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िीमि िथा कार्यक्रि (आ.व.०७८/०७९) 

आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय,  

नेपालको स्वतन्त्रता, साववभौममकता, भौगोमलक अखण्डता, रामरिय एकतालाई आत्मसात गद ैसंघीय लोकतामन्त्रक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको माध्यमबाट 

दीगो शामन्त्त, सशुासन, मवकास र सममृिको आकांक्षा परूा गनव नपेालको संमवधान २०७२ र स्थामनय सरकार संचालन ऐन २०७४ को अमधकार प्रयोग 

गरी यस गाउँ सभामा गाउँपामलकाको आगामी आमथवक वर्व २०७९/०८० को नीमत तथा कायवक्रम प्रस्ततु गनव पाउँदा अत्यन्त्त खसुी महससु गरेको छु ।  

हाम्रो मवकास र सम्बमृिको  चाहनाहरुलाई मतूव रुप मदन यस गाउँपामलकाल ेमवश्वव्यापी रुपमा स्वीकार गररएको मदगो मवकासका लक्ष्यहरु हामसल गने तर्व  

उन्त्मखु हदु ैआगामी आ.व. को लामग रामिय मवकास लक्ष्य, प्रदशे नं १ को आवमधक योजनाको लक्ष्य तथा ममक्लाजङु गाउँपामलकाको प्रथम पंञ्च वमर्वय 

योजनाले तोकेको मदघवलकामलन सोच कृमर् पयवटन र पवूावधार सम्विृ ममक्लाजङुको आधार का साथै लक्ष्य, उदशे्य, रणनीमत र प्राथममकताहरुलाई 

आत्मसाथ गने छ । यसप्रकार आगामी आमथवक वर्वका लामग स्वास््य, मशक्षा, कृमर् मवकास, खानेपानी, सडक पवूावधार, मवद्यतु, मसंचाई, लमक्षत क्षेर 

मवकास, सशुासन तथा संस्थागत सदुृमिकरण जस्ता क्षेरगत प्राथममकताहरु रहन ेत्य उल्लखे गरेको छु ।  

आगामी आमथवक वर्वको क्षरेगत नीमत तथा कायवक्रमहरु मनम्नानुसार रहकेो त्यलाई मवस्तारमा प्रस्ततु गनव चाहान्त्छु ।   

१ . सािामजक मवकास िर्य  

क. आधारभूत स्वास््य तर्फ  

• अत्यावश्यक समुचकृत और्मधहरु यस गाउँपामलका स्वास््य संस्थाहरुबाट मनयममत र मनरन्त्तर उपलब्ध गराइन ेछ । 

• यस गाउँपामलका मभर मनयममत तथा मवशेर् खोप कायवक्रमलाई सवव सलुभ बनाइने छ । 

• ममहला बालबामलका र मकशोरीहरुको पोर्णको अवस्था सधुार गनव बहुक्षेरीय पोर्ण कायवक्रमलाई मनरन्त्तरता  मदइनेछ । बहुक्षरेीय पोर्ण 

कायवक्रमको लामग स्थानीय तहबाट  मनरन्त्तरता मदएको छ । 

• यस गाउँपामलकालाई पणूव पोमर्त बनाउन अमभयान संचालन गररने छ । 

• यस गाउँपामलकाको आधारभतु अस्पताल र स्वास््य चौकीहरुबाट प्रदान गररद ैआएको ल्याव सेवालाई मनरन्त्तरता मदइनेछ । 

• सामदुामयक स्वास््य बीमालाई थप प्रभावकारी बनाइने छ । 

• अमत गररब मसमान्त्तकृत अशक्त अपाङ्ता भएका नागररकलाई स्वास््य मवमा गराउन सहुमलयत प्रदान गररनेछ ।  

• आधारभतू अस्पताल रमव ममक्लाजङु गाउँपामलका मभरका नागररकहरुलाई प्रदान गररद ैआएको मनिःशलु्क पोि माटवम सेवालाई 

मनरन्त्तरता मदइनेछ । 

• ममहला स्वास््य स्वयं सेमवकाहरुलाई  मामसक प्रोत्सहान खचवको व्यवस्था ममलाइन ेछ । 

• अमत आवश्यक भएका स्वास््य संस्थाहरुमा थप कमवचारीहरुको व्यवस्था गररने छ । 

• आयवेुद सेवा जीवनशैली व्यावस्थापन कायवक्रम लाई थप प्रभावकारी तथा सदुृि बनाइने छ । 

• ममक्लाजङु आँखा अस्पतालको सेवालाई सववसलुभ र अझ गणुस्तरीय वनाउनको लामग आवश्यक प्रवन्त्ध ममलाइने छ । 

• आधारभतू अस्पताल रमवबाट १०%  छुटमा प्रदान गररद ैआएको र्ामेसी सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाइने छ ।  

• नम्बर प्रदशे सरकार करुणा र्ाउणडेसन नेपाल र यस गाउँपामलका को मरपक्षीय  साझेदारीमा संचामलत अपांगता रोकथाम तथा 

पनु:स्थापना कायवक्रमलाई मनरन्त्तरता मदईने छ ।  

• आधारभतू र गणुस्तरीय स्वास््य सेवालाई उपयोगी, प्रभावकारी, सववसलुभ र सहज पहुचँको समुनमितता गद ैनागररकहरुको स्वास््य 

स्तरमा सधुागररने छ । 

• मवश्वव्यापी रुपामा रै्मलएको कोरोना भाईरस रोग कोमभड १९ को संक्रमणबाट नागररकको जीउ ज्यानको रक्षा पमहलो प्राथमकतामा 

रामखन ेछ । गाउँपामलका मभरका सबै स्वास््य संस्थामा अमक्सजना मसमलन्त्डर, मपमपई, मास्क, सेमनटाइजर लगायतका स्वास््य सरुक्षाका 

उपकरणहरुको व्यावस्थापन गररन ेछ । 
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• आधारभतु अस्पताल रमवलाई १५ सैयाको अस्पताल पामलकावाट स्वीकृत गरर संचालनमा ल्याइने छ ।  

• सबै स्वास्थय संस्थामा आवश्यक स्वास््य सामाग्री, और्मध र अन्त्य आवश्यक सामाग्रीको व्यावस्थापन गररन ेछ । 

• कोरोना भाइरस कोमवड १९ मनयन्त्रण नहुदँा सम्म नागररकहरुको वाँच्न पाउन ेअमधकारलाई संरक्षण गरर आम नागररकहरुलाई सरुमक्षत 

राख्न र रहन मवशेर् सावधामनका लामग रेमडयो, परपमरका, समाचार सम्प्रेर्ण, सामामजक संजाल मार्व त सचुना प्रवाह गरी आत्ममवश्वास 

आत्ममनभवर बनाउन स्वास््य शाखा साथै स्वास््य संस्थाहरुलाई पररचालन गररन ेछ । 

• स्वास््यकमीको उपयक्त  पररचालन मार्व त कोरोना संक्रममत व्यमक्तहरुको पररक्षण स्थामनय स्तरमा नै गएर गररने छ । आवश्यक और्धी  

सल्लाह सझुाव तथा परामशव प्रदान गररन ेछ । 

• आगामी आमथवक वर्वमा पररक्षणको दायरा अझ मवस्तार गररन ेछ । कोमभड संक्रममत मवरामीको उपचारमा मवशेर् ध्यान पयुावईन ेछ, रोग 

प्रमतरोधी क्षमता बिाउन ेआयुववेमदक लगायत अन्त्य और्धीको व्यावस्थापन गररन े छ । कोमभडका मवरामीलाई अस्पताल लैजान 

एम्बुलेन्त्स सेवा मन:शलु्क गररने छ । 

• सामदुामयक स्वास्थय एकाइको सेवालाई स्तरोन्त्नमत गरर थप मवस्तार गररन ेछ । 

• प्रत्येक स्वास््य चौकीमा आधारभतू प्रयोगशाला स्थापना गररएको छ । सो प्रयोगशालामा काम गन ेल्याव कमवचारीहरुको व्यावस्था गरर 

सकेको हुदँा सो कायवलाई थप प्रभावकारीताका साथ संचालन गररन ेछ । 

• गमृहणीहरुलाई बालबामलका हरेचाह र स्वस्थ आहार सम्बन्त्धी आधारभतू तामलम मदइनछे । 

• मदघव रोगको उपचार सहायतामा स्थामनय सरकार भन्त्ने नाराका साथ गम्भीर रोगको उपचार खचव अभाव हुन नमदन मदघव रोग उपचार 

सहायतालाई मनरन्त्तरता मदद ैथप प्रभावकारीवनाइने छ  साथै स्थामनय नागररकहरुका लामग अमनवायव स्वास््य मवमा कायवक्रम सञ्चालन 

गनव आवश्यक सहयोग तथा परामशव प्रदान गररनेछ ।  

• वर्वमा १ पटक हरेक वडामा मवशेर्ज्ञ डाक्टर समहत स्वास््य मशमवर सञ्चालन गररने र स्वास््य चौकीहरुमा मनयममत मवशेर्ज्ञ सेवा प्रदान 

गनव साप्तामहक टेमलमेमडमसन कायवक्रम चलाइनेछ साथै आधारभतू अस्पताल रमबमा रेराको सहयोगमा संचालनमा टेमलमेमडमसन सेलालाई 

थप प्रभावकारीका साथ संचालन गररन ेछ । 

• स्थानीय जमडबुटी र आमदवासी ज्ञानलाई प्रबद््रधन गरी परम्परागत स्वास््य उपचार मवमधको प्रवद््रधन र योग तथा प्राणायामलाई 

अमभयानको रुपमा सञ्चालन गररनछे ।  

• स्थानीय जमडबुटी पमहचान मवकास र प्रबित गनुवका साथै आयवेूद सेवालाइ प्रभावकारी रुपमा संचालन गनव र आयवेुद और्मधको 

व्यावस्थालाईवजेट व्यवस्था गन े। 

• जोमखम न्त्यमूनकरणका लामग पवूव तयारी अन्र्तगत आवश्यक और्मध खररदका लामग स्वास््य केन्त्द्रहरुमा कोर् खडा गनव पहल गररनछे । 

• जेष्ठ नागररक, मवपन्त्न तथा पछामडपरेका वगव, क्षरे र समदुायमा स्वास््य सेवाको पहुचँ वमृि गनव घमु्ती मशमवर र सामदुामयक स्वास््य 

इकाई, गाउँ घर मक्लमनक वमृि गररनेछ । 

• प्रत्येक स्वास््य संस्थामा ( Birthing Center) को स्थापना गद ैलौजाने, ममहला स्वमसेमवकाको पररचालनलाई थप प्रभावकार 
बनाई स्वास््य संस्थामा प्रसतुीका लामग प्रोत्साहन कायवक्रम संचालन गने, प्रसतुी अमघ र पमछको सेवा मलन प्रोत्साहन कायवक्रक संचालन 

गररने छ । हाल संचालनमा रहकेा ५ वटा वमथवङ सेन्त्टरलाई थप प्रभावकारीताका साथ संचालन गररन ेछ । 

• “स्वस्थ आमा स्वस्थ मशशकुो जन्त्म” भन्त्ने नारा संगै गभववती आमा पोर्ण भत्ता गभव अवस्थामा एकपटक रु.१०००/– (एक हजार) र 

वाल पोर्ण भत्ता मामसक रु. ५००/– का दरले जन्त्मे दमेख एक वर्वसम्मलाइ मनरन्त्तर गररनछे । 

• वहु क्षेमरय पोर्ण कायवक्रमलाई वजेटको व्यवस्था गरर समयानुसार सदुृि गरी  मनरन्त्तरता मदइनछे । साथै, साझेदार मनकायहरुसँग सहकायव 

गरी यसमा मदगोपनाका लामग आवश्यक पहल गररनछे । 

• स्वास््य सेवालाई मछटो छररतो गणुस्तरीय, भरपदो, सववसलुभ बनाई सबै नागररकको पहुजँमा पयुावइने छ । 

ख. शिक्षा तर्फ   

• सबै आधारभतू तथा माध्यममक मवद्यालयहरुमा आवश्यक भवन, शौचालय, खले मदैान, डेस्क, बने्त्च, खानेपानी, मवज्ञान प्रयोगशाला, 

पसु्तकालय, सन्त्दभव सामाग्री, मवर्यगत शैमक्षक सामाग्री तथा पाठ्यपसु्तकको व्यवस्था तथा अन्त्य भौमतक संरचनाको मवकास गरर 

गणुस्तरीय र प्रभावकारी मशक्षा प्रदान गररन ेछ । 

• सबै आधारभतु मवद्यालयहरुमा नेपाल दरू संचार प्रामधकरणको सहकायवमा ब्रोडव्याण्ड इन्त्टरनेट सेवा तथा इन्त्टसनेट जडान हनु नसकेको 

माध्यममक मवद्यालयहरुमा इन्त्टरनेट सेवा पयुावई सबै मवद्यालयहरुलाई सचुना प्रमवमधमैरी बनाईन ेछ । 
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• प्रामवमधक जनशमक्त उत्पादन र मवकासका लामग मछमेकी अन्त्य गाउँपामलका समते लाभामन्त्वत हुने गरी स्थामपत प्रामवमधक मवद्यालय 

अन्त्तगवत वाली मवज्ञान  (Plant Science) को थप सधुार गररन ेछ ।  

• कोरोना भाईरस रोग कोमभड १९ को संक्रमणका  कारण लामो समय सम्म मवद्यालयहरु वन्त्द रहकाले बेकमल्पक माध्यमबाट पठनपाठन 

गने व्यवस्था ममलाउन े१ दमेख ९ सम्मका पररक्षाहरु स्वमलु्याङकन र आन्त्तररक मलू्याकन पिमतबाट वामर्वक नमतजा प्रकाशन गररन े

छ । साथै आवश्यकता अनुसार वा।मव। के थप गररने छ ।  

• हरेक वडाका १/१ वटा माध्यममक मवद्यालयहरुलाई श्रोत सम्पन्त्न नमनुा मवद्यालयको रुपमा मवकास गररनेछ । त्यस्तो मवद्यालयमा 

आधारभतु तहसम्म अंगे्रजी माध्यममा पठनपाठनको शरुुवात गररनछे । त्यस्तो मवद्यालयको शैमक्षक गणुस्तर बमृिका लामग शहर 

बजारका प्रमतमष्ठत मनजी मवद्यालयहरुसँग सहकायव शरुुवात गररनछे ।  

• संचालनमा रहकेा वालमवकास केन्त्द्रहरुको स्तरोन्त्नमत गररनेछ । बाल मवकास केन्त्द्रमा बाल सहभामगता प्रवद््रधनका लामग वाल सन्त्दभव 

शैमक्षक सामाग्री तथा वालमैरी  कक्षा कोठा व्यवस्थापन गररने छ ।  

• आधारभतू तह सम्म मनिःशलु्क र माध्याममक तह सम्म अमनवायव मशक्षा वारे प्रचारात्मक िगंवाट अमभभावक गैसस, नागररक समाज, 

आमा समहु तथा सरोकारवालाहरुलाई अमभमखुीकरण कायवक्रम सञ्चालन गररनछे । 

• आधारभतू तह सम्मका वालवामलकाहरुलाई मदवा खाजा, कलम, कापी समहत पाठ्यपसु्तक, झोला जस्ता समुवधाहरु मनिःशलु्क प्रदान 

गरी उमरे समहूका सवै वालवामलकाहरुलाई मवद्यालयको पहुचँमा ल्याइनेछ । 

• हरेक वडाको एउटा माध्याममक मवद्यालयमा इन्त्टरनेट समुवधा उपलब्ध गराई १/१ वटा  Distance Learning Center तथा श्रब्य 

दृरय कक्षहरु को स्थापना गररनेछ । 

• गाउँपामलकामा एउटा १२ कक्षासम्म मवज्ञान मवर्य पठनपाठन भइ रहकेो उच्च माध्यममक मवद्यालयलाइ थप व्यवमस्थत गरर संचालन 

गरररनछे । 

•  मवद्यालयहरुको मबर्यगत नमतजा सधुार गनव मशक्षकहरुलाई  Subject Teaching methods Training को व्यबस्था ममलाइनेछ । 

• वाल मशक्षक, आ.मव. कायवरत मशक्षक, मा.मव. मा कायवरत मशक्षकहरुको लामग तामलम संचालन गररने नीमत मलइने छ ।  

