
ऐरावती गाईँपालिकाका ऄध्यक्ष श्री नलवि लवक्रम शाहद्धारा अगामी अलथिक वषि २०७७/७८ का िालग 

गाईँसभामा प्रस्तुत ऐरावती गाईँपालिकाको नीलत तथा कायिक्रमहरु 

सभाका सदस्य ज्यूहरु 

ऐरावती गाउँपालिकाको यस गररमामय सभामा पालिकाको नीलत तथा काययक्रम प्रस्ततु गनय पाउदा गौरववालववत 

भएको छु । ऐरावती गाउँपालिकािे लवगतमा आलथयक, सामालजक, भौलतक एवम ् साांस्कृलतक के्षत्रमा प्राप्त गरेका 

उपिब्धीहरुिाई सांरक्षण एवम ्सांस्थागत गद ैआगामी लदनमा दीघयकािीन सोचको मागयिाई अझ सहज र साकार 

पाने गरी आगामी आ व २०७७/७८ को नीलत तथा काययक्रमहरु लनधायरण गररएको व्यहोरा अवगत गराउन चाहवछु । 

लवगतका आलथयक वषयहरुमा अविम्बन गररएका नीलत तथा काययक्रम एवम ्सोही  बमोलजम लवलनयोलजत बजेटबाट 

ऐरावती गाउँपालिकािे आफ्नो समलृिको यात्रामा महत्वपणूय सफिता प्राप्त गरेको कुरा यहाहरुिाई अवगत नै छ । 

आलथयक वषय २०७६/७७ को अलवतम चौमालसकमा लवश्वभर फैलिएको  कोलभड -१९ को महामारीिे लवकास 

लनमायणको काययमा नकरात्मक प्रभाव पारेता पलन जनताको स्वास््य अवस्था र सांक्रमण फैलिन नलदन पालिकािे 

थािेका कदम अत्यवत सफि रहकेो महशसु गररएको छ । 

यस गाउँपालिकािे लवकास लनमायणको क्षेत्रमा थािेको कदमबाट जनताको सडक यातायातमा उलेिेय य पहचँ वलृि 

गरेको,स्वास््य सेवाको पह चँिाई प्रत्येक टोि बस्तीमा पयुायएको,खानेपानीको उपिब्धतािाई लवस्तार 

गरेको,गणुस्तरीय लशक्षामा योगदान पगेुको,खेिकुद के्षत्रमा यवुाहरुको चासो र सहभालगता बढद ै गएको छ। 

कृलष,पशपुािनको माध्यमबाट जनताको आयस्तरमा उलेिेय य सधुार भएको छ । घरेि ु तथा साना उद्योगहरुको 

सांरक्षण र लवकासमा  योगदान पगेुको ,ब्यापार ब्यवसायको के्षत्र अझ ब्यापक बवद ैगएको अवस्था छ। गाउँपालिका 

लभतै्र रोजगारीका अवसरहरु बढद ैगएका छन।् 

लवगतका वषयहरुमा दलेखएको कमयचारीहरुको अभाव ,चाि ुवषयको मध्यतफय  आईपगु्दा परूा भएको छ। 

सभाका सदस्यहरु ज्यहूरु 

अब म यस सम्मालनत सभा समक्ष आगामी आलथयक बषय २०७७/७८ मा ऐरावती गाउँपालिकािे आफ्नो दीघयकालिन 

सोच 

"कृलष, पयिटन, रोजगारीको बढाईदै गलत 

शान्त, सुन्दर, समुन्नत बनाऔ ँ ऐरावती" 

का िक्ष्यहरु पछ्याउने गरी तय गरेका  लवषय क्षेत्रमा नीलत तथा काययक्रम प्रस्तुत गने अनमुलत चाहावछु । 

 

 

 

 

 

 

 

 



अलथिक लवकास 

गाउँपालिकाको समग्र उत्पादनमा प्रत्येक घर पररवारसँग उत्पादन करार सम्झौता गरी सांवलृिका िालग सामालजक 

पररचािन काययक्रम सांचािन गररने छ । 

 

क- कृलष तथा पशुपन्छी लवकास 

 पालिकामा सांचािन ह ने उद्योग व्यवसाय र कृलष तथा पशपुवछी उत्पादनबीच 

अग्र तथा पषृ्ठ सम्बवध स्थालपत गररने छ । 

 उत्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन प्रणािीको अविम्बन गररने छ । 

 कृलष तथा पशपुवछी लवकासको लवस्तारमा जोड लदइने छ ।उत्पालदत वस्तुको बजारिाई सलुनलित गररने छ । 

 कृलष तथा पशपुवछी सम्बवधी व्यवसायिाई मयायलदत बनाउद ैअगायलनक उत्पादनमा जोड लदइने  छ । 

 धराति र हावापानी सहुाउदो अवनबािी तथा फिफूि खेतीको लवकास र लवस्तारमा जोड लदइने छ । 

