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cfb/0fLo ;ef;bHo"x?, 

कोरोना भाइरसको दो�ो भे�रय�टबाट �सिज�त �व��यापी महामार�का कारण उ�प� 

असहज प�रि�थ�त र ब�दाव�द�का बीच आज म आ�थ�क वष� २०७८।७९ को नी�त  

तथा काय�कम दस� गाउँसभा सम� ��ततु ग�ररहंदा जनताको जीवन र�ा र मलुकुको 

आ�थ�क-सामािजक जीवनको सरु�ाको ��ले अ�य�त गंभीर भएको छु ।  यस 

चनुौतीपूण� घडीमा गाउँसभालाई स�वोधन ग�ररहँदा म संघीय शासन �णाल� र 

समाजवाद उ�मखु लोकताि��क गणत��ा�मक रा�य �थापनाका ला�ग भएका 

आ�दोलन र संघष�ह�मा ब�लदान गन� स�पूण� �ात अ�ात शह�दह� ��त  भावपूण� 

��ा�ल� अप�ण गद�छु। 

 को�भड-१९ का कारण �व�भर संकटका साथै हा�ो गाउँपा�लकामा प�न उ�ले�य 

�पमा जनधनको ��त भएको छ ।  यस महामार�का कारण अ�हलेस�म �यान 

गमुाउन ुहनु ेसबै �यि�ह���त भावपूण� ��ा�जल� अप�ण गद�छु । साथै, महामार�बाट 

सं��मत स�पूण� �दद�ब�हनी तथा दाजभुाइह�को शी� �वा��य लाभको कामना गद�छु 

।  

zflGtgu/ ufpFkflnsfsf] bLuf] zflGt, ;'zf;g, ljsf; / ;d[l4sf nflu गाउँसभा 

सम� gLlt tyf sfo{qmम   k|:t't ug{ kfpFbf cfkm"nfO{ uf}/aflGjt ePsf] cg'e"tL 

u/]sf]5' . 
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    nf]stflGqs zf;g Joj:yfdf gful/sx?nfO{ ljsf;sf ;Djfxs / dflnssf 
?kdf lnb} pgLx?sf OR5f, cfsfªIff, cfjZostf ,k|fyldstf, ;d:of, cj;/, r'gf}lt 
/ ;+efjgfsf] vf]lh u/L hgtfs} e'ldsfnfO{ ;jf{lws dxTj lbg] u/LG5 . hgtfnfO{ 
:yfgLo zf;g k|s[ofdf clwsflws dfqfdf ;l/s x'g] cj;/ h'6fO :yflgo 
nf]stGqsf] k|j{¢gdf hf]8 lbg] / ;f] dfkm{t hgtfn] nf]stGqsf] nfe / ljsf;sf 
k|ltkmn ;d]t k|fKt ub{5g eGg] dfGotf / nf]stflGqs cEof;, ;+:sf/ / k|of]u 
:yfgLo ;/sf/sf] dfWodaf6 dfq ;Dej 5 eGg] dfGotfdf ljZjf; /fVb} To;sf] 
uxg / dxTjk"0f{ lhDd]jf/L tyf cj;/ xfdLnfO{ k|fKt ePsf] 5 . :yfgLo txsf] 
lgjf{rgaf6 nf]stGqsf] cfwf/zLnfsf] ?kdf /x]sf] :yfgLo txnfO{ clwsf/ ;DkGg 
agfO{ s]Gb|sf] clwsf/ :yfgLo 7fpFdf k|of]u ug{ kfpFbf xfdLn] uf}/jsf] cg'e'lt u/]sf 
5f}+ . g]kfnsf] ;+ljwfg, @)&@ n] ;a} gfu/Lsx?nfO{ ;dfg clwsf/, ;dfg cj;/ 
k|bfg u/]sf] jt{dfg ;Gbe{df xfdL :yfgLo ;/sf/ ;+ljwfgn] kl/sNkgf u/] cg'?k 
;fdflhs Gofo / ;dfhjfbsf] nIodf k'Ug cfly{s ;d[l4sf ultljlwdf s]lGb|t x'g'kg{] 
r/0fdf k|j]z u/]sf 5f}+ . g]kfnsf] ;+ljwfgsf] cg';'rL * n] lbPsf] :yfgLo txsf] 
clwsf/nfO{ ;b'kof]u ub{} ;fdflhs Gofo ;lxtsf] ;d[l4 Nofpg cljsf;, u/LjL / 
k5f}6]kgsf la?4 xfd|f] Wofg s]GbLt 5 .   

    d}n] o; cfly{s jif{sf] gLlt tyf sfo{qmd th'{df u/L/xFbf :jR5, x/fe/f, 
ljsl;t, ;dtfd"ns / ;d[4 zflGtgu/sf] efjL tl:j/nfO{ dWoghg u/]sf]5' . 
;+ljwfg sfof{Gjog cGt{ut :yfgLo ;/sf/sf] cfwf/lznf tof/ ub{} pknAw ;|f]t / 
;fwgsf] clwstd pkof]u / kl/rfngsf] dfWodaf6 ljsf;sf] k|ltkmn  ;a} 
zflGtgu/af;Ln] ;dfg / Gofof]lrt tl/sfaf6 k|fKt ug{] u/L ;fwg ;|f]t / cj;/sf] 
Gofof]lrt lat/0f ug{], lbuf] ljsf;nfO{ Wofgdf /fvL k"jf{wf/ lgdf{0f ug{] / cfd 
zflGtgu/af;Lsf] ckgTj / :JffldTj x'g] u/L ljsf; cfof]hgfx?sf] sfof{Gjog ug{] 
lbzfdf of] gLlt tyf sfo{qmd s]lGb|t u/]sf] 5' / ;f]xL dfu{bz{gaf6 k|]l/t eO{ ah]6 
k|:t't u/Lg]5 .  

ljsf; / ;d[l4sf] ofqfdf cl3 a9b} u/]sf] o; ufpFkflnsfsf] cfwf/e"t k"jf{wf/ 
lgdf{0f / Jojl:yt ljsf;sf nflu y'k|} >f]t ;fwg, ;a} txaf6 ;xof]u ,;Nnfx / 
;dGjosf] cfjZos kg]{ b]lvG5  . h;sf] k"lt{ o; ufpFkflnsf If]q leqsf] ;Lldt 
>f]t / ;fwgsf] kl/rfngaf6 dfq} ;Dej b]lvb}g . o;} oyfy{nfO{ dgg\ u/L o; 
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ufpFkflnsfn] klg ljsf; / ;]jf k|jfxnfO Jojl:yt agfpgsf nflu ;+3 tyf k|b]z 
;/sf/af6 k|fKt ljlQo ;dflgs/0f cg\bfg, ;zt{ cg'bfg, ;dk'/s cg'bfg, ljz]if 
cg'bfg / /fhZj jfF8kmfF8af6 k|fKt x'g] /sd tyf cGo lgsfoaf6 k|fKt x'g] cg'bfg / 
ufpFkflnsfsf] cfˆgf] cfGtl/s >f]t / ;fwg ;d]tnfO{ cfwf/ dfgL ;xeflutfd"ns 
of]hgf th{'dfsf ljleGg r/0f kf/ ub}{ ljsf;sf ;fem]bf/, ;xsf/L If]q, lglh If]q, u}/ 
;/sf/L ;+:yf tyf cGo zf;lso ;fem]bf/x? ;+usf] tfnd]n tyf PsLs[t / 
;dGjofTds k|of;af6 cufl8 a9\g'kg]{ b]lvG5 . o; zflGtgu/ ufpFkflnsfn] cf=j= 
@)&*÷)&( sf] nflu gLlt tyf sfo{qmd :YffgLo ;/sf/ ;+rfng P]g @)&$, 
k|rlnt lgb]{lzsf / sfo{ljlw tyf ufpFkflnsfsf] ljsf; ;DaGwdf dGqfnoaf6 k|fKt 
gLltut dfu{bz{g ;d]tnfO{ cfwf/ agfPsf] 5' . 

को�भड-१९ dfxfdf/Lsf] k|efjn] साव�ज�नक सेवा �वाह, �वकास �नमा�ण काय�, �नय�मत 

�पमा संचालन गनु�पन� काय��म र आयोजनामा ��य� �पमा नकारा�मक असर 

पगेुको छ । सेवामूलक, उ�पादनमूलक, औ�ो�गक र �यापा�रक �े�ह� को�भड-१९ 

को कारणले lynf] lynf] भएका छन । उ�पादन, आपू�त� र �वतरण �णाल�मा ग�भीर 

�भाव पारेको छ । को�भड-१९ को रोकथाम र �नय��णको ला�ग नेपाल सरकारले 

घोषणा गरेको ब�दाब�द� र उ�प� �ास समेतका कारण आम मा�नसह�ले आ�ना 

दै�नक कामह� अिघ बढाउन नसकेको अव�थामा प�न छन । यसवाट आगामी �दनमा 

थप चनुौती उ�प� हनु ेर �यसको सामनाका ला�ग अ�हले देिखनै तयार हनुपुन� भएको 

छ । 

महामार� रोकथाम र �नय��णको ला�ग अपनाइएको ब�दाब�द�, सामािजक दरु� 

लगायतका काय�को काया��वयनमा अनशुा�सत र स��यतापूव�क सहयोग गनु� हनु े स�पूण� 

�दद�ब�हनी तथा दाजभुाइ��त हा�द�क आभार �य� गन� चाह�छु । यसको रोकथाम र 

�नय��णमा अ�मोचा�मा ख�नहुनुे िच�क�सक, �वा�थकम� र सरु�ाकम� तथा 

�यव�थापन काय�मा संल�न सबैलाई हा�द�क ध�यवाद �दन चाह�छु । यसका साथै, यस 

महामार�को रोकथाम, �नय��ण र उपचारमा ��य� वा अ��य� �पमा संल�न 
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राजनी�तक दल, �नजी�े�, सहकार�, सामदुा�यक संघसं�था, संचार��े, रा�सेवक कम�चार� 

