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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
२०७७/०७८ को नीतत काययक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गनय पाउँ दा अ्यन्त गररिातन्ित
भएको 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 घाइते तथा िेपत्ता नागररकहरुको
सम्मान गदै राजनीततक 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 जारी भइ संतिधान अनुसार संघ, प्रदेि र स्थानीय
तह गरी ३ तहको सरकारको व्यिस्था भइ स्थानीय तहको तनिायचन सम्पन्न भएको
३ ि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'k{ g]{ 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{ ? ^ 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{ cfly{s jif{sf] h]7 d;fGt ;Dd ?
!& s/f]8 &) nfv $$ xhf/ *^ k};f &^ vr{ eO{ ^& k|ltzt k|ult ePsf] 5 .
;dflgs/0f cg'bfg tkm{ ? !) s/f]8 ^$ nfv &^ xhf/ z+;f]lwt cg'dfg /x]sf]df
h]7 d;fGt ;Dd !) s/f]8 ^# nfv (^ xhf/ k|fKt eO{ h]7 d;fGt ;Dddf ? %
s/f]8 $# nfv &# xhf/ % ;o %$ vr{ eO{ %@ k|ltzt k|ult /x]sf] 5 . clwsf+;
of]hgfx? sfo{ ;DkGgsf] clGtd r/0fdf /x]sfn] e'QmfgL x'g jfsL eO{ Go"g 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 !) xhf/ cg'dfg ul/Psf]df cf=j=sf] h]7
d;fGt ;Dd ? & nfv &@ xhf/ % ;o #% cfDbfgL eO{ $% k|ltzt k|ult ePsf] 5
. 3/hUuf /lhi6«];g jfkt k|fKt x'g] /fh:j xfn ;Dd k|fKt ePsf] 5}g . ;fdflhs
;'/Iff sfo{qmd tkm{ ? ^ s/f]8 z+zf]lwt ul/Psf]df ? % s/f]8 (@ nfv @% xhf/
k|fKt eO{ bf];|f] rf}dfl;s cjlw ;Dd ? $ s/f]8 ^ nfv %* xhf/ $ ;o vr{ ePsf]
5.
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आ.ि. ०७६।०७७ 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– उन्नत जातको ३० कु इन्टल तिउको खररद गरी िाडय नं. १,४ र ५ मा
तितरण भएको छ । ओखर र स्याउँ जस्ता तहउदे र्लर्ु लका िोट तिरुिाहरु खररद गरी
गाउँ पातलका भरी तितरण भएको छ । अनुदानमा १०० कु इन्टल मल ढु िानी गरी
कृ र्कहरुलाइ उपलब्ध गराइएको छ । तसमी, हातेट्याक्टर, पलातष्टक टनेल, तिर्ादी
तथा ससचाइका लातग पाइप खररद गरी ककसानहरुलाई तितरण गररएको छ । मेलका
िोटहरुमा नास्पातत कलमी गने कायय भएको छ ।

 पिु सेिा तर्य M– पिुजन्य रोगहरु तनराकरणका लातग और्धी खररद गरी पिुहरुमा
खोप सेिा तथा उपचार ततव्रताका रुपमा अगाडी िढेको छ ।

 तिक्षा तर्य M– आन्तररक िैतक्षक भ्रमण, आन्तररक स्कु ल तभतजट काययक्रम संचालन र
पररक्षामा एकरुपताका लातग मयायकदत अधयिार्थर्क पररक्षा र िार्थर्क पररक्षा गा.पा.
स्तरीय भइ िैतक्षक गुणस्तरमा िृतर्द् गने कायय भएको, तिध्यार्थथको अततररक्त
कक्रयाकलापहरुमा टेिा पुयायउने खालका तितभन्न ककतसमका काययक्रम गनुयको साथै अध्यक्ष
कप प्र्योतगता सम्पन्न भएको छ । माध्यतमक तिध्यालयहरुमा तिध्यार्थथहरुको लातग
ट्युसन कक्षा संचालन गरर सम्पन्न गररएको छ ।

 स्िास््य तर्य M– िडा नं. ३, ४,५,६,७ मा तजल्ला स्िास््य कायायलय िझाङको प्रातिधक
सहयोगमा गाउँ पातलकािाट और्धी उपलब्ध गराइ जनरल स्िास््य तितिर संचालन
भइ १२६० जना लाभातन्ित भएका छन । मटेला, जयपृ्िीनगर, कडेल र लेकगाउँ
स्िास््य चरकीमा ग्रामीण अल्रासाउण्ड सतहतको घुम्ती तितिर संचालन भएको छ । ७
िटै स्िास््य संस्थामा और्धी उपलब्ध गराइएको छ । १३ िटा खोप के न्रहरुमा
तनयतमत रुपमा खोप तितिर चलाइएको छ । सुरतक्षत मातृ्ि काययक्रमलाई प्रभािकारी
ढंगले संचालन गनय कोटचरघानपाटा स्िास््य चरकीमा काययरत कमयचारी १ जना नसय
कमयचारीलाई तातलम उपलब्ध गराइ मेतसन ल्याइ मतहलाहरुको तनयतमत रुपमा
तभतडयोिाट गभयजाँच गने कायय भएको छ । ७ िटै िर्थथङसेन्टरिाट २४ घण्टे सेिा
संचालन हुने गरी व्यिस्था तमलाइएको छ । दीघय रोगीहरुलाई िार्थर्क १० हजार रुपैया
उपलब्ध गराइएको छ । तिश्वब्यापी महामारीको रुपमा र्ै तलरहेको

COVID-19

को

रोकथाम तथा तनयन्िणको लातग के न्र, प्रदेि र संघ सस्थािाट िजेट प्राप्त भइ राहत
तितरण तथा और्धी, उपकरण खररद गररनुको साथै ७ िटै िडाका तितभन्न
तिध्यालयहरुमा क्वारे नटाइनको व्यिस्था गररएको छ । ्यसै गरी िडा नं. ५ को
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थलारामा आयुिेद तितिर संचालन भएको छ । आयुिेद और्धीहरु खररद गरी तनिुल्क
रुपमा जनतामा सेिा प्रिाह भएको छ ।

