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सम्बोधन

गाउँ सभाका अध्यक्ष ज्यू
गाउँ सभाका सदस्य ज्यूहरु
प्रमुख अतततथ ज्यू
तितिष्ट अतततथ ज्यूहरु लगायत अन्य अतततथ गणहरु

छतिसपातथरा गाउँ पातलकाको उपाध्यक्ष तथा बजेट तथा काययक्रम तजुयमा सतमततको
संयोजकको हैतसयतले यस सम्मातनत गाउँ सभामा आगामी आर्थथक बर्य
२०७८/०७९ को नीतत काययक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गनय पाउँ दा अ्यन्त गररिातन्ित
भएकी छु । यस अिसरमा संघीय लोकतातन्िक गणतन्िता्मक िासन व्यिस्था
स्थापना गनयका लातग जीिन उ्सगय गनुय हुने ज्ञात अज्ञात ितहदहरु प्रतत भािपूणय
हार्ददक सर्द्ायन्जतल व्यक्त गदयछु । जनआन्दोलनका क्रममा घाइते तथा िेपत्ता भएका
नागररकहरुको सम्मान गदै राजनैततक पररितयनका लातग युगान्तकारी नेतृ्ि
तनिायह गने राजनीततक अग्रज तिखर व्यतक्त्ि प्रतत उच्च सम्मान व्यक्त गदयछु ।
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खण्ड -१
पररचय र सतमक्षा
१.१ पृष्ठभूतम
नेपालको संतिधान २०७२, अनुसार संघ, प्रदेि र स्थानीय तह गरी ३
तहको सरकारको व्यिस्था भइ स्थानीय तहको तनिायचन सम्पन्न भएको ४ िर्य पुरा
भएको छ । यस अितधमा संतिधान तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को
अतधकार प्रयोग गरी यस छतिसपातथभेरा गाउँ पातलकामा स्थानीय िासन
संचालनको अभ्यास भइ रहेको छ ।

:yfgLo txn] cfkm\gf] jh]6 k|To]s jif{sf] c;f/ !) ut] leq ufpF ;efdf k]z
ug'{kg]{ sfg'gL k|fjwfg /x]sf] x'bf gLlt sfo{qmd tyf jh]6 k]z ug{ cg'dlt rfxG5' .

!=@ rfn' cf=j=sf] gLlt tyf sfo{qmdsf] ;ldIff M
rfn' cf=j= @)&&.)&* df /fhZj jf8kmf8 tkm{ ;+3 / k|b]zjf6 ? ^ s/f]8 ^) nfv
*( xhf/ z+zf]wg ul/Psf]df h]7 d;fGt ;Dd ? # s/f]8 #) nfv !$ xhf/ % ;o
%^ vr{ ePsf] 5 . zz{t tkm{ ? @% s/f]8 () nfv z+zf]wg ul/Psf]df h]i7 d;fGt
;Dd ? @) s/f]8 !* nfv *% xhf/ * ;o !) k|fKt eO{ ? !$ s/f]8 (! nfv !(
xhf/ &@ ?k}of vr{ eO{ %* k|ltzt k|ult ePsf] 5 . ;dflgs/0f cg'bfg tkm{ ;+3 /
k|b]zjf6 ? !) s/f]8 (% nfv *& xhf/ z+;f]lwt cg'dfg /x]sf]df h]7 d;fGt ;Dd
? & s/f]8 !$ nfv &% xhf/ $ ;o @( vr{ eO{ ^% k|ltzt k|ult /x]sf] 5 . ljz]if
cg'bfg ;+3 tkm{ ? ^) nfv ;+zf]wg ul/Psf]df ? @$ nfv k|fKt eO ? @$ nfv g}
vr{ ePsf] 5 . k|b]z ;/sf/jf6 ljif]z cg'bfg ? $% nfv ;+zf]wg ul/Psf]df ? @#
nfv !) xhf/ vr{ ePsf] 5 . clwsf+; of]hgfx? sfo{ ;DkGgsf] clGtd r/0fdf
/x]sfn] e'QmfgL x'g jfsL eO{ sd k|ult b]lvPtf klg cf=j=sf] cGTo ;Dddf k'lhut
vr{ ** k|ltzt eGbf j9L x'g] cg'dfg ul/Psf] 5 . cfGtl/s cfo tkm{ !% nfv
cg'dfg ul/Psf]df cf=j=sf] h]7 d;fGt ;Dd ? !@ nfv (* xhf/ cfDbfgL eO{ *^
k|ltzt k|ult ePsf] 5 . ;fdflhs ;'/Iff sfo{qmd tkm{ ? ^ s/f]8 %) nfv z+zf]lwt
ul/Psf]df ? $ s/f]8 &^ nfv $) xhf/ &@ ?k}of k|fKt eO{ bf];|f] rf}dfl;s cjlw
;Dd ? $ s/f]8 *& nfv * xhf/ ( ;o vr{ ePsf] 5 .
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आ.ि. ०७*।०७( मा तलएका नीतत तथा काययक्रम अनुरुप के तह नीततहरु कायायन्ियन
भइ सके का छन भने के तह नीततहरु कायायन्ियनको क्रममा रहेका छन ।

 कृ तर् तर्य M– प्र्यक िडामा गहुँमा देखा परे को पहेलो तसन्दुरे रोग र धानको िीउ तथा
मकै िालीमा अमेररकन र्रजी ककराको प्रकोप तनयन्िण गनय तिर्ादी तितरण गरी
ककरालाइ तनयन्िण कायय गररएको छ । गाउँ पातलकाका ९४ घरधुरीका कृ र्कहरुले
समयमै उन्नत जातको ५३ कु इन्टल तिउको खररद गरी िाडय नं. १,३४,६,७र ५ मा
तितरण भएको छ । प्र्यक िडामा १/१ िटा िहुउर्द्ेतिय नसयरीहरु स्थापना भएका छन
। तत नसयरीहरुिाट सुन्तला, कागती, अनार लगायतका १२०० तिरुिाहरु तनयायत
गररएको छ । गाउपातलका भररका ७० जना कृ र्कहरुले िेमरसमी तरकारी उ्पादन
सम्िन्धी तातलम प्राप्त गरे का छन । अनुदानमा १६५ कु इन्टल मल ढु िानी गरी
गाउँ पातलका तभिका ३५० कृ र्कहरुले समयमै रासायतनक मल प्राप्त गरे का छन । गोरु
तथा जनसतक्त अभािको कारणले खेतिारी िाझो राख्ने अिस्थालाई तनरुतसातहत गनय
यस िर्य १० िटा तमतन रटलर -हातेट्याक्टर_ र १ िटा धान काट्ने मेतसन तितरण
गररएको छ । िडा नं. ४ र १ मा ससचाइ ट्याँकी तनमायण भइ र्लर्ू ल तथा तरकारीमा
ससचाइ गनय सहज भएको छ । पलातष्टक टनेल, तिर्ादी तथा ससचाइका लातग पाइप
खररद गरी ककसानहरुलाई तितरण गररएको छ । िेमरसमी तरकारी खेतीलाइ प्रियदन
गनयका लातग पलातस्ष्टक घरहरु तनमायण गरी कृ र्कहरुलाइ व्यिसायी मुखी िनाइएको छ
। कृ र्कहरुलाइ िेमरसमी आलुखेतीमा आकार्थर्त गरी व्यिसायी िनाउन आलुको तिउ
तितरण कायय गररएको छ ।

 पिु सेिा तर्य M– पिुजन्य रोगहरु तनराकरणका लातग और्धी खररद गरी पिुहरुमा
खोप सेिा तथा उपचार ततव्रताकासाथ अगाडी िढाइएको छ । साथै १ हजार १५
पिुहरुलाइ और्धी उपचार, १०४७ पिुहरुलाइ भ्यातक्सन र ४७ िटा कु कु रहरुलाइ
रे तिज तिरुर्द्को खोप लगाइ सेिा प्रदान गररएको छ ।

 तिक्षा तर्य

M– जनतप्रय मा.ति. को नमुना तिध्यालय भिन तनमायण काययको टेण्डर

आह्िान भएर ठे क्का समेत स्िीकृ त भई तनमायण कायय प्रारतम्भक चरणमा रहेको छ ।
िान्नीचरर मा.ति. मा प्रतितधयुक्त तिज्ञान प्रयोगिाला स्थापना भएको छ । ्यसैगरी
जनज्योती आधारभूत तिध्यालय र भगिती आधारभूत तिध्यालयको भिन तनमायण कायय
सम्पन्न भएको छ । साथै जनता आधारभूत तिद्यालय सुयोदय आधारभूत तिध्यालय
तसद्दिान्ती आधारभूत तिध्यालयको घेरिार कायय सम्पन्न भएको छ ।,

COVID-19

का

कारण तिध्याथीहरुलाई भरततक रुपमा उपतस्थत गराइ पररक्षा संचालन गनय नसककएको
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हुँदा तिध्यालयले गरे को आन्तररक मुलयांकनको आधारमा पररक्षालाइ व्यितस्थत
गराइएको छ ।

