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श्री सभाध्र्क्ष महोदर् तथा गाउँसभाका सम्पूर्ि सदस्र्ज्रू्हरु, 

 

तामाकोशी गाउँपालिकाको उपाध्र्क्षको हैलसर्तिे र्स गररमामर् गाउँसभा समक्ष आलथिक वर्ि २०७९/०८० को 
वार्र्िक नीलत तथा कार्िक्रम प्रस्ततु गनि उपस्स्थत भएको छु । र्स घडीमा नेपािको साविभौमसत्ता, स्वाधीनता, 
भौगोलिक अखण्डता, रार्िर् र्हत, स्वालभमान, िोकतन्त्र र जनजीवनका िालग भएका र्वलभन्न आन्त्दोिनमा जीवन उत्सगि 
गनुिहनुे सम्पूर्ि ज्ञात अज्ञात शर्हदहरुप्रलत भावपूर्ि श्रद्धाञ्जिी अपिर् गदिछु । 

लनकट र्वगतमा कोलभड – १९ को र्वश्वव्र्ापी महामारीबाट नेपाि र र्स तामाकोशी गाउँपालिका समेत अछुतो रहन 
सकेन । तर स्थालनर् सरकारहरुको उपस्स्थलत र सझुबझुपूर्ि र्क्रर्ाशीिताको कारर् उक्त महामारीिाई हामीिे 
सफिता पवुिक व्र्वस्थापन गनि सफि भएको कुरा र्स सभा समक्ष राख्न पाउँदा म अत्र्न्त्त गौरवास्न्त्वत अनभुतुी 
गरररहेको छु । र्स कार्िमा सहर्ोग गने सम्पूर्ि लनवतिमान लनवािस्ित पदालधकारी, स्वास््र्कमी, कमििारी, तामाकोशी 
वासी दाज ुभाइ तथा दददी वर्हनी र सम्वस्न्त्धत सवैमा हाददिक धन्त्र्वाद ददन िाहन्त्छु ।र्स महामारीका कारर् आफ्नो 
अमूल्र् ज्र्ान गमुाउनेहरुप्रलत हाददिक श्रदाञ्जिी व्र्स्क्त गदिछु ।र्स र्वर्म पररस्स्थलत र्वरुद्ध िड्न मौजदुा स्वास््र् 
उपकरर्, स्वास््र्कमी तथा अन्त्र् सरु्वधाहरु तथा उपिब्ध श्रोतसाधनको उच्ितम प्रर्ोग गरी घरघरमा पगुी 
स्वास््र्कमी माफि त नागररकको कोलभड परीक्षर्, गाउँपालिकािे तोकेको तथा घरमै आइसोिेशनमा बसेका 
व्र्स्क्तहरुिाई और्लध र्वतरर्, कोलभड १९ अस्थार्ी हस्स्पटि माफि त उपिारको व्र्वस्था िगार्तका कार्िक्रमहरु 
सञ्चािन गरी गाउँपालिकािे सो महामारीिाई सफितापूविक व्र्वस्थापन गरेको छ । सो क्रममा गाउँपालिका 
क्षेरलभरका १८ वर्ि भन्त्दा मालथकािाई पर्हिो मारा ९०३९ जनािाई, दोश्रो मारा ९०९४ जनािाई, बषु्टर डोज 
६९७६ जनािाई, १२ देस्ख १७ वर्ि उमेर समूहका नागररकिाई पर्हिो मारा १७९३ जनािाई, दोश्रो मारा 
१६१७ जनािाई र बसु्टर डोज १०८१ जनािाई खोप प्रदान गररएको छ जसमा सवै उमेर समूहका नागररकिाई 
कोलभड १९ र्वरुद्दको खोप पर्हिो मारा १०८३२ जना, दोश्रो मारा १०७११ जना र वसु्टर डोज ८०५७ जना 
तामाकोशी वासीहरुिे केलभड १९ र्वरुद्दको खोप प्राप्त गररसकेको अवस्था छ ।र्द्यर्प आगामी ददनमा उत्पन्न 
हनुसक्ने र्स र्कलसमको स्वास््र् सम्वन्त्धी आपतकालिन पररस्स्थलतिाई लनर्न्त्रर् र व्र्वस्थापन गनिको िालग र अन्त्र् 
प्रकारका र्वपद्जन्त्र् पररस्स्थलतहरुिाई सामना गनिको िालग आवश्र्क जनशस्क्त र उपकरर्हरुको तर्ारी गररएको छ 
र त्र्सिाई अझ थप मजवतु पादै िलगनेछ । 

 

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

अब म र्स तामाकोशी गाउँपालिकाको आगामी वार्र्िक नीलत तथा कार्िक्रम प्रस्ततु गनि िाहान्त्छु । 

“तामाकोशी गाउँपालिकाको समरृ्द्धको आधार, कृर्र्, पर्िटन, स्शक्षा, स्वास््र्, जिश्रोत तथा पूवािधार” भने्न मूि नारािाई 
आत्मसात ् गदै र्स वर्िको नीलत तथा कार्िक्रम अगालड बााइनेछ । “नागररक सन्त्तरु्ष्ट एवं सखु अलभवृर्द्ध” को 
अलभप्रार्का साथ िसु्त र दरुुस्त प्रशासलनक कार्िर्वलध अविम्बन गररनेछ । आगामी आलथिक वर्ििाई “समदृ्ध, 

आधलुनक, शान्त्त एवम ्स्वस्थ न्त्र्ार्पूर्ि गाउँपालिका” लनमािर्को आधार वर्िको रुपमा लिइनेछ । 

र्सैबीि आगामी आलथिक वर्ििाई दीगो र्वकास िक्ष्र्, १५ औ ँर्ोजना तथा बागमती प्रदेशको प्रथम आवलधक र्ोजना 
र तामाकोशी गाउँपालिकाको प्रथम आवलधक र्ोजनािे लिएका िक्ष्र्हरु प्रालप्त गनिका िालग कार्ािन्त्वर्नको दररिो 
आधार खडा गररनछे । 
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सभाध्र्क्ष महोदर्, 

अव म स्वास््र्, सरसफाई तथा र्पउन ेपानी सम्बन्त्धी नीलत तथा कार्िक्रमहरु प्रस्ततु गने अनमुलत िाहन्त्छु। 

 

१. कोलभड १९ अस्थार्ी अस्पताििाई अव उप्रान्त्त तामाकोशी अस्पतािको रुपमा दैलनक उपिार सेवा 
सञ्चािन गरी त्र्हाँबाट हनुे उपिार सेवािाई थप गरु्स्तरीर् र प्रभावकारी बनाईनेछ ।तामाकोशी 

अस्पतािबाट हाि उपिव्ध X-ray, Lab तथा लभलडर्ो एक्सरे सेवा, ई लस स्ज सेवा, पेसेन्त्ट मोलनटर 
सेवािाई थप व्र्वस्स्थत र प्रभावकारी बनाईनछे ।साथै तामाकोशी अस्पताििाई स्वास््र् बीमा 
कार्िक्रमको प्रथम सेवा र्वन्त्दकुो रुपमा सेवा उपिब्ध गराउन स्वास््र् बीमा बोडिबाट स्वीकृलत लिइनेछ 
।तामाकोशी अस्पतािबाट फामेसी सेवा उपिव्ध गराईनेछ ।बर्हरङ्ग सेवा, ल्र्ाव सेवा, फामेसी सेवािाई 
र्वद्यतुीर् प्रर्ािी माफि त थप व्र्वस्स्थत बनाईनेछ । 

२. स्वास््र् सेवामा सबैको पहँूि परु् र्ाउने िक्ष्र् सर्हत सबै नागररकको स्वास््र् बीमामा पहँूि सलुनस्ित 
गररनेछ । ज्रे्ष्ठ नागररक, एकि मर्हिा, दलित वा अल्पसंख्र्क समदुार्िाई पाररवाररक स्वास््र् बीमा 
गराउन र्वशेर् प्रोत्साहन उपिब्ध गराइनेछ।  

३. हरेक स्वास््र् िौकीमा दक्ष जनशस्क्त सर्हत ल्र्ाब सञ्चािन गने नीलत अनरुुप हाि सम्म जफे, तामाकोशी 
अस्पताि, लभरकोट र च्र्ामा स्वास््र् िौकीमा ल्र्ाव सेवा सञ्चािनमा आएकोमा आगामी वर्ि थप एक 
स्थान झिेु स्वास््र् िौकीबाट ल्र्ाव सेवा उपिव्ध गराईनेछ । 

४. पालिकाका सबै जनतािाई सविसिुभ एम्बिेुन्त्स सेवा उपिब्ध गराउन च्र्ामा स्वास््र् िौकीबाट सञ्चािन 
हनुे गरी सो एम्बिेुन्त्स खररदको िालग प्रकृर्ा अस्घ बाी सकेको हुदँा आगामी वर्िबाट एम्विेुन्त्स सेवा थप 
उपिब्ध गराईनेछ । 

५. वडास्तरीर् सेवाकेन्त्र माफि त नै ४० वर्िमालथका नागररकको रक्तिाप, र मधमेुहका साथसाथै आल्बलुमन 
जाँि गने तथा बािबालिकाहरुको खोप सेवािाई थप प्रभावकारी बनाउन गाउँपालिकामा भ्र्ास्क्सन स्टोरेज 
तथा र्वतरर् कक्ष स्थापना गरी गाउँपालिका अन्त्तगित पूर्ि खोप सेवािाई थप प्रभावकारी बनाउँदै िलगनेछ 
। 

६. पूर्ि स्तनपान र थप तथा परुक खानाको वतिमान अवस्थामा तीव्र प्रगलत हालसिको िालग आमा समूह तथा 
सनुौिा १००० ददनका घरपररवारहरुका िालग जागरर्मूिक कार्िक्रम सञ्चािन गरी ०-२३ मर्हनाका 
बािबालिकाहरुको वरृ्द्ध अनगुमन दरमा थप प्रगलत हालसिको िालग प्रोत्साहनमूि कार्िक्रम सञ्चािन 
गररनेछ। 

७. आखँा, नाक, कान, घाँटी तथा मखुको उपिार (ENT) सेवािाई क्रमशः र्वकास र र्वस्तार गरी 
गाउँपालिकाका ज्रे्ष्ठ नागररक तथा र्वकिाँङ्गहरुको स्वास््र् जाँि गरी उपिार सेवा प्रदान गने कार्ििाई 
र्वशेर्ज्ञ सर्हतको घमु्ती सेवामाफि त थप प्रभावकारी बनाउँदै िलगनेछ ।  

८. नागररक आरोग्र् केन्त्र माफि त मौलिक तथा वैकस्ल्पक उपिारको व्र्वस्थािाई थप प्रभावकारी वनाउँदै 
िलगनेछ ।  

