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गाउँसभाका सभाध्य� महोदय, 
 सभाका सदस्यहरु, 

                        उपिस्थत गाउँपा�लकाका उपाध्य�ज्य,ू गाउँ 
कायर्पा�लकाका सदस्यज्यहूरु, गाउँसभाका सदस्यज्यहूरु, प्रमखु प्रशासक�य 
अ�धकृतज्य,ु गाउँपा�लकाका कमर्चार�हरु एवं उपिस्थत सम्पणूर् महानभुावहरु । 

1. संघीय लोकतािन्त्रक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाल�लाई स्थानीय तह दे�ख न ै
सदुृढ�करण गर� गाउँपा�लकाको समदृ्�ध र �वकास तफर्  अगा�ड ब�ढरहेकै 
समयमा को�भड-१९ (कोरोना भाइरस) को कारण �वश्वव्यापी महामार�ले 
�सजर्ना भएको चनुौतीपणूर् प�रिस्थ�त र बन्दावन्द� बीच आज नेपालको 
सं�वधान वमोिजम ग�ठत स्थानीय सरकारको प्रमखुको रुपमा दधुपोखर� 
गाउँपा�लकाको आ�थर्क वषर् २०७७/७८ को नी�त तथा कायर्क्रम यस ग�रमामय 
सभा सम� प्रस्ततु गद�छु ।  

2. यस चनुौतीपणूर् घडीमा गाउँसभालाई सम्वोधन ग�ररहँदा म राष्ट्रलाई 
�नरङ्कुश सामन्ती शासनप्रणाल�को अँध्यारो यगुबाट जनताका 
प्र�त�न�धमाफर् त राज्य सञ्चालन गन� संघीय लोकतािन्त्रक गणतन्त्रको 
उज्यालो यगुमा पयुार्उने क्रममा जीवन उत्सगर् गनुर्हुने सम्पणूर् �ात अ�ात 
स�हदहरुप्र�त भावपणूर् श्रद्धाञ्जल� अपर्ण गदर्छु । रािष्ट्रयता, लोकतन्त्र र 
जनजी�वकाको आन्दोलनमा अगुवाइ गनुर्हुने सम्पणूर् अग्रजहरुको योगदानको 
उच्च सम्मानस�हत स्मरण गनर् चाहन्छु । 

3. को�भड-१९ (कोरोना भाइरस) रोकथाम तथा �नयन्त्रणका ला�ग गाउँपा�लकाले 
स्थापना गरेको प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा  स्विैच्छक रुपमा योगदान गनुर् 
हुने सम्पणूर् व्यिक्त, ब�क तथा �व��य संस्था, सरकार�, गैर सरकार� संस्था 
एवम ् स्वास्थ्य सामग्री तथा िजन्सी सामान सहयोग गनुर् हुने सब ै
महानभुावप्र�त हा�दर्क धन्यवाद �दन चाहन्छु ।  

4. संकटको यस घडीमा एकजुट भई महामार�को रोकथाम,�नयन्त्रण र उपचारको 
कायर्मा अग्रपंिक्तमा अहोरात्र ख�टन ु हुने स्वास्थ्यकम�, सरु�ाकम�, �श�क, 



सरसफाइकम�, सवार� चालक लगायत राष्ट्रसेवकको योगदानको उच्च प्रशंसा 
गदर्छु । जो�खमपणूर् यस प�रिस्थ�तमा आ-आफ्नो तहबाट ख�टन ु हुने 
जनप्र�त�न�ध,राजनी�तक दल, सञ्चारकम�, व्यवसायी, �नजी �ेत्र, नाग�रक 
समाज लगायत सब ै व्यिक्त तथा संघसंस्थालाई धन्यवाद व्यक्त गदर्छु । 
हामीले िजत्न ै पन� यो रोग �वरुद्दको लडाईमा सबकैो थप ऐक्यवद्धता, 
सहकायर्, धयैर्ता र आत्म�वश्वासको आवश्यकता रहको छ । "जीवन रहे 
जीवन सधुानर् र �सगंानर् स�कन्छ" भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गद� यस 
महामार� �वरुद्धको अ�भयानमा धयैर्तापवूर्क जुट्न सबलैाई आह्वान गदर्छु ।  

 
5. लोकतन्त्रको आधारस्तम्भको रुपमा एवं जनताले महससु गनर् सक्ने र भेट्न 

सक्ने सरकारको रुपमा रहेको स्थानीय सरकारसंग जनताको �वकास प्र�तको 
उच्च आकां�ालाई समायो�चत सम्वोधन गद� समग्र गाउँपा�लका समदृ्�ध तफर्  
�तव्र ग�तको यात्रा तय गनुर्पन� अवस्थामा हामी स्थानीय सरकार रहेको छ� । 
यस �वचमा स्थानीय सरकारको स्वरुपलाई  सं�वधान प्रद� व्यापक 
�ेत्रा�धकार भएको व�लयो स्थानीय सरकारको रुपमा रुपान्तरण गन� 
प्र�क्रयालाई संगसंग ैर सावधानीपवूर्क अ�घ बढाउन ुपरेको छ । यस्तो ज�टल 
र चनुौ�तपणूर् मोडमा लोकतन्त्रको संस्थागत �वकास गनर् सदा सजग र 
संवेदनशील र�ह हाम्रो सरकार काम गद�छ, न�तजा ल्याउँदैछ र अ�घ बढ्दैछ 
। 

6. नेपालको सं�वधानले प�रकल्पना गरेको तीन तहको सरकार, त्यसका 
अ�धकार �ेत्र र संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार�वचको सहकायर्, समन्वय र 
सहअिस्तत्व समेतको ममर् अनसुार नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले प्रस्ततु 
गरेको �दगो �वकासको ल�य प्रािप्त स�हतको नी�त तथा कायर्क्रम समेतलाई 
ह्दयंगम गर� तथा हाम्रो स्थानीय सरकार संचालनको तीन वषर्को अनभुव र 
गाउँसभा माफर् त पा�रत ऐन, �नयम तथा कायर्�व�ध समेतका आधारमा 
आ�थर्क वषर् २०७७/७८ को नी�त तथा कायर्क्रम तय ग�रएको छ ।  
 



गाउँसभाका सदस्यज्यहूरु, 
7. स्थानीय सरकार जनभावना, जनआकां�ा र आवश्यकताका आधारमा 

स्थानीय नाग�रकको जीवनस्तरमा सधुार गनर् तथा �वकास र  अपे�ा परूा 
गनर् दृढ संकल्पका साथ अगा�ड ब�ढरहेको छ । महामार�को रुपमा फै�लएको 
कोरोना भाइरस रोग को�भड-१९ को संक्रमणबाट मानव सभ्यता मा�थन ै
संकट आइपरेको छ । महामार� �वरुद्ध स्था�नय सरकार �नरन्तर ज�ुट रहेको 
यस प्र�तकूल अवस्थाका बाबजुद स्थानीय सरकारले स्थापनाकाल देखी 
हालसम्म हा�सल गरेका केह� महत्वपणूर् उपलिव्धहरु यस ग�रमामय सभा 
सम� प्रस्तुत गनर् चाहन्छु । 

8. नेपालको सन्दभर्मा स्थानीय सरकार नवीनतम प्रयोग भएकाले स्थानीय 
सरकारको सशुासन, �वकास र समदृ्�धको ला�ग स्थानीय सरकार 
सञ्चालनका क्रममा स्थानीय तहलाई प्राप्त अ�धकार �ेत्र�भत्रका �वषयमा 
महत्वपणूर् ऐन, �नयम, �नद��शका, कायर्�व�ध र मापदण्ड जार� भई 
कायार्न्वयनमा आएका छन ् । यसबाट स्थानीय सरकारलाई सं�वधान एवं 
काननु वमोिजम प्रद� �वधा�यक� अ�धकारको संस्थागत हंुदै गएको र 
गाउँपा�लकामा काननुी र कायर्�व�धगत आधार तयार भई काम कारवाह�मा 
थप सहजता आएको छ ।  

