
 
 

"हाम्रो रोहहणी राम्रो रोहहणी" 

रोहहणी गाउँपालिका रूपन्देहीको  

आलथिक बर्ि 207९/८० को बाहर्िक नीलि िथा कार्िक्रम 

 

सभाका अध्र्क्षज्रू्, सदस्र्ज्रू्हरू, राष्ट्रसेवक कमिचारीहरू, सरुक्षाकमीहरू, पत्रकारहरू, 

रोहहणी गाउँसभाको गररमामर् गाउँसभामा आलथिक वर्ि २०७9/80 को नीलि िथा कार्िक्रम प्रस्ििु 
गनि पाउँदा गौरवान्न्वि भएको छु।र्स गौरवमर् सभामा उपन्स्थि भई नीलि िथा कार्िक्रम प्रस्ििु 
गने अवसर प्रदान गनुिहनुे सम्पूणि रोहहणीवासी आमाबवुा दाजभुाई िथा दददद बहहनीहरुमा हाददिक 
आभार व्र्क्त गनि चाहन्छु । गाउँ सभाका सम्पूणि सदस्र्ज्रू्हरुिाई हाददिक बधाई सहहि सफि 
कार्िकािको शभुकामना व्र्क्त गदिछु ।गाउँसभािाई सम्बोधन गरररहँदा म संघीर् शासन प्रणािी र 
समाजबाद उन्मखु िोकिान्न्त्रक गणिन्त्रात्मक राज्र् स्थापनाका िालग पटक-पटक भएका 
जनआन्दोिन, मधेशआन्दोिन र संघर्िहरुमा सहादि प्राप्त गने सम्पूणि ज्ञाि-अज्ञाि शहहदहरुप्रलि उच्च 
सम्मानका साथ भावपूणि श्रद्धाञ्जिी अपिण गदिछु । 

संघीर् िोकिान्न्त्रक गणिन्त्रात्मक शासन व्र्वस्थाको माध्र्मद्वारा ददगो शान्न्ि, सशुासन, हवकास र 
समहृद्ध माफि ि समाजवाद उन्मूख अथििन्त्रको हवकास गने संवधधालनक मागिदशिन अनरुुप नर्ाँ 
संरचनाको रुपमा स्थाहपि स्थानीर् सरकारिे नीलि िथा काननु लनमािण संस्थागि िथा संरचनागि 
प्रवन्ध जनशन्क्त व्र्वस्थापन हवकास व्र्वस्थापन सेवा प्रवाह िथा सशुासन प्रवद्धिन िगार्िका क्षेत्रमा 
हवलभन्न उपिन्धध हालसि गनिको िालग हाम्रो रोहहणी राम्रो रोहहणीको दीघिकािीन सोच र िक्ष्र् प्राप्त 
गने ददशामा हामी अगालि बढेका छौ ।  

रोहहणी गाउँपालिकािे आपसी सम्वाद, समन्वर्, सहमलि र सहकार्ि माफि ि शासन सञ्चािन हवकास 
व्र्वस्थापन र सेवा प्रवाहमा सधुारको बाटो अविम्बन गने प्रलिवद्धिा व्र्क्त गदिछ ।  

नेपािको संहवधानका अनसूुन्च -८ का अलधकार सून्च, कार्िहवस्ििृीकरण प्रलिवेदन, ददगो हवकासका 
िक्ष्र्,हरु संघीर् र प्रदेश सरकारका नीलि, र्ोजना कार्िक्रम िथा आधार र मापदण्ि बमोन्जम र्स 
गाउँपालिकाको नीलि िजुिमा गररएको छ । विास्िर बाटध र्ोजना िजुिमा कार्िशािा सञ्चािन गरी 
र्ोजना लनमािणका आधार प्रस्ििु गरेर नीलि लनमािणमा सहभालगिामिुक पद्दलि अविम्वन गररएको छ 
।  

गाउँपालिकामा शासकीर् प्रवन्ध,सेवाप्रवाह र हवकास लनमािणका िालग आवश्र्क पने धेरध काननुहरु 
लनमािण भईसकेका छन । हाि सम्म १९ ऐन, 7लनर्माविी, 22 कार्िहवलध र २ लनदेन्शकाहरु िर्ार 
भई कार्ािन्वर्नमा आईसकेका छन ्। र्स गाउँपालिकाका सबध काननुका साथध संघीर् सरकार र 



 
 

प्रदेश सरकारका सम्पूणि नीलि िथा कानूनहरुको कार्ािन्वर्न गरर गराई हवधीको शासनको प्रत्र्ाभलूि 
गने- गराउने नीलि अविम्बन गररनेछ । 

 

"कृहर्, पूवािधार हवकास,न्शक्षा, स्वास््र् संस्कृलि र सभ्र्िा । 

सखुी जनिा र समदृ्धरोहहणीको प्रलिवद्धिा ." 
 भन्नेदीघिकालिन सोच सहहि आ.ब.२०७९⁄०८०को गाउँपालिकाको नीलि िथा कार्िक्रम प्रस्ििु गनि 
चाहन्छु । 

 

क) आलथिक हवकासः- 
1. कृहर्िाई आलथिक समहृद्धको मेरूदण्ि मान्दध “व्र्वसाहर्क कृहर् पेशा अबिम्वन गरौं आत्मलनभिर 

बनौँ" भने्न उदे्दश्र्का  साथ कृहर्िाई आधलुनकीकरण, व्र्वसार्ीकरण िथा बजारीकरण गनि 
अलभप्ररेरि गररनछे । व्र्वसाहर्क िथा साना कृर्कहरूिाई अनदुानको धर्वस्था गररनेछ । 

2. गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र उत्पादन गनि सहकने कृहर्जन्र्, िरकारीजन्र्, फिफुि, मासजुन्र् िथा 
दूधजन्र् वस्िहुरुमा गाउँपालिकािाई आत्मलनभिर र व्र्वसाहर्क बनाउन हवशेर् कार्िक्रम 
संचािन गररनेछ । 

3. खलु्िामास ुहवहक्रहविरण पररपाहटको अन्त्र् गरी स्वस्थ मास ुहवहक्र-हविरणको िालग आवश्र्क 
व्र्वस्था लमिार्िनेछ । 

4. कृहर् पेशािाई सम्मालनि र व्र्वसाहर्क बनार् कृहर्मा आधाररि जनिाको जीवनस्िर सधुार 
गनि कृर्कहरुको ि्र्ाङ्क संकिन गरी लनन्िि मापदण्िको आधारमा कृर्कको वगीकरण गरी 
कृर्क पररचर्पत्र हविरण गनि आवश्र्क व्र्वस्था लमिार्नछे । 

5. कृहर् उपज िथा कृहर्जन्र् उत्पादनमा वहृद्ध गनि लसञ्चाई सहुवधा प्रवधिन गने नीलि अबिम्बन 
गररनछे ।  

6. हकसानको िागि मलु्र् प्राप्तीको सलुनििाको िागी कृहर् िथा पश ु हवमा कार्िक्रमिाई 
प्रोत्साहन गनि गाउँपालिकािे सहजीकरण गने नीलि अबिम्बन गररनछे । 

7. प्रधानमन्त्री कृहर् आधलुनकीकरण पररर्ोजनामाफि ि धर्वसाहर्क कृहर् उत्पादन केन्र 
(पकेट)हवकास कार्िक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चािन गररने छ ।  

8. एक गाउँ एक उत्पादन कार्िक्रमिाई प्रोत्साहन हनुे हकलसमका कृहर् गलिहवलध सञ्चािन गने 
नीलि अविम्बन गररने छ ।  



 
 

9. संघीर् सरकारको सहर्ोगमा सञ्चालिि साना व्र्वसार्ी कृहर् उत्पादन केन्र (पकेट)लबकास 
कार्िक्रमिाई लनरन्िरिा दददध आ.व. २०७९/८० मा गहुँबािीको साना व्र्वसार्ी कृहर् 
उत्पादन केन्र (पकेट) हवकास कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

10. माटो र जलमनको रक्षाका िालग रासार्लनक मिमा मात्र लनभिर नभर् गोठे मि, प्राङ्गगाररक 
मि जधहवक मि उत्पादन कार्िमा प्रोत्साहन गररने छ ।  

