
गाउँसभाका सभाध्यऺ महोदय, 

 सभाका सदस्यहरु, 

       उपङ्ञस्ित गाउँपाङ्झऱकाका उपाध्यऺज्यू, गाउँकाययपाङ्झऱकाका सदस्यज्यूहरु, गाउँसभाका सदस्यज्यूहरु, प्रमङ्टख अङ्झिङ्झत ज्यू, 
प्रमङ्टख प्रशासकीय अङ्झिकृत, गाउँपाङ्झऱकाका कमयचारीहरु, पत्रकारज्यूहरु एवं उपङ्ञस्ित सम्पूर्य महानङ्टभावहरु, 

 

1. संघीय ऱोकताङ्ञरत्रक गर्तरत्रात्मक शासन प्रर्ाऱीऱाई स्िानीय तह दिङ्ञख नस सङ्टढीकीकरर् गरी गाउँपाङ्झऱकाको समङृ्जि र 
ङ्जवकास तर्य  अगाङ्झि बङ्जकरहिकस  समयमा कोङ्झभि-१९ नामको कोरोना भाइरसवाट ङ्झसङ्ञजयत ङ्जवश्वव्यापी महामारीऱि 
ङ्झनम्त्याएको च ङ्टनौतीपूर्य पङ्चरङ्ञस्िङ्झत र बरदावरदी बीच आज निपाऱको संङ्जविान वमोङ्ञजम गङ्छित स्िानीय सरकारको 
प्रमङ्टखको रुपमा  वरिङ गाउँपाङ्झऱकाको आङ्झियक वषय २०७७/७८ को नीङ्झत तिा काययक्रम यस गङ्चरमामय सभा समऺ 
प्रस्तङ्टत गदैछङ्ट  ।  

2.  यस च ङ्टनौतीपूर्य घिीमा गाउँसभाऱाई सम्वोिन गङ्चररहँदा म राष्ट्रऱाई ङ्झनरङ्कङ्टश सामरती शासनप्रर्ाऱीको अधँ्यारो यङ्टगबाट 
जनताका प्रङ्झतङ्झनङ्झिमार्य त राज्य सञ्चाऱन गने संघीय ऱोकताङ्ञरत्रक गर्तरत्रको उज्याऱो यङ्टगमा पङ्टयायउनि क्रममा जीवन 
उत्सगय गनङ्टयहङ्टनि सम्पूर्य ऻात अऻात सङ्जहदहरुप्रङ्झत भावपूर्य श्रिाञ्जऱी अपयर् गदयछङ्ट । राङ्जष्ट्रयता,ऱोकतरत्र र जनजीङ्जवकाको 
आरदोऱनमा अगङ्टवाइ गनङ्टयहङ्टनि सम्पूर्य अग्रजहरुको योगदानको उच्च सम्मानसङ्जहत स्मरर् गनय चाहरछङ्ट  । 

3. यससबीचमा गाउँसभाऱि गाउँसभा सदस्य,विा नं. ३ का विा अध्यऺ तिा रयाङ्जयक सङ्झमङ्झतको सदस्य समित रहनङ्ट भएका 
जनसिवामा प्रङ्झतवि निता पङ्टनय बहादङ्टर खनाऱऱाई गङ्टमाएको छ । उहाँप्रङ्झत भावपूर्य श्रिारजऱी अपयर् गदयछङ्ट  ।  

 

4. कोङ्झभि-१९ का कारर् ङ्जवश्वभर संकट पसदा हङ्टनङ्टका सािस उल्ऱिख्य रुपमा जनिनको ऺङ्झत भएको छ । निपाऱमा संक्रमर् 
र्स ऱन नङ्छदन गङ्चरएको बरदाबरदीको बीचमा हाम्रो गाउँपाङ्झऱकामा भारतवाट आएका नागङ्चरकहरुमा संक्रमर् दिङ्ञखन 
िाऱिको छ । यस महामारीका कारर् स्वदिश तिा ङ्जवदिशमा जीवन गङ्टमाउनङ्टहङ्टनि निपाऱीऱगायत ङ्जवश्वभरका 
नागङ्चरकहरुप्रङ्झत श्रिाञ्जऱी व्यक्त गदै शोकाकङ्ट ऱ पङ्चरवारजनमा समविदना व्यक्त गदयछङ्ट  । यस वरिङ गाउँपाङ्झऱका ऱगायत 
निपाऱभर र ङ्जवदिशमा समित उपचाररत ङ्छददीबङ्जहनी तिा दाजङ्टभाइहरुको शीघ्र स्वास््यऱाभको कामना गदयछङ्ट ।  

5. कोङ्झभि-१९(कोरोना भाइरस) रोकिाम तिा ङ्झनयरत्रर्का ऱाङ्झग गाउँपाङ्झऱकाऱि स्िापना गरिको प्रकोप व्यवस्िापन कोषमा  
स्वसङ्ञच्छक रुपमा आङ्झियक, स्वास््य सामग्री तिा ङ्ञजरसी सामान सहयोग गनङ्टय हङ्टनि सम्पूर्य व्यङ्ञक्त, बैंक तिा ङ्जवत्तीय संस्िा, 
सरकारी, गसर सरकारी संस्िा एवम ्सम्पूर्य महानङ्टभावहरुप्रङ्झत हाङ्छदयक िरयवाद ङ्छदन चाहरछङ्ट  ।  

 

6. संकटको यस घिीमा एकजङ्टट भई महामारीको रोकिाम,ङ्झनयरत्रर् र उपचारको काययमा अग्रपंङ्ञक्तमा अहोरात्र खङ्जटनङ्ट हङ्टनि 
स्वास््यकमॉ, सङ्टरऺाकमॉ, राष्ट्रसिवक कमयचारी, ङ्ञशऺक, सरसर्ाइकमॉ, सवारी चाऱक ऱगायत सबसको योगदानको उच्च 
प्रशंसा गदयछङ्ट  । जोङ्ञखमपूर्य यस पङ्चरङ्ञस्िङ्झतमा आ-आफ्नो तहबाट खङ्जटनङ्ट हङ्टनि जनप्रङ्झतङ्झनङ्झि,राजनीङ्झतक 
दऱ,सञ्चारकमॉ,व्यवसायी,ङ्झनजी ऺित्र,नागङ्चरक समाज ऱगायत सबस व्यङ्ञक्त तिा संघसंस्िाऱाई िरयवाद व्यक्त गदयछङ्ट  । 
हामीऱि ङ्ञजत्नस पने यो रोग ङ्जवरुद्दको ऱिाईमा सबसको िप ऐक्यविता,सहकायय,िसययता र आत्मङ्जवश्वासको आवश्यकता रहको 
छ । "जीवन रहि जीवन सङ्टिानय र ङ्झसँगानय सङ्जकरछ" भङ्ङि मारयताऱाई आत्मसात गदै यस महामारी ङ्जवरुिको अङ्झभयानमा 
िसययतापूवयक जङ्टट्न सबसऱाई आह्वान गदयछङ्ट  ।  

7. ऐङ्झतहाङ्झसक प्रमार्,ङ्झऱखत,दस्ताविज र नक्सा समितका आिारमा ङ्झमत्रराष्ट्र भारतसँगको सीमा सम्वरिमा ङ्जवगत ऱामो 
समयदिङ्ञख बाँङ्जक रहिको र समय समयमा उङ्छिरहिको ङ्जवषय ङ्झऱङ्ञम्पयािङ्टरा,ङ्झऱपङ्टऱिक र काऱापानी ऺित्रको निपाऱको भङू्झमऱाई 
समाविश गरी निपाऱको नक्सा जारी, संङ्जविान संशोिन गरी ङ्झनशाना छाप समित पङ्चरमाजयन गरिकोमा सम्माननीय 
प्रिानमरत्रीज्यू र निपाऱ सरकारप्रङ्झत हाङ्छदयक आभार व्यक्त गदयछङ्ट  ।  

8. ऱोकतरत्रको आिारस्तम्भको रुपमा एवं जनताऱि महसङ्टस गनय सक्नि र भिट्न सक्नि सरकारको रुपमा रहिको स्िानीय 
सरकारसँग जनताको ङ्जवकास प्रङ्झतको उच्च आकांऺ ाऱाई समयोङ्ञचत सम्वोिन गदै समग्र गाउँपाङ्झऱका समङृ्जितर्य  ङ्झतव्र 
गङ्झतको यात्रा तय गनङ्टय पने अवस्िामा हामी स्िानीय सरकार रहिका छौँ ।यस ङ्जवचमा स्िानीय सरकारको स्वरुपऱाई  
संङ्जविान प्रदत्त व्यापक ऺित्राङ्झिकार भएको वङ्झऱयो स्िानीय सरकारको रुपमा रुपारतरर् गने प्रङ्जक्रयाऱाई सँगसंगस र 
साविानीपूवयक अङ्ञघ बकाउनङ्ट परिको छ । यस्तो जङ्जटऱ र च ङ्टनौङ्झतपूर्य मोिमा ऱोकतरत्रको संस्िागत ङ्जवकास गनय सदा 
सजग र संविदनशीऱ रङ्जह हाम्रो सरकार काम गदैछ,नङ्झतजा ल्याउँदसछ र अङ्ञघ बढ्दसछ । 

 



9. ङ्झसङ्झमत स्रोत र सािनको अङ्झिकतम पङ्चरचाऱन गरी गाउँपाङ्झऱकाको समङ्जिगत ङ्जवकास गने स्पि ढीङ्जिकोर्,गरतव्य र 
ऱक्ष्य सङ्जहत तीव्र गङ्झतमा अगाङ्झि बङ्जकरहिको अवस्िामा कोङ्झभि-१९ को संक्रमर्को सामना गनङ्टय पदाय गाउँपाङ्झऱकाको 
सिवाप्रवाह, ङ्जवकास ङ्झनमायर् ऱगायतका समग्र गङ्झतङ्जवङ्झि प्रभाङ्जवत भएका छन ् । यस ङ्जवषम पङ्चरङ्ञस्िङ्झतमा वरिङ 
गाउँपाङ्झऱकाऱि कोरोना भाइरस रोगिाम तिा ङ्झनयरत्रर् काययमा हाँङ्झसऱ गरिका कि ही महत्वपूर्य उपऱङ्ञव्िहरु सम्माङ्झनत 
सभा समऺ प्रस्तङ्टत गनय चाहरछङ्ट  ।  

10. ङ्झमङ्झत २०७६ चसत्र १० गति बरिङ गाउँपाङ्झऱकाको आयोजनामा सम्पूर्य जनप्रङ्झतङ्झनङ्झि र सरोकारवाऱाहरुको बीचमा एक 
ङ्छदनि महामारी ङ्झनयरत्रर् तिा ङ्जवपद् व्यवस्िापन सम्बरिी गोष्ठी सम्पङ्ङ भई टोऱस्तरीय सचिनता तिा ङ्झनगरानी  सङ्झमङ्झत 
दिङ्ञख उच्चस्तरीय कोरोना भाइरस रोकिाम तिा ङ्झनयरत्रर् सङ्झमङ्झत ऱगायतका संस्िागत संयरत्रहरु हाऱ कोरोना ङ्जवरुिको 
अङ्झभयानमा ङ्जक्रयाङ्ञशऱ रहदैं आएका छन ्। 

11. ङ्झमङ्झत २०७६ चसत्र १८ गति गाउँपाङ्झऱका अध्यऺ बाट गाउँबासीका नाममा कङ्चरव ३० ङ्झमनिट कोरोना भाइरस 
रयूङ्झनकरर्, रोकिाम तिा व्यवस्िापनका ङ्जवषयमा सामङ्टदाङ्जयक रि ङ्झियो ङ्जवहानी ८९ मिगाहजय बाट प्रत्यऺ प्रसारर् हङ्टनि गरी 
ङ्जवशिष सम्वोिन,गभयवती र सङ्टत्कि री मङ्जहऱाहरुका ऱाङ्झग पोषर् प्याकि ज, कोरोना ङ्जवमा, दीघय रोगीहरुका ऱाङ्झग ङ्झन्शङ्टल्क 
औषङ्झि ङ्जवतरर्, अत्यावश्यक तिा आवश्यकीय औषङ्झि र स्वास््य सामाग्रीको प्रवरिको सङ्टङ्झनङ्ञितता  मार्य त स्िाङ्झनय 
सरकारको अनङ्टभङू्झत ङ्छदनि गरी अङ्झभभावकीय भङू्झमका ङ्झनवायह गदै आएका छौं ।  

