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गाउॉसबाका सदस्म ज्मूहरु, सबाका सचचि ज्मू तथा कभयचायी लभत्रहरु, 

उऩचस्थत सम्ऩूणय भहानबुािहरु। 

 

सॊघीम सॊयचना अनरुुऩ स्थालनम तह अन्तगयत जन्तेढुङ्गा गाउॉऩालरकाको 
तपय फाट मस गरयभाभम सबाभा आगाभी आलथयक ििय २०७७/७८ को नीलत तथा 
कामयक्रभ प्रस्ततु गनय ऩाउॉदा अत्मन्त गरयिाचन्ित भहशसु गयेको छु।मस अिसयभा 
याजनीलतक एिभ ्साभाचजक रुऩान्तयणको रालग जीिन उत्सगय गनय हनु ेसम्ऩणुय ऻात 
अऻात सषहदहरु प्रलत आर्दयक श्रिाञ्जरी व्मक्त गदयछु। 

राभो सभमसम्भ जनप्रलतलनलध षिहीन अिस्थाभा सभेत जनताप्रलतको सेिाबाि 
प्रस्ततु गयी जनताको सायथीको रुऩभा बलुभका लनिायह गनुय बएका सम्ऩूणय याष्ट्र 
सेिक कभयचायीहरु य आ.ि. २०७७/७८ को नीलत तथा कामयक्रभ फनाउन े
काभभा सहमोग गनय अहोयत्र खट्नबुएका जनप्रलतलनलध, कभयचायी, याजनीलतक िगय, 
तथा गाउॉऩालरकाको षिकासभा रालग आफ्नो अभलु्म सल्राह सझुाि प्रत्मऺ तथा 
अप्रत्मऺ रुऩभा प्रदान गनुय हनुे सम्ऩूणय जनसभदुाम प्रलत धन्मिाद ऻाऩन गदयछु। 

हार षिश्वव्माऩी भहाभायीको रुऩभा पैलरएको कोयोना बाइयस (कोलबड-१९) का 
कायण देशलबत्र य देश फाषहय ज्मान गभुाउने नेऩारीहरु प्रलत बािऩूणय श्रिान्जरी 
अऩयण गदयछु।कोलबड-१९ भहाभायीको मस षििभ ऩरयचस्थलतभा अग्रऩॊचक्तभा यहेय 
सेिा गने चचषकत्सक, नसय, स्िास््मकभॉ, सयुऺाकभॉ, एम्फरेुन्स चारक य भहाभायी 
योकथाभ, लनमन्त्रणभा खषटने सम्ऩूणय जनप्रलतलनलध,  कभयचायीको उच्च प्रशॊसा 
गदयछु। 

 

उऩचस्थत सम्ऩणुय भहानबुािहरु, 

 नेऩारको सॊषिधान, २०७२ तथा स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को भभय 
य बािना अनकूुर गाउॉऩालरकािासी नागरयकहरुको जीिनस्तयभा भात्रात्भक एिॊ 
गणुात्भक ऩरयितयन सलुनचित गनय गाउॉऩालरकाको मोजनाफि षिकासको जग फसाल्दै 
ऩन्रर ऩॊचऩिॉम मोजना य प्रदेश १ को प्रथभ आिलधक मोजनारे ऩरयरचऺत गयेको 
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दीघयकारीन रक्ष्म य उदे्दश्महरु हालसर गनय सहमोग ऩमुायउन े हेतरेु जन्तेढुङ्गा 
गाउॉऩालरकाको  आिलधक मोजना तजुयभा गरयएको छ। 

जसका याषष्ट्रम यणनीलतहरु लनम्नानसुाय यहेको छ: 
१. लतव्र, र्दगो य योजगायभूरक आलथयक िषृि गने, 
२. सरुब य गणुस्तयीम स्िास््म सेिा य चशऺा सलुनचश्रत गने, 
३. आन्तरयक एिॊ अन्तय-प्रदेशीम अन्तय-आफिता एिॊ र्दगो शहय/फस्ती 

षिकास गने, 
४. उत्ऩादन य उत्ऩादकत्ि फषृि गने, 
५. ऩूणय, र्दगो य उत्ऩादनशीर साभाचजक सयुऺा तथा सॊयऺण गने, 
६. गरयिी लनिायण य आलथयक-साभाचजक सभानता सषहतको न्मामऩूणय सभाज 

लनभायण गने, 
७. प्राकृलतक स्रोतको सॊयऺण, ऩरयचारन तथा उत्थानशीरता षिकास गने  

८. साभाचजक सेिाको सदुृढीकायण, प्रादेचशक सन्तरुन य याषष्ट्रम एकता 
प्रफियन गने। 

 