९. र्वद्यािर्मा स्वास््र् आधारभतू स्वास््र् सिेतना र स्वास््र् सेवािाई प्रभावकारी गने हेतकुा साथ अगालड 
बााइएको एक र्वद्यािर् एक नसि कार्िक्रमिाई अझ र्वस्तार र प्रभावकारी बनाउँदै िैजानका िालग प्रदेश 
सरकारको कार्िक्रममा थप र्वस्तार गनिका िालग प्रदेश सरकारसँग र्वशेर् पहि गररनेछ  । र्वद्यािर् 
माफि त वािबालिका हेरिाह र स्वास््र् तथा आहार सम्बन्त्धी आधारभतू तालिम ददईनछे । 
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१०. मर्हिाहरुमा देस्खने पाठेघरको क्र्ान्त्सर, आङ खस्न े तथा स्तन क्र्ान्त्सर समस्र्ािाई न्त्र्नुीकरर् गनि 
र्वशेर्ज्ञ स्वास््र् स्शर्वर सञ्चािन गररनेछ । बािबालिकाहरुको स्वास््र् समस्र्ा समाधान गनि आवश्र्क 
कार्िक्रमहरुिाई लनरन्त्तरता ददइनेछ । 

११. जनस्वास््र्मा प्रलतकूि असर पाने सूतीजन्त्र् पदाथि, मददरा तथा अखाद्य वस्तहुरुको लमसावट र प्रर्ोगिाई 
लनर्न्त्रर् र लनर्मन गररनेछ ।  

१२. सरुस्क्षत माततृ्वका िालग ग्रालमर् अल्रा साउण्ड कार्िक्रमिाई क्रमशः र्वस्तार गदै िलगनेछ । प्रजनन 
स्वास््र्, सरुस्क्षत माततृ्व एवम ्बाि तथा स्शश ुस्वास््र् सेवाको बारेमा सिेतनामूिक कार्िक्रम सञ्चािनमा 
ल्र्ाई आगामी २ वर्ि लभर पूर्ि संस्थागत सतु्केरी पालिका घोर्र्ा गने कार्ििाई अगालड बााइनछे  ।  

१३. गम्भीर प्रकृलतको रोगको उपिारमा सहर्ोग परु् र्ाउन नागररक स्वास््र् उपिार सहार्ता कोर् माफि त 
सहार्ता प्रदान गने कार्ििाई लनरन्त्तरता ददईनेछ । गाउँमा बसोबास गने नागररकका िालग अलनवार्ि 
स्वास््र् वीमा कार्िक्रमिाई र्वस्तार र प्रभावकारी बनाउँदै िलगनेछ ।  

१४. प्राथलमक स्वास््र् सेवा प्रदान गनि सञ्चालित गाउँघर स्क्िलनकिाई लनरन्त्तरता ददई थप व्र्वस्स्थत गदै 
आवश्र्कता अनसुार उक्त गाउँघर स्क्िलनकिाई सामदुार्र्क स्वास््र् ईकाइमा क्रमशः पररर्त गररनछे 
। 

१५. सतु्केरी पिात हनु े अवास्न्त्छत संक्रमर् रोक्न ३ र ७ ददनमा स्वास््र् जाँि गनि घरघरमै नलसिङ 
स्वास््र्कमी पररिािन गने कार्ििाई लनरन्त्तरता ददइनेछ ।  

१६. हरेक स्वास््र् िौकीहरुमा सतु्केरी गराउन आउने हेरािकुो िागी झिेु र लभरकोट स्वास््र् िौकीमा 
Maternity Waiting house (खाना, वस्न समेतको व्र्वस्था) स्थापना गररनेछ । सतु्केरी गराउन खर्टन े
स्वास््र्कमीिे अन्त्र्र ररफर गरेको खण्डमा काठमाडौँसम्म िैजाने क्रममा िाग्ने खििको एकतफी 
र्ातार्ात खिि पालिकािे व्र्होने व्र्वस्थािाई लनरन्त्तरता ददइनेछ । 

१७. मर्हिा स्वास््र् स्वर्म्सेर्वकाहरुिाई र्ातार्ात तथा खाजा खििको व्र्वस्थापन गने कार्ििाई लनरन्त्तरता 
ददइनेछ । 

१८. स्वास््र् िौकीहरुबाट सञ्चािन भईरहेको सेवाहरुको बारेमा सामास्जक पररक्षर् गने कार्िक्रमिाई 
लनरन्त्तरता ददइनछे । 

१९. कोलभड – १९ जस्ता स्वास््र् महामारी र रोगहरुको रोकथाम लनर्न्त्रर् तथा लनगरानीका िालग 
सरोकारवािा पक्षहरुसँग अन्त्तरर्क्रर्ा गरी आवश्र्कताअनसुार Rapid Response Team पररिािन गररनछे 
। 

२०. र्वलभन्न सरुवा रोग, असाध्र् रोग तथा मानलसक रोग लनर्न्त्रर्का िालग अन्त्तरर्क्रर्ा कार्िक्रम सञ्चािनमा 
ल्र्ाइनेछ । 

२१. परम्परागत पानी, पोखरी, ाँुगेधारा र मूिको संरक्षर् गनि कार्िक्रम सञ्चािन गरी भौगालिक र प्राकृलतक 
स्वरुपको समेत जगेनाि गररनछे ।  

२२. मानव मि मूर र फोहोर पानीको उस्ित व्र्वस्थापन गरी वातावरर्ीर् स्वच्छता कार्म गने अलभर्ानको 
प्रारम्भ गररनेछ ।  

२३. नकुर्हने फोहोरको ददगो व्र्वस्थापनका िालग उपर्कु्त स्थि पर्हिान गनि सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गररनछे । 
गाउँपालिकािाई प्िार्ष्टक मकु्त बनाउन अलभर्ान सञ्चािन गररनेछ । 



5 
 

२४. र्पउने पानीका स्रोतहरुको पर्हिान, परुाना धारा एवं ट्याङकीहरुको ममित सम्भार गरी र्पउने पानीको 
उस्ित व्र्वस्था गनि एक घर एक धारा कार्िक्रमिाई लनरन्त्तरता ददइनछे । हरेक वडाको खानेपानी 
र्ोजनामा दक्ष प्िम्बरको व्र्वस्थाको िागी तालिम कार्िक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ ।  

२५. र्पउने पानीको ददगो स्रोत उपिब्ध नभएका स्थानहरुमा वैकस्ल्पक स्रोतको पर्हिान गररनेछ । शदु्ध र्पउन े
पानी हरेक व्र्स्क्तको अलधकारको रुपमा मनन ्गदै पानी शरु्द्धकरर्का प्रर्वलध तथा तररकाहरु प्रिारप्रसार 
गरी स्वच्छ पानी सलुनस्ितताका िालग र्फल्टर प्रर्ोगिाई प्रवद्धन गनि जनस्तरमा िेतना अलभवृर्द्ध गने 
कार्ििाई लनरन्त्तरता ददइनेछ ।  

२६. गाउँपालिकािाई पूर्ि सरफाईर्कु्त गाउँपालिका बनाउनका िालग हरेक वडामा मेरो घर सफा घर, हाम्रो 
र्वद्यािर् सफा र्वद्यािर् अलभर्ान सञ्चािनमा ल्र्ाइनछे । “हाम्रो स्वास््र् हाम्रो सरोकार” अलभर्ान 
सञ्चािनमा ल्र्ाई स्वास््र् सम्बन्त्धी जनिेतनात्मक कार्ि अगालड बााइनेछ । 

               सभाध्र्क्ष महोदर्, 

             अव म कृर्र्, सहकारी तथा पश ुर्वकास सम्बन्त्धी नीलत तथा कार्िक्रमहरु प्रस्ततु गने अनमुलत िाहान्त्छु । 

२७. तामाकोशी गाउँपालिकाका कृर्कहरुिाई व्र्ासार्र्क खेती तफि  आकर्र्िकत गनि, र्वुा पसु्तामा श्रम प्रलत 
सकारात्मक दृर्ष्टकोर् र्वकास गनि तथा पालिकास्तरीर् नमनुा कृर्र् श्रोत केन्त्रको रुपमा र्वकास गदै 
िैजाने उद्देश्र्िे कृर्र्मा आकर्र्ित गनि लनवािस्ित पदालधकारी तथा कमििारीहरूको श्रम सहभालगतामा उच्ि 
प्रर्वलधर्कु्त गाउँपालिकास्तरीर् नमनुा कृर्र् फमि सञ्चािनमा ल्र्ाईनछे। 

२८. कृर्र् तथा पशपंुछीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृर्द्ध गनिका लनलमत्त एक वडा एक उत्पादन पकेट के्षर 
कार्िक्रमिाई लनरन्त्तरता ददईनेछ। साथै, कृर्र् तथा पशपंुछी बीमा, लसर्वर तथा उत्पादनमा अनदुान ददइन े
कार्िक्रमिाई लनरन्त्तरता ददईनेछ। 

२९. संघीर् सरकारको नीलत अन्त्तगित एक गाउँ, एक कृर्र् तथा पश ु प्रार्वलधक लनरन्त्तरता ददन आवश्र्क 
बजेटको व्र्वस्था गररनेछ। 

३०. गाउँपालिका तथा अन्त्र् लनकार्बाट प्रदान गररने सेवा सलुबधाहरु जस्तै अनदुान, तालिम तथा 
बजारीकरर्को व्र्वस्थािाई कृर्क समूह \ कृर्र् फमि माफि त सञ्चािन गनिका लनलमत्त कृर्र् तथा 
पशपुािन समूह पररिािन गनि र्वशेर् कार्िक्रम सञ्चािनमा ल्र्ाईनेछ। साथै, र्कसान सूस्िकरर् 
कार्िक्रममा सूस्िकृत कृर्कहरू नामाविी तर्ार गरी छुटेका र्कसानहरूिाई सो प्रर्ािीमा आवद्ध 
गररनेछ। 

३१. रासार्लनक र्वर्ाधीको प्रर्ोगिाई न्त्रू्लनकरर् गरी प्राङ्गाररक खेती प्रवधिन कार्िक्रमिाई लनरन्त्तरता 
ददईनेछ। 

३२. र्कवी खेतीको सम्भाव्र्ता र कृर्कहरूको त्र्सप्रलतको िाहानािाई ध्र्ानमा राखी र्कवीको उत्पादन तथा 
व्र्वसार्ीकरर् गने िक्ष्र्का साथ र्कवी पकेट कार्िक्रम लनरन्त्तरता गररनेछ। 

