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सातौ गाउँसभाका उपाध्यक्ष कृतत कुमार श्रेष्ठज्यूबाट प्रस्तुत
आतथिक वर्ि २०७७/०७८ को नीतत तथा कायिक्रम
सातौ गाउँ सभाका सभाध्यक्षज्यू
सभाध्यक्षज्यक
ू ो अनम
ु तीले म यस गाउँ पाललकाले आगामी आर्थिक बर्ि २०७७।७८ मा यस
अबम्बन गने नीतत तथा कायिक्रम प्रस्तुत गनि गर्िरहे को छु ।

 नेपालको संविधानको कायािन्ियनसँगै तीन तहको सरकार गठन भर् मुलुक समद्ृ दी तर्िको यात्रामा अति
बढीरहे को अिस्थामा विश्िभर महामारीको रुपमा र्ैललएको कोरोना भार्रसले सिित्र गभ्भीर
असर पय
ु ािर्रहे को छ । यस बबर्म पररस्स्थततमा यस गाउँ पाललकाको आगामी आ ब
२०७७।७८ को नीतत तथा कायिक्रम पेश गनुि पक्कै पतन चन
ु ौतीपर्
ु ि छ ।
“ समृद्ध नेपाल सख
ु ी नेपाली ” को रास्रिय सोच एिं “सस
ु ंस्कृत र सख
ु ी जनता,
समाजिाद उन्मख
ु समृद्ध प्रदे श ” को प्रादे लशक सोचलार्ि आत्मसाथ गदै “सुखी खुशी र
समृद्ध र्च्छाकामना,

कृवर् पयिटन र पूिािधार विकास हाम्रो चाहाना ” को दरू गामी

सोचलाई परु ा गनि नीततगत तनरन्तरता सहहत यस गाउँ पाललकाको पहहलो आिर्धक
योजना २०७६।७७ दे खी २०८०।८१ कायािन्ियनमा ल्यार्नेछ ।

आतथिक तवकास तर्ि ः
१) “स्वच्छ र ताजा तरकारीको राज, स्वस्थ जीवनको आधार” भन्ने नाराका साथ िरकारी िथा फिफुि के न्र
स्थापना गरी िािा िरकारीको उपिब्धिा र उपभोगमा िोड र्दने नीर्ि र्िइनेछ ।
२) बाझो िर्मनिाई उपर्ोगमा ल्र्ाउन प्रोत्साहन गने नीर्ि र्िइनेछ र एक वडा एक उत्पादन कार्िक्रम अन्िगिि
५०% अनदु ान प्रदान गररनेछ ।
३) सवै वडामा अगेर्नक मि अगेर्नक फिफूि उत्पादन गनि िोड र्दईनेछ ।
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४) सवै वडामा माटो पररक्षण कार्ि गरी उपर्क्त
ु सहु ादो खेिी प्रणािी अपानाई पके ट क्षेत्रमा घोर्णा गररनेछ । (
सन्ु ििा, कागिी,कर्फ र अिैिी)
५) सवै वडामा कृ र्र्मा िोड र्ददै मौसमी बेमौसमी फिफुि िरकारी िार्िम र्दई व्र्वसार्र्क कृ र्क बढाईनेछ ।
६) कृ र्कको पर्हिान हाम्रो अनदु ान भन्ने नाराका साथ धान,मकै र अन्र् र्वउ र्विरण गररनेछ ।
७) खेर्ि प्रणािीिाई सधु ार गनि थोपा र्सििं ाई, टनेिआदी नर्ाँ अवधारणा ल्र्ाई अघाडी बढाईनेछ िसका
िार्ग एक टोि एक टनेि कार्िक्रमिाइ िोड र्दइनेछ ।
८) िोकि िथा हाईर्वड र्विरण गरर फुिखेिी कार्ििाई मर्हिा ,परुु र्र एकि वा सामर्ु हक खेिीमा िोड
र्दईनेछ ।
९) एक वडा एक प्रार्वर्धक पररिािन गररनेछ ।
१०) उत्पार्दि बस्िक
ु ो मल्ु र् र्नधािरण र र्बर्क्र र्विरणमा समन्वर्को र्नर्ि ल्र्ाइएको छ ।
११) र्वर्ादीमक्त
ु बनाउन सिेिना कार्िक्रम सर्हि टोि –टोिमा प्रिार-प्रिार गनि कार्िक्रम गररनेछ ।
१२) एक गाउँ एक उत्पादनिाई िोड र्दई िनसमदु ार्िाई आकि र्ण खेर्िमा िोड र्दईनेछ ।
१३) मौरीपािनिाई प्रोत्साहन र र्वउँ मौरी अनदु ान सर्हि िार्िमको व्र्वस्थापन गररनेछ ।
१४) एक र्कसान १०० भन्दा बढी फिफुिका बोट र्वरुवा ७५% अनदु ानमा र्विरण गररनेछ ।
१५) कृ र्र्िाई र्सिंिाईको व्र्वस्था गने कार्िक्रम व्र्वस्थापन गररनेछ ।
१६)

यि
ु ा स्िरोजगारीलार् प्राथलमकता हदर् बेरोजगारी यि
ु ाहरुको तथ्याङ्क संकलन र ताललमको व्यिस्थापन

गने र एक टोल एक यि
ु ा व्यिसाय कायिक्रम सरु
ु गररनेछ ।

१७)
१८)
१९)

िैर्वक मििाई प्रोत्साहन स्वरुप पणू ि अनदु ानमा र्विरण गराई िैर्वक मि बनाइने छ ।
एक वडा एक नसिरीको स्थापना गररनेछ ।
कोलभड १९ ले अथितन्त्रमा र्गरािट आएकोले कृवर्लार् बहढ जोड हदर्नेछ

२०) खेती योग्य भलू ममा लसचार्को व्यिस्था गररने कायिमा जोड हदर्नेछ ।
२१) एक टोल एक खेतीको अिधारर्ा अपनार् एकल िा

२२)
२३)
२४)

सामुहहक खेती गराउन कृवर् सापटी अनुदानको कायिक्रम ल्यार्ने छ ।

कृवर् उत्पादनलार् बद्
ृ वि गनि सात िटै िडामा लसचार्को व्यिस्था गररनेछ ।
कौलश कृवर् खेती कायिक्रम शहरी बेल्टका िरधुरीलार् लक्षक्षत गरी शरु
ु गररनेछ ।
र्च्छाकामना

गाउँ पाललका

लभत्र

अनम
ु तत

ललएर

कायिरत

गैर

सरकारी

संस्थाहरु

सँग

कृवर्

सध
ु ारका

कायिक्रमहरुलार् ततव्रता हदन ५० साझेदारी कायिक्रम गररनेछ ।
२५) कृवर् उपजलार् व्यिस्थापन गनि एक सलमतत बनार् तरकारी संकलन केन्रलार् व्यिस्थापन गरर बजारको
व्यिस्था गररनेछ ।
२६) “एक महहना ३० हदन,

खेतबारीमा केही तछन” भन्ने नाराका साथ हरे क व्यस्क्तले खेतबारीमा केही समय

विताउन उत्प्रेररत गराउने नीतत ललर्नेछ ।
२७)

एक िडा एक नमन
ु ा कृवर् सहकारी छनौट गरर एक सहकारी एक उत्पादनलार् जोड हदर्नेछ ।
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२८) व्र्वसार्र्क कृ र्कहरुिाई अविोकन भ्रमण कार्िक्रम गररनेछ ।
२९) पके ट क्षेत्र (सन्ु ििा) िगाएि अन्र् घोर्णा थप गररनेछ ।
३०) आधर्ु नक खेिी कुररिो,टुसा, िामा खेर्ििाई अनदु ान गररनेछ ।
३१) व्र्वसार् कृ र्कहरुिाई र्वउँ मि और्धीको व्र्वस्थापन गनि सहकारीसँग समन्वर् गरी सझु ाव सर्हि
व्र्वस्थापन कार्ि गररनेछ ।
३२) पोर्ण प्राप्त हुने खेिीिाई, र्पडाि,ु आि,ु िरुि,फापर,कोदो,सख्खर खण्िं डको र्बउ सर्हि अनदु ानको व्र्वस्था
गररनेछ ।
३३)

कृवर्जन्य स्थानीय उत्पादनलार् बबक्रक्र वितरर् गने व्यिसायमा २५ %व्यिसाय कर छुट गरार्नेछ ।

३४) अन्र् कृ र्र् सहकारी सिंघ सिंस्था गैर सरकारी सिंस्थाहरु सँग साझेदारीमा काम गनि र व्र्वसार् कृ र्किाई
उत्पादन मि
ु क वनाउ साझेदारी कोर् खडा गररनेछ ।
३५) र्बिौर्िर्ा र्बनाको कृ र्र् बिार र्बकासको िार्ग ७ वटै वडामा सिंकिन के न्र देर्ख कृ र्र् बिार सिंिािन गररनेछ। र र्स्िो
कार्ि िागि साझेदारीको आधारमा र्निी क्षेत्र िथा सहकारी सँग र्मिेर गररनेछ।
३६) रासार्ार्नक मि, उन्नि िािको बीउ र्बिन र कृ र्र् सामग्री र्बक्री र्बिरणको व्र्वस्था गररनेछ ।
३७) कृ र्र् उध्र्मर्शििा र्बकासको िार्ग एक पररबार एक फामि ( One Family One Farm ) नामक िार्िम िथा
सशर्क्तकरण िार्िम कार्िक्रम सििं ािन गररनेछ। र्सको र्नर्ति सामार्िक सस्िं था स्टेप ( STEP ) सँग साझेदारी गरी कार्ि
गनेछ।
३८) पार्िकाको ७ वडािाई एर्ककृ ि गरी कृ र्र् उत्पादन र पशु िथा पिंक्षी उत्पादन १, १ वटा ब्िक घोर्णा गरी त्र्सको
आबश्र्क सिंर्ोिन र ब्र्बस्थापन गने कार्िमा सहकारी वा र्निी क्षेत्रसँग िागि साझेदारीमा काम गररनेछ। र्सको र्नर्ति एकै
प्रकृ र्िको कृ र्र् उत्पादन िगाउने एक वडामा १०० िना र्कसान समाबेश गरी अन्िर समहू माफि ि पररिार्िि गररनेछ।
३९) सहुर्िर्पणू ि किाि प्रबाहको िार्ग बैक िथा र्बर्िर् सिंस्थासँग सिंझौिा गररनेछ। र्कसान छनौट देर्ख िार्िम, ऋण असि
ु ी
र त्र्सको ब्र्बस्थाप गने देर्ख र्िएर स्थार्नर् िह, बैक र ऋणी बीि समन्वर् गने कार्िको िार्ग सहकारी सिंस्था वा गैर
सरकारी सस्िं थासँग आबश्र्क ब्र्बस्था सर्हि सहकार्ि र साँझदे ारी गररनेछ।
४०) र्कसानहरुको उत्पादनिाई बिार सतम सहि पहुि र र्बक्रीको िार्ग र्कसानकै बारी सतम कृ र्र्िन्र् उपिहरु र्सधै
ढुवानीको िार्ग कृ र्र् एतबुिेन्सको ब्र्बस्था गररनेछ।
४१) दैर्नक उपभोग्र् सामानहरुको सपु थ मल्ू र्मा र्बक्री र्बिरणको िार्ग सहकारी माफि ि सपु थ मल्ू र् पसि सि
िं ािनको िार्ग
नगद अनदु ान र ढुवानीको िार्ग अनदु ान र्दनेछ। र प्रत्र्ेक वडामा १, १ बटा सपु थ मल्ू र् पसि सिंिािनको र्नर्ति सहर्ोग
परु र्ाईनेछ।
४२) ७ बटै वडाहरुमा आधर्ु नक कृ र्र् प्रणािीको बारे मा र्बर्र्गि कृ र्र्िन्र् उत्पादन छनौट गरी स्थिगि प्रर्ोगात्मक
िार्िमको ब्र्बस्था गररनेछ।
४३) र्कसानहरुिाई र्नर्र्मि रुपमा िार्िम िथा र्सप र्बकासको िार्ग र्निी क्षेत्र, सहकारी, गैर सरकारी सिंघ सिंस्था सँगको
सहकार्िमा छोटो अबर्धको आबार्शर् िथा गैर आबार्शर् िार्िम कार्िक्रमहरु सिंिािन गररनेछ।
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४४) एक िडा एक पशु र्मि स्थापना गरर पशु खरीद बबक्रक्रलार् जोड हदर्नेछ ।
४५)

