आर्थिक र्िकास सर्िर्िका र्िर्िहरु
❖ कृर्ि
➢ गाउँ पालिकाको सबै वडाहरुमा आिु खेलिकािालग सम्भावना अध्यन
गरि आिु खेलि लबस्ताि गने ।
➢ गाउपालिकाको सबै वडाहरुमा बेमौषलम ििकारि खेलिको प्रवाधान
अबिम्बन लगरिने ।
➢ स्थालनय स्तिमै लबज बृदी िथा उत्पादनकािालग समुह वा लकसानिाई
प्रोिशाहन गरिने ।
➢ गाउँ पालिका भरि सम्भाब्यिा अध्यनगरि उलसत्तस ि उलत्तस लभत्र अिैलि
खेलिको लनलि अबिम्बन गरिने ।
➢ भुगोि ि हावा ,पालन अनकुि लहउदे ि बषे फिफुि खेलििाई बढवा
गने ।
➢ लहउँ दे – आरु,स्याउ,नास्पलि ,ओखि)
➢ बषे ( कागलि ,सुन्तिा , अम्बा , केिा )
➢ अपहे लिि बालि – कागुनो ,मासे ,फापि ,जौ, लिनो, कादो) को संिक्षण
िथा खेलििाई प्राथलमक्ता लदइने ।
➢ घटदै गएको माटोको उत्पादकत्वको ख्याि गिी कृषक ,कृषक
समुहको मागको आधािमा माटो परिक्षण लशलबिको ब्यवस्थापन गने ।
➢ प्राङगारिक खेलिकािालग पहि गरिने छ ।
➢ गोठे मि ब्यवस्थापनका िालग कृषक स्तरिय िालिम को आयोजना िथा
५०% अनुदानको लनलिको अबिम्बन गने ।
➢ नषषिी िथा बहु उद्दे श्यि नलषषिी स्थापना िथा ब्यवस्थापन गने ।
➢ समुह सलमलि माफिष मकै पकेटको लबस्ताि गने ।
➢ लसस्नो िथा िोक्ता खेलिकािालग लकसानहरुिाई प्रोत्साहन गरिने ।
➢ दिहन बालिको खेलि गने लनलि अब्लम्बन गरिने छ ।
➢ अपहे लिि खाद्मबालिको परिकाि प्रदशषलन गने ।
➢ कृलषष िथा पशु मे िा प्रदशषलन गरि उत्कृष्ट कृषकिाई पुिस्कािको
ब्यवस्थापन गने ।

➢ मौिी पािन ,च्याउ खेलि ,िोिी खेलिमा लकसानिाई आबद्द गिाउने ।
➢ अन्न भण्डािणका लकसानाहरुिाई लसडलबन खरिद लबििण गने ।
➢ अन्न बालि, ििकािी को उत्पादन बृ दी गनष उन्नि लबउ ,लबजन
लकसानहरुिाई खिीद लबििण गने ।
➢ प्रत्येक वडाहरुमा कृषक ( ििकािी , पशु पंलक्ष पािन ) समुह ,फामष
लबस्ताि गरिने छ ।
➢ भौगोलिक अध्यन गिी उखु िथा बदाम खेलि लकसान िथा समुह माफिष
गरिने ।
➢ माशुमा अत्मा लनभषि िथा लनयाष ि गनष
➢ ब्यावसालयक बाख्रा पािन गने ।
➢ पडा संिक्षणमा प्रोत्शाहन भत्ताको ब्यवस्थापन गने ।
➢ कुखुिा, खिायो ,बंगुि िथा मछा पािनमा इच्छु क ब्यावसालयक
लकसानिाई अनुदान को लनलि लिईने छ ।
➢ उन िथा माशु उत्पादन को दृलष्टिे अनकुि भु गोिमा भेडा ,च्याङग्रा
पािनमा लकसानिाई आकषषण गनष ििन
िथा घुश्यि ििनको
ब्यवस्थापन गने ।
➢ अण्डामा आत्मा लनभषि , अण्डा उत्पादन िथा लनयाष ि गनष ।
➢ िेयसष कुखुिा पािन गने गिाइने छ ।
➢ पशु स्वास्थ्यमासुधाि ल्याई उत्पादन बढाउन सुलबधा युिm गोठ खोि
लनिमाणषमा अनुदान को ब्यवस्था गने ।
➢ पशु बस्तुिाई बालहरि पिलजलब बाट मु क्त पानष प्रत्येक वडाहरुमा
लडलपङ ट्याङकको लनमाष ण गने ।
➢ कमशि उत्पादक पशु बस्तुहरुको उत्पादनमा बृलद गनष उन्नि िथा बणष
शंकि िागां ,साढे ,बाका लभत्र्याउने ।
➢ गाउँ पालिकाको पशु सेवा शाखामा कृलिम गभाष धान केन्द्रको स्थापना
गने ।
➢ पशु पािन क्षेत्रकमा पोलषिो आहािाको अभाब मध्यनजि गदै ििन
क्षेत्रमा घाँ ष िोपण ,घाँ षे मैदान लनणषमाण िथा लकसान ,कृषक
समुहमाफिष घाँ षे खेलि घाँ षको पकेट लनमाणष गने ।

