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प्रतापपरु गाउँसभाका सर्स्र्ज्रू्हरु,  
प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृतज्रू्,  
उपश्चस्थत महानभुावहरु ।  
१. नेपािको सावदभौमसत्ता, अखण्डता, स्वािीनता, स्वालभमान, िोकतन्त्र र जनजीर्वकाका लनश्चतत भएका 

र्वलभन्न जनआन्त्र्ोिनमा जीवन उत्सगद गनुदहनुे सतपूर्द ज्ञात अज्ञात सर्हर्हरु प्रलत हार्र्दक 
श्रद्धान्त्जिी अपदर् गरै् नेपािको संर्विान, स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ को र्फा ७१ 
बमोश्चजम र्स प्रतापपरु गाउँपालिकाको गाउँसभामा  आ.व . ०७८÷७९ को नीलत तथा कार्दक्रम 
प्रस्ततु गनद पाउँर्ा मैिे आफूिाई गौरव महशशु गरेको छु । 

२. र्वश्वव्र्ापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोलभड-१९) को संक्रमर्का कारर् 
उत्पन्न र्वषम पररश्चस्थलत र संक्रमर् फैलिन नर्र्न नेपाि सरकारिे गरेको लनषेिाज्ञािे आलथदक 
गलतर्वलि तथा आम नागररकको जनजीवन अस्तव्र्स्त भएको छ । र्स रोगको संक्रमर्बाट र्स 
गररमामर् सभाका सर्स्र् श्री पषु्पावती रे्वी चौिरीको र्ुुःखर् लनिन भएकोिे म िगार्त सभाका 
सबै सर्स्र्ज्रू्हरु ममादहत भएका छौं । मतृक आत्माप्रलत चीर शाश्चन्त्तको कामना गरै् सतबश्चन्त्ित 
सबैिाई भगवानिे िैर्द िारर् गने शश्चि प्रर्ान गरुन ्। र्सै सन्त्र्भदमा र्स गाउँपालिका क्षेरलभर 
कोरोना संक्रमर्का कारर् मतृ्र् ु भएकाहरु प्रलत हार्र्दक श्रद्धाञ्जिी व्र्ि गरै् संक्रलमत 
र्वरामीहरुको श्चशघ्र स्वास््र् िाभको कामना गर्दछु ।  

३. कोरोना संक्रमर्बाट हनुसक्ने क्षलतिाई मध्र्नजर गरै् नेपाि सरकारिे तोकेबमोश्चजम आइसोिेसन 
केन्त्र संचािनमा ल्र्ाई आिारभतू उपचारको व्र्वस्था गरै् क्षलतको न्त्रू्नीकरर्मा सहर्ोग परु् र्ाउन 
पाउँर्ा खसुी महशशु गरेको छु । 

४. र्वपर्को र्स घडीमा र्वलभन्न स्वास््र् सामग्री सहर्ोग गने, आइसोिेसन तथा स्वास््र् संस्थाहरुमा 
खर्टई कार्द गने र लनषेिाज्ञाको समर्मा अहोरार खटीन ु भएका जनप्रलतलनलि, कमदचारी, 
स्वास््र्कमी, सरुक्षाकमी िगार्त सबैप्रलत हार्र्दक आभार व्र्ि गर्दछु । र्वश्वव्र्ापी कोरोना 
भाइरसको संक्रमर्िे लनतत्र्ाएको चनुौलत र शताब्र्ी कै सबैभन्त्र्ा ठूिो मानवीर् संकटिाई हामी 
सबैको ऐक्र्बद्धता, सहकार्द र आत्मर्वश्वासको माध्र्मबाट सामना गनद सर्कन्त्छ भन्ने र्वश्वास 
लिएको छु । 

५. र्स गाउँपालिकामा जनप्रलतलनलिहरु लनवादश्चचत भई आएको चार वषद पूरा भएको छ । संर्विान 
बमोश्चजम र्वद्यमान जनप्रलतलनलिहरुको कार्दकािको अवलि अब एक वषद मार बाँकी छ । लनवादचन 
भएको पर्हिो वषदमा आवश्र्क काननुको अभाव र अिमििे गर्ाद अपेश्चक्षत काम हनु सकेन । 
र्ोश्रो वषद कामिे केर्ह गलत लिएपलन कोलभडका कारर् तेश्रो र चौथो वषद आम नागररकको अपेक्षा 
पूरा हनुे गरी र्वकास लनमादर् र सेवा प्रवाह गनद सर्कएन । श्रोत र सािनको सीलमतता, आवश्र्क 
ज्ञान, सीप र क्षमताको कमी जस्ता कारर्िे कलतपर् कामहरु चाहेर पलन समर् मै सतपन्न गनद 
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सर्कएन । श्चजतमेवार पर्ालिकारी र कमदचारीहरुको आपसी समन्त्वर् र र्वश्वासबाट मारै स्थानीर् 
सशुासन कार्म गनद सर्कने र आम नागररकिाई स्थानीर् सरकारको अनभुतू गराउन सर्कन्त्छ । 

