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हाम्रो गाउँपाललकाको र्स गररमामर् १० औ ँ गाउँसभामा हाम्रो लनमन्त्रणालाई स्वीकार गरी र्स गाउँसभामा

उपस्स्थि र्स सभाका प्रमुख अलिलथ बागमिी प्रदे श, र्ू वा िथा खेलकुद मन्त्री मा. रत्न ढकालज्र्ू , सभाका

र्वशेष अलिलथ स्िल्ला समन्त्वर् सलमलि, काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख ददपक गौिमज्र्ू , गाउँपाललका उपाध्र्क्षज्र्ू, पूव ि
अध्र्क्षज्र्ू, उपाध्र्क्षज्र्ू , र्वलभन्न रािनैलिक दलका प्रमुख एवम् प्रलिलनलिहरु, गाउँसभा सदस्र्ज्र्ू हरू, प्रमुख
प्रशासकीर्

अलिकृि

लगार्िका

कमिचारीहरु,

सुरक्षाकमी,

परकार

लगार्िका

सबै

महानुभावहरुमा

गाउँपाललकाको िर्िबाट हाददिक स्वागि िथा न्त्र्ानो अलभवादन व्र्क्त गदि छु। र्ो महत्वपूण ि क्षणमा दे श र

िनिाका आमूल पररवििनका लनस्ति िनर्ुद्ध, िनआन्त्दोलन, मिेश आन्त्दोलन लगार्िका र्वलभन्न कालखडमामा
भएका र्वलभन्न आन्त्दोलन, सं घषि र र्वद्रोहहरुमा उच्च बललदान गनुह
ि न
ु े सतपूण ि ज्ञाि अज्ञाि सर्हदहरुप्रलि भावपूण ि
श्रद्धाञ्जली व्र्क्त गदिछु। साथै बेपत्ता र्ोद्धाहरूप्रलि उच्च सतमानका साथ घाइिे अपाङ्गहरूको शी्र  स्वास््र्

लाभको कामना गदिछु। िनर्ुद्ध, िनआन्त्दोलन र िनसं घषिमा िनिाले पुर्र्ाएको र्ोगदान र बललदानको गौरवपूण ि
इलिहासले हालमलाई सँिै मागिलनदे श गरररहनेछ।
आदरणीर् गाउँसभा सदस्र्ज्र्ूहरु
नेपालको सं र्विान बमोस्िम दोस्रो स्थानीर् िहको लनवािचन सतपन्न भई हाम्रो कार्िकालको प्रारतभ भएको पर्हलो
वषिको नीलि िथा कार्िक्रम र बिेट प्रस्िुलिको चरणमा छौँ। हामी अर्हले हरे क र्कलसमले महत्वपूण ि
सं क्रमणकालमा गुस्िरहे का छौँ। लनवािचनको र्हसाबले पर्हलो आवलिक लनवािचनबाट लनवािस्चि िनप्रलिलनलिको
कार्िकाल समाप्त भइ दोस्रो लनवािचनबाट लनवािस्चि िनप्रलिलनलिको कार्िकालको शुरुवािी चरणमा र्वगिका
िनप्रलिलनलिले लबसाएका र्वकासका काम कारवाहीलाई नर्ाँ िनप्रलिलनलिले लनरन्त्िरिा र अझ सुिाररएको रुपमा
उच्चस्िरले र्वकास गदै आिको बदललएको पररवेशका िनिाको आकांक्षा र मागलाई सतबोिन गदै िानुपने

महत्वपूणि सं घारमा उलभएका छौँ। र्स बीचमा हाम्रा सामु च ुनौिी र अवसर एवम् सतभावना दे खापरे को छ।
र्वगिको िनप्रलिलनलिले गरे का राम्रा कामको अनुशरण गदै बाँकी अिुरा कामहरु पूरा गनुप
ि ने, िनिाको माग
र अपेक्षा ददनानुददन बढीरहे को छ त्र्सलाई सतबोिन गनुप
ि ने, सूचना प्रर्वलिको र्वकासले गदाि र्वकासको नर्ाँ
नर्ाँ आर्ामहरु थप भै रहेको सन्त्दभिमा त्र्स अनुरुप अगाला बढ्नु पने, र्वगिका िनप्रलिलनलिले गरे का
कार्िसतपादनको स्िरलाई कार्म राखी अझ थप स्िरीर् कार्िसतपादन गरे र दे खाउनु पने िर स्रोि सािनको
र्हसाबले र्वगिको भन्त्दा कुनै बढोत्तरी नभएको अवस्थाले गदाि थप च ुनौिी बढे को छ भने अकोलिर अवसर र
सतभावनाको ढोका पलन खुलेको छ।
आ.व. ०७८।०७९को संस्क्षप्त सलमक्षा
आदरणीर् सभासदस्र्ज्र्ू हरू,
भौगोललक रुपमा हामी सुगम स्िल्लाका दुगम
ि भेगमा रहे का छौँ। र्वगिदे स्ख नै र्पछलाएको क्षेर भनेर स्चलनने
कोस्शपारी हाम्रो गाउँपाललका उत्तर पूवी भागमा रामेछाप, लसन्त्िुपाल्चोक, दोलखासँग िोलान पुगेको छ।
गाउँपाललकाको र्हसाबले