 स्िास््य तर्य M–
गाउँ पातलकाले स्िास््य सेिा तर्य प्रयाप्त मािामा और्धीको आपुर्थत गरी स्िास््य
सेिामा उललेखनीय कायय भएको छ । गाउँ गाउँ घरघरमा स्िास््य कमीहरुलाइ पठाइ
रोग अनुसारको और्धी तितरण गररएको छ । यस आर्थथक िर्यमा स्िास््य संस्थािाट
टाढा रहेका िस्तीहरुलाइ मध्यनजर गदै ३ िटा स्थानमा गाउँ घर तक्लतनक, १ िटा खोप
तक्लङक, १ स्थानमा आधाभुत स्िास््य इकाइ के न्रको तनमायण कायय सम्पन्न गरी सेिा
सुचारु गररएको छ । स्िास््य कमीहरुको क्षमता तिकासका लातग सम्पूणय स्िास््य
कमीहरुलाइ िृहत पोर्ण प्याके ज काययक्रम संचालन गररएको छ । नेपाल सरकारिाट
तनयतमत प्रदान गररएको गभयिती उ्प्रेरणा र सु्के री यातायात िापतको रकम उपलब्ध
गराइदै आएको छ । गभयिती मतहलाहरुको भतिष्यमा हुने जोतखमलाइ कम गनयको लातग
प्र्येक स्िास््य संस्थामा ग्रामीण अलरासाउण्ड तसतिर संचालन भएको छ । गाउँ घरमा
लुकेर िसेका क्षय रोगीहरुको खोज पडतालको लातग जयपृ्िीनगर स्िास््य चरकीमा
माइस्क्रोपकपी क्याम्प संचालन गररएको छ । सु्के री पश्चात हुने जोतखमलाइ
न्युतनकरण गनयको लातग सु्के री हुने मतहलाहरुको घरमा गइ ३ पटक PNC Home Visit
काययक्रम संचालनमा लयाइएको छ । कोतभड महामारीमा अग्र पततक्तमा खरटने स्िास््य
कमीहरुलाइ गाउँ पातलकाले प्रो्साहन स्िरुप सेिा सुतिधा प्रदान गदै आइरहेको छ ।

 COVID-19 व्यिस्थापन तर्य
तिश्वव्यापी महामाररको रुपमा र्ै तलएको COVID-19 िाट यो गाउँ पातलका प्रभातित
भएको छ । यो माहामारी रोगको तनयन्िणको लातग मातहतका स्िास््य संस्थामा
काययरत स्िास््य कमीहरुलाइ कोतभड लतक्षत और्धी तथा उपकरण उपलब्ध गराइ टोल
टोलमा कोतभड १९ संग तमलदा जुलदा लक्षणहरुको रोगको तनदान, व्यिस्थापन तथा
उपचारको लातग घरदैलो सेिा प्रदान गररको छ । कोतभड १९ को व्यिस्थापनको लातग
गाउँ पातलकामा २५ सैयाको आइसोलेसन िेडको व्यिस्था गररएको छ । दोस्रो लहरको
कोतभड -१९ को तनयन्िणको लातग २३४ जनाको तपतसआर, ४१० जनाको एतन्टजेन

k/LIfण गदाय ६४ जनालाइ कोराना पोजेरटभ भइ २ जनाको मृ्यु समेत भइसके को र
६२ जनाले कोराना तजतेर तनको भएको अिस्था छ । हाल सम्मको तमततमा कोरोना
सकक्रय संक्रतमतको संख्या नभएको अिस्था छ ।

 आयुिेद सेिा तर्य
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आयुिेद और्धालयिाट तनयतमत रुपमा तिरामीहरुलाइ चेकजाँच गरी रोग अनुसार
उपयुयक्त और्धी तितरण गरी सेिालाई प्राभािकारी िनाइएको छ । यस सेिामा
गाउँ पातलकािाट प्रयाप्त मािामा जतडिुटी जन्य और्धीहरुको आपुती गरी रोग
अनुसारको और्धी उपलब्ध गराइएको छ । यस आर्थथक िर्यको स्िकृ त िार्थर्क काययक्रम
अनुसार िाडय नं. ५ को थलारामा नागररक आरोग्य काययक्रम २ पटक संचालन गरी
जनताहरुलाइ स्िास््य सेिा प्रदान गररएको छ । यसैगरी िडा नं. ७ को मजखोरीमा
गाउँ घर तक्लङक तथा नसने रोग काययक्रम अन्तगयत नागररकहरुलाइ पटक पटक चेकजाँच
गरी तनMिुलक और्धी तितरण गररएको छ । स्तनपायी मतहला हरुलाइ दुग्धिधयक
और्धी जस्तै सतािरी, जुिानो र h]iठ नागररकहरुलाई िलिधयक और्धी, अश्वगन्धा
चुण,य गुडुची चूणय आमलकी चूणय तनिुलक रुपमा तितरण गररएको छ । िाथका
रोगीहरुको लातग पूियकमय काययक्रम अन्तगयत स्नेहन र स्िेदन सेिा तनयतमत रुपमा
उपलब्ध गराइको छ, साथै गाउँ पातलकामा जेष्ठ मसान्त सम्म आयुिेदिाखािाट २००५
जनाले उपचार गरी सेिा प्रदान गररएको छ ।

 सामातजक सुरक्षा तर्य
गाउँ पातलsfको ७ िटै िडामा दताय तितिर संचालन गने काययक्रम रहेकोमा जेठ मसान्त
सम्ममा िडा नं. ४,५,६ र ७ मा दताय तसतिर संचालनको कायय सम्पन्न भइसके को, गुनासो
सुनुिाइ सम्िन्धी ७ िटै िडाका जनप्रतततनतध र िडा सतचिहरुलाइ अतभमुतखकरण
तातलम प्रदान गररएको छ । ७ िटै िडाको व्यतक्तगत घटना दतायको तडतजटाइजेसनको
कायय सम्पन भइसके को छ । सामातजक सुरक्षा भत्तालाई ब्यितस्थत गराउन िडा नं. ४ र
५ मा सामातजक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका व्यतक्तहरुको िैकंमा खाता खोलने कायय सम्पन्न
भएको छ ।

 pBf]ग ljsf; tkm{
गाउँ पातलका स्तरमा उध्यमी तसजयना गनयको लातग िडा नं. ३ र ६ मा ७० जनालाइ
उध्यमतसलता तिकास तातलम प्रदान गरी ७ िटा लघु उद्यमी समुह गठन गररएको छ ।
िडा नं. १ मा होतजयारी मेतसन जडान गरी १० जनालाई ४५ कदने होतजयारी
तसपमुलक तातलम प्रदान गररएको छ ।

 खानेपानी तथा सरसर्ाइ तर्य
गाउँ पातलकको एक घर एक धारा नीतत अनुरुप जलश्रोत व्यिस्थापन पररयोजना र यस
गाउँ पातलकाको साझेदारीमा संचातलत ८ िटा योजनाहरु रहेकोमा िडा नं. १ को
माझगाड खानेपानी तथा सरसर्ाइ योजना, िडा नं. ५ को ततलयाला पारीमेला
खानेपानी योजना र सुिाखोला गुदगुदे खतेडा खानेपानी तथा सरसर्ाइ आयोजना गरी
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३ िटा खानेपानी यस आर्थथकिर्यको जेठ मसान्त सम्म सम्पन्न भई सके का छन भने ३
िटा खानेपानी तथा सरसर्ाइ आयोजना सम्पन्न हुने क्रममा छन र २ िटा योजनाहरु
क्रमागतरुपमा रहेका छन । हाल सम्म एक घर एक धारा नीतत अनुरुप ६१७ िटा धारा,
साियजतनक तथा नीतज धारा ४४७ िटा तनमायण भइ संचालनमा रहेका छन । यसै गरी
संस्थागत िरचालय ८ िटा च्याङ जुठ्यान ४५० िटा / सुधारीएको आधुतनक चुलो
६०० िटा तनमायण गरी संचालनमा लयाएको छ ।

 पूिायधार तर्य M– गाउँ पातलकामा सुतिधा सम्पन्न भिनहरुको तनमायण कायय सम्पन भइ
संचालनमा रहेका छन । यस आर्थथक िर्यको जेष्ठ मसान्त सम्ममा कररि १८ कक.मी.
ग्रामीण कच्ची सडकको तनमायण कायय सम्पन्न हुने अिस्थामा रहेको छ । जस अन्तगयत
व्यासी खतेडा मजखोरी सडक खण्ड, चुलीरटका-कु मडा पययटककय सडक खण्ड तथा
ग्रामीण िाखा सडक खण्ड रहेका छन । िडा नं. ५ को िडा कायायलय भिन सम्पन्न
भएको छ र िडा नं. ७ को िडा कायायलयको भिनको तनमायण कायय अतन्तम चरणमा
रहेको छ । गाउँ पातलकामा िैतक्षक प्रततष्ठान भिनको तनमायण कायय सम्पन्न भइ
संचालनमा आएको छ । िडा नं. ३, ४ / ७ को आधारभुत स्िास््य इकाइ के न्रको भिन
तनमायण भइ संचालनमा आएको छ । सुरतक्षत जनता आिास काययक्रम अन्तगयत के तह
सम्पन्न र के तह सम्पन्न हुने क्रममा रहेका छ

। दान्ना कु टानी तपसानी तमलको तनमायण

भइ संचालनमा आएको छ । गाउँ पातलका स्तरीय १० सैया अस्पताल तनमायणको लातग
िजेटको व्यिस्था भइ टेण्डर प्रकक्रयािाट ठे क्का स्िीकृ त गरी तनमायण कायय प्रारतम्भक
चरणमा रहेको छ । साथै िडा नं. १ मा प्रहरी चरकी भिन तनमायणको कायय अतन्तम
चरणमा रहेको छ ।
समग्रमा सामातजक, आर्थथक, पूिायधार, तिपद व्यिस्थापन, िुसासन तथा संस्थागत
तिकास, लतक्षत िगयका लातग छु ट्याइएको िजेट र िियत अनुदानमा प्राप्त रकम कायायन्ियन
भएको छ ।
अध्यक्ष मोहदय
अि म आर्थथक िर्य २०७८।०७९ को लक्ष्य, उदश्ये, र क्षेिगत नीतत तथा काययक्रम प्रस्तुत गने
अनुमतत चाहन्छु ।
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आ.ि. ०७८।०७९ को नीतत तथा काययक्रम
लक्ष्य
छतिसपातथभेरा गाउँ पातलकामा कोरोना को संक्रमणलाई तनयन्िण गरी भरततक पूिायधार सतहत आर्थथक,
समातजक तिकास गरी समृद् गाउँ पातलका र सुतख गाउँ िासी िनाउने लक्ष्य तलईएको छ ।

उद्घेश्य
१. तितभन्न संक्रामक रोग लगायत सिै प्रकारका रोग र तिपदिाट गाउँ िासीको जीिन रक्षा गदै स्थानीय
जनजीिनलाइ सहज र सुरतक्षत िनाउने ।
२.

