
 

 

 

खजरुा गाउँपालिका 

गाउँ सभामा पालिका प्रमखु श्री डम्बर बहादरु वि क द्बारा प्रस्ततु 

आ ि २०७९।८० को 
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गाउँकार्यपालिकाको कार्ायिर् 

खजरुा, बाकेँ 

०९ असार, २०७९ 

 



खजरुा गाउँपालिकाको नीलत तथा कार्यक्रम २०७९।८० 

खजरुा गाउँपालिकाको एघारौ अलििेशनमा उपस्स्थत सम्परु्य गाउँसभाका सदस्र्ज्रू्हरु 
हार्दयक अलभिादन । 

 

सियप्रथम, 

खजरुा गाउँपालिकाको आ ि २०७९।८० को  नीलत तथा कार्यक्रम पेश गने र्ो गररमामर् 
सभामा सियप्रथम म संस्घर् िोकतास्रिक गर्तरि स्थापना गनय विलभन्न कािखण्डमा दश 
िरे्ष  जनर्दु्ब, ऐलतहालसक जनआरदोिन, मिेश आरदोिन िगार्त विलभन्न उस्पपडीत  
समदुार्िे गरेका आरदोिनमा आफ्नो अमलु्र् जीिन िलिदान गनुयहनुे महान  शवहदहरु प्रलत 
हार्दयक श्रद्बारजिी व्र्क्त गदयछु । िेपत्ता र्ोद्बा र घाइते र्ोद्बाप्रलत उच्च सम्मान र पररिार 
प्रलत गवहरो सहानभुलुत प्रकट गदयछु ।राजलनलतक क्रास्रतमा लनररतर नेतपृि गरर हरेक 
कर्िनाइहरु सँग संघयर्ष गदै मिुकुिाई संस्घर् िोकतास्रिक गर्तरि नेपािको स्थापना 
गने श्रदर् नेता गर्हरु तथा पररितयनकारी सम्परु्य जनसमदुार् प्रलत हार्दयक नमन तथा 
सम्मान व्र्क्त गदयछु । 

 

अबको हाम्रो गरतव्र् गररवि लनिारर्का िालग आलथयक समरृ्द्ब, सशुासन, सामास्जक 
समािेस्शकरर् ,समािेस्श विकास, सामास्जक रर्ार् सवहतको समान वितरर् तर्य  हनु जरुरी 
छ । संवििानिे व्र्िस्था गरेका मौलिक हकहरु प्रचिन गराउन पने विर्षर् सबै 
सरकारहरुका दावर्त्त्िका रुपमा रहेका छन  ।राजनैलतक आरदोिनिे परु्यता पाइसकेको 
ितयमान अिस्थामा  जनताको आलथयक समरृ्द्ब हालसि गने अलभर्ानमा हाम्रो ध्र्ान केस्रित 
हनुपुने अिस्थामा आइपगेुका छौ  

भौगोलिक विविितािे भररपरु्य खजरुा गाउँपालिकामा विलभन्न जालत भार्षा िालमयक सांस्कृलतक 
भेर्षभरु्षा र परम्परागत सम्पदाहरु रहेका छन  ।र्ी हाम्रा पालिकाका मु् र् पवहचान तथा 
महपिपरु्य सम्पलत हनु  भन्न े बझुाइ राखी संरक्षर् र सम्िद्बयन गनुय हामी निलनिायस्चत 
जनप्रलतलनलिहरुको परम कतयव्र् हो ।संवििानिे र्दएका अलिकारहरु स्थानीर् सरकारबाट 



प्रदान गररन ेसेिा सवुििाहरु सबै गाउँपालिका बालस समक्ष परु्ायउन ुहाम्रो प्रमखु दावर्पि 
हो ।स्थानीर् तहको सरकार जनताको प्रपर्क्ष सहभालगता सेिा र लनगरानीमा सञ्चािन हनु े
भएकोिे हामी जनप्रलतलनलिहरु जनताको  शासक नभइ सेिक हौ भन्न े मारर्तािाई 
आपमसात गदै सकारापमक सोच र तपपरताका साथ प्राप्त स्रोत सािनािाई अलिकतम 
उपर्ोग गरर खजरुाको विकास र खजरेुिी जनताको सेिा गनय दृढ संकल्प गदै जनता नै 
इलतहासका लनमायता हनु  भन्न ेकुरािाई आपमसात गदयछौ ।खजरेुिी जनतािे विकास लनमायर् 
र आलथयक विकासमा सहभालगता सूलनस्ितता गनय “हामी आरै् बनाउँ हाम्रो खजरुा,आपमलनभयर 
र समदृ्ब खजरुा”भन्न ेमूि नारा सवहत प्रपरे्क नागररकिे खजरुा लनमायर्मा र्ोगदान परु्ायउन े
जनमैिी नीलत अङलगकार गदयछौं । 

सदस्र्ज्रू्हरु अि म पालिकािे बजेट तथा कार्यक्रम तर्ार गदाय तर् गरेका प्राथलमकता 
िक्ष्र् र उदे्दश्र् प्रस्ततु गने अनमुलत चाहरछु । 

गाउँपालिकािे बावर्षयक र्ोजना तथा बजेट तजुयमा गदाय लनम्न लबर्षर्िाई प्राथलमकता र्दइएको 
छ । 

क) सशुासन र पादयस्शयतािाई अििम्िन गदै र्दगो विकासका अििारर्ािाई क्रमशः परुा 
गररने , 

ख) पालिकाको सामास्जक तथा  आलथयक रुपारतरर्का िालग स्िास््र् सबै नीलतहरुमा 
िाग ुगदै  स्िाििम्िी प्रलतष्पिी र स्िस्थ खजरेुिी  नागरीक उपपादनमा जोडर्दन े
, 

ग)  पालिकाको आलथयक समरृ्द्ब तथा गररिी लनिारर्मा िोस र्ोगदान परु्ायउन े, 

घ) खजरेुिी जनताको जीिनस्तर, आम्दानी र रोजगारी िे मतुय रुप प्राप्त गने , 

ङ) मवहिा बािबालिका मिेशी मसु्स्िम तथा वपछलडएका के्षिको जीिनस्तरमा आमिु 
पररितयका िालग प्रभािकारी बन्न े, 

च) जैविक तथा िातािरर्ीर् पक्षको संरक्षर् तथा सम्िद्बयन गनय, 
छ) खजरुाको विलभन्न भार्षा किा संस्कृलतको संरक्षर् तथा सम्मिद्बयन गदै सामास्जक 

सद्भाििाई मजबतु गराउने , 



ज) जनताको जीिनस्तर अलभिरृ्द्ब गनय उपपादनस्शि तथा रोजगारमिुक के्षिमा िगानीको 
िातािरर्िाई िोस रुप र्दने , 

झ) खजरुाका लनमायर्ालिन गौरिका आर्ोजनाहरु( बहउुदे्दश्र् सभाहि, स्शत भण्डार, 
औिोलगक ग्राम, खेिकुद ग्राम,गा पा को प्रशासलनक भिन लनमायर्,  खजरुा ग्रीन 
लसवट लनमायर्, प्रादेशीक विश्वविद्यािर् स्थापना ,१५ शैर्ाको अस्पतािलनमायर्) 
लनररतरता र्दइन े 

 

गाउँसभाका सदस्र्ज्रू्हरु अब म के्षिगत नीलत तथा कार्यक्रमहरु प्रस्ततु गदयछु  

 

के्षिगत नीलत तथा कार्यक्रमहरु 

कृवर्ष तथा पशसेुिा र सहकारी सम्िरिी नीलतः 

क) प्रपरे्क िडामा कृवर्ष उपपादनिाई जोड र्दन कृवर्ष प्राविलिकको व्र्िस्था गने र १ 
िडा १ पकेट के्षि कार्यक्रमिाई विस्तार गने । 

ख)  व्र्िसावर्क खेलत गनय वकसानिाई मि विउ खरीद गनयमा गाउँपालिका बाट आिश्र्क 
सवुििा उपिब्ि गराइने व्र्िस्था गने साथै अगायनीक खेती, जलडबवुट खेती गने वकसानिाई 
प्रोपसाहन गने । 

ग) व्र्िस्स्थत मासपुसि सञ्चािनका िालग मास ुव्र्िसार्ीिाई प्रोपसाहन  गने । 

घ) कृवर्ष उपज समथयन मलु्र् लनिायरर् सलमलत बनाई कृवर्ष उपजमा मलु्र् तोवकनकुासाथै 
बजारीकरर्का िालग सहस्जकरर् गने । 

