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खण्ड-१ 

 

परिचर् 

नेपालको प्रदेश नं. १ ,उदयपुर जिल्लाको उत्तर- पश् िम जदशामा जलम्िुङबुङ गाउँपाजलकाको अवश्थिजि रहेको छ । नेपालको 

संजवधानले  राज्यको मूल संरिना संघ, प्रदेश र थिानीय गरी िीन िहको हुने व्यवथिा अनुरुप थिाजनय िह पुनसंरिना प्राजवजधक सजमजिबाट 

गाउँपार्िका, नगिपार्िका , र्वशेर् संिर्िि वा  स्वार्त्त िेत्रको संख्या िथा र्समाना र्नर्ाििण आर्ोगिाई प्रस्ताव गरे बमोजिम 

साजबकका पाँि गाँउ जवकास सजमजिहरु बाँस्बोटे, िाश्िछा, बाराहा, बलम्ता र िाँिेलाई समेटेर सुनकोसी गाउँपाजलका नामकरण गररएको 

जियो ।  

       

 लगभग बीस वर्ष लामो अन्तराल पछी सम्पन् न भएको थिानीय िहको जनवाषिन प िाि गठीि थिानीय सरकारबाट  थिानीय सरकार 

सञ् िालन ऐन, २०७४ को दफा ४ बमोजिम गाउँपाजलकाको नाम सुनकोसी पररविषन गरी जलम्िुङबुङ गाउँपाजलका कायम गररएको छ।  

र्िम्चुङबुङ शब्द थिानीय जकराँिी समुदाय अन्तगषिको  िाश्िङ राई भार्ाबाट जलएको हो  । िसको अिष हुन्छ “िेकमा फुल् ने सुगन्धिि 

फुि”  । यस शब्दले पहाडी भेगमा प्रिजलि और्धीय गुणले युक्त फुल सुनिारीलाई( िसलाई िलनिल्तीको बोलीमा धजसंगे्र भनेर पनी 

जिजनन्छ) िनाउछ ।  

यस जलम्िुङबुङ गाउँपाजलकाको अध्यक्ष श्री मेिर कुमार राई ििा उपाध्यक्ष श्री रजमला राई हुनुहुन्छ ।  

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

यस गाउँपाजलकाको केन्द्र वडा नं ३, बाराहामा अबश्थिि रहेको छ । यस गाउँपाजलकामा कुल के्षत्रफल १०६.८ वगष जकलोजमटर 
रहेको छ । राजरि य िनगणना २०६८ अनुसार  कुल िनसंख्या ११,९९२ रहेको छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

वडा न ं५ जााँत े

वडा नं २ ताम्लिछा 

वडा नं ३, बाराहा 

वडा नं १, बााँसबोटे 

यमल्बर पार्क  वडा नं ४, बिलता 
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सोच :-    

सबल भौजिक पुवाषधार, जशक्षा ििा स्वास्थ्यमा जदगो लगानीको प्रजिवद्धिा, व्यावसायीक कृजर्, पयषटन ििा लघु उद्यम माफष ि 

जदगो जवकासको सुजनजित्तिा ।  

 

िक्ष्य 

१. आ.व. ०७८\०७९  जभत्र वडा नं १ र २ मा स्वास्थ्यिौकीहरुको जनमाषण गरर गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह को 

पुवाषधार ियार गने । 

२. आ.व. २०७८\७९ को अन्त्य सम्म यस गाउँपाजलकाका ५ वटै माध्यजमक जवद्यालयहरुमा भवनहरुको जनमाषण कायष 

सम्पन् न गने ।  

३. अध्यक्ष कृजर् पररयोिना माफष ि गाउँपाजलकामा व्यावसायीक ििा आधुजनक कृजर्को जवकास गदै आजिषक 

समृश्द्धको आधार जनमाषण गने । 

४. एभरेर भु्य टावरको ३३% जनमाषण कायष सम्पन् न गने ।  

५. ५ शैय्याको जलम्िुङबुङ अस्पिाल ििा गाउँपाजलका प्रशासकीय भवनको ५०% सम्म जनमाषण कायष सम्पन् न गने।  

६. वडा नं १,२,४ ििा ५ को वडा कायाषलय भवनहरु जनमाषण सम्पन् न गने ।  

७. जलम्िुङबुङ अस्पिालबाट  Digital X-ray ििा RUSG  सेवा सञ् िालन गदै यस के्षत्रको उतृ्कर स्वास्थ्य सेवा 

प्रदान गने जनकायको रुपम थिाजपि गने।  

८. पुवष प्रािजमक जशक्षा िफष  गाउँपाजलकाको ५ वटै माध्यजमक जवद्यालयहरुमा मने्ट वरी जशक्षा सञ् िालन गने,  

९.    जलम्िुङबुङ गाउँपाजलकाका वडाहरुमा जवद्युि जवस्ता अगाडी बढाउने ।  

१०. वडा कायाषलय माफष ि प्रवाह गररने समु्पणष सेवाहरु जवद्युिीय माध्यमबाट प्रवाह गने ।  

 

 

 

रााँरु्िा झरना 
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खण्ड-२ 

२.१                             आ.व. २००७८/०७९ को नीर्ि िथा कार्िक्रम 
 

र्िम्चुङबुङ गाउँपार्िकाको नव  ंगाउँ सभामा प्रसु्ति  आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को                                     

नीर्ि िथा कार्िक्रम 

                                          

 

भ र्िक पुवािर्ाि र्वकास नीर्ि 

“ समृद्ध र्िम्चुङबुङको आर्ाि, सुदृढ ि सबि भ र्िक पुवािर्ाि” 

 

१) जलम्िुङबुङ गाउँपाजलकाको समुन् नजिको प्रमुख आधार भौजिक पुवाषधार जवकास रहेको हुनाले यस गाउँपाजलकाको 

समग्र  भौजिक पुवाषधार के्षत्रको एजककृि र सुव्यवश्थिि जवकासका लाजग गाउँपाजलकाको प्रशासनीक भवन, 

जलम्िुङबुङ अस्पिाल,  वडा कायाषलयहरु, मा. जव. स्तरका जवद्यालयहरु, स्वास्थ्य िौकीहरुको जनमाषणलाई 

प्रािजमकिामा राखेर आयोिना छनौट गरी कायाषन्वयन गररने । 

२) भौजिक पुवाषधारका ५० लाख भन्दा माजि लागि लाग् ने पुवाषधार जनमाषण कायषको लागी त्यस्ता योिनाहरुको 

सम्भाव्यिा अध्ययन र  DPR ( Detail Project Report ) जवसृ्ति पररयोिना प्रजिवेदन, प्रारम्भीक पयाषवरजणय 

प्रजिवेदन  ियार गरी प्रिजमकिाको आधारमा जनमाषण कायष सन्चालन गने नीजि जलइनेछ । 

३) भवन जनमाषण िफष   थिानीय सरकार सन्चालन ऐन २०७४ बमोजिम गाउँपाजलका के्षत्र जभत्र भवन जनमाषणलाई 

व्यवश्थिि गररने नीजि जलईनेछ । सािै राजरि य  भवन संजहिा, २०६०  बस्ती जवकास सहरी योिना ििा भवन जनमाषण 

सम्बन्धी आधारभूि जनमाषण मापदण्ड, २०७२ ििा भवन जनमाषणको नमुना मापदण्ड, २०७१  लाई पालना गदै र 

गराउदै गाउँपाजलका के्षत्रमा व्यवश्थिि  बस्ती जवकास गररने नीजि जलइने छ । 

४) जनजमषि पुवाषधारहरुको जनयजमि ममषि सम्भार, सन् िालन, संरक्षण एवं संवधषन  गररनेछ सािै पुवाषधार जनमाषणमा 

नीजि के्षत्र, सामुदाजयक ,सहकारी के्षत्र र उपभोक्ता सजमजिहरुको प्रभावकारी पररिालन गररने नीजि जलइनेछ । 

५) पूवाषधार जनमाषणको क्रममा पयाषवरणीय िोखीम ििा वािावरणीय प्रभाव मुल्याङकन गरेर मात्र श्स्वकृिी गररने 

नीजि जलइनेछ । 

 

                                    

सडक िथा र्ािार्ाि िफि  

१) गाउँपाजलकाको थिानीय सडक, रणजनजिक सडक, कृजर् सडक हरुको वजगषकरण गरी सडक सञ् िाललाई व्यवश्थिि 

गनष गाउँपाजलका स्तरीय पारवाहन गुरु योिना जनमाषण गरी प्रािजमकिाको आधारमा बिेट जवजनयोिन गररने ।  

२) सडक जनमाषणमा सानो रकम जवजनयोिन गरी जनरन्तर एउटै काम ििा थिानलाई दोहोयाषउने प्रवृत्तीको अन्त्य गदै 

यािायाि सुजवधा ििा वडाहरुको भौगोजलक सनु्तलनको आधारमा गाउँपाजलका स्तरीय, जिल् ला स्तररय, प्रदेश स्तरीय 

ििा संघीय स्तरीय यािायाि गुरुयोिनामा परेका सडकहरुलाई प्रािजमकिाका आधारमा DPR ियार गरर क्रमश: 

बार् है मजहना सञ् िालन गदै कालोपते्र बनाउने िफष  संघीय ििा प्रादेजशक जनकायमा पहल गरी कायाषन्वयन गररने 

नीजि जलइनेछ । 

३) वडा कायाषलय बाट गाउँपाजलका केन्द्र िोड्ने सडकलाई सडकको मापदण्ड अनुसार बार् है मजहना जनवाषध रुपमा 

