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केराबारी गाउँपालिकाको गाउँसभाका अध्यक्ष ज्यू, 

सभा सदस्य ज्यूहरु । 

तथा सभाका सचिव ज्यू । 

नेपािको संववधान जारी भएपलि दोस्रो पटक सबै स्थानीय तह र वडाको लनवाािन सम्पन्न भएको ि । लनष्पक्ष, 
स्वातन्त्र, शाचन्त्तपरु्ा, स्वच्ि र भयरवहत वातावरर्मा सम्पन्न यस लनवाािनिे िोकतन्त्रिाई जगैदेचि बलियो बनाएको 
ि । यस सिुद पषृ्ठभलूममा सवाप्रथम नेपाि राष्ट्रको रक्षा र अग्रगमन तथा नेपािी नागररकहरुको स्वतन्त्रता तथा 
अमनियन प्रालिका िालग लबलभन्न काििण्डमा आफ्नो प्रार् आहतुी गनुाहनुे सम्पूर्ा ज्ञात, अज्ञात वीर शवहदहरु प्रलत 
भावपूर्ा श्रद्धान्त्जिी अपार् गदािु । साथै, घाइते र वेपता नागररकहरु प्रती सम्मानप्रकट गदािु । राजनैलतक 
सामाचजक पररवातनमा नतेतृ्वदायीभलुमका लनवााह गने सबै श्रदेय अग्रजहरु प्रलत आदरभाव प्रकट गदािु । 

स्थानीय सरकारका रुपमा यो नीलत तथा कायााक्रम प्रस्ततु गरररहदा नेपािको संववधान, स्थालनय सरकार सन्त्िािन 
ऐन, २०७४,संघीय सरकारको आ.व. २०७9।80 को वजेटतथा नीलत कायाक्रमका लसद्वान्त्त र उद्देश्य,ददगो 
ववकासका िक्ष्य तथा रर्नीलत, पन्त्रौ योजनाका उदेश्य, प्राथलमकता तथा रर्नीलत जस्ता ववषयहरुको सैद्वाचन्त्तक र 
व्यवहाररक पक्षहरु र प्रदेश सरकारको आ.व. २०७9।80 को वजेटतथा नीलत कायाक्रमका लसद्वान्त्त र उद्दशे्यहरुमा 
जोड दददै समदृ्व नेपाि र सचुि नेपािीको मिुभतु मान्त्यतािाइा आत्मसात गररएको ि । 

केरावारी गाँउपालिकाको आ.व. २०७8।79 को चस्वकृत बजेट कायाान्त्वयनका लसिलसिामा देचिएका 
समस्या,कदिनाइहरु तथा िनैुलतहरुिाई आगामी आ.व.मा सधुार गदै िलगनेि साथै आ.व. २०७8।७9 को नीलत 
तथा कायााक्रम र बजेटवाट साथाक नलतजा प्राि गना सफि भएको कायाान्त्वयनको संयन्त्रिाइ आगामी ददनमा अझै 
सवि, सन्त्तलुित, ददगो वनाउदै िलगनिे। 

स्थानीय सरकारको गाउँ सभामा नीलत तथा कायाक्रमहरु प्रस्ततु गना पाउदा गौरावाचन्त्वत भएको िु । गाउँबासी 
सम्पूर्ा आमाबबुा, दाजभुाई, दददीबवहनीहरुको लबश्वास, भरोसा र आसा अपेक्षािाई साथाकता तथा पूर्ाता ददन लसंगो 
कायापालिका प्रयत्नचशि रहेको ि र आगालम पाँि वषा लभरमा सोिे वमोचजम गाँउपालिकािे उल्िेिलनय उपिब्धी हात 
पनेमा ववश्वस्त गराउन िाहान्त्िु । लसलमत साधन श्रोतको अलधकतम पररिािन गरी ववकास प्रयासिाई साथाकता ददन े
क्रममा अहोरार िागी परेका हुँदा सम्पूर्ा गाउँबासीहरुमा रिनात्मक सझुाव, सकरात्मक सोंि रािी सहयोग 
गररददनहनु हाददाक अनरुोध गदािु । 

गाउँसभाका अध्यक्षज्य ुतथा सदस्यज्यूहरु, 

• नेपाि संघीय संरिनामा गई लतन तहका सरकारहरु गिन भई सञ्चािन भए पश्चात यस गाउँपालिकामा समेत 
ववकास लनमाार्िे गलत लिएको सवाववददतै ि। यो स्थानीय सरकार सम्परु्ा केरावारी बासी जनताको सेवा, 
सरुक्षा, समदृद्व र सिुका िालग गाउँवालस स्वंयमिे वनाएको जनताको घरदैिोको सरकार हो । त्यसैिे 
जनताका अपेक्षा अनसुार काम गना यो स्थानीय सरकारिे सवै उत्तम ववकल्प प्रयोग गरर काम गरररहेको ि 
। 



कृषि - पर्यटन सषितको पूर्य पूर्वयधवर समृ्बद्द केरवबवरी िवम्रो आधवर " 

 

2 
 

• िोकतन्त्र प्रलतको पूर्ा प्रलतवद्वता, सशुासन, गाउँवालसहरु प्रलतको उत्तरदावय प्रशासलनक संरिना, भ्रस्टािार मकु्त 
सभ्य र ससंुस्कृत एवम कताव्यप्रलत दृढ समाज यस सरकारका आदशा हनुेिन । 

• समानता र न्त्यायको पक्षपोषर् गदै सवै प्रकारका भेदभाव र अन्त्यायहरुको अन्त्त्य, सामाचजक न्त्यायको प्रालि र 
सवैका िालग समदृद्व हाम्रो मिु नीलत हनुेि। 

• गाउँपालिका लभरको जातीय, भावषक, धालमाक, सांस्कृलतक तथा भौगोलिक ववववधतािाई आत्मसात र सम्मान 
गदै सामाचजक एवम सांस्कृलतक समानता, लसहष्र्तुा र सद्भावका आधारमा गाउँपालिकालभरको एकता मजवतु 
वनाउने नीलत लिइन ेि । 