लगायतस�पूण� गा.पा वासी��त हा�द�क ध�यवाद �य� गद�छु । हामीले िज�ै पन� यो 

रोग �व��को लडाईमा सबैको थप ऐ�यव�ता, सहकाय�, धैय�ता र आ�म�व�ासको 

आव�यकता रहेको छ । "जीवन रहे जीवन सधुान� र �संगान� स�क�छ" भ� े

मा�यतालाई आ�मसात गद� यस महामार�का �व��को अ�भयानमा धैय�तापूव�क ज�ुन 

सबैलाई आ�ान गद�छु । 

 

अब म गाउँपा�लकाको आ.व.@)&$÷&% बाट ग�रएका काय�ह�,आयोजना तथा 

काय��मकह�को छोटो स�म�ा ��ततु गन� चाहा�छु । 

1. भौ�तक पवुा�धार �वकास तफ�  :- 

 

 o; zflGtgu/ ufpFkflnsfsf k|To]s j8fsf ;8sx? u|fe]n tyf :t/f]GgtL 
ePsf 5g\ . j8f g+ % sf] j8f sfof{on ejg lgdf{0f ;DkGgsf] r/0fdf 5 . 

 ufpFkflnsf :t/Lo uf}/jsf cfof]hgf cGt{ut sfnf]kq] ;8s lgdf{0fsf] 
z'?jft ePsf] 5 . 

 ljkGg ju{sf JolQmx?nfO{ km';sf] 5fgf] x6fO{ lgMz'Ns ?kdf h:tfkftf tyf 
h:tfkftf xfNg /sd pknAw u/fO{Psf] 5 . 

 k|To]s j8fdf 7"nf tyf ;fgf l;rfO{sf] nflu  gx/ tyf kSsL nfOlgª 
lgdf{0f ul/Psf] 5 . 

 बहउु�े�य सभाहल �नमा�ण�धन अव�थामा रहेको छ । 

 वडा नं १,३,५ र ७ का �वा��य भवन �नमा�ण स�प� भO{ j8f g+ % 

afx]s cGo j8fsf ejgaf6 ;]jf ;+rfng ;'? ePsf]5 . 
 

2. s[lif tyf kz'kfng tkm{: 
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3. s[lif tkm{: 

  अगा��नक तथा बेमौस�म तरकार� �णा�लको स�ुवात गर�एको छ ।  

  कृ�षको �यवसा�यकरणका ला�ग मलु तथा उ�त वीउ ,मल तथा ��व�धको 

�वतरणको �यव�था �मलाइएको छ ।  

 शाि�तनगर गा.पाको सबै वडाह�मा मकैवाल�मा लागेको अमे�रकन 

फौिज�करा �नय��णका ला�ग ५० ��तशत अनदुानमा ��येर र �बषाद� 

�नश�ुक �बतरण ग�रएको छ । 

  को�भड-१९ बाट ��य� �भा�वत कृषकह�लाई �देश सरकारबाट �ा� 

अनदुानबाट १८५ जना  कृषकह� लाभाि�वत  भएका छन । 

 तरकार� वा�लमा आ�म�नभ�र बनाउनको ला�ग मागको आधारमा कृ�षज�य 

सामा�ी तथा हाइ�ीड वीउ ५० ��तशत अनदुानमा �वतरण गर�एको छ . 

 म�ुमि�� �ामीण �वकास तथा रोजगार काय��म माफ� त �था�नय मौर�लाइ 

संर�ण तथा स�वद�नको ला�ग �वप� प�रवारको ला�ग �नश�ुक मौर�ज�य 

सामा�ीह� �वतरण गर�एको छ।  

 �देश सरकार बाट �ा� अनदुानबाट साना य�� तथा उपकरणह� �वतरण 

गर�एको छ ।  

 संिघय सरकार बाट �ा� अनदुानबाट �धानमि�� कृ�ष आध�ुन�ककरण 

प�रयोजना अ�तग�त ३ वटा पकेट ��े �थापना ग�रएको छ ।  

 संिघय सरकार बाट �ा� अनदुानबाट २ वटा नयाँ नस�र� �थापना गर�एको 

छ ।  

 कृषकह�लाइ कृ�ष स�वि�ध न�वनतम ��व�ध ह�ता��ण गन� �व�भ� ता�लम 

स�ालन गर�एको छ । 

 

4. �वा��य �े� :- 
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 ufpFkflnsfsf & j6f j8fx?df * j8f :jf:Yo ;+:yfx? :yfkgf ul/ 
:Jff:Yo ;+:yfx?sf] cfˆg} eag lgdf{0f ul/ :Jff:Yo ;]jf ;Grfng 
ul/Psf]  

 kflnsf :t/df !% ;}ofsf] c:ktfn lgdf{0f tyf ;Grfnsf] sfo{ ;'rf? 
Ufl/Psf] 

 Kff]if0f ;'wf/ sfo{qmd cGt{ut Kfflnsfdf /x]sf ;a} s'kf]lift 
afnaflnsfx?sf] nflu sfo{qmd ;Grfng ul/Psf] h:t} s8f s'kf]if0f 

ePsf nfO{ OTC s]Gb| zflGtgu/ :jf=rf}lsdf egf{ ul/ pkrf/ ul/Psf] 

/ dWod s'kf]if0f ePsf nfO{ ;af]{Qd lk7f] lat/0f sfo{qmd ;Grfng 
ul/Psf] 

 Kf|f]6f]sn cg';f/ ue{hfFr u/fpg] dlxnfx?sf] nflu kf]if0f lat/0f 
sfo{qmd ;Grfng ul/Psf] 

 ;'Ts]/L tyf नवजातिशश ु :jf:Yo ;'wf/ sfo{qmd cGt{Uft gl;{ª sd{rf/L 

�f/f ;'Ts]/L dlxnfsf] 3/e]6 sfo{qmd ;Grfng 

 ;+:yfut ;'Ts]/L k|f]�साहन nflu  :jf:Yo ;+:yfdf ;'Ts]/L x'g] dlxnfx?nfO{ 

k|f]Tसाxg /sd lat/0f sfo{qmd ;Grfng  

 ;'Ts]/Lx?sf nflu lgMz'Ns PDa'n]G; ;]jf ;Grfng ul/Psf] / h]i7 
gful/s -^% aif{ dfly_ sf nflu PDa'n]G; ;]jfdf @) k|ltzt 5'6 
ul/Psf] . 

 Kfflnsf cGt{utsf ;a} :jf:Yo rf}lsdf cGf';Gwfgdf cfwf�रt pkrf/ 

k2ltsf nflu Nofa ;]jf la:tf/ tyf ;Grfng  

 lszf]/L d}qL :jf:Yo ;]jfsf nflu laWofnodf cWoog/t 5fqfx?sf] 
dlxgfjf/L :jR5tf sfo{qmd cGt{ut k|To]s laWofnodf sfo{/t lzlIfsf 
/ 5fqfx?nfO{ ;]g]6/L Kof8 lgdf{0f ;DalGw tflnd tyf cfO{/g rlSs 
lat/0f sfo{qmd ;Grfng  

 laWofno :Jff:Yo lzIff sfo{qmd cGt{ut laWofnodf k|fylds pkrf/ 
;]jf ;Grfng 
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 l;sn;]g klxrfg tyf lgjf/0fsf] nflu d'VodlGq u|fld0f ljsf; 
sfo{qmd dfkm{t lzla/ ;Grfng ul/Psf] 
 

5. lzIfftkm{ M— 

6. सवै वाल�वकास के��का स.का. ह�का ला�ग थप पा�र��मक उपल�ध 

गराईएको छ । 

7. �ा�व�धक िश�ा अ�तगत कृ�ष तफ�  १० +२ स�मको पढाईको स�ुवात भएको छ ।  

8. अं�जेी र नेपाल� मा�यमका �वषयको पा� प�ुतकह� �नःश�ुक �वतरण 

ग�रएको छ ।  

9. अं�जेी मा�ययमलाई �मस ��त वष� एक क�ाका दरले थप गद� ल�गएको छ 

। नेपाल सरकारवाट ि�वकृत पा��ममा आधा�रत अङ�जेी मा�यमका 

पा�प�ुतकको �योगमा �ो�सा�हत ग�रएको छ। 

10. अ�तग�तका सबै सामदुा�यक �व�ालयका क�ा ४-९ स�म वा�ष�क प�र�ा 

संचालन ग�रएको छ। 

11. सबै िश�कह�को अ�भलेख �यव�थापन ग�रएको छ । 

12. १० क�ाका �व�ाथ�का ला�ग तीन म�हने आवा�सय पढाईलाई �नर�तरता 

�दइएको छ । 

13. �निज �ोतका िश�क �यव�थापनका ला�ग थप पा�र��मक उपल�ध ग�रएको 

छ । 

14. यस गाउपा�लका �भ� अ�ययनरत द�लत जनजाती अपाङग अ�त �बप� जेहे�दार 

बालबा�लकाको लागी छा�बिृ� उपल�ध गराईएको छ।  

15. संघ तथा �देश संगको सहकाय�मा �ब�ालय भवन �नमा�ण( क�ाकोठा, वास 

स�ुबधा स�हतको सौचालय) �नमा�ण स�प� ग�रएको छ। 

16. �ब�ाथ� सं�या कम भएका तथा निजकको द�ुरमा रहेका साना �ब�ालयलाई 

मज� गन� काम स�प� ग�रएको छ भने �बधाथ� सं�या बढ� भएका �ब�ालयमा 

िश�क �बधाथ� अनपुात �मलाउन िश�क दरबि�द �मलानको काम समेत 

स�प� भएको छ। 
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17. हरेक वडामा कि�तमा १ वटा नमनुा बाल�बकास के�� �नमा�ण ग�रएको छ भने 

