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सुतनलस्मृति गाउँपातलकाको दशौं गाउँसभाका अध्र्क्षज्र्ू, 

गाउँसभाका सदस्र्हरु, 

तितभन्न रािनीतिक दलका प्रमुख एिम् प्रतितनति ज्र्ूहरु, 

संघ संस्थाका प्रमुख िथा प्रतितनतिहरु,  

समािसेिी िथा िुतििीतिहरु, 

पत्रकार, सुरक्षाकमी, 

सबपूर्य कमयचारीहरु िथा  

उपतस्थि िथा प्रत्र्क्ष प्रसारर्बाट सुतनरहनु भएका सबपूर्य आमािुिा, दािुभाई िथा दददीितहनीहरु, 

 सुतनलस्मृति गाउँपातलकाको र्स ऐतिहातसक कार्यक्रममा उपतस्थि गाउँ सभा सदस्र्हरु प्रति मेरो 

व्यतिगि एिम् गाउँपातलका पररिारको िर्य बाट स्िागि गनय चाहन्छु । दशेमा संघीर् लोकिातन्त्रक गर्िन्त्र 

स्थापना गनय िथा िनिालाई साियभौम एिम् अतिकार सबपन्न बनाउने अतभर्ानमा आफ्नो िीिनको आहुति 

ददनुहुने सबपूर्य ज्ञाि अज्ञाि शतहदहरु प्रति भािपूर्य श्रद्धान्िली अपयर् गदयछु । कला र संस्कृतिको िरोहरको 

रुपमा पररतचि सुतनलस्मृति गाउँपातलकाको र्स दशौं गाउँ सभाबाट आगामी आर्थयक िर्य २०७८/०७९ का 

लातग र्स गरीमामर् दशौं गाउँसभामा नीति िथा कार्यक्रम प्रस्िुि गनय पाउँदा मैले गौरिातन्िि महशुस गरेको 

छु । 

 तिश्वव्यापी रुपमा रै्तलएको कोरोना भाइरस (कोतभड-१९) को दोस्रो लहरका कारर् दशेभरको 

िन्दािन्दीले र्स गाउँपातलकामा पतन गतबभर असर पुर् र्ाएको छ ।  कोरोना भाइरस (कोतभड-१९) का कारर् 

गाउँपातलका बन्दाितन्दको चपेटामा परेको कारर्ले चाल ुिर्यका र्ोिना कार्ायन्िर्नमा समेि गतबभर असर 

पनय गएिा पतन आगामी आ.ि.को र्ोिना ििुयमाको मूल्र् र मान्र्िालाई आत्मसाथ गद ैगाउँपातलकाको 

तिद्यमान अिस्था, भौगोतलक िथा सांस्कृतिक तितिििा, कला संस्कृतिलाई बोि गद ैगाउँपातलकाबासीको 

स्िास््र् नै हाम्रो अमूल्र् सबपति भएकोले िनिाको स्िास््र् िथा िीिन रक्षा केतन्िि र्ोिना ििुयमालाई 

प्राथतमकिा ददई स्िास््र् सेिा सुतनतिि गने, गरीिी न्र्ूनीकरर् गने, साना िथा घरेलु उद्यमको तनर्तमि 

सञ्चालन िथा प्रिद्धयन गने, बेरोिगारी कम गने, िैकतल्पक तितिबाट कक्षा सञ्चालन गरी गुर्स्िरीर् तशक्षा 

प्रदान गने, लतैगगक समानिा कार्म गने, कोरोना भाइरसका कारर् न्र्ून भएको गाउँपातलकाको आन्िररक 

आर् स्रोिको पतहचान िथा समुतचि व्यिस्थापन, उत्पादनशील स्रोि सािनमा समान पहुचं पुग्न नसक्दा 

मतहला, बालबातलका, दतलि, आददिासी िनिाति, अपागगिा भएका व्यति, ज्र्ेष्ठ नागररक िथा 

तपछतडएको िगय, समुदार् िथा क्षेत्रको आर्थयक र सामातिक तस्थतिमा अपेतक्षि सुिार ल्र्ाउन समािेशी 

तिकासलाई उपलब्िीमूलक बनाउन अति आिश्र्क छ । 

तिश्वव्यापी रुपमा रै्तलएको कोराना भाइरस महामारीले िनस्िास््र्का क्षेत्रमा गबभीर समस्र्ा पैदा 

गदाय स्िास््र् पूिायिार र क्षमिा तिकासका क्षेत्रमा हामीले थप लगानी गनुयपने समस्र्ा र चुनौति सृिना भएको 

छ । हामीले हले्थ डसे्क स्थापना, गाउँपातलका स्िरीर् १५ शैर्ाको कोतभड अस्पिाल तनमायर्सँग सेिा ददद ै

गाउँपातलका बासीहरुलाई स्थानीर् सरकार िनिाको अतभभािक भएको महशुस गराउन सदकएको छ । 
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कोतभड-१९ को दोस्रो लहरका क्रममा अस्पिालहरुमा िेडको अभाि, अतक्सिनको कमी िस्िा समस्र्ा 

व्यहोनुय पदाय स्थानीर् सरकारको तनरन्िर प्रर्ासबाट अतहले िी समस्र्ाहरु समािान भएका छन् । पतछल्लो 

समर् संक्रमर्मा कमी आएको छ र तनको हुन ेदर उल्लेख्र् रुपमा िृतद्ध भएको छ । कोतभड-१९ को िोतखम 

पूर्यरुपमा अन्त्र् नभए पतन तस्थति तनर्न्त्रर् िर्य  उन्मुख हुदँ ैगएको छ । र्स घडीमा कोतभड-१९ को कारर् 

ज्र्ान गुमाउनु हुने मृिकहरु प्रति भािपूर्य श्रद्धाञ्जली िथा संक्रतमि सबपूर्य आमािुिा, दािुभाइ िथा 

दददीबतहनीहरुको शीघ्र स्िास््र् लाभको कामना गदयछौं । साथै कोतभड-१९ रोकथाम िथा तनर्न्त्रर्मा 

अहोरात्र खट्नुहुने स्िास््र्कमी, राष्ट्रसेिक कमयचारी, सुरक्षाकमी, िनप्रतितनति,पत्रकार, संघ संस्था, 

रािनीतिक दल लगार्ि आ-आफ्नो ठाउँबाट स्िास््र् सामग्रीहरु र सहर्ोग गनुयहुने प्रति हार्दयक आभार िथा 

िन्र्िाद व्यि गदयछौं । 

 उल्लेतखि समस्र्ा िथा चनुौति सामना गनय िनप्रतितनतिहरुको साझा अठोट, रािनैतिक समझदारी, 

तिकासप्रति िनिाको उत्साह, राष्ट्रसेिक कमयचारीहरुको तनरन्िर प्रर्ास, नागररक समाि, तनिी क्षेत्र, रातष्ट्रर् 

िथा अन्िरातष्ट्रर् गैरसरकारी संघ संस्थाहरुको तिकास प्रकृर्ामा सहभातगिा, सांस्कृतिक तितिििा, सचूीकृि 

तिश्व सबपदा,तितशष्ट सनािन लोक संस्कृति, पर्यटकीर् क्षेत्रहरु गाउँपातलका तिकासको सबभािनाको रुपमा 

रहकेा छन् । 

 स्थानीर् सरकारको गठन पिाि सुतनलस्मृति गाउँपातलको िियमान कार्यपातलकाले चार िर्यको 

कार्यकाल पुरा गरेको छ । तिगिका चार िर्य गाउँपातलकालाई समृद्ध, सुशातसि र सुतििार्ुि बनाउन े

