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श्री सभाध्र्क्ष महोदर् तथा गाउँसभाका सम्पूर्य सदस्र्ज्रू्हरु, 

 

तामाकोशी गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको हलैसयतिे यस गररमामय गाउँसभा समक्ष आलथयक वर्य २०७८/०७९ को नीलत तथा 

काययक्रम प्रस्ततु गनय उपलस्थत भएको छु । यस घडीमा नेपािको सावयभौमसत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, रालरिय लहत, 

स्वालभमान, िोकतन्त्र र जनजीवनका िालग भएका लवलभन्त्न आन्त्दोिनमा जीवन उत्सगय गनुयहुने सम्परू्य ज्ञात अज्ञात शलहदहरुप्रलत 

भावपरू्य श्रद्धाञ्जिी अपयर् गदयछु । 

कोलभड – १९ को लवश्वव्यापी महामारीबाट लसलजयत लवर्म पररलस्थलतका कारर् लवकास प्रयास अवरुद्ध भई लवश्वभर आलथयक तथा 

मानवीय संकट उत्पन्त्न भएको लवलदतै छ । यस क्रममा यस महामारीका कारर् आफ्नो अमलु्य ज्यान गमुाउनेहरुप्रलत हालदयक 

श्रदाञ्जिी व्यलि गद ैउपचाररत व्यलिहरुको लशघ्र स्वास््यिाभको कामना गदयछु । यस लवर्म पररलस्थलत लवरुद्ध िड्न मौजदुा 

स्वास््य उपकरर्, स्वास््यकमी तथा अन्त्य सलुवधाहरु तथा उिपिब्ध श्रोतसाधर्को उच्चतम प्रयोग गरी घरघरमा पगुी 

स्वास््यकमी मार्य त नागररकको कोलभड परीक्षर्, गाउँपालिकािे तोकेको तथा घरम ैआइसोिेशनमा बसेका व्यलिहरुिाई 

और्लध लवतरर्, कोलभड १९ अस्थायी हलस्पटि मार्य त उपचारको व्यवस्था िगायतका काययक्रमहरु गतसािमा यस 

गाउँपालिकािे सम्पन्त्न गरेको छ । यद्यलप आगामी लदनमा उत्पन्त्न हुनसक्ने पररलस्थलतको जलटििाई मध्येनजर गद ैकोलभड १९ का 

अिावा सबै लकलसमका लवपदह्रुसँग जधु्नका िालग लवपद ्प्रलतकाययका िालग थप लवशरे् काययक्रमहरु पररचािन गररनेछ । दशेका 

लवलभन्त्न स्थान िगायत महामारीको जलटिताका कारर् यस गाउँपालिकामा सकेत गररएको लनर्धेाज्ञाका कारर् दलैनक ज्यािा 

मजदरुीमा लजलवकोपाजयन गने वगय र उद्यमी व्यवसायी मखु्य मारमा परेका छन ्। वदैलेशक रोजगारीबाट धेरै यवुा र्लकय न बाध्य भएका 

छन ्। यस लवर्मपरू्य अवस्था कलहिे सम्म भन्त्ने अन्त्योिता अझ ैव्याप्त छ । असहज पररलस्थलतिे मानव समदुायका आवश्यकता 

र प्राथलमकतािाई नै बदलिलदएको छ । यस अवस्थामा लवकास र सशुासनका प्राथलमकताहरु लनधायरर् गनुय र सामालजक तथा 

आलथयक गलतलवलध र सावयजलनक सेवािाई सालवक झै ँपनुस्थायलपत गनुय जलटि काम हुने दलेखन्त्छ । यसका िालग सवयप्रथम कोलभड 

– १९ को लवश्वव्यापी संक्रमर्का कारर् लसलजयत असहज पररलस्थलतबाट आफ्नो स्थानीय सेवा प्रवाह, समग्र शासन व्यवस्था र 

लवकास लनमायर्मा परेको नकारात्मक असरको िेखाजोखा गनुयपने हुन्त्छ । यस प्रकार गररएको असरको अनमुान र आगामी वर्यको 

िालग आवश्यकता र प्राथलमकता पलहचान गरी कोलभड – १९ संवदेनशीि योजना सलहतको नीलत तथा काययक्रमको तजुयमा गनय 

सकेमा मार स्थानीय सरकारको प्रभावकारीता बढ्न जाने हुन्त्छ ।  

 

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

अब म यस तामाकोशी गाउँपालिकाको आगामी वालर्यक नीलत तथा काययक्रम प्रस्ततु गनय चाहान्त्छु । 

संघीयताको सलन्त्नकटाको लसद्धान्त्तिाई आधारलसिा मानी कोलभड १९ बाट लसलजयत अवस्थािाई मध्येनजर गद ै“तामाकोशी 

गाउँपालिकाको समृद्धीको आधार, कृलि, पर्यटन, लशक्षा, स्वास््र्, जिश्रोत तथा पूवायधार” को अलभयानिाई आत्मसात 

गद ैयस वर्यको नीलत तथा काययक्रम अगालड बढाइनेछ । “नागररक सन्त्तलुि एव ंसुख अलभवलृद्ध” को अलभप्रायका साथ कोलभड 

संवदेनशीि (Covid Responsive) लक्रयाकिापमा आधाररत चसु्त र दरुुस्त प्रशासलनक काययलवलध अविम्बन गररनेछ । 

आगामी आलथयक वर्यिाई “समदृ्ध, आधलुनक, शान्त्त एवम ्स्वस्थ न्त्यायपरू्य गाउँपालिका” लनमायर्को आधार वर्यको रुपमा लिइनेछ 

। 

यसैबीच आगामी आलथयक वर्यिाई दीगो लवकास िक्ष्य, १५ औ ँयोजना तथा बागमती प्रदशेको प्रथम आवलधक योजनािाई 

हाँलसि गनयका िालग कायायन्त्वयको आधार वर्यको रुपमा समेत मालननेछ । 

  

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

अव म स्वास््र्, सरसफाई तथा लपउने पानी सम्बन्धी नीलत तथा कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गनय चाहान्छु। 
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1. कोलभड १९ को पलहचान तथा उपचारिाई थप व्यलस्थत र प्रभावकारी बनाउन मािलुस्थत कोलभड अस्थायी अस्पताििाई 

स्रोत साधनयिु बनाइनछे । X-ray, Lab तथा लभलडयो एक्सरे सेवा सोलह अस्पतािबाट उपिब्ध गराइनेछ । 

2. स्वास््य सेवामा सबैको पह चँ परु् याउने िक्ष्य सलहत सबै नागररकको स्वास््य बीमामा पह चँ सलुनलित गररनेछ । ज्येष्ठ नागररक, 

एकि मलहिा, दलित तथा अल्पसंख्यक समदूायिाई पाररवाररक स्वास््य बीमा गराउन लवर्ेश प्रोत्साहन उपिब्ध गराइनेछ।  

3. हरेक स्वास््य चौकीमा दक्ष जनशलि सलहत ल्याब सञ्चािन गने नीलत अनरुुप आगामी वर्यमा पालिका लभर थप ३ स्थानमा 

ल्याब सञ्चािनमा ल्याइनेछ । 

4. पालिकाका सबै जनतािाई सवयसिुबभ एम्बिेुन्त्स सेवा उपिब्ध गराउन थप एम्बिेुन्त्सको व्यवस्थापन गररनेछ । 

5. वडास्तरीय सेवाकेन्त्र मार्य त नै ४० वर्यमालथका नागररकको रिचाप, र मधमुहेका साथसाथै आल्बलुमन जाँच गने तथा 

बािबालिकाहरुको खोप सेवािाई थप प्रभावकारी बनाउन गाउँपालिकामा भ्यालक्सन स्टोरेज तथा लवतरर् कक्ष स्थापना गरी 

गाउँपालिकाअन्त्तगयत परू्यखोप सेवािाई थप प्रभावकारी बनाउँद ैिलगनेछ । 

6. परू्य स्तनपान र थप तथा परुक खानाको वतयमान अवस्थामा तीव्र प्रगलत हाँलसिको िालग आमा समहू तथा सनुौिा १००० 

लदनका घरपररवारहरुका िालग जागरर्मिूक काययक्रम सञ्चािन गरी ०-२३ मलहनाका बािबालिकाहरुको वलृद्ध अनुगमन 

दरमा थप प्रगलत हाँलसिको िालग प्रोत्साहनमिू काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

7. आखँा, नाक, कान, घाँटी तथा मखुको उपचार (ENT) सेवािाई क्रमशः लवकास र लवस्तार गरी गाउँपालिकाका ज्येष्ठ नागररक 

तथा लवकिाँङ्गहरुको स्वास््य जाँच गरी उपचार सेवा प्रदान गने काययिाई लवशेर्ज्ञ सलहतको घमु्ती सेवामार्य त थप 

प्रभावकारी बनाउँद ैिलगनेछ ।  

8. उपयुयि स्थानको छनोट गरी नागररक आरोग्य केन्त्र स्थापना गने काययिाई लनरन्त्तरता लददँ ैिलगनेछ ।  

9. लशक्षा के्षरसँग स्वास््य सेवािाई आबद्ध गने हतेकुा साथ अगालड बढाइएको एक लवद्यािय एक नसय काययक्रमिाई अझ 

प्रभावकारी बनाउँद ैिैजानका िालग प्रदशे सरकारको काययक्रममा थप लवस्तार गनयका िालग प्रदशे सरकारसँग लवशरे् पहि 

गररनेछ  । लवद्यािय मार्य त वािबालिका हरेचाह र स्वास््य तथा आहार सम्बन्त्धी आधारभतू तालिम लदईनेछ । 

10. मलहिाहरुमा दलेखने पाठेघरको क्यान्त्सर, आङ खस्ने तथा स्तन क्यान्त्सर समस्यािाई न्त्यनुीकरर् गनय लवशेर्ज्ञ स्वास््य लशलवर 

सञ्चािन गररनेछ । बािबालिकाहरुको स्वास््य समस्या समाधान गनय आवश्यक काययक्रमहरुिाई लनरन्त्तरता लदइनेछ । 

11. जनस्वास््यमा प्रलतकूि असर पाने सतूीजन्त्य पदाथय, मलदरा तथा अखाद्य वस्तहुरुको लमसावट र प्रयोगिाई लनयन्त्रर् र लनयमन 

गररनेछ ।  

12. सरुलक्षत माततृ्वका िालग ग्रालमर् अल्िा साउण्ड काययक्रमिाई क्रमशः व्यवलस्थत गद ैिलगनेछ । यसका िालग यस आलथयक 

