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यस एघारौ गाउँ सभाको नीति िथा कायय क्रम सार्यजतनतककरण सत्रमा उपस्थथि मामाय गाउँ पातिका उपाध्यक्षज्यू,
मामाय गाउँ पातिकाका ६ वटै वडाका वडा अध्यक्षज्यूहरु , गाउँ काययपातिका सदस्यज्यू हरु , प्रमुख प्रशासकीय
अतिकृिज्यू , गाउँ सभाका सदस्यज्यूहरु, सु रक्षा तनकायका प्रमुखज्यू, राजनीतिक दिका प्रतितनतिज्यूहरु ,भू िपू वय
जनप्रतितनतिज्यू हरु तर्तभन्न सं घ सथथाका प्रमुख एवं प्रतितनतिज्यूहरु, सल्लाहकार, सं चारकमी, राष्ट्रसे वक
कमयचारी िगायि सम्पू णय मामाय र्ातस आदरणीय आमा-र्ु वा,दाजुभाई िथा तदतद-र्तहनीहरु ,
यस गाउँ पातिकाको आ.व २०७९-०८० को नीति िथा कायय क्रम यस गररमामय एघारौ गाउँ सभा समक्ष प्रस्तु ि गनय
पाउदा म गौरर्ास्िि भएको छु । थथानीय सरकार ने पाति जनिाको त्याग र्तिदान र िामो सं घर्य को उपिस्ि हो
। र्तिदानीपू णय सं घर्य र्ाट प्राप्त र एतिहातसक सं तर्िानसभार्ाट जारी भएको ने पािको सं तर्िान अनु सार थथातपि
थथानीय िहहरुको अतिकारहरुिाई अभ्यास गने अतभयान अगाडी र्तिरहे को छ । यस अवसरमा गणिन्त्र
प्रास्प्तका िातग जनयु द्ध ,जनआन्दोिन , मिे श आन्दोिन िगायिका आन्दोिनका क्रममा आफ्नो अमुल्य जीवन
र्तिदान तदनु हुने सम्पू णय ज्ञाि अज्ञाि अमर सतहदहरु प्रति भावपू णय श्रदान्जिी अपय ण गदय छु साथै तर्तभन्न
आन्दोिनका क्रममा घाइिे र्े पत्ता नागररक प्रति उच्च सम्मान व्यक्त गनय चाहन्छु । राजनीतिक ,सामातजक
पररवियनका ने िृत्वदायी भू तमका तनवाय ह गने सर्ै अग्रजहरुप्रति आभार प्रकट गदय छु ।
हातम एक स्वािीन र सावय भौमसत्ता सम्पन्न मुिुकका नागररक हौ । प्राकृतिक भू -र्नोट र आतथयक पछौटे पनको
कारणिे हाम्रो र्ियमान पररर्े श जतटि एवं चु नौतिपू णय भएिापतन भतवष्य उज्जि र सम्भावनायु क्त छ । ने पािमा
सं तघय िोकिन्त्र सतहिको गणिन्त्रात्मक शासन प्रणािी थथापनाथय तर्तभन्न कािखण्डमा ने पाति जनिािे गरे को
त्यागिे तसतजयि र्ियमान अवसरिाई आतथयक ,सामातजक रुपान्तरणको अवसरको रुपमा उपयोग गरर जनचाहना
पु रा गने अर्को हाम्रो र्ाटो भने कै चु नौिीका तर्च पतन तनरन्तर आतथयक तर्कास गने हो । आत्मतनभय र र स्वािीन
अथयिन्त्र तनमाय ण गने स्वच्छ प्रतिस्प्रिात्मक अथय व्यवथथा हाम्रो प्रथथान तर्न्दु हो । समाजर्ाद उन्मु ख अथयिन्त्र हाम्रो
गन्तब्य हो । पररवियनिाई सथथागि गरर तर्कास र आतथयक सिृस्द्ध सात्मसाथ गने र्ियमान पररवे क्षमा प्रत्यक्ष र
परोक्ष रुपमा कुशि भू तमका तनवाय ह गनुय हुने सम्पूणय मामाय गाउँ पातिकार्ासी र सर्ै सु वेच्छुकहरु प्रति हातदय क
आभार व्यक्त गनय चाहन्छु ।
मामाय गाउँ पातिका िोकिन्त्रका आिारभू ि मूल्यमान्यिा, मानर्अतिकार, सामातजक न्याय, सहकायय -सहअस्स्तत्व
र समन्वयको तसद्वान्तिाइ आत्मसाथ गदै तवतिको शासन प्रति पू णय प्रतिर्द्ध छ । िोकिन्त्रको अभ्यास सं गसं गै
शासकीय व्यवथथामा आएको पररवियनको अनु भूति सम्पू णय मामाय र्ातस आमजनसमुदायिे गनय सकुन भन्ने मा मा
अत्यन्त सचे ि छु ।
गाउँ पातिकाको भौगोिीक, सामातजक, आतथयक तर्तर्ििा िथा सास्कृतिक एकिािाई आत्मसाथ गदै सन्तुतिि र
समन्यातयक तर्कासको र्ाटोमा अतघ र्ि् न योजनार्द्ध र प्राथतमकिाको आिारमा तर्कास तनमाय णका कामहरु
हुनु पदय छ भन्ने मा गाउपातिका प्रतिर्द्ध छ । सं घीय सरकारिे अंगािे को "

मृ द्ध नेपाि

चखी नेपालि " भन्ने

मान्यिामा आिाररि जनउत्तरदायी, पारदशी, मेहनिी र सहयोगी सं यन्त्रर्ाट नै समृस्द्ध हातसि गनय सतकन्छ भन्ने
मान्यिािाई मागय दशयनका रुपमा ग्रहण गरे को छु ।

