नीतत तथा कामयक्रभ
स्थानीम तहको तनर्ायचन ऩश्चात ऩाॉचौ नीतत तथा कामयक्रभ को रुऩभा मस गरयभाभम गाउॉसबा सभऺ
म्मागङ गाउॉऩातरकाको आगाभी आतथयक फर्य

२०७8/०७9 को

नीतत तथा कामयक्रभ

प्रस्तुत

गरययहॉदा गौयफको भहशुस बएको छ। नेऩारको मुगान्तकायी याजनीततक ऩरयफतयन ऩश्चात सॊ स्थागत
बएको सॊ घीमता भापयत ऐततहातसक रुऩभा अतधकाय सम्ऩन्न बएका स्थानीम तहहरु सभऺ च ुनौती य
अर्सयहरु दुफै छन्। सीतभत साधन स्रोत य गाउॉऩातरका सॊ स्थागत

वर्कास बइ नसकेको अर्स्था य

स्थानीम जनताको गाउॉऩातरका प्रततको अतधक अऩेऺाको फाफजुत गाउॉऩातरकारे स्थानीम तहको
ऩूर्ायधाय वर्कास य सभग्र ऺेत्रको सभृविको रातग दृढ सॊ कल्पऩत बइ अगाडी फढे को तफर्म सर्यवर्ददतै
छ। मसकै वर्चभा कोयोना योगको भहाभायीफाट वर्श्वभै ठू रो भानर्ीम य आतथयक सॊ कट ऩैदा बएको
अर्स्थाभा मो योगरे तसजयना गये को स्र्ास््म सॊ कट न्मू तनकयणभा केन्रीम सयकाय तथा प्रदे श
सयकायको तपयफाट चातरएका कदभरे केही हद सम्भ भद्दत ऩुगेको बएताऩतन मसको प्रत्मऺ साभना
स्थानीम तहरे गनुय ऩये को छ।कोतबड-१९ रे तसजयना गये को च ुनौती साभना गदै मस गाउॉऩातरकारे
सुशासन वर्कास य सभृविको आधायल्शरा तमाय गदै साभाल्जक न्माम य ऩूर्ायधाय वर्कास सवहतको
सभृि गाउॉऩातरका तनभायणभा आगाभी आतथयक फर्यको नीतत तथा कामयक्रभ केल्न्रत हुनेछ।
सोच: ददगो वर्कास सवहत सभृि म्मागङ गाउॉऩातरका तनभायण य योजगायी तसजयना गने
रक्ष्म: प्रच ुय सॊ बार्ना यहे को कृवर्भा आधुतनवककयण , ब्मर्सावमकय ण य फजायीकयण गदै प्राकृततक
श्रोत साधन य भानर्ीम ऩुल्ॉ ज ऩरयचारन गयी ददगो ऩुर्ायधाय

वर्कास भापयत म्मागङ गाॉउऩातरकाराई

आत्भतनबयय, सम्भुनत य सभृि फनाउने ।
उिेश्महरु:
1. कोतबड-19 ऩश्चात फन्दाफन्दीका कायण सृजना बएको आतथयक भन्दीका कायण
प्राथातभकताको आधायभा यहे को साभाल्जक, आतथयक य र्न र्ातार्यण तथा वर्ऩदराई उच्च
प्राथातभकताभा य बौततक ऩूर्ायधाय य सॊ स्थागत वर्कास तथा सुशासन ऺेत्रराई भध्मभभा याल्ि
आगातभ आ. र्. २०७८/०७९ को फजेट वर्तनमोजन गने

2. कृवर्, सहकायी, उद्योग, ऩमयटन, र्न, जतडफुटी ऺेत्रको ऩवहचान, ऩरयचारन य वर्कास गयी
आतथयक वर्कास य वर्स्ताय गने
3. ऩातरका स्तयीम सडक गुरुमोजना भापयत सम्ऩूण य र्डा कामायरमहरुभा सडक सञ्जारको
वर्स्ताय, वर्कास य स्तयउन्नततभा वर्र्ेश जोड ददने

4. गाॉउऩातरकाको तनभायणातधन प्रशासतनक बर्न य ६ नॊ. र्डा कामयरम बर्न तनभायण सभऩन्न
गदै अन्म र्डा कामायरमको बर्न तनभायण कामय तनयन्तयता दददै य वर्कास साझेदायहरुसॊ ग
सहकामय गयी ऩूर्ध
य ाय वर्कासका कामयभा ततव्रता प्रदान गने
5. र्तयभान वर्र्भ ऩरयल्स्थततराई भध्मनजय गदै कोतबड १९ प्रततकामय कामयक्रभ सञ्चारन,
ल्शऺाभा र्ैकल्पऩक ऩठनऩाठन प्रणारीफाट वर्द्याथॉको तसकाई सहजीकयण कामय साथै
साभाल्जक वर्कासका रातग वर्कास साझेदायसॉग सहकामय गने
6. सार्यजतनक तथा व्मल्िगत जतभनभा हरयमातर प्रर्ियन, उऩबोिा सतभततसॉग सहकामय गदै र्न
र्ातार्ायण सॊ यऺणका साथै प्रकोऩ व्मर्स्थाऩन य याहत तथा उद्दाय साभाग्रीको मथाल्स्थततभा
बण्डायण गने
7. गाउॉऩातरकाको आर्तधक मोजना य प्रशासतनक कामयहरुका रातग सफ्टर्ेमय प्रणारी
अर्रम्फन, वर्वर्ध औजायहरु प्रमोग गयी कभयचायीराई उत्प्रेरयत गरय सेर्ा प्रर्ाह कामयभा
ततव्रता य सयरता पमाउदै सुशासन कामभ य वर्तबन्न तातरभ भापयत सॊ स्थागत वर्कास गने
फावर्यक नीतत कामयक्रभ तथा फजेट तजुभ
य ा गदाय अफरम्फन गरयएका प्रभुि नीतत तथा आधायहरु
आगातभ आ.र्.२०७ ८/०७९ को नीतत कामयक्रभ

