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जानकी गाउॉऩालरका 
दिौं गाउॉ सबा फैठकभा प्रस्ततु 

आलथाक विा २०७९/०८० 

नीलत तथा कामाक्रभ 
 

 

जानकी गाउॉऩालरकाको दिौं गाउॉ सबा फैठकका उऩाध्मक्षज्मू, प्रभखु प्रिासकीम अलधकृतज्मू, 
सबाका सम्ऩणुा सदस्मज्मूिरु, गाउॉऩालरकाका सम्ऩणुा कभाचायी लभत्रिरु य सञ्चायकभॉ लभत्रिरु 
भेयो व्मशिगत तथा गाउॉऩालरका ऩरयवायको तपा फाट सम्ऩणुाराई िार्दाक कृतज्ञता सषित 
स्वागत गदाछु ।  
 
२०७९ फैिाख ३० गते सम्ऩन्न स्थानीम तिको दोस्रो लनवााचनभा जानकी गाउॉऩालरका फासी 
आदयणीम आभाफवुा, दाजबुाई तथा र्ददीफषिनीिरुरे िाभीराई लफश्वास गयी लनवााशचत गयाउन ु
बएकोभा धन्मवाद ज्ञाऩन गदै सफैप्रलत आबाय तथा कृतज्ञता प्रकट गदाछु। 

 

याषष्डम स्वाधीनता, स्वालबभान, रोकतन्त्र, दीगो िाशन्त, सिुासन साथै मस क्षेत्रको षवकास य 
सभषृिका रालग जानकी गाउॉऩालरकाको नीलत तथा कामाक्रभ गरयभाभम मस गाउॉऩालरकाको 
दिौं गाउॉसबा सभक्ष प्रस्ततु गना ऩाउॉदा गौयफको अनबुलूत गयेको छु । 

 

इलतिासका षवलबन्न कारखण्डभा प्रजातन्त्र, रोकतन्त्र, गणतन्त्र य याज्म ऩनुास्थाऩनाभा अग्रगाभी 
ऩरयवतानका रालग बएको आन्दोरनभा आफ्नो प्राणको आिलुत गनुा िनुे सम्ऩणुा ज्ञात-अज्ञात  
सषिदिरु प्रलत बावऩणुा श्रिासभुन अऩाण गदाछु । साथै सषिद ऩरयवायजनभा िार्दाक सम्भान 
प्रकट गदाछु । साथै षवलबन्न याजनीलतक आन्दोरनको क्रभभा फेऩत्ता य ऩीलडत नागरयकिरुप्रलत 
उच्च सम्भान य सिानबुलूत प्रकट गदाछु।याषष्डमता स्वाधीनता, रोकतन्त्र, साभाशजक न्माम, 
सभानता य सभषृिको रालग सॊघाि गनुा िनु े नेऩारी नागरयक त्मसको नेततृ्व गनुा िनुे 
याजनीलतक दरका अग्रजिरु, नागरयक सभाज, भानफअलधकायकभॉ, सञ्चाय जगत रगामत 
सम्ऩणुाभा उच्च सम्भान य प्रिॊसा गदै िार्दाक आबाय तथा सम्भान प्रकट गदाछु । 
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आदयणीम उऩशस्थत गाउॉ सबाका सदस्मज्मूिरु ,  
 

नेऩारको सॊषवधान अनरुुऩ नमाॉ ढाॉचाभा प्रिासलनक व्मवस्थाऩन गनुा ऩने चनुौतीसॉगै जानकी 
गाउॉऩालरकाको बौलतक ऩवुााधाय षवकास बई नसकेको य प्रिासलनक बवनको अबावका फीचभा 
गाउॉऩालरकाराई अगालड फढाउॉदै रैजान ु ऩने चनुौतीिरु िाभी भाझ षवद्यभान छन ्। मस 
आलथाक फिा प्रिासकीम बवन लनभााण कामाराई अगाडी फढाईने छ । गाउॉफासीिरुको 
आकाॊक्षाभा फढोत्तयीराई एकैऩटक सम्फोधन गना लफद्यभान स्रोत साधनको लसलभततारे ऩयुा 
निनु सक्छ, मद्यषऩ मी चनुौतीिरु िाभी भाझ बईयिॉदा ऩलन आगाभी र्दनिरुभा गाउॉफासीको 
आवश्मकतािरुराई सम्फोधन गने प्रलतविता व्मि गदाछु ।  
 

अफ भ गाउॉऩालरकाको आगाभी आ.फ. २०७९/०८० को वाषिाक नीलत, कामाक्रभ तथा फजेट 
लनभााणका आधायिरु मस गरयभाभम सबा सभक्ष प्रस्ततु गना चािन्छु ।  
 

1. नेऩारको सॊषवधान, २०७२ 
2. स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ 
3. स्थानीम तिको फजेट तथा मोजना तजुाभा र्दर्गदािन, २०७४ (ऩरयभाशजात) 
4. याषष्डम प्राकृलतक श्रोत तथा षवत्त आमोग ऐन, २०७४  

5. अन्तय सयकायी षवत्त व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४  
6. सॊघीम य प्रदेि सयकायफाट जायी बएका नीलत, कानून तथा भाऩदण्डिरू 

7. गाउॉऩालरकारे तमाय ऩायेका नीलत, कामाषवलध, लनदेशिकािरू 

8. लफिमगत सलभलतफाट आएका नीलतगत षविमिरू 

9. स्थानीम सयोकायवारािरूसॉगको सझुाविरू 

 