 

सभा सर्स्र् ज्रू्हरू, 

६. र्स गाउँपालिकाको आलथदक बषद ०७८÷७९ को िालग नीलत तथा कार्दक्रम प्रस्ततु गर्ाद लनवादचन 
ताका जनता समक्ष गरेका बाचाहरु, मेरो र्ििे लनमादर् गरेको घोषर्ा पर, नेपािको संर्विानिे 
लनर्ददष्ट गरेका नागररकहरुको मौलिक हकको संरक्षर्, स्थानीर् सरकार संचािन ऐनिे तोकेका 
स्थानीर् तहका अलिकारहरु र आम नागररकहरुिे गरेका अपेक्षाहरु केर्ह हर्सतम पूरा गने गरी 
वार्षदक बजेट तथा कार्दक्रम तजुदमा हनुे र्वश्वास र्र्िाउन चाहन्त्छु । अब म र्वषर्क्षेरगत रुपमा 
अवितबन गने नीलतहरु प्रस्ततु गर्दछु । 

आलथदक क्षरे , 

सभा सर्स्र्ज्रू्हरु, 

७. संर्विानिे सलुनश्चित गरेको खाद्य सतप्रभतुा र खाद्य सरुक्षाको हक स्थार्पत गरै् कोरोना भाइरसको 
संक्रमर्का कारर् खाद्य सरुक्षा र समग्र खाद्य प्रर्ािीमा रे्श्चखएको चनुौलतको सामना गनद कृर्ष र 
पशपुािनिाई आगामी आलथदक बषद २०७८/७९ को बजेटमा प्राथलमकता र्र्इने नीलत लिइनेछ । 

८. कृर्षिाई व्र्वसार्ीकरर्, र्ाश्चन्त्रकरर्, र्वर्विीकरर् एवं आिनुीकीकरर् गनद िागत साझेर्ारी रहने 
गरी स्रोत उपिव्ि गराउरै् र्वुािाई कृर्ष पेशामा आकर्षदत गररनेछ । कोरोना संक्रमर्का कारर् 
स्वरे्श तथा र्वरे्शमा रोजगारी गमुाएका र्वुाहरुिाई कृर्ष तथा पशपुािनमा आवद्ध गरी 
स्वरोजगार तलु्र्ाइनेछ ।  

९. कृर्ष र पशपुािनमा उत्पार्न र र्वतरर् प्रर्ािी र्वकास गरी कृषकिाई आफ्नो उत्पार्नको सर्ह 
मूल्र् र बजारको व्र्वस्था लमिाईनेछ । खेलत र्ोग्र् जलमनको अलनर्श्चन्त्रत खश्चण्डकरर्िाई 
लनरुत्सार्हत गररनेछ । प्राङ्गाररक खेतीको र्वस्तार तथा जैर्वक खेलत प्रर्ािीिाई प्रोत्साहन गने 
गरी कृर्ष कार्दक्रम बनाईनेछ ।  

१०. कृर्ष तथा पशपुािनिाई आिलुनकीकरर् र व्र्वसार्मखुी बनाउरै् गाउँपालिकािाई खाद्यान्न, 

तरकारी ,मास,ु र्िु र अण्डा उत्पार्नमा आत्मलनभदर बनाउन पहि गररनेछ । घाँसमा आिाररत 
पशपुािन व्र्वसार् र्वकास तथा प्रवद्धदन गनद घाँसको लबउ, लबरुवा उत्पार्न तथा र्वतरर् कार्द 
गररनेछ ।  

११. कृर्ष तथा पशजुन्त्र् उपजको सङ्किन र र्वक्रीका िालग कृर्ष बजार केन्त्रहरु, शीत भण्डारर् एवं 
श्चचस्र्ान केन्त्रहरु बनाउन सतभाव्र्ता अध्र्र्न गररनेछ । पश ु चौपार्ामा िाग्ने सरुवा रोग 
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लनर्न्त्रर्को िागी भ्र्ाश्चक्सनेसन कार्दक्रमको व्र्वस्था गररनेछ । कृर्ष तथा पश ु र्वमािाई 
र्कसानमैरी बनाउनका िालग सतबश्चन्त्ित र्वमा कतपनीहरुसंग आवश्र्क सहजीकरर् एवं समन्त्वर् 
गररनेछ ।  

१२. गाउँपालिकालभरका खेतीर्ोग्र् जलमन तथा बाँझो जलमनमा आवश्र्क लसंचाईको व्र्वस्था गरी 
कृर्ष उत्पार्न बढाइनेछ । कृषकहरुका िालग कृर्ष लसंचाई मोटर तथा र्वद्यतुीकरर्का िालग 
आवश्र्क व्र्वस्थािाई लनरन्त्तरता र्र्इनेछ । 