३३. दूध  तथा मासकुो उपिब्धता बााउन नश्ल सधुार कार्िक्रम सञ्चािनमा ल्र्ाइनछे। साथै, पशपंुछीको 
उत्पादकत्विाई मध्र्नजर गदै कृलतम गविधान सम्बन्त्धी तालिम प्रदान गने व्र्वस्था गररनेछ। 

३४. आि ुउत्पादन हनु ेके्षरहरूमा आि ुस्िप्स मेलसन प्रदान गने व्र्वस्था गररनेछ। 

३५. पोखरेिी धान, कोदो, जौ, कागनुो तथा फापर जस्ता स्थानीर् पोर्र्िो रैथाने बािीको उत्पादन तथा 
उत्पादकत्विाई प्रोत्साहन गररनेछ।  
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३६. माटो परीक्षर् गरी स्वाईि हेल्थ काडि र्वतरर् कार्ििाई लनरन्त्तरता ददई माटोको प्रकार, गरु्स्तर र 
हावापानी अनकूुि खेती गनि एवं उस्ित मारामा मि,  बीउ र र्वर्ादीको प्रर्ोग गनि प्रार्वलधक सेवा 
उपिब्ध गराइनछे। 

३७. कृर्र् तथा दगु्ध उत्पादनको सम्भावना भएका गाउँपालिकाको के्षरहरुमा कृर्र् तथा दगु्ध उपज संकिन 
केन्त्र, हाट वजार तथा शीत भण्डारर् स्थिहरु क्रमागत रुपमा स्थापना गदै िलगनछे। उत्पादन भएका 
सामाग्रीहरूको लबक्री र्वतरर्, व्र्वसार्ीकरर् तथा बजारीकरर्को सलुनस्ितता माफि त उत्पादन तथा 
आम्दानी बरृ्द्ध गनि सहर्ोग परु् र्ाइनछे। साथै, अनदुानमा उपिब्ध हनु े रासार्लनक मि कृर्कहरूिाई 
सहलुिर्तमा प्रदान गररने व्र्वस्था गररनेछ। 

३८. कृर्र् मेिा तथा जैर्वक मि प्रदशिनी कार्िक्रमको थािनी गररनेछ। 

३९. बािी तथा माटो परीक्षर् लसर्वर सञ्चािन गररनेछ। साथै, वडा स्तरीर् कृर्क भेिा तथा तालिम कार्िक्रम 
सञ्चािन गररनेछ। 

४०. कृर्र् एवं पश ु र्वकासको के्षरको व्र्वसार्ीकरर्,  र्वर्वलधकरर् एवं र्ान्त्रीकरर्का िालग आवश्र्क 
सामाग्री तथा प्रार्वलधकको व्र्वस्था गररनेछ। साथै, र्स कार्ििाई सहजीकरर् गनि संघीर् सरकार एवम ्
प्रदेश सरकारसँग पहि गररनेछ। 

४१. तरकारी,  मसिाबािी, फिफूि, जलडबरु्ट, डािेघाँस एवं पोलसिा र्हउँदे, बरे् तथा बहवुरे् घाँसका वीऊ एवं 
र्वरुवाको सिुभ मूल्र्मा र्वतरर्को व्र्वस्था गरी पकेटका के्षरका रूपमा स्थापना गररनेछ। सथै, 
प्रर्वलधर्कु्त नसिरी स्थापनाको कार्िक्रम सञ्चािनमा ल्र्ाईनेछ। 

४२. र्वद्यमान जनुोर्टक रोग, फौजी र्करा प्रकोप जस्ता रोगको  बारेमा जनिेतना कार्िक्रमिाई प्रभावकारी 
बनाई रोग लनर्न्त्रर् कार्िमा लनरन्त्तरता ददईनेछ। 

४३. कृर्क वािी तथा पश ुबीमािाई प्रभावकारी बनाउँदै कृर्किाई खाद्य शृ्रखिामा आवद्ध गराई कृर्र् एवं 
पश ुउपज लनर्ाित गने नीलतिाई लनरन्त्तरता ददइनेछ। 

४४. उत्पादन र बजारको सम्भाव्र्ताको आधारमा क्षेर पर्हिान गरी गाई भैँसी, बाख्रा र बंगरु प्रवधिन कार्िक्रम 
सञ्चािन गररनेछ। 

४५. गाई/भैँसी सतु्केरी स्र्ाहार स्वरूप प्रलत सतु्केरी एक हजार रुपैर्ाँका दरिे अनदुान ददने व्र्वस्था 
लमिाईनछे । 

४६. िोपोन्त्मखु अवस्थामा रहेका भेडा पािन व्र्वसार्िाई संरक्षर् गरी ऊन र मास ुउत्पादनमा बरृ्द्ध गनि भेडा 
प्रवधिन कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ। 

४७. गाउँपालिका लभर रहेका पशपंुक्षीहरु स्वस्थ राखी आर्आजिन बरृ्द्ध गनि सम्पूर्ि पशपंुक्षीपािक 
कृर्कहरुका पशपंुक्षीहरुिाई रोग लनदान गरर पश ु उपिार/पश ु स्वास््र् स्शर्वर/रेर्वज रोग लनर्न्त्रर् 
स्शर्वर माफि त उपिार तथा खोप सेवा संिािन गररनेछ। 

४८. व्र्वसार्र्क पशपुािक कृर्कहरुिाई प्रलत लि. दूध उत्पादनमा अनदुान ददने कार्िक्रमिाई लनरन्त्तरता 
ददइनेछ। 

४९. समर्ानकुुि उत्कृष्ट कृर्र् तथा पशपुािन फमिहरुको अध्र्र्न अविोकन भ्रमर् गराईनेछ। 

५०. एक वडा एक उत्कृष्ट कृर्क समूह/कृर्र् फमि परुस्कारको व्र्वस्था गररनेछ। 

५१. गाउँपालिकाको के्षरालधकार लभर दताि भएका सहकारीहरूको बार्र्िक एक पटक सघन अनगुमन गने 
व्र्वस्था लमिाईनछे। सघन अनगुमनबाट प्राप्त प्रलतबेदनका आधारमा सहकारी संस्थाहरूको व्र्वस्थापकीर् 
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क्षमता र्वकास, संस्थागत सशुासन िगार्तको लबर्र्मा थप र्ोजना तथा कार्िक्रम तजुिमा गरी कार्ािन्त्वर्न 
गररनेछ। 

५२. गाउँपालिका लभर दताि भएका सहकारीहरूिाई एक आपसमा एकीकरर् गनि प्रोत्साहन गने नीलत 
ल्र्ाईनेछ। 

५३. सहकारी संस्थाहरूको साझेदारीमा सहकारी व्र्वस्थापन तथा िेखापािन सम्बन्त्धी तालिम सञ्चािन 
गररनेछ। 

५४. सहकारी संस्थाका सदस्र्हरूिाई उत्कृष्ट सहकारी संस्थाहरूको अध्र्र्न अविोकन भ्रमर् गराईनेछ। 

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

अव म स्शक्षा सम्बन्त्धी नीलत तथा कार्िक्रमहरु प्रस्ततु गनि िाहान्त्छु । 

५५.  “तामाकोसीको इच्छा- सूिना प्रर्वधीमैरी गरु्स्तरीर् र्वद्यािर् स्शक्षा " भने्न नारािाई मतुिरुप ददन 
तामाकोसी गाउँपालिकामा लडस्जटि लडभाइड अन्त्त्र् गनि सूिना प्रर्वलधमैरी र्वद्यािर् स्थापना आर्ोजना र्सै 
वर्ि लभर सम्पन्न गरर गाउँपालिकालभर संिालित र्वद्यािर्िाई उच्ि गलतको इन्त्टरनटेको पहुँिका साथै 
सिुना प्रर्वलधमा आधाररत स्शक्षर् लसकाईको िागी सामदुार्र्क र्वद्यािर्का स्शक्षक कमििारीिाई 
आधारभतू कम्प्र्टुर तालिमको व्र्वस्था गररनछे।  

५६. पेपर पेस्न्त्सि टेस्टमा आधाररत परीक्षर् पद्धलतिाई समर्ानकूुि  पररमाजिन गरी लसकाई उपिस्ब्ध दर र 
प्राप्त पररर्ाममा सधुार गररनेछ । SEE तथा आधारभतू तहमा परीक्षामा उत्कृष्ट नलतजा हालसि गने 
र्वद्यािर्, स्शक्षक तथा र्वद्याथी सम्मान कार्ििाई लनरन्त्तरता ददइनछे । 

५७.  सामदुार्र्क र्वद्यािर्मा र्वद्याथी सहभालगता वृदद्द गनि कक्षा १-३ मा अध्र्र्नरत सम्परु्ि र्वद्याथीिाई 
र्वद्यािर् पोर्ाकको व्र्वस्था गररनेछ।     

५८. गाउँपालिका लभर संिालित आधारभतु तथा माध्र्लमक र्वद्यािर्हरुमा अध्र्र्नरत छाराहरुको र्वद्यािर् 
लनर्लमतताको िालग स्र्ालनटरी प्र्ाडको प्रर्ोग र व्र्वस्थापन सम्बन्त्धी अलभमसु्खकरर् कार्िक्रम संिािन 
गररनेछ। 

५९.  आधारभतू तथा माध्र्लमक तहका र्वद्याथी तथा प्रारस्म्भक वािकक्षामा लनधािररत मापदण्ड अनरुुप बसाई 
व्र्वस्था र सरसफाईिाई ध्र्ान ददई फलनििर , लसकाई सामग्री, मनोरञ्जन सामग्री, अलडर्ो लभलडर्ो सामग्री 
सर्हत  आकर्िक र बािमैरी कक्षाकोठा व्र्वस्थापन गनि आवश्र्क पवुािधार र्वकासमा जोड ददइनेछ । 

६०.  गाउँपालिकाका लभर संिालित सामदुार्र्क लसकाई केन्त्रिाई भौलतक पूवािधार सम्पन्न गराई साक्षरता 
स्शक्षा,लनरन्त्तर स्शक्षा अलभभावक स्शक्षा तथा सिेतनामूिक कार्िक्रम संिािन गनि आवश्र्क व्र्वस्था 
गररनेछ । 

६१. गाउँपालिका सरहदलभर संिालित र्वद्यािर्हरुको शैस्क्षक कार्िक्रममा एकरुपता कार्म गनि वार्र्िक 
शैस्क्षक कार्िपारो तथा शैस्क्षक बिेुर्टन प्रकाशन गररनेछ ।  

