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गाउँ सभा सदस्र्ज्रू्हरु, 
 

चिचिला गाउँपातलकाको गरिमामर् गाउँ सभालाई सम्बोधन गदै आतथिक वषि २०७९/०८० को 
वार्षिक, नीति िथा कार्िक्रम प्रस्ििु गनि पाउँदा म गौिवाचववि भएको छु ।  

1. र्स अवसिमा म िाष्ट्रीर् स्वाधीनिाको िक्षा, लोकिवर प्राति अग्रगामी परिवििन िथा 
लोकिाचवरक गणिवर नपेाल तनमािणका लातग जीवन उत्सगि गनुिहनुे सर्हदहरुप्रति भावपूणि 
श्रद्धाञ्जली अपिण गदिछु । िार्ष्ट्रर्िा, लोकिवर ि जनजीर्वकाको आवदोलनमा अगवुाई गनुिहनुे 
सम्पूणि अग्रजहरुको र्ोगदानको उच्ि सम्मान सर्हि स्मिण गनि िाहवछु । 

2. संघात्मक शासन व्र्वस्था नेपाली जनिाको त्र्ाग, बतलदान ि लामो सङ्घषिको उपलचधध हो । 
र्ो स्थानीर् सिकाि जनिाको सेवा, सिुक्षा, समरृ्द्ध ि सखुका लातग जनिाले बनाएको 
शासकीर् व्र्वस्था हो । िाष्ट्रलाई र्स र्गुाविकािी मोडमा ल्र्ाइपरु् र्ाउने क्रममा जनिाले 
गनुिपिेको त्र्ाग, बतलदान ि व्र्होनुिपिेको दिुःखकष्टको पूणि सम्मान गदै लोकिवरको िक्षा, 
सदुृढीकिण ि सही प्रर्ोगमा र्ो स्थानीर् सिकाि अतडग िहनेछ । 

3. जनिाको पूणि लोकिवर, सशुासन, जनिाप्रति उत्तिदार्ी िाज्र्, ्रषष्टािािम्ुत  स्र् ि ससंुस्कृि 
एवम ्कििव्र्प्रति दृढ समाज र्स सिकािका आदशि हनुेछन ्। 

4. समरृ्द्ध अब चिचिला गाउँपातलका वासीको  लातग मगृिषृ्णा मार हनु सक्दैन । र्वकास 
बाहेक समरृ्द्ध हातसल गने अको बाटो छैन । र्वकासका लातगशाचवि ि स्थार्र्त्वमा र्स 
स्थानीर् िहले गम्भीििाका साथ ध्र्ान ददनेछ । िथ्र्, िकि  ि कानूनका आधािमा 
नागरिकका जार्ज मागहरुलाई सनेु्न ि पिुा गने काम हनुेछ । र्स सिकािले लोकर्प्रर्िाका 
लातग काम गदैन, नागरिकका लातग िाम्रा काम गिेि लोकर्प्रर् हनुेछ । 

5. "समदृ्ध नेपाल, सखुी नेपाली" भने्न नेपाल सिकािको दीघिकालीन उ्े्र् हातसल गनि स्थानीर् 
िहमा "समदृ्ध चिचिला, सखुी चिचिलाबासी" को लक्ष्र् हातसल गनि र्वतभन्न र्वषर्क्षेरगि 
सधुािका नीति अवलम्बन गरिनेछ । 

6. िार्ष्ट्रर्िा, लोकिवर, र्वकास तनमािण, सशुासन ि समरृ्द्धका क्षेरमा सहमतिका साथ अचघ 
बढ्न चिचिला गाउँपातलका प्रतिबद्ध छ । र्ो प्रतिबद्धिा पिुा गनि चिचिला गाउँपातलकाका 
सबै िाजनीतिक दल ि अवर् सिोकािवालाको साथ ि सहकार्िको लातग आव्हान गदिछ । 
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7. वििमान पसु्िाले नै अनभुिू गने गिी र्वकास ि समरृ्द्ध हातसल गनेिर्ि  केचविि भएि र्स 
सिकािले आतथिक वषि २०७९/०८० का नीति िथा कार्िक्रमहरु िर् गिेको छ । 

8. चिचिला गाउँपातलकाले र्वकासप्रतिको सोि ि प्रर्क्रर्ा, कार्िसंस्कृति, शासकीर् प्रणाली, 
अथििवरको संििना ि सामाचजक वर्ार्का क्षेरमा रुपावििण गनेछ । र्वकास नीति, 
िणनीति, कार्िनीति, कानून, संस्था, जनशच्त  ि स्रोि साधन, सहभातगिा, सेवाप्रवाह ि नतिजा 
अनगुमन एवम ्मूल्र्ाङकनका क्षेरमा आमूल परिवििन गरिनेछ । 

9. र्वकास, तनमािण, सिुक्षा, शासकीर् सधुाि लगार्िका र्वर्वध पक्षमा अध्र्र्न अनसुवधान गिी 
सिकािलाई तनर्तमि सझुाव ददनका लातग र्वज्ञहरु सचम्मतलि सल्लाहकाि सतमतिको व्र्वस्था 
गरिनेछ । 

10. र्स गाउँपातलकाले प्रगतिशील ि नवप्रवििनलाई प्रोत्साहन गने नीतिहरु अवलम्वन गनेछ । 
र्वकास ि सेवा प्रवाहलाई सहजीकिण गने गिी अपूणि नीति ि कानूनलाई पूणििा ददइनेछ, 
आव्र्किा अनसुाि नर्ाँ कानून तनमािण गरिनेछ । 

11. तछमेकी पातलकाहरुसँग पर्िटन,  भौतिक पूवािधाि तनमािण गनिका लातग लागि साझेदािीमा 
सहकार्ि गिी र्वकास तनमािणका कार्िहरु अगाडी बढाईनेछ । जस्िैिः खाँदवािी न.पा. ि 
चिचिला गा.पा. को छ्याङ्कटुी तसमाना, मकाल ुगा.पा. ि चिचिला गा.पा. को देउिाली बजाि 
क्षेरहरुमा प्रवेश गेट, साविजतनक शौिालर् ि खानेपानी व्र्वस्थापन गिीनेछ । 
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गाउँ सभा सदस्र् ज्रू्हरु, 
अब म आगामी आतथिक वषि २०७९/०८० को बजेटका उ्े्र् िथा प्राथतमकिा प्रस्ििु गदिछु । 
बजेटका उ्े्र्हरु देहार् बमोचजम िहेका छन ्: 

क) ददगो र्वकासका लक्ष्र्हरु प्राि गने िर्ि  अग्रसि हनुे, 
ख) सविसलुभ िथा गणुस्ििीर् स्वास्थ्र् सेवा उपलधध गिाउने, 
ग) जीवनोपर्ोगी िथा सीपर््ुत  चशक्षाको प्रबवध तमलाउने, 
घ) आतथिक सामाचजक पूवािधािहरुको र्वकास गिी स्थानीर् िहको समदृ्धीको आधाि िर्ाि गने, 
ङ) तनमािणाधीन िथा अधिुा आर्ोजनाहरुको तनमािण कार्ि सम्पन्न गने, 
ि) संघ, प्रदेश ि अवर् स्थानीर् िहसँग सहर्ोग, समववर् ि सहकार्ि मार्ि ि सवितुलि र्वकास 

गने, 
छ) कृर्ष उत्पादन िथा उत्पादकत्वमा अतभवरृ्द्ध िथा कृर्ष क्षेरमा र्वुाहरुको परििालन गने, 
ज) चिचिलावासीहरुलाई उपर्ोगी सीप तसकाई स्विोजगािका अवसिहरुको तसजिना गने । 

झ) स्थानीर् उत्पादनलाई वढवा ददई चिचिलावासीको जीवनस्िि सधुाि गने । 

 

भौतिक पूवािधाि र्वकास सम्बाचवध नीति  

1. चिचिला गाउँपातलका तभर ट्रर्ाक ओपन भैसकेको  सडक खण्डमा ग्रडे तमलाउने िथा व्र्ाक 
कर्टङ गने कार्िका लातग  ३० प्रतिशि ि  सोतलङ गने, डे्रन तनमािण गने लगार्ि अवर् 
कार्िका लातग ७० प्रतिशि अतनवार्ि खिि गनुि पने व्र्वस्था तमलाइने छ ।ठुला पर्हिो आइ 
सडक पिेुको खण्डमा मार भौतिक पूविधाि र्वकास शाखाको तसर्ारिमा मेतसनको प्रर्ोग गने  
व्र्वस्था तमलाइने छ।  

2. सडक तनमािणको कािण हनु सक्ने भकू्षर् िोकथामको लातग सबै सडक तनमािण वा स्ििोन्नति 
कार्िमा कुल लागि अनमुानको १० प्रतिशि उपभो्त ा सतमतिको श्रमदान बापिको लागि 
िकम बिाबि सडकको दाँर्ा बाँर्ा अचम्लसो, तनगालो, सपुि नेर्पर्ि लगार्ि अवर् जािको घासँ 
िोप्नकुो साथै काष्ठ जवर् र्वरुवाको वकृ्षिोपण गने कार्ि गने नीति अवलम्बन गरिने छ। 
जग्गा धनी वा सामदुार्र्क वनले र्स्िा घाँस वा र्वरुवाहरुको संिक्षण एवम ्उपभोग गने 
व्र्वस्था तमलाइने छ । 

3. िार्ष्ट्रर् स्ििका सडक तनमािणको क्रममा कुलो नाली वस्िी वाली नाली िर्ि  लगाउन नददन 
सम्वचवधि तनकार् सँग समववर् गरिने छ । गलि स्थानमा कुलो नालीका तनमािणको कािण 
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क्षति भएमा क्षति पूतििका लातग गाउँपातलकाले सम्वचवधि तनकार् समक्ष पहल गने नीति 
अवलम्वन गने छ ।   

4. गाउँपातलकाको केविबाट सवै वडाको वडाकेवि हदैु गाउँ, टोल, वस्िीमा सडक सवजाल 
परु्ािइ सडकको स्ििोन्निी गदै लतगने छ । डीपीआि गनि बाँकी िहेका सडकको डीपीआि 
गरिने छ । डीपीआि भैसकेको सडकको तनमािण िथा स्ििोन्नतिका लातग प्रदेश सिकाि िथा 
नेपाल सिकाि सँग बजेट व्र्वस्थापनका लातग समववर् गिी लागि समाझेदािीमा सडक 
तनमािण िथा स्ििोन्नति कार्ि अगाडी बढाइने छ।  

5. गाउँपातलकाको एक घि एक धािा तनमािण अनरुुप धािा तनमािण गदाि तनमािण भएका 
धािाहरुमा अतनवार्ि गाउँपातलकाको लोगो िाख्नकुो साथै ि RBT ट्याङकीमा अतनवार्ि र्ोजना 
सम्बचवध सम्पूणि र्वविण खलुाइ अतभलेख िाख्न ेव्र्वस्था तमलाइने छ ।  

6. गाउँपातलका स्ििीर् भवन सामदुार्र्क भवन, मठ, मचवदि, गमु्बा, पलु, पाकि  जस्िा साविजतनक 
भौतिक संििना तनमािण स्थलमा अतनवार्ि रुपमा सम्पूणि र्वविण सर्हिको अतभलेख िाख्न े
व्र्वस्था तमलाइने छ ।  

7. साविजतनक प्रर्ोजनका लातग जनुसकैु भौतिक संििना तनमािणका लातग जग्गा व्र्वस्थापन गदाि 
व्र्च्त ले हकभोग गदै आएको ऐलानी जग्गा उपलधध गिाउन िाहेमा सम्वचवधि व्र्च्त ले 
मवजिुीनामा सर्हि अतनवार्ि सम्वचवधि वडाबाट तसर्ारिस गनुि पने व्र्वस्था गरिने छ ।  

8. साविजतनक प्रर्ोजनका लातग साविजतनक संििना तनमािण गने क्रममा जग्गा व्र्वस्थापन 
लगार्ि अवर् सम्भार्वि अविोध वा र्ववादहरुलाई र्ोजना सविालन हनु ुअगावै समाधान गिी 
र्ोजना सम्पन्न हनुे अवस्थाको सतुनचिि गने व्र्वस्था तमलाइने छ । र्ोजना सविालन गनुि 
अगावै उ्त  क्षेरको नागरिक समदुार्, समूह, क्लव, संघ, संस्थाबाट र्ववादिर्हि हनुे 
सतुनिििाको तलचखि अतभलेख सम्वचवधि तनमािण सतमति  ि वडा कार्ािलर्ले िाख्न े।  

9. चिचिला गाउँपातलका तभरका जग्गा सम्बचवध समस्र्ाको व्र्वस्थापन गनिका लातग प्रार्वतधक 
कमििािीको व्र्वस्थापन गरिने छ । 

