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गाउँपालिका उपाध्यक्षज्यू, 

भूमे गाउँपालिका गाउँसभा सदस्यज्यूहरु, 

राष्ट्रसेवक कममचारी, पत्रकार तथा यहा ँउपस्स्थत सम्पूर्म महानभुावहरु, 

 

1. नेपािको संववधान बमोस्िम गठित स्थानीय तहको रुपमा रहेको स्थानीय सरकारको 

तर्म बाट यस गररमामय गाउँसभामा स्थानीय सरकार प्रमखुको हैलसयतिे पाँचौं पटक 

नीलत तथा कायमक्रम प्रस्ततु गनम पाउँदा गौरवको महससु गरेको छु ।  

2. संघीय िोकतास्रत्रक गर्तरत्र नेपाि लनमामर्का िालग नेपािी िनतािे पटक–पटक 

गदै आएका ऐलतहालसक िनआरदोिन, सशस्त्र आरदोिन, माओवादी िनयदु्धको 

गौरवपूर्म इलतहासिाई स्मरर् गदै नेपािको सावमभौमसत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक 

अखण्डता, रावष्ट्रय वहत, स्वालभमान, िोकतरत्र र िनिीववकाका िालग भएका ववलभन्न 

आरदोिनहरुमा आफ्नो अमलू्य िीवन उत्सगम गनुमहनुे महान वीर सहीद, घाइते, 

अपाङ्गहरुको त्याग र बलिदान तथा अग्रिहरुको योगदानको उच्च सम्मान प्रकट 

गदमछु।  

3. गत आलथमक वर्मदेस्ख ववश्वप्यापी रुपमा रै्लिएको कोलभड-१९ का कारर् सामास्िक 

िनिीवन, आलथमक वक्रयाकिापका साथै ववकासका वक्रयाकिापमा गम्भीर समस्या 

भोग्नपुर् यो । नयाँ भेरररटसवहतको कोलभड १९ का कारर् त झन संक्रमर् दर र 

मतृ्यदुर वृवद्ध हुँदा आलथमक, सामास्िक तथा मनौवैज्ञालनक रुपमा नागररकहरु अझै 

त्रासदीपूर्म वातावरर्मा गसु्िरहन ु परररहेको छ । कोलभड १९ संक्रमर् िोस्खम 

रयूलनकरर् तथा रोकथामका िालग कायमयोिना बमोस्िम अगालड बढ्न सहयोग गनुमहनु े

देश ववदेशमा रहनभुएका आम गाउँपालिकाबासी, अरय महानभुावहरु, सञ्चार िगत, 
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ववलभन्न संघसंस्था, संघ तथा प्रदेशमा प्रलतलनलधत्व गनुमहनुे माननीय सदस्यज्यूहरु, 

स्िल्िास्स्थत सरकारी कायामिय, प्रदेश तथा नेपाि सरकारप्रलत गाउँपालिका आभार 

समेत प्रकट गदमछ । यस रोगको ववरुद्धको िडाईमा अग्रपस्तत्तमा खवटनभुएका 

स्वास््यकमी, सरुक्षाकमी, राष्ट्रसेवक कममचारी, िनप्रलतलनलध, अगवुा, ववुद्धस्िवी र आम 

समदुायप्रलत मेरो उच्च सम्मान छ। कोलभड १९ का कारर् ज्याउन गमुाउन ुहनु े

मतृकहरुप्रलत भावपूर्म श्रद्धाञ्जिी तथा संक्रलमत सम्पूर्म महानभुावहरुको शीघ्र स्वास््य 