 पूिायधार तर्य M– झुतेरा दान्ना िाखा सडकको ६ कक.मी तनमायण कायय सम्पन्न भएको छ ।
िडा नं. ६ र ७ को व्यासी तिसरना सडक खण्डमा १० कक.मी. सडक तनमायण कायय
सम्पन्न भएको छ । िडा नं. ४ र ७ मा आधारभुत स्िास््य इकाइ के न्रको भिन तनमायण
को कायय सम्पन भएको छ । िडा नं. ५ को थलारा र िडा नं. १ को काप्रीगाउँ मा
सामुदातयक स्िास््य इकाइ के न्रको भिन तनमायण कायय सम्पन्न भइ सेिा संचालन भएको
छ । िडा नं. १ को एकककृ त कृ तर् र्ाराम र सुगालाको कृ तर् र्ाराम, िडा नं. २ को
के तन्रय तिधुत प्रसारण लाइनको जडान कायय, िडा नं. ३ को आधारभुत स्िास््य के न्रको
भिन, िडा नं. ३, %,७ को िडा कायायलयको भिन तनमायण कायय र गाउँ पातलकाको
िैतक्षक समाग्री अध्ययन भिनको तनमायण कायय कायायन्ियनको चरणमा रहेको छ,
यसैगरी जयपृ्िीनगर चुलीटीका कु मडा पययटकीय सडकको तनमायण कायय कायायन्ियनको
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
अव भ आर्थिक वर्ि २०७७।०७८ को रक्ष्म, उदश्मे, य ऺेत्रगत नीतत तथा
कामिक्रभ प्रस्तुत गने अनभ
ु तत चाहन्छु ।
आ.व. ०७७।०७८ को नीति िथा काययक्रम
लक्ष्य
छववसऩार्थबेया गाउॉ ऩालरकाभा कोयोना को सॊक्रभणराई तनमन्त्रण गयी बौततक ऩव
ू ािधाय सहहत
आर्थिक, सभाजजक ववकास गयी सभद्
ृ गाउॉ ऩालरका य सखु ि गाउॉ वासी वनाउने रक्ष्म लरईएको छ ।

उद्श्ये
१. ववलबन्न सॊक्राभक योग रगामत सवै प्रकायका योग य ववऩदवाट गाउॉ वासीको जीवन यऺा गदै
स्थानीम जनजीवनराइ सहज य सयु क्षऺत वनाउने ।
5

२. आधायबत
ु स्वास््म सेवा आधायबत
ु लिऺाराई गण
ु स्तयीम वनाइ स्वास््म तथा लिऺाको ऩहुॉचभा
अलबवद्धृ ि गने
३. कृवर् तथा ऩिऩ
ु ारन ऺेत्रको व्मवसामीकयण गयी स्वयोजगाय सज
ृ ना गने ।
४. गाउॉ ऩालरका लबत्र सडक मातामात रगामत बौततक ऩव
ू ािधायको ववकास गयी जनताको जीवनस्तय
सहज वनाउने ।
५. उऩरब्ध स्रोत साधनको उच्चतभ प्रमोग गयी ववकास को गततराइ तनयन्तयता हदने ।
६. साविजतनक सेवाराइ प्रबावकायी वनाइ जनताराई सि
ु ासनको प्रत्माबतु त हदने ।
७. रक्षऺत वगिको ऺभता अलबवद्धृ ि गरी लैं गगक तथा सामागजक समावेसीकरणको गवकास 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
 संघीय र प्रदे ि सरकारले जारी गरे का नीगत कानु न तथा मापडण्डहरु
 संघीय सरकारको आ.व. ०७७-०७८ को वजे ट वक्तव्य
 स्थानीय तहको वागिि क योजना तथा वजे ट गदगदिि न २०७४


पन्ध्रौ योजना को आधारपत्र

 गदगो गवकास का लक्ष्य
 उपलब्ध स्रोत तथा साधनहरु
 जनताका माग तथा आवश्यकताहरु
मिर्घ कामिन नीमिहरु
 गाउँ पागलका क्षेत्र गभत्र वसपाकि सडक वत्ती , कवडहल, फरागकलो खेलमै दान, हाटवजार, वृिाआश्रम जस्ता
क्षे त्रहरुको पगहचान गरी प्राथगमकताको आधारमा योजना वनाइ कायाि न्रयनमा ल्याइने छ ।
 गाउँ पागलकाका सम्पू णि वस्तीहरुमा सडक खण्ड गनमाि ण गरी गाउँ पागलका गभत्रका सम्पू णि नागकरकहरुको
यातायातमा सहजता ल्याउने ।
 गाउँ पागलकालाइ अध्यरो मुक्त गनि रागष्ट्रय गवधुत प्रसारणलाइन लाइ ७ वटै वडामा पुयाि उन पहल गकरने छ ।
 भाडे वगर दे द्धख गाउँ पागलकको भवन हुदै जयपृथ्वीनगर जोड् ने कच्ची सडकलाइ कालोपत्रे गनि को लागग
पहल गकरने छ ।
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 जयपृथ्वीनगर-चुलीगटका –कुमडा हुँ दै सुमाि सरोवर जाने पयिटकीय सडक मागिको गवकास तथा गवस्तार
गकरने छ ।
 खोरामोरा गुरेलथु म हुदै जयपृथ्वीनगर िडकको गवकास तथा गवस्तार गकरने छ ।

क्षेत्रगि नीमिहरु

१.

आमथघक मिकास
 वडाहरुमा फलफुल, तरकारी तथा नसिरी गसकाइ केन्द्र स्थापना गरी गाउँ पागलका गभत्र कद्धिमा एक घर
एक फलफुल गवरुवा लागु गने र गाउँ पागलकालाइ तरकारीमा आत्मगनभि र वनाउने नीगत गलइएको छ ।
 उन्नत वीउ मल र प्रगवगधको प्रयोग गरी कृगि उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गकरने नीगत गलइएको छ ।
 "एकघर एक करे सावारी घरछे उ तरकारी" भन्ने नारालाई आत्मसाथ गदै प्रत्येक घरधु रीलाई गनिुल्क
गमनी गकट उपलब्ध गराइने छ ।
 मौरीपालन सम्भावना भएका क्षे त्रहरुको पगहचान गरी मौरीपालन कायिक्रम संचालन गकरने छ ।
 गाउँ पागलकालाई दाल तथा गेडागुडीमा आत्मगनभि र वनाउने कायिक्रम संचालन गकरने छ ।
 कृगिको आधुगनकीकरण गनिका लागग हाते ट्याक्टर, थ्रे सर लगायतका उपकरणहरु अनु दानमा गवतरण
गने कायिक्रम संचालन गकरने छ ।
 आलु पकेट क्षे त्रमा कृिकहरुलाई आलु उत्पादन, भण्डारण, वजाकरकरण