 

12. दसङ्झनक ज्याऱादारी, गङ्टजारा व्यवसाय,अङ्झत ङ्झसमारतकृत पङ्चरवार र सिक जीवन व्यतीत पङ्चरवार गरी पङ्चरवारऱाई ४ भागमा 
ङ्जवभक्त गरी राहत सम्बरिी मापदण्िका आिारमा  हाऱसम्म २४६ घर पङ्चरवारऱाई राहत ङ्जवतरर् गङ्चरसङ्जकएको छ ।  

 

13. SEE रि ङ्झियो तयारी ङ्जवशिष काययक्रम,हिऱो अङ्झभभावक काययक्रम,घर-घरमा ङ्ञशऺक, बाऱकऺा दिङ्ञख कऺा ३ सम्मका 
ङ्जवद्यािॉहरुऱाई अङ्झतङ्चरक्त ङ्झसकाई सामाग्रीहरु र कऺा १ दिङ्ञख कऺा १० सम्मका ङ्जवद्यािॉहरुऱाई गाउँपाङ्झऱकाको 
सहङ्ञजकरर्मा ङ्जवद्यािॉको हात- हातमा पाठ्यपङ्टस्तक ङ्जवतरर् ऱगायतका काययक्रम मार्य त शसङ्ञऺक गङ्झतङ्जवङ्झिऱाई ङ्झनररतर 
ङ्जक्रयाशीऱ राख्दस अगािी बङ्जकएको छ ।  

 

14. स्िानीय स्तरको शसङ्ञऺक ऻान, सीप र प्रङ्जवङ्झिको संरऺर्,प्रवदयन र स्तरीकरर् गनय ङ्जवद्यािॉ प्रङ्झतभा पङ्जहचान काययक्रम, 
कोङ्ञचङ कऺा सञ्चाऱन, पाङ्झऱकास्तरीय शसङ्ञऺक उपऱङ्ञव्ि मापन परीऺा,राष्ट्रपङ्झत रङ्झनङङ्ञशल्ि प्रङ्झतयोङ्झगता,पाङ्झऱकास्तरीय 
अङ्झतङ्चरक्त ङ्जक्रयाकऱाप ऱगायतका शसङ्ञऺक गङ्झतङ्जवङ्झि सञ्चाऱन  गङ्चरएको छ । आिारभतू तहको परीऺा सञ्चाऱन,अनङ्टमगन 
र व्यवस्िापन गनय छङ्टट्टस काययङ्जवङ्झि ङ्झनमायर् गङ्चर कऺा आिको पङ्चरऺा मयायङ्छदत एवं व्यवङ्ञस्ित रुपमा सम्पङ्ङ गङ्चरएको छ 
। प्रारङ्ञम्भक वाऱ ङ्जवकास कि ररबाटस ङ्जवद्याऱयको शसङ्ञऺक सङ्टिार गनय कऺाकोिा व्यवस्िापनऱाई ङ्जवशिष जोि ङ्छदईएको छ 
।  

 

15. सामङ्टदाङ्जयक रि ङ्झियो ङ्जवहानी ८९ मिगाहजयको सहकाययमा COVID-१९ ङ्जवशिष रि ङ्झियो काययक्रम,सरदिशमूऱक सूचना एवं 
ङ्ञशऺकहरुको निततृ्वमा गङ्छित टोऱस्तरीय ङ्झनगरानी तिा सचितना सङ्झमङ्झत ऱगायतका संयरत्रमार्य त  कोरोना रोग 
सम्बरिी जनचितना अङ्झभवङृ्जि गने काययऱाई  उच्च प्रािङ्झमकता ङ्छदईएको छ ।  

 

16. प्रकोप ङ्जवपद् व्यवस्िापन कोषको स्िापना गङ्चरएकोऱि ङ्जवङ्झभङ्ङ व्यङ्ञक्त एवं ङ्झनकायबाट उल्ऱिखनीय रुपमा योगदान स्वरुप 
सहयोग प्राप्त भएको छ । सािस टोऱस्तरीय ङ्झनगरानी तिा सचितना सङ्झमङ्झतको ङ्जवशिष अग्रसरतामा क्वारि ङ्ञरटन स्िापना, 
सञ्चाऱन तिा व्यवस्िापनको कायय प्रसंशनीय नस छ । हाऱ सम्म भारत ऱगायतका मङ्टऱङ्टकबाट आएका २१४ जना 
नागङ्चरकहरु मध्यि ७४ जनाको RDT, १४६ जनाको PCR स्वाव संकऱन गङ्चरएकोमा ४३ जनाको ङ्चरपोटय प्राप्त भएको 
जसमा ८ जनाको कोरोना संक्रमर् पङ्टङ्जि भएकाऱि िौऱाङ्झगरी क्याम्पसको आइसोऱिशन कऺमा पिाइएको र संक्रमर् पङ्टङ्जि 
नभएका २३ जनाऱाई आ-आफ्नो घरमा ङ्झबदाई गङ्चरएको छ ।  

 

17. स्िानीय सरकार स्िापना पिातको तीन वषयको अवङ्झिमा चार वटा नीङ्झत तिा काययक्रमहरुको माध्यमबाट संङ्जविान तिा 
कानङ्टनप्रदत्त अङ्झिकार बमोङ्ञजमका कायय ङ्ञजम्मिवारीहरु व्यवङ्ञस्ित र नङ्झतजाउरमङ्टख रुपमा सम्पादन गरी वरिङ गाउँपाङ्झऱका 
खोङ्ञजनि,दिङ्ञखनि र भिङ्जटनि सरकारको रुपमा स्िाङ्जपत हङ्टन सर्ऱ भएको छ । "समिृ निपाऱ सङ्टखी निपाऱी" को राङ्जष्ट्रय 
सोचऱाई आत्मसात गदै "समिृ बरिङ,सङ्टखी बरिङबासी" को दीघयकाङ्झऱन सोच प्राप्त गनय आङ्झियक,सामाङ्ञजक र साँस्कृङ्झतक 



ङ्जवकासका ऱक्ष्य सङ्जहत नीङ्झत र काययक्रम व्यवङ्ञस्ित रुपमा अङ्ञघ बकाइएका बिऱा हामी महामारीका कारर्ऱि उत्पङ्ङ 
पङ्चरङ्ञस्िङ्झतको सामाना गनय बाध्य भएका छौं ।  

 

18. निपाऱको संङ्जविानऱि पङ्चरकल्पना गरिको तीन तहको सरकार,त्यसका अङ्झिकार ऺित्र र संघ,प्रदिश र स्िानीय 
सरकारङ्झबचको सहकायय, समरवय र सह-अङ्ञस्तत्व समितको ममय अनङ्टसार निपाऱ सरकार र प्रदिश सरकारऱि प्रस्तङ्टत गरिको 
ङ्छदगो ङ्जवकासको ऱक्ष्य प्राङ्झप्तसङ्जहतको नीङ्झत तिा काययक्रम समितऱाई रृदयङ्गम गरी हाम्रो स्िानीय सरकार सञ्चाऱनको 
तीन वषयको अनङ्टभव र गाउँसभा मार्य त पाङ्चरत ऐन, ङ्झनयम तिा काययङ्जवङ्झि समितका आिारमा आङ्झियक वषय २०७७/७८ 
को नीङ्झत तिा काययक्रम तय गङ्चरएको छ ।  

 
गाउँसभाका सदस्यज्यूहरु, 

19. स्िानीय सरकारऱि जनभावना, जनआकांऺा र आवश्यकताका आिारमा स्िानीय नागङ्चरकको जीवनस्तरमा सङ्टिार गनय ढीक 
संकल्पका साि अगाङ्झि बङ्जकरहिको छ । भौङ्झतक संरचना पयायप्त नहङ्टनङ्ट, कमयचारी र अरय स्रोतसािनको कमी हङ्टनङ्ट तिा 
संघ,प्रदिश र स्िानीय तहवीच आयोजनाको वगॉकरर् समयमा नहङ्टनङ्ट जस्ता अनिकौं प्रङ्झतकूऱताका बाबजङ्टद स्िानीय 
सरकारऱि हाँङ्झसऱ गरिका कि ही महत्वपूर्य उपऱङ्ञव्िहरु यस गङ्चरमामय सभा समऺ प्रस्तङ्टत गनय चाहरछङ्ट  । 

20. निपाऱको सरदभयमा स्िानीय सरकार नवीनतम ्प्रयोग भएकाऱि स्िानीय सरकारको सङ्टशासन, ङ्जवकास र समङृ्जिको ऱाङ्झग 
स्िानीय सरकार सञ्चाऱनका क्रममा स्िानीय तहऱाई प्राप्त अङ्झिकार ऺित्रङ्झभत्रका ङ्जवषयमा ४० वटा महत्वपूर्य ऐन, 
ङ्झनयम, ङ्झनदेङ्ञशका, काययङ्जवङ्झि र मापदण्ि जारी गरी कायायरवयनमा आएका छन ्। यसबाट स्िानीय सरकारऱाई संङ्जविान 
एवं कानङ्टन वमोङ्ञजम प्रदत्त ङ्जविाङ्जयकी अङ्झिकारको संस्िागत हङ्टंदस गएको र गाउँपाङ्झऱकामा कानङ्टनी र काययङ्जवङ्झिगत आिार 
तयार भई काम कारवाहीमा िप सहजता आएको छ ।  

 

21. स्िानीय तहमा रयाङ्जयक अभ्यासऱाई संस्िागत गनय निपाऱको संङ्जविान र कानङ्टन वमोङ्ञजम रयाङ्जयक सङ्झमङ्झत गिन भई 
रयाङ्जयक सङ्झमङ्झत समऺ दताय भएका जम्मा ६ वटा ङ्जववादहरुऱाई आपसी छऱर्ऱ र मिऱङ्झमऱापको माध्यमबाट समािान 
गङ्चरएको छ । स्िानीय सरकार सञ्चाऱन ऐन,२०७४ को दर्ा ४७ ऱि व्यवस्िा गरिको रयाङ्जयक सङ्झमङ्झतको अङ्झिकार 
ऺित्रको मिऱङ्झमऱापको माध्यमबाट ङ्जववाद समािान गनय प्रत्यिक विामा मिऱङ्झमऱाप कि रर गिन गरी उक्त कि ररको 
समरवयकताय समित तोङ्जकएको छ । रयाङ्जयक सङ्झमङ्झतबाट सूङ्ञचकृत गरिको मिऱङ्झमऱापकतायबाट  गङ्चरनि मिऱङ्झमऱापको 
काययऱाई प्रभावकारी बनाउन मिऱङ्झमऱापकताय र समरवयकतायहरुका ऱाङ्झग तीन ङ्छदनि अनङ्टङ्ञशऺर् काययक्रम सम्पङ्ङ 
गङ्चरसङ्जकएको छ ।  

 

22. गाउँपाङ्झऱका ङ्झभत्रको ऐङ्झतहाङ्झसक महत्व,पङ्टराताङ्ञत्वक वस्तङ्ट,कऱा,संस्कृङ्झतको संरऺर् तिा पययटनको प्रवियन गनय 
गाउँपाङ्झऱका अरतगयत पने सत्यवती मङ्ञरदर र काऱीऱिक ङ्झसििान मङ्ञरदरऱाई साँस्कृङ्झतक र कौिि िाँिा, भैँसीखोऱा 
झरना,ङ्झभङ्झत्रवन दिउराऱी र भातिपोखराऱाई पययटकीय ऺित्रको रुपमा घोषर्ा गङ्चरएको छ । 

23. कङ्टंगा, ङ्झगट्टी, बाऱङ्टवा, माटो आङ्छद प्राकृङ्झतक एवं नदीजरय वस्तङ्टको ङ्जवक्री तिा ङ्झनकासी शङ्टल्क दस्तङ्टर संकऱन गनय 
गाउँपाङ्झऱका ऺित्रङ्झभत्रका वगरहरुको  प्रारङ्ञम्भक वातावरर्ीय परीऺर् गरी सो सम्बरिी आय िि क्का समित सम्झौता गरी 
स्िानीय कर संकऱन गङ्चरनङ्टका सािस  व्यवसाय दताय, होमस्टि दताय ऱगायत नयाँ आरतङ्चरक स्रोतको दायरा र्राङ्जकऱो 
बनाई चाऱङ्ट आङ्झियक वषय ०७६/७७ मा अनङ्टमाङ्झनत आरतङ्चरक आय प्राप्त हङ्टनि संशोङ्झित अनङ्टमान छ ।  

