नीति, कार्यक्रम िथा बजेट
सार्यजतनक िथा पारिि तमति: 2078/03/10

आ.र्.078/79

प्रेम बहादिु िामाङ
अध्र्क्ष

खााँडादे र्ी गाउाँपातिका
माकादुम, िामेछाप

खााँडादे र्ी गाउाँपातिकाका उपाध्र्क्ष ज्र्ू
पातिकाका सबै सदस्र् ज्र्ूहरु,
खााँडादे र्ी गााँउपातिकाको नर्ौ गाउाँसभा समक्ष आतथयक र्र्य २०७८/७९ को र्ार्र्यक नीति, कार्यक्रम ि बजेट प्रस्िुि
गनय पाउाँदा अत्र्न्िै गौिर्ान्न्र्ि भएको छु ।
र्स महत्र्पूर्य घतडमा नेपािको िाजनीतिक परिर्यिनको आन्दोिनमा आफ्नो जीर्न ऊत्सगय गनुय हुने सम्पूर्य ज्ञाि
अज्ञाि शर्हदहरु प्रति हार्दयक श्रद्धाञ्जिी ब्र्क्त गनय चाहन्छु । साथै कोिोनाबाट ज्र्ान गुमाउनु हुने सम्पूर्य
महानुभार्हरु प्रति हार्दयक श्रद्धाञ्जिी ब्र्क्त गदै परिर्ाि जन प्रति गर्हिो समर्ेदना प्रकट गदयछु।उपचाििि सम्पुर्य
र्ददीबर्हनी िथा दाजुभाइको शीघ्र स्र्ास््र् िाभको कामना गदय छु।िार्िर्िा ,स्र्ातिनिा ,सामान्जक न्र्ार्, समानिा,
सङघीर् शासन प्रर्ािी ि र्स र्र्र्म परिन्स्थतिमा अग्रपङतिमा िहे ि सेर्ा गने जनप्रतितनतिहरु, स्र्ास््र्कमीहरु,
कमयचािीहरु, सुिक्षा तनकार् िगार्ि सम्पूर्म
य ा म उच्च सम्मान सर्हि प्रसं शा व्र्क्त गदयछु । र्स जर्टि परिन्स्थतिमा
सहर्ोग पुर्र्ाउनु हुने सभाका सदस्र्हरु, कार्यपातिकाका सदस्र्हरु, िाजनीतिक दि, समाजसेर्ी, कमयचािीहरु, सुिक्षा
तनकार्का प्रमुख ि न्शक्षकहरु सर्ैिाई िन्र्र्ाद र्दन चाहन्छु ।
कोिोना भाइिस सं क्रमर्को िोकथाम िथा तनर्न्रर्का िातग हाम्रो गाउाँपातिकािे शुरु दे न्ख नै र्क्रर्ाशीििा
अपनाउदै आएको छ ि सं क्रमर् िहे सम्म

र्सिाई तनिन्िििा र्दइनेछ। गाउाँपातिकामा र्सको सं क्रमर् तभतरन

ि फैतिन नर्दन िथा शंकास्पद व्र्न्क्तको तनगिानी िथा उपचािको व्र्र्स्था तमिाउनका िातग सं घीर् सिकािको
तनदे शन बमोन्जम गाउाँपातिका ि र्डामा िहे का सम्बन्न्िि सतमतिहरु र्क्रर्ान्शि छन। र्सको िोकथाम िथा
तनर्न्रर्का िातग स्र्र्मसेर्कहरु परिचािन, सामग्रीहरु र्र्ििर्, एम्बुिेन्सका साथै कोतभड अस्पिाि माफयि
गुर्स्िरिर् सेर्ा प्रदान गरिएको छ। गाउाँपातिकास्ििीर् र्र्पद् व्र्र्स्थापन सतमतिको र्ैठक िाखी र्र्तभन्न आर्श्र्क
तनर्यर्हरु गरि कार्यन्र्र्न गरिएको छ। प्राप्त खोपिाई तनिायरिि मापदण्ड बमोन्जम प्रदान गरिनेछ।
कोिोना भाइिस सं क्रमर्को िोकथाम िथा तनर्न्रर्का िातग सिकाििे गिे को बन्दाबन्दीको कािर्िे
जनजीर्नमा पनय गएको प्रभार् िथा श्रतमक र्गय ि न्र्ू न आर् भएका र्गय अति प्रभार्र्ि भएको कािर्िे उक्त
र्गयिाई िाहि उपिव्ि गिाउनु पने अर्स्था आएकोिे असं गर्ठि क्षेरमा कार्यिि िहे का ि हाि र्ेिोजगाि र्ा काम
र्र्र्हन हुन पुगेका श्रतमकहरुिाई िाहि उपिव्ि गिाउनका िातग प्रत्र्ेक र्डाका सतमति माफयि र्ोजनाहरु छनौट
गिी र्र्पन्न र्गय िथा र्ेिोजगािहरुिाई िोजगािी र्दई िाहिको सट्टा िोजगािीको व्र्र्स्था गनय स्थानीर् र्र्कास
तनमायर्का कार्यहरु हुदै आएको छ ि र्स कार्यक्रमिाई तनिन्िििा र्दइनेछ।
नेपािको सं र्र्िान, २०७२ बमोन्जम सं घीर् िोकिान्न्रक गर्िन्रात्मक ब्र्र्स्था सं स्थागि हुाँदै गईिहे को सन्दभयमा
सं र्र्िानद्वािा गर्ठि सं घ, प्रदे श ि स्थानीर् सिकाि बीचको आपसी समन्र्र्, सहकार्य ि सह अन्स्ित्र्को ममय अनुसाि
सं घीर् ि प्रदे श सिकाििे प्रस्िुि गिे को नीति िथा कार्यक्रमिाई आिाि मान्दै खााँडादे र्ी गाउाँपातिकाको प्रमुखको
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रुपमा तनर्ायन्चि भएको र्ो पााँच र्र्यको कार्यकािमा प्राप्त अनुभर्, जनआकांक्षा, र्र्द्यमान श्रोि सािन ि र्र्तभन्न
िहर्ाट प्राप्त सल्िाह सुझार्हरुिाई समेट्दै आ.र्. २०७८/०७९ को नीति, कार्यक्रम ि बजेट िर्ाि गिे कोछु ।
नेपाि सिकािको “समृद्ध नेपािी ि सुखी नेपािी” भन्ने मूि नािािाई साथयक र्नाउन हामी खााँडादे र्ी गाउाँपातिकाका
जनप्रतितनिी ि गाउाँपातिकार्ासीहरुिे पतन र्ोगदान पुर्र्ाउन जरुिी छ। सुदि, सभ्र् ि समृद्व खााँडादे र्ी तनमायर्को
र्ोजना मुिार्र्क आगामी आ.र्. २०७८/०७९ को नीति, कार्यक्रम ि बजेट र्स गाउाँसभा समक्ष पेश गिे को छु ।
प्रस्िुि नीति,कार्यक्रम ि बजेट र्ो गरिमामर् गाउाँसभाबाट पारिि गिाई कार्ायन्र्र्न गनय गाउाँसभाका सबै सदस्र्हरुको
सर्क्रर् ि सहर्ोगी भूतमका िहने कुिामा म आशार्ादी छु ।
आगामी आ.र्. को नीति िथा कार्यक्रम िजुम
य ा गदाय गाउाँपातिकािे तनम्न आिािहरु तिएकोछ।
 नेपािको सं र्र्िान, २०७२ (िाज्र्का तनदे शक तसद्धान्ि िथा नीतिहरु),
 स्थानीर् सिकाि सं चािन ऐन, २०७४,
 अन्िि-सिकािी र्र्त्त व्र्र्स्थापन ऐन, २०७४,
 पन्रौं र्ोजनाको आिािपर,
 आर्तिक गाउाँ र्र्कास र्ोजना, २०७६ दे न्ख 2०८1 सम्म,
 नेपाि सिकाि िथा प्रदे श सिकािको चािु. आ.र्.का. बजेट नीति िथा कार्यक्रम,
 स्थानीर् िहको बजेट िजुम
य ा र्दग्दशयन, २०७४,
 गाउाँपातिकाको चािु ऐन, तनर्म, कार्यर्र्ति ि तनदे न्शकाहरु,
 र्दगो र्र्कास िक्ष्र्, २०१६-२०३०,
 तनर्ायचनको क्रममा जारि गिीएका तनर्ायचन घोर्र्ापरहरु,
 िार्िर् जनगर्ना २०६८ का प्रतिर्ेदनहरु ि गाउाँपातिकाको प्रोफाईि
 खााँडादे र्ी गाउाँ कार्यपातिका ि गाउाँसभाका सबै र्र्र्र्गि सतमतिबाट प्राप्त सुझार्हरु िथा तनर्यर्हरु,
 गाउाँ कार्यपातिका िथा सभाका र्र्गिका तनर्यर्हरु।
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खााँडादे र्ी गाउाँपातिकाका उपाध्र्क्ष ज्र्ू
पातिकाका सबै सदस्र् ज्र्ूहरु,
चािु आ.र्.०७७/०७८ को िोर्कएको िक्ष्र् प्रातप्त िथा प्रगतिको सं न्क्षप्त र्र्र्िर् र्हााँहरु माझ पेश गदयछु।
चािु आ.र् २०७७/७८ मा कुि बजेट ७७,३२,८४,४९८ पेश गरिएकोमा सं घ सिकािबाट
४२,८३,०१,२८०।- मध्र्े रु
६,८१,६४०००,

३४,३२,४०,०००।-, प्रदे श सिकािबाट ६,८१,६४,००० मध्र्े रु

िाजश्व बााँडफााँड सं घर्ाट ७८३७११३० मध्र्े रु ५६४०८०००।-, िाजश्व बााँडफााँड

प्रदे शर्ाट २७८६२००० मध्र्े रु. ८८५०१२२।- आन्िरिक िाजश्व नगद मौज्दाि सर्हि ९४१,००,०००।दहत्ति बहत्ति 2,39,84,687।-

मध्र्े ६४,५४,०००।- गरि कुि जम्मा आर् रु.५७,७२,१६,१२२।-

तनकासा प्राप्त भएको छ ।
आन्िरिक आर् िफय दहत्ति बहत्ति न्शर्यकको आर् व्र्र्स्थापन गने क्रमममा गाउाँपातिकािे पटक
पटक आर् ठे क्का आव्हान गदाय समेि समर्मै आर् ठे क्का सकाि गने व्र्र्सार्ीहरुिे बोिकबोि प्रर्क्रर्ामा सामेि
नहुाँदा िथा िेश्रो पटक पुन: आर् बोिपर आब्हानमा दुईर्टा फमयसाँग आर् सकाि गने सम्झौिा भएको तथर्ो।
उल्िे न्खि फमयहरु र्र्श्वास कन्िक्शन एण्ड सप्िार्सय प्रा.ति ि प्रर्ि कुशि तनमायर् सेर्ा सं ग गाउाँपातिकािे
तमति २०७७/०८/०८ गिे िाजश्व सं किन गने सम्झौिा गरिएकोमा आर् सं किन हुने उपर्ुक्त समर् भन्दा
पतछ ठे क्का व्र्र्स्थापन हुन,ु उत्खनन् तनकासी गने क्रममा सुनकोशी गा.पा तसन्िुिीको आर् सकाि गने व्र्र्सार्ी
गतिन्शि तनमायर् सेर्ा िथा र्स गाउाँपातिकाको ठे क्का सकाि गने र्र्श्वास कन्िक्सन एण्ड सप्िार्सय बीच ढु ङ्गा
तगटी बािुर्ा उत्खनन िथा तनकासी गने क्षेरातिकाि सम्बन्िी र्र्र्र्मा सहमति नभई र्र्र्ाद कार्मै भएको
अर्स्था िथा कोिोना महामािीको बन्दाबन्दी आर्द जस्िा कािर्िे कबोि िकम प्राप्त गनय र्ढिा भइ रु
६४,५४,०००।- मार र्र्भाज्र् कोर्मा जम्मा भएको दे न्खन्छ ।र्सै गरि कोतभड-19 सं क्रमर् िथा िोकथाम
तनर्न्रर्का कािर् गि आ.र्. को जस्िै चािु आ.र् मा समेि अनुमान गिे अनुरुप सं घ ि प्रदे श सिकािबाट
िाजस्र् बाडफाडको िकम प्राप्त नहुने अर्स्था िहे को छ।
ाँ ीगि
चािु आ.र्. 2077/78 मा र्र्तनर्ोन्जि बजेटबाट चािुिफय ३५,८४,८५,४१५।- मध्र्े ६३.४८% ि पूज
बजेट ४१,४७,९९,०८३।- मध्र्े ५१.२% खचय भई समग्रमा कुि बजेटको ५६.८९% ि तनकासा आम्दानी
बजेटको ७८.५१% खचय भएको छ ।
क) पूर्ायिाि िफय :- कािोपरे सडक २३.४० र्क.तम, नर्ााँ ट्रर्ाक खोल्ने काम ११.६०, सडक चौडा गने काम
१८.१० र्क.तम. ढु ङ्गा सोतिङ तनमायर् ३.९५ र्क.तम. सडक ग्रार्ेि ०.५ र्क.तम., िाि जािीको काम
३७६८.५ घ.तम. पक्की नािा ७ र्क.तम. रिटे तनङ र्ाि ६२ घ .तम., गोगनपानी पाकय तनमायर्, डब्खा नमुना
माझी र्न्स्ि तनमायर्, १५ शैर्ाको अस्पिाि तनमायर् कार्य हुदै, ३ बटा र्डा कार्ायिर् भर्न तनमायर्, ५ बटा
3