10. साविजतनक प्रर्ोजनका लातग तनशलु्क जग्गा प्राति गने िथा जग्गाको  साविधतनक प्रर्ोजनको 
ददगो व्र्वस्थापन गने सम्बवधमा गाउँपातलकाले आव्र्क काननु बनाइ कार्िववर्न गने  
छ । 

11. ट्रर्ाक ओपन भैसकेको सडकहरुमा मेतसन िर्हि मानव संसाधनबाट सडक सोतलङ तनमािण 
गिी िोजागिको शृ्रजना गने गिाउने व्र्वस्था नीति अवलम्वन गने ।  
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12. गाउँपातलकाको डीपीआि भइसकेका ठूला पातलकास्ििीर् महत्वका र्ोजनाहरु चिचिला ठूलो 
देउिाली पदमागाि धूवाँछागा पर्िटकीर् क्षेरको डीपीआि भइसकेकोमा वजेट व्र्वस्थापनका 
लातग नेपाल सिकाि िथा प्रदेश सिकाि सँग आव्र्क समववर् गने नीति अवलम्वन गरिने 
छ ।  

13.  रु ५ लाख सम्मको लागि भएका र्ोजनाहरुको अनगुमनका लातग सम्बचवधि वडालाइ 
चजम्मेवाि वनाइने छ । वडा अध्र्क्ष, वडा अध्र्क्षले िोकेको वडा सदस्र्, वडाको प्रार्वतधक 
कमििािीले र्ोजना सम्पन्न भइिहेको अवस्थामा, र्ोजना सम्पन्न पिाि अतनवार्ि अनगुमन गनुि  
पने नीति अवलम्वन गरिने छ । वडा स्ििीर् अनगुमन सतमतिबाट अनगुमन भएका 
र्ोजनाहरु आव्र्किा अनसुाि गाउँपातलकास्ििीर् अनगुमन सतमतिले अनगुमन गने व्र्वस्था 
तमलाइने छ । 

14. चिचिला िक्रपथलाई चिचिला गौिवका सडक सञ्जालको रुपमा र्वकास गरिनेछ । सडक 
िथा र्ािार्ािको सञ्चालन लागि िथा दिुी कम गनि िथा सडक सिुक्षा सतुनचिि गनि 
आव्र्किा अनसुाि सडकको िेखाङ्कन गनि चिचिला समरृ्द्धको गरुुर्ोजना तनमािण गरिनेछ 
।उ्त  चिचिला गाउँपातलकाको िक्रपथ ठूला आर्ोजना िथा परिर्ोजनाले प्रर्ोग गिेमा 
सडकमा पने जग्गाको उचिि मआुधजा उपलधध गिाई परिर्ोजनाबाटै स्ििोन्नत्ती गने धर्वस्था 
गरिनेछ । 

15. सडकको क्षेरातधकाि (right of way)   तमचिन ेगिी मानव तनतमिि समस्र्ा खडा गने कार्ि पूणि 
रुपमा तनरुत्सार्हि गनि आव्र्क काननु बनाई लाग ुगरिनेछ । सडकको क्षेर तनर्मानसुाि 
अतनवार्ि छोड्न छोडाउन पहल गरिनेछ । 

16. गाउँपातलका क्षेरमा िहेका सडकलाई वषैभिी सञ्चालनको सतुनििाका लातग सवै वडामा 
सडक हेिालकुो व्र्वस्थापन गरिने छ ।  

17. चिचिला गाउँपातलकाको गौिवका आर्ोजना अवििगि चिचिला िक्रपथको अवधािणा वमोचजम 
डी. पी. आि. को व्र्वस्था गिी स्ििोन्नति गिी सरु्वधासम्पन्न सडक बनाउन कुनै परिर्ोजना 
िथा आर्ोजना, प्रदेश सिकाि ि नेपाल सिकािसँग समववर् गिी तनमािण कार्ि अगाडी 
बढाइने छ । 

18. मखु्र् सडक सञ्जालबाट टाढा भएका वस्िी िथा प्राकृतिक सम्पदाहरु मूल्र्ाङ्कन गिी पक्की पलु 
व्र्वस्थापन गिी काठे पलुहरुलाई र्वस्थार्पि गरिनेछ । 

19. प्रत्रे्क उपभो्त ा सतमतिले शवुर् पे्कीमा आधारिि भएि आर्ोजना सञ्चालन गने नीति 
अवलम्बन गरिने छ।  
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20. उपभो्त ा सतमतिबाट र्ोजना सञ्चालन गदाि १०% लागि सहभातगिालाई अतनवार्ि गने नीति 
अवलम्वन गरिने छ । 

 

भवन तनमािण 

1. गाँउपातलकाको प्रशासकीर् भवन ि वडा कार्ािलर्का भवनहरु तनमािण कार्िलाई पूणििा ददइन े
छ । 

2. चिचिला गाँउपातलका तभर सम्पन्न गरिने सामाचजक साँस्कृतिक धातमिक कार्िहरु अझ 
व्र्वचस्थि रुपमा सम्पन्न गनि, समाजमा समूर्हक भावनाको र्वकास गनि, र्वपदको समर्मा 
समूर्हक आवासको सतुनचिि गनि प्रत्रे्क टोलमा सामूदार्र्क भवन तनमािण कार्िलाई अगाडी 
बढाइ प्रर्ोगमा ल्र्ाइने छ । 

 

जलर्वद्यिु 

 

1. गाउँपातलका तभर र्वद्यिु र्वस्िाि गनि बाँकी िहेका केही टोलमा अर्वलम्व र्वद्यिु र्वस्िाि गनि 
आव्र्क पहल गरिने छ। 

2. नदीनाला ि खोलाको स्रोि ि सही ठाउँ पर्हिान गिी बहृि ्जलर्वद्यिु आर्ोजना छनौट गिी 
केविीर् प्रसािण लाईनसँग तग्रड जडान गिी गाउँपातलकाको सबै वडा िथा टोलहरुमा 
परु् र्ाउन पहल गरिनेछ । 

3. सार्वकमा तनमािण सरुू भई अधिुो िहेका जलर्वद्यिु आर्ोजनाहरुलाई आव्र्किा िथा 
दीगोपनाको आधािमा पूणििा प्रदान गनि आव्र्क पहल गरिनेछ । 

 

आतथिक र्वकास सम्बवधी नीति 

कृर्ष िथा पश ुसेवा  

1. संसािमा दलुिभ मातनएको पानी मकैलाई चिचिला गाउँपातलकाको र्वचशष्ट पर्हिानर््ुत  कृर्ष 
उपजको रुपमा र्वकास गनि सम्बद्ध कृषकहरुलाई प्रोत्साहन गदै पानी मकै र्वषशे क्षेर 
घोषणा गरिने छ। 

2. तनवािहमखुी कृर्ष पद्धतिलाई व्र्वसार्र्क कृर्षिर्ि  रुपावििण गनि स्थानीर् लोपोवमखु िैथाने 
िाकमारु धान, कागनुे कोदो, पानी मकै वालीको उत्पादन उत्पादकत्व अतभवरृ्द्ध गनुिको साथै 
र्वक्री र्वििणका लातग प्रवद्धिन गदै लतगने छ ।  
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3. चिचिला गाउँपातलका क्षेरमा िहेका साविजतनक िथा ऐलानी जग्गाहरुको प्रकृति, स्वरुप ि 
सम्भावनाका आधािमा समग्र भतूमको उपर्ोग गनि किाि, सहकािी ि सामरु्हक खेिीलाई 
र्वशेष सहतुलर्ि प्रदान गिी प्रोत्साहन गरिनकुो साथै त्र्स्िा जग्गाको उपर्ोग 
व्र्वशर्ीकिणका लातग साविजतनक नीचज साझेदािी मोडल अवलम्वन गरिने छ । 

4. तनर्ाििर्ोग्र् उच्ि मूल्र्का स्थानीर् कृर्ष उपजहरुको खेिीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । 
अगाितनक खेिी प्रणालीलाई प्रोत्साहन ि कृर्षजवर् उपजको आर्ािलाई तनरुत्साहन गरिनेछ 
।कृर्ष उत्पादन र्वक्री र्वििणका लातग समूह सहकािी संस्था मार्ि ि ढुवानीमा अनदुान ददन े
नीति अवलम्वन गरिने छ । 

5. कृर्ष उत्पादनलाई िार्हने मल, तबऊ, औषतध, उपकिण ि अवर् आव्र्क सेवाहरु कृर्ष 
िथा पश ुसेवा केविमार्ि ि उपलधध गिाइनेछ ।  

6. कृर्षजवर् उपजको भण्डािणका लातगशीि भण्डािणको व्र्वस्था गनि आव्र्क नीति 
अवलम्बन गरिनेछ । कृर्ष उत्पादनका साधनहरुको उपलधधिा, उत्पादन, सञ्चर्, तबक्री 
तबििण ि मूल्र्को अनगुमन ि तनर्मन गरिनेछ । 

7. आधतुनक प्रर्वतधको प्रर्ोग गिी साना िथा मझौला तसंिाई आर्ोजनाहरुको तनमािण िथा 
कार्ािववर्नबाट कृर्षर्ोग्र् जतमनमा तसंिाई सरु्वधा र्वस्िाि गरिनेछ । 

8. उन्नि जािको अलैंिीखेिीको लातग कृर्ष साझेदािीहरुसँग समववर् गिी अवििािर्ष्ट्रर् बजािसम्म 
पहुँि वरृ्द्ध गनि  आव्र्क नीति अवलम्बन गरिनेछ । 

9. खाद्य सिुक्षा िथा खाद्य सम्प्रभिुालाई व्र्वचस्थि गनि बजाि अनगुमन िथा धर्वस्थापन सतमति 
गठन गिी खाद्य सिुक्षा प्रतिकार्ि र्ोजना (Food Security Response Plan) िजुिमा गिी कार्ािववर्न 
गरिनेछ । 

10. कृर्ष उत्पादनलाई व्र्वचस्थि ि सिुचक्षि बनाउन कृर्षजवर् बालीहरुमा िोगहरुको पर्हिान ि 
सिेिना अतभवरृ्द्ध गनि आवतधक रुपमा कृर्षजवर् िातलम सञ्चालन गनि कृर्ष िथा पश ुर्वज्ञको 
व्र्वस्थापन गरिनेछ ।  

11. चिचिला गाउँपातलकामा कृर्ष पेशामा आवद्ध कृषकहरुको आर्आजिन वरृ्द्ध िथा मौसमी 
बेिोजगािीलाई वरू्नीकिण गनि कृर्ष सहकािी सञ्चालनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।  

12. चिचिला गाउँपातलका क्षेरमा कृर्ष क्षेरमा अनकुिणीर् र्ोगदान परु् र्ाए बापि वार्षिक रुपमा 
सवोत्कृष्ट कृषक वा  कृर्ष व्र्वसार्ी घोषणा गिी पिुस्कृि गने परिपाटीको सरुुवाि  
गरिनेछ ।  
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13. सिकािबाट र्वििण हनुे र्वतभन्न कार्िक्रममा समिमूलक पहिुको सतुनििा कार्म गनि नेपाल 
सिकाि, प्रदेश सिकाि, स्थानीर् सिकािबाट र्वििण हनुे अनदुान वा साझेदािका कार्िक्रमहरु 
नदोहोरिने नीति अवलम्वन गरिने छ । 

14. एक वडा एक पकेट क्षरे घोषणा गिी कृर्ष उत्पादनलाई अतभवदृ्धी गदै व्र्वशार्ीकिणमा 
जोड ददइने छ । 

15. छ्यङकुटी-चिचिला-कुवापानी-किाने देउिाली क्षेर उत्ति दचक्षण दाँर्ा बार्ा सडकको क्षेर ि 
कुवापानी-टाडे तिनघिे- खसुि क्षेर, छ्याङ कुटी-लहिी क्षेर, चिचिला-जकेु-कागिे क्षेर, गिुासे-
चखङचखलाडाडा- वडा कार्ािलर् क्षेरमा चिर्ा खेिीको अनदुान कार्िक्रम गिी चिर्ा उत्पादनमा 
अर्वबदृ्धी गनुिको साथै कृर्ष पर्िटन उद्योगको समेि प्रवद्धिन गरिने छ । 

16. चिचिला गाउँपातलका स्ििमा संिालन भएका कार्िक्रमको प्रभावकािी अनगुमन गरिने छ । 
अनगुमनको क्रममा प्राि पषृ्ठपोषणलाई अतनवार्ि कार्िववर्न गदै लतगने छ ।  

17. जतडबटुीको व्र्वसार्र्क खेिीको सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गिी सोही अनरुुपका कार्िक्रम िथा 
र्ोजनाहरुलाई र्वशेष प्रोत्साहन ददइनेछ । 

18. कृषक वगिलाई आतथिक स्िि सधुाि िथा वािविण मैरी र्वकास गने रु्ल खेिी प्रवद्धिन गरिन े
छ । 