तथा फजेट तजुभ
य ा गदाय दे हामका तफर्महरुको

आधायभा तमाय गरयएको छ।
ु ी ८ य ९ भा उपरे ल्ित स्थातनम तहको एकर तथा साझा
क) नेऩारको सॊ वर्धानको अनुसच
अतधकायहरु
ख) नेऩारको सॊ वर्धानभा उपरेल्ित भौतरक हकहरु
ग) नेऩारको सॊ वर्धान बाग ४ अन्तगयतका याज्मका आतथयक

, साभाल्जक वर्कास , प्राकृततक

स्रोतको उऩमोग, र्ातार्यण सॊ यऺण सम्फन्धी नीततहरु , धाया ५९ को आतथयक अतधकाय , बाग
१९ को आतथयक कामय प्रणारी
घ) स्थातनम सयकाय सॊ चारन ऐन २०७४ रे तनदे ल्शत गये का व्मर्स्थाहरु
ङ) नेऩारसयकायरकोऩन्धौं आर्तधक मोजनारे तरएका नीतत तथा प्राथातभकताहरु,
च) सॊ घीम सयकायरे अर्रम्फन गये भा आतथयक तथा वर्ल्िम नीततहरु
छ) स्थानीम तहरे तम गयको प्राथातभकताहरु,
ज) नेऩाररे अन्तयावष्डम जगतभा जनाएका प्रततर्िताहरु,
झ) वर्कासको सभसाभवमक भुद्दाहरु जस्तै साभाल्जक सॊ यऺण , ददगोवर्कास, जरर्ामु ऩरयर्यतन य
वर्ऩद व्मर्स्थाऩन , िाद्य तथा ऩोर्ण सुयऺा , रैं तगक सशल्िकयण तथा सभार्ेल्श वर्कास ,

र्ारभैत्री स्थातनम शासन , र्ातार्यण भैत्री स्थातनम शासन रगामतका अन्तयसम्फल्न्धत
वर्र्महरु
ञ) ऩरयर्ततयत ऩरयल्स्थततभा कोतबड-१९

रे तसजयना गये का च ुनौतीहरु य प्राथतभकता ऺेत्रहरु

फावर्यक नीतत कामयक्रभतथा फजेटका प्राथतभकताहरु
आगातभ आ.र्.२०७ ८।७९ को नीतत कामयक्रभ

तथा फजेट

तमाय गदाय दे हामका तफर्महरुराई

प्राथातभकता ददईएको छ।
क) आतथयक वर्कास य गरयर्ी तनर्ायणभा प्रत्मऺ मोगदान ऩुमायउने,
ख) उत्ऩादनभुरक य तछटो प्रततपर ददने

(ठू रा आमोजनाहरुको हकभा फवढभा २ र्र्य तबत्र

सम्ऩन्न हुने)
्
ग) याजस्र् ऩरयचारनभा मोगदान ऩुयमाउने
,

घ) जनसहबातगताभा अतबर्ृवि गने,
ङ) रैं तगक सभानता,साभाल्जक सभार्ेल्शकयणको अतबर्ृवि गने,
च) ददगो वर्कास,र्ातार्यण सॊ यऺण य वर्ऩद व्मर्स्थाऩनभा मोगदान ऩुमायउने,
छ) सभुदामराई वर्ऩद तथा जरर्ामु ऩरयर्तयन उत्थानल्शर फनाउने,
ज) स्थान वर्शर्को सॊ स्कृतत य ऩवहचान प्रर्ियन गने,
झ) गुणस्तयीम आधुतनक ल्शऺाको रातग ल्शऺाभा नर्प्रर्यतनको प्रमोग गने
ञ) स्थातनम तहका तनणयम अनुरुऩ प्राथतभकताका ऩये का कामयक्रभहरु
आगाभी आतथयक फर्य मस गाउॉऩातरकारे अर्रम्फन गने ऺेत्रगत नीतत तथा कामयक्रभ मस प्रकाय
हुनछ
े न्।
1. आतथयक वर्कास
(क) कृवर् तथा ऩशुऩारन