िाभको कामना समेत गदमछु ।  

4. कोलभड-१९ का कारर् आम िनिीवन प्रभाववत हनुकुा साथै पालिकाको सावमिलनक 

सेवा प्रवाह, ववकास लनमामर् कायम र लनयलमत रुपमा सञ्चािन गनुमपने कायमक्रमहरुमा 

प्रत्यक्ष रुपमा नकारात्मक असर पगुेको छ। बरदाबरदी र असहि िनिीवनिे श्रम 

बिार, कृवर्, साना उद्योग िगायतका क्षेत्रमा उत्पादन, आपूलतम र ववतरर् प्रर्ािीमा 

गम्भीर प्रभाव परेको छ। िसका कारर् आगामी ठदन थप चनुौलत उत्पन्न हनुे र 

त्यसको सामनाका िालग थप तयारी गनुमपने देस्खरछ। महामारी रोकथाम तथा 

लनयरत्रर्का िालग संघ सरकार र प्रदेश सरकार तथा अरय क्षेत्रहरुबाट समेत कोलभड-

१९ लनयरत्रर्का िालग सहयोग प्राप्त भएको छ।  

5. गाउँपालिकािे यस महामारी रोकथाम तथा लनयरत्रर्का िालग साववकको प्रकोप 

व्यवस्थापन कोर् खातामा आवश्यक स्रोत िटुाई सक्दो कायम सम्पादन गरररहेको 

व्यहोरा यस गररमामय सभा समक्ष िानकारी गराउँदछु। कोलभड १९ ववरुद्धको 

िडाईमा अग्रभागमा रहेर अहोरात्र खट्ने स्वास््यकमी, सरुक्षाकमी, िनप्रलतलनलध र 

कममचारीहरुिाई धरयवाद छ। यो महामारी लनयरत्रर् र रोकथामका िालग गररएको 

अवपििाई इमारदाररतापूवमक पािना गरी सवक्रयतापूवमक सहयोग गनुमहनुे आम 
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गाउँपालिकाबासी, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गनुमहनुे रािनीलतक दि, संघसंस्था, 

लनिी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, सामदुावयक संघसंस्था, सञ्चार िगत सबैिाई हाठदमक 

धरयवाद ज्ञापन गदमछु। कोलभड १९ लनयरत्रर्मा आइ नसकेकािे आगामी ठदनमा 

पलन यी र यस्ता कठिन पररस्स्थलत र महामारी ववरुद्धको िडाईमा यस्तै सहयोगको 

अपेक्षा गदमछु।  

6. कठिन पररस्स्थलतका बीचमा आम गाउँपालिकाबासीको मानव अलधकारको रक्षा गदै 

आलथमक तथा सामास्िक ववकासमार्म त िनिीवन सहि गराउने कायममा गाउँपालिका 

प्रलतवद्ध छ। आधारभतू स्शक्षा, स्वास््य, रोिगारी र सामास्िक सरुक्षा तथा संरक्षर्का 

अवसर उपिब्ध गराई सरुस्क्षत र सचेत एवं समनु्नत र ससंुस्कृत समाि लनमामर् गनम 

गाउँपालिका दृढ छ।  

7. कोलभड-१९ का कारर् िनिीवन प्रभाववत हनुकुा साथै गाउँपालिकाका समग्र क्षते्र 

प्रभाववत भएका छन।् यसको रोकथाम र लनयरत्रर्का िालग सूचना तथा 

िानकारीहरुिाई लनयलमत अद्यावलधक गरी पूवमतयारी तथा प्रलतकायमका िालग प्रलतकायम 

योिना बमोस्िम कोलभड अस्थायी अस्पताि स्थापना गरी सञ्चािनमा ल्याइएको छ । 

आइसोिेसन केरर लनमामर्, स्वास््य सरुक्षा सामाग्री, आवश्यक और्धी तथा अरय 

सामाग्रीको पूर्म उपिब्धतामा िोड ठदइएको छ।  

8. िनताको सबैभरदा नस्िकको सरकारको हैलसयतिे नेपािको संववधानिे लनठदमष्ट गरेको 

समािवाद उरमखु अथमतरत्र लनमामर् र हामीिे अपनाएको पररपूर्म िोकतरत्र बमोस्िम 

िनआकांक्षा र आवश्यकतािाई सम्बोधन तथा िोकतरत्रका िाभहरु ववतरर् गनम भमू े

गाउँपालिका स्िम्मेवार र प्रलतवद्ध छ।  
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9. भमूे गाउँपालिकािाई नेपािका सबै स्थानीय तहहरुमध्येको ववशेर् र उदाहरर्ीय 