 

24. यस संकटको घिीमा समित गाउँपाङ्झऱकाऱि सहभाङ्झगतामूऱक योजना तजङ्टयमा प्रकृयामार्य त चाऱङ्ट आङ्झियक वषय ०७६/७७ 
मा स्िानीयस्तरको ङ्जवकासका ऱाङ्झग १५९ वटा वाङ्जषयक योजना बनाई कायायरवयन गदै गदाय जिष्ठ मसारत सम्म उपभोक्ता 
सङ्झमङ्झत मार्य त कायायरवयनमा  भएका पूङँ्ञजगत प्रकृङ्झतका योजनाहरुको प्रगङ्झत कङ्चरव ८५ प्रङ्झतशत  पङ्टगिको छ । त्यस्तस 
संस्िागत सङ्टशासन र सिवा प्रवाह सँग जोङ्झिएका योजना तिा काययक्रम कङ्चरव सम्पङ्ङ भस सकि को अवस्िा छ । यसवाट 
जनप्रङ्झतङ्झनङ्झिहरुको भङू्झमका नीङ्झत ङ्झनमायर् र ङ्जवकास ङ्झनमायर्को अगङ्टवाइ,अनङ्टगमन एवं जनताको सङ्टख दङ्ट;खमा साि ङ्छदनि गरी 
हाम्रो सरकार सशक्त हङ्टँदस गइहिको छ । 

 

25. हाम्रो सरकारऱि आफ्नो कायय सञ्चाऱन गदाय ऱागत रयूनीकरर्, स्रोत सािनको अङ्झिकतम उपयोगको ऱाङ्झग निपाऱ 
सरकार तिा प्रदिश सरकार सँग साझिदारी एवं संयङ्टक्त व्यवस्िापनमा बहृत पूवायिार ङ्झनमायर् ऱगायतका कायय गदै आएको 



छ । जस्तस पिङ्चरवाङ-वरिङ  सिक ङ्झनमायर्मा निपाऱ सरकार र वरिङ-नाम्दङ्टक सिक ङ्झनमायर्मा स्िानीय पूवायिार काययक्रम 
सँग साझिदारी गरी समरवय,सहकारीता र सहअङ्ञस्तत्वको ङ्झसिारतऱाई ङ्ञस्वकार गरिका छौँ । 

 

26. नयाँ संरचना,कमयचारी अभाव, भौगोङ्झऱक कङ्छिनाई,कानङ्टनी अस्पिता र अरयौऱताका बावजूद पङ्झन सावयजङ्झनक सिवा प्रवाह 
र सङ्टशासनऱाई पङ्जहऱो प्रािङ्झमकता ङ्छदंदस जनताको सङ्टख दङ्ट;खमा अङ्झभभावकत्व ग्रहर् गदै विाहरुमा घङ्टम्ती सिवा मार्य त 
गाउँ गाउँमा स्िाङ्झनय सरकारको अनङ्टभङू्झत गराउन हाम्रो सरकार सदा प्रयत्नशीऱ छ । 

 

27. प्रत्यिक नागङ्चरकऱाई राज्यबाट आिारभतू स्वास््य सिवा ङ्झनशङ्टल्क प्राप्त गनय पाउनि संवसिाङ्झनक अङ्झिकारऱाई प्रत्याभतू गनय 
यस स्िानीय सरकाऱि स्वास््यकमॉ ऱगायतको सङ्टङ्जविा सङ्जहत ३ वटा िाउँमा सामङ्टदाङ्जयक स्वास््य इकाई स्िापना गरी 
स्वास््य सिवा प्रवाह गङ्चरएको छ । त्यससगरी अपाङगता भएका नागङ्चरकहरुको सिवाको ऱाङ्झग सवस विाहरुमा ङ्ञचङ्जकत्सक 
सङ्जहतको टोऱी मार्य त स्वास््य परीऺर् गङ्चरएको छ । सािस स्वास््य सम्वरिी ङ्जवङ्जवि काययक्रम जस्तस उमिर सत्तरी 
काययक्रम मार्य त जिष्ठ नागङ्चरकको घरघर सम्म स्वास््य सिवा ङ्जवस्तार गरी नागङ्चरकको मौङ्झऱक हकप्रङ्झत हाम्रो सरकार 
प्रङ्झतवि छ ।  

 

28. पूरानो ङ्ञचङ्जकत्सा आयङ्टवेद प्रङ्झत जागरर् ल्याउन सवस विामा आयङ्टवेद काययक्रम सङ्जहत आङ्झियक रुपऱि ङ्जवपङ्ङ,अशक्त र 
असहाय अवस्िामा रहिका,असहाय एकऱ मङ्जहऱा,अपाङ्गता भएका,वाऱवाङ्झऱका,आफ्नो हिरचाह आर्ैँ  गनय नसक्नि 
नागङ्चरकऱाई नागङ्चरक सम्मान काययक्रम सम्पङ्ङ गङ्चरएको छ । यस्ता काययक्रमऱाई आगामी ङ्छदनमा िप सङ्टढीक बनाई 
ङ्झनररतरता ङ्छदईनिछ । 

 

29.  बरिङ गाउँपाङ्झऱका विा नं. १ मा सामङ्टङ्जहक भैँसीपाऱन, विा नं. २ मा अऱैंची खिङ्झत तिा पङ्टरुषोदय माध्यङ्झमक 
ङ्जवद्याऱयमा सञ्चाङ्झऱत प्राङ्जवङ्झिक िार तर्य को कृङ्जष ङ्जवषयको ङ्ञशऺा, विा नं. ३ मा र्ऱर्ङ्ट ऱ खिङ्झत, विा नं. ४ मा 
बाख्रापाऱन र विा नं. ५ मा आऱङ्ट खिङ्झत गङ्चरसङ्जकएकोमा सवस ऺित्रबाट सकारात्मक प्रयत्न भएका छन । 

 

30. कमयचारी समायोजन एवं व्यवस्िापन पिात भएको कमयचारीको पूङ्झतय संगस कमयचारीहरुको उच्च काययसम्पादन एवं 
ऱगनङ्ञशऱताका कारर् सिवा प्रवाहमा च ङ्टस्तता आएको छ । अझस ङ्जवश्वव्यापी महामारी कोङ्झभि-१९ ऱि ङ्झसजयना गरिको 
ङ्जवषम पङ्चरङ्ञस्िङ्झतऱि मङ्टऱङ्टक बरदाबरदीको अवस्िामा रहँदा पङ्झन राष्ट्रसिवक कमयचारीहरु ङ्झनयङ्झमत रुपमा कायायऱयमा 
उपङ्ञस्ित भइ उच्च मनोबऱका साि सिवा प्रवाह गरी स्िानीय सरकारका प्रङ्झतर्ऱहरुऱाई नागङ्चरक समऺ पङ्टयायउन 
भएको सकारात्मक भङू्झमकाको सदा सवयदा स्मरर् गङ्चरनिछ । नवप्रवतयन र सजृनशीऱ कायय गने सबस तहका 
राष्ट्रसिवकहरुऱाई उत्प्रिङ्चरत गनय बजिटमा आवश्यक व्यवस्िा गङ्चरनिछ ।  

 

 

31. गाउँपाङ्झऱका ङ्झभत्रका नागङ्चरकहरुको  आवास सङ्टिार काययक्रम सञ्चाऱन गनय सो सम्वरिी छङ्टट्टस काययङ्जवङ्झि ङ्झनमायर् गरी 
गाउँपाङ्झऱका ङ्झभत्र रहिका सङ्टकङ्ट म्बासी, घरवारङ्जवङ्जहन र खरको छानो भएका तिा शौचाऱय ङ्जवङ्जहन पङ्चरवारका ऱाङ्झग रंङ्झगन 
जस्तापाताको व्यवस्िापन गनय आपूङ्झतयकताय सँग खङ्चरद सम्झौता भई सङ्जकएकोमा कोरोना भाइरस रोगको महामारीको 
कारर्बाट आपूङ्झतय हङ्टन नसकि काऱि आवश्यक समरवय गरी  ङ्झछट्टस व्यवस्िापन गङ्चरनिछ ।  

 

32. गाउँकाययपाङ्झऱकाको कायायऱय र सो अरतगयतका कायायऱय तिा आिारभतू र माध्यङ्झमक ङ्जवद्याऱयहरुमा ङ्जविङ्टतीय हाङँ्ञजरी 
जिान   गरी ङ्जविङ्टतीय शासनको अभ्यास गङ्चरएको छ । त्यस्तस गाउँपाङ्झऱकाको कायायऱयको सङ्टरऺाका ऱाङ्झग ङ्झसङ्झस 
क्यामिरा जिान गङ्चरएको छ । पत्रकाङ्चरता काययक्रम मार्य त सञ्चार जगतको ङ्जवकास र ङ्जवस्तार  सम्बरिी आिारभतू 
पत्रकाङ्चरता ताङ्झऱम सम्पङ्ङ गङ्चरसङ्जकएको छ । यस्ता काययक्रम  मार्य त स्िानीय सरकारको सङ्टचनाको सही प्रवाहीकरर् 
गने अपिऺा ङ्झऱईएको छ । त्यस्तस सावयजङ्झनक सङ्टनङ्टवाई काययक्रम मार्य त हाम्रो सरकारको सिवा प्रवाह प्रङ्झतको आम 
नागङ्चरकको िारर्ा बङ्टझ्नि कायय समित गङ्चररहिका छौँ । 

 



33. अनङ्टदानमा आिाङ्चरत ङ्जवङ्जवि कृङ्जषजरय सामाग्री ङ्जवतरर् गरी कृङ्जषमा आिङ्टङ्झनकीकरर् गनय खोङ्ञजएको छ । बरिङ 
गाउँपाङ्झऱकाऱि  मासङ्ट, अण्िा र दङ्टिमा आत्मङ्झनभयर काययक्रमऱाई अनङ्टदानमा आिाङ्चरत बनाई भकारो सङ्टिार, पशङ्ट आहार र 
पशङ्ट स्वास््य काययक्रमऱाई ङ्जवशिष प्रािङ्झमकता ङ्छदइएको   छ । 

 

34. हाम्रो सरकारऱि गाउँपाङ्झऱका ङ्झभत्रका असाध्य रोग ऱागिका ङ्जवपङ्ङ नागङ्चरकको स्वास््य उपचारािय आङ्झियक सहायता समित  
तत्काऱस सम्वोिन गरी स्िानीय सरकारको अनङ्टभङू्झत ङ्छदनि प्रयास गदै आएको छ ।  

35. असऱ बङ्टहारी सम्मान,असऱ राष्ट्रसिवक सम्मान, विा नं. ५ का विा अध्यऺऱाई समयमस काययसम्पादन गरिकोमा 
गाउँकाययपाङ्झऱकाबाट गरिको सम्मान, आमा समूहका पदाङ्झिकारीहरुका ऱाङ्झग निततृ्वङ्झसप ङ्जवकास, उदघोषर् तिा 
पत्रकाङ्चरता ताङ्झऱम, सङ्टत्कि री मङ्जहऱाऱाई रातो भाऱि, पोङ्झसऱो झोऱा ङ्जवतरर्,घर-घरमा अपाङगता पङ्चरचयपत्र 
ङ्जवतरर्,सामङ्टदाङ्जयक वन साझिदारी ऱगायतका असऱ एवं सजृनङ्ञशऱ काययक्रम मार्य त समरयाङ्जयक,समतामूऱक र समिृ 
समाजको ङ्झनमायर् गनय हाम्रो सरकार ढीक सङ्कङ्ञल्पत छ ।  

 

36. यस वषयका हाम्रा उपऱङ्ञव्िहरु उत्साहवियक छन ् । हाम्रो स्िानीय सरकारऱि ङ्झऱएका नीङ्झतहरुको कायायरवयनबाट 
स्िानीय निततृ्वको ङ्जवकास र स्िानीय शासन पिङ्झत सङ्टढीक  हङ्टनि प्रशस्त आिारहरु तयार भएका छन ्। हरिक ङ्छदन एक 
कदम अगाङ्झि बढ्नि हाम्रो सरकारको ढीङ्जिकोर् र शसऱीका  कारर् सम्पूर्य वरिङवासी नागङ्चरकमा उत्साहको सञ्चार भएको 
छ ।  