हे ने हो भने हाम्रा ९ वटा वााहरु मध्र्े वाा नं १, २ र ३ मालथल्लो भेग, वाा नं
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४, ५, ९ मध्र् भेग र वाा नं ६, ७, ८ िल्लो भेग भनेर वलगिकरण गनि सर्कन्त्छ। र्ी िीनै भेगमा ३ प्रकारको
भौगोललक अवस्स्थलि र त्र्सले पाने प्रभावहरू छु ट्टै खालका छन्, र्सरी मालथल्लो भेगलाई ले क, िल्लो भेगलाई
वेंशी पलन भन्न सर्कन्त्छ िहाँ हावा पानी, उत्पादन आदद पलन र्रक र्कलसमका छन्। िुलनात्मक र्हसाबले
मालथल्लो भेग र्वकट क्षेरलभर पदिछ र उत्पादनका र्हसाबले पलन िीनै भेगहरु र्रकर्रक छन्। र्वकास
लनमािणका र्हसाबले पलन र्रक नै रहे का छन्। चालु आ.व. ०७८/७९ का लालग गि वषि छनौट गररएका
र्वलभन्न र्ोिनाहरुको र्वस्िृि सलमक्षा गनि ि अर्हले सतभव छै न र्द्यर्प केर्ह कार्ािन्त्वर्नमा गएका र भएका
र्ोिनाहरुको बारे मा सं स्क्षप्तमा सलमक्षा गने कोस्शस गरे को छु ।
आलथिक र्वकास िर्िः
चालु आ.व.मा छनौट भई सञ्चालनमा आएका र्ोिनाहरुमा कृर्षिर्ि बीऊ-लबिन र्विरण गने, लबऊ उत्पादनका

कार्िहरुमा र्हउँदे िथा वषे घाँसका लबऊहरू र्विरण, गाई भैं सी सुत्केरी भत्ता, सुँगरु बं गरु का पाठापाठी र्विरण,
कृलिम गभाििान आदी र्ोिनाहरुले र लनतन आर् भएका िनसमुदार्मा कृर्ष औिारहरू अनुदानमा र्विरण गने

कार्िले कृषकहरुमा उत्साह दे स्खएको छ र हाम्रो भूगोलमा कृर्षलाई आिुलनकीकरणिर्ि लै िाने कुराको शुरुवाि
भएिा पलन आम रुपमा कृषकहरुलाई व्र्वसार्र्क उत्पादनिर्ि आकषिण गने कुराको पहल गनुप
ि ने दे स्खन्त्छ।र्ो

सँगै ठाउँ-ठाउँमा लसँचाई पोखरी िथा कुलो लनमािण कार्िले र्कसानहरुले थोरै भने पलन राहि महशुस गरे का
ँ ाई कुलो िथा पोखरी लनमािण गने कार्िलाई र्कसानका मागअनुसार लिव्रिा ददनुपने दे स्खन्त्छ।पशुपालन
छन् र लसच
िर्ि व्र्वसार्र्क बाख्रा िथा बंगरु का र्मिहरु र्वस्िार गने कार्ि लिमा गलिमा अगााी बर्ढरहे का छन्।त्र्स्िै

पर्िटन र्वकास िर्ि पदमागि, भ्र्ुटावर, छ्योिे न, गुतबा, मस्न्त्दर, सर्हदपाकि िथा शाललकहरु राख्ने कार्िले लिव्रिा
पाएको छ। कलिपर् र्ोिनाहरू ठे क्कामा िाँदा लनमािण व्र्वसार्ीको र्ढलासुस्िीले गदाि समर्मै सतपन्न हुन
नसकेिा पलन सतपन्निाको चरणमै रहे का छन्।
ग्रालमण भेगमा रहे का र्वलभन्न प्रकारका सहकारीहरुमध्र्े बचि िथा ऋण सहकारीहरु, कृर्ष सहकारी र
बहुउद्देश्र्ीर् सहकारीहरु सञ्चालनमा रहे का छन्,

िर एकाि बाहे क प्रार् सहकारीहरू व्र्वस्स्थि र्कलसमले

सञ्चालन हुन सर्करहेका छै नन्। गाउँपाललकाले कृर्ष मल ढु वानीको लालग र्वगि वषिदेस्ख नै भााा अनुदान ददं दै
आएकोमा र्स वषि मल आपूलिि गने कुरामा रार्िर् रुपमा नै समस्र्ा दे खा परे को हुँदा सहकारीहरुले समर्मै

मल आपूलिि गनि सकेका छै नन्। र्स्िो अवस्थामा कालोबिारीको मारमा परी वषे वाली उत्पादनमा लनकै नै
ह्रास हुने दे स्खन्त्छ।

सामास्िक र्वकास िर्िः
स्शक्षाः

ु र्वद्यालर्हरु सञ्चालनमा रहे का
गाउँपाललकामा हाल १२ वटा मा.र्व., एउटा क्र्ातपस, २७ वटा आिारभि
छन्। भौलिक पूवाििारका र्हसाबले प्रार् सबै र्वद्यालर्हरुमा पक्की भवनहरु लनमािण भईसकेका छन् भने ददनप्रलिददन र्वद्याथीसं ख्र्ा घट्दै िानाले र्वद्यालर्हरू मिि गनुप
ि ने स्स्थिी दे खा परररहे को छ। ४ वटा मार्वहरूमा

प्रार्वलिक स्शक्षा सञ्चालन भईरहे का छन्। गाउँपाललकाले छारवृत्ती लगाएिका अनुदानहरु लनर्लमि ददँदै आएको
भएिा पलन स्थानीर् र्वद्याथीहरु पर्ािप्त मारामा त्र्सिर्ि आकर्षिि हुन सकेका छै नन् भने बार्हरी स्िल्ला िथा

गाउँपाललकाबाट प्रार् र्वद्याथीहरु आउने गरे का छन्। स्थानीर् गाउँपाललका लभरका र्वद्याथीहरुले भन्त्दा बार्हरका
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र्वद्याथीहरुले नै गाउँपाललकाद्वारा प्रदान गररएको छारवृस्त्त िथा अनुदानको बढी उपर्ोग गरररहे को अवस्था
छ।गाउँबाट शहरलिर अध्र्र्न गनि िाने र्वद्याथीहरुलाई गाउँमा र्कािउने च ुनौिी हामीले सामना गरररहे को

