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गाउँ सभाका अध्क्ष ज्र्,ू
गाउँ सभाकासदस्र् ज्र्िू रु,
गाउँ सभाकासमर्व ज्र्,ू
शाखा प्रिख
च िथा कियर्ारीिरु,
र्स गररिािर् ९ औँ गाउँसभािा,अमिमििाल गाउँ िामलका सरकारको आमथयक बर्य २०७७।०७८ को बामर्यक
नीमि िथा कार्यक्रि प्रस्िचि गनय िाउँ दा, ि गौरवामन्वि भएको छच ।
मवगििा भएका ऐमििामसक जनआन्दोलन रसशस्त्र सघं र्य लगार्िका मवमभन्न राजनैमिक आन्दोलनिा
सिादि प्राप्त गनयिच ुने ज्ञािअज्ञाि समिदिरुप्रमि उच्र् सम्िानसमिि िामदयक श्रद्धाञ्जली अियण गदयछच । राजनैमिक
आन्दोलनका क्रििा घाइिे भएका र बेित्ता भएका र्ोद्धािरुप्रमि उच्र् सम्िान र सिानचभमच ि प्रकट गदयछच ।
कोमभड १९ ले मसगं ो िानव जामि संकटिा िरे को वियिान अवस्थािा र्स अमिमििाल गाउँ िामलका
सरकारलाई सिर्ोग गनयिच ुने के न्र सरकार, प्रदेश सरकार, िकरी िाइड्रोिावर, ग्रािीण जलश्रोि व्र्वस्थािन िररर्ोजना,
थम्च िी आिा सििच , नौलो मबिानी र्वच ा क्लब र सामबक खण्डेश्वरी गामवस का भ.ू ि.ू उिाध्र्क्ष श्री रणमवर मसिं
िन्र्ालज्र्,ू मवमबध कारणले देशका मवमभन्न भागिा बस्दै आउनच भएका, लकडाउनका कारणले अलित्र िरे का
अमिमििाल गाउँ िामलकाका नागररकिरुलाई र्ािार्ि िथा रािि मविरणिा सिर्ोग गनयिच ने नेिाली काँग्रेस
अमिमििाल गाउँ िामलकाका सभािमि श्री शोवन मसंि लोथ्र्ालज्र्ू, अमिमििाल गाउँ िामलका गाउँ कार्यिामलका सदस्र्
श्री शामन्ि धािीज्र्ू िथा नेिाल कम्र्चमनष्ठ िाटी (नेकिा) का र्वच ा नेिा श्री िरक मसंि धािीज्र्ू र राजनीमिक बमच द्धजीवी
श्री किलेश रोकार्ाज्र्ू लगार्िलाई मवशेर् धन्र्वाद व्र्क्त गनय र्ािन्छच ।
त्र्सैगरी कोमभड १९ ििािारी मनर्न्त्रणिा ज्र्ान ित्के लािा राखेर अग्रिंमक्तिा खमटनच िुने-स्वास्थ्र्किीिरु,
सरच क्षाकिीिरु, गाउँ िामलकाबाट खमटएका कियर्ारीिरु,मबना िाररश्रमिक अिोरात्र खमटएका जनप्रमिमनमधिरु,
िामलकास्िरीर् सिन्वर् समिमिका सदस्र्िरु, वडास्िरीर् सिन्वर् समिमिका सदस्र्िरु, क्वारे न्टाइनिा खमटएका
स्वर्ंसेवकिरु, क्वारे न्टाइन व्र्वस्थािनको लामग सिर्ोग गनयिच ुने मवद्यालर् व्र्वस्थािन समिमििरु र मवद्यालर्िरु,
क्वारे न्टाइनिा लगच ा किडा िथा भौमिक सािग्री उिलब्ध गराई सिर्ोग गनयच िुने मवमभन्न आिा सििच िरु, क्लबिरु िथा
आिजनसिदच ार्िरु, स्थामनर् व्र्ािारीवगयिरु, क्वारे न्टाइनिा संर्ििािवू यक क्वारे न्टाइनको मनर्ििालना गरी बस्निच ुने
ििानभाविरु िथा र्स संकटको घडीिा िािीलाई प्रत्र्क्ष अप्रत्र्क्ष रुििा सिर्ोग गनयिच ुने सम्िणू यलाई िामदयक निन
गदयछच र िनच ःसक
ं टको बेलािा सिर्ोगको अिेक्षा गदयछच ।
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ििािारीका कारण िानव जामििामथ शिाब्दीकै सबैभन्दा ठचलो संकट िैदा भएको अवस्थािा मवश्वस्िरिै र्स
ििािारी मवरुद्ध लड्न िौजचद स्वास्थ्र् सेवा िथा सचमवधािरु अप्रर्ाप्त देमखएकाछन,् अथयव्र्वस्थािा गम्भीर धक्का
िगच ेकोछ, उद्यि व्र्वसार् बन्द भएकोछ, लाखौँ िामनसिरुले रोजगारी गचिाएकाछन,् लाखौँ िामनस संक्रमिि भएकाछन्
र लाखौँ िामनसिरुले ज्र्ान गचिाएकाछन।् र्स गररिािर् गाउँ सभािार्य ि मि कोमभड संक्रमिि व्र्मक्तिरुको मशघ्र
स्वास्थ्र् लाभको कािना गदै ज्र्ान गचिाउने प्रमि श्रद्दान्जली व्र्क्त गदयछच । उिर्ाररि सम्िचणय मददीबमिनी िथा
दाजभच ाइिरुको शीघ्र स्वास्थ्र् लाभको कािना गदछचय ।
कोमभड १९ ििािारीबाट बच्न िथा जनर्ेिना मदन नेिाल सरकारले अबलम्बन गरे कोलकडाउनकोनीमि
िथा सिन्वर्ात्िक कार्यशैलीलाई िचणय रुििा िालना गदै र्स अमिमििाल गाउँ िामलकाले प्रत्र्ेक वडास्िरिा
क्वारे न्टाइन स्थािना गरी स्वास्थ्र्किी, सरच क्षाकिी िथा अन्र् कियर्ारीिार्य ि सेवा प्रवािगदै आइरिेकोछ र ििािारी
मनर्न्त्रणका लामग आवश्र्क ििल भएको छ । र्स लकडाउनको सिर्िा गाउँ िामलकाको प्रत्र्ेक वडािरुबाट मविन्न
िररवारिरु छनौट गरी रािि स्वरुि खाघान्न िथासरसर्ाइ सािग्री मविरण गररएको छ भनेकोमभड १९ को थि ििािारी
बढ्न नमदन िवच य िर्ारीका स्वरुि िमिर्ान गरी गाउँ िामलकास्िरिा आइसोलेसन कक्ष मनिायण गरी सरच क्षात्िक
उिार्िरुकोथि मनरन्िरिा मदनचिने अवस्था देमखन्छ ।
िामथ उल्लेमखि कारणले गदाय गि आ व २०७६/०७७ को मवमनर्ोमजि बजेट िथा कार्यक्रििरु प्रभावकारी
ढंगले कार्ायन्वर्न गनय नसमकएको र्थाथयिाको धरािलिा उमभएर गि आमथयक वर्य २०७६।०७७ सम्ििा घोमर्ि नीमि
िथा कार्यक्रििरुको उिलमब्धको बारे िा जानकारी गराउन र्ािाँन्छच ।
नेिाल सरकारको मदगो मवकास लक्ष, नेिालको संमवधानिा व्र्वस्था भएका िौमलक िक र “सख
च ी नेिाली, सिृद्द
नेिाल” समििको अग्रगािी घोमर्ि मनमििा टेकेर गि आमथयक वर्यका मनमि िथा कार्यक्रििा सिावेश गररएका र्ोजना