स्िास््य सेिा र तिक्षालाई गुणस्तरीय िनाइ स्िास््य तथा तिक्षाको पहुँचमा अतभिृद्धि गने

३. कृ तर् तथा पिुपालन क्षेिको व्यिसायीकरण गरी स्िरोजगार सृजना गने ।
४. गाउँ पातलका तभि सडक यातायात लगायत भरततक पूिायधारको तिकास गरी जनताको जीिनस्तर
सहज िनाउने ।
५. उपलब्ध स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोग गरी तिकास को गततलाइ तनरन्तरता कदने ।
६. साियजतनक सेिालाइ प्रभािकारी िनाइ जनतालाई सुिासनको प्र्याभुतत कदने ।
७. लतक्षत िगयको क्षमता अतभिृद्धि गरी लैंगगक तथा सामागजक समावेसीकरणको गवकास गने ॰
८. वातावरण तथा वनजंगलको संरक्षण गने ॰
९. जलवायु पररवततन न्यूगनकरण गनत नीगतगत व्यवस्था गने ॰
प्राथमिकरण
१. स्वास्थ्य (प्रकोप व्यवस्थापन) सरसफाइ र गिक्षा
२. कृगि तथा पिु पालन क्षे त्रको गवकास तथा गवस्तार
३. सडक तथा यातायात
४. वनवातावरण तथा गवपद व्यवस्थापन
५. प्रभावकारी सेवा प्रभाह र सुिासनमा जोड
आधारहरु
 ने पालको संगवधान २०७२
 स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४
 अन्तरसरकारी गवत्त व्यवस्थापन ऐन २०७४
 राष्ट्रय प्राकृगतक स्रोत तथा गवत्त आयोग ऐन २०७४
 स्थानीय सरकारवाट जारी भएका ऐन,गनयमावली, कायतगवगध, गनदे गिकाहरु
 संघीय र प्रदे ि सरकारले जारी गरे का नीगत कानु न तथा मापडण्डहरु
 संघीय सरकारको आ.व. ०७८-०७९ को वजे ट वक्तव्य
 प्रदे ि सरकारको आ.व. ०७८/०७९ को वजे ट वक्तव्य
 स्थानीय तहको वागित क योजना तथा वजे ट गदगदित न २०७४


पन्ध्रौ योजना

 गदगो गवकास का लक्ष्य
8

 उपलब्ध स्रोत तथा साधनहरु
 जनताका माग तथा आवश्यकताहरु
मिर्घ कामिन नीमिहरु
 गाउँ पागलका क्षेत्र गभत्र वसपाकत सडक वत्ती , कवडहल, फरागकलो खेलमै दान, हाटवजार, वृिाआश्रम जस्ता
क्षे त्रहरुको पगहचान गरी प्राथगमकताको आधारमा योजना वनाइ कायात न्वयनमा ल्याइने छ ॰
 गाउँ पागलकाका सम्पू णत वस्तीहरुमा सडक खण्ड गनमात ण गरी गाउँ पागलका गभत्रका सम्पू णत नागररकहरुको
यातायातमा सहजता ल्याइने छ॰
 गाउँ पागलकालाइ अध्यरो मुक्त गनत रागष्ट्रय गवधुत प्रसारणलाइन लाइ ७ वटै वडामा पुयात उन पहल गररने छ ॰
 भाडे वगर दे द्धख गाउँ पागलकको भवन हुदै वान्नी मष्ट्ा मद्धिर जोड् ने कच्ची सडकलाइ कालोपत्रे गने कायतलाइ
गतव्रता गदइने छ ॰
 खोलामोरा गुरेलथु म हुदै जयपृथ्वीनगर िडकको गवकास तथा गवस्तार गररने छ ॰

क्षेत्रगि नीमिहरु

१.

आमथघक मिकास
 प्रत्येक वडामा कद्धिमा १ वटा वहुउिे गिय नसतरी स्थापना गरी फलफूल तथा तरकारीका गवरुवामा
आत्मगनभत र वनाइ गनयात त गने नीगत गलएको छ ॰
 उन्नत वीउ मल र प्रगवगधको प्रयोग गरी कृगि उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गररने नीगत गलइएको छ ॰
 मौरीपालन हुने क्षे त्रको पगहचान गरी कायतक्रम संचालन गररने र ब्यवसायमा वृद्धि गररने छ ॰
 गाउँ पागलकालाई दाल तथा गेडागुडीमा आत्मगनभत र वनाउने कायतक्रम संचालन गररने छ ॰
 कृगिको आधुगनकीकरण गनत का लागग हाते ट्याक्टर, थ्रे सर लगायतका उपकरणहरु कृिकलाइ
अनु दानमा गवतरण गने कायतलाइ गनरन्तरता गदइने छ ॰
 कृिकहरुलाई आलु उत्पादन, भण्डारण, वजाररकरण र प्रवित नमा अनु दानको व्यवस्था गररने छ ॰
 माटो अनु सारको वाली लगाई कृिकहरुको उत्पादनमा वृद्धि गरी आय आजत न गनत प्रत्येक वित माटो
परीक्षण गिगवरको कायतक्रम संचालन गररने छ ॰
 वालीनालीमा लाग्ने रोग गकराहरुको पगहचान गरी सोको रोकथाम तथा गनयन्त्रणको लागग कायतक्रम
संचालन गररने छ ॰
 वोटगवरुवाहरुमा लाग्न सक्ने फौजी गकराहरुको (सलह) सम्भागवत आक्रमणवाट वच्नको लागग आवश्यक
औिगध लगायतका सामाग्रीहरु खररद गनत आवश्यक पने वजेटको व्यवस्था गररने छ ॰
 गाउँ पागलकाको उपयुक्त स्थानमा कपास खे ती, वदाम खे ती, कुररलो र तोरीखे गतको गवस्तार गरी साना
उध्योगहरु स्थापना गनत आधार तयार पाने नीगत गलएको छ ॰
 कृगिमा आधाररत साना तथा घरे लु उद्योगहरुको स्थापना गरी वैदेगिक रोजगारवाट फकीएका
युवाहरुलाई आत्मगनभत र वनाउने कायतक्रमरु संचालन गररने छ ॰
 माछापालन हुन सक्ने क्षेत्रहरुको पगहचान गरी कृिकहरुलाई माछापालन गनत प्रोत्साहन गररने छ ॰
 कृगतम तथा प्राकृगतक गभात धानमा जोड गदइ पिु को नस्ल सुधार गने र गाउँ पागलकामा दु ध मासु र
अण्डाको उत्पादन वृद्धि गरी मासु तथा दु ग्धजन्य वस्तुमा गाउँ पागलकालाई आत्मगनभतर वनाइने छ ॰
 गवगभन्न संक्रामक रोग गवरुि पिु पंक्षीहरुलाई समय समयमा खोप तथा औिधीको व्यवस्था गरी
पिु पंक्षीमा दे द्धखने रोगहरुको न्यू गनकरण गरी पिु पंक्षी जन्य उत्पादन वढाउने नीगत गलइने छ ॰
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 पिु पालन हुने वडाहरुमा वहुविे डाले घाँ सको गवकास गरी पिु पंक्षीमा हुने जोद्धखमको न्यु गनकरण गररने
छ॰
 पिु पालन व्यवसायलाइ गवस्तार गनत उन्नत जातका वोका, वाख्रा जस्ता व्ययवसायलाई प्राथगमकता गदइने
छ॰
 फलफूल खे तीमा व्यवसायीकरण गनत का लागग एक घरमा एउटै गकगसमका कद्धिमा ५० वटा
फलफूलका गवरुवा लगाउन प्रोत्साहन गररने छ ॰
 कृिकहरुले उत्पादन गरे को तरकारी वजार सम्म पुयात उन ढु वानीमा अनु दान गदने र थोक गवक्रेताका
लागग ग्राहाकको पगहचान गरी सहगजकरण गररने छ ॰
 एक वस्ती एक उत्पादन कायतक्रम संचालन गनत सम्भागवत वाली वस्तु को लागग सम्भागवत वस्तीको
पगहचान गरी कायतक्रम संचालन गररने छ ॰
 सहकारी र कृिक समू हवाट सामु गहक तथा व्यवसागयक खे ती गरी समू हको आय स्तर मागथ उकास्ने
नीगत गलइने छ ॰
 खे तीयोग्य उवतर भू मीमा गसंचाइको सुगवधा पुयात उनका लागग आवश्यक पहल कदम गररने छ ॰
 प्रत्येक वडामा नया उद्यमी सृजना गने र उद्यमीको स्तरउन्नती गदै लै जाने नीगत गलएको छ ॰
 पयतटन गवकासका लागग गवगभन्न धामीक सां स्कृगतक क्षे त्रहरुको प्रचार प्रसार गररने छ ॰
 लघु तथा साना घरे लु उद्योग स्थापना तथा संचालनाथत दतात प्रगक्रया सहज गरी अनु दान उपलब्ध गराइने
व्यवस्था गमलाइने छ ॰
 गाउँ पागलका गभत्र रहे का उद्योग व्यवसायीहरुले अगनवायत रुपमा आफ्नो उद्योग गाउँ पागलकामा दतात
गराइ प्रामाणपत्र प्रदान गररने छ साथै सो व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याइने छ ॰
 गाउँ पागलका गभत्र रहे का वेरोजगार युवाहरुको तथ्याङ्क संकलन गरी मे डपा मोडे लमा रगह केगह वेरोजगार
युवाहरुलाइ गसपगवकास तागलम संचालन गररने छ ॰
 उतकृष्ट् युवा उद्यमीहरुलाइ प्रोत्साहनको लागग गाउँ पागलकावाट आवश्यक सहयोग तथा सम्मान गररने
छ॰
 स्थानीय उत्पादनलाइ प्राथगमकताका साथ राद्धख सोको वजारीकरणका लागग मे डपा कायतक्रम माफतत
आवश्यक सहयोग गररने छ ॰
 गाउँ पागलका गभत्र उपलब्ध खगनज पदाथत तथा खानीको खोज अनु सन्धान गरी उत्खननलाई प्राथगमकता
गदइने नीगत गलएको छ ॰
 स्वच्छ व्यद्धक्त स्वच्छ आहर, आयुवेद जीवनको आधार मानी जडीवुटीको उत्पादन वृद्धि गरी आयआजतन
वढाउने नीगत गलएको छ ॰
 सहकारीको मु ल्य मान्यता अनु रुप आपसमा सहकायत तथा आयआजत न गरी गररवी न्यु गनकरण गनत
गाउँ पागलकाले आवश्यक नीगत तथा कानु न वनाइ कायात न्वयन गररने छ ॰
 प्रधानमन्त्री कृगि आधुगनकरण पररयोजनाको क्षे त्र गवस्तार गरी पकेटलाइ व्लक, ब्लकलाइ जोनमा
पररणत गनत व्यवसागयक उत्पादन र व्यवसायीकरणमा गविे ि अनु दानको व्यवस्थालाइ गनरन्तरता
गदइएको छ ॰
 संघीय सरकार वाट प्रधान मन्त्री रोजगार कायतक्रम कायात न्वयनमा आए संगै यस गाउँ पागलकाले
प्रधानमन्त्री रोजगार कायतक्रमलाई सहयोग पुग्ने गरी वजे ट गवगनयोजन गने नीगत गलएको छ ॰
 युवा लगक्षत कायतक्रमलाइ गविेि जोड गदइने छ ॰
 कृगि व्यवसायमा संलग्न उत्कृष्ट् कृिकरु छनौट गरी समयानु कुल तागलम, भ्रमणको अवसर प्रदान गने र
पुरुस्कृत गने व्यवस्थालाई गनरन्तरता गदइने छ ॰
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 सम्भागवत क्षेत्रको पगहचान गरी गाउँ पागलकामा एउटा कृगि पकेट क्षे त्रको गवकासलाई गनरन्तरता गदइने
छ॰
 अल्लो भाग्रो प्रसस्त उत्पादन हुने वडाहरुमा अल्लो भाग्रो प्रिोधन केन्द्रको स्थापना गरी घरे लु
उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरे र रोजगारीमा वृद्धि गने नीगत गलएको छ ॰
 वाझो रहे का जग्गालाई खे गत योग्य वनाउन कृगिकहरुलाइ प्रोत्साहन गररने छ ॰
 परम्परागत पेिागत गसपलाई आधुगनगककरण गदै गसप गवकास क्षमता अगभवृद्धि गररने छ ॰

