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गाउँपालिका उपाध्यक्षज्यू, 

भमेू गाउँपालिका गाउँसभा सदस्यज्यूहरु, 

राष्ट्रसेवक कमिचारी, पत्रकार तथा यहा ँउपस्स्थत सम्पूर्ि महानभुावहरु, 

र रेलियो सनेुर बस्नभुएका आम भमेू गाउँपालिकाबासीहरु, 

1. नेपािको संववधान बमोस्िम गठठत स्थानीय तहको रुपमा रहेको स्थानीय सरकारको तर्ि बाट यस गररमामय 

गाउँसभामा स्थानीय सरकार प्रमखुको हैलसयतिे तेस्रो पटक नीलत तथा कायिक्रमको रुपमा भमेू गाउँपालिकाको 

आलथिक वर्ि २०७६।०७७ को नीलत तथा कायिक्रम प्रस्ततु गनि पाउँदा अत्यन्तै हवर्ित र गौरवास्न्वत महससु 

गरेको छु ।  

2. यस ववशेर् अवसरमा संघीय िोकतास्न्त्रक गर्तन्त्र नेपाि लनमािर्का िालग नेपािी िनतािे पटक–पटक गदै 

आएका ऐलतहालसक िनआन्दोिन, सशस्त्र आन्दोिन, माओवादी िनयदु्धको गौरवपूर्ि इलतहासिाई स्मरर् गदै 

संघीय िोकतास्न्त्रक गर्तनत््रात्मक राज्य स्थापनाथि आफ्नो अमूल्य िीवन उत्सगि गनुिहनेु महान वीर शहीद, 

घाइते, अपाङ्गहरुको त्याग र बलिदान तथा अग्रिहरुको योगदानको उच्च सम्मान प्रकट गदिछु ।  

3. स्थानीय सरकारको गठन भएपलछ संघात्मक शासन व्यवस्था मार्ि त नेपािको संववधानिे पररकल्पना गरेको 

गाउँ गाउँमा लसंहदरबारको अवधारर्ािाई मूतिरुप ठदने चनुौलत र अवसर हाम्रो काँधमा आएसँगै स्थानीय तहको 

सरकारको हैलसयतमा स्थानीय शासन सञ्चािन र व्यवस्थापनको दईु वर्िको अनभुव प्राप्त भएको छ । 

अन्यौिताको यो छोटो अवलधमा पलन संववधान प्रदत्त अलधकारक्षेत्रको प्रयोग गदै नेपाि सरकारिे लिएको 

सखुी नेपािी समदृ्ध नेपाि नारािाई साथिक बनाउन यो स्थानीय सरकारको तर्ि बाट समदृ्ध र समनु्नत 

गाउँपालिका लनमािर् गनि धेरै नै महत्वकाँक्षी र दूरगामी िक्ष्यसवहतको योिनाको सरुूवात र कायािन्वयनको 

िग लनमािर् गररएको छ ।  

4. भमेू गाउँपालिकाको समवृद्ध र समनु्नलतका िालग एकीकृत गरुुयोिना लनमािर् भएको छ । गरुुयोिनािाई 

मूतिरुप ठदनका िालग सावििलनक, लनिी र सहकारी क्षते्रको भलूमकािाई अझ प्रभावकारी बनाइनेछ। 

आत्मलनभिरता उन्मखुका िालग रािश्व र कर प्रशासनिाई समेत प्रमखु आधारको रुपमा लिइनेछ । सबै पेशा 

व्यवसायिाई करको दायरामा समेवटनेछ ।पवहचान भएका रािश्वका श्रोत, दायरा र दर अनसुार रािश्व प्राप्त 

गनि प्रभावकारी व्यवस्था गररनेछ। रािस्व संकिनिाई व्यवस्स्थत गनिका िालग आवश्यक िनशस्ि व्यवस्था 
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गररनेछ। रािश्व र कर प्रशासन सम्बन्धी नीलतिाई प्रभावकारी ढङ्गिे कायािन्वयन गरी िक्ष्य अनसुार वा 

सोभन्दा बढी रािश्व संकिन गने विा तथा कायािियिाई बिेट ववलनयोिनमा उच्च प्राथलमकता ठदइनेछ । 

बिेट ववलनयोिन गदाि विागत िनसंख्या, भगूोि, वस्ती, पूवािधार, मानव ववकास सूचकाङ्क िगायत वस्तगुत 