सवारी साधन सञ् िालन गनुष सक् ने बनाउनलाई प्रािजमकिा जदइने छ । 

४)  सडक जनमाषण गदाष मठ –मश्न्दर, पानीका मुहानहरुलाई संरक्षण र प्रवधषन गररने छ । 

५) जिल्ला यािायाि गुरुयोिना र गाउँपाजलका यािायाि गुरुयोिना अनुसार सडकहरुको रेखाङकन ििा सीमाङकन 

गररनेछ । 

६) सडक के्षत्रमा अजिक्रमण गने जक्रयाकलाप ( जनमाषण सामाग्री राख् ने, गोजलया, काठ िुपाने, सडक जमिेर घर टहरा 

जनमाषण गने, पासल िाप् ने ) िस्ता कायषलाई जनरुत्साजहि गररनेछ ।  

७) टि याक खोजलएका िर मौसमी रुपमा रहेका सडकहरु जनमाषण कायष गदाष गाउँपाजलकाको श्स्वकृि मापदण्डका 

आधारमा बढीमा ३० प्रजिशि माटोको काम र ७० प्रजिशि स्ट्ि क्चरको काममा खिष गदै बार् हैमास िल्ने सडकमा 

रुपान्तरण गने नीजि जलइनेछ । 

८) सडक जनमाषणको क्रममा नया टि याक खोल् ने कायषलाई जनरुत्साजहि गदै भइरहेको सडकहरुलाई स्वीकृि मापदण्डका 

आधारमा स्तरोन् निीमा िोड जदइनेछ । 

९) गाउँपाजलका के्षत्रजभत्र सञ् िालन भएका यातु्रवाहक सवारी साधनहरुले जलने गरेको यातु्र भाडा दर दुररको आधारमा 

नभएको लगायिका यातु्र भाडाका समस्याहरुलाई सम्बश्न्धि सरोकारवालाहरुको समेि समन्वय ििा सहयोगमा 

समाधान गने नीजि जलइनेछ । 

१०) आ. व. २०७८\७९ बाट जलम्िुङबुङ गाउँपाजलका  सावषिजनक बस सञ् िालन गरी आम िनिालाई सहि रुपमा सेवा 

प्रवाह गररनेछ । 

 

खानेपानी 
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१) थिानीय स्तरमा रहेको पानीका मुहानहरुको संरक्षण , संवधषन र प्रयोग गनष ििा टोल बस्तीका पानीका परम्परागि 

मुहानहरुलाई स्वच्छ र सफा राख् न प्रते्यक वडा सजमजिको अगुवाइमा टोल जवकास संथिा, सामुदाजयक संघ संथिा 

ििा थिानीय समुदाय पररिालन गने नीजि अवलम्बन गररनेछ । 

२) सन् िालनमा रहेका खानेपानी योिनाहरुको जदगो सन्चालन, ममषि सम्भार, क्षमिा अजभवृश्द्ध ििा पुन: जनमाषण िस्ता 

कायष उपभोक्ताहरुको समेि लगानी ििा सहभाजगिामा सञ् िालन गरी गराई आधारभूि खानेपानी सेवाको 

सुजनश् ित्तिा गनष र खानेपानी सेवा नपुगेको टोल, बस्तीमा खानेपानी सेवा पुयाषउने कायषका लाजग योिना ििा कायषक्रम 

सम्बन्धीि जनकाय/ संथिासँगको साझेदारीमा गररनेछ । 

३) टोलबस्तीमा रहेका सानाजिना पोखरीहरु टोल जवकास संथिा ििा समुदायको अगुवाईमा संरक्षण गने अजभयान 

सञ् िालन गने नीजि अवलम्बन गररनेछ । 

४) खानेपानी मुहानको २० मीटर वरपर कुनैपनी जकजसमको रुख, जबरुवा काट्न हटाउन नपाउने गरर समुदायकै 

सहयोगमा कडाईका साि पालना गराउने नीजि अवलम्बन गररनेछ । 

५) सडक लगायि भौजिक पुवाषधारहरुको जनमाषण गदाष गराउँदा पानीको मूल र श्रोिलाई हुन सक् ने हानी क्षिीलाई 

नु्यनीकरण गने उपायहरु अवलम्बन गररने छ । 

६) सुख्खा ग्रस्त / खानेपानी /जसंिाई को सुजवधा नपुगेका बस्ती ििा वडामा जदघषकालीन खानेपानी योिनाको सम्भाव्यिा 

अध्ययन गरी प्रिजमकिा जनधाषरण गरेर कायाषन्वयन गररने छ । 

७) गाउँपाजलका के्षत्र जभत्रका  सबै घरधुरीहरुमा स्वच्छ खानेपानीको उपलब्धिा सुजनजिि गररनेछ ।  

 

र्वद्रु्ि िथा वैकन्धिक उर्ाि 

१) जलम्िुङबुङ गाउँपाजलकाका जवद्युि सेवा जवजहन टोल,बस्ती ििा वडाहरुमा जवद्युि प्रजधकरणसँग समन्वय गरी 

जवद्युिीकरण गररने नीजि लाई जनरन्तरिा जददै १ वर्षजभत्र  गाउँपाजलकामा ६५%  जवद्युजिकरण गररनेछ । 

२) आगामी २ वर्षजभत्र गाउँपाजलका प्रते्यक घर-घरमा उज्यालोको लागी प्रयोग गररने परम्परागि साधन (टुकी, मैनबजत्त 

र जदयालो आदी) प्रजिथिापन गररने छ । 

३) पयषटकीय के्षत्र, सावषिजनक भवन, बिार के्षत्रमा समुदायको साझेदारीमा सौयष सडक बत्ती िडान गने नीजि अवलम्बन 

गररने छ । 

४) वैकश्िक उिाषका सम्भावनाहरुलाई पजहिान गरर प्रयोगमा ल्याउने नीजि जलइनेछ । 

५) जवद्युि हाईटेन्शन लाईन मुनी कुनैपनी भौजिक संरिना जनमाषण गनष जनरुत्साजहि गने नीजि अवलम्बन गररने छ । 

६) जलम्िुङबुङ गाउँपाजलकाका वडाहरुमा धँुवारजहि सुधाररएको िुलो प्रयोगलाई बढावा जदइनेछ दाउरामा आधाररि 

इन्धनलाई नजवकरणीय उिाषको श्रोिहरुबाट प्रजिथिापन गररने नीजि जलईनेछ । 

 

भवन िथा सहिी र्वकास 

१. जलम्िुङबुङ गाउँपाजलकाको बिार के्षत्रहरुलाई व्यवश्थिि शहरी जवकासका लागी शहरी ििा बस्ती जवकास योिना 

जनमाषण गरी कायाषन्वयन गररने छ ।  

२. गाउँपाजलका के्षत्रजभत्र नीजि, सामुदाजयक, सावषिजनक लगायिका सबै जकजसमका भवन जनमाषणका लागी भवन जनमाषण 

मापदण्डलाई पुणष पालना गरी भुकम्प प्रजिरोधी भवन जनमाषण गने गराउने नीजि कडाईका साि पालना गराइने छ । 

३. भवन जनमाषण मापदण्ड लागू हनभन्दा अगाडी जनमाषण भएका घरहरुलाई भवन जनमाषण मापदण्डमा उले्लख भएको 

व्यवथिा अनुसार घर अजभलेश्खकरण कायष अजभयानको रुपमा अवलम्बन गररनेछ । गाउँपाजलका के्षत्र जभत्र कायषरि 

कालीगढ, जमथ् री लाई िाजलम सन्चालन गने, िाजलम प्राप्त  काजलगढ, जमस्त्रीहरु सुजिकृि गररनेछ । 

४. सहरी पुवाषधार ििा सेवाहरुको जवकासको लागी सावषिजनक जनिी साझेदारी लगानी प्रवधषन गररनेछ । 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सुचना िथा सञ् चाि 

१) जलम्िुङबुङ गाउँपाजलका के्षत्रजभत्र टेजलफोन ल्याण्डलाईन जवस्तार गनष सम्बन्धीि जनकायमा पहल गररनेछ  । 

२) गाउँपाजलकाका प्रते्यक वडाकायाषलयमा इन्टरनेट सुजवधा जवस्तार गरी व्यक्तीगि घटना दिाष अनलाईन माध्यमबाट 

गररनेछ । 

३) गाउँकायषपाजलकाको कायाषलय ििा वडाकायाषलयहरुलाइ वाईफाई फ्री िोनको रुपमा जवकास गररनेछ । 
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४) जलम्िुङबुङ गाउँपाजलकाको आजधकारीक वेबसाईट माफष ि सुिना ििा समािार समे्प्रर्ण गररनेछ । 

५) िवाफदेजहिा ििा पारदष जशिालाई संथिागि गनष गाउँपाजलकाबाट भएका कामकावाषहीलाई वेबसाइट ििा एफ. 

