सबाध्मऺ भहोदम,
गाउॉसबाका सदस्महरु,
कोभबड १९ को कायण भसङ्गो भानव सभुदाम भहासॊ कटफाट गुज्रियहेको ववज्रिष्ट अवस्थाभा मस गरयभाभम गाउॉ
सबाभा तुभााखाॉद गाउॉऩाभरकाको नीभत तथा कामाक्रभ प्रस्तुत गरययहदा रोकतन्त्र, सॊ घीमता, गणतन्त्र, न्त्माम,
स्वतन्त्रता / जनताको भुज्रिका राभग बएका आन्त्दोरन तथा सॊ घर्ाहरुभा आफ्नो जीवन उत्सगा गने सभस्त ऻात
अऻात अभय िहीदहरु प्रभत हार्दाक श्रद्धासुभन अऩाण गदाछु य

कोभबड १९ फाट भृत्मु बएकाहरु प्रभत हार्दाक

श्रद्धाञ्जरी तथा सॊ क्रभभत हरुको िीघ्र स्वास््मराबको काभना गदाछु।
सबाध्मऺ भहोदम,
नेऩारको सॊ ववधानरे भनधाायण गयको सॊ घीम िासन प्रणारी अनुरुऩ स्थानीम सयकायको रुऩभा तुभााखाॉद
गाउॉऩाभरका वक्रमािीर यहेको छ।स्थानीम स्तयभै जनताभा भनहीत सावाबौभ तथा याजकीमसत्ताको अभ्मासफाट
रोकतन्त्रको प्रफद्धान, ववकास य सभुन्नभतको राभग स्थानीम सयकायको अऩरयहामाता यहेको सन्त्दबाभा कोभबड
१९ रे भसजाना गये को सॊ कटको व्मवस्थाऩनभा स्थानीम सयकायहरुरे खेरेको बूभभकाफाट मसको थऩ भहत्व
उजागय बएको छ।
सबाध्मऺ भहोदम,
अछाभ ज्रजल्राको दज्रऺण ऩूवॉ बागभा अवज्रस्थत कर्िन बूफनोट बएको तुभााखाॉद गाउॉऩाभरकाको सभग्र
ववकासको राभग हाम्रा साभु थुप्रै कर्िनाई य अवसयहरु ववद्यभान छन्।सॊ घीम िासन प्रणारी नेऩारको राभग
एक नवीन िासकीम प्रणारी बएको, नेऩारको सॊ ववधानरे फहुआमभभक य वृहत ज्रजम्भेवायी स्थानीम सयकायराई
प्रदान गये को, मस्तो ज्रजम्भेवायी दऺताऩूवक
ा सम्ऩादन गना सक्ने सॊ स्थागत ऺभताको ऩमााप्त भाराभा ववकास बई
नसकेको अवस्थाभा ववकास य सुिासन प्रभतको जनताका च ुभरदा आकाॊऺाहरुको सम्फोधन गने च ुनौभतहरु
ववद्यभान छन।
सबाध्मऺ भहोदम,
तुभााखाॉद गाउॉऩाभरकाको आ.व .२०७७÷०७८ को वावर्ाक नीभत तथा कामाक्रभ तजुभ
ा ा गदाा नेऩारको
सॊ ववधान, स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन रगामतका सॊ घीम कानूनहरु, सॊ घीम सयकाय य प्रदे ि सयकायफाट प्राप्त
फजेट भसभरङ तथा भागादिान, आवभधक मोजना, र्दगो ववकास रक्ष्मराई आधाय फनाई कोभबड १९ को
योकथाभ, भनमन्त्रण तथा मसफाट भसज्रजत
ा असयहरुको न्त्मूनीकयण, ऩूवााधाय ववकास, सेवा प्रवाहभा सुधाय,
योजगायी भसजाना, ज्रिऺा य स्वास््मको गुणस्तय य ऩहुॉचभा अभबवृवद्ध, रैं भगक सभानता तथा साभाज्रजक
सभावेिीकयण, अधुया आमोजनाहरु सम्ऩन्न गने ववर्मराई केन्त्रववन्त्दुभा याखेको छु ।
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सबाध्मऺ भहोदम,
आ.व .२०७७÷०७८ को राभग तम गरयएका नीभत तथा कामाक्रभहरु प्रस्तुत गदाछु।

ऩूवााधाय ववकास
१. नेऩार

ववद्युत

प्राभधकयणसॊ गको

गाउॉऩाभरकाको

साझेदायीभा

केन्त्र

य

आसऩासका

वडाहरुभा

कभरफजायफाट य यहप, बुर,ु बैयवस्थान य यानीवनका केही बूबागभा दै रेख ज्रजल्राफाट केन्त्रीम
ववद्युत प्रिायण राइन ववस्ताय गरयनेछ।
२. बैयवस्थान बुर ु यहप सडकको नमाॉ ट्रमाक खोल्ने कामाराई भनयन्त्तयता र्ददै श्रभभूरक प्रववभधको
प्रमोग

