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गाईँपालिकाको अठौं गाईँसभामा
ऄध्यक्ष श्री िेखनाथ पोख्रेििे प्रस्िुि गनिुभएको
अलथिक वषि २०७७/७८ को

छत्रदेव गाईँपालिकाको

नीलि िथा कायिक्रम
छत्रदेव गाईँपालिका
गाईँ कायिपालिकाको कायाििय
छत्रगञ्ज, ऄघािखाँची
५ नं. प्रदेश नेपाि

०६ ऄसार, २०७७
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ईपलस्थि गाईँसभाका सम्पर्
ू ि सदस्यज्यू,
1= कोरोना भाइरस संक्रमण (COVID-19) बाट विश्ि अक्रान्त भएको चनु ौतीपण
ू ण ऄिस्थामा अजको वदनमा
छत्रदेि गाईँपाविकाको अठौं गाईँसभाको बैठकमा अ.ि. २०७७/०७८ को नीवत तथा कायणक्रम प्रश्ततु गदै गदाण
ईच्च विविय र भौवतक प्रगवतको बदिा महामारीसँग िड्दै गरे को दृष्य मेरो मानसपटिमा घमु ीरहेको छ ।
2= नेपािको संविधान बमोवजम स्थानीय तहको वनिाणचन सम्पन्न भइ हामीहरुिे वजम्मेिारी सम्हािेको तीन िर्ण परू ा
भएको छ । छत्रदेि गाईँपाविकािे प्रवतकूि पररवस्थवतका बाबजदु महत्िपणू ण ईपिवधधहरु सवहत चौथौ नीवत तथा
कायणक्रम प्रस्ततु गनण पाईँदा मिाइ गौरिको महशसु भएको छ ।
3= िोकतन्त्र स्थापनाथण अफ्नो प्राण ईत्सगण गने राममणी ज्ञिािी, वशििाि पोखरे ि, पद्मचन श्रेष्ठ िगायत सम्पूणण
ज्ञात/ऄज्ञात शवहदहरु प्रवत भािपणू ण श्रद्धाञ्जिी ऄपणण गनण चाहन्छु । साथै जनअन्दोिनका घाआतेहरु, द्रन्द्रपीवडत,
व्यविहरु, बेपिा पाररएका नागररक र वतनका पररिारिाइ स्मरण गनण चाहन्छु ।
4= संघीयता, राज्य पनु ः संरचना र सबै तहका सरकारहरुिे कायणसम्पादन गदै गदाण संघीयतािे एईटा मोड विएको
ितणमान वस्थवतमा हािको वबपविमा स्थानीय सरकारको औवचत्य सावबत भएको छ । कल्पना गरौं त ऄवहिेको
कोरोना महामारीको समयमा स्थानीय सरकार नभएको भए वस्थवत के हुन््यो होिा ज जनताको व्यिस्थापन कस्िे
ग्यो होिा ज यो कुराको पवु ि संघीयतािे गरे को छ र हाम्रा गवतविवधहरु सबै साथणक भएका छन् ।
5= स्थानीय सरकार नेपािी जनताको त्याग, बविदान र िामो संघर्ण को पररणाम हो । यो सरकार जनतािाइ अफ्नो
नवजकको सरकारको ऄनभु वू त वदिाईने सरकार हो । तसथण जनताको चाहना र अकाक्ष
ं ाहरुिाइ पररपवु तण गनण हामी
दृढ छौं । जनताको पणू ण िोकतन्त्र र मौविक ऄवधकार प्रवत प्रवतबद्ध रहँदै सश
ु ासन, सदाचार, भ्रिाचारमि
ु , सभ्य र
कतणव्यवनि ज्ञानमा अधाररत समाज (Knowledge Based Society) वनमाणणमा हामी ऄगावड बढ्ने प्रवतबद्धता
व्यि गनण चाहन्छु ।
6= छत्रमहाराजिे राज गरे को यस पण्ु य भवू ममा बसोबास गने हाम्रा नागररकहरुको खश
ु ी नै हाम्रो एक मात्र चाहना हो ।
कररब १५ िर्णसम्म स्थानीय तहमा जनप्रवतवनवधको ररिता पवछ तीनिर्ण ऄगावड हाम्रो सरकार गठन हुदँ ा जनताका
ऄवसवमत अकांक्षाहरु हुनु स्िभाविक नै हो । सरकार गठनको सरुु िात देवख नै हामी वनरन्तर जनअकांक्षा परू ा गनण
ऄहोरात्र खटेको सबै सामु छिणङ्गै छ । छोटो ऄिवधमै सबै कामहरु परू ा गनण गाह्रो पने िास्तविकता समेत सबैिाइ
विवदतै हुने कुरा हो । हामी भविष्यमा समेत योजनाबद्ध ढंगबाट अफ्ना वक्रयाकिापहरु तय गरी समृद्ध छत्रदेि
वनमाणणमा जटु ् ने छौं ।
7= देशमा सवं िधानिे पररकल्पना गरे का तीन िटै तहका सरकारहरुको गठन भइ राजनीवतक वस्थरता कायम भआके को
ऄिस्थामा ऄब अवथणक तथा सामावजक विकास नै हाम्रो िक्ष्य हो । संविधान प्रदि ऄवधकारहरुको ईपयोग गदै
समृद्ध छत्रदेि वनमाणणमा जटु ् न म सबैिाइ अग्रह गदणछु । छत्रदेि गाईँपाविकािाइ ऄन्य स्थानीय सरकारहरुको
ति
ु नामा नमनू ा स्थानीय तहको रुपमा विकास गरी यहाँका जनतािाइ सम्मावनत नागररक भइ जीिन जीईने
ऄिस्थाको वसजणना गने तर्ण विकासका सबै अयामहरु समेवटएको विकासको रुपमा हाम्रा गवतविवधहरु के वन्ित
भइरहेको ऄिस्थामा मि
ू ूक कोवभड- १९ को महामारीको चपेटामा परे को छ । जनु िक्ष्य, योजना र गवतका साथ
ऄगावड बढ्न खोवजएको वथयो, त्यसमा व्यिधान अएको व्यहोरा यस सम्मावनत सभा समक्ष जानकारी गराईन
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8=

9=

10=

11=

12=
13=

चाहन्छु । संविधान प्रदि स्थानीय सरकारका ऄवधकारको प्रयोग र वनभाईनु पने भवू मकाको विर्यमा छत्रदेि
गाईँपाविका जनतािे खोज्ने, देख्ने र भेट्ने सरकारको रुपमा स्थावपत हुन सके को हामीिाइ विश्िास िागेको छ ।
कोरोना सक्र
ं मण (COVID-19) महामारीको कारण मानि जगतमाथी ठुिो सक
ं ट पैदा भएको छ र चनु ौती
थवपएको छ । यस विरुद्ध िड्न मौजदु ा हाम्रा स्िास््य संरचना, सेिा/ सवु िधामा पनु विचार गनणु पने भएको छ ।
संक्रमणको दर बढ्दो छ । मृत्यु हुनेको संख्या ईकािो िाग्दै छ । यस वकवसमका प्राकृ वतक प्रकोपिाइ मानि
सभ्यताको चनु ौतीको रुपमा विइ व्यिस्थापनको िावग विशेर् सतकण ता गाईँ पाविकािे ऄपनाईने छ ।
कोवभड-१९ को कारण स्िदेश एिं विदेशमा ज्यान गमु ाईनु हुने महानभु ाि प्रवत समिेदना व्यि गनण चाहन्छु ।
यसको कारण मि
ू क
ु को ऄथणतन्त्रमा गवम्भर धक्का पर्ु याएको छ । यातायात, पयणटन, ईद्यम/व्यिसाय ठप्प प्रायः
छन् । भोविका वदनमा खाद्य संकटको ऄिस्था अईने वस्थवत हाम्रो ऄगावड देवखएको छ । सो ऄनरुु प ऄिका हाम्रा
गवतविवध त्यस तर्ण के वन्ित गनणु पने देवखन्छ । चािु अ.ि. मा समेत विवभन्न योजना र कायणक्रमहरुमा विवनयोजन
भएको रकम कोरोना विरुद्धको ऄवभयानमा िगाईनु पने वस्थवत र अगामी अ.ि.मा समेत सो ऄनरुु पका क्षेत्रमा
श्रोत /साधन िगाईनु पने देवखन्छ ।
कोरोना वबरुद्धका हाम्रा प्रयासहरु पणू ण नभएता पवन कमजोर छै नन् । पाविका स्तरीय ऄनगु मन सवमवत, िडा स्तरीय
व्यिस्थापन सवमवत, अइसोिेसन िाडण र क्िारे न्टाइन स्थिको स्थापना, करीब ३० हजारको संख्यामा माक्स
ईत्पादन र जनतािाइ वबतरण, सवजणकि सामान र और्धीको पयाणप्त व्यिस्था साथै नेपािको विवभन्न भभू ाग र
नेपाि/भारत वसमाबाट ऄिपत्र परे का यस गाईँपाविकाका जनतािाइ पायक पने क्िारे न्टीनमा राख्ने व्यिस्था,
वनजहरुको अर.वड.वट. र वप.वस.अर. चेक िगायतका गवतविवध र काननू वनमाणण गरी ऄसँगवठत क्षेत्रमा काम गने र
ऄसहाय नागररकिाइ राहत वितरण साथै प्रकोप व्यिस्थापन कोर्को स्थापना हाम्रा प्रयत्नहरु हुन् । साथै कोरोना
सक्र
ं मणका कारण SEE वदन बवञ्चत विद्याथीहरुिाइ के वन्ित गरी भचणिु ि कक्षाको माध्ययमबाट ती कक्षाहरु
सञ्चािन गरी छत्रदेि टेविवभजनबाट प्रसारण गने काम सम्पन्न भएको छ ।
महामारी विरुद्धका प्रयासहरु हाम्रो एक्िो प्रयत्निे मात्र संभि छै न् । ऄन्य स्थानीय सरकारसँगको हातेमािो साथै
संघ/प्रदेश र मानिीय प्रयत्निे वजत हावसि गनणु पने छ । संक्रमणका विरुद्ध ऄहोरात्र खट्नु हुने जनप्रवतवनवध,
वचवकत्सक, स्िास््य कमी, कमणचारी एिं प्रहरी प्रशासन र ऄन्य सघं /सस्ं था सम्पणू ण पक्षहरुिाइ धन्यिाद वदन
चाहन्छु ।
कोरोना संक्रमण (COVID-19) को महामारी पवछ पवन स्थानीय सरकार कसरी ऄगावड िढ्नु पदणछ, ऄबको
प्राथवमकता के हो, वय विर्यहरुिाइ नीवत तथा कायणक्रमिे समेटेको मैिे महशसु गरे को छु ।
कोवभड-१९ को ऄसरिाइ न्यनू ीकरण गदै जनजीिनिाइ वनयवमत गने विर्य नै ऄवहिेको प्रमख
ू चनु ौती हो ।
महामारीको ऄिस्थामा स्थानीय सरकारको अिश्यकता र प्रथवमकताहरु पवन बदविएका छन् । यस पररस्थवतमा
स्थानीय तहको बजेट तजणमु ा सामान्य ऄिस्थाको भन्दा र्रक हुने वनवित छ । हािको वस्थवतमा व्यापक
सहभावगता सवहत योजना तजणमु ा प्रवक्रया सम्भि नभएकोिे सािणजवनक सचू नाको माध्यमबाट नीवत, कायणक्रम र
बजेट तजमणु ा प्रवक्रया विवध ऄििम्िन गररएको व्यहोरा विवदतै छ । यसमा ऄमल्ू य राय सझु ाि वदनु हुने महानभु ाि
प्रवत हावदणक अभार प्रकट गनण चाहन्छु ।
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14= चािु अवथणक िर्णका कवतपय हाम्रा कायणक्रमहरु संशोधन गरे र पनु : प्राथवमकीकरण गनणु परे को ऄिस्था जानकारी

