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गाउँसभाका सदस्य महोदय, 

१. चामे गाउँपालिकाको यस गरिमामय गाउँसभासमक्ष चामे गाउँ कायाापालिकाको आ.व. 
२076/077 को नीलि िथा कायाक्रम प्रस्ििु गना पाउँदा ज्यादै खशुी िागेको छ ।  

२. यस अवसिमा सवाप्रथम िोकिन्त्रको बहािी, नागरिक अलिकािको स्थापना, 
स्विन्त्रिाको उपभोग ि समाजको आमूि परिविानका िालग आफ्नो जीवन बलिदान 
ददन े ज्ञाि अज्ञाि शहहदहरु प्रलि म उच्च श्रद्धाका साथ भावपूर्ा श्रद्धाञ्जिी अपार् 
गदाछु। मिुकुको िाजनीलििाई संघीय िोकिान्त्न्त्रक गर्िन्त्रको स्वरुपमा ल्याउन 
योगदान गनुाहनु ेसम्पूर्ा अग्रज योद्धाहरुमा हाददाक सम्मान व्यक्त गना चाहन्त्छु। 

३. आफ्नो अमूल्य मि ददएि हामीिाई हवजय गिाउन ुहनु ेचामे गाउँपालिकावासी सम्पूर्ा 
मिदािाहरुप्रलि म सिै आदािपूवाक भाव व्यक्त गना चाहन्त्छु। 

 

गाउँसभाका सदस्य महोदय, 

४. हामीिे शरुुका वर्ामा न्त्जम्मेवािी सम्हाल्दा संघीय ढाँचामा स्थानीय सिकाि संचािन 
गनुा लनिान्त्ि नौिो अनभुव लथयो। लसंहदिबािको अलिकाि गाउँमा आएको सन्त्देशिे 
समाज ििहिि भएको लथयो ।एकािर्ा  हिेक नागरिकका िीब्र हवकासको आकांक्षािाई 
हववेकसम्मि रुपमा शीघ्र सेवा परु् याएि सम्बोिन गनुापने अवस्था ि अकोिर्ा  स्थानीय 
िहिाई स्थानीय सिकािको रुपमा संचािन गनुापने न्त्जम्मेवािीिे गदाा हामीिाई बाटो 
पहहल्याएि अन्त्घ बढ्न हम्मे परििहेको लथयो। हामीिे लसक्दै ि आरै् लसकेको कुिा 
प्रयोग गदै आजको ददनमा आई पगेुका छौँ। यो अन्त्िििािमा हामीमा सीप, साहस ि 
आत्महवश्वास बढेको मैिे महशसु गिेको छु। 

५. हाम्रा शरुुका ददन, हप्ता ि महहना संहविानिे ददएको अलिकाि बमोन्त्जम कायासम्पादन 
लनयमाविी ि काया हवभाजन लनयमाविी बनाउन िथा सो बमोन्त्जम अगालि बढ्नमा नै 
व्यलिि भए। हाम्रो बझुाइिाई र्िाहकिो बनाउँदै अगालि बढ्यौँ। हामीिे बाहर्ाक 
बजेट पारिि गर्यौँ। आलथाक हवदे्ययक ि हवलनयोजन हवदे्ययक गाउँसभाबाट पारिि 
गर्यौ। हामीमा हहम्मि थहपयो। वाहर्ाक बजेट कायाान्त्वयन गना थाल्यौँ। हामी थप 
उत्तिदायी ि न्त्जम्मेवाि बन्त्दै गयौँ। यसिी हामीिे हाम्रो समय लसक्न ि सम्हाल्नमा 
उपयोग भयो। आजको यो गाउँसभािाई सम्बोिन गिी िहँदा गि वर्ाको ििुनामा 
हामीिाई िेिै साहस ि आत्म हवश्वास बढेको अनभुिूी भै िहेको छ। 
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६. "नेितृ्विे नलिजा लनयाल्ने ि कमाचािीिे प्रहक्रया सम्हाल्न"े भन्ने नािािाई व्यवहािमा 
उिाना आफ्नो गाउँके्षर लनमाार् गनाका िालग इमान्त्दारििा ि त्याग प्रदशान गने मार 
सशुासन, हवकास ि समहृद्धको यारा सहज हनुे मेिो बझुाई छ । प्रहक्रया सम्हाल्न े
न्त्जम्मेवािी बोकेका कमाचािीको अभाव ि अपयााप्तिाबाट वर्ौ गजु्रकेो छ। नेपाि 
सिकाििे कमाचािी समायोजनको हवर्यिाई समयमै सम्पन्न गने गिी प्रकृया अगािी 
बढाई काया सम्पन्न गदाासम्म आईपगु्दा भईिहेका कमाचािी पलन सहुविायकु्त स्थानमा 
समायोजन भई जाँदा अझ कमाचािीको अभाव कायम नै िहेकोिे हाम्रो दैलनक 
प्रशासनमा अझ चसु्ििा आउँन सकेको छैन। विा कायाािय, हवर्यगि शाखाहरु ि 
गाउँ कायाापालिकाको कायााियबाट सम्पादन हनु ेकायािाई अझ सििीकिर् गना िथा 
प्रहवलियकु्त बनाई कायाान्त्वयन गिाउँन कदिनाई भैिहेको छ।िथाहप हामीिे 
गाउँपालिकालभर िहेका हवद्याियहरुिाई सहमलिय समायोजन गिी दईुवटा हवद्यािय 
मार कायम गिी स्थानीय क्षेरको ममा ि आवश्यकिा लछटो बझु्ने न्त्शक्षकिाई विा 
कायााियको समेि न्त्जम्मेवािी प्रदान गदै उपिब्ि स्रोि सािनको अत्यालिक परिचािन 
गिी िाम्रो गने सोंचका साथ हामी अन्त्घ बहढिहेका छौँ । 

 

गाउँसभाका सदस्य महोदय, 

७. हामीिे पहहिा गाउँसभा बैिकबाट पारिि गिेको आ.व. 2075/076 को नीलि िथा 
कायाक्रम ि बजेट मार्ा ि हाम्रो हवकास सम्बन्त्िी सोंचिाई मूिारुप प्रदान गने प्रयास 
गिेका लथयौं। त्यही जगमा उलभएि यो नीलि िथा कायाक्रम ियाि पारिएको छ। यस 
प्रसंगमा अब म लबिेको एक वर्ािाई समीक्षा गिी प्राप्त लनष्कर्ा यस गरिमामय सभा 
समक्ष प्रस्ििु गना चाहन्त्छु। 