• इममस, लेखा व्यवस्थापन तामलम संचालन गररने छ ।  

• अपांगता भएका व्यमक्त, मवपन्त्न दमलत र शमहद पररवारका मवद्याथीहरुलाई उच्च मशक्षा अध्ययन छारवमृत साथै प्रामबमधक मशक्षा 

अध्ययन गनव चाहने मबद्याथीहरुलाई आंमशक छारबमृत्त उपलब्ध गराइनेछ । यसका लामग शैमक्षक मबकास कोर् स्थापना गररनेछ ।  

• आगामी ४ वर्वमा पामलकालाई वालमैरी स्थानीय शासन गाँउपामलका घोर्णा गनव आवश्यक व्यवस्था गररनेछ  । 

मशक्षा के्षरको भौमतक पवूावधार मनमावण अन्र्तगत आवश्यकताका आधारमा स्थानीय तह , प्रदशे र संघसँग सहकायव 

गरर मनमावण योजना अमघ विाउने । 

• जीवनो उपयोगी मसपमलूक मशक्षा र प्रमवमधयकु्त मशक्षामा जोड मदइ दक्ष जनशमक्तको मवकासमा जोड मदने । 

• शैमक्षक क्षरेलाई राजनैमतक हस्तक्षपे मकु्त साथै शामन्त्त क्षेर वनाइनेछ । मवद्यायल मशक्षाको मवर्यगत गणुस्तरको मापदण्ड तयार गरर 

त्यसका आधारमा मशक्षकहरुलाई प्रोत्साहन र दण्डको व्यवस्था गन े। 

• समग्र शैमक्षक उपलमव्धका सूचकहरुको आधारमा पामलका मभरका मवद्यालयहरुलाई उत्कृि मवद्यालय परुस्कारको 

व्यवस्था गद ैलाने । 

• १-८ दमेख १२ कक्षा सम्म संचामलत मवद्यालयहरुमा मवज्ञान प्रयोगशाला अमनवायव गनव वजेट व्यावस्थापन गररन ेछ  ।  

• मा.मव स्तरीय प्रामवमधक प्रमतयोमगता संचालन गरर उत्कृि हनुे छार छारालाई एक बर्वको छारवतृ्ती प्रदान गने साथै प्रमतयोमगतामा 

सहभागीहरुलाई दक्ष प्रामवमधकहरुका तर्व बाट तामलमको व्यवस्था गररनेछ । 

• मवज्ञान प्रदशवमन गनवको लामग गाउँपामलका स्तरमा कुन ैएक मवद्यालयको छनौट गरर आमथवक, भौमतक तथा व्यवस्थापकीय सहयोग 

गाउँपामलकािारा गररनेछ । 
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• गमु्बा, मदरसा, गरुुकुल, मनु्त्धमुशाला लगायत मशक्षालाई आधमुनक मशक्षा, मातभृार्ा पठनपाठन गराउने मवद्यालयहरुलाई मापदण्डका 

आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउन ेव्यवस्था ममलाउद ैलमगन ेछ । 

•  सम्भब भए सम्म मवद्यालय भवनको रङ रोगन एकै रङको लगाउन ेसाथै घेरावारा समेत एकै खालको मनमावण गनव पहल गन े। 

• माध्यममक तहमा अध्ययनरत वालबालमलकाहरुका लामग सेमनटरी प्याड उपलब्ध गराउने साथै पामलकामा रहकेा सम्पणूव 

मवद्यालयहरुमा सेनेटरी मडस्पोज मनमावण गररनेछ । 

• गरीव, अपाङ्ग,सामामजक रुपले पमछपाररएका समदुाय,र भामर्क र जातीय अल्मसंख्यकहरुका बालबामलकाहरुलाई मवद्यालय 

मशक्षामा पहुचँ समुनमित गनवका लामग छारवमृत्त, कायवक्रमहरु संचालन गने ।  

• सबकैा लामग  सारक्षरता अमभयान संचालन गररन ेछ । यसका लामग अनौपचाररक तथा वैकमल्पक मनरन्त्तर मशक्षा आमदको संचालन 

गररने छ ।  

• रमब क्याम्पसलाई गाउँपामलकाकै उच्च मशक्षा प्रदान गने मखु्य शमैक्षक केन्त्द्रको रुपका मवकास गररन ेछ । 

• विद्यालयको भौतिक अिस्था  
• भिन,शौचालय,खेलमैदान,घेरािार,कक्षा कोठा मममि, फतनमचर,कायामलय व्यिस्थापन, विद्यालय पररसर 

सरसफाई,खानेपानी, िाल विकास केन्द्र कक्षा व्यिस्थापनलाई उचचि ध्यान ददईनेछ। 
• विद्यालयको शैचक्षक अिस्था  

• जनशचि व्यिस्थापन अन्द्िरगि विषयगि र िहगि चशक्षकको व्यिस्थामा उचचि ध्यान पयुामइनेछ। 
• चशक्षण सहयोग अनदुान रकमको विशेष कोष खडा गरर न्द्यायोचचि वििरणको व्यिस्था तमलाईलेछ र दरिन्द्दी 

तमलानबाट देचखएको समस्या /चशक्षक अभाि खचककएको भन्ने विषयलाई न्द्यायोचचि सम्बोधन गररनेछ । 
• विद्यालयमा विद्याथी संख्या अिस्था हेरी स्थानीय स्िरबाट गनुमपने सहयोग बारे आिश्यक छलफल गरी 

न्द्यायोचचि सम्बोधन गररनेछ । 
• चशक्षकहरुको िहगि र विषयगि रुपमा िातलमको व्यिस्था, स.का पनुिामजगी िातलम संचालन,वि.व्य.स अध्यक्ष र 

प्र.अ. को क्षमिा विकास सम्बचन्द्ध कायमक्रम संचालन गररनेछ। 
• आ.ब. २०७९/०८० मा स्थातनय पाठ्यक्रम तनमामण तनमामण गरर कायामन्द्ियन गररनेछ।  
• विद्यालयलाई आिस्यकिाको प्राथतमवककरण सवहिको SIP तनमामण गनम प्ररेरि गररनेछ। 

• िावषमक रुपमा कचम्िमा २ पटक सम्म चशक्षक,वि.व्य.स र जनप्रतितनतधहरु सवहिको संयूि िैठक बस्ने व्यिस्था 
तमलाईनेछ। 

• मातसक प्र.अ. बैठक रचख समयमा चनुौिी र आिश्यकिा केलाउँदै समग्र विद्यालय व्यािस्थापनका लातग थप 
प्रभािकारी लातग थप प्रभािकारी बनाइने छ ।   
• संस्थागि विद्यालय गा.पा मा दिाम गरेर मात्र संचालन गनुमपने कुरालाई कडाईका साथ कायामन्द्ियन गररनेछ। 
• सामदुावयक तसकाइ केन्द्र संचालन व्यिस्थापनलाई थप व्यिचस्थि िनाईनेछ। 

• विद्यालय स्ि-मलु्याङ्कन कायमक्रम सञ्चालन गरर उत्कृष्ट विद्यालयलाइ परुष्कृि गदै लतगनेछ ।  
• संस्थागि विद्यालयहरुलाई पातलकामा दिाम गराई संचालन गने नीति तलइने छ ।  
• आगामी २ िषम तभत्रमा गाउँपातलकालाई बालमैत्री गाउँपातलका घोषणा गररनेछ । 
• प्रत्येक विद्यालयमा उजाम व्यिस्थापन गररनेछ । 
• विद्यालयलाई कम््यटुर िथा IEMIS सम्बचन्द्ध िातलमको व्यिस्था गररनेछ।  
• गाउँपामलका/वडा कायावलय मार्व त कम्प्यटुर नभएका मवद्यालयहरुलाई अमनवायव रुपमा कमम्तमा १/१ वटा कम्प्यटुर र मप्रन्त्टरको 

व्यवस्था गद ैलमगन ेछ।  

• प्रत्येक वडाका वडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरुले आफ्नो वडा मभरका मवद्यालयहरुको मनयममत अनगुमन तथा मनररक्षण गरर मवद्यालयको 

समस्या र आवश्यकता पमहचान गरी वडामा सम्बोधन गनव समकने वडामा र वडामा सम्बोधन गनव नसमकन ेसमस्याहरु पामलका,प्रदशे दमेख 

संघ समक्ष माग गने व्यवस्था ममलाउने। 

• प्रत्येक मवद्यालयहरुमा अमनवायव रुपमा इ- हाजीरर को व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाई मशक्षा शाखाबाट Monitoring गने व्यवस्था 

ममलाइन ेछ ।  मनरन्त्तरता मदइन ेछ ।  ( मवहान १० वजे र बेलकुा ४ वजे )  



6 
 

• सम्बमन्त्धत वडाका वडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरुलाई मशक्षकहरुको मवदा सम्बन्त्धमा मनयमानुसार मनगरानी गन ेअमधकारको व्यवस्था गररने छ । 

( सचुक -मवदाको मनवेदन) । 

ग.  खािेपािी सरसर्ाइ , मसँचाइ िर्य  

• स्वच्छ, सर्ा, सरुमक्षत खानेपानीमा नागररकहरु सवैको सहज पहुचँमा समुनमिता गद ै स्थानीय समदुायहरुको सहभामगतामा सरसर्ाइ तथा 

र्ोहोरलाई व्यवमस्थत गरी स्वच्छ र सर्ा वातावरण कायम गररन ेछ । 

• एक घर, एक धारा र एक शौचालयको नीमत अवलम्वन गररनछे । 

• र्ोहोरलाई न्त्यनूीकरण, पनुिः प्रयोग, प्रशोधन जस्ता मवमधवाट श्रोतम ैर्ोहोर व्यवस्थापन गद ैगाउँ वजारलाई प्लामिकमकु्त, धवुामकु्त घर बनाई 

स्वच्छ, सर्ा एवं सवैप्रकारका प्रदरु्णहरुवाट मकु्त बनाउन ममहला समहू तथा सबै सरकारवालाको भमूमकालाई थप प्रभावकारी बनाइनछे । 

• यसअमघ मनमावण भएका खानेपानी पररयोजनाहरुको लखेाजोखा अध्ययन गरर परूाना धारा र ट्यांकीहरुको ममवतका लामग हरेक वडामा वजेट 

मवमनयोजन गररनछे । खानपेानी नपगुेका वस्तीहरुमा नयाँ आयोजनाहरुको सभ ेगररनछे ।  

• वोररङ र सौयव मलफ्टीङ प्रमवमधवाट खानपेानीको व्यवस्था गनव वैकमल्पक उजाव प्रवद््रधन केन्त्द्र संग सहकायव गरर कायवक्रमलाई प्राथममकतामा 

रामखनेछ । 

• र्ोहोर मलैा ब्यवस्थापनका केन्त्द्रको लामग जग्गा व्यवस्थापन गरर मनमावणको लामग पहल गररने छ । 

• स्थानीयहरुको सहभामगतामा स्यानटेेरी ल्यान्त्डमर्ल साइडलाई व्यवमस्थत गरी सम्भामवत रोग महामारीको मनयन्त्रण गद ैस्थानीयहरुलाई सरुमक्षत 

रामखनेछ । 

• खानपेानी उपभोक्ता दताव प्रकृयालाई सरल र सहज बनाइ खानपेानीका महुान संरक्षण तथा आदशवतम उपयोग गररनेछ । 

• खानपेानी पाइपको माग भई आएको ठाउँमा तथा अन्त्य संवेदनशील ठाउँको मनरीक्षण गरी वडा समममत र खानेपानी तथा सरसर्ाई समममतको 

मसर्ाररसमा प्रभामवत क्षेरमा तुरुन्त्त पाइप मवतरण तथा साना ट्याकीहरुको मनमावण गरर अल्पकामलन खानेपानीको समस्या समाधान गनव बजेट 

मवमनयोजन गररनछे । 

• खानपेानी महुानहरुमा आवश्यकता अनुसार मर्ल्टरको मनमावण गनव वजेटको व्यवस्था गद ैलमगनेछ । 

• गाउँपामलका क्षरेमाखानेपानी महुान संरक्षण तथा सरसर्ाईका लामग आवश्यक जनशमक्तको व्यवस्था साथै वकृ्षारोपण गररनेछ । 

• खानपेानी सरुक्षा योजना कायवक्रम सञ्चालन गररनछे ।  

• खानपेानी तथा सरसर्ाइसँग सम्बमन्त्धत स्थानीय नीमत, कानुन, मापदण्ड तथा योजना कायावन्त्वयन गररनछे र आयोजनाहरुको अनगुमन तथा 

मनयमनलाई पामलकामा आवश्यक संयन्त्र मनमावण गररनछे । 

• मवपदबाट क्षतमवक्षत भएका खानपेानी संरचनाको पनुवमनमावण गरी नागररकहरुलाई स्वच्छ खानपेानीको ब्यवस्था ममलाइने छ । यसमा प्रदशे 

सरकार र संमघय सरकारसँग समते पहल गररने छ ।  

 

घ. र्ुवा, खेलकुद िथा ििोरञ्जि िर्य  

• गाउँपामलका स्तरीय खलेकुद मवकास समममतको पनुवगठन र खेलकुद मवकास कायवमवमध बनाई कायवक्रम अगाडी विाइन ेछ ।  

• यवुाहरुमा क्षमता, उद्यममशलता, व्यवसामयकता मवकास गद ैस्व–रोजगारीका अवसरहरु श्रजृना गरी आमथवक, सामामजक, राजनीमतक क्षरेमा 

यवुाहरु मलूप्रवाहीकरण गद ैप्रमतभाशाली, श्रजृनशील एवं प्रमतस्पधी खेलाडीको मवकास गररने छ । 

• यवुा समहू, क्लब संजालको मबकास, मवस्तार, सदृिीकरण क्षमता अमभवमृि गद ैस्थानीय सरकार सञ्चालनको मवमभन्त्न क्षरेमा अथवपणूव 

प्रमतमनमधत्व एवं सहभामगता गराइनछे । 

• यवुा सकरात्मक सोच र सनुौलो भमवरयको भावना जागतृ गराउन क्याररयर काउमन्त्सलीङ कायवक्रमहरु सञ्चालन गररनछे । 

• खेलकुद मबकासका लामग आवश्यक पवूावधारहरु मवद्यालय, वस्ती, वडाहरु र गाउँपामलका स्तरीयमा मनमावण गरी खेलकुदको प्रवद््रधन गररनछे 

• यवुा स्वरोजगारको अवधारणा अनसुार पररयोजना तय गरर मवदशे पलायनलाई मनरुत्सामहत गराउने । 
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• कुलतबाट जोगाउन सचेतनामलूक मक्रयाकलापहरु गद ैरोजगारी सजृना गरर रोजगार मदलाउने । 

• मवकास मनमावण तथा योजना मनमावणमा क्षमता अनुसारको काम मदएर मनममवत संरचनामा अपनत्व सजृना गने गराउने ।  

• मशप, क्षमता वमृि गराउन यवुा लमक्षत तामलमको आयोजना गरर स्व आयआजवनमा व्यस्त वनाइ नयाँ आयाम गराउन े। 

• प्रत्येक वडामा कवडहलको अवधारणा सजृना गने र पामलका स्तरको रंंंगशाला स्थापना गनव पहल गन े। 

• मवद्यालय स्थरीय खलेकुद मवकास तथा अमतररक्त कृयाकलाप गनवका लामग मवद्यायल स्तरीय खलेकुदमा वजेट मवमनयोजन गररनेछ । 

• “स्वास््यका लामग खलेकुद रारद्रका लामग खलेकुद” भन्त्ने मखु्य नारा अनुसार ममक्लाजङु गाँउपामलकामा खेलकुद संचालन गनव वजेटको 

व्यवस्था गन ेर पामलका मभर रहकेा खेल मदैानको स्तरोन्त्नती गररनेछ ।  

ङ. सामाचजक सरुक्षा िथा याचिगि घटना दिाम प्रणाली सदु्धढीकरण :  

• व्यामत्तगत घटना दताव तथा सामामजक सरुक्षा सरुक्षा सम्बन्त्धी थप प्रभावकारी बनाउन यस गाउँपामलका मभर सवै वडाहरुमा जन प्रमतमनधी, वडा 

समचव तथा कमवचारीहरु, सम्बन्त्धीत सरोकारवालाहरु, मवद्यालयका मशक्षकहरुको तामलम तथा अमभममुखकरण गने । 

• सामामजक सरुक्षा कायवक्रम अन्त्तगवत ममक्लाजङु गाउँपामलका मभर सवै वडाहरुमा सामामजक सरुक्षा भत्ता पाउन योग्य लाभग्राहीहरुको रटुी भएका 

