
नीतत तथा भार्गदर्गन 
ऩौवादङुभा र्ाउॉऩातरकाको अल्ऩकातरन, भध्मकातरन य दीर्गकातरन मोजनाहरुराई भध्मनजय 
र्दै "सभस्मा भकु्त सम्बावना मकु्त " र्ाउॉऩातरका फनाउने सॊकल्ऩ सहहत मो नीतत तथा 
कामगक्रभ तमाय र्रयएको छ ।  

 आतथगक हवकास सम्फन्धध तनतत्-  "कृहिभा रर्ानी हाम्रो ऩौवादङुभाभा ल्माउदैछौँ सनुौरो हवहानी" 

(क) कृहि/ऩर्ु् - 
 स्थानीम सयकाय प्रथभ आधतुनक कृहि कामगक्रभ  

 तनमागतभनु्ि कृहि उत्ऩादनका रातर् हवउ हवजन, भरिाद्य प्राङर्रयक भरको प्रमोर् य आधतुनक कृहि 
उत्ऩादनको रातर् प्राहवतधक सेवा सहहतको व्मवस्था र्रयनेछ । 

 पौजी हकया,सरहय अधम प्रकायका हकयाको प्रकोऩफाट फचाउन कृिकको साझेदायीभा  

हकटनार्क औिधी य साभाग्री िरयद र्रय हवतयण र्रयनेछ । 

 िारी (प्रमोर् हवहहन)जग्र्ाभा कृहि कामग प्रोत्साहनका रातर् कृिकहरुसॉर्कोसाझेदायीभा बरू्ोर तथा भार् 
अनसुायको परपुर य नर्देवारीको  रातर् अनदुान व्मवस्था र्रयनेछ ।  एक  र्ाउॉ एक उत्ऩादन ऩकेट 
कामगक्रभराई तनयधतयता ददइनेछ । 

 कृहि तथा ऩर्ऩुारक सभूहको सभूह र्ठन र्यीनेछ ।चक्राफधदी साभहुहक िेतीका रातर्प्रोत्साहन र्रयनेछ । 
उत्कृष्ट कृिक तथा ऩर्ऩुारकराई ऩयुस्कृत र्रयनेछ । 

 "एकर्य एक कयेसावायी िानाभा ताजा तयकायी" कामगक्रभरार् ुर्रयनेछ । 

 कृहिभेरा आमोजना र्ने दगु्ध न्चस्मान केधर य कृहि उऩज सॊकरन केधरको  ऩूवागधाय तमाय र्रयनेछ । 

 तनमतभत ऩानी राग्ने कुरो भभगतका रातर् भभगत सॊबाय कोिफाट िचगको व्मवस्था र्रयनेछ । 

 दगु्ध उत्ऩादनका रातर् नश्ल सधुाय य दधुार ुर्ाॉस तथा अधम र्ाॉस तथा उन्नत ऩर् ुहवउ कृिक सभूहराई 
उऩरब्ध र्याइनेछ । 

 भौयीऩारक कृिक सभूहराई तातरभ य र्ायको व्मवस्था र्रयनेछ साथै भौयीको रातर् आवश्मक कच्चा ऩदाथग 
उऩरब्ध हनुे परपुर य हवरुवा उत्ऩादनभा जोड ददइनेछ । 

 प्राहष्टक टनेर, प्राहष्टक ऩोियी,भन्ल्चङ प्राहष्टक, थोऩा तसॉचाई,साना तसचाई, जठेुल्ना प्रमोर्भा साझेदायीका 
रातर् अनदुान ददइनेछ । 

 वडा स्तयीम सॊमधर भापग त अनदुानको अनरु्भन र्यी उत्कृष्ट तसपारयस र्ने व्मवस्था र्रयनेछ। 

 आधतरयक स्रोतफाट व्महोरयने र्यी कृहि प्राहवतधक जनर्न्क्तको व्मवस्था र्रयनेछ । 

 कृहि उऩजको फजायीकयण र्ने व्मवस्था र्रयनेछ ।साहवकको अण्डा य भासभुा आत्भतनबगय कामगक्रभराई 
तनयधतयता दददै उन्चत तफक्री हवतयणको व्मवस्था र्रयनेछ । 