८. यस गाउँपालिकामा स्थानीय सिकािका िीन ओटै अंगहरु कायापालिका, व्यवस्थाहपका 
ि न्त्यायपालिकाको रुपमा क्रमशः गाउँ कायापालिका, गाउँसभा ि न्त्याहयक सलमलि 
हक्रयाशीि भएका छन ् । गाउँ कायापालिकाको कायासम्पादन लनयमाविी ि 
कायाहवभाजन लनयमाविी स्वीकृि गिेि िदनरुुप कायाहवभाजन ि कायासम्पादन भैिहेको 
छ । गाउँ कायापालिकालभर हवर्यगि क्षेरको कायाका िालग कायापालिकाको 
सदस्यिाई कायाको के्षरालिकाि समेि िोकी न्त्जम्मेवािी ददइएको सवाहवलििै छ। सबै 
विा कायााियहरु आगामी वर्ादेन्त्ख िोहकएको केन्त्रमा संचािन हनु े गिी प्रहक्रया 
बढाइको छ। हवर्यगि शाखाहरु क्रमशः स्थापना भई अहहिे नेपाि सिकाििे 
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स्वीकृि गिेको संगिन स्वरुप बमोन्त्जम जनशन्त्क्तको प्रबन्त्ि नहुँदा कायासम्पादनमा 
केही कदिनाई भएिा पलन मौजदुा जनशन्त्क्तको परिचािन मार्ा ि दैलनक सेवा प्रवाहिाई 
शीघ्र, सहज ि सिुभ बनाउने प्रयास गरिएको छ। हवकासका आयोजनाहरु जनिािे 
मागेका ि शीघ्र िाभ ददन ेखािका योजना िथा कायाक्रमिाई छनोट गरिएको छ। 
अनगुमन कायािाई िीब्र पारिएको छ। साहवकमा असाि महहनामा अन्त्न्त्िम भकु्तानीका 
िालग अत्यलिक चाप हनुे अवस्थािाई कम गना भिपिु प्रयास गरिएको छ। 

९. यसिी अन्त्घ बहढिहेको चामे गाउँपालिकािे यो एक वर्ाको अविीमा केही गवा गना 
िायकका योजना जसिे हाम्रो पालिकाको सवैको न्त्शि उच्च िाख्न थप सहयोग पगेुको 
समेि छ । जस मध्ये चामे गाउँपालिका लभर १००० लमटि सिकिाई ढिान 
गरिएको छ। चामे बजािमा िहेको विा नं. ४ न्त्स्थि बीच बजाि हुँदै कृहर् 
कायााियबाट मािा जोड्ने नयाँ सिकको ट्रयाक खोल्न े काम भएको छ । चामे 
बेसीसहि मिु सिक अन्त्िगािको लिच ुाङल्दा देन्त्ख छाथााङ जान ेबाटोको ट्रयाक एक्याप 
अन्त्िगािको लसएमसीको सहकायामा खोिी त्यस भेगमा उद्योगग्राम, र्ोहोि मैिा संकिन 
केन्त्र, िक्किाईलमि स्थान, पाका  लनमाार्, मौलिक सँस्कृलि संग्रहािय ि ससँ्कृलि संिक्षर् 
स्थिको रुपमा हवकास गने सोंच लिईएको छ । चामे गाउँपालिका के्षरलभर सवै 
विामा र्ोहोि मैिाको ददगो व्यवस्थापन गना हवस्ििृ आयोजना प्रलिवेदन (लिपीआि) 
ियाि गने काया भईिहेको छ । चामे गाउँपालिकाको प्राकृलिक स्रोिको रुपमा िहेको 
िािोपानी के्षरमा भौलिकपूवाािािको काया सम्पन्न भई आगामी बर्ादेन्त्ख व्यवन्त्स्थिरुप 
सञ्चान गरिने छ । गाउँपालिकाको पहहिो प्राथलमकिामा िहेको न्त्शक्षा के्षरिाई 
गरु्स्ििीय बनाउन गाउँपालिकालभरका हवद्याियहरुिाई सहमिीय समायोजन गिी 
चामेन्त्स्थि िोकहप्रय माध्यलमक हवद्याियिाई आवालसयरुपमा सञ्चािन गरिएको छ । 
त्यसैगिी चामे गाउँपालिकाको विा नं. १, लिमाङमा अवन्त्स्थि गौिीशंकि हवद्याियिाई 
कक्षा ५ सम्म व्यवन्त्स्थिरुपमा सञ्चािन गना ददवा आवालसय कायाक्रमको शरुुवाि 
गरिएको छ । दवैु हवद्याियको भौलिक पूवाािाि हवकासका िालग हवस्ििृ आयोजना 
प्रलिवेदन ियाि गने काया यसै आ.व.मा सम्पन्न गने गिी प्रकृया अन्त्घ बढाइएको छ । 
स्थानीय पूवाािाि हवकास कायाक्रम मार्ा ि िोकहप्रय माध्यलमक हवद्याियको बािमन्त्न्त्दि 
परिसिमा ७ कोिे भवनको लनमाार् भएको छ भन े गौिीशंकि आिािभिू हवद्याियमा 
शौचािय लनमाार् भएको छ । नेपाि सिकािको सशिा अनदुानमा प्राप्त बजेटबाट चामे 
गाउँपालिका विा नं. १ लिमाङमा िहेको गौिीशंकि आिािभिू हवद्याियमा २ कोिे 
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भवनको लनमाार् काया सम्पन्न भएको छ । पयाटनको प्रचिु सम्भावना बोकेको यस 
गाउँपालिकामा न्त्जल्िा वन कायााियको सहकायामा थानचोकमा किीब २०० लमटि 
पदमागा लनमाार् गरिएको छ । िालमाक पयाटनका हहसाबिे महत्त्वपूर्ा मालनन ेगमु्वािाई 
आिलुनक शैलिमा हवकास गना चामे गाउँपालिकाको विा नं. ४ को चामे गमु्वा ि विा 
नं. ३ को कोिो गमु्वाको हवस्ििृ आयोजना प्रलिवेदन (लिपीआि) ियाि  गने काया 
सम्पन्न भएको छ । त्यसैगिी गाउँपालिकाको विा नं. ४ हवद्यिु बाँि नन्त्जकै मनास्ि ु
भ्यूटाविमा हवपद् व्यवस्थापन सम्बन्त्िी आपिकालिन केन्त्र िहने गिी पूवाािाि 
लनमाार्का िालग हवस्ििृ आयोजना प्रलिवेदन (लिपीआि) ियाि  गने काम भईिहेको  
छ । मनाङ न्त्जल्िामै बहउुदे्दश्य लसटीहि ि बस पाका  नभएको हुँदा चामे 
गाउँपालिकािे आगामी आ.व.मा काया प्रािम्भ गने गिी चामे गाउँपालिका विा नं. ४ 
न्त्स्थि नमस्िे गेट नन्त्जकै करिब १० िोपनी जग्गा प्राप्तीको काया सम्पन्न भएको छ । 
स्वास््य सेवा िर्ा  हाम्र ैपहिमा न्त्जल्िा सदिमकुाम चामे न्त्स्थि न्त्जल्िा अस्पिािको 
स्ििोन्निीका िालग २५ कोिे भवन लनमाार् गना गण्िकी प्रदेश सिकाि सामान्त्जक 
हवकास मन्त्राियको सहयोगमा काया शरुु भई बोिपर आव्हानको चिर्मा पगेुको  
छ । त्यसै गिी चामेबासीिाई स्वास््य सेवा विाविामा परु् याउने उदे्दश्यिे सवै विामा 
विा न्त्क्िलनक स्थापनाको थािनी गरिएको छ । थानचोकमा िहेको चामे स्वास््य 
चौकीिाई बलथाि सेन्त्टि सहहिको चौबीसै घण्टा सेवा सचुारु गने गिी बैकन्त्ल्पक उजाा 
(सोिाि) जिान, भवन ममाि गिी साहवकको दीनदयाि ु हवद्याियको भवनबाट 
प्रहवलियकु्त सेवा सञ्चािनमा ल्याईएको छ । साहवकको स्वास््यचौकीको भवनिाई 
अत्यािलुनक सहुविा सम्पन्न हनुे गिी भौलिक पूवाािािको लनमाार्का िालग हवस्ििृ 
आयोजना प्रलिवेदन (लिपीआि) ियाि  गने काया भैिहेको छ । गाउँपालिका के्षरलभर 
खानेपानीको सहुविा उपिब्ि गिाउने उदे्दश्यिे गाउँपालिकाको विा नं. १ लिमाङ, विा 
नं. ३ कोिो एवम ् लिच ुाङल्दा ि विा नं. ४ को नयाँबजािमा खानेपानीका योजना 
सम्पन्न भई सेवा उपभोग भैिहेको छ । चामे गाउँपालिका मस्याा् दी नददको हकनािमा 
अवन्त्स्थि िहेकोिे जिउत्पन्न प्रकोपका हहसाबिे अलिनै उच्च जोन्त्खममा िहेको 
गाउँपालिका भएको हुँदा बस्िी संिक्षर्मा बरे्नी िकम खन्त्चान ु पिेको छ । चामे 
गाउँपालिका कृहर् ि पशपुािनका दृहिकोर्िे पलन उवाि मालनन्त्छ । कृहर् ि 
पशपुािनको हवकासका िालग सािबसािी रुपमा अनदुान ददने व्यवस्था लमिाईएको  
छ । खेिकूदको हवकासिाई हवशेर् ध्यान ददँदै चामे गाउँपालिकाको विा नं. १ 
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लिमाङमा िहेको खैिमैदानको ममाि सम्भाि गदै गाउँपालिकास्ििीय रु्टबि 
प्रलियोलगिा सम्पन्न भएको छ।न्त्जल्िाकै हाई अन्त्ल्टच्यूट टे्रलनि सेन्त्टिका रुपमा लबकास 
गने गिी चामे गाउँपालिकाको विा नं. १, लिमाङमा कविहि लनमाार् सम्बन्त्िी हवस्ििृ 
आयोजना प्रलिवेदन (लिपीआि) ियाि गने काया अन्त्घ बढाइएको छ । हवना उद्यमी 
गाउँको हवकास सम्भव नभएकोिे चामे गाउँपालिकाको विा नं. १, २ ि ४ मा क्रमश: 