६२.  आवश्र्कताका आाधारमा स्शक्षकको दरबन्त्दी लमिान गरी स्शक्षक र्वद्याथी अनपुात लमिाइनछे । 
उपर्कु्त मापदण्ड तर् गरी र्वद्यािर् गाभ्न ेएवं कक्षा थपघट गररनछे ।  
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६३.  उत्कृष्ट कार्िसम्पादन गने स्शक्षक तथा कमििारीिाई परुस्कृत गदै लनजहरुको वृस्त्त र्वकासिाई 
र्वद्यािर्को र्वर्र्गत नलतजासँग आवद्ध गररनेछ । स्शक्षर् लसकाई र्क्रर्ाकिापिाई थप प्रभावकारी 
गराउन श्रव्र् दृश्र् प्रर्ािीबाट र्ोजनाबद्ध स्शक्षर् र्क्रर्ाकिाप सञ्चािन गने कार्ििाईि लनरन्त्तरता ददइनछे 
। 

६४.  र्वद्यािर्हरुिाई मर्ािददत, अनशुास्शत एवं व्र्वस्स्थत बनाइ शैस्क्षक र्वकासमा सघाउन गाउँ स्शक्षा 
सलमलत, वडा स्शक्षा सलमलत र र्वद्यािर् व्र्वस्थापन सलमलतहरुिाई थप स्जम्मेवार बनाइनेछ । स्शक्षक 
र्वद्याथी अलभभावक सम्बन्त्ध समुधरु बनाउन स्शक्षक ,र्वद्याथी तथा अलभभावक संग अन्त्तरकृर्ा कार्िक्रम 
संिािन गनि आवश्र्क व्र्वस्था गररनेछ। 

६५.  गाउँपालिका सरहद लभर रहेका र्वद्यािर्हरुलबि शैस्क्षक गरु्स्तर अलभवृर्द्ध गनि तहगत रुपमा अन्त्तर 
र्वद्यािर् अलतररक्त र्क्रर्ाकिाप प्रलतर्ोलगता संिािन गररनछे । 

६६.  स्शक्षकहरुिाई तहगत तथा र्वर्र्गत रुपमा छोटो तथा िामो अवलधको तालिमको आर्ोजना गरी थप 
ज्ञान, लसपको र्वकास गराई स्शक्षर् लसकाई सहजीकरर् प्रर्क्रर्ािाई सरिीकरर् गदै िलगनछे । साथै 
प्रधानाध्र्ापक र स्शक्षकहरुिाई  र्वद्यािर्प्रलत स्जम्मेवार बनाई शैस्क्षक र्वकासमा र्क्रर्ास्शिि बनाउन  
क्षमता र्वकासको तालिमद्वारारा सशक्त बनाई प्रशासलनक र व्र्वस्थापर्कर् क्षमता अलभवृर्द्ध गररनछे। 

६७.  खेिकुदको माध्र्मबाट सक्षम र अनशुालसत नागररक उत्पादनमा सहर्ोग परुर्ाई खेि के्षरको र्वकासमा 
सहर्ोग गनि गाउँपालिका स्तरीर् खेिकुद प्रलतर्ोलगता संिािन तथा रािपलत खेिकुद प्रलतर्ोलगतािाई थप 
व्र्वस्स्थत गनि आवश्र्क व्र्वस्था गररनेछ। 

६८.  र्वर्र्गत स्शक्षक व्र्वस्था गरी गरु्स्तरीर् स्शक्षाको प्रत्र्ाभतुी गनि संिालित र्वद्यािर् स्शक्षक अनदुान 
कार्िक्रमिाई लनरन्त्तरता दददै ररक्त स्शक्षक पदमा स्शक्षक पदपलुति गने कार्ििाई व्र्वस्स्थत गररनेछ। 

६९.  र्वश्व स्काउटको लसद्धान्त्त, मूल्र् र मान्त्र्ताका साथै नपेाि स्काउटको ऐन,लनर्म तथा रार्िर् प्रधान 
कार्ाििर्का नीलत तथा कार्िक्रमको कार्ािन्त्वर्नका िालग स्थानीर् स्काउटको कार्ाििर्िाई अनदुानको 
व्र्वस्था गररनछे । 

७०.  वािर्वकास,र्वद्यािर् कमििारी तथा सहर्ोगीको नेपाि सरकारिे तोकेको न्त्र्नुतम पाररश्रलमक उपिब्ध 
गराउन गाउँपालिकाबाट थप बजेट र्वलनर्ोजन गररनेछ । 

७१.  सामदुार्र्क र्वद्यािर्मा अध्र्र्नरत सम्परु्ि र्वद्याथीको र्वद्यािर् स्शक्षा पलछको उच्ि स्शक्षामा पहुँि 
सलुनस्िताको िालग  र्वद्याथी सहर्ोग बित अलभर्ान कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न गनि आवश्र्क बजेटको 
व्र्वस्था गररनछे । 

७२.  शैस्क्षक र्वकासको मागिस्िर तर्ार गरर शैस्क्षक लनलत तथा कार्िक्रमको कार्ािन्त्वर्न तथा शैस्क्षक गरु्स्तर 
अलभवृदद्द गनि गाउँ स्शक्षा र्ोजना लनमािर् गररनेछ। 

७३.  स्शक्षकहरुको मनोबि उच्ि बनाई स्शक्षर् पेशाप्रलत अलभरुस्ि जगाउन लनर्लमत प्रधानाध्र्ाकहरुसँगको 
अन्त्तरर्क्रर्ा कार्िक्रम तथा  स्शक्षक महासंघ माफि त शैस्क्षक र्क्रर्ाकिाप संिािन गनि आवश्र्क  
व्र्वस्था गररनछे। 
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७४.  सामदुार्र्क र्वद्यािर्हरुको वृहत्तर र्वकासको साथै कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न र स्शक्षर् लसकाइमा सहर्ोग 
गनि प्रभावकारी ाङ्गिे अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन गने कार्ििाई व्र्वस्स्थत गररनेछ। 

७५.  र्सै शैस्क्षक सरदेस्ख िाग ु गररएको स्थानीर् पाठ्यक्रमको पठनपाठन कार्ििाई व्र्वस्स्थत गनि 
पाठ्यपसु्तक िेखन तथा छपाई गनि आवश्र्क व्र्वस्था गररनेछ। 

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

अव म सडक र्ातार्ात तथा पूवािधार र्वकास सम्बन्त्धी नीलत तथा कार्िक्रमहरु प्रस्ततु गनि िाहान्त्छु । 

७६.  गाउँपालिकाको Lifeline को रुपमा रहेको जफे– माि–ु हाँवा स्जरी सडक र लभरकोट– झिेु– 
छौँडे–खावा सडकिाई स्तरोन्नती गनि संघीर् सरकार र प्रदेश सरकारसँग आवश्र्क समन्त्वर् र पहि 
गररनेछ । एक वडा एक र्वशेर् महत्वको सडकिाई लनरन्त्तरता ददइनेछ । 

७७.  मखु्र् िाडबाडिाई मध्र्नजर गदै वर्ािर्ाम सर्कनासाथ  सडक सरसफाई र्ास्न्त्रक उपकरर्को प्रर्ोग 
गरर  हुँदै आएकोमा सो कार्ििाई श्रममा आधाररत स्वरोजगारमूिक र्वलधमाफि त सञ्चािनमा ल्र्ाइनेछ । 

७८. गाउँपालिका लभरको र्ातार्ातिाई वाहै्र मर्हना सञ्चािन गनि सडकको स्तरोन्नलत गररनेछ । र्वलभन्न 
प्राकृलतक कारर्िे अवरुद्ध सडक सिुारु गनि “आकस्स्मक ममित सम्भार तथा व्र्वस्थापन कोर्” बाट खिि 
गनि सर्कने व्र्वस्थािाई लनरन्त्तरता ददईनछे । 

७९. ग्रामीर् सडकको ददगो सञ्चािन तथा व्र्वस्थापनका िालग उपर्कु्त प्रर्वलधको र्वकास गरी स्तरोन्नलत 
गररनेछ । पानीको वहावबाट हनुे क्षलत कम गनि सडकको दार्ाँ बार्ाँ नािीको लनमािर्िाई अलनवार्ि 
गररनेछ । 

८०. गाउँपालिकाका सडकहरुमा सडक शृ्रखिा (Road Chainage) लनमािर् गररनेछ । सडकको जग्गा र्कत्ता 
काट गने कार्िको सरुुवात गररनेछ । सडकको िौडाई, घसु्म्तको दरुी Road को Grade व्र्वस्थापनका िालग 

इस्न्त्जलनर्ररङ मापदण्ड अनसुार कार्ािन्त्वर्नको व्र्वस्था लमिाइनेछ । सडकको दार्ाँ वार्ाँ गररन े
वृक्षारोपर् कार्ििाई लनरन्त्तरता ददइनछे । 

८१. गाउँपालिकाको केन्त्रबाट वडाको केन्त्रसम्म पगु्ने सरुस्क्षत र भरपदो सडक लनमािर् गरी क्रलमक रुपमा 
साविजलनक र्ातार्ातको व्र्वस्था गनि आवश्र्क तर्ारी थालिनेछ । 

८२. गाउँ कार्िपालिकाको कार्ाििर् तथा वडा कार्ाििर् सञ्चािनका िालग व्र्वस्स्थत र सरु्वधार्कु्त भवन 
लनमािर् कार्ििाई लनरन्त्तरता ददइनेछ । गाउँपालिका लभर आवश्र्क रहेका थप र्वद्यािर् भवन, स्वास््र् 
िौकी, मठ मस्न्त्दर आददको लनमािर् गररनेछ । ज्रे्ष्ठ नागररक लमिन केन्त्र थप गदै िलगनेछ । 

८३. सहभालगतामूिक र्वकास कार्िका िालग जनताको सर्क्रर् एवं अथिपूर्ि सहभालगता अलभवृर्द्ध गनि र्वकासमा 
साझेदारी कार्िक्रमिाई लनरन्त्तरता ददईनेछ । र्सका िालग आवश्र्क समपूरक कोर् (Matching Fund) मा 
थप बजेटको व्र्वस्था गररनछे । 

८४. गाउँपालिका लभर भकूम्प प्रलतरोधी घर लनमािर्का िालग अलनवार्ि गररनेछ । 

८५. गाउँपालिका लभर आवश्र्क स्थानहरुमा साविजलनक शौिािर्को लनमािर् गने कार्ििाई लनरन्त्तरता ददइनेछ 
।  

८६. गाउँपालिका अन्त्तगित प्रत्रे्क वडामा सम्पन्न भएका र्ोजनाहरु हस्तान्त्तरर् गरी गरु्स्तरता कार्म राख्नका 
िालग ममित संभार कोर्बाट ममितको व्र्वस्था गररनछे । 
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८७. गाउँपालिका अन्त्तगित प्रत्रे्क वडाहरुमा संिािन गररने र्ोजनाहरु लडजाइन तथा िगत इस्स्टमेट अनसुार 
कार्ािन्त्वर्न गनिका िालग उपभोक्ता सलमलतहरुिाई उस्ित तालिमको व्र्वस्था गररनेछ । 

