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"हाम्रो रोहहणी राम्रो रोहहणी" 

रोहिणी गाउँपाहिका रूपने्दिीको 

आहथिकबर्ि 20७८/७९ को बाहर्िक नीहि िथा कार्िक्रम 

 

सभाका अध्यक्षजू्य, सदस्यजू्यहरू, राष्ट्र सेवक कमिचारीहरू, 

सुरक्षाकमीहरू, पत्रकारहरू, 

रोहिणी गाउँसभाको गररमामय गाउँसभामा आहथिक वर्ि २०७८/७९ को 

नीहि िथा कायिक्रम प्रसु्ति गनि पाउँदा गौरवान्विि भएको छु। हवश्वव्यापी 

मिामारीका रुपमा फैहिएको कोहभड-19 (दोस्रो भेररयन्ट) को प्रभाव 

परररिेको वििमान चुनौहिपूणि अवस्थामा गाउँसभािाई सम्बोधन गरररिँदा 

म संघीय शासन प्रणािी र समाजबाद उनु्मख िोकिान्विक गणििात्मक 

राज्य स्थापनाका िागी पटक-पटक भएका आन्दोिन र संघर्ििरुमा 

सिादि प्राप्त गने समू्पणि ज्ञाि-अज्ञाि शहिदिरुप्रहि उच्च सम्मानका साथ 

भावपूणि श्रद्धाञ्जिी अपिण गदिछु । 

कोरोनाको  प्रभावबाट प्रभाहवि भै ज्यान गुमाउनु भएका रोहिणीवासी 

नागररकिरुप्रहि भावपूणि श्रद्धाञ्जिी ब्यक्त गदिछु । साथै हवरामी भई हवहभन्न 

अस्पिाििरुमा उपचार गराईरिनु भएका िथा िोम आईसोिेसनमा रिनु भएका 

समू्पणि  मिानुभाविरुको हशघ्र स्वास्थ्य िाभको कामना गदिछु । 

यस मिामारी रोकथाम, हनयिण र उपचारका िागी यस गाउँपाहिकािे हवपद 

व्यवस्थापन कोर् स्थापना गरी संचािनमा रिेको ब्यिोरा जानकारी गराउँदछु । 

आ.व. २०७६/७७ मा कोर्को रकम रािि हविरण, क्वारेन्टाईन व्यवस्थापन, 

स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री खररद जस्ता हवपद् संग सम्बन्विि कायिमा खचि गररएको 

र आ.व. २०७७/७८ मा रािि हविरण  कोहभड हवशेर् अस्पिाि सञ्चािन 

िथा ब्यवस्थापन, स्वास्थ्य सुरक्षा सामाग्री खररद जस्ता हवपद् संग 

सम्वन्विि कायिमा खचि गररएको ब्यिोरा सम्माहनि  सभािाई जानकारी 

गराउन चािन्छु । 

हवपद् व्यवस्थापन कोर्मा रकम जम्मा गरी सियोग पुर्याउनुहुने रोहिणी 

गाउँपाहिकाका कमिचारी पररवार, जनप्रहिहनहधिरु, हशक्षकिरु, कोररयामा 
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रोजगारको हसिहसिामा रिनुभएका रोहिणी िथा देवदि हनवासी सियोगी 

मिानुभाविरु, रेडक्रस सोसाइटी धकधई शाखा, िायन्स क्लव, प्रहिमा 

हनमा मेमोररयि फाउने्डशन िथा अन्य सियोग गने सबै दानवीर 

मिानुभाविरुमा िाहदिक धन्यबाद ज्ञापन गदिछु । 

मिामारी रोकथाम र हनयिणमा अग्रपङ्िीमा खट्नुहुने हचहकत्सक, 

स्वास्थ्यकमी, िथा ब्यवस्थापन कायिमा संिग्न सबै कमिचारी ,सुरक्षाकमी िथा 

जनप्रहिहनधी एवं राजनीहि दि, समाजसेवी ब्यन्वक्तत्विरू, पत्रकारिरुप्रहि 

िाहदिक धन्यबाद ब्यक्त गदिछु । 

राज्यको पुनः संरचना पश्चाि नेपािको  संहवधान, (2072) अनुसार गहिि 

जनिािे देख्न र अनुभुहि गनि सके्न  स्थानीय सरकारको रूपमा िामी 

हनवािहचि भएपहछ चार आ.ब.को बाहर्िक नीहि िथा कायिक्रम र बजेट 

कायािियन हुनै िागेको र जनिािे हवकास र उन्नहिको मिशुस गरररिेको 

अवस्थामा कोरोना भाइरस (कोहभड-19) को सामना गनि िामी सबै 

सकृयरूपमा अिोरात्र खटेर िागेको कारण स्थानीय सरकार सक्षम रिेको 

प्रमाहणि भएको र स्थानीय सरकारको मित्व र गररमा अझ बढेको ब्यिोरा 

जानकारी गराउन पाउँदा गौरव मिशुस गरेको छु । 

गाउँपाहिकामा शासकीय प्रवि, सेवाप्रवाि र हवकास हनमािणका िाहग 

आवश्यक पने धेरै कानुनिरु हनमािण भईसकेका छन । िाि सम्म १९ 

ऐन, ४ हनयमाविी, १५ कायिहवहध र २ हनदेहशकािरु ियार भई 

कायािियनमा आईसकेका छन् । यस गाउँपाहिकाका सबै कानुनका साथै 

संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका समू्पणि नीहि िथा कानूनिरुको 

कायािियन गरर गराई हवधीको शासनको प्रत्याभूहि गने- गराउने नीहि 

अविम्बन गररनेछ । 

िाि हवश्वव्यापी मिामारीको रुपमा फैहिएको कोरोना भाइरस (कोहभड-

19) िे गदाि आम जनजीवनमा पारेको असरिे रोहिणी गाउँपािका पहन 

प्रभाहवि भएको छ ।योजना िथा कायिक्रम संचािन गनि असिज अवस्था 

परेको, योजना िजुिमा हवहध र प्रकृया अनुसरण गरी गाउँ टोि िथा 

वडा भेिाको आयोजना गनि स्वास्थ्य सुरक्षाको दृहिकोणबाट जोन्वखम पूणि 

रिेको अवस्थामा आहथिक वर्िको नीहि िथा कायिक्रम, बजेट 
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कायािियनमा देखा परेको वििमान चुनौहििाई सामना गदै  "हाम्रो रोहहणी 

राम्रो रोहहणी" भने्न मान्यिाका साथ रोहिणी गाउँपाहिकािे अहघ सारेको 

"कृहर्, पूवािधार हवकास, हिक्षा, स्वास्थ्य स  ंसृ्कहि र सभ्यिा । 

सुखी जनिा र समृद्ध रोहहणीको प्रहिवद्धिा ." 

 भने्न दीघिकाहिन सोच सहिि आ.ब.२०७८⁄०७९ को गाउँपाहिकाको 

नीहि िथा कायिक्रम प्रसु्ति गनि चािन्छु । 

 

