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बरेङ गाउँपालिका 
 आ.व. २०७८/७९ को नीलि िथा कार्यक्रम 

सािौँ गाउँसभा            

गाउँसभाका सभाध्र्क्ष महोदर्, 

 सभाका सदस्र्हरु, 

1. नेपािको संववधान बमोजिम संघीर् शासन व्र्वस्थािाई स्थानीर् िह देजि नै सदुृढीकरण 
गरी स्थानीर् सरकारको माध्र्मद्वारा िनिाको ददगो शाजति ,सशुासन, ववकास र 
समवृिको आकांक्षा पूरा गनय िर्य  अगालि बवढरहेकै समर्मा कोलभि-१९ नामको 
कोरोना भाइरसवाट लसजियि ववश्वव्र्ापी महामारीिे लनम्त्र्ाएको चनुौिीपूणय र असहि 
पररजस्थलिमा वरेङ गाउँपालिकाको आलथयक वर्य २०७८/७९ को वावर्यक नीलि िथा 
कार्यक्रम र्स सम्तमालनि गाउँसभामा प्रस्ििु गनय पाउँदा िसुी िागेको छ ।  

2. राष्ट्रवहि, िोकितर र अग्रगामी पररवियनका िालग नेपािी िनिािे पटक-पटक गदै 
आएका ऐलिहालसक िनआतदोिन िथा सशस्त्र संघर्य िगार्ि ववलभन्न आतदोिनमा 
िीवन उ्सगय गनुयहनुे सम्तपूणय ज्ञाि अज्ञाि सवहदहरुप्रलि भावपूणय श्रिासमुन अपयण गदयछु 
।साथै ववलभन्न रािनीलिक आतदोिनको क्रममा बेपत्ता र पीलिि नागररकहरुप्रलि उच्च 
सम्तमान र सहानभुलूि प्रकट गदयछु ।   

3. र्सैबीचमा गाउँसभािे गाउँसभा सदस्र् िथा विा नं. २ का विा सदस्र् समेि रहनुभएका 
िनसेवामा प्रलिवि शालिन नेिा श्री मेि बहादरु छत्र्ाि आिेिाई गमुाएको छ 
।उहाँप्रलि भावपूणय श्रिातििी अपयण गदयछु । 

4. नेपाि िगार्ि परैु ववश्व िगि कोलभि-१९ को महामारीबाट आक्राति भइरहेको छ । 
कोलभि-१९ को  कारण ववश्वभर संकट पैदा हनुकुा साथै उल्िेख्र् रुपमा िनधनको 
क्षलि भएको छ । र्स महामारीका कारण स्वदेश िथा ववदेशमा िीवन गमुाउनहुनुे 
नेपािीिगार्ि ववश्वभरका नागररकहरुप्रलि श्रिाञ्जिी व्र्क्त गदै शोकाकुि पररवारिनमा 
गवहरो समवेदना व्र्क्त गदयछु । र्स वरेङ गाउँपालिका िगार्ि नेपािभर र ववदेशमा 
समेि उपचाररि दददीबवहनी िथा दािभुाइहरुको शीघ्र स्वास््र्िाभको कामना गदयछु ।  

5. कोलभि-१९ भाइरस रोकथाम िथा लनर्तरणका िालग गाउँपालिकािे स्थापना गरेको 
प्रकोप व्र्वस्थापन कोर्मा  स्वैजच्छक रुपमा आलथयक, स्वास््र् सामग्री िथा जितसी 
सामान सहर्ोग गनुय हनुे सम्तपूणय व्र्जक्त, बैंक िथा ववत्तीर् संस्था, सरकारी, गैर सरकारी 
संस्था एवम ्सम्तपूणय महानभुावहरुप्रलि हाददयक धतर्वाद ददन चाहतछु ।  



 

 

6. कोरोना महामारीको उच्च िोजिमको र्स घिीमा एकिटु भई महामारीको रोकथाम, 
लनर्तरण र उपचारको कार्यमा अग्रपंजक्तमा अहोरार िवटन ु हनुे जचवक्सक, नसय, 
स्वास््र्कमी,  सरुक्षाकमी,  राष्ट्रसेवक कमयचारी,  जशक्षक, परकार, सरसर्ाइकमी,  
सवारी चािक, नागररक समाि िगार्ि सबैको र्ोगदानको उच्च प्रशंसा गदयछु । 
िोजिमपूणय र्स पररजस्थलिमा आ-आफ्नो िहबाट िवटन ु हनुे िनप्रलिलनलध, रािनीलिक 
दि, सञ्चारकमी, व्र्वसार्ी, लनिी क्षेर, नागररक समाि िगार्ि सबै व्र्जक्त िथा 
संघसंस्थािाई धतर्वाद व्र्क्त गदयछु । हामीिे जित्नै पने र्ो रोग ववरुद्दको ििाईमा 
सबैको थप ऐक्र्वििा, सहकार्य, धैर्यिा र आ्मववश्वासको आवश्र्किा रहको छ । 
"हामी महामारीिाई जि्छौं" भन्ने आ्मववश्वासका साथ  अझ बढी सिकय िा, समतवर् 
एवं दृढिाका साथ र्स महामारी ववरुिको अलभर्ानमा धैर्यिापूवयक िटु्न सबैिाई 
आह्वान गदयछु ।  

7. स्थानीर् सरकार बनेको चार वर्य परुा भै सकेको  छ । शतुर् ववतदबुाट र्ारा शरुु गरेर 
नर्ाँ अनभुव र अभ्र्ासका साथ नेपािको संववधानिे लनददयष्ट गरे बमोजिम संघीर् 
प्रणािीिाई संस्थागि गनय बरेङ गाउँपालिकािे नपेाि सरकार र प्रदेश सरकारसँग 
सहकाररिा, सहअजस्ि्व र समतवर्को लसिाति बमोजिम लनकै मह्वपूणय र  ठोस 
उपिजव्धहरु हालसि गदै हारो ो सरकार अगालि बवढरहेको छ । र्स्िो िवटि र 
चनुौलिपूणय मोिमा िोकितरको संस्थागि ववकास गनय सदा सिग र संवेदनशीि रवह 
हारो ो सरकार काम गदैछ, नलििा ल्र्ाउँदैछ र अजघ बढ्दैछ । 

सभाध्र्क्षज्रू्, 

सभाका सदस्र्ज्रू्हरु, 

अब, म र्स ववर्म पररजस्थलिमा वरेङ गाउँपालिकािे कोरोना भाइरस रोकथाम िथा 
लनर्तरण कार्यमा हाँलसि गरेका केही मह्वपूणय उपिजव्धहरु सम्तमालनि सभा समक्ष 
प्रस्ििु गनय चाहतछु:- 

 
 
 
 
 
 

 



 

8. नेपाि सरकारको लनणयर् अनसुार हजुददजशर स्वास््र् चौकीको स्िरोन्नलि गरी पाँच शैर्ाको  
आधारभिू अस्पिाि बनाउने भलनएबमोजिम सोही स्थानमा पाँच शैर्ाको अस्थार्ी 
कोलभि अस्पिाि लनमायण गरी जचवक्सक सवहिको स्वास््र् सेवा प्रदान गररदैं आएका 
छौं ।सवयप्रथम, र्स्िो ववर्म पररजस्थलिमा समेि िनिाको िीवनको रक्षाका िालग २४ 
शै घण्टा अहोरार िवटनहुनुे जचवक्सक सवहिका अस्थार्ी कोलभि अस्पिािका नसय 
िथा अतर् सम्तपूणय स्वास््र्कमी प्रलि उच्च सम्तमान प्रकट गदयछु ।  

9. सामदुावर्क रेलिर्ो ववहानी ८९ मेगाहियको सहकार्यमा प्र्रे्क हप्ता COVID-१९ ववशरे् 
हेिो िाक्टर  रेलिर्ो कार्यक्रम, सतदेशमूिक सूचना एवं जचवक्सकको उपजस्थलिमा  
विास्िरीर् लनगरानी िथा सचेिना सलमलि देजि उच्चस्िरीर् कोरोना भाइरस रोकथाम 
िथा लनर्तरण सलमलि िगार्िका संस्थागि संर्तरहरु सँग छिर्ि िथा अतिरवक्रर्ा 
कार्यक्रम समेि सम्तपन्न गरी हाि कोरोना ववरुिको अलभर्ानमा सबै संर्तरहरु 
वक्रर्ाजशि रहदैं आएका छन ्।र्सबाट नागररकको घर घरमा कोरोना महामारीबाट 
अपनाउनपुने सावधानीका सम्तबतधमा सचेिना ह्ववातै्त बढेर गर्ो । िसिे  कोरोना सँग 
लमल्दोिलु्दो िक्षणहरु देजिँदा स्वास््र्कमी सँग परामशय लिने िथा स्वरं् ववरामी नै 
अस्थार्ी कोलभि अस्पिािमा उपजस्थि हनुे  नागररकहरुको संख्र्ामा उल्िेिनीर् ववृि 
भै  हामीिाई  कोरोना महामारी सँग िधु्न सहििा लमल्र्ो ।  

