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�मखु अ�त�थ ज्यू, 
�विश� अ�त�थ ज्यू, 

उपाध्यक्ष ज्यू, 

वडा अध्यक्ष ज्यूहरु, 

गाउँ कायर्पा�लकाका सदस्य ज्यूहरु, 

�वषयगत स�म�तका संयोजक ज्यूहरु, 

गाउँसभाका सम्पूणर् सदस्य ज्यूहरु, 

आमिन्�त अ�त�थ गण, 

�मखु �शासक�य अ�धकृत ज्यू, 

गाउँपा�लकाका सम्पूणर् कमर्चार� �म�हरु, 

सूरक्षाकम�, संचारकम�, प�कार �म�हरु तथा उपिस्थत सम्पूणर् महानभुाव ज्यूहरुमा न्यानो अ�भवादन। 

स्थानीय तहको �नवार्चन भएप�छको प�हलो गाउँसभालाई सम्बोधन गनर् पाउँदा म गौरवािन्वत भएको छु। यस अवसरमा 

रा��य प�हचान ��त सम्मान गद� राजनी�तक प�रवतर्नका ला�ग जीवन उत्सगर् गनुर् हनुे सम्पूणर् स�हदहरु ��त हा�दर्क ��ा�ल� 

व्य� गदर्छु। राजगढ गाउँपा�लकाको अलगै ऐ�तहा�सक प�हचानका साथै सभ्यता र संस्कृ�तको दृ��ले सामािजक र 

सांस्कृ�तक, धा�मर्क �व�वधताय�ु प�व� देव भ�ुम हो। जसको संरक्षण र सम्ब�र्न गनुर् हामी �नवार्िचत जन��त�न�धहरुको 

परम कतर्व्य हो। मेरो नतेतृ्वको यस स्थानीय सरकार �वकास �नमार्ण, सशुासन र सम�ृ�का के्ष�मा सहमती तथा समन्वयका 

साथ अिघ बढन ��तव� छ। जनु कुरा गनर् सबै राजनी�तक दल, सरोकारवालाहरु र आम नाग�रकको साथ र सहकायर्का 

ला�ग आव्हान गदर्छु। 

आदरणीय गाउँवासीहरु 

थोपा थोपा पानी गर� समनु्� बने झ� सबै स्थानीय तह सखुी, खसुी र सम�ृ नभई �देश र संघ सखुी, खसुी र सम�ृ नहनुे 

भएकाले "सम�ृ नेपाल, सखुी नेपाल� " को नारामा नै केन्��त भएर यस गाउँपा�लकाले आगामी आ�थर्क वषर् 2079/080 

का लागी नी�त तथा कायर्�म तयार गरेको छ। नी�त तथा कायर्�म तयार पादार् यस गाउँपा�लकाले �व�भ� �वषय र 

पक्षहरुलाई आधारको रुपमा �लएको व्यहोरा �स्ततु गदर्छु। 

१. नेपालको सं�वधान 2072 को �स्तावना, मौ�लक हक र कतर्व्य, राज्यका नी�तहरु, स्थानीय आ�थर्क कायर् �णाल� एवम ्

एकल अ�धकार तथा साझा अ�धकार सूची। 

२. संघीय तथा �देश सरकारले अं�गकार गरेका आव�धक योजनाले �लएका नी�त तथा �ाथ�मकताहरु। 

3. संघीय सरकारले अवलम्वन गरेका आ�थर्क तथा �व�ीय नी�तहरु । 

4. स्थानीय तहको आव�धक योजनाहरुले तय गरेका �ाथ�मकताहरु। 

5. नेपालले अन्तरार्��य जगतमा गरेका ��तव�ताहरु। 

6. स्थानीय सरकार संचालन ऐन, 2074 तथा �व�भ� �नयमावल�का �ावधानहरु। 

7. स्थानीय तह के्ष�गत नी�त, रणनी�तहरु, योजना तथा अध्ययन ��तवेदनहरु। 

8. �वकासका समसमा�यक म�ुाहरु- सामािजक संरक्षण, ती� �दगो �वकास, जलवाय ुप�रवतर्न, �वपद़ व्यवस्थापन, खा� तथा 

पोषण सरुक्षा, ल��गक सशि�करण, समावेशी �वकास, वाल मै�ी स्थानीय शासन, वातावरण मै�ी स्थानीय शासन, खलु्ला 

�दशाम�ु, पूणर् सरसफाई, पूणर् खोपय�ु तथा उजार् संकट लगायतका अन्तर सम्विन्धत �वषयहरु । 

9. राजगढ गाउँपा�लकाले आवश्यक देखेका �व�भ� �वषयहरु। 

 



उपरो� आधारमा यो वषर्को योजना तथा बजेट कायर्�म छनौट गनर् �नम्न �ाथ�मक के्ष� तो�कएका छन।् 

1. आ�थर्क �वकास तथा ग�रवी �नवारणमा �त्यक्ष योगदान परु् याउन।े 

2. उत्पादन मलुक र �छटो ��तफल �दन।े 

3. राज� प�रचालनमा योगदान परु् याउने। 

4. सेवा �वाह, संस्थागत क्षमता अ�भवृ�� र सशुानमा योगदान परु् याउन।े 

5. स्थानीय �ोत साधनमा आधा�रत भई जन सहभा�गताको अ�भवृ�� गन�। 

6. ल��गक समान्ता र सामािजक समावेशीकरणको अ�भव�ृ� गन�। 

7. �दगो �वकास र वातावरण संरक्षण तथा �वपद व्यवस्थापनमा योगदान परु् याउने। 

8. स्थान �वशेषको संस्कृ�त र प�हचान �वधर्न गन�। 

 

बजेट तथा कायर्�म तजुर्माका चरणहरु: 

1. स्था�नय राज� परामशर् स�म�तको ��तवेदन 

2. �ोत अनमुान र कुल बजेट सीमा �नधार्रण 

3. वस्ती/टोल स्तरवाट योजना छनौट 

4. वडा स्तर�य योजना �ाथ�म�ककरण 

5. एक�कृत बजेट तथा कायर्�म तजुर्मा 

6. कायर्पा�लकाबाट स्वीकृती 

7. सभाबाट स्वीकृती 

आदरणीय महानभुावहरु: 