गिैंचा बनुाई िालिम, िपु उत्पादन िालिम, कम््यटुि एवं र्ोटो स्टूलियो िालिम ि 
ढाका कपिाका झोिा, पसा, खादा जस्िा सामाग्री उत्पादन गने िालिम िथा 
कािागािका कैदी बन्त्दीिाई सीपयकु्त बनाई जीवनयापनमा सहजिा ल्याउन घिेि ुिथा 
साना उद्योग हवकास सलमलि एवं ग्रामीर् िोजगाि केन्त्रसंगको सहकायामा िालिम 
आयोजना गिी गाउँपालिका बासीिाई उद्यमी बनाउन ेप्रयास गरिएको छ । प्रिानमन्त्री 
िोजगाि कायाक्रम अन्त्िगाि गाउँपालिकाका सवै विामा िहेका बेिोजगािीको सूची ियाि 
गिी कामका िालग पारिश्रलमकका आिािमा सामदुाहयक आयोजना कायाक्रम मार्ा ि 
योजना सञ्चािन भई िोजगािीको अवसि सजृना गरिएको छ।    

१०. ससािी रुपमा हालसि भएका उपिब्िीको आकँिािे हामीमा हौसिा थपेको छ। अब 
हाम्रो समय, सीप, अनभुव ि मेहनििाई चामे गाउँपालिकाको चौिर्ी हवकासमा केन्त्न्त्रि 
गदै अन्त्घ बढ्न आवश्यक छ। यसका िालग हामीिे अन्त्घ सािेका िाम्रा नीलि िथा 
कायाक्रमहरुिाई लनिन्त्िििा दददै अब म चामे गाउँपालिकाका जनिाको हहि ि उन्नलि 
एवं चामे बासीको समहृद्धको िक्ष्यिाई ध्यानमा िाखी ियाि पारिएको आ.व. 
2076/77 का िालग चामे गाउँपालिकाको नीलि िथा कायाक्रम प्रस्ििु गना  

चाहन्त्छु । नीलि िथा कायाक्रमिाई क्रमशः पूवाािाि, सामान्त्जक, आलथाक, वन िथा 
वािाविर् एवं संस्थागि हवकास िथा सशुासन प्रवद्धानको क्षरेगि प्राथलमकिा क्रम 
लनिाािर् गिी प्रस्ििु गरिएको छ । 

 
 

(क) पूवाािाि हवकास 

सिक 

११. चामे गाउँपालिकाको समग्र क्षेरको हवकासमा भौलिक पूवाािािको हवकासिाई पहहिो 
प्राथलमकिामा िाखेको छ। भौलिक पूवाािाि हवकास गदाा चामे गाउँपालिका लभर 
चक्रपथ लनमाार् गने, चामे बेसीशहि मूि सिकको चामे गाउँपालिका खण्िको 
स्ििोन्निी गना प्रदेश िथा संघीय सिकािसगँ सहकाया गने ि गाउँपालिका लभरका सबै 
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टोि बस्िीिाई यािायाि संजाििे जोड्ने नीलि लिइनेछ। आलथाक संवाहकहरु जस्िोः 
कृहर्, उद्योग, पयाटन, व्यापाि, हवत्त िथा सहकािीिगाएिका के्षरिाई चिायमान बनाउन े
परिकल्पना गिेि सिक लनमाार्िाई सवोपरि प्राथलमकिा ददइएको छ। 

१२. चामे गाउँपालिका के्षरलभर बाहै्र मासे यािायाि सचुारु गना ममाि सम्भाि कोर्को 
स्थापना गिी सिक ममाि गने कायािाई प्राथलमकिा ददइनछे ।  

१३. चामे गाउँपालिका के्षरलभरका सिकहरुमा िहेका कािेपिुिाई लबस्थापन गना प्रदेश 
िथा संघीय सिकािसगँको सहकायामा पक्कीपिु एवम ्किभटा लनमाार् कायािाई महत्व 
ददइनेछ । 

 

लसंचाई 

१४. कृहर् के्षरमा लसंचाईको पहुंच बढाउन गाउँपालिका के्षरलभरका खोिा नािाको पहहचान 
गिी लसंचाईको सहुविा नभएका कृहर् के्षरहरुमा लसंचाई आयोजना सञ्चािन मार्ा ि 
लसंचाई सहुविा उपिब्ि गिाइनेछ। न्त्स्प्रिकिि ि थोपा लसंचाई प्रर्ािीिाई 
प्राथलमकिाका साथ अगालि बढाइनेछ। 

 

भवन िथा बस्िी हवकास 

१५. भ-ूउपयोग नीलि बनाई बस्िी हवकास, आवास हवकास, बजाि व्यवस्थापन, कृहर् िथा 
व्यवसाय क्षरे जस्िा क्षेरमा वगीकिर् गिी व्यवन्त्स्थि रुपमा हवकास गना गाउँपालिका 
क्षेरको भ-ूउपयोग नक्शाङ्कन गने काया गरिनेछ । अव्यवन्त्स्थि बसाईिाई व्यवन्त्स्थि 
गने नीलि अविम्वन गरिनेछ। 