वर्यमा एउटा मलेशन थप खररद गररनेछ । प्रजनन स्वास््य, सरुलक्षत माततृ्व एवम ्बाि तथा लशश ु स्वास््य सेवा बारेमा 

चेतनामिूक काययक्रम सञ्चािनमा ल्याई आगामी २ वर्य लभर परू्य संस्थागत सतु्केरी पालिका घोर्र्ा गने काययिाई अगालड 

बढाइनेछ  ।  

13. गम्भीर प्रकृलतको रोगको उपचारमा सहयोग पयुायउन नागररक स्वास््य उपचार सहायता कोर् मार्य त सहायता प्रदान गने 

काययिाई लनरन्त्तरता लदईनेछ । गाउँमा बसोबास गने नागररकका िालग अलनवायय स्वास््य वीमा काययक्रमिाई प्रभावकारी 

बनाउँद ैिलगनेछ ।  

14. प्राथलमक स्वास््य सेवा प्रदान गनय सञ्चालित गाउँघर लक्िलनकिाई लनरन्त्तरता लदई थप व्यवलस्थत गद ैआवश्यकता अनसुार 

उि गाउँघर लक्िलनकिाई सामदुालयक स्वास््य ईकाइमा क्रमशः पररर्त गररनेछ । 

15. सतु्केरी पिात हुने अवालन्त्छत संक्रमर् रोक्न ३ र ७ लदनमा स्वास््य जाँच गनय घरघरम ैनलसयङ स्वास््यकमी पररचािन गने 

काययिाई लनरन्त्तरता लदइनेछ ।  
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16. हरेक स्वास््य चौकीहरुमा सतु्केरी गराउन आउने हरेािकुो िागी Waiting house (खाना, वस्न समतेको व्यवस्था) स्थापना 

गररदै ँिलगनेछ । सतु्केरी गराउन खलटने स्वास््यकमीिे अन्त्यर ररर्र गरेको खण्डमा काठमाडौसँम्म िैजाने क्रममा िाग्ने 

खचयको एकतर्ी यातायात खचय व्यहोने व्यवस्थािाई लनरन्त्तरता लदइनेछ । 

17. यस तामाकोशी गाउँपालिकािाई परू्य संस्थागत सतु्केरी गाउँपालिका घोर्र्ाका िागी आवश्यक काययक्रम अगालड बढाइनेछ 

।  

18. मलहिा स्वास््य स्वयम ्सेलवकाहरुिाई खाजा तथा यातायात खचयको व्यवस्थापन गने काययिाई लनरन्त्तरता लदइनेछ । 

19. स्वास््य चौकीहरुबाट सञ्चािन भईरहकेो सेवाहरुबारे सामालजक पररक्षर् काययक्रमिाई लनरन्त्तरता लदइनेछ । 

20. कोलभड – १९ िगायत लवलभन्त्न महामारी रोगहरुको रोकथाम लनयन्त्रर् तथा लनगरानीका िालग सरोकारवािा पक्षहरुसँग 

अन्त्तरलक्रया गरी आवश्यकताअनसुार Rapid Resposse Team पररचािन गररनेछ । 

21. लवलभन्त्न सरुवा रोग, असाध्य रोग तथा मानलसक रोग लनयन्त्रर्का िालग अन्त्तरलक्रया काययक्रम सञ्चािनमा ल्याइनेछ । 

22. कोलभड – १९ जस्ता महामारीजन्त्य प्रकोपको न्त्यनूीकरर्का िालग एक कोर्को व्यवस्था गररनेछ ।  

23. परम्परागत पानी, पोखरी, ढुँगधेारा र मिूको संरक्षर् गनय काययक्रम सञ्चािन गरी भौगालिक र प्राकृलतक स्वरुपको समते 

जगनेाय गररनेछ ।  

24. मानव मि मरू र र्ोहोर पानीको उलचत व्यवस्थापन गरी वातावरर्ीय स्वस्थता कायम गने अलभयानको प्रारम्भ गररनेछ ।  

25. नकुलहने र्ोहोरको लदगो व्यवस्थापनका िालग उपयिु स्थि पलहचान गनय सम्भाव्यता अध्ययन गररनेछ । गाउँपालिकािाई 

प्िालिक मिु बनाउन अलभयान सञ्चािन गररनेछ । 

26. लपउने पानीका स्रोतहरुको पलहचान, परुाना धारा एव ंट्याङकीहरुको ममयत सम्भार गरी लपउने पानीको उलचत व्यवस्था गनय एक 

घर एक धारा काययक्रमिाई लनरन्त्तरता लदइनेछ । हरेक वडाको खानेपानी योजनामा दक्ष प्िम्बरको व्यवस्थाको िागी तालिम 

काययक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ ।  

27. लपउने पानीको लदगो स्रोत उपिब्ध नभएका स्थानहरुमा वकैलल्पक स्रोतको पलहचान गररनेछ । शदु्ध लपउने पानी हरेक व्यलिको 

अलधकारको रुपमा मनन ्गद ैपानी शलुद्धकरर्का प्रलवलध तथा तररकाहरु प्रचारप्रसार गरी स्वच्छ पानी सलुनलितताका िालग 

लर्ल्टर प्रयोगिाई प्रवद्धन गनय जनस्तरमा चेतना अलभवलृद्ध गने काययिाई लनरन्त्तरता लदइनेछ ।  

28. गाउँपालिकािाई परू्य सरर्ाईयिु गाउँपालिका बनाउनका िालग हरेक वडामा मरेो घर सर्ा घर, हाम्रो लवद्यािय सर्ा 

लवद्यािय अलभयान सञ्चािनमा ल्याइनेछ । “हाम्रो स्वास््य हाम्रो सरोकार” अलभयान सञ्चािनमा ल्याई स्वास््य सम्बन्त्धी 

जनचेतनात्मक कायय अगालड बढाइनेछ । 

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

र्स क्रममा म कृलि, लसँचाई तथा पशु लवकास सम्बन्धी नीलत तथा कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गनय चाहान्छु । 

29. कृलर् तथा पशपुंछीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वदृ्धी गनायका लनलमत्त एक वडा एक उत्पादन पकेट क्षेर काययक्रमिाई 

लनरन्त्तरता लदईनेछ।  

30. पकेट के्षरमा कृलर् तथा पशपुंछी लवमा, लसलवर तथा प्रलत के.जी उत्पादनमा अनदुान लदइने काययक्रम िाग ुगररनेछ ।  

31. संघीय सरकारको नीलतअन्त्तगयत १ गाउँ १ कृलर् तथा पश ुप्रालवलधक लनरन्त्तरता लदन आवश्यक बजटेको व्यवस्था गररनेछ । 

32. गाउँपालिका तथा अन्त्य लनकायवाट प्रदान गररन ेसेवा सलुबधाहरु जस्तै अनदुान, तालिम तथा वजाररकरर्को व्यवस्थािाई 

कृर्क समहू मार्य त सञ्चािन गनयका लनलमत्त कृलर् तथा पशपुािन समहू पररचािन गनय लवर्ेश काययक्रम ल्याईनेछ। साथै कृलर् 

तथा पशपुंछी त्याङ्क संकिन तथा प्रलवलिकरर् काययिाई अलभयानको रुपमा अगाडी वढाइनेछ । 
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33. प्रालवलधकको कमी, साथै समयम ैकृर्क, कृलर् समहू, कृलर् र्मयहरूिाई कृलर् व्यवसाय सम्बन्त्धी सीप तथा तालिम प्रदान 

गराउने िक्षका साथ गाउँपालिका र श्री गोल्मशे्वर प्रालवलधक लशक्षािय तामाकोशी ०४, माि ुसँग समन्त्वय गरी १ वडा १ 

कृलर् स्वयम्सेवक पररचािन गररनेछ । 

34. रासायलनक लवर्ाधीको प्रयोगिाई न्त्यलुनकरर् गरर प्राङ्गाररक खतेी प्रवधयन काययक्रम सचुारू गरी अगालड वढाईनेछ। 

35. लकवी खतेीको सम्भाव्यता र कृर्कहरूको त्यसप्रतीको चाहानािाई ध्यानमा राखी लकवीको उत्पादन तथा व्यवसायीकरर् 

गने िक्षका साथ लकवी पकेट काययक्रम सचुारू गररनेछ । 

36. "एक घर एक करेसावारी, बाह्रै मलहना हररयो तरकारी" अलभयान सञ्चािन गररनेछ । 

37. मौसमी तथा वेमसैमी रु्ि खेती तथा प्रवधयनका िागी परुप व्यवसाय प्रवधयन काययक्रम सचुारू गररनेछ। 

38. कृलर् के्षरतर्य  आम नागररकको आकर्यर् बढाउन तथा उत्पादकत्व बलृद्ध गनय भलूम वैकँको अवधारर्ा  कायायन्त्वयन गररनेछ। 

39. सीमान्त्तकृत तथा खाद्य असरुक्षाको जोलखममा रहकेा घरधरुीहरुिाई समहू तथा सहकारीमा आबद्ध गराई एकीकृत कृलर् खेती, 

करार खते प्रर्ािीमा तर्य  प्रोत्साहन गरी खाद्य उपिब्धता बलृद्ध गररनेछ। साथै, पययटनीय तथा वातावरर्मरैी कृलर् प्रर्ािीिाई 

प्रोत्सालहत गररनेछ। 

40. दधु, तथा मासकुो उपिब्धता बढाउन नश्ल सधुार काययक्रम सञ्चािनमा ल्याइनेछ। साथै, पशपुंछीको उत्पादकत्विाई 

मध्यनजर गद ैकृलतम गवयधान सम्बन्त्धी तालिम प्रदान गने व्यवस्था गररनेछ। 

41. मत्स्यपािन व्यवसायको लवकास गरर भरुा खररद तथा लवतरर्, दाना तथा रोग लकरा व्यवस्थापन काययिाई अगालड वढाईनेछ। 

42. बाहै्र मलहना लसँचाइ सेवा उपिब्ध हुन नसक्ने के्षरमा Water Lifting पद्धती तथा आकाश ेपानीको संकिन गरी पोखरी 

तथा जिाशयमा भण्डारर् गरी थोपा, र्ोहोरा जस्ता प्रलवलध संचािनमा ल्याइनेछ। 

43. अनदी धान, मासी धान, मन्त्सरी धान, कोदो, जौ, कागनुो तथा र्ापर जस्ता स्थानीय पोलर्िो रैथाने बािीको उत्पादनमा 

