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सम्बोधन

गाउँ सभाका अध्यक्ष ज्यू
गाउँ सभाका सदस्य ज्यूहरु
प्रमुख अतततथज्यू
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 २०७९/०८० को नीतत काययक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गनय
पाउँ दा अत्यन्त गौरिातन्ित भएको छु । नेपालको युगान्तकारी अग्रगामी पररितयको लातग संघीय लोकतातन्िक
गणतान्ित्मक िासन व्यिस्था स्थापना गनय ऐततहातसक जनआन्दोलन जनयुद्ध र सिै खाले आन्दोलन तथा
संघर्यका क्रममा सहादत प्राप्त गनुयहुने सम्पूणय सतहदहरु प्रतत भािपूणय श्रदान्जली अपयण गदयछु । िेपत्ता तथा
घाइते पररिार प्रतत सम्मान व्यक्त गदै रातियता लोकतन्ि गणतन्ि र जनजीतिकाको आन्दोलनमा नेतृत्ि
गनुयहुने सम्पूणय अग्रजहरु प्रतत उच्च सम्मान प्रकट गदयछु, साथै उहाँहरुले पुयायउनु भएको योगदान प्रतत स्मरण
गनय चाहन्छु । स्थानीय सरकार तनमायण देतख हाल सम्म स्थानीय सरकारलाइ अपेतछत रुपमा सहयोग गनुयहुने
राजनीततक दल पिकार तिक्षक िुतद्धजीिी, सामातजक अगुिा, आम जन-समुदायलाइ धन्यिाद दददै आगातम
ददनमा पतन यस गाउँ पातलकाले गने हरेक काममा यस्तै सहयोग सुझाि र सदक्रय भुतमकाको अपेक्षा गदयछु ।
गाउँ पातलका जनप्रततनीतध सतहतको स्थानीय सरकार संचालन भएको आज ५ िर्य पुरा गरी छैटौ ँ
िर्यमा प्रिेि गदैछौ । आगातम आ.ि. २०७९/०८० को नीतत तथा काययक्रम प्रस्तुत गरी कायायन्ियनको
चरणमा छौ ँ । यसले समाज र समुदायलाइ तितभन्न आिश्यकतालाइ सम्िोधनको सन्दभयमा सरकार
संचालनको एक िर्यको आयोजना र काययक्रमको रुपरेखा घोर्णा गने कु रा जुनसुकै सरकारका लातग पतन
महत्पूणय अथय राख्ने भएकाले आगामी िर्यको रणनीतत तयार अनुमातनत आय र प्रास्तातित खचयको ढाँचा
तनमायणले छतिसपातथभेरा गाउँ पातलकाको अगातडको िाटोलाइ मागयदियन गनय मद्धत हुने तिश्वास तलएको छु ।
नेपातलको संतिधानले तनर्ददष्ट गरको नागररक हक अतधकारको रक्षा गरी आर्थथक तिकासको
माध्यमिाट स्थानीय तहको सरकारलाइ सिल र समृद्ध गाउँ पातलका तनमायण गनय आितधक योजना तनमायण
गरी अल्पकातलन, मध्यकातलन र दीघयकातलन सोच र लक्ष्यकासाथ स्थानीय सरकार दक्रयातिल छ । सम्पूणय
मतहला, दतलत, जनजाती, अपांग आददिासी यौतनक अल्पसंख्यक लगायत तपछतडएको िगयको सहभातगतालाइ
तिकासको मुल प्रिाहमा समािेि गराउन स्थानीय सरकार दक्रयातिल छ । लोकतातन्िक मुल्य र मान्यताको
आधाररत समाजिाद प्रततिद्ध रहदै स्थानीय सरकारलाइ सिक्त र सिल िनाउने िाटोमा प्रततिद्ध रहेको
जानकारी गराउँ न चाहन्छु ।
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खण्ड -१
१.१ पररचय र सतमक्षा

सभाअध्यक्ष महोदय,

"कृ तर्, तिक्षा, स्िास््य, िन, व्यापार छतिसपातथभेरा हाम्रो तिकासको आधार" भन्ने ददघयकातलन सोच अनुरुप
आर्थथक सामातजक तिकासको मौतलक ढाँचामा स्थानीय पररिेि र आिश्यकता अनुरुप छतिसपातथभेरा गाउँ पातलका
अगातड िदढरहेको छ । स्िास््य सुरक्षा, तमतव्ययीता, पारदर्थिता, ददगो तिकास र तितत्तय अनुिासन आत्मसाथ गदै
स्थानीय स्रोत र साधनको अतधक्तम प्रयोग गरी सामातजक न्याय सतहतको आिश्यकतामा आधाररत समानुपाततक
गुणस्तरीय नतितम उपलब्धीको माध्यमिाट नमुना गाउँ पातलका तनमायण गने काययमा प्रततिद्धता रहने छौ ।
स्थानीय सरकार जनताको सािक नभइ जनताको सेिक, सहयोतग सहजकताय हो भन्ने भािना तलएर "सम्िृद्ध
छतिसपातथभेरा हाम्रो सान" भन्ने मुल मन्िलाइ आत्मसाथ गदै तिक्षा स्िास््य कृ तर् भौततक पूिायधारलाइ
प्राथतमकतामा राखेर जनताको तजिनस्तर िृतद्ध स्िातभमान र आत्मातनभयर िनाउने मान्यताकासाथ यो नीतत काययक्रम
तथा िजेट तजुयमा गररएको व्यहोरा यस सम्मातनत सभा मार्य त जानकारी गराउन चाहन्छु ।

!=@ rfn' cf=j=sf] gLlt tyf sfo{qmdsf] ;ldIffM
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 k|fKt eO ? $ 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/ k|fKt eO{ ? !^ s/f]8 ^* nfv *@ xhf/ 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/ @! ?k}of vr{ eO{ &! k|ltzt k|ult /x]sf] 5
. ljz]if cg'bfg ;+3 tkm{ ? ! s/f]8 $ nfv ;+zf]wg ul/Psf]df ? ## nfv *( xhf/ vr{ ePsf] 5 .
k|b]z ;/sf/jf6 ljif]z cg'bfg ? %) nfv k|fKt eO ? @( 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|ltztdfq cfGtl/s cfDbfgL ePsf] 5 .
आ.ि. ०७८।०*९ मा तलएका नीतत तथा काययक्रम अनुरुप के तह नीततहरु कायायन्ियन भइ सके का छन भने
के तह नीततहरु कायायन्ियनको क्रममा रहेका छन ।
आर्थथक तिकास तर्य

 कृ तर् तर्य M–
 गाउँ पातलकाका प्रत्येक िडामा १/१ िटा िहुउद्धेतिय नसयरीहरु स्थापना भएका छन ती नसयरीहरुिाट
सुन्तला, कागती अनार मौसमी, ओखर लगायतका कररि हालसम्म २६०० तिरुिाहरु उत्पादन भइ

कृ तर्कलाइ तितरण गररएको छ ।
 गाउँ पातलका भरी िेमौसमी तरकारी खेती गनय पलातष्टक टनेल थोपा ससचाइ, तसके चर िीउ
लगाएतका समाग्रीहरुमा १४४ िाट टनेल तनमायण कायय सम्पन्न भएको छ ।
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 गाउँ पातलका भरी हालसम्म तितभन्न कृ र्क समुह तथा र्ामयहरुलाइ गोरु तथा जनितक्तको अभािका