 कृिक व्मवसामीकहरुरे उत्ऩादन र्येका हवबन्न प्रकायका िाद्य ऩदाथगहरु सॊन्चत र्यी फेभौसभी सभमभा तफक्री 
हवतयण र्ने हेतरेु कम्तीभा एउटा कोल्ड सेधटय स्थाऩना र्रयनेछ । 

 व्मावसाहमक पभगहरुको वर्ॉकयण र्दै तातरभ, तथा औिधीको व्मवस्था र्रयनेछ साथै तनमतभत अनरु्भन र्रयने 
व्मवस्था तभराइनेछ । 

 

 



 (ि) सहकायी्- 

 हारचार,ु तनष्क्क्रम, सिुपु्त य हवर्ठनको चयणभा यहेको सहकायीहरुराई व्मवन्स्थत र्दै सहकायीहरुराई भजग र्दै 
रतर्नेछ । 

 ऩर्ऩुारन,कृहि य तनमागत तथा उत्ऩादनभूरक सहकायी सभूहहरुराई प्रस्तावनाका आधायभा अनदुान ददइनेछ ।  

 र्रयवी तनवायण कोिद्वाया प्रवहधगत साभदुाहमक सॊस्थाहरुराई सहकायी सॊस्थाको रुऩभा दताग तथा व्मवस्थाऩन 
र्यी हवउ कोिऩरयचारन भापग त योजर्ायी तसजगना र्रयनेछ  

 सहकायी सॊस्थाहरुको तनमतभतता तथा व्मवस्थाऩन र्दै कयको दामयाभा ल्माइनेछ ।  

 स्थानीम सहकायी हवकास वोडग स्थाऩना र्यी सहकायीहरुको सभग्र व्मवस्थाऩन तथा तनमभन र्रयनेछ। 

 

 

(र्) उद्योर् तथा वान्णज्म्-  
 कृहिभा आधारयत साना तथा रर् ुउद्योर्भा अनदुान तातरभको व्मवस्था तभराइनेछ । 

 स्थानीम उद्योर्फाट उत्ऩाददत साभाग्रीको तफक्री हवतयण तथा तनमागतको रातर् आवश्मक व्मवस्था तभराइनेछ । 

 भहहरा उद्यभीहरुराई उद्यभर्ीरता सम्फधधी न्र्ऺा ददइनेछ । 

 

(र्) मवुा योजर्ाय्- 

 मवुा योजर्ायीका रातर् रुऩाधतयण ऩहर मोजना भापग त योजर्ाय ऩरयचारन र्रयनेछ । 

 सूचीकृत सफै फेयोजर्ाय व्मन्क्तराई प्राथतभकता क्रभानसुाय 100 ददनको योजर्ायी प्रदान र्रयनेछ ।योजर्ायीभा 
िटाउने सधदबगभा एकर भहहरा, हवऩन्न वर्ग, दतरत वर्ग, भहहरा तथा आददवासी जनजाततराई प्राथतभकता 
ददइनेछ य ऩरयचम ऩर सहहत योजर्ायीभा िटाइनेछ । 

 काभको न्र्रन्र्राभा आमोजना स्थरभा दरु्गटना बई भतृ्म ुबएभा सात राि सम्भको तफभा र्रयनेछ साथै र्ाइते 
बएभा दरु्गटनाको प्रकृतत हेयी अतधकतभ एकराि सम्भको उऩचाय िचग उऩरब्ध र्याइनेछ । जसका रातर् 
योजर्ाय सेवाकेधर भापग त याहिम तफभा कम्ऩनी तर. य श्रभ योजर्ाय तथा साभान्जक सयुऺा भधरारमभा 
तसपारयस र्रयनेछ । 