�त नमनुा बाल�बकास के��मा �डिजटल शैि�क साम�ीको �यव�थापनको काम 

ग�रएको छ। 

18. �ार�भीक बाल क�ामा िश�ण सहजकता�को �पमा काय�रत स.का ह�लाई 

�ब�भ� मो�ुलका ता�लम �दान ग�रएको छ । 

19. ��बधीको पहँचु पयुा�उन सबै �ब�ालयमा क��यटुर तथा �या�टप स�ुबधा �दान, 

इ�टरनेट �यब�थापन समेत ग�रएको छ। 

20. हरेक बाल�बकासमा म�टे�र�का शैि�क साम�ी �यव�थापन ग�रएको छ। 

21. हरेक वष� शैि�क काय�पा�ो �नमा�ण गर� शैि�क काय�योजनालाई �यवि�थत 

गराइएको छ।  

22. �ारि�भक बाल क�ा देिख क�ा ५ स�म अ�ययनरत सबै बालबा�लकालाई 

�नश�ुक �दवा खाजा �यव�थापन ग�रएको छ। 

23. सवै मा �ब लगायत अ�य आधारभतु �ब�ालयमा समेत �ब�ान �योगशाला, 

प�ुतकालय तथा आइ�स�ट �योगशाला �नमा�ण स�प� ग�रएको छ। 

24. ;fdflhs ljsf; tyf nlIft ju{tkm{:  

 h]i7 gful/s tyf ckfFutf kl/rokq ljt/0f ul/Psf] 5 . 
 ckfFutf kl/rokq ljt/0fdf ;xhtf Nofpg k|Tos dlxgfsf] % ut] 

lzlj/ ;+rfng u/L ;]jf ;'? ul/Psf] . 
 ljleGg ljifout tflndx?sf] z'?jft ul/Psf] 5 . 
 ;fdflhs ;'/Iff eQf jf:tljs nfeu|fxLsf] xftdf k/f]; / b'?kof]u 

gxf]; eg]/ a}+lsª k|0ffnLdf cfj4 ul/Psf]5 . 
25. ljljw M  

 sfo{;+rfngsf] nflu ljleGg  sfg"g, lgodfjnL / काय��व�ध �नमा�ण 

ग�रएको छ । 

 d]nldnfksf] dfWoodaf6 em} emu8fsf lg?kg ug]{ ul/Psf] 5 . 
 Goflos ;ldltsf] ;+:yfut Ifdtf clej[l4 ;DalGw ljljw sfo{x? 

ul/Psf] 5 .  
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 कोरोना महामा�रको �नय��ण तथा रोकथामको ला�ग यस गा.पा अ�तग�त 

wgf}/L :jf:Yo rf}sLnfO{ sf]/f]gf c:yfoL c:ktfnsf] ?kdf ljsf; 
u/L 8S6/ ;lxtsf] k|efksf/L ;]jf k|bfg ul/Psf] .  

 कोरोना भाइरसको स��मणबाट नाग�रकह�लाई सरुि�त रा� सबै 

वडामा k|rf/ k|;f/ gful/sx?df ;r]tgf a9fOPsf] . 

 

सभासद�यहु�:- 

अव म आ�थ�क बष� @)&*÷)&( को नी�त तथा काय��म यस ग�रमामय सभा सम� 

��ततु गद�छु ।  

(क) भौ�तक पवुा�धार �वकास तफ� : 

 b]z ;d[l4sf] d'n d]?b08 ef}lts k"jf{wf/ xf] . k"jf{wf/nfO{ lbuf], 

e/kbf]{, कम खिच�लो र j}1flgs agfpg ;s] dfq xfdLn] cfzf u/]sf] 

nIo k|fKtL ug{ ;lsG5 . o; cfly{s jif{df शाि�तनगर ufpFkflnsfsf] 
tkm{af6 k"jf{wf/ If]qsf] ljsf; ug{sf nflu  गणु�त�रय भौ�तक पूवा�धार 

शाि�तनगर गाउँपा�लकाको वकासको d"n आधार भ�े मूल dGqnfO{ Wofgdf 
/fvL lgDgfg";f/sf] gLlt lnO{g]5 . 

१.;8s / �सrfO{: 

 s[lif ;8sx¿sf] :t/f]Gglt / lj:tf/ ug'{sf ;fy} गा.पा leqsf s[lif 
tyf kz'kfng If]qx¿nfO{ ufpkflnsfsf] d"n ahf/df hf]8\gsf nflu 
cfjZos s[lif ;8s ;~hfn lgdf{0f tyf ;'wf/df Wofg lbOg]5 . 

 ufpFkflnsf :t/Lo ;8sx?sf] If]qcflwsf/  lgwf{/0f u/L ;8s 
lj:tf/ ug]{ sfo{nfO{ lg/Gt/tf lbO{ cltqmd0f ug]{ sfo{nfO{ lg?T;flxt 
ub}{ nlug]5 . 



10 

 

  k|To]s j8fsf s]Gb|nfO{ 6f]n / ufpFx¿;Fu hf]8g] ;8sx¿sf] lj:tf/ 
/ :t/f]Gglt ul/g] 5 . 

  ufpFkflnsf leqsf v]tLof]Uo hldg tyf afFemf] hldgdf cfjZos 
l;~rfO{sf] Joj:yf u/L s[lif pTkfbg a9fOg] 5 . 

  ufpFkflnsfsf] pko'St :yfgdf k|b]z ;/sf/ ;Fusf] ;xof]udf ��येक 

वडामा एक÷एक वटा कालोप�े सडक �नमा�णलाई �नर�तरता �दइने5 . 

२= vfg]kfgL, pmhf{ / j}slNks pmhf{ M 

 शाि�तनगर ufpFkflnsf leqsf u|fdL0f a:tLdf z'4 lkpg] kfgLsf] 
Joj:yf ug{ सरकार� तथा u}/ ;/sf/L ;+:yf ;Fu ;dGjo u/L yk 
sfo{qmd ;+rfng ul/g]] 5 . 

 o; ufpFkflnsfsf] j8f g+ !,@ / # sf] b'u{d a:tLlt/ cem} klg 
ljh'nL alQsf] ;'ljwf gk'u]sf]n] ljB't k|flws/0f sfof{no;+u ;dGjo 
u/L pQm If]qdf ljB'lts/0f ug]{ gLlt lnOg]5 . 

 एक घर,एक धारा-शाि�तनगरको अ�भभारा नी�त अ�तग�त jf; of]hgfn] 

to u/] cg';f/ खानेपानी नपगेुका सबै घरध�ुरमा आधारभतु �तरको खानेपानी 

;]jf k'¥ofpg] u/L काय��म संचालन ग�रनेछ । 

  vfg]kfgL nfO{g lj:tf/ ug{ vfg]kfgL ;+:yfg ;Fu ;dGjo ul/g] 5 . 
 �व�भ� पहाडी �े�मा वैकि�पक उजा�को �यव�था गद� जनिजवनलाई सहज 

बनाइनेछ । 

 एक वडा एक जलाशय �नमा�णको काय��मलाइ lg/Gt/tf lbO{ yk :yfgx?df 
klg ;+efjgfsf] cfwf/df l;rfO{ 8\ofdx? lgdf{0fsf sfo{qmd NofOg]5g . 

  ३. घरज�गा धनी पजुा�,नापी,भ-ूउपयोग तथा बि�त �वकास: 

 घरज�गालाई �यवि�थत गर� राज�को �ोतका �पमा �वकास गर� रेकड 

रा� मालपोत काड�को लाग ुग�रनेछ । 
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 ;'/lIft al:t ljsf;sf] nflu >fjg ! ut] b]lv ejg dfkb08 nfu' u/L 
Jojl:yt ejg lgdf{0fsf] yfngL ul/g]5 . o;af6 cfGtl/s /fhZjdf a[l4 
x'g'sf] ;fy{ htfefjL cJojl:yt al:t lgdf{0fdf klg sdL cfpg]5 . 

 cJojl:yt a;f]jf;L tyf cJojl:yt e"ldxLg ;'sDjf;Lx?nfO{ e"ld 
cfof]usf] ;xof]udf ;+rflnt sfo{qmdnfO{ lg/Gt/tf lbO{ Jojl:yt agfpg] 
gLlt lnOg]5 . 