र कार्ायन्वर्न मबर्को वास्िमवकिा िमन गररिािर् गाउँ सभा सिक्ष िेश गनयच वान्छनीर् िुन्छ । त्र्सैले, अब ि गि
आमथयक वर्यका र्ोजनािरुको संमक्षप्त रुििा समिक्षा िेश गनय अनिच मि र्ािाँन्छच ।

१. कचनै िमन भौमिक मवकासको जग, व्र्मक्तगि मवकासको जगिा उमभएको िुन्छ । व्र्मक्त, िररवार, सिाज र
राष्ट्रको मवकास गनयका लामग िमिलो शिय नै मशक्षा िो । सचमशमक्षि नागररकमबना सिाजको मवकास िुन सक्दैन
भन्ने िान्र्िािा उमभएर आ व २०७४/०७५ देमख नै र्स गाउँ िामलकाले मशक्षा क्षेत्र सधच ार कार्यक्रि घोर्णा
गरर कार्ायन्वर्नको र्रणिा रिेको कचरा सवयमबमदिै छ । र्स कार्यक्रि अन्िरगि ५२ जना मशक्षक िथा
बालमवकास, लेखािाल, का. स. गरर ४७ जना मवद्यालर् कियर्ारीिरुको व्र्वस्थािन गरर अमवभावकबाट
र्न्दा उठाई मवद्यालर् सर्
ं ालन गने िररिाटीको िचणय रुििा अन्त्र् गररएको छ । वडा नं. ५ का मवद्यामथयले िािाय
गा िा िा गई मशक्षा ग्रिण गनयिच ने बाध्र्ाििक िररमस्थमिको अन्त्र् गदै भवानी आ मव लाई िा मव सम्िको र
िल्लो सौगन्नाका बालबामलकािरुको लामग र्ौलानी बालमवकासलाई आ मव (१ देमख ३ कक्षा) सम्ि
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अध्र्ािन गराउने गरर स्वीकृ मि प्रदान गररएको छ । प्रामवमधक मशक्षािा बालबामलकाको ििुर्ँ सचमनमिि गनय
खण्डेश्वरी िा मव िा कृ मर् बाली मवज्ञान संर्ालनिा रिेको छ । स्थामनर् मवर्र्वस्िचको बारे िा
बालबामलकालाई जानकारी गराउने उद्येश्र्ले गमठि स्थामनर् िाठ्र्क्रि मनिायण समिमिले िाठ्र्क्रि मनिायण
गने कार्य अमन्िि र्रणिा िचर्ायएका छन । मवमभन्न मवद्यालर्का भौमिक मवकास अन्िरगि १६ वटा २ कोठे
भवन र ३ वटा र्ार कोठे भवन मनिायण सम्िन्न भएका छन भने मवज्ञान प्रर्ोगशाला, बक
च कनयर, िचस्िकालर्
जस्िा िाठ्र् सािाग्री बािेकका प्रार्ोमगक संरर्नािरुको आवश्र्क व्र्वस्था गररएको छ ।
अध्र्क्ष ििोदर्,
२. गाउँ -गाउँ िा स्वास्थ्र्को ििुर् िचर्र्ाउनेउद्धेश्र्ले ३ वटा बमथयङ्ग सेन्टर भवन मनिायण सम्िन्न भई बमथयङ्ग
सेन्टरिरुबाट आधारभिच स्वास्थ्र् के न्रिरुको सिेि सेवा प्रदान भइरिेका छन ।
३. ४ वटा आधारभिच स्वास्थ्र् सेवा के न्र वडा नं.१,३,५ र ६ िा मनिायणामधन अवस्थािा रिेका छन ।
४. घरिै िुने प्रसिच ीलाई मनरुत्सामिि गदै स्वास्थ्र् संस्थािा प्रसिच ी िुने दरलाई बढाउन गाउँिामलका िार्य ि
स्वास्थ्र् संस्थािा प्रसिच ी गरे बार्ि रकि रु. १००० का दरले “सचत्के री आिा सरच क्षा कार्यक्रि”का रुििा सेवा
प्रदान गररदै आएकाछन ।
५. कोमभड १९ ििािारीको अवस्थािा र्स अमिमििाल गाउँिामलकाले जनिाको मजवन रक्षाको मनमम्ि
क्वारे न्टाइन मनिायण, आइसोलेसन मनिायण, िोमल्डगं सेन्टर मनिायण िथा कोमभड १९ को मनर्न्त्रणका लामग
आवश्र्क जनशमक्तको व्र्वस्था गरर मनरन्िर कार्यिा जमच टरिेका छन ।
६. कोमभड १९ को सक्र
ं िण बाट आि नागररकलाई बर्ाउन, रोकथाि िथा मनर्न्त्रणका कार्यक्रििरु सर्
ं ालन
गररनक
च ा साथै प्रत्र्ेक व्र्मक्तलाई िास्क, प्रत्र्ेक घरिा साबनच मविरण गदै आवश्र्किाका आधारिा रािि
मविरण गररएका छन साथै काि मवर्ेश देश िथा मवदेशिा रिेका िजदरच , मवद्यामथय िथा अल्ित्र िरे का
अमिमििाल गाउँ िामलकाका नागररकिरुलाई उद्धार िथा रािि मविरण गररएका छन ।
७. बैकमल्िक मर्मकत्सा सेवालाई प्रवर्द्यन गने उद्धेश्र्ले आर्वच ेमदक सेवालाई मवस्िार गररएको छ ।
८. भौगोमलक कमठनाईका कारण मवशेर्ज्ञ स्वास्थ्र् सेवाको िँिुर्भन्दा टाढा रिेका नागररकलाई गचणस्िरीर्
स्वास्थ्र् सेवा प्रदान गनय टेमलिेमडमसन सेवाको व्र्वस्था गररएको छ ।
९. कोमभड १९ को ििािारी व्र्वस्थािनिा अग्रिोर्ायिा खमटएका स्वास्थ्र्किी, सरच क्षाकिी िथा िामलकाले
खटाएका कियर्ारीिरुलाई प्रोत्सािन स्वरुि भत्ताको व्र्वस्था गररएको छ ।
१०. प्रत्र्ेक व्र्मक्तको मजवनशैली सगं जोमडएको सर्
ं ार सेवालाई सिज ििुर्ँ िगच ाउन गाउँ िामलकाका वडा नं. ३ र
६ िा टेमलकि टावर मनिायण कार्य अमन्िि र्रणिा रिेको जानकारी गराउँ दछच ।
११. गाउँ िामलका भररप्रशासमनक कार्यिा प्रर्ोग िेदै ँ आइरिेको कागजी प्रमवमधलाई मनरुत्सामिि गनय र उच्र्
प्रमवमधलाई प्रवर्द्नय गनयका मनमम्ि प्रत्र्ेक वडा कार्ायलर्िरुिा मनःशचल्क इन्टरनेट को समच वधा स्थािना गने नीमि
अनचरुि सम्िणच य सरकारी कार्ायलर्िरुिा इन्टरनेट सचमवधा जडान गररएका छन ।
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१२. गाउँ िामलकाको काि कारवािी िथा सचर्ना प्रवािलाई र्स्च ि दरुच स्ि िथा प्रमवमध िैत्री बनाउने उद्धेश्र्का साथ
नेिाल टेमलकिको मलज लाइन इन्टरनेट सेवा जडान गरी संर्ालनिा ल्र्ाइएको छ ।
१३. “अमिका बस्िी मिलो िक्त
च बस्िी कार्यक्रि” अन्िरगि ११६०० मिटर लक्ष्र् रामखएकोिा
आ.ब.२०७६।०७७ सम्ि ८४०० मिटर मि.मस.मस. बाटो मनिायण गररएको छ भनेिकरीगाड दैभाि घो.बा.
