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दे वघाट गाउँपालिकाको वार्षिक नीलत तथा कायिक्रि,
२०७८
गाउँ सभाबाट स्वीकृत लिलतः २०७८/०३/१०
प्रिाशित लिलतः २०७८/०३/२१
स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ बिोशजि दे वघाट
गाउँ पालिकाको गाउँ सभािे पाररत गरे को ति िेशखए बिोशजिको वार्षिक नीलत
तथा कायिक्रि सविसाधारिको जानकारीको िालग प्रकािन गररएको छ ।
आ.व. २०७८/०७९ का िालग दे वघाट गाउँ पालिकाका अध्यक्ष श्री दुग ि बहादुर
थापा ज्यूद्वारा गाउँ सभाको आठौं गाउँ सभािा प्रस्तुत नीलत तथा कायिक्रि:
सभा अध्यक्ष िहोदय,
१. नेपािको युगान्तकारी अग्रगािी पररवतिनका िालग सं घीय िोकताशन्त्रक
गितन्त्रात्िक िासन व्यवस्था स्थापना गनि ऐलतहालसक जनआन्दोिन,
जनयुद्ध र सबै खािका आन्दोिन तथा सं घषिका क्रििा िहादत प्राप्त
गनुि हुने सम्पूिि ज्ञात अज्ञात अिर िहीदप्रलत भावपूिि श्रद्धाञ्जिी अपिि
गदिछु । िहीद, बेपत्ता तथा घाइते पररवारप्रलत सम्िान सर्हत घाइतेको
िीघ्र स्वास््य िाभको कािना गदिछु । यसैगरी रार्ियता, िोकतन्त्र,
गितन्त्र र जनजीर्वकाको आन्दोिनको नेतत्ृ व गनुि हुने सम्पूिि
अग्रजहरुप्रलत उच्च सम्िान प्रकट गदिछु । हािी सम्पूिि नागररकहरुिे
राजनैलतक क्राशन्त प्राप्त गरी सक्यौ, अब आलथिक क्राशन्त सम्पन्न गरी
सिुन्नत दे ि र सिुन्नत गाउँ पालिका लनिािि गनुछ
ि र हाम्रो दे वघाट
सिृद्ध दे वघाट भन्ने नारािाई साकार पानुछ
ि तथापी आलथिक क्राशन्त
सम्पन्न गनिको िालग सबैिे आ-आफ्नो भूलिका, शजम्िेवारी र कतिव्य
सकुिि पूरा गनुि नै सं घीय िोकताशन्त्रक गितन्त्रको िूि ििि हो ।
“लसं हदरबारको अलधकार घरघरिा” भन्नुको अथि पर्हिा केशन्िकृत सोच
अनुरुपराज्यिे प्रदान गने

सेवा र सुर्वधाहरु जस्तै शिक्षा, स्वास्थ,

कृर्ष, सडक, खानेपानी तथा सरसफाई िगायतका सुलबधाहरु स्थानीय
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सरकार िाफति हरे क नागररकको घर-दै िोिा सहज रुपिा उपिब्ध
रहेको भन्ने अवस्था हो।
२. दे िका र्वलभन्न ठाउँ हरुिा हािै आएको िनसुनजन्य बाढी पर्हरोबाट
ठु िो धनजनको क्षलत भइ थुप्रै घर पररवार र्वस्थार्पत र्वस्थार्पत हुन
पुगेको यस प्राकृलतक सं कटको घडीिा ि िेरो व्यक्तीगत र दे वघाट
गाँउपालिकाबासीको तफिबाट धैयि रहन आग्रह गदिछु ।
३. र्वश्वव्यापी रुपिा फैलिएको नयाँ भेररयन्ट सर्हतको कोलभड -१९ को
िहािारीबाट दे वघाट ५ बस्ने १ जना नागररकिे जीवन गुिाउनु
भएको हुँदा लनज र स्वदे ि तथा र्वदे ििा जीवन गुिाउनु भएका सम्पूिि
दददीबर्हनी तथा दाजुभाइप्रलत भावपूिि श्रद्धाञ्जिी अपिि गदै िोकाकुि
पररवाजनप्रलत गर्हरो सिवेदना व्यक्त गदिछु । कोलभड - १९ बाट
स्वदे ि तथा र्वदे ििा सं क्रलित हुन ु भएका सबै नेपािी दददीबर्हनी तथा
दाजुभाइको िीघ्र स्वास््य िाभको कािना गदिछु ।
४. कोलभड-१९ को िहािारीबाट सबै नागररकिाई सुरशक्षत राख्न िागू
गररएको िकडाउनको पूिि पररपािना गनुि भएकोिा सबैिा धन्यवाद
व्यक्त गदिछु । आगािी ददनिा पलन यस िहािारीबाट बच्न सरकारिे
चाल्ने हरे क कदििा लनरन्तर साथ र सिथिन पाइरहने र्वश्वास लिएको
छु ।
५. सं कटको यस घडीिा एकजुट भई िहािारीको रोकथाि, लनयन्त्रि र
उपचारको कायििा अग्रपशततिा अहोरात्र खर्टनु हुने गाउँ पालिकाका
सम्पूिि स्वास््यकिी, सुरक्षाकिी, खानेपानी तथा सरसफाइकिी,
उपभोक्ता सलिलत, एम्बुिेन्स चािक िगायत रािसेवक कििचारीहरुको
योगदानको उच्च प्रिंिा गदिछु । जोशखिपूिि यस पररशस्थलतिा आआफ्नो तहबाट खर्टनु हुने जनप्रलतलनलध, राजनीलतक दि, सञ्चारकिी,
उद्योगी, व्यवसायी, लनजी क्षेत्र, नागररक सिाज, स्वयंसेवक िगायत
सबै व्यशक्त तथा सं घसं स्थािाई धन्यवाद व्यक्त गदिछु । गाउँ पालिकािे
स्थापना गरे को स्थानीय तह प्रकोप व्यवस्थापन कोषिा स्वैशच्छक
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रुपिा नगद योगदान गनुि हुने बैङ्क तथा र्वत्तीय सं स्था, व्यशक्त तथा
अन्य सं घसं स्था एवं स्वास््य सािग्री तथा शजन्सी सािान सहयोग गनुि
हुने सबै िहानुभावप्रलत आभार प्रकट गदिछु ।
६. हरे क आलथिक वषिको नीलत, कायिक्रि तथा बजेट सहभालगतात्िक रुपिा
तथा सरोकारवािाहरुको राय सुझाव सर्हत सिेटेर यथाथिपरक तथा
पारदिी रुपिा तयार गने र सोही अनुसार कायािन्वयन गररएको
व्यहोरा अवगत गराउँ दछु । यसै क्रििा आगािी आलथिक वषि
२०७८/०७९ को नीलत तथा कायिक्रि सबै जनप्रलतलनलध, कििचारी,
राजनैलतक दि, सरोकारवािाहरु सिेतको अिूल्य रचनात्िक सुझाव
सं किन गरी तजुि
ि ा गररएको

छ ।

७. र्वश्वव्यापी िहािारीको रुपिा फैलिएको कोरोना भाइरस रोग (कोलभड
- १९) को सं क्रििबाट िानव सभ्यता र िानव जातीिालथ नै
अकल्पनीय सं कट आइपरे को छ । प्रस्तुत नीलत तथा कायिक्रििे
कोलभड-१९ बाट िानव जीवन रक्षा गने र िहािारीबाट शिलथि
अथितन्त्रिाई चिायिान बनाउने िूि िक्ष्य लिई नीलत तथा कायिक्रि
तजुि
ि ा गररएको

छ ।

८. सीलित स्रोत र साधनको अलधकति पररचािन गरी गाउँ पालिकाको
सवािङ्गीि र्वकास गने स्पष्ट दृर्ष्टकोि, गन्तव्य र िक्ष्य सर्हत
गाउँ पालिका तीब्र गलतिा अगालड बर्ढरहेको अवस्थािा कोलभड -१९
को सं क्रििको सािना गनुि पदाि गाउँ पालिकाको सेवा प्रवाह, र्वकास
लनिािि िगायतका सिग्र गलतर्वलध प्रभार्वत भएका छन । यस र्वषि
पररशस्थलतिा

स्थानीय

सरकारिे

हालसि

गरे का

केही

िहत्वपूिि

उपिशब्धहरु सिीक्षा, अवसर र च ुनौतीहरु सम्िालनत सभा सिक्ष प्रस्तुत
गनि चाहन्छु ।
१.२. सिीक्षा
१.२.१. र्वद्यिान अवस्थाको सिीक्षा
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सबि पक्ष
•

दे वघाट क्षेत्र र्हन्दुहरुको पावन पुण्य भूलि भएकोिे धालििक पयिटन
प्रवद्धिन गनि सर्कने प्रच ुर सम्भावना भएको ।

•

स्थानीय

िौलिक

किा

सं स्कृलतको

प्रवद्धिन

र

र्वकास

िाफित

जनताहरुको ददगो र्वकासका िालग आधार तयार गनि सर्कने सम्भावना
रहेको ।
•

र्वकासका पूवािधारहरुको र्वस्तार गरी स्थानीय जनताहरुको साविजलनक
सेवा प्रवाहिा सहजता हुने अवस्था रहेको ।

•

गाउँ पालिकाको सडक सं जाि र्वकास हुने क्रििा रहेको ।

•

प्राकृलतक श्रोत साधनहरुको प्रच ुर िात्रािा उपयोग गरी गाउँ पालिकाको
आलथिक क्षेत्रिा अलभबृर्द्ध ल्याउन सर्कने अवस्था रहेको ।

•

भौगोलिक र्वर्वधता कृर्षका िालग उपयुक्त िाटो र हावापानी एबं
र्विाि क्षेत्र भएकोिे र्वलभन्न कृर्ष पकेट क्षेत्रहरु र्वस्तार गनि सर्कएको
।

•

नदीहरुिा रयाशफ्टङ व्यवसाय, ररसोटिहरुको सं चािन तथा साहलसक
पयिटनका िालग पयािप्त ठाउँ हरु रहेको ।

किजोर पक्ष
•

सडक तथा यातायात पहुंचको किी तथा चािु अवस्थाका सडक िागि
वषाितका कारि भत्कन गई पटक-पटक ििित-सम्भार गनुि पने अवस्था
।

•

र्वकास योजनाहरु सञ्चािनको िालग एर्ककृत सं स्कारको र्वकास नहुन ु
।

•

भौगोलिक र्वकटता ।

•

सािाशजक तथा आलथिक र्वपन्नता ।

•

आन्तरीक श्रोतको न्यूनता, श्रोत पर्हचान र पररचािनिा कदठनाइ ।

•

वेरोजगारी तथा अधि वेरोजगारी अवस्था ।
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•

प्रार्वलधक तथा िानर्वय सं साधनको उपयोगिा किी ।

•

र्वकासिा लनजीक्षेत्रको न्युन सहभालगता ।

•

जनसहभालगता जुटाउन कठीन ।

•

यथाशस्थलतवादी सोच ।

•

साविजलनक कायििा अपनत्व भावनाको किी ।

•

राजश्व सं किनिा बाधा व्यवधान ।

अवसरहरु
•

कृर्ष तथा पिु क्षेत्रको र्वकास एवं व्यवसार्यकरि, र्वर्वलधकरि,
बजारीकरि

•

तरकारी, फिफूि खेतीका िालग उपयुक्त भौगोलिक शस्थलत हावापानी
र िाटो

•

कृर्ष

तथा

पिुजन्य

वस्तुहरूको

व्यवसार्यकरि, र्वर्वलधकरि,

बजारीकरि
•

अगािलनक कृर्ष क्षेत्रिाई प्रबद्धिन तथा प्राङ्गाररक िि, लबउ उत्पादन

•

भौगोलिक र्वर्वलधकरि,उपिव्ध स्रोत पररचािन तथा व्यवस्थापन

•

िागको आधारिा र्वद्युत सेवाको र्वस्तार

•

र्वकासिा िागत सहभालगता, जनसहभालगता प्रवद्धिन

•

पयिटन पूवािधार र्वकास तथा प्रविद्धनको उपिब्धता

•

वन जंगि तथा जडीवुटीजन्य गैरकाष्ठ वन पैदावारको उपयोग

•

स्थानीय कच्चा पदाथििा आधारीत साना तथा घरे ि ु उद्योग र्वकासको
राम्रो सम्भावना ।

•

धालििक, प्राकृलतक र सं स्कृलतको पयिटकीय क्षेत्रको रूपिा र्वकास गनि
सर्कने शस्थलत ।

•

सहकारीताको िाध्यिबाट सािाशजक तथा आलथिक र्वकास गनि सर्कने
सम्भावना ।

•

उद्यिशििताको प्रवद्धिन,होि स्टे को राम्रो सम्भावना ।
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सेती, लत्रिुिी र कािीगण्डकी नदीिा Rafting र Motor Boat को
सम्भावना भएको ।

•

छरछरे झरनािा क्नायोलनङ्ग सञ्चािन तथा व्यवस्थापनबाट आन्तररक
पयिटन क्षेत्रिा बढवा ददन सर्कने ।

•

ऐलतहालसक प्याउिी गढी र लसं च्याङ्ग गढी सं रक्षि तथा प्रचार प्रसार
।

•

िान्त वातावरि, हररयािी, नेपािको रार्िय फूि िािीगुरँ ास प्रिस्त
पाइने, र्हिाि, पहाड र तराई दृश्याविोकन गनि सर्कने िनोरि
घण्टाच ुिी पयिटन क्षेत्र रहेको ।

च ुनौतीहरु
•

र्वकासको क्रििा पछाडी परे का वगि तथा सिुदायिाई र्वकासको िूि
प्रवाहिा ल्याउने,

•

उत्पादनिीि क्षेत्रिा िगानी अलभबृर्द्ध गरी आलथिक गलतर्वलधहरुको
िाध्यि रोजगारी र्वस्तार गने,

•

कृर्ष क्षेत्रको व्यवसार्यर्ककरि र आधुलनर्ककरि गने,

•

प्रभावकारी प्रिासन सं यन्त्र, र्वत्तीय अनुिासन तथा पारदशििता प्रवद्धिन
गरी सेवा प्रवाहिा प्रभावकारीता कायि गने,

•

पयिटन र्वकासबाट प्राप्त िाभहरुिाई गाँउपालिकाका ग्रालिि क्षेत्रसम्ि
पुर्याउने,

•

दे वधाट पलबत्रस्थिको सं रक्षि गदै वातावरिीय सन्तुिनिाई कायि
राख्ने,

•

जिवायु पररवतिन तथा बाढीको नकरात्िक असरबाट नदीजन्य कटान
हुन जोगाई दे वधाटको िनोरिता कायि गरर राख्ने,

•

हररत भौलतक पूवािधारको र्वकासिा िगानी वृर्द्ध गने तथा सािाशजक
र्वकासिाई सं स्थागत गरी अपेशक्षत र्वकासको प्रलतफि हालसि गने

•

आन्तररक आयको दायरािाई फरार्किो बनाउने
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ददगो र्वकासका िक्ष्यहरुको आन्तररकीकरि, रार्िय, प्रादे शिक र
स्थानीय सिाबेिी आलथिक, सािाशजक तथा पयािवरिीय र्वकास बीच
सन्तुिन कायि गरी नेपािको सं र्वधानिे लिएको पररकल्पना साकार
गने

•

आन्तररक

ब्यवस्थापनिाई

सुिासनिैत्री

बनाई

सं स्थागत

तथा

व्यवस्थापकीय सुदृर्ढकरि गने िगायतका च ुनौतीहरु हाम्रो सािु रहेका
छन ।
१.२.२ चािु आ.व.को नीलत तथा कायिक्रिको सिीक्षा
चािु आलथिक वषि २०७७/०७८ िा दे वघाट गाउँ पालिकािे सम्पादन
गरे का िहत्वपूिि कायिहरु र गाउँपालिकािे क्षेत्रगत रुपिा सम्पादन
गरे का िहत्वपूिि कायिहरुः
क) आलथिक क्षेत्रः उत्पादन र उत्पादकत्व वृर्द्ध गनि एक वडा एक
निूना गाउँ घोषिा गरी कायािन्वयनिा रहेको छ र वस्तीहरुिा कृर्ष
पकेट क्षेत्रहरु सिेत घोषिा गररएको छ ।
१. पयिटनः
•

आन्तररक पयिटन प्रवद्धिनका िालग छरछरे झरना िहोत्सव
२०७७ सम्पन्न गररएको र सो क्षेत्र सं रक्षिका िालग भौलतक
सं रचनाको लनिािि कायि सम्पन्न भएको छ

•

घण्टाच ुिी पयिटन क्षेत्र र्वकासका िालग सं घीय सरकारबाट
सिपुरक अन्तगित रु. ५ करोड र्वलनयोजन भई सो लनिाििको
िालग DPR लनिािि सर्हत ठे क्का प्रर्क्रया अगालड बढे को छ ।

•

प्याउिी गढी सं रक्षिको िालग दे वघाट गाउँ पालिकाको
पहििा सं घ सरकारबाट १५ िाख बजेट र्वलनयोजन
भएकोिा सो कायि भईरहेको छ ।

•

आन्तररक पयिटन प्रवद्धिनका िालग सािुदार्यक होि स्टे को
प्रबद्धिन कायिक्रि सञ्चािन गररएको ।
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२. कृर्षः
•

अगािलनक कृर्ष कायिर्वलध, २०७७ तजुि
ि ा भएको ।

•

एक घर एक करे साबारी कायिक्रि अन्तगित सम्पुिि वडािा
७/८ र्कलसिका तरकारी लबउ लबजर र्वतरि गरी कृषकको
करे सािा नसिरी व्यवस्थापन गररएको ।

•

दे वघाट वडा नं. ५ को आिु पकेट क्षेत्रिा ५०% अनुदानिा
आिुको र्वउ र्वतरि गररएको ।

•

IPM कृषक पाठिािा दे वघाट ५ कालििाटीिा सम्पन्न भएको
छ ।

•

लिलत २०७७ िंसरर २५ र २६ गते कोटवैदीिा कृर्ष तथा
पिु िेिा प्रदििनी कायिक्रि सम्पन्न गररएको छ ।