9. स्थानीय तहमा न्या�यक अभ्यासलाई संस्थागत गनर् नेपालको सं�वधान र 
काननु वमोिजम न्या�यक स�म�त गठन भई न्या�यक स�म�त सम� दतार् 
भएका २८ वटा �ववादहरु मध्ये २६ वटाको आपसी छलफल र मेल�मलापको 
माध्यमबाट न्याय �नरुपण ग�रएको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन, 
२०७४ को दफा ४७ ले व्यवस्था गरेको न्या�यक स�म�तको अ�धकार �ेत्रको 
मेल�मलापको माध्यमबाट �ववाद समाधान गन� कायर् भइरहेको छ । 

10. �वश्वव्यापी महामार�को रुपमा फै�लएको को�भड १९ को �नयन्त्रण र 
यसबाट पन� प्रभाव न्य�ुनकरणको ला�ग �वदेशबाट आएका नाग�रकहरुको 



लगत संकलन गर� आवश्यकता अनसुार क्वारेन्टाइन र होम क्वारेन्टाइनमा 
राखने आर.�ड.�ट. र �प.�स.आर. पर��ण गन� देशका अन्य िजल्लामा रहेका 
र अप्ठेरोमा परेका नाग�रकहरु लाई गाउँपा�लकाको खचर्मा घर सम्म ल्याउने, 
�वपन्न र दै�नक ज्यालादार�मा काम गन� नाग�रकलाई राहत �वतरण गन�, 
�नय�मत औष�ध सेवन गन� नाग�रकलाई एक म�हनाको �न:शलु्क औषधी 
�वतरण गन� कायर् सम्पन्न भएको छ । साथ ैअन्य िजल्लाबाट गाउँपा�लका 
आउने नाग�रकलाई अ�नवायर् क्वारेन्टाइनमा राखेर मात्र घर पठाउने व्यवस्था 
�मलाइएको छ ।  

11. गाउँपा�लकाको प्रशास�कय भवन �नमार्णका ला�ग आवश्यक जग्गा 
प्रािप्तको काम सम्पन्न भएको छ । भवन �नमार्ण कायर्को ला�ग बोलपत्र 
आह्वान गर� मलु्याङकनको चरणमा रहेको र आगामी आ. व. ७८।७९ मा 
�नमार्ण कायर् सम्पन्न हुनेछ ।  

12. गाउँपा�लका केन्द्र देखी हरेक वडा कायार्लय र हरेक टोल टोलमा 
मोटरबाटोको पहँुच पगेुको छ । �व�भन्न स्थानमा कृ�ष सडक �नमार्ण 
सम्पन्न भएको छ । फु�लङ�ग�र, जोन� र �वचौरमा सावर्ज�नक शौचालय 
�नमार्ण कायर् सम्पन्न भएको छ।  गाउँपा�लकाका �तन वटा वडा कायार्लय 
भवन र �तन वटा स्वास्थ्य चौक� भवन �नमार्ण सम्पन्न भएको छ ।  

13. गाउँपा�लका �भत्रको पयर्टन प्रवधर्न लेभारच्यो र इलमपोखर�मा ताल 
�नमार्ण, ग�डाकोटमा भ्य ुटावर �नमार्ण कायर् सम्पन्न भएको साथ ै देउराल�, 
लेभारच्यो, इलमपोखर� लगाएतका पयर्टक�य स्थानलाई मोटरबाटोले जोड्ने 
काम भएको छ । गाउँपा�लकाको घमरचोक र ग�डामा होमस्टे संचालनमा 
आएको छ ।  

14. ढंुगा, �गट्ट�, बालवुा, माटो आ�द प्राकृ�तक एवं नद�जन्य वस्तुको 
�वक्र� तथा �नकासी शलु्क दस्तरु संकलन गनर् गाउँपा�लका �ेत्र�भत्रका 
वगरहरुको प्रारिम्भक वातावरणीय पर��ण गर� सो सम्विन्ध आय ठेक्का 



समेत सम्झौता गर� स्थानीय कर संकलन ग�रनकुा साथ ै व्यवसाय दतार्, 
होमस्टे दतार्, जलश्रोत स�म�त दतार्, मलु दतार् लगाएतका कायर् भइरहेको छ 
।  

15. स्थानीय स्तरको श�ै�क �ान, सीप र प्र�व�धको संर�ण, प्रवधर्न र 
स्तर�करण गनर् गाउँ �श�ा स�म�तको गठन ग�रएको छ । आधारभतू तहको 
पर��ा सञ्चालन, अनमुगन र व्यवस्थापन गनर् छुट्टै कायर्�व�ध �नमार्ण ग�र 
क�ा आठको पर��ा मयार्�दत एवं व्यविस्थत रुपमा सम्पन्न ग�रएको छ ।  

16. न्यनु �वद्या�थर् संख्या रहेका ७ वटा �वद्यालय लाई पायक पन� 
स्थानका �वद्यालयहरुमा समायोजन गन� र ३ वटा �वधालयहरुको क�ा 
घटाइ पायक पन� स्थानका �वधालयमा समायोजन गन� �नणर्य भई 
कायार्न्वयनको चरणमा छ ।  

17. गाउँपा�लकाले सहभा�गतामलूक योजना तजुर्मा प्रकृयामाफर् त चाल ु
आ�थर्क वषर् ०७६/०७७ मा स्थानीय स्तरको �वकासका ला�ग १३७ वटा वा�षर्क 
योजना बनाई कायार्न्वयन गद� गदार् जेष्ठ मसान्त सम्म पूँिजगत प्रकृ�तका 
७५ योजनाहरु सम्पन्न भएका र वाकँ� योजनाहरु सम्पन्न हुने चरणमा रहेका 
छन ्। यसवाट जनप्र�त�न�धको भ�ूमका नी�त �नमार्ण र �वकास �नमार्णको 
अगुवाई, अनगुमन एवं जनताको सखु-द;ुखमा साथ �दने गर� हाम्रो सरकार 
सशक्त हँुदैछ । 

18. हाम्रो सरकारले कायर् सञ्चालन गदार् लागत न्यनूीकरण, स्रोत साधनको 
अ�धकतम उपयोगको ला�ग नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारसंग साझदेार� 
एवं संयकु्त व्यवस्थापनमा बहृद पवूार्धार �नमार्ण लगायतका कायर् गद� 
आएको छ । �व�भन्न कायर्क्रममा नेपाल सरकारसंग साझदेार� गर� समन्वय, 
सहकार�ता र सहअिस्तत्वको �सद्धान्तलाई िस्वकार गरेका छ� । 

19. कमर्चार� समायोजन एवं व्यवस्थापन पश्चात भएको कमर्चार�को प�ूतर् 
संगै कमर्चार�हरुको उच्च कायर्सम्पादन एवं लगन�शलताका कारण सेवा 



प्रवाहमा चसु्तता आएको छ । अझ ै �वश्वव्यापी महामार� को�भड-१९ ले 
�सजर्ना गरेको �वषम प�रिस्थ�तले मलुकु बन्दाबन्द�को अवस्थामा रहँदा प�न 
राष्ट्रसेवक कमर्चार�हरु �नय�मत रुपमा कायार्लयमा उपिस्थत भई उच्च 
मनोबलका साथ सेवा प्रवाह गर� स्थानीय सरकारका प्र�तफलहरुलाई नाग�रक 
सम� पयुार्उन भएको सकारात्मक भ�ूमकाको सदा सवर्दा स्मरण ग�रनेछ ।  