11. व्र्वसाहर्क पशपुािक कृर्किाई उत्पादन बढाउनको िालग र्ान्न्त्रकरण र मेलसनरी औजार 
िगार्िका क्षेत्रमा अनदुान उपिधध गराईनेछ । 

12. आधलुनक कृहर् व्र्वसार्बाट मात्र उत्पादन बढ्ने, रोजगारीको सजृना हनुे हुँदा उत्पादनिाई 
बढावा दददध बजारीकरण गने िथा उपिधध हाटबजारहरुको सधुार र उन्चि व्र्वस्थापन गररदध 
िलगनछे । 

13. दीघिकालिन कृहर् र्ोजनािे अविम्बन गरेका नीलिहरुका आधारमा खाद्यान्नबािी,नगदेबािी, 
िेिहनबािी, दिहनबािी, च्र्ाउखेिी, व्र्वसाहर्क िरकारी खेिी, माछापािन, कुखरुापािन 
िथा पशपुािनको िालग नश्ल सधुार िथा धान र गहुँ वािीको पकेट क्षेत्रको रूपमा हवकास 
गनि संघीर् र प्रदेश सरकारको समेि सहर्ोगमा गाउँपालिकािे प्राथलमकिा ददनछे ।  

14. कृर्कको साझेदारीिामा संघ, प्रदेश समेिको सहर्ोग र समन्वर्मा िरकारी िथा 
फिफुिको संरक्षणको िालग शीिभण्िार लनमाणिको िालग आवश्र्क कदम चालिनेछ ।  

15. कृहर् हवकास र उत्पादन वहृद्धका िालग लसञ्चाई सहुवधा अलभवहृद्ध हनुे सबध सम्भाहवि कार्िमा 
गाउँपालिकािे आवश्र्क सहर्ोग गनेछ ।  

16. माछापािनको माध्र्मबाट आर्आजिन वहृद्ध िथा रोजगारीमा बहृद्ध गनिका िालग माछा पािनको 
क्षेत्र हवस्िार गनि अलभप्ररेरि गराई नर्ाँ पोखरी लनमािणमा अनदुान िथा परुाना पोखरी भएका 
कृर्कहरुिाई भरुा िथा उत्पादनमा  अनदुान ददने नीलि लिर्ने छ। संघीर् सरकारको 
सहर्ोगमा  माछाको पकेट क्षेत्र हवकास र हवस्िारको िालग हकसानिाई अलभप्ररेरि गररनेछ ।  

17. राज्र्को कृहर् सम्बन्धी नीलि अनसुरण गदै कृहर् बािी बीमा िथा पश ु बीमाका 
कार्िक्रमहरुिाई प्राथलमकिाका साथ अगालि बढाईनेछ ।  

18. हवदेशबाट फहकि एका िथा रोजगारीको खोजीमा रहेको सीपको हववरण समेि रोजगार 
सेवा केन्रमा अद्यावलधक गरी त्र्स्िो जनशन्क्तिाई स्थानीर् िहलभत्र उपिधध हनुे लनमािण 
सेवा, व्र्वसार्, उद्योग र कृहर् िगार्िका क्षेत्रका रोजगारदािासँग समन्वर् गरी रोजगारी 
प्रदान गनि सहजीकरण गने व्र्वस्था लमिाईनेछ । 



 
 

19. स्थानीर् कच्चा पदाथिमा आधाररि िघ ुिथा घरेि ुउद्यमहरुको प्रवद्धिन गनि सीपमूिक 
िालिमको व्र्वस्था गरी उत्पाददि वस्िहुरुको बजारीकरण सलुनन्िि हनु े व्र्वस्था लमिार्नछे 
।  

20. आलथिक रुपिे अलि हवपन्न श्रलमक िथा मजदरुिाई रोजगारी उपिधध गराउन 
श्रममिुक प्रहवधीको प्रर्ोग गरी कार्ािन्वर्न गररने आर्ोजनाहरु छनौटमा प्राथलमकिा ददर्ने छ 
। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्िक्रम माफि ि रोजगार सेवा केन्रमा सनु्चकृि बेरोजगारहरुिाई 
रोजगाररको अवसर प्रदान गररनेछ । 

21. गाउँपालिकालभत्र सम्भाहवि नर्ाँ उद्योगहरु स्थापना गनि िगानीमधत्री वािावरण वनाईनेछ । 
उद्योग र व्र्ापारमा आवद्ध संस्थाहरुको सहकार्िमा गाउँपालिका लभत्र सञ्चािन गनि सहकन े
हवलभन्न सम्भाहवि उद्यमहरु पहहचान गरी उद्योग स्थापना गनि िगालनकिािहरुिाई प्रोत्साहन 
गररनेछ । िघउुद्यम हवकास कार्िक्रम माफि ि नर्ाँ िघ ुउद्यमी िर्ार गररनेछ। गाउँपालिका 
लभत्र स्थापना भएका किकरखाना, उद्योगहरुमा स्थानीर्िाई रोजगारीका िागी प्राथलमकिा ददन े
नीलि अबिम्बन गररनेछ । 

22. गाउँपालिका लभत्र रहेका सम्पूणि मजदरुहरुको अलभिेख राख्न े व्र्वस्था लमिाईनेछ र 
मजदरुहरुको स्वास््र् उपचार र उनीहरुका बािबालिकाको न्शक्षाको सलुनन्िििाको िालग 
कार्िहवलध िर्ार गरी मजदरु हहि िथा कल्र्ाणकोर्को व्र्वस्था गररनेछ । सोको िालग 
औद्योलगक व्र्वसार्ीहरुसँग सहकार्ि, समन्वर् र सहर्ोगको वािावरण लमिाईनेछ । 

 

23. गाउँपालिकालभत्र रहेका ऐिानी, पिी, साविजलनक जग्गा, साविजलनक पोखरी, कुिो जस्िा 
साविजलनक महत्वका सम्पन्िको नक्साङ्कन र लसमाङ्कन गरी संरक्षण गने नीलि अबिम्बन 
गररनछे ।  

24. सहकारीका साि लसद्धान्िको अनसुरण गदै सहकारी संघ संस्थािाई प्रोत्साहन हनु े
हकलसमका कार्िहरु संचािन गरर स्व-रोजगारिाई प्रवद्धिन गररनछे । गाउँ- गाउँमा सहकारी 
घर घरमा रोजगारी राहष्ट्रर् नीलििाई आत्मासाथ गरर सहकारीको प्रवद्धिन र आत्मलनभिर 
कार्िक्रमिाई प्रोत्साहन गररनेछ । सहकारीिाई िालिम प्राहवलधक ज्ञान सीप सहहिको क्षमिा 
हवकास गररनेछ ।  

25. र्स गाउँपालिका क्षेत्रमा उद्योग, व्र्वसार् र व्र्ापार संचािनमा गाउँपालिकािे 
सहर्ोगी र समन्वर्कारी भलूमका लनभाउने छ । रोजगार सेवा केन्रमा सून्चकृि 
बेरोजगारहरुिाई लनजी क्षेत्रबाट समेि रोजगारीको अवसर उपिधध गराई रोहहणी 
गाउँपालिकालभत्र सञ्चालिि उद्योगहरुमा स्थानीर्बासीको अपनत्व सजृना गनि र रोजगारीको 



 
 

अवसरबाट जीवनस्िर उठाउन मद्दि गनि उद्योगी व्र्वसार्ीहरुसँग समन्वर् र सहजीकरण गने 
नीलि अविम्वन गररनेछ ।साथध उद्योगहरुिाई आवश्र्क पने सीपर्कु्त जनशन्क्तपूलििको िालग 
उद्योगहरुको सहकार्िमा सीपमिुक िालिमको व्र्वस्थापन गररनेछ ।  

26. संघीर् सरकार र प्रदेश सरकारको सहर्ोगमा रोहहणी गाउँपालिकामा रमणीर् वािावरणमधत्री 
पाकि  स्थापना र सञ्चािन गरर आन्िररक पर्िटन प्रवद्धिनमा जोि ददर्नेछ ।  