• प्रोजेक्ट वैङ्क स्थापना गरर स्थानीय स्रोत साधनको समचुित उपयोग माफा त आयोजनाहरु कायाान्त्वयन गररनेि 
।स्थानीय स्रोत साधनबाट कायाान्त्वयन गना नसवकन े आयोजनाहरुको कायाान्त्वयन गना संघ तथा प्रदेश 
सरकारसग ँअनरुोध गरर कायाान्त्वयनको व्यवस्था लमिाइने ि । 

• गाउँपालिकाको बावषाक बजेट तथा कायाक्रम तजुामा देचि कायाान्त्वयन हदैु मलु्याङकनका िरर् सम्म नै 
िैङलगक उत्तरदायी वजेटको अवधारर्ािाई आत्मासाथ गररनेि । 

• संघीय नीलत वमोचजम भलुमवहन दलित/सकुुम्वासी र अव्यवचस्थत वसोवासीहरुको समस्या समाधान गने 
कामिाइ उच्ि प्रथलमकताका साथ अगालड वढाइनिे । 

पूवााधार ववकासका नीलतहरु : 
१. रु २० िाि सम्मका श्रममिुक योजनाहरु प्रत्यक्ष िाभग्राही उपभोक्ता सलमलतको कचम्तमा दश प्रलतशत नगद 

िागत सहभालगता जटु्ने अवस्थामा मार उपभोक्ता सलमलतवाट सञ्चािन गने लनलत लिइनेि तथा यसरी 
उपभोक्तावाट सन्त्िािन हनु े पवुााधार ववकासका कामहरुमा नगद िागत सहभालगतावापतको रकम संकिन गरर 
गा.पा.को िातामा जम्मा गरेपलि मार योजना सम्झौता हनुेि । समपरुककोषबाट सञ्चािन हनुे योजनामा प्रत्यक्ष 
िाभग्राही उपभोक्ता सलमलतको कचम्तमा लतस प्रलतशत नगद िागत सहभालगता जटु्ने अवस्थामा मार उपभोक्ता 
सलमलतवाट सञ्चािन गने लनलत लिइनिे। 

२. क्रमागत योजनािाई पवहिो प्राथलमकतामा राचि गाँउपालिका केन्त्रबाट वडासम्म सडक सञ्जाि लनमाार् गररनकुा 
साथै मिु सडकिाइ कािोपरे गने, शािा सडकहरुको स्तरोन्नलत गना उच्ि प्राथलमकताका साथ काम गररनिे 
।दइु वा दइुा भन्त्दा ववढ वडािाइा र दोस्रो पालिका जोड्ने सडकिाइा प्राथलमकता ददइानेि । पालिका जोड्ने साथै 
लनमाार् सम्पन्न भएका सडकहरुको अलनवाया िगत कट्टा गररनेि र आगालम ददनमा रर्नैलतक महत्वका सडक 
लनमाार् गनुाअगावै जग्गाको िगत कट्टा गररनेि । 

३. उपभोक्ता सलमलतवाट योजना सन्त्तािन गदाा योजना सन्त्िािन हनु े के्षरका जग्गाधनीहरुको लिचित मन्त्जरुरनामा 
वडा माफा त गराई ल्याई वझुाइसके पलि मार योजना सम्झौता गररनेि। 

४. वषाायाम (जेष्ठ, असार र साउन) मा पहाडी के्षरमा माटो काट्ने र ट्रयाक िोल्ने काम परु्ा रुपमा वन्त्द गररनेि । 

५. संरिनात्मक चस्थरता तथा ददगोपनाका िालगएक आ.व.मा नसवकने वकलसमका भवन, पिुजस्ता प्रकृलतका योजनाहरु 
बहवुषे योजनाको रुपमा कायाान्त्वयन गररनेि । 

६. गाउँपालिका लभरका िुिा प्रकृलतका पवुााधार आयोजनाहरुको अलनवाया पूवा सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरर् प्रभाव 
मलु्यांकन तथा लड.वप.आर. गररनेि ।  
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७. योजना सत्र्िािन स्थिमा वडा कायााियमाफा त संवचन्त्धत स्थानमा  योजना सत्र्िािन गना ददने सहमलत सवहत 
सजालमन मिुलु्का सवहत आएपलि मार योजना सम्झौता गररनेि । 

८. सडक मापदण्ड कायाान्त्वयनमा जोड ददईनेि साथै ढि लनकास सवहतको सडक पूवााधारमा जोड ददईनिे। 

९. सडक संरिना नपगेुको के्षरमा ट्रयाक ओपन तथा झोिङु्ग े पिु लनमाार्मा जोड ददईनेि, िुिा तथा मझौिा 
पिुपिेुसा लनमाार्का िालग प्रदेश तथा संघीय सरकारसँग समेत समन्त्वयगरर कायाान्त्वयन गने व्यवस्था गररनेि । 

१०. लसंिाईको ददगो व्यवस्थापनका िालग उपभोक्तासँग साझेदारी नीलत अविम्वन गने, एवककृत लसंिाई प्रर्ािीमा 
जोड ददने, कृवष लसिाई ववस्तार गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वढाउने र िुिा लसंिाई आयोजना लनमाार्का िालग 
प्रदेश तथा संघीय सरकारसगँ समन्त्वय तथा पहि गररनिे । 

११. क्रमागत रुपमा वडा कायाािय भवन लनमाार्िाइा लनरन्त्तरता ददईनेि । 

१२. सावाजलनक सम्पलतको पवहिान गरर त्यस्तो सम्पलतको दरुुपयोग तथा अलतक्रमर्िाइ लनरुत्सावहत गररनिे 
साथै प्रयोगमा नआएका र अिपर अवस्थामा रहेका संरिनाहरुको संरक्षर् तथा चजर्ोद्वार गरर प्रयोगमा 
ल्याउने लनलत अविम्वन गररनेि । 