र प्रविि नमा अनु दानको

व्यवस्था गकरने छ ।
 गाउँ पागलका भरी मे लका वोटहरु प्रसस्त हुने भएकोले इच्छु क कृिक हरुको वारीमा भएका मे लका
वोटहरुमा नास्पाती कलमी गरी घरघरमा नास्पातीका गवरुवाहरु गवस्तार गकरने कायिक्रम संचालन गकरने
छ।
 माटो अनु सारको वाली लगाई कृिकहरुको उत्पादनमा वृद्धि गरी आय आजि न गनि प्रत्येक विि माटो
परीक्षण गिगवरको कायिक्रम संचालन गकरने छ ।
 वालीनालीमा लाग्ने रोग गकराहरुको गनयन्त्रणको लागग कायिक्रम संचालन गकरने छ ।
 वोटगवरुवाहरुमा लाग्न सक्ने फौजी गकराहरुको(सलह) सम्भागवत आक्रमणवाट वच्नको लागग आवश्यक
औिगध लगायतका सामाग्रीहरु खकरद गनि को लागग आवश्यक पने वजे टको व्यवस्था गकरने छ ।
 गाउँ पागलकाको उपयुक्त स्थानमा कपास खे ती, वदाम खे ती, कुकरलो र तोरीखे गतको गवस्तार गरी साना
उध्योगहरु स्थापना गनि आधार तयार पाने नीगत गलएको छ ।
 कृगिमा आधाकरत साना उद्योगहरुको स्थापना गरी वैदेगिक रोजगारवाट फकीएका युवाहरुलाई
आत्मगनभि र वनाउने कायिक्रमरु संचालन गकरने छ ।
 माछापालन हुन सक्ने क्षेत्रहरुको पगहचान गरी कृिकहरुलाई माछापालन गनि प्रोत्साहन गकरने छ ।
 कृगतम तथा प्राकृगतक गभाि 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 आत्मगनभिर 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 ।
 गवगभन्न गहउदे वहुविे डाले घाँ सको गवकास गरी पिु पंक्षीमा हुने जोद्धखमको न्यु गनकरण गकरने छ ।
 पिु पालन व्यवसाय गवस्तार कायिक्रम उन्नत जातका वोका, वाख्रा जस्ता व्ययवसायलाई प्राथगमकता
गदइने छ ।
 पयिटन गवकासका लागग गवगभन्न धामीक सां स्कृगतक क्षे त्रहरुको प्रचार प्रसार गकरने छ ।
 लघु तथा साना घरे लु उद्योग स्थापना तथा संचालनाथि दताि प्रगक्रया सहज गरी अनु दान उपलब्ध गराइने
व्यवस्था गमलाइने छ ।
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 गाउँ पागलका गभत्र उपलब्ध खगनज पदाथि तथा खानीको खोज अनु सन्धान गरी उत्खननलाई प्राथगमकता
गदइने नीगत गलएको छ ।
 स्वच्छ व्यद्धक्त स्वच्छ आहर, आयुवेद जीवनको आधार मानी जडीवुटीको उत्पादन वृद्धि गरी आयआजिन
वढाउने नीगत गलएको छ ।
 सहकारीको मु ल्य मान्यता अनु रुप आपसमा सहकायि तथा आयआजि न गरी गकरवी न्यु गनकरण गनि
गाउँ पागलकाले आवश्यक नीगत तथा कानु न वनाइ कायाि न्रयन गकरने छ ।
 प्रधानमन्त्री कृगि आधुगनकरण पकरयोजनाको क्षे त्र गवस्तार गरी पकेटलाइ व्लक, ब्लकलाइ जोनमा
पकरणत गनि व्यवसागयक उत्पादन र व्यवसायीकरणमा गविेि अनु दानको व्यवस्था गकरने छ ।
 संघीय सरकार वाट प्रधान मन्त्री रोजगार कायिक्रम कायाि न्रयनमा आए संगै यस गाउँ पागलकाले
प्रधानमन्त्री रोजगार कायिक्रमलाई सहयोग पुग्ने गरी वजे ट गवगनयोजन गने नीगत गलएको छ ।
 युवा लगक्षत कायिक्रमलाइ 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 ।
 सम्भागवत क्षे त्रको पगहचान गरी गाउँ पागलकामा एउटा कृगि पकेट क्षे त्रको गवकास गकरने 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 ।

२.

सािामिक मिकास

 गाउँ पागलकामा कोरोना गनयन्त्रण तथा रोकथाम गनिको लागग ३५-४० सैया सम्मको आइसोलेसन
बेडको स्थापना गकरने छ ।

 कोरोना संक्रमणलाई थप गवस्तार हुन नगदनका लागग आवश्यक पनि सक्ने औिगध उपकरण तथा
उपचार सामाग्रीहरुको कगम हुन नगदने व्यवस्था गकरने छ ।

 स्थापना भएका क्वाये जन्टनहरुराइ अझै व्मवजस्थत य ववस्ताय गरयने छ ।
 स्वास्थ्य प्रयोगिालाहरुको गवस्तार र सेवामा गनयगमतता गदइने छ ।
 कोरोनाको संक्रमणवाट वच्नको लागग कोरोना सम्वन्धी गवगभन्न जनचेतनामुलक कायिक्रमहरु
संचालन गकरने छ ।

 कोरोना गनयन्त्रणको लागग खगटएका स्वास्थ्य कमी तथा मगहला स्वास्थ्य स्वंयसेगवकाहरुलाई
काममा खगटएको अवगधको आवश्यक प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गकरने छ ।

 वालगववाह न्युगनकरण गनि "गवहेवारी २० विि पारी" अगभयानका लागग सचेतनामुलक कायिक्रमहरु
संचालन गकरने छ ।

 समाजमा गवकृगत र गवसंगगतको रुपमा रहेका कुप्रथाहरुलाई न्युगनकरण गनिको लागग गवगभन्न
सचेतनामु लक कायिक्रमहरुको संचालन गरी छगवसपागथभेरा गाउँ पागलकालाई छाउपडी गोठ मु क्त
गाउँ पागलका घोिणा गकरने नीगतलाइ गनरन्तरता गदइएको छ ।

 पकरवार गनयोजनसेवाहरुको प्रभावकारी रुपमा कायाि न्रयन गरी पकरवार गनयोजनका साधनहरु
सविसुलभ गराई सोको प्रयोगदर वढाइने छ ।