 
गाउॉ सबा सदस्मज्मूिरु, 
 

अफ भ गाउॉऩालरकाको आगाभी आ.फ. २०७९।०८० को फाषिाक षविमगत क्षेत्र अन्तागत 
नीलत तथा कामाक्रभ मस गरयभाभम सबा सभक्ष प्रस्ततु गना चािन्छु । 
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के्षत्रगत नीलत तथा कामाक्रभिरू्- 
 

(क) आलथाक षवकास के्षत्र 

 

1. कृषि षवकास्- 
1.1. उत्ऩादनभा आधारयत अनदुानको प्रफन्ध लभराईने छ । 

1.2. कृषि तथा ऩिऩुारन ऩेिाराइा प्रविान गने उदे्दश्मका साथ सिलुरमत कृषि 
कजाा उऩरब्ध गयाउन षवशत्तम सॊघसॊस्थािरुसॊग सभन्वम गरयने छ । 

1.3. कृषि मन्त्र प्रमोगको ऩिुॉचका रालग कस्टभ िामयीङ्ग एऩ सन्चारनभा  ल्माईने 
छ ।  

1.4. फैदेशिक योजगायी गभुाएय पका न ुबएका तथा फेयोजगाय फस्न ुबएका सम्ऩूणा 
जानकी गाउॉफासी नागरयकराई कृषि तथा ऩिऩुारन व्मावसामभा उन्भखु 
वनाई आत्भलनबाय य स्वावरम्वी फनाउने उदे्दश्मका साथ कृषि तथा ऩिऩुारन 
ऩेिाराई उच्च प्राथलभकता र्दइनेछ ।  

1.5. कृषि उत्ऩादकत्व फषृि गयाउन उन्नत जातका फीउ तथा भरको ब्मवस्था 
अनदुानभा लभराईने छ । 

1.6. कृषि वारीको उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व ह्रास िनु नर्दन फारीभा आकशस्भक 
देखा ऩने योग षकया ब्मवस्थाऩनका रालग जैषवक षविादी प्रमोगका रालग 
जनचेतनाभरुक कामाक्रभ राग ुगरयने छ । 

1.7. कृषि वारीको उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व फषृिका रालग कृषि चक्रावन्दी 
 (ब्रक) कामाक्रभ ल्माईन ेछ । 

1.8. कृषि उऩज प्रविान तथा फारी उत्ऩादन रागत कभ गना कृिक सभूि तथा 
कृषि सिकायी सॊस्थािरुका रालग कृषि उऩज ढुवानी साधनको ब्मवस्था 
लभराईने छ । 

1.9. एकर तथा िन्द षऩलडत भषिरा स्वयोजगाय कामाक्रभ ल्माईने छ । 

1.10. कृषि षवभाभा आधारयत खेती प्रणारी अवरम्वन गरयने छ । 

1.11. कृिक त्माॊकराई अध्मावलधक गरय न्मामोशचत, सभान रुऩभा अनदुान प्रवाि 
गने कामाक्रभ ल्माईने छ । 

1.12. जानकी ४ गामत्रीभा यिेको कृषि अनसुन्धान तथा तालरभ केन्रराई 
व्मवशस्थत गयी आवश्मक कामा अशघ फढाईने छ ।  

1.13. कृषि प्राषवलधक क्षभता अलबवषृि गयी षवद्याथॉ स्वयोजगाय कामाक्रभ राग ुगरयने 
छ । 
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2. ऩि ुषवकास्- 
2.1. गाउॉऩालरकाभा साभदुाषमक (छाडा) ऩि ु चौऩामा व्मवस्थाऩन गनाका रालग 

सयोकायवारा, षवज्ञ य लछभेकी स्थानीम तिसॉग सभन्वम य सिकामा गयी 
व्मवस्थाऩन गरयने छ । 

2.2. षवश् व व्माऩाय सॊगठन तथा षवश् व ऩि ुस्वास््म सॊगठनको भाऩदण्ड अनसुाय 
ऩिसु्वास््म सेवाराई षकसानको भाझ बयऩदो, षवश् वालसरो य आधलुनकीयण 
गना प्ररेयत गरयने छ । 

2.3. स्थान लफिेिको सम्बाव्मताको आधायभा ऩिऩुॊक्षी लफिेिको ऩकेटिरुराई केन्र 
लफन्द ुभानी व्मवसामीक ऩिऩुॊक्षी ऩारन प्रणारीको लफकास गरयने छ । 

2.4. ऩि ुतथा ऩिजुन्म ऩदाथा उत्ऩादन वषृिका रालग नस्र सधुायका रालग कृलतभ 
गबााधान कामाक्रभराई लनयन्तयता र्दईने छ ।  

2.5. वातावयण सॊयक्षण एवॊ जैषवक षवषवधताको सॊफिान य उऩमोग गदै 
ऩिऩुन्छीिरुभा आधारयत आमआजान गने खारका ऩिजुन्म उद्यभको अलबफषृि 
गयी खाद्य सयुक्षा शस्थती सदुृढ गरयने छ । 

2.6. ऩिऩुारन व्मवसाम प्रविानका रालग आवश्मक ऩने प्रालफलधक  दक्षता एवॊ 
क्षभता अलबफषृि गरयने छ । 

2.7. योग रार्ग न ुबन्दा योग रार्ग न नर्दनका रालग ब्माऩकरुऩभा खोऩ कामाक्रभराई 
लनयन् तयता र्दईने छ । 

2.8. उत्ऩादनका आधायभा अनदुान कामाक्रभ सॊचारनगरय ऩिऩुॊन्छी तथा भत्स्म 
ऩारक कृिकिरुराई व्मवसाम प्रलत उत्प्ररेयत गरयने छ। 

 