ने पािको सं तर्िानको अतिनमा रही थथातपि मामाय गाउँ पातिका एक पृ थक पतहचान र्ोकेको गाउँ पातिका हो ।यस
थथानीय सरकारकारिाई साथयक, समृद्ध र सक्षम एवं म सफतिभु ि र्नाउन आतथयक र्र्य २०७९/०८० को नीति िथा
कायय क्रम प्रस्तु ि गनय यस सम्मातनि सभा समक्ष उपस्थथि भएको छु ।
नीति िथा कायय क्रमिाइ िजुय मा गदाय ने पािको सं तर्िान र प्रचतिि ऐन-कानु नहरुिे औल्याएका तर्र्य र्स्तु , तदगो
तर्कासका िक्ष, १५ औ योजना ,मध्यकातिन खचय सं रचना समेि आकिन गरर यस सभामा प्रस्तु ि गनय उपस्थथि
भएको छु ।
उपस्थित महानच भावहरु,
मामाय गाउँ पातिकाको एघारौ गाउँ सभामा यस गाउँ पातिकाको " जिस्रोत,जडीबच टी,एविंम् प्रयटन पूवाा धारको
लबका

,

मग्र मामाा गाउँ पालिकाको

मृस्द्ध र लवका मा हाम्रो प्रया

" सतहिको दीघय कािीन सोचमा

आिाररि नीति िथा कायय क्रम क्षे त्रगि रुपमा यस गररमामय गाउँ सभा समक्ष प्रस्तु ि गनय चाहन्छु ।
 आलिाक लबका
 कृलि - खाध्य

चरक्षा , पशच लबका

र ल र्ाई

 कृतर् मा आिुतनकीकरण र यास्न्त्रकरण को नीति अर्ििन गरर कायाय न्वयनमा ल्याइने छ।
 माटो पररक्षण गने कायय को व्यवथथा गरर सोतह अनुसारको खे ति गनय प्रोत्साहन गररने छ ।
 पातिका स्तरीय कृतर् संकिन िथा भण्डारण केन्द्रको थथापना गररने छ।
 पातिका स्तर मा एउटा उच्चस्तरीय नसय री थथापना गररने छ ।
 एक घर एक पोतिहाउस कायय क्रम संचािन गररनेछ पोतिहाउस नभएका घरमा अनु दानमा पोतिहाउस
तविरण गने कायय अगाडी र्िाइने छ ।
 आिुतनक तसचाइ प्रणािीमा तर्शेर् जोड तदइने छ ।
 गाउपातिका तभत्र रहे का सम्पू णय कृतर् योग्य जतमनमा तसचाई को व्यवथथा तमिाउन प्रयास गररने छ ।
 व्यवसातयक कृतर् िथा पशुपािनमा सहभागी हुने कृर्क हरुिाई िातिमको व्यवथथा गररने छ ।
 एक वडा एक फिफुि िथा िरकारीको सं रक्षण िातग तनतज अन्य तनकाय हरुसं गको सहकायय मा पोटे वि
कोल्ड स्टोरे ज थथापना गररने छ ।
 उन्नि जािको फिफुि िथा िरकारीको तर्उ र्े नाय तविरण गररने छ ।
 एक थथानीय िह एक माटो पररक्षण प्रयोगशािा को थथापना गररने छ ।
 र्ाझो जग्गा सु िार िथा खे िीपािी सु िार कायय क्रम अगािी र्िाइने छ ।
 टर ाउट माछापािन कायय क्रम अगाडी र्िाउन इच्छु क तकसान हरुिाई अनु दानको व्यवथथा तमिाइने छ ।
 घु म्ती पशु से वा तनयतमि रुपमा सं चािन गररने छ।
 प्रिेक वडामा एक कृतर् प्रातर्तिक र पशु प्रातर्तिक को व्यवथथा गररने छ।
 १०० भन्दा र्िी भे डा / र्ाख्रा पािन गने प्रिेक तकसानिाई र्ातर्य क प्रोत्साहन भत्ता प्रदान गररने छ ।
 थथापना भएका पशुपंक्षी र्िशािाहरुिाई स्वच्छिा व्यवथथापनमा तनरन्तर प्रातर्तिक सहयोग गररने छ ।

 तर्पन्न सं ग पशु िन आयआजयन कायय क्रम अगाडी र्िाईने छ ।


िंस्कृलत प्रवधा न तिा पया टन पूवाा धार लबका

 तहमाि दृष्याविोकन पदमागय तनमाय ण गररने छ र परमचु िा िातमयक पयय टकीय थथिको रुपमा तर्कास गनय
गु रुयोजना ियार गरर भौतिक पू वाय िारको तनमाय णको काम अगाडी र्िाइने छ ।
 िपोवन तिथय थथि को सम्भाव्यिा अध्ययन गरर तनमाय ण कायय अगाडी र्िाइने छ ।
 मामाय को मौतिक िोक सस्कृति ,परम्परा ,भे र्भु सा आतद झल्कने सामाग्री सं किन गरर एउटा मामाय िी
सं ग्रािय थथापना गररने छ ।
 थथानीय भार्ा ,सातहत्य ,किा र मौतिक सं स्कृति संरक्षण र सिियन मा तनरन्तर जोड तदइने छ ।
 प्रदे श सरकार सं ग को समन्वयमा तनमाय णािीन सतहद पाकय को भौतिक पु वाय िार तर्स्तार गररदै ितगनेछ ।
 सं चािनमा रहे का ितटनाथ पयय टकीय पू वाय िार तर्कास कायय क्रम , गु ल्जर पयय टकीय पयय टकीय पू वायिार
तर्कास कायय क्रम िगायि पयय टकीय क्षे त्र हरुको तर्कासको कामिाई तनरन्तरिा तदइने छ ।
 उद्योग
 मामाय गाउपातिकाको वडा न २ स्थथि घाटर्गरमा मामाय औिोतगक ग्रामको तनमाय ण कायय तिब्र रुपमा
अगाडी र्िाइने छ ।
 अतहिे सं चािनमा रहे को च्यूरी िथा सार्ु न उद्योगिाइ थप अनु दान सतहि व्यवस्थथि गररने छ ।
 घरे िु िथा साना उद्योग हरुिाई तर्कास र व्यवसायीकरण क्षमिा तर्कास गनय थप अनु दान को व्यवथथा
गररने छ।
 सं घ र प्रदे श सरकार सं ग को साझेदारीमा जडीर्ु टी प्रशोिन केन्द्र को थथापना गनय पहि गररने छ ।