क)  आहथिक हवकासः- 

1. कृहर्िाई आहथिक समृन्वद्धको मेरूदण्ड मानै्द “व्यवसाहर्क 

कृहर् पेिा अबलम्वन गरं  ं आत्म हनभिर बन  ं" भने्न 

उदे्दश्यका  साथ कृृहर्िाई आद्युहनकीकरण, व्यवसायीकरण िथा 

बजारीकरण गनि अहभपे्रररि गररनेछ । व्यवसाहयक िथा साना 

कृर्किरूिाई अनुदानको ब्यवस्था गररनेछ । 

2. गाउँपाहिका के्षत्रहभत्र उत्पादन गनि सहकने कृहर्जन्य, 

िरकारीजन्य, फिफुि, मासुजन्य िथा दूधजन्य वसु्तिरुमा 

गाउँपाहिकािाई आत्महनभिर र व्यवसाहयक वनाउनहवशेर् कायिक्रम 

संचािन गररनेछ । 

3. खुल्ला मासु हवहक्रहविरण पररपाहटको अन्त्य गरी स्वस्थ मासु 

हवहक्र-हविरणको िाहग आवश्यक व्यवस्था हमिाइिनेछ । 

4. कृहर् पेशािाई सम्माहनि र व्यवसाहयक वनाइ कृहर्मा 

आधाररि जनिाको जीवनस्तर सुधार गनि कृर्किरुको िथ्याङ्क 

संकिन गरी हनहश्चि मापदण्डको आधारमा कृर्कको वगीकरण गरी 

कृर्क पररचयपत्र हविरण गनि आवश्यक व्यवस्था हमिाइनेछ । 

5. कृहर् उपज िथा कृहर्जन्य उत्पादनमा वृन्वद्ध गनि हसञ्चाई 

सुहवधा प्रवधिन गने नीहि अबिम्बन गररनेछ ।  

6. हकसानको िागि मुल्य प्राप्तीको सुहनश्चिाको िागी कृहर् िथा 

पशु हवमा कायिक्रमिाई प्रोत्सािन गनि गाउँपाहिकािे सिजीकरण 

गने नीहि अबिम्बन गररनेछ । 
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7. प्रधानमिी कृहर् आधुहनकीकरण पररयोजनामाफि ि ब्यवसाहयक 

कृहर् उत्पादन केन्द्र (पकेट) हवकास कायिक्रम प्रभावकारी रुपमा 

सञ्चािन गररने छ ।  

8. एक गाउँ एक उत्पादन कायिक्रमिाई प्रोत्सािन हुने हकहसमका 

कृहर् गहिहवहध सञ्चािन गने नीहि अविम्बन गररने छ ।  

9. संघीय सरकारको सियोगमा आ.व. २०७७/७८ मा सञ्चाहिि 

साना व्यवसायी कृहर् उत्पादन केन्द्र (पकेट) हबकास कायिक्रमिाई 

हनरन्तरिा हददै आ.व. २०७८/७९ मा गहँुबािीको साना व्यवसायी 

कृहर् उत्पादन केन्द्र (पकेट) हवकास कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

10.  माटो र जहमनको रक्षाका िाहग रासायहनक मिमा मात्र 

हनभिर नभै गोिे मि, प्राङ्गगाररक मि जैहवक मि उत्पादन 

कायिमा प्रोत्सािन गररने छ ।  

11. व्यवसाहयक पशुपािक कृर्किाई उत्पादन बढाउनको िाहग 

यान्विकरण र मेहसनरी औजार िगायिका समान अनुदानमा 

उपिब्ध गराईनेछ । 

12. आधुहनक कृहर् व्यवसायबाट मात्र उत्पादन बढ्ने, रोजगारीको 

सृजना हुने हँुदा उत्पादनिाई बढावा हददै बजारीकरण गने िथा 

उपिब्ध िाटबजारिरुको सुधार र उहचि व्यवस्थापन गररदै िहगनेछ 

।  

13. दीघिकाहिन कृहर् योजनािे अविम्बन गरेका नीहििरुका 

आधारमा खाद्यान्यवािी, नगदेवािी, िेििनवािी, दििनवािी, 

च्याउखेिी, व्यवसाहयक िरकारीखेिी, माछापािन, कुखुरापािन िथा 

पशुपािनको िाहग नश्ल सुधार िथा धान र गहँु वािीको पकेट 

के्षत्रको रूपमा हवकास गनि संघीय र प्रदेश सरकारको समेि 

सियोगमा गाउँपाहिकािे प्राथहमकिा हदनेछ ।  

14. कृर्कको साझेदारीिामा संघ, प्रदेश समेिको सियोग र 

समियमा िरकारी िथा फिफुिको संरक्षणको िाहग शीिभण्डार 

हनमाणिको िाहग आवश्यक कदम चाहिनेछ ।  
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15. कृहर् हवकास र उत्पादन वृन्वद्धका िाहग हसञ्चाई सुहवधा 

अहभवृन्वद्ध हुने सबै सम्भाहवि कायिमा गाउँपाहिकािे आवश्यक 

सियोग गनेछ ।  

16. माछापािनको माध्यमबाट आयआजिन वृन्वद्ध िथा रोजगारीमा 

बृन्वद्ध गनिका िाहग माछा पािनको के्षत्र हवस्तार गनि अहभपे्रररि 

गराई नयाँ पोखरी हनमािणमा अनुदान िथा पुराना पोखरी भएका 

कृर्किरुिाई भुरा िथा उत्पादनमा  अनुदान हदने नीहि हिइने छ 

।सघीय सरकारको सियोगमा माछाको पकेट के्षत्र हवकास र 

हवस्तारको िाहग हकसानिाई अहभपे्रररि गररनेछ ।  

17. राज्यको कृहर् सम्बिीनीहि अनुसरण गदै कृहर् वािी बीमा 

िथा पशु बीमाका कायिक्रमिरुिाई प्राथहमकिाका साथ अगाहड 

बढाईनेछ ।  

18. हवदेशबाट फहकि एका िथा रोजगारीको खोजीमा रिेको सीपको 

हववरण समेि रोजगार सेवा केन्द्रमा अद्यावहधक गरी त्यस्तो 

जनशन्वक्तिाई स्थानीय िि हभत्र उपिब्ध हुने हनमािण सेवा, 

व्यवसाय, उद्योग र कृहर् िगायिका के्षत्रका रोजगारदािासँग 

समिय गरी रोजगारी प्रदान गनि सिजीकरण गने व्यवस्था 

हमिाईनेछ ।~ 

19. स्थानीय कच्चा पदाथिमा आधाररि िघु िथा घरेिु उद्यमिरुको 

प्रवद्धिन गनि सीपमूिक िाहिमको व्यवस्था गरी उत्पाहदि वसु्तिरुको 

बजारीकरण सुहनहश्चि हुने व्यवस्था हमिाइनेछ ।  

20. आहथिक रुपिे अहि हवपन्न श्रहमक िथा मजदुरिाई रोजगारी 

उपिब्ध गराउन श्रममुिक प्रहवधीको प्रयोग गरी कायािियन गररने 

आयोजनािरु छनौटमा प्राथहमकिा हदइने छ । प्रधानमिी रोजगार 

कायिक्रम माफि ि रोजगार सेवा केन्द्रमा सुहचकृि बेरोजगारिरुिाई 

रोजगाररको अवसर प्रदान गररनेछ । 

21. गाउँपाहिकाहभत्र सम्भाहवि नयाँ उद्योगिरु स्थापना गनि 

िगानीमैत्री वािावरण वनाईनेछ । उद्योग र व्यापारमा आवद्ध 



6 
 

संस्थािरुको सिकायिमा गाउँपाहिका हभत्र सञ्चािन गनि सहकने 

हवहभन्न सम्भाहवि उद्यमिरु पहिचान गरी उद्योग स्थापना गनि 

िगाहनकिाििरुिाई प्रोत्सािन गररनेछ । िघुउद्यम हवकास कायिक्रम 

माफि ि नयाँ िघु उद्यमी ियार गररनेछ । 

22. गाउँपाहिका हभत्र रिेका समू्पणि मजदुरिरुको अहभिेख राखे्न 

व्यवस्था हमिाईनेछ र मजदुरिरुको स्वास्थ्य उपचार र उनीिरुका 

बािबाहिकाको हशक्षाको सुहनहश्चििाको िाहग कायिहवहध ियार गरी 

मजदुर हिि िथा कल्याणकोर्को व्यवस्था गररनेछ । सोको िाहग 

औद्योहगक व्यवसायीिरुसँग सिकायि, समिय र सियोगको 

वािावरण हमिाईनेछ । 

 