स्थानीय तहको रुपमा पररस्चत गराउन ुहाम्रो स्िम्मेवारी र चनुौलत हामी बीचमा छ। 

गाउँपालिकाको समवृद्ध र समनु्नलतका िालग एकीकृत गरुुयोिनािे लनठदमष्ट गरेको 

दीघमकािीन सोँच, िक्ष्य र उदे्दश्य प्रालप्तमा स्थानीय सरकार प्रलतवद्ध र केस्ररत छ।  

10. नयाँ भेररयरटको कोलभड १९ रोकथाम तथा लनयरत्रर्का िालग भमूे २ काँक्रीमा 

स्थापना गररएको ५० बेड क्षमताको क्वारेरटाइन भवनिाई अस्क्सिन, आवश्यक 

उपचार और्धी तथा सामाग्री र स्चवकत्सकसवहतको आइसोिेसन सेरटरको रुपमा 

सञ्चािनमा ल्याई संक्रलमतहरुको उपचार समेत गररँदै आएको छ ।  

11. कोलभड १९ सँग िड्न आवश्यक पने अस्क्सिन िगायत स्वास््य सामाग्रीहरुको 

अभाव हनु नठदन अलधकतम िगानी, िनशस्ि पररचािन, समरवय र सहकायममा 

पालिकाको क्षमतािे भ्याएसम्म कुनै पलन कसर बाँकी रास्खएको छैन ।  

12. सीलमत स्रोत र िनशस्ि उपिब्धताका वाबिदु पलन सरतोर्िनक कायमसम्पादन 

भइरहेको छ। गरु्स्तरीय सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचार लनयरत्रर्, सचेत समाि लनमामर्, 

ववकासको छनौट, कायामरवयन र ववतरर् िगायत हरेक तहमा हरेकको अथमपूर्म 

सहभालगता र सशुासन प्रवद्धमनमा यो पालिका प्रलतवद्ध छ।   

13. स्थानीय सरकारको स्थापना पश्चात संघात्मक शासन व्यवस्था मार्म त नेपािको 

संववधानिे पररकल्पना गरेको गाउँ गाउँमा लसंहदरबारको अवधारर्ािाई मूतमरुप ठदन े

चनुौलत र अवसर हाम्रो काँधमा आएसँगै स्थानीय सरकारको हैलसयतमा स्थानीय शासन 

सञ्चािन र व्यवस्थापनको चार वर्मको अनभुव प्राप्त भएको छ। अरयौिताको यो छोटो 

अवलधमा पलन संववधान प्रदत्त अलधकार क्षेत्रको प्रयोग गदै नेपाि सरकारिे लिएको 

सखुी नेपािी समदृ्ध नेपाि नारा र प्रदेश सरकारिे लिएको समदृ्ध प्रदेश, खुशी िनता 
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नारािाई साथमक बनाउन तथा स्थानीय सरकारकोतर्म बाट समदृ्ध र समनु्नत गाउँपालिका 

लनमामर् गनम महत्वकातक्षी र दूरगामी िक्ष्यसवहतको योिनाको सरुूवात भई 

कायामरवयनको ठदशातर्म  अग्रसर छौं।  

14. यो अवलधमा आलथमक, सामास्िक, पूवामधार तथा संस्थागत संरचना लनमामर्मा क्षेत्रगत 

रुपमा आधार तय भएका छन।् वढिै भए पलन गाउँपालिकाको प्रथम आवलधक योिना 

तिुममाको अस्रतम चरर्मा छ । पूवामधार ववकासतर्म  सडकिाई मखु्य सडक, चक्र 

सडक र सहायक सडकमा ववभािन गरी संघ तथा प्रदेश सरकारसँगको समरवयमा 

समेत कररब ९० प्रलतशत वस्तीहरु सडक सञ्जािमा िोलडएका छन ्।  

15. ववगतमा िनशस्ि अभावमा कायमसम्पादन गनम असहि भैरहेको अवस्थामा हाि पूर्म 

पदपूलतम नभए पलन िोकसेवा आयोगबाट लसर्ाररस भई ववर्यगत शाखा र 

प्राववलधकतर्म का कममचारीहरुको पदपूलतम भएको छ । उपिब्ध िनशस्ििाई दक्ष, 

सीपयिु र कायमस्िम्मेवारीप्रलत समवपमत बनाउन ुअबको चनुौलत रहेको छ ।  

16. शासकीय प्रबरध, सेवा प्रवाह र ववकास लनमामर्का िालग स्थानीय सरकारको स्िम्मेवारी 