अव म यस ग�रमामय समारोह समक्ष गाउँ सभावाट पा�रत हनुे आ�थर्क वषर् 2079/080 को मखु्य नी�त योजना तथा 

कायर्�महरुको बारेमा संक्षी� रुपमा �काश पान� अनमु�त चाहन्छु।�वस्ततृ प�छ पसु्तकमा �काशन हनुे गर� समभवत 

अ�धकतम मा�नसहरुको हातमा परु् याउने छु। 

क) आ�थर्क �वकास:  

१) कृ�ष/पश ु 

• कृ�ष पेशालाई व्यवसा�यक र सम्मा�नत पेशाको रुपमा �वक�सत गन� नी�त �लइने छ ।  

• परम्परागत �नवार्हमखुी कृ�ष �णाल�लाई व्यावसा�यक र आध�ुनक बनाउँदै सरोकारवालाहरुलाई उत्��ेरत ग�रनेछ।  

• एक गाउँ एक उत्पादनका ला�ग सम्भाव्यता अध्ययन गर� कृ�षका कायर्�महरु तय ग�रनेछ ।  

• यवुाहरुलाई कृ�ष पेशातफर्  आक�षर्त गनर् यवुा लिक्षत कृ�ष कायर्�महरु लाग ुग�रनेछ ।  

• व्यवसा�यक �कसान प�रचय प� �दान गन� नी�त �लइने छ ।  

• कृषक पाठशाला संचालन ग�रने छ ।  

• न� सधुारका ला�ग कृ��म गभर्धारण कायर्�म संचालन ग�रनेछ ।  

• माटो पर�क्षण, रोग प�रक्षण,कृ�ष �वशषेज्ञ स�हतको िश�वर �त्येक वडामा संचालन ग�रने छ ।  

• स्थानीय भ–ूउपभोग नी�त तयार ग�र सरकार� सावर्ज�नक, ऐ�तहा�सक जग्गाहरुको संरक्षणमा जोड �दइनेछ।  

• गाउँपा�लका �भ� एउटा शीतभण्डार र �त्येक वडाहरुमा एउटा कृ�ष उपज संकलन केन्�हरु स्थापना गन� नी�त �लइनेछ 

। कृ�ष उत्पादकत्व वृ��मा साना तथा मझौला �संचाई आयोजनाहरु संचालन ग�रनछे ।  

• व्यवसा�यक �कसानलाई सलुभ ब्याजदरमा कृ�ष ऋण �दान गनर् व्यवस्थापन �मलाउन गाउँपा�लका �भ�का �व�ीय 

संस्थाहरुसँग समन्वय र सहकायर् ग�रनेछ ।  



• गाउँपा�लकाको सबै वडाका सम्भाव्य के्ष�लाई सा�ा�हक वा �नि�त बारहरुमा हाटबजार, तरकार� वा अन्य कृ�ष उत्पादन 

संकलन केन्�का रुपमा �वकास गर� कृ�षबजारलाई �व�र्न गन� नी�त �लईनेछ ।  

• च्याउको �वउ, उ�त तरकार�को बीउ, फलफूलको �वरुवा, आध�ुनक कृ�ष औजार तथा उपकरण आ�दमा �नि�त ��तशत 

अनदुान �दई �कसान, कृषक समूहलाई �ोत्साहन गन� नी�त �लइनछे ।  

• लोप हनु लोगेका स्थानीय रैथाने जातका बीउ बीजनहरुको संरक्षण ग�रनेछ ।  

• �धानमन्�ी कृ�ष आध�ुनक�करण प�रयोजना अ�तगतका �व�वध कायर्�हरु लाग ुतथा �वस्तार गनर् जोड �दइने छ ।  

• दधु तथा मास ुउत्पादन ब�ृ�को ला�ग कृषकहरुलाई उनीहरुले पालेका पश ुपंक्षीको संख्या तथा खेती गनर् उपयोग गरेको 

जग्गाको आधारमा व्यवसाय उन्मखु र व्यवसा�यक खेतीमा वग�करण गर� व्यावसायीकरणमा जोड ग�रनछे ।  

• साम�ुहक वा सहकार� खेती �णाल�को �व�र्न ग�रने छ ।  

• तरकार� वाल�, अ� बाल�को �बऊ उत्पादन तथा उच्च मूल्यका फलफुल नसर्र� स्थापनामा व्यवसा�यक फमर्, कृषक समूह 

वा कृ�ष सहकार�लाई प�रचालन ग�रनछे ।  

• कृ�ष वाल� तथा पश ु�वमा ग�रने नी�त �लइनेछ । दूध, मासमुा आत्म�नभर्र बनी �नयार्त गन� साथै लेयसर् कुखरुाको फमर् 

स�ालनमा �ोत्साहन गन� नी�त �लइनछे ।   

• मत्स्य पालनको ला�ग सम्भाव्यता अध्ययन ग�र मत्स्य �वकास कायर्�म संचालन ग�रनेछ ।  

• कृ�ष के्ष� �व�र्नको ला�ग नपेाल �व�तु �ा�धकरण संग समन्वय गर� �कसानलाई कृ�ष �ायोजनको ला�ग �वज�ुल उपलब्ध 

गराइने छ। 

२. उ�ोग तथा वािणज्य : 

• गाउँपा�लकामा स्थानीय �म सीप र ��व�धमा आधा�रत लघ ुउ�ोगहरु स्थापना गराउने नी�त �लइनछे ।  

• लिक्षत वगर्को आय आजर्नमा टेवा पगु्ने कायर्हरु संचालन ग�र रोजगार� सजृना गन� नी�त �लइनछे ।  

• गाउँपा�लका �भ� संचा�लत सम्पूणर् साना मझौला लघ ुउ�महरुलाई गाउँपा�लकामा दतार् गराउने नी�त �लइनेछ ।  

• उपभो�ा �हतको संरक्षण गनर् समय समय बजार अनगुमन गन� कायर्हरुलाई �नरन्तरता �दइनछे ।  