प्रोत्साहन गररनेछ। साथै, यस्ता लवउ लवजनको संरक्षर्का लनलमत्त लवउ वङ्ैकको स्थापना गररनेछ ।  

44. कोलभड १९ को जोलखमका कारर् वदैलेशक रोजगारीबाट र्केका यवुाहरुिाई व्यावसालयक कृलर् तथा पशपुािनसम्बन्त्धी 

आधारभतू ज्ञान र सीप अलभबलृद्ध गराउन तालिम  तथा अनदुान काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

45. माटो परीक्षर् गरी Soil Health काडय लवतरर् काययिाई लनरन्त्तरता लदई माटोको प्रकार, गरु्स्तर र हावापानी अनकुुि खेती 

गनय एव ंउलचत मारामा मि, लबउ र लवर्ादीको प्रयोग गनय प्रालवलधक सेवा उपिब्ध गराइनेछ साथै कृलर् चनु लवतरर् काययिाई 

लनरन्त्तरता लदइनेछ।  

46. कृलर् उपजको सम्भावना भएका गाउँपालिकाका आवश्यक के्षरहरुमा कृलर् उपज संकिन केन्त्र, हाट वजार तथा शीत 

भण्डारर् स्थिहरु क्रमागत रुपमा स्थापना गद ैिलगनेछ। उत्पादन भएका कृलर् उपजहरुको लवलक्र लवतरर्, व्यवसालयकरर् 

तथा बजाररकरर् सलुनलितता मार्य त उत्पादन तथा आम्दानी बलृद्ध गनय सहयोग पयुायइनेछ । साथै यस्ता केन्त्रवाट अनदुानमा 

उपिब्ध हुने रासायलनक मि कृर्कहरूिाई सहुलियत दरमा प्रदान गररने व्यवस्था गररनेछ। 

47. कृलर् एव ंपश ु लवकास काययका  िालग कृर्कहरुिाई उत्पादन लवलक्र पररमार्को आधारमा कृलर् उत्पादन प्रोत्साहन तथा 

सहुलियत ऋर् कोर् मार्य त प्रोत्साहन तथा सहुलियत ऋर् प्रदान गन ेकाययक्रमिाई लनरन्त्तरता लदई व्यवसालयक कृर्कको 

उत्पादनमा जोड लदइनेछ। 

48. कृलर् एव ं पश ु लवकासको के्षरको व्यवसायीकरर्,  लवलवलधकरर् एव ं यान्त्रीकरर्का िालग आवश्यक सामाग्री तथा 

प्रालवलधकको व्यवस्था गररनेछ। साथै, यस काययिाई सहलजकरर् गनय संघीय एवम ्प्रदशे सरकारसँग पहि गररनेछ। 

49. तरकारी,  मसिाबािी, र्िरू्ि, जलडबलुट, डािेघाँस एव ंपोलर्िा लहउँद,े बर् ेतथा बहुवर्े घाँसका वीऊ एव ं लवरुवाको 

सिुभ मलू्यमा लवतरर्को व्यवस्था गरी पकेट क्षेरका रूपमा स्थापना गररनेछ। साथै, प्रलवलधयिु हाइटेक नसयरी स्थापनाका 

िालग प्रोत्साहन गररनेछ। 
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50. लवद्यमान जनुोलटक रोग, र्ौजी लकरा प्रकोप जस्ता रोगको  बारेमा जनचेतना काययक्रमिाई प्रभावकारी बनाई रोग लनयन्त्रर् 

काययमा लनरन्त्तरता लदईनेछ। 

51. कृर्क वािी तथा पश ुलवमािाई प्रभावकारी बनाउँद ैकृर्किाई खाद्य श्रखृिामा आवद्ध गराई कृलर् एव ंपश ुउपज लनयायत 

गने नीलतिाई लनरन्त्तरता लदइनेछ। 

52. उत्पादन र बजारको सम्भाव्यताको आधारमा क्षेर पलहचान गरी गाई, भैसँी, बाख्रा र बंगरु पकेट के्षर काययक्रम सञ्चािनिाई 

लनरन्त्तरता लदईनेछ। स्थानीय बाख्रामा नश्ल सधुार गरी मासजुन्त्य पदाथयमा वलृद्ध गनय उन्त्नत जातका वोयर बोका खररद गरी 

बाख्रापािक कृर्कहरुिाई लवतरर् गररनेछ । 

53. एग्रो र्रेस्िीको अवधारर्ाअनुसार सामदुालयक वनसँग समन्त्वय गरी सामदुालयक वनलभर डािेघाँस भइूघँास र र्िरु्िका 

लवरुवाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी काययक्रम सञ्चािन गररनेछ। त्यस्तै, भ-ुक्षय लनयन्त्रर् गनय सडक लकनारामा अलम्रसो रोपर् 

काययक्रम सञ्चािन गररनेछ। 

54. िोपोन्त्मखु अवस्थामा रहकेा भडेा पािन व्यवसायिाई संरक्षर् गरर ऊन र मास ुउत्पादनमा वलृद्ध गनय भडेा प्रवद्धयन काययक्रम 

सञ्चािन गररनेछ। 

55. गाउँपालिका लभर रहकेा पशपुंक्षीहरु स्वस्थ राखी आयआजयन बलृद्ध गनय सम्परू्य पशपुंक्षीपािक कृर्कहरुका पशपुंक्षीहरुिाई 

रोग लनदान गरी पश ुउपचार / पश ुस्वास््य लशलवर / रेलवज रोग लनयन्त्रर् लशलवर मार्य त उपचार तथा खोप सेवा संचािन गररने 

छ । 

56. व्यवसालयक पशपुािक कृर्कहरुिाई दधुमा प्रलत लि. उत्पादनमा अनदुान लदने काययक्रमिाई लनरन्त्तरता लदइने छ। 

57. बाँदर लनयन्त्रर्को िालग हरसम्भव प्रयत्न गररनेछ ।  

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

अव म लशक्षा सम्बन्धी नीलत तथा कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गनय चाहान्छु । 

 

58. “तामाकोसीको इच्छा सूचना प्रलवधीमैत्री गुर्स्तरीर् लवद्यािर् लशक्षा" भन्त्ने नारािाई मतुयरुप लदन तामाकोसी 

गाउँपालिकामा लडलजटि लडभाइड अन्त्त्य गनय सचूना प्रलवलधमरैी लवद्यािय स्थापना आयोजना यसै वर्य लभर सम्पन्त्न गरर 

गाउँपालिकालभर संचालित लवद्याियिाई उच्च गलतको इन्त्टरनेटको पहुचँमा परु् याइनेछ । 

59. कोलभड १९ को कारर्िे परु् याएको शलैक्षक क्षलतिाई न्त्यलूनकरर् गद ैलवद्याथीहरुको गरु्स्तररय लशक्षामा पहुचँ सलुनलित गनय 

लवशेर् शलैक्षक काययक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ । 

60. पेपर पेलन्त्सि टेस्टमा आधाररत परीक्षर् पद्धलतिाई समयानकूुि  पररमाजयन गरी लसकाई उपिलब्ध दर र प्राप्त पररर्ाममा सुधार 

गररनेछ । माध्यलमक तथा आधारभतू तहको परीक्षामा उत्कृि नलतजा हालसि गने लवद्यािय, लशक्षक तथा लवद्याथी सम्मान 

काययिाई लनरन्त्तरता लदइनेछ । 

61. गाउँपालिका लभरका सबै लवद्याियहरुमा क्रमश लवद्यतुीय हालजरी जडान काययिाई लनरन्त्तरता लददँ ैमाध्यलमक लवद्याियमा 

लस।सी।लटभी क्यामरेाको जडान कायय यसै आलथयक वर्य लभर सम्पन्त्न गररनेछ । 

62. न्त्यनू आलथयक अवस्था भएका गररव तथा जेहनेदार लवद्याथीहरुिाई लददै ँआएको लवद्यािय पोर्ाकको सलुवधािाई लनरन्त्तरता 

लदइनेछ ,साथै जीवनोपयोगी तथा व्यवहाररक लशक्षामा जोड लदद ैउत्कृि जहेने्त्दार तथा लवपन्त्न लवद्याथीहरुिाई छारवलृत कोर्  

मार्य त प्रालवलधक लशक्षामा पहुचँ पयुायउन छारवलृत लवतरर् काययिाई लनरन्त्तरता लदइनेछ । 

63. गाउँपालिका लभर संचालित माध्यलमक लवद्याियिाई स्रोत साधनयिु  लवद्याियको रुपमा लवकास गने काययिाई लनरन्त्तरता 

लदईनेछ । साथै हररत लवद्यािय लनमायर् काययिाई अगालड बढाइनेछ । 
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64.  प्रारलम्भक वािकक्षामा लनधायररत मापदण्ड अनरुुप बसाई व्यवस्था र सरसर्ाईिाई ध्यान लदई खिे सामग्री, लसकाई सामग्री, 

मनोरञ्जन सामग्री, अलडयो लभलडयो सामग्री सलहत  आकर्यक र बािमरैी कक्षाकोठा व्यवस्थापन गनय आवश्यक पवुायधार 

लवकासमा जोड लदइनेछ । 

65. गाउँपालिका लभर संचालित सामदुालयक लसकाई केन्त्रिाई भौलतक पवूायधार सम्पन्त्न गराई साक्षरता लशक्षा, लनरन्त्तर लशक्षा 

अलभभावक लशक्षा तथा सचेतनामिूक काययक्रम संचािन गनय आवश्यक व्यवस्था गररनेछ । 

66. अन्त्तरालरिय भार्ाको रुममा रहकेा अगं्रेजी भार्ाको ज्ञान अलभवलृद्ध गनय हरेक लवद्याियमा मौजदुा जनशलििाई तालिमको 

माध्यमबाट ज्ञान लसपको अलभवलृद्ध गराई शलैक्षक गरु्स्तर बलृि गनय तालिम काययक्रम संचािन गररनेछ ।  

67. आवश्यकताका आाधारमा लशक्षकको दरबन्त्दी लमिान गरी लशक्षक लवद्याथी अनपुात लमिाइनेछ । उपयिु मापदण्ड तय गरी 

लवद्यािय गाभ्ने एव ंकक्षा थपघट गररनेछ ।  

68. उत्कृि काययसम्पादन गने लशक्षक तथा कमयचारीिाई परुस्कृत गद ै लनजहरुको वलृत्त लवकासिाई लवद्याियको लवर्यगत 

नलतजासँग आवद्ध गररनेछ । लशक्षर् लसकाई लक्रयाकिापिाई थप प्रभावकारी गराउन श्रव्य दृश्य प्रर्ािीबाट योजनाबद्ध 