20. प्रत्येक नाग�रकलाई राज्यबाट आधारभतू स्वास्थ्य सेवा �न:शलु्क प्राप्त 
गनर् पाउने संवधैा�नक अ�धकारलाई प्रत्याभतू गनर् हाम्रो सरकारले प्राथ�मक 
स्वास्थ्य केन्द्र गौडा र स्वास्थ्य  चौक� �वचौरमा व�थर्ङ सेन्टर स्थापना गर� 
संचालनमा ल्याइएको छ । त्यसगैर� नाग�रकको सेवाको ला�ग सव ैवडाहरुमा 
रहेका स्वास्थ्य चौक� माफर् त स्वास्थ्य पर��ण ग�रएको छ ।  

21. गाउँकायर्पा�लकाको कायार्लय र माध्या�मक �वद्धालयहरुमा �वद्धतुीय 
हािजर� जडान  गर� �वधतुीय शासनको अभ्यास ग�रएको छ । गाउँपा�लकाको 
�डिजटल प्रोफाईल र एन्ड्रोईड एप्स तयार भईसकेको साथ ै गाउँकायर्पा�लका 
कायार्लयको सरु�ाका ला�ग �स�स क्यामेरा जडान ग�रएको छ ।  

22. अनदुानमा आधा�रत �व�वध कृ�षजन्य सामाग्री �वतरण, पश ु �वकास 
कायर्क्रम संचालन गर� कृ�षमा आध�ुनक�करण गनर् खोिजएको छ ।  

23. हाम्रो सरकारले गाउँपा�लका �भत्र प्राकृ�तक तथा मानव सिृजत 
कारणबाट हुन पगेुका घटनाहरुको तत्काल ैसम्वोधन गर� स्थानीय सरकारको 
अनभु�ूत �दने प्रयास गद� आएको छ । प्राकृ�तक प्रकोपबाट �प�डतलाई �वपद 
व्यवस्थापन कोषबाट तत्काल वजेट प्रवन्ध गनुर्का साथ ैअसाध्य रोग लागेका 
�वपन्न नाग�रकको स्वास्थ्य उपचाराथर् आ�थर्क सहायता समेत प्रदान गद� 
आएका छ�।  

24. ज्येष्ठ नाग�रक तथा अपाङग प�रचयपत्र �वतरण गन� कायर् �नरन्तर 
च�लरहेको छ। वडा नं ५ र ६ मा व��कङ प्रणा�ल माफर् त ज्येष्ठ नाग�रक भ�ा 



�वतरण गन� कायर् शरुुवात ग�रएको छ , वाकँ� वडाहरुमा अ�नवायर् व��कङ 
प्रणा�ल माफर् त भ�ा �वतरण गनर्को ला�ग प्र�क्रया शरुु ग�रएको छ । 

25. को�भड १९ संगै लामो लकडाउनका कारण ल�य अनरुुप कायर् 
सम्पादनमा असहजता भएकोले यो वषर् गनुर् पन� केह� कामहरु सम्पन्न हुन 
सकेनन ्। तथापी हाम्रो सरकारले �लएका नी�तहरुको कायार्न्वयनबाट स्थानीय 
नेततृ्वको �वकास र स्थानीय शासन पद्ध�त सदुृढ  हुने प्रशस्त आधारहरु 
तयार भएका छन ्। यो वषर् परुा हुन वाकँ� कामहरुलाई आ. व. २०७७/०७८ 
मा �नरन्तरता �दइनेछ ।  
 
गाउँसभाका सदस्यज्यहूरु, 
अव म गाउँपा�लकाको आ�थर्क वषर् २०७७/०७८ का ला�ग प्रस्ता�वत नी�त 
तथा कायर्क्रम तफर्  यहाँहरुको ध्यानाकषर्ण गदर्छु । 

26. यस प्रस्ता�वत नी�त तथा कायर्क्रमले मानवीय �मता �वकास, पवूार्धार 
�नमार्ण, उद्धशीलता र रोजगार� वदृ्�ध, स्थानीय नेततृ्व �वकास, �दगो 
�वकास, प्रभावकार� सेवा प्रवाह र काननुी शासनको प्रत्याभ�ूतलाई 
प्राथ�मकतामा राख्दै समदृ्ध नेपाल, सखुी नेपाल�को रािष्ट्रय आकाङ्�ा परूा 
गन� तफर्  केिन्द्रत छन ्। 

27. गाउँपा�लकालाई आवश्यक �व�भन्न �ेत्रसँग सम्बिन्धत ऐन, �नयम 
तथा कार्यर्�व�ध तजुर्मा गर� कायार्न्वयनमा ल�गनेछ । 

28. �वकासमा �निश्चत उद्देश्य हा�सल गनर् अपनाईने रणनी�त, समय, 
�क्रयाकलापहरु र  साधन श्रोतको संयोजन गर� योजनावद्ध �वकासको 
शरुुवात गनर् हाम्रो सरकारको आव�धक योजना तजुर्मा ग�र कायार्न्वयन 
ग�रनेछ ।  



29. भौ�तक पबुार्धार �नमार्णको कामलाई थप प्रभावकार� बनाउन 
गाउँपा�लकामा रहेको प्रा�व�धक शाखामा यन्त्र उपकरणहरुको उ�चत 
व्यवस्थापन ग�रनेछ ।  

30. गाउँपा�लका�भत्र �वगतदे�ख सञ्चा�लत क्रमागत योजनाहरुलाई आगामी 
आ�थर्क वषर्मा प�न �नरन्तरता �दइनेछ । पवूार्धार �नमार्णको कायर्लाई 
व्यविस्थत गनर् ममर्त सम्भार कोष स्थापना गर� कोषलाई आवश्यक 
कायर्�व�ध बनाई व्यविस्थत बनाउँदै ल�गनेछ ।  

31. कृ�षलाइ �व�व�धकरण, व्यवसा�यकरण र औधो�गकरण गनर् 
प्रधानमन्त्री कृ�ष आध�ुन�ककरण प�रयोजना अन्तगर्त रािष्ट्रय र स्थानीय 
महत्वका खाद्य तथा पोषण सरु�ामा टेवा परुाउने बाल� बस्तुको साना 
व्यवसा�यक कृ�ष उत्पादन केन्द्र �वकास कायर्क्रम संचालन ग�रनेछ । 
बाख्राको साना व्यवसा�यक कृ�ष उत्पादन केन्द्र �वकास कायर्क्रम संचालन 
ग�रनेछ ।  

32. गाउँपा�लकाको परम्परागत प�हचानमा रहेको धान, कोदो, मकै, फापर, 
कागुनो र आल ु खेतीको प्रवद्र्धन गद� तरकार� खेती, मौर�पालन, अल�ची 
खेती, �चराइतो फलफूल खेती, �भरमौर�को सम्वद्र्धनका साथ ै उन्नत 
वीउ�वजनहरु अनदुानमा �वतरण गर� यस दधूपोखर� गाउँपा�लकालाई �वउ 
�वतरण गन� केन्द्र बनाईने छ ।  

33. नयाँ बहुउद्देिश्यय नसर्र� स्थापना गर� कृषकलाई फलफुल तथा 
तरकार�का �वरुवाहरु उपलब्ध गराई कृ�ष योग्य ज�मनलाई बाझँो रा� ेप्रव�ृ� 
�नरुत्सा�हत ग�रने र हावापानी सहुाउँदो फलफुल खेती तथा तरकार� उत्पादन 
गन� कायर्लाई प्रवद्र्धन ग�रने छ । 