हकारी तिा लवत्तीय

ेवा

 प्रत्येक घरिुरीिाई सहकारी िथा समुहमा आर्द्ध गनय प्रोत्सातहि गररने छ ।
 प्रिानमन्त्री रोजगार कायय क्रम र अध्यक्ष स्वोरोजगार कायय क्रम माफयि र्े रोजगार यु वा हरुिाई गाउँ पातिका
तभत्रै रोजगारी तसजयना गने नीति अर्ििन गररने छ ।
 थथानीय उद्यम र उद्यमी प्रवियन गने उदे श्य सतहि पातिकामा सं चातिि िघु उद्यम तर्कास कायय क्रम को
क्षे त्र सर्ै वडामा पु यायइने छ साथै थथातपि उद्यम हरुमा प्रातर्तिक सहयोग तनरन्तर गररने छ ।


तनमाय ण गररएका उद्योग िाइ सहकारी माफयि गु णस्तरीय से वा िथा तर्स्तारमा जोड तदई रोजगारी
अवसरहरुिाई र्िाइने छन ।

 गाउँ पातिकामा िघु तवत्तीय शाखा थथापना गररने छ प्रदे श सरकार र सं तघय सरकार सं ग समन्वय गरर
साना -मझौिा उद्योग र व्यस्क्तगि रुपमा समेि उद्योग सं चािन गनय चाहने व्यस्क्तहरुिाइ आवश्यक र्जेट
को व्यवथथा तमिाइने छ।
 कृतर् मि िथा तर्हु को तर्तक्र तविरणको िातग सहकारी थथापना गनय प्रोत्साहन गररने छ।

 न्यु न आय भएका कृर्कहरुिाइ व्यवसातयक कृतर् खे ति गनय सु िभ रुपमा ऋण पु जी उपिि गराउन पातिका
स्तरीय सहकारीको तवकास गररने छ । तवगिमा गरीतर् तनवारण कोर् द्वारा सं चातिि कायय क्रम अन्तरगि
तविरण सामुदातयक सं थथाहरुको घु म्ती कोर् रकम समेि सहकारीमा एतककृि गनय पहि गररने छ ।
ामालजक लबका



 लशक्षा
 रातष्ट्रय िथा अन्तराय तष्ट्रय स्तरमा तशक्षाक्षे त्र मा भएका नवीनिम प्रतवतििाइ तशक्षकको क्षमिा तर्कास सिद्ध
र्नाउन सु चना िथा प्रतवतिको प्रयोग र व्यवथथापन तसपको तर्कासमा जोड तदइने छ ।
 प्रत्येक तर्द्याियमा ई-िाइब्रे री थथापना गनय प्रोत्साहन गररने छ ।
 तर्ज्ञान प्रयोगशािा,पु स्तकािय ,कम्पु टर ल्यार् ,सास्कृतिक प्रयोगशािा थप तर्स्तार गदै ितगने छ ।
 गाउँ पातिका क्षे त्र तभत्र थथापना भइ सं चािनमा आएका र्ाि तर्कास केन्द्रहरुमा शैतक्षक र्ािावरणमा टे वा
पु याय उन आवश्यक शैतक्षक िथा अन्य सामाग्रीहरु आवस्यकिा को आिारमा व्यवथथा तमिाइने छ ।
 तवद्यािय क्षे त्रको सरसफाई िथा स्वच्छिा अवथथामा सु िार गनय र शैतक्षक र्ािावरण टे वा पु याय उन र्ातक
रहे का तवद्याियहरुिाई िीनिारे मोडे िमा तर्कास गररने छ ।
 ब्यवसायीक िथा प्रातर्तिक तशक्षािय िाइ स्तरउन्नति गनय आवश्यक पहि गररने छ ।
 मामाय गाउँ पातिका तभत्र थथायी वसोवास भएका र मामाय गाउँ पातिका अन्तरगिका सामुदातयक
तवद्याियर्ाट एस.ई.ई.परीक्षा उत्तीणय गरे का उत्कृष्ट् एक जना तवद्याथीिाइ एम.तव.तव.एस. अध्ययन गनय
र्ातर्य क रु १० िाखका दरिे छात्रवृ ति उपिि गराउने नीति तिइएको छ ।
 प्रत्येक तर्द्याियमा फतनय चर-डे स्क समस्या िथा पु स्तक अभाविाइ व्यवस्थथि गररने छ ।
 न्यु निम पू वाय िारको अभाव भएका तर्द्यािय हरुमा २ र्र्य तभत्र यथा तसघ्र भवन तनमाय ण सम्पन गने गरर
कायय अगाडी र्िाइने छ ।
 गाउँ पातिका तभत्र सं चातिि तवद्यािय हरुमा तवद्याथी को अनु पािमा तर्र्य तशक्षकको व्यवथथापन गररने छ
।
 अध्यक्ष सं ग तशक्षक तवद्याथी कायय क्रम सं चािनमा ल्याइने छ ।
 SEE पररक्षामा सर्ै भन्दा प्रथम हुने तर्द्यािय िाइ उत्कृष्ट् तर्द्यािय घोर्णा गरर थप अनु दानको व्यवथथा
तमिाइने छ।
 ितटनाथ क्याम्पस को सवाां तगक तर्कासको िातग कायय योजना र्नाइ अगाडी र्िाइने छ ।
 दतिि ,तर्पन्न ,सहारा तर्तहन ,तसमान्तकृि िथा िोपोन्मु ख समुदायका जेहेन्दार र्ािर्ातिकाहरुिाई
उत्सातहि गनय छात्रवृ तत्त कोर् को थथापना गररनेछ साथै सतहद छात्रवृ तत्त तर्कास कोर्का िातग र्जेट
सु तनतिििा गरर प्रभावकारी िं गिे कायाय न्वयन मा ल्याइने छ ।
 तनतज श्रोि र्ाट १ दे स्ख १२ सम्म सं चातिि तर्द्यािय हरुिाई तददै आइरहे को अनु दान िाइ तनरन्तरिा
तदइने छ।