तथ्य र तथ्याङ्कका आधारमा संववधानिे लनठदिष्ट गरेका िक्ष्य हालसि गने गरी तय गररनेछ। बिेट ववलनयोिन 

तथा योिना छनौटको दक्षता र खचि गने क्षमता अलभववृद्ध गररनेछ । सावििलनक खररद प्रर्ािीिाई प्रलतस्पधी, 

पारदशी र गरु्स्तरीय बनाउँदै िलगनेछ । 

5. संववधानिे पररकल्पना गरेको समािवाद उन्मखु अथितन्त्र लनमािर्का िालग ठदगो आलथिक ववृद्ध हालसि गरी 

आलथिक ववकास र समवृद्धको चाहनािाई साथिक तलु्याउन विा, टोि र बस्तीस्तरबाट प्राथलमकताका साथ 

छनौट भएका तथा गाउँपालिकािे समेत उच्च प्राथलमकताका साथ कायािन्वयन गनि खोिेका कृवर्, स्शक्षा, 

स्वास्थ्य, ग्रामीर् सिक, ऊिाि, िघ ु तथा साना ििववद्यतु, सूचना तथा संचार प्रववलधसँग सम्बस्न्धत 

आयोिनाहरुको कायािन्वयन क्षमता बढाउनकुा साथै प्रभावकारी र िवार्देही अनगुमनको व्यवस्था गररनेछ।  

6. गाउँपालिकाको ववत्तीय व्यवस्थापन क्षमता र िवार्देवहता बढाउन ठोस कायियोिना बनाई कायािन्वयन गररनेछ 

। िनप्रलतलनलधहरु र कमिचारीको क्षमता अलभववृद्धका िालग आवश्यक बिेट व्यवस्था गररनेछ। सावििलनक 

सेवा प्रवाहिाई चसु्त, दरुुस्त र प्रभावकारी बनाउन संगठन, िनप्रलतलनलध र कमिचारीको व्यवसावयकताका 

िालग प्रोत्साहन, प्रवद्धिन र परुस्कारका साथै तालिमको पलन व्यवस्था गररनेछ।अन्य स्थानीय तह तथा 

संघसंस्थाहरुिे गरेका राम्रा अभ्यासबाट ज्ञान आििन हनेु खािका अध्ययन, भ्रमर् कायिक्रमहरु ल्याइनेछ ।  

7. स्थानीय उद्योग क्षेत्रको प्रवद्धिन गरी रोिगारी सिृना र स्वाविम्बनमा िोि ठदइनेछ । िसका िालग बाह्य 

िगानी आकर्िर्का िालग आवश्यक नीलतगत तथा प्रशासलनक योिना ल्याइनेछ । िस्क्षत वगि तथा समदुायमा 

रहेका परम्परागत कुवटर उद्योगहरुिाई समूहमा सञ्चािनमा लिई आधलुनकीकरर् गने प्रस्ताव गरेमा विा 

कायािियको लसर्ाररशमा अनदुान ठदने व्यवस्था लमिाइनेछ ।  

उपस्स्थत महानभुावहरु तथा आम गाउँपालिकाबासी आमाबवुा, दािभुाई तथा ठददीबवहनीहरु, 

8. भमेू गाउँपालिकाको प्रमखु आधारको रुपमा रहेको कृवर् क्षेत्रको सधुारका िालग कृवर्मा ववववलधकरर्, 

व्यवसायीकरर्, आधलुनकीकरर्मा िोि ठदइनेछ । प्रमखु बािीहरुको उत्पादनमा आत्मलनभिर हनेु नेपाि 

सरकारको नीलतिाई आत्मसात गदै थोपा तथा कुिो लसंचाई, मिखाद, बीउलबिनको उपिब्धता र सधुारमा 
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िोि ठदइनेछ । हरेक विामा सामूवहक तरकारी खेती, र्िरू्ि खेती सञ्चािन मार्ि त केही रोिगारीका 

अवसरहरु लसििना गररनेछ । एक घर एक करेसाबारी कायिक्रम मार्ि त कृवर् र पोर्र्िाई सँगसँगै िोि ठदइनेछ 

।  यवुाहरुिाई कृवर् क्षते्रमा आकर्िर् गने कायिक्रम ल्याइनेछ । प्राङ्गाररक मि लनमािर्िाई व्यवस्स्थत र 

व्यवसावयकता ववकास गरेर अर्गयािलनक उत्पादनः भमेूको पवहचान भन्ने नारािाई साथिकता ठदइनेछ। 