लशक्षर् लक्रयाकिाप सञ्चािन गने काययिाई लनरन्त्तरता लदइनेछ ।  

69. गाउँपालिकाका सम्परू्य लवद्याियहरुमा इन्त्टरनेटको व्यवस्था गरी वबेसाइट तथा नलतजा व्यवस्थापन प्रर्ािी िाग ुगररनेछ ।  

70. लवद्याियहरुिाई मयायलदत, अनशुालशत एव ंव्यवलस्थत बनाइ शलैक्षक लवकासमा सघाउन गाउँ लशक्षा सलमलत, वडा लशक्षा 

सलमलत र लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतहरुिाई थप लजम्मवेार बनाइनेछ । लशक्षक लवद्याथी अलभभावक सम्बन्त्ध समुधरु बनाउन 

आवश्यक व्यवस्था गररनेछ । 

71. गाउँपालिका सरहद लभर रहकेा लवद्याियहरुबीच लवज्ञान ,किा र सांस्कृलतक लवकास र संरक्षर् गनय  शलैक्षक प्रदयशनी काययक्रम 

संचािन गररनेछ , साथै शलैक्षक गरु्स्तर अलभवलृद्ध गनय तहगत रुपमा अन्त्तर लवद्यािय अलतररि लक्रयाकिाप प्रलतयोलगता 

संचािन गररनेछ । 

72. लशक्षकहरुिाई तहगत तथा लवर्यगत रुपमा छोटो तथा िामो अवलधको तालिमको आयोजना गरी थप ज्ञान, लसपको लवकास 

गराई लसकाई सहजीकरर् प्रलक्रयािाई सरिीकरर् गद ैिलगनेछ । साथै प्रधानाध्यापक र लशक्षकहरुिाई  लवद्याियप्रलत 

लजम्मवेार बनाई शलैक्षक लवकासमा लक्रयालशि बनाउन प्रोत्साहन तथा लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतका पदालधकारीहरुको 

नेततृ्व क्षमता लवकासको तालिमिारा सशि बनाई प्रशासलनक र व्यवस्थापलकय क्षमता अलभवलृद्ध गररनेछ । 

73. खिेकुदको माध्यमबाट सक्षम र अनशुालसत नागररक उत्पादनमा सहयोग परुयाई खिे के्षरको लवकासमा सहयोग गनय 

गाउँपालिका स्तरीय रलनङ लशल्ड प्रलतयोलगता, लवद्यािय स्तरीय खिेकुद इकाई व्यवस्थापन तथा खिेकुद प्रलतयोलगता 

संचािन गनय आवश्यक व्यवस्था गररनेछ। 

74. लवर्यगत लशक्षक व्यवस्था गरी गरु्स्तरीय लशक्षाको प्रत्याभतुी गनय संचालित लवद्यािय अनदुान काययक्रमिाई लनरन्त्तरता लदद ै

ररि लशक्षक पदमा लशक्षक पदपलुतय गने काययिाई व्यवलस्थत गररनेछ। 

75. गाउँपालिका स्तरीय आधारभतू तह उत्तीर्य परीक्षा प्रर्ािीिाई सफ्टवयेर मार्य त व्यवलस्थत गनय आवश्यक व्यवस्था गररनेछ 

साथै लवद्याियको लजन्त्सी सामग्री व्यवस्थापन र लशक्षकहरुको लववरर् अद्यावलधक रुपमा राख्न सचूना प्रलवलध प्रर्ािी 

अविम्वन गररनेछ । 

76. लवश्व स्काउटको लसद्धान्त्त, मलू्य र मान्त्यताका साथै नेपाि स्काउटको ऐन,लनयम तथा रालरिय प्रधान कायायियका नीलत तथा 

काययक्रमको कायायन्त्वयनका िालग समन्त्वय गररनेछ । 

77. वािलवकास, लवद्यािय कमयचारी तथा सहयोगीको नेपाि सरकारिे तोकेको न्त्यनुतम पाररश्रलमक उपिब्ध गराउन बजेट 

लवलनयोजन गररनेछ । 
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78. स्वस्थ, सकरात्मक सोचयिु,उद्यमशीि,लसजयनशीि,अलधकारप्रलत सचेत र कतयव्यप्रलत प्रलतबद्ध यवुा शलिको लवकास र 

पररचािन गनय काययक्रम संचािन गरी भार्ा ,किा तथा सालहत्य क्षेरको लवकासमा जोड लदद ैप्रलतभाहरुको खोजी काययक्रम 

संचािन गररनेछ । 

79. लवद्याियहरुको वहृत्तर लवकासको साथै काययक्रम कायायन्त्वयनको प्रलक्रयािाई प्रभावकारी ढङ्गिे अनगुमन तथा मलू्याङ्कन 

गररनेछ। 

80. सबैका िालग लशक्षाको मिू ममय अनरुुप आलथयक लवपन्त्नताका कारर् शलैक्षक अवसरबाट बलन्त्चत वािबालिकािाई लवद्यािय 

लशक्षाको पहुचँ सलुनिता गनय प्रोत्साहनमिूक काययक्रम संचािन गररनेछ। 

81. यसै शलैक्षक सरदलेख स्थानीय पाठ्यक्रमको पठनपाठन काययिाई अगालड बढाइनेछ, साथै पाठ्यपसु्तक छपाई गनय आवश्यक 

व्यवस्था गररनेछ। 

82. अन्त्तर लवद्यािय शलैक्षक अनुभव आदान-प्रदान तथा अन्त्तलक्रय या काययक्रम संचािन गनय आवश्यक बजटे व्यवस्था गररनेछ । 

83. लवद्यािय हातालभर Junk Food को प्रयोगिाई लनरुत्सालहत गद ै लदवा खाजामा पोलर्िो खानािाई प्रवधयन गररनेछ । 

लकशोरीहरुमा हुने रिअल्पता न्त्यलूनकरर् गनयका िालग iron, folic acid तथा जकुाको और्लध लवतरर् र मलहनावारी 

स्वच्छता तथा सरसर्ाई काययक्रमिाई लनरन्त्तरता लदइनेछ । 

 

 

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

अव म सडक र्ातार्ात तथा  पुवायधार लवकास सम्बन्धी नीलत तथा कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गनय चाहान्छु । 

 

84. गाउँपालिकाको Lifeline को रुपमा रहकेो जरे्– माि–ु हाँवा लजरी सडक र लभरकोट– झिेु– छौडेँ–खावा सडकिाई 

स्तरोन्त्नती गनय संघीय सरकार र प्रदशे सरकारसँग आवश्यक समन्त्वय र पहि गररनेछ । एक वडा एक लवशेर् महत्वको सडकिाई 

लनरन्त्तरता लदइनेछ । 

85. मखु्य चाडबाडिाई मध्यनजर गद ैवर्ाययाम सलकनासाथ  सडक सरसर्ाई यालन्त्रक उपकरर्को प्रयोग गरर  हुदँ ैआएकोमा 

सो काययिाई श्रममा आधाररत स्वरोजगारमिूक लवलधमार्य त सञ्चािनमा ल्याइनेछ । 

86. गाउँपालिका लभरको यातायातिाई वाहै्र मलहना सञ्चािन गनय सडकको स्तरोन्त्नलत गररनेछ । लवलभन्त्न प्राकृलतक कारर्िे 

अवरुद्ध सडक सचुारु गनय “आकलस्मक ममयत सम्भार तथा व्यवस्थापन कोर्” बाट खचय गनय सलकने व्यवस्थािाई लनरन्त्तरता 

लदईनेछ । 

87. ग्रामीर् सडकको लदगो सञ्चािन तथा व्यवस्थापनका िालग उपयिु प्रलवलधको लवकास गरी स्तरोन्त्नलत गररनेछ । पानीको 

वहावबाट हुने क्षलत कम गनय सडकको दायाँ बायाँ नािीको लनमायर्िाई अलनवायय गररनेछ । 

88. गाउँपालिकाका सडकहरुमा सडक श्रखृिा (Road Chainage) लनमायर् गररनेछ । सडकको जग्गा लकत्ता काट गने काययको 

सरुुवात गररनेछ । सडकको चौडाई, घलुम्तको दरुी Road को Grade व्यवस्थापनका िालग इलन्त्जलनयररङ मापदण्ड अनसुार 

कायायन्त्वयनको व्यवस्था लमिाइनेछ । सडकको दायाँ वायाँ गररने वकृ्षारोपर् काययिाई लनरन्त्तरता लदइनेछ । 

89. गाउँपालिकाको केन्त्रबाट वडाको केन्त्रसम्म पगु्ने सरुलक्षत र भरपदो सडक लनमायर् गरी क्रलमक रुपमा सावयजलनक यातायातको 

व्यवस्था गनय आवश्यक तयारी थालिनेछ । 

90. गाउँ काययपालिकाको कायायिय तथा वडा कायायिय सञ्चािनका िालग व्यवलस्थत र सलुवधायिु भवन लनमायर् काययिाई 

लनरन्त्तरता लदइनेछ । गाउँपालिका लभर आवश्यक रहकेा थप लवद्यािय भवन, स्वास््य चौकी, मठ मलन्त्दर आलदको लनमायर् गररनेछ 

। ज्येष्ठ नागररक लमिन केन्त्र थप गद ैिलगनेछ । 
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91. सहभालगतामिुक लवकास काययका िालग जनताको सलक्रय एव ंअथयपरु्य सहभालगता अलभवलृद्ध गनय लवकासमा साझदेारी 

काययक्रमिाई लनरन्त्तरता लदईनेछ । यसका िालग आवश्यक सममरुक कोर् (Matching Fund) मा थप बजटेको व्यवस्था गररनेछ 

। 

92. गाउँपालिका लभर भकूम्प प्रलतरोधी घर लनमायर्का िालग अलनवायय गररनेछ । 

93. गाउँपालिका लभर आवश्यक स्थानहरुमा सावयजलनक शौचाियको लनमायर् गने काययिाई लनरन्त्तरता लदइनेछ ।  

94. गाउँपालिका अन्त्तगयत प्रत्येक वडामा सम्पन्त्न भएका योजनाहरु हस्तांतरर् गरी गरु्स्तर कायम राख्नका िालग ममयत संभार 

कोर्बाट ममयतको व्यवस्था गररनेछ । 

95. गाउँपालिका अन्त्तगयत प्रत्येक वडाहरुमा संचािन गररने योजनाहरु लडजाइन तथा िगत इलन्त्टमटे अनसुार कायायन्त्वयन गनयका 