10. हामी कोरोना भाईरस ववरुिको ििाईमा ववगि १ वर्य अगालिबाट सामवुहक संघर्य गदै 
आि सम्तम आईपदुदा शतुर्िाबाट शरुु भएको र्ारा जचवक्सकीर् सेवा सवहि अस्थार्ी 
कोलभि अस्पिाि सञ्चािन गनय सक्ने अवस्थामा पदुन सर्ि भएका छौं । हाि सम्तम 
अस्थार्ी कोलभि अस्पिािमा ४८ िना कोलभि संक्रलमि ववरामीहरु भनाय भै ४४ िना 
पूणयि: कोरोना मकु्त भै आ-आफ्नो घरमा पलुगसक्न ुभएको छ र हाि ४ िना कोरोना 
संक्रलमिहरु उपचाररि हनुहुतुछ । हामी सँगको मौिदुा िनशजक्त, स्रोि साधन िथा 
अनभुव समेिका आधारमा र्ो लनकै मह्वपूणय उपिजव्धका रुपमा लिएका छौं । 

11. अस्थार्ी कोलभि अस्पिाि िथा अतर् स्वास््र् संस्थाहरुको अग्रणी भलूमका िथा सवैको 
सामूवहक प्रर्ासका कारण विास्िरमा गररएको वपलसआर परीक्षण, RDT पररक्षणबाट र्सै 
ववचमा अस्पिािमा भनाय भएका वाहेक कोरोना संक्रलम ६७ िनािे होम आईसोिेशनमा 
बसेर नै कोरोना जित्नभुर्ो भने २७ िना संक्रलमिहरु होम आइसोिेसनमा हनुहुतुछ । 
र्सिाई लसंगो बरेङ गाउँपालिकाको जििको रुपमा लिएका छौं ।  

 



 

12. लमलि २०७८ साि िेष्ठ २७ गिेबाट विा नं. ५ बाट गभयविी र सु् केरी मवहिाहरुका 
िालग पोर्ण प्र्ाकेि वविरणको शभुारम्तभ भै सकेको, मवहिा स्वास््र् स्वरं्सेववकाका 
िालग स्वास््र् लबमा,  दीघय रोगीहरु िगार्िका रोगीहरुका अ्र्ावश्र्क िथा 
आवश्र्कीर् सहलुिर्ि दरमा और्लध प्रालप्तका िालग सिुौरा र सल्र्ान स्वास््र् चौकीमा 
सामदुावर्क और्लध कार्यक्रमको सभुारम्तभ िथा स्वास््र् सामाग्रीको प्रवतधको सलुनजिििा  
मार्य ि स्थालनर् सरकारको अनभुलूि ददने गरी अलभभावकीर् भलूमका लनवायह गदै आएका 
छौं ।  

 

13. प्रकोप ववपद् व्र्वस्थापन कोर्को स्थापना गररएकोिे ववलभन्न व्र्जक्त एवं लनकार्बाट 
उल्िेिनीर् रुपमा र्ोगदान स्वरुप सहार्िा प्रदान गररसक्न ुभएको छ । अझै  ववलभन्न 
लनकार् िथा व्र्जक्तबाट  सहर्ोगको प्रलिवििा समेि व्र्क्त गनुयभएको छ । र्सै 
लबचमा कोरोना भाईरस रोकथाम, लनर्तरण िथा व्र्वस्थापनमा ववलभन्न रािनीलिक दि, 
गैरसरकारी संघसस्था, नागररक समािबाट भएको सहर्ोग एवं सद्भावितर् कार्य  
प्रसंशनीर् नै छ  र र्स्िा सहर्ोगको सदैव स्मरण गररनेछ  । 

 

14. कोरोना रोकथाम, लनर्तरण िथा व्र्वस्थापनका िालग अस्थार्ी कोलभि अस्पिािमा 
मौिदुा िनशजक्तिाई आवश्र्क सहर्ोग गनयका िालग १ िना कोलभि समतवर् 
अलधकृि र २ िना स्वास््र्कमी व्र्वस्थापन, कोलभि संक्रलमि गभयविी िथा 
सु् केरीिाई रु ५०००।– बराबरको पौवष्टक आहारको प्रवतध,ईिाका प्रहरी कार्ायिर्, 
बरेङिाँिाबाट आवश्र्कीर् सरुक्षाको प्र्र्ाभलूि, विा नं. ५ सिुौरामा विा कार्ायिर्को 
समतवर्मा उजचि मूल्र्मा िाद्य सरुक्षाको सलुनजिििा, बैंक िथा ववजत्तर् संस्था, 
सहकारी, परकार िथा सामदुावर्क संघसंस्थाहरु िगार्ि सम्तपूणयको सवक्रर्िाबाट नै 
हारो ो सरकारिे कोरोना रोकथाम िथा लनर्तरणका िालग उल्िेिनीर् उपिजव्धहरु 
हालसि गनय सम्तभव भएको छ । 

 

गाउँसभाका सदस्र्ज्रू्हरु, 
अब,म आलथयक वर्य २०७७/७८ मा घोवर्ि नीलि िथा कार्यक्रमको कार्ायतवर्न मार्य ि 
हालसि भएका मह्वपूणय उपिजव्धहरु र्स सम्तमालनि सभा समक्ष प्रस्ििु गनय चाहतछु:- 

 
 



 

15. बरेङ गाउँपालिकािे नेपािको संववधानको अनसूुजच-८ मा उल्िेजिि स्थानीर् िहको 
एकि अलधकार सूचीमा प्राप्त अलधकार क्षेरलभरका ववर्र्मा ५० वटा मह्वपूणय ऐन, 
लनर्म, लनदेजशका, कार्यववलध र मापदण्ि िारी गरी कार्ायतवर्नमा ल्र्ाएको  छ । 
र्सबाट हारो ो सरकारिाई उलभने र लबस्िारै वहँड्ने आधारहरु ििा गरेर स्थानीर् 
सरकारको ववधावर्की अलधकारको  संस्थागि गनय हारो ो सरकार सर्ि भएको छ । 

 

16. स्थानीर् िहमा तर्ावर्क अभ्र्ासिाई संस्थागि गनय नेपािको संववधान र काननु बमोजिम 
तर्ावर्क सलमलि गठन भई तर्ावर्क सलमलि समक्ष दिाय भएका िम्तमा ६ वटा 
वववादहरुिाई आपसी छिर्ि र मेिलमिापको माध्र्मबाट समाधान गररएको छ 
।अझै र्ोिनाको कार्ायतवर्नका क्रममा स्थानीर्हरु ववच भएको वववाद उच्च अदािि 
पोिरा, वागिङु इििास, बागिङुमा ववचारालधन रहेको अवस्थामा समेि स्थानीर् 
तर्ावर्क सलमलििे मेिलमिाप मार्य ि वववाद समाधान गरेबाट हारो ो तर्ावर्क सलमलिको 
सक्षमिा अलभववृि हुँदै गएको र स्थालनर् तर्ावर्क सलमलि प्रलि नागररकको िनआस्थामा 
उल्िेख्र् रुपमा ववृि भएको छ । र्सिे "हारो ो घर शाजति नै ववश्व शाजति" को 
मातर्िािाई व्र्वहाररक रुपमा नै स्थावपि गरेको छ ।    

17.   गाउँपालिकािे लिएको नागररकमैरी स्थानीर् रािस्व नीलिबाट स्थानीर् कर संकिन 
गररनकुा साथै  व्र्वसार् दिाय, होमस्टे दिाय िगार्ि नर्ाँ आतिररक स्रोिको दार्रा 
र्रावकिो बनाई चाि ुआलथयक वर्य ०७७/७८ मा अनमुालनि आतिररक आर् प्राप्त हनुे 
संशोलधि अनमुान छ । 