•

लिलत २०७७ पौष ११ र १२ गते लछपलछपेिा कृर्ष
आधारभूत पत्रकाररता तालिि सम्पन्न गररएको छ ।

•

सुन्तिा पकेट कायिक्रि (रोग र्करा पर्हचान, लनयन्त्रि तथा
ििखाद व्यवस्थापन र बगैंचा व्यवस्थापन)

•

क्वारे शन्टनिा रही घरिै बसी बेरोजगार कृषकहरुिाई प्रर्वलध
हस्तान्तरि कायिक्रि अन्तगित दे वघाट गा.पा. वडा नं. २
को कराँददप र वडा नं. ४ को लसं च्याङ्गिा कृर्ष तालिि तथा
सािाग्री हस्तान्तरि गररएको छ ।

•

फिफूि पकेट कायिक्रि (रोग, र्करा पर्हचान लनयन्त्रि तथा
गड्यौंिा िि व्यवस्थापन एवं बगैंचा व्यवस्थापन अन्तगित
दे वघाट गा.पा.को वडा नं. १, ४ र ५ को तल्िो भागिाई
सिेटेर व्यावसार्यक खेती प्रिािी सम्बन्धी तालिि एवं कृर्ष
सािाग्री र्वतरि गररएको छ ।

•

र्वषादी रर्हत अगािलनक खेतीिा जोड ददईएको ।

•

उन्नत वािी लबउ र फिफूि र्वरुवा र्वतरि कायिक्रि ५
वटै वडािा सञ्चािनिा रहेको छ ।

दे वघाट गाउँ पालिकाको वार्षिक नीलत तथा कायिक्रि, २०७८

8

स्थानीय राजपत्र

खण्डः ५,

सं खयाः ५,

लिलतः २०७८/०३/२१

•

भकारो सुधार कायिक्रि सञ्चािन गररएको छ ।

•

३ ददने िौरी पािन तालिि दे वघाट ३ लछपलछपे भञ्ज्याङ्गिा
सञ्चािन ।
अिेररकन फौजी र्करा िहािारी रोकथािको िालग तत्काि

•

र्कसानहरुिाई लनिुल्क र्वषादी उपिब्ध गराई िहािारीको
उच्च जोशखििाई कि गररएको छ ।
िाटो जाँच शिर्वर सञ्चािन गररएको छ ।

•

३. पिु स्वास््यः
•

वडा नं. १ कोटा, वडा नं. २ खाल्टे , वडा नं. ३ साराङघाट,
वडा नं. ४ गाईघाट र वडा नं. ५ दे वघाटिा र्हउँ दे घाँस
र्वउ र्वतरि गररएको ।

•

गाईभैंसी पािनका िालग वडा नं. १ कोटा र वडा नं. २
खाल्टे िा ३ ददने तालिि सम्पन्न गररएको ।

•

गाउँ पालिका अन्तगितका प्रत्येक वडाका ५ जना उत्कृष्ठ
कृषक गरी जम्िा ९५ जनािाई पुरस्कार र्वतरि गररएको
।

•

दे वघाट १ कोटािा पिु र्वकास फाििा नसिरी स्थापना
गररएको ।

•

गाई भैंसी गरी जम्िा १०८१ वटा कृलत्रि गभािधान कायि
गररएको

•

।

गोठ/भकारो सुधार कायिक्रि अन्तगित प्रत्येक वडाका
१०/१० जना न्यून आय भएका कृषकहरुिे प्रत्यक्ष िाभ
पाएको ।

•

स्थानीय जातको कुखुरा प्रबद्धिन कायिक्रि अन्तगित २०००
चल्िा दे वघाट गा.पा. अन्तगितका ८ वटै होिस्टे हरुिा
र्वतरि गररएको

।
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६ वटा बाख्रा पािन पकेट क्षेत्र रहेकोिा लछपलछपे भञ्ज्याङ्गिा
१ वटा बाख्रा पािन पकेट क्षेत्र घोषिा गरी ३ ददने बाख्रा
पािन तालिि सम्पन्न ।

•

बाख्रा पािन पकेट क्षेत्रिा २१ वटा बोयर जातको उन्नत
बोका लन:िुल्क र्वतरि गररएको ।

•

प्रत्येक बाख्रा पािन पकेट क्षेत्रिा रु. २ िाख रकि
बराबरको औषधी लन:िुल्क र्वतरि गररएको

•

।

गाईको साना व्यवसाय कृर्ष उत्पादन पकेट र्वकास
कायिक्रि दे वघाट ५ िा सञ्चािन गररएको ।

•

पिु स्वास््य शिर्वर २ स्थानिा सम्पन्न गररएको ।

•

जै घाँस तथा भूँई घाँस र्वतरि जारी रहेको ।

४. उद्योग/वाशिज्य:
•

उद्यििीिता र्वकास तालिि सञ्चािन गररएको ।

•

प्राकृलतक रे साजन्य पदाथि (थाकि) बाट लनलिित झोिा,
टोपी िगायतका सािाग्री बनाउने तालिि सञ्चािन गररएको
।

•

लसिाइ कटाई तालिि सञ्चािन गररएको ।

•

च ुरा बनाउने तालिि सञ्चािन गररएको ।

•

िखिििा पोते भने तालिि सञ्चािन गररएको ।

•

िौरीपािन तालिि सञ्चािन गररएको ।

•

बाँसबाट लनलिित घरायसी सािाग्री लनिािि तालिि सञ्चािन
गररएको ।

•

घरे ि ु कायािियसँग सिन्वय गरी प्िशम्बङ्ग तालिि सञ्चािन
गररएको ।

•

घरे ि ु कायािियसँग सिन्वय गरी हाउस वायररङ्ग तालिि
सञ्चािन गररएको ।

•
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५. सहकारीः
•

सहकाररता कायिर्वलध, २०७७ तजुि
ि ा भएको ।

•

सहकारी शिक्षा तालिि सञ्चािन ।

•

सहकारी िेखापािन तालिि सञ्चािन ।

•

सहकारी

प्रोत्साहन

तथा

प्रवद्धिनका

िालग

दुई

िाख

हस्तान्तरि ।
•

सहकारी सं स्था दताि ।

•

सहकारीहरुको लनयलित अनुगिन गररएको

•

सहकारी प्रबद्धिन र उत्पादनका िालग चक्रवती सािाशजक

।

उद्यिी िर्हिा र्वकास सं स्थाका िालग २ िाख अनुदान
उपिब्ध गराईएको ।
६. रोजगारको क्षेत्र:
➢

युवा स्वरोजगार कोष:
•

उद्योग तथा व्यवसाय दताि तफि कृर्ष पिु सम्बन्धी
९७ वटा, र्कराना पसि ५ वटा, होटि ११ वटा र
अन्य ६ वटा गरी जम्िा ११९ वटा व्यवसाय दताि
गररएको छ ।

➢

प्रधानिन्त्री रोजगार कायिक्रि:
•

नेपािको सं र्वधानको धारा ३३ िे रोजगारीको
हकिाई िौलिक हकका रुपिा सिावेि गरे को तथा
उक्त हकको कायािन्वयन गनि रोजगारीको हक
सम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा लनयिाविी, २०७६ जारी
भईसकेको अवस्थािा प्रधानिन्त्री रोजगार कायिक्रि
अन्तगित

कािका

िालग

पाररश्रलिकिा

आधाररत

सािुदार्यक आयोजना तथा युवा रोजगारीका िालग
रुपान्तरि

पहि

योजना

िाफित

चािु

आ.व.

२०७७/०७८ िा यस दे वघाट गाउँ पालिकाकाको
रोजगार सेवा केन्ििा ई.एि.आई.एस.िा सूचीकृत
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२८३ जना िध्येवाट प्रथलिकताका आधारिा १२४
बेरोजगार ब्यशक्तहरुिे र्वलभन्न सािुदार्यक आयोजनािा
औषतिा १०० ददनको रोजगारी प्राप्त गरे का छन ।
•

कोर्वड १९ का कारि दे िव्यापी िक डाउनको
अवलधिा सिेत दे वघाट गाउँ पालिकाको प्रधानिन्त्री
रोजगार कायिक्रि अन्तगित न्यूनति रोजगारीका िालग
सं घीय सरकार तथा गाउँ पालिकाको िागत साझेदारी

गरी कुि रु ९४ िाख ६० हजार र्वलनयोजन भएका
कुि २६ वटा कृर्ष तथा लसं चाई, वन तथा जिाधार,

पयिटन प्रवद्धिन तथा श्रििूिक सािुदार्यक आयोजना
िध्ये सबै योजना सम्पन्न भई भुक्तानीको प्रकृयािा
रहेका छन ।
•

सूचीकृत र्वपन्न वेरोजगार ब्यशक्तहरुिाई सािुदार्यक
पूवािधार लनिािििा रोजगारी लसजिना तथा ददगो पूवािधार
लनिािि िाफित र्वकास लनिाििको आवश्यकता पररपूलति
गने गरी दे वघाट गाउँ पालिकािे उदाहरिीय कायि
गरे को छ । खोिा नदी कटान लनयन्त्रिका तथा
खानेपानी

िुहान

सं रक्षिका

िालग

वडा

नं

१

वषािखोिा, वडा नं ३ ररशस्तखोिा र वडा नं ४
आईलििखानेपानी

िुहान

िगाएतका

स्थानिा

तटबन्धन गररएको छ । लसचाई कुिो ििित योजना
अन्तगित वडा नं २ को िािोगह्रा तथा वडा नं ४

को भुवनबशस्तिा पदक्क कुिो लनिािि गररएको छ ।
पयिटर्कय गन्तब्य घण्टाच ुिी जानका िालग दे वघाट

१ वषािखोिा दे शख िानहुँ, कोटथाि, पदिागि तथा
ब्यागन दे शख दे वघाट-२ वडा कायाििय जाने पदिागि
लनिािि गररएको छ । दे वघाट-३ र्फददिश्वारा,
दे वघाट-४ आईलिि तथा दे वघाट-२ िा जिवायु
अनुकुिनका र्हसाबिे सिेत िहत्वपूिि िालनएको
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बहुद्देश्यीय पोखरी लनिािि गररएको छ, दे वघाट-५
रातािाटे , बसन्तपुर क्षेत्रिा कुिेसो तथा नािी लनिािि
गररएको छ । लछपलछपे स्वास्थ चौकीिा पाकि लनिािि
गररएको छ ।
•

“श्रिको सम्िान, दे वघाट गाउँ पालिकाको अलभयान”
कायिक्रि सञ्चािन गररएको छ । रोजगार सेवा
केन्िको

स्तरउन्नलत,

ईशन्जलनयर)

प्रार्वलधक

लनयुशक्त

गररएको

सहायक
छ।

(सबरोजगार

कायिक्रिका अिवा गाउँ पालिकाका अन्य प्रार्वलधक
कायिहरुिा सिेत सहयोग पुगेको छ ।
•

दे वघाट गाउँ पालिको प्रधानिन्त्री रोजगार कायिक्रि
सािाशजक सुरक्षािा आधाररत न्यूनति रोजगारी, सीप
र्वकास िाफित स्वरोजगार उन्िुख सिृद्ध गाउँ पालिका
लनिाििको ददिािा अशघ बढे को छ ।

ख) सािाशजक क्षेत्रः
१. शिक्षाः
•

र्वद्याथी सं खयाका आधारिा दरबन्दी लििानको कायििाई
सम्पन्न गररएको ।

•

सािुदार्यक िाध्यलिक र्वद्याियिा ईन्टरनेट सर्हत र्वज्ञान
प्रयोगिािा, ICT कक्षा र पुस्तकाियको व्यवस्थापन गररएको
।

•

र्वद्याथीको सवािर्ङ्गि र्वकासको िालग तहगत रुपिा अलतररक्त
र्क्रयाकिाप सञ्चािन गररएको ।

•

भौगोलिक अवस्था र र्वद्याथी संखयाका आधारिा चेतना
बािर्वकास केन्ििाई चेतना आधारभूत र्वद्याियको अनुिलत
ददई सञ्चािन गररएको ।

•

सािुदार्यक र्वद्याियिा अध्ययनरत बािर्वकास दे शख कक्षा
५ सम्िका र्वद्याथीको िालग ददवा खाजा कायिक्रि िागू
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गररएको साथै सम्पुिि र्वद्याियिा ददवा खाजाका िालग
भाँडावतिन र्वतरि गररएको ।
•

पूवप्र
ि ाथलिक कक्षा व्यवस्थापन साथै सहयोगी कायिकताि
(स.का.) िाई क्षिता र्वकास तालिि सम्पन्न गररएको ।

•

सािुदार्यक र्वद्याियका ६-१२ सम्िका छात्रािाई लनिुल्क
सेनेटरी प्याड र्वतरििाई लनरन्तरता ददईएको ।

•

िैशक्षक गुिस्तरिा सुधार ल्याउन र्वद्यािय अनुगिन र
लनरीक्षि कायििाई जोड ददइएको ।

•

कोलभड-१९ को सियिा पलन र्वद्याियको िैशक्षक अस्थािाई
र्वकास गनि वैकशल्पक र्वलधबाट शिक्षि लसकाई र्क्रयाकिाप
गररएको साथै सुरक्षात्िक सािाग्री र्वतरि गररएको ।

•

गररब र र्वपन्न सिुदायका छात्र-छात्रिाई र्वलभन्न शिषिकिा
छात्रवृशत्त र्वतरि साथै न्यानो कपडा र्वतरि गररएको ।

•

िैशक्षक सत्र २०७७ को सम्पुिि र्वद्याथी िूल्यांकन कायि
सम्पन्न भई नयाँ िैशक्षक सत्र २०७८ को सुरुवात भएको ।

•

NEGRP बाट प्राप्त िैशक्षक सािाग्री र्वद्याियिा र्वतरि
गररएको ।

•

र्वद्यािय अनुगिन तथा लनरीक्षि सम्पन्न ।

•

दे वघाट ४ काफिडाँडािा श्री रार्िय आ.र्व.िाई आवश्यक
डेस्क बेन्च र कुची उपिब्ध गराइएको छ ।

•

िहीद ददवसको अवसरिा र्वज्ञान प्रयोगिािा प्रलतयोलगता
सम्पन्न भएको छ ।

•

दाताहरुको

आलथिक

सहयोगिा

दुगि
ि

तथा

र्पछलडएको

र्वद्याथीहरुिाई न्यानो कपडा र्वतरि गररएको ।
२. स्वास््यः
•

दे वघाट

गाउँ पालिका

अन्तगितका

सम्पूिि

स्वास््य

सं स्थाहरुको स्वास््य िाखािा िालसक रुपिा ररपोटि संकिन
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र बैठक हुने हुनािे स्वास््य सं स्था अनुसारको सिस्याहरुको
पर्हचानिा सहज भएको,
•

सबै स्वास््य सं स्थाबाट अनिाईन ररपोर्टङ

DHIS-2 को

तालिि नलिएको र ईन्टरनेटको पहुँच नभएको अवस्थािा
िाखाका कििचारीिे तालिि प्राप्त गरे कािे सम्पूिि स्वास््य
सं स्थाको िालसक रुपिा अनिाईन ररपोर्टिङ भएको,
•

दे वघाट

गा.पा.को

घरधुरी

सवेक्षि

गरर

कुनै

पलन

बािबालिका खोपबाट बशञ्चत नभएकोिे सम्पूिि वडाहरु
पूिख
ि ोप वडा घोषिा भएको ।
•

अधिबार्षिक रुपिा लभटािीन ए र जुकाको औषलधका साथ
साथै लनयलित वृर्द्ध अनुगििे बािबालिकाको पोषि शस्थलतिा
सुधार आएको,

•

स्वास््य सं स्थाबाट टाढा रहेको बशस्तहरुिा सेवाको पहू ँच
k'¥ofpg आवश्यकता अनुसार गाउँ घर शक्िलनक,खोप शक्िलनक
थप गरर सं चािन गरे को हुनािे कुनै पलन जनसिुदाय
स्वास््य सेवा बाट बशञ्चत नभएको,

•

दे वघाट गा.पा.को दुगि
ि िालनने वडाहरु २ र ३ नम्बर
(बैदद, लछपलछपे) िा िािो अवलधको पररवार लनयोजनको
साधन ईम्प्िान्ट, IUCD क्याम्प सं चािन गरर जनसिुदायिाई
पररवार लनयोजन सेवा सहजरुपिा उपिब्ध गराएको ।

•

नयाँ क्षय तथा कुष्ठ रोगी पत्ता िगाई उपचारको दायरािा
ल्याईएको,

•

लबगत बषिहरु भन्दा सं स्थागत सुत्केरी, गभिजाँच र सुत्केरी
जाँचको सं खया ससति र र्वशत्तय सिालनकरि तफिको यातायात

खचि र प्रोत्साहन भत्ताको उपिब्धतािे उल्िेखलनय रुपिा
सं खयािा बृदद्द भएको ।
•

दे वघाट स्वास््य चौकीिा औषलधद्वारा सुरशक्षत गभिपतन
सुर्वधा भएकािे अनावाश्यक गभि नराख्नको िालग सुरशक्षत
गभिपतन सेवा सिेत जनसिुदायिा उपिब्ध गराएको ।
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स्वास््य र्विा कायिक्रििे लबरािीको आलथिक भार कि
गराउनुका साथसाथै अस्पतािको सेवा सिेत पाएका,

•

स्वास््य शिक्षा कायिक्रि दे वघाट गा.पा.को सम्पूिि वडाका
आिा सिुहहरुको आलनबानी ब्यवहार पररवतिन सं बशन्ध
कायिक्रि सम्पन्न भएको ।

•

स्थालनय तहबाट स्वास््यिाई सन्तोषजनक बजेट र्वलनयोजन
भएको कारििे औषलध, उपकरि औजारहरु पयािप्त भएको
साथै कििचारी व्यवस्थापन, कायिक्रि सं चािन आदीिा
सहजता भएको,