गराईन चाहन्छु । महामारीको रुप कवत िामो हुने हो, त्यसको कुनै वनवित नभएका कारण हाम्रा श्रोत साधनहरु
विकास गवतविवध भन्दा त्यस तर्ण के वन्ित गनणु पदणछ भन्ने हाम्रो ठहर छ ।
श्रोि पररचािन
15= अन्तररक स्रोत ऄवत न्यनू पररचािनको ऄिस्था रहेको सन्दभणमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त
ऄनदु ानमा भर पनणु परे को ऄिस्था हामी सबैिाइ जानकारी छ । करको क्षेत्र र दर वनधाणरण गदाण करदाताको क्षमता,
करको प्रकृ वत तथा ईठ्ने रकमको अकार र कर ईठाईँदा सम्िवन्धत क्षेत्रको विकास तथा विस्तारमा पनण जाने
सकारात्मक िा नकारात्मक पक्षहरुिाइ विचार गदै कर वतने नागररक दावयत्ि परू ा गनण ऄवभप्रेररत गररनेछ । प्राप्त
ऄनदु ान र नागररकहरुबाट प्राप्त करको समवु चत ईपयोगमा जोड वदआनेछ ।
16= गाईँपाविका वभत्रका अवथणक गवतविवधहरुिाइ करको दायरामा ल्याइने छ । राजश्व प्रशासनिाइ चस्ु त/दरुु स्त बनाइ
अवथणक ऐनिे वनवदणि गरे का करका क्षेत्रहरु बमोवजम राजश्व ऄसि
ु ीमा जोड वदइ िक्ष्य ऄनरुु प राजश्व ऄसि
ु गररने
छ।
17= सरकारी खचणको कुशि व्यिस्थापनबाट सश
ु ासनका अयामहरुको वक्रयावशिताद्रारा विकासका िक्ष्यहरु परू ा
गररनेछ । वििीय ऄनुशासन कायम गनण वबशेर् जोड वदइने छ । सरकारी कोर्को ऄवधकतम सदपु योगमा हामी सचेत
रहेको व्यहोरा प्रवतबद्धता व्यि गनण चाहन्छु ।
अलथिक लवकास
18= श्रमको सम्मान, श्रमजीविहरुको सरु क्षा, रोजगारी सृजना, ईद्यमवशिता विकास र अय अजणन जस्ता विर्यहरु
छत्रदेि सरकारका प्राथवमकताका विर्यहरु हुन । सभ्य र पररश्रमी नागररक सरकारका सम्पवि हुन् । सबै
नागररकहरुिाइ मेहनती र स्िरोजगारमि
ू क बन्न ऄवभप्रेररत गने कायणक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ । अत्मवनभणर ऄथण
व्यिस्था वनमाणणमा अिश्यक जवमन, जगं ि, जवडबटु ी र जनशवि जस्ता महत्िपणू ण र मजबुत श्रोतहरु हामीसँग छन्
19= छत्रदेिको गौरिको रुपमा रहेका विवभन्न मठमवन्दरहरु जस्तैः छत्रदेिािय, माविका देिािय, बल्कोट पौिा,
इमाम्बाडा, साइराम अवद र प्राकृ वतक स्थिहरु चौिाह र्ाँट, मथरु ािेसी, खज्याणङ्ग अवद स्थानको विकास गनणक
ु ा
साथै त्यहाँको जििायु र जैविक विविधताको ईपयोग गदै कृ वर् र पयणटन व्यिसायिाइ एकीकृ त गरी विकासिाइ
प्रोत्साहन गररने छ ।
20= कृ वर् हाम्रो मि
ू पवहचान हो¸ कृ वर् हाम्रो सँस्कृ वत हो¸ कृ वर् र पशपु ािनमा ति
ु नात्मक िाभका िस्तहु रु ईत्पादन
गरी ईद्धमवशिता विकास गने ईद्देश्य सवहत चािु अ.ि.मा यस गाईँपाविकाका ४० जना विद्याथीिाइ एग्रो र्रे ष्री
पोविटेवक्नक इवन्टच्यटु मा ३ िर्े बािीविज्ञान ऄध्यनको िावग वनःशल्ु क छात्रिृवत ईपिधध गराइएको व्यहोरा यहाँ
स्मरण गराईन चाहन्छु । यसिे कृ वर् विकासमा ईल्िेख्य भवू मका वनिाणह गने र मानि संशाधन विकासमा ठूिो
प्रगवत हुने हामीिे विश्िास विएका छौं ।
21= गाईँपाविकामा एक औद्योवगक ग्राम स्थापनाको प्रवक्रया घरे िु तथा साना ईद्योग विकास सवमवत, ऄघाणखाँचीद्रारा
ऄगावड बढेको व्यहोरा यस सम्मावनत सभािाइ जानकारी गराईन चाहन्छु । यसको िावग ईपयि
ु जग्गा प्रावप्त गने
कायण बाँकी रहेको व्यहोरा समेत जानकारी गराईन चाहन्छु ।
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22= गाईँपाविकामा ईत्पावदत सामानहरुको प्रिद्धणन गनण साथै प्रदेश सरकारको नारा बमोवजम "नेपािी लकनौं, नेपाि

बनाऔ"ं ऄवभयान ऄन्तगणत शसतण तर्ण प्रदेश सरकारबाट ईपिधध हुने रकम समेतको ईपयोगद्रारा कोशेिी घर र
हाटबजार व्यिस्थापन गररने छ । कृ वर्मा विविवधकरण, यावन्त्रकरण तथा व्यािसायीकरण गदै वनिाणहमख
ु ी कृ वर्
प्रणािीिाइ व्यिसावयक रुपमा विकास गररनेछ । कृ वर्िाइ सम्मानजनक पेशाको रुपमा रुपान्तरण गरी छत्रदेिमा
विद्यमान शैवक्षक बेरोजगारीिाइ कृ वर्मा अिद्ध गराईँदै यसको ईत्पादन तथा ईत्पादकत्ि बढाईने नीवत विआनेछ ।
कृ वर् ईत्पादनमा हुने िाभ/िागत ऄनमु ानको प्रभािकारी रुपिे विश्िेर्ण गरी नगदे िािीको प्रिद्धणन गररनेछ ।
जग्गा बाँझो राख्ने प्रिृवतिाइ वनरुत्सावहत गनण कृ र्कहरुिाइ ईपयि
ु कायणक्रम ल्याइने छ ।
23= वसंचाआको ऄभाििाइ मध्यनजर गरी अँप, विवच, कागती जस्ता र्िर्ुिहरुको पके ट क्षेत्र बनाईन संघ र प्रदेश
सरकारसँग समन्िय गररने छ । ईन्नत जातका विरुिाको ईत्पादन गरी ईत्पादकत्ि िृवद्ध गनण “अधुलनक सुलवधा
सम्पन्न, स्वचालिि हररिगृह” को स्थापनाको प्रवक्रया ऄगावड बढाइनेछ । खाद्य सरु क्षा र खाद्य सम्प्रभतु ाको
संिधै ावनक मौविक हकिाइ व्यिहाररकरुपमा कायाणन्ियन गनण अिश्यक पहि गररने छ । वकसानहरुको बजार
पहुचँ सवु नवित गदै विचौवियाहरुिाइ वनरुत्सावहत गने नीवत विआनेछ । विर्ादीहरुको प्रयोगिाइ वनरुत्साहीत गरी
ऄगाणवनक ईत्पादनिाइ प्रोत्साहन गदै “छत्रदेवको पलहचान, ऄगािलनक ईत्पादन” भनी वजल्िा तथा प्रदेश
स्तरमा प्रिद्धणनात्मक कायणक्रम सञ्चािन गनण अिश्यक परामशण गररने छ । तयारी खाद्य िस्ति
ु ाइ वनरुत्सावहत गने
नीवत विआनेछ । “मेरो घर, रोजगारीको भर” भन्ने हाम्रो नारािाइ साथणक तुल्याईने सोंचका साथ प्रवक्रया ऄगावड
बढाइनेछ । कम पानीबाट पवन वसचं ाआको व्यिस्था वमिाईनको िावग चािु अ.ि.मा जस्तै सघं ीय शसतण र प्रदेश
सरकार समेतको िगानीमा प्िाविक पोखरी र थोपा वसंचाआको व्यिस्थािाइ प्राथवमकता वदइने छ । ईत्कृ ि
कृ र्कहरुिाइ वसमेन्ट पोखरीको व्यिस्था वमिाआने कुरा प्राथवमकतामा रावखने छ ।
24= िािीनािी सरं क्षणको िावग िन्यजन्तु विशेर्गरी बाँदर र बँदि
े को वनयन्त्रणका िावग विशेर्ज्ञहरु वझकाइ ऄध्ययन
ऄनसु न्धान गने प्रवक्रयािाइ पहि ऄगावड बढाइ सवकएको छ ।
25= ति
ु नात्मक िाभका िस्तहु रु पवहचान गरी कृ र्कहरुको चाहना िमोवजम कृ वर् प्रणािीिाइ व्यिसावयक बनाइने छ ।
स्थानीय ईत्पादनबाट िघु ईद्यम सञ्चािन गनण प्रोत्साहन गररने छ । जस्तो, यहाँको ईत्पादन अरु/बखडाबाट जाम
बनाईने जस्ता ईद्यम विकास गनण जनतािाइ प्रोत्साहन गररने छ । रावष्रय र स्थानीय महत्िका खाद्य तथा पोर्ण
सरु क्षामा टेिा पर्ु याईने िािी िस्तक
ु ो ईत्पादनिाइ बढािा वदन बारा ा तथा खाद्यान्न, तरकारी, र्िर्ुि, मसिा
िगायत नगदे बािीमा साना व्यिसावयक कृ वर् ईत्पादन के न्ि, पके ट क्षेत्र र व्यिसावयक कृ वर् ईत्पादन के न्ि, धिक
क्षेत्रको ऄिधारणािाइ वनरन्तरता सवहत प्रोत्साहन गररने छ ।
26= कृ वर् पेशािाइ सम्मानजनक पेशाका रुपमा विकास गनण र कृ र्कहरुिाइ समावजक सम्मान प्रदान गने व्यिस्थाका
िावग ईत्कृ ि कृ र्कहरुिाइ परु स्कृ त गने कायणिाइ वनरन्तरता वदइने छ । कोरोना संक्रमण (COVID-19) को कारण
खाद्य सक
ं ट पने कुरािाइ मध्ये नजर गदै स्थानीय ईत्पादनिाइ खाद्य सामाग्रीको रुपमा प्रयोग गनण प्रोत्साहन गररने छ
। कृ वर् क्षेत्रमा ईत्पादन बढाईन "स्वदेशी वस्िुको ईपभोग गरौं, अन्िररक ईत्पादनिाइ प्रोत्साहन गरौं" भन्ने
नारािाइ साकार रुप वदइने छ ।
27= पशपु ािनको माध्यमबाट रोजगारी वसजणना गरी बेरोजगारी कम गदै िवगनेछ । व्यािसावयक पशपु ािनमा विशेर् गरी
बैदवे शक रोजगारबाट र्के का यिु ािाइ िवक्षत गरी अधवु नक कृ वर् ताविम र विशेर् कायणक्रमको व्यिस्था गररनेछ ।
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पशपु ािक कृ र्किाइ पशु और्धी, ताविम तथा ऄििोकन भ्रमणबाट प्राप्त ज्ञानिाइ हाम्रो ऄनक
ु ू ि व्यिस्था गररने
छ । पशपु ािक कृ र्कहरुिाइ प्रोत्साहन गनण गाईँपाविका पररसरमा भेटेनरी ल्याब वनमाणणको काम चािु अ.ि.मै
सम्पन्न भइ सचं ािनको चरणमा रहेको धयहोरा यस सम्मावनत सभामा जानकारी गराईन चाहन्छु ।
28= यस गाईँपाविकािाइ ऄण्डा, मासु र दध
ु मा अत्मवनभणर बनाइ वनयाणत गने गरी कायणक्रम सञ्चािन स्िरुप
कृ र्किाइ प्रोत्साहन गररने छ । पशपु ािन व्यिसायिाइ नार्ामख
ु ी र अकर्णक बनाईनको िावग घाँसमा अधाररत
पशपु ािन गनण ईन्नत घाँसका वबउ तथा बेनाण वितरण तथा व्यािसावयक घाँस खेतीको पके टको रुपमा विस्तार
गररनेछ । पशपु ंक्षीको नश्ि सुधार गरी ईत्पादन तथा ईत्पादकत्ि बृवद्ध गनणको िावग कृ वत्रम गभाणधान कायणक्रमिाइ
विशेर् जोड वदने प्रवक्रया ऄगावड बढाइ सवकएको छ ।
29= दग्ु ध पदाथण एिं मासक
ु ो गणु स्तर र स्िच्छतािाइ कायम राख्न “बधशािादेलख भान्छासम्म” स्िच्छ र स्िस््य
मासु तथा “गोठदेलख ओठं सम्म” स्िच्छ र स्िस्थ दग्ु ध कायणक्रमिाइ ऄवभयानको रुपमा सञ्चािन गनणको िावग
गाइ, भैंसीमा गोठ सधु ार कायणक्रमिाइ वनरन्तरता वदआनेछ । अधवु नक ईन्नत जातका गाइ, भैंसी, बारा ा पािनमा
जोड वदआनेछ । विदेशबाट र्वकण एका यिु ा िवक्षत कायणक्रम, कृ वर् र पशपु ािन व्यिसायमा जोवखम न्यनू ीकरण
गनणको िावग विमामा ऄनदु ानको ऄध्ययन गरी प्रवक्रया ऄगावड बढाईन पहि गररनेछ ।
30= माहुरी पाल्न इच्छुक कृ र्कहरुिाइ चािु अ.ि.मा ताविम एिं ऄनदु ानमा माहुरीका घार वितरणको कायणक्रमिाइ
सम्पन्न भएका छन् । सम्भािना भएका कृ वर् ईपजिाइ बढािा वदन जवमन बाँझो राख्ने प्रबृवििाइ वनरुत्सावहत
गररने छ । कृ वर् ईपजहरुको बेवसजनमा मल्ू य पने गरी कोल्ड स्टोर स्थापना गनण अिश्यक पहि गररने छ । यस
क्षेत्रका ईत्पादनहरुिाइ प्रिद्धणन गनण बजार क्षेत्रमा स्टि राख्ने व्यिस्थाको िावग अिश्यक पहि गररने छ । बजार
व्यिस्थापन ऄन्तगणत माना/पाथी र वकिो काँटामा देवखएको ऄन्तरिाइ बजार ऄनगु मनको माध्ययमद्रारा समाधान
गररने छ ।
31= कृ र्कहरुिाइ ईत्पादन र ईत्पावदत िस्तहु रुको विवक्रको अधारमा अिश्यक सहयोगको व्यिस्था गररने छ । कृ वर्
क्षेत्रको विकासको िावग माटो ऄनक
ु ू ि बनाईन माटो पररक्षणको अिश्यक व्यिस्था गररने छ । कृ र्कहरुिाइ कृ वर्
सम्बन्धी एडभान्स ताविमको व्यिस्था गररने छ । साथै ताविमहरुिाइ समयानक
ु ू ि बनाइने छ । सम्भाव्य
स्थानहरुमा वसचं ाइको ईवचत व्यिस्था गरी सहकारी कृ वर्िाइ बढािा वदइने छ । यसका िावग एक कृ वर् व्यिसाय
प्रिद्धणन कोर्को व्यिस्थािाइ वनरन्तरता वदइने छ । यहाँको कच्चा पदाथण ऄन्यत्र िगी ईत्पादन गने पवक्रयािाइ
वनरुत्सावहत गरी “छत्रदेवको सामान, छत्रदेवमा ईत्पादन” भन्ने कुरामा जोड वदइने छ । ईत्पादनमा अधाररत
ऄनदु ान व्यिस्थािाइ अिश्यक पहि गररनेछ । कृ वर् तथा पशु विकासको िागी कृ वर् सहकारी, कृ र्क समहू तथा
कृ वर् र्मणको दताण प्रकृ यािाइ व्यिवस्थत गदै कृ वर् तथा पशु पन्छीको त्यांक ऄत्यािवधक गररने छ ।
32= स्थानीय तहमा संचावित व्यापार/व्यिसाय र ईद्योगहरुिाइ प्रोत्साहन गरी व्यिसावयकता र ईद्यमवशितामा जोड
वदआनेछ । वनजी क्षेत्रिाइ अवथणक विकासको महत्िपणू ण ऄगं को रुपमा स्िीकार गरी प्रोत्साहन गदै सािणजवनक, वनजी
र सहकारीको माध्यमद्रारा विकास गवतविवधमा जोडवदइ कायणक्रम ऄगावड बढाइनेछ । “एक घरः एक व्यवसायी
फमि” को ऄिधारणा ऄनरुु प ईद्यमी वसजणना गनण विशेर् पहि गररने छ ।
33= यिु ा िवक्षत कायणक्रम तर्ण विशेर् जोड वदआनेछ । हरे क ईत्पादनिाइ अम्दानीसँग जोड्ने नीवत ऄििम्िन गरी
व्यिसावयकताको विकासमा जोड वदइने छ ।
6
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34= बसाइ-सराइको वतब्र प्रिृवतिाइ रोक्न “पख्नोस; हामी िपाइको िालग के ही गदैछौं” भन्ने भनाइ सवहत