 शैतक्षक क्षे त्र शुिार कायय क्रम िाइ थप प्रभावकारी र्नाइ कायाय न्वयन गररने छ ।
 तर्द्यािय जाने उमेर पु गेका प्रिेक र्ािर्ातिका हरुिाई अतनवायय रुपमा तर्द्यािय जाने व्यवथथा गररने छ ।
 र्ािर्ातिकाको स्वास्थ्य िथा पोर्णमा शुिार ल्याउन तवद्याियमा तदवाखाजा कायय क्रमिाइ प्रभावकारी
रुपमा कायाय न्वयन मा ल्याइनेछ।
 मामाय गाउँ पातिका तभत्र रहे का टु हुरा तवद्याथी र्ािर्ातिका अतवभावक मामाय गाउँ पातिका काययक्रम
सं चािनमा ल्याइने छ।
 तवद्याथी हरुको आिारभू ि स्वास्थ्य पररक्षण को िातग प्रिेक तर्द्याियमा र्र्य को एक पटक स्वास्थ्य तशतर्र
सं चािनमा ल्याइने छ ।
 स्वास्थ्य
 प्रत्येक नागररकिाई अतनवायय स्वास्थ्य तर्मा गनय प्रोत्साहन गररने छ ।
 महामारीको रुपमा फैतिएको कोतभड-१९ को प्रतिरक्षात्मक शस्क्तको रुपमा सं चािन हुदै आइरहे को खोप
कायय क्रम तनरन्तरिा तदईने छ ।
 कोतभड-१९ को प्रभाव दे स्खन सक्ने अवथथािाई मध्यनजर गदै रोकथाम एर्ं व्यवथथापन ,मनोपरामसय िथा
जनचे िना मुिक कायय क्रममा जोड तदईने छ ।
 प्रत्येक गाउमा तर्शेसज्ञ सतहिको घु म्ती से वा संचािनमा ल्याइने छ ।
 उपाध्यक्ष सफा आमा स्वास्थ्य तशशु कायय क्रम सं चािनमा ल्याई सु रतक्षि मािृत्व िथा पररवार स्वस्थ्य
कायय क्रम प्रभावकारी िथा गु णस्तररय र्नाउदै ितगने छ ।
 र्थीङसे न्टर हरुको गु णस्तर व्यवथथापन गरर सु रतक्षि प्रशुिी से वाको उपभोग दरमा वृ स्द्ध गररने छ ।
 र्ातक रहे का वडाहरुमा स्वाथथ चौकी भवन २ र्र्य तभत्रमा तनमाय ण गने गरर कायय अगाडी र्िाइने छ ।
 स्वास्थ्य इकाई केन्द्र हरु थप गरर स्वास्थ्य से वा प्रवाह िाइ थप व्यवस्थथि र्नाउने नीति अर्ििन गररएको
छ।
 १० शैया को अस्पिाि को रुपमा स्तरउन्नति भएको ितटनाथ स्वास्थ्य चौकीको भवन तनमाय ण कायय २.५
र्र्य तभत्रमा तनमाय ण गररसतकने छ साथै अस्पिाि को स्वीकृि दरर्न्दी अनु सार कमयचारी व्यवथथापनको
िातग पहि गररने छ ।
 स्तरउन्नति स्वास्थ्य चौकी ितटनाथ र्ाट हाि प्रदान गदै आएको तचतकत्सकतकय से वािाई प्रभावकारी
र्नाउन प्रयोगशािा ,एक्सरे ,अल्ट्र ासाउण्ड ,डे न्टि िगायका से वाहरुिाइ सु दृतिकरण गररने छ ।
 मतहिा स्वास्थ्य स्वयम से तवका हरुको तनस्वाथय से वाको कदर गदै गाउँ पातिका र्ाट प्रदान गररदै आएको
मतहिा स्वयम से तर्काहरुको मातसक प्रोसाहन खचय िाई थप गरर स्वास्थ्य स्वयम से तवका तदवसका तदन
उत्कृष्ट् स्वयम से तर्काहरुिाई सम्मान गररने छ ।
 अध्यक्ष सं ग जेष्ठ नागररक स्वास्थ्य पररक्षण कायय क्रम सं चािन गरर र्ातहर हे दाय स्वस्थ्य दे स्खने िर तभत्र तभत्रै
तर्करािरुपमा जनस्वास्थ्यको समस्या रहे का नसने रोगहरु ( उच्चरक्तचाप,मिुमेह,क्यान्सर,तडप्रे सन) को
तनदान गरर व्यवथथापन िथा आवस्यकि परामशय से वा सं चािन गररने छ ।

