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सम्मालनत गाउँसभाका ऄध्यक्ष महोदय, 

सभाका सदस्यहरु, 

ईपस्थथत गाईँकाययपास्िका सदथयज्यहूरु, गाईँसभा सदथयज्यहूरु, प्रमखु ऄस्थस्त ज्य,ू 

प्रमखु प्रशासकीय ऄस्धकृत, गाईँपास्िकाका कमयचारीहरु, पत्रकारज्यहूरु एवम ्ईपस्थथत सम्पणूय 

महानभुावहरु, 

संघीय िोकतास्रत्रक गणतरत्रात्मक शासन प्रणािीिाइ थथानीय तह दसे्ख नै सदुृढीकरण 

गरी गाईँपास्िकाको समसृ्ि र स्वकास तर्य  ऄगाडी बढीरहकैे समयमा कोस्भड-१९ नामको 

कोरोना भाआरसबाट स्सस्जयत स्वश्वव्यापी महामारीिे स्नम्त्याएको चनुौतीपणूय पररस्थथस्त बीच 

अज नेपािको संस्वधान २०७२ बमोस्जम गस्ित थथानीय सरकारको ईप प्रमखुको रुपमा 

जोरायि गाईँपास्िकाको अस्थयक वषय २०७७/०७८को नीस्त तथा काययक्रम यस गररमामय सभा 

समक्ष प्रथततु गदछुै । 

यस ऄवसरमा म नेपािमा िोकतारत्रीक व्यवथथाका िास्ग नेपािी जनतािे गद ैअएको 

अरदोिन दशेिाइ यस स्थथस्तमा ल्याइ पयुायईन अफ्नो प्राणोत्सगय गने सम्पणूय महान सस्हदहरु, 

द्वरद्वपीस्डतहरु तथा दशेमा गणतरत्र थथापना तथा संघीयता थथापना गनय जनअरदोिनका 

घाआतेहरुको ऄहम ्भसू्मका खले्ने सम्पणूय ज्ञात ऄज्ञात व्यस्िहरुिाइ सम्झन चाहरछु ।  

कोस्भड-१९ का कारण स्वश्वभर संकट पैदा हुनकुा साथै ईल्िेख्य रुपमा जनधनको क्षस्त 

भएको छ । नेपािमा संक्रमण दसे्खन थािेको छ । यस महामारीका कारण थवदशे तथा स्वदशेमा 

जीवन गमुाईन ुहनेु नेपािी िगायत स्वश्वभरका नागररकहरुप्रस्त श्रिारजिी व्यि गद ैशोकाकूि 

पररवारजनमा समवेदना व्यि गदयछु । यस जोरायि गाईँपास्िकामा हािसम्म १४ जना कोरोना 

पोजेस्टभ दसे्खएकािे ईहाँहरुको स्शघ्र थवाथ्यिाभको कामना तथा नेपािभर र स्वदशेमा समते 

ईपचाररत स्दस्दबस्हनी तथा दाजभुाइहरुको शीघ्र थवाथ्य िाभको कामना गदयछु । 

कोस्भड-१९ (कोरोना भाइरस) रोकथाम तथा स्नयरत्रणका िास्ग गाईँपास्िकािे थथापना 

गरेको प्रकोप व्यवथथापन कोषमा थवेस्छछक रुपमा अस्थयक, थवाथ्य सामाग्री तथा स्जरसी 

सामान सहयोग गनुयहुने सम्पणूय व्यस्ि, सरकारी तथा गैर सरकारी संथथा एवम ् सम्पणूय 

महानभुावहरुप्रस्त हास्दयक धरयवाद स्दन चाहरछु । 

ऐस्तहाँस्सक प्रमाण, स्िखत दथतावेज र नक्सा समेतका अधारमा स्मत्रराष्ट्र भारतसँगको 

सीमा सम्बरधमा स्वगत िामो समयदसे्ख बाँकी रहकेो र समय समयमा ईस्िरहकेो स्वषय 

स्िस्म्पयाधरुा, स्िपिेुक र कािापानी के्षत्रको नेपािको भसू्मिाइ समावशे गरी नेपािको नक्सा 

जारी, संस्वधान संशोधन गरी स्नशान छाप समेत पररमाजयन गरेकोमा सम्माननीय प्रधानमरत्री र 

नेपाि सरकारप्रस्त हास्दयक अभार व्यि गदयछु ।  
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सम्मास्नत ऄध्यक्ष महोदय, 

ऄब म चालु अलथयक वषयका नीलत तथा काययक्रमहरुको समीक्षा प्रस्तुत गनय 

चाहन्छु । 

 जोरायिवासीहरुको सखुदखुमा सरकार घरदिैोमा पगुेको छ । स्वपद ्व्यवथथापन कोष, अस्थयक 

सहायता र स्वस्भरन िस्क्षत काययक्रम मार्य त जनतािे राहत पाएका छन ्। गाईँपास्िकाको केरर 

दसे्ख सबै वडाहरुको केररसम्म सडक संजाि स्वथतार भएको छ । स्शक्षा, थवाथ्य, कृस्षमा 

समेत ईल्िेख्य ईपिस्धध हाँस्सि भएका छन ्। 

 नेपािको संस्वधान तथा थथानीय सरकार संचािन ऐन ऄनसुार जोरायि गाईँपास्िकािे 

स्वस्भरन काययस्वस्ध, स्नयमाविी, ऐन, मापदण्डहरु बनाएको छ । ईि काननूहरुिाइ पणूय रुपमा 

िाग ूगररनेछ । 

 खिेकुद के्षत्रको स्वकासका िास्ग वडा नं. ४ मा थथानीय खिेग्राम स्नमायण कायय सरुु गररएको छ 