सबबन्िमा आम गाउँपातलकाबासी िथा कार्यपातलका आरै्ले पतन अपेक्षा गरे अनरुुपको कार्य गनय अनेकौं 

चुनौति सामना गनुय परेको सन्दभयमा हाल तिश्वव्यापी रै्तलएको कोरोना भाइरसका कारर् झन् करठन मोडमा 

पुगेिा पतन कोरोनाबाट भाग्न ेनभई कोरोनालाई परास्ि गनुयपने हाम्रो कियव्य भएको तिददिै छ । 
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अध्र्क्ष महोदर् िथा गाउँसभा सदस्र्ज्र्हूरु 

अतिकार, स्रोि सािन, बिटे, उिरदातर्त्ि र ििार्दतेहिा समेि स्थानीर् िहमा हस्िान्िरर् गरी िल्लो 

तनकार्लाई अतिकारसबपन्न बनाउने प्रर्ास गरीएको छ, िुन स्िागि र्ोग्र् छ । संघीर्िा र स्थानीर् सरकार 

मार्य ि गाउँ–गाउँमा ससंहदरबार, आफ्नो गाउँ, शहर, बस्िी, टोल आरै् बनाउ िस्िा कार्यक्रमहरुलाई मूियरुप 

ददने तिबमेिारी हाम्रो काँिमा आएको व्यहोरा तिददि ैछ । र्ो हाम्रो लातग अिसर र चनुौति दिुै हो । 

अि म दशौ ँगाउँ सभािाट पाररि मुख्र्–मुख्र् नीति िथा कार्यक्रम र बिेटको समीक्षा प्रस्िुि गने अनुमति 

चाहन्छु । 

१. हामीले तिबमेिारी सबहालेको कररब चार बर्य पूरा हुदछै । चालु आर्थयक िर्यमा कार्यतिति सोह्र (१६) 

िटा, मापदण्ड दईु (२)िटा, तनदतेशका दईु (२) िटा गरी बीस (२०) िटा कानूनहरु िथा र्स अिति 

सबम पुग्दा तितभन्न एकाउन्न (५१) िटा कानूनहरु तनमायर् भएका छन ्। िनअपेक्षा अनरुुपको तिकास 

तनमायर् एिम् नागररक मैत्री सेिा प्रिाहका माध्र्मबाट सुशासनको प्रत्र्ाभुि गराउन कानून 

तनमायर्को र्स उपलब्िीले तबशेर् टेिा पुगेको अनुभूति गरेको छु । 

२. कृतर् िर्य  ८५% अनुदानमा िान,मकैको बीउ तििरर् कार्यक्रम,५०% अनुदानमा र्ान्त्रीक उपकरर् 

तििरर् कार्यक्रम, कृर्क समूह/सहकारी र्मय मार्य ि प्लातष्टक टनेल तििरर् कार्यक्रम, कोतभड तिशेर् 

कार्यक्रम,कोतभड प्रभातिि भई गाउँ र्र्कय एका कृर्कहरुलाई उत्पादन सामग्रीमा सहर्ोग कार्यक्रम 

सबपन्न भएका छन् । र्स गाउँपातलकाको मुख्र् स्रोिको रुपमा रहकेो कृतर् क्षेत्रलाई आत्मतनभयर 

गराउन उत्कृष्ट कृर्कहरुलाई सबमान स्िरुप पुरष्कृि गरीएको छ । कृतर् िथा पशुपन्छी सबबन्िी 

व्यिसार्लाई मर्ायददि बनाउन अगायतनक उत्पादनमा िोड ददइएको छ । बीउ, मल, और्िी, दानाको 

सहि आपूर्ियमा िथा संक्रामक रोग तनर्न्त्रर्मा िोड ददइ कृर्कहरुको घरदलैोमा पुतग कृतर् 

िातलमको व्यिस्था गरीएको छ, एक घर एक करेसािारी प्रिद्धयनका लातग उन्नि िरकारी बीउ 

तििनहरु तनरन्िरिा कृर्कहरुलाई उपलब्ि गराइएको छ । कृर्कहरुलाई अध्र्र्न र प्रोत्साहनका 

लातग कृतर् भ्रमर्को व्यिस्था गरी बर्ातग्द, स्र्ागिा र पोखराका नमुना कृर्क र्मयहरुको अध्र्र्न 

अिलोकनको व्यिस्था गरीएको छ । 

३. पशुपालन कृर्कहरुलाई पशुपालन सबबन्िी िातलमको व्यिस्था गरीएको छ । िडा नं १, २, ७ र ८ 

मा पशु स्िास््र् तशतिर सञ्चालन गरीएको छ, सिै िडाहरुमा १/१ िटा ५०% िोर्र बोकाहरु 

कृर्कहरुलाई शि प्रतिशि अनुदानमा उपलब्ि गराई व्यिसार्ी िाख्रापालनका लातग प्रोत्साहन 

गरीएको छ, िडा न ं१, ३, ४, ५ र ७ मा कुखरुा कृर्कहरुलाई कुखुरा उपलब्ि गराइएको छ भन े

िडा नं २ खलतसङमा रहकेो बाख्रा पालन समूहलाई २५ िटा उन्नििािका बाख्रा शिप्रतिशि 

अनुदानमा तििरर् गरीएको छ, पशु स्िास््र् सबबन्िी और्िीहरु पशुपालक कृर्कहरुलाई तन:शुल्क 

तििरर् गरीएको छ । 

४. रेड स्िर्ल पाकय , राज्र् पोखरा िृहि र्ोिना र मालरानीकोट शातन्ि बारटका, र्ुद्ध संग्रहालर् 

तनमायर्लाई अगातड बढाइएको छ । तत्रपुरेश्वरी मतन्दर, गिुलकोट दरबार, घोडाकोट तशिालर् 
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मतन्दरलाई थप व्यितस्थि गरीएको छ भने चिुभूयि िटीर् पाकय  तनमायर्ािीन अिस्थामा रहकेो 

व्यहोरा सबमातनि सभा समक्ष िानकारी गराउन चाहान्छु । 

५. र्ुिा रोिगारका लातग सनु चाल्न े कार्यक्रम मार्य ि र्िुाहरुलाई रोिगारमुखी बनाइएको छ । 

प्रिानमन्त्री रोिगार कार्यक्रम अन्िगयि २३ िटा आर्ोिना सञ्चालन भएका र सो बाट बेरोिगार 

सूचीमा सचूीकृि भएका ९०३ िना बेरोिगार मध्र् २०८ िना प्रत्र्क्ष लाभातन्िि भएका छन ्। 

र्ुिाहरुलाई स्िरोिगार बनाउनका लातग २५ िनालाई हल्का सिारी चालक िातलम, १६ िनालाई 

व्याक हो लोडर िातलम, ३९ िनालाई तसलाईकटाइ िातलम, २ िनालाई मोटरसाइकल ममयि 

िातलम, १७ िनालाई हाउस िाइररङ िातलम, ९१ िनालाई स्र्ातनटरी प्र्ाड तनमायर् िातलम, 

मतहला सहकारी संस्थाका २१ िनालाई लेखा व्यिस्थापन िातलम, ३० िनालाई कबप्र्ूटर िातलम 

ददइएको छ भने र्ुिाहरुलाई सरकारी सेिामा आकर्र्यि गनयका लातग ३३ िनालाई लोकसेिा िर्ारी 