२.

सािामिक मिकास

 यस गाँउपातलका भरर रहेका ५ िटा स्िास््य चरकी २ िटा आधारभुत स्िास््य के न्र १ िटा
सामुदातयक स्िास््य एकाइ र ८ िटा बर्थथङ सेन्टरको लातग आिश्यक पने अ्यािश्यक और्तध तथा
स्िास््य सामाग्रहरुको ब्यबस्था गररनेछ ।
 समुदायको बतस्त भन्दा टाढा रहेका बतस्तहरु िडा नं. ३ अन्तगयतको कु मडा,नाउलीगडा,िाहुनडाडा
िडा नं ७ खन्तगयतको बुडखोरी, िडा नं २ अन्तगयतको दय मा गाँउघर तक्लतनक तथा खोप तक्लतनक
भिनहरुको तनमायण गरर सेिालाइ तनरन्तरता कदइनेछ ।
 बालबातलकाहरुको नैिर्थगक् अतधकार अन्तगयत रहेको खोप लाइ पुरा गराइ पुणय खोप कदगोपना लाइ
तनरन्तरता गररनेछ ।
 यस गाँउपातलका अन्तगयत रहेको स्िास््य चरकीको पहुच भन्दा टाढा रहेका बतस्तहरुमा सुरतक्षत
मातृ्ि काययक्रमहरुलाइ थप प्रभािकारी बनाउनका लातग गभयितत भेला तथा सम्मान काययक्रम ग्रामीण
अलरा साउण्ड काययक्रम संचालन गररनेछ ।
 प्र्येक मतहना हरे क िडामा खोप तक्लतनक संचालन गरर सबै बालबातलकाहरुलाइ पुणय खोप लगाइ पुणय
खोप सुतनश्चतता लाइ तनरन्तरता कदइने छ ।
 तबतभन्न खोपको मािालाइ खेर जाने दर उच्च रहको हुदा यस गाँउपातलका अन्तगयत रहेको कोट
चरघानपाटा स्िास््य चरकीमा कोलड चेन ब्यबस्थापनको लातग सोलार र ILR किजको ब्यबस्था गररनेछ
।
 तबतभन्न स्थानमा खोप भिनहरुको तनमायण गररनेछ ।