 कृलष तथा पशपुवछी लवकासको िालग On-Call प्रालवलधक सेवा उपिब्ध गराइने छ । 

 लबउ, मि, औषधी, दानाको सहज आपतुीमा तथा सक्रामक रोग लनयवत्रणमा जोड लदइने छ । 

 कृषक वगीकरण योजना कायायववायनमा लेयाइने छ । 

 आफ्नो भलूमको अभावमा २० रोपनी भवदा बढी जग्गा लिजमा लिइ व्यवसालयक खेती/पशपुािन/फिफूि 

खेती गने कृषक समहूिाई लनयलमत प्रालवलधक सहयोग उपिब्ध गराइने छ । 

 मत्स्यपािन व्यवसायिाई प्रवधयन गररने छ । 

 जलडबटुी उत्पादन र प्रशोधनिाई प्रोत्साहन गररने छ । 

ख-पयिटन लवकास 

 प्रत्येक वडामा वडागत पलहचान स्थालपत ह ने गरी सम्पदा सांरक्षण एवम ्पययटन लवकासका काययक्रम सांचािन 

गररने छ । 

 पालिका स्तरीय टे्रलकङ्ग रुटको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कायय प्रारम्भ गररने छ । 

 लझमरुक नदीमा लनजी क्षेत्रको साझेदारी िगानीमा Fishing Spot र पौडी जिाशय लनमायण गरी सांचािनमा 

लेयाइने छ । 

 यस पालिकािाई जनशलि पररचािनको नमनूा स्थिको रुपमा स्थालपत गरी अध्ययन अविोकनको 

गवतव्यका रुपमा लवकास गररने छ । 

ग - ईद्योग तथा  वालणज्य 

 स्थानीय कच्चा पदाथयमा आधाररत औद्योलगक ग्राम स्थापनाको प्रारम्भ  गररने छ। 

 स्थानीय रुपमा उत्पालदत एवम ्सांचालित उद्योगहरुको उत्पादन उपभोगिाई प्रोत्साहन गररने छ । 

 यस गाउँपालिका लभत्र सांचालित उद्योग व्यवसायको सांरक्षणका िालग लवशेष प्रोत्साहन लदने नीलत अविम्बन 

गररने छ । 

 बजारिाई अनशुालसत र मयायलदत बनाउन तथा उपभोिाको लहत सांरलक्षत गनय बजार अनगुमनको व्यवस्था 

लमिाइने छ । 



 उद्योग तथा वालणज्यसँग सम्बलवधत भौलतक सांरचना लनमायणमा जोड लदइने छ 

 व्यवसायी सांरक्षणका िालग स्थानीय कर लफताय योजना िाग ूगररने छ । 

 उद्यमशीिता लवकास तालिम, लसप लवकास तालिम तथा आवश्यक प्रलवधीहरु सहयोग गद ै व्यावसालयक 

पेशामा लनभयर बनाउने काययको थािनी गररने छ । 

घ- सहकारी तथा लवत्तीय के्षत्र 

 सहकारीिाई उत्पादनमिूक एवम ्व्यवसालयक के्षत्रमा केलवित गररने छ । 

 पालिका वासीहरुको लवत्तीय पह चँ वलृि गनय लवशेष अलभयान सांचािन गररने छ। 

 सहकारी सांस्थाहरुको क्षमता लवकासमा टेवा पयुायइने छ । 

 सहकारी बचतिाई सरुलक्षत तलुेयाउन लवशेष सावधानीका उपायहरु अविम्वन गररने छ । 

ङ-रोजगारी 

 यस पालिकामा रहकेो श्रम शालिको सवेक्षण गरी त्याङ्क अद्यावलधक रुपमा राय ने व्यवस्था लमिाइने छ । 

 यवुा स्वरोजगार काययक्रम,परम्परागत पेशा व्यवसायको सांरक्षण एवम ्आधलुनकीकरणमा जोड लदइने छ । 

 प्रधानमवत्री रोजगार काययक्रमिाई थप प्रभावकारी रुपमा कायायववयन गररने छ। 

 श्रम , लसप र उत्पादनमा आधाररत सहकारी स्थापना गररने छ । पालिकाको भौलतक पवूायधारको के्षत्रमा 

आवश्यक जनशलिको लवकासका िालग यसै आलथयक वषयदलेख यवुाहरुिाई लवलवधतामा आधाररत 

सीपमिूक तालिम प्रदान गररने छ। 

 यवुाहरुिाई तिुनात्मक िाभका के्षत्र पलहचान गरी पररचािन गररने छ । 

 यसै आलथयक वषयदलेख अध्यक्षसँग यवुा काययक्रम सांचािनमा लेयाइने छ, साथै यवुा श्रम शलिको महत्तम 

उपयोगका िालग उत्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन प्रणािीको लवकास गरी कायायववायनमा लेयाइने छ । 

 िाग ू पदाथय र मद्यपानको कूितबाट यवुाहरुिाई मुि राय न यवुा तथा गहृणी सचेतना काययक्रम सांचािन 