 

गाउँसभाका सदस्यज्यूहरु, 

37. अब म गाउँपाङ्झऱकाको आङ्झियक वषय २०७७/७८ का ऱाङ्झग प्रस्ताङ्जवत नीङ्झत तिा काययक्रम तर्य  यहाँहरुको ध्यानाकषयर् 
गराउन चाहरछङ्ट ।  

38. यस प्रस्ताङ्जवत नीङ्झत तिा काययक्रमऱि मानवीय ऺमता ङ्जवकास, पूवायिार ङ्झनमायर्, उिमशीऱता र रोजगारी वङृ्जि, स्िानीय 
निततृ्व ङ्जवकास, ङ्छदगो ङ्जवकास, प्रभावकारी सिवा प्रवाह र कानङ्टनी शासनको प्रत्याभङू्झतऱाई प्रािङ्झमकतामा राख्दस समिृ निपाऱ, 
सङ्टखी निपाऱीको राङ्जष्ट्रय आकाङ्क्ऺा पूरा गने तर्य  कि ङ्ञररत छन ्। 

 

39.  झङ्टऱि जस्ता जोङ्ञखमयङ्टक्त बस्ती पङ्जहचान गरी सङ्टगम यातायातको व्यवस्िासङ्जहतको एकीकृत सामूङ्जहक आवासको 
व्यवस्िापन गङ्चरनिछ । सािस सङ्टकङ्ट म्वासी तिा ङ्जवपङ्ङ नागङ्चरकको पङ्जहचान र अङ्झभऱिख व्यवस्िापनऱाई व्यवङ्ञस्ित गरी 
सङ्टकङ्ट म्वासी तिा ङ्जवङ्जपङ्ङ नागङ्चरक सम्वरिी जीङ्जवकोपाजयन र वसोवासको व्यवस्िापनका ऱाङ्झग  उङ्ञचत प्रवरि गङ्चरनिछ । 
सािस यसका ऱाङ्झग गाउँपाङ्झऱका अध्यऺ सङ्टकङ्ट म्वासी व्यवस्िापन तिा आवास सङ्टिार काययक्रम सञ्चाऱनमा ल्याईनिछ  । 

 

40. गाउँपाङ्झऱकाको कायय सम्पादनऱाई ङ्झछटोछङ्चरतो, प्रङ्जवङ्झिमसत्री, पारदशॉ र गङ्टर्स्तरीयता कायम गदै सूचना तिा प्रङ्जवङ्झिको 
अङ्झिकतम उपयोग मार्य त शासन प्रर्ाऱीऱाई स्िानीय तहबाट नस सङ्टढीङ्जककरर् गङ्चरनि नीङ्झत अवऱम्वन गङ्चरनिछ । 

 

41. कोङ्झभि-१९ रोकिाममा निपाऱ सरकारऱि गरिको ऱकिाउनऱाई मध्यिनजर गरी इरटरनिटको पहङ्टँच ङ्झबद्यािॉसम्म पङ्टयायई 
विवसाइट, मोबाइऱ एप, सामाङ्ञजक संजाऱ, रि ङ्झियो, ङ्झभङ्झियो, अङ्झियो तिा अरय ङ्झभङ्झियो करर्ि रि ङ्ञरसङ टङ्टऱ मार्य त ङ्ञशऺर् 
ङ्झसकाई ङ्जक्रयाकऱाप अङ्ञघ बकाइनिछ । 

 

42. निपाऱ सरकारको योजना अनङ्टसार यस पाङ्झऱकामा जिान हङ्टदस गरिको र्ाइबर इरटरनिट सिवाऱाई सम्पूर्य विा कायायऱय, 
स्वास््य संस्िा तिा ङ्झबद्याऱयहरुमा जिान कायय सम्पङ्ङ गङ्चरनिछ सािस इमिऱ इरटरनिट मार्य त पत्रहरु, सूचना तिा 
जानकारीहरु आदानप्रदान गङ्चरनिछ । 

 

43. हाऱ गाउँपाङ्झऱका, विा, स्वास््य संस्िा, मा.ङ्जव. तहमा प्रयोगमा ल्याइएको ङ्जविङ्टतीय हाङ्ञजरी प्रर्ाऱीऱाइ क्रमश: प्रािङ्झमक 
ङ्झबद्याऱयहरुमा समित ङ्जवस्तार गङ्चरनिछ । 

 

44. यस पाङ्झऱका ङ्ञस्ित व्यस्त बजार तिा महत्वपूर्य स्िानहरुमा  ङ्झनगरानी तिा सङ्टरऺा व्यवस्िापन गनयका ऱाङ्झग सिक बङ्ञत्त 
संगस ङ्झस.ङ्झस. क्यामिरा जिान गङ्चरनिछ सािस यस्ता िाउँहरुमा Free Wi-Fi Zone बनाइनिछ । 

 



45. गाउँपाङ्झऱकाबाट काययरवयन हङ्टनि योजना, काययक्रममा ङ्जवत्तीय जोङ्ञखम रयूनीकरर्का ऱाङ्झग ङ्झनमायर् र खङ्चरद प्रङ्जक्रयाऱाई 
बकी पारदशॉ र प्रङ्झतस्पिायत्मक बनाउन बाङ्जषयक खङ्चरद योजना बनाई E-Bidding ऱाई प्रभावकारी रुपमा काययरवयन 
गङ्चरनिछ । 

46. प्रङ्जवङ्झिको प्रयोग तिा सूचनामा पंहङ्टच अङ्झभवङृ्जि गनय गाउँपाङ्झऱकाका जनप्रङ्झतङ्झनङ्झि, कमयचारी तिा ङ्ञशऺकहरुऱाई सूचना 
प्रङ्जवङ्झिसंग सम्बङ्ञरित ताङ्झऱम तिा काययशाऱा संचाऱन गङ्चरनिछ । 

47. व्यङ्ञक्तगत घटनादताय तिा सामाङ्ञजक सङ्टरऺा व्यवस्िापन सूचना प्रर्ाऱीऱाई विा स्तरबाट काययरवयनमा ल्याइनि र उक्त 
प्रर्ाऱी प्रयोगका ऱाङ्झग विा सङ्ञचवहरुऱाई आवश्यक ताङ्झऱम संचाऱन गङ्चरनिछ । 

 

48. घरघरमा स्नातक,टोऱटोऱमा प्राङ्जवङ्झिक, विाविामा स्वास््यकि रर, वस्ती वस्तीमा ज्यिष्ठ नागङ्चरक क्ऱव र पतॉ जङ्झमनमा 
सावयजङ्झनक उिानका सािस स्िानीय सरकारको सिवा प्रवाहऱाई  सूचना प्रङ्जवङ्झिसङ्जहतको सिवा सँग जोड्न प्रत्यिक ङ्जवद्याऱय 
तिा विा कायायऱयऱाई सूचना प्रङ्जवङ्झियङ्टक्त बनाई  सूचना प्रङ्जवङ्झिमा आिाङ्चरत स्माटय गाउँपाङ्झऱका बनाइनिछ । 

49. आयोजनाहरुको दोहोरोपनाको अरत्यका ऱाङ्झग संघीय र प्रदिश सरकारसंग समरवय र सहकाययको नीङ्झत अवऱम्वन 
गङ्चरनिछ । अत्यावश्यक बाहिकका नयाँ आयोजना निप्नि र कायायरवयनमा रहिका तिा अिङ्टरा आयोजनाहरुऱाई सम्पङ्ङ 
गनय बजिट व्यवस्िापन सँगस आयोजना बैंक तयारी गरी सञ्चाऱनमा ल्याइनिछ । 

 

50. ङ्जवकासमा ङ्झनङ्ञित उद्दिश्य हाङँ्झसऱ गनय अपनाईनि रर्नीङ्झत, समय, ङ्जक्रयाकऱापहरु र  सािन श्रोतको संयोजन गरी 
योजनावि ङ्जवकासको सङ्टरुवात गनय हाम्रो सरकारको आवङ्झिक योजना तजङ्टयमाको कायय अङ्जवऱम्ब सङ्टरुवात गङ्चरनिछ ।  

 

51. गाउँपाङ्झऱकाबाट नक्सापास नगरी भौङ्झतक संरचना तिा घर ङ्झनमायर् गने र स्वीकृत मापदण्ि ङ्जवपङ्चरत ङ्झनमायर् कायय 
गङ्चरएका संरचनाऱाई ङ्जवशिष व्यवस्िासङ्जहत कानङ्टनी दायरामा ल्याइ त्यस्ता कायय गनेऱाई ङ्झनरुत्साङ्जहत गङ्चरनिछ । 
गाउँपाङ्झऱकाऱि तोकि को सिकको अङ्झिकार ऺित्रङ्झभत्र बनिका संरचना जङ्टनसङ्टकस  वखत हटाईनिछ । 

 

52. गाउँपाङ्झऱका ङ्झभत्र ङ्जवगतदिङ्ञख सञ्चाङ्झऱत क्रमागत योजनाहरुऱाई आगामी आङ्झियक वषयमा पङ्झन ङ्झनररतरता ङ्छदइनिछ भनि 
पूवायिार ङ्झनमायर्को काययऱाई व्यवङ्ञस्ित गनय ममयत सम्भार कोष स्िापना गरी  आवश्यक काययङ्जवङ्झि बनाई व्यवङ्ञस्ित 
बनाउँदस ऱङ्झगनिछ । आगामी आङ्झियक वषयबाट हिङ्झभ मिङ्ञशनरी उपकरर्हरुका माध्यमको प्रयोग मार्य त कायायरवयन हङ्टनि 
योजना तिा काययक्रम उपभोक्ता सङ्झमङ्झत मार्य त गङ्चरनि काययऱाई क्रमश्ङ्झनरुत्साङ्जहत गङ्चरदैं ऱङ्झगनिछ । उपभोक्ता सङ्झमङ्झतऱि 
हिङ्झभ मिङ्ञशनरी उपकरर्हरुको प्रयोग गरी  कायायरवयन हङ्टनि गरी कायायऱयसँग योजना कायायरवयनको सम्झौता भएमा 
आगामी आङ्झियक वषयबाट ङ्झनयमानङ्टसार वहाऱ कर कट्टी गरी भ ङ्टक्तानी ङ्छदनि प्रर्ाऱीको अवऱम्वन गङ्चरनिछ ।  

53. ङ्जवगतबाट पाि ङ्झसक्दस आगामी आङ्झियक वषयमा टङ्टक्रि  योजना तिा काययक्रम पूर्यत ङ्झनरुत्साङ्जहत गदै एक वािय एक गौरवको 
योजना सञ्चाऱन गङ्चरनिछ ।असारि ङ्जवकासऱाई आगामी वषय अरत्य गनय योजना सम्झौताका काययऱाई श्रावर् मङ्जहनाबाट 
शङ्टरु गङ्चरनिछ । सािस गौरवका योजना र मिङ्ञशनरी उपकरर्को आवश्यकता पने योजनाऱाई यिासम्भव िि क्का 
प्रकृयामार्य त गङ्चरनिछ ।  

54. झोऱङ्टङगि पङ्टऱ मार्य त छङ्चरएर रहिका वस्ती ङ्जवचको दङ्टरी कम गरी सामाङ्ञजक आदानप्रदान तिा प्रशासङ्झनक सङ्टगमताका 
ऱाङ्झग झोऱङ्टङगि पङ्टऱ ङ्झनमायर्मा  निपाऱ सरकार तिा प्रदिश सरकार सँग आवश्यक सहऱगानी तिा समरवय  गङ्चरनिछ । 
सािस आङ्झियक वषय २०७७/७८ का ऱाङ्झग झोऱङ्टङगि पङ्टऱ ऺित्रगत काययक्रम अरतगयत कायायरवयन हङ्टनि भरिारखोऱा, 
घट्टघाट, झङ्टिीघाट, काउऱिघाट, मजङ्टवार्ि दी झोऱङ्टङगि पङ्टऱको ङ्झनमायर् काययऱाई ङ्ञशघ्र कायायरवयन  गङ्चरनिछ । 

  