मववरणहरु सच्याउन र  सधुार गनव आवश्यक जनशक्ती पररचालन गरी कायवक्रम सञ्चालन गररने छ । 

• व्यामक्तगत घट्ना दताव कायवक्रम  ममक्लाजङु गाउँपामलकामा आ.ब. ०७९।८० मा (जन्त्म, मतृ्यु, मववाह, सम्बन्त्ध मवच्छेद र बसाइ-सराई) जस्ता घट्नालाई 

समयमै  अथवा घट्ना घटेको ३५ मदन मभरै दताव गराउनका लामग आवश्यक पहल तथा  परामशव सचुना प्रभाह र प्रचार प्रसार गराइने छ ।   

• यस ममक्लाजङु गाउँपामलका मभर सवै वडामा सामामजक सरुक्षा तथा व्यामक्तगत घट्ना दतावलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लामग सवै वडाका 

कमवचारीहरुलाई क्षमता अमभवदृी तथा प्रमशक्षण गराइने छ । 

• सामामजक सरुक्षा तथा व्यामक्तगत घट्ना दताव प्रणाली लाई थप प्रभावकारी बनाउन सरेकार वाला , जन प्रमतमनमध संग समन्त्वय र सहकायवमा जोड मदइनेछ। 

• जेमखममा रहकेा सामदुायमा सामामजक सरुक्षा तथा व्यामक्तगत घट्ना दताव लाई लमक्षत गरी पहुचँ र क्षामता अमभवमृिका लामग आवश्यक कायवक्रम 

सञ्चालन गररने छ ।  

•  सामामजक सरुक्षा तथा व्यामक्तगत घट्ना दताव सम्बन्त्धी रहकेो गुनासो लाइ प्रत्येक वडामा गुनासो सुनावाइ समममत तय गरी गुनासो सुनावाइ व्यावस्थापन 

गररने छ ।  

• ममक्लाजङु गाउँपामलकामा सामामजक सरुक्षा तथा व्यामक्तगत घटना दताव प्रणालीलाइ मनरन्त्तरता मदन संमघय सरकार गहृ मन्त्रालय अन्त्तगवत रामरिय पररचय 

पर तथा पञ्जीकरण मवभाग सँग साझेदारीको मनती अपनाउने छ ।  

 

२.  आमथयक मवकासिा  

क. कृशि तथा पिु शवकास 

• मनवावहमखुी तथा पराम्परागत कृमर् पिमतलाई रुपान्त्तरण गद ैआधमुनकीकरण, मनयावतमखुी व्यवसामयक कृमर् पिती अवलम्बनवाट कृमर् 

उत्पादन र उत्पादकत्वमा अमभवमृि गररन ेछ । 

• व्यवसामयक सम्भावना भएका खाद्यान्त्न तरकारी, र्लरु्ल लगायतका नगदबेालीको व्यवसामयक उत्पादनका लामग सम्भाव्यताका 

आधारमा पकेट क्षरे, व्लक, कृमर् जोन घोर्णा गररनछे र त्यस्ता क्षेरहरुमा एकीकृत रुपमा पवूावधारको मबकास गररनछे । 

• व्यावसामयक रुपमा धान मकै तथा आल ुउत्पादन गने मकसानहरुलाई प्रदान गररद ैआएको कृर्क प्रोत्साहन परुस्कारलाई व्यवमस्थत बनाई 

संचालन गररने छ ।  

• स्थानीय वीउमवजन, वेनावहरुको संरक्षण गद ै गणुस्तरीय जातका मलूतिः नगद े एवं उच्च मलू्यका कृमर् उपजहरुको व्यवसामयक खतेी 

व्यापकता मदई उत्पादन र उत्पादकत्वमा वमृि ल्याइनुका साथै कृमर् मवउ मवजन बैकँको स्थापना गररन ेछ । 

• मवद्यमान मसंचाइ प्रणालीको स्तरोन्त्नमत, आधमुनक तथा वैकमल्पक मसंचाइ प्रमवमधको प्रयोग गरी खतेीयोग्य क्षेरहरुमा मनयममत रुपमा 

मसंचाइ समुवधा र नयाँ क्षेरहरुमा मसंचाइ सेवा उपलव्ध गरी कृमर् खेतीलाई मवस्तार गररनेछ । 
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• कृमर् बालीमा लाग्ने रोग, कीटाणवुाट हुने क्षमतलाई समयमै मनयन्त्रण गनव प्रामवमधक सेवा सहयोगलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाइनेछ र 

नोक्सानी न्त्यनूीकरण गनव कृमर् वीमा सेवा उपलव्धताका लामग मनजी क्षरेसंग समन्त्वय गररनछे । 

• कृमर्का आधमुनक प्रमवमध तथा यन्त्र–उपरणहरुको प्रयोग तथा यान्त्रीकरण गनव तथा सचूना प्रमवमधवाट विी भन्त्दा विी लाभामन्त्वत गराउन 

कृर्कहरुलाई सहयोग उपलव्ध गराइनेछ । 

• जलवाय ुपररवतवनलाई कृमर्मा अनकूुलन गद ैकृमर् जैमवक मवमवधताको संरक्षण र प्रमवमध उपयोगलाई प्रोत्साहन गद ैकृमर् कायवक्रम तजुवमा 

तथा कायावन्त्वयन गररनछे । 

• कृर्क तथा कृमर् र्ामवहरुको सीप, क्षमता अमभबमृि एवं व्यवसामयकता मबकासमा सहजीकरण गररनछे ।  

• कृर्कद्वारा कृर्कमा सीप अमभवमृि कायवक्रम सञ्चालनका लामग प्रत्येक कृर्क समहूमा ममहला र परुुर् कृर्क अगवुाको मवकास गरी 

संस्थागत प्रसारको व्यवस्था गररने छ । गाउँपामलका मभर घमुम्त कृर्क पाठशाला को स्थापना गरी अगवुा कृर्क तयार पाररने छ । 

• कृमर् जनशमक्त मबकास तथा यवुाहरुलाई कृमर् पेशामा आवि गनव CTEVT वाट मान्त्यता प्राप्त कृमर् प्रामवमधक मवद्यालय सञ्चालन गनव 

मनजी क्षेरसंग समन्त्वय गररनछे । उत्कृि अगवुा कृर्कहरुलाई सीटीभीटीबाट मान्त्यता प्रदान गन ेब्यबस्था ममलाइनेछ । 

• व्यवसामयक सम्भावना भएका खाद्यान्त्न तरकारी, र्लरु्ल लगायतका नगदबेालीको व्यवसामयक उत्पादनका लामग सम्भाव्यताका 

आधारमा पकेट क्षरे, व्लक, कृमर् जोन घोर्णा गररनछे र त्यस्ता क्षेरहरुमा एकीकृत रुपमा पवूावधारको मबकास गररनछे । 

• कृमर्मा यान्त्रीकीकरण, आधमुनकीकरण र वजारीकरणका लामग अनदुान, प्रोत्साहनको व्यवस्था गररनेछ । 

• रसायमनक मलको व्यापक प्रयोगवाट माटोको उववराशमक्तमा आएको ह्रासलाई न्त्यनूीकरण तथा उववराशमक्तलाई पनुिःअमभवमृि गरी 

दीघवकालसम्म कायम राखी राख्न कृर्कहरुले सामना गद ैआएको मलको अभाव र परमनभवरताको मनराकरण एवं आयामतत मललाई 

न्त्यनूीकरण गनव घर–घरवाट मनस्कन ेर्ोहोरमलैा, गोठेमल, पशमुरूलाई एकमरत गरी जैमवक मल उत्पादन र त्यसको व्यवस्थापनका लामग 

मनजी क्षेरसंग सहकायव गररनछे । यसरी उत्पादन भएका कृमर् उपजहरुलाई अगावमनक कृमर् उपजको प्रमाणीकरण गररनछे । 

• कृमर् उत्पादनमा वमृि गराइ खाद्यन्त्न आपमूतवमा आत्ममनरभर गराउन व्यवसामयक नगदवेालीलाई प्रवद््रधन गनव एक समहु एक उत्पादन 

गराइ एक वस्तु पकेट अथावत एक जोनको अवधारण ल्याउन कृर्क समहू प्रोत्साहन कायवक्रम अमघ बिाउने । जसमा धान, मकै, कोदो , 

गह ,ँ तोरी, र्ार्र, आल ु,लसनु, प्याज, अदवुा, खसुावनी, टमाटर जस्ता दमैनक खानामा प्रयोग हुन ेअगावमनक वस्त ुउत्पादन गरर आमथवक 

स्वबलमम्व बनाउने । 

• कृमर् वाली संगै तेलहन वालीको रुपमा सयूवमखुी रू्लको खतेीलाई प्रोत्साहन तथा उत्पादनमा बिवा मदन े।  

• माटो परीक्षण ,सम्भाव्यता अध्ययन कायवक्रम तथा पश ुपालनका लामग आवश्यक तापक्रम मापन गरी सो वारे कृर्कलाइ जानकारी  गन े

गराउने  । 

• र्लरु्ल वगैंचा सदुृिीकरण तथा नसवरी स्थापना साथै मवरुवा मवतरण कायवक्रम मनरन्त्तर गने ।  

• मदगो आय आजवन तथा रोजगारी सजृना गनव संचामलत नमनुा कृमर् केन्त्द्रलाइ अझ थप मवकास तथा मवस्तार गररन ेछ ।   

• कृर्क अध्ययन तथा अवलोकन भ्रमणको व्यवस्था साथै वर्वको एक पटक कृमर् प्रदवशनी मलेाको आयोजना गरर परुस्कृत गन े। 

• कृमर् उपज संकलन तथा मचस्यान केन्त्द्र संख्या बिाउने र बामहरी बजारसंग पहुचँ बिाउन े। 

• बेमौसमी तरकारी खतेी मबस्तार कायवक्रमका लामग प्लामिक टनेलमा छुट अनदुान मनरन्त्तर गन े। 

• उत्कृि कृर्कहरुलाई प्रोत्साहन गनव उत्कृि कृर्क परुस्कारको व्यवस्थालाइ मनरन्त्तर गररने ।  

• वाली मवमा, पश ुवीमा कायवक्रम तर्व  उन्त्मखु गराई थप प्रभावकारी बनाईने छ  । 

• उत्पामदत वस्त ुमनयावत योग्य वनाउन उत्पादनमा कृर्क उत्सामहत कायवक्रम गने । 

• जमडवमुट हनुे खतेी पमहचान गरर प्रशोधन केन्त्द्र स्थापना गन े। 

• च्याउ खेतीलाई मवस्तर साथै तामलम सन्त्चालन गरर माग आपमूतव गने । 

• यवुा लमक्षत साममुहक कृमर् खेती तथा पशपुालनलाई मवशेर् अनुदान कायवक्रमको व्यवस्था गन े। 
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• मय मामथका कायवक्रमहरु सर्ल पानव आवश्यक भएको ठाउँमा क्रमस मसँचाइको प्रवन्त्ध ममलाउद ैलान े। 

• कृमर् क्षेरमा लागेका कृर्कहरुलाई  व्यावसामयकरण,आधमुनकीकरण तर्व  उन्त्मखु गराई यवुाशमक्तलाई मवदशे पलायन हुनबाट रोक्ने 

तथा कृमर् क्षेरमा लाग्न अभप्रेररत गरी समग्र कृमर् क्षेरको मवकास कार्व त आमथवक सम्वमृि ल्याउने । 

• मवमवमधकरण मार्व त कृमर् उत्पादन एंव उत्पादकत्वमा वमृि ल्याउने । 

• कृमर् क्षेरलाई समय सापेक्षा व्यवसामयकरण , आधमुनकीकरण तथा  औधोमगकरण लैजान प्रयत्न गने  

• समग्र कृमर् के्षरलाई सम्मानजनक,मयावमदत आकर्वक पेशाको रुपमा मवकास गरी प्रमतप्पधाव बनाउन आवश्यक पहलकदमी 

मलनकुा साथै सहयोग कायवक्रमहरुमा जोड मदने । 

• उच्च मलु्य वस्त ुतथा सम्भावना बोकेका कृमर् वस्तहुरुको पररचान गरी तलुनात्मक लाभ लागतका आधारमा के्षर 

मवस्तार एंव व्यवसायीकरण मार्व त आत्मामनभवरता तर्व  उन्त्मुख गराउने । 

• स्थानीय  वातावरण हावापानी माटो लगायत जलवायु  पररवतवन र प्राकृमतक प्रकोपसँग घलुममल हुन सक्ने तथा त्यसवाट पनव 

सक्ने सम्भाव्य असर न्त्यमुनकरण गनव सक्ने प्रमवमध एंव क्षमताको मवकास गने । 

• कृमर्मा प्रामवमधक तथा व्यावसायीकरण मशक्षा,योग्य र दक्ष कृर्क मार्व त आधमुनक कृमर् प्रणालीको प्रविवन गने । 

•  गाउँपामलकाको कुल वामर्वक बजेटको कररव १५ प्रमतशत रकम कृमर् क्षेर छुटयाइनेछ । 

• वाली मवशेर् पकेट कायवक्रम संचालन तथा  मवउ ,मवर्ादी ,मवरुवा लगायत कृमर् सामग्री ,औजार उपकरण अनुदानमा मवतरणको 

व्यावस्था ममलाईने छ । 

• कृमर् क्षेरमा लागेका  सम्पुणव कृर्कहरुको स्तर (साना,मझौला र ठुला ) मनधावरण गरी कृर्क पररचयपर मवतरण र आवमधक कायवक्रम 

लाग ुगररने छ । 

• गाउँपामलका क्षेरका सम्भावना बोकेका बस्तुहरुको आधमुनमककरण तथा व्यवसायीकरण गद ै सो वस्तुहरु पकेट सथापना गरी   

(तरकारी ,धान,मकै ,आल,ुअदवुा,अलैची,बेसार,सनु्त्तला,कागती,मकवी,एभोकडो तथा मीरी पालन ,च्याउ खेती,रु्ल खेती ) लाई 

क्रममक रुपमा आत्ममनभवर बनाईनेछ । 

•   कृमर् उपज तथा संकलन केन्त्द्र एंव शीत भण्डार सञ्चालनको लामग मनजी क्षेरसँग सहकायव गरी अमघ बिाईनेछ । 

•   कृमर् उत्पादनको उमचत मलु्यमनधाव।रण तथा बजार प्रवविनका लामग संयन्त्र मनमावण गररनेछ । 

•   ममक्लाजडु गाउँपामलका क्षेरमभर सम्भाव्यता बोकेका वस्तु तथा क्षेरहरुको पमहचान गरी उपयकु्त कायवक्रम लाग ुगररने छ । 

•  गणुस्तरीय कृमर् सामग्री  तथा यामन्त्रकरण लामग कृर्क मैरी औजार, उन्त्नत प्रमवमध  मवतरण अनुदान कायवक्रम लाग ुगररने छ । 

•  कृमर्मा आधाररत उधोगहरु स्थापना गनव उत्प्रेररत गररनेछ र रोजगारीमा वमृि साथै कृमर् पयवटनको मवकासमा यवुा कृर्कहरुलाई 

आकमर्वत गने खालका कायवक्रमहरु सञ्चालनमा ल्याईनेछ । 

• उत्पामदत वस्तुहरुलाई बजारीकरणका लामग पायक पने ठाँउमा हाटबजार तथा संकलन केन्त्द्र स्थापना गरी प्रविवन गररनेछ । तरकारी 

बजारको व्यावस्थापन गररनेछ ।  

• स्थानीय स्रोत साधानहरुको अमधकतम उपयोग गरी वातावरणमैरी प्रमवमधको अनुशरण गररनेछ  र जममन खमण्डकरण र भकु्षयीकरण 

रोक्न पहल गररनेछ  । 

• समग्र कृमर् मवकास तथा ममक्लाजङु गाउँपामलकालाई संविृ गाउँपामलका वनाउनको लामग अल्पकालीन तथा मदघवकामलन योजनाहरु 

तगारी गरी काक्रव महरु कायावन्त्वयन ल्याइनेछ । 
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• बजार व्यावस्थापनको स्तरोन्त्नती गररनेछ । गणुस्तरीय उत्पादनका वाररेमा चेतना जगाउने का गररनेछ । मशत भण्डारण संचालनमा 

ल्याईने छ । 

• कृर्क समहूको  तथा सहकारी पामलकामा दताव तथा नमवकारको ब्यवस्था ममलाई उक्त समहू सहकारी मार्व त  गररने कृमर् पिमतको 

