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�दगो �वकास ल�यह� �थानीकरण स�ब�धी नी�त 

१. भ�ूमका  

�दगो �वकासका �ाबधानह�लाई �वकासका काय�मा आ�त�रक�कण गद� 

सम� �वकासलाई गणु�तर�य बनाउने उदे�य स�हत �लइएका �व��यापी 

ल�यह�लाई आ�त�रक�करण गद� रा��य ल�यमा प�ुन सहयोग हनेुगर� 

�दगो �वकासका ल�यलाई �थानीयकरण गन� स�दभ�मा बंगालाचलु� 

गाउँपा�लकाले �दगो �वकास ल�यह�लाई आ�नो भौगो�लक बनाबट 

अनकुुल हनेुगर� �थानीयकरण गन� �यास गरेको छ ।उपल�ध �ोत साधन 

तथा �मतालाई उपयोग गर� �दगो �वकासका ल�यमा प�ुने माग� तफ�  

अ�सर रहेको छ। 

 

२. नी�तह� 

१. �वा��थ तथा सरसफाईका ला�ग चेतनामलुक काय��मका साथ गणु�तर�य 

बनाउने  

२. सन ्२०३० स�म पणु� सरसफाईको अनभु�ूत जनतामा गराइने छ  

३. ��व�धय�ु कृ�ष,�वरोगार�मा ब�ृ� र आ�थ�क सम�ृ� को माफ� त जनताको 

जीवन�तरमा सधुार गन�  

४. साना तथा घरेल ुउ�ोगह�लाई �ो�सान गर� मया��दत काम र उिचत 

पा�र��मकको �यब�था गर� �व�नभ�रतामा जोड �दने  

५. सवैलाई अ�नवाय� िश�ाका साथै �ा�व�धक,जीवनपयोगी िश�ाको �यव�था गन�  

६. ��व�धमा आधा�रत अपन�व स�हतको गणु�तर�य िश�ा �दान गन� 



७. भेदभाव र�हत समानतामा आधा�रत समाजको �नमाण�मा जोड �दइने  

८. सव�सलुभ तथा पहचुयँो�य िश�ा �णाल�को �वकास गन�  

९. गाउँटोल ब�ती स�म उजा�को सहज र �दगो उपल�धता गराउने  

१०. �वोरोजगार तथा उ�मशीलताको �वकास गर� उ�पादन र उ�पादक�व 

लाई �दगो बनाउने  

११. गाउँपा�लका भवन तथा पवुा�धारह�लाई भरपद� र �दगो बनारउने   

१२. समानतामा आधा�रत समाजको �नमाण�मा जोड �दने  

१३. �वप� �य�ुनकरणका ला�ग पवु�तयार�मा जटु� भ� ेअ�भयानलाइ साकार 

पान� जनशि� �वकास तथा सामािजक चेतनामा जोड �दइने  

१४. सेवा �वाह �छटो छ�रतो तथा �दगो गणु�तर�य बनाउन घिु�त सेवा स�हत 

जन आव�कता र मागमा आधा�रत बनाउने  

१५. आधारभतू सेवा प�ुने गर� �व��थ र मया��दत बसोवासलाई जोड �दने  

 

३. काय�योजना 

�. 

स. 

काय��म ��याकलापह� िज�मेवार 

�नकाय 

सहयोगी 

�नकाय 

लागत समय उपल�धी 

सूचक 

१ त�काल�न 

काय��म 

 ता�लम संचालन 

 गाउँटोल प�रचालन 

 िश�ा,सरसफाइ र 

खानेपानीको 

�योगको अब�था 

सधुार �याउन 

जनचेतना काय��म 

गाउँपा�लका  आब�यकतानसुार २ बष�  चेतना 

�वकास हनेु 

२ म�यकाल�न 

काय��म  

 भवन तथा 

आव�यक पूवा�धार 

�नमाण� 

गाउँपा�लका संघ,�देश आब�यकतानसुार ५बष� सेवा �वाह 

सहज तथा 

सा�रता 



 �ा�व�धक िश�ा 

संचालन 

दर ब�ृ� 

हनेु 

३ द�घ�काल�न 

काय��म 

 �वकासको 

ए�ककृत नी�त 

तयार गन� 

 बा�लगानी 

�भ�याउन े

 पा�लका�तरको 

सव��ण गर� अ�य 

रणनी�त �लन े

गाउँपा�लका संघ,�देश  आव�यकतानसुार ५ बष� 

भ�दा 

बढ� 

�लएका 

ल�य परुा 

भइ 

गणु�तर�य 

सेवा 

�दायकको 

�पमा गा 

पा  

�था�पत 

हनुे 

 

 

 

 

 

 