८८. प्रार्वलधक कमििारीहरुको सीप र्वकासको िालग कम्प्र्टुर तथा साविजलनक खररद ऐन सम्बन्त्धी तालिमको 
आवश्र्कता महससु गरी तालिम ददने व्र्वस्था लमिाइनछे  । 

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

अव वन, वातावरर् तथा भ–ूसंरक्षर् सम्बन्त्धी नीलत तथा कार्िक्रमहरु प्रस्ततु गनि िाहान्त्छु  । 

 

८९. गाउँपालिका के्षरलभरका प्राकृलतक सम्पदाको दीगो उपर्ोगको नीलत अविम्बन गररनेछ । 

९०. गाउँपालिका के्षरलभरका वन सम्पदा एवं वन के्षरिाई सामदुार्र्क वन, कवलुिर्ती वनको रुपमा 
व्र्वस्स्थत गने कार्ििाई लनरन्त्तरता ददइनेछ । 

९१. सडक र्कनारामा हनु सक्न े भकू्षर्िाई रोक्न आलथिक िाभ समेत प्राप्त गनि सर्कने अलम्रसो िगार्तका 
लबरुवाहरु रोप्ने कार्ि गनि समदुार्सँग सहकार्ि गररनछे । 

९२. जलमन खािी रहन नददन उपर्कु्त भ–ूउपर्ोग नीलत अनरुुप जलमन तथा सडक आसपासमा वृक्षारोपर्का 
िालग आवश्र्क र्वरुवाहरु हाइटेक नसिरीमा उत्पादन गने व्र्वस्था लमिाइनेछ । 

९३. पर्हरोको उच्ि जोस्खममा रहेका के्षरहरुमा भकू्षर् एवं पर्हरो लनर्न्त्रर्का र्वशरे् कार्िक्रम सञ्चािन 
गररनेछ । 

९४. उपर्कु्त साविजलनक स्थिमा वर र्पपि रोपी संरक्षर् गने व्र्स्क्तिाई र्वशेर् सम्मान गररनेछ । पर्हरोको 
जोस्खम तथा भकु्षर् ग्रस्त के्षरहरुमा बाँस, िगार्त अन्त्र् उपर्कु्त र्वरुवा रोप्न ुसंरक्षर् एवं उपर्ोग कार्िमा 
लनम्न आर् भएका व्र्स्क्त, भलूमर्हन र्कसान तथा अल्पसंख्र्कको संिग्नताको सरुुवात गररनेछ । 

९५. जलमनको प्रकृलत अनकुुि हनुे गरी एक घर ५ वृक्ष अलनवार्ि गदै मेरो घर मेरो बगैँिा मेरो फूिवारी 
कार्िक्रमिाई लनरन्त्तरता ददईनेछ । 

९६. प्रत्रे्क वडाहरुमा बाि उद्यान, र्पकलनक पाकि , आरोग्र् केन्त्र लनमािर् कार्ि क्रमागत रुपमा गरी र्स 
अस्घको कार्ििाई लनरन्त्तरता ददइनेछ ।  

९७. हावापानी सहुाउँदो जलडबटुी खेतीका िालग आवश्र्क व्र्वस्था गररनेछ । गाउँपालिका लभर जलडबटुी 
प्रशोधन केन्त्र स्थापना गरी बजार मूल्र् र उपर्ोलगताका आधारमा सगुस्न्त्धत तेि उत्पादन गरी उस्ित 
र्वर्क्र र्वतरर्को व्र्वस्थाका िालग संम्भाव्र्ता अध्र्र्न गररनेछ । 

९८. खेर जान ेवन पैदावरबाट कागज उत्पादन एवं वैकस्ल्पक ऊजािको र्वकासका िालग आवश्र्क व्र्वस्था 
लमिाइनेछ । हरेक वडािाई धवुाँमूक्त बनाउन धवुाँरर्हत सधुाररएको िलु्हो तथा र्वद्यलुतर् िलु्होको 
प्रर्ोगिाई प्रोत्सार्हत गने कार्ििाई लनरन्त्तता ददइनेछ ।  

९९. सामदुार्र्क वन, कवलुिर्ती वन र रार्िर् वनमा फिफुि जन्त्र् र्वरुवाहरु रोपी वनजंगि हराभरा 
कार्िक्रमको थािनी गररनेछ । 

१००. सामदुार्र्क वन तथा कवलुिर्त वनसँग सहकार्ि गरी सल्िोजन्त्र् रुखहरु र्वस्थापन गरी डािे घाँस तथा 
उपर्कु्त र्कलसमका र्वरुवा रोप्ने कार्िको प्रारम्भ गररनेछ  

१०१. सामदुार्र्क वन व्र्वस्थापनिाई प्रभावकारी वनाइनेछ । 

१०२. खािी भएको के्षरमा वकृ्षारोपन गने र डाेिो लनर्न्त्रमा सिेतना कार्िक्रम सन्त्िािन गररनेछ । 

१०३. पर्िटन प्रवधिनको िालग जनतािे अविम्वन गने सवै धमिका सास्कृलतक पर्हिानिाई सरक्षर् गररनेछ । 
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सभाध्र्क्ष महोदर्, 

अव म आलथिक र्वकास सम्बन्त्धी नीलत तथा कार्िक्रमहरु प्रस्ततु गनि िाहान्त्छु । 

१०४. उपिब्ध स्रोत साधनको महत्तम रुपमा पररिािन गरी दीगो आलथिक र्वकास तफि  अग्रसर रहने कार्िको 
शरुुवात गररनेछ । 

१०५. आलथिक र्वकासद्धारा प्राप्त उपिब्धीहरुको न्त्र्ार्ोस्ित र्वतरर् गरी समाजवाद उन्त्मखु अथितन्त्रको र्वकास 
गने कार्िको थािनी गररनेछ । 

१०६. समाजका हरेक पक्षको आलथिक सामास्जक रुपान्त्तरर्का िालग अपेस्क्षत उपिस्ब्ध हालसि गनि उपिब्ध 
स्रोत साधनको समसु्ित उपर्ोगको नीलत अविम्बन गदै स्थानीर् स्तरमा खेर गईरहेको श्रमिाई 
उत्पादनमा जोड्ने एवं हाते सीपमूिक िघ ुउद्यम कार्िक्रमिाई लनरन्त्तरता ददइनेछ । 

१०७. व्र्वसार्र्क क्षेरमा िाग्न िाहने र्वुाहरुिाई आधारभतु तालिम, र्न्त्र, उपकरर् सहर्ोग तथा अविोकन 
भ्रमर्को व्र्वस्था लमिाईनछे । 

१०८. पूर्ि रोजगारको अवस्थामा नरहेका रू्वाहरुिाई उद्यमशीि बन्न स्वरोजगारमखुी सीप र उपर्कु्त 
प्रस्तावपरको आधारमा वीऊ पूजँीको स्थापना गदै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्िक्रमिाई लनरन्त्तरता ददई थप 
प्रभावकारी बनाइनेछ । 

१०९. गाउँपालिका लभर उत्पादनमिुक व्र्वसार् सञ्चािन गरी उद्यमशीिता र्वकास गनि प्रोत्साहन अनदुान एवं 
सहलुिर्त दरको ऋर् प्रदान गने व्र्वस्थािाई लनरन्त्तरता ददइनेछ । 

११०. स्थार्पत र सञ्चालित कृर्र् उपज केन्त्रहरुिाई र्वर्क्र केन्त्रको रुपमा र्वकलसत गररनछे । 

१११. गाउँपालिका स्तरमा एक औद्योलगक के्षर स्थापनाका िालग उपर्कु्त स्थि पर्हिान गरी आवश्र्क तर्ारी 
अगालड बााइनेछ। 

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

अव म किा, सार्हत्र्, संस्कृलत तथा पर्िटन सम्बन्त्धी नीलत तथा कार्िक्रमहरु प्रस्ततु गनि िाहान्त्छु । 

११२. स्थानीर् समदुार्हरुद्धारा उत्पाददत मौलिक र परम्परागत हस्तकिा तथा अन्त्र् सामाग्रीको बजार 
व्र्वस्थापनको उस्ित प्रबन्त्ध लमिाईनेछ ।  

११३. पर्िटनिाई गरीबी लनवारर्सगँ आबद्ध गरी प्रभावकारी कार्िक्रम सञ्चािन गररनछे ।  

११४. पर्िटकीर् दृर्ष्टिे महत्वपूर्ि पर्िटक स्थिको खोजी, पूवािधारको लनमािर्, र्वकास र सञ्चािन गनि र्वर्वध 
र्क्रर्ाकिाप र गलतर्वलध अपनाइने छ ।  

११५. ऐलतहालसक, परुातास्त्वक तथा साँस्कृलतक सम्पदाको संरक्षर्, संवधिन र र्वकासका िालग स्थानीर् 
जनसहभालगतामा आधाररत कार्िक्रम सञ्चािनमा ल्र्ाइनेछ । 

११६. स्थानीर् संस्कृलत र किाको र्वकास गरी स्थानीर् लसजिनशीितािाई प्रोत्साहन गनि “एक क्षेर एक 
पर्हिान” कार्िक्रम अगालड बााई कार्ािन्त्वर्नमा ल्र्ाइनेछ ।  

११७. गाउँपालिका लभरको भौगोलिक र्वस्शष्टतािाई मध्र्नजर गदै जालतर् तथा धालमिक सम्प्रदार्का बीि 
सर्हष्र्तुाको थप प्रवद्धिन गनि सामास्जक – साँस्कृलतक बहिुवादको नीलत अविम्बन गररनेछ । 

११८. नेपािी भार्ा, सार्हत्र्, किा, स्थानीर् भार्ा एवं संस्कृलतको संरक्षर्, प्रवद्धिन एवं प्रिार प्रसार गने 
कार्िक्रमिाई लनरन्त्तरता ददईनेछ । 

११९. गाउँपालिका सरहदलभर रहेका देउरािीहरु, पोखरीहरु, ऐलतहालसक गाी, मठमस्न्त्दर, घाटहरु, ििि, गमु्बा 
जस्ता साँस्कृलतक सम्पदाको संरक्षर् गरी पर्िटन प्रवद्धिन गररनेछ । सल्िेपोखरीस्स्थत ऐलतहालसक गाी 
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रहेको स्थानमा समेत पर्िटन प्रवद्धिन हनुे गरी सो आसपासको के्षरमा पाकि  लनमािर् गने कार्िको थािनी 
गररनेछ । 