19. सखु्खा क्षेरमा थोपा तसंिाई िथा र्ोहोिा तसंिाई, तसमेवट पोखिी ि प्लार्ष्टक पोखिी तनमािण 
गिी वषाििको पानी संकलनमा जोड ददइनेछ । 

20. खाद्यान्न उत्पादन हनुे स्थानहरुमा भवन तनमािण िथा वस्िी र्वस्िाि कार्िलाई तनरुत्साहन 
गरिनेछ । 

21. कृर्ष भतूमलाई बाँझो िाख्न ेकार्िलाई तनरुत्साहन गिी बाली लगाउन नसक्ने अवस्थामा घाँस, 

अतम्रसो वा काष्ठजवर् र्वरुवा लगाउने नीति अवलम्बन गरिने छ । 

22. र्लरू्ल ि आल ुिथा अवर् ििकािी  भण्डािणका लातग सेलि स्टोि िथा िर्ष्टक स्टोिको 
तनमािणका लातग आव्र्क पहल गरिनेछ । 

23. जलवार् ुपरिवििनबाट कृर्ष क्षेरमा पिेको प्रभाव सम्बवधी अध्र्र्न िथा अनसुवधानमा जोड 
ददइनेछ । 

24. जतडबरु्ट, घाँस नसििी केवि स्थापना िथा अगाितनक खेिी, नमनुा आधतुनक खेिीलाई बढावा 
ददइनेछ ।  
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25. भकािो सधुाि कार्िक्रमलाई कार्ािववर्नमा ल्र्ाउनकुा साथै जैर्वक मल िथा र्वषादी उत्पादन 
गने उद्योग स्थापना गनि प्रोत्साहन गरिनेछ । 

26. भगूोल िथा हावापानी अनसुाि सहुाउँदो र्लरु्लहरुको बोट तबरुवा लगाई क्षेर तबस्िाि 
गरिने छ । 

27. र्स गाउँपातलकामा अवर् आव्र्किा अनसुाि र्लरु्ल िथा ििकािी संकलन केवि तनमािण 
गनि पहल गरिनेछ । 

28. कृर्ष, पशपुालन अनदुान कार्िक्रम अविगिि ७० सत्तिी प्रतिशि साझेदारिमा कार्ि गरिनेछ। 

29. पश ुव्र्वसार्लाई व्र्वचस्थि गनि पश ुििणको लातग सम्भार्वि ठाउँ पर्हिान पशपुालनलाई 
वढवा ददन आव्र्क नीति अवलम्बन गरिनेछ ।   

30. मौसमी कृतरम गभािधान (Artificial Insemination) लाई ग्रामीण दगुिम क्षेरमा सामदुार्र्क पश ु
प्रजनन केविको सरुुवाि गरिने छ। र्सका साथै नश्ल सधुाि कार्िक्रमलाई कार्ािववर्न गनि 
आव्र्क कार्ि गदै लतगने छ । 

31. आधतुनक व्र्ावसार्र्क भेडा,बाख्रा,गाई,भैंसी, बंगिु लगार्ि अवर् पशपंुक्षी र्मिको र्वकास गनि 
कृषक समूह र्मिलाई प्रोत्साहान गरिने छ । 

32. र्हउँदमा पशहुरुको आहािा आपूतििको लातग स्थानीर् पोर्षला घाँसहरुको पर्हिान ि संिक्षण 
िथा त्र्स्िा घाँसको नसििी व्र्वस्थापन गरिने छ ।साथै सपुि नेर्पर्ि, तनभािा, बडहि, पाखिुी 
घाँसको उत्पादनलाई बढाउन कृषकहरुलाई प्रोत्साहान गदै लतगने छ । उत्पादन भएको 
घाँसको वीउ गाउँपातलकाले खरिद गिी स्थानीर् कृषकहरुलाई अनदुानमा उपलधध गिाउने 
छ । 

33. गाउँपातलकाका प्रत्रे्क वडामा कृर्ष िथा पश ु स्वास्थ्र् सेवाको प्रभावकारििा सतुन् िि गनि 
वडा स्ििमा कृर्ष िथा पश ुप्रावतधक खटाइने छ ।  

34. गाउँपातलका स्ििीर् घमु्िी पश ु चशर्वि सञ्चालन गनि आव्र्क कार्िक्रम िर् गिी लागू 
गरिनेछ ।  

35. अनदुान िथा साझेदािीको कार्िक्रममा छनौट भइ सम्झौिा गिाई कार्िववर्न नगने 
व्र्च्त लाई दईु आतथिक वषि अनदुान िथा साझेदािीको कार्िक्रमबाट वचविि गरिने छ । 

36. पश ुस्वस्थ्र् पिीक्षणका लातग प्रर्ोगशालाको व्र्वस्था गरिने छ ।  
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सहकािी 
1. 'गाउँ गाउँमा सहकािी, घि घिमा िोजगािी' नािालाई साथिकिा प्रदान गनि सहकािी 

संस्थाहरुलाई व्र्वस्थापन गनि सहकािी ऐन आव्र्किा अनसुाि संसोधन गिी कार्िववर्न 
गदै लतगने छ ।  

2. स्थानीर् िहको दीगो ि समिामूलक आतथिक र्वकास िथा अग्रगामी सामाचजक रुपावििणका 
लातग सवल ि सक्षम सहकािी प्रणालीलाई र्वकास गनि आव्र्क नीति अवलम्बन  
गरिनेछ । 

3. स्थानीर् श्रम, सीप ि पूजँीलाई अतधकिम रुपमा परििालन गने गिी सहकािीलाईअथििवरको 
एक सबल स्िम्भको रूपमा र्वकतसि गदै आतथिक िथा सामाचजक र्वकासको लक्ष्र्मा 
र्ोगदान परु् र्ाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।  

4. चशक्षा, िातलम ि सूिनाको माध्र्मबाट सहकािीको संस्थागि क्षमिा र्वकास ि सहकािी 
सम्बवधी जनिेिना अतभबरृ्द्ध गने सम्बवधमा आव्र्क नीतिहरू अवलम्बन गरिने छ । 

5. कृर्ष क्षेर लगार्ि अवर् उत्पादन िथा सेवामा आधारिि सबै प्रकािका व्र्वसार्मा 
सहकािीलाई र्क्रर्ाशील िलु्र्ाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ । 

6. सहकािीको र्वकास, र्वस्िाि ि प्रवद्धिनको लातग दीघिकालीन र्ोजना, मानव संशाधन र्वकास, 
आव्र्क संगठन संििनाहरुको तनमािण एवम ्काननुी व्र्वस्थाहरु िर् गनि आव्र्क नीति 
अवलम्बन गरिनेछ । 

7. सहकािीको तनददिष्ट मूल्र् ि तस्ाविहरुको अ्र्ास गदै प्रभावकािी व्र्वस्थापन र्वतधको 
अवलम्बन िथा तनर्मन मार्ि ि सहकािी क्षेरमा सशुासन कार्म गने नीति अंगीकाि  
गरिनेछ । 

8. मर्हला, गिीब, अपाङ्ग, सीमाविकृि, भतूमहीन िथा र्पछतडएका वगि ि श्रतमकहरुका साथै आम 
नागरिकहरुको जीवनस्ििमा सधुाि ल्र्ाउन सहकािीको पहुिँ अतभवरृ्द्ध गरिनेछ । 

9.  गाउँपातलका तभरका र्वतभन्न सहकािी संस्थाहरुको अतनवार्ि वार्षिक प्रतिवेदन बझुाउन,े 
नवीकिण, दिाि खािेजीको व्र्वस्था तमलाउने साथै कुनै सहकािी संस्थाका पदातधकािी, सेर्ि 
सदस्र्हरुबाट आतथिक र्हनातमना गिी तनष्कृर् िहेका सहकािी संस्थाहरुलाई काननुी दार्िामा 
ल्र्ाई कािबाही अगाडी बढाईनेछ । 
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10.  गाउँपातलका तभर िहेका सहकािी संस्थाहरुमा र्वचत्तर् सशुासन कार्म गनुिको साथै 
पािदचशििा कार्म गरिने छ ।र्सका लातग सवै सहकािी संस्थाहरुलाई अतनवार्ि अनलाइन 
प्रणाली COPOMIS लागू गरिने छ ।  

 

उद्योग 

1. चिचिला गाउँपातलका क्षरेमा सञ्चालनमा िहेका  घिेल ु िथा साना उद्योगहरुको र्वविण 
अद्यावतधक गिी उ्त  उद्योग व्र्वसार्को अतधकृि पूजँी, स्वरुप, प्रकृति, क्षेरका  आधािमा 
वगीकिण गने िथा सञ्चालन ि तनर्मनका लातग आव्र्क नीति अवलम्बन गरिनेछ । 

2. र्स गाउँपातलकामा स्थानीर् उत्पादन बढाउन िोजगािी सजृना गनि, आर्ाि व्र्वस्थापन गनि, 
तनर्ािि बढाउन, औद्योतगक ग्राम स्थापना गनिका लातग जग्गा व्र्वस्थापन गिी बजेट 
व्र्वस्थापनका लातग प्रदेश सिकाि िथा नेपाल सिकाि सँग समववर् गरिने छ । 

3. चिचिला गाउँपातलकातभर घिेल ुिथा साना उद्योगको र्वस्िाि गरिनेछ । स्थानीर् सीप, स्रोि 
ि साधनलाई प्रर्ोग गिी िाडीपाखी, खाँडी, अल्लो ढाका जस्िा उत्पादन गने लचक्षि वगिलाई 
अनदुानको व्र्वस्था बजािीकिणका प्रोत्साहान गरिनेछ । 

4. चिचिला गाउँपातलकामा बाँसजवर् उत्पादनलाई व्र्वसार्ीकिण गनि बाँसबाट उत्पादन हनुे 
सामाग्रीको सीपमूलक िातलम सञ्चालन  गरिने छ ।  

पर्िटन 

5. चिचिला गाउँपातलकाको पर्िटनको मखु्र् पर्िटकीर् क्षेरहरुको गरुुर्ोजना िर्ाि गिी नेपाल 
सिकाि िथा प्रदेश सिकाि सँग समववर् गिी बजेट व्र्वस्थापन गिी साझेदािीमा तनमािण 
कार्ि अगाडी बढाइने छ ।  

6. बलथुाम पर्िटन क्षेर देचख देउिालीसम्मको क्षेरलाई गुिँास संिक्षण क्षेरको रुपमा र्वकास 
गनि आव्र्क पहल गरिनछे । 

7. पर्िटकीर् गविव्र् स्थलको रुपमा पर्हिान गरिएका ठाउँहरुमा पूवािधाि तनमािण गिी 
व्र्वसार्मा लगानी गनि सहकािी ि तनजी क्षेरलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । र्सका लातग पर्िटन 
व्र्वसार्ी ि र्वुाहरुलाई पर्िटन उद्योगमा आकर्षिि गनि आव्र्क िातलम ि सहतुलर्ि ऋण 
उपलधध गिाइनेछ । 

8. मकाल ुर्हिक पाकि  तनमािणलाई उच्ि प्राथतमकिा ददई नेपाल पर्िटन बोडि, होटल एसोतसर्सन 
नेपाल, नेपाल माउवटेनरिङ एसोतसर्शन, टे्रर्कङ एजेचवसज एसोतसर्शन अर् नेपाल, नेपाल 
एसोतसर्शन अर् टुि एण्ड ट्राभल एजेण्टस् सँग आव्र्क समववर् गरिनेछ । 
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9. चिचिला गाउँपातलकामा िहेका ऐतिहातसक िथा पर्िटकीर् क्षेरहरुलाई जोड्ने र्ािार्ाि ि 
पदमागिहरुलाई व्र्वचस्थि गरिनेछ । 

10. पोखिी गाँउको पविकवर्ा देवी पोखिी, िचु्िे ढंुगा पदमागि िथा सडक तनमािण कप्दानेपोखिी 
धातमिक वन लगार्ि डी. पी. आि गनि बाँकी पर्िटकीर् क्षेरको डी. पी. आि गिी तनमािण 
कार्िका लातग आव्र्क बजेट व्र्वस्थापन गरिने छ ।  

11. चिचिला गाउँपातलकाको सामाचजक साँस्कृतिक र्वकासका लातग होम स्टेको अवधािणालाई 
सरुुवाि गनि आव्र्क कदम अगातड बढाइनेछ ।साथै र्वतभन्न पर्िटकीर् स्थलहरुलाई 
र्पकतनक स्पटको रुपमा र्वकास गिी गाँउपातलकाको आविरिक आर्को दार्िालाई समेि 
बढाइने छ । 