सामुदार्र्क स्र्ास््र् केन्र तनमायर् सम्पन्न, १ स्र्ास््र् चौर्क भर्न तनमायर् सम्पन्न, १ शहिी स्र्ास््र् सं स्था
भर्न तनमायर् हुदै,
ख) गरिर्ी तनर्ािर् िथा िघु उद्यम िफय:- ९० जना नर्ााँ िघु उद्यमी सृजना, ५० जना िघु उद्यतम स्िि
उन्नति,४ र्टा िघु उद्यतम समुहिाई प्रर्र्ति िथा औजाि हस्िान्ििर् माफयि िार्ान्न्र्ि,करिर् ३५० जना
र्ेिोजगाि व्र्न्क्तिाई और्ि ६५ र्दनको िोजगारि सृजना गरिएको,
ग) न्शक्षा िफय:- र्र्द्यािर् समार्ोजन िथा दिर्न्दी तमिान गने कार्य सम्पन्न, उत्कृष्ठ र्र्द्यािर्, न्शक्षक ि
र्र्द्यातथयहरुिाई पुिस्काि र्र्ििर् कार्यक्रम सम्पन्न, प्रतिभा पर्हचान िथा सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न, सेतनटिी
प्र्ाड र्नाउने िातिम सम्पन्न, र्र्द्याथी सत्र्ापनको आिािमा र्थायथय र्र्र्िर् सं किन, नमुना न्शक्षर्
कार्यक्रम सम्पन्न ि र्र्द्यािर् िथा

श्रोिकेन्र स्िरिर् साप्तार्हक परिक्षा िथा नतिजा र्र्श्लेर्र् कार्यक्रम

सम्पन्न, र्र्द्याथी भनाय िथा साक्षििा दिमा र्ृर्ि,
घ) कृर्र् र्र्कास िफय:- पकेट र्र्कास कार्यक्रम सम्पन्न, २ र्टा सेर्ा केन्र र्र्स्िाि, र्ू र्ा कृर्क अनुदान रु
१५ िाख, ९ र्टा समुहमा कृर्क िातिम सं न्चािन ि करिर् रु ३० िाख र्िार्िको औजाि ि फिफुि
र्र्ििर् कार्यकम सम्पन्न ,
ङ) पन्ञ्जकिर्:- सामान्जक सुिक्षा प्राप्त गने िाभग्राही मध्र्े १००४ जनाको र्ैंक खािा खोतिएको ि २४९
जनाको तडन्जटि घटना िन्जष्टे सन गरिएको,
च) स्र्ास््र्:- गभयर्िीको घुन्म्ि तभतडर्ो एक्स िे सेर्ा प्रदान,खााँडादे र्ी अस्पिाि स्थापना ि सं चािन,कोतभड१९का िातग आईसोिे सन सेन्टि स्थापना ि सं चािन,स्र्ास््र् चौकी भर्न तनमायर्,जेष्ठ,अपाङ्ग न्शर्र्ि सं चािन
ि जनशन्क्त व्र्र्स्थापन।
छ) सुचना िथा सञ्चाि:- गाउाँपातिकाकाको बजेट र्ोजना, िाजस्र्, अनुगमन, खरिद िागार्िका क्षेरमा सूचना
प्रर्र्तिको प्रर्ोग गरिएको, र्डा नं 3, 5 ि 6 का केर्ह र्र्द्यािर् स्र्ास््र् चौकी र्डा कार्ायिर्मा अन्प्टकि
फाइर्ि माफयि इन्टिनेट पुर्ायएको।

खााँडादे र्ी गाउाँपातिकाको आ.र्. ०७८/०७९ को नीति, कार्यक्रम िथा बजेट समग्र उद्देश्र् िथा प्राथतमकिा
तनम्म अनुसाि प्रस्िुि गनय चाहान्छु ।
 नागरिकको

मौतिक हक ि अतिकािका रुपमा िहे का आर्श्र्किा माफयि सं घीर् सिकाििे तिएको मुि

नीतििाई अर्िम्र्न गदै िोककल्र्ार्कािी िाज्र् अर्िािर्ाको रुपमा पातिकािाई र्र्कास गने,
 कोतभड सं क्रमर् िगाएि सर्ै प्रकािका िोग ि र्र्पिर्ाट नागरिकको जीर्न िक्षा गदै जनजीर्निाई सहज
ि सुिन्क्षि र्नाउने,
 पातिकािाई प्राप्त हुने सम्पूर् य सािन, स्रोि अर्सि ि क्षमिाको उच्र्िम परिचािन गरि र्दगो आतथयक
र्र्कासको गतििाई तनिन्िििा र्ददै श्रोिको समन्र्ार्र्क र्र्ििर् प्रर्ािी र्र्कास गने,
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 सामान्जक आतथयक ि भौतिक पूर्ायिािको र्र्कास माफयि उत्थानशीि समुन्नि स्र्ािीन समृद्ध एर्म् समाजर्ाद
उन्मुख अथयिन्र तनमायर् गदै जाने।
प्राथतमकिाहरु
 नागरिकका िागी गुर्स्िरिर् स्र्ास्थ सेर्ा, कृर्र् िथा पशुपंक्षी, स्थातनर् स्ििमा नै काम ि िोजगािीको
अर्सि, खाद्य

सूिक्षा, सुिन्क्षि आर्ास ि सामान्जक सुिक्षाको सं िक्षर् गने,

 कोतभड सं क्रमर् िगाएि सर्ै प्रकािको स्र्ास््र् जोन्खमिाई न्र्ू तनकिर् गनय स्थानीर् स्ििमा िहे का
स्र्ास््र् सं स्थाहरुको क्षमिा िथा गुर्स्ििको

दार्िा र्र्स्िाि गने, स्र्ास््र् पूर्ायिाि तनमायर् गने ि

जनशन्त्तको र्र्कास गने,
 र्स पातिकािाई प्राप्त हुने सर्ै प्रकािको स्रोिसािनिाई नेपाि सिकाि, प्रदे श सिकािको नीति िथा
स्थानीर् सकािको आर्श्र्किा अनुरुप समाजको कमजोि बगयको र्हििाई ध्र्ानमा िाखी समिामुिक
ढं गर्ाट बजेट माफयि र्र्ििर् प्रर्ािीको र्र्कास गने,


उत्थानन्शििा, गुर्स्ििीर् ि जीर्नोपर्ोगी न्शक्षा, सुचना प्रर्र्तिको र्र्स्िाि, आिािभ ुि खानेपानी
िगाएिका सामान्जक, आतथयक िथा भौतिक पूर्ायिािको तनमायर्िाई सुतनन्िििा गने।

आदिर्ीर्, गाउाँसभा सदस्र्ज्र्ूहरु,
नेपािको सं र्र्िानमा ब्र्र्स्था भएको न्शक्षा, स्र्ास््र्, िोजगािी, स्र्ाच्छ र्ािार्िर्, सूचना ि सामान्जक न्र्ार् जस्िा
मौतिक हक एंर् िाज्र्को तनदे शक तसदान्ि को नीति , आतथयक नीतिमा उल्िे न्खि िार्िर् अथयिन्रिाई आत्मतनभयि,
स्र्िन्र एंर् उन्नतिन्शि बनाउदै समाजबाद उन्मुख, स्र्िन्र ि समृद्व अथयिन्र तनमायर्को िातग स्थानीर् स्ििमै
सर्ायङ्गीर् र्र्कासको आिािन्शिा िर्ाि गनय आर्तिक र्ोजना, गुरु र्ोजना ि आतथयक बर्य 207४/7५ दे न्खनै िर्
गरिएका नीति कार्यक्रम बजेट कार्यन्र्र्नमा िहे का छन। नीति िथा कार्यक्रम ि बजेटको प्रस्िुति मारै ठु िो कुिा
हुन सक्दै न र्सको कार्यन्र्र्नको सुतनििा गनुप
य ने हुन्छ र्र्गिमा िर्ाि गरिएको नीति, कार्यक्रम ि बजेट
कार्यन्र्र्नको अनुभर् ि उपिब्ि स्रोि/सािानको र्थोन्चि िािमेि गदै आगामी बर्य 2078/79 मा समेि
र्र्गिको नीति िथा कार्यक्रमिाई परिष्कृि गदै र्र्र्र् क्षेरगि सर्हिको नीति, कार्यक्रम ि बजेट

र्ो गरिमामर्

सभा समक्ष पेश गनय चाहन्छु ।

1.आतथयक र्र्कास सम्बन्न्ि नीति
क. कृर्र् िथा पशुपन्छी
"मेिै बािी मेिै माटो, मेिो उत्पादन पितनभयिाको साटो"
 पिाम्पिागि कृर्र् प्रर्ािीिाई आिुतनक कृर्र् प्रर्ािीमा रुपान्ििर् गदै कृर्कको उत्पादन मुल्र्िाई र्र्चौतिर्ा
मुक्त गरि कृर्किाई अतिकिम िाभ र्दने नीति तिइनेछ।
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 “स्थातनर् सिकािको प्रतिर्द्विा, कृर्किाई प्रार्र्तिक सेर्ाको उपिब्ििा” भन्ने सोचिाई कार्ायन्र्र्न गनय
स्थानीर् आर्श्र्किा िाभ िथा अर्सिको अतिकिम उपर्ोगका िातग आिुतनक प्रर्र्तिहरुको

उपर्ोगबाट

कृर्र् िथा पशुपंन्क्षको उत्पादन एर्ं उत्पादकत्र् बढाईनेछ।
 भ ु-उपर्ोग तनतिको आिािमा जतमनको र्तगयकिर् गरिनेछ। कृर्र्र्ोग्र् जतमन बााँझो िाख्न नपाउने नीति
तिइनेछ।
 कृर्र्, पशुपन्छी, मौिी ि मत्स्र् पािन क्षेरको व्र्र्सार्र्किर्, आिुतनर्ककिर्, र्ान्न्रकिर् ि औद्योतगकीकिर्
गिी गुर्स्ििीर् उत्पादनमा जोड र्दइने छ । सबै र्डाहरुमा एकीकृि सामुदार्र्क नमूना आिुतनक कृर्र् िथा
पशुपन्छी फामयहरु स्थापना गरिनेछ ।
 सहुतिर्ि ऋर् िथा अनुदान कि छु ट माफयि प्राकृतिक प्रकोप, िोगव्र्ािी र्ा दुघट
य नाबाट कृर्र्, पशुपन्छी
व्र्र्सार्मा हुने क्षतििाई न्र्ुतनकिर् गनय कृर्र् पशुपन्छी बीमािाई र्कसानमुखी बनाई कार्ायन्र्र्नका िातग
अतभर्ानका रुपमा अन्घ बढाईनेछ ।
 तिफ्ट

तसं चाई, थोपा तसं चाई, सोिािको माध्र्मबाट तसं चाई जस्िा कार्यक्रमबाट तसं न्चि क्षेर र्र्स्िाि गरि