 कोटचौघानपाट, जयपृथ्वीनगर, मटे ला र लेकगाउँ स्वास्थ्य चौकीमा आवश्यकता र गवरामीको
अवस्था हे री स्थायी वध्याकरण गिगवर, आखा गिगवर, दन्त गिगवर र मगहलाहरुको आङ खस्ने
जस्ता रोगहरुको न्यु गनकरण गनि गिवरहरु संचालनको लागग पहल गकरने छ ।

 यस विि गनमाि ण कायि सम्पन्न भएका २ वटा आधारभुत स्वास्थ्य इकाइ केन्द्रहरुको लागग आवश्यक
जनिद्धक्त व्यवस्थापन गरी जनताको पहुँ च हुने गरी सेवा संचालनमा ल्याइने छ ।

 सेवालाइ सवैको पहुँचमा पुयािउनको लागग गाउँ पागलकामा एम्वुलेन्ऱको व्यवस्था गकरने छ ।
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 संस्थागत सुत्केरी, मातृ मृत्युदर मुक्त गाउँ पागलका वनाउनको लागग स्वास्थ्य संस्थामा सुतकेरी तथा
गभि वती सम्मान कायिक्रम, ग्रागमण अल्ट्र ासाउण्ड, कद्धिमा सवै स्वास्थ्य चौकीमा एक पटक
संचालन गकरने छ ।

 स्वास्थ्य संस्थावाट प्रदान गकरने सेवाहरु गन:िुल्क गकरने छ ।
 प्रत्येक सामुदागयक स्वास्थ्य इकाइ केन्द्र र आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्रको स्तर समान गनि सम्वद्धन्धत
गनकायमा पहल गकरने छ ।

 स्वास्थ्य संस्थामा औिगधको अभाव हुन नगदनको लागग औिगध खकरद गनि आवश्यक रकमको
व्यवस्था गकरने छ ।

 कोटचौघानपाटा स्वास्थ्य चौकीमा गडगिज सोलारको व्यवस्थापन गनि पहल गकरने छ ।
 गभिवती तथा सुत्केरीलाई पोिण सगहत आवश्यक सम्पूणि सेवा गनिुल्क र सहज ढं गले उपलब्ध
गराइने छ ।

 यस गाउँ पागलकाको प्रत्येक वडामा कद्धिमा एक "पोिण नमुना टोल" यसै आ.व.मा घोिणा गनि
सवै गवियगत िाखाहरुवाट वहुक्षे त्री पोिण योजनाको अवधारणा अनु सार एगककृत कायिक्रम वनाइ
कायाि न्रयन गकरने छ ।

 यस आगथिक वििमा पागलकाले संघीय तथा प्रदे िले तय गरका पोिणका मापडण्डहरु पुरा गरे का २
वटा वाडि लाई पोिणयुक्त वाडि घोिणा गरी पुरस्कृत गकरने छ ।

 ५ विि मुनीका कुपोगित वालवागलकाहरुको तौल तथा वृद्धि अनुगमन गरी कुपोिणको अवस्था
अनु सार परामिि पोिण कोिेली तथा उपचारको व्यवस्था गरी कुपोिणको दरलाई िु न्यमा ल्याइने
छ।

 स्वास्थ्य संस्थामा गनयगमत गभि जाच गरी स्वास्थ्य संस्थामा वच्चा जन्माउने आमाहरुलाई प्रोत्साहन
वापत मातृगििु कोिे ली (न्यानो झोला, स्याने टरी समाग्री, घीउ, ज्वानो र केही नगद) सहायता
उपलब्ध गराइने छ ।

 मगहला र वालवागलकाको स्वास्थ्य अगभवृद्धि गनिमा उल्लेखनीय भुगमका गनवाि ह गदै आउनु भएका
मगहला स्वयंसेगवकहरुको क्षमता गवकास तथा प्रोत्साहनका लागग सम्मानका कायिक्रम संचालन
गकरने छ ।

 गाउँ घर द्धिगनक र खोप केन्द्रलाई अझै गवस्तार गकरने छ ।
 स्वास्थ्य चौकी भवन ममित, स्वास्थ्य द्धिगनक संचालन, वगथिङ सेन्टरको गनमाि ण गरी स्वास्थ्य सेवा
पाउन वाट वद्धित नागकरकका लागग स्वास्थ्यमा सुलभ पहुँ च हुने गकगसमका कायिक्रम संचालनमा
ल्याइने छ ।

 मुटुरोग, मृगौला रोग, एच.आई.भी. एड् स , क्यान्ऱर जस्ता गदघि रोग लागेका व्यद्धक्तहरुलाई गवगतमा
झै गदईदै आएको आगथि क अनु दानलाई गनरन्तरता गदइएको छ ।

 जेष्ठनागकरकहरुको मनोवललाई उच्च राख्न तथा सम्मान गनिको लागग सवै वडाहरुमा जेष्ठनागकरक
सम्मान कायिक्रम संचालन गकरने छ ।

 लगक्षत वगि अपां ग, मगहला, दगलत, वालवागलका, जेष्ठनागकरक, गवपन्न, जनजाती तथा गपछगडएको
वगिको सिद्धक्तकरणको लागग गविे ि कायिक्रमहरु संचालनमा ल्याइने छ ।

 गाउँ पागलकालाई छु वाछु त मुक्त गाउँ पागलका वनाइने छ ।
 सामागजक धागमिक, सास्कृगतक कुरीगत गवरुिको अगभयानलाइ अझै सिक्त वनाइने छ ।
 छगवसपागथभेरा गाउँ पागलकालाई पूणि खोप मुक्त गाउँ पागलका घोिणा गदै लैजाने नीगतलाइ
अवलम्वन गकरदै लगगने छ ।
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 कोरोना गवरुि लड् न सक्ने , मागनसको प्रगतरोधात्मक क्षमता अगभवृद्धि गने खालका
जगडवुटीहरुको खोज अनु सन्धान गरी सोको प्रयोगदर वढाइने छ ।

 जेष्ठनागकरकको उपचारको लागग घरदै लो कायिक्रम संचालन गकरने छ ।
 आयुवेद उपचार पिगतलाई गनरन्तरता गदइने छ र आयुवेद िाखामा औिगध आपुगतिको व्यवस्था
गमलाइने छ ।

 यस गाउँ पागलकाको ७ वटै वडाहरुमा एक पटक गनिुल्क आयुवेद स्वास्थ्य गिगवर संचालन गकरने
छ।

 योग तथा प्राकृगतक उपचारको वारे मा जनचेतना मुलक कायिक्रम तथा योग गिगवरको कायिक्रम
संचालन गकरने छ ।