पशप
ं ी विमालार् ततव्रता हदर् कायिक्रम गररनेछ ।
ु क्ष

४६) माछापािन व्र्वसार्िाई पोखरी र्नमािण साथै माछा भरु ा वितरर्मा तनस्श्चत प्रततशत अनदु ानमा गररनेछ ।
४७) खोर सधु ार कार्िक्रम गररनेछ िसका िार्ग पशपु ािक कृ र्किाइि ५० %अनदु ान र्दइनेछ (बाख्रा,कुखरु ा
,विंगरु )
४८) बाख्रा पािन गने व्र्वसार्िाई उन्नि िािको बोका र पाठी र्विरण गररनेछ ।
४९) पशु बधशािाको स्थापना सिंिािन र अनदु ान प्रोत्साहन गररनेछ ।
५०) लोकल कुखुरा पालन गनि प्रोत्साहन र अनदु ान विपन्न िगिलार् छनौट गरी व्यिस्था गररनेछ।
५१) दग्ु ध व्र्वसार्िाई बृर्ि गराईनेछ ।
५२) दग्ु ध उत्पादक कृ र्कहरुिाइ प्रोत्साहन गनि प्रर्ि र्िटर दधु उत्पादनमा रु१ अनदु ान प्रदान गररनेछ ।
५३) र्िर्िमे भ्र्ाट र्नमािण गनि व्र्र्ि सस्िं था वा सहकारी माफि ि अनदु ान प्रदान गररनेछ ।
५४) घर्ु ति र्शर्वर पशु खोप पररक्षणको कार्िक्रम गररनेछ ।
५५) पशु िथ्र्ाङ्क सक
िं िन कार्िक्रम गररनेछ ।
५६) पशपु िंक्षी र्वमािाई र्िव्रिा र्दई कार्िक्रम गररनेछ ।
५७) समर् अनसु ार घाँसको र्वऊ र र्वरुवा र्विरण गररनेछ ।
५८) भर्ु सर्ा कुकुरिाई बन्ध्र्ाकरण गररनेछ ।
५९) र्वउ बाख्रा उत्पादन गनि फमिहरु खोर्िने छ ।
६०) शसिि अनदु ान अन्िगिि के न्र प्रदेशबाट प्राप्त सवै कार्िक्रमहरुिाई स्थान छनौट गरर प्रभावकारी िररकािे
गररनेछ ।

उधोग तथा बातिज्य तर्िः
हाम्रो आशयःउधोग र पतवत्र व्यवसाय
१) गाउँपार्िका र्भत्र भएका उधोग व्र्वसार्हरुको िथ्र्ाङ्क सिंकिन गरी सबैिाइि दिािको प्रर्क्रर्ामा
ल्र्ाइनेछ ।
२) स्थानीर् कच्िा पदाथिबाट सञ्िािन हुने उधोग खोल्न प्रोत्सार्हि गररनेछ ।
३) बैदर्े शक रोिगारमा िानबाट रोक्न र वेरोिगारी घटाउन क्षमिा र्वकास र र्सपमि
ु क िार्िमहरु
व्र्वस्थापन गररनेछ ।
४) गा.पा. र्भत्रका खानीहरु सिंिािन गरर उधोगपर्िहरुको समन्वर्मा दिाि अनमु र्ि र्सफाररस गररनेछ ।
5

५) बिार व्र्वस्थापन गररनेछ ।
६) व्र्ावसार्मा मादक पदाथि, धम्रु पान, सर्ु िििन्र् पदाथि र्वधाथी, गभिवर्ि मर्हिा, उमेर नपगु ेकािाई वेच्न
पाईने नपाइने नीर्ि र्िइनेछ ।
७) घर भाडामा व्र्वसार् गनि वा घरधनी र भाडामा बस्ने बीि वडा कार्ाििर्को रोहबरमा अर्नवार्ि
सतझौिा गनिु गराउनपु ने नीर्ि र्िइनेछ ।
८) PPP MODEL मा उधोगहरु स्थापना गनि सहिीकरण गररनेछ ।
९) उधोगको प्रविधन गनि िार्िम र्दन िथ्र्ाङ्क सक्िं िन गनि र गा.पा. सँग समन्वर् गनि र धेरै उधोगहरु
सििं ािन गनि र्िल्िा प्रदेश र के न्रको उधोग सँग समन्वर् र सहकार्ि गररनेछ ।
१०) प्रिर्िि काननु र्वपररि दिाि नगरी कुन उधोग व्र्वसार् सििं ािन गनि नपाइने नीर्ि र्िइनेछ ।
११) उधोग व्र्वसार् एकि वा समहू मा गनि प्रोत्साहन गररनेछ ।
१२) इच्छाकामना गाउँपार्िका र्भत्र रहेका उद्योगहरुिाइ सिंिािन गनि प्रोत्साहन गने नीर्ि र्िइनेछ ।
१३) बन िङ्गि र्भत्र रहेका िर्डबटु ीहरुका पर्हिान गरी आर्वु ेदीक और्धी प्रशोधन उद्योगहरु
सिंिािन गनि प्रोत्साहन गररनेछ ।
१४) मर्हिा बर्ु टक उद्योग सिंिािनमा िोड र्दइनेछ ।
१५) हाम्रो सान इच्छाकामनाको पर्हिान भन्ने मि
ु नाराका साथ िसु र सस उद्योगको सरुु वाि गररनेछ ।
१६) एक वडा एक र्वशेर् उत्पादन कार्िक्रम शरुु गररनेछ ।
१७) उधोगीिे र्िरे को उधोगीकै र्हिका र्नतिी भन्ने नीर्ि र्िइनेछ । सिंकर्िि व्र्वसार् करको १०
प्रर्िशि रकम उधोगीको उधमशीििा र्वकास र प्रवििनमा खिि गने नीर्ि र्िइनेछ ।
१८) उद्योग र उद्योग व्र्वसार्ीहरुको सि
िं ािन र सरिं क्षण सर्मर्ि गठन गरी उद्योगीहरुिाइ प्रविधन र सफि बनाउन
५०% अनदु ान र्दइ सहर्ोग गररनेछ ।
१९) नर्ाँ नर्ाँ उद्योगहरु सिंिािन र दिाि प्रकृ र्ािाइ िोड र्दइनेछ ।

पयिटन ( हाम्रो आशय,पयिटन व्यवसाय)
१) पर्िटन र्वकासको िार्ग क्षेत्रगि गरुु र्ोिना िििमु ा गरी आवर्धक र्ोिना िथा वार्र्िक कार्िक्रम
समावेश गरर गररनेछ ।
२) पर्िटन पवू ािधार, पर्िटन प्रवििन पटिकीर् गर्ि र्वर्धहरुको र्वस्िार गररनेछ ।
३) पर्िटकको िाहना सबै स्थान घमु ौन भन्ने नाराका साथ १४ िना पर्िटक गाइडको व्र्वस्था गररनेछ ।
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४) उपरदाङगढी िगार्ि पर्िटन क्षेत्रमा नीर्ि िगानीमा बृर्ि गरर सबैिाइ पर्िटन क्षेत्रमा स्वागि गररनेछ ।
५) पर्िटन स्रोिको र्वकासको िागी र र्वस्िारको िागी र्वर्भन्न व्र्र्क्त , सस्िं था र र्नकार् सँग साझेदारी
गररनेछ ।
६) परतपरागि मौर्िक सस्िं कृ र्िको सरिं क्षण गनि एक वडा एक सास्िं कृ र्िक समहु खडा गररनेछ ।
७) स्थानीर् अथििन्त्रिाई वर्िर्ो बनाएर सबैिाइ सतपन्न बनाउन िोड र्दइनेछ ।
८) पर्िटन उधोग सििं ािन सतबन्धी व्र्वसार्र्क आिार सर्िं हिा र्नमािण र कार्ािन्वर् गररनेछ ।
९) कृ र्र्मा पर्िटकीर् स्थिहरु भार्ा, धमि र सास्कृ र्िक झर्ल्कने र्कर्समको बृि र्ित्र िर्ार गररनेछ ।
१०) प्रर्सि धार्मिकस्थिको रुपमा रहेको इच्छाकामना मर्न्दर र्नमािण सतपन्न गरी मर्न्दर वरीपरी
फिफूि िथा आकर्िक फुिहरु रोर्पने छ ।
११) एक पर्िटकीर् स्थि एक पाहुना घर ५०% अनदु ानमा र्नमािण गररने छ ।
१२) र्ििवनको सबैभन्दा अग्िो स्थान र्सराईिि
ु ीमा पर्िटकिाइि सहिीकरण गनि शौिािर् खानेपानी र
आवश्र्क पवू ािधार र्नमािण कार्ििाइि र्नरन्िरिा र्दइनेछ ।
१३) एक वडा एक र्पर्क्नक पाकि र्नमािणमा िोड र्दइनेछ ।
१४) िामो झरनाको महु ानमा वृक्षारोपण कार्ि शरुु गररनेछ र िामो झरना महोत्सवको आर्ोिना गररनेछ ।
१५) गाउँपार्िकाका र्वपन्न र बेरोिगार र्वु ासँग सहकारी िघउु द्यम सँग हाम्रो साझेदारी भन्ने कार्िक्रम
अन्िगिि उद्यमर्शििाको कार्ििाइ प्रोत्साहन गररने छ ।
१६) कृ र्र् पर्िटन र कृ र्र् अनदु ान सँग हाम्रो के न्द,िं प्रदेश सँग सहकार्िको अर्भर्ान कार्ि िारी रहनेछ ।
१७) गाऊँ पार्िका स्िरीर् पर्िटन सिू ना के न्र स्थापना गररनेछ ।
१८)
१९)
२०)
२१)
२२)

आन्िररक बाह्य पर्िटन सँग व्र्वसार्को उपभोगको रुपमा अर्ग बढाईनेछ ।
इच्छाकामना भ्रमण वर्ि २०२१ कार्िक्रम शरुु गररने छ ।
एक वडा एक हाट बिार को स्थापना गररनेछ ।
सबै पर्िटकीर् स्थिमा एक कमििारीको व्र्वस्थापन गररनेछ ।
र्त्रशि
ु ी नर्द र्ािफ्टीङ महोत्सव सरुु गररनेछ ।

२३) पर्िटन मैत्री व्र्बहार प्रवििनको िागी क्षमिा अर्भबृर्ि िार्िम सििं ािन गररनेछ ।
२४) इच्छाकामना मर्न्दर,िामोझरना,िखन गफ
ु ा,गौरी खोिा झरना र र्िन कन्र्ा सामदु ार्र्क बनमा
र्पर्क्नक पाकि आर्दको र्नमािण कार्ि सरुु गररनेछ ।
२५) िामोझरनामा उपदाङगढी र अन्र् पर्िटकीर् स्थानहरुमा कमििारी वा स्वर्मसिं ेवक रुपमा व्र्वस्थापन गरर
पर्िटकहरुिाइ स्वागि गररनेछ ।
२६) ठूिो होटि व्र्वसार्हरुको सिंिािनको िागी उच्ि स्थान र्दई भरपणू ि सेवाको िार्ग अनरु ोध गररनेछ ।
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२७) उपारदाङगढीमा र्ििवन सिंग्राहािर्को स्थापनाको िार्ग आबश्र्क बिेट सर्हि र्ोिना ििमिु ा गररनेछ।
२८) गोखािको प्रर्सि मनकामना, र्त्रबेणी मर्न्दर हुदै ईच्छाकामना मर्न्दर सतम टेतपि टु टेतपि ट्रेि नामक पर्िटन
प्रबििन गने कार्िक्रम सिंिािन गररनेछ।
२९) वडा निं २ िल्िो काउिेमा रहेको खोिमा कृ र्िम बाध बाधी िि र्बहारमा आधाररि पर्िटन र्बकासको
अबधाराणािाई अर्घ बढाउन के न्रीर् र प्रादेर्शक सहर्ोगको अपेक्षा राख्दै पर्िटन मन्त्रािर् सतम कार्ािन्वर्नको
िार्ग पेश गररनेछ।