कारणले खेतिारी िाझो राख्ने अिस्थालाइ तनरुतसातहत गनय यस िर्य ९ िटा र ४ िर्य अितधमा ३३
िटा तमतनरटलर र १ िटा धान काट्ने मेतसन अनुदानमा तितरण गररएको छ ।
गाउँ पातलकाका तितभन्न िडाका कृ र्कहरुलाइ उन्नत जातको गहुँको िीउ चालु आ.ि.मा ५८ कु ईन्टल
र समग्र ५ िर्यमा २५५ कु इन्टल तितरण गररएको छ ।
तितभन्न िालीनालीमा देखा परे का रोग तथा दकराहरुको प्रकोप तनयन्िरण गनय तितभन्न जैतिक तथा
रासायनीक तिसादीहरु प्रयोग गरी सेिा प्रिाह गररएको छ ।
यस गाउँ पातलकामा हाल सम्म ६२ िटा कृ र्क समुह दताय र ८ िटा कृ तर् र्मयहरु सुतचकृ त गररएको छ
।
हाल सम्म अनुदामा गाउँ पातलका भरी कृ र्कहरुलाइ ५५० कु इन्टल रासायनीक मल समयमै उपलब्ध
गराइ कृ तर् उत्पादनमा िृतद्ध गररएको छ ।
गाउँ पातलका भरीका ७५ जना कृ र्कहरुले िेमौसमी तरकारी खेती सम्िन्धी तातलम प्राप्त गरे का छन ।
कृ र्कहरुलाइ प्लातष्टक टनेल तितरण काययक्रमले िेमौसमी तरकारी उत्पादन हुन गइ कृ र्कहरुको
आय-आजयमा िृतद्ध भइरहेको छ ।
यस गाउँ पातलकाको िडा नं. ५ को थलारामा र िडा नं ७ को िुडखोरीमा आलु पके ट तनधायरण गरी
आलु उत्पादनमा िृतद्ध भइ रहेको छ ।

पिु सेिा तर्य M–
पिुजन्य रोगहरु तनराकरणका लातग और्धी खररद गरी पिुहरुमा खोप सेिा तथा उपचार ततव्रताकासाथ
अगाडी िढाइएको छ । साथै १३३८ पिुहरुलाइ और्धी उपचार, ६३०० पिुहरुलाइ तितभन्न दकतसमका भ्यातससन
खोप लगाइ सेिा प्रदान गररएको छ ।

सामातजक तिकास तर्य









तिक्षा M–
एक पातलका एक प्रातितधक धारको तिद्यालय संचालन अन्तगयत िान्नीचौर माध्यतमक तिद्यालयमा प्रातितधक
धार अन्तगयत तितभल इतन्जतनयररङ तिर्यको पठनपाठन िैतक्षक सि-२०७६ िाट सुरु भइ कायायन्ियनमा
रहेको छ ।
यस पातलकाको िडा नं. १ मा रहेको श्री जनतप्रय मा.ति. िगडगाउँ मा नमुना तिद्यालय संचालन काययकतितध
२०७४ अनुरुप नमुना तिद्यलयको गुरुयोजना तयार भइ संचालनमा रहेको छ ।
तिक्षक तिद्यार्थथ संख्याको अनुपातामा तिद्यालयगत तिक्षक दरिन्दी तमलानीकरणकायय सम्पन्न भएको छ ।
मातसक चौमातसक रुपमा जनप्रततनीतधहरु एंि तिक्षा युिा तथा खेलकु द िाखाका कमयचारीहरुिाट हरेक
तिद्यालयको अनुगमन, सुपरीिेक्षण गने गरे को छ ।
आर्थथक िर्य २०७७/०७८ सम्म हरे क तिद्यालय र सामुदातयक अध्ययन के न्रको लेखा परीक्षण तथा सामातजक
परीक्षण सम्पन्न भएको छ ।
आधारभुत तह कक्षा ८ को अतन्तम परीक्षा संचालन एंि व्यिस्थापन गने गररएको छ ।
िैतक्षक सुधार काययक्रम अन्तगयत भौततक पूिायधार तनमायण र ICT व्यिस्थापन अन्तगयत ९ िटा तिध्यालयहरुमा
काययक्रम तनमायण र व्यिस्थापन गररएको छ।



पातलकामा तिज्ञ तिर्यगत समूह गठन गरी तिध्यालय तिक्षण तसकाइमा देतखएका तिर्यगत समस्याहरु समाधान गने
गररएको छ।



पातलका तभिका सम्पूणय तिद्यालयमा काययरत सिै तह र प्रकृ ततका तिक्षकहरुको व्यतक्तगत िैतक्षक तििरण