27. भलूमगि लसञ्चाई प्रणािीको लनमािण, सधुार, ममिि सम्भार र सञ्चािन िथा सञ्चािनमा 
रहेका लसञ्चाई बोररङ्गहरुिाई आर्ोजना िथा उपभोक्ताहरु सँगको समन्वर्मा ममिि सम्भार, 
सञ्चािनिाई लनर्लमििा ददन आवश्र्क सहजीकरण गररनेछ। हाि सञ्चािनमा रहेका िथा 
ममिि सम्भार गरेर सञ्चािनमा आउन सक्ने भधरहवा िमु्बनी भलूमगि जि पररर्ोजना 
(भध.ि.ुभ.ुज) का वोररङ्गहरु सञ्चािनमा ल्र्ार्नेछ । 

28. र्ोजना िथा कार्िक्रम िजुिमा गदाि स्थानीर् कच्चा पदाथि, सीप र प्रहवधीको प्रर्ोग हनु े
िथा रोजगारी लसजिना गने आर्ोजना छनौटमा प्राथलमकिा ददईनेछ ।  
 

ख) सामान्जक हवकास  

स्वास््र्ः 

29. रोहहणी गाउँपालिकामा १५ शधय्र्ाको सहुवधा सम्पन्न अस्पिाि लनमािणको थािनी गररन े
छ। जसका िालग आवश्र्क प्रबन्ध गररने छ । 

30. नेपाि सरकारको नीलि अनसुार अत्र्ावश्क स्वास््र् सेवाको पहुँच एवं गणुस्िरीर् सेवा 
प्रवाहका िालग स्वास््र् सेवा पूवािधार हवकास र नेपाि सरकारिे स्वास््र् संस्थाहरुमा 
लनःशलु्क  उपिधध गराउन िोहकएका और्धीहरुको अभाव हनु ददईने छधन । 

31. और्धी, और्धीजन्र् सामग्री र उपकरण िथा स्वास््र् सरुक्षा सामग्रीहरुको खररद प्रहक्रर्ािाई 
प्रभावकारी व्र्ावन्स्थि र गणुस्िरीर् बनाईनेछ ।  

32. गाउँपालिका लभत्रका नागररकहरुिाई गम्भीर प्रकृलिका रोग िागेमा िथा दघुिटना वा हवपद्को 
कारणिे गम्भीर घार्िे भएमा कार्िहवलध बनाई राहि उपिधध गराउने नीलि अविम्बन 
गररनेछ ।  

33. स्वास््र् सेवािाई प्रभावकारी र सहज बनाउन सबध स्वास््र् संस्थाहरुिाई व्र्वन्स्थि रुपिे 
सञ्चािन गररनेछ । परुाना स्वास््र् संस्थाहरुका भवनहरु िाई प्रदेश सरकार र संघीर् 
सरकारसँग अनरुोध गदै नर्ाँ ढाँचामा लनमािण गदै िलगनेछ ।  



 
 

34. महामारी  सम्भाहवि जोन्खममा रहेका नागररकहरुिाई सरुन्क्षि साथ होम 
आर्सोिेसनमा बस्न अलभप्ररेरि गने िथा स्वास््र्मा समस्र्ा देन्खनासाथ अस्पिािमा सम्पकि  
रान्ख स्वास््र्कमीको सल्िाह अनसुार आफ्नो जीवन रक्षा गनि सजग रहन सबध नागररकिाई 
अहपि गररन्छ । लबरामीको उपचार र सहर्ोगमा सधध िर्ारी अवस्थामा बस्ने नीलि अविम्बन 
गररनेछ ।  

35. कोलभि–१९ िगार्िका महामारी  संक्रमण रोकथाम िथा लनर्न्त्रणका िालग सरोकारवािाको 
क्षमिा हवकास िथा जनचेिनामिुक कार्िक्रम सञ्चािन गररनछे । 

36. गाउँपालिकाद्वारा सञ्चालिि एम्बिेुन्स सेवािाई प्रभावकारी बनार्नेछ । रोहहणी गाउँपालिका 
लभत्रका बलथिङ्ग सेन्टरमा सतु्केरी गराउने गभिविी महहिािाई सतु्केरी हनु स्वास््र् संस्थामा 
जाँदा र सतु्केरी पिाि घरमा फकि दा एम्बिेुन्स शलु्क निाग्ने व्र्वस्था लमिाईनेछ ।  

37. अस्पिाि, स्वास््र् चौकी िथा स्वास््र् र्काईबाट प्रदान गने खोप सेवा,सरुन्क्षि माितृ्व िथा 
प्रजनन स्वास््र्, पोर्ण िगार्िका जनस्वास््र् सेवाहरु र उपचारात्मक सेवाको िालग 
आवश्र्क और्धी उपकरण िथा स्वास््र् सामाग्रीको अभाव हनु नददर् उन्चि व्र्वस्थापन 
गररनछे ।  

38. मगृौिा प्रत्र्ारोपण गरेका, िार्िार्लसस गरररहेका, क्र्ान्सर रोगी र मेरुदण्ि 
पक्षाघािका लबरामीिाई और्लध उपचार बापि खचि उपिधध गराउने सम्बन्धी कार्िहवलध, 

२०७८ अनसुार हवरामीिाई सहार्िा प्रदान गररनेछ ।  
39.खोप, सरुन्क्षि माितृ्व, प्रजनन स्वास््र्, पोर्ण जस्िा जनस्वास््र्सँग सम्बन्न्धि आधारभिु 

सेवा सहुवधािाई प्रभावकारी बनाउन महहिा स्वास््र् स्वरं्सेहवकािाई उत्प्ररेरि गराई 
उन्चिरुपमा पररचािन गररनेछ ।  

40. आमा र न्शशकुो स्वास््र्िाई ध्र्ान रान्ख बलथिङ्ग सेन्टर िथा अस्पिािमा सरुन्क्षि 
सतु्केरी गराउन प्रोत्साहन गने र बलथिङ्ग सेन्टर िथा अस्पिािमा प्रसलुि गरार्एका रोहहणी 
गाउँपालिका लभत्र स्थार्ी बसोबास भएका सतु्केरी महहिािाई प्राथलमकिा ददई उपाध्र्क्ष 
प्रोत्साहन कार्िक्रम सञ्चािन गरी पोर्ण सामाग्री उपिधध गराउने नीलि लिईनछे ।  

41. गाउँपालिकाका सवध विा िथा टोिहरुिाई लनर्लमि खोप सलुनन्िििाका िालग 
जनस्वास््र् कार्ाििर्संगको समन्वर्मा स्थानीर् सामदुाहर्क संस्था, स्वास््र्कमी र महहिा 
स्वर्म ्सेहवकािाईप्रोत्साहान गररने छ ।  

42. जग्गा धर्वस्थापन भएका स्थानहरुमा नमनुा खोप केन्रहरु लनमािण गररनेछ ।  
 

 



 
 

न्शक्षाः- 

43. "गणुस्िरीर् न्शक्षा रोहहणीको प्रलिबद्धिा" भने्न मिु ध्रे्र् सहहि सबध बािबालिकािार् 
हवद्यािर्मा अलनवार्ि पठाउँ, लसकाउँ र हटकाउँ भने्न अलभर्ान सहहि सामदुाहर्क िथा धालमिक 
हवद्यािर्हरुमा भौलिक पवुािधार हवकाससँगध गणुस्िर वहृद्धमा जोि ददर्नेछ र राम्रो नलिजा 
ल्र्ाउने हवद्यािर्हरुिाई क्रमशः परुस्कृि िथा सम्मान गररनेछ ।  

44. शधन्क्षक क्षेत्रिाई व्र्वन्स्थि, प्रभावकारी, पारदशी र अनमुानर्ोग्र् बनाउन िथा 
जनशन्क्त व्र्वस्थापन गनि गाउँपालिकाको न्शक्षा नीलि िथा आवलधक शधन्क्षक र्ोजना िजुिमा 
गरी कार्ािन्वर्नमा ल्र्ार्नेछ ।  

