"कृषि र पर्यटन षिकासका आधार, जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका समृषि र पुिायधार"

आलथयक ििय ०७८/७९ को नीलत तथा कार्यक्रम
जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्
चिसापानी, खोटाङ
१ नं. प्रदे श, नेपाि

(निौँ गाउँसभा िैठकमा लमलत २०७८ साि असार ०९ गते प्रस्तुत गाउँपालिकाको
आ.ि. २०७८/७९ को नीलत तथा कार्यक्रम)

सम्मालनत गाउँसभाका सदस्र्ज्र्ूहरु,
• नेपािको सं षिधानिे गरे को सं घीर् सं रिना सषहतको िोकन्राचन्रक शासन व्र्िस्थाको
माध्र्द्वारा स्थानीर् सरकारको अभ्र्ासको क्रममा र्स जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाको आ.ि.
२०७८/७९ को नीलत तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गनय पाउदा गौरिाचन्ित महसुस
गरररहेको छु ।
• र्स अिसरमा र्ो दे शको राजनीलतक एिम् सामाचजक रुपान्तरणको िालग जीिन
उत्सगय गनय हुने सम्पुणय ज्ञात अज्ञात सषहदहरु प्रलत हार्दयक श्रिाञ्जिी तथा िेपत्ता एिं
पीलित नागररक प्रलत हार्दयक सम्मान व्र्क्त गदयछु ।
• षिश्वव्र्ापी कोरोना महामारीको क्रममा मृत्र्ु िरण गनेहरु प्रलत हार्दयक श्रिाञ्जिी
तथा सं क्रलमतको शीघ्र स्िस््र् िाभको कामना गदयछु ।
• कोरोना महामारीको बीिमा मानि जालतको रक्षा तथा मानिीर् मूल्र्को सं रक्षणको
िालग खट्नु हुने सिै जनप्रलतलनलध, राष्ट्रसेिक, स्िास््र्कमी, प्रहरी, सुरक्षाकमी तथा
सम्पूणय नागररकमा सम्मान व्र्क्त गदयछु ।
गाउँसभा सदस्र्ज्र्ूहरु,
• नेपािको सं षिधान, २०७२ तथा स्थानीर् सरकार सं िािन ऐन, २०७४ को ममय र
भािना अनुकूि गाउँपालिकािासी नागररकहरुको जीिनस्तरमा मारात्मक एिं
गुणात्मक पररितयन सुलनचित गनय गाउँपालिकाको र्ोजनाबि षिकासको जग बसाल्दै
नेपाि सरकारिे तर् गरे को पन्रौ र्ोजना र प्रदे श सरकार, प्रदे श नं. १ को प्रथम
आिलधक र्ोजनािे पररिचक्षत गरे को दीघयकािीन िक्ष्र् र उद्देश्र्हरु हालसि गनय
्
सहर्ोग पुरर्ाउने
मुख्र् उद्देश्र्िे जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाको आिलधक र्ोजना तजुम
य ा
गररएको छ । साथै कृषि र पर्यटन षिकासका आधार, जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाको
समृषि र पुिायधार भन्ने नारािाई सफि कार्ायन्िर्न गने मुख्र् ध्र्ेर् राचखएको छ।
• स्थानीर् तह नागररकको सबैभन्दा नचजकको सरकार हो । जनताका असीलमत िाहना
र आकाङ्क्क्षा र्स तहमा प्रलतषिचम्बत हुन्छन् । तर स्रोत सीलमत हुने हुँदा ती सिै
आिश्र्कता पूरा गनय कठीन परररहेको छ ।
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अन्तरसरकारी षित्तीर् हस्तान्तरण ऐन, २०७४ को प्रािधान तथा सं घ र प्रदे श
सरकारको अिस्था समेतबाट आ.ि. २०७८/७९ मा प्राप्त बजेट लसलिङ गत ििय
भन्दा ताचत्िक िृषि नभए पलन र्स पटक सं घबाट षिशेि अनुदान र समपुरक अनुदान
तथा प्रदे श सरकारबाट समपुरक अनुदान प्राप्त हुन ु खुसीको कुरा हो ।
र्स पररचस्थलतमा सिै नागररकका िाहना प्रलतषिचम्बत हुने गरी नीलत तथा कार्यक्रम
प्रस्तुत गनय गइरहेको छु । नीलत तथा कार्यक्रममा परे का षििर्िस्तुिाई बजेटमा
समािेश गने प्रर्ास समेत गररएको जानकारी गराउदछु ।