9. आलथिक तथा सामास्िक रुपिे पलछ परेका कृर्क केस्न्ित कायिक्रमहरुिाई अझ प्रभावकारी रुपिे सञ्चािन 

गररनेछ। पश ुतथा बािी बीमा कायिक्रममा कृर्कको पहुँच सलुनस्ितका िालग आवश्यक पहि र ठोस कदम 

चालिनेछ। 

10. अण्िा, मास ु र दूधमा आत्मलनभिर हनु पशिुन्य उत्पादन प्रोत्साहनका कायिक्रमहरुिाई प्राथलमकताका साथ 

कायािन्वयन गदै सम्भाववत क्षते्रहरुमा नमूना भेिा र्मि, बाख्रा र्मि, कुखरुा र्मि, बंगरु र्मि, गाइ/भैंसी र्मि 

हरुिाई प्रोत्साहन गने खािका नमूना कायिक्रमहरु ल्याउन नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार तथा अन्य स्थानीय 

सरकारहरुसँग समेतको हातेमािोका िालग पहिकदमी गररनेछ। पश ुस्वास्थ्य र लनयमन, प्रिनन र प्रसार 

कायिक्रमिाई लनयलमत रुपमा बढावा ठदइनेछ ।  

11. खाद्य सरुक्षा र खाद्य सम्प्रभतूा सलुनस्ित गनि खाद्य सम्प्रभतूा सम्बन्धी कानून तिुिमा गरी उत्पादक र उपभोिाको 

अलधकार सरुस्क्षत गररनेछ । कृवर् उपििाई वस्त ुतथा मिुा ववलनमयको आधारमा खररद गरी संकिन, भण्िारर्, 

ववतरर् र बिारीकरर् गनि कृवर् उपि संकिन तथा भण्िारर् केन्िको स्थापना र सदुृढीकरर्िाई िोि 

ठदइनेछ। “घर-घरमा करेसाबारीः कृर्क रोिगारी” को अवधारर्ािाई कायािन्वयनमा ल्याईनेछ । 

12. कृवर्तर्ि  प्राववलधक िनशस्ि थप गरी “एक गाउँ एक प्राववलधक” कायिक्रमिाई थप व्यवस्स्थत गरी प्रभावकारी 

ढङ्गिे कायािन्वयनमा ल्याईनेछ। माटो परीक्षर्बाट प्राप्त नलतिा र सझुावका आधारमा माटो सहुाउँदो बािी 

िगाउने कायििाई अलभयानको रुपमा संचािन गररनेछ ।उकृष्ट कृर्क छनौट गरी वावर्िक रुपमा परुस्कृत गने 

व्यवस्था लमिाइनेछ । 

13. गाउँपालिकामा कृर्कका अनभुव आदान प्रदान र छिर्ि चौतारीको रुपमा ववकास गनि गाउँपालिकास्तरीय 

अगवुा कृर्क सञ्जाि गठन गरी कृवर् सामाग्री र सूचनामूिक सामाग्रीहरुको व्यवस्था गररनेछ ।  

14. उत्पादनको पवहचान गरी कृवर् पकेट क्षेत्र छनौट गरेर सबै विाहरुमा नगदे बािीमा आधाररत आि,ु लसमी, 

भटमास, िसनु िगायत तरकारी खेती तथा कागती, केरा, ओखर, नास्पलत िगायत अन्य र्िरू्ि खेतीको 
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प्रवद्धिनका िालग उपयिु स्थानमा कृवर् उपकेन्ि, बागवानी केन्िको स्थापना गरी कृवर् पयिटनमा िोि ठदइनेछ। 

त्यसका िालग उत्पादन समूहहरुिाई लनस्ित लबउ र बिारसम्म परु् याउनका िालग ढुवानी अनदुानको व्यवस्था 

गररनेछ । गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रका िलिबटुीहरुको पवहचान गरी ििीबटुीमा आधाररत उद्योग स्थापनाको िालग 

पहिकदमी अगालि बढाइनेछ ।  

15. माररङ कृवर् अनसुन्धान केन्ििाई नयाँ प्रिालतको ववरुवा परीक्षर् स्थि तथा कृवर् अनसुन्धानका िालग प्रयोगशािा 

स्थापना र सामूवहक खेती प्रर्ािीको नमूनाको रुपमा ववकास गरी कृवर् उद्योग र कृवर् पयिटनको नमूनाको 