   ४. साव�ज�नक �नजी साझेदार�:- 

 साव�ज�नक �निज साझेदार�लाई �ो�साहन गर� गन� नी�त �लइनेछ । 

कृषी तथा पश ुसेवातफ�  लागत सहभा�गतामा काय��म 

 संघ ,�देश सरकार तथा अ�य संघ सं�थाको साझेदार�मा �व�भ� 

काय��मह� संचान गन� नी�त �लइनेछ । 

 पा�लकासँग ग�रने साझेदार� काय��मलाई �भाबकार� �पमा �ाथ�मकता 

�दइनेछ । 

 

 (ख).कृ�ष तथा पशपुालन तफ�  : 

 कृ�षज�य व�तकुो उ�पादकत ् ब�ृ� गद� कृ�षमा �यवशा�यकरणका 

मा�यमबाट �वरोजगार सजृना ग�रनेछ। 

 �यून आय भएका कृषकह�लाइ कृ�षबाट िज�वकोपाज�न तथा पा�रवा�रक 

पोषणमा सधुार ग�रनेछ । 

 कृ�षज�य पदाथ�को म�ुय�ंृखलामा आधार�त �व�व�धकरण बजार�करणबाट 

गणु�तर�य कृ�षज�य पदाथ�को म�ुय अ�भब�ृ� ग�रनेछ। 

 कृ�षको �व�व�धकरण  र बजार�करणबाट ग�रवी �यू�नकरण गर� वेरोजगार�  

घटाउन सहयोग पयुा�इनेछ। 
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 अगा��नकवाल�/व�तकुोउ�पादन ब�ृ� गन� रासाय�नक घातक/�वषा�दको 

�योगमा कमी �याउन जनचेतना अ�भव�ृ�का काय��मह� स�ालन 

ग�रनेछ। 

 पया�वरण अनकूुल हनु े �क�समका र उ�पादन एवं वजार स�भा�यताको 

आधारमा वाल� व�त ुछनौट ग�रनेछ र �य�ता कृ�ष �यवसायीलाई �ो�सा�हत 

ग�रनेछ।। 

 रैथाने �जा�तका कृ�षवाल�को उिचत संर�ण र स�व��न ग�रनेछ। 

 यवुा म�हला द�लत र �समा�तकृतवग�का कृषकलाई आकष�ण गन� 

कृ�षज�यव�त ु उ�पादन लागतकम गन�,याि��करण, साना�सचाई, �ला��क 

पोखर� �नमा�ण, ढुवानी, �याकेिजङ, ��ेडङ आ�दमा अनदुान �दईनेछ। 

 उ�पा�दत बाल� व�तकुो संकलन, भ�डारण र �शोधन ���यामा सधुार�याई 

बजार�करणमा जोड�दइ सम� मू�य�ंृखलाकोअ�भव�ृ� ग�रनेछ। 

 सहकार� सं�थाह�लाई �मता अ�भव�ृ� लगायतका  �बषयमा ता�लम 

�दानगर� कृ�षपेशाबाट  रोजगार�अ�भव�ृ�को मा�यमका �पमा �वकास 

ग�रनेछ। 

 कृषकह�को पर�परागत �ान तथा सीपलाइ कदर गद� कृ�ष पेशालाइ 

मया��दत तथा स�मानजनक पेशामा �पा�तरण गन� आव�यक काय��म 

संचालन ग�रनेछ । 

 कृ�षको �यसायीकरण गदा� भौगो�लक, जातीय, व�ग�य, तथा ल��गक 

समावेसीकरणा नीतीको अवल�वन ग�रनेछ । 

 ज�गावाँझो रा� े �बिृ�लाई �न��सा�हत गन� करारखेती, सामू�हक खेती 

�णाल�मा जोड �दईनेछ। 

 �संचाई �यव�थाका ला�ग पानीका महुानह�को उिचत संर�ण एवम ्

आकाशे पानीको �यव�थापन तफ� जोड �दइनेछ। 
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 रैथानेवाल� पशकुो प�हचान, संर�ण र सवं��नका ला�ग �थान �वशेषपकेट 

�े� �नधा�रण गर� ती वाल�व�तकुो वीउ उ�पादन संर�ण, तथा 

वजा�रकरण ग�रनेछ। 

 उ�च-मू�य�ा�हनुेकृ�षवाल�ब�तकुो �े� प�हचान गर� एक 

समूह/सहकार�, एक वाल� व�तउु�पादनमा जोड�दईनेछ। 

 खा� सरु�ाको नाममा रैथाने बाल� ब�त ुउ�पादनलाई �न��सा�हत गन� 

�क�समका काय��म लाई �न��सा�हत ग�रनेछ। 

 कृ�षमा आधा�रत उ�ोग �थापनामा �निज �े� एवं ठूला �तरस�म 

सहकार�लाई स�ुवधा �दान ग�रनेछ 

 वडा न १ र ३ को मा�थ�ले भेगलाई �टमरु पकेट �े� तोक� �टमरुको 

�वकास र �शोधन गन� नी�त �लइनेछ । 

 

 kz':jf:Yo ljsfzsf] nfuL o; ufpFkfnLsfdf /x]sf kz'kG5Lsf] cf];f/ 
k;f/ x'g],/f]u k|sf]ksf] ;Defjgf ePsf d'Vo ;8s tyf cf;kf;sf 
If]qdf lgMz"Ns ?kdf kL=kL=cf/, Eofu't], r/r/], vf]/]t :jfOglkmj/ 
vf]ksf] Joj:yf ul/g]5 . 

 kz'kfngnfO{ pTkfbgd'vL agfpg gZn;'wf/ sfo{s|d ufOe};L, afv|fdf 
;a} If]qdf ;'?jft ul/g]5 . 

 kz'kfngnfO{ Jofj;flos/0fdf k|f]T;fxg ug{ g]kfn ;/sf/÷:yflgo 
txaf6 lbg] cg'bfgdf :yfgLo txdf pBf]udf btf{ ePsfnfO{ 
k|fyldstf lbOg] 5 . 

 kz' ladf sfo{qmdnfO{ clgjfo{ ?kdf nfu' ug{ ;a} kz'kG5L 
kmfd{x?nfO{ k|]/Lt ul/g]5 . 

 ;fd'bflos jg, ;fj{hlgs hUuf, ;8s bfFofafFof kf]if0f o'St 8fn]3fF;, 
aif]{, ax'alif{o e'O{3fF; tyf x]h]/f] lasf; ul/g]5 . 
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 kz';]jf k|;f/nfO{ s[ifs dfem k|efjsf/L ?kdf cuf8L j9fpg lgoldt 
kz'kF5L kfng tfnLd, dT:o ljsf; tflnd k|To]s j8fdf ;rfng 
ul/g]5 . 

 ;j} u|fld0f :t/sf s[ifsx?nfO{ kz':jf:Yosf] kxF'rdf k'Øfpg ;j} 
j8fdf lgMz'Ns kz';]jf lzjL/ ;Frfng ul/g]5 . 

 h'gf];L; /f]uaf/] :s'n lzIff sfo{qmdnfO{ lzIff zfvfsf] ;dGjodf ;j} 
:s'nx?df ;rfng ul/g]5 .  

 न�ल सधुारको कामलाई सबै ठाउमा �भावकार� �पमा संचालन ग�रनेछ । 

 

      (ग). �वा��यतफ�  : 

 

 sf]le8 !( sf] tyf cGo ;+efljt dxfdf/L /f]usf] /f]syfd / 
Aoa:yfkgsf] nflu dxfdf/L nlIft sfo{qmd ;Grfng ul/g]5 . h;sf] 
nflu k|To]s :jf:Yo rf}lsx?df ;+sf:kb la/fdLsf] k|of]uzfnf kl/If0f / 
cfO{;f]n]zg sIfsf] Aoa:yfkg ul/g]5 . 

 wgf}/L :jf:Yorf}sLnfO{ sf]/f]gf dfxfdf/L lj?4 h'Wg cem Jojl:yt 
ul/g]5 . zflGtgu/sf] j8f g+ @ af3df/]df aGb} u/]sf] !% z}ofsf] 
c:ktfnsf] sfdnfO{ glhsaf6 x]/L u'0f:t/Lo / lz3| lgdf{0fdf hf]8 
lbOg]5 . 

 sf]le8 !( sf] dxfdf/L tyf 3/]n' lx+;faf6 k|eflat eO{ dfgl;s 
;d:ofdf k/]sf dflg;x?sf] nflu kflnsf :tl/o dgf]ladz{ ;]jf 
;Grfng ul/g]5 . 

 ljBfnodf :jf:Yo ;]jf cGt{ut ljBfyL{sf] lgoldt :jf:Yo hfFr u/L 
lszf]/ lszf]/Lx?nfO{ plrt k/fdz{sf] Aoj:yf ul/g] 5 .  

 pHofnf] zflGtgu/ ufpkflnsf cleofg ;Grfng ul/g]5 h;sf] nflu 
ufpkflnsfdf /x]sf ;a} df]ltlaGb'sf la/fdLx?sf] klxrfg ul/ lgz'Ns 
;Nolqmofsf] Aoa:yf ul/g]5 . 

 Yff? ;d'bfodf b]lvg] l;sn;]n Pg]ldofsf lj/fdLx?sf] pkrf/sf] k|jGw 
/ o; ;DjlGw r]tgfd'ns sfo{qmd ;~rfng ul/g] 5 .  
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 zflGtgu/ ufpkflnsfsf] kf]if0f ;'wf/sf nflu !))) lbg leqsf 
aRrfx?, cfdfx? / % aif{ d'lgsf afnaflnfx?sf] nflu kf}li6s tTj 
lat/0f tyf kf]if0f ;'wf/ sfo{qmdnfO{ lg/Gt/tf lbO{g]5 . 

 ue{jlt tyf ;'Ts]/Lx?sf] nflu kf]if0f sfo{qmdnfO{ lg/Gt/tf lbO{g]5 h; 
cGt{ut g]kfn ;/sf/n] tf]s]sf] dfkb08 cg';f/ ue{jlt hfFr ug]{ 
dlxnfx?nfO{ klxnf], bf];|f], t];|f] / rf}yf e]6df qmd; Sofnl;Pd, 
cfof]l8g g''g, vfg] t]n / c08f lat/0f ul/g] 5 eg] :jf:Yo ;+:yfdf 
;'Ts]/Lx'g] dlxnfx?nfO{ bzd'nfl/i6 lat/0f ul/g]5 .  