र क्षेत्रालधकारलभत्र रही ऐन, लनयम, लनदेस्शका, कायमववलध तयार भएका छन ्। अबको 

बाटो लतनको प्रभावकारी कायामरवयन महत्वपूर्म हनुेछ ।  

17. नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सशतम तथा ववशेर् अनदुानमा सञ्चालित 

आयोिना तथा कायमक्रमिे पालिकाबासीको आलथमक तथा सामास्िक ववकासको 

माध्ययमबाट िीवनस्तर मालथ उकास्न महत्वपूर्म भलूमका लनवामह गने ववश्वास लिएको 

छु। 
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18. स्िल्िाको साझा सरोकार, अरतरपालिका समरवय र सहकायम तथा आपसी एकतािाई 

मिबटु पाने खािका साझा सरोकारका आयोिनाहरु पवहचान भई स्िल्िास्तरको 

कायमयोिना समेत तयार भएको छ ।  

19. ववववध क्षेत्रगत योिना र उपिस्ब्धका साथै ववगत वर्महरुको तिुनामा चाि ुआलथमक 

वर्ममा समग्र क्षेत्रमा सकारात्मक ढङ्गिे अस्घ बवढरहेको अवस्थामा नयाँ भेररयरटको 

कोलभड-१९ महामारीको चपेटामा पदाम समग्र वावर्मक प्रगलत गत वर्म झैं अपेक्षाकृत 

नहनुे संकेत देस्खएको छ। यस महामारीिे हामी सामू समस्याका साथै लसकाई र 

अवसर पलन सिृना गरेको छ। ववगतको अनभुव र लसकाई, वतममानको आधार र 

उत्पे्ररर्ािे भववष्य सनुौिो बनाउन सहयोगी हनुे ववश्वास मैिे लिएको छु।  

उपस्स्थत सभाका सदस्यज्यूहरु एवं आम गाउँपालिकाबासी आमाबवुा तथा दािभुाई ठददी 

बवहनीहरु, 

अब म नेपाि सरकारको रावष्ट्रय आकांक्षा, प्रदेश सरकारको दीघमकािीन सोँच, ठदगो ववकासका 

िक्ष्यका साथै गाउँपालिकाको सोँच र वतममान पररस्स्थलतिाई ध्यानमा राखी आलथमक वर्म 

२०७८।०७९ को नीलत तथा कायमक्रम यस गररमामय सभा समक्ष प्रस्ततु गदमछु।  

20. हाि महामारीको रुपमा रै्लिरहेको नयाँ भेररयरटको कोलभड-१९ बाट पालिकािाई 

सरुस्क्षत राख्न ववशेर् सिगता अपनाई कोलभड अस्थायी अस्पतािको सदुृढीकरर्,  

और्धी, उपकरर्, रतु वटम, स्वास््यकमीको पयामप्त व्यवस्था तथा पररचािन गरी 

आम गाउँपालिकाबासीको स्वास््य सरुक्षामा ववशेर् िोड ठदइनेछ। यसका िालग 

कोलभड-१९ लनयरत्रर् कायम योिना पनुराविोकन र पनुःप्राथलमकीकरर् गरी संस्थागत 

प्रर्ािी थप सदुृवढकरर्का साथै योिनावद्ध तररकािे कायामरवयन गररनेछ।  
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21. कोलभड-१९ का कारर् प्रभाववत श्रम बिार र उत्पादनिाई िोड ठदन श्रलमक, साना 