एम. माध्यम बाट सवषसाधारण िनिा समक्ष पुर् याइने छ । 

६) सेवाग्राजह प्रजिक्षालयमा जडजिटल नोजटस बोडष र टेजलजभिन संिालन ।  

७) सावषिजनक सेवा प्रवाहलाई जवद्युजिय माध्यामबाट िुस्त दुरुस्त गररने, (जडजिटल नोजटसबोडष, िेजल जभिन, 

CCTV आजद) 

८) सुशासनको प्रमुख अंग जवद्युिीय शासन ( e-governance) लाई व्यवहारमानै प्रयोग गररने संयन्त्रहरुको 

व्यवथिापन गररने छ ।  

 

 

आर्थिक र्वकास िफि  

कृर्र् िथा पशुपन्क्िी र्वकास सम्बिी नीर्ि 

१) जनवाषहमुखी कृजर् प्रणालीलाई व्यावसाजयक र नाफामुलक कृजर् प्रणालीमा रुपान्तरण गररनेछ । 

२)  अध्यक्ष कृजर् पररयोिनाको माध्यमबाट २ वर्ष जभत्र कृजर्को व्यावसाजयकरण , याश्न्त्रकरण गदै जनयाषिमुखी  थिानीय 

अिषिन्त्रको जनमाषण गररनेछ ।  

३) कृजर्के्षत्रमा िलवायु र िजमनको उवषरिा अध्ययन गरी बालीहरुको पकेट के्षत्र जनधाषरण गरी एक गाउँ एक पकेट 

के्षत्रको जवकास गररने नीजि जलइनेछ । 

४) माटो पररक्षण ििा माटो उपिार कृर्कहरुको समेि सहभागीिा र साझेदाररमा अजभयानको रुपमा सञ् िालन 

गररनेछ र गाउँकायाषपजलकाको कायाषलयमा नै माटो पररक्षणको व्यवथिापन गररनेछ । । 

५) कृजर् प्रणालीको आधुजनजककरणको लागी कृजर्मा याश्न्त्रकरणलाई प्रोत्साजहि गनष अनुदानमा आधाररि कृजर् यन्त्र 

उपलब्ध गराइने नीजि लाई जनरन्तरिा जदइनेछ छ । 

६) कृजर्बाजलमा रसायजनक मल ििा जवर्ादीको प्रयोगलाई जनरुत्साजहि गदै िालू आ. व. मा कुनै एक वडालाई िैजवक 

उत्पादन के्षत्र जनधाषरण गरी कायषक्रम सञ् िालन गररनेछ । 

७) एक वडा एक प्राजवजधक कायषक्रमलाई कृर्कहरुको समुहमा आबद्ध गरर कृजर्को व्यवसाजयकरण गररनेछ । 

८) कृजर् उपि संकलन केन्द्र जनमाषणलाई प्रािजमकिामा राख् ने ििा शीि भण्डारण जनमाषणको सम्भाव्यिा अध्ययन गरी 

सञ् िालन गररने नीजि अवलम्बन गररनेछ । 

९) गाउँपाजलका के्षत्रजभत्र रहेको फलफुल पकेट ििा ब्लक हरुलाई आधुजनजककरण गरी व्यावसाजयक रुपमा सबल 

बनाइनेछ । 

१०) यस गाउँपाजलकाको देहायका थिानहरुमा मा िरकारी ििा फलफुल खेिीको सम्भाव्यिा अध्ययन गरी व्यावसाजयक 

खेिीलाई प्रवधषन गररने छ – 

क) वडा नं १ को राकुला, ढुङे्ग, राकुला बेशी, कुनाही।   

ख) वडा नं २ को ज्याजमरे, जलम्मा, डाँडा गाँउ,  गैरी गाँउ, जिजम गाँउ, गोटेमा, नके्रपा । 

ग) वडा नं ३ को राकुला मासे, बगुवा, बाराहा, नागी, जसवाषनी, नगरे ।  

घ) वडा नं ४ को गोडेली, मासी । 

ङ) वडा नं ५, िाँिे, िोड्के ।  

११) कृजर् ििा पशुपन्क्षी िन्य रोग जनयन्त्रणको लागी प्रते्यक वडामा प्राजवजधकहरुलाई आवश्यक और्जध ििा िाजलमको 

नीजि अवलम्बन गररनेछ । 

१२) प्रते्यक वडाकायाषलय हरुमा कृजर् उत्पादन सम्बन्धी परामशष ििा पशुपन्क्षी सम्बन्धी रोगको रोकिाम ििा उपिारका 

लागी कृजर् \पशु प्राजवजधकको व्यवथिा गरी सेवाकेन्द्र सञ् िालन गररने नीजि जलइनेछ । 

१३)  व्यवसाजयक पशुपालन लाई प्रवधषन ििा जवकास गनषको लाजग उन् नि िािका जबउबोका, घास, दाना आजदको सहि 

पहुिलाई सुजनश् िि गररने नीजि अवलम्बन गररनेछ । 

१४) पशुपालनलाई व्यवसाजयकरणको लागी जकसानहरुलाई ज्ञान सीप ििा प्रजवजध हस्तान्तरण गरी उत्पादक्तव बढाउने 

नीजि जलइनेछ । 

१५) नगदेबाली खेिीलाई प्रािजमकिा साि प्रोत्साहन गने नीजि अनुरुप उतृ्कर कृर्क पुरस्कार प्रदान गररने नीजि 

अवलम्बन गररनेछ । 

१६) पशुपन्क्षी पालनको पकेट के्षत्र जनधाषरण गरी िलवायु ििा आहाराको उपलब्धिा ििा सम्भाव्िाको आधारमा 

व्यवसाजयक पशुपालनलाई प्रोत्साजहि गररने नीजि अवलम्बन गररनेछ । 

१७) पशुवधशाला को व्यवथिापनका लाजग आवश्यक पुवाषधारहरुको जवकास गररने छ । 

१८) सहकारी वा कृर्क समुह माफष ि पशु आहारा को जबउ ििा पशु प्रिनन (कृजत्रम गभाषधान) को सेवा प्रवाह गने जनजि 

जलइनेछ । 

१९) गोठ ििा खोरहरुको सुधार, गोठेमलको संरक्षण गने, कम्पोर र भमी कम्पोर मल बनाउने सीप ििा प्रजवजध सम्बन्धी 

िाजलम ििा सिेिना कायषक्रम प्राजवधीक सेवा टोलटोलमा पुर् याउने नीजि अवलम्बन गररनेछ । 

२०) पशुपालनमा हुने िोश्खम नु्यजनकरण गनष पशुबीमालाई प्रत्साहन गररनेछ । 
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२१) जलम्िुङबुङ गाउँपाजलकामा व्यावसाजयक कृजर् ििा पशुपालनलाई प्रवधषन गनेको लागी गररब, जवपन्न वगषका कृर्क 

हरुलाई  कृर्क अनुदान, िरकारी खेिी अनुदान , फलफुल खेिी अनुदानलाई लजक्षि वगष सम्म पुयाषउने नीजि जलइनेछ 

। 

२२) दुग्ध उत्पादनलाई बढाउदै, जवजवजधकरण ििा दुग्ध िन्य पदािषको बिार प्रवधषन गनष बिार व्यवथिापन गनष समुह\ 

सहकारीको साझेदारीमा दुग्ध संकलन ििा जिस्यान केन्द्र थिापना गदै दुग्ध उत्पादनमा िीन वर्ष जभत्र आत्मजनभषर 

गाउँपाजलकाको रुपमा जवकास गररनेछ ।  

२३) कृर्क समुहहरुलाई कृजर् ििा पशुसेवा सम्बन्धी आधारभुि सेवा प्रवाह सेवाकेन्द्र माफष ि वडाबाटै गररने नीजि 

जलइनेछ । 

२४) बाजलनाजलमा हुने िोश्खम नु्यजनकरण गनष बाजल बीमा कायषक्रमलाई प्रोत्साहन गररनेछ ।     

२५) हरेक वडा स्तरमा िरकारी, फलफुल ििा घाँस वाजलको जवरुवा पत्पादन ििा नग प्रजवजध प्रर्द्षशनीको लाजग बहु 

उदे्दश्य नसषरी ििा प्रजवजध प्रर्द्षशनी केन्द्रको थिापना गररनेछ ।  

२६)  जवद्यालय स्तरदेश्ख नै युवाहरुलाई व्यावसाजयक कृजर् िफष  आकजर्षि गनष ििा प्रगजिजशल कृर्कको उत्पादन गने 

हरेक वडाको कुनै एक जवद्यालयमा कृजर् जसकाई केन्द्रको थिापना गररनेछ ।  

२७) जसंिाई हुने खेिी योग्य के्षत्रमा जसंिाईको पुवाषधारमा व्यवथिापन गरर उत्पादन वृजर्द्मा िोड जदइनेछ ।  

२८)  जसंिाई समस्या भएको सुख्खा के्षत्रमा वर्ाषको पानी संकलन (वाटर हाभेजरङ) ििा प्रयोग सम्बश्न्ध कायषक्रमलाई 

प्रािजमकिाका साि अगाजड बढाइनेछ ।  

२९)  सुख्खा के्षत्रमा आंजशक जसंिाई प्रवन्धला जनश्म्त प्लाजरक पोखरी िस्ता कायषक्रमलाई प्रािाजमकिाका साि कायषक्रम 

संिालन गररनेछ ।  

३०)  कृर्क समुहलाई व्यवश्थिि गदै कृजर् ििा पशु सेवा कायषक्रम समुह माफष ि संिालन गररनेछ ।  

३१)  जसंिाईको स्रोि भएको के्षत्रमा समुहगर माछापालनग कायषक्रममा अनुदानको व्यवथिा गररनेछ ।  

३२)  खजस बोका संकलन केन्द्र थिापना गरर बिाररकरणको लागी सहजिकरण गररनेछ ।  

३३)  वडा स्तरमा हरेक ७ जदनमा र पाजलका स्तरमा १५ जदनमा १ पटक कृजर् हाट बिार संिालन आन्तररक खपि ििा 

जनयाषि बिार व्यवथिापन गररनेछ ।  

३४)  खेर गएको िजमनमा, बाँझो िजमनमा घाँस ििा अन्य खेजि प्रवर्द्षन गररनेछ ।  

                           