१३. सरुक्षा व्यवस्थािाई प्रभावकारी वनाउन आवश्यकताका आधारमा अस्थाइ प्रहरी िौकीको स्थापनाका िालग 
पहि गररनेि । 

१४. बैकचल्पक उजाािाई प्रोत्साहन गररनेि, ग्रालमर् लबधतुीकरर्को ववस्तार गने र सडक सौया वत्ती जडान 
कायािाइ लनरन्त्तरता ददइनेि । 

१५. गाउँपालिका लभर सबै वडामा आधारभतु सञ्चार सलुबधा पयुााउन साथै सवै जनतामा सन्त्िारको पहुँि स्थावपत 
गना टेलिफोन टावरको ववस्तार गना पहि गररनेि । 

१६. स्वच्ि िानेपानीको पहुँि अलभबदृ्धीका िालग िररएका िानेपानी संस्थाहरुिाइ एवककृत गरी रर्नीलतक 
योजनाका साथ ददघाकािीन स्रोत व्यबस्थापनको नीलत लिईनेि । 

१७. िानेपानी महुान संरक्षर् तथा भलुमगत िानेपानी योजनािाई प्राथलमकता ददईनेि । 

१८. पयाटन पूवााधार ववकासमा जोड ददइनिे, यस गाउँपालिकािाइा पवुी तराइको पयाटकीय गन्त्तव्यको रुपमा 
ववकास गना वृहत पयाटवकय गरुुयोजना तयार गररनिे । 

सामाचजक ववकास सम्बन्त्धी नीलत 
क. चशक्षा यवुा तथा िेिकुद : 
१९. चशक्षाको योजनाबद्ध ववकासमा ध्यान केचन्त्रत गरी चशक्षािाई सूिना, सञ्चार प्रववलधसगँ आवद्ध गदै गरु्स्तरीय 

चशक्षाको ववकासमा जोड ददइनेि । 

२०. हरेक वडामा एक नमनुा ववद्याियको अवधारर्ािाई कायाान्त्वयन गना ववद्यािय पूवााधार तथा शैचक्षक 
अनदुानको व्यवस्था गररनेि ।ववद्याियहरुका आधारभतु पूवााधार ववमाार् तथा परुाना भवन ममातमा जोड 
ददइनेि । 

२१. उच्ि चशक्षा र प्राववलधक चशक्षाको ववकास र ववस्तारमा जोड ददइनिे । शैचक्षक संस्थाहरुको भौलतक पूवााधार 
ववकासको कायािाई लनरन्त्तरता ददइनेि र चशक्षाियहरुिाई भौलतक र शैचक्षक रुपमा बािकेचन्त्रत र 
अपाङ्गमैरी बनाउँदै िाने नीलत अबिम्बन गररनिे ।   
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२२. ववद्याथी संख्या कम भएका साथै भौगोलिक रुपमा एक आपसमा नचजक रहेका ववद्याियहरुिाई ववद्यािय 
नक्साङ्कन र सम्भाव्यता अध्ययन समेतको आधारमा कक्षा वा तह घटाउने एक अकाामा समायोजन गने काया 
गररनेि र िूिा ववद्याियहरुको स्थापना तथा ववकासमा जोड ददइनेि ।  

२३. न्त्यून चशक्षक दरबन्त्दी भएका र ववद्याथी संख्या धेरै भएका साथै अंग्रजेी माध्यमबाट पिन पािन गने 
ववद्याियहरुिाई अनदुान उपिब्ध गराइनेि । 

२४. ववद्याियहरु स्थापना गदाा र कक्षोन्नलत गदाा ववद्यािय सञ्चािनको िालग ददगो स्रोत व्यवस्थापनमा ध्यान 
ददइनेि र ववद्याियको भौलतक तथा शैचक्षक ववकासमा िगानी गना वडा कायााियहरुिाई थप चजम्मेवार 
बनाउँदै िलगनिे ।  

२५. स्थानीय भाषा, लिवप, संस्कृलतको संरक्षर् र सम्बदान गदै िलगनिे । स्थानीय पाठ्यक्रममा आधाररत 
पाठ्यपसु्तक तयार पारर कायाान्त्वयनमा िलगनेि ।  

२६. गाउँपालिकाको समग्र शैचक्षक उन्नयनको िालग यस के्षरमा वक्रयाशीि सहयोगी संघ संस्थाहरुसँग समन्त्वय 
सहकाया र साझेदारी गररनेि ।   

२७. िेिकुद ववकासको िालग पूवााधार तयार गदै िेि के्षरको संस्थागत र ददगो ववकास गने नीलत अविम्वन 
गररनेि । 

२८. यवुा स्वरोजगारको िालग बजार ववश्लषेर् गरर प्रोफाईि लनमाार् माफा त लसपमिुक कायाक्रमहरु सञ्चािन 
गररनेि । 

ि. स्वास््य  

२९. सबै तहका स्वास््यसंस्थाहरूबाट तोकीए बम्मोचजमको लनिःशलु्क आधारभतु स्वास््य सेवाको सलुनचस्ितता 
गरीनेि । गाउँघर वकचल्नकहरुबाट सािावहक रुपमा लनिःशलु्क औसलध सवहतको आधारभतु स्वास््य सेवाको 
सलुनचस्ितता गरीनेि । 

३०. केराबारी गाउँपालिकामा सरुचक्षत प्रसतुी गराउनका िालग वडा नं. 1 र 2 मा वलथाङ सेन्त्टर स्थापना गरर 
सञ्चािन गररनेि । स्वास््य संस्थावाट सरुचक्षत प्रसतुी गराउनेिाइा ववशषे प्रोत्साहनको व्यवस्था गररनेि 
।सवै गभावलत मवहिाहरुिाइा लनशलु्क क्याचल्सयम ववतरर् गने साथै वलथाङ सेन्त्टर तथा स्वास््य िौकी 
हरुवाट लनशलु्क लभलडयो एक्सरे सेवा प्रदान गररनेि । 