उपचस्थत सम्पुणय महानुभािहरु
सम्पूणय षिश्व नै कोलभि-१९ कोरोना भाइरस महामारीको िपेटामा परररहेको ि ुनौलतपूणय
र असहज अिस्थािे आ.ि. २०७६/७७ को जस्तै आ.ि. २०७७/७८ मा समेत राजश्व
बाँिफाँिको रकम लसलिङ अनुसार प्राप्त नहुँदा केही र्ोजना कार्ायन्िन गनय सषकने अिस्था
रहेन । आगामी आ.ि.मा समेत स्रोत िृषि हुने सं भािना न्र्ून दे चखएको छ ।
म सिय प्रथम गाउँपालिकाका गौरिमर् र्ोजनाको षििर्बाट नीलत तथा कार्यक्रम
प्रस्तुत गनय गइरहेको छु ।
१) प्रशासकीर् भिन
र्स गाउँपालिकाको गौरिशािी र्ोजना मध्र्े एक जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका प्रशासकीर्
भिनको एक तिाको कार्य सम्पन्न हुने िरणमा छ । आ.ि. २०७८/७९ को िालग नेपाि
सरकारबाट समपुरक र्ोजनामा रु. ९४ िाख बजेट षिलनर्ोजन भएको छ । र्समा
५०/५० कार्यक्रम अन्तरगत षिलनर्ोचजत रकम िारािर नै र्स गाउँपालिकाबाट साझेदारी
गरी थप िेढ तिाको कार्य आ.ि. २०७८/७९ मा सम्पन्न गररने छ ।
२) खानेपानी र्ोजना
गाउँपालिकाको केन्र चिसापानी बजारमा कररि १७ षक.लम. टाढाबाट खानेपानी
ल्र्ाई औपिाररक रुपमा षितरण गने कार्य सारभूत रुपमा सम्पन्न हुने िरणमा छ । आगामी
आ.ि.मा नेपाि सरकारबाट सो र्ोजनाको िालग रु. १ करोि १६ िाख रकम प्राप्त भएको
छ । सो खानेपानी षितरण तथा व्र्िस्थापनको िालग षिस्तृत पररर्ोजना प्रलतिेदन तर्ार
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गरी सोही अनुसार आसपासका ग्रामीण क्षेरमा समेत खानेपानी षितरण आगामी आ.ि.मा
सम्पन्न हुने छ । खानेपानी र्ोजनािाई उपभोक्ता सलमलतिाई हस्तान्तरण गरी स्िर्त्तता
र्ददै सञ्चािन गररने छ ।
३) षिद्युत
षिद्युतीकरणको िालग िािु आ.ि.मा नेपाि षिद्युत प्रालधकरण सँगको साझेदारीमा थप
षिस्तारको कार्य भई रहेको छ ।साथै पालिकाबाट समेत षिद्युत षिस्तार कार्य भईरहको छ
। आगामी आ.ि.मा समेत षिद्युतीकरणको कार्यिाई लनरन्तरता र्दइने छ ।
उपचस्थत सिै महानुभािहरु अि म षििर्गत नीलत तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गदै छु
आलथयक षिकास
कृषि तथा पशु पािन कार्यक्रम
• कृषि िाई गाउँपालिकाको मुख्र् आधार स्तम्भ मानेर कार्य गररने छ ।
• कृषिको आधुलनकीकरणको िालग गाउँपालिका अध्र्क्ष कृषि आधुलनषकरण कार्यक्रम
आगामी आ.ि.बाट सञ्चािन गररने छ । सो कार्यक्रमबाट आधुलनक मेलसन तथा
औजार कृिकिे पाउने व्र्िस्था लमिाइने छ ।
• षकसानको उत्पादनिाई खेर जान नर्दन उत्पार्दत िस्तुको िजार व्र्िस्थापन, सुरचक्षत
भण्िारण गनयको िालग चशत भण्िार कोल्ि स्टोरको कार्य शुरु गररने छ । त्र्सको
िालग बजेट षिलनर्ोजन गररने छ ।
• नेपाि सरकारसँगको सहकार्यमा एक गाउँ एक प्राषिलधक कार्यक्रम सं िािन गरी
प्रत्र्ेक ििामा १-१ जना कृषि र पशु प्राषिलधकको व्र्िस्थािाई लनरन्तरता र्दइने
छ ।
• र्स गाउँपालिकाको पकेट क्षेर अन्तगयत अन्नबािीमा धानको क्षेरमा सािाखोिा क्षेर,
मैनटार क्षेर, पशुपािन बाख्रामा जन्तेढुङ्गा-१ र ३, भेिाको िालग ििा नं ४, नगदे
बािी अिैिीमा ििा नं २ बोपुङ, ििा नं ५ मािबासे, ििा नं ४ ि ुम्िुङ्ग, फिफुिमा
सुन्तिामा जन्तेढुङ्गा ििा नं ५ घोिे , िाचिपािा, लभरगाउँ पालथभारा, ििा नं ६
सातमारा, सोभे, ििा नं ४ कालतयके, आिुको िालग ििा नं ४ िम्बखुचय शिार्ि र
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कागतीको िालग र्स गाउँपालिकाको प्रार् क्षेर समेषटने हुँदा प्राषिलधक दृषििे उपर्ुक्त
हुने स्थान समेटी सोही अनुसार कृषि कार्य प्रिधयन गदै िलगने छ ।
• कृिकिाई मौरी पािन, तरकारी खेती, पशु पािन आर्द तालिमको व्र्िस्था गरी
स्रोत व्र्चक्तको षिकास गरी उत्पादन िृषि गररने नीलत लिइने छ ।
• र्स गाउँपालिकाबाट शुरु गररएको कृषि लसकाई केन्रबाट बागबानी, पशुपंचक्ष तथा
बािी षिकास कार्यक्रमको अनुसन्धान तथा उत्पादनको कार्य गने गरी कार्य प्रारम्भ
गररने छ ।
• माटोको उियरा शचक्त िृषि तथा कार्म राख्नको िालग क्रमश रासार्लनक मिको
प्रर्ोगिाई लनरुत्साषहत गदै