सम्िन्न गरर गाउँिामलकाले िर्यटमकर् िदिागयको रुििा व्र्ाख्र्ा गरे को मसद्ध िकरीकोट िर्यटकीर् िदिागयको
१५०० मिटर मनिायण भई बाँमक काि सम्िन्नोन्िख
च रिेको जानकारी गराउँ दछच ।
१४. क्रिशः काठे िचल मवस्थामिि गने मनमि अनचरुि ३२ वटा िल
च िरुको मवस्िृि िररर्ोजना प्रमिवेदन िर्ार गरर २
वटा रसिचल र १ वटा झोलचगें िचल मनिायण भएका र २ वटा झोलचगें िचल मनिायण सम्िन्नोन्िख
च रिेका छन ।
१५. गाउँ िामलका र मजल्ला सदरिचकाि संगकोर्ािार्ाि दरच र कि गनयर्ौमकबगर-मसिोला-नौगाड सडकको मजरो
प्वाइन्ट खोल्ने कार्य सचरु गरर लगभग ७०० मिटर जमि सडक खन्ने कार्य सम्िन्न भएको छ ।
१६. गाउँ िामलका सरकारको प्रशासमनक कार्य प्रभावकारी ढंगले सेवा प्रवाि गनय के मन्रर् सरकारको सिन्वर्िा
मवशेर् अनदच ान मशर्यकिा क्रिशः ७ कोठे र ५ कोठे प्रशासमनक भवनिरु र्ाँडै सम्िन्न िुने र्रणिा छन भने
अमिमििाल गाउँ िामलका वडा नं. ५ को वडा कार्ायलर् भवन सम्िन्नोन्िख
च अवस्थािा रिेको छ ।
१७. सम्िचणय नागररकिरुलाई रोजगार उन्िचख गराउने उद्देश्र्का साथ संर्ामलि “िानसेन (मनरज) र्वच ा स्वरोजगार
िथा कल्र्ाणकारी कोर्”२३ जना र्वच ािरुलाई व्र्वसार्िा आवद्ध गररएको छ ।
१८. नेिालको संमवधानको भाग ३ धारा ३५ को उिधारा ४, स्थामनर् सरकार सर्
ं ालन ऐन, २०७४ र मदगो मवकास
लक्ष्र् नं. ६ बिोमजि सन् २०३० मभत्र सबैका लामग खानेिानी, सरसर्ाइ िथा स्वच्छिा (वास) समच वधाको
मदगो व्र्वस्थािन समच नमिि गनय गाउिामलकाले मलएको “एक घर एक धारा”नीमि अनरुच ि १२ वटा र्ोजना
िार्य ि ६६७ वटा र्ागं समििको मनजीधारा मनिायण कार्य सम्िन्न भएकाछन ।
१९. अमिमििाल गाउँ िामलका ग्रािीण जलश्रोि व्र्वस्थािन िररर्ोजनाबाट सस्ं थागि शौर्ालर् मनिायण िथा
सधच ार अन्िरगि छात्रािैत्री २ वटा छात्रा शौर्ालर् मनिायण गरी १ वटा भेमन्डङ्ग िेमशन सिेि जडान गररएको
छ।
२०. अमिमििाल गाउँ िामलका ग्रािीण जलश्रोि व्र्वस्थािन िररर्ोजनाबाट मजमवकोिाजयन क्षेत्र अन्िरगि ४
ठाउँ िा स्र्ाउ बगैर्ा स्थािना भएको , १ ठाउँ िा र्लर्चल (कागिी, िौसिी, सन्च िला) बगैर्ा स्थािना भएको,
४७ जना मकसानिरुलाई िामलि समिि िोलीिाउस सेट सिर्ोग भएको, १ वटा िरकारी िथार्लर्चल
सक
ं लन िथा मबमक्र के न्र स्थािना भएको र ६ वटै वडािा बिुउद्धेश्र्ीर् नसयरी नाइके िार्य ि नसयरी उत्िादन
भइरिेको िथा १७ वटा कृ र्क सिचिलाई घरबारी व्र्वस्थािन िामलि प्रदान गरी कृ मर् शाखािा दिाय गने कार्य
गररएको छ ।
२१. जलवार्च िररवियन अनचकचलन क्षेत्र अन्िरगि ९ वटा सधच ाररएको घट्ट, ३९ वटा सधच ाररएको र्ल
च ोिा सिर्ोग
भएकोछ ।
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२२. सश
च ासन िथा क्षििा मवकास अन्िरगि गाउँ िामलका जनप्रमिमनमध, कियर्ारी, मशक्षक, मकसानिरुलाइ
मवमभन्न िामलि गोष्ठी प्रदान गररएको र जलश्रोि ऐन, जलश्रोि मनर्िावली, िर्ायमदि िमिनावारी स्वच्छिा
व्र्वस्थािन मनदेमशका र खानेिानी र्ोजना सञ्र्ालन िथा िियि संभार व्र्वस्थािन मनदेमशका स्वीकृ ि भई
लागच गररएका छन् ।
२३. अमिमििाल गाउँ िामलका ग्रािीण जलश्रोि व्र्वस्थािन िररर्ोजना र िलदेश बर्ि िथा ऋण सिकारीको
कार्ायन्वर्न साझेदारीिा गाउिामलकाको वडा नं. ३ िा उत्िादन भएको डालेर्क
च संकलन, प्रशोधन िथा
बजारीकरण सम्बन्धी कार्यिरु गररएका छन्।
उिमस्थि ििानचभाविरु,
स्थानीर् िि मनिायण ििािको स्थामिि अमिमििाल गाउँिामलकाको नवौ गाउँ सभािा र्स गाउँ िामलकाको
“जलस्रोि, जडीबचटी एवि् िर्यटन िवच ायधारको मवकास, सिग्र अमिमििाल गाउँ िामलकाको सिृद्धी र मवकासिा िाम्रो
प्रर्ास” समििको मदघयकालीन सोर्िा आधाररि नीमि िथा कार्यक्रिको क्षेत्रगि लमक्षि मनमि िथा अिेक्षा समििको
मनमि िथा कार्यक्रिप्रस्ििच गनयर्स गररिािर् गाउँसभा सिक्ष अनिच मिर्ािाँन्छच ।
१. कोमभड १९ र मवमवध कारणले बेरोजगार रिेका व्र्मक्तिरुको लगि संकलन गनय िामलकामभत्र “रोजगार बैक”
को स्थािना गरी मनिायण िुने भौमिक िवच ायधारिरुिा रोजगार बैकिा आवद्ध रिेका व्र्मक्तिरुलाई प्राथमिकिा
मदने व्र्वस्था गररनेछ ।
२. गाउँ िामलका मभत्रका खेिी र्ोग्र् जमिन उिर्ोग नगरर बाँझो राख्नेलाई थि करको दार्रा मभत्र ल्र्ाइनेछ।
३. रोजगारीिा अवसर वृमद्ध गनयको लामग सरकारी र मनजी सरं र्ना मनिायण गदाय स्थामनर् स्रोि र साधनको प्रर्ोग
लाई प्राथमिकिा मदने व्र्वस्था गररनेछ।
४. सघं ीर् सरकारको नीमि अनरुच िका “प्रधानिन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रि” र “प्रधानिन्त्री कृ मर् आधमच नकीकरण
कार्यक्रि” लाई मनरन्िरिा मददं ै आवश्र्क सिन्वर् गरी १००० जनालाई एक िटकिा १०० मदन बराबरको