कक्षा सञ्चालन गरीएको छ । 

६. न्र्ातर्क सतमतिमा आ.ि. २०७७/०७८ मा परेका २३ िटा मुद्धा मध्र्े १० िटा र्र्छ्यौट भएका छन ्

। आ.ि.२०७४/०७५ दतेख हालसबम तितभन्न प्रकृतिका ११७ तििादका मुद्धाहरु मध्र् ८५ िटा 

तमलापत्र िथा र्र्छ्यौट भएका छन ्। ९ िटा उिुरीहरु सबबतन्िि तनकार्मा पठाइएको छ भने  १३ 

िटा उिुरी र्र्छ्यौट प्रकृर्ामा रहकेा छन् । 

७. कोतभड १९ महामारी रोग दोस्रो चरर्को संक्रमर्ले आक्रान्ि पारी महामारी तनर्न्त्रर् गनय तनकै 

चुनौति बन्द ैआएको अिस्थामा १५ शैर्ाको अस्थार्ी कोतभड अस्पिाल तनमायर् र आिश्र्क स्िास््र् 

सामग्री िथा िनशतिको व्यिस्था गरी उपचारको व्यिस्था तमलाइएको, हले्थ डसे्कको व्यिस्था र 

समुदार्मा एतन्टिेन्ट तितिबाट कोतभड परीक्षर्को दार्रा बढाइएकोले तिरामीको रोकथाम िथा 

तनर्न्त्रर्मा केही सर्लिा हातसल गरीएको छ । 

८. स्िास््र् सेिा िर्य  ज्र्ेष्ठ नागररक घरदलैो कार्यक्रम, PNC तभतिट कार्यक्रम, तन:शुल्क और्िी तििरर् 

कार्यक्रम, खोप कार्यक्रम, आमा सुरक्षा कार्यक्रम, पररिार तनर्ोिन कार्यक्रम, स्िास््र्कमीिारा होम 

आसोलेसनमा बसेका कोतभड संक्रतमि तिरामीहरुको परामशय िथा भेटघाट कार्यक्रम सबपन्न भएका 

छन् । कोतभड-१९ रोकथाम र तनर्न्त्रर्का लातग हालसबम १८५४ कोतभतशल्ड भ्र्ातक्सन र 

३२३िनालाई भरेोतसल भ्र्ातक्सन गरी िबमा २१७७ िनालाई कोतभड तिरुद्धको खोप लगाइ 

सदकएको छ भने ६७४ िनाको एतन्टिेन्ट परीक्षर् गरीएको छ । 

९. र्स गाउँपातलकाका िडा नं ५ मा स्िास््र् चौकी तनमायर्का लातग टेन्डर स्िीकृि भै तनमायर्ािीन 

अिस्थामा रहकेो,िडा नं ३ मा स्िास््र् चौकी भिन तनमायर्का लातग िग्गा प्रातिका लातग प्रदक्रर्ामा 

रहकेो, िडा नं २ गोगनपानीमा सामुदातर्क स्िास््र् इकाइ केन्ि स्थापना गरी सेिा सञ्चालनमा 

रहकेो िथा गाउँपातलका स्िरीर् १५ शैर्ाको अस्पिाल तनमायर्का लातग िग्गा प्रातिको अतन्िम 

चरर्मा पुगेको । चालु आ.ि.मा स्िास््र् संस्थाको थप तनमायर्ले नागररकको आिारभूि स्िास््र् 

सेिा तन:शुल्क प्राि गने संिैिातनक अतिकारको व्यिहारमै प्रत्र्ाभूति भएको छ । 

१०. स्िच्छ खानेपानीमा नागररकको पहुचँ बृतद्ध गनय एक घर एक िाराको नीति अनसुार कार्यक्रम गनय 

गाउँपातलका र िडाहरुबाट कार्ायन्िर्न शुरुिाि गरीएको छ । िढ्द ै गएको शहरीकरर्लाई 
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व्यितस्थि गनय र्ोहरमैला व्यिस्थापनको लातग र्ोहरमैला सगकलन केन्िको लातग िग्गा खररद गनय 

बिेटको व्यिस्था गरीएको छ । भने र्ोहोरमैला व्यिस्थापनको लातग पातलका स्िरीर् 

सरोकारिालाहरुसँग छलर्ल िथा अन्िरदक्रर्ा गरीएको छ । 

११. कृतर् र्ोग्र् भूतममा ससंचाई सुतििा उपलब्ि गराइएको छ । तिगिमा सञ्चालनमा रहकेा र अन्र् 

पूिायिार तनमायर्को क्रममा नातसएका ससंचाई कुलोहरुलाई पुन: सञ्चालनमा ल्र्ाइद ै छ । थोपा 

ससंचाई, स्पेररङ पाइपससंचाई, पलातष्टक र ररचािय पोखरीिस्िा कार्यक्रमलाई थप प्रभािकारी 

बनाइद ैलतगएको छ । 

१२. मतहलाहरुका लातग सीप तिकास िातलम,अपागगिा भएका व्यतिहरुलाई सहार्क सामग्री तििरर् 

कार्यक्रम, २३३ िनालाई अपागग पररचर्-पत्र तििरर्,१६१५ िनालाई ज्र्ेष्ठ नागररक पररचर्-

पत्र तििरर्, सिै माध्र्ातमक तिद्यालर्का बाल समूह र सरंक्षक तशक्षकलाई अतभमूखीकरर् िातलम, 

बातलका सबमेलन पूिय िर्ारी८ िटै माध्र्ातमक तिद्यालर्हरुमा बातलका सबमेलन कार्यक्रम, ७ िटा 

िडा र गाउँपातलकामा बाल अतिकार सतमति गठन, साहस र हुरेक नेपालको समन्िर्मा बाल 

अतिकार सतमतिका पदातिकारीलाई बाल सरंक्षर् सबबतन्ि िातलम,५ िटा िडामा ज्र्ेष्ठ नागररक 

क्लि गठन,१ नं िडामा ज्र्ेष्ठ नागररक तमलन केन्ि स्थापना, लैतगगक सहसंा तनिारर् कोर्को 

स्थापना,५ िटा मतहला तिकास सतमि, ३ नं िडामा िडा स्िरीर् मतहला संिाल गठन, टोल तिकास 

संस्था गठन िथा पररचालन सबबन्िी अतभमूखीकरर् कार्यक्रम, िडा नं १ र २ मा टोल तिकास संस्था 

गठन, ३ िटा माध्र्ातमक तिद्यालर्हरुमा १६ ददन ेलैतगगक सहसंा तिरुद्धको ददिशको अिसरमा बाल 

तििाह न्र्ूनीकरर्, लैतगगक सहसंा तिरुद्ध अतभमूखीकरर् कार्यक्रम, अन्िरातष्ट्रर् मतहला ददिशको 

अिसरमा ५ िटा मतहला सहकारी संस्थाहरुबाट कार्यक्रम सबपन्न, बाल ददिशको अिसरमा 

माध्र्ातमक तिद्यालर् स्िरीर् तनिन्ि लेखन िथा आिारभूि तिद्यालर् स्िरीर् कतििा प्रतिर्ोतगिा 

कार्यक्रम र लैतगगक समानिा िथा सामातिक समािेशीकरर् परीक्षर् सबपन्न गरीएको छ । 

१३. र्स आर्थयक िर्यको अन्ि सबम आइपुग्दा सामातिक सरुक्षा भिा प्राि गने लाभग्राहीको संख्र्ा ४४३० 

रहकेो छ । सामातिक सरुक्षा भिा कार्यक्रमलाई चालु आ.ि. दतेख बैंदकङ प्रर्ालीबाट तििरर् गन े