34. गाउँपा�लका �भत्रका खेतीयोग्य ज�मन तथा वाँझो ज�मनमा आवश्यक 
�सँचाइको व्यवस्था गर� कृ�ष उत्पादन बढाईनेछ । पशपुालन तथा कृ�ष 



कायर्का ला�ग द�घर्काल�न योजना तयार� गर� कृ�ष सडक तथा स्थानीय 
स्तरका �सँचाइ प्रणाल�को �नमार्ण ग�रनेछ । 

35. महामार�ले सजृना गरेको बेरोजगार�को समस्या समाधानका ला�ग 
कृ�षमा यािन्त्र�ककरण गनर् आध�ुनक कृ�ष सामाग्री तथा औजारहरुमा 
अनदुान उपलब्ध गराउने तथा कृषकका ला�ग ता�लम र �सँचाईको प्रभावकार� 
व्यवस्थापन गन� नी�त अवलम्बन ग�रने छ ।  

36. नगदे बा�ल तफर्  अल�ैच, �क�ब, क�फ, �टमरु, दलहन, तेलहन बाल� 
जस्ता खेतीलाई उच्च प्राथ�मकतामा रा�खएको छ । सहकार� माफर् त  खेती 
गन� कायर्लाई प्रोत्साहन ग�रनेछ । कृ�ष पेशालाई रोजगार�को आकषर्क �ेत्रको 
रुपमा �वकास गन� उद्देश्यले कृषकहरुलाई उनीहरुको लगानी र उत्पादनका 
आधारमा �निश्चत मापदन्ड बनाएर नगद अनदुान �दने नी�त �लईनेछ ।  

37. कृ�षजन्य उपजहरुलाई औधो�गकरण गनर्का ला�ग उ�नउँ तथा 
वनमारालाई उपयोग गर� �व्रकेट कारखाना तथा लोक्ता/अल्लोलाई प्रयोग गर� 
नेपाल� कागज कारखाना एवं कपडा, थलैा, झोला �नमार्ण गन� रणनी�तलाई 
अगाडी बढाईनेछ । 

38. यस गाउँपा�लकामा पाईने जडीबटु�हरुको प�हचान गर� बहुमलु्य 
जडीबटु�हरुको उत्पादन र �त�नहरुको उपयोग र �बक्र� �वतरण माफर् त आय 
आजर्नको भरपद� श्रोतको रुपमा �वकास गनर्को ला�ग ज�डबटु�को सम्भाव्यता 
अध्ययन गर� �वस्ततृ अध्ययन प्र�तवेदन तयार पार� कायार्न्वयनमा ल�गनेछ 
।  

39. व्यवसा�यक पशपुालनमा जोड �दइनेछ। सो कायर्काला�ग पश ुस्वास्थ्य 
सेवा कायर्क्रम अन्तगर्त पशपंु��लाई लाग्न सक्ने महामार�जन्य रोगलाई 
�नयन्त्रणमा �लनको ला�ग आध�ुनक प्रयोगशाला स्थापना ग�रने छ । उपचार 
कायर् प्रभावकार� ढंगले व्यवस्थापन गन� एंव िजने�टक रोग तथा अन्य 



महामार� रोग �नयन्त्रण गनर् रोग �वरुद्धको खोप संचालन गन� नी�त 
अवलम्बन ग�रनेछ । 

40. घिुम्त भेडा, बाख्रा, गाई, भ�सी तथा स्थानीय कुखरुा संर�णका ला�ग 
पहल ग�रनेछ। �दईरहेको अनदुानको कायर्क्रमलाई थप व्यविस्थत गनुर्को 
साथ ै पशपुालन व्यवसायलाई आध�ुन�ककरण गनर् केन्द्र सरकारसँग लागत 
साझदेार�मा अनदुानमा आधा�रत भेडा र भ�सी संर�ण कायर्क्रम र भेडाको 
उन �वकास कायर्क्रम संचालन गन� नी�त अवलम्वन ग�रनेछ । 

41. कृ�ष तथा पशपंु�� पालनलाई व्यवसा�यक बनाउन व्यवसा�यक कृ�ष 
तथा पशपंु�� पालकलाई सहज र सरल रुपमा पूँिज व्यवस्थापनका ला�ग 
�वऊ �वजन तथा पश ु खोप कायर्क्रम, पश ु गोठ व्यवस्थापन, पश ु आहार 
जस्ता कायर्क्रम कृ�ष तथा पश ु�वकास शाखाको सहकायर्मा संचालन ग�रनेछ 
। 

42. साम�ूहक पशपुालन गनर् तफर्  आक�षर्त गर� स्वदेश तथा  �वदेशमा 
रोजगार� गुमाएका नाग�रकहरुलाई रोजगार� सजृना गन� नी�त अवलम्बन 
ग�रने छ । 
 
गाउँसभाका सदस्यज्यहूरु, 

43. ग�रबी �नवारण कोषद्वारा प्रबद्�धत सामदुा�यक संस्थाहरुलाई सहकार� 
संस्थामा �वकास गर� रोजगार� प्रबदनर् ग�रने छ ।  

44. गाउँपा�लकाको भौगो�लक �ेत्र�भत्र संचालन हुने सहकार� संस्थाको दतार्, 
अनमु�त, �नयमन र व्यवस्थापनलाई प्रभावकार� बनाउदै स्थानीय सहकार� 
संस्थाको �मता अ�भवदृ्�ध गर� सहकार� संस्थाको प्रवर्दन, प�रचालन र 
�वकास ग�रनेछ । 

45.  सहकार� सम्वन्धी स्थानीय तथ्याकं व्यवस्थापन र अध्ययन तथा 
अनसुन्धान गर� दै�नक उपभोग्य वस्त,ु कृ�ष, वन, मत्स्य तथा पशजुन्य 



पदाथर् उत्पादन र �वक्र� �वतरण गन� सहकार�लाई �वशषे अनदुानको व्यवस्था 
ग�र सहकार� माफर् त रोजगार�को अवसर श्रजृना ग�रने छ ।  

46. यस दधूपोखर� गाउँपा�लका �ेत्र �भत्र रहेका धा�मर्क, सासं्कृ�तक, 
ऐ�तहा�सक तथा पयर्टक�य दृिष्टकोणले महत्वपणूर् �ेत्रहरुको प�हचान �वकास 
एंव सम्बद्र्धन गनर्को ला�ग गाउँपा�लकाको पयर्टन गुरुयोजना तयार पा�र 
कायार्न्वयनमा ल�गनेछ ।  

47. पयर्टक�य �वकासको संभावनालाई मध्यनजर राख्दै यस �ेत्रमा होमस्टे 
संचालन, पयर्टक�य पदमागर्, �पक�नक स्पोट �नमार्ण माफर् त पयर्टक�य 
स्थलहरुको प्रचार-प्रसार  गन� नी�त अवलम्बन ग�रने छ । 

48.  जोन�-देउराल�-ईलमपोखर�-�लपे हँुदै दधुपोखर� कुन्डसम्म पगु्ने पदमागर् 
�नमार्ण कायर्को ला�ग �वस्ततृ अध्ययन प्र�तवेदन तयार गर� �नमार्ण कायर्को 
ला�ग प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग समन्वय र सहकायर् गर�नेछ । साह�सक 
पयर्टन प्रबधर्न गनर् गाउँपा�लकामा साइ�क�लङ प्र�तयो�गता गनर्को ला�ग 
आवश्यक भौ�तक संरचना तयार पार� यस ै वषर् प्रदेश स्तर�य प्र�तयो�गता 
संचालन ग�रनेछ। 