• कालो बजार�, गणुस्तरह�न एवं म्याद ग�ुकेा सामान �व�� �वतरण गन� व्यवसायीलाई कारवाह� ग�रनेछ ।  

• औ�ो�गक �ामको स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर� उ�ोग स्थापना गनर्का ला�ग संघ र �देश सरकारसँग सहकायर् 

ग�रनेछ ।  

३. पयर्टन : 

• ए�ककृत पयर्टन �वकास गरुुयोजना बनाई पयर्टन �वकासका कायर्�महरु तयार ग�रनछे ।  

• चन्�ाव�त पोखर� के्ष�, राम जानक� मिन्दर वेल्ह� चपेना, वनै�नयाँ भगवती मिन्दर, रतन शेरा पोखर�, वावा �डहावर 

स्थान नघ�, राधाकृष्ण मिन्दर, वनै�नयाँ दह, भगवती स्थान �नमार्ण तथा फैकरा को ठुलो ऐलानी पत� सरकार� 

जग्गामा खेल मैदान लगायत पयर्टक�य के्ष�हरुको �ब�र्नमा जोड �दइनछे ।  

४. सहकार� :  

• गाउँपा�लका �भ�का सहकार� संस्थाहरुलाई उत्पादनशील र रोजगार� �सजर्ना गन� कायर्�म तफर्  �ोत्सा�हत ग�रनेछ।  

• सहकार�को अनगुमन �नर�क्षण गर� �व�ीय सशुासन कायम गनर् तफर्  जोड �दइनेछ ।  

• सहकार�को माध्यमबाट व्यवसा�यक कृ�ष, घरेल ु तथा साना उ�ोगको स्थापना गर� नाग�रकहरुको जीवन स्तर 

उकास्ने नी�त �लइनेछ ।  

५. �व�ीय के्ष� : 



• नाग�रकलाई ब��क� सेवामा पहुँच अ�भब�ृ� गनर् गाउँपा�लका �भ� स्था�पत ब�क तथा �व�ीय संस्थाहरुलाई जनताको 

घर दैलोसम्म पगु्ने वातावरण सजृना ग�रन ेछ ।  

• �व�ीय के्ष�हरुलाई पंूजी �नमार्ण हनु,े उत्पादनशील के्ष� र रोजगार� सजृना हनुे के्ष�हरुमा लगानी गनर् उपय�ु 

वातावरण सजृना ग�रनेछ ।  

• वैदेिशक रोजगारमा गएकाहरूको डाटा संकलन गन� व्यवस्था �मलाइने छ । 

• सावर्ज�नक �नजी साझेदार�को माध्यमबाट पूवार्धार �वकास गन� नी�त अवलम्बन ग�रनछे ।  

• गाउँपा�लका �भ� �निष्�य रहेको पूजँीलाई उत्पादन मलुक के्ष�मा लगानी गनर् �ोत्सा�हत ग�रनेछ ।  

६. रोजगार� :  

• यवुा उ�मशीलताका कायर्�महरु संचालन ग�रनेछ ।  

• शैिक्षक बेरोजगार यवुा यवतीहरुको तथ्याङक संकलन गर� इच्छा र योग्यताका आधारमा आवश्यक ता�लमहरु 

संचालन ग�रनछे।  

• स्थानीय स्तरमा उत्पा�दत वस्त ुतथा सेवाको उपभोगलाई �ाथ�मकता �दई उत्पादन ब�ृ�, रोजगार� सजृना र आय 

आजर्न ब�ृ�मा जोड �दइनेछ । 

•  यस गाँउपा�लका के्ष�मा बसोबास गन� समदुायहरु ग�रबी रेखामनुी बसोबास गर� स्था�नय स्तरमा कुनै प�न 

रोजगार�को कल कारखाना नभएकोले यहाँका नाग�रकहरु कुपो�षत भई जीवनयापन गनुर् परेको छ । यस के्ष�मा 

रोजगार�को �यार्�, साधन �ोत भएता प�न क्षमता, ज्ञान, िशपको अभावको कारण आफ्ना जीवनयापन गनर् असमथर् 

छ । स्थानीय स्तरमा रहेको साधन �ोतको अ�धकतम �योग गनर् जनसमदुायहरुको लागी आत्म�नभर्र बनाउन 

�सपको अभावले गदार् उनीहरुलाई स्वावलम्बी बनाउन ुपन� र बेरोजगार�ले ��सत यस के्ष�लाई क्षमता अ�भवृ�� 

गर� यस के्ष� अन्तगर्त बसोबास गन� समदुायलाई रोजगार�मा संलग्न गराउने सोच बनाएको छु। 

• यस के्ष�मा द�लत, जनजा�त, मिु�म, यादव, बाहनु, राजपतु तथा अन्य जातजाती गर� अनमुा�नत ३२ हजार जनसंख्या 

स�म�टएको यो गाउँपा�लका हो । जस मध्ये आ.व २०७९।०८० मा कुल ३९३० जना बेरोजगार सिुचमा 

सिुचकृत रहेका छ । यस गाँउपा�लकामा बसोबास गन� सिुचकृत अ�त �वप� बेरोजगार म�हला र परुुषहरुलाई 

क्षमता अ�भवृ�� गर� एक आ�थर्क वषर्मा एक लघ ुउ�ोग संचालन गर� लघ ुउ�मीकरण माफर् त रोजगार�मा 

सब�लकरण गन� छु । 

ख) सामािजक �वकास :  

१) िशक्षा :  

• �ी जनता मा.�व वेल्ह� चपेना �व�ालय भन्दा दिक्षण अविस्थत जग्गामा खेलकुद मैदान �नमार्ण ग�रनेछ। 

• राजगढ गाउँपा�लका अन्तगर्त रहेका मा.�व �व�ालयहरुमा +2 सम्मको पठनपाठन कक्षा संचालन ग�रनेछ।   

• �ा�व�धक िशक्षामा जोड �दइनेछ ।  

• सबै माध्य�मक �व�ालयहरुमा इन्टरनेट, इ–एटेन्डेन्स स्थापना ग�रने कायर्लाई �ाथ�मकतामा रािखनेछ।  