१३. गाउँपालिकािाई केरा पकेट क्षेरको रुपमा र्वकास गनद पहि गररनेछ । कृषकहरुको िागश्च  
५० प्रलतशत अनरु्ानमा केराको सकर र्वतरर्को व्र्वस्था गररनेछ । उन्नत जातको उखकुो 
लबउलबजनको व्र्वस्था गरी कृषकहरुिाई र्वतरर्को व्र्वस्था गररनेछ । उत्कृष्ट कृषकहरुिाई 
छनौट कार्दर्वलि बनाई परुस्कृत गररनेछ । 

१४. र्वकासको तीन खतबामध्रे् एक सहकारी क्षेरको र्वकासबाट नै समग्र जनताको आलथदक स्तर 
उकास्न सतभव हनु्त्छ । आलथदक, सामाश्चजक र्वकासमा सहकारी क्षेरको र्ोगर्ान र सतभावनाको 
उच्च मलु्र्ाकंन गरै् र्स गाउँपालिकाको भौलतक एवं मानवीर् र्वकासमा सहकार्द गररनेछ । 
सहकारी संस्थाहरुको क्षमता र्वकास तथा लनर्मनको कार्दिाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । 

१५. नागररकहरूिाई उत्पार्न कार्द र आर्आजदनमा सहभागी बनाउन परतपरागत ज्ञान तथा सीपमा 
आिाररत स्थानीर् कुर्टर उद्योग, िघ ुउद्यम सञ्चािन गनद र्वत्तीर् संस्थासँग समन्त्वर् गररनेछ । 
मर्हिा बचत समहु तथा मर्हिा सहकारी संस्थाहरुको संस्थागत क्षमता र्वकास गररनेछ । अलत 
र्वपन्न वगदमा लनर्लमत रुपमा वचत गने बानी र्वकास गनद प्रोत्साहन गने नीलत अवितवन 
गररनेछ। 

१६. प्रतापपरु गाउँपालिका लभरका साना ठूिा व्र्वसार् तथा पसिहरूिाई व्र्वसार् र्ताद गरी 
व्र्वश्चस्थत र लनर्मन गररनेछ । कोलभड-१९ का कारर् अस्तव्र्स्त अवस्थामा रहेका 
व्र्वसार्हरुिाई पनुरुत्थान गनद आवस्र्क सहजीकरर् गररनेछ । 

१७. उपभोिा र्हत संरक्षर् तथा बजार अनगुमन कार्दिाई थप प्रभावकारी एवं व्र्वश्चस्थत बनाईनेछ। 
र्वलभन्न संघ संस्थाहरुसंग समन्त्वर् गरी बर्ढ आवागमन हनुे स्थिहरुमा सरु्विाजनक प्रतीक्षािर् 
लनमादर् गररने छ । 

१८. आम जनतामा कर चेतना अलभवरृ्द्ध गरै् कर रहरको र्वषर् बनाईनेछ । र्वश्चत्तर् संघीर्ताको ममद 
अनरुुप कर प्रर्ािीिाई व्र्वश्चस्थत बनाउन, कर संकिन र व्र्वस्थापन पद्दतीिाई सूचना 
प्रर्ािीमा आवद्ध गररनछे । गाउँपालिकाबाट लिइने कर, राजस्व तथा सेवा शलु्क आर्र् 
व्र्वश्चस्थत र लनर्लमत गररने छ । 

१९. प्रगलतशीि कर प्रर्ािीको लसद्धान्त्त बमोश्चजम सीमान्त्तकृत एवं सरु्विाबाट वश्चञ्चत समूहको 
भिाईका िालग पनुर्वदतरर्कारी न्त्र्ार्को लसद्धान्त्त अवितवन गररनेछ । गाउँपालिकाको आन्त्तररक 



5 
 

आर्िाई थप सरु्दर्ढकरर् गरै् करको चहुावट रोक्न े तथा सबैखािे व्र्वसार्ीहरुिाई करको 
र्ार्रामा ल्र्ाउन आवश्र्क व्र्वस्था गररनेछ । 

२०. घर नक्सा पास र प्रमार्ीकरर् तथा अलभिेखीकरर्, कर–राजस्व भिुानी र कुनै पलन लसफाररस 
लिने प्रर्ोजनका िालग प्रर्ान गररने नागररक सेवािाई सहज र व्र्वश्चस्थत बनाइनेछ । उत्पीलडत, 
र्वपन्न तथा गररबी र फरक क्षमता भएको प्रमाश्चर्त गनद गररने लसफाररसिाई लनुःशलु्क गररने छ। 

२१. गाउँपालिका क्षेर लभर व्र्वसार् संचािन गरेका व्र्वसार्ीहरुिे अलनवार्द रुपमा आफ्नो व्र्वसार् 
तथा फमद गाउँपालिकामा र्ताद गनुदपनेछ । व्र्वसार्ीहरुिे गाउँपालिकामा आफ्नो व्र्वसार् तथा 
फमद वार्षदक रुपमा नर्वकरर् नगरे घरेि ु तथा साना उद्योग कार्ादिर् तथा आन्त्तररक राजश्व 
कार्ादिर्बाट र्ताद नर्वकरर् नहनुे व्र्वस्थाका िालग आवश्र्क पहि गररनेछ । 