➢ बन जङगििाई क्षेलि नपुग्ने गरि खकष ब्यवस्थापनका िालग खकष क्षेत्रमा
बहु बषे कोषे घाँ षको लबउ छने । िथा घुश्यि ििन पद्धलिको
ब्यवस्थापन गने ।
➢ जैलबक लबलभधिा सं िक्षणका िालग
➢ स्थालनय जालिका बाख्रा , भेडा ,गाई ,भैलषको संिक्षण गनष समुह ,
फामषिाई अनुदानको ब्यवस्थान गने ।
➢ स्थालनय जालिको कुखुिा संिक्षणकािालग कृषकिाई प्रेरिि गनष स्थालनय
कुखुिा लबििण गने ।
➢ गाउँ पालिका स्तिमा प्रत्यक्ष गाउँ पालिकाको िथा पशु सेवा शाखाको
लनदे शन, लनग्रलनमा िहने गिी एक बाख्रा श्रोि केनद्रको स्थापना गने ।
➢ पशु स्वास्थयको क्षेत्रमा सुधाि ल्याउन िथा पशु पािन क्षेत्रको यथाष ि
अवस्था बािे जानकारि लिन प्रत्येक वडामा एक जना पशु स्वास्थ्य
स्वयम सेवकको ब्यवस्थापन गने ।
➢ माटोको अबिोकन अध्यन गिी पालनको श्रोि उपिब्धिा भएको
ठाउँ मा माछा पािनको िालग इच्छु क
सकसानिाई माछा भुिा
उपिब्ध गिाउने ।
➢ िेिना मुिक कायष क्रम – गोलि ,िालिमको आयोजना िथा ब्रोसि
,लिपिेट प्रकाशन ।
➢ औषलध खरिद – पशु पंलक्ष उपिािको िालग ।

❖ उद्योग
➢ मसिा उद्योगको स्थापना गने ।
➢ श्रोि साधनको आधािमा गाउँ पालिकाभरि कश्यिमा ३ वटा पmलनषिि
उद्मखेग स्थापना गने ।
➢ नेपालि कागज उद्दोगिाई प्रोिसाहगने ।
➢ आिु लिप्स , कुटालन लपसालन , जस्ता उद्दोगकोिालग अनुदानको
ब्यवस्थापन गने ।
➢ लमलन दाना उद्दोगको स्थापना गने ।
➢ छािा प्रोशधनकािालग आविक पहि गने ।

➢ मोटि ग्यािे जको स्थापना गने ।

❖ पर्िटि
➢
➢
➢
➢

गुफा िाि ििैया ,मठ मश्यिि, emिनाको संिक्षण सम्बदष न गने ।
पाहुनाघि लनमाणष गाने ।
स्थालनय किा (डोको , डािो ,नाम्लो ,लशिािेख ) को संिक्षण गने ।
संग्रहाियको स्थापना घोड सवािको ब्वस्थापन गने ।

➢
➢
➢
➢

❖ सहकारि
गाउँ पालिका स्तरिय बहु उद्दे श्यिय सहकारि स्थापना गरिने छ ।
प्रत्येक वडाहरुमा सहकारि स्थावना िथा ब्यवस्थापन गने ।
उल्लेश्यखि लनलि बमोलजमका कायषक्रमहरुमा अनुदानको ब्यवस्था गदाष
अनुदान ६०% ि लकसानको िगालन ४०% को आधािमा अनुदानको
अबधािणा अबिम्बन गने ।

वि ,वािाविण िथा र्वपद व्यवस्थापि सर्िर्िका र्िर्ि िथा
कार्िक्रि
❖ वि िथा वािाविण
➢ वन िथा जंगिको सं िक्षण ि सम्वद्र्धन गने लनलि अविम्वन गरिने छ ।
➢ वन िक्षकको व्यवस्था गरि वनको सं िक्षण गरिने छ ।

➢ गा.पा.िे लवरुवा उपिव्ध गिाई वृ क्षािोपण कायषक्रममा सघाउ पु(याउने
छ।
➢ सडकको छे उछाउमा अलनवायष वृक्षिोपण गने लनलि अविम्बन गरिने
छ ।।
➢ खानेपानी मुहानको संिक्षणका िागी अलनवायष वृ क्षािोपण गरि मुहान
संिक्षणमा टे वा पु –याउने लनलि लिईने छ ।
➢ समुदायीक वनमा िरिििन ५ वषष सम्म नगने ि नगिाउन गा.पा.िे
समुदायीक वनिाई अलनवायष रुपमा पत्रािाि गरि समुदायीक वन उप
सलमलििाई अनुिोध गने लनलि लिनछे ।
➢ वन क्षेत्रकको लसमा लनधाष िणका िागी लसमाङ्घन गनष लजल्ला वन
कायाष िय वाजुिािाई अनुिोध गने छ ।
➢ समुदायीक वन जंगिमा िहे कका घाँ स, सडे गिेका काठको दाउिाको
पृजी एकरुपिा ल्याईने छ ।
➢ जडीवुडीको खेिीिाई लवस्ताि गरि आय आजषनमा टे वा पु –याउने लनलि
गा.पा.िे स्थापना गिे का नसषिी समुहिे अधषवालषषक ,वालषष क रुपमा
प्रगलि प्रलिवेदन ियाि गिी गा.पा.मा पेश गने लनलि अविम्वनिा गरिने
छ।
➢ नसषिीका िागी हावा पानी मौसम सुहाउदो लवउलवजन उपिव्ध गिाउने
छ।
➢ काठ,दाउिा,जलडवुडी,िस्किी गने मालथ गा.पा.िे लजल्ला वन
कायाष ियिाई सहयोग गरि दश्यण्डि गने लनलि अविम्बन गने छ ।
➢ समुदायीक वन सलमलि लभत्र िहे को प्रलि ,वाँ झो जग्गा भाडामा लिई
गा.पा.िे व्यवसयीक जडीवुडी खेि गने लनलि अविम्वन गरिने छ ।
➢ धािा,कुवा,मुहान,िाि ,ििैया,लसमसाि क्षेत्र वरिपरि वृक्षािोपण गरि
संिक्ष,सम्वदष धन गरि पयषटलकय स्थिको लनमाष ण गने लनलि गरिनेने छ ।
➢ विाविण संिक्षण परिवषिन ।
➢ गाउँ पालिका लभत्र हिे क घिघिमा आधुलनक धुवा िलहि गा.पा.िे िुिो
लबििण गरि आगामी ४ बषष लभत्र धुवा मु क्त गा.पा घोषण गरिने छ ।
➢ मृत्युकपडा ,फोहिमै िा एं वम प्लालष्टक जन्य पदाथषिाई व्यवस्थापन गरि
सफा सुिि बश्यस्त लनमाष णको अवधािणा कायम गरिने छ ।