सफै र्डाभा कृवर् ऩकेट ऺेत्रको ऩवहचान गरय ब्माफसवमक तयकायी तथा परपुर उत्ऩादन गनय
आर्श्मक कामयक्रभ सॊ चारन गरयनेछ । साथै कृर्कहरुको मोगदानराई सम्भान गनय

उत्कृष्ट

वकसानहरु छनौट गरय ऩुयस्कृत गरयने छ ।


गाउॉऩातरका भा यहे का सम्ऩुणय कृर्कहरुको त्माङ्क सॊ करन तथा अध्मार्तधक गरय व्मर्ल्स्थत
अतबरेल्िकयण गरयनेछ। साथै कृवर् सभुहहरुको गठन तथा ऩुनगयठन गयी व्मर्ल्स्थत
अतबरेिीकयण गनुक
य ो साथै प्रबार्कायी ऩरयचारनभा जोड ददइनेछ।



गाॉउऩातरका का सफै र्डा सभेटने गरय फाख्राको साना व्मर्सावमक कृवर् उत्ऩादन केन्र(ऩकेट)
वर्कास कामयक्रभ सञ्चारन तथा तनयन्तयता गरयनेछ।



गाउॉऩातरका तबत्र उत्ऩाददत कृवर् उऩजराई बण्डायण गनय शीत गृह तनभायण गयी सञ्चारन
गरयनेछ।



नगदे फारीको रुऩभा यहेको ल्चमा िेततराई वर्कास गनय ल्चमा प्रशोधन केन्र तनभायण गरयनेछ।



यै थाने फारी हरुको सॊ यऺण य सम्र्ियन को रातग यै थाने र्ारीप्रर्ियन गनुक
य ा साथै यावष्डम य
स्थानीम भहत्र्का िाद्य तथा ऩोर्ण सुयऺाभा टे र्ा ऩुमायउने फारी र्स्तु साना व्मर्सावमक कृवर्
उत्ऩादन केन्र (ऩकेट)वर्कास कामयक्रभ सॊ चारन गरयने छ।



गाउॉऩातरकारे तनल्श्चत भाऩदण्ड य कामयवर्तध तनधाययण गरय कृवर् तथा ऩशुऩल्न्छ वर्कासको ऺेत्रभा
भागभा आधारयत अनुदान कामयक्रभ सॊ चारन गरयनेछ। भागभा आधारयत अनुदान कामयक्रभको
रातग कृवर् सभुह तथा सहकायीराई प्राथतभकता ददइनेछ।



गाॉउऩातरकाभा ऩशु कृतत्रभ गबायधायण कामयक्रभराई तनयन्तयता ददइनेछ।



स्थामी रुऩभा कृवर् तथा ऩशुका प्रावर्तधक कभयचायीहरु ऩदऩूततय नबए सम्भको रातग एक गाॉउ
एक प्रवर्तधकको रुऩभा कयायभा कामययत कभयचायीहरुराई तनयन्तयता ददईने छ।

(ि) रघु-उद्योग/ व्मर्साम तथा र्ाल्णज्म


स्थातनम स्तयभा योजगायी सृजना गनय रघु उद्यभभा सम्फन्धी तातरभहरु सॊ चारन गदाय तफदे शफाट
योजगायी गुभाई पवकयएका , फेयोजगाय मुर्ाहरु

दतरत तथा भवहराहरु ,राई प्राथतभकता दीई

कामायन्र्मन गरयनेछ ।


गाउॉऩातरका तबत्र सॊ चारनभा यहे का होटर , ऩसर रगामत सफै व्मर्सामराई

अतनर्ामय रुऩभा

दताय गनय ब्माफसाम दताय ल्शवर्य सॊ चारन गयी ब्मफल्स्थत गरयनेछ । साथै सफै ब्माफसामभा भूपम
सुची याख्न प्रोत्सावहत गनेछ ।


रघु उद्योगभा सॊ रग्न उद्यभीहरुको प्रततस्ऩधायभा छनौट बएका व्मर्साम वर्कास सेर्ा प्रदामक
सॊ स्थाहरु भापयत रघु उ द्यभ वर्कास भोडे रभा नमाॉ उ द्यभी तसजयना गनुक
य ो साथै गाउॉऩातरका
ऺेत्र तबत्र यहेका उद्यभीहरुको स्तयोन्नती गरयनेछ।



म्मागङ गाॉउऩातरकाका प्रत्मेक र्डाहरुराई एक र्डा एक उत्ऩादन, र्डागत ऩवहचान उत्ऩादन
तथा ऩकेट ऺेत्रका रुऩभा वर्कास गरयनेछ । मसयी एक र्डा एक उत्ऩादन, र्डागत ऩवहचान
र्ा ऩकेट ऺेत्रका रुऩभा वर्कास गदाय स्थातनम स्रोतहरुको
व्मर्स्थाऩनभा सहजीकयण गयीनेछ ।

ऩरयचारनभा जोड ददई

फजाय

(ग) सहकायी्


सहकायी सम्फन्धी नमाॉ नीतत, कानुन, तनमभ, भाऩदण्ड तनभायण गरय सहकायी सॊ स्थाहरुको सॊ चारन
तथा व्मर्स्थाऩनराई प्रबार्कायी फनाइनेछ।गाउॉऩातरका ऺेत्रतबत्र कामययत सहकायी सॊ स्थाहरुको
तनमभनभा कडाइ गयी तनमतभत प्रततर्ेदन प्रणारीराई अतनर्ामय गरयनेछ।