व्यिस्था गरीएको छ । व्यतिगि घटना दिाय तििरर्लाई तडतिटाइिेसन गने कार्य सबपन्न भएको छ 

साथै हाल ८ िटै िडा कार्ायलर्हरुबाट अनलाईन घटना दिाय कार्य सञ्चालन भैरहकेो छ । 

१४. बािािरर् िथा तिपि् व्यिस्थापन िर्य  खरको छानो तिस्थापन कार्यक्रम अन्िगयि सिै िडाहरुमा 

अतिकांस खरको छानो तिस्थापन गरी र्स कार्यक्रमलाई तनरन्िरिा ददइएको छ । 

१५. िडाबाट तसर्ाररस िथा प्रहरी मुचुल्का समेिको आिारमा आगलातग, हुरी बिास, बादढ, पतहरो 

लगार्िबाट क्षति पुगेका अति तिपन्न घरिुरीहरुलाई तिपद ् व्यिस्थापन कोर् सञ्चालन िथा 

व्यिस्थापन कार्यतिति, २०७५ बमोतिम राहि उपलब्ि गराइएको छ । 

१६. कक्षा ११ र १२ मा गाउँपातलका तभत्र अध्र्र्नरि दकशोरीहरुलाई उपाध्र्क्ष छात्रितृि उपलब्ि 

गराइएको छ । तिद्याथीसगँ अध्र्क्ष कार्यक्रम अन्िगयि आर्थयक अिस्था कमिोर भई तिद्यालर् बातहर 

रहकेा तिद्याथीहरुलाई शैतक्षक सामग्री उपलब्ि गराइ तनरन्िर तिद्यालर् आउने िािािरर्को सृिना 
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गरीएको छ । तशक्षक, गाउँ तशक्षा सतमति र स्थानीर् सरकार बीचको अन्िरदक्रर्ा छलर्ललाई िृहि 

बनाइद ैलतगएको छ । तिद्याथी ददिा खािा सबबतन्ि तनतिि मापदण्ड तनिायरर् गरीएको छ । सशिय 

अनुदानबाट उपलब्ि हुन ेददिा खािा कार्यक्रमलाई थप तिस्िार गद ैिाने नीति ल्र्ाइएको छ । एक 

िडा एक कक्षा १२ सबमको तिद्यालर् तिस्िार अन्िगयि कक्षा थपलाई तनरन्िरिा ददइएको छ । भन े

अनुसाशन तहन तशक्षकहरुलाई काि सरुिा समेि गरीएको छ । 

१७. गाउँपातलकाबाट हुने तितभन्न गतितिति आम नागररक समक्ष पु-र्ाउनका लातग “िनिासगँ 

सतुनलस्मतृि गाउँपातलका” रेतडर्ो कार्यक्रम र पत्रपतत्रकाहरुबाट तनर्तमि कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा 

ल्र्ाइएको छ । िसल ेसरकारी दक्रर्ाकलाप सनुेर दखेेर र पढेर सूचनाको हकबाट सशि गने कोतसस 

गरीएको छ । गाउँपातलका स्िरीर् साियितनक सनुुिाइ गरीएको छ । नागररक िडापत्रलाई 

समर्सापेक्ष अद्याितिक गरी प्रर्ोगमा ल्र्ाइएको छ । पातलकाका सिै तनर्यर्हरुलाई िेिसाइट 

मार्य ि साियितनक गरीएको छ । 

१८. िडा नं १,२, ३ र ४ िडा कार्ायलर् र स्िास््र् चौकीहरुमा र्ाइिर नेट मार्य ि इन्टरनेट सेिा तिस्िार 

गरीएको छ । िडा नं ५, ६, ७ र ८ को िडा कार्ायलर् र स्िास््र् चौकीहरुमा wireless मार्य ि 

ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेिा उपलब्ि गराइएको छ  । 

१९. प्रथम सुतनलस्मृति गाउँपातलका अध्र्क्ष कप िथा दोस्रो राष्ट्रपति रतनङ तशल्ड प्रतिर्ोतगिा सबपन्न 

गरीएको छ । 

अध्र्क्ष महोदर् िथा गाउँसभा सदस्र्ज्र्हूरु 

अि म र्स सुतनलस्मृति गाउँपातलकाको आ.ि. २०७८/०७९को बार्र्यक नीति िथा कार्यक्रम र्स सबमातनि 

गाउँसभामा प्रस्िुि गने अनुमति चाहन्छु । 

२०. नेपालको संतििान, स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, ददगो तिकासका लक्ष्र्हरु, नेपाल सकारको पन्रौं 

र्ोिना मागयदशयन, संघ िथा प्रदशे सरकारको मागयदशयन िथा प्राथतमकिाहरु र गाउँपातलकाको 

आितिक र्ोिना,तितभन्न रर्नैतिक र्ोिनाहरु र आफ्नै तितशष्ट सबभाव्यिा िथा आिश्र्किा 

समेिलाई आिार मानी सबपूर्य गाउँपातलकाबासी आमािुिा,दददीबतहनी िथा दािुभाईहरुबाट व्यि 

भएका िन चाहनाहरुलाई समेट्द ै आ.ब.२०७८/०७९ का लातग तनम्न बमोतिमका नीतिहरु 

अिलबिन गरेका छौं। 

२१. कोतभड-१९ मा संक्रमर् रोकथाम िथा तनर्न्त्रर्का लातग आिश्र्क पूिायिार,अत्र्ािश्र्क और्िी, 

स्िास््र् उपकरर् िथा िनशतिको व्यिस्थापन गररने छ । संघ िथा प्रदशे सरकारको समन्िर्मा 

लतक्षि समूहलाई कोतभड खोपको व्यिस्था तमलाइने छ । 

२२. संघीर् सरकारको समन्िर्मा गाउँपातलका स्िरीर् १५ शैर्ाको अस्पिाल भिन तनमायर्का लातग 

िग्गा प्राति िथा तनमायर् कार्यलाई अगातड बढाइने छ । आिारभूि स्िास््र् सेिा िथा आकतस्मक 

सेिालाई तन:शुल्क गररन ेछ । एक िडा एक स्िास््र् संस्थाको नीति अनुरुप प्रत्र्क िडामा स्िास््र् 

चौकी स्थापना, सिलीकरर् एिम् भौतिक पूिायिार तिकासमा तिशेर् िोड ददइने छ । स्िास््र् 

सेिाको पहुचँबाट टाढा भएका बस्िीहरुमा आिारभूि स्िास््र् सेिा प्रिाहको लातग सामुदातर्क 

स्िास््र् इकाइ केन्िको सञ्चालन िथा व्यिस्थापन गररने छ । 
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२३. मतहला स्िास््र् स्िंर्मसेतिकाहरुलाई आिारभिू िातलम, सतमक्षा गद ैउच्च मनोिलका लातग बार्र्यक 

६ हिार प्रोत्साहन भिाको व्यिस्था तमलाइने छ । 

२४. गाउँपातलका शून्र् होम डतेलभरर घोर्र्ा सुतनििाका लातग स्िास््र् संस्थामा गई सुत्केरी हुन े

मतहलालाई थप प्रोत्साहनको व्यिस्था गररनेछ । 

२५. गभयििी आमासँग उपाध्र्क्ष कार्यक्रम अन्िगयि तनर्तमि तन:शुल्क तभतडर्ो एक्सरे गन ेव्यिस्थालाई 