कृर्र्को उत्पादकत्र् बृर्द्व गरिनेछ।
ाँ ीगि अनुदान, व्र्ाज अनुदान,
 पूर्ायिाि तनमायर्, मि, र्र्उ, प्रर्र्िी,र्ान्न्रकिर्, उत्पादन, बजािीकिर्, पूज
सहुतिर्ि ऋर् प्रर्ाह जस्िा कार्यक्रमबाट र्ास्िर्र्क र्कसानहरु िाभान्न्र्ि हुन सक्ने गिी अनुदानको व्र्र्स्था
गरिनेछ ।
 आर्श्र्क स्थानमा दुग्ि न्चस्र्ान केन्र, पशुस्रोि केन्र, नसयिी िगार्िका सेर्ाहरु र्र्स्िाि गरिनेछ।
 र्कसानिे उत्पादन गिे का उत्पार्दन बस्िुिाई समुह सहकािी माफयि खरिद र्र्र्क्र गनय सर्कने ब्र्र्स्था
तमिाइनेछ।
 अगायतनक कृर्र् उत्पादनिाई प्रोत्सहन गरिनेछ।प्राङ्गारिक मि उत्पादन िथा प्राङ्गारिक खेिी िाई प्रोत्साहि
गरिनेछ।
 कृर्र् न्शक्षा हातसि गिे का र्र्िाथीिाई ब्र्र्सार्र्क खेति गनय प्रोत्साहन गरिनेछ। न्शन्क्षि बेिोजगाि र्ुर्ाहरुिाई
कृर्र् पेशामा आकर्र्यि गनय कृर्र् व्र्र्सार् स्थापना िथा सञ्चािन िातिमको व्र्र्स्था गरिनेछ।
 कृर्कको चाहाना, भौगोतिक बनौट ि माटोको प्रकृति अनुसाि उपर्ुक्त कृर्र् बािी ि र्स्िुको पर्हचान गिी
र्र्शेर् पकेट, ब्िक जस्िा कार्यक्रमहरु सञ्चािन गरिनेछ।
 कृर्र् िथा पशुपंक्षी प्रदयशनी कार्यक्रम सं चािन गरि प्रत्र्ेक बर्य उत्कृष्ट कृर्क छनौट गरि पुिस्कृि गरिनेछ।
 गुर्स्ििीर् पशु आहािाको उपिब्ििा बढाउन चिर् र्र्कास, डािे घााँस, भईु घााँस उत्पादन, र्ीउ र्ृर्द्ध,दाना,
घााँस सतमश्रर्, तमनिि ब्िक उत्पादन ि प्रर्ोगका साथै कृर्र्जन्र् पदाथयहरुको सदुपर्ोगिाई प्रोत्साहन
गरिनेछ।
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 सबै र्डाहरुमा घुम्िी न्शर्र्ि माफयि माटो पिीक्षर् ि माटोको गुर्स्िि परिक्षर् गने व्र्र्स्थािाई तनिन्िििा
र्दईनेछ। माटो परिक्षर्बाट प्राप्त नतिजाको आिािमा "एक र्डा एक र्र्शेर् कृर्र् पकेट क्षेर" घोर्र्ा
गरिनेछ।

र्र्र्ादीजन्र् पदाथयको प्रर्ोगिाई तनरुत्सार्हि गरिनेछ।

 पशुपािन िथा दुग्ि र्र्कासका िातग पशु खरिदको ऋर् उपिब्ि गिाउन गाउाँपातिका न्जम्मा जमानी बस्ने
िथा सहुतिर्ि ऋर् उपिब्ि गिाउने तनति तिइनेछ।

ख. तसं चाई
 गाउाँपातिका क्षेरतभर िहेका खेतिर्ोग्र् ि अन्र् जतमनहरुमा सम्भाव्र्िाका आिािमा सानो तसं चाइ, कुिो,
तिन्फ्टङ, थोपा तसं चाइ, तसं चाइ पोखिी, प्िार्ष्टक पोखिी आर्दको तनमायर् िथा ममयि गिी तसं चाइ सुर्र्िा
प्रर्ाह गरिनेछ।
 भटौिी खोिाको न्शि चोप्राङ्ग खोिामा बांि तनमायर् गिी सुख्खा क्षेर खााँडादे र्ी पकिर्ास तसं चाई र्ोजनािाई
तड.र्प.आि. गनय र्र्उ पून्जको व्र्र्स्था गरिनेछ ।
 सुख्खा क्षेर मध्र्े आर्श्र्क क्षेर पर्हचान गरि आकाशेपानी भण्डािर् माफयि तसं चाई सुर्र्िा प्रभार्
गरिनेछ।तसमसाि क्षेरबाट खेि जाने पानी सं किन गरि तसं चाई सेर्ा प्रभार् गरिनेछ भने सुख्खा जङगिको
र्र्चमा खाडि तनमायर् गरिनेछ।

ग. उद्योग, र्ान्र्ज्र् ि आपूतिय
 गााँउ घिमै िोजगाि ,गरिबी

तनर्ािर्को आिाि कार्यक्रम सन्चािन गरिनेछ। जस अन्िगयि र्ैदेन्शक

िोजगािबाट फकेका स्थातनर् र्ुर्ा,कोतभड १९ बाट सङक्रतमि न्र्ू नआर् भएका एर्म् सुकुम्बासी परिर्ाििाइ
र्स कार्यक्रमबाट उद्यम सन्चािनमा तबशेर् सुतबिा उपिब्ि गिाउने व्र्बस्था तमिाइनेछ।
 जुस, डेिी, न्चर्ा, हस्िकिा, ढाका िगार्ि स्थातनर् कच्चापदाथयमा आिारिि उद्योगको प्रर्द्धयन ि पूर्ायिाि
तनमायर्मा सहर्ोग ि सहजीकिर् गरिनेछ।घिे ि ु उद्योगको िातग प्रोत्साहन मुिक कार्यक्रमको प्रर्न्ि
गरिनेछ।
 मर्हिा उद्यमशीििा र्र्कास गनय मर्हिा उद्यमी औद्योतगक क्षेर िथा औद्योतगक ग्राम स्थापना गरिनेछ।
 उद्योगिाई कृर्र्, पर्यटन, न्शक्षा, स्र्ास््र् िथा अन्र् उद्यमशीि क्षेरसाँग आबद्ध हुनेगिी कार्यक्रम सञ्चािन
गरिनेछ। पिम्पिागि व्र्र्सार् ि सीपिाई सं िक्षर् गरिनेछ।
 गाउाँपातिकामा उपर्ुक्त स्थान छनौट गिी सं घीर् सिकाि ि प्रदे श सिकािको

ऐन कानून बमोन्जम र्स

गाउाँपातिकामा औद्योतगक ग्राम स्थापना गरिनेछ। हिे क र्डाहरुमा कम्िीमा एक आिुतनक औद्योतगक क्षेर
स्थापना गने नीति अनुरुप सबै र्डाहरुमा औद्योतगक क्षेर स्थापना गरिनेछ ।
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 खााँडादे र्ी गाउाँपातिका अन्िगयिका सम्भार्र्ि मठमन्न्दि, गुम्बा, गुफा आर्दको गुरुर्ोजना िर्ाि गरि
व्र्र्न्स्थि र्र्कास अन्घ र्ढाइनेछ । गुरुर्ोजना अनुसाि र्स्िी िथा जग्गाको र्र्कास, सं िक्षर् ि व्र्र्स्थापन
गरिनेछ ।
 स्थातनर् तसप सामाग्रीको प्रर्ोग गरि स्थातनर् स्ििमै सेतनटिी प्र्ाड उत्पादनमा अतभपेरिि गनय र्र्गिमा
िातिम प्राप्त गिे का सहभागीिाई िन्क्षि गरि सेतनटिी प्र्ाड िघुउद्यम स्थापनामा सहर्ोग गनय मेतसनिी
औजाि सर्हि अनुदान उपिब्ि गिाईन्छ। उक्त उद्यमबाट उत्पादन हुने सेतनटिी प्र्ाड पातिकािे खरिद
गरि पातिका क्षेरतभरका र्र्पन्न परिर्ाि समुहका मर्हिािाई तन:शुल्क र्र्ििर् गने ब्र्र्स्था तमिाइनेछ।
 स्थातनर् स्रोि/सािन परिचािन हुने दश िाख भन्दा मुतनका िागि अनुमान भएका स-सना आर्ोजना माफयि
स्थातनर्स्ििमै िोजगािी तसजयना गरि क्रमश: गरिर्ी न्र्ुतनकिर् गने ध्र्ेर्का साथ अध्र्क्ष िोजगाि कार्यक्रम
सं चािन गरिनेछ।

घ. पर्यटन
 गाउाँपातिका तभरका र्र्तभन्न िातमयक, सं स्कृतिक, मठ मन्न्दि, गुम्बा, गुफा, ऐतिहातसक स्थि, सास्कृतिक
सम्पदाहरुको पर्हचान, सं िक्षर्, प्रर्यिनका िातग एकीकृि िातमयक पर्यटनको र्र्कास गनय सम्भाव्र्िा अध्र्र्न
िथा पर्यटकीर् एकीकृि गुरुर्ोजना िर्ाि गरिनेछ।
 "खााँडादे र्ीको अतभर्ान, पर्यटकको गन्िव्र् स्थान" अतभर्ान सं चािन गरि गाउाँपातिकािाई आन्िरिक िथा
बाह्य पर्यटकको गन्िव्र् स्थि र्नाउन आर्श्र्क प्रर्न्ि तमिाईनेछ। गाउाँपातिकामा तभरने र्ाह्र पर्यटकको
िगि तिई िेिै पर्यटक तभराउने ब्र्र्सार्ी ि कम्पनीिाई पुिस्कृि गरिनेछ ।
 थामी, माझी, िामाङ, नेर्ाि, क्षेरी, बाहुन, मगि ि िोर्ी आर्द जातिको भार्ा, िमय, भेर्भूर्ा, चाड पर्य, जनजीर्न
झल्कने सं ग्रहािर् तनमायर् गरि पर्यटक आकर्र्यि गरिनेछ। र्सबाट तनन्िि शुल्क तिने व्र्र्स्था समेि
तमिाइनेछ।
 सुनकोशी ि िामाकोशी नदी क्षेरमा जिर्ाराको सं भाव्र्िा अध्र्र्न गिी जि र्ारा पर्यटनको र्र्कास गने
िथा र्र्तभन्न खेिकूदको आर्ोजना गिी खेि पर्यटनिाई आकर्र्यि गरिनेछ।
 पर्यटन र्र्कासमा तनजी, गैि सिकािी, सहकािी क्षेरको िगानी आकर्र्यि गनय िागि सहभातगिािाई प्रोत्साहन
गरिनेछ।सम्भार्र्ि क्षेरमा र्पकतनक स्पोटय, पाकय िथा होमस्टे सं चािन जस्िा कार्य गनय आर्श्र्क प्रकृर्ा
अगातड

बढाइनेछ।

 साङगूि सम्िेतिङ गुम्र्ा, सुतिथुम्का भ्र्ुटार्ि, र्र्श्व तमर गुम्र्ा, थुक्तेि रिपीिीङ गुम्र्ा, पेमा छोितिङ गुम्बा
खााँडादे र्ी मन्न्दि, अग्िेश्वि मन्न्दि, नर्यदेश्वि, तसिदे र्ी मन्न्दि, रुरे श्वि मन्न्दि, माकािथान, तसिुय यर्ाङ
गुम्र्ा, उगेन सामतिङ गुम्र्ा, मदन भण्डािी पाकय, पातिका नन्जकैको शान्न्ि पाकय ि पृरी पाकय सम्बन्न्िि
आर्श्र्क र्ोजना तनमायर् गरि कार्यन्र्र्न गरिनेछ।
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ङ. सहकािी
 र्र्गिमा दिाय भई हाि बन्द िहे का सहकािीहरुको चि अचि सम्पतिको अतभिे ख िाख्ने, नर्ीकिर् गने , मजय
गने साथै हिे क र्डामा एक सहकािी सं स्था स्थापना िथा सञ्चािनमा जोड र्दने नीति तिइनेछ ।
 कानून बमोन्जम कृर्र्, र्चि िथा ऋर्, बहुउद्धेश्र्ीर्, पर्यटन ि अन्र् सहकािी सं स्था दिाय गने प्रकृर्ा अन्घ
बढाइनेछ साथै सहकािीको माध्र्मबाट गरिबी न्र्ूतनकिर् गरिनेछ।
ाँ ी सं किन गिी उत्पादनमा जोड र्दइनेछ । मर्हिा िथा कृर्र् सहकािी सं स्थािाई
 सहकािी माफयि सानो पूज
अनुदान र्दने तनतििाई तनिन्िििा र्दइनेछ।
 र्चि िथा ऋर् सहकािी सं स्थाहरु एकीकृि गिी िीनको अनुगमन, तनर्मन ि सुपिीर्ेक्षर् गरिनेछ
साथैसहकािी ऐनिाई समर्ानुकुि परिमाजयन गरिनेछ।
 मर्हिा सहकािी िथा अन्र् व्र्ापाि व्र्र्सार् गनेिाई उपभोक्ता माफयि सुपथ मूल्र् पसि िथा पैचो पसि
खोल्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।
 ९ र्टै र्डामा र्थासम्भर् कन्म्िमा दुई कोठे मर्हिा सहकािी भर्नको िागि अनुमान िर्ाि गिी तनमायर्
कार्य अन्घ बढाइनेछ।
 सहकािीको अतभमून्खकिर् िथा क्षमिा र्र्कास िातिम सञ्चािन गरिनेछ ।
 िाम्रो काम गने सहकािीिाई प्रोत्साहन, तनष्कृर् िहे कािाई सकृर् बनाउन सहर्ोग ि अत्र्न्िै तनष्कृर्
सहकािीिाई आर्श्र्क पक्रृर्ाका आिािमा खािे ज गने तनति तिइनेछ।