23. गाउँपाहिकाहभत्र रिेका ऐिानी, पिी , साविजहनक जग्गा, 

साविजहनक पोखरी, कुिो जस्ता साविजहनक मित्वका सम्पहिको 

नक्साङ्कन र हसमाङ्कन गरी संरक्षण गने नीहि अबिम्बन गररनेछ ।  

24. सिकारीका साि हसद्धान्तको अनुसरण गदै सिकारी संघ 

संस्थािाई प्रोत्सािन हुने हकहसमका कायििरु संचािन गरर स्व-

रोजगारिाई प्रवद्धिन गररनेछ ।  

25. यस गाउँपाहिका के्षत्रमा उद्योग,व्यवसाय र व्यापार संचािनमा 

गाउँपाहिकािे सियोगी र समियकारी भूहमका हनभाउने छ । 

रोजगार सेवा केन्द्रमा सूहचकृि बेरोजगारिरुिाई हनजी के्षत्रबाट 

समेि रोजगारीको अवसर उपिब्ध गराई रोहिणी गाउँपाहिकाहभत्र 

सञ्चाहिि उद्योगिरुमा स्थानीयबासीको अपनत्व सृजना गनि र 

रोजगारीको अवसरबाट जीवनस्तर उिाउन मद्दि गनि उद्योगी 

व्यवसायीिरुसँग समिय र सिजीकरण गने नीहि अविम्वन 

गररनेछ ।साथै उद्योगिरुिाई आवश्यक पने सीपयुक्त 

जनशन्वक्तपूहििको िाहग उद्योगिरुको सिकायिमा सीपमुिक िाहिमको 

व्यवस्थापन गररनेछ ।  
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26. संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको सियोगमा रोहिणी 

गाउँपाहिका वडा नं २ र ४ मा रमणीय वािावरणमैत्री पाकि  

स्थापना र सञ्चािन गरर आन्तररक पयिटन प्रवद्धिनमा जोड हदइनेछ 

।  

27. भूहमगि हसञ्चाई प्रणािीको हनमािण, सुधार, ममिि सम्भार र 

सञ्चािन िथा सञ्चािनमा रिेका हसञ्चाई बोररङ्गिरुिाई आयोजना 

िथा उपभोक्तािरु सँगको समियमा ममिि सम्भार, सञ्चािनिाई 

हनयहमििा हदन आवश्यक सिजीकरण गररनेछ । 

28. योजना िथा कायिक्रम िजुिमा गदाि स्थानीय कच्चा पदाथि, 

सीप र प्रहवधीको प्रयोग हुने िथा रोजगारी हसजिना गने आयोजना 

छनौटमा प्राथहमकिा हदईनेछ ।  

ख) सामाहजक हवकास  

स्वास्थ्यः 

29. कोहभड–१९ मा स्थाहनय ििमा खहटने स्वास्थयकमी िथा 

जनशन्वक्तिाई स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री- मास्क, पञ्जा , सेहनटाईजर, 

हप.हप.ई. िरुको अभाव नहुने गरी हनधिक्कसँग सेवा प्रवािमा िागे्न 

वािावरण स्थाहपि गररनुका साथै स्वास्थ्यकमीिरुिाई उच्च 

मनोबिका साथ उते्प्रररि भई काम गने ब्यवस्था हमिाईनेछ ।  

30. गाउँपाहिकामा सञ्चािन गररएको कोहभड हबशेर् अस्पिाि र 

कायिरि जनशन्वक्तिाई कोहभडको प्रभाव रिदाँसम्म हनरन्तरिा हदई 

सञ्चािन गने र कोहभडको प्रभाव नू्यन भएपहछ १५ शैय्याको 

आधारभूि अस्पिािमा पररणि गररहदन संघीय सरकारिाई अनुरोध 

गररनेछ । 

31. धकधई प्राथहमक स्वास्थ्य केन्द्रिाई स्तरउन्नहि गरी १५ 

शैय्याको आधारभूि अस्पिाि हनमािणको िाहग पररयोजनाको हवसृ्ति 

अध्ययन प्रहिवेदन (DPR) सहिि स्वास्थ्य िथा जनसंख्या मिाियमा 



8 
 

पिाइसहकएकोिे सो को िाहग आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गनि 

पुःन अनुरोध गररनेछ ।  

32. नेपाि सरकारको नीहि अनुसार अत्यावश्क स्वास्थ्य सेवाको 

पहँुच एवं गुणस्तरीय सेवा प्रवािका िाहग स्वास्थ्य सेवा पूवािधार 

हवकास र नेपाि सरकारिे स्वास्थ्य संस्थािरुमा हनःशुल्क  उपिब्ध 

गराउन िोहकएका और्धीिरुको अभाव हुन हदईने छैन । 

33. और्धी, और्धीजन्य सामग्री र उपकरण िथा स्वास्थ्य सुरक्षा 

सामग्रीिरुको खररद प्रहक्रयािाई प्रभावकारी व्यावन्वस्थि र गुणस्तरीय 

बनाईनेछ ।  

34. गाउँपाहिका हभत्रका नागररकिरुिाई असाध्य रोग िागेमा िथा 

दुघिटना वा हवपद्को कारणिे गम्भीर घाइिे भएमा कायिहवहध बनाई 

रािि उपिब्ध गराउने नीहि अविम्बन गररनेछ ।  

35. स्वास्थ्य सेवािाई प्रभावकारी र सिज बनाउन सबै स्वास्थ्य 

संस्थािरुिाई व्यवन्वस्थि रुपिे सञ्चािन गररनेछ । पुराना स्वास्थ्य 

संस्थािरुका भवनिरु िाई प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग 

अनुरोध गदै नयाँ ढाँचामा हनमािण गदै िहगनेछ ।  

36. कोहभड संक्रमणको सम्भाहवि जोन्वखममा रिेका 

नागररकिरुिाई सुरहक्षि साथ िोम आइसोिेसनमा बस्न अहभपे्रररि 

गने िथा स्वास्थ्यमा समस्या देन्वखनासाथ अस्पिािमा सम्पकि  रान्वख 

स्वास्थ्यकमीको सल्लाि अनुसार आफ्नो जीवन रक्षा गनि सजग रिन 

सबै नागररकिाई अहपि गररन्छ । हबरामीको उपचार र सियोगमा 

कोहभड अस्पिाि सधै ियारी अवस्थामा बसे्न नीहि अविम्बन 

गररनेछ ।  

37. कोहभड–१९ को संक्रमण रोकथाम िथा हनयिणका िाहग 

सरोकारवािाको क्षमिा हवकास िथा जनचेिनामुिक कायिक्रम 

सञ्चािन गररनेछ । 

38. गाउँपाहिकाद्वारा सञ्चाहिि एमु्बिेन्स सेवािाई प्रभावकारी 

बनाइनेछ । रोहिणी गाउँपाहिका हभत्रका बहथिङ्ग सेन्टरमा सुते्करी 



9 
 

गराउने गभिविी महििािाई सुते्करी हुन स्वास्थ्य संस्थामा जाँदा र 

सुते्करी पश्चाि घरमा फकि दा एमु्बिेन्स शुल्क निागे्न व्यवस्था 

हमिाईनेछ ।  

39. कोहभड–१९ का कारण हवद्याथी, गभािविी महििा, जेष्ठ 

नागररक, अपाङ्गिा भएका व्यन्वक्त, हडपे्रसनमा रिेका व्यन्वक्तिरुका 

िाहग मनो-सामाहजक परामशि र आवश्यक सिजीकरण गररनेछ ।  

40. अस्पिाि, स्वास्थ्य चौकी िथा स्वास्थ्य इकाईबाट प्रदान गने 

खोप सेवा,सुरहक्षि मािृत्व िथा प्रजनन स्वास्थ्य, पोर्ण िगायिका 

जनस्वास्थ्य सेवािरु र उपचारात्मक सेवाको िाहग आवश्यक और्धी 

उपकरण िथा स्वास्थ्य सामाग्रीको अभाव हुन नहदइ उहचि 

व्यवस्थापन गररनेछ ।  

41. खोप, सुरहक्षि मािृत्व, प्रजनन स्वास्थ्य, पोर्ण जस्ता 

जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्विि आधारभुि सेवा सुहवधािाई प्रभावकारी 