➢ प्रत्येक घिमा एक धािा ,एक िलपष जुठयान मछ्यान ि फोहि
व्यवस्थापन खाल्डो अलनवायष रुपमा लनमाष ण गने लनलि अविम्वन गरिने
छ।
➢ सावषजलनक स्थानमा मध्यपान िथा धुम्रपान नगने ि नगिाउने कायषक्रम
िागु गरि दण्ड जरिवाना गरिने लनलि अविम्बन गरिने छ ।
➢ जथाभलव रुपमा वािाविण प्र् भाव पानेेे व्यश्यक्त वा समुहिाई दण्ड
जरिवाना गने लनलि िागु गरिने छ।
➢ नसषिी व्यवस्थापनको कायषमा उत्कृष्ट कायष गने कृषकिाई पु रुस्काको
लनलि अविम्वन गरिने छ ।
➢ आ.लव.ि मा.लव. मा सेनेष्टी प्याडको व्यवस्थापन िलहि मलहिा मैत्री
शौिािय लनमाष ण गने लनलि लिइने छ ।
➢ पोसो व्यवस्थापन कायषक्रमिाई लनिन्तििा लदई अन्य टोिमा पोसो
व्यवस्थापन कायषक्रमिाइ लवस्ताि गने लनलि अविम्वन गरिने छ ।
➢ नसषिी व्यवस्थापन कायषक्रमिाई लनिन्तििा लदई आविकिा पलशिान
गरि अन्य वडामा नसषिी व्यवस्थापन कायषक्रमिाई स्थापना गरिने छ ।
➢ सावषजलनक स्थानमा फोहि मिाई भन्ने डष्वीन िाश्यख फोहि मैिा
सम्वलध जनिे िना कायषक्रम गाउँ टोिमा संिािन गने लनलि अविम्वन
गरिने छ ।
➢ फोहिमैिा व्यवस्थापनको पाटो भए नभएको गा.पा. िे अनुगमन गने छ
।
➢ सावषजलनक ठाउमा सुिीजन्य लवडी ,िुिोट खुल्ला रुपमा खान नपाउने
लनलि अविम्वन गरिने छ ।
➢ खानेपानी उपभोक्ता समुहिे अलनवायष रुपमा मुहानमा डािेघाँ स
वृक्षािोपणका अवधािण ल्याईने छ ।
➢ टोि वस्तीको प्रत्येक घिमा िपी जुठयान मछान ि फोहि व्यवस्थापन
खाल्डो अलनवायष रुपमा लनमाष णको लनलि कायम हुने छ ।
➢ फोहि मैिा िथा ढि व्यवस्थापन
➢ सावषजलनक ठाउँ मा डसलवनको व्यवस्था गने लनलि कायम हुने छ ।
➢ वस्ती स्तिमा फोहि मैिा सम्वन्धी लनिन्तििा रुपा अनुगमन गने लनलि
लिईने छ ।

➢ जि उत्पन्न प्रकोप लनयन्त्रण
➢ मानव जोश्यखम वस्तीको अनुगमन ि सुपरिवेक्षण गदै गा.पा.को प्रत्येक
टोि वस्तीमा िटवन्धनको अवधािणा ल्याउने लनलि कायम गने ।
➢ पयषटन क्षेत्र वन क्षेत्र िगायिका प्रत्यक क्षेत्र क्षेलि हुने क्षेत्रिाई पलहिो
प्राथमीकिण लदने लनलि अविम्वन गने छ ।
➢ टोि वस्तीको प्रत्येक घिमा िपी जुठयान मछान ि फोहि व्यवस्थापन
खाल्डो अलनवायष रुपमा लनमाष णको लनलि कायम हुने छ ।
➢ यस गा.पा. को गु इृवन गु म्लागाउँ , धनाल्त ,अदारुवा , िास्ला,
कोिडाडा, पलहिो भू लबशेषज्ञद्धािा अध्ययन गिाई प्रदे श दे श्यख संलघय
सम्म योजना लिनका िालग लनलि कायम गरिनेछ ।

❖ र्िपद ब्यवस्थापि
➢ लबपद पूबष ियािीका िालग प्रत्यक टोि बश्यस्त सहलजकिण िालिम
आयोजना गने लनलि लिईने छ ।
➢ लबपद पूबष ियािी सामान खरिद गरि प्रत्यक बडामा वडा स्तरिय लबपद
ब्यवस्थापन सलमलि गठन गने ि सामान खरिद गरि वडामा लबििण
गरिने छ ।
➢ जेश्यखम बश्यस्तको पलहिान गरि गुईवन , गुम्लागाउँ को ७८ परिवाििाई
बश्यस्त लबस्ताि गने लनलि लिई जसका िालग प्रदे श ि संघमा पहि गरिने
छ।

