वार्षिक नीर्ि िथा कार्िक्रम
आ.व. ०७५/०७६

र्िर्िला गाउँपार्लका
र्िर्िला, सख
ं ुवासभा
१ नं. प्रदेश, नेपाल ।

गाउँ सभा सदस्र् ज्र्ूहरु,
1.
चिचिला गाउँपाचलकाको गरिमामय गाउँ सभालाई सम्बोधन गर्दै आ.व. २०७५/०७६ को
वार्षक
ि नीर्ि िथा कार्िक्रम प्रस्ततु गनन पाउँर्दा म गौिवाचववत भएको छु ।
2.
लोकतवर प्राचिको सङ्घर्नमा जीवन उत्सगन गननहु नु े सर्िदिरुप्रर्ि श्रद्धाञ्जली अपनण गर्दनछु
। िाचरियता, लोकतवर ि जनजीचवकाको आवर्दोलनमा अगवु ाई गननहु नु े सम्पणू न
अग्रजहरुको योगर्दानको उच्ि सम्मानसचहत स्मिण गनन िाहवछु ।
3.
सघं ात्मक शासन व्यवस्था नेपाली जनताको त्याग, बचलर्दान ि लामो सङ्घर्नको उपलचधध
हो । यो सिकाि जनताको सेवा, सिु क्षा, समृचि ि सख
ु का लाचग जनताले बनाएको
शासकीय व्यवस्था हो । िारिलाई यस यगु ावतकािी मोममा ्यापप्ु याउने रममममा जनताले
गननपु िे को त्याग, बचलर्दान ि व्यहोननपु िे को र्दुःु खकष्टको पणू न सम्मान गर्दै लोकिन्त्रको रक्षा,
सदृु ढीकरण ि सही प्रयोगमा यो स्थानीय सिकाि अचमग िहनेछ ।
4.
जनताको पणू न लोकतवर, सश
ु ासन, जनताप्रचत उत्तिर्दायी िाज्य, भ्रष्टािािमक्त
ु सभ्य ि
ससु स्ं कृ त एवम् कतनव्यप्रचत दृढ समाज यस सरकारका आदर्ि हुनेछन् ।
5.
समृचि अब नेपालका लाचग मृगतृरणा मार हुन सक्र्दैन । चवकास बाहेक समृचि हाचसल
गने अको बाटो छै न । चवकासका लाचग र्ार्न्त्ि र स्थार्र्त्वमा यस स्थानीय तहले
गम्भीिताका साथ ध्यान चर्दनेछ । तथ्य, तकन ि कननू का आधािमा नागरिकका जायज
मागहरुलाई सवु ने ि पिु ा गने काम हुनेछ । यस सिकािले लोकचप्रयताका लाचग काम गर्दैन,
नागरिकका लाचग िाम्रा काम गिे ि लोकचप्रय हुनेछ ।
6.
"समृि नेपाल, सख
ु ी नेपाली" भवने नेपाल सिकािको र्दीघनकालीन उद्देश्य हाचसल गनन
स्थानीय तहमा "समृद्ध र्िर्िला, सख
ु ी र्िर्िलाबासी" को लक्ष्य हाचसल गनन चवचभवन
चवर्यक्षेरगत नीचत अवलम्बन गरिनेछ ।
7.
िाचरियता, लोकतवर, चवकास चनमानण, सुशासन ि समृचिका क्षेरमा सहमचतका साथ अचघ
बढ्न चिचिला गाउँपाचलका प्रचतबि छ । यो प्रचतबिता पिु ा गनन चिचिला गाउँपाचलका
सबै िाजनीचतक र्दल ि अवय सिोकािवालाको साथ ि सिकार्िको लार्ि आव्िान गर्दनछ ।
पाना  को पाना 

8.

9.

10.

11.

वतनमान पस्ु ताले नै अनभु तू गने गिी चवकास ि समृचि हाचसल गनेतर्न के चवित भएि यस
सिकािले आचथनक वर्न २०७५/०७६ का नीचत तथा कायनरमममहरु तय गिे को छ । यो
आचथनक वर्न चिचिला गाउँपाचलकाको लाचग समृर्द्धको इर्ििास रच्ने आधार वषि हुनेछ ।
चिचिला गाउँपाचलकाले चवकासप्रचतको सोि ि प्रचरममया, कायनसस्ं कृ चत, शासकीय
प्रणाली, अथनतवरको सिं िना ि सामाचजक वयायका क्षेरमा रुपावतिण गनेछ । चवकास
नीचत, िणनीचत, कायननीचत, काननू , सस्ं था, जनशचक्त ि स्रोत साधन, सहभाचगता,
सेवाप्रवाह ि नचतजा अनगु मन एवम् म्ू याङकनका क्षेरमा आमल
ू पररवििन गरिनेछ ।
चवकास, चनमानण, सिु क्षा, शासकीय सधु ाि लगायतका चवचवध पक्षमा अध्ययन अनसु वधान
गिी सिकािलाई चनयचमत सझु ाव चर्दनका लाचग चवज्ञहरु सचम्मचलत सल्लािकार सर्मर्िको
व्यवस्था गरिनेछ ।
हाम्रा नीचतहरु प्रगचतशील ि नवप्रवतननलाई प्रोत्साहन गने चकचसमका हुनेछन् । चवकास ि
सेवा प्रवाहलाई सहजीकिण गने गिी अपणू न नीचत ि काननू लाई पणू तन ा चर्दपनेछ,
आवश्यकता अनसु ाि नयाँ नीर्ि र काननू र्नमािण गरिनेछ ।

आर्थिक र्वकास सम्बन्धी नीर्ि
कृर्ष
12. संसािमा र्दल
ु
ु नभ माचनएको पानी मकै लाई चिचिला गाउँपाचलकाको चवचशष्ट पचहिानयक्त
कृ चर् उपजको रुपमा चवकास गनन सम्बि कृ र्कहरुलाई प्रोत्साहन चर्दपनेछ ।
13. कृ चर् उत्पार्दकत्व वृचि गिी दर् वषिमा कृ र्षको उत्पादन दोब्बर बनाउन कृ चर्लाई
आधचु नकीकिण ि व्यवसायीकिण गरिनेछ । प्रधानमवरी कृ चर् आधचु नकीकिण
परियोजनालाई चवस्ताि गिी तीब्रताका साथ कायानववयन गरिनेछ ।
14. चनवानहमख
ु ी कृ चर् पद्दचतलाई र्दश वर्नचभरमा पणू न रुपमा व्यवसाचयक कृ चर्तर्न रुपावतिण
गनन माटो परीक्षण, जलवार्ु अनक
ु ू ल कृ र्ष बालीको छनौटलाई रममचमक रुपमा कायानववयन
गर्दै लचगनेछ ।
पाना  को पाना 
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22.

चिचिला गाउँपाचलका क्षेरमा िहेका सावनजचनक तथा ऐलानी जग्गाहरुको प्रकृ चत, स्वरुप ि
सम्भावनाका आधािमा समग्र भूचमको उपयोग गनन करार, सिकारी र सामर्ु िक खेिीलाई
चवशेर् सहुचलयत प्रर्दान गिी प्रोत्साहन गरिनेछ ।
प्रमख
ु कृ चर् उपज, पशपु वछीजवय तथा मत्स्य उत्पार्दनमा आत्मचनभनि हुने ि उच्ि म्ू यका
कृ चर् उपजहरुको चनयानत वृचि गने नीचत अवलम्बन गरिनेछ । चनयानतयोग्य उच्ि म्ू यका
कृ चर् उपजहरुको खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । अिािर्नक खेिी प्रणालीलाई प्रोत्साहन ि
कृ चर्जवय उपजको आयातलाई चनरुत्साहन गरिनेछ ।
कृ चर् उत्पार्दनलाई िाचहने मल, चबऊ, और्चध, उपकिण ि अवय आवश्यक सेवाहरु कृ र्ष
िथा पर्ु सेवा के न्त्र मार्न त उपलधध गिापनेछ । कृ र्कहरुलाई माटो स्वास््र् प्रमाणपर
चवतिण, कृ र्ष बीमा र्बस्िार, कृ र्ष ज्ञान के न्त्रको स्थापना गनन आवश्यक नीचत अवलम्बन
गरिनेछ ।
कृ चर्जवय उपजको भण्मािणका लाचग र्ीि भण्डारणको व्यवस्था गनन आवश्यक नीचत
अवलम्बन गरिनेछ । कृ चर् उत्पार्दनका साधनहरुको उपलधधता, उत्पार्दन, सञ्िय, चबरममी
चबतिण ि म्ू यको अनगु मन ि चनयमन गरिनेछ ।
आधचु नक प्रचवचधको प्रयोग गिी साना तथा मझौला चसंिाई आयोजनाहरुको चनमानण तथा
कायानववयनबाट कृ चर्योग्य जचमनमा र्सिंिाई सर्ु वधा र्वस्िार गरिनेछ ।
उवनत जातको अलैंिी खेतीको लाचग कृ चर् साझेर्दािीहरुसँग समववय गिी अन्त्िरािर्रिर्
बजारसम्म पहुिँ वृचि गनन आवश्यक नीचत अवलम्बन गरिनेछ ।
खाद्य सिु क्षा तथा खाद्य सम्प्रभुतालाई व्यवचस्थत गनन बजाि अनगु मन तथा धयवस्थापन
सचमचत गठन गिी खाद्य सरु क्षा प्रर्िकार्ि र्ोजना (Food Security Response Plan)
कायानववयन गरिनेछ ।
कृ चर् उत्पार्दनलाई व्यवचस्थत ि सिु चक्षत बनाउन आधािभतू कृ चर्जवय बालीहरुमा
िोगहरुको पचहिान ि सिेतना अचभवृचि गनन आवचधक रुपमा कृ र्षजन्त्र् िार्लम
सञ्िालन गरिनेछ ।
पाना  को पाना 
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चिचिला गाउँपाचलकामा कृ चर् पेशामा आवि कृ र्कहरुको आयआजनन वृचि तथा
मौसमी बेिोजगािीलाई वयनू ीकिण गनन कृ र्ष सिकारी सञ्िालनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
चिचिला गाउँपाचलका क्षेरमा कृ चर् क्षेरमा अनक
ु िणीय योगर्दान प्ु याए बापत वाचर्नक
रुपमा सवोत्कृ ष्ट कृ र्ष व्र्वसार्ी घोर्णा गने परिपाटीको सरुु वात गरिनेछ ।
सिोकािवालाहरुको पहलमा तयाि भएको १० वर्े कृ चर् चवकास िणनीचतमा आधारित
भएि चिचिला गाउँपाचलका स्तिमा समेत कायनरममम सिं ालन एवं अनगु मन प्रणालीको
व्यवस्थापनमा जोम चर्दपनेछ ।
खाद्य असिु क्षालाई वयनू ीकिण गनन खाद्य सिु क्षा प्रचतकायन योजना (Food Security
Response Plan) तयाि गिी सोको प्रभावकािी कायानववयन गरिनेछ ।
जचमबटु ीको व्यवसाचयक खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गिी सोही अनरुु पका कायनरममम
तथा योजनाहरुलाई चवशेर् प्रोत्साहन चर्दपनेछ ।
र्दश वर्े कृ चर् चवकास िणनीचतले तय गिे अनसु ाि नेपाल सिकािले यवु ा लचक्षत
स्विोजगाि कायनरममम अवतगनत िोजगािी चसजनना गनन तिकािी, च्याउ, स्याउ, नास्पाती,
आरु, आलु ि अवय सम्भाचवत बालीलाई व्यवसायीकिण गनन जोम चर्दपनेछ ।
सख्ु खा क्षेरमा थोपा चसंिाई तथा र्ोहोिा चसंिाई, चसमेवट पोखिी ि प्लाचष्टक पोखिी
चनमानण गिी वर्ानतको पानी संकलनमा जोम चर्दपनेछ ।
लोपोवमख
ु तथा मौचलक बाली संिक्षण, सम्बिनन तथा प्रविनन कायनमा जोम चर्दने, यसको
लाचग ग्रामीण स्तिमा चबउ बैंक (seed bank) स्थापना गनन आवश्यक नीचत तय गरिनेछ ।
र्लर्ूल ि आलु तथा अवय तिकािी भण्मािणका लाचग सेलि स्टोि तथा िचष्टक स्टोिको
चनमानणका लाचग यस गाउँपाचलकामा कायनित संघ संस्थासँग समववय गरिनेछ ।
उच्ि म्ू य कृ चर् वस्तु बजािीकिणको लाचग सहकािीमा आधारित चवरममी चवतिण प्रणाली
(co-operative marketing system) लाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
जलवायु परिवतननबाट कृ चर् क्षेरमा पिे को प्रभाव सम्बवधी अध्ययन तथा अनसु वधानमा
जोम चर्दपनेछ ।
जचमबचु ट नसनिी के वि ि नमनु ा आधचु नक खेती व्यवसायलाई बढावा चर्दपनेछ ।
पाना  को पाना 
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40.