3. प्रधानभन्त्री योजगाय कामाक्रभ 

3.1  स्थालनम तिभा सशुचकृत बएका फेयोजगाय व्मशििरुराई न्मूनतभ योजगायी 
प्रदान गरय सावाजलनक ऩवुााधायको षवकास लनभााण सॊगै साभाशजक सॊयक्षणको 
प्रत्माबलुत गयाईने छ । 

3.2  षवलबन्न योजगाय भूरक षवकास लनभााणका आमोजनािरु य लसऩभूरक तालरभभा 
योजगाय सेवा केन्रभा सशुचकृत फेयोजगाय व्मशििरुराई प्राथलभकता र्दईने छ 
। 

 

(ख)  साभाशजक षवकास के्षत्र  
१. साभाशजक षवकास 

१.१ स्थानीम करा सॊस्कृलत य साषित्म जगेनाा गना साषिशत्मक सम्भेरन गरयन ेछ ।  
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१.२  रशक्षतवगा तपा  भिु कभैमा/कम्रियी, आर्दफासीजनजाती, दलरत, षवऩन्न 
भषिरा, भशुस्रभ/अरऩसॊख्मक, फारफालरका, मवुामवुती, जेष्ठ नागयीकका 
कामाक्रभिरुराई लफिेि प्राथलभकताका साथ अगालड फढाईने छ । 

१.३ सीऩ लसकौं योजगाय फनौं अलबमान कामाक्रभ सञ्चारनभा ल्माईने छ  । 

१.4 सीऩभूरक तालरभ प्रदान गयी षवऩन्न व्मशििरुराई रघ ु उद्यभ स्थाऩना गना 
उत्प्ररेयत गरयने छ । 

१.5 साॊस्कृलतक षवषवधताको सॊयक्षण, सदुृषढकयण य प्रविानका रालग आवश्मक 
कामाक्रभिरु सञ्चारन गरयने छन ्। 

१.6   षवलबन्न लफधाभा उत्कृष्ट काभगने व्मशक्त्तिरुराई सम्भान गरयनेछ । 

१.7   धालभाक शिक्षा प्रदान गना भठ भशन्दय, चचा य भशस्जदिरुभा धालभाक ऩसु्तक 
तथा ऩसु्तकारमका रालग आवश्मक ऩिर गरयनेछ ।  

१.8   फार क्रफ/सॊजार गठन गरय आवश्मक कामाक्रभ सन्चारन गरयनेछ । 

१.9   फार लफवाि फि ुलफवाि अन्त्मका रालग यणलनलतक मोजना फनाई कामाान्वमन 
गरयनेछ । 

२. शिक्षा, मवुा तथा खेरकुद 

२.१ आधायबतू ति (कक्षा १-३) भा स्थानीम थारु बािाभा शिक्षण लसकाई कामाक्रभ 
सॊचारन गरयनेछ ।साथै स्थानीम थारु बािाराई काभकाजी बािाका रुऩभा प्रमोगभा 
ल्माईनेछ । 

२.२ साताको १ र्दन भौलरक बेिबिूा तथा ऩषियनभा षवद्यारम आउन े वातावयण सजृाना 
गरयनेछ। 

२.३ षवद्यारमसॉग अध्मक्ष कामाक्रभ सॊचारन गरयनेछ ।  

२.४ शिक्षाभा सफै फारफालरकाको ऩिुॉच य गणुस्तय अलबवषृि गना आवश्मक कामाक्रभ 
सॊचारन गरयनेछ । 

२.५ प्रायशम्बक फारषवकास शिक्षाराई प्रबावकायी रुऩभा कामाान्वमन गना आवश्मक कामाक्रभ 
सॊचारन गरयनेछ । 

२.६ िैशक्षक गणुस्तय सधुाय ल्माउन शिक्षाभा सूचना तथा सॊचाय प्रषवलधको प्रमोगभा जोड 
र्दईनेछ ।  

२.७ षवद्यारम अनगुभन, सऩुयीवेक्षण तथा कक्षा अवरोकन कामाराई लनयन्तयता र्दईनेछ । 

२.८ साभदुाषमक षवद्यारमको शिक्षाको गणुस्तय अलबफदृी गना सयोकायवारािरुको क्षभता 
षवकासका कामाक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

२.९ साभदुाषमक लसकाई केन्रको लनमभन गयी सक्षभता षवकास गरयनेछ । 

२.१० आधायबतू ति सम्भको शिक्षा अलनवामा य लन: िलु्क तथा भाध्मलभक ति सम्भको 
शिक्षा लन: िलु्क गना षवििे कामाक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 



 

“शिक्षा, स्वास््म, कृषि य वातावयण भैत्री ऩूवााधाय: 

ऩषिचान सषितको जानकी गाउॉऩालरका षवकासको भूर आधाय” 
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२.११ साभदुाषमक षवद्यारमका लनशज स्रोतका शिक्षकिरुको उशचत व्मवस्थाऩन गरयनेछ । 

२.१२ साभदुाषमक षवद्यारमको शिक्षण लसकाईराई प्रबावकायी फनाउन िैशक्षक तथा िैक्षशणक 
मोजनाको प्रबावकायी कामान्वमन गरयनेछ । 

२.१३ साभदुाषमक षवद्यारमका प्रध्मानाध्माऩकको लनमभानसुाय व्मवस्थाऩन गयी कामासम्ऩादन 
कयाय गरयनेछ । 

