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आदरणीर् गाउँसभाका सदस्र्हरु,

उपस्स्थत सम्पूणव अलतलथहरु, कमवचारीहरु, पत्रकार तथा सम्पुणव महानुभार्हरु ।
र्र्श्वब्र्ापी महामारीको रुपमा फैललएको कोरोना भाइरस (कोलभड–१९) को दोस्रो भेररएण्टको सं क्रमणर्ाट पैदा

भएको अकल्पलनर् सं कटको अर्स्थामा हामीहरु छौं । र्र्श्वस्तरमा मानर्जालतलाइ नै असर पुर्ावइरहेको र्ो महामारीले हाम्रो
दे श नेपाल एर्ँ हाम्रो पाललकामा पलन प्रत्र्क्ष रुपमा असर पुर्ावइरहेको छ । गत र्षव र्ो कोलभड १९ को लडाइमा हामी सर्ै
जनप्रलतलनधी एर्ं कमवचारी लडे र मानर्र्र् क्षती हुन ददएनौ तर दुखको कुरा र्ो दोस्रो भेररएण्टको सं क्रमणका कारणले हामीले

आफ्ना आफन्तहरु गुमाउनु परे को छ । सर्वप्रथम म उहाँहरुको आत्माको स्चर शास्न्तको कामना गदै हाददवक रद्धाञ्जली

अपवण गदवछु । मृतकका आफन्त एर्ं शोकाकुल घरपररर्ार जनहरुमा धैर्ध
व ारण गने शक्ती इश्वरले प्रदान गरुन भन्न
चाहान्छु । साथै हाल रहनुभएका सक्रीर् सं क्रमीतहरुको लछट्टै स्र्ास््र्लाभको कामना गदवछु । आशा गरौँ र्ो अत्र्ासलाग्दो
समर् लछट्टै सर्कने छ ।

महामारीको रोकथाम, लनर्न्त्रण र उपचारको कार्वमा अग्रपस्ततमा अहोरात्र खर्टनु हुने समस्त स्र्ास््र्कमी, सुरक्षाकमी, नगर
प्रहरी, सरसफाइकमी, चालक लगार्त सम्पूणव राष्ट्रसेर्कहरुको र्ोगदानको उच्च प्रशंसा गदै जोस्खमपूणव र्स पररस्स्थलतमा आ–

आफ्नो तहबाट खर्टनु हुने जनप्रलतलनलध, राजनीलतक दल, सञ्चारकमी, उद्योगी, व्र्र्सार्ी, लनजी क्षेत्र, नागररक समाज लगार्त
सबै व्र्स्क्त तथा सं घ सं स्था प्रलत हाददवक ज्ञापन गदवछु। आफ्नो पहलमा नेपाल सरकार माफवत स्र्ास््र् सामाग्री

उपलव्ध गराउनुहन
ु े नेपाल सरकारका मुख्र्सस्चर् शंकरदास र्ैरागीज्र्ू लगार्त गाउँपाललकाले स्थापना गरे को प्रकोप

व्र्र्स्थापन कोषमा स्र्ेस्च्छक रुपमा र्ोगदान गने व्र्स्क्त तथा सं स्था एर्ं स्र्ास््र् सामग्री तथा स्जन्सी सामान सहर्ोग
गनुह
व न
ु े सबै महानुभार्प्रलत हाददवक आभार प्रकट गदवछु।

र्ो र्र्षम पररस्थीलतका र्र्च जलजला गाँउपाललकाको चालु दशौँ गाउँसभाको पर्हलो र्ैठकमा आज म आगामी आलथवक र्षव
२०७८÷७९ को र्ार्षवक नीलत तथा कार्वक्रम प्रस्तुत गनव गैरहेको छु । सर्वप्रथम र्हाँहरु सर्ैलाई हाददवक स्र्ागत गदवछु ।

प्रस्तुत नीलत तथा कार्वक्रम हालको महामारीर्ाट गाउँपाललकार्ासीहरुको जीर्न रक्षा गनुक
व ा साथसाथै हामी जनप्रलतलनधी

लनर्ावचीत भएको चार र्षव पुरा भएको अर्स्थामा हालसम्म हामीले गरे का कामहरुको सलमक्षा गदै हामीले जग र्सालेको
जलजला गाँउपाललकाको र्र्कासको पुर्ावधारलाइव टुं गोमा पुर्ावउने तफव चाल्नुपने कदमका र्र्षर्मा केन्रीत रहेको छ ।

नेपालको सं र्र्धानले राज्र्का मुल सं रचनाका रुपमा सं घ, प्रदे श, र स्थालनर् तहको व्र्र्स्था गरी राज्र्शस्क्तको बाँडफाँट

गरे को छ । सं र्र्धानले स्थानीर् तहको एकल अलधकार र सं घ, प्रदे श , र स्थालनर् तहको साझा अलधकार क्षेत्रको व्र्र्स्था
गरे को छ । सं र्र्धानले स्थालनर् तहलाइ ददएको अलधकार प्रर्ोग गरीरहेको अर्स्थामा र्र्गतको र्षव दे खी कोलभड–१९

महारोगको सं क्रमणको सामना गनुप
व दाव समग्र गलतर्र्लध, सेर्ाप्रर्ाह र र्र्कास लनमावण प्रभार्र्त भएको कुरा हामी सर्ैले महशुस
गरररहेकै छौं ।

गाउँसभा सदस्र्हरु तथा उपस्स्थत महानुभार्हरु,
र्र्लभन्न क्षेत्रमा आ-आफ्नो तररकाले प्रत्र्क्ष अप्रत्र्क्ष रुपमा सेर्ा गरररहेका हामी राजलनलतकमी स्थालनर् तहको लनर्ावचन सं गै

जनप्रलतलनधीको रुपमा लनर्ावस्चत भएको ४ र्षव पुरा भैसकेको छ । र्सै क्रममा पर्हलो र्षव हाम्रो लालग लसकाइ अभ्र्ासर्ाट
शुरु गरी प्रशासलनक रुपमा सं रचना खडा गनव समर् खस्चवन ु पर्ो त्र्सका र्ार्ुजत पलन हामी हामी गन्तव्र्मा पुग्ने उद्देश्र्का
साथ अगालड बढ्दै आएर दोस्रो र्षव दे खी चौथो र्षवसम्म हामी र्र्कासका गलतर्र्लधहरुलाइव उकास्दै लै जाने प्रर्ास रहेका छौँ

।जनतार्ाट लनर्ावस्चत भएर पदर्हाली गरे पचात नेपालको सं र्र्धान एर्ं स्थालनर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पररच्छे द
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३ को अलधनमा रहेर हामीले हालसम्म हालसल गरे का केही महत्र्पूणव उपलब्धीहरु र्स गररमामर् सभा समक्ष प्रस्तुत गनव
चाहान्छु ।

 सं र्ैधालनक रुपमा प्राप्त अलधकारहरुलाइ कार्ावन्र्र्न गनवका लालग हालसम्म ४३ र्टा कानुनहरु तजुम
व ा भै लागू
भैसकेका छन ।

 नगर प्रहरी सम्र्न्धी कानुन तजुम
व ा गरी हाल नगर प्रहरी पररचालन गररएको छ ।

 जलजला गाँउपाललकाको सहकारी ऐन तजुम
व ा गरी लागु गररएको छ । सहकारीहरुलाइ व्र्र्स्थीत रुपमा सञ्चालन

गनव प्रर्ास गरीएको छ । कलतपर् झोलामा रहेका सहकारीहरुलाइ व्र्र्स्थीत गनुप
व ने च ुनौती हामीसामु अर्हले पलन
र्र्द्यमान छ ।

 सम्पती तथा भुलमकर सं कलनका लालग लगत अध्र्ार्लधक गरी अनलाइन प्रणालीमा लगीर्को छ । र्सलाइ

अनलाइनका माध्र्मर्ाटै भुक्तानी गनव सर्कने व्र्र्स्था गररएको छ । जसका कारण घरमै र्सेर सम्पती तथा
भुमीकर भुक्तानी गनव सर्कने प्रर्र्लधको र्र्कास गरर कार्ावन्र्र्नको चरणमा रहेको छ ।

 व्र्र्सार् दताव प्रणालीलाइ अनलाइन प्रणाललर्ाट सञ्चालन गररएको छ ।

 राजस्र् प्रशासनलाइव व्र्र्स्थीत गरी गाउँपाललका कार्ावलर् र ७ नं र्डा
प्रणाली लागू भएको छ ।