२२. गाउँपालिकावासीहरूिाई सतबश्चन्त्ित वडा कार्ादिर्हरुबाट नै सतपरु्द कर तथा र्स्तरु लतनदका 
िालग सफ्टवेर्र र आवश्र्क जनशश्चिको व्र्वस्था गरी कर लतने व्र्वस्था लमिाईने छ । 
गाउँपालिका क्षेर लभर ऐिानी तथा प्रलत जग्गामा बसोबास गरेका व्र्श्चिहरुबाट पूवादिार तथा 
फोहोरमैिा व्र्वस्थापन सेवा शलु्क लिइने छ । 

२३. समग्र प्रतापपरु क्षेरमा रहेका िालमदक, साँस्कृलतक, प्राकृलतक आकषदर्का सतपर्ाहरुिाई पर्दटकीर् 
केन्त्रको रुपमा र्वकास गनद सतभावनाको खोजी, पर्दटन गलतर्वलिको र्वकास र र्वर्विीकरर् गनद 
र्वशेष कार्दक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

सामाश्चजक क्षरे  :   

सभा सर्स्र्ज्रू्हरू, 

२४. सामरु्ार्र्क र्वद्यािर्हरूको बहआुर्ालमक सिुार गरै् शैश्चक्षक गरु्स्तरमा सिुार गररनेछ । र्स 
गाउँपालिका लभरका सबै वािवालिकाहरूिाई आिारभतू तहसतमको श्चशक्षा अलनवार्द रुपमा 
उपिव्ि गर ाइनेछ । र्वद्यािर्मा भनाद हनुे तर र्वर्वि कारर्िे र्वद्यािर् नजाने र लबचमै 
र्वद्यािर् छाड्ने र्वद्याथीहरूिाई र्दर्ष्टगत गरी आवश्र्क शैश्चक्षक सिुारका कार्दक्रमहरू अश्चघ 
बढाइनेछ । 

२५. नेपाि सरकारबाट स्वीकृत मापर्ण्डको आिारमा सतपूर्द संस्थागत र्वद्यािर्हरूको लनर्लमत 
अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन गररनेछ । मापर्ण्ड पूरा नगर ी संचािनमा रहेका संस्थागत 
र्वद्यािर्हरूको सतबन्त्िन खारेज गररनेछ । गाउँपालिका लभर संचािनमा रहेका शैश्चक्षक परामशद 
सेवा केन्त्र, लनजीस्तरमा सञ्चालित टू्यशन तथा कोश्चचङ सेन्त्टर, भाषा तालिम तथा प्रश्चशक्षर् 
केन्त्रिाई लनर्मन र करको र्ार्रामा ल्र्ाईनेछ ।  
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२६. र्वद्याथी अनपुातमा श्चशक्षक नपगेुका र्वद्यािर्हरुको िागी र्वद्यािर् सहार्ता रकमको व्र्वस्था 
गर ी त्र्स्ता र्वद्यािर्िाई सहार्ता उपिब्ि गराइने कार्दिाई लनरन्त्तरता र्र्इने छ । र्वद्यमान 
शैश्चक्षक असमानता अन्त्त्र् गनदका िालग गाउँपालिका क्षेर लभरका सबै र्वद्यािर्हरुमा एक  ै
प्रकारको पाठ्यक्रम िाग ुगररनेछ । गाउँपालिकालभर संचालित सबै र्वद्यािर्हरूमा एकै प्रकारको 
डे्रस कोड िाग ुगनद वातावरर् लमिाइनेछ । 

२७. सामरु्ार्र्क र्वद्यािर्को शैश्चक्षक गरु्स्तर वरृ्द्धका िालग आवश्र्क पने पूवादिार र्वकास, सूचना 
प्रर्वलि, शैश्चक्षक सामग्री ,र्वज्ञान प्रर्ोगशािा लनमादर् गरी शैश्चक्षक गरु्स्तर अलभवरृ्द्ध गररनेछ । 
सामरु्ार्र्क र्वद्यािर्को गरु्स्तर वरृ्द्धका िालग लसकाई उपिब्िीको मापन गरी उत्कृष्ट हनुे 
र्वद्यािर्हरूिाई परुस्कृत गररनेछ । सामरु्ार्र्क र्वद्यािर्हरूको समस्र्ा समािानका िालग 
सतबश्चन्त्ित र्वद्यािर् व्र्वस्थापन सलमलत, श्चशक्षक अलभभावक संघ, प्रिान अध्र्ापक र वडा 
सलमलतका पर्ालिकारीहरु समेतको अन्त्तरर्क्रर्ा कार्दक्रम संचािन गररनेछ । 