                      

पर्िटन प्रवर्िन िथा संसृ्कर्ि सम्बिी नीर्ि 

१) जलम्िुङबुङ गाउँपाजलकाको मुख्य पयषटकीय गन्वयको रुपमा जवकास गनषका पयषटन मन्त्रालयसँगको सहलगानीमा  

एभरेर भु्य टप (दोबाटे डाँडा) पयषटकीय पुवाषधार जनमाषण  गनष  आवजधक रुपमा लगानी व्यवथिापन गररनेछ । 

२) जलम्िुङबुङ गाउँपाजलकाको पयषटनको प्रमुख गन्तव्यको रुपम सम्भावना बोकेका ठाँउ हरुको पजहिान गरी 

पयषटजकय पुवाषधारहरुको जवकास गररने छ । 

३) गाउँपाजलका के्षत्र जभत्र पने पयषटकीय सम्भावनाका अन्य के्षत्रहरु ( जिया पयषटन, पयाषपयषटन, धाजमषक पयषटन, कृजर् 

पयषटन) को पजहिान गरी पुवाषधार जवकास िफष  जवशेर् ध्यान जदइनेछ ।  

४) पयषटन जवकास ििा पयषटन प्रवधषनको लागी सावषिजनक, नीजि, सहकारी, सामुदाजयक के्षत्रहरुसँग साझेदारी एवं 

सहकायष गरी यस बाट प्राप्त लाभहरु आमिनस्तर सम्म पुर् याइने छ । 

५) यस गाउँपाजलका के्षत्रजभत्र  होमसे्ट्को सम्भावना बोकेका के्षत्रहरुको पजहिान गरी थिानीय संसृ्किी, खानपान, 

उत्पादकवको आधारमा होमसे्ट् प्याकेि संञ् िालन गररने छ । 

६) ऐजिहाजसक , धाजमषक ििा पुरािाश्वक मठ मश्न्दर, गुम्बा, जवहार आजदको संरक्षण ििा उपयोगलाई सम्बश्न्धि के्षत्रको 

आयआिषन सँग अन्तरसम्बन्धीि गने नीजि जलइनेछ । 

७) जलम्िुङबुङ गाउँपाजलकाको समु्पणष धमष, सम्प्रदायहरुको पजहिानलाई िगेनाष गने एक खुल्ला साँसृ्कजिक संग्राहलय 

जनमाषणको प्रारश्म्भक प्रजिवेदन ियार गने ।  

      

उद्योग, वार्णज्य िथा बर्ाि व्यवस्थापन नीर्ि 

१) थिानीय िहमा उत्पादन हुने कच् िा पदािष प्रयोग गरेर वसु्त उत्पादन गने उद्योग थिापना गनष समन्वय, 

सहजिकरण र प्रोत्साहन गने नीजि अवलम्बन गररनेछ । 

२) साना ििा लघु उद्योगहरुको थिापना ििा जवकासलाई प्रोत्साहन गनष िाजलम ििा जवजत्तय श्रोि सहि ढंगबाट 

उपलब्ध गराउने नीजि जलइनेछ । 

३) गाउँपाजलका के्षत्र जभत्र हाटबिार सञ् िालन गरी थिानीय उत्पादन र व्यापार व्यवसायको प्रवधषन गने नीजि 

अवलम्बन गररनेछ । 

४) बिार व्यवथिापनको लागी पसल, लि, होटलले दैजनक मुल्यसुिी उपभोक्ताले सहिै देख् न सक् ने गरी राख् ने  

नीजि अवलम्बन गररनेछ । 

५) प्रिलीि कानून बमोजिम श्स्वकृजि नजलइएका, दिाष नभएका पसलहरुलाई अजनवायष रुपमा दिाष गराईनेछ । 
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६) घरभाडा, घरबहाल जदँदा अजनवायष रुपमा सम्झौिा गनुष पनेछ । 

७) गाउँपाजलका स्तरीय वाजणज्य संघ र उपभोक्ता जहि संरक्षण मञ् ि थिापना गररनेछ । 

८) गाउँपजलका जभत्र खानी ििा खजनिको अध्ययन ििा सम्भाव्यिा बारेमा अनुसन्धान शुरु गनष पहल गने नीजि 

अवलम्बन गररनेछ ।   

९) यस गाउँपाजलकाका सम्भावना बोकेका  बिारहरुमा फोहोर िन्य पदािषहरुको व्यवथिापन गदै SOLID 

WASTE MANAGEMENT को लागी पुवाषधारहरु जनमाषण गररनेछ । 

 

उद्यम विकास नीति  

१) उद्यम जवकास रणजनजिक योिना ियार गरी लागु गरीने छ । 

२) उद्यम जवकास मोडु्यल र मागमा आधारीि रणनीजि अनुसार नयाँ उद्यमी सृिना ििा भैरहेका उद्यमको 

स्तरोन्निी गने नीजि जलइने छ । 

३) यस पाजलकामा दिाष भई सन्चालनमा रहेका ििा नयाँ उद्यम थिापना गनष िाहाने लघु घरेलु ििा साना 

उद्यमहरुलाई ८०% छुट मुल्यमा उपयुक्त प्रजवजध हस्तान्तरण गरीने छ । 

४) उद्यम थिापना ििा स्तरोन्निी गनष िाहाने उद्यमीहरुलाई जवत्तीय स्रोि सहि उपलब्ध गराउने नीजि जलइने छ । 

५) उद्यमीहरुको लघु जवत्तमा पहँुि ििा विारीकरण ििा बिार प्रबधषनको जदगो ब्यवथिापनको लागी उद्यमी 

सहकारी गठन गरी पररिालन गरीने छ । 

६) अनौपिारीक ििा परम्परागि रुपमा सन्चालनमा रहेका जसप ििा  पेशाहरुको पजहिान गरी लघु घरेलु ििा 

साना उद्योगको रुपमा जबकास गरीने छ । 

७) बैदेजशक रोिगारमा गएर फकीएका वा स्वदेशमा रोिगार गुमाएका बेरोिगार युवाहरुलाई साझेदारी ििा 

ब्यक्तीगि उद्यम थिापना गनष उद्यमजशलिा जवकास िाजलम ििा मागमा अधारीि जशप जवकास िाजलम 

सन्चालनगरीने छ  । 

 

सहकािी, गरिबी नु्यर्नकिण िथा उद्यमशीििा र्वकास सम्बिी नीर्ि 

१) सहकारीको माध्यमबाट थिानीय श्रोि, श्रम, साधन, सीप र पँुिीको अजधकिम पररिालन गरी आजिषक, 

सामाजिक रुपान्तरण गररनेछ । 

२) सहकारीिाको माध्यमबाट गरीबी नु्यजनकरण एवं सामाजिक पँुिी जनमाषणमा िोड जदइने नीजि जलइनेछ । 

३) गाउँपाजलकामा सञ् िालीि सहकारीको क्षमिा जवकास ििा संथिागि सुदृजढकरण गने गराउने नीजि जलइनेछ । 

४) लघु उद्यम जवकास कायषक्रमको माध्यमबाट गररजब नु्यजनकरण गने नीजि अवलम्बन गररनेछ । 

५) जलम्िुङबुङ गाउँपाजलकाको उद्यम जवकास नीजि अनुसार प्रते्यक वडाबाट स्वावलम्बी उद्यमीहरुको जवकास 

गररनेछ ।  

६) जलम्िुङबुङ गाउँपाजलका जभत्र रहेका घरेलु ििा साना उद्योगहरुको संरक्षण, संवधषन, जनयमन ििा स्तरोन्निी 

गदै ठुला उद्योगमा रुपान्तरण गररने नीजि जलईनेछ ।  

७) जलम्िुङबुङ गाउँपाजलका सहकारी ऐन बमोजिम सहकारी हरुको जनयमन, प्रवधषन र प्रजशक्षण सम्बन्धी नीजि 

जलइनेछ ।  

                   

 

 

 

 

 

 

सामार्र्क र्वकास नीर्ि 

र्शिा नीर्ि 

१) संजवधानले िोजकए बमोजिम माध्यजमक िहसम्मको जशक्षाको व्यवथिापन गनष केन्द्र र प्रदेशसँग आवश्यक समन्वय 

गरी संघीय जशक्षा नीजि एवं मापदण्डको अजधनमा रही आवश्यक्ता अनुसार नीजि, जनयमावली ििा जनदेजशका जनमाषण 

गरेर जशक्षा के्षत्रलाई व्यवथिपान गदै गुणस्तरीय जशक्षा सुजनश् िि गररने  नीजि जलइनेछ । 

२) जलम्िुङबुङ जशक्षा जवकास योिना बमोजिम जवद्यालयको शैजक्षक गुणस्तर अजभवृद्धीको लागी कायषक्रमहरु वाजर्षक 

िाजलका अनुसार संिालन गररने छ ।  

३) जलम्िुङबुङ गाउँपाजलकाका माध्यजमक जवद्यालयहरु श्री महेन्द्र मा. जव. जसवाषनी, वडा नं ३ ििा श्री क्यापे्टन पशुषराम 

पद् मा राई मा. जव. (१-१२ ),  श्री मा. जव. बुतु्क (१-१०), श्री महेन्द्र जदप माजव. वडा नं २, श्री मा. जव. रसुवा वडा नं ५ मा 

शैजक्षक पुवाषधारको जनमाषण गरी गाँउपाजलका के्षत्रमै सदरमुकाम सरहको गुणस्तरयुक्त जशक्षाको सुजनश् ित्तिा गररने 