िालग उपभोिा सलमलतहरुिाई उलचत तालिमको व्यवस्था गररनेछ । 

96. प्रालवलधक कमयचाररहरुको लसप लवकासको िालग कम्प्यटुर तथा सावयजलनक खररद ऐन सम्बन्त्धी तालिमको आवश्यकता 

महससु गरी तालिम लदने व्यवस्था गररनेछ । 

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

अव वन, वातावरर् तथा भू–संरक्षर् सम्बन्धी नीलत तथा कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गनय चाहान्छु  । 

 

97. गाउँपालिका के्षरलभरका प्राकृलतक सम्पदाको लदगो उपयोगको नीलत अविम्बन गररनेछ । 

98. गाउँपालिका के्षरलभरका वन सम्पदा एव ंवन के्षरिाई सामदुालयक वन, कवलुियती वनको रुपमा व्यवलस्थत गने काययिाई 

लनरन्त्तरता लदइनेछ । 

99. सडक लकनारामा हुनसक्ने भकु्षयिाई रोक्न आलथयक िाभ समते प्राप्त गनय सलकने अलम्रसो िगायतका लवरुवाहरु रोप्ने कायय 

गनय समदुायसँग सहकायय गररनेछ । 

100. जलमन खािी रहन नलदन उपयुि भ–ूउपयोग नीलत अनरुुप जलमन तथा सडक आसपासमा वकृ्षारोपर्का िालग आवश्यक 

लवरुवाहरु हाइटेक नसयरीमा उत्पादन गने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

101. पलहरोको उच्च जोलखममा रहकेा के्षरहरुमा भकू्षय एव ंपलहरो लनयन्त्रर्का लवशेर् काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

102. उपयिु सावयजलनक स्थिमा वर लपपि रोपी संरक्षर् गने व्यलििाई लवशरे् सम्मान गररनेछ । पलहरोको जोलखम तथा भकु्षय 

ग्रस्त क्षेरहरुमा बाँस, िगायत अन्त्य उपयिु लवरुवा रोप्न ुसंरक्षर् एवं उपयोग काययमा लनम्न आय भएका व्यलि, भलूमलहन लकसान 

तथा अल्पसंख्यकको संिग्नताको सरुुवात गररनेछ । 

103. जलमनको प्रकृलत अनकुुि हुनेगरी एक घर ५ वकृ्ष अलनवायय गद ैमरेो घर मरेो बँगचैा मरेो रू्िवारी काययक्रमिाई लनरन्त्तरता 

लदईनेछ । 

104. प्रत्येक वडाहरुमा बाि उद्यान, लपकलनक पाकय , आरोग्य केन्त्र लनमायर् कायय क्रमागत रुपमा गरी यस अलघको काययिाई 

लनरन्त्तरता लदइनेछ ।  

105. हावापानी सहुाउँदो जलडबटुी खतेीका िालग आवश्यक व्यवस्था गररनेछ । गाउँपालिका लभर जलडबटुी प्रशोधन केन्त्र स्थापना 

गरी बजार मलू्य र उपयोलगताका आधारमा सगुलन्त्धत तेि उत्पादन गरी उलचत लवलक्र लवतरर्को व्यवस्थाका िालग संम्भाव्यता 

अध्ययन गररनेछ । 

106. खरे जाने वन पैदावरबाट कागज उत्पादन एव ंवकैलल्पक ऊजायको लवकासका िालग आवश्यक व्यवस्था लमिाइनेछ । हरेक 

वडािाई धुवाँमिू बनाउन धुवाँरलहत सधुाररएको चलु्हो तथा लवद्यलुतय चुल्होको प्रयोगिाई प्रोत्सालहत गने काययिाई लनरन्त्तता 

लदइनेछ ।  
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107. सामदुालयक वन, कवलुियती वन र रालरिय वनमा र्िरु्ि जन्त्य लवरुवाहरु रोपी वनजगंि हराभरा काययक्रमको थािनी 

गररनेछ । 

108. सामदुालयक वन तथा कवलुियत वनसँग सहकायय गरी सल्िोजन्त्य रुखहरु लवस्थापन गरी डािे घाँस तथा उपयिु लकलसमका 

लवरुवा रोप्ने काययको प्रारम्भ गररनेछ । 

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

अव म आलथयक लवकास सम्बन्धी नीलत तथा कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गनय चाहान्छु । 

109. उपिब्ध स्रोत साधनको महत्तम रुपमा पररचािन गरी लदगो आलथयक लवकास तर्य  अग्रसर रहने काययको शरुुवात गररनेछ । 

110. आलथयक लवकासद्धारा प्राप्त उपिलब्धहरुको न्त्यायोलचत लवतरर् गरी समाजवाद उन्त्मखु अथयतन्त्रको लवकास गने काययको 

थािनी गररनेछ । 

111. समाजका हरेक पक्षको आलथयक सामालजक रुपान्त्तरर्का िालग अपेलक्षत उपिलब्ध हालसि गनय उपिब्ध स्रोत साधनको 

समलुचत उपयोगको नीलत अविम्बन गद ैस्थानीय स्तरमा खरे गईरहकेो श्रमिाई उत्पादनमा जोड्ने एवं हाते लसपमिुक िघ ुउद्यम 

काययक्रमिाई लनरन्त्तरता लदइनेछ । 

112. व्यवसालयक के्षरमा िाग्न चाहने यवुाहरुिाई आधारभतु तालिम, यन्त्र, उपकरर् सहयोग तथा अविोकन भ्रमर्को व्यवस्था 

लमिाईनेछ । 

113. परू्य रोजगारको अवस्थामा नरहकेा यवूाहरुिाई उद्यमशीि बन्त्न स्वरोजगारमखुी सीप र उपयिु प्रस्तावपरको आधारमा 

वीऊ पूँजीको स्थापना गद ैप्रधानमन्त्री रोजगार काययक्रमिाई लनरन्त्तरता लदई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । 

114. गाउँपालिका लभर उत्पादनमिुक व्यवसाय सञ्चािन गरी उद्यमशीिता लवकास गनय प्रोत्साहन अनदुान एव ंसहुलियत दरको 

ऋर् प्रदान गने व्यवस्थािाई लनरन्त्तरता लदइनेछ । 

115. स्थालपत र सञ्चालित कृलर् उपज केन्त्रहरुिाई लवलक्र केन्त्रको रुपमा लवकलसत गररनेछ । 

116. गाउँपालिका स्तरमा एक औद्योलगक के्षर स्थापनाका िालग उपयिु स्थि पलहचान गरी आवश्यक तयारी अगालड बढाइनेछ। 

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

  अव म किा, सालहत्र्, संस्कृलत तथा पर्यटन सम्बन्धी नीलत तथा कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गनय चाहान्छु । 

117. स्थानीय समदुायहरुद्धारा उत्पालदत मौलिक र परम्परागत हस्तकिा तथा अन्त्य सामाग्रीको बजार व्यवस्थापनको उलचत 

प्रबन्त्ध लमिाईनेछ ।  

118. पययटनिाई गरीबी लनवारर्सँग आबद्ध गरी प्रभावकारी काययक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

119. पययटकीय दृलििे महत्वपरू्य पययटक स्थिको खोजी, पवूायधारको लनमायर्, लवकास र सञ्चािन गनय लवलवध लक्रयाकिाप र 

गलतलवलध अपनाइने छ ।  

120. ऐलतहालसक, परुातालत्वक तथा साँस्कृलतक सम्पदाको संरक्षर्, संवधयन र लवकासका िालग स्थानीय जनसहभालगतामा 

आधाररत काययक्रम सञ्चािनमा ल्याइनेछ । 

121. स्थानीय संस्कृलत र किाको लवकास गरी स्थानीय लसजयनशीितािाई प्रोत्साहन गनय “एक क्षेर एक पलहचान” काययक्रम 

अगालड बढाई कायायन्त्वयनमा ल्याइनेछ ।  

122. गाउँपालिका लभरको भौगोलिक लवलशितािाई मध्यनजर गद ैजालतय तथा धालमयक सम्प्रदायका बीच सलहरर्तुाको थप 

प्रवद्धयन गनय सामालजक – साँस्कृलतक बहुिवादको नीलत अविम्बन गररनेछ । 

123. नेपािी भार्ा, सालहत्य, किा, स्थानीय भार्ा एव ंसंस्कृलतको संरक्षर्, प्रवद्धयन एव ंप्रचार प्रसार गने काययक्रमिाई लनरन्त्तरता 

लदईनेछ । 
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124. गाउँपालिका सरहदलभर रहकेा दउेरािीहरु, पोखरीहरु, ऐलतहालसक गढी, मठमलन्त्दर, घाटहरु, चचय, गमु्बा जस्ता साँस्कृलतक 

सम्पदाको संरक्षर् गरी पययटन प्रवद्धयन गररनेछ । सल्िेपोखरीलस्थत ऐलतहालसक गढी रहकेो स्थानमा समते पययटन प्रवद्धयन हुने गरी 

सो आसपासको क्षेरमा पाकय  लनमायर् गने काययको थािनी गररनेछ । 

125. हरेक वडामा रहकेा साँस्कृलतक सम्पदाको पलहचान गरी लतनीहरुिाई सांस्कृलतक–पयाय–पययटन क्षेर (Eco-Cultural 

Tourism Hub) को रुपमा लवकास गने काययिाई लनरन्त्तरता लदइनेछ । 

126. र् यार्लटङ, प्याराग्िाइलडङ, पदमागय, रक क्िाइलमङ जस्ता पययटनसँग सम्बलन्त्धत काययका िालग पवूायधार लवकास गनय 

तालिमको आवश्यक व्यवस्था गररनेछ तथा लनजी के्षरिाई सहकायय गनय प्रोत्साहन गररनेछ । तामाकोशी गाउँपालिकाको प्राकृलतक 

कौमाययता एव ंसौन्त्दययता (Natural Virginity and Beautiness) िाई पययटन प्रवद्धयनसँग जोड्ने काययिाई लनरन्त्तरता लदइनेछ 

। 

127. स्थानीय संस्कृलतको संरक्षर् र प्रवद्धयनका िालग लनलमयत जालतय संग्रहाियहरुिाई सञ्चािनमा ल्याई अन्त्य लनमायर् काययिाई 

लनरन्त्तरता लदइनेछ । आलदवासी जनजालत एव ंअल्पसंख्यक समदूायको बाहुल्यता रहकेो के्षरमा होम स्टे सञ्चािनका िालग 