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

 गाउँ पागलका भरी संचालनमा रहेका आधारभुत गवध्यालयको अवद्धस्थगत जनसंया ा भौगोगलक
अवस्था र सामागजक न्याय हे री नक्ां कनका आधारमा गवद्यालय समायोजन गकरने छ ।

 सवै गवद्यालयहरुमा भवन, कक्षा कोठा, फगनिचर, िौचालय, पानी , पुस्तकालय र वुककनिर जस्ता
भौगतक तथा िै गक्षक पूवाि धार पुरा गकरने छ ।

 माध्यगमक तहको गिक्षालाई प्रगतस्पधी, प्रगवगध मैत्री, रोजगारमुलक र उत्पादनमुखी वनाई
गाउँ पागलका अनु रुपको मानव संिाधन गवकास गकरने छ ।

 प्रत्येक वडा र समुदायको साझेदारीमा प्रत्येक वडाको एउटा गवद्यालयमा वालवगलकाहरुलाई खेल्ने
र मनारं जन गने सामाग्रीहरु सगहतको नमु ना वाल उद्यान गनमाि ण गकरने छ ।

 वालगवकास कक्षाको अनुगमन तथा गनरीक्षणको लागग तहगत संयन्त्र गनुिको साथै सुपकरवेक्षणको
व्यवस्था गकरने छ । अपां गता भएका व्यद्धक्तहरुको लागग गन:िु ल्क गिक्षा प्रदान गने नीगत ल्याइने छ
।

 प्रत्येक गवद्यालयमा कोरोना संक्रमणलाई मध्येनजर राद्धख चाडो भन्दा चाडो नेट तथा इन्टरनेट
जडान गनि को लागग प्रयास गकरने छ ।

 प्रत्येक गवद्यालयको वालकक्षा र गििु कक्षामा िैगक्षक सुधारका लागग फगनिचर, कापेटको व्यवस्था
गने र आवश्यकता अनु सार गभगडयो कक्षा समे त संचालन गकरने छ ।

 कक्षा १ र २ मा पढ् ने वालवागलकाको िैगक्षक सुधारलाई ध्यानमा राखेर प्रत्येक गवद्यालयमा आमा
समू ह गठन गरी प्रत्येक मगहनाको १ पटक आमा समूहको वैठक वसाली िै गक्षक सुधारको
अवधारणा गवद्यालय दे द्धख घर सम्म पुयाि उन सहयोग गकरने छ ।

 प्रत्येक गवद्यालयमा कक्षा १ र २ का वालवागलकाहरुको िैगक्षक तथा िारकरक अवस्थालाई ध्यानमा
राद्धख गवद्यालयमा १ र २ का वालवागलकाहरुलाई आराम गने कोठाको व्यवस्थापन गकरने छ ।

 Covid-19 लाई मध्येनजर गरी छ.पा.गा.पा. गभत्र आफ्नै समूहमा मात्र रहेका गवद्यालयहरुलाई
वागहरीको समाजवाट पृथक राखी पठनपाठनको व्यवस्था मलाइने छ ।

 सामुदागयक गवध्यालयहरुमा मगहनावारी स्वच्छता तथा सरसफाइका लागग सेनेटरी प्याड गनमािण
गने सीप गसकाइ छात्राहरुलाई आत्मसुरगक्षत वनाउने र गन:िु ल्क सेनेटरी प्याड गवतरण गने
व्यवस्था गमलाइने छ ।

 स्थानीय तहिारा आफ्नो स्थानको मातृभािा, गलपी, सागहत्य एं व संस्कृगतक संरक्षणको गवकास गरी
सो भािाको पठनपाठन गनि सक्ने व्यवस्था गमलाइने छ ।

 आवश्यकताको आधारमा तागलम नगलएका गिक्षकहरुलाई तागलमको व्यवस्था गकरने र स्वंयसेवक
गिक्षकको व्यवस्था गकरने छ ।
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 गाउँ पागलका गभत्र गनरक्षर रहेका नागकरकहरुलाई गवगभन्न गवगध तथा गक्रयाकलाप माफित साक्षर
वनाइ आगामी आगथि क विि गभत्र गाउँ पागलकालाइ साक्षर गाउँ पागलका घोिणा गने नीगतलाई
गनरन्तरता गदइएको छ ।

 खेलको गवकासको लागग आवश्यक खेल मैदान र अन्य पूवाि धारहरुको गवकास गनि आवश्यक
पहल गकरनु को साथै गाउँ पागलकावाट िारकरक तथा बौगदक पकरक्षण हुने खालको आवश्यक खे ल
सम्वन्धी नीगत वनाइ प्रगतस्पधाि त्मक खे लाडीको गवकास गकरने छ ।

 कायिसम्पादनका आधारमा प्रत्येक विि उत्कृष्ठ गिक्षक छनौट गरी Best teacher of the year
घोिणा गकरने छ ।

 पोिण कायिक्रमलाई सगक्रयता पूविक संचालन गनि वहुक्षेत्रीय पोिण योजना अन्तगितका क्षेत्रगत
कायिक्रमहरुलाई गनरन्तरता गदइने छ ।

 खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता र जीगवको पाजिन सुधार तफि "गुणस्तरीय र गदगो खानेपानीको
आवश्यकता, पूणि सरसफाइ छाउगोठ मु क्ता स्वच्छता छगवसपागथभे राको प्रगतविता" भन्ने
नारालाई ग्रामीण जलश्रोत व्यवस्थापन पकरयोजना माफित कायाि न्रयन गरी उपलब्धी हागसल गकरने
छ।

 मगदरा उत्पादन र उपभोगमा गनयन्त्रण गकरने छ र गवगक्र गवतरणमा पगन गनगिच मापडण्ड
अवलम्वन गकरने छ ।

३. पूिाघधार मिकास
 गाउँ पागलकाको गवगत दे द्धख क्रमागत रुपमा रहेका सडक खण्डलाई गनरन्तरता गददै सडकको
स्तरोन्नगत गनुि को साथै गाउँ पागलका गभत्र सडक नपुगेका प्रत्येक वस्तीहरुमा सडक पुयाि इ
यातायातमा सहजता ल्याउने नीगत गलएको छ ।

 गाउँ पागलका क्षेत्र गभत्र रहेका गवगभन्न िाखा सडकहरुलाई फरागकलो वनाउने तथा ममित सम्भार
गनि आवश्यक वजे टको व्यवस्था गरीनेछ ।