सहकारी तवकासः
१) इच्छाकामना र्भत्र रहेका सहकारीहरु दिाि, र्नर्मन र अनगु मन गररने कार्ििाई र्िब्रिा र्दईनेछ
२) सहकारी ऐन ,कार्िर्वर्ध िाइ कार्िन्वर्नमा र्िव्रिा र्दइनेछ ।
३) एक व्र्र्क्त-एक सहकारी सदस्र् भन्ने र्सिान्ि अपनाई सहकारीको अवस्था हेरी मिि गने अवधारणा
िागु गररनेछ ।
४) सहकारी सिंिािक सदस्र् र कमििारीिाई प्रवििन र क्षमिा अर्भबृर्िको िागी गोष्ठी सिंिािन गररनेछ ।
५) कृ र्र् सहकारीहरुिाई प्रभाकारी बनाउन " एक कृ र्र् सहकारी सवै र्कसानमा प्रभावकारी " भन्ने
कार्िक्रम िागु गरी कृ र्र् िन्र् उत्पादनमा बृर्ि ल्र्ाउन प्रवििन कार्िक्रम िागु गररनेछ ।
६) स्थानीर् पँिु ी िगानी गरे र उत्पादन रोिगारी र आर्मा अर्भबृर्ि गररनेछ ।
७) र्स गाउँपार्िकाको िनिा श्रम,सीप,पँिु ीिाई सामर्ु हक एकि रुपमा पररिािन गरी आर्थिक सतवृर्िमा
िोड र्दईनेछ ।
८) सामर्ु हक कृ र्र् प्रणािीिाई िोड र्दन कृ र्र् सहकारी सँग समन्वर् गररनेछ ।
९) इच्छाकामना गाउँ पार्िकाबाट कृ र्र्मा िोड र्दन एक वडा एक नमन
ु ा सहकारी एक उत्पादन कार्िक्रम
शरुु गररनेछ । सो कार्िक्रम साझेदारीमा गररनेछ । lbuf] ljsf; nIo k|flKtdf of]ubfg k'¥ofpg
;xsf/L ;+3;+:yfnfO{ clek|]l/t ul/g]5 .
१०)

गाउँ पाललका लभत्र रहे का सहकारी मार्ित गररएको लगानीहरुको तथ्याङ्क संकलन गरर लगानीको
प्रभािकारीतामा जोड हदन विशेर् पहल गररनेछ ।

बैक तथा बबत्तीय संस्था

1.;a} j8fdf a}Ísf] ;'lawf k'/\ofpg] gLlt lnOg]5 .
2.ljQLo ;+:yfx¿sf] kxFr j[l4 u/L ;fgf art tyf C0f kl/rfng,
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3.pBdlzntfsf] ljsf;sf hf]8 lbOg]5 .
4.x/]s gul/ssf] cg'Tkfbs vr{nfO{ lg?T;flxt u/L art ug{
clek|]l/t ug]{ sfo{qmd ;~rfng ul/g]5 .
5.;xsf/L tyf ;fd'bflos ;+:yf dfkm{t Go"g cfo ePsf
3/kl/jf/nfO{ art ug{ clek|]l/t ul/g]5 .
सामातिक क्षेत्रः
तशक्षा
नेपािको सिंर्वधानिे र्दएको अर्धकार र्भत्र रहेर आधारभिु िह सतम अर्नवार्ि र र्निःशल्ु क िथा
माध्र्र्मक र्वधािर् सतम र्निःशल्ु क र्शक्षा पाउने हक प्रत्र्ाभर्ू ि गरे को छ ।
 आधारभिु िह देर्ख माध्र्र्मक िहसतम र्शक्षाको व्र्वस्थापन गररनेछ ।
 र्स गाउँपार्िकामा दृर्िर्वर्हन,बर्हरा,सस्ु ि श्रवण,वौर्िक क्षमिािे अपाङ्ग, अशक्तको िागी
र्वशेर् र्शक्षा िागु गररनेछ ।
 सेवा क्षेत्र भौगोर्िक र्वकटिा र्वधाथी सिंख्र्ा हेरेर र्वधािर् थप कक्षा अपग्रेड गनि अनमु र्ि
प्रदान गररनेछ ।
 र्वद्यािर्मा गणु स्िरीर् र्शक्षा प्रदान गनि र्वधाथी भनाि कार्िक्रमिाई अगाडी र्िव्रिा र्ददै
र्नर्मन, अनगु मन, दण्ड, िररवाना र पस्ु कारको व्र्वस्था गररनेछ ।
 सवै र्वधािर्मा १ मर्हनामा १ एक पटक अर्वभावक भेिा का।र्िक्रम गनि िोग र्दइनेछ ।
 िनप्रर्िर्नर्ध र र्व.व्र्ा.स. र र्शक्षकिाई र्वधािर् र र्वधाथी प्रर्ि र्शक्षामा र्ितमेवारी बनाउन
अन्िरर्क्रर्ात्मक गोष्ठी र िार्िमको सिंिािन गररनेछ ।
 सवै र्वद्यािर्मा भौर्िक पवू ािधार वािमैत्री,अपाङ्ग मैत्री र छात्रा मैत्री र्नमािण गरी कार्ािन्वर्न
गररनेछ ।
 माध्र्र्मक िहमा एक र्वधािर् एक स्वास्थ्र् कमििारी व्र्वस्थापन गररनेछ ।
 एक गाउँ एक प्रार्वर्धक र्शक्षािर् िागु गनि कार्िक्रम बनाई कार्ािन्वर्न गररनेछ ।
 र्वधािर्मा र्शक्षक, र्वधाथी र अर्वभावक व्र्वस्थापन सर्मर्ि आिार सिंर्हिा बनाई िस्ु ि
दरुु स्ि गररनेछ ।
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 सवै र्वद्यािर्मा र्वद्यिु ीर् हार्िरी कार्िक्रमिाई िागु गररनेछ ।
 आधर्ु नक प्रार्वर्ध र्क्त
ु शैर्क्षक वािावरण अनसु ार र्शक्षण र्सकाई गणु स्िरीर् गररनेछ
 गाउँपार्िकािे र्वद्यािर् प्र.अ. सँग प्र.अ.िे र्शक्षक सँग कार्ि सतपादन सतझौिा गरी शैर्क्षक
र्ोिना कार्िन्वर्न गररनेछ ।
 प्रत्र्ेक र्वद्याथीिाई शारीररक र मानर्सक र्वकासमा िोड र्दन एक र्वधािर् एक खेिकुद
र्शक्षकको व्र्वस्थापन गनेछ ।
 वािर्वकास के न्रिाई व्र्वस्थापन गररनेछ ।
 र्वद्यािर्हरुमा स्काउट ट्रुप गठन गरर प्रोत्साहन गररनेछ ।
 र्शशु र्शक्षक अनदु ान र इच्छाकामना गाउँपार्िका स्वास्थ्र् र्शक्षक अनदु ानिाई र्नरन्िरिा
र्दईनेछ ।
 र्शक्षण र्सकाई प्रभावकारी गनि िहगि,र्वर्र्गि,र्शक्षक व्र्वस्थापन कार्ििाई अगाडी बढाईने
छ।
 र्वद्याथी र र्शक्षक अनपु ाि हेरी दरबन्दी र्मिान कार्ििाई अगाडी बढाइने छ । मापदण्ड
नपगु ेका र्वद्यािर्हरुिाई मिि गररनेछ ।
 हररि र्वद्यािर् (Green School) र्नमािण गनि एक र्वद्यािर् ५० र्वरुवा बृक्षारोपण कार्िक्रम
गररनेछ ।
 IEMIS को ट्रेर्नङ कार्िक्रमिाई र्नरन्िरिा गररनेछ ।
 रे र्डर्ो र्शक्षा कार्िक्रम सिंिािन गररने छ ।
 ३/३ मर्हनामा िहगि र्शक्षक र प्र.अ. बैठक राखी शैर्क्षक छिफि गररनेछ ।
 र्शक्षा र्दवसको अवसरमा उत्कृ ि र्शक्षक,र्वद्याथी र र्वद्यािर्िाई छनौट गरर पस्ु कृ ि गररनेछ
।
 इच्छाकामना गाउँपार्िका स्िरीर् स्थानीर् पाठ्र्क्रम र्नमािण गररने छ र िागु गरीनेछ ।
 इच्छाकामना अध्र्क्ष सँग स्वास्थ्र् कार्िक्रम भन्ने भनाईिाई िागु गदै आधारभिु िहमा एक र्वधािर् एक
स्वास्थ्र् कमििारी व्र्वस्थापन गररनेछ ।
 गाउँपार्िका र्भत्र अध्र्र्न गरर उच्ि र्शक्षा हार्सि गनि प्रार्वर्धक िफि डाक्टर,इर्न्िर्नर्र,कृ र्र्, भेटेनरी र
CA आदी अध्र्र्न गने छात्र/छात्रािाई िनही छात्रबृर्िको उर्िि व्र्वस्थापन गररनेछ ।
 र्वद्यािर्का कार्ाििर् सहर्ोगीहरुिाइ र्वशेर् भिाको व्र्वस्था गररनेछ ।
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 इच्छाकामना र्वशेर् क्षमिा र्वशेर् र्शक्षाका िार्ग इच्छाकामना गाउँपार्िका स्िरीर् र्नमािण गररनेछ ।
दृर्िर्वर्हन बर्हरो सस्ु ि मनर्स्थर्ि, अपाङ्ग, शारीररक अवस्था अत्र्न्ि कमिोर भएकािाइ र्नशल्ु क र्शक्षा
घोर्णा गररनेछ ।
 कक्षा ११ र १२ अध्र्र्न गनि र्वपन्न पररवारका र्वद्याथीहरुिाई एक स्कुि१० र्वद्याथीहरुिाई प्राथर्मकिा
र्दइ र्नशल्ु क भनािको व्र्वस्थापन गने कार्ििाइ कार्ािन्वनर् गराइनेछ ।

 एक वडा एक नमनु ा र्वद्यािर् घोर्णा कार्िक्रम गररने छ ।
 सबै मा.र्व हरुमा १२ कक्षा सतमको पढाइ सिंिािन गनि िोड र्दइने छ ।
 CTEVT सँग सहकार्ि गरर अल्पकार्िन र र्दघिकार्िन िार्िम सििं ािन गररने छ ।
 एक र्वद्यािर् एक करे शाबारी कृ र्र्मा प्रभावकारी कार्िक्रम िागु गररनेछ ।
 सविशान्िी क्र्ातपसमा र्शक्षा सिंकार् सिंिािन गनि आवश्र्क पहि गररनेछ ।
 आवश्र्किा हेरी र्वद्यािर्हरुमा छात्रबासको व्र्वस्थापन गररनेछ ।

स्वास््य तर्िः
स्वास्थ्र् मानव िीवनको अर्नवार्ि आवश्र्किा हो । स्वस्थ िनशर्क्त समृि मि
ु क
ु र्नमािणको महत्वपणू ि
आधार हो । त्र्सैिे “स्वस्थ नागररक सख
ु ी नागररक समृि इच्छाकामना भन्ने “नाराका साथ स्वास्थ्र्मा नीर्ि िथा
नाराका साथ स्वास्थ्र्मा नीर्ि िथा कार्िक्रम ल्र्ाईएको छ ।
 कोतभड १९को तवश्वव्यापी महामहारीले समग्र तवश्वलार्ि अस्त ब्यस्त बनार्एको छ । यसको
पतहचान, रोकथाम र न्यूतनकरिमा आवश्यक पहल गररनेछ । कोरोना प्रभातवत नागररकहरुको
सरं क्षि गनि, क्वारे न्टार्नमा बस्नपु ने नागररक तनिहरुको खानपान तथा व्यवस्थापन तथा सरु क्षा
कायिकमा खतटने सबै कायिमा खचि गनि एक तवपद व्यवस्थापन कोर् (कोरोना कोर् ) खडा
गररनेछ ।



तीन तहको सरकार बीचको समन्ियमा कोलभड -१९ (Corona Virus) संक्रमर्को रोकथाम र

न्यतू नकरर् गनि यस गाउँ पाललका प्रततिद्ध रहे को व्यहोरा तनिेदन गनि चाहान्छु ।

कोरोना भार्रसका कारर् स्िदे श

र विदे शमा जीिन गम
ु ाउन पग
ु ेका नेपाली नागररक तथा तीनका शोकाकुल पररिारजन प्रतत

समिेदन प्रकट गदि छु ।

यस बीचमा कोलभड - १९ को रोकथाम न्यतू नकरर् उपचार र राहत कायिमा यस गाउँ पाललकामा सहयोग पय
ु ािउनह
ु ु ने
सम्पर्
ू ि व्यस्क्त संस्था दाताहरु प्रतत हाहदिक धन्यिाद हदन चाहान्छु ।
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यस महत्िपर्
ू ि अिसरमा संिीय गर्तन्त्र