• �व�ालयको शैिक्षक गणुस्तर उकास्न अध्यापन र पर�क्षा �णाल�लाई मयार्�दत, व्यविस्थत र आध�ुनक बनाइनछे ।  

• िशक्षामा सबैको पहुचँ स्थापना गन� नी�त अवलम्बन ग�रनेछ ।  

• गाउँपा�लका �भ�का सबै सामदुा�यक तथा �नजी �व�ालयहरुको �नय�मत रुपमा अनगुमन र मलु्यांकन गर� शैिक्षक 

सधुार गनर् तफर्  केिन्�त हनुे नी�त �लइनेछ ।  

• सामदुा�यक �व�ालयका िशक्षकहरुलाई समय सापेक्ष ता�लमको व्यवस्था गर� आवश्यकता र औिचत्यताको आधारमा 

हरेक �व�ालयहरुमा अ�त�र� ��याकलापहरुको संचालन गर� �व�ाथ�हरुको चौतफ� �वकास गन� नी�त �लइनेछ ।  



• सामदुा�यक �व�ालयहरुमा जन��त�न�ध, कमर्चार�, �व�ालय व्यवस्थापन स�म�त र िशक्षकका सन्त�तलाई भनार् गनर् 

उत्��ेरत ग�रनछे ।  

• सामदुा�यक �व�ालयहरुमा आधारभतु र माध्य�मक तहमा अध्ययनरत �व�ाथ�हरुको ला�ग �व�भ� छा�वृ�त �वतरण 

ग�रनेछ ।  

• शैिक्षक �शासनलाई चसु्त, दरुुस्त र जवाफदेह� बनाउन �नय�मत अनगुमन ग�रनेछ ।  

• शैिक्षक �शासन सधुारमा ��व�धको �योग र �भावका�रतालाई बढ� जोड �दइनछे । 

• िशक्षण �सकाईमा सूचना ��व�धलाई उच्चतम जोड �दइनछे ।  

• गाउँपा�लका �भ�का शैिक्षक व्यवस्थापन रा�ो भएका �व�ालयहरुलाई सचुकहरु �नधार्रण गर� आधारभतू तथा 

माध्य�मक �व�ालयहरुलाई परुस्कृत ग�रनेछ ।  

• साक्षरता कायर्�महरुलाई अ�भयानको रुपमा संचालन गर� यस गाउँपा�लका के्ष� �भ� �नरक्षर रहेका वगर् तथा 

समदुायलाई साक्षर बनाउने नी�त �लइनेछ। 

• कक्षा िशक्षणमा ��व�धको �योग, �वषयगत कक्षा िशक्षणमा जटु्न �व�ालयलाई उत्�रेणा �दान ग�रनेछ।  

• कक्षा ८ को प�रक्षा ��ेड� �णाल�बाट संचालन गर� वैज्ञा�नक र व्यविस्थत ग�रनेछ । गाउँपा�लकाको छुटै शैिक्षक 

�ालेण्डर तयार ग�रनछे ।  

• यस गां.पा. अन्तगर्तमा रहेको बो�डर्� स्कूलहरुलाई �नय�मतताको ला�ग वातावरण वनाइनेछ र अनगुमन ग�रनेछ। 

• �ाईभेट सेक्टरका स्कुलहरुलाई सिुचकृत गनर् लगाइने छ । 

२. स्वास्थ्य :  

• ज्ये� नाग�रक स्वास्थ्य स्याहार कायर्�म अनरुुप ६० वषर् मा�थका नाग�रकहरुलाई �नय�मत स्वास्थ्य पर�क्षणका 

ला�ग घरघरमा स्वास्थ्यकम� जाने अ�भयान लाग ुग�रने नी�त �लनेछ ।  

• पोषणय�ु गाउँपा�लकाको रुपमा घोषणा गनर् बहकेु्ष�ीय पोषण योजनाका कायर्�महरुलाई उच्च �ाथ�मकता साथ 

संचालन ग�रनछे ।  

• स्वास्थ्य सेवामा िश� पहुँचका ला�ग एम्वलेुन्स सेवा संचालनको व्यवस्थालाई �ाथ�मकता �दइनेछ ।  

• बाल स्वास्थ्य, खोप, पोषण, �भटा�मन ए कायर्�मलाई �भावकार� बनाई �त्येक वडामा २ वषर् म�ुनका बालबा�लकाको 

बीचमा स्वस्थ्य बालक ��तयो�गता स�ालन गन� कायर्�मलाई �नरन्तरता �दइने छ ।  

• �त्येक नाग�रककले किम्तमा प�न वषर्को एक पटक स्वास्थ्य पर�क्षण गन�, रोग प�हचान भएका व्यि�को समयमै 

उपचार गराउन सहिजकरणको ला�ग गाउँपा�लकामा स्वास्थ्य पर�क्षण �योगशाला र आवश्यक जनशि�को व्यवस्था 

गन� नी�त �लइने छ ।  

• आधारभतु स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज पहुँच बढाउनका ला�ग गाउँपा�लका, �नजी तथा गैरसरकार� �नकायहरुबाट 

एक�कृत रुपमा �वशेष कायर्�महरु संचालन ग�रनेछ । गाउँपा�लकाको लगानीमा २५ सैया अस्पताल स्थापना गनर् 

�देश र संघीय सरकार समक्ष माग ग�रने छ ।  

• स्वास्थ्य �बमा कायर्�म लाग ुगनर्को ला�ग गाउँपा�लकाबाट अ�भमिुखकरण �दान ग�रनेछ ।  

• म�हला स्वयम ्से�वकाको सेवालाई अझ �भावकार� बनाउन �ोत्साहन भ�ालाई �नरन्तरता �ददै अ�भमिुखकरण ता�लम 

संचालन ग�रनछे ।  

• मातिृशश ुलगायत अन्य स्वास्थ्य सेवामा सधुार ल्याउन गाउँपा�लकामा प�रचा�लत सरकार� गैरसरकार� संस्थाका 

कायर्�महरुलाई प�रणाममखुी र �भावकार� बनाइनछे ।  

• �व� व्यापी रुपमा फै�लरहेको को�भष-१९ को सं�मणलाई न्यूनीकरण तथा उपचारका ला�ग मापडण्ड अनसुारको 