गररने छ । 

 व्यवसायका नवीन के्षत्रहरुमा यवुाहरुिाई पररचािन एवम ्व्यवस्थापन गने नीलत लिइने छ । 

 रोजगार केविको भलूमकािाई प्रभावकारी बनाइने छ । 

 

सामालजक लवकास 

क-लशक्षा 

 आधारभतू तह सम्मको लशक्षािाई पणूय रुपमा लनशलुेक गररने छ । यसका िालग लनजी स्रोतका लशक्षकहरुको 

व्यवस्थापन र लवद्यािय सांचािन खचय समेतको आवश्यक व्यवस्था गररनेछ । 

 लशक्षक लवद्याथी अनपुात तथा भगूोि समेतका आधारमा लशक्षक दरबवदी लमिान र लवद्यािय समायोजनको 

व्यवस्था लमिाइने छ । 

 लवद्याियिाई िागत सहभालगताका आधारमा पणूय सरसफाइयिु सौवदययकेवि र उत्पादन केविका रुपमा 

स्थालपत गरी व्यवहाररक लशक्षा लदने नीलत अविम्वन गररने छ । 



 प्रालवलधक लशक्षामा जोड लदनकुा साथै परम्परागत सांस्कलतको सांरक्षण तथा पवूयज्ञानको खोज गरी उपयोगी 

क्षेत्रमा प्रयोग गने काययमा लवद्याियको  भलूमकािाई अग्रणी तलुेयाइने छ । 

 लवद्यािय प्रशासलनक सधुार गररनकुा साथै प्रशासलनक तथा लशक्षण काययमा प्रलवलधको प्रयोग गने नीलत 

अविम्वन गररने छ । 

 पालिकािारा लवद्याियगत रुपमा लशक्षक तथा लवद्याथीको लशक्षण लसकाइको लनरवतर मलूेयाङ्कन गने 

पिलतको लवकास गररने छ । 

 लवद्याथीको शारीररक, मानलसक तथा बौलिक लवकासका साथै रालरट्रय भाव जागतृ गराउने गरी अलतररि 

लक्रयाकिाप र क्षमता लवकासका काययक्रम सांचािन गररने छ। 

 सामालजक सचेतना अलभवलृिमा लशक्षक तथा लवद्याथीको भलूमकािाई सशि र मापन योग्य बनाइने छ । 

 लवद्याियमा काययरत  लशक्षक र लवद्याथीको सामावय स्वास््य परीक्षण र आवश्यकीय स्वास््य परामसयको 

व्यवस्था लमिाइने छ । 

 खेिकुद के्षत्रको लवकासिारा गाउँपालिकाको आफ्नै पलहचान स्थालपत गनय यवुा तथा लवद्याथीहरुका िालग 

प्रलतयोलगतात्मक खेिकुद काययक्रमहरुको आयोजना गररने छ । 

 नमनूा लवद्यािय लवकास काययक्रमिाई लनरवतरता प्रदान गररने छ । 

 गररव तथा जेहवेदार लवद्याथीहरुिाई उच्च लशक्षा अध्ययनका िालग अक्षय कोषको स्थापना गररने छ । 

सामदुालयक क्याम्पस स्थापनाको िालग आवश्यक पहि गररने छ । 

 लशक्षक तथा कमयचारीहरुिाई योगदानका आधारमा थप प्रोत्सालहत गने नीलत लिइने छ । 

 शैलक्षक सधुारका िालग सबैको सहभालगतामा आधाररत अनगुमन र अवतरलवद्यािय अनगुमन प्रणािीको 

प्रभावकारी रुपमा थािनी गररने छ । 

 पालिकागत परीक्षा प्रणािीको लवकास गररने छ । साथै यस आलथयक वषयिाई शैलक्षक सधुार वषयका रुपमा 

अलघ बढाइने छ । 

 अलत लवपवन तथा जेहवेदार लवद्याथीहरुिाई थप शैलक्षक सामाग्री उपिब्ध गराइने छ। 

 गाउँपालिकाको लशक्षा,यवुा तथा खेिकुद शाखािे लव.व्य.स.,लशक्षक,अलभभावक र लवद्याथीहरुका बीचमा 

काययसम्पादन करारको काययिाई कायायववायनमा लेयाउने छ । 

 लवद्याथीको लदवा खाजा सम्बवधी लनलित मापदण्ड लनधायरण गररने छ । सशतय 

अनदुानबाट उपिब्ध ह ने लदवा खाजा काययक्रमिाई थप लवस्तार गद ैजाने नीलत लिइने छ । 

 अलभभावक लशक्षा तथा लशक्षासँग सम्बलवधत लवलवध सचेतनाका काययक्रमहरुिाई अलभयानका रुपमा 

सांचािन गररने छ । 

 लशक्षा क्षेत्रमा योगदान लदने महानभुावहरुको स्मरण तथा सम्मान गने तथा स्थानीय पेशा व्यवसायमा सांिग्न 

व्यलिहरुिाई व्यवसालयक लशक्षामा सांिग्नता गराइने छ। 

 