उऩचस्थत सम्ऩणुय भहानबुािहरु 

सम्ऩूणय षिश्व नै कोलबड-१९ कोयोना बाइयस भहाभायीको चऩेटाभा ऩरययहेको 
चनुरलतऩूणय य असहज अिस्थाभा २०७६/७७ भा चस्िकृत मोजना तथा कामयक्रभको 
आकाय लबत्र यही जेष्ठ भसान्त लबत्र फजेट खचय गयी सक्न े रक्ष्मका साथ लतव्र 
गलतभा काभ फढाइएको लथमो तय कोलबड-१९ रे सजृना गयेको षििभ ऩरयचस्थलत 
लफच मस चार ुिियको भलु्माङ्कन गदाय सोचे अनरुुऩ कामयक्रभ सॊचारन तथा फजेट 
खचय प्रलतशत कभ बए ऩलन मस गाउॉऩालरकाको गरयिशारी मोजनाहरु जन्तेढुङ्गा 
गाउॉऩालरका प्रशासकीम बिन लतव्र रुऩभा लनभायण बइयहेको, जन्तेढुङ्गाको केन्र 
चचसाऩानी रगामत आिचस्कम जनताहरुको रालग खानेऩानी ऩदऩलुतयको रालग १७ 
षक.लभ. दयुीफाट  खानेऩानी मोजना लतव्र रुऩभा काभ बइयहेको य ग्रालभण 
षिद्यलुतकयण अन्तगयत षिद्यतुको कामय ऩलन सॊचारनभा यहेको य हार षिद्यतु 
प्रालधकयणफाट प्राप्त बएको करयफ ५०० ऩोर ताय तथा आिचस्कम साभान मातामात 
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तथा षिद्यतु कर कायखाना फन्द बएको हुॉदा हार सो साभान मस गाउॉऩालरकासम्भ 
ल्माउन े प्रषकमाभा यहेको छ। आगाभी िियभा मस गाउॉऩालरकाको ३ िटा 
गरयिशारी मोजनाहरु सम्ऩन्न गने रक्ष्म लरएको छ।मस प्रषक्रमा झै आगालभ फिय 
ऩलन मस गाउऩालरकाको गरयफशारी मोजनाहारु छनोट गयी लनभायण प्रषक्रमाभा 
रैजाने कुया जानकायी  गयाउद छु ।  

आज भ मस गाउॉऩालरकाको आगाभी आलथयक ििय २०७७/७८ को िाषियक लनलत 
तथा कामयक्रभ प्रस्ततु गनय चाहान्छु। 

कृषि तथा ऩश ुऩारन कामयक्रभ 

 कोलबड-१९ को भहाभायीको कायण िैदेचशक तथा स्िदेशभा फेयोजगाय यहेको 
दऺ मिुाहरुराई कृषि तथा ऩश ुऩारन, साना उद्योग य स्ियोजगाय आिि 
हनुे िाताियण सजृना गयी उनीहरुको लसऩ य अनबुिराई भानि ऩजुीको 
उत्ऩादनचशर ऺेत्रसॉग जोड्न उनीहरुको आत्भाषिश्वासराई ऩनुतायजगीकृत गनय 
य व्मिसाषमकताद्वाया कृषि ऺेत्रको आत्भलनबययताराई िषृि गदै सभिृ मस 
गाउॉऩालरका लनभायण गनय एक गाउॉ एक उत्ऩादन कामयक्रभ राग ुगरयने छ। 

 षकसानको उत्ऩादनराई खेय जान नर्दन उत्ऩार्दत िस्तकुो िजाय 
व्मिस्थाऩन, सयुचऺत बण्डायण गनयको रालग आगाभी िियभा कृषि ऺेलतऩलुतय 
कोि स्थाऩना तथा भझररा लसत बण्डाय स्थाऩना तथा सॊचारन गरयने छ। 

 नेऩार सयकायसॉगको सहकामयभा एक गाउॉ एक प्राषिलधक कामयक्रभ सॊचारन 
गयी प्रत्मेक िडाभा १-१ जना कृषि य ऩश ुप्राषिलधकको व्मिस्था गरयने छ। 

 मस गाउॉऩालरकाको ऩकेट ऺेत्र अन्तगयत अन्नफारीभा धानको ऺेत्रभा 
सािाखोरा ऺेत्र, भैनटाय ऺेत्र, ऩशऩुारन फाख्राभा जन्तेढुङ्गा-१ य ३, बेडाको 
रालग िडा नॊ ४, नगदे फारी अरैचीभा िडा नॊ २ फोऩङु, िडा नॊ ५ 
भारफासे, िडा नॊ ४ चमु्रङु्ग, परपुरभा सनु्तराभा जन्तेढुङ्गा िडा नॊ ५ 
घोरे, िाचचऩारा, लबयगाउॉ ऩालथबाया, िडा नॊ ६ सातभाया, सोबे, िडा नॊ ४ 
कालतयके, आरकुो रालग िडा नॊ ४ डम्फखुयचशिामर य कागतीको रालग मस 
गाउॉऩालरकाको प्राम ऺेत्र सभेषटन ेहुॉदा प्राषिलधक दृषिरे उऩमकु्त हनु ेस्थान 
सभेटी ऩकेट ब्रक कामयषिलध अनसुाय ऩकेट ब्रक सॊचारन गरयन ेछ। 
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 नषिन तथा र्दघो कृषि प्रषिलधहरु अफरम्फन गयी सभदुामभा अनकुयचणम 
कामय गने अगिुा षकसानहरुराई एक टोर एक स्रोत व्मचक्तको रुऩभा 
ऩरयचारन गने लनलत लरइने छ। 

 लसकाई केन्र नाभाकयण गयी मस आ.ि. िियभा कृिक अनसुन्धान केन्र 
स्थाऩना गयी एकै थरोभा फागफानी, ऩशऩुॊचऺ तथा फारी षिकास कामयक्रभको 
अनसुन्धान तथा प्रदयशन गनयको रालग कृिक सभूह, कृषि तथा उद्यभीसॉग 
सहकामय गने लनलतराई लनयन्तयता र्दइने छ। 

 भाटोको उियया शचक्त िषृि तथा कामभ याख्नको रालग क्रभश यासामलनक 
भरको प्रमोगराई लनरुत्साषहत गदै षिगतभा सॊचालरत गोठेभर सधुाय तथा 
बकायो व्मिस्थाऩन,  कामयक्रभराई मस ििय ऩलन लनयन्तयता र्दइन े
छ।आगाभी ििय यासामलनक भरको प्रमोगको षहस्साराई न्मूनतभ षिन्दभुा 
कामभ गरयने छ।ऩशऩुारन गने सहकायी कृिक सभूह तथा षकसानहरुराई 
प्राङ्गारयक भर उत्ऩादन तथा प्रमोगको रालग प्रोत्साहान गरयन ेछ। 