२८. र्वपन्न, र्लित बािबालिकाहरुिाई शैश्चक्षक सामग्री तथा र्वद्यािर् पोशाकको व्र्वस्था गररनेछ । 
सामरु्ार्र्क र्वद्यािर्का माध्र्ालमक तहमा अध्र्नरत छाराहरुका िालग सेनेटरी प्र्ाडको व्र्वस्था 
गररनेछ ।  

२९. अंग्रजेी माध्र्ममा संचालित सामरु्ार्र्क र्वद्यािर्हरुका िागश्च  श्चशक्षक अनरु्ानको व्र्वस्था 
गररनेछ। बािर्वकास सहजकतादको कमदचारीहरुको सरु्विािाई मध्र्नजर गरै् आवश्र्क व्र्वस्था 
गररनेछ । 

३०. श्चशक्षा क्षेरमा बालिकाहरुिाई प्रोत्साहन गनद “हामी पढाउँछौं हाम्री छोरीिाई” भन्ने नाराका साथ 
प्रतापपरु गाउँपालिका लभरका र्वद्यािर् तहका सबै कक्षाका उत्कृष्ट छारािाई परुस्कृत गररनेछ। 

३१. सामरु्ार्र्क र्वद्यािर्को श्चशक्षाको गरु्स्तर अलभवरृ्द्ध गनद तथा र्वद्यािर्हरुिाई नवीनतम ्
प्रर्वलिसँग जोड्न “उपाध्र्क्ष एक वडा एक नमूना र्वद्यािर् लनमादर् कार्दक्रम” संचािन गररनेछ । 

३२. प्रतापपरु गाउँपालिकालभरका र्वुा तथा र्वद्याथीहरूको बहआुर्ालमक क्षमताको र्वकास गनद, 
राष्ट्रपलत रलनङ्ग श्चशल्डसँग आवद्ध गरी गाउँपालिकास्तरमा अध्र्क्ष कप खेिकुर् कार्दक्रम संचािन 
गररनेछ । सवोत्कृष्ट तथा उत्कृष्ट खेिाडीहरूिाई सतमान तथा परुस्कार एवं श्चजल्िा प्ररे्श र 
संघस्तरमा संचालित खेिकुर् कार्दक्रममा सहभागी हनुे र्वपन्न खेिाडीहरूिाई आवश्र्क सहर्ोग 
तथा उत्कृष्ट स्थान हाँलसि गने खेिाडीहरूिाई र्वशेष सतमान गररनेछ । 

३३. नेपाि सरकारिे तोके अनरुुप आम नागररकहरूिाई आिारभतु स्वास््र् सेवाका िागश्च  
आवश्र्क पने लनुःशलु्क औषिीहरु सबै सरकारी स्वास््र् संस्था माफद त सरि र सिुभ रुपमा 
उपिब्ि गराइनेछ । लनजीस्तरमा सञ्चालित स्वास््र् संस्थाहरुिाई व्र्वश्चस्थत र लनर्लमत गराउन 
आवश्र्क कानूनको व्र्वस्था गरी कार्ादन्त्वर्न गररनेछ ।  
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३४. मर्हिा स्वास््र् स्वंर्सेर्वकाहरुिाई उत्प्ररेरत गनद प्रोत्साहनमा आवश्र्क वरृ्द्ध गररनेछ । मर्हिा 
स्वास््र् स्वंर्सेर्वकाहरुको महत्वपूर्द र्ोगर्ानिाई कर्र गरै्  मर्हिा स्वास््र् स्वंर्सेर्वका 
कल्र्ार्कारी कोषको व्र्वस्था गररनेछ । उि कल्र्ार्कारी कोषको पररचािनका लनश्चतत 
आवश्र्क कानूनको लनमादर् गरी कार्ादन्त्वर्न गररनेछ । 

३५. नेपाि सरकारिे लनिादरर् गरेको प्रोटोकि अनसुार गभद जाँच तथा स्वास््र् संस्थामा प्रसलुत 
गराउने सतु्केरी मर्हिाहरुको िागी पोषर् खचदिाई लनरन्त्तरता र्र्इनेछ । सतु्केरी मर्हिा र 
नवजात श्चशशकुो पोषर् र स्वास््र्को िालग “उपाध्र्क्षसँग सतु्केरी मर्हिा भेटघाट कार्दक्रम” 
संचािन गररनेछ । 

३६. क्षर्रोग तथा नसने रोगहरु समर्मै पर्हचानको िागी ल्र्ाब सेवािाई थप र्वस्तार गरी वडा नं ४ 
र वडा नं ९ मा रहेको स्वस््र् संस्था माफद त संचािन गररनेछ । बहकु्षेरीर् पोषर् कार्दक्रमिाई 
लनरन्त्तरता र्र्ई गाउँपालिकाको सबै वडामा र्वस्तार गररनेछ । सतु्केरी सेवािाई थप प्रभावकारी 
बनाउन नलसदङ्ग स्टाफिाई नाइट भत्ताको व्र्वस्था गररनेछ ।  