49. स्थानीय स्तरमा सावर्ज�नक, �नजी र सहकार� �ेत्रको भ�ूमकालाई अझ 
प्रभावकार� बनाइने छ । साथ ैस्थानीय स्तरमा लगानी मतै्री वातावरण कायम 
गर� थप लगानीका श्रोतहरु �भ�याउन आवश्यक वातावरणको श्रजृना ग�रने 
छ । 

50. वकै तथा �व�ीय संस्थासंगको सहकायर्मा सव ै नाग�रकमा वकै तथा 
�व�ीय सा�रता अ�भवदृ्�ध गनर् सघन रुपमा �व�ीय सा�रता कायर्क्रम 
संचालन ग�रनेछ ।  

51. गाउँपा�लकाले हाल �लदै आएको कर, राजस्व, शलु्क आ�दलाई थप 
व्यविस्थत र �नयमन ग�रनेछ । हाम्रो गाउँपा�लका हाम्रो कर, समदृ्ध 
बनाउने हाम्र ै रहर भन्ने नारालाई साकार पानर् असल करदातालाई सम्मान 



गन� व्यवस्था ग�रनेछ । पटके सवार� साधन कर र दह�र बह�र कर लाई 
थप व्यविस्थत ग�रनेछ ।  

52. गाउँपा�लकाको �ेत्र�भत्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूँजीगत लगानी 
र आ�थर्क कारोवारको आधारमा व्यवसाय कर लगाउने कायर् लाई व्यविस्थत 
गनर् साना तथा ठूला व्यवसायलाई  अ�नवायर् रुपमा दतार् एवं नवीकरण 
हुनपुन� व्यवस्था ग�रनेछ । गाउँपा�लका �भत्रका वस्तीहरुमा स्थानीय उत्पादन 
�वक्र�को बजार व्यवस्थापन तथा ढुवानीको उ�चत व्यवस्था ग�रनेछ ।  

53. जनसािंख्यक, प्राकृ�तक, आ�थर्क, सामािजक, सासं्कृ�तक, भौ�तक 
पवुार्धार, रोजगार�को अवस्था, कुल गाहर्स्थ्य उत्पादन, प्र�तव्यिक्त आय, 
मानव �वकास तथा ल��गक सशिक्तकरण सचूकाकं, राजस्व तथा आयव्यय 
समेतको तथ्यांक संकलन र प्रशोधन गर� न�वनतम प्र�व�धयकु्त र रािष्ट्रय 
तथा स्थानीय सचूना प्रणाल�मा आवद्धता र पाश्वर् �चत्र तथा स्रोत नक्साको 
अद्याव�धक अ�भलेखन ग�रनेछ ।  

54. सावर्ज�नक तथा सरकार� सम्प��को अ�भलेख राखी संर�ण र 
सदपुयोग ग�रनेछ । यसका ला�ग गाउँपा�लकामा सावर्ज�नक तथा सरकार� 
जग्गा संर�ण स�म�त गठन गर� �क्रया�शल बनाईनेछ । आ.व. २०७७-२०७८ 
लाई सावर्ज�नक सम्प�� जग्गा संर�ण वषर् अ�भयानका रुपमा अगा�ड 
बढाउने प्रवन्ध �मलाईनेछ ।  
 
गाउँसभाका सदस्यज्यहूरु, 

55. गाउँपा�लका �भत्रका सव ै वालवा�लकालाई आधारभतू तथा माध्य�मक 
तहसम्म �न:शलु्क �श�ा उपलव्ध गराई सा�र गाउँपा�लका बनाउने नी�त 
अवलम्वन ग�रने छ । सव ै �वद्यालयलाई वालमतै्री बनाउनकुा साथ ैप्रत्येक 
�वधालयमा क�ा ५ सम्मका बालबा�लकालाई �दवा खाजा कायर्क्रम संचालन 
ग�रनेछ ।  



56. सवकैा ला�ग �श�ा अ�भयान सञ्चालन गर�नेछ । सामदुा�यक 
�वद्यालयको श�ै�क पवूार्धार �नमार्ण, ममर्त सम्भार, सञ्चालन र 
व्यवस्थापनलाई �वशषे जोड �दईनेछ ।  

57. बालक�ामा कायर्रत सहजकतार्लाई वाल मनो�ब�ान सम्बन्धी ता�लम 
�दई स�म बनाउने तथा उनीहरुको कायर्�मताको आधारमा प्रोत्साहन ग�रने 
छ । वालमतै्री क�ा कोठा �नमार्ण गनर् आवश्यक श�ै�क सामाग्रीहरु उपलब्ध 
गराइने छ । प्रारिम्भक वाल �वकास केन्द्रका सहयोगी कायर्कतार्लाई मा�सक 
थप प्रोत्साहन भ�ा रकम उपलब्ध गराइनेछ ।  

58. �वद्याथ� संख्या भगूोल तथा आबश्यकताको आधारमा �वद्यालय 
समायोजन ,क�ा थप घट वा वन्द गन� �न�तगत ब्यबस्था ग�रने छ । 
सामदुा�यक �वद्यालयको �श�क तथा कमर्चार�को दरबन्द� �मलान, 
ब्यबस्थापन, पनु�वर्तरण आवश्यकताका आधारमा ग�रने छ । 

59. सामदुा�यक �वद्यालयहरुलाई �दने गाउपा�लका अनदुानलाई �नरन्तरता 
�ददै यो कायर्लाई थप ब�ैा�नक बनाईने छ । 

60. क�ा १-१० का सम्पणुर् आव�धक पर��ालाई एकरुपता कायम गर� 
पर��ा प्रणाल� थप प्रभाबकार� बनाइने छ । प्रधानाध्यापकको ब्यबस्थापक�य 
तथा नेततृ्व सम्बिन्ध ता�लम सञ्चालन गर�ने छ । �वद्यालय ब्यबस्थापन 
स�म�तको अ�धकार, कतर्ब्य र नेततृ्व �वकाश गनर् ता�लम कायर्क्रम 
सञ्चालन गर�ने छ । 

61. �वद्यालय �नर��ण तथा अनगुमनलाई प्रभाबकार� बनाई सपुरभाईजर 
इन क्लासरुम (Supervisor in Classroom) कायर्क्रम सञ्चालन गर�ने छ 
। सब ैमाध्य�मक �वधालयमा �व�ान प्रयोगशाला, आइ. �स. ट�. ल्याव तथा 
पसु्तकालयको पहुच पयुार्इनेछ । �वद्यालयले गनुर्पन� श�ै�क �क्रयाकलापहरु 
समयम ैसम्पादन गर� श�ै�क उपलिब्धहरु हा�सल गराउन �श�ा अ�धकृत र 
प्रधानाध्यापक वीच कायर्संम्पादन संझौता ग�रने छ । सब ैमाध्य�मक तथा 



आधारभतु तहमा अध्ययनरत क�ा ( ६-१२ ) का छात्राहरुलाई �न:शलु्क 
सेनेटर� प्याड �वतरणको ब्यबस्था गर�नेछ । 

62. को�भड १९ तथा �ब�भन्न समयमा फैलन सक्ने �बपद तथा 
महामार�जन्य रोगहरुको समस्या समाधान तथा प्र�तकायर्का ला�ग 
अत्यावश्यक औषधी, �कट, औजार उपकरणको प्रयार्प्त व्यवस्थापन ग�रनेछ 
तथा द्रतु प्र�त�क्रया टोल�लाई स�क्रय बनाईनेछ । ७० वषर् उमेर नाघेका 
ब्यिक्तहरुको सेवाका ला�ग �नशलु्क स्वास्थ्य प�र�णका ला�ग उमेर स�र� 
कायर्क्रम संचालन ग�रनेछ ।  