वकसान, असहाय व्यस्ि, गररब तथा ववपन्न वगमका पररवारिाई िस्क्षत गरी स्वास््य, 

स्शक्षा, सीप ववकास तालिम र रोिगारी एवं आय आिमनसम्बरधी कायमक्रम सञ्चािन 

गररनेछ। मौसमी उत्पादनमा ह्रास आई खाद्यान्न अभाव हनुे पररवारको सूची तयार 

गरी क्रयशस्ि भएकािाई सहलुियतमा र अलत ववपन्न घरपररवारिाई खाद्यवस्त ुराहत, 

खाद्यका िालग काम िस्ता सामास्िक संरक्षनात्मक कायमक्रम ल्याइनेछ ।  

22. वैदेस्शक मिुकुबाट र्वकम एका यूवा िस्क्षत रोिगार कायमक्रम ल्याइनेछ। 

गाउँपालिकाबाट सञ्चािन हनुे ववकास लनमामर्का आयोिनाहरुमा अलधकतम ्स्थानीय 

श्रम र सीपमा िोड ठदइनेछ। स्शक्षा, स्वास््य, कृवर् िगायतका कोलभड-१९ िे 

प्रभाववत क्षेत्र िस्क्षत क्षेत्रगत कायमक्रम ल्याइनेछ।  

23. कोलभड-१९ र प्राकृलतक प्रकोपका कारर् राहत, उद्दार तथा िोस्खम रयूलनकरर् 

सम्बरधी कायमक्रम सञ्चािन गनम प्रकोप व्यवस्थापन कोर्िाई वृवद्ध गररनेछ। खोि, 

उद्धार, राहत, पनुस्थामपना कायमिाई व्यवस्स्थत गनम पालिका तथा समदुायस्तरसम्म रतु 

प्रलतकायम टोिीिाई आवश्यक सामाग्री सवहत तयारी अवस्थामा रास्खनकुा साथै ववपद् 

व्यवस्थापन सूचना केररको रुपमा स्थानीय आपतकािीन केररिाई सदुृढ गरी सञ्चािन 

गररनेछ।  

24. गरु्स्तरीय स्वास््य, स्शक्षा, खानेपानी तथा सरसर्ाई िस्ता आधारभतू सेवामा सबैको 

समतामूिक पहुँच हनुे गरी कायमक्रम सञ्चािन गररनेछ। संघ तथा प्रदेश सरकारिे 

लिएको स्वास््य सम्बस्रध नीलतिाई स्थानीयकरर् गदै क्षयरोग लनयरत्रर् कायमक्रम, 

पररवार कल्यार् कायमक्रम, एकीकृत बाि स्वास््य तथा पोर्र् कायमक्रम, महमारी 

रोग लनयरत्रर् कायमक्रम, रावष्ट्रय स्वास््य स्शक्षा तथा सूचना, उपचारात्मक सेवा, नलसमङ 
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तथा सामास्िक सरुक्षा कायमक्रम िस्ता लनरोधात्मक, उपचारात्मक र प्रवद्धमनात्मक 

कायमक्रमहरुिाई प्रभावकारी कायामरवयनको व्यवस्था लमिाइनेछ।  

25. आम नागररकको आधारभतू स्वास््य सेवामा सहि पहुँचको अलधकारको सलुनस्श्चतताका 

िालग गरु्स्तरीय स्वास््य सम्बरधी उपचारात्मक, लनरोधात्मक र प्रवद्धमनात्मक 

कायमक्रमिाई कायामरवयन गनम संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र अरय सरकारी तथा 

गैरसरकारी संघसंस्थाहरुसँग समरवय र सहकायम गररनेछ।  

26. ग्रामीर् क्षेत्रमा िपु्त रोगहरुको पवहचान र लनदानका िालग ववशेर्ज्ञ सवहतको स्वास््य 

स्शववर सञ्चािन र स्वास््य स्शक्षा कायमक्रम सञ्चािन गररनेछ। स्वास््य संस्थाहरुको 

सदुृढीकरर्का िालग सस्िमकि सामाग्री, और्धी तथा पूवामधारको आवश्यक व्यवस्थाका 

साथै स्वास््यकमीहरुको दक्षताका िालग आवश्यक तालिमको व्यवस्था गररनेछ।  

27. पोर्र् प्रवद्धमन तथा संस्थागत सतु्केरी सेवािाई थप प्रभावकारी बनाउन पोर्र् झोिा 