नेपाल स्थापनमा आफ्नो अमल्
ू य जीिन गम
ु ाउन पग्ु ने बीर शहहदहरुप्रतत स्मरर् गदिछु । हाहदि क श्रद्दान्जली ब्यक्त
गदि छु ।

 सवै वडा भररका िनिािाई स्वास्थ्र्को पहुिँ पर्ु ािउने उदेश्र्िे स्थापना गररएका स्वास्थ्र् के न्रहरुिाइ पणु िि ा र्दइनेछ ।
 आकर्स्मक सेवािाई टेवा र्दन गा.पा.िे एक एतवि
ु ेन्स खररद गररएको छ उि सेवािाइ र्नरन्िरिा र व्र्वस्थीि गररनेछ ।

 गभिवर्ि मर्हिािाई िार पटक गभिवर्ि िाँि गराई आमा र वच्िा िाई सरु र्क्षि गराईनेछ ।
 स्वास्थ्र् पररक्षणमा सहि र सि
ु भ गराउने उद्देश्र्िे स्वास्थ्र् र्वमािाई र्नरन्िर गराई अर्नवार्ि पर्न गराउनेछ
 स्वास्थ्र् ल्र्ाबको थप व्र्वस्थापन र क्षेत्र र्वस्िार गररनेछ ।
 १५ सैर्ाको सर्ु वधा र दक्ष िनशर्क्त सर्हिको इच्छाकामना अस्पिािको र्नमािण कार्ि सरुु गररनेछ ।
 सामदु ार्र्क स्वास्थ्र् के न्र खोर्िएको स्थानमा थप व्र्वस्थापन गररनेछ । सबै वडामा भवन तनमािि सम्पन्न गरी
आधारभुत स्वास््य सेवा के न्र स्थापना गररनेछ ।

 ‘कोख देर्ख शोक सतम भन्ने” र्सिान्ि िाई आत्मा साथ गदै गभिवर्ि मर्हिाका स्वास्थ्र् पररक्षण गदै
पोर्ण र्क्त
ु खानेकुरा र हरर्िक्स,सपु , सवौिम र्पठोर्विरण कार्ििाई र्नरन्िरिा र्दइनेछ र िेिनामि
ु क
कार्िक्रम सिंिािन गररनेछ ।
 मृगौिा रोग िागेपर्छ उपिार खिि हैन रोग िाग्न नर्दन िेिना अर्भबृर्ि कार्िकरम सिंिािन गररनेछ ।
 सबै व्यवस्था पगु ेका स्वास््य चौकीमा ल्यावको तवस्तार गररनेछ ।
 स्वास््य स्वयमं सेतवकाहरु उमेर हद वन्दी नाघेकाहरुलार् तवशेर् सम्मानका साथ सेवा तनवृत्त गररने छ ।

 स्वास्थ्र् स्वर्म सेवकहरुिाई वर्िको २ पटक िार्िम प्रदान गररनेछ ।
 मानर्सक रोग सतबन्धी िानकारी र िेक िाँि र परामशि कार्िक्रम गररनेछ ।
 मानर्सक रोग परामशिको िार्ग मनोर्वमशि किाि र्नर्र्ु ि गररसके को छ र उि सेवािाइ सबै वडाहरुमा
कार्िन्वर्न गनि र िथ्र्ाङ्क सक
िं िन गनि सबैिाइ सञ्िािन गररनेछ ।
 इ.गा.पा.को बथीङ्ग सेन्टरमा िन्मेका वार्िकािाई वार्िका विि खािािाई र्नरन्िरिा र्दईरहेको
अवस्थामा अबको र्दनमा स्वास्थ्र् िौकीमा िेक िाँि गराएका सबै इच्छाकामना गा.पाका बार्िकािाइ
बार्िका बिि खािा खोर्िनेछ ।
 स्वास्थ्र् सेवामा सबैको पहुिँ पर्ु ािउन कमििारीको थप व्र्वस्था गररनेछ ।
 र्िल्िाका स्वास्थ्र् र्नकार्हरु सँग समन्वर् गरर इच्छाकामना अस्पिािमा सवै खािे रोग सतबन्धी डाक्टर
र्झकाई रोग पररक्षण गने कार्िक्रम गररनेछ ।
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 र्वर्भन्न रोगहरुका िार्ग Health Camp वडा निं १ कोिभञ््र्ाङ हार्िवाङ वडा निं ७ वडा न ६ वडा न२िं
र अन्र् स्थानहरुमा सञ्िािन गररएको र र्स्िा कार्िक्रमहरुिाइ र्वर्भन्न स्वास्थ्र् सिंस्थाहरुको समन्वर्मा
र्नरन्िरिा र्दइनेछ ।
 इच्छाकामना गाउँपार्िका र्भत्रका स्वास्थ्र् िौकीमा िन्मेका बच्िा बच्िीहरुिाइ स्वास्थ्र् सामाग्री न्र्ानो
झोिा न्र्ानो कपडा र्विरण कार्िक्रमिाइ र्नरन्िरिा र्दइनेछ ।
 २०७६।०७७ मा सविशार्न्ि मा.र्व र िनर्प्रर् मा.र्वका र्वद्याथी एक हिार पिास र्वद्याथीको मटु ु र मृगौिा
सतबन्धी सवेक्षण िाँि गररएको र्थर्ो र र्ो कार्ििाइ सबै र्वद्यािर् र र्वद्याथी समक्ष पर्ु ािउने िक्ष्र्
र्िइउको छ ।
 कोर्भड १९ को महामारीको र्नर्न्त्रण र रोकथामको िार्ग पार्िका स्िरमा एउटा रर्ार्पड मेर्डकि टास्क फोसि गठन
गररनेछ। र्सको सिंिािनको िार्ग र्बशेर् ब्र्बस्था गररनेछ।
 रािमागि क्षेत्रमा हुने सडक दघु िटनाका घाईिे एबिं आकर्स्मक स्वास्थ्र् सेवा प्रदान गनिको िार्ग र्वपद व्र्वस्थापन िार्िम
र्शक्षािर् कुररनटारको ट्रमा सेन्टरिाइ सञ्िािनको व्र्वस्थापन गने र आवश्र्क सहर्ोग सहकार्ि सदभावका साथ
व्र्वस्थापन गररनेछ ।
 रािमागिमा अवस्थीि मर्ु ग्िन सामदु ार्र्क हाइवे हर्स्पटििाइ गाउँपार्िकाको सिंस्थागि साझेदरीमा स्वास्थ्र्मा पहुिँ
पर्ु ािउन र र्वपन्न नागररकहरुिाइ सेवा गनि कार्िक्रम गररनेछ ।
 सडक दघु टि नाका कारण घाइिे हुने र्ात्री एबिं दघु टि ना पीर्डि ब्र्र्क्तिाई िरुु न्ि उिार गनिको िार्ग स्वास्थ्र् र्बर्र्क
आधारभिू िार्िम प्रदान गरी एउटा पार्िका स्िरमा मेर्डकि रे स्क्र्ू र्टम िर्ार पाररनेछ। र र्सिाई क्रमश: वडा स्िरमा
पर्न र्बस्िार गररनेछ। र्स प्रकृ र्िको िार्िमको िार्ग नेपाि रे डक्रस सोसाईटी उपशाखा मर्ु ग्िङ माफि ि कार्ि गररनेछ।
नेपाि रे डक्रस सोसाईटी उपशाखा मर्ु ग्िङमा रोड सेफ्टी सतबर्न्ध िनिेिना िागृि गने खािका र्बर्भन्न िर्क्षि बगिका
िार्ग उपर्क्त
ु हुने गरी िार्िम कार्िक्रम सिंिािन गरी आबश्र्क समन्बर्, सतपकि र ब्र्बस्थापनको िार्ग सडक सरु क्षा
ज्ञान के न्र सििं ािनको र्नर्ति सस्िं थागि पँिू ीगि अनदु ान र्दनेछ।
 पार्िकामा रहेका मार्ब स्िररर् र्बध्र्ािर्हरुमा र्बध्र्ाथी स्वर्िं मा र र्बध्र्ाथी माफि ि समदु ार्मा स्वास्थ्र् र्बर्र्क
िनिेिना अर्भबृर्ि गने र्ोिना स्वरुप पार्िकामा रहेको मार्ब र र्नमार्बमा हेल्थ क्िब गठन गरी आबश्र्क
गर्िर्बर्धहरु सिंिािन गररनेछ।
 हरे क वडाको टोि टोिमा पगु ी घतु िी स्वास्थ्र् र्शर्बर सिंिािनको र्नर्ति आबश्र्क ब्र्बस्था गररनेछ।
 र्ोग िथा प्राकृ र्िक र्िर्कत्सा पिर्िबाट सेवा सिंिािनको र्नर्ति र्निी क्षेत्र एबिं सिंगर्ठि क्षेत्र सँग र्मिी र्ोग िथा
प्राकृ र्िक र्िर्कत्सा के न्र सिंिािन गररनेछ।
 रािमागिमा हुने सडक दघु टि नाका घाईिेहरुिाई र्शघ्रिापबू िक उपिारस्थि सतम परु र्ाउन सर्ु बधा सतपन्न एब्बि
ु ेन्स
सि
िं ािनका र्नर्ि िथा कुनै सस्िं था व्र्र्िको िार्ग गाउँपार्िकािे र्सफारीस गरर कार्िर्वर्ध अनसु ार सञ्िािनमा
अनमु र्ि र्दइ सहर्ोग गररनेछ ।
13

 “सवै वडामा र्वरामी अस्पिाि होइन अव अस्पिाि र्वरामीको घरमा’’ भन्ने नाराका साथ ६० वर्ि काटेका िेष्ठ
नागररकिाई वर्िको दईू पटक र्निःशल्ु क स्वास्थ्र् पररक्षण गने कार्िक्रम सिंिािन गररनेछ ।
 र्िल्िाका स्वास्थ्र् र्नकार्हरु सँग समन्वर् गरर इच्छाकामना अस्पिािमा सवै खािे रोग सतबन्धी डाक्टर र्झकाई रोग
पररक्षण गने कार्िक्रम गररनेछ ।
 इ.गा.पा.का नागररक र्वरामी उपिार कोर् खडा गरर र्वपन्न नागरीक उपिार कोर् खडा गररनेछ ।
 इच्छाकामना गाउँपार्िका र्भत्रका स्वास्थ्र् िौकीमा िन्मेका बच्िा बच्िीहरुिाइ स्वास्थ्र् सामाग्री न्र्ानो झोिा न्र्ानो
कपडा र्विरण कार्िक्रमिाइ र्नरन्िरिा र्दइनेछ ।
 थाइराईड रोगको उपिार र परामशिको िार्ग कार्िक्रम गररनेछ ।
 स्वास्थ्र् िौकीका स्वास्थ्र् कमििारीहरुिाई पररिािन गरर One Scholl 3 class सतम सि
िं ािन गरर स्वास्थ्र् र्शक्षा
कार्िक्रम िागु गररएकोछ ।
 सने नसने रोगको िानकारी गराई स्वस्थ्र् रहन सिेि गराइने कार्िक्रम सिंिािन गररनेछ ।