तनरन्िरिा ददइनेछ । 

२६. ज्र्ेष्ठ नागररक, मतहला, दकशोरी िथा बालबातलकाको स्िास््र् सेिालाई तिशेर् प्राथतमकिाका 

ददइने छ । अति तिपन्न िगयलाई स्िास््र् सेिाको पहुचँ स्थापना गनय और्िोपचार खचयमा सहर्ोग 

गने नीति अिलबिन गररने छ । 

२७. ३०-६० बर्यका मतहलाहरुको पाठेघर िथा क्र्ान्सर सबबन्िी चेकिाँच तस्क्रतनङको व्यिस्था गररन े

छ । 

अध्र्क्ष महोदर् िथा गाउँसभा सदस्र्ज्र्हूरु 

२८. दकसानहरुलाई समर्मै मल बीउ उपलब्ि गराउन आिश्र्क व्यिस्था तमलाइनेछ ।  

२९. कृतर् िथा पशुपन्छी सबबन्िी व्यिसार्लाई मर्ायददि बनाउँद ैअग्रातनक उत्पादनमा िोड ददइनेछ । 

३०. बाख्रापालक कृर्कहरुलाई िातलमको व्यिस्था गरी आर् आियनमा िृतद्ध गररनेछ । 

३१. उत्कृष्ट बाख्रा र्मयलाई १००% बोर्र बोका िथा उत्कृष्ट बाख्रा पालन समूहलाई ५०% बोर्र बोका 

५०% प्रतिशि अनुदानमा तििरर् गररनेछ । 

३२. उत्कृष्ट बाख्रा पालन समूह िथा कृर्कहरुलाई उन्नि िािको बाख्रा खररद गरी तििरर् गररनेछ । 

३३. माटो परीक्षर् तशतिर सञ्चालन गररनेछ । 

३४. प्लातष्टक पोखरी र िर्ायदको पानी सगकलन कार्यक्रमलाइ व्यितस्थि गररनेछ । 

३५. ५०% अनुदानमा र्लरु्ल तिरुिा काटछाँट गने औिार उपकरर्हरु तििरर् गररनेछ । 

३६. बालीनालीमा हुन ेप्रकोपलाई व्यिस्थापन गररने कार्यक्रम ल्र्ाइनेछ । 

३७. उत्कृष्ट कृर्कहरुलाई पुरस्कारको व्यिस्था गररनेछ । 

३८. मकै, गहु,ँ च्र्ाउको उन्नि बीउ खररद गरी ७५% अनुदानमा तबिरर् गररनेछ । 

३९. एक घर एक करेसाबारी प्रबद्धयन कार्यक्रमलाई व्यितस्थि बनाउन िातलमको व्यिस्था गररनेछ । 

४०. कृतर् हाट बिारको व्यिस्था गररनेछ । 

४१. कृर्कहरुलाई अनुदानमा कृतर् औिार तििरर्लाई तिस्िार िथा तनरन्ििा ददइनेछ । 

४२. सामुदातर्क तिद्यालर्का छात्राहरुलाई तन:शुल्क स्र्ातनटरी प्र्ाड तििरर् कार्यक्रमलाई आगामी 

िर्यमा पतन तनरन्िरिा ददइनछे । तिद्यालर् िाने उमेर समूहका सबै बालबातलकालाई तिद्यालर् भनाय 

अतभर्ानमा सघाउ पुर् र्ाउन सामुदातर्क तिद्यालर् भनाय अतभर्ान सञ्चालन गररनेछ । 

४३. सबपूर्य सामुदातर्क तिद्यालर्हरुमा कक्षा १ दतेख ५ सबम अगग्रेिी माध्र्मबाट पठनपाठनको शुरुिाि 

गररनेछ । 

४४. अध्र्क्षसँग तिद्याथी कार्यक्रमलाई तनरन्िरिा ददइनेछ । 
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४५. कक्षा ११ र १२ मा अध्र्र्नरि छात्राहरुलाई प्रोत्साहन स्िरुप उपलब्ि गराइने उपाध्र्क्ष छात्रािृति 

कार्यक्रमलाई तनरन्िरिा ददइनेछ । 

४६. लैतगगक तहसािले पतछ परेका/पाररएका मतहलाहरुलाई सितलकरर् र क्षमिािान बनाउन छोरी 

बचाउ, छोरी बढाउ नीति ल्र्ाइएको छ । 

४७. पञ्च िर्र्यर् गाउँ तशक्षा र्ोिना तनमायर्को िर्ारी गररनछे । 

४८. उच्च तशक्षाको लातग क्र्ाबपस स्थापनाको लातग पहल गररनेछ । 

४९. हरेक तिद्यालर् भिनहरुलाई आर.तस.तस.भिन तनमायर् गरी िस्िापािाको छानो तिस्थापन गररन े

नीति ल्र्ाइएको छ । 

५०. कक्षा १२ सबमको अतनिार्य तशक्षालाई कार्यतिति बनाइ प्रभािकारी रुपमा कार्ायन्िर्न गररनेछ । 

५१. नीति तशक्षकको व्यिस्थापनका लातग आिश्र्क बिेटको व्यिस्था गररने छ । 

५२. सबपूर्य आिारभिू िथा माध्र्ातमक तिद्यालर्हरुलाई प्रतितिमैत्री बनाइ प्रशासन सिुारका लातग 

१/१ िटा ल्र्ापटपको व्यिस्था गरी िातलमको व्यिस्था गररनेछ । 

५३. तिद्यालर्हरुमा तिद्याथीहरुलाई थप तसकाइ उपलब्िीका लातग कोतचङ िथा होस्टेल सञ्चालनको 

व्यिस्था गररनेछ । 

५४. प्रत्र्ेक चौमातसकमा तिद्यालर्का प्रध्र्ानाध्र्ापक, गाउँ तशक्षा सतमति िथा गाउँपातलका बीचको 

समन्िर्ात्मक बैठक बसी तशक्षा सुिार िथा तबकासका लातग कार्यर्ोिनाहरु िर्ार गररनेछ । 

५५. उत्कृष्ट सामुदातर्क तिद्यालर्, प्रध्र्ानाध्र्ापक र तशक्षक छनौट गरी सबमानको व्यिस्था गररनेछ । 

५६. सामुदातर्क तिद्यालर्हरुका प्रध्र्ानाध्र्ापकहरुलाई प्रशासतनक िथा व्यिस्थापन सिुारका लातग 

िातलमको व्यिस्था गररनेछ । 

५७. अन्िरतिद्यालर् स्िरीर् तिद्याथीहरुको ििृत्िकला, तनबन्ि लेखन, बादतििाद प्रतिर्ोतगिा िस्िा 

कार्यक्रमहरु सञ्चालन गररनछे । 

अध्र्क्ष महोदर् िथा गाउँसभा सदस्र्ज्र्हूरु 

५८. गाउँपातलका तभत्र सञ्चातलि क्रमागि र्ोिनाहरुलाई तनरन्िरिा ददद ैबहु बर्र्यर् ठुला र्ोिनाहरुलाई 

प्राथतमकिा ददइनेछ । 

५९. सुतलचौर खानेपानी व्यिस्थापनलाई प्रभािकारी बनाइनछे । 

६०. खानेपानी िथा मूल संरक्षर् सबबन्िी पानी सुरक्षा र्ोिना कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