। साथै ईि खिेग्रामिाइ स्नररतरता स्दन संस्घय सरकारसँग समरवय गररनेछ।  

 ईद्योग के्षत्रको स्वकासका िास्ग वडा नं. २ मा औद्योस्गक ग्राम स्नमायण कायय सरुु गररएको छ र 

ईि औद्योस्गक ग्राम स्नमायण काययिाइ स्नररतरता स्दन संघीय सरकार तथा प्रदशे सरकारसँग 

समरवय गररनेछ । 

 जोरायि गाईँपास्िकामा अरतररक तथा बाह्य पययटक स्भत्र्याईनका िास्ग वडा नं. २ मा छहरा 

झरना प्रवियन, छस्तवन ताि संरक्षण अयोजनाहरु संचािन गररएका छन ् । साथै जोरायि 

गाईँपास्िका स्भत्रका स्वस्भरन थथानमा रहकेा पययटकीय थथि, मि-मस्रदरहरु पस्हचान गरी 

अरतररक तथा बाह्य पययटकिाइ बढाईन गररने प्रयासिाइ स्नररतरता स्दइनेछ । 

 जोरायि गाईँपास्िका स्भत्र मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खतेीका िास्ग माटो छनौट गरी माटो 

थवाथ्य पररक्षण प्रमाणपत्र ईपिधध गराईने कायय संचािन गररएको छ, कृस्ष पकेट के्षत्रहरु 

स्नधायरण गररएको छ र यस काययिाइ थप स्नररतरता स्दइनेछ । 

 थवाथ्य सेवािाइ थप प्रभावकारी बनाईन मस्हिा थवाथ्य थवयम ् सेस्वकाहरुिाइ क्षमता 

स्वकास तास्िमहरु संचािन गररएका छन । 

 गाईँपास्िकाको केररदसे्ख वडा नं. ५ को केररसम्म सडक स्वथतार गररएको छ । सबै वडाहरुका 

केररहरुबाट स्वस्भरन टोिहरुमा तथा पययटकीय के्षत्रहरु जोड्ने गरी सडक स्वथतार काययिाइ 

स्नररतरता स्दइनेछ । 

 स्शक्षा, थवाथ्य, कृस्ष, पश ुतथा स्वस्भरन क्षेत्रहरुमा गररने स्वशेष िगानीिाइ स्नररतरता स्दइनेछ 

। 
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सम्मास्नत ऄध्यक्ष महोदय, 

ऄव म यस जोरायल गाउँपाललकाको अ.व. २०७७/७८ को नीलत तथा 

काययक्रम प्रस्तुत गने ऄनुमलत चाहन्छु । 

अलथयक लवकास 

 गाईँपास्िकामा बसोबास गने सबै नागररकको खाद्य सरुक्षाको प्रत्याभतू गररने छ । “कोही भोको पदनै, 

भोकिे कोही मदनै” भरने प्रस्तविता परूा गनय सबै तहका सरकारबीच सहकायय गरी बहु-अयस्मक कृस्ष 

ईत्पादनमा जोड स्दद ैगाईँपास्िकािाइ “खाद्यारनमा अत्मस्नभयर थथानीय तह” घोषणा गने काययक्रम ऄघी 

बढाइनेछ । 

 “बाँझो जस्मनको प्रयोग, ईत्पादनमा सहयोग” भरने सोचिाइ अत्मसात गद ै बाँस्झद ै गएको खेतीयोग्य 

जस्मनिाइ कृस्ष ईत्पादनका िास्ग ईपयोगमा ल्याईन स्वशेष प्याकेज सस्हतको प्रोत्साहन काययक्रम 

संचािन गररनेछ । वडा मार्य त बाँझो जस्मनको िगत संकिन गरी भमूी बैंकको थथापना गररनेछ । 

 थथानीय सरकारको पस्हिो प्राथस्मकता, कृस्षकको घरदिैोमा प्रास्वस्धक सेवा भरने सोचिाइ कायायरवयन 

गनय प्रास्वस्धक जनशस्िको व्यवथथा स्मिाइनेछ । 

 स्वदशेबाट र्स्कय एका वा थवदशेमा रहकेा रहकेा तथा कृस्ष सम्बरधी ऄनभुव, ज्ञान र सीप बटुिेका कृस्ष र 

पशपंुक्षी स्वषयमा ऄध्ययन परुा गरी बेरोजगार रहकेा यवुाहरुिाइ कृस्ष पेशामा अवि गरी ईत्पादन जोड 

स्दइनेछ ।स्वशेष रोजगार तथा अयमिूक “ईद्यमीको हात, गाईँपास्िकाको साथ काययक्रम” को थािनी 

गररनेछ । 

 ऄध्यक्ष स्वशेष कृस्ष काययक्रमिाइ स्नररतरता स्दइनेछ । 

 मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी तथा र्िरु्ि ईत्पादनिाइ जोड स्दइ माटो पररक्षण काययक्रमिाइ स्नररतरता 

स्दनकुा साथै “एक वडा बहुईद्दशे्यीय नसयरी” ऄरतगयत ईत्पास्दत स्वरुवा सबै वडाहरुमा प्रसारण गने साथै 

र्िरू्िमा अत्मस्नभयर हुन पे्रररत गररनेछ । 

 गाईँपास्िका क्षेत्र स्भत्र पस्हचना भएका कृस्ष पकेट के्षत्रहरुमा कृस्ष पेशािाइ अधसु्नकरण गनय अवश्यक 

िगानी गररनेछ साथै घरधरुी थतरको पोषण सधुार र अयअजयनका िास्ग सरोकारवािा स्नकायहरुसँगको 

साँझेदारी काययक्रमहरु िाग ूगररनेछ । 

 कृस्षको अधसु्नकीकरण, यास्रत्रकरण र व्यवसास्यकरण गरी ईत्पादकत्त्व बसृ्िमा जोड स्दइनेछ । 