कायमक्रमिाई लनररतरता ठदइनेछ। संस्थागत सतु्केरी सेवामा सवुवधा ववस्तार गरी 

प्रभावकारी बनाउन सतु्केरी भारछा घर नभएका स्वास््य संस्थामा सतु्केरी भारछा घर 

लनमामर् गररनेछ।  

28. नेपाि सरकारको ववशेर् अनदुानमा नमूना पोर्र् टोिका िालग सघन पोर्र् कायमक्रम, 

पोर्र् आत्मलनभमरताका िालग घरघरमा करेसाबारी लनमामर् अनदुान, हरेक घर दश 

र्िरू्ि ववरुवा रोपन कायमक्रम सञ्चािन गरी पोर्र्मा उल्िेख्य सधुार ल्याइनेछ ।  

29. गरु्स्तरीय स्वास््य सेवामा सबैको सहि पहुँचका िालग पालिका अस्पतािमा हािको 

सेवामा यू.एस.िी. एक्स-रे सेवा सञ्चािन गररनेछ । सबै स्वास््य संस्थाबाट पररवार 

योिनाका पाँचवटै अस्थायी ववलधहरु सवमसिुभ तररकािे सेवा प्रदान गरी प्रभावकारी 

सेवाको सलुनस्श्चतता गररनेछ ।  
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30. गभमवती र सतु्केरी आमाको मतृ्यदुरिाई शूरय पानम ववगमा अपनाइएको नीलत तथा 

कायमक्रमिाई लनररतरता ठदँदै प्रसूलत चेकिाँच र रेर्रका िालग लनःशलु्क एम्बिेुरस 

सेवा र पोर्र् कायमक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

31. स्वास््य संस्थाहरुमार्म त प्रवाह हनुे सेवाहरुिाई सबैको सहि पहुँच, अलधकतम 

िानकारी र अलभिेखीकरर्, अनगुमन तथा मूल्याङ्कनिाई िोड ठदइनेछ। मवहिा 

स्वास््य स्वयंसेववका र आमा समूह मार्म त गाउँ टोिसम्म स्वास््य सेवा र परामशम 

सम्बरधी कायमक्रमिाई ववस्तार गरी अलभिेखीकरर् र प्रोत्साहन कायमक्रमिाई 

लनररतरता ठदइनेछ ।  

32. वृहत्तर यौलनकता तथा प्रिनन स्वास््य स्शक्षािाई ववद्याियस्तरमा िैिानका िालग 

स्थानीय पाठ्यक्रममा समेत समावेश गरेर अध्ययन अध्यापनको व्यवस्था लमिाइनेछ। 

वकशोरवकशोरीहरुको िीवनउपयोगी सीप ववकासका िालग ववद्याियस्तरमा 

सचेतनामूिक कायमक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

33. गाउँपालिकािाई पूर्म खोपयिु ठदगोपना, मात ृतथा स्शश ुमतृ्यदुरिाई शूरयमा झानम 

ववलभन्न लनकायहरुसँगको सहकायममा कायमक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ। वकशोर 

वकशोरीहरुको प्रिनन स्वास््य सेवा, सूचनामा पहुँच अलभवृवद्ध गनम सबै स्वास््य 

संस्थाहरुमा वकशोर वकशोरीमैत्री स्वास््य सेवा तथा ववद्याियहरुमा सूचना केरर 

स्थापनािाई प्राथलमकता ठदइनेछ।  

34. कोलभड-१९ का कारर् प्रभाववत स्शक्षर् लसकाईिाई नयाँ वैकस्ल्पक ववलधद्वारा पररपूलतम 

गनम वैकस्ल्पक माध्ययमबाट स्शक्षर् सामाग्री लनमामर् गरी यो महामारीको प्रभाव 

नहटेसम्मका िालग वैकस्ल्पक स्शक्षर् कायमक्रम अगालड बढाइनेछ। 

उपस्स्थत गाउँसभा सदस्यज्यूहरु, 
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35. सामदुावयक ववद्याियको शैस्क्षक गरु्स्तर कायम गनम ववद्यािय तथा स्शक्षक िस्क्षत 