 आगाभी १० िियभा कृषि बलूभभा आधारयत जैषिक प्राङ्गरयक भर य जैषिक 
षििादीको प्रमोग गयी गाउॉऩालरकाराई अगायलनक ऺेत्र घोिणा गने नीलत 
लरइने छ। 

 नेऩार सयकायको तीन खम्फे नीलत अन्तगयत एक खम्फा सहकायी बएकोरे 
मस गाउॉऩालरकाभा एक िडा एक कृषि सहकायी कामयक्रभ राग ुगयीने छ। 

 कृषि फजाय व्मचस्थत तथा षकसानभखुी फनाउन क्रभश यषिक स्टोय, सॊकरन 
केन्र, चशतबन्डाय, लनभायण गरयदै रलगने छ।जसभा हारराई आरकुो षिउ 
बण्डायणको रालग जन्तेढुङ्गा िडा नॊ ४ भा यषिक स्टोय स्थाऩना गरयने छ। 

 षकसानराई उन्नत षिउ षिजन षितयण गरयने छ।साथै षिउ षिजन कामयषिलध 
तम गयी आगाभी र्दनभा मस गाउॉऩालरकाका षकसानफाट नै उन्नत षिउ 
षिजन उत्ऩादन गयाइ षिउ फैंक स्थाऩना गरयने छ।आगाभी ५ िियभा उन्नत 
षिउ षिजन आमात लनिधे ऩालरकाको ऩरयकल्ऩना गरयएको छ। 

 मस गाउॉऩालरकाको केही ऺेत्रभा ऩानीको अबाि बएकोरे सो ऩरयऩलुतय गनय 
प्राचस्टक ऩोखयी सभऩयुक कोिको लसिान्त अनसुाय षितयण गरयने छ। 
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 कृषिको व्मिसाषमकयण गनयको रालग कयाय खेती, सहकायी खेती तथा 
साभूषहक खेती प्रणारीराई प्रोत्साहन गरयन ेछ। 

चशऺा कामयक्रभ 

 कोलबड-१९ कोयोना बाइयसको षिसभ ऩरयचस्थलतको कायण मस 
गाउॉऩालरकाभ सॊचालरत षिद्याथॉहरुको ऩरयऺा तथा ऩठनऩाठनभा ऩनय गएको 
असयराई भध्म नजय गयी सयोकायिाराहरुसॉग छरपर मथासषकम कामय 
मोजना लनभायण गरयन े छ।नेऩार सयकायरे लरएको लनलत अनराईन चशऺा, 
बच ुयअर चशऺा तथा सूचना तथा सॊचाय प्रषिलधको प्रबािकायीता उऩमोग गनय 
सम्बि बएभा आिचस्कम ऩूियधाय षिकास गरयने छ। 

 नेऩार सयकाय प्रदेश नॊ १ रे लरएको लनलत सफै नागरयकराई साऺय फनाउन 
बन्न ेअलबमानराइ सपर फनाउन प्रदेशसॉग सभन्िम गयी कामयक्रभ सॊचारन 
गरयने छ। 

 भषहरा, अऩाङ्ग, गरयि, जेहेन्दाय व्मचक्तहरुको उच्च चशऺाभा ऩहचु फढाउन 
लनलत तथा कामयक्रभ लनभायण गयी कामयक्रभ सॊचारन गरयने छ।  

 षिद्यारमको चशऺाको गणुस्तयभा भखु्म रुऩभा जोड र्ददै षिद्यारमहरुको 
व्मिस्थाऩन सधुायभा आगालभ र्दनभा कामय मोजना फनाई राग ुगयाइने छ। 

 मसै आलथयक िियभा मस गाउॉऩालरका लबत्रका सफै षिद्यारमभा इ-हाचजयीको 
व्मिस्था गयी राग ुगरयने छ। 

 षिद्यारमका प्र.अ., चशऺक तथा सयोकायिाराहरुराई थऩ चजम्भेिायी फनाउन 
कयाय प्रणारीराई थऩ प्रबािकायी रुऩभा राग ुगरयने छ।मस कामयको रालग 
कयाय सम्झरता शैचऺक शत्र सरुु हनु ुअगािै राग ुगरयने छ। 

 चजणय षिद्यारम ऩनु लनभायण तथा आिश्मक षिद्यारमभा नमाॉ षिद्यारम बिन 
लनभायण गरयन ेछ। 

 प्रत्मेक षिद्यारमहरुराई फार भैलत्र, अऩाङ्ग भैत्री तथा भषहरा भैत्री 
षिद्यारमको रुऩभा षिस्ताय क्रभश षिकास गरयने छ।जसभा मस आ.ि.भा 
प्रत्मेक छात्राहरुराई सेनेटयी प्माडको व्मिस्था गरयने छ जसको रालग मस 
आ.ि.भा फजेटको व्मिस्था गयेको छु। 
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 शैचऺक ऩहुॉच सलुनचस्चता, अनरऩचारयक तथा िैकचल्ऩक चशऺा कामयक्रभ 
सॊचारन गरयने छ।  

 षिद्यारम शैचऺक गणुस्तय सदुृषढकयण एिभ ् कामय सम्ऩादनभा आधारयत 
प्रोत्साहान कामय गरयने छ।षिद्यारमभा अध्मानयत षिद्याथॉहरुका रालग 
आिालसम तथा गैय आिालसम छात्रिलृत प्रदान गरयन ेछ। 

 नभनुा षिद्यारम श्री चचसाऩानी नभनुा भाध्मलभक षिद्यारम चचसाऩानीराई 
प्रषिलध भैलत्र षिद्यारमको रुऩभा षिकास गदै आगाभी र्दनभा कृषि तपय को 
१२ सम्भ अध्माऩन गयाउनकुो रालग सयोकायिारासॉग ऩहर कदभी गरयन े
छ। 