गयी

ववद्यभान

सडकहरुको

फनाइनेछ।गाउॉऩाभरकाभबरका

सुधाय,

सडकहरुको

स्तयोन्नभत

अभधकाय

ऺेर

गयी

फाह्रै

तोकी

भवहना

सडकको

सञ्चारन

अभधकाय

हुने

ऺेरभबर

अनभधकृत रुऩभा सॊ यचना भनभााण कामाभा योक रगाइने छ।सडक भनभााण सम्फन्त्धी भाऩदण्ड तजुभ
ा ा
गयी ववद्यभान तथा नमाॉ भनभााण हुने सडकहरुराई वातावयणभैरी फनाइनेछ।सॊ घीम सयकाय य प्रदे ि
सयकायसॊ गको साझेदायीभा ववद्यभान सडकहरुको स्तयोन्नभत कामाराई प्राथभभकता र्दइनेछ।
३. गाउॉऩाभरका

य

वडा

कामाारमहरुको

बवन

भनभााण

कामाराई

प्राथभभकता

र्दइनेछ।आ.व.

२०७७/०७८ भा सॊ घीम य प्रदे ि सयकायको स्रोत सभेत ऩरयचारन गयी प्रत्मेक वडाभा कम्तीभा एक
ववद्यारम बवन भनभााण गरयनेछ।ववद्यारम बवनहरुको भभात सुधायको व्मवस्था भभराइनेछ।

आभथाक ववकास
४. सॊ घीम य प्रदे ि सयकायको साझेदायीभा फाख्रा, बैं सी य सम्बाव्म खाद्य वस्तुहरुको ऩकेट ववकास
कामाक्रभ सञ्चारन गरयनेछ।कृभरभ गबााधान सेवाराई ववस्ताय गदै रभगनेछ।कृर्कहरुको त्माॊक
अद्यावभधक गयी कृर्क दताा कामाको थारनी गरयनेछ।रागत साझेदायीभा फीउ फीजन, परपूरका
ववरुवा ववतयण गरयनेछ।कृवर् य ऩिु फीभा कामाराई प्रोत्साहन गरयनेछ।फाख्रा स्रोत केन्त्रको स्थाऩना
गरयनेछ।
५. गरयवी

भनवायण

सॊ स्थाहरुको

कोर्द्वाया

ऺभता

प्रफवद्धात

अभबवृवद्धका

साभुदावमक
कामाक्रभहरु

सॊ स्थाहरुको
सञ्चारन

गयी

गरयनेछ।सहकायी सॊ स्थाहरुको एकीकयणराई प्रोत्साहन गरयनेछ।
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सहकायीकयण
सॊ स्थागत

गरयनेछ।सहकायी
सुिासन

अभबवृवद्ध

६. प्रधानभन्त्री योजगाय कामाक्रभ अन्त्तगात ऩारयश्रभभकभा आधारयत साभुदावमक ववकास कामाक्रभ य मुवा
योजगायीका राभग रुऩान्त्तयण ऩहर कामाक्रभभापात सूचीकृत फेयोजगायहरुराई योजगायी प्रदान
गरयनेछ।उऩबोिा सभभभत भापात सञ्चारन हुने आमोजनाहरुभा श्रभभूरक प्रववभधको प्रमोग गरयनेछ।

साभाज्रजक ववकास
७. अधुयो अवस्थाभा यहेका ववद्यारमहरुको भनभााण सम्ऩन्न गरयनुका साथै थऩ ऩक्की ववद्यारम बवनहरु
भनभााण गरयनेछ।ववद्यारम बवनहरुको भभात सम्बायका साथै कऺा कोिाहरुभा प्राथभभकताका साथ
पभनाचय व्मवस्थाऩन गरयनेछ।ववद्यारम ज्रिऺा अनुदान कामाक्रभराई भनयन्त्तयता र्दइनेछ।ववद्यारम य
फारववकास केन्त्रहरु भजा, Downsizing गने नीभत अवरम्फन गरयनेछ।ववद्यारमहरुको अनुगभन
भूल्माॊकनराई प्रबावकायी फनाई भनज्रित भाऩदण्डको आधायभा भूल्माॊकन गने ऩरयऩाटी ववकास
गरयनेछ।गाउॉ ज्रिऺा सभभभत गिन गयी वक्रमािीर फनाइनेछ।प्राववभधक ज्रिऺा सञ्चारनका राभग
अनुदान सहमोग उऩरव्ध गयाइनेछ।
८. ग्राभीण जरस्रोत व्मवस्थाऩन ऩरयमोजना अन्त्तगात खानेऩानी, सयसपाई तथा स्वच्छता, भसचाई,
जीववकोऩाजान
आमोजनाहरुको