 फेयोजर्ाय ब्मन्क्तको ऩारयश्रतभक फैंक िाता भापग त हस्ताधतयण र्रयनेधछ ।जसका रातर् अतनवामग रुऩभा सफै 
फेयोजर्ाय व्मन्क्तराई नेऩार इधबेष्टभेधट फैंकभा िाता िोल्न रर्ाइनेछ । 

 सूचीकृत फेयोजर्ाय व्मन्क्तराई 100 ददनको योजर्ायी प्रदान र्नग नसकेको िण्डभा फाॉकी ददनको फेयोजर्ाय 
सहामता बत्ता उऩरब्ध र्याइनेछ । मसयी फेयोजार्य सहामता बत्तातरनको रातर् प्रधानभधरी योजर्ाय 
कामगक्रभको भाऩदण्ड तबरको हनुऩुनेछ । 

 हवश्व फैंकसॉर्को हवन्त्तम सहमोर्भा सञ्चारन हनुे मवुा योजार्यीका रातर् रुऩाधतयण ऩहर आमोजना(सॊचारन 
तथा व्मवस्थाऩन) कामगहवतध, 2076 सॉर् अधतय सभधवम र्यी योजर्ायी प्रदान र्नुगका साथै ऺभता हवकास 
तातरभ सञ्चारन र्रयनेछ । 

  योजर्ाय सेवा केधरको सदुृहढकयण र्रयनेछ । 



 स्थानीम तह ऩाॉचौ वा सो सयहको एक जना प्राहवतधक कभगचायी सेवा कयायभा तरइनेछ । 

 र्नुासो सनुवुाईको व्मवस्था र्रयनेछ । 

 अतबभिुीकयण कामगक्रभ सञ्चारन र्रयनेछ । 

 

(ङ) ऩमगटन तथा साॉस्कृततक प्रवधगन्- 
 स्थानीम धातभगक, साॉस्कृततक एवॊ प्राकृततक रुऩरे भनोयभ तथा सधुदय स्थरहरुको सॊयऺण, सॊवधगन तथा प्रवधगन 

र्दै प्रचाय प्रसायको भाध्मभद्वाया आधतरयक तथा फाह्य ऩमगटकहरु तबराई मस र्ाउॉऩातरका फासीको आम 
आजगनभा अतबवहृध आउने तथा न्जवनस्तय उकास्नभाटेवा ऩमुागइनेछ। 

 

 साभान्जकहवकास्- 

 (क)स्वास््म -् 

 र्ाउॉऩातरकाभा कन्म्तभा १ वटा ल्माव सहहतको स्वास््म सेवा प्रवाहको आवश्मक व्मवस्था तभराइनेछ ।  

 कोयोना योर् तनमधरण नबए सम्भका रातर् क्वायेन्धटनको रातर् स्वास््म चौकी बवनहरुराई प्रमोर् र्रयनेछ । 

 िाद्य सयुऺा, ऩोिण, भातनृ्र्र्,ु स्वास््म प्रजनन तथास्वास््मका हवर्तका कामगक्रभहरु राई तनयधतयता ददइनेछ 
। 

 आधायबतू औितध तथा उऩकयणको तनयधतय उऩरब्धता र्याइनेछ ।  

 एम्फरेुधस सहुवधाराई तनयधतयता ददइनेछ । 

 स्वास््म सेवाको र्णुस्तयका रातर् स्वास््मकभॉहरुराई ऩमागप्त तातरभको व्मवस्था र्यीनेछ । 

 सॊचाय (इधटयनेटको व्मवस्था) ऩमागप्त िानेऩानी,सयसपाई य हवद्यतुीकयणको व्मवस्था र्यीनेछ । 

 तनमतभत औिधी य स्वास््म औजायको ऩणुग व्मवस्था र्यीनेछ । 

 र्ाउॉऩातरकाको केधर च्माङ्ग्ग्र ेस्वास््म चौकी/भानेडाॉडा स्वास््म चौकीराई ल्माव उऩकयण सहहतको 
व्मवस्थाऩन र्यीनेछ । 