दीघणकािीन सोंचका साथ कायणक्रम ऄगावड बढाइने कुरा हामी चािु अ.ि.को कायणक्रममा बोिेका वथयौं तर
कोरोना सक्र
ं मण (COVID-19) को कारण प्रभािकारी कायाणन्ियन गनण सके नौं, अगामी अ.ि.२०७७/०७८ मा
त्यसिाइ प्रभािकारी रुपमा कायाणन्ियन गने छौं । महामारीका कारण स्िदेश एिं विदेशबाट गाईँ र्के का/र्कण ने
यिु ा बेरोजगारिाइ कृ वर् क्षेत्रमा िगाईन बाँजो जग्गा व्यिस्थापन िगायतका क्षेत्रमा बजेट व्यिस्थापन गररने छ ।
35= सहकारीहरुको विकास गरी रोजगारी सृजना, ईत्पादन िृवद्ध र वितरणमा वतनको भवू मका बढाआनेछ । स्थानीय
सहकारीको क्षमता ऄवभिृवद्ध गने कायणक्रम सञ्चािन गररनेछ । स्थानीय स्तरमा सञ्चािनमा रहेका वििीय संस्था
तथा सहकारी संस्थाहरुको वनयमन गररनेछ । सहकारी संस्थाहरुसँग रहेको पँजू ीिाइ गाईँपाविकाको विकासमा
िगाईन अिश्यक पहि गररनेछ । ग्रावमण ऄथणतन्त्रिाइ बवियो बनाईन सहकारी बजारहरुको स्थापना तथा
सञ्चािन गरी अम नागररकिाइ सहकारीसँग जोड्ने हाम्रो दीघणकािीन नीवत रहनेछ ।
36= कोरोना संक्रमणको कारण हाम्रो जस्तो वबप्रेर्णको जगमा ईवभएको र अयातमा अधाररत ऄथणतन्त्रको भवबष्य
ऄकल्पवनय छ । हाम्रो समाज ईत्पादन भन्दा ईपभोग र व्यापारीकरण तर्ण ढवल्कएको कारण ईपभोग्य िस्तक
ु ो
ऄभाि र महङगीको चपेटामा पनण सक्ने गम्भीर ऄिस्था अईन सक्ने ऄनमु ान गनण सवकन्छ । यसबाट जनतािाइ
अत्म वनभणर बनाईन कृ वर् ईत्पादनिाइ जोड वददं ै स्िदेश र्कण ने यिु ाहरुमा ईद्यमवशिताको विकास गरी अत्मवनभणर
गराईनको िावग सो ऄनरुु प कायणक्रकहरु ल्याईनु पदणछ । यसको िावग कृ वर् विकास बैंक िगायत ऄन्य बैंक तथा
वििीय सस्ं थाहरुबाट ईद्यमवशिता विकास कायणक्रम तथा सहुवियत ऊणको िावग गाईँपाविको तर्ण बाट
अिश्यक सहजीकरण गररने छ ।
सामालजक लवकास,
37= नेपािको सवं िधानिे वशक्षािाइ मौविक हकको रुपमा स्थावपत गरे को छ । प्रत्येक नागररकिाइ अधारभतू
वशक्षामा पहुचँ को हक ईपिधध भए सँगै स्थानीय तहको ऄवधकारको सचू ीमा अधारभतू र माध्यवमक वशक्षाको
िावग अिश्यक काननू बनाईने, कायाणन्ियन गने िगायत गणु स्तरीय वशक्षा सम्िन्धी सम्पणू ण रणनीवत ऄवख्तयार
गने ऄवधकार स्थानीय तहमा रहेकोछ । समाज रुपान्तरणको प्रमख
ु पक्ष सामावजक पररचािन र
सामावजक/सास्ं कृ वतक ऐक्यबद्धता भएकोिे यस पक्षमा विशेर् ध्यान वदइने छ ।
38= “छत्रदेवको आच्छा, युग सहु ाईदो लशक्षा” भन्ने नारािाइ साथणक तल्ु याईने गरी वशक्षा क्षेत्रमा हाम्रा गवतविवधहरु
के वन्ित हुनेछन् । सो ऄनरुु प व्यिहाररक र प्राविवधक वशक्षामा हाम्रो जोड रहनेछ ।
39= विद्यािय जाने ईमेर पगु क
े ा हरे क बािबाविकाहरुिाइ विद्याियको पहुचँ सवु नवश्चत गनण सो ऄनरुु प विद्याथी
भनाणको नीवत विआनेछ । गत शैवक्षक शत्रदेवख कक्षा १ बाट सरुु भएको ऄग्रं ेजी माध्ययमको वशक्षािाइ चािु
अ.ि.मा कक्षा २ मा िागू गररएको र क्रमशः कक्षा िृवद्ध गदै िवगनेछ ।
40= कोवभड -१९ का कारण ऄिरुद्ध हुन पगु क
े ो वशक्षा प्रणावििाइ ईपयि
ु माध्यमबाट जोड्ने प्रयास गररनेछ । सम्पणू ण
छत्रदेििासीिाइ देश भि¸ सभ्य¸ ससु ंस्कृ त¸योग्य¸ईद्यमवशि¸वसजणनवशि¸अत्म विश्िासी¸नैवतकता र सदाचार
प्रवत िर्ादार नागररक बनाईने यस छत्रदेि स्थानीय सरकारको वशक्षा नीवत रहनेछ ।
41= बाि विकास के न्िका सहजकताणहरुको क्षमता ऄवभिृवद्ध गररनेछ । गत अ.ि.बािबाविकाहरुको वसकाइिाइ
प्रविवध मैवत्र बनाईनका िावग टेविवभजनको व्यिस्था गररएको वथयो भने चािु अ.ि. मा बाि विकास के न्िहरुमा
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र्वनणचरको व्यिस्था गररएको छ । बाि विकासमा ऄध्ययनरत विद्यावथणका िावग वनःशल्ु क पाठ्यपस्ु तक वितरण
गने कायणिाइ वनरन्तरता वदइनेछ ।
42= वशक्षकहरुिाइ प्रगवत देवखने गरी डायरी ऄद्यािवधक गने कायंिाइ वनरन्तरता वददं ै ईनीहरुको कायण सम्पादन मापन
तथा ईनीहरुिे ऄध्यापन गने विद्याथीहरुको शैवक्षक ईपिवधधको अधारमा परु स्कार तथा दण्डको व्यिस्था
वमिाआनेछ । वशक्षाको माध्यमबाट व्यवििाइ व्यिसावयक, प्रवतस्पधी र राष्रप्रवत बर्ादार नागररक बनाआने
वक्रयाकिापिाइ वनरन्तरता वदइनेछ ।
43= सामदु ावयक विद्याियमा विद्यािय समायोजन, दरिन्दी वमिान एिं प्र.ऄ. वमिान जस्ता गवतविवधहरुिाइ
प्राथवमकताका साथ सम्पादन गनण प्रवक्रया ऄगावड बढाइनेछ।
44= विद्याथीहरुिाइ विद्याियमा विद्याथी “ल्याईन, लिकाईन र लसकाईन” प्रारम्भमा िाि विकास के न्िमा “लदवा
खाजा”को सरुु िात गररएकोछ । यसको प्रभािकाररता ऄध्ययन गरी संघीय सरकारको सशतण तर्ण को बजेट
समेतको अधारमा कक्षा ५ सम्म संचािन गररने छ ।
45= विद्याियहरुमा विद्याथी र वशक्षकहरुको प्राथवमक स्िास््य पररक्षणको वनवम्त चािु अ.ि. मा कायणविवध वनमाणण
गररएको र अगामी अ.ि.को सरुु देवख नै कायाणन्ियन गने व्यिस्था वमिाइनेछ ।
46= वशक्षािाइ सच
ू ना प्रविवध मैत्री बनाईन पवछल्िो सचू नाको विकासिाइ ऄििम्िन गनण वशक्षकहरुिाइ ताविमको
ईपयि
ु व्यिस्था गररने छ । विद्याियहरुमा कम्प्यटू र, वप्रन्टर िगायतका सामानहरुको समवू चत व्यिस्था गररनेछ ।
वशक्षाको गणु स्तर ऄवभिृवि गरी यहाँका विद्याथीहरु ऄन्यत्र जाने प्रिृवििाइ वनरुत्सावहत गररने छ । नैवतक वशक्षा,
सहकारी वशक्षा, ईद्यमवशि वशक्षा जस्ता कुराहरुमा विशेर् जोड वदइनेछ ।
47= चािु अ.ि. मा ३ िर्े बािीविज्ञान ऄध्ययन गनण छत्रदेि गाईँपाविकाका ४० जना विद्याथीिाइ वनःशल्ु क
छात्रिृवििाइ ३ िर्णमा सम्पन्न गररनेछ ।
48= विद्याियमा विद्याथीहरुका िावग ऄवतररि वक्रयाकिापमा विशेर् जोड वदआनेछ । विद्याियमा हररयािी प्रिद्धणन
गनण विद्यािय पिू ाणधार वनमाणण गदाण ध्यान वदआनेछ ।
49= ऄवघल्िो अ.ि. २०७६/०७७ बाट सरुु गररएको LKG वशक्षािाइ गाईँपाविका भरर नै िागु गररने छ ।
50= माध्यवमक तहसम्मका छात्राहरुको िावग सशतण तर्ण समेतको बजेट साथै गाईँपाविकाबाट स्यावनटेरी प्याडको
व्यिस्था गरी वितरण गररनेछ ।
51= वशक्षािाइ थप सध
ु ार गदै यस क्षेत्रमा समयको माग ऄनुरुपको वशक्षाको विकास गनण अिश्यकता ऄनसु ार
सरं चनाहरु वनमाणण गरी थप कायणहरु ऄगावड बढाआनेछ ।
52= नेपािको संविधानमा प्रदि स्िास््य सेिा पाईने नागररकको मौविक हकको प्रािधानिाइ व्यिहाररक कायाणन्ियन
गने नीवत विआनेछ । सबै नागररकहरुिाइ स्िस्थ बनाईन गणु स्तरीय, सहज र सि
ु भ अधारभतू स्िास््य सेिामा
समान पहुचँ सवु नवित गदै सबैको स्िस्थ जीिनको प्रत्याभवू त गरी दीगो विकास गने नीवत विआनेछ । पोर्णिाइ
स्िास््यसँग तादम्यता वमिाइ प्राथवमकतामा रावखनेछ ।
53= स्िास््य संस्थाहरुमा और्धीको कमी हुन नवदइ और्धी अपवू तणको प्रभािकारी व्यिस्था वमिाआने कायणिाइ
जनईिरदायी, पारदशी र जिार्देही बनाआने छ ।
54= स्िास््य विमा कायणक्रमिाइ ऄझै सरि¸सहज र समय सापेक्ष बनाआ थप प्रोत्साहन गररने छ ।
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55= स्िास््य क्षेत्रका जनशिीको क्षमता विकासको िावग संघ र प्रदेशसँग समन्िय गरी अिश्यक पहि गररनेछ ।