55. जनप्रङ्झतङ्झनङ्झि र कमयचारीको  ऺमता अङ्झभवङृ्जि गरी ङ्जवकास र सिवा प्रवाहमा गङ्टर्स्तर कायम गनय ताङ्झऱम,प्रङ्ञशऺर् र 
अङ्झभमङ्टखीकरर्का सािस भ्रमर् अवऱोकन गराईनिछ ।त्यसस गरी गाउँपाङ्झऱका अध्यऺऱि विाध्यऺसँग,प्रमङ्टख प्रशासकीय 
अङ्झिकृतऱि शाखा प्रमङ्टख र विा सङ्ञचवसँग तिा ङ्ञशऺा अङ्झिकृतऱि ङ्जवद्याऱयका प्रिानाध्यापक सँग मापन योग्य 
सूचकहरुसङ्जहत काययसम्पादन सम्झौता गरी सम्बरिीत पदाङ्झिकारीहरुऱाई नङ्झतजा प्रङ्झत िप जवार्दिही बनाईनिछ ।  

56. गाउँपाङ्झऱकाको भौगोङ्झऱक ऺित्रङ्झभत्र सञ्चाऱन हङ्टनि सहकारी संस्िाको दताय, अनङ्टमङ्झत, ङ्झनयमन र व्यवस्िापनऱाई प्रभावकारी 
बनाउदस स्िानीय सहकारी संस्िाको ऺमता अङ्झभवङृ्जि गरी सहकारी संस्िाको प्रवियन, पङ्चरचाऱन र ङ्जवकास गङ्चरनिछ । 
सहकारी सम्वरिी स्िानीय त्यांक व्यवस्िापन र अध्ययन तिा अनङ्टसरिान गरी दसङ्झनक उपभोग्य वस्तङ्ट, कृङ्जष, वन, 



मत्स्य तिा पशङ्टजरय पदािय उत्पादन र ङ्जवक्री ङ्जवतरर् गने सहकारीऱाई ङ्जवशिष अनङ्टदानको व्यवस्िा गङ्चरनङ्टका सािस प्रमङ्टख 
वस्तीहरुमा सङ्टपि मूल्यमा सहकारी पसऱ सञ्चाऱन गनय प्रोत्साहन गङ्चरनिछ ।  

गाउँसभाका सदस्यज्यूहरु, 

57. बैंक तिा ङ्जवत्तीय संस्िाहरु सँगको सहकाययमा एक विा, एक सहकारीको नीङ्झत मार्य त समङृ्जिको यात्राको नाराऱाई 
साियक पाङ्चरनिछ । सबस नागङ्चरकहरुमा बैँक तिा ङ्जवत्तीय साऺरता अङ्झभवङृ्जि गनय सघन रुपमा ङ्जवत्तीय साऺरता काययक्रम 
सञ्चाऱन गङ्चरनिछ ।  

58. जनसांङ्ञख्यक, प्राकृङ्झतक, आङ्झियक, सामाङ्ञजक, सांस्कृङ्झतक, भौङ्झतक पूवायिार, रोजगारीको अवस्िा, कङ्ट ऱ गाहयस््य उत्पादन, 
प्रङ्झतव्यङ्ञक्त आय, मानव ङ्जवकास तिा ऱैँङ्झगक सशक्तीकरर् सूचकांक, राजस्व तिा आयव्यय समितको त्यांक संकऱन र 
प्रशोिन गरी नवीनतम प्रङ्जवङ्झियङ्टक्त र राङ्जष्ट्रय तिा स्िानीय सूचना प्रर्ाऱीमा आविता र   पाश्वयङ्ञचत्र तिा स्रोत नक्साको 
अद्यावङ्झिक अङ्झभऱिखन गङ्चरनिछ ।  

 

59. सावयजङ्झनक तिा सरकारी सम्पङ्ञत्तको अङ्झभऱिख राखी संरऺर् र सदङ्टपयोग गङ्चरनिछ । यसका ऱाङ्झग गाउँपाङ्झऱकामा गङ्छित 
सावयजङ्झनक तिा सरकारी जग्गा संरऺर् सङ्झमङ्झतऱाई िप ङ्जक्रयाङ्ञशऱ बनाईनिछ । ङ्जव.सं. २०७६-२०७८ ऱाई सावयजङ्झनक 
सम्पङ्ञत्त जग्गा संरऺर् वषय ङ्झनररतरता ङ्छदन अङ्झभयानका रुपमा अगाङ्झि बकाइनिछ ।  

 
 

60. "समदृ्द गाउँपाङ्झऱका ङ्झनमायर्को आिार, सामङ्टदाङ्जयक ङ्जवद्याऱयको शसङ्ञऺक गङ्टर्स्तरमा सङ्टिार" भङ्ङि नाराऱाई साियक तङ्टल्याउन 
र अङ्झभभावक तिा ङ्जवद्यािॉहरुको रोजाइ र ङ्झसकाइको कि रर बनाउन सामङ्टदाङ्जयक ङ्जवद्याऱयमा सङ्टरङ्ञऺत घिराबार, 
खिऱमसदान, शङ्टि ङ्जपउनि पानी तिा स्वच्छ हङ्चरत ङ्जवद्याऱय ङ्झनमायर्, सामङ्टदाङ्जयक ङ्जवद्याऱय र सामङ्टदाङ्जयक क्याम्पसहरुको 
सङ्टढीकीकरर् गने काययऱाई िप प्रभावकारी वनाउन "गाउँपाङ्झऱका अध्यऺ शसङ्ञऺक सङ्टिार काययक्रम "सञ्चाऱन गङ्चरनिछ ।  

 

61. भौगोङ्झऱक अवस्िा,जनसङ्क्ख्या तिा आवश्यकताको आिारमा प्रारङ्ञम्भक बाऱङ्जवकास तिा ङ्ञशऺा  (बकीमा ५ वटा)को 
ऱागी सञ्चाऱन अनङ्टमती ङ्छदई बाऱङ्जवकास सहजकतायको व्यवस्िापन गङ्चरनि छ। बाऱङ्जवकास सहजकतायऱाइ बाऱमनोङ्जवऻान 
सम्बरिी ताङ्झऱम ङ्छदई सऺम बनाउनि, बाऱङ्ञशऺाऱाइ सङ्टङ्जविासम्पङ्ङ  सािस अङ्झनवायय गङ्चरनि छ। 

 

62. भौगोङ्झऱकता,ङ्जवद्यािॉ सङ्क्ख्या तिा आवश्यकताका आिारमा ङ्जवद्याऱय समायोजन गङ्चरनि, कऺा िप/ घट गङ्चरनि तिा 
गाङ्झभएका वा बरद भएका ङ्जवद्याऱयहरुको सम्पत्ती आवश्यकताको आिारमा अरय ङ्जवद्याऱयमा समायोजन गङ्चरनि छ । 

 

63. सामङ्टदाङ्जयक ङ्जवद्याऱयको ङ्ञशऺक तिा कमयचारीहरुको दरबरदी ङ्झमऱान,व्यवस्िापन,पङ्टनङ्जवयतरर् एवं दरबरदी ङ्झसजयना 
ङ्जवद्याऱयको आवश्यकता तिा तह र ङ्ञशऺकको योग्यता एवं दऺताको आिारमा गङ्चरनि छ । 

 

64. ङ्जवद्याऱयको शसङ्ञऺक गङ्टर्स्तर सङ्टिार गनयको ऱाङ्झग एक ङ्जवद्याऱय एक पङ्टस्तकाऱय, सघन ङ्जवद्याऱय अनङ्टगमन, शसङ्ञऺक 
सामग्री तिा पाठ्यसामग्री ङ्जवतरर्, स्िानीय शसङ्ञऺक सामग्री प्रदशनी काययक्रम, प्राध्यापकहरु द्वारा नमूना कऺा ङ्ञशऺर्, 
ङ्ञशऺकहरुऱाई स्िऱगत रुपमा कम्प्यङ्टटर ताङ्झऱम काययक्रम संचाऱन गङ्चरनिछ । 

 

65. सामङ्टदाङ्जयक ङ्जवद्याऱयका ङ्ञशऺक,कमयचारी, राष्ट्रसिवक कमयचारी,जनप्रङ्झतङ्झनङ्झि तिा राज्यको स्रोतबाट पाङ्चरश्रङ्झमक ङ्झऱनि सम्पूर्य 
पदाङ्झिकारीहरुका छोराछोरीहरुऱाई सामूदाङ्जयक ङ्जवद्याऱयमा भनाय गने नीङ्झत अङ्झनवायय गङ्चरनि छ । सािस बरिङ गाउँ ङ्ञशऺा 
P]g २०७७ जारी गरी कायायरवयनमा ल्याइनि छ । 

 

66. गाउँपाङ्झऱका ङ्झभत्रका रयङ्टनतम योग्यता पङ्टगिका ङ्ञशङ्ञऺत जनशङ्ञक्तहरुको ऱगत संकऱन गरी आवश्यकताका आिारमा 
ङ्जवद्याऱयमा स्वयंसिवा गनय उत्प्रिङ्चरत गङ्चरनिछ सािस अरतर ङ्जवद्याऱय ङ्ञशऺर् काययक्रम संचाऱन गङ्चरनिछ । 

 

67. ङ्जवद्यािॉ, ङ्ञशऺक तिा ङ्जवद्याऱयऱाई प्रोत्साहन गनयको ऱाङ्झग एक ङ्ञशऺक एक झोऱा काययक्रम, नमूना ङ्जवद्याऱय छनोट 
गरी पङ्टरस्कृत गङ्चरनि काययक्रम, उत्कृि ङ्ञशऺक तिा ङ्जवद्यािॉ सम्मान काययक्रम, ङ्जवद्याऱयको पहऱमा एक ङ्जवद्यािॉ एक 
हटकि स तिा सबस छात्राहरुऱाई स्याङ्झनटङ्चर प्यािको व्यवस्िा गङ्चरनिछ । 

 



68. रि ङ्झियो ङ्ञशऺा तिा अङ्झभभावक ङ्ञशऺा, सामङ्टदाङ्जयक ङ्जवद्याऱय सत्यापन, अङ्झतङ्चरक्त कऺा संचाऱन, ऱोकसिवा तयारी कऺा, 
राष्ट्रसिवक कमयचारी ङ्जवद्याऱयमा जस्ता काययक्रमहरु संचाऱन गङ्चरनिछ । सािस राष्ट्रपङ्झत रङ्झनङङ्ञशल्ि प्रङ्झतयोङ्झगता िप 
व्यवङ्ञस्ित एवं प्रभावकारी रूपमा सञ्चाऱन गङ्चरनि छ । 

 

69. कऺा ११ र १२ मा ङ्जवऻान ङ्जवषय संचाऱन गरिका ङ्जवद्याऱयहरुऱाई ङ्जवऻान सामग्री व्यवस्िापन अनङ्टदान तिा 
प्राङ्जवङ्झिकिार संचाङ्झऱत ङ्जवद्याऱयहरुऱाई प्रोत्साहन अनङ्टदान प्रदान गङ्चरनिछ । 

 

70. ङ्ञशऺक दरवरदी ङ्झमऱान तिा व्यवस्िापन पिात शूरय दरबरदी भएका सामङ्टदाङ्जयक आिारभतू र माध्यङ्झमक 
ङ्जवद्याऱयहरुऱाई ङ्छदंदस आएको ङ्झनजी ङ्ञशऺक अनङ्टदान कटौती गरी आगामी आङ्झियक वषय दि ङ्ञख प्रािङ्झमक ङ्जवद्याऱयमा 
ङ्ञशऺक आवश्यकताका आिारमा "प्रािङ्झमक ङ्ञशऺक व्यवस्िापन काययक्रम" सञ्चाऱन गङ्चरनि छ ।  

 

71. गाउँपाङ्झऱका ङ्झभत्रका सवस वाऱवाङ्झऱकाऱाई आिारभतू तिा माध्यङ्झमक तहसम्म ङ्झन्शङ्टल्क ङ्ञशऺा उपऱव्ि गराइ साऺर 
गाउँपाङ्झऱका बनाउनि नीङ्झत अवऱम्वन गङ्चरनि छ । सवस ङ्जवद्याऱयऱाई वाऱमसत्री बनाउनङ्टका सािस सवसका ऱाङ्झग ङ्ञशऺा 
अङ्झभयान सञ्चाऱन गरी १ विा १ प्राङ्जवङ्झिक ङ्ञशऺाऱय ङ्झनमायर्का ऱाङ्झग सम्भाव्यता अध्ययन गङ्चरनिछ । हाऱ 
कायायरवयनमा रहिको ङ्जवद्याऱय सङ्टशासन तिा कमयचारी व्यवस्िापन काययङ्जवङ्झिको प्रभावकारी कायायरवयन गरी ङ्जवद्यािॉ 
ङ्झसकाइ उपऱङ्ञव्िको परीऺर् र व्यवस्िापन समित गरी ङ्जवद्याऱयको शसङ्ञऺक गङ्टर्स्तर अङ्झभवङृ्जि मार्य त हरिक ङ्जवद्याऱयऱाई  
स्माटय ङ्जवद्याऱय बनाईनिछ । सािस सामङ्टदाङ्जयक ङ्जवद्याऱयको शसङ्ञऺक पूवायिार ङ्झनमायर्, ममयत सम्भार, सञ्चाऱन र 
व्यवस्िापनऱाई ङ्जवशिष जोि ङ्छदईनिछ ।  