 अधुरा रहेका योजनाहरुलाई सम्पन्न गनि आवश्यक वजेटको व्यवस्था गकरने छ ।
 गाउँ पागलका क्षेत्र गभत्र २५ सैयाको स्रोत साधन सम्पन्न अस्पताल गनमाि णको लागग आवश्यक पहल
गकरने छ ।

 खानेपानीको गदगो व्यवस्थापनको लागग गाउँ पागलकाले गलएको एक घर एक धारा नीगतलाई ७ वटै
वडामा लागु गकरने छ ।

 कृगि योग्य भुमीमा गसंचाइ, कुलो गनमाि ण तथा ममित संभार गरी कृगिको उत्पादन तथा
उत्पादकत्वमा वृद्धि गनि जोड गदइने छ ।






गाउँ पागलका भवन र वडा कायाि लयहरुको भवन गनमाि णको लागग आवश्यक पहल गकरने छ ।
सवै वस्तीमा खाने पानीको सुगवधा पुयाि इने र ढल गनकासको व्यवस्था गकरनेछ ।
उपयुक्त स्थानमा एउटा आधुगनक र व्यवद्धस्थत पिु वथिाला संचालनमा ल्याइने नीगत गलएको छ ।
सवै गकगसमका साविजगनक पूवाि धारहरु वालमै त्री, लैं गगक मै त्री, अपां गमै त्री र वातावरणमै त्री
मापडण्डका आधारमा मात्र गनमाि ण गकरने नीगत गलएको छ ।






सडकको छे उछाउमा वृक्षारोपण गने नीगत अवलम्वन गकरने छ ।
वैकद्धिक उजाि का गवगभन्न प्रगवगधहरुको प्रयोग र गवस्तारमा जोड गदइने छ ।
भवन संगहता, नक्ापास र भवन गनमाि ण गने प्रगवगधको गवकास गकरने छ ।
स्थानीय भािामा प्रकागसत पत्रपगत्रका र संचागलत एफ.एम रे गडयोहरुलाई प्रोत्साहन गकरने नीगत
अवलम्वन गकरने छ ।
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 गौरवका आयोजनाहरुलाई थप प्राभावकारी रुपमा संचालन गकरने छ ।
 गाउँ पागलकामा संचागलत लघु तथा साना जलगवधुत आयोजनाहरुको ममित संभार तथा संरक्षण गने
नीगत गलइएको छ ।



गाउँ पागलका क्षेत्र गभत्र पयिटनको पहुँ च पुयाि उन यस क्षे त्र गभत्र रहे का पयिटगकय स्थल, धागमि क तथा
सां स्कृगतक स्थल, मठमद्धन्दर गनमाि ण गने तथा संरक्षणको लागग आवश्यक पहल गकरने छ ।

 नेऩार सयकायको आगाभी तीनवर्ि लबत्र सफै जनताराई आधायबूत स्तयको
िानेऩानी सवु वधा उऩरव्ध गयाउने तथा हदगो ववकास रऺ नॊ ६ फभोजजभ सन ्
२०३० लबत्र कुर जनसॊख्माको ५० प्रततितराई सुधारयएको िानेऩानी सुववधा
उऩरव्ध गयाउने रऺ ऩूया गनि िानेऩानी सयसपाइ तथा स्वच्छता ऺेत्रको मोजना
तजुभ
ि ा,

बफद्मभान

िानेऩानी

मोजनाहरुको

सञ्चारन

तथा

भभित

सम्बाय

व्मवस्थाऩन, हारसम्भ सो सुववधा ऩुग्न नसकेको ऺेत्रको ऩहहचान गयी सभता
भर
ू क तथा सहबार्गतात्भक ऩद्धतत अवरम्फन गयी सभन्वमात्भक एवभ ् ऩायदिॉ
ऩद्धतत अऩनाई सेवा प्रदान गनि गाउॉ ऩालरका स्तयभा िानेऩानी, सयसपाइ
स्वच्छता (वास) व्मवस्थाऩन फोडि स्थाऩना गयी सो भातहत वास मुतनट भापित
नमाॉ मोजना तनभािण तथा ववद्मभान मोजनाहरुको भभित सम्बायको सेवा प्रवाह
गने व्मवस्था लभराइनेछ ।
 गाउॉ ऩालरकारे तमाय गये को जरउऩमोग गरु
ु मोजनाराई सभीऺा गदै ववद्मभान सफै
िारे िानेऩानी, लसॉचाई रगामतका जरस्रोतसॉग सम्फजन्धत मोजनाहरुको सञ्चारन
तथा व्मवस्थाऩकीम अवस्था अद्मावर्धक गयी सफै सलभततहरुराई जरस्रोत
तनमभावरी फभोजजभ दताि एवभ ् अद्मावर्धक य नवीकयण गने व्मवस्था लभराई
गाउॉ ऩालरका स्तयभा सो ऺेत्रको सूचना व्मवस्थाऩन प्रणारी स्थाऩना गरयनेछ ।
 भहहरा तथा ककिोयीहरुको आत्भ सम्भानको यऺागदै सयु क्षऺत य स्वच्छ तरयकारे
फाॉच्न ऩाउने अर्धकायको सुतनजश्चतता य भहहनावायी बएको सभमभा अऩनाइने
ववलबन्न हानीकायक अभ्मासहरुको तनभर
गयी भहहरा य ककिोयीहरुको आत्भ
ूि
सम्भानको यऺा गनि गाउॉ ऩालरका उऩाध्मऺहरुको सम्भेरनरे ऩारयत गये को भमािहदत
भहहनावायी स्वच्छता व्मवस्थाऩनको धनगढी घोर्णा ऩत्र कामािन्वमनको रार्ग
आवश्मक व्मवस्था लभराइनेछ ।
 नेऩार सयकायको ऩूणि सयसपाइ तनदे लिका २०७५ एवभ ् गाउॉ ऩालरकाको वव.सॊ २०८०
लबत्र गाउॉ ऩालरकाराई ऩूणि सयसपाइमुक्त एवभ ् छाउगोठ भुक्त गाउॉ ऩालरका घोर्णा
गने रक्ष्म फभोजजभ गाउॉ ऩालरका लबत्रका सभुदामराई ऩूणि सयसपाइ उन्भुि तथा
ववद्मारमहरुराई तीन ताया ऩद्धततभा ववकास गनि एवभ ् कोलबड १९ जस्ता
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भहाभायी य ऩानीजन्म योगहरुफाट फच्न वडा तथा सभुदामस्तयभा ऩूणि सयसपाइ
अलबमान सञ्चारन गरयनेछ । ववलबन्न ऩानीजन्म योगहरुफाट उत्ऩन्न हुन सक्ने
भहाभायीहरुफाट सयु क्षऺत यहन स्रोत एवभ ् घयामसी स्तयभा ऩानीको गण
ु स्तय
ऩरयऺणको व्मवस्था लभराइनेछ ।
 सभुदामको ऩोर्ण तथा जीववकोऩाजिनको अवस्थाभा सुधाय ल्माउनको रार्ग
गाउॉ ऩालरका लबत्रका हये क घयधयु ीभा घयफायी स्थाऩना गदै