१६. भौलिक संिचना लनमाार्गदाा बािमैरी, अपाििा मैरी, जेष्ठ नागरिक मैरी, महहिा मैरी 
बनाउन हवशेर् ध्यान ददइनेछ। 

१७. गाउँपालिका के्षरको प्रमखु स्थानहरुमा लनजी के्षरको सहकायामा सोिाि बत्ती जिान, 

ट्राहर्क पोि लनमाार् िथा गािेन लनमाार् गिी लिन्त्जटि हवज्ञापन सेवा ददन े व्यवस्था 
गरिनेछ। होलिाङ बोिा िथा हवद्यिु पोिहरुमा टाँलगएका अव्यवन्त्स्थि िािहरुिाई 
सम्बन्त्न्त्िि लनकायहरुसगँ सहकाया गिी व्यवन्त्स्थि गरिनेछ। 

१८. गाउँपालिका के्षरलभर बलियो घि सिुन्त्क्षि घि लनमाार् अलभयान सञ्चािन गने ि 
नक्सापास नगिी घि बनाउनेिाई कािवाही गरिन े नीलि लिइने छ। गाउँपालिका 
लभरका सामान्त्य आलथाक न्त्स्थलि भएका व्यन्त्क्तिे सामान्त्य हकलसमको भकूम्प प्रलििोिी 
घि लनमाार् गना चाहेमा गाउँपालिकािे घि लनमाार्का िालग नमूना नक्शाहरु लनःशलु्क 
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उपिब्ि गिाउने ि नक्शा पास गने प्रकृया सििीकिर् गनुाका साथै सेवा शलु्क िकम 
न्त्यूनिम कायम गरिनेछ।साथै पिुाना घिहरुिाई नक्सापासको दायिामा ल्याउन े
कायािाई प्रोत्साहन गरिनेछ । गाउँपालिका लभरका सम्पूर्ा घििाई भौगोलिक सूचना 
प्रर्ािीमा आवद्ध गरिनछे । 

 

यािायाि व्यवस्थापन 

१९. यािायाि व्यवसायीको सहकाया मार्ा ि रुट लनिाािर् गिी चामे बेसीशहि क्षेरलभर बस 
संचािन गरिनेछ। साथै गाउँपालिका के्षरलभर पाहका ङ व्यवस्थािाई व्यवन्त्स्थि 
गरिनेछ। 

 

उजाा, िघ ुिथा सम्पन्न जिहवद्यिु 

२०. िघ ुजि हवद्यिु मार्ा ि हवद्यिु प्रवाह  भएको यस गाउँपालिका लभरका बस्िीहरुमा 
आवश्यकिा अनरुुप िाहिय प्रसािर् िाईनमा जोड्न ेनीलिलिइनेछ। 

 

लनमाार् कायाको प्रभावकािी लनयमन 

२१. यस गाउँपालिकालभरका सावाजलनक लनमाार् काया समयमै सम्पन्न नगने लनमाार् 
व्यवसायी एवम ्उपभोगिा सलमलिको िगि संकिन गिी िी लनमाार् व्यवसायी िथा 
उपभोगा सलमलििाई यस गाउँपालिकािे भहवष्यमा लनमाार् कायामा सम्िग्न नगिाउन े
नीलि   लिइनछे। 

 

(ख) सामान्त्जक 

स्वास््य 

२२. यस गाउँपालिका के्षरलभर आिािभिू स्वास््य सेवा लनःशलु्करुपमा उपिब्ि गिाईनेछ। 
गाउँबासीिाई हवशेर्ज्ञ सेवा उपिब्ि गिाउन स्वास््य न्त्शहवि संचािन गरिन ेछ। 

२३. संघीय एवं प्रदेश सिकािको सहकायामा स्वास््य वीमाकायाक्रममा सबैिाई सहभागी 
गिाईने नीलि लिइनेछ। 

२४. सबै लिि, के्षर ि समदुाय लभरका आलथाक रुपिे हवपन्न, शािीरिक ि मानलसक रुपिे 
अशक्तहरुिाई स्वास््य सेवा उपिब्ि गिाईनेछ।साथै कुनै पलन नागरिकिाई 
आकन्त्स्मक स्वास््य सेवाबाट बन्त्ञ्चि हनु नददन आवश्यक व्यवस्था लमिाइने छ। 
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२५. आयवेुद उपचाि ि वैकन्त्ल्पक न्त्चहकत्सा प्रर्ािीको समेि समनु्त्चि प्रयोग गिी 
प्रलििोिात्मक, प्रविानात्मक, उपचािात्मक सेवामा सबै नागरिकको सहज पहुँच पयुााईन े
छ। 

२६. ज्येष्ठ नागरिक स्वास््य उपचाि कायाक्रम सञ्चािन गरिने छ ।  

२७. संक्रामक महामािी िोग रै्िन नददन सेवा केन्त्र सम्म नै सिका िा अपनाउनकुा साथै 
आपत्कािीन अवस्थामा ित्कािै परिचािन हनु सक्न ेगिी व्यवस्था लमिाईन ेछ।साथै 
स्वास््य व्यवस्थापन सूचना प्रर्ािीिाई व्यवन्त्स्थि बनाई ि्यांकहरुको गरु्स्िि ि 
हवश्वसनीयिामा वहृद्ध गरिने छ। 

 

न्त्शक्षा 
२८. सामदुाहयक हवद्याियिाई गरु्स्िरिय पिनपािनको िालग हवद्याथीको िोजाईमा पने 

अवस्थामा पयुााउन आवासीय कायाक्रमिाई लनिन्त्िििा ददँदै भवन, र्लनाचि, कम््यटुि, 
हवज्ञान प्रयोगशािा िगायिका भौलिक पूवाािाििे ससुन्त्ज्जि बनाउने नीलि 
लिइनेछ।सामदुाहयक हवद्याियहरुमा कक्षा चाि देन्त्ख कम््यटुि न्त्शक्षा क्रमशःिागू 
गरिने नीलि लिइनेछ। 

२९. न्त्जल्िा सिमकुामा िहेको यस गाउँपालिकामा स्नािक िहका साथै प्राहवलिक 
न्त्शक्षाियको स्थापना गिी पिन पािन शरुु गना प्रदेश िथा संघीय सिकािसँग सहकाया 
गरिनेछ ।  

३०. मािभृार्ामा आिािभिू न्त्शक्षा प्रदान गने कायािाई प्रोत्साहन गरिने नीलि अविम्वन 
गरिनेछ ।साथै जेहेन्त्दाि हवद्याथीहरुका िालग गाउँपालिकास्ििीय छारवनृ्त्त्त प्रदान गने 
कायाक्रम िान्त्खनेछ। 

३१. गाउँपालिका लभर िहेका सामदुाहयक हवद्याियको व्यवन्त्स्थिरुपमा सञ्चािन गना गाउँ 
न्त्शक्षा नीलि िजुामा गिी िागू गरिनेछ ।  

 

खानपेानी िथा सिसर्ाई 

३२. सबै विाहरुमा आिािभिू सिसर्ाई िथा स्वच्छ खानेपानी उपिब्ि गिाउन एक घि 
एक िािाको नीलि अविम्बन गरिने छ । 