मवकास र प्रविवन गररनेछ । 

• मबर्ादी प्रयोगलाई न्त्यमूनकरण ,प्राङगाररक मलखादको प्रयोगमा जोड मदने आधमुनक प्रणालीमा खेती गनव गराउन मसकाउने । 

• स्थानीय ज्ञान मसप र पिमत संरक्षण र प्रविवन, प्रामवमधक सेवाको व्यावस्था गने चरण क्षेरको व्यवस्था गने र माटो पररक्षणको लामग 

मममन ल्याव स्थापन गरी माटो पररक्षण गररने छ  

• कृमर् प्रसारको लामग  मममनमकट मवतरण कायवक्रम तथा कृर्कलाई दक्ष वनाउनको लामग वाली मवशेर् स्थल गत घुम्ती तामलम  

संचलनमा ल्याईने छ । 

• रोग मकरा व्यवस्थापनको लामग पलान्त्ट मक्लमनक संचलानको व्यावस्थापन गररने छ । 

• कृमर् मवकास कायवक्रमलाई प्रभावकारी कायवन्त्वयनको लामग कृमर् अमधकृतको व्यवस्था गररनेछ साथै  करारमा कायवरत कमवचारीको 

मनरन्त्तरताका साथै कृमर् प्रमवमधक कमवचारीहरुको मर्ल्ड भत्ता व्यावस्थापन गररने छ । 

• सबै साझेदार सरोकारवालाहरुको उत्तरदामयत्व समुनमित गनव साववजमनक जागरुकता र सहभागीता बिायन र सचुनामा पहुचँ स्थामपत 

गनव पारदशवता तथा उत्तरदामयत्वको िाँचा तयार गरररनेछ । 

• कृमर्मा भएका लगानी एंव सहयोगको आवश्यक त्याङक संकलन,त्यसको समयानसकसल सचूनाप्रवाह र प्रमतवेदनहरुलाई 

व्यवमस्थत गररनेछ ।  

• नीमतको कायावन्त्ययन सम्बन्त्धमा सरकारको नेततृ्वमा सरोकारवाला संघसंस्थाहरु समम्ममलत संयन्त्रहरुको गठन गरी मनयममत अनुगमन 

तथा मलु्याङ्कन गने व्यावस्था गररनेछ । 

• अनुगन तथा मलू्याङकन प्रमतवेदन गाउँपामलकामा पेश गने । 

• यो कृमर् नीमत लागु भएपमछ कृमर् नीमतले अंमगकार गरेको उदे्दश्य वमोमजन गाउँपामलकाले कामर्वक रुपमा कृर्क तथा कृमर् समुहलाई 

परुस्कृत गररनेछ । 

• कृमर् प्रविवनको लामग आवश्यक यन्त्र सपकरण खररद गररने छ  । 

• ममहला कृर्क समुहलाई वामर्वक मनमित कायवक्रम कृमर् व्यवसाय संचालन गररने छ   । 

• दताव भएका समहु/सहकारी लाई वाली मवशेर् पकेट स्थापनाको लामग मनमित कायवक्रम संचालन गररने छ   । 

• यवुा लमक्षत कृमर् स्वरोजगारीको प्रविवन गररने छ  । 

ख पिु शवकास 

• पशपुकं्षीको वजार प्रवद््रधन, स्वास््य, उपचार, आहार, चरन क्षेरको मवकास एवं पवूावधार लगायतका सवै पक्षहरुको प्रभावकारी व्यवस्थापनवाट 

पशपुकं्षीपालन व्यवसायलाई आधनुीकरण गरर आयआजवनको मखु्य श्रोतको रुपमा मवकास गररन ेछ । 

• स्थानीय प्रजामतहरुको संरक्षण गद ै नश्ल सधुारको माध्यमवाट स्थानीय पशहुरुमा गणुात्मक सधुार ल्याई उत्पादन र 

उत्पादकत्वमा वमृि ल्याइनेछ । 

• पशपुकं्षीजन्त्य उत्पादनको वजार प्रवद््रधन एवं मनकासी वमृि गनव वस्तुमा मवमवधीकरणका लामग प्रोत्सामहत गररने छ । कृर्कहरुलाई मवमभन्त्न 

मकमसमका सीप मबकास तामलमहरु सञ्चालन गरी क्षमतामा अमभवमृि ल्याइन े छ । वस्तुहरुको मवमवधीकरण गनव आवश्यक पन े ममेशन 

उपकरणहरु आयात गनुवपने भएमा अनुदान व्यवस्था गररनेछ । 
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• पशपुकं्षीहरुमा लाग्न ेसक्ने रोग तथा महामारी मनयन्त्रणका लामग आवश्यक पने खोप, और्धी, परजीमव मनयन्त्रणको व्यवस्था ममलाउद ैपशपुकं्षी 

मचमकत्सा सेवाको व्यवस्थापन गररनेछ । यसका लामग पश ु मचमकत्सक समहत आवश्यक जनशमक्तहरु व्यवस्था गनव स्थानीय वेरोजगार 

यवुाहरुलाई आवश्यक तामलमहरु प्रदान गरी उनीहरुको क्षमतामा अमभवमृि ल्याइनछे । 

• ममक्लाजङुलाई  खमस र वंगरु उत्पादन यकु्त पामलका बनाउन र्मव संचालन व्यवसामयहरुलाई मवशेर् व्यवस्था गरर खमस बाख्रा र वंगरु उत्पादन 

गनव उन्त्नत जातका बोका तथा पाठा खररद गनव मनमित अनदुान सहयोग गने र त्यस र्मवमा उत्पामदत उन्त्नत पाठापाठी लाई खररद मवमक्र स्थानीय 

कृर्कलाई गनव गराउन सहयोग पयुावइनेछ । 

• मनशलु्क मवतरण गद ैआएको और्धी मनमित छुट अनुदानमा मवतरण प्रकृया शरुु गररने छ । 

• घमुम्त मशमवर साथै कृमरम गभवधारण कायवक्रम प्रभावकारी बनाई नस्ल सधुार गद ैलमगन ेछ । 

• पश ुमवकास तथा व्यवस्थापनमा वमृि गनव दगु्ध प्रशोधन तथा पश ुर्ामव प्रबद््रधनमा मनमित प्रमतशत छुटमा औजार उपकरण अनुदान कायवक्रम 

संचालन गररने छ  । 

• पश ुआहारा व्यवस्थापन तथा दाना बनाउन सीप साथै क्षमता अमभवमृि तामलम संचालन कायवक्रम गररन ेछ । 

• भ–ूवनावट र हावापानी अनुसार वंगरुपालन तथा पाठापाठी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गनव कृर्क सहयोग कायवक्रम गने । 

• आमथवक आय आजवनका लामग मछटो र सलुभ तररकाबाट अण्डा उत्पादन गनव कुखरुा पालक मकसानलाई मवशेर् प्रोत्साहनको  व्यवस्था गररने 

छ । 

• स्वस्थ मास ुमवक्री मवतरण गने मास ुपसल सञ्चालन गनवका लामग मापदण्डको आधारमा अनदुान उपलब्ध गाराइ मनयममत अनगुमन तथा 

मलू्याकंन गररन ेछ । 

 

ग. उद्योग िथा वामिज्र् िर्य  

• स्थानीय कच्चा पदाथव, साधन, श्रोत र सीपमा आधाररत लघ,ु घरेल ुतथा साना उद्योग, व्यापार व्यवसायहरुको मवकास, मवस्तार एवं प्रवद््रधनवाट 

स्थानीय स्तरमा रोजगारी मसजवना गरर स्थामनय अथवतन्त्र गमतमशल र सम्विृ बनाइन ेछ । 

• घरेल ुतथा साना उद्योगको मवकासका लामग आवश्यक पहल गररन ेछ ।  

•  मवस्तार योजनामा जोड गररनछे । स्थानीय सीप, श्रोत र साधनलाई प्रयोग गरी खाडी, अल्लो, िाका,  जस्ता उत्पादन गन ेलमक्षत वगवलाई मसप 

मवकाशका लामग तामलमको व्यवस्था ममलाउद ैव्यवसायीकरण गररनछे । 

•  मवद्यमान वजार क्षरेहरुमा क्रमशिः भौमतक पवूावधार, सेवा समुवधाहरु उपलव्ध गराउद ै साना ठूला व्यापाररक केन्त्द्रको रुपमा मबकास गद ै

शहरीकरण गररनेछ साथै स्थामनय उत्पादनलाई बजार क्षेरसँग जोड्न बजारको खोजी तथा यातायात व्यावस्थालाई सववसलुभ बनाईन ेछ  । 

• ब्यवसामयक क्षेरमा लाग्न चाहन े यवूाहरुलाई स्थानीय तहमा दताव भएका बरेोजगार व्यमक्तलाई दक्ष तथा सक्षम जनशमक्तको मवकास गरर 

आन्त्तररक रोजगारर मसजवना गनव सरोकारवाला मनकाय संग सहकायव गरर बेरोगार व्यमक्तहरुलाई आधारभतू तामलम, यन्त्र उपकरण सहयोग 

ब्यवस्था ममलाइनेछ ।  

• कोमभड १९ तथा अन्त्य कारणल ेवदैमेशक रोजगारवाट र्केका यवुाहरुलाई कृमर्, पशपुालन, गरैबनपैदावर, जडीवटुी, तरकारी, र्लरु्ल तथा 

पयवटन क्षेरमा व्यवसामयक मबकास, तथा उद्यमशीलता मबकासका लामग प्रोत्सामहत गद ैस्थानीय आमथवक कारोवारमा गमतमशलता ल्याइनेछ ।  

• न्त्यनूतम रोजगाररको प्रत्याभतु गराउनका लामग यवुा रोजगारीका लामग रुपान्त्तरण पहल आयोजना तथा कामको लामग पाररश्रममकमा आधाररत 

समदुामयक आयोजना संचालन गरर श्रममलुक आयोजना मार्व त समदुायको मवकास संगै सामामजक संरक्षण गराइने छ । 

• यवुा तथा शैमक्षक वेरोजगारलाई प्राथममकतामा रामख स्वरोजगारमलुक कायवमा संलग्न स्थानीय यवुा उद्यमीहरुलाई प्रोत्सामहत गररने छ ।  

• श्रम सम्बन्त्धलाई प्राथममकता मदद ैसाववजामनक पवूावधार मनमावण , कृमर्, व्यवसामयक उद्योग, मवमत्तय क्षेरबाट रोजगारी मसजवना गररने छ । 

• रोजगार सेवा केन्त्द्र संचालन तथा व्यवस्थापकीय पक्षलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । 

• ममक्लाजङुको प्रचरु मारामा रहकेो सम्भाव्यता उत्पादनलाई व्यावसामयकरण गनव आगामी आमथवक वर्वबाट औद्योमगक ग्रामहरु स्थापनाको 

कायव प्रारम्भ गररनछे । 

• उद्यममशलता  मवकास, पूँजी पमहचान र आमवरकारलाई व्यवसामयक रुप मलन मनजी क्षरेसँग सहकायव गरी नव प्रवतवन केन्त्द्र स्थापना गररनेछ । 

• औद्योमगक लागानीलाई प्रोत्साहन गररन े साथै लगानी सरुक्षाको व्यवस्था ममलाउद ै लमगन े छ । श्रममक आपमूतवको लामग प्रोत्साहन गरर 

औद्योमगकीकरण गररनछे । सरकारी तथा गरैसरकारी मनकायहरुबाट प्रदान गररने सेवाहरुलाई एमककृत नीमतबाट सेवा उपलब्ध गराईनेछ । 
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•  गाउँपामलकाको एक प्रमखु वजार क्षेरमा मवक्रीकक्ष, प्रदशवनी कक्ष, कोशेलीघर स्थापना गद ैस्थानीय उत्पादनहरुको वजार प्रवद््रधन  तथा 

उपभोग्य सामग्रीको आपमूतवमा सहयोग परुयाईने छ । 

• वजार अनगुमन तथा मनयमनमा प्रभावकारी भमूमका मनवावह  व्यवस्था ममलाइने छ । 

 

3= ko{6gtkm{ 

• धाममवक, प्राकृमतक, ऐमतहामसक एवं साँस्कृमतक सम्पदाहरुको संरक्षण, प्रवद््रधन गद ैपयवटकीय पवूावधारहरुको मनमावण, स्तरोन्त्नमत गरी पयवटन 

क्षेरको मवकास गररन ेछ । 

• ममक्लाजङु गाउँपामलकाको केन्त्द्र रमवको जररवटु्टे ,वेहलुी िुगंा दवेस्थलमा यो आमथवक वर्व मभरमा पाकव  तथा मनमावणामधन रहकेो पणुव बुिको 

ममूतव यस आ व मा सम्पन्त्न गरर संचालनमा ल्याईन ेछ । 

• १६ औ ँरामरिय मवभमूत महागरुु र्ाल्गनुन्त्दको सम्मानमा प्रदशे सरकारसँगको साझेदारीमा महागरुु र्ाल्गनु्त्द पाकव को स्थापना गरर ममक्लाजङुको 

पयवटन क्षेरलाई सम्विृ बनाई आमथवक मवकास गररने छ  । 

• ममक्लाजङु गाउँपामलकाको शान, सवै पयवटन स्थलको पमहचान’ भन्त्ने नाराका साथ मदगो आमथवक मवकासको संवाहकको रुपमा पयवटन क्षरेलाई 

प्राथममकताका साथ मवकास गररनछे । पयवटन क्षरेमा आउदो ४ वर्व मभरमा २०० जनासम्मलाई रोजगारी सजृना गने लक्ष्यका साथ पयवटन 

पवूावधारको मवकास तथा मवस्तारका लामग वजेट मवमनयोजन गनवका लामग वडा स्तरबाटै योजना प्राथमममककरण गररनेछ । 

• पयवटकीय गन्त्तव्य स्थलको रुपमा पमहचान गररएका ठाउँहरुमा पवूावधार मनमावण गरी व्यवसायमा लगानी गनव सहकारी र मनजी क्षेरलाई प्रोत्साहन 

गररनेछ । यसका लामग पयवटन व्यवसायी र यवुाहरुलाई पयवटन उद्योगमा आकमर्वत गनव आवश्यक तामलमको व्यवस्था गररनछे । 

• मखु्य पयवटन स्थल पमहचान गने साथै धातुको ममूतव स्थापना गरेर पयवटकहरुलाई आकर्वण  गरर आमथवक उपाजवन तर्व  उन्त्मखु हुने । 

• गाउँपामलका मभर सम्भामवत पयवटकीय क्षरे तथा पयवटकीय उत्पादनहरु पमहचान गरी त्यसको मववरण तयार पाद ैत्यस्ता उत्पादनहरुको मबकास 

गनव तथा गन्त्तव्य क्षेरहरुमा पगु्न आवश्यक सवै प्रकारका भौमतक पवूावधारहरु मनमावण र सरुक्षा व्यवस्था गररनछे । 

• मखु्य पयवटन स्थल सम्म पगु्ने सडक ममवत तथा पदमागव मनमावण गरर व्यवमस्थत गररने छ । पयवटन स्थलहरुमा खानपेानीको व्यवस्थापन तथा 

पाइप अनुदान कायवक्रम गररन ेछ । 

• आगामी ४ वर्वमभरमा यस ममक्लाजङु गाउँपामलकाका मखु्य परुातात्वीक धाममवक स्थल,पयवटन क्षरेहरु ममक्लाजङु मतथवस्थल, जररवटेु वेहलुी 

िुंगा , मोजलुा भोजलुा ताल, छर ेताल, यावाराङ झरना , हसंारी झरना, चमेरे गरु्ा, सेरेखेम्बा झरना, पँधेरे झरना,मशवनाम्लाङ (छालासकुुवा), 

रु्ङमसङ डाँडा ममन्त्दर, स्वगवपरुी ममन्त्दर, मकरातेश्वर ममन्त्दर, मशवालय ममन्त्दर , मवरणलुय ममन्त्दर , गमु्बा, चचव, स्वमगवक माङमहम ,स्वमगवक माङमखम 

तीनथमु्की बेदशाला, उत्तरे कमलपोखरी, ज्योतीनन्त्द गरु्ास्थल(मशवमसि ज्योमत ममन्त्दर), ओधाने दवेस्थल, महागरुु र्ाल्गनुन्त्द शामलक स्थल, 

नाँगीडाँडा, थोपचेोम्बा तीनथमु्की, इन्त्द्रणेी झरना, मसस्ने गरु्ा, तारेिुङ्गा पयवटक क्षरे, सप्तकन्त्या ताल, सप्तमी महवारी महलेडाँडा, जोरपोखरी, 