क्वारेन्टाइन स्थल तथा हेल्थ डेस्कहरु संचालन ग�रनेछ । 



• यस गाउँपा�लका �भ� आवश्यकता अनसुार व�थर्ङ् सेन्टरको व्यवस्था ग�रनेछ । 

• यस गाउँपा�लका के्ष� �भ� रहेका �दघर् रोगीहरुलाई आवश्यक सहयोग ग�रनेछ। 

३. खानपेानी तथा सरसफाई : 

• सम्पूणर् खानेपानी स�ुवधा नपगेुका ठाउँमा जनताको पहुँच �वस्तारका साथै खानेपानीको गणुस्तरमा समेत ध्यान 

�दइनेछ।  

• गाउँपा�लका �भ� फोहोर मैला संकलन केन्�को �भावकार� र �दगो स�ालन ग�रन ेछ । 

• पूणर् सरसफाई वडा घोषणा गर� �संगो  गाउँपा�लकालाई पूणर् सरसफाई घोषणा ग�रनेछ ।  

४. संस्कृ�त �व�र्न : 

• सम्पूणर् जातजा�तको परम्परा तथा संस्कृ�त संरक्षणमा जोड �दइनेछ । 

• यस गाउँपा�लका �भ� धा�मर्क रुपमा संचालन हनुे �व�भ� मेला तथा महोतसवहरु संरक्षण संव�र्न ग�रनेछ।  

५. लै��क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण :  

• म�हलाहरुको क्षमता अ�भवृ��को ला�ग आध�ुनक सीप तथा ता�लम लगायतका कायर्�म स�ालन ग�रनेछ ।  

• आ�थर्क, सामािजक रुपमा पछाडी परेको वगर् र द�लतहरुको आयमा बढो�र� हनुे खालका सीप र क्षमता �वकासका 

कायर्�महरु स�ालन ग�रन ेछ ।  

• लै��क  �हंसा र घरेल ु�हंसाको अन्त्य गद� म�हला अ�धकार र बालबा�लकाको सन्दभर्मा जार� भएका रा��य तथा 

अन्तरार्��य सन्धी सम्झौता र ��तब�ताको आधारमा म�हला र बालबा�लकाको संरक्षण, बचाउ, �वकास र सहभा�गतामा 

जोड �दने नी�त �लइनेछ ।  

• अपा�ता भएका व्यि�हरुलाई �वशेष व्यवस्था गद� �व�व्यापी मापदण्ड अनरुुप सावर्ज�नक स्थल , सरकार� भवन, 

अस्पताल र �व�ालयहरु अपा� मै�ी बनाइन ेनी�त �लइनछे । 

• बाल संरक्षण �वषयहरु : (जस्तै बाल�ववाह, बाल�म, शोषण, बेच�वखन, शार��रक तथा मान�सक दण्डसजाय, �व�भ� 

�क�समका �हंसा, शोषण, द�ुयवहारका सम्बन्धमा) सचेतना अ�भब�ृ� तथा साामािजक प�रचालन/अ�भयान स�ालन 

ग�रने छ।  

• लै��क  �हंसा (घरेल ु�हंसा , अन्य शार��रक, तथा मान�सक �हंसा एवम ्सामािजक कुर��तहरु जस्तै जातीय छुवाछुत, 

दहेज तथा दाइजो, �था) �वरु� अ�भयान संचालन ग�रन े।  

• बालबा�लका �वरु� हनुे शार��रक वा मान�सक दण्ड सजायको वारेमा अ�भभावक तथा िशक्षक लिक्षत सचेतना 

कायर्�म संचालन ग�रने छ।  

• बाल संरक्षण तथा लै��क �हंसा सम्बोधन गन� सामदुा�यक संयन्�को प�हचान, आवश्यकता अनसुार गठन, प�रचालन 

तथा क्षमता अ�भब�ृ� ग�रन ेछ।  

• बालबा�लकाका �वरु� हनुे �हंसा , शोषण तथा द�ुयवहार लगायत लै��क �हंसा सम्बन्धी रोकथाम तथा सहयोगका 

ला�ग �व�मान सेवा �दायक �नकायको प�हचान र सूिचकरण तथा �सफा�रस �णाल�को स्थापना ग�रने छ।  

• बाल संरक्षणको सम्बन्धमा आवश्यक �व�भ� �ववरण, तथ्या� तथा सूचनाहरु �नय�मत स�लन गन� �णाल� व्यविस्थत 

गर� ��तवेदन सावर्ज�नक ग�रने छ।  

• �वपद् व्यवस्थापन तथा �वपद् जोिखम न्यूनीकरण योजनामा बालसंरक्षण सम्बन्धी कायर्�म समावेश ग�रने छ।  

• गाउँपा�लकामा वृधा�मको व्यवस्था ग�रने छ। 

६. जनसंख्या व्यवस्थापन :  



• असन्त�ुलत रुपमा गाउँबाट शहरमा बसाई सराई गन� �वृ�तलाई �नरुत्सा�हत गद� गाउँ–गाउँमा आधारभतु 

पूवार्धारहरुको व्यवस्था गर� शैिक्षक गणुस्तरको �वकासमा टेवा पगु्ने नी�त �लइनेछ ।  

• कृ�ष ��व�धमा आधा�रत व्यवसायको �व�र्न गर� यवुाहरुको �वदेश पलायन हनुे �मलाई रोक्ने नी�त �लइने छ ।  

ग) पूवार्धारहरुको व्यवस्था :  

१. सडक तथा पलु :  

• गाउँपा�लका �भ�का सम्पूणर् �ा�मण सडकहरुको स्तर उ��तका ला�ग वृहत सडक गरुुयोजना बनाउन ेनी�त �लइनेछ।  

• गाउँपा�लका �भ�का वडा कायार्लय जो�डने तथा अन्य महत्वपूणर् सडकहरुलाई सबै मौसममा चल्न सक्ने (All 

Weather Road) सडकको रुपमा �वकास ग�रने नी�तलाई �नरन्तरता �दइनेछ ।  

• पूवार्धार �वकासमा उच्�म ��तफल �दन सफल वडा कायार्लयलाई परुस्कृत ग�रने छ। 

२. �संचाई :  