 Zoro Home Delivery कामगक्रभराई कामागधवमनभा ल्माइनेछ । 

 

(ि) न्र्ऺा -्"र्णुस्तयीम न्र्ऺा सभान न्र्ऺा " 
 व्मवसाहमक न्र्ऺा, नभनुा तथा प्राहवतधक न्र्ऺाको रातर् प्रदेर् य सॊर् सयकायसॉर् सभधवम र्रयनेछ । 

 हवद्याथॉ न्र्ऺण तसकाइराई प्रहवतधभैरी फनाइनेछ । 

 सफै तहको न्र्ऺकहरुराई तातरभ व्मवस्था तभराइनेछ । 

 हवद्याथॉहरुराई ऩूवग कऺा देन्ि कऺा 5 सम्भका हवद्याथॉहरुको रातर् ददवािाजाको कामगक्रभराई तनयधतयता 
ददइएकोछ । 

 साभदुाहमक हवद्यामरमका छाराहरुको रातर् स्मातनटयी प्माडको व्मवस्था र्रयनेछ । 

 स्मातनटरय प्माड चेधज योभको व्मवस्थाऩन र्रयनेछ । 



 न्र्ऺण तसकाइराई प्रबावकायी फनाउन य न्र्ऺकहरुको कऺाभा यहने सभमावतध व्मवन्स्थत र्नग हवद्यारमभा 
Teacher Time Task रार् ुर्रयनेछ । 

 हवद्यारमको दयुी, हवद्याथॉ सॊख्मा सभेत हेयी हवद्यारम सभामोजन, न्र्ऺक दयफधदी तभरान र्ने तथा आधा र्ण्टा 
बधदा फढी हहडन ुऩने हवद्याथॉका रातर् आवासीम व्मवस्था र्रयनेछ । 

 हवद्यारमहरुराई प्रहवतधसॉर् जडान र्यी Monitoring र्रयनेछ । 

 एहककृत न्र्ऺा व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारीका रातर् IEMIS तातरभको व्मवस्था र्रयनेछ । 

 सफै हवद्यामहरुभा एक रुऩता कामभ र्नग रै्न्ऺक ऩारो तनभागण र्रयनेछ । 

 आधायबतू तह (कऺा 8) उन्त्तणग ऩयीऺाराई व्मवन्स्थत र्रयनेछ । 

 स्थानीम हविमको ऩाठ्यक्रभ तनभागण र्यी ऩाठ्यऩसु्त तमाय र्यी रार् ुर्रयनेछ । 

 फार हवकासका रातर् स्भाटग टेतरतबजनको व्मवस्था र्रयनेछ । 

 त्माङ्क तनभागण सऩुरयवेऺण र्यी तनभागण र्रयनेछ । 

 नभूना हवद्यारम हवकास कामगक्रभ तथा असर अभ्मासहरु आदानप्रदान र्ने कामगक्रभ सॊचारन र्रयनेछ । 

 अतबबावक न्र्ऺक न्र्ऺा सॊचारन र्रयनेछ । 

 र्ाउॉऩातरका अध्मऺ जेहेधदाय छारवतृत कामगक्रभ (भाध्मतभक तह) छार 1 छारा १ दतरत छारा 1 कामगक्रभ 
रार् ुर्रयनेछ । 

 उत्कृटन्र्ऺकहरुराई ऩयुस्कायको व्मवस्था र्रयनेछ । 

 SEE उत्कृट हवद्यारमराई ऩयुस्कायको व्मवस्था र्रयनेछ । 

 वाहिगक ऩयीऺाका प्रर्नऩरहरुको तनभागण ऩातरकाफाट र्रयनेछ । 

 िेरकुद हवकासका कामगक्रभहरु ऩातरका स्तयीम र्रयनेछ । 

 फारतफकासका सहमोर्ी कामगकताग तथा हवद्यारम कभगचायीराई प्रोत्साहन बत्ताको व्मवस्था र्रयनेछ । 