 खोप र्क्िर्नकिाई थप व्र्वर्स्थि गररनेछ ।
 पाठे घर खस्ने र क्र्ान्सर िस्िो भर्ानक रोगको वारे मा िानकारी सर्हि स्वास्थ्र् पररक्षण सबै स्वास्थ्र्
के न्रहरुमा सञ्िािन गररनेछ ।
 आमा सरु क्षा कार्िक्रम सिंिािन गररनेछ ।
 इ.गा.पा.को िनिािाई रगिको अभाव नरहोस भर्न इ.गा.पा र रि सििं ार के न्र भरिपरु वा अन्र् सामार्िक
सस्िं था सँग ब्िड डोनेसन कार्िक्रम सििं ािन गररनेछ र र्नशल्ु क रगि उपिब्ध गराउन सहिीकरण गररनेछ ।
 सकारात्मक सोि नै स्वास्थ्र् रहने पाटो हो भन्ने भनाईिाई आत्मा साथ गदै सकरात्मक सोि कार्िक्रम
गोष्ठी गररनेछ ।
 २४ घण्टे सत्ु के री सेवा र्नरन्िरिा र्दईनेछ ।
 Zero Home Deliveryकार्िक्रमिाई सवै वडामा घोर्णा गररनेछ ।
 र्च्छाकामना गाउँपातलका तभत्र गभिवर्ि मर्हिािाई सत्ु के री गराउन र्निःशल्ु क एतवि
ु ेन्स सेवा प्रदान
गररनेछ िसिे सत्ु के री मर्हिािाइ घरबाट स्वास्थ्र् िौकी सतम पर्ु ािउने छ ।
 स्वास्थ्र् सेवा अन्िगिि के न्र र प्रदेश बट िोर्कएका सशिि कार्िक्रमहरुिाई कारर्िार्िकामा सहभागी र क्षेत्र िर् गरर
सिंिािन गररनेछ ।
 गभिवर्ि मर्हिािाई सत्ु के री गराउन र्निःशल्ु क एतवि
ु ेन्स सेवा प्रदान गररनेछ िसिे सत्ु के री मर्हिािाइ घरुबाट स्वास्थ्र्
िौकी सतम पर्ु ािउने छ ।
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 पार्िका स्िरमा स्वास्थ्र् सिू ना प्रणािीको र्बकास गनिको िार्ग प्रत्र्ेक घरधरु ी र पररबारको अर्भिेख हुने गरी हेल्थ
प्रोभाईि िर्ार पाररनेछ। ित्पश्चाि प्रत्र्ेक ब्र्र्क्तको हेल्थ रे कडि हुने हेल्थ काडिको ब्र्बस्था गनिको र्नर्ति आबश्र्क
ब्र्बस्था गररनेछ।
 प्रमार्णि िर्टि रोग र्दघि रोग िागेका रोगी व्र्र्ििाइ प्रमार्णि आधारमा बर्ढमा एक पटक स्वास्थ्र् कार्िर्वर्ध अनसु ार
उपिार सहर्ोग सेवा उपिब्ध गराइनेछ ।
 और्र्धको िार्ग अभाव हुन नर्दनको िार्ग समर्मा और्र्ध खरीद गरर सबै स्वास्थ्र् के न्रहरुमा उपिब्ध गराइनेछ ।।
 एक र्वद्यािर् १-८ ििेको र माध्र्र्मक र्वद्यािर् सबैमा छात्राहरुको र्वद्यािर् छोड्ने र कक्षा छोड्ने कार्ििाइ रोक्न
छात्रा स्र्ार्नटरी प्र्ाडको व्र्वस्था गररनेछ ।
 स्वास्थ्र् कमििारीिाई गा.पा. र्भत्र र अन्र् स्वास्थ्र् के न्रहरुमा अविोकन भ्रमण गराईनेछ ।
 कुनै पर्न रोगबाट बच्न आवश्र्क खोपको व्र्वस्था गररनेछ ।

 िार पटक गभि िाँि गराउने गभिवर्ि मर्हिािाई एक क्रेट अण्डा र्निःशल्ु क व्र्वस्था गररनेछ ।
 सबै सामदु ार्र्क र्वद्यािर्मा स्र्ार्नटरी प्र्ाडको व्र्वस्था गररनेछ ।
 सेवामा कार्िरि कमििारीको कार्ि सतपादन मल्ु र्ाङ्कन गरर परु स्कारको र्वस्था गररनेछ ।

खानेपानी तथा सरसर्ाई तर्िः

आफ्नो घर आफै सफा राखौ भन्ने अर्भर्ानको साथ फोहोर मैिा व्र्वस्थापन गनि गर्ठि
सर्मर्ििाइ र्नदेशन सर्हि कार्ि गनि िगाई फोहोर मैिा व्र्वस्थापन गराइ स्वच्छ सफा गाउँ पार्िका घोर्णा
गररनेछ ।

एक घर एक धारा कार्िक्रम िागु गरर सवै वडामा स्वाच्छ र्पउने पानीको व्र्वस्था गररनेछ ।

N.G.O./I.NGO सँग समन्वर् गरर पउने पानी र सरसफाइिाई िोड र्दईनेछ ।
 एक पररवार एक शौिािर्िाई अर्नवार्ि र्नमािण गने र प्रर्ोगमा ल्र्ाउन सबै नागाररकहरुिाइ सिेि गराइ
कार्ािन्वर्न गररनेछ ।
 रािमागि क्षेत्रमा अबर्स्थि बिारहरुमा ब्र्बर्स्थि ढि र्नकासको िार्ग बिेट र्बर्नर्ोिन गररनेछ। पर्हिो िरणमा
मर्ु ग्िङ, कुररनटार बिार क्षेत्रबाट शरुु वाि गररनेछ।
 र्िर्फ्टङ प्रर्वर्धबाट खानेपानीको व्र्वस्थापन गनि इच्छाकामना मर्न्दर पररसर नागदह सतम खानेपानी व्वस्थापन
गनि ठे क्का प्रक्रर्ा शरुु भैसके को छ र इच्छाकामना गाउँपार्िका वडा निं१ ्र्ानदािामा र्िर्फ्टङ प्रर्वर्धबाट
खानेपानीको व्र्वस्थाको र्नमािण कार्ि भैरहेको छ र त्र्सिाइ सतपन्न गररनेछ ।त्र्सै गरी इच्छाकामना गाउँपार्िका
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वडा निं६ ढुङ्ग्रे खानेपानीको िागी बिेट र्वर्नर्ोिन भैसके को र र्र्नै कार्िक्रमहरुको साथै सबै वडामा खानेपानीको
व्र्वस्था गररनेछ ।





इच्छाकामना मर्न्दर पररसरमा र्पउने पानीको व्र्वस्था गररनेछ ।
प्रत्र्ेक टोिमा खानेपानी सर्मर्ि गठन गरर खानेपानी िथा सरसफाइ कार्िक्रम गररनेछ ।
एक पररवार एक शौिािर्िाई अर्नवार्ि गराउनेछ ।

र्ोहरमैला व्यवस्थापन

टोि सधु ार सर्मर्ििाई पररिािन गरर डर्स्वन र्विरण गररनेछ । सहर्ोगी मनहरुको
समन्वर्मा व्र्वस्थापन गररनेछ ।
 kmf]x/d}nfsf] Joj:yfkgsf nflu ;/;kmfO{ s]Gb| lgdf{0f eO/x]sfdf To;nfO cem
a9L Jojl:yt agfOg] 5 .
 ;/kmfOsf] sfo{ 6f]n . ;d'bfo / gLlh If]q;Fusf] ;xsfo{df ;Dkfbg ug]{ gLlt
lnO{g]5 .
 kmf]x/d}nf Joj:yfkg / b:t'/ ;+sng sfo{df ;xof]u ug]{ 6f]n ljsf; ;+:yfnfO
kmf]x/jfkt p7]sf] b:t'/sf] lglZrt k|ltzt ;xof]u ug]{ gLlt lnOg]5 .
 ;/;kmfOdf a]sf/af6 cfljZsf/ gLlt lnOg]5 .

kmf]x/nfO{ s[lif, ;Lk ljsf; tyf cfo cfh{g;Fu ;+of]hg ug]{ gLlt lnO{g]5 .


फोहोर व्र्वस्थापनको िागी ठे क्का प्रर्क्रर्ा अगाडी बढाई व्र्वस्थापन गररनेछ । (
कार्िर्वर्ध अनसु ार)

फोहरमैिाको दस्िरु िाइि गापा र वडाबाट प्रदान गररने सेवासँग आवि गने नीर्ि र्िइनेछ ।
दस्िरु नर्िनेिे सेवा प्राप्त गनि दस्िरु र्िरी आउनु पने नीर्ि र्िइनेछ ।

सांस्कृततक प्रवर्द्िन तर्िः
“िोगाउ भार्ा र सस्कृ र्ि, हटाउ निार्हने र्बकृ र्ि” भन्ने भावना सवैमा िागु गररनेछ ।
 df}lns afhf, gfr / uLtsf] klxrfg ul/ ;+/If0f u/Lg]5
 r]kfª, u'?ª, du/, g]jf/, ysfnLsf] ;+:s[ltsf] ;+/If0f u/L Joj;flos agfOg]5 .
 d7, dlGb/, u'Djf, dl:hb tyf cGo wfld{s :ynsf} klxrfg tyf ;+/If0f ug{] gLlt lnOg]5
.,
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 भार्ा र्शक्षाको िार्ग आवश्र्क विेट र्वर्नर्ोिन गररनेछ र भार्ा सिंस्कृ र्िको िगेनाि गनि स्थानीर् भार्ा र्शक्षा सिंिािन
गररनेछ ।
 एक वडा एक सास्कृ र्िक समहु र्नमािण गररनेछ ।
 इ.गा.पा. को धमि सस्कृ र्िक भु गोि िाििािी पर्िटकीर् स्थि परु ािार्त्वक स्थि भेर्भर्ु ा झर्ल्कने बृिर्ित्र िर्ार गररनेछ ।
 इच्छाकामना स्थानीर् र्गिको अर्डर्ो र र्भर्डर्ो र्नमािण गने र बैठकबाट र्नणिर् गरर पास गराईनेछ ।
 स्थानीर् मेिा महत्व िाडि पवि िाई मध्र् निर राख्दै कार्िक्रम सिंिािन गररनेछ र स्थानीर् र्वदाको व्र्वस्था गररनेछ ।
 सबै िाििािी र मौर्िक धमि सस्िं कृ र्िको पर्हिान हुने गरी मौर्िक धमि सस्िं कृ र्िको िगेनाि गने खािको र्ोिना र्नमािण र
कार्िक्रम गररनेछ ।
 इच्छाकामना गाउँपार्िकाको सबै िाि िािी भार्ा धमि सिंस्कृ र्ि किा र सार्हत्र्को िगेनाि गनि िात्रा पविको व्र्वस्था गनि
बिेट र्वर्नर्ोिन गरर एक वडा एक सास्िं कृ र्िक समहु गठन गररनेछ ।
 इच्छाकामनाको पर्हिान झल्कने वृि Brochure र्ित्र िर्ार गररनेछ ।
 इच्छाकामाना गाउँपार्िको समग्र पररिर् झर्ल्िने र्डर्िटि गाईड बक
ु मरु ण कपी सर्हि प्रकाशन गररनेछ।
 इच्छाकामना सार्हत्र् किाहरुमा प्रोत्साहन गरर कार्िक्रम सञ्िािन गररनेछ ।

युवा तथा खेदकुद मनोरञ्िन
 “युवा आउ आफ्नो ठाउ बनाउ भन्ने नाराका साथ कायिक्रम’’
 गाउँपार्िका स्िररर् र्वु ा सिंिाि गठन गरर इच्छाकामना गाउँ पार्िकाको सवािङ्गीण र्वकासमा र्वु ाको भर्ू मका
भन्ने कार्िक्रम सिंिािन गररने छ ।
 र्वपन्न र बेरोिगार र्वु ाहरुिाइ िर्क्षि गरर िघु उद्यम कार्िक्रमिाइ प्रोत्साहन गररनेछ ।
 सवै वडामा खेिकुद सर्मर्ि गठन खेिाडीहरुिाई खेिकुद सामाग्री र्विरण गररनेछ ।
 गररब छौ ँ गने छौ ँ भन्ने नाराको साथ र्वपन्न र बेरोिगार र्वु ा िर्क्षि कार्िक्रम िघु उद्यम कार्ििाइ प्रोत्साहनर
सिंिािन गररनेछ ।
 माटो र्िनौ ँ बनाउ आफ्नो गाउँ भन्ने अर्भर्ान सिंिािन गरर बैदर्े शक रोिगार बाट फके का र्ुवाहरुिाइ उद्योग िथा
र्वकास र्नमािणमा पररिािन गररनेछ ।
 र्शर्क्षि बेरोिगार र्वु ाहरुिाइ शैर्क्षक प्रमाणपत्रको आधारमा प्रोिेङ्कटमा आधारीि शरुु वािी पँिु ी उपिब्ध गराउन
र्वर्ध िर्ार गररनेछ ।
 र्वु ा क्िबहरुिाइ Refresh and Renew गररनेछ । र नर्ाँ गठन प्रकृ र्ािाइ अगार्ड बढाइनेछ ।
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 इच्छाकामना अध्र्क्ष रर्नङ र्शल्ड फुटबि कप प्रर्िर्ोर्गिा सिंिािन गररनेछ ।
 िेष्ठ नागरीक सँग र्वु ा कार्िक्रम सिंिािन गररनेछ ।
 एक वडा एक पोखरी र्नमािण गररनेछ ।
 एक र्वु ा १० र्वरुवा भन्ने नाराका साथ र्वु ा पररिािन गरर रािमागि िगार्ि सबै ग्रार्मण सडकमा वृक्षरोपण
कार्िक्रम शरुु गररने छ ।