३३. गाउँपालिकाको सम्पूर्ा के्षरको र्ोहोि मैिा व्यवस्थापन गना हवस्ििृ परियोजना 
प्रलिवेदनका आिािमा ददगो व्यवस्थापन सम्यन्त्रको हवकास गरिनेछ ।  
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खेिकुद 

३४. चामे गाउँपालिकाको लिमाङन्त्स्थि सहुविा सम्पन्न खेि मैदान लनमाार्का िालग प्रदेश 
सिकािसँग सहकाया गरिनेछ।विास्ििीय ि गाउँपालिकास्ििीय खेिकुद आयोजना गिेि 
यवुाहरुमा खेिप्रलि अलभरुन्त्च जगाउँदै स्वा्यकािालग खेिकुद, िािकािालग खेिालिको 
भावना हवकास गदै िलगनेछ। 

३५. गाउँपालिकास्ििीय रु्टबि प्रलियोलगिािाई लनिन्त्िििा ददइनेछ।साथै आगामी वर्ा देन्त्ख 
गाउँपालिकाको स्थापना ददवसका ददन विास्ििीय अध्यक्ष िलनङ न्त्शल्िको आयोजना 
गरिनेछ। 

 

महहिा, बािबालिका, अपाििा, ज्येष्ठ नागरिक,िैहिक समानिा, 
िैहिक हहंसा लनवािर् िथा सामान्त्जक समावेशीकिर् 

३६. महहिा, बािबालिका िथा िैहिक असमानिा ि हहंसा लनवािर्को के्षरमा भएका िाम्रा 
अभ्यास ि लसकाईहरुिाई अनसुिर् गरिनेछ।िैहिक समानिाको अनभुिूी गना ि 
हहंसामकु्त समाज लनमाार् गना व्यन्त्क्तत्व हवकास, संिचनागि हवकास ि व्यवसाहयक 
हवकास गरिनछे। 

३७. गाउँपालिकालभर िैलगंक हहंसा प्रभाहविका िालग समदुायमा आिारिि संिक्षर् कायाक्रम 
ि अल्पकािीन आश्रयगहृ (सेवा केन्त्र) िथा िाहि प्रदान गने कायाको थािनी  

गरिनछे ।  

३८. िैहिक हहंसा अन्त्त्य िथा बाि संिक्षर् सम्बन्त्िी स्थानीय िहको नीलि िथा िर्नीलि 
ियाि पाने काम अगालि बढाईनेछ। 

३९. बािअलिकाि हनन ्सम्बन्त्िी लबर्यहरु (जस्िैः बािहववाह, बािश्रम शोर्र्, बेचलबखन, 

शािीरिक िथा मानलसक दण्िसजाय), िैहिक हहंसा सम्बन्त्िी हवर्यहरु (घिेि ु
हहंसा,अन्त्य शािीरिक िथा मानसीक हहंसा एवं सामान्त्जक कुिीलिहरु जस्िैः जािीय 
छुवाछुि, दाइजो प्रथा) िोकथामको िालग हवद्याथी, न्त्शक्षक, हवद्यािय व्यवस्थापन सलमलि 
िथा बािबालिका ि िैहिक हहंसासँग सम्बन्त्न्त्िि संघ संस्थाहरुसंग सहकाया गिी 
बािअलिकाि हनन ्ि िैहिक हहंसाहवरुद्ध अलभयान संचािन गरिनछे। 

४०. समाजमा स्थाहपि बौहद्धकस्ििका ज्येष्ठ नागरिकका सीप, ज्ञान, बहुद्ध, हववेक ि 
कायाकौशििाको पहहचान गिी त्यस्को उपयोग गरिनछे। 
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४१. अपाििा परिचयपर हवििर् गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकहरुको पहहचान गिी परिचयपर 
हवििर्, ददवा सेवा केन्त्र संचािन, पसु्िा हस्िान्त्ििर् िथा हवशेर् संिक्षर्का 
कायाक्रमहरु संचािन गरिनेछ। 

४२. एकविा एक बाि उद्यानकेन्त्र बनाउने नीलि लिइनेछ। सिक बािबालिकाको 
पनुस्थाापनाका िालग यस के्षरमा कायािि संस्थासँग सहकाया गरिनछे।  

४३. आलथाक रुपमा हवपन्न महहिा, दलिि, अल्पसङख्यक िथा हपछलिएका समदुायको क्षमिा 
वहृद्ध गदै िलगनेछ।आयआजान िथा हवकासमा सहभालगिा गिाउने नीलि लिइनेछ। 

४४. जन्त्म दिाा नभएका बािबालिका, आमा-बबुाहवहहन बािबालिका,सिकमा जीवन लबिाई 
िहेका बािबालिका, अनाथ प्रमान्त्र्ि भएका बािबालिका,बेचलबखन, यौन हहंसा, यौन 
शोर्र्, बहलुबवाह, घिेि ु हहंसा, जािीय छुवाछुि, दाइजो प्रथाबाट पीलिि िथा अन्त्य 
अपिािबाट पीलिि भएका महहिा िथा बािबालिकाको अलभिेखीकिर् गिी सूचना 
व्यवस्थापन प्रर्ािीको सदुृढीकिर् गरिनेछ। 

४५. चामे गाउँपालिका लभरका ७० वर्ाभन्त्दा मालथका जेष्ठ नागरिक एवं पूर्ारुपमा अपाििा 
भएका स्थानीय बासीिाई भािी हहमपाि पिेको समय अवलिमा गाउँमै बसेका आिािमा 
हहउँ भत्ता ददने कायाको थािनी गरिनेछ ।   

 

काननुी मालमिा िथा न्त्याय 

४६. गाउँपालिका क्षेरलभरका न्त्यायमा पहुँच नभएका पीलिि, असहाय िथा अशक्तहरुिाई 
लन:शलु्क कानूनी सेवा उपिब्ि गिाईनेछ। 

४७. कानूनी साक्षििा कायाक्रम िथा लनवाान्त्चि जनप्रलिलनिीहरुिाई अलिआवश्यक कानूनी 
ज्ञान प्रदान गने व्यवस्था गरिनेछ। 

४८. हववाद समािान भई परिवािमा पनुःस्थाापना भएका व्यन्त्क्तहरुको लनिन्त्िि अनगुमन 
गरिनेछ ि पारिवािीक मेिलमिाप ि सामान्त्जक सू-सम्बन्त्ििाई बढावा गरिनेछ। 

 

(ग) आलथाक 

कृहर् िथा पशपंुक्षी 
४९. यस गाउँपालिकाको समग्र कृहर्के्षरको व्यवसायीकिर्, हवहविीकिर् ि 

आिलुनकीकिर्को माध्यमबाट उत्पादकत्व वहृद्ध गिी कृहर् उत्पादनिाई बाह्य बजािमा 
लनयााि गना सक्न ेअवास्थामा पयुााउन उपयकु्त प्रहवलि उपयोग गना सक्न ेकृर्क, यवुा 
उद्यमी िथा हवज्ञहरुको क्षमिा हवकास गदै िलगनेछ। 
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५०. यवुा जनशन्त्क्तिाई कृहर्मा आकहर्ाि गना ििकािी खेिी, मौिीपािन, जिीबटुी खेिी, 
च्याउ उत्पादन, पषु्प व्यवसाय िथा कृहर् औजाि उपकिर्हरु आददमा मापदण्ि बनाई 
उत्पादनमा आिारिि अनदुान ददन ेनीलि अविम्वन गरिन ेछ। 