कार्ावलर्र्ाटमा समेत अनलाइन राजस्र्

 तत्कालीन स्जल्ला र्र्कास सलमलतको कार्ावलर् पर्वतमा कररर् २३ लाखमा रहेको ढुँ गा लगटी र्ालुर्ाको र्ार्षवक
राजश्व सं कलनलाइव आज हामीले र्ार्षवक कररर् एक करोड पैसट्ठी लाख सं कलन गने हाराहारीमा पुर्ावएर गण्डकी
प्रदे श सरकारलाइ कररर् ५४ लाख रुपैर्ा र्ार्षवक राजश्व र्ाँडफाँटबाट हस्तान्तरण गनव हामी सक्षम भएका छौँ ।

 र्र्षम पररस्स्थतीका र्ीच चालु आ.र्.मा हालको लमलतसम्म गाऊपाललकाको आन्तररक आर् रु २,९६,४६,७०८ -दुइ
करोड छर्ान्नब्बे लाख छर्ाललस हजार सात सर् आठ_ रहेको छ ।

 जनशस्क्त अभार्को स्स्थतीबाट शुरुर्ात गररएको कार्वकाल हाल गाँउपाललकामा लोकसेर्ा आर्ोगबाट स्थार्ी पदपुलतव
भै दरर्न्दी तेररज अनुसार कमवचारीको उपर्ूक्त व्र्र्स्थापन भएको छ । सं घीर् कानुन लनमावण हुन नसक्दा
कमवचारी सम्र्न्धी स्थालनर् कानून तजुम
व ा हुन सकेको छै न ।

 ब्र्स्क्तगत घटना दतावाः जन्म, मृत्र्ु र्र्र्ाह सम्बन्ध र्र्च्छे द र र्साइसराइ तथा सामास्जक सुरक्षाको लगत प्रणालीलाइव
पुणत
व र्ा प्रर्र्लधर्ुक्त बनाइ अनलाइन दतावका माध्र्मबाट पञ्जीकरण व्र्र्स्थापन तथा अलभले खीकरण गररएको छ ।
चालु आलथवक र्षवमा हालसम्म ललस्खत ४४४ र अनलाइन माफवत ८१० र्टा गरी जम्मा १२५४ ओटा व्र्स्क्तगत

घटना दताव गररएको छ ।त्र्सै गरी सामास्जक सुरक्षा भत्ता कार्वक्रम अन्तगवत र्र्लभन्न समूहका २९६० जना
लाभग्राहीहरुलाई र्ैक माफवत

दोस्रो चौमालसक सम्ममा रु ४,३०,९५,६०७ -चार करोड लतस लाख पन्चानब्बे हजार

छ सर् सात रुपैर्ा_ र्र्तरण गररर्ो ।

 गाँउपाललकालभत्र लगभग सर्ै र्स्तीमा सडक सञ्जाल पुगेको छ ।कररर् ९० प्रलतशत क्षेत्रमा खानेपानीको
व्र्र्स्थापन भएको छ । चालु आ.र्. का कुल २४५ र्र्कास र्ोजना मध्र्े लनमावण ब्र्र्सार्ी माफवत १४,

उपभोक्ता सलमलतर्ाट २३१ र्ोजना रहेका छन, जसमध्र्े सं झौता भएका र्ोजना २०२ र्टा फरफारक भएका र
२९ र्ोजना सम्पन्न हुने क्रममा छन् ।

 २०७२ सालको भुकम्प पचात ब्र्स्क्तगत आर्ास पुनलनमावण कार्वक्रम अन्तगवत जम्मा २४३ जना लाभग्रार्ह मध्र्े

२३३ जनाले अनुदान सं झौता गरे कोमा १८१ जना लाभग्राहीले सर्ै र्कस्ता अनुदान ललई आर्ास पुनलव नमावण कार्व
सम्पन्न भएको छ भने दोस्रो र तेस्रो र्कस्ता ललन क्रमशाः २७ र ५२ जना बार्क रहेका छन्।
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 आलथवक र्षव ७७/७८ मा कुल ११० खरको छाना टीनको छानामा रुपान्तरण हुने क्रममा रहेका छन ।

 प्रारम्भीक र्ालर्र्कासमा कार्वरत सहजकताव एर्ं र्र्द्यालर् सहर्ोगीहरुलाइ प्रोत्साहन स्र्रुप आफ्नै रद्ोतबाट प्रोत्साहन
भत्ता उपलव्ध गराइएको छ ।

 प्रारम्भीक र्ालर्र्कासमा कार्वरत सहजकताव एर्ँ र्र्द्यालर् सहर्ोगीहरुलाइ प्रोत्साहन स्र्रुप आफ्नै रद्ोतबाट प्रोत्साहन
भत्ता उपलव्ध गराइएको छ ।

 र्र्द्यालर्को शैस्क्षक अर्स्था गुणस्तररर् र प्रभार्कारी र्नाउन लनर्लमत प्र.अ. र्ैठक तथा छलफल कार्वक्रम सञ्चालन
भएका छन्।

 शैक्षीक सत्र २०७७ सम्म कक्षा ३ सम्म अंग्रज
े ी माध्र्मबाट

अध्र्र्नलाइ प्रोत्साहन गरीएकोमा शैक्षीक सत्र

२०७८ बाट कक्षा ४ मा अंग्रज
े ी माध्र्मबाट कक्षा सञ्चालन गरर लनरन्तरता ददइएको छ । त्र्सका लालग

गाँउपाललकाले लनशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलव्ध गराँउदै आएको छ । कक्षा ५ सम्मका लालग ददर्ाखाजा कार्वक्रम तथा
माध्र्ालमक तहमा लनशुल्क स्र्ालनटरी प्र्ाड कार्वक्रम सञ्चालन गररएको छ ।

 रार्ष्ट्रर् पुनलव नमावण प्रालधकरणको कार्वक्रमसँगको समन्र्र्मा र्र्लभन्न र्र्द्यालर्मा गरी ३१ र्टा नर्ाँ भर्न लनमावण गनव
सं झौता भएकोमा अलधकांश भर्न लनमावण सम्पन्न भैसकेका छन भने केही भर्न लनमावणको चरणमा रहेका छन ।

गाँउपाललकाबाट र्र्लनर्ोजीत बजेटर्ाट १३ र्टा र्र्द्यालर्मा शौचालर् लनमावण भएका छन । सात र्र्द्यालर्मा
खानेपानीको ब्र्र्स्था लमलाइएको छ । कक्षा १ दे खी कक्षा ५ सम्म ददर्ाखाजा कार्वक्रम लागु गररएको छ ।
स्शक्षक दरर्न्दी लमलानको काम अस्न्तम चरणमा पुगेको छ । आइ लस टी , ल्र्ाब र पुस्तकालर् लनमावणका लालग
प्रत्र्क आथीक र्षवमा र्जेट र्र्लनर्ोजन भएको छ ।

 एक गाउँपाललका एक अस्पताल कार्वक्रम अन्तगवत गाउँपाललकामा एक अस्पताल स्र्ीकृत भई टे ण्डर समेत आह्वान भै

सम्झौताको चरणमा रहेको छ । र्डा न २ र ४ मा आधारभुत स्र्ास््र् केन्र स्थापना भै सञ्चालन भएको छ ।

आधारभुत स्र्ास््र् केन्रका भर्नहरु लनमावणको अस्न्तम चरणमा पुगेको छ । र्डा नं. ५ मा दुइव स्थानमा, र्डा न ६
मा एक स्थानमा र्डा नं. ७ मा एक स्थानमा र र्डा नं. ८ मा एक स्थानमा गरी जम्मा ५ ओटा आधारभूत स्र्ास््र्
इकाइहरु स्थापना गरी सञ्चालन गरीएको छ । जसबाट सामान्र् स्र्ास््र् समस्र्ाहरु नस्जकैबाट समाधान हुने अपेक्षा
ललइएको छ ।

 र्डा नं. २ मा स्र्ास््र् चौकी स्थापनाको लालग ५ रोपनी जग्गा प्राप्त गरी र्डा कार्ावलर्को नाममा जग्गाधनी पूजाव
कार्म भएको छ ।

 हालको मल्लाज स्र्ास््र् चौकी रहेको स्थानमा प्रस्तार् गररएको जलजला अस्पतालमा ल्र्ाब सेर्ा सञ्चालन गररएको छ
।गाउँपाललका भर तीनर्टा बलथवङ सेन्टर सञ्चालनमा रहेको छ ।

 कोरोना भाइरस लनर्न्त्रण तथा उपचारका लालग र्डा नं. ३ र ८ गरी दुइ ठाँउमा आइसोलेसन सेण्टर सञ्चालन ल्र्ाइ
र्र्रामीहरुको उपचार गररएको छ ।