कोवभड-१९ रोकथाम, वनयन्त्रणमा खवटने स्िास््यकमीहरुको मनोिि ईच्च राख्न स्िास््यकमीको िृवि विकास,
क्षमता ऄवभिृवद्धमा ध्यान वदआनक
ु ा साथै स्िास््य सस्ं थाहरुिाइ अधवु नक र पिू ाणधारयि
ु बनाआने छ । बल्कोट
प्राथवमक स्िास््य के न्ििाइ १५ शैयाको सवु िधा सम्पन्न ऄस्पताि बनाईने प्रवक्रया ऄगावड बढी सके को सन्दभणमा
अकवस्मक सेिा सवहतको जनताको अिश्यकता ऄनरुु प ऄस्पताि सञ्चािन गने व्यिस्था वमिाआनेछ । वजरो
होम डेविभरी स्थानीय तह घोर्णा गने नीवत विआनेछ ।
56= सामावजक सरु क्षा भिा वितरणसँगै वनःशल्ु क स्िास््य पररक्षण तथा और्धी वितरण कायणक्रमिाइ थप प्रभािकारी
बनाआने छ ।
57= COVID-19 िगायतका विर्यमा विद्यािय स्िास््य वशक्षा, अमा समहू तथा स्थानीय तहमा "स्वास््यका
िालग सामालजक व्यवहार पररवििन प्रवर्द्िन ऄलभयान" कायणक्रम र त्यस्तै COVID विशेर् कायणक्रमको िावग
अिश्यक बजेटको व्यिस्था गररनेछ । कोरोना संक्रमण (COVID-19) को भोगाइिाट नंया कुरा वसक्दै चनु ौतीिाइ
ऄिसरको रुपमा विइ मानविय जीिनमा स्िास््य सम्िन्धी गवतविधिाइ थप वसकाइको रुपमा ग्रहण गने र हाम्रा
गवतविवधिे नयाँ सँस्कृ वतको विकास हुने हामीिाइ विश्िास छ ।
58= विपन्न समदु ायका नागररकको स्िास््य ईपचारमा वबशेर् ध्यान वदइनेछ । नसने रोगहरुको रोकथाम तथा
व्यिस्थापनको िावग प्रिद्धणनात्मक, प्रवतकारात्मक, ईपचारात्मक, पनु स्थाणपनात्मक स्िास््य सेिा प्रिाह गररनेछ ।
59= मवहिा स्ियं सेविकािाइ पररचयपत्रको व्यिस्था गररनेछ साथै मवहिा स्िास््य स्ियं सेविकािाइ सञ्चार
सवु िधाको व्यिस्था गररनेछ । ईत्कृ ि मवहिा स्ियंसेविकािाइ सम्मान गररनेछ । जनप्रवतवनवध र राष्रसेिक
कमणचारीिाइ स्िास््य विमा ऄवनिायण गदै अम नागररकिाइ यस कायणक्रममा ईत्प्रेररत गररनेछ ।
60= स्िास््य संस्था विवहन िडा नं ३ मा “अधारभूि स्वास््य सेवा के न्र, छत्रदेव -३” वनमाणणको कामको िावग
जग्गा प्रावप्त भइ चािु अ.ि. मा बोिपत्रको माध्यमद्रारा भिन सम्पन्न हुन गइरहेको साथै कमणचारीको अपतु ी भइ
७६ र्ाल्गनु १ देवख सेिा सञ्चािन भएको व्यहोरा यस सम्मावनत सभा समक्ष जानकारी गराईन चाहन्छु । िडा नं
६ र ७ को स्िास््य भिन वनमाणणको िावग संघीय सरकारको विशेर् ऄनदु ानमा चािु अ.ि.मा बहुिर्ीय ठे क्का
सम्झौता भइ वनमाणणाधीन रहेको व्यहोरा जानकारी गराईन चाहन्छु । िडा न.ं १ र ५ का स्िास््य चौकीका भिनहरु
सम्पन्न भइ हामीिाइ हस्तान्तरण भइसके का छन् । विवभन्न स्िास््य संस्थाहरुमा रहेका एम्बि
ु ेन्सहरु हाम्रा सम्पवि
हुन, जनताको स्िास््य सेिा प्रिाहमा वयनीहरुको ईपयि
ु व्यिस्थापन गररनेछ ।
61= स्िास््य सेिा प्रिाहका दृवििे पछावड परे का र जनताको व्यापक माग रहेका िडा न.ं ०६ को चौिाह, िडा न.ं ०८
को नेटाखकण , िडा नं. ०१ को नेटी र िडा नं. ०७ को मडेिचौरमा सामदू ावयक स्िास््य इकाइ स्थापनाको प्रवक्रया
गत अ.ि. २०७५/०७६ मै ऄगावड बढीसके को र प्रदेश सामावजक विकास मन्त्राियमा थप कारिाहीको िावग
पहि भइरहेको व्यहोरा यस सम्मावनत सभामा जानकारी गराईन चाहन्छु साथै अगामी अ.ि.२०७७/०७८ मा
िडा नं ०६ को चौिाह र िडा नं ०१ को नेटीमा गाईँपाविकाको बजेटबाट सेिा सञ्चािन गररनेछ र बाँकी २
स्थानमा पवन सामावजक विकास मन्त्रािय मार्ण त सेिा सञ्चािन गनण पहि गररने छ ।
62= सरकारी स्िास््य संस्थामा प्रोटोकि ऄनस
ु ार ४ पटक गभण जाँच गराईने गभणिती मवहिाहरुिाइ गभणिती तथा
सरु वक्षत प्रसतु ी ईत्प्रेरणा कायणक्रम मार्ण त थप प्रोत्साहन गररने छ । छत्रदेि गाईँपाविका वभत्रका बवथणङ सेन्टरमा
9
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प्रसतु ी हुने सत्ु के रीिाइ वनःशल्ु क एम्बि
ु ेन्स सेिा प्रदान गररने छ । बवथणङ सेन्टरमा प्रसतु ी हुने सत्ु के री मवहिा तथा
नि वशशक
ु ो प्रोटोकि ऄनसु ारको स्िास््य जाँच नवसणङ कमणचारीबाट घरमै गएर गने व्यिस्था वमिाआने छ ।
63= गभणिती ऄिस्थामा गभणजाँच गराईँदा Rural Ultrasound कायणक्रम मार्ण त Ultrasound सेिा ईपिधध गराईने
कायणको सरुु िात गररने छ ।
64= अयिु वे दक तथा प्राकृ वतक वचवकत्सा पद्धवतिाइ प्रिद्धणन गनण व्यिसावयक जडीबटु ी खेतीिाइ प्रोत्साहन गनण सो को
पवहचान र प्रयोगमा जोड वदइनेछ । गॉईपाविकामा एक अयिु दे के न्ि स्थापना गनण विशेर् पहि गररनेछ । अम
नागररकिाइ योगाभ्यास र शारीररक व्यायाम सवहतको जीिन पद्दवत ऄपनाईन प्रोत्साहन गररनेछ । िडाहरुमा
व्यायामशािा अरोग्य के न्ि र योग के न्िहरु स्थापना गरर सञ्चािन गनण सचेतनामि
ू क कायणक्रममा जोड वदइनेछ ।
65= गाईँपाविका ऄन्तगणतका सबै िडाहरुमा स्िच्छ र स्िस्थ खानेपानीको व्यिस्था गनणको िावग अिश्यक कदम
चाविने छ । सबै िडाहरुमा प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्िय गरी कवम्तमा एक िडा एक विवफ्टङ खानेपानी
अयोजना सञ्चािन गररने कायणक्रमिाइ ऄगावड बढाइ सवकएकोछ र नपगु भएका क्षेत्रहरु समेट्ने गरी वनरन्तरता
वदइनेछ । पणू ण सरसर्ाइ युि गाईँपाविकाको घोर्णाका िावग अिश्यक बजेट व्यिस्था गरी चािु अ.ि.मा
कायाणन्ियन प्रवक्रया ऄगावड बढाइ सवकएको र अगामी अ.ि.२०७७/०७८ मा गाईँपाविकाका सबै बस्तीहरुमा
सरसर्ाइ सम्बन्धी सचेतना कायणक्रम सञ्चािन गररनेछ ।
66= नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारको समन्िय र सहकायणमा अगामी ५ िर्ण वभत्रमा शतप्रवतशत जनतािाइ सध
ु ाररएको
खानेपानी र सरसर्ाइको व्यिस्था गने गरी योजना तथा कायणक्रम तजणमु ा र बजेट विवनयोजन र कायाणन्ियन गररने
कुरािाइ चािु अ.ि.२०७६/०७७ देवख नै जोड वदइदै अएकोमा यसिाइ वनरन्तरता वदइने छ ।
67= खानेपानीको ईवचत व्यिस्थापनको िावग खानेपानी प्रणािीिाइ वमटर प्रणािीमा िगी पानीको पण
ू ण सदपु योगमा
जोड वदने साथै वमतव्ययीता पणू ण ईपभोगिाइ िढिा वदन खानेपानीिाइ पवहिो प्राथवमकता वदइ वक्रयाकिाप
के वन्ित गररने छ । साथै जनताको अिश्यकता ऄनरुु प “एक घर, एक धारा” को ऄवभयानिाइ ऄगावड बढाआनेछ
68= खानेपानीको समस्या समाधान गनण छत्रदेि गाईँपाविकािे एक िडा एक विवफ्टङ् खानेपानी अयोजनाको नीवत
विआएकोमा ईि नीवत बमोवजम विवफ्टङ्ग खानेपानी अयोजनाको सञ्चािनिाइ सव्ु यिवस्थत बनाईन ईपभोिा
सवमवतिाइ योजना हस्तान्तरण गने र अर्ै मा सञ्चािन गनण सक्षम गराईने नीवत विइनेछ ।
69= ईपल्िो वटकुरी खानेपानी अयोजना¸ ऄघाणतोर् खानेपानी अयोजना¸ बल्कोट-के रुङा खानेपानी अयोजना,
वतिकुिा वचवदपानी खानेपानी अयोजना र वझक्रे वढकुरा खानेपानी अयोजना क्रमागत अयोजनाको रुपमा
वनमाणणाधीन छन् ।
70= र्ोहोर मैिा व्यिस्थापनका िावग डवम्पङ्ग साआट स्थापना गनण र पिू ाणधारको वनवम्त चािु अ.ि. २०७६/०७७ मा
संभाव्यता ऄध्ययनको िावग बजेट व्यिस्था गररएकोमा सो को िावग ईपयि
ु ठाईँको खोजी गनण सवमवत गठन भइ
कायण प्रारम्भ भएकोमा कोरोना सक्र
ं मण (COVID-19) को कारण असावतत ईपिधधी हुन नसके का कारण चािु
अ.ि.मा वनरन्तरता वदइने छ ।
71= सस्कृ वत हाम्रो पवहचान हो । गाईँपाविका क्षेत्रवभत्र रहेका सम्पण
ू ण धावमणक स्थि, मौविक संस्कृ वत, प्रावचन पोखरी,
परम्परागत बाजागाजा, नाँच, चाडिाडको संरक्षणिाइ प्राथवमकता वदइ बजेट व्यिस्था र कायाणन्ियन गदै अएका
छौं । छत्रदेिािय मवन्दर (ईिक
ु ) प्रिेश गने पैदि मागणको प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा वसंढी र रे विङ्ग
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वनमाणणको काम गत अ.ि.मा नै सम्पन्न भइसके कोछ । छत्रदेिािय मवन्दरमा दैवनक पजु ा पाठको िावग अिश्यक
व्यिस्था वमिाआनेछ र अन्तररक पयणटक अगमनिाइ बढािा वदन प्रिद्धणनात्मक कायणक्रममा जोड वदइनेछ ।
72= माविका देिािय मवन्दर (ठूिापोखरा), वचवदका काविका मवन्दर, आमाम्बाडा, अिम मवन्दर, छत्र देिािय
(ईिक
ु ), बल्कोट पौिा, के रुङ्गा काविका मवन्दर, ताराखसे मवन्दर, माझकोट मवन्दर, विसौना क्षेत्रहरुिाइ समेत
समेटेर पयणटकीय रुटको रुपमा विकास गने हाम्रा प्रयासहरुिाइ वनरन्तरता वदइनेछ । गाईँ गाईँमा पोखरी वनमाणणिाइ
प्रोत्साहन गररनेछ । जातीय, भावर्क, धावमणक, साँस्कृ वतक विविधता तथा जवटि भौगोविक िनािट समेतिाइ
अत्मसात गरी सामावजक सदभाि,
समानता र सवहष्णतु ामा अधाररत समाज वनमाणण गने नीवतिाइ वनरन्तरता
्
वदइनेछ ।
73= विदेशबाट र्के का यिु ाहरुिाइ यिु ा िवक्षत कायणक्रम चािु अ.ि.मा सञ्चािन गररएको र अगामी अ.ि.
२०७७/०७८ मा पवन वनरन्तरता वदइनेछ । यिु ाहरुिाइ सीपमि
ू क ताविम वदइ स्िरोजगारीको वसजणना गररनेछ ।
यिु ाहरुको व्यवित्ि विकासका िावग नेतत्ृ ि विकास ताविमहरुको अयोजना गररनेछ । यिु ाहरुको सीप, दक्षता र
क्षमता विकासिाइ जोड वदइ विशेर् सीप भएकािाइ मात्र विदेशको माग बमोवजम छत्रदेिको वशर ईचो राख्ने
जनशवि विदेश पठाईने व्यिस्था गररनेछ र पिायन हुने क्रमिाइ वनरुत्सावहत गररनेछ । यिु ा िवक्षत कायणक्रमको
माध्यमबाट ईद्यमवशिता विकास गरी "घरघरमा रोजगारी, जानु पदैन ऄब खाडी" भन्ने कुरािाइ साथणक पाने
नीवत विइने छ ।
74= िैङ्वगक समानता एिं सामावजक तथा सस्ं कृ वतक क्षेत्रमा कायणक्रम सञ्चािन र गण
ु स्तरीय सेिा प्रिाह गरी स्िस्थ¸
वशवक्षत¸ न्यायपणू ण र गवतवशि सामावजक जीिनको स्थापना गररनेछ ।
75= बाि मवस्तष्किाइ प्रस्र्ुटन गनण बाि ईद्यानहरुको स्थापना गरी बािबाविकाहरुिाइ मनोरञ्जनको िातािरण
प्रदान गररने कायणिाइ बढिा वदइनेछ । नीवत वनमाणण गदाण बािमैत्री कायणक्रम ऄििम्बन गरी विवभन्न
वक्रयाकिापहरु सञ्चािन गररनेछ । ऄपाङ्ग एिं र्रक क्षमता भएका नागररकका वनवम्त “हामी सक्छौं, हामी
गछौ” भन्ने कुरामा अत्मविश्िास ऄवभिृवद्ध गनण विशेर् पहि गररनेछ । ऄन्तर पस्ु ता सचेतना कायणक्रमको
माध्यमद्रारा सामावजक सदभाि
् र सामावजक पररचािनको व्यिस्था गररनेछ ।
76= खेिकुद क्षेत्रको विकासका िावग खेिकुद मैदानहरुको वनमाणण तथा खेिकुद प्रवतयोवगताको अयोजना गने काम
छत्रदेिको प्राथवमकताको विर्य हो । गत िर्णबाट सरुु भएको ऄध्यक्ष कप खेिकुद प्रवतयोवगतािाइ चािु अ.ि.मा
पवन सम्पन्न गररएको, चािु अ.ि.मा सम्पन्न िडास्तरीय वक्रके ट प्रवतयोवगता दिु ै खेिकुद प्रवतयोवगतािाइ
अगामी अ.ि.मा पवन वनरन्तरता वदइने छ । गत अ.ि.मा रातापोखरा वक्रके ट मैदान वनमाणण कायण सरुु गररएकोमा
प्रदेश सरकारसँग समन्िय गरी यसिाइ एईटा िृहत क्रमागत योजनाको रुपमा राखी कायण ऄगावड बढाआएको र चािु
अ.ि.मा पवन थप वनमाणणको काम सम्पन्न भएकोछ । कोल्दी वपकवनक स्पट र कभडणहििाइ क्रमागत योजनाको
रुपमा राखी सवु िधा सम्पन्न वपकवनक स्पट र खेिकुद गवतविवध संयि
ू रुपमा विकास गनण चािु अ.ि.मा पवन थप
पिू ाणधारको काम सम्पन्न भएकोछ । कभडणहि वनमाणणको काम प्रदेश सरकारको िागत साझेदारीमा प्रवक्रया ऄगावड
बढी सके कोमा यसिाइ वनरन्तरता वदइनेछ । त्यस्तै प्रदेश सरकारको सशतण ऄनदु ानमा देिीडाडाँ अधारभतू
खेिमैदान - छत्रदेि - ०१, धरमपानीघाट खेिमैदान - छत्रदेि-०६ र वचवदका खेि मैदान - छत्रदेि- ०१ साथै प्रदेश
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समपरु क ऄनदु ानबाट गंगाटार पाकण वनमाणण - छत्रदेि- ०१ एिं स्थानीय पिू ाणधार विकास साझेदारी कायणक्रम
ऄन्तगणत मथरु ा-र्ुििारी शहीद स्मृवतपाकण तथा खेि मैदान- छत्रदेि-०३ चािु अ.ि. मा सम्पन्नको चरणमा छन् ।
77= खेिकुदको वहसाििे छत्रदेि गाईँपाविकामा प्रसश्त पिू ाणधारहरुको वनमाणणभइ सके का र वयनिाइ थप सवु िधा
सम्पन्न बनाइ गाईँपाविकािाइ Sports Tourism को रुपमा विकास गने दीघणकािीन सोंच रहेकोछ ।
सभाका सदस्यज्यूहरु,
78= माध्यवमक विद्याियहरुमा विज्ञान प्रयोगशािाहरुको स्थापना तथा स्तरईन्नती गने कामिाइ ऄगावड बढाइ
सवकएको सन्दभणमा यसिाइ वनरन्तरता वदइनेछ । गत अ.ि. २०७५/०७६ मा माध्यवमक विद्याियहरुमा आन्टरनेट
सेिाको पहुचँ पर्ु याइ सवकएको छ । सचु ना तथा सञ्चार प्रविवधको ईच्चतम प्रयोगमा जोड वदआने कुरािाइ
वनरन्तरता वदइनेछ ।
79= िहुि सँस्कृ ती एिं सम्पदाहरुको संरक्षण, सम्िधणन र साँस्कृ वतक स-ु सम्बन्धमा अधाररत समाजको वनमाणण गदै सबै
समदु ायहरुको धावमणक र साँस्कृ वतक मल्ू य मान्यताहरुको सम्मान गने नीवत ऄपनाआएको सन्दभणमा “जािीय
सद्भाव र सामालजक एकिाको छत्रदेव पररवार” हाम्रो प्रवतष्ठाको रुपमा रहनेछ । जेष्ठ नागररकहरुिाइ सम्मान
गररने कामिाइ ऄझ व्यिवस्थत गररनेछ । जेष्ठ नागररकका ऄनभु ि र सीपिाइ छत्रदेिको विकासमा ईपयोग गने
नीवत विआने कामिाइ मतू ण रुप वदइनेछ । मवहिाको क्षमता िृवद्धका िावग सीपमि
ु क ताविम तथा नेतत्ृ ि विकास
सम्बन्धी कायणक्रम सञ्चािन गने कामिाइ व्यापक बनाइने छ । “दक्ष लशपयुक्त मलहिा, छत्रदेवमा पलहिा”
को नीवतिाइ वनरन्तरता वदआनेछ । यसका िावग मवहिा तथा बािबाविका कोर्को स्थापना गरी व्यिवस्थत रुपमा
पररचािन गने कामिाइ वनरन्तरता वदइनेछ ।
80= विकास गवतविवधिाइ एकद्रार प्रणािीको ऄिधारणा ऄनरुु प गैर सरकारी संघ-सस्थाका काम कारिाहीहरु
जनमख
ु ी र नवतजा ईन्मख
ु बनाईन कायणक्रमहरु सञ्चािन गनणपु िू ण ऄवनिायण ऄनमु ती विनपु ने व्यिस्था गररने छ । गैर
सरकारी संघ-संस्थाका कायणक्रमहरुिाइ समृद्ध छत्रदेि वनमाणणको सहयोगीको रुपमा विआनेछ । स्थानीय सरकार
सञ्चािन ऐनको व्यिस्था बमोवजम सो कायणिाइ प्रभािकारी बनाईन एन.वज.ओ./अइ.एन.वज.ओ. डेस्क स्थापना
भइसके को सन्दभणमा सो डेस्क मार्ण त ऄझ प्रभािकारी बनाइनेछ ।
पुवािधार लवकास िफि ,
81= पिू ाणधार विकास विकासको पिू ण शतण हो । पिू ाणधार विकास वबना अवथणक तथा सामावजक विकास सम्भि छै न ।
भौवतक संरचनाहरुमा जनताको सहज पंहुच पग्ु ने गरी सेिा सवु िधाको विकास गनण अिश्यकछ । यसै कुरािाइ
मध्यनजर गदै अगामी अ.ि.२०७७/०७८ को बजेटको ठूिो वहस्सा पिू ाणधार विकासमा िगानी हुने छ र अगामी
अ.ि.२०७७/०७८ िाइ पिू ाणधार िर्णको रुपमा मनाइनेछ । िातािरणिाइ तादाम्यता कायम गरी पिू ाणधार
विकासको कामिाइ ऄगावड बढाइनेछ । यस गाईँपाविकाको सडक सञ्जाि धयापक विस्तार भइसके को सन्दभणमा
सोको स्तरोन्नवत गनण सघं र प्रदेश सरकारसँग विशेर् पहि गररनक
ु ा साथै गाईँपाविकाको अफ्नो श्रोत पररचािनमा
विशेर् जोड वदइने छ । “हाम्रो सडक, हाम्रो सहभालगिा, स्िरीय सडक, हाम्रो प्रलिवर्द्िा” नरुु प गाईँपाविका
वभत्रका सडकहरुमा स्थानीय जनताहरुको सहभावगतामा नािी वनमाणण कायणक्रमिाइ वनरन्तरता वदइनेछ ।
82= विकासका सबै अयामहरुिे समेवटएको विकासको वनवम्त दीगो विकासका िक्ष्यहरु तर्ण के वन्ित रही गवतविवधहरु
ऄगावड बढाआनेछ ।
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83= िातािरणीय प्रभािहरुको मल्ू याङ्कन गरी सडकहरुिाइ प्राथवमकताका अधारमा स्तरोन्नती गदै िवगनेछ ।