रुपमा ववकास गररनेछ । व्यस्िगत तथा सामदुावयक होमस्टे सञ्चािनमा ल्याइनेछ ।  यसका िालग सहयोगी 

लनकाय र ववशेर् अनदुानको पहि गररनेछ ।  

16. सहकारीको माध्ययमबाट उत्पाठदत वस्त ुतथा सेवाहरुको प्रवद्धिन र बिारीकरर् गररनेछ । त्यसका िालग विा 

नं ९ चनुबाङस्स्थत गैरीगाउँ र विा नं. २ स्स्थत खाबाङबगरमा लनलमित कृवर् उपि संकिन केन्ििाई सञ्चािनमा 

ल्याइनेछ ।  

17. लनलमित तथा लनमािर्ाधीन िघ ुतथा साना ििववद्यतु आयोिनाहरुिाई व्यवस्स्थत गररनेछ। सम्भाव्यता अध्ययन 

भैसकेका ििववद्यतु आयोिनाहरुको ववस्ततृ पररयोिना लनमािर् गरी एउटा ििववद्यतु आयोिनामा संघीय सरकार 

तथा प्रदेश सरकारसँग स्थानीय तहको िगानी साझेदारीमा सञ्चािन हनेु गरी ििववद्यतु आयोिना लनमािर् कायि 

शरुु गररनेछ ।  

18. अन्तर स्िल्िा, अन्तर गाउँपालिका, अन्तर विा र अन्तर गाउँटोिसम्म सिक संिािको सलुनित गरी यस वर्ि 

सबै गाउँहरुिाई सिक सञ्जाििे िोलिनेछ। सिक नपगेुका ठाउँहरुमा नयाँ ट्रयाक खोल्ने र ट्रयाक खोलिएका 

सिकहरुमा स्तरोन्नलतका िालग आवश्यक बिेट ववलनयोिन गररनेछ। सिक यातायातिाई बाहै्र मवहना लनरन्तर 

सचुारु गनि आवश्यक व्यवस्था र पहि गररनेछ। 

19. सामास्िक, साँस्कृलतक तथा ऐलतहालसक पवहचान नमेवटने गरी ग्रामीर् वस्तीिाई व्यवस्स्थत बसोबासयिु गलतस्शि 

शहरमा रुपान्तरर् गररनेछ । शहरी ववकास तथा भवन लनमािर् सम्बन्धी मापदण्ि स्थानीय पररवेशका आधारमा 

बनाई किाइका साथ कायािन्वयन गररनेछ।  
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उपस्स्थत महानभुावहरु तथा आम गाउँपालिकाबासी आमाबवुा, दािभुाई तथा ठददीबवहनीहरु, 

20. भमेू गाउँपालिकामा एकीकृत, व्यवस्स्थत, वैज्ञालनक, सरुस्क्षत र हररत गाउँ शहर लनमािर्को िालग कायियोिना 

बमोस्िम हररत गाउँ लनमािर् कायििाई लनरन्तरता र ववस्तार गररनेछ । छनौटमा परेका स्माटि लभिेि लनमािर्का 

िालग आवश्यक पूवािधार ववकासको सरुुवात गररनेछ । आगामी आलथिक वर्ििाई वकृ्षारोपर् वर्िको रुपमा 

मनाइनेछ ।  

21. नमूना सरसर्ाइयिु गाउँपालिका लनमािर् गने ३ वरे् सरसर्ाइ कायियोिना सघन रुपमा कायािन्वयन गररनेछ। 

सर्ा र हररयािीः समदृ्ध भमेू नारािाई साथिक तलु्याउन एक घर दश र्िरू्ि ववरुवा, एक घर एक शौचािय, 

भान्छा सरसर्ाई कायिक्रमिाई िोि ठदइनेछ । भमेू गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र पने पषु्पिाि मध्यपहािी िोकमागि 

र शवहद मागिका भागिाई  फु्रट तथा ग्रीन कररिोरको रुपमा ववकास गनि संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारसँग 

समन्वय गरी कायिक्रम कायािन्वयन गररनेछ । पूर्ि सरसर्ाईयिु विा घोर्र्ाका िालग सरसर्ाई कायियोिना 

कायािन्वयनमा दण्ि र परुस्कारको नीलत कायािन्वयनका साथै सरसर्ाई सम्बन्धी योिना तथा बिेट ववलनयोिनमा 