 कृस्ष के्षत्रमा बािी स्बमा िगायत थवाथ्य स्वमा र पश-ुपंक्षीमा समेत िाग ू गनय सम्बस्रधत स्नकायमा 

स्नररतर पहि गने । 

 सामसू्हक व्यवसास्यक कृस्षको स्नयायतमिुक ईत्पादनमा बसृ्ि गरी थवरोजगार स्सजयना गररने काययक्रमिाइ 

स्नररतरता स्दइनेछ । 

 गाईँपास्िका के्षत्रमा हाट बजार थथापना गने, कृस्ष मेिा प्रदशयनी, ईत्कृष्ठ कृषक र व्यवसायीिाइ परुुष्ट्कृत 

गनयका िास्ग बजेट स्बस्नयोजन गरी कायायरवयन गररनेछ । 

 गररबी स्नवारण कोषद्वारा प्रवस्धयत सामदुास्यक संथथाहरुिाइ सहकारी संथथामा स्वकास गरी रोजगारी 

प्रवियनको नीस्त स्िआनेछ । 
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 ऄण्डा, दधु र मासमुा अत्मस्नभयर गाईँपास्िका स्वकास गनय कुखरुा र्मय, गाइ र्मय तथा बाख्रा र्मयिाइ 

स्नररतरता स्दइनेछ । 

 पश ु सेवा प्रसार काययक्रमको तजुयमा कायायरवयन ऄनगुमन र मलू्याङ्कन काययिाइ प्रभावकारी र सशि 

बनाइनेछ । 

 पशपंुक्षी ईत्पादक कृषक समहू, नीस्ज र्मय समदुायमा ईद्यमी व्यवसायीिाइ वथती थतरबाट एस्ककृत 

प्रास्वस्धक सेवा, ईरनत नश्ल, व्यवथथापन सधुार तथा थवोरोजगारको सजृना गने काययिाइ स्नररतरता 

स्दइनेछ । 

 प्रधानमरत्री रोजगार काययक्रम ऄरतगयत संचास्ित काययक्रमिाइ प्रत्यक्ष स्वकाससँग जोडेर जनताको स्सप, 

क्षमता र योग्यता ऄनसुार रोजगारीको खोजीमा रहकेा तथा बास्हरबाट रोजगारी गमुाएर र्स्कय  अईन ुभएका 

व्यस्िहरुको स्सपको स्ववरण समेत रोजगार सचूना केररमा ऄद्यावस्धक गरी त्यथतो व्यस्ििाइ थथानीय तह 

स्भत्र ईपिधध हुने स्नमायण,सेवा व्यवसाय, ईद्योग कृस्ष िगायतका के्षत्रका रोजगारदाता सँग समरवय गरी 

रोजगारी प्रदान गने सहजीकरण गने व्यवथथा स्मिाइने छ । 

 गाईँपास्िकाको अरतररक अय थवाविम्वन पानय कर तथा राजश्व संकिनका के्षत्रहरु पस्हचान, 

व्यवथथापन र स्वकास गने नीस्तिाइ स्नररतरता स्दइएको छ साथै नस्द जरय स्नमायण सामाग्रीहरु (ढुङ्गा, 

स्गट्टी, बािवुा) को ईत्खनन तथा प्रयोगिाइ ऄझै व्यवस्थथत गररने छ । 

 बढ्द ैगएको यवुाको स्वदेश पिायनिाइ रोक्न यवुाहरुिाइ साना ईद्योग थथापना गनय प्रोत्साहन गनय स्वशेष 

ऄनदुानको व्यवथथा गररनेछ र जसिे गररवको रेखामुनी रहकेा मास्नसको संख्या कम गद ैिस्गने छ । 

 संघीय सरकारबाट वडा नं. २ मा औद्योस्गक ग्राम थथापनाका िास्ग प्राप्त बजेटबाट स्नमायणास्धन 

औद्योस्गक ग्रामिाइ संघीय सरकारसँगको समरवय र सहकाययमा स्नमायण काययमा स्नररतरता स्दइनेछ । 

 औद्योस्गक के्षत्रमा िगानी अकस्षयत गनय अवश्यक नीस्तगत, काननूी, प्रशासस्नक तथा अस्थयक सधुारका 

प्रयासहरुिाइ स्नररतरता स्दइनेछ । गररवी स्नवारणका िास्ग िघ ुईद्यम स्वकास काययक्रम संचािन गररनेछन ्

सम्मालनत ऄध्यक्ष महोदय, 

सामालजक लवकासः 

 अधारभतू तहको स्शक्षािाइ सदुृढीकरण गद ै कक्षा १२ सम्मको स्नःशलु्क स्शक्षामा सम्पणूय 

बािबास्िकाहरुको पहुचँ ससु्नस्िततािाइ स्नररतरता स्दइनेछ । 

 स्वद्यमान स्शक्षा प्रणािीमा सधुार गदै स्शक्षा के्षत्रिाइ व्यावसास्यक, प्रास्वस्धक, रोजगारमिूक र 

नस्तजामखुी स्शक्षा बनाईन स्वद्याियहरुको भौस्तक पवूायधारहरुमा क्रमशः सधुार एवं स्वथतार गररने नीस्त 

ऄविम्वन गररनेछ । 

 सामदुास्यक स्वद्याियहरुको शैस्क्षक थतर सधुारका िास्ग स्नयस्मत ऄनगुमन गने काययिाइ स्नररतरता स्दइ 

ईत्कृष्ठ स्वद्याियिाइ नमनूा स्वद्यािय छनोट गरर परुथकृत गररने काययक्रम, ईत्कृष्ठ प्रधानाध्यापक, स्शक्षक 