रोजगारीको व्र्वस्था गररने छ । साथै आवश्र्किा अनसच ार बेरोजगारिरुको िमिर्ान गरी सख्ं र्ा थि गररनेछ ।
५. कोमभड १९ को कारणले देशको अथयिन्त्रिा िनय जाने असर, खाद्यान्न आिमच िय रबेरोजगारी सिस्र्ा सिाधान
गने उद्धेश्र्ले कृ र्क बेरोजगारिरुलाई आर्आजयनिचखी र आत्िमनभयर बनाउन “एक बस्िी एक
उत्िादन”कार्यक्रि सर्
ं ालन गररने छ ।
६. आधमच नक ओखर,स्र्ाउ, अमिलो जािका र्लर्चलका मवरुवािरु लागि साझेदारीिा मविरण गररनेछ ।
७. िसलाबाली, िरकारी खेिीका लामग मबउँमबजन, िोलीिाउस लगार्ि अन्र् औजं ारिरु लागि साझेदारीिा
मविरण गररनेछ ।
८. कृ र्क सिचि दिाय िथा नवीकरण, व्र्वसामर्क र्िय दिाय िथा नवीकरणिा मवशेर् जोड मदइनेछ ।

* संशोधन
मिमि २०७७/०३/०६

९. र्स गाउँ िामलकाको िख्च र् उत्िादनको रुििा रिेका रै थाने बाली (राजिा, जौं, कोदो, र्ािर आमद)
उत्िादनिरुको प्र्ाके मजगं लेबमलगं गरी बजाररकरणको लामग गाउँ िामलका स्िरिा िख्च र् संकलन के न्र र
वडािरुिा आवस्र्किा अनचसार संकलन के न्र स्थािनाको लामग ििल गररनेछ ।
१०. भेटेरीनरी िर्य मवगि बर्य देमख काि गदै आइरिेका एक गामवस एक प्रामवमधकलाई के न्र सरकारको
साझेदारीिा मनरन्िरिा मदइनेछ ।
११. प्रत्र्ेक वडािरुिा कृ मर् भेटेरीनरी िर्य सेवा िरािशयिा कृ र्कको सिज ििुर्ँ िचर्ायउन शाखा मवस्िार गररनेछन् ।
१२. िशिच ालनको उच्र् संभावना बोके को र्स अमिमििाल गाउँ िामलकािा िशजच न्र् िदाथयको िागलाई ध्र्ानिा
राखी लागि साझेदारीिा भेडाबाख्रा संरक्षण कार्यक्रि सञ्र्ालन गररनेछ ।
१३. भेडाबाख्राको साना व्र्वसामर्क कृ र्क उत्िादन, िके टप्र्ाके ज सञ्र्ालन गररनेछ ।
१४. ऊन मवकासका लामग भेडा प्रवर्धन कार्यक्रि संर्ालन गररनेछ ।
१५. खेिीको लामग अर्ोग्र् रिेको जमिनिरु र्ररर्रन िथा घाँस मवकासका लामग प्रर्ोग गररनेछ ।
१६. खाद्यान्न आभाव िुन नमदन खाद्य सरच क्षा कार्यक्रिलाई प्रभावकारी ढंगले संर्ालन गररनेछ ।
१७. िशच र्ररर्रनको लामग अमिनम्िा र अन्र् सम्बमन्धि मनकार्सगं सिन्वर् गरी िशिच ालनिा जनिाको ििुर्को
समच नमिििाको लामग ििल गररने छ ।
१८. खच्र्र व्र्वसार्ीिरुलाई संगमठि (एकीकृ ि भाडादर, व्र्वसार्ीकीकरण आमद) गरी आवश्र्क स्थानिरुिा
खच्र्र आविजावििा सिज िुने गरी बासस्थानको व्र्वस्था गररनेछ ।
१९. धामियक िर्यटनलाई उजागर गनय आवश्र्क कार्यक्रिको व्र्वस्था गररनेछ ।
२०. उिभोक्तािरुको उिभोग्र् सािग्रीिरुको गणच स्िर कार्ि राख्न मनर्मिि बजार अनगच िन िथा गनच ासो सनच वच ाई
सर्ं न्त्र िार्य ि गाउँ िामलका क्षेत्र मभत्रका बजार अनगच िन िथा बजार व्र्वस्थािन सधच ार गने प्रकृ र्ा लाई
मनरन्िरिा मददै समच ियजन्र् िदाथय बेर्मबखन िथा सेवनलाई मनरुत्सामिि गरी र्सको कडा मनर्िन गररनेछ ।
२१. िमदराजन्र् र समच ियजन्र् िदाथयिरुको बेर्मबखनलाई व्र्वमस्थि गनय नीमि मनर्ििरुको मनिायण गररनेछ ।
२२. प्रमिष्ट्िधायिा छनौट भएका व्र्वसार् मवकास सेवा प्रदार्क सस्ं थािरुिार्य ि लघच उद्यि मवकास िोडलिा नर्ाँ
उद्यिी सृजना िथा उद्यिीिरुको स्िरोन्नमि गररनेछ ।
२३. िर्यटन िवच ायधारको लामग र्स गाउँ िामलकामभत्र िोटल, ररसोटय, िोिस्टे जस्िा िर्यटकीर् िवच ायधारिा लगानी गने
व्र्वसार्ीलाई सिुमलर्ि प्रदान गरी व्र्वसार् सञ्र्ालनिा आवश्र्क वािावरण मनिायण गररनेछ ।
२४. “मनिायण भइसक्र्ो मसद्ध िकरीकोटको बाटो, खल्च ला भइसक्र्ो िर्यटन मवकास को बाटो” भन्ने िख्च र् नाराका
साथ मसद्ध िकरीकोट को बाटोिा आवश्र्किा अनसच ार मवश्राि स्थल, शद्ध
च मिउने िानी धारा, शौर्ालर्,
बाटोको दवच ैिर्य वृक्षारोिण िथा ठाउँ ठाउँिा अमिमििाल गाउँ िामलकाको भेर्भर्च ा र िर्यटकीर् ठाउँ झमल्कने
मभत्तेलेखनका लामग आवश्र्क व्र्वस्था मिलाइनेछ ।
२५. गाउँ िामलकामभत्र रिेका िर्यटकीर् िदिागयिरु, िर्यटकीर् क्षेत्रको नक्साङ्कन िथा गाउँ िामलकाको िाश्र्वमर्त्र
िर्ार गररनेछ ।
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२६. आगािी बर्यिा र्स गाउँ िामलकािा उत्िादन गररएका मवमभन्न खाद्य वस्िच िथा अन्र् उत्िादनिरुको
प्रर्ारप्रर्ार, बजाररकरण िथा गाउँिामलकाको िमिर्ानका लामग कोशेली घरको मनिायण गरी संर्ालनिा
ल्र्ाइने छ ।
२७. कृ मर् क्षेत्रिा बाली मबिा लगार्ि स्वास्थ्र् मविा र िशच-िंक्षीिा सिेि लागच गनय सम्बमन्धि मनकार्िा मनरन्िर
ििल गररनेछ ।
२८. “िाम्रो गाउँ िाम्रो ठाउँ , बाझो जमिन रिनेछैन कचनै ठाउँ” भन्ने िल
च नाराका साथ कोरोना भाइरस ििािारीले
बेरोजगार िुन िगच ेका व्र्मक्तिरुको रोजगारीलाई सचमनमििा गनय कृ मर् आधचमनकीकरण कार्यक्रि िार्य ि एक बस्िी