सडकको स्तरोन्नवतका िावग सम्बद्ध सबै वनकायसँग समन्िय गररनेछ । अिश्यक स्थानमा कल्भटण वनमाणणिाइ
प्राथवमकता वदआनेछ । गाईँपाविका क्षेत्रवभत्रका वभवत्र बाटोहरुमा नािीको व्यिस्था गरी बर्ाण याममा समेत ग्रावमण
यातायातको सवु नवितता गररनेछ । सडकहरुमा िर्ाणको पानी वनकासको िावग ह्यमू पाइपहरु गतिर्ण खररद भएका र
अगामी अ.ि. २०७७/०७८ मा व्यिवस्थत रुपमा राख्ने कायणिाइ प्राथवमकता वदइनेछ ।
84= प्रधानमन्त्री रोजगार कायणक्रम र मख्ु यमन्त्री ग्रावमण विकास कायणक्रम जस्ता विकास गवतविवधहरु सघ
ं ीय सरकार र
प्रदेश सरकारद्रारा स्थानीय सरकारको विकास गवतविवधहरु सञ्चािन गनण प्राप्त कायणक्रम भएकोिे हाम्रो
अिश्यकता र िस्तवु स्थवत ऄनरुु प प्रचवित काननू बमोवजम प्रभािकारी रुपमा कायाणन्ियन गररनेछ । पिू ाणधार
विकासका काममा यिु ा र मवहिाहरुिाइ कामका िावग पारीश्रवमकमा अधारीत भइ अकवर्णत गने गरी कायणक्रम
सञ्चािन गररनेछ ।
85= योजना कायाणन्ियनिाइ प्रभािकारी बनाईन ऄनगु मन/मल्ू याङ्कन विवधिाइ चस्ु त र नवतजामख
ु ी बनाइनेछ र
ऄनगु मनको पवन ऄनगु मन गने कायणको सरुु िात गररनेछ ।
86= गाईँपाविका क्षेत्रवभत्र रहेका अिास विवहन, ऄवत विपन्न घर पररिारको िावग “छत्रदेव जनिा अवास
कायिक्रम” सञ्चािन प्रवक्रया ऄगावड बढाईन गत अ.ि. २०७५/०७६ मा काननू वनमाणण गरी जग्गा प्राप्तीको काम
सम्पन्न भएको छ । चािु अ.ि.२०७६/०७७ मा प्रदेश सरकार र गाईँपाविकाको संयि
ू बजेट िगानीमा "छत्रदेव
जनिा अवास, बहुईद्देश्यीय सामूदालयक भवन लनमािर्" को प्रवक्रया ऄगावड बढाइ सवकएको र वड.वप.अर.
को काम समेत ऄवन्तम चरणमा पगु क
े ोिे अगामी अ.ि. २०७७/०७८ मा एकीकृ त िस्ती विकासको स्िरुपमा
अिास वनमाणण गने प्रवक्रयािाइ बजेट व्यिस्था सवहत प्राथवमकता वदइनेछ । “जसको जलमन, ईसको अकास”
को अधारमा अिाशीय भिन वनमाणणको कामिाइ गत अ.ि.को नीवतिाइ ध्यान वदइनेछ ।
87= सािणजवनक र वनजी स्थायी संरचनाहरुिाइ सरु वक्षत बनाईन भिन मापदण्ड िागु गने कामिाइ प्रथवमकता वदइनेछ ।
छत्रदेि गाईँपाविका क्षेत्र वभत्र वनमाणण हुने संरचनाहरु भक
ु म्प प्रवतरोधी बनाईन मापदण्डको कायाणन्ियनमा जोड
वदआने कामिाइ प्राथवमकता वदइनेछ ।
88= वनवमणत सािणजवनक सरं चनाहरुको सरु क्षाको िावग वनवमणत सािणजवनक सम्पिीको सभ
ं ार एिं ममणत संभारको िावग
एक ममणत संभार कोर्का साथै बजेटको व्यिस्था गररनेछ ।
89= गाईँपाविकावभत्र सािणजवनक पिू ाणधार वनमाणण गदाण मवहिामैत्री, बािमैत्री, ऄपाङ्गमैत्री तथा िातािरणमैत्री संरचना
वनमाणणमा जोड वदने विर्यिाइ वनरन्तरता वदइ कायाणन्ियन गररनेछ ।
90= गाईँपाविका के न्िको १० रोपनी जग्गामा वड.वप.अर. सम्पन्नभइ प्रशासकीय भिन वनमाणणको काम ऄगावड बढाईन
संघीय सरकार र गाईँपाविकाको ४०:६० को िगानीमा कररब ९ करोडको िगानीमा बहुिर्ीय ठे क्का ऄन्तगणत
प्रवक्रया ऄगावड बढाईन िावगएको व्यहोरा यस सम्मावनत सभा समक्ष जानकारी गराईन चाहन्छु ।
91= गाईँपाविकामा गत अ.ि. २०७५/०७६ मा तीन िटा हेिी प्याड (िडा नं ४ र ८) वनमाणण भइ सके का छन् । ऄन्य
िडाहरुमा पवन अिश्यकता र माग नसु ार हेविप्याड वनमाणण गने कायणिाइ प्राथवमकता वदइनेछ ।
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92= गाईँपाविकाबाट वनवमणत तथा िडाहरुबाट प्राप्त सम्पण
ू ण योजनाहरुको पररयोजना बैंक (Project Bank) तयार गररने