स्स्थलिमा गाउँगाउँमै रोिगारी लसििना गरी गुणस्िरीर् स्शक्षा प्रदान गनुि अर्हले को मुख्र् च ुनौिी हो। स्शक्षा
क्षेरमा गाउँपाललकाद्वारा गररएको लगानीको प्रलिर्ल िलि हुनपु ने हो त्र्िी हुन सर्करहे को छै न।
स्वास््र्ः

गाउँपाललकामा रहेका सबै स्वास््र् सं स्थाहरुलाई नेपाल सरकारद्वारा लनशुल्क घोषणा गररएका औषिीहरू

गाउँपाललकाले व्र्वस्था गदै आएको छ। प्रार् सबै स्वास््र् सं स्थाहरुको आफ्नै भवनहरु रहे को र लनर्लमि
सेवा प्रवाह भईरहे को छ। गाउँपाललका स्िरीर् १५ शैर्ाको अस्पिालमा दक्ष िनशस्क्तको व्र्वस्थासर्हि

सेवाप्रवाह भईरहेको छ। अस्पिालको नर्ाँ भवन लनमािण सतपन्न भईसकेको िर खानेपानीको लालग लनमािण

व्र्वसार्ीले समर्मै खानेपानीको कार्ि सतपन्न नगररददँदा नर्ाँ भवनबाट से वा प्रवाह गनि सर्कएको छै न। र्द्यर्प
र्स वषि लभर काम सतपन्न भई नर्ाँ भवनबाट सेवाप्रवाह हुने दे स्खन्त्छ। कोलभाको महामारी बीच िनस्िरबाट
शुरु गररएको अस्क्सिन प्लाडमट िाान कार्ि सतपन्न भएको छ।
खानेपानीः

गाउँपाललकाले अस्घ सारे को एक घर एक िाराको रणनैलिक र्ोिना सतपन्निाको अस्न्त्िम चरणमा रहे को छ।

र्वलभन्न कारणले खानेपानी समस्र्ामुक्त गाउँपाललका घोषणा गने कार्ि सतपन्न हुन सर्करहे को छै न। र्द्यर्प ९
वाामध्र्े एउटा वााले एक घर एक िारा कार्िक्रम सं पन्न गररसकेको छ भने बाँकी वााहरुमा मुहानका
अभावले त्र्ो हुन सर्करहेको छै न। रार्िर् स्िरको वृहि खानेपानीको र्ोिना चौँरीखोला ढोकेााँाा खानेपानी

आर्ोिना सतपन्न हुनासाथ सबै वााहरुमा खानेपानी समस्र्ा समािान हुने दे स्खन्त्छ। उक्त आर्ोिनको कार्ि
झडमाै ८० प्रलिशि सतपन्न भईसकेको छ।
पूवाििार र्वकास िर्िः

गाउँपाललकाका सबै टोल र सतभव भएसतम घरघरमा बाटो लै िाने कार्ि प्रार् पूरा भएको छ। र्हउँद वषाि भरी

िी साकहरुलाई चल्न सक्ने बनाउने र स्िरोन्नलि गने कार्ि लनरन्त्िर गनुप
ि नेछ। गाउँपाललका केन्त्द्र िो्ने
एउटा मार साक कालोपरे भईसकेको र अन्त्र् रणनैलिक महत्वका साकहरुलाई कालोपरे गरी ९ वटै

वाालाई िो्ने कुराले प्राथलमकिा पाउनुपने दे स्खन्त्छ। र्सका लालग सं घीर् सरकार, प्रदे श सरकार लगार्िका

र्वलभन्न र्वकास साझेदारहरुसँग पहल बढाउनुपने आवश्र्किा दे स्खन्त्छ।सं घीर् सरकार र प्रदे श सरकारबाट प्राप्त
सशिि, समपुरक र्ोिनाहरू हाल कार्ािन्त्वर्नमा आईरहे का र कलिपर् र्वषर्गि कार्ािलर्हरुबाट प्राप्त
र्ोिनाहरुको कार्ािन्त्वर्नको थालनी सतबस्न्त्िि लनकार्बाट अस्न्त्िम अवस्थालिर शुरु गने भएकोले समर्मै सतपन्न
गने कुरामा समस्र्ा पारे का छन्।
शुसासनिर्िः

गाउँपाललका लगार्िका सावििलनक सेवाग्राहीहरुलाई लछटो छररिो िररकाले सेवा प्रवाह गने कामकुराको थोरै
अभाव दे स्खएको छ। कलिपर् दरबन्त्दीहरुमा सतबस्न्त्िि लनकार्ले समर्मै पदपुिी नगररददने, करारमा राख्न
नलमल्ने र आएका कमिचारीहरु लछटो सरुवा भई िाने कारणले केही समस्र्ाहरु दे स्खएका छन्। उपभोक्ताहरुद्वारा
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ु ानीका लालग प्रार् िसो अस्न्त्िममा आउने
कार्ािन्त्वर्नमा गएका र्ोिनाहरु अस्न्त्िम समर्मा सतपन्न गने र भक्त
ु ानी गनि झन्त्झर्टलो हुने समस्र्ाहरुलाई समािान गनि सतबस्न्त्िि
भएकाले आवश्र्क कागिाि नपुग्ने र भक्त