घ) ऩमयटन तथा सॊ स्कृतत प्रर्धयन्


मस गाॉउऩातरका तबत्रको ऩमयटन ऺेत्र ऩवहचान गरय प्रचाय प्रसायको तनल्म्त गाउॉऩातरकाको तबतडमो
प्रोपाइर तमाय गरयनेछ।



गाॉउऩातरका ऺेत्र तबत्र होभस्टे सेर्ा प्रर्ियनको रातग उद्यभीहरु ऩवहचान गरय तातरभ प्रदान
गरयने छ।



मस गाॉउऩातरकाभा चरन चल्पतभा यहे को प्राल्चन, ऐततहातसक तथा साॉस्कृततक ऩयम्ऩयागत
जात्राराई ऩवहचान अतबरे िीकयण गयी सम्ऩुण य साॉस्कृततक ऩयम्ऩयाको सॊ यऺणभा जोड ददइनेछ।

2.ऩूर्ायधाय वर्कास


श्रभभुरक ऩुर्ायधायका मोजनाहरु भापयत तफदे शफाट योजगायी गुभाई पवकयएका य फेयोजगाय
मुर्ाहरुराई स्थातनम स्तयभा योजगायी प्रदान गरयनेछ ।



गाउॉऩातरकाको सफै फल्स्तहरुराई जोड्ने सडकहरुराई व्मर्ल्स्थत गनय गाउॉऩातरका स्तयीम सडक
गुरुमोजना तनभायण गरयने छ।



चतरयहेको तथा नर्तनभायण हुने सडकहरु तनभायण गदाय र्ातार्यणभैत्री सडक फनाउन

फामो

इल्न्जतनमरयङ (Bio Engineering) राई तफर्ेश जोड ददईने छ। साथै गाउॉऩातरका केन्र दे ल्ि र्डा
सम्भ जोड्ने सडक स्तयोन्नतीराई वर्शेर् प्राथतभकताभा याल्िनेछ।


ऩुर्ायधायहरुको तनमतभत तथा ददगो रुऩभा सॊ चारन गनय भभयत सुधायको रागी छु ट्टै भभयत तथा
सम्बाय कोर्को स्थाऩना गयी तनमतभत रुऩभा सॊ चारन हुने ब्मफस्था गरयनेछ ।



यावष्डम बर्न सवहॊ ता तथा भाऩदण्ड फभोल्जभ गा.ऩा. स्त

यीम कामयवर्तध तनभायण गरय मस अल्घनै

तनभायण सम्ऩन्न बएका घयहरुको अतबरे िीकयण तथा नमाॉ तनभायण हुने बर्नहरुको नक्साऩास गने
कामयराई अतनर्ामय गरयने छ।
घ) उऩबोिा सतभतत


उऩबोिा सतभतत भापयत तनभायण हुने
5%

सम्ऩुण य मोजनाहरुको हकभा रागत

कामभ गरयनेछ। आगाभी आतथयक फर्यभा

सहबातगता न्मू नतभ

उऩबोिा सतभततफाट सॊ चारन गरयने

आमोजनाहरुको सम्झौता चैत भसान्तसम्भ हुने व्मर्स्था
उऩबोिा सतभतत हरुफाट ज्मेष्ठ भसान्तसम्भ आमोजना सम्ऩन्न

राई तनयन्तयता

ददईनेछ। साथै

गनुऩ
य ने व्मर्स्था अतनर्ामय रुऩभा

रागु गरयनेछ।
ङ) तसॊ चाई


कृर्कहरुको भाग तथा प्राथतभकताका य आर्श्मकताको ऩवहचान गरय सॊ चारनभा यहे का तसॊ चाई
आमोजना य नमाॉ तनभायण हुने आमोजनाहरुका रातग जनसहबातगताभा तनभायण कामय सुतनल्श्चत हुने
गयी उऩबोिा सभुह भापयत सॊ चारन गरयनेछ।

3.साभाल्जक वर्कास
(क) ल्शऺा्


नेऩारको सॊ वर्धान य स्थानीम सयकाय सॊ चारन ऐन २०७४ अनुसाय भाध्मतभक तहसम्भको ल्शऺा
व्मर्स्थाऩनको ल्जम्भेर्ायी स्थानीम तहको अतधकायऺेत्र तबत्र यहकोभा गाउॉऩातरका ऺेत्रतबत्र
सॊ चातरत वर्द्यारमको शैल्ऺक गुणस्तय सुधायभा गाउॉऩातरकारे वर्शेर् प्राथतभकता ददनेछ।



कोतबड १९ भहाभायीरे वर्द्यारम ल्शऺण तसकाइभा ऩाये को प्रबार्राई न्मू तनकयण गनय र्ैकल्पऩक
ऩितत भापयत ल्शऺण तसकाईराई नै तनयन्तयता ददइनेछ।