18.  र्स संकटको घिीमा समेि गाउँपालिकािे सहभालगिामूिक र्ोिना ििुयमा प्रकृर्ामार्य ि 
चाि ु आलथयक वर्य ०७७/७८ मा स्थानीर्स्िरको ववकासका िालग  वावर्यक र्ोिना 
बनाई कार्ायतवर्न गदै गदाय िेष्ठ मसाति सम्तम उपभोक्ता सलमलि मार्य ि कार्ायतवर्नमा  
भएका पूजँिगि प्रकृलिका र्ोिनाहरुको प्रगलि कररव ९० प्रलिशि  पगेुको छ । ्र्स्िै 
संस्थागि सशुासन र सेवा प्रवाह सँग िोलिएका र्ोिना िथा कार्यक्रम कररव सम्तपन्न भै 
सकेको अवस्था छ । र्सवाट िनप्रलिलनलधहरुको भलूमका नीलि लनमायण र ववकास 
लनमायणको अगवुाइ,अनगुमन एवं िनिाको सिु द;ुिमा साथ ददने गरी हारो ो सरकार 
सशक्त हुँदै गइरहेको छ । 

 
 

 



 

19. हारो ो सरकारिे आफ्नो कार्य सञ्चािन गदाय िागि तरू्नीकरण, स्रोि साधनको अलधकिम 
उपर्ोगको िालग नेपाि सरकार िथा प्रदेश सरकारसँग साझेदारी एवं संर्कु्त 
व्र्वस्थापनमा बहृि पूवायधार लनमायण िगार्िका कार्य गदै आएको छ । िस्िै पेररवाङ-

वरेङ सिक नेपाि सरकार,नर्ाँ बिार सल्र्ान सिुौरा सिक लनमायणमा प्रदेश सरकार, 
धलु्िलुिँउवा माध्र्लमक ववद्यािर् भवन र िरुुङ सामदुावर्क स्वास््र् इकाइ भवनको 
लनमायणमा जिल्िा समतवर् सलमलि िथा सदुिा- वरेङ- नाम्तदकु सिक लनमायणमा स्थानीर् 
पूवायधार ववकास कार्यक्रम सँग साझेदारी गरी समतवर्, सहकारीिा र सहअजस्ि्वको 
लसिातििाई व्र्वहारि जस्वकार गरेका छौँ । 

 

20. नर्ाँ संरचना, कमयचारी अभाव, भौगोलिक कदठनाई,काननुी अस्पष्टिा र अतर्ौििाका 
बाविूद पलन सावयिलनक सेवा प्रवाह र सशुासनिाई पवहिो प्राथलमकिा ददंदै िनिाको 
सिु दिुमा अलभभावक्व ग्रहण गदै विाहरुमा घमु्तिी सेवा मार्य ि गाउँ गाउँमा 
स्थालनर् सरकारको अनभुलूि गराउन हारो ो सरकार सदा प्रर्त्नशीि छ । 

 

21. प्र्रे्क नागररकिाई राज्र्बाट आधारभिू स्वास््र् सेवा लनशलु्क प्राप्त गनय पाउन े
संवैधालनक अलधकारिाई प्र्र्ाभिू गनय र्स स्थानीर् सरकािे स्वास््र्कमी िगार्िको 
सवुवधा सवहि िरुुङ सामदुावर्क स्वास््र् ईकाइ र थप्िङु सामदुावर्क स्वास््र् इकाई 
गरी २ वटा ठाउँमा सामदुावर्क स्वास््र् इकाई स्थापना गरी गाउँपालिका भरर ५ वटा 
सामदुावर्क स्वास््र् ईकाइ िथा ५ बटा स्वास््र् चौकीबाट  स्वास््र् सेवा प्रवाह 
गररएको छ ।अझै हारो ो स्वास््र् सेवािाई थप प्रभावकाररिा प्रदान गनय श्री बराहकोट 
प्राथलमक ववद्यािर्बाट ववद्याथी स्वास््र् परीक्षणको शभुारम्तभ गरी अलधकांश सामदुावर्क 
ववद्यािर्हरुमा प्राथलमक स्वास््थ सारो गी बाकस, वकट, स्रेचर िथा िौि मापन मेजशन 
समेि उपिव्ध गराई सवकएको छ ।  

 

22. गभयविी मवहिासँग स्वर्म ्सेववका भेटघाट,बहकु्षरीर् पोर्ण सधुार कार्यक्रम,उपाध्र्क्षसँग 
संस्थागि सु् केरी उपहार,पोवर्िो झोिा,सामदुावर्क और्लध कार्यक्रमहरु मार्य ि 
बरेङवासी सम्तपूणय नागररकहरुिाई स्वस्थ बनाउन गाउँपालिकािे िनस्वास््र्को क्षेरमा 
आवश्र्क िगानी गरेको छ ।  

 
 
 



 

23. मवहिा स्वास््र् स्वरं्सेववकाहरुिे  गाउँपालिकाको  आधारभिू स्वास््र्, सरसर्ाइ िथा 
पोर्णसम्तवतधी क्षेरमा गरेको उल्िेिीर् कार्यको उच्च मलु्र्ाङ्कन गदै उहाँहरुिाई सेवा 
प्रलि उ्प्ररेरि गनय सबै मवहिा स्वास््र् स्वरं्सेववकाहरुको लन:शलु्क स्वास््र् ववमा िथा 
हेिो मवहिा स्वास््र् स्वरं्सेववका कार्यक्रम सञ्चािन गररएको छ ।   

24.  बरेङ गाउँपालिका विा नं. १ मा सामवुहक भैँसीपािन, विा नं. २ मा अिैंची िेलि िथा 
परुुर्ोदर् माध्र्लमक ववद्यािर्मा सञ्चालिि प्राववलधक धार िर्य को कृवर् ववर्र्को जशक्षा, 
विा नं. ३ मा र्िरु्ि िेलि, विा नं. ४ मा बाख्रापािन र विा नं. ५ मा आि ुिेलि 
गररसवकएकोमा सबै क्षेरबाट सकारा्मक प्रर्त्न भएका छन । 

 
 

25.  सामदुावर्क रेलिर्ो ववहानी ववर्र्गि  हाँजिरीिवार् प्रलिर्ोलगिा, हेिो ववद्याथी अलभभावक 
कार्यक्रम, घर-घरमा जशक्षक, ववद्याथी स्व-अध्र्र्न लसकाई सामग्री वविरण, हेिो 
िोकसेवा क्वीि कार्यक्रम,  कक्षा ४, ७ र ९ को गाउँपालिकास्िरीर् शैजक्षक उपिजव्ध 
मापन परीक्षा कार्यक्रम, प्राथलमक ववद्यािर् पसु्िकािर् िगार्िका कार्यक्रम मार्य ि 
शैजक्षक गलिववलधिाई लनरतिर वक्रर्ाशीि राख्दै अगािी बवढएको छ ।  

26. महेतर माध्र्लमक ववद्यािर् िगार्ि पाँच वटा स्थानमा प्रारजम्तभक बािववकास केतर 
सञ्चािनको अनमुलि, सबै वाि ववकास सहिकिायहरुिाई सामाग्री सवहिको  िालिम, 
ज्ञानोदर् र वाि ववकास आधारभिू ववद्यािर्सवहि सवै माध्र्लमक ववद्यािर्हरुमा 
अलिररक्त कक्षा सञ्चािन अनदुान, भकुृटी माध्र्लमक ववद्यािर्मा िोकसेवा आर्ोग 
िर्ारी कक्षा सञ्चािन, परुुर्ोदर् माध्र्लमक ववद्यािर् िगार्ि अलधकांश माध्र्लमक 
ववद्यािर्मा राष्ट्रसेवक कमयचारी ववद्यािर्मा कार्यक्रम, धलु्िलुिउँवा माध्र्लमक ववद्यािर् 
सवहिका ववद्यािर्हरुमा ववद्याथी सँग एक ददन प्रहरी कार्यक्रम सञ्चािन, एक जशक्षक 
एक झोिा, सवोदर् क्र्ाम्तपसको सहिीकरणमा कक्षा ६ र ७ मा प्राध्र्ापक नमूना 
कक्षा जशक्षण सम्तपन्न िथा शारदा माध्र्लमक ववद्यािर् िगार्ि १७ वटा ववद्यािर्मा 
गाउँपालिका अध्र्क्ष शैजक्षक सधुार कार्यक्रम सञ्चािन गररसवकएको छ । वर्नै शैजक्षक 
र्ोिना िथा कार्यक्रमहरुको सर्ि कार्ायतवर्नबाट "समिृ गाउँपालिका लनमायणको 
आधार, सामदुावर्क ववद्यािर्को शैजक्षक सधुार" भन्ने हारो ो सोचिाई व्र्वहाररक रुपमा 
कार्ायतवर्नको ददशामा अगालि बढाउँदै छौं । 

 
 



 