 फारतफकास सहजकतागराई तातरभको व्मवस्था र्रयनेछ । 

 इधटयनेट पाइवय अन्प्टक्स हवतयण र्रयनेछ । 

 कऺार्त तथा तहर्त तसकाइ उऩरन्ब्ध ऩयुा र्नग नसकने फारफातरकाका रातर् अततरयक्त कऺा सॊचारन 
र्रयनेछ । 

 कऺा 5 को ऩयीऺाराइ ऩातरका स्तयीम फनाइनेछ । 

 कम्प्मूटय न्र्ऺकको व्मवस्था र्रयनेछ । 

 हवद्यारमभा स्वास््म सचेतना कामगक्रभ तथा न्र्ऺक तथा हवद्याथॉहरुराई भास्क हवतयण र्रयनेछ । 

 साहवकको र्ाउॉऩातरका स्तयीम न्र्ऺक व्मवस्थाऩन कामगक्रभराई तनयधतयता ददइनेछ ।  

 र्ाउॉ न्र्ऺा ऐन तनभागण र्यी कामागधवमनभा ल्माइनेछ । 

(र्)िानेऩानी तथा सयसपाइ्- 
 साहवकको एक र्य एक धायाराई ऩयुा र्रयनेछ एवॊ तभटय जडान कामगक्रभराई तनयधतयता ददइनेछ । 

 वडा नॊ. 1 को साहवक वडा नॊ. 5, ६ य 8 को सखु्िा ग्रस्त ऺेरहरुभा फहृत िानेऩानीका रातर् ऩवुागधाय 
तमाय र्यी सॊचारनभा ल्माइनेछ । 

 

 



(र्)िेरकुद तथा भनोयञ्जन्- 
 प्रत्मेक वडाभा कम्तीभा एक वटा िेरकुद भैदानको स्तयोउन्नती र्यी व्मवस्थाऩन र्रयनेछ ।  

 िेरकुद प्रततमोतर्ताहरुको भाध्मभफाट िेराडी छनौट र्यी यािऩतत यतनङ्गन्र्ल्ड प्रततमोतर्ताराई थऩ 
फजेटको व्मवस्था र्यी व्मवन्स्थत ढॊर्रे सॊचारन र्रयनेछ । 

 िेरकुद सतभतत र्ठन र्यी ऩातरकास्तयीम िेरकुद सम्फधधी कामगक्रभ सॊचारन र्रयनेछ । 

 बतरफर, पुटफर य ब्माडतभधटन िेरको हवकासका रातर् तातरभको व्मवस्था र्रयनेछ । 

 

(ङ)रैंतर्क सभानता तथा साभान्जक सभावेन्र्कयण्- 
 मस र्ाउॉऩातरका तबर हनुे आतथगक हवकास तथा ऩूवागधाय हवकास रर्ामत अधम मवुा योजर्ाय 

कामगक्रभभा ऩरुुि, भहहरा तथा आतथगक रुऩरे हवऩन्न वर्गहरुराई सभेत सभेटी हवना बेदबाव सफैको 
सभान सहबातर्ता तथा अवसयहरुभा ऩहुॉचको सतुनन्ितता कामभ र्रयनेछ । 

 प्रदेर् सयकाय, करुणा पाउण्डेर्न नेऩार य मस र्ा.ऩा.को सॊमकु्त रर्ानीभा अऩाङ्गता योकथाभ तथा 
ऩनुयस्थाऩना कामगक्रभ सॊचारन र्रयने छ सोका रातर् सम्झौतानसुायको एक ततहाई फजेट तफतनमोजन 
र्रयनेछ । 

 

 

 ऩूवागधाय  हवकास  सम्फधधी  नीतत्- 
(क) सडक्- 
 ततवायीबञ्ज्माङ्ग- भानेडाॉडा-अधेयीर्ाट (ऩञ्जकधमा कृहि सडक) को तनमतभत स्तयोन्नतीका रातर् प्रदेर् सर्तग य 