45. प्राहवलधक न्शक्षा आजिन गरेका लबद्याथीहरुिे सहज रुपमा रोजगारी प्राप्त गनि सक्ने 
सम्भावना रहेकोिे संघ र प्रदेशको सहर्ोग र समन्वर्मा प्राहवलधक न्शक्षाको हवकास र 
लबस्िार गदै िलगनेछ ।  

46. रोहहणी गाउँपालिकाको र्लिहास, भगूोि, संस्कृलि, चािचिन, रीलिररवाज, भार्ा, 
आलथिक-सामान्जक,  हक्रर्ाकिाप र  पर्िटकीर् स्थि झन्ल्कने गरी स्थानीर् पाठ्यक्रम लनमािण 
गरी िागू गररनेछ ।  

47. सबध वगिका बािबालिकाहरुको लबद्यािर्मा पहुँच स्थाहपि गदै शधन्क्षक गणुस्िरको 
सलुनन्िििा प्रदान गररनछे । सबध लबद्यािर्हरुमा बािमधत्री भौलिक पूवािधार लनमािणमाफि ि 
संस्थागि सक्षमिा अलभबहृद्ध गररनेछ । 

48.  न्शक्षकहरुको क्षमिा हवकास गनिको िालग आवश्र्क िालिमको व्र्वस्था गररनेछ ।  
49. मनु्स्िम समदुार्का छात्र-छात्राहरुको न्शक्षामा सहज पहुँच बहृद्ध गनि धालमिक 

लबद्यािर्हरु(मदरसा)को भौलिक पूवािधार लनमािण र शधन्क्षक वािावरण लनमािणमा ध्र्ान ददर्नेछ 
।  

50. आजका बािबालिका भहवष्र्का कणिधार हनु भने्न र्थाथििाई आत्मसाि गदै 
बािबालिकाको सविसिुभ न्शक्षा, स्वास््र् र पोर्णमा ध्र्ान ददर्नेछ । साविजलनक हवद्यािर्का 
बािलबकास देन्ख कक्षा ५ सम्मका हवद्याथीहरुिाई ददवाखाजाको धर्वस्था गररनेछ ।  

51. सबध हवद्यािर्हरुको कार्िसम्पादन मलु्र्ाङ्कन गरी हवद्यािर्को शे्रणी मापन गररनछे ।  
52. हवद्यािर्मा कार्िरि जनशन्क्तको मनोवि उच्च राख्न ेकार्ििाई प्राथलमकिा ददईनेछ । 

आवश्र्किा अनसुार कार्ि क्षेत्र र न्जम्मेवारी समेि हेरफेर गरी कििधर् प्रलि िगनशीि हनु 
अलभप्ररेरि गररनछे । हवद्यािर् जनशन्क्तको कार्िसम्पादनिाई निीजासँग आवद्ध गनिका िालग 
कार्िसम्पादन करार गररनेछ ।  



 
 

53. छात्राहरुिाई लनर्लमि हवद्यािर् आउने वािावरण सजृना गररने छ र संघीर् सरकारको 
सहर्ोगमा सामदुाहर्क हवद्यािर्मा अध्र्र्नरि हकशोरीहरुिाई सेलनटरी प्र्ाि लनःशलु्क र 
भरपदो िररकाबाट उपिधध गरार्नेछ ।  

54. हवद्यािर् स्िरीर् न्शक्षामा सूचना प्रहवलधको प्रर्ोगिाई प्रोत्साहहि गदै पठ्न पाठनिाई 
गणुस्िरीर् एवम ्समर्ानकुुि बनार्नेछ ।  

55. संघीर् सरकार र प्रदेश सरकारको सहर्ोगमा क्रमशः सबध मा.हव. हरुमा हवज्ञान भवन 
र प्रर्ोगशािाको उन्चि धर्वस्था गररने नीलि  लिईनेछ ।  

56. शधन्क्षक कार्िक्रमहरुिाई प्रभावकारी र पारदशी िरीकािे कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

57. हवद्यिुीकरण नभएका हवद्यािर्हरुमा हवद्यिु धर्वस्थापन गररनेछ ।  
58. रोहहणी गाउँपालिकालभत्र सञ्चालिि सामदुाहर्क हवद्यािर्हरुमा कक्षा ११ र १२ मा 

अध्र्र्नरि  हवद्याथीहरुका िालग लनशलु्क अध्र्र्न गराउन े गरी  कार्िक्रमहरु सञ्चािन 
गररनेछ। र्सबाट गाउँपालिका लभत्रकध  शधन्क्षकसंस्थाहरुमा अध्र्र्न गने पररपाटीको हवकास 
हनुेछ । 

59. वािावरण मधत्री िथा हररि हवद्यािर् सम्बन्धी कार्िक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ ।  
60. अलभभावक, न्शक्षक, हवद्याथी सचेिना कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  
61. बािवालिकाको प्रलिभा प्रस्फुटनका िालग हवलभन्न अलिररक्त हक्रर्ाकिापहरु सञ्चािन गररनेछ । 

अन्िरपालिका र न्जल्िा स्िरमा प्रलिस्पधाि गरर नाम राख्न ेहवद्याथीिाई प्रोत्साहन ददर्नेछ ।  
 

र्वुा िथा खेिकुदः 
62. न्जल्िा खेिकूद हवकास सलमिी एवम ् खेिकूद हवकाससँग सम्बन्न्धि संघ संस्थाहरुसंग 

समन्वर् र सहकार्ि गरी खेिकूद हवकासका िालग खेिकूद कार्िक्रम सञ्चािन, खेि मधदान 
लनमािण, सामाग्री हविरण एवम ्राहष्ट्रर् िथा क्षेत्रीर् स्िरमा सञ्चालिि प्रलिर्ोलगमा सहभागी हनुे 
खेिािीहरुिाई प्रोत्साहन गररनेछ ।  

63. राष्ट्रका िालग खेिकूद र स्वास््र्का िालग खेिकूद भने्न मान्र्िा अनसुार र्वुा केन्न्रि 
खेिकूद कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

64. अध्र्क्षकप हक्रकेट िथा उपाध्र्क्ष कप भलिवि प्रलिर्ोलगिा सञ्चािन गरी खेि 
संस्कृिको हवकास गररनेछ । 

65.  र्वुाहरुमा उद्यमशीििा, सजृनशीििा एवम ् सकारात्मक सोचको हवकास गने 
अलभप्रार्का साथ सोही अनरुुपका सीप र क्षमिा अलभवहृद्ध गने कार्िक्रमहरु सञ्चािन गदै 
िलगनछे ।  



 
 

 

खानपेानी िथा सरसफाईः- 

66. सवधका िालग स्वच्छ खानेपानी सहुवधा परु् र्ाउनखानेपानीका िालग भलूमगि पानीको व्र्वस्था 
सहहि ओभरहेि ट्याङकी लनमािण गरी स्वच्छ खानेपानी धर्वस्थापन गनि प्रदेश र संघीर् 
सरकारिाई अनरुोध गररनेछ ।रोहहणी गाउँपालिका लभत्र खानेपानी आर्ोजनािगार्ि रोहहणीका 
उपभोक्तािाई प्रत्र्क्ष िाभ पगु्ने आर्ोजनाहरुिाई हवस्िार गनि पहि गररनछे ।  

67. एक घर एक धारा कार्िक्रम िागू गररनेछ । समूदार्को प्रत्र्क्ष संिग्निामा खानेपानीको 
व्र्वस्थापन गररनेछ ।  

68. खिुा ददसामकु्त गाउँपालिका भधसकेकोिे टोि हवकास संस्थाहरु र समदुार्को अगवुाई 
र सहक्रर्िामा पूणि सरसफाईका हक्रर्ाकिापहरु आरम्भ गररनछे । हाम्रो रोहहणी सनु्दर र 
सफा रोहहणी भन्ने नाराका साथ सरसफाईिाई सभ्र्िा र स्वास््र्को ष्होकोणबाट हेनि 
जनमानसिाई सचेि गराईनेछ। फोहोर धर्वस्थापन र सरसफाईका िागी आबश्र्क प्रबन्ध 
गररनेछ। 