➢ गा.पा.ि वडामा लबपद िाहि कोषको ब्यवस्था गरिने लनलि अविम्बन
गरिने छ ।

पूवाि धाि र्वकास सर्िर्िले िर् गिे का िीर्ि िथा कार्िक्रि
❖ स्थािीर् सडक पुल िथा झोलुगें पुल
➢ सवै वडा केन्द्रिाई सडक सन्जािमा जोड् ने ।
➢ अगामी बषषलभत्र केन्द्रबाट गाउँ पालिका सवै वडा केन्द्र जोड् ने सडक
स्तिोन्निी गरि बािै मलहना गाडी िल्न सक्ने वनाउने सो को िालग बल्दे
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आटीिौि ,थामिेक सडक स्तिोन्नलिका िालग गाउँ पालिका माफषि
प्रदे स ि संघीय सिकािमा आविक पहि गने ।
पोसाष िा माटे सागु हुदै वडा नं. १ काडासम्म ट्याक खोल्ने कामिाई
प्राथलमकिा लदने ।
गाउँ पालिका लभत्र िहे का सडक खन्डमा बषाष िको समयमा सुिारु
रुपिे सञ्चािन गनष खोिानािामा कजवे ,डृ ाईभसषन लनमाष ण गने ।
थामिेक जाडगुदु गु दु धनाल्त ,पुडावाविा जोड् ने सडक, डाव खप्तड
पयषटन मागष ि घटािेश्विी हुदै छडीपािाि सडक लनमाष ण कायषिाई
लनिन्तििा लदईनेछ ।
िौखुट्टे,हािेिेक,गुम्लागाउँ सडक, गुईवन हाटवजाि गुदुखािी सडक ि
लवडे पाटा लसम्पाटा,लभडे िोिा सडक लनमाष णमा जोड लदईनेछ ।
अन्य स्थानीय िहसं ग जोलडएका सडकहरुको सम्वन्धमा सम्वश्यन्धि
स्थानीय िहसंग समन्वय गरि सडक लनमाष ण िथा स्तिोन्नलि कायष
गरिनेछ ।
थामिेक ,जयवागेश्विी,पुडावाउिा गु दुखािी,आटीिौि हुदै डोगडी
जोड् ने सडकिाई रिङिोडको अवधािणा लदई प्राथलमकिा लदईनेछ ।
गाउँ पालिकाको सडक गुरुयोजना लनमाष ण भईसकेकोिे सो
ख्ष्लेलेबनभ त्िबकउयििबिष्यि े बकिभि एलबि बमोलजमका
सडक लनमाष ण कायषिाई प्राथलमकिा लदईनेछ ।
गा.पा. लभत्र िहे का लनयलमि आवि जावि गने आविक स्थानमा
झोिुङ्गे पु िको ब्यवस्था गरिनेछ ।
लवद्याियका बािवालिकाहरुिाई आवि जावि गनष िथा आविक
ठाउँ मा गोिे टो बाटोिाई सुधाि गरिनेछ ।
बषाष िको समयमा अलधकां श ििनिल्तीमा िहे का स्थानमा काठे पुिको
ब्यवस्था गरिनेछ ।

❖ र्सचाई
➢ गाउँ पालिकाका सवै वडाहरुको जिश्रोि गुरुयोजना लनमाष ण गरिनेछ ।
➢ क्रमागि लसंिाई योजनाहरु लनिन्तििा लदईनेछ । कम िागि बढी
जनसंख्या िाभाश्यन्वि हुने ि बढी कृलष योग्य जमीन भएको लसिाई
कुिो लनमाष णिाई बढी प्राथलमकिा लदईने छ ।
➢ आकासे टं की, प्लालष्टक पोखिी, लसंिाई पोखिी जस्ता कायषक्रमहरुिाई
प्राथलमकिा लदईनेछ ।
➢ भबन लनमाष ण आिाि संलहिा िागु गिी लनमाष ण कायषिाई व्यवश्यस्थि ि
लनयमन गरिनेछ ।
➢ गाउँ पालिका भबन ि वडा कायाष िय भबन लनमाष ण कायष थािनी गरिनेछ
।
➢ बी.पी. सुिलक्षि आवास गृह लनमाष ण कायष िाई लनिन्तििा लदईनेछ ।
➢ गाउँ पालिका लभत्र िहे का लबद्याियहरुिाई आविकिा हे िी लबद्यािय
भबन , छात्राबास भवन लनमाष ण कायष िाई जोड लदईनेछ ।
➢ गाउँ पालिका लभत्र सावषजलनक सामुदालयक भवन लनमाष ण कायष गरिनेछ
। स्थानीय पुिािात्वीक सामग्री िथा पुिाना वस्तुहरुको संिक्षण गिी
संग्रहािय लनमाष ण गरिनेछ ।
➢ अन्य स्थानीय िहसँ ग जोलडएका सडक सीमामा सीमाना गेट क्रमै संग
लनमाष ण गरिनेछ ।
❖ उर्ाि
➢ गाउँ पालिका लभत्र िहे का सवै िघु जिलवद् युि हरुिाई व्यवश्यस्थि ि
लनयमन गिीनेछ ।