६१. प्रत्र्ेक मुहान, ररिभय ट्यागकीलाई सरसर्ाइ िथा संरक्षर् गररनेछ । 

६२. एकघर एक िारा, एकघर एक करेसा बारी िथा एक िडा एक खेलमैदान िस्िा र्ोिनाहरुलाई 

प्राथतमकिा ददद ैअतभर्ानको रुपमा सञ्चालन गररनेछ । 

६३. भौतिक पूिायिार तिकाससँगै सामातिक तिकासलाई पतन तबशेर् प्राथतमकिा ददइनेछ । 

६४. रुइतनबाङ र्सायचौर मोटरबाटोलाई कालोपत्रे गररनेछ । 

६५. रुइतनबाङमा व्यितस्थि कबडहलको तनमायर् गरी सञ्चालनमा ल्र्ाइनेछ । 

६६. सुतलचौर, रुइतनबाङ, र्सायचौर, बाउबाङ,तछने,बर्ियबाङ,खातक्समेला,लामपाटा बािाघाट हुद ै

खुंग्रीसबमको क्षेत्रलाई स्र्ाटेलाइट शहरको रुपमा तिकास र तबस्िार गररनेछ । 
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६७. सुतलचौर िथा चिुभूयिमा शिदाह गृहको तनमायर् गररनेछ । 

६८. गाउँपातलकाको आफ्नै प्रशासकीर् भिन तनमायर्को लातग टेण्डर आह्िान गरी भिन तनमायर्लाई 

शुरुिाि गररनेछ । 

६९. तछने, बािाघाट, लामपाटा, खातक्समेला हुद ैबर्ियबाङ बाइपास मोटरबाटोको तनमायर् गररनेछ । 

७०. दकतमचौर घोडागाउँ सडक खण्ड घोडखेाला िथा रुइतनबाङ िेबाङ सडक खण्ड िुिुङखोलाका 

तनमायर्ातिन पक्की पुल तनमायर् गरी सञ्चालनमा ल्र्ाइनेछ । 

७१. िाराबाङ हरीगाउँ सडक खण्ड मातड खोला, क्वातलगाउँ काभ्रा सडक खण्ड क्वातलगाउँ खोला, दलगगा, 

काभ्रा सडक खण्ड गिुल खोला र तछन ेबािाघाट खातक्समेला बाइपास सडक खण्ड िुिुङखोलामा 

पदक्क पुल तनमायर् प्रकृर्ा अगातड बढाइने छ । 

७२. तनमायर्ातिन र्गामखोला दोभानमा रहकेो बसपाकयलाई सबपन्न गरी सञ्चालनमा ल्र्ाइनेछ । 

७३. सुरतक्षि िनिा आिासलाई तिस्िारका लातग थप पहल गररनेछ । 

७४. रु्सको छानो तिस्थापन कार्यक्रमलाई तनरन्िरिा गररनेछ । 

७५. १५ शैर्ाको अस्पिाल तनमायर्का लातग िग्गा प्राति गरी भिन तनमायर्लाई अगातड बढाइनेछ । 

७६. िडा नं ५ को स्िास््र् चौकी  भिन तनमायर् सबपन्न गरी सेिा सचुारु गररनेछ भने िडा नं ३ को 

स्िास््र् चौकी भिन तनमायर्को प्रकृर्ा अगातड बढाइने छ । 

७७. िडा नं ४ को िडा कार्ायलर् भिन तनमायर्का लातग िग्गा प्राति र भिन तनमायर् प्रकृर्ा अगातड 

बढाइनेछ । 

अध्र्क्ष महोदर् िथा गाउँसभा सदस्र्ज्र्हूरु 

७८. दोहोरो तिबमेिारी नपन ेगरी न्र्ातर्क सतमतिको कार्ायलर्मा कमयचारीको व्यिस्था गररनेछ । 

७९. प्रत्र्ेक िडामा मेलतमलाप केन्ि गठन गररनेछ र सूचीकृि मेलतमलाप किाय िथा नर्ाँ मेलतमलाप 

किायको लातग िातलमको व्यिस्था गरी क्षमिा तिकास गररनेछ । 

८०. तिद्यमान काननु कार्ायन्िर्न सबबन्िमा रािनीतिक दल, पत्रकार, न्र्ातर्क सतमतिका पदातिकारी 

र सरोकारिाला बीच छलर्ल र अन्िरदक्रर्ाको व्यिस्था गररनेछ । 

८१. न्र्ातर्क सतमतिका पदातिकारी िथा कमयचारीलाई अध्र्र्न अिलोकन भ्रमर् िथा िातलमको 

व्यिस्था गररनेछ । 

८२. गाउँपातलकाको लैतगगक समानिा िथा सामातिक समािशेीकरर् नीति बमोतिम संस्थागि सरंचना 

र कार्यप्रर्ाली लैतगगक मैत्री बनाउँद ैलतगनेछ ।  

८३. बेइतिङ घोर्र्ा पत्रका १२ िटा सरोकारका क्षेत्रहरु, मतहला तिरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाि 

उन्मूलन सबिन्िी महासन्िी१९७९, ददगो तिकास लक्ष्र्ले लतक्षि गरेका तिर्र्हरु, बाल अतिकार 

महासन्िी १९८९, संर्ुि राष्ट्र संघ सुरक्षा पररर्दको प्रस्िाि नं १३२५, १८२० र अन्र् अन्िरातष्ट्रर् 

कानून, संघीर् र प्रदशे कानून िथा संघ र प्रदशे र्ोिनाहरुल े तनर्दयष्ट गरेका तिर्र्हरुलाई 

स्थानीर्करर् गद ैकार्ायन्िर्न गररनेछ । 

८४. लैतगगक सहसंा तनिारर् कोर्मा कबिीमा बार्र्यक २००,००० (अक्षेरुपी दईु लाख रुपैंर्ा)रकम थप 

गद ै िाने र सहसंा प्रभातिि मतहलाहरुलाई व्यिसार् सञ्चालन िथा िीतिकोपाियनका लातग 
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रु.२०,०००। (अक्षेरुपी बीस हिार रुपैंर्ा) अनुदान कोर्बाट उपलव्ि गराइन े र अनुगमनलाई 

प्रभािकारी बनाइनेछ । 

८५. लैतगगक सहसंा, बालतििाह, सामातिक तिभेद, शोर्र्, कुरीति, अन्ितिश्वास हटाउन टोल तिकास 

संस्था, मतहला तिकास सतमति, आमा समूह, र्ुिा क्लि, बालसमूहलाई पररचालन गररनेछ । 

८६. गाउँपातलकाको बिेट प्रर्ालीलाई लैतगगक उिरदार्ी बनाइनेछ र बार्र्यक रुपमा लैतगगक समानिा 

िथा सामातिक समािेशीकरर् परीक्षर् (GESI Audit) लाई तनरन्िरिा ददइनेछ । 

८७. घरेलु िथा मतहला सहसंा न्र्नूीकरर्का लातग पुरुर् सहभातगिा बढाइनेछ । 

८८. मतहलाहरुको आर्थयक िथा सामातिक हतैसर्ि बढाउने खालका सीप िथा क्षमिा तिकास र 

रोिगारमूलक कार्यक्रमहरुलाई प्राथतमकिा ददइनेछ । 

८९. गाउँपातलका तभत्रका सबै छोरीहरुलाई तशतक्षि र सरुतक्षि बनाउन "तशतक्षि र सरुतक्षि बातलका: 

समदृ्ध सतुनलस्मतृि पातलका" को अतभर्ान िथा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ । 

९०. बालसमूह, बालसञ्जाल र बाल अतिकार सतमतिको क्षमिा तिकास गररनेछ । 

९१. अनाथ िथा असहार् बालबातलकाको लातग बाल संरक्षर् कोर्को स्थापना र व्यिस्थापन गररनेछ । 