१२०. हरेक वडामा रहेका साँस्कृलतक सम्पदाको पर्हिान गरी लतनीहरुिाई सांस्कृलतक–पर्ाि–पर्िटन क्षरे 
(Eco-Cultural Tourism Hub) को रुपमा र्वकास गने कार्ििाई लनरन्त्तरता ददइनछे । 

१२१. र् र्ाफर्टङ, प्र्ाराग्िाइलडङ, पदमागि, रक क्िाइलमङ जस्ता पर्िटनसँग सम्बस्न्त्धत कार्िका िालग पूवािधार 
र्वकास गनि तालिमको आवश्र्क व्र्वस्था गररनेछ तथा लनजी के्षरिाई सहकार्ि गनि प्रोत्साहन गररनेछ 
। तामाकोशी गाउँपालिकाको प्राकृलतक कौमार्िता एवं सौन्त्दर्िता (Natural Virginity and Beautiness) िाई 
पर्िटन प्रवद्धिनसँग जोड्न ेकार्ििाई लनरन्त्तरता ददइनेछ । 

१२२. स्थानीर् संस्कृलतको संरक्षर् र प्रवद्धिनका िालग लनलमित जालतर् संग्रहािर्हरुिाई सञ्चािनमा ल्र्ाई अन्त्र् 
लनमािर् कार्ििाई लनरन्त्तरता ददइनेछ । आददवासी जनजालत एवं अल्पसंख्र्क समूदार्को बाहलु्र्ता रहेको 
के्षरमा होम स्टे सञ्चािनका िालग आवश्र्क पूवािधारको लनमािर् गररनेछ । 

१२३. लसतापाइिा–देउरािी–घोरेनागी, हस्ल्िने ाुङ्गा के्षरिाई रामार्र् सर्कि ट अन्त्तगित पने जनकपरु–हनमुन्त्ते 
– गौररशंकर र्हमािसँग गाँसी पर्िटकीर् स्थिको रुपमा र्वकास गदै िलगनेछ । 

 

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

अव म रू्वा तथा खेिकुद सम्बन्त्धी नीलत तथा कार्िक्रमहरु प्रस्ततु गनि िाहान्त्छु । 

 

१२४. कोलभड – १९ का कारर् वैदेस्शक रोजगारीबाट फकि न बाध्र् र्वुािाई केस्न्त्रत गरी वैदेस्शक 
रोजगारीबाट आजिन भएका ज्ञान, सीप, प्रर्वलध, पुजँी र अनभुविाई उपर्ोग गने के्षर पर्हिान गरी कार्िक्रम 
अगालड बााइनेछ ।  

१२५. पसु्तौदेस्ख अर्ङ्गकार गररएका परम्परागत पेसा जगेनाि र प्रवद्धिन गरी क्रमशः व्र्वसार्ीकरर् गने कार्िमा 
र्वुा शस्क्त पररिािन गररनछे । 

१२६. र्वुा िस्क्षत व्र्वसार्िाई प्रवद्धिन गनि सहकारीको माध्र्मबाट सहलुिर्तपूर्ि कजािको व्र्वस्था गररनछे । 

१२७. र्वुा क्िबिाई प्रोत्साहन गरी सामास्जक तथा आलथिक र्वकास एवम ्कार्िमा र्वुाशस्क्तिाई पररिािन 
गररनेछ ।  

१२८. स्थानीर् प्रलतभाशािी खेिाडीहरुिाई प्रोत्साहन गनि प्रस्शक्षर् तथा र्वलभन्न र्कलसमका खेिकुद  
प्रलतर्ोलगताहरु आर्ोजना गररनेछ । 

१२९. समाजमा र्वद्यमान सामास्जक भेदभाव तथा अमानवीर् र्क्रर्ाकिापको अन्त्त्र्का िालग र्वुा पररिािन गनि 
स्थानीर् संस्था,गैरसरकारी संस्थासँगको सहकार्िमा कार्िक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ ।  

१३०. र्वुाहरुमाझ अनशुालसत, मर्ािददत, मिुकुप्रलत सकारात्मक सोि र सनुौिो भर्वष्र्को र्ोजना सर्हतको 
भावना जागतृ गराउन जीवन वृस्त्त परामशि केन्त्र (Career Counselling Center) स्थापना गररनेछ । 

१३१. िाग ुऔर्ध, दुिव्र्सलनमा िागेका र्वुाहरुिाई सो दुिव्र्सनीबाट छुटाउन मनोपरामशि समेतको व्र्वस्था 
गरी आवश्र्क कार्िहरुको थािनी गररनेछ । 

१३२. र्वुाहरुमा उद्यमस्शिता र्वकास, नेततृ्व र्वकास एवं समाजप्रलतको उत्तरदार्र्त्ववोध गराउन तालिम, 

अलभमसु्खकरर् कार्िक्रमको सञ्चािन गररनेछ । 
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१३३. र्वुाहरुको समूह, अध्रे्ता वा र्वशेर् अध्र्र्न अनसुन्त्धान केन्त्रहरुिाई लसपमिुक कार्िक्रम तथा स्थानीर् 
रोजगारको प्रवद्धिन गदै िघ ु उद्यम शरुु गनि प्रोत्साहन, अनदुान एवं सहलुिर्त ऋर् प्रदान गने 
कार्िक्रमिाई लनरन्त्तरता ददइनेछ ।  

१३४. वडा नं. ५, शहरेको भञ्ज्र्ाङमा लनलमित खेिमैदानिाई र्वस्ततृ पररर्ोजना प्रलतवेदनिे औल्र्ाए बमोस्जम 
पूवािधार सम्पन्न रंगशािाको रुपमा र्वकास गदै िलगनेछ । 

१३५. लनमािर्ाधीन खेिमैदानहरुिाई व्र्वस्स्थत गदै िलगनेछ । 

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

अव सूिना प्रर्वलध, सञ्चार तथा सशुासन, साविजलनक सेवा प्रवाह एवं संस्थागत र्वकास सम्बन्त्धी नीलत तथा 
कार्िक्रमहरु प्रस्ततु गनि िाहान्त्छु । 

 

१३६. नेपाि सरकारिे अस्घ सारेको स्थानीर् तहका सबै वडा कार्ाििर्, स्वास््र् संस्था र सामदुार्र्क 
र्वद्यािर्हरुमा तीव्र गलतको इन्त्टरनेट सेवा र्वस्तार कार्िक्रम गाउँपालिका माफि त पूर्िरुपमा कार्ािन्त्वर्न 
गनि आवश्र्क थप बजेटको व्र्वस्था गररनछे। 

१३७. गाउँपालिका र सबै वडा कार्ाििर्हरुमा लडस्जटि नोर्टस बोडि तथा लडस्जटि नागररक वडापरहरु 
रास्खनेछ ।  

१३८. लनवािस्ित जनप्रलतलनलध, कमििारी, र्वद्यािर् र संघसंस्थाका कमििारीहरुिाई लडस्जटि साक्षरता (Digital 

Literacy) अलभबरृ्द्ध अलभर्ानमाफि त व्र्ाप्त Digital Divide न्त्रू्लनकरर् गनिका िालग सूिना प्रर्वलध सम्बन्त्धी 
तालिमका कार्िक्रमहरु सञ्चािनिाई लनरन्त्तरता ददइनेछ । 

१३९. गाउँपालिका केन्त्रमा एक सूिना प्रर्वलध सेवा केन्त्र स्थापना गररनेछ । सेवा प्रवाहिाई सूिना प्रर्वलधमैरी 
बनाउन "लडस्जटि तामाकोशी कार्िक्रम" सञ्चािन गररनछे । 

१४०. र्ोजना, राजश्व संकिन तथा वडा र गाउँपालिकाबाट उपिब्ध गराईने सम्पूर्ि लसफाररस सम्बन्त्धी 
कामकाजिाई िसु्त, दरुुस्त र पारदशी बनाउन सफ्टवेर्रहरुको व्र्वस्था गररनछे ।  

१४१. र्वलभन्न कार्ाििर्हरु र मखु्र् साविजलनक स्थि तथा गाउँपालिका प्रवेश गने मखु्र् नाकाहरुमा CCTV जडान 
गरी सरुक्षा लनगरानी गने व्र्वस्थािाई थप मजबदु गररनछे ।  

१४२. गाउँपालिकामा डाटा सेन्त्टर स्थापना गने उद्देश्र् स्वरुप गाउँपालिकामा केस्न्त्रकृत सभिर (Centralized Server) 
स्थापना गरी मातहतका सबै कार्ाििर्हरुिाई सञ्जाि माफि त जोडी सेवा प्रवाहसँग सम्बस्न्त्धत र्वर्वध 
गलतर्वलधहरुिाई प्रर्वलधमैरी बनाईनेछ ।  

१४३.  गाउँपालिकाका सबै कार्ाििर्हरुमा अलनवार्ि र्वद्यतुीर् हास्जरी िाग ुगररदै िलगनछे र CCTV जडानिाई 
लनरन्त्तरता दददै ममित तथा अनगुमन गने व्र्वस्था लमिाइनेछ । 

१४४. गाउँपालिका लभरका सम्पूर्ि सरकारी लनकार्हरुमा क्षलतपलुति सर्हतको नागररक वडापरिाई दैलनक सेवा 
प्रवाहमा जोलडनछे र कार्ाििर्का कमििारीहरुिाई क्षमता अलभवरृ्द्ध गनि समर् समर्मा आवश्र्क 
तालिमहरु प्रदान गररनेछ । 

१४५. सरकारी, गैर सरकारी, सामास्जक संघसंस्थाहरुको वजेट तथा कार्िक्रमिाई गाउँपालिकाको वार्र्िक बजेट, 

र्ोजना तथा कार्िक्रममा मूिप्रवार्हकरर् गरी सहकार्ि तथा समन्त्वर्मा कार्िक्रम सञ्चािन गने कार्ििाई 
लनरन्त्तरता ददइनछे । 

सभाध्र्क्ष महोदर्, 
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अव म राजश्व संकिन र पररिािन सम्बन्त्धी नीलत तथा कार्िक्रमहरु प्रस्ततु गनि िाहन्त्छु । 

 

१४६. म्र्ानअुि रुपमा रलसद काटी राजश्व संकिन गदै आइएकोमा सो पद्यलतिाई र्वस्थापन गरी    
कम्प्र्टुरीकृत राजस्व व्र्वस्थापन प्रर्ािी प्रर्ोगमा ल्र्ाई राजश्व संकिन प्रर्क्रर्ािाई व्र्वस्स्थत 
बनाइनेछ ।  

१४७. एकीकृत सम्पस्त्त कर तथा व्र्वसार् करको कार्ािन्त्वर्नका िालग आवश्र्क काननुी तथा प्रर्क्रर्ागत  
व्र्वस्था लमिाइनछे ।  