षिगतमा सं िालित गोठे मि सुधार तथा भकारो

व्र्िस्थापन, कार्यक्रमिाई र्स ििय पलन लनरन्तरता र्दइने छ ।
• आगामी ९ िियमा कृषि भूलममा आधाररत जैषिक प्राङ्गररक मि र जैषिक षििादीको
प्रर्ोग गरी गाउँपालिकािाई अगायलनक क्षेर घोिणा गने नीलत लिइने छ।
• षकसानिाई उन्नत बीउ षिजन षितरण गररने छ । साथै षिउ षिजन कार्यषिलध तर्
गरी आगामी र्दनमा षकसानबाट नै उन्नत षिउ षिजन उत्पादन गराइ षिउ बैंक
स्थापना गररने छ ।
• कृिकिाई टनेि षितरण कार्यिाई लनरन्तरता र्दइने छ ।
• कृषिको व्र्िसाषर्करण गनयको िालग करार खेती, सहकारी खेती तथा सामूषहक खेती
प्रणािीिाई प्रोत्साहन गररने छ।

पर्यटन
• र्स गाउँपालिकाको आलथयक षिकासको िालग महत्िपूणय आधारको रुपमा पर्यटनिाई
लिईनेछ।
• धालमयक पर्यटकीर् स्थि जन्तेढुङ्गामा आधुलनक उद्यान सषहत पर्यटकीर् केन्रको रुपमा
षिकास गनय िािु आ ि मा ठे क्का िगाईएकोमा सो कार्य सम्पन्न गररनेछ।
• र्स पालिकाको भञ्ज्र्ाङ्गखकय, सोकपे िाँिा िगार्तमा व्र्िचस्थत षपकलनक स्पट बनाई
षपकलनक आउने व्र्चक्त सँग न्र्ुनतम रकम लिई पालिकाको राजश्व बृषि गररनेछ।
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• दे षिस्थान, जन्तेढुङ्गा, पञ्चकन्र्ा पोखरी, भानुमलत जस्ता धालमयक पर्यटकीर् स्थिको
प्रिार प्रसार गररनेछ।
• ििा नं ५ को घोिे मा सुन्तिाको िालग, सािा खोिा षकनारमा धान खेतीको िालग,
बोपुङ्गमा षकलब खेतीको िालग पर्ाय पर्यटन प्रबधयन गने लनलत लिईनेछ।
• र्स गाउँपालिकाको पर्यटकीर् पदमागयहरुको पषहिान गरी सोको षिकासको िालग
र्ोजना तजुम
य ा गररनेछ।
• पुराताचविक महविका मठ मचन्दर, साकेिा थान, गुम्बा तथा सम्पदाहरुको सं रक्षण
र नि लनमायण गररनेछ।
उद्योग
• गाउँपालिका क्षेरलभर उद्योग खोल्नको िालग प्रोत्साहन र्दने नीलत ल्र्ाईनेछ।
• घरे ि ु तथा साना उद्योग सं िािनको िालग आिश्र्क सीप र प्रषिलधको िालग तालिमको
व्र्िस्था गररनेछ।
• उद्योग सं िािनको िालग कजाय आिश्र्क पने भएमा आिश्र्क कार्यषिलध तर्ार गरी
सामुषहक जमानीमा ऋण उपिब्ध हुने व्र्िस्था गररनेछ।
• गाउँपालिका लभर औधोलगक ग्राम स्थापना गनय जग्गा व्र्िस्थापन गरी नेपाि सरकार
उद्योग मन्रािर्सँग एम ओ र्ु गररनेछ।
• घरे ि ु उद्योग सं िािन गरी आपुती गने उद्योगहरु साबुन, अल्िोको सामग्री जस्ता
उद्योग सं िािकको िालग सहुलिर्त तथा महसुि छु टको प्रबन्ध लमिाईनेछ।
सहकारी र बैंषकङ्ग
• सहकारी दताय तथा सं िािनका िालग प्रोत्साहन गररनेछ।
• षिलभन्न सहकारी सं स्थाको क्षमता अलभिृषि गनयको िालग प्रदे श सरकारको समन्िर्
तथा आफ्नै श्रोतबाट पलन अलभमुचखकरण तालिम सं िािन गररनेछ।
• बैंषकङ्ग सिेतनाको िालग कृषि षिकास बैंकसँग साझेदारी गरी कार्यक्रम सं िािन
गररनेछ।
• सहकारी माफयत उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरण गने कार्यिाई प्रोत्साहन गररने
छ ।