तथा स्वद्याथीिाइ सम्मान गने काययक्रम तथा सबै छात्राहरुिाइ थयास्नटरी प्याडको व्यवथथा गररनेछ ।  
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 भौगोस्िकता, स्वद्याथी संख्या तथा अवश्यकताका अधारमा स्वद्यािय समायोजन गररने, कक्षा थप/घट 

गररने तथा गास्भएका वा बरद भएका स्वद्याियहरुको सम्पस्ि अवश्यकताको अधारमा ऄरय स्वद्याियमा 

समायोजन गररनेछ । 

 सामदुास्यक स्वद्याियका स्शक्षक, कमयचारी, राष्ट्रसेवक कमयचारी, जनप्रस्तस्नस्ध तथा राज्यको स्रोतबाट 

पाररश्रस्मक स्िने सम्पणूय पदास्धकारीहरुका छोराछोरीहरुिाइ सामदुास्यक स्वद्याियमा भनाय गने नीस्त 

ऄस्नवायय गररनेछ । साथै जोरायि गाईँपास्िकाको स्शक्षा ऐन- २०७७ जारी गरी कायायरवयनमा ल्याइनेछ । 

 गाईँपास्िका के्षत्र स्भत्र थथापना भइ संचािनमा अएका बाि स्बकास केररहरुमा शैस्क्षक वातावरणमा टेवा 

परु् याईन अवश्यक शैस्क्षक तथा ऄरय सामाग्रीहरु स्वतरण गररनेछ । 

 खेिकुद के्षत्रमा गाईँपास्िकाको पस्हचान बनाईन तथा के्षत्रगत स्वकास गनय खेिकुदको के्षत्रमा रहकेा 

प्रस्तभाहरुिाइ हौसिा एवम ् सम्मान काययक्रमिाइ स्नररतरता स्दइने छ । साथै गाईँपास्िका के्षत्रका 

सामदुास्यक स्वद्याियहरुमा काययरत स्शक्षकहरु मध्ये एक स्वद्यािय एक खेि स्शक्षक स्नयस्मत खेिकुद 

तथा ऄस्तररि स्क्रयाकिापहरुिाइ स्नररतरता स्दइनेछ । 

 खेिकुद के्षत्रको स्वकासिाइ प्रभावकारी बनाईन वडा नं. ४ मा स्नमायणास्धन गाईँपास्िका खेिग्रामिाइ 

स्नररतरता स्दइनकुा साथै संघीय सरकारबाट अवश्यक सहयोगका िास्ग समरवय गररनेछ । 

 यस गाईँपास्िका ऄरतगयतका प्रत्येक माध्यस्मक तहका स्वद्याियहरुमा स्वज्ञान प्रयोगशािा, पथुतकािय र 

आरटरनेट ससु्वधायिु सचूना केरर थथापना, व्यवथथापन र छात्राबास स्नमायणको िास्ग सम्बस्रधत प्रदशे, 

संघीय सरकार तथा सरोकारवािा स्नकायहरुसँग पहि गररनेछ । 

 गाईँपास्िका स्भत्रका सामुदास्यक स्वद्याियहरुमा “एक स्वद्यािय एक करेसाबारी” काययक्रम संचािनमा 

ल्याइनेछ । 

 प्रत्येक स्वद्याियमा गनुासो सरुने व्यवथथाका िास्ग ऄस्नवायय रुपमा गनुासो पेस्टकाको व्यवथथा गररनेछ । 

 सरसर्ाइ स्शक्षण स्सकाइको अधार भएकोिे प्रत्येक स्वद्याियहरुमा साबनु पानीिे हात धनेु र पानीको 

ईस्चत व्यवथथापन गररनेछ । 

 समसृ्ि र स्वकास स्नमायणको अधार, मस्हिाको क्षमताको स्वकास नारािाइ कायायरवयन गद ैगाईँपास्िका 

क्षेत्र स्भत्र मस्हिा सशस्िकरणका साथै ईद्यमस्शिताको स्वकास गईन “ईपाध्यक्ष मस्हिा सशस्िकरण 

काययक्रम” संचािन गररनेछ । 

 गाईँपास्िका स्भत्र “खानेपानी सरसर्ाइ, थवछछता र वातावरणीय सधुार काययक्रम” िाइ स्नररतरता स्दइनेछ 

। ईि काययक्रम ऄरतगयत सावयजस्नक थथि, मि-मस्रदर, स्वद्याियहरुमा थवछछ खानेपानी तथा 

शौचाियहरुको स्नमायण स्तनतारे मोडेिमा गररनेछ । साथै गाईँपास्िकािाइ पणूय सरसर्ाइ गाईँपास्िका 

घोषणा गररनेछ । 

 ईपभोिाहरुको ईपभोग्य सामाग्रीहरुको गणुथतर कायम राख्न स्नयस्मत बजार ऄनगुमन तथा गनुासो 

सनुवुाइ संयरत्र मार्य त गाईँपास्िकाका के्षत्र स्भत्रका बजार ऄनगुमन तथा बजार व्यवथथापन सधुार गने 

प्रकृयािाइ स्नररतरता स्दइनेछ । 
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 गाईँपास्िका के्षत्रका जिश्रोतहरुको समसु्चत व्यवथथापनका िास्ग जिईपयोग गरुुयोजना स्नमायण गररएको 

छ र गरुुयोजना ऄनसुार गाईँपास्िकाका सबै बथतीहरुमा साझेदार स्नकायहरुको समरवयमा क्रममशः थवछछ 

खानेपानी व्यवथथापन गररनेछ, साथै महुानमा पानीको मात्रा प्रयाप्त ईपिधध भएको के्षत्रमा घर घरमा धारा 

सस्हतको स्नजी धारा प्रणािीिाइ स्नररतरता स्दइनेछ । 

 थवछछ खानेपानी ससु्नस्ित गनय गाईँपास्िका क्षेत्रमा पानी पररक्षण प्रयोगशािा थथापना गररने काययक्रमिाइ 