३१. केराबारी गाउँपालिका अन्त्तरगत रहेका स्वास््य संस्थाहरु बाट प्रवदानात्मक, प्रतीकारात्मक, उपिारात्मक र 
पनुस्थाापनात्मक सेवािाई एवककृत रुपपमा लबकास तथा लबस्तार गरीने ि । 

३२. सरुवा रोग, वकट जन्त्य रोग, पशपंुक्षी जन्त्य रोग, जिबाय ु पररबतान साथै लबश्व ब्यापी माहामारीहरुको 
रोकथाम तथा लनयन्त्रर्का िागी अस्पताि तथा स्वास््य संस्थाहरुको सरुीढीकरर् तथा ब्याबस्थापनमा जोड 
ददईने ि । 

३३. केराबारी पालिका अस्पतािवाट िौववसै घन्त्टा आकचस्मक सेवा प्रदान गना सरुु गररनेि। पालिका 
अस्पतािमा सञ्चालित स्वास््य लबमा कायाक्रमिाइा थप प्रभावकारी बनाउन अनदुानको व्यवस्था गरर सबै 
केरावारी वासीहरुिाई स्वास््य लबमा कायाक्रमको दायरा लभर ल्याईने ि । 

३४. स्वास््य ब्याबस्थापन सिुना प्रर्ािीिाई आधनुीकीकरर् र गरु्स्तरीय बनाई सबै स्वास््य संस्थाहरुमा on 

Line Data  entry को ब्याबस्था लमिाईने ि। 
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३५. केराबारी गाँउपालिका वडा नं. ६ मा स्थापना भई सञ्चािन भईरहेको कािापानी सपादम्स उपिार केन्त्रिाई 
थप व्यवचस्थत बनाउदै िलगनेि । 

३६. गचम्भर प्रकृतीका रोग एवं आगिागी तथा अलत ववपदमा परेका व्यचक्तहरुिाई राहत प्रदान गना ववशेष ध्यान 
ददईने ि । नेपाि सरकारको मागादशान वमोचजम लतन प्रकारका रोगहरुिाइा मालसम पाँि हजार प्रदान 
गररनेि । 

३७. केराबारी गाउँपालिका अस्पतािमा फामेलस स्थापना गरर सञ्चािनमा ल्याइानेि । 

३८. केरावारी गाउँपालिकािाइा पाँि वषालभरमा क्षयरोगमकु्त वनाउनका िालग आवश्यक व्यवस्था गररनेि । 
ग. िैवङ्गक समानता, सामाचजक सरुक्षा र समावेचशकरर्सम्बन्त्धी नीलत 
३९. िैवङ्गक तथा घरेि ुवहंसाबाट वपलडत व्यचक्तहरुको िालग गाँउपालिकामा फोकि यलुनट स्थापना गररन ेि तथा 

त्यस्था वहंसावपलडत व्याचक्तहरुको िालग गाउँपालिकामा रहेको मनोसामाचजक ववमशा केन्त्रिाई थप व्यवचस्थत 
गदै िलगनेि । 

४०. वािवववाह, वािश्रम, वहवुववाह, दाइजो, वोक्सीप्रथा जस्ता कुररलतहरु समाजमा ववद्यमान रहेकोिे लतनको 
अन्त्त्यका िालग सिेतनामिुक कायाक्रम गररनेि र त्यस्ता कुररलतहरुको लनयन्त्रर्का िालग आवश्यक कदम 
िालिनेि । 

४१. मवहिा वहंसाका घटना ददन प्रलतददन वढ्दै गइरहेकोिे वहंसाको न्त्यलुनकरर्का िालग सिेतनामिुक कायाक्रम 
गने साथै वकशोरीहरुका िालग आत्मरक्षा संवचन्त्ध कायाक्रम ल्याइनिे ।  

४२. िैवङ्गक वहंसा ववरुद्धका कायाक्रमहरु साझेदारीमा अचघ बढाईनेि । वहंसा न्त्यलुनकरर्का िालग वडागत रुपमा 
संयन्त्र लनमाार् गरर कायामिुक वनाइनेि । वहंसाजन्त्य गलतववलध लनरुत्सावहत गनाका िालग िैङलगक एवम 
बाि वहत आकचस्मक कोषको व्यवस्था गररनेि ।  

४३. अपाङ्गता भएका व्याचक्तहरुको पररिय पर ववतरर्िाई लिटो िररतो साथै वटकाउयोग्य बनाउन सफ्टेवयर 
प्रववलधबाट ववतरर् गना जोड ददईनेि । प्रत्येक वडामा हाि सम्म अपाङगता पररियपर प्राि नगरेका र 
ववगतमा प्राि गरेकाहरुको स्वास््य अवस्थाका आधारमा नववकरर् गना चशववर संिािन गररनेि र अपाङगता 
भएका व्याचक्तहरुिाई व्यावसावयक बनाउनका िागी ववउँप ुचँजको व्यवस्था गररनिे । 

४४. आलथाक तथा सामाचजक रुपमा पलि परेका एकि मवहिा, मवहिा,दलित,जेष्ठनागररक, अल्पसंख्यक,लसमान्त्तकृत 
मवहिादददीबैनीहरुिाई व्यवसावयक प्रयोजनको िागी ववउ पुजँी ववतरर् गने नीलत लिइनेि । 

४५. मवहिाहरुिाई समहुमा आवद्ध गराई बित गने बानीको ववकास साथै मवहिा समहु/सलमलतको व्यवस्थापनको 
िालग ववउँ पुचँज ववतरर् गने नीलत लिइनेि । 

४६. सामचजक ववभेद न्त्यलुनकरर्का िागी जातीय,वगीय तथा भावषक िुवािुत ववरुद्वको सिेतनामिुक अलभयान 
संिािन गने नीलत लिईनेि । 