सबैको ध्र्ानाकषिण हुन िरुरी छ। गाउँपाललकाको व्र्वस्स्थि प्रशासलनक भवन नभएको र अस्थाई प्रकारको
भवनबाट सेवा प्रवाह भईरहे कोले पलन कलिपर् शाखा र र्वषर्गि क्षेरलाई केही कदठनाई दे स्खएको छ। वाा
नं १ र २ को वाा कार्ािलर् भवन लनमािण अत्र्न्त्ि िरूरी दे स्खएको छ।
रािश्व संकलनिर्िः
आन्त्िररक स्रोिका र्हसाबले हामी असाध्र्ै कम स्रोि भएको गाउँपाललकामा पदिछौं। हामीसँग भएका बालुवा
लगट्टीहरुमा ठे क्का नलाग्ने, अन्त्र् प्रकारका खानी, उद्योगहरू नभएका, वनिंगलको पलन व्र्वस्स्थि उपर्ोग नहुने

समस्र्ाका कारण वााहरुबाट प्राप्त मालपोि र र्वलभन्न लसर्ाररस दस्िुरहरु नै हाम्रो मुख्र् आन्त्िररक स्रोि रहे को
हुँदा आन्त्िररक रािश्व सं कलन लनकै न्त्र्ू न रहे को छ।

चालू वषिको र्वकास र्ोिनाहरुको र्वस्िृि सलमक्षा र्हाँ राख्न सर्कएन। लनवािचनको दौरानमा अलिकांश
िनप्रलिलनलि, कमिचारीहरू, उपभोक्ता सलमलिमा रहेका सदस्र्हरु र आम िनसमुदार्हरु झडमाै २ मर्हनासतम
व्र्स्ि रहनाले कलिपर् र्ोिनाहरुलाई समर्मै सतपन्न गनि नसर्कएको र हाल लिब्र गलिमा सतपन्निाको अस्न्त्िम
चरणमा रहे का छन्। अब म र्स गररममामर् सभामा आगामी आ.व. २०७९/०८० को वार्षिक नीलि िथा
कार्िक्रम प्रस्िुि गनि चहान्त्छु।

आदरणीर् गाउँसभा सदस्र्ज्र्ू हरु,
सं घीर् सरकार, प्रदे श सरकारबाट प्राप्त हुने शसिि अनुदान, र्वत्तीर् समानीकरण अनुदान, समपुरक अनुदान,

र्वशेष अनुदान, रािश्च बाँार्ाँाबाट प्राप्त हुने अनुदान र आन्त्िररक स्रोि नै हाम्रो बिेट लनमािणका मुख्र् आिार
् हामीलाई प्राप्त भएको स्रोि र हाम्रा आवश्र्किाहरूको लबचमा लनकै लामो दू री रहे को छ । हाम्रा सबै
हुन।

आवश्र्किाहरू हामीसँग हुने लसलमि स्रोि र सािनबाट पूरा गनि सतभव छै न। र्सथि आवश्र्किाको पर्हचान
ु ोल
र त्र्सलाई प्राथलमकीकरण गरी िलि सक्दो आवश्र्किा पूरा गनुि हाम्रो दार्र्त्व हुन आउँछ । िनसं ख्र्ा भग

र क्षेरका आिारमा वाा सलमलिहरुले वााभरीका र्ोिनाहरुलाई प्राथलमकीकरण गरे र र्वलनर्ोिन गनिका लालग
लनतनानुसार बिेट व्र्वस्था गररएको छ भने बाँकी र्वकास बिेटलाई आवश्र्किाका आिारमा र्वलनर्ोिन गरर
गाउँसभामा पेश गररनेछ।

वाा नं. १, २ र ९- प्रलि वाा ४० लाख
वाा नं. ४, ७ र ८- प्रलि वाा ४५ लाख
वाा नं. ३, ५ र ६- प्रलि वाा ५० लाख
क. आलथिक र्वकास
१.

हाम्रो गाउँपाललकाको आलथिक र्वकास र रोिगारी लसििना गनि सर्कने मूल आिारको रुपमा रहे को कृर्ष
क्षेरमा रहेको परतपरागि लनवािहमुखी कृर्ष प्रणालीलाई र्वस्थार्पि गरी व्र्वसार्ीक िथा उत्पादनमुखी कृर्ष
ँ गाउँपाललका” कार्िक्रमलाई
िर्ि र्कसानहरुलाई आकर्षिि गनि र्वगि वषिदेस्ख शुरु गररएको “र्कसानसग
अझै व्र्वस्स्थि गरर लनरन्त्िरिा ददईनेछ।
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२.

भौगोललक अवस्था, हावा पानी, माटोको अबस्था आदीको आिारमा र्वज्ञहरुको परामशिबाट कुन कुन वाामा

३.

कृर्षका पकेट क्षेरहरुको र्वस्िार गरी उन्नि लबऊ उत्पादनका कार्िलाई वैज्ञालनक ढं गले अगााी बढाइनेछ

के के कृर्ष उत्पादनको सतभावना छ भन्ने अध्र्र्न गरी कृर्ष पकेट क्षेर लनिािरण गररनेछ।
र रै थाने बालीहरुको सं रक्षण र उत्पादनलाई प्रोत्साहन ददइनेछ।

४.

समर् समर्मा आवश्र्किाअनुसार र्कसानहरुको माटो पररक्षण गने र बाली

लबरुवामा लाग्ने

रोगहरुको

उपचारको लालग आवश्र्क व्र्वस्था गररनेछ।
५.

र्कसानहरुद्वारा उत्पाददि वस्िुहरुलाई बिारसतम पुर्र्ाउनका लालग ओसारपसार गने ढु वानी सािनको
व्र्वस्था गररनेछ।

६.

प्रत्र्ेक वाामा कृर्ष सं कलन केन्त्द्र स्थापना गने र मुख्र् सं कलन केन्त्द्रसतम ल्र्ाई बिारसतम लै िानका
लालग आवश्र्क व्र्वस्था लमलाइनेछ।

७.
८.