अगानचनक खेती जस्तै तिकािी, च्याउ, व्यवसायलाई र्लर्ुल माखेती बेिोजगाि
यवु ाहरुमा लचक्षत गिी स्विोजगाि बनाउन नीचज तथा व्यचक्तगत तविमा चबशेर् सहयोग
प्रर्दान गरिनेछ ।
अलैंिी गणु स्ति वृचि तथा बजािीकिणको लाचग सधु ारिएको भट्टी अनर्दु ान ि चवतिणमा
सिकािी तथा गैिसिकािी सस्ं थासँग समववय गरिनेछ ।
भकािो सधु ाि कायनरमममलाई कायानववयनमा ्याउनक
ु ा साथै जैचवक मल तथा चवर्ार्दी
उत्पार्दन गने उद्योग स्थापना गनन प्रोत्साहन गरिनेछ ।
ठाउँ तथा हावापानी अनसु ाि सहु ाउँर्दो र्लर्ुलहरुको बोट चबरुवा लगाई क्षेर चबस्ताि
गरिने छ ।
गिीब तथा चवपवन परिवािहरुलाई पचहिान गिी तिकािी खेतीमा अनर्दु ान चर्दने नीचत
चलईनेछ ।
यस गाउँपाचलकामा अवय आवश्यकता अनसु ाि र्लर्ुल तथा तिकािी सक
ं लन के वि
चनमानण गनन पहल गरिनेछ ।

पशुपन्छी
41. गाउँ पाचलका क्षेरमा भएका जंगली पशप
ु वछीहरुको प्राकृ र्िक सिंरक्षण (In-situ
conservation) को व्यवस्था गिी जैचवक चवचवधता कायम िाख्न आवश्यक नीचत
अवलम्बन गरिनेछ ।
42. पशु व्यवसायलाई व्यवचस्थत गनन पर्ु िरणको लाचग सम्भाचवत ठाउँ पचहिान गिी
सञ्िालन गनन आवश्यक नीचत अवलम्बन गरिनेछ ।
43. मौसमी कृ र्रम िभािधान (Artificial Insemination) लाई ग्रामीण र्दग
ु नम क्षेरमा
सामर्दु ाचयक पशु प्रजनन के विको सरुु वात गनन ि ती ठाउँमा वयनू उत्पार्दकत्व भएका भाले
पशहु रुलाई बवध्याकिण गनन प्रोत्साहन गरिनेछ । यसका साथै नल सधु ाि कायनरमममलाई
कायानववयन गनन आवश्यक नीचत अवलम्बन गरिनेछ ।
पाना  को पाना 

44.

45.

46.

47.
48.

49.

आधचु नक व्यावसाचयक भेमा, बाख्रा, गाई, भैंसी, बंगिु लगायत अवय पर्पु िंक्षी फमिको
चवकास गनन जोम चर्दपनेछ ।
चहउँर्दमा पर्िु रुको आिारा आपचू तनको लाचग स्थानीय पोचर्ला घाँसहरुको पचहिान ि
सिं क्षण गिी स्थानीय स्रोत साधनबाट पौचष्टक आहािको प्रविनन गरिनेछ ।
यस गाउँपाचलकामा अवय आवश्यकता अनसु ाि आधर्ु नक बधर्ाला चनमानण गनन पहल
गरिनेछ ।
व्र्वसार्र्क पक्ष
िं ीपालनलाई प्रोत्साहन तथा प्राथचमकता चर्दपनेछ ।
गाउँपाचलकाका प्रत्येक वमामा पशु स्वास्थ्य सेवा सचु नश्ित गनन र्नजी पाराभेट र ग्रामीण
स्वास््र् कार्िकिािहरु परििालनमा गाउँपाचलकाको सल
ं ग्नतालाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
गाउँपाचलका स्तिीय घम्ु िी पर्ु र्र्र्वर सञ्िालन गनन आवश्यक कायनरममम तय गरिनेछ ।

सहकारी
50. 'िाउँ िाउँ मा सिकारी, घर घरमा रोजिारी' नािालाई साथनकता प्रर्दान गनन स्थानीय
सहकािी ऐन तजनमु ा गने ि स्थानीय तहमा हस्तावतिण भईसके का सहकािी संस्थाहरु, र्दतान
हुन आउने संस्थाहरुको सञ्िालन, नवीकिण, चनयमन ि खािे जी गरिनेछ ।
51. स्थानीय तहको र्दीगो ि समतामल
ू क आचथनक चवकास तथा अग्रगामी सामाचजक
रुपावतिणका लाचग सवल र सक्षम सिकारी प्रणालीलाई चवकास गनन आवश्यक नीचत
अवलम्बन गरिनेछ ।
52. स्थानीय श्रम, सीप ि पँज
ू ीलाई अचधकतम रुपमा परििालन गने गिी सहकािीलाई
अथििन्त्रको एक सबल स्िम्भको रूपमा चवकचसत गर्दै आचथनक तथा सामाचजक
चवकासको लक्ष्यमा योगर्दान प्ु याउने नीचत अवलम्बन गरिनेछ ।
53. चशक्षा, ताचलम ि सि
ू नाको माध्यमबाट सिकारीको सिंस्थािि क्षमिा र्वकास ि सहकािी
सम्बवधी जनिेतना अचभबृचि गने सम्बवधमा आवश्यक नीचतहरू अवलम्बन गरिने छ ।
54. कृ चर् क्षेर लगायत अवय उत्पार्दन तथा सेवामा आधारित सबै प्रकािका व्यवसायमा
सिकारीलाई र्क्रर्ार्ील त्ु याउने नीचत अवलम्बन गरिनेछ ।
पाना  को पाना 

55.

56.

57.

58.

59.

सहकािीको चवकास, चवस्ताि ि प्रविननको लाचग र्दीघनकालीन योजना, मानव संशाधन
चवकास, आवश्यक सिंिठन सिंरिनािरुको र्नमािण एवम् काननु ी व्यवस्थाहरु तय गनन
आवश्यक नीचत अवलम्बन गरिनेछ ।
सहकािीको चवकास, चवस्ताि ि प्रविनन गनन सिकाि, सहकािी, नीजी क्षेर तथा चवकास
साझेर्दािहरु बीि सिकार्ि र सिर्ोिलाई प्रविनन गने नीचत अवलम्बन गरिनेछ ।
सहकािीको चनचर्दनष्ट म्ू य ि चसद्दावतहरुको अभ्यास गर्दै प्रभावकािी व्यवस्थापन चवचधको
अवलम्बन तथा चनयमन मार्न त सिकारी क्षेरमा सर्
ु ासन कायम गने नीचत अगं ीकाि
गरिनेछ ।
सिकारी प्रवर्द्धिि उद्योि व्र्वसार्को र्वकास तथा चवस्ताि गर्दै सहकािी क्षेरलाई
प्रचतस्पधी, प्रभावकािी एवम् गणु स्तिीय बनाउन आवश्यक नीचत अवलम्बन गरिनेछ ।
मचहला, गिीब, अपाङ्ग, सीमावतकृ त, भचू महीन तथा चपछचमएका वगन ि श्रचमकहरुका
साथै आम नागरिकहरुको जीवनस्तिमा सधु ाि ्याउन सिकारीको पििँ अर्भवृर्द्ध
गरिनेछ ।

उद्योग
60. चिचिला गाउँ पाचलका क्षेरमा सञ्िालनमा िहेका ठूला, मझौला, घिे लु तथा साना
उद्योििरुको र्ववरण अद्यावर्धक गिी उक्त उद्योग व्यवसायको अचधकृ त पँजू ी, स्वरुप,
प्रकृ चत, क्षेरका आधािमा वगीकिण गने तथा सञ्िालन ि चनयमनका लाचग आवश्यक
नीचत अवलम्बन गरिनेछ ।
61. घिे लु तथा साना उद्योगहरुलाई कच्िा पर्दाथनको आयात तथा उद्योगजवय उत्पार्दनको
चनयानत, वस्िक
ु ो बजारीकरणमा र्वर्ेष सिर्लर्ि चर्दपनेछ ।
62. चिचिला गाउँ पाचलकामा सहकािीमार्न त सञ्िाचलत जर्डबट
ु ी िथा कृ र्षजन्त्र् उद्योिलाई
बढावा चर्दपनेछ ।

पाना  को पाना 

63.

64.

65.

66.

चिचिला गाउँपाचलकामा प्रिुि मारामा सम्भावना िहेको सम्भाव्य उत्पार्दनलाई
व्यवसायीकिण गनन आगामी आचथनक वर्नबाट औद्योर्िक ग्रामको स्थापना गनन प्रर्देश
सिकािसँग समववय गरिनेछ ।
चिचिला गाउँपाचलकाचभर घरे लु िथा साना उद्योिको चवस्ताि गरिनेछ । स्थानीय सीप,
स्रोत ि साधनलाई प्रयोग गिी िामीपाखी, खाँमी, अ्लो ढाका जस्ता उत्पार्दन गने लचक्षत
वगनलाई अनर्दु ानको व्यवस्था गरिनेछ ।
चिचिला गाउँपाचलकामा बाँसजन्त्र् उत्पादनलाई व्यवसायीकिण गनन चवर्य
चवशेर्ज्ञसँगको समववयमा सीपमल
ू क ताचलम सञ्िालन गनन आवश्यक कायनरममम तय
गरिनेछ ।
काठजवय उद्योगलाई व्यवचस्थत गनन चिचिला गाउँपाचलकाले आवश्यक नीचत अवलम्बन
गनेछ ।

रोजगार प्रवर्द्िन
67. स्विोजगाि कायनरमममलाई प्रोत्साहन गिी स्थानीय उद्यमचशलतालाई जोम चर्दने
कायनरमममहरुलाई मख्ु य प्राथचमकतामा िाचखनेछ ।
68. गाउँ पाचलकाबाट आ.व. २०७५/०७६ मा वाचर्नक बजेट चवचनयोजन गर्दान प्रत्यक्ष िोजगािी
चसजनना हुने आयोजनाहरुलाई उच्ि प्राथचमकता प्रर्दान गरिनेछ ।
69. गाउँ पाचलकाबाट चवचनयोचजत योजनाहरुबाट प्रत्यक्ष लाभग्राहीहरु स्थानीयबासी हुने ि
स्थानीयबासीमा िोजगािी चसजनना हुने अवस्थामा उक्त आयोजनाहरु उपभोक्ता सचमचतबाट
सञ्िालन गरिनेछ ।
70. बैर्दचे शक िोजगािीको अनभ
ु व प्राि गिी स्वर्देश र्के का मानव संशाधनलाई
स्विोजगािमल
ू क, आयमल
ू क तथा उत्पार्दनमल
ू क उद्योग, सेवा तथा व्यवसायमा
आकचर्नत गरिनेछ ।

पाना  को पाना 

71.

72.