एक उत्िादन गदे रोजगारीको सृजना गररनेछ ।
२९. गाउँ िामलका मभत्रका र्वच ािरुलाई व्र्वसार्ी िथा स्वरोजगार बनाउन “ किाल शैलनच ” िथा “ब्र्टच ी िालयर”
व्र्वसार् स्थािनाको लामग ििल गररने छ ।

अध्र्क्ष ििोदर्,
३०. िचणय सचिोमर्ि िथा िचणयसरसर्ाइर्चक्त गाउँ िामलका घोर्णा गनय मवमभन्न साझेदार संस्थासंग सिकार्य गरर
कार्यक्रि सञ्र्ालन गररनेछ ।
३१. सािदच ामर्क स्वास्थ्र् कार्यक्रि अन्िरगि िमिला स्वास्थ्र् स्वर्ंसेमवकािरुलाई थि सदृच ढीकरण गरर व्र्वस्थािन
गररनेछ ।
३२. र्स अमिमििाल गाउँ िामलका अन्िरगि रिेका मदघय रोगी िथा जेष्ठ नागररकिरुलाई आकमस्िक सेवाका लामग
सदच रच िमिि प्रदेशमभत्र मनःशल्च क एम्बल
च ेन्स सेवा प्रदान गररनेछ ।
३३. उच्र् रक्तर्ाि, िधिच ेि र िमिलािरुको िाठे घर सम्बमन्ध रोगको रोकथाि, िमिर्ान, िरीक्षण गरी वडास्िरीर्
सेवा के न्रबाट ६० बर्य िामथका नागररकिरुको रक्तर्ाि र िधिच ेि जार् गने व्र्वस्थाका लामग सिदच ार्िा
आधाररि ल्र्ाब सेवा सर्
ं ालन गररनेछ ।
३४. गचणस्िरीर् स्वास्थ्र् सेवा प्रदान गनय र्स गाउँ िामलकािा २ वटा स्वास्थ्र् र्ौकीको भवन मनिायण सम्िन्न गररनेछ
साथै स्वास्थ्र् र्ौकीको ििुर्ँ भन्दा टाढा रिेका नागररकिरुलाई सिज स्वास्थ्र् सेवा ििुर् िर्च र्ाउने उद्धेश्र्ले
४ वटा आधारभिच स्वास्थ्र् सेवा के न्रको भवन मनिायण सम्िन्न गररनेछ ।
३५. आर्चवेमदक िथा वैकमल्िक मर्मकत्सा प्रणालीलाई थि मवस्िार र प्रवर्धनलाई मनरन्िरिा मदईनेछ ।
३६. सबै स्वास्थ्र्र्ौकी र आधारभिच स्वास्थ्र् के न्रबाट मविद् वा ििािारीको सिर्िा संभव भएसम्ि अमधकिि
स्वास्थ्र् सेवा उिलब्ध गराउने प्रवन्ध मिलाईनेछ ।
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३७. उिेर निगच ी मववाि गने प्रथालाई न्र्चनीकरणका लामग जनर्ेिना जगाउन र अिागं, बालबामलका िथा लमक्षि
वगयिरुको मनम्िी आवश्र्क कार्यक्रि सञ्र्ालन गररनेछ ।
३८. कोमभड १९ को कारणले उच्र् जोमखििा रिेका जेष्ठ नागररकलाई घरदैलो िै गचणस्िरीर् स्वास्थ्र् सेवा प्रदान
गनय “अध्र्क्ष जेष्ठ नागररक स्वास्थ्र् सेवा कार्यक्रि” लागच गररनेछ ।
३९. “अमिमििाल गाउँिामलकाको सिना, नवजाि मशशच िथा िािृ िृत्र्दच र शन्च र् िाम्रो िररकल्िना” भन्ने नारा
समिि २४ सै घण्टा मनःशल्च क प्रसिच ी सेवालाई प्रभावकारी बनाई सेवा प्रदार्कको क्षििा अमभवृमद्ध गनय SBA
िामलि, आवश्र्क सािग्री खररद िथा बमथयङ्ग सेन्टरिा आवश्र्किाको आधारिा नमसयङ्ग कियर्ारी थि
गररनेछ ।
४०. गभयविी िथा सचत्के रीिरुको स्वास्थ्र् मस्थमिलाई िध्र्नजर गदै “उिाध्र्क्ष मवशेर् गभयविी िथा सत्च के री
कार्यक्रि” सञ्र्ालन गरी घरिा िुने सचत्के री लाई शन्च र्मिर लमगनेछ ।
४१. भौगोमलक कमठनाईलाई िध्र्नजर गरी स्वास्थ्र् सेवालाई अझै प्रभावकारी बनाउन टेमलिेमडमसन कार्यक्रिलाई
मनरन्िरिा मदइनेछ । साथै अत्र्ाबश्र्क और्धीको ििुर्ँ लाई समच नमििा गनय ड्रोन खररदको व्र्वस्था गररनेछ ।
४२. गचणस्िरीर् स्वास्थ्र् सेवालाई प्रभावकारी रुििा सञ्र्ालन गनय ल्र्ाब सेवालाई मवस्िार गररनेछ ।
४३. आकमस्िक स्वास्थ्र् सेवािा सिज ििुर्ँ िचर्र्ाउनेको लामग गभयविी सचत्के री आिा स्वास्थ्र् सिर्ोग कोर्को
स्थािना गरी कार्यक्रि सञ्र्ालन गररनेछ ।
४४. नेिाल सरकारको आगािी िीन वर्य मभत्र सबै जनिालाई आधारभिू स्िरको खानेिानी समच वधा उिलव्ध गराउने
िथा मदगो मवकास लक्ष नं ६ बिोमजि सन् २०३० मभत्र कचल जनसख्ं र्ाको ५० प्रमिशिलाई सधच ाररएको
खानेिानी समच वधा उिलव्ध गराउने लक्ष िरू ा गनय खानेिानी सरसर्ाइ िथा स्वच्छिा क्षेत्रको र्ोजना िजयिच ा,
मबद्यिान खानेिानी र्ोजनािरुको सञ्र्ालन िथा िियि सम्भार व्र्वस्थािन, िालसम्ि सो समच वधा िग्च न
नसके को क्षेत्रको िमिर्ान गरी सििािल
ू क िथा सिभामगिात्िक िद्धमि अवलम्बन गरी सिन्वर्ात्िक एवि्
िारदशी िद्धमि अिनाई सेवा प्रदान गनय गाउँिामलकास्िरिा खानेिानी, सरसर्ाइ स्वच्छिा (वास) व्र्वस्थािन
बोडय स्थािना गरी सो िाििि वास र्मच नट िार्य ि नर्ाँ र्ोजना मनिायण िथा मवद्यिान र्ोजनािरुको िियि
सम्भारको सेवा प्रवाि गने व्र्वस्था मिलाइनेछ ।
४५. गाउँ िामलकाले िर्ार गरे को जलउिर्ोग गचरुर्ोजनालाई समिक्षा गदै मवद्यिान सबै खाले खानेिानी, मसँर्ाई
लगार्िका जलस्रोिसँग सम्बमन्धि र्ोजनािरुको सञ्र्ालन िथा व्र्वस्थािकीर् अवस्था अद्यावमधक गरी
सबै समिमििरुलाई जलस्रोि मनर्िावली बिोमजि दिाय एवि् अद्यावमधक र नवीकरण गने व्र्वस्था मिलाई
गाउँ िामलकास्िरिा सो क्षेत्रको सूर्ना व्र्वस्थािन प्रणाली स्थािना गररनेछ ।
४६. िमिला िथा मकशोरीिरुको आत्िसम्िानको रक्षा गदै सरच मक्षि र स्वच्छ िररकाले बाँच्न िाउने अमधकारको