मतहला वालवातलकाका तसमान्कृत अपाङ्ग दतलत अल्पसंख्य तथा सामतिक
समावेशीकरि
 “मतहला हामी कहीमा छै न कमी भन्ने नाराका साथ कायिक्रम सच
ं ालन गररनेछ” ।
 वडा गा.पा. स्िरीर् मर्हिा सििं ाि िाई बैठक आर्ोिना गरी र्वर्वध र्ोिना वनाई मर्हिा क्षमिा अर्भबृर्ि र्सपमि
ु क
ु कार्िक्रमिाई
र्नरन्िरिा र्दईनेछ ।
 गाउँपार्िको हेरक वडाहरुमा भएका मर्हिा सिंिािहरुिाइ पररिािन गराउन वडामा मर्हिा भेिा बैठक गररने कार्ििाइ र्िव्रिा
र्दइनेछ ।
 मर्हिा र्हसिं ािाइ अन्त्र् गराइ र्हसािं र्पर्डि मर्हिाहरुको िागी र्पर्डि मर्हिा सिंरक्षण कोर् खडा गररनेछ ।
 मर्हिा सिेिनाको िार्ग सिेिना कार्िक्रमहरु ल्र्ाइनेछ ।
 नारी र्दबस कार्िक्रमिाइ र्नरन्िर रुपमा र्वर्भन्न कार्िक्रमहरु गरी मनाइनेछ ।
 प्रत्र्ेक टोि टोिमा आमा भेिा र्कशोरी भेिा एकि मर्हिा भेिा गरी आत्मर्नभिरिाको िार्ग र्वर्भन्न र्सपमि
ु क र्सकाई कार्िक्रम
गररनेछ ।
 आर्थिक सतिं बर्िका िार्ग मर्हिा उद्यमर्शििा भन्ने मि
ू नाराका साथ एक वडा एक मर्हिा उद्यमी समहू कार्िक्रमको िार्ग
र्सकाइको साथै व्र्वसार्को िार्ग कार्िक्रमहरु गररनेछ ।
 बहु र्ववाह बािर्ववाह िस्िा मानव मार्थको किङ्क कार्िको अन्त्र्को िार्ग कार्िक्रमहरु सििं ािन गररनेछ ।
 एकि हौ ँ िर सबि छौ ँ भन्ने मि
ू नाराका साथ एकि मर्हिािाइ सिंगठीि गरर कृ र्र् पशु र अन्र् व्र्वसार्को िागी सामर्ु हक वा
एकि व्र्वसार् अनदु ानको व्र्वस्था गररनेछ ।
 मर्हिाहरुको प्रिनन स्वास्थ्र् िथा बािर्बवाह र्वरुिको कार्िक्रमहरु िागु गररनेछ ।
 िैङ्गीक समानिा िथा िैंङ्गीक र्हसिं ा र्नवारणका िार्ग सरिं क्षणका उपार्हरु अवितबन गररनेछ ।
 िैङ्गीक उदारवादी बिेटिाइ प्राथर्मकिा राखेर काम गररनेछ ।
 बािमैत्री स्थानीर् शासन को अवधारणा िागु गररनेछ ।
 बाि सरिं क्षण गृहको स्थापना गरी असहार् अर्ि िोर्खम िथा वेवास्था रहेका बाि बार्िकाहरुिाइ सरिं क्षणका साथ व्र्वस्थापन
गररनेछ ।
 बाि र्हसिं ा िथा आपिकार्िन बाि उद्दार कोर्को स्थापना गररनेछ ।
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 गाउँपार्िका स्िरीर् बाि सिंरक्षण सर्मर्ि गठन गररनेछ ।साथै वडा स्िरीर् बाि सिंिाि सर्मर्ि गठन गरर बाि सिंरक्षणका कामहरु
गररनेछ ।
 बार्िकाहरुिाइ िन्मने र्वर्िकै भेदभाव नहोस् र एउटा आमािे कोखमा छोरी भएकै कारण भ्रणु हत्र्ा गनि नपरोस् र समािमा छोरा
छोरी बराबरी हो भन्न बार्िका बिि खािािाइ सबै र्नरन्िरिा र्दइनेछ ।
 सबै वडाहरुमा बािबार्िका सर्मर्ि गठन गररने छ । साथै वडा स्िरीर् बाि सिंिाि समेि गठन गररनेछ ।
 अर्भभावक सँग बािबार्िका भन्ने कार्िक्रम भन्ने कार्िक्रम सँगै अर्भभावक र बािबार्िका भेिा कार्िक्रम गररनेछ ।
 बाि मैत्री र्शक्षा बाि मैत्री स्थानीर् शासनका सिू कहरुिाइ सहर्ोग पग्ु ने कार्िक्रमहरु सििं ािन गररनेछ ।
 बािबार्िकाको अदृश्र् क्षमिािाइ प्रस्फुटन गराउन बाि सहभागीिा र्गि प्रर्िर्ोर्गिा नृत्र् सहभागीिा कर्विा नाटक सहभागीिा
कार्िक्रम सििं ािन गररनेछ र परु स्कृ ि गररनेछ ।
 बाि अर्धकार सतबन्धी कार्िक्रमहरु सिंिािन गरर र्च्छाकामनाको बालक भोलीको कििधार भन्ने नाराको साथ बाि सरु क्षा
गराउन िन्मने र्वर्िकै देर्ख प्राप्त हुने सर्ु वधाहरु सबै समदु ार्हरुिाइ र्वशेर् ध्र्ानाकर्िण गराइने छ ।
 अपाङ्गिा भएका व्र्र्िहरुिाइ िर्क्षि गरी कार्िक्रमहरु ल्र्ाइनेछ ।
 बािमैत्री अपाङ्ग मैत्री िैङ्र्गक मैत्री िथा वािावरण मैत्री वािावरण र्सििना गररनेछ ।
 अपाङ्ग भए पर्न सपाङ्ग िस्िै गनि सक्छौ ँ भन्ने नाराका साथ अपाङ्गहरुिाइ आत्मर्नभिर गराउन अपाङ्ग िर्क्षि कार्िक्रम
सि
िं ािन गररनेछ ।
 गाउँपार्िका स्िरीर् अपाङ्ग सर्मर्ि गठन गररएको छ । र्सिाइ पररिािन गरी वडा स्िरीर् िथ्र्ाङ्क सिंकिन गरर वडा सर्मर्ि
र्नमािण गररनेछ ।
 शारररीक रुपिे अपाङ्ग भएका अपाङ्ग व्र्र्िहरुिाइ कृ र्िम अङ्ग राख्न सघिं सस्िं था सँग समन्वर् गरी कार्िक्रम ल्र्ाइएको छ ।
 िेष्ठ नागरीकहरुिाइ सतमान गदै र्वर्भन्न कार्िक्रमहरु सििं ािन गररनेछ ।
 सामार्िक सरु क्षा भिा सि
ु भ ढगिं बाट प्राप्त गनिको िागी उर्िि व्र्वस्था गररने छ ।
 िेष्ठ नागरीक र्मिन के न्र सबै वडाहरुमा स्थापना गररनेछ ।
 िेष्ठ नागरीक स्वास्थ्र् कार्िक्रम अन्िगिि िेष्ठ नागरीकहरुिाइ स्वास्थ्र् सस्िं था माफि ि बर्िको २ पटक र्नशल्ु क स्वास्थ्र् परीक्षण
गराइनेछ ।
 िेष्ठ सँग हाम्रे भेट भन्ने कार्िक्रम अन्िगिि िेष्ठ नागरीक भेटघाट कार्िक्रम गरी इच्छाकामनाको सबै पर्िटकीर् स्थिरुमा िेष्ठ नागरीक
भ्रमण गराउने र्नर्ि िथा कार्िक्रम ल्र्ाइनेछ ।
 िेष्ठ नागरीकहरुिाई सतमान गररने खािका र्वर्भन्न कार्िक्रमहरु ल्र्ाइनेछ ।
 असहार् र टुहुरा बािबार्िकाहरुिाइ बािआश्रम र्नमािणार्धन रहेको अबस्थामा उि भवनिाइ सतपन्न गरी सि
िं ािन गररनेछ ।
 दर्िि अपाङ्ग र्सपान्िकृ ि अल्पसख्िं र्ीक िथा समावेशीकरण कार्िक्रम सििं ािन गरररने र्नर्ि ल्र्ाइएको छ ।
 छुवाछुि भेदभाव सामार्िक अपराध हो र्सको बारे मा समदु ार् स्िरमा िेिना पर्ु ािइ इच्छाकामनामा कुनै भेदभाव नराख्न र सामार्िक
र्वकृ र्ि फै र्िन नर्दन समदु ार् सँग दर्िि कार्िक्रम सििं ािन गररनेछ ।
 र्वर्भन्न पछाडी परे का दर्ििहरुिाइ र्सपमि
ू क आर्मि
ू क क्षमिा अर्भवृर्ि कार्िक्रम सििं ािन गररनेछ ।
 अल्पसिंख्र्मा र्समान्िकृ ि िेपाङ समदु ार्को िार्ग सबै वडामा र्सपमि
ु क र आर्मि
ू क कार्िक्रमहरु गररनेछ ।
 र्वर्भन्न सरकारी वा गैरसरकारी सिंस्थाहरु सँग साझेदारीमा कार्िक्रम गरी आर्थिक सिंतवृिीमा टेवा पर्ु ािउने कार्िक्रमहरु गररनेछ ।
 गाउँपार्िका स्िरीर् िेपाङ भेिा कार्िक्रम गरी टोि टोिम वडा वडामा िेपाङ उत्थान कार्िक्रम गरी सर्मर्ि गठन गररने छ ।
19

(ग) पूवािधारक्षेत्र
ef}lts k"jf{wf/ If]qM
ufpFkflnsfsf] s]Gb|af6 j8f s]Gb| hf]8\g] ;8sx?nfO{ lgdf{0f tyf :t/pGglQ ug{
k|fyldstf lbg] gLlt lnO{g]5 .
•

 ;d'bfoaf6 klxrfg ul/Psf ef}lts k"jf{wf/sf If]qx?sf] lgdf{0fdf hf]8 lbOg]5 .
 ;fj{hlgs tyf lghL If]qaf6 ;~rfng ul/g] x/]s vfnsf ljsf; lgdf{0f tyf ;]jf
k|s[ofdf jftfj/0f ;+/If0f tyf k|j{¢gdf ljz]if hf]8 lbOg]5 .
 ;fj{hlgs ;8ssf] bfFofafFof j[Iff/f]k0f ug'{kg]{ gLlt lnO{g]5 .
• k"jf{wf/sf] ljsf; Pj+ lgdf{0f ubf{ cfly{s tyf ;fdflhs ?kn] k5fl8 k/]sf ju{, ;d'bfo,
hftL / If]q nfeflGjt x'g] u/L ;Gt'ng sfod ug]{ gLlt lnOg] 5 .
• ufpFkflnsf leqsf /0fgLlts ;8sx?sf] klxrfgsf] nflu cfjZos dfkb08x? to ul/g]
5 ;fy} ufpFkflnsf leqsf ;8s / cfof]hgfx?sf] clen]v tof/ ul/g] 5 .