३७. आर्वेुर् औषिािर् र र्ोग प्रश्चशक्षर्िाई प्रतापपरु गाउँपालिकाभर र्वस्तार गररनेछ ।स्थानीर् 
जनतािाई जडीबटुीको  व्र्वसार्ीक खेती प्रलत आकर्षदत गररनेछ । आर्वेुर् ग ाउँघर 
श्चक्िलनकिाई लनरन्त्तरता र्र्इनेछ । प्रतापपरु गाउँपालिकामा आर्वेुर् स्वास््र् केन्त्र लनमादर् कार्द 
प्रारतभ गररनेछ ।  

३८. एकि मर्हिा, जेष्ठ नागररक ,  फरक क्षमता भएका व्र्श्चि, असहार् वािवालिका ,  सीमान्त्तकृत र 
िोपोन्त्मखु समरु्ार्का िालग राज्र्को तफद बाट सामाश्चजक सरुक्षाको ग्र्ारेन्त्टी गरै् र्ातार्ात, स्वास््र् 
र श्चशक्षा सेवा लनुःशलु्क प्रर्ान गनद आवश्र्क समन्त्वर् गररनेछ ।  

३९. िागऔुषि र्बु्र्दसनी, मानव बेचर्वखन र ओसारपसार ,असरुश्चक्षत बसाईसराईको र्वषर्मा 
आवश्र्क सचेतनामूिक तथा पूनदस्थापनाका कार्दहरु गररनेछ । बािमैरी स्थानीर् शासन 
कार्दक्रम िाग ुगनद आवश्र्क कार्दक्रम संचािन गररनेछ । 

४०. आर्र्वासी जनजालत, मशु्चस्िम, लसमान्त्तकृत, अल्पसंख्र्क र िोपोउन्त्मूख वगदहरुको िगत संकिन 
गरर र्र्लनहरुको उत्थान र र्वकासका िालग प्रोत्साहन मूिक र्वशेष कार्दक्रम संचािन गनद 
आवश्र्क पहि गररनेछ । आर्र्वासी जनजालत समरु्ार्का र्वुार्वुलतहरुको िालग क्षमता र्वकास 
कार्दक्रम संचािन गररनेछ । परतपरागत पेशा , व्र्वसार् र िोपोन्त्मखु किा, ज्ञान र सीपको 
पर्हचान गरी सोको संरक्षर् र सतबिदनका िालग आवश्र्क कार्दक्रम बनाई िागू गररनेछ । 

४१. र्लित लनगरानी केन्त्रको स्थापना गरी र्लितहरुमाथी हनुे जातीर् छुवाछुत एवं भेर्भावको 
न्त्र्नुीकरर्का िालग आवश्र्क पहि गररनेछ । र्लित तथा र्वपन्न वगदहरुको सामाश्चजक र्वकास ,
शसश्चिकरर् र क्षमता र्वकासका कार्दक्रम संचािन गररनेछ । 
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४२. गाउँपालिकाको र्वकास र नागररकहरूको सरु्विाका िालग मेिलमिाप तथा मध्र्स्थता सेवािाई 
प्रभावकारी बनाइनेछ । गाउँपालिका न्त्र्ार्र्क सलमलतको कार्दहरूको व्र्वस्थापन र कार्द 
संचािनिाई थप प्रभावकारी र सवदसिुभ बनाइनेछ । 

४३. र्स गाउँपालिकाका आर्र्वासी जनजालत थारु समरु्ार्को संस्कार झल्कने र अन्त्र् जालत जनजालत 
समरु्ार्को पर्हचान, संस्कार झल्कने गरी िमद संस्कृलत संरक्षर्का कार्दक्रम संचािन गररनेछ । 
र्वलभन्न िालमदक तथा साँस्कृलतक समरु्ार्का िालमदकस्थिहरु एवं उनीहरुको संस्कृलतको संरक्षर्मा 
आवश्र्क सहर्ोग गररनेछ । 

४४. गैरसरकारी संस्थाहरुको सहर्ोग र समन्त्वर्मा र्स गाउँपालिका क्षरेलभर “अल्पकािीन 
आश्रर्स्थि” संचािनमा ल्र्ाई र्हंसामा परेका मर्हिाहरुिाई संरक्षर् प्रर्ान गररनेछ। सामाश्चजक 
संरक्षर् र सरुक्षाको र्ार्र्त्व लनवादह गरै् ज्रे्ष्ठ नागररकहरुको सतमानको लनश्चतत “उपाध्र्क्ष ज्रे्ष्ठ 
नागररक सतमान कार्दक्रम” संचािन गररनेछ । 

भौलतक पूवादिार क्षरे: 