च. खानी िथा खतनज
 र्ािार्िर् प्रतिकुि असि नपने गरि प्रचतिि कानून बमोन्जम गाउाँपातिका तभर िहेका खोिानािाबाट ढु ङ्गा,
तगट्टी, बािुर्ा उत्खन्न गरि र्र्र्क्र र्र्ििर् गनय बनाइएको नीतिगि प्रबन्ि समर् अनुसाि समार्ोजन गदै
ितगनेछ।

 पातिकातभर िहेका सम्भार्र्ि खानीहरुको अध्र्र्न अनुसन्िान गरि पर्हचान गने तनति अर्िम्र्न गरिनेछ।
2.सामान्जक र्र्कास सम्बन्न्ि नीतििःक.न्शक्षा
''बािबातिका र्र्द्यािर् पठाऔ, तनिक्षििा घटाऔ''
 सबै पातिकाबासीिाई दे शभक्त, सभ्र्, सुसंस्कृि, र्ोग्र्, प्रतिस्पतिय, उद्यमशीि, सीपर्ुक्त,

आत्मार्र्श्वासी ि

भर्र्ष्र् प्रति आस्थार्ान बनाउने न्शक्षा नीति अर्िम्र्न गरिनेछ।
 सबै र्र्द्यािर्मा गुर्स्ििीर् इन्टिनेट से र्ा र्र्स्िाि गरि सूचना प्रर्र्तिको पहुाँच सं गै प्रर्र्तिमा आिारिि न्शक्षा
उपिब्ि गिाइनेछ।सार्यजतनक र्र्द्यािर्िाई गुर्स्ििीर् न्शक्षा केन्र बनाइनेछ।
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 र्र्िाथी सं ख्र्ा, तसकाई उपिब्िी, र्र्र्र्गि आिाि ि भौगोतिक दुिीका आिािमा न्शक्षक दिर्न्दी तमिान,
सरुर्ा, र्र्द्यािर् मजय िथा र्र्द्यािर् कमयचािीको ब्र्र्स्थापन गरिनेछ।
 आतथयक रुपमा र्र्पन्न जेहेन्दाि, अपाङ्ग, दतिि, टु हिु ा बािबातिकािाई छारार्ृति कार्यक्रमिाई तनिन्िििा
र्दइनेछ। साथै उच्च न्शक्षा तन:शुल्क र्दइनेछ।
 हामीिे

पातिकाक्षेर

तभरका

स्थानीर्

र्र्र्र्र्स्िुिाई

समेटेि

स्थानीर्

पाठ्यक्रम

तनमायर्

गिे का

छौ।पाठ्यक्रमको आिािमा पाठ्यपुस्िक िे खन कार्य गरि र्सको प्रभार्कािी कार्यन्र्र्न गरिनेछ।
 गाउाँ न्शक्षा र्ोजनािाई प्रभार्कािी कार्यन्र्र्न गरिनेछ।न्शक्षामा जनप्रतितनति, न्शक्षक माहासं घ, अतभभार्क,
र्र्द्याथी, न्शक्षार्र्द, सं स्थागि र्र्द्यािर्को सहभातगिा ि सिोकाि पक्षको सं िग्निामा गुर्स्िि सुिािको
प्रर्ास गरिनेछ।
 मजय भएका ि सं चातिि सामुदार्र्क र्र्द्यािर्को भर्न जग्गा जतमन िथा न्जन्सी सामग्रीहरुको सं िक्षर्,
ब्र्र्स्थापन ि प्रर्ोगका सम्बन्िमा आर्श्र्क तनति तनमायर् गरिनेछ।
 “खााँडादे र्ी शैन्क्षक सुिाि कोर्” माफयि प्रान्ज्ञक उन्र्र्नको िातग िकम उपिब्ि गिाउने गरि कार्यक्रम
तनिायिर् गरिनेछ।एक र्र्द्यािर् एक खेिकुद न्शक्षक िोर्क प्रन्शक्षर्को िातग प्रन्शक्षकको व्र्बस्था गरिनेछ।
 थामी, हार्ु, िोर्ी, मगि, र्ोगी, तगिी, िाई ि माझी जातिका र्ािर्ातिकािाई शैन्क्षक प्रोत्साहन भत्ता उपिब्ि
गिाइनेछ ।
 प्रार्र्तिक न्शक्षा हातसि गिे का र्र्द्याथीिाई िोजगािीका िातग गाउाँपातिकािे पहि गनेछ ।
 र्र्द्याथीको प्रतिभा पर्हचान गिी ,अतिरिक्त र्क्रर्ाकिापको र्र्तभन्न न्शर्यकमा पातिकास्िरिर् प्रतिस्पिाय गिाई
पुिस्कृि गने तनति अर्िम्बन गरिनेछ।
 दृर्ष्टर्र्र्हन, सुस्िश्रर्न, सुस्िमनन्स्थिी िगार्ि अपाङ्ग भएका बच्चािाई र्र्शेर् न्शक्षा र्दइने र्र्द्यािर् स्थापना
ि सं चािन गरिने नीति तिइनेछ।
 सं स्थागि र्र्द्यािर्हरुको मापदण्ड िोर्क ब्र्र्स्थापन गने नीति तिइनेछ।
 र्र्द्यािर्मा तडन्जटि हान्जिीको व्र्र्स्था तमिाइनेछ। होमर्कय डार्िी ि र्र्िाथीहरुको िक बुक िाख्ने
अतनर्ार्य ब्र्र्स्था गरि कार्यन्र्र्न गरिनेछ।
 3 ि 5 को स्रोि केन्रस्िरिर्, कक्षा 8 को पातिकास्िरिर् पिीक्षा, SEE ि माद्यातमक िह िथा अन्र् िहको
परिक्षािाई ब्र्र्न्स्थि, मर्ायर्दि ि तनष्पक्ष बनाउन मापदण्ड िर्ाि गरिनेछ।
 र्डा अन्िगयि अगुर्ा र्र्द्यािर्िाई समन्र्र्, अनुगमन, सहकार्य, सुपिीर्ेक्षर् ि अतभिे ख व्र्र्स्थापनको िातग
न्जम्मेर्ाि बनाइनेछ । र्सको िातग आर्श्र्क बजेटको व्र्र्स्था तमिाइएको छ, साथै बािन्शक्षकहरुिाई
ु िहको सर्ि आिाि िर्ाि गरिनेछ।
मन्टे श्र्िी िातिम प्रदान गिी आिािभि
 न्शक्षािाई प्रर्र्तिमैरी, र्ािमैरी, र्ािार्िर् मैरी िथा अपांङ्ग मैरी र्नाइनेछ। र्र्द्यािर्को सम्पूर्य पक्षको
जानकािी र्दने गिी स्कुि प्रोफाइि िर्ाि गरिनेछ। अतभिे ख व्र्र्स्थापनिाई च ुस्ि बनाईनेछ।प्रत्र्ेक
बािमैरी र्डा ि पातिका घोर्र्ा गनय आर्श्र्क कार्य गरिनेछ।
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 उत्कृष्ट र्र्द्यािर्, र्र्द्याथी, न्शक्षक, अतभभार्क ि न्शक्षासेर्ीिाई पुिस्कृि गने पिम्पिािाई तनिन्िििा र्दइएको
छ।
 न्शक्षक, कमयचािी, सं चािक सतमतिको क्षमिा र्र्कास िातिम सञ्चािन गरिनेछ ।
 र्र्द्यािर् िहको कृर्र् प्रार्र्तिकको र्र्कास गिी TSEE कार्यक्रम प्रर्यिन गनय आर्श्र्क र्जेटको व्र्र्स्था
तमिाइएको छ ।
 िातिम, नर्ीन प्रर्र्ति, प्रर्ोग ि गुर्स्िि मापदण्डिाई तनिन्िििा र्दइएको छ ।
 र्ास्िर्र्क िथा र्थाथयपिक र्र्द्यािर् सुिाि र्ोजना तनमायर् गरि पातिकाको सबै र्र्द्यािर्मा िागू गरिनेछ।
 र्र्द्यािर्मा दक्ष, अनुभर्ी, र्रिष्ठिम न्शक्षकिाई प्रिानध्र्ापक ब्र्र्स्थापनको िातग न्शक्षा ऐन तनर्ामार्िी
अनुसाि कार्यसम्पादन किाि सम्झौिा गरि क्रमश: नेित्ृ र् ब्र्र्स्थापन गरिनेछ।
 न्शक्षक छनौट प्रकृर्ािाई ब्र्र्स्थापन र्ैज्ञातनक ि पािदशी बनाइनेछ।
 र्ािार्िर्ीर् अनुकुििाको िातग एक र्र्द्यािर् एक बगैचा तनति तिइनेछ साथै एक र्र्द्यािर् एक उद्यम
सं चािन गरिनेछ।
 सामुदार्र्क तसकाई केन्रिाई आर्श्र्क कार्यर्र्ति बनाई ब्र्र्न्स्थि गरिइनेछ।
 एक र्र्द्यािर् एक नसय कार्यक्रमिाई र्र्स्िाि गरिनेछ।
 र्र्द्याथीको उपिब्िीिाई मुख्र् आिाि बनाएि न्शक्षक िथा र्र्द्यािर्को मुल्र्ाङ्कन गरिनेछ।न्शक्षकको सेर्ा,
सिय, सुर्र्िा ि सुिक्षाको िातग आर्श्र्क तनति अर्िम्बन गरिनेछ।
 कृर्र्, स्र्ास््र्, परकाि, प्रार्र्तिक न्शक्षा आदी अध्र्र्नको िातग र्र्शेर् अनुदानको ब्र्र्स्था गरिनेछ।

ख.स्र्ास््र् िथा सिसफाई
 कोतभड-19 ि अन्र् माहामािीजन्र् प्रकोपिाई तनर्न्रर् ि िोकथामको िातग क्र्ािे न्टाइन, आइसोिे सन
ि और्िीजन्र् सामाग्रीहरुको ब्र्र्स्था तमिाइनेछ।
 कोतभड-19 िोकथाम तनर्न्रर्मा खर्टएका जनशन्क्तको िातग कार्यर्र्ति बनाई प्रोत्साहन िथा जोन्खम
भत्ताको ब्र्र्स्था गरिनेछ।
 गुर्स्िरिर् स्र्ास््र् सेर्ा प्रदान गनयको िातग भौतिक पुर्ायिाि िथा आर्श्र्क औजाि उपकिर् ि िे फिि
फण्डको ब्र्र्स्था तमिाईनेछ।
 स्र्ास्थकेन्रमा सुिन्क्षि प्रसुति सेर्ा अतभर्ृर्द्व गभयर्िीिाई पौर्ष्टक आहािा प्रदान िथा स्र्ास््र् सं स्थामा
प्रसुतिहुनि
े ाई तनशुल्क एम्बुिेन्स िथा थप र्ािार्ाि खचय प्रदान गरिने कार्यक्रम सं चािन गरिनेछ।
 मा.स्र्ा.सो.से.हरुिाई न्जम्मेर्ािी प्रति उत्सार्हि गिाउन मातसक बैठक बापि प्रति मर्हना एक हजाि
र्ािार्ाि खचय कार्म गरि आर्श्र्क बजेट ब्र्र्स्था तमिाइनेछ।
 हिे क नागरिकिाई गुर्स्िरिर् स्र्ास््र् सेर्ाको पहुाँच स्थार्पि गनय सं र्र्िानिे र्दएको हक अनुसाि सेर्ा
उपिब्ि गिाउने तनतिगि ब्र्र्स्था गरिनेछ।
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 गाउाँपातिका तभर िहेका सबै स्र्ास््र् चौकीबाट िोर्कए बमोन्जमको तनशुल्क स्र्ास््र् सेर्ाहरु प्रदान गने
र्दघयकातिन तनति तिइनेछ।
 स्र्ास््र् र्र्मा कार्यक्रमिाई थप प्रचाि प्रचाि गने िथा जोन्खममा िहे को र्र्पन्न परिर्ाििाई र्प्रतमर्म
बापिको िकम गाउाँपातिकाबाट अनुदान स्र्ारुप उपिब्ि गिाइनेछ।
 स्र्ास््र् सेर्ािाई थप र्र्स्िृतिकिर् गदै आर्ुर्ेर्दक प्राकृतिक न्चर्कत्सा, र्ोग िथा ध्र्ानको माध्र्मबाट
मातनसिाई र्दघयन्जर्नको िातग प्रेरिि गरिनेछ।