 

 



ख- स्वास््य तर्ि  

कोलभड -१९ िगायत ऄन्य संक्रामक रोग लनयन्त्रण 

 हाम्रो सामालजक सदभाव,  नागररकको आत्मसम्मान र जनताको स्वास््य  अवस्थामा सकारात्मक प्रभाव 

पाने गरी ब्यलिगत तथा सामालजक अनशुासन  र अभ्यासमा जोड लदईने छ । 

 सांक्रामक रोग फैलिएको अवस्थामा गभयवती मलहिा,वािवालिका र जेष्ठ नागररकको पोषण अवस्थामा 

ध्यान लदईने छ । 

 गाउँपालिकाको बजेटिे धावन सक्ने लसमा लभत्र रही लवपवन वगय तथा अशिहरुका िालग राहत प्याकेजहरु 

उपिब्ध गराईने छ । 

 क्वारेवटाईन ब्यवस्थापनमा सम्पणूय घर पररवारको अथयपणूय सहभालगतािाई सलुनलित गररने छ । 

 कोलभड-१९ िगायत अवय सांक्रामक रोगको परीक्षणिाई िागत प्रभावी  बनाउद ैलतव्रता प्रदान गररने छ । 

 लनयलमत स्वास््य सेवाः 

 स्वास््य सांस्थासम्म सबै नागररको पह चँिाई सलुनलित तलुेयाईने छ । 

 घमु्ती स्वास््य सेवाको अवधारणािाई आत्मसाथ गद ैस्वास््य लशलवर सांचािन गररने छ । 

 सामदुालयक स्वास््य इकाइको लदगो र गणुस्तरीय व्यवस्थापन तथा लवस्तार गररने छ । 

 लभटालमन A काययक्रम, पणूय खोप सलुनलितता  तथा प्रसलुत जाँच सेवािाई अझ सदुृढ तलुेयाईने छ । 

 Zero Home Delivery अलभयान सांचािन गररने छ । 

 लचलकत्सक सेवा सांचािनको सरुुवात गररने छ । 

 टेिी मेलडलसन तथा मानलसक रोग उपचार सेवािाई लवस्तार गररने छ । 

 मलहिा स्वास््य स्वांयसेलवकाको काययिाई थप प्रभावकारी बनाईने छ । 

 गभयवती र सतु्केरी आमािाई क्याललेसयम लवतरण काययक्रम सचुारु गररने छ । 

 जेष्ठ नागररक, मलहिा, लकशोरी तथा बािबालिकाको स्वास््य सेवािाई लवशेष प्राथालमकता प्रदान गररने छ  

 अवुयद रोग लनवारणका िालग खानपान तथा शारीररक ब्यायममा लवशेष जोड लदईने छ । 

 अलत लवपवन वगयिाई स्वास््य सेवामा पह चँ स्थापना गनय औषधी उपचार खचयमा सहयोग गने नीलत 

अविम्वन गररने छ । 

 लशश,ु बाि र मात ृमतृ्यदूर घटाउन ठोस काययक्रमहरु सांचािन गररने छ । 

 

ग- खानेपानी तथा सरसर्ाइ 

 एक घर एक धारा नीलतिाई थप प्रभावकारी बनाईने छ। 

 स्वस्थ र सरुलक्षत खानेपानी उपिब्धतािाई सलुनलित गनय पानी परीक्षण प्रलवलधको  अविम्वन गररने छ। 

 अवय लवकलेपबाट पानी उपिब्ध ह ने अवस्था नरहकेा स्थानहरुमा आकासे पानी सांकिनको ब्यवस्था 

लमिाईने छ। 

 सरसफाईको वतयमान अवस्था झलेकने गरी घर तथा टोिहरुमा लस्टकर प्रणािीको सरुुवात गररने छ। 



 पणूय वातावरण मैत्री घर, टोि र वडा घोषणा काययक्रमिाई अगालड बढाईने छ । सरसफाई सचेतना काययक्रम 

सांचािन गररने छ। 

 फोहर/मैिा ब्यवस्थापनका िालग पालिका स्तरीय कायययोजना तयार गरी कायायववयन गररने छ। 

 खानेपानी तथा मिू सांरक्षण सम्बवधी पानी सरुक्षा योजना काययक्रम सांचािन गररने छ साथै सांचािनमा रहकेा 

योजना क्रमागत रुपमा अलघ बढाइ नयाँ योजनाको लवस्तार गररने छ । 

 

घ- संस्कृलत प्रवधिन 

 लवलभवन जातजालतका सांस्कृलत प्रवधयन गनय गाउँपालिकािे आवश्यक सहयोग उपिब्ध गराउने छ । 

 सांस्कृलत प्रवधयनिाई आय आजयनसँग आवि गररने छ । 

 जात्रा, मेिा, कूि पजूा जस्ता सांस्कृलतको सांरक्षण र लवकासमा टेवा पयुायइने छ । 

 