ङ)  िडाहरुमा उपपार्दत कृवर्ष बस्तहुरु खररद गनय गाउँपालिकामा वक्रर्ास्शि 
सहकारीहरुमध्रे् कृवर्ष उपज खरीद गनय चाहन ेसहकारीिाई सहलुिर्तपरु्य ऋर् उपिब्ि 
गराउन सहस्जकरर् गने । 

च)  सहकारीिे कृवर्षमा आिारीत उघोगहरु सञ्चालित गरेमा पर्स्ता सहकारीहरुिाई विशेर्ष 
अनदुानको व्र्िस्था गने । 



 छ)  व्र्िसावर्क पशपंुस्क्ष पािकिाई आिश्र्क पने भौलतक पूिायिार लनमायर्मा प्रोपसाहन 
गने लनलत लिइने छ । 

ज) पालिका स्तरमा वक्रर्ास्शि सहकारीको एक संजाि लनमायर् गररने छ । 

झ) लसमाना पारीिाट आउने पशहुरु तथा जङगिी जनािरको रोकथामका िालग उस्चत 
र्ोजना लनमायर् गरी कार्य अगालड बढाइन ेछ । 

ञ) लसचाइका िालग र्दघयकालिन गरुुर्ोजना बनाई पालिका भर िाग ुगने छ । 

ट) पशपुािक कृर्षकिाई आिश्र्क प्राविलिक सहर्ोग उपिब्ि गराउन प्रपरे्क िडामा 
एक एक प्राविलिकका साथै घाँस उपपादनका िालग पकेट के्षिहरु विकास गरीने छ । 

ि) सामवुहक तथा सहकारीबाट व्र्सावर्क कृवर्ष उपपादन गने समहुिाई विशेर्ष अनदुानको 
व्र्िस्था गररनछे । 

ड) पालिका िाई कृवर्ष तथा पशपंुस्क्षजरर् उपपादनमा आपमलनभयर बनाउन जोड र्दइने छ 
। 

ढ) कृवर्ष के्षििाई प्रलतस्पिी  र उपपादनमखुी बनाउन लसचाई, कृवर्ष सड्क, ग्रालमर् 
विद्धुलतकरर्, हाट बजार, थोक बजार ,कृवर्ष उपज संकिन केरि, प्रशोिन केरि जस्ता 
पिुायिारहरुको लनमायर् तथा संिियन गने नीलत लिइन ेछ । 

र्)कृर्षक पािशािाको अििारर्ािाई अगाडी बढाउने नीलत अििम्िन गनुयका साथै तरकारी 
र्िरु्ि ,दिु ,अण्डा, माछा, मास ुउपपादनको आिारमा अनदुान उपिब्ि गराउन ेनीलत 
लिइनेछ । 

त)“हरेक गहृ हररत गहृ “अलभर्ान संञ्चािन गरर हरेक घरमा हररत गहृ तथा करेशािारी 
संचािन गनय प्रोपसाहन गररन ेछ । 

थ) खेलतर्ोग्र् जलमन र बाँझो राखेका जलमनिाई सम्बस्रित सरोकारिािाई उपपादन गनय 
प्ररेरत गने र्र्द सो हनु नसकेको अिस्थामा स्थानीर् सरकारिे लिजमा लिइ  गररब 
वकसानिाई  उपपादनमा जोड र्दन आिश्र्क व्र्िस्था लमिाउन ेछ । 



द)नेपाि सरकारको स्िालमत्त्िमा रहेको ग्रालमर् विकास िघवुित्त  विस्त्तर् पनुसंरचना संस्था 
लिलमटेडमा  गाउपालिको तर्य  बाट आिश्र्क समरिर् र सहकार्य  गने लनलत लिइन ेछ 
। 

ि) पालिकामा उपपार्दत िस्तिुाई बजार सम्म परु्रर्ायउन कृवर्ष एम्ििेुरसको व्र्िस्था गनय 
बजेटको व्र्िस्था गररने छ । 

न) गररि एिम  कमजोर कृर्षकिाई स्तरोरती गनय (कृर्षक सँग जनप्रलतलनलि) कार्यक्रम 
संचािन गररनेछ । 

प) पालिकामा खाद्य कम्पनी शाखा खोलि कृवर्ष उपपादन खरीद गनयका िालग आिश्र्क 
रकमको व्र्िस्थापन गनुयका साथै सामदुावर्क अन्नभण्डार स्थापना गनय आिश्र्क बजेट 
विलनर्ोजन गररने छ । 

र्) पालिकाको रोजगार सेिा केरिमा ससु्चकृत बेरोजगार र्िुाहरु मध्रे्बाट प्रिानमरिी 
रोजगार कार्यक्रम मार्य त श्रम सहकारीमा आिद्बहनु े गरर कस्म्तमा ३०० कृवर्ष स्िर्म  
सेिक तर्ार गरर कृवर्ष उपपादन तथा उद्दमी कार्यक्रम सञ्चािन गनय कार्यविलि तर् गरर 
िाग ुगररने छ । 

ब) वकसानहरुिे उपपादन गरर लबवक्र हनु नसकेका िान, गह,ु मकै , दिु,अण्डा,मास ु
िगार्तका कृवर्ष/पशजुरर् उपपादनमा तोवकएको रर्नुतम  समथयन मलु्र्मा खररद एिम  
भण्डारर् गरर बजाररकरर्का िालग बजेट विलनर्ोजन गररन ेछ । 

भ)पशनुश्ल सिुारका िालग भैरहेको लन:शलु्क कृलतम गभायिारर् सेिािाईलनररतरता र्दइन ेछ  
। 

म) वकसानिाई आिश्र्क पनेसहिुीर्त कृवर्ष कजाय वकसानको घरदैिोमा सरि र सहज 
रुपमा उपिब्ि गराउन बैंक वित्तीर् संस्थाहरु सँग समरिर् गरर उपिब्ि गराउनपहि 
गररने छ । 

र्) सबै िडाका खेलतर्ोग्र्जलमनहरुको माटो जाँच गररने छ । 

र) पालिकामा लनमायर्ािीन कोल्ड स्टोरिाई सञ्चािनमा ल्र्ाइन ेछ । 



ि)वकसानहरुिाई प्रोपसाहन स्िरुप लसचाइ लमटरमा उिेको वििको चालिस प्रलतशत रकम 
अनदुान स्िरुप उपिब्ि गराइने छ । 

स्शक्षाः 
क)  सामदुावर्क तथा संस्थागत विद्यािर्तथा शैस्क्षक गरु्स्तरिाई विकास गरी र्स 

पालिकािाई स्शक्षाको पवहिो रोजाइको शैस्क्षक गरतव्र् बनाउन र्दघयकालिन र्ोजना 
बनाई अगाडी बवढने छ  । 

ख) आिारभतु तहको स्शक्षािाई लन:शलु्क तथा अलनिार्य गराउन विद्यािर् जान उमेर 
पगेुका बािबालिकाहरुिाई अलनिार्य रुपमा विद्यािर् भनाय गनय विशेर्ष कार्यक्रम 
सञ्चािन गररन ेछ । 

ग) गाउँपालिका लभिका सामदुावर्क विद्यािर्मा अध्र्र्न गने विद्याथीहरुका िालग कक्षा 
१२ सम्मको स्शक्षािाई लन:शलु्क गने र्ोजनाकोँ थािनी गने। आलथयक िर्षय 
२०७९।८० का िालग लनम्न आर् भएका विपन्न, अल्पसं्र्क, द्बरद्ब वपलडत, 
मसु्स्िम, मिेशी, आर्दिासी ,जनजालतका छोरीहरुिाई लनशलु्क स्शक्षा प्रदान गनय 
आिश्र्क बजेटको व्र्िस्था गने । 

घ) गाउँपालिका लभिका सामदुावर्क क्र्ाम्पसमा उच्च स्शक्षा (स्नातक र स्नातकोत्तर 
तह) मा अध्र्र्न गने दलित ,मशु्लीम, मिेशी,  आर्दिासी ,जनजालतका छोरीहरुिाई 
पलन लन:शलु्क स्शक्षाको कार्यक्रममा समािेश गने सामदुावर्क क्र्ाम्पसिाई र्दईदै 
आएको  अनदुानिाई िरृ्द्ब गने । 

ङ) आगामी शैस्क्षक सि देखी सामदुावर्क विद्यािर्मा अध्र्र्न गने शवहद परीिार 
अल्पसंङ्र्क, द्बरद्ब वपडीत, बेपत्ता पररिार, विपन्न ,गररि र अपाङगता भएका 
विद्याथीिाई पोशाक र आिश्र्क शैस्क्षक सामाग्रीहरुको लनशलु्क उपिब्ि गराइने 
छ । 