 पाठे घर झने (आङ खस्ने ) समस्या झेतिरहे का मतहिाहरुिाई तनशुल्क सल्यतक्रया तशतवरमा सहभागी
गराइने छ।
 गभय विी मतहिा िथा र्ािर्ातिकाहरुको पोर्ण स्थथतिको िे खाजोखा गरर कुपोर्णको व्यवथथापनको िातग
पहि गररने छ।
 स्वास्थ्य चौकी िथा सामुदातयक इकाईहरुर्ाट प्रदान गररने से वाहरुिाई व्यवथथापन िथा सु दृतिकरण गदै
ितगने छ।
 खानेपानी तिा


र फाई

खाने पानी िथा सरसफाई क्षे त्रमा रहे का समस्या सामािान गनय पातिका स्तर मा एक खाने पानी िथा
स्वच्छिा इकाई ( वास यु तनट )शाखाको थथापना गररने छ ।

 २ र्र्य तभत्र गाउपातिकाको प्रिेक र्स्स्तमा एक घर एक िारा अन्तगय ि स्वच्छ ,सु रतक्षि खाने पानी पु याय इने छ
 तनमाय ण सम्पन्न ,नया िथा पु राना सर्ै योजनाहरुमा पानीसु रक्षा योजना िागु गररने छ ।
 खाने पानीको तदघय कातिन उपयोगिाइ मध्यनजर गरर खाने पानीका श्रोि हरुको सं रक्षणमा तर्शेर् जोड
तदइने छ ।
 योजनाहरुको मुल्याङ्कन गरर र्ातर्य क रुपमा ममयि सं भारकोर्को थथापना गररने छ ।
 मामाय गाउँ पातिका तभत्र रहे का सम्पू णय खाने पानी िथा सरसफाई का योजनाहरु एन -वास पोटय िमा
अद्यावतिक गदै ितगने छ ।
 मामाय गाँ उपातिका तभत्रका सर्ै तर्द्याियमा तर्द्याथी अनु पािमा स्वच्छ,सु रतक्षि खाने पानी िारा तनमाय ण
गररने छ ।
 पानीका श्रोि सं रक्षण िातग परम्परागि खाि,पोखरी सं रक्षण कायय मा जोड तदईने छ ।
 गाउँ पातिकाका र्स्तीहरुिाई पू णय सरसफाई यु क्त नमुना गाउँ र्नाउन अतभयानको रुपमा तर्स्तार गररने छ
।
 मामाय गाउँ पातिका तभत्रका मुख्य र्जार क्षे त्रमा सार्य जतनक शौचािय ,िितनकास र पानीिारा तनमाय ण
गररने छ ।
 गाउपातिका स्तरमा हाि सं चािनमा रहे को खाने पानी पररक्षण ल्यार्िाइ थप व्यवस्थथि गरर प्रिेक
खाने पानी आयोजनाहरुको पररक्षण गररने छ ।
 प्रत्येक घरमा गु णस्तररय शौचािय र िुवाँ रतहि सु िाररएको चु िो तनमाय ण गनय अनु दानको व्यवथथा गररने छ
।
 यचवा तिा खे िकचद
 मामाय गाउपातिका र्ाट रातष्ट्रय िथा क्षे तत्रय खे िहरुमा प्रतिष्पिाय गने खे िाडीहरुिाई प्रोत्साहन स्वरूप
आतथयक सहयोग गररने छ ।
 ितटनाथ खे ि मैदान र िपोवन खे ि मैदान को थप स्तरउन्नति गररने छ ।
 भतिर्ि,तक्रकेट ,फुटर्ि जस्ता खेिहरुिाई पातिका स्तरीय प्रतियोतगिाको रुपमा आयोजना गररने छ ।

 खे ि र खे िाडीिाई उत्पादन र प्रोसाहन गनय तर्द्यािय स्तरमा खे िकुद सामाग्री तविरण गररने छ ।
 खे िक्षे त्रको सु िारको िातग पातिका स्तरीय खे िकुद सतमति गठन गररने छ ।
 एक वडा एक खे िमैदानको नीति ल्याइने छ ।