समच नमिििा र िमिनावारी भएको सिर्िा अिनाइने मवमभन्न मिसांत्िक कृ र्ाकलाििरुको मनियल
ू गरी िमिला र
मकशोरीिरुको आत्िसम्िानको रक्षा गनय गाउँिामलका उिाध्र्क्षिरुको सम्िेलनले िाररि गरे को िर्ायमदि
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िमिनावारी स्वच्छिा व्र्वस्थािनको धनगढी घोर्णा ित्र कार्ायन्वर्नको लामग आवश्र्क व्र्वस्था मिलाइनेछ
।
४७. नेिाल सरकारको िणू य सरसर्ाइ मनदेमशका २०७५ एवि् गाउँिामलकाको मव.सं २०७९ मभत्र गाउँ िामलकालाई
िूणय सरसर्ाइ र्क्त
च एवि् छाउगोठ िचक्त गाउँ िामलका घोर्णा गने लक्ष बिोमजि गाउँिामलका मभत्रका
सिचदार्लाई िूणयसरसर्ाइ उन्िख
च िथा मवद्यालर्िरुलाई िीन िारा िद्धमििा मवकास गनय एवि् कोमभड १९
जस्िा ििािारी र िानी जन्र् रोगिरुबाट बच्न वडा िथा सिचदार्स्िरिा िूणयसरसर्ाइ अमभर्ान सञ्र्ालन
गररनेछ । मवमभन्न िानीजन्र् रोगिरुबाट उत्िन्न िुन सक्ने ििािारीिरुबाट सचरमक्षि रिन स्रोि एवि्
घरार्सीस्िरिा िानीको गचणस्िर िररक्षणको व्र्वस्था मिलाइनेछ ।
४८. सिचदार्को िोर्ण िथा जीमवकोिाजयनको अवस्थािा सचधार ल्र्ाउनको लामग गाउँ िामलका मभत्रका िरे क
घरधचरीिा घरबारी स्थािना गदै सम्भाव्र् क्षेत्रिा उत्िादनको िके ट क्षेत्र मबस्िार गने र व्र्वसामर्क रुििा सििू
िार्य ि बामर्यक रु ४,००,००० भन्दा िामथ कारोबार गने कृ र्क सििू िरुलाई प्रोत्सािन गने नीमि मलइनेछ साथै
गाउँ िामलकास्िरिा आवश्र्क बोटमबरुवा सिज रुििा आिूमिय गनयका लामग उन्निस्िरको बिुउद्धेश्र्ीर् नसयरी
स्थािना गने कार्य र्सै बर्यबाट आरम्भ गररनेछ ।
४९. स्थानीर् उत्िादनबाट कृ र्किरुलाई अमधकिि लाभ मलई जीमवकोिाजयनिा सधच ार ल्र्ाउन उत्िादनको
भण्डारण,बजाररकरणका साथै कृ मर् सािाग्रीको सिज आिूमियको लामग आवश्र्किा अनचसार संकलन के न्र,
कोल्ड स्टोर, एग्रोभेट स्थािना गने कार्य र्सै बर्यबाट शरुच वाि गररनेछ । सो प्रर्ोजनको लामग नीमज क्षेत्र िथा
सिकारीिरुलाई प्राथिीकिाका साथ िररर्ालन गने नीमि मलइनेछ
५०. खानेिानी सरसर्ाइ स्वच्छिा, िर्ायमदि िमिनावारी व्र्वस्थािन, घरबारी व्र्वस्थािन िथा व्र्वसामर्क
मजमवकोिाजयन प्रवर्धन कार्यको लामग स्थानीर्स्िरिा प्रामवमधक स्रोि व्र्मक्त उत्िादन िथा िररर्ालन गने
कार्यलाई मनरन्िरिा मदइनेछ ।
५१. न्र्ार्िा जनिाको ििुर्ँ समच नमिििा गनय आवश्र्क व्र्वस्थािन गररनेछ ।
५२. कि उिेरिै मववाि गदाय िमिलािा देमखने मवमभन्न सिस्र्ािरु न्र्नच ीकरण गनयका लामग मकशोर िथा
मकशोरीिरुलाई जनर्ेिना िथा क्षििा मवकास गरी बालमबवािलाई मनरुत्सामिि गनय “मकशोर मकशोरीसगं
उिाध्र्क्ष कार्यक्रि” सर्
ं ालन गररनेछ ।
५३. लैमगंक मिसां न्र्नच ीकरणका लामग आवश्र्क बजेट व्र्वस्थािन गररनेछ ।
५४. सरसर्ाईलाई िानवमजवनको मजवनशैली सगं जोड्दै दमलि बस्िीिरुिा गोठसधच ार, आगन सरसर्ाई र
व्र्मक्तगि सरसर्ाइिा ििल गररनेछ ।
५५. आगािी आमथयक बर्यिा आमिमििाल गाउँिामलका लाई खरिक्त
च गाउँ िामलका घोर्णा गररनेछ ।
५६. आवश्र्क ठाउँ िा बाल उद्यानिरुको स्थािना गररने छ ।
५७. सरकारी जमिनको िथ्र्ाकं संकलन र भमच िमिनिरुको लगि संकलन गरी भमच ि–सधच ारलाई थि प्रभावकारी
बनाई अगाडी बढाइनेछ ।
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५८. एकल िचरुर्लाई मदइदै आएको भत्तालाई मनरन्िरिा मदइने छ ।
५९. गररबी मनवारण कोर् िार्य ि मवमभन्न सििच िरुिा घम्च िी कोर्को रुििा िररर्ालन भएको ऋण लगानी रकिलाई
एकीकृ ि गरी सिकारीको संस्थागि मवकास िार्य ि उद्यि व्र्वसार्िा िररर्ालन गरी रोजगारीको सृजना
गररनेछ ।
६०. खेलकचद क्षेत्रिा गाउँ िामलकाको िमिर्ान बनाउन िथा क्षेत्रगि मवकास गनय खेलकचदको क्षेत्रिा रिेका
प्रमिभािरुिरुलाई िौसला एंव सम्िान कार्यक्रिलाई मनरन्िरिा मदईनेछ ।
६१. आगािी आ.ब. देमख स्थानीर् िाठ्र्क्रि मनिायण कार्यलाई अमन्िि रुि मदई स्थामनर् िाठ्र्क्रि लागच गनय ििल
गररनेछ ।
६२. कोमभड १९ का कारणले गदाय र्सको मनर्न्त्रण वा अको व्र्वस्था निुन्जेलसम्ि सिदच ार्स्िरिा िठन िाठनको
वैकमल्िक व्र्वस्था गररनेछ ।
६३. मवद्यालर्को भौमिक िवच ायधारको मनम्िी आवश्र्क व्र्वस्था गररनेछ ।
६४. िामलकास्िरिा रिेका प्रत्र्ेक िामवस्िरका मवद्यालर्िरुिा आधमच नक मवज्ञान प्रर्ोगशाला, िचस्िकालर्, इन्टरनेट
समच वधार्क्त
च सर्च ना के न्र मनिायण गररनेछ ।
६५. दमलि, मविन्न, मसिान्िकृ ि, लोिोन्िख
च , अल्िसंख्र्क िथा स्थामनर् अल्िसंख्र्क बालबामलकािरुको लामग
मददै आएको छात्रवृमत्तलाई मनरन्िरिा मदइनेछ ।
६६. आधारभिच ििको मशक्षालाई सदृच मढकरण गरी कक्षा १२ सम्िको मनःशल्च क मशक्षािा सम्िणच य