आवश्यक पवूायधारको लनमायर् गररनेछ । 

128. लसतापाइिा–दउेरािी–घोरेनागी, हलल्िने ढुङ्गा के्षरिाई रामायर् सलकय ट अन्त्तगयत पने जनकपरु–हनमुन्त्ते – गौररशकंर 

लहमािसँग गाँसी पययटकीय स्थिको रुपमा लवकास गद ैिलगनेछ । 

 

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

अव म रू्वा तथा खेिकुद सम्बन्धी नीलत तथा कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गनय चाहान्छु । 

 

129. कोलभड – १९ का कारर् वदैलेशक रोजगारीबाट र्कय न बाध्य यवुािाई केलन्त्रत गरी वदैलेशक रोजगारीबाट आजयन भएका 

ज्ञान, सीप, प्रलवलध, पुँजी र अनभुविाई उपयोग गने के्षर पलहचान गरी काययक्रम अगालड बढाइनेछ ।  

130. पसु्तौदलेख अङ्लगकार गररएका परम्परागत पेसा जगनेाय र प्रवद्धयन गरी क्रमशः व्यवसायीकरर् गने काययमा यवुा शलि 

पररचािन गररनेछ । 

131. यवुा िलक्षत व्यवसायिाई प्रवद्धयन गनय सहकारीको माध्यमबाट सहुलियतपरू्य कजायको व्यवस्था गररनेछ । 

132. यवुा क्िबिाई प्रोत्साहन गरी सामालजक तथा आलथयक लवकास एवम ्काययमा युवाशलििाई पररचािन गररनेछ ।  

133. स्थानीय प्रलतभाशािी खिेाडीहरुिाई प्रोत्साहन गनय प्रलशक्षर् तथा लवलभन्त्न लकलसमका खिेकुद  प्रलतयोलगताहरु आयोजना 

गररनेछ । 

134. समाजमा लवद्यमान सामालजक भदेभाव तथा अमानवीय लक्रयाकिापको अन्त्त्यका िालग यवुा पररचािन गनय स्थानीय 

संस्था,गरैसरकारी संस्थासँगको सहकाययमा काययक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ ।  

135. यवुाहरुमाझ अनशुालसत, मयायलदत, मिुकुप्रलत सकारात्मक सोच र सनुौिो भलवरयको योजना सलहतको भावना जागतृ गराउन 

जीवन वलृत्त परामशय केन्त्र (Career Counselling Center) स्थापना गररनेछ । 

136. िाग ुऔर्ध, दुयव्यसलनमा िागकेा यवुाहरुिाई सो दुयव्यसनीबाट छुटाउन मनोपरामशय समेतको व्यवस्था गरी आवश्यक 

काययहरुको थािनी गररनेछ । 

137. यवुाहरुमा उद्यमलशिता लवकास, नेततृ्व लवकास एव ं समाजप्रलतको उत्तरदालयत्ववोध गराउन तालिम, अलभमलुखकरर् 

काययक्रमको सञ्चािन गररनेछ । 

138. यवुाहरुको समहू, अध्येता वा लवशरे् अध्ययन अनसुन्त्धान केन्त्रहरुिाई लसपमिुक काययक्रम तथा स्थानीय रोजगारको प्रवद्धयन 

गद ैिघ ुउद्यम शरुु गनय प्रोत्साहन, अनदुान एव ंसहुलियत ऋर् प्रदान गने काययक्रमिाई लनरन्त्तरता लदइनेछ ।  
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139. वडा नं. ५, शहरेको भञ्ज्याङमा लनलमयत खिेमदैानिाई लवस्ततृ पररयोजना प्रलतवदेनिे औल्याए बमोलजम पूवायधार सम्पन्त्न 

रंगशािाको रुपमा लवकास गद ैिलगनेछ । 

140. लनमायर्ाधीन खेिमदैानहरुिाई व्यवलस्थत गद ैिलगनेछ । 

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

अव सूचना प्रलवलध, सञ्चार तथा सुशासन, सावयजलनक सेवा प्रवाह एव ं संस्थागत लवकास सम्बन्धी नीलत तथा 

कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गनय चाहान्छु । 

 

141. नेपाि सरकारिे अलघ सारेको स्थानीय तहका सबै वडा कायायिय, स्वास््य संस्था र सामदुालयक लवद्याियहरुमा तीव्र 

गलतको इन्त्टरनेट सेवा लवस्तार काययक्रम गाउँपालिका मार्य त परू्यरुपमा कायायन्त्वयन गनय आवश्यक थप बजटेको व्यवस्था गररनेछ। 

।। ।  

142. गाउँपालिकाको सबै वडाहरुिाई इन्त्िानेट (Intranet) मार्य त जोडी साधनस्रोत आदानप्रदान, सेवा प्रवाह र प्रलवलधमा 

एकरुपता ल्याईनेछ । प्रत्येक वडाका मखु्य स्थानहरुमा Free Wi-Fi Zone  काययक्रमको थािनी गररनेछ । 

143. गाउँपालिका र सबै वडा कायायियहरुमा लडलजटि नोलटस बोडय तथा लडलजटि नागररक वडापरहरु रालखनेछ ।  

144. लनवायलचत जनप्रलतलनलध, कमयचारी, लवद्यािय र संघसंस्थाका कमयचारीहरुिाई लडलजटि साक्षरता (Digital Literacy) 

अलभबलृद्ध अलभयानमार्य त व्याप्त Digital Divide न्त्यलूनकरर् गनयका िालग सचूना प्रलवलध सम्बन्त्धी तालिमका काययक्रमहरु 

सञ्चािनिाई लनरन्त्तरता लदइनेछ । 

145. गाउँपालिका केन्त्रमा एक सचूना प्रलवलध सेवा केन्त्र स्थापना गररनेछ । सेवा प्रवाहिाई सचूना प्रलवलधमरैी बनाउन "लडलजटि 

तामाकोशी काययक्रम" सञ्चािन गररनेछ । 

146. योजना, राजश्व संकिन तथा वडा र गाउँपालिकाबाट उपिब्ध गराईने सम्परू्य लसर्ाररस सम्बन्त्धी कामकाजिाई चसु्त, 

दरुुस्त र पारदशी बनाउन सफ्टवयेरहरुको व्यवस्था गररनेछ ।  

147. लवलभन्त्न कायायियहरु र मखु्य सावयजलनक स्थि तथा गाउँपालिका प्रवशे गने मखु्य नाकाहरुमा CCTV जडान गरी सरुक्षा 

लनगरानी गने व्यवस्थािाई थप मजबदु गररनेछ ।  

148. गाउँपालिकामा डाटा सेन्त्टर स्थापना गने उद्दशे्य स्वरुप गाउँपालिकामा केलन्त्रकृत सभयर (Centralized Server) स्थापना 

गरी मातहतका सबै कायायियहरुिाई सञ्जाि मार्य त जोडी सेवा प्रवाहसँग सम्बलन्त्धत लवलवध गलतलवलधहरुिाई प्रलवलधमरैी 

बनाईनछे ।  

149.  गाउँपालिकाका सबै कायायियहरुमा अलनवायय लवद्यतुीय हालजरी िाग ुगररद ैिलगनेछ र CCTV जडानिाई लनरन्त्तरता लदद ै

ममयत तथा अनगुमन गने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

150. गाउँपालिका लभरका सम्परू्य सरकारी लनकायहरुमा क्षलतपलुतय सलहतको नागररक वडापरिाई दलैनक सेवा प्रवाहमा जोलडनेछ 

र कायायियका कमयचारीहरुिाई क्षमता अलभवलृद्ध गनय समय समयमा आवश्यक तालिमहरु प्रदान गररनेछ । 

151. सरकारी, गरै सरकारी, सामालजक संघसंस्थाहरुको वजटे तथा काययक्रमिाई गाउँपालिकाको वालर्यक बजटे, योजना तथा 

काययक्रममा मिूप्रवालहकरर् गरी सहकायय तथा समन्त्वयमा काययक्रम सञ्चािन गने काययिाई लनरन्त्तरता लदइनेछ । 

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

अव म राजश्व संकिन र पररचािन सम्बन्धी नीलत तथा कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गनय चाहान्छु । 

152. करको दायरा र्रालकिो बनाउँद ैप्रगलतशीि कर प्रर्ािी मार्य त कर, शलु्क, जररवाना प्राप्त गने काययिाई लनरन्त्तरता लदइनेछ। 

153. राजश्व संकिनमा प्रलक्रयागत सरिीकरर् र सचूना प्रलवलधको प्रयोग बढाई राजश्व प्रशासनिाई सक्षम, सदुृढ र व्यवसालयक 

बनाइनेछ ।  
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154. आम जनतामा कर तथा राजश्वको महत्वका बारेमा जनचेतनाको काययक्रम आरम्भ गररनेछ । 

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

अव म सामालजक सेवा तथा समावेशी प्रवद्धयन सम्बन्धी नीलत तथा कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गनय चाहान्छु । 

 

155. वदृ्धबदृ्धा, लपलडत, असहाय तथा लवपन्त्न मलहिाहरुको लनलमत्त सरुलक्षत आवास लनमायर् कायय हरेक वडामा लवस्तार गररनेछ । 

वडा नं. ४ मािमुा लनलमयत ज्येष्ठ नागररक लमिन केन्त्रिाई सञ्चािनमा ल्याइनेछ । साथै खािी भएका लवद्यािय तथा सामदुालयक 

भवनहरुमा ज्येष्ठ नागररक लमिन केन्त्र स्थापना गररनेछ । 

156. िलक्षत वगयको आलथयक– सामालजक– सांस्कृलतक रुपान्त्तरर् गनय आय आजयन, नेततृ्व लवकासका िालग आय आजयन क्षमता 

लवकास र सशलिकरर्का काययक्रम सञ्चािनमा ल्याइनेछ ।  

157. ज्येष्ठ नागररक तथा लवकिाङ्ग नागररकहरुको िालग सरि जीवन व्यलतत गनय आवश्यक लवशेर् काययक्रमको व्यवस्था 

गररनेछ । 

158. बहुलववाह, दाईजो प्रथा, जालतय छुवाछुत, अनमिे लववाह, बोक्सी प्रथा जस्ता सामालजक कुररलत, कुसंस्कार एव ंरुलढवादी 

परम्पराको अन्त्त्य गनय सांस्कृलतक सधुार काययक्रमिाई लवद्यािय स्तरबाटै सरुुवात गररनेछ । 

159. मलहिा लवरुद्ध हुने घरेि ुलहसंा अन्त्त्य गनय तथा उनीहरुको घरेि ुश्रमको मौलरक मलु्यमा मुंल्याङ्कन गनय जनचेतना अलभवलृद्ध 