ङ- िैङ्लगक समानता तथा सामालजक समावेशीकरण 

 मलहिा सशिीकरणका िालग प्रभावकारी काययक्रम सांचािन गररने छ । मलहिा सहभालगतािाई उच्च  

प्राथलमकताका साथ प्रोत्साहन गररने छ । 

 लवद्यािय स्वास््य काययक्रमिाई मलहिा, लकशोरी एवम ्जेष्ठ नागररक स्वास््य उपचार काययक्रमसँग अवतर 

आविता कायम गररने छ । 

 पालिका स्तरीय बाि प्रोफाइि तयार गने एवम ्बािक्िव एवम ्बाि सांजािको लवकासमा जोड लदइने छ। 

 यस आलथयक वषयमा मलहिाहरुका िालग सीपयिु एवम ्आय आजयन सम्बवधी तालिम सांचािन गररने छ । 

तालिमको प्रभाव मलूेयाङ्कन गने परीपाटीको लवकास गररने छ । 

 बािश्रम उवमिुनमा जोड लदइने छ । 

 मलहिा तथा बािबालिका लवशेष  कोष सांचािनमा लेयाइने छ । 

 बाि क्षमता पलहचानका िालग लवशेष काययक्रम सांचािन गररने छ । 

 अनाथ बािबालिकाका िालग सामालजक सरुक्षा भत्ता उपिब्ध गराइने छ । जेष्ठ नागररक-बािबालिका 

अवतर सांवाद काययक्रम सांचािन गररने छ । 

 शारीररक रुपमा अशिहरुका िालग जीलवकोपाजयन तालिम तथा सहायक सामाग्री उपिब्ध गराइने छ । 

 "ग" र "घ" वगयका अपाङ्गता भएका व्यलिका िालग वयनुतम आलथयक सहायता उपिब्ध गराइने छ। 

 उपाध्यक्ष वयालयक पह चँ काययक्रमिाई थप लवस्तार गद ैप्रभावकारी तलुेयाइने छ। 

 घरेि ु लहांसाबाट पीलडत मलहिा एवम ्बािबालिकाका िालग सेफ हाउस सांचािन गररने छ।सेफ हाउसको 

बह उिेश्यीय उपयोगमा जोड लदइने छ । 

 जेष्ठ नागररक हरेचाह सम्मान काययक्रम सांचािन गररने छ । 

 जेष्ठ नागररक लदवा सेवा केविको स्थापना गररने छ ।विृहरुिाई ओखती काययक्रमिाई थप प्रभावकारी 

बनाइने छ । 



 आलदवासी,जनजालत, अलेपसङ्य यक र दलित वगयिाई सांगलठत रुपमा आलथयक,सामालजक र मानव 

लवकासका लक्रयाकिापको सहभालगतािाई सलुनलित गररने छ । 

 िलक्षत वगयको वास्तलवक पलहचान गने, सांरक्षण गने र सहभालगतािाई सलुनलित गररने छ । 

 िलक्षत वगयका काययक्रमिाई सचेतना एवम ्उत्पादनशीि के्षत्रमा केलवित गररने छ । 

 गररबी लनवारण कोषको उलचत व्यवस्थापनमा जोड लदइने छ 

 गररवी नक्साङ्कन तथा त्याङ्किाई अद्यावलधक गरी गररबी लनवारणका िालग ठोस काययक्रमहरु सांचािन 

गररने छ । 

 

पूवािधार लवकास 

क-सडक 

 वडा कायायिय सम्म अगालड २ वषय लभत्र नािी सलहतको  ग्राभेि सडक पयुायउने  गरी सरुलक्षत सडक नीलत 

अविम्वन गररने छ। 

 सडक नािी लनमायणमा जोड लदइने छ ।सावयजलनक महत्वका पालिकास्तरीय सडक लनमायणमा िगानी केलवित 

गररने छ । 

 लझमरुक र माडी नदीिाई सडक सांजािको माध्यमिारा अवतर आबिता कायम गने गरी सडक लनमायणको 

काययिाई अगालड बढाइने छ । 

 भािवुाङ, ऐरावती,बरौिा सडकिाई राजमागयसँगको पह चँ सडकका रुपमा लवस्तार गररने छ । 

 लदगो तथा हररयािी सडक लनमायणमा जोड लदईने छ । 

 सडक लनमायण काययिाई रोजगारी लसजयनासँग आवि गराइने छ । 

 सडक ममयत सधुारको लजम्मा टोि लवकास सांस्थािाई प्रदान गने नीलत लिइने छ । 

 सांघ तथा प्रदशे सरकारबाट लनमायणमा रहकेा सडकको लनमायण कायय समयमै गणुस्तरीय रुपमा सम्पवन गराउन 

आवश्यक सहयोग र समववय गररने छ । 

 

ख-भवन तथा सहरी लवकास 

 सेवा प्रभाहिाई एकै छानामलुनबाट One door  System  मा िैजाने गरी यसै आलथयक वषय लभत्र 