गाँउपातलका भरी रहेका ५ िटा स्िास््य चरकी, २ िटा आधारभुत स्िास््य एकाइ, १ िटा
सामुदातयक स्िास््य एकाइ र २ िटा बर्थथङ सेन्टर बाट २४ घण्टे प्रसुतत सेिालाइ तनरन्तरता र
थप सुतबधा गनयको लातग आिश्यक बजेटको ब्यबस्था गररनेछ ।
 सम्पुणय स्िास््य संस्थामा गभयितत क्यालेण्डर तनमायण गरर सोही अनुसार कतम्तमा ४ पटक गभय
जाँच गराइनेछ ।साथै प्रसुतत तनमन्िणा काययक्रम संचालन गनय आिश्यक बजेटको ब्यबस्था गररनेछ
।
 प्र्येक स्िास््य संस्थामा कतम्त ३ मतहनाको १ चोटी गभयितत भेला तथा सम्मान काययक्रमलाइ
संचालन गनय बजेटको ब्यबस्था गररनेछ ।
 सुतचकृ त स्िास््य संस्थामा प्रसुतत सेिा गराए बार्त सम्बतन्धत मतहलाले पाउने यातायत खचय र
न्यानो झोला तबतरण काययलाइ तनरन्तरता कदईनेछ ।
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 गभयिततहरुको गभय जाचँ गनयका लातग प्र्येक गभयितत मतहलालाइ ग्रामीण अलटासाउण्ड तितबर
संचालन गनयका लातग गाँउपातलका अन्तगयत रहेका स्िास््य संस्थामा २ मतहनामा १ चोटी ग्रामीण
अलरासाउण्ड तितबर संचालन गनयका लातग आिश्यक बजेटको ब्यबस्था गररनेछ ।
 गभयितत मतहलाहरुलाइ पोर्ण कोिेली स्िरुप पोर्ण खाध्य सामाग्री तबतरण गररनेछ ।
 पररिार तनयोजनका साधनहरुको अभाि नहुने गरर तनयतमत रुपमा आपुर्थत गने ब्यबस्था गररनेछ ।
 कोतभड-१९ का कारण पररिार तनयोजनका साधनहरु उपयोग गनय असतजलो हुने हुदा इम्प्लान्ट IUCD
क्याम्प कतम्तमा १ संस्थामा ४ मतहनाको १ चोटी र स्थायी बन्ध्याकरण गनयका लातग गाँउपातलकामा
२ चोटी तितिर संचालन गनयका लातग आिश्यक बजेटको ब्यबस्था गररनेछ ।
 पररिार तनयोजन सेिा बारे िडा स्तरमा कतम्तमा ३ मतहनाको एक पटक प्रजनन उमेरका ब्यतक्तहरुको
उपतस्थततमा अन्तकृय या काययक्रम संचालन गररनेछ ।
 पररिार तनयोजनलाइ प्रभािकारी रुपमा संचालन गनयका लातग प्र्येक संस्थामा १/१ जना
स्िास््यकमीहरुलाइ IUCD ,Implant सम्बतन्ध तातलमको लातग बजेटको ब्यबस्था गररनेछ ।
 गाँउपातलका अन्तगयतका मतहला स्िास््य स्ियं सेतबकाहरुलाइ थप प्रो्साहन गनयका लातग मातसक
रुपमा प्रो्साहन भत्ताको ब्यबस्था गररनेछ ।
 ६० बर्य उमेर पुगेका मतहला स्िास््य स्िंय सेतबकालाइ सम्मानजनक तबदाइ गनयका लातग
आिश्यक बजेटको ब्यबस्था गररनेछ ।
 ५ बर्य मुतनका न्युन कु पोतर्त बािबातलकाहरुको बृकद अनुगमन गरर कु पोर्णको अिस्था
अनुसारको परामिय पोर्ण कोिेली तथा उपचारको ब्यबस्थापन गरर कु पोर्णको अिस्थालाइ
िुन्यमा लयाइनेछ ।
 लेकगाँउ स्िास््य चरकीमा संचालनमा रहेको OTC सेन्टरलाइ थप तबस्तार गनयका लातग
बजेटको ब्यबस्था गररनेछ ।
 गाँउपातलका अन्तगयत रहेको कोट चरघानपाटा स्िास््य चरकीमा थप नया OTC सेन्टरको
ब्यबस्थापन गररनेछ ।
 यस गाँउपातलकाको प्र्येक िडामा कतम्तमा एक पोर्ण नमुना टोल घोर्णा गनय बहुक्षेतिय
पोर्ण योजना अन्तगयत तबर्यगत िाँखा सग समन्िय गरर पोर्ण नमुना टोल घोर्णा गररनेछ
।
 २ बर्य मुतनका बालबातलकाहरुले कतम्तमा ११ चोटी बृकद अनुगमन गराउनका लातग तबतभन्न
सचेतनामुलक कृ याकलापहरु संचालन गररनेछ ।
 पोर्ण सम्बतन्ध तबतभन्न सेिाहरु प्रदान गनयका लातग आिश्यक पने सामाग्रीहरुको तनयतमत
रुपमा उपलब्धता हुने ब्यबस्था तमलाइनेछ ।
 गाँउपातलकामा कोतभड-१९ को रोकथाम तथा तनयन्िण गनयका लातग २५ िैया सम्मको अतक्सजन
सतहतको आइसोलेिन के न्रको स्थापना गररनेछ ।
 कोरोना संक्रमणलाइ थप माहामारीको रुपमा र्ै तलन नकदनका लातग आिश्यक पने कोतभड सम्बन्धी
अ्यािश्यक और्तध तथा ब्यतक्तगत सुरक्षाका सामाग्रीहरुको ब्यबस्था गररने छ ।
 स्िास््य संस्थामा रहेका प्रयोगिालाहरु लाइ थप तबस्तार गनयको लातग थप बजेटको ब्यबस्था
गररनेछ ।
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 कोरोना तनयन्िणका लातग खरटएका स्िास््यकमी तथा मतहला स्िास््य स्िंयसेतबकाहरुलाइ काममा
खरटएको अबतधको आिश्यक प्रो्साहन भत्ताको ब्यबस्था गररनेछ ।
 स्िास््य चरकी आधारभुत स्िास््य एकाइ र सामुदातयक स्िास््य इकाइमा आिश्यक पने
अ्यािश्यक और्तधहरुको तनयतमत रुपमा आपुर्थतका लातग बजेटको ब्यबस्था गररएको छ ।
 तनयतमत रुपमा स्िास््य सेिाहरु संचालन गनय गाँउपातलका अन्तगयतका ५ बटै स्िास््य चरकीहरुको
भरततक पुिायधार र बत्तीको लातग सोलारको ब्यबस्था गररने छ ।
 यस गाँउपातलका अन्तगयत रहेका स्िास््य चरकीहरुमा आिश्यकता र तबरामीको अिस्था हेरी स्थायी
बन्ध्याकरण तितबर, आखाँ तितबर ,दन्त तितबर र मतहलाहरुको आङ खस्ने जस्ता रोगहरुको
न्युतनकरणका लातग तबतभन्न स्थानमा तितबरहरु संचालन गररनेछ ।
 गाँउपातलका अन्तगयत रहेका तबतभन्न बतस्तमा बसोबास गने जेष्ठ नागररकहरुको तनयतमत चेकजाँच
गनयका लातग घरदैलो जेष्ठ नागररक उपचार तितबर २ पटक संचालन गनयको लातग आिश्यक बजेटको
ब्यबस्था गररनेछ ।
 गुणस्तररय स्िास््य सेिाको लातग भरततक पुिायधारको ममयत र संभारको लातग आिश्यक बजेटको
ब्यबस्था गररनेछ ।
 आधारभु स्िास््य चरकीमा काययरत कमयचारीहरुको सेिासुतिधा तथा पाररश्रतमक आ.ि. ०७८/७९
को िसतय िजेटमा प्राप्त नभएको हुँदा सम्ितन्धत तनकायमा पहल गररने छ ।
 मु टुरोग, मृगौला रोग, एच.आई.भी. एड् स , क्यान्सर जस्ता गदघत रोग लागेका व्यद्धक्तहरुलाई गवगतमा
झै गदईदै आएको आगथत क अनु दानलाई गनरन्तरता गदइने छ ॰

 जेष्ठनागररकहरुको मनोवललाई उच्च राख्न तथा सम्मान गनतको लागग सवै वडाहरुमा जेष्ठनागररक
सम्मान कायतक्रम संचालन गररने छ ॰

 जेष्ठ नागररक तथा स्तनपायी मगहलाहरुको स्वास्थ्य संरक्षण तथा प्रवतिन, उपयुक्त आयुवेगदक
औिधीको माध्यमवाट गररने छ ॰

 पूवतकमत (स्नेहन र स्वेदन) कायतलाई थप प्रभावकारी वनाइने छ ॰
 लगक्षत वगत अपां ग, मगहला, दगलत, वालवागलका, जेष्ठनागररक, गवपन्न, जनजाती तथा गपछगडएको
वगतको सिद्धक्तकरणको लागग गविे ि कायतक्रमहरु संचालनमा ल्याइने छ ॰

 गाउँ पागलकालाई छु वाछु त मुक्त गाउँ पागलका वनाइने छ ॰
 गाउँ पागलकालाइ छाउगोठ मुक्त गाउँ गलका घोिणा गररनेछ ॰
 घरे लु गहंसा अन्त्यका लागग वहस, परै वी तथा चेतनामुलक अगभयान चलाउन आवश्यक वजेटको
व्यवस्था गररएको छ ॰

 सामागजक धागमतक, सास्कृगतक कुरीगत गवरुिको अगभयानलाइ अझै सिक्त वनाइने छ ॰
 छगवसपागथभेरा गाउँ पागलकालाई पूणत खोप मुक्त गाउँ पागलका घोिणा गदै लैजाने नीगतलाइ
अवलम्वन गररदै लगगने छ ॰

 कोरोना गवरुि लड् न सक्ने, मागनसको प्रगतरोधात्मक क्षमता अगभवृद्धि गने खालका
जगडवुटीहरुको खोज अनु सन्धान गरी सोको प्रयोगदर वढाइने छ ॰

 जेष्ठनागररकको उपचारको लागग घरदै लो कायतक्रम संचालन गररने छ ॰
 आयुवेद उपचार पिगतलाई गनरन्तरता गदइने छ र आयुवेद िाखामा औिगध आपुगततको व्यवस्था
गमलाइने छ ॰
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 यस गाउँ पागलकाको ७ वटै वडाहरुमा एक पटक गनिुल्क आयुवेद स्वास्थ्य गिगवर संचालन गररने
छ॰

 योग तथा प्राकृगतक उपचारको वारे मा जनचेतना मुलक कायतक्रम तथा योग गिगवरको कायतक्रम
संचालन गररने छ ॰

 स्थानीय स्तरमा पाइने जगडवुटीहरुको संकलन तथा प्रिोधन गरी औिगध गनमात ण गने वारे छलफल
तथा अध्ययन अगाढी वढाइने छ ॰

 कोयोना बाइयस ( COVID-19) का कायणरे विगत २ शैक्षऺक सत्र दे क्षि अिरुद्ब फनेको शैक्षऺक
ऺेत्रराई ननमनभत रुऩभा सुचारु गनन जनचेतनाभूरक कामनक्रभ, बौनतक सॊ यचनाको सुदृढीकयण,
क्षशऺाराई प्रविनध सॊ ग जोड्न विद्यारमहरुभा इन्टयनेट जडानका रानग ऩहर गरयने छ ।

 प्रायक्षभबक िार कऺाभा अध्ममनयत फारफानरकाहरुको शायीरयक, भाननसक, फौद्बद्बक विकासराई
भध्मनेजय गरय विद्यारमहरुभा सुयक्षऺत फसाई ब्मिस्थाऩन, शैक्षऺक साभाग्री ब्मफस्थाऩन गनुक
न ा साथै
अनबबािकहरुराई क्षजभभेिाय फनाउन अनबबािकहरु सॊ ग छरपरका कामनक्रभ सॊ चारन गरयने छ ।