•

ि.स्वा.से.हरुको ररफ्रेसर तालिि िगाएत अन्य तालिि र
अविोकन भ्रिि कायिक्रि सम्पन्न भएको ।

•

जनसिुदायहरुिा पोषि सम्बन्धी सन्दे ििूिक सूचनाहरु
रे लडयो दे वघाटद्वारा प्रसारि गररएको ।

•

धिािथि अस्पताििा रहेको ल्याविा आधुलनक िेशिनद्वारा सेवा
ददई ल्याब सेवा लबस्तार गररएको ।

•

दे वघाट आश्रििा बसोबास गने वृद्द वृद्दाहरुिाई कोलभड
खोपको दोस्रो िात्राको खोपको सेसन सम्पन्न भएको ।

•

कोलभड-१९ सं क्रिि रोकथाि तथा लनयन्त्रि ब्यवस्थापनिा

यस गण्डकी प्रदे िको तनहू ँ शजल्िाको दे वघाट गाउँ पालिका
प्रथि स्थान हालसि गरे को ।
•

कोलभड-१९ सं क्रिि रोकथाि तथा लनयन्त्रि ब्यवस्थापनको
िालग ५ नम्बर वडाको सभाहििाई Covid Hospital

र

लछपलछपे स्वास््य चौकी र लसञ्च्याङ स्वास््य चौकीिाई
अशक्सजन सर्हतको जम्िा ८ वेडको Isolations कक्ष लनिािि
गरे को ।
•

कोलभड-१९ सं क्रिि रोकथाि तथा लनयन्त्रि ब्यवस्थापनको
िालग आवश्यकता अनुसार PCR,Antigen test गरिएको ।

•

कोलभड-१९ सं क्रिि रोकथाि तथा लनयन्त्रि ब्यवस्थापनको
िालग दे वघाटको नाकाहरुिा स्वयं सेवक,जनप्रलतलनलध,नेपाि
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प्रहरी, नगर प्रहरी र स्वास््य कलििहरुको उपशस्थलतिा हेल्थ
डेक्स लनिािि तथा सं चािन गरे को ।
•

Home Isolation िा रहेका ब्यशक्तहरुिाई हौसिा प्रदान गनि
जनप्रलतलनलध, स्वास््य कलिि र सुरक्षा लनकायका ब्यशक्तहरु
लििी सम्बन्धीत ब्यशक्तको घर गई घरदै िो कायिक्रि सम्पन्न
गरे को ।

•

दे वघाट गाउँ पालिकाको सम्पूिि वडाहरुका सिुदायका िाग
र आवश्यकता हेरी सिस्या पर्हचान गरी त्यसै अनुसार
र्विेषज्ञ सर्हतको स्वास््य शिर्वर सं ञ्चािन सम्पन्न भएको
।

•

सबै स्वास््य सं स्थाहरुिा इन्टरनेट सुलबधा उपिब्ध भएको
।

•

र्वश्व स्वास््य ददवसको सुखद उपिक्ष्यिा २०७७ साि चैत्र
२५ गते सािुदार्यक वन र र्वलभन्न दाताहरुको सहकायििा
र्वद्यािय ददवा खाजाको िालग आवश्यक भाँडा वतिनको
व्यवस्था गररएको ।

३. िशक्षत वगि कायिक्रिः
•

िैर्ङ्गक र्हं सा न्यूलनकरि र्वषयक अलभिुशखकरि तालिि
सम्पन्न ।

•

अन्तरार्िय नारी ददवस कायिक्रि र्वर्वध कायिक्रि सञ्चािन
गरी सम्पन्न गररएको ।

•

वातावरि िैत्री, बाििैत्री, िर्हिािैत्री, अपांगिैत्री जस्ता
कायिक्रिहरुिाई प्राथलिकताका साथ अगालड बढाइएको छ
।

•

बाि ददवसको अवसरिा बािर्ववाह न्यूलनकरि, बािश्रि
न्यूलनकरि र िैर्ङ्गक र्हंसा न्यूलनकरि र खुल्िा बौर्द्धक
परीक्षि प्रलतयोलगता कायिक्रि सम्पन्न गररएको

छ ।

४. खेिकुदः
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गाउँ पालिका स्तरीय रािपलत रलनङ्ग शिल्ड खेि सम्पन्न भएको
छ ।

•

िहीद सप्ताह कायिक्रििा अन्तर सािुदार्यक वन फुटबि
प्रलतयोलगता सम्पन्न भएको छ ।

•

सं घ र गा.पा.को सहकायििा दे वघाट १ कोटािा भव्य रुपिा
खेि ग्राि लनिाििालधन रहेको छ ।

•

प्रदे ि

सरकार

र

गा.पा.को

सहकायििा

दे वघाट-५

भजिनखोिािा फुटबि िैदान लनिाििाधीन रहेको छ ।
•

दे वघाट ५ शघनाटारिा िधु कभडि हिको लनिािि प्रर्क्रया
अगालड बढे को छ ।

•

िर्हिा जोडी दौड प्रलतयोलगता दे वघाट गा.पा.को आफ्नै
िौलिक खेि भएको हुँदा अन्तरार्िय िर्हिा ददवसको ददन
भव्य रुपिे खेि सञ्चािन भएको ।

ग) पूवािधार क्षेत्रः
•

दे वघाट गाउँ पालिकाको पहििा लसन्च्याङ्ग सावािङ्ग साराङघाट
िोटर िागिको सं घीय सरकारबाट सिपुरक अनुदान अन्तगित रु.
१ करोड ९८ िाख रकि र्वलनयोजन भएको छ ।

•

दे वघाट स्वास््य चौकीको स्तर वृदद्द भई १० बेडको आधारभूत
अस्पताि लनिािि कायि िुरु भएको छ ।

•

दे वघाट गाउँ पालिकाको गौरवको योजना दे वघाट-साउने-कतािपफोस्रे पानी नयाँ ट्रयाक यस आ.व. िा प्रदे ि र गा.पा.को
सहकायििा गाईघाट लसं च्याङ्ग लछपलछपे सानुभञ्ज्याङ्ग िोटर िागिको
खण्डिा जोलडने कायि अशन्ति चरििा पुगेको ।

•

गाउँ पालिकािा सडक गुरु योजना बनाउने क्रििा रहेको छ ।

•

गाउँ पालिका कायािियका िालग भौलतक साधनहरुको व्यवस्थापन
गररएको छ ।
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सबै वडाहरुिा रहेको सडकहरुिाई ििित सम्भार गररएको छ
।

•

प्रदे ि सिति १ करोड बजेटबाट गाईघाट लसं च्याङ्ग लछपलछपे
सानुभञ्ज्याङ्ग सडक अन्तगित गाईघाटदे शख लसं च्याङ्ग सम्िको
सडक स्तरोन्नलतको कायि भएको छ ।

•

वडा नं. २ र ४ को वडा कायाििय भवन लनिािि सम्पन्न भई
हस्तान्तरि प्रर्क्रयािा रहेको छ ।

•

गाउँ पालिकाको लसटी हि लनिािि कायि सम्पन्न भई सञ्चािनिा
रहेको छ ।

•

दे वघाट ५ क्यूदीिा गाउँ पालिकाको प्रिासकीय भवन लनिािि
कायि अगालड बर्ढरहेको छ ।

•

दे वघाट - २ खाल्टे , दे वघाट - ३ दगरा, लछपलछपे भञ्ज्याङ्ग,
दे वघाट - ५ दे वपुर र दे वघाट - ४ आिडाँडािा सािुदार्यक
भवन लनिािि सम्पन्न भएको छ ।

•

दे वघाट १ कोटा स्वास््य चौकी भवन लनिािि सम्पन्न भई
हस्तान्तरि प्रर्क्रयािा रहेको छ ।

•

दे वघाट १ छरछरे झरनािा र्पकलनक स्थि लनिािि कायि सम्पन्न
भएको छ ।

•

दे वघाट - १ कोटािा लछिेकी आिा सिुह भवन लनिािि कायि
सम्पन्न भएको छ ।

•

दे वघाट १ िा वृहत कालिकाटार खानेपानी तथा सरसफाई
योजना सम्पन्न भई सञ्चािनिा आएको छ ।

•

र्वद्युतको रार्िय प्रसारिको पहुँच नपुगेका वडाहरुिा र्वद्युत
k'¥ofउने कायि भईरहेको छ ।

घ) वातावरि तथा र्वपद व्यवस्थापन:
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गाउँ पालिकालभत्र आपतकािीन र्वपद सािग्रीहरु उपिब्ध
गराउन

र्वपद

सािाग्रीहरु

िौज्दातिा

राशखएको

तथा

आवश्यकतानुसार र्वतरि गररएको ।
•

र्वश्वव्यापी रुपिा फैलिएको नयाँ प्रजातीको कोरोना भाइरस
(कोलभड-१९) को िहािारीको रोकथाि, लनयन्त्रि तथा सो
बाट उत्पन्न प्रभाविाई न्यूलनकरि गनि यस गाउँ पालिकाबाट
गररएको िुखय-िुखय कायिहरु:
➢

गाउँ पालिका स्तरीय कोरोना न्यूलनकरि तथा लनयन्त्रि
सलिलत िाफित वैठक बसी कोरोना व्यवस्थापन सम्बन्धी
र्वर्वध व्यवस्थापकीय कायि गररएको

➢

।

ँ ी शस्थत दे वघाट गाउँ पालिकाको सभाहि
वडा नं. ५ क्यूद
(लसटी हि), वडा नं. ३ लछपलछपे स्वास््य चौकी र वडा
नं. ४ लसं च्याङ्ग स्वास््य चौकीिा कोलभड आइसोिेसन
लनिािि गरी सञ्चािनिा ल्याइएको ।

➢

आवश्यक सािग्री व्यवस्थापन गररएको

।

➢

कृर्ष कायि र र्वकास लनिािि कायििाई लनरन्तरता ददइएको
।

➢

अत्यावश्यक सेवा प्रवाह लनरन्तरता ददइएको ।

➢

आपूलति सहज बनाईएको ।

➢

हप्ताको हरे क आईतबार कोलभड-१९ को र्पलसआर
चेकजाँच एवं एन्टीजेन चेकजाँच गररएको ।

➢

दे वघाट धिािथि अस्पतािबाट २४ सै घण्टा स्वास््य सेवा
उपिब्ध गराइएको ।

•

कोलभड-१९

को

िहािारीको

लनयन्त्रि,

रोकथाि

तथा

रकि

रु.

उपचारको क्रििा भएका प्रगती र्ववरि:
क) राहत

कोषिा

जम्िा

भएको

५,६७,८,०००.00
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जम्िा

गररएको

रकि:

रु.

३४,७८,०००.००
❖

प्रदे ि सरकारबाट रु. ५,००,०००.०० (खचिको
आधारिा प्राप्त हुने)

❖

अन्य सं घ सं स्था र दाताहरुवाट जम्िा गररएको कूि
रकि रु. १७,००,०००.००

ख) राहत कोषबाट खचि भएको रकि रु. ३१,४४,१५०.००
ग) शजन्सी सहयोग प्राप्त र्ववरि:
❖

अशक्सजन कन्सन्ट्रेटर: - २ थान

❖

ईन्फ्रारे ड गन:

- १५ थान

❖

स्यानीटाईजर:

- २० थान (१०० एिएि)

❖

साशजिकि िास्क:

- ३५ प्याकेट

❖

र्प.र्प.ई. सेट:

- २० सेट

घ) एन्टीजेन टे ष्ट गररएको सं खया: ११ जना
ङ) PCR टे ष्ट गररएको सं खया: १८४ जना
ङ) खानेपानी तथा सरसफाई:
•

युलनसेफसँग सम्झौता ।

•

डस्टर्वन खररद तथा र्वतरि ।

•

सरसफाई स्वयंसेवक लनयुशक्त ।

•

फोहोर सं किन लनयलित रुपिा भईरहेको ।

•

लनयलित सरसफाईिा जोड ददई लनरन्तर रुपिा फोहोर सं किन
र व्यवस्थापन गररएको ।

•

गाउँ पालिकाको पहििा सं घीय सरकारबाट र्विेष अनुदानतफि
दे वघाट वडा नं. ५ को िालग कुवादी खोिा वृहत खानेपानी
योजनाको िालग रु. २ करोड ४९ िाख रकि र्वलनयोजन
भएकोछ

।
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च) सं घ सं स्था:
•

िागत साझेदारी कायिर्वलध, २०७७ तजुि
ि ा भएको ।

•

एर्ककृत सािाशजक पररचािन कायिर्वलध, २०७७ तजुि
ि ा भएको
।

•

गैसस सिन्वय अन्तगित सलिक्षा कायिक्रि सञ्चािन गररएको
।

•

टोि र्वकास सं स्था नर्वकरि शिर्वर सञ्चािन गररएको ।

•

२ वटा स्थानीय तहसँग भलगनी सम्बन्ध कायि गररएको ।

•

अगािलनक कृर्ष कायिक्रि सञ्चािनका िालग MRC सं स्थासँग
सम्झौता गरी कायािन्वयनिा ल्याइएको ।

•

हेफर ईन्टरनेिनि नेपािसँग कृर्ष, पिु स्वास््य तथा अन्य
कायिक्रिहरु सञ्चािनका िालग सम्झौता गरी सञ्चािनिा
ल्याइएको ।

•

सं घसं स्था दताि/नर्वकरि सञ्चािनिा रर्हरहेको ।

छ) सं स्थागत र्वकास, सेवा प्रवाह र सुिासनः
•

र्वलधको िासनिा आधाररत पारदिी, जवाफदे ही, पररिािुखी र
नागररकिैत्री िासन व्यवस्था कायि गनि िहत्वपूिि कानून
लनिािि गररएको छ । गाउँ पालिकाको कािकारवाहीिाई
व्यवशस्थत गनि आवश्यक ऐन, लनयिाविी, कायिर्वलध र
लनदे शिका बनाई िागू गररएको

•

गाउँ कायिपालिकाको
नागररक

वडापत्र

छ ।

कायािियिा

CC Camera, र्वद्युतीय

(Digital Citizen Charter)

हाशजरीको व्यवस्था गररएको

र्वद्युतीय

छ । वडा कायािियहरुिा

इन्टरनेटसर्हतको व्यवस्थापन गरी सेवा प्रवाह गने कायि
भैरहेको छ ।

दे वघाट गाउँ पालिकाको वार्षिक नीलत तथा कायिक्रि, २०७८

22

स्थानीय राजपत्र

•

खण्डः ५,

सं खयाः ५,

लिलतः २०७८/०३/२१

कििचारी क्षिता अलभवृर्द्धका िालग दे वघाट गाउँ पालिकािा
कायिरत नवप्रवेिी प्रार्वलधक कििचारी तालिि, वडा सशचव
पुनतािजगी तालिि, सेवाकालिन तालिि, कििचारी क्षिता
अलभवृर्द्ध तालििहरु सम्पन्न भएका छन ।

•

दे वघाट गा.पा. अन्तगितका र्वलभन्न वडािा बसोबास गरे का
नागररकहरु र्वलभन्न रोगबाट ग्रलसत भई उपचार गराउन
आलथिक अभाव भएका ७ जना व्यशक्तहरुिाई राहत स्वरुप
उपचार खचि प्रदान गररएको छ ।

•

दे वघाट गाउँ पालिका वडा नं. १, २ र ३ िा बसोबास गरे का
नागररकका घरिा आगिागी भई पूिि रुपिा नष्ट भएका ६
जना नागररकिाई राहत उपिब्ध गराईएको छ ।

•

वडा नं. ३ र ५ िा बसोबास गरे का व्यशक्तको घरिा छानो
हावाहुरीिे उडाएको हुँदा छाना छाउनका िालग आलथिक
सहायता उपिब्ध गराइएको छ ।

•

गाउँ पालिकाको गत आ.व. २०७६/०७७ िा सम्पन्न गरे का
कायि प्रगलतको आधारिा चािु आ.व. २०७७/०७८ िा
गररएको स्थानीय तह सं स्थागत स्विूल्यांकनिा ६०.५% प्राप्त
गरे को छ ।

•

दे वघाट गाउँ पालिकाको सभाहि (लसटी हि) रार्िय सभाका
िाननीय अध्यक्षज्यूबाट सिुद्घाटन सम्पन्न भएको छ ।

•

दे वघाट गाउँ पालिका वडा नं. ५ शस्थत दे वघाट स्वास््य चौकी
स्तरवृर्द्ध गरी दे वघाट आधारभूत अस्पताि (१० वेड) भवन
लनिाििको िीिान्यास तथा आवश्यक प्रर्क्रया पूरा गरी लनिािि
कायि सञ्चािन ।

•

िहीद ददवसको सुखद उपिक्ष्यिा २०७७ िाघ १० दे शख
१७ गते सम्ि िहीद पररवारिाई सम्िान गदै िहीद सप्ताह
ददवस िनाईएको छ ।
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•

आयोजना सूचना पाटी बनाईएको छ ।

•

जनप्रलतलनधी तथा रािसेवक कििचारीको िनोबि उच्च राख्न
उत्कृष्ठ काि गने २ जना जनप्रलतलनलध र ३ जना रािसेवक
कििचारीिाई पुरस्कृत गररएको छ ।

•

सािाशजक सुरक्षा भत्ता वैर्कङ्ग प्रिािीिाफित र्वतरिको व्यवस्था
गररएको

छ

र

घटना

दताि

कायि

सम्पुिि

वडािा

अनिाइनिाफित व्यवशस्थत गररएको छ ।
•

आयोजना कायािन्वयन गदाि पेश्की िून्यको नीलत लिई कािका
आधारिा भुक्तानी प्रिािी अविम्बन गरी खचि प्रिािीिाई
पारदिी वनाउने प्रयास गररएको छ ।

•

सुिासन प्रवद्धिनका िालग सूचना अलधकारी, सूचना प्रवाह तथा
सूचना सं प्रष
े ि, सुझाव पेर्टका, गुनासो सुन्ने अलधकारी तोर्कनुका
साथै गुनासो िूल्यांकन फर्छ्यौट, नागररक वडापत्र तथा र
नागररक सहायता कक्ष (Help Desk) को व्यवस्था रहेको छ
।