➢ सबै ि.ज.लव. हरुको कायषमा एकरुपिा ल्याई गा.पा. स्तिीय
ि.ज.लव.सञ्जाि गठन गिीनेछ ।
➢ लनमाष णाधीन ि.ज.लव. िाई लनिन्तििा लदईनेछ । लवद् यु िको पहुँ ि
नपुगेका बस्ती हरुमा बत्तीको पहुि पुयाष उने ि वैकश्यिक उजाष
सोिािको समेि व्यवस्था पुयाष ईने छ ।
➢ लबद् युि सेवा नपुगेका संस्थागि क्षेत्रमा सोिािको व्यवस्था लमिाईनेछ ।
➢ लसउन गाड ि.ज.लव.ि कििा जाि खोिा ि .ज. लव. िाई लनिन्तििा
लदईनेछ ।
➢ स्वच्छ भान्छाको अवधािणा बमोजीम सुधारिएको िुिो, सोिाि ,टु की
,गोवि ग्यास प्लान्ट , लबिकेट लनमाष ण जस्ता कायषक्रमहरुिाई
प्राथलमकिा लदईनेछ ।
➢ मोबाईि सेवािाई गु णस्तिीय बनाउन पहि गने ि ल्यान्डिाइन फोन
सेवा जडानका िालग सम्बश्यन्धि लनकायमा अनुिोध गरिनेछ ।
➢ सबै वडािाई ईन्टिनेट सुलवधा ि एफ.एम.को पहँ ेुिमा पुयाष उन
आविक पहि गरिनेछ ।

सािार्र्क र्वकास सर्िर्िका िीर्ि ि कार्िक्रि
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❖ र्िक्षा
किाि लशक्षकहरुको सेवा सुलवधा िहगि रुपमा समान गरिने छ ।
लवद्यािय खुल्ने समयमा अलनवायष रुपमा अनुगमनको व्यवस्था गरिनेछ
।
प्रत्येक लवद्याियमा ई.हालजिीको व्यवस्था गरिनेछ ।
लशक्षकहरुिाई लवषयगि िालिमको व्यवस्था गरिनेछ ।
लनलज िथा लनजायि लशक्षकिाई पोशाकको व्यवस्था गरिने छ ।
लनलज िथा अस्थाई ि िाहाि लशक्षकहरुिाई खाई पाई आएको ि.भ.
बाट १० प्रलिशि ि गा.पा. बाट १० प्रलिशि गरि सञ्चय कोषको व्यबस्था
गरिनेछ ।

➢ गा. पा. श्यस्थि सबै लवद्याियमा लसकाई उपिश्यब्ध ि हालजिीको आधािमा
मूल्याङ्घन गिी बालषषक ५ जना लशक्षक÷लशलक्षकािाई पु िस्कािको
व्यबस्था गरिनेछ
➢ प्रत्येक टोिमा ५ कक्षा सम्मका लवद्याि्ष थीहरुका िागी अलिरिक्त कक्षा
ि होमवकष क्लव को व्यबस्था गरिनेछ ।
➢ प्रत्येक घिमा बािबालिकािाई पढ् ने कोठाको छु ट्टै व्यबस्था गनष
अलभभावक लशक्षा सं िािन गरिनेछ ।
➢ गा.पा. स्तरिय प्रालवलधक लशक्षाियको स्थापना गरिनेछ ।
➢ गा.पा. स्तरिय क्याम्पसको स्थापना गरिने छ ।
➢ गा.पा.स्तरिय लसकाइ मे िाको आयोजना गरिनेछ ।
➢ प्रत्येक लवद्याियमा पुस्तकािय,लवज्ञान प्रयोगशािा ि सूिना केन्द्रको
व्यवस्था गरिनेछ ।
➢ गा.पा. श्यस्थि लवद्याियहरुको लसकाई उपिश्यब्ध को आधािमा बषषमा २
लवद्याियिाई शौलक्षक भ्रमणका िागी सहयोग गरिनेछ ।
➢ सबै लवद्याियमा बािमैलत्र,अपाङ्घमैलत्र लकशे िलकशोिीमैलत्र खानेपालन
िथा शौिाियको अलनवायष व्यबस्था गरिने छ ।
➢ परिक्षामा एकरुपिा ल्याउन गा.पा.स्तरिय परिक्षा सं िािन गरिनेछ ।
➢ भमगअबिष्यि मष्बलयन अयिखभिकबिष्यि शैलक्षक संवाद,वहस
कायषक्रम प्रत्येक लवद्याियमा संिािन गरिनेछ ।
➢ लवद्यादयमा अलभभावक÷लनरिक्षक हालजिी पुश्यस्तका ियाि गरि
हालजिीको आधािमा वषषको अन्तमा पुिस्कािको व्यवस्था गरिनेछ ।
➢ प्रत्येक वडामा सवषशुिभ माध्यमबाट संिािको पहुँ ि पु ‐याउनका िागी
ईन्टिनेट सलहिको टावि जडान गरिने छ ।
➢ २५ दे खी ४० बषषका युवा ÷युविी हरुिाई व्यबसालयक िालिम लदई
व्यवसाय सं िािन गनष शैलक्षक ऋण÷कजाष को व्यबस्था गरिनेछ ।
➢ सामुदालयक वा लनलज स्रोि बाट संिािन गरिएका बाि लवकास
केि(इ.सी.डी.) लनिन्तििा लदईने छ ।
➢ प्रत्येक लवद्याियमा खाजा घिको व्यवस्था गरिनेछ ।
➢ गा.पा .मा लनमाष ण हुने सबै लवद्यािय भवनहरु भूकम्प िलहि ि एउटै
आकािको हुनेछन् ।
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❖ स्वास्थ्य
गा.पा. का स्तरिय बषषमा १ पटक .स्वास्थ्य लशलवि संिािन गरिनेछ ।
वडा न. ६ ि ३ मा सामुदालयक स्वास्थ्य ईकाइ स्थापना गरिनेछ ।
वडा न. २ को लपपिगाँ उ भाँ डी, वडा न. ४ को गु इवन गुम्लागाँ उ ि वडा
न. ३ को धनाल्तमा सब वलथषङ सेन्टिको स्थापना गरिने छ ।
प्रत्यक टोिमा २÷२ वटा स्टे िि खरिद गरिनेछ ।
गा.पा. भरिमा ४०० वटा न्यानो झोिा खरिद गरि लवििण गरिने छ ।
किािमा कायषिि स्वास्थ्यकमीिाई पोशाकको व्यबस्था गरिने छ ।
स्वास्थ्य स्वंम सेलवकाहरुिाई प्रोत्साहन भत्तामा एकरुपिा गिाई
उपिब्ध गरिने छ ।
डोगलड ि आलटिौि स्वास्थ्य िौलकमा ल्याव संिािनको व्यवस्था
गरिनेछ ।
घन्टे सेवा लदने अ.न.लम. िाई प्रोत्साहन भत्ताको व्यबस्था गरिनेछ ।
लवद्यािय स्वास्थ्य कायषक्रम संिािन गरिने छ ।
सबै प्रसुलि गृहमा स्वीपिको व्यबस्था गरिनेछ ।
घिमा हुने सुत्केिी सं ख्यािाई शुन्यमा झानषका िागी व्यवस्था गरिनेछ ।
गा.पा. स्तरिय आइस प्याक िथा भ्याश्यिन जमाउने लिजको व्यबस्था
गरिनेछ ।
प्रसुिी भवनमा शोिाि को व्यवस्था गरिने छ ।
प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थमा फोहोिमैिाको व्यबस्थापनका िागी खाल्डो ि
प्लेसन्टा लपट को व्यवस्था गरिनेछ
प्रत्येक टोिमा फोहोिमैिा व्यवस्थापनको िागी कन्टे निको व्यवस्था
गरिनेछ ।
नयाँ मलहिा स्वास्थ्य स्वंम सेलवकाहरुको छनोट गदाष किीमा एस.ई.ई
परिक्षा उलिणष भएका मलहिाहरुिाइृ मात्र छनोट गरि िालिमको
व्यवस्था गरिनेछ साथै
एस.ई.ई उलिणष नभएका पुिाना स्वंम
सेवकहरुिाई सम्मनजनक लवदाई गने