 :jf:Yo ;+:yfsf] kx'rdf cfwf/e't :jf:Yo ;]jfsf nflu k|Tos j8fsf] 
cfˆg} ejgdf b/alGb ;lxtsf] ;]jf ;Grfng ul/g]5 . uf=kf= :t/df 
lrlsT;s ;lxtsf] pkrf/fTds ;]jf ;GrfngnfO{sf] Joj:yf ul/g]5 .    

 :jf:Yo ;]jfsf] kx'r / u'0f:t/ ;'wf/sf nflu laz]if1 ;lxtsf] 3'lDt 
;]jf ;Grfng ul/g]5 . 

 la/fdLx?sf] pkrf/fTds ;]jfnfO{ k|efasf/L agfO{ :jf:Yo ;]jfsf] 
u'0f:t/ ;'wf/sf nflu kflnsfsf # j6} :j:Yo rf}lsx?df ;+rfngdf 
/x]sf] Nof=a= ;lxtsf] ;]jfnfO u'0f:t/Lo agfpb} nlug]5 . 

 o; ufpkflnsfdf dft[ d[To' / gahft lzz' d[To' b/nfO{ sd ug{ 
;'Ts]/Lsf nfuL o; ufp kflnsf e/L lgz'Ns PDa'n]G; ;]jf tyf ^% aif{ 
dflysf h]i7 gful/sx?sf nflu PDa'n]G; ;]jfdf @) k|ltzt 5'6 lbO{g] 
sfo{qmdnfO{ lg/Gt/tf lbO{g]5 . 

 k'0f{ ;+:yfut ;'Ts]/Lo'Qm ufpkflnsfsf] nfuL ANC ;]jfdf cfpg] ;a} 

ue{jlt dlxnfx? nfO{ PNC ;]jf :fDd ;]jfdf Nofpgsf nfuL 

Tracing k|0fflnnfO{ lg/Gt/tf lbO{g]5 . 

 ;t k|ltzt vf]k ;]jf ;'lglZrttfsf] k|dfl0fs/0f ug]{ / 5'6 aRrfx?sf] 

vf]lhsf nfuL Tracing k|0fflnnfO{ lg/Gt/tf lbO{g]5 . 

 :jf:Yo ;+:yfdf ;'Ts]/L x'g] dlxnfx?sf] 3/}df uO{ gl;{ª sd{rf/Lx?åf/f 

PNC ;]jf k|bfg ug]{ sfo{qmd ;Grfng ul/g]5 / *) aif{ dflysf h]i7 

gful/sx?sf] nfuL plgx?sf] 3/d} uP/ :jf:Yosld{x?¢f/f pkrf/ ;]jf 
k|bfg ug]{ sfo{qmd ;Grfng ul/g]5 . 
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 laWofnodf k'0f{ dlxgfjf/L :jfR5tf sfo{qmd ;Grfng ul/g]5 . 

 ufpkflnsfdf /x]sf ;a} :jf:Yo rf}lsx?df :jf:Yo ;'rgf tyf ;Grf/ 
s]Gb| :yfkgf ul/g]5 . 

 :jf:Yosld{x? / dlxnf :jf:Yo :jod ;]lasfx?sf] nflu Ifdtf lasf; 
sfo{qmdx? ;Grfng ul/g]5 . 

 ̂ ) aif{ dflysf gful/sx?nfO{ laz]if /f]ux? h:t} dw'd]x / /Qmrfksf 
cf}iflwx? lgMz'Ns lat/0f ul/g]5 . 

 Pr=cfO{=le ;+qmldtx?sf] nflu kf]if0f sfo{qmd tyf P=cf/=l6 ;]jfdf 
egf{ ePsf] ;+qmldtx?nfO{ aflif{s oftfoft vr{ k|lt AolQm ? %))).)) 
sf b/n] Aoa:yfkg ul/g]5 . 

 gful/sx? :j:y /fVg ljBfno txb]lv :jf:Yodf ljz]if Vofn /fVg'kg]{ 
x'G5 . o;sf] nflu Ps ljBfno Ps :jf:YosdL{sf] Joj:yfsf] nflu 
kxn ug]{ gLlt lnOg]5 . 
 

  (घ). िश�ातफ� : 

 सचुना ��बधीको पहँचु ब�ृ� गर� गणु�त�रय िश�ा �दान गन� हरेक 

�ब�ालयलाई ��ब�धमै�ी �ब�ालय हब को �पमा �बकास ग�रनेछ। सो काय�को 

लागी क��यटुर, �प�र�टश�, इ�टरनेट तथा अ�य आव�यक ICT साम�ी 

�यव�थापन ग�रनेछ। 

 �ब�ालयको लेखा�णाल�लाई पारदश�, �े�तामा आधा�रत, आ�थ�क �थी�त �प� 

देिखन,े �मत�ययी, सर�लकृत र एक�पता देिखने �क�समको बनाउन हरेक लेखा 

हेन� कम�चार� र �धाना�यापकलाई लेखा स�ब�धीको ता�लम �दान ग�रनेछ।  

 �ब�ालय िश�ाको जग पवु��ाथ�मक तहमा अ�ययन गन� सबै बालबा�लकाको 

सबा���ण �बकासको लागी बाल क�ाकोठा �यव�थापन ग�रनेछ जस अ�तग�त 

सबै बाल�बकास क�ामा ��बधीमलुक �सकाई सहिजकरणको लागी LED TV 

तथा अ�य आव�यक शै�िणक साम�ी उपल�ध गराइनेछ। 
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 गाउँपा�लकालाई शैि�क �बकासको उ�च �थानमा लैजान तथा उ�च िश�ा 

गाउँपा�लकामै अ�ययन गराउने हेतलेु सबै �कारको िश�ालाई सरल, सहज र 

पहँचुयो�य बनाउन गाउँपा�लका�त�रय नमनुा �ब�ालयको अबधारणा 

काया��वयनमा �याइनछे। सो को लागी हाल कायम रहेको नमनुा �ब�ालय 

भ�दा फरक मा�ा�मक �ब�ालयह� म�यबाट �नि�त मापद�डको आधारमा 

छनौट गर� एउटा �ब�ालयलाई पा�लका�त�रय नमनुा �ब�ालयको �पमा 

�बकास ग�रनेछ। 

 �बधाथ�को �वा��यलाई म�यनजर गर� �व�छ खानेपा�नको अभाव हनु न�दन 

सबै �ब�ालयमा �व�छ खानेपानीको �यब�थापनमा �बशेष �यान �दइनेछ । 

 हाल कोरोना महामार�को ��य� �भाव �व�प िश�क �बधाथ� आमने साम�ु े

भएर क�ा कोठामा हनुे �सकाईलाई �नर�तरता �दन क�ठनाई भएको प�र�थी�त 

लाई म�यनजर गर� ��बधीमै�ी �सकाईमा जोड �दईनेछ साथै सो को लागी 

िश�कलाई ��बधीमलुक �सप संग स�बि�धत ता�लम �दान ग�रनछे। 

 ��बधीमै�ी �सकाई संभब नहनु े �ब�ालयको �सकाईलाइ �नर�तरता �दन 

अ�भभाबकको सहयोगमा �सकाइ ��याकलाप स�ालन गन� म�ुण �कृ�तका 

बैकि�पक साम�ीको �बकास तथा छपाई गर� हरेक बालबा�लकालाइ उपल�ध 

गराइनेछ। 

 �ब�ालय िश�ाको �डिजटल डाटाबेश तयार� साथै शैि�क बलेु�टन, शैि�क 

काय�पा�ो, शैि�क �ोफाइल �नमा�ण गर� शैि�क सचुना आदान �दानमा 

सहिजकरण ग�रनेछ। �ब�ालयको शैि�क सचुना �णा�ललाई �यब�थीत गराउन 

हरेक �ब�ालयका IEMIS Focal Person लाई IEMIS स�ु�ढकरण स�बि�ध 

�मता �बकास ता�लम स�ालन गर� IEMIS स�टवयरलाई अझ ब�ढ 

�भावकार� गराईनेछ। 

 सामदुा�यक �ब�ालयको शैि�क गुणँ�तर सधुार गन� तथा हरेक �यि�लाई 

सामदुा�यक �ब�ालय ��त अपन�व कायम गराउन सबै सामदुा�यक �ब�ालयमा 

आमा समहु, बाल�लव र पबु� �बधाथ� समाज गठन गन� काय��म चलाईनेछ 
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सो को लागी वडा िश�ा स�म�त, िश�क अ�भभाबक संघ तथा �ब�ालय 