१४८. आम जनतामा कर तथा राजश्वको महत्वका बारेमा ससूुस्ित गराउने हेतकुा साथ करदाता स्शक्षा 
कार्ािन्त्वर्नमा ल्र्ाइनेछ । 

 

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

अव म सामास्जक सेवा तथा समावेशी प्रवद्धिन सम्बन्त्धी नीलत तथा कार्िक्रमहरु प्रस्ततु गनि िाहन्त्छु । 

 

१४९. वृद्धबदृ्धा, र्पलडत, असहार् तथा र्वपन्न मर्हिाहरुको लनलमत्त सरुस्क्षत आवास लनमािर् कार्ि हरेक वडामा 
र्वस्तार गररनछे ।  

१५०. िस्क्षत वगिको आलथिक– सामास्जक– सांस्कृलतक रुपान्त्तरर् गनि आर् आजिन, नेततृ्व र्वकासका िालग 
आर् आजिन क्षमता र्वकास र सशस्क्तकरर्का कार्िक्रम सञ्चािनमा ल्र्ाइनेछ ।  

१५१. ज्रे्ष्ठ नागररक तथा र्वकिाङ्ग नागररकहरुको िालग सरि जीवन व्र्लतत गनि आवश्र्क र्वशेर् 
कार्िक्रमको व्र्वस्था गररनछे । 

१५२. बहरु्ववाह, दाईजो प्रथा, जालतर् छुवाछुत, अनमेि र्ववाह, बोक्सी प्रथा जस्ता सामास्जक कुररलत, कुसंस्कार एवं 
रुर्ावादी परम्पराको अन्त्त्र् गनि सांस्कृलतक सधुार कार्िक्रमिाई र्वद्यािर् स्तरबाटै सरुुवात गररनेछ । 

१५३. मर्हिा र्वरुद्ध हनुे घरेि ुर्हंसा अन्त्त्र् गनि तथा उनीहरुको घरेि ुश्रमको मौदरक मलु्र्मा मुंल्र्ाङ्कन गनि 
जनिेतना अलभवरृ्द्ध गदै आवश्र्क संरिनागत व्र्वस्था गररनेछ । 

१५४. मर्हिा बािबालिका तथा अपांगता भएका व्र्स्क्तहरु, अल्पसंख्र्क समूदार्को िालग िैलगक समानता एवं 
सामास्जक समावेशीकरर् (Gender Equality and Social Inclusion) का र्वशेर् कार्िक्रमहरुिाई लनरन्त्तरता 
ददइनेछ । 

१५५. िस्क्षत वगिको उत्थानका िालग गाउँपालिका स्तररर् िस्क्षत वगि उत्थान सलमलत गठन गरी आलथिक 
सामास्जक उत्थानका कार्िक्रमहरु सञ्चािनमा ल्र्ाइनछे । 

१५६. िैंलगक र्हंसाको पर्हिान तथा र्ससँग सम्बन्त्धी मौजदुा कानून ऐन तथा लनर्माविी बारे जानकारी गराउन े
अन्त्तरर्क्रर्ा, अलभमसु्खकरर् तथा सिेतनामूिक कार्िक्रम सञ्चािनमा ल्र्ाइनेछ । 

१५७. िैंलगक र्हंसा लनवारर् कोर् सञ्चािनमा ल्र्ाई पीलडतिाई आवश्र्क राहत सहार्ता र पनुथािपनाका 
कार्िक्रम सञ्चािनमा ल्र्ाइनछे । 

१५८. बाि र्ववाह अन्त्त्र् गने रर्नीलतक र्ोजना अनरुुप कार्िक्रम सञ्चािनमा ल्र्ाई बाि र्ववाह मकु्त स्थानीर् 
तह घोर्र्ा गररनेछ । 

१५९. बािबालिका मालथ हनुे सबै र्कलसमका र्हंसा न्त्रू्लनकरर् गरी संरक्षर् गने कार्िक्रम सञ्चािनमा ल्र्ाई 
स्थानीर् तह सञ्चािन प्रर्क्रर्ामा बािबालिकाको उपर्कु्त सहभालगता सलुनस्ित गरी बािमैरी स्थानीर् तह 
प्रोत्साहन कार्ि अगालड बााइनेछ  । 
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१६०. अपांगता भएका व्र्स्क्तिाई समदुार्मा आधाररत पनुस्थािपना कार्िक्रमिाई लनरन्त्तरता ददई "ग" वगि 
अन्त्तगितका अपांगता भएका व्र्स्क्तहरुिाई ददइदै आएको सामास्जक सरुक्षा भत्तािाई लनरन्त्तर ददइन े छ 
। साथै सबै र्कलसमका अपांगता भएका व्र्स्क्तहरुको जीवनर्ापन सहजीकरर्का िालग आवश्र्क सामग्री 
र्वतरर् तथा आर्आजिनमसु्ख कार्िक्रमहरु सञ्चािन गररनछे । 

१६१. मर्हिा तथा बािबालिकामालथ घट्न सक्न ेसम्भार्वत र्हंसाजन्त्र् घटनािाई प्रलतकार गनि सक्ने क्षमता 
अलभवृदद गने अलभप्रार्का साथ आत्मरक्षा कार्िक्रम संिािनमा ल्र्ाइनेछ ।  

१६२. दलित समदुार्को सहभालगतामा दलित समदुार्सग गाउँपालिका कार्िक्रमको कार्िर्वलध वनाई कार्ािन्त्वर्न 
गररनेछ । 

 

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

अव म जोस्खम तथा र्वपद् व्र्वस्थापन सम्बन्त्धी नीलत तथा कार्िक्रमहरु प्रस्ततु गनि िाहन्त्छु । 

 

१६३. बहपु्रकोप जोस्खम आकिनमा आधाररत भई र्स सम्बन्त्धी िेतना अलभवृर्द्ध गदै बहपु्रकोप जोस्खम 
आकिन तथा नक्सांकनका आधारमा र्वपद् पूवि तर्ारर तथा प्रलतकार्िका कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

१६४. वडागत रुपमा पर्हिान गरी र्वपद् प्रलतकार्ि सम्बन्त्धी तालिम प्रदान गररएका र्वपद् सम्बन्त्धी 
स्वंर्सेवकहरुको दक्षता अलभवृर्द्ध सम्बन्त्धी तालिम संिािनमा ल्र्ाइनछे । 

१६५. र्वपद पिातको क्षलत न्त्रू्नीकरर् तथा पनुिािभको िालग स्थानीर् तहको क्षमता र्वकास गरी स्थानीर् 
तहसम्म उद्धार एवम ्राहत सामग्रीको रर्नीलतक मौज्दात (Strategic Storage) कार्म राखी भण्डारर् तथा 
र्वतरर् प्रभावकारी बनाइनछे ।  

१६६. जोस्खम तथा र्वपद व्र्वस्थापनका िालग गाउँपालिका तथा वडा स्तरमा गदठत र्वपद् व्र्वस्थापन 
सलमलतहरुिाई स्रोत साधनर्कु्त बनाई क्षमता अलभवृर्द्ध गररनेछ । प्रत्रे्क वडामा र्वपद् प्रलतकार्ि 
स्वरं्सेवक सलमलत गठन गररनेछ । 

१६७. र्वपद् पूवि, र्वपदको समर् तथा र्वपद पिातको समर्मा धनजनको क्षलत कम गनि, सकेसम्म िाडँो 
पनुस्थापना गनि जनिेतना फैिाई आवश्र्क संरिनागत व्र्वस्था गरी कार्ािन्त्वर्न गनिका लनलमत्त अन्त्र् 
गैर सरकारी संस्थाहरुसँगको साझेदारीमा कार्िक्रम सञ्चािन गने कार्ििाई लनरन्त्तरता ददइनेछ । 

१६८. स्थानीर् र्वपद व्र्वस्थापन लनकार्हरु (उपभोत्ता सलमलत तथा प्रार्वलधकहरुिाई) सडक लनमािर् िगार्तका 
मानवीर् गैरप्राकृलतक र्क्रर्ाकिापहरुबाट सजृना हनु े पर्हरो िगार्तका जोस्खम प्रलतकार्ि सम्बन्त्धी 
अलभमूखीकरर् कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

१६९. सम्भार्वत जोस्खमका के्षरमा क्षलत कम गने तथा पनुस्थापनाका िालग पालिकामा आपतकालिन 
कार्िसञ्चािन केन्त्र स्थापना गररनेछ । हरेक वडामा आपत्कालिन सरुक्षा केन्त्रहरु क्रमागत रुपमा 
स्थापना गदै िलगनछे । 

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

                 अव म उद्योग तथा वास्र्ज्र् सम्बन्त्धी नीलत तथा कार्िक्रमहरु प्रस्ततु गनि िाहन्त्छु । 

 

१७०. गाउँपालिका लभर उद्योग धन्त्दा स्थापना एवं व्र्वसार् प्रवद्धिनको िालग िगानी मैरी वातावरर्को 
लनमािर्का िालग आवश्र्क पहि गररनेछ । 
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१७१. िघ ुउद्यमको स्थापना माफि त उद्यमशीिताको र्वकास गनि उपर्कु्त प्रस्तावपरको आधारमा िघउुद्यम 
सहलुिर्त ऋर्को व्र्वस्था गने कार्ििाई लनरन्त्तरता ददईनेछ । 

१७२. उत्पादनमिुक के्षरमा संर्कु्त िगानी, सेर्र खररद तथा नर्ाँ उद्योग स्थापनाका िालग िगानी कोर्को 
स्थापना गररनेछ । 

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

अव म कानून लनमािर् तथा न्त्र्ार् सम्पादन सम्बन्त्धी नीलत तथा कार्िक्रमहरु प्रस्ततु गनि िाहन्त्छु । 

१७३. कानूनको नजरमा सबै समान हनु्त्छन ्भने्न लसद्धान्त्त अनरुुप लछटो कानूनी उपिार तथा न्त्र्ार् प्राप्त गने 
व्र्वस्था लमिाइनछे । 

१७४. असहार्हरुिाई न्त्र्ार् ददिाउनका िालग असहार् न्त्र्ार्कोर् माफि त उपर्कु्त व्र्वस्था गररनेछ र न्त्र्ार्र्क 
सलमलतको, क्षमता अलभवरृ्द्धको िालग आवश्र्क कार्िहरुको थािनी गररनछे । 

१७५. प्रत्रे्क मेिलमिाप केन्त्रहरुिाई थप व्र्वस्स्थत गदै िलगनेछ साथै मेिलमिापकतािहरुको िालग तालिम 
तथा खाजा खििको व्र्वस्था गररनेछ । 