गद ैआवश्यक संरचनागत व्यवस्था गररनेछ । 

160. मलहिा बािबालिका तथा अपांगता भएका व्यलिहरु, अल्पसंख्यक समदूायको िालग िैलगक समानता एव ंसामालजक 

समावशेीकरर् (Gender Equality and Social Inclusion) का लवशरे् काययक्रमहरुिाई लनरन्त्तरता लदइनेछ । 

161. िलक्षत वगयको उत्थानका िालग गाउँपालिका स्तररय िलक्षत वगय उत्थान सलमलत गठन गरी आलथयक सामालजक उत्थानका 

काययक्रमहरु सञ्चािनमा ल्याइनेछ । 

162. िैंलगक लहसंाको पलहचान तथा यससँग सम्बन्त्धी मौजदुा काननू ऐन तथा लनयमाविी बारे जानकारी गराउने अन्त्तरलक्रया, 

अलभमलुखकरर् तथा सचेतनामिूक काययक्रम सञ्चािनमा ल्याइनेछ । 

163. िैंलगक लहसंा लनवारर् कोर् सञ्चािनमा ल्याई पीलडतिाई आवश्यक राहत सहायता र पनुथायपनाका काययक्रम सञ्चािनमा 

ल्याइनेछ । 

164. बाि लववाह अन्त्त्य गने रर्नीलतक योजना अनरुुप काययक्रम सञ्चािनमा ल्याई बाि लववाह मिु स्थानीय तह घोर्र्ा 

गररनेछ । 

165. बािबालिका मालथ हुने सबै लकलसमका लहसंा न्त्यलूनकरर् गरी संरक्षर् गने काययक्रम सञ्चािनमा ल्याई स्थानीय तह 

सञ्चािन प्रलक्रयामा बािबालिकाको उपयिु सहभालगता सलुनलित गरी बािमरैी स्थानीय तह प्रोत्साहन कायय अगालड 

बढाइनेछ  । 

166. अपांगता भएका व्यलििाई समदुायमा आधाररत पनुस्थायपना काययक्रमिाई लनरन्त्तरता लदई "ग" वगय अन्त्तगयतका अपांगता 

भएका व्यलिहरुिाई लदइद ैआएको सामालजक सरुक्षा भत्ता वलृद्ध गररनेछ । साथै सबै लकलसमका अपांगता भएका व्यलिहरुको 

जीवनयापन सहजीकरर्का िालग आवश्यक सामग्री लवतरर् तथा आयआजयनमलुख काययक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ । 

167. मलहिा तथा बािबालिकामालथ घट्न सक्ने सम्भालवत लहसंाजन्त्य घटनािाई प्रलतकार गनय सक्ने क्षमता अलभवलृद गने 

अलभप्रायका साथ आत्मरक्षा काययक्रमिाई लनरन्त्तरता ल्याइनेछ ।  

 

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

अव म जोलखम तथा लवपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी नीलत तथा कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गनय चाहान्छु । 
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168. बहुप्रकोप जोलखम आकिनमा आधाररत भई यस सम्बन्त्धी चेतना अलभवलृद्ध गदै बहुप्रकोप जोलखम आकिन तथा 

नक्सांकनका आधारमा लवपद ्पवूय तयारर तथा प्रलतकाययका काययक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

169. कोलभड – १९ िगायत अन्त्य लवलभन्त्न प्रकृलतका जोलखम वहन गनय आवश्यक काययको थािनी गररनेछ । 

170. लवपद जोलखम न्त्यलूनकरर् कोर् सञ्चािनमा ल्याई आगामी लदनमा भपैरी आउने लवपद तथा अन्त्य जोलखम सामनाका िालग 

लवपद व्यवस्थापन कोर्िाई मजबतु बनाईनेछ ।  

171. लवपद पिातको क्षलत न्त्यनूीकरर् तथा पनुिायभको िालग स्थानीय तहको क्षमता लवकास गरी स्थानीय तहसम्म उद्धार एवम ्

राहत सामग्रीको रर्नीलतक मौज्दात (Strategic Storage) कायम राखी भण्डारर् तथा लवतरर् प्रभावकारी बनाइनेछ ।  

172. जोलखम तथा लवपद व्यवस्थापनका िालग गाउँपालिका तथा वडा स्तरमा गलठत लवपद व्यवस्थापन सलमलतहरुिाई स्रोत 

साधनयिु बनाई त्यीलनहरुको क्षमता अलभवलृद्ध गररनेछ । प्रत्येक वडामा लवपद प्रलतकायय स्वयंसेवक सलमलत गठन गररनेछ । 

173. लवपद ्पवूय, लवपदको समय तथा लवपद पिातको समयमा धनजनको क्षलत कम गनय, सकेसम्म चाँडो पनुस्थापना गनय जनचेतना 

रै्िाई आवश्यक संरचनागत व्यवस्था गरी कायायन्त्वयन गनयका लनलमत्त अन्त्य गरै सरकारी संस्थाहरुसँगको साझदेारीमा काययक्रम 

सञ्चािन गने काययिाई लनरन्त्तरता लदइनेछ । 

174. स्थानीय लवपद व्यवस्थापन लनकायहरु (उपभोत्ता सलमलत तथा प्रालवलधकहरुिाई) सडक लनमायर् िगायतका मानवीय 

गरैप्राकृलतक लक्रयाकिापहरुबाट सजृना हुने पलहरो िगायतका जोलखम प्रलतकायय सम्बन्त्धी अलभमखूीकरर् काययक्रम सञ्चािन 

गररनेछ । 

175. सम्भालवत जोलखमका के्षरमा क्षलत कम गने तथा पनुस्थापनाका िालग पालिकामा आपतकालिन काययसञ्चािन केन्त्र 

स्थापना गररनेछ । हरेक वडामा आपत्कालिन सरुक्षा केन्त्रहरु क्रमागत रुपमा स्थापना गद ैिलगनेछ । 

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

अव म उद्योग तथा वालर्ज्र् सम्बन्धी नीलत तथा कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गनय चाहान्छु । 

 

176. गाउँपालिका लभर उद्योग धन्त्दा स्थापना एव ंव्यवसाय प्रवद्धयनको िालग िगानी मरैी वातावरर्को लनमायर्का िालग आवश्यक 

पहि गररनेछ । 

177. िघ ुउद्यमको स्थापना मार्य त उद्यमशीिताको लवकास गनय उपयिु प्रस्तावपरको आधारमा िघउुद्यम सहुलियत ऋर्को 

व्यवस्था गने काययिाई लनरन्त्तरता लदईनेछ । 

178. उत्पादनमिुक के्षरमा संयिु िगानी, सेयर खररद तथा नयाँ उद्योग स्थापनाका िालग िगानी कोर्को स्थापना गररनेछ । 

179. गररबी लनवारर्का िालग िघउुद्यम लवकास काययक्रम (MEDPA) का िालग पालिकाबाट आवश्यक थप बजटे लवलनयोजन 

गररनेछ । 

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

अव म कानून लनमायर् तथा न्र्ार् सम्पादन सम्बन्धी नीलत तथा कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गनय चाहान्छु । 

180. काननूको नजरमा सबै समान हुन्त्छन ्भन्त्ने लसद्धान्त्त अनरुुप लछटो काननूी उपचार तथा न्त्याय प्राप्त गने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

181. असहायहरुिाई न्त्याय लदिाउनका िालग असहाय न्त्यायकोर् मार्य त उपयिु व्यवस्था गररनेछ र न्त्यालयक सलमलतको, क्षमता 

अलभवलृद्धको िालग आवश्यक काययहरुको थािनी गररनेछ । 

182. प्रत्येक मिेलमिाप केन्त्रहरुिाई थप व्यवलस्थत गद ैिलगनेछ साथै मेिलमिापकतायहरुको िालग तालिम तथा खाजा खचयको 

व्यवस्था गररनेछ । 

183. आवश्यकताको पलहचान गरी दलैनक कायय सञ्चािनका िालग उपयिु ऐन, लनयम, लनदलेशका, काययलवलध तथा मापदण्डहरु 

लनमायर् गरी िाग ूगररनेछ । 
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184. अशि लवपन्त्न मलहिाहरुको िालग न्त्यायमा पहुचँ स्थालपत गनय कोर्को व्यवस्था गररनेछ । 

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

अव म सहकारी तथा संघससं्था सम्बन्धी नीलत तथा कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गनय चाहान्छु । 

 

185. गाउँपालिका लभरका कृलर् सहकारीहरुिाई उत्पादनमिुक के्षरमा िगानी गनय प्रोत्सालहत गरी सहकारीहरुको पररचािनबाट 

परम्परागत कृलर् प्रर्ािीिाई आधलुनक र व्यवसालयक बनाउने नीलत अविम्बन गररनेछ । 

186. सहाकारी संस्था मार्य त हुने अनदुानको मि लवतरर् काययक्रमिाई थप प्रभावकारी र व्यवलस्थत गररनेछ ।  

187. सहकारी संघसंस्थाहरुको एकीकरर्िाई प्रोत्साहन गनय, सबै सहकारी संस्थाहरुमा COPOMIS प्रर्ािी अविम्वन 

गराइनेछ । कोपोलमस प्रर्ािी िाग ु नगने, समयमा साधारर्सभा तथा वालर्यक िेखा परीक्षर् नगन,े मालसक प्रलतवदेन तथा 

गाउँपालिकािे मागकेा अन्त्य कुनै प्रलतवदेनहरु नबझुाउने र सचूीकृत हुन नआउने संस्थाहरुको लववरर् सावयजलनक गरी 

गाउँपालिकाबाट हुने कुनैपलन साझदेारी र समन्त्वयका काययक्रममा सहभागी नगने नीलत अविम्बन गररनेछ । 

188. यस गाउँपालिका लभर काययके्षर बनाई सञ्चािनमा रहकेा सबै सहकारी संस्थाहरुको लनयलमत र प्रभावकारी अनगुमन मार्य त 

सहकारी गलतलवलधहरुिाई अलनवायय रुपमा नीलत, लवलध र प्रलवलध अनसुार सञ्चािन गनय प्रेररत गनेगरी काययक्रमहरु सञ्चािन 

गररनेछ । लनयमन अन्त्तगयत नआउने संस्थाहरुिाई कावायहीको दायरामा ल्याईनेछ ।  

189. सहकारी संस्थासँग साझदेारी मार्य त मागमा आधाररत एक वडा एक कृलर् उत्पादन नमनुा काययक्रमको सरुुवात गररनेछ ।  