गाउँपाचलकाबाट स्वीकृ चत प्राि गिी चवचभवन क्षेरहरुमा सीप तथा क्षमतामल
ू क
कायनरमममहरु सञ्िालन गने प्रस्तावना पेश भएको खण्ममा उक्त कायनरममम सञ्िालन गरिने
क्षेरहरुसँग समववय गिे ि र्दोहोिोपन नआउने गिी क्षेर चनधानिण गरिनेछ ।
वैर्दचे शक िोजगािबाट आचजनत पजँू ी, सीप, अनभु वको प्रयोग गिी स्वर्देशमा उद्यमशीलता
प्रविनन क्षेरमा लगानी गिी योगर्दान चर्दने उद्यमीलाई प्रोत्साचहत गरिनेछ ।

गरीबी न्र्ूनीकरण
73. नेपालको संचवधानमा उच्लचखत जनताको मौचलक हक तथा सम्बि नीचतहरुको साथै
र्दीगो चवकासका लक्ष्य अनसु ाि गिीबी हटाउने कायनको लाचग समेत चिचिला
गाउँपाचलकाले आवश्र्क रणनीर्ि र कार्िनीर्ि तय कायनरमममहरु सञ्िालन गनेछ ।
74. यस गाउँ पाचलकालाई गरिबीमक्त
ु गाउँपाचलकाको रुपमा चवकास गरिनेछ । गरिबी चनवािण
तथा सामर्दु ाचयक चवकासमा संलग्न गैिसिकािी संस्था तथा वैर्दचे शक सहयोगलाई एकद्वार
प्रणालीमार्न त गरिबी घटेको परिणाम र्देचखने कायनरममम तय गने नीचत चिचिला
गाउँपाचलकाले चलनेछ ।
75. गरिबहरुको सङ्ख्या यचकन गनन चिचिला गाउँ पाचलकाले सञ्िालन गने गरिब
घिपरिवािको पचहिान कायनको थालनी गनेछ । स्थानीय मानक समेत िहने गिी िररबी
पररिर् परको व्यवस्था गरिनेछ । सो परिियपर धािकहरुलाई कायनचवचध तय गिी क्षमता
अचभवृचि, पँजू ीगत अनर्दु ान तथा िोजगािी चर्दपनेछ । अनुर्दान, सेवा सुचवधा वा
सहुचलयतलाई कामसँग आवि गरिनेछ ।
पर्िटन
76. बलथ
ु ाम पयनटन क्षेर र्देचख र्देउिालीसम्मको क्षेरलाई गँिु ास संिक्षण क्षेरको रुपमा चवकास
गनन पयनटन क्षेरसँग सम्बि चनकायहरुसँग समववय गरिनेछ ।
77. पयनटकीय गवतव्य स्थलको रुपमा पचहिान गरिएका ठाउँ हरुमा पव
ू ानधाि चनमानण गिी
व्यवसायमा लगानी गनन सहकािी ि चनजी क्षेरलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । यसका लाचग
पाना  को पाना 

78.

79.

80.

81.

पयनटन व्यवसायी ि यवु ाहरुलाई पयनटन उद्योगमा आकचर्नत गनन आवश्यक ताचलम ि
सहुचलयत ऋण उपलधध गिापनेछ ।
मकालु चहिक पाकन चनमानणलाई उच्ि प्राथचमकता चर्दई नेपाल पयनटन बोमन, होटल
एसोचसयसन नेपाल, नेपाल माउवटेनरिङ एसोचसयशन, िेचकङ एजेचवसज एसोचसयशन अर्
नेपाल, नेपाल एसोचसयशन अर् टुि एण्म िाभल एजेण्टस्सँग आवश्यक समववय गरिनेछ
।
चिचिला गाउँपाचलकामा िहेका ऐचतहाचसक तथा पयनटकीय क्षेरहरुलाई जोम्ने यातायात ि
पर्दमागनहरुलाई व्यवचस्थत गरिनेछ ।
प्राकृ चतक प्रकोप ि चवपर्दक
् ो समयमा मानवीय उद्वाि गननका लाचग प्रर्देश सिकािसँग
सहकायन ि समववय गिी चिचिला गाउँपाचलकाचभर उपयक्त
ु स्थानमा हेचलप्याम चनमानणको
सम्भाव्यता अध्ययन गिी चनमानण कायन अगाचम बढापनेछ ।
चिचिला गाउँपाचलकाको सामाचजक साँस्कृ चतक चवकासका लाचग होम स्टेको
अवधािणालाई सरुु वात गनन आवश्यक कर्दम अगाचम बढापनेछ ।

राजस्व
82. गाउँ पाचलका क्षेरमा किको र्दायिालाई र्िाचकलो पानन यस क्षेरमा पापने वन पैर्दावाि,
घिे लु उत्पाचर्दत वस्तु तथा सामाग्री, अवतिानचरिय आयात चनयानतका वस्तहु रु, ढुङ्गा, चगटी,
बालवु ाको प्रयोगलाई किको र्दायिामा ्यापनेछ ।
83. चिचिला गाउँ पाचलका क्षेरका सबै व्यवसायीहरुलाई अचनवायन व्यवसाय र्दतान गिाई किको
र्दायिामा ्यापनेछ ।
84. एकीकृ त सम्पचत्त कि नबझ
ु ाउनेलाई गाउँ कायनपाचलकाको कायानलय, वमा कायानलयहरु ि
अवय गाउँपाचलका मातहतका कायानलयहरुबाट प्रर्दान गरिने चवचभवन सेवा, सचु वधाबाट
बचञ्ित गिापने हुर्दँ ा आ.व. २०७५/०७६ मा एकीकृ त सम्पचत्त कि अचनवायन रुपमा लागु
गरिनेछ ।
गुनासो सनु ुवाई
पाना  को पाना 

85.

गाउँ कायनपाचलकाको कायानलय तथा वमा कायानलयहरुमा िहेको उजिु ीपेचटकालाई
द्वैमाचसक रुपमा खोली प्राि उजिु ी तथा गनु ासोहरुलाई आवश्यक सम्बोधन गरिनेछ ।

न्र्ार् िथा कानूनी मार्मला
न्र्ार्
86. आधािभत
ू वयायमा नागरिकको पहुिँ अचभवृचि गनन वयाचयक पहुिँ सम्बवधी कायनरमममहरु
तजनमु ा गिी कायानववयन गरिनेछ ।
87. मेलचमलापको माध्यमबाट स्थानीय चववार्दमा चवर्यहरु चनरुपण गने प्रचरममयालाई बढावा
चर्दपनेछ ।
88. वयाचयक पजलासलाई व्यवचस्थत गर्दै स्थानीय तहमा वयायसम्पार्दनलाई िस्
ु त, र्दरुु स्त ि
अनमु ानयोग्य त्ु याउन आवश्यक िणनीचत, कायननीचत अवलम्बन गरिनेछ ।
कानून
89. चिचिला गाउँ पाचलकाबाट पारित तथा अनम
ु ोर्दन भएका ऐन, चनयमावली, कायनचवचध
लगायतका काननू हरुलाई स्थानीय िाजपर तथा वेबसाईटमा प्रकाशन गिी चनयचमत रुपमा
सावनजचनकीकिण गरिनेछ ।
मानव अर्धकार
90. मानव अचधकािको संिक्षण, बाल अचधकािको संिक्षण, घिे लु चहस
ं ाको अवत्य गनन
सामाचजक तथा आचथनक चवकास शाखा तथा काननु ी माचमला पकाप मार्न त चवशेर्
कायनरममम तय गरिनेछ ।
पूवािधार र्वकास
सडक िथा र्ािार्ाि
91. चिचिला िरममपथलाई र्िर्िला िौरवका सडक सञ्जालको रुपमा चवकास गरिनेछ ।
समक तथा यातायातको सञ्िालन लागत तथा र्दिु ी कम गनन तथा समक सिु क्षा सचु नचित
पाना  को पाना 

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

गनन आवश्यकता अनसु ाि समकको िे खाङ्कन गनन चिचिला समृचिको गरुु योजना चनमानण
गरिनेछ ।
वमा स्तिका समक तथा गोिे टा बाटाहरुलाई सम्भाव्र्िा अध्र्र्न पचछ मार योजना
छनौट गिी बजेट चवचनयोजन गरिनेछ ।
समकको क्षेराचधकाि चमचिने गिी मानव चनचमनत समस्या खमा गने कायन पणू न रुपमा
चनरुत्साचहत गनन चवचनयम, कायनचवचध ि चनर्देचशका बनाई लागु गरिनेछ । समकको क्षेर
(right of way) चनयमानसु ाि अचनवायन छोम्न छोमाउन पहल गरिनेछ ।
समकलाई चनिवति सञ्िालन गननका लाचग पक्की पल
ु , पानीका ढल तथा नाली
व्यवस्थापन गरिनेछ साथै प्रत्येक वमाहरुमा रममचमक रुपमा मोटिबाटोलाई स्तिोवनचत
गरिनेछ ।
चिचिला गाउँपाचलकाको सबै वमाहरु तथा टोलहरुलाई समेट्ने गिी समक चवस्ताि
भईिहेको मोटिबाटोलाई िणनीचतक महत्वको मोटिबाटोको स्तिोवनचत गिी बाह्र मचहना
ि्ने बनापनेछ । गाउँपाचलका क्षेरमा िहेका समकलाई वर्ैभिी सञ्िालन गननका लाचग
समक ममनत सम्भाि समहू (Road Maintenance Group) परििालन गिी समक
स्तिोवनचत गरिनेछ ।
समक पहुिँ नपगु ेका क्षेरहरुमा नयाँ ियाक खोली समक चवस्ताि गने कायनलाई
प्राथचमकता साथ िुत गचतमा अगाचम बढापनेछ ।
मख्ु य समक सञ्जालबाट टाढा भएका वस्ती तथा प्राकृ चतक सम्पर्दाहरु म्ू याङ्कन गिी
पक्की पल
ु व्यवस्थापन गनन काठे पल
ु हरुलाई चवस्थाचपत गरिनेछ ।
चिचिला गाउँपाचलकामा िहेका ग्रामीण समक सञ्जाल, पल
ु पल
ु ेसामा पने व्यचक्तगत
जग्गाहरुको लगत संकलन गिी चकत्ताकाट गिाउने नीचत अवलम्बन गरिनेछ ।

जलर्वद्युि

पाना  को पाना 

नर्दीनाला ि खोलाको स्रोत ि सही ठाउँ पचहिान गिी बृहत् जलचवद्यतु आयोजना छनौट
गिी के विीय प्रसािण लाईनसँग चग्रम जमान गिी गाउँपाचलकाको सबै वमा तथा टोलहरुमा
प्ु याउन पहल गरिनेछ ।
100. ठूला
जलचवद्यतु आयोजना कायानववयनमा आउनु अगाचम साना जलचवद्यतु
आयोजनालाई पचन सदृु ढ गिी चवद्यतु प्रत्येक वस्तीमा सिू ारु गरिनेछ ।
101. साचवकमा चनमानण सरू
ु भई अधिु ो िहेका जलचवद्यतु आयोजनाहरुलाई आवश्यकता तथा
र्दीगोपनाको आधािमा पणू तन ा प्रर्दान गनन आवश्यक नीचत अवलम्बन गरिनेछ ।
99.