सभऩयुक अनदुानफाट र्ा.ऩा. को सहकामग सभेतफाट र्रयनेछ । 

 अधतयस्थानीम तह जोड्ने यणनीततक सडकहरुको हवस्ततृ अध्ममन प्रततवेदन, IEE सभेत र्यी तनभागण कामगराई 
तनयधतयता ददइनेछ । 

 वडाहरु जोड्ने अधयुा आमोजनाहरुराई तनयधतयता दददै फाहै्रभास सवायी आवार्भन हनुे व्मवस्था र्रयनेछ । 

 साहवकका र्ोयेटोफाटो, र्ोयेटो फाटोहरुराई भभगत य भातनस हहॉडन रामकको फनाउन प्रधानभधरी योजर्ाय 
कामगक्रभफाट सञ्चरान र्यीनेछ । 

 ऩूवागधायजधम आमोजनाहरुफाट आमोजनाको २% भभगत सॊबाय कोिभा य २% कधटीधजेधसीवाऩत कट्टा र्यी 
आमोजना सॊचारन र्यीनेछ । 

 आमोजना सॊचारन सम्फधधी अतबभनु्िकयण कामगक्रभ तथा कामगर्ाराहरु सॊचारन र्रयनेछ । 

 

(ि) ग्रातभण हवद्यतुीकयण्- 

 हवद्यतु नऩरु्ेका टोरवस्तीहरुभा हवद्यतु प्रातधकयण, प्रदेर् सयकायसॉर् सभधवम र्यी र्ा.ऩा. को सभेत साझेदायीभा 
हवद्यतुीकयण कामगराई तनयधतयता ददइनेछ । 



 हवद्यतु हवस्ताय र्नग अतधक िचग राग्ने टोर वस्तीहरुभा वैकन्ल्ऩक उजाग कामगक्रभफाट धमून आतथगक अवस्थाका 
ऩरयवायराई ऩहहचान र्यी Solar System जडान र्यीनेछ । 

 साना जरहवद्यतु उत्ऩादन र्नग सहकने जरस्रोतको ऩहहचान र्यी कामग मोजना तमाय र्यीनेछ । 

 

(र्) तसचाॉई्- 
 कृिकको साझेदायीभा साना तथा रद्य ुतसॉचाईका रातर् ऩाइऩ हवतयण, थोऩा तसॉचाईको रातर् अनदुान य ठूरा 

प्रकृततका तसॉचाई कुरो तनमतभत भभगत सॊबाय र्यी िाद्य ऩदाथग उत्ऩादनभा जोड ददइनेछ । 

 

(र्) बवन तथा सहयी हवकास्- 
 साहवकका ६ वटा अधयुा, बवनहरुराई मसै आ.व. को ऩहहरो चौभातसक तबर ऩूया र्यी सॊचारनभा ल्माइने छ 

। 

 वडा नॊ. ३ को वडा बवन को DPRतमायर्यी सॊर्ीम सयकाय सभऺ सभऩूयक अनदुान का रातर् तसपारयर् 
र्यीनेछ । 

 र्ाउॉऩातरका स्तयीम १५ सैमाको अस्ऩतार भानेडाॉडाभा तनभागण र्नग आवर्मक थऩ सभधवम य व्मवस्था 
र्यीनेछ । 

 वडा नॊ.३ को स्वास्थम चौकी बवन (ल्माव सहहतको) तनभागणका रातर् सॊर्ीम सयकायसॉर् हवरे्ि अनदुान भार् 
र्ने IEE तथा DPRतमायका रातर् आवश्मक व्मवस्था र्यीनेछ ।   

 कभगचायी आवासका रातर् चार ुआ.व. तबर सम्ऩन र्ने र्यी बवनका रातर् आवश्मक यकभ हवतनमोजन 
र्यीनेछ । 

 

 

 वातावयण तथा हवऩद व्मवस्थाऩन्- 
 कोयोना योर् व्मवस्थाऩन तथा तनमधरणका रातर् क्वायेधटीन, आइसोरेसनको ऩमागप्त व्मवस्था र्यीने, औिधी, 