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सामाचजक षिकास तथा चशक्षा कार्यक्रम
• कोलभि १९ को कारण चशक्षा क्षेरमा प्रभाि कम पानयको िालग अनिाईन चशक्षा,
ुय ि चशक्षा तथा सूिना तथा सं िार प्रषिलधको प्रर्ोगमा जोि र्दइने छ ।
भिअ
• षिद्याथी भनाय दर सत प्रलतशत कार्म गरी षिद्यािर् छाड्ने दर एक दमै न्र्ून राख्ने
नीलत लिइने छ । लनरक्षर मुक्त गाउँपालिका घोिणा गररने नीलत लिइने छ ।
• मषहिा, अपाङ्ग, गररि, जेहेन्दार व्र्चक्तहरुको उच्ि चशक्षामा पहुि बढाउन लनलत तथा
कार्यक्रम लनमायण गरी कार्यक्रम सं िािन गररने छ।
• षिद्यािर्को चशक्षाको गुणस्तर सुधार गनय गाउँपालिका अध्र्क्ष र षिद्यािर् व्र्िस्थापन
सलमलतको अध्र्क्ष तथा प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृत र प्रधानाध्र्ापक बीि कार्य
सम्पादन सं झौता गरी सो सं झौताको पररणामिाई अनुदान सँग जोलिने छ ।
• प्रत्र्ेक षिद्यािर्िाई िािमैरी अिधारणा अनुसार सं िािन गररने छ।
• भौलतक पूिायधार कमसि भएका सम्पूणय षिद्यािर्को िालग नेपाि सरकारबाट सञ्चािन
भएको राष्ट्रपलत शैचक्षक सुधार कार्यक्रम, प्रदे श सरकारको कार्यक्रम र पालिका आफ्नै
कार्यक्रमबाट सक्षम तुल्र्ाइने छ ।
• नेपाि सरकारको दरिन्दी न्र्ून भएका षिद्यािर्मा गाउँपालिकािे अनुदान र्दई
चशक्षक राख्ने कार्यिाई लनरन्तरता र्दइने छ ।
• षिद्यािर् शैचक्षक गुणस्तर सुदृषढकरण एिम् कार्य सम्पादनमा आधाररत प्रोत्साहान
कार्य गररने छ।षिद्यािर्मा अध्र्ानरत षिद्याथीहरुका िालग आिासीर् तथा गैर
आिासीर् छारिृलत प्रदान गररने छ।
• नमुना षिद्यािर् श्री चिसापानी नमुना माध्र्लमक षिद्यािर् चिसापानीिाई प्रषिलध मैरी
षिद्यािर्को रुपमा षिकास गदै आगामी र्दनमा कृषि तफयको कक्षा १२ सम्म अध्र्ापन
गराउनुको िालग सरोकारिािासँग पहि कदमी लिइने छ।
• चिसापानी क्र्ाम्पसको िालग व्र्िस्थापनमा िगानी गदै क्र्ाम्पसको क्षमता अलभिृषि
गररने छ ।
• र्स गाउँपालिकामा एक प्राषिलधक चशक्षािर् स्थापनाका िालग आिश्र्क तर्ारी अचघ
बढाइनेछ।जसको िालग सं भाव्र् अध्र्र्न गररने छ।
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• प्रत्र्ेक षिद्यािर्को कक्षा १ दे चख ५ सम्मको षिद्याथीहरुिाई र्दिा खाजा कार्यक्रम
नेपाि सरकारसँग समन्िर् गरी सं िािन गररने छ।
• शैचक्षक सरको शुरुमा षिद्याथी भनाय प्रषक्रर्ािाई प्रभािकारी रुपमा सं िािन गनय
स्िागत, सिेतना कार्यक्रमका िालग व्र्िस्था गररने छ।
• सूिना प्रषिलधसँग चशक्षािाई समाषहत गनय आगामी र्दनमा इ-िाइिेरी क्रमश हरे क
षिद्यािर्मा िागु गररने छ।
• र्स गाउँपालिकाको गाउँ चशक्षा र्ोजना लनमायण गरी िागु गररने छ ।
• नेपाि सरकारको नीलत अनुरुप मातृभािा चशक्षा (पुमा राई, िान्तिा राई, िाचम्िङ्ग
राई, नेिार, तामाङ्ग)को पठन पाठन व्र्िस्थापनको िालग नेपाि सरकार, पाठ्यक्रम
षिकास केन्रसँगको सहकार्यमा पाठ्यक्रम षिकास गरी आगामी आ.ि.मा ऐचच्छक