सर्यब्र्ापी पहुाँचको अर्िािर्ा अनुरुप पर्यिानत्मक, प्रतिकािात्मक, उपचाित्मक, पुन:स्थापनात्मक िथा
ु सेर्ा उपिब्ि गिाइनेछ।
कुशि प्रशासन सेर्ािाई एर्ककृि गरि आिािभि

 समुदार्मा सहज िरिकािे स्र्ास््र् सेर्ा प्रदान गनयको िातग भौगोतिक र्र्कटिा भएका स्थानहरुमा चाि
ु स्र्ास््र् केन्र स्थापना भई सं चािन भएकोमा सो सेर्ािाई
र्टा स्र्ास््र् इकाई ि एक र्टा आिािभि
थप र्र्स्िाि गरिनेछ साथै सं चातिि स्र्ास््र्चौकीिाई प्राथातमक स्र्ास््र्चौकीमा रुपान्ििर् गनय आर्श्र्क
पहि कदमी गरिनेछ।
 Ultra Sound, कार्ो मेन्शन ि माईक्रोस्कोपको प्रर्ोग गिी र्ट.र्ी., पाठे घि क्र्ान्सि, मुटु िगार्िका िोगको
पर्हचान गाउाँर्न्स्िमा गई पिीक्षर् गरिनेछ ।
 स्र्ास््र् सम्बन्िी सूचनाहरु बािे जानकािी हातसि गनय स्र्ास््र् सभे कार्य सञ्चािन गरिनेछ ।
 आकन्स्मक स्र्ास््र् सेर्ािाई प्रभार्कािी र्नाउन तनकट भर्र्ष्र्मा पातिकामा Stand By िहने गिी एक
एम्बुिेन्सको व्र्र्स्था गरिएको छ। आगामी र्र्य (ख) र्गयको एम्बुिेन्स सेर्ा, शर्र्ाहन सेर्ा र्र्स्िाि
गरिनेछ।
ु भ ि गुर्स्ििीर् र्नाउन, स्र्ास््र् चौकी/सामुदार्र्क स्र्ास््र् इकाईमा
 आिािभूि स्र्ास््र् सेर्ािाई सर्यसि
और्िी, उपकिर् ि जनशन्क्तको प्रभार्कािी व्र्र्स्था तमिाइनेछ ।
 खााँडादे र्ीमा तनमायर् हुने अस्पिािको तनमायर् कार्यिाई गति प्रदान गरिनेछ।
 स्र्ास््र् र्र्मा अतनर्ार्य गिी तनकट भर्र्ष्र्मा स्थापना हुने खााँडादे र्ी अस्पिािबाट र्र्िामीहरुिाई आिािभूि
स्र्ास््र् सेर्ा प्रदान गने व्र्र्स्थाको प्रािम्भ गरिनेछ।
 सशिय अनुदानबाट स्र्ास््र् क्षेरका कार्यक्रमहरु कार्यिातिका र्नाई कार्यन्र्र्न गरिनेछ ।
 र्डास्ििीर् स्र्ास््र् चौकी ि केन्रिाई स्ििोन्निी गदै ितगनेछ। त्र्सका और्िी, उपकिर् ि स्र्ास््र्
जनशन्क्तको व्र्र्स्था गरिनेछ ।
 गाउाँपातिकाको हिे क र्डामा स्र्ास््र् न्शर्र्ि सञ्चािन गरिनेछ ।
 “स्र्स्थ जीर्न सुखी जीर्न” िािर्ा साकाि पानय ध्र्ान िथा र्ोग न्शर्र्ि सं चािन गरिनेछ।
 सार्यजतनक स्थिमा िुम्रपान ि मर्दिा सेर्न गनेिाई दन्ण्डि गरिनेछ ।
 “मर्दिा ि सूतियजन्र् पदाथय मुक्तक्षेर” कार्म गनय अतभर्ान सं चािन गरिनेछ। र्ी पदाथयको र्र्क्री र्र्ििर्िाई
तनन्ििस्थान, उमेि समुह आर्द िोकी व्र्र्न्स्थि िुल्र्ाइनेछ।
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 गाउाँपातिकाको िातग आर्श्र्क स्र्ास््र् जनशन्क्त डाक्टि, िे तडर्ोिोन्जष्ट, स्र्ास््र् प्रार्र्तिकहरुको व्र्र्स्था
गरिनेछ ।
 “पातिका िथा र्डास्ििीर् सिसफाई अतभर्ान” सं चािन गरि सफा, सुन्दि ि सभ्र् खााँडादे र्ीको पर्हचान र्दने
नीति अर्िम्बन गरिनेछ।
 र्जाि क्षेर, चोक िथा सार्यजतनक स्थिहरुमा मर्हिा, पुरुर् िथा अपाङ्गमैरी शौचािर् तनमायर् गरिनेछ ।
 “पूर्य खोप, खुिा र्दशा मुक्त क्षेर” ि “पूर्स
य िसफाई” सम्बन्न्ि कार्यक्रमहरु सञ्चािन गरिनेछन्।
ाँ ा उपचाि केन्र स्थापना गरिनेछ।
 प्राथतमक आख
 सने िथा नसने िोग िोकथामको िातग सचेिनामूिक कार्यक्रम सञ्चािन गरिनेछ।
 र्ुर्ा िथा र्कशोिर्कशोिीहरुको र्ौन िथा प्रजनन स्र्ास््र् सम्बन्िी सचेिनामूिक कार्यक्रम सञ्चािन
गरिनेछ।
 तभिपानी ि िाकाथुम स्र्ास््र् चौकीमा फामेसी िाई ब्र्र्न्स्थि गरि ल्र्ार् सेर्ािाई र्र्स्िाि गरिने िथा
र्पंखिु ी स्र्ास््र् चौकीमा र्तथयङ सेन्टिको स्थापना गरिनेछ।साथै अन्र् र्डामा पतन र्ो नीति िागू गनय
सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गरिनेछ।
 िागूपदाथय िोकथाम िथा तनर्न्रर्को िातग जनचेिनामुिक कार्यक्रम गरिनेछ।
 एक र्र्द्यािर् एक नशय िथा अन्र् स्र्ास््र्कमी माफयि र्र्द्यािर्मा स्र्ास््र् न्शक्षाको माध्र्मद्वािा र्र्िाथीको
स्र्ास््र् प्रर्यिन कार्यक्रमिाई बढर्ा र्दइनेछ।
 मुटु, क्र्ानसि, मृगौिा जस्िा गन्म्भि िोगीहरुिाई पातिकािे र्ददै आएको सहर्ोगिाई तनिन्िििा र्दइनेछ
साथै ब्िड बैंकको अर्िािर्ािाई अगातड बढाइनेछ।
 आगामी र्दनमा टोि सुिाि सतमतििाई र्क्रर्ान्शि गरि र्र्कास तनमायर् एंर् सिसफाई सम्बन्न्ि र्र्तभन्न
कार्यमा सकृर् गरिनेछ।

ग. दतिि ,मर्हिा, र्ािर्ातिका अपांङ्ग िथा जेष्ठ नागरिक िथा तसमान्िकृि समुदार्
 र्र्पन्न, दतिि िथा पछाडी पारिएका मर्हिाहरुका िातग सीपमूिक िथा उद्यमशीििा कार्यक्रम सञ्चािन
गिी व्र्र्सार् स्थापनाको िातग प्रति समुह रु. ५ हजािको व्र्र्स्था गरिनेछ।
 मर्हिा र्हं सा न्र्तनकिर्का िथा क्षमिा र्र्कास सम्बन्न्ि िातिम/अतभर्ानहरु सञ्चािन गरिनेछ। मर्हिा
र्हं सा तनर्ािर् कोर् िाई आर्श्र्क बजेट व्र्र्स्थापन गरिनेछ।
 दतिि, मर्हिा, र्ािर्ातिका, र्कशोिर्कशोिी मातथ हुने र्ौनजन्र् र्हं सा, दुव्र्यर्हाि का साथै एतसड आक्रमर्
ि र्िात्काि, र्ोन्क्स आर्द जस्िा कार्य गने उपि गाउाँपातिका कठोि रुपमा प्रस्िुि हुनेछ।
 जेष्ठ नागरिक परिचर्पर, अपांङ्ग परिचर्पर र्र्ििर् गिी तनजहरुिे पाउने सेर्ा सुर्र्िाको प्रर्ियन गरिनेछ।
 हिे क र्डामा अपांङ्ग, एकि मर्हिाको िातग

र्र्शेर् अनुदानमा व्र्र्सार्, जेष्ठ नागरिकको सम्मान गने

कार्यक्रमिाई तनिन्िििा र्दइनेछ।
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 उपभोक्ता सतमति माफयि गरिने र्र्कास तनमायर् कार्यमा जेष्ठ नागरिकिाई अतनर्ार्य रुपमा सल्िाहकािको
रुपमा िाख्ने व्र्र्स्था तमिाइनेछ।
 जेष्ठ नागरिक तमिन केन्र सञ्चािन गरिनेछ साथै ८० र्र्य मातथका जेष्ठ नागरिकिाई सम्मान गरिनेछ।
 अपांङ्गिा मातथ दुव्र्यर्हाि गने उपि दन्ण्डि गरिनेछ साथै र्र्द्यािर् कार्ायिर् िथा अन्र् तनकार्मा अपांङ्ग
मैरी पूर्ायिाि तनमायर्िाई अतनर्ार्य र्नाइनेछ।
 सामान्जक सुिक्षा भत्ता बैं क माफयि समर्मा नै प्रदान गने परिपाटी अर्िम्र्न गरिनेछ। सामान्जक सुिक्षा
भत्ता दुरुपर्ोग गने उपि गाउाँपातिका कठोि बन्नेछ ।
 र्ेसहािा, अशक्त, अपांङ्गिा भएका व्र्न्क्तहरुको खोजी गिी अतभभार्कको न्जम्मा िगाइनेछ। र्ेर्ारिसे मातनस
िथा मानतसक सन्िुिन गुमाएको व्र्न्क्तको िगि सं किन गिी अतभिे ख िान्खनेछ। त्र्स्िा व्र्न्क्तहरुको
शािीरिक, मानतसक उपचाि िथा स्र्ास््र् जााँच ि और्तिको तनिःशुल्क व्र्र्स्थाका िातग गाउाँपातिकािे
कोर् स्थापना गरिनेछ ।
 मानर् र्ेचर्र्खन र्र्रुद्धको पातिकास्ििीर् सतमति गठन िथा कार्यक्रम सञ्चानि गरिनेछ।र्ाि र्र्र्ाह,
बहुर्र्र्ाह ि िे स्रो तिर्ङ्ग, र्ोन्क्स जस्िा सामान्जक कुरिति सम्र्न्न्ि जनचेिनामुिक कार्य गरिने छ।
 बाि अतिकाि सम्बन्न्ि िार्िर् नीति िथा अन्ििार्िर् सन्न्ि सम्झौिाको पािनामा र्र्शेर् ध्र्ान पुर्र्ाइनेछ।
 दतिि, मर्हिा, आर्दर्ासी, जनजाति ि र्र्पन्न र्गयको सशन्क्तकिर्का िातग िोकसेर्ा िर्ािी कक्षा िथा
अन्र् कार्यक्रम सं चािन गरिनेछ।
 सर्हद, र्ेपत्ता परिर्ाि ि सशस्त्र र्ुद्वका क्रममा घाइिे हरुिाई िन्क्षि गरि र्र्शेर् कार्यक्रम सं चािन
गरिनेछ।एकि मर्हिा उद्यतमिाई र्र्शेर् अनुदानको व्र्र्स्था गरिनेछ।
 सामान्जक सुिक्षा िथा सं िक्षर् सम्बन्न्ि नीति िथा कार्यक्रम अन्िगयि बािबातिका पुनस्य थापना केन्र, जेष्ठ
नागरिक आश्रर् केन्र, अशक्त स्र्ाहाि केन्रहरुको स्थापना गरि सं चािन गरिनेछ।
 दतिि िथा आतथयक रुपमा र्र्पन्न परिर्ािको र्र्द्याथीहरुिाई प्रार्र्तिक िािको ( कृर्र् , पशु, बन, स्र्ास््र्,
ईन्न्जतनर्रिङ, सुचना प्रर्र्ति आदी ) उच्च न्शक्षा अध्र्र्नको िागी र्र्र्ेश छारर्ृतिको ब्र्र्स्था गरिनेछ।