12.  डीपीआि भैसकेका चिचिला ठूलो देउिाली छ्याङकुटी  पदमागि ि  धूवाँ छाँगा, नगदह, 
िमेिे गरु्ाको तनमािण कार्िका लातग बजेट व्र्वस्थापन गनि प्रदेश सिकाि िथा नेपाल 
सिकाि सँग आव्र्क समववर् गरिने छ ।  

िोजगाि प्रवद्धिन 

1. स्विोजगाि कार्िक्रमलाई प्रोत्साहन गिी स्थानीर् उद्यमचशलिालाई जोड ददने कार्िक्रमहरुलाई 
मखु्र् प्राथतमकिामा िाचखनछे । 

2. गाउँपातलकाबाट आ.व. २०७९।०८० मा वार्षिक बजेट र्वतनर्ोजन गदाि प्रत्र्क्ष िोजगािी 
तसजिना हनुे र्ोजना िथा कार्िक्रमहरुलाई उच्ि प्राथतमकिा प्रदान गरिनेछ  । 

3. गाउँपातलकाबाट र्वतनर्ोचजि र्ोजनाहरुबाट प्रत्र्क्ष स्थानीर्बासीमा िोजगािी तसजिना हनुे 
लाभचववि हनुे अवस्थामा उ्त  आर्ोजनाहरु उपभो्त ा सतमतिबाट सञ्चालन गरिनेछ । 

4. गाउँपातलकाबाट स्वीकृति प्राि गिी र्वतभन्न क्षेरहरुमा सीप िथा क्षमिामूलक कार्िक्रमहरु 
सञ्चालन गने प्रस्िावना पेश भएको खण्डमा उ्त  कार्िक्रम सञ्चालन गरिने क्षेरहरुसँग 
समववर् गिेि दोहोिोपन नआउने गिी क्षेर तनधाििण गरिनेछ । 

5. वैदेचशक िोजगािबाट आचजिि पूजँी, सीप, अनभुवको प्रर्ोग गिी स्वदेशमा उद्यमशीलिा 
प्रवद्धिन क्षेरमा लगानी गिी र्ोगदान ददने उद्यमीलाई प्रोत्सार्हि गरिनेछ । 
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गिीबी वरू्नीकिण 

1. नेपालको संर्वधानमा उचल्लचखि जनिाको मौतलक हक िथा सम्वद्ध नीतिहरुको साथै दीगो 
र्वकासका लक्ष्र् अनसुाि गिीबी हटाउने कार्िको लातग समेि चिचिला गाउँपातलकाले 
आव्र्क िणनीति ि कार्िनीति िर् गिी कार्िक्रमहरु सञ्चालन गरिने छ। 

2. र्स गाउँपातलकालाई गरिबीम्ुत  गाउँपातलकाको रुपमा र्वकास गनि र्वकासका साझेदाि िथा 
सिोकािवाला तनकार्हरु सँग सहकार्ि गिी लचक्षि कार्िक्रम सविालन गरिनछे ।  

3. गरिव घि परिवािलाई स्थानीर् मानक समेि िहने गिी गरिबी परििर् परको व्र्वस्था 
गरिनेछ । सो परििर्पर धािकहरुलाई कार्िर्वतध िर् गिी क्षमिा अतभवरृ्द्ध, पूजँीगि 
अनदुान िथा िोजगािी ददइनेछ । अनदुान, सेवा सरु्वधा वा सहतुलर्िलाई कामसँग आवद्ध 
गरिनेछ । 

4. गाउँपातलकाले दक्ष जनशच्त  उत्पादन गनिका लातग काननु बनाइ लगानी गने नीति 
अवलम्वन गने छ । 

 

सामाचजक र्वकास सम्बचवध नीति  

चशक्षा िथा खेलकुद 

1. चिचिला गाउँपातलका तभर िहेका र्वद्यालर्हरुको शैचक्षक गणुस्िि सधुािका लातग आव्र्क 
वजेट व्र्वस्थापन गनुिको साथै अनगुमनलाई प्रभावकािी बनाइनकुो साथै र्वद्यालर् व्र्वस्थापन 
सतमति, चशक्षक अतभभावक संघ, प्रधानाध्र्ापक, अतभभावक र्वि तनिविि अवििर्क्रर्ाको 
व्र्वस्था गरिने छ । 

2. चिचिला गाउँपातलकाले चशक्षा क्षेरलाई समरृ्द्धको आधािको रुपमा ग्रहण गदै एक स्थानीर् 
िह एक नमनुा र्वद्यालर्को अवधािणालाई कार्ािववर्न गनि आव्र्क कार्िक्रम िजूिमा गिी 
लागू गरिनेछ । 

3. चिचिला गाँउपातलका क्षेर तभर सबै र्वद्यालर्हरुमा इवटिनेटको व्र्वस्था गदै लतगने छ 
।साथै प्रर्वतधको उचिि प्रर्ोग गने दरुुपर्ोगको वरू्नीकिण गनि सिेिनामूलक कार्िक्रम 
सविालन गरिने छ । 
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4. र्वद्यालर्हरुमा चशक्षकहरुको तनर्तमििा िथा प्रभावकािीिा चशक्षण तसकाई र्क्रर्ाकलापको 
लातग र्वद्याथी िेक तलष्ट िथा इ-हाचजिी क्रमागि रुपमा र्वद्यालर्हरुमा लाग ु गरिदै  
लतगनेछ । 

5. चशक्षाको अवधािणालाइि कार्िमूलक बनाउदै बालमैरी शैचक्षक वािाविण कार्म गनि 
सम्वचवधि शैचक्षक सिोकािवालासँग संर््ुत  र्ोजनासर्हि सहकार्ि ि समववर्को नीति  
तलईनेछ । 

6. तबद्यालर्लाइि प्रदान गरिने तबतभव न अनदुान िकमहरुलाइि लचक्षि बगिसम्म परु् र्ाउन आतथिक 
पािदचशििाको नीति अवलम्वन गरिनेछ ि तबद्यालर्को सामाचजक परिक्षणलाइि अतनवार्ि ि 
प्रभावकािी बनाइि कार्ािववर्न गरिनेछ । 

7. सिकािी िथा गैि सिकािी संघ संस्थाहरुको सहकार्ि ि समववर्मा तबद्यालर् बार्हि िहेका 
तबद्यालर् उमेिका बालबातलकाहरुको पर्हिान गिी उनीहरुलाइि औपिािीक चशक्षाको मलु 
प्रवाहमा समेट्न  तबतभन्न खालका तसजिनात्मक ि ििनात्मक कार्िक्रमहरु सञ्चालन  
गरिनेछ । 

8. बस्िी बस्िीमा तनिक्षि जनसंख्र्ाको पर्हिान गिी अनौपिािीक चशक्षा संिालन गरिनेछ । 

9. गाउँपातलका तभरका र्वद्यालर्हरुमा मािभृाषा चशक्षाको शरुुवाि गरिने छ । 

10. र्स गाउँपातलका अविगििका तबद्यालर्हरुलाई गाउँपातलका स्ििीर् खेलकूद् िथा अतिरि्त  
र्क्रर्ाकलाप संञ्चालन गनि गिाउन प्राथतमकिा िथा प्रोत्साहन ददइनेछ । 

11. र्स गाउँपातलकामा िहेका सबै तबद्यालर् िथा बाल र्वकास केविलाइि स्ििबरृ्द्ध गिी 
चशक्षकहरुलाइि क्षमिा र्वकासको लातग सिोकािवालासँग आव्र्क पहल गरिनेछ । 

12. शैचक्षक क्षेरलाई िाजनीतिक हस्िक्षेपम्ुत  गिाइनेछ । चिचिला गाउँपातलकाका 
र्वद्यालर्हरुलाई शाचवि क्षेर बनाइनेछ । र्वद्यालर् चशक्षकको र्वषर्गि गणुस्िि मापदण्ड 
िर्ाि गरिनेछ ।  

13. सूिना प्रर्वतधमैरी अध्र्र्न अध्र्ापन कार्िलाई प्रोत्साहन गनि आव्र्क पूवािधािको व्र्वस्था 
गरिनेछ । आगामी पाँि वषितभरमा सबै र्वद्यालर्हरुमा इवटिनेट सेवा परु् र्ाइनेछ । 

14. गाँउपातलका तभर माध्र्तमक र्वद्यालर्हरु मध्रे् SEE पिीक्षामा उत्कृष्ट अंक प्राि गने िाि 
जना र्वद्याथीलाई र्वज्ञान र्वषर्मा उच्िचशक्षाको लातग छारवतृिको लातग व्र्वस्था गरिनेछ । 

15. गाउँपातलका तभरका र्वतभन्न कािणले आमाबवुा गमुाएका वालबातलकालाई तनिःशलु्क उच्ि 
चशक्षाको व्र्वस्थापन गरिनेछ । 
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16. र्वद्यालर्हरुमा स्थानीर् पाठ्यक्रम तनमािण गिी पठपाठनको व्र्वस्था तमलाइने छ ।  

17.  तनजी स्ििमा र्वद्यालर् सविालन गनि अनमुति ददने व्र्वस्था तमलाइ सकिात्मक प्रतिस्पधािको 
वािविण तनमािण गनि प्रोत्साहन गरिनेछ ।  

18. र्वद्यालर्मा कार्ििि कार्ािलर् सहर्ोगी बाल सहजकिाि, र्वद्यालर् कमििािीलाई  नेपाल 
सिकािले िोकेको वरू्निम िलब धर्वस्था गरिने छ । 

19. गाउँपातलका तभरका सवै र्वद्यालर्हरुको आतथिक कािोवािको पािदचशििा कार्म गिी 
जवार्देर्हिा कार्म गनि सवै र्वद्यालर्हरु सम्पूणि आतथिक कािोवािको प्रतिवेदन वडा 
कार्ािलर् ि गाउँपातलकाको कार्ािलर्मा अतनवार्ि पेश गनुि पने व्र्वस्था गरिने छ । 

20. र्वद्यालर्मा अर्वभावकहरुबाट स्थापना गरिएको अक्षर्कोष  िथा र्वद्यालर्को िल, अिल 
सम्पतिको संिक्षण व्र्वस्थापन ि साविजतनकीकिणका लातग आव्र्क काननु िजुिमा गिी 
कार्िववर्न गरिने छ । 

21. एक नानी एक वोिल पानीको प्रर्ोग अतभर्ानलाई  सवै र्वद्यालर्मा लागू गरिने छ । 

22. र्वद्यालर्मा खाजाका लातग जंक रु्ड तनरुत्सार्हि गिी स्थानीर् उत्पादनलाई प्राथतमकिा ददन े
नीति अवलम्वन गरिने छ ।  

23. गाउँचशक्षा र्ोजना िजुिमाका लातग आव्र्क पहल गरिने छ । 

24. र्वद्यालर्हरुको भौतिक संििना संिक्षणका लातग आव्र्क पहल गदै लतगने छ । 

25. अवििपातलका स्ििीर् खेलकुद प्रतिर्ोतगिाका लातग वजेट व्र्वस्थापन गदै लतगने छ । 

 

स्वास्थ्र् 

1. आधािभिू स्वास्थ्र् सेवा तनिःशलु्क पाउने नागरिकको मौतलक हक सतुनचिि गरिनेछ । 
स्थानीर् सिकािद्धािा ८० वषि पगेुका जेष्ठ नागरिक ि गभिविी मर्हलाहरुलाई प्रसतुिका लातग 
अस्पिाल सम्म लैजान तनिःशलु्क एम्बलेुवस सेवा प्रदान गरिनेछ। 

2. गाउँपातलका तभर सवै वडाको आधािभिू स्वास्थ्र् संस्थाहरु आव्र्किा अनसुािको औषधी 
उपकिण ि स्वास्थ्र्कमी व्र्वस्था गदै लतगनेछ ।  

3. वडाकेविसम्म प्राथतमक उपिािको लातग आउन समस्र्ा भएको टोल वस्िीमा आधािभिू 
स्वास्थ्र् इकाइ तनमािण गिी औषधीको व्र्वस्थापन गने साथै उपिािको लातग दक्ष 
स्वास्थ्र्कमी व्र्वस्थापन गदै लतगने छ ।  
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4. गाउँपातलकाको केविमा ५ सैय्र्ा भएको आधािभिू अस्पिाल तनमािण पिाि , एम्बलेुवस 
सर्हिको दक्ष चिर्कत्सक, स्वास्थ्र्कमी लगार्ि आव्र्क स्वास्थ्र् उपकिण िथा सामाग्री 
सर्हि स्थानीर् स्ििमै गणुस्ििीर् स्वास्थ्र् सेवा ददने व्र्वस्था तमलाइने छ ।  

5. सार्वक मत्स्र्पोखिी गार्वस ि ददददङ्ग गर्वस क्षेरमा स्वास्थ्र् िौकी ि वडा तनगिानीमा 
िहनेगिी एक एक वटा एम्बलेुवस व्र्वस्था गरि सवै चिचिलावासीहरुको स्वास्थ्र् सेवामा 
सिल एवम ्सहज पहिुको सतुनचिि गरिने छ ।  