 फोहोरमैला सं कलनका लालग ट्रर्ाक्टर खररद गरी गैरसरकारी सं स्था सँगको समन्र्र्मा पररचालन गररएको छ ।
 स्थालनर् स्तरका जम्मा ५८५ र्टा व्र्र्सार्ीक फमवहरु दताव गरीएको छ ।

 त्र्सै गरी एक गाउँपाललका एक औद्योलगक ग्राम कार्वक्रम अन्तगवत र्डा नं. २ मा औद्योलगक ग्राम स्थापनाको लालग
सं झौता भई पूर्ावधार लनमावणको कार्व अगालड बढीरहेको छ ।

 जलजला गाँउपाललकामा लनमावण भएका ग्रामीण सडक हरुको मापदण्ड कार्म गररएको छ ।

 घर नक्सा पास सम्र्न्धी कानुन लनमावण गरी घर नक्सा पास प्रणालीलाइ व्र्र्स्थीत गराइएको छ ।
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 हरे क र्षव आउने बाढी पर्हरोको र्र्पद्को बार्जुद लसं चाइ खानेपानी तटर्न्धन ग्रामीण सडक लगार्तका क्षेत्रमा थुप्रै
काम भएका छन् ।

 मेललमलापकतावहलाइव आर्श्र्क ताललम प्रदान गरी र्डा स्तरमा मेललमलाप केन्र सञ्चालन गनव लालगएको छ ।

 जग्गाधनी प्रमाणपुजाव र्र्तरण गाँउपाललकाले गने अलभप्रार्ले गण्डकी प्रदे शमै सर्ैभन्दा पर्हलो पाललकाको रुपमा भु-सेर्ा
केन्र स्थापना गरी सञ्चालन गररएको छ ।

 कृर्ष तथा पशुपालनका क्षेत्रमा कृर्ष सामाग्री तथा औजारमा अनुदान एर्ं प्रर्धवनका कामहरु भएका छन ।
 पशु र्र्मा कार्वक्रममा लागत साझेदारी गररएको छ ।

 मोहनचोक स्स्थत जलजला कृर्ष र्जारलाइव पूर्ावधार लनमावणमा आथीक सहर्ोग उपलव्ध गराइएको छ ।
 सर्ै र्डा कार्ावलर्मा र्ैकल्पीक उजाव उपलव्ध गराइएको छ ।

 र्र्पद् व्र्र्स्थापनका क्षेत्रमा र्क्रर्ास्शल रहनका लालग र्र्पद् व्र्र्स्थापन सलमती गठन गरी पररचालन गररएको छ ।

 र्र्लभन्न र्र्पदमा परे का नागरीकहरुलाइव राहात उधार तथा पुनस्व थापनका लालग सं घीर् तथा प्रदे श सरकार सं गको
समन्र्र्मा पुनस्थापनका कार्वक्रमहरु सञ्चालन गररएको छ ।

 र्ेला र्खत आइपने र्र्लभन्न खालका र्र्पद् प्रभार्र्त ब्र्क्तीहरुलाइव र्स आ.र्. मा हाल सम्म कररर् रु ९२१०८१ नौ लाख एक्काइस हजार एकासी_ राहात स्र्रुप उपलव्ध गराइएको छ ।

 कालीगण्डकी नदी र्कनारका जोस्खमर्ुक्त र्स्तीहरु र्ारीर्ेनी, र्गरफाँट, लामाखेत मोहनचोक, लमलनचोक, फसे ,

ँ
खनीर्ाघाट लगार्तका र्स्तीहरुको सं रक्षणका लालग नददकटान लनर्न्त्रणका कार्वहरु गदै सं घ तथा प्रदे श सरकारसग
गररएको पहलर्ाट थप तटर्न्ध लनमावणका कार्वक्रमहरु समार्ेश भएका छन् ।

 र्डा नं. ९ र्नौ तथा र्डा नं. ७ धाइररङको सडक कालोपत्रे गनवका लालग सं घ सरकार र प्रदे श सरकारसं ग समन्र्र्
गरीएकोमा प्रदे श सरकारको कार्वक्रम अन्तगतव र्ोजनाको कार्व सुरुर्ात भएको ।

 र्गर र्ाँसखकव सडकको स्तरउन्नतीका लालग पहल गररएकोमा सो सडक स्तरउन्नतीको काम शुरुर्ात हुने चरणमा
रहेको ।

 र्डा नं. ४ मोहनचोक दे स्ख फड्केढुं गा, कोतघर, ले खफाँट जोड्ने सडक कालोपत्रे गने काम शुरुर्ात भैसकेको छ ।
ँ ीले मात्रै सम्भर् नदे स्खएकाले सं स्घर् सरकारका लनकार्सँग कालोपत्रेका लालग पहल भैरहेको छ ।
गाँउपाललकाको पूज

 कक्षा १ दे स्ख ९ सम्मको पररक्षा गाउँपाललकार्ाट सञ्चालन गररएको छ ।

 नेपाल टे लीकम तथा लनजी सेर्ाप्रदार्क कम्पनीहरु सँगको समन्र्र्मा ग्रामीण भेगमा गुणस्तररर् इन्टरनेट सेर्ा र्र्स्तार
गररएको छ ।

 र्स गाउँपाललकालाई मापदण्ड पुरा गरी नगरपाललकामा स्तरोन्नती गनवका लालग पलन हामी प्रर्ासरत रहेका ब्र्होरा पलन
म र्स सम्मालनत सभामा अनुरोध गनव चाहान्छु ।

गाउँसभा सदस्र् तथा उपस्स्थत महानुभार्हरु,
अब म जलजला गाउँकार्वपाललकार्ाट प्रस्तार्र्त आगामी आलथवक र्षव २०७८÷७९ को समग्र नीलत र क्षेत्रगत र्ार्षवक
नीलत तथा कार्वक्रमलाई क्रमशाः प्रस्तुत गनव चाहन्छु ।
 समग्र लनलताः

कोरोना भाइरस (कोलभड–१९) रोगको सं क्रमणबाट थप समस्र्ा नहोस भलन जलजलार्ासी नागररकहरुलाई जोगाउने
कार्वलाई पर्हलो प्राथलमकतामा राखी आलथवक-सामास्जक र्र्कासको माध्र्मर्ाट प्रभार्र्त क्षेत्रहरुको क्रमशाः उत्थान र
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प्रर्वधन गररनेछ । गाँउपाललकाको जग्गा व्र्र्स्थापन भैसकेकाले प्रशासलनक भर्न लनमावण गनुव पर्हलो प्राथलमकता
हुनेछ । जग्गा व्र्र्स्थापन भएका र्डा कार्ावलर्हरुमा र्डा कार्ावलर् भर्न लनमावण गदै ललगनेछ । चालु आथीक

र्षवमा र्डा न २ र ८ का भर्नहरु लनमावण हुनेछन । हाम्रो जलजला राम्रो जलजला बनाउने प्रमुख लनलत रहेको छ
। अर् म क्षेत्रगत रुपमा लनलतहरु प्रस्तुत गनव चाहान्छु ।

आलथवक र्र्कास:
कृर्ष तथा लसंचाई


लनर्ावहमुखी कृर्ष प्रणालीलाई व्र्र्सार्र्क कृर्षतफव उन्मुख गदै व्र्र्सार्र्क कृर्षलाई बजारको प्रलतस्पधी हुन
एर्ं र्र्षादीरर्हत (अगावलनक), र गुणस्तरीर् उत्पादनका लालग कृर्षका सर्ै सरोकारर्ालाहरु उत्पादक ),
प्रशोधनकताव र व्र्ापारी को माग र आर्स्र्कता अनुसार (उपलब्ध स्रोतको आधारमा सहजीकरण गने
नीलतलाई लनरन्तरता ददईने छ।



गाँउपाललका लभत्रका कृषकहरुको पर्हचान गरर र्कर्ी, आलु, सुन्तला, जडीर्ुटी र र्ेमौसमी तरकारी खेलत
गने कृषकहरुलाइ र्र्शेष प्रोत्साहन गने लनलत ललइनेछ ।



जलजला गाउँपाललकालाई अगावलनक उन्मुख गाउँपाललका बनाउने नीलत ललईनेछ। गाउँपाललका क्षेत्रका
होमस्टे एर्ं होटलहरुलाई अगावलनक उत्पादनसं ग जोड्ने प्रर्त्न गररने छ ।



कृर्ष उत्पादकत्र् र्ृर्ध गनव लनस्चत अर्लधका लालग लभन्न एर्ं जोस्खममा परे का कृषकहरु तथा त्र्स्ता सेर्ा

नपुगेका गाउँ क्षेत्रलाई लस्क्षत गरी साना लसं चाई आर्ोजनाहरुलाई र्र्शेष प्राथलमकताका साथ अगाडी
बढाउने नीलतलाई लनरन्तरता ददईने छ।