•

आयोजनाको भुक्तानी गदाि साविजलनक िेखापरीक्षि, उपभोक्ता
सलिलतिा

सिावेशिता, िागत

अनुिान

अनुसारको

कायि

िूल्यांकन एवं कायि सम्पन्न प्रलतवेदनिाई िुखय आधार
वनाइएको छ ।
•

सेवाग्राहीिे सशजिै कििचारी शचनेर काििा सहजता होस भनेर
सबै

कििचारीहरु

पोिाक

र

पररचय-पत्रिा

कायािियिा

उपशस्थत हुन ु पने व्यवस्था गररएको छ ।
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आगािी आलथिक वषि २०७८/०७९ को नीलत तथा कायिक्रि
२.१. सोच (Vision):
"हाम्रो दे वघाट, सिृद्ध दे वघाट" भन्ने िूि नारािाई सफि पानि रोजगारी सृजना
तथा दीगो र्वकास कायिक्रिको िक्ष्य सर्हत गररबी न्यूलनकरिका िालग

सबै

पक्षहरुबाट आ-आफ्नो शजम्िेवारी, भूलिका र कतिव्य लनवािह गरी सिृद्ध दे वघाट
गाउँ पालिका लनिािि गने ।
िक्ष्य (Goal):
प्राकृलतक श्रोत साधन र िानवीय पूशँ ज पररचािन गरी आलथिक सािाशजक पूवािधार
र सांस्कृलतक क्षेत्रको र्वकास गरी जनताको आयस्तर वृर्द्ध गने ।
उद्धेश्यहरु (Objective):
•

कोलभड-१९ जस्ता र्वपद तथा िहािारीको बारे िा जनचेतना/सचेतना तथा
एर्ककृत कायिक्रिहरु सञ्चािन गने ।

•

कोलभड-१९ िगायत सबै प्रकारका िहािारी र र्वपदबाट नागररक
जीवनको रक्षा गदै आलथिक तथा सािाशजक र्वकासिाई लनरन्तरता ददने ।

•

लसं हदरबारको अलधकार घर-घरिा भन्नुको तात्पयि हाम्रा सरकारी सेवाहरु
सबैको घर आँगनिा पुग्नु नै हो भन्ने त्यिाई िनन गदै जनप्रलतलनलध र
ु प्रयासिा जनतासँग सीधा सम्पकि तथा गाउँ पालिकाका
कििचारीको सं यक्त
सेवाहरु जनताको घर आँगनिा जस्ता सेवािैत्री कायिक्रिहरु सञ्चािन गने
।

•

आय आजिनका अवसर, रोजगारी तथा गररबी लनवारिको अवस्थािा सुधार
ल्याउन कृर्ष तथा पिुपािन, सहकारी, श्रि प्रधान साविजलनक लनिािि,
आयोजना तथा स्वरोजगार कायिक्रिहरुिा जोड ददने ।

•

आलथिक र्वकास तफि कृर्ष र्वकास एवं व्यावसार्यक कृर्ष प्रिािीिाई उच्च
प्राथलिकता ददई उद्योग धन्दा एवं कि-कारखानाहरु, आन्तररक तथा वाह्य
पयिटन सम्बन्धी प्रवद्धिनात्िक कायिक्रिहरु अगालड वढाउनुका साथै
सहकारी

एवं

र्वशत्तय

क्षेत्रहरुिाई

यसतफि
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गाउँ पालिकावासीको आयस्तरिा वृर्द्ध हुने प्रकृलतका कायिक्रिहरु सं चािन
गने ।
•

सािाशजक र्वकास अन्तगित शिक्षा, स्वास््य, खानेपानी तथा सरसफाई जस्ता
आधारभूत र्वषयिाई उच्च प्राथलिकतािा राखदै हाम्रो िोक सं स्कृलत सार्हत्य
एवं परम्परािाई जगेनाि गनुक
ि ा साथै युवा वगििाई उद्यििीिता, खेिकुद
एवं िनोरञ्जनतफि आकर्षत
ि गरी र्वकासको िूि प्रवाहिा ल्याइने छ भने
गाउँ पालिकाका

सवै

गलतर्वलधहरुिा

िैं लगक

तथा

सािाशजक

सिावेिीकरििाई आधार िानी प्राथलिकताका साथ कायिक्रिहरु सं ञ्चािन
गने ।
•

र्वगतका वषिहरु र चािु वषििा अधुरा रहेका योजना तथा कायिक्रिहरुिाई
पूरा गनि उच्च प्राथलिकता ददने ।

•

ददगो भौलतक पूवािधार र्वकासिाई प्राथलिकता ददई भवन लनिािि तथा
िहरी र्वकास सम्बन्धी िापदण्डको ििि अनुरुप सु-व्यवशस्थत बस्ती
र्वकासिा जोड ददने ।

•

वातावरि सं रक्षि तथा र्वपद व्यवस्थापनिाई योजनाबद्ध रुपिा अगालड
बढाउने ।

•

सं स्थागत र्वकास, सेवा प्रवाह र सुिासन अन्तगित कायािियको लनयलित
कायिहरु व्यशक्तगत घटना दताि गने कायि, कायािियको अलभिेख व्यवस्थापन
गने कायि, र्वर्वध क्षेत्रगत त्यांक सं किन गने कायि सूचना प्रर्वलधको
प्रयोग एवं प्रवद्धिन गने जस्ता दै लनक सेवा प्रवाहसँग जोलडएका कायिहरुिाई
सहज, सुिभ, पारदिी र सवैको पहुँचिा रहने गरी सुधार गदै त्यसिाई
सं स्थागत गराउँ दै िलगने छ भने गाउँ को सुरक्षा व्यवस्था र अन्य र्वर्वध
अनुसन्धान एवं र्वकासका सम्भावनाहरुिाई सम्बशन्धत पक्षहरुसँग सिन्वय
गरी अगालड बढाइने ।

•

DPR (र्वस्तृत योजना प्रलतवेदन) भएका योजनाहरुिाई प्राथलिकता ददई १
वषििा पूरा हुन नसके बहुवषीय योजनाको रुपिा बजेट योजनािाई
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लनरन्तरता ददने र प्रदे ि र सं घीय सरकारको सहयोगिा योजना पुरा गने
।
गाउँ पालिका गौरवका योजनाहरुिाई प्रदे ि, सं घ तथा अन्य लनकायसँग

•

सिन्वय, सहकायि र साझेदारीिा क्रिि: सम्पन्न गदै िलगनेछ ।
२.२. वार्षिक बजेट तथा कायिक्रि तजुि
ि ा गदाि अविम्बन गररएका प्रिुख नीलत
तथा आधारहरुः
२.२.१. सिग्र नीलत तथा आधारहरुः
•

कोलभड-१९ को प्रभाव आँकिन र तत्कालिक आवश्यकता पर्हचान,

•

सिाबेिी आलथिक तथा सािाशजक र्वकास र गरीर्व लनवारििा प्रत्यक्ष
योगदान k'¥ofउने,

•

उत्पादन िूिक र लछटो प्रलतफि ददने ठू िा आयोजनाहरुको हकिा
बर्ढिा ३ वषि लभत्र सम्पन्न हुने,

•

आन्तररक आय बढाउने र राजस्व पररचािनिा योगदान

•

सेवा प्रवाह, सं स्थागत र्वकास र सुिासनिा योगदान

•

स्थानीय स्रोत साधनिा आधाररत भई जनसहभालगताको अलभवृर्द्ध गने,

•

िैं लगक सिानता, सािाशजक सिावेिीकरिको अलभवृर्द्ध हुन,े

•

ददगो र्वकास, वातावरि सं रक्षि र र्वपद व्यवस्थापनिा योगदान

k'¥ofउने,

k'¥ofउने,

k'¥ofउने,
•

सिुदायिाई र्वपद तथा जिवायु पररवतिन उत्थानिीि बनाउने,

•

स्थान र्विेषको सं स्कृलत र पर्हचान प्रवद्धिन गने ।

•

टोि तथा वडावासीहरुिे िाग गरी पठाउनु भएका सबै योजनाहरु यस
गरीिािय सभाबाट पास गरी र्वलभन्न लनकायिा पठाइने छ र उक्त
आयोजनाहरुको

िेखाजोखा,

लबस्तृत

सम्भाव्यता

अध्ययन

पश्चात

प्राथलिकीकरि गरी गाउँ पालिकाको आयोजना बैंकिा राशखनेछ ।
२.२.२ क्षेत्रगत नीलत तथा आधारहरु
क) राजश्व तथा आलथिक प्रिासन:
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राजश्वः
•

राजश्व सं किनिाई थप प्रभावकारी र व्यवशस्थत बनाउन राजश्व
इकाई गठन गरी आवश्यक जनिशक्त व्यवस्थापन गररनेछ ।

•

राजश्व तफि गत आ.व. िा लिइदै आएको र्वलभन्न िीषिक
अनुसारको दस्तुरहरु राजश्व पराििि सलिलतको लसफाररसिा यस
सम्िालनत गाउँ सभाबाट यस चािु आ.व.का िालग पाररत भएका
सबै कर, दस्तुर, सेवा िुल्क संकिन िाई जोड ददइनेछ ।

•

आन्तररक राजश्व श्रोतिाई बृर्द्ध गनि गाउँ पालिका क्षेत्रलभत्र
सञ्चालित उद्योग, ब्यापार ब्यवसायिाई दताि गने प्रर्क्रया अगालड
बढाइनेछ ।

•

दे वघाट गाउँ पालिकाको भवन लनिािि तथा जग्गा र्वकास सम्बन्धी
िापदण्ड, २०७६ अनुसार दे वघाट गाउँ पालिका क्षेत्रिा लनिािि
गररने भवन लनिाििको नक्सा पास गरी राजश्व सं किन गने कायि
अगालड बढाइनेछ ।

•

सािुदार्यक वनबाट लनकासी हुने काठको वातावरि िुल्क िगाई
राजश्व सं किनिा प्रभावकाररता बढाइनेछ ।

•

स्थानीय उत्पादन (सुन्तिा, कागती, अदुवा, बेसार आदद) लबक्री
तथा व्यवस्थापनको िालग टे ण्डर िाध्यिबाट राजश्व सं किनिाई
व्यवस्थापन गररनेछ ।

•

अन्य सम्भार्वत श्रोतहरुको खोजी गरी गाउँ पालिकाको आन्तररक
श्रोतिा बृर्द्ध गररनेछ।

•

सूचना प्रलबलध, करदाता शिक्षा, आलथिक प्रिासनको सं यन्त्रको
सं स्थागत क्षितािा वृर्द्ध गरी राजश्व सं किनिाइ पारदिी,
लितव्ययी, लछटो छररतो र नागररक िैत्री बनाइनेछ ।

ख) आलथिक क्षेत्रः
उद्यि, रोजगारी र गरीलब लनवारि:
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िहािारीबाट प्रभार्वत दै लनक ज्यािादारी गने िजदुर र र्वपन्न
व्यशक्तिाई

िकडाउनको

अवलधिा

रोजगारी

राहत

उपिब्ध

गराइनेछ ।
•

अल्पसं खयक, अती गरीव, एकि िर्हिा र र्पछडावगिहरुको िगत
सं किन गरी र गररबी लनवारिको कायिक्रिहरु सञ्चािन गररनेछ
।

•

प्रधानिन्त्री रोजगार कायिक्रििाई प्रभावकारी बनाई रोजगारी
लसजिनािाई

प्राथलिकतािा

राखी

“श्रिको

सम्िान,

दे वघाट

गाउँ पालिकाको अलभयान” कायिक्रि सञ्चािन गने नीलत अविम्बन
गररनेछ।

साथै

रोजगार

सेवा

सूचीकृत

केन्ििा

बेरोजगार

व्यशक्तहरुिाई न्यूनति १०० ददन रोजगारी प्रत्याभूत गररनेछ र
कािका िालग पाररश्रलिक िाफित गररबी न्यूनीकरि र सािाशजक
सं रक्षििा योगदान गने नीलत अविम्बन गररनेछ ।
•

प्रधानिन्त्री रोजगार नीलत तथा कायिक्रििाई लनरन्तरता र थप
प्रभावकारी बनाइनेछ ।

•

नेपािको सं र्वधानको धारा ३३ िे रोजगारीको हकिाई िौलिक
हकका रुपिा सिावेि गरे को र उक्त हकको कायािन्वयन गनि
रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ रोजगारीको हक सम्बन्धी
लनयिाविी, २०७५ जारी भएको तथा प्रधानिन्त्री रोजगार
कायिक्रि

सञ्चािनिा

रहेको

अवस्थािा

रोजगारी

लसजिनािाई

प्राथलिकतािा राखी श्रिको सम्िान दे वघाट गाउँ पालिकाको
अलभयान कायिक्रि सञ्चािन गने नीलत अविम्बन गररनेछ ।
•

दे वघाट गाउँ पालिकाको रोजगार सेवा केन्ििा सूचीकृत बेरोजगार
व्यशक्तहरुिाई आगािी आ.व. िा न्यूनति एक सय ददनको
रोजगारी

प्रत्याभूत

युवाहरुिाई

गररनेछ

आकर्षित

गनि

।

बैदेशिक

सं घीय

तथा

रोजगारिा
प्रदे ि

रहेका

सरकारका

कायिक्रिसँग ताििेि गरी सीपिूिक अनुदान प्राप्त गरी व्यवसाय
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सं चािन गने प्रोत्साहन गररनेछ भने न्यूनति रोजगारी सुलनशश्चत गनि
व्यवसार्यक कृर्ष, लसं चाई, खानेपानी, नदी लनयन्त्रि, वन, पयिटन,
यातायात पूवािधार

िगायतका साविजलनक लनिािि तथा अन्य

साविजलनक कायिहरुिा सहकायि र सिन्वय गरी एर्ककृत रुपिा
थप आन्तररक रोजगारी लसजिना गररनेछ
•

।

दे वघाट गाउँ पालिकाको रोजगार सेवा केन्ििा सूचीकृत बेरोजगार
व्यशक्तहरु

िध्ये

प्राथलिकताको

आधारिा

दलित,

िर्हिा,

जनआन्दोिन तथा सिस्त्र सं घषिका िहीद, द्वन्द र्पलडत तथा घाइते
पररवार र अपाङ्गता भएका व्यशक्तका िालग

सरोकारवािा सं घ

सं स्थासँगको सहकायििा रोजगार तथा सीपिूिक कायिक्रि सञ्चािन
गररनेछ ।
•

कािका िालग पाररश्रलिक िाफित गरीवी न्यूनीकरि र सािाशजक
सं रक्षििा योगदान नीलत अविम्बन गररनेछ ।

•

िघु उद्यि र्वकास िोडेििा नयाँ िघु उद्यिी लसजिना उद्यिीको
स्तरोन्नलत र एडभान्स सीप र्वकास तालिि

कायिक्रि सञ्चािन

गररनेछ ।
•

सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार प्रलतस्पधाि वृर्द्ध गनिका
िालग

सिूहिा प्रर्वलध हस्तान्तरि गररनेछ ।

कृर्ष तथा पिु पंक्षी र्वकास:
1.

कोलभड-१९ को सं क्रिि र बन्दाबन्दीिे आलथिक िन्दीको अवस्थािा
सुधार ल्याउन कृर्ष तथा पिुपंक्षीको क्षेत्रको उत्पादनिाई प्रोत्साहन
गररनेछ ।

2.

“कृर्षका िालग लसं चाई” कायिक्रि सञ्चािन गरी सुखखा एवं बाँझो
जग्गािा कृर्षिाई प्रोत्साहन गरी कृर्ष उत्पादन र उत्पादकत्व
बढाइनेछ ।

3.

प्रधानिन्त्री कृर्ष आधुलनर्ककरि पररयोजना कायािन्वयन गररनेछ।
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4. आगािी आ.व. िा कृर्ष क्षेत्रिाई उच्च प्राथलिकतािा राखी बजेट
र्वलनयोजन गररनेछ ।
5.

कृर्ष जलिन बाँझो रहन नददने र्वगत वषिको नीलतिाई लनरन्तरता ददई
प्रभावकारी कायािन्वयन गररनेछ ।

6.

तत्कािै उत्पादन नददने जस्तै फिफूिहरुको िलग प्रार्वलधक, सहयोग,
िि, बीउ, लभटालिन, तालििको व्यवस्था गररनेछ।

7.

एक वडा एक निूना गाउँ

कायिक्रि सञ्चािन गररनेछ ।

8. आवश्यकता अनुसार पिु स्वास््य शिर्वर र िाटो जाँच शिर्वर सञ्चािन
गररनेछ ।
9.

चािु आलथिक वषिको बाख्रा पािन पकेट क्षेत्रिाई प्रभावकारी बनाई
सम्भाव्यताको आधारिा थप बाख्रा पािन पकेट क्षेत्र बनाइनेछ ।
गाउँ पालिकािाई बाख्रा पकेट क्षेत्रिय बनाइनेछ ।

10. कृर्षिाई आलथिक र्वकासको िेरुदण्डको रुपिा र्वकास गनि एक गाउँ
एक उत्पादन तथा कृर्ष पकेट क्षेत्रको र्वकास गने नीलत लिइने छ
।
11. अगािलनक तरकारी तथा फिफूि पकेट क्षेत्र बनाईनेछ साथै अन्न
बािीको उत्पादनको वृर्द्धिाई पलन जोड ददइनेछ ।
12. कृर्ष उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृर्द्ध गनि कृर्ष नीलत तथा योजना र
आवश्यकता अनुसार कायिर्वलध तजुि
ि ा गररनेछ ।
13.

गररब तथा लबपन्न र्कसानहरूका िालग उत्पादनिा आधाररत अनुदानको
व्यवस्था गररनेछ।

14. कृर्ष सहकारी िाफित सािुर्हक खेती, प्रांगाररक खाद्य उत्पादन,
करे साबारी प्रवद्धिनिाई प्रोत्साहन गररनेछ ।
15.