प्रफद्धानका
र्दगो

वक्रमाकराऩहरुराई
सञ्चारन

तथा

भभात

व्माऩक
सम्बायका

रुऩभा
राभग

सञ्चारन
नीभतगत

गरयनेछ।खानेऩानी
व्मवस्था

सवहत

खानेऩानी,सयसपाई तथा स्वच्छता सभभभत गिन गयी आवश्मक फजेट व्मवस्था गरयनेछ।
९. स्वास््म सेवाको गुणस्तय य ऩहुॉच अभबवृवद्ध गरयनेछ।साभुदावमक स्वास््म इकाई बुरु, बैयवस्थानको
च्मुयाखाॉद य तुभााखाॉदको जैसयु भा वभथाङ सेवा ववस्ताय गरयनेछ। धभारी य यहप स्वास््म चौकीभा
ल्माव सेवा ववस्ताय गरयनेछ।धभारी स्वास््म चौकीका राभग एम्फुरेन्त्स खरयद गनुक
ा ा साथै ववद्यभान
एम्फुरेन्त्सहरुको सञ्चारनको व्मवस्था भभराइनेछ। भवहरा स्वास््म स्वमॊ सेववकाहरुका राभग उज्रचत
सम्भान, ताभरभ तथा प्रोत्साहनको व्मवस्था भभराइनेछ।स्वास््म सॊ स्थाहरुभा पभनाचय रगामतका स्रोत
साधनहरुको व्मवस्थाऩन गरयनेछ।और्भध उऩचाय सहामता कामाक्रभराई भनयन्त्तयता र्दइनेछ।कोभबड
१९ को योकथाभ, भनमन्त्रण तथा उऩचायभा खवटने जनिज्रिका राभग जोज्रखभ बत्ताको व्मवस्था
भभराइनेछ।प्रजनन स्वास््म कामाक्रभ य स्वास््म ज्रिववय सञ्चारन गरयनेछ।
१० सुनौरो हजाय र्दनका भवहरा य वकिोय वकिोयीहरुको स्वास््म अवस्था सुधायराई प्राथभभकता र्दई
फहुऺेरीम ऩोर्ण कामाक्रभ सञ्चारन गरयनेछ।
११ कोभबड १९ को सॊ क्रभण योकथाभ, भनमन्त्रण तथा उऩचायका राभग स्थानीम तह प्रकोऩ व्मवस्थाऩन
कोर्भा आवश्मक यकभ ववभनमोजन गरयने छ।कोभबड १९ रे जनजीवनभा ऩाये को असय न्त्मूनीकयण
गना योजगायी भसजाना, कृवर् ऺेरको ववकासभा रगानी फढाइने छ।
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१२ रज्रऺत वगाको सहबाभगताभा वडा स्तयदे ज्रख नै रैं वङ्गक सभानता तथा साभाज्रजक सभावेिीकयण सम्फन्त्धी
कामाक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ।

वन, वातावयण तथा ववऩद व्मवस्थाऩन
१३ वन तथा वातावयणको सॊ यऺणराई प्राथभभकता र्दइनेछ।
१४ बूकम्ऩ

प्रभतयोधी

बवन

भनभााणका

राभग

आवश्मक

जनिज्रि

ववकास

गना ताभरभ

सञ्चारन

गरयनेछ।नक्सा ऩास गये य घय भनभााण गनुा ऩने नीभत भरइनेछ।कोभबड १९ को योकथाभ, भनमन्त्रण य
उऩचाय तथा अन्त्म ववऩदहरुको व्मवस्थाऩनका राभग आवश्मक फजेट व्मवस्थाऩन गरयनेछ।

सुिासन तथा सॊस्थागत ववकास
१५ आन्त्तरयक याजस्वका दयहरुको सभसाभवमक रुऩभा ऩुनयावरोकन गदै याजस्वको दामया ववस्ताय
गरयनेछ।याजस्व सॊ करन, ज्रजन्त्सी व्मवस्थाऩन, व्मज्रिगत घटना दताा, हाज्रजयी, मोजना प्रणारीराई
ववद्युतीम प्रववभधको प्रमोग गयी व्मवज्रस्थत गरयनेछ। जनप्रभतभनभध य कभाचायीहरुको ऺभता ववकासका
कामाक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ।वडा कामाारम य िाखा ∕ इकाईहरुको कामासम्ऩादन भूल्माॊकन गयी
प्रोत्साहन गने नीभत भरइनेछ।साभाज्रजक सुयऺा बत्ता सम्फन्त्धी अभबरेखहरु अद्यावभधक गयी बत्ता
ववतयण कामाराई थऩ ऩायदिॉ फनाइनेछ।
सबाध्मऺ भहोदम,
अन्त्तभा, आ.व २०७७.०७८ को नीभत तथा कामाक्रभ तजुभ
ा ाभा सहमोग ऩुर्माउने य यचनात्भक सुझावहरु
र्दनुहन
ु े याजनीभतक दर, जनप्रभतभनभध, याष्ट्रसेवक कभाचायी, गैयसयकायी सॊ स्था, ज्रिऺक, फुवद्धज्रजवी, सभाजसेवी
रगामत सफैराई हार्दाक धन्त्मवाद ऻाऩन गदै प्रस्तुत नीभत तथा कामाक्रभको कामाान्त्वमभा सभेत यचनात्भक
सहमोगको अऩेऺा गदाछु।
धन्त्मवाद ।
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