धुँवा राजा रानी, रमवकणव सामलक, थोप्लेजङु पयवटन क्षेर, झाँक्री झरना, आरुवोटेको सकेुपोखरी, मसिदवेी शमक्तपीठ, रममते डाँडा महादवे गरु्ा, 

जोसमनुी ममन्त्दरआमदलाई व्यवमस्थत गद ैलमगने छ । 

• ममक्लाजङु गाउँपामलकाको सम्वमृिको आधारको रुपमा रहकेो पयवटन क्षेरलाई मवकासको आधारमशला बनाउन आवश्यक रणनीमतहरु तयार 

गनव पयवटनसंग सम्बन्त्धीत मवज्ञहरुको सल्लाह र सझुाव मलई पयवटकीय क्षेरहरु मवमवधीकरण गनव आवश्यक पयवटकीय गरुु योजना तयार गररनेछ । 

• गाउँपामलकामा रहकेा ठूला होटलहरुको सचूी बनाई त्यस्ता होटलहरुमा आउन ेपयवटकहरुल ेगरेको खचवमा २ प्रमतशत पयवटन मवकास शलु्क 

लगाई त्यसबाट उठेको रकममा शत ्प्रमतशत थप गरी पयवटन क्षेरमा लगानी  गद ैजान ेमनमत मलइनेछ ।  

• ममक्लाजङुलाई लघ ुपयवटनको रुपमा मवकास गनवका लामग दमक–रमव, लेटाङ–रमव, धरान–भेडेटार–राजारानी– छ नम्बर वधुवारे हुदँ ैरमव, रमव–

राँकेमा मनयममत पयवटमकय वस सञ्चालन गनवको लामग आवश्यक व्यवस्था ममलाइनछे । 

• सामामजक सञ्जाल लगायत मवमभन्त्न मवद्यतुीय माध्यमहरुवाट व्यापक प्रचार प्रसार गरी गन्त्तव्य स्थलहरुको वारेमा जानकारी गराइनछे । 

• पयवटनमा आधाररत उद्योग व्यवसायहरु सञ्चालनका लामग स्थानीय वेरोजगार यवुाहरु एवं सहकारीमा आवि सदस्यहरुलाई सीप तथा 

उद्यमशील मबकास तामलमहरु सञ्चालन गरी क्षमता अमभवमृि गररनछे । 
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• गाउँपामलकामा होम स्टे लाई प्रवद््रधन तथा व्यवमस्थत गनवको लामग सम्भावता अध्ययनको व्यवस्था गररनेछ ।  

• बाह्य तथा आन्त्तररक पयवटक मभत्र्याउनको लामग जानकारी तथा प्रचार प्रसार स्वरुप रामिय स्तरको संचार माध्यमहरुको सहकायवमा 

गाउँपामलकाको पयवटकीय, धाममवक, सामामजक, सास्कृमतक तथा मौमलक परम्परा झल्कन ेश्रब्य–दृरय पाश्र्वमचर बनाई सो को प्रचार प्रसारमा 

थप बजेटको व्यवस्था गररनछे । 

• ममक्लाजङु गाउँपामलकाको दृरयावलोकन गनेगरर उपयकु्त स्थानमा भ्य ूटावरको लामग आवश्यक बजेट मवमनयोजन गरी मनमावण गररने छ  । 

• पयवटकीय गन्त्तव्य स्थलको रुपमा पमहचान गररएका ठाउँहरुमा पवूावधार मनमावण गरी व्यवसायमा लगानी गनव सहकारी र मनजी क्षेरलाई प्रोत्साहन 

गररने छ । यसका लामग पयवटन व्यवसायी र यवुाहरुलाई पयवटन उद्योगमा आकमर्वत गनव आवश्यक तामलमको व्यवस्था गने छ । 

• बुिपाकव , बेहलुीिुङ्गा र्ाल्गनुन्त्द पाकव लाई व्यवमस्थत बनाई पयवपयटवन मार्व त रोजगारी र आय आजवनको मसजवना गररने छ ।  

रोजागारी र गररवी न्र्ुमिकरि :  

गरीबी न्र्िीकरि िथा रोजगारीको अवसरिा बृमि :  

• प्रधानमन्त्री रोजगार कायवक्रमलाई सीपयकु्त दक्ष जनशमक्त, रोजगारीको क्षेर र रीजगार सम्बन्त्धी अन्त्य कायवक्रमहरुसँग आबद्द गरी यथाथव उत्पादन 

मलूक रोजगारी मसजवना गने बेरोजगार लमक्षत अमभयानको रुपमा कायावन्त्वयन गररनछे । 

• सचूीकृत भएका बेरोजगार व्यमक्तलाई न्त्यनुतम रोजगारीको प्रत्याभतूी गनवका लामग कामका लामग पाररश्रममकमा आधाररत सामदुामयक 

आयोजना सञ्चालन गरी श्रममलुक आयोजना मार्व त समदूायको मवकास सँगै सामामजक संरक्षणको प्रत्याभतूी गराइने । 

• दक्ष तथा संक्षम जनशमक्तको मवकास गरी आन्त्तररक रोजगारीको प्रबधवन गनव आवश्यक सीपयकु्त तामलमको पमहचान गरी संघ र प्रदशे सरकारको 

समन्त्वयमा बेरोजगार व्यमक्तलाई तामलम प्रदान गन ेव्यवस्था ममलाईन ेछ । 

• श्रम सम्बन्त्धलाई प्राथममकता मदद ैसाववजामनक पवुावधार मममावण, कृमर्, व्यवसामयक उद्योग, मवमत्तय क्षेरबाट रोजगारी सजृना गररनछे । 

• श्रम, सहकारी र रोजगार सेवा केन्त्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा थप प्रभावकारी बनाइनेछ । 

• दशेमा मवद्यमान बरेोजगारी दर कम गनवका लामग यस स्थानीय तहका बरेोजगार व्यमक्तहरुलाई रोजगारी प्रदान गनवका लामग आवेदन आह्वान गरी 

रोजगार सेवा केन्त्द्रमा समूचकृत गररनेछ। 

• स्थानीय तहको रोजगार सेवा केन्त्द्रमा समूचकृत भएका बेरोजगारहरुलाई यवूा रोजगारीका लामग रुपान्त्तरण पहल आयोजनाहरु तथा कामका 

लामग पाररश्रममकमा आधाररत सामदुामयक आयोजनाहरु सञ्चालन गरी न्त्यनूतम रोजगारीको प्रत्याभतूी गराइनेछ। 

• दक्ष तथा सक्षम जनशमक्तको मवकास गरी आन्त्तररक रोजगारीका प्रवधवन गनव आवश्यक सीपमलूक तामलमको पमहचान गरी बेरोजगार ब्यमक्तलाई 

तामलम मदइनेछ। 

• संघ तथा प्रदशेल ेल्याएको रोजगारमलूक कायवक्रममा अपनत्व कायम गद ैरोजगारीका क्षरे मवस्तार गररनछे। 

• आन्त्तररक रोजगारी मसजवना गनव सरोकारवाला मनकाय र मनजी सहकारी तथा गरै सहकारी क्षरे सँग समन्त्वय र सहकायवमा जोड मदइनेछ। 

• बैदमेशक रोजगारी बाट मर्ताव आएका श्रममकहरुको मसप पमहचान गरी स्वरोजगारमलूक कायवमा संलग्न गराउन पहल गररनछे साथै 

स्वरोजगारमलूक कायवमा संलग्न स्थानीय यवूा उद्यमीहरुलाई प्रोत्सामहत गररनेछ। 

• रोजगार सेवा केन्त्द्रलाई थप सदुृमिकरण गरी श्रम बैंकको रुपमा स्थामपत गररनेछ। 

• पामलका स्तररय मनयममत मवकास मनमावणका योजनाहरुमा आवश्यक श्रममकहरुको लामग रोजगार सेवा केन्त्द्रमा समूचकृत बेरोजगार व्यमक्तहरुलाई 

प्राथममकता मदइनछे। 

• संघीय सरकारबाट प्राप्त बजेट श्रममकको ज्यालामा मार खचव गनुवपने भएकोले आयोजनामा लाग्ने मनमावण सामाग्री तथा औजारहरुको लामग 

पामलकाबाट बजेट मवमनयोजन गररनेछ । 
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३. लैमगक सिाििा िथा सािामजक सिावेशीकरि िर्य   

क.  िमिला 

• ४५ वर्व उमेर परूा गरेका अमववामहत ममहलालाई मजमवको पाजवनका लमग प्रोत्साहन कायवक्रम संचालन गररने छ ।  

• ममहलाहरुको दक्षता, क्षमतामा अमभवमृि गद ैराजनीमतक, आमथवक, साववजमनक लगायतका सवै मनणावयक तहमा ममहलाहरुको साथवक 

सहभामगता र समान पहुचँको व्यवस्था ममलाइनेछ । 

• कायवस्थलमा हुन ेलैङ्मगक तथा यौमनक महसंा, छुवाछुत एवं मवभेदपणूव ज्यालादर लगायत सवैप्रकारका अन्त्याय र महसंालाई मनरुत्सामहत 

र दमण्डत गनव स्थानीय काननु बनाई कडाइका साथ लाग ूगरी पामलकालाई ममहला महसंामकु्त बनाइनछे ।  

• कोरोना भाइरस कोमवड १९ को संक्रमणबाट जेष्ठ नागररक, ममहला, बालबामलका तथा मदघव रोगी र शारररक असक्षमता भएका व्यमक्तलाई 

सरुमक्षत राख्न आवश्यक परामशव तथा खोपका लामग मवशेर् पहल गररने छ ।  

• समाजमा मवद्यमान कुरीमतको रुपमा रहकेो अन्त्धमवश्वास र सामामजक सद्भावमा मवचलन ल्याउने सवै प्रकारका व्यवहारहरुलाई मनरुत्सामहत 

गनव गराउन सामामजक सचतेनामलूाक कायवक्रमहरु गने । सामामजक छुवाछुत र लौंमगक भेदभावलाई पणूव रुपमा मनमूवल गनव जनचेतना 

अमभवमृि साथै कानूनी व्यवस्था वारे सेमीनारको आयोजना गने । 

• ममहलाहरुलाई आत्ममनभवर स्वआय आजवन गराउन मवमभन्त्न सीपमलूक र सजृनमशल कायवमा अगामड विाउने । 

• लमक्षत वगवको लामग मवमनयोमजत बजेट सोही क्षरेमा खचव गन ेव्यवस्था गररन े।  

• लैङ्मगक समानता र समताका लामग जनचेतना अमभवमृि गन ेखाल्का कायवक्रमहरु संचालन गरर कायावन्त्वयन गररन े।  

• “स्वास्थ आमा स्वास्थ मशश”ु भन्त्न ेमखु्य नारा तयार गरर साथवक बनाउन गभववती ममहलालाई पोर्ण भत्ता मवतरण योजना सम्बन्त्धी वजेट 

मवमनयोजन गरर गभाववस्थामा एक पटक मवतरण गद ैआएको कायवक्रम मनरन्त्तर गद ैलाने । 

• तोमकएको समय अथावत ४ पटक गभव जाचँ गरे वापत यातायात खचव मवतरण कायवक्रम मनरन्त्तर गररनेछ ।  

• गभव जाँच साथै स्वास््य संस्थामा सतु्केरी गनव गराउन स्वास््य शाखा÷स्वास््य संस्था संग समन्त्वय गरर उत्पे्ररीत गराउने ।   

• पामलका ममहला समन्त्वय समममत / संजालको को गठन गरर उपयकु्त कायवक्रमहरू सञ्चालन गररनेछ । 

• लैमगक महसंा मनभारणका लामग लैंमगक महसंा कोर् संचालनामा ल्याइने छ ।  

           

ख.  वालवामलका 

 

• बालबामलका मवरुि हुन ेसबै प्रकारका महसंा अन्त्त्य गरर बाल सहभामगता, बाल मबकास, बाल बचाउ, वाल संरक्षणका लामग गाउँपामलका 

लगायतका सवै साववजमनक कायावलयहरुमा नीमतगत व्यवस्था गरी सोही अनुसार वामर्वक कायवक्रमहरु कायावन्त्वयन गद ैसंस्थागत मबकास 

गररनेछ । 

• बालबामलकाहरुको शारीररक र मानमसक मबकासका लामग आवश्यक सवैप्रकारका व्यवस्था गरी प्रमतभावान र सभ्य नागररक मबकास 

बनाउन सहयोगका साथै वालमरैी असल शासन गाउँपामलका घोर्णा गनव आवश्यक नीमत तथा रणनीमत तजुवमा गररनछे । 

• वालवामलकाहरुलाई कोरोना सम्बमन्त्ध जानकारी गराइ यसका संक्रमणबाट बच्न ेउपाय वारे जानकारी मलूक कायवक्रमहरु संचालन गन े। 

• बाल अमधकार सम्बन्त्धी कानूनी साक्षरता तामलमको व्यवस्था गररने छ ।  

• आवश्यकता अनुसार मवद्यालय टािा भएको ठाउँमा वालमवकास केन्त्द्रको स्थापना गररनछे । 

• वालमवकास केन्त्द्रहरुमा रेमडमेड खाना न्त्यनूीकरण गनव गराउन चलुोको सामग्री मवतरण कायवक्रमको लामग वजेट कक्षा कोठा साथै अन्त्य 

सामग्रीको ब्यवस्था गरर कायावन्त्वयन गने । 

• ममक्लाजङु गाउँपामलकामा बाल लामग मवमभन्त्न संस्थाहरु संग सहकायव गररनछे ।  

• वालीमैरी सशुासन स्थापना गनव जनचेतनामलूक कृयाकलापहरु गने ।  

• पामलका स्तरीय बाल क्लव ÷संजालको गठन गरर उपयकु्त कायवक्रमहरू सञ्चालन गररनेछ । 
• वालवाललकाको संरक्षणका लागि वाल संरक्षण कोष स्थापना िररने छ ।  
• युवा प्रतिभा पहिचान िथा प्रोत्साहिि काययक्रम संचालन िररने छ ।  
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ग. अपाङ्ग 

 

• उपयकु्त हनुे सीप मबकास एवं उद्यमशीलता तामलम प्रदान गरी अपाङ्गता भएका नागररकहरुको क्षमता अमभवमृि गद ैस्वरोजगार एवं आय 

आजवनका अवसरहरु श्रजृना गनव सहयोग र सहजीकरण गररनछे । 

• जन्त्म मसि अपाङ्ग हुनबाट रोक्न सरोकारवाला संस्थाहरु संग समन्त्वय गरर मवमभन्त्न कायवक्रमहरु गरर सहयोग गने । प्रदशे सरकारसँगको 

साझेदारीमा संचामलत अपाङ्गता रोकथाम तथा  पनुस्र्थापना कायवक्रमलाई मनरन्त्तरता मदइन ेछ । 

• आधारभतू मशक्षा, स्वास््य सेवा लगायत ऐन कानुनद्वारा व्यवस्था गररएका सवै प्रकारका सेवा समुवधाहरु प्रदान गद ैअपाङ्गता भएका 

नागररकहरुको जीवन यापनलाई सहजता बनाइनेछ । 

• राज्यले अमगंकार गरेका समावेशीताका मसिान्त्तहरुलाई स्थानीय सरकारमा पमन लाग ुगररनेछ ।  

• अपाङ्ग पररचय पर मवतरण व्यवस्था ममलाइ कायावन्त्वय गने । 

• स्थानीय स्तरमा अपाङ्गता भएका नागररकहरुको समममत मनमावण गद ैगाउँपामलकाको नीमत, कायवक्रम तजुवमाका चरणहरुमा प्रमतमनमधत्व 

गराई नीमत कायवक्रम तजुवमामा प्रभावकारी सहभामगता गराइनछे । 

• सवल अपाङ्गहरुका लामग सामामजक मवकास तथा स्वआय आजवनका लामग तामलमको व्यवस्था गने । 

• पररचय पर मवतरणलाई सहज बनाउन वडा स्तरमा घमुम्त मशमवर सञ्चालन गने । 

• क्षमता अमभबमृिका लामग कानुनी साक्षरता तामलमको लामग वजेट मवमनयाजन गन े।  

• पामलका अपाङ्गता समन्त्वय समममत गठन गरर उपयकु्त कायवक्रमहरू सञ्चालन गररनछे । 

घ. ज्येष्ठ नागररक 

• ज्येष्ठ नागररकका ज्ञान, सीप र अनभुवहरु नीमत मनमावणमा उपयोमग हनु ेर भामव पसु्ताहरुका लामग एक मागवदशवन हुनसक्ने भएकोले त्यस्ता 