कृर्ष,

पिु,

जस्ता

कायिक्रिहरु

पोषि,

सरसफाई,

सुधाररएको

शजलबकोपाजिन आददसँग आबद्ध गरी स्थानीय गररबी लनवारि, स्वस्थ
प्रवद्धिनसँग जोलडनेछ ।
16. व्यवसार्यक कृषकहरु लनयलित वैठक, भेिा, सलिक्षा गररनेछ ।
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17. हाि भइरहेको फिफूिको साना र्वरुवाहरुको िालग

प्रवद्धिनात्िक

कायिक्रिहरु ल्याइनेछ ।
18. हालनकारक कीटनािक औषधीको अत्यालधक प्रयोग गरी कृर्ष उत्पादन
गररने वतििान प्रवृलतिाई लनरुत्सार्हत गरी यसका िालग

सिूहिा

अगािलनक खेलत गने र्कसान सिूह, सहकारीिाई जैर्वक िि बनाउने
तालिि, र्वउिा अनुदान एवं अगािलनक उत्पादनको पर्हचान सर्हत
बजारीकरििा सहयोग गरी चािु आ.व. को नीलतिाई आगािी आ.व.
िा पलन लनरन्तरता ददइनेछ ।
19. कृर्षका िालग

लसं चाई कायिक्रि सञ्चािन गरी नहर एवं कुिोहरुको

ििित सम्भार गने, सोिार लसं चाई तथा थप कृर्ष लसं चाई योजना तथा
कायिक्रििाई बजेट व्यवस्था गररनेछ ।
20. र्पपिटार, कालििाटी, दरै डाँडा लत्रिुिी नदीबाट लिशफ्टङ्ग लसं चाई
योजनाको DPR लनिािि गरर लसं चाई योजनािाई प्रर्क्रया अगाडी
बढाइनेछ ।
21.

वडागत रुपिा कृर्ष प्रार्वलधक जनिशक्तको व्यवस्था गररनेछ ।

22. “हाम्रो दे वघाट, सिृद्ध दे वघाट” नारािाई सफि बनाउन Heifer
International Nepal र गाउँ पालिकाको आलथिक सहयोग र सिृर्द्ध
नेपािको आयोजनािा कृर्ष तथा पिु उद्यिशििता र्वकास पररयोजना”
कायिक्रििाई लनरन्तरता गररनेछ ।
23.

दे वघाट - १ कोटा र दे वघाट - ५ वसपाकि छे उिा कृर्ष तथा पिु
हाट-बजारिाई लनरन्तर रुपिा सञ्चािन गररनेछ।

24. र्कसानको िागत िूल्य प्रालप्तको सुलनशश्चतताको िालग बािी तथा
पिुपंक्षी बीिािा सहजीकरि गदै अलभयानको रुपिा अगालड बढाइनेछ
।
25. कृर्ष क्षेत्रको उत्पादन िागत कि गने अन्य उपाय तथा प्रर्वलधको
अध्ययन गरी सोही अनुसार सहयोग गररनेछ ।
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एर्ककृत कृर्ष र्वकास कायिक्रि” अन्तगित लसं चाई, िि, बीऊ,
ँ ी, प्रर्वलध, उत्पाददत वस्तुको भण्डारि र प्रिोधन
र्कटनािक औषधी पूज
र बजारिाई सँगसँगै अगालड बढाउन अध्ययन, अनुसन्धान, सहयोग र
सिन्वय गररनेछ ।

27. सर्क्रय कृषक सिूह र learning on the field नीलत लिइनेछ ।
28. पिुपंक्षी अनुसन्धान केन्ि दे वघाट - १ कोटा र कृर्ष अनुसन्धान केन्ि
कोटवैदी दे वघाट - २ िाई लनरन्तर सञ्चािन गररनेछ ।
29. उत्पादन अत्यालधक वृर्द्ध गनिको िालग ििखाद व्यवस्थापन कायिक्रि
सञ्चािन गररनेछ।
30. पायक पने स्थानिा व्यवसार्यक कृषकहरुको उत्पादनिा स्वस्थ
प्रलतस्पधािको

िालग

कृर्ष,

िेिा/िहोत्सव/प्रलतयोलगताहरु

सञ्चािन

गररनेछ।
31.

खाडि खन्ने र िि राख्ने काि गने कृषकिाई सुन्तिा िगायतका
फिफूिका र्वरुवा लन:िुल्क उपिब्ध गराईने कायिक्रििाई लनरन्तरता
गररनेछ ।

32.

प्रदे िसँग सिन्वय गरी कृर्ष वािी तथा पिुपंक्षीको वीिािा अनुदान
उपिब्ध गराइनेछ ।

33. २०७८ िंलसर अशन्ति हप्तािा दे वघाट - २ कोटवैदीिा कृर्ष िेिा
सञ्चािन कायिक्रििाई लनरन्तरता गररनेछ ।
34. दे वघाट - १ कोटा पिु र्वकास फाििा प्राङ्गारीक खेती भान्सा नै
औषधािय निूना कायिक्रि सञ्चािन गररनेछ ।
35. कृषक दताि गरी कृषक पररचय पत्र र्वतरि गररनेछ ।
पयिटन तफिः
१) पयिटन गुरुयोजनािाई दातृ लनकाय र प्रदे ि र केन्ि सरकार र लनजी
व्यवसायको साझेदारीिा कायािन्वयन गररनेछ ।
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२) दे वघाट-५ िाई धालििक ग्राि र अन्य वडाहरुिाई सांस्कृलतक ग्रािको
रुपिा प्रचार प्रसार गररनेछ।
३) धालििक स्थि भएका पालिकाहरुसँग धालििक भलगनी सम्बन्ध र्वस्तार
कायिक्रििाई लनरन्तरता ददइनेछ ।
४) यस गाउँ पालिकािाई पयिटकीय, हररत क्षेत्रको रुपिा र्वकास गने िक्ष्य
लिइएको छ ।
५) पयिटकीय सं भावना बोकेको आश्रिहरु, धािहरु तथा धालििक क्षेत्रहरुिा
दृश्याबिोकन गनि िहोत्सव, िेिा आयोजना गने तथा सम्भार्वत
क्षेत्रहरुिा भ्यूटावर, भ्यू प्वाईन्ट, सािुदार्यक वनहरुिाई पयिटन प्रवद्धिन,
होिस्टे र र्पकलनक स्पटका िालग लबलभन्न कायिक्रि िाफित सञ्चािन
गररनेछ ।
६) व्यवसार्यक एवं रोजगार िूिक पयिटन ब्यवसायिा जोड ददइनेछ ।
७) नदीको र्कनारिा िोटरबोट सञ्चािन तथा आरािदायी ररसोट तथा
अन्य सृजनात्िक कायि गनिका िालग आवश्यक िगानी लभत्र्याइनेछ ।
८)

दे वघाट

गाउँ पालिका

अन्तगितका

वडाहरुिा

व्यवशस्थत

होि-स्टे

सञ्चािनका िालग आिा सिुहहरुिाई सिक्तीकरि तथा सबै जात
जालतको सांस्कृलतक पर्हचान झशल्कने गरी प्रवद्धिनका कायि गररनेछ ।
९)

पयिटन सर्किटको थप सुधार, ििित, सम्भार, सं रक्षि तथा प्रचार प्रसार
गररनेछ ।

१०)

दे वघाट-५ वेिीसं गििा पालिका स्तरीय धालििक पयिटन िेिा
गराईनेछ ।

११)

अत्यन्तै रििीय स्थि घण्टाच ुिीिाई टे ण्डर प्रर्क्रयाबाट पयिटन
पूवािधारको र्वकास गररनेछ ।

ु
१२) छरछरे झरनािाई सािुदार्यक वन, प्रदे ि सरकार र गा.पा.को सं यक्त
िगानीिा पयिटन र्वकास गररनेछ ।
पयिटन सर्किटः
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दे वघाट वडा नं. ५ धालििक स्थिबाट प्रस्थान गरी दे वघाट - १ गा.पा. स्तरीय
रं गिािा अविोकन, गोपीटार होि स्टे , छरछरे झरना, दे वघाट - २ कराँददप
होि स्टे , खाल्टे पाकि, कििदे वी िशन्दर हुँदै कृर्ष अनुसन्धान केन्ि, कोटवैदी
होि स्टे , दे वघाट - ३ लछपलछपे भञ्ज्याङ सािुदार्यक होि स्टे , दे वघाट १
घण्टाच ुिी हुँदै दे वघाट - ४ कतािप सं ग्रहािय, सोिीघोप्टे लभर, प्याउिी गढी,
काफिडाँडा होि स्टे लसं च्याङ्गगढी हुँदै गाईघाट अशन्ति लबन्दुको दे वघाट
गा.पा.को पयिटन सर्किटिाई लनरन्तरता ददई प्रचार प्रसार गररनेछ ।
सहकारी:

•

कृर्ष सहकारीिाई जोड ददइनेछ र कृर्ष सहकारीको िाध्यिबाट
उत्पादनिा जोड ददने र रोजगारी वृर्द्ध गने नीलत लिईनेछ ।सहकारी
कृर्ष प्रिािीिाई प्रोत्साहन गररनेछ ।

•

एक क्षेत्र एक कृर्ष सहकारीिाई प्रवद्धिन गरी व्यवसार्यक खेती र
बजारीकरििाई जोड ददइनेछ ।

•

सहकारी सुिासनिा जोड ददन क्षिता र्वकास, तालिि िगायत
अनुगिनिा जोड ददइनेछ ।

उद्योग/वाशिज्य:
•

रोजगारी िूिक कृर्ष उद्योगिाई जोड ददइनेछ ।

•

वाशिज्य व्यवसायिाई ियािददत र व्यवशस्थत गररनेछ ।

•

सरकारी, लनशज क्षेत्र, सहकारी तथा गैर सरकारीसँग सहकायि गरी
र्वलभन्न उद्योगहरु तथा िघु उद्यि सञ्चािनिा जोड गररनेछ।

•

सबै प्रकारका व्यवसाय दताििाई व्यवशस्थत गररनेछ ।

ग) सािाशजक र्वकास:
शिक्षा:
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कोलभड-१९ को र्वश्वव्यापी सं क्रििको कारि अवरुद्ध भएको िैशक्षक
र्क्रयाकिापहरुिाई लनयलित सरसफाई, हात धुने व्यवस्था, तापक्रि
नाप्ने आदद सुरशक्षत र्हसाबिे लनरन्तरता ददइनेछ ।

•

एक वडा एक िातृ र्वद्यािय (Mother School) िाई लनरन्तरता
ददइनेछ ।

•

भुकम्प तथा अन्य जोशखि रर्हत र्वद्याियको भौलतक पूवािधार र्वकासिा
जोड ददइनेछ ।

•

सूचना प्रर्वलधिा आधाररत पाठ्य सािाग्री र्वकासको िालग अध्ययन
गरी उपयुक्त हुने प्रर्वलधको र्वकास गररनेछ ।

•

र्वद्याियिा स्वास््यिूिक सचेतना सािाग्री k'¥ofOg]5 ।

•

प्रत्येक र्वद्याियिा अलभभावक शिक्षा सम्बन्धी अलभिुशखकरि तालिि
ददने, अलनवायि अलतररक्त कृयाकिाप, प्रत्येक िर्हनाको अशन्ति ददन
सलिक्षा वैठक गने, सुझाव पेर्टका अलनवायि राख्ने, र्वद्याियिा अलनवायि
रुपिा गुनासो तथा सूचना अलधकारीको व्यवस्था गदै जाने गत वषि
लिईएको नीलतिाई लनरन्तरता ददईनेछ ।

•

जेहेन्दार तथा गरीब र्वद्याथीहरुका िालग

र्वलभन्न सं घ सं स्थाहरुसँग

सिन्वय गरी र्वद्याथीहरुिाई पोिाक र छात्रवृशत्तको व्यवस्था गररनेछ
।
•

सम्पूिि िा.र्व. तहिा अलनवायि Science Lab, Library, Computer
Class हुन ु पने र कक्षा ६, ७ र ८ िा आवश्यकता अनुसार राशखने
नीलतिाई लनरन्तरता ददइनेछ ।

•

प्रत्येक र्वद्याियिाई ई-निूना आचारसं र्हता बनाई कायािन्वयनिा
ल्याइनेछ ।

•

कालिका िा.र्व. दे वघाट - ५ िाई व्यवसार्यक शिक्षा सञ्चािनका
िालग अध्ययन अनुदानको व्यवस्था गररनेछ ।

•

प्रत्येक र्वद्याियिा र्वद्यािय क्षेत्र सुरशक्षत गने, क्याशन्टनको व्यवस्था
गने, जङ्कफुड सुलतिजन्य तथा िददरा लनषेध गने व्यवस्था गररनेछ ।

दे वघाट गाउँ पालिकाको वार्षिक नीलत तथा कायिक्रि, २०७८

36

स्थानीय राजपत्र

खण्डः ५,

सं खयाः ५,

लिलतः २०७८/०३/२१

•

र्वद्याथी सं खयाको आधारिा दरबन्दी लििान गने नीलत लिइनेछ ।

•

SEE उत्तीिि अल्पसं खयक र दलित सिुदायका जेहेन्दार एउटा छात्र र
एउटा छात्रा गरी २ जनािाई गाउँ पालिकाबाट प्रार्वलधक र्वषयिा १८
िर्हने लनिुल्क शिक्षा ददने व्यवस्थािाई लनरन्तरता गररनेछ ।

•

र्वद्याियहरु वाि र्ववाह न्यूनीकरि, दुव्यिसनी सम्बन्धी सचेतनािूिक
कायिक्रिहरु सञ्चािन गररनेछ ।

•

र्वद्याियिाई छात्रािैत्री, अपाङ्गिैत्री, वातावरििैत्री, वाििैत्री बनाउने
र्क्रयाकिाप सं चािन गने नीलत लिइनेछ ।

•

सबै र्वद्याियिा अलनवायि रुपिा सफा खानेपानी तथा िर्हिा,
बािबालिकाका तथा लभन्न क्षिता भएकाहरुका िालग उपयुक्त हुने गरी
पानी सर्हतको पदक्क िौचाियको व्यवस्था र िर्हिा िौचाियिा
अलनवायि रुपिा लनिुल्क सेनेटरी प्याडको व्यवस्था गररनेछ ।

•

वाि र्वकास केन्ििाई सुधार गनि उशचत व्यवस्थापन गररनेछ ।

•

र्वद्याियको िैशक्षक गुिस्तर सुधार कायिक्रििा जोड ददइनेछ ।

•

गाउँ पालिका स्तरीय शिक्षा सलिलत तथा वडा शिक्षा सलिलतबाट र वडा
जनप्रलतलनलधबाट

तथा

र्वद्यािय

व्यवस्थापन

सलिलतबाट

लनरन्तर

अनुगिनको व्यवस्था गररनेछ ।
•

िैशक्षक गुिस्तर सुधार गनि िैशक्षक सािाग्री, र्वज्ञान प्रयोगिािा,
खेिकुद जस्ता र्वषयिा सहयोग पु¥ofइनेछ ।

•

र्वद्याियिा खेिकुद, सं लगत, नृत्य, सार्हत्य, शचत्रकिा, कम्प्युटर आदद
कक्षा सञ्चािनका िालग सहशजकरि गररनेछ ।

•

गाउँ पालिकालभत्रको SEE परीक्षािा उत्कृष्ठ अंक ल्याउने १ छात्र र १
छात्रािाई थप सम्िान, िेडि र नगद पुरस्कार ददइनेछ भने सं स्कृत
गुरुकुििका र्वद्याथीहरुिाई छु ट्टै सम्िान पत्रको व्यवस्था गररनेछ ।

•

सम्पूिि र्वद्याथीहरुिाई आई लड काडिको व्यवस्था गररनेछ ।
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प्रत्येक िा.र्व.हरुिा SEE उशत्तिि गने र्वद्याथीहरुको िालग

•

A+ ग्रेड

ल्याउने र्वद्याथीहरुिाई सम्िान-पत्र, िेडि र नगद पुरस्कार तथा A
ग्रेड ल्याउने र्वद्याथीहरुिाई सम्िान-पत्र िात्र प्रदान गररनेछ ।
•

सािुदार्यक लसकाई केन्ििाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।

•

र्वद्यािय तहिा स्थानीय पाठ्यक्रि लनिािि गरी िागू गररनेछ ।

•

एकि जालतय बसोबास भएका गा.पा. लभत्रका स्थानहरुिा रहेका
र्वद्याियहरुको कशम्तिा कक्षा १-३ िा िातृभाषाको पाठ्यक्रििा
अध्ययन अध्यापन गनि व्यवस्था लििाईनेछ ।
प्रत्येक र्वद्याियहरुिा चशचित सार्हत्यकार, रार्िय व्यशक्तत्वहरुद्वारा

•

सिय सियिा र्वद्याथीहरुिाई प्रवचन ददन आवश्यक व्यवस्था
लििाइनेछ ।
िैशक्षक सत्रको िुरुवातिा शिक्षकहरुिाई ररफ्रेसिेन्ट तालििको िालग

•

व्यवस्थापन गररनेछ ।
र्वद्याियका

•

शिक्षकहरुिाई

आन्तररक

िूल्यांकन

गरी

उत्कृष्ट

शिक्षकिाई प्रोत्साहन स्वरुप सम्िानको व्यवस्था गररनेछ ।
प्रत्येक र्वद्याियद्वारा कशम्तिा िर्हनाको एक पटक र्वद्याथी र

•

अलभभावकबीच भेटघाट तथा छिफिको व्यवस्था गररनेछ ।
स्वास््य तफिः

•

कोलभड-१९ को र्वश्वव्यापी सं क्रिििे लसजिना गरे को जनस्वास््यको
च ुनौतीिाई व्यवस्थापन गनि सक्ने क्षिताको र्वकास गररनेछ ।

•

कोरोना भाइरस (कोलभड-१९) को िहािारी लनयन्त्रि, रोकथाि तथा
उपचारिाई

प्रभावकारी

बनाउन

र्वदे िबाट

आउने

सबैिाई

क्वारे न्टाइनिा राशखनेछ । क्वारे न्टाइनिाई थप व्यवशस्थत बनाईनेछ
ँ ै गएिा थप क्वारे न्टाइनको
भने क्वारे न्टाइनिा राख्नुपने सं खया वृर्द्ध हुद
लनिािि गररनेछ ।
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कोलभड-१९ को लनिुल्क परीक्षि तथा उपचार गने कायििाई पर्हिो
प्राथलिकतािा राशखनेछ ।