हरे क बर्िको चैत्र मसान्तलभत्र पूिािधार तर्िका आयोजनाहरू सम्पन्न गराउने नीतत ललर्नेछ । आफ्नो
िडालभत्रका सबै योजनाहरुको सबैभन्दा पहहला उभोस गठन, सम्झौता र सम्पन्न गराउने िडालाई
आगामी बर्ि हदर्ने बजेटमा रकममा थप अंक प्रदान गररने नीतत ललर्नेछ ।



रु २० लाख रुपैयादे खी मार्थका योजना ठे क्का प्रक्रक्रयाबाट सञ्चालन गने र सो भन्दा तलका
योजनाहरु उपभोक्ता सलमततमार्ित गने नीतत ललर्नेछ ।

 उ्र्ािो रािमागिको व्र्वस्था गनि सडक बर्िको व्र्वस्था गनि प्रदेश, सिंघ र अन्र् सिंस्था सघिं समन्वर् गरे र कार्िन्वर्न गररनेछ
।
 इच्छाकामना गाउँपार्िकाको र्नमािण हुदै ँ गरे को प्रशासकीर् भवन वडा कार्ाििर् भवन अस्पिाि सबै भवनहरुिाइ र्नमािण
सतपन्न गररनेछ ।
 सबै बस्िीिाइ व्र्वस्थापन गनि Town Planning गररने िक्ष्र् र्िइएको छ ।
 सक
ु ु तबासी भर्ु मर्हनहरुको स्पि र्ववरण िथ्र्ाङ्क सिंकिन गरर सक
ु ु तबासी भर्ू म व्र्वस्थापन कार्ि परू ा गनि िक्ष्र् िर्ार
गररएको छ ।
 भक
ू तप र्पर्डि िोर्खम बस्िी बाट र्वस्थार्पि भएकाहरु वडा निं ६ कोर्िघारी वडा निं २ ,२४ घर धरु ीहरुिाइ व्र्वस्थापन गनि
छिफि गरर कार्ािन्वर्न गने र्नर्ि ल्र्ाइएको छ ।
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 सबै वडामा भएका सडकहरुिे ओगटेका िग्गािाइ र्िल्िा मािपोि कार्ाििर् सँग समन्वर् गरर िागि कट्टा गराउन सबैिाइ
सिू ना र्नदेशन गरर कार्ािन्वर्न गने र्नर्ि र्िइएको छ ।
 सक
ु ु तबासी समाधान गनि सक
ु ु तबासी पर्हिान गनि र भर्ु म उपिब्ध गराइ व्र्वस्थापन गनि िथ्र्ाङ्क सिंकिन गररनेछ ।
 सबै वडामा खानेपानीको व्र्वस्थापन गनि एक घर एक धारा कार्िक्रमिाइ सशि रुपमा िागु गररनेछ ।
 सबै वडाहरु सडक सिंिाििे िोर्डसके को छ र सडक सिंिाििे बाँकी िोड्न रहेका र्वर्भन्न स्थानहरुमा िरुु न्ि सडक सिंिाि
पर्ु ािइनेछ ।
 पर्िटकीर् स्थिहरु साना ठुिा खानीभएका स्थानहरु र प्राकृ र्िक स्रोि साधन कृ र्र् पशु िन्र् उत्पादन हुने स्थानहरुमा पर्न
प्रदेश सरकार र सिंर्घर् सरकार सँगको समन्वर्मा सडक सिंिाििे िोर्डने छ ।
 इच्छाकामना गाउँपार्िकाको प्रशासकीर् भवन, वडाकार्ाििर्हरुको भवन, इच्छाकामना अस्पिाि र आधारभिू स्वास्थ्र्
के न्र र वर्थिङ सेन्टरका भवनहरु र्नमािण गरी सि
िं ािनमा ल्र्ानेछ ।
 सकै वडामा र्वद्यर्ु िकरण गने िक्ष्र् अनसु ार वडा निं १ मा र्सै बर्ि र्विि
ु ी बिी बाल्ने कार्ि शरुु गररसर्कएको र वडा निं २ मा
टेण्डर प्रकृ र्ा शरुु गररएको, वडा निं ६ मा पोि िारहरुमा टोि टोिहरुमा पर्ु गसके को छ । अब र्स कार्ििाइ र्िव्रिा र्दइ सबै
वडाहरुिाइ र्वद्यिु ीकरण गरी उ्र्ािो इच्छाकामना घोर्णा गने िक्ष्र् र्िइएको छ ।
 उ्र्ािो रािमागिको अवधारणा सफि बनाउन इच्छाकामना गाउँपार्िका वडा निं ३ मा सोिार िाइट राख्ने कार्ि शरुु
भैसके को र वडा निं ५ मा सोिार िाइटको टेण्डर प्रर्क्रर्ा अगाडी बढी काम शरुु भै सके को छ । अबका र्दनमा ४,६ र ७
वडामा कार्िक्रमिाइ र्वस्िार गररनेछ ।
 एक वडा २, ३ वटा बल्क र्सििना गरर एर्ककृ ि बस्िीको अवधारणा गरर कार्ािन्वर्न गररने िक्ष्र् र्िइएको छ ।
 र्िर्फ्टङ प्रर्वर्धबाट खानेपानीको व्र्वस्थापन गनि इच्छाकामना मर्न्दर पररसर नागदह सतम खानेपानी व्वस्थापन गनि ठे क्का
प्रक्रर्ा शरुु भैसके को छ र इच्छाकामना गाउँपार्िका वडा निं१ ्र्ानदािामा र्िर्फ्टङ प्रर्वर्धबाट खानेपानीको व्र्वस्थाको
र्नमािण कार्ि भैरहेको छ र त्र्सिाइ सतपन्न गररनेछ ।त्र्सै गरी इच्छाकामना गाउँपार्िका वडा निं६ ढुङ्ग्रे खानेपानीको िागी
बिेट र्वर्नर्ोिन भैसके को र र्र्नै कार्िक्रमहरुको साथै सबै वडामा खानेपानीको व्र्वस्था गररनेछ ।

a:tL ljsf; tyf zx/L of]hgf tyf ejg lgdf{0f ;DjGwL gLlt
• o; ufpFkflnsfsf] j:tL ljsf; tyf zx/L of]hgf tyf ejg lgdf{0f ;DjGwL

cfwf/e't dfkb08 lgdf{0f ul/g] 5 .
•e"sDk k|lt/f]wL ejg lgdf{0f cfrf/ ;+lxtfnfO{ k|efjsf/L ?kdf ;~rfng ub}{ nlug]5।
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@)&@ ;fn a}zfvdf uPsf] ljgfzsf/L e'sDkaf6 lkl8t w]/} nfeu|fxLn]] xfn;Dd k'/f
/fxt gkfO;s]sf] cj:yf 5 . nfeu|fxLsf] ;"rLdf k/]sfnfO{ oyfzL3| /fxt pknAw
u/fpg ;xhLs/0f ul/g]5 . e'sDkaf6 3/ Ifltu|:t ePsf t/ nfeu|fxLsf] ;"rLdf
gk/]sf 3/wgLx?nfO{ nfeu|fxLsf] ;"rLdf ;dfj]z ul/lbg ;DalGwt lgsfodf ljz]if
kxn ul/g]5 .
 ;/sf/L ejgx? lgdf{0f ubf{ ckfË d}qL ePdf dfq gS;f kf; ug]{ gLlt lnOg] 5 .
•gSzf kf; ug]{ u/fpg / e"–sDk k|lt/f]wL ejg agfpg cfjZos tflnd /
;r]tgfd"ns sfo{qmd ;~rfng ul/g] 5
• ufpF:t/Lo ;8sx? sRrL ;8s lgdf{0f u|fj]n tyf :t/pGglt ug{ clgjfo{ ?kdf
;8ssf] rf}8fO{ ^ ld6/ x'g'kg]{ gLlt lnO{g] 5 .
 ufpFkflnsf leqsf ;8sx?nfO{ $ au{df ljefhg u/L A ju{df kg]{ ;8sx?sf]
;8s I]fqflwsf/ @) ld6/ B ju{df kg]{ ;8sx?sf] ;8s I]fqflwsf/ !$ ld6/ C
ju{df kg]{ ;8sx?sf] ;8s I]fqflwsf/ !) ld6/ D ju{df kg]{ ;8sx?sf] ;8s
I]fqflwsf/ ^ ld6/ sfod ug]{ gLlt lnO{g]5 .
;"rgf . k|ljlw
 cfufdL cf=a=af6 ufpF sfo{kflnsf sfof{no / j8f sfof{nox?aLr OG6/g]6sf]
dfWodaf6 l/kf]6{ k]z / :jLs[lt ug{] cEof;sf] z'?jft ul/g] 5 .



एक िडा एक सूचना केन्र स्थापनामा जोड हदर्नेछ ।

गाउँ पाललकाको िडा केन्रमा (टे ललर्ोन र र्न्टरनेटको) लसधै सञ्चार सञ्जाल तनमािर् गनि जोड
हदर्नेछ ।

 उर्ाा र बैकल्पिक उर्ाा
o

रास्रिय तथा शाखा लार्नको विस्तारका लार्ग बजेटको व्यिस्था गररनेछ ।

o

बैकस्ल्पक उजािको उपयोगलार् प्राथालमकता हदने नीतत ललर्नेछ ।

o

बैकस्ल्पक उजाि उत्पादनको लार्ग विलभन्न नीस्ज व्यिसातयक कम्पनीमार्ित सम्भाब्यता
अध्ययन गराई रास्रिय प्रसारर् लार्नमा जोड्ने काये लाई प्रोत्साहन गनि नीतत ललईनेछ ।

o

साना जलबबधत
ु आयोजनाको तनिमार् र उपयोग सम्िन्धमा अध्ययन गदै जाने नीतत ललर्नेछ

(घ) वातावरि तथा तवपद व्यवस्थापन
jg
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 नाङ्गा 8fF8fx?df a[Iff/f]k0f ug]{ gLlt lnO{g5
]
 jg If]qdf pknAw x'g] lr/fOtf], cld|;f], s'/Lnf], nf};L, j]bafF;,dG8'nf,lrp/L
h:tf ljleGg k|hfltsf ?v lj?jf Pj+ h8La'6LnfO{ Joj;flos v]tL tkm{ pGd"v
u/L cfo cfh{gsf] dfWod agfpg] gLlt lnO{g]5 .
 ag / agIf]qnfO{ Joj:yfkg u/L cfod"ns If]qsf] ?kdf ljsf; ug]{ gLlt
lnO{g]5 .
 jg,s[lif,e"dL tyf hnfwf/ ;+/If0f, jftfj/0f cflb k/:k/ ;DalGwt ljifox?df
PsLs[t?kdf of]hgf ;~rfng ug]{ gLlt lnO{g]5 .



बन पैदाबरमा आधाररत लिु उद्धम कायिक्रम सञ्चालन गने नीतत ललर्नेछ ।
समह
ू द्िारा बबरूिा उत्पादन गने नीतत ललर्नेछ ।

 ;fd'bflos jg Joj:yfkgsf] gLlt lnOg]5 .




तनजी िन दताि गनि प्रोत्साहन गने नीतत ललर्नेछ ।

बन क्षेत्रमा रहे का साििजतनक जग्गाहरूमा उध्यान तनमािर्को नीतत ललर्नेछ ।

व्यिसातयक रूपमा काठ दाउरा तनकासी तथा िनजन्य जडडबट
ु ी िा गैर कारठ िन
पैदाबर बबक्री वितरर्मा कर लगाउने नीतत ललर्नेछ ।



बन र्ँडानीलार् तनरूत्साहहत गरी लोपोन्मख
िन्यजन्तु संरक्षर्मा जोड हदने नीतत
ू
ललर्नेछ ।



हरीयो बढाउ सन्ततीलाई जोगाउ भन्ने नारा का साथ एक व्यस्क्त एक रुख को
नीततलाई तनरन्तरता हदईनेछ ।