पाललकस्िरमा कृर्ष कोल्ा स्टोर लनमािण गनि र्सै वषिबाट आवश्र्क पहल गररनेछ।

उत्पादनमुस्ख लबऊ उत्पादन गने कृषकसमूहहरुको लालग आवश्र्क मल, लबऊ, औषलिहरुको व्र्वस्था
गररनेछ।

९.

सहकारीहरुमार्िि र्कसानहरुलाई र्विरण गररने मलको लालग सदरमुकामदे स्ख प्रत्र्ेक वाासतम ढु वानी भााा
गाउँपाललकाले व्र्होने व्र्वस्थालाई लनरन्त्िरिा ददइनेछ।

१०. कृषकहरुलाई आवश्र्क कृर्ष औिार िथा बाली लबऊहरु र्विरण गरी कृर्षलाई आिुलनर्ककरण र
व्र्वसार्र्क उत्पादन प्रणाललमा लै िान पहल गररनेछ।

११. कृर्ष, पशुपालनमा लसििनस्शल, नमूना कार्ि गरर स्थार्पि उत्कृष्ट उद्यमी र्कसानहरुलाई
पुरस्कृि गररनेछ।

पर्हचान गरर

१२. गाउँपाललका लभर कृर्ष, पशुपालनमार्िि उद्यम र्वकास गने र्ू वाहरु लस्क्षि र्वशेष र्ू वा स्वरोिगार कार्िक्रम
सञ्चालन गररनेछ।
१३. बेमौसमी िरकारी िथा नगदे बाली उत्पादन गने र्कसानहरुलाई आवश्र्क सहर्ोग र प्रोत्साहन गररनेछ।
१४. उन्नि लबऊ उत्पादन कार्िक्रम अन्त्िगिि उत्पाददि उन्नि िािका लबऊहरुको ल्र्ाब पररक्षण गरी

गाउँपाललकाभररका र्कसानहरुलाई र्विरण गनिका लालग गाउँपाललकाले र्कसानहरुसँग खररद गरर ५०%
अनुदानमा र्कसानहरुलाई लबऊ र्विरण गररनेछ।

ँ ाईको व्र्वस्था गररनेछ।
१५. लसँचाई सुलबिा नभएका उविर िथा उत्पादनस्शल िलमनहरुको लसच
ँ ाई पोखरी र कुलोहरु लनमािण गररनेछ।
१६. आवश्र्क स्थानहरुमा लसच

१७. गि वषिदेस्ख लनमािणालिन अवस्थामा रहे का मादन कुाारी ललफ्ट लसँचाई िथा खानेपानी आर्ोिना, पोखरी
रातचे ललफ्ट लसँचाई र्ोिना, भालूखोला लसँचाई आर्ोिना, मूलवेशी लसँचाई आर्ोिना लगार्िको
र्ोिनाहरुलाई लछट्टै सतपन्न गनि आवश्र्क पहल गररनेछ।

१८. पशूिन र्वमा कार्िक्रमलाई र्वगिदे स्ख नै गाउँपाललकाले ५०% अनुदान ददने व्र्वस्था गदै आएको िर

प्रभावकारी ढं गले कार्ािन्त्वर्न हुन नसर्करहे को हुँदा र्सलाई प्रबावकारी रुपमा सञ्चालन गनि िोा गररनेछ।

१९. बाख्रापालनलाई थप उत्पादनमुखी बनाउनका लालग बाख्रा पकेट क्षेरलाई र्वस्िार गने र उन्नि िािका
बोका पाठीहरू उत्पादन गने कार्िलाई प्रोत्सार्हि गररनेछ।
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२०. बंगरु का पाठापाठी उत्पादन िथा र्विरण गने कार्िलाई वृद्धी गरी व्र्वसार्र्करण गनिका लालग आवश्र्क
अनुदानमा र्विरण गने कार्िलाई प्रभाकारी बनाईनेछ।
२१. गाई िथा भैं सीपालक र्कसानहरुलाई प्रोत्साहन गनि िोर्कएको दुग्ि सं कलन केन्त्द्रमा ललग दुि र्वक्री गने
र्कसानलाई प्रलिललटर दुिमा रु. २ का दरले थप गरर र्कसानलाई उपलब्ि गराईनेछ।

२२. सुत्केरी गाई भैं सीलाई र्स अस्घ ददइदै आएको सुत्केरी भत्तामा रु. ५०० थप गरी रु. २०००।पुर्र्ाइनेछ।

२३. गाउँपाललका भरी कृर्ष उत्पादन र पशुपालनलाई आवश्र्क प्रार्वलिक सेवा उपलब्ि गराउन प्रत्र्ेक वाामा
कृर्ष/पशु प्रार्वलिकको व्र्वस्था गरर सेवा प्रवाह व्र्वस्स्थि गररनेछ।

२४. पशु सतबस्न्त्ि र्वलभन्न र्कलसमका रोग िथा महामारी, रे लबि लनर्न्त्त्नणका लालग आवश्र्क औषलि िथा खोपको
व्र्वस्था गने प्रर्क्रर्ालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।
२५. समर् समर्मा पशुिन सुरक्षाको लालग आवश्र्किाअनुसार पशु स्वास््र् स्शर्वरहरु सञ्चालन गररनेछ।

२६. र्स गाउँपाललका लभर दिाि भई सञ्चालनमा रहे का सहकारीहरुलाई थप प्रभावकारी रुपमा सञ्चालनन गनि
आवश्र्क कार्िक्रम बनाईनेछ भने लनष्कृर् रहे का सहकारीहरुलाई आवश्र्किा अनुसार लनर्मन गररनेछ।