27. कमयचारी समार्ोिन एवं व्र्वस्थापन पिाि भएको कमयचारीको पूलिय सँगै 
कमयचारीहरुको उच्च कार्यसम्तपादन एवं िगनजशििाका कारण सेवा प्रवाहमा चसु्ििा 
आएको छ । अझै ववश्वव्र्ापी महामारी कोलभि-१९ िे लसियना गरेको ववर्म 
पररजस्थलििे मिुकु बतदाबतदीको अवस्थामा रहँदा पलन राष्ट्रसेवक कमयचारीहरु लनर्लमि 
रुपमा कार्ायिर्मा उपजस्थि भइ उच्च मनोबिका साथ सेवा प्रवाह गरी स्थानीर् 
सरकारका प्रलिर्िहरुिाई नागररक समक्ष परु्ायउन िेिेको सकारा्मक भलूमकाको 
सदा सवयदा स्मरण गररनेछ । नवप्रवियन र सिृनशीि कार्य गने सबै िहका 
राष्ट्रसेवकहरुिाई उ्प्ररेरि गनय बिेटमा आवश्र्क व्र्वस्था गररनेछ ।  

28. लिँउवा समाि सधुार िथा पशपुािक कृर्क समूहद्वारा उ्पाददि दूधको जचस्र्ान गरी 
विारीकरणका िालग जचलिङभ्र्ाट व्र्वस्थापनमा गाउँपालिकाको सहर्ोग, स्थानीर् 
प्रिालिका कुिरुाको संरक्षण िथा  िोपोतमिु भेिाको  संरक्षण गनय थमुा वविरण िस्िा 
कार्य हारो ो सरकारको पशकु्षेरमा भएका उल्िेिनीर् कदमहरु हनु ्।  

29. अनदुानमा आधाररि ववववध कृवर्ितर् सामाग्री वविरण गरी कृवर्मा आधलुनकीकरण गनय 
िोजिएको छ । बरेङ गाउँपालिकािे  मास,ु अण्िा र दधुमा आ्मलनभयर कार्यक्रमिाई 
अनदुानमा आधाररि बनाई भकारो सधुार, पश ुआहार र पश ु स्वास््र् कार्यक्रमिाई 
ववशेर् प्राथलमकिा ददइएको   छ । 

 

30.  गाउँपालिका अध्र्क्ष सामाजिक सरुक्षा, संरक्षण िथा बचाउ SSP  कार्यक्रम अतिगयि 
हारो ो सरकारिे गाउँपालिका लभरका असाध्र् रोग िागेका ववपन्न नागररकको स्वास््र् 
उपचाराथय आलथयक सहार्िा समेि  ि्कािै सम्तबोधन गरी स्थानीर् सरकारको अनभुलूि 
ददने प्रर्ास गदै आएका छौँ ।  

31. एक घर एक मवहिा रोिगार कार्यक्रम, उज्र्ािो बािवचि कार्यक्रम, िमु मार्य ि सूचना 
प्रववलध सम्तवजतध िालिम, सामदुावर्क वन साझेदारी िगार्िका असि एवं सिृनजशि 
कार्यक्रम मार्य ि समतर्ावर्क, समिामूिक र समिृ समािको लनमायण गनय हारो ो 
सरकार दृढ सङ्कजल्पि छ ।  

 
 
 
 

 
 



 

32. र्स वर्यका हारो ा उपिजधधहरुबाट नेपािको संववधानमा लिवपबि समािवाद उतमिु राज्र् 
र "समिृ नेपाि, सिुी नेपािी" को दीघयकािीन रावष्ट्रर् सोच पूरा गनय उ्पादन, जशक्षा 
र स्वास््थिाई मखु्र् आधार बनाई उच्च अलभर्ानका साथ हारो ो सरकार िागेको छ ।  
हरेक ददन एक कदम अगालि बढ्ने हारो ो सरकारको दृवष्टकोण र शैिीका  कारण 
सम्तपूणय वरेङवासी नागररकमा उ्साहको सञ्चार भै "समिृ बरेङ, सिुी बरेङवासी" 
लनमायणको हारो ो दीघयकािीन सोच पूरा गनय हामी सबै दृढ संकजल्पि छौं ।  

 

गाउँसभाका सदस्र्ज्रू्हरु, 

अब म गाउँपालिकाको आलथयक वर्य २०७८/७९ का िालग प्रस्िाववि नीलि िथा 
कार्यक्रम र्स गररमामर् सभा समक्ष प्रस्ििु गदयछु:-  

33. र्स प्रस्िाववि नीलि िथा कार्यक्रम मार्य ि कोरोना महामारीको रोकथाम, उपचार िथा 
व्र्वस्थापनका कार्यिाई उच्च प्राथलमकिा रािेको छु । नेपािको संववधान, पतधौं 
र्ोिना, ददगो ववकास िक्ष्र्, नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारका ववलभन्न क्षरेगि नीलि 
िथा आगामी आलथयक वर्यको बिेट समेििाई ध्र्ान ददंदै हारो ो सरकारको आवश्र्किा 
पररपूलिय गनय उ्पादन, जशक्षा र स्वास््र् िस्िा क्षेरिाई उच्च प्राथलमकिामा राख्दै 
"समिृ बरेङ, सिुी बरेङवासी" को हारो ो दीघयकािीन आकाङ्क्क्षा पूरा गने िर्य  प्रस्ििु 
नीलि िथा कार्यक्रमहरु केजतरि छन ्। 

 

34. कोलभि-१९ को रोकथाम, लनर्तरण र उपचार एवम ् भववष्र्मा आउन सक्ने ववलभन्न 
महामारीिाई   मध्र्निर गरी स्वास््र् प्रणािीिाई सबि र सदुृढ िलु्र्ाउन आवश्र्क 
िनशजक्त व्र्वस्थापन गदै स्वास््र् क्षेरको पूवायधार ववकास िथा सेवा ववस्िारमा िोि ददँदै 
कोलभि ववरुिको िोपमा सबै बरेङवासीहरुको सरि र सहि पहुँचिाई सलुनजिि गनय 
नेपाि सरकार सँग आवश्र्क समतवर् िथा सहकार्य  गररनेछ ।   ववपद र ्र्सबाट 
लसजियि स्वास््र् समस्र्ािाई सम्तबोधन गनय आवश्र्क और्लध िथा उपकरणको िालग स्रोि 
व्र्वस्था गररनेछ  ।  

 
 

 

 



 

35. कोलभि-१९ िे स्वास््र् पूवायधारको ववकास र ववस्िारप्रलि हामी सबैिाई गम्तभीर बनाएको 
छ । तरू्निम स्वास््र् सेवा मापदण्िका आधारमा गणुस्िरीर् र सवयसिुभ स्वास््र् 
सेवामा आम नागररकको पहुँच अलभववृि गनय हदुदीजशर स्वास््र् चौकीमा सञ्चािनमा रहेको 
अस्थार्ी कोलभि अस्पिाि िथा स्वास््र् चौकी िथा सामदुावर्क स्वास््र् इकाईहरुको 
पूवायधार ववकास गनयका साथसाथै अतर् व्र्वस्थापकीर् सधुार गनयका िालग आवश्र्क 
बिेटको व्र्वस्था गररनेछ ।  

 

  
 

36.  सबै नागररकहरुिाई सरुजक्षि राख्न िनस्िरमा मनोसामाजिक परामशयसवहिका 
सचेिनामूिक साथै परम्तपरागि िथा घरेि ुउपचार ववलधबाट रोग प्रलिरोधी क्षमिा बढाउने 
कार्यक्रमहरुिाई प्रो्सावहि गररनेछ । र्सका िालग र्वुा, ववद्याथी, जशक्षक र मवहिा 
समूह िगार्ि स्वरं्सेवकहरु पररचािन गररनेछ । 

 
37.  ववकासको साध्र् र साधन दवैु नागररक नै भएकािे सवै नागररकिाई स्वस्थ बनाई 

उ्पादक्व अलभववृि गनय र सवि मानव पुिँी लनमायण गनय स्वास््र् क्षेरिाई ववशेर् 
प्राथलमकिा ददईनेछ ।  साथै "रोग पािेर होइन, र्ािेर बाचौं" भन्ने मातर्िािाई साथयक 
रुप ददन स्वस्थ नागररक,स्वस्थ समाि, स्वस्थ िीवन र ्र्सका िालग स्वस्थ उ्पादन 
र स्वस्थ उपभोग गने बानी ववकास गनय सामाजिक िागरण ल्र्ाईनेछ ।  

 

38. कोरोना महामारीको कारण वैदेजशक रोिगार गमुाएर र्वकय एका व्र्जक्तका िालग उद्योग 
व्र्वसार् सञ्चािन गरी आ्मलनभयर बन्न चाहने र्वुा िथा उद्यमीिाई िजक्षि गरी ऋणमा 
धर्ाि सहिीकरण सवहि र्वुा स्वरोिगार कार्यक्रम िथा एक घर एक मवहिा रोिगार 
कार्यक्रमिाई लनरतिरिा ददंदै थप ववस्िार गररनेछ ।  