छ । गाईँपाविकाको विकासको िावग अिवधक, िावर्णक, रणनीवतगत, विर्य क्षेत्रगत, मध्यकाविन तथा
दीघणकाविन विकास योजना बनाइ कायाणन्ियन गररनेछ ।
93= गाईँपाविका वभत्रका स्थानहरुको पवहचान गरी नमनू ाको रुपमा इको वसटी (Eco-City) र टुररजम वसटी
(Tourism City) वनमाणणको िावग अिश्यक सम्भाव्यता ऄध्ययन गनण संवघय सरकार र प्रदेश सरकारमा ऄनरु ोध
गररने छ ।
सभाका सदस्यज्यूहरु,
94= छत्रदेि गाईँपाविका काठे पोि मि
ु गाईँपाविका बवनसके को छ । गत अ.ि.मा एक झोिङु गे पि
ु वनमाणण
सम्पन्न भएको र चािु अ.ि.मा एक झोिुङगे पि
ु सम्पन्नको चरणमा रहेको छ । साथै ऄन्य स्थानहरुमा पवन
झोिङु गे पि
ु बनाईने कामिाइ सम्पन्न गररने छ ।
95= ईजाणको विकास छत्रदेिको प्राथवमकताको विर्य हो भन्ने कुरा दोहोर्याइ रहनु पदैन । “ईज्यािो छत्रदेव
कायिक्रम” ऄन्तगणत सौयण सडक बिीहरु मार्ण त सडक ईज्यािो पाने कायणिाइ व्यापक रुपमा ऄगावड बढाइएको छ
। विद्यािय, मठ मवन्दर, दवित िस्तीहरुमा कायणक्रम कायाणन्ियन भइसके को ऄिस्थामा चािु अ.ि.मा बाँकी
रहेका ऄन्य क्षेत्रहरु पवहचान गरर सौयण ईजाण ईपकरण जडानको कायणक्रम रहेको र अगामी अ.ि.२०७७/०७८ मा
थप कायणक्रम ऄगावड बढाइनेछ ।
96= “दलिि घर ईज्यािो कायिक्रम” को सरुु िात गरी सवकएकोछ । गत िर्ण िडा नं. १ देवख िडा नं. ८ सम्मका
सम्पणू ण दवित पररिारका घर धरु ीमा सौयण बवि जडान भइ सके का छन् । अगामी िर्ण ऄन्य महत्िपूणण क्षेत्रहरुमा
सौयण िवि जडान गने कायणिाइ प्राथवमकता वदइनेछ ।
97= नमनू ाको रुपमा ईजाण विकास गनण िायु ईजाणको िावग सम्भाव्य स्थानहरुको पवहचान गरी सो को प्रवक्रया ऄगावड
बढाईन बैकल्पीक ईजाण प्रिद्धणन के न्िमा ऄनरु ोध गररएको र अगामी अ.ि.मा सो कायाणन्ियनको िावग थप पहि
गररनेछ ।
वन, वािावरर् िथा लवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी,
98= िातािरण संरक्षण वबना मानिको िावग गररएका विकास गवतविवध ऄपरु ो र ऄधरु ो रहन्छ । “छत्रदेवको वन,
समग्र नागररकको धन” भन्ने नीवत ऄनरुु प िनको िैज्ञावनक व्यिस्थापन गरी स्थानीय समदु ायिाइ त्यसबाट
मनग्य अम्दानी गने व्यिस्थािाइ वनरन्तरता वदइनेछ । जथाभािी िन कटानी कायणिाइ वनयन्त्रण गररनेछ ।
िनजगं िको सरं क्षणमा स्थानीयिासीिाइ ऄवभप्रेररत गने कायणिाइ प्राथवमकता वदइनेछ । दाईराको प्रयोगिाइ
घटाईन सधु ाररएको मेटाविक चि
ु ो, बायोग्याँस अवदको प्रयोगिाइ प्रोत्साहन गररनेछ ।
99= िहुईपयोगी िन क्षेत्रको विकासिाइ प्राथवमकता वदइ पयाणिरण संरक्षणिाइ विशेर् महत्ि वदइनेछ । जस्तैः जवडबटु ी
र बटु ् यान जस्ता बोटवबरुिा, िातािरण र जैविक विविधताको सरं क्षण, सम्िद्धणन-प्रिद्धणन र सदपु योगमा जोड वदआने
कायणिाइ प्राथवमकता वदइनेछ ।
100= गाईँपाविका क्षेत्रवभत्र ईत्पादन हुने िस्तहु रुको महत्ििाइ प्राथवमकता वदइ प्िाविकजन्य िस्तहु रुको प्रयोगिाइ
वनरुत्सावहत गररनेछ ।
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101= मानिीय सीप, स्थानीय श्रोत, साधनको प्रयोगिाइ प्रोत्साहन गनण ऄत्यािश्यक बाहेक हेभी आवक्िपमेन्टको