२७. प्रत्र्ेक वााहरुमा र्लर्ूल लगार्िका बोटलबरुवा र्वकासका लालग नसिरी स्थापना गरी कृर्षमा
व्र्वसार्ीकरणमा िोा ददईनेछ।

२८. गाउँपाललका लभर रहेका ऐलिहालसक महत्वका मठ मस्न्त्दर, गुतबा, पदमागि र पोखरीहरुको सं रक्षण र
स्िणोद्वार गरर आन्त्िररक िथा बाह्य पर्िटन प्रवद्धिन गररनेछ।

२९. भ्र्ूटावर, र्ुद्ध पर्िटन पदमागिसँग िोलाएका स्थानहरुमा होम स्टे सञ्चालन गनि र्ुवा िथा उद्यमीहरुलाई
प्रोत्साहन गररनेछ।

३०. पर्िटन प्रवद्धिनका लालग गाउँपाललका भररका सर्हद िथा वेपत्ता र्ोद्धाहरुको स्मरणमा एउटा केस्न्त्द्रकृि सर्हद
िथा वेपत्ता पाकि लनमािणका लालग आवश्र्क पहल गररनेछ।

३१. प्रिानमन्त्री स्वरोिगार कार्िक्रमलाई प्रभावकारी ढं गले अगााी बढाईनेछ।
३२. मर्हला, दललि िथा अपाङ्गहरुलाई स्वरोिगार बनाउनका लालग आवश्र्क िाललम व्र्वस्था गररनेछ।

३३. वेरोिगार र्ुवाहरुलाई श्रम सँग िोाी आएआििनका लालग श्रम सहकारी लनमािण गरी आवश्र्क कार्िक्रम
सञ्चालन गररनेछ।
ख.

सामास्िक र्वकास

ु ोल र आवश्र्किाको आिारमा र्वद्यालर्लाई मिि गरी स्शक्षक दविन्त्दी लमलान गररनेछ
३४. र्वद्याथी सं ख्र्ा, भग
भने खाली भएका र्वद्यालर्का भौलिक सं रचनाहरुलाई सावििलनक महत्वका प्रर्ोिनका लालग प्रर्ोग गररनेछ।
३५. र्वद्यालर्को पठनपाठन िथा सञ्चालन कार्ि प्राभावकारी र नलििामुस्ख बनाउनको लालग अनुगमन कार्िलाई
कााईपुब ि लागू गररनेछ।

३६. गुणस्िरीर् स्शक्षा आिको आवश्र्किाको मूल ममिलाई आत्मसाि गदै गाउँपाललकालभर रहे का र्वद्यालर्हरुको
शैस्क्षक गुणस्िर वृर्द्ध गनि स्शक्षकहरुका लालग िाललम लगार्ि आवश्र्क शैस्क्षक सामाग्रीहरु, स्शक्षण
र्वलिहरुको उस्चि व्र्वस्थापन गनि िोा गररनेछ।

३७. स्थानीर् भाषा, सं स्कृलि, कला, सार्हत्र्, भौगोललक र्ववरण, प्राकृलिक श्रोिसािन आदी र्ववरण समेर्टने गरी
र्स गाउँपाललकाको प्राथलमक िहको लालग स्थानीर् पाठ्यक्रम लनमािण गरी पठनपाठनमा िोा ददईनेछ।
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३८. सबै िहका परीक्षालाई व्र्वस्स्थि मर्ािददि र पररणाममूस्ख बनाउन पाललकास्िरीर् परीक्षा

सलमिीलाई थप

सुदृढीकरण गरी मूल्र्ाङ्कन लबलि थप प्रभावकारी बनाईनेछ।

३९. गाउँपाललकालभर सं चाललि प्रार्वलिक स्शक्षालर्मा र र्वज्ञान सं कार्मा अध्र्र्नरि र्वद्याथीहरुलाई ददईदै
आएको छारवृत्ती र्थावि कार्म गररनेछ।

४०. सामुदार्र्क र्वद्यालर्मा अध्र्र्नरि उत्कृष्ट र्वद्याथीहरुलाई पुरस्कृि गने कार्िलाई

र्थावि रास्खनेछ।

४१. बालकोटाका स्शक्षकहरुलाई र्वगिमा थप गररएको मालसक रु. १५००।- मा रु. ५००।- थप गरर रु.
२०००।- पुर्र्ाइनेछ।
४२. सबै वाामा रहेका स्वास््र् चौकीहरु, सामुदार्र्क स्वास््र् ईकाइहरुमा आवश्र्क स्वास््र् उपकरण, ल्र्ाब,
मेलसन, िनशस्क्तको व्र्वस्था गरी प्रभावकारी ढं गले स्वास््र् सेवा प्रदान गररनेछ।
४३. चौँरीदे उरालीमा सं चाललि अस्पिालको स्िरोन्निी गरी ICU र भेस्न्त्टले टर सर्हिको सेवा प्रवाह गनिका लालग
आवश्र्क पहलकदमी ललईनेछ।
४४. आवश्र्किाको पर्हचान गरी र्वलभन्न स्वास््र् समस्र्ाहरु समािान गनि र्वलभन्न सं घ सं स्थासं ग सहकार्ि गरी
लनःशुल्क स्वास््र् स्शर्वरहरु सञ्चालन गररनेछ।

४५. गाउँपाललकाका ७० वषि भन्त्दा माथीका िेष्ठ नागररकहरुका लालग गाउँपाललका लभर अबस्स्थि अस्पिालमा
लनःशुल्क स्वास््र् पररक्षण र औषिी उपचारको व्र्वस्था गररनेछ।

४६. गाउँपाललकाको बलथिङ सेन्त्टर र अस्पिालमा सुत्करी हुने र्स गाउँपाललका लभरका मर्हलाको लालग एतबुलेन्त्स
सेवा लनःशुल्क गररनुका साथै गाउँपाललकाका स्वास््र् चौकी र अस्पिालबाट गभिविी मर्हलाहरुलाई लनःशुल्क
क्र्ास्ल्सर्म चक्की उपलब्ि गराइनेछ।