रुपमा आधारभूत तहसम्म पठन पाठनको व्र्िस्थापन गररने छ।
स्िास््र् कार्यक्रम
• कोलभि-१९ को महामारीको कारणिे र्स गाउँपालिकािाई परे को असरिाई महसुस
गदै र्स कोलभि-१९ महामारीिाई रोकथाम तथा लनर्न्रण गनयको िालग कोलभि१९ रोकथाम लनर्न्रण तथा उपिार कोि माफयत खिय हुने गरी आिश्र्क व्र्िस्था
लमिाइने छ ।
• १५ शैर्ाको आधारभूत अस्पताि लनमायणको कार्य तत्काि अगालि बढाइने छ ।
• र्स गाउँपालिकामा रहेको प्राथलमक स्िास््र् केन्रमा बषहरङ्ग जाँि कक्ष, िेि,
आकचस्मक कक्ष, प्रर्ोगशािा, आिचस्कर् स्िास््र् सामाग्री, रे लिर्ोग्राफर तथा अलत
आिचस्कर् िस्तु र सेिाको व्र्िस्था गररने छ ।
• र्स गाउँपालिकामा रहेका षिपन्न, गररब, दलित, जेष्ठ नागररक, मषहिा, अपाङ्ग तथा
नेपाि सरकारिे तोकेका लनशुल्क औिधीहरु लनशुल्क षितरण गने कार्यक्रम सं िािन
गररने छ ।
• सुत्केरी मषहिाहरुिाई र्स गाउँपालिकामा रहेको एम्बुिेन्सको सेिा लिदाँ लनशुल्क
गने कार्यक्रमिाई लनरन्तरता र्दइने छ ।
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• मातृ तथा नि चशशु मृत्र्ु दरिाई घटाउनको िालग एषककृत बाि स्िास््र् एिम्
पोिण कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यक्रम सं िािन गररने छ ।
• प्राथलमक स्िास््र् केन्रमा सं िालित बलथयङ्ग सेन्टर र िम्बखुक
य ो बलथयङ सेण्टरको
स्तरोन्नलत गने नीलत लिइएको छ । अन्र् ििामा पलन िलथयङ सेण्टरको तर्ारी गररने
छ ।
• ग्रालमण क्षेरमा उपर्ुक्त दे चखएको टे लि मेलिलसन कार्यक्रमको अध्र्र्न गरी आगामी
िियमा र्स कार्यक्रम िागु गररने छ।
• मषहिा स्िास््र् स्िर्म सेषिकाहरुको र्ोगदानिाई कदर गदै कामको उच्ि सम्मान
गररने छ । साथै ििा कार्ायिर् सँग समन्िर् गरी प्रोत्साहन र र्ातार्ात खिय
उपिब्ध हुने व्र्िस्था लमिाइने छ ।
• मषहिाहरुका पाठे घर खस्ने समस्र्ािाई लनशुल्क उपिार तथा जनिेतनाको कार्यक्रम
सं िािन गररने छ।
• स्िास््र् षिमा कार्ायक्रमिाई अझ प्रभािकारी रुपमा िागु गनय सिेतना कार्यक्रम
सं िािन गररने छ।
• सिै स्िास््र् सं स्थामा ग्रालमण लभलिर्ो एक्स-रे कार्यक्रम सं िािन गररने छ।
• स्िास््र् सं स्थाको कार्यक्रम अनुगमन तथा मुल्र्ाङ्कन कार्यिाई प्रभािकारी रुपमा
सं िािन गररने छ।
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खानेपानी, सरसफाइ तथा लसिाई
• पालिका स्तररर् खानेपानीको स्रोत पषहिान गरी षिस्तृत पररर्ोजना प्रलतिेदन (DPR)
तर्ार भई खानेपानीको आर्ोजना सं िालित रहेको छ र्स कार्य र्स आ.ि.मा सम्पन्न
हुने गरी कार्यक्रम सं िािन गनयको िालग नेपाि सरकारसँग समन्िर् गरी सम्पन्न
गररने छ।अन्र् र्स पालिकाहरुको मुहान पषहिान गरी र्स आ.ि.मा षिस्तृत
पररर्ोजना प्रलतिेदन (DPR) तर्ार गररने छ।
• खानेपानी आर्ोजना सं िािन गनय सं घ, प्रदे श तथा दाताहरुसँग अनुदान, ऋणको
रुपमा सहकार्य गररने छ।