सम्बाव्म ऺेत्रभा

उत्ऩादनको ऩकेट ऺेत्र बफस्ताय गने य व्मवसातमक रुऩभा सभूह भापित फावर्िक रु ५
राि बन्दाभार्थ कायोफाय गने कृर्क सभह
ू हरुराई प्रोत्साहन गने नीतत लरइनेछ
साथै गाउॉ ऩालरका स्तयभा आवश्मक फोट बफरुवा सहज रुऩभा आऩूतति गनिका रार्ग
उन्नत स्तयको फहुउद्दे श्मीम नसियी स्थाऩना गने कामि मसै फर्िफाट आयम्ब
गरयनेछ ।
 स्थानीम उत्ऩादनफाट कृर्कहरुराई अर्धकतभ राब लरई जीववकोऩाजिनभा सुधाय
ल्माउन उत्ऩादनको बण्डायण, फजायीकयणका साथै कृवर् साभाग्रीको सहजआऩतू तिको
रार्ग आवश्मकता अनुसाय सॊकरन केन्र, कोल्ड स्टोय,एग्रोबेट स्थाऩना गने कामि
मसै फर्िफाट िुरुवात गरयनेछ । सो प्रमोजनको रार्ग नीजज ऺेत्रतथा सहकायीहरुराई
प्राथभीकताका साथ ऩरयचारन गने नीतत लरइनेछ ।
 िानेऩानी

सयसपाइ

स्वच्छता,

भमािहदत

भहहनावायी

व्मवस्थाऩन,

घयफायी

व्मवस्थाऩन तथा व्मवसातमक जजववकोऩाजिन प्रवद्िधन कामिको रार्ग स्थानीम
स्तयभा प्राववर्धक स्रोत व्मजक्त उत्ऩादन तथा ऩरयचारन गने कामिराई तनयन्तयता
हदइनेछ ।

४. िन िािािरण िथा मिपि व्यिस्थापन
 वाढीपगहरो भु-क्षय तथा महत्वपूणि जडीवुटीको संरक्षण गनि छाडा चरन, जथाभावी फडानी, वन
अगतक्रमण जस्ता गक्रयाकलापहरु रोकी वनजं गल संरक्षण र सम्विि न गनि वनजं गलको घेरवार तथा
संरक्षण गदै लगगने छ ।

 गवपद जोद्धखम क्षेत्र र वस्तीहरुको संकटासन्नताको पगहचान र नंक्ां कन गकरने छ ।
 प्रत्येक वडामा एक नसिरी स्थापना गरी साविजगनक क्षेत्रमा २ विि गभत्र वृक्षारोपण गरी हकरयाली
प्रविि न गकरने छ ।

 असुरगक्षत र अव्यवद्धस्थत वस्तीहरुको पगहचान गरी सुरगक्षत स्थानमा स्तानान्तरण र व्यवस्थापन गदै
लगगने छ ।

 यस गाउँ पागलका क्षेत्र गभत्र वासोवास गने भुगमगहन सुकुमवासीहरुको लगत तयार गरी गतनीहरुको
उगचत व्यवस्थापन गने तफि पहल गकरने छ ।

 हरे क वस्तीमा फोहरमैलाको उगचत व्यवस्थापन गकरने छ ।
 पानीका मुहानहरुको अगभलेख राद्धख सो स्रोतको गदगो संरक्षण गकरने छ ।
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 वातावरण तथा सरसफाइ कायिक्रम संचालन गरी वातावरण तथा जलवायु पकरवतिन वारे जनचेतना
अगभवृद्धि गराइने छ ।

 भु -क्षय भएका स्थानहरुमा स्थानीय जनताको सहकायिमा वृक्षारोपण गने र सो को संरक्षण गकरने छ
।

 भू -क्षय तथा जलउत्पन्न प्रकोपवाट हुन सक्ने क्षतीलाई न्युगनकरण गनि आवश्यक तटवन्धनको
व्यवस्था गकरने छ ।

 सडक तथा अन्य पूवाि धार गनमाि ण गदाि 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
आधाकरत व्यवसाय मुलक र उद्यम मुलक वन वनाउन प्रोत्साहन गकरने छ ।

 गवपद व्यवस्थापनको लागग आवश्यक खाद्यान्न, लत्ता कपडा, अन्य आवश्यक सामाग्रीहरुको
भण्डारण गने कायिलाई प्राथगमकता गदइ कायाि न्रयन गकरने छ ।

 प्रत्येक वडामा गवपद पूवि, गवपद कागलन र गवपद पगछका कायि व्यवस्थापन गनि गवपद व्यवस्थापन
कोिलाइ गनरन्तरता गदइने छ र यस क्षे त्र गभत्रका नागकरकहरुलाई रोगको महामारीवाट वचाउन
तथा रोगको रोगथाम गने कायिको लागग एक प्रकोप व्यवस्थापन कोिको स्थापना गकर वजे ट
गवगनयोजन गकरने छ ।

५. सुशासन िथा संस्थागि मिकास
 गाउँ पागलका गभत्र रहेका सम्पूणि सरकारी कायािलयहरुमा संचार, इन्टरनेट सुगवधा, टावर र सविर
जस्ता उपकरण जडानको लागग पहल गकरने छ ।

 कायाि लयमा सफ्टवयर माफित काम हुने सफ्टवयर जडान गकरने छ ।
 गाउँ पागलकाको कायािलय, प्रहरी चौकी र इन्टरनेटको टावरमा CC.TV क्यामेरा जडान गकरने छ ।
 कायाि लयको कामकाजलाई मध्यनजर गदै सूचनाको पहुँचलाई जनता सामु सगजलै पुयाि उन
Digital Notice Board र Group SMS System Software जडान गकरने नीगत गलइने छ ।
 ठे क्का पट्टाको कायिलाइ प्रगतिप्रधी वनाउन E-bidding को प्रयोगलाई प्राथगमकता गदइने छ ।
 गाउँ पागलका गभत्र रहेका सम्पूणि सरकारी कायाि लयहरुमा गवधुगतय हागजरीको व्यवस्था गरी
साविजगनक सेवालाइ थप प्रभावकारी वनाइने छ ।