जलजला गाउँपाललकाको तरकारी र्ा अन्र् कृर्ष उत्पादनलाइ बजारमा प्रर्धवन गने नीलतलाई लनरन्तरता
ददईने छ।



र्ुर्ाहरुको र्र्दे श पलार्न हुने सोंचलाई लनरुत्सार्हत गरी व्र्र्सार्र्क कृषक उत्पादन गरी कृर्ष क्षेत्रका
र्र्लभन्न व्र्र्सार् गनव प्रोहोत्सान गने नीलतलाई बढर्ा ददईने छ ।



ँ , ललस्चका लबरुबा लगार्त
मौररपालन, उन्नत तरकारीको र्ीउ, र्कर्ी जस्ता नर्ाँ जातका फलफुल आप
स्थालनर् लबलभन्न जातका फलफुलका र्र्रुर्ा। प्लार्िक टनेल, प्लार्िक पोखरी, माछाको भुरा, आधुलनक कृर्ष
औजार तथा उपकरण आददमा लनस्चत प्रलतशत अनुदान ददई पौरखी र्कसान, कृषक समुहलाई प्रोत्साहन गने
नीलतलाई र्ृहत रुपमा र्ढर्ा ददईने छ।




भकारो तथा गोठ सुधार कार्वक्रम सञ्चालन गरी कृर्ष उत्पादनमा र्ृर्ध गने नीलतलाई लनरन्तरता ददईने छ।

व्र्र्सार्र्क कृषकहरुले कृर्ष क्षेत्रमा गरे को उपलस्ब्धलाई मापन गरी प्रलतस्पधावका आधारमा पुरस्कार गने
नीलतलाई अंगीकार गररनेछ ।





कृर्ष र्र्माका सम्बन्धमा अलभमुस्खकरण गरी कृर्ष र्र्माप्रलत प्रोत्साहन गने नीलतलाई लनरन्तरता ददईने छ।
एक गाउँ एक उत्पादनको नीलतलाई अगाडी र्ढाईने छ ।

लसँचाई र्ोग्र् फाँटहरू तथा कृर्ष पकेट क्षेत्रको पर्हचान गरी सो क्षेत्रमा र्र्लभन्न परम्परागत र आधुलनक
खेलतलाइ प्रर्दवन गररनेछ । गाउपाललकामा भूमी बैंक स्थापना गरी खेर गएको जलमनलाई उपर्ोग गने
नीलत ललइनेछ ।



बाँझो जग्गालाई कृर्ष उत्पादनमा उपर्ोग गरी कृर्ष उत्पादन र्ृर्ध गने नीलत ललईनेछ।
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उत्पादक र उपभोक्ता लबचको मद्यस्थकताव व्र्र्स्थापन, प्रलतस्पलधव व्र्ाजदर तथा दुर्ानी लागत, रद्म कानूनको
पररपालना, उत्पादन अर्रोध न्र्ूनीकरण र आर्श्र्क पूर्ावधारको व्र्र्स्था गरी उत्पादन लागत कम गररनेछ
।






व्र्र्सार्र्क, सामुर्हक र सहकारी खेलतमा र्ुर्ाहरुलाई प्रोत्सार्हत गने नीलत ललईनेछ।
कृषकहरुलाई समर्मै उन्नत र्र्उ, मल तथा कृर्ष प्रसार सेर्ा उपलब्ध गराईनेछ ।

स्थानीर् मौललक ज्ञान र प्रर्र्लधको सं रक्षण र सं र्धवन गररनेछ। अगावनीक खेती प्रर्धवन गररनेछ।

सहकारी क्षेत्रलाई अथवतन्त्रको महत्र्पूणव स्तम्भको रुपमा र्र्कास गररनेछ। सहकारीलाई उद्यमशीलता,
र्र्कास र कृर्षकोआधुलनर्ककरणमा पररचालन गररनेछ । सहकारी सं स्थाको नेतत्ृ र्मा कृर्ष उत्पादन तथा
र्जारीकरणका कार्वक्रम सं ञ्चालन गररनेछ ।

पशु सेर्ा र्र्कास



दुध, मासु र अण्डामा आत्मलनभवर बनी लनर्ावत गने नीलतलाई लनरन्तरता ददईने छ ।

सहकारीमा आर्ध र्कसानहरुलाई सहकारी माफवत दुध ढु र्ानीमा अनुदान ददईने नीलतलाई लनरन्तरता ददईने
।



पशुपालनका क्षेत्रमा पशुसेर्ा प्रसारका कार्वक्रम, समुह सलमलतहरु गठन र कार्वक्रममा आर्धता, तालीम,
गोष्ठी जस्ता सचेतनामुलक कार्वक्रम सं चालन गरर समुहगत रुपमा र ब्र्बसार्र्क फामवहरुलाई र्र्लभन्न
र्कलसमका अनुदानका कार्वक्रम माफवत र्कसानहरुको प्रर्धवन गने नीलतलाई लनरन्तरता ददईने छ।



कृलत्रम गभावधान माफवत नश्ल सुधार गरी दुध तथा मासु उत्पादनमा बृर्ध गने नीलतलाई लनरन्तरता ददईने
छ।पशु र्र्मा सम्बन्धमा अलभमुस्खकरण गरर पशु र्स् मा प्रलत प्रोत्साहन गने नीलतलाई लनरन्तरता ददईने छ।

उद्योग र्ास्णज्र् तथा आपुती

उद्यमस्शतला र्र्कास एर्ं आर्मुलक रोजगारी अलभर्ृर्धका कार्वक्रमहरु सञ्चालन गरी मर्हला, दललत, आददर्ासी,
जनजाती र र्र्पन्न समुदार् एर्ं पछालड परे का जनसमुदार्लाई
लनरन्तरता ददईने छ।



लघु उद्यम कार्वक्रममा सहभागी गराउने नीलतलाई

लस्क्षत समुदार्मा आर् आजवनका कार्वक्रमहरु सञ्चालन गने नीलतलाई लनरन्तरता ददईने छ।

गुणस्तरहीन एर्ं म्र्ाद नाघेका बस्तुहरुको र्र्क्री र्र्तरणलाई रोक्न प्रभार्कारी कदमलाई लनरन्तरता ददईने
छ।



र्ेरोजगार र्ुर्ालाई लस्क्षत गरी स्थानीर् साध स्रोत उपर्ोग हुने गरी उद्योग कलकारखाना खोल्न प्रोत्साहन
गरर र्न तथा र्नस्पलत जन्र् उद्योगहरुको स्थपना गरी आर् आजवनमा र्ढबा ददईने छ ।

पर्वटन तथा सं स्कृलत


जलजला गाउँपाललकाको नामांकरण भएको जलजला क्षेत्रको र्र्कासमा पर्वटन क्षेत्रलाई महत्र्का साथ
प्राथलमकतामा

राखी

धालमवक,

साँस्कृलतक

पर्हचान

झल्कने

कार्वक्रम

गररनेछ

साथै

गाँउपाललका

लभत्रकाप्राकृलतक एर्ं ऐलतहालसक स्थलहरु दे र्ालर्, स्शर्ालर्, गुम्बाहरुको पर्हचान, सं रक्षण र सं र्दवन गने
नीलत ललइनेछ ।
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जलजला, बराहताल ,कोतघर, पुणग
व ाउँ बराहताल, जर्ले राममस्न्दर, चन्रे श्वर स्शर्ालर् लेखफाँट, लसदगुफा,
लोप्रे, र्नर्ढे , भुमेथान, खलनर्ाँघाट स्शर्ालर्, हल्जुरे तथा अन्र् सं भाव्र्क्षेत्रलाई पर्वटकीर् क्षेत्रको रुपमा
थप र्र्कास र प्रचारप्रसार गररने छ।



र्नौको हल्जुरे स्स्थत डाँडाँबाट सुर्ोदर्को दृष्र् गनवका लागी आर्श्र्क सं रचना बनाइनेछ । साथै र्नौ
र्पकलनक स्पटबाट लतनर्टा स्जल्लाको मनमोहक दृश्र् दे स्खने हुँदा सो स्थानमा पर्वटन पुर्ावधार बनाउने
लनलत अर्लम्र्न गररनेछ ।




पर्वटकीर्, ऐलतहालसक, धालमवक स्थलहरु, दे र्ालर्, स्शर्ालर्, गुम्बाहरुको सं रक्षण र सम्र्दवन गरी थप
प्रचारप्रसार गरर पर्वटनसँग | जोड़ने नीलत ललईने छ ।