�यव�थापन स�म�तलाई स��य गराईनेछ। 

 िश�ामा हरेक बालबा�लकाको सहज पहँचु ब�ृी गन� तथा सबै बालबा�लकालाई 

शैि�क अबसर �दान गन� जेहे�दार, अपा�, द�लत ,जनजाती तथा अ�त �बप� 

बालबा�लकालाई छा�ब�ृी �दान ग�रने काय��मलाई �नर�तरता �दईनेछ। 

�ब�ालयमा प�न पाउने हरेक बालबा�लकाको अ�धकारलाई स�ुनि�त गन� 

बालमै�ी िश�ाको अबधारणालाई काया��वयन ग�रनेछ। 

 सामदुा�यक �ब�ालयको शैि�क गणु�तर उका�न तथा साब�ज�नक िश�ालाई 

�यव�थीत गराउन सामदुा�यक �ब�ालयमा क�ा १० मा अ�ययनरत 

बालबा�लकालाई आवा�सय स�ुबधा �दान गन� काय��मलाई �नर�तरता �दइनेछ 

। 

 शैि�क श�को अ��यमा हनुे बा�ष�क प�र�ालाई मया��दत र �यव�थीत गराउन 

क�ा ४ देिख ९ क�ा स�मको बा�ष�क प�र�ालाई गाउँपा�लकाबाट मोनेटे�रङ 

ग�र स�ालन गन� काय�लाई �नर�तरता �दइनेछ। बा�ष�क प�र�ालाई मया��दत, 

�यवि�थत, ब�त�ुन�, �ब�स�नय र ��त�प�ध� बनाउन सबै सरोकारवालाह�लाई 

सिुचत गराईनेछ। ईमा�दा�रता र जबाफदे�हता लाई काय�स�पादन म�ुया�नको 

आधार�त�भको �पमा अगा�ड बढाईनेछ । 

 शैि�क अनसु�धान माफ� त साब�ज�नक िश�ाको गणु�तर ब�ृ� गन� काय�लाई 

�ाथ�मकता �दई हरेक िश�कलाई अनसु�धना�मक �कृ�तको िश�ण �बधी 

अवल�बन गर� िश�ण गन� पेसागत �बकास संग स�ब�धीत शैि�क सहयोग 

काय��मलाई अगा�ड बढाइनेछ।साथै सो को लागी उ�कृ� �सकाई उपल�धी 

हाँ�सल गन� तथा उ�कृ� काय�स�पादन गन� �ब�ालय तथा िश�कलाइ 

काय��मतामा आधा�रत �ो�साहन काय��म माफ� त परु�कृत गर� गणु�त�रय 

िश�ा अ�भब�ृ� गन� उ���ेरत ग�रनेछ। 

 �ब�ालय िश�ाको पा��ममा आधा�रत रहेर सबै शैि�क सरोकारवालाह�को 

उप�थी�तमा �था�नय पा��म �नमा�ण ग�र काया��वयन ग�रनेछ साथै स�ब� 
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शैि�क सरोकारवालाह� संग सम�वय गर� प�ब�ष�य बहृत िश�ा �बकास 

योजना �नमा�ण ग�रनेछ। 

 �ा�ब�धक िश�ाको गणु�तर अ�भब�ृ� ग�र �ा�ब�धक िश�ालाई सब�सलुभ र 

पहुँच यो�य बनाउन �ब�भ� रण�न�तह� तय गर� काय��म स�ालन 

ग�रनेछ।यस गाउँपा�लका �भ� �ा�ब�धक �बषय अ�ययन गरेका �बधाथ�लाई 

य�ह गाउँपा�लकामै रोजगार�को अबसरमा �ाथ�मकता �दइनेछ, साथै गाउपा�लका 

�भ� द� �ा�ब�धक जनश�ी उ�पादनको लागी �स�भल इि��नय�रङ �बषयको 

पढाइलाई अगाडी बढाउन संभा�यता अ�ययन ग�रनेछ। 

 यस शाि�तनगर गाउँपा�लका �भ� रहेका सामदुा�यक �ब�ालयमा दरब�द� अभाव 

भई िश�णमा पन� सम�यालाई �नराकरण गन� �नि�त मापद�डका आधारमा 

पा�लका�त�रय �वयंसेवक अनदुान िश�क �यव�थापन गन� काय��मलाइ 

�नर�तरता �दइनेछ सो को लागी थप बजेट �यव�थापन ग�रनेछ। 

 �ारि�भक बाल िश�क तथा �ब�ालय कम�चार�को हाल कायम रहेको तलवमान 

�था�नय तहको आ�नै �ोतवाट �ब�नयोजन गर� ब�ृ� गन� भ�े नेपाल सरकारको 

नी�त भएको स�दभ�मा �थानीय �ोत साधन, �मता तथा अ�य तहको 

पा�र��मक लगायतका �वषयलाई �वचार गर� �नि�त मापद�ड स�हत थप 

तलबको �यव�थापन भने नीिज�ोत िश�क अनदुानबाट पा�र��मक पाउने 

िश�क िशि�काह�को हकमा प�न सामा�य हेरफेर गन� नी�त �लइनेछ । साथै 

�ार�भीक बाल िश�ामा अ�ययनरत सबै बालबा�लकाको सबा�ङगीण �बकासको 

�नि�त सबै सहजकता�लाई ता�लम �दान गर� �सकाइ लाई अझ �यवि�थत तथा 

�भाबकार� गराइनेछ। 

 सबै �कारका िश�क दरबि�द �मलान गन� तथा �ब�ालय समायोजन गन� 

�न�तलाई थप �यबि�थत तवरले अगाडी बढाइनेछ।पा�लका�त�रय �वयंसेबक 

अनदुान िश�क कोटालाई समेत �नि�त मापद�डको आधारमा �मलान तथा 

�बतरण ग�रनेछ। 
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 सामदुा�यक �ब�ालयको शैि�क गणु�तर सधुार तथा वजेट काया��वयनलाई 

�यवि�थत गराउन �ब�ालय र अ�य संघ स�था�बच �यािचङ फ�डमा आधा�रत 

शैि�क �बकासका काय��म स�ालन गन� नी�तलाई �नर�तरता �दइनेछ। 

 हाल प�हलो चरणमा मा�ा�मक तहमा अ�यापनरत गिणत, अ��जेी, �ब�ान 

िश�कलाई ��ब�धको �बकास संग जो�ड िश�ण �सकाइ ��याकलापलाइ थप 

�त�रकृत गराउन �वयं िश�क तथा �ब�ालयको ३०% लागत पन� गर� 

गाउँपा�लकावाट ७०% अनदुानमा �यापटप स�ुबधा �दान ग�रनेछ। 

 बालबा�लकाको शैि�क �बकासमा टेवा पयुा�उने उ�े�यले �बधा�थ�मा रहेको 

अ�त�न��हत ��तभा प�हचान तथा ��फुटन काय��म स�ालन ग�रनेछ 

जसअ�तग�त पा�लका�त�रय शैि�क मेला �दश�नी तथा अ�य अ�त�र� 

��याकलाप स�ालन ग�रनेछ। िश�कको क�ा िश�णमा उ�लेख�नय सधुार 

�याउन शैि�क साम�ी �नमा�ण काय�शाला आयोजना गर� िश�क �वयंलाई 

�मतावान गराई �सकाई स�ु�ढकरण ग�रनेछ । 

 नेपाल सरकारबाट �ा� हनुे सशत� अनदुानका �ब�बध काय��मह�लाई स�पणु� 

�बदयालयको पहुँचमा पयुा�ई न�तजामा आधा�रत अनगुमन र म�ुया�नको 

मा�यमबाट अझ �यवि�थत गराईनेछ । 

 सं�थागत �ब�ालयह�ले गाउँपा�लकाको �न�त �नयममा आधा�रत रहेर सह�ुलयत 

पणु� बा �यनु श�ुकमा शैि�क �तर ब�ृ� गन� ��ेरत हनुपुन� रण�न�त लाई 

�ो�सा�हत गराईनेछ । 

 (ङ).योजना, अनगुमन तथा �दगो �यव�थापनतफ� : 

 टोल �बकास सं�थाको गठन तथा दता� : 

�थानीय �तरमा उपल�ध हनुे �म, सीप, �ोत, साधन र अवसरह�लाई 

अ�धकतम �पमा प�रचालन गन� सामािजक र आ�थ�क �वकास तथा �थानीय 

�तरमा सशुासन �व��न गन� यस गा.पा �भ�का �व�भ� टोल ,व�तीह�मा टोल 

�वकास सं�था गठन तथा दता� गर� �थानीय वडा स�म�तको मातहतमा रहन े
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तथा सहयो�गको भ�ुमका �नभाउने गर� टोल �वकास सं�था गठन गन� ���या 

स�ु ग�रनेछ । 

 योजना संचालन गदा� उपभो�ा स�म�त,टोल �वकास सं�थाका पदा�धकार�लाई 

आयोजना तथा काय��मको उपभो�ा स�म�त गठन,योजना स�झौता,भ�ुानी 

�कृया,लेखा �यव�थापन, योजनाको रेखदेख,मम�त स�भारको बारेमा जानकार� 

�दनको ला�ग पा�लकाबाट ता�लम तथा अ�भमखुीकरणको �यव�था �मलाईने छ 

। 

 गाउँसभाबाट �वीकृत भई रातो �कताबमा �का�सत भएका आयोजना तथा 

काय��मह�लाई संचालन गदा� गद� हनु े रकमा�तर र िशष�का�तर गन� 

पर�परालाई �यून गद� ल�गनेछ । 

 �थानीय तह योजना तजु�मा �द�दश�न२०७४(प�रमािज�त २०७५) अनसुार 

योजनाको उपभो�ा स�म�त गठन,स�झौता,योजना जाचपास,फरफारक र 

भ�ुानी जे� मसा�त स�मलाई अि�तम समय तो�क काय� ग�रनेछ । 

 आयोजना छनौट गदा� टु�े तथा स-साना योजनालाई �न��सायीत ग�र ठुला 

तथा द�घ�का�लन योजनालाई छनौटमा �ाथ�मकता �दईनेछ । 

 उपभो�ा स�म�तले आयोजना संचालन गदा� अ�नवाय� �पमा �वकास �नमा�ण 

�दगोपना,पारदिश�tf sfod ug]{ Joj:yf ldnfOg]5 . 

 of]hgfsf] lbuf]kgf sfod ug{ / cfFkm'n] u/]sf] sfd k|lt pQ/bfoL agfpg 
pkef]Qmf ;ldltaf6 w/f}6L sf6\g] Joj:yf ul/g]5 . 