ज्ञान अनुभवहरुलाई पसु्तान्त्तरण गने वातावरण श्रजृना गररनेछ ।  

•  ज्येष्ठ नागररलाई पररवारमा न ैसम्मानपणूव रहन सक्ने परम्परा र वातावरणलाई प्रोत्सामहत गररने छ । 

•  ज्येि नागररक पररचय पर मवतरण सम्रमन्त्ध व्यवस्था ममलाउने । 

•  जेष्ठ नागररकको उमचत हरेचाहर गनव गराउन ज्येि नागररक र नव पसु्ता मवच छलर्ल कायवक्रम मनरन्त्तर अमघ विाउने । 

•  जेष्ठ नागररकहरुलाई मदघव रोगको उपचारका लामग आमथवक सहायता प्रदान गररन ेछ । 

ङ  दमलि सिुदार्को सशक्तीकरि कार्यक्रि  

•  सीप मबकास एवं उद्यमशीलता तामलम कायवक्रमहरु सञ्चालन गरी दमलत समदुायको क्षमता अमभवमृि गद ैरोजगार एवं आय आजवनका 

अवसरहरु श्रजृना गनव सहयोग गररनेछ । 

•  दमलतहरुको परम्परागत सीप र दक्षताको भरपरू उपयोग गनव आधमुनकीकरण र व्यावसामयकरण गररनेछ ।   

• दमलत समदुायको आमथवक, सामामजक, राजनीमतक रुपमा सशक्तीकरणका लामग कायवक्रमहरु सञ्चालन गद ैस्थानीय सरकार सञ्चालन 

मा अथवपणू सहभामग गराइनछे । कसैलाई बमञ्चमतकरण वा बमहरकरणकरण गररन ेछैन । 

•  जातीय भदेभावको अन्त्त्यका लामग स्थानीय नागररक समाजसंग सहकायव गद ैगाउँपामलकाकालाई छुवाछुतमकु्त घोर्णा गररनछे ।  

•  अमत मवपन्त्न दमलत समदुायको वस्तीमा उत्थानका लामग सवै प्रकारका पवूावधारहरुको मनमावण, मशक्षा, स्वास््य लगायतका क्षेरहरुमा 

मनिःशलु्क पहुचँको व्यवस्था ममलाइनेछ ।  

• दमलत र अल्पसंख्यक समदुायका व्यमक्तहरुको लामग सामदुामयक संगठनहरुको प्रवद््रधन र नतेतृ्व मवकासका कायवक्रमहरु सञ्चालन गररने 

छ ।  
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• मवपन्त्न दमलत समदुायका मवद्याथीहरुलाई उच्च मशक्षा अध्ययनका लामग छारवमृत्त र लोक सेवा आयोग तयारीका कायवक्रहरु संचालन 

गररने छ । 

• पामलका स्तरीय दमलत समन्त्वय समममतगठन गरर उपयकु्त कायवक्रमहरू सञ्चालन गररनछे । 

• दमलत समदुायको सचतेना अमभवमृिका लामग कानुनी साक्षरता लगायतका अन्त्य कायवक्रमहरु संचालन गररने छ । 

 

च. जिजामि सिुदार् सशमक्तकरि कार्यक्रि  

• आमदवासी जनजामतको पमहचान समहत सम्मानपवूवक बाँच्न पाउन ेअमधकार समुनमित गनव अवसर तथा लाभका लामग मवशेर् व्यवस्था 

गद ैयसै समदुायसँग सरोकार राख्ने मनणवयहरूमा सहभागी गराउन ेतथा आमदवासी जनजामत र स्थानीय समदुायको परम्परागत ज्ञान, सीप, 

संस्कृमत, भार्ा, सामामजक परम्परा र अनुभवलाई संरक्षण र सम्वद््रधन गररनेछ ।  

•  पामलका स्तरीय आमदवासी जनजामत समन्त्वय समममतको गठन गरर उपयकु्त कायवक्रमहरू सञ्चालन गररनेछ । 

• राज्यले अमगंकार गरेका समावेशीताका मसिान्त्तहरुलाई स्थानीय सरकारमा पमन लाग ुगररनेछ । 

• मलङ्ग, भार्ा, धमव, जात, क्षेर वा कुनै पमन मवर्यको आधारमा छुवाछुत तथा सामामजक भेदभाव वा असमानताको अन्त्त्य गनव साँस्कृमतक 

सधुार कायवक्रम सञ्चालन गररनेछ ।   

४. पूर्वाधवर वर्कवस 

वस्तीहरु, वजार तथा उत्पादन क्षेर, पयवटन लगायत सवै साववजमनक स्थल कायावलयहरुमा वाह ैममहना मनयममत भरपदो, सरुमक्षत, 

गणुस्तरीय र वातावरणमैरी सडक मवस्तार गरी समुवधायुक्त आवगमन तथा वस्त ु सेवाहरुको मवतरणमा सहजता कायम राख्दै 

अन्त्तरपामलका, मजल्ला, के्षरीय तथा रामरिय स्तरका सडक यातायातसंग सञ्जाल स्थामपत भएको हुनेछ । 

क  सडक, यािायाि पुल िथा झोलुङ्िे पुल 

• सडक गरुुयोजना बनाई सडक मनमावण कायवमा स्तरोन्त्नमत तथा ममवत सम्भारमा प्राथममकता मदइनेछ र कोर नेटवकव का 

मखु्य सडकहरुलाई बाहै्र ममहना यातायात सञ्चालन योग्य अवस्थामा ल्याइनेछ । 

• गाउँ कायवपामलका कायावलयसंग वडा कायावलयहरु, स्थानीय साववजमनक कायावलयहरु वीच सडक सञ्जाल मबकास गरी 

सेवाग्राहीहरुलाई सहजता प्रदान गररनेछ । 

• मजल्ला सडक, प्रदशे स्तरीय के्षरीय सडक एवं रामरिय सडक सञ्जालसंग जोमडने गरी सडक मवस्तार गरी वाह्य के्षरसंगको 

सम्बन्त्धलाई सदुृि बनाइनेछ । 

• पयवटन, उद्योग व्यवसायलाई सहयोग पगु्ने एवं कृमर्, मशक्षा तथा स्वास््य सेवामा पहुचँ अमभबमृि हुनेगरी सडकको मनमावण 

एवं स्तरोन्त्नमत गररनेछ । 

•  सडक मकनारा तथा तलमामथ वायोइमन्त्जमनयररङ्ग प्राथममकता मदई वातावरणमैरी सडक मनमावण गररनेछ ।  

•  सडक तथा पलुहरुको मनमावण पवूव अमनवायव रुपमा सभे, मडजाईन, ड्रोइङ, लागत इमिमेट, वातावरणीय प्रभाव 

मलू्याङ्कन÷प्रारमम्भक वातावरणीय परीक्षण गरी सोको आधारमा मनमावण गररने अभ्यासलाई प्राथममकताका साथ 

कायावन्त्वयन गररनेछ । 

• सववसलुभ, मनयममत, भरपदो र सरुमक्षत यातायात सेवाका लामग मनजी के्षर तथा सहकारी संस्थालाई प्रोत्सामहत गदै 

सहकायव गररनेछ । 

•  ममहला, बालबामलका, मबरामी, असहाय, ज्येष्ठ नागररक तथा अपाङ्गतामैरी यातायात सेवा सञ्चालन गररनेछ ।  
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•  मनमावण सम्पन्त्न सडकहरुमा सडक रुटको व्यवस्था गद ैयार ुप्रमतक्षालयहरु र गन्त्तव्य स्थानहरुमा वसपाकव  मनमावण गररनेछ । 

•  सडक तथा भौमतक संरचना संरक्षणप्रमत स्थानीयहरुलाई सचेत गराउद ै वस्ती वस्तीमा समममतहरु गठन गरी ममवत 

सम्भारको मजम्मेवारी मदइने छ । यसलाई व्यवमस्थत गनव कायवमवमध बनाइने छ । 

• ममक्लाजुङ गाउँपामलकाको मेरुदण्डको रुपमा रहकेो कृमर् सडक स्तरोन्त्नमतलाई मनरन्त्तरता मदइद ैलामगनेछ  । 

• पामलकामभर पने मवमभन्त्न खोलाखोल्साहरुमा आगामी वर्वमा १५ वटा कल्भटव मनमावण गररने छ । 

• सडक मनमावण सम्बन्त्धमा गाउँपामलका के्षर मभर मनमावण गररने सडकको चौडाई सडकको स्तर अनसुारको मापदण्ड 

बमोमजम गराईने छ । 

• आगामी वर्व सिक तथा यातायात पवूावधार मनमावण गदाव मेमसनको प्रयोगलाई सकेसम्म घटाई प्रधानमन्त्री रोजगार 

कायवक्रमका श्रमीकको प्रयोगलाइ ैव्यापक वनाइने छ ।  

• गाउँपामलका के्षरको कुनै पमन भौमतक मनमावण तर्व  कायव संचालन गनुव पवुव ५० लाख भन्त्दा मामथको ठुला योजनाहरुको 

हकमा पवुव सम्भाव्यता अध्ययनलाई अमनवायव गररनकुो साथै मवस्ततृ पररयोजना प्रमतवेदन(मडमपआर) तयारी पमछ मार 

कायवन्त्वयनमा लमगनेछ । 

• भौमतक मनमावण तर्व  वमि लागत सहभागीता जट्ुने योजनाहरुलाई प्राथममकता मदइनेछ । 

• २० लाख भन्त्दा मामथको कुनै पमन योजनाहरुको ठेक्का प्रणालीमा ई–मवमडंग अमनवायव गररनेछ भने १० लाख भन्त्दा 

ममुनका योजनाहरुमा आवश्यकता अनसुार गररनेछ । 

• ममक्लाजुङ गाउँपामलकामा सडकको मवकासका लामग अन्त्य साझेदार मनकायहरुबाट बजेट माग गने कायवका लामग मखु्य 

सडक तथा अन्त्य भौमतक पवुावधारहरुको मडमपआर कायवलाई अगामड बिाइनेछ । 

• आवश्यकता हरेी प्राथममकताका आधारमा आवश्यक स्थानहरुमा झोलुङ्गे पुल र सडक पुलको मनमावण गनव सम्बमन्त्धत 

मनकाय संग समन्त्वय गररनेछ । 

• मववदबाट क्षमत पगेुका साववजमनक तथा मनजी संरचनाको पनु मनमावण गनव आवश्यक पहल गररनेछ ।  

ख. वर्द्युत 

• मवद्यतु तथा सौयव ऊजाव लगायत वैकमल्पक ऊजावको मवकास, मवस्तार तथा प्रवद््रधन गद ैसवै घरपररवार, वस्तीहरु, साववजमनक स्थल तथा 

सडक छेउमा वाह ैममहना मनयममत रुपमा मवद्यतु सेवा उपलव्ध गररने छ । 

• मवद्यतु लाईन प्रसारण तथा मवतरणमा प्रयोग भएका काठका पोलहरुलाई यसै आमथवक बर्व मभर र्लामे पोलहरुले मवस्थापन गररनछे । 

• वडा तथा वस्तीहरु सवैमा केन्त्द्रीय मवद्यतु प्रसारण मग्रडबाट मवद्यतु आपमूतवको व्यवस्था गरी मवद्यतु सेवा समुवधालाई भरपदो र मनयममत 

आपमूतवको व्यवस्था ममलाइनछे । 

•  अमत मवपन्त्न, सीमान्त्तकृत घरपररवार तथा वस्तीहरुमा सौयव ऊजावको व्यवस्था मनिःशलु्क गरी मवद्यतु सेवावाट लाभामन्त्वत गराइनेछ । 

•  सडक छेउ, साववजमनक स्थल तथा पयवटकीय क्षरेहरुमा सौयव ऊजाव प्रयोग गररनछे । 

• घरघरमा सधुाररएको चलु्हो तथा वायोग्याँस प्रयोगलाई प्राथममकता मदई दाउरा बालने अभ्यासलाई न्त्यनूीकरण गररनछे । 

• टुकी / कुपी मकु्त वडा घोमर्त प्रमक्रया अमघ बिाइ आगामम १ वर्व मभरमा अध्यारो मकु्त गाउँपामलका घोर्णा यकु्त पामलका बनाउने । 

• प्रत्येक वडामा मवद्यतु मवस्तार योजना सञ्चालन गन ेसाथै मवद्यतु नपगुकेो वडा तथा टोलम रेरासँगको सहकायवमा  सोलार मवतरण कायवलाई 

थप व्यवमस्तथ बनाउद ै मनरन्त्तरता मदईने छ । 
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• लघ ुमवद्यतु आयोजनाहरुलाई सहयोग तथा मनयमन गनव वैकमल्पक उजाव संग समन्त्वय गरर मवस्तार योजनालाई प्रभावकारी वनाइने छ ।  

• यस गाउँपामलकामा उत्पादन भईरहकेो वाय ुउजावलाई थप मवकास र मवस्तारका उपयकु्त वातावरण मनमावण  गररन ेछ । 

ग. मसिंचाई  

• जलाधार क्षरेको संरक्षण तथा मवस्तार गद ैकृमर् उत्पादन वमृिका लामग आधमुनक एवं वैकमल्पक प्रमवमधहरु अवलम्वन गरी खतेीयोग्य 

भमूममा वाह ैममहना मनयममत मसंचाइ सेवा उपलव्ध गराईने छ । 

• स्वीस सरकार, संमघय सरकार, प्रदशे सरकार र ममक्लाजङु गाउँपामलकाको सहकायवमा संचामलत मसचाई कायवक्रम अन्त्तगवत ठुलो प्रकृमतका 

कुलो मनमावण कायवलाई मनरन्त्तरता मदईने छ । 

• पानीका स्थायी श्रोत तथा महुानहरुको पमहचान गरी सम्भाव्यताका आधारमा श्रोतहरुको सदपुयोग गद ैखतेीयोग्य क्षरेहरुमा मसंचाइ समुवधा 

उपलव्घ गराइनेछ । 

• उपभोक्ताहरु मार्व त नमजकको ताल तलैया, मसमसार र जलाधार क्षरेहरुको संरक्षण, सदुृिीकरण गनव सहयोग उपलव्ध गराउद ैनमजकका 

क्षेरहरुमा मनयममत मसंचाइ समुवधा उपलव्ध गराइनेछ । यसको व्यवस्थापनका लामग नीमतगत व्यवस्था गरर कायावन्त्वयन गररनछे । 

• पानी पयावप्त उपलव्ध भएका पामलकाहरुसंग  सहकायव र समन्त्वय गरी कृमर्योग्य क्षेरहरुमा मनयममत मसंचाइ सेवा उपलव्ध गराइनेछ । 

• चाल ुअवस्थाका मसंचाइ प्रणालीको स्तरोन्त्नमत गरी थप नया ँक्षरे र आंमशक रुपमा मसंचाइ हुदँ ैआएका क्षेरमा मनयममत रुपमा मसंचाइ 

समुवधा उपलव्ध गराइ कृमर् उत्पादनमा सहजता ल्याइनेछ । 

• स्थानीय प्रमवमध एवं सामाग्रीहरुको प्रयोग गद ैवर्ावतको पानी सङ्कलन गनव प्रोत्साहन गद ैममहला, दमलत र मवपन्त्न वगवको आय वमृिका 

लामग करेसावारीमा व्यावसामयक तरकारी खेती गनव सहयोग उपलव्ध गराइने छ ।  

•  पानी समुवधा उपलव्ध नभएका खतेीयोग्य वाँझो जममनमा मसंचाइका वैकमल्पक प्रमवमधहरुलाई (थोपा र छमकव ने) प्रयोगमा ल्याउन प्रोत्साहन 

गद ैथोरै पानीमा खेतीगनव समकन ेबालीहरु लगाउन जोड मदइनछे ।  

•  आकाशे पानी सङ्कलनका लामग प्लामिक पोखरी मनमावणमा र एक वडामा एक पोखरीका माध्यमबाट पानीको श्रोत संरक्षण समेत गरी 

मसंचाइ र पशपुंक्षीहरुलाई पानीको ब्यबस्था गररनछे । 

• उपभोक्ताहरुको लागत सहभामगतामा मसंचाइ आयोजनाहरु सञ्चालन गद ैआयोजना मामथ स्थानीयहरुको अपनत्व श्रजृना गन,े मनयममत 