 

72. ङ्जवद्याऱयतह दिङ्ञख नस राङ्जष्ट्रयता, गाउँपाङ्झऱकाको मौङ्झऱक कऱा, संस्कृङ्झत र ऻानको सम्मान, संरऺर् र संवियन गने तिा 
नसङ्झतक ङ्ञशऺामा बऱ पङ्टग्नि प्रकृङ्झतका ङ्जवषयहरुको स्िानीय पाठ्यक्रम तजङ्टयमा गरी कायायरवयन गनय पाठ्यक्रम तिा 
पाियसामग्री ङ्जवकास ङ्झनदेङ्ञशका कायायरवयनमा ल्याईनिछ ।  

 

73. "बरिङ गाउँपाङ्झऱकाको इच्छा, छोरी बङ्टहारीऱाई उच्च ङ्ञशऺा" भङ्ङि सोच र "गाउँपाङ्झऱकाको एउटस सरदिश, बाऱङ्जववाह मङ्टक्त 
हाम्रो सरकार" भङ्ङि ऱक्ष्यऱाई साियक तङ्टल्याउन "उज्याऱो बाऱ वचत काययक्रम" ऱाई प्रभावकारी बनाईनि छ ।  

 

74. सामङ्टदाङ्जयक ङ्जवद्याऱयहरुमा स्वास््य सिवा, बाऱ स्वास््य प्रवियन, प्रजनन ्तिा यौन स्वास््य परामशय जस्ता सिवा प्रवाह 
गनय साप्ताङ्जहक रुपमा ङ्जवद्यािॉ स्वास््य परीऺर् काययक्रम सञ्चाऱन गङ्चरनिछ । यस गाउँपाङ्झऱका ङ्झभत्रका नागङ्चरकहरुको 
स्वास््य ङ्जवमा, नसने रोगको समयमस पङ्जहचान र रोकिाम गरी नागङ्चरकको जनिनको रऺा गनय “गाउँपाङ्झऱका अध्यऺ 
जनता स्वास््य परीऺर् काययक्रम” विास्तरसम्म सञ्चाऱन गङ्चरनिछ । क्यारसर रोग ऱगायत जङ्जटऱ प्रकृङ्झतका रोगहरु 
ऱागिका ङ्जवपङ्ङ नागङ्चरकहरुऱाई प्रदान गदै आएको आङ्झियक सहायताऱाई ङ्झनररतरता ङ्छदइनिछ ।  

 

75. ङ्जवपङ्ङ ङ्जवद्यािॉऱाई छात्रवङृ्ञत्त काययक्रमऱाई प्रदिश तिा निपाऱ सरकारको काययक्रम सँग तादम्यता ङ्झमऱाई प्रभावकारी 
रुपमा ऱागू गङ्चरनिछ ।  

 

76. गाउँपाङ्झऱकाऱि हाऱ ङ्झऱदस आएको कर, राजस्व, शङ्टल्क आङ्छदऱाई िप व्यवङ्ञस्ित र ङ्झनयमन गङ्चरनिछ । हाम्रो गाउँपाङ्झऱका  
हाम्रो कर, समिृ बनाउनि हाम्रस रहर भङ्ङि नाराऱाई साकार पानय असऱ करदाताऱाई सम्मान र तोङ्जकएको समयमस कर 
ङ्झतने करदाताऱाई ङ्जवशिष छङ्टटको व्यवस्िा गङ्चरनिछ । स्िानीय भािादर ङ्झनिायरर् गरी भरपदो र सस्तो यातायात 
प्रर्ाऱीको ङ्जवकास गङ्चरनिछ ।   

77. गाउँपाङ्झऱकाको ऺित्रङ्झभत्र व्यापार, व्यवसाय वा सिवामा पूजँीगत ऱगानी र आङ्झियक कारोवारको आिारमा व्यवसाय कर 
ऱगाइदस आएकोमा यसऱाई िप व्यवङ्ञस्ित गनय साना तिा िूऱा व्यवसायऱाई  अङ्झनवायय रुपमा दताय एवं नवीकरर् 
हङ्टनङ्टपने व्यवस्िा गङ्चरनिछ । गाउँपाङ्झऱका ङ्झभत्रका वस्तीहरुमा स्िानीय उत्पादन ङ्जवक्रीको बजार व्यवस्िापन तिा 
कङ्टवानीको उङ्ञचत व्यवस्िा गङ्चरनिछ ।  



78. महामारीबाट प्रभाङ्जवत पययटन, कृङ्जष, उद्योग, यातायात, ङ्झनमायर् ऱगायतका ऺित्रऱाई जीवरत राख्न एउटा छङ्टट्टस व्यवसाय 
जीवन रऺा काययक्रम संचाऱन गङ्चरनिछ । सो काययक्रमबाट उद्यमशीऱता ङ्जवकास, ऺमता अङ्झभवङृ्जि, स्वरोजगार र 
रोजगार वङृ्जि ऱगायतका ऺित्रगत ङ्जवशिष काययक्रम सञ्चाऱन गङ्चरनिछ ।  

 

79. ङ्जववाद समािानको ऱाङ्झग मिऱङ्झमऱाप तिा मध्यस्िता सिवाऱाई रयाङ्जयक सङ्झमङ्झत मार्य त िप प्रभावकारी बनाईनिछ । 
विामा स्िापना गङ्चरएका मिऱङ्झमऱाप कि ररऱाई मिऱङ्झमऱाप मार्य त ङ्जववाद समािान गरी  शाङ्ञरत स्िापना गने कि ररको 
रुपमा ङ्जवकङ्झसत गङ्चरनिछ ।  

 

80. आङ्झियक, सामाङ्ञजक वा शसङ्ञऺक ढीङ्जिऱि पछाङ्झि परिका मङ्जहऱा, दङ्झऱत, आङ्छदवासी जनजाती, मििशी, िारु, मङ्टङ्ञस्ऱम, 
ङ्जपछिावगय, अल्पसंख्यक, सीमारतकृत, अपांगता भएका व्यङ्ञक्त, ऱैंङ्झगक तिा यौङ्झनक अल्पसंख्यक, ङ्जकसान, श्रङ्झमक, 
उत्पीङ्झित वा ङ्जपछङ्झिएको ऺित्रका नागङ्चरक तिा आङ्झियक रुपऱि ङ्जवपङ्ङ समङ्टदायहरुको ऱाङ्झग ङ्झबशिष व्यवस्िा गङ्चरनिछ । 

81. कङ्ट नस पङ्झन व्यङ्ञक्तऱाई ङ्झनजको उत्पङ्ञत्त, जात, जाङ्झत, समङ्टदाय, पिशा, व्यवसाय वा शारीङ्चरक अवस्िाको आिारमा कङ्ट नस पङ्झन 
ङ्झनजी तिा सावयजङ्झनक स्िानमा कङ्ट नस प्रकारको छङ्टवाछङ्टत वा भिदभाव नहङ्टनि नीङ्झतको प्रभावकारी रुपमा कायायरवयन गङ्चरनिछ 
। 

 

82. ज्यिष्ठ नागङ्चरक, एकऱ मङ्जहऱा, अपांगता भएका व्यङ्ञक्त, ङ्जविवा, वाऱवाङ्झऱका ऱगायतऱाई निपाऱ सरकारबाट सामाङ्ञजक 
सङ्टरऺा भत्ता प्रत्याभतू गङ्चरदस आएकोमा हाम्रो सरकारऱि आङ्झियक र सामाङ्ञजक रुपमा जोङ्ञखममा रहिका नागङ्चरकहरुऱाई 
सङ्टरऺा प्रदान गनय तिा सभ्य र ऱोककल्यार्कारी राज्य व्यवस्िाका ऱाङ्झग “गाउँपाङ्झऱका सामाङ्ञजक सङ्टरऺा, संरऺर् तिा 
बचाउ (SSP)” काययक्रम सञ्चाऱन गङ्चरनिछ । सामाङ्ञजक सङ्टरऺा भत्ता वसङ्जकङ प्रर्ाऱीमा आवि भएकोमा टोऱ-टोऱ मा 
बैंक मार्य त भत्ता ङ्जवतरर् गनय सम्बरिीत ङ्जवत्तीय संस्िा सँग आवश्यक समरवय एवं सहजीकरर्  गङ्चरनिछ ।  

 

 
 

83. गाउँपाङ्झऱका ङ्झभत्रका नागङ्चरकहरुऱाई सर्ा र स्वच्छ ङ्जपउनिपानी उपऱव्ि गराउन जनता सँगको सहऱगानीमा खानिपानी 
आयोजनाहरु सञ्चाऱन गङ्चरनिछ । पानीका मङ्टहानहरुको संरऺर् एवं आवश्यक अरय कि ही िाउँमा ङ्झऱफ्ट प्रङ्जवङ्झिको 
पूवायिारहरु तयार गङ्चरनिछ । हाऱ कायायरवयनमा रहिको झङ्टऱि खानिपानी आयोजना, अऱायङतङ्टङ खानिपानी र सङ्टखौरा 
खानिपानी योजना आयोजनाऱाई पूर्यता ङ्छदन ङ्झनररतरता ङ्छदईनिछ ।  

 

84. समङृ्जि र ङ्जवकास ङ्झनमायर्को आिार, मङ्जहऱाको ऺमताको ङ्जवकास नाराऱाई कायायरवयन गदै गाउँपाङ्झऱका ऺित्रङ्झभत्र मङ्जहऱा 
सशङ्ञक्तकरर्का सािस उिमङ्ञशऱताको ङ्जवकास गनय उपाध्यऺसँग मङ्जहऱा सशक्तीकरर् काययक्रम सञ्चाऱन गङ्चरनिछ । 

 

85. स्िानीय स्तरमा ङ्जवपद् पूवयतयारी तिा प्रङ्झतकायय योजना, पूवय सङ्टचना प्रर्ाऱी, खोज तिा उिार, राहत सामग्रीको 
पूवयभण्िारर्, स्िानीय तटबरि, नदी र पङ्जहरोको ङ्झनयरत्रर्, ङ्जवपद जोङ्ञखम ऺित्रको नक्साकंन तिा बस्तीहरुको पङ्जहचान र 
स्िानारतरर् गङ्चरनिछ । ङ्जवपद् व्यवस्िापनका ऱाङ्झग विा/विामा  गङ्छित ङ्जवपद् व्यवस्िापन सङ्झमङ्झतऱाई िप ङ्जक्रयाशीऱ 
बनाउदस यङ्टवा पङ्चरचाऱनका ऱाङ्झग विाअध्यऺ सँग यङ्टवा स्वरोजगार काययक्रम यिाशीध्र सञ्चाऱन गङ्चरनिछ ।  

 

86. रोजगारमूऱक काययक्रमका माध्यम मार्य त गङ्चरवी रयूङ्झनकरर् गनय “एक घर एक मङ्जहऱा रोजगार” काययक्रम सञ्चाऱन 
गङ्चरनिछ । गाउँपाङ्झऱकाऱाई  खाद्याङ्ङ तिा तरकारी ङ्जवउङ्जवजनमा आत्मङ्झनभयर बनाउन ङ्जवशिष काययक्रम  अङ्झभयानका साि 
सञ्चाऱन गङ्चरनिछ ।  

 

87. कोङ्झभि-१९ को सङ्क्क्रमर्बाट रोजगारी र उत्पादनमा परिको नकारात्मक प्रभावऱाई रयून गरी ङ्छदगो उत्पादकत्व, 
भरपदो ङ्जवतरर् सञ्जाऱ र उिमशीऱताको ङ्जवकास गनय गाउँपाङ्झऱकाबाट ङ्छदइदस आएको अनङ्टदानऱाई प्रभावकारी बनाउन 
बैंङ्जकङ पद्दङ्झतमार्य त रयून ब्याज दरमा ऋर् उपऱब्ि गराउनि व्यवस्िा गङ्चरनि छ । यसरी ऋर् उपऱब्ि गराउनि वा 
ब्याज अनङ्टदान ङ्छदनि ङ्जवषय काययङ्जवङ्झि तजङ्टयमा गरी व्यवङ्ञस्ित गङ्चरनि छ ।  