6. र्वपन्न नागरिकलाई मटुुिोग, मगृौला िोग, क्यावसि जस्िा ददघि िोग भएका नागरिकहरुलाई 
िोगका प्रकृति/ आतथिक अवस्था अनसुाि  उपिाि गनिका लातग उचिि आतथिक सहर्ोग 
गरिनेछ । 

7. पातलकातभर िहेका स्वास्थ्र् िौकी, आधािभिू स्वास्थ्र् सेवा केवि, गाउँघि चक्लतनकहरुमा 
आव्र्क सेवा र्वस्िाि भइसकेकोमा थप सधुाि गदै लतगनेछ ।  

8. र्स गाउँपातलकालाइि पूणि सिसर्ाइि घोषणा गनि र्स गाउँपातलकाका सबै वडा ि बस्िीहरुमा 
खानेपानी िथा शौिालर्हरुको अनगुमन िथा तनिीक्षण गिी आव्र्क धर्वस्थापन गनि पहल 
गरिनेछ । 

9. अवििािर्ष्ट्रर् दाि ृतनकार्हरु िथा र्वकासका साझेदाि तनकार्हरु सँग आव्र्क समववर् गिी 
एम्बलेुवस सेवालाई चिचिला गाउँपातलकामा सिुारु गरिनेछ । 

10. गाउँपातलकामा स्वास्थ्र् बीमा कार्िक्रमलाई उच्ि प्राथतमकिा ददइनेछ ।िार्ष्ट्रर् बीमा बोडिबाट 
स्वास्थ्र् वीमा कार्िक्रम सरुु भइसकेको सवदभिमा स्वास्थ्र् बीमाबाट लाभ तलनका लातग 
स्वस्थ्र् वीमा गनि प्रिाि प्रसाि िथा आव्र्क सहजीकिण गरिने छ । 

11. ख ि ग वगिका अपांगिा भएका व्र्च्त हरुलाई तनशलु्क स्वास्थ्र् वीमाको व्र्वस्था गरिन े
 छ । 

12. चिचिला गाउँपातलकामा स्वास्थ्र् प्रर्ोगशाला तनमािणको सम्भाव्र्िा अध्र्र्न सरुु गिी सञ्चालन 
गनि आव्र्क नीति िर् गरिनेछ । 

13. स्वास्थ्र् संस्थाका कमििािीहरुलाई आव्र्क पने िातलम ददई दक्ष बनाउदै लतगने छ । 
14. मर्हला, बालबातलका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गिा भएका व्र्च्त का लातग स्वास्थ्र्मा सहज पहिु 

र्वस्िाि गदै लतगने छ । 
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15. सतुििजवर् पदाथि, मादक पदाथि, अस्वस्थ खानपान, जीवनशैलीको कािण उत्पन्न हनुे नसने  
िोग महामािीजवर् िोग तनर्वरणका लातग जनिेिनामूलक कार्िक्रमहरु सविालन गदै लतगन े
छ । 

खानपेानी 

1. खानेपानी आर्ोजनाहरु सञ्चालन गदाि र्वगिमा सरुु गरिएका क्रमागि आर्ोजनाहरुलाई 
प्राथतमकिा िाख्दै थप सम्भावना ि आव्र्किालाई मध्र्नजि गिी कार्िक्रम िजुिमा गिी 
वजेट व्र्वस्थापनका लातग नेपाल सिकाि िथा प्रदेश सिकाि सँग समववर् गरिनेछ । 

2. गाउँपातलकाबाट सञ्चातलि खानेपानी आर्ोजनाहरुको अपनत्व बोध गिाउन उपभो्त ाहरुको 
लागि सहभातगिा सतुनचिि गरिनकुा साथै ममिि सम्भाि गनि खाने पानीको ददगो व्र्वस्थापन 
गनि सतमतिलाई र्क्रर्ाशील गिाइनेछ । 

3. चिचिला गाउँपातलकाका जनिालाई स्वच्छ, सर्ा, गणुस्ििीर् ि दीगो रुपमा व्र्वस्थापन हनु े
खालको खानेपानी ि उचिि सिसर्ाइको व्र्वस्था तमलाइनेछ । 

4. चिचिला गाउँपातलकातभर एक घि एक धािाको व्र्वस्था गरिनेछ । सखु्खाग्रस्ि क्षेरमा 
तलचटटङ खानेपानी र्ोजना अचघ बढाइनेछ । 

5. खानेपानीको महुानको ददगो व्र्वस्थनका खानेपानी उपभो्त ा सतमति गाउँपातलकामा दिाि 
गिी तनज सतमतिले अतनवार्ि रुपमा सतमतिको नाममा खानेपानीको स्रोि दिाि गने व्र्वस्था 
गरिने छ । 
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सूिना िथा सञ्चाि प्रर्वतध 

1. तडचजटल चिचिला गाउँपातलकाको अतभर्ानलाई साकाि परु् र्ाउन प्रत्रे्क वडाहरुमा इवटिनेट 
सेवा जडान भइसकेको छ । सो को स्ििवदृ्धी गदै सामदुार्स्िि सम्म इवटिनेटको पहिु 
र्वस्िाि गरिनेछ ।  

2. सूिना िथा सञ्चाि प्रर्वतध सम्बवधी सेवाहरु, िेतडर्ो, टेतलतभजन प्रसािणको व्र्ापक पहुँि 
एवम ्र्वस्िाि सतुनच् िि गनि कार्िक्रम िजुिमा गिी लाग ुगरिनेछ । 

3. र्वकास एवम ् साविजतनक सेवा प्रवाह सम्बवधी िनुौति सामना गनि सूिना िथा प्रर्वतधमा 
आधारिि नवीनिम िथा मौतलक प्रर्ोग (Innovative Use)  प्रवद्धिन गनि र्वशेष कार्िक्रम लाग ु
गरिनेछ । 

4. चिचिला गाउँपातलकामा सभििको र्वकासका लातग सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गिी र्थासक्य प्रर्ोगमा 
ल्र्ाइनेछ । 

5. शैचक्षक क्षेरमा सूिना िथा सञ्चाि प्रर्वतधलाई समार्ोजन गदै िातलम िथा शैचक्षक गणुस्िि 
अतभवरृ्द्धको लातग र्वशेष कार्िक्रमहरु िजुिमा गिी लागू गरिनेछ । 

6. तनजी क्षेर समेिको सहभातगिामा समर् सावदतभिक सटटवेर्िहरुको तनमािण गिी कार्ािलर्मा 
सञ्चालनमा ल्र्ाई भि ुिअल (Virtual) चिचिला गाँउपातलका बनाईनेछ । 

7. गाउँपातलकामा र्वतभन्न सभा िथा सेतमनािहरुमा प्रोजक्टिलाई र्वस्थार्पि गिी इवटिएचक्टभ 
ह्वाइटबोडि (Interactive Whiteboard) को प्रर्ोगलाई र्वस्िाि गरिनेछ । 

8. कार्ािलर्को गतिर्वतधहरुलाई तनिविि सूिना प्रवाह गनि सामाचजक सञ्जालहरु रे्सबकु, 
चट् वटि, र्टुु्यबमा आतधकारिक एकाउण्ट खोली प्रर्ोगमा ल्र्ाइएको छ ।र्सलाई अझ 
प्रभावकािीहरु बनाउन पहिु र्वस्िाि गदै लतगने छ ।  

9. Paperless Office को अवधािणालाई लाग ु गनि गाउँपातलकामा हनुे िथा गरिने सम्पूणि 
र्क्रर्ाकलापहरुको सटट कर्प सूिना िथा अतभलेख केविमा तडचजटल भण्डािण गरिन े
व्र्वस्था तमलाइनेछ । 

10. चिचिला गाउँपातलकाका लोगो  िथा पातलका स्ििीर् गीि स्वीकृि तनमािण भइसकेकोमा 
अतनवार्ि प्रर्ोगमा ल्र्ाइने छ । 

11. सञ् िािको माध्र्मलाई व्र्वस्थापन गनि, सूिना प्रवाह गनि र्स गाउँपातलकाको 
वेबसाइटलाईिसु्ि दरुुस्ि बनाईनेछ । 
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12. र्वकास तनमािणका सम्पूणि गतितबतधहरुलाइि िेतडर्ो िथा परपतरका मार्ि ि प्रिाि प्रसाि एवं 
जानकािी गिाइनेछ । 

13. अतभलेख व्र्वस्थापनमा नवीनिम सूिना प्रतबतधको प्रर्ोग गरिनेछ । 

 

 

र्वपद व्र्वस्थापन  

1. चिचिला गाउँपातलका तभर जहाँ र्वपद त्र्हाँ स्थानीर् सिकाि को नीति अवलम्बन गदै र्वपद् 
भएका स्थानहरुमा ित्काल उद्धाि, वर्ार्पूणि िाहि र्वििण, पीतडिको ददघिकालीन व्र्वस्थापन 
गदै लानकुो साथै र्वकासका सवै आर्महरुमा उत्थानशील र्वकासको अवधािणालाई 
कार्िववर्न गदै लतगने छ ।   

2. चिचिला गाउँपातलकाको जोचखम क्षेरको पर्हिान गिी िथ्र्ाङ्क संकलन गिी  सिुचक्षि वस्िी 
व्र्वस्थापनका लातग पहल गने छ ।  

3. र्वपद्को ददगो व्र्वस्थापनको लातग र्वपद व्र्वस्थापन कोष को व्र्वस्था गनुिको साथै र्वपद 
व्र्वस्थापन सम्बवधी काननु िजुिमा गदै लतगने छ । 

4.  र्वपदको प्रभावकािी व्र्वस्थापनका लातग र्वपद् व्र्वस्थापन सतमतिलाई  गिी चजम्मेवािका 
साथ अगाडी बढाइनकुो साथै र्वपद व्र्वस्थापन हेनिको लागी एक जना कमििािी सर्हि 
वािाविण िथा र्वपद् व्र्वस्थापन शाखा िहने गिी व्र्वस्था गदै लतगने छ ।  

5. र्वपद् जोचखम क्षेरहरु सामदुार्र्क वन, धातमिक वन, नीचज वन, वस्िीमा वकृ्षिोपण गिी 
पर्हिो, भकू्षर्लाई वरू्नीकिण  गरिने छ ।  

6. वषाििको समर्मा भकू्षर् हनु नददन िाल, िलौर्ा ,पोखिी, खोला खोल्सा र्कनािमा वकृ्ष िोपण 
गने कार्ि अगाडी बढाइने छ ।  

7. र्वतभन्न प्रकािका र्वपदबाट कृर्ष िथा पशधुनमा हनु सक्ने क्षतिको जोचखम वरू्नीकिणका 
लातग कृर्ष िथा पशपुवछी बीमा अतनवार्ि गरिनेछ । 

8. र्वपदको उचिि व्र्वस्थापनको लातग टोल र्वकास संस्था गठन गिी चजम्मेवािी बनाइने छ । 
आव्र्किा अनसुाि स्वरं्सेवक छनौट गिी र्वपद व्र्वस्थापन सम्बवधी िातलमको व्र्वस्था 
गरिने छ ।  

9. र्वपदको समर्मा मानव धनजनको क्षति हनु नददन अति जोचखम िथा संवेदनशील ठाउँबाट 
सिुचक्षि स्थानमा ित्काल सिुचक्षि स्थानमा स्थानवििण गनि ि उचिि िाहिको व्र्वस्थानको 
नीति अवलम्बन गरिनेछ ।  
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10. र्वपद् पूवि िर्ािी िथा प्रतिकार्ि र्ोजना जोचखम वरू्तनकिण सम्बवधी कार्िर्ोजना बनाई 
कार्ािववर्नमा ल्र्ाइनेछ । 

11. र्वपद् व्र्वस्थापनमा संघ, प्रदेश ि स्थानीर् समदुार्, संघ संस्था, तनजी क्षेरसँगको सहर्ोग, 
समववर् ि सहकार्ि गरिनेछ । 

12. र्वपदको प्रभावकािी व्र्वस्थापनका लातग छुटै्ट र्वपद् कोषका स्थापना िथा सञ्चालन ि 
स्रोिको साधनको परििालन गरिनेछ । 

13. र्वपद् वरू्नीकिण सम्बवधी पूवि सूिना प्रणाली सम्बवधी कार्िक्रमको िजुिमा ि कार्ािववर्न 
गरिनेछ । 

 

14. र्वपद् जोचखम क्षेरको नक्साङ्कन गिी त्र्स्िा जोचखम र््ुत  क्षेरबाट मानव वस्िी सिुचक्षि 
क्षेरमा स्थानावििण गरिनेछ । 
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िाजस्व परििालन िथा व्र्वस्थापन  