र्ेरोजगार र्ुर्ाहरुका लागी आर्श्र्कताअनुसार र्ाइरीङ, पलस्म्र्ङ ,मोर्ाइल तथा इले क्ट्रोलनक्स ममवत, नाइ,
पशु कार्वकताव ताललम, लसलाइ र्ुनाइ ताललम सञ्चालन गररनेछ ।

सामास्जक लबकास
स्शक्षा


ुव ल कक्षा
कोरोना भाइरस महामारीको कारण पठनपाठनमा सृजन
व ा भएको अबरोधलाई मध्र्नजर गरी भचअ
सञ्चालन, अनलाईन स्शक्षा तथा रे लडर्ो एर्ं टे लललभजन माफवत र्ैकस्ल्पक स्शक्षा सञ्चालन गरी नर्ाँ शैस्क्षक
र्षवको पठनपाठन अगाडी बढाईनेछ।



आधारभुत बाल र्र्कास केन्र तथा लस्क्षत समूहका बालबाललकाहरुको पहुच बढाउन र्र्लभन्न प्रोत्साहनका
कार्वक्रमहरुसञ्चालन गररनेछ ।




सामुदार्र्क र्र्द्यालर्हरुको पूर्ावधार र्र्कासमा जोड ददने नीलत ललईनेछ।

गाउँपाललका क्षेत्रमा रहेका सामुदार्र्क र्र्द्यालर्हरु मध्र् कस्म्तमा १ र्र्द्यालर्लाई प्रार्र्लधक र्र्द्यालर् र १
र्र्द्यालर्लाई नमूना र्र्द्यालर्को रुपमा र्र्कास गने नीलत ललइनेछ।




प्रार्र्लधक र्र्षर् रास्ख र्र्द्यालर् सञ्चालन गने र्र्द्यालर्लाई प्रोत्साहन गने नीलत ललइनेछ।

र्र्द्यालर् पहुंच बार्हर रहेका तथा र्र्चै मा कक्षा छाडने बालबाललकालाई र्र्द्यालर् लभत्राउन आर्श्र्क पहल
गने नीलत ललइनेछ ।




कक्षा ५ सम्मका र्र्द्याथीहरुका ददर्ा खाजाको कार्वक्रमलाइ लनरन्तरता ददइनेछ ।

ससतव कार्वक्रम माफवत र्र्द्यालर् तहमा अध्र्र्न गने बालबाललकालाई छात्रर्ृत्री उपलब्ध गराउने नीलत
ललइनेछ।




कस्म्तमा ३ मर्हनाको १ पटक र्र्द्यालर्हरुको अनुगमन गरी र्र्द्यालर्लाई प्रर्धवन गने नीलत ललईनेछ

सबै आधारभुत तह र माध्र्लमक तहका र्र्द्यालर्हरुमा ईन्टरनेट जडान गररनेछ। अंग्रज
े ी माध्र्मको
पठनपाठनलाइ कक्षा ४ सम्म र्र्स्तार गररनेछ सोका लागी लनशुल्क पाठर्पुस्तक उपलव्ध गराइनेछ ।




गाउँपाललकाको सामुदार्र्क लसकाई केन्रहरुलाइ प्रभार्कारी र्नाउदै ललगनेछ।

स्शक्षक दरर्न्दी लमलानको कार्व सम्पन्न गररनेछ । र्र्द्यालर् समार्ोजन कार्वक्रमलाइ प्रभार्कारी रुपमा
अगाडी र्ढाइ र्डाको भौगोललक अर्स्थालाइ मध्र्नजर गदै र्र्द्यालर् र्स सञ्चालन गररनेछ ।



जलजला गाँउपाललका अध्र्क्ष हातेमालो कार्वक्रम सञ्चालन गररनेछ । र्ो कार्वक्रम माफवत मर्हला, एकल

मर्हला, र्ालर्ालीका, र्ुर्ा, दललत, जनजाती, फरक क्षमताहुनह
े रु ग र घ र्गव, परम्परागत व्र्र्सार्मा
आधाररत उदर्ोग र साना उदर्ोग सम्र्न्धी कार्वक्रम सञ्चालन गररनेछ ।
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र्र्पन्न दललत र पछडी परे का र्गवका र्ालर्ालीकाहरुका लागी शैक्षीक गुणस्तर सुधार गनव लनशुल्क कापी,
कलम, र्कताब तथा पोसाकको व्र्र्स्था लमलाइनेछ ।

स्र्ास््र्


कोलभड १९ महामारी लगार्त सं क्रामक रोग रोकथाम, लनर्न्त्रण र उपचारको लालग गुणस्तरीर् स्र्ास््र्
सेर्ा, औषलध एर्ं उपकरणको व्र्र्स्था गररनेछ ।



कोभीड १९ का कारण उत्पन्न भएको मनोर्ैज्ञालनक त्रासलाई न्र्ूनीकरण गनव प्रदे श सरकार सं ग आर्श्र्क
समन्र्र् गररनेछ।



जनस्र्ास््र्सँग सम्बस्न्धत प्रलतरोधात्मक, लनदानात्मक, प्रर्धवनात्मक उपचारात्मक तथा लनरोधात्मक स्र्ास््र्

सेर्ाहरु प्राथलमकतामा राखी स्र्ास््र् सेर्ाको लसधान्त अनुसार सं ञ्चालन गररनेछ । सं ञ्चालनमा रहेको
अत्र्ार्श्र्क स्र्ास््र् सेर्ालाई र्र्स्तार गररनेछ ।


स्र्ास््र् सेर्ाबाट बस्न्चत गाउँर्ासी, आददर्ासी जनजाती, दललत, अपाङ्ग, जेष्ठनागररकलाई लस्क्षत गरी
स्र्ास््र् सम्बन्धी चेतनामुलक र र्र्शेष लस्क्षत कार्वक्रमहरु सञ्चालन गने नीलत ललईनेछ।







(

मर्हला स्र्ास््र् र बाल स्र्ास््र् खोप पोषणमा थप जोड ददइने छा (प्रजनन स्र्ास््र्)
स्र्ास््र् र्र्मा गराउन सबै गाउँपाललका बालसलाइ प्रोत्सार्हत गररनेछ ।

मर्हला स्र्ास््र् प्रजनन स्र्ास््र् र बाल स्र्ास््र् खोप पोषणमा थप जोड ददइने छ ।)

स्र्ास््र् लबमा गराउन सबै गाउँपाललकाबासीलाई सचेतनामूलक कार्वक्रम सं ञ्चालन गररनेछ।

गाउँघर स्क्ललनक माफवत आम नागररकहरुको टोलमा पुगी प्रेसर, सुगर लगार्तका स्र्ास््र् परीक्षण गने
नीलत ललइनेछ।



माझफाँट स्र्ास््र्चौकीबाट ल्र्ाब सेर्ा उपलब्ध गराइसर्कएको छ । सो स्र्ास््र् चौकी अस्पतालमा
पररणत हुने क्रममा रहेकाले स्र्ास््र् उपकरणहरुको र्र्कास गररनेछ ।






स्र्ास््र् इकाइ सेर्ालाई र्र्स्तार गने नीलत ललइनेछ।

स्र्ास््र् चौर्क जलजला २ खाल्टीको भर्न ब्र्बस्थापनको लालग प्रदे श सं घसं ग समन्र्र् गररनेछ ।
स्र्ास््र् सं स्थामा सुरस्क्षत प्रसुतीका लालग प्रोत्साहन गनव र्थीङ सेन्टर थप गने नीलत ललईनेछ।

गाँउपाललका लभत्रका स्र्ास््र् सं स्थाहरुलाइ प्रर्र्लधर्ुक्त र्नाइनेछ । जग्गा व्र्र्स्थापन भएका र्डाहरुमा
स्र्ास््र् सं स्थाको भर्न र्नाउन आर्श्र्क पहल गररनेछ ।

खानेपानी तथा सरसफाई


खानेपानी सुर्र्धा नपुगेका ठाउँमा जनताको पहुँच र्र्स्तारका साथै खानेपानीको गुणस्तरमा समेत ध्र्ान
ददइनेछ ।




एक घर एक धाराको नीलतलाई क्रमश लबस्तार गदै जाने नीलत ललइनेछ ।

सरसफाई कार्वक्रमलाई खानेपानी आर्ोजनाको अलभन्नअङ्गको रुपमा सं ञ्चालन गररने छ । गाउँक्षत्र
े को
सरसफाइ कार्वलाई लतब्रता र लनरन्तरता ददइनेछ।



फोहरमैला व्र्र्स्थापनको लालग फोहरलाई कुर्हने र नकुर्हने छु ट्याइ र्र्सजवन गने व्र्र्स्था लमलाउन पहल
गररनेछ ।