 



88. "समङृ्जिका ऱाङ्झग यङ्टवाको ङ्जक्रयाङ्ञशऱता, हातमा सीप र ङ्छदमागमा उद्दमशीऱता" भङ्ङि सोचको कायायरवयनका ऱाङ्झग 
यङ्टवाहरुको निततृ्व ङ्जवकास, व्यवसाङ्जयक सीप अङ्झभवङृ्जि, रोजगार, स्वरोजगार एवम ् उद्दमशीऱता प्रवियन जस्ता यङ्टवा 
सशङ्ञक्तकरर्का काययक्रमको व्यवस्िा गङ्चरनि छ ।  

 

89. गाउँपाङ्झऱकामा  बसोबास गने सबस नागङ्चरकको खाद्य सङ्टरऺाको प्रत्याभतू गङ्चरनि छ । "कोही भोकस  पदैन, भोकऱि कोही 
मदैन" भङ्ङि प्रङ्झतबिता पङ्टरा गनय सबस तहका सरकारबीच सहकायय गरी बहङ्ट-आयङ्झमक कृङ्जष उत्पादनमा जोि ङ्छददस 
गाउँपाङ्झऱकाऱाई "खाद्याङ्ङमा आत्मङ्झनभयर स्िानीय तह" घोषर्ा गने काययक्रम अङ्ञघ बकाइनिछ ।  

 

90. गाउँपाङ्झऱका ङ्झभत्रका खितीयोग्य जङ्झमन तिा बाँझो जङ्झमनमा आवश्यक ङ्झसँचाइको व्यवस्िा गरी कृङ्जष उत्पादन बकाईनिछ 
। पशङ्टपाऱन तिा कृङ्जष काययका ऱाङ्झग दीघयकाऱीन योजना तयारी गरी कृङ्जष सिक तिा स्िानीय स्तरका ङ्झसँचाइ 
प्रर्ाऱीको ङ्झनमायर् गङ्चरनिछ । कृङ्जष ऱगायत ङ्जवकासका पऺहरुमा व्यापक छऱर्ऱ तिा स्िानीय सरकारका 
कामकारवाहीमा एकरुपता एबं सामरजस्यता कायम गनय ङ्झनकट भङ्जवष्यमा नस हाम्रो सरकारको आयोजनामा ङ्ञजल्ऱा 
ङ्झभत्रका अरतर स्िानीय सरकारका ङ्जवचमा वहृत्त अरतरङ्जक्रया काययक्रम सञ्चाऱन गङ्चरनिछ ।  

 

91. "बाझँो जङ्झमनको प्रयोग,उत्पादनमा सहयोग" भङ्ङि सोचऱाई आत्मसात गदै बाँङ्ञझदस गएको खितीयोग्य जङ्झमनऱाई कृङ्जष 
उत्पादनका ऱाङ्झग उपयोगमा ल्याउन ङ्जवशिष प्याकि जसङ्जहतको प्रोत्साहन काययक्रम सञ्चाऱन गङ्चरनि छ ।विा मार्य त बाँझो 
जङ्झमनको ऱगत सङ्कऱन गरी भङू्झम बैंकको स्िापना गङ्चरनि छ ।  

 

92. "स्िानीय सरकारको पङ्जहऱो प्रािङ्झमकता,कृषकको घरदसऱोमा प्राङ्जवङ्झिक सिवा" भङ्ङि सोचऱाई कायायरवयन गनय प्राङ्जवङ्झिक 
जनशङ्ञक्तको व्यवस्िा ङ्झमऱाइनि छ । 

 
93. कृङ्जष उद्दमशीऱता अङ्झभवङृ्जि गनय बैंक तिा ङ्जवत्तीय संस्िासँगको सहकाययमा कृषकऱाई सहङ्टङ्झऱयत ब्याजदरमा कृङ्जष ऋर् 

उपऱब्ि गराउनि व्यवस्िा ङ्झमऱाइनिछ । निपाऱ सरकारसँगको सहकाययमा बाऱी तिा पशङ्टपंऺी ङ्झबमा काययक्रम सञ्चाऱन 
गनय ङ्झबमा कम्पनीसँगको समरवयऱाई प्रभावकारी बनाइनिछ ।  

 

94. कृङ्जष तिा पशङ्टपऺी ङ्जवकास सम्बरिी सिवाको पहङ्टँच ङ्जवस्तार गङ्चरनिछ । कृङ्जष व्यवसाय गनय चाहनि कृषकऱाई 
बीउङ्झबजन,कृङ्जष औजार,प्रङ्जवङ्झि र ताङ्झऱम ङ्छदइनिछ ।  

 

95. गाउँपाङ्झऱका ङ्झभत्र रहिका बाँझो जग्गाको ऱगत संकऱन गरी उपयोग गनय भङू्झम बैंकको स्िापना गङ्चरनिछ । 
सहकारी,सामूङ्जहक,करार तिा व्यावसाङ्जयक खिती गनय प्रोत्साहन गङ्चरनिछ । कृङ्जष भङू्झमको प्रभावकारी व्यवस्िापनको ऱाङ्झग 
जग्गा एकीकरर् तिा चक्ऱाबरदी काययक्रम सञ्चाऱन गङ्चरनिछ । 

 

96. ङ्जवदिशबाट र्ङ्जकय एका वा स्वदिशमा रहिका तिा कृङ्जष सम्बरिी अनङ्टभव,ऻान र सीप बटङ्टऱिका कृङ्जष र पशङ्टपरछी ङ्जवषयमा 
अध्ययन पङ्टरा गरी विरोजगार रहिका यङ्टवाहरुऱाई कृङ्जष पिसामा आबद्द गरी उत्पादनमा जोड्न ङ्जवशिष रोजगार,आयमूऱक 
"कोङ्झभङ ङ्जवशिष कृङ्जष काययक्रम" र "उद्दमीको हात,गाउँपाङ्झऱकाको साि काययक्रम" को िाऱनी गङ्चरनि छ ।  

97. कृङ्जष उत्पादन र बजारीकरर्मा दिङ्ञखएको असरतङ्टऱन,कृङ्जष उत्पादनको उङ्ञचत मूल्य नपाउनि गङ्टनासो,उपभोक्ता र 
उत्पादकबीचको मूल्यमा हङ्टनि अरतरऱाई रयूनीकरर् गनय र ङ्जकसानऱाई कृङ्जष पिसाबाट रयूनतम बचतको सङ्टङ्झनङ्ञितता 
गराउन कृङ्जष ऺित्रको मूख्य बाऱीहरुको रयूनतम समियन मूल्य कायम गरी ङ्जवक्री नभएका कृङ्जष उपजहरुको ङ्झछमिकी 
स्िानीय सरकार,प्रदिश सरकार तिा सङ्घीय सरकारको समरवय र सहकाययमा खङ्चरद एवम ् भण्िारर् गने व्यवस्िा 
ङ्झमऱाइनि छ ।  

 

98. "स्वदिशी श्रम,स्वदिशमस पङ्झसना" को नीङ्झत अनङ्टरुप कृङ्जष ऺित्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वङृ्जिका काययक्रम अङ्ञघ बकाईनिछ 
। कृङ्जष प्राङ्जवङ्झिक सिवा तिा उत्पादन सामग्रीहरुको उपऱब्िता सङ्टङ्झनङ्ञित गङ्चरनिछ । हाऱको अनङ्टदान ङ्छदनि प्रङ्जक्रयाऱाई 
िप ङ्जवश्वसनीय,प्रभावकारी र पहङ्टँचमा बङृ्जि हङ्टनिगरी पङ्चरष्कृत गङ्चरनिछ । 

 



99. कृङ्जष पिशाऱाई सम्मानजनक पिशाका रुपमा ङ्जवकास गनय र कृषकहरुऱाई सामाङ्ञजक सम्मान प्रदान गने व्यवस्िाका ऱाङ्झग 
उत्कृि कृषकहरुऱाई पङ्टरस्कृत गने काययऱाई ङ्झनररतरता ङ्छदईनिछ । कृषक ऺमता अङ्झभबङृ्जिका ऱाङ्झग ताङ्झऱम 
काययक्रमऱाई पङ्चरमाजयन गरी उद्दमङ्ञशऱता ङ्जवकास गनय मागमा आिाङ्चरत पूर्य व्यवहाङ्चरक ताङ्झऱम संचाऱन गङ्चरनिछ ।  

100. समङ्टदायको सहभाङ्झगतामा वन तिा जसङ्जवक ङ्जवङ्जविताको ङ्छदगो संरऺर् गदै वन पसदावारको उङ्ञचत सदङ्टपयोग र 
व्यवस्िापन गङ्चरनि छ । वनको जङ्झमन खाऱी नराङ्ञखनि नीङ्झत ङ्झऱइनि छ । यसका ऱाङ्झग सामङ्टदाङ्जयक वनसंगको 
सहकाययका ऺित्रहरु पङ्जहचान गरी  उत्पादनका ऱाङ्झग वनमा ऱगानी भङ्ङि सोचका साि "सामङ्टदाङ्जयक वन साझिदारी 
काययक्रम" ऱाई िप प्रभावकारी वनाईनिछ ।  

 

गाउँसभाका सदस्यज्यूहरु, 

 
101.  वरिङ गाउंपाङ्झऱका र इऱाका प्रहरी कायायऱय,वरिङिाँिा ङ्जवचको समरवयमा शाङ्ञरत, सङ्टरऺा र व्यवस्िा ऱाई सङ्ट-

व्यवङ्ञस्ित गदै आगामी ङ्छदनहरुमा ऱागङ्टपदािय दङ्टव्यसयन सम्वरिी जनचितनामूऱक काययक्रम सञ्चाऱन गङ्चरनिछ । सािस  
मिऱा तिा महोत्सव सञ्चाऱन सम्वरिी मापदण्िऱाई प्रभावकारी रुपमा कायायरवयन गनय आवश्यक ङ्झनयमन गङ्चरनि छ ।  

102. सिक दङ्टघयटना कम गनय ″जोङ्ञखमपूर्य यात्रा बङ्जहष्कार, हाम्रो सङ्टरऺाको आिार″ भङ्ङि नाराको अङ्झभयानका साि 
सचितनामङ्टऱक काययक्रम संचाऱन गङ्चरनिछ ।  

 

103. सामाङ्ञजक सञ्जाऱमा व्यक्त हङ्टनि अमयायङ्छदत तिा असभ्य व्यवहारहरुऱाई कानङ्टनी दायरामा ल्याई सभ्य समाज ङ्झनमायर्मा 
जोि ङ्छदईनिछ । पारदशॉ सरकार ङ्झनमायर्मा जोि ङ्छदन गाउँपाङ्झऱकाको िकङ्ट मिररी ङ्झनमायर् तिा रि ङ्झियो काययक्रम मार्य त 
“हाम्रो बरिङ स्वस्ि बरिङ” र  “गाउँपाङ्झऱका सिरोर्ि रो” काययक्रम ऱाई संस्िागत गङ्चरनिछ । सूचना प्रवाहमा राज्यको 
चौंिो अंग पत्रकाङ्चरताको व्यापक प्रयोग गनय प्रत्यिक विामा पत्रकाङ्चरता प्रवयदन काययक्रम सञ्चाऱन गङ्चरनिछ । सािस 
उत्कृि योगदान गने गरी हाम्रो सरकारको समङृ्जिको यात्रामा सहयोग प्रदान गने पत्रकार,नागङ्चरक तिा ङ्जवङ्झभङ्ङ 
संघसस्िाहरुऱाई उङ्ञचत सम्मान गङ्चरनिछ । 

  

104. गाउँका सूचना शहरमा र शहरका सूचना गाउँमा भङ्ङि नाराऱाई व्यवहाङ्चरक रुपमा कायायरवयन गने संयरत्रको ङ्जवकास 
गङ्चरनि छ । ऻानवियक तिा जनचितनामूऱक काययक्रम ङ्झनमायर् तिा प्रसारर् गनय गाउंपाङ्झऱकाको वास्तङ्जवक ङ्ञचत्र ङ्ञचत्रर् 
हङ्टनि गरी वतृङ्ञचत्र ङ्झनमायर् गङ्चरनि छ । 