•

कोलभड-१९ को िहािारी तथा यस पलछ पलन आउन सक्ने अन्य
िहािारी र्वरुद्ध िड्न स्वास््य सं स्थाहरुिाई सुदृढ गररनेछ र
ु भ तथा गुिस्तरीय स्वास््य
िहािारीबाट नागररकको रक्षा गनि सविसि
सेवा सुलनशश्चत गररनेछ ।

•

अस्पताि तथा

स्वास््य सं स्थाहरुिा औषधी, स्वास््य सािाग्री तथा

व्यशक्तगत सुरक्षा सािाग्री सर्हत उपकरिको उशचत व्यवस्था गररनेछ
।

•

ु भ र गुिस्तरीय बनाउन गाउँ पालिका स्वास््य
स्वास््य सेवा सविसि
नीलत, कानून र िापदण्ड तजुि
ि ा गररनेछ ।

•

दे वघाट स्वास््य चौकीको स्तरवृर्द्ध गरी १० िैयाको अस्पताि
बनाउनको िालग नेपाि सरकारबाट स्वीकृलत भई टे ण्डर प्रर्क्रया
िाफित काि िुरु भईसकेको छ । आगािी आ.व. िा अस्पताि
स्वास््य सेवा प्रवाहका िालग अस्पतािको सुदृढीकरि गरी श्रोत
साधन सम्पन्न बनाइनेछ ।

•

स्वास््य कायिक्रि तफि प्राथलिक स्वास््य सेवा

कायिक्रि क्षयरोग

लनयन्त्रि कायिक्रि, पररवार कल्याि कायिक्रि, िातृ तथा नवशििु
कायिक्रि, एर्ककृत वाि स्वास््य एवं पोषि कायिक्रि, िहािारी रोग
लनयन्त्रि कायिक्रि, अस्पताि लनिािि सुधार तथा व्यवस्थापन सूचना
प्रिािी, रार्िय स्वास््य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्ि कायिक्रि,
उपचारात्िक सेवा कायिक्रि सञ्चािन गररनेछ।

•

क्यान्सर, िुटु, िृगौिा आददको उपचारको िालग र्वपन्न गरीब
लबरािीिाई आलथिक सहायता ददने नीलतिाई लनरन्तरता ददइनेछ ।

•

सने/नसने रोगको रोकथाि, लनयन्त्रि र व्यवस्थापनको िालग
एर्ककृत जनस्वास््य प्रबद्धिन कायिक्रि सञ्चािन गररनेछ ।
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आधारभूत स्वास््य सेवाको सुलनशश्चतताको िालग अत्यावश्यक औषधी,
स्वास््य उपकरि तथा सािाग्री आपूलतिको व्यवस्था लििाइनेछ ।

•

आवश्यकता अनुसार र्वलभन्न सं घ संस्थाहरुसँग सिन्वय गरी स्वास््य
कायिक्रि तथा शिर्वर सं चािन गररनेछ ।

•

िर्हिा स्वास््य स्वयंसेर्वकाहरुिाई प्रोत्सार्हत गरी उशचत पररचािन
गररनेछ ।

•

सािुदार्यक वनसँगको सहकायििा पूिि स्वास््य र्विा अलनवायि गराउने
र आलथिक रुपिा र्वपन्न वगििाई गा.पा. तफिबाट र्विा िुल्क लतने
कायिक्रििाई लनरन्तरता ददइनेछ ।

•

नागररकहरुको उपचारको िालग

र्वलभन्न अस्पताि र अन्य सं घ

सं स्थासँग सिन्वय गररनेछ ।

•

सुनौिो हजार ददन कायिक्रिको प्रचार प्रसार गने र २० वषि पलछ
िात्र बच्चा जन्िाउने िान्यताको अलभिुशखकरि गराइने नीलतिाई
लनरन्तरता ददइनेछ ।

•

गभिवती िर्हिाको पलत, सासु, ससुराको िालग

गभिवती िर्हिाको

स्वास््य सम्बन्धी जानकारी ददने र प्रत्येक िर्हनाको १ पटक गभिवती
िर्हिा स्वास््य

चौकी आएर स्वास््य परीक्षि गराउँ दा १००/-

रुपैंया खाजा खचि ददने कायिक्रििाई लनरन्तरता ददइनेछ र गभिवती
िर्हिाको घरिा नेपािको झण्डाको व्यवस्था गररनेछ ।

•

दे वघाट ३ लछपलछपे स्वास््य चौकीिाई निूना स्वास््य चौकी
बनाइनेछ ।

•

दे वघाट-५ क्षेत्र र्वकास सलिलतको सभाहििा लनयलित योग/ध्यान
शिर्वर सञ्चािन गररनेछ।

•

HIV AIDS, डेंग,ु पाठे घर खस्ने जस्ता सिस्याको सम्बन्धिा सेवािूिक
कायिक्रि ल्याइनेछ ।
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आिा सुरक्षा कायिक्रििाई सेवािूिक रुपिा अगालड वढाइनेछ ।
५ वषििलु नका वच्चाहरुिाई पूिि खोप कायिक्रि व्यवस्थापन गररनेछ
।

•

क्षयरोग तथा कुष्ठरोगका र्वरािीहरु पर्हचान गरी कायिक्रििा
सहभागी गराइनेछ ।

•

भैपरर

आउने

िहािारीको

व्यवस्थापन

सम्बन्धी

(झाडापखािा,

टाइफाइड आदद) कायिक्रि सञ्चािन गररनेछ ।

•

पररवार लनयोजन सम्बन्धी अस्थायी तथा स्थायी साधनका वारे िा
कायिक्रि सं चािन गररनेछ ।

•

पररवार

लनयोजन

सम्बन्धी

पुरुष

स्थायी

वन्ध्याकरि

क्याम्प

आवश्यकता अनुसार सं चािन गररनेछ ।

•

स्वास््यकिीहरुका िालग आवश्यकता अनुसार तालिि गोष्ठी सं चािन
गररनेछ ।

•
•

२४ घण्टा प्रसुती गृहिाई सुर्वधा सम्पन्न बनाइनेछ ।
दे वघाट - २ खाल्टे , र दे वघाट - ५ बगन्डीिा सािुदार्यक स्वास््य
इकाईिाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।

•

पालिकालभत्र सं चािन हुने सबै सरकारी तथा लनजी अस्पतािहरु ३६५
ददनै खुिा राशखने व्यवस्था गररनेछ ।

•

पोषि र सन्तुलित भोजन (Balance Diet) र र्वलभन्न प्रकारका सरुवा
रोगहरुबाट बच्ने उपायहरुको बारे िा व्यापक प्रचार गररनेछ ।

•

नागररक आरोग्य सेवा केन्ि दे वघाटिाई थप व्यवशस्थत र प्रभावकारी
बनाइनेछ ।

•

आवश्यकता भएिा सबै वडाको साविजलनक भवनिा क्वारे शन्टनको
व्यवस्था गररनेछ ।
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दातृ लनकायहरुसँगको सहयोग तथा सिन्वयिा एम्बुिेन्स खररद गरी
सञ्चािनिा ल्याइनेछ ।

•

दे वघाट गाउँ पालिका र र्वश्वनाथ सुशििा धिििािाको सहकायििा हाि
दे वघाट गाउँ पालिका सञ्चािन भईरहेको भवनिा लनकट भर्वष्यिा
आँखा अस्पताि सञ्चािन गररनेछ ।

सािाशजक सुरक्षा तथा पशञ्जकरि तफिः

•

बैंर्कङ्ग प्रिािी िाफित सबै वडाहरुिा सािाशजक सुरक्षा भत्ता र्वतरि
गररनेछ ।

•

सािाशजक सुरक्षा प्राप्त गने िाभग्राहीहरुिाई सरि र सहज रुपिे
सािाशजक सुरक्षा भत्ता उपिब्ध गराउन बैंकसँग आवश्यक सिन्वय
गररनेछ ।

•

सबै वडाहरुिा Online व्यशक्तगत घटना दताि कायि सुदृढीकरि
गररनेछ ।

पूि ि सरसफाई तथा फोहरिैिा व्यवस्थापन:
•

आ.व. २०७६/०७७ लभत्र पूिि सरसफाई घोषिा गने गरी पूिि
सरसफाईका र्वलभन्न कायिक्रिहरु सं चािन गने गत वषिको नीलत
अनुसार गाउँ पालिकाको ५ वटै वडा पूिि सरसफाई उन्िुख वडा
घोषिा भईसकेकोिा कोलभड-१९ को िहािारी र त्यसिाई लनयन्त्रि
तथा रोकथाि गनि भएको िकडाउनका कारि यस आ.व. िा घोषिा
हुन नसकेकोिे आगािी आ.व. लभत्र घोषिा गररनेछ ।

•

व्यशक्तगत, घरायसी, तथा वातावरिीय सरसफाईिा थप जोड दददै
पूिि सरसफाई उन्िुख गाउँ पालिका कायिक्रििाई लनरन्तरता ददइनेछ
।
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फोहरिैिा व्यवस्थापन क्षिता र्वकास गरी िहािारी न्यूनीकरिको
लनशम्त सहयोग पुग्ने गरी कायि गररनेछ ।

•

दे वघाट - ५ को िालग चक्रवती सािुदार्यक वनिा ल्याण्ड र्फल्डको
व्यवस्थापन गररएकोिे चक्रवती सािुदार्यक वन प्रवद्धिनको िालग
अनुदानको व्यवस्था गररनेछ ।

•

दे वघाट - १ िा ल्याण्ड र्फल्डको व्यवस्था गररनेछ ।

खानेपानीः
•

साबुन पानीिे हात धुने अलभयानिाई लनरन्तरता ददइनेछ ।

•

खानेपानी तथा सरसफाईको आपूलतििा सहजता ल्याई जनस्वास््य
अवस्थािा सुधार ल्याइनेछ ।

•

प्रदे ि सरकार, केन्ि सरकार, युलनसेफ िगायत अन्य दातृ लनकाय र
उपभोक्ता सलिलतको सहिगानीिा सबै खानेपानी योजनाहरूिा सुरशक्षत
खानेपानीको योजना (Water Safety Plan) िागू गररनेछ ।

•

खानेपानी योजना सञ्चािन गनि सम्बशन्धत लनकायिा आवश्यक पहि
गररनेछ ।

•

खानेपानी उपभोक्ता सलिलतको सं स्थागत क्षिता र्वकास र चेतनािूिक
कायिक्रििा जोड ददइनेछ ।

•

“एक घर एक धारा” सुरशक्षत खानेपानी हाम्रो अलभयानिाई प्राथलिकता
ददइनेछ ।

िशक्षत वगि तफिः
•

र्वपन्न तथा आलथिक, सािाशजक रुपिा पछालड परे का वगिहरुिाई
गाउँ पालिका स्तरीय सञ्जाि, वडा स्तरीय सञ्जाि गठन गररएको छ,
जसको

सहकायििा

आलथिक,

सािाशजक

र्वकासका

कायिक्रि

कायािन्वयनिा ल्याइने नीलतिाई लनरन्तरना ददइनेछ ।
•

सं घ र प्रदे िसँग सिन्वय गरी गररव पररचय पत्र र्वतरि गररनेछ ।
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आददवासी जनजालत दलित र अल्पसं खयक तफिः
१) रोजगार कायिक्रि िाफित आददवासी जनजालत वगिहरुको क्षिता
अलभबृर्द्धका िालग र्वलभन्न सिशक्तकरि कायिक्रि र आय आजिनका
िालग

र्वलभन्न लसपिूिक कायिक्रि, सं स्कृलत सं रक्षिका कायिक्रिहरु

ल्याइनेछ ।
२) दलित, आददवासी जनजाती, अल्पसं खयक जालतहरु पछालड पनुक
ि ो प्रिुख
कारि िददरा नै भएकोिे िददरा व्यवस्थापन कायिक्रििाई एकीकृत
रुपिा प्रभावकारी ढं गिे लनरन्तरता ददइनेछ ।
३) आददवासी जनजालत, दलित, र्पछलडएको वगि एवं िर्हिाहरुिाई सहयोग
k'¥ofउने कायिक्रि सञ्चािन गरीने छ

।

४) दे वघाट - ४ कतािपिा जनजालत सं ग्रहाियको प्रर्क्रया अघी बढाउन
प्रदे ि सरकारसँग पहि गररनेछ ।
िर्हिा तथा वािवालिका तफिः
१) गाउँ पालिकाको िैं लगक र्हंसा लनवारि कोष सञ्चािन गररनेछ।
२) नेपाि सरकारिे सं चािन ल्याएको प्रदे ि तथा स्थानीय िासन सहयोग
कायिक्रि (PLGSP) सँग सिन्वय गरी िैं लगक सिानता, िर्हिा र्हं सा
लनयन्त्रि तथा न्यूलनकरि एवं सािाशजक सिाबेिीकरिसँग सम्बशन्धत
कायिक्रि सं चािन गनि जोड ददइनेछ ।
३) र्वलभन्न सं घ सं स्थाको सहकायििा तथा रोजगारी कायिक्रि िाफित
िर्हिाहरुको क्षिता अलभबृर्द्धका िालग र्वलभन्न सिशक्तकरि कायिक्रि
र आय आजिनका िालग र्वलभन्न सीपिूिक कायिक्रि ल्याइनेछ र िर्हिा
उद्यिीहरुिाई प्रोत्सार्हत गररनेछ ।
४) आददवासी जनजालत, दलित, र्पछलडएको वगि एवं िर्हिाहरुिाई सहयोग
k'¥ofउने कायिक्रि सञ्चािन गररनेछ ।
५) नेपाि सरकार िाफित जारी भएको बाििैत्री स्थानीय िासन कायिर्वधी
अनुरुप बाििैत्री वडा घोषिा, बाििैत्री गाउँ पालिका लनिािििा यूलनसेफ
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नेपाि िगायतका दातृ लनकाय र सहयोगी सं स्थाहरुसँग सिन्वय र
छिफि गरी कायिक्रिहरु सं चािन गररने नीलतिाई लनरन्तरता ददइनेछ
।
६) साविजलनक स्थानिा बािबालिकाको िालग बािउद्यानको लनिािि गरी
बािबालिकाहरुिाई िनोरञ्जन स्थिको र्वकास गनि आवश्यक अध्ययन
एवं पहि गररनेछ ।
७) सुनौिो १००० ददन कायिक्रििाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
८) िर्हिा उद्यिी भेिा सञ्चािन गरी सलिलत गठन तथा आवश्यक
सहशजकरि गररनेछ ।
अपाङ्ग वगि तफिः
१) अपाङ्गता भएका व्यशक्तहरुको ददगो आयआजिनिा टे वा पुग्ने खािका
कायिक्रिहरु सं चािनिा ल्याइनेछ ।
२) अपाङ्गता पररचय पत्र र्वतरि कायििाई भरपदो र र्वश्वसनीय बनाइनेछ
।
३) साविजलनक भवन तथा भौलतक र्वकासिा अपाङ्गिैत्री पूवािधारिाई िहत्व
ददइनेछ ।
४) व्यवसाय गरे का अपाङ्गहरुिाई सहुलियत ऋिको व्यवस्था गररनेछ ।
५) उपचार हुने अपाङ्गहरुिाई स्वास््य सं स्थासँग सिन्वय गरी उपचारको
प्रबन्ध गररनेछ ।
६) छात्रवृशत्तको व्यवस्था गररनेछ ।
७) आलथिक अवस्था किजोर, अलत अिक्तिाई सािाशजक सुरक्षाको
कायिक्रि ल्याइनेछ ।
जेष्ठ नागररक कायिक्रि तफिः
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६० बषि पुगेका दलित जेष्ठ नागररक तथा ७० बषि पुगक
े ा अन्य जेष्ठ
नागररकको लबवरि अद्यावलधक गरी सहज तररकािे सियिा नै
सािाशजक सुरक्षा भत्ता लबतरि गररनेछ।

२)

जेष्ठ नागररकको िालग

साबिजनीक स्थानिा बस्नको िालग

लबश्राि

स्थि लनिािि तथा ििितको ब्यवस्था गरीनुका साथै उक्त स्थानहरूिा
आवश्यक अन्य सुलबधा र सिय सियिा स्वास्थ जाच गराउने व्यवस्था
गररनेछ ।
३)

गाउँ पालिका क्षेत्र लभत्र रहेको जेष्ठ नागररकहरुिाई र्वलभन्न लनकायसँग
सहकायि गरी लबिेष कायिक्रि िाफित सम्िान गररनेछ।

४)

ज्येष्ठ नागररकहरुका िालग

ज्येष्ठ नागररक पररचय-पत्रको व्यवस्था

गररएकोिा त्यसिाई अझ प्रभावकारी बनाईनेछ ।
भूलि सम्बन्धी सिस्या सिाधान तफिः
१)

यस भूलिहीन दलित, भूलिहीन सुकुम्वासीहरुको त्यांक अद्यावलधक
गरी सम्बशन्धत आयोगिा यथािीघ्र पठाइनेछ ।

२)

सं घ र प्रदे ि सरकार भूलि सम्बन्धी सिस्या सिाधान आयोगको नीलत
कायिक्रि बिोशजि आवश्यक सिन्वय गरी भूलिहीन दलित, भूलिहीन
सुकुम्वासी र अव्यवस्थीत बसोबासीिाई जग्गाधनी प्रिाि पूजाि र्वतरि
अशघ बढाइनेछ ।

सािाशजक सुधार, साविजलनक स्थि र चाडपवि:

•

सिाजिा सदाचार, िीष्टाचार, नैलतक िूल्य र िान्यतािाई प्रवद्धिन गने
नीलतिाई लनरन्तरता ददइनेछ ।