63. बदृ्धबदृ्धा तथा �दघर्रोगीको घरबाटै स्वास्थ्य पहँुचमा सहजताका ला�ग 
म�हला स्वास्थ्य स्वयं से�वकालाई �ब. पी. सेट �बतरण तथा भाईटल मापन 
सम्बिन्ध ता�लम संचालन ग�रनेछ । 

64. गभर्वती म�हलालाई आफ्नो स्वास्थ्य प्र�त सचते गराउन र म�हला 
स्वास्थ्य स्वयंसे�वकाहरुलाई थप िजम्मेवार बनाउन आमासंग स्वयंसे�वका 
कायर्क्रम संचालन ग�रनेछ । ग्रा�मण �ेत्रमा बसोबास गन� गभर्वती 
म�हलाहरुको समस्यालाई मध्यनजर गद� ग्रा�मण अल्ट्रासाउन्ड कायर्क्रम लाग ु
ग�रनेछ । आमा सरु�ा कायर्क्रम अन्तगर्त संस्थागत गभर्जाँच तथा सतु्केर� 
म�हलाहरुका ला�ग अन्डा �बतरण, न्यानो झोला कायर्क्रम लाग ुग�रनेछ । 

65. यस पा�लका अन्तगर्तका ब�थर्ङ सेन्टरहरु गौडा प्राथ�मक स्वास्थ्य 
केन्द्र  र �बचौर स्वास्थ्य चौक� बीच ईन्टरनेटको व्यवस्था ग�र सरु��त 
माततृ्वको ला�ग टे�लमे�ड�सन कायर्क्रम संचालन ग�रनेछ । रोग तथा 
समस्याहरुको �नदानका  ला�ग यस ै बषर् कुन ै एक स्वास्थ्य चौक�मा 
प्रयोगशाला स�हतको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराईने छ र क्रमश: थप गद� 
ल�गने छ । 

66. प्रत्येक सामदुा�यक �बद्यालयहरुमा प्राथ�मक स्वास्थ्य सेवा �कटको 
व्यवस्था ग�रनेछ । सामदुा�यक �बद्यालयहरुमा मा�सक रुपमा संचालन 



भएको �बद्यालय स्वास्थ्य �श�ा कायर्क्रमलाई �नरन्तरता �दईनेछ । 
अध्ययनरत �कशोर�हरुलाई म�हनावार� सरसफाई तथा स्या�नटर� प्याडको 
प्रयोग सम्बिन्ध अ�भम�ुखकरण कायर्क्रम र सब ै �बद्याथ�हरुलाई प्रत्येक ३ 
म�हनामा स्वास्थ्य प�र�ण ग�र आवश्यक औषधी उपचारको व्यवस्था 
ग�रनेछ । 

67. यस गाउँपा�लका अन्तगर्त गौडा प्रा.स्वा.केन्द्रमा रोग �नदान सेवा 
अन्तगर्त एक्स रे सेवा, �भ�डयो एक्स रे, इ.�स.िज सेवा संचालन ग�रनेछ । 
�नय�मत खोप कायर्क्रमलाई �नरन्तरता �दन गौडा प्रा.स्वा.केन्द्रलाई 
सब�सडाईर� भ्यािक्सन केन्द्रको रुपमा  संचालन गन� र यसको सरु�ा, 
सम्भारका ला�ग ता�लम प्राप्त स्वास्थ्यकम� तथा कोषको व्यवस्था ग�रनेछ 
। 

68. स्वास्थ्य संस्थाहरुका ला�ग अत्यावश्यक औषधी ख�रद तथा �बतरण 
कायर्लाई �नरन्तरता �दई मागमा आधा�रत �बतरण प्रणाल� तथा औषधीको 
सम�ुचत प्रयोगमा जोड �दईनेछ । स्वास्थ्य संस्थाहरुमा संक्रमण रोकथाममा 
�बशषे ध्यान पयुार्ई यसका ला�ग आवश्यक �नद��शका बनाई कायार्न्वयन 
ग�रनेछ र ता�लमहरु संचालन ग�रनेछ । 
 
गाउँसभाका सदस्यज्यहूरु, 

69. गाउँपा�लकामा �नमार्ण हुने भौ�तक संरचना तथा घर �नमार्ण कायर् 
व्यविस्थत गनर् अ�नवायर् नक्सा पास गन� कायर्को थालनी र स्वीकृत 
मापदण्ड �वप�रत �नमार्ण कायर् ग�रएका संरचनालाई �वशषे व्यवस्थास�हत 
काननुी दायरामा ल्याई त्यस्ता कायर् गन�लाई �नरुत्सा�हत ग�रनेछ । 
गाउँपा�लकाले तोकेको सडकको अ�धकार �ेत्र�भत्र बनेका संरचना जुनसकैु 
वखत हटाईनेछ । 



70. हाल सम्म �नमार्ण भएका सडक, �सँचाई, खानेपानी तथा अन्य 
भौ�तक पवूार्धारहरुको �दगोपना कायम गनर् ममर्त संम्भार गर� स्तरोन्नती 
गन� नी�त अवलम्बन ग�रनेछ । भकुम्प प�छको पनु: �नमार्ण कायर्लाई 
प्रभावकार� बनाई �शघ्र सम्पन्न गनर् पहल ग�रने छ । 

71. मखु्य सडकहरुलाई आठ �मटर कायम गर� सडक व�रप�र घर, टहरा 
�नमार्ण गदार् मापदन्डमा आधा�रत भई घर, टहरा �नमार्ण गन� नी�त 
अवलम्बन ग�रने छ । आगामी आ�थर्क वषर्मा मखु्य सडकलाई ग्राभेल गर� 
वडा कायार्लयमा जाने मोटर बाटोलाई समेत स्तरोन्नती गन�, मखु्य सडकको 
दायाँ वाया ँ व�ृारोपण ग�र ह�रत सडक �नमार्ण माफर् त वातावरण संर�ण 
गन� नी�त �लइनेछ । 

72. भौ�तक संरचना अभावमा सेवा प्रवाहमा परेको क�ठनाइलाई संवोधन 
गनर् भवन बन्न वाकँ� वडाहरुको आफन ैभवन �नमार्ण गन� साथ ैस्वास्थ्य 
चौक� भवन �नमार्ण गन� कायर्लाई �नरन्तरता �दइनेछ ।  

73. खेलकुद �ेत्रको �वकासको ला�ग “एक वडा - एक खेल मदैान” को 
अवधारणा अनरुुप प्रत्येक वडाहरुमा जग्गा प�हचान तथा खेलकुद पवूार्धार 
�वकास योजना तयार गर� कायार्न्वयन ग�रनेछ । गाउँपा�लकाले सबलैाई 
पायक पन� ठाउँमा खेलकुद मदैान बनाउने नी�त �लईनेछ । यवुाहरुलाई खेल 
प्रती आकषर्ण बढाउन गाउँपा�लका स्तर�य खेलकुद प्र�तयो�गता संचालन 
ग�रनेछ । 

74. झोलङुगे पलु माफर् त छ�रएर रहेका वस्ती �वचको दरु� कम गर� 
सामािजक आदानप्रदान तथा प्रशास�नक सगुमताका ला�ग �छदर �ग�र कटेर� 
खोला झोलङुगे पलु, बडुी खोला माझीबार� खोला झोलङुगे पलु, लागंर खोला 
झोलङुगे पलु, च्याङद� खोला �त्रवेणीघाट झोलङुगे पलु, मजुवाखोला झोलङुगे 
पलु, सारागंी खोला झोलङुगे पलु �नमार्णमा  नेपाल सरकारसंग आवश्यक 
सहलगानी तथा समन्वय  ग�रनेछ ।  