२.१४ कामासम्ऩादनको आधायभा साभदुाषमक षवद्यारमराई ऩरुुस्काय को व्मवस्था गरयनेछ । 

२.१५ साभदुाषमक षवद्यारमको िैशक्षक ऩवुााधाय लनभााण, भभात सम्बाय, सॊचारन तथा 
व्मवस्थाऩनको कामाराई लनयन्तयता र्दइनेछ । 

२.१६ भषिरा, दलरत, भशुस्रभ, रोऩोन्भखु, भिु कम्रयी तथा अऩाङ्गता बएका 
फारफालरकाराई शिक्षाभा सिलुरमत र्दईनेछ । 

२.१७ साभदुाषमक  षवद्यारमभा सूचना तथा सॊचाय प्रषवलधको ऩिुॉच सलुनशित गरयनेछ ।  

२.१८ फारषवकास सिमोगी कामाकताा, सिामक कभाचायी तथा कामाारम सिमोगीको रालग 
न्मूनतभ ऩारयश्रलभकको व्मवस्थाऩनभा लनयन्तयता र्दईनेछ ।  

२.१९ गाउॉऩालरकाको सभन्वम तथा सिकामाभा षवद्यारम स्तयीम ऩयीक्षा सॊचारन गरयनेछ । 

२.२० आधायबतू ति (कक्षा ६-८) भा स्थानीम ऩाठ्यक्रभ लनभााण गयी कामाान्वमन गरयनेछ    

२.२१ षवद्यारमभा खेरभैदानको लनभााण गना आवश्मक कामाक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

२.२२ गाउॉऩालरका स्तयीम खेरकुद तथा अलतरयि षक्रमाकराऩ प्रलतमोलगता सॊचारन गरयनेछ । 

२.२३ सिबालगतात्भक कामाक्रभ भापा त गाउॉऩालरका लबत्रका साभदुाषमक षवद्यारमिरुभा 
फगैचा लनभााण कामाक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

२.२४ साभदुाषमक षवद्यारमभा अध्ममनयत छात्रािरुराई लन:िलु्क सेलनटयी प्माड षवतयणको 
कामाक्रभराई लनयन्तयता र्दईनेछ । 

२.२५ साभदुाषमक षवद्यारमभा षवद्याथॉ सॊख्मा लसकाई उऩरब्धी बौगोलरक दूयी रगामतका 
भाऩदण्ड तमाय गरय षवद्यारम सभामोजन तथा शिक्षक कभाचायी दयफन्दी लभरान 
गरयनेछ । 

२.२६ साभदुाषमक षवद्यारमिरुभा अऩगु शिक्षकको रालग स्थानीम शिक्षकको व्मवस्थाऩन 

     गरयनेछ । 

२.२७ सॊस्थागत षवद्यारमिरुको लनमभन तथा व्मवस्थाऩन गरयनेछ  । 

२.२८ साभदुाषमक षवद्यारमिरुको िौचारम तथा षवद्यारम ऩरयसय सयसपाई गना कामाक्रभ 
सॊचारन गरयनेछ । 

२.२९ खेरकुद षवकास सलभलत गठन गयी कामाक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 



 

“शिक्षा, स्वास््म, कृषि य वातावयण भैत्री ऩूवााधाय: 
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३=भषिरा, फारफालरका तथा ज्मेष्ठ नागरयक 

३.१ रैषङ्गक सभानता तथा साभाशजक सभावेिीकयण नीती लनभााण गयी फारभैत्री,अऩाॊगभैत्री, 
ज्मेष्ठ नागयीक भैत्री य भषिरा भैत्री कामाक्रभिरु सन्चारन गरयनेछ ।   

३.२ अलबबावक षवषिन फारफालरकािरुको रागी उशचत कामाक्रभिरु सॊचारन गरयनेछ । 

३.३ ऩयम्ऩयागत प्रथा (रैषङ्गक षवबेद,फारषववाि,फि ु लफवाि, छाउऩडी प्रथा, छुवाछुत 
प्रथा,साभाशजक कुरयती आदी) य तत ्सॊम्फन्धभा बएका षवलबन्न काननुी व्मवस्थािरु फाये 
सचेतीकयणका कामाक्रभिरु सॊचारन गरयनकुा साथै रैषङ्गक षिॊसा,घयेर ु षिॊसा, भषिरा 
षिॊसा न्मूलनकयण गदै भषिरािरुराई सिशिकयणका कामाक्रभिरु सन्चारन गरयनेछ ।  

३.४ अऩाॊगता बएका व्मशििरुका िक,अलधकायका य ऩरयचम ऩत्र षवतयणका प्रषक्रमा सम्फशन्ध 
अलबभशुखकयण गोष्ठी सॊचारन गरयनेछ ।  

४. स्वास््म 

४.१ लसकरसेर योगको ऩषिचान गना उि योगको शस्क्रलनङ्ग शिलफय सन्चारन गरयनेछ । 

४.२ गाउॉऩालरकाभा १५ िैमाको अस्ऩतार स्थाऩना गने याषष्डम नीलत अनसुाय सो  स्थाऩनाथा 
ऩिर गरयनेछ । 

४.३ स्वास््म सेवाका आमाभिरू प्रलतकायात्भक सेवा, प्रविानात्भक सेवा, उऩचायात्भक सेवा, 
ऩनुस्थााऩना सेवािरू सभेटेय स्वास््मका कामाक्रभिरू सञ्चारन गरयनेछन ्। 

४.४ ऩोिणमिु खानेकुयाको फायेभा चेतना फढाउदै ऩोिण कामाक्रभराई थऩ प्रबावकायी 
गयाइनेछ । 

४.५ स्वास््म चौकी साभदुाषमक स्वास््म एकाई य खोऩ केन्र,आधायबतु स्वास््म सेवा केन्र 
राई व्मवशस्थत गरयनेछ साथै औिलध तथा उऩकयणको उऩरब्धताभा फषृि गरयनेछ । 