ामालजक

मावेशीकरण

 उपभोक्ताहरुको उपभोग्य सामाग्रीहरुको गु णस्तर कायम राख्न तनयतमि र्जार अनु गमन िथा गु नासो
सु नुवाई सयन्त्र माफयि गाउँ पातिका क्षे त्र तभत्रका र्जार अनु गमन िथा र्जार व्यवथथापन सु िार गदै
ितगने छ ।
 िैं तगक समानिा िथा सामातजक समावे शीकरण ,र्ािावरण मैत्री थथानीय शासन ,तभन्न क्षमिा मैत्री
अतनकुतिि कायय क्रम सं चािनमा जोड तदइनेछ ।
 गररर्ी न्यू नीकरण,मतहिा ,आतदर्ासी जनजाति ,दतिि ,एकि मतहिा र अशक्त िथा तभन्न क्षमिा भएका
व्यस्क्त हरुको क्षमिा अतभर्ृ स्द्ध गनय साथै सहज जीवनयापन का िातग िातिम अतभमुखीकरण जस्ता
तर्शेस कायय क्रम हरु संचािनमा ल्याइने छन ।
 गाउँ पातिका तभत्रका श्रतमकहरुको पे शाको सम्मानको वािावरण तनमाय ण गनय गाउँ पातिका र्ाट तनमाय ण
हुने भौतिक पूवाय िारमा थथानीय श्रतमक पररचािन मा जोड तदइने छ ।
 जनयु द्ध िथा जन-आन्दोिनर्ाट प्रभातवि क्षे त्र िथा समुदायका कायय क्रमहरु अध्यक्ष स्वरोजगार कायय क्रम
माफयि उच्च प्राथतमकिाका साथ कायाय न्वयन गररने छ ।
 मामाय गाउपातिका तभत्र सं चािन हुने सरकारी िथा गै रसरकारी काममा सग्लग्न हुने सम्पू णय श्रतमक
हरुिाई ने पाि सरकारिे तनिाय रण गरे र्मोतजमको पाररश्रतमक (ज्यािा) अतनवायय रुपमा उपिि गराउने
नीति अतर्ििन गररने छ ।
 मतहिा िथा र्ािर्ातिका िथा समाज कल्याण इकाई माफयि सं चािनमा रहे का कायय क्रमहरुिाई
तनरन्तरिा दीइने छ साथै मतहिा ,र्ािर्ातिकाका क्षे त्रमा गररने जनचे िना मुिक अतभयानहरुिाई अन्तर
शाखा समन्वय र साझेदारीमा अगाडी र्िाइने छ ।
 १० र्र्े जनयु द्ध को क्रममा सहादि प्राप्त गने योद्धाहरुको पररवारिाई प्रोत्साहन वाफि तददै आएको
प्रोत्साहन भत्ताको काययक्रम िाइ तनरन्तरिा तदइएको छ ।
 समुदाय-प्रहरी साझेदारी कायय क्रमिाई गाउँ पातिका सं गको साझेदारीमा अझै प्रभावकारी र्नाइदै
ितगने छ । ईिाका प्रहरी ितटनाथिाइ आवश्यक पने व्यवथथापकीय कायय का िातग आवश्यक सहायोग
प्रदान गररने छ।
 प्रिेक टोिहरुमा मतहिा िथा र्ाि समुह गठन गनय प्रोत्साहन गररने छ ।
 मतहिा र्ािर्ातिका िथा दतिि अपां ग हरुको हक अतिकार सिस्ि कानु तन व्यवथथा को र्ारे मा
जनचे िना अतभर्ृ स्द्ध गनय काययक्रम सं चािन गररने छ ।

 मतहिाहरुिाई तसपमुिक िातिमको व्यवथथा गररने छ साथै मतहिा व्यवसायी हरुिाई तर्शेस सम्मान र
प्रोत्साहन गररने छ ।
 से वा तशतर्र सं चािन गरर अपां ग सहायक सामाग्री हरुको िातग अनु दानको व्यवथथा गररने छ ।
 टु हुरा िथा अपां ग र्ािर्ातिका हरुको पतहचान गरर तनशुल्क तशक्षा प्रदान गररने छ ।
 र्ािश्रममुक्त मामाय तनमाय ण गनय कडाइका साथ र्ािश्रमिाइ तनयन्त्रण गररने छ ।
 िैं तगक तहँ सा कोर् को कायय तवति तनमाय ण गरर कायाय न्वयन गररने छ ।
 पूवाा धार लबका
 भवन तिा आवा
 तनमाय णािीन प्रशासकीय भवनको तनमाय ण कायय २ र्र्य तभत्रमा सम्पन्न हुने गरर अगाडी र्िाइने छ ।
 तनमाय ण हुन र्ातक रहे का वडा कायाय िय भवन हरु तशघ्र सम्पन्न गने गरर कायय अगातड र्िाइने छ ।
 तनमाय ण हुन र्ातक रहे का रहे का स्वास्थ्य चौकी भवन र स्वास्थ्य इकाई भवन हरु २ र्र्य तभत्र मा तनमाय ण
सम्पन्न गने गरर कायय अगाडी र्िाइने छ ।
 पातिका स्तरीय सभागृह को तनमाय णको िातग कायय अगाडी र्िाइने छ ।
 पातिका क्षे त्र तभत्र तनमाय ण हुने भवन हरुमा भवन संतहिा पू णय रुपमा कायाय न्वयन मा ल्याइने छ ।
 आगामी आ.व दे स्ख पातिका क्षे त्र तभत्र र्तनसकेका घर हरु अतनवायय रुपमा पातिकामा अभीिे स्खकरण गने
िथा नया र्न्ने घर हरु अतनवायय नक्सा पास गराई र्नाउनु पने नीति तिईएको छ ।


िंर्ार

 सं चार सु तर्िार्ाट र्स्िि र्स्तीहरु को समस्या सामािान गनय १ र्र्य तभत्र टे तिफोन ट्वावर तनमाय ण गनय पहि
गररने छ
 अतहिे सं चािनमा रहे को NTC टावरमा थप 4G से वा तर्स्तारको िातग पहि गररने छ।
 पातिका स्तरीय रे तडयो मामाय सं चािनमा ल्याइने छ।
 लवद् यचतीकरण
 तवद् यु िीकरण हुन र्ाकी रहे का प्रिेक घरिुरीमा २ वर्य तभत्र तर्जुिीर्त्ती जडान गने कायय अगाडी
र्िाईने छ ।
 मामाय का ब्यापाररक केन्द्र तर्न्दु मातनएका मुख्य र्जार सडक छे उमा सोिार र्त्तीको ब्यर्थथा गररने छ।
 मामाय गाउँ पातिका मा सम्भाब्यिा अध्ययन भइ तनमाय णािीन अवथथामा रहे का योजना हरुिाई सम्पन्न गनय
पहि गररने छ साथै थप सम्भाव्यिा भएका जितर्द् यु ि आयोजना तनतज क्षे त्र र सरकारी तनकाय सं ग
समन्वय गरर कायाय न्वयन मा ल्याइने छ ।
 हाि सं चािनमा रहे का िघु जितर्िुि आयोजनाहरुिाई रातष्ट्रय प्रसारण िाइनमा जोड् ने प्रयास गररने छ।