सभा सर्स्र्ज्रू्हरू, 

४५. गाउँपालिकािाई आवश्र्क पने स्वास््र् संरचनाहरु मध्रे् जगन्नाथपरु प्राथलमक स्वास््र् केन्त्रको 
स्तरोन्नलत गरी १५ शैर्ाको आिारभतू अस्पताि लनमादर् गररनेछ । वडा नं. ८ को र्पपरपातीमा 
५ शैर्ाको आिारभतू अस्पताि लनमादर् सतपन्न गररनेछ । वडा नं. १ को लभठ्ठा, वडा नं. ३ को 
बगदर्वा, वडा नं. ७ को जगन्नाथपरुमा स्वास््र् चौकी भवनहरुको लनमादर् सतपन्न गररनेछ । वडा 
नं. ५ मा स्वास््र् चौकी भवनको लनमादर्को िालग आवश्र्क पहि गररनेछ । सबै वडामा आ {फ्नै 
वडा कार्ादिर् भवनबाट सेवा प्रवाह गने व्र्वस्थाको िालग प्रर्क्रर्ा अश्चघ बढाइनेछ । 

४६. कृर्ष सडकहरूको स्तरोन्नलत र र्वस्तार गनुदका साथै गाउँपालिका लभरका कृर्ष तथा पशपुािन 
क्षेरहरूिाई गाउँपालिकाको मूि बजारमा जोड्नका िालग आवश्र्क कृर्ष सडक सञ्जाि र्वस्तार 
गररने छ । गाउँपालिका स्तरीर् सडकहरुको क्षेरालिकार लनिादरर् गरी सडक र्वस्तार गने कार्द 
प्रारतभ गररने छ। अलतक्रमर् कार्द लनर्न्त्रर् गररनछे । 

४७. वडा नं. ३ को नन्त्र्परुमा रहेको सोलतहारी खोिामा चेकवाि बनाउन नसर्कएका कारर् हरेक 
वषद वषादर्को समर्मा डुवान भई ठूिो िनजनको क्षलत भइरहेकोिे उि चेकवाि लनमादर्को िालग 
आवश्र्क तर्ारी गरी लनमादर् कार्द अगाडी बढाइनेछ । 

४८. प्रत्रे्क वडाका केन्त्रिाई टोि र गाउँहरूस ँग जोडने सडकहरूको र्वस्तार र स्तरोन्नलत गररने छ 
। गाउँपालिका लभरका खेतीर्ोग्र् जलमन तथा बाँझो जलमनमा आवश्र्क लसंचाईको व्र्वस्था गरी 
कृर्ष उत्पार्न बढाइनेछ । 
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४९. प्रतापपरु गाउँपालिका क्षरेलभर शदु्ध खानेपानीको व्र्वस्था गनद आवश्र्क पहि गररनेछ । 
खानेपानी पाइपिाईन र्वस्तार गनद खानेपानी संस्थानसँग समन्त्वर् गररनेछ । अव्र्वश्चस्थत एवं 
अनालिकृत रूपमा बोरीङ गरी खानेपानी र्वर्क्र र्वतरर् गने कार्द बढ्रै् गएकािे त्र्सिाई भ–ू
बनोट हेरी खानेपानी संस्थानको लसफाररसमा करको र्ार्रामा ल्र्ाई स्वीकृत लिएर मार कार्द गने 
नीलत लिईनेछ । कुन ै अवस्थामा खानेपानी र र्वद्यतु सेवा अवरोि हनुे भएमा त्र्सको पूवद 
जानकारी गाउँपालिकावासीिाई गराइने व्र्वस्था लमिाउन पहि गररनेछ । 

५०. गाउँपालिकाका सतपूर्द वडाहरूमा इन्त्टरनेट सरु्विासर्हत टेलिफोन सेवा र पसु्तकार्िर् सरु्विा 
उपिब्ि गराउन पहि गररनेछ । आलथदक सामाश्चजक रुपमा पछाडी परेका वडाहरुमा 
गाउँपालिका स्तरीर् गौरवका आर्ोजना संचािन गररनेछ ।  

वन, वातावरर् तथा र्वपद् व्र्वस्थापन 

सभा सर्स्र्ज्रू्हरू, 

५१. प्रतापपरु गाउँपालिकालभर सबैखािे सतभार्वत प्राकृलतक र्वपद्हरुको पूवदतर्ारी तथा र्वपद्पलछको 
उद्धार, पनुस्थादपना र राहत र्वतरर्को िालग “हामी गछौं सामना प्राकृलतक र्वपद्को” नाराका साथ 
र्वपर् जोश्चखमको पूवदतर्ारी र राहत र्वतरर् कार्दक्रम संचािन गररनेछ । 

५२. हाि रे्श्चखएको कोरोना संक्रमर्  ,डेंगु ,मिेररर्ा ,पानीजन्त्र् संक्रमर्  जस्ता महामारीजन्त्र् 
रोगहरुका र्वरुद्ध िड्न र्वपद् व्र्वस्थापन कोष माफद त स्रोतको सलुनश्चितता गररनेछ । 
गाउँपालिका तथा वडा स्तररर् र्वपद् व्र्वस्थापन सलमलतिाई प्रभावकारी एवं व्र्वश्चस्थत गररनेछ । 