69. गाउँपालिकािे खानेपानी िथा सरसफाईका सम्बन्धमा िर्ार गररएको रणनीलिक 
र्ोजनािे मागिदशिन गरे बमोन्जमका कार्िक्रमहरु कावािन्वर्न गनि संघीर् सरकार र प्रदेश 
सरकारसँग समन्वर् गररनेछ ।  

महहिा बािबालिका ज्रे्ष्ठ नागररक िगार्ि िन्क्षि समदुार्ः 

70. आलथिक,  सामान्जक र शधन्क्षक रुपमा पछालि परेका महहिा, दलिि, आददवासी 
जनजािी, मनु्स्िम, हपछिावगि, अपांङ्गिा भएका व्र्न्क्त िगार्िका वगि िथा समदुार्िाई 
सीपमूिक ,आर्मिुक र रोजगारमिुक कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

71. महहिा हवरुद्ध हनुे सबध प्रकारका हहंसा, हवभेद र वहहष्करण अन्त्र्का िालग िैंलगक समानिा 
िथा महहिा सशन्क्तकरणमा सहर्ोग पगु्ने कार्िक्रम सञ्चािन गररनछे ।  

72. अपाङ्गिाको प्रकृलि अनरुुप आर् आजिनको िालग िालिम िथा सहुवधाजनक सामग्री 
हविरणको धर्वस्था लमिाईनेछ ।ग वगिको अपाङ्गिाई वाहर्िक ६००० हजारददर्नेछ। 

 

73. सवध विा िथा टोिहरुिाई बािमधत्री घोर्णा गनि आवश्र्क कार्िहरु गररनेछ । 

74. राहष्ट्रर् सांस्कृलिक धरोहर िगार्ि हवलभन्न जािी र समदुार्का परम्परागि सम्पदाहरुको 
संरक्षण र सम्वद्धिन गने कार्ििाई जोि ददर्नेछ। 



 
 

75. छुवाछुि मकु्त समाज लनमािण र जािीर् हवभेद मनु्क्तका िालग जनचेिना र पहुँच 
अलभवहृद्ध कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

76. अपांङ्गिा भएका व्र्न्क्तहरुिाई आत्मलनभिर र स्वालभमान बनाउनका िालग समान अवसर िथा 
सेवा सहुवधामा पहुँच बढाउन उनीहरुको सहर्ोग पगु्ने हकलसमका कार्िक्रमहरु सञ्चािन गररने 
छ । घर पररवार र समाजमा फरक क्षमिा भएका धर्न्क्तिाई मार्ा गने वािावरण शृ्रजना 
गनि सचेिनामिुक कार्िक्रम सञ्चािन गररनछे ।  

77. जेष्ठ नागररकहरुको आधारभिु अलधकारको संरक्षण गदै उनीहरुको िालग सम्मानजनक 
िथा सन्िहुोपूविक जीवनर्ापनका आवश्र्क कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गने िफि  जोि ददर्ने छ । 
जेष्ठ नागररकिाई मार्ा र सम्मान गने नीलि लिईनछे । 

78. रोहहणी गाउँपालिका लभत्रका ६० वर्िभन्दा मालथका मधमेुह िथा उच्च रक्तचापका 
हवरामीहरुका िालग लनःशलु्क आधारभिु और्धी उपिधध गराउने नीलि अविम्वन गररनेछ । 

79. ज्रे्ष्ठ नागररक (८० वर्ि भन्दा मालथ) का र क वगिकाअपाङ्गहरुका िालग  कार्ििालिका 
बनाई स्वास््र्कमीद्धारा घरदधिो स्वास््र् जाँच िथा उपचार कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । 
जनप्रलिलनधी माफि ि घर दधिो कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

80. घर नभएका अलि हवपन्न पररवारिाई संघीर् र प्रदेश सरकारको सहर्ोग र समन्वर्मा 
िथा गाउँपालिकाको समेि आफ्नध िगानीमा घर लनमािण गराई नागररकहरुको आवासको 
सलुनन्िििा प्रदान गने नीलि लिईने छ ।सरुन्क्षि नागररक आवास कार्िक्रमिाई आलथिक वर्िको 
सरुुबाट नध कार्ािन्वर्न गनि पहि गररनेछ। खर/फुसको छाना मकु्त पालिका घोर्णा 
गररनेछ। जसका िागी सरुन्क्षि नागररक आवास कार्िक्रम िाग ुगररनेछ । 

81. सीमान्िकृि हवपन्न िथा अलि गरीवहरुका िालग आर्आजिन सम्बन्धी सीपमिुक 
कार्िक्रम गररनछे ।  

82. आददबासी जनजािीको भार्ा,संस्कृलि संरक्षण र सम्वद्धिन गररनछे ।  
83. दलिि वगिको उत्थान,हवकास, संरक्षण, सम्वद्धिन, सशक्तीकरण  र आर्आजिनका िालग 

जोि ददईनछे ।  
84. मनु्स्िम िथा हपछलिएका वगिको आर् आजिन, सीप हवकास जस्िा प्रत्र्क्ष फाईदा पगु्न े

कार्िक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ । 

85. न्र्ार्, कानून िथा मानव अलधकार प्रवद्धिन सम्बन्धी कार्िहरुिाई प्राथलमकिा दददध सवध 
हकलसमका अन्र्ार् र अत्र्ाचारको अन्त्र्को िालग पहि गररनेछ । 

 

सामान्जक सरुक्षा िथा संरक्षणः- 



 
 

86. भलूमहीन दलिि, भलूमहीन सकुुम्बासी, अव्र्वन्स्थि नागररकहरुको िगि संकिन गरी 
आर्ोगमा लसफाररस गने कार्ििाई प्राथलमकिाका साथ कार्ािन्वर्न गररनेछ। 

87. बैंकहरुसँगको समन्वर् र सहकार्िमा सामान्जक सरुक्षा भिािाई बैंक माफि ि अझ 
सरि र लछटो िररकािे भकु्तानी गने धर्वस्था लमिार्नेछ जसका िालग विाबाट सहजीकरण 
गररनेछ। लछटो, छररिो र सिुभ िररकािे सामान्जक सरुक्षा भिा हविरण गने बैंकहरूिाई 
सम्मान गररने छ । 

88. जेष्ठ नागररक, अपाङ्गिा, िधहङ्गक हहसां सम्बन्धी कार्िहवलधमा आवश्र्क अनसुार काम 
गररने । 

 

ग) पूवािधार हवकासः 
89. हवकासका पूवािधारमा सिक पहहिो शिि हनुािे गणुस्िरीर् सिक लनमािणिाई 

प्राथलमकिा ददर्नेछ ।  
90. सिकको चौिाई न्रू्निम ६ लमटर कार्म गनि सबधिाई अलभप्ररेरि गररनछे ।सबध 

सिकहरुको मापदण्ि लनमािण र नामाकरण गररनेछ । 

91. सिकको क्षेत्रालधकार (चौिाई) परु्ािउने दाहर्त्व सिकको दार्ाँ वार्ाँ घर जग्गा हनु े
नागररकको हनुे हुंदा सबध नागररकहरुिाई सकारात्क सोँच, भावना र लबचार सहहि हवकास 
लनमािणमा पूणिरुपमा सघाउ परु् र्ाउन सचेि गराउने। र्दद ठूिो हववाद भई र्ोजना कार्ािन्वर्न 
हनु नसक्ने वािावरण सजृना भएमा त्र्स्िो र्ोजनािाई हववादरहहि क्षेत्रमा कार्ािन्वर्न गने 
नीलि अविम्वन गररनेछ ।  

92. रोहहणी गाउँपालिकाको आधलुनक प्रहवलधमधत्री सहुवधा सम्पन्न प्रशासकीर् भवनको 
लनमािणको िागी र्सध वर्िबाट न्शिान्र्ास गरर शरुुवाि गररनेछ । जसका िालग िागि 
साझेदारीमा नेपाि सरकार, न्जल्िा समन्वर् सलमि र पालिकािे आलथिक व्र्वस्थापन गरी 
लनमािण गररनेछ । न्जल्िा समन्वर् सलमलिबाट प्राप्त भएको आलथिक सहर्ोग पणुि रुपमा भवन 
लनमािणमा िगानी गररनेछ । 