 नभनुा षिद्यारम श्री चचसाऩानी नभनुा भाध्मलभक षिद्यारम चचसाऩानीभा 
स्नातकसम्भको ऩठन ऩठान गने कामयराई अझ र्दगो रुऩभा लनयन्तयता र्दइन े
छ।जसको रालग मस गाउॉऩालरकारे आिश्मक फजेट व्मिस्था गरयएको छ। 

 मस गाउॉऩालरकाभा एक प्राषिलधक चशऺारम स्थाऩनाका रालग आिश्मक 
तमायी अचघ फढाइनेछ।जसको रालग सॊबाव्म अध्ममन गरयन ेछ। 

 आधायबतू तहको खदु बनाय दय शून्म दयभा ल्माउन ठोस कामय नीलत राग ु
गरयने छ।जसको रालग प्रत्मेक षिद्यारमको कऺा १ देचख ५ सम्भको 
षिद्याथॉहरुराई र्दिा खाजा कामयक्रभ नऩेार सयकायसॉग सभन्िम गयी 
सॊचारन गरयने छ। 

 शैचऺक सत्रको शरुुभा षिद्याथॉ बनाय प्रषक्रमाराई प्रबािकायी रुऩभा सॊचारन 
गनय स्िागत, सचेतना कामयक्रभका रालग व्मिस्था गरयने छ। 

 सूचना प्रषिलधसॉग चशऺाराई सभाषहत गनय आगाभी र्दनभा इ-राइिेयी क्रभश 
हयेक षिद्यारमभा राग ुगरयन ेछ। 

 क्रभश हयेक षिद्यारमराई प्रषिलधसॉग जोड्न कम्प्मटुय तथा सोरय खरयद 
गनय ऩलन मस फजेटभा व्मिस्था गरयएको छ। 

 मस गाउॉऩालरकाको गाउॉ चशऺा मोजना लनभायण गयी राग ुगनय मस फजेटरे 
व्मिस्था गयेको छ। 
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 "षिद्यारम लसत गाउॉऩालरका कामयक्रभ" भापय त अलबबािक, षिद्याथॉ, चशऺक 
सॊमकु्त अन्तषक्रय मा कामयक्रभ गयेय षिद्यारमभा देचखएको सभस्मा सभाधान 
गरयने छ। 

 नेऩार सयकायको नीलत अनरुुऩ भातबृािा चशऺा (ऩभुा याई, िान्तिा याई, 
चाचम्रङ्ग याई, निेाय, ताभाङ्ग)को ऩठन ऩाठन व्मिस्थाऩनको रालग नेऩार 
सयकाय, ऩाठ्यक्रभ षिकास केन्रसॉगको सहकामयभा ऩाठ्यक्रभ षिकास गयी 
मस आ.ि.भा ऐचच्छक रुऩभा आधायबतू तहसम्भ ऩठन ऩाठनको व्मिस्थाऩन 
गरयने छ। 

 

उऩचस्थत सम्ऩणुय भहानबुािहरु, 
स्िास््म कामयक्रभ  

 कोलबड-१९ को भहाभायीको कायणरे मस गाउॉऩालरकाराई ऩयेको असयराई 
भहससु गदै मस कोलबड-१९ भहाभायीराई योकथाभ तथा लनमन्त्रण गनयको 
रालग कोलबड-१९ योकथाभ लनमन्त्रण तथा उऩचाय कोि भापय त खचय हनु े
गयी आिश्मक िजेट व्मिस्था गयेको छु।कोलबड-१९ भहाभायीको 
षिश्वव्माऩी सॊकटका कायण षिलबन्न बागभा काभ गरययहेका नेऩारीको 
योजगायी गभेुको अिस्थाराई भध्म नजय गयी षिदेशफाट पकेका मिुाहरुको 
रालग मस कोि य अन्म कामयक्रभफाट योजगायी प्रधान गरयन ेछ। 

 कोलबड-१९ को षिश्वव्माऩी सॊक्रभणको कायण उत्ऩन्न असहज ऩरयचस्थलतको 
सन्दबयभा गाउॉऩालरकाको तात्कालरक आिश्मकता ऩषहचान तथा कोलबड-१९ 
सॊिेदनशीर मोजना तजुयभा गयी राग ुगरयन ेछ।जसको रालग मस आ.ि.भा 
फजेट व्मिस्था गयेको छ। 

 कोलबड-१९ को प्रकोऩराई भध्म नजय गयी मस गाउॉऩालरकाभा षिदेशफाट 
तथा अन्म स्थानफाट आएका व्मचक्तहरुको रालग क्िायेन्टाइन तथा 
आइसोरेसन िाडयहरुराई कामयषिलध अनरुुऩ स्तयोन्नती तथा िषृि गरयने छ।  

 मस गाउॉऩालरकाभा यहेको प्राथलभक स्िास््म केन्रभा फषहयङ्ग जाॉच कऺ, 
िेड, आकचस्भक कऺ, प्रमोगशारा, आिचस्कम स्िास््म साभाग्री, येलडमोग्रापय 
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तथा अलत आिचस्कम िस्तकुो व्मिस्था गयी कोलबड-१९ योकथाभ तथा 
लनमन्त्रणको रालग स्तयोन्नती गरयने छ। 

 नेऩार सयकायफाट मस गाउॉऩालरकाभा १५ शैमा अस्ऩतार लनभायणको रालग 
फजेट व्मिस्था बएको हुॉदा सो कामयको रालग जग्गा तथा अन्म आिचस्कम 
कामय ऩयुा गयी मस आ.ि.भा लनभायण सरुु गरयने छ। 