मर्हला
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मर्हलाहरुको क्षमता अलभर्ृर्धको लालग आधुलनक सीप तथा ताललम लगार्तका कार्वक्रमहरुलाइ लनरन्तरता
ददइनेछ ।



मर्हलाहरुको आर्मा बढोत्तरी हुनेखालका चेतनामुलक तथा सीपमुलक कार्वक्रम र क्षमता र्र्कासका
कार्वक्रमहरु सं चालन गररनेछ ।




मर्हला र्हं सा तथा मर्हलालाई गररने दुव्र्वर्हार रोक्न शून्र् सहनशीलताको नीलत अर्लम्बन गररनेछ

मर्हलालाई समूह सलमलत गठन गरी सहकारीमा आबध गराइने नीलत ललइनछ । एकल मर्हलालाई

सहकारीमा आबध गराई सहकारीका माध्र्मबाट र्र्लभन्न चेतनामूलक कार्वक्रम सं ञ्चालन गरी समाजमा
आत्मा सम्मानका साथमा स्जर्न स्जउन प्रेररत गररनेछ ।



बालबाललकालाई सबै र्कलसमका दुव्र्वर्हार, र्ातना, अपहरण र भेदभार्मुक्त बनाउन आर्श्र्क पहल गररनेछ

सार्वजलनक र्र्द्यालर्हरुमा अध्र्र्नरत र्र्पन्न बालबाललकाहरुको स र्
् ास््र् तथा पोषण सम्बस्न्ध र्र्शेष
लस्क्षत कार्वक्रम सं ञ्चालन गने नीलत ललइनेछ।



सार्वजलनक र्र्द्यालहरुमा बालक्लब गठन गररनेछ। बालक्लब गठन भईसकेकाहरुका लालग लनरन्तरता
ददइनेछ ।

फरकक्षमता भएकाहरु


र्र्श्वव्र्ापी मापदण्ड अनुरुप सडक, र्ातार्ात, सार्वजलनक स्थल, सरकारी भर्न, अस्पताल र र्र्द्यालर्हरु
अपाङ्गमैत्री बनाउदै ललगनेछ ।



सामास्जक आलथवक पूर्ावधारहरुको र्र्कास गरी अपाङ्गता भएका व्र्स्क्तहरुको लालग स्र्तन्त्र, स्र्ार्लम्बी र
मर्ावददत जीर्नर्ापनका अर्सरहरुको लसजवना गररनेछ।



अपाङ्गता भएका व्र्स्क्तहरुको सशस्क्तकरणका लालग उनीहरुका सं स्थाहरु तथा सरकारी एर्ं रार्ष्ट्रर्

अन्तरार्ष्ट्रर् गैरसरकारी सं स्थाहरुबीच अन्तरसम्बन्ध, सहकार्व, सहर्ोग र समन्र्र्लाई सुदृढ बनाईने नीलत
ललइनेछ।


अपाङ्गता भएकाहरुको त्र्ाङ्क अद्यार्लधक गरी अपाङ्गताको प्रकृलतका आधारमा काडव र्र्तरण गरी आर्श्र्क

सहर्ोग गने नीलत ललईनेछ।अपाङ्गता भएका, गाउँपाललकामा सुस्चकृत व्र्स्क्तहरुलाई गाँउपाललकाको स्र्ास््र्
सं स्थामा र्टकट र प्रर्ोगशाला शुल्क लनशुल्क गररने छ।
र्ुर्ा तथा रोजगारी सम्बन्धी नीलत
सं घ

प्रदे श र स्थानीर् तहमा समान, रोजगारीको अर्सर, स्र्रोजगार रद्म व्र्र्स्थापन र सामास्जक सं रक्षणका लालग

लनम्नानुसारका रोजगारी सम्बन्धी नीलतहरु अबलम्बन गररनेछ .


मजदुरी गरे र खाने र्गवका लागी ६० र्षव कटे पछी राहात होस भन्नका लागी मजदुर पेन्सन कोष र्ोजना
सञ्चालन गररनेछ ।



बेरोजगार र्ुर्ाहरुलाई स्र्दे शमै रोजगारीका अर्सरहरु लसजवना गरर र्ुर्ाहरुको र्र्दे श पलार्नदरलाई

न्र्ूनीकरण गनव साथै र्र्श्वव्र्ापी महामारीको रुपमा फैललएको कोरोना भाईरस सं क्रमणका कारण रोजगारी
गुमाएका तथा र्ैदेस्शक रोजगारीबाट र्फताव भएका र्ुर्ाहरुलाई उनीहरूले र्र्दे शमा लसकेको ज्ञान, सीप र
दक्षताको उपर्ोग गनव गाउँ प्रमुखसँग रोजगार कार्वक्रम सं चालन गररनेछ ।
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गाउपाललकामा उपलब्ध हुने स्रोत तथा साधनलाई एर्ककृत गरर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्वक्रम सञ्चालन
गररनेछ ।



लनमावण व्र्र्सार्ी ठे केदारबाट सम्पन्न गररने सार्वजलनक लनमावण कार्वमा रोजगार सेर्ा केन्रमा सुचीकृत
बेरोजगारलाई प्राथलमकता ददनुपने प्रचललत कानूनको कार्ावन्र्र्नमा उस्चत व्र्र्स्था गररनेछ ।



स्थानीर् तहमा स्थापना भएको रोजगार सेर्ा केन्रलाई रद्म बैंकको रुपमा उपर्ोग गरी रोजगार सेर्ा केन्र
र र्र्लभन्न रोजगार प्रदार्क सं घ सं स्था, र्र्त्तीर् सं स्था, गैर सरकारी सं स्था तथा सरोकारर्ाला लनकार् र्र्च

समन्र्र् गराई सार्वजलनक पूर्ावधार लनमावण, कृर्ष उत्पादन, उद्योग, कलकारखाना, र्र्त्तीर् र्क्रर्ाकलाप,
सामास्जक र्र्कास आददको क्षेत्रमा रोजगारीको लसजवना गररनेछ


बेरोजगारहरुको ज्ञान लसप र्ोग्र्ता अनुभर् र बजारको मागको आधारमा आर्श्र्क पने लसप तथा क्षमता
र्र्कास ताललमको पर्हचन गरर सम्बस्न्धत ताललम केन्रमा लसफाररस गररनेछ



र्ुर्ा तथा बेरोजगारहरुलाई प्राथलमकतामा राखी ददगो रुपमा कृर्ष उत्पादन, उद्यम र्र्कास तथा
स्र्रोजगारमुलक कार्वक्रमहरु कार्ावन्र्र्न गररनेछ ।



बेरोजगारहरुको ज्ञान लसप र्ोग्र्ता अनुभर् र बजारको मागको आधारमा आर्श्र्क पने लसप तथा क्षमता
र्र्कास ताललमको पर्हचान गरर सम्बस्न्धत ताललम केन्रमा लसफाररस गररनेछ



र्ुर्ा तथा बेरोजगारहरुलाई प्राथलमकतामा राखी ददगो रुपमा कृर्ष उत्पादन, उद्यम र्र्कास तथा
स्र्रोजगारमुलक कार्वक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ ।



हरे क र्डामा रहेका परम्परागत व्र्र्सार्हरु जस्तै नौमती बाजा,आरान, लसलाइ र्ुनाइ व्र्र्सार्लाइ प्रर्दवन
गररनेछ ।
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पूर्ावधार र्र्कास
भौलतक पूर्ावधार


गाउँपाललका केन्रलाई स्जल्ला सदरमुकामसम्म जोडने मालढुँ गा र्ेनी सडकको स्तरउन्नतीको काम शुरु हुन
लागेको छ भने

गाउँपाललकाको केन्रबाट र्डा केन्र जोड्ने सडकहरु लनमावण, स्तरउन्नलत तथा कालोपत्रे

गनव सं घ तथा प्रदे श सरकारसँग समन्र्र् गररनेछ ।



समुदार्बाट पर्हचान गररएका भौलतक पूर्ावधारका क्षेत्रहरुको लनमावणमा जोड ददइनेछ ।

सार्वजलनक तथा लनस्ज क्षेत्रबाट सचालन गररने हरे क खालका र्र्कास लनमावण तथा सेर्ा प्रर्क्रर्ामा
र्ातार्रणलाई र्र्शेष जोड ददइने छ ।



सार्वजलनक सडकको दार्ाँ बाँर्ा र्ृक्षारोपण गने नीलत ललइनेछ ।पूर्ावधारको र्र्कास एर्ं लनमावण गदाव
आलथवक तथा सामास्जक रुपले पछाडी परे का र्गव समुदार् जाती र क्षेत्र लाभास्न्र्त हुने गर सन्तुलन कार्म
गने नीलत ललईनेछ ।