190. सहकारी संस्थाहरुको व्यवस्थापन र दक्षता अलभवलृद्धका िालग कोपोलमस िगायतका लवलवध तालिमिाई लनरन्त्तरता 

लदईनेछ।  

191. उत्कृि सहकारी अविोकन भ्रमर् काययक्रमिाई लनरन्त्तरता लदइनेछ । 

192. सहकारी तथा अन्त्य सामालजक सामदुालयक संघ संस्थाहरुिाई आलथयक सामालजक साँस्कृलतक रुपान्त्तरर्को धरोहरका रुपमा 

लवकास गररनेछ । 

193. गाउँपालिका लभर सञ्चालित सहकारी संस्थाहरुको लस्थलत झलल्कने स्वतेपर जारी गररनेछ । 

194. गाउँपालिका लभर रहकेा अन्त्य संघ, संस्थाहरुको सविीकरर् लनयलमत अनुगमन र लनयमन गने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

अव म ऊजाय सम्बन्धी नीलत तथा कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गनय चाहान्छु । 

 

195. बायोग्यास तथा सधुाररएको चिुो, लवद्यतुीय चिुो, बायोलिकेट जस्ता लकर्ायती जलैवक ऊजायको प्रवद्धयन एवम ्लवस्तार गद ै

दाउराको प्रयोगिाई क्रमशः कम गद ैिलगने छ । 

196. जलैवक स्रोतको समलुचत व्यवस्थापनबाट ऊजाय उत्पादन गनय प्रलवलध र प्रर्ािीको लवकास तथा लवस्तार गररनेछ । 

197. कृलर् तथा पशपुन्त्क्षीको जलैवक पदाथयको उपयोग गरी बायोग्यास प्िान्त्ट प्रवद्धयनको काययक्रम सञ्चािनमा ल्याइनेछ ।  

198. लदगो एव ंअनन्त्त ऊजायको स्रोतको रुपमा रहकेो सौयय ऊजायको उत्पादन र प्रयोगिाई थप व्यवलस्थत गद ैबजार क्षेर तथा 

बाक्िो बस्तीहरुमा सोिार वलत्तको थप व्यवस्था गद ैिलगनेछ । 

199. जीवनको गरु्स्तर (Quality of Life) अलभबलृद्ध गनय आवश्यक न्त्यनूतम ऊजायको उपिब्धताको सलुनलितता गररनेछ । 

 

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

अव म सामालजक सुरक्षा तथा संरक्षर्सम्बन्धी नीलत तथा कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गनय चाहान्छु । 
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200. आ.व. २०७८/०७९ दलेख सामालजक सरुक्षा भत्ता लवतरर् काययिाई प्रभावकारी र पारदशी बनाउनका िालग गाउँपालिकाका 

सम्परू्य िाभग्रालहहरुिाई बैङ्लकङ प्रर्ािीमार्य त भिुानी लदने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

201. ज्येष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका तथा सामालजक सरुक्षा भत्ताको सलुवधा लिइरहकेा व्यलिहरुको िगत अद्यावलधक तयार 

गरी पररचय पर लवतरर्को काययिाई व्यवलस्थत गद ैिलगनेछ ।  

202. सामालजक सरुक्षा तथा व्यलिगत घटना दताय सम्बन्त्धी काययहरु Online प्रर्ािी मार्य त सञ्चािन गरी समय सापेक्ष चसु्त 

दरुुस्त बनाउनका िालग जनशलििाई तालिम तथा पनुतायजगी तालिम सञ्चािन गररनेछ । सो का िालग आवश्यक मातहतका 

सम्परू्य वडा कायायियहरुमा आवश्यक पवूायधारको व्यवस्थापन गररनेछ । 

203. सामालजक सरुक्षा तथा व्यलिगत घटना दताय सम्बन्त्धी काययहरु सम्बलन्त्धत लनकायमा समयम ै दताय/अद्यावलधक गराउन 

गाउँपालिका सरहद लभरका टोिटोिमा जनचेतनामिूक काययक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ ।  

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

अव म श्रम तथा रोजगारीसम्बन्धी नीलत तथा कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गनय चाहान्छु । 

204. महामारीका कारर् रोजगारी गमुाएका श्रलमक, साना लकसान, असहाय व्यलि, गररब तथा लवपन्त्न वगयका पररवारिाई िलक्षत 

गरी स्वास््य, लशक्षा, सीप लवकास तालिम र रोजगारी एव ंआयआजयन सम्बन्त्धी  लवशेर् काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

205. कोलभड – १९ को महामारीका कारर् लभरने बेरोजगारहरुको सम्भालवत पङ्लििाई पवूायधार लवकास घरेि ुउद्योग, लनमायर् 

तथा सेवा क्षेरमा पररचािन गने काययक्रमहरु अगालड बढाइनेछ ।  

206. न्त्यनूतम रोजगारीको प्रत्याभलूत गने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार काययक्रम िगायतका लवशेर् काययक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा 

सञ्चािन गररनेछ । सोही प्रकृलतको तामाकोशी रोजगार काययक्रम पलन सञ्चािनमा ल्याइनेछ ।  

207. स्थानीय मलहिाहरुिाई सहकारी तथा गरैसरकारी संस्थामा आबद्ध गराई सीपलवकास काययक्रम सञ्चािनमा ल्याइनेछ ।  

208. गाउँपालिकाको रोजगार सवेा केन्त्रमा दताय भएका बेरोजगार व्यलििाई न्त्यनुतम रोजगारीको प्रत्याभलुत गनयका िालग 

पाररश्रलमकमा आधाररत सामदुालयक आयोजना सञ्चािन गरी श्रममिुक आयोजना मार्य त समदुायको लवकास सगँै लदगो 

लवकासमा जोड लदइनछे । 

209. यवुा रोजगारीका िालग रुपान्त्तरर् पहि आयोजनाबाट रोजगार सवेा केन्त्रको रोजगार व्यवस्थापन सचुना प्रर्ािीमा 

दताय भएका बेरोजगार यवुाहरुिाई श्रममिुक आयोजना मार्य त लवकास लनमायर्को कामबाट रोजगारी लसजयना गनय तर्य  जोड 

लदइनछे । 

210. बेरोजगारहरुको ज्ञान, सीप योग्यता, अनभुव र बजारको मागका आधारमा आवश्यक पन ेलसप लवकास तालिमको 

पलहचान गरी सम्बलन्त्धत तालिम केन्त्रमा लसर्ाररस गररनछे ।  

211. गाउँपालिकाको लवकास लनमायर्को काममा रोजगारदाताहरुिाई रोजगार सवेा केन्त्रको रोजगार व्यवस्थापन सचुना 

प्रर्ािीमा दताय भएका श्रलमकहरुिाई रोजगार प्रदान गन ेरोजगार दाताहरुसगँ सहकाययमा जोड लदइनछे । 

212. रोजगारीको सम्भावनाको अध्ययन, सीपमिुक तालिम नयाँ रोजगारी लसजयना जस्ता लवर्यहरुमा लवलभन्त्न गैरसरकारर 

र लनलज क्षेर सगँ सहकायय र साझेदारी गररनछे ।  

213. लवकास लनमायर्को काम लदगो बनाऔ ँश्रममिुक आयोजना मार्य त रोजगारी लसजयना गरौ ँभन्त्न ेअवधारर्का साथ 

श्रम र रोजगार काययक्रमको सरुुवात गरी हरेक वडाको सडक सरसर्ाइमा श्रममिुक आयोजनाबाट थप रोजगारी लसजयना 

गररनछे । 

सभाध्र्क्ष महोदर्, 
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अब म सावयजलनक प्रशासन सुशासन सञ्चािन सम्बन्धी नीलत तथा कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गनय चाहान्छु । 

214. सेवा प्रवाहिाई पारदशी, जनमखुी, उत्तरदायी बनाउन नागररक समाज िगायत बहुसरोकारवािाहरुको लनगरानी बढाइनेछ। 

215. सेवा प्रवाहको प्रभावकारीता मापनका िालग काययसम्पादन सचूकको व्यवस्थापन गरी दण्ड र परुस्कारको उलचत र 

प्रभावकारी व्यवस्था गररनेछ ।  

216. सावयजलनक सेवा प्रवाहमा सदाचाररता अलभवलृद्धका िालग भ्रिाचारलबरुद्धको शनू्त्य सहनशीिताको नीलत अविम्बन गररनेछ।  

217. आलथयक, सामालजक तथा सांस्कृलतक के्षरमा लवशेर् योगदान परु् याउने गाउँपालिका लभरका व्यलिहरुिाई सम्मान काययक्रम 

गररनेछ । 

218. यस तामाकोशी गाउँपालिकाको पलहिो लनवायलचत जनप्रलतलनलधहरुिारा ५ वर् ेकायायकािमा सम्पादन गररएका काययहरुिाई 

अलभिेलखकरर् गनय एक दस्तावजे तथा वतृलचर लनमायर् गररनेछ ।  

अन्त्त्यमा, “तामाकोशी गाउँपालिकाको समृद्धीको आधार, कृलि, पर्यटन, लशक्षा, स्वास््र्, जिश्रोत तथा पूवायधार” 

को हाम्रो महान अलभयानमा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपिे साथ र सहयोग गनुयहुने केन्त्र तथा प्रदशे सरकार, गाउँपालिका पररवार, 

राजनीलतक दिहरु, सरकारी तथा गरैसरकारी संघ संस्थाहरु, समाजसेवी तथा वलुद्धलजवीहरु, कमयचारी िगायत सम्परू्य सहयोगी 

मनहरुिाई हृद्धयदलेख धन्त्यवाद लददं ैआगामी लदनहरुमा पलन यस्तै साथ र सहयोगको अपेक्षा गदयछु । साथै कोलभड – १९ का 

कारर् उत्पन्त्न रासिाई लनराकरर् गद ैऐक्यबद्धता, आत्मलवश्वास र सहकाययका साथ नयाँ पररलस्थलतिे सजृना गरेको चनुौतीिाई 

सामना गरी प्राप्त अवसरिाई उपयोग गद ैजनजीवनिाई लनयलमत तलु्याउने काययमा सम्बलन्त्धत सबैको समन्त्वय र सहकाययको 

अपेक्षा गदयछु । 

 

तामाकोशी गाउँपालिकाको नव  ँगाउँसभा अलधवेशन (बजेट अलधवेशन) को 

पलहिो बैठक लमलतिः २०७८/०३/१० बाट पाररत 

 