नीजि जलइनेछ ।    

४) जशक्षालाई िीवनउपयोगी, सीपमुलक र गुणस्तरीय बनाउने नीजि अवलम्बन गररनेछ  । 
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५)  जलम्िुङबुङ गाउँपाजलका के्षत्रजभत्र रहेका समु्पणष बाल जबकास केन्द्रहरुमा शैजक्षक पुवाषधार जनमाषण गररनेछ । 

मने्ट वरी टि े जनङ्गको व्यवथिा गरी बाल स. का. हरुको क्षमिा अजभवृद्धी गरर बालबाजलका हरुको जसकाई उपलब्धी 

सुजनजिि गररनेछ ।  

६) जलम्िुङबुङ गाउँपाजलकाका समु्पणष जवद्यालय हरुको समजरगि गुणस्तर जवकासका लागी प्रते्यक जवद्यालयहरुमा 

जवद्यालय जवकास नीजि सञ् िालन गररनेछ  यस अन्तगषि:- 

क) शैजक्षक गुणस्तर अजभवृद्धी प्रोत्साहन कायषक्रम  

ख) जवद्यालय क्षमिा अजभवृद्धी कायषक्रम 

ग) िनशक्ती उते्प्रणा कायषक्रम  

घ)  शैजक्षक पुवाषधार जवकास कायषक्रम  

ङ) गाउँपाजलकाको िफष बाट शैजक्षक के्षत्र सुधारको लाजग मापदण्डमा आधाररि अनुदान कायषक्रम । 

७. जनमाषणाधीन जवद्यालयको भौजिक संरिना हरु भुकम्प प्रजिरोधी बनाइनेछ । 

८. जवद्यािीहरुले जवद्यालय बीिमै छोडने ( DROP OUT)  प्रवृत्तीलाई नु्यजनकरण गनष सिेिनामुलक ििा प्रवधषनात्मक 

कायषक्रमहरु सञ् िालन गररनेछ । 

९. जनश् िि सुिकांकका आधारमा नमुना जवद्यालय बनाइनेछ र यसलाई क्रमश: जवस्तार गररनेछ । 

१०. जवद्यालयका जशक्षकहरु, बाल जबकास केन्द्रका स.का. हरुको लागी िालीम ििा अनुजशक्षण कायषक्रम हरु सञ् िालन 

गररनेछ । 

११.  जलम्िुङबुङ गाउँपालजलकाका समु्पणष जवद्यालयहरुमा २ वर्षजभत्र पुणष सरसफाई,  पक् की शौिालय ििा स्वच्छ 

खानेपानी को व्यवथिा गररनेछ । 

१२. जवद्यालयहरुमा प्रजवजधमैत्री पठन पाठनको व्यवथिा गररनेछ । 

१३. जवद्यालयहरुको गुणस्तर पररक्षणको लागी वसु्तगि सुिकांक हरुको आधारमा अनुगमन ििा सुपररवेक्षण संयन्त्र 

जनमाषण गररनेछ । 

१४. जवद्यालयहरुमा कायषरि जशक्षकहरुलाई नेपाल सरकारबाट कायम नु्यनिम पाररश्रजमकको व्यवथिा गररनेछ  ।  

 

 

 

खेिकुद िथा अर्िरिक्त कृर्ाकिाप 

१)  जलम्िुङबुङ गाउँपाजलकामा खेलकुद जवकासको लागी गाउँपालजलका स्तरीय खेलकुद समीजि गठन गररनेछ । 

२) जवद्यालय स्तरमा हुने खेलकुद ििा अजिररक्त कृयाकलापको वाजर्षक कायषिाजलका जनमाषण गरर खेलकुद ििा 

अजिररक्त कृयाकलापको सञ् िालन गररनेछ । 

३) गाउँपाजलका स्तरीय खेलमैदानको पजहिान गरी के्षत्रकै उतृ्कर खेलमैदानको रुपमा जवकास गररनेछ । 

४) खेलकुदका सािै जवद्यालय स्तरीय र जवद्यालय बाजहर समेि साजहत्य, कला ििा हाजिररिवाफ िस्ता कृयकालाप हरु 

सञ् िालन गररने नीजि जलइनेछ । 

५) अन्तर वडा स्तरीय खेलकुद प्रजियोजगिाको सञ् िालन गररनेछ । 

६) गाउँपाजलका स्तरीय फुटबल ,भजलबल आदी प्रजियोजगिा आयोिना गरेर थिाजनय खेलाडीहरुलाई प्रोत्साहन गररने 

छ । 

७) गाउँपाजलका स्तरीय कबषड हल जनमाषणको लागी सम्भाव्यिा अध्ययन गररनेछ । 

८) अन्तर गाउँपाजलका खेलकुद आयोिना गरी खेलकुद गजिजवधीलाई जनरन्तरिा गने ।  

 

                            

स्वास्थ्य सम्बिी नीर्ि 

१) नेपालको संजवधानमा उले्लख भएको स्वस्थ्य सम्बनधी मौजलक हकको प्रत्याभुिी गररने नीजि अवलम्बन गररनेछ । 

२) २ वर्षजभत्र जलम्िुङबुङ अस्पिाल जनमाषण सम्पन् न गरी गाउँपाजलकामानै x-ray, सामान्य शल्य जक्रया आदीको 

व्यवथिापन गने गरी अस्पिाल सञ् िालन गररने छ ।  

३) सबै नागरीकहरुलाई गुणस्तरीय आधारभुि स्वास्थ्य सुजवधा सवष सुलभढंगले उपलब्ध गराइने छ । 

४) वडाहरुमा रहेका  स्वास्थ्य केन्द्र िौकीहरुको स्तरोन्निी ििा पुनजनषमाषण गररनेछ । 

५)  जलम्िुङबुङ गाउँपाजलका के्षत्र जभत्र सञ् िाजलि स्वास्थ्य िौकी ििा आधारभुि स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा स्वास्थ्य  के्षत्र सुधार 

नीजि  अवलम्बन गररनेछ । 

यस अन्तगषि :- 

क) स्वास्थ्य सेवा िनशक्ती व्यवथिापन र क्षमिा अजभवृद्धी कायषक्रम 

ख) स्वास्थ्य संथिा सुदृढीकरण कायषक्रम  

ग) समुदाय केश्न्द्रि स्वास्थ्य कायषक्रम  

घ) स्वास्थ्य सेवामा उपिारात्मक सेवा ििा गुणस्तर सुधार कायषक्रम  

रहनेछ ।   
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६) स्वास्थ्य के्षत्र सुधार कायषक्रम अन्तगषि प्रािजमक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य िौकी ििा सामुदाजयक स्वास्थ्य इकाई हरुको 

भौजिक जनमाषण, कायाषलय व्यवथिापन, और्धी व्यवथिापन, जन:शुल्क ल्याब टेस्ट्, स्वास्थ्य जशजवर सञ् िालन गरी 

समजरगि स्वास्थ्य के्षत्रलाई समेटेर कायषक्रमहरु सञ् िालन गररनेछ । 

७) गाउँपाजलका के्षत्र जभत्र सञ् िालीि बिीङ सेन्टर हरुलाई भौजिक ििा प्राजवजधक व्यवथिापन गररने नीजि जलइनेछ । 

८) प्रिलीि कानून बमोजिम जनशुल्क गररएका और्धीहरुलाई सबै स्वास्थ्य संथिाहरुमा १२ मजहना उपलब्ध गराइने 

नीजि जलइनेछ । 

९) खोप केन्द्र, गाउँघर श्िजनक हरुलाई व्यवथिापन गररनेछ । 

१०) स्वास्थ्य केन्द्रमा सुते्करी गराई, जशशु स्याहार गराउने आमाहरुलाई प्रोत्साहन गररने नीजिलाई जनरन्तरिा जदइनेछ । 

११)  थिानीय स्तरमा कायषरि स्वास्थ्य स्वयंसेजवकाहरुलाई प्रोत्साहन गररने नीजि लाई जनरन्तरिा जदइनेछ । 

१२) सबै वडा हरुमा स्वास्थ्य जशजवरहरु सञ् िालन गदै आमिनिा समक्ष स्वास्थ्य सुजवधा पुर् याउने नीजि जलइनेछ । 

१३) जे्यष्ठ नागरीकहरुलाई सुलभ स्वास्थ्य सुजवधा उपलब्ध गराउन प्रािजमक स्वास्थ्य  केन्द्रमा जनशुल् क स्वास्थ्य उपिार 

ििा ल्याब टेस्ट्को व्यवथिा गररने नीजि जलइने छ । 

 

१४) जवद्यालय जभत्र ििा बाजहर जकशोर जकशोरीहरुलाई यौन ििा प्रिनन, स्वास्थ्य सम्बनधी कायषक्रम सञ् िालन गने नीजि 

जलइनेछ । 

१५) अवैधाजनक रुपमा जबक्रीजबिरण गररने और्धी पसल हरुलाई जनयमन गररनेछ । 

१६) िार वर्षजभत्र गाउँपाजलकालाई पुणषपोर्ण युक्त गाउँपाजलका बनाउने नीजि अवलम्बन गररनेछ ।  

१७)  मािृ ििा जशशु पोर्णलाई सुजनश् िि गररने नीजि अवलम्बन गररनेछ । 

१८) सामुदाजयक स्वास्थ्य इकाई ििा वडा स्तरका स्वास्थ्य िौकीहरुको भौजिक व्यवथिापन गदै गुणस्तरीय 