➢ प्रत्येक स्वास्थ्य िौलकमा सेवा प्रवाहका िागी औषलध खरिद ि ढु वानी
गनष का िागी सम्बश्यन्धि स्वास्थ्य िौलकिाइृ नै लजम्मे वािी लदईने छ ।
➢ जलटि गभषवलि मलहिाई िे फिको व्यवस्था गरिनेछ ।
➢ लवषेश
खािका
लविामीहरुिाई
जस्तै
मृगैिा,क्यान्सि,मुटुिोग,प्यािािाईलसस जस्ता िोगीका िागी औषलध
उपिाि खिषको िालग सहयोग गरिने छ ।
➢ स्वास्थ्य ि सिसफई सम्बश्यन्ध जनिेिनामुिक कायषक्रम को व्यवस्था
गरिनेछ ।
➢ मोवाईि स्वास्थ्य कायषक्रमिाई लनिन्तििा लदईनेछ ।
➢ प्रत्येक स्वास्थ्य सं स्थामा कम्प्प्युटि लडस लट.लभ.को व्यवस्था गरिनेछ ।
➢ प्रत्येक स्वास्थ्य सस्थामा शौिािय ि खाने पालनको व्यबस्था गरिनेछ ।
➢ सुिि बश्यस्त कायष क्रमिाई लनिन्तििा लदईनेछ ि एक घि एक
किे साबािीको िागी लवउलवजन सलहिको व्यबस्था गरिनेछ ।
➢ दु ई सन्तान मात्र जन्माई स्थाई बन्द्याकिण गिे का अलभभावकिाई
पुरुस्कािको व्यवस्था गरिनेछ ।
➢ प्रत्येक स्वास्थ्य सं स्था नलजक साझा मेलडकि स्थापना गरि सहयोग गने
।

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

❖ खािेपािी
समुदायमा िहे का ढु ङ्गे धािाको ममषि सम्भािको व्यवस्थागरिनेछ ।
समुदायमा िहे का पुिाना मुिहरुको संिक्षण गरिनेछ ।
खानेपालन बनाउदा एक घि एक धािाको अवधािण को व्यबस्था
गरिनेछ ।
प्रत्येक खानेपानी उपभोक्ता समुहका कश्यिमा १ जनािाई पिम्बि
िालिम लदई पिम्बिको व्वस्था गरिनेछ
खानेपालनको पहुँ ि बाट टाढा िहे का समुदायिाई सौयषउजाष िथा
लवद् युलिय माध्यमबाट खानेपालनको व्यवस्था गरिनेछ ।
शुद्ध खान्पानी प्रयोगका िागी एक घि एक लफल्टिको अवधािण ल्याई
५० प्रलिशि अनुदानको व्यवस्था गरिने छ ।
सावषजलनक स्थिहरुमा खानेपालनको व्यवस्था गरिनेछ ।