९२. कोतभड सकं्रमर् िा अन्र् कुन ैकारर्ल ेअतभभािक गुमाएका बालबातलकालाई उनीहरुको सरंक्षर्को 

लातग प्रति बालबातलका रु. १०,०००। (अक्षेरुपी दश हिार रुपैंर्ा) का दरले बाल संरक्षर् कोर्बाट 

उपलव्ि गराइनेछ । 

९३. गाउँपातलकालाई बालतििाह मुि गाउँपातलका तनमायर् गनयका साथै बालतििाह तिरुद्धको 

रर्नीतिको कार्ायन्िर्नका लातग टोल तिकास संस्थाहरुको क्षमिा तिकास गरी पररचालन      

गररनेछ । 

९४. बालश्रम रोक्न तितभन्न सरकारी िथा गैर सरकारी सघं संस्थाहरुसँग समन्िर् र सहकार्य गरी अगातड 

बदढनेछ । 

९५. बालमैत्री गाउँपातलका तनमायर्का लातग बालमैत्री नीति तनमायर् िथा कार्यक्रमहरु सञ्चालन     

गररनेछ । 

९६. गाउँपातलका तभत्र तनमायर् हुने साियितनक संरचनाहरुलाई अपागगमैत्री बनाउने नीति ल्र्ाइनेछ । 

९७. अपागगिा भएका व्यतिहरुको सञ्जाल तनमायर् गरी प्रभािकारी रुपमा पररचालन गररनेछ । 

९८. अपागगिा भएका व्यतिहरुलाई आिश्र्किा बमोतिमको सहार्क सामग्री तििरर्लाई तनरन्िरिा 

ददइनेछ । अपागगिा भएका व्यतिहरुको लातग सीपमूलक कार्यक्रमलाई प्राथतमकिा ददइनेछ । 

९९. अपागगिा भएका व्यतिहरु िथा ज्र्ेष्ठ नागररकहरुलाई पररचर्पत्र तििरर् िथा अतभलेख 

व्यिस्थापनलाई तनरन्िरिा ददइनेछ । 

१००. ज्र्ेष्ठ नागररकहरुको हक, तहि संरक्षर् िथा आत्मसबमान बढाउनका लातग ज्र्ेष्ठ नागररक क्लि र 

सञ्जाललाई सदक्रर् बनाइनछे र ज्र्ेष्ठ नागररक तमलन केन्ि सञ्चालन िथा व्यिस्थापनलाई 

प्राथतमकिा ददइनेछ । 

१०१. सामातिक कलगकको रुपमा रहकेो िािीर् तिभेद िथा छुिाछुि प्रथाको अन्त्र्का लातग 

अन्िरिािीर् अन्िर्क्रय र्ा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ । 
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१०२. हरेक पररिार र घर तछमेक बीचको सदभाि, सहकार्य र एकिालाई बतलर्ो बनाउन "सह अतस्ित्ि" 

पैदा गनय तितभन्न कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

१०३. र्ुिाहरुको नेिृत्ि िथा क्षमिा तिकासका लातग आिश्र्क बिेट व्यिस्था गरी कार्यक्रम सञ्चालन 

गररनेछ । 

अध्र्क्ष महोदर् िथा गाउँसभा सदस्र्ज्र्हूरु 

१०४. कमरतसर्ल तभलेिको लातग पर्यटन, कृतर् क्षेत्रलाई प्रबद्धयन गद ैप्रत्र्ेक िनिाको तििनस्िर िृतद्ध गन े

बािािरर् बनाइनेछ  

१०५. पर्यटन िथा संस्कृति प्रिद्धयनको लातग भार्ा, कला, सातहत्र्, संस्कृतिको संरक्षर् एिम् प्रिद्धयनमा 

िोड ददइनेछ । 

१०६. पर्यटकीर् क्षेत्रको प्रचार प्रसार एिम् सूचना सामग्रीलाई व्यितस्थि गनय पर्यटन सूचना केन्िको 

व्यिस्था गररनेछ । 

१०७. पर्यटन क्षेत्रको तिकासका लातग हरेिारा, राङकोट डाडाँको गुरु र्ोिना (DPR) बनाइ अगातड 

बढाइनेछ । 

१०८. रेड स्िर्ल पाकयलाई सञ्चालनमा ल्र्ाइने छ । 

१०९. िार्मयक िथा सांस्कृतिक सबपदाहरुको उतचि संरक्षर् एिं सबबद्धयन गररनेछ । 

११०. सुतनल पाकय  र तलस्ने स्िबभलाई सञ्चालनमा ल्र्ाइने छ । 

१११. मालरानीकोट शातन्ि बारटका सबपन्न गरर सञ्चालनमा ल्र्ाइनेछ । 

११२. रेडस्िर्ल पाकय , चिुभूयि िटीर् पाकय , खुगग्रीकोट, हरेिारा, गिुलकोट, राङकोटडाँडा, मालारातनकोट 

शातन्िबारटका, तलस्ने (तहिाशंकर) लेख, अरेश ढंुगेसाँघु, भगाने गुर्ाहुद ै चिुभूयि िटीर् पाकयलाई 

तिस्िृि अध्र्न गरी १० ददन ेटे्रदकङ रुटको तिकास गररनछे । 

११३. िािािरर् सरंक्षर् एिं पर्ायपर्यटनलाई प्रिद्धयन गनय अध्र्र्न अनसुन्िान सबबन्िी कार्यमा िोड 

ददइनेछ । 

११४. लुगग्री खोला, मातड खोला हुदै ँचकचकेसबमको िलर्ात्रालाई तनरन्िरिा ददइनेछ । 

११५. मर्ूर, तगद्ध र रेड पाण्डा संरक्षर्का लातग आिश्र्क अध्र्र्न, अनुसन्िान िथा व्यिस्थापनमा िोड 

ददइनेछ । 

११६. सुतलचौर, रुइतनबाङको र्ोहोरमैला व्यिस्थापन गनय तबशेर् पहल गररनेछ । 

११७. लोकसेिा िर्ारी कक्षा सञ्चालनलाई तनरन्िरिा ददइनेछ । 

११८. गरीबी न्र्ूनीकरर् िथा रोिगारका अबसरमा बृतद्ध गररनछे । 

११९. संघ िथा प्रदशेले ल्र्ाएका रोिगारमूलक कार्यक्रमहरुमा अपनत्ि कार्म गद ैरोिगारीका क्षेत्रको 

तिस्िार िथा तिकास गररनछे । 

१२०. रोिगार सेिा केन्िलाई थप प्रभािकारी बनाइनेछ । 

१२१. र्ुिा रोिगारीका लातग रुपान्िरर् पहल आर्ोिना िथा कामका लातग पाररश्रतमकमा आिाररि 

सामुदातर्क आर्ोिना सञ्चालनलाई थप कार्ायन्िर्न गररनेछ । 
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१२२. रोिगारी िथा आर्आियनको आकर्यक क्षेत्रको रुपमा तिकास गनय हस्िकला सबबन्िी सीप अतभिृतद्ध 

गने कार्यमा िोड ददइनेछ । 

१२३. लघु उद्यम तिकास मोडलेमा नर्ाँ लघु उद्यमी सृिना र पुरानाको स्िरोन्निी गनय सामातिक 

पररचालनको माध्र्मबाट उद्यमतशलिा तिकास िातलम एिम् मागमा आिाररि एडभान्स सीप 

तिकास िातलम सञ्चालन गररनेछ । 

१२४. सुरतक्षि आप्रािासन कार्यक्रम अन्िगयि सामी पररर्ोिनाको सहकार्यमा िैदतेशक रोिगारमा िान े