• राजगढ गाउँपा�लका �भ�का मखु्य खेती योग्य जग्गाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन गर� �संचाईको �बन्ध ग�रनछे ।  

• बेमौसमी तथा �हउँदे तरकार� खेतीको ला�ग �संचाई �वन्ध गन� नी�त �लइनछे ।  

३. भवन : 

• राजगढ गाउँपा�लका �भ� कुनै प�न भौ�तक पूवार्धार �नमार्ण गदार् गाउँपा�लकाको स्वीकृ�त �लन ुपन� व्यवस्थालाई 

�भावकार� रुपमा लाग ुग�रनछे ।  

• जग्गा �ा��का ला�ग ���या अगा�ड बढाई आवश्यक गाउँपा�लका र वडा कायार्लय भवन तथा अन्य कायार्लयहरुको 

नयाँ भवनहरु �मशः �नमार्ण ग�रनेछ ।  

• गाउँपा�लका �भ� उपय�ु स्थानमा बहउु�ेशीय कभडर् हल �नमार्णमा पहल ग�रनछे ।  

• ए�ककृत बस्ती �वकास सम्बन्धी नी�त �लइनछे ।  

 

 

४. स�ार :  

• गाउँपा�लका �भ� बजार उन्मखु बस्तीहरुमा ल्याण्ड लाइन टे�लफोन सेवा �वस्तार गनर् नेपाल टे�लकम सँग समन्वय 

गन� �नती �लइनेछ ।  

५. उजार् तथा �व�तुीकरण : 

• राजगढ गाउँपा�लका �भ�को �व�तु आपू�तर् �णाल�लाई �नरन्तर र व्यविस्थत बनाउन सम्बिन्धत �नकायसँग समन्वय 

ग�रनेछ।  

• मखु्य बजार के्ष�हरुमा सौयर् सडक ब�ीको व्यवस्था गन� नी�त �लइनेछ । 

• �व�ालय, स्वास्थ्य चौक�, पयर्टक�य तथा धा�मर्क स्थलमा वैकिल्पक उजार् �व�र्न केन्� संगको सहकायर्मा सौयर् 

ब�ी जडान गन� नी�त �लइनछे।  

• सौयर् उजार् र वायो ग्याँस ��वधी जडान ग�रनछे ।  

घ) बातावरण तथा �वपद व्यवस्थापन �वकास :  



१) वन तथा भ–ूसंरक्षण :  

• गाउँपा�लकामा  बकृ्षारोपण गन� नी�त �लइनेछ ।  

• भकू्षय �नयन्�ण तथा जग्गा �वकास, जलाधार संरक्षण, जै�बक �व�वधता संरक्षण आ�दमा �वशेष ध्यान �दइनेछ ।  

२. वातावरण  संरक्षण :  

• नेपाल सरकारले तयार� गर� लाग ुगरेको वातावरण मै�ी स्थानीय शासनको �ारुप अनसुार यस गाउँपा�लकाले यसै 

आ.व. देिख नै कायर् आरम्भ गन�छ र यस �ारुपलाई गाउँपा�लकाको मलु नी�तको रुपमा �लई सम्बिन्धत कायर्�म 

संचालन गन�छ ।  

• �ाकृ�तक वातावरणको संरक्षण पनुस्थार्पना  र �दगो उपयोगमा जोड �दइनछे ।  

• वातावरण व्यवस्थापनको ला�ग संस्थागत �वकास गन� �व�भ� �नकायहरुको भ�ुमका र िजम्मेवार�मा स्प�ता ल्याई 

पूवार्धार �वकास कायर्लाई वातावरण मै�ी बनाउनछे ।  

३. जलवाय ुप�रवतर्न : 

• जलवाय ुअनकुु�लत गाउँपा�लका, �दषुण न्यू�नकरण र �दगो �वकासका ला�ग वातावरण मै�ी कायर्�महरुलाई जोड 

�दइनेछ ।  

• स्वच्छ र ह�रयाल� वातावरणका ला�ग सावर्ज�नक स्थलमा वृक्षारोपन कायर्�मलाई �ाथ�मकता �दइनछे ।  

४. फोहोर मैला व्यवस्थापन :  

• गाउँपा�लका �भ� फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्� स्था�पत ग�र व्यविस्थत र �भावकार� बनाउने नी�त �लइनछे ।  

• नाग�रकहरुमा कु�हने नकु�हने फोहोर मैलाको वग�करण ग�र फोहोरलाई उपय�ु स्थानमा व्यवस्थापन गनर् सहयोग 

परु् याउने खालको कायर्�महरु संचालन ग�रनेछ ।  

५. जल उत्प� �कोप �नयन्�ण :  

• वषार्को समयमा हनु सक्ने वाढ� प�हरो रोकथाम गनर्को ला�ग सचेतना कायर्�म तथा तत्काल उ�ारको ला�ग �योग 

हनुे सामा�ी र जनशि�को व्यवस्थापन ग�रनछे ।  

६. �वपद व्यवस्थापन : 

• आकिस्मक रुपमा आइपनर् सक्ने �वपदको व्यवस्थापन गनर्को ला�ग समदुाय, सरोकारवाला संघ संस्थाहरु सँग समन्वय 

गर� �वपद पूवर्को तयार� , �वपद प�ातको उ�ार कायर्�महरु बनाई लाग ुगन� नी�त �लइनछे ।  

ङ) संस्थागत �वकास सेवा �वाह :  

१) मानव संसाधन �वकास :  

• सामािजक आ�थर्क उ�मिशलताको �वकास गद� यवुाहरुलाई रोजगार� तथा स्वरोजगार� र सामािजक कायर्का ला�ग 

अवसर �दान ग�रनछे ।  

• �म बजारमा माँग अनरुुपको जनशि� तयार� गनर् आवश्यक कायर्�महरु तय गर� लाग ुग�रनेछ । 

२. सामान्य सेवा व्यवस्थापन :  

• सामािजक सेवा �वाहलाई पारदश�, चसु्त, गणुस्तर�य र नाग�रक मै�ी बनाउने नी�त �लइनेछ ।  