रुपमा मतनीहरुको ममवत सम्भार गने वातावरण मबकास गररनछे ।  

• मसंचाइ योजना मनमावण गदाव क्षेरगत, लङ्ैमगक, जामतय समानुपामतक प्रमतमनमधत्व समहतको उपभोक्ता समममत गठन गरी लमक्षत वगवलाई 

प्राथममकता मदइनछे र उक्त समममतको आवश्यकता अनुरुप क्षमता अमभवमृि गररनछे । 

• मसंचाइ सम्बन्त्धी दीघवकालीन नीमत, काननु, मापदण्ड तजुवमा गरी गरुुयोजना, त्यसको कायावन्त्वयन र मनयमन गररनछे । 

• साना मसचाई कायवक्रम अन्त्तगवत चल्ने योजनाहरु पमन आ.व. २०७९/०८० मा मनरन्त्तर संचालनमा रहन ेछन ।  

घ.  संचवर  
• साववजमनक स्थल, भवन, कायावलय लगायत मवद्यालयहरुमा सचूना तथा सञ्चारका आधमुनक प्रमवमध साधनहरुलाई मवस्तार गरी आम 

सववसाधारण नागररकहरुको पहुचँ अमभवमृि गररन ेछ । 

• सबै सञ्चार माध्यम तथा प्रसारणका भार्ा लङ्ैमगकमरैी बनाउन ेनीमत अबलम्बन गररनेछ । 

• सामदुामयक मवद्यालयमा आधमुनक सञ्चार प्रमवमधहरुको प्रयोगवाट पठनपाठनमा सहजता ल्याइनेछ ।  

•  सरकारी कायावलयहरुमा अनलाईन मार्व त सेवा प्रवाह तथा आइमसमट प्रयोग गद ैप्रशासमनक कायव तथा सेवा प्रवाहलाई चसु्त तथा प्रभावकारी 

बनाइनछे । 

• सामदुामयक मवद्यालय, सरकारी कायावलय एवं साववजमनक भबनहरुलाई सचूना प्रमवमधमैरी बनाइनछे 

• मखु्य साववजमनक क्षरेहरुमा मि वाईर्ाई सञ्चालन गरी सचूना तथा सञ्चारमा सहजता ल्याइनेछ ।  
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•  स्थानीय स्तरमा अनलाईन सेवा तथा एर्एम रेमडयो सञ्चालन गनव मनजी क्षरे, समदुायसंग सहकायव गद ैनागररकहरुलाई अद्यावमधक खवर 

तथा सचूनाहरुवाट लाभामन्त्वत गराइनेछ ।  

• स्थानीय  एर्एम रेमडयो तथा परपमरकाको प्रकाशन र प्रशारणलाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

ङ. भवि िथा शिरी मवकासिर्य  

• सवै वगव, समहू समदुायहरुको पहुचँयकु्त सरुमक्षत, व्यवमस्थत एवं सवैप्रकारका भौमतक तथा सामामजक पवूावधारहरु समहतको आवास तथा वस्ती 

मवकास गद ैसमुवधा सम्पन्त्न, प्रकोप प्रमतरोधात्मक, अपाङ्गता, वालवामलका, ममहला तथा वातावरणमैरी साववजमनक भवन, कायावलय तथा 

संरचनाहरु मनमावण गररने छ । 

• भबि मििायि आचार सिंमििा िथा न्र्ूििि िापदण्ड लागू गरी प्रकोपवाट िुि सक्िे सम्भामवि क्षमििरुवाट िािव िथा धिजि सुरमक्षि रामखिेछ । 

• आवास, वमस्त मबकास र साववजमनक मनमावणको मबकास र मवस्तार योजना तजुवमा तथा कायवक्रम सञ्चालन गदाव मवपन्त्न, दमलत, जनजामत र 

ममहलालाई प्राथममकता मदइनछे । यस आ.व. मभर सब ै मवपन्त्न नागररकको रु्सको छानो भएको छरलाई जस्ताल ेप्रमतस्थापन गररन े छ । 

• पामलका क्षरेमभर मनमावण गररने मनजी भवनको समते मापदण्ड मनधावरण गरी नक्सापास गरेरमार भवन मनमावण इजाजत मदइने छ । 

• अत्यामधक छररएका वस्तीहरुलाई एकीकृत वस्ती मबकासको अवधारणा अनुसार एकीकृत गरी न्त्यनूतम पवूावधारको सेवा समुवधा उपलव्ध 

गराउद ैसहज र समुवधायकु्त वस्ती मबकास गररनछे । 

• गाउँपामलकाको भ–ूउपयोग नीमत तयार गरर लाग ुगररनेछ । 

• मवद्यमान वस्ती तथा समदुायहरुमा सवैप्रकारका पवूावधारहरुको सेवा समुवधाहरु उपलव्ध गराई वसाइ सराइलाई न्त्यनूीकरण गनवमा सहयोग 

परुयाइनेछ । 

• गाउँपामलकाको कुन ैठाउँलाई पमहचान गरी एउटै मडजाइनका घर र रंङको प्रयोग गरी सो को प्रमतमक्रयाको आधारमा एकीकृत वमस्त मनमावण 

योजना ल्याउन प्रदशे तथा संघमा पहल गन े। 

• कायावलय प्रयोजन तथा भवन मनमाणाथव जग्गा खोजी गनव कायवपामलकाको मनणवय हुन ुपने । 

• ज्येि नागररक मवश्रामलय तथा वाल ममलन गहृ मनमावण गनव प्रदशे , संघीय सरकार संग सहकायव गरर कायवन्त्वयन गररन ेछ ।  

• गाउँपामलकाको उपयकु्त स्थानमा सभाहल मनमावण गरी सभा, सम्मलेन जस्ता कायवक्रम सञ्चालनमा सहजता ल्याइनेछ । सभाहल मनमावण गदाव 

वहुउद्देश्य अवधारणालाई अवलम्वन गररनछे ।  

• वडाको उपयकु्त स्थानमा खलु्ला क्षरे, खेलमैदान समहतका संरचनाहरु मनमावण गरी समुवधा सम्पन्त्न बनाईन ेछ । 

• साववजमनक भौमतक संरचनाहरु बालमरैी, आपङ्गतामैरी, ममहला तथा ज्येष्ठ नागररकमरैी बनाइनछे । 

च.  वन, वातावरण तथा भ-ू संरक्षण 

• वन्त्यजन्त्तु लगायत जैमवक मवमवधता, वहुमलू्य वन्त्य प्रजामत तथा जडीवटुीहरुको संरक्षण, मवकास मवस्तार एवं प्रवद््रधन गद ैउद्यमशीलताको 

मवकास गरी वन सम्पदाहरुको उपयोगमा मदगोपना आएको हनुे । 

• बन तथा जैमवक मवमवधता संरक्षण प्रवद््रधनका लामग मवस्ततृ अध्ययन, अमभलेख अद्यावमध एवं गरुुयोजना बनाई कायावन्त्वयन गररनेछ । 

• बनमा आधाररत समममतहरु मार्व त ममचाहा प्रजामतको बोट मवरुबालाई मनयन्त्रण, नसवरी मवस्तार, वकृ्षारोपण, ररचाजव पोखरी मनमावण, 

अग्नीरेखा, झाडी सर्ाइ जस्ता मक्रयाकलापहरुवाट जैमवक सम्पदाको संरक्षण गररनेछ। 

• लौठसल्ला जस्ता व्यवसामयक मलू्य भएका जडीवटुी लगायतका आयमलुक रुखहरुको व्यापक वकृ्षारोपण गरी जैमवक मवमवधताको संरक्षण 

गद ैदीगो उपयोगमा जोड मदइनछे 

• चररचरनका लामग मनमित क्षरेहरु मनधावरण गरी छाडा चररचरन, बन अमतक्रमण, आगलागी जस्ता मक्रयाकलापहरुलाई पणूव बन्त्दजे लगाई 

दण्ड जररवानाको व्यवस्था गररनेछ । 

• बन पैदावरमा आधाररत जडीवटुीहरुको व्यवसामयक खतेी तथा उद्यमशीलता मबकास गद ैसहकारी संस्थाका सदस्यहरुको क्षमता अमभवमृि 

गररनेछ । 
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• ममक्लाजङु गाउँपामलकामा रहकेा सामदुामयक तथा कवमुलयती वन, सरकारी वनहरुको संरक्षण र सम्वद््रधनका लामग मवमभन्त्न समक्रय समममत 

गठन गरी समममतलाई प्रभावकारी बनाउने । पानीको महुान सकुाउने रुखहरु पत्ता लगाई त्यस्ता रुखहरुको क्लिर छुट्याई अन्त्य प्रजातीका 

रुखरुको वकृ्षारोपण गरी पानीका महुान बिाउन ेकायवक्रम संचालन गने र अनावश्यक रुखहरुको मवस्थापन र वकृ्षारोपण कायव संगसंग ैअगाडी 

बिाइनछे । 

• सडक मकनारामा भकू्षयलाई रोक्द ैआमथवक लाभ समते मलन मछटो हुमकव ने मवरुवाहरु रोपी त्यसको संरक्षण र उपयोग गनव सम्बमन्त्धत क्षरेका 

स्थानीय समदूायलाई पररचालन गररने छ । 

• जागा बाँझो राख्ने कायवलाई मनरुत्सामहत गनव खाली जग्गा का सवेक्षण र माटो परीक्षण गरी जममनको प्रकृमत अनुसारको भउूपयोग नीमत 

आलम्वन गररन ेछ । 

छ. वातावरण तथा स्वच्छता 

• स्वच्छ वातावरण कायम राख्न समदुायसंगको सहकायवमा र्ोहोरमैलालाई सरुमक्षत िङ्गवाट व्यवमस्थत गद ैवातावरण 

प्रदरु्ण तथा सरसर्ाइका मवमवध उपायहरु अवलम्वन गररने छ । 

• वातावरण संरक्षण तथा र्ोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्त्धी काननु मापदण्ड तथा दीघवकालीन योजना बनाई कायावन्त्वयन 

गररनेछ । 

• जल, माटो, ध्वमन तथा वाय ुप्रदरु्ण मनयन्त्रणका लामग स्थानीयहरुलाई अमभमखुीकरण कायवक्रमहरु सञ्चालन गरी सचेतना 

मबकास गररनेछ । 

• वातावरण सरसर्ाइ समहू/समममत पररचालन गरी वातावरण संरक्षण तथा स्वच्छताका कायम रामखनेछ । यसका लामग 

आवश्यकता अनुसार समहूहरुको क्षमता अमभवमृि गररनेछ ।  

• सामदुामयक संस्थाहरुसंग सहकायव गरी र्ोहोर न्त्यनूीकरण, प्रशोधन तथा प्रयोग जस्ता मवमधहरु अवलम्बन गरी 

र्ोहोरमैलाको व्यवस्थापन तथा श्रोतमै न्त्यनूीकरण गररनेछ । य वजार के्षरहरुमा िलहरु मनमावण र गाउँवस्तीका घर आँगनवाट 

मनस्कने र्ोहोरपानीलाई नमजकको खेतवारीमा सरुमक्षत मनकास तथा करेसावारी प्रवद््रधन गररनेछ ।  

• खलु्ला क्षरेमा हनुे शौचलाई न्त्यनूीकरण र सधुाररएको चलुो मनमावणमा सहयोग उपलव्ध गराउद ैवातावरण संरक्षण गररनेछ ।  

• घर घरमा खाना पकाउने तथा घरयासी प्रयोजनका लामग दाउरा वाल्ने अभ्यासलाई क्रममक रुपमा न्त्यनूीकरण गद ैवैकमल्पक 

तथा नमवकरणीय उजावमा जोड मदइनेछ ।  

• मनजी क्षेरसंगको सहकायवमा र्ोहोरमैला सङ्कलन, प्रशोधन केन्त्द्र तथा ल्याण्डमर्ल्ड साइटलाई व्यवमस्थत र सरुमक्षत 

बनाइनेछ ।  

•  स्थानीय समदुायसंगको सहकायवमा सडक, मवद्यालय, साववजमनक के्षर एवं खुल्ला के्षरहरुमा र्लरु्ल तथा वकृ्षारोपण गदै 

पानी पोखरी, हररयाली पाकव  क्षेरहरु मनमावण गररनेछ । 

• िल मनकास सम्बन्त्धमा वडाबाट माग भई आएका योजनालाई सम्बमन्त्धत के्षरगत मनकाय संग समन्त्वय गरी योजनाको 

मनमावण तथा ममवत संभार गररनेछ । 
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• प्राकृमतक मवपदवाट हुन सक्ने जोमखम तथा क्षमत न्त्यनूीकरण गनव भौमतक संरचनाहरुलाई प्रमतरोधात्मक र आपतकालीन उिार 

सम्वन्त्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी वनाउद ैजलवाय ुपररवतवन अनुकूलन  बनाइने छ । 

• मवपद पवूव तयारी तथा प्रमतकायव योजना र पवूव सचूना प्रणालीको व्यवस्था गरी सम्भामवत जीऊधनको क्षमतवाट जोमगन 

सववसाधारणहरुलाई पवूव तयारी अवस्थामा रामखनेछ ।  

•  जोमखमयकु्त क्षेर पमहचान गरी जोमखम संवेदनमशल भ–ूनक्सा तयार पाद ैजनचेतना अमभवमृि गररनेछ ।  
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•  मवपद व्यवस्थापन सम्बन्त्धी चेतनामलूक कायवक्रम सञ्चालन गरी जनमानसमा मवपद पवूवतयारी, उिार, पनुस्थापन, यवुा 

स्वयंसेवक तथा उिार टोली व्यवसथा गरी क्षमता अमभवमृि गररनेछ ।  

•  भकूम्प तथा मवपद प्रमतरोधात्मक भौमतक संरचनाहरु मनमावण गनव प्रोत्साहन गररनेछ । यसका लामग मापदण्ड बनाई कायावन्त्वयन 

गररनेछ ।  

•  मवपद पिातको उिार र राहत समहतको प्रभावकारी प्रमतकायव र मदगो मबकासमलूक पनुस्र्थापना र पनुमनमावणका लामग तयारी 

हालतमा रहने गरी ब्यबस्था गररनेछ ।  

•  आपतकालीन व्यवस्थापनका लामग प्रत्येक वस्तीहरुमा एक मनमित खलु्ला क्षेर व्यवस्था गररने र सोको संरक्षण एव ं

अत्यावश्यक पवूावधारको व्यवस्था गररनेछ ।  

• मवपद ब्यबस्थापन कोर् स्थापना गरी संघ, प्रदशे तथा अन्त्य सरोकारवालाहरुबाट प्राप्त रकम समेत उक्त कोर्मा राखी एकद्वार 

प्रणाली मार्व त राहत र उिार लगायतका मवपद ब्यबस्थापन कायव सञ्चालन गररनेछ । 

•  सबै सरोकारवालाहरु रहकेो गाउँपामलका तहमा मवपद ब्यबस्थापन समममत गठन गररनेछ र वडा स्तरसम्म समन्त्वयको ब्यबस्था 

गररनेछ तथा योजना तथा समहू मनमावण गदाव जोमखममा पने तथा लमक्षत वगवको प्रमतमनमधत्व र सहभामगता समुनमित गररनेछ ।  

•  आपतकालीन सहयोग, राहत, पुनस्र्थापना र पनुमनमावण कायवक्रम लाग ूगदाव अशक्त, असहाय, भमूमहीन, ममहला, बालबामलका, 

गभववती तथा सतु्केरी ममहला, जेष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्यमक्तका र्रक आवश्यकतालाई मवशेर् ध्यान मदई सम्बोधन 

गररनेछ । 

•  भबन मनमावण आचार संमहतालाई कडाइका साथ लाग ुगद ैभौमतक पवूावधारहरुको मनमावण गदाव वातावरणमैरी वनाइनेछ ।  

•  आपतकालीन उिारका लामग दमकल, एम्बुलेन्त्स, दक्ष जनशमक्तको व्यवस्था गररने र उिार सामाग्रीहरुको व्यवस्थाका लामग 

स्थानीय रेडक्रस संस्थासंग सहकायव गररनेछ ।  

•  नमजकको अस्पताल तथा स्थानीय स्वास््य चौकीहरुमा और्धी एवं उपकरणहरुको व्यवस्था गरी प्रारमम्भक तहको 

और्धोपचारलाई सहज बनाइनछे ।  

•  मवकास पवूावधारवाट हुनसक्ने जोमखमको न्त्यनूीकरण गनव सवै उपाय अवलम्वन गररने छ । 

• वनमवनास, भकू्षय, वािीपमहरो मार मवपद नभएर कोरोना भाइरस कोमवट १९ जस्ता महामारी पमन मवपद भएकाले मवपद सम्बमन्त्ध 