बालबामलकािरुको ििुर्ँ लाई जोड मददै प्रामवमधक मशक्षालाई थि व्र्वस्थािन गररनेछ ।
६७. सािदच ामर्क मवद्यालर्को शैमक्षकस्िर सधच ारका लामग मनर्मिि अनगच िनका साथै उत्कृ ष्ट मवद्यालर्
प्रधानाध्र्ािक र मशक्षकलाई सम्िान गने कार्यक्रि सञ्र्ालन गररनेछ साथै दरबन्दी मिलान, मशक्षक-मवद्याथी
अनिच ाििा भौमिक सरं र्ना र क्षििा अमभवृमद्ध कार्यक्रिका साथै प्रवद्धयनात्िक कार्यक्रि सञ्र्ालन गररनेछ ।
६८. िाल संर्ामलि आधारभिच मवद्यालर्िरुिा आवश्र्क दरबन्दी व्र्वस्थािन गनय ििल गनयक
च ा साथै बालमवकास
के न्र स्थािना िुन नसके का मवद्यालर्िरुिा र्थामशघ्र बालमवकास के न्र स्थािना गनय ििल गररनेछ भने
मवद्यालर्बाट टाढा रिेका बस्िीिरुिा सािदच ामर्क साझेदारीिा आवश्र्क सािदच ामर्क बालमवकास के न्रको
व्र्वस्था गररनेछ ।
६९. िर्ायमदि िमिनावारी स्वच्छिा व्र्वस्थािन र व्र्मक्तगि स्वच्छिा व्र्वस्थािन का लामग आवश्र्क
मवद्यालर्िरुको शौर्ालर्िरुिा भेमन्डङ्ग िेमशन जडान र िािधनच े समच वधा समििको स्वच्छ खानेिानी को
व्र्वस्था गररनेछ ।
७०. खण्डेश्वरी िामव मभत्र छात्रा छात्रबासको व्र्वस्था गरी मवद्यालर्बाट टाढा रिेका मवद्याथीिरुलाई मशक्षाको
िचलधारिा ल्र्ाइनेछ ।
७१. आवश्र्क मवद्यालर्िरुलाई ििगि रुििा सिार्ोजन गदै मशक्षाक्षेत्र सधच ार कार्यक्रिलाई थि सधच ार गररनेछ ।
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७२. कोमभड १९ ले बालबामलकािा िारे को िानमसक प्रभावलाई िनच ःस्थािना गनय आवश्र्क िनोसािामजक
िरािशयकिायको व्र्वस्था गरी लागच गररनेछ ।
७३. िाल मदवा खाजा कार्यक्रि सञ्र्ामलि मवद्यालर्िरुिा सर्ा, स्वच्छ खानेकचरालाई िध्र्नजर गरी सर्ा स्वच्छ
भान्छाघरको व्र्वस्थािन गररनेछ ।
७४. “िाम्रा बाबच िाम्रा नानी, िािी आर्ै बनाऔँ ज्ञानी” कार्यक्रि सञ्र्ालन गरी कक्षा १ देमख ३ का
बालबामलकालाई अमभभावकको दैमनक २ घण्टा उिलब्ध गराउने कार्यलाई अमभर्ानका रुििा संर्ालन गदे
गृिकार्य िचमस्िकालाई कडाईका साथ लागच गररनेछ ।
७५. गाउँ िामलका मभत्रका भौमिक िबच ायधार मक्रर्ाकलाििरुलाई अझै गचणस्िररर् बनाउन गाउँ िामलका मभत्र काि गदै
आएका मिस्त्री, दक्ष कािदारिरुलाई सम्वमन्धि िामलिदािा साझेदार मनकार्िरुको सिन्वर्िा भक
च म्ि प्रमबधी
संरर्ना मनिायण लगार्िका िामलि प्रदान गरर क्षििावान बनाईनेछ ।
७६. “अमिका बस्िी मिलोिक्त
च बस्िी” कार्यक्रि अन्िगयि जनिाको लागि साझेदारीिा आँगन सरसर्ाई कार्यक्रि
अगामड बढाइनेछ ।
अध्र्क्ष ििोदर्,
७७. मबटचल,े िारीबगर, खण्डेश्वरी, घसच ा रणनीमिक राजिागयको िामलकासम्ि रर्ाक खोल्न र र्ौकीबगर, मसिोला
िुदै नौगाड जोड्ने सडक मनिायणका लामग संघीर् र प्रदेश सरकारसगं आवश्र्क ििल गररनेछ ।
७८. िानव बस्िीलाई मिलोिक्त
च गनय आवश्र्क बस्िीिरुिा ढलमनकासको व्र्वस्था गररनेछ ।
७९. मसद्ध िकरीकोट िदिागय र िकरी दैभाि घोरे टो बाटोिा आवश्र्क मवश्राि स्थलको व्र्वस्था गररनेछ ।
८०. जनिाको िख्च र् आविजावि िुने बाटोलाई काठे िल
च िक्त
च गररनेछ ।
८१. उज्र्ालो अमि कार्यक्रिलाई मनरन्िरिा मदइनेछ ।
८२. अमिमििाल गाउँ िामलका वडा नं. ५ र िामलका के न्रसम्ि के न्रीर् मवद्यिच ीकरणलाई मवस्िार गररनेछ।
८३. िज्जेखोला र घट्टेखोला लघच जलमवद्यिच र्ोजनाको कािलाई र्थामशघ्र सम्िन्न गनय आवश्र्क व्र्वस्था गररनेछ
।
८४. िकरी िाइड्रोिावर मनिायण कार्यलाई सिजीकरणका लामग ििल गररनेछ ।
८५. अमिमििाल गाउँ िामलकाको प्रवेशद्धार वडा नं. ५ रे लािा प्रवेश गेट मनिायण गररनेछ ।
अध्र्क्ष ििोदर्,
८६. प्रशासमनक िथा सगं ठनात्िक मवकासिा प्रभावकाररिा समच नमिििा गने उद्धेश्र्ले कार्ायलर्, उिभोक्ता समिमि,
कियर्ारीिरुको कार्यसम्िादन नीमिलाई कडाईका साथ कार्ायन्वर्न गररनेछ ।
८७. कोमभड १९ को मवर्ि् िररमस्थमिलाई िध्र्नजर गदे जेष्ठ नागररक, सवयसाधरण जनिा िथा मदघय रोगीिरुको
स्वास्थ्र् मस्थमिलाई ध्र्ान मददै मदघय रोगी, जेष्ठ नागररकिरुका लामग मजल्लाभरी मनःशल्च क र आिजनिालाई
* संशोधन
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सवयसल
च भ र सिज र्ािार्ाि सचमवधा प्रदान गने उद्धेश्र्ले िकरीगाड िाइड्रोिावर संग रिेको सािामजक
उत्तरदामर्त्व कार्यक्रि र गाउँ िामलका मिलेर र्ािार्ाि सचमवधा प्रदान गररनचको साथै जेष्ठ नागररक मदवा सेवा
के न्र लाई प्रभावकारी ढङ्गले संर्ालनिा ल्र्ाइने छ।
८८. सर्च नाको िकलाई समच नमिििा गनय कम्िीिा प्रत्र्ेक वडा िथा टोलस्िरिा कम्िीिा २ ठाउिा सर्च ना के न्रको
स्थािना गररनेछ ।