च) र्स पालिकाको केरिमा सवुििा सम्पन्न पसु्तकािर्को व्र्िस्था गररने छ । 

छ) अलभभािक विवहन बािबालिकाहरुिाई पालिकािे अलभभािकपि ग्रहर् गदै 
सामदुावर्क विद्यािर्मा पिनपािन आिास स्िास््र् उपचार र्दिा खाजा आर्दको 
व्र्िस्था लमिाइने छ । 



ज) प्रविलिमैिी पूर्य िातािरर्मा लसकाइ र सहस्जकरर्का िालग स्शक्षकहरुमा क्षमता 
विकास गराइने छ । 

झ) विद्यािर्को तहगत रुपमा प्रिानाध्र्ापकको व्र्िस्था गरी प्रशासलनक र प्रास्िक 
कार्यको नेतपृि विकास गने व्र्िस्था लमिाइने छ । 

ञ) रर्नुतम विद्याथी सं्र्ा प्रलत स्शक्षक ४० भरदा कम हनु े विद्यािर् कार्यरत 
स्शक्षकहरुिाई STR बवढ हनु ेविद्यािर्मा काजमा खटाइने नीलत लिइन ेछ । 

ट) संस्थागत विद्यािर्िाई िलगयकरर्, शलु्क लनिायरर्, ररू्नतम मापदण्ड छािािसृ्त्त 
वितरर्को िालग लनर्म बनाइन ेछ । 

ि) र्स गाउँपालिका लभिका व्र्स्क्तिे उच्चस्तरको प्राविलिक िारको जनशस्क्त तर्ार 
गने र तर्ार जनशस्क्तिाई र्सै पालिकामा सेिा गने सतयमा अध्र्र्न खचय उपिब्ि 
गराउने । 

ड) स्शक्षकहरुको कार्य सम्पादन मूल्र्ाङकनका आिारमा परुस्कार तथा सम्मानको 
व्र्िस्था गने।  

ढ) पालिका स्तरीर् शैस्क्षक अनसुरिान केरिको स्थापना गरी पालिकालभिको शैक्षीक 
अनसुरिानिाई व्र्िस्स्थत गने । 

र्) आगामी आ. ि. देस्ख स्थानीर् पाठ्यक्रमको लनमायर् गरी िाग ुगने । 

त) विद्यािर् स्शक्षामा सूचना प्रविलिको प्रर्ोगिाई बढाउदै िलगन ेछ । 

थ) प्राविलिक िार तर्य को स्शक्षािाई परु्य रुपमा विस्तार गदै िलगने छ । 

द) सामदुावर्क र संस्थागत विद्यािर्हरुको विचमा शैस्क्षक उपिस्ब्िका िालग 
प्रलतस्पिायको िातािरर् सजृना गररन ेछ । 

ि) सामदुावर्क विद्यािर्मा पलन र्ातार्ातको व्र्िस्था विस्तार गररन ेछ । 

न) मदरसा विद्यािर्को शैस्क्षक गरु्स्तरिाई प्रभािकारी बनाउन थप व्र्िस्स्थत गररन े
छ । 

 

प) विद्याथी सँग जनप्रलतलनलि कार्यक्रम सञ्चािन गररने छ । 

र्) सम्परु्य सामदुावर्क विद्यािर्हरुमा पढ्दै कमाउदै कार्यक्रमिाई अलनिार्य रुपमा 
िाग ुगनय प्रोपसावहत गदै आिश्र्क बजेटको व्र्िस्था गररन ेछ । 



ब) प्रदेश विश्वविद्यािर्को स्थापनाका िालग आिश्र्क सहर्ोग तथा समरिर् गररन े
छ । 

भ) जनता नमनुा मा वि सरतकुटी स्स्थत कृवर्ष तथा बनवििान अध्र्र्न संस्थानद्बारा 
सञ्चालित प्राकृलतक स्रोत व्र्स्थापन किेजको स्तरोन्नलत तथा प्रभािकारी 
व्र्िस्थापनका िालग आिश्र्क सहर्ोग तथा समरिर् गररन ेछ । 

म) स्शक्षािाई लसप सँग सीपिाई श्रमसँग श्रमिाई रोजगाररसँग रोजगाररिाई 
उपपादनसँग र उपपादनिाई बजारसँग जोड्न विद्याथीिाई 
कक्षाकोिाबाटैव्र्िसावर्क िान र लसप प्रदान गनय संस्घर् सरकारको कार्यक्रमिाई 
कार्यवििी तर् गरर िाग ुगररने छ । 

र्) स्शक्षकको क्षमता विकास कार्यमिुक अनसुरिान र पररर्ोजना कार्यमा आिाररत 
स्शक्षर् लसकाइ र विद्याथीको क्षमता िरृ्द्ब गनय बावर्षयक कार्यर्ोजना बनाइ शैस्क्षक 
गरु्स्तर अलभिरृ्द्ब गनय कार्यक्रम सञ्चािन गररने छ । 

र) माध्र्लमक तहको विपन्न िस्क्षत छािािसृ्त्तिाई थप प्रभािकारी िनाइ िाग ुगररने 
छ । 

ि)र्दिा खाजा कार्यक्रमिाई प्रभािकारी बनाउन अनगुमन कार्यिाई अगाडी बढाइन ेछ 
। 

ि) लडस्जटि लसकाइ सामग्री उपिब्ि गराइ विद्याथीको लसक्न ेक्षमता अलभिरृ्द्ब गनय 
कार्यक्रम तर् गरर  िाग ुगररने छ । 

श) संस्घर् सरकारको विपन्न, दलित, अल्पसं्र्क, आलथयक रुपिे विपन्न पररिारका 
बािबालिकािाई गरु्स्तररर् स्शक्षामा पहचु अलभिरृ्द्ब गनय आिश्र्क कार्यक्रम िाग ु
गररने छ । 

र्ष) बािलबकास स्शक्षािाई पिुय प्राथलमक कक्षाको प्राथलमकतार्कु्त रर्नुतम 
अिस्था(PMEC)(कक्षा कोिा, खेिमैदान, खानेपानी, विद्याथी लसकाइ सामग्री ) 
मापदण्ड िाग ुगररने छ । 



स) सरकारी सेिाप्रिेशका िालग र्स पलिकालभिका र्िुार्िुलतका िालग लन:शलु्क तर्ारी 
कक्षाको व्र्िस्था गररने छ र सो व्र्स्क्तिे सेिा प्रिेशपिात लनस्ित समर् र्स 
पालिकामा सेिागनुयपने छ । 

ह) आ. ि. २०८४।८५ सम्म सम्परु्य विद्यािर्हरुिाई आईलसवटमर् बनाउन पहि 
गररने छ । 

र्िुा तथा खेिकुद 
क) रोजगारी सजृना गनयका िालग र्िुा उद्यमी तथा व्र्िसार्ीहरुिाई प्रोपसाहन गररने 

छ । 

ख) खेिप्रलत रुस्च बढाउन पालिका कप, अध्र्क्ष कप, राष्ट्रपलत रलनङग स्शल्ड प्रलतर्ोलगता 
खेिकुद कार्यक्रमहरु सञ्चािन गदै उपकृष्ट खेिाडीहरुिाई प्रोपसाहन गररन ेछ । 

ग) पालिका स्तरीर् खेिकुद पररर्षद् स्थापन गरी खेिकुदको विकासिाई विशेर्ष जोड 
र्दइने छ । 

घ) प्रपरे्क क्िििाई कार्यप्रगलतका आिारमा िावर्षयक रुपमा विशेर्ष अनदुान रकम 
उपिब्ि गराउनकुा साथै कुनै दईु िटा वििामा िडा स्तरीर् खेिकुद तथा किा 
प्रलतर्ोलगता सजृना गनय बजेट उपिब्ि गराउने । 

ङ) रावष्ट्रर् तथा अरतरायवष्ट्रर् खेिमा सहभालग भइ पदक(स्िर्य रजत िा कास्र् पदक) 
विजेतािाई उस्चत परुस्कार तथा सम्मानको व्र्िस्था गरीने छ । 

च) बेरोजगार र्िुाहरुिाई लसपमिुक तालिम उपिब्ि गराइ स्िरोजगार हनु प्रोपसावहत 
गरीने छ । 

छ) स्थानीर् क्ििहरुको सहभालगतामा िाग ु और्षि िमु्रपान र मध्र्पान विरुद्बको 
जनचेतनामूिक कार्यक्रम सञ्चािन गररनकुा साथै आिश्र्कता आिारमा क्िि 
गिनको िालग प्रोपसाहन गररन ेछ । 