५१. असन्त्िलुिि ि अलनयन्त्न्त्रि हवर्ादीहरुको प्रयोगबाट उत्पाददि वस्िहुरुको उपभोगिे 
जनस्वास््य ि पयााविर्मा गम्भीि असि पाने हनुािे यसको लनयन्त्रर् गने नीलि लिइन े
छ ि जैहवक हवर्ादीको प्रयोगिाई प्रोत्साहन गरिने छ।  

५२. ििकािी, स्याउ, दाँिे ओखि, िसनु, आि,ु मह, करु, र्ापि, कोिो (दिहन) जस्िा 
लनयाािजन्त्य कृहर् उपजहरुको उत्पादन बहृद्ध गिी गरु्स्ििीयिा कायम गना ि मूल्य 
शृ्रङ्खिामा आउन े अविोिहरु कम गना कृर्क समूह, सहकािी िथा 
उद्यमीहरुिाई  प्रोत्साहन गरिनेछ। कृहर् उत्पादकत्व वहृद्ध गना ि कृहर् भलूममा लसंचाई 
सहुविा उपिब्ि गिाउँन नदी िथा खोिाका खोंच हकनािाहरुमा िहेका साना लसंचाई 
परियोजना सञ्चािन गरिने नीलि लिइनेछ। 

५३. आिलुनक कृहर्यन्त्र उपकिर्हरुबाट खनजोि गना अ्िेिो हनु ेभएका कृहर् भमूीमा गह्रा 
सिुािको कायाक्रम सञ्चािन गने नीलि लिइनेछ। 

५४. प्रत्येक विाहरुमा सम्भाव्यिा हेिी कम्िीमा एक वटा नमनुा साझेदािी कृहर् र्मा 
स्थापना ि एक विा एक उत्पादन गने नीलि अंलगकाि गरिनछे। 

५५. पिम्मपिागि एवम ् लनवााहमखुी पशपुन्त्छी पािनिाई व्यवसायीकिर्, हवहवलिकिर् िथा 
आिलुनकीकिर्को माध्यमबाट पशपुन्त्छीजन्त्य वस्िकुो उत्पादन, बजािीकिर् िथा 
लनयााि प्रवद्धान गरिनेछ।बजािलभर पशपंुक्षीको यरिर हनु े लबक्री हवििर्िाई 
लनरुत्साहहि गिी सहकािी िथा लनजी के्षरसँग समन्त्वय गिी पशपंुक्षी हाटबजािमा मार 
लबक्री हवििर् गने व्यवस्था लमिाइनेछ। 

५६. गाउँपालिका के्षरका पशपुन्त्छी उत्पादक कृर्क, कृहर् समहु, सहकािी एवम ्
उद्यमीहरुिाई सहयोग पयुााउन मापदण्ि बनाई स्थानीय िहबाटै एकीकृि रुपमा 
भेटेनिी प्राहवलिक सेवा, कृलरम गभाािान, प्राकृलिक गभाािान(नश्ल सिुाि) सेवा, पश ु
आहािा(घाँसमा आिारिि पशपुािन) सेवा, पश ु स्वास््य सेवा ि पश ु वीमा जस्िा 
सेवाहरु सवासिुभ ढंगबाट उपिब्ि गिाईनेछ ि पशवुस्िकुो श्रोिकेन्त्रको समेि 
हवकास गरिनछे। 
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५७. गाउँपालिका के्षरिाई पशपुन्त्छीजन्त्य पदाथा (छुपी, चीज, अण्िा, मास)ु उत्पादन ि 
उपभोगमा आत्मलनभाि बनाईनेछ। पोर्र्यकु्त खानपानको महत्व ि उपाय बािे समदुाय 
स्ििमा चेिना परु् याई खाद्य िथा पोर्र् सिुक्षामा टेवा पयुााइनछे। 

५८. आलथाक िथा जनस्वास््यको दृहिकोर्िे महत्वपूर्ा पशपुन्त्छी िोगहरुको िोकथाम ि 
लनयन्त्रर् गिी स्वच्छ िथा स्वस्थ पशपुन्त्छीजन्त्य उत्पादनमा वहृद्ध गरिनेछ। 

 

उद्योग 

५९. चामे गाउँपालिकाको छाथाािमा उद्योग ग्राम लनमाार् गना आवश्यक पहि 
गरिनेछ।संचालिि उद्योगहरुिाई उत्पादन बढाउन ि िोजगािीका अवसि सजृना गना 
प्रोत्साहन गरिनेछ।  

 

पयाटन िथा संस्कृलि हवकास 

६०. चामे गाउँपालिकाको समग्र पयाटकीय के्षरमा िहेका पयाटकीय सम्पदाको पहहचान, 

अलभिेखीकिर्, संिक्षर् ि हवकास गना पयाटक गरुुयोजना बनाई क्रमशः कायाान्त्वयन 
गदै िलगनछे। पयाटन के्षरको हवकासका िालग पयाटन पूवाािािमा जोि ददईनेछ। 

६१. चामे गाउँपालिका बासीिे पिम्पिागिरुपमा मनाउँदै आईिहेको िज्याि पवा, यािााि 
पवा, छािााङ् िगाएका सम्पूर्ा पवािाई न्त्जवन्त्ि िाख्न हवशेर् स्थानको प्रबन्त्ि लमिाई 
सवासिुभ एवं मयााददि बनाउँदै ससँ्कृलिको जगेनाा गरिनेछ ।  

६२. चामे गाउँपालिकालभरका स्थानीय भार्ा, संस्कृलि, संस्काि, लिपी, िोकगाथा, पहहचान िथा 
इलिहास झल्कन ेगिी उच्च हहमािी संग्राियको लनमाार् गरिनेछ। 

६३. चामे गाउँपालिका के्षरलभि िहेका िालमाक िथा पयाा-पयाटनको संभावना भएका 
स्थानिाई एकीकृि रुपमा हवकास गिी पयाटकिाई आकर्ार् गना थप पूवाािाि लनमाार् 
गना साझेदािी गरिनेछ। 

६४. चामे गाउँपालिकामा पयाटन लभत्र्याउन आकर्ाक कायाक्रम ल्याइनेछ।साथै पयाटकीय 
क्षेरको प्रचाि प्रसािका िालग गाउँपालिका के्षरमा पयाटन सूचना केन्त्रको स्थापना 
गरिनेछ। 

६५. पयाटनका माध्यमबाट िोजगािी िथा आयआजान वहृद्धका िालग होमस्टे संचािन गना 
सावाजलनक, लनजी, सहकािी सामदुाहयक के्षरहरुसँग साझेदािी एवं सहकाया गने नीलि 
लिइनेछ।साथै सहकायामा गाउँपालिका िहमा सांस्कृलिक घि लनमाार् गिी सबै 
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जािजालिको नाच, किा एवं रििीरिवाज पिम्पिाको लनयलमि प्रदशान गना आवश्यक 
व्यवस्था लमिाईने छ। 