वर्द्यारम जाने उभेय सभूहका सफै फारफातरकाराई वर्द्यारमभा अतनर्ामय रुऩभा बनाय गने र्ातायण
तनभायण गरयनेऩारको सॊ वर्धान य अन्तयावष्डम प्रततफिता अनुसाय ल्शऺाभा सफै फार फातरकाहरूको
ऩहुॉच सुतनल्श्चत गनय वर्द्यारम नजाने फारफातरकाको सॊ ख्मा शुन्म फनाइनेछ।



वर्द्यारम फावहय यहेका फारफातरकाहरुराई वर्द्यारमभा पमाउने , र्ैकल्पऩकल्शऺाको गुणस्तय फृवि
गने, सफै वर्द्यारमराइ वर्ऻान य प्रवर्तधसॉग, इन्टयनेट सवहतको कम््मुटय तथा सूचना प्रवर्तधको
वर्कास गने फारभैत्री वर्द्यारम तनभायण गरयनेछ।



वर्द्यारमभा अध्ममनयत वकशोयीहरुराई स्र्च्छ भवहनार्ायीको रातग सफै तफद्यारमभा तनशुपक
्माड वर्तयण कामयक्रभराई तनयन्तयता ददइनेछ ।



मस गाउॉऩातरका अन्तयगत यहे का सफै साभुदावमक वर्द्यारमहरुभा कऺा १ दे ल्ि ५ सम्भ
अध्मनयत सफै फारतफरकाहरुराइ स्थानीमस्तयभा उऩरब्ध ऩोर्ण मुि य स्र्थकय ददर्ा िाजा
िुर्ाउनका रातग घये र ु उत्ऩादनभा आधारयत ददर्ा िाजा कामयक्रभ तनयन्तयता ददइनेछ ।

ददर्ा

िाजा राइ थऩ व्मर्ल्स्थत गनय साप्तावहक भेन ु तनधाययण, ऩत्रु िाजा तनर्ेध गनुक
य ा साथै वर्द्यारमभा
एक जना सम्ऩकय ल्शऺक तोवकनेछ य तनमतभत अनुगभनको व्मर्स्थाराई तनयन्तयता ददइनेछ ।



ददर्ा िाजा कामयक्रभराइ प्रबार्कायी फनाउन तनजी ऺेत्र तथा स्थानीम गैय सयकायी सॊ घसॊ स्था य
तनकाम सॊ ग सभन्र्म य साबेदायीराई तनयन्तयता ददइनेछ ।



मस गाउॉऩातरका तबत्रको साभुदावमक वर्द्यारमफाट वर्द्यारम तह ऩाय गरय उच्च/प्रावर्तधक ल्शऺा
अध्ममन गने वर्द्याथॉहरुराई कामयवर्तध फनाई प्रोत्साहन गरयनेछ।



कऺा १

दे ल्ि ५ सम्भ

स्थानीम ऩाठ्यक्रभ रागु गरयनेछ। कऺा ६ दे ल्ि ८ को स्थानीम

ऩाठ्यक्रभ तनभायण गरयनेछ ।


वर्द्यारम अनुगभन तथा सुऩयीर्ेऺण सुचकभा आधारयत फनाइ थऩ प्रबार्कायी फनाइने छ।



दयफन्दी अनुसायको ल्शऺकहरुको ब्मफस्था नबएका तफद्यारमहरुभा स्रोत ब्मफास्था गयी
गुणस्तयीम ल्शऺा सुतनशल्चत गने र्ातार्यण तभराईनेछ ।



वर्द्यारमभा कामययत फार ल्शऺक, रे िाऩार, का. स. य तनजी स्रोतका ल्शऺकराई प्रततभवहना
आ. र्. २०७८/०७९ फाट दुई हजाय रुऩैमा थऩ गरयनेछ।



ल्शऺकको ऺभता वर्कास का कामयक्रभ सॊ चारन

गरयनुका साथ साथै उत्कृष्ठ ल्शऺक तथा

वर्द्याथॉराइ ऩुरुस्कृत गरयनेछ ।
(ि) स्र्ास््म्


कोतबङ भहाभायीफाट सॊ क्रतभत तफयाभीहरुको उऩचायभा कुनै कभी हुन

ददइनेछैन य आर्श्मक

स्र्ास््म साभातग्र दे उयारी प्राथतभक स्र्ास््म केन्रभा उऩरब्ध तथा व्मर्स्थाऩन गरयनेछ। होभ
आईसोरेसनभा फस्नेहरुको रागी स्र्ास््म साभतग्रको उ

ऩरब्ध गयाउनुका साथै स्र्ास्थम

ऩयाभशयको सहज ब्मफस्था गरयनेछ ।


गा.ऩा.का सफै फतथयङ सेन्टय हरु को सेर्ा प्रर्ाहराई प्रबार्कायी फनाउन अल्क्सजन तसतरन्डय,
ु ाईजय रगामतका साभाग्रीहरुको मथोल्चत प्रफन्ध तभराईनेछ।
नेफर