बनाउन महििा स्वास्थ्य स्वयंसेहवकािाई उते्प्रररि गराई उहचिरुपमा 

पररचािन गररनेछ ।  

42. आमा र हशशुको स्वास्थ्यिाई ध्यान रान्वख बहथिङ्ग सेन्टर िथा 

अस्पिािमा सुरहक्षि सुते्करी गराउन प्रोत्सािन गने र बहथिङ्ग सेन्टर 

िथा अस्पिािमा प्रसुहि गराइएका रोहिणी गाउँपाहिका हभत्र स्थायी 

बसोबास भएका सुते्करी महििािाई कायिहवहध बनाई श्रावण १ गिे 

देन्वख नै कायािियन गने गरी उपाध्यक्ष सुते्करी प्रोत्साहन 

कार्िक्रम संचािन गरी पोर्ण सामाग्री उपिब्ध गराउने नीहि 

हिईनेछ ।  

43. गाउँपाहिकाका सवै वडा िथा टोििरुिाई हनयहमि खोप 

सुहनहश्चििाका िाहग जनस्वास्थ्य कायािियसंगको समियमा स्थानीय 

सामुदाहयक संस्था, स्वास्थ्यकमी र महििा स्वयम् सेहवकािाई अझ 

बढी हक्रयाहशि बनाईदै िाहगनेछ ।  

44. जग्गा ब्यवस्थापन भएका स्थानिरुमा खोप केन्द्रको हनमािण 

गदै िहगनेछ ।  
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हिक्षाः- 

45. "गुणस्तरीर् हिक्षा रोहहणीको प्रहिबद्धिा" भने्न मुि धे्यय 

सहिि सबै बािबाहिकािाइ हवद्याियमा अहनवायि पिाउँ, हसकाउँ र 

हटकाउँ भने्न अहभयान सहिि सामुदाहयक िथा धाहमिक 

हवद्याियिरुमा भौहिक पुवािधार हवकाससँगै गुणस्तर वृन्वद्धमा जोड 

हदइनेछ र राम्रो नहिजा ल्याउने हवद्याियिरुिाई क्रमशः पुरसृ्कि 

िथा सम्मान गररनेछ ।  

46. शैहक्षक के्षत्रिाई व्यवन्वस्थि, प्रभावकारी, पारदशी र 

अनुमानयोग्य बनाउन िथा जनशन्वक्त व्यवस्थापन गनि गाउँपाहिकाको 

हशक्षा नीहि िथा आवहधक शैहक्षक योजना िजुिमा गरी कायािियनमा 

ल्याइनेछ ।  

47. प्राहवहधक हशक्षा आजिन गरेका हबद्याथीिरुिे सिज रुपमा 

रोजगारी प्राप्त गनि सके्न सम्भावना रिेकोिे संघ र प्रदेशको 

सियोग र समियमा प्राहवहधक हशक्षाको हवकास र हबस्तार गदै 

िहगनेछ ।  

48. रोहिणी गाउँपाहिकाको इहििास, भूगोि, संसृ्कहि, चािचिन, 

रीहिररवाज, भार्ा, आहथिक-सामाहजक,  हक्रयाकिाप र  पयिटकीय 

स्थि झन्वल्कने गरी स्थानीर् पाठ्यक्रम हनमािण गरी िागू गररनेछ 

।  

49. सबै वगिका बािबाहिकािरुको हबद्याियमा पहँुच स्थाहपि गदै 

शैहक्षक गुणस्तरको सुहनहश्चििा प्रदान गररनेछ । सबै हबद्याियिरुमा 

बािमैत्री भौहिक पूवािधार हनमािणमाफि ि संस्थागि सक्षमिा अहभबृन्वद्ध 

गररनेछ ।  

50. कोरोना भाईरसका कारण हवद्यािय बन्द रिेको अवस्थामा 

नेपाि सरकारिे िोकेको मापदण्ड बमोहजम बैकन्विक हवधीिरु 

प्रयोग गरी पिनपािन सुचारु गनि आवश्यक सियोग र सिजीकरण 

गररनेछ ।  
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51. हशक्षकिरुको क्षमिा हवकास गनिको िाहग आवश्यक िाहिमको 

व्यवस्था गररनेछ ।  

52. मुन्विम समुदायका छात्र-छात्रािरुको हशक्षामा सिज पहँुच 

बृन्वद्ध गनि धाहमिक हबद्याियिरु (मदरसा) को भौहिक पूवािधार 

हनमािण र शैहक्षक वािावरण हनमािणमा ध्यान हदइनेछ ।  

53. आजका बािबाहिका भहवश्यका कणिधार हुन भने्न यथाथििाई 

आत्मसाि गदै बािबाहिकाको सविसुिभ हशक्षा, स्वास्थ्य र पोर्णमा 

ध्यान हदइनेछ । साविजहनक हवद्याियका बािहबकास देन्वख कक्षा ५ 

सम्मका हवद्याथीिरुिाई हदवाखाजाको ब्यवस्था गररनेछ ।  

54. सबै हवद्याियिरुको कायिसम्पादन मुल्याङ्कन गरी हवद्याियको 

शे्रणी मापन गररनेछ ।  

55. हवद्याियमा कायिरि जनशन्वक्तको मनोवि उच्च राखे्न कायििाई 

प्राथहमकिा हदईनेछ । आवश्यकिा अनुसार कायि के्षत्र र हजमे्मवारी 

समेि िेरफेर गरी कििब्य प्रहि िगनशीि हुन अहभपे्रररि गररनेछ । 

हवद्यािय जनशन्वक्तको कायिसम्पादनिाई निीजासँग आवद्ध गनिका 

िाहग कायिसम्पादन करार गररनेछ ।  

56. छात्रािरुिाई हनयहमि हवद्यािय आउने वािावरण शृ्रजना गररने 

छ र संघीय सरकारको सियोगमा सामुदाहयक हवद्याियमा 

अध्ययनरि हकिोरीहरुलाई सेहनटरी प्याड हनःिुल्क र भरपदो 

िररकाबाट उपलब्ध गराइनेछ ।  

57. हवद्यािय स्तरीय हशक्षामा सूचना प्रहवहधको प्रयोगिाई प्रोत्साहिि 

गदै पि्न पािनिाई गुणस्तरीय एवम् समयानुकुि बनाइनेछ ।  

58. संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको सियोगमा क्रमशः सबै 

मा.हव. िरुमा हवज्ञान भवन र प्रयोगशािाको उहचि ब्यवस्था गररने 

नीहि  हिईनेछ ।  

59. शैहक्षक कायिक्रमिरुिाई प्रभावकारी र पारदशी िरीकािे 

कायािियन गररनेछ । 
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60. हवद्युिीकरण नभएका हवद्याियिरुमा हवद्युि ब्यवस्थापन 

गररनेछ ।  

61. रोहिणी गाउँपाहिकाहभत्र सञ्चाहिि सामुदाहयक हवद्याियिरुमा 

कक्षा ११ मा अध्यर्न गने गरीब िथा जेहेन्दार हवद्याथीहरुका 

लाहग  आकर्िण गराउने कार्िक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ ।यसबाट 

गाउँपाहिका हभत्रकै शैहक्षक संस्थािरुमा अध्ययन गने पररपाटीको 

हवकास हुनेछ । 

          रु्वा िथा खेलकुदः 

62. हजल्ला खेिकूद हवकास सहमिी एवम् खेिकूद हवकाससँग 

सम्बन्विि संघ संस्थािरुसंग समिय र सिकायि गरी खेिकूद 

हवकासका िाहग खेिकूद कायिक्रम सञ्चािन, खेि मैदान हनमािण, 

सामाग्री हविरण एवम् राहिि य िथा के्षत्रीय स्तरमा सञ्चाहिि 

प्रहियोहगमा सिभागी हुने खेिाडीिरुिाई प्रोत्सािन गररनेछ ।  

63. राििका िाहग खेिकूद र स्वास्थ्यका िाहग खेिकूद भने्न 

मान्यिा अनुसार युवा केन्वन्द्रि खेिकूद कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