१७६. आवश्र्कताको पर्हिान गरी दैलनक कार्ि सञ्चािनका िालग उपर्कु्त ऐन, लनर्म, लनदेस्शका, कार्िर्वलध तथा 
मापदण्डहरु लनमािर् गरी िागू गररनेछ । 

१७७. अशक्त र्वपन्न मर्हिाहरुको िालग न्त्र्ार्मा पहुँि स्थार्पत गनि कोर्को व्र्वस्था गररनछे । 

        सभाध्र्क्ष महोदर्, 

अव म ऊजाि सम्बन्त्धी नीलत तथा कार्िक्रमहरु प्रस्ततु गनि िाहन्त्छु । 

 

१७८. बार्ोग्र्ास तथा सधुाररएको ििुो, र्वद्यतुीर् ििुो, बार्ोलिकेट जस्ता र्कफार्ती जैर्वक ऊजािको प्रवद्धिन 
एवम ्र्वस्तार गदै दाउराको प्रर्ोगिाई क्रमशः कम गदै िलगने छ । 

१७९. जैर्वक स्रोतको समसु्ित व्र्वस्थापनबाट ऊजाि उत्पादन गनि प्रर्वलध र प्रर्ािीको र्वकास तथा र्वस्तार 
गररनेछ । 

१८०. कृर्र् तथा पशपुन्त्क्षीको जैर्वक पदाथिको उपर्ोग गरी बार्ोग्र्ास प्िान्त्ट प्रवद्धिनको कार्िक्रम सञ्चािनमा 
ल्र्ाइनेछ ।  

१८१. ददगो एवं अनन्त्त ऊजािको स्रोतको रुपमा रहेको सौर्ि ऊजािको उत्पादन र प्रर्ोगिाई थप व्र्वस्स्थत गदै 
बजार के्षर तथा बाक्िो बस्तीहरुमा सोिार वस्त्तको थप व्र्वस्था गदै िलगनेछ । 

१८२. जीवनको गरु्स्तर (Quality of Life) अलभबरृ्द्ध गनि आवश्र्क न्त्रू्नतम ऊजािको उपिब्धताको सलुनस्ितता 
गररनेछ । 

 

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

अब म सामास्जक सरुक्षा तथा संरक्षर्सम्बन्त्धी नीलत तथा कार्िक्रमहरु प्रस्ततु गनि िाहन्त्छु । 

 

१८३. कदठन भौगोलिक पररस्स्थलत तथा र्ातार्ात सञ्जालिकरर्को समस्र्का कारर् बैँर्कङ प्रर्ािी माफि त 
र्वतरर् गदै सामास्जक सरुक्षा भत्ता लिनका िालग र्वशेर्तः ज्रे्ष्ठ नागररक तथा अपांगता भएका 
व्र्स्क्तहरुिाई घसु्म्त सेवा अन्त्तगित वडा माफि त भत्ता र्वतरर् गनि आवश्र्क व्र्वस्था लमिाउन िक्ष्मी 
बैँक सँग समन्त्वर् गररनछे ।  
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१८४. ज्रे्ष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका तथा सामास्जक सरुक्षा भत्ताको सरु्वधा लिइरहेका व्र्स्क्तहरुको िगत 
अद्यावलधक तर्ार गरी पररिर् पर र्वतरर्को कार्ििाई व्र्वस्स्थत गदै िलगनेछ ।  

१८५. सामास्जक सरुक्षा तथा व्र्स्क्तगत घटना दताि सम्बन्त्धी कार्िहरु Online प्रर्ािी माफि त सञ्चािन गरी 
समर् सापेक्ष िसु्त दरुुस्त बनाउनका िालग जनशस्क्तिाई तालिम तथा पनुतािजगी तालिम सञ्चािन 
गररनेछ । सो का िालग आवश्र्क मातहतका सम्पूर्ि वडा कार्ाििर्हरुमा आवश्र्क पूवािधारको 
व्र्वस्थापन गररनछे । 

१८६. सामास्जक सरुक्षा तथा व्र्स्क्तगत घटना दताि सम्बन्त्धी कार्िहरु सम्बस्न्त्धत लनकार्मा समर्मै 
दताि/अद्यावलधक गराउन गाउँपालिका सरहद लभरका टोिटोिमा जनिेतनामूिक कार्िक्रमहरु सञ्चािन 
गररनेछ ।  

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

अव म श्रम तथा रोजगारीसम्बन्त्धी नीलत तथा कार्िक्रमहरु प्रस्ततु गनि िाहन्त्छु । 

१८७. महामारीका कारर् रोजगारी गमुाएका श्रलमक, साना र्कसान, असहार् व्र्स्क्त, गररब तथा र्वपन्न वगिका 
पररवारिाई िस्क्षत गरी स्वास््र्, स्शक्षा, सीप र्वकास तालिम र रोजगारी एवं आर्आजिन सम्बन्त्धी  र्वशरे् 
कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

१८८. कोलभड – १९ को महामारीका कारर् लभरन े बेरोजगारहरुको सम्भार्वत पस्तक्तिाई पूवािधार र्वकास 
घरेि ुउद्योग, लनमािर् तथा सेवा के्षरमा पररिािन गने कार्िक्रमहरु अगालड बााइनेछ ।  

१८९. न्त्रू्नतम रोजगारीको प्रत्र्ाभलूत गने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्िक्रम िगार्तका र्वशरे् कार्िक्रमहरु 
प्रभावकारी रुपमा सञ्चािन गररनेछ । सोही प्रकृलतको तामाकोशी रोजगार कार्िक्रम पलन सञ्चािनमा 
ल्र्ाइनेछ ।  

१९०. स्थानीर् मर्हिाहरुिाई सहकारी तथा गैरसरकारी संस्थामा आबद्ध गराई सीपर्वकास कार्िक्रम 
सञ्चािनमा ल्र्ाइनेछ ।  

१९१. गाउँपालिकाको रोजगार सेवा केन्त्रमा दताि भएका बेरोजगार व्र्स्क्तिाई न्त्र्नुतम रोजगारीको 
प्रत्र्ाभलुत गनिका िालग पाररश्रलमकमा आधाररत सामदुार्र्क आर्ोजना सञ्चािन गरी श्रममिुक 
आर्ोजना माफि त समदुार्को र्वकास सँगै ददगो र्वकासमा जोड ददइनेछ । 

१९२. र्वुा रोजगारीका िालग रुपान्त्तरर् पहि आर्ोजनाबाट रोजगार सेवा केन्त्रको रोजगार 
व्र्वस्थापन सिुना प्रर्ािीमा दताि भएका बेरोजगार र्वुाहरुिाई श्रममिुक आर्ोजना माफि त 
र्वकास लनमािर्को कामबाट रोजगारी लसजिना गनि तफि  जोड ददइनेछ । 

१९३. बेरोजगारहरुको ज्ञान, सीप र्ोग्र्ता, अनभुव र बजारको मागका आधारमा आवश्र्क पने लसप 
र्वकास तालिमको पर्हिान गरी सम्बस्न्त्धत तालिम केन्त्रमा लसफाररस गररनेछ ।  

१९४. गाउँपालिकाको र्वकास लनमािर्को काममा रोजगारदाताहरुिाई रोजगार सेवा केन्त्रको रोजगार 
व्र्वस्थापन सिुना प्रर्ािीमा दताि भएका श्रलमकहरुिाई रोजगार प्रदान गने रोजगार 
दाताहरुसँग सहकार्िमा जोड ददइनेछ । 

१९५. रोजगारीको सम्भावनाको अध्र्र्न, सीपमिुक तालिम नर्ाँ रोजगारी लसजिना जस्ता र्वर्र्हरुमा 
र्वलभन्न गैरसरकारर र लनस्ज क्षेर सँग सहकार्ि र साझेदारी गररनेछ ।  
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१९६. र्वकास लनमािर्को काम ददगो बनाऔ ँश्रममिुक आर्ोजना माफि त रोजगारी लसजिना गरौँ भने्न 
अवधारर्का साथ श्रम र रोजगार कार्िक्रमको सरुुवात गरी हरेक वडाको सडक सरसफाइमा 
श्रममिुक आर्ोजनाबाट थप रोजगारी लसजिना गररनेछ । 

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

अब म साविजलनक प्रशासन सशुासन सञ्चािन सम्बन्त्धी नीलत तथा कार्िक्रमहरु प्रस्ततु गनि िाहन्त्छु । 

१९७. सेवा प्रवाहिाई पारदशी, जनमखुी, उत्तरदार्ी बनाउन नागररक समाज िगार्त बहसुरोकारवािाहरुको 
लनगरानी बााइनेछ। 

१९८. सेवा प्रवाहको प्रभावकारीता मापनका िालग कार्िसम्पादन सूिकको व्र्वस्थापन गरी दण्ड र परुस्कारको 
उस्ित र प्रभावकारी व्र्वस्था गररनेछ ।  

१९९. साविजलनक सेवा प्रवाहमा सदािाररता अलभवरृ्द्धका िालग भ्रष्टािारलबरुद्धको शून्त्र् सहनशीिताको नीलत 
अविम्बन गररनेछ।  

२००. आलथिक, सामास्जक तथा सांस्कृलतक के्षरमा र्वशरे् र्ोगदान परु् र्ाउन ेगाउँपालिका लभरका व्र्स्क्तहरुिाई 
सम्मान कार्िक्रम गररनेछ । 

अन्त्त्र्मा, “तामाकोशी गाउँपालिकाको समरृ्द्धको आधार, कृर्र्, पर्िटन, स्शक्षा, स्वास््र्, जिश्रोत तथा पवूािधार” को हाम्रो 
महान अलभर्ानमा प्रत्र्क्ष, अप्रत्र्क्ष रुपिे साथ र सहर्ोग गनुिहनुे केन्त्र तथा प्रदेश सरकार, गाउँपालिका पररवार, 

राजनीलतक दिहरु, सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाहरु, समाजसेवी तथा वरु्द्धस्जवीहरु, कमििारी िगार्त सम्पूर्ि 
सहर्ोगी मनहरुिाई हृद्धर्देस्ख धन्त्र्वाद ददन िाहन्त्छु । साथै जनिाहना अनरुुप नागररकको घर दैिोमा सेवा प्रवाह 
गनि आधारस्तम्भको रुपमा रहेको स्थानीर् तहको भलूमकािाई अझ मजबतु बनाउने कार्िमा आगामी ददनहरुमा पलन 
सम्बस्न्त्धत सबैको साथ, समन्त्वर् तथा सहकार्िको अपेक्षा गदिछु । 

 

तामाकोशी गाउँपालिकाको (बजेट अलधवेशन) को 
पर्हिो बैठक लमलतः २०७९/०३/१० बाट पाररत 

 