सतहतको र्ाइल खडा गरी तिक्षा युिा तथा खेलकु द िाखामा अतभलेख सुरतक्षत गररएको छ ।
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तिद्यालयहरुमा िाल तिक्षा सामाग्री र कम्प्युटर सेट ९ िटा तिद्यालयमा तितरण गरी संचालनमा रहेको छ ।
तिद्यालय व्यिस्थापन सतमतत र तिक्षा अतभभािक संघ र गाउँ तिक्षा सतमतत गठन लगायत तिद्यालय अनुमतत
स्िीकृ तत, व्यिस्थापन संचालनको काययहरु गनय तिक्षा तनयमािली, २०७५ जारी भएको छ ।
 संघीय सरकारिाट हस्तान्तररत तिक्षा क्षेिका सियत अनुदानका काययक्रमहरु सिै तिद्यालयहरुमा पारदिी एंि
आिश्यकताका आधारमा तितरण गने कायय गाउँ तिक्षा सतमततको तनणयय िमोतजम गने गरे को छ ।
 ३ िटा तिद्यालय तीनतारा घोर्णा गररएको छ । -जनतप्रय मा.ति. िगडगाउँ , थलारा मा.ति. थलारा, सुयोदय
आधारभूत तिद्यालय खोरी_ हुन ।
 स्िास््य
 गाउँ पातलकाले स्िास््य सेिा तर्य प्रयाप्त मािामा और्धीको आपुर्थत गरी स्िास््य सेिामा उल्लेखनीय
कायय भएको छ । गाउँ गाउँ घरघरमा स्िास््यकमीहरुलाइ पठाइ रोग अनुसारको और्धी तितरण
गररएको छ । यस आर्थथक िर्यमा स्िास््य संस्थािाट टाढा रहेका िस्तीहरुलाइ मध्यनजरगदै ३ िटा
स्थानमा गाउँ घर तसलतनक, १ िटा खोप तसलङक, १ स्थानमा आधाभुत स्िास््य इकाइ के न्रको
तनमायण कायय सम्पन्न गरी सेिा सुचारु गररएको छ ।
 नेपाल सरकारिाट तनयतमत प्रदान गररएको गभयिती उत्प्रेरणा र सुत्के री यातायात िापतको रकम
उपलब्ध गराइदै आएको छ । गभयिती मतहलाहरुको भतिष्यमा हुने जोतखमलाइ कम गनयको लातग
प्रत्येक स्िास््य संस्थामा ग्रामीण अल्रासाउण्ड तसतिर संचालन भएको छ । गाउँ घरमा लुकेर िसेका
क्षय रोगीहरुको खोज पडतालको लातग जयपृ्िीनगर स्िास््य चौकीमा माइस्क्रोपकपी सयाम्प
संचालन गररएको छ । सुत्के री पश्चात हुने जोतखमलाइ न्युतनकरण गनयको लातग सुत्के री हुने
मतहलाहरुको घरमा गइ ३ पटक घरदैलोमा सुत्के री जाँच काययक्रम संचालनमा ल्याइएको छ ।
 १५ मतहना देतख १५ िर्य सम्मका िालिातलकालाइ टाइटर्ाइट खोप संचालनमा ल्याइएको छ ।
 मातृ मृत्युदर र निजात मृत्युदर घटाउनको लातग नर्थसङ कमयचारीहरुलाइ MNH रोड म्याप सम्िन्धी
क्षमता अतभिृतद्ध तातलम संचालन गररएको छ ।
 तिद्यालयमा अध्ययनरत दकिोरीहरुलाइ आइरन तथा र्ोतलक एतसड र जुकाको और्धी तितरण
गररएको छ ।
 ५ िर्य मुतनका िालिातलकालाइ रातिय काययक्रम अन्तगयत १३६० जनालाइ जुकाको और्धी र
तभटातमन ए तितरण गररएको छ ।
 एदककृ त स्िास््य सेिा अन्तगयत गाउँ घरमा तचदकत्सक काययक्रम िडा नं. ५ को थलारामा संचालन गरी
तितभन्न रोगहरुको उपचार गरी १४२० जनाले सेिा तलएका छन ।
 तिश्वव्यापी महामाररको रुपमा र्ै तलएको कोतभड-१९ िा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 तमल्दा जुल्दा
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 ।
 कोतभड १९ तिरुद्धको खोप अतभयान तितभन्न समयमा संचालन गरी कु ल लतक्षत ९८२० जना मध्ये
५५८० जनाले कोतभड तिरुद्धको पूणय मािाको खोप पाएका छन ।
 आयुिेद सेिा
आयुिेद और्धालयिाट तनयतमत रुपमा तिरामीहरुलाइ चेकजाँच गरी रोग अनुसार उपयुयक्त और्धी तितरण
गरी सेिालाई प्राभािकारी िनाइएको छ । अत्यािश्यक आयुिेद और्धी खररद गरी ओतपतडमा आउने
तिरामीहरुको लातग २३ प्रकारका और्धीहरु तनिुल्क तितरण गरे को । आ.ि. २०७८/०७९ मा १८९७ जनाले
सेिा तलएका छन । स्िेदन काययको लातग तस्टम िससिाट सेिा ददने गरे को छ । िडा नं. ६ मा गाउँ घर सलतनङ
संचालन गरी १२५ पुरुर् र ५१ जना मतहलालाइ सेिा प्रदान गररएको छ । ६ मतहना भन्दा मुतनका
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िालिातलकालाइ दुध खुिाउदै दुध िधयक आयुिेददक तनिुल्क और्धी तितरण गरी आमा र िच्चामा हुने
कु पोर्ण लगायतका रोगहरु लाग्निाट िच्न मदत पुगेको छ । जेष्ठनागररका लातग स्िास््य प्रिधयन सेिा
संचालन गरी १२० जना जेष्ठनागररकले सेिा तलएको छ । आयुिेद िाखा अन्तगयत नागररक आरोग्य काययक्रम
मार्य त स्िास््य जीिनिैलीको बारे मा नागररकलाइ जानकारी गराइ मेरो स्िास््य मेरो तजम्मेिारी तनरोतग
नेपाल अतभयान भन्ने नागररकमा िोध गराइने प्रािधान गरे को छ । तिध्यालय आयुिेद तथा रोग तिक्षा
काययक्रम अन्तगयत सामुदातयक तिध्यालयमा तिद्यार्थथहरुलाइ तिद्यालय आयुिेद तथा योग तिक्षा काययक्रमको
माध्यमिाट और्धी प्रदान गररने सेिाहरु उपलब्ध गराएको छ । यस काययक्रमिाट २०० जना तिद्यार्थथहरु
लाभातन्ित भएका छन । आयुिेद िाखामा दैतनक जसो १२-१५ जनाले सेिा तलदै आइरहेको छ ।

 सामातजक सुरक्षा तर्य
गाउँ पातलsfको ७ िटै िडामा सामातजक सुरक्षा भत्तालाई ब्यितस्थत गराउन सामातजक सुरक्षा भत्ता
पाइरहेका व्यतक्तहरुको िैकंमा खाता खोल्ने कायय सम्पन्न हुने क्रममा रहेको छ ।

 खानेपानी तथा सरसर्ाइ तर्य
 गाउँ पातलकको एक घर एक धारा नीतत अनुरुप जलश्रोत व्यिस्थापन पररयोजना र यस
गाउँ पातलकाको साझेदारीमा संचातलत हाल सम्म २२ िटा खानेपानी योजना सम्पन्न गरी १५९६ घर
धुरीका ११०४६ जनसंख्या लाभातन्ित भएका छन ।
 यस गाउँ पातलकामा ५ िटा पूणय सरसर्ाइ योजना कायय सम्पन गररएको छ ।
 जलिायु अनुकुलन प्रकोप जोतखम न्युतनकरणको लातग सुधाररएको चुलो, सुधाररएको पानी घट्ट तथा
जलिायु पररितयन अनुकुलन सम्िन्धी प्रकोप जोतखम न्युतनकरण गनय गाउँ पातलका तथा िडा स्तरमा
काययक्रम संचालन गरे को ।
पूिायधार तिकास










पूिायधार तर्य M–
गाउँ पातलकामा सुतिधा सम्पन्न भिनहरुको तनमायण कायय सम्पन भइ संचालनमा रहेका छन ।
तिगत ५ िर्य सम्म कररि ९८.५ दक.मी. ग्रामीण कच्ची सडकको तनमायण कायय सम्पन्न भएको छ ।
गाउँ पातलका स्तरमा १६ िटा सामुदातयक भिनहरुको तनमायण कायय सम्पन्न भइ कायय संचालन भइ रहेको छ ।
हाल सम्म ९ िटा स्िास््य भिन तथा संरचना तनमायण भइ कायायन्ियनमा आएका छन ।
१० िैयाको अस्पतालको भिनको टेन्डर प्रदक्रया भइ ठे क्का स्िीकृ त भइ भिन तनमायणको कायय भइरहेको छ ।
गाउँ पातलकामा इन्टरनेटको पहुँचको लातग यस गाउँ पातलको िडा नं. ४ को रटकामा टािर तनमायण गरर
संचालनमा ल्याइएको छ ।
ससचाइ तर्य का ७ िटा योजनाहरु तनमायण गरी उपभोक्ताहरुलाइ ससचाइको सुतिधा उपलब्ध गराइएको छ ।
संस्थागत सौयय उजाय र इलेसरोतनक चुलो काययक्रमको लातग पहल कदतम गररएको 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 २०७९।०८० को लक्ष्य, उदश्ये, र क्षेिगत नीतत तथा काययक्रम प्रस्तुत गने अनुमतत चाहन्छु ।
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आ.ि. ०७९।०८० को नीतत तथा काययक्रम
लक्ष्य
छतिसपातथभेरा गाउँ पातलकालाइ भौततक, कृ तर्, तिक्षा, स्िास््य, िन र व्यापार छतिसपातथभेराको तिकासको आधार
िनाउने लक्ष्य तलईएको छ ।