प्रयोगिाइ वनरुत्सावहत गररनेछ । प्रचवित काननू बमोवजम वड.वप.अर., अइ.इ.इ. र माटो पररक्षण गरे र मात्र
भिन बजाईने, सडक खन्ने, माटो, बाििु ा, ढुङ्गा ईत्खनन गने कायण गररनेछ । यस गा.पा.मा ईपिधध हुन सक्ने
खानी तथा खवनज जन्य पदाथणको ऄन्िेर्ण/ईत्खननको कायण ऄगावड बढाईन खानी तथा भ-ू गिण विभागमा
पत्राचार गरर सवकएको व्यहोरा यस सम्मावनत सभा समक्ष जानकारी गराईन चाहन्छु ।
सभाका सदस्यज्यूहरु,
102= पवहरो वनयन्त्रण एिं नदी कटान रोक्न विशेर् प्राथवमकता वदइनेछ । जस्तो िडा नं ०५ वस्थत वझल्के पोखरी पहीरो
र िडा नं ०८ वस्थत बरे िडाडां पवहरो, िडा न.०६ वस्थत बांझा पोखरा पवहरो िगायतका ऄन्य पवहरो वनयन्त्रण
साथै जरे खोिा, खज्याणङ्ग खोिा, सौयण खोिा, शेरी खोिा, बगाहा खोिा, बौिा खोिा एिं जम्ु िी कुिो
बाँधमा भएका नदी कटान िगायतका खोिाहरुबाट हुने कटान रोक्न खोिा िगायत भ-ू क्षय हुने स्थान एिं
तटहरुमा तटबन्धको व्यिस्था गनण वछमेकी स्थानीय तहसँगको सहकायण र प्रदेश एिं संघीय सरकारसँग अिश्यक
पहि गररनेछ । गाईँपाविका क्षेत्रवभत्र ऄत्यवधक सडकहरुको रयाक खोल्ने काम भएका छन् । सडकका कारण
भ-ू क्षय रोक्नको िावग जैविक प्रविवध ऄििम्िन गरी Green Road Concept िाइ प्राथवमकता वदइनेछ ।
103= गाँईपाविकािे विपदसँग जध्ु न स्थानीय स्तरमा दैिी प्रकोप ईद्धार कोर्को पररचािन, दैिी प्रकोप ईद्धार सामाग्री
भण्डारण, दक्ष जनशविको विकास, विपद् प्रवतकायण योजनाको तजमणु ा र कायाणन्ियन गने कायणिाइ ऄन्य
वनकायहरुसँग समेत समन्िय गरे र प्रभािकारी कायणक्रम ऄगावड बढाइनेछ ।
सस्ं थागि लवकास, सेवा प्रवाह र सश
ु ासन सम्बन्धमा,
104= पारदवशणता र जिार्देहीता जस्ता सश
ु ासनका मि
ू भतू पक्षहरुिाइ ध्यान वददं ै साणिजण वनक सेिा प्रिाहिाइ
जनईिरदायी तथा नवतजामख
ु ी बनाआनेछ । गाईँपाविका र यस ऄन्तगणतका कायाणियहरुमा “मुस्कान
सलहिको सेवाप्रवाह” मा ईत्कृ ि दक्षता प्रदशणन गने कमणचारीिाइ परु स्कृ त गने कायणिाइ कायाणन्ियन गररनेछ
। सािणजवनक सेिा प्रिाहको मागणदशणनको रुपमा गाँईपाविका र िडा कायाणियहरुमा नागररक िडापत्र
कायाणन्ियनमा ल्याइ सवकएकोछ । सो को प्रभािकारी कायाणन्ियनमा जनचेतना ऄवभबृवि गररने छ । समयको
माग बमोवजम क्षवतपवू तण सवहतको नागररक बडापत्र कायाणन्ियनमा ल्याईन अिश्यक काननू को तजमणु ा गनण
पहि गररने छ ।
105= कायणक्रम तथा अयोजनाहरुको पनु ः प्राथावमकीकरण गने¸र्जि
ु खचण रोक्ने विविय ऄनुशासन कायम गने¸
सेिा प्रिाहमा सधु ार गने¸ शावन्त सरु क्षा र सश
ु ासन प्रिद्धणन गने,
106= व्यिस्थापकीय पक्षको कायण संस्कृ वतमा सध
ु ार ल्याइ सश
ु ासन कायम गनण हामी प्रवतबद्द रहने छौं । सािणजवनक
सेिा प्रिाहको गणु स्तर िृवद्ध गदै सश
ु ासन कायम गने विर्य हाम्रो प्राथवमकताको विर्य हो ।
107= योजना शाखा र खररद इकाइिाइ थप क्षमतािान बनाइ पररणाममख
ु ी बनाइनेछ । गत अ.ि.२०७५/०७६ मा
जस्तै पँजू ीगत खचण गने कामिाइ जोड वदइ चािु खचणिाइ िावन्छत वसमा वभत्र रावखनेछ ।
108= चािु अ.ि.२०७६/०७७ मा स्थानीय तहको स्िीकृ त संगठन संरचना बमोवजम कमणचारीको ऄवधकांश पद
पवू तण भइसके को कारण सेिा प्रिाहमा थप सहज हुनेछ । साथै ४७ िटा काननू हरु वनमाणणको काम सम्पन्न गरे का
छौं ।
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109=