 
 
 



 

39. "गणुस्िरीर् स्वास््र् सेवा गाउँपालिकाको प्रलिवििा" भने्न मूि नारा सवहि कोरोना 
भाइरसिे स्वरुप पररवियन गरररहेको र नर्ाँ िोजिम उ्पन्न भएको पररजस्थलिमा ववपि ्
प्रलिकार्यको िालग एवककृि र्ोिना लनमायण गररनेछ । कोलभि प्रलिकार्यमा संिदन 
स्वास््र्कमी िगार्ि अग्रपंजक्तमा रही कार्य गने राष्ट्रसेवकहरुको मनोवि अलभववृि गनय 
अलिररक्त भत्ताको व्र्वस्था गररनेछ । 

40.  गाउँपालिका लभरका नागररकहरुमा आर्वेुद सम्तवतधी िागरण िथा र्ोग गरुु कार्यक्रम 
सञ्चािन गनय एक वटा आर्वेुद वैद्य (सहार्क चौँथो िह) को दरवतदी स्वीकृि गरी 
र्थाशीघ्र पदपूलिय गररनेछ । 

41. ८४ बर्य उमेर पार गनुय धालमयक र सांस्कृलिक दृवष्टबाट पलन लबशेर् अवस्था पार 
गनुय भएकोिे ८४ बर्य परुा गरेका िेष्ठ नागररकहरुिाई लनिहरुको घरमै पलुग लनरोलगिा 
र ददघायर्कुो कामना गदै सम्तमान गने, स्वास््र् पररक्षण गने र उपचार गने प्रबतध 
गररनेछ। 

42. स्वास््र्चौकीमा स्वास््र् परीक्षण गराईसके पलछ लनिःशलु्क लबिरणका िालग 
भलनएका बाहेकका और्लध िररद गनयका िालग लनजि जक्िलनकमा गई चको मलु्र्मा 
औसधी िररद गनुयपने लबद्दमान अवस्थाको अत्र् गरर स्वास््र्चौकीमै अंवकि मलु्र् भतदा 
१० प्रलिशि कम मलु्र्मा और्धी उपिधध गराउन सबै स्वास््र्चौकीहरुमा सामदुावर्क 
और्धी कार्यक्रम िाग ुगररनेछ। 

43. स्वास््र् शािा, स्वास््र्चौकी र सामदुावर्क स्वास््र् ईकाइहरुमा कार्यरि 
स्वास््र्कमीहरु िथा समदुार्मा िवटएका मवहिा स्वास््र् स्वर्मसेववकाहरुको समर् 
सापेक्ष ज्ञान लसपको अध्र्वलधक गनयको िालग िालिम स्ञ्चािन गररनेछ । 

44. स्वास््र् सेवामा सबै नागररकहरुको पहुँच परु्ायउनको िालग कजम्तिमा १०० लबपन्न 
घर पररवारको िालग लनिःशलु्क स्वास््र् लबमाको धर्बस्था गररनेछ। 

45. स्वास््र् प्रालबलधक जशक्षा अध्र्र्न गनय चाहने गररब िथा िेहेतदार लबद्याथीहरुको 
िालग "प्रालबलधक जशक्षा अध्र्र्न छारवतृ्ती" को व्र्वस्था गररनेछ । 

 

 

 



 

46. स्िनपार्ी मवहिाहरुको वहि िथा पोर्ण प्रबधयन र पणुय स्िनपानको िालग प्र्रे्क 
स्वास््र् संस्थाहरुमा "स्िनपान कक्ष" स्थापना गररनेछ। 

 

47. स्वास््र्कमीहरुिाई सेवा प्रलि सम्तबेदनजशि र उपकरण प्रर्ोग मैरी बनाउन 
"एक स्वास््र्कमी एक स्वास््र् उपकरण सवहिको झोिा" कार्यक्रम िाग ुगररनेछ। 

 

48. हारो ो सरकारिे सञ्चािन गदै आएको मवहिा स्वास््र् स्वर्म सेववकाहरुिाई 
सञ्चार िचय उपिधध गराउने, "हेिो मवहिा स्वास््र् स्वरं् सेववका 
कार्यक्रम",गभयवलिहरुिाई िजक्षि गरर पोर्णर्कु्त सामाग्री लबिरण गररने "गभयविी पोवर्िो 
झोिा", लनर्मानसुार गभय िाँच गराई संस्थागि सु् केरी भएका मवहिािाई िजक्षि गरर 
सञ्चािन गररएको "उपाध्र्क्ष सँग संस्थागि सु् केरी सम्तमान कार्यक्रम", लबशेर्ज्ञ स्वास््र् 
जशवर िजक्षि "गाउँपालिका अध्र्क्ष िनिा स्वास््र् पररक्षण जशववर", मवहिा स्वास््र् 
स्वर्म सेववका लबमा, समदुार् प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम, स्वास््र् संस्था सञ्चािन अनदुान, 
स्वास््र् उपकरण िररद िस्िा उपिधधीमिुक र िनमिुी कार्यक्रमहरुिाई लनरतिरिा 
ददइनेछ। 

49. पणुय िोप सरुजक्षि भववष्र् भने्न नारािाई चररिाथय गनय सम्तपणुय िोप पाउने उमेरका 
बािबालिकाहरुिाई पणुय िोपको सलुनजस्चि गररनेछ। 

 
 
 

50. गाउँपालिकाको कार्य सम्तपादनिाई लछटोछररिो, प्रववलधमैरी, पारदशी र गणुस्िरीर्िा 
कार्म गदै सूचना िथा प्रववलधको अलधकिम उपर्ोग मार्य ि शासन प्रणािीिाई 
स्थानीर् िहबाट नै सदुृवढकरण गररने नीलि अविम्तवन गररनेछ । स्थानीर् सरकारको 
सेवा प्रवाहिाई  सूचना प्रववलधसवहिको सेवा सँग िोड्न प्र्रे्क ववद्यािर् िथा विा 
कार्ायिर्िाई सूचना प्रववलधर्कु्त बनाई  सूचना प्रववलधमा आधाररि स्माटय गाउँपालिका 
बनाइनेछ । 

 
 
 

 



 

51. कोलभि-१९ रोकथाममा नेपाि सरकारिे गरेको बतदाबतदी िथा लनर्धेाज्ञािाई मध्र्निर 
गरी इतटरनेटको पहुँच ववद्याथीसम्तम परु्ायई वेवसाइट, मोबाइि एप, सामाजिक संिाि, 

रेलिर्ो, अलिर्ो िथा अतर् लभलिर्ो कतरे्रेजतसङ टुि मार्य ि जशक्षण लसकाई वक्रर्ाकिाप 
अजघ बढाइनेछ । 

 

52. अलभभावक िथा ववद्याथीहरुको रोिाइ र लसकाइको केतर बनाउन सामदुावर्क 
ववद्यािर्हरुमा भौलिक सवुवधाको अभाव  भई जशक्षाको गणुस्िर र प्रभावकारीिामा कमी 
रहेको िनधारणािाई दृवष्टगि गदै ्र्स्िा ववद्यािर्हरुमा रहेको भौलिक सवुवधा र 
संरचनाको गहन अध्र्र्न गरी ममयि, सधुार, ववस्िार िथा सूचना प्रववलधको उपर्ोग 
मार्य ि ववद्यािर्हरुको स्िरोन्निी र आधलुनक प्रववलधमैरी बनाउन लनजिि मापदण्ि 
बनाई "गाउँपालिका अध्र्क्ष शैजक्षक सधुार कार्यक्रम " िाई थप प्रभावकारी बनाईनेछ 
।  

53. भौगोलिकिा, ववद्याथी सङ्क्ख्र्ा िथा आवश्र्किाका आधारमा ववद्यािर् समार्ोिन गररने, 
कक्षा थप/ घट गररन े िथा गालभएका वा बतद भएका ववद्यािर्हरुको सम्तपत्ती 
आवश्र्किाको आधारमा अतर् ववद्यािर्मा समार्ोिन गररने छ । 

 

54. सामदुावर्क ववद्यािर्को जशक्षक िथा कमयचारीहरुको दरबतदी लमिान, व्र्वस्थापन, 
पनुववयिरण एवं दरबतदी लसियना ववद्यािर्को आवश्र्किा िथा िह र जशक्षकको र्ोदर्िा 
एवं दक्षिाको आधारमा गररने छ । 