उद्घेश्य
१. स्िास््य सेिा र तिक्षालाई गुणस्तरीय िनाइ स्िास््य तथा तिक्षाको पहुँचमा अतभिृद्धि गने
२. कृ तर् तथा पिुपालन क्षेिको व्यिसायीकरण गरी स्िरोजगार सृजना गने ।
३. गाउँ पातलका तभि सडक यातायात लगायत भौततक पूिायधारको तिकास गरी जनताको जीिनस्तर सहज
िनाउने ।
४. उपलब्ध स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोग गरी तिकास को गततलाइ तनरन्तरता ददने ।
५. साियजतनक सेिालाइ प्रभािकारी िनाइ जनतालाई सुिासनको प्रत्याभुतत ददने ।
६. लतक्षत िगयको क्षमता अतभिृद्धि गरी लैंगगक तथा सामागजक समावे सीकरणको गवकास गने ॰
७. वातावरण तथा वनजंगलको सं रक्षण गने ॰
८. पयय टन प्रविय न सगित रोजगारीमा वृ द्धि
९. जलवायु पररवतय न न्यूगनकरण गनय नीगतगत व्यवस्था गने ॰
प्राथमिकरण
१.
२.
३.
४.
५.

गिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाइमा जोड
कृगि तथा पिु पालन क्षे त्रको गवकास तथा व्यवसायीकरण
सडक तथा यातायात
वनवातावरण तथा गवपद व्यवस्थापन
प्रभावकारी सेवा प्रभाि 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, काययगवगध, गनदे गिकािरु
संघीय र प्रदे ि सरकारले जारी गरे का नीगत कानु न तथा मापडण्डिरु
संघीय सरकारको आ.व. ०७९-०८० को वजे ट वक्तव्य
प्रदे ि सरकारको आ.व. ०७९/०८० को वजे ट वक्तव्य
स्थानीय तिको वागिय क योजना तथा वजे ट गदगदिय न २०७८
पन्ध्रौ योजना
गदगो गवकास का लक्ष्य
उपलब्ध स्रोत तथा साधनिरु
जनताका माग तथा आवश्यकतािरु
गाउँ पागलका गभत्र रिे का वुद्धिगजवी समाजसेवी र राजनीगतककमीिरुवाट सल्लाि सुझाव

मिर्घ कामिन नीमिहरु
 सीगमत स्रोत र साधनको अगधक्तम पररचालन गरी स्थानीय तिको सवाय गिण गवकास गने ॰
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 सम्पू णय मगिला दगलत जनजाती अपां ग, आगदवासी अल्पसंख्यक लगायत गपछगडएको वगयको सिभागगतालाइ
गवकासको मु ल प्रवािमा समावेि गराउने ॰
 गाउँ पागलका गभत्रका दै गनक रुपमा सवारी साधन चल्ने सडकरुलाइ क्रगमक रुपमा स्तोरोन्नती तथा कालोपेत्र गदै
लगगने ॰
 गदगो गवकास, सुिासन, कृगि उपज वस्तु मा आत्मगनभय र
 उज्यालो गाउँ पागलका वनाउने ॰

क्षेत्रगि नीमिहरु

१.

आमथघक मिकास
 प्रत्येक वडामा कद्धिमा १ वटा वहुउिे गिय नसयरी स्थापना गरी फलफूल तथा तरकारीका गवरुवामा आत्मगनभय र
वनाइ गनयाय त गने नीगत गलएको छ ॰
 उन्नत वीउ मल र प्रगवगधको प्रयोग गरी कृगि उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गररने नीगत गलइएको छ ॰
 गकसान सँग स्थानीय सरकार कृिक सूगचकरण अगभयान संचालन गरी गकसानलाई पररचयपत्र गदने प्रकृयाको
थालनी गररनेछ ॰
 गाउँ पागलकालाई तरकारीमा आत्मगनभय र वनाउन उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी गनयाय त प्रविय न कायय गररने छ
॰
 एक गाउँ एक नमु ना फामय को गवकास गरी कृगिलाई व्यवसागयककरण गररने छ ॰
 व्यवसायीक मसला खे ती प्रमोट तथा प्रविय न गररने छ ॰
 एक गाउँ एक नमु ना उत्पादनमा गविे ि जोड गदइने छ ॰
 कृगि सम्वन्धी अध्ययन गरी वेरोजगार रिे का युवािरुलाई कृगि व्यवसाय संचालन गनय को लागग माग प्रस्तावनाको
आधारमा अनु दान गदइने व्यवस्था गररने छ ॰
 ओखर, कीवी, कागती अनार आगद फलफूल खे ती उत्पादनमा गविे ि जोड गदइने छ ॰
 उच्च गिमाली भे गमा हुने जडीवुटी खे ती उत्पादन तथा प्रविय न गनय का लागग सम्वद्धन्धत गनकायसँग सिकायय गरी
व्यवसायीक खे ती गवस्तारमा जोड गदइने छ ॰
 यस विय दे द्धख कृगि सँग एकल मगिला काययक्रम संचालन गररने छ ॰
 जग्गा नभएका तर खे ती गनय चािने कृिकिरुलाई खे गत योग्य वाझो रिे को जगमनलाइ उपलब्ध गराइ खे गत
संचालन गने नीगत गलइने छ ॰
 उत्कृष्ट् कृिकिरुलाई अध्यक्ष पुरिकारको व्यवस्था गरी सम्मान गने नीगत गलइने छ ॰
 माटोको उवयरा िद्धक्त तथा गुणस्तर वृद्धिका लागग माटो परीक्षण तथा कम्पोष्ट् मल उत्पादनका लागग गविेि
काययक्रमको सुरुवात गररने छ ॰
 गाउँ पागलकाको सवाय गिण गवकासका लागग सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थािरुसँगको सिकाययमा गविेि
जोड गदइने छ ॰
 एक घर पाँ च वटा फलफूलका वोटिरु लगाउने अगभयान संचालन गररने छ ॰
 स्थानीय तथा पोिण युक्त रै थाने वाली उत्पादन तथा प्रविय न काययक्रमलाई गविे ि जोड गदइने छ ॰ जसका लागग
छगवसपागथभे रा कोिे लीघर वनाइने छ ॰
 कृगिको आधुगनकीकरण गनय का लागग िाते ट्याक्टर लगायतका उपकरणिरु कृिकलाइ अनु दानमा गवतरण गने
काययलाइ गनरन्तरता गदइनेछ ॰
 गाउँ पागलकाको उपयुक्त स्थानमा कपास खे ती, वदाम खे ती, कुररलो र तोरीखेगतको गवस्तार गरी साना
उध्योगिरु स्थापना गनय आधार तयार पाने नीगतलाइ गनरन्तरता गदइएको छ ॰
 कृगि जन्य उपजको वजारीकरण र ढु वानी गनय का लागग अनुदानको व्यस्था गररने छ ॰
 खे गतयोग्य खाली जगमनको उपयोग गने काययक्रम संचालन गररने छ ॰
 कृगतम तथा प्राकृगतक गभाय धानमा जोड गदइ पिु को नस्ल सुधार गने र गाउँ पागलकामा दु ध मासु र अण्डाको
उत्पादन वृद्धि गरी मासु तथा दु ग्धजन्य वस्तु मा गाउँ पागलकालाई आत्मगनभय र वनाइने नीगतलाइ गनरन्तराता
गदइने छ ॰
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 गाउँ पागलका गभत्र आवश्यक भएको स्थानमा कृगिउपज वस्तु को प्रविय न गनय िाटवजार व्यवस्था गररने नीगत
गलइएको छ ॰
 खे तीयोग्य उवयर भू मीमा गसंचाइको सुगवधा पुयाय उनका लागग आवश्यक पिल कदम गररने छ ॰
 प्रत्येक वडामा नया उद्यमी सृजना गने र उद्यमीको स्तरउन्नती गदै लै जाने नीगतलाइ गनरन्तरता गदइएको छ ॰
 गाउँ पागलका गभत्र रिे का पययटकीय क्षे त्रिरु जयपृथ्वीनगर, वान्नीमष्ट्ा, थलीदु गाय , पागथभे रा, वझाङ कोट,
वाइसधारा वाठपाला मद्धिर सुमाय मद्धिर चुलीगटका माटे साँ घु, दानछडा झरना धौलकाडा पागटस, च्याकोट,
खु टकुणी लगाएतको पूवाय धार गवकास तथा प्रचार प्रसारमा गविे ि जोड गदइने छ ॰
 पुराताद्धत्यक सम्पादा तथा ऐगतिागसक सां स्कृगतक धागमयक मठ मद्धिर पाटीपौवा भौगतक तथा अभौगतक
संरचनाको संरक्षण, सम्विय न गररने छ ॰
 एक वडा एक पययटकीय स्थलको पगिचान गरी पययटन प्रविनमा टे वा पुग्ने नीगत गलइने छ ॰
 वडा स्तरको स्रोत र साधनको पगिचान गरी आवश्यकता अनु रुप १ वडा १ उद्योग स्थापन गररने छ ॰
 उतकृष्ट् युवा उद्यमीिरुलाइ प्रोत्सािनको लागग गाउँ पागलकावाट आवश्यक सियोग तथा सम्मान गररने छ ॰
 सिकारीको मु ल्य मान्यता अनुरुप आपसमा सिकायय तथा आयआजय न गरी गररवी न्यु गनकरण गनय गाउँ पागलकाले
आवश्यक नीगत तथा कानु न वनाइ कायाय न्वयन गररने छ ॰
 प्रधानमन्त्री कृगि आधुगनकरण पररयोजनाको क्षे त्र गवस्तार गरी पकेटलाइ व्लक, ब्लकलाइ जोनमा पररणत गनय
व्यवसागयक उत्पादन र व्यवसायीकरणमा गविेि अनु दानको व्यवस्थालाइ गनरन्तरता गदइएको छ ॰
 अल्लो भाग्रो प्रसस्त उत्पादन हुने वडािरुमा अल्लो भाग्रो प्रिोधन केन्द्रको स्थापना गरी घरे लु उत्पादनलाई
प्रोत्सािन गरे र रोजगारीमा वृद्धि गने नीगत गलएको छ ॰
 उद्यमी उपाध्यक्ष पुरिकार काययक्रमलाई प्रोत्सागित गदै लगगने छ ॰