  

105. ङ्जवपद् व्यवस्िापन काययऱाई प्रभावकारी बनाउन ङ्जवपद् व्यवस्िापन कोषको रकममा वङृ्छद्द गङ्चरनि छ । सङ्घ,प्रदिश 
एवम ्अरतर स्िानीय तह, सरकारी तिा गसर सरकारी सङ्घ संस्िाबीच समरवय गङ्चरनि छ ।सहकारी संस्िाको संस्िागत 
ऺमता ङ्जवकास सम्बरिी काययक्रम सञ्चाऱन गङ्चरनिछ । सहकारीमा आबि गरीब,ङ्जवपङ्ङ,सीमारतकृत तिा अपाङगता 
भएका व्यङ्ञक्त र मङ्जहऱा सहकारी संस्िाऱाई ऱङ्ञऺत गरी ङ्जवशिष काययक्रम सञ्चाऱन गङ्चरनिछ । “एक सहकारी एक 
उत्पादन काययक्रम” संचाऱन गनय नीङ्झत अवऱम्वन गङ्चरनिछ । बचत तिा ऋर्को कारोबार गने सहकारी संस्िाऱि कृङ्जष 
उत्पादन तिा प्रशोिन वा उत्पादनशीऱ ऺित्रमा कम्तीमा ३० प्रङ्झतशत ऱगानी गनङ्टय पने व्यवस्िाको प्रभावकारी 
कायायरवयन गङ्चरनिछ । सहकारी संस्िाको ङ्झनयङ्झमत अनङ्टगमन र ङ्झनयमन गरी संस्िागत सङ्टशासन कायम गङ्चरनिछ ।  

106. ङ्जविङ्टत सिवा पङ्टगिका ऺित्रमा ङ्जविङ्टत ङ्जवतरर् प्रर्ाऱीऱाई प्रभावकारी बनाउनका ऱाङ्झग कािको पोऱ ङ्जवस्िाङ्जपत गने 
कामऱाई अङ्झभयानका रुपमा अङ्ञघ वकाइनिछ । 

107. स्िानीय सरकार र जनताबीच सम्बरि जीवरत राख्न “जनतासँग गाउँपाङ्झऱका अध्यऺ रिङ्झियो” काययक्रम सञ्चाऱनमा 
ङ्झऱईनिछ । यस काययक्रममार्य त प्राप्त जनताका गङ्टनासा ङ्झनयङ्झमत रुपमा सम्बोिन गङ्चरनिछ ।  

108. गभयवती, ङ्ञशशङ्ट, बाऱबाङ्झऱका, ङ्जकशोरी र अपाङगता भएका व्यङ्ञक्तको पोषर् ङ्ञस्िङ्झतमा सङ्टिार ल्याउन सघन रुपमा 
बहङऺ्ट ित्रीय पोषर् सङ्टिार काययक्रम सञ्चाऱन गङ्चरनिछ ।  

109. गङ्टर्स्तरीय वस्तङ्टको आपूङ्झतय सङ्टङ्झनङ्ञित गनय गङ्टर्स्तर परीऺर् र ङ्झनयङ्झमत अनङ्टगमनमा जोि ङ्छदइनिछ । उपभोक्ताको 
हकङ्जहत संरऺर्का ऱाङ्झग जागरर् अङ्झभयान र उपभोक्ता ङ्ञशऺा संचाऱन गङ्चरनिछ । गङ्टर्स्तरीय उपभोग्य वस्तङ्टहरुको 
सवयसङ्टऱभ आपूङ्झतय सङ्टङ्झनङ्ञित गङ्चरनिछ । बजार ङ्झनयमनसम्बरिी कानून ङ्झनमायर् गरी काऱोबजारी,कृङ्झत्रम अभाव,ङ्झसङ्ञरिकि ट र 
काटेङ्झऱङऱाई किाईका साि ङ्झनयमन गङ्चरनिछ ।  



110. गाउँपाङ्झऱका अरतगयत पने सत्यवती मङ्ञरदर र काऱीऱिक ङ्झसििान मङ्ञरदरऱाई सांस्कृङ्झतक र कौंिि 
िांिा,भससीखोऱा झरना,ङ्झभङ्झत्रवन दिउराऱी र भातिपोखराऱाई पययटकीय ऺित्रको रुपमा ङ्जवकास गरी वरिङ गाउँपाङ्झऱकाको 
पङ्जहचान तिा अियतरत्रको आिारङ्ञशऱाको रुपमा ङ्जवकास गङ्चरनिछ ।यसको ऱाङ्झग पययटन मसत्री संरचना ङ्झनमायर् तिा 
पययटन पूवायिार ङ्झनमायर् गनय ङ्जवस्ततृ पययटन गङ्टरुयोजना बनाई कायायरवयन गङ्चरनिछ ।ङ्झनजी ऺित्र तिा अरय ङ्झनकाय सँग 
समित समरवय गरी वरिङ पययटन महोत्सव आगामी वषय आयोजना गङ्चरनिछ ।  

111. गाउँपाङ्झऱका ङ्झभत्र सञ्चाऱनमा रहिका होमस्टिहरुको प्रभावकारी ङ्झनयमन गदै होमस्टिऱाई आरतङ्चरक तिा वाय प पययटन 
प्रवियन गनय महत्वपूर्य आिारका रुपमा ङ्जवकास गनय ङ्जवशिष प्रवरि गङ्चरनिछ । होमस्टि संचाऱनको ऱाङ्झग प्रोत्साहन 
गने,होमस्टिऱाई स्िानीय संस्कृङ्झत,भिषभ ङ्टषा,मौङ्झऱकता र परम्परागत पिशा,अगायङ्झनक तिा घरिऱङ्ट उत्पादनसँग आबि गरी 
पययटन प्रवियन गने नीङ्झत ङ्झऱईनिछ । 

112. राजस्व सङ्कऱन,बजिट तजङ्टयमा, ऱिखाङ्कन, खचय प्रर्ाऱी, आरतङ्चरक ङ्झनयरत्रर् र ऱिखा परीऺर् प्रङ्झतविदनऱाई एकीकृत रुपमा 
ङ्जविङ्टतीय प्रर्ाऱीमा आबि गङ्चरनिछ । गाउँपाङ्झऱकाको राजस्वक स्रोत र दायरा ङ्जवस्तार गङ्चरनिछ ।  

113. यङ्टवाऱाई असऱ र ङ्ञजम्मिवार नागङ्चरक बनाउन नसङ्झतक ङ्ञशऺा,ऱागू पदािय दङ्टव्ययसन ङ्झनराकरर्, ङ्जविङ्टतीय अपराि ङ्झनयरत्रर् 
र राङ्जर्क सचितना काययक्रमऱाई “बरिङ समाज:सभ्य समाज" अङ्झभयानका रुपमा सञ्चाऱन गङ्चरनिछ ।  

114. स्िानीय स्तरमा उत्पादन गने घरिऱङ्ट मङ्छदराजरय पदाियऱाई ङ्झनरुत्साङ्जहत गनय टोऱ सङ्टिार संस्िा/सङ्झमङ्झत मार्य त मङ्छदरा 
सिवन कतायको सूङ्ञच सावयजङ्झनक गरी मङ्छदरा काियको व्यवस्िा गङ्चरनिछ ।  

115.  सामङ्टदाङ्जयक वन ऺित्रको सािस बाँझो ङ्झनजी जग्गामा कृङ्जष वनको रुपमा जिीबङ्टटीको खिती गने प्रर्ाऱीको सङ्टरुवात 
गङ्चरनिछ । कोङ्झभि-१९ को कारर्ऱि रोजगारी गङ्टमाएका तिा ङ्जवदिशबाट र्केका व्यङ्ञक्तऱाई ताङ्झऱम ङ्छदई जिीबङ्टटी खिती 
गनय प्रोत्साहन गङ्चरनिछ ।  

116. विृाश्रम स्िापना होइन घरमा नस ज्यिष्ठ नागङ्चरकऱाई अङ्झनवायय रुपमा सम्मान र आदरका साि राख्नङ्ट पने नीङ्झत 
अवऱम्वन गङ्चरनिछ ।  

117.  सावयजङ्झनक प्रशासनऱाई राजनीङ्झतक ङ्झसिारतबाट अऱग राखी सरकारका नीङ्झत तिा काययक्रम ङ्झनष्पऺ रुपमा 
कायायरवयन गरी समिृ बरिङ ङ्झनमायर्मा समङ्जपयत गराईनिछ ।  

 

गाउँसभाका सदस्यज्यूहरु, 

 

118. अरत्यमा,कोङ्झभि-१९ महामारी ङ्जवरुिको हाम्रो संघषय पूर्यत कङ्जहऱि अरत्य हङ्टरछ भङ्ङि कङ्ट रा अङ्जहऱि नस एङ्जकन गनय कङ्छिन 
छ । तर,हामी सबसको सामङ्टङ्जहक प्रयासवाट यसऱाई छोटो समयमा नस ङ्झनयरत्रर् गनय सर्ऱ हङ्टनि ङ्जवश्वास मसऱि ङ्झऱएको छङ्ट 
। जीवन रहि सङ्टख र खङ्टसी पङ्टन्स्िाङ्जपत गनय सङ्जकरछ । समङृ्जिको यात्राऱाई पङ्टन्जोड्न र गङ्झतशीऱ बनाउन सङ्जकरछ । 
यङ्झतविऱा हामी सबसको ध्यान कोङ्झभि-१९ का ङ्जवरुिको संघषयमा कि ङ्ञररत छ । कोङ्झभि-१९ महामारीका कारर्ऱि उत्पङ्ङ 
हङ्टनसक्नि खाद्य संकट आउन नङ्छदन,रोजगारी गङ्टमाउन पङ्टगिकाहरुको जीङ्जवकोपाजयनको आिार तयार गनय तिा रोग 
ङ्झनयरत्रर्संगस अियतरत्रऱाई गङ्झतशीऱ बनाउनि उद्दिश्यअनूरुप नस यो ङ्झनङ्झत काययक्रम प्रस्तङ्टन गङ्चरएको छ ।  

119. यी नीङ्झत तिा काययक्रमको कायायरवनयबाट ″ समिृ बरिङ, सङ्टखी बरिङवासी″ को गरतव्यमा पङ्टगी समिृ निपाऱ, सङ्टखी 
निपाऱीको राङ्जष्ट्रय आकांऺा पूरा गनय हाम्रो सरकारका प्रत्यिक काययहरुको कि ररङ्जवरदङ्ट आम नागङ्चरक हङ्टनिछन ।सबसऱाई 
समान अवसर, समान अङ्झिकार, उङ्ञत्तकस  सङ्टरऺा, उङ्ञत्तकस  सम्मानको प्रत्याभङू्झत गङ्चरनिछ ।  

120. यो नीङ्झत तिा काययक्रमको प्रभावकारी कायायरवयनको ऱाङ्झग सवसको सहकायय र स्वाङ्झमत्व अपङ्चरहायय छ । यसको 
सर्ऱ कायायरवयनका ऱाङ्झग सम्पूर्य सरकारी ङ्झनकाय,राजनीङ्झतक दऱहरु,संघ संस्िाहरु,ङ्झनजी तिा सहकारी ऺित्र ऱगायत 
सवसको सद्भाव, र सहयोग हङ्टनिमा ङ्जवश्वस्त छङ्ट । अरत्यमा, गाउंपाङ्झऱकाको समग्र ङ्जवकासमा योगदान पङ्टयायउनि राजनीङ्झतक 
दऱ,राष्ट्रसिवक कमयचारी, ङ्ञशऺक, सङ्टरऺाकमॉ, ङ्झनजी सहकारी र सामङ्टदाङ्जयक ऺित्र, श्रङ्झमक वगय, नागङ्चरक समाज, 
सामाङ्ञजक अङ्झभयरता, यङ्टवा क्ऱव, आमा समूह, आमसञ्चार ऱगायत सम्पूर्य ङ्छददीबङ्जहनी तिा दाजङ्टभाइहरुमा हाङ्छदयक 
िरयवाद ऻापन गदयछङ्ट ।  

 

िरयवाद !  

कृष्र् प्रसाद शमाय 
गाउँपाङ्झऱका अध्यऺ 