ज) एक व्र्स्क्त एक रोजगार कार्यक्रमको िक्ष्र्िाई प्राप्त गनय व्र्ापक गरुुर्ोजना बनाइ 
अगाडी बढाइने छ । 

 

स्िास््र् खानेपानी तथा सरसर्ाइ  



क) आमा सरुक्षा कार्यक्रम अरतगयत खजरुाको केरिमा  बलथयङग  सेरटरको स्थापना 
गनय बजेटको व्र्िस्था गने । 

ख) स्िास््र् विमा कार्यक्रमिाई प्रभािकारी बनाइ विपन्न,दलित र असहार्पररिारिाई 
लनशलु्क स्िास््र् विमाका िालग आिश्र्क बजेटको व्र्िस्था गररन ेछ । 

ग) विद्यािर् स्िास््र् कार्यक्रम सञ्चािन गनय आिश्र्क बजेटको व्र्िस्था गररन े
छ। 

घ) जेष्ठ नागरीक र र्दघयरोलग(क्र्ारसर, मगृौिा, मटुु तथा पक्षिात) विरामीका िालग 
स्िास््र् उपचारको िालग आिश्र्क बजेटको व्र्िस्था गररन ेछ । 

ङ) िाग ुऔर्षि दवु्र्यसनी लनर्रिर् गनय आिश्र्क कार्यक्रम तजुयमा गरी िाग ुगररन े
छ । 

च) मवहिासामदुावर्क स्िास््र् स्िर्म  सेविकाहरुिाई थप उत्तरदावर् तथा स्जम्मेिार 
बनाउनकुा साथै स्िास््र् आमा समहुिाई समेत प्रोपसाहन कार्यक्रम िागगुररन े
छ । 

छ)  ससु्शि कोइरािा क्र्ारसर अस्पतािमा रेडक्रस सँग सहकार्य गरी ब्िड बैंक 
स्थापना गने । 

ज) महामारीका रुपमा आउन सक्न े विलभन्न सरुिा रोगहरुिाई समर्मै लनर्रिर् 
तथा रोकथाम गनय उस्चत बजेटको व्र्िस्थापन गरीने छ । 

झ) प्राथलमक स्िास््र् केरि िगार्त प्रपरे्क िडाका स्िास््र् संस्थाहरुबाट नेपाि 
सरकारबाट तोवकएका अपर्ािश्र्क और्षलिहरु बाहै मवहना उपिब्िताको 
सलुनस्िता गनय आिश्र्क बजेटको व्र्िस्था गररने छ । 

ञ) खजरुा गाउँपालिकामा स्िास््र् संस्था तथा बजारबाट लनस्स्कन ेर्ोहरमैिा िाई 
उस्चत  व्र्स्थापन गनय आिश्र्क बजेटको व्र्िस्था गररन ेछ । 

ट) उपाध्र्क्ष कोसेिी  वितरर् कार्यक्रम सपुकेरी आमाहरुका िालग  िाग ुगररने छ 
। 

ि) आर्िेुद सेिािाई विस्तार गदै समदुार्मा आर्िेुद सेिाको जनचेतना रै्िाई 
स्िस्थ जीिन स्जउने पद्बलतको विकास गनय नागरीक आरोग्र् केरििाई सक्षम 
बनाइने छ  । 



ड) पालिका अरतगयतका  प्रपरे्क िडाका मवहिाहरुिाई िस्क्षत गरी िर्षयको एक 
पटक स्त्रीरोग विशेर्षि डाक्टर  बाट लनशलु्क मवहिा स्िास््र् स्शविर को 
व्र्िस्थाका िालग आिश्र्क बजेटको विलनर्ोजन गररन ेछ । 

ढ) पालिकाका प्रपरे्क िडामा एच आइ लभ र िाग ुऔर्षि दवु्र्यसन को समस्र्ािाई 
रर्लुनकरर्  गनय वकशोरवकशोररिाई िस्क्षत गरर जनचेतनामूिक कार्यक्रमिाई 
सञ्चािन गनय आिश्र्क बजेटको व्र्िस्था गररने छ । 

र्) पालिकाको आिश्र्कता अनसुार स्िास््र् सेिा िाई थप प्रभािकारर बनाउन 
एम्ििेुरसको व्र्िस्थापनका िालग आिश्र्क बजेट विलनर्ोजन गररन ेछ । 

त) खानेपानी र सरसर्ाई कार्यक्रम अरतगयत पानीको गरु्स्तर चेकजाच तथा पानी 
शरु्द्बकरर् गने कार्यक्रम अगाडी बढाउनकुा साथै संस्घर् खानेपानी तथा 
ढिलनकास र्ोजना अरतगयत खजरुा खानेपानी आर्ोजनािाई पनुलनयमायर् र विस्तार 
गनय सहकार्य गने । 

थ) प्रदेश खानेपानी तथा ढिलनकास लनमायर्ालिन आर्ोजनाहरुिाई लछटो छररतो 
कार्ायरिर्नको िालग अगालड बढाउन पहि गररने छ । 

द) आसेलनक र्कु्त पानी भएको र सतहमनुी पानी नभएको कारर् खानेपानीको 
समस्र्ा झेिीरहेका बस्तीहरुको पवहचान गरर तपकाि खानेपानीको समस्र्ा 
समािान गनय बजेटको व्र्िस्था गररन ेछ । 

ि) “स्िस्थ स्शश ुउज्जिि भविष्र्” कार्यक्रमिाई लनररतरता र्दइन ेछ  

 

 

भौलतक पिुायिार सम्िरिमा  

 
क) पालिका स्तररर् भौलतक पिुायिार लनमायर्का कार्यमा बािमैिी अपाङगमैिी 

पिुायिार लनमायर्को नीलत लिइनकुा साथै लनमायर् भैरहेका संचरचनाहरुको ममयत 
र बन्न बाकी रहेका सड्कहरुको क्रमश: स्तरोन्नती गदै िलगन ेछ । 

ख) अिरुा र्ोजनाहरुिाई पूर्यता र्दन आिश्र्क बजेटको विलनर्ोजन गररने छ । 



ग) पालिका लभि खानेपानीको अभाििाई तपकाि व्र्िस्थापन गनयका िालग 
आिश्र्क कार्य अस्घ बढाइने छ । 

घ) ममयत सम्भारका िालग विद्यािर् ,सामदुावर्क भिन,पिुपिेुशा बाटोघाटो 
खानेपानीको ढिलनकासिाई तपकाि व्र्िस्थापन गररन ेछ । 

ङ) सड्क लनमायर्का िालग आश्र्कताको पवहचान गरी बजेट विलनर्ोजन गररन े
छ । 

च) विद्यतु िाईन प्रसारर्का िालग विद्यतु प्रालिकरर् सँग आिश्र्क समरिर् 
गररने छ । 

छ) साियजलनक शौचािर् लनमायर्का िालग आिश्र्क बजेटको व्र्िस्था गररने छ 
। 

ज)  पालिका स्तररर् ममयत संभार कोर्षको लनमायर् गररन ेछ । 

झ) भिन आचारसंवहताको अलिनमा रवह मापदण्ड अनसुारको नक्सा बनाइ घर 
बनाउन प्रोपसाहन गररने छ । 

ञ) बैकस्ल्पक उजायको प्रर्ोग गदै सड्क िस्त्त विस्तारको र्ोजना अगाडी बढाइने 
छ । 

ट) विपन्नका िालग आिास र्ोजना कार्यक्रमका िालग आिश्र्क िजेट विलनर्ोजन 
गररने छ । 

ि) नक्सामा बाटो रहेको तर वर्ल्डमा बाटो नरहेका स्थानहरुको पवहचान गरर 
तपकाि बाटोको ट्र्र्ाक खोल्न बजेटको व्र्िस्था गररने छ । 

ड) भान ुमा.वि.को अिरुो प्राविलिक भिन लनमायर्का िागी बजेटको व्र्िस्थापन 
गररने छ । 

 

 

 

 

साियजलनक सेिा प्रिाह सशुासन तथा संस्थागत विकास 

 



 
क) खजरुा गाउँपालिका प्रपरे्क िडा कार्ायिर्मा सियसािरर्का िालग वि 

िाइर्ाइ र इरटरनेटको व्र्िस्थाका िालग आिश्र्क बजेट विलनर्ोजन 
गररने छ । 

ख) नागररकिे दैलनक रुपमा उपभोग गने प्रशासलनक सेिािाई जनमखुी 
प्रभािकारर र पारदस्शय बनाउन पालिका बाट लनररतर रुपमा अनगुमन गने 
र्ोजना बनाइने छ । 