४७. सामाचजक सरुक्षा तथा व्यचक्तगत घटना दताा अनिाइन प्रर्ािीिाइ सचुढढकरर् गदै िलगनेि । सवै 
वडाहरुवाट अलनवाया रुपमा अनिाइन प्रर्ािीका व्यचक्तगत घटना दताा प्रमार्-पर जारी गररनिे । 
सामाचजक सरुक्षा भत्ता पाउने नागररकहरुको वववरर् अध्यावलध गदै फोटो सवहतको पूर्ा वववरर् अनिाइन 
प्रर्ािी प्रवववि भईरहेकािे सो कायािाई लनरन्त्तरता ददई सम्पन्न गरीनेि  । 
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४८. िाभग्राहीको सवुवधािाइा मध्यनजर गदै वैङकसँगको सहकायामा सामाचजक सरुक्षा भत्ता वडावाटै ववतरर् गना 
सरुु गररनेि । 

४९. बािबालिका हरुको पवहिो अलधकार "जन्त्म दताा" िाई अलभयानको रुपमा पालिकाको सबै वडाहरुमा 
क्रमश: संिािन गररनिे । 

५०. न्त्यावयक कायासम्पादनिाइ सहज र दरुुस्त राख्न वडा मेिलमिाप केन्त्रिाइ सकृय वनाइनेि। 

५१. न्त्यायमा सवैको पहुँिका िालग सहज वातावरर् लनमाार् गने साथै न्त्यायीक कायासम्पादनका िालग मेिलमिाप 
कायासन्त्िािन कायाववलध वनाइ िाग ुगररनेि । 

घ. िानपेानी तथा सरसफाई : 
५२. स्वच्ि िानेपानीको ददगो व्यवस्थापनका िालग जोड ददईनेि । 

५३. श्रोत संरक्षर्का िालग वृक्षारोपर् तथा ररजवा पोिरी लनमाार् गने साथै भलूमगत िानेपानीमा ववशषे जोड 
ददइनेि । 

५४. गाउँपालिकालभर रहेका िानपेानी उपभोक्ता सलमलतहरुिाइा एवककृत गदै दताा प्रकृयामा िलगनिे ।फोहरमैिा 
ब्यबस्थापनका िालग डम्पीङ साईट पवहिान गरी स्वच्ि र सफा गाउँपालिका लनमाार्मा ववशषे ध्यान ददईनिे । 
केराबारी गाउँपालिकामा िानेपानीको ददगो व्यवस्थापनका िालग संघ तथा प्रदेश संग समन्त्वय गरेर काम गररनेि 
र गरुुयोजना माफा त २ वषा लभर समस्या समाधान गररनिे । 

 

 आलथाक ववकास संवन्त्धी नीलत 

क.कृवष तथा सहकारी: 
५५. वकसान सचुिकरर्को  कायाक्रम आ.व. २०७9।80 मा समेत संचघय सरकारसँगको समन्त्वयमा  लनरन्त्तरता 

ददई बाँकी रहेका वडाहरु वडा नं १, २, ४ र ५ मा सम्पन्न गररने ि । सचुिकरर् भएका वकसानहरुिाई िाि ु
आ.व.मा नै कृषक पररियपरको व्यावस्था गररने ि ।   

५६. आधलुनक कृवष प्रलबलध सम्बन्त्धी कृषकहरुिाई क्षमता अभलभबदृ्धी तालिम, लबलभन्न लबषय लबज्ञहरु संग अन्त्तकृा या 
गोष्ठी , उन्नत तथा ववकलसत प्रववलधको प्रववलध प्रदशान कायाक्रम, आधलुनक कृवष औजार उपकरर्मा अनदुान िाई 
लनरन्त्तरता ददईनेि । 

५७. रासायलनक मिको आपतुी प्रर्ािीिाई मजवतु बनाईनिे । सहज रुपमा कृवष सामाग्रीहरुको आपलुता तथा 
उत्पाददत कृवष उपजको बजारको सलुनचस्ितताका िागी कृवष ऐन , २०७७ को पररकल्पना अनसुार स्थापना भएका 
वा लबलभद कारर् स्थापना हनु नसकेका केन्त्रहरु स्थापना गरी सिुारु गररनेि । यस्ता केन्त्रहरु माफा त मि ववउ 
लबजन तथा कृवष सामाग्रीहरु उपिब्ध गराई उत्पादनमा वकसानिाई प्रोत्साहन गररने ि भन े वय केन्त्रहरु बाट 
वकसानको उत्पादन बजारीकरर् गररने ि ।केरावारी १० हाटिोिामा यसै बषा देिी भण्डारर् कक्ष सवहतको 
सङ्किन केन्त्र लनमाार्को प्रारम्भ गररने ि । 

५८. कृवष र पयाटनिाई जोड्न तथा स्थालनय उत्पादनिाई स्थालनय स्तरमै बजाररकरर् गना केरावारी 
गाँउपालिकाका संभाब्य पयाटवकय स्थानहरुमा क्रमैसंग केरावारी १ जैतनु पाका , केरावारी २ जेफािे र केरावारी 
४ चिउरी भन्त्ज्याङ तथा अन्त्य संम्भावीत के्षरहरुमा स्थालनयहरुको समन्त्वयमा कोसेिी घरहरु स्थापना गररने ि । 
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५९. कृवष उत्पादन बदृ्धी तथा उत्पादनिाई लबचशिीकरर् गना संचघय तथा प्रदेश सरकारको समन्त्वमा कृवष 
उपजहरुको पकेट तथा ब्िक स्थापनाको कायाक्रमिाई लनरन्त्तरता ददईने ि । केरावारी १ र २ नं वडामा 
फिफुि िेती िाई प्राथालमकता ददईने ि । फिफुिको लबरुवामा आत्मालनभारका िागी वकसान संगको िागत 
साझेदाररमा बहउुदेश्य नसारी स्थापना गररनेि । 

६०. सहलुियत परु्ा कृवष कजााका िागी लबलभन्न बैङ्क तथा लबलतय संस्थाहरु संग कृवष लबमाका िागी लबमा 
कम्पनीहरु संग आवाश्यक समन्त्वय तथा संझौता गररनिे ।  