1. चिचिला गाउँपातलका तभर िहेका सवै प्रकािका जग्गाको र्वविण संकलन गिी काननुको 
दार्िामा ल्र्ाइने छ । 

2. गाउँपातलका तभर पिापूवि कालदेखी भोगिलन गदै आएको दिाि नभएको, २०५० सालमा 
नाप नक्सा भइि दिाि छुट भएको र्र्ल्ड बकुमा नाम भएको जग्गाको दिाि भएको जग्गाको 
भवदा ५० प्रतिशि कम कि उठाउने व्र्वस्था तमलाइने छ । उ्त  जग्गाको काननु 
बमोचजम नेपाल सिकाि सँग समववर् गिी दिाि प्रर्क्रर्ा अगाडी बढाइने छ ।  

3. गाउँपातलकाले कि प्रणालीमा स्वरं् घोषणा कि पद्धति अवलम्वन गने नीति अवलम्वन गने 
छ ।  

4. आतथिक वषि तभर िोर्कएको  समर् अगावै कि बझुाउने किदािालाई  तनचिि प्रतिशि छुट 
िोर्कएको समर् भवदा पछी कि वझुाउने वा नवझुाउने किदािालाई जरिवानाको व्र्वस्था 
गिी काननुको दार्िामा ल्र्ाइने छ ।  

5. संघीर् र्वत्त संििनालाई  सदुृढ ि सबल बनाउने िार्ष्ट्रर् नीतिलाई टेवा परु् र्ाउन समदृ्ध 
अथििवर तनमािणका लातग स्थानीर् िाजस्व नीति अवलम्वन गरिनेछ । 

6. किको दि बढाउन ु भवदा किको दार्िा र्वस्िािलाई प्राथतमकिा ददई किाधािलाई थप 
र्िार्कलो बनाउँदै लतगनछे । 

7. किदािा िथा आम नागरिकका लातग सूिनामूलक एवम ्सिेिना अतभवरृ्द्ध सम्बवधी किदािा 
चशक्षा कार्िक्रमलाई तनिविि रुपमा सञ्चालन गरिनेछ । 

8. प्रत्रे्क वडामा बाल र्वटौिी कि को स्रोि पर्हिान गिी किको दार्ािामा ल्र्ाउने व्र्वस्था 
तमलाइने छ।  

9. चिचिला गाउँपातलकाले प्रवाह गने सेवा सरु्वधा, र्वकास तनमािण लगार्िका र्वषर्लाई 
किदािाको कि दार्र्त्व सँग आवद्ध गदै लतगने छ । 

10. साविजातनक धातमिक, पर्िटन क्षेरमा भौतिक पूवािधाि तनमािण सम्पन्न गिी गाउँपातलकाको 
िाजस्वको स्रोिको रुपमा र्वकास गदै लतगने छ । र्स्िा पर्िटकीर् स्थलहरु संिालन िथा 
व्र्वस्थापन गनिका लातग साविजतनक नीचज साझेदािी र्वतध अवलम्वन गरिने छ । ।  
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11. चिचिला गाउँपातलका तभर िहेका सामदुार्ीक वन व्र्वस्थापन गिी किको दार्िा र्वस्िाि गदै 
लतगने छ ।  

12. गाउँपातलकामा उठेको िाजस्व उचिि लेखांकन गिी अतभलेखीकिण, आवतधक प्रतिवेदन 
साविजतनकीकिण िथा उचिि परििालन गने नीति अवलम्वन गरिने छ ।  

13. पातलका तभर लाग्ने स्थानीर् हाट बजािलाई किको दार्िामा ल्र्ाइने छ ।  

14. पातलका तभर िहेको वडाहरु मध्रे् लक्ष्र् बमोचजम बढी िाजश्व संकलन गिे बापि आगामी 
आतथिक बषिमा प्रोत्साहान स्वरुप थप र्ोजना ददइने वा  वडा तसतलङ बढी ददने नीति 
अवलम्वन गरिने छ ।  

15. टोल र्वकास संस्था सतमति गठन गिी िाजस्व संकलन गनि टोल स्ििमा पहल गने कार्िमा 
चजम्मेवािी बनाइने छ ।  

16. गाउँपातलका क्षेरमा किको दार्िालाई र्िार्कलो पानि र्स क्षेरमा पाइने वन पैदावाि, घिेल ु
उत्पाददि वस्ि ुिथा सामाग्री, अवििािर्ष्ट्रर् आर्ाि तनर्ाििका वस्िहुरु, ढु गा, तगटी, बालवुाको 
प्रर्ोगलाई  किको दार्िामा ल्र्ाइनेछ । 

17. चिचिला गाउँपातलका क्षेरका सबै व्र्वसार्ीहरुलाई अतनवार्ि व्र्वसार् दिाि गिाई किको 
दार्िामा ल्र्ाइनेछ । 

18. गाँउपातलका अविगिि पनि मखु्र् सडकहरुमा सडक उपभोग कि सवािी (साधनको पटके कि) 
उठाई आविरिक आर्को दार्िालाई बढाइने छ। 

19. किको बािेमा जानकािी ददन स्थानीर् पाठ्यक्रममा कि प्रणाली सम्बवधी तबषर् समावेश गनि 
आव्र्क समववर् गरिनेछ । 

20. चिचिला गाउँपातलका तभर िहेका संघ, संस्था, समूह, व्र्च्त लाई स्थार्ी लेखा नम्बि तलन 
प्रोत्साहान गरिने छ । 
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वर्ार् सम्पादन सम्बचवध नीति  

 

1. आधािभिू वर्ार्मा नागरिकको पहुँि अतभवरृ्द्ध गनि वर्ार्र्क पहुँि सम्बवधी कार्िक्रमहरु 
िजुिमा गिी कार्ािववर्न गरिनेछ । 

2. मेलतमलापको माध्र्मबाट स्थानीर् र्ववादमा र्वषर्हरु तनरुपण गने प्रर्क्रर्ालाई बढावा 
ददइनेछ । 

3. वर्ार्र्क इजलासलाई व्र्वचस्थि गदै स्थानीर् िहमा वर्ार्सम्पादनलाई िसु्ि, दरुुस्ि ि 
अनमुानर्ोग्र् िलु्र्ाउन आव्र्क िणनीति, कार्िनीति अवलम्बन गरिनेछ । 

4. वडा स्ििमा मेलतमलाप सतमति गठन गिी वर्ार्मा सहज पहिुको सतुनचिि गरिने छ । 

 

भवन िथा भवन संर्हिा 

1. चिचिला गाउँपातलकामा अपांगमैरी, बालमैरी, दीगो शहिी र्वकासको लातग भवन तनमािण 
मापदण्ड िथा भवन संर्हिा िर्ाि गिी लाग ुगरिनेछ । 

2. नर्ाँ भवन तनमािण गदाि भकूम्प प्रतििोधी ि काठको मारा कम हनुे गिी लागि अनमुान 
(Design estimate) िर्ाि गरिनेछ । 

3. भ-ूकम्पको जोचखमलाई मध्र्नजि गिी नेपाल सिकाि संघीर् मातमला िथा सामावर् प्रशासन 
मवरालर्ले जािी गिेको वस्िी र्वकास सहिी र्ोजना िथा भवन तनमािण सम्बवधी आधािभिू 
मागिदशिन, २०७२ लाई साविजतनक भवनहरुमा अतनवार्ि लाग ुगरिनेछ भने नीजी भवनहरुमा 
क्रतमक रुपमा लाग ुगरिनेछ । 

4. गाउँपातलकामा बने्न साविजतनक, संस्थागि िथा नीचज भवन संििनाको नक्शा पास गनुिपने 
प्रावधानलाई िरुुवि लाग ुआव्र्क काननु िजुिमा गिी कार्िववर्नमा ल्र्ाइने छ।  
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भ-ूउपर्ोग 

1. जतमनको स्वरुप, प्रकृति िथा जलवार्कुो आधािमा वगीकिण गिी भ-ूउपर्ोगको वैज्ञातनक 
नीति अवलम्बन गरिनेछ । 

2. चिचिला गाउँपातलकाको समग्र भतूमलाई आधािभिू रुपमा कृर्ष क्षेर, आवासीर् क्षेर, 
व्र्वसार्र्क क्षेर, औद्योतगक क्षेर, धातमिक वन क्षेर,  साँस्कृतिक िथा पिुािाचत्वक क्षेर, 
पर्िटन क्षेर, नदी िथा िालिलैर्ा क्षेर, वन क्षरे, साविजतनक उपर्ोग िथा खलुा क्षेर, 
तनमािण सामाग्री (ढंुङगा, बालवुा, तगट्टी) उत्खनन क्षेर लगार्िका र्वतभन्न भ-ूउपर्ोगका 
क्षेरहरु (Land Use Zone) मा वगीकिण गरिनेछ । 

3. स्वच्छ, सवुदि, सरु्वधा सम्पन्न िथा सिुचक्षि वस्िी र्वकास ि र्ोजनावद्ध एवं दीगो शहिीकिण 
सतुनचिि गरिनेछ । 

4. वन िथा अवर् प्राकृतिक सम्पदाको संिक्षण एवम ्समचुिि उपर्ोग सतुनचिि गरिनेछ । 

5. भ-ू उपर्ोग र्ोजना सम्बवधी सूिना प्रणालीको र्वकास गरिनेछ । 

वस्िी र्वकास 

1. एकीकृि वस्िी र्वकासको अवधािणा अनरुुप वस्िी र्वकास कार्िक्रम िर् गिी लाग ु गनि 
दीघिकालीन िणनीति बनाइनेछ । 

2. स्वच्छ, सवुदि, सतुबधा सम्पन्न िथा सिुचक्षि वस्िी र्वकास ि र्ोजनावद्ध एवं दीगो शहिीकिण 
सतुनचिि गरिनेछ । 

 

अनगुमन 

 

1. चिचिला गाँउपातलकाको र्ोजना िथा कार्िक्रमहरु िोर्कएको समर्मै सम्पन्न गनि, 
गणुस्ििीर्िा िथा लचक्षि वगिको लाभको सतुनिि गनुिको साथै र्ोजना िथा कार्िक्रमको 
ददगोपनाको सतुनचिि गनि चिचिला गाउँपातलकाबाट सञ्चालन भएका सम्पूणि र्ोजना िथा 
कार्िक्रमहरुको अनगुमन कार्िलाई अझ प्रभावकािी वनाउदै लतगने छ ।  

2. अनगुमन सम्बवधी व्र्वस्थालाई प्रभावकािी बनाउन सम्बचवधि लाभग्राहीहरु, नागरिक समाज 
िथा सिोकािवालाहरुको भतूमकालाई पतन वढाउदै लतगने छ ।  



 

Page 26 of 34 

 

3. अनगुमन िथा मूल्रं्कनबाट प्राि प्रतिवेदनलाई तनर्तमि रुपमा समीक्षा गिी  पषृ्ठपोषणलाई 
कार्िववर्न गदै लतगने छ ।  

 

 

वन िथा ववर्जवि ु

1. उपलधध बन क्षेरबाट चिचिला गाउँपातलकाको कुल ग्राहिस्थ उत्पादनमा साथिक र्ोगदान हनु े
सक्ने र्थाथिलाई स्वीकाि गदै वन क्षेरबाट िोजगािी सजृना गने गिी एक बन एक उपभो्त ा 
समहुको स्थापना गरिनेछ । 

2. चिचिला गाउँपातलकामा िहेका वन क्षेरलाई संिक्षण ि संबद्धिन कार्िक्रम संिालन गिी 
पर्िटकीर् गविव्र् क्षेरको रुपमा र्वकास गरिनेछ । 

3. चिचिला गाउँपातलकाको समरृ्द्धको लातग वन जंगलको सदपुर्ोग गने नीति अगातड बढाइनेछ 
। वैज्ञातनक वन व्र्वस्थापनको कार्िक्रम अविगिि वनजवर् पदाथि उत्पादन ि सदपुर्ोग गने 
कार्िक्रम अचघ बढाइनेछ । 

4. चिचिला गाँउपातलका तभर जतडबटुी लगार्िका वन पैदाविमा आधारिि उद्योग स्थापना 
गरिनेछ । र्स्िा उद्योगमा सिकािी, तनजी, सहकािी ि समदुार्र्क साझेदािी िहनेछ । 

5. र्वकासात्मक गतिर्वतधहरु सञ्चालन गदाि सडकको दाँर्ा वाँर्ा क्षेरहरुमा वकृ्षिोपण 
अतभर्ानलाई लाग ुगरिनेछ । 

6.  सामूदार्र्क वन िथा धातमिक वन व्र्वस्थापनलाई थप पािदशी, जवार्देही, उत्तिदार्ी ि 
समावेशी बनाई सक्षम बनाइनेछ । 