४.६ आधायबतू स्वास््म सेवाराई प्रबावकायी फनाउन सॊघ,प्रदेि  तथा गैय सयकायी लनकाम सॉग 

आवश्मक सिकामाराई फढाइनेछ ।   

४.७ नसने योगको प्रकोऩको न्मूलनकयणका रालग स्वास््म प्रवािनात्भक सेवाभा षविेि जोड 
र्दइनेछ साथै मसको रालग लनदानात्भक य उऩचायात्भक सेवाराई षवस्ताय गरयनेछ ।  

४.८ ऩूणाखोऩ सलुनशितताको अवस्थाको ियेक विा सभीक्षा गरयनेछ ।  

४.९ कोल्ड फक्स षिजय आदीको व्मवस्था गयी कोल्ड चेन प्रबावकायी फनाईनेछ ।   

४.१० ियेक स्वास््म सॊस्थाभा स्वास््म शिक्षा कनाय याशखनेछ य ऩोषिरा खानेकुयाको प्रदिान 
गने स्थानीम स्तयका ऩोषिरा खानेकुयािरूको उऩबोग वषृि गयाउन सचेतना र्दइनेछ । 

४.११ सॊघ तथा प्रदेिसॉग सभन्वम गयी षिउॉदे माभभा स्थामी फन्ध्माकयण शिषवय सञ्चारन 

गरयनेछ । 
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४.१२ स्वास््म सॊस्थािरूभा ऩरयवाय लनमोजनका अस्थामी साधनिरु (लडऩो / षऩल्स / कण्डभ/ 

IUCD / इम्ऩरान्ट ) लन:िलु्क उऩरब्ध गयाईने सेवा प्रबावकायी फनाईनेछ । 

४.१३ स्वास््म सॊस्थािरूभा प्रसूलत केन्रको लफस्ताय गरयनेछ साथै प्रसूलतकभॉको क्षभता 
अलबफषृि गदै सयुशक्षत भाततृ्व, प्रजनन स्वास््म सेवाराई सदुृढ गरयनछे ।  

४.१४ ऩूणा गबावती जाॉच एफभ सॊस्थागत सतु्केयी अलबमानराई लनयन्तयता र्दईनेछ । 

४.१५ शजल्रा /प्रदेि /सॊघ सॉगको सिकामाभा PMTCT कामाक्रभराई लनयन्तयता र्दइनेछ । 

४.१६ भिाभायीको ऩवुा तमायी तथा व्मवस्थाऩनको रालग रतु प्रलतकामा सभिु (आय.आय.षट.) 

राई तमायी अवस्थाभा याशखनेछ साथै उि कामाराई  आवश्मक ऩने औिलध 
तथा  औिलधजन्म साभग्रीिरु तमायी अवस्थाभा  याशखनेछ । 

४.१७ क्षमयोग, कुष्ट योग, भरेरयमा तथा षकटजन्म योग सम्फशन्ध  नमाॉ योगी ऩत्ता 
रगाउन  सभम सभमभा जोशखभ स्थानिरु ऩषिचान गयी षवलबन्न ऩरयक्षण शिषवय सञ्चारन 

गरयनेछ साथै जषटर प्रकायका क्षमयोगिरु (DR/SDR) राई सभमभै ऩषिचान तथा 
व्मवस्थाऩनको रालग ऩिर गरयनेछ। 

४.१८ भषिरा स्वास््म स्वमभसेषवका िरुराई स्वास््मका सम्ऩूणा कामाक्रभिरुभा सभदुाम 
स्तयभा जनचेतना पैराउन ेकामाभा थऩ उत्प्ररेयत गरयनेछ । 

४.१९ स्वास््म सॊस्थावाट लनस्कने पोिोयभैराको उशचत व्मवस्थाऩनका रालग आवश्मक ऩने 
उऩकयण तथा साभग्रीिरुको उऩरब्धताराई    सलुनशित गरयनेछ । 

४.२० सने तथा नसने योगिरुको सभमभै ऩषिचान,लनदान तथा उऩचाय गना आवश्मकता 
अनसुाय षविेिज्ञ सेवा सषितका स्वास््म शिषवयिरु सञ्चारन गरयनेछ । 

४.२१  षवद्यारम स्वास््म कामाक्रभ य ऩोिण शिक्षाराई थऩ प्रबावकायी फनाउन षवद्यारम 
नलसाङ सेवा कामाक्रभराई लनयन्तयता र्दईनेछ ।  

४.२२  ऩोिण कामाक्रभ राई थऩ प्रबाकायी फनाउन ओटीसी स्थाऩना तथा सदुृढीकयण 
गरयनेछ । 

४.२३ स्वास््म सॊस्थाभा गणुस्तय सधुाय सलभलत गठन गरयनेछ य गणुस्तय सधुायका 
कामाक्रभिरू रागू गरयनेछ। 

४.२४ स्वास््मकभॉिरुको क्षभता अलबवरृ्द्द गना सभमानकुुर तालरभका रालग  Onsite 

Coaching रगामत राभो तथा छोटो तालरभका रालग सम्वशन्धत लनकामिरुसॊग 
सभन्वम गरयनेछ । 

४.२५ स्वास््म षवभा कामाक्रभराई थऩ प्रबावकायी फनाइनेछ । 



 

“शिक्षा, स्वास््म, कृषि य वातावयण भैत्री ऩूवााधाय: 

ऩषिचान सषितको जानकी गाउॉऩालरका षवकासको भूर आधाय” 