स्वास्थ्योपिारको व्यवथिा गररने छ । 

१९) आवश्यक और्धी, उपकरण, प्रजवधी र दक्ष स्वास्थ्यकमीहरु सजहिको प्रभावकारी एवं िवाफदेहीपुणष स्वास्थ्य सेवा 

प्रणाली जवकास गररनेछ । 

२०) सने ििा नसने रोगहरुको बारेम प्रवधषनात्मक, जनरोधनात्मक र उिारात्मक कायषक्रमहरु सञ् िालन गररनेछ । 

२१) प्रिनन स्वास्थ्य, सुरक्षीि मािृव एवं बाल ििा जशशु स्वास्थ्य सेवा बारेमा िनिेिना अभीवृद्धी गररनेछ । 

२२) िीवनशैली पररविषन गरी स्वास्थ्यसेवा पहँि जवस्तार गररने नीजि अवलम्बन गररनेछ । 

२३) थिाजनय िजडबुटीको संरक्षण, संवधषन र प्रवधषन गररने नीजि अवलम्बन गररनेछ ।   

                  

 

 

िैर्िक  समानिा िथा समावेर्शकिण सम्बिी नीर्ि 

“जलम्िुङबुङ गाउँपाजलकाको समावेजशकरण नीजि : सबैमा सामाजिक न्यायको अनुभुिी” 

१) जलम्िुङबुङ वासी सबै नागररकहरुको सहभाजगिामा गाउँपाजलकाको समावेशी जवकास गररने नीजि जलइने छ । 

२) जलम्िुङबुङ गाउँपाजलकाका मजहला, बालबाजलका, आजदवासी िनिािी, जवपन् न वगष, जे्यष्ठ नागरीक,  अपाङगिा भएका 

व्यक्तीहरुको क्षमिा जवकास ििा आजिषक, सामाजिक सशश्क्तकरणको नीजि अवलम्बन गररनेछ । 

३) लजक्षि वगषका कायषक्रमहरु सञ् िालन गदाष क्षमिा जवकास, सीप जवकास, नेिृव जवकास, प्रजवजध हस्तान्तरण, सिेिना ििा 

संसृ्किी संरक्षण र प्रवधषन िस्ता कायषक्रम समानुपाजिक ढंगले सञ् िालन गररने नीजि जलइनेछ । 

४) गाउँपाजलकाको जनणषय प्रजक्रयामा लजक्षि वगषको अिषपुणष सहभाजगिा सुजनश् िि गररने छ । 

मर्हिा 

१) नेपालको संजवधानले मजहलाहरुको जनजमत्त प्रत्याभुि गरेका अजधकारहरुको कायाषन्वयन गररने नीजि अवलम्बन  

गररनेछ ।  

२) गाउँपाजलका के्षत्रमा सञ् िालन हुने  हरेक अवसर ििा गजिजवजधमा ३३ % मजहला सहभाजगिा गराइनेछ । 

३) मजहला जहंसा ििा घरेलु जहंसामा परेका मजहलाहरुको सहयोगको जनजमत्त मनोपरामशष ििा सीपजवकास सजहिको 

पुनषथिापना कायषक्रम हरु सािै लैजङ्गक जहंसा जनवारण कायषक्रम सञ् िालन गररनेछ । 

४) एकल मजहला हरुको लगि यजकन गरेर एकल मजहला सुरक्षा कोर्को व्यवथिा गररनेछ । 

५) मजहला कानून अजधकार सम्बन्धी िाजलम ििा अनुजशक्षणको व्यवथिा गररनेछ । 

६) मजहलाको नाममा दिाष भएका उद्योग ििा व्यवसायमा २५% छुट जदने नीजि अवलम्बन गररनेछ ।  

७) मजहलाहरुलाई व्यावसाजयक बनाउन सबै वडा हरुमा उद्यमजशलिा िाजलम सञ् िालन गने गराउने नीजि अवलम्बन 

गररने छ । 

८) मजहलाहरुमा हुने स्वास्थ्य समस्याको िजटलिाका आधारमा क्रमश: स्वास्थ्य जशजवर सञ्चालन गररनेछ । 

९) मजहला स्वास्थ्य सवं्य सेजवकाहरुको क्षमिा जवकास ििा उते्प्ररणात्मक कायषक्रम हरु सञ् िालन गररनेछ । 

१०) एकल मजहलालाई आय आिषन ििा नेिृव जवकासको लागी कायषक्रम सञ् िालन गररनेछ ।  

११)  वडा स्तररय मजहला सञ्जाल, पाजलका स्तररय मजहला सञ्जालहरुको क्षमिा अजभवृद्धी ििा सिेिनामुलक कयषक्रम संिालन 

गररनेछ । 

१२) मजहला संञ्जालहरुको संथिागि जवकास गररनेछ । 

१३) सामाजिक, आजिषक रुपान्तरणको लागी सिेिना कायषक्रम गररनेछ । 
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१४) थिानीय िहमा लैंजगक जहंसा जनवारणका लागी जसंक्षाण कोर् व्यवथिापन गरर सञ्चालन गररने ।  

बािबार्िका 

१) बालमैत्री थिाजनय शासनको प्रत्याभुिी गनष आवश्यक कायषक्रमहरु सञ् िालन गररनेछ । 

२) वडा स्तरीय बाल कल्ब, गाउँपाजलका स्तरीय बाल सञ् िाल हरुको क्षमिा अजभवृद्धी ििा सिेिनामुलक कायषक्रम 

हरु सञ् िालन गररनेछ । 

३) सबै प्रकारका बालश्रमलाई अन्त्य गररनेछ । 

४) बहुपक्षीय पोर्ण कायषक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाउन समु्पणष वडा हरुमा लागू गररने जनजि जलइनेछ । 

५) जलम्िुङबुङ गाउँपाजलकाका समु्पणष बाल जबकास केन्द्रहरुको भौजिक व्यवथिापन गरीने छ । 

६) बालमैत्री गाउँपाजलका घोर्णा गनष आवश्यक कायषक्रमहरु सञ् िालन गदै बालमैत्री वडा घोर्णा गररनेछ  । 

 

 

जे्यष्ठ नागिीक 

१) गाउँपाजलका के्षत्र जभत्र रहेका ८० वर्षभन्दा मािीका जे्यष्ठ नागररकहरुको लगि संकलन गरी अद्यावजधक गरर जे्यष्ठ 

नागरीक सँग भएको ज्ञान ििा अनुभव पुस्तान्तरण कायषक्रम सञ् िालन गररनेछ । 

२) जे्यष्ठ नागररकहरुको स्वास्थ्य िजटलिालाई ध्यानमा राखी क्रमश: स्वास्थ्य जशजवर सञ् िालन गररनेछ । 

३) जे्यष्ठ नागरीकहरुको लागी स्वास्थ्य उपिार लगायिका PHYSICAL TEST हरु जनशुल्क गररने व्यवथिा गररनेछ । 

४) जे्यष्ठ नागरीक सम्मान कायषक्रम आयोिना गररनेछ । 

५) जे्यष्ठ नागरीक पररियपत्र सहिरुपमा वडा कायाषलय बाटै उपलब्ध गराउने व्यवथिा गररनेछ । 

 

दर्िि 

१) िािीय भेदभाव ििा छुवाछुि कसुर सिाय ऐन २०६८ को प्रभावकारी कायाषन्वयनमा िोड जदइनेछ । 

२) दजलि समुदायको परम्परागि पेशा, कला ििा जशि संरक्षण संवधषन गदै आधुनजककरण र व्यवसाजयकरण गने 

नीजि अवलम्बन गररनेछ । 

३) दजलि वगषको सिेिना ििा सीप जवकास िस्ता कायषक्रम सञ् िालन गने गराउने नीजि अवलम्बन गररनेछ । 

                                               

आर्दवासी र्नर्ार्ि 

१) आजदवासी िनिाजिहरुको संजवधान प्रदत्त अजधकारलाई सुजनश् िि गदै आजिषक, सामाजिक एवं साँसृ्कजिक 

जवकासका सािै भार्ा, संसृ्कजि ,परम्परा र पुख्योली सीपको संरक्षण ििा प्रवधषन गररने नीजि अवलम्बन गररनेछ । 

२) आजदवासी िनिाजिहरुको सामाजिक ििा आिीक मुलप्रवाजहकरणका लागी िाजलम, कोजिङ, सीप जवकास, नेिृव 

जवकास िस्ता कायषक्रम हरुमा सबैको सहभाजगिा सुजनश् िि गररने नीजि अवलम्बन गररनेछ । 

३) आजदवासी िनिाजिको भार्ा ििा जलपी जवकासका लागी भार्ा कक्षाको व्यवथिा गररनेछ । 

४) आजदवासी िनिाजिको नृत्य ििा साँसृ्कजिक बािाको संरक्षण गने नीजि अवलम्बन गररनेछ । 

५) आजदवासी िनिाजिको मुलप्रवाजहकरण गरी रार् जनमाषणलाई सुदृढ बनाउने नीजि अवलम्बन गररनेछ । 

 

 

 

अपाङ 

१) अपाङगिा भएका व्यक्तीहरुको लगि राखी गाउँपाजलका स्तरीय अपाङ जहि संरक्षण सञ् िाल गठन गररने नीजि 

अवलम्बन गररने छ । 

२) नेपालको संजवधान, थिानीय सरकार सञ् िालन ऐन २०७४, अपाङगिा भएका व्यश्क्तहरुको अजधकार सम्बनधी ऐन 

२०७५ ििा प्रिजलि कानून बमोजिम अपाङ जहि संरक्षणको लागी नीजिगि व्यवथिा गररनेछ । 

३) जवद्यालय ििा स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा अपाङ मैत्री संरिना हरुको जनमाषण गररने नीजि अवलम्बन गररनेछ । 