सि
ू ना िथा सञ्िार प्रर्वर्ध
102. चमचजटल चिचिला गाउँ पाचलकाको अचभयानलाई साकाि प्
ु याउन प्रत्येक वमाहरुमा
पवटिनेट सेवा जमान गरिनेछ ।
103. सि
ू ना तथा सञ्िाि प्रचवचध सम्बवधी सेवाहरु, िे चमयो, टेचलचभजन प्रसािणको व्यापक
पहुिँ एवम् चवस्ताि सचु नचश्ित गनन कायनरममम तजनमु ा गिी लागु गरिनेछ ।
104. चवकास एवम् सावनजचनक सेवा प्रवाह सम्बवधी िन
ु ौचत सामना गनन सिू ना तथा प्रचवचधमा
आधारित नवीनतम तथा मौचलक प्रयोग (Innovative Use) प्रविनन गनन चवशेर्
कायनरममम लागु गरिनेछ ।
105. चिचिला गाउँ पाचलकामा सभनिको चवकासका लाचग सम्भाव्यता अध्ययन गिी यथासक्य
प्रयोगमा ्यापनेछ ।
106. शैचक्षक क्षेरमा सि
ू ना तथा सञ्िाि प्रचवचधलाई समायोजन गर्दै ताचलम तथा शैचक्षक
गणु स्ति अचभवृचिको लाचग चवशेर् कायनरमममहरु तजनमु ा गिी लागू गरिनेछ ।
107. चनजी क्षेर समेतको सहभाचगतामा Group SMS, IPT Software, मोबापल एप, र्दतान
िलानी सम्बवधी सफ्टवेयिहरुको चनमानण गिी कायानलयमा सञ्िालनमा ्याई भिनअ
ु ल
(Virtual) चिचिला गाउँपाचलका बनाईनेछ ।
108. कायानलय कामकाजमा प्रयोग गरिर्दैं आएका ASCII र्वटहरु (जस्तैुः काचवतपि
ु , चप्रचत,
प्रचतमा ईत्यार्दी) लाई पणू न रुपमा चवस्थाचपत गिी नेपाली यचु नकोम अचनवायन रुपमा लागु
पाना  को पाना 

गरिनेछ । हस्तचलचखत र्दस्ताबेजहरुको स्थानमा कम्प्यटु िापज्म कागजातहरुको मार प्रयोग
गरिनेछ ।
109. गाउँ पाचलकामा चवचभवन सभा तथा सेचमनािहरुमा प्रोजक्टिलाई चवस्थाचपत गिी
पवटिएचक्टभ ह्वापटबोमन (Interactive Whiteboard) को प्रयोगलाई चवस्ताि गरिनेछ ।
110. चमचजटल नोचटस बोमन , LED नोचटसबोमन को प्रयोग गिी गाउँ पाचलकामा भपिहेका चवचभवन
गचतचवचधहरु चनिवति अद्यावचधक गरिनेछ ।
111. Biometric Attendance System ले Manual Attendance System लाई
चवस्थाचपत गिी प्रशासचनक िस्ु ततालाई कायम गरिनेछ ।
112. कायानलयको गचतचवचधहरुलाई चनिवति सि
ू ना प्रवाह गनन सामाचजक सञ्जालहरु र्े सबक
ु ,
चट्वटि, यटु ् यबु मा आचधकारिक एकाउण्ट खोली प्रयोगमा ्यापनेछ ।
113. Paperless Office को अवधािणालाई लागु गनन गाउँ पाचलकामा हुने तथा गरिने सम्पण
ू न
चरममयाकलापहरुको सफ्ट कचप सिू ना तथा अचभलेख के विमा चमचजटल भण्मािण गरिने
व्यवस्था चमलापनेछ ।
एफ. एम.
114.

एर्.एम. िे चमयो सञ्िालन (व्यवस्थापन तथा सञ्िालन) कायनचवचध स्वीकृ त गिी
स्थानीय स्तिमा १०० वाटसम्मको िे चमयोको अनमु चत, र्दतान, नवीकिण, सञ्िालन ि
चनयमन गरिनेछ ।

खानेपानी व्र्वस्थापन
115.

गाउँपाचलका भिी स्वच्छ, सर्ा खानेपानीको व्यवस्था गनन एक घर, एक धारा खानेपानी
उपलधधताको लाचग चवकासका साझेर्दािहरुको सहयोग ि समववयमा थप कायनरमममहरु
सञ्िालन गरिनेछ ।

पाना  को पाना 

खानेपानी आयोजनाहरु सञ्िालन गर्दान चवगतमा सरुु गरिएका रमममागत आयोजनाहरुलाई
प्राथचमकता िाख्र्दै थप सम्भावना ि आवश्यकतालाई मध्यनजि गिी कायनरममम तजमनू ा
गरिनेछ ।
117. गाउँ पाचलकाबाट सञ्िाचलत खानेपानी आयोजनाहरुको अपनत्व बोध गिाउन
उपभोक्ताहरुको लागत सहभाचगता सचु नचित गरिनक
ु ा साथै ममनत सम्भाि सचमचतलाई
चरममयाचशल गिापनेछ ।
116.

साविजर्नक सहकारी र्नजी साझेदारी
118.

चिचिला गाउँपाचलकाले आ.व. २०७५/०७६ मा चवचभवन चवर्यक्षेरगत कायनरमममहरु
सञ्िालन गर्दान सहकािी ि चनजी क्षेरसँग साझेर्दािी गनन सक्नेछ । यसका लाचग चिचिला
गाउँपाचलकाले एक समपिू क कोर् खमा गनेछ ।

भवन िथा भवन सर्ं हिा
चिचिला गाउँपाचलकामा नयाँ चनमानण हुने भवनहरु भवन आिाि सचं हता मापर्दण्म पिु ा
गिी गाउँपाचलकाबाट अनमु चत चलएि चनमानण गननु पनेछ । अवयथा चिचिला
गाउँपाचलकाबाट उपलधध गिापने भवन पवू ानधाि सम्बवधी सेवा सचु वधाबाट बचञ्ित
गिापनेछ ।
120. चिचिला गाउँ पाचलकामा स्वच्छ, हिाभिा, स्वस्थ्य तथा र्दीगो शहिी चवकासको लाचग
भवन चनमानण मापर्दण्म लागु गरिनेछ ।
121. चवकचसत मल
ु क
ु मा अपनापएको भवन संचहता समेतको अनसु िण गिी पवटिनेशनल स्टेट
अर् आटनमा आधारित हुने गिी बनापने अत्याधचु नक भवनहरुको चनमानण संचहताको
नीचतगत आधाि तय गरिनेछ ।
122. नयाँ भवन चनमानण गर्दान भक
ू म्प प्रचतिोधी ि काठको मारा कम हुने गिी लागत अनमु ान
(Design estimate) तयाि गरिनेछ ।
119.

पाना  को पाना 

भ-ू कम्पको जोचखमलाई मध्यनजि गिी नेपाल सिकाि संघीय माचमला तथा सामावय
प्रशासन मवरालयले जािी गिे को वस्ती चवकास सहिी योजना तथा भवन चनमानण सम्बवधी
आधािभतू मागनर्दशनन, २०७२ लाई सावनजचनक भवनहरुमा अचनवायन लागु गरिनेछ भने
नीजी भवनहरुमा रममचमक रुपमा लागु गरिनेछ ।
124. खाद्यावन उत्पार्दन हुने स्थानहरुमा भवन चनमानण कायनलाई चनरुत्साहन गरिनेछ ।
125. गाउँ पाचलका क्षेरमा अनचधकृ त रुपमा गरिने प्लचटङ (Plotting) लाई पण
ू न रुपमा
चनरुत्साहन गरिनेछ ।
126. सहकािी तथा सामर्द
ु ाचयक भवनहरु चनमानणको प्रस्तावनाहरु उपि जनसाङ्चख्यक अनपु ात,
आवश्यकता, प्रचतर्ल ि औचित्य समेतलाई मध्यनजि गिी चिचिला गाउँपाचलकाले
पँजू ीगत अनर्दु ान उपलधध गिाउन सक्नेछ ।
123.

र्नमािण इजाजि
127.

"घ" वगनको चनमानण व्यवसायी पजाजत पर सम्बवधी कायनचवचधलाई आवश्यक सशोधन
गिी चनमानण व्यवसायीको पािर्दचशनता, स्वच्छता, पमावर्दारिता, जवार्र्देचहता, चवश्वसचनयता
तथा भेर्दभाविचहत प्रचतस्पधानको चवकास गरिनेछ ।

जग्गा नापी िथा नक्शा
गाउँपाचलकामा बवने सावनजचनक, संस्थागत तथा नीजी भवन संििनाको नक्शा पास
गननपु ने प्रावधानलाई तरुु वत लागु गरिनेछ ।
129. साचवकर्देचख जग्गा भोगिलन गर्दै चर््म बक
ु उताि गरिसके का ति जग्गा र्दतान गनन बाँकी
िहेकाहरुको लगत संकलन गिी जग्गा र्दतान प्रचरममयालाई सहजीकिण गरिनेछ ।
130. सावनजचनक तथा ऐलानी जग्गा, घि लगायतका सम्पचत्तहरुको अद्यावचधक अचभलेख
िाखी उपयोगको व्यवस्था चमलापनेछ ।
128.

भू-उपर्ोग
पाना  को पाना 

जचमनको स्वरुप, प्रकृ चत तथा जलवायक
ु ो आधािमा वगीकिण गिी भ-ू उपयोगको
वैज्ञाचनक नीचत अवलम्बन गरिनेछ ।
132. चिचिला गाउँ पाचलकाको समग्र भचू मलाई आधािभत
ू रुपमा कृ चर् क्षेर, आवासीय क्षेर,
व्यवसाचयक क्षेर, औद्योचगक क्षेर, धाचमनक वन क्षेर, साँस्कृ चतक तथा पिु ाताचत्वक क्षेर,
पयनटन क्षेर, नर्दी तथा तालतलैया क्षेर, वन क्षेर, सावनजचन उपयोग तथा खल
ु ा क्षेर,
चनमानण सामाग्री (ढुङं गा, बालवु ा चगट्टी) उत्खनन क्षेर लगायतका चवचभवन भ-ू उपयोगका
क्षेरहरु (Land Use Zone) मा वगीकिण गरिनेछ ।
133. कृ चर्योग्य भचू मको गैि कृ चर् प्रयोग, कृ चर् भचू मलाई बाँझो िाख्ने प्रवृचत ि अचनयचवरत
खचण्मकिणलाई चनरुत्साचहत गर्दै कृ चर् योग्य भचू मको समचु ित उपयोग एवम् सिं क्षण
सचु नचित गरिनेछ ।
134. स्वच्छ, सवु र्दि, सचु वधा सम्पवन तथा सि
ु चक्षत वस्ती चवकास ि योजनावि एवं र्दीगो
शहिीकिण सचु नचित गरिनेछ ।
135. वन तथा अवय प्राकृ चतक सम्पर्दाको सि
ं क्षण एवम् समुचित उपयोग सचु नचित गरिनेछ ।
136. भू उपयोग योजना सम्बवधी सिू ना चवकास गरिनेछ ।
131.

वस्िी र्वकास
एकीकृ त वस्ती चवकासको अवधािणालाई वस्ती चवकास कायनरममम तय गिी लागु गनन
र्दीघनकालीन िणनीचत बनापनेछ ।
138. सि
ु चक्षत वस्ती स्थानका आधाि तथा मापर्दण्महरु चनधानिण गिी वस्ती चवकासलाई
व्यवचस्थत गरिनेछ ।
139. प्राकृ चतक प्रकोपको जोचखम व्यवस्थापनमा सामर्द
ु ाचयक क्षमता चवकास तथा जोचखमयक्त
ु
वस्तीको पचहिान गिी वस्ती स्थानावतिण गनन आवश्यक कर्दम िाचलनेछ ।
140. स्वच्छ, सवु र्दि, सचु बधा सम्पवन तथा सि
ु चक्षत वस्ती चवकास ि योजनावि एवं र्दीगो
शहिीकिण सचु नचित गरिनेछ ।
137.

पाना  को पाना 

141.