93.गाउँपालिका क्षते्रलभत्र सिक सञ्जाि लनमािणका िालग सिक गरुुर्ोजना िर्ार गरी व्र्वन्स्थि र 
र्ोजनाबद्ध िरीकािे स्िरीर् सिक सञ्जाि लनमाणि गररने नीलि अनसुरण गररनछे ।  

94. मापदण्ि हवपरीि बनेका सिकहरुमा गाउँपालिकाको िगानीिाई लनरुत्साहन गररनेछ 
। हाि सञ्चािनमा रहेका सिकहरुिाई क्रमशः मापदण्िको दार्रामा ल्र्ाउन पहि गररनेछ 
।  



 
 

95. हवद्यिु हविरण प्रणािीिाई प्रभावकारी बनाउन हवद्यिु प्रालधकरणसँग समन्वर् गरी 
आवश्र्किा अनसुार ट्रान्सफमिरको क्षमिा वहृद्ध, थप िथा िाईन हवस्िार गरी सबध घरहरुमा 
र वस्िीहरुमा हवद्यिुीर् सेवा परु्ािउने नीलि लिर्नछे ।  

96. बधकन्ल्पक उजाि समेिको प्रर्ोग गदै गाउँपालिकाका बजार क्षेत्रहरुमा उज्र्ािो रोहीणी 
कार्िक्रमिाई प्रभावकारी बनाईनेछ।  

97. ममिि सम्भार कोर्को व्र्वस्था गरी मौसम िथा अन्र् गलिहवधीबाट क्षर्ीकरण हनु े
पूवािधार िथा ग्रामीण सिकहरुको ममिि सम्भारिाई व्र्वस्था गररनछे ।  

98. भधरहवा हवशेर् अलथिक क्षेत्र (SEZ) लभत्र लनमािण भएका र अब लनमािण हनुे भवनहरुको 
नक्सा पास कार्ििाई धर्वन्स्थि रुपमा कार्ािन्वर्नमा ल्र्ार्नेछ । उद्योग धर्वसार्िाई सहज 
बनाउन उक्त क्षेत्रलभत्र लनमािण भएका र नर्ाँ लनमािण हनुे भवनहरुको नक्सा पास प्रकृर्ािाई 
अझ बढी सहज र सहलुिर्िपूणि बनाउने नीलि लिर्नेछ । 

99. सम्झौिा भई काम प्रारम्भ गरी हवहवध कारणिे सम्पन्न हनु नसकी अधरुा  रहेका 
र्ोजनाहरुको आवश्र्किाको आधारमा म्र्ाद थप गरर कार्ािन्वर्न गराउने व्र्वस्था 
लमिार्नेछ । 

100. रोहहणी गाउँपालिकाको धर्वन्स्थि रुपमा हवकास गनि प्रदेश  िथा संघीर् सरकारसँग 
र्ोजना माग गदाि आवश्र्किा अनसुार पररर्ोजनाको हवस्ििृ अध्र्र्न प्रलिवेदन (DPR)िर्ार 
गररनेछ । 

घ) वािावरण िथा हवपद व्र्वस्थापनः- 

101. प्राकृलिक िथा मानवीर् कारणिे हनुे महामारी िथा हवपदहरुको रोकथाम िथा 
न्रू्नीकरणको िालग पूवििर्ारी, प्रलिकार्ि र पनुिािभका कार्िक्रम सञ्चािन गनि स्थानीर् 
हवपद\व्र्वस्थापन कोर्मा आवश्र्क बजेटको व्र्वस्थापन गरी प्रभावकारी रुपमा हवपदको 
व्र्वस्थापन गने नीलििाई लनरन्िरिा ददर्नेछ। हवपद् सामाग्री हविरणमा एकीकृि व्र्वस्था 
गररनेछ ।  

102. पूवािधार हवकासका हक्रर्ाकिापहरु सञ्चािन गदाि हवपद \ जोन्खम संवेदनशीििािाई 
केन्रहवन्दमुा राखी कार्ािन्वर्न गनि सघाउ पगु्ने गरी लिजार्न िथा र्होमेट गने व्र्वस्था 
लमिार्नेछ ।  

103. २०७७ श्रावण १ गिे देन्ख र्स गाउँपालिका लभत्र िाग ुभएको नर्ाँ घर बनाउदा 
अलनवार्ि रुपमा नक्सा पास गने र परुाना घरहरुको अलभिेन्खकरण गने कार्िपािाई धर्वन्स्थि 



 
 

गदै िलगनेछ।नर्ाँ भवन लनमािण गदाि अलनवार्ि रुपमा राहष्ट्रर् भवन संहहिा पािना गनुि पने 
िथापरुाना भवनमा ििा थप गदाि राहष्ट्रर् भवन संहहिा अनसुार मात्र अनमुलि ददर्नेछ ।  

104. हररर्ो रोहहणी कार्िक्रमिाई शरुुवाि गनि आद्यलुनक नसिरी स्थापनामा जोि ददई 
साविजलनक जग्गा, ऐलिहालसक स्थिहरु, नदी हकनार, नदी उकास, नहर िथा सिक हकनारमा 
वकृ्षारोपण कार्िक्रम संचािन गररनेछ। र्सबाट रोजगारीको सजृना हनुकुा साथध वािावरण 
संरक्षणमा सघाउ पगु्नेछ।  

105. जिवारू् पररविनिका असरहरुिाई न्र्लुनकरण गनिका िालग अनकुुिन कार्िहरु गदै 
वािावरण संरक्षण गने नीलि अविम्वन गररनेछ ।  

106. नदीजन्र् पदाथिको उपभोग गदाि आवश्र्किा अनसुार EIA िथा IEE गराई 
मापदण्िको पररपािना गने गराउने नीलि लिईनेछ र नदी हकनारामा वकृ्षारोपण िथा िटबन्ध 
गररनेछ । 

107. धालमिक िथा ऐलिहालसक महत्व बोकेका पोखरीहरुको संरक्षण र सम्वद्धिन िथा 
सनु्दरीकरण गने नीलि अपनार्नेछ ।  

108. प्रत्रे्क विामा १-१ वटा उद्यानको स्थापना गने नीलि अनसुरण गदै स्वच्छ र हराभरा 
रोहहणीको कार्िक्रम संचािन गररनेछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्िक्रम अन्िगिि उद्यान 
स्थापना र साविजलनक पोखरी सनु्दरीकरण गने र्ोजनािाई प्राथलमकिामा रान्खनेछ ।  

109. गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रका साविजलनक स्थिहरुको संरक्षण र सम्वद्धिनका िालग र्ोजना 
बनाई सरोकारवािाहरुको सहभालगिा जटुाई वकृ्षारोपणका कार्िक्रम क्रमशः सञ्चािन गररनेछ 
।  

110. वारुण र्न्त्रको व्र्वस्थापन िथा सञ्चािन गनि लछमेकी नगरपालिका, गाउँपालिका, 
प्रदेश र केन्रहरुसँग समन्वर् गरी आवश्र्क कार्िक्रम अगालि बढार्नेछ ।  

111. नेपाि सरकारिे लमलि २०७८ श्रावण १ गिेदेन्ख िागू हनुेगरर गरेको प्िाहोकजन्र् 
पदाथिबाट हनुे वािावरणीर् प्रदरु्ण न्रू्नीकरण गनि  ४0 माईक्रोन भन्दा पाििो प्िाहोकको 
उत्पादन आर्ाि लबक्री लबिरण र प्रर्ोगमा पूणिरुपमा प्रलिवन्ध िगाउने लनणिर्िाई रोहहणी 
गाउँपालिका भरर कार्ािन्वर्न गने नीलि अविम्बन गररनेछ ।  

112. हवपद् आउन नददन जनचेिना अलभवहृद्ध गने िथा हवपद् आर्परेमा राहि, पनुिस्थापना 
िथा उद्दार कार्ि गनि हवपद्व्वस्थापन कोर्को माध्र्मबाट उद्दार सामग्री सहहिको व्र्वस्था 
गररनेछ ।  