घ.सामान्जक सुिक्षा िथा ब्र्न्क्तगि घटना दिाय
“गुर्स्ििीर् न्शक्षा ि स्र्ास््र्, दक्ष, सक्षम, तसजयनशति, प्रतिस्पिी जनशन्क्त, सुसंस्कृि एर्ं समिामूिक समाज तनमायर्
जस्िा कार्यक्रम नीति िथा कार्यक्रम समार्ेश गरिएको छ।”
 व्र्न्क्तगि घटना दिाय पूर्रु
य पमा अनिाइन प्रर्ािी माफयि गरिनेछ।
 सामान्जक सुिक्षा िथा व्र्न्क्तगि घटना दिायमा नागरिकको सहज पहुाँच पुर्र्ाउने िथा शिप्रतिशि घटना
दिाय गिाउन, सूचना सञ्चाि िथा पहुाँच अतभर्ान ि दिाय न्शर्र्ि सं चािन गरिनेछ । (कमयचािी माग गरिने
छ।
 सामान्जक सुिक्षा भत्ता बैंर्कङ प्रर्ािी माफयि र्र्ििर् गनय सुरु गरिनेछ।
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 सर्ै र्डामा सामान्जक सुिक्षा भत्ता गुनासो सतमति गठंन गरिनेछ।
 अनिाइन प्रर्ािी माफयि व्र्न्क्तगि घटना दिाय गनयका िातग र्डा कार्ायिर्हरुमा इन्टिनेट जडानको
व्र्र्स्था तमिाइनेछ।
 खााँडादे र्ी गाउाँपातिकािे आ.र्.2078/79 को िातग कार्ायिर्मा कार्ायिि एम. आई. एस. अपिे टि िथा
र्फल्ड सहार्कका िातग एक चौमातसक र्िार्िको पारिश्रतमक ििर् भत्ता तमिाउने प्रतिर्द्दिा गरिएको
छ।
 अनिाइन प्रर्ािी माफयि व्र्न्क्तगि घटना दिाय गनयका िातग र्डा कार्ायिर्हरुमा किि र्प्रन्टि खरिदको
व्र्र्स्था तमिाइनेछ।
 जेष्ठ नागरिक सम्मान िथा तनिःशुल्क स्र्ास््र् परिक्षर् कार्यक्रम सं चािन गरिनेछ ।
 अनिाइन प्रर्ािी िथा ऐन तनर्म सम्बन्न्िि पन्ञ्जकातिकािीहरुको क्षमिा अतभर्ृर्द्ध सम्बन्न्ि िातिमको
व्र्र्स्था तमिाईनेछ।
 िार्िर् परिचर् पर िथा पन्ञ्जकिर् र्र्भाग नेपाि सिकाि िथा र्र्श्व बैंक बीच भएको ऋर् सम्झौिा अनुसाि
र्स गाउाँपातिका अन्ििगि सं चातिि सूचना िथा व्र्न्क्तगि घटना दिाय प्रर्ािी सुदृर्ढकिर् आर्ोजनाबाट
र्स गाउाँपातिकामा सं चािन हुने कार्यक्रमको बजेट उपशीर्यक 31401011 मा आ.र्. २०७८/०७९
को िातग िकम रु. 18 िाख सशिय अनुदान LMBS प्रर्ािीमा कार्यक्रम सं चािन गरिनेछ ।

ङ. र्ूर्ा, िोजगाि िथा खेिकूद
 प्रिानमन्री िोजगाि कार्यक्रमिाई र्ुर्ा मैरी बनाई र्ेिोजगाि र्ुर्ाहरुिाई उपर्ुक्त काम प्रदानगिी िोजगाि
र्दिाइनेछ ।
 र्डास्ििीर्, पातिका स्ििीर् िथा न्जल्िास्ििीर् खेिकूद आर्ोजना गरिनेछ साथै अध्र्क्ष कप आर्ोजना गने
व्र्र्स्थािाई तनिन्िििा र्दईनेछ।
 खााँडादे र्ी कप खेिकूद प्रतिर्ोतगिा आर्ोजना गिीनेछ, जसका िातग एक खााँडादे र्ी कप कोर् स्थापना
गरिनेछ ।
 अन्िि र्र्द्यािर् खेिकूद, नृत्र्,गार्न जस्िा र्क्रर्ाकिापमा प्रतिस्पिाय गिाइनेछ।
 प्रतिभार्ान खेिाडीहरुको पर्हचान गिी उन्चि सम्मान गरिनेछ ।
 पातिकास्िरिर् र्र्कास तनमायर्को काममा िोजगािी तसजयना गरि र्ेिोजगाि ब्र्न्क्तहरुिाई अर्सि प्रदान
गरिनेछ।
 एक र्डा एक खेिमैदान तनमायर् गरिनेछ।उपाध्र्क्ष ितनङन्शल्ड माफयि एक र्डा एक र्र्शेर् खेि आर्ोजना
गरि नर्ााँ खेिाडी पर्हचान गने कार्य अगातड बढाइने छ।
 प्रतिभा पर्हचान िथा पुिस्काि कार्यक्रम सं चािन गरिनेछ।
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 र्र्दे शबाट आएका र्ुर्ाहरुको सीप िथा अनुभर् साटासाट गरि सो तसप िथा अनुभर् कसिी पातिकाको
र्हिमा प्रर्ोग गनय सर्कन्छ भन्ने उद्देश्र् अनुरुप हाम्रो एक पातिकास्िरिर् र्ुर्ा सं जाि तनमायर् गरिनेछ।
 िार्िर् िथा अन्ििार्िर् पदक प्राप्त गनय सफि खेिाडीहरुिाई प्रोत्सार्हि गनय ि उतनहरुको तसप र्सै
पातिकाका खेिाडीहरुमा रुपान्ििर् गनय आर्श्र्क कार्यक्रम गरिनेछ।
 अध्र्क्ष िोजगाि कार्यक्रम माफयि 1500 जनािाई िोजगाि प्रदान गरिनेछ।

३.पुर्ायिाि र्र्कास सम्बन्न्ि तनति
क. आर्ास, भर्न िथा शहिीकिर् पूर्ायिाि
 गाउाँपातिकाबाट प्रत्र्ेक र्डाको एक मुख्र् सडकको गाउाँ र्ािार्ाि गुरु र्ोजना अन्िगयि तड.र्प.आि. िर्ाि
भएका सडकहरुको स्ििोन्निीको िातग तनिन्िििा र्दइनेछ।
 भर्न नभएका र्डा कार्ायिर्हरुको भर्न तनमायर् गरिनेछ साथै र्सका िातग केन्र, प्रदे श, गाउाँपातिकाको
समपूिक कोर्को उपर्ोग गरिनेछ।
 पातिकाको भौतिक पूर्ायिाििाई प्रर्र्तिमैरी, र्ािमैरी, र्ािार्िर् मैरी िथा अपांङ्ग मैरीसर्हि र्र्कास ि
र्र्स्िाि गदै ितगनेछ साथै प्रर्र्तिमैरी, र्ािमैरी, र्ािार्िर् मैरी िथा अपांङ्ग मै री पातिका घोर्र्ा गरिनेछ।
 बहुबर्र्यर् ठे क्कामाफयि पातिकास्िरिर् १५ बेड अस्पिाि तनमायर् भईिहे को हुाँदा तनमायर् सम्पन्न गरि गुर्स्िरिर्
स्र्ास््र् सेर्ा प्रदान गरिनेछ।
 कार्ायिर् सं चािनका िातग स्थार्ी भर्न तनमायर्को िातग आर्श्र्क बजेट व्र्र्स्थाको िातग सं घीर्
सिकाििाई अनुिोि गरिनेछ।
 तनमायर् सम्पन्न भएका र्डा कार्ायिर् भर्नको सं िक्षर् ि सम्र्ियन गदै आर्श्र्क स्ििउन्निी गने ि पातिका
कार्ायिर्बाट र्डा कार्ायिर् सम्मको पहुचाँ स्थार्पि गने सडकिाई क्रमश: कािोपरे गनय आर्श्र्क प्रर्न्ि
तमिाइनेछ।
 र्र्कास तनमायर् कार्यमा हे तभकोटे ट मेशीन औजािहरु प्रर्ोग गरिने छै न न्जर्र्कोपाजयन अन्िगयि िोजगािी
श्रृजन
य ा गरिनेछ।
 स्र्ास््र्, कृर्र् िथा अन्र् सार्यजतनक कार्ायिर्हरुको ममयि सुिाि गरिनेछ।
 गाउाँपातिकाको स्थार्ी भर्न तनमायर् गनय केर्ह जग्गा प्राप्त भएको, प्रर्ाप्त जग्गाको सुतनििा सं गै तनमायर्
कार्य प्रािम्भ गरिनेछ।
 समर् तसमातभर उत्कृष्ट कार्य गरि कार्य सम्पन्न गने उपभोक्ता सतमतििाई पुिस्कृि गरिनेछ।
 सुकुमर्ासीिाई जग्गा ितन प्रमार्पुजाय, परिचर्पर र्र्ििर् गरिने प्रबन्ि तमिाइनेछ साथै भतु मर्हनको िातग
आर्ास तनमायर् गने तनति तिइनेछ।

ख. खानेपानी
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 खााँडादे र्ी गाउाँपातिकामा २ िाख तिटिको ट्ााँङ्की तनमायर् सम्पन्न भएकोिे व्र्र्स्थीि रुपमा िािा र्र्ििर्
गनुक
य ा साथै सं कतिि पानी अभार्ग्रस्ि क्षेरमा र्र्ििर् गरिनेछ।
 आकाशे पानी सं किन िथा रिजभय ट्ााँङ्की तनमायर्िाई तनिन्िििा र्दइनेछ। र्पउने पानीको शुद्धिा पिीक्षर्
गने कार्यिाई तनर्तमि िुल्र्ाइनेछ।
 एक घि एक िािा अतभर्ानिाई तनिन्िििा र्ददै र्डा न. १िाई एक घि एक िािा मैरी र्डा घोर्र्ा
गरिनेछ साथै आर्श्र्क पुर्ायिािमा िगानी क्रमश: अन्र् र्डा िाई पतन एक घि एक िािा मैरी र्डा
घोर्र्ा गरिनेछ
 पकिर्ास भीिपानी तिन्फ्टङ खानेपानी न्स्कम नं. १ ि न्स्कम नं. २ को र्र्द्युि महशुि उपभोक्तािे तिनय
नसर्क जरिर्ाना शुल्क भाि तनिन्िि बर्ढिहेकािे सो महशुिको व्र्र्स्था गरिनेछ।
 पुछीघाट तिन्फ्टङ खानेपानी, गोर्पखोिा-र्पपिटाि-मौिाडी खानेपानी ि गागि खानेपानी र्ोजनािाई
तनिन्िििार्दई आ.र्.२०७८/०७९ सम्ममा सम्पन्न गरिनेछ।