४७. र्स गाउँपाललकालभर भर्विब्र् परर मृत्र्ू भएका र्स गाउँपाललकाका गरीब िथा र्वपन्न नागाररकको पोष्टमाटिम
गनि अस्पिालमा लै िाने शवबाहन खचि गाउँपाललकाले उपलब्ि गराउनेछ।

४८. प्रत्र्ेक वाामा १ खेलमैदान लनमािण गररनेछ र सतभव भएसतम प्रत्र्ेक र्वद्यालर्मा एउटा खेल मैदान
लनमािणको लालग आवश्र्क पहल गररनेछ।
४९. र्वलभन्न खेल र प्रलिभा भएका र्ू वाहरुको क्षमिा अलभवृद्धी गरर र्वकास गनि र आवश्र्क प्रोत्साहन गनि
लनर्लमि प्रलिर्ोलगिा सञ्चालन गररनेछ।

५०. गाउँपाललकाले र्वगिदे स्ख प्राथलमकिामा राखेको एक घर एक िारा कार्िक्रम सतपन्न गनि र्वशेष पहल
गररनेछ।
५१. परतपरागि र सानालिना खानेपानीको मुहान िथा श्रोि सं रक्षण गरर उपपर्ोग गने कार्िलाई अझै व्र्वस्स्थि
गररनेछ।

५२. िनर्ुद्ध िनआन्त्दोलनमा राज्र् पक्ष र र्वद्रोही पक्षबाट हत्र्ा गररएका र वेपत्ता पाररएका पररवारहरुलाई
मालसक रुपमा ददँदै आएको दुई हिारलाई एक हिारले वृर्द्ध गरर मालसक िीन हिार कार्म गररनेछ।

५३. मर्हलाद्वारा सं चाललि उद्यमहरूलाई र्वशेष प्रोत्साहन गररनेछ।

५४. बालमैरी स्थालनर् शासन राणनीलि २०६८ ले बालमैरी स्थानीर् शासनका लालग िोकेको सूचकहरुलाई
न्त्र्ूनिम सूचक मालन पुरा हुन बाँकी रहे का सूचकहरु पुरा गनिको लालग आवश्र्क पहल गररनेछ।

५५. गाउँपाललकावाट िर्ार गररएको बालसं रक्षण नीलिलाई पूण ि रुपमा लागु गरर सो को अनुगमन समेि गररनेछ।
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५६. गाउँपाललकालाई बाल र्ववाह िथा मर्हला र्हं सामुक्त मुक्त गाउँपाललका बनाउनको लालग आवश्र्क पहल
कदमीको शुरुवाि गररनेछ।
५७. व्र्स्क्तगि घटना दिािमा सबै वााहरुबाट अनलाइन सूचारु गनिका लालग आवश्र्क बिेटको व्र्स्थापन
गररनेछ।
५८. सामास्िक सुरक्षा भत्ता वाा कार्ािलर्बाट बैंक मार्िि र्विरण गनिका लनलमत्त आवश्र्क व्र्वस्था गररनेछ।
५९. र्स गाउँपाललका लभर रहे का कला, सं स्कृलि, भाषा, सार्हत्र् आदी सं रक्षण र प्रवद्धिनका लालग आवश्र्क
सं स्थागि सं रचना र्वकास गरी आवश्र्क कार्िक्रम गररनेछ।
ग.

साक िथा भौलिक पूवाििार

६०. गाउँपाललकाका अलिकांश टोलमा कच्ची बाटो लनमािण भईसकेकोले अत्र्ावश्र्क बाहे क नर्ाँ ट्र्र्ाक खोल्ने
कार्िलाई लनरुत्सार्हि गरर पुराना साकहरू बाह्रै मर्हना सञ्चालनमा ल्र्ाउने गरी स्िरोन्निीको लालग र्वशेष
िोा गररनेछ।

६१. सबै वााबाट गाउँपाललका केन्त्द्र िो्ने मुख्र् एक/एक वटा साकलाई ग्राभेल/कालोपरे गनि एक वर्षिर्,
बहुवर्षिर्, क्रमागि र्ोिनामा समावेश गनि र्वशेष िोा गररनेछ।

६२. मध्र् पहााी लोकमागिसँग िो्न बाँकी रहे का वाा नं ३ र २ लाई

चौंरीखोला कोरराोर साक खडमाले

िो्ने गरी र्सै वषिदेस्ख कामको शुरुवाि गररएको छ।र्सलाई लामाबगर नाका हुँदै स्चनसँग िो्न
लामाबगर मध्र्पहााी लोकमागि साकलाई सतपन्न गनि लसन्त्िुपाल्चोक र दोलाखा स्िल्लासँग समन्त्वर् गरर
कार्ि अगााी बढाईनेछ।

६३. सामुदार्र्क र्वद्युिीकरण भएका वााहरुमा काठका पोलहरु र्वस्थार्पि गरर स्टील पोल राख्न सतबस्न्त्िि

लनकार्सँग समन्त्वर् गरी कार्ि गररनेछ भने लमलि गुिक
े ा सामुदार्र्क र्वद्युिीकरण भएका वाालाई रार्िर्
प्रसारण लाईनबाट र्वद्युिीकरणमा िोा ददईनेछ।

६४. उपभोक्ता सलमलिको काम कारवाहीलाई थप व्र्वस्स्थि बनाउन आवश्र्क कानुनमा सुिार गररनेछ ।
६५. ठे क्का प्रकृर्ालाई थप व्र्वस्स्थि गरी समर्मानै कार्ि सतपन्न गनि आवश्र्क पहल गररनेछ ।