गाउॉऩातरका तबत्रका स्र्ास््म सॊ स्थाहरुभा स्थामी

स्र्ास््मकभॉ तनमुल्ि बई नआए सम्भ

हार

कयाय सेर्ाभा कामययत स्र्ास््मकतभयराई तनयन्तयता ददईने छ।


६० फर्य उभेय ऩुगेका भवहरा स्र्ास््म स्र्मॊ -सेवर्काराई स-सम्भानआतथयक प्रो

त्साहन सवहत

तफदाई गरय नमाॉ तनमुल्ि गरयने छ।


र्डाभा यहेका फतथयङ सेन्टयहयभा अपरासाउन्ड सवहतको गबय जाॉचराई तनयन्तयता ददइनेछ।



गबयर्तत भवहराराई

सुत्केयी गयाउन स्र्ास््म

स्र्मॊ सेवर्काराई रु ५००

सॊ स्थाभा पमाउन सहमोग गने भवहरा स्र्ास््म

प्रोत्साहन स्र्रुऩ उऩरब्ध गयाइने कामयक्रभराई तनयन्तयता

ददइनेछ।गाउॉऩातरका तबत्रको

फतथयङ सेन्टयभा सुत्केयी गयाउन नसक्ने

अर्स्था आइ अन्मत्र

रै जान तसपारयस बएको अर्स्थाभा भाऩदण्ड फनाइ ऐम्फुरेन्स बाडा फाऩत अतधकतभ रु ५०००
सम्भ सुत्केयी भवहराराई प्रदान गरयनेछ।


गाउॉऩारकाको सफै र्डा सभेट्ने गयी जेष्ठ नागरयक स्र्ास््म ऩरयऺण य सभान कामयक्रभ राई
तनयन्तयता ददइनेछ।



सफै स्र्ास््म सॊ स्थाहरुभा आफश्मक और्धीको ऩमायप्त ब्मफस्था गरयनेछ । जनताको
घयदै रोभा स्र्ास््म सेर्ा प्रदान गनय तनशुपक स्र्ास््म ल्शवर्यहरु सॊ चारन गरय रल्ऺत र्गय को
स्र्ास््म सेर्ाभा ऩहुॉच सुतनल्श्चत गरयनेछ ।

(ग) िानेऩानी


िानेऩानी तथा सयसपाई गुरु मोजना ( WASH MasterPlan)तनभायण गरय गा.ऩा. स्तयी म िानेऩानी
तथा सयसपाईको कामयराई व्मर्ल्स्थत गरयनेछ।



सॊ ञ्चारनभा आएका िानेऩानी आमोजनाहरुराई अर्स्था अनुसाय, भभयत सॊ बाय सॊ यऺण गयी १ घय
१ धायाको नीतत अनुरुऩ उऩबोिाको भागभा आधारयत सहमोग कामयक्रभ सॊ चारन गरयनेछ

।

साझेदाय सॊ स्थाहरुको सहमोगभा िानेऩानी आमोजनाहरु तनभायण गरयनेछ।
घ) रैं तगक सभानता तथा साभाल्जक सभार्ेशीकयण


फारफातरका, भवहरा, दतरत, आददर्ातस जनजातत, मुर्ा, जेष्ठनागरयक, अऩाङ्गता बएका व्मल्ि,
अपऩसॊ ख्मक, वर्ऩन्न र्गय य ऺेत्रराई प्रततस्ऩधॉ जनशल्िको रुऩभा सशि फनाउन ऺभता वर्कास,
साभाल्जक सशल्िकयण, तसऩभुरक तातरभ य आमआजयनका कामयक्रभराई तनयन्तयता ददइनेछ।



फार वर्फाह अन्त्मको रातग फारतफफाह भुि अतबमान सञ्चारन तथा तनयन्तयता गरयनेछ।



फारक्रर्को ऺभता वर्कास कामयक्रभराई तनयन्तयता ददइनेछ ।



रै वङ्गक सभानता तथा साभाल्जक सभार्ेशीकयणका नीतत, ऐन, तनमभ, कामयवर्तध फनाई,

रै वङ्गक

उियदामी फजेट (GRB) तजुभ
य ा प्रवक्रमा अर्रम्फन गरयनुका साथै ऩातरका स्तयीम अतबभुिीकयण
गदे मोजना तजुभ
य ा प्रवक्रमाभा सफै प्रकायका तरङ्ग य सभुदामको अथयऩूण य सहबातगता फढाउन ऩहर
गरयनेछ ।


फार भैत्री स्थानीम तह घोर्ण गनय प्रोत्साहन कामयक्रभहरु य फाफुआभा वर्वहन फारफातरका
सॊ यऺण सञ्चारन कामयक्रभराई तनयन्तयता ददइनेछ।



वर्तबन्न आमआजयनका रातग तसऩ वर्कास तातरभ

(जस्तै : भोटय साईकर , भोर्ाइर, सर्ायी

चारक, कम््मुटय, कऩार काट्ने , ्रल्म्र्ङ्ग, कुक आदद) राबग्राही छनौट गदाय जोल्िभ (एकर
भवहरा, जेष्ठ नागरयक, अऩाॊगता बएका व्मल्ि आदी) प्राथतभकताभा यािेय कामयक्रभ सञ्चारनराई
तनयन्तयता गरयनेछ ।