गाउँपालिका भवन र वडा कायायिय भवन लनमायण सम्पवन गररने छ। 

 सरुलक्षत जनता आवास काययक्रमिाई लवस्तार गररने छ । 

 सावयजलनक लनमायणको काययमा लनलित मापदण्डहरु लनधायरण गरी कायायववयनमा लेयाइने छ । 

 घर नक्सा अलभिेखीकरणको काययिाई अगालड बढाइने छ ।घर नक्सा पासिाई अलनवायय गररने छ । 

 गाउँपालिकाको भ-ूउपयोग योजना तयार गरी तत्काि कायायववयनमा लेयाइनेछ। 

 

 

 



ग-लसचाँआ 

 कृलषयोग्य भलूममा लसचाई सलुवधा उपिब्ध गराउन िागत साझेदारीमा आधाररत काययक्रम सांचािन गररने छ। 

 लबगतमा सांचािनमा रहकेा र अवय पवूायधार लनमायणको क्रममा नालसएका लसचाई कुिोहरुिाई पनु 

सांचािनमा लेयाईने छ। 

 लसांचाई सलुवधािाई दीघयकािीन बनाउन लसांचाई उपभोिा सलमलतिाई लवशेष लजम्मेवार बनाईने छ। 

 थोपा लसचाई काययक्रमिाई थप प्रभावकारी बनाउन "डाँडा डाँडामा पोखरी, बारी बारीमा टोकरी" काययक्रम 

सांचािन गररने छ । 

  

घ- संचार 

 यस गाउँपालिकाको केविसम्म अलप्टकि फाइबर लबछ्याउने काययिाई प्राथलमकताका साथ सांघीय 

सरकारसँग समववय गररने छ । 

 पालिका लभत्रका सबै स्थानहरुमा मोबाइि टावरको पह चँ पयुायउनका िालग आवश्यक पहि गररने छ । 

 गाउँपालिकाको आफ्नै िगानीमा गाउँपालिका लभत्र इवटरनेट सेवा लवस्तार गररने छ ।  

 

ङ-ईजाि 

 वैकललेपक उजायको प्रयोगिाई प्रोत्साहन गररने छ । 

 िघ ुतथा साना जिलवद्यतु उत्पादनमा र लवस्तारमा जोड लदइने छ । 

 वातावरणमैत्री उजायको प्रयोगिाई प्रवधयन गररने छ । 

 

च - ऄन्य 

 ममयत सम्भार लवशेष कोष सांचािनमा लेयाइने छ । 

 अधरुा र क्रमागत गाउँपालिकाका गौरवका योजनाहरुको कायायववयिाई 

तीव्रता प्रदान गररने छ । 

 

साविजलनक सेवा तथा क्षमता लवकास 

क- सुशासन प्रवधिन 

 सेवा प्रवाह गने कायायियहरुिाई सेवा प्रवाह गनय आवश्यक स्रोत र साधनको व्यवस्था गररने छ ।  

 नागररक वडापत्रिाई समयसापेक्ष अद्यावलधक गरी प्रयोगमा लेयाइने छ । 

  पालिकाका सबै लनणयय तथा पालिकामा काययके्षत्र रहकेा सबै सांघ/सांस्था एांव लनकायका लनणययहरु 

सावयजलनक    गनुयपने व्यवस्थािाई कडाइका साथ कायायववयनमा लेयाइने छ । 

 आलथयक पारदलशयता कायम गनय सबै लनकायको आम्दानी खचय चौमालसक रुपमा सावयजलनक गनुयपने व्यवस्था 

लमिाइने छ । 

 सवयसाधारणको गनुासो व्यवस्थापन गने उदे्यश्यिे Hello Airawati Call Centre को स्थापना गररने छ । 



 गाउँपालिकाबाट प्रदान गने सेवाको बारेमा नागररक सचेतना अलभवलृि गनय सेवा प्रवाह मापदण्ड जारी गररने 

छ । 

 खररद प्रकृयािाई थप पारदशी एवां प्रलतस्पधी बनाउन E- Bidding िगायतका अवय लवलधहरु अविम्बन 

गररने छ । 

 लकसानका िालग मि,लबउ,लवषादी,लवद्याथीहरुका िालग पाठ्यपसु्तक यथासमयमा उपिब्ध गराउने व्यवस्था 

लमिाइने छ। 

 उपभोिा लहत सांरक्षणिाइ ध्यान लदांद ैअनलुचत कृलष उत्पादन लक्रयाकिाप तथा व्यापाररक गलतलवलधबाट 

उपभोिामा ह ने शोषणको अवत्य गने नीलत अबिम्वन गररने छ । 

 शीघ्र,सेवाग्राहीमैत्री एवां गणुस्तररय सेवा प्रवाहिाई काययसम्पादन करारको माध्यमबाट सलुनलित गररने छ । 

 हरेक सावयजलनक लनकायिे चौमालसक रुपमा सावयजलनक सनुवुाइ गनुयपने व्यवस्थािाई कडाइका साथ िाग ू