Page 9 of 13 
 

४.२६ सभमानकुुर प्रबाव ऩाने योगिरुको योकथाभ तथा व्मवस्थाऩनको रालग स्थालनम ऩत्र 
ऩलत्रका य F.M. येलडमो भा सन्देि प्रकािन तथा प्रिायण गरयनेछ । 

४.२७ स्वास््म सॊस्थािरुराई षकिोय षकिोयी भैत्री वनाइनेछ । 

४.२८ वलथाङ सेन्टयभा औजाय उऩकयणको खयीद तथा व्मवस्थाऩनको रालग वजेट व्मवस्थाऩन 
गरयनेछ । 

४.२९ भानलसक तथा भनोसाभाशजक सभस्मा बएका व्मिीिरुराई आधायबतू स्वास््म सेवा 
नीलतरे अवरम्फन गये अनसुाय भानलसक स्वास््म सेवाभा सिज, सरुब य सभान ऩिुॉच 
सलुनशित गरयनेछ ।  

४.३० एच. आई. बी. प्रबाषवत अलत षवऩन्न व्मशििरुराई ऩोिणका रालग आवश्मक सिमोग 
प्रदान गरयनेछ । 

५. खानऩेानी तथा सयसपाई 

५.१ ििु खानेऩानीको षवस्ताय गरयनेछ । सोका रालग ऩूवााधाय षवकासको ऩिर गरयनेछ ।  
५.२ खानेऩानी सयसपाई तथा स्वच्छता मोजना (WASH PLAN) तमाय गयी खानेऩानी, 

सयसपाई तथा स्वच्छताको सेवा षवस्ताय गरयनेछ ।  
५.३ पोियभैरा व्मवस्थाऩनको रागी स्थानीमफासी, सफै सयोकायवारा तथा लछभेकी स्थानीम 

तििरुसॉग सभन्वम गयी आवश्मक कामा अगाडी फढाईनेछ ।   

५.४ गाउॉऩालरकाराई ऩूणा सयसपाई मिु गाउॉऩालरका फनाउनका रागी षवलबन्न 
सयोकायवारासॉग सभन्वम गयी आवश्मक कामा अगाडी फढाइनेछ । 

-ग_ ऩूवााधाय लफकास  
1. जानकी गाउॉऩालरकाको प्रिासकीम बवन लनभााण कामाराई ऩषिरो प्राथलभकता र्दई लनभााण 

कामा गरयनेछ ।  
2. प्राथलभकताको आधायभा आमोजना लनभााण कामा अगाडी फढाईनेछ । 

3. सडक मातामात गरुुमोजना ऩारयभाजान गरयनेछ ।   
4. वडा नॊ ५,६ य ७ को वडा कामाारम बवन लनभााणको प्रषकमा थारनी गरयनछे । 

5. सडक चौडा गरय ऩक्की सडक लनभााण प्रषकमा अगाडी फढाईनेछ । 

6. वातावयणभैत्री ऩूवााधाय नीलतराई अवरम्वन गरयने छ । 

7. क्रभागत आमोजनाराई लनयन्तयता र्दई अधयुा आमोजना मसै आ= व= भा सम्ऩन्न गरयनेछ 

8. ऩक्की ढर लनकास लनभााणभा जोड र्दईनेछ ।  
9. सावाजलनक जर्गगाको ऩषिचान गरय खरुा क्षेत्रको अवधायणा अगाडी फढाईनेछ । 
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10. ठुरा सडक षकनायाभा वकृ्षायोऩण कामा अगाडी फढाईनेछ । 

11. घयको वलगाकयण प्रषकमा अगाडी फढाईनेछ । 

12. बवन लनभााण सॊषिता, २०७२ भाऩदण्ड अनसुाय बवन लनभााणको प्रषकमाराई अशघ फढाईनेछ 
। 

13. Building Bye Laws लनभााणको प्रषकमा अगाडी फढाईनेछ । 

14. उज्मारो जानकी सडक कामाक्रभ अगाडी फढाईनेछ । 

15. भॊभात सॊबाय कोिको स्थाऩना गरय बैऩरय आउने लनभााण कामाराई व्मवशस्थत गरयनेछ । 

16. यानी जभया कुररयमा लसॊचाई आमोजनासॉग सभन्वम गरय ऩूवााधाय लनभााणभा सिकामा 
गरयनेछ । 

17. सॊघीम तथा प्रादेशिक सयकायसॉग ऩूवााधाय षवकासको रालग सभन्वम तथा सिकामा 
गरयनेछ । 

18. वडा नॊ ५ य ७ भा आधायबतु स्वास््म ईकाई बवन लनभााण  प्रषकमा थारनी गरयनेछ । 

19. खेरभैदान लनभााणको रालग सॊशघम तथा प्रादेशिक सयकायसॉग सभन्वम तथा सिकामा 
गरयनेछ । 

20. िाम्रो ऩूवााधाय , याम्रो ऩूवााधाय फानाउन सयोकायवारा सॉग सभन्वम गरयनेछ । 

-घ=_ वन, वातावयण तथा षवऩद व्मवस्थाऩन 
 

1. गाउॉऩालरकाराई िरयत गाउॉऩालरका फनाउन आफ्नो नाभ आफ्नो रुख कामाक्रभ राग ु
गरयनेछ ।  

2. स्थानीम षवऩद जोशखभ न्मनुीकयण यणलनलतक कामामोजना तथा षवऩद ऩवुातमायी तथा 
प्रलतकामा मोजना तमाय गरय जोशखभराई न्मूलनकयण गदै रलगनेछ । स्थानीम षवऩद तथा 
जरवाम ुउत्थानिीर मोजनाराई क्रभागतरुऩभा कामाान्वमनभा ल्माईनेछ । मस्ता मोजना 
तमायी तथा कामाान्वमन गना षवकास साझेदाय सस्थािरुसॊग सिकामा गरयनेछ । 