 मस गाउॉऩालरकाभा यहेका षिऩन्न, गरयफ, दलरत, जेष्ठ नागरयक, भषहरा, 
अऩाङ्ग तथा नेऩार सयकायरे तोकेका लनशलु्क औिधीहरु लनशलु्क षितयण 
गने कामयक्रभ सॊचारन गरयन े छ।सो कामयक्रभको रालग मस आ.ि.भा 
फजेटको व्मिस्था गयेको छु। 

 सतु्केयी भषहराहरुराई मस गाउॉऩालरकाभा यहेको एम्फरेुन्सको सेिा लरदाॉ 
लनशलु्क गने कामयक्रभराई मस आ.ि.भा ऩलन लनयन्तयता र्दएको छु।भात ृ
तथा नि चशश ुभतृ्म ुदयराई घटाउनको रालग एषककृत फार स्िास््म एिभ ्
ऩोिण कामयक्रभ सम्फन्धी कामयक्रभ सॊचारन गनय फजेटको व्मिस्था नेऩार 
सयकायसॉग सभन्िम गयी व्मिस्था गरयएको छ। 

 प्राथलभक स्िास््म केन्रभा सॊचालरत फलथयङ्ग सेन्टयको स्तयोन्नती गरयने छ। 

 ग्रालभण ऺेत्रभा उऩमकु्त देचखएको टेलर भेलडलसन कामयक्रभको अध्ममन गयी 
आगाभी िियभा मस कामयक्रभ  राग ुगरयन ेछ। 

 भहाभायीको रुऩभा हनु सक्ने प्रकोऩ लनमन्त्रण गने कामय मोजना लनभायण 
गरयने छ। 

 भषहरा स्िास््म स्िमभ सेषिकाहरुको मोगदानराई कदय गदै काभको उच्च 
सम्भान गरयन ेछ। 

 सयसपाई गरुु मोजना २०६८ अनसुाय प्रत्मेक षिद्यारमभा षिद्यारम स्तरयम 
खानेऩानी तथा सयसपाई सभन्िम सलभलत गठन गयी षिद्यारमको अगिुाईभा 
ऩूणय सयसपाई कामयक्रभ (SLTS) लसिान्तभा आधारयत कामयक्रभ सॊचारन 
गरयने छ। 

 भषहराहरुका ऩाठेघय खस्न ेसभस्माराई लनशलु्क उऩचाय तथा जनचेतनाको 
कामयक्रभ सॊचारन गरयने छ। 
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 एक घय एक स्िास््म षिभा कामायक्रभराई अझ प्रबािकायी रुऩभा राग ुगनय 
सचेतना कामयक्रभ सॊचारन गरयन ेछ। 

 सफै मस गाउॉऩालरकाको स्िास््म सॊस्थाभा ग्रालभण लबलडमो एक्स-ये कामयक्रभ 
सॊचारन गरयने छ। 

 प्रा.स्िा.केन्र तथा िडा स्िास््म चरकीहरुभा फलथयङ्ग सेन्टयहरु, फलथयङ्ग 
सेन्टयहरुका स्तयोन्नती तथा सॊचारन गरयन ेछ। 

 स्िास््म सॊस्थाको कामयक्रभ अनगुभन तथा भलु्माङ्कन कामयराई प्रबािकायी 
रुऩभा सॊचारन गरयने छ। 

खानऩेानी, सयसपाइ तथा लसचाई  

 ऩालरका स्तरयम खानेऩानीको स्रोत ऩषहचान गयी षिस्ततृ ऩरयमोजना प्रलतिेदन 
(DPR) तमाय बई खानेऩानीको आमोजना सॊचालरत यहेको छ मस कामय मस 
आ.ि.भा सम्ऩन्न हनु ेगयी कामयक्रभ सॊचारन गनयको रालग नेऩार सयकायसॉग 
सभन्िम गयी सम्ऩन्न गरयने छ।अन्म मस ऩालरकाहरुको भहुान ऩषहचान गयी 
मस आ.ि.भा षिस्ततृ ऩरयमोजना प्रलतिेदन (DPR) तमाय गरयन ेछ।   

 खानेऩानी आमोजना सॊचारन गनय सॊघ, प्रदेश तथा दाताहरुसॉग अनदुान, 
ऋणको रुऩभा सहकामय गरयन ेछ। 

 हार सॊचारन तथा लफग्रये यहेका खानेऩानी आमोजनाराई रगत सॊकरन गयी 
ठोस लनलत तमाय गयी राग ु गरयन े छ।साथै ऩालरका स्तरयम खानेऩानी 
आमोजनाभा "एक घय एक धाया, एक घय एक चऩॉ" लनलतराई अिरम्फन 
गयी प्रत्मेक घयभा लभटयको व्मिस्था गने लनलत राग ुगरयन ेछ। 

 खानेऩानी तथा सयसपाई ऐन, लनमभािरी तथा नीलत मस आ.ि.भा लनभायण 
गयी राग ुगरयने छ। 

 खानेऩानी भहुानको सॊयऺण गनय िृऺ योऩण कामय तथा जनचेतना कामयराई 
लतव्ररुऩभा राग ुगरयने छ। 

 नेऩार सयकायको नीलत अनरुुऩ गाउॉऩालरका स्तरयम/ िडा स्तरयम खानेऩानी, 
सयसपाइ तथा स्िच्छता सभन्िम सलभलत गठन, ऺभता षिकास, नीलत लनभायण 
गयी राग ुगरयने छ। 
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 मस गाउॉऩालरकाको ऩूणय सयसपाई गरुु मोजना लनभायण गयी आगाभी ५ 
िियभा मस गाउॉऩालरकाराई ऩूणय सयसपाई मकु्त गाउॉऩालरका घोिणा गरयन े
छ। 