२.

सािामिक मिकास

तिक्षा तर्य
 सामुदातयक तिद्यालयहरुको अध्ययन, अिोलोकन गरी तिक्षा ऐन, तनयमािली िमोतजम तिद्यालयहरुलाइ एककृ त र
दरिन्दी तमलान काययलाइ अिलम्िन गने नीतत तलइने छ ।

िैतक्षक सुधार काययक्रम संचालन गनयको लातग नमुना तिद्यालय काययक्रमको सुरुिात गररने छ ।
सामुदातयक तिद्यालयमा स्ियंसेिक तिक्षकको व्यिस्था गररने नीतत तलइने छ ।
सामुदातयक तिद्यलयमा िैतक्षक गुणस्तर कायम गराउन अनुगमन काययलाइ तििेर् जोड ददइने छ ।
सामुदातयक तिद्यलयका तिक्षकरुको क्षमता तिकास अतभिृतद्ध गनय तितभन्न तातलमहरु संचालन गररने छ ।
युिा तथा खेलकु द तर्य
 गाउँ पातलका स्तरीय अध्यक्ष कप प्रत्योतगतालाइ तनरन्तरता ददइएको छ ।
 गाउँ पातलकामा एक िटा िहु -उपयोतग खेलकु द मैदान तनमायण गनयका लातग पहल गररने छ ।





 सामातजक तिकासका लातग युिाहरु पररचालन गररने छ ।

स्िास््य तर्य
 प्रत्येक व्यतक्तलाई आधारभुत स्िास््य सेिको पहुँचिाट िातन्चत गररने छै न साथै गभयितीलाई गाउँ पातलका तभिका
स्िास््य चौकीमा पुयायउन एम्िुलेन्स सेिा प्रदान गररने छ ।
 गाउँ पातलका भररका नागररकलाइ सहज सरल र तसघ्र स्िास््य सेिको पहुँचमा पुयायउन यसै आर्थथक िर्यमा एम्िुलेन्स
खररद गरी सेिा सुचारु गररने छ ।
 नागररक स्िास््य सुरक्षा योजना तयार गरी तििर्ेज्ञ तचदकत्सक सेिा सतहतको स्िास््य तितिर संचालन गररने छ ।
 नसने रोगका कारण हुने िढ्दो मृत्युदरलाइ कम गनय हरे क स्िास््य संस्थामा आधारभूत ल्याि सेिालाइ थप प्रभातित
िनाइ तनयतमत स्िास््य पररक्षणलाइ प्रोत्साहन गररने छ ।

 बालबातलकाहरुको नैिर्थगक् अतधकार अन्तगयत रहेको खोप लाइ पुरा गराइ पुणय खोप ददगोपना लाइ
तनरन्तरता गररनेछ ।
 यस गाँउपातलका अन्तगयत रहेको स्िास््य चौकीको पहुच भन्दा टाढा रहेका बतस्तहरुमा सुरतक्षत मातृत्ि
काययक्रमहरुलाइ थप प्रभािकारी बनाउनका लातग गभयितत भेला तथा सम्मान काययक्रम ग्रामीण अल्रा साउण्ड
काययक्रम संचालन गररनेछ ।
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 गभयिती मतहलालाइ तनिुल्क तभतडयो एससरे सेिालाइ तदारुकताका साथ लागु गररने छ ।
 आयुिेद सेिालाई घुम्ती तितिर मार्य त गाउँ गाउँ मा सेिा तिस्तार गररने छ ।
 स्थानीय जतडिुरटको पतहचान प्रियद्धन तथा प्रिोधन गरी आयुिेददक और्धीको सेिालाइ प्रभािकारी प्रयोग
गनय पहल कदमी गररने छ ।
 पररिार तनयोजनका साधनहरुको अभाि नहुने गरर तनयतमत रुपमा आपुर्थत गने ब्यबस्था गररनेछ ।
 पररिार तनयोजन सेिा बारे िडा स्तरमा कतम्तमा ३ मतहनाको एक पटक प्रजनन उमेरका ब्यतक्तहरुको
उपतस्थततमा अन्तयकृया काययक्रम संचालन गररनेछ ।

लामो समय देतख और्धी सेिन गरररहेका ददघय रोगीहरु को लातग तनिुल्क और्धीको व्यिस्था गररने छ