• वषर्को १ पटक �त्येक वडामा घमु्ती सेवा �दान गन� नी�त �लइनेछ ।  



• �त्येक वडामा शव दाह गहृ (स्मसान घाट) को स्थापना ग�रनेछ। 

३. संस्थागत क्षमता �वकास :  

• समय सापेक्ष कमर्चार� र पदा�धकार�हरुको क्षमता �वकासको ला�ग समय समयमा ता�लम, गो�ी, अ�भमिुखकरणका 

कायर्�महरु संचालन ग�रने नी�त �लइनेछ ।  

• गाउँपा�लका , वडा र �वषयगत कायार्लयहरुमा सूचना ��व�धमा आधा�रत उपकरणको व्यवस्थापन ग�र सेवा �वाहलाई 

चसु्त दरुुस्त बनाउने नी�त �लइनेछ । 

४. राज� प�रचालन:  

• स्थानीय सरकार संचालन ऐन, 2074 अनसुार आ.व. २०७9/०80 �भ� ए�ककृत सम्प�त कर �नयम बनाइ लाग ु

ग�रनेछ ।  

• राजगढ गाउँपा�लका लगायत छ वटै वडाकायार्लयहरुमा �व�भ� �ोतवाट �ा� हनु आउने राज� समयमै ब�क 

दािखला गराउन कडाई ग�रनेछ।  

• गाउँपा�लकाको आन्त�रक आम्दानी व�ृ� गन� �ोतहरुको प�हचान गर� राजस्व प�रचालन ग�रनेछ ।  

• नाग�रकहरुमा कर �तन� बानीको �वकास गर� राज� चहुावट �व�ृतलाई �नरुत्सा�हत ग�रनेछ ।  

• वा�षर्क रु. ५० हजार भन्दा बढ� कर �तन� करदाताहरुको अ�भलेख राखी �नजहरुलाई �वशेष रुपले परुस्कृत तथा 

सम्मान गन� व्यवस्था �मलाइनेछ। 

• नक्सा पास नभइ बनेका घरहरुलाई व्यिस्थत गनर् केह� समयको ला�ग नक्सा पास दस्तरु छुट गर� सवै �न�मर्त 

घरहरुको नक्सा पास गराउने नी�त अवलम्वन ग�रनेछ।   

५. �व�ीय व्यवस्थापन :  

• लेखा व्यवस्थापन तथा लेखापालनलाई �मतव्ययी र �भावकार� बनाइने छ ।  

• सावर्ज�नक खचर्को �मतव्य�यतालाई �वशषे �ाहयता �दइनछे ।  

• आन्त�रक लेखा प�रक्षण �णाल�लाई व्यविस्थत र �भावकार� बनाई आन्त�रक लेखा �नयन्�ण गन� नी�त �लइनेछ ।  

६. सरुक्षा व्यवस्थापन :  

• राजगढ गाउँपा�लकाको केन्� लगायत पा�लका �भ�का सम्पूणर् बजार के्ष� र सरुक्षाको उच्च जोिखम रहेका के्ष�हरुमा 

�स.�स. �ामरा जडान ग�र आवश्यक �नगरानी रािखनछे ।  

• चोर�, लाग ुऔषधी तथा अन्य अपरा�धक ��याकलापहरुलाई �नयन्�ण गनर् सरुक्षा �नकायसँग समन्वय र सहकायर् 

गन� नी�त �लइनेछ।  

७. स्थानीय तथ्या� संकलन र अ�भलेख व्यवस्थापन :  

• गाउँपा�लकाको �व�भ� के्ष�सगँ सम्बिन्धत तथ्या�हरु संकलन गन� र संकलन भएको तथ्या�लाई आध�ुनक ��व�धबाट 

अ�ाव�धक गद� अ�भलेख सरुिक्षत त�रकाले व्यवस्थापन गन� नी�त �लइनछे ।  

८. सूचना ��व�ध : 

• गाउँपा�लकाबाट �दान ग�रन े सेवा स�ुवधा , कायर्�म, सूचना �वाह �णाल�लाई �भावकार� र पारदश� बनाउनको 

ला�ग Website, Mobile App माफर् त समयमा सावर्ज�नक ग�रने छ र सूचना ��व�धको उच्चतम उपयोग गर� 

अनलाईन सेवा �वाहको नी�त �लइनछे। 



• वडा कायार्लयहरु बीच इन्टरनेटको माध्यमबाट �रप�ट पेश, सचुना आदान �दान गन� �णाल�लाई व्यविस्थत ग�रनेछ 

।  

• नाग�रकहरुमा इन्टरनेटको माध्यमबाट सूचना �लने �दन,े गनुासो �टपोट गराउने �णाल�को �वकास ग�रनेछ । 

•  राजगढ गाउँपा�लका लगायत छ वटै वडाकायार्लयहरुमा �ा� हनु आउने राज� अनलाईन ��व�ध वाट संकल्न गन� 

व्यवस्था ग�रने छ। 

• गाउँपा�लकाको केन्�मा �डिजटल नाग�रक वडाप�को व्यवस्थापन ग�रनेछ । 

• गाउँपा�लका तथा मातहतका कायार्लयहरुमा �व�तुीय हािजर (e-attendance) जडान ग�रने छ।  

९. सावर्ज�नक सनुवुाई :  

• गाउँपा�लकाको सेवा �वाहको �भावका�रता र पारदिशर्ता सम्बन्धमा �त्येक चौमा�सकमा सावर्ज�नक सनुवुाईको 

कायर्�म गन� नी�त �लइनेछ ।  

• सझुाव पे�टका माफर् त �ा� गनुासोहरुलाई दै�नक रुपमा �ा� ग�र फछ�ट गद� जाने नी�त �लइनेछ ।  

१०. प�ीकरण व्यवस्थापन :  

• व्यि�गत घटना दतार् (जन्म, मतृ्य, �ववाह, बसाई सराई र सम्वन्ध �वच्छेद) लाई �ोत्साहन गन� हेत ु�त्येक वडा 