3. स्थालनम षवऩद व्मवस्थाऩन सलभलत तथा वडा षवऩद व्मवस्थाऩन सलभलतराई क्षभता 
अलबफषृि तालरभ सन्चारन गरयनेछ ।  

4. स्थालनम आऩतकालरन कामा सन्चारन केन्रराई स्तयउन्नती गरय व्मवशस्थत रुऩभा 
सन्चारन गरयनेछ ।  

5. जर तथा भौसभ षवज्ञान षवबाग रगामतका लनकामसङ्ग सभन्वम  सिकामा गदै ऩूवासूचना 
प्रणारी ,भौसभ ऩूवाानभुान आधारयत ऩवुाकामा रगामतका गलतलफलधिरुराइ थऩ भित्वका 
साथ अगाडी फढाइने छ । 
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6. सॊबाषवत षवऩदसॉग साभना गना आवश्मक औजाय सषितको सॊमन्त्र लनभााण गनाका साथै 
षवलबन्न स्थानभा षवऩद्को ऩूवा सूचना प्रणारी स्थाऩनाका रागी प्रदेि सयकाय रगामत 
सयोकायवारा सॊघ, सस्थासॉग सभन्वम गरयनेछ ।  

7. गाउॉऩालरकाको सम्बाषवत डुवान क्षेत्रभा उच्च बवन लनभााणका रालग ऩिर गनुाका साथै 
उिाय साभग्री (राइप ज्माकेट, यफय फोट, आर्द)को व्मवस्था गरयनेछ । 

8. षवऩद सम्फशन्ध कामाक्रभ सभदुाम सॉगसॉगै षवद्यारम स्तयभा सभेत लफस्ताय गरयनेछ ।  

9. फाढी उत्थानिीर नभूना गाउॉ घोिण गयी सॊघसॊस्थािरु सॉगको सभन्वम तथा सिकामाभा 
कामाक्रभिरु सन्चारन गरयनेछ ।  

10. साभदुाषमक वनको लनमभन तथा व्मवस्थाऩनभा कडाई गरयनकुा साथै आलथाक 
ऩायदशिाताका रालग जोड र्दईनेछ । 

11. नदी कटानको जोशखभ न्मूनीकयण गयी फस्ती तथा खेतीमोर्गम जलभनको सयुक्षाको रालग 
कटान मिु क्षेत्रभा प्रदेि तथा सॊघीम सयकायसॉगको सभन्वमभा तटफन्ध लनभााणको 
कामाराई प्राथलभकताका साथ सञ्चारन गरयनेछ । 

12. दभकर तथा िववािन सेवा सॊचारनका रालग ऩिर गनुाका साथै िवदि गिृराई थऩ 
व्मवशस्थत गने प्रकृमा अगाडी फढाईनेछ । 

13. षवऩद् व्मवस्थाऩन कोिको स्थाऩना गयी षवऩद् साभाग्री बण्डायणका रालग गोदाभ घयको 
व्मवस्था गरयनेछ । 

14. सधुारयएको चलु्िो तथा फामो र्गमाॉस प्राण्ट लनभााण कामाराई अलबमानका रुऩभा सॊचारन 
गरयनेछ । 

15. प्राकृलतक श्रोत (ढुङ्गा, फारवुा, लगट्टी, दित्तय फित्तय) को उऩमोगको लनमभन गरयनेछ । 

16. सौमा उजाा षवस्तायभा षविेि जोड र्दइनेछ । 
17. षवकास य वातावयण सॊयक्षण क्षेत्रभा कामायत गैयसयकायी सॊघसॊस्था फीच सभन्वम गयी 

एकिाय प्रणारीफाट षवऩद् व्मवस्थाऩन कामाक्रभ सन्चारन गना जोड र्दईनेछ ।  

-ङ_ सिुासन तथा सॊस्थागत षवकास  
१. आवश्मकता अनसुाय ऐन, लनमभावरी, कामाषवलध, लनदेशिका य भाऩदण्ड फनाईनछे ।  

२. गाउॉऩालरका कामाारम य सम्ऩूणा वडा कामाारमिरुभा अलनवामा रुऩभा षवद्यतुीम प्रणारीफाट 
सेवा प्रवािराई लनयन्तयता र्दॉदै कभाचायीिरुको क्षभता अलबफषृि तालरभको व्मवस्था गरयनेछ 
। 

३. जानकी गाउॉऩालरकाराई प्रषवलधभैत्री फनाईनेछ ।  
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४. कभाचायीिरुको कामासम्ऩादन भूल्माङ्कनका आधायभा ऩयुस्कृत तथा दशण्डत गरयनेछ । 

५. आन्तरयक याजश्वका दामया षवस्ताय गयी याजश्व चिुावट लनमन्त्रण गना सम्ऩूणा वडा 
कामाारमिरुभा अलनवामा रुऩभा याजश्व व्मवस्थाऩन प्राणारी (RMIS) राग ु गरय लनमलभत 
याजश्व दाशखरा गने कयदाताराई ऩयुस्कृत तथा सभमभा याजश्व दाशखरा नगने कयदाताराई 
दशण्डत गरयने व्मवस्था लभराईनेछ । 

६. याजश्व सधुायका रालग याजश्व सधुाय गरुुमोजना फनाई कामाान्वमन गरयनेछ । 

७. गैय सयकायी सॊघसॊस्थािरुरे सॊचारन गने कामाक्रभिरु एकद्वाय प्रणारी भापा त राग ुगरयनेछ 
।  