स्नररतरता स्दइनेछ । 

 नेपाि सरकारको अगामी तीन वषयस्भत्र सबै जनतािाइ अधारभतू थतरको खानेपानी ससु्वधा ईपिधध 

गराईने तथा स्दगो स्वकास िक्ष्य नं. ६ बमोस्जम सन ् २०३० स्भत्र कुि जनसंख्याको ५० प्रस्तशतिाइ 

सधुाररएको खानेपानी ससु्वधा ईपिधध गराईने िक्ष्य परूा गनय खानेपानी सरसर्ाइ तथा थवछछता के्षत्रको 

योजना तजुयमा, स्वद्यमान खानेपानी योजनाहरुको सञ्चािन तथा ममयत सम्भार व्यवथथापन, हािसम्म सो 

ससु्वधा पगु्न नसकेको के्षत्रको पस्हचान गरी समतामिूक तथा सहभास्गतात्मक पिस्त ऄविम्वन गरी 

समरवयात्मक एवम ् पारदशी पिस्त ऄपनाइ सेवा प्रदान गनय गाईँपास्िका थतरमा खानेपानी, सरसर्ाइ 

थवछछता व्यवथथापन वोडय थथापना गरी सो मातहत वास यसु्नट मार्य त नयाँ योजना स्नमायण तथा स्वद्यमान 

योजनाहरुको ममयत सम्भारको सेवा प्रवाह गने व्यवथथा स्मिाआनेछ । 

 गररबी रयनूीकरण, मस्हिा र अस्दवासी जनजास्त दस्ित एकि मस्हिा र ऄशि तथा स्भरन क्षमता भएका 

व्यस्िहरुको क्षमता ऄस्भवसृ्ि गनय साथै सहज जीवनयापनका िास्ग तास्िम ऄस्भमसु्खकरण जथता स्वशेष 

काययक्रमहरुिाइ स्नररतरता स्दइनेछ साथै गररब पस्हचान काययक्रमिाइ समेत चाि ु अ.व. मा स्नररतरता 

स्दइनेछ । 

 गाईँपास्िका स्भत्रका श्रस्मकहरुको पेशाको सम्मानको वातावरण स्नमायण गनय गाईँपास्िकाबाट स्नमायण हुने 

भौस्तक पवूायधारमा थथानीय श्रस्मक पररचािनमा प्राथस्मकता स्दइनेछ । 

 गाईँपास्िकािाइ बािश्रम मिु घोषणा कायम गनय बािश्रम पणूय रुपमा बरदजे र दण्डनीय बनाईन 

बािक्िवहरुिाइ ऄस्भमसू्खकरण तास्िमहरु प्रदान गरी पररचािन गररनेछ । 

 सामास्जक सरुक्षा भिा स्वतरणको समयमा नै स्नःशलु्क थवाथ्य जाँच तथा औषधीको व्यवथथा गररनेछ । 

साथै ईि काययक्रमिाइ प्रभावकारी बनाईन स्बिीय संथथाहरुसँगको समरवयमा बैङ्स्कङ प्रणािी मार्य त 

स्वतरण गनय अवश्यक पहि गररनेछ । 

 सरकारी तथा गैह्र सरकारी संथथाहरुबाट सम्पादन गररने काययहरुिाइ ऄझै प्रभावकारी बनाईन संथथाहरु 

स्बचको समरवयात्मक बैिकहरु चाि ु अ.व. दसे्ख स्नररतर अयोजना गररनेछन ् । साथै सेवा प्रवाह 

प्रस्क्रयािाइ व्यवस्थथत गनय एस्ककृत योजना तथा एकद्वार प्रणािी िाग ूगररनेछ । 

 स्वस्भरन कािखण्डमा संचािन भएका जन-यिु तथा जन-अरदोििनबाट प्रभास्वत के्षत्र तथा समदुायका 

काययक्रमहरु ईछच प्राथस्मकताका साथ कायायरवयनिाइ चाि ुअ.व. मा समेत स्नररतरता स्दइनेछ । 

 बेरोजगारी गररबी र कोस्भड १९ को महामारीबाट अक्रारत नागररकिाइ तत्काि राहत पगु्ने, गररवी 

रयनूीकरण गने र थवाथ्य सरुक्षा प्रदान गने काययक्रमिाइ प्रमखु प्राथस्मकतामा रास्खनेछ । 
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 हाि महामारीको रुपमा रहकेो कोस्भड १९ कोरोनाका कारण अइ परेको समथयासँग जधु्न ऄथायत िडाइ 

स्जत्न यसको रोकथाम एवम ् स्नयरत्रणमा जोड स्दइनकुा साथै कोस्भड १९ कोरोना रोगको रोकथाम तथा 

स्नयरत्रणमा कोस्भड १९ संक्रस्मत नागररकहरुको ईपचारको िास्ग छुटै्ट अइसोिेशन वाडय सस्हतको थवाथ्य 

संरचना तयार गने र ऄझै व्यवस्थथत क्वारेरटीन संचािन तथा व्यवथथापन प्रस्क्रयािाइ स्नररतरता स्दइनेछ । 

 कोस्भड १९ कोरोना रोगको रोकथाम तथा स्नयरत्रणको िास्ग थथापना भएको प्रकोप व्यवथथापन कोषमा 

अवश्यक बजेट स्बस्नयोजन गररनेछ । 

 संक्रमण जोस्खम रहदासम्म ऄशि ऄसहाय एवम ्अस्थयक रुपिे स्वपरन गभयवती मस्हिा ज्येष्ठ नागररक 