64. अध्यक्षकप हक्रकेट िथा उपाध्यक्ष कप भहलवल 

प्रहिर्ोहगिा सञ्चािन गरी खेि संसृ्किको हवकास गररनेछ ।  

65. हवद्यािय स्तरका हवद्याथीिरुको प्रहिभा प्रसु्फटन गनिका िाहग 

हवहभन्न अहिररक्त हक्रयाकिापिरु सञ्चािन गररनेछ । 

66. युवािरुमा उद्यमशीििा, सृजनशीििा एवम् सकारात्मक 

सोचको हवकास गने अहभप्रायका साथ सोिी अनुरुपका सीप र 

क्षमिा अहभवृन्वद्ध गने कायिक्रमिरु सञ्चािन गदै िहगनेछ ।  

 

खानेपानी िथा सरसफाईः- 

67. सवैका िाहग स्वच्छ खानेपानी सुहवधा पुर्याउन खानेपानीका 

िाहग भूहमगि पानीको व्यवस्था सहिि ओभरिेड ट्याङकी हनमािण 

गरी स्वच्छ खानेपानी ब्यवस्थापन गनि प्रदेश र संघीय सरकारिाई 
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अनुरोध गररनेछ ।धकधई खानेपानी आयोजना िगायि रोहिणीका 

उपभोक्तािाई प्रत्यक्ष िाभ पुगे्न आयोजनािरुिाई हवस्तार गनि पिि 

गररनेछ ।  

68. खुिा हदसामुक्त गाउँपाहिका भैसकेकोिे टोि हवकास 

संस्थािरु र समुदायको अगुवाई र सहक्रयिामा पूणि सरसफाईका 

हक्रयाकिापिरु आरम्भ गररनेछ । हाम्रो रोहहणी सुन्दर र सफा 

रोहहणी भने्न नाराका साथ सरसफाईिाई सभ्यिा र स्वास्थ्यको 

दृहिकोणबाट िेनि जनमानसिाई सचेि गराईनेछ ।  

69. गाउँपाहिकािे खानेपानी िथा सरसफाईका सम्बिमा ियार 

गररएको रणनीहिक योजनािे मागिदशिन गरे बमोहजमका कायिक्रमिरु 

कावािियन गनि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग समिय 

गररनेछ ।  

महहला बालबाहलका जे्यष्ठ नागररक लगार्ि लहक्षि समुदार्ः 

70. आहथिक,  सामाहजक र शैहक्षक रुपमा पछाहड परेका 

महििा, दहिि, आहदवासी जनजािी, मुन्विम, हपछडावगि, 

अपांङ्गिा भएका व्यन्वक्त िगायिका वगि िथा समुदायिाई 

सीपमूलक ,आर्मुलक र रोजगारमुलक कायिक्रम सञ्चािन 

गररनेछ ।  

71. महििा हवरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा, हवभेद र वहिष्करण 

अन्त्यका िाहग िैंहगक समानिा िथा महििा सशन्वक्तकरणमा 

सियोग पुगे्न कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

72. मानव बेचहबखन पीहडि/प्रभाहवििरुको उद्धार स्वदेश हफिी 

िथा पुनस्थािपनाको िाहग शुभअवसर ग्राम नेपािसँगको सिकायिमा 

मानव बेचहबखन िथा पुनःस्थापना कोर् हनमािण भई सकेको र 

सो कोर्को कायािियनका िाहग हनदेहशका समेि हनमािण 

भईसकेकोिे प्रभावकारी रुपमा सञ्चािन र कायािियन गररनेछ ।  
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73. अपाङ्गिाको प्रकृहि अनुरुप आय आजिनको िाहग िाहिम िथा 

सुहवधाजनक सामग्री हविरणको ब्यवस्था हमिाईनेछ । 

74. सवै वडा िथा टोििरुिाई बािमैत्री घोर्णा गनि आवश्यक 

कायििरु गररनेछ । 

75. राहिि य सांसृ्कहिक धरोिर िगायि हवहभन्न जािी र समुदायका 

परम्परागि सम्पदािरुको संरक्षण र सम्वद्धिन गने कायििाई जोड 

हदइनेछ। 

76. छुवाछुि मुक्त समाज हनमािण र जािीय हवभेद मुन्वक्तका िाहग 

जनचेिना र पहँुच अहभवृन्वद्ध कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

77. अपांङ्गिा भएका व्यन्वक्तिरुिाई आत्महनभिर र स्वाहभमान 

बनाउनका िाहग समान अवसर िथा सेवा सुहवधामा पहँुच बढाउन 

उनीिरुको सियोग पुगे्न हकहसमका कायिक्रमिरु सञ्चािन गररने छ 

। घर पररवार र समाजमा फरक क्षमिा भएका ब्यन्वक्तिाई माया 

गने वािावरण शृ्रजना गनि सचेिनामुिक कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ 

।  

78. जेष्ठ नागररकिरुको आधारभुि अहधकारको संरक्षण गदै 

उनीिरुको िाहग सम्मानजनक िथा सनु्तहिपूविक जीवनयापनका 

आवश्यक कायिक्रम कावािन्यन गने िफि  जोड हदइने छ । जेष्ठ 

नागररकिाई माया र सम्मान गने नीहि हिईनेछ । 

79. रोहिणी गाउँपाहिका हभत्रका ६० वर्िभन्दा माहथका मधुमेह 

िथा उच्च रक्तचापका हवरामीहरुका लाहग हनःिुल्क आधारभुि 

और्धी उपिब्ध गराउने नीहि अविम्वन गररनेछ । 

80. जे्यष्ठ नागररक (८० वर्ि भन्दा माहथ) का र क वगिका 

अपाङ्गिरुका िाहग  कायििाहिका बनाई स्वास्थ्यकमीद्धारा घरदैिो 

स्वास्थ्य जाँच िथा उपचार कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

81. घर नभएका अहि हवपन्न पररवारिाई संघीय र प्रदेश 

सरकारको सियोग र समियमा िथा गाउँपाहिकाको समेि आफ्नै 

िगानीमा घर हनमािण गराई नागररकिरुको आवासको सुहनहश्चििा 
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प्रदान गने नीहि हिईने छ ।सुरहक्षि नागररक आवास कायिक्रमिाई 

आहथिक वर्िको शुरुबाट नै कायािियन गनि पिि गररनेछ । 

82. सीमान्तकृि हवपन्न िथा अहि गरीविरुका िाहग आयआजिन 

सम्बिी सीपमुिक कायिक्रम गररनेछ ।  

83. आहदबासी जनजािीको भार्ा,संसृ्कहि संरक्षण र सम्वद्धिन 

गररनेछ ।  

84. दहिि वगिको उत्थान,हवकास, संरक्षण, सम्वद्धिन, 

सशक्तीकरण  र आयआजिनका िाहग जोड हदईनेछ ।  

85. मुन्विम िथा हपछहडएका वगिको आय आजिन, सीप हवकास 

जस्ता प्रत्यक्ष फाईदा प'गे्न कायिक्रमिरु सञ्चािन गररनेछ । 

86. न्याय, कानून िथा मानव अहधकार प्रवद्धिन सम्बिी 

कायििरुिाई प्राथहमकिा हददै सवै हकहसमका अन्याय र अत्याचारको 

अन्त्यको िाहग पिि गररनेछ ।  

87. सबै जाि,जाहि वगि समुदायको धमि, संसृ्कहिको सम्मान र 

संरक्षण गररनेछ  ।  

सामाहजक सुरक्षा िथा स रक्षणः- 

88. भूहमिीन दहिि,भूहमिीन सुकुम्बासी, अव्यवन्वस्थि नागररकिरुको 

िगि संकिन गरी आयोगमा हसफाररस गने कायििाई प्राथहमकिाका 

साथ कायािियन गररनेछ  । 

89. बैंकिरुसँगको समिय र सिकायिमा सामाहजक सुरक्षा 

भिािाई बैंक माफि ि अझ सरि र हछटो िररकािे भुक्तानी गने 

ब्यवस्था हमिाइनेछ । हछटो,छररिो र सुिभ िररकािे सामाहजक 

सुरक्षा भिा हविरण गने बैंकिरूिाई सम्मान गररने छ  

ग_पुवािधार हवकासः 

90. हवकासका पूवािधारमा सडक पहििो शिि हुनािे गुणस्तरीय 

सडक हनमािणिाई प्राथहमकिा हदइनेछ । सडक स्तरोन्निीसँगै नािी 

हनमािण गररनेछ ।  
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91. सडकको च डाई नू्यनिम ६ हमटर कायम गनि सबैिाई 