क्षततपतू ति बक्ष
ृ ारोपर्लाई अतनिायि गराईनेछ ।

;fj{hlgs hUuf ;+/If0fM
•ufpFIf]q leqsf ;fj{hlgs hUufx?sf] ;+/If0fsf] nflu laz]if kxn ul/g]5 .
ufpFIf]q leqsf P]nfgL÷k|lthUufsf] nut lnO ;+/If0fsf] sfo{nfO{ cufl8
a9fOg] 5 / P]nfgL÷k|lt hUufsf] pkof]u u/L cfo cfh{gsf] ?kdf kl/0ft ug{
of]hgf / sfo{qmdx? agfO{ sfof{Gjog ul/g] 5 . ;fy} ;/sf/L hUufx?sf] ;d]t
nut lnO{ Jojl:yt ul/g] 5 . ;fj{hlgs hUufdf ag]sf 3/,ejg,
;6/,6x/f,3'DtLx?nfO{ ufpFkflnsfsf] bfo/fdf NofO{g] gLlt lnO{g]5 .
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jftfj/0fM
•g]kfn ;/sf/n] tof/ u/L nfu' u/]sf] jftfj/0fd}qL :yfgLo zf;gsf] k|f?k
cg';f/ o; ufpFkflnsfn] cfufdL cf=j=b]vL g} sfo{ cf/De ug{]5 / o;
k|f?knfO{ ufpFkflnsfn] ufpFkflnsfsf] d'n gLltsf] ?kdf lnO{ ;DalGwt
sfo{qmd ;~rfng ug]{ 5 .
•k|fs[lts jftfj/0fsf] ;+/If0f, k'gM:yfkgf / lbuf] pkof]udf hf]8 lbO{g]5 .
 d"xfg tyf kf]v/Lx?sf] ;+/If0f u/L l/rfh{ l;:6ddf Wofg k'of{Og]5 .
•jftfj/0f Joj:yfkgsf] nflu ;+:yfut ljsf; ug]{ ljleGg lgsfox?sf] e"ldsf
/ lhDd]jf/Ldf :ki6tf NofO{ k"jf{wf/ ljsf; sfo{nfO{ jftfj/0f d}qL agfOg]5


पानीको स्रोतको हदगोपनाको लार्ग पुराना कुिा मुहान तथा पोखरीहरूको ममित सम्भार एिं
संरक्षर्का साथै पुनभिरर् पोखरी (Recharge Pond) बनाउने कायिलार् जोड गने नीतत ललर्नेछ ।

विपद् व्यिस्थापनः


बाढी पहहरो आगलागी लगायतका प्राकृततक प्रकोपबाट जनधनको क्षतत भएकाहरुका पररिारका लार्ग

खोज उद्दार राहतको सेिा उपलब्ध गरार्ने नीतत ललर्नेछ ।
o

विपद् व्यिस्थापन सुरक्षा तनकाय जनप्रतततनर्ध टोल विकास संस्था गैससको सहयोग ललने नीतत
ललईनेछ ।

o
o

क्षततको मूल्यांकनका आधारमा न्यूनतम राहत उपलब्ध गरार्ने नीततलाई तनरन्तरता हदर्नेछ ।

यस गाउँ पाललकाको विलभन्न िडाहरुमा चट्याङ्ग गई मानिीय क्षतत हुने कायिलाई तनयन्त्रर् गनि
गाउँ पाललकाको संभाब्य क्षेत्रमा अध्ययन गरी अर्थिङ्ग लाईतनङ्ग एरे रटर राख्ने नीतत ललईनेछ ।

o जलचर र थलचरहरुको संरक्षर्का लार्ग करे न्ट लगाई माछा माने, विर्ादी प्रयोग गनेहरुलाई कडा
कारबाही गने नीतत ललईनेछ ।

o प्रत्येक िडामा हे ललप्याड राख्ने स्थान तय गरी हे लीप्याड बनार्नेछ ।

o भ-ू क्षर् र पर्हरो िन्र् प्रकोपबाट बस्िी, बन र सडकिाई सरु र्क्षि िल्ु र्ाउनको र्नर्ति बास िथा र्नगािो िस्िा
बृक्षारोपणको िार्ग र्बशेर् िोड र्दई अर्भर्ानको रुपमा सिंिािन गररनेछ।
o ;a} ;fd'bflos jgx? ;Fu ;fem]bf/Ldf ljleGg sfo{s|dx? ul/g]5 .
o ljkb Joj:yfkg ufpFkflnsf:t/Lo sfof{ljlw agfO{ sfof{Gjg ul/g] 5 .
o ljkQLdf s;}nfO gxf];\ cfkQL eGg] gf/fsf ;fy ;a} ;/sf/L,u}/ ;/sf/L ;+3 ;+:yfx? ;FUf
;dGjo / ;xsfo{ u/L ljkbnfO ;dfwfg ul/g]5 .
o ;a} j8fx?df u7g ul/Psf ljkb Joa:yfkg sf]if / ljkb Joj:yfkg ;ldltx?nfO Yfk
ls|oflzn agfOg]5 .
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o e'sDk lkl8t hf]lvd a:tLaf6 la:yflkt ePsfx?nfO j8f g+ ^ sf]on3f/L j8f g+ @ sf @$
3/ w'/LnfO Joj:yfkg ug{ 5nkmn ul/ sfof{Gjog ug]{ lglt NofOPsf] 5 .
o ljZje/ km}lnPsf] sf]/f]gf efO/; ;Fu n8\g o; OR5fsfdgf ufpFkflnsfsf ;a} j8fdf plrt
Sjf/]g6fOgsf] Joj:yfkg ul/g]5 . o; sfo{sf] nfuL 6f]n 6f]ndf ;fj{hlgs ejg lgdf{0f
ul/g]5 . o;sf nflu cfjZos jh]6 ljlgof]hg ul/ sfo{s|d cufl8 a9fOg]5 .
o klx/f] hfg] af9L hfg] hf]lvdk"0f{ al:tx?nfO :yfgfGt/0f ul/g]5 / ;fd'lxs al:t lgdf{0f
ul/g]5 .
o ljkb Joj:ykg sf]if v8f ul/Psf] 5 / pQ sf]ifdf hDdf ePsf] /sd cfjZostf x]/L vr{
ul/g]5 .
o cfunfuL af9L ,klx/f], xfjfx'/L ljleGg k|fs[lts k|sf]kaf6 aRg ;r]tgf sfo{s|dx? ljkb
Joj:yfkg lzIffno s'l/g6f/ ;Fu ;dGjo ul/ ;a} j8f 6f]ndf ;r]tgf sfo{s|d ul/g]5 .

(ङ) तवकास, सेवा प्रवाह र सुशासन
कार्ाििर् व्र्वस्थापनिः
o गाउँ कार्ािपार्िका कार्ाििर्को भवन र्नमािणमा िोड र्दईनेछ । भवन र्नमािणका
िार्ग ठूिो बिेट िाग्ने हुनािे प्रदेश सरकार वा सिंघीर् सरकारसँग भवन र्नमािणको
िार्ग बिेट माग गररनेछ ।
o वडा निोर्कएका वडाहरुको के न्र र्सै सभाबाट िोर्कनेछ । कार्ाििर् भवन
नबनेका वडा कार्ाििर्हरुका िार्ग र्थार्शघ्र भवन बनाइनेछ । भएका वडा
कार्ाििर्हरुिाई अझ व्र्वर्स्थि र सेवाग्राही मैत्री बनाइने छ । हाि र्नमािणार्धन
वडाकार्ाििर्हरुिाई र्नरन्िरिा र्दने नीर्ि र्िइनेछ ।
o छुट्र्ाईएको बिेटबाट कार्ाििर् भवन नबनाउने, गाउँपार्िकाबाट िोर्कएको
समर्र्भत्र िोर्कएको कार्ि नगने , िोर्कएको र्मर्िमा बडाको बैठक नबस्ने, मार्सक
ररपोटि नबझु ाउने, वडा कार्ाििर्मा बसी सेवा नर्दने, वडाध्र्क्ष र वडासर्िविे आफु
र्बदामा बस्नु अर्घ मार्थल्िो िहबाट स्वीकृर्ि नर्िने, वडाध्र्क्षिे ३ र्दनभन्दा बढी
र्बदामा बस्दा वडा सदस्र्िाई कार्िवाहक नर्दने गरे मा प्रत्र्ेक र्शर्िकका आधारमा
आगामी बर्ि वडामा र्दइने बिेटमा कटौर्ि गने नीर्ि र्िइनेछ ।

/fh:j ;DaGwL gLltx¿M
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• cfGtl/s cfosf gofF / :yfoL ;|f]tx?sf] vf]hL ul/g] gLlt lnOg] 5 .
• ufpFkflnsfsf] ljsf;df d}n] klg of]ubfg ug'{k5{ eGg] dfGotfsf] ljsf;
u/fpg] gLlt lnOg]5 . ;DklQs/ af6 cfPsf] /sd ;DalGwt j8fs} ljsf;df
vr{ ug]{ gLlt lnO{g] 5 .
o cg nfO{g l;i6daf6 /fhZj ;+sng ug{] gLlt lnO{g]5 .
 /fh:j c;'nLdf ;+nUg sd{rf/Lsf] dgf]an pRr u/fpg cfjZos
pTk|]/0ffTds gLlt lnOg] 5 . सिंकर्िि रािश्व गाउँ कार्िपार्िका कार्ाििर्मा
िोर्कएको समर्मा बझु ाउने र सबैभन्दा धेरै रािश्व सिंकिन गनि वडािाई आगामी बर्ि र्दइने
अनदु ान रकममा थप रकम अनदु ान र्दइने नीर्ि र्िइनेछ

k]ZsL÷a]?h' km5\of{}6 ;DaGwL gLltx¿M
•pkef]Stf ;ldltnfO{ k]ZsL lbg] sfo{nfO{ lg?T;flxt ul/g] 5 .
• a]?h' c'';'nL sfo{nfO{ k|efjsf/L agfO xfn;Ddsf] a]?h' c;'nnfO{ z'Godf
emfg]{ gLlt lnOg] 5 .
•k'/fgf] k]=km= afFsL /x]sf JolQm jf ;+3;+:yfx?nfO{ cljnDjGg k]=km= u/fpg
cfjZos kxn ul/g] 5 .


हालसम्मको बेरुजुलाई यकीन गरी र्छौट गनि गराउन सलमतत गठन गरी कायि
अति बढार्नेछ ।

n]vfkfng tyf n]vf Joj:yfkg ;DaGwL gLltM
•n]vf Joj:yfkg tyf n]vfkfngnfO{ ldtJooL / k|efjsf/L agfOg] 5 .
•;fj{hlgs vr{sf] ldtJooLtfnfO{ ljz]if u|fxotf lbOg] 5 .
• uf=kf=sf] cfo JoonfO{ dfl;s ?kdf ;"rgf kf6L tyf j]j;fO{6df ;fj{hlgs
ul/g]]5 .
26

sd{rf/L k|zf;gM
•sd{rf/Lsf] dgf]jn pRr kfg]{ gLlt lnOg] 5 . sfof{nosf] lxt / ;]jf k|jfxdf
;lqmo ?kdf nfUg] sd{rf/LnfO{ pTs[i6 sd{rf/L 3f]if0ff ug{ cfjZos dfkb08
tof/ ul/g] 5 .
 ;dodf sfof{nocfpg], tf]lsPsf] kf]zfs nufpg] sfo{nfO{ s8fOsf;fy nfu'
ul/g]5
 sd{rf/LnfO{ ;]jf k|lt nugzLn / st{Jolgi7 agfpg b08 / k'/:sf/sf]
gLlt sfof{Gjogdf NofOg] 5 .
e|i6frf/ lgjf/0f sfo{of]hgfM
• ufpF sfo{kflnsf sfof{nonfO{ e|i6frf/ d'Qm / ;bfrf/ o'Qm agfpg
cfjZos kxn ul/g] 5 .
• ;'zf;gsf cfwf/e't dfGotfx?nfO{ cfTd;ft ub}{ tb\cg's'nsf] Jojxf/ ub}{
nlug] 5
•OR5fsfdgf ufpFkflnsf ufpF sfo{kflnsf sfof{no / o; cGtu{tsf j8f
sfof{nox?nfO{ b]zs} pTs[i6 gd"gf sfof{no / cg's/0fLo ufpFkflnsf agfpg
rfn' cf=j=b]vL g} cfjZos sfo{sf] yfngL ul/g] 5 .
• j8f sfof{no / ufpF sfo{kflnsf sffof{nodf gful/s j8fkq clgjfo{
/flvg]5 ph'/Lk]6Lsf dfkm{t ph'/L u'gf;fx?nfO{ b}lgs ?kdf k|fKt u/L km5\of}{6
ub}{ hfg] gLlt lnO{g] 5 .
ufpF sfo{kflnsf sfof{nodf ;a} gful/sx?n] :ki6 b]Vg / k9|g ;Sg] u/L
l8lh6n gful/s a8fkq /flvg] 5 .
o ;]jfu|fxLx?nfO{ ;xhLs/0f ug{sf nflu sfof{nosf] d'v}df x]Nk8]S;sf]
Joj:yf ul/g]5 .
o ufpFkflnsfsf j8fx?df cgnfO{g 36gf btf{sf] sfo{ cfufdL cf=a=b]vL
z'?jft ul/g] 5 .
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