55. ववद्यािर्को शैजक्षक गणुस्िर सधुार गनयको िालग एक ववद्यािर् एक पसु्िकािर्, सघन 
ववद्यािर् अनगुमन, शैजक्षक सामग्री िथा पाठ्यसामग्री वविरण, स्थानीर् शैजक्षक सामग्री 
प्रदशनी कार्यक्रम, प्राध्र्ापक िथा ववर्र् ववशेर्ज्ञ  द्वारा नमूना कक्षा जशक्षण, 

जशक्षकहरुिाई स्थिगि रुपमा कम्तप्र्टुर िालिम कार्यक्रम संचािन गररनेछ । 

 

56. प्रधानाध्र्ापक भत्ता वदृद्व, प्रअ/ जशक्षक बैठकमा र्ािार्ि िचयको व्र्वस्था, 
र्वुाक्िवहरुिाई प्रो्साहन गनय िेि सामग्री वविरण, प्र्रे्क ववद्यािर्मा करेसाबारी 
लनमायण, बािजशक्षक, कमयचारी, िथा सामदुावर्क लसकाई केतरका पररचालिकाको पाररश्रलमक 
वदृद्व, जशक्षक ववद्याथी सम्तमान गनय शैजक्षक कोर्, जशक्षक पररचर्पर वविरण िथा एक 
नमूना ववद्यािर् स्थापना गररनेछ ।  

 



 

57. रेलिर्ो जशक्षा िथा अलभभावक जशक्षा, सामदुावर्क ववद्यािर् स्र्ापन, अलिररक्त कक्षा 
संचािन, िोकसेवा िर्ारी कक्षा, राष्ट्रसेवक कमयचारी ववद्यािर्मा िस्िा कार्यक्रमहरु 
संचािन गररनेछ । साथै राष्ट्रपलि रलनङजशल्ि प्रलिर्ोलगिा थप व्र्वजस्थि एवं 
प्रभावकारी रूपमा सञ्चािन गररने छ । 

 
 

58. गाउँपालिका लभरका तर्नुिम र्ोदर्िा पगेुका जशजक्षि िनशजक्तहरुको िगि संकिन गरी 
आवश्र्किाका आधारमा ववद्यािर्मा स्वरं्सेवा गनय उ्प्ररेरि गररनेछ साथै अतिर 
ववद्यािर् जशक्षण कार्यक्रम संचािन गररनेछ । 

 

59.  "सबैका िालग जशक्षा" अलभर्ानिाई ववशेर् प्राथलमकिा ददई ववद्यािर्बावहर रहेका 
बािबालिकाको पवहचान गरी ववद्यािर्मा भनाय गनय र अध्र्र्न लनरतिरिाको िालग सामदुावर्क 
ववद्यािर्सँगको साझेदारीमा शैजक्षक कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ । साथै गररब, ववपन्न 
ववद्याथीिाई छारवजृत्त कार्यक्रमिाई प्रदेश िथा नेपाि सरकारको कार्यक्रम सँग िादम्तर्िा 
लमिाई प्रभावकारी रुपमा िागू गररनेछ । 

 

60.   जशक्षाको गणुस्िर अलभववृिका िालग जशक्षकको पेशागि क्षमिा ववकास गनय जशक्षकको 
आवश्र्किाका आधारमा शैजक्षक िालिम सञ्चािन गररनेछ, सामदुावर्क ववद्यािर्का 
छाराहरुिाई स्र्ालनटरर प्र्ािको सहि उपिधधिा िथा ववद्यािर्मा स्र्ालनटरर प्र्ाि लिस्पोिि 
मेलसन ििान गररनेछ साथै ववद्याथी ददवा िािािाई थप व्र्वजस्थि बनाइनेछ । 

 

61.   िागू और्ध प्रर्ोग लनराकरण, ववपद् व्र्वस्थापन, नैलिक जशक्षा िथा उद्यमशीििा 
अलभववृि गदै र्ोदर् सक्षम र सभ्र् नागररक िर्ार गनय वकशोर वकशोरी िजक्षि "म अजघ 
बढ्छु" भने्न नाराका साथ विास्िरमा बाि क्िव गठन गरी ववद्याथीहरुिाई पररचािन 
गने कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

 

62.   सवै िेि ववधाहरुिाई प्राथलमकिामा रािी एक विा एक िेि मैदान लनमायण कार्यिाई 
व्र्वजस्थि गराउँदै िेिकुद प्रलिर्ोलगिाहरु संचािन गररनेछ साथै माध्र्लमक ववद्यािर्मा िेि 
प्रजशक्षक मार्य ि िेिकुद िालिमको प्रबतध लमिाइनछे । 



 

63.   "बरेङ गाउँपालिका उ्कृष्ट कृर्क परुस्कार" मार्य ि कृर्क िथा कृवर् पेशािाई थप 
प्रो्सावहि गररनेछ । परुुर्ोदर्  माध्र्लमक ववद्यािर्(कृवर् प्राववलधक) को साझेदारीमा " 
कृर्कसँग कृवर् ववद्याथी कार्यक्रम" सञ्चािन गररनेछ । 

 

64.  "सीप लसकौं, उिमी बनौं"नारािाई साकार पानय मवहिा, दलिि, ववपन्न, सीमातिकृि, 
अल्पसंख्र्क, वपछलिएका वगय र उच्च िोजिममा रहेकाहरुिाई व्र्ावसावर्क, सीपमूिक र 
रोिगारमूिक िालिमसवहि उद्यमशीििामा सहर्ोग परु्ायउन गररवी लनवारणका िालग िघउुद्यम 
ववकास कार्यक्रम सँगको साझेदारीमा बीउ पुँिी र प्रववलध अनदुान उपिव्ध गराइनेछ ।  

65.   गाउँपालिकामा  बसोबास गने सबै नागररकको िाद्य सरुक्षाको प्र्र्ाभिू गररन ेछ । 
"कोही भोकै पदैन, भोकिे कोही मदैन" भने्न प्रलिबििा परुा गनय सबै िहका सरकारबीच 
सहकार्य गरी बह-ुआर्लमक कृवर् उ्पादनमा िोि दददै गाउँपालिकािाई "िाद्यान्नमा 
आ्मलनभयर स्थानीर् िह" घोर्णा गने कार्यक्रम अजघ बढाइनेछ । 

 

66.  गाउँपालिका लभरका िेिीर्ोदर् िलमन िथा बाँझो िलमनमा आवश्र्क लसँचाइको 
व्र्वस्था गरी कृवर् उ्पादन बढाईनेछ । पशपुािन िथा कृवर् कार्यका िालग दीघयकािीन 
र्ोिना िर्ारी गरी कृवर् सिक िथा स्थानीर् स्िरका लसँचाइ प्रणािीको लनमायण गररनेछ । 

 
 

67.  "बाझँो िलमनको प्रर्ोग, उ्पादनमा सहर्ोग" भन्ने सोचिाई आ्मसाि गदै बाँजझदै 
गएको िेिीर्ोदर् िलमनिाई कृवर् उ्पादनका िालग उपर्ोगमा ल्र्ाउन ववशेर् 
प्र्ाकेिसवहिको प्रो्साहन कार्यक्रम सञ्चािन गररने छ ।  

 
 

68.  कृवर् पेशािाई सम्तमानिनक पेशाका रुपमा ववकास गनय र कृर्कहरुिाई सामाजिक 
सम्तमान प्रदान गने व्र्वस्थाका िालग उ्कृष्ट कृर्कहरुिाई परुस्कृि गने कार्यिाई 
लनरतिरिा ददईनेछ । कृर्क क्षमिा अलभबवृिका िालग उद्दमजशििा ववकास गनय मागमा 
आधाररि पूणय व्र्वहाररक िालिम संचािन गररनेछ । 

 
 
 
  



 

69.   ववकासमा लनजिि उदे्दश्र् हाँलसि गनय अपनाईन े रणनीलि, समर्, वक्रर्ाकिापहरु र  
साधन श्रोिको संर्ोिन गरी र्ोिनावि ववकासको सरुुवाि गनय अ्र्ावश्र्क बाहेकका 
नर्ाँ आर्ोिना नथप्ने र कार्ायतवर्नमा रहेका िथा अधरुा आर्ोिनाहरुिाई सम्तपन्न गनय 
बिेट व्र्वस्थापन सँगै आर्ोिना गाउँपालिका लभर ववगिदेजि सञ्चालिि क्रमागि 
र्ोिनाहरुिाई आगामी आलथयक वर्यमा पलन लनरतिरिा ददइनेछ भने पूवायधार लनमायणको 
कार्यिाई व्र्वजस्थि गनय ममयि सम्तभार कोर् स्थापना गरी आवश्र्क कार्यववलध बनाई 
व्र्वजस्थि बनाउँदै िलगनेछ । 