६१. िाि ुआवमा नै कृवष प्रसारका कायाक्रमहरु घरदैिोमा पयुााई वकसानहरुको समस्या समाधान गना केरावारी 
गाँउपालिकािाई ६ क्ििरमा लबभाजन गरी आवाश्यक जनसक्ती व्यावस्थापन सवहत न्त्यूनतम आधारभतु ल्याबे्रटरी 
सेवा सवहतको कृवष सेवा केन्त्र स्थापना गररनिे । 

६२.  गाँउपालिकामा माटोपररक्षर्को िागी लमलनल्याव स्थापना गररने ि, वकसानको िेतबारीको माटोको पररक्षर् 
गरी स्वाएि प्रोफाएि बनाउने र माटो तथा हावापानी अनसुारको बािी िगाउने कायाको थािनी गररनिे  ।  

६३. माटोमा प्राङ्गाररक पदाथाको मारा कम हदैु गई बािी उत्पादनमा ह्रास भई रहेकािे सोको पररपलुताका िागी 
बन के्षरमा भएको प्राङ्गाररक पदाथा तथा गाँउपालिकामा उत्सजान भएको कुवहन ेफोहोर प्रयोग गरी  प्राङ्गाररक मि 
बनाउने कारिाना स्थापनाका िागी संभाव्यता अध्यन गररने ि । 

६४. कृवष कायाक्रममा वकसानको सहज पहतुा तथा कृवष प्रसारका कायाक्रमहरु ति सम्म पयुााउनका िागी प्रत्येक 
टोि ववकास संस्थामा कम्तीमा १ वटा कृषक समहु गिन गररनेि ।  

६५. लसिाई प्रर्ालिमा सधुार गने साना लसिाई , थोपा लसिाई, प्िािीक पोिरी लनमाार् जस्ता कायाक्रमिाई 
व्यापकता ददईनेि । नया ववकलसत तथा सफि प्रववलधहरुको प्रयोगमा सहयोग गरी प्रववलधयकु्त नमनुा कृवष फामा 
स्थापना गना प्रोत्साहन गररनिे ।  

६६. ददगो भ-ुब्यावस्थापनका िागी भ ुउपयोग कायाक्रम ल्याई बाँझो जलमन राख्न तथा िचण्डकरर् गना लनरुत्साहन 
गररने, हावापालन तथा भगुोि अनसुारका बालि लबरुवा िगाउन प्रोत्साहन गररने, एक घर दईु फिफुि अलनवाया 
व्यावस्थाको लनरन्त्तरता ददईनेि, हारहार िेती पद्दतीिाई कृवष पररवतानको आधारको रुपमा लिई सोही अनसुार 
काम गना अलभप्ररेर्ा गररने ि  । 

६७. धान, दाि, मौरी, च्याउ जस्ता बािीको प्रवदान गररने कायाक्रम ल्याईने ि । 

६८. मजबतु सहकारीका िागी सहकारीहरु लबि एवककरर्को कायािाई लनरन्त्तरता ददईनिे । कृवष जन्त्य बस्तकुो 
मलु्य शृ्रङ्खिामा सहकारर संस्थािाई पररिािन गररन े ि , कृवष उत्पादन सामाग्रीहरु सहज उपिब्धता तथा 
उत्पाददत सामाग्रीहरुको बजाररकरर्  सहकारी माफा त गररनेि । सहकारीहरुको क्षमता अलभबदृ्धी सग सम्बन्त्धीत 
कायाक्रम ल्याईने ि भने लनयलमत सहकारी अनगुमन गररनेि । 

६९. सहकारी एवककरर् अलभयानमा पवहिो एवककरर् भएका सहकारीिाइा सम्मान तथा प्रोत्साहन गररनेि । 

७०. सहकारी तथा गररवव लनवारर् सम्बन्त्धी व्यावस्थापन सिुना प्रर्ािी(CoPoMIS) मा यस पालिकाका संपरु्ा 
सहकारी जोलडने ि । सोका िागी आवाश्यक तालिमको व्यावस्था गररने ि । 

(ि) पश/ुपंक्षी ववकास : 
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७१. लनचज डेरी व्यावसायिाई प्रोत्साहन गरी कृषकिे उत्पादन गरेको दधुको किन गरी लबक्री ववतरर्को 
व्यावस्था लमिाईने ि । यूवा िचक्षत गाईपािन, वाख्रापािन, वंगरु तथा कुिरुार पाडा-पाडी पािन व्यवसाय 
सदुृवढकरर्मा ववशषे जोड ददइने ि र पशपुािन व्यवसायिाइ पकेट के्षरहरुमा लबस्तार गदै िलगनेि । 

७२. दगुाम वडाहरुमा पश ुस्वास््य लसववर संिािन, िोप काया संिािन गरी लबलभन्न रोगहरु बाट मकु्त गराईने ि 
। पश ुववमािाई जोड ददईनिे । 

७३. कृलतम गभााधानका कायाक्रमहरु ल्याई गाई भैवषमा नश्ल सधुार गररनिे । उन्नत नश्ल सधुार, घाँसका 
ववउववजन,औषधी ववतरर् कायाक्रम िाई लनरन्त्तरता ददईनिे । वहउदे तथा बषे घाँस िेतीिाई प्रोत्साहन गररनिे । 

७४. पश ुसेवािाई प्रभावकारी वनाउन पश ुप्राववलधकको व्यवस्था सवहत पशसेुवा केन्त्र संिािन गररनेि । 

ग. पयाटन : 
७५. गाउँपालिकािाइा पवुी तराइाको पयाटकीय गन्त्तव्यको रुपमा ववकास गना पयाटन गरुुयोजना तयार गररनिे । 

७६. पयाटन पवुााधार ववकासमा जोड ददइनेि । 

७७. परम्परागत किा संस्कृतीको संरक्षर् ,सम्बद्धान तथा प्रबद्धान गने नीलत अविम्वन गररनेि। 
 

