरात्मक 

सहर्ोग रहन्छ भन्ने अपेक्षा राखकेो छु ।  

धन्र्वाद 

 

राजने्द्र केरुङ 

अध्र्क्ष 

तमति २०७९/०३/१०/६  

 

 