 खानेऩानीको स्रोत तथा जराधाय ऺेत्रको ऩषहचान य सॊयऺण, बलुभगतको 
ऩानीको ऩनुबययण तथा जरस्रोतको फहउुऩमोग, एषककृत उऩमोग तथा ऩनु 
उऩमोगराई प्रोत्साहन य प्रिधयन गरयन ेछ। 

 खानेऩानी तथा सयसपाई आमोजनाको लडजाइन तथा लनभायणभा जर िाम ु
ऩरयितयन प्रबाि न्मलुनकयण तथा प्राकृलतक षिऩद व्मिस्थाऩन अनकुुर 
अफमिहरुराई सभेत साभािेश गयी जोचखभ न्मलुनकयण तथा र्दगोऩना कामभ 
गयी कामयक्रभ सॊचारन गरयन ेछ। 

 गाउॉऩालरकाभा सॊचालरत ढचम्ऩङ्ग साइडराई अझ व्मिचस्थत तथा स्तयोन्नती 
गयी सॊचारन गरयन ेछ। 

 नेऩार सयकाय तथा दात ृ लनकामको सभऩयुक कोिको लसिान्तभा आधायीत 
साना लसॊचाई आमोजनाराई लनयन्तयता र्दन फजेटको ब्मामफस्था गयीएको 
छ।मस आ.ि. भा ४ िटा साना लसचाईका आमोजानहरू सॊचारन गरयन े
छन।  

ऩमयटन, िन तथा सॊस्कृलत 

 धालभयक, सॊस्कृलतका, ऐलतहालसक य प्राकृलतक ऺेत्रको सॊयऺण, सम्फियन गदै 
सम्बािनाको आधायभा ऩमयटकीम ऺेत्रको षिकास कामयक्रभ सॊचारन गरयन े
छ।ऩमयटषकम तथा धालभयक स्थर जन्तेढुङ्गा, होङ्मा ऩोखयी य भ्मू टाियको 
षिस्ततृ ऩरयमोजना प्रलतिेदन (DPR) सम्ऩन्न बई आगाभी िियभा सो अनसुायको 
सॊघ, प्रदेशसॉग सभन्िम गयी कामयक्रभ लनभायण गरयन ेछ। 

 मस आ.ि.भा ऐलतहालसक स्थान जन्तेढुङ्गाको ऩषहचान षिकास प्रचाय प्रसाय 
तथा मस गाउॉऩालरकाको षिकासको रालग जन्तेढुङ्गा भहोत्सि कामयक्रभ 
सॊचारन गरयने छ।सोको रालग आिश्मक फजेट षिलनमोजन गयेको छु। 

 धालभयक तथा ऩमयटषकम स्थर ऩॊचकन्मा ऩोखयी ऩूनलनभायण, १० ऩगयी षकयाती 
याईहरुको तथा गैय षकयातीहरुको धालभयक तथा ऩमयटषकम ऺेत्र छोङ्खाचण्डीको 
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षिस्ततृ ऩरयमोजना प्रलतिेदनको (DPR)  सम्ऩन्न गरयने छ।मसको रालग ऩलन 
फजेट षिलनमोजान गयेको छु।   

 िन व्मिस्थाऩनराई प्रबािकायी रुऩभा सॊचारन गनय मस गाउॉऩालरका लबत्र 
सॊचारनभा यहेका साभदुाषमक िन भहासॊघसॉग सहकामय गयी ठोस कामयक्रभ 
सॊचारन गरयने छ। 

 सडक तथा अन्म कायणरे ऺलत ऩगेुका िन जॊगरभा ऩनु िृऺ योऩण कामयको 
थारनी गरयन ेछ। 

 जन्तेढुङ्गा, छौंखाचण्डी, तपु्खारािाॊखारा कुइलबय, बानभुलत, होङ्गभा ऩोखयी 
जस्ता ऐलतहालसक ठाउॉहरुको अध्ममन अनसुन्धान तथा षिस्ताय गनय ऩमयटन 
फोडयसॉग सहकामय गरयन ेछ। 

ऩिुायधाय षिकास 

 सडक सञ्जारफाट प्रत्मेक िडा गाउॉऩालरकाको केन्रसॉग जोलडएको अिस्थाभा 
आगाभी र्दनभा र्दगो रुऩभा सॊचारन गनयको रालग मसै आलथयक िियभा 
सडकको गरुु मोजना लनभायण गयी सोही अनरुुऩ कामय मोजना/आिलधक 
मोजना फनाइ राग ुगरयने छ। 

 मस आ.ि.भा सािाखोरा-चचसाऩानी-लनगारिास-देषिस्थान पेदी-कुराफाध, 
छेभािा-कुईलबय-बञ्ज्माङखकय  य चचसाऩानी-छेभािा-काहरेु-फिुाखोरा-फोऩङु-
आहारे-षहउयाङ्ग-कुराफाधसम्भको षिस्ततृ ऩरयमोजना प्रलतिेदन (DPR) तमाय 
गरयने छ।मसको रालग ऩलन आिचश्कम फजेट व्मिस्था गयेको छु। 

 चचसाऩानी िॊचशराघाट य चचसाऩानी देचख अन्म भखु्म सडकहरुको कामय 
मोजना फनाइ सयोकायिारासॉग तदारुकताकासाथ सभन्िम गरयन ेछ। 

 मस गाउॉऩालरका लबत्र लनभायण हनुे बरलतक सॊयचनाको कडाइका साथ 
अनगुभन गयी राग ुगरयने छ। 

 षिद्यतु षिस्तायको कामय हार तदारुक्ताका साथ बइयहेको य मस आ.ि.भा 
लबत्रभा मस गाउऩालरकाको रगबग ७० प्रलतशत जनताको घयभा 
षिद्यलुतकयण गयाई सक्ने गयी कामयक्रभ सॊचारन गरयन ेछ। 
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 साना जर षिद्यतु आमोजनाराई व्मिचस्थत गनय सहकामयको रुऩभा कामयहरु 
गरयने छ। 