 गाउॉऩानरका अन्तगनत सॊ चानरत विद्यारमहरुको नक्साङ्कन, क्षशऺक विद्याथी अनुऩात, तहगत सॊ यचना,
शैक्षऺक गुणस्तय सभेत अध्ममन गरय विद्यारम सभामोजन, एकीकयण, कऺा थऩ , घटुिा तथा तहगत य
विषमगत रुऩभा क्षशऺक दयफन्दी नभरानको कामन गरयनेछ ।

 गाउॉऩानरका अन्तगनतका विद्यारमहरुभा क्षशऺकहरुको ऩेशागत ऺभता अनबफृवि रानग तानरभ,
विद्यारमको बौनतक सॊ यचनाभा सुधाय, शैक्षऺक तथा प्रशासननक ब्मिस्थाऩनका भाध्मभद्बाया गुणस्तयीम
क्षशऺाका रानग अत्माफश्मक कामनक्रभहरु सॊ चारन गरयने।

 विद्यारमहरुरे प्रमोगभा ल्माएका असर अभ्मासका कामनक्रभहरुराई एक आऩसभा आदानप्रदान गनन
गयाउन

प्रोत्सावहत

अन्तयऩानरका

गरयने

छ।

साथै

शैक्षऺक

अनुबि

आदानप्रदानका रानग अन्तय विद्यारम,

य अन्तय क्षजल्रा शैक्षऺक अिरोकन भ्रभणका कामनक्रभहरु सॊ चारन गरय प्रनतस्ऩधी

गुयणस्तयीम क्षशऺा प्रदान गने िाताियण सृजना गरयने छ।

 सॊ स्थागत विद्यारमहरुको ननमनभत अनुगभन, ननरयऺण गरय शैक्षऺक भाऩदण्ड अनुरुऩ सॊ चारनभा ल्माइने
छ ।

 अनत विऩन्न ऩरयिायका फारिानरकाहरुराई शैक्षऺक साभाग्री तथा ऩोशाकको ब्मिस्थाऩनभा सहमोग
गरयने छ ।

 विद्यारम उभेय सभुहका कुनै ऩनन िारफानरका विद्यारम िावहय नयहुन बन्नका रानग विद्यारम बनान
अनबमान २०७८ सॊ चारन गरय आधायबूत क्षशऺाभा सफैको ऩहुॉच सुननक्षित गरयने छ ।

 स्थानीम जनशक्षि तथा विशेषऻहरुको प्रमोग गरय स्थानीम बाषा ऩरयिेश सुहाउॉदो स्थानीम ऩाठ्यक्रभ
ननभानण गरय शै.स. २०७९ भा कऺा १ भा रागु गरय क्रभस: कऺा ८ सभभ ऩुमानइने छ।

 विद्यारमहरुभा भवहनािायी स्िच्छता तथा सयसपाईका रानग छात्राहरुराई स्मानेटयी प्माड ननभानण गनन
तानरभाका कामनक्रभ सॊ चारन गनुक
न ा साथै ननशुल्क स्मानेटयी प्माडको वितयण गरयने छ।
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 विद्याथीको शायीरयक, भाननसक, सॊिेगात्भक विकास तथा विद्यारमभा विद्याथी वटकाई याख्न कऺा १-५
सभभका सभऩूणन विद्याथीहरुराई ननशुल्क द्बदिा िाजाको ब्मिस्था गरयने छ।साथै िाजाको ननमनभतता य
गुणस्तयीमताको ननयन्तय अनुगभनको ब्मिस्था गरयने

छ ।

 ऩोषण कामनक्रभराई प्रबाफकायी रुऩभा सॊ चारन गनन फहुऺेत्रीम ऩोषण मोजना अन्तगनतका ऺेत्रगत
कामनक्रभहरुराई ननयन्तयता द्बदइने छ ।

 अध्ममनभा मुिाहरुको रुची जगाउन छविसऩानथबेया गाउॉऩानरका गाउॉकामनऩानरकाको कामानरमभा
सुविधासभऩन्न राइब्रे यी, E-Library ननभानण गरय Free WIFI को सभेत ब्मिस्था गरयने छ।

 िेरकुदका भाध्मभफाट विद्याथीको सफानविण विकासका रानग गाउॉऩानरकास्तयीम अध्मऺ कऩ िेरकुद
प्रनतमोनगताराई ननयन्तयता द्बदइने छ ।

 िेरकुद ऺेत्रको विकासका रानग गाउॉऩानरकाभा सुविधासभऩन्न किडन हरको नभानण तथा प्रत्मेक िडाको
कक्षभतभा एउटा विद्यारमभा िेर भैदान य अन्म ऩूिानधायहरुको विकास गनन ऩहर गरयने छ।



तीन/तीन भवहनाको अन्तयारभा विद्यारम स्तयीम िेरकुदका प्रनतमोनगताहरु सॊ चारन गरयने छ।
विद्यारमस्तयीम िेरकुदका प्रनतमोनगताहरुभा उत्कृष्ट िेरानडहरुराई थऩ तानरभ तथा प्रक्षशऺणको
ब्मिस्था नभराई क्षजल्रास्तयीम, ऺेत्रीम,य याविम स्तयभा हुने िेरकुद प्रनतमोनगताभा सहबानगताको रानग
प्रोत्साहन गरयने छ ।

 विद्यारमहरुभा विनबन्न िेरको अभ्मासका रानग िेरकुदका साभग्रीहरु वितयण गने नीनत अिरभफन
गरयने छ ।

 खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता र जीगवको पाजतन सुधार तफत "गुणस्तरीय र गदगो खानेपानीको
आवश्यकता, पूणत सरसफाइ छाउगोठ मु क्त स्वच्छता छगवसपागथभेराको प्रगतविता" भन्ने नारालाई
ग्रामीण जलश्रोत व्यवस्थापन पररयोजना माफतत कायात न्वयन गरी उपलब्धी हागसल गररने छ ॰

 मगदरा उत्पादन र उपभोगमा गनयन्त्रण गररने छ र गवगक्र गवतरणमा पगन गनगिच मापडण्ड
अवलम्वन गररने छ ॰

३. पूिाघधार मिकास
 गाउँ पागलकाको भौगतक पूवातधार गवकासको लागग गवगभन्न साझेदारी संघ संस्थाहरुसँग समन्वय र
सहकायत गररने छ ॰

 गाउँ पागलकाको गवगत दे द्धख क्रमागत रुपमा रहेका सडक खण्डलाई गनरन्तरता गददै सडकको
स्तरोन्नगत गनुत को साथै गाउँ पागलका गभत्र सडक नपुगेका प्रत्येक वस्तीहरुमा सडक पुयात इ
यातायातमा सहजता ल्याउने नीगत गलइएको छ ॰

 गाउँ पागलका क्षेत्र गभत्र रहेका गवगभन्न िाखा सडकहरुलाई फरागकलो वनाउने तथा ममतत सम्भार
गनत आवश्यक वजे टको व्यवस्था गरीनेछ ॰

 अधुरा रहेका योजनाहरुलाई सम्पन्न गनत आवश्यक वजेटको व्यवस्था गररने छ ॰
 खानेपानीको गदगो व्यवस्थापनको लागग गाउँ पागलकाले गलएको एक घर एक धारा नीगतलाई ७ वटै
वडामा लागु गररने छ ॰

 कृगि योग्य भुमीमा गसंचाइ, कुलो गनमात ण तथा ममतत संभार गरी कृगिको उत्पादन तथा
उत्पादकत्वमा वृद्धि गनत जोड गदइने छ ॰
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 गाउँ पागलकाको प्रिासकीय भवन र भवन नभएका वडा कायात लयको भवन गनमात णको लागग
आवश्यक पहल गररने छ ॰

 सवै वस्तीमा खानेपानीको सुगवधा पुयात इने र ढल गनकासको व्यवस्था गररनेछ ॰
 उपयुक्त स्थानमा एउटा आधुगनक र व्यवद्धस्थत पिु वथिाला संचालनमा ल्याइने नीगत गलएको छ ॰
 सवै गकगसमका सावतजगनक पूवात धारहरु वालमैत्री, लैंगगक मैत्री, अपां गमैत्री र वातावरणमैत्री
मापडण्डका आधारमा मात्र गनमात ण गररने नीगत गलएको छ ॰






सडकको छे उछाउमा वृक्षारोपण गने नीगत अवलम्वन गररने छ ॰
वैकद्धिक उजात का गवगभन्न प्रगवगधहरुको प्रयोग र गवस्तारमा जोड गदइने छ ॰
भवन संगहता, नक्सापास र भवन गनमात ण गने प्रगवगधको गवकास गररने छ ॰
स्थानीय भािामा प्रकागसत पत्रपगत्रका र संचागलत एफ.एम रे गडयोहरुलाई प्रोत्साहन गररने नीगत
अवलम्वन गररने छ ॰

 गाउँ पागलकामा संचागलत लघु तथा साना जलगवधुत आयोजनाहरुको ममतत संभार तथा संरक्षण गने
नीगत गलइएको छ ॰



गाउँ पागलका क्षेत्र गभत्र पयतटनको पहुँ च पुयात उन यस क्षे त्र गभत्र रहे का पयतटगकय स्थल, धागमत क तथा
सां स्कृगतक स्थल, मठमद्धिर गनमात ण गने तथा संरक्षणको लागग आवश्यक पहल गररने छ ॰