समेत प्राथलमकता ठदइनेछ । 

22. आरू्िे गरेको र्ोहरको व्यवस्थापन आरै् गनुिपने अन्यथा व्यवस्थापनका िालथ थप शलु्क व्यहोनुिपने नीलत 

अविम्बन्ध गररनेछ । स्वच्छ खानेपानीमा सबैको पहुँच अलभववृद्ध गररनकुा साथै सरसर्ाई र र्ोहरमैिा तथा 

ढि व्यवस्थापनमा ववशेर् ध्यान ठदईनेछ । महुान संरक्षर्को िालग आवश्यक व्यवस्था लमिाईनेछ ।  र्ोहोर 

व्यवस्थापनका िालग घरघरमा कुवहने र नकुवहने र्ोहोर वगीकरर् गरी संकिन गने कायि किाइका साथ 

कायािन्वयन गररनेछ । सावििलनक स्थि र ववद्याियहरुमा शौचािय लनमािर् र र्ोहर व्यवस्थापनका िालग 

आवश्यक सामग्रीहरुको लनःशलु्क व्यवस्था गररनेछ। 

23. नमूना गाउँ टोिहरुमा प्िावष्टकमिु क्षेत्र घोर्र्ा गनुिका साथै सरसर्ाई सम्बन्धी नीलत र आचारसंवहता पािना 

नगने व्यस्ि, समूह, टोििाई कानून बमोस्िम कारबाहीको दायरामा लिइनेछ । टोि ववकास संस्था गठनिाई 

प्रवद्धिन गरी टोिस्तरमा सरसर्ाई, िनचेतनामूिक कायिक्रममा पररचािन गररनेछ ।  
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उपस्स्थत महानभुावहरु तथा आम गाउँपालिकाबासी दािभुाई तथा ठददीबवहनीहरु, 

24. आम नागररकको आधारभतू स्वास्थ्य सेवामा सहि पहुँचको अलधकारको सलुनस्ितताका िालग गरु्स्तरीय स्वास्थ्य 

सम्बन्धी उपचारात्मक, लनरोधात्मक र प्रवद्धिनात्मक कायिक्रमिाई कायािन्वयन गनि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार 

र अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरुसँग समन्वय र सहकायि गररनेछ । ग्रामीर् क्षेत्रमा िपु्त रोगहरुको 

पवहचान र लनदानका िालग ववशेर्ज्ञ सवहतको स्वास्थ्य स्शववर सञ्चािन र स्वास्थ्य संस्थाहरुको सदुृढीकरर्का 

िालग पूवािधारको आवश्यक व्यवस्थाका साथै स्वास्थ्यकमीहरुको दक्षताका िालग आवश्यक तालिमको व्यवस्था 

गररनेछ ।  

25. पयिटन क्षेत्रिाई तिुनात्मक िाभका क्षेत्र अन्तगित अथितन्त्रको प्रमखु आधारको रुपमा ववकास गनि प्राकृलतक, 

ऐलतहालसक र सांस्कृलतक तथा यदु्ध पयिटन प्रवद्धिनको िालग भार्ा, किा, संस्कृलतको पवहचान, अध्ययन, संवद्धिन, 

संरक्षर्, ववकास र प्रचारप्रसारका साथै आवश्यक पूवािधार ववकासमा िोि ठदईनेछ। महत यदु्ध स्माररका बहृत 

योिना, चनुबाङ िनयदु्ध संग्रहािय, क्याङ्सी िनवादी स्कुििाई िनवादी ववद्यािय संग्रहािय, काँक्री आठदवासी 

िनिालत संग्रहाियिाई अझै प्रभावकारी योिना र कायािन्वयनको िालग आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनका साथै 

सहयोगी लनकाय र प्रदेश तथा संघीय सरकारसँग थप सहयोग र अनदुानका िालग पहि गररनेछ । प्राकृलतक 

दृष्य अविोकनका िालग भ्यू टावर लनमािर् गनि सम्भाव्यता अध्ययन कायि अगालि बढाइनेछ ।  

26. ििवायमैुत्री तथा वातावरर्मैत्री पूवािधारमा िोि ठदएर िैववक ववववधताको संरक्षर्, संवद्धिन तथा ििवाय ु

अनकूुिन मार्ि त पयािपयिटनको प्रवद्धिनका िालग कायियोिना बनाई कायािन्वयनमा ल्याइनेछ। वन क्षेत्रको 