६६. चामे गाउँपालिका के्षरलभर िहेका प्राकृलिक स्रोिको अलिक्तम उपयोग गदै साहालसक 
खेिको क्यानोलनङ ि िक क्िाईलमङका िालग पूवाािाि लनमाार् सम्बन्त्िी सम्भाव्यिा 
अध्ययन गने कायाको शरुुवाि गरिनेछ ।  

 

सहकािी 
६७. सहकािी संस्थाहरुको िथाङ्क अध्यावलिक ि लबश्लरे्र् गिी संस्थाहरुको सशुासन स्ििको 

वगीकिर् गरिनेछ। 

६८. सहकािी संस्थाहरुको लनयलमि रुपमा अनगुमन गरिनकुा साथै िोहकएको मापदण्ि 
नपयुााएका संस्थाहरुकोहवघटन गने नीलि लिइनेछ। 

६९. उत्पादन, बजािीकिर्, स्विोजगाि सजृना ि सेवा व्यवसाय गना सहयोग पयुााउन े ि 
संिग्न हनु चाहन ेसहकािी संस्थाहरुिाई अनकूुि वािाविर् बनाईने नीलि लिइनेछ। 

७०. सहकािी के्षरको क्षमिा अलभवहृद्ध गना सहकािी संस्थाको समन्त्वयमा सहकािी न्त्शक्षा 
िालिमहरु संचािन गरिनेछ। 

७१. वैदेन्त्शक िोजगािीमा जाने व्यन्त्क्तहरुका िालग हवत्तीय साक्षििा ि सीपमूिक िालिम 
सञ्चािन गरिनेछ।वैदेन्त्शक िोजगािीबाट र्हका एका व्यन्त्क्तहरुिाई हवदेशमा लसकेको 
ज्ञान ि  सीपिाई िन्त्क्षि गिी स्विोजगािका कायाक्रम सञ्चािन गना उत्प्ररेिि 
गरिनेछ।साथै आलथाक आयआजानका रुपमा बेिोजगाि यवुाहरुिाई स्विोजगाि िालिम 
उपिब्ि गिाइनेछ। 

 

व्यापाि 
७२. व्यापाि व्यवसायिाई व्यवन्त्स्थि रुपमा संचािन गना लनयमन गरिनछे। 

 

उपभोक्ता हहि संिक्षर् 

७३. उपभोक्ता हहि संिक्षर्कािालग उपभोग्य वस्िकुो गरु्स्िि, परिमार्, शदु्धिा, उत्पादन 
लमलि ि दिाा नम्वि जस्िा कुिाहरु उल्िेख भए नभएको बािेमा सिोकािवािा संघ 
संस्थासँगको सहकायामा बजाि अनगुमन गने नीलििाई अविम्वन गरिनेछ। 

७४. सलुिाजन्त्य ि मददिाजन्त्य पदाथा लबक्री हवििर्िाई लनयमन गरिनछे।िोकेको समय ि 
स्थानबाट मार लबक्रीहवििर् गना पाउने व्यवस्थािाई क्रमशः िागू गरिनेछ।उक्त 
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कायामा अगवुाई गिीसहयोग पयुााउने टोिका संस्था ि विाकायााियिाई नगद पिुस्काि 
ददन ेनीलि लिईनेछ।  

७५. ्िाहिककोउत्पादन ि प्रयोगिाई लनरुत्साहहि गरिनेछ। 

 

(घ) वािाविर् िथा हवपद् व्यवस्थापन 

वन,वािाविर् िथा भ-ूसंिक्षर् 

७६. यस गाउँपालिकालभर गाउँ साझेदािी वन उद्दान कायाक्रम सञ्चािन गरिनेछ।साथै 
जैहवक हवहवििा संिक्षर् सम्बन्त्िी कायाक्रम ि बोटालनकि गािेन बनाउन सहकाया 
गरिनेछ। 

७७.  पानी महुानको संिक्षर् गने नीलि लिइनेछ।वािाविर् संिक्षर्का िालग हवशेर् ध्यान 
ददनकुा साथै वािाविर् प्रदहुर्ि गने सबै वस्ि ुि कायािाई लनरुत्साहहि गरिनेछ।प्रत्येक 
घि, सनु्त्दि घि अलभयान सञ्चािन गरिनेछ। 

७८. गाउँको स्वालमत्वमा भएका ऐिानी िथा सावाजलनक जग्गाको अलभिेखीकिर् गिी 
त्यस्िा जग्गाको संिक्षर् िथा व्यवस्थापन गने नीलि लिइनेछ।साथै भ-ूक्षय लनयन्त्रर्का 
िालग आवश्यक कायाक्रमहरु संचािन गरिनछे। 

 
 

र्ोिमैिा व्यवस्थापन 

७९. र्ोहोि संकिन गदाा नै गल्न ेनगल्ने छुट्टाई बैज्ञालनकरुपमा व्यवस्थापन गरिनेछ। साथै 
र्ोहोििाई मोहोिमा बदल्न लनजी के्षर िथा समदुायसँग सहकाया गरिनेछ। कवाि 
व्यवसायीिाई केन्त्न्त्रकृि गिी एकद्वाि प्रर्ािीबाट लनकासी गने व्यवस्था लमिाइनेछ। 

 

जि उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन 

८०. खोिा िथा नदीमा नदीजन्त्य पदाथा जम्मा भइ हनु सक्न े जोन्त्खमबाट गाउँबस्िी 
बचाउँनका िालग अध्ययन गिाई नदीजन्त्य पदाथा नदीबाट हटाई संिक्षर्का िालग 
आवश्यक व्यवस्थापन गरिनेछ।साथै यस गाउँपालिका के्षरलभरका खोिाबाट हनु ेनदी 
कटान िथा बस्िी जोन्त्खम हनु िोक्न िटबन्त्ि गिी सिुन्त्क्षि गिाउने नीलि लिइनेछ। 

 

हवपद् व्यवस्थापन 

८१. हवपद् व्यवस्थापन सम्बन्त्िी स्थानीय नीलि, कानून ि मापदण्ििाई प्रभावकािीरुपमा 
कायाान्त्वयन गदै स्थानीय हवपद् व्यवस्थापन कोर्को संचािन गरिनछे। 
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८२. स्थानीय के्षरमा हनु सक्न े हवपद्िाई आकँिन गदै हवपद् व्यवस्थापन कायािाई चसु्ि 
बनाउन स्थानीय हवपद् व्यवस्थापन सलमलििाई सहक्रय बनाईन ेछ । 

८३. स्थानीय नागरिकिाई हवपद् व्यवस्थापन सम्बन्त्िी सूचना प्रवाह गना २४ सैं घण्टा 
सञ्चािन हनुे गिी यसै आलथाक वर्ादेन्त्ख आपिकािीन केन्त्रको स्थापना गने कायाको 
थािनी गरिनेछ ।   

८४. गाउँपालिका स्ििीय हवपद् पूवा ियािी योजना बनाउनकुा साथै हवकास लनमाार्का 
कायामा जोन्त्खम न्त्यूनीकिर्का उपायहरु अविम्वन गरिनेछ। 

८५. हवपद् जोन्त्खम के्षर ि बस्िीको पहहचान गिी नक्शाङ्कन गरिनछे। साथै जोन्त्खम पहहचान 
भएका बस्िीिाई सिुन्त्क्षि स्थानमा स्थानान्त्ििर् गने नीलि लिइनेछ। 