•

स्वास््य र सभ्य सं स्कृलतको र्वकास गरी सािाशजक सु-सम्बन्धिा
आधाररत सिाजको लनिािि गररनेछ ।
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सािाशजक, सांस्कृलतक तथा सेवा िूिक कायििा स्थानीय सिुदायको
लसजिनिीिताको प्रवद्धिन र पररचािन गरी स्थानीय जनसहभालगता
अलभवृर्द्ध गने सािुदार्यक र्वकास गररनेछ ।

•

सािाशजक परम्परा अनुसार गरीदै आएको िािो भोज भतेरिाई १ ददन
कायि गने गराउने नीलतिाई लनरन्तरता गररनेछ ।

•

भशड्किो र अनुत्पादक खचि बढी हुने गरी िनाइने चाडपवििाई सरि,
लितव्ययी र परम्परागत रुपिा अविम्बन गरीदै आएको सं स्कृलतको
सं रक्षि र सम्वद्धिन गने लतर उन्िुख बनाइनेछ ।

•

िृत्यु भएका घरपररवारिाई सिवेदनाको िालग जनप्रलतलनलधहरुबाट
सिवेदना पत्रको व्यवस्थािाई लनरन्तरता ददइनेछ ।

•

सिाजिा कुित दुव्यिसनी बर्ढरहेकोिे िददरा लनयन्त्रि कायिक्रि
सञ्चािन गनि टोि र्वकास सं स्थािाई पररचािन गररनेछ र प्रहरी,
सािुदार्यक प्रहरीको सिन्वयिा काि गररनेछ ।

•

सबै तहिा सिुदार्यक प्रहरी साझेदारी कायिक्रि गठन गरी प्रभावकारी
बनाइनेछ ।

•

िददरा लनषेलधत क्षेत्र घोषिा गनुक
ि ो साथै िददरा लनयन्त्रिको िालग
िददरा व्यवस्थापन कायिक्रि सञ्चािन गररनेछ।

भाषा/सं स्कृलत सं रक्षि:
भाषा सं स्कृलत सं रक्षिको िालग र्वलभन्न रचनात्िक कायिक्रि गररनेछ र दे वघाट
४ कतािपिा जनजाती सं ग्राहािय लनिािि गररनेछ, भाषा सं रक्षिका िालग भाषा
आयोगसँग सिन्वय गररनेछ

।

यूवा / खेिकुद तफिः
१) गाउँ पालिकािा खेिकुदको सं स्थागत र्वकास गनि आवश्यक कानूनको
तजुि
ि ा गररनेछ ।
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२) युवाहरुसँग सिन्वय गरी र्वलभन्न खेिकुद एवं खेिकुदसँग सम्बशन्धत
र्क्रयाकिापहरु सञ्चािन गररनेछ ।
३) दे वघाट - १ कोटािाई गाउँ पालिका स्तरीय खेिग्रािको रुपिा
लनरन्तरता ददइनेछ

। अन्य वडािा खेििैदान लनिािि कायििाई

लनरन्तरता गररनेछ ।
४) गाउँ पालिकाका यूवा िशक्तहरुिाई आफ्नै भूलििा बसी योगदान गनि
सक्ने वातावरि तयार गनि र्वलभन्न व्यवसाय, रोजगारी सृजना गने
तालिि, शिक्षा िगायतका कायिक्रि र्वलभन्न स्तरिा अशघ वढाईने गत
वषि लिईएको नीलतिाई लनरन्तरता ददईनेछ ।
५) सािाशजक र्वकृलतिा फसेका युवािशक्तहरुिाई िागू औषध दुव्यिसनी
न्यूनीकरि कायिक्रि िागू गररनेछ ।
६) दे वघाट - २ खाल्टे र दे वघाट - ५ भजिनखोिािा वडा स्तरीय खेि
िैदान लनिािि गनि प्रदे ि सरकारसँग सहकायि गररनेछ ।
७) युवा स्वउद्यिी कायिक्रितफि लसप, युवा स्वरोजगार उद्योग र्वकास कोष
स्थापना गरी उद्यि र्वकास कायिक्रि सञ्चािन गररएको छ । उक्त
कायिक्रििाई आगािी वषि थप प्रभावकारी बनाइनेछ र युवाहरुिाई
सहुलियत ऋिको व्यवस्था गररएको छ, यसिाई आगािी आ.व. िा
पलन लनरन्तरता ददइनेछ ।
८) दे वघाट - ५ शघनाटारिा िधु कवडि हि लनिािि कायििाई लनरन्तरता
गररनेछ।
९) एक टोि एक खेि िैदानको व्यवस्था गररनेछ ।
गैसस तथा अन्य सं घसं स्थाहरु तफिः
१)

र्वकासको

साझेदारको

रुपिा

लनजी

क्षेत्र

तथा

गैरसरकारी

सं घसं स्थाहरुिाई सिन्वयात्िक रुपिा कायिक्रिहरु सं चािन गने नीलत
लिइनेछ । साथै उपयुक्त कायिक्रििा गाउँ पालिकाबाट िागत साझेदारी
हुनेछ ।
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२)
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लिलतः २०७८/०३/२१

कुनै पलन गैससिे गाउँ पालिका क्षेत्रलभत्र कायिक्रि सं चािन गनुि भन्दा
पर्हिे नै गाउँकायिपालिका वाट अनुिलत लिनुपने नीलतिाई लनरन्तरता
ददइनेछ ।

३)

अन्य

सं घ

सं स्थाहरुवाट

प्राप्त

प्रस्तार्वत

कायियोजना

तथा

कायिक्रिहरुिाई आवश्यकता भए बिोशजि सिन्वयात्िक रुपिा
अगालड वढाइनेछ ।
४)

सं घ सं स्था दताि लनयिाविी तजुि
ि ा भएकोिे सोही अनुसार दताि गररनेछ
।

५)

गैरसरकारी सं घ-सं स्थाको उशचत पररचािन गनि कायिर्वलध तजुि
ि ा
गररनेछ ।

६)

गा.पा.लभत्रका
िब्धप्रलतर्ष्ठत

शिक्षक,

पूवशि िक्षक,

व्यशक्तहरुको

सं िग्नता

कििचारी,
रहने

बुर्द्धशजवी

गरी

एक

तथा

“दे वघाट

गाउँ पालिका प्रज्ञा प्रलतष्ठान” गठन गने, सो िाफित प्राप्त सुझावहरु नीलत,
कायिक्रििा सिावेि गररनेछ ।
टोि र्वकास सं स्थाः
१) सािाशजक, आलथिक, भौलतक पूवािधारको क्षेत्रिा टोि र्वकास सं स्थाको
उशचत पररचािन गने नीलतिाई लनरन्तरता ददइनेछ ।
२) जनचेतना वृर्द्ध, व्यशक्तगत व्यवहार तथा आनीबानीको पररवतिन र
सरसफाइको क्षेत्रिा टोि र्वकास सं स्थािाई पररचािन गररनेछ ।
घ) पूवािधार क्षेत्रः
१) पूवािधार तफिः
•

सडक लनिािि िापदण्ड बनाई गुिस्तरीय र हररयािी र All
Weather सडक लनिािििा जोड ददइनेछ ।

•

िालिग्राि कोररडोर िागििाई गौरविािी िागिको रुपिा आत्िसात
गरी प्रदे ि सरकारिाई उक्त िागि स्तरोन्नलत गनि िाग गररनेछ ।
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साथै बञ्चरे पहाडको ट्रयाक सुधार एवं स्तरोन्नलत आगािी वषि
गररददन प्रदे ि सरकार र केन्िसँग अनुरोध गररनेछ ।
•

पालिका लभत्रका सबै सडकको प्राथलिकीकरि गरी स्तरोन्नलत एवं
स्तरवृर्द्ध गदै िलगनेछ

•

।

भौलतक पूवािधारका िहत्वपूिि ठू िा योजनाहरु (भवन, खानेपानी,
ढि, सडक, पुि, तटवन्ध जस्ता) सञ्चािनका िालग प्रदे ि सरकार,
केन्ि सरकार र दातृ लनकायहरुिाई यस्ता योजना कायािन्वयन
गनि सबै पक्षबाट आ-आफ्नो ठाँउबाट सहयोग k'¥ofउन र
पारदशििता र तोर्कएको सियिा तोर्कएको गुिस्तर कायि गरी
कायि पुरा गनि नागररक अनुगिन गनि आव्हान गररनेछ ।

•

साविजलनक जग्गा सं रक्षि तफि सार्वक गा.र्व.स.बाट भएका
र्वलभन्न प्रयास एवं उपिशब्धहरुिाई साविजलनक सम्पशत्तको सं रक्षि
सम्बन्धिा कायिक्रि सिावेि गरीने छ । वडा कायािियबाट
साविजलनक जग्गा, बाटो सं रक्षि गने िगत राख्ने कायि गररनेछ
।

•

र्वगतिा लनिािि गररएका सबै कच्ची सडकहरुिाई बाह्रै िर्हना
चल्ने गरी स्तरवृर्द्ध गररनेछ ।

•

फोस्रे पानी दे वघाट सडक गाउँ पालिकाको गौरवको योजनािा राशख
खोलिएको ट्रयाकिाई पूरा गनिका िालग आवश्यक पहि गररनेछ
। साथै लसं च्याङ्ग-सावािङ्ग सडकिाई क्रिि पुरा गदै िलगनेछ र
आवश्यक बजेटको िालग सं घीय सरकारसँग पहि गररनेछ ।

•

िुरु भएको अधुरो ट्रयाक पूरा गने बाहेक आगािी आ.व. िा
नयाँ ट्रयाक खोल्ने काि गररनेछैन ।

•

दे वघाट - ५ क्यूदीिा लनिािि कायि भईरहेकोिे प्रिासकीय भवन
लनिािि गने लनरन्तरता ददइनेछ ।

•

गाउँ पालिकाको िूखय प्रवेिद्वार वडा नं. ५ दासढु ङ्गािा प्रवेि गेट
लनिािि प्रर्क्रयाको थािनी गररनेछ ।
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गाउँ पालिका क्षेत्र लभत्र रहेको सबै साविजलनक, सािुदार्यक
भवनहरुिाई तथा र्वद्यािय िजि भई खािी भएका भवनहरुिाई
अलभिेख राशखने छ र सबैिाई गाउँ पालिकाको सम्पशत्त िानी
साविजलनक भवनहरुिाई ििित सम्भार गरी छाना तथा रङ्गिा
एकरुपता कायि गरी चािु अवस्थािा ल्याइनेछ र साविजलनक
उपयोगिा ल्याइनेछ ।

•

दे वघाट गाउँ पालिका वडा नं. ५ धालििक क्षेत्रको सम्पूिि घरहरुिा
रङ्गिा एकरुपता कायि गने नीलत ल्याइनेछ ।

•

वडाहरुिा रहेका आिा सिुह, बाि क्िव, युवा क्िव, सािुदार्यक
वन वा अन्य कुनै सं घ सं स्थाका भवनहरुिाई सािुदार्यक भवनका
रुपिा नािाकरि गरी साविजलनक उपयोगिा ल्याइनेछ ।

•

दे वघाट-४ गाईघाट र भरतपुर ि.न.पा. भतेरी शचतवन जोड्ने
लत्रिुिी नदीिा केन्ि सरकारबाट सम्बोधन भईसकेकोिे लछटो
सम्पन्नको िालग

पहि गररनेछ र तपलसिका स्थानहरुिा पक्की

पुि लनिाििको िालग पहि गररनेछ।
1.

दे वघाट गा.पा. वडा नं. २ र व्यास न.पा. वडा नं. १४
जोड्ने िास्दीघाटिा सेती नदीिा

2.

दे वघाट गा.पा. वडा नं. २ खाल्टे र बुलिङ्गटार गा.पा. वडा
नं. १ नविपरासी जोड्ने कािीगण्डकी नदीिा

3.

दे वघाट गा.पा. वडा नं. ३ र बशन्दपुर गा.पा. वडा नं. ६
साराङ्गघाटिा सेती नदीिा

4. दे वघाट गा.पा. वडा नं. १ कोटा र गैंडाकोट न.पा. वडा
नं. ३ ढोडेनी जोड्ने कािीगण्डकी नदीिा
•

आवश्यकता पर्हचान भएका स्थानहरुिा झोिुङ्गे पुि केन्ि
सरकारको योजनािा सिावेि भईसकेकोिे लछटो पूित
ि ा ददनको
िालग

पहि गररनेछ र तपलसि अनुसारका झोिुङ्गे पुि क्रिि

लनिािि गदै िलगनेछ ।
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५

भुवनटारबाट

शचतवन

िहानगरपालिका वडा नं. १ भतेरी जोड्ने झोिुङ्गे पुि
लनिािि,
2.

दे वघाट गा.पा. वडा नं. २ खाल्टे बाट बुलिङ्गटार जोड्ने
झोिुङ्गे पुि लनिािि,

3.

दे वघाट गा.पा. वडा नं. ५ साँढेबगरबाट गैंडाकोट न.पा.
वडा नं.३ हदी जोड्ने झोिुङ्गे पुि लनिािि,

4. दे वघाट गा.पा. वडा नं. २ शचन्डेखोिा झोिुङ्गे पुि लनिािि,
5.

दे वघाट गा.पा. वडा नं. २ छे रङ्गाखोिा झोिुङ्गे पुि लनिािि,

6.

दे वघाट गा.पा. वडा नं. २ िास्दीखोिा झोिुङ्गे पुि लनिािि,

२) लस.टी. हिः
दे वघाट गाउँ पालिका वडा नं. ५ िा अवशस्थत लस.टी. हि लनिािि कायि
सम्पन्न भइसकेकोिे सं रक्षिको िालग घेराबार, ररटे लनङ्ग वाि र गेटको
लनिािि वहुवषीय टे ण्डर प्रर्क्रयािाई अगालड बढाइनेछ ।
३)

वडा र गाउँ पालिका भवनः
वडा नं. १ र वडा नं. ५ िा वडा कायाििय भवन लनिाििको वहुवषीय
टे ण्डर गररनेछ ।

४) र्वद्युलतकरि तफिः
•

तनहुँ हाइड्रो अन्तगित सािाशजक दार्यत्व अन्तगित आगािी आ.व.िा
सम्पूिि
ि ा लबजुिी बत्तीको व्यवस्था गररने हुँदा आवश्यक पहि
गरी लछटो लबजुिी बत्ती बालिनेछ ।

•

सडकको दायाँ बायाँतफि व्यवशस्थत रुपिा नगाडेका पोिहरु
अनुगिन गरी व्यवशस्थत गररनेछ ।

५) घर नक्सा एवं िहरी सुन्दरता तफिः
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बस्ती र्वकास, िहरी योजना तथा भवन लनिािि सम्बन्धी आधारभूत
िागि दििन २०७२ अनुसार घर नक्सा पास सम्वशन्ध िापदण्डिाई
िागू गरीने छ ।

•

पुरानो घरको अलभिेखीकरि गनिका िालग
२०७८/०७९
अलभिेखीकरि

सम्ि
हुन

म्याद
आउन

थप

गरी

प्रोत्सार्हत

आगािी आ.व.
सबै

गररनेछ

घरहरुिाई
।

आ.व.

२०७८/०७९ लभत्र अलभिेखीकरि नगरे िा थप जररवाना लिइनेछ
।
•

गाउँ पालिकाको भवन सं र्हता कायािन्वयनिाई लनरन्तरता ददइनेछ
।

•

दे वघाट १ बसेनीटार, दे वघाट ४ चािानघाट, दे वघाट ३
साराङ्गघाट, दे वघाट-५ डोडे र दे वघाट ५ लत्रिुिी नदी र्कनारिा
तथा वडा नं. ४ गाईघाटबाट िोहोररया भञ्ज्याङ्ग जाने बाटो पर्हरोको
कारि रोकथाि गनि िोहोररया गाउँिा ररटे लनङ्ग वाि तथा तारजािी
व्यवस्था गरी भू-क्षय रोकथािको िालग प्रदे ि सरकारसँग सिन्वय
गररनेछ ।

ङ) वातावरि तथा र्वपद व्यवस्थापनः
१) र्वपद ब्यवस्थापन तफिः
•

कोलभड-१९ को हािको र्वश्वव्यापी सं क्रिि िगायत भर्वष्यिा
आउन सक्ने र्वपद व्यवस्थापन गनि सक्ने गरी र्वपद व्यवस्थापन
क्षिताको र्वकास गररनेछ ।

•

गाउँ पालिका स्तरको र्वपद व्यवस्थापन सलिलतको क्षिता बढाई
र्वपद व्यवस्थापन कायििाई प्रभावकारी बनाइनेछ । साथै कोरोना
भारइस िहािारी र त्यस्तै अन्य प्रकृलतका रोग तथा
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िालग

छु ट्टै

सं यन्त्रको

स्थापना

गररनेछ।
•

र्वपद व्यवस्थापन सं यन्त्रको र्वकास, र्वपद सािाग्रीको भण्डार
िगायतको कायि गनि र कोलभड-१९ को सम्भार्वत थप जोशखि
सिेतिाई िध्यनजर गरी र्वपद व्यवस्थापन कोषको िौज्दात
रकििा वृर्द्ध गररनेछ ।

•

प्राकृलतक प्रकोपका दृर्ष्टिे अत्यन्त जोशखिपूिि क्षेत्रिा र्वपद
ब्यवस्थापन गनि र्वपद ब्यवस्थापन कायिक्रिहरु सं चािन गररनेछ
।

•

यस क्षेत्रका लबलभन्न ठाउिा हुने नदी कटान भएका क्षेत्रिा स्थानीय
जनसहभालगतािा तटबन्ध गनि लबलभन्न सरकारी तथा गैर सरकारी
क्षेत्रसँग आवश्यक लनिािि सािाग्री उपिब्ध गराउन सिन्वय
गररनेछ । गिेश्वर आश्रि नशजकको नदीिे गरे को कटान
रोक्नको िालग

•

पहि गररनेछ ।

दे वघाट क्षेत्रको स्नानघाट लनिाििको गुरुयोजना कायािन्वयनिाई
आवश्यकता अनुसार सिन्वय गररनेछ ।

•

प्राकृलतक प्रकोप, िानव सृशजत प्रकोप तथा िहािारी रोग
रोकथाि, लनयन्त्रि तथा व्यवस्थापन गनि पहि गररनेछ ।

•

भू-क्षय

रोकथािको िालग

तार

जािी

खरीद

गरी

िागत

सहभालगताका आधारिा र्वतरि गररनेछ ।
२) वातावरि तफिः
•

हररत तथा पूिि सरसफाइयुक्त गाउँ पालिका अवधारिाको ििि
अनुरुप गाउँ पालिका हररत बनाउन लनिािि सम्पन्न प्रिाि पत्र
लिदा कशम्तिा २ वटा रुख रोपेको हुन ु पने व्यवस्था िाई
लनरन्तरता ददइनेछ ।
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जसिे फोहोर गछि त्यसको ब्यवस्थापन स्वयििे गनुप
ि छि भन्ने
कायिक्रि ल्याइनेछ ।

•

वातावरििैत्री स्थानीय िासन कायिक्रि िाफित वातावरििैत्री
वडाहरु

घोषिा

गदै

आ.व.