वैज्ञालनक एवं ठदगो व्यवस्थापन गरी वनिन्य उत्पादन अलभववृद्धमा टेवा परु् याइनेछ । सामदुावयक वन ववकास 

कायिक्रम, लनिी वन ववकास कायिक्रमिाई प्रभावकारी ढङ्गिे संचािन गनि सम्बस्न्धत सरकारी तथा गैरसरकारी 

कायािियहरुसँग समन्वय गररनेछ। सिक िगायतका पूवािधार ववकास गदाि वातावरर्ीय प्रभाव मूल्यांकन गने 

तथा क्षलत भएको संख्या बराबरको वकृ्षारोपन गने नीलत लिइनेछ । मखु्य सिक तथा सहायक सिक वररपरर 

सिकको क्षेत्रालधकारसँगै ग्रीन कररिोर तथा फु्रट कररिोर लनमािर्िाई अलनवायि गररनेछ ।  

27. गाउँपालिकाको स्थानीय ववपद तथा ििवाय ु अनकूुिन योिना मार्ि त कुनै पलन प्राकृलतक तथा मानवीय 

कारर्बाट हनु सक्ने िोस्खमिाई न्यूलनकरर् गनि,  ववपद् व्यवस्थापन क्षमतािाई अलभववृद्ध गनि ठोस कदम 

चालिनेछ ।  
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28. गररबीको रेखामूलन रहेको िनसंख्या, गररबीको गहनता, ववर्मता अध्ययन र ववश्लरे्र् गरी आवश्यक कदम चाल्न 

सम्बस्न्धत ववर्यगत लनकायसँगको परामशिमा आवश्यक कायियोिना बनाई िागू गररनेछ । कमिोर आलथिक 

अवस्था भएका व्यस्ि, िनयदु्धका घाइते, अपाङ्ग र शवहद पररवारहरुिाई आवश्यक सहायताका िालग एउटा 

छुटै्ट कोर् खिा गनि आवश्यक पहि गररनेछ। सेवा प्रवाहका क्रममा अलतववपन्न, अशि, ज्येष्ठ नागररकहरुिाई 

प्रमार्पत्रका आधारमा सेवा शलु्क वापतको कुनै पलन रकम नलिने ववगतको नीलतिाई लनरन्तरता ठदइनेछ। 

दलित समदुायको सशस्िकरर् र क्षमता ववकासको िालग ववशेर् कायिक्रम बनाई सरकारी तथा गैरसरकारी 

कायािियहरुसँगको साझेदारीमा दलित समदुायिे परम्परादेस्ख अविम्बन गदै आएका पेशाहरुिाई व्यवसायीकरर् 

गनि आवश्यक व्यवस्था लमिाइनेछ । सामास्िक रुपमा बवहष्करर् र बस्ञ्चलतकरर्मा परेका व्यस्िहरुिाई 

मापदण्ि बमोस्िम सामास्िक संरक्षर् तथा सरुक्षाको कायिक्रम ल्याइनेछ ।  

29. गाउँपालिकाको नीलत लनमािर् र ववकास कायिक्रममा यवुा मस्ष्तष्कको सदपुयोग गने उदे्दश्यिे यवुा ववकास केन्ि 

स्थापनाका िालग कानूनी तथा संस्थागत प्रवन्ध गररनेछ । यवुा िस्क्षत तालिम, खेिकूद िगायतका सम्पूर्ि 

कायिक्रमहरु यूवा ववकास केन्ि मार्ि त नै सञ्चािन तथा पररचािन गने व्यवस्था लमिाइनेछ । नीलत तिुिमा, 

ववकास गलतववलध, ज्ञानसीप आदान प्रदान तथा हस्तान्तरर्मा स्वयंसेवी यूवा शस्ििाई अलधकतम पररचािन 

गररनेछ । उद्यमस्शिता, स्वरोिगार र आय आििनमा केस्न्ित गनि छोटो अवधीको तालिम तथा कामको 

आवद्धताको अवसर लनमािर् गररनेछ । 

30. ज्ञान सीप भएर पलन बेरोिगार बस्न ुपरेका बेरोिगार व्यस्िहरुिाई प्रधानमन्त्री रोिगार कायिक्रमिे लनठदिष्ट गरे 

बमोस्िम एक आलथिक वर्िमा न्यूनतम ्१०० ठदन बराबरको रोिगारीमा सहभागी गराउन नेपाि सरकार, प्रदेश 