ग) सशुासन सम्िस्रि अनगुमन र लनरीक्षर् प्रर्ािीिाई लनर्लमत र प्रभािकारी 
बनाइने छ । 

घ) गाउँपालिका र िडा कार्ायिर्मा दैलनक प्रशासलनक कार्यमा सेिा ग्रावहिाई 
सहर्ोग गनय सहर्ोलग कक्ष को व्र्िस्था गनय आिश्र्क कमयचारीको 
व्र्िस्था गररन ेछ । 

ङ) सेिाग्रावहको गनुासो पवहचान गरर सेिािाई सरि र सहज रुपमा प्रदान 
गनय विलि बनाउन िैमालसक रुपमा गनुासो सनुिुाई कार्यक्रमको आर्ोजना 
गररने छ । 

च) पररितयनका िालग र्ोगदान र्दने शवहद पररिार, िेपत्ता पररिार, घाइते 
पररिारका सदस्र्हरुका िालग स्िरोजगार तथा रोजगाररका िालग 
अग्रालिकार तथा सहस्जकरर्को नीलत ल्र्ाइने छ । 

छ) पालिका लभिका द्बरद्ब वपलडत, अपाङ्ग, घाइते,िेपत्ता पररिारका 
सदस्र्हरुिाई जीिनर्ापनका िालग विशेर्ष कार्यक्रम बनाई िाग ुगररने छ 
। 

ज) गाउँपालिकाबाट प्रदान हनु े सेिा प्रिाहमा मसु्कान सवहतको सेिाको 
अििारर्ािाई परु्य रुपमा कार्ायरिर्नमा ल्र्ाइने छ ।साथै काँिमा 
स्जम्मेिारी, हृदर्मा इमारदारी र मस्ष्तस्कमा समझदारीका साथ सेिा 
प्रिाहमा पारदस्शयता र जिार्देवहता कार्म गरी नागरीक मैिी सेिा प्रिाह 
गररने छ । 



झ) गाउँपालिका िाई आिारभतु सेिा सवुििा सहजतापूियक प्रदान गनय 
संस्थागत क्षमता विकास गररनकुा साथै कमयचारीहरुिाई क्षमता अलभिरृ्द्ब 
सम्िस्रि तालिमको व्र्िस्था गररने छ । 

ञ) गाउँपालिका लभि हनु ेआलथयक कारोिारहरुमा आलथयक अनशुासन कार्म 
गररनकुा साथै कार्यसम्पादनिाई लछटोछरीतो पारदस्शय गरु्स्तरीर् र 
प्रविलिमैिी बनाउदै भ्रष्टाचारको शरुर् सहनस्शिताको नीलत लिइनछे । 

ट) जनतािे स्िामीत्त्ि ग्रहर् नगरे सम्म विकास र्दगो र प्रभािकारी हनु 
सक्दैनन तसथय पालिका के्षि लभि बरु्द्बजीवि सामास्जक अगिुा तथा टोि 
विकास संस्थािाई विकासको आिारस्तम्भका रुपमा परीचालित गररने छ 
। 

ि) पालिकाको आरतरीक स्रोतको परीचािनबाट पालिकाको विस्त्तर् 
सिलिकरर् र आलथयक स्िालमपि कार्म गररनकुा साथै पालिकाको विस्त्तर् 
पक्षिाई समग्र आलथयक समरृ्द्बको मूि आिार बनाइन ेछ । 

ड) गाउँपालिका प्रहरीको भनाय गरी पालिकाको सरुक्षा तथा व्र्िस्थापन िाई 
सदुृढ गररन ेछ । 

ढ) हरेक मवहना कमयचारर बैिक, शाखा प्रमखु  सँग कार्यसम्पादन करार 
सम्झौता र सोको आिारमा दण्ड परुस्कारको व्र्िस्था गररन ेछ । 

र्) आरतररक पर्यटनिाई प्रिियन गनय तथा अनभुि संगाल्न कमयचारीिाई 
पर्यटन काजको िालग आिश्र्क बजेट विलनर्ोजन गररने छ । 

 

रर्ावर्क सलमलत सम्िस्रिः 
क) पालिकामा रर्ावर्क  सलमलतका पदालिकारीहरुको क्षमता विकास गरी रर्fवर्क 

लनरुपर्को कार्यिाई अझै प्रभािकारी बनाइने छ । 

ख) मेिलमिाप संर्ोजककािालग क्षमता विकास तालिमको व्र्िस्था गररने छ । 

ग)  प्रपरे्क िडा स्तरमा ितयमान काननुको प्राििानहरुको सम्बरिमा काननुी 
चेतनामूिक कार्यक्रम सञ्चािन गररन ेछ । 



घ) मेिलमिाप केरिहरुको भौलतक क्षमताको विकास तथा व्र्िस्स्थत गदै िलगन ेछ  
। 

ङ) रर्ावर्क सलमलतिाई सवु्र्िस्स्थत चसु्त दरुुस्त एिम  मेिलमिापको भरपदो माध्र्म 
बनाइने । 

च) मेिलमिाप सम्िस्रि अरतर पालिका/प्रदेश पारस्परीक अध्र्र्न अनगुमन गराईन े
छ । 

छ) िडा अध्र्क्ष  सस्चि र मेिलमिाप संर्ोजकहरुिाई अलभमखुीकरर् गररने छ । 

ज) लसकाई आदन प्रदान गोवष्ठ सञ्चािन गररने छ । 

झ) मेिलमिाप कतायहरुिाई पूनतायजगी तालिम का िालग आिश्र्क व्र्िस्था गररन े
छ । 

ञ) रर्ावर्क कार्य सम्पादन गनय भ्रमर् तथा अनगुमनका िालग आिश्र्क व्र्िस्था 
गररने छ । 

ट) इजिास तथा मेिलमिापको कार्यिाई थप व्र्िस्स्थत गररनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 िैङलगक समानता तथा सामास्जक समािेस्शकरर् नीलत: 

क) जेष्ठ नागरीकको स्िास््र् पररक्षर् सवुििा प्रदान गनय प्रपरे्क मवहनामा एक पटक 
हरेक िडामा घसु्म्त टोिी खटाउन आिश्र्क बजेटको व्र्िस्था गररने छ , जेष्ठ 
तथा अपाङग नागरीकहरुिाई स्िास््र् जाँच गनय लनशलु्क स्िास््र्कलमय सेिा 
घरघरमा परु्ायइने । 

ख) अपाङग र विपन्न िगयिाई उपपादनमखुी लसपमिुक तालिमहरु लनशलु्क रुपमा 
प्रदान गने व्र्िस्था गनुयका साथै स्िर्मंिे व्र्िसावर्क कार्य संञ्चािन  गरेमा 
आिश्र्क अनदुानको व्र्िस्था गररन ेछ । 



ग)  जेष्ठ नागररकका िालग प्रदान गररने सामास्जक सरुक्षा भत्ता सहजरुपमा उपिब्ि 
गराउन सम्िस्रित बैंक सँग सहकार्य गरर प्रपरे्क िडामा नै उपिब्ि गराइने छ 
। 

घ) दलित  मवहिा अल्पसं्र्क बािबालिका िगार्त िस्क्षत िगयका िालग जीिनस्तर 
पररितयन गनय उपपादनमिुक तालिम चेतना अलभिरृ्द्ब तालिम साना तथा घरेि ुउद्योग 
सञ्चािनका िालग बजेटको व्र्िस्था गररन ेछ । 

ङ) बािमैिी तथा अपाङगमैिी पालिका घोर्षर्ा गनयका िालग परुा गनुयपने सूचकपार गनय 
आिश्र्क कार्यक्रम सञ्चािन गररने छ । 

च) उपाध्र्क्ष सँग एकि मवहिा सशस्क्तकरर् कार्यक्रम सञ्चािन गरर आपमलनभयर 
बनाउन आिश्र्क व्र्िस्था गररने छ । 

छ) विलभन्न रावष्ट्रर् अरतरायवष्ट्रर् गैरसरकारी संघसंस्थाहरु सँग सहकार्य समरिर् गरर 
िस्क्षत िगय,गररविको रेखामनुी रहेका पररिारहरु ,मवहिा, र्िुा, बािबालिका ,मिेस्श, 
मसु्स्िम लसमारतकृत तथा अल्पसं्र्कसमदुार्िाई चेतना अलभिरृ्द्ब गदै सामवुहक 
उपपादन,  रोजगार ,स्िरोजगार ,उपपादनमिुक तालिम तथा मानििेचविखन मवहिा 
वहंसा ,िागऔुर्षि दवु्र्यसनीिाई लनर्रिर् गनय आिश्र्क र्ोजना बनाइ िाग ुगररने 
छ । 