२०७८/०७९

लभत्र

यस

गाउँ पालिकािाई वातावरििैत्री गाउँ पालिकाको रुपिा घोषिा
गररनेछ ।
•

सािुदार्यक वनसँगको सहकायििा आलथिक उपाजिन र वन
व्यवस्थापनको कायिक्रिहरु सञ्चािन गररनेछ ।

•

वातावरि हराभरा बनाउनको िालग

साविजलनक स्थिहरुिा

वृक्षारोपि गररनेछ ।
•

दे वघाट - ४ आिडाँडािाई अलम्रसो पकेट क्षेत्र घोषिा गररनेछ
।

•

सम्भार्वत स्थिहरुिा जैर्वक पोखरी लनिाििको िालग वन लडलभजन
कायािियसँग सिन्वय गररनेछ ।

•

साविजलनक स्थानहरुिा नजीकको टोि र्वकास सं स्था, क्िव,
सिुह, सहकारी, सं घ-सं स्थािाई वृक्षारोपि, फिफूि रोपिको
िालग आव्हान गररनेछ।

•

भौलतक पूवािधार लनिािि गदाि वातावरि-िैत्री पूवािधार लनिािि गनि
जोड ददईनेछ ।

•

लडलभजन वन कायाििय, सव लडलभजन वन कायाििय र सािुदार्यक
वन उपभोक्ता सलिलतसँगको सिन्वय, सहकायििा फिफूि
िगायतका अन्य र्वरुवा रोप्ने कायि गररनेछ ।

•

सािुदार्यक

वनिे

वडा

कायािियबाट

प्राथलिकतािा

परे का

योजनािा सहिगानी गनुप
ि ने तथा वडा कायािियको लसफाररसिा
िात्र कायिक्रि वा आयोजना सञ्चािन गनुप
ि ने व्यवस्था गररनेछ
।
च) सं स्थागत र्वकास, सेवा प्रवाह र सुिासनः
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आन्तररक व्यवस्थापन एवं सेवा प्रवाह तफिः

1. कोलभड-१९ को सं क्रििबाट बच्ने उपाय गरी सुरशक्षत तवरिे
गाउँ पालिका, वडा कायाििय तथा िाखा/इकाईहरुबाट प्रवाह हुने
सेवाहरुिाई सुरशक्षत र्हसाबिे लनरन्तरता ददइनेछ ।

2. अनिाईनबाट हुन सक्ने कायिहरुिाई अनिाईनबाट गररनेछ ।
3. आवश्यकता अनुसार स्वास््य शिर्वर र घुशम्त शिर्वरहरु सञ्चािन
गररनेछ ।

4. कायाििय व्यवस्थापन, साविजलनक सेवा प्रवाहिा प्रभावकाररता
लनरन्तरता गररनेछ ।

5. स्थानीय िान्ती सुरक्षा कायि गनि एवं सािाशजक र्वकृती र्वसं गलत
र्वरुद्धका गलतर्वलधहरु रोक्न सािुदार्यक िेिलििाप सेवा सलिलत,
सािुदार्यक प्रहरी, इिाका प्रहरी कायािियको सहकायििा कायिक्रि
सं चािन एवं सहयोगका िालग

लनरन्तरता ददईनेछ ।

6. नगर प्रहरीको उशचत पररचािन गररनेछ ।
7. सािुदार्यक प्रहरी साझेदारी कायिक्रििाई प्रभावकारी बनाईनेछ ।
8. सबै वडा र गाउँ पालिकािा नागररक वडापत्र व्यवस्था गररनेछ ।
9. गाउँ कायिपालिकािा सूचना तथा अलभिेख केन्िको स्थापना गररनेछ
।

10. गाउँ कायिपालिका

कायािियिा

रहने

र्वषयगत

िाखाहरुिाई

साधनश्रोत सम्पन्न पाररनेछ ।

11. जनप्रलतलनधी तथा कििचारीहरुिाई आवश्यकता अनुसार तालिि,
गोष्ठी, अन्तरर्क्रया, सिीक्षा, अध्ययन भ्रििको व्यवस्था गररनेछ ।

12. गाउँ पालिका क्षेत्रलभत्र दर-रे ट कायि गनिका िालग आ.व.को िुरुिा
नै कायिपालिकािे दररे ट लनधािरि गरी जारी गने नीलत लिइएकोछ
र दुगि
ि स्थानको छु ट्टै दर-रे ट कायि लनरन्तरता गररनेछ ।

13. गाउँ पालिका र प्रत्येक वडािा िालसक, चौिालसक तथा वार्षक
ि
सिीक्षा कायिक्रि लनरन्तरता गररनेछ ।
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14. गाउँ पालिका, वडा कायाििय, स्वास््य सं स्थाको सं स्थागत क्षिता
वृर्द्ध गरी साधन सम्पन्न बनाइनेछ । साथै सूचना प्रर्वलधको
अलधकति उपयोग गररनेछ ।

15. अनुगिन, िूल्यांकनिा सुधार गरीने र यस सम्बन्धिा कायिर्वलध
तजुि
ि ा गररनेछ ।

16. उपिब्धीिूिक कायिहरुको पर्हचान गरी लनरन्तरता तथा थप सुधार
गररनेछ ।

17. राजश्व च ुहावट रोक्न र िान्ती सुरक्षा कायि गनि दे वघाट - ५
दासढु ङ्गा, पक्की पुििा प्रहरी र्वटको लनिािि गररनेछ ।
सं गठन सं रचना र कििचारी पररचािन
•

यस कायाििय तथा िातहतका कायािियहरुिा करारिा कायिरत
कििचारीहरुिाई ितिनािा सर्हत आन्तररक र्वज्ञापन गररनेछ ।
यस्तो प्रर्क्रया िाफित छनौट भएका करार कििचारीहरुिाई ६/६
िर्हनािा कायि सम्पादन र सेवा प्रवाहिा गुिस्तरीयता िापनका
आधारिा म्याद थप गररनेछ । दे शखएको तोर्कएको कायि क्षेत्रिा
औषत रुपिा सन्तोषजनक नपाईएिा म्याद थप नगने वा जुनसुकै
बखत हटाइनेछ ।

•

स्थायी तथा लनजािती कििचारीहरुिाई आफ्नो काि कतिव्य प्रलत
सचेत गराइनेछ । स्थायी सेवाको दम्भ लिशश्रत व्यवहारिे आि
नागररक र जनप्रलतलनलधहरुिा बारम्बार अियािददत िब्द र व्यवहार
प्रस्तुत गने, तोर्कएको कायिक्षेत्रिा नै रही कायि सम्पादन नगने
कििचारीहरुिाई आफै र्वकल्पको खोजी गने वा स्थानीय तह िाफित
त्यस प्रकृलतका बाधक कििचारीहरुिाई प्रलतस्थापन प्रर्क्रया थािनी
गररनेछ ।

•

गाउँ कायिपालिका तथा वडा कायािियिा र्वकास लनिािि िगायतका
सािााशजक पररचािनिा सहयोग गनिका िालग सािुदार्यक स्वयंसेवक
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कििचारी राशखनेछ र अन्य र्वषयगत िाखाहरुिा आश्यकता
अनुसारिे जनिशक्त व्यवस्थापन गदै जाने नीलत िाई लनरन्तरता
ददइनेछ ।
सुिासन, जवाफदे र्हता, प्रिासलनक कुििता, र्वशत्तय प्रभावकारीता तथा
जोशखि न्युनीकरि र पारदशििताः
•

आवलधक योजना, िध्यिकािीन खचि सं रचना तथा बार्षिक बजेट
अनुसारका कायिक्रि र योजना कायािन्वयनिा ल्याइनेछ ।

•

जनप्रलतलनलध, कििचारी र नागररकको र्वलभन्न र्वधािा लसप तथा
दक्षता र्वकास, सस्थागत सुिासन, नीलत प्रभावकाररता जस्ता क्षेत्रिा
क्षिता र्वकासका िागी सं लधय सरकार र प्रदे ि सरकारका PLGSP
िगायतका कायिक्रिसँग ताििेि र सहकायि गररनेछ ।

•
•

सबै वडािा क्षलतपूलति सर्हतको नागररक वडापत्रको व्यवस्था गररनेछ
।

•

आय र व्ययको फाँटबारी प्रत्येक िर्हनािा साविजलनकीकरि गररनेछ
। साथै सूचना प्रर्वलधिा आधाररत र्वशत्तय प्रलतवेदन प्रिािी जोड
ददइनेछ ।

•

उपभोक्ता सलिलतको पयािप्त िागत सहभालगता रहने र त्यसिाई ििित
सम्भारको

शजम्िा

लिइएका

आयोजना

बाहेक

अन्य

र्वकास

आयोजनाहरु साविजलनक खररद ऐन २०६३ तथा लनयािविी
२०६४ बिोशजिको प्रर्क्रया िाफित कायािन्वयन गररनेछ ।
•

एकीकृत नागररक सेवा केन्ि तपलसिका स्थानहरुिा सञ्चािनको
िालग लनरन्तरता गररनेछ ।
➢

दे वघाट - १ जािुने

➢

दे वघाट - २ आिडाँडा र खाल्टे

➢

दे वघाट - ३ डगरा र साराङ्गघाट
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सबै वडा र गा.पा. िा नागररक सहायता कक्ष (Help Desk) को

•

व्यवस्था गरीने तफि आवश्यक पहि गररनेछ ।
सबै योजनाहरुिा अलनवायि अनुगिन सलिलत, सूचना पाटी र

•

साविजलनक परीक्षि गररनेछ ।
उपभोक्ता सलिलतहरुिाई योजना सञ्चािन सम्बन्धी सम्बन्धीत वडा

•

कायािियिा तालििको व्यवस्था गररनेछ ।
वडा सलिलतिे उपभोक्ता सलिलत िाफित वडािा कायािन्वयन हुने तथा

•

भएका योजना तथा कायिक्रिको अनुगिन गरी भुक्तानीको िालग
गाउँ पालिकािा लसफाररस गनेछ ।
योजना तथा कायिक्रिको कायि सम्पन्न तथा भुक्तानी प्रर्क्रयािाई

•

लछटो, छररतो र पारदिी बनाउन आवश्यक प्रर्क्रया अविम्बन
गररनेछ ।
पालिकाको

•

सिग्र

सेवा

प्रवाह,

कायिक्रिहरुको

उपिशब्धबारे

ु ाई, सािाशजक
नागररकहरुको सुझाव लिने गरी साविजलनक सुनव
पररक्षिको व्यवस्था गररनेछ ।
छ) सूचना प्रर्वलध, अलभिेख तथा त्यांकतफि
•

गाउँ पालिकाको कायाििय, वडा कायाििय, अस्पताि, स्वास््य चौकी
सबैिाई आधुलनक सूचना प्रर्वलधिैत्री बनाईनेछ ।

•

गाउँ पालिकाका सबै सूचना र त्यांकिाई अनिाईन, ददनहुँ अपडेट
वेबसाइट

तथा

आधुलनक

प्रर्वलधको

प्रयोग

िाफित

लनयलित

सरोकारवािा सिुदायसम्ि k'¥ofइनेछ ।
•

गाउँ क्षेत्रलभत्रका र्वद्यािय, स्वास््य सेवा केन्ि, कृर्ष पिु इकाई
तथा अन्य सेवा प्रदायक सं स्थािाई नेटवर्किङ्ग गनि पूवािधार र्वकास
गररनेछ ।
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गाउँ पालिकाबाट प्रवाह हुने सेवा प्रवाहिाई सूचना प्रर्वलधिैत्री

•

बनाउन आवश्यक पूवािधार िगायतका र्वषयहरुको सम्बन्धिा
र्वस्तृत कायियोजना तयार गरी क्रिि: कायािन्वयन गररनेछ ।
दण्ड, प्रोत्साहन र पुरस्कारः

•

गाउँ पालिकाको गाउँ सभा साविजलनकीकरि भएको ददन उत्कृष्ट
सिाजसेवी, कृषक, पत्रकार, युवा

उद्यिी, कििचारी, र्वद्याथी,

उपभोक्ता सलिलत, र्वद्यािय, शिक्षक आदद िाई सम्िान पत्रको
व्यवस्था गररने कायिक्रििाई लनरन्तरता गररनेछ ।

•

कानुनको सीिा भन्दा बार्हर गएर कायि गने, नैलतक िूल्य िान्यता
तथा अनुिासनको पािना नगने, भष्टाचार गने, गित कायि गने
प्रवृलतहरुिाई

लनरुत्सार्हत

गनि

सम्बशन्धत

लनकायहरु

सँग

हातेिािो गररनेछ । यस्ता कायििा सं िग्न जोसुकै व्यशक्तिाई
दण्ड, जररवाना गनि लनयिानुसार सिन्वय तथा सहकायि गरी कायि
गररनेछ ।
सुरक्षा नीलत तफिः
•

दे वघाट वडा नं. २ खाल्टे िा स्थायी प्रहरी चौकीको िालग पहि
गररनेछ ।

•

इ.प्र.का. दे वघाटिा पूिि दरबन्दी र स्तरोन्नलत गनिको िालग
आवश्यक पहि गररनेछ ।

•

दे वघाटको पुि र दासढु ङ्गािा प्रहरी र्वट राख्नका िालग सम्बशन्धत
लनकायसँग पहि गररनेछ ।

•

दे वघाट क्षेत्र दे वघाट ५ िा सािुदार्यक प्रहरीिाई प्रभावकारी
बनाइनेछ ।

•

नगर प्रहरीको क्षिता र्वकास गने र उशचत पररचािन गररनेछ ।
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जनप्रलतलनलधहरुका िालग आचारसं र्हता
•

गाउँ सभाबाट पाररत कायिक्रिको र्वरुद्धिा बोल्न पाइनेछैन ।

•

जनप्रलतलनलध र कििचारीहरुको कोलभड-१९ (कोरोना) वीिा
गररनेछ।

•

दोहोरो सुर्वधा हुने गरी दोहोरो पाररश्रलिक बुझ्ने जनप्रलतलनलधिे
स्वयं घोषिा गरी एकालतरको पाररश्रलिक छोड्नु पनेछ अन्यथा
ु नेछ ।
स्वयं जनप्रलतलनलध शजम्िेवार हुनप

गाउँ पालिका गौरवका योजनाः
जन-अपेक्षा

तथा

आवश्यकता

भौगोलिक

बनावट,

योजनाको

प्राथलिकता,

गाउँ पालिकाको श्रोत साधन, आलथिक, सािाशजक, पयिटकीय सम्भावना िगायतका
दृर्ष्टकोििे िहत्वपूिि िालनएका तपलसि अनुसारका योजनाहरुिाई गाउँ पालिका
गौरवका योजनाको रुपिा लिइएको छ । जसिाई उपिब्ध श्रोत साधनको
आधारिा बहुवर्षिय योजनाको रुपिा क्रििः श्रोत साधनको व्यवस्था गरी सम्पन्न
गररनेछ ।
•

पिु पंक्षी र्वकास फिि, दे वघाट - १ कोटा

•

कोटा रङ्गिािा, दे वघाट - १ कोटा

•

छरछरे झरना तथा पयिटन र्वकास, दे वघाट - १ कोटा

•

खाल्टे रङ्गिािा, दे वघाट - २ खाल्टे

•

खाल्टे पाकि तथा वाि उद्यान दे वघाट - २ खाल्टे

•

घण्टाच ुिी भ्यू टावर पयिटकीय स्थि दे वघाट - १ र २ घण्टाच ुिी

•

कोटवैदी कृर्ष अनुसन्धान केन्ि, दे वघाट - २ कोटवैदी

•

जनजाती सं ग्राहािय, दे वघाट - ४ कतािप

•

ऐलतहालसक प्याउिी गढी, दे वघाट - ४ कतािप

•

ऐलतहालसक लसं च्याङ्ग गढी, दे वघाट - ४ लसं च्याङ्ग

•

दे वघाट-साउने, कतािप सडक, दे वघाट - ४ र ५
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स्थानीय राजपत्र

•

खण्डः ५,

सं खयाः ५,

लिलतः २०७८/०३/२१

गाईघाट, काफिडाँडा लछपलछपे सानुभञ्ज्याङ्ग सडक, दे वघाट - ४, १,
३ र २

•

सुन्तिा िागि, दे वघाट ३

•

खाल्टे -िास्दीघाट सडक, दे वघाट - २

•

दे वघाट एर्ककृत योजना, दे वघाट - ५

•

दे वघाट गाउँ पालिका अस्पताि, दे वघाट - ५

•

बाख्रा पकेट क्षेत्र तथा सुन्तिा, तरकारी, गाई पकेट क्षेत्र

•

लसं च्याङ्ग पािािङ्ग-साराङ्गघाट सोिेश्वर िागि

•

खानेपानी योजना

•

गाउँ पालिका प्रिासकीय भवन

•

वडा नं. १ र ५ को वडा कायाििय भवन

•

कोटा, चण्डुिी, जािुने िोटर िागि

आज्ञािे
नरहरर सापकोटा
प्रिुख प्रिासकीय अलधकृत
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