सरकार र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा आयोिना सञ्चािन गरी कोही व्यस्ि पलन बेरोिगार नहनेु अवस्थाको 

सिृना गररनेछ ।  

यहा ँउपस्स्थत महानभुावहरु, 

31. शैस्क्षक गरु्स्तर कायम गनि सामदुावयक ववद्यािय तथा स्शक्षक िस्क्षत दण्ि र परुस्कारको नीलत अविम्बन 

गररनेछ । स्शक्षक-ववद्याथीहरुको क्षमता ववकास तथा प्रस्रु्टनमा टेवा परु् याउने खािका कायिक्रमहरुको 

आयोिना गररनेछ ।िसका िालग शैस्क्षक मेिाको आयोिना गनुिका साथै लनयलमत प्र.अ. वैठक, अन्तरववद्यािय 

अविोकन भ्रमर्को व्यवस्था गररनेछ ।  
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32. ववद्याियको प्रशासकीय र व्यवस्थापकीय सधुारका िालग लनयलमत अनगुमन तथा मूल्याङ्कन पद्धलतको ववकास 

गररनेछ। ववद्यािय स्शक्षा सधुार पररयोिनािाई व्यवस्स्थत गरी किाइका साथ कायािन्वयन गररनेछ । बािमैत्री 

र प्रववलधमैत्री स्शक्षाका िालग नमूना ववद्यािय लनमािर् कायिक्रमिाई लनरन्तरता ठदइनेछ । माध्यालमक 

ववद्याियहरुमा गरु्स्तर कायम गरी प्राववलधक कक्षाहरु संचािनका िालग आवश्यक पहि र व्यवस्था गररनेछ  

33. सामदुावयक ववद्याियहरुमा आवश्यक दरबन्दी नभई आम िनतामा पनि गएको भार, स्शक्षक अपगु भएर 

आवश्यक न्यूनतम ्पाठ्यघण्टा समेत नपरु्गने अवस्थािाई मध्यनिर गदै आवश्यकतार औस्चत्यताका आधारमा 

स्वयंसेवा कायिक्रमबाट स्वयंसेवक स्शक्षक व्यवस्था गररनेछ ।  

34. संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँगको आवश्यक पहि तथा समन्वय गरी सामदुावयक ववद्याियको गरु्स्तर 

सधुार, स्शक्षक कमिचारीहरुको पेशागत दक्षतामा ववृद्ध गनि आवश्यक पूवािधार सवहतको तालिम केन्ि स्थापना 

गरी सञ्चािनमा ल्याइनेछ ।  

35. लनरन्तर स्शक्षा, सबैका िालग स्शक्षा कायिक्रमिाई लनरन्तरता ठदँदै शैस्क्षक क्षेत्रको गरु्स्तरका िालग समयसापेक्ष 

गरु्स्तर कायम गनि सूचना तथा संचार प्रववलध (ICT) पूवािधारमा िोि ठदइनेछ । सामदुावयक लसकाई केन्ििाई 

ICT पूवािधार सवहतको शैस्क्षक सूचना केन्िको रुपमा ववकास गने कायििाई प्राथलमकता ठदइनेछ ।  

36. गरु्स्तरीय ववद्यािय, स्शक्षक तथा लसकाइ केन्िहरुिाई प्रोत्साहन र परुस्कारको व्यवस्थाका साथै गरु्स्तरहीन 

संस्थािे लनस्ित समयलभत्र सधुार गनि नसक्ने र न्यूनतम ् ववद्यािय संख्या नहनेु ववद्याियिाई कक्षा घटुवा, 

अन्यमा समावहत गने तथा अनदुानको कटौती गने नीलत अविम्बन गररनेछ।  

37. नेपािको संववधानिे व्यवस्था गरेको िस्क्षत वगिको हकवहतको सलुनस्ित गदै िंवङ्गक समता र समानता, 

सशिीकरर्, मूिप्रवाहीकरर् र अथिपूर्ि सहभालगता ववृद्ध गने नीलतिाई प्रोत्साहन गररनेछ । िघउुद्यम तथा 

सीप ववकास सम्बन्धी कायिक्रमहरुमा िस्क्षत वगि, क्षेत्र, समदुायको सहभालगतािाई पवहिो प्राथलमकतामा 

रास्खनेछ। 

38. गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र सबैिे सूचना तथा संचारको सहि पहुँच स्थापना गनि सावििलनक संस्थान तथा लनिी 