ज) पालिकामा कार्य गनय चाहने रावष्ट्रर् अरतरायवष्ट्रर् गैरसरकारी संघसंस्थाहरुिे कुन 
के्षिमा कलत समर् सम्म के के कार्य गने हो ?सो को कार्यर्ोजना अनसुार कार्य 
गनय प्रोपसाहन गनय आिश्र्क समरिर् गररने छ ।पर्स्ता संस्थाहरुिे कामको 
प्रकृलतअनसुार लनर्लमत रुपमा प्रगलत प्रलतिेदन िझुाउने व्र्िस्था गररने छ । 

झ)  मिेशी तथा मसु्स्िम समदुार्का मवहिाहरुिाई सशस्क्तकरर् गनय विर्षशे कार्यक्रम 
सञ्चािनका िालग आिश्र्क व्र्िस्था लमिाइने छ । 

ञ) नीस्ज िन दताय गने काननु िाग ुगररने छ । 

ट) आलथयक उपपादनमा प्रपर्क्ष संिग्नता बढाउने उदे्दश्र्का साथ िघउुद्यम लसिाई 
कटाई र अरर् प्राविलिक लसपहरुको व्र्िस्था िाग ुगररन ेछ । 



ि) हाि विलभन्न समहुका नाममा जथाभािी रुपमा ऋर् लिन ेर र्दने प्रचिनको अरपर् 
गरर सहलुिर्त व्र्ाज दरमा व्र्स्स्थत र सहज रुपमा ऋर् उपिब्ि गराउन पहि 
गररने छ । 

ड) मवहिा तथा बािबालिकाहरुको उस्चत पोर्षर् स्िास््र् र स्शक्षाको व्र्िस्था कसरी 
गने भन्न ेविर्षर्मा एक िर्षयलभि बहृत कार्यर्ोजना बनाई िाग ुगररन ेछ । 

ढ) वकशोरवकशोरी मैिी गररि तथा िैङलगक मैिी वपछलडएका जनता मैिी र िातािरर् 
मैिी सशुासन व्र्िस्था िाग ुगररन ेछ । 

र्) उपाध्र्क्ष सँग वकशोरी हातेमािो कार्यक्रम सञ्चािन गररन ेछ । 

 

 

 

 

 

संस्कृलत तथा पर्यटन सम्िरिी:  

 

 

क) खजरुा प्रिा प्रलतष्ठानको गिन गरर र्स पालिकाको भार्षा, सावहपर् ,किा र 
संस्कृलतको संरक्षर्मा जोड र्दन आिश्र्क व्र्िस्था गररन ेछ । 

ख) सबै जातजालत र िमय प्रलत आस्था राख्नहेरुको िालमयक स्थिको लनमायर् व्र्िस्थापन 
र सञ्चािनका िालग आिश्र्क सहर्ोग उपिब्ि गराइने छ । 

ग) विलभन्न िमय र जातजालतिे आफ्नो िमय संस्कृलत अनसुारको संस्कार गनयमा 
प्रोपसाहन गररने छ । 

घ) सबैको किा संस्कृलत र परम्परा झल्काउने भेर्षभरु्षा,बाजागाजा र िालमयक 
ग्ररथहरुसमेत एक थिोमा देख्न सवकने गरर गाउँपालिकामा एक किा संग्रािर्को 
लनमायर् गररन ेछ । 

ङ) स्थालनर् स्तरको िोक संस्कृलत, गार्न, िाद्यिादन ,नपृर् िगार्तका अरर् 
सांस्कृलतक सम्पदाहरुको संरक्षर् र प्रिद्बयनमा जोड र्दइन ेछ । 



च) पालिका लभि रहेका विलभन्न भार्षाहरुको संरक्षर् र सम्िद्बयनका िालग स्थानीर् 
पाठ्यक्रममा समािेश गररने छ । 

छ) पालिका स्तरीर् पर्यटन विकास बोडयको स्थापना गनय आिश्र्क व्र्िस्था गररन े
छ । 

ज) पर्यटकहरुिाई खजरुामा आकवर्षयत गनय विलभन्न िाउँहरुमा अििोकनर्ोग्र् 
स्थानहरु र पालिका अरतगयत सञ्चािीत होमस्टे िगार्तका स्थानहरुमा 
पर्यटकहरुको आकर्षयर् बढाउन ेकार्यक्रमिाई प्रोपसाहन गररन ेछ । 

झ) स्घर्ाको कास्रतपरु स्स्थत बििुा ताि, रलनर्ापरुको टेडी ताििाई स्तरोन्नलत गदै 
पर्यटवकर् स्थिको रुपमा विकास गररन ेछ । 

ञ) बैजनाथ पालिकाको लसमानाबाट लतरैलतर भारतको लसमाना सम्म ररङगरोडको 
अििारर्ाका साथै मानखोिामा तटबरिन पर्यटवकर् उद्यान लनमायर्मा र्दघयकालिन 
र्ोजना बनाउन आिश्र्क समरिर् तथा पहि गररन ेछ  । 

ट) िोपोरमखु किा र लसपको संरक्षर्मा जोड र्दन ेसाथै परम्परागत मेिा जािा 
इदगाहको आिलुनकरर् र व्र्िस्थापनमा जोड र्दइने छ । 

ि) वकरन नािामा भएको गोहीिाई संरक्षर्का िालग संरक्षर् सलमलतको लनमायर् गरर 
उस्चत व्र्िस्थापनका िालग आिश्र्क बजेको विलनर्ोजन गररने छ । 

ड) खजरुाको समग्र इलतहास िेखनका िालग आिश्र्क बजेट विलनर्ोजन गरर कार्य 
अगालड बढाइने छ । 

ढ) मानखोिा र वकरन नािामा शि अरपर्वष्टका िालग घाटको व्र्िस्थापन गररन े
छ । 

 

 

 

 

िन , िातािरर् तथा विपद् व्र्िस्थापन :  

 



क) उद्योग तथा किकारखाना सञ्चािन गदाय िातािरर्ीर् पक्षिाई पािना गररएको 
नगररएको अनगुमन गरर विर्षशे ध्र्ान र्दइन ेछ । 

ख) र्ोहर व्र्िस्थापन गनय र्ोहर व्र्िस्थापन स्थि लनमायर् गरर उस्चत व्र्िस्थापनका 
िालग आिश्र्क बजेटको व्र्िस्थापन गररन ेछ । 

ग) सामदुावर्क िनिाई संरक्षर् गदै जडीबवुट खेलतको विस्तारमा जोड र्दइने छ । 

 

घ) िातािरर् संरक्षर् गनय सड्क छेउछाउमा िकृ्षारोपर् गररन ेछ । 

ङ) विपद् व्र्िस्थापन कोर्षमा प्रर्ाप्त रकम विलनर्ोजन गरर सम्भाव्र् विपस्त्त र विपत 
पिात हनु ेक्षलत रर्लुनकरर् र राहत तथा पनुस्थायपन कार्यिाई प्रभािकारी ढङगिे 
लनररतरता र्दइन ेछ । 

च) प्रदेशसँगको सहकार्यमा लनजी तथा सामदुावर्क िन प्रिियन र विकासका िालग 
िकृ्षारोपर् गनय आिश्र्क कार्यक्रम िाग ुगररने छ । 

छ) िकृ्षारोपर् तटिरि र अरर् तररकाबाट भकू्षर् लनर्रिर् गरर कृवर्षर्ोग्र् जलमन र 
बसोबास के्षिको संरक्षर् गनय कार्यक्रम तर् गरर िाग ुगररन ेछ । 

 

 

 

 

 

घरेि ुतथा साना उद्योगका सम्िरिमाः 
 
क) घरघरमा घरेि ुतथा साना उद्योग सञ्चािनका िालग बजेटको व्र्िस्था गरर साना 

उद्योग सञ्चािनका िालग प्रोपसाहन गररन ेछ ।जस्तैः गामेरट पाउरोवट चाउलमन 
मसिा उद्योग जसु स्चज छुपी खिुा िदाम शेक र कवर् उद्योग आद । 

ख) स्थानीर् स्तरमा उपपार्दत सामानहरुको बजाररकरर्को सलुनस्ितता प्रदान गनय 
सहर्ोग पगु्न ेगरर कार्यक्रम तथा बजेटको व्र्िस्था गररन ेछ । 