• हाि सं िािन तथा लबग्रेर रहेका खानेपानी आर्ोजनािाई िगत सं किन गरी ठोस
नीलत तर्ार गरी िागू गररने छ।साथै पालिका स्तररर् खानेपानी आर्ोजनामा "एक
घर एक धारा, एक घर एक िपी" नीलतिाई अििम्बन गरी प्रत्र्ेक घरमा लमटरको
व्र्िस्था गने लनलत िागु गररने छ।
• खानेपानी तथा सरसफाई ऐन, लनर्माििी तथा नीलत र्स आ.ि.मा लनमायण गरी िागु
गररने छ।
• खानेपानी मुहानको सं रक्षण गनय िृक्षरोपण कार्य तथा जनिेतना कार्यिाई लतव्ररुपमा
िागु गररने छ।
• नेपाि सरकारको नीलत अनुरुप गाउँपालिका स्तररर्/ ििा स्तररर् खानेपानी, सरसफाइ
तथा स्िच्छता समन्िर् सलमलत गठन, क्षमता षिकास, नीलत लनमायण गरी िागु गररने
छ।
• र्स गाउँपालिकाको पूणय सरसफाई गुरु र्ोजना लनमायण गरी आगामी ५ िियमा र्स
गाउँपालिकािाई पूणय सरसफाई र्ुक्त गाउँपालिका घोिणा गररने छ।
• खानेपानीको स्रोत तथा जिाधार क्षेरको पषहिान र सं रक्षण, भुलमगतको पानीको
पुनभयरण तथा जिस्रोतको बहुउपर्ोग, एषककृत उपर्ोग तथा पुन उपर्ोगिाई
प्रोत्साहन र प्रिधयन गररने छ।
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• गाउँपालिकामा सं िालित ढचम्पङ्ग साइििाई अझ व्र्िचस्थत तथा स्तरोन्नती गरी
सं िािन गररने छ।
• नेपाि सरकार तथा दातृ लनकार्को समपुरक कोिको लसिान्तमा आधारीत साना
लसं िाई आर्ोजनािाई लनरन्तरता र्दन बजेटको ब्र्ार्बस्था गरीएको छ।र्स आ.ि.
मा ५ िटा साना लसिाईका आर्ोजानहरू सं िािन गररने छन।
िन तथा िातािरण
• िन व्र्िस्थापनिाई प्रभािकारी रुपमा सं िािन गनय र्स गाउँपालिका लभर सं िािनमा
रहेका सामुदाषर्क िन समूहसँग सहकार्य गरी ठोस कार्यक्रम सं िािन गररने छ।
• सिक तथा अन्र् कारणिे क्षलत पुगेका िन जंगिमा पुन िृक्षरोपण अलभर्ानको रुपमा
थािनी गररने छ।
• नाङ्गा िाँिामा िृक्षारोपण गररने छ । िन ििेिो लनर्न्रणको िालग स-शस्त्र प्रहरी
सँगको समन्िर्मा कार्यक्रम सञ्चािन गररने छ ।
पूिायधार षिकास
• सिक सञ्जािबाट प्रत्र्ेक ििा गाउँपालिकाको केन्रसँग जोलिएको अिस्थामा आगामी
र्दनमा र्दगो रुपमा सं िािन गनयको िालग र्सै आलथयक िियमा सिकको गुरु र्ोजना
लनमायण गरी सोही अनुरुप कार्य र्ोजना/आिलधक र्ोजना बनाइ िागु गररने छ।
• नेपाि सरकारको ग्रामीण सिक सञ्जाि आर्ोजना माफयत बंचशिाघाट दे चख चिसापानी
सिकको कार्य अगालि बढाइने छ।साथै िैकचल्पक सिक चिसापानी-लनगाििासदे षिस्थान-मैनाटार हुदै बलसं िा सिकको स्तरोन्नती गररनेछ।
• र्स गाउँपालिका लभर लनमायण हुने भौलतक सं रिनाको किाइका साथ अनुगमन गरी
िागु गररने छ।
• चिसापानी-छे मािा-भन्ज्र्ाङ्गखकय-बोपुङ्ग-षहिराङ्ग-पाण्िे गाउँ-कुिेिाद-िंलसिा ररङरोि
लनमायणको िालग समपुरक कोि तर्ार गररनेछ र सिक लनमायणको कार्य तत्काि
अगालि बढाइने छ।
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• साना जि षिद्युत आर्ोजनािाई व्र्िचस्थत गनय सहकार्यको रुपमा कार्यहरु गररने
छ।
• सिै