7. दीगो वन व्र्वस्थापनद्वािा वन क्षेरको उत्पादकत्व ि वन पैदाविको उत्पादन वरृ्द्ध  
गरिनेछ । 

8. जैर्वक र्वर्वधिा ि स्रोिको संिक्षण लगार्ि वािाविणीर् सेवाबाट प्राि हनुे लाभ वरृ्द्ध गदै 
वर्ार्ोचिि र्वििण सतुनचिि गरिनेछ । 

9. तनजी क्षेरलाई वन र्वकास िथा र्वस्िािमा संलग्न गिाउँदै वनजवर् उद्यमको प्रवद्धिन, 
उत्पादनको र्वर्वतधकिण ि बजािीकिणबाट मूल्र् अतभवरृ्द्ध ि हरिि िोजगािी तसजिना  
गरिनेछ । 

10.  वकृ्षिोपण कार्िक्रम सञ्चालन गदाि तििेिाप, पाखासाँि, िानी िाप, लामपािे, साल, बेि, 
लातलगिुाँस, चिमल, लौठसल्ला, धपुी, पाउलेतनर्ा, अशोक, उत्तीस, ओखि जस्िा रुख 
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लगार्ि सिवुा, चििाइिो, बढुो, ओखति, सनुाखिी, हडििु, पाखनवेद, गजुो, चशकािी लहिा 
जस्िा जतडवटुीलाई लाई मखु्र् प्राथतमकिा ददइनेछ 

11. वन क्षेरमा सशुासन, समावेशीकिण ि सामाचजक वर्ार् प्रवद्धिनको लातग व्र्वस्थापनलाई थप 
सक्षम बनाइनेछ । 

12. धिािल अनरुुप उन्नि जािको बोटतबरुवाको वकृ्षिोपणलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।  

13. वन क्षेरमा र्वतभन्न वार्ढ, पर्हिो, आगालागी लगार्िका र्वपदबाट  परु्ािउने क्षतिलाई ित्काल 
व्र्वस्थापन गारिनेछ । 

14. ववर्जवर् उद्योगको प्रवद्धिन, उत्पादनको र्वर्वतधकिण ि बजािीकिण मार्ि ि अथििवरमा टेवा 
परु् र्ाउन वन क्षेरको दीगो र्वकास िथा संिक्षणमा नीजी क्षेरलाई आकर्षिि गरिनेछ । 

15. धातमिक वन क्षेरहरुलाई संिक्षण, सम्वद्धिन एवम ् प्रवद्धिन गिी पर्िटकीर् क्षेरको रुपमा 
र्वकास गरिने छ । 

16. ववर्जवि ु चशकािका गतिर्वतधहरुलाई कडा तनगिानी िाखी कानूनी कािबाहीको दार्िामा 
ल्र्ाइनेछ । 

17. सामदुार्र्क वनलाई वार्षिक कार्िर्ोजना अतनवार्ि पेश गिी वकृ्ष िोपण कार्िलाई बढवा ददन 
लागि साझेदािीमा कार्िक्रम अगाढी बढाइने छ ।सामदुार्र्क वनको अनगुमन िथा 
मूल्र्ांकन गिी उत्कृष्ट सामूदार्र्क संस्थालाई पिुस्काि स्वरुप वकृ्षिोपण कार्िक्रममा अनदुान 
ददइने छ ।  

भ-ू संिक्षण 

1.  चिचिला गाउँपातलकामा िहेका जोचखमर््ुत  क्षरेहरुलाई तनर्वरण, संिक्षण िथा ददगो 
व्र्वस्थापन गरिनेछ । 

वािाविण 

1. चिचिला गाउँपातलका तभर वािाविण संिक्षण ि सविलुनको लातग एक घि पाँि र्वरुवा िोप्ने 
कार्िक्रमलाई लागू गदै लतगने छ। सबैभवदा बढी र्वरुवा िोप्ने ि हकुािउने घिपरिवािलाई 
र्वशेष सम्मान ि पिुस्कािको प्रदान गरिनेछ । 

2. वािाविण अनकुुलका वन पैदावािहरुको र्वस्िाि, र्वर्वतधकिण गरिनेछ । वािाविण संिक्षण 
ि व्र्वस्थापन गरिनेछ । 

3. जैर्वक र्वर्वधिा ि जैर्वक स्रोिको संिक्षण लगार्ि वािाविणीर् क्षेरबाट प्राि हनु ेलाभको 
वर्ार्ोचिि र्वििण सतुनचिि गरिनेछ । 
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4. पर्ािविण संिक्षणलाई सामाचजक उत्तिदार्र्त्वको कामको सूिीमा प्राथतमकिा ददइनेछ । 
कार्ािलर् कामकाजमा कार्ािलर्ीर् गतिर्वतधहरु सञ्चालन गदाि Save the Office Paper को 
अवधािणालाई कार्ािववर्न गरि पर्ािविण संिक्षण अतभर्ान सञ्चालन गरिनेछ । 

5. चिचिला गाउँपातलका तभर एक घि एक सधुारिएको िलू्होको व्र्वस्था गरिनेछ । 

6. २० माइक्रोन भवदा कम िौलका प्लार्ष्टक झोलाको प्रर्ोगलाई प्रतिबचवधि गरिनेछ । 
प्लार्ष्टक झोलाको सट्टामा कागजी झोला, जटुको झोलालाई प्रोत्साहन गरिनेछ । 

7. जलवार् ु परिवििनले पारिचस्थतिकीर् प्रणाली, स्थानीर् जनिा ि जीर्वकोपाजिनमा पनि सक्ने 
प्रभावलाई कम गनि वरू्नीकिण िथा अनकूुलनका कार्िक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ । 

जलाधाि संिक्षण 

1. स्वच्छ खानेपानीको महुानहरु पर्हिान िथा खोजी गिी पानीका महुानहरुको ददगो संिक्षण 
गरिनेछ । 

2. पोखिीगाउँ पोखिी, किाने पोखिी, मत्स्र्पोखिी जलाधािलाई संिक्षण गिी आर् आजिनमा 
टेवा परु् र्ाउन एकीकृि गरुुर्ोजना िर्ाि पारिनेछ ।  

3. नाग दह िथा धवुाँछाँगालाई िहस्र्मर्ी जलाधाि क्षेरको रुपमा र्वकास गरिनेछ । 

 

र्ोहोिमैला व्र्वस्थापन 

1. र्ोहोिमैलाको व्र्वस्थापन गनि स्थानावििण केवि(Transfer Station), ल्र्ाण्डर्र्ल साइट, प्रशोधन 
प्लाण्ट, कम्पोष्ट प्लाण्ट, बार्ोग्र्ाँस प्लाण्ट लगार्ि र्ोहोिमैलाको संकलन, अचविम र्वसजिन 
िथा प्रशोधनका लातग आव्र्क पने पूवािधाि िथा संििनाको तनमािण िथा सञ्चालन गनि 
आव्र्क नीति अवलम्बन गरिनेछ । 

2. र्ोहोिमैलाको उत्पादनमा कमी ल्र्ाउने, र्ोहोिमैलाको पथृकीकिण गने, र्ोहोिमैला 
तनष्काशन, र्ोहोिमैला संकलन, र्ोहोिमैला ढुवानी, र्ोहोिमैलाको वरू्नीकिण, पनुिः प्रर्ोग, 
पनुिः िक्रण गनि आव्र्क कार्िक्रम िर् गरिनेछ । 

3. र्ोहोिमैला स्थानावििण केवि िथा र्ोहोिमैला व्र्वस्थापन स्थल िोकी आव्र्क कार्िर्वतध 
अवलम्बन गरिनेछ । 

4. टोलस्ििमा टोल र्वकास संस्था, र्वुा क्लब, आमासमूह, बजाि व्र्वस्थापन सतमति, र्वतभन्न 
संघसंस्थाहरुसँग समववर् गिी सिसर्ाई अतभर्ानलाई अगाडी बढाईनेछ । 
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5. घि, जठेुल्नाबाट उत्पादन भएको र्ोहोिमैलालाई किेसाबािीमा पनुिः प्रर्ोगमा ल्र्ाउने 
व्र्वस्था गरिनेछ । 

6. गाउँपातलका तभर खलुाददसा म्ुत  क्षेर घोषणा भै सकेकोमा र्सको प्रभावकािीिाको र्वषर्मा 
अनगुमन गरिनेछ । शौिलर्को उचिि प्रर्ोग नगिेको पाइएमा वडापातलका िथा 
गाउँपातलकाबाट खानेपानी िथा  अवर् सेवासरु्वधाबाट बचञ्चि गने नीति अवलम्वन गरिने  
छ । 

साविजतनक सनुवुाई, सामाचजक परिक्षण 

1. स्थानीर् िह ि नागरिकहरुका बीिमा दोहोिो संवाद स्थार्पि गनि ि त्र्स्िो संवादबाट 
जनिालाई देश र्वकासको प्रर्क्रर्ामा ििनात्मक प्रतितनतधत्व गिाई पािदचशििाको माध्र्मद्वािा 
स्थानीर् िहको र्वकास तनमािण कार्ि ि सेवा प्रवाहलाई गणुस्ििीर् ि प्रभावकािी बनाई 
चजम्मेवािीको संस्काि बसाउन साविजतनक सनुवुाईको कार्िलाई व्र्वचस्थि गरिनेछ । 

2. गाँउपातलका तभर संिातलि र्ोजना िथा कार्िक्रमहरुको अतनवार्ि साविजतनक पिीक्षणको 
व्र्वस्था गिी पािदचशििालाई वढवा ददइने छ । 

सशुासन  

1. चिचिला गाउँपातलकाको पविवषीर् आवतधक र्ोजना िजुिमा गिी मध्र्मकालीन खिि संििना, 
र्ोजना र्वकास वैंक िर्ािी गरिने छ । 

2. साविजतनक पद धािण गिेका व्र्च्त ले मर्ािददि, तमिव्र्र्ी एवम ्उदाहिणीर् रुपमा प्रस्ििु 
भई अनकुिणीर् कार्िशैलीमा प्रस्ििु गने नीति अवलम्वन गरिने छ । 

3. पानी, तबजलुी, सञ्चाि महसलु, घिभाडा, इवधन, ममिि, स्टेशनिी खिि, भत्ता, िातलम, गोष्ठी, 
सेवा शलु्क, ्रषमण खिि जस्िा प्रशासतनक खििमा अत्र्वि तमिव्र्र्र्िा अपनाई कार्ािलर् 
सविालन गने नीति अवलम्वन गरिने छ । 

4. सिकािी सवािी साधन सिकािी काममा अतधकृि व्र्च्त  (authorized personnel) बाट मार प्रर्ोग 
गरिनेछ । 

5. गाउँपातलकामा हनुे सबै प्रकािका आतथिक कािोबािलाई बैंर्कङ प्रणालीमा आवद्ध गिी शूवर् 
नगद कािोबािलाई लाग ुगरिनेछ । 
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6. आविरिक लेखापिीक्षण इकाईलाई अर्वलम्ब गठन गिी चिचिला गाउँपातलकाबाट तनददिष्ट 
उ्े्र् हातसल गनि आतथिक प्रशासन सम्बवधी कानूनी व्र्वस्था एवम ्कार्िर्वतधहरु पालना 
गिी गिाई र्वत्तीर् तनर्तमििा, तमिव्र्र्ीिा, प्रभावकािीिा िथा औचित्र्िा कार्म गरिने छ ।  

7. चिचिला गाउँपातलकाबाट गरिने आम्दानी िथा खिि ि त्र्सको लेखाङ्कन प्रितलि कानूनद्वािा 
तनददिष्ट प्रर्क्रर्ा अनरुुप भए वा नभएको पिीक्षण गिी र्वत्तीर् पािदशीिा ि जवार्देर्हिा 
कार्म गरिनेछ । 

8. आविरिक लेखापिीक्षण िथा अचविम लेखा पिीक्षणबाट प्राि प्रतिवेदन मातथ गहन छलर्ल 
गिी पषृ्ठपोषणको कार्ािववर्न पक्षलाई  प्रभावकािी वनाइने छ। 

9. अचविम लेखापिीक्षणबाट औल्र्ाइएका बेरुजहुरुको अद्यावतधक लगि कार्म गिी बेरुज ु
र्छ्यौटको लातग मािहिका कार्ािलर्हरु, शाखा, सतमतिहरु िथा अतधकाि प्राि 
अतधकािीलाई िाकेिा गिी आव्र्क प्रमाणहरु जटुाई अर्वलम्व सम्पिीक्षण गरिने छ ।  

10. बेरुज ु र्छ्यौट सतमति गठन गिी महालेखा पिीक्षकको कार्ािलर्बाट अचविम लेखा 
पिीक्षणका क्रममा देचखएका बेरुजहुरुलाई र्छ्यौट गनि अतभर्ान कै रुपमा सञ्चालन  
गरिनेछ । 