 नेऩार सयकायको एषककृत िचस्तको नीलतराई अिरम्फन गदै सम्बाव्म 
अध्ममन गरयने छ। 

 जन्तेढुङ्गा गाउॉऩालरकाको आलथयक सहमोगभा लनभायण बईयहेको शसस्त्र फेस 
क्माम्ऩ मस आ.ि.भा सम्ऩन्न गयी शसस्त्र प्रहयी फेस क्माम्ऩ चचसाऩानीराई 
हस्तान्तयण गरयने छ।  

प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभ, सहकायी य स्िायोजगाय  

 कोलबड-१९ को षिश्वव्माऩी रुऩभा पैलरएको कायणरे षिदेशभा यहेका 
नेऩारीहरु फेयोजगाय बई नेऩार पषकय ने अिस्था यहेको हुॉदा सो 
व्मचक्तहरुराई उनीहरुराई प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभ भापय त न्मनुतभ 
योजगायी प्रदान गरयने यणनीलत अिरम्फन गरयने छ। 

  नेऩारको सॊलफधान २०७२ को धाया ३३ अनसुाय योजगायीको हकराई 
सयुऺीत गदै  न्मनुतभ फेयोजगाय व्मचक्तहरुराई १०० तथा ५० र्दनको 
योजगायी प्रधान गने नीलत अनरुुऩ मस गाउॉऩालरकारे योजगाय कामयक्रभ 
अन्तगयतका सडक भभयत, लनभायण  कामयभा  फेयोजगाय व्मचक्तफाट गने गयी 
फजेट व्मिस्थाऩन गयेको छु।जसभा चचसाऩानी- पेर्द-भैनटाय सडक भभयत, 
फोऩङु-हभुारोङ्ग-कुराफाध, लछभािा-काहरेु-फिुाखोरा, चचसाऩानी-सािाखोरा य 
लछभािा-बञ्ज्माङ्गखकय  सडक भभयत कामयभा ऩूणय रुऩभा मस गाउॉऩालरकाभा 
यहेका फेयोजगाय य षिदेशफाट पकेका व्मचक्तहरुराई योजगायी प्रदान गरयन े
छ।  

 नेऩार सयकाय गरयलफ लनफायण कोि िाया सॊचालरत कामयक्रभ हार  मस 
गाउऩालरकाराई हस्तातयण बएको ६४ िटा सॊस्थाराई नेऩार सयकायको 
लनदेशन अनरुुऩ भचजयङ्ग भापय त मस आ.ि.भा  सहकायी ऐन अनसुाय 
सहकायीभा ऩयीणत दताय गयी सॊचारन गने ब्माफस्था गरयन ेछ।सो कामयको 
रालग कभयचायी तथा कामयमोजना लनभायण गयी राग ुगयीने छ। 
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 सहकायी सॊस्थाहरुको दताय नषिकयण, लनमभन तथा अनगुभनराई सहबागी 
भरुक फनाई सहकायीभा सॊस्थागत षिचिम सशुासनको प्रिियन गरयन े
छ।सहकायी ऺेत्रभा कामययत जनशचक्तराई ऺभता षिकास सहकायी चशऺा 
भापय त उद्यभसॉग जोलडने छ।   

मिुा तथा खेरकुद कामयक्रभ 

 "स्िास््म नै खेरकुद" बन्न ेनायाका मस आ.ि.भा खेरकुद षिकासका रालग 
षिस्ततृ ऩरयमोजना प्रलतिेदन (DPR) तमाय गरयने छ। 

 याष्ट्रऩलत यलनङ्ग प्रलतमोलगता मस आ.ि.फाट सरुुिात गरयन ेछ। 

 मिुाहरुराई उद्यभचशर योजगाय, स्ियोजगाय फनाउनको रालग "गरयफी 
लनिायणका रालग रघ ु उद्यभ षिकास कामयक्रभ" भापय त मिुाहरुको भागभा 
आधारयत कामयक्रभ सॊचारन गरयन े छ।सोको रालग फजेट व्मिस्था गयेको 
छु। 

 ऩालरकाको केन्रभा इन्डोय कबयडहर लनभायणको रालग सम्बाव्म अध्ममन 
गरयने छ। 

 हयेक ििय ऩालरका स्तरयम खेरकुद कामयक्रभ सॊचारन गनय नीलतको व्मिस्था 
गरयने छ। 

 व्मिसाषमक खेराडी उत्ऩादन गनय टे्रलनङ्गको व्मिस्था गरयन ेछ। 

भषहरा, फारफालरका,  जेष्ठ नागरयक. अऩाङ्ग तथा दलरत  
 भषहरा ििृ हनु े सफै प्रकायका षहॊसा, शोिण य बेदबाि अन्त्मका रालग 

सॊयऺणात्भक उऩामद्वाया न्मामभा ऩहुॉच अलबिषृि गने कामय गरयने छ। 

 रैषङ्गक षहॊसा अन्त्मका रालग सभनता य सभताको लसिान्तभा आधारयत 
यणनीलत तम गरयन ेछ।  

 मस गाउॉऩालरकाका भषहरा, दलरत, ज्मेष्ठ नागरयक तथा फारफालरका रालग 
सम्भान कामयक्रभ हयेक िडाभा सॊचारन गरयने छ। 

 फार भैलत्र स्थानीम शासन गाउॉऩालरका घोिण गनयको रालग ऩहर कदभी 
गरयने छ। 
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 फारफालरका तथा षकशोयषकशोयीभा हनु े सफै प्रकायको षहॊसाको अन्त्म गने 
गयी कामयक्रभ सॊचारन गरयन ेछ। 