अहभपे्रररि गररनेछ । सबै सडकहरुको मापदण्ड हनमािण र 

नामाकरण गररनेछ । 

92. सडकको के्षत्राहधकार (चौडाई) पुयािउने दाहयत्व सडकको 

दायाँ वायाँ घर जग्गा हुने नागररकको हुने हंुदा सबै नागररकिरुिाई 

सकारात्क सोचँ, भावना र हबचार सहिि हवकास हनमािणमा 

पूणिरुपमा सघाउ पुर्याउन गाउँपाहिका िाहदिक अनुरोध गदिछ । 

यहद िूिो हववाद भई योजना कायािियन हुन नसके्न वािावरण 

सृजना भएमा त्यस्तो योजनािाई हववादरहिि के्षत्रमा कायािियन गने 

नीहि अविम्वन गररनेछ ।  

93. गाउँपाहिकाको भवन हनमाणिका िाहग हजल्ला समिय सहमहि 

रूपने्दिीसँग अनुरोध गररएकोमा हजल्ला सभामा रोहिणी 

गाउँपाहिकािाई भवन हनमािणको िाहग जग्गा उपिब्ध गराउने 

प्रस्ताव भएकोिे हजल्ला समिय सहमहि पररवार र हजल्ला सभािाई 

गाउँपाहिका िाहदिक धन्यवाद व्यक्त गदिछ । साथै उक्त जग्गामा 

भवन हनमािणको काम यथाशीघ्र अगाहड बढाइनेछ । 

94. गाउँपाहिका के्षत्रहभत्र सडक सञ्जाि हनमािणका िाहग सडक 

गूरुयोजना ियार गरी व्यवन्वस्थि र योजनाबद्ध िरीकािे स्तरीय 

सडक सञ्जाि हनमाणि गररने नीहि अनुसरण गररनेछ ।  

95. मापदण्ड हवपरीि बनेका सडकिरुमा गाउँपाहिकाको 

िगानीिाई हनरुत्सािन गररनेछ । िाि सञ्चािनमा रिेका 

सडकिरुिाई क्रमशः मापदण्डको दायरामा ल्याउन पिि गररनेछ ।  

96. हवद्युि हविरण प्रणािीिाई प्रभावकारी बनाउन हवद्युि 

प्राहधकरणसँग समिय गरी आवश्यकिा अनुसार टि ान्सफमिरको 

क्षमिा वृन्वद्ध, थप िथा िाईन हवस्तार गरी सबै घरिरुमा र 

वस्तीिरुमा हवद्युिीय सेवा पुयािउने नीहि हिइनेछ ।  

97. बैकन्विक उजाि समेिको प्रयोग गदै गाउँपाहिकाका बजार 

के्षत्रिरुमा उज्यालो रोहीणी कार्िक्रमिाई हनरन्तरिा हदइनेछ ।  
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98. ममिि सम्भार कोर्को व्यवस्था गरी मौसम िथा अन्य 

गहिहवधीबाट क्षयीकरण हुने पूवािधार िथा ग्रामीण सडकिरुको 

ममिि सम्भार व्यवस्था गररनेछ ।  

99. भैरिवा हवशेर् अहथिक के्षत्र (SEZ) हभत्र हनमािण भएका र अब 

हनमािण हुने भवनिरुको नक्सा पास कायििाई ब्यवन्वस्थि रुपमा 

कायािियनमा ल्याइनेछ । उद्योग ब्यवसायिाई सिज बनाउन उक्त 

के्षत्रहभत्र हनमािण भएका र नयाँ हनमािण हुने भवनिरुको नक्सा पास 

प्रकृयािाई अझ बढी सिज र सहुहियिपूणि बनाउने नीहि हिइनेछ 

। 

100. आहथिक बर्ि २०७७/७८ मा बोिपत्रको माध्यमबाट हनमािण 

कायि गनि  सम्झौिा भई काम प्रारम्भ गरी मिामारी प्रकोपको 

कारण जारी हनरे्धाज्ञा र बर्ाििको कारणिे सम्पन्न हुन नसकी 

अधुरा  रिेका योजनािरुको म्याद थप गरर कायािियन गराउने 

व्यवस्था हमिाइनेछ ।  

101. रोहिणी गाउँपाहिकाको ब्यवन्वस्थि रुपमा हवकास गनि प्रदेश  

िथा संघीय सरकारसँग योजना माग गदाि आवश्यकिा अनुसार 

पररयोजनाको हवसृ्ति अध्ययन प्रहिवेदन (DPR)ियार गररनेछ । 

 

घ) वािावरण िथा हवपद व्यवस्थापनः- 

102. कोहभड–१९ िगायि अन्य हवपदिरुको रोकथाम िथा 

नू्यननीकरणको िाहग पूविियारी, प्रहिकायि र पुनिािभका कायिक्रम 

सञ्चािन गनि स्थानीय हवपद\ व्यवस्थापन कोर्मा आवश्यक बजेटको 

व्यवस्थापन गरी प्रभावकारी रुपमा हवपदको व्यवस्थापन गने 

नीहििाई हनरन्तरिा हदइनेछ।  

103. पूवािधार हवकासका हक्रयाकिापिरु सञ्चािन गदाि हवपद\ 

जोन्वखम संवेदनशीििािाई केन्द्रहवन्दुमा राखी कायािियन गनि सघाउ 

पुगे्न गरी हडजाइन िथा इहिमेट गने व्यवस्था हमिाइनेछ ।  
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104. २०७७ श्रावण १ गिे देन्वख यस गाउँपाहिका हभत्र िागु भएको 
नयाँ घर बनाउदा अहनवायि रुपमा नक्सा पास गने र पुराना 

घरिरुको अहभिेन्वखकरण गने कायिपािाई ब्यवन्वस्थि गदै 

िहगनेछ।नयाँ भवन नमािण गदाि अहनवायि रुपमा राहिि य भवन 

संहििा पािना गनुि पने िथा पुराना भवनमा ििा थप गदाि राहिि य 

भवन संहििा अनुसार मात्र अनुमहि हदइनेछ ।  

105. िररयो रोहिणी कायिक्रमिाई शुरुवाि गनि आद्युहनक नसिरी 

स्थापनामा जोड हदई साविजहनक जग्गा, ऐहििाहसक स्थििरु,नदी 

हकनार, नदी उकास, निर िथा सडक हकनारमा वृक्षारोपण 

कायिक्रम संचािन गररनेछ  यसबाट रोजगारीको सृजना हुनुका साथै 

वािावरण संरक्षणमा सघाउ पुगे्नछ।  

106. जिवायू पररविनिका असरिरुिाई नु्यहनकरण गनिका िाहग 
अनुकुिन कायििरु गदै वािावरण संरक्षण गने नीहि अविम्वन 

गररनेछ ।  

107. नदीजन्य पदाथिको उपभोग गदाि आवश्यकिा अनुसार EIA 

िथा IEE गराई मापदण्डको पररपािना गने गराउने नीहि हिईनेछ र 

नदी हकनारामा वृक्षारोपण िथा िटबि गररनेछ ।  

108. एक गाउँ एक पोखरी नीहि अनुरुपको कायिक्रमिाई 

कायािियन गररनेछ । धाहमिक िथा ऐहििाहसक मित्व बोकेका 

पोखरीिरुको संरक्षण र सम्वद्धिन िथा सुन्दरीकरण गने नीहि 

अपनाइनेछ ।  

109. प्रते्यक वडामा १-१ वटा उद्यानको स्थापना गने नीहि 

अनुसरण गदै स्वच्छ र िराभरा रोहिणीको कायिक्रम संचािन 

गररनेछ । प्रधानमिी रोजगार कायिक्रम अन्तगिि उद्यान स्थापना र 

साविजहनक पोखरी सुन्दरीकरण गने योजनािाई प्राथहमकिामा 

रान्वखनेछ ।  
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110. गाउँपाहिका के्षत्रहभत्रका साविजहनक स्थििरुको संरक्षण र 