८६. हवपद्का समयमा सिुन्त्क्षि रुपमा आश्रय लिनका िालग खलु्िा के्षरको पहहचान गिी 
हवकास गरिनछे। 

 

(ङ) संस्थागि हवकास,संचाि ि प्रहवलि 

दैलनक सेवा 
८७. सेवाप्रवाहिाई सहज, सिि ि प्रहवलिमैरी बनाउदै शीघ्र सेवाको अनभुिूी 

गिाईनेछ।कमाचािीबाट हासँी खशुी काम ि सोिी बझुी सेवागने काया शैिी अविम्वन 
गरिनेछ। 

 

सिुक्षा व्यवस्थापन 

८८. सिुक्षा लनकायसँगको सहकायामा गाउँपालिका के्षरलभर बसोबास गने बालसन्त्दाको 
सिुन्त्क्षि जीवनको प्रत्याभिूी गने व्यवस्थािाई बलियो ि हवश्वालसिो बनाउँदै िलगनेछ। 
सिुक्षा जोन्त्खम भएका बस्िी क्षरेमा लसलस क्यामािा जिान गिी गाउँपालिकाको 
सिुक्षामा ध्यान ददइनछे। 

 

पञ्जीकिर् िथा सामान्त्जक सिुक्षा सम्बन्त्िी 
८९. अनिाइन प्रर्ािीमा आवद्ध गरिएको व्यन्त्क्तगि घटना दिाािाई विास्ििमा पूर्ारुपमा 

लबस्िाि गरिनेछ। साथै व्यन्त्क्तगि घटना दिाा समयमै गिाउन जनचेिना कायाक्रम 
संचािन गरिनेछ। 

९०. कम््यटुिकृि गरिएको सामान्त्जक सिुक्षाका िाभग्राहीको अलभिेखिाई विा कायाािय 
मार्ा ि अद्यावलिक गरिने व्यवस्था लमिाईनेछ। 
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योजना, स्थानीय ि्याकं िथा अलभिेख 

९१. चामे गाउँपालिकाको िीन वरे् आवलिक योजना ियाि गरिनेछ। उक्त आवलिक 
योजनामा हवर्य, क्षेरगि िक्ष्य, उद्देश्य ि परिमार्ात्मक िक्ष सहहि मखु्य-मखु्य 
योजनाहरु समावेश गरिनेछ। 

९२. वाहर्ाक योजना िजुामा कायाान्त्वयन गदाा पाँच िाख भन्त्दा िूिा योजना लनमाार् 
व्यवसाहयक मार्ा ि गाउँ कायापालिकाको कायााियबाट गने ि पाँच िाखभन्त्दा कमका 
योजनाहरु विाकायाािय मार्ा ि उपभोगिा सलमलिद्वािा लनमाार् गरिने नीलि अविम्बन 
गरिनेछ । योजना  अनगुमन िथा मूल्यांकन प्रहक्रयािाई सदुृढ बनाइनेछ। 

९३. प्रािन्त्म्भक सवेक्षर् भएका ि हवस्ििृ आयोजना प्रलिवेदन (लिपीआि) ियाि भएका 
योजनािाई छनोट गने प्रर्ािी स्थाहपि गरिनेछ।साथै स्थानीय िहमा संचालिि योजना 
िथा कायाक्रमहरुको सावाजलनक सनुवुाईगरिनेछ। 

९४. गाउँपालिकाको ि्याङ्क पाश्वान्त्चर ियाि गरिनकुा साथै सबै ि्याङ्कहरुिाई एकीकृि 
गरिनकुा साथै हवर्यगिरुपमा छुट्याउन सहकने गिी व्यवन्त्स्थि गरिनेछ। 

९५. गाउँपालिकामा उपभोक्ता सलमलिमार्ा ि सञ्चािन गरिने योजनािाई जनसहभालगिामूिक 
बनाउने कायाको थािनी गरिन ेछ ।   

 

सशुासन प्रवाद्धन 

९६. यस गाउँपालिकािे प्रदान गने सेवाप्रवाहिाई समान,सहज ि सिुभ बनाईनछे। 
पािदन्त्शािा ि जवार्देहहिा अलभवहृद्ध गरिनेछ।सावाजलनक सनुवुाई कायाक्रमिाई 
लनिन्त्िििा ददईनछे। 

९७. चामे गाउँपालिकाको िाजश्व प्रशासनिाई सीप, सािन ि स्रोि उपिब्ि गिाई सदुृढ 
बनाईनेछ। सबै विा कायााियबाट कि बझुाउन सक्न े व्यवस्था क्रमश: 
लमिाइनेछ।किदािािाई कि लिना उत्प्ररेिि गने नीलि लिइनेछ।हामीिे लिने किबाट 
हाम्र ैहवकास हनु ेहोभन्ने भावना जागिृ गिाइनेछ।सबै भन्त्दा िेिै कि बझुाउने एक जना 
उत्कृि किदािािाई सम्मान गने नीलि लिईनेछ । 

९८. चामे गाउँपालिकािाई बझुाउन ु पने कि दाहयत्व समयमा नै नबझुाएका बालसन्त्दािाई 
गाउँपालिकाबाट उपिब्ि हनु ेअनदुानमा कटौिी गरिने नीलि लिईनेछ । 
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संचाि 
९९. गाउँपालिकाबाट प्रवाह गिीने सूचनामा सबैको सहज पहुँज ि सूचना प्रवाहमा 

सििीकिर् गरिनछे। 

१००. हवकासका गलिहवलिहरुिाई संचाि माध्यम मार्ा ि जनसमक्ष पयुााउन ेनीलि लिइनेछ। 

१०१. चामे गाउँपालिका लभर एर्.एम.िेलियो सञ्चािन गना सम्भाव्यन अध्ययन गरिनेछ ।   

 

गाउँसभाका सदस्य महोदय, 

१०२. चामे गाउँपालिकाको यो नीलि िथा कायाक्रमिे हवकासका प्राथलमकिा ि बजेट 
िजुामाका िालग आिािस्म्भ बनेको छ। यो नीलि िथा कायाक्रम िजुामा गना प्रत्यक्ष 
रुपमा सहयोग गनुा हनुे चामे गाउँपालिकाका उपध्यक्ष िथा कायापालिकासदस्यहरु, 

प्रमखु प्रशासकीय अलिकृि िगायि सम्पूर्ा कमाचािीहरु, िाजनीलिक दिका नेिाहरु, 

उद्योग वान्त्र्ज्य संघ िथा व्यापाि के्षरका प्रलिहष्ठि व्यन्त्क्तहरु, हवर्यगि हवज्ञहरु, 

नागरिक समाजका हवलभन्न महानभुावहरु ि संचािकमीहरुबाट प्राप्त सझुाव ि सहयोगका 
िालग हृदयदेन्त्ख िन्त्यवाद ददन चाहन्त्छु। यसै गिी यस नीलि िथा कायाक्रमको 
कायाान्त्वयन गना पलन सबैको साथ सहयोग ि हवश्वास प्राप्त हनुे अपेक्षा गदै यो सम्बोिन 
यही अन्त्ि गदाछु। 

 

िन्त्यवाद। 

 