चिचिला गाउँपाचलकामा शवर्दाहस्थललाई व्यवचस्थत गर्दै लचगनेछ । शवर्दाहस्थलबाट
हुने वाताविण प्रर्दर्ु णलाई वयनू ीकिण गनन आधचु नक प्रचवचध रममेमोटोरियम
(Crematorium) को प्रयोग रममचमक रुपमा गरिनेछ ।

र्ोजना िथा अनुगमन
उपभोक्ता सर्मर्ि पररिालन
142. उपभोक्ता सचमचतबाट योजना सञ्िालन गर्दान छनौट भएको योजना गाउँ सभाबाट स्वीकृ त
भएमा सो चमचतबाट २५ चर्दनचभर उपभोक्ता सचमचत गठन नगिे मा उपभोक्ता सचमचतबाट
योजना सञ्िालन गरिने छै न ।
143. उपभोक्ता सचमचत गठन भएको ३० चर्दनचभर गाउँ कायनपाचलकाको कायानलयमा योजना
सम्झौताको लाचग प्रिचलत कानून बमोचजम कािवाही िलाई सक्नपु नेछ ।
144. उपभोक्ता सचमचत गठन गर्दान सो सचमचतमा समावेशी मापर्दण्मका आधािमा सचमचतचभर
७-११ सर्दस्य आवि हुनेछन् । ति सचमचतका सर्दस्यहरु सम्बचवधत योजनाबाट प्रत्यक्ष
प्रभाचवतहरु मार िहनेछन् ।
145. सचमचतमा कुनै र्ौजर्दािी अचभयोगमा कसि
ु र्दाि ठहरिएको, वा सो प्रकृ चतको अचभयोगको
मद्दु ा वयाचयक एवम् अथनवयाचयक चनकायहरुमा चविािाधीन िहेको, पेश्की र्र्छ्यौट
नगिे को, भ्ररिािाि गिे को, बहुचववाह गिे को, १८ बर्न उमेि पिु ा नभएको ि ६० वर्न नाघेको
व्यचक्त िहन पाउने छै न । ि प्रत्येक सर्दस्यले आयोजना सम्झौताका रममममा आफ्नो
नागरिकताको प्रचतचलचप साथ उपयनक्त
ु व्यहोिामा कसिु र्दाि नठहरिएको स्व-घोर्णा पर
समावेश गननपु नेछ ।
146. सावनजचनक लाभको पर्द धािण गिे को कुनै पचन व्यचक्त (पर्दाचधकािी, कमनिािी, चशक्षक,
संघसंस्थाका व्यचक्त) सचमचतमा बस्न पाउने छै न ।
147. सचमचतका मख्
ु य पर्दाचधकािीहरुले आयोजना सम्झौता गर्दान २/२ प्रचत र्ोटो अचनवायन
रुपमा पेश गननपु नेछ ।
148. सचमचतले आम भेलामा चनणनय अचभलेख तोचकएको ढाँिामा कचम्तमा १ जना पर्दाचधकािी
ि १ जना कमनिािी समेतलाई िोहविमा िाखी सचमचत गठन गननपु नेछ ।
पाना  को पाना 

प्रत्येक सचमचतले शवु य पेश्कीमा आधारित भएि आयोजना सञ्िालन गननपु नेछ ।
150. उपभोक्ता सचमचतबाट योजना सञ्िालन गर्दान १५% लागत सहभाचगतालाई अचनवायन
गरिएको छ ।
151. सचमचत गठन गर्दान कै अवस्थामा आवतरिक अनग
ु मन सचमचत गठन गिी सो सचमचतले
कचम्तमा ३ पटक अनगु मन तथा सपु िीवेक्षण गिे को अनगु मन पचु स्तकाको अचभलेख
कायम गननपु नेछ ि सो अचभलेख गाउँ कायनपाचलकाको कायानलयमा पेस गननपु नेछ ।
152. सचमचतले काम सम्पवन गरिसके पचछ बाँकी िहन गएका खप्ने सामानहरु ममनत सम्भाि
सचमचत गठन भएको भए सो सचमचतलाई ि सो नभए गाउँ कायनपाचलकाको कायानलयलाई
बझु ाउनु पनेछ । ति ममनत सम्भाि सचमचतलाई बझु ाएको सामानको चवविणको एक प्रचत
गाउँ कायनपाचलकाको कायानलयमा जानकािीको लाचग बझु ाउनपु नेछ ।
153. गाउँ पाचलका स्तिीय अनग
ु मन तथा सपु िीवेक्षण सचमचत तथा वमा स्तिीय अनगु मन तथा
सपु िीवेक्षण सचमचतबाट चनिवति आयोजना अनगु मन हुनेछ । यसप्रकाि उपयनक्त
ु
सचमचतहरुले िाय सचहतको प्रचतवेर्दन तयाि गनेछ । उक्त प्रचतवेर्दनमा अनगु मन संयोजक
तथा सम्बचवधत चवर्यगत प्रमख
ु /सयं ोजकको सर्दि गने िाय सचहतको कचम्तमा २/३ सर्दि
गने िाय पेश भए पिात मार योजना र्िर्ािकको कािवाही िलाईनेछ । ति उक्त
प्रचतवेर्दनमा चवशेर् परिचस्थचत पचु ष्ट भएको खण्ममा बाहेक सबै सर्दस्यहरुले िाय पेश
गननपु नेछ ।
154. एक आ.व. मा एक जना व्यचक्त एक मार उपभोक्ता सचमचतमा बस्न पाउने छ । र्दई
ु वा सो
भवर्दा बढी सचमचत गठन भएको खण्ममा पचछ गठन भएको सचमचतका हकमा चनजको
सर्दस्यता स्वतुः खािे ज भएको माचननेछ ।
155. एक सचमचतमा एकाघिका एक जना मार सर्दस्य सचमचतमा बस्न पाउने छ ।
156. उपभोक्ता सचमचतबाट आयोजना सञ्िालन गर्दान गाउँ कायनपाचलकाको कायानलयले
तोचकएको श्ु क प्राि गिी सम्बचवधत उपभोक्ता सचमचतलाई योजनासम्बि कागजातहरु
सचहतको र्ािाम उपलधध गिाउनेछ ।
157. उपभोक्ता सचमचतलाई योजना सम्झौता भएपिात कायानर्देश प्रर्दान गननअ
ु चघ गाउँ
कायनपाचलकाको कायानलयबाट अनचु शक्षण कायनरममम सञ्िालन गरिनेछ ।
149.

पाना  को पाना 

158.

उपभोक्ता सचमचत सम्बवधी व्यवस्थालाई थप व्यवचस्थत गनन योजना सञ्िालन सम्बवधी
कायनचवचध, २०७४ लाई सामचयक सश
ं ोधन गिी लागु गरिनेछ ।

अनुगमन
159. चिचिला गाउँ पाचलकाबाट सञ्िालन गरिने चवचभवन योजनाहरुलाई वमा स्तिीय तथा
गाउँपाचलका स्तिीय गिी र्दईु वगनमा चवभाजन गरिनेछ । जसमा एकै वमाचभर पने
आयोजनाहरुलाई वमा स्तिीय आयोजना ि २ वा सो भवर्दा बढी वमामा पने
आयोजनालाई गाउँपाचलका स्तिीय आयोजना माचननेछ । चत आयोजनाहरुको अनगु मन
रमममशुः वमा स्तिीय तथा गाउँपाचलका स्तिीय अनगु मन सचमचतबाट गरिनेछ ।
160. अनग
ु मन सम्बवधी व्यवस्थालाई प्रभावकािी बनाउन गाउँ कायनपाचलकाको कायानलयको
भचू मकालाई सबल, सक्षम तथा प्रभावकािी बनापनेछ ।
वािावरण िथा र्वपद् व्र्वस्थापन
वन
161. उपलधध बन क्षेरबाट चिचिला गाउँ पाचलकाको कुल ग्राहनस्थ उत्पार्दनमा साथनक योगर्दान
हुने सक्ने यथाथनलाई स्वीकाि गर्दै वन क्षेरबाट िोजगािी सृजना गने गिी एक बन एक
उपभोक्ता समहु को स्थापना गरिनेछ ।
162. चिचिला गाउँ पाचलकामा िहेका तालतलैया क्षेरलाई संिक्षण ि संबिनन कायनरममम संिालन
गिी पयनटकीय गवतव्य क्षेरको रुपमा चवकास गरिनेछ ।
163. चिचिला गाउँ पाचलकाको समृचिको लाचग वन जंगलको सर्दप
ु योग गने नीचत अगाचम
बढापनेछ । वैज्ञाचनक वन व्यवस्थापनको कायनरममम अवतगनत वनजवय पर्दाथन उत्पार्दन ि
सर्दपु योग गने कायनरममम अचघ बढापनेछ ।
164. चिचिला गाँउपाचलका चभर जचमबट
ु ी लगायतका वन पैर्दाविमा आधारित उद्योग स्थापना
गरिनेछ । यस्ता उद्योगमा सिकािी, चनजी, सहकािी ि समर्दु ाचयक साझेर्दािी िहनेछ ।
165. चवकासात्मक गचतचवचधहरु सञ्िालन गर्दान समक क्षेरहरुमा वृक्षिोपण अचभयानलाई लागु
गरिनेछ ।
पाना  को पाना 

वन व्यवस्थापनलाई थप पािर्दशी, जवार्र्देही, उत्तिर्दायी ि समावेशी बनाई सक्षम
बनापनेछ ।
167. र्दीगो वन व्यवस्थापनद्वािा वन क्षेरको उत्पार्दकत्व ि वन पैर्दाविको उत्पार्दन वृचि गरिनेछ
।
168. जैचवक चवचवधता ि स्रोतको सि
ं क्षण लगायत वाताविणीय सेवाबाट प्राि हुने लाभ वृचि
गर्दै वयायोचित चवतिण सचु नचित गरिनेछ ।
169. नीजी क्षेरलाई वन चवकास तथा चवस्तािमा सल
ं ग्न गिाउँर्दै वनजवय उद्यमको प्रविनन,
उत्पार्दनको चवचवचधकिण ि बजािीकिणबाट म्ू य अचभवृचि ि हरित िोजगािी चसजनना
गरिनेछ ।
170. वन क्षेरमा सश
ु ासन, समावेशीकिण ि सामाचजक वयाय प्रविननको लाचग व्यवस्थापनलाई
थप सक्षम बनापनेछ ।
171. धिातल अनरु
ु प उवनत जातको बोटचबरुवाको वृक्षिोपणलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
166.

वन्र्जन्िु
172. चिचिला गाउँ पाचलकाको सम्पण
ू न क्षेरको सम्भाव्यता अध्ययन गिी ववयजवतु आिक्षण क्षेर
चवकासको नीचत अवलम्बन गरिनेछ ।
173. ववयजवय उद्योगको प्रविनन, उत्पार्दनको चवचवचधकिण ि बजािीकिण मार्न त अथनतवरमा
टेवा प्ु याउन वन क्षेरको र्दीगो चवकास तथा संिक्षणमा नीजी क्षेरलाई आकचर्नत गरिनेछ ।
174. ववयजवतु चशकािका गचतचवचधहरुलाई कमा चनगिानी िाखी कानन
ू ी कािबाहीको र्दायिामा
्यापनेछ ।
भू- सरं क्षण
175. चिचिला गाउँ पाचलकामा िहेका जोचखमयक्त
ु क्षेरहरुलाई चनयवरण ि संिक्षण गरिनेछ ।
176. जैचवक चवचवधता ि जैचवक स्रोतको संिक्षण लगायत वाताविणीय सेवाबाट प्राि हुने
लाभको वयायोचित चवतिण सचु नचित गरिनेछ ।
पाना  को पाना 

177.

जल तथा भचू मको संिक्षण साथै भचू मको उत्पार्दकत्व वृचि गिी कृ चर् उत्पार्दन बढाउन,
सहयोग प्ु याउन जलाधाि क्षेरको एकीकृ त संिक्षण तथा व्यवस्थापन गरिनेछ ।

वािावरण
178. चिचिला गाउँ पाचलका चभर वाताविण संिक्षण ि सवतल
ु नको लाचग एक घि पाँि चवरुवा
िोप्ने कायनरमममलाई अचनवायन गरिनेछ । सबैभवर्दा बढी चवरुवा िोप्ने ि हुकानउने
घिपरिवािलाई चवशेर् सम्मान ि पिु स्कािको प्रर्दान गरिनेछ ।
179. वाताविण अनक
ु ु लका वन पैर्दावािहरुको चवस्ताि, चवचवचधकिण गरिनेछ । वाताविण
संिक्षण ि व्यवस्थापन गरिनेछ ।
180. र्दीगो वन व्यवस्थापन गिी वन क्षेरको उत्पार्दकत्व ि वन पैर्दावि उत्पार्दनको वृचि गरिनेछ
।
181. वाताविण संिक्षण गनन वृक्षिोपण कायनरममम सञ्िालन गर्दान चततेिाप, पाखासाँि, िानी
िाप,लामपाते, साल, बेत, लाचलगिु ाँस, चिमल, लौठस्ला, धपु ी, पाउलेचनया, अशोक,
उत्तीस, ओखिलाई मख्ु य प्राथचमकता चर्दपनेछ ।
पर्ािवरण
182. पयानविण संिक्षणलाई सामाचजक उत्तिर्दाचयत्वको कामको सि
ू ीमा प्राथचमकता चर्दपनेछ ।
कायानलय कामकाजमा कायानलयीय गचतचवचधहरु सञ्िालन गर्दान Save the Office
Paper Stop को अवधािणालाई कायानववयन गरि पयानविण अचभयान सञ्िालन गरिनेछ
।
183. २० मापरममोन भवर्दा कम तौलका प्लाचष्टक झोलाको प्रयोगलाई प्रचतबचवधत गरिनेछ ।
प्लाचष्टक झोलाको सट्टामा कागजी झोला, जटु को झोलालाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
184. जलवायु परिवतननमा पारिचस्थकीय प्रणाली, स्थानीय जनता ि जीचवकोपाजननमा पनन सक्ने
प्रभावलाई कम गनन वयनू ीकिण तथा अनक
ु ू लनका कायनरममम सञ्िालन गरिनेछ ।
जलाधार सरं क्षण
पाना  को पाना 

स्वच्छ खानेपानीको महु ानहरु पचहिान तथा खोजी गिी पानीका महु ानहरुको संिक्षण
गरिनेछ ।
186. पोखिीगाउँ पोखिी, किाने पोखिी, मत्स्यपोखिी जलाधािलाई सि
ं क्षण गिी आय
आजननमा टेवा प्ु याउन एकीकृ त गरुु योजना तयाि पारिनेछ ।
187. धव
ु ाँछाँिालाई रिस्र्मर्ी जलाधार क्षेरको रुपमा चवकास गरिनेछ ।
188. एक टोल एक पोखिीको अवधािणालाई रममचमक रुपमा लागु गरिर्दै लचगनेछ ।
185.