८९. भ्रष्टार्ार मनर्न्त्रण, सेवा प्रवाििा सधच ार, शामन्ि सव्च र्वस्था सचदृमढकरण र सचशासन कडाईका साथ लागच गररनेछ
।
९०. राष्ट्र सेवक कियर्ारीिरुको उच्र् िनोबल र सम्िान बढाउन “जनिाको कियर्ारी” िचरस्कारको व्र्वस्था गनय
कोर् खडा गरी लागच गररनेछ ।
९१. सिकारी गठन, दिाय िथा संस्थागि मवकासका लाई प्राथमिकिा मददै कृ मर्िा आधाररि सम्िणच य कृ र्किरु,
कृ र्क सिचि, उिभोक्ता समिमििरुलाई सिकारीिा आवद्ध गराई सिकारी िार्य ि मजवनस्िरिा सधच ार गनय
सिजीकरण गररनेछ ।
९२. सािमजक सरच क्षा भत्ता प्राप्त गने लाभग्रािी िथा िञ्जीकरण लगार्ि गाउँ िामलका क्षेत्र मभत्रका सावयजमनक
मनकार्िरु िार्य ि प्रवाि गररने सेवािरु सेवाग्रािीिैत्री बनाउन अनलाइन िार्य ि संर्ालन गने व्र्वस्था मिलाई
मवद्यमच िर् शासन को प्रत्र्ाभमच ि गराउन इन्टरनेट संर्ार समच वधाको व्र्वस्था गररनेछ ।
९३. सावयजमनक मनिायण िथा खररदका कार्यिरुलाई प्रभावकारी र व्र्वमस्थि गनय E-biddingसेवा लागच गररनेछ ।
९४. आगािी आमथयक बर्यिा स्थामनर् ििका कियर्ारीिरुका लामग श्रि ऐन मनर्िावली अनरुच ि सञ्र्र् कोर्
(Provident Fund) को व्र्वस्था गररनेछ ।
९५. प्रशासमनक िथा सगं ठनात्िक मवकासिा प्रभावकाररिा समच नमिििा गने उद्धेश्र्ले कार्ायलर्, उिभोक्ता समिमि,
कियर्ारीिरुको कार्यसम्िादन नीमिलाई कडाईका साथ कार्ायन्वर्न गररनेछ ।
९६. न्र्ामर्क सेवालाई प्रभावकारी बनाउन, सावयजमनक क्षेत्रको सरं क्षण गनय, मविद व्र्वस्थािनिा रचि प्रमिकार्य
सेवा प्रदान गने उद्देश्र्ले स्थामनर् सरकार सर्
ं ालन ऐन को दर्ा ११ को उिदर्ा २(क) बिोमजिको
अमधकारलाई प्रर्ोग गरर नगर प्रिरीको अवधारणा अगामड बढाइने छ।
अध्र्क्ष ििोदर्,
९७. मविद जोमखि न्र्नच ीकरण कार्यलाई प्रभावकारी रुिले सर्
ं ालन गनय आििकामलन के न्र स्थािना गरी
अमधकृ िस्िरको दक्ष कियर्ारी व्र्वस्थािन गनयक
च ा साथै जोमखि क्षेत्र िमिर्ान िथा नक्सांकन गररनेछ ।
९८. कोरोना भाईरस (कोमभड १९) सक्र
ं िण रोकथाि िथा मनर्न्त्रणको लामग क्वारे न्टाइन व्र्वस्थािन,
आइसोलेसन मनिायण, िोमल्डगं सेन्टर मनिायणको लामग आवश्र्क भौमिक संरर्ना समििको जनशमक्त िथा
और्धी उिकरणको व्र्वस्थािन गररनेछ ।
९९. कोरोना भाईरस (कोमभड १९) रोकथाि िथा मनर्न्त्रण कोर्लाई मनरन्िरिा मदइनेछ ।
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१००.
कोरोना भाईरस (कोमभड १९) रोकथाि िथा मनर्न्त्रणका लामग आवश्र्किा अनसच ार कोमभड १९
मबशेर् जनर्ेिनािल
च क कार्यक्रि व्र्ािक रुििा संर्ालन गररनेछ ।
१०१.
सरुवा रोकथाि मनर्न्त्रण र उिर्ार एवं स्वास्थ्र् मविद् व्र्वस्थािनको िर्ारी िथा प्रमिकार्य गनय
आवश्र्क भौमिक संरर्ना र जनशमक्तको व्र्वस्था गररनेछ ।
१०२. *सािचदामर्क प्रिरी साझेदारी कार्यक्रि संर्ालन गररने छ।
१०३. *अिाङ्ग भएका व्र्मक्तको लामग आवश्र्क कार्यक्रि मनिायण गरर लागच गररने छ।
१०४. *वडािरुिा ह्यामलप्र्ाड मनिायण कार्यको लामग सम्भावना अध्र्न गरर संर्ालन गनय आवश्र्क कदि र्ामलने
छ।
१०५. *िटक िटक म्र्ाद थि गदाय िमन असार िसान्ि सम्ि कािगनय नसक्ने सिर् मसिामभत्र िस्िान्िरण नगने
मनिायण व्र्ावसार्ी लाई कालो सचमर्िा राख्ने व्र्वस्था गररने छ।
१०६. नेिाल सरकारर्द्ारा दार्यल
च ा मजल्लाको मलमम्िर्ाधचराकोभगच ोल समििको नर्ाँ नक्सा, मनसान छाि स्वीकृ ि
गरे कोिा नेिाल सरकार, िन्त्री िररर्द लगार्ि सम्िचणय नेिालीिरुिा िामदयक धन्र्वाद व्र्क्त गनय र्ािाँन्छच ।

उिमस्थि ििानचभाविरु,
अमिमििाल गाउँ िामलकाको र्स गररिािर् नवौं गाउँ सभािा “स्वरोजगार र श्रि िमिर्ान, सिृद्ध अमिमििाल
मनिायणको अमभर्ान” ले र्स गाउँ िामलकाको दीघयकालीन सोँर्लाई झनै टेवा िग्च निे ा ि मबश्वस्ि छच ।
िररवमियि राज्र् व्र्वस्था अन्िरगि नेिालको समं वधानले सृमजि अमधकारिरु र मिनको कचशल कार्ायन्वर्न
अभ्र्ास िार्य ि सिृद्ध गाउँ िामलका मनिायणका लामग अवसरर्क्त
च र कोरोना रोगका ििािारी मबरुद्धको लडाई मजत्नच िने
र्नच ौमििणू य घमडिा अमिमििाल गाउँ िामलकालाई निनच ा स्थानीर् ििको रुििा स्थामिि गनय र्िाँिरु सबैको मनरन्िर
सकारात्िक सिर्ोगको अिेक्षा गदयछच ।साथै स्थानीर् सरकार सर्
ं ालन, मनिायण र आमथयक, सािामजक, भौमिक िथा
िानवीर् मवकासका मवमवध िक्षिरुिा र्ोगदान िर्च र्ाउनच िुने गाउँ िामलकाका राजनीमिक दलिरु, सिाजसेवी,
बमच द्धजीवी, गैह्र सरकारी क्षेत्र, सर्
ं ार जगि, राष्ट्र सेवक कियर्ारीिरु, र्स गाउँ िामलकाबासी, आिजनसिदच ार्िरु
लगार्ि सम्िणच य शभच ेच्छचकिरु प्रमि िामदयक आभार व्र्क्त गदयछच ।
धन्र्वाद !!!
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