ङ. उद्यम प्रवदान, रोजगारी लसजाना र आन्त्तररक आय अलभवदृद्व 

७८. गाउँपालिकामा आयको ददगोपनाका िालग आन्त्तररक करका दायराहरु बदृ्धी गदै िलगनेि । गाउँपालिकामा 
प्राि हनुे श्रोत साधनहरुिाई प्राथलमकताका आधारमा पररिािन गररनेि । 

७९. राजश्व संकिनवाट गाउँपालिकािाई आत्मलनभार वनाउन करदाताहरुिाइ करदाता चशक्षा कायााक्रम सन्त्िािन 
गररनेि, कर ददवशको अवसर पारेर कर सिाह मनाउनकुा साथै करदाताको सम्मानका िालग उत्कृस्ट 
करदातािाइ सम्मान गररनेि ।  

८०. सहकारीहरुको सन्त्तलुित वववरर् सलुनचश्चत गरी प्रभावकारी सेवा प्रबाह गना आवाश्यकता अनसुार एवककरर् 
तथा लबस्तार गररने ि । 

८१. सहकारीको माध्यमवाट रोजगारीका अवसरहरु शृ्रजना गना सहकारी मैलर नीलत अविम्वन गररनेि। 

८२. स्थानीय उत्पादनमा आधारीत उधोगिाई प्रोत्साहन गररनिे , मवहिा तथा यवुा स्वरोगारिाई जोड ददईनेि । 

८३. जलडबटुी उत्पादन िगायत अन्त्य ववकास लनमाार्का कायामा सामदुावयक वन उपभोक्ता सलमलतहरुिाई ववकास 
साझेदारको रुपमा अचघ बढाइनेि । 

८४. गाउँपालिकाको आलथाक ववकासमा लनजी, सहकारी र सरकारी के्षरिाइा सागसँगै जाने वातावरर् शृ्रजना गरर 
िागत सहभालगताका आधारमा सन्त्िािन गररने कायााक्रमहरुिाइ प्रोत्साहन गररनिे। 

८५. िघ ुउद्यम ववकासमा जोड ददइनकुा साथै उद्यलमहरुिाइ रोजगाररका अवसरहरु शृ्रजना गना प्रोत्साहन गररनेि  

वातावरर् तथा ववपत व्यवस्थापन  

८६. िरेु के्षरको संरक्षर् तथा ववकासका साथै नददजन्त्य पदाथा आई.ई.ई भएका िोिाके्षर बाहेक उत्िनन तथा 
घाटगद्दी गना रोक िगाईनेि । 

८७. आ.व. २०७९/८० का िालग िोिानािा उत्िनन तथा ववक्रीिाई वैज्ञालनक, भ-ुवनोट, उपयकु्तता एवं 
आवश्यकताका आधारमा गनाका िालग IEE गररने ि । 
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८८. वातावरचर्य अध्ययन प्रलतवेदनिे औलँ्याएको के्षरवाट मार नदीजन्त्य पदाथा उत्िनन गने व्यवस्था लमिाइनिे 
र यसका िालग वातावरचर्य अध्ययनिे औलँ्याएका ववषयिाइ कडाइका साथ िाग ुगररनेि। 

८९. ववपद वपलडतहरुिाइ आवश्यकता हेरर तत्काि राहत प्रदान गनाका िालग मापदन्त्ड लनमाार् गररनिे साथै 
ववपदवाट क्षलत भएका संरिनाहरुिाई पवहिो प्राथलमकतामा रािी योजना िनौट गररनेि । 

९०. जि उत्पन्न प्रकोप लनयन्त्रर् गना वायो इचन्त्जलनयररङ प्रववलधवाट नदद, िोिनािासंरक्षर् गररनेि साथै रुि 
जोगाऔ ँ ववरुवा रोपौँ भने्न अलभयान सन्त्िािन गररनेि साथै नदद उकास के्षरमा वकृ्षारोपर् कायााक्रम सन्त्िािन 
गररनेि । 

९१. महामारी जन्त्य प्रकोप/ ववपद् रोकथाम तथा लनयन्त्रर्का िालग  गाउँपालिकामा रहेको संयन्त्रिाइ तयारी 
अवस्थामा राचिनेि साथै नागररक समाज, सरुक्षा लनकाय साथै स्थानीय सरोकारवािाहरु सहकाया गने लनलत 
लिइनेि । 

९२. वन डढेिो तथा हात्ती आतङ्क न्त्यलुनकरर् र अवैध िोरी लनकासी रोकथाम गना आवश्यक कायााक्रमहरु 
सन्त्िािन गररनेि । फोहोर व्यवस्थापनिाइ थप व्यवचस्थत वनाइनेि त्यस्तै घरेि ुफोहरिाइ व्यवस्थापन गना 
घरमा नै जैववक र अजैववक फोहोरको व्यवस्थापन गना आवश्यक कायााक्रमहरु अगालड वढाइन ेि । 

९३. लनचज वन ववकासिाइ प्रोत्साहन गररनेि साथै गाउँपालिका लभर रहेका सामदुावयक तथा लनचज वन फडालन 
रोक्न स्थालनय टोिववकास संस्थािाइ पररिािन गने नीलत लिइनिे । 

९४. जिधारके्षर संरक्षर् गना ररिाजा पोिरी वनाइनिे । नददनािाको नक्साङ्कनका िालग ररभर प्रोफाइि वनाइनिे 
। 

 

संस्थागत क्षमता ववकास , सेवा प्रवाह र सशुासन 

९५. जनप्रलतलनलध र कमािारीहरुिाइ जनताप्रलत उत्तरदायी वनाउनकुा साथै जनताको प्रत्यक्ष अलभमत बझु्न 
साबाजलनक सनुवुाई कायाक्रम सन्त्िािन गररनेि साथै योजना तथा कायााक्रमको भकु्तानी लिन ु अचघ सावाजलनक 
पररक्षर्, सामाचजक पररक्षर् तथा सावाजलनक सनुवुाइिाई प्रभावकारी रुपमा िाग ुगररनेि। 