४) राज्य र्द्ारा पहेलो ििा सेिो वगषमा वजगषकरण गररएका अपाङगिा भएका व्यश्क्तहरुको लागी सीप जवकास ििा 

उद्यमजशलिा जवकास गदै स्वावलम्बी बनाउने नीजि अवलम्बन गररनेछ । 

                                               

रु्वा 

१) युवाहरुलाई रुपान्तरणको संवाहक र नेिृवको साझेदारको रुपमा जवकास गदै सामाजिक, रािजनजिक र आजिषक 

के्षत्रका समग्र जिमे्मवारी सम्हाल्न नेिृवको जवकास गराउने नीजि जलइनेछ । 

२) जकशोरीहरुकोलागी सीप जवकास ििासशश्क्तकरणका लागी कायषक्रमहरुलाई प्रािजमकिा साि कायाषन्वयन 

गररनेछ । 

३) युवाहरुलाई जहंसा, दुव्यषसन र अरािक प्रवृत्तीलाई जनयन्त्रण गने नीजि जलइनेछ । 

४) युवाहरुलाई प्राजवजधक जशक्षा ििा सीपमुलक िाजलममाफष ि दक्ष, उद्यमशील र आत्मजनभषर बनाउने । 

५) युवाहरुलाई जवपद व्यवथिापन, सामजिक जवकास, वािावरण संरक्षण, खेलकुद लगायिका के्षत्रमा स्वयंसेवकको 

रुपमा पररिालन गररनेछ । 
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िोर्गाि सेवा केन्द्र (र्ि.गा.पा. िोर्गाि शाखा)का नीर्ि िथा कार्िक्रमहरु 

१) संघ ििा प्रदेशले ल्याएको रोिगारमूलक कायषक्रममा अपनव कायम गदै रोिगारीका के्षत्र जवस्तार  गररनेछ |  

२) जलम्िुङबुङ गाउँपाजलकाको जवजभन्न पयषटकीय के्षत्रको पजहिान गरर नया जबकाश गदै जलम्िुङबुङ गाउँपाजलकालाई 

एक पयषटकीय के्षत्रको रुपमा जवकाश गररनेछ | 

३) गररवी नू्यनीकरण ििा रोिगारीका अवसरमा बृजद्द गनष पहलकदमी िाजलनेछ |  

४) थिानीय िहमा दिाष भएका बेरोिगार व्यश्क्तहरुलाई नु्यनिम रोिगारीको प्रत्याभूजि गनषका लाजग कामका लाजग 

पाररश्रजमकमा आधाररि सामुदाजयक आयोिना संिालन गरर श्रममुलक योिना माफष ि समुदायको जवकास संगै 

सामाजिक संरक्षणको प्रत्याभूजि गराइने छ |  

५) दक्ष ििा सक्षम िनशश्क्तको जवकास गरी आन्तररक रोिगारीको प्रवदषन गनष आवश्यक जसपमुलक िाजलमको 

पजहिान गरर बेरोिगार व्यश्क्तलाई िाजलम जदई स्वरोिगार  बन्न उते्प्रररि गररनेछ | 

६) आन्तररक रोिगारी जसिषना गनष सरोकारवाला जनकाय र जनजि  के्षत्रसंग सहकारी र समन्वयमा िोड जदईनेछ |  

७) युवा ििा शैजक्षक बेरोिगारलाई प्रािजमकिामा राखी स्वरोिगारमुलक कायषमा संग्लग्न थिानीय युवा उद्दमीहरुलाई 

प्रोत्साजहि गररनेछ |  

८) श्रम सम्बन्धलाई प्रािजमकिा जददै सावषिजनक पुवाषधार जनमाषण, कृजर्, ब्यबसाजयक, उद्द्योग, जवत्तीय के्षत्रवाट 

रोिगारीको जसिषना गररनेछ |  

९) रोिगार सेवा केन्द्रको संिालन ििा ब्यबथिापनमा िप प्रभावकारी बनाइने छ |  

१०) पाजलका स्तररय योिनाहरुमा रोिगार सेवा केन्द्रमा सुजिकृि बेरोिगारहरुलाई प्रािजमकिामा राश्खने छ |  

११) युवा रोिगारीका लाजग रुपान्तरण पहल आयोिना ििा कामका लाजग पाररश्रजमकमा आधाररि सामुदाजयक 

आयोिनालाई िप सशक्त रुपमा कायाषन्वयन गररनेछ |  

१२) बैदेजशक रोिगाररवाट फकेका रोिगारी गुमाएका युवाहरुको जसप र क्षमिाको भरपुर उपयोग गरर रोिगारी र 

जवकाश दुबैलाई महवका साि कायाषन्वयन गररनेछ |                   

१३) कुनै पजन काम ठुलो या सानो हुदैन भने्न भावनाको  िागृजि गराई कामको सम्मान गने पररपाटीको जनमाषण गदै 

स्वरोिगार उनु्मख जिवनशैली, उपयुषक्त पाररश्रजमक र सामाजिक संरक्षण सजहिको िप ब्यबथिापन धमषदेबी 

नगरपाजलकाको नीजि हुनेछ | 

१४) जलम्िुङबुङ गाउँपाजलकालाई एक उतृ्कर गाउँपाजलकाको रुपमा जवकास गदै पयषटकीय गन्तव्यको रुपमा जवकास 

गने  हेिुले जबजभन्न पयषटकीय के्षत्रको  संरक्षण गदै स्वदेशी ििा जवदेशी पयषटक जभत्राउन महवपूणष भूजमका खेजलने 

छ |  

१५) प्रधानमन्त्री रोिगार कायषक्रमका आयोिनाहरुमा काम गदैगदाष श्रजमकहरुलाई कुनै पजन जकजसमको िोटपटक वा 

कुनै दुघषटना भएमा ित्काल उपिारका लाजग प्रधानमन्त्री रोिगार कायषक्रम उपिार व्यवथिापन कोर्को थिापना 

गररनेछ |  

१६) सामाजिक जवभेजदकरणमा परेका र लजक्षि बगषलाई ध्यानमा राखी कायषक्रमको जनमाषण गररनेछ | 

१७) जलम्िुङबुङ गाउँपाजलकालाई बेरोिगार मुक्त नगरपाजलका बनाउन कदमपहली िाजलनेछ |  

१८) रोिगार कायषक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन रोिगार सेवा केन्द्रको लाजग सवारी साधनको व्यवथिा गरी कायषक्रम 

प्रभावकारी बनाउन  िप पहल गररनेछ 

 

िोपोनु्मख, सीमान्तकृि र्ार्ि/ र्नर्ार्ि 

१) लोपोनु्मख, सीमान्तकृि िाजि/ िनिाजिको आजिषक, सामाजिक ििा साँसृ्कजिक सुधारबाट समिामुलक ििा 

न्यायपुणष समािको शृ्रिना गररने नीजि जलइनेछ । 

२) लोपोनु्मख, सीमान्तकृि िाजि/ िनिाजिको क्षमिा जवकास र स्रोि साधनहरुमा पहँि वृश्द्ध गरर िीवुनस्तर मािी 

उकाथ ने नीजि अवलम्बन गररनेछ । 

३) लोपोनु्मख, सीमान्तकृि िाजि/ िनिाजिका युवाहरुको क्षमिा जवकासका लागी व्यवसाजयक ििा सीपमुलक िाजलम 

प्रदान गररनेछ । 

४) लोपोनु्मख, सीमान्तकृि िाजि/ िनिाजिका जवद्यािीको जसकाई आव यक्ता सम्बोधन गनष वैकश्िक, आवाजसय र 

जवशेर् जशक्षा कायषक्रम सञ् िालन गररने नीजि अवलम्बन गररनेछ । 

 

गैि सिकािी संस्था 

१) गैर सरकारी संथिा जनयमन सम्बन्धी ऐन , जनयमावली जनमाषण गरी जलम्िुङबुङ गाउँपाजलका के्षत्रजभत्र कायषरि गै. स. 

स हरुलाई व्यवथिापन गरीने नीजि अवलम्बन गररने छ । 

२) गै. स. स लाई जवकासका साझेदारको रुपमा व्यवहार गने नीजि अवलम्बन गररनेछ । 

३) गै. स. स का कायषक्रमहरु गाउँपाजलकाको वाजर्षक नीजिमा समावेश गरी लाने र कायषक्रमहरुको दोहरोपना लाई 

जनमुषल गने नीजि अवलम्बन गररनेछ । 
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४) गाउँपाजलकाले अवलम्बन गरेको नीजि ििा कायषक्रममा सहयोग हुने खालका कायषक्रम मात्र सञ् िालन गनष स्वीकृिी 

जदइने छ । 

वन ,वािाविण िथा र्वपद व्यवस्थापन 

वन, वािाविण संििण 

१) गाउँपाजलकाको राजरि य वन, सामुदाजयक वन, कबुजलयिी वनके्षत्रमा वृक्षारोपण कायषक्रम सञ् िालन गरी वनके्षत्रलाई 

बढाइने नीजि अवलम्बन गररनेछ । 

२) राजरि य रािमागष के्षत्राजधकार जभत्र वृक्षरोपणलाई कायषक्रम सञ् िालन गररनेछ । 

३) वािावरण संरक्षण प्रिी िनिेिना अभीवृश्द्ध गनष प्रवधषनात्मक कायषक्रमहरु सञ् िालन गररनेछ । 