 नेपाल सरकारको आगामी तीनिर्य तभि सबै जनतालाई आधारभूत स्तरको खानेपानी सुतिधा
उपलव्ध गराउने तथा कदगो तिकास लक्ष्य नं ६ बमोतजम सन् २०३० तभि कु ल जनसंख्याको
५० प्रततितलाई सुधाररएको खानेपानी सुतिधा उपलव्ध गराउने लक्ष पूरा गनय खानेपानी
सरसर्ाइ तथा स्िच्छता क्षेिको योजना तजुयमा, तबद्यमान खानेपानी योजनाहरुको सञ्चालन
तथा ममयत सम्भार व्यिस्थापन, हालसम्म सो सुतिधा पुग्न नसके को क्षेिको पतहचान गरी
समता मूलक तथा सहभातगता्मक पर्द्तत अिलम्बन गरी समन्िया्मक एिम् पारदिी पर्द्तत
अपनाई सेिा प्रदान गनय गाउँ पातलका स्तरमा खानेपानी, सरसर्ाइ स्िच्छता (िास)
व्यिस्थापन बोडय स्थापना गरी सो मातहत िास युतनट मार्य त नयाँ योजना तनमायण तथा
तिद्यमान योजनाहरुको ममयत सम्भारको सेिा प्रिाह गने व्यिस्था तमलाइनेछ ।
 नेपाल सरकारको पूणय सरसर्ाइ तनदेतिका २०७५ एिम् गाउँ पातलकाको ति.सं २०८० तभि
गाउँ पातलकालाई पूणय सरसर्ाइयुक्त एिम् छाउगोठ मुक्त गाउँ पातलका घोर्णा गने लक्ष्य
बमोतजम गाउँ पातलका तभिका समुदायलाई पूणय सरसर्ाइ उन्मुख तथा तिद्यालयहरुलाई तीन
तारा पर्द्ततमा तिकास गनय एिम् कोतभड १९ जस्ता महामारी र पानीजन्य रोगहरुबाट बच्न
िडा तथा समुदायस्तरमा पूणय सरसर्ाइ अतभयान सञ्चालन गररनेछ । तितभन्न पानीजन्य
रोगहरुबाट उ्पन्न हुन सक्ने महामारीहरुबाट सुरतक्षत रहन स्रोत एिम् घरायसी स्तरमा
पानीको गुणस्तर पररक्षणको व्यिस्था तमलाइनेछ ।
 खानेपानी सरसर्ाइ स्िच्छता, मयायकदत मतहनािारी व्यिस्थापन, घरबारी व्यिस्थापन तथा
व्यिसातयक तजतिकोपाजयन प्रिर्द्यन काययको लातग स्थानीय स्तरमा प्रातितधक स्रोत व्यतक्त
उ्पादन तथा पररचालन गने काययलाई तनरन्तरता कदइनेछ ।

४. िन िािािरण िथा मिपि व्यिस्थापन
 फोहरमैला व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षण गनत छगवसपागथभेरा गाउँ पागलकाको ७ वटै वडाहरुको
प्रत्येक टोल टोलमा कद्धिमा ५ जना भिा वढी सदस्यहरु रहने गरी वातावरण संरक्षण टोल
गवकास सगमगत गठन गररने छ ॰
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 छगवसपागथभेरा गाउँ पागलकाको अगत जोद्धखमाका आधारमा वस्तीहरुको वगगतकरण गरी व्यवद्धस्थत
गनत को लागग यसै आ.व. दे द्धख नै सम्वे दनगिल भू-उपयोग योजना वनाइ क्रमि: कायात न्वयनमा
ल्याइने छ ॰

 वाढीपगहरो भु-क्षय तथा महत्वपूणत जडीवुटीको संरक्षण गनत छाडा चरन, जथाभावी फडानी, वन
अगतक्रमण जस्ता गक्रयाकलापहरु रोकी वनजं गल संरक्षण र सम्वित न गनत वनजं गलको घेरवार तथा
संरक्षण गदै लगगने छ ॰

 गवपद जोद्धखम क्षेत्र र वस्तीहरुको संकटासन्नताको पगहचान र नंक्सां कन गररने छ ॰
 असुरगक्षत र अव्यवद्धस्थत वस्तीहरुको पगहचान गरी सुरगक्षत स्थानमा स्तानान्तरण र व्यवस्थापन गदै
लगगने छ ॰

 यस गाउँ पागलका क्षेत्र गभत्र वासोवास गने भुगमगहन सुकुमवासीहरु तथा हगलया खगलयाहरुको लगत
तयार गरी गतनीहरुको उगचत व्यवस्थापन गने तफत पहल गररने छ ॰

 हरे क वस्तीमा फोहरमैलाको उगचत व्यवस्थापन गररने छ ॰
 पानीका मुहानहरुको अगभलेख राद्धख सो स्रोतको गदगो संरक्षण गररने छ ॰
 वातावरण तथा सरसफाइ कायतक्रम संचालन गरी वातावरण तथा जलवायु पररवततन वारे जनचेतना
अगभवृद्धि गराइने छ ॰

 भु -क्षय भएका स्थानहरुमा स्थानीय जनताको सहकायतमा वृक्षारोपण गने र सो को संरक्षण गररने छ
॰

 भू -क्षय तथा जलउत्पन्न प्रकोपवाट हुन सक्ने क्षतीलाई न्युगनकरण गनत आवश्यक तटवन्धनको
व्यवस्था गररने छ ॰

 सडक तथा अन्य पूवात धार गनमात ण गदात गवपद जोद्धखम न्युगनकरणका उपायहरु अवलम्वन गरी
गवकास र गवपद व्यवस्थापनलाई एगककृत ढं गले अगागड वढाइने छ ॰

 सामुदागयक वन पैदावरको उत्पादन, उपभोग, प्रिोधन गवियमा अध्ययन गरी वन स्रोतमा
आधाररत व्यवसाय मुलक र उद्यम मुलक वन वनाउन प्रोत्साहन गररने छ ॰

 गवपद व्यवस्थापनको लागग आवश्यक खाद्यान्न, लत्ता कपडा, अन्य आवश्यक सामाग्रीहरुको
भण्डारण गने कायतलाई प्राथगमकता गदइ कायात न्वयन गररने छ ॰

 प्रत्येक वडामा गवपद पूवत, गवपद कागलन र गवपद पगछका कायत व्यवस्थापन गनत गवपद व्यवस्थापन
कोिलाइ गनरन्तरता गदइने छ र यस क्षे त्र गभत्रका नागररकहरुलाई रोगको महामारीवाट वचाउन
तथा रोगको रोगथाम गने कायतको लागग स्थापना भएको प्रकोप व्यवस्थापन कोिमा वजेट
गवगनयोजन गररने कायतलाइ गनरन्तरता गदईएको छ ॰

५. सुशासन िथा संस्थागि मिकास
 छगवसपागथभेरा गाउँ पागलकको संस्थागत क्षमता अगभवृद्धि(स्थानीय तहको स्वमुल्याकंन) गनतको
लागग आवश्यक वजे टको व्यवस्था गररएको छ ॰

 छगवसपागथभेरा गाउँ पागलकामा स्वीकृत दरविीमा कायतरत अस्थायी तथा करार कमतचारीहरुको
गहतलाइ ध्यानमा राद्धख कमतचारी कल्याण कोिको व्यवस्था गरी आवश्यक रकम गवगनयोजन
गररएको छ ॰

 आ.व. २०७८/०७९ को श्रावण मगहना दे द्धखनै दरविीमा करारमा कायतरत प्रत्येक कमतचारीहरुले
खाइपाइ आएको मागसक तलववाट १०% रकम कट्टा गरी सो रकम वारावरले हुन आउने रकम
थप गरी कोिमा जम्मा गररने र अवकास हुँ दा सो रकम उपलब्ध गराइने छ ॰ कल्याणकोिको
रकम अन्य प्रयोजनका लागग खचत गररने छै न ॰
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 गाउँ पागलका अन्तगततका आयोजना तथा कायतक्रमको रकम भुक्तानी गदँ दा खाताहरुमा मात्र रकम
भु क्तानी गदइने छ ॰

 गाउँ पागलका गभत्रका सामागजक सुरक्षा भत्ता खाइपाइ आएका लाभग्राहीहरुको सामागजक सुरक्षा
भत्ता वैंक खाता माफतत भुक्तानी गररने कायतलाइ गतव्रताका साथ अगाडी वढाइने छ ॰

 प्रधानमन्त्री सोरोजगार कायतक्रम अन्तगतत रहेका यस गाउँ पागलकाका वेरोजगारी हरुको वैकं
माफतत खाता खोली भुक्तागन प्रगक्रयालाई व्यवद्धस्थत गररने छ ॰

 गाउँ पागलकाले प्रगतविता गरे वमोगजम एम.आइ.एस अपरे टर र गफल्ड सहायकको वितको एक
चौमागसकको पाररश्रगमक गाउँ पागलकावाट स्रोत खोजी उपलब्ध गराइने छ ॰

 गाउँ पागलकाको आवगधक पञ्च वगितय योजना गनमात ण गनत वजेटको व्यवस्थ गररने छ ॰
 गाउँ पागलका गभत्र रहेका सम्पूणत सरकारी कायातलयहरुमा संचार, इन्टरनेट सुगवधा, टावर र सवतर
जस्ता उपकरण जडान कायतको लागग गनरन्तरता गदइने छ ॰

 कायात लयमा सफ्टवयर माफतत काम हुने हुदा सफ्टवयर जडान गररने कायतलाइ प्राथगमकता गदइने
छ॰