९६. कमािारी तथा जनप्रलतलनलधहरुको क्षमता ववकासका िालग आवश्यक सेवा प्रवाहसंग संवचन्त्धत तालिम 
कायाक्रमहरु सन्त्िािन गररनिे । 

९७. टोिववकास सलमलतहरुिाइा ववकास प्रकृयामा थप प्रभावकारी रुपमा सामेि गराउन गाउँपालिकामा दताा गने 
व्यवस्था गररनिे । 

९८. कायााियमा कायावोझको तिुनामा कमािारीको संख्या न्त्यनु भएकोिे कमािारीहरुिाइ कामप्रलत प्ररेरत गदै  
कायाक्षमता समेत वृदद्व गना हाि ददइदै आएको प्रोत्साहन सवुवधािाइ लनरन्त्तरता ददइनेि  साथै कायासम्पादनमा 
आधारीत दण्ड र परुस्कारको नीलत अविम्वन गररनेि । 

९९. केरबारी गाउँ कायापालिकाको कायााियमा मार रहेको इ- हाचजरी िाइा सवै स्वास््य संस्था तथा 
ववद्याियहरमा ववस्तार गरर गाउँ कायापालिकाको कायााियवाटै हाचजरर लनयन्त्रर् गने व्यवस्था गररनिे । केराबारी 
गाउँपालिका अन्त्तगातका कायाािय, स्वास््य संस्था तथा ववद्याियको लनरन्त्तर अनगुमन तथा मलु्यांकन गरर सेवा 
प्रवाहको उच्ि गरु्स्तरिाई कायम गररनिे । 



कृषि - पर्यटन सषितको पूर्य पूर्वयधवर समृ्बद्द केरवबवरी िवम्रो आधवर " 
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१००. कमािारी तथा जनप्रलतलनधहरुको सरुक्षािाइा ध्यान ददँदै पवहिो िरर्मा गाउँपालिकाको नाममा रहेका सवारी 
साधनहरु ट्रयावकङ गना चजवपएस जडान गररनेि ।  

१०१. परुाना प्रशासलनक कागजातहरुिाइ लडचजटिाइजेसन गररनेि। परुाना अलभिेि संकिन गरर अलभिेिािय 
स्थापना गररनेि। 

१०२.  कािोवजारी र नाफािोरीको अन्त्त्य साथै गरु्स्तर र  आपतुी सहजताका िालग स्थानीय प्रशासनसँगको 
सहकायामा  लनयलमत रैमालसक/िौमालसक रुपमा बजार अनगुमन गररनेि । ववना दताा तथा अवैधालनक रुपमा 
सन्त्िालित व्यवसायिाइ काननुी दायरामा ल्याइनेि । 

१०३. राज्यिे लिएको सचन्नकत सेवा प्रवाहको लनलत कायाान्त्वयन गना संववधानत वडाहरुिाइ ददएका अलधकारहरु 
प्रयोग गनाका िालग वडामा रहेको संयन्त्रिाइ मजवतु वनाइनेि । 

१०४. गाउँपालिका के्षरमा सञ्चालित योजना तथा कायाक्रमहरुको प्रभावकारी कायाान्त्वयनका िागी अनगुमन तथा 
मलु्यांकन प्रर्ािीिाई सशक्त बनाईनिे । ववचत्तय शशुासन कायम गना आन्त्तररक लनयन्त्रर् प्रर्ािीिाइ मजवतु 
वनाइनेि, महािेिा पररक्षकको कायााियवाट भएको आ.व. २०७7/७8 सािको िेिा पररक्षर् प्रलतवेदनिे 
औलँ्याएका वेरुज ुफर्छ्योट गना सम्वद्व पक्षिाइा सूचित गररने र तोवकएको समयावलधमा बेरुज ुफर्छ्योट नगनेको 
वववरर् सावाजलनक गने व्यवस्था लमिाइनिे । 

१०५. स्थानीय तहका हरेक के्षरमा पारदशी र सशुासनको प्रत्याभलुत ददिाउन सिुना प्रवाह प्रर्ािी िाइ व्यवचस्थत 
गररनेि साथै ववधलुतय शसुासनमा जोड ददईनेि ।  

१०६. गाउँपालिका सन्त्िािनका िालग संववधानको अनसुचुि-८, एकि अलधकार अन्त्तरगत आवश्यक पने ऐन, लनयम, 
कायाववलध, मापदन्त्ड, लनदेचशका जारर गरर काननुी शासनिाइा मतुा रुप  दददै िलगनेि। 

१०७. राजस्व संकिनिाई सहज र प्रववलध मैरी वनाउन इ-पेमेन्त्टको व्यवस्था क्रमशिः  गररनेि । 

१०८. भकु्तानी प्रकृयािाई EFT (ई. एफ. टी.) माफा त  सहज वनाइनिे ।  

 

अन्त्त्यमा,  केराबारी गाउँपालिकािाइ हर तरहवाट  सहयोग गने ववलभन्न व्यचक्त तथा संस्थाहरुप्रलत 
गाउँपालिका पररवार आभार प्रकट गदाि साथै उपरोक्त वमोचजमका नीलत तथा कायाक्रमहरुिाइ 
व्यवचस्थत र पारदशी तवरिे गाउँपालिका के्षरलभर क्रमस कायाान्त्वयनमा ल्याउन संपरु्ा गाउँ सभा 
सदस्य, स्थानीय राजनैलतक दि, संपरु्ा सरकारी तथा गैह्र सरकारी संघ/ संस्था, गाउँवालस आमाववुा,  
दाजभुाय तथा दददद ववहनी िगायत सरोकारवािा सवैमा हाददाक अनरुोध गदै ववदा हनु िाहन्त्िु । 

 

धन्त्यवाद ।। 

 जय केराबारी ।।। 