➢ लजणष िहे का खानेपानी धािाको ममषिको व्यवस्था गरिनेछ ।
➢ प्रत्येक वडामा वडास्तरिय खानेपानी उपभोक्ता संञ्जाि गठन गरिनेछ ।
➢ लनलज धािाको अबधािण ल्याईनेछ ।
❖ संस्कृिी प्रविद्धि
➢ पुिाना संस्कृलिहरु (दशै ,भूवािािी,अने न्ते मेिा ,लवषु ,पैठ) जोगाउन
आबिक सहयोग गने ।
➢ मठ मश्यििहरुमा आश्रमस्थि,शौिािय,खानेपालन ि फोहोि खाल्डो
लनमाष णको व्यवस्था गरिनेछ ।
➢ दे वस्थिहरुको संिक्षणका िागी घेिवािको व्यबवस्था गरिनेछ ।
➢ गा.पा.स्तरिय एउटा संग्रियको व्यवस्था गरिनेछ ,
➢ लजणष िहे का मश्यििहरुको लजणोउद्धाि गरिनेछ ।
➢ सावषजलनक िौिािाहरुको लनमाष ण गरिनेछ ।
➢ प्रत्येक लवद्याियमा १÷१ वटा सिस्विी मश्यिि लनमाष ण गरिनेछ ।
➢ गा.पा. स्तरिय दे उडा प्रलियोलगिा को आयाोजना गरिनेछ ।
❖ खेलकुद
➢ गा.पा. स्तरिय खेिमै दानका िागी दशिथ मा.लव मा खेिमैदानको स्ति
उन्नलि गरिनेछ ।
➢ प्रत्येक वडामा खेिमै दानको व्यवस्था गरिनेछ ।
➢ िालष्टय स्तिका खेिकुदिाई बढावा लदई अन्य खेिकुद
(किाँ िे,िेक्कािो,बश्यिङ) आदी खेि प्रलशक्षको व्यवस्था गरिनेछ ।
➢ बािलवकास केन्द्र का बािबालिकाहरुिाई बािमैलत्र मनोिञ्जनका
साधनहरु उपिब्ध गिाईनेछ ।
➢ वडा ि गा.पा. स्तरिय खेिकुदको आयोजना गरिनेछ ।
➢ िाष्टरपलि÷पउिाष्टरपलि िलनङ्ग लशल्डमा सहभागी हुने लवद्याियिाई
आलथषक सहयोगको व्यवस्था गरिनेछ
❖ लैर्िक सिाििा िथा सािार्र्क सिावेर्सकिण

➢ मलहिाहरुिाई.आधुलनक प्रलवलधको प्रयोग बाट भागो अल्लो को कपडा
बुनाइका िागी मेलसनको खरिद गरिनेछ ।
➢ लवपन्न,गरिब,असहाय,अपाङ्ग मलहिाहरु गरि कश्यिमा पलन ३५
जनािाई हािेहोलजयािी िालिमको व्यवस्था गरिनेछ ।
➢ मलहिाहरुिाई लसकमी डकमी िालिमको व्यवस्था गरिने छ ।
➢ बािलवबाह,बहुलववाह,छाउपलड,जालिय छु वाछु िजस्ता कुरुलििाई
लनरुत्सालहि गनष जनिेिना मुिक अलभयान संिािन गरिने छ ।
➢ स्नािक िह पास गिे का छोिीहरुिाई पुिस्कािको व्यवस्था गरिनेछ ।
➢ सामालजक कुरिलि परिविषन गिे का परिवाििाई पुिस्कािको व्यवस्था
गरिनेछ ।
➢ गा.पा.स्तरिय सुिलक्षि आवास गृ हको व्यवास्था गरिने छ ।
➢ उद्यमी मलहिाहरुिाई अध्ययन अविेकन भ्रमण को व्यवस्था गरिनेछ ।
➢ एि. आइ. लभ. एड् स बाट लपलडि परिवाििाई आयआजषनमुिक
कायषक्रमको व्यवस्था गरिनेछ ।
➢ वलञ्चि अपाङ्गहरुिाई प्रोत्साहको व्यवस्था गरिनेछ ।
➢ जेिनागरिक ÷एकि मलहिाहरुिाई सम्मानजनक
कायषक्रमको
व्यवस्था गरिनेछ ।
➢ गा.पा. भरिमा कश्यिमा पलन ३५ जना मलहिाहरुिाई सेलनटिी प्याड
बनाउने िालिको व्यवस्था गरिनेछ ।
➢ गा.पा. भरिमा कश्यिमा २१ जना मलहिाहरुिाई लसपमुिक
िालिम(बासका मुडा,बास फलनषि)को व्यबस्था गरिनेछ ।
➢ बाि श्रमशोषणमा पिे का बािबालिकाहरुको िथ्याङ्घ संकिन गरि घि
फकाष उ अलभयानको व्यवस्था गरिने छ ।
➢ प्रत्येक
वडाका
बािअलधकाि÷मलहिा
अलधका
सम्बश्यन्ध
अलभमुश्यखकिण गोलि संिािन गरिनेछ ।

र्वर्िर् व्यवस्थापि ि िुसासि िथा संस्थागि र्वकास सेवा प्रवाह
सर्िर्िका र्िर्ि िथा कार्ि क्रि

➢ आ.ब २०७५।७६ मा किका दायिाहरु बढाउदै िलगने छ ।
➢ एलककृि सम्पलि कि गाँ उपालिका भिी िागु गने लनिी अबिम्बन गिीने
छ।
➢ गाउँ पालिकाको आथीक ऐनिाई संसोधन गिी मािपोि,उद्योग
व्यवसायकि ि लसफारिस दस्तुिहरुमा बृश्यद्ध गिीने छ गाँ उपालिका क्षेत्र
लभत्र िहे का नलदनािा बाट ल्याइने बािुवा,ढङ्गगा गीट्टी,ि माटोमा
िोयल्टी आ.ब २०७५।७६ दे खी िागु गने लनिी लिइने छ ।
➢ कवाडी कि लिइने छ ।
➢ लनवाष लिि ि कमषिािीहरुिाइ ने िृत्व लवकास ि क्षमिा अलभवृश्यद्ध िालिम
ि अध्यायन भ्रमण को व्यवस्था गरिने छ ।
➢ जनप्रलिलनलध संग जनिा ि जनिा सं ग प्रहिी भन्ने गाँ उपालिकाको
मुिनािा बनाई सुिक्षा व्यवस्थामा जोड गिीने छ । वडामा आविकिा
अनुसाि अस्थायी प्रहिी कायाष िय स्थापना गिीने छ ।
➢ नेट इन्टिनेट सेवा सुलवधा गाँ उपालिका स्तिमा सुिारु गनष मा जोड
लदइने छ ।