70.  उपभोक्ता सलमलििे हेलभ मेजशनरी उपकरणहरुको प्रर्ोग गरी  कार्ायतवर्न हनुे गरी  
कार्ायिर्सँग र्ोिना कार्ायतवर्नको सम्तझौिा भएमा आगामी आलथयक वर्यबाट लनर्मानसुार 
वहाि कर कट्टी गरी भकु्तानी ददने प्रणािीको लनरतिरिा ददईनेछ । 

 

71. "आमाको गभय सरुजक्षि हुँदा एउटा र्गु सरुजक्षि हतुछ" भन्ने नाराका साथ गभयविी, 
स्िनपान गराइरहेका आमा र पाँच वर्य सम्तमका जशशकुा िालग उन्नि पोर्णर्कु्त सामाग्री 
वविरण कार्यिाई बहुक्षेरीर् पोर्ण कार्यक्रम अतिगयि सञ्चािन गररनेछ । 
  

72. गाउँपालिकाबाट नक्सापास नगरी भौलिक संरचना िथा घर लनमायण गने र स्वीकृि 
मापदण्ि ववपररि लनमायण कार्य गररएका संरचनािाई ववशेर् व्र्वस्थासवहि काननुी 
दार्रामा ल्र्ाइ ्र्स्िा कार्य गनेिाई लनरु्सावहि गररनेछ । गाउँपालिकािे िोकेको 
सिकको अलधकार क्षेरलभर बनेका संरचना िनुसकैु विि हटाईनेछ । 

 

73. गाउँपालिका क्षेरलभर सञ्चािन हनुे सहकारी संस्थाको दिाय, अनमुलि, लनर्मन र 
व्र्वस्थापनिाई प्रभावकारी बनाउदै स्थानीर् सहकारी संस्थाको क्षमिा अलभववृि गरी 
सहकारी संस्थाको प्रवियन, पररचािन र ववकास गररनेछ । सहकारी सम्तवतधी स्थानीर् 
ि्र्ांक व्र्वस्थापन र अध्र्र्न िथा अनसुतधान गरी दैलनक उपभोदर् वस्ि,ु कृवर्, वन, 
म्स्र् िथा पशिुतर् पदाथय उ्पादन र ववक्री वविरण गने सहकारीिाई ववशेर् अनदुानको 
व्र्वस्था गररनकुा साथै प्रमिु वस्िीहरुमा सपुथ मूल्र्मा सहकारी पसि सञ्चािन गनय 
प्रो्साहन गररनेछ । 

 
 
 
 
  



 

गाउँसभाका सदस्र्ज्रू्हरु, 

 

74.   "एक घर, एक धारा कार्यक्रम" अतिगयि माग र स्रोिको उपिधधिािाई ध्र्ान ददँदै          
िानेपानीको पहुँच ववस्िार गररनेछ । 

 

75.   "पाहनुाको स्कार, गाउँपालिकाको संस्कार" भन्ने नाराका साथ पर्यटन ववकास गनय 
गाउँपालिका लभर रहेका होमस्टे िथा होटि व्र्वसार्हरुको क्षमिा अलभववृिका कार्यक्रमहरु 
सञ्चािन गररनेछ । गाउँपालिका लभरका िनप्रलिलनलध, कमयचारी िथा जशक्षकहरुिाई पर्यटन 
प्रबधयन गनयको िालग पर्यटन कािको व्र्वस्था गररनेछ । 

  

76. "कानूनको अज्ञानिा क्षम्तर् हुदैँन" भने्न मातर्िािाई मध्र्निर गरी कानूनी जशक्षा 
सचेिना अलभर्ान सञ्चािन गररनेछ ।  

 

77. गाउँपालिकािे हाि लिदै आएको कर, रािस्व, शलु्क आददिाई थप व्र्वजस्थि र 
लनर्मन गररनेछ । हारो ो गाउँपालिका  हारो ो कर, समिृ बनाउन ेहारो  ैरहर भन्ने नारािाई 
साकार पानय असि करदािािाई सम्तमान र िोवकएको समर्मै कर लिने करदािािाई 
ववशेर् छुटको व्र्वस्था गररनेछ । स्थानीर् भािादर लनधायरण गरी भरपदो र सस्िो 
र्ािार्ाि प्रणािीको ववकास गररनेछ ।   

 

78. वववाद समाधानको िालग मेिलमिाप िथा मध्र्स्थिा सेवािाई तर्ावर्क सलमलि 
मार्य ि थप प्रभावकारी बनाईनेछ । विामा स्थापना गररएका मेिलमिाप केतरिाई 
मेिलमिाप मार्य ि वववाद समाधान गरी  शाजति स्थापना गने केतरको रुपमा ववकलसि 
गनय थप सवक्रर्िा बढाईनेछ ।  

 

79. आलथयक, सामाजिक वा शैजक्षक दृवष्टिे पछालि परेका मवहिा, दलिि, आददवासी 
िनिािी, मधेशी,  मजुस्िम, वपछिावगय, अल्पसंख्र्क, सीमातिकृि, अपांगिा भएका व्र्जक्त, 

िैंलगक िथा र्ौलनक अल्पसंख्र्क, वकसान, श्रलमक, उ्पीलिि वा वपछलिएको क्षेरका 
नागररक िथा आलथयक रुपिे ववपन्न समदुार्हरुको िालग कुनै पलन लनिी िथा सावयिलनक 
स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुि वा भेदभाव नहनुे नीलिको प्रभावकारी रुपमा कार्ायतवर्न 
गररनेछ । 

 
 



 

80. हामीिाई ितम ददने आमाहरुप्रलि हाददयक सम्तमान गदै अलि ववपन्न पररवार र 
समदुार्मा मह्वपूणय र्ोगदान परु्ायएका आमाहरुिाई सम्तमान गनय गाउँपालिका उपाध्र्क्ष 
आमा सम्तमान कार्यक्रम िाग ु गररनेछ । साथै विा अध्र्क्ष नव बहुारी सम्तमान िथा 
परुस्कार कार्यक्रमिाई थप प्रभावकारी गराईनेछ ।  

 
81. स्थानीर् सरकारसँगको िनिाको चासो,सरोकार र गनुासो सनेु्न िथा  सरकारको 

आलधकाररक कुराहरुिाई प्र्र्क्ष रुपमा गाउँपालिका अध्र्क्ष र विा अध्र्क्ष मार्य ि ्
सम्तप्ररे्ण गनय सामदुावर्क रेलिर्ो ववहानीसँगको साझेदारीमा वाि आवाि िथा रेलिर्ो 
सभेुच्क्षासँगको सहकार्यमा हारो ो बरेङ रारो ो बरेङ कार्यक्रमिाई सञ्चािन गररनछे।  

 

82. बरेङ गाउँपालिका लभरका वन क्षेरको  सकेुका काठ दाउराको सङ्किन गरी 
रोिगारी, आर् र रािस्व अलभववृि गनय सामदुावर्क वन उपभोक्ता समूहहरुसँग आवश्र्क 
समतवर् गररनेछ । साथै सम्तवि ्२०७८ साििाई वकृ्षरोपण वर्य घोर्णा गररनेछ । र्स 
कार्यक्रम अतिगयि गाउँपालिकाको अनदुानमा  लबरुवा उपिव्ध गराई हरेक विाहरुमा 
वकृ्षरोपण कार्यक्रमिाई अलभर्ानको रुपमा सञ्चािन गनय वन, वािावरण िथा ववपद 
सलमलििे निेृ् वदार्ी भलूमका लनवायह गनेछ ।  
 

83. ववगिबाट पाठ लसक्दै आगामी आलथयक वर्यमा ववकासिाई आगामी वर्य अत्र् गनय 
र्ोिना सम्तझौिाका कार्यिाई श्रावण मवहनाबाट शरुु गररनेछ । आगामी आलथयक वर्यबाट 
हेलभ मेजशनरी उपकरणहरुका माध्र्मको प्रर्ोग मार्य ि कार्ायतवर्न हनुे र्ोिना िथा 
कार्यक्रम उपभोक्ता सलमलि मार्य ि गररने कार्यिाई क्रमशिःलनरु्सावहि गररदैं िलगनेछ । 

 

84. स्थानीर् स्िरमा ववपद् पूवयिर्ारी िथा प्रलिकार्य र्ोिना, पूवय सचुना प्रणािी, िोि 
िथा उिार, राहि सामग्रीको पूवयभण्िारण, स्थानीर् िटबतध, नदी र पवहरोको लनर्तरण, 
ववपद िोजिम क्षेरको नक्सांकन िथा बस्िीहरुको पवहचान र स्थानातिरण गररनेछ ।  