ग.सूचना प्रर्र्ति िथा सं चाि
 तडन्जटि खााँडादे र्ी तनमायर् गनय पातिकािे प्रर्ाह गने हिे क सेर्ािाई च ुस्ि, दुरुस्ि, पादयशी िथा प्रर्र्तिमै री
बनाउन आिुतनक सूचना प्रर्र्तिको प्रर्ोगमा जोड र्दइनेछ।
 गाउाँपातिका तभरका प्रत्र्ेक र्डा कार्ायिर्, र्र्द्यािर् स्र्ास््र् चौकी िथा आसपासका र्स्िीहरुमा अन्प्टकि
फाइर्ि माफयि ब्रोडव्र्ाण्ड इन्टिनेट व्र्र्स्थाको सुतनन्िि गरिनेछ। सार्यजतनक िथा पर्यटकीर् स्थानमा
र्ि-र्ाइफाई जोन सं चािन गरिनेछ साथै तडन्जटि साक्षििा िथा साइर्ि सेक्र्ू िेटी सम्बन्िी सीप र्र्कास
कार्यक्रम सं चािन गरिनेछ।
 गाउाँपातिकाको ि्र्ाङ्क अध्र्र्तिक गनय तडन्जटि डाटा सं किन गरिनेछ। र्डा स्ििको िातमयक, सास्कृतिक,
भौगोतिक र्ृिन्चर तनमायर् गिी तडन्जटि माकेर्टङिाई िीव्रिा र्दइनेछ। ज्ञान प्रर्ियक िथा जनचेिनामूिक
कार्यक्रम तनमायर् िथा प्रसािर् गनय आर्श्र्क प्रबन्ि तमिाइनेछ। सार्यजतनक स्थानहरुमा तस.तस. क्र्ामिा
जडानिाई तनिन्िििा र्दइनेछ ।
 नागरिकको सूचनाको हकिाई उच्च सम्मान गदै पातिका कार्ायिर् िथा शाखाहरुिाई सूचनामैरी
बनाइनेछ।
 100 र्ाट सम्मको एफ.एम, सामुदार्र्क िे तडर्ो िगार्ि स्थातनर् िहबाट प्रकान्शि प्रसारिि आम सं चाि
माध्र्मको दिाय, स्थापना, सं चािन ि नर्र्किर् स्थानीर् िहबाटै गरिने तनति तिइनेछ।

घ. र्र्द्युि िथा उजाय
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 उज्र्ािो खााँडादे र्ी कार्यक्रम पूर्रु
य पमा कार्यन्र्र्न भएको हुदा र्र्द कुनै स्थान र्र्द्युि जडान गनय बााँर्क
िहेमा जडान कार्यिाई तनिन्िििा र्दइनेछ।
 र्ैकन्ल्पक उजाय, सोिािको प्रर्ोगिाई तनिन्िििा गरिनेछ ि मुख्र् सडक, सडकको चोकमा िथा बजािमा
बत्ती जडान गरिनेछ।
 र्र्द्युतिर् दुघट
य नाको बािे मा जनचेिनामुिक कार्य गरिनेछ साथै दुघट
य नामा पिे का ब्र्न्क्तहरुको िातग उन्चि
क्षतिपुतियको ब्र्र्स्था गरिनेछ।

4. र्न, र्ािार्िर्,फोहोिमैिा िथा र्र्पद् ब्र्र्स्थापन
''स्र्ाच्छ बािार्िर् हिाभिा बन, प्रदुर्र्मुक्त खााँडादे र्ीको अतभर्ान''
क. र्न िथा र्ािार्िर् ब्र्र्स्थापन
 र्स गाउाँपातिका अन्िगयि िहेका बााँझो, सुख्खाग्रस्ि, नदी र्कनाि ि खस्केको जतमनमा र्ृक्षािोपर् गरिनेछ
साथै नदी र्कनािका जोन्खमर्ुक्त स्थानमा िटबन्ि तनमायर् गरि र्ृक्षािोपर् समेि गरिनेछ।
 सामुदार्र्क, तनन्ज ि कबुतिर्ि र्नको अतभिे ख खडा गिी र्न अतिक्रमर् हुन नर्दन अनुगमन गरिनेछ।
 जैर्र्क र्र्र्र्ििाको अध्र्र्न अनुसन्िान गिाई प्रार्ी ि र्नस्पतिहरुको जानकािी हुने गिी अतभिे ख खडा
गरिनेछ। िोपोन्मुख प्रार्ी ि र्नस्पतिहरुको खोजी गरिनेछ ।
 “एक र्डा हजाि र्र्रुर्ा” िोप्ने अतभर्ानिाई अतनर्ार्य गिी कार्यन्र्र्नमा ल्र्ाइनेछ।र्दगो बनको
अर्िािर्ािाई अगाडी बढाइनेछ।पातिकाको उपर्ुक्त स्थान छनौट गिी पाकय िथा उद्यान तनमायर् गरिनेछ।
 बन र्र्नास िथा डडे िो तनर्न्रर् सम्बन्न्िि जनचेिनामुिक कार्यक्रम गरिनेछ।उक्त कार्य गने िथा कार्य
गनय प्रोत्साहन गने िाई कानून बमोन्जम कार्ायही गरिनेछ।
 सुख्खा क्षेरिाई मध्र्नजि गिे ि सल्िा जस्िा रुखहरुको र्र्स्थापन गरि अन्र् र्र्रुर्ा िगाउन आर्श्र्क
बजेटको व्र्र्स्था गरिनेछ।

ख.र्र्पद् व्र्र्स्थापन
 आगिागी, भूकम्प, बाढीपर्हिो, चट्ाङ्ग, महामािी जस्िा प्रकृतिक ि मानर्ीर् प्रकोपको उद्धाि, िाहि, पुनिः
स्थापनाको िातग र्र्पद् व्र्र्स्थापन कानून तनमायर् गिी मौजुदा र्र्पद् व्र्र्स्थापन कोर् परिचािन गरिनेछ।
 र्र्पद्का िातग आर्श्र्क सामाग्रीहरु व्र्र्स्था गरिनेछ ।
 आगिागी, भूकम्प, बाढीपर्हिो, चट्ाङ्ग, महामािी जस्िा प्रकृतिक ि मानर्ीर् प्रकोपको उद्धाि, िाहि जस्िा
र्र्पद्को बािे मा जानकािी र्दन आर्श्र्क कार्यक्रम गरिनेछ।साथै पातिकामा एउटा दमकिको ब्र्र्स्था
गनय आर्श्र्क प्रकृर्ा अगाडी बढाइनेछ।
 कोिोनाको कािर् मृत्र्ु भएका परिर्ाििाई प्रत्र्ेक परिर्ाि रु.10,000।- (दश हजाि) प्रदान गरिनेछ
साथै अन्र् र्र्पद्का कािर् मृत्र्ु भएकाका िातग समेि सो िकम उपिब्ि गिाइनेछ।
 जोन्खम सं र्ेदनन्शि क्षेरमा भ-ु उपर्ोग र्ोजना िर्ाि गरि कार्यन्र्र्नमा ल्र्ाइनेछ।
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ग.फोहोिमैिा ब्र्र्स्थापन
 फोहोिमैिा उत्पादनको स्रोि मै फोहोिमैिािाई बतगयकिर् गनय आर्श्र्क कार्यक्रम गरिनेछ।
 पातिकातभरको फोहोििाई पुन प्रर्ोग गने गरि र्ैज्ञातनक ढं गिे ब्र्र्स्थापन गरिनेछ।
 प्िान्स्टक मुक्त गााँउपातिका अतभर्ानिाई मूिय रुप र्दन पातिकाक्षेर तभर िं तगन प्िार्ष्टक झोिािाई िोक
िगाईनेछ साथै प्िार्ष्टक झोिाको र्ैकन्ल्पक ब्र्र्स्था गरिने तनति तिइनेछ।
 फोहोि व्र्र्स्थापन गनय तनन्िि स्थानमा डष्टर्र्नको व्र्र्स्था गरिनेछ। फोहोि ब्र्र्स्थापनको िातग हाट
िाग्ने ठााँउ पूर् य िहेकोपौर्ा खोिा आसपास िहे को क्षेरिाई डन्म्पङ साइड बनाउन सम्भाब्र्िा अध्र्र्न
गरिनेछ।
 सार्यजतनक स्थि, सडकमा जथाभार्ी फोहोि फाल्नेिाई कार्ायही गरिनेछ साथै आर्ोजना तनमायर् गने
कम्पनी, होटि, पसि आर्दिे उत्पादन गिे का फोहोिमैिा आफैिे ब्र्र्स्थापन गनुप
य नेछ।

5. िाजश्व िथा र्र्त्त व्र्र्स्थापन
 पातिकाको आन्िरिक िाजश्विाई बढोत्तोिी गनय र्र्तभन्न किका सम्भाव्र् क्षेरहरुको पर्हचान गरि िाजश्वको
दार्िािाई बृर्द्व गने तनति तिइनेछ।
 खचय गने अन्ख्िर्ािी ि खचयको कार्यर्र्ति स्थातनर् सिकाि सं चािन ऐन 2074 एर्ं प्रचतिि आतथयक ऐन
तनर्म बमोन्जम गने ब्र्र्स्था तमिाइनेछ।
 र्ोजना िथा कार्यक्रम संचािन गदाय सामान खरिद गदाय सार्यजतनक खरिद ऐन, तनर्मार्िी िथा आतथयक
कार्यर्र्ति अनुसाि गरिन्छ साथै पातिकाको बााँकी पेश्की, बेरुजु फछौट असुि उपि गने कार्यिाई प्रभार्कािी
रुपमा अगाडी बढाइनेछ।
 िाजश्व सं किनको िक्ष्र् ि प्रगति तनिायिर् गरिनेछ ।
 किदािािाई सम्मान गने परिपाटी र्सातिनेछ। कि सहभातगिा बढाउन जनचे िना मूिक कार्यक्रम सं चािन
गरिनेछ।
 पुर्ायिाि तनमायर् खरिद कार्य िथा आर् सं किनका क्षेरमा आर्हान गरिने बोिपरिाई प्रतिस्पिाय गिाउन EBidding पद्वति अपनाइनेछ।
 तगट्टी, र्ािुर्ा, ढु ङ्गाको पकेट क्षेर तनिायिर् गिी समर्मै बोिपर आव्हान गिी आन्िरिक कि सं किन
गरिनेछ।
 कि सं किन कार्य प्रभार्कािी बनाउन सूचना प्रर्र्ति मैरी बनाइनेछ।
 िाजश्व सं किनबाट प्राप्त िकमको केही अं श प्राथतमकिा साथ प्रभार्र्ि क्षेरका र्ातसन्दाको र्र्कास तनमायर्मा
खचय गरिनेछ।
 पातिकाको मातसक आम्दानी ि खचयको र्र्र्िर् पातिकाको र्ेर्साइडमा िान्खने कार्यिाई तनिन्िििा र्दइनेछ।
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 पातिका

अन्िगयिका

सबै

र्डािाई

र्र्द्युतिर्

सञ्चाि

सं ग

आर्द्ध

हुने

अर्िािर्ा

Paper Less

Governanceप्रर्ोगमा ल्र्ाउने तनति तिइनेछ।
 आर्श्र्क्ता ि दिर्न्न्द अनुसािको दक्ष कमयचािी ब्र्र्स्थापन गने तनति तिइने छ ।
 पातिकामा आएका गुनासो ब्र्र्स्थापनका िातग गुनासो सुन्ने अतिकािी िथा सूचना ब्र्र्स्थापनका िातग
सूचना अतिकािीको कार्यिाई अझ ब्र्र्न्स्थि ि प्रभार्कािी बनाइनेछ।
 पातिका कार्ायिर्को भौतिक सम्पतिको उन्चि ब्र्र्स्थापन गदै बढी खचय िाग्ने असान्दतभयक सामाग्रीहरुको
तनिाम र्र्क्री गने तनति तिईने छ ।
 िाजश्व सं किन, कार्ायिर् व्र्र्स्थापन, पूर्ायिाि र्र्कास, र्ेरुजुको अर्स्था, कार्यर्र्ति अनुसिर्, सेर्ा प्रर्ाहको
प्रभार्कारििा आर्द जस्िा सूचकहरुको आिािमा उत्कृष्ट र्डाको छनौट गिी सम्मान ि पुिस्कृि गने परिपाटी
बसातिनेछ ।
 र्डा सतमतिको र्र्र्र्गि कार्य र्र्भाजन गिी सदस्र्हरुिाई थप न्जम्मेर्ाि बनाइनेछ। सेर्ा प्रर्ाह ि र्र्कास
तनमायर्को कार्यको गुर्स्िि अनुगमन, समन्र्र् ि सुपिीर्ेक्षर् गनय िथा उपभोक्ता सतमतििाई सहजीकिर्
गने र्डा सतमतिका सदस्र्हरुको मुख्र् कियव्र्िाई प्रभार्कािी र्नाइनेछ।
 िाजश्व प्रशासन सम्बन्न्ि क्षमिा र्र्कास िातिम सञ्चािन गरिनेछसाथै र्डा सतमतििाई आर्श्र्क्ताको
आिािमा क्षमिा र्र्कास िातिम प्रदान गरिनेछ।
 भिचाि अतनर्ातमिा कार्यिाई कडाईका साथ तनर्न्रर् गदै पादयन्शयिा ि जर्ाफदे ही प्रर्ािीिाई सुदृढ
िुिाइनेछ।