फोहोरमैला व्र्वस्थापन
189. र्ोहोिमैलाको व्यवस्थापन गनन स्थानावतिण के वि (Transfer Station), ्याण्मचर्ल
सापट, प्रशोधन प्लाण्ट, कम्पोष्ट प्लाण्ट, बायोग्याँस प्लाण्ट लगायत र्ोहोिमैलाको
संकलन, अचवतम चवसजनन तथा प्रशोधनका लाचग आवश्यक पने पवू ानधाि तथा संििनाको
चनमानण तथा सञ्िालन गनन आवश्यक नीचत अवलम्बन गरिनेछ ।
190. र्ोहोिमैलाको उत्पार्दनमा कमी ्याउने, र्ोहोिमैलाको पृथकीकिण गने, र्ोहोिमैला
चनरकाशन, र्ोहोिमैला संकलन, र्ोहोिमैला ढुवानी, र्ोहोिमैलाको वयनू ीकिण, पनु ुः
प्रयोग, पनु ुः िरममण गनन आवश्यक कायनरममम तय गरिनेछ ।
191. र्ोहोिमैला स्थानावतिण के वि तथा र्ोहोिमैला व्यवस्थापन स्थल तोकी आवश्यक
कायनचवचध अवलम्बन गरिनेछ ।
192. र्छ्याङ्कुटी र्देचख र्देउिालीसम्म प्रत्येक मचहनाको १५ गते चिचिला सर्ाई अचभयान
सञ्िालन गरिनेछ । यस अचभयानलाई रममचमक रुपमा वमास्तिमा समेत कायानववयन गर्दै
लचगनेछ ।
र्वपद् व्र्वस्थापन
193. चवपर्द ् पव
ू न तयािी तथा प्रचतकायन योजना जोचखम वयचू नकिण सम्बवधी कायनयोजना बनाई
कायानववयनमा ्यापनेछ ।
194. चवपर्द ् व्यवस्थापनमा संघ, प्रर्देश ि स्थानीय समर्द
ु ाय, संघ संस्था, नीजी क्षेरसँगको
सहयोग, समववय ि सहकायन गरिनेछ ।
पाना  को पाना 

चवपर्द् कोर्का स्थापना तथा सञ्िालन ि स्रोतको साधनको परििालन गरिनेछ ।
196. चवपर्द ् वयन
ू ीकिण सम्बवधी पवू न सूिना प्रणाली सम्बवधी कायनरमममको तजनमु ा ि कायानववयन
गरिनेछ ।
197. चवपर्द ् पव
ू न तयािी खोज तथा उद्वाि िाहत सामाग्रीको पवू न भण्मािण चवतिण ि समववय
गरिनेछ ।
198. चवपर्द ् जोचखम क्षेरको नक्साङ्कन तथा वस्तीहरुको परििालन ि स्थानावतिण गरिनेछ ।
र्वत्तीर् व्र्वस्थापन सश
ु ासन
199. सावनजचनक पर्द धािण गिे का व्यचक्तहरुले अचधकतम चमतव्यचयताका साथ कायनसम्पार्दन
गरिनेछ ।
200. सावनजचनक पर्द धािण गिे का व्यचक्तले मयानचर्दत, चमतव्ययी एवम् उर्दाहिणीय रुपमा प्रस्तत
ु
भई अनक
ु िणीय कायनशैलीमा प्रस्ततु हुनपु नेछ ।
201. पानी, चबजल
ु ी, सञ्िाि महसल
ु , घिभामा, पवधन, ममनत, स्टेशनिी खिन, भत्ता, ताचलम,
गोष्ठी, सेवा श्ु क, भ्रमण खिन जस्ता प्रशासचनक खिनमा अत्यवत चमतव्यचयता
अपनापनेछ ।
202. सिकािी सवािी साधन सिकािी काममा अचधकृ त व्यचक्त (authorized personnel)
बाट मार प्रयोग गरिनेछ ।
लेखांकन
203. महालेखा पिीक्षकको कायानलयबाट स्वीकृ त एकीकृ त आचथनक संकेत तथा वगीकिण ि
व्याख्या, २०७४ अनरुु प आम्र्दानी तथा खिनको लेखाङ्कन कायम गरिनेछ ।
204. गाउँ पाचलकामा हुने सबै प्रकािका आचथनक कािोबािलाई बैंचकङ प्रणालीमा आवि गिी
शवू य नगर्द कािोबािलाई लागु गरिनेछ ।
205. प्रर्देश तथा स्थानीय सचञ्ित कोर् धयवस्थापन प्रणाली [Sub-National Treasury
Regulatory Application (SuTRA)] मा गाउँपाचलकाको चवत्तीय गचतचवचधहरुलाई
लेखांकन गरिनेछ ।
राजस्व पररिालन
195.

पाना  को पाना 

सावनजचनक चनमानण खिन शीर्नकबाट आयोजनाको कचवटजेवसी भनी छुट्यापएको िकमबाट
ज्यालार्दािीमा कमनिािी भनान गने वा सवािी साधन खरिर्द नगने नीचत चलपनेछ ।
207. एकीकृ त सम्पचत्त किलाई स्वावलम्ब ि आत्मचनभनि चिचिला गाउँ पाचलकाको आधािको
रुपमा चवकास गरिनेछ ।
र्वत्तीर् अनश
ु ासन
208. सघ
ं ीय चवत्त सिं िनालाई सदृु ढ ि सबल बनाउने िाचरिय नीचतलाई टेवा प्ु याउन समृि
अथनतवर चनमानणका लाचग स्थानीय िाजस्व नीचत अवलम्वन गरिनेछ ।
209. किको र्दि बढाउनु भवर्दा किको र्दायिा चवस्तािलाई प्राथचमकता चर्दई किाधािलाई थप
र्िाचकलो बनाउँर्दै लचगनेछ ।
210. आयआजनन ि व्यवसाय गने चिचकत्सक, पचवजचनयि, वचकल, स्लाहकाि, कलाकाि,
खेलामी, चवचभवन चशक्षण सस्ं थामा प्राध्यापन गने व्यचक्तहरु लगायत सबैलाई स्थायी
लेखा नम्बि प्रर्दान गने कायनलाई चनिवतिता चर्दई किर्दातालाई किको र्दायिामा ्यापनेछ ।
211. किर्दाता तथा आम नागरिकका लाचग सि
ू नामल
ू क एवम् सिेतना अचभवृचि सम्बवधी
किर्दाता चशक्षा कायनरमममलाई चनिवति रुपमा सञ्िालन गरिनेछ । यस्तो चशक्षा, सिू ना ि
सिेतना सम्बवधी कायनहरु आवश्यकता अनसु ाि नीजी, गैिसिकािी, उपभोक्ता चहतकािी
एवं पेशागत संघसंस्थाहरु समेतको सहभाचगता ि समववयमा सञ्िालन गरिनेछ ।
212. किको बािे मा जानकािी चर्दन स्थानीय पाठरममममा नेपालको कि प्रणाली सम्बवधी चबर्य
समावेश गनन आवश्यक समववय गरिनेछ ।
206.

र्वत्तीर् जोर्खम न्र्ूनीकरण
213. आचथनक र्दाचयत्व चसजनना हुने चवर्यमा कुनै पचन चनणनय गर्दान स्रोतको सुचनचितता कायम
गिे ि मार गरिनेछ ।
214. गाउँ पाचलका मातहतका कायानलयहरु सके सम्म व्यापारिक क्षेर ि प्रमख
ु मागनमा घि
बहालमा नचलई वयनू तम आवश्यकता ि सचु वधा भएको घि बहालमा चलने व्यवस्था
गरिनेछ ।
पाना  को पाना 

साविजर्नक सनु ुवाई, सामार्जक पररक्षण
स्थानीय तह ि नागरिकहरुका बीिमा र्दोहोिो संवार्द स्थाचपत गनन ि त्यस्तो संवार्दबाट
जनतालाई र्देश चवकासको प्रचरममयामा ििनात्मक प्रचतचनचधत्व गिाई पािर्दचशनताको
माध्यमद्वािा स्थानीय तहको चवकास चनमानण कायन ि सेवा प्रवाहलाई गणु स्तिीय ि
प्रभावकािी बनाई चजम्मेवािीको संस्काि बसाउन सावनजचनक सनु वु ाईको कायनलाई
व्यवचस्थत गरिनेछ ।
216. सावनजचनक सन
ु वु ाईका लाचग सहजकतानको प्रबवध ि बजेट व्यवस्था गरिनेछ ।
215.

आन्िररक लेखा परीक्षण िथा आन्िरीक र्नर्न्रण प्रणाली
आवतरिक लेखा पिीक्षणको माध्यमबाट चिचिला गाउँपाचलकाको आचथनक प्रशासन
सम्बवधी काननू ी व्यवस्था एवम् कायनचवचधहरु पालना गिी गिाई चवत्तीय अनश
ु ासन कायम
गरिनेछ ।
218. आवतरिक लेखापिीक्षण पकाईलाई अचवलम्ब गठन गिी चिचिला गाउँ पाचलकाबाट चनचर्दनष्ट
उद्देश्य हाचसल गनन गरिएको लगानी चनयचमत, चमतव्ययी ि प्रभावकािी बनाउने कायनको
थालनी गरिनेछ ।
219. चिचिला गाउँ पाचलकाबाट गरिने आम्र्दानी तथा खिन ि त्यसको लेखाङ्कन प्रिचलत
काननू द्वािा चनचर्दनष्ट प्रचरममया अनुरुप भए वा नभएको पिीक्षण गिी चवत्तीय पािर्दशीता ि
जवार्र्देचहता कायम गरिनेछ ।
220. आवतरिक लेखापिीक्षण सम्बवधी सध
ु ािका चवर्यवस्तहु रुलाई प्रभावकािी पानन नीचतगत
पृष्ठपोर्ण प्राि गने संयवरको चवकास गरिनेछ ।
221. महालेखा पिीक्षकबाट हुने अचवतम लेखा पिीक्षणलाई सहयोग प्
ु यापनेछ ।
217.