८. सडक फत्ती य CCTV Camera रगामतका सयुक्षा सॊमन्त्रको षवकास य प्रविन गरयनेछ ।  

९. सावाजलनक ऩद धायण गयेका सम्ऩूणा व्मशििरुरे स्वास््म लफभा कामाक्रभभा अलनवााम 
रुऩभा आवि िनु उत्प्ररेयत गरयनेछ ।  

१०. गाउॉऩालरका अन्तगातका िाखा, इकाई तथा वडा कामाारमिरुरे अलनवामा रुऩभा प्रगलत 
प्रलतवेदन ऩेि गनुाऩनेछ ।  

११. कभाचायीिरुरे खाईऩाईआएको साषवकको १०% स्थानीम बत्ता आगाभी आलथाक विाभा 
सभेत लनयन्तयता र्दईनेछ ।  

१२. गाउॉऩालरकाको सेवा प्रवािराई प्रबावकायी य नलतजाउन्भखु फनाउनका रालग िाखा 
प्रभखु तथा वडा सशचविरुसॉग कामासम्ऩादन सम्झौता गरयनेछ ।   

१३. बभूीषिन दलरत,बलुभषिन सकुुम्फासी य अव्मवशस्थत फसोफासीको सभस्मा सभधान गना 
ऩिर गरयनेछ । 

१४. षवकासका साझेदायिरुको सभेत सिबालगताभा प्रथालभकताका आधायभा आवास षवषिनको 
ऩषिचान गयी आवश्मक कामािरुको थारनी गरयनेछ  । 

१५. सॊचायकभॉिरुको क्षभता षवकासका रालग आवश्मक कामाक्रभ सॊचारन गरयनछे ।  

१६. जानकी गाउॉऩालरकाराई सूचना भैत्री गाउॉऩालरका फनाईनेछ ।  

१७. फडघय, बरभन्सा, शचयाकी, गरुुवा, सडेुनी, वैध्म, केिौका, धाभी झाॉक्रीिरुका रालग 
आवश्मक कामाक्रभ सन्चारन गरयनेछ ।  

१८. जानकी गाउॉऩालरका राई लभतव्ममी फनाईनेछ ।  

१९. “न्माम सम्ऩादन षढरो िनु,ु न्माम नऩाउन ुसयि िो” बन्ने न्मामको लसिान्त राई साथाक 
फनाउन लछटो छरयतो य सवासरुब न्माम सम्ऩादन कामाराई षविेि जोड र्दईनेछ ।  
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ऩषिचान सषितको जानकी गाउॉऩालरका षवकासको भूर आधाय” 
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२०. साभदुाषमक भेरलभराऩ कताािरुराई भेरलभराऩ सम्फन्धी ऩनुाताजगी तालरभराई 
लनयन्तयता र्दईनेछ . 

२१. सशुचकृत भेरलभराऩकताािरुराई वडा तिको षववाद सभाधानभा सषक्रम फनाइनेछ । 

२२. न्माषमक सलभलतका क्षेत्रालधकाय तथा भेरलभराऩ सम्फशन्ध सयोकायवार सॉग अन्तयषक्रमा 
कामाक्रभ सन्चारन गरयनछे । 

२३. फडघय बरभन्सा तथा साभजसेवी फषुिशजवीिरुको क्षभता अलबफषृि कामाक्रभ सन्चारन 
गरयनेछ । 

२४. भेरलभराऩकताािरुराई सूशचकृत गना आवश्मक प्रकृमा अवल्भफन गरयनेछ । 

 

 आदयणीम गाउॉसबा सदस्मज्मूिरु, 

 प्रस्ततु\ नीलत तथा कामाक्रभको कामाान्वमनफाट “शिक्षा, स्वास््म, कृषि य वातावयण 
भैत्री ऩूवााधाय : ऩषिचान सषितको जानकी गाउॉऩालरका षवकासको भूर आधाय ” को गन्तब्मभा 
ऩगुी सभिृ नेऩार सखुी नेऩारीको याषष्डम आकाॊक्षा ऩयुा गना िाम्रो सयकायका प्रत्मेक 
कामािरुको केन्र लफन्द ु आभ नागरयक िनुेछन। सफैराई सभान अवसय,सभान अलधकाय 
उशत्तकै सयुक्षा उशत्तकै सम्भानको प्रत्मबलूत गरयनेछ ।  

 अन्तभा, गाउॉऩालरकाको षवकासभा साझेदायी य सिमोग गने नेऩार सयकाय, सदूुयऩशिभ 
प्रदेि सयकाय, गाउॉसबा सदस्मज्मूिरु, षवकास साझेदाय सॊस्थािरु, नागरयक सभाज, 
याजलनलतक दरका षवज्ञ लभत्रिरु, लनशज क्षेत्र, गैय सयकायी सॊस्था, सॊचायकलभा रगामत सम्ऩणुा 
कभाचायी तथा गाउॉवासी आभा फवुा, दाजबुाई तथा र्ददी फषिनीिरुभा िार्दाक आबाय व्मि 
गदै आगालभ र्दनभा ऩलन मिाॉिरुको सिमोग लनयन्तय रुऩभा प्राप्त िनुेछ बने्न आिा य अऩेक्षा 
गदै भेयो सम्फोधन राई मषि सभाऩन गदाछु ।  
 

धन्मवाद । 

 

गणेि चौधयी 
अध्मक्ष 

 

२०७९ सार असाय ७ गते भॊगरफाय ।   