 

85. घरेि ु वहंसा, िागऔुर्ध दवु्र्यसन, बािवववाह, मानव बेचवविन िस्िा अपराधको 
मूि कारण पवहचान िथा लनदान गनय समदुार्सँगको साझेदारीमा आवश्र्क लनगरानी िथा 
सचेिनामूिक कार्यक्रम, सामदुावर्क प्रहरी एवं सधुार केतर सञ्चािन गरी शाजति, सरुक्षा 
र अमनचर्नको वािावरण लनमायण गनय इिाका प्रहरी कार्ायिर् बरेङिाँिासँग आवश्र्क 
समतवर् िथा सहकार्य गररनेछ । 



 

 
86. समदुार्को सहभालगिामा वन िथा िैववक ववववधिाको ददगो संरक्षण गदै वन 

पैदावारको उजचि सदपुर्ोग र व्र्वस्थापन गररने छ । वनको िलमन िािी नराजिन े
नीलि लिइने छ । र्सका िालग सामदुावर्क वनसंगको सहकार्यका क्षेरहरु पवहचान गरी  
उ्पादनका िालग वनमा िगानी भन्ने सोचका साथ "सामदुावर्क वन साझेदारी कार्यक्रम" 
िाई थप प्रभावकारी वनाईनेछ ।  

 
 

गाउँसभाका सदस्र्ज्रू्हरु,  

 

87. सामाजिक सञ्जािमा व्र्क्त हनुे अमर्ायददि िथा असभ्र् व्र्वहारहरुिाई काननुी 
दार्रामा ल्र्ाई सभ्र् समाि लनमायणमा िोि ददईनेछ । पारदशी सरकार लनमायणमा िोि 
ददन गाउँपालिकाको िकुमेतरी लनमायण िथा रेलिर्ो कार्यक्रम मार्य ि “गाउँपालिका 
सेरोरे्रो” कार्यक्रम िाई संस्थागि गररनेछ । 

 
88.  सूचना प्रवाहमा राज्र्को चौंथो अंग परकाररिाको व्र्ापक प्रर्ोग गनय प्र्रे्क 

विामा परकाररिा प्रवयधन कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ । साथै उ्कृष्ट र्ोगदान गने गरी 
हारो ो सरकारको समवृिको र्ारामा सहर्ोग प्रदान गने परकार, नागररक िथा ववलभन्न 
संघसस्थाहरुिाई उजचि सम्तमान गररनेछ । 

  

89. गाउँका सूचना शहरमा र शहरका सूचना गाउँमा भने्न नारािाई व्र्वहाररक रुपमा 
कार्ायतवर्न गने संर्तरको ववकास गररने छ । ज्ञानवियक िथा िनचेिनामूिक कार्यक्रम 
लनमायण िथा प्रसारण गनय गाउंपालिकाको वास्िववक जचर जचरण हनुे गरी विृजचर लनमायण 
गररने छ । 

  

90. ववद्यिु सेवा पगेुका क्षेरमा ववद्यिु वविरण प्रणािीिाई प्रभावकारी बनाउनका िालग 
काठको पोि ववस्थावपि गने कामिाई अलभर्ानका रुपमा अजघ वढाइनेछ । 

 
 

 



 

91. गाउँपालिका लभरका गाउँवस्िीहरु ववचको आवागमनमा सहििा, भौगोलिक 
अतिरआवििा कार्म गनय र उ्पादन अतिरसम्तबतधिाई मिविु बनाउन सघाउ पदुन े
गरी सिक पूवायधार अतिरगि गाउँपालिकाको गौरवको र्ोिनाको रुपमा रहेको बरेङ 
ररङरोििाई पूणयिा ददईनेछ ।  

 

92. गाउँपालिका अतिगयि पने स्र्विी मजतदर र कािीिेक लसिथान मजतदरिाई 
सांस्कृलिक र कौंिे िांिा, भैसीिोिा झरना, लभलरवन देउरािी र भािेपोिरािाई पर्यटकीर् 
क्षेरको रुपमा ववकास गरी वरेङ गाउँपालिकाको पवहचान िथा अथयितरको 
आधारजशिाको रुपमा ववकास गररनेछ ।र्सको िालग पर्यटन मैरी संरचना लनमायण िथा 
पर्यटन पूवायधार लनमायण गनय ववस्ििृ पर्यटन गरुुर्ोिना बनाई कार्ायतवर्न गररनेछ ।लनिी 
क्षेर िथा अतर् लनकार् सँग समेि समतवर् गरी आगामी वर्य वरेङ पर्यटन महो्सव 
आर्ोिना गररनेछ । 

  

93. गाउँपालिका लभर सञ्चािनमा रहेका होमस्टेहरुको प्रभावकारी लनर्मन गदै 
होमस्टेिाई आतिररक िथा वाह्य पर्यटन प्रवियन गनय मह्वपूणय आधारका रुपमा ववकास 
गनय ववशेर् प्रवतध गररनेछ । होमस्टे संचािनको िालग प्रो्साहन गने, होमस्टेिाई 
स्थानीर् संस्कृलि, भेर्भरु्ा, मौलिकिा र परम्तपरागि पेशा,अगायलनक िथा घरेि ुउ्पादनसँग 
आबि गरी पर्यटन प्रवियन गने नीलि लिईनेछ । 

 

94. रािस्व सङ्किन, बिेट ििुयमा,  िेिाङ्कन,  िचय प्रणािी, आतिररक लनर्तरण र 
िेिा परीक्षण प्रलिवेदनिाई एकीकृि रुपमा ववधिुीर् प्रणािीमा आबि गररनेछ । 
गाउँपालिकाको रािस्वकको स्रोि र दार्रा ववस्िार गररनेछ । 

  

95. र्वुािाई असि र जिम्तमेवार नागररक बनाउन नैलिक जशक्षा, िागू पदाथय दवु्र्यसन 
लनराकरण,  ववधिुीर् अपराध लनर्तरण र रावर्क सचेिना कार्यक्रमिाई “बरेङ समाि: 
सभ्र् समाि" अलभर्ानका रुपमा सञ्चािन गररनेछ ।  

 

96. सावयिलनक प्रशासनिाई रािनीलिक लसिातिबाट अिग रािी सरकारका नीलि 
िथा कार्यक्रम लनष्पक्ष रुपमा कार्ायतवर्न गरी समिृ बरेङ लनमायणमा समवपयि गराईनेछ 
।  

 



 

 

गाउँसभाका सदस्र्ज्रू्हरु, 

97. र्स ववर्म पररजस्थलिमा प्रस्ििु नीलि िथा कार्यक्रमको कार्ायतवर्नबाट कोलभि-१९ 
महामारीको पलछल्िो िहरको नकारा्मक प्रभाव लनर्तरण गरी िनिाको िीवनरक्षा, 
सम्तभाववि िाद्य संकटको लनवारण र ससु्ि बनेको ववकास गलिववलधिाई लिव्रिा ददँदै     
″समिृ बरेङ, सिुी बरेङवासी″ को गतिव्र्मा पगुी समिृ नेपाि,  सिुी नेपािीको रावष्ट्रर् 
आकांक्षा पूरा गनय हारो ो सरकारका प्र्रे्क कार्यहरुको केतरववतद ुआम नागररक हनुेछन 
।सबैिाई समान अवसर, अलधकार, सरुक्षा र उजत्तकै सम्तमानको प्र्र्ाभलूि गररनछे । 

 

98. अत्र्मा, गाउँपालिकाको समग्र ववकासमा र्ोगदान परु्ायउने रािनीलिक दि, राष्ट्रसेवक 
कमयचारी, जशक्षक, सरुक्षाकमी, लनिी सहकारी र सामदुावर्क क्षेर, श्रलमक वगय, नागररक 
समाि, सामाजिक अलभर्तिा, र्वुा क्िव, आमा समूह, आमसञ्चार िगार्ि सम्तपूणय 
दददीबवहनी िथा दािभुाइहरुमा हाददयक धतर्वाद ज्ञापन गदयछु । र्ो नीलि िथा 
कार्यक्रमको सर्ि कार्ायतवर्नका िालग सम्तपूणय सरकारी लनकार्, रािनीलिक दिहरु, 
संघ संस्थाहरु, लनिी िथा सहकारी क्षेर िगार्ि सवैको सद्भाव, र सहर्ोगका िालग 
आह्वान समेि गदयछु ।   

 
 

धतर्वाद ! 
कृष्ण प्रसाद शमाय 
गाउँपालिका अध्र्क्ष 