कायार्लयमा �नशलु्क व्यि�गत घटना दतार् ग�रनछे।  

• गाउँपा�लकाको व्यि�गत घटना दतार् अनलाईन �णाल�, सामािजक सरुक्षा भ�ालाई आध�ुनक ब��क� �णाल� माफर् त 

�वतरण हनुे ���यालाई सदुृढ�करण गन� व्यवस्था �मलाइनेछ ।  

• सामािजक सरुक्षा तथा व्यि�गत घटना दतार् �णाल� सदुृढ�करणका ला�ग संिघय सरकार बाट �ा� अनदुान वाट 

�व�भ� कायर्�म संचालन ग�रनेछ  ।   

११. सशुासन �व�र्न :  

• E-governance को अवधारणा बमोिजम गाउँपा�लकाको ��याकलापलाई ल�गने नी�त �लइनेछ। 

• कमर्चार�लाई सेवा��त लगनशील र कतर्व्य�न� बनाई जनमखुी सेवा �वाहमा जोड �दइनेछ र यसको ला�ग दण्ड र 

परुस्कारको नी�त कायार्न्वयनमा ल्याईनछे ।  

• गाउँपा�लकालाई शून्य सहनशीलता स�हतको ��ाचारम�ु र सदाचार य�ु बनाउन सशुासनका आधारभतु 

मान्यताहरुलाई आत्मसात गद� तदअनकुुलको व्यवहार गद� ल�गनेछ ।  

• कमर्चार�को मनोबल उच्च पान� नी�त �लइनेछ र कायार्लयको �हत र आन्त�रक राजस्व व�ृ�मा स��य रुपमा लाग्ने 

कमर्चार�लाई �मश: �थम, ��तीय र ततृीय उत्कृ� कमर्चार� घोषणा गनर् आवश्यक मापदण्ड तयार� ग�रनेछ ।  

• गाउँपा�लका के्ष�मा सशुासन तथा अनशुासन कायम गनर् गाउँ नगर �हर�को व्यवस्था ग�रनेछ। 

१२. बेरुज ूफछय�ट :  

• हाल सम्मको बेरुजलुाई शनु्यमा झान� नी�त �लइनेछ , पेश्क� �दन ेकायर्लाई �नरुत्सा�हत ग�रने छ । परुानो पेश्क� 

फछय�ट गनर् वाँक� रहेको व्यि� वा संघ संस्थाहरुलाई अ�वलम्ब पेश्क� फ��ट गराउन आवश्यक पहल ग�रनछे 

।  

१३. अन्य नी�तहरु :  

• समाजका ला�ग यवुाको योगदान कायर्�म सम्बिन्ध नी�त �लइनेछ ।  

• यवुा उ�म कायर्�म संचालन ग�रनेछ ।  



• यवुाहरुको ��तभा प�हचान र थप �वकास ग�रनेछ । गाउँपा�लका अध्यक्ष कप खेलकुद ��तयो�गतालाई संचालन 

ग�रनेछ ।  

• गाउँपा�लकाका सबै वडाहरुमा वडा स्तर�य मेल�मलाप स�म�तको गठन ग�र वडा तहमै न्याय �नरुपण गन� नी�त 

�लइनेछ ।  

• राजगढ सा�हत्य ��त�ानको स्थापना ग�रनेछ ।  

• �व�भ� सा�हत्य ग�त�व�ध संचालन ग�रनेछ ।  

• गाउँपा�लका �भ�का कला, संस्कृ�त र सजृनामा लागेका सजर्कहरु तथा बौ��क व्यि�त्वहरुलाई सम्मान तथा 

परुस्कृत ग�रनेछ ।  

• गाउँपा�लका �भ�का ऐलानी पत�, सरकार� जग्गाहरुको लागत अ�ाव�धक गन� ग�रन ेछ। 

• गाउँपा�लका संचालनका लागी अनकुुल हनुे नी�त, �नयम, ऐन, �नद� िशका �नमार्ण गर� कायार्न्वयन गन� ग�रनने छ।  

• यस गाउँपा�लकावाट संचालन भएको वा हनुे सवै �कारका पूवार्धार वा अन्य बहवु�षर्य योजना तथा कायर्�मलाई 

�ाथ�मकता साथ �नरन्तरता �दइनेछ। 

अन्त्यमा: 

राजगढ स्थानीय सरकार मा�थ नाग�रकहरुको ठुलो आशा र भरोसा छ । सोह� आशा र भरोसालाई कायम रा� र 

गाउँपा�लकाको सम�ृ�को ला�ग �स�मत �ोत र साधनको अत्या�धक �योग गन� ग�र सबै के्ष�को सन्त�ुलत ढ�ले �वकास हनु े

गर� �ोत प�रचालन गनुर् पन� देिखन्छ । सं�वधान �द� जनताको मौ�लक हक र अ�धकारको �नवार्ध उपभोगको वातावरण 

सजृना गनर् नी�तगत संस्थागत व्यवस्थापन गनुर् आवश्यक देिखन्छ । गाउँपा�लकाले �लएको नी�त र बनाएको बजेट 

कायार्न्वयनमा सम्पूणर् गाउँसभाका सदस्यहरु, सम्ब� सबै पक्षहरु, कमर्चार� �म�हरुबाट सहयोग, सल्लाह र समन्वयको आशा 

गरेको छु ।अन्त्यमा नी�त तथा कायर्�म र बजेट तजुर्माका �ममा सझुाव र सहयोग �दनहुनुे गाउँपा�लकाका उपाध्यक्ष, 

कायर्पा�लकाका सदस्यहरु, वडा अध्यक्षहरु, गाउँसभाका सदस्यहरु, �व�भ� �वषयगत स�म�तका संयोजकहरु, �मखु �शासक�य 

अ�धकृत र गाउँपा�लकाका शभुिचन्तकहरु, उ�मी, व्यवसायी,  सामाजसेवी, ब�ु�जी�व, प�कार लगायत सम्पूणर् कमर्चार�हरुलाई 

हा�दर्क धन्यवाद �दन चाहन्छु ।  

 

धन्यवाद। 

ओम �काश मंडल 

(गा.पा. अध्यक्ष) 

राजगढ गाउँपा�लका, नघ�, स�र� 