मानव संशाधन र्वकास 

1. गाउँपातलका चस्थि साविजतनक तनकार्हरुबाट सम्पादन हनुे सेवा प्रवाह प्रभावकारििा अतभवदृ्ध 
गनि गाँउपातलका िथा अवििगिका तनकार्मा कार्ििि जनशच्त को क्षमिा अतभवदृ्धी गिी 
कार्ि सम्पादनमा आधारिि प्रोत्साहान प्रणाली लागू गरिने छ । 

2. गाउँ कार्िपातलका ि वडा कार्ािलर्हरुको दिबवदी सिंिना संघीर् सिकाि ि प्रादेचशक 
सिकािसँग संगठन ि र्वकास (Organization and  Management) सम्बवधी आव्र्क समववर्, पिामशि 
ि साझेदािी गिी सोही अनरुुप पदपूतिि, समार्ोजन, दिबवदी तसजिना, सरुवा, बढुवा िथा वचृत्त 
र्वकास प्रणाली (Career Development System) लाई व्र्वचस्थि गरिनेछ । 

3. चिचिला गाउँपातलका मािहिका कमििािी प्रशासन सम्बवधी र्वतनर्म, कमििािी कल्र्ाण कोष, 

ममिि सम्भाि कोष लगार्िका र्वतनर्म, तनदेचशका िथा कार्िर्वतधहरु िर् गरिनेछ । 

4. कार्ािलर् समर्भवदा अतिरि्त  कार्ि सम्पादन गिे बापि कार्िबोझका आधािमा प्रोत्साहन 
भत्ताको व्र्वस्थापन गिीनेछ । 

5. कार्ािलर्मा सिुक्षाका लातग गाउँ प्रहिी व्र्वस्थापन गनि गाउँ प्रहिी कार्िर्वतध बनाई 
गाउँप्रहिी व्र्वस्थापन गरिनेछ । 
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संस्थागि क्षमिा र्वकास 

1. सिकािी िथा गैिसिकािी संस्थाहरुको नीति, कार्िक्रम लगार्िका र्वषर्मा सधुाि ल्र्ाउन 
सूिना िथा अतभलेख केविलाई सदुृढीकिण गरिनेछ । 

2. गाउँपातलका स्ििमा एर्ककृि सेवा केवि (Integrated Service Center) को अवधािणालाई सेवा 
प्रवाहमा जोड्न सर्कने सम्भाव्र्िाको अध्र्र्न गिी उचिि कार्िक्रम िर् गरिनछे । 

3. गाउँ कार्िपातलकाको कार्ािलर्, वडा कार्ािलर्हरु, र्वषर्गि कार्ािलर्हरु, गैिसिकािी 
संघसंस्थाहरुमा सशुासन र्वकास इकाइ (Good Governance Development Unit) स्थापना गदै 
सशुासन कार्िववर्नलाई प्रभावकािी बनाउदै जाने नीति तलइनेछ । 

संस्थागि पूवािधाि 

1. र्वद्यिुीर् शासन प्रणाली (e-governancesystem) मार्ि ि चिचिला गाउँपातलका क्षेरका सबै 
सिकािी िथा गैिसिकािी कार्ािलर्हरुको काम कािवाहीहरुमा प्रभावकारििा ल्र्ाउन 
कमििािीहरुको क्षमिा र्वकास जस्िा कार्िक्रमहरु संिालन कार्िलाई अवलम्बन 
 गरिनेछ । 

2. क्षमिा र्वकास र्ोजना (Capacity Development Plan) िर् गिी गाउँपातलकाको आव्र्किा ि 
िाहना अनरुुप अवलम्वन गरिनेछ । 

3. सामाचजक आतथिक उद्यमचशलिाको र्वकास गदै र्वुा लचक्षि सेवा, सरु्वधा ि िोजगाि 
लगार्िका अवसिहरुमा वरृ्द्ध गदै पलार्न हनुबाट जोगाउन र्वतभन्न र्कतसमका क्षमिा 
र्वकास िथा आर्आजिनका कार्िक्रमहरु सञ् िालन गनि िोजगाि सूिना केवि स्थापना 
सम्बवधमा आव्र्क कदम बढाइनेछ । 

4. चिचिला गाउँपातलका तभरका र्वतभन्न संघ संस्थाहरुसँग आव्र्क समववर् गिी र्वकासका 
कार्िहरु अगाडी बढाउने व्र्वस्था तमलाईनेछ । 

5. र्स गाउँपातलका तभर आर्ोजना अरूण ३ िथा िल्लो अरुण परिर्ोजना जस्िा ठूला 
आर्ोजनाहरुमा नेपाल सिकािसँग सम्झौिा भए अनरुुप ि परिर्ोजना बीि सम्झौिामा 
उल्लेचखि व्र्वस्था स्थानीर्बासीले पाउने सेवा, सरु्वधा, र्वकास तनमािणका कार्िहरु, 
छारवचृत्त, सीपमूलक िातलम जस्िा कार्िहरु समर्मा नै गनि, गिाउन, सम्बचवधि 
कार्ािलर् (नेपाल सिकाि, लगानी बोडि, तनमािणकिाि, र्वकासकिाि, चजल्ला प्रशासन 
कार्ािलर्, चजल्ला समववर् सतमति, िाजनीतिक दल, स्थानीर् सिोकािवालाहरु) सँग बसी 



 

Page 32 of 34 

 

आव्र्क समववर् गिी सबै कार्िक्रमहरु समर्मा नै अगाडी बढाउन व्र्वस्था 
तमलाईनेछ । 

6. कुनै जल र्वद्यिु आर्ोजनाको प्रशासिण लाइन चिचिला गाउँपातलका क्षेर तभरको 
जग्गाबाट लान ुपिेमा टावि तनमािण सँग सगै प्रसािण गरिएको लाइन वा िाि मतुनको 
जग्गाको समेि लागि कट्टा गिी मआुधजा प्रातिका लातग काननु तनमािण गिी आव्र्क 
पहल गरिने छ । 

सेवा प्रवाह  

1. तडचजटल नागरिक बडापरको तनमािण गिी बडापरमा साविजतनक तनकार्बाट प्रवाह गरिने सबै 
सेवाहरुको लागि, समर्, प्रर्क्रर्ा, सम्बचवधि अतधकािी ि गनुासो सनुवुाई गने प्रर्क्रर्ालाई 
तनिविि अद्यावतधक गरिनछे । 

2. बढी सेवाग्राहीहरु हनुे कार्ािलर्मा टोकनमा आधारिि सेवा प्रवाह प्रणाली लागू गिी सेवा 
प्रवाहलाई व्र्वचस्थि बनाउदै लतगने छ ।  

3. सेवा प्रवाहमा र्वद्यिुीर् सूिना प्रर्वतधको प्रर्ोग गिी वा प्रवाहलाई बढी पािदशी एवम ्
प्रभावकािी बनाउदै लतगने छ। 

4. गाउँपातलका िथा वडा कार्ािलर्बाट सेवा तलने सेवाग्राहीहरुको अतभलेख िर्ाि गिी 
साविजतनक गरिने छ । 

 

संस्कृति प्रवद्धिन 

1. चिचिला गाउँपातलकामा साँस्कृतिक संग्रहालर्को स्थापना गनि सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गिी 
आव्र्क कार्िक्रम िजुिमा गरिनेछ । 

2. चिचिला गाउँपातलकाको साँस्कृतिक िहनसहन, पिम्पिा, भेषभषुा िथा र्वचशष्टिाहरुलाई 
संिक्षण िथा प्रवद्धिन गनि आव्र्क कार्िक्रम िजुिमा गिी कार्िववर्न गरिनेछ । 

3. चिचिला गाउँपातलकाले बहजुािीर्, बहभुार्षक, बहसुाँस्कृतिक ि बहआुर्ातमक र्वशेषिाहरुको 
संिक्षण ि सम्बद्धिन गने कार्िमा जोड ददइनेछ ।  

4. चिचिला गाउँपातलकाका कला, सार्हत्र् ि संस्कृतिको जगेनाि ि र्वकास गनि चिचिला 
गाउँपातलकाले प्रतिष्ठान स्थापना गनि आव्र्क पहल गनेछ । 
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5. चिचिला गाउँपातलकाको पर्हिान बोक्ने पर्हिान र््ुत  संििनाहरु असला माछा चिवडो पानी 
मकैको बोटको प्रतिमा साविजतनक स्थलमा तनमािण गने । 

लैंतगक समानिा िथा सामाचजक समावेशीकिण 
 

1. मर्हला र्वरुद्धका सबै र्कतसमका र्हंसा ि र्वभेदलाई प्रभावकािी ढंगबाट अवत्र् गनिका 
लातग लचक्षि कार्िक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।  

2. मर्हला, र्वुा, अपाङ्ग िथा बाल अतधकािको सतुनच् ििाका लातग सिकािी, गैि सिकािी ि 
तनजी क्षेरका सबै सिोकािवालासँग सहकार्ि गरिनेछ । 

3. लचक्षि वगिहरुको क्षमिा र्वकासको लातग आव्र्क कार्िक्रम िथा र्ोजना बनाइि 
कार्ािववर्न गरिनेछ । 

4. आपिकातलन मर्हला ि बालबातलका उद्धाि कोषको स्थापना गिी सामाचजक आतथिक 
रुपले जोचखममा पिेका मर्हला वालवातलकाहरुको ित्काल उद्धाि िथा िाहि व्र्वस्थापन 
गरिनेछ । 

5. आतथिक रुपमा अति र्वपन्न नागरिकलाई आवासको व्र्वस्था गनि काननु बनाई कार्िववर्न 
गदै लतगने छ । 

6. लैंतगक रुपमा र्पछतडएका वगि क्षेर समदुार्को उत्थान िथा क्षमिा र्वकासको लातग 
लैर्ङ्गक उत्तिदार्ी बजेटको िजुिमा गिी कार्ािववर्नमा ल्र्ाइिनेछ । 

7. मर्हला िथा बालबातलकामातथ हनुे र्वतभव न प्रकािको घिेल ु र्हंसाको तनवािणका लातग 
सिेिनामूलक कार्िक्रम िजुिमा गिी लागू गदै लतगने छ ।बाल श्रम शोषण, बह ुर्ववाह 
ि बाल तबवाहलाई पूणि रुपमा तनरुत्सार्हि गदै सार्वकमा सञ् िातलि बालमैरी शासनको 
अवधािणालाई तनिविििा ददइने छ।   

8. मर्हला िथा बालबातलका अपाङ्गिा, र्िक क्षमिा भएका व्र्च्त को सशच्त किण, क्षमिा 
र्वकास सामाचजक सिुक्षाका कार्िक्रमहरु िजुिमा गिी लागू गदै लतगने छ ।  

गैि सिकािी संस्था  
1. र्स गाउँपातलकाक्षेरमा आटनो कार्िक्षेर बनाएका गैि सिकािी संघ संस्थाहरुलाई कार्िक्रम 

सञ् िालन गनि उ्त  संघ संस्थाहरुको कार्िक्रम, बजेट, समर् िातलका, कार्िक्रमको औचित्र्, 

प्रभाव, अवसि, लाभाचववि क्षेर समेिको र्व् लेषण ि मूल्र्ाङ्कन गिेि मार िार् सर्हि स्वीकृति 
ददईनेछ।  
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खेलकूद िथा मनोिञ्जन 

1. चिचिला गाउँपातलकाबाट र्वतभन्न क्षेरका खेलकूद र्वकास गनिका वार्षिक रुपमा चिचिला कप 
(Chichila Cup) को आर्ोजना गरिनेछ । चिचिला कप आर्ोजना गदाि प्रार्ोजनका लातग 
उद्यमी, व्र्वसार्ी, संघसंस्थाहरु सँग समववर् िथा सहकार्ि गरिनेछ । छारा िथा 
मर्हलाहरुको खेल प्रतिभा पर्हिान गिी र्वकास गने अवसि प्रदान गनि मर्हलाहरुको 
सहभातगिाको सतुनचिि गरिने छ । 

 

2. चिचिला गाँउपातलकामा बहृि िंगशाला ि तमतन िंगशाला खेलग्रामको तनमािणको लातग 
जग्गाको व्र्वस्थापन गिी  खेलकुदका लातग आव्र्क संििनाको तनमािण गरिने  
छ ।खेलकुद क्षेरमा र्वकासको माध्र्मबाट भाषा, संस्कृति, सार्हत्र्, कलाको समेि प्रवद्धिन 
गरिने छ ।  

3. ि अवत्र्मा, चिचिला गाउँपातलकाको नीति िथा कार्िक्रम िर् गनि तनिविि सहर्ोग समववर् 
गनुिहनुे हािहरुप्रति हाददिक आभाि व्र््त  गदिछु । 

 

 

 

धवर्वाद । 

तमतििः २०७९/०३/१० 

 

 

 

 

 

 

 