६६. र्वलभन्न सरकारी एवम् गैरसरकारी लनकार्सँग लागि साझेदारीमा हुने कार्िक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ।

६७. नाग्रेमा भएको एर्ककृि वस्िी र्वकास कार्िक्रमलाई र्थालस्र  कार्ािन्त्वर्नको लालग र्वशेष पहल गररनेछ।

६८. वाा नं १ र २ का वाा कार्ािलर् भवन र उपर्ुक्त स्थानमा गाउँपाललकाको प्रशासलनक भवन लनमािणको
लालग आवश्र्क कदम चाललनेछ।
६९. र्वलभन्न सूचना र खबर प्रवाहलाई िनिामाझ पुर्र्ाउनको लालग स्थानीर् िहमा FM सञ्चालनको लालग
आवश्र्क पहल गररनेछ।
घ.

वन वािावरण िथा र्वपद व्र्वस्थापनः

७०. सामुदार्र्क वनहरुलाई लनर्मन गनि र सल्लो प्रिािीका उमेर पुगका रुखहरुलाई क्रमशः र्वस्थार्पि गरी
अन्त्र् बहुउपर्ोलग लबरुवाहरू वृक्षारोपण गनि आवश्र्क िर्ारी गरी कार्ािन्त्वर्न गनि पहल गररनेछ।
७१. सामुदार्र्क वनको ददगो िथा वैज्ञालनक उपर्ोग िथा व्र्वस्थापन गनि आवश्र्क ऐन िथा लनर्मावलीहरु
बनाई कार्ािन्त्वर्न गररनेछ।
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७२. सुिाररएको चूलो, वार्ोग्र्ाँस सोलार िस्िा वािावरणमैररी नवीकरणीर् ऊिाि प्रर्वलिको प्रर्ोगलाई प्रोत्साहन
गररनेछ।
७३. भैपरर आउने र्वपद व्र्वस्थापनका लालग स्थापना गररएको

र्वपद व्र्वस्थापन कोषलाई

आवश्र्क बिेट

व्र्वस्था गररनेछ।

७४. स्थानीर् स्िरमा िलवार्ू पररवििनको बढ्दो असरलाई न्त्र्ूनीकरण गनि िलवार्ू पररवििन न्त्र्ूलनकरण र
अनुकुलनको लालग आवश्र्क कार्िक्रम सञ्चालन गररनेछ।

ङ.

सुशासन िथा संस्थागि र्वकास

७५. गाउँपाललका र मािहिका कार्ािलर्हरुमा दरबन्त्दी अनुसार कमिचारीहरुको व्र्वस्थापन गनि आवश्र्क
पहलकदमी ललइनेछ।

ु भ हुने कुराको
७६. गाउँपाललका र मािहिका कार्ािलर्हरुमार्िि प्रवाह गररने सेवा प्रभावकारी र सविसल
सुलनस्श्चििा गररनेछ।

७७. िनप्रलिलनलि र कमिचाररको कानुनी, प्रशासलनक िथा प्रार्वलिक क्षमिा र्वकासको लालग आवश्र्क िाललम र
प्रोत्साहन कार्िक्रम सञ्चालन गररनेछ।
७८. अस्प्टकल र्ाइवरबाट सबै वाा कार्ािलर्, र्वद्यालर् िथा स्वास््र् चौकीहरुमा गुणस्िररर् इन्त्टरनेट सेवा
प्रदान गने कार्िको लालग ठे क्का प्रर्क्रर्ा सुरु भई अस्न्त्िम चरणमा पुगेकोले र्थासतभव कार्ि सतपन्न गररनेछ।

ु भ
७९. स्िल्ला नापी कार्ािलर्सँग आवश्र्क समन्त्वर् गरी गाउँपाललकामा भूलमसतबन्त्िी नापिाँच सेवा सविसल
बनाउन पहल गररनेछ।
८०. कार्ािलर् सेवा प्रभावकारी बनाउनको लालग सूचना प्रर्वलिको अलिकिम प्रर्ोग गररनेछ।
८१. अलि आवश्र्क भै परी आउने र र्वपद् व्र्वस्थापन िस्िा र्ोिना िथा कार्िहरु गनि ित्काल वैठक बसी
लनणिर् गने अबस्था नभएमा पलछ बैठकमा अनुमोदन गने गरी िोक आदे शबाट कार्ािन्त्वर्न गने व्र्वस्था
गररएको छ।

अन्त्िमा, र्स नीलि िथा कार्िक्रम लनमािणमा सहर्ोग पुर्र्ाउनुहन
ु े सतपूण ि सभासदस्र्हरु, र्वलभन्न रािनैलिक
दलका प्रमुख एवम् प्रलिलनलि, कमिचारी लमरहरु, र्वलभन्न सं घसं स्थाका प्रलिलनलिहरु र सतपूणल
ि ाई हाददिक
िन्त्र्बाद ददँदै र्हाँहरुको गररमामर् उपस्स्थलिको लालग हाददिक आभार व्र्क्त गदिछु।चौँरीदे उरालीको र्वकास

लालग सं घ र प्रदे श सरकारबाट आवश्र्क बिेट व्र्वस्था गरी लनरन्त्िर गाउँपाललकासँग हािे मालो गने र्स
क्षेरका सं घीर् सांसद, प्रदे श सांसद र्वलभन्न रािनैलिक दलका नेिा लगार्िका सतपूण ि महानुभावहरुप्रलि
हाददिक कृिज्ञिा व्र्क्त गनि चाहन्त्छु ।
िन्त्र्बाद!!
लमलिः-

२०७९।०३।१०

ु ा चौंलागाई
रे णक
अध्र्क्ष
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