75. ठूला आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन गर� सामािजक, आ�थर्क र 
वातावरणीय दृिष्टकोणबाट सम्भाव्य आयोजनाहरुको कायार्न्वयनमा जोड 
�दईनेछ । अधरुा तथा क्रमागत आयोजनाहरुलाई प्राथ�मकता �दई सम्पन्न 
गद� ल�गनेछ । पवूार्धार तथा संरचनाहरुको गणुस्तर कायम गन� कायर्लाई 
प्रभावकार� बनाउन उपभोक्ता स�म�त र अनगुमन स�म�तलाई थप प्रभावकार� 
बनाईनेछ । 

76. मलू, पोखर�, ताल-तलयैाहरुको संर�ण तथा सदुृढ�करण गर� �सँचाईको 
ला�ग समेत उपयोग ग�रनेछ । भवन �नमार्ण सम्बन्धी आधारभतू मापदण्ड-
२०७२ बमोिजम भवन �नमार्ण गन� कायर्लाई कायार्न्वयन ग�रनेछ । भवन 
�नमार्ण कायर्का ला�ग गाउँपा�लका बाट घर-जग्गा नक्सा पास कायर्�व�ध 
बनाई कायार्न्वयन ग�रनेछ । 

 

 
गाउँसभाका सदस्यज्यहूरु, 

77. ऊजार् �वकासको महत्वपणूर् पवूार्धार हो । गाउँपा�लकाका हरेक 
वडाहरुलाई केिन्द्रय �वद्य�ुतकरण सञ्जालमा आवद्ध गनर् पहल ग�रनेछ । 
यस �ेत्रमा संचालनमा रहेका लघ ुतथा साना जल�वद्यतुको ममर्त संभारमा 
सहयोग एवम ्सहिजकरण गर� �वद्यतु आप�ूतर्लाई �दगो र भरपद� बनाइनेछ 
। यस �ेत्रमा रहेको प्रसारण लाइनमा प्रयोगमा रहेका सम्पणुर् काठे पोल 
हटाउने नी�त �लइनेछ । 
 

78. �ववाद समाधानको ला�ग मेल�मलाप तथा मध्यस्थता सेवालाई 
न्या�यक स�म�त माफर् त थप प्रभावकार� बनाईनेछ । हरेक वडामा मेल�मलाप 



केन्द्र स्थापना गर� मेल�मलाप माफर् त �ववाद समाधान गर�  शािन्त स्थापना 
गन� केन्द्रको रुपमा �वक�सत ग�रनेछ ।  

79. ज्येष्ठ नाग�रक, एकल म�हला, अपागंता भएका व्यिक्त, �वधवुा, 
वालवा�लका लगायतलाई नेपाल सरकारबाट सामािजक सरु�ा भ�ा प्रत्याभतू 
ग�रदै आएकोमा हाम्रो सरकारले आ�थर्क र सामािजक रुपमा जो�खममा रहेका 
नाग�रकहरुलाई �वशषे संर�णको नी�त �लनेछ जसका ला�ग आवश्यक 
वस्तुगत सहायता �वतरण र सकुुम्बासी लगाएतका कायर्क्रम संचालनका 
ला�ग गाउँपा�लका अध्य� सामािजक संर�ण, सरु�ा तथा वचाउ कायर्क्रम 
संचालन ग�रनेछ ।  

80. सामािजक सरु�ा भ�ालाई सव ै वडामा व�ैकङ प्रणाल�मा आवद्ध 
ग�रनेछ । व�कसँगको सहकायर्मा यथासम्भव घर घरमा सामािजक सरु�ा 
भ�ा उपलब्ध गराइने छ । हाल कायार्न्वयनमा रहेको जेष्ठ नाग�रकलाई 
सम्मान गन� कायर्लाई हरेक वडाहरुमा �वस्तार ग�रनेछ । द�लत र �वपन्न 
बालबा�लकालाई पोषण कायर्क्रम संचालन ग�रनेछ ।  

81. स्थानीय यवुाहरुको प्र�तभाको प्रस्फुटन साथ ै खेलकुद माफर् त 
नाग�रकको सन्तु�लत शा�र�रक र मान�सक �वकासका ला�ग पा�लकास्तर�य 
खेलकुद कायर्क्रम संचालन ग�रनेछ ।  

82. गाउँपा�लका �भत्रका नाग�रकहरुलाई सफा र स्वच्छ �पउनेपानी उपलव्ध 
गराउन एक घर एक धारामा समे�टन बाकँ� नाग�रकलाई सो कायर्क्रममा 
समेट्न दधुपोखर� गाउँपा�लका वहृद खानेपानी आयोजनाको �ड. �प . आर 
तयार गर� �नमार्ण कायर् शरुु ग�रनेछ । पानीका महुानहरुको संर�ण गन� 
नी�त �लइनेछ ।  

83. यस गाउँपा�लकाको टोल वडा हँुदै गाउँपा�लकास्तर�य पणूर्  सरसफाई 
कायर्क्रमलाई प्रभावकार� बनाउँदै ल�गनेछ । प्रत्येक टोलमा टोल सधुार 
स�म�त गठन गनुर्का साथ ैसब ैगाउँ वा टोलको सरसफाई र प्लािष्टकजन्य 



वस्तुको कम उपयोग तथा व्यविस्थत गनर् प्रत्येक म�हना टोल सरसफाई 
स�हतको सचतेना कायर्क्रम संचालन गन� नी�त अवलम्बन ग�रने छ । 
 
 
गाउँसभाका सदस्यज्यहूरु, 

84. स्थानीय स्तरमा �वपद् पवूर्तयार� तथा प्र�तकायर् योजना, पवूर् सचुना 
प्रणाल�, खोज तथा उद्धार, राहत सामग्रीको पवूर्भण्डारण, स्थानीय तटवन्ध, 
नद� र प�हरोको �नयन्त्रण, �वपद जो�खम �ेत्रको नक्साकंन तथा वस्तीहरुको 
प�हचान र स्थानान्तरण ग�रनेछ । 

85.  �वपद् व्यवस्थापनका ला�ग वडा/वडामा  �वपद् व्यवस्थापन स�म�त 
गठन गर� स�म�तलाई �क्रयाशील बनाउदै यवुा प�रचालनका ला�ग 
गाउँपा�लका अध्य�संग यवुा कायर्क्रम यथाशीध्र संचालन ग�रनेछ ।  

86. महामार�को रुपमा फै�लएको को�भड १९ बाट गाउँपा�लकामा पनर् सक्ने 
नकारात्मक प्रभाव न्यनुीकरणका ला�ग खडा ग�रएको प्रकोप व्यवस्थापन 
कोषको अ�त उत्�म उपयोग माफर् त राहत तथा पनु:स्थापना कायर्क्रम 
संचालन ग�रनेछ ।  

87. �वगतबाट पाठ �सक्दै आगामी आ�थर्क वषर्मा टुके्र योजना तथा 
कायर्क्रम पणूर्त �नरुत्सा�हत गद� एक वाडर् एक गौरवको योजना संचालन 
ग�रनेछ । असारे �वकासलाई आगामी वषर् अन्त्य गनर् योजना सम्झौताका 
कायर्लाई श्रावण म�हनाबाट शरुु ग�रनेछ । साथ ै ठुलो लागतका योजना र 
मे�शनर� उपकरणको आवश्यकता पन� योजनालाई यथासम्भव ठेक्का 
प्रकृयामाफर् त ग�रनेछ ।  
 
 
 