ििामा सिक सञ्जाि षिस्तार भई सकेको स्तरोन्नलतको िालग िम्बखुय र बोपुङ

जाने सिकको स्तरोन्नलतको िालग समपुरक कोिमा प्रदे श सरकारबाट प्राप्त बजेट
अनुसार र्स पालिकाबाट समेत ३०% रकम थप गरी कार्य गुणस्तरीर् र प्रभािकारी
बनाई कार्ायन्िर्न गररने छ । र्सिे पालिका ररङ रोिको अिधारणाको कार्ायन्िर्न
हुँदै जाने षिश्वास लिइएको छ ।
प्रधानमन्री रोजगार कार्यक्रम र स्िारोजगार
• कोलभि-१९ को षिश्वव्र्ापी रुपमा फैलिएको कारणिे षिदे शमा रहेका नेपािीहरु
बेरोजगार भई नेपाि फषकयने अिस्था रहेको हुँदा सो व्र्चक्तहरुिाई उनीहरुिाई
प्रधानमन्री रोजगार कार्यक्रम माफयत न्र्ुनतम रोजगारी प्रदान गररने रणनीलत
अििम्बन गररने छ।

र्ुिा तथा खेिकुद कार्यक्रम
• र्ुिाहरुिाई उद्यमचशि बनाइ गाउँपालिका भर नै रोजगारीको अिसर सृजना गररने
छ।
• राष्ट्रपलत रलनङ्गलसल्ि प्रलतर्ोलगता आर्ोजना गररने छ ।
• र्ुिाहरुिाई उद्यमचशि रोजगार, स्िरोजगार बनाउनको िालग "गररबी लनिारणका
िालग िघु उद्यम षिकास कार्यक्रम" माफयत र्ुिाहरुको मागमा आधाररत कार्यक्रम
सं िािन गररने छ।सोको िालग बजेट व्र्िस्था गरे को छु ।
• पालिकाको केन्रमा इन्िोर कभयिहि लनमायणको िालग सम्भाव्र् अध्र्र्न गररने छ।
• हरे क ििय पालिका स्तररर् खेिकुद कार्यक्रम सं िािन गनय नीलतको व्र्िस्था गररने
छ।
• व्र्िसाषर्क खेिािी उत्पादन गनय ट्रेलनङ्गको व्र्िस्था गररने छ।
मषहिा, बािबालिका, जेष्ठ नागररक. अपाङ्ग तथा दलित
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• मषहिा िृि हुने सबै प्रकारका षहं सा, शोिण र भेदभाि अन्त्र्का िालग सं रक्षणात्मक
उपार्द्वारा न्र्ार्मा पहुँि अलभिृषि गने कार्य गररने छ।
• िैषङ्गक षहं सा अन्त्र्का िालग समनता र समताको लसिान्तमा आधाररत रणनीलत तर्
गररने छ।
• आउने आ.ि.बाट मषहिा सँग उपाध्र्ाक्ष कार्यक्रम सञ्चािन गररने छ । जसबाट
मषहिा षहं सा न्र्ूलनकरण, िैं लगक सशचक्तकरण र मूि प्रिाहीकरण हुने षिश्वास
लिइएको छ ।
• र्स गाउँपालिकाका मषहिा, दलित, ज्र्ेष्ठ नागररक तथा बािबालिका िालग सम्मान
कार्यक्रम हरे क ििामा सं िािन गररने छ।
• बाि मैलर स्थानीर् शासन गाउँपालिका घोिण गनयको िालग पहि कदमी गररने छ।
• बािबालिका तथा षकशोरषकशोरीमा हुने सबै प्रकारको षहं साको अन्त्र् गने गरी
कार्यक्रम सं िािन गररने छ।
• जेष्ठ नागररकहरुको ज्ञान, लसप र अनुभििाई भािी पुस्तासँग हस्तान्तरण गनयको िालग
सम्बाद क्िब माफयत ज्ञान लसप आदान प्रदान गररने नीलत अििम्बन गररने छ।
सुशासन
• गाउँपालिकाद्वारा सं िालित कार्यक्रमहरुमा पारदचशयता, जिाफदे षहता, उत्तरदाषर्त्िको
लसिान्तिाई पूणय रुपमा िागु गररने छ।
• भ्रिािारमा शून्र् सहनशीिताको नीलत िागु गररने छ।
• आफ्नै सुषिधाको भिन तथा साषिक कृषि सेिा केन्र भिनबाट एकीकृत साियजलनक
सेिाको शुरुिात गररने छ ।
• लनमायण