दण्ड र परुस्कारको नीलत अविम्बन गने गरी भमूे गाउँपालिकाको शैस्क्षक क्षेत्र ववकास 

सोँचपत्र प्रभावकारी कायामरवयन गररनेछ। ववद्याियको प्रशासकीय र व्यवस्थापकीय 

सधुारका िालग लनयलमत अनगुमन तथा मलू्याङ्कन पद्धलतको ववकास गरी ववद्यािय स्शक्षा 

सधुार पररयोिनािाई व्यवस्स्थत गरी कडाइका साथ कायामरवयन गररनेछ। शैस्क्षक 

गरु्स्तरमा उल्िेख्य योगदान गने स्शक्षक तथा ववद्याियिाई परुस्कृत गररनेछ। 

36. दक्ष समवपमत िनशस्ि ववकासका िालग स्शक्षामा बािमैत्री र प्रववलधमैत्री स्शक्षाका िालग 

नमूना ववद्यािय लनमामर् कायमक्रमिाई लनररतरता ठदइनेछ। माध्यालमक ववद्याियहरुमा 

गरु्स्तर कायम गरी प्राववलधक कक्षाहरु संचािनका िालग आवश्यक पहि र व्यवस्था 

गररनेछ। 

37. दृढ इच्छाशस्ि हुँदा हुँदै आलथमक अभावका कारर् पलन व्यवसावयक उच्च स्शक्षा 

हालसि गने अवसरबाट बस्ञ्चलत व्यहोनुमपरेका मेधावी ववद्याथीहरुिाई उच्च प्राववलधक र 

व्यवसावयक स्शक्षा हालसि गनमका िालग शसै्क्षक ऋर्िाई लनररतरता ठदइनेछ ।  

38. सामदुावयक ववद्याियहरुमा आवश्यक दरबरदी नभई आम िनतामा पनम गएको भार, 

स्शक्षक अपगु भएर आवश्यक रयूनतम ्पाठ्यघण्टा समेत नपगु्ने अवस्थािाई मध्यनिर 

गदै आवश्यकता र औस्चत्यताका आधारमा स्वयंसेवा कायमक्रमबाट स्वयंसेवक स्शक्षक 

कायमक्रमिाई लनररतरता ठदइनेछ।  

39. स्शक्षक-ववद्याथीहरुको क्षमता ववकास तथा प्रस्रु्टनमा टेवा परु् याउने खािका 

अरतरवक्रया, कायमक्रम तथा तालिमहरुको आयोिनाका साथै शैस्क्षक मेिाको आयोिना, 

लनयलमत प्र.अ. वैिक, अरतरववद्यािय अविोकन भ्रमर्को व्यवस्था गररनेछ।  
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40. शैस्क्षक गरु्स्तरमा स्शक्षकको गरु्स्तर र क्षमतािाई केररववरदमुा राखी लनमामर् भएको 

शैस्क्षक तालिम केररिाई अरतर सरकार, साझेदार लनकायसँगको समरवय र सहकायममा 

ICT, नववनतम प्रववलध तथा स्शक्षर् लसकाई सीप सम्बस्रध तालिम सञ्चािन गररनेछ। 

41. ववद्याियमा शैस्क्षक गरु्स्तर सदुृढीकरर्का िालग ववद्यािय भौलतक पूवामधार, ठदवा 

खािा, छात्रवृस्त्त, लनःशलु्क पाठ्यपसु्तक तथा सरसर्ाई सामाग्री ववतरर्, छात्राहरुका 

िालग लनःशलु्क स्यालनटरी प्याड व्यवस्थापन, अनौपचाररक तथा वैकस्ल्पक स्शक्षा 

कायमक्रम सञ्चािन गररनेछ।  

42. गरु्स्तरीय ववद्यािय, स्शक्षक तथा लसकाइ केररहरुिाई प्रोत्साहन र परुस्कारको 

व्यवस्थाका साथै गरु्स्तरहीन संस्थािे लनस्श्चत समयलभत्र सधुार गनम नसक्ने र रयूनतम ्