अर्न्िम लेखा परीक्षण
222. चिचिला गाउँ पाचलकाको चवचभवन शीर्नकमा चवचनयोजन भई एक आ.व. को समाि
भपसके पचछ गिे का खिनहरुको सम्पणू न र्ाँटबािीहरुलाई महालेखा पिीक्षकको कायानलयको
पाना  को पाना 

स्थलगत मोि समक्ष आचथनक ऐन, चनयम, कायनचवचध एवम् औचित्य समेतको आधािमा
अचवतम लेखा पिीक्षण गरिनेछ ।
223. अचवतम लेखापिीक्षणका रममममा औ्यापएका रट
ु ी, कमजोिीहरु सम्बचवधत कायानलयसँग
सम्पकन गिी तत्काल प्रमाण मगाई बेरुजु र्र्छ्यौट गरिनेछ ।
बेरुजु फछ्र्ौट
224. अचवतम लेखापिीक्षणबाट औ्यापएका बेरुजह
ु रुको अद्यावचधक लगत कायम गरिनेछ ।
225. भएको बेरुजु र्र्छ्यौटको लाचग मातहतका कायानलयहरु, सचमचतहरु तथा व्यचक्तहरुलाई
ताके ता गिी प्रमाणहरु समपिीक्षणको लाचग महालेखा पिीक्षकको कायानलयमा लेखापढी
गिापनेछ ।
226. महालेखा पिीक्षकको चवभागबाट बेरुजक
ु ो लगत कट्टा भई आएपिात सम्बचवधत
कायानलयहरु, सचमचतहरु तथा व्यचक्तहरुलाई बेरुजु लगत कट्टाको जानकािी गिापनेछ ।
227. चिचिला गाउँ पाचलकामा आचथनक सुशासन कायम िाख्न बेरुजु र्र्छ्यौट सचमचत गठन गिी
महालेखा पिीक्षकको कायानलयबाट अचवतम लेखा पिीक्षणका रममममा र्देचखएका
बेरुजहु रुलाई र्र्छ्यौट गने अचभयान सञ्िालन गरिनेछ ।
सि
ू ना िथा सञ्िार व्र्वस्थापन
228. गाउँ पाचलकामा अवति सञ्िािलाई प्रभावकािी तु्याउन पवटिकम प्रचवचधको प्रयोग ि
चवस्ताि गरिनेछ ।
229. सञ्िािको माध्यमलाई व्यवस्थापन गनन, सि
ू ना प्रवाह गनन यस गाउँपाचलकाको
वेबसापटलाई िस्ु त र्दरुु स्त बनाईनेछ ।
230. गाउँ पाचलकाको पहलमा गाउँ पाचलका ि प्रत्येक वमाहरुको चमचजटल प्रोर्ापनल तयाि गिी
पस्ु तक तथा वृत्तचिर (Documentary) प्रकाशन गरिनेछ ।
231. चवकास चनमानणका सम्पण
ू न गचतचबचधहरुलापन िे चमयो तथा परपचरका मार्न त प्रिाि प्रसाि
एवं जानकािी गिापनेछ ।
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टेचलचभजन, टेचलर्ोन तथा पनवटिनेट सेवाको पहुिँ ि गणु स्ति अचभबृचिका लाचग
आवश्यक पवू ानधाि चनमानण गनन नेपाल टेचलकम, एनसेल ि नेपाल टेचलचभजन लगायतका
कम्पनीहरुमा चबर्ेश पहल गरिनेछ ।
233. अचभलेख धयवस्थापनमा नवीनतम सि
ू ना प्रचबचधको प्रयोग गरिनेछ ।
सस्ं थागि र्वकास िथा सेवा प्रवाह
मानव सश
ं ाधन र्वकास
234. चिचिला गाउँ पाचलकामा िहेको जनशचक्तको पचहिान गिी गैिसिकािी संस्थाहरुले कुनै
पचन कायनरमममको लाचग जनशचक्त छनौट गर्दान समावेशीताको चसद्दावत, सहायता चमलान
(Aid Harmonization) को चसद्दावत अवलम्बन गने नीचत चलपनेछ ।
235. गाउँ पाचलका चस्थत सावनजचनक चनकायहरुबाट सम्पार्दन हुने सेवा प्रवाह तथा काम
कािवाहीको उचित म्ू याङ्कन गिी पिु स्काि ि र्दण्म (reward and punishment) को
व्यवस्था गरिनेछ ।
236. गाउँ कायनपाचलका ि वमा कायानलयहरुको र्दिबवर्दी सिंिना संघीय सिकाि ि प्रार्देचशक
सिकािसँग संगठन ि चवकास (organization and Management) सम्बवधी
आवश्यक समववय, पिामशन ि साझेर्दािी गिी सोही अनरुु प पर्दपचू तन, समायोजन, र्दिबवर्दी
चसजनना, सरुवा, बढुवा तथा वृचत्त चवकास प्रणाली (career development system)
लाई व्यवचस्थत गरिनेछ ।
237. संघीय तथा प्रार्देचशक सिकािको अनर्द
ु ानमा प्राि हुने योजना, परियोजना तथा चज्ला
समववय सचमचतबाट समायोजन भई आउने चवचभवन र्दिबवर्दीका कमनिािीहरुको यथोचित
परििालन गने नीचत अवलम्बन गननक
ु ा साथै उक्त पर्दहरुको कायनबोझ, कायनपद्दचत ि
कमनिािीको आवश्कता लगायतका चवर्यहरुको अध्ययन गिी र्दिबवर्दी हेिर्े ि तथा
कटौचत गर्दै जाने ि स्वचणनम चवर्दाई (golden handshake) गने सचहतको मानव संशाधन
व्यवस्थापन (human resource management) नीचतलाई अवलम्बन गरिनेछ ।
238. चिचिला गाउँ पाचलका मातहतका कमनिािी प्रशासन सम्बवधी चवचनयम, कमनिािी क्याण
कोर्, ममनत सम्भाि कोर् लगायतका चवचनयम, चनर्देचशका तथा कायनचवचधहरु तय गरिनेछ
।
232.

पाना  को पाना 

सस्ं थागि क्षमिा र्वकास
239. सिकािी तथा गैिसिकािी संस्थाहरुको नीचत, कायनरममम लगायतका चवर्यमा सध
ु ाि ्याउन
सिू ना तथा अचभलेख के विलाई सदृु ढीकिण गरिनेछ ।
240. गाउँ पाचलका स्तिमा एचककृ त सेवा के वि (Integrated Service Center) को
अवधािणालाई सेवा प्रवाहमा जोम्न सचकने सम्भाव्यताको अध्ययन गिी उचित कायनरममम
तय गरिनेछ ।
241. आगामी आ.व. र्देचख गाउँ कायनपाचलकाको कायानलय, वमा कायानलयहरु, चवर्यगत
कायानलयहरु, गैिसिकािी सघं सस्ं थाहरुमा सश
ु ासन चवकास पकाप (Good Governance
Development Unit) स्थापना गर्दै जाने नीचत चलपनेछ ।
सस्ं थागि पवू ािधार
242. गाउँ पाचलकाको क्षमता वृचि लगायतको कायन प्रभावकािी गनन, सेवा प्रवाह, कमनिािी
व्यवस्थापन लगायतका चवर्यलाई प्रभावकािी बनाउन आवतरिक श्रोत वृचि गनन कि
प्रणाली (tax system)लाई र्िाचकलो तथा प्रभावकािी बनापनेछ ।
243. चवद्यत
ु ीय शासन प्रणाली (e-governance system) मार्न त चिचिला गाउँपाचलका
क्षेरका सबै सिकािी तथा गैिसिकािी कायानलयहरुको काम कािवाहीहरुमा प्रभावकारिता
्याउन कमनिािीहरुको क्षमता चवकास जस्ता कायनरमममहरु संिालन कायनलाई अवलम्बन
गरिनेछ ।
244. क्षमता चवकास योजना (capacity development plan) तय गिी गाउँ पाचलकाको
आवश्यकता ि िाहना अनरुु प अवलम्वन गरिनेछ ।
245. सामाचजक आचथनक उद्यमचशलताको चवकास गर्दै यव
ु ा लचक्षत सेवा, सचु वधा ि िोजगाि
लगायतका अवसिहरुमा वृचि गर्दै पलायन हुनबाट जोगाउन चवचभवन चकचसमका क्षमता
चवकास तथा आयआजननका कायनरमममहरु सञ्िालन गनन िोजगाि सिू ना के वि स्थापना
सम्बवधमा आवश्यक कर्दम बढापनेछ ।
नागररक बडापर िथा टोकन प्रणाली
पाना  को पाना 

चमचजटल नागरिक बमापरको चनमानण गिी बमापरमा सावनजचनक चनकायबाट प्रवाह गरिने
सबै सेवाहरुको लागत, समय, प्रचरममया, सम्बचवधत अचधकािी ि गनु ासो सनु वु ाई गने
प्रचरममयालाई चनिवति अद्यावचधक गरिनेछ ।
247. बढी सेवाग्राहीहरु हुने कायानलयमा टोकनमा आधारित सेवा प्रवाहलाई चवस्ताि गनन
आवश्यक कायनरममम तजनमू ा गरिनेछ ।
246.

सेवा प्रवाहमा र्वद्युिीर् सि
ू ना प्रर्वर्धको प्रर्ोग
248. चवद्यत
ु ीय सिू ना प्रचवचध सावनजचनक सेवा प्रवाहका चवचभवन क्षेरहरुमा प्रयोग गिी
स्विाचलत सेवा प्रवाह (Auto-piloting Service Delivery) बनाउन जोम चर्दपनेछ ।
सामार्जक र्वकास सर्मर्ि
र्शक्षा
249. चिचिला गाउँ पाचलकाले चशक्षा क्षेरलाई समृचिको आधािको रुपमा ग्रहण गर्दै एक
स्थानीय तह एक नमनु ा चवद्यालयको अवधािणालाई कायानववयन गनन आवश्यक कायनरममम
तजनमू ा गरिनेछ ।
250. आ.व. २०७५/०७६ लाई शैचक्षक लगानीको वर्नको रुपमा कायनरममम तय गिी कायानववयन
गरिनेछ ।
251. चवद्यालयहरुमा
चशक्षकहरुको चनयचमतता तथा प्रभावकािी चशक्षण चसकाई
चरममयाकलापको लाचग चवद्याथी िेक चलष्ट तथा प-हाचजिी रमममागत रुपमा चवद्यालयहरुमा
लागु गरिर्दै लचगनेछ ।
252. चशक्षामा सि
ू ना तथा सञ्िाि प्रचवचधको प्रभाव तथा महत्वलाई आत्मसात गर्दै एक
चवद्यालय एक कम्प्यटु ि चशक्षकको कायनरममम रमममागत रुपमा लागु गरिर्दैं लचगनेछ ।
253. चवगतमा िहेको नीजी स्रोतको चशक्षकहरुको समस्यालाई चनमनल
ु पार्दै चवद्याथी सङ्ख्याको
प्रक्षेपण गिी चशक्षकको र्दिबवर्दी पर्दपचू तन गरिनेछ ।
254. योग्य ि बरिष्ठ चशक्षकलापन नेतत्
ृ व सचु म्पएि चबद्यालय प्रशासन तथा धयवस्थापनलापन िस्ु त
र्दरुु स्त बनाउन प्रधानाध्यापक चमलान कायनलाई यथाशक्य सदृु ढीकिण गरिनेछ ।
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चशक्षाको अवधािणालापन कायनमल
ू क बनाउर्दै बालमैरी शैचक्षक वाताविण कायम गनन
सम्वचवधत शैचक्षक सिोकािवालासँग संयक्त
ु योजना सचहत सहकायन ि समववयको नीचत
चलईनेछ ।
256. स्वीकृ चत नचलपन सि
ं ालन गरिएका सामर्दु ाचयक तथा सस्ं थागत ि चनजी चबद्यालयलापन
चनरुत्साचहत ि चनयवरण गर्दै काननु ी र्दायिामा ्यापननेछ ि सिं ालनमा ्यापनएका
चबद्यालयलापन जनसख्ं या तथा नक्साकनका आधािमा स्तिबृचि गरिनेछ । चवद्याथी
चशक्षक अनपु ात, भौगोचलक चवकटता ि स्थानीय सवर्दभनलाई चवलेर्ण गिी
चवद्यालयहरुको कक्षा घटाउन तथा चवद्यालयहरु एक आपसमा गाभ्न सचकनेछ ।
257. चबद्यालय धयवस्थापन सचमचत, चशक्षक अचभभावक सघ
ं , गाउँ चशक्षा सचमचतको गठन गिे ि
शैचक्षक चवकासका कायनरमममहरुको कायन योजना चनमानण गिी कायानववयन गरिनेछ ।
258. चबद्यालयलापन प्रर्दान गरिने चबचभवन अनर्द
ु ान िकमहरुलापन लचक्षत बगनसम्म प्ु याउन
आचथनक पािर्दचशनताको नीचत अवलम्वन गरिनेछ ि चबद्यालयको सामाचजक परिक्षणलापन
अचनवायन ि प्रभावकािी बनापन कायानववयन गरिनेछ ।
259. सिकािी तथा गैि सिकािी संघ संस्थाहरुको सहकायन ि समववयमा चबद्यालय बाचहि िहेका
चबद्यालय उमेिका बालबाचलकाहरुको पचहिान गिी उनीहरुलापन औपिािीक चशक्षाको
मल
ु प्रवाहमा समेट्न चबचभवन खालका चसजननात्मक ि ििनात्मक कायनरमममहरु सञ्िालन
गरिनेछ ।
260. बस्ती बस्तीमा चनिक्षि जनसंख्याको पचहिान गिी अनौपिािीक चशक्षा संिालन गनन पहल
गरिनेछ ।
261. चिचिला गाउँ पाचलका क्षेर चभरका चवद्यालयहरुमा आवश्यकता चनधानिण गिी चवचभवन
चवद्यालयहरुमा कामकाजमा खटाउन सक्नेछ ।
262. यस चिचिला गाउँ पाचलका अवतगनतका चबद्यालयहरुलाई गाउँ पाचलका स्तिीय खेलकूर्द ्
तथा अचतरिक्त चरममयाकलाप संञ्िालन गनन गिाउन प्राथचमकता तथा प्रोत्साहन चर्दपनेछ ।
263. यस चिचिला गाउँ पाचलकामा िहेका सबै चबद्यालय तथा बाल चवकास के विलापन स्तिबृचि
गिी चशक्षकहरुलापन क्षमता चवकासको लाचग सिोकािवालासँग आवश्यक पहल गरिनेछ ।
255.
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स्थानीय पाठ्यरमममको चवर्यमा यस गाउँपाचलकाको आवश्यकतालाई पचहिान गिी
मातृभार्ा तथा उत्पार्दनमल
ू क चवर्यवस्तक
ु ो छनौट गिी स्विोजगािको वाताविण सृजना
गरिनेछ ।
265. शैचक्षक क्षेरलाई िाजनीचतक हस्तक्षेपमक्त
ु गिापनेछ । चिचिला गाउँपाचलकाका
चवद्यालयहरुलाई शाचवत क्षेर बनापनेछ । चवद्यालय चशक्षकको चवर्यगत गणु स्ति मापर्दण्म
तयाि गरिनेछ । यसका आधािमा चशक्षकहरुलाई प्रोत्साहन ि र्दण्मको व्यवस्था गरिनेछ ।
समग्र शैचक्षक उपलचधधका सिू कहरुको आधािमा चिचिला गाउँपाचलकाचभर एक उत्कृ ष्ट
चवद्यालयलाई पिु स्काि प्रर्दान गरिनेछ ।
266. सि
ू ना प्रचवचधमैरी अध्यापन कायनलाई प्रोत्साहन गनन आवश्यक पवू ानधािको व्यवस्था
गरिनेछ । आगामी पाँि वर्नचभरमा सबै चवद्यालयहरुमा पवटिनेट सेवा प्ु यापनेछ ।
264.