सम्वद्धिनका िाहग योजना बनाई सरोकारवािािरुको सिभाहगिा 

जुटाई वृक्षारोपणका कायिक्रम क्रमशः सञ्चािन गररनेछ ।  

111. वारुण यिको व्यवस्थापन िथा सञ्चािन गनि हछमेकी 

नगरपाहिका, गाउँपाहिका, प्रदेश र केन्द्रिरुसँग समिय गरी 

आवश्यक कायिक्रम अगाहड बढाइनेछ ।  

112. नेपाि सरकारिे हमहि २०७८ श्रावण १ गिेदेन्वख िागू हुनेगरर 

गरेको प्लाहिकजन्य पदाथिबाट हुने वािावरणीय प्रदुर्ण नू्यनीकरण 

गनि  ४0 माईक्रोन भन्दा पाििो प्लाहिकको उत्पादन आयाि हबक्री 

हबिरण र प्रयोगमा पूणिरुपमा प्रहिवि िगाउने हनणियिाई रोहिणी 

गाउँपाहिका भरर पूणिरुपमा कायािियन गने नीहि अविम्बन गररनेछ 

।  

113. हवपद् आउन नहदन जनचेिना अहभवृन्वद्ध गने िथा हवपद् 

आइपरेमा रािि,पुनिस्थापना िथा उद्दार कायि गनि हवपद्वस्थापन 

कोर्को माध्यमबाट उद्दार सामग्री सहििको व्यवस्था गररनेछ ।  

114. गाउँपाहिकािे स्थानीय हवपद् व्यवस्थापन रणनीहिक प्रहिकायि 

योजना िजुिमा गरर हवपद् नू्यनीकरण गने कायििाई प्राथहमकिा 

हदईनेछ ।  

115. फोिरमैिा व्यवस्थापनको िाहग सम्भाव्यिा अध्यनन गरी 

उपयुक्त स्थानको पहिचान गरी क्रमशः व्यवन्वस्थि रुपमा कावािियन 

गदै िहगनेछ   

ङ) सुिासन िथा स स्थागि हवकास 

116. कायिपाहिकाको कायाििय, वडा कायाििय िथा हवर्यगि 

शाखा वा इकाईको सेवा प्रवाििाईसूचना प्रहवहधमैत्री बनाउदैिहगनेछ 

। सबै कमिचारीिरुिाई कम्यूटरको आधारभूिज्ञान र सीपको 

हवकास गराईनेछ   
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117. गाउँपाहिका र अन्तगििको बििमान संगिन संरचनािाई 

आवश्यकिा र औहचत्यको आधारमा पररमाजिन गरर नयाँ संगिन 

संरचना हनमािण गरर सेवाप्रवाििाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै 

िहगनेछ ।  

118. बजेट योजना र नीहििरुिाई कायािियन गनि मध्यमकािीन 

खचि संरचना (MTEF),हदगो हवकासका िक्ष्यिरु, िैहङ्गक उिरदायी 

बजेट र जिवायु अनुकुिन कायियोजनासँग आन्तररकीकरण गररनेछ 

।  

119. स्थानीय िि संस्थागि क्षमिा  स्वःमूल्याङ्कन(LISA) कायिहवधीिे 

हनहदिष्ठ गरेका हबर्यके्षत्रिरु, सूचक र मापदण्डिरुको प्रभावकारी 

कायािन्यन गरर आ.व. २०७६/७७ मा गाउँहपिकािे प्राप्त गरेका 

प्राप्ताङ्क प्रहिशििाई बढोिरी गदै िैजानका िाहग आवश्यक नीहि 

र कायिक्रमिरु संचािन गररनेछ । यसवाट  गाउँपाहिकाको 

संस्थागि क्षमिा सुदृढ भइ साविजहनक सेवा प्रवाि स्वच्छ, सक्षम,  

प्रहिस्पधी, हनस्पक्ष, पारदहशि, सुशासन युक्त र जनअपेक्षाअनुकुि 

भई सेवामा जनिाको समान र सिज पहँुच स्थाहपि हुनेछ । 

120. अनुत्पादक खचििरु कटौिी गने नीहि अविम्बन गररनेछ। 

खररद प्रकृयािाई पारदशी, प्रहिस्पधी एवं हमिव्यीिाको  िाहग 

साविजहनक खचिमा हमिव्ययीिा सम्बिी हनदेहशका २०७७ को 

पािना गररनेछ ।हवद्रु्िीर् बोलपत्रको अनुसरण गररनेछ ।  

121. खररद िथा सम्पहिको अहभिेख व्यवस्थापनको िाहग मिािेखा 

हनयिक कायािियिे कायिियनमा ल्याएको साविजहनक सम्पहि 

व्यवस्थापन प्रणािी को(PAMS)कायािियन गररनेछ ।  

122. गाउँपाहिकािे सम्पादन गरेका समू्पणि कायिसम्पादनिरुिाई 

समेटेर स्माररका प्रकाहशि गररनेछ । 

123. राहिि य पररचयपत्र िथा पहञ्जकरण हवभागको सिकायिमा 

सामाहजक सुरक्षा िथा व्यन्वक्तगि घटना दिाि प्रणािी सुदृढीकरण 

गरर व्यवन्वस्थि र अद्यावहधक गररने नीहि अविम्बन गररनेछ । 
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124. "समर्मा कर हिर   गाउ पाहलकाको हवकासमा सहभागी 

बन  " भने्न नारािाई साथिक बनाउन करदािा हशक्षा, कर सप्ताि 

जस्ता चेिनामूिक कायिक्रम संचािन गररनेछ । 

125. प्राकृहिक श्रोि िथा नदीजन्य पदाथििरुको उहचि 

व्यवस्थापनगरी आन्तररक राजस्व बढाउने िथा करका 

दायरािरुबढाई गाउँपाहिकाको आय श्रोि वृन्वद्ध गदै िैजाने नीहि 

अनुसरण गररनेछ। 

126. जनिाको सवोपरी हिििाई ध्यानमा राखी कानूनिे अहधकार 

प्रदान गरेका न्यायीक कायििाई व्यवन्वस्थि हवश्वास योग्य, पारदशी 

बनाउदै िहगने छ । मेिहमिापकको माध्यमबाट समाजमा 

सामाहजक सहिषु्णिा बढाउने हवर्यिाई जोड हदइनेछ ।  

127. रोहिणी गाउँपाहिकाद्वारा हनहमिि मेिहमिाप सम्बिी कायिहवधी 
२०७८ िाई प्रभावकारीरुपमा कायािियन गरर न्यायसम्पादनिाई 

व्यवन्वस्थि गररनेछ ।  

128. न्याय, कानून िथा मानव अहधकार प्रवद्धिन सम्बिी 

कायििरुिाई प्राथहमकिा हददै सवै हकहसमका अन्याय र अत्याचारको 

अन्त्यको िाहग पिि गररनेछ। 

129. सूचना िथा सञ्चार प्रहवहध हवकास िथा हवस्तार गदै सूचना 

िथा सञ्चार प्रहवहध हवकासमा जोड हदईनेछ ।  

130. गाउँपाहिकािे सम्पादन गरेका कामका सबै गहिहवहधिरुिाई 
Websiteमा हनयहमिरुपमा प्रहवष्ठ गरी सबैको सूचना पाउने िकको 

सुहनहश्चििा प्रदान गररनेछ ।  

131. हनयहमि र प्रभावकारी बजार अनुगमनको माध्यमबाट 

गुणस्तर, नापिौि, खाद्य सुरक्षा र उपभोक्ता हिि संरक्षण सम्बिी 

कायििरु व्यवन्वस्थि गररनेछ । 

132. गाउँपाहिका िथा वडामा सञ्चािन हुने सबै बैिक िथा 

कायिक्रमिरु व्यवन्वस्थि िथा मयािहदि रुपिे सञ्चािन गररनेछ ।  
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133. साविजहनक परीक्षण, सामाहजक परीक्षण र साविजहनक सुनुवाई 