गाउँसभाका सदस्यज्यहूरु, 
88. िजल्ला प्रहर� कायार्लय र स्थानीय सरकार�वचको समन्वयमा 

लागुपदाथर् दवु्यसर्न सम्वन्धी कायर्क्रम संचालन ग�रने छ । त्यस्तै स्थानीय 
मेला तथा महोत्सवमा हुने अवािञ्छत ग�त�व�ध �नयन्त्रण गनर् प्रभावकार� 
रुपमा �नयमन ग�रने छ ।   

89. सामािजक संजालमा व्यक्त हुने अमयार्�दत तथा असभ्य व्यवहारलाई 
काननुी दायरामा ल्याई सभ्य समाज �नमार्णमा जोड �दईनेछ । पारदश� 
सरकार �नमार्णमा जोड �दन गाउँपा�लकाको डकुमेन्ट्र� �नमार्ण ग�रनेछ । 

90.  सचूना प्रवाहमा राज्यको च�थो अंग पत्रका�रताको व्यापक प्रयोग गनर् 
प्रत्येक वडामा पत्रका�रता प्रवर्दन कायर्क्रम संचालन ग�रनेछ । साथ ैउत्कृष्ट 
पत्रका�रता गर� हाम्रो सरकारको समदृ्�धको यात्रामा सहयोग प्रदान गन� 
पत्रकारज्य ूलाई उ�चत सम्मान ग�रनेछ ।  

91. सावर्ज�नक प्रशासनलाई राजनी�तक �सद्धान्तबाट अलग राखी 
सरकारका नी�त तथा कायर्क्रम �नष्प� रुपमा कायार्न्वयन गर� समदृ्ध 
दधुपोखर� �नमार्णमा सम�पर्त गराईनेछ । 

92. जनप्र�त�न�ध र कमर्चार�को  �मता अ�भवदृ्�ध गर� �वकास र सेवा 
प्रवाहमा गुणस्तर कायम गनर् ता�लम, प्र�श�ण र अ�भमखुीकरणका साथ ै
भ्रमण अवलोकन गराईनेछ ।त्यस ैगर� गाउँपा�लका अध्य�ले वडाध्य�संग र 
प्रमखु प्रशासक�य अ�धकृतले शाखा प्रमखुसंग मापन योग्य सचूकहरुस�हत 
कायर्सम्पादन सम्झौता गर� सम्विन्धत पदा�धकार�हरुलाई न�तजा प्र�त थप 
जवाफदेह� बनाईनेछ ।  
 
गाउँसभाका सदस्यज्यहूरु, 



93. गाउँपा�लकाको कायर् संम्पादनलाई �छटोछर�तो प्र�व�धमतै्री, पारदश� र 
गुणस्तर�यता कायम गद� सचूना प्र�व�धको अ�धकतम उपयोग माफर् त शासन 
प्रणाल�लाई स्था�नय तहबाट न ैसदुृ�ढकरण गन� नीती अबलम्बन ग�रनेछ । 

94. सेवाग्राह�का ला�ग जार� ग�रने नाग�रक वडापत्रलाई अध्याव�धक गर� 
सब ै तह र वगर्को पहुचमा पयुार्उनका ला�ग सचूना बोडर्, �डिजटल बडापत्र, 
मोवाईल एप्स, सामािजक संञ्जाल पेज र वेव साईट माफर् त जानाकार� गराई 
नाग�रकको  सचूनामा सहज पहँुच गराईने छ ।  

95. को�भड-१९ रोकथाममा नेपाल सरकारले गरेको लकडाउनलाई मध्यनजर 
गर� इन्टरनेटको पहँुच �वद्याथ� सम्म पयुार्ई वेबसाइट, मोवाईल एप, 
सामािजक संञ्जाल, रे�डयो, �भडीयो अ�डयो तथा अन्य �भ�डयो कन्फेरे�सङ 
टुल  माफर् त �श�ण �सकाई �क्रयाकलाप अ�घ बढाईनेछ । 

96. यस ैआ . ब. ७७/७८ �भत्रमा इन्टरनेट सेवा सम्पणुर् वडा कायार्लय, 
स्वास्थ्य संस्था तथा आधारभतु तथा माध्या�मक �बद्यालयमा जडान कायर् 
सम्पन्न ग�रनेछ । सेवाग्र�हको स�ुवधालाई मध्यनजर गद� �डिजटल नागर�क 
वडापत्र, हेल्पडके्स आद�को ब्यबस्था ग�र कायार्लयको काममा आवश्यक पन� 
आबेदन फारामहरु गाउपा�लकाको वेवसाईटबाट प्राप्त गनर् स�कने ब्याबस्था 
�मलाईने छ । कायार्लयको लेखा प्रणाल�लाई व्यविस्थत गनर् प्र�व�धको 
उपयोगमा जोड �दइनेछ ।  

97. गाउँकायर्पा�लका, वडा कायार्लय, स्वास्थ्य संस्था, आधारभतु तथा 
माध्य�मक �वद्यालयमा प्रयोगमा ल्याईएको �वध�ुतय हािज�र प्रणाल�लाई 
क्रमश प्राथ�मक �वद्यालयहरुमा समेत �वस्तार ग�रने छ। हाल पा�लकामा 
प्रयोगमा ल्याइएको �स .�स क्यामेरालाई माध्या�मक �वद्यालय स्वास्थ्य 
संस्था र वडा कायार्लयहरुमा जडान गर� आन्तर�क अनगुमन पद्ध�तलाई थप 
प्रभाबकार� बनाईनेछ ।  



98. प्र�व�धको प्रयोग तथा सचूनामा पहँुच अ�भबदृ्द� गनर् गाउपा�लकाको 
जनप्र�त�न�ध, कमर्चार� तथा �श�कहरुलाई सचूना प्र�व�धसंग सम्विन्धत 
ता�लम तथा कायर्शाला संञ्चालन ग�रनेछ । गाउपा�लका �भत्रका सब ै
माध्या�मक  �बद्यालयहरुको सचूना तथा जानाकार� �बद्याथ� र �श�कको 
�वबरण तथा भौ�तक संरचनाको जानकार�को ला�ग वेवसाइड ब्याबस्थापन 
ग�रनेछ।   
 
गाउँसभाका सदस्यज्यहूरु, 

99. यी नी�त तथा कायर्क्रमको कायार्न्वनयबाट ″समदृ्ध दधुपोखर� ,सखुी 
दधुपोखर�वासी″ को गन्तव्यमा पगुी ″समदृ्ध नेपाल, सखुी नेपाल�″ को 
रािष्ट्रय आकां�ा परूा गनर् हाम्रो सरकारका प्रत्येक कायर्हरुको केन्द्र�वन्द ुआम 
नाग�रक हुनेछन । सबलैाई समान अवसर, समान अ�धकार, उ��कै सरु�ा, 
उ��कै सम्मानको प्रत्याभ�ूत ग�रनेछ ।  

100. अन्त्यमा, प्रस्तुत नी�त तथा कायर्क्रम प्रभावकार� कायार्न्वयनको ला�ग 
सवकैो सहकायर् र स्वा�मत्व अप�रहायर् छ । यसको सफल कायार्न्वयनका 
ला�ग सम्पणूर् सरकार� �नकाय, राजनी�तक दल, संघ संस्था, �नजी तथा 
सहकार� �ेत्र लगायत सवकैो सदभाव र सहयोग हुनेमा �वश्वस्त छु । 
ग�रमामय यस गाउँसभाबाट रचनात्मक सझुावको अपे�ास�हत �वदा हुन्छु । 
 
धन्यवाद !  

 
छु�पमाया गुरुङ                                                             

गाउँपा�लका अध्य� 
 