जोल्िभभा यहे का सभुदामराई उऩरव्ध याज्मका सेर्ा

, सुवर्धा, नीतत, कानुन य सॊ र्ैधातनक

व्मर्स्था य ऩातरकारे उऩरब्ध गयाउने सेर्ा तथा सुवर्धाका सम्र्न्धभा एकददने अतबभुल्िकयण
कामयक्रभराई तनयन्तयता ददइनेछ।


गाॉउऩातरका तबत्रका भवहरा सभुहहरुको गठनराई प्रोत्साहन ददइ सभुहको रातग नेतत्ृ र् वर्कास
सम्फन्धी तातरभराई तनयन्तयता ददइनेछ ।



ज्मेष्ठ नागरयक ऩरयचमऩत्र , अऩाङ्गता बएका व्मल्िहरुराई अऩाङ्गता ऩरयचमऩत्र, एकर भवहरा
ऩरयचमऩत्र वर्तयण कामयराई तनयन्तयता ददइनेछ।



रल्ऺत र्गयको कामयक्रभ भापयत दतरत सभुदामको ऩयम्ऩयागत उद्यभल्शरता वर्कासको ऺेत्रभा
कामयक्रभ सॊ चारन गरयनेछ।



अऩाङ्गता बएका व्मल्िहरुका रातग सभुदामभा ऩुनस्थायऩना कामयक्रभ सॊ चारन गरयनेछ।

ङ) मुर्ा तथा िेरकुद


गाॉउऩातरका स्तयीम याष्डऩतत यतनङतसपड प्रततमोतगताराई तनयन्तयता ददईने छ। साथै गाॉउऩातरका
स्तयीम अन्म िेरकूद कामयक्रभराईराई प्रर्ियन गरयनेछ।

च) सयसपाई तथा पोहोयभैरा व्मर्स्थाऩन


“स्र्च्छ गाउॉऩातरका स्र्ास््म गाउॉऩातरका” तनभायणको रातग प्रत्मेक र्डाभा गठन हुने टोर सुधाय
सतभतत भापयत पोहोयभैरा व्मर्स्थाऩन गरयने छ ।



टोर सुधाय सतभततको तसपारयसभा गाउॉऩातरकारे उल्चत स्थानभा पमाण्ड वपर साइडको व्मर्स्था
गरयनेछ।

4. र्न, र्ातार्यण तथा वर्ऩद व्मर्स्थाऩन


गाउॉऩातरकाभा वर्ऩद व्मर्स्थाऩन ऐन, तनमभ, कामयवर्तध तमाय गरय गाॉउऩातरका य र्डा स्तयभा
यहेको वर्ऩद व्मर्स्थाऩन सतभततहरु ऩुनगयठन गयी वर्ऩद व्मर्स्थाऩन कामयराई प्रर्ाबकायी फनाईने
छ ।प्रकृततक प्रकोऩको सॊ बार्ना ऩवहचान गरय वर्ऩद व्मर्स्थाऩन न्मू नीकयण कामयमोजना तजुभ
य ा
गयी कामायन्र्मन गरयनेछ।



प्राकृततक प्रकोऩ तथा वर्ऩद व्मर्स्थाऩनको रातग गाउॉऩातरकाभा वर्ऩद व्मर्स्थाऩन कोर्को
व्मर्स्था गरयनुको साथै वर्ऩदको सभमभा आर्श्मक हुने उद्दाय तथा याहत साभाग्रीको बण्डायण
गरयनेछ ।



गाॉउऩातरकाभा वर्ऩदको सभमभा तत्कार ऩरयचारन गनय Rapid Response Teamगठन गरय सुयऺा
ॉ को सभन्र्मभा तातरभ प्रदान गरयनेछ। साथै प्रकृततक प्रकोऩ तथा वर्ऩद ऩये का व्मल्ि
तनकामसग
तथा घयऩरयर्ायराई वर्ऩदको प्रकृतत हे रय याहत सहमोग गरयनेछ।



गाॉउऩातरकाभा तबत्रै परपुर, जडीफुटी य अन्म फनस्ऩततजन्म फोटतफरुर्ाको नसययी स्थाऩना
गरयनेछ। र्ातार्यण सॊ यऺणका रातग व्मल्िगत तथा सार्यजतनक जतभनभा हरयमारी प्रफियन तथा
आमआजयनभा सभेत मोगदान ऩुग्ने गयी आगाभी आतथयक फर्य तबत्र वर्तबन्न जातका परपुरका
वर्रुर्ा र्ृऺायोऩण गरयनेछ। र्नजॊगरको सॊ यऺणको रातग साभुदावमक र्न उऩबोिा सतभततसॉग
सहकामय गरयनेछ।



सडक सॊ जारको वर्स्तायको कायण जोल्िभ बएका फस्ती तथा ऺेत्रभा सॊ यऺणको रातग आर्श्मक
ताय जारी व्मर्स्था गरय जनसहबातगताभा कामयक्रभ सॊ चारनभा गरयनेछ।