एवम ्ऄपांगता भएका व्यस्िहरुका िास्ग राहत काययक्रम संचािन गररनेछ । 

 कोस्भड १९ को समयमा थथानीय तहमा खस्टने थवाथ्यकमी तथा जनशस्ििाइ थवाथ्य सरुक्षा 

सामाग्रीहरुको ऄभाव नहुने गरी व्यवथथा स्मिाइनेछ । 

 एम्विेुरस, सवारी यातायात ऄरय साधन जथता सेवािाइ चौस्बसै घण्टा संचािन हुने गरी व्यवथथा 

स्मिाइनेछ । स्डप्रेशन हुन सक्ने स्वद्याथी, एकि, गभयवती मस्हिा, ज्येष्ठ नागररक ऄपांग भएका व्यस्िहरुिाइ 

अवश्यक मनोसामास्जक परामशय सेवा ईपिधध गराईने काययक्रम संचािन गररनेछ । 

 ऄपाङ्गता भएका व्यस्िहरुका िास्ग क्षमता स्वकास र रोजगारीका काययक्रम तथा मनोबि ईछच बनाईन, 

दक्ष र सक्षम बनाईन स्शक्षा र तास्िमको व्यवथथा गररने काययिाइ स्नररतरता स्दआएको छ । 

 िैङ्स्गक समानता, मस्हिा सशस्िकरण र समावेस्शकरण गने नीस्तिाइ प्रोत्साहन गररनकुा साथै दस्ित 

अस्दवासी जनजाती, ऄपांग, गररब, स्पस्छस्डएको वगय एवम ् समदुायिाइ सशस्िकरण गरी प्रवाहीकरणमा 

ल्याईन अवश्यक काययक्रमहरुिाइ स्नररतरता स्दइनेछ । मस्हिा स्हसंा, बाि स्ववाह, बहुस्ववाह, ऄनमेि 

स्ववाह, बोक्सी प्रथा र छाईपडी प्रथा जथता स्वकृस्तिाइ ईरमिुन गनय जोड स्दइनेछ । 

 सनुौिा हजार स्दनका मस्हिाहरुिाइ “ईपाध्यक्ष कोसेिी काययक्रम” संचािनमा ल्याइनेछ । 

 मस्हिा थवाथ्य थवयम ् सेस्वकाहरुिाइ क्षमता ऄस्भवसृ्ि गनय स्दइने स्वस्भरन तास्िमहरुिाइ स्नररतरता 

स्दइनेछ । 

 अधारभतू तथा गणुथतरीय थवाथ्य सेवामा सबै जनताको सरि, सहज पहुचँ ससु्नस्िताका िास्ग 

गाईँपास्िका ऄरतगयत रहकेा थवाथ्य चौकीहरुमा अवश्यक भौस्तक व्यवथथापन तथा दक्ष जनशस्ि 

व्यवथथापन सम्बस्रधत काययक्रमहरु संचािन गररनेछ । 

 गभयवस्त, स्शश,ु बािबास्िका, स्कशोरी र ऄपाङ्गता भएका व्यस्िको पोषण स्थथस्तमा थप सधुार ल्याईन 

साझेदार स्नकायहरुको समरवयमा बहुके्षत्रीय पोषण योजनािाइ स्नररतरता स्दइनेछ । 

 गाईँघर स्क्िस्नक तथा खोप स्क्िस्नकबाट प्रदान गररने सेवा ऄझै सदुृढीकरण गररनकुा साथै समय सापेक्ष 

गाईँपास्िका स्भत्र थवाथ्य तथा योग स्शस्वरहरु संचािन गररनेछन ्। 

सम्मालनत ऄध्यक्ष महोदय, 

भ लतक पूवायधार लवकासः 



 
 

9 

 

१. गाईँपास्िकामा तयार गररएको गाईँपास्िका पाश्वयस्चत्रमा अधाररत त्याङ्क स्वशे्लषणको प्रस्क्रया ऄनसुार 

योजना छनोट गरी भौस्तक संरचना तथा स्वकास पवूयधारहरु काययक्रम संचािन गने नीस्तिाइ स्नररतरता 

स्दइनेछ । 

२. गाईँपास्िका ऄरतगयत संचािन हुने िूिा अयोजनाहरु संचािन गनय स्वथततृ पररयोजना प्रस्तवेदन तयार 

गरी सोही अधारमा संचािन गररनेछ । िूिा अयोजना संचािनको िास्ग संघ र प्रदशे सरकारसँग स्नररतर 

पहि गररनेछ । 

३. भौस्तक पवूायधार वकास मार्य त गाईँपास्िका बासीको जीवन शैिी सरिीकृत बनाईन संघ तथा प्रदशे 

सरकारसँग समरवय, अरतररक स्रोत पररचािन, स्वस्भरन स्वकास साझेदारीहरु स्बच समरवय र सहकायय 

गरी पवूयधार स्वकासका काययिाइ गस्तशीिता प्रदान गररनेछ । 

४. गाईँपास्िका स्भत्रका पस्हचान भएका खेतीयोग्य जग्गा जस्मनको िगत तयार गरी स्सँचाइ काययक्रम मार्य त 

अयअजयन काययक्रमहरु संचािन गररनेछन ्। 

५. ईज्यािो जोरायि काययक्रमिाइ चाि ु अ.व. मा समेत स्नररतरता स्दइनेछ । स्वद्यतुको पहुचँ नभएका 

थथानहरुमा िघजुिस्वद्यतू अयोजना िगायतका बैकस्ल्पक ईजायका काययक्रमका िास्ग ऄनदुानिाइ 

स्नररतरता स्दइनेछ । 

६. गाईँपास्िकाका स्वस्भरन नदी र खोिाहरु अवत जावत सहज गनय झोिङ्ुगे पिु स्नमायण कायय 

प्राथस्मकतामा रास्खएको छ । 

७. गाईँपास्िका स्भत्रका वडा कायायियहरु िगायत ऄरय सेवा कायायियहरुको भौस्तक संरचना सधुार र 