 जेष्ठ नागरयकहरुको ऻान, लसऩ य अनबुिराई बािी ऩसु्तासॉग हस्तान्तयण 
गनयको रालग सम्फाद क्रफ भापय त ऻान लसऩ आदान प्रदान गरयन े नीलत 
अिरम्फन गरयन ेछ। 

 मस गाउऩालरका सॊयचऺत सभदुामको भरुप्रफाहीकयणभा सभाफेस गनयको रालग 
ऩलन  फजेट ब्माफस्था गयेको छु।  

सशुासन 

 गाउॉऩालरकाद्वाया सॊचालरत कामयक्रभहरुभा ऩायदचशयता, जिापदेषहता, 
उियदाषमत्िको लसिान्तराई ऩूणय रुऩभा राग ुगरयन ेछ। 

 भ्रिाचायभा शून्म सहन लसरताको नीलत राग ुगरयन ेछ। 

 लनभायण उऩबोक्ता सलभलत/अनगुभन सलभलत/कभयचायीहरुराई अलबभचुखकयणको 
व्मिस्था गरयन ेछ। 

 याष्ट्र सेिकहरुराई चजम्भेिाय कतयव्म लनष्ठा य उियदामी फनाई आचायणभा 
सकायात्भक ऩरयितयन ल्माउन सचुक सषहत कामय सम्ऩन्न सम्झरता गरयने साथै 
दण्ड य ऩयुस्कायको उचचत व्मिस्था गरयन ेछ। 

 ऩायदचशयता तथा उियदामीत्िराई गहन रूऩभा लरई साफयचजनक सनुिुाई, 
साभाचजक ऩरयऺण जस्ता  कामयक्र, सॊचारन गयीने छ ।  

सॊस्थागत षिकास 

 जन्तेढुङ्गा गाउॉऩालरकाको प्रशासकीम बिन मस आ.ि.भा कामयरम सॊचारन 
गनय सषकन ेअिस्थाभा ऩयुाइ कामयरम व्मिस्थाऩन गरयन ेछ। 

 प्रत्मेक िडाभा प्रषिलध भैलत्र फनाउन इन्टयनेटको व्मिस्था गरयन ेछ। 

 गाउॉऩालरकाका सिै िडाभा लडचजटरन नागरयक िडा ऩत्रको व्मिस्था गरयन े
छ।स 

 साियजलनक स्थानभा क्रभश रुऩभा लनशलु्क इन्टयनटे सेिा उऩरब्ध गयाइन े
छ। 
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 गाउॉऩालरका/िडा कामयराम/साियजलनक कामायरमभा मसै िियफाट क्रभश 
रुऩभा लस.लस. क्माभेयाफाट लनगयानी गरयन ेछ। 

 एषककृत शैचऺक व्मिस्थाऩन सूचना प्रणरी (EMIS) कामयन्िमन गनयको रालग 
सफै षिद्यारमभा आधायबतू कम्प्मटुय तथा तालरभ व्मिस्था गरयने छ। 

 मस आ.ि. ििय देचख बकुम्ऩ प्रलतयोध घय लनभायण गने अलबमान अन्तगयत घय, 
बिन लनभायण हुॉदा अलनिामय नक्सा ऩास गयेय भात्र घय बिन लनभायण गने 
कामयराई तदारुकताका साथ राग ुगरयने छ। 

 सडकको ऩहचु बएको स्थानहरुभा घय, बिन लनभायण गदाय अलनिामय सडकको 
दाॉमा फाॉमा दईु लभटय छोड्न ुऩने नीलत राग ुगरयने छ। 

याषष्ट्रम ऩरयचम ऩत्र तथा ऩचञ्जकयण कामयक्रभ 

 व्मचक्तगत घटना दताय तथा साभाचजक सयुऺा व्मिस्थाऩन सूचना प्रणारी मस 
गाउॉऩालरकाको प्रत्मेक िडाभा स्थानऩना गयी सञ्चारन गरयने छ।मस कामयको 
रालग आिचश्कम कम्प्मटुय, इन्टयनेटको व्मिस्था गरयने छ। 

 व्मचक्तगत घटना दताय षकताफ लडचजटाजेशन गरयने छ। 

 प्रत्मेक िडाभा घटना दताय, साभाचजक सयुऺा दताय चशषिय सञ्चारन गरयने छ। 

 प्रत्मेक िडाको त्माङ्क षिियण कम्प्मटुयाइज गरयने छ। 

प्रधानभन्त्री कृषि आधलुनक ऩरयमोजना 
 मस आमोजनारे प्रथभ तह कृषि तथा ऩशऩुारनभा सॊरग्न मस गाउॉऩालरका 

षकसानहरुको त्माङ्क अध्मािलधक गरयने छ। 

 अगिुा कृिक, षकसान तथा नभनुा षकसानहरुको ऩरयचम ऩत्र जायी गरयने छ। 

 याषष्ट्रम तथा स्थालनम भहत्िभा ऩोिण सयुऺाभा फारी तथा िस्तकुो साना व्मिसामी 
कृषि उत्ऩादन केन्र ऩकेट षिकास कामयक्रभ सम्बाव्म अध्ममनको आधायभा 
सॊचारन गरयने छ। 

 मस कामयक्रभ अन्तयगतय िॊगयुको साना व्मिसाषमक कृषि उत्ऩादन केन्र ऩकेट 
षिकास कामयक्रभ सम्बाव्म अध्ममनको आधायभा नेऩार सयकायको सहकामयभा 
सॊचारन गरयने छ। 

 

अन्त्मभा उऩचस्थत सफै भहानबुािभा धन्मिाद ऻाऩन गदै भ लफदा हनु चाहान्छु। 