 गाउँपा�लकामा पा�लका �तर�य गौरवका योजना र हरेक j8fx?df :t/df 

klg k|ltkmn lbg],u/LjL lgjf/0f x'g] vfnsf of]hgfx? छनौट ग�र संचालन 

ग�रनेछ । 

 नेपाल सरकार,�देश सरकार तथा अ�य संघ,सं�थाबाट �ा� योजनालाई 

�नधा��रत समयाव�ध �भ� स�प� गन� �यव�था �मलाइने छ । 

    (च) सामािजक सरु�ा तथा पंिजकरण तफ� : 
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 सामािजक सरु�ा तथा पंिजकरण �णाल�लाई अनलाइन �णा�लमा �यवि�थत 

ul/g]5 . सबै वडाका सिचवह�लाई यस स�बि�ध अ�भमिुखकरण tyf �मता 

अ�भव�ृ� काय��म संचालन ग�रनेछ । 

 शाि�तनगर गा.पाको अनलाइन �णाल�मा आधा�रत घटना दता� तथा सामािजक 

भ�ा �वतरण काय�nfO{ k|ljlwd}qL agfpb} nlug]5 . परुाना पंिजकरण 

अ�भलेखलाई �डिजटलाइज ग�र अ�याव�धक ग�रनेछ । 

 MIS �णाल� माफ� त �यि�गत घटना दता� �णाल� �यवि�थत गर� परुाना 

अ�भलेखलाई रा��य प�रचयप� तथा पंिजकरण �वभागको �नद�शन अनसुार 

�डिजटलाइजेशन तथा �यवि�थत ग�रनेछ । 

 सामािजक सरु�ा �वतरण ���यालाई सरल र सहज बनाउन पहल गन� नी�त 

�लइनेछ । 

 

    (छ).आ�त�रक आय तथा राज� प�रचालनतफ� : 

  गा.पाको आ�त�रक �ोत साधनको �भावकार� प�रचालन गन� 

�ग�तशील कर �णाल�को �वकास, कर �शासनको �मता अ�भव�ृद, 

करका दायरा �व�तारमा जोड तथा राज� चडुावटलाई �नय��ण 

ग�रनेछ । 

 गाउँपा�लकाले असलु गनु�पन� कर राज�लाई �भावकार� र पारदश� 

बनाउन सबै वडा काया�लयह�मा जडान गर�एको स�ट वयर(soft 

ware system)�णाल� लाई �यवि�थत गर� गाउँपा�लकाको राज� 

शाखाबाट दै�नक अनगुमन र सपु�रवे�ण गन� �यव�था �मलाईने छ 

। 
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 यस गा.पाबाट असलु  ग�रने �व�भ� कर तथा शू�कह�लाई 

गा.पाबाट �वाह ग�रने सेवासंग ए�ककृत तथा आव� गन� �यव�था 

ग�रनेछ । 

 कृ�ष �यवसाय तथा कृ�षसंग सहकाय� गन� �यि�,समहु तथा सहकार� 

समहुह�को �व�दनका ला�ग �यि�, समहु र सहकार� स�थाह�को 

न�वकरण श�ुकमा (५०%) छुट �दन े�यव�था �मलाइनेछ । 

 ��ता�वक करह� संकलनको ला�ग पार�िशता र �भावका�रता 

अपनाउन आव�यक पन� काय��व�ध तथा परुानो �नद� िशकालाई संशोधन  

ग�र �यावहा�रक बनाइनेछ। 

 �व�भ� �यवसायी तथा करदाताह�लाई कर �तन� बानी बसाउनके 

ला�ग राज� सकलन अ�भयान काय��म संचालन ग�रनेछ । 

 यह� �ावन देखी घर न�सापास गन� काय�लाई अ�नवाय� ग�रनेछ । 

घर न�सापास नगरेकोलाई गा.पाबाट उपल�ध गराईने सेवा स�ुवधामा 

रो�ा गन� �यव�था गर�नेछ । 

 ढु�ा,�ग�ी,वालवुा, माटो,�ाभेल आ�द उ�खनन तथा �नकासीका ला�ग 

�े� �व�तार गन� आइ ई ई (I.E.E)का ला�ग थप�े� प�हचान र 

�याद �स��न लागेका �े�को समेत ग�र आव�यकता अनसुार 

न�द,पहाड,जंगल सबै �े�मा आइई ग�रनेछ । 

 यस गा.पा�भ� �व�भ� न�दह�बाट अवैध �पमा हनुे उ�खनन तथा 

ढुवा�नलाई रो�न र वातावरणलाई �व�छ बनाउन अनगुमन तथा 

�नय��ण गन� काय�लाई �बावका�र बनाइनेछ । 

 �व�महामा�रको �पमा रहेको को�भड-१९ले पारेको �बावले 

बेरोजगार,आ�थ�क मि�द हनु ेभएकोले कृ�ष�े� तथा रोजगार� काय�मा 

�वकास गन� कर छुटको स�ुवधालाई लाग ुग�रनेछ । 
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 खोलाह�मा आई.ई.ई.गदा� सम�वया�मक पाटोलाई �भावकार� बनाउने 

नी�त �लइनेछ । 

 

      (ज).  vfg]kfgL, ;/;kmfO{ tyf jftfj/0f tk{m:  

 jftfj/0fd}qL :yfgLo zf;gsf] k|f?knfO{ :yfgLos/0f ug{ ;dGjofTds 
cleofg ;+rfng u/Lg]5 . ;fy} ljsf; lgdf{0fsf of]hgf tyf sfo{qmdx? 
;+rfng ubf{ jftfj/0fLo k|efj d"NofÍg ug]{ kl/kf6LnfO{ cfjZos ePdf 
To;nfO{ lg/Gt/tf lbO{g]5 .  

 jftfj/0f ;+/If0f tyf ;+j4{gdf hf]8 lbb} jftfj/0f d}qL of]hgf ;+rfng 
u/Lg] gLlt lnOg] 5 .  

 ;fd'bflos jgsf] ;+/If0fdf ;d'bfonfO{ yk lhDd]jf/ jgfpb} jg tyf 
jftf/0f ;+/If0f / ;Dj4{gdf hf]8 lbOg] 5 . 

 यस गा.पा �भ�का रा��य बन र सामदुा�यक बनको अ�भलेख तयार गर� 

संर�ण र स�ब��को योजना बनाई लाग ुग�रनेछ । 

 u|fdL0f hnfw/If]q ;+/If0f sfo{qmd nfu' u/Lg]5 .  

 ufpFkflnsf If]qleq l;FrfO{ ;d]tnfO{ ;xof]u k'Ug]u/L xfe{]:6Lª 8\ofd 
lgdf{0f u/Lg]5 .  

 

 (झ).;+:yfut ;'zf;g tyf ;]jf k|jfxtkm{: 

 ;]jf k|jfxnfO{ k|efjsf/L agfpg sd{rf/Lx?sf] pTk]|/0ff a9fO{ dgf]jg pRr 
/fVg cfjZos x'G5, To; s'/fnfO{ ufpFkflnsfn] Wofgdf /fVb} sd{rf/Lx?sf] 
kfl/>ldsdf s]xL x]/km]/ ug]{ gLlt lnOg]5 . 

 ufpFkflnsfsf] ;]jfnfO{ r':t ,b'?:t, kf/bl;{ ,hjfkmb]lx tyf pQ/bflo ;+:yfut 
Ifdtf ljsf;df Wofg lbOg]5 . 

 kbflwsf/L÷sd{rf/Lx?sf] Ifdtf clej[l4 u/L ;]jf k|jfxnfO{ k|efjsf/L jgfpg 
Ifdtf ljsf;sf sfo{qmdx? ;+rfng ug]{ gLlt lnOg]5 .  
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 ;fdflhs kl/If0f, ;fj{hlgs kl/If0f, ;fj{hlgs ;'g'jfO{ tyf cg'udg / 
d'NofªsgnfO{ k|efjsf/L jgfOg] gLlt lnOg] 5 .  

 ;'rgf k|ljlwsf] k|of]udf hf]8 lbOg] 5 . 