5. सुशासन तथा सॊ स्थागत वर्कास


कभयचायीहरुको ऺभता वर्कासको कामयक्रभ सॊ चारन गयी सफै कभयचायीहरुरा

ई सुचना प्रवर्तध

सीऩमुि फनाइनुको साथै कभयचायीहरुराई ऩेशागत प्रल्शऺणभा सहबागी गयाइनेछ।


कभयचायीराई नेऩार सयकायरे तनधाययण गये फभोल्जभ तरफ बिा उऩरब्ध गयाइनेछ। कभयचायी
प्रोत्साहन स्र्रुऩ तनल्श्चत भाऩदण्ड फनाई स्थामी कभयचायीहरुराई आर्ास सुतफधा उऩरब्ध राई
तनयन्तयता ददनुका साथै कभयचायीहरुराई प्रोत्साहनका ऩमयटन काज कामयक्रभ सत्र्चारन गरयनेछ।



गाउॉऩातरकाभा फजेट तनभायण तथा रे िा सम्फन्धी कामयहरु

SuTRA प्रणारीफाट सॊ चारन हुॉदै

आएकोभा आगाभी र्र्यफाट वर्द्युतीम सेर्ाको वर्कास य वर्स्तायको रातग मोजना, ल्जन्सी य याजस्र्
सम्फन्धी कामयहरु सफ्टोमय प्रणारीफाट सॊ चारनको रातग आर्श्मक व्मर्स्था गरयनेछ।
कामयरमहरुभा वर्द्युतीम हाल्जयी, कम््मू टय तथा इटयनेको प्रमोग प्रबार्कायी फनाइनेछ।


हार र्डा नॊ. २, ५

य ६ भा व्मल्िगत घटना दतायको कामय अनराईन प्रणारी भापयत हुॉदै

आएकोभा आगाभी आतथयक फर्यफाट सफै र्डाभा अनराईन व्मल्िगत घटना दताय कामयराई
अतनर्ामय गरयनेछ।


प्राकृततक प्रकोऩ तथा बवर्तव्म घटनाहरुफाट कामायरमको रे िा तथा प्रशासतनक अतबरे िको
सॊ यऺणको रातग अबरेिहरुराई तडल्जटाइजेसन (Digitization) गयी सुयल्ऺत गरयनेछ।



अनुगभन भूपमा ङ्कन प्रणारी सम्फन्धी कानुन /कामयवर्तध तनभायण गरय

गाउॉऩातरकाको सेर्ा प्रर्ाह

तथा आमोजना कामायन्र्मनको प्रबार्कायी अनुगभन तथा भुपमाङ्कन गरयनेछ।


ु ाई कामयवर्तधराई तनभायण गरय कामयन्र्मन
सार्यजातनक सुनर्

भा पमाईनेछ ।

औजायहरुराई क्रभश् कामयन्र्मनभा पमाईने छ। सभम तबत्र ऩेश्की तथा फेरुजु

सुशासनका अन्म
पर्छ्यौटराई

प्रथतभकता ददइनेछ।


नुर्ाकोट ल्जपरातबत्र प्रकाशन तथा प्रशायण हुने सॊ चाय भाध्मभहरुराई रोककपमाणकायी
वर्ऻाऩनको रुऩभा आर्श्मक सहमोग उऩरब्ध गयाइनेछ। म्मागङ गाउॉऩातरकाको वर्कास
सम्फन्धी सकायात्भक सभाचाय सम्प्रेर्ण गने ऩत्रकाय छनौट गयी वर्कास ऩत्रकायीता ऩुयस्काय
प्रदान गरयनेछ।



ने. वर्. प्रा. सॉगको सहकामयभा ऩुयानो नाङ्गो ताय हटाई ABCकेफुरराई जडान गरयनेछ।



गाउॉऩातरकारे आफ्नो नीतत तथा कामयक्रभ अनुसाय सॊ घसॊ स्था सॊ ग साझेदायीभा कामय गनय
साझेदायी कोर् याल्िनेछ।

याजश्व तपय्


मस गाउॉ ऩातरकारे आगाभी आ.र्. ब्मफसावमक कय मोजनाराई सभेटेय वर्कास साझेदाय
सॊ ग सहकामय गयी याजश्व सुधाय कामयमोजना सॊ चारनभा पमाई याजश्वको दय बन्दा दामया
फढाउने नीतत अफरम्फन गरयनेछ ।



कोतबड १९ का कायण ब्मफसामी तथा अन्म कयदाताहरुको सभस्माराई ध्मानभा यािी
याजश्व सॊ करनका भाऩदण्डहरु तम गरयनेछ ।



आभ जनता य ब्मफसामीराई याजश्वको भहत्र्फाये जनचेतना फृदद्द गनय कय ल्शऺाभा तफशेर्
जोड ददईनेछ।



दतरत, एकर भवहरा, अऩाॊग, बूकम्ऩफाट तफस्थावऩत ब्मफसामीराई कयभा सहुतरमत गने
नीतत तरईनेछ। साथै गाउॉऩातरकाराई सफै बन्दा फढी कय ततने व्मल्ि य ब्मफसावमक
सॊ स्थाराई सम्भान गने ब्मफस्था गरयनेछ।