113. गाउँपालिकािे स्थानीर् हवपद् व्र्वस्थापन रणनीलिक प्रलिकार्ि र्ोजना िजुिमा गरर 
हवपद् न्रू्नीकरण गने कार्ििाई प्राथलमकिा ददईनेछ ।  



 
 

114. फोहरमधिा व्र्वस्थापनको िालग सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गरी उपर्कु्त स्थानको पहहचान 
गरी क्रमशः व्र्वन्स्थि रुपमा कावािन्वर्न गदै िलगनेछ ।  

 

ङ) सशुासन िथा संस्थागि हवकास 

115. कार्िपालिकाको कार्ाििर्, विा कार्ाििर् िथा हवर्र्गि शाखा वा र्काईको सेवा 
प्रवाहिाईसूचना प्रहवलधमधत्री बनाउदध िलगनछे । सबध कमिचारीहरुिाई कम्प्रू्टरको आधारभिू 
ज्ञान रसीपको हवकास गराईनेछ। कार्ाििर्का सबध कागजी फार्ििाई क्रमशः कम्प्रू्टर 
प्रणािीमा िलग सरुन्क्षि अलभिेखीकरण गररनेछ । 

116. गाउँपालिका र अन्िगििको बििमान संगठन संरचनािाई आवश्र्किा र औन्चत्र्को 
आधारमा पररमाजिन गरर नर्ाँ संगठन संरचना लनमािण गरर सेवाप्रवाहिाई अझ प्रभावकारी 
बनाउँदध िलगनेछ । कमिचारीिाई न्जम्मेवारी बनाउन कार्िसम्पादन मूल्र्ाङ्कनिाई प्रभावकारी 
बनाईनेछ । 

117. बजेट र्ोजना र नीलिहरुिाई कार्ािन्वर्न गनि मध्र्मकािीन खचि संरचना (MTEF), 
ददगो हवकासका िक्ष्र्हरु, िधहङ्गक उिरदार्ी बजेट र जिवार् ु अनकुुिन कार्िर्ोजनासँग 
आन्िररकीकरण गररनेछ ।  

118. स्थानीर् िह संस्थागि क्षमिा  स्वःमूल्र्ाङ्कन(LISA) कार्िहवधीिे लनददिष्ठ गरेका 
लबर्र्क्षेत्रहरु, सूचक र मापदण्िहरुको प्रभावकारी कार्ािन्र्न गदै िधजानका िालग आवश्र्क 
नीलि र कार्िक्रमहरु संचािन गररनेछ। र्सवाट गाउँपालिकाको संस्थागि क्षमिा सषु्ढ भर् 
साविजलनक सेवा प्रवाह स्वच्छ, सक्षम, प्रलिस्पधी, लनस्पक्ष, पारदन्शि, सशुासनर्कु्त र जनअपेक्षा 
अनकुुि भई सेवामा जनिाको समान र सहज पहुँच स्थाहपि हनुेछ । 

119. अनतु्पादक खचिहरु कटौिी गने नीलि अविम्बन गररनेछ। खररद प्रकृर्ािाई पारदशी, 
प्रलिस्पधी एवं लमिव्र्ीिाको  िालग साविजलनक खचिमा लमिव्र्र्ीिा सम्बन्धी लनदेन्शका २०७७ 
को पािना गररनेछ ।हवद्यिुीर् बोिपत्रको अनसुरण गररनछे ।  

120. खररद िथा सम्पन्िको अलभिेख व्र्वस्थापनको िालग महािेखा लनर्न्त्रक कार्ाििर्िे 
कार्िन्वर्नमा ल्र्ाएको साविजलनक सम्पन्ि व्र्वस्थापन प्रणािी को (PAMS) र और्धी 
अलभिेखको ELMIS  प्रणािीिाई प्रभावकारी बनाईने । 

121. कमिचारी क्षमिा क्षमिा बहृद्ध गनि समर्ानकुुि हवर्र् क्षेत्रको िालिम अध्र्र्न, 
अविोकन भ्रमण गराई मसु्कान सहहिको सेवा सञ्चािन गररनेछ ।  



 
 

122. गाउँपालिकािे सम्पादन गरेका सम्पूणि कार्िसम्पादनहरुिाई समेटेर स्माररका प्रकान्शि 
गररनेछ । 

123. राहष्ट्रर् पररचर्पत्र िथा पन्ञ्जकरण हवभागको सहकार्िमा सामान्जक सरुक्षा िथा 
व्र्न्क्तगि घटना दिाि प्रणािी सषु्ढीकरण गरर व्र्वन्स्थि र अद्यावलधक गररने नीलि अविम्बन 
गररनेछ। लनशलु्क लनवेदन लिन ेर प्रत्रे्क विामा लनशलु्क लनवेदन फाराम उपिधध गराईनेछ 
। 

124. "समर्मा कर लिरौं गाउँपालिकाको हवकासमा सहभागी बनौं" भन्ने नारािाई साथिक 
बनाउन करदािा न्शक्षा, कर सप्ताह जस्िा चेिनामूिक कार्िक्रम संचािन गररनेछ । 

125. प्राकृलिक श्रोि िथा नदीजन्र् पदाथिहरुको उन्चि व्र्वस्थापनगरी आन्िररक राजस्व 
बढाउने िथा करका दार्राहरु बढाई गाउँपालिकाको आर् श्रोि वहृद्ध गदै िधजाने नीलि 
अनसुरण गररनछे। माटो उत्खनन काननु बमोन्जम धर्वन्स्थि गररनेछ । 

126. जनिाको सवोपरी हहििाई ध्र्ानमा राखी कानूनिे अलधकार प्रदान गरेका न्र्ार्ीक 
कार्ििाई व्र्वन्स्थि हवश्वास र्ोग्र्, पारदशी बनाउदध िलगने छ । मेिलमिापकको माध्र्मबाट 
समाजमा सामान्जक सहहष्णिुा बढाउने हवर्र्िाई जोि ददर्नेछ । मेिलमिाप केन्रिाई 
प्रभावकारी बनाईनेछ । 

127. रोहहणी गाउँपालिकाद्वारा लनलमिि मेिलमिाप सम्बन्धी कार्िहवधी २०७८ िाई 
प्रभावकारीरुपमा कार्ािन्वर्न गरर न्र्ार्सम्पादनिाई व्र्वन्स्थि गररनेछ ।  

128. न्र्ार्, कानून िथा मानव अलधकार प्रवद्धिन सम्बन्धी कार्िहरुिाई प्राथलमकिा दददध सवध 
हकलसमका अन्र्ार् र अत्र्ाचारको अन्त्र्को िालग पहि गररनेछ। 

129. सूचना िथा सञ्चार प्रहवलध हवकास िथा हवस्िार गदै सूचना िथा सञ्चार प्रहवलध 
हवकासमा जोि ददईनछे ।  

130. गाउँपालिकािे सम्पादन गरेका कामका सबध गलिहवलधहरुिाई Websiteमा 
लनर्लमिरुपमा प्रहवष्ठ गरी सबधको सूचना पाउन ेहकको सलुनन्िििा प्रदान गररनेछ ।  

131. लनर्लमि र प्रभावकारी बजार अनगुमनको माध्र्मबाट गणुस्िर, नापिौि, खाद्य सरुक्षा 
र उपभोक्ता हहि संरक्षण सम्बन्धी कार्िहरु व्र्वन्स्थि गररनेछ । 

132. गाउँपालिका िथा विामा सञ्चािन हनुे सबध बधठक िथा कार्िक्रमहरु व्र्वन्स्थि िथा 
मर्ािददि रुपिे सञ्चािन गररनेछ ।  

133. साविजलनक परीक्षण, सामान्जक परीक्षण र साविजलनक सनुवुाई जस्िा हक्रर्ाकिापको 
माध्र्मबाट पारदन्शििा अलभवहृद्ध गदै िलगनेछ ।  



 
 