ववद्यािय संख्या नहनुे ववद्याियिाई कक्षा घटुवा, अरयमा समावहत गने तथा अनदुानको 

कटौती गने नीलत अविम्बन गररनेछ।  

43. स्थानीयस्तरमा उपिब्ध सामाग्रीहरुको अलधकतम उपयोग गरी स्शक्षर् लसकाई सामाग्री 

लनमामर् तथा क्षमता ववकास सम्बरधी कायमशािा सञ्चािन गररनेछ। स्थानीय 

पाठ्यक्रमिाई आगामी आलथमक वर्मको शैस्क्षक सत्रदेस्ख क्रमशः कायामरवयन गदै 

िलगनेछ। 

44. शवहद पररवार, अनाथ, अलभभावकवववहन बािबालिकाहरुिाई शवहद बाससु्मलृत िनवादी 

ववद्याियको भवनमा आवासीय पिनपािन र शवहद वास ु स्मलृत नमूना आधारभतू 

ववद्यािय ठदवा कक्षा अध्ययनका िालग व्यवस्था गरी ववगतको िनवादी ववद्याियिाई 

नयाँ ढङ्गिे सञ्चािन तथा संग्रहाियको रुपमा ववकास गररनेछ।  
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45. ववद्याथीहरुिाई बाल्यकािदेस्ख नै व्यवसावयक सीप ववकास कायमक्रम, ववद्यािय 

उपस्स्थलत प्रोत्साहन परुस्कार, उत्कृष्ट स्शक्षक, उत्कृष्ट ववद्यािय परुस्कार कायमक्रम 

ल्याइनेछ।  

46. रलनङ स्शल्डमा स्थानीय साझेदारी गरी खेिकूद प्रलतयोलगताद्वारा बािबालिकाको 

शारीररक तथा संवेगात्मक ववकासमा टेवा परु् याइनेछ। 

गाउँसभा सदस्यज्यूहरु,  

47. भमूे गाउँपालिकाको प्रमखु आधारको रुपमा रहेको कृवर् क्षेत्रको सधुारका िालग कृवर्मा 

ववववलधकरर्, व्यवसावयकरर्, आधलुनकीकरर् िस्ता कायमक्रमिाई लनररतरता 

ठदइनेछ। अनदुानमा उन्नत बीउ, रैथाने बीउ, तरकारी वकट बीऊ, कृवर् औिार, 

यरत्र तथा प्रववलधहरु उपिब्ध गराइनेछ। नेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकारसँगको 

सहकायममा कृर्क दताम गरी वकसान सूचीकरर् कायमक्रम सम्पन्न गररनेछ ।  

48. “घर-घरमा करेसाबारीः कृर्क रोिगारी” को मूि नारा अनरुुप एक घर एक 

करेसाबारी कायमक्रम मार्म त कृवर् र पोर्र्िाई सँगसँगै िोड ठदनकुा साथै हरेक वडामा 

सामूवहक तरकारी खेती, र्िरू्ि खेती सञ्चािन कायमक्रमिाई लनररतरता ठदइनेछ । 

49. बाँझो र पाखो िग्गािाई अलधकतम उपयोग गने नीलत बमोस्िम भलूम बैंक स्थापना 

गरी कृवर् र वन ववकास कायमक्रममार्म त स्वदेशमै श्रम र स्वदेशमै िगानीको अवसर 

लसिमना गररनेछ ।  

50. अग्यामलनक उत्पादनः भूमेको पवहचान भने्न मिू नारािाई साथमकता ठदन प्राङ्गाररक मि 

लनमामर्िाई व्यवस्स्थत र व्यवसावयकता ववकास गने कायमक्रमिाई लनररतरता ठदइनेछ। 
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51. आलथमक तथा सामास्िक रुपिे पलछ परेका वगम केस्ररत कृर्क कायमक्रम अरतगमत शत ्

प्रलतशत अनदुानको व्यवस्था गररनकुा साथै आरू्िे खाई लबक्री गने अवस्थामा त्यस्ता 

कृर्कहरुको कृवर् उपि सम्बस्रधत वडा