र्ुिार्ुििीका लातग िनचेिना लगार्ि तिशेर् कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

१२५. आ.ब. २०७८/०७९ का लातग बेरोिगार व्यतिको सचूीमा सूचीकृि बरेोिगार व्यतिहरुमध्र् े

प्राथतमकिामा परेका बेरोिगार व्यतिहरुलाई न्र्ूनिम १०० ददनको रोिगारी र कार्यमूलक िातलम 

उपलब्ि गराइनेछ । 

अध्र्क्ष महोदर् िथा उपतस्थि गाउँसभा सदस्र्ज्र्हूरु 

१२६. तबिुली बति नपुगेका घरिुरीमा नेपाल तिद्युि प्रातिकरर्सँगको समन्िर्मा र्स ैआ.ब.मा तबिुली 

बति तिस्िार गरी उज्र्ालो गाउँपातलका घोर्र्ा गररनेछ । 

१२७. सिै िडा कार्ायलर्सबम र्ाइिर नेट िथा सिै तिद्यालर्, स्िास््र् चौकी र बस्िीहरुमा इन्टरनेट 

पहुचँको व्यिस्था गररन ेछ । 4G नेट नभएका िस्िीहरुमा नेपाल टेतलकमसँगको समन्िर्मा थप 

एक्सटेन्सन टािरको व्यिस्था गररने छ । 

१२८. सुशासनका लातग अपररहार्य रहकेो तिद्युिीर् शासनलाई थप प्रभािकारी बनाउन निीनिम् िथा 

प्रर्ोगकिाय मैत्री सूचना प्रतितिको प्रर्ोगमा िोड ददइनेछ । 

१२९. चौमातसक साियितनक सुनुिाइको व्यिस्था गररनेछ । 

१३०. स्थानीर् रेतडर्ोहरुबाट "िनिासगँ सतुनलस्मतृि गाउँपातलका" सािातहक रेतडर्ो कार्यक्रम उत्पादन 

िथा प्रशारर् गररनेछ भन े पत्रपतत्रकाहरुबाट गाउँपातलकाबाट भए गरेका सूचनाहरु प्रिाह      

गररनेछ ।  

१३१. स्थानीर् सरकारको अनुभूति हुने गरी बस्िीबस्िीमा अध्र्क्ष कार्यक्रमलाई तनरन्िरिा ददइनेछ । 

१३२. आिारभूि पत्रकाररिा िथा सबपादकीर् लेखन सबबन्िी िातलमको व्यिस्था गररनेछ । 

१३३. सामातिक सुरक्षा भिा प्राि गने लाभग्राहीले समर्मै भिा प्राि गने गरी तनकासा प्रर्ालीलाई 

र्थाशक्र् तछटो छररिो बनाइनेछ । बैंदकङ प्रर्ाली मार्य ि भिा तििरर् गदाय दखेा परेका समस्र्ाका 

सबिन्िमा भिा तििरर् गन ेबैंकसँगको संिाद एिम् सहकार्यका माध्र्मबाट समस्र्ा समािान गरी 

तछटो छररिो रुपमा सुतििा प्राि गने व्यिस्था तमलाइनेछ । 

१३४. संघ सरकारको सहर्ोगमा व्यतिगि घटना दिाय अतभलेख तडतिटाइिेशन गन ेकार्यलाई आगामी 

िर्यमा पतन तनरन्िरिा ददइनछे । 

१३५. समन्िर्, सहकार्य र सहअतस्ित्िको संिैिातनक तसद्धान्िलाई आत्मसाि गद ैप्राकृतिक स्रोिको संरक्षर् 

र उपर्ोग, पूिायिार तनमायर्, िािािरर् संरक्षर् िथा र्ोहर व्यिस्थापन, आपिकालीन सेिा 

व्यिस्थापन,रािश्व सगकलन लगार्िका तिर्र् क्षेत्रहरुमा अन्िर स्थानीर् िह, संघ िथा प्रदशेसँगको 

सहलगानीका र्ोिनाहरु पतहचान गरी कार्ायन्िर्न गररनेछ । 

१३६. संघ, प्रदशे िथा अन्िर स्थानीर् िह बीचको समन्िर् र सहकार्यलाई तिशेर् प्राथतमकिा ददइनेछ । 



 

13 
 

अध्र्क्ष महोदर् िथा उपतस्थि गाउँसभा सदस्र्ज्र्हूरु 

१३७. पेशागि रुपमा िातलम अन्िरदक्रर्ा गोष्ठी अध्र्र्न अिलोकन भ्रमर्को व्यिस्था तमलाइनेछ साथ ै

सोको अनुगमन िथा मूल्र्ागकन पद्धतिलाई प्रभािकारी बनाइनेछ । 

१३८. आन्िररक लेखा परीक्षर्लाई प्रभािकारी िुल्र्ाइने छ । 

१३९. िनप्रतितनति र कमयचारीहरुको क्षमिा अतभिृतद्ध गन ेकार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

१४०. कमयचारीहरुको स्िीकृि दरिन्दी अनुसार शाखाहरुको कार्य सबपादनलाई प्रभािकारी बनाउन 

कमयचारीको कार्य तििरर् िर्ार गरी लागु गररनेछ । 

१४१. कमयचारीहरुको कार्य सबपादन मूल्र्ागकनलाई कार्यतििरर् र प्राि उपलब्िीको आिारमा 

मूल्र्ागकन गने प्रर्ालीको शुरुिाि गररनेछ । साथै कार्य सबपादनको आिारमा पुरस्कार र दण्डको 

नीति अिलबबन गररनेछ । 

१४२. गाउँपातलका स्िरीर् नगर प्रहरी तनर्ुति गरी शान्िी सुरक्षाको प्रत्र्ाभुतिलाई सुतनतिििा      

गररनेछ । 

१४३. कार्ायलर्का शाखा िथा िडा कार्ायलर्हरुको दरिन्दी र कार्यचापका आिारमा कमयचारीहरुको 

पदपूर्िय व्यिस्थालाई प्रभािकारी बनाइनेछ । 

१४४. कमयचारीलाई समर् सापेक्ष िातलम, अिलोकन भ्रमर् लगार्िको व्यिस्था गरी क्षमिा अतभिृतद्ध 

गररनेछ । 

१४५. कमयचारीहरुको सेिा सुतििा सबबन्िमा संघ िथा प्रदशे सरकारको आर्थयक िर्य २०७८/०७९ को 

बिेट ििव्य मार्य ि उल्लेख भए बमोतिम व्यिस्था गररनछे । 

१४६. अन्िमा सुतनलस्मृति गाउँपातलकाको समग्र तिकासमा महत्िपूर्य र्ोगदान गनुयहुन े िनप्रतितनति, 

कमयचारी, रािनीतिक दल, तनिी व्यिसातर्क क्षेत्र, सरकारी र सामुदातर्क क्षेत्र, श्रतमक िगय, 

नागररक समाि, सञ्चार िगि लगार्ि सबपूर्य गाउँिासी आमाबुबा, दददीबतहनी िथा दािुभाईहरुमा 

हार्दयक िन्र्िाद व्यि गदयछु । 

 

िन्र्िाद 

 

प्रस्िोिा 

नमराि थापा 

सामातिक तिकास सतमति सरं्ोिक 

िर्ार गन े

सुतनलस्मृति गाउँपातलका 

सुतलचौर, रोल्प



 

 

 
 

 