ग) विदेशबाट र्वकय एका तथा िेरोजगार र्िुाहरु मा रहेको लसपको वििरर् रोजगार 
सूचना केरिमा अद्यािलिक गरर स्थानीर् तह / प्रिानमरिी रोजगार कार्यक्रमको 
विच तािमेि गरर पर्स्तो जनशस्क्तिाई स्थानीर् तह लभि उपिब्ि हनु ेलनमायर् 
सेिा, व्र्िसार्, उद्योग, कृवर्ष िगार्तका के्षि तथा रोजगारदाताहरु सँग 
समरिर्गरर रोजगार प्रदान गनय सहस्जकरर् गने व्र्िस्था लमिाईन ेछ । 

घ) सहकाररिाई गाउँपालिकाको समग्र अथयतरिमा आलथयक िरृ्द्बको एक अंशको 
रुपमा लिइ सक्षम बनाइने छ । 

ङ) गाउँपालिकामा रहेका सहकाररहरु िाई बैिानीक तथा समर्सापेक्षरुपमा अगालड 
बढाउनका िालग गा पा मा सहकारर विकास सलमलतको गिन गररने छ । 

च) संस्घर् सरकारिे तर् गरेको “मिुकुको विकास र समरृ्द्ब विर्षशे अलभर्ान दशक 
२०७९-२०८९” अरतगयत आफ्नो विशेर्ष उपपादनको िालग आिश्र्क बजेट 
विलनर्ोजन गररने छ । 

छ) पालिका लभि स्िदेशी िस्तकुो उपपादन प्रर्ोग गनय लनस्ज के्षििे संचािन गरेका 
मेक इन नेपाि  तथा मेड इन नेपाि जस्ता अलभर्ानिाई स्थानीर् स्तरका 
िस्तकुो उपपादन र िजाररकरर्मा सहर्ोग गने कार्यक्रम िाग ु गररने छ । 

ज) संस्घर् सरकारको र्िुा उद्यमस्शिता विकास र नि प्रितयन प्रितयन गने कार्यक्रम 
बनाइ िाग ु गनय स्टाटय अप व्र्िसार्मा सरुुिाती पजुी उपिब्ि गराउन 
पालिकाबाट आिश्र्क बजेट विलनर्ोजन गररने  छ । 

झ) पालिकािे प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा स्थालनर् उद्दमीहरुिाई र्िरु्ि खेती 
गनय र र्िरु्िको जसु तथा िाइन उद्योग खोल्न प्रोपसाहन गनय आिश्र्क 
व्र्िस्था गररन ेछ । 

ञ) स्थानीर् उपपादन जस्तै बेसार अदिुा िसनु िलनर्ाँ जीरा खसुायनी जस्ता मसिाजरर् 
िस्तकुो उपपादन बरृ्द्ब गरर गनय आिश्र्क बजेट विनर्ोजन गररन ेछ । 

ट) कपास खेतीिाई प्रोपसाहन गनय संस्घर् सरकारको कार्यक्रमिाई  कार्ायरिर्न गनय 
कार्यविलि तर् गरर िाग ुगररने छ । 

ि) पालिकामा औिोलगक ग्राम स्थापनाका िालग आिश्र्क बजेट विलनर्ोजन गररन े
छ । 



ड) अलत विपन्न र लसमारतकृत िगयका िालग लनजी के्षिसँग समरिर् गरी कार्यस्थिमा 
आिाररत रोजगारी लसजयना गने कार्यक्रमका िालग आिश्र्क बजेट विलनर्ोजन 
गररने छ । 

ढ) संस्घर् सरकारको एक घरपररिार एक रोजगार, एक िस्ती एक आलथयक पवहचान, 
एक िडा एक िजारको अििारर्ा कार्यरिर्न गनय आिश्र्क बजेटको 
व्र्िस्थापन गररने छ । 

र्) संस्घर् सरकारको प्रदेश तथा स्थालनर् तहको िागत साझेदारी र लनस्ज के्षिसँगको 
सहकार्यमा निप्रितयनमा आिाररत आलथयक विकास कार्यक्रमकाका िालग 
तोवकएका कार्यक्रमिाई कार्ायरिर्न गरर प्रभािकारी िनाउन आिश्र्क बजेट 
लबलनर्ोजन गररन ेछ । 

 

 

 

भलुमनीलत तथा भलुमवहनको व्र्िस्थापनका सम्िरिमा: 
क)  गाउँपालिकामा खरको छाना रवहत सरुस्क्षत आिासको व्र्िस्था गनय घरिरुी सिेक्षर् 

गरर अलतविपन्न पररिारबाट र्स कार्यक्रमको थािनी गनय आिश्र्क बजेट विलनर्ोजन 
गररने छ । 

ख) ऐिानी जग्गा बसोबास गरर रहेकािाई जग्गा िनी प्रमार् पजुाय(िािपजुाय)उपिब्ि 
गराउन विर्षशे पहि गररने छ । 

ग) जलमनिाई भ-ूउपर्ोग ऐन २०७६ र भ-ूउपर्ोग लनर्माििी २०७९ का आिारमा 
िलगयकरर् गरर सोको आिारमा खेलतर्ोग्र् के्षि ,बसोबास क्षेि ,सहरर क्षेि , 
औिोलगक के्षि र बकृ्षारोपर् के्षि आर्दमा िलगयकरर् गररन ेछ । 

घ) नमनुा िस्ती विकास आर्ोजना बनाइ विपन्न र गररि पररिारको पररचर् पि उपिब्ि 
गराइ प्रपरे्क घरपररिारिाई दइु कोिा एक भारसा र शौचािर् समेत रहेको एक 
पर्ि घर लनमायर् गरर आगामी पाँच िर्षय लभि िागत रकमको आिा मलु्र्मा घर 
उपिब्ि गराउन आिश्र्क रकम विलनर्ोजन गररन ेछ । 



ङ) गाउँपालिकाको तर्य  बाट घरप्राप्त गने प्रपरे्क पररिारका सदस्र्िाई िडाको विकास 
लनमायर्का कार्यहरुमा पवहिो प्राथलमकताका साथ रोजगारर उपिब्ि गराउने नीलत 
अििम्िन गररन ेछ । 

 

 

 

 

पाररिारीक अलभिेस्खकरर् सम्िरिमाः 
 
क) र्स पालिकाका प्रपरे्क पररिारको प्रपरे्क व्र्स्क्त सँग पालिका सँग प्रपरे्क्ष 

सम्पकय  स्थावपत गरर जनसेिािाई सहज बनाउन पाररिाररक अलभिेखीकरर् गररन े
छ । 

ख) घरपररिार सिेक्षर् लनदेस्शकाको अलिनमा रवह प्रपरे्क घरपररिारको वि स 
२०८० चैि मसारत लभि पाररिाररक अलभिेख रास्खन ेव्र्िस्था लमिाइने छ । 

ग) अलभिेखका आिारमा सवहद पररिार िेपत्ता पररिार घाइते पररिार द्बरद्ब वपलडत 
पररिार विपन्न गररि पररिारिाई पालिकाबाट प्रदान गररने सेिासवुििािाई विर्षशे 
प्राथलमकता र्दन नागररक पररचर् पि उपिब्ि गराइने छ । 

 

 

 

 

सचुना तथा सञ्चारका सम्िरिमाः 
 

क) गाउँपालिका िाई लडस्जटि खजरुामा पररर्त गने तर्य  अगालड बढाइने छ । 



ख) पालिका लभि भए गरेका कामहरुको प्रगलत वििरर् प्रकाशमा ल्र्ाउन 
अियिावर्षयक रुपमा पालिका बिेुवटन र बावर्षयक रुपमा पालिका स्मारीका 
प्रकास्शत गररन ेछ । 

ग) सञ्चार सहकारर मार्य त सामदुावर्क एर् एम रेलडर्ो र अनिाईन पलिका 
सञ्चािन गनय चाहन ेव्र्स्क्त संस्था िा कम्पनी िाई प्रोपसाहन गररन ेछ । 

घ) पालिकािे सञ्चािन गने प्रपरे्क आर्ोजनाको प्रगलत वििरर् र आलथयक 
कारोिारको वििरर् पालिकाको िेिसाइट तथा विलभन्न माध्र्मबाट साियजलनक 
गररने कार्यिाई लनररतरता र्दइन ेछ  । 

ङ) गाउँपालिका भएका विलभन्न कार्यहरुिाई प्रभािकारी र  पहँचु र्ोग्र् बनाउन 
टेलिलभजन, रेलडर्ो, पिपलिका र अनिाइन िगार्तका सञ्चार लमलडर्ा बाट 
सूचना सम्प्ररे्षर् गनय सहकार्य र समरिको िातािरर्िाई अलभबरृ्द्ब गररने छ 
। 