 गाउँ पागलका र वडा कायािलयमा हेि डे स्क, सोधपुछ कक्ष, गवधुगतय नागकरक वडा पत्रको व्यवस्था
गरी साविजगनक सेवालाई प्राभावकारी वनाउनु का साथै भए गरे का कायिहरु नागकरक समक्ष
मोवाइल एप्स वाट सूचनाको सहज पहुँ चको व्यवस्था गकरने छ ।

 गाउँ पागलकामा लागु भएका सम्पुणि गैरसरकारी संघ-संस्थाहरुसँग गवकासका लागग आवश्यक
समन्रय र सहकायि गने नीगत गलइएको छ ।

 साविजगनक सुनुवाइ, साविजगनक पकरक्षण र सामागजक पकरक्षणलाई पारदिी वनाइ सुिासन
प्रविि नमा जोड गदइने छ ।

 रु ३ लाख भन्दा वढीका आयोजना , कायिक्रम कायाि न्रयन गदाि स्पस्ट रुपमा दे द्धखने गकर सूचना
पाटी राख्ने व्यवस्थालाइ कडाइका साथ लागु गकरने छ ।

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

 वेरुजुको लगत राद्धख वेरुजु फछयौट गने कायिलाइ प्राथगमकता गदइने छ ।
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 नागकरक असन्तुगष्ट् सवेक्षण फारामको गवकास गरी प्रत्येक वडा र गाउँ पागलकामा समेत
सेवाग्राहीको प्रगतगक्रया वुगझ सेवा प्रवाहलाई अझ गछटो छकरतो र प्रभावकारी वनाइने छ ।

 स्थानीय प्रिासनलाई स्वच्छ, सक्षम, गनष्पक्ष, पारदिी, भ्रस्टाचार मुक्त जनउत्तरदायी र सहभागगता
मु लक वनाइदै स्थानीय तहवाट प्रदान गकरने 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 अगनवायि रुपमा आफ्नो व्यापार व्यवसाय गाउँ पागलकामा दताि गरी उपभोक्ता
मु ल्य सूची अगनवायि रुपमा राख्न लगाइ उपभोक्ताहरुको गहत संरक्षण गने नीगत गलइएको छ ।

 उपभोक्ता मुल्य सूची नराद्धख गवगक्र गवतरण गने कायिलाइ गनरुतसागहत गदै लगगने छ र वजार
अनु गमनको कायिलाइ कडाइका साथ लागु गकरने छ ।

 ईस्टीमेट अनुसार तोगकएको समय अवगध अगावै गुणस्तरीय गवकास गनमाि णको काम गने गनमाि ण
व्यवसायी तथा उपभोक्ता सगमगतका अध्यक्षहरुको मनोवल उच्च राख्न तथा काम प्रगत प्रोत्सागहत
गरी पुरस्कृत गनि अगत आवश्यक भएको हुँ दा तोगकएको समय अवगध भन्दा एक मगहना अगावै
ईस्टीमे ट अनु सारको गुणस्तर कायम गरी गवकास गनमाि णको काम सम्पन्न गने गनमाि ण व्यवसायी
तथा उपभोक्ता सगमगतका अध्यक्षहरुलाई अनु गमन सगमगतको वहुमतको गसफाकरसमा आ.व.को
अन्त्यमा प्रमाण पत्र सगहत उगचत सम्मान र पुरस्कृत गने नीगतको अवलम्वन गकरने छ ।

 इमान्दार, कतिव्यगनष्ठ, लगनगिल, अनुिागसत भइ कायािलयको कामकाजमा अगवगछन्न रुपमा
खगटई रहने गाउँ पागलका भरीका कमि चारीहरु मध्येवाट कायि सम्पादनको आधारमा (तोगकएको
सुचकां कमा सवै भन्दा वढी अं क प्राप्त गने ) उत्कृष्ठ कमि चारीहरुको छनौट गरी आ.व. को अन्त्यमा
प्रमाणपत्र सगहत उगचत सम्मान र पुरस्कृत गने नीगत कायाि न्रयनमा ल्याइने छ ।

 गाउँ पागलका पदागधकारी तथा कमिचारीहरुलाई अध्ययन, अवलोकन भ्रमण तथा तागलम उपलब्ध
गराइ क्षमता गवकास गकरने छ ।

 न्यागयक सगमगतलाई सक्षम र सवल वनाउन क्षमता गवकास मुलक कायिक्रम संचालन गकरने छ र
न्यागयक सगमगतलाई स्रोत साधन सम्पन्न वनाइने छ ।

 यस गाउँ पागलकाको कायािलयमा दरवन्दी अनुसार सेवा करारमा कायिरत कमिचारीहरुको कायि
दक्षता लगनगिलता, गक्रयागिलताको कायििैली हे री पूनरावलोकन गरी उपलब्ध स्रोत साधन,
औगचत्य र आवश्यकताको आधारमा करार सम्झौता नगववरकण गकरने छ ।

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

 प्रगगतगिल र न्यागयक कर प्रणालीका आधारमा करको दायरा गवस्तार गकरने छ ।

अध्यक्ष िहोिय,

cj d o; ufp+kflnsfsf] cfudL 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 ? ५३ s/f]8 ७१ nfv ७६ xhf/sf] jh]6 k|:tfljt ul/Psf] 5 .
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 h; cGtu{t /fhZj tkm{ M s]Gb| ;/sf/jf6 ? ^ s/f]8 ५२ 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/ / z;{t cg'bfg tkm{ g]kfn ;/sf/jf6 k|fKt ? @%
s/f]8 #) nfv, ljz]if cg'bfg s]Gb|jf6 ^) nfv, k|b]z jf6 ४५ nfv,
;Dk'/s cg'bfg s]Gb|jf6 ! s/f]8, k|b]zjf6 ? *) nfv, k|wfgdGqL
:j/f]huf/ sfo{qmdjf6 ? ^) nfv, /fli6«o kl/ro kq ljt/0f tyf
klGhs/0f ljefujf6 ? !% nfv, jx'If]qLo kf]if0f sfo{qmdjf6 ? !)
nfv cGo ;+3 ;+:yfjf6 ? %) nfv / ;dflhs ;'/Iff sfo{qmdjf6 ? ^
s/f]8 %) nfv /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; 5}6f}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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