डक तिा पच ि

 कािोपत्रे को िातग ठे क्का प्रतक्रया भइ कायाय न्वयन को चरणमा रहे को तर्टु िे - पाररर्गड सडक खण्ड २
र्र्य तभत्र तनमाय ण सम्पन्न गनय आवस्यक समन्वय सतहि पहि गररने छ ।
 सडक सं जाि र्ाट जोतडन र्ातक रहे का वडा सदरमुकाम हरु १ र्र्य तभत्र जोड् ने गरर तनमाय ण प्रतक्रया
अगाडी र्िाइने छ ।
 सम्पू णय काठे पुि हरुिाई २ र्र्य तभत्रमा तर्थथातपि गरर पस्क्क पु ि तनमाय ण गने कायय अगाडी र्िाइने छ ।


तनमाय णािीन िपोवन - मुरै- तनम्ठा सडक , ितटनाथ -सातसय -र्जानी हुदै र्ै िडी जोड् ने सडक ,पारीर्गड गु ल्जर -परमचु िी सडक िाइ आवश्यक र्जेट को व्यवथथा गरर तनरन्तरिा तदइने छ ।

 शेरी तनम्ठा सडकिाइ प्रदे श सरकारसं ग समन्वय गरी कायाय न्वयन गररने छ ।
 ठे क्का प्रतक्रया भइ कायाय न्वयन को चरणमा रहे को भै शे-शेरी ,सीमार पपय डा जोड् ने मोटे रेवि पु ि को२ र्र्य
तभत्र तनमाय ण सम्पन्न गनय आवस्यक समन्वय सतहि पहि गररने छ ।
 शेरी- ममयति- िपोवन सडक ,पपय डा-र्ाकुय सडक , सासी – मटे िा सडक ,च्युरानी-खोट्याडे रा –र्ग्जेवािा
– दु तन सडक,पाररर्गड-वाथी-िोतिमान्डु सडकको तनमाय ण कायय अगाडी र्िाउन सं घीय सरकार र प्रदे श
सरकार सं ग समन्वय गरर कायाय न्वयनमा ल्याइने छ ।
 सडकमा पने खोिाहरुमा मोटरे वि पु ि को िातग पहि गररने छ ।
 चमेतिया नदीमा ममयति दे स्ख ितटनाथ जोड् ने मोटरे वि पु िको िातग सं घ सरकार सं ग पहि गररने छ ।
 ३ वर्य तभत्र मामाय गाउपातिका क्षे त्र तभत्र रहे का कच्ची पदमागय हरुिाई पस्क्क पदमागय को रुपमा
स्तरउन्नति गररने छ।
 सर्ै र्स्स्त हरुिाई जोड् ने पदमागय छोटो सहज र्नाउँ न ३ र्र्य तभत्र सक्ने गरर झोिं गे पु ि तनमाय ण कायय
अगाडी र्िाइने छ।
 पातिका स्तरीय र्र्पाकय को अध्ययन गरर तनमाय ण कायय अगाडी र्िाइने छ।
 बातावरण तिा लवपद व्यवथिापन
 मेिेगाड खोिा ,चे मेतिया नतद ,नौगाड खोिा ,घट्टेगाड खोिा ,गनगडा खोिा ,र्त्थ्थी खोिा .काचुिी खोिा
,दोगडा खोिा ,ररजडा पतहरो िगायि र्ािीका कारणिे भएको कटान तनयन्त्रण गनय िारजािी िथा
िटर्ि तनमाय णको िातग तर्शेर् पहि गररने छ ।
 पतहरो गएका ठाउहरुमा तर्क्षारोपण गने कायय अगाडी र्िाइने छ ।
 फोहरमैिा तवसजयनको तदघय कातिन समािानका िातग डस्म्पङ साइड तनिाय रण गने काम अध्ययन गरर
कायाय न्वयन मा ल्याइने छ ।
 गाउँ पातिका प्रकोप व्यवथथापन कोर् थथापना गरर तवपद जोस्खम न्यू नीकरण िथा प्रतिकायय योजना र्नाइ
कायाय न्वयन गररने छ ।
 तवपद व्यवथथापन, जिर्ायु पररवियन अनु कुिन िथा जोस्खम न्यू नीकरण िाइ उच्च प्राथतमकिा राखी
कायाय न्वयन गररने छ ।

 काठ उत्पादन हुने तर्रुवा वृक्षारोपण गनय प्रोत्साहन गररने छ सडकका तकनारामा वृ क्षारोपण गने काययमा
जोड तदइने छ ।
 थथानीय जनिाको सहभातगिामा तर्टु िे दे स्ख पाररर्गड सडक िथा अन्य सडक हरुको तकनारमा
तब्रक्षारोपण कायय अतभयानको रुपमा सं चािन गररने छ ।
 र्ािावरणीय सं रक्षण ,जिर्ायु पररवियन िथा अनु कुिन र पानीका श्रोि सं रक्षण गनय तदघय कातिन योजना
ियार गरर कायाय न्वयन गररने छ ।
 पातिका तभत्र रहे का सार्य जतनक र्नहरु सं रक्षण गनय जोड तदइने छ ।
 खाने पानी मुहान पोखरी िाि खोिा क्षे त्रको सरसफाई िथा वृ क्षारोपणमा जोड तदइने छ ।
चशा न तिा