➢ स्थालनय पत्रपलत्रका ि स्थालनय िे लडयो एफ.एम माफषि गाँ उपालिकाका
कायषक्रम जनिा माझ सुिना प्रकासना गरिनेछ ।
➢ गाँ उपालिका बासीका हाि हािमा से वा सुलवधा ि सु िना पु ¥याउन
लवद् युलिय प्राणािी माध्यम बाट गाँ उपालिकाको मोवाइि एप्प लनमाष ण
गिीने छ ।
➢ गाँ उपालिका स्तिमा लडलजटि सु िना पाटी जडान गिी गाँ उपालिकामा
सम्पन्न गिे का कायषक्रमहरुको सुिनाहरु प्रस्तुिकािागी सेट गरिने छ ।
➢ नागिीक वडापत्र लवद् युलिय मध्यमबाट लित्रको रुपमा िाश्यखने छ ।
➢ गाँ उपालिका स्तिमा टोि िी नम्मि िागु गिीने छ ।
➢ गाँ उपालिका स्तिका टोि टोिमा होडीङ्ग बोडष , पािदसी बोडष , सुिना
पाटी ि सीमाना बोडष लनमाष ण गिीने छ ।
➢ गाँ उपालिका िथा वडाहरुमा सुझाव पेटीका स्थापना गिी मलहनामा
कश्यिमा १ पटक मु िुल्का बनाइ खोलिने छ ।
➢ गाँ उपालिका स्तिमा जाँ ड, ििी, जुवािास, प्रलिबन्ध गने लनलि ल्याइने
छ।
➢ बािलववाह बहुलववाह छाउपलड प्रथा घिे िु लहङ्गसा िैगीक समानिा
जास्ता कुिीिी कुसस्कािको अन्त्य गिीने छ ।
➢ गाँ उपालिका स्तिीय मलहिा,दलिि,बाि सञ्जाि,अपाङ्ग,ि जेि
नागिीकको सञ्जाि गठन गिी क्षमिा बृलद गिीने छ ।
➢ कुसस्काि रुपमा समाजमा जिा गाडे को व्याप्त जालिय छु वाछु ि िथा
लववेदको अन्त्य गिीने छ । सो कायषका िागी दलिि िथा गैि दलिि
जनप्रलिलनलध ि लवलभन्न सिोकािवािािे लवषेश खािको भुलमका लनवाष ह
गरिने छ ।
➢ व्यश्यक्तगि घटना (जन्म ,मृ त्यु, लबवाह, बसाँ इसिाई,ि सम्बन्ध
लवच्छे द)दिाष िाई आगामी वषष दे खी अनिाइन माफषि िे कडीङ्ग ि
रिपोलटङ्ग गिाउने ि घटना घटे को ३५ लदन लभत्र दिाष नगनेिाई
जिीवाना िगाइने छ ।
➢ सावषजलनक सुनाइ ि सामलजक िेखापरिक्षण कायषक्रमिाई प्रभावकािी
बनाइने छ ।

➢ गि वषषको बेरुजु िछयौटका िागी आविक प्रलक्रया अनुसाि असुि
उपि गिाइने छ । अबका लदनमा लनयमानुसाि बेरुजु नआउने गिी
प्रलक्रया अनुसाि कामकाज गिाइने छ । उपभोक्ता सलमलििाई कायष
सञ्चािन हुनभिा अघी िालिम गोिीको व्यवस्था गिीने छ ।
➢ गाँ उपालिका स्तिीय सिकािी एवम गै िसिकािी संघसस्थािे से वा
प्रभाहमा लछटो छरििो गने लनलि लिई कायष सञ्चािनमा जोड गिीने छ ।
➢ गाउँ पालिका भिीका सवािी साधन (टयक्टि, लजब,मोटिसाइकि टर क ,
भ्याकुिोडि स्काइभेटि ि अन्य) हरुिाई गाँ उपालिकामा आवद्ध
गिाइने छ ।
➢ गाँ उपालिकाका सवािी साधनहरुको गाँ उपालिका स्तिीय सलमलि
गठन गिी दि िे ट िय गिीने छ ।
➢ असि साशन कल्वहरु स्थापना ि लवस्ताि गरिने छ
➢ लवलभन्न सुमह संस्थाहरुिाई वडा कायाष ियमा आवध्य गिाउने छ ।
➢ ठे क्का पट्टा ईजाजि पत्र कम्पलन प्रा.लि. ठु िा साना उद्योगहरु
ईटा,बल्क जस्ता दिाष गिाइने छ ।
➢ यस गाँ उपलिकामा खलनज धािु , िुनढु ङ्गगा, फिाम िामा खानी
आदीको अनुसन्धान गिाईने छ ।
➢ भागो अल्लो िोक्ता लनगािो िाई लवशेष प्राथमीक्ता मा िाखी स्थालनय
श्रोि साधन प्रयोगमा ने छ । साना उद्योग सञ्चािनमा प्रयोगमा ल्याई
किको दायिामा ल्याइन्छ ।
➢ यस गा.पा. स्तिीय किािमा िहे का कमषिािीहिको िहगि सेवा
सुलवधामा एकरुपिा ल्याईनेछ ।