गररने छ । 

 सरोकारवािाहरुको उपलस्थलतमा पालिकाको चौमालसक एवां वालषयक प्रगलत समीक्षा गने व्यवस्था लमिाइने छ 

। 

 प्रालवलधक िागत अनमुान नेपािी भाषामा तयार गने व्यवस्था लमिाइने छ । 

 यस पालिका लभत्र काययरत सामालजक सांघ सांस्था, समाजसेवी, जग्गादाता, करदाता, सरूक्षा 

लनकाय,पत्रकार,सालहत्य,सांलगत,साना उद्योगहरु, उपभोिा सलमलत, लवद्यािय, उत्कृष६् लवदँ्यथी,कमयचारी, 

लशक्षकहरुिाई काययसम्पादनका आधारमा सम्मान तथा परूस्कारको व्यवस्था गरी उत्प्रेरण जगाउने नीलत 

अबिम्बन गररने छ । सम्भालवत आलथयक अलनयलमतता लनयवत्रणको लनलमत्त यस पालिकाका बाँकी दइुवटै 

वडाको सामालजक सरुक्षाभत्ताnfO{ बैंलकङ प्रणािीमा cfaि गररन ेछ . 

 सम्पणूय सामदालयक लवद्याियहरुमा वायोमेलट्रक हालजरको व्यवस्था गरी सोको प्रभावकारी रुपमा लनगरानीको 

व्यवस्था गररने छ । 

 गाउँपालिका लभत्र अधयवालषयक रुपमा एकीकृत घमु्ती सेवा सांचािनको सलुनलितता गररने छ । 

 सावयजलनक लनकाय र स्थिहरुमा सावयजलनक स्थिहरुमा लस.लस.लट.लभ. क्यामेरा जडानको लनलमत्त आवश्यक 

पहि गररने छ । 

 

ख_ राजश्व नीलत तथा प्रशासन 

 

 पालिकािे लनधायरण गने कर, दस्तरु, शलुेक तथा जररवाना दरिाई वै!fलनक करदातामैत्री र स'चना प्रलवलधमा 

आधाररत तलुेयाइने छ । 

 आवतररक आयमा सबै नागररकको सहभालगता सलुनलित गने ग/L करको दायरा लवस्तार गररने छ । 

 करदाता लशक्षा काययक्रमिाई प्रभावकारी रुपमा सांचािन गररने छ । प्रगलतशीि कर प्रणािी माफय त आलथयक 

समानता कायम गने तफय  कर प्रणािीिाई लनदेलशत गररने छ । 



 नागररकका मौलिक हक तथा अलधकारको सांरक्षण र आलथयक लक्रयाकिापिाई प्रोत्साहन लमलेने गरी कर 

नीलतको अबिम्वन गररने छ । 

 आवतररक आय वलृिका सम्भालवत क्षेत्रको पलहचान गरी िगानी गने नीलत अबिम्वन गररने छ । 

 लझम्रकु जिलवद्यतु आयोजनामा प्रभालवत क्षेत्रको रुपमा रहकेो यस ऐरावती गाउँपालिकािे हािसम्म लवद्युत 

रोयलेटी प्राप्त गनय नसेकेको ह दँा सो रोयलेटी प्रालप्तका िालग रालरट्रय प्राकृलतक श्रोत तथा लवत्त आयोग समक्ष 

आवश्यक समववय गररने छ । 

 

ग) मानव संशाधन तथा संस्थागत क्षमता लवकास 

 

 मानव सांशाधन लवशेषकोष स्थापना गररने छ । 

 गाउँपालिकाको कायायिय सवु्यवलस्थत तलुेयाउन तथा लवशेष कोषहरु सांचािन गनय आवश्यक काययलवधी, 

मापदण्ड, लनदलेशकाहरु लनमायण गररने छ । 

 पेशागतरुपमा तालिम, अवतरलक्रया, गोष्ठL, अध्ययन अविोकन भ्रमणको व्यबस्था लमिाइने छ साथै सोको 

अनगुमन तथा मलूेयाङकन प$लतिाई प्रभावकारी बनाइने छ । 

 एक घर एक सदस्यका आधारमा आ.व. २०७७/७८ को प्रारम्भ सँगै टोि लवकास सांस्थाको गठन र 

अलभमखुीकरणको काययिाई अलभयानको रुपमा सांचािन गररने छ ।नागररक लजवनको हरेक पक्षमा टोि 

लवकास सांस्थाको भलूमकािाइ सशि  तलुेयाइने छ । 

 गाउँपालिका लस्थत सबै लवBfno, स्वास््य चौकीका साथै सम्पणूय वडा कायायियहरुमा यसै आ.व.मा 

ईवटरनेट सेवा लवस्तार गरी सचूना प्रलवलधमैत्री ए]रावती गाउँपालिकाको अवधारणािाई आत्मसात गररने छ। 