थतरोरनती िगायत नयाँ स्नमायणका िास्ग प्रदशे तथा संघीय सरकारसँग समरवयात्मक पहि गररने छ । 

८. सावयजस्नक तथा नीस्ज भवन स्नमायण गदाय भवन स्नमायण अचार संस्हतािाइ िाग ूगने कायय थप व्यवस्थथत 

गररनेछ । 

सम्मालनत ऄध्यक्ष महोदय, 

संस्कृलत प्रवर्द्यन तथा पययटन पूवयधार लवकासः 

१. अरतररक तथा बाह्य पययटनिाइ बढावा स्दन गाईँपास्िका स्भत्र रहकेा धास्मयक पययटन थथि सांथकृस्तक 

सम्पदा मि मस्रदरहरुिाइ पययटकीय थथिको रुपमा स्वकास गनयका िास्ग प्रचार प्रसार िगायत थप 

संथकृस्त झल्काईने भौस्तक पवूायधारहरुको स्वकास गररनेछ । 

२. गाईँपास्िका स्भत्रका स्वस्वध जातजाती तथा जनजातीहरुको थथानीय भाषा, सास्हत्य, किा र मौस्िक 

संथकृस्तको संरक्षण र सम्बियनमा स्नररतर जोड स्दइनेछ । साथै थथानीय समदुायको संथकृस्तमा अधाररत 

होमथटे संचािनका िास्ग स्वशेष पहि गररनेछ । 

३. थथानीय पययटकीय के्षत्रहरुको पस्हचान, संरक्षण सम्वधयन र स्वकास गद ै अरतररक तथा बाह्य पययटन 

प्रवियनमा जोड स्दइ रोजगारका ऄवसरहरु श्रजृना गनय प्रोत्साहन गररनेछ साथै पययटकीय क्षेत्र स्वकासका 

िास्ग सरकारी, नीस्ज तथा ऄरय साझेदार स्नकायहरुस्बच समरवयात्मक भसू्मकामा कायायरवयन गने 

काययिाइ स्नररतरता स्दइनेछ । 

सम्मालनत ऄध्यक्ष महोदय, 

वन वातावरण तथा लवपद् व्यवस्थापनः 



 
 

10 

 

१. जैस्वक स्वस्वधताको संरक्षण गनय एग्रो-र्ोरेस्ष्ट्रका काययक्रम संचािन गरी सम्पणूय वन जङ्गिहरुको संरक्षण 

तथा संवियन काययिाइ स्नररतरता स्दइनेछ, साथै सामदुास्यक वन के्षत्र स्वकास र स्वथतार गनुयका साथै 

सावयजस्नक जस्मनमा वकृ्षारोपण ऄस्भयान संचािन गररनेछ । 

२. एक घर एक खाडि, एक चाड तथा एक पसि एक डथटस्बनको ऄवधारणा ऄविम्वन गरी थवछछ र 

सर्ा सगु्घर जोरायि गाईँपास्िका बनाईन पहि गररनेछ साथै पणूय सरसर्ाइ यिु गाईँपास्िकाको िक्ष्य 

हास्सि गनय थवाथ्यकमीहरु तथा पणूय सरसर्ाइ थवयमसेवकहरु पररचािन गररनेछ । 

३. गाईँपास्िका तथा वडा थतरीय स्वपद ्व्यवथथापन सस्मस्तिाइ थप स्क्रयास्सि बनाइनेछ । 

सम्मालनत ऄध्यक्ष महोदय, 

संस्थागत लवकास, सेवा प्रवाह, लवत्तीय व्यवस्थापन, सुशासन तथा पारदलशयताः 

१. गाईँपास्िका तथा वडाहरु संचािन र व्यवथथापनको िास्ग कमयचारीहरुिाइ क्षमता ऄस्भवसृ्ि तास्िमहरु 

संचािन गररनेछन ् । साथै संघीय सरकारको समरवयमा संगिनात्मक संरचना ऄनसुार अवश्यक थप 

जनशस्ि व्यवथथापनका िास्ग पहि गररनेछ । 

२. सेवा प्रवाहिाइ ऄझ प्रभावकारी बनाईन कमयचारीिाइ ऄविोकन भ्रमणको व्यवथथा गररनेछ । 

३. स्वकास स्नमायणिाइ प्रभावकारी वनाईन प्रत्येक वडामा एक प्रास्वस्धक कमयचारीको व्यवथथा गररने छ । 

४. गाईँकाययपास्िकाको कायायिय भवनमा स्स.स्स.स्ट.भी. र स्डस्जटि नागररक वडापत्र तथा बोडय थथापना 

गररनेछ । 

५. स्नजामती सेवा स्दवसको ऄवसरमा जोरायि गाईँपास्िका ऄरतगयत काययरत कमयचारीहरुको काययसम्पादन 

मलू्याङ्कनको अधारमा ईत्कृष्ट कमयचारीिाइ परुथकृत गरी सम्मान गररनेछ । 

६. गाईँपास्िकाको अस्थयक, भौस्तक, सामास्जक तथा मानवीय स्वकासको दीघयकािीन सोच सस्हतको 

अवस्धक योजना ऄद्यावस्धक गने प्रस्क्रयािाइ स्नररतरता स्दइनेछ । 

७. गाईँपास्िका के्षत्रस्भत्रका सावयजस्नक स्नकायहरु मार्य त प्रवाह गररने सेवाहरुको कायय सम्पदान मलू्याङ्कन 

गरी परुष्ट्कार तथा दण्ड प्रणािी ऄविम्वन गररनेछ सो काययिाइ चाि ुअ.व. मा समेत स्नररतरता स्दइनेछ । 