गाउँपाललका लभत्रका रणनीलतक सडकहरुको पर्हचानको लालग आर्श्र्क मापदण्डहरु तर् गरर सबैखाले

सडकहरु मापदण्ड लभत्रको जग्गा लगत कट्टा गदै जाने नीलत ललईनेछ साथै गाउँपाललका लभत्रका सडक र
आर्ोजनाहरुको अलभलेख तर्ार गररनेछ ।


हरे क र्षवको चैत्र मसान्तलभत्र पूर्ावधार तफवका आर्ोजनाहरु सम्पन्न गराउने नीलत ललईनेछ आफ्नो

र्डालभत्रका सबै र्ोजनाहरुको सबैभन्दा पर्हला उपभोक्ता सलमती गठन, सम्झौता र सम्पन्न गराउने र्डालाई
आगामी र्षव ददईने बजेट रकममा थप अंक प्रदान गररने नीलत ललइनेछ।


रोलर, डोजर, एक्साभेटर, र्र्टु लमन प्रर्ोग हुने र्ोजनाहरु ठे क्का प्रकृर्ाबाट गने र उपभोक्ता सलमलतको नगद

लागत सहभालगता हुने र र्ास्तर्र्क जनसहभालगता जुट्ने र्ोजनाहरु उपभोक्ता सलमतीमाफवत गने नीलत
ललईनेछ।

बस्ती र्र्कास, शहरी र्ोजना तथा भर्न लनमावण सम्बन्धी नीलत


र्स गाउँपाललकाको र्स्ती र्र्कास, शहरी र्ोजना तथा भर्न लनमावण सम्बस्न्ध आधारभुत मापदण्डलाई
कडाइका साथकार्ावन्र्र्न गररनेछ।




भूकम्प प्रलतरोधी भर्न लनमावण आचार सं र्हतालाई प्रभार्कारी रुपमा सञ्चालन गदै ललगनेछ।

सरकारी भर्नहरु लनमावण गदाव अपाङ्गमैत्री भएमा मात्र नक्सापास गने नीलतललइने छ।नक्शा पास गराउन र
भूकम्प प्रलतरोधी भर्न बनाउन आर्श्र्क ताललम र सचेतनामूलक कार्वक्रम सं ञ्चालन गररनेछ। सडक
मापदण्डलाई कडाइका साथ कार्ावन्र्र्न गने नीलत ललईनेछ।

उजाव र र्ैकस्ल्पक उजाव




रार्ष्ट्रर् तथा शाखा लाइनको र्र्स्तारका लालग सं घ तथा प्रदे श सरकारसँग समन्र्र् गररनेछ ।
बैकस्ल्पक उजावको उपर्ोगलाई प्राथालमकता ददने नीलत ललइनेछ ।

साना जललबधुत आर्ोजनाको लनवमाण र उपर्ोग सम्बन्धमा अध्र्र्न गदै जाने नीलत ललइनेछ
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लबपद तथा बाताबरण ब्र्बसथापन
र्ातार्रण तथा र्र्पद व्र्र्स्थापन



नाङ्गा डाँडाहरूमा र्ृक्षारोपण गने नीलतलाई अगाडी साररनेछ ।

र्न क्षेत्रमा उपलब्ध हुने अलम्रसो, कुरीलो, लप्सी, जस्ता र्र्लभन्न जडीबुटीलाई व्र्र्सार्ीक खेती तफव उन्मुख
गरी आर् आजवनको माध्र्म बनाउने नीलत ललइनेछ ।




बन र र्नक्षेत्रलाई व्र्र्स्थापन गरी आर्मुलक क्षेत्रको रुपमा र्र्कास गने नीलत ललईनेछ ।

बन, कृर्ष, भू तथा जलाधार सं रक्षण, र्ातार्रण आदद परस्पर सम्बस्न्धत र्र्षर्हरुमा एकीकृतरुपमा र्ोजना
सञ्चालन गने नीलत अनुशरण गररनेछ ।






बन पैदार्रमा आधाररत लघु उद्यम कार्वक्रम सञ्चालन गने नीलत ललइनेछ ।
समूहद्वारा लबरुर्ा उत्पादन गने नीलत ललइनेछ

बन फँडानीलाइ लनरुत्सार्हत गरी लोपोन्मूख र्न्र्जन्तु सं रक्षणमा जोड ददने नीलत ललइनेछ।

क्षलतपूलतव बृक्षारोपणलाई अलनर्ार्व गराईनेछ । एक व्र्स्क्त एक फलफूलको लबरुर्ाको नीलतलाई अस्घ
बढाइनेछ ।






एक घर एक लबरुर्ाको नीलतलाइ नक्सापाससँग आबद्द गदै लनरन्तरता ददइनेछ ।

बनमा डडे लो लगाउन प्रलतबन्ध लगाइनेछ ।डडेलो लगाउनेलाई कडा कारबाही गररनेछ।
बन्र्जन्तुहरुको चोरी लनकासीको कार्वलाई लनरुत्सार्हत गररनेछ ।

पानीको स्रोतको ददगोपनाको लालग पुराना कुर्ा मुहान तथा पोखरीहरूको ममवत सम्भार गने नीलत ललइनेछ
।




प्राकृलतक र्ातार्रणको सं रक्षण, पुनाःस्थापना र दीगो उपर्ोगमा जोड ददईनेछ।
पानीको मुहान तथा पोखरीहरुको सं रक्षणमा ध्र्ान पुर्ावईनेछ।

र्र्पद् व्र्र्स्थापनाः


बाढी पर्हरो आगलागी लगार्तका प्राकृलतक प्रकोपबाट जनधनको क्षलत भएकाहरुका पररर्ारका लालग खोज
उद्दार राहतको सेर्ा उपलब्ध गराइने नीलत ललइनेछ ।



र्र्पद् व्र्र्स्थापनमा सुरक्षा लनकार्, टोल र्र्कास सं स्था, गैससको सहर्ोग ललने नीलत ललईनेछ । क्षलतको
मूल्र्ांकनका आधारमा न्र्ूनतम राहत उपलब्ध गराइने नीलतलाई लनरन्तरता ददइनेछ ।



र्र्पद प्रलतकार्व र्ोजना लागु गररनेछ । र्र्पदपछाडीको उददार तथा राहात प्रणालीलाइ सरोकारर्ाल सर्ै
लनकार् तथा सं घ सं स्थाहरु सँग समन्र्र् गरी एकद्वार प्रणाललबाट सञ्चालन गने लनलत ललइनेछ ।



बन, र्ातार्रण र र्र्पद व्र्र्स्थापन क्षेत्रमा लगानी गने नीलत ललइनेछ ।

सार्वजलनक जग्गा संरक्षण



गाउँपाललका क्षेत्र लभत्रका सार्वजलनक जग्गाहरुको सं रक्षणको लालग र्र्शेष पहल गररने छ ।

गाउँपाललका क्षेत्र लभत्रका प्रलतजग्गाको लगत ललई सं रक्षणको कार्वलाई अगालड बढाईने छ। प्रलत जग्गाको

उपर्ोग गरी आर् आजवनको रुपमा पररमाण गनव र्ोजना र कार्वक्रमहरु बनाई कार्ावन्र्र्न गररने छ ।
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साथै सरकारी जग्गाहरुको समेत लगत ललई व्र्र्स्स्थत गररने छ। सार्वजलनक जग्गामा बनेका घर, भर्न,
सटर, टहरा, घुम्ती, जग्गा जलमनहरुलाई गाउँपाललकाको दार्रामा ल्र्ाउने नीलतलाई लनरन्तरता ददइने छ ।

सं स्थागत र्र्कास, सेर्ा प्रर्ाह र सुशासन
कार्ावलर् व्र्र्स्थापनाः


गाँउपाललकाको प्रशासलनक भर्न लनमावण शुरुर्ात गररनेछ । कार्ावलर् भर्न नबनेका र्डा कार्ावलर्हरुका
लालग र्थास्शघ्र भर्न बनाइनेछ भने भर्न भएका र्डा कार्ावलर्हरुलाई अझ व्र्र्स्स्थत र सेर्ाग्राही मैत्री
बनाइने छ ।



गाउँपाललकाबाट तोर्कएको समर्लभत्र तोर्कएको कार्व गने, तोर्कएको लमलतमा बडाको बैठक बस्ने, मालसक
ररपोटव बुझाउने, र्डाध्र्क्ष र र्डासस्चर्ले आफु लबदामा बस्नु अस्घ मालथल्लो तहबाट स्र्ीकृलत ललने,
र्डाध्र्क्षले ३ ददनभन्दा बढी लबदामा बस्दा र्डा सदस्र्लाई कार्वर्ाहक ददने, कार्ावलर्मा उपस्स्थत
कमवचारीले पोशाक लगाउने, सम्बस्न्धत र्डाका जनप्रलतलनलध र्ा कमवचारीको नाममा शुन्र् बेरुजु कार्म गने
नीलत ललइनेछ ।