 आयोजना कायायववयन गदाय िागत अनमुान अलनवायय रुपमा सावयजलनकीकरण,सावयजलनक सनुवुाइिाई 

अथयपणूय र आम सहभालगतामिूक तलूेयाइने छ । 

 आलथयक श्रोतको उपयोग लनयलमतता, लमतलव्यतता, काययदक्षता,प्रभावकारीता र cf}lrTotfsf] आधारमा गने 

व्यवस्था लमिाई शवूय बेरुजकुो िक्ष्य हालसि गररने छ । 

 आवतररक िखेापरीक्षणिाई प्रभावकारी तलूेयाइने छ । 

 नागररक सवतुलिका आधारमा काययशैिी एवां व्यवहार पररवतयनमा जोड लदइने छ । 

 पालिकाको सांस्थागत क्षमता अलभवलृि योजना तयार गरी कायायववयनमा लेयाइने छ । 

 गाउँपालिकाको Digital Profile तथा आवलधक योजना तयार गररने छ । 

 सावयजलनक पदधारण गरेका पालिका लभत्रका पदालधकारी तथा रारट्रसेवक कमयचारी िगायत प्रत्येक 

पररवारसँग काययसम्पादन करार गरी पालिकाको आलथयक स्तरमा सधुार लेयाउनकुा साथै नागररक 

दालयत्वबोध गराइने छ। 

 उत्पादन र उत्पादकत्वमा आधाररत पालिका प्रोत्साहन प्रणािी यसै आलथयक वषयदेलख प्रारम्भ गररने छ । 

 पालिकाको सचूना त्याङ्क प्रणािीिाई चसु्त एवां जनताको पह चँ सम्म लवस्तार गररने छ । 

 



 

वन वातावरण तथा लवपत ्व्यवस्थापन 

 सांघ तथा प्रदशे सरकारसँगको समववयमा वन के्षत्रको सांरक्षण तथा लवकासमा जोड लदइने छ । 

 सामदुालयक वन उपभोिा समहूसँगको समववयिाई अथयपणूय र पारदलशयता तलुेयाइने छ । 

 लवकास लनमायण तथा वस्ती लवकासका हरेक गलतलवलधिाई वातावरणमैत्री तलुेयाइने छ । 

 वनिाई आय आजयनको श्रोतको रुपमा स्थालपत गने नीलत अविम्वन गररने छ । 

 फोहरमैिा तथा सरसफाईका लक्रयाकिाप वातावरण मैत्री तलुेयाइने छ । 

 यस गाउँपालिकालभत्र बािवुा लगट्टी उत्खनन ्गने लनलित मापदण्ड र नीलत लनधायरण गररने छ । 

 टोि लवकास सांस्थािाई लवपद ्व्यवस्थापनका काययमा पणूय रुपमा सहभागी बनाइने छ । 

 प्रकोप व्यवस्थापन र वातावरण लवषेश कोषिाई सदुृढ तलुेयाइने छ । 

 लवपद ्व्यवस्थापन सम्बवधी तालिम सांचािन गररनेछ । 

 सम्भालवत लवपदक्ा के्षत्रहरुमा नक्शाङ्कन गद ैEarly Warning System को लवकासमा जोड लदइने छ । 

 लवपद ् जोलखम वयनुीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, स्थानीय वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोत सांरक्षण ऐन, 

स्थानीय लवपद ् व्यवस्थापन कोष सांचािन काययलवलध र ऐरावती गा.पा.को लवपद ् जोलखम व्यवस्थापन  

योजना तजुयमा गरी  कायायववयन गररने छ । 

 स्थानीय स्तरमै नसयरी व्यवस्थापन गरर वकृ्षारोपण तथा वन के्षत्रको सांरक्षणिाई ध्यान लदइने छ । 

 आगिागी लनयवत्रणको िालग सवै सामदुालयक वनहरुमा  अग्नीरेखा लनमायण तथा पोिी व्याग खररद गररने छ। 

 लवपद पवूय तयारी तथा जिवाय ुपररवतयन अनकूुिन सम्बवधी सचेतना अलभयान हरेक टोि लवकास सांस्थामा 

सांचािन गरर लवपद ्उत्थानशीि बनाउन उत्प्रेररत गररने छ । 

 मयु य बजार तथा बजारोवमुख के्षत्रमा केलवित फोहर मैिाको उलचत व्यवस्थापनको िालग लेयाण्डलफि साईट 

लनमायण प्रलक्रया अलघ बढाइने छ । 

 गा.पा./वडा /टोि लवकास स्तरमा लवपद व्यबस्थापन सांरचना लनमायण गररने छ । 

 प्रत्येक वडामा वयनुतम र अत्यावश्यक समाग्री/औजारहरु तयारी अवस्थामा रालखनेछ । 

 क्वारेवटाइन , आइसोिेसन तथा  कोलभड प्रभालवत क्षेत्रिाई उच्च सतकय ता अपनाई भाइरस मिु बनाईने छ । 

 महामारी जवय रोग रोकथाम सचेतना अलभयान सांचािन गररनेछ । 

 

धवयवाद ! 
 

 