ऩयीऺण हकट य सयुऺा कवजको ऩूणगरुऩेण व्मवस्था र्रयनेछ । 

 कोयोनाफाट फच्ने उऩाम सम्फधधी जनचेतना य सॊक्रभण ऩिातको सभान्जकीकयणको कामगक्रभ ल्माइनेछ । 

 मसै आ.व. तबर नेऩारी सेना सभेतको सहामता तरई कन्म्तभा २ वटा च्माङग्र ेय भानेडाॉडाभा हेरीप्माड तनभागण 
र्रयनेछ । 

 आऩत्कारीन दरु्गटना तथा हवऩद उधायका रातर् वडा स्तयीम उधाय सतभतत तनभागण र्यी उनीहरुराई तातरभ य 
सयुऺा साभाग्रीको व्मवस्था र्रयनेछ । 

 र्ाउॉऩातरकाको एम्वरेुधस सेवाराई अझ प्रबावकायी य र्णुस्तयीम फनाइनेछ । 

 कोयोना य अधम प्रकायको हवऩद व्मवस्थाऩनका रातर् हवऩद व्मवस्थाऩन कोिभा ऩमागप्त यकभको व्मवस्था 
र्यीनेछ । 

 क्वायेन्धटन, आइसोरेसन केधरहरुभा ऩमागप्त िानेऩानी य र्ौचारमको सहुवधा तथा हवद्यतुीकयण र्यीनेछ । 



 

 

 सेवा प्रवाह य सरु्ासन्- 
 सेवाप्रवाहराई प्रहवतधभैरी फनाउॉदै रातर्नेछ । 

 वडाकामागरम य र्ाउॉऩातरका तथा भाध्मतभक हवद्यारमहरुभा CCTV Camera को व्मवस्था र्यीनेछ । 

 नार्यीक वडाऩरको  Digitalization र्ने, आम्दानी तथा न्जधसी सफ्टवेमयको व्मवस्था र्यीनेछ । 

 सेवा प्रवाहका रातर् आवश्मक कम्प्मूटय, हप्रधटय, स्क्मानय प्राहवतधक र्ािाका रातर् आवश्मक औजाय 
उऩकयणको ऩमागप्त व्मवस्था र्यीनेछ । 

 सेवा प्रवाहका रातर् ऩमागप्त भाराभा भोटयसाइकरको ियीद र्यीने य ऩयुाना भोटय साइकरको भभगत तथा 
काभनराग्नेराई तरराभी र्यीनेछ । 

 ऩमागप्तभाराभा पतनगचयको व्मवस्था र्नुगको साथै र्ािा हवस्तायका रातर् थऩ कऺहरुको व्मवस्था र्यीनेछ ।  

 कृहिराई ऩहहरो प्राथतभकता ददने कामगक्रभहरु बएकोरे र्दाग चार ुआ.व. तबर कृहि तथा ऩर् ुऺेर, न्र्ऺा 
ऺेरको र्रुु मोजना तमाय र्नग ऩमागप्त फजेट हवतनमोजन र्यीनेछ । 

 र्ाउॉऩातरका वडा य हविमर्त र्ािाहरुको र्ततहवतधका रातर् स्थानीम येतडमो, ऩरऩतरकाहरुसॉर् सहकामग 
र्रयनेछ । 

 सावगजतनक सनुवुाई, साभान्जक ऩयीऺण रर्ामतका कामगक्रभहरु सॊचारनराई तनयधतयता ददइनेछ । 

 साहवकका कयायभा तरइदै आएको सेवाका अततरयक्त १ जना ल्माव टेक्नीतसमन २/२ जना ऩर् ुय कृहिको 
सहामक स्तयको जनर्न्क्तको व्मवस्थाऩन र्रयनेछ । 

 साभान्जक सयुऺा कामगक्रभ, र्टना न्र्हवय सॊचारन र्नुगका अततरयक्त Digitalization र्यीनेछ । 

 