र्डा सस्चर् लगार्तका र्डा र गापाका कमवचारीलाइ एर्ं सहर्ोलगहरुलाइ ताललम र प्रोत्सानको लनरन्तरता
ददइनेछ ।

सुचना प्रर्र्लध


आगालम आ.बमा गाउँपाललकाको कार्ावलर् र र्डा कार्ावलर्हरुलबच ईन्टरनेटमा आधाररत सफ्टर्र्हरुमा
जोड ददइनेछ । ररपोटव पेश गने र स्र्ीकूत गने अभ्र्ासलाई थप च ुस्त बनाइनेछ ।



गाउँपाललकाको केन्र र र्डा केन्रमा लसधै सञ्चार सञ्जाललाई बैकस्ल्पक प्रर्र्लध
सर्हत थप च ुस्त बनाईने छ ।



(टे ललफोन र इन्टरनेटको)

सबै आधारभुत तह स्तरको र्र्द्यालर्हरु, स्र्ास््र् केन्रहरु र सरकारी लनकार्हरुमा इन्टरनेटको पहुच
पुर्ाउने नीलतललईने छ ।



जलजला गाउँपाललकाको क्षेत्रालधकार लभत्र रहेको सम्पूणव र्र्षर्गत शाखाहरुको त्र्ाङ्क व्र्र्स्स्थत र सुरस्क्षत
राख्नको लालग सफ्टर्ेरमा आधाररत स्थानीर् त्र्ाङ्क व्र्र्स्थापन प्रणालीको व्र्र्स्था गरर अभ्र्ास सुरु गने
नीलत ललईने छ।



जलजला गाउँपाललकाको राजस्र् व्र्र्स्थापन प्रणाली, व्र्र्सार् दताव प्रणाली ,नगदी रलसन सं कलन
प्रणालीलाई च ुस्त र प्रभार्कारी बनाई र्डा र्डामा र्र्स्तार गररनेछ ।




सुचना प्रर्र्लधमा आधाररत प्रणालीहरु एक द्वार प्रणाली माफवत नीलत ललईने छ। व्र्र्स्थापनको

र्स गाउँपाललकाको र्डा कार्ावलर्हरुमा इहास्जरर व्र्र्स्थापन प्रणालीको अभ्र्ास गने नीलत ललईने छ ।

राजस्र् सम्बन्धी नीलतहरु



आन्तररक आर्का नर्ाँ र स्थार्ी स्रोतहरुको खोजी गररने नीलत ललईनेछ।

व्र्र्सार् कर, सम्पलत कर जस्ता करहरु लतरी गाउँपाललकाको र्र्कासमा मैले पलन र्ोगदान गनुप
व छव भन्ने
मान्र्ताको र्र्कास गराउनेनीलत ललईनेछ।
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अनलाईन लसिमबाट राजश्व सं कलन गने नीलतलाई लनरन्तरता ददईनेछ । आगामी र्षव सबै र्डामा

अनलाईनको प्रभार्कारी सेर्ा स्थापना गररनेछ । घरमै र्सेर इ पेमेण्ट गनव सक्ने गरी व्र्र्स्था लमलाइनेछ
।


अनलाइन लसिमबाट राजश्व सं कलन गने नीलतलाई लनरन्तरता ददइनेछ । आगामी र्षव सबै र्डामा
अनलाईनको प्रभार्कारी सेर्ा स्थापना गनव र्र्शेष पहल गररनेछ ।

पेश्की बेरुजु फछ्यौट सम्बन्धी नीलत/हरु


उपभोक्ता सलमलतलाई पेश्की ददने कार्वलाई लनरुत्सार्हत गररनेछ।लतनलाख भन्दा तलका र्ोजनाम पेश्की
उपलव्ध गराइनेछैन ।



हालसम्मको बेरुजुलाई र्कीन गरी फछॉट गनव गराउन ले खा सलमलतलाई सर्क्रर् गरी कार्व अस्घ बढाइनेछ
।



पुरानो पश्की फछ्यौट बाँकी रहेका व्र्स्क्त र्ा सं घसं स्थाहरुलाई अलबलम्ब पेश्की फछर्ौट गराउन
आर्श्र्क पहल गररनेछ ।



हालसम्मको बेरुजुलाई शून्र्मा झाने नीलत ललईनेछ ।

लेखापालन तथा लेखा व्र्र्स्थापन सम्बन्धी नीलत




ले खा व्र्र्स्थापन तथा लेखापालनलाई लमत्तव्र्र्ी र प्रभार्कारी बनाइनेछ।
सार्वजलनक खचवको लमत्तव्र्र्ीतालाई र्र्शेष ग्राहर्ता ददईनेछ ।

गाउँपाललकाको आर् व्र्ार्लाई मालसक रुपमा सूचना पाटी तथा र्ेर्साईटमा सार्वजलनक गररनेछ।

कमवचारी प्रशासन


कमवचारीको मनोबल उच्च पाने नीलत ललईनेछ । कार्ावलर्को हीत र आन्तररक आर्मा सर्क्रर् रुपमा
लाग्ने कमवचारीलाई उत्कृिकमवचारी घोषणा गनव आर्श्र्क मापदण्ड तर्ार गररने छ।



कमवचारीलाई सेर्ाप्रलत लगनशील र कतवव्र् लनष्ठबनाउन दण्ड र पुरस्कारको नीलत कार्ावन्र्र्नमा ल्र्ाईनेछ
।




सुशासनका मान्र्ताहरुलाई आत्मसात गदै

आधारभुत समर् अनुकुलको व्र्र्हर गदै ललगने छ

कार्ावलर्को उजुरीपेटीका माफवत उजुरी गुनासाहरुलाई दै लनक रुपमा प्राप्त गरी फछ्यौट गदै जाने नीलत
ललइनेछ।



गाउँपाललकाका र्डाहरुमा अनलाईन घटना दतावको कार्वलाई थप व्र्र्स्थीत गररनेछ।

गाउँसभा सदस्र्हरु तथा उपस्स्थत सम्पूणव महानुभार्हरु,

र्स गाउँपाललकाको र्ार्षवक नीलत र कार्वक्रमहरु तजुम
व ा एर्ं गाउँसभाको तर्ारीको क्रममा र्र्लभन्न चरणमा आफ्नो अमूल्र्

सुझार् र सहर्ोग सर्हत सहभागी हुन ु भएका उपाध्र्क्ष, गाउँपाललकाका प्रमुख प्रशासर्कर् अलधकृत, ले खा अस्घकृत, सामास्जक
लबकास अलधकृत, र्डाध्र्क्षहरु गाउँकार्वपाललकाका सदस्र्हरु गाँउसभा सदस्र्हरु, र्र्षर्गत सलमलतका सं र्ोजक तथा
सदस्र्हरु राजलनलतक सल्लाहकार, कानुनी सल्लाहकार ,र्डा सस्चर् लगार्त गाउँपाललकामा कार्वरत सम्पूणव कमवचारीहरु,

स्शक्षक, जनसमुदार्हरु, राजलनलतक दलका प्रलतलनलधहरु, नागररक समाज, पत्रकार लमत्रहरु, सुरक्षाकमी लगार्त अन्र् सम्पूणव
सरोकारर्ालाहरुमा समेत हाददवक आभार व्र्क्त गनव चाहन्छु । लनलत तथा कार्वक्रम तजुम
व ा दे खी आजको र्स घोषणा

समारोहलाई सफलता पूर्क
व
सम्पन्न गने समर्सम्म गाउँपाललकाका सम्पूणव कमवचारीहरु तथा पदालधकारीहरुले पु¥र्ाएको
र्ोगदानको उच्च मुल्र्ांकन गदै हाददवक आभार प्रकट गनव चाहन्छु ।

15

अन्त्र्मा, र्स गाउँ सभामा प्रस्तुत भएका नीलत तथा कार्वक्रम माथी छलफल गरी र्हाँहरुर्ाट प्राप्तहुने महत्र्पूणव सुझार् र
सल्लाहलाई आत्मसाथ गने र्ाचा गदै र्हाँहरु सर्ैको सहर्ोगको अपेक्षाका साथ र्र्दा हुने अनुमलत चाहन्छु ।
धन्र्र्ाद !

र्ाम बहादुर मल्ल
अध्र्क्ष
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