110=

111=

112=

113=

114=

115=

सवं िधानद्रारा प्रत्याभतू स्तानीय तहको ऄवधकार समिन्धी व्यिस्था कायाणन्ियन गनण तथा संघ, प्रदेश र
स्थानीय तह बीचको सहकाररता, सहऄवस्तत्ि र समन्ियिाइ प्रिद्धणन गदै जनसहभावगता, ईिरदावयत्ि,
पारदवशणता, सवु नवित गरी सि
ु भ र गणु स्तरीय सेिा प्रिाह, स्थानीय नेतत्ृ िको विकास जस्ता गवतवबवधको
िावग ईपयि
ू कायणक्रमहरु ऄगावड बढाइने छ । ऄनभु िहरु अदान प्रदानको िावग ऄन्य स्थानीय तहसँग
भवगनी सम्बन्ध कायम गनण ईपयि
ू तहसंग सम्िन्ध कायम गनण प्रकृ या ऄगावड बढाआनेछ ।
स्थानीय शासन पिवतिाइ सदृु ढ गरी स्थानीय तहमा विधावयकी, कायणकाररणी र न्यावयक ऄभ्यासिाइ
संस्थागत गनण स्थानीय सरकारको सञ्चािन गने सम्बन्धमा भएको काननू ी व्यिस्थािाइ कायाणन्ियनमा जोड
वदइनेछ । कमणचारीहरुको क्षमता ऄवभबृवद्ध गरी समयमै खररद कायण सम्पन्न गनण वबशेर् प्राथवमकता वदइनेछ ।
सािणजवनक खररद प्रवक्रयामा सधु ारको िावग अिश्यक काननू वनमाणण गरी सरिीकरण प्रवक्रया ऄििम्बन
गररनेछ ।
"सेवाको वररपरर जनिा होइन, जनिाको वररपरर सेवा" भन्ने भािना सवहत सेिाग्राहीिाइ सम्मानपिु क
ण
सेिा प्राप्त गने ऄिसर वसजणना गररनेछ । जनताको नवजकको सरकारको नातािे सािणजवनक सेिा प्रिाहिाइ
गणु स्तरीय, भरपदो, नागररक मैत्री बनाइ सश
ु ासनको प्रत्यक्ष ऄनभु वू त वदिाआनेछ । घरदैिोको सरकारको
नातािे सेिाग्राहीका गनु ासा तथा सझु ािहरु सम्बवन्धत नवजकको पदावधकारी समक्ष सोझै पठाईने सक्ने
व्यिस्था वमिाआनेछ । कमणचारी तथा जनप्रवतवनवधहरुको क्षमता ऄवभिृवद्धका िावग कायणक्रमहरु सञ्चािन
गररनेछ । व्यिस्थापन सधु ारको विवधबाट हामीिे प्रदान गने सेिाको मापन गनण "सेवाग्राही सन्िुष्टी
सभेक्षर्" गररनेछ ।
ऄििोकन भ्रमण, खेिकुद कायणक्रमहरु, बनभोज कायणक्रम, सवमक्षा/गोष्ठी अवद कायणक्रमहरुिे जनप्रवतवनवधकमणचारी सम्िन्ध ऄझ मजबतु भएकाछन् । यस वकवसमका गवतविवधहरुिे हाम्रा कायण सम्पादनमा थप बि
पग्ु ने छ र यस वकवसमका गवतविवधहरुिाइ वनरन्तरता वदइनेछ ।
काम सम्पादन गने क्रममा हाम्रामात्र प्रयासहरु ऄपयाणप्त हुन सक्छन । ऄरु स्थानीय सरकारहरुको ऄनभु िबाट
वसक्न र गाईँपाविकाको ऄििम्िन गनण प्रवतवनवध/कमणचारी सवम्मवित ऄध्ययन, ऄििोकन भ्रमण कायणक्रम
रहेकोमा ितणमान कोरोना भाइरस सक्र
ं मण (COVID-19) को कारण अयोजना गनण सभं ि देवखएन । अगामी
िर्ण यसिाइ वनरन्तरता वदइनेछ ।
गाईँपाविकाको िेिसाआट वनयवमत ऄपडेट गरी सचू ना सािणजवनक गने व्यिस्थािाइ वनरन्तरता वदइनेछ ।
गाईँपाविकाको िावर्णक कायणक्रम तथा बजेट, काननू , वनणणय, पवु स्तका प्रकाशन, स्थानीय पत्रपवत्रका, एर्.एम.
मार्ण त सािणजवनकीकरण गररने कायणिाइ प्राथवमकता वदइनेछ । सामावजक सरु क्षा भिा प्राप्त गनेहरुको
नामाििी िडा कायाणियको सचू ना पाटी र कायाणियको िेिसाआट मार्ण त सािणजवनक गररनेछ । कायाणियका
गवतविवधहरु सािणजवनक सनु िु ाइ, सािणजवनक िेखापररक्षण र होवडणङ्ग बोडण मार्ण त सािणजवनक गदै नागररकको
सचू नाको हकको सम्मान गनेकायणिाइ ऄझ प्रभािकारी बनाइनेछ ।
गाईँपाविकाद्रारा वनमाणण गररने काननू वनमाणणमा क्षमता र दक्षता ऄवभबृद्दी गने कायणक्रम सञ्चािन गररनेछ ।
गाईँपाविकाद्रारा वनवमणत सम्पणण काननू हरु स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गने कायणिाइ वनरन्तरता वदइनेछ ।
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गाईँपाविकामा एक व्यिवस्थत सचू ना तथा ऄवभिेख के न्िको स्थापना गने साथै गाईपाविका वभत्ररहेका
प्रत्येक घर पररिारको पणू ण िगत राख्ने कायण गररनेछ । गाईँपाविकाबाट िडा कायाणिय, पदावधकारी तथा
कमणचारीहरुिाइ गररने पत्राचारमा एस.एम.एस. प्रणािीको ऄििम्बन गने कायणिाइ वनरन्तरता वददं ै पवछल्िो
ऄत्याधवु नक प्रविवध ऄििम्िन गने कायणिाइ विशेर् प्राथवमकता वदइनेछ ।
117= गाईँ कायणपाविकाको कायाणिय, िडा कायाणिय, स्िास््य संस्थाहरुका िावग अिश्यक र्वनणचर, मेशीनरी
औजार िगायत पिू ाणधारको व्यिस्थापन गरी ईवचत कायण िातािरणको वसजणना गररनेछ । कमणचारीको ज्ञान,
वशप र क्षमता ऄवभिृवद्धको िावग ताविम कायणक्रम सञ्चािन गररनेछ । मानि संसाधन विकासका िावग
ईवचत ध्यान वदइनेछ ।
118= गाईँपाविकािे सञ्चािन गने कायणक्रमहरुमा नागररकको ऄथणपण
ू ण सहभावगता सवु नवित गने कायणिाइ
अिश्यक ऄध्ययन गरी ईपयि
ू नीवत ऄििम्िन गररनेछ । िावर्णक विकास कायणक्रमहरुको छनौट,
कायाणन्ियन, ऄनगु मनमा सािणजवनक, वनवज र सहकारी क्षेत्रको सहभावगतामि
ू क योजना पद्धवतको ऄििम्बन
गररनेछ । विकासका गवतविवधमा नागररक ऄपनत्ि ऄवभिृवद्धमा विशेर् जोड वदआनेछ ।
119= न्यावयक सवमवतको कामिाइ वछटो /छररतो, पहं च
ु योग्य र सहज बनाइनेछ । चािु अ.ि. २०७६/०७७ मा
प्रत्येक िडाबाट ३/३ जनाका दरिे मेिवमिाि कताणको ताविम सम्पन्न भइसके कोछ । न्यावयक सवमवतमा पनण
अएका ईजरु ीहरु ऄत्यवधक र्र्छ्यौट भएका छन् । न्यावयक सवमवतको कामिाइ ऄझ प्रभािकारी बनाइनेछ ।
समाजमा व्याप्त मवहिा वहसं ािाइ रोक्न सामावजक ऄवभयान सञ्चािन गररनेछ । समाजमा दवबएर रहेका वहसं ा
जन्य गवतविवध रोक्न न्यावयक सवमवतिाइ अिश्यक बजेटको व्यिस्था गरी सरकारी/गैरसरकारी संस्थाहरुसँग
अिश्यक समन्ियसमेत गररनेछ । गाईँपाविकाद्रारा ऄवधकारका सचू ी ऄन्तगणत वनवमणत काननू हरु स्थानीय
राजपत्रमा प्रकाशन गररसके काछौं । काननू वनमाणण प्रवक्रयािाइ ऄझ सरि र दक्षता पिू क
ण सम्पादनगनण विधायन
सवमवतको क्षमता विकास गररनेछ ।
ईपलस्थि सम्पर्
ू ि सदस्यज्यू,
120= ऄत्यन्त न्यनू अन्तररक अय भएको यस गाईँपाविकामा अयका श्रोतहरु पवहचान गरी अन्तररक अय
ऄवभिृवद्ध गनण जोड वदइनेछ । अन्तररक श्रोत पररचािन गरी अर्ै मा धान्न सवकने ऄथणतन्त्रको विकासको
ऄवभिृवद्ध ऄभ्यास स्िरुप गाईँपाविका क्षेत्रवभत्र रहेका प्राकृ वतक स्रोत साधनहरुको समवु चत ईपयोगबाट
अन्तररक अयमा जोड वदआनेछ । स्थानीय ऄथणतन्त्रिाइ चिायमान बनाईन ईद्यम र ईद्यमवशिता विकास गरी
अयको दायरा र्रावकिो बनाइनेछ । कर वतनणु नागररक कतणव्य भएको हुदँ ा नागररकिाइ कर मैत्री
िातािरणको वसजणना गरी कर वतनण प्रोत्सावहत गररनेछ । “हामीिे लिरेको कर, हाम्रै लवकासका िालग” भन्ने
भािना जागृत गराईन प्राप्त कर तथा ऄनदु ान रकमिाइ समृद्ध गाईँपाविका वनमाणणमा ईपयोग गररनेछ । करको
दायरािाइ र्रावकिो पादै करको दरिाइ समय सापेक्ष बनाईंदै िवगनेछ ।
ऄन्त्यमा,
121= गत अ.ि.हरुमा कायाणन्ियन भएका योजना/कायणक्रमहरुबाट सकारात्मक पररणामहरु देवखएका छन् । चािु
अ.ि.को समावप्तसँगै हाम्रो गाईँपाविकािे विकासको क्षेत्रमा नयाँ मोड विने प्रशस्त अधारहरु तयार भएका
वथए तर विश्वधयापी प्रकोपको रुपमा र्ै विएको कोरोना भाइरस (COVID-19) को ऄसर र प्रभाि नेपाि एिं
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122=

123=

124=

125=

126=
127=

128=

129=

ऄघाणखांची वजल्िा र हाम्रो गाईँपाविकामा समेत परे को व्यहोरा ऄिगतैछ । हाम्रा विकासका गवतविवधहरु
मध्ये बोिपत्र एिं वसििन्दी दरभाईपत्रद्रारा ३२ िटा कायणक्रम ऄगावड बढेकोमा प्रकोपको कारण मािसामान
एिं वमस्त्री र ज्यामीको ऄभाििे पररणाम वनकाल्न समस्या परे को व्यहोरा सम्मावनत सभा समक्ष जानकारी
गराईन चाहन्छु ।
यस्तै समस्या ईपभोिा सवमवतद्रारा सञ्चावित योजनाहरुमा पवन परे कोछ । गौरि गनण िायक र पररणाम देवखने
योजनाहरु कायाणन्ियनको चरणमा रवहरहदं ा यस वकवसमको समस्या देवखनु योजना कायाणन्ियमा अएको
कवठनाआ नै हो ।
संघ एिं प्रदेश सरकारद्रारा स्थानीय सरकारिाइ समेट्ने गरी वनमाणण भएका काननू एिम् गाईँपाविकाबाट
वनवमणत काननू बमोवजम सरकार सञ्चािनका महत्िपणू ण अधारहरु तयार भएका छन । नीवत, कायणक्रम, बजेट
एिं योजना तजणमु ा र कायाणन्ियनका हािसम्मका हाम्रा ऄभ्यासहरु वनवमणत काननू हरुको अधारमा समेत
अगामी वदनहरु ऄझ सहज हुने कुरामा विश्िास विन सवकन्छ ।
संघीय संरचना पवछको तीन तहको सरकार, यसका संरचना वनमाणण र सँगठनिाइ कामयािी बनाईनको िावग
भएका हाम्रा हाि सम्मका प्रयासहरु भोविको वदनको िावग सख
ु द देवखन्छन । गत दइु र चािु एक गरी तीन
िटा अवथणक िर्णहरुमा विगतमा जनप्रवतवनवध विवहन ऄिस्थामा भन्दा सामावजक अवथणक विकास तथा
रुपान्तरणमा धेरै पररितणन अएको ऄनभु वू त गररएकोछ । पारदशी सँस्कृ ती ऄििम्बन गरे का छौं । स्थानीय
जनतािाइ वनरन्तर सेिा प्रिाह गने जनप्रवतवनवध साथै अम कमणचारी प्रवत अभार व्यि गनण चाहन्छु ।
यो नीवत तथा कायणक्रम समृद्द छत्रदेि बनाईने दीघणकािीन सोंच र अकाङक्षािाइ यथाथणमा पररणत गने मागण
दशणक दस्तािेज हो । अजको यस घडीमा यो नीवत र कायणक्रम यस सम्मावनत सभा समक्ष प्रश्ततु गरररहदं ा
भोिीका वदनहरु ऄझ कठीन हुने वस्थवत देवखन्छ । महामारीको रुपमा रहेको कोरोना सक्र
ं मण (COVID-19)
सँग हामीिे कवत िड्नु पने हो यसको िेखाजोखा गनण गाहो छ । भोविका वदनमा सम्पणू ण पक्षहरुको साथ र
सहयोग प्राप्त हुने छ भन्ने असा र विश्वास विएको छु ।
COVID-19 को कारण थाती रहन गएका हाम्रा कवतपय प्रयासहरुिाइ ईपयि
ु विवधद्रारा सम्बोधन गररने
प्रवतिद्धता व्यि गनण चाहन्छु ।
प्रस्ततु नीवत तथा कायणक्रमको सर्ि कायाणन्ियनबाट छत्रदेिको विकासमा सकारात्मक प्रभाि पने र
महामारीको ऄसर कम गदै "समृद्द नेपाि, सुखी नेपािी" को रावष्रय अकाङ्क्षा परू ा गनण सहयोग पग्ु नेछ
भन्ने अशा विएकोछु ।
छत्रदेििासी अम नागररकहरुको जीिनस्तरमा सधु ार ल्याईने हम्रो प्रयत्न चौथौ िर्णको नीवत, बजेट तथा
कायणक्रम कायाणन्ियन मार्ण त सर्िता तर्ण ईन्मख
ु भएको यहाँहरु समक्ष जानकारी गराईन चाहन्छु । अगामी
वदनमा समेत हाम्रो स्थानीय सरकार सदा छत्रदेििासी अम नागररकको महु ारमा खश
ु ी ल्याईन ऄहोरात्र खट्ने
दृढता समेत व्यि गदणछु ।
हाम्रा प्रयत्नहरुमा साथ वदने सबै ऄग्रजहरु, छत्रदेििासी जनताहरु प्रवत हावदणक धन्यिाद ज्ञापन गदणछु । समन्ु नत
र समृद्ध छत्रदेि वनमाणणमा सहयोग पर्ु याईने संघीय सरकार, प्रदेश सरकार एिं रचनात्मक सहयोग पर्ु याईनु हुने
सम्पणू ण राजनीवतक दि, वनवज क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, राष्र सेिक कमणचारी, नागररक समाज, अम संचार माध्यम
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एिं विवभन्न तह र तप्काका महानभु ािहरु प्रवत हावदणक अभार व्यि गदै स्थानीय सरकारको रुपमा सेिा गने
ऄिसर प्राप्त भएको यस घडीमा यो नीवत तथा कायणक्रम तजमणु ामा प्रत्यक्ष/ऄप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग पर्ु याईनु हुने
जहाँ सक
ु ै रहनु बस्नु भएका सम्पणू ण छत्रदेििासीहरु अमा/बबु ा/दाज/ु भाइ/वददी/बहीनी एिं ऄघाणखाची वस्थत
ऄमल्ू य राय सझु ाि प्रदान गनणु हुने ऄन्य स्थानीय सरकार, स्थानीय प्रशासन र सरु क्षा वनकाय प्रवत हावदणक
धन्यिाद ज्ञापन गदणछु र प्रस्ततु नीवत र कायणक्रमको सर्ि कायाणन्ियनको ऄपेक्षा राख्दछु ।
जय छत्रदेव !
िेखनाथ पोख्रेि
ऄध्यक्ष

छत्रदेव गाईँपालिका
छत्रगञ्ज, ऄघािखाँची
प्रदेश नं. ५, नेपाि
वमवतः २०७७/०३/०६ गते, शवनिार
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