५३. गाउँपालिकामा भकूतप, अलसना, आगिागी, बाढी, सपदको टोकाई, चट्याङग जस्ता प्रकोप तथा 
र्घुदटनाको व्र्वस्थापन गनद कार्दर्वलि बमोश्चजम व्र्वस्थापन कोषिाई प्रभावकारी पररचािन 
गररनेछ । प्रत्रे्क वडामा र्वपद् व्र्वस्थापन सलमलत माफद त आईपने र्वपद्को तत्कालिन उद्धार 
तथा सहर्ोगमा सहश्चजकरर् गररनेछ । 

५४. गाउँपालिका लभरका वन तथा सावदजलनक बाँझो जलमनहरूमा वकृ्षारोपर् गनद प्ररेरत गररनेछ । 
वन पैर्ावारको बढ्र्ो खपतिाई सहज गनद लनश्चज जग्गामा वन िगाउन र्कसानिाई प्रोत्साहन 
गररनेछ । गाउँपालिकालभर रहेका चोरलनर्ा माइ घोिामा लगटी, वािवुा आर्र्को उत्खनन गरी 
पोखरी लनमादर् र संरक्षर्का िालग आवश्र्क व्र्वस्था लमिाईनेछ ।  

५५. प्रतापपरु गाउँपालिकाको र्र्गो फोहोर व्र्वस्थापन गनदका िालग आिलुनक ल्र्ाण्डर्फि साईटको 
लनमादर् गनद र्वस्ततृ सतभाब्र्ता अध्र्र्न गनद सतबन्त्िीत लनकार्मा पहि गररनेछ । प्रतापपरु 
गाउँपालिकािाई प्िार्ष्टक झोिा मिु क्षेर बनाउन आवश्र्क पहि गररने छ । गाउँपालिका 
लभरका आवश्र्क स्थानमा सावदजलनक शौचािर्को लनमादर् र सञ्चािन गररने छ । 
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सेवा प्रवाह र सशुासन:  

सभा सर्स्र्ज्रू्हरू, 

५६. स्थानीर् सरकारबाट प्रर्ान गररने सेवािाई जनउत्तरर्ार्ी बनाउन गाउँपालिका र प्रत्रे्क वडा 
कार्ादिर्हरूमा नागररक बडापर, नागररक भेिा, सावदजलनक सनुवाई तथा सामाश्चजक परीक्षर्, 

अनगुमन संर्न्त्र र कार्दप्रर्ािीिाई पारर्शी बनाउँरै् सबै सूचनाहरु गाउँपालिकाको वेवसाईटमा 
अद्यावलिक तथा व्र्वश्चस्थत गररनेछ । 

५७. गाउँपालिकालभर रहेका सबै शाखा प्रमखु, गाउँपालिका अन्त्तगदतका र्वषर्गत कार्ादिर्हरुका 
कार्ादिर् प्रमखु, सबै सामरु्ार्र्क र्वद्यािर्का प्रिानाध्र्ापक, स्वास््र् संस्थाका प्रमखुहरु, वडा 
कार्ादिर्का सश्चचवहरुसँग कार्दसतपार्न सतझौता गरी कार्दसतपार्नमा आिाररत प्रोत्साहन 
प्रर्ािीको र्वकास गररनेछ । 

५८. गाउँपालिकाबाट संचालित र्वकास लनमादर्का आर्ोजनामध्रे् केर्ह आर्ोजना छनौट गरी त्र्सको 
प्रभावको तेश्रो पक्षबाट मूल्र्ाङ्कन गररनेछ । 

५९. कमदचारी कल्र्ार् र अवकाश कोषको व्र्वस्थापन गरी कार्दरत कमदचारीहरू मध्रे् स्वेश्चच्छक 
तथा अलनवार्द अवकाश लिन चाहन े कमदचारीहरूिाई सेवा लनवतृ्त गने व्र्वस्था लमिाईनेछ । 
गाउँपालिकामा काननुी सल्िाहकारको व्र्वस्था गररनेछ । 

सभा सर्स्र्ज्रू्हरू, 

६०. अन्त्त्र्मा, हामी प्रतापपरु गाउँपालिकावालसहरु एकजटु भई सकारात्मक सोचका साथ अगाडी 
बढेमा सनु्त्र्र, समदृ्ध र समनु्नत गाउँपालिका हाम्र ैपािामा सतभव छ । राम्रो र्ोजना बन्नु नै आिा 
काम सक्न ु हो । तसथद गाउँपालिकािे नलतजामा आिाररत र्ोजनावद्ध र्वकास गने र्र्शातफद  
आफ्ना नीलत, कार्दक्रम तथा बजेट पररिश्चक्षत गरेको छ ।िन्त्र्वार् !!! 
 

 

अन्त्ज ुकुमारी चौिरी 
                               कार्दवाहक अध्र्क्ष 

 

 