जस्ता हक्रयाकिापको माध्यमबाट पारदहशििा अहभवृन्वद्ध गदै िहगनेछ 

।  

134. साविजहनक सेवा प्रवाििाई पारदशी बनाउन हनयहमि रुपमा 

अहडयो नोहटस बोडि सेवा वेवसाईट सेवा सञ्चािन, हडहजटि 

नागररक वडापत्र िथा सुचना पाटी सञ्चािन, िाम्रो रोहिणी राम्रो 

रोहिणी कायिक्रम सञ्चािन िथा गाउँपाहिकाको पाश्र्वहचत्र प्रकाशन, 

िगायिका सूचना सामाग्रीिरूको प्रकाशन िथा हविरण गने 

कायििाई प्राथहमकिा हदइनेछ ।  

135. योजना, हजन्सी िगायिका के्षत्रमा क्रमशः सप्टवेयर माफि ि 

ब्यवस्थापन गने, आवश्यक स्थानिरुमा हस.सी.हट.हभ  क्यामरा 

जडान, सञ्चार माध्यमबाट हवद्युहिय हसकाई, गाउँपाहिकाका,वडा 

कायाििय, हवद्याियिरु, स्वास्थ्य संस्थािरुमा क्रमशः ईन्टरनेट 

सुहवधाको ब्यवस्थापन गदै जाने नीहि हिइनेछ ।  

136. गुनासो सुनुवाई इकाईको व्यवस्था गरी जनगुनासोिाई समयमै 

व्यवस्थापन गने कायि गररनेछ । 

137. गाउँपाहिकाको िरेक वडाको कायिसम्पादन िाई 

हवद्युिीयमाध्यमबाट सञ्चािन गररनेछ । प्रते्यक वडामा हवद्युि र 

ईन्टरनेट सुहवधािाई व्यवन्वस्थि गररनेछ ।  

138. उपभोक्ता सहमहिको क्षमिा अहभवृन्वद्ध गररनेछ । उपभोक्ता 
सहमहि िथा अन्य हवहभन्न संघ संस्थाद्धारा सञ्चािन गररने 

कायिक्रमिरुमा स्वीकृि िागि अनुमान बमोहजम नगदमा आधाररि 

जनसिभाहगिािाई जोड हददै िहगनेछ । खररद हवहधको पािना गनि 

अहभपे्रररि गररनेछ ।  

139. गाउँपाहिका, वडा कायािियिरु, हवर्यगि शाखािरु, स्वास्थ्य 

संस्थािरुमा कायिरि सबै कमिचारीिरुिाई आचरण र अनुशासन 

पूणिरुपमा पािना गदै मुस्कान सहििको सेवा प्रवाि गनि अहभपे्रररि 
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गररनेछ । औहचत्य र आवश्यकिा अनुसार हजमे्मवारीमा िेरफेर गरी 

सबैिाई सबै काम गनि सके्न गरी सक्षम बनाईनेछ ।  

140. सबै कमिचारीिरुको कायि हववरण ,काम,कििब्य र अहधकार 

िथा कायि सम्पादन सम्झौिा, हजमे्मवारीमा िेरफेर गने  िगायिका 

हवर्यमा कायिहवहध बनाई कायािियन गररने छ ।साहवकको स्थानीय 

हनकायमा स्थायी हनयुन्वक्त पाई िाि यस गाउँपाहिकामा समायोजन 

भएका कमिचारीिरुको बृहि हवकासको िाहग आवश्यक कानून 

बनाई िागु गररनेछ । 

141. कमिचारी र राजनीहि वीचको अन्तरसम्बििाई सेवाप्रवािसँग 

आवद्ध गररनेछ। अन्तरसम्बििाई  ब्यवन्वस्थि गनि जनप्रहिहनधीिरु 

र कमिचारीिरूको काम कििब्य र अहधकारिाई अिस्तके्षपकारी 

िरीकािे समियात्मक ढङ्गबाट गने नीहि अबिम्वन गररनेछ । 

142. "िाखा-िाखा बीच, वडा-वडा वीच, एक अको 

स स्थाहरु वीच समन्वर् र सहकार्िरोहहणी गाउ पाहलकाको नर्ा  

स स्कार"भने्न मान्यिाका साथ सबैिाई सकारात्मक सोच िथा उच्च 

मनोबिका साथ सेवाप्रवािमा िाग्न अहभपे्रररि गररनेछ ।  

143. आन्तररक हनयिण प्रणािी अविम्वन गदै आन्तररक िथा 
अन्वन्तम िेखा परीक्षण समयमै सम्पन्न गराउदै बेरुजु फर्छ्यौट 

कायििाई प्राथहमकिा हदइनेछ । 

144. संघीय सरकार र प्रदेश सरकार सँगको सिकायिमा सञ्चािन 
हुने योजनाको िाहग समपुरक रकमको ब्यवस्था गररनेछ । 

145. संघ,प्रदेशसँग समियको आधारमा स्थानीय सरकार सृँचािन 

हुनेछ ।  िूिा योजनािरु संघ र प्रदेश सरकारसँगको 

सिभाहगिामा सञ्चािन गने नीहि अबिम्वन गररनेछ। 

146. राम्रो काम गने उपभोक्ता सहमहि र राम्रो काम गने 
कमिचारीिाई पुरस्कार िथा सम्मानको ब्यवस्था गररनेछ । 

147. गाउँपाहिका हनवासी जनिाको चेिना स्तर बढाउन हवहभन्न 
चेिनामूिक कायिक्ररमिरू सञ्चािन गररनेछ । 
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148. गाउँपाहिका हभत्रका सेवा प्रवाि िथा हवकास हनमािणका 
गहिहवहधिरू िगायि समसामहयक सरोकारका हवर्यिरू आम 

जनमानसमा पुयािएर योगदान गने राज्यको चौथो अंग पत्रकार 

जगििाई सम्मान गने नीहि गाउँपाहिकािे अविम्वन गनेछ । 

149. गाउँपाहिका के्षत्रमा आवश्यक शान्वन्त िथा सुव्यवस्था कायम 
गरी गाउँपाहिका एवं गाउँके्षत्र हभत्रको साविजहनक सम्पहिको सुरक्षा 

एवं संरक्षण गनि, अनाहधकृि हनमािण िथा साविजहनक सम्पहिको 

अहिक्रमण रोकथाम िथा हनयिण गनि नगर प्रिरीको व्यवस्था गने 

नीहि हिइनेछ । 
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अन्त्यमा यस गाउँपाहिकािे दीघिकाहिन सोच, उदे्दश्य, 

प्राथहमकिाका साथ अहघ सारेका नीहि िथा कायिक्रमको सफि 

कायािियनिे यस गाउँपाहिकािाइि समृद्ध बनाउन योगदान पुयािउने 

कुरामा हवश्वास राख्दछु । कोरोना रोकथाम र हनयिण गनि र अब 

आउने हदनमा पने हवपद् िगायिका अन्य  चुनौहिको सामना गनि 

सबै एकिाबद्ध भएर अगाहड बढौ ं भने्न अहपि  गदिछु । यस 

गाउँपाहिकाको नीहि िथा कायिक्रम िजुिमा गनि सियोग पुर्याउनुहुने 

उपाध्यक्षजू्य िगायि समू्पणिगाउँसभाका सदस्यजू्यिरू, हवर्यगि 

सहमहिका पदाहधकारीिरू, बुन्वद्धजीहव, समाजसेवी, हशक्षक, 

प्राध्यापक, रािि सेवक कमिचारीिरू िगायि सबैिाइि िाहदिक 

धन्यवाद व्यक्त गदिछु । नीहि िथा कायिक्रमिरू अनुरुप यस 

गाउँपाहिकािाईसुखी र समृद्ध बनाउन सबैको साथ,सियोग र 

सिकायिको आशा र हवश्वासकृो अपेक्षा राख्दछु । 

२०७८⁄०३⁄१० 

धन्यवाद, जय रोहिणी 

अध्यक्ष 

सनोज कुमार यादव 

रोहिणी गाउँपाहिका, 

रूपने्दिी 
 
 
 
  
 