खानेपानी तर्य
"एक घर एक धारा स्िच्छ खानेपानी मुहान सुन्दर सर्ा गाउँ पातलका हाम्रो पतहचान"
 स्िच्छ खानेपानी, मुहान देतख मुख सम्म तपउने पानीको िातािरण सृजना गनयको लातग एक घर एक धारा
तनमायण गनय काययलाइ तनरन्तरता ददइने छ ।
 सुमुदायलाइ िुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउने उद्धेश्यले गाउँ पातलकामा स्थापना गररएको पानी पररक्षण
प्रयोगिालालाइ थप व्यितस्थत गररने छ ।
 योजनालाइ भरपदो र व्यितस्थत सहकारी संस्थामा आबद्ध हुन प्रेररत गदै ममयत संभार कोर्लाई सहकारी
संस्थामा राख्न सहतजकरण गररने छ ।
 लामो समय देतख गाउँ पातलका क्षेिमा भोग्दै आएको स्िच्छ तपउने पानीको समस्यालाइ समाधान गनय हर
सम्भि प्रयास गररने छ ।
 गाउँ पातलकाका सम्पूणय िडाहरुमा पूणय सरसर्ाइ अतभयान संचालन गरी पूणय सरसर्ाइ टोल घोर्णा गररने
छ।
 तितभन्न गैरसरकारी संघ संस्थाहरु सँग खानेपानी तथा सरसर्ाइ सम्िन्धी साझेदारी काययक्रम संचालन
गररने छ ।

लैंतगक समानता र सामातजक समािेतसकरण
 लैतगक सहसा न्युतनकरणका लातग सचेतना काययक्रम संचालन गरी, कानुनी सहायता उपलब्ध गराइने तथा कानुनको








प्रभािकारी कायायन्ियनका लातग आिश्यक सहयोग गररने छ ।
लतक्षत िगय (मतहला दतलत अपांग जनजाती, िालिातलका जेष्ठनागररक) काययक्रम िसतक्तकरणमा ध्यान दददै
तसपमुलक तातलम काययक्रलाइ जोड ददइने छ ।
घरे लु सहसा, यौन सहसा तपतडत मतहलाहरुलाइ अस्थायी आिास तथा कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन आिश्यक
िजेट तिनयोजन गररने छ ।
मतहला सतक्तकरण काययक्रम अन्तगयत, आयआजयन मुलक सीप तथा क्षमता तिकास तातलम काययक्रम संचालन गररने छ
।
७० विय भिा मागथका वृिा वृििरुको श्रावण िद्धक्तको पगिचान गरी संचारको साधन रे गडयो उपलब्ध गराइने
छ॰
अपां गिरुले संचालन गने उद्यम व्यवसायमा आवश्यक पने मे गसन औजारमा ८० प्रगतित अनु दानको व्यवस्था
गररने छ ॰
अगिले को व्यवस्था ल्याउन गवगभन्न समयमा जनयुि जनआिोलनमा सिादत प्राप्त गनुय हुने िगिद पररवारलाई
मागसक ३०००॰ प्रोत्सािन भत्ता गदने र घाइते तथा अपां ग व्यद्धक्तिरुलाई उपचार गनय आगथयक सियोग गररने छ ॰
गाउँ पागलका हुने िरे क गकगसमका काययक्रमिरुमा समावेगिकरणको नीगत अवलम्वन गररने छ ॰

३. पूिाघधार मिकास
सडक िथा पुि
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 ग्रागमण यातायात सेवालाइ प्रभावकारी वनाउन गाउँ पागलका केन्द्र सम्म जनतालाइ प्रत्यक्ष सेवा गदन र
उत्पादन सँग जोडन यातयात सेवा सुचारु गनय सवै वडा कायाय लय गाउँ पागलका, गछमे की पागलका जोड् ने
मागयिरुमा वाह्रै मगिना सवारी साधन चल्न सक्ने वनाइने छ ॰
यातायात गुरुयोजना गनमाय ण गररने छ ॰
सडक संजालका माध्यमवाट सम्पू णय टोल वस्तीलाइ गाउँ पागलका केन्द्र सम्म जोगडने छ ॰
संचागलत सडकिरुमा आवश्यक पुलिरुको गनमाय णका लागग संघ र प्रदे िसँग समवन्वय गररने छ ॰
दै गनक रुपमा सवारी साधन चल्ने सडकिरुमा सडक मजदु रको व्यवस्था गररने छ ॰
झोलु िे पुल आवश्यकताको आधारमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी गनमाय ण काययको लागग पिल गररने छ ॰
भाडे वजार दे द्धख गाउँ पागलका हुदै जयपृथ्वीनगर सम्म सडक , ब्ाँ सी गवसौना हुदै वाइसधारा सडक
गाउँ पागलका दे द्धख थलारा सम्मको सडक कालोपत्रे गनय प्रदे ि र संघमा गविेि पिल गररने छ ॰
 संघीय सरकार र प्रदे ि सरकारवाट गाउँ पागलका गभत्र गनमाय ण हुने सडक आयोजनािरुको अनुगमन र
गनमाय ण काययलाइ सिगजकरणको लागग समन्वय गररने छ ॰
 गाउँ पागलका गभत्रका DPR नभएका सडकिरुको DPR कायय गररने छ ॰








मसिंचाइ

 कृगि योग्य भुमीमा गसंचाइ, कुलो गनमाय ण तथा ममयत संभार गरी कृगिको उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि
गनय जोड गदइने छ ॰
 कृगि, गसंचाइ, गररवी गनवारण तथा पययटन प्रविय न सम्वन्धी पूवाय धारको गवकासमा साझेदारी काययक्रम
संचालन गररने छ ॰
 गसंचाइ व्यवस्थापन भएका खेगतयोग्य जगमिरुको वगगयकरण गरी आवश्यक ठूला साना गसंचाइ काययक्रम
संचालन गररनेछ ॰
 गसचाइ कुलो, गलफ्ट गसंचाइ आयोजना, थोपा गसंचाइ र प्लागष्ट्क पोखरी गनमाय णमाफयत गसंचाइ काययलाइ
व्यवद्धस्थत गररने छ ॰
भिन िथा सहरी मिकास

 गाउँ पागलको मापडण्ड अनुसारको सुगवधा सम्पन्न पागलका र वडा कायाय लय भवनिरु गनमाय णका लागग
संघीय सरकारसँग साझेदाररमा गनमाय ण काययलाइ अगागड वढाउनको लागग प्रगक्रया अगागड वढाइने छ ॰
 सुरगक्षत आवासको लागग नीगज तथा सावयनजगनक भवन गनमाय णको लागग भवन आचार संगिता लागु गररनेछ
॰
 सुरगक्षत आवास काययक्रम अन्तगयत खरको छाना जस्तापाता लगाउने काययक्रमलाइ सम्पन्न गनय थप वजेटको
लागग पिल गररने छ ॰
 जनता आवास अन्तगयत प्रदे ि सरकारको सियोगमा घरवार गवगिनलाई घर वनाउने काययक्रमलाइ
आवश्यक समन्वय सिगजकरण गरने छ ॰