उपभोक्ता

सलमलत/अनुगमन

सलमलत/कमयिारीहरुिाई

अलभमुचखकरणको

व्र्िस्था गररने छ।
• राष्ट्र सेिकहरुिाई चजम्मेिार कतयव्र् लनष्ठा र उत्तरदार्ी बनाई आिारणमा सकारात्मक
पररितयन ल्र्ाउन सुिक सषहत कार्य सम्पादन सम्झौता गररने साथै दण्ि र पुरस्कारको
उचित व्र्िस्था गररने छ ।
• कमयिारी प्रोत्साहन भत्ताको व्र्िस्थािाई लनरन्तरता र्दइने छ ।
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ु ाई, सामाचजक
• पारदचशयता तथा उत्तरदार्ीत्ििाई गहन रूपमा लिई साबयचजनक सुनि
परीक्षण जस्ता कार्यक्रमिाई लनरन्तरता र्दइने छ ।
• गाउँपालिकाका सिै ििामा लिचजटिन नागररक ििा परको व्र्िस्था गररने छ।स
• साियजलनक स्थानमा क्रमश रुपमा लनशुल्क इन्टरनेट सेिा उपिब्ध गराइने छ।
• गाउँपालिका/ििा कार्यिार्/साियजलनक कार्ायिर्मा र्सै िियबाट क्रमश रुपमा
लस.लस. क्र्ामेराबाट लनगरानी गररने छ।
षिपद् व्र्िस्थापन
• र्स आ.ि. ििय दे चख भुकम्प प्रलतरोध घर लनमायण गने अलभर्ान अन्तगयत घर, भिन
लनमायण हुँदा अलनिार्य नक्सा पास गरे र मार घर भिन लनमायण गने कार्यिाई
तदारुकताका साथ िागु गररने छ।
• सिकको पहुि भएको स्थानहरुमा घर, भिन लनमायण गदाय अलनिार्य सिकको दाँर्ा
बाँर्ा दुई लमटर छोड्नु पने नीलत िागु गररने छ।
• षिपद् व्र्िस्थापन कार्यर्ोजना तर्ार गरी िागू गररने छ ।
• जोचखम सं िेदनशीि र उत्थानशीि षिकासको नीलत लिइने छ ।
राषष्ट्रर् पररिर् पर तथा पचञ्जकरण कार्यक्रम
• व्र्चक्तगत घटना दताय तथा सामाचजक सुरक्षा व्र्िस्थापन सूिना प्रणािी र्स
गाउँपालिकाको प्रत्र्ेक ििामा स्थानपना गरी सञ्चािन गररने छ।र्स कार्यको िालग
आिश्र्कीर् कम््र्ुटर, इन्टरनेटको व्र्िस्था गररने छ।
• व्र्चक्तगत घटना दताय षकताब लिचजटाजेशन गररने छ।
• प्रत्र्ेक ििामा घटना दताय, सामाचजक सुरक्षा दताय चशषिर सञ्चािन गररने छ।
• प्रत्र्ेक ििाको त्र्ाङ्क षििरण कम््र्ुटराइज गररने छ।
अन्त्र्मा उपचस्थत सबै महानुभािमा धन्र्िाद ज्ञापन गदै म षिदा हुन िाहान्छु ।
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