6.सुशासन िथा अन्िि सम्बन्न्िि क्षेर
क.प्रशासन िथा सं स्थागि र्र्कास
 सदाचाि सं स्कृति तनमायर् गनय पातिका िथा र्डाहरुबाट प्रदान गरिने सेर्ा िथा र्र्कास तनमायर्का काममा
ु ाई ि सार्यजतनक िे खापिीक्षर् गरिनेछ ।
अतनर्ार्य रुपामा सार्यजतनक सुनर्
 आर् ि व्र्र्को न्स्थति ित्काि जानकािी पाउन सुर प्रर्ोग गने िे खाप्रर्ािीिाई व्र्र्न्स्थि गरिनेछ।
 ५ िाख सम्मका र्ोजनाहरुको सम्झौिा, कार्ायर्दशा, अनुगमन, तसफारिस र्डाबाट ि सो भन्दा बढी
ु
पातिकाबाट गने व्र्र्स्था तमिाइनेछ। सबै प्रकािका र्ोजनाहरुको अनुगमन र्डा िथा पातिकािे सं र्क्त
रुपमा गने व्र्र्स्था तमिाइनेछ।
 र्डा कार्ायिर्को सञ्चािन िथा व्र्र्स्थापन गनय प्रदान गदै आएको चािु खचयिाई तनिन्िििा र्दइनेछ।
 पातिका तभर कार्यगनय आउने गै.स.स.िे अनुमति तिएि मार काम कार्ायही अगातड बढाउने व्र्र्स्था
तमिाइनेछ ।
 आन्िरिक तनर्न्रर् प्रर्ाति िर्ाि गरि कार्ायन्र्र्नमा ल्र्ाईनेछ।
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 गै.स.स.हरुको कार्यमा दोहोिोपन आउन नर्दन प्रभार्कािी ि समन्र्र् ि अनुगमन गरिनेछ ।
 जनप्रतितनतिहरुिाई प्रदान गरिने पोशाक भत्तािाई तनिन्िििा र्दइनेछ ।
 गााँउपातिका केन्रमा कार्यिि कमयचािीहरुिाई उपर्ुक्त समर् तमिाई र्र्यमा एक पटक अन्र् स्थानीर् िह,
सिकािी तनकार्बाट भएका र्र्कास तनमायर्को गतिर्र्ति, सार्यजतनक सेर्ा प्रर्ाहको अर्स्थाको अनुभर् हातसि
गनय ७ (साि) र्दनको अर्िोकन भ्रमर् गनय एक मर्हना बिार्िको पारिश्रतमक चािू खचयबाट उपिब्ि
गिाइनेछ।
 कानून बमोन्जम अन्र् व्र्र्स्था हुने बाहे क र्स गाउाँपातिका ि अन्िगयि र्डाहरुमा कार्यिि किाि ि
अस्थार्ी कमयचािीहरुको सेर्ा अर्ति आ.र्.०७8/७9 सम्म थप गरिने छ ।
 कमयचािी ि जनप्रतितनतिहरुको क्षमिा अतभर्ृर्द्ध गनय िातिम िथा अतभमुखीकिर् कार्यक्रम सञ्चािन गिी
कार्यदक्षिा बढाइनेछ।र्डा िथा पातिकास्िरिर् उत्कृष्ट कमयचािी पर्हचान गरि पुिष्कृि गरिनेछ।
 आगामी र्दनमा र्र्द्यािर्, स्र्ास््र्, सहकािी सं स्था िथा अन्र् सिकािी तनकार्हरुको मूल्र्ांकन गिी
उत्कृष्टिाई सम्मान गने पिम्पिा बसातिनेछ। र्सिे र्डा िथा कार्ायिर्हरु र्ीच कार्य सम्पादन गनय
प्रतिस्पिाय तसजयना गिी र्र्कासिाई तिव्रिा प्रदान गरिने छ।
 कमयचािीको क्षमिा र्र्कासको िातग िातिम िथा प्रोत्साहनका िागी पातिकािे आर्श्र्क िकम उपिब्ि
गिाउनेछ।

ख.न्र्ार्र्क सतमति
 न्र्ार्ीक सतमतिको सं चािन ि व्र्र्स्थापन गरिनेछ।
 न्र्ार्, िै र्ङ्गक र्हं सा ि मेितमिाप सम्बन्न्ि जनचेिनामूिक कार्यक्रम गरिनेछ।िै र्ङ्गक र्हं सा तनर्ािर् कोर्को
सं चािन गरिनेछ।
 प्रत्र्ेक र्र्द्यािर्हरुमा न्र्ार् सम्बन्न्ि कार्यक्रम गरिने व्र्र्स्था ल्र्ाइनेछ।
 मेितमिाप केन्रहरु व्र्र्न्स्थि गिी कार्य सं चािन गरिनेछ साथै मेितमिाप किायहरुिाई प्रोत्साहन िथा
अतभमुन्खकिर् गरिनेछ।उत्कृष्ट मेितमिाप किायिाई सम्मान गरिनेछ ।
 न्र्ार्ीक सतमतिको कामको बािे मा र्ृिन्चर तनमायर् ि प्रदयशन गरिनेछ।
 गरिब, असाहर् िथा पछातड पारिएका ब्र्न्क्तहरुका िातग तनशुल्क कानूनी पिामशय िथा सहर्ोग उपिब्ि
गिाइने कार्यिाई तनिन्िििा र्दइनेछ।
 न्र्ार्र्क सतमतिको तनर्यर् कार्यन्र्र्न प्रभार्कािी बनाउनको िातग तनर्यर् नमान्ने पक्षहरुिे पाउने सेर्ा
सुर्र्िा कटौति गने तनति अर्िम्बन गरिनेछ।
 प्रत्र्ेक मेितमिाप केन्र/न्र्ार्र्क सतमतिमा एक र्र्र्ाद तमिापर गिाए र्ापि प्रोत्साहन िकम उपिब्ि
गिाइनेछ।

ग.शान्न्ि सुिक्षािः21

 पातिकार्ासीहरुको शान्न्ि सुिक्षा एंर् अमनचै न कार्म गनय आर्श्र्क तनति अर्िम्र्न गरिनेछ।
 गाउाँप्रहिीको अर्िािर्िाई अगातड बढाइनेछ जसिे र्र्पद् ब्र्र्स्थापन िथा शान्न्ि सुिक्षा कार्म गने
कार्यमा सहर्ोग पुर्र्ाउनेछ।
 आम नागरिक ि ब्र्ार्सार्ीहरुको सुिक्षा चासोिाई ध्र्ान र्दइ तस.तस.र्ट.तभ. जडान गने कार्यिाई
तनिन्िििा र्दइनेछ।

7. र्ोजना, कार्यक्रम िथा उपभोक्ता सतमति
 नीति, र्ोजना, कार्यक्रम, र्जेट िजुम
य ा गदाय र्र्र्र्गि सतमतििाई सकृर् बनाई समर्ष्टगि कार्यक्रम िजुम
य ा
गरिनेछ। र्सबाट कार्यक्रमको अपनत्र्मा र्ृर्द्ध गरिदै ितगनेछ ।
 सं घ ि प्रदे श सिकािबाट प्राप्त बजेटको र्र्र्र्गि क्षेर बमोन्जम सन्िुतिि रुपमा प्रथातमकको आिािमा
बााँडफााँड गने परिपाटी बसातिनेछ ।
 र्ोजना छनौट गदाय आर्तिक, मध्र्कातिन र्ोजनाको प्राथतमर्ककिर् गरि सं घ ि प्रदे शको मागयदशयन एर्ं
र्र्गिको अनुभर्, र्डाको माग ि नागरिकहरुको अपेक्षािाई

मध्र्नजि गरिनेछ ।

 १० िाख भन्दा र्ढीका र्ोजनाहरुको र्थासम्भर् तड.र्प.आि. िर्ाि गिी सोही आिािमा छनौट एर्ं
कार्यन्र्र्न गरिनेछ ।
 समपूिक कोर्बाट सञ्चानि हुने कार्यक्रमिाई बहुर्र्र्यर् र्जेट र्र्तनर्ोजन गने व्र्र्स्था तमिाइनेछ। र्सिे
केन्र ि प्रदे शबाट प्राप्त र्जेट र्फिाय हुनबाट िोर्कनेछ।
 उपभोक्ता सतमतिबाट सं चािन हुने र्ोजनाको समर्िातिका िर्ाि गिी कार्यन्र्र्न गरिनेछ ।
 र्ोजनाको िागि, इर्ष्टमेट, सम्झौिा ि कार्ायदेश र्थासम्भर् प्रथम चौमातसक अर्तिमा गरिनेछ ।
 उपभोक्ता सतमतिबाट सं चािन हुने र्ोजनामा डोजि, एक्साभेटि, िोिि जस्िा ठू िा मेतसनको प्रर्ोगिाई
तनरुत्सार्हि गरिनेछ। र्स्िा हे तभ ईक्र्ीपमेन्ट प्रर्ोग गनुप
य िे मा प्रार्र्तिक तसफारिसको आिािमा
गाउाँपातिकािे तनर्यर् गिे बमोन्जम गनुप
य नेछ ।
 उपभोक्ता सतमतिको कार्यर्र्ति पूर् य कार्यन्र्र्न गिी सािन स्रोिको दुरुपर्ोग हुनबाट िोक्न प्रभार्कािी
अनुगमन प्रर्ािी अर्िम्बन गरिनेछ।
 उपभोक्ताहरुबाट श्रमको र्ोगदान भए नभएको एर्कन गरिनेछ। र्ोजना फछ्र्र्ौट गदाय उपभोक्ताहरुको
र्ास्िर्र्क श्रम र्ोगदान नभएका र्ोजनाहरु फछर्ैायट गरिनेछैन ।
 सडकको िागि इर्ष्टमेट िर्ाि गदाय र्थासम्भर् ढि सर्हिको इर्ष्टमेट िर्ाि गरिनेछ ।
 र्डाहरुमा सं चातिि र्ोजनाहरुको समन्र्र्, सुपरिर्ेक्षर्, अनुगमनमा पूर्रु
य पमा र्डािाई न्जम्मेर्ाि र्नाइनेछ।
ाँ अध्र्क्ष कार्यक्रम िाई तनिन्िििा र्दईनेछ।
 जनिा सग
 पूर्ायिाि र्र्कासको िातग समपुिक कोर्मा र्थेष्ट र्जेट छु ट्ाइएको छ, साथै ममयि सं भाि कोर्, र्र्पद
व्र्र्स्थापन कोर्, शैन्क्षक गुर्स्िि कोर् िथा र्र्द्यमान अन्र् कोर्हरुमा समेि र्जेट र्र्तनर्ोजन गरिनेछ।
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खााँडादे र्ी गाउाँपातिकाका उपाध्र्क्ष ज्र्ू
पातिकाका सबै सदस्र् ज्र्ूहरु,
र्स नीति र्ोजना र्जेट िथा कार्यक्रमको र्र्स्िृि स्र्रुप िर्ाि गरिनेछ। र्सिाई परिपूर् य बनाउन सभाका
सदस्र्हरुबाट प्रकृर्ागि रुपमा सहर्ोग सुझार् प्राप्त हुने नै छ। र्ो नीति, कार्यक्रम िथा बजेट िजुम
य ा गदाय मागयदशयन
गिी सहर्ोग गनुह
य न
ु े सर्यसािािर् नागरिक, सं घ, प्रदे शको मागयदशयन, कार्यपातिकाको तनर्यर्, र्र्र्र्गि सतमतिको
पृष्ठपोर्र्, िािसेर्क कमयचािीको मेहनि प्रति हार्दयक आभाि प्रकट गदयछु। र्ो नीति, कार्यक्रम िथा बजेट ि र्स
अन्िगयि िजुम
य ा हुने र्ोजना कार्ायन्र्र्नमा सबै पक्षको साथ ि सहर्ोग िहने अपेक्षा गिे को छु ।

२०७8 आर्ाढ १० गिे र्र्र्हबाि
जर् खााँडादे र्ी
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