उिाघ

 गवधुत र वैकद्धल्पक उजाय नपुगको घरपररवारको तथ्ां क संकलन गररने छ ॰
 गवधुत नपुगेको वस्ती र घरिरुमा गवधुगतकरणको लागग नेपाल गवधुत प्रागधकरण सँग समवन्य गरी गनमाय ण काययलाई
गछटो र छररतो वनाउनको लागग पिल गररने छ ॰
 वैकद्धल्पक उजाय सम्वन्धी काम गने गैरसरकारी संस्थाको साझेदारीमा गवगभन्न काययक्रमिरु संचालन गररने छ ॰
 ५ विय गभत्र सवै वडािरुको वस्तीमा रागष्ट्रय प्रसारण लाइनको गवस्तार गरी उज्यालो गाउँ पागलका घोिणा गररने छ ॰
सिंचार

 गुणस्तरीय इन्टरनेट र टे गलफोन सेवालाइ आम नागररकको पहुँचमा पुयाय उनको लागग आवश्यक पिल गररने छ ॰
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 पत्रकाररता पेिामा आवि पत्रकारिरुको क्षमता वृद्धिका लागग गवगभन्न तागलमिरु संचालन गररने छ ॰
 गजल्ला गभत्र संचागलत सामुदागयक रे गडयोको स्तर वृद्धिका लागग आवश्यक सियोग गररने छ ॰
 सावयजगनक सुनुवाइ, सामागजक पररक्षणलाई संचार कमी र पत्रकार मिासंघसँगको साझेदारीमा गवगभन्न काययक्रम
संचालन गररने छ ॰

४. िन िािािरण िथा मिपि व्यिस्थापन
 सामुदागयक वनिरुको संजाल वनाइ सामु दागयक वनवाट हुने आम्दानीलाइ आय आजयन तथा



















गररवीगनवारणको क्षे त्रमा लगानी गनय प्रेररत गररने छ ॰
िररयाली प्रविय न गने तथा प्राकृगतक सुिरता कायम गने काययलाइ प्राथगमकता गदइने छ ॰
वृक्षारोपण, तट्वन्धन, नदी गनयन्त्रण तथा जलवायु अनु कुलनका काययक्रमिरु संचालन गररने छ ॰
वाढीपगिरो भु-क्षय तथा मित्वपूणय जडीवुटीको संरक्षण गनय छाडा चरन, जथाभावी फडानी, वन अगतक्रमण
जस्ता गक्रयाकलापिरु रोकी वनजं गल संरक्षण र सम्विय न गनय वनजं गलको घेरवार तथा संरक्षण गदै लगगने
छ॰
गवपद जोद्धखम क्षे त्र र वस्तीिरुको संकटासन्नताको पगिचान र नं क्ां कन गररने छ ॰
असुरगक्षत र अव्यवद्धस्थत वस्तीिरुको पगिचान गरी सुरगक्षत स्थानमा स्तानान्तरण र व्यवस्थापन गनय पिल
गररने छ ॰
यस गाउँ पागलका क्षे त्र गभत्र वासोवास गने भु गमगिन सुकुमवासीिरु तथा िगलया खगलयािरुको लगत तयार
गरी गतनीिरुको उगचत व्यवस्थापन गने तफय पिल गररने छ ॰
िरे क वस्तीमा फोिरमैलाको उगचत व्यवस्थापन गररने छ ॰
पानीका मु िानिरुको अगभलेख राद्धख सो स्रोतको गदगो संरक्षण गररने छ ॰
वातावरण तथा सरसफाइ काययक्रम संचालन गरी वातावरण तथा जलवायु पररवतयन वारे जनचेतना
अगभवृद्धि गराइने छ ॰
भु -क्षय भएका स्थानिरुमा स्थानीय जनताको सिकाययमा वृक्षारोपण गने र सो को संरक्षण गररने छ ॰
सडक तथा अन्य पूवाय धार गनमाय ण गदाय गवपद जोद्धखम न्यु गनकरणका उपायिरु अवलम्वन गरी गवकास र
गवपद व्यवस्थापनलाई एगककृत ढं गले अगागड वढाइने छ ॰
सामु दागयक वन पैदावरको उत्पादन, उपभोग, प्रिोधन गवियमा अध्ययन गरी वन स्रोतमा आधाररत
व्यवसाय मुलक र उद्यम मु लक वन वनाउन प्रोत्सािन गररने छ ॰
गवपद व्यवस्थापनको लागग आवश्यक खाद्यान्न, लत्ता कपडा, अन्य आवश्यक सामाग्रीिरुको भण्डारण गने
काययलाई प्राथगमकता गदइ कायाय न्वयन गररने छ ॰
प्रत्येक वडामा गवपद पूवय, गवपद कागलन र गवपद पगछका कायय व्यवस्थापन गनय गवपद व्यवस्थापन
कोिलाइ गनरन्तरता गदइने छ र यस क्षे त्र गभत्रका नागररकिरुलाई रोगको मिामारीवाट वचाउन तथा
रोगको रोगथाम गने काययको लागग स्थापना भएको गवपद व्यवस्थापन कोिमा वजे ट गवगनयोजन गररने
काययलाइ गनरन्तरता गदईएको छ ॰
वन तथा वातावरण संरक्षणको लागग रागष्ट्रय प्रसारणलाइन पुगेको ठाउँ मा गवधुगतय चुलो जडान काययलाइ
गनरन्तरता गदइने छ ॰
सामु दागयक तथा कवुगलयगत वनलाइ संरक्षण गरी गदगो आयआजय न सँग जोड् दै नीगज सावयजगनक तथा
वाझो जं गलमा वृक्षारोपण गररने छ ॰

५. सुशासन िथा सिंस्थागि मिकास
 मध्यकागलन खचय संरचना गनमाय ण गरी कायाय न्वयन गररने छ ॰
 सावयजगनक सेवा प्रभािमा गवधुगतय प्रगवगधको अवलम्वन गरी द्रुत सेवा र प्रभावकारी व्यवस्थापन माध्याम

गदइने छ ॰
 सेवामैत्री संरचना तथा सेवाग्रािीमैत्री व्यविारमाफयत गुणस्तरीय सेवा प्रवािलाइ मुल मन्त्रका रुपमा
अवलम्वन गररनेछ ॰
 कमयचारी तथा जनप्रगतनीगधिरुको क्षमता गवकासका लागग गवगभन्न गकगसमका क्षमता गवकास तागलम
संचालन गररने छ ॰
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 सवै वडा कायाय लय तथा गवियगत िाखा कायाय लयवाट सम्पादन हुने कामिरु एगककृत रुपमा
गाउँ पागलकावाटै एउटै सभय रवाट गनयन्त्रण र अनु गमन हुने व्यवस्था गररनेछ ॰

 सामागजम पररक्षण र अनुगमन काययलाइ प्रभावकारी वनाइने छ ॰
 जन गुनासो सुझाव तथा प्रगतगक्रया गसघ्र सुनुवाइ गने सम्यन्त्रको गवकास गरी जनउत्तरदायी सरकार
संचालनको प्रत्यायुभुगत गररने छ ॰