क्षेत्रको आगमनिाई प्रवद्धिन गररनेछ । ववद्याियहरुमा अलियो लभलियो, सूचना तथा सञ्चार प्रववलधमा आधाररत 

पस्तकािय तथा कक्षा लनमािर्मा िोि ठदइनेछ । सबै विा कायाििय तथा सावििलनक लनकायिाई इन्टरनेटको 

पहुँचमा परु् याइनेछ ।  
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39. ववद्यतुीय सरकारको अवधारर्ाका साथै ववद्यतुीय शासन, ववद्यतुीय स्शक्षा, टेलिमेलिलसन तथा सूचना प्रववलध 

साक्षरताका साथै लमलिया साक्षरता सम्बन्धी कायिक्रमहरू ल्याउन आवश्यक पहि गररनेछ।  

40. सावििलनक प्रशासनिाई स्वच्छ, सक्षम, लनष्पक्ष, पेशागत अनशुासनप्रलत प्रलतवद्ध, पारदशी, भ्रष्टाचारमिु, प्रववलधयिु, 

िनउत्तरदायी र सहभालगतामूिक बनाउँदै िलगनेछ। िनताको नस्िकमा सरकारको अनभुलूत ठदिाउन विा 

कायािियबाट प्रवाह हनेु सेवा प्रवाहिाई चसु्त दरुुस्त र प्रभावकारी बनाई भ्रष्टाचारमिु र सशुासनयिु बनाइनेछ। 

विा कायािियबाट हनेु गरेका सावििलनक सेवा प्रवाह तथा ववकास लनमािर् सम्बस्न्ध कायिको मालसक रुपमा 

प्रगलत प्रलतवेदन पेश गने व्यवस्थािाई किाईका साथ कायािन्वयनमा ल्याईनेछ । सबै कायािियहरुमा 

सहायताकक्ष स्थापना गररनेछ ।  

41. िनताको सूचनाको हकको प्रत्याभलूत ठदिाउन तथा सूचना तथा तथ्यांक व्यवस्थापनको िालग सूचना तथा 

अलभिेख केन्िको स्थापना गरी व्यवस्स्थत गररनेछ । सावििलनक सनुवुाई, सामास्िक पररक्षर्, सावििलनक पररक्षर्, 

व्यवस्थापन पररक्षर्, गनुासो व्यवस्थापनमा उपयिु ववलध र पद्धलत बमोस्िम कायािन्वयनमा ल्याईनेछ । 

42. कुनै पलन सरकारी, गैरसरकारी संघसंस्था, लनकाय, क्षते्र, ववर्यगत कायािियिे गाउँपालिकालभत्र आयोिना, कायिक्रम 

संचािन गनुिपूवि गाउँपालिकाको स्वीकृलत लिने, गाउँपालिकाको नीलत तथा कायिक्रम अनरुुप आयोिना वा 

कायिक्रम सञ्चािन गनुिपने व्यवस्थािाई किाईका साथ िागू गररनेछ। ती लनकायका बिेट तथा कायिक्रम 

गाउँपालिकाको बिेट तथा कायिक्रमसँग दोहोररन नठदन वावर्िक ववकास कायिक्रममा आवद्ध हनेु गरी सञ्चािन 

गने व्यवस्था लमिाईनेछ। 

अन्त्यमा, संघीय िोकतास्न्त्रक गर्तन्त्रात्मक नेपािको संववधानमा भएको व्यवस्था बमोस्िम स्थानीय तहको 

सरकारको हैलसयतिे व्यवस्थापकीय, कायिपालिकीय तथा न्यावयक अलधकार कायािन्वयनको अभ्यास गदै चाि ु

आलथिक वर्िको वावर्िक नीलत तथा कायिक्रम सर्ि पानि सहयोग परु् याएर आगामी आलथिक वर्िको नीलत तथा 

कायिक्रम यस सम्मालनत सभामा प्रस्ततु गने सअुवसर प्रदान गनुिभएकोमा गाउँसभाका सम्पूर्ि सदस्यज्यूहरु, 

गाउँपालिकाबासी, नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार, सबै रािनीलतक दि, राष्ट्रसेवक कमिचारी, नागररक समाि, 

संचार िगत तथा सम्पूर्ि सरोकारवािा पक्षहरुमा हाठदिक धन्यवाद ज्ञापन गदिछु ।धन्यवाद ! 

रामसरु बढुा मगर 
गाउँपालिका अध्यक्ष 

 