134. साविजलनक सेवा प्रवाहिाई पारदशी बनाउन लनर्लमि रुपमा अलिर्ो नोहटस बोिि सेवा 
वेवसाईट सेवा सञ्चािन, लिन्जटि नागररक विापत्र िथा सचुना पाटी सञ्चािन, हाम्रो रोहहणी 
राम्रो रोहहणी कार्िक्रम सञ्चािन िथा गाउँपालिकाको पाश्र्वन्चत्र प्रकाशन, िगार्िका सूचना 
सामाग्रीहरूको प्रकाशन िथा हविरण गने कार्ििाई प्राथलमकिा ददर्नेछ ।  

135. र्ोजना, न्जन्सी िगार्िका क्षेत्रमा क्रमशः सप्टवेर्र माफि ि धर्वस्थापन गने, 
आवश्र्क स्थानहरुमा लस.सी.हट.लभ  क्र्ामरा जिान, सञ्चार माध्र्मबाट हवद्यलुिर् लसकाई, 
गाउँपालिकाका, विा कार्ाििर्, हवद्यािर्हरु, स्वास््र् संस्थाहरुमा क्रमशः ईन्टरनेट सहुवधाको 
धर्वस्थापन गदै जाने नीलि लिर्नेछ ।  

136. गनुासो सनुवुाई र्काईको व्र्वस्था गरी जनगनुासोिाई समर्मध व्र्वस्थापन गने कार्ि 
गररनछे । 

137. गाउँपालिकाको हरेक विाको कार्िसम्पादन िाई हवद्यिुीर् माध्र्मबाट सञ्चािन गररनेछ 
। प्रत्रे्क विामा हवद्यिु र ईन्टरनेट सहुवधािाई व्र्वन्स्थि गररनेछ ।  

138. उपभोक्ता सलमलिको क्षमिा अलभवहृद्ध गररनेछ । उपभोक्ता सलमलि िथा अन्र् हवलभन्न 
संघ संस्थाद्धारा सञ्चािन गररनेकार्िक्रमहरुमा स्वीकृि िागि अनमुान बमोन्जम नगदमा 
आधाररि जनसहभालगिािाई जोि दददध िलगनेछ । खररद हवलधको पािना गनि अलभप्ररेरि 
गररनछे ।  

139. गाउँपालिका,विा कार्ाििर्हरु, हवर्र्गि शाखाहरु, स्वास््र् संस्थाहरुमा कार्िरि सबध 
कमिचारीहरुिाई आचरण र अनशुासन पूणिरुपमा पािना गदै मसु्कान सहहिको सेवा प्रवाह गनि 
अलभप्ररेरि गररनछे ।औन्चत्र् र आवश्र्किा अनसुार न्जम्मेवारीमा हेरफेर गरी सबधिाई सबध 
काम गनि सक्ने गरी सक्षम बनाईनेछ ।  

140. सबध कमिचारीहरुको कार्ि हववरण, काम, कििधर् र अलधकार िथा कार्ि सम्पादन 
सम्झौिा, न्जम्मेवारीमा हेरफेर गने  िगार्िका हवर्र्मा कार्िहवलध बनाई कार्ािन्वर्न गररने छ 
।साहवकको स्थानीर् लनकार्मा स्थार्ी लनर्नु्क्त पाई हाि र्स गाउँपालिकामा समार्ोजन भएका 
कमिचारीहरुको बनृ्ि हवकासको िालग संघीर् र प्रदेश सरकारसँग समन्वर् गरी आवश्र्क 
कानून बनाई िाग ुगररनेछ । 

141. कमिचारी र राजनीलि वीचको अन्िरसम्बन्धिाई सेवाप्रवाहसँग आवद्ध गररनेछ। 
अन्िरसम्बन्धिाई  धर्वन्स्थि गनि जनप्रलिलनधीहरु र कमिचारीहरूको काम कििधर् र 
अलधकारिाई अहस्िक्षपेकारी िरीकािे समन्वर्ात्मक ढङ्गबाट गने नीलि अबिम्वन गररनेछ । 



 
 

142. "शाखा-शाखा बीच, विा-विा वीच, एक अको संस्थाहरु वीच समन्वर् र सहकार्िरोहहणी 
गाउँपालिकाको नर्ा ँ संस्कार"भने्न मान्र्िाका साथ सबधिाई सकारात्मक सोच िथा उच्च 
मनोबिका साथ सेवाप्रवाहमा िाग्न अलभप्ररेरि गररनेछ ।  

143. आन्िररक लनर्न्त्रण प्रणािी अविम्वन गदै आन्िररक िथा अन्न्िम िेखा 
परीक्षणसमर्मध सम्पन्न गराउदध बेरुज ुफर्छ्यौट कार्ििाई प्राथलमकिा ददर्नछे । 

144. संघीर् सरकार र प्रदेशसरकारसँगको सहकार्िमा सञ्चािन हनुे र्ोजनाको िालग 
समपरुक रकमको धर्वस्था गररनेछ । 

145. संघ,प्रदेशसँग समन्वर्को आधारमा स्थानीर् सरकार सँचािन हनुेछ ।  ठूिा 
र्ोजनाहरु संघ र प्रदेश सरकारसँगको सहभालगिामा सञ्चािन गने नीलि अबिम्वन गररनेछ। 

146. कामको मूल्र्ाङ्कन र न्जम्मेवारीको बोधसहहि राम्रो काम गने उपभोक्ता सलमलि, 

जनप्रलिलनधीहरु र कमिचारीिाई परुस्कार िथा सम्मानको धर्वस्था गररनेछ । 

147. गाउँपालिका लनवासी जनिाको चेिना स्िर बढाउन हवलभन्न चेिनामूिक कार्िक्ररमहरू 
सञ्चािन गररनेछ । 

148. गाउ कार्िपालिका/ कार्ाििर्को कामिाई व्र्वन्स्थि र हक्रर्ान्शि बनाउन आवश्र्क 
प्रवन्ध  गररनेछ । 

149. न्र्ाहर्क सलमलि िालिम ददई प्रभावकारी बनार्ने । 

150. गाउँपालिका क्षेत्रमा आवश्र्क शान्न्ि िथा सवु्र्वस्था कार्म गरी गाउँपालिका एवं 
गाउँक्षेत्र लभत्रको साविजलनक सम्पन्िको सरुक्षा एवं संरक्षण गनि, अनालधकृि लनमािण िथा 
साविजलनक सम्पन्िको अलिक्रमण रोकथाम िथा लनर्न्त्रण गनि भहवष्र्मा नगर प्रहरीको 
व्र्वस्था गने नीलि लिर्नछे । 

151. स्थानीर् सरकारिाई प्रभावकारी सञ्चािनका िालग आवश्र्क पने ऐन, लनर्म र 
कार्िहवलध बनार् कार्ािन्वर्न गररनेछ ।  

  



 
 

अन्त्र्मा र्स गाउँपालिकािे दीघिकालिन सोच, उदे्दश्र् र प्राथलमकिाका साथ अन्घ सारेका 
नीलि िथा कार्िक्रमको सफि कार्ािन्वर्निे र्स गाउँपालिकािार्ि समदृ्ध बनाउन र्ोगदान 
परु्ािउने कुरामा हवश्वास राख्दछु । र्स गाउँपालिकाको नीलि िथा कार्िक्रम िजुिमा गनि 
सहर्ोग परु् र्ाउनहुनुे उपाध्र्क्षज्रू् िगार्ि सम्पूणिगाउँसभाका सदस्र्ज्रू्हरू, हवर्र्गि सलमलिका 
पदालधकारीहरू, बहुद्धजीहव, समाजसेवी, न्शक्षक, प्राध्र्ापक, राष्ट्रसेवक कमिचारीहरू िगार्ि सबध 
सरोकारवािाहरुिार्ि हाददिक आभारसहहि धन्र्वाद व्र्क्त गदिछु । नीलि िथा कार्िक्रमहरू 
अनरुुप र्स गाउँपालिकािाई 

सखुी र समदृ्ध बनाउन सबधको साथ,सहर्ोग र सहकार्िको आशा र हवश्वासको अपेक्षा 
राख्दछु । 

२०७९⁄०३⁄१२ 

धन्र्वाद, जर् रोहहणी । 

अध्र्क्ष 

हवद्याप्रसाद र्ादव 

रोहहणी गाउँपालिका, रूपन्देही । 

 

  

 