 कायात लयको कामकाजलाई मध्यनजर गदै सूचनाको पहुँचलाई जनता सामु सगजलै पुयात उन
Digital Notice Board र Group SMS System Software जडान कायतलाइ गनरन्तरता
गदइने छ ॰

 ठे क्का पट्टाको कायतलाइ प्रगतस्प्रधी वनाउन E-bidding को प्रयोगलाई गनरन्तरता गदइनेछ ॰
 गाउँ पागलका र वडा कायातलयमा हेि डे स्क, सोधपुछ कक्ष, गवधुगतय नागररक वडा पत्रको व्यवस्था
गरी सावतजगनक सेवालाई प्राभावकारी वनाउनु का साथै भए गरे का कायतहरु नागररक समक्ष
मोवाइल एप्स वाट सूचनाको सहज पहुँ चको थप व्यवस्था गररने छ ॰

 गाउँ पागलकामा लागु भएका सम्पुणत गैरसरकारी संघ-संस्थाहरुसँग गवकासका लागग आवश्यक
समन्वय र सहकायत गने नीगत गलइएको छ ॰

 सावतजगनक सुनुवाइ, सावतजगनक पररक्षण र सामागजक पररक्षणलाई पारदिी वनाइ सुिासन
प्रवित नमा जोड गदइने छ ॰

 रु ३ लाख भिा वढीका आयोजना , कायतक्रम कायात न्वयन गदात स्पस्ट रुपमा दे द्धखने गरर सूचना
पाटी राख्ने व्यवस्थालाइ कडाइका साथ लागु गररने छ ॰

 मुख्य तथा िाखा िडकको मुआब्जा पाइसकेको जग्गामा स्थापना गरे का घर टहरालाई
गाउँ पागलकाको करको दायरामा ल्याइने छ ॰

 वेरुजुको लगत राद्धख वेरुजु फछयौट गने कायतलाइ प्राथगमकता गदइने छ ॰
 नागररक असन्तुगष्ट् सवेक्षण फारामको गवकास गरी प्रत्येक वडा र गाउँ पागलकामा समेत
सेवाग्राहीको प्रगतगक्रया वुगझ सेवा प्रवाहलाई अझ गछटो छररतो र प्रभावकारी वनाइने छ ॰

 स्थानीय प्रिासनलाई स्वच्छ, सक्षम, गनष्पक्ष, पारदिी, भ्रस्टाचार मुक्त जनउत्तरदायी र सहभागगता
मु लक वनाइदै स्थानीय तहवाट प्रदान गररने सेवा सुगवधामा जनताको समान, सरल र सहज पहुँ च
सुगनगित हुने गरी सुिासनको प्रत्याभु गत गराइने छ ॰

 छगवसपागथभेरा गाउँ पागलका गभत्र संचालन भएका र हुने होटे ल, रे ष्टु रेन्ट लगायतका सवै प्रकारका
खु द्रा पसले हरुले अगनवायत रुपमा आफ्नो व्यापार व्यवसाय गाउँ पागलकामा दतात गरी उपभोक्ता
मु ल्य सूची अगनवायत रुपमा राख्न लगाइ उपभोक्ताहरुको गहत संरक्षण गने नीगत गलइएको छ ॰

 उपभोक्ता मुल्य सूची नराद्धख गवगक्र गवतरण गने कायतलाइ गनरुतसागहत गदै लगगने छ र वजार
अनु गमनको कायतलाइ कडाइका साथ लागु गररने छ ॰
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 इमािार, कततव्यगनष्ठ, लगनगिल, अनुिागसत भइ कायातलयको कामकाजमा अगवगछन्न रुपमा
खगटई रहने गाउँ पागलका भरीका कमत चारीहरु मध्येवाट कायत सम्पादनको आधारमा (तोगकएको
सुचकां कमा सवै भिा वढी अं क प्राप्त गने ) उत्कृष्ठ कमत चारीहरुको छनौट गरी आ.व. को अन्त्यमा
प्रमाणपत्र सगहत उगचत सम्मान र पुरस्कृत गने नीगत कायात न्वयनमा ल्याइने छ ॰

 गाउँ पागलका पदागधकारी तथा कमतचारीहरुलाई अध्ययन, अवलोकन भ्रमण तथा तागलमको लागग
वजे टको व्यवस्था गररएको छ ॰

 न्यागयक सगमगतलाई सक्षम र सवल वनाउन क्षमता गवकास मुलक कायतक्रम संचालन गररने छ र
न्यागयक सगमगतलाई स्रोत साधन सम्पन्न वनाइने छ ॰

 यस गाउँ पागलकाको कायातलयमा दरविी अनुसार सेवा करारमा कायतरत कमतचारीहरुको कायत
दक्षता लगनगिलता, गक्रयागिलताको कायतिैली हे री पूनरावलोकन गरी उपलब्ध स्रोत साधन,
औगचत्य र आवश्यकताको आधारमा करार सम्झौता नगववरकण गररने छ ॰

 गाउँ पागलका गभत्र स्रोतको पगहचान गरी गाउँ पागलकावाट गलइने कर, राजस्व, िुल्क आगदलाई
व्यवद्धस्थत र गनयमन गररने छ ॰

 प्रगगतगिल र न्यागयककर प्रणालीका आधारमा करको दायरा गवस्तार गररने छ ॰
 गाउँ पागलका र ७ वटै वडा कायात लयहरुमा सु-िासन इकाइको गठन गरी अनुगमन सगमगतलाई
गक्रयागिल तथा व्यवद्धस्थत वनाइने कायतलाई गनरन्तरता गदइने छ ॰

 आ.व. ०७८/०७९ को प्रारम्भ दे द्धखनै सवै कमतचारीहरुको कायत सम्पादन सम्झौता तयार गरी लागु
गररने छ ॰

अध्यक्ष िहोिय,

cj d o; ufp+kflnsfsf] cfufdL cfly{s jif{ )&*.&( sf] k|fKt jh]6 l;lnª
tyf ufpFkflnsfsf] cg'dflgt cfGtl/s cfDbfgLsf] cfwf/df jflif{s jh]6 k|:t't
ug]{ cg'dlt rfxG5' .
o; ufp+kflnsfn] cfly{s jif{ )&*.)&( sf] gLlt tyf sfo{qmdx?sf] sfof{Gjog
ug{sf] nflu ? ५# s/f]8 $) nfv $@ xhf/sf] jh]6 k|:tfljt ul/Psf] 5 .
 h; cGtu{t /fhZj tkm{ M s]Gb| ;/sf/jf6 ? ^ s/f]8 %& nfv, ,
k|b]z ;/sf/ jf6 !) nfv @! xhf/ / cfGtl/s cfDbfgL tkm{ ? @)
nfv u/L hDdf ^ s/f]8 *& nfv @! xhf/ /sd k|:tfljt ul/Psf 5
.
 g]kfn ;/sf/ cg'bfg tkm{ M ljlQo ;dflgs/0f cg'bfg cGtu{t g]kfn
;/sf/jf6 k|fKt cg'bfg ? !) s/f]8 &! nfv, k|b]z ;/sf/jf6 &^
nfv @! xhf/ u/L hDdf !! s/f]8 $& nfv @! xhf/ / ;z{t cg'bfg
tkm{ g]kfn ;/sf/jf6 k|fKt ? @# s/f]8 (@ nfv, ljz]if cg'bfg
s]Gb|jf6 ! s/f]8 $ nfv, ;Dk'/s cg'bfg s]Gb|jf6 *) nfv, k|b]zjf6
? &) nfv, jx'If]qLo kf]if0f sfo{qmdjf6 ? !) nfv cGo ;+3 ;:yfjf6
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? %) nfv / ;dflhs ;'/Iff sfo{qmdjf6 ? * s/f]8 /sd u/L hDdf
? $^ s/f]8 %# nfv @! xhf/ k|:tfljt ul/Psf] 5 .
;dflgs/0f tkm{sf] jh]6 dWo] cfly{s ljsf; df @@ k|ltzt, ;fdflhs ljsf;df #%
k|ltzt, k"jf{wf/ ljsf;df @* k|ltzt, jftfj/0f tyf ljkb Joj:yfkgdf * k|ltzt
/ ;';fg tyf ;+:yfut ljsf;df & k|ltzt If]qut jh]6 l;df lgwf{/0f ul/Psf] 5 .
cGtdf o; cf7f}F ufpF;efdf cfkm\gf] pNn]Vo ;xeflutf hgfpg' ePsf k|d'v
cltly, ljlzi6 cltly, ufpF;ef ;b:o, kqsf/ ldq, d]/f ;xof]uL xftx?, sd{rf/L
nufot ;Dk"0f{ pkl:yt dxfg'efjx?nfO{ wGojfb k|s6 ug{ rfxG5' . ;fy} xfd|f] 5lj;
kflye]/fufpFkflnsfdf cfly{s ;d[l4 xfl;n u/L hgtfsf] hLjg:t/df ;sf/fTds
kl/jt{g x'g] ls|ofsnfkx? ;~rfng ul/g]5, / o; ufpFkflnsfsf] ;d[l4sf] nflu /
sf]/f]gf lgoGq0fsf nflu xfdL ;a} h'6f}+ eGg] xflb{s cfJxfg ub}{ ;fj{ef}d ;Qf ;DkGg
;Dk"0f{ hgtfsf] afGgL di6f, ynLb'uf{ / sf]6 e}/j b]jtfn] ;a}sf] /Iff u?g .
wGojfb
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