 

(ञ).ljkb\ hf]lvd Go"gLs/0ftkm{: 

 

  �बपद �यव�थापनकाय�का ला�ग आव�यक नी�त,कानून,मापद�ड तयार 

पा�र काय��वयन  ग�रने छ ।  

 �बपद पूब� तयार� तथा उ�ार,राहात सामा�ीको पूब� भ�डारण,�बतरण र 

सम�वयलाई �भावकार� बनाइने छ । 

 �बपद जोिखम �यू�नकरण तथा �यव�थापनमा 

साव�ज�नक,नीिज,गैरसरकार�,सहकार� संघसं�थाह� र समदुाय बीच 

साझेदार�  र सहकाय� �व�न ग�रनेछ । 

 zflGtgu/ ufp+kflnsfdf ljkb\ Joj:yfkgsf nflu :yfoL sf]if lgdf{0f 
u/L ;~rfngdf NofOg]5 . ufp+kflnsfleq x/]s ;+/rgf lgdf{0f ubf{ 
ljkb\, hf]lvd Go'gLs/0fnfO{ ljz]if Wofg lbOg]5 .  

 k|fs[lts k|sf]ksf] sf/0f s'g} al:t hf]lvd k/L al:tof]Uo gePsf] 
v08df pko'Qm :yfgdf Plss[t al:t ljsf; b]lv cGo cfjZos 
/fxftsf] Joj:yf ug]{ gLlt lnOg]5 . 

      (ट).म�हला,बालबा�लका तथा जे� नाग�रकतफ� : 

 म�हला �व�� हनुे सबै �कारका �हंसा,सामािजक 

�वभेद,शेषण,कुर��त,अ�ध�व�ास हटाउन र �य�ुनकरणका ला�ग गैर 
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सरकार� �े� समेतको सहभा�गतामा जागरण र सचेतना अ�भयान 

संचालन ग�रनेछ । 

 जे� नाग�रक र अपांगता भएकाह�का �यि�ह�को कानूनी �द� 

अ�धकार र सेवास�ुवधा �दान गराउन सहिजकरण ग�रनेछ । 

 समाजको आ�थ�क,सामािजक तथा सां�कृ�तक सशि�करण र नेत�ृव 

�वकासको ला�ग काननुी सचेतना,रोजगार� �सज�ना,उ�मिशलता �वध�न 

लगातका काय��म संचालन ग�रनेछ । 

 ६० वष� पगेुका सबै �ये� नाग�रक र अपा�ता भएका सबै 

�यि�ह�लाई प�रचय प� �बतरण ug]{ Joj:yf ldnfOg]5 . 

 संघ, �देश र अ�य सं�थासग सम�वय गर� म�हलाममै�ी नी�त 

�लइनेछ । 

 

    (ठ).o'jf tyf v]ns'btkm{: 

  ufpFkflnsf :t/Lo v]ns'b sfo{nfO{ yk Jojl:yt ug{{ Wofg lbOg]5 . 

 zflGtgu/ ufpFkflnsf leq v]ns'b ljsf;sf lglDt गा.पा �तर�य cWoIf 
sk /lgª l;N8 k|ltof]uLtfnfO{ yk Jojl:yt agfpFb} lg/Gt/tf lbO{g]5 . 

 ljBfno :t/sf] v]ns'bsf] ljsf;sf] nflu /fi6«klt /lgª lzN8 
k|ltof]lutfnfO{ ;+rfng ul/g]5 . 

 o"jfx?nfO{ ;bdfu{ ug{,hLjg pkof]uL ;Lkx? l;sfpg o"jf dfu{zg tyf 
o"jf hLjg pkof]uL 1fg h:tf sfo{qmd ;+rfng ul/g]5 . 

 

 (ड).�व�वध : 

 Ps :yfgLo tx Ps cf}Bf]lusu|fd :yfkgf ug]{ g]kfn ;/sf/sf] gLlt adf]lhd o; 
ufpFkflnsfdf klg Ps cf}Bf]lus u|fd :yfkgf ug]{ gLlt lnOg] 5 .  
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 कृ�ष, वन तथा ज�डबटु�मा आधा�रत उ�ोगह�को �वकासका ला�ग आव�यक 

�ा�व�धक र आ�थ�क सहयोग उपल�ध गराइ�नेछ । आ�त�रक उ�पादनको मेला 

�दश�नी आयोजना गर� उ�पादनको बजार�करण गन� कृषकह�लाई �ो�सा�हत 

ग�रनेछ । 

 रोजगार गमुाएका �यि�ह�लाई पनु:�था�पत गन� उ�ोग, कृ�ष तथा �नमा�ण 

�े�मा रोजगार अ�भव�ृ� गन� काय��म संचालन ग�रनेछ । 

 होम�टेको �वकासमाफ� त �ामीण पय�टन �व��न ग�रनेछ । होम�टे 

संचालनको ला�ग �ो�साहन गन�, होम�टेलाई �थानीय सं�कृ�त, भेषभषुा, 

मौ�लकताको संर�णमा जोड �दइनेछ । 

 /f]huf/Lsf nfuL ljb]l;g] k|j[ltnfO{ lg?T;flxt ug{ k|wfgdGqL /f]huf/ 
sfo{qmd cGtu{t yk योजना तथा काय�नी�त बनाई लाग ुग�रनेछ ।  

 होम�टेलाई पर�परागत पेशा, अगा��नक तथा घरेल ु उ�पादनसँग आब� गर� 

पय�टन �व��न गन� नी�त �लइनेछ ।  

  गा.पा�भ�का ऐ�तहा�सक, धा�म�क, सां�कृ�तक, परुाताि�वक, �ाकृ�तक एवम ्अ�य 

पय�टक�य �थलह�को संर�ण, संव��न र �वकास ग�रनेछ ।  

 जै�वक �व�वधताको संर�ण र संव��न गद� वन अ�त�मण रो�न �भावकार� 

काय��म संचालन ग�रनेछ । अ�त��मत वन�े� �फता�, डढेलो �नय��ण, चोर� 

�नकासी �नय��णका ला�ग समदुायसँग सहकाय� ग�रनेछ । 

 यवुाह�को सीप र �ा�व�धक �ानलाई गा.पा �वकासमा लगाई यवुा रोजगार�को 

ला�ग  �ा�व�धक सहयोग उपल�ध गराईनेछ । वैदेिशक रोजगार�बाट फ�क� एका 

यवुाह�को सीपलाई �योग ग�र �वरोजगार काय��म स�ाईलन ग�रनेछ । 

 को�भड-१९ लगायतका स�वा रोग, �कटज�य रोग, पशपंु�ीज�य रोग एवम 

�सकल सेल एने�मया, थालासे�मया ज�ता �नि�त �थान र समदुायमा �व�मान 

रोगह� तथा खलुा सीमानाबाट �भ��न स�ने रोगह�को रोकथाम, �नय��ण तथा 
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�यव�थापन �भावकार� �पमा ग�रनेछ । �वा��यज�य फोहोर �यव�थापनको 

मापद�ड तयार गर� काया��वयन ग�रनेछ ।  

 यस गा.पाबाट �वाह ग�रने सेवालाई पारदश�, जवाफदेह� र जनमूखी वनाउनकुा 

साथै �वकास �नमा�ण काय�मा �व�ीय अनशुासन तथा जवाफदे�हता कायम गन� 

�मत�य�यता, काय�कुशलता र काय�स�पादन�तरलाई मानकका �पमा �लई सेवा 

�वाहलाई �भावकार� बनाईनेछ ।  

 �व�भ� सेवा �वाहलाई सहज बनाउन �ावन ,२०७८ देिख पश ुसेवा तथा अ�य 

�नमा�ण �ा�व�धकह� वडाह�मा खटाउने नी�त �लइनेछ । 

 काय��मह� समयमा स�ु गर� स�प� गन� नी�त �लइनेछ । 

अ��यमा, को�भड-१९ महामार� �व��को हा�ो संघष� पूण�त क�हले अ��य ह�ुछ भ� े

कुरा अ�हले नै ए�कन गन� क�ठन छ । तर, हामी सबैको साम�ुहक �यासवाट 

यसलाई छोटो समयमा नै �नय��ण गन� सफल हनु े �व�ास मैले �लएको छु । 

जीवन रहे सखु र खसुी पनुः�था�पत गन� स�क�छ । सम�ृ�को या�ालाई पनुः 

जो�न र ग�तशील बनाउन स�क�छ । य�तवेला हामी सबैको �यान को�भड-१९ 

का �व��को संघष�मा केि��त छ । को�भड-१९ महामार�का कारणले उ�प� 

हनुस�ने खा� संकट आउन न�दन, रोजगार� गमुाउन पगेुकाह�को जी�वकोपाज�नको 

आधार तयार गन� तथा रोग �नय��णसंगै अथ�त��लाई ग�तशील बनाउने 

उ�े�यअनू�प नै यो नी�त तथा काय��म ��ततु ग�रएको छ ।  

 यो नी�त तथा काय��म " शाि�तनगर गाउपा�लकाको दा�ह�य,सशुासन र सम�ृ�को 

�था�य�व  " भ�े गा.पाको मूलम��लाई यथाथ�मा प�रणत गन� माग�दश�क 

द�तावेज हो । शाि�तनगर गाउँपा�लकाको ए�लो �यासबाट मा�ै अपेि�त ल�य 

हा�सल गन� संभव छैन । सरकार�, �नजी, गैर सरकार�, सामदुा�यक र सहकार� 

संघसं�थाह�को संय�ु �यास, सम�वय, सहकाय� र �वा�म�वमा यस नी�त तथा 
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काय��मको सफल तथा �भावकार� काया��वयन हनु े �व�ास �य� गद� 

शाि�तनगरको �वकास र सम�ृ�को या�ामा सबैको सहभा�गताका ला�ग हा�द�क 

आ�हान गद�छु । 

म सबै��त यस अवसरमा आभार तथा ध�यवाद �दन चाह�छु । 

 

  कमान�सङ डाँगी 

      अ�य� 

शाि�तनगर गाउँपा�लका                                                                    
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