 गणतन्त्र गदवसको अवसरमा उत्कृष्ठ कायय सम्पादन गने राष्ट्रसेवक कमयचारी गिक्षक खेलाडी कृिक उद्यमी
सुरक्षाकमी, मगिला स्वास्थ्य स्वयंसेगवका , स्वास्थ्यकमी, संचारकमी, समाजसेवीलाइ सम्मान गररने छ ॰
 चालु खचय कटौती र गमत वययीतालाइ ध्यामा गदइने छ ॰
 आगामी आगथयक वियवाट कायाय लयवाट भुक्तानी हुने सम्पूणय काययलाइ इपेमेन्टवाट गररने छ ॰
 आम्दानी र खचयको अगभलेद्धखकरणलाइ व्यवद्धस्थत गनय आन्तररक लेखा पररक्षणलाइ प्रभावकारी गररने छ ॰
 खररद योजना गनमाय ण गरी साथै खररद दाद्धखलालाइ सफ्ट्ट्वयर माफयत व्यवद्धस्थत गररने छ ॰
 वेरुजु कम गनयका लागग गवगध प्रकृया र गु णस्तरीयतामा गविेि जोड गदइने छ ॰ र वेरुजु फछौटका लागग




















ले खा सगमगत माफयत अध्ययन गरी वेरुजु अध्यावगधक गववरणलाइ गाउँ सभामा प्रस्तु त गररने र फछ्यौटका
लागग ताकेता गररने छ ॰
आयोजना सम्वन्धी वागिय क गुरुयोजना गनमाय ण गरी समयमा नै आयोजनाको कायाय न्वयन अगाडी वढाइने छ
॰
गाउँ पागलकाको पञ्चवगिय य आवगधक योजना गनमाय ण, योजना वैकं गनमाय ण र गाउँ पागलका प्रोफाइल गनमाय ण
गरी कायाय न्वयनमा ल्याइने छ ॰
गाउँ पागलकाले गरे का गवकास गनमाय ण तथा सेवा प्रभाि सम्वन्धी कामको मु ल्यां कनका लागग स्वमु ल्यां कन
तथा तेस्रो पक्षवाट मु ल्यां कन गरी गवकास र सेवा प्रभािलाइ प्रभावकारी वनाइने छ, साथै जनतासँग स्थानीय
सरकार काक्रयमिरु संचालन गररने छ ॰
गाउँ पागलका गभत्र रिे का सम्पू णय सरकारी कायाय लयिरुमा संचार, इन्टरने ट सुगवधा, टावर र सवयर जस्ता
उपकरण जडान काययको लागग गनरन्तरता गदइने छ ॰
प्रत्येक आयोजना संचालन गदाय उपभोक्ता सगमगत र सरोकारवालिरुलाइ योजनाको सुरुमा
अगभमु द्धखकरण र योजनाको अन्तमा अगनवायय खचय सावयजगनक गने व्यवस्था लागु गररने छ ॰
आयोजना संचालन गनुय पूवय, संचालन भइरिे को अवस्थामा र सम्पन्न पश्चात गाउँ पागलका र वडा स्तरमा
अनु गमन गररने छ ॰
दोस्रो चौमागसक सम्ममा ७० प्रगतित सम्म आयोजना गनमाय ण कायय सम्पन्न गरी भुक्तानी भएका वडा
मध्येवाट उत्कृष्ठ वडालाइ प्रोत्सािन स्वरुप यसै विय सम्म सम्पन्न हुने गरी रु ५ लाखको वजे टको व्यवस्था
गररएको छ ॰
ठे क्का पटाकाको काययलाइ प्रगतप्रधी वनाउन इ-गवगडङको प्रयोगलाई गनरन्तरता गदइनेछ ॰
गाउँ पागलकामा लागु भएका सम्पु णय गैरसरकारी संघ-संस्थािरुसँग गवकासका लागग आवश्यक समन्वय र
सिकायय गने नीगत गलइएको छ ॰
रु ३ लाख भिा वढीका आयोजना , काययक्रम कायाय न्वयन गदाय स्पस्ट रुपमा दे द्धखने गरर सूचना पाटी राख्ने
व्यवस्थालाइ कडाइका साथ लागु गररने छ ॰
स्थानीय प्रिासनलाई स्वच्छ, सक्षम, गनष्पक्ष, पारदिी, भ्रस्टाचार मु क्त जनउत्तरदायी र सिभागगता मु लक
वनाइदै स्थानीय तिवाट प्रदान गररने सेवा सुगवधामा जनताको समान, सरल र सिज पहुँ च सुगनगश्चत हुने
गरी सुिासनको प्रत्याभु गत गराइने छ ॰
छगवसपागथभे रा गाउँ पागलका गभत्र संचालन भएका र हुने िोटे ल, रे ष्टु रेन्ट लगायतका सवैप्रकारका खु द्रा
पसले िरुले अगनवायय रुपमा आफ्ट्नो व्यापार व्यवसाय गाउँ पागलकामा दताय गरी उपभोक्ता मु ल्य सूची
अगनवायय रुपमा राख्न लगाइ उपभोक्तािरुको गित संरक्षण गने नीगत गलइएको छ ॰
उपभोक्ता मुल्य सूची नराद्धख गवगक्र गवतरण गने काययलाइ गनरुतसागित गदै लगगने छ र वजार अनु गमनको
काययलाइ कडाइका साथ लागु गररने छ ॰
गाउँ पागलका पदागधकारी तथा कमय चारीिरुलाई अध्ययन, अवलोकन भ्रमणको लागग वजे टको व्यवस्था
गररएको छ ॰
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 न्यागयक सगमगतलाई सक्षम र सवल वनाउन क्षमता गवकास मुलक काययक्रम संचालन गररने छ र न्यागयक
सगमगतलाई स्रोत साधन सम्पन्न वनाइने छ ॰

 यस गाउँ पागलकाको कायाय लयमा दरविी अनुसार सेवा करारमा काययरत कमयचारीिरुको कायय दक्षता
लगनगिलता, गक्रयागिलताको आधारमा करार कमय चारी काययसम्पादन मु ल्यां कन फारम भरी प्राप्त
अंकका आधारमा पूनरावलोकन गरी उपलब्ध स्रोत साधन, औगचत्य र आवश्यकताको आधारमा करार
सम्झौता नगववरकण गररने छ ॰
 गाउँ पागलका गभत्र स्रोतको पगिचान गरी गाउँ पागलकावाट गलइने कर, राजस्व, िुल्क आगदलाई व्यवद्धस्थत र
गनयमन गररने छ ॰
 आ.व. ०७९/०८० को प्रारम्भ दे द्धखनै सवै कमयचारीिरुको कायय सम्पादन सम्झौता तयार गरी लागु गररनेछ ॰
अध्यक्ष िहोिय,

cj d o; ufp+kflnsfsf] cfufdL cfly{s jif{ )&९.८० 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 ? $%
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,** xfhf/ , 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/ k|:tfljt ul/Psf] 5 .
 ;z{t cg'bfg tkm{M g]kfn ;/sf/jf6 k|fKt ? @@ s/f]8 *& nfv, ljz]if cg'bfg
s]Gb|jf6 ! s/f]8 #) nfv, k|b]zjf6 ljz]if cg'bfg ? @% nfv, ;Dk'/s cg'bfg
k|b]zjf6 ? !( 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; !) cf}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} of] gLlt tyf sfo{qmd sfof{Gjodf ;xof]u /
;dGjosf] ck]Iff ub}{ xfd|f] 5lj;kflye]/f ufpFkflnsfdf cfly{s ;d[l4 xfl;n u/L hgtfsf]
hLjg:t/df ;sf/fTds kl/jt{gsf] ck]Iff ;d]t ug{ rfxG5'' .
wGojfb gd:sf/।
nl5dg jf]x/f
pkfWoIf
5lj;kflye]/f ufpFkflnsf jemfË
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