८. स्विीय ऄनशुासन कायम गनय चाि ुअस्थयक वषयमा तेश्रो पक्ष सावयजस्नक सनुवुाइिाइ स्नररतरता स्दइनेछ । 

९. गाईँपास्िका मार्य त प्रवाह गररने सेवा प्रवाहिाइ चथुत दरुुथत बनाइनकुा साथै भ्रष्टाचार शरूय 

शहनशीिताको नीस्त ऄविम्वन गरी सशुासनको प्रत्याभसू्त गराइनेछ । 

१०. अयोजनाहरुको स्दगो स्वकास व्यवथथापनका िास्ग गाईँपास्िका र वडा थतरीय ऄनगुमन तथा 

मलू्याङ्कन सस्मस्तिाइ थप स्क्रयास्शि गराइ पररचािन गररनेछ । 

११. अस्थयक ऄनशुासन तथा पारदस्शयता कायम गरी सशुासनको प्रत्याभसू्त गराईन गाईँपास्िका ऄरतगयत 

कायायरवयन गररने स्क्रयाकिापहरुको सामास्जक पररक्षण, सावयजस्नक सनुवुाइ काययक्रम स्नयस्मत संचािन 

गने र िेखा पररक्षण मार्य त शरूय बेरुज ुकायम गने नीस्त ऄविम्वन गररनेछ । 

१२. थथानीय सरकार र जनताबीच जीवरत राख्न “जनतासँग जनप्रस्तस्नधी प्रत्यक्ष काययक्रम” संचािन गररनेछ । 

यस काययक्रम मार्य त जनताका गनुासा स्नयस्मत रुपमा सम्बोधन गररनेछ । 

१३. गाईँपास्िका क्षेत्र स्भत्र संचािन हुने योजनाहरुमा ऄस्नवायय योजना सचूना पास्ट, योजना थथिमा होस्डङ 

बोडय राख्ने प्रकृयािाइ स्नररतरता स्दइनेछ । 
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१४. गाईँपास्िकाको कायय सम्पदानिाइ स्छटो छररतो, प्रस्वस्धमैत्री, पारदशी र गणुथतरीयता कायम गद ैसचूना 

तथा प्रस्वस्धको ऄस्धकतम ईपयोग मार्य त शासन प्रणािीिाइ थथानीय तहबाट नै सदुृढीकरण गररने नीस्त 

ऄविम्वन गररनेछ । 

१५. गाईँपास्िकाबाट कायायरवयन हुने योजना, काययक्रममा स्विीय जोस्खम रयसू्नकरणका िास्ग स्नमायण र खररद 

प्रस्क्रयािइ बढी पारदशी र प्रस्तथपधायत्मक बनाईन वास्षयक खररद योजना बनाइ E-Bidding िाइ 

प्रभावकारी रुपमा कायायरवयन गररनेछ । 

१६. अस्थयक वषयको ऄरत्यमा अएर ऄसारे स्वकास गने पररपाटीको ऄरत्य गररनेछ । यसका िास्ग अस्थयक 

वषयको शरुुमा नै योजना सम्झौता गराइ काम गनय शरुु गने र समयमा नै गाईँपास्िकाका काययक्रम तथा 

अयोजनाहरु सम्परन गररनेछ । 

१७. प्रस्वस्धको प्रयोग तथा सचूनामा पहुचँ ऄस्भवसृ्ि गनय गाईँपास्िकाका जनप्रस्तस्नधी, कमयचारी तथा 

स्शक्षकहरुिाइ सचूना प्रस्वस्धसँग सम्बस्रधत तास्िम तथा काययशािा संचािन गररनेछ । 

१८. कोस्भड १९ को कारण कर तथा गैह्रकर राजश्वमा पनय सक्ने ऄसरिाइ अँकिन गरी अरतरररक अय 

ऄनमुानिाइ सकेसम्म यथाथयपरक बनाइने प्रयास गररनेछ । 

१९. जनताको कर जनताको िास्ग भरने नाराका साथ गाईँपास्िकाबाट ईिेको कर दथतरु जनताको स्हतकै िास्ग 

खचय गररनेछ । प्रत्येक वडाहरु तथा स्वषयगत शाखाहरुबाट ईिेको अरतररक राजश्व प्रत्येक मस्हनाको ७ 

गते स्भत्र ऄस्नवायय रुपमा पेश गररने नीस्तिाइ ऄविम्वन गररनेछ । साथै राजथवको दायरा र्रास्किो पारी 

अरतररक अम्दानी बढाईने नीस्त स्िआनेछ । 

२०.अस्थयक स्क्रयाकिापमा अएको संकुचन सँगै थथानीय तहको अरतररक अय, ऄरतर सरकारी स्बि 

हथतारतरण राजश्व बाँडर्ाँड तथा रोयल्टी रकममा अईन सक्ने कमीिाइ ध्यान स्दद ैिचकता सस्हतको 

ईपयिु अकारको बजेट तजुयमा गने प्रयास रहने छ । 

२१. सामास्जक सरुक्षा तथा व्यस्िगत घटना दताय प्रणािीिाइ सचूना प्रस्वस्ध मैत्री बनाइ सदुृढीकरण गररने नीस्त 

स्िइनेछ । 

ऄरत्यमा, यस गाईँपास्िकाको अस्थयक, सामास्जक स्वकासका स्वस्वध पक्षमा महत्त्वपणूय योगदान 

परु् याईन ु हुने सबै राजनीस्तक दि, राष्ट्रसेवक कमयचारीहरु, सरुक्षाकमीहरु, नीस्ज क्षेत्र, नागररक समाज, 

सञ्चार जगत, गाईँपास्िका बास्सरदाहरु, शभेुछछुक, स्मत्र राष्ट्रहरु, स्वस्भरन संघ-संथथाहरुिाइ हास्दयक 

धरयवाद ज्ञापन गदयछु । 

धन्यवाद 