 

 गररिी लनिारर् ,श्रम तथा रोजगारः 
 

क) विलभन्न मरिािर्बाट संचािन हनु ेव्र्िसावर्क तालिम एिं गररिी लनिारर् 
सम्िरिी कार्यक्रमिाई िाग ुगनय आिश्र्क समरिर् गरर िाग ुगररने छ । 

ख) संघ तथा प्रदेश सरकारको समरिर्मा पालिकालभि रहेका तालिमर्ोग्र् 
जनशस्क्तिाई उनीहरुको क्षमता र रुची अनसुारको तालिम प्रदान गनय 
आिश्र्क सहस्जकरर् तथा समरिर् गररने छ । 

ग) श्रम सहकारी मार्य त विलभन्न सीपमूिक तालिम प्रदान गनुयका साथै 
श्रलमकहरुिाई मागका आिारमा विलभन्न पररर्ोजना लनमायर् कार्यमा खटाउन 
संस्घर् र प्रदेश सरकार सँग समरिर् र सहकार्य गररन ेछ । 

घ) बैदेस्शक रोजगारबाट र्केका खजरेुिीहरुिाई उनीहरुिे आजयन गरेको 
अनभुि लसप र पूजँी िगानी गरर उपपादन र स्िरोजगार क्षेिमा काम गनय 
प्रोपसाहन गनय आिश्र्क व्र्िस्था गररन ेछ । 



ङ) ररू्न आर् भएका श्रलमक र गररब पररिारको पवहचान गरी खाद्यर् सरुक्षा 
पररचर् पिको व्र्िस्था गनय आिश्र्क व्र्िस्था गररन ेछ ।सो पररचर् पिका 
आिारमा सपुथ मलु्र्को पसि सञ्चािन गरर सहलुिर्त दरमा खाद्य सामालग्र 
उपिब्ि गराउने व्र्िस्था लमिाईन ेछ । 

 

च) पालिका लभिका कुनै पलन नागररक बैदेस्शक रोजगारको लसिलसिामा लनिन 
भएमा सोको पररिारिाई विशेर्ष आलथयक सहर्ोगको व्र्िस्था गररन ेछ । 

छ) गररि पररिारको एवककृत सूचनाको िालग गररि घरपररिारक सूचाना प्रर्ािी 
लनमायर् गरी पालिकािे गररि पररचर् पि वितरर् गने कार्यक्रम  कार्ायरिर् 
गनय आिश्र्क व्र्िस्था लमिाइने छ । 

ज) संस्घर् सरकारको लनरपेक्ष गररविको रेखामनुी रहेका दलित समदुार्का श्रम 
र्ोग्र् जनशस्क्तिाई लसपमिुक तालिम र्दइ स्िरोजगार बनाउन परम्परागत 
पेशा िान र लसपमा आिाररत व्र्िसार्का अलतररक्त अरर् व्र्िसार् सञ्चािनका 
िालग प्रोपसाहन गने कार्यक्रममा थप सेिा सवुििा प्रदान गने गरर बजेट 
विलनर्ोजन गररने छ । 

झ) भलुमवहन दलित सकुुम्िासी र अल्पसं्र्क समदुार्द्बारा स्थावपत सहकारी 
संस्थाहरु मार्य त सञ्चािन हनुे कृवर्ष पशपुािन तरकारी खेती ग्रालमर् उदे्यम 
व्र्िसार् सञ्चािनका िालग अलिकतम पाँच प्रलतशत सहलुिर्त व्र्ाज दरमा 
कजाय र्दन ेसंस्घर् सरकारको कार्यक्रममा थप सवुििा र्दइ िाग ुगररने छ । 

ञ) गररििाई रोजगार र स्िरोजगारको अिसर प्रदान गनय अलत विपन्नताका 
आिारमा प्राथलमवककरर् गरर क्षमता विकास र लसपमूिक तालिम र्दन े
कार्यक्रमका िालग बजेट विलनर्ोजन गररने छ । 

ट) रु्सको छानो विस्थावपत गरर वटनको छानो िगाउने कार्यक्रम अगालड बढाइन े
छ । 

 

 

 



 

राजश्व र विस्त्तर् व्र्िस्थापन सम्िरिी नीलत तथा कार्यक्रम 

क) कर  प्रर्ािीिाई स्िच्छ र पारदस्शय बनाउदै स्िेस्च्छक करबझुाउने पररपावटको 
विकास गनय जनचेतनामिुक कार्यक्रम सञ्चािन गररन ेछ । 

ख) गाउँपालिका बावहर दताय भएका तर गाउँपालिका के्षिलभि काम गने रावष्ट्रर् 
अरतरायवष्ट्रर् गैर सरकारी संघ सहकारी लनमायर् व्र्िसावर् सप्िार्सयहरुिाई सूस्चकृत 
गराइ करको दार्रमा ल्र्ाइने छ । 

ग) गाउँपालिका लभि सञ्चािनमा रहेका  साना व्र्िसार्, व्र्िसावर्क, कृवर्ष तथा पशपंुक्षी 
िघ ुउद्योग  िाई सूस्चकृत गरर करको दार्रामा ल्र्ाइने छ । 

घ) गाउँपालिका लभि रहेका सहकारी विस्त्तर् संस्था उद्योगहरु िाई सूस्चकृत गररन ेछ 
। 

ङ) प्रगलतस्शि करको अििारर्ािाई अगालड बढाइ बवढ कर लतने िाई सम्मान तथा 
परुस्कृत गररन ेछ । 

च) करका दर हरु िाई लनस्ित विरदमुा रास्ख दार्रा विस्तार गदै अगाडी बवढन ेछ । 

छ) िन पैदािार, कृवर्षजरर्, उपपादन, पशजुरर् उपपादनको लनकासी पैिारीिाई करको 
दार्रमा ल्र्ाइने छ । 

 

 

अरपर्माः 
नीलत तथा कार्यक्रम “हामी आरै् बनाउ हाम्रो खजरुा,आपमलनभयर र समदृ्ब खजरुा”को 
नारािाई परुा गने आिलिक र्ोजनाबाट लनदेस्शत छ ।आ. ि. २०७९।८० को 
नीलत कार्यक्रम र बजेटको कार्ायरिर्नको िालग खजरुा गाउँपालिकाका बालसहरुको 
प्रर्ाप्त सहर्ोग र सहभालगता रहन ेअपेक्षा एिं विश्वास लिएको छु ।र्ोजना तर्ार 
गने क्रममा विर्षर्गत सलमलतका संर्ोजकहरुिे र्दन ुभएको सझुाि गाउँ सभाका 
सदस्र्हरु राजनीलतक दिहरु,सरकारी तथा गैर सरकारी,लनजी क्षिे, नागररक समाज 
िगार्त सबै सरोकारिािाहरुको सवक्रर् सहभालगताको िालग हार्दयक िरर्बाद र्दन 
चाहरछु।नेपािको संवििान २०७२ तथा स्थानीर् सरकार संचािन ऐन २०७४ 



अनसुार गाउँपालिकािे लनिायह गनुयपने भलूमका र उत्तरदावर्पि पूरा गनय सहर्ोग गने 
नेपाि सरकार िसु्म्िनी प्रदेश सरकार र्स के्षिको प्रलतलनलिपि गनुय हनुे संस्घर् तथा 
प्रदेश सभा सदस्र् ज्रू्हरु, गाउँपालिकाका जनप्रलतलनलिहरु, प्रमखु प्रशासवकर् 
अलिकृत, र्ोजना अलिकृत, िेखा अलिकृत िगार्त गाउँपालिकाको सम्परु्य 
कमयचाररहरुिाई विशेर्ष िरर्िाद र्ददै स्थानीर् सरकारको कामकाज तथा बजेट 
लनमायर्मा प्रपरे्क्ष तथा परोक्ष रुपमा सहर्ोग गनुय हनुे अरर् सम्परु्य राष्ट्रसेिक 
कमयचाररहरु, सरुक्षाकमी, सञ्चार जगत ,नागररक समाज एिम  सम्परु्य गाउँपालिका 
िालसहरुिाई हार्दयक िरर्िाद िापन गदयछु नपेाि र नेपािीको जर् होस  । 

 

िरर्बाद । 

अध्र्क्ष श्री डम्बर बहादरु लब क(तरु्ान) 

लमलतः२०७९।०३।०९ 

 

ककबिा 