खोजउिार तथा ओसारपोसार, राहत मवतरण, दु्रत सचूनाप्रणाली र पनुस्थापनाका लामग मवमवध कायवक्रम गररने छ । 

• संकटासन्त्मखु समदुाय÷वडा पमहचान गरर मवपद पारो वनाइ जस अनुसार पवूवतयारी  गररने छ । 

• बािी पमहरो जोमखम क्षेरहरुको पमहचान गरर मवपदक्ो पवूव सचूना मदने पवूव सचूना प्रणाली रामखनेछ ।  

• मवपद पवूवतायारी सामग्रीको व्यवस्था गरर प्रमत कायव जनशमक्त उत्पादनको लागी वजेट व्यवस्थ ंागने । 

• टोल टोलमा उिार सामग्री अनुदान कायवक्रम मार्व त उपलब्ध गराईने छ । 

• मवपदक्ो समयमा सहयोग गनवको लामग मवपद ्व्यवस्थापन कोर् खडा गररनेछ । 
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६. ;+:yfut ljsf;, ;]jf k|jfx / ;'zf;gdf 

 क.  सािान्र् सेवा िथा सुरक्षा व्र्वस्थापि िर्य  

• स्थानीय ऐन, मनयम तथा मापदण्डहरुको मनमावण तथा कायावन्त्वयनमा स्थानीय सवै सरोकारवालाहरुको सहभामगता र सामामजक 

जवार्दमेहताका औजारहरुको अभ्यासवाट साववजमनक सेवा प्रवाहमा सशुासन अमभवमृि गररने छ । 

• स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले व्यवस्था गरेको समममत, एवं कायव प्रकृमतका आधारमा बन्त्ने समममतलाई पणूवता मददै 

कायवक्षेरको स्पिताका साथ कायवसम्पादनमा प्रभावकारी ल्याइनेछ ।  

•  संमवधान एवं स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा गररएको प्रावधान अनुसारको कायवसम्पादनका लामग आवश्यक सवै प्रकारका ऐन, 

मनयम, कायवमवमध एवं मापदण्डहरु बनाई राजपरवाट साववजमनकीकरण गद ैकायावन्त्वयनमा ल्याइनेछ ।  

•  गाउँपामलकाको नीमत कायवक्रम, मनणवय, तथा प्रगमत समीक्षाहरुका वारेमा सववसाधारण सवैलाई वेवसाइट एवं अन्त्य प्रकाशनहरु मार्व त 

जानकारी गराइनेछ ।  

•  जवार्दमेहता एवं पारदमशवता अमभवमृिका लामग क्षमतपमूतव समहतको नागररक वडापर लगायत सामामजक जवार्दमेहताका औजारहरु 

अवलम्बन गररनेछ ।  

• सम्भव भएजमत गाउँपामलकाको काम कारवाही एवं सेवा प्रवाहलाई अनलाइन तथा आइमसमट मार्व त गने गररने व्यवस्था ममलाई सेवा 

प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।  

•  सचूनाको हक सम्बन्त्धी ऐनले व्यवस्था गरेको प्रावधानलाई व्यवहारमा ल्याउदै सचूना अमधकृत एवं गनुासो सनुुवाई संयन्त्रको मबकास 

गररनेछ ।  

•  लैङ्मगक तथा सामामजक समावेशीकरण रणनीमत तजुवमा गनुवका साथसाथै सबै योजना तजुवमा कायवमा मलूप्रवाहीकरण गररनेछ ।  

• नागररकलाई प्रवाह हुने सेवा समुवधाको सहज पहुचँका लामग वडा स्तरका कायवलाई व्यवमस्थत गररनुका साथै मजम्मेवारीमा स्पिता र 

संस्थागत क्षमता अमभवमृि गररनेछ । 

• प्राकृमतक श्रोत साधानमा गाँउ क्षेर मभरका सवै वडावासीहरुको समान उपभोग गनव पाउने व्यवस्थालाई समुनमित गररनेछ । 

• उपभोक्ता महतका लामग संस्थागत रुपमा सहमजकरण गरर सहज बनाउने । 

• मजल्लास्तरीय तथा स्थानीय उद्योग वामणज्य संघ र गाउँपामलकाको समन्त्वयमा गाउँपामलका क्षेरको मवमभन्त्न स्थानहरुमा कर मशमवर 

संचालन गने  

• गाँउकायवपामलकाको कायावलय र गाँउपामलका मभरका सवै वडा कायावलयहरुमा अमनवायव रुपमा नागररक बडापर रामखनेछ ।  

• सामामजक परीक्षण तथा साववजमनक सनुवुाई कायवक्रम संचालन गररनेछ ।  

ख. सुशासि प्रवद््रधि िथा सिंस्थागि मवकास िर्य  

• गणुस्तरीय सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी वनाउन पामलका लगायत स्थानीय साववजमनक सेवा प्रदायक संस्थाहरुको मानव संशाधानको क्षमता 

तथा कायवदक्षतामा अमभवमृि एवं संगठनात्मक संरचनामा समावेशीकरण नीमत अबलम्बन गररन ेछ । 

• मानव संसाधन मबकास सम्बन्त्धी स्थानीय नीमत, काननु, मापदण्ड, योजना, कायावन्त्वयन, अनुगमन तथा मनयमन गररनछे 

•  मबर्यगत समममत एवं न्त्यामयक समममतको क्षमता मबकास गरी कायवसम्पादन स्तरमा अमभबमृि ल्याइनेछ ।  

• पामलकामा लङ्ैमगकमरैी एवं समावेशीताका आधारमा कमवचारी दरबन्त्दी मनधावरण गररनेछ ।  
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• कायववोझ मवशे्लर्णको आधारमा जनशमक्त व्यवस्थापन गरी कायवसम्पादनस्तरलाई चसु्त दरुुस्त बनाइनछे र कायव सम्पादन करार प्रणाली लाग ू

गरी कायव उपलमब्धका आधारमा कमवचारीको कायव सम्पादन मलू्याङ्कन गररने प्रणाली अवलम्बन गररनछे ।  

•  सेवा प्रवाहलाई गणुस्तरीय, न्त्यनू समय लागत मछटो सेवा उपलव्ध बनाउन सम्भव भएका सेवा समुवधाहरु अनलाइन, वडा कायावलय एवं सेवा 

केन्त्द्रवाट उपलव्ध गराउद ैवडा कायवलयहरुलाई भौमतक श्रोत साधन समुवधायकु्त बनाइनेछ ।  

•  सेवा प्रवाहसंग सम्वमन्त्धत मवर्यगत शाखाहरुको आवश्यकतानुसार वडा स्तरसम्म पनुिः संरचना गररने छ ।   

• तामलम, तथा अमभमखुीकरणवाट गाउँपामलकाका जनप्रमतमनमध एवं कमवचारीहरुको क्षमता अमभवमृि गरी मनणवय प्रमक्रया र सेवा प्रवाहमा 

प्रभावकारी ल्याइनछे ।  

•  गाउँकायवपामलका तथा सभाका सवै समममतलाई कृयाशील वनाई उत्तरदामयत्व र मजम्मेवार संस्थाका रुपमा मवकास गद ैस्थानीय लोकतन्त्रलाई 

सदुृि गररन ेछ ।  

•  गाउँपामलकाका अन्त्तगवत मवद्यालय, मवर्यगत कायावलय एवं सरकारी कायावलयहरुमा कायवरत कमवचारीहरुसंग कायवसम्पादन सम्झौता गररन ेछ 

र मनयममत मलू्याङ्कनका मापदण्ड मनधावरण गरी मापदण्डका आधारमा उत्कृिलाई परुस्कृत गन ेअभ्यासको थालनी गररनेछ ।  

•  गाउँपामलका अन्त्तगवत सहकारी, गसैस, नागररक समाज, सामदुामयक संस्था, मनजी क्षरेमा कायवरत कमवचारीहरुलाई तामलम, अमभमखुीकरण 

मार्व त क्षमता अमभवमृि गरी दक्ष, सवल, सक्षम जनशमक्त मबकास गररनेछ । य जनप्रमतमनमधहरुको क्षमता अमभवमृि गने र ममहला तथा दमलत 

वडा सदस्यको क्षमता मबकासमा जोड मदइनेछ । 

• गाउँपामलकाको नीमत तथा कायवक्रम कायावन्त्वयनमा स्थानीय गरैसरकारी संस्था तथा अन्रर्ामरिय गरैसरकारी संस्थाहरुलाई आमन्त्रण गरी 

साझेदारीको लामग अमपल गररनछे । 

• NGO/INGO बाट संगालन गने कायवक्रमलाई गाउँसभामा अमनवायव रुपमा पेश गरी गाउँपामलका को वामर्वक कायवक्रमको रुपमा 

मलुप्रवाहीकरण  गररनछे । 

• मवकासका वामर्वक योजना मनमावण र कायावन्त्वयनमा समदुाय पररचालनका लामग सामवकका वडालाई समेटेर टोल सधुार समममत गठन गरर 

समक्रय वनाइनछे । 

• पामलका मभर ररक्त रहकेा प्रवमवमधक कमवचारीको पदपमूतवका लामग करार प्रणलीको अवलम्वन गररनछे सो कायवलाई व्यवमस्थत गनव एक 

कायवमवमध मनमावण गररने छ । 

• आगामी आ. व को मवकास बजेट बाडर्ाँड गदाव आन्त्तररक श्रोत आजवन तथा खचव गने सामथ्र्यलाई आधार मामननछे । 

• सवै वडाको घरधरुी दताव गरर घरधरुी पमहचानको लामग मनमित कोड प्रदान गररनछे । 

• एमककृत त्याकं व्यवस्थापन प्रणली सरुुवात गरर पाररवाररक मववरण (Famliy Folder) स्थापना गरर सफ्टवेर मार्व त वडाहरुबाटै त्याकं 

अद्यावमधक हुन ेव्यवस्था शरु गररन ेछ ।  

• उपभोक्ता समममतहरुलाई प्रभावकारी पररचालन गनव उपभोक्ता समममत पररचालन कायवमवमध तय गरी सो अनुरुप गररने छ ।  

• यस ममक्लाजङुगाउँपामलकाको मवमभन्त्न क्षेरहरुमा रहकेो खाली ऐलानी र पती जग्गाको खोजी गरी गाउँपामलकाको मातहतमा रामखनेछ।  

• ममक्लाजङु गाउँपामलका अन्त्तगवत संचालन हुन ेयोजनाको उपभोक्ता समममत गठन गदाव समममतमा संख्यात्मक भन्त्दा समानुपामतक र समावेशीको 

मसिान्त्तका आधारमा चयन गने व्यवस्था ममलाईनछे । यद्दपी एकै व्यमक्त धेरै उपभोक्ता समममत नबस्ने वातावरण तयार गररनेछ । 

• यस गाउँपामलकामा कायवरत कमवचारीहरुको समयानुकुल क्षमता मवकास मवस्तार गनव तामलमको व्यवस्था गररनेछ । 

• गाउँपामलकाको कामलाई मयावमदत र व्यवमस्थत बनाउन गाउँपामलका अन्त्तगवतका कमवचारीहरुको मनोवललाई उच्च राख्न स्थानीय स्रोत साधन 

तथा कर संकलनको अवस्थालाई दृमिगत गरर कायवसम्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन प्रणाली,दण्ड परुस्कारको व्यवस्था जस्ता पक्षहरुलाई 

आत्मसाथ गररनेछ । 

• यस गाउँपामलका अन्त्तगवत रहकेा मनमावण मजदरुहरुलाई आवश्यक तामलमको व्यवस्था गने र प्राप्त तामलमको पररचय परको व्यवस्था गररनेछ । 
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• ममक्लाजङुमा संचामलत गैर सरकारी संस्थाहरुले अमनवायव रुपमा गाँउपामलकामा समूचकृत हुनपुनछे । गाउँपामलकामा कायवक्रम तथा बजेट पशे 

गरी चौमामसक खचव साववजमनक गने व्यवस्थाको सरुुवात गररनछे  

• योजनाहरुको गणुस्तरको अनुगमन गनव जन प्रमतमनमधहरुको अनुगमन समममत गठन गने र योजनाहरुको अमन्त्तम मनकासा जाँच पास र्रर्ारक 

गदाव अनुगमन समममतको मसर्ाररस अमनवायव   गररनछे । 

• सरुक्षा, सामामजक न्त्याय, सद्भाव , संस्कृमत र एकता जस्ता कृयाकलाप गररने छ । 

• सचूनाका पह चँ नपगुकेा नागररकहरुका हकमा पामलकाको वेवसाइट, सामामजक सञ्जाल र पहुचँ योग्य  एर्एम को माद्यमबाट सचूनाको लामग 

व्यवस्थापन गररन ेछ ।  

ग. राजस्व सिंकलि र पररचालि िर्य  

• गाउँ पमलकाकाले  राजस्व सधुा योजना र मध्यकामलकन खचव संरचना समहतको एकीकृत गाउँमवकास रणनीमतक योजना तयार गरेको आवमधक 

योजना कायवन्त्वयन  गररने छ । 

• गाउँपामलकामा करको दर मनधावण गदाव प्रगमतमशल कर प्रणली लाग ुगररन ेछ । 

• मखु्य राजस्वका श्रोतहरु सम्पमत्त कर, घरनक्सा पास तथा अमभलखे दस्तरु , व्यवसाय कर, वहाल मवटौरी शलू्क, सम्पमत्त मलू्यांकन कर, 

मसर्ाररक तथा प्रमामण्त दस्तरुको तथा असलुी प्रमक्रया मनधावण गरर सफ्टवेर प्रणलीबाट अमभलेखीकरण गने व्यवस्था ममलाइन ेछ  

• आम जनतालाई कर तथा राजश्वको महत्वका बारेमा जनचतेना मवस्तार पररयोजना अन्त्तगवत मनयममत गराइने छ ।  

घ. कािूि िथा न्र्ार् सम्पादि 

• पामलकामा दताव हुन आएका सवै मववादहरुलाई मछटो र छररतो मछनोर्ानो हुन ेव्यवस्था ममलाइनछे । यसका लामग सामदुामयक मलेममलाप 

केन्त्द्रलाई अमधकतम पररचालन गररनेछ । 

• यस नीमत तथा कायवक्रमलाई कायावन्त्वयनका लामग आवश्यकता अनुसार ऐन, मनयम, मनदमेशका र कायवमवमधहरु तत्काल तजुवमा गररु लाग ूगररने 

छ  ।  

ङ.  सूचिा प्रमवमधिर्य  

 

• ई–गभवनेन्त्सको अवधारणलाई संस्थागत रुपमा अगाडी बिाउनको लामग हरेक सरकारी कायावलयहरुमा ईन्त्टरनेट सेवाको मवस्तार गररनेछ । सो 

को लामग लाग्न ेलगानीमा सहयोग सहकायव तथा व्यवस्थापनमा गाउँपामलकाल ेप्रत्यक्ष सहभागी हुनछे । 

• गाँउपामलका मभर रहकेा सवै मवद्यालय र अन्त्य कायावलयहरुमा मवद्यमुतय हामजरीको व्यवस्था गररनछे । 

• गाँउपामलका मभरका मखु्य मखु्य वजार, साववजमनक स्थल र कायावलयहरुमा मस.मस. क्यामेरा रामखनछे । 

• गाँउपामलका मभरका मखु्य मुख््य कायावलयहरुमा मवद्यतुीय सचुना पाटी राख्न ेव्यवस्था ममलाइन ेछ । 

• दताव, चलानी, योजना, मजन्त्सी लागयतका मवद्यमुतय सशुासन गन ेसफ्टवेयरहरु व्यवस्था ममलाइने छ । 

• कम्प्यटुर सभवरको स्यापना गरी सबै वडा कायावलयहरु सँग नेटवकव  स्थापना गरी इन्त्िानेट  स्थापना गरी अनलाइन तथा अर्लाइन दबैु माध्यमबाट 

हुने गरी राजश्व लगायता मजन्त्सी लगायताका सप्टवेयर संचालनमा ल्याएर पपेर लेस गाउँपामलकाको रुपमा अगामड बिाउँद ैलमगन ेछ । 

• IP  टेमलर्ोनको मवस्तार गरी सब ैवडा कायावलयहरु सँग मनशलु्क संचार सम्पकव  गररने छ ।  

 

“धन्यवाद” 
 

 