थिागत लबका

 गाउँ पातिका क्षे त्र तभत्रका सार्य जतनक तनकायहरु माफयि प्रवाह गररने से वाहरुको कायय सम्पादन मूल्यांकन
गरर पु रुष्कार िथा दण्ड प्रणािी अर्ििन गररने छ।
 सामातजक सु रक्षा भत्तािाइ र्ै तकङ प्रणािीर्ाट तर्िरण गनय सहजीकरण गररने छ साथै वडा कायाय ियहरुमा
दिाय भएका घटनाहरु अतनवायय अनिाइन प्रतवष्ट् गररने छ।
 गाउँ पातिका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासतकय अतिकृि र्ीच कायय योजनाको सम्झौिा गररने छ ,साथै प्रमुख
प्रशासतकय अतिकृि र शाखा प्रमुख हरुर्ीच कायय योजनाको सम्झौिा गरर गाउँ पातिकार्ाट तदइने से वा
तछटो छररिो र प्रभावकारी र्नाइने छ ।
 न्याय सम्पादनको कामिाइ चु स्त दु रुस्त र प्रभावकारी र्नाउन कानु नी सल्लाहकार तनयु क्त गरी
कामकारवाही िाइ व्यवस्थथि गररने छ ।
 वडा मेितमिाप केन्द्र सं चािन र व्यवथथापन िाइ थप प्रभावकारी र्नाइने छ।
 आतथयक अनु शासन िथा पारदशीिा कायम गरर सु शासनको प्रत्याभू ति गराउन गाउँ पातिका अन्तरगि
कायाय न्वयन गररने तक्रयाकिाप हरुको सामातजक पररक्षण ,सार्य जतनक सु नुवाई कायय क्रम तनयतमि सं चािन
गने र िे खा पररक्षण माफयि शुन्य र्े रुजु , भ्रष्ट्ाचारमा शुन्य सहनशीििा कायम गने नीति अर्ििन
गररने छ।
 आयोजनाहरुको तदगो तर्कास व्यवथथापन का िातग गाउँ पातिका र वडा स्तरीय अनु गमन िथा मूल्यांकन
सतमतििाई थप तक्रयाशीि र्नाइ पररचािन गररने छ।
 तर्र्यगि शाखा िथा वडा कायाय ियहरुको पातिका र्ाट तनयतमि अनु गमन गरर जनिाको से वा प्रभावको
र्ारे मा जानकारी तिने नीति अतर्ििन गररने छ ।
 कर सं किन गने कायय िाइ व्यवस्थथि गरर पारदशी र्नाउदै करको दायरा फरातकिो पादै ितगने छ ।
उपस्थित महानचभावहरु,
गाउँ पातिकाको र्जेट तवतनयोजनमा योजना िजुयमा िथा कायय क्रमहरु छनौट गदाय योजना
प्राथतमकीकरणका िातग तत्रर्र्ीय मध्यकािीन खचय सं रचनाको खाका सतहिको र्जेट िजुयमा मागय दशयन िगायि

िपतशिका आिार िथा मापदण्डहरु समेि तनिाय रण गरर योजना प्राथतमतककरण गररने समेि जानकारी गराउन
चाहन्छु ।
 योजना प्रािलमकीकरणका आधार तिा मापदण्डहरु
 आतथयक तर्कास र गररर्ी न्यू नीकरणमा प्रिक्ष योगदान पु याय उने ,
 उत्पादनमुिक र तछटो प्रतिफि तदने ,
 राजस्व पररचािनमा योगदान तदने ,
 थथानीय श्रोि सािनमा र तसपमा आिाररि जनसहभातगिा अतभवृ स्द्ध गने ,
 िैं तगक समानिा ,सामातजक समावे शीकरण अतभवृ स्द्ध गने ,
 थथानीय सस्कृति र पतहचान प्रवियन गने ,
 तदगो तर्कास ,र्ािावरण सं रक्षण र तवपद व्यवथथापनमा योगदान पु याय उने ,
 से वा प्रवाह ,सथथागि तर्कास र शुशासनमा योगदान पु याय उने ,
 जनयु द्ध िथा जन -आन्दोिनर्ाट प्रभातवि क्षे त्र िथा समुदाय िाइ सहयोग पुयाय उने ,
अन्तमा मामाय गाउँ पातिकाको यस एघारौ गाउँ सभामा "स्वरोजगार र श्रम पलहर्ान , मृ द्ध मामाा लनमाा णको
अलभयान " िे यस गाउँ पातिकाको तदघयकातिन सोचिाई टे वा पु ग्नेमा तवश्वस्त छु ,।
उपस्थित महानचभावहरु,
पररवतियि राज्य व्यवथथा अन्तगय ि ने पािको सं तर्िानिे तसतजयि अतिकारहरु र तिनको कुशि कायाय न्वयनको
अभ्यास माफयि समृद्ध गाउँ पातिकाको तनमाय णका िातग हातम माझ अवसर र चु नौिी हरु उतत्तकै रहे का छन् । तयनै
चु नौिी हरुको सामना गरर आगाडी र्ि् न मामाय र्ातस आमजनसमुदायहरु, गाउँ पातिकाका तक्रयाशीि राजनीतिक
दिहरु िगायि सरोकारवािार्ाट तनरन्तर सहयोग ,तवस्वास र प्रतिर्द्धिा समेि सकारात्मक सहयोगको अपे क्षा
गदय छु।
साथै थथानीय सरकार सं चािन, तनमाय ण, आतथयक सामातजक, भौतिक िथा मानतर्य तर्कासका तर्तर्ि पक्षहरुमा
योगदान पु याय उन सहयोग गनुयहुने छ भन्ने आशा राख्दै यहा उपस्थथि जनप्रतितनतिहरु ,गै र सरकारी क्षे त्र ,सं चार
जगि ,राष्ट्रसे वक कमयचारीहरु ,यस गाउँ पातिका र्ातस जनसमुदायहरु िगायि सम्पू णय शुभेच्छुकहरु प्रति हातदय क
आभार व्यक्त गदय छु।
धन्यवाद !!!