४) जलम्िुङबुङ गाउँपाजलकाको िलवायु पररविषन सम्बन्धी नीजि जनमाषण गररनेछ । 

५) जलम्िुङबुङ गाउँपाजलकाका बिार ििा गाउँलाई स्वच्छ, सफा, हराभरा बनाउदै ३ वर्ष जभत्र पुणष प्लाजरक मुक्त 

गाउँपाजलकाको रुपमा जवकास गररनेछ । 

६) सामुदाजयक वन, नीजि वन ििा अन्य वनहरुको जनयमन गररनेछ । 

७) गाउँपाजलकावासीले वडा सजमजिको उपश्थिजिमा सिषजमन जसफाररसको आधार जबना रुख कटान गनष पाइनेछैन । 

८) एक रुख कटानी वापि कश्म्तमा दुई जवरुवा हुकाषउने नीजि अवलम्बन गररनेछ । 

९) यस के्षत्रमा रहेको िैजवक जवजवधिा संरक्षण को लागी िैजवक प्रोफाइल जनमाषण गररनेछ । 

१०) वाजर्षक रुपमा डढेलो काजग धनिनको क्षिीलाई नु्यनीकरणको लाजग डढेलो प्रभाजवि  थिानहरुको पजहिान गरर 

वृक्षारोपण ििा माटो संरक्षण कायषक्रम सञ् िालन गररनेछ । 

र्वपद व्यवस्थापन 

१) गाउँपाजलका जवपद व्यवथिापन कोर् सञ् िालनलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बश्न्धि सरोकारवालाहरुको साझेदारीमा 

कायषक्रम हरु जनमाषण गररने छ ।  

२) जवपद परेको अवथिामा उद्धारको लागी आव यक पने यन्त्र, साधन ििा औिारहरुको उजिि व्यवथिापन गने नीजि 

अवलम्बन गररनेछ । 

३) जलम्िुङबुङ गाउँपजलकाजभत्र पने सुख्खा के्षत्रमा आगलागी िस्ता जवपदमा कमी ल्याउन आवश्यक पानीको 

व्यवथिापन गनष सावषिजनक पोखरी ििा पानीट्याङकी जनमाषण गररनेछ  । 

४) जवपद उद्धारमा सबैभन्दा अग्र पंक्तीमा खजटने सुरक्षाजनकायहरुलाई जवपद उद्धारका सामाग्री सम्पन् न बनाउने नीजि 

अवलम्बन गररनेछ । 

५) जवपदका के्षत्रमा काम गने सहयोगी संथिा रेड क्रस संग समन्वय गरी जवपद व्यवथिापन सम्बन्धी आवश्यक योिना 

ििा कायषक्रमहरु संिालन गररनेछ ।  

६) प्रते्यक वडा कायाषलयमा जवपद िोश्खम नु्यजनकरणको लाजग जवपद िोश्खम प्रोफाईलको आधारमा उद्धार ििा राहि 

सामाग्रीहरुको व्यवथिापन गररनेछ ।  

                           फोहोि मैिा िथा सिसफाई सम्बिी नीर्ि  

१) गाउँपाजलकाका बिार के्षत्रहरुमा कुजहने र नकुजहने फोहोर छुट्टयाउन को लागी फोहोर संकलन डस्ट्जबन हरुको 

व्यवथिापन गररनेछ । 

२) बिार के्षत्रमा सावषिजनक शौिालयको जनमाषणको काम लाई जनरन्तरिा जदइनेछ । 

 

३) सावषिजनक भवन, सरकारी कायाषलय, हेल्थ पोर, जवद्यालयहरुलाई पुणषि: सरसफाई युक्त बनाईनेछ । 

४) फोहोर मैला व्यवथिापन ऐन २०६८  ििा फोहोरमैला व्यवथिापन जनयमावली २०७० को पुणष कायाषन्वयन गदै यस 

गाउँपाजलकालाई पुणषि: फोहोरमैला मुक्त बनाइनेछ । 

 

                       

सुशासन िथा संस्थागि र्वकास सम्बिी नीर्ि 

“र्िम्चुङबुङ गाउँपार्िका सुशासनका आर्ाि : र्वाफदेर्हिा, उत्तिदार्र्त्व,  पादिर्शिा ि सदाचाि “ 

संगठनात्मक व्यवस्थापन 

१) आम िनिा संग सबै भन्दा नजिक रहेर सेवा प्रवाह गने  कायाषलय गाउँकायषपाजलकाको कायाषलय ििा वडा 

कायाषलयहरुमा सेवा प्रवाहलाई सुदृढ गनष आवश्यक श्रोि ििा साधनको व्यवथिापन गररनेछ । 

२) सावषिजनक सेवाप्रवाहलाई गुणस्तरीय , समावेशी एवं सहि बनाउन जवद्युिीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरी 

प्रशासजनक कायषजवधीलाई सरलीकरण र सङे्क्षजपकरण गररनेछ । 

३) नेपाल सरकार र्द्ारा स्वीकृि दरबन्दी ढाँिा बमोजिम वडा कायाषलय ििा गाउँकायषपाजलकाको कायाषलयमा 

दरबन्दी व्यवथिापन गररने छ । 

४) सबै वडा कायाषलयहरुलाई गाउँकायषपाजलकाको कायषसञ् िाल सँग िोड्ने नीजि अवलम्बन गररनेछ । 

५) प्रते्यक वडा कायाषलय ििा गाउँकायषपाजलकाको कायाषलयमा नागररक वडापत्रको व्यवथिापन गररनेछ । 

६) गाउँपाजलकाका महवपुणष जनणषयहरु कानून बमोजिम रजडयो, फेसबुक ििा वेबसाइट माफष ि सावषिजनक गररनेछ 

। 

७) गाउँपाजलकाका िनप्रजिजनधी ििा कमषिारीहरुको क्षमिा जवकासका अनुजशक्षण िाजलम ििा प्रजशक्षण  सञ् िालन 

गररने नीजि अवलम्बन गररनेछ । 



13 
 

८) गाउँपाजलका के्षत्रजभत्र रहेका सरकारी, सामुदाजयक संथिा हरुको नाममा रहेका सावषिजनक सम्पत्ती, ऐलानी , पिी 

सरकारी ििा सावषिजनक िग्गाहरुको जववरण संकलन गरी संरक्षण गररने नीजि अवलम्बन गररनेछ । 

९) गाउँपाजलका भीत्र रहेका कृजर् प्राजवजधक , पशु सेवा प्राजवजधक, स्वास्थ्यमी हरुको क्षमिा जवकास ििा िाजलमको 

व्यवथिापन गररने नीजि जलइनेछ । 

१०) गाउँपाजलका थिापना जदवसलाई उत्सवको रुपमा मनाउने नीजि अवलम्बन गररनेछ । 

११) गाउँपाजलकामा कायषरि कमषिारीहरुलाई प्रोत्साहन गरी उच् ि मनोबल साि सावषिजनक सेवा प्रवाह गनष आन्तररक 

आमदानीबाट कायषदक्षिा, कायष सम्पादन, सुपररवेक्षणको आधारमा  प्रोत्साजहि गररने छ ।   

१२) वडा सजिव ििा अन्य कमषिारीहरुलाई कम्पु्यटर िाजलम प्रदान गरर वडाबाट सूिना प्रजवजधमा आधाररि सेवा 

प्रवाह जवस्तार गने ।                

राजरिि य पररियपत्र ििा पजञ्जकरण नीजि 

१) टोलजवकास सँथिा, जवजभन्न थिानीय संघसंथिाहरुलाई सहभाजग गराई सामाजिक सुरक्षा ििा व्यश्क्तगि घटना 

सम्बश्न्ध सिेिनामुलक अजभमुश्खकरण कायषक्रम गररने ।  

२) सवै वडा सजिवहरु ििा कम्पु्यटर अपरेटर वा कायषलयमा रहेको कम्पु्यटरमा दक्षा कमाषिारीलाई सहभाजग गराएर 

अनलाइन घटनादिाष सञ्चालन गनषको लाजग VERS MIS SYSTEM िाजलम जदइने ।  

३) सवै वडा सजिव/MIS Operator र्द्ारा व्यश्क्तगि घटना दिाष अनलाईन माफष ि शिप्रजिशि सञ्चालन गने । 

४) घटनादिाष गनष छुटेको व्यश्क्तहरुको (िन्म, मृतु्य, जववाह, बसाईसराइ, सम्बन्ध जवचे्छद) आजद घटनादिाष अजनवायष 

रुपमा गनषको लाजग सवै ठाउँमा प्रिारप्रसार गरी व्यश्क्तगि घटनादिाष शि प्रजिशि गनषका लाजग प्रते्यक टोलटोलमा 

जशजवर थिल राश्ख शिप्रजिशि घटनादिाष गने ।  

 

र्वत्तीर् व्यवस्थापन 

१) आ. व. २०७८/०७९ मा सम्पत्ती कर सम्बन्धी सम्भावना अध्ययन ििा पुवष िैयारी गरी सम्पत्ती कर प्रणाली लागू 

गररने नीजि अवलम्बन गररनेछ । 

२) नेपालको संजवधानमा उले्लश्खि राि वका श्रोि हरुको दायरालाई फराजकलो पादै अजधकिम आन्तरीक श्रोि 

संकलन गदै जवत्तीय स्वावलम्बन िफष  अग्रसर हुने नीजि जलइनेछ । 

३) गाउँपाजलकाको आन्तरीक आमदानी हुने  श्रोि हरुको पजहिान गरी जदगो ििा भपषदो आमदानीका श्रोिहरुको 

जवकास गररने नीजि अवलम्बन गररनेछ ।                     