स्वास््र्
267. जनतामा गण
ु स्तिीय स्वास्थ्य सेवाहरुको प्रत्याभतू गनन यस गाउँपाचलकामा िहेका स्वास्थ्य
संस्थाहरुमा आवश्यक पने जनशचक्त धयवस्थापन ि परििालनका लाचग मानव संसाधन
योजना तयाि गिी कायानववयन गनन पहल गरिनेछ ।
268. यस गाउँ पाचलकालापन पण
ू न सिसर्ापन घोर्णा गनन यस गाउँपाचलकाका सबै वमा ि
बस्तीहरुमा खानेपानी तथा शौिालयहरुको अनगु मन तथा चनिीक्षण गिी आवश्यक
धयवस्थापन गनन पहल गरिनेछ ।
269. अवतिानचरिय र्दातृ चनकायहरुसँग आवश्यक समववय गिी एम्बुलेवस सेवालाई चिचिला
गाउँपाचलकामा सिु ारु गरिनेछ ।
270. चिचिला गाउँ पाचलकामा स्वास्थ्य बीमा कायनरमममलाई उच्ि प्राथचमकता चर्दपनेछ । िाचरिय
बीमा बोमनबाट स्वास्थ्य वीमा कायनरममम सरुु भपसके पचछ स्वास्थ्य बीमाबाट बीचमत
नहुनेलाई गाउँपाचलकाबाट कुनैपचन सहायता प्रर्दान गरिनेछैन ।
271. गाउँ पाचलकामा १५ शैयाको अस्पताल चनमानणको लाचग आवश्यकीय पव
ू ानधाि तय
गरिनेछ ।
पाना  को पाना 
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चिचिला गाउँपाचलकामा स्वास्थ्य प्रयोगशाला चनमानणको सम्भाव्यता अध्ययन सरुु गिी
सञ्िालन गनन आवश्यक नीचत तय गरिनेछ ।

खानेपानी िथा सरसफाई
एकीकृ त जलाधाि सिं क्षण कायनरममम सञ्िालन गिी चिचिला गाउँपाचलकाका जलाशय
क्षेरहरुको चवशेर् सिं क्षण गरिनेछ ।
274. स्थानीय वाताविण अनक
ु ू लनका वन पैर्दाविहरुको चवस्ताि, भ-ू क्षय चनयवरण ि नर्दी महु ान
तथा चकनािाको सिं क्षण गरिनेछ ।
275. चिचिला गाउँ पाचलकाका जनतालाई स्वच्छ, सर्ा, गण
ु स्तिीय ि र्दीगो रुपमा व्यवस्थापन
हुने खालको खानेपानी ि उचित सिसर्ापको व्यवस्था चमलापनेछ ।
276. चिचिला गाउँ पाचलकाचभर एक घि एक धािाको व्यवस्था गरिनेछ । खानेपानीमा पहुि
ँ
नपगु ेका क्षेरहरुमा पाँि वर्नचभर स्वच्छ खानेपानी उपलधध गिापनेछ । सख्ु खाग्रस्त क्षेरमा
चलचफ्टङ खानेपानी योजना अचघ बढापनेछ ।
273.

सस्ं कृर्ि प्रवर्द्िन
चिचिला गाउँपाचलकामा साँस्कृ चतक संग्रहालयको स्थापना गने सम्भाव्यता अध्ययन गिी
आवश्यक कायनरममम तजनमू ा गरिनेछ ।
278. चिचिला गाउँ पाचलकाको साँस्कृ चतक िहनसहन, पिम्पिा, भेर्भर्
ु ा तथा चवचशष्टताहरुलाई
संिक्षण तथा प्रविनन गनन आवश्यक कायनरममम तजनमू ा गरिनेछ ।
279. चिचिला गाउँ पाचलकाले बहुजातीय, बहुभाचर्क, बहुसाँस्कृ चतक ि बहुआयाचमक
चवशेर्ताहरुको संिक्षण ि सम्बिनन गने कायनमा जोम चर्दपनेछ ।
280. चिचिला गाउँ पाचलकाका कला, साचहत्य ि संस्कृ चतको जगेनान ि चवकास गनन चिचिला
गाउँपाचलकाले प्रचतष्ठान स्थापना गनन आवश्यक पहल गनेछ ।
277.

लैंर्गक समानिा
पाना  को पाना 
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मचहला चवरुिका सबै चकचसमका चहसं ा ि चवभेर्दलाई प्रभावकािी ढंगबाट अवत्य गननका
लाचग लचक्षत कायनरममम सञ्िालन गरिनेछ । चिचिला गाउँपाचलकाचभर सञ्िालन गरिने
कायनरमममहरु मचहलामैरी बनापनेछ ।

सामार्जक समावेशीकरण
मचहला, यवु ा, अपाङ्ग तथा बाल अचधकािको सचु नचश्िताका लाचग सिकािी, गैि
सिकािी ि चनजी क्षेरका सबै सिोकािवालासँग सहकायन गरिनेछ ।
283. लचक्षत वगनहरुको क्षमता चवकासको लाचग आवश्यक कायनरममम तथा योजना बनापन
कायानववयन गरिनेछ ।
284. सामाचजक सि
ु क्षा भत्ता प्राि गने लाभग्राहीहरुको नयाँ नाम र्दतान, लगत कट्टा, परििय पर
चबतिण ि समयमै सामाचजक सिु क्षा भत्ता बैंचकङ प्रणालीबाट चबतिण गरिनेछ ।
285. सामाचजक सि
ु क्षा भत्ता प्राि गने लाभग्राहीहरुको नयाँ नाम र्दतान, लगत कट्टा, परििय पर
चबतिण अनलापन मार्न त गिी सबै वमा कायानलयलाई िौमाचसक रुपमा अद्यावचधक गनन
लगापननेछ ।
286. सामाचजक सि
ु क्षा चवतिण गर्दान आचथनक पािर्दनचशतालापन अचनवायन िस्ु त र्दरुु स्त बनापनेछ ।
287. आपतकाचलन
मचहला ि बालबाचलका उिाि कोर्को स्थापना गरिनेछ ।
्
288. चबचभवन लचक्षत बगनहरुलापन क्षमता चवकासको लाचग लैङ्चगक उत्तिर्दायी बजेटको तजनम
ु ा
गिी कायानववयनमा ्यापननेछ ।
289. मचहला तथा बालबाचलकामाचथ हुने चबचभवन प्रकािको घिे लु चहस
ं ाको चनवािण गरिनेछ ।
बाल श्रम शोर्ण, बहु चववाह ि बाल चबवाहलाई पणू न रुपमा चनरुत्साचहत गर्दै साचवकमा
सञ्िाचलत बालमैरी सश
ु ासनको अवधािणालाई कायानववयन गने कायनलाई थप कायनरममम
तजनमु ा गिी कायनववयन गरिनेछ ।
290. मचहला तथा बालबाचलकाको लाचग आचथनक, सामाचजक लगायत अवय शसचक्तकिण ि
क्षमता चवकासका कामहरु गरिनेछ ।
282.
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अपाङ्गता तथा र्िक क्षमता भएका धयचक्तहरुलापन लचक्षत गिी सावनजचनक सिोकाि िहने
भौचतक संििनाहरुको चनमानण गर्दान अपाङ्गमैरी संििना चनमानणका लाचग
गाउँपाचलकाबाट आवश्यक कायनरममम तजनमू ा गिी कायानवयवन गरिनेछ ।

सरकारी िथा गैर सरकारी सघं सस्ं था सम्वन्धी नीर्ििः
यस गाउँपाचलका क्षेरमा आफ्नो कायनक्षेर बनाएका गैि सिकािी सघं सस्ं थाहरुलाई
कायनरममम सञ्िालन गनन उक्त संघ संस्थाहरुको कायनरममम, बजेट, समय ताचलका,
कायनरमममको औचित्य, प्रभाव, अवसि, लाभाचववत क्षेर समेतको चवश्लेर्ण ि
म्ू याङ्कन गिे ि मार िाय सचहत स्वीकृ चत चर्दईनेछ साथै गाउँ कायनपाचलकाको कायानलयले
प्रस्ताचवत कायनरमममको क्षेर परिवतनन गनन सक्नेछ ि गाउँ कायनपाचलकाको कायानलयमा एक
गैिसिकािी संघ संस्था अनगु मन ईकाई गठन गिी अनगु मन कायनलाई प्रभावकािी बनापनेछ
।
293. चिचिला गाउँ पाचलका क्षेरमा िहेका सिकािी चनकायहरुको अनग
ु मन, चनयमन ि समववय
कायनलाई प्रभावकािी बनापनेछ ।
292.

खेलकूद िथा मनोरञ्जन
चिचिला गाउँपाचलकाबाट चवचभवन क्षेरका खेलकूर्द चवकास गननका वाचर्नक रुपमा
चिचिला गेम्स (Chichila Games) को आयोजना गरिनेछ । चिचिला गेम्स आयोजना
गननका उद्यमी, व्यवसायी, संघसंस्थाहरु, आयोजक, सह-आयोजक, प्रायोजकहरुसँग
समववय गरिनेछ ।
295. खेलकूर्दको चवकास गननका लाचग एके मे मी स्थापना गनन सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
296. मनोिञ्जनको क्षेरहरुलाई व्यवचस्थत गनन कायनचवचध तय गरिनेछ ।
297. ि अवत्यमा, चिचिला गाउँ पाचलकाको नीचत तथा कायनरममम तय गनन चनिवति सहायता प्रर्दान
गननहु ुने हातहरुप्रचत हाचर्दनक आभाि व्यक्त गर्दनछु ।
धवयवार्द ।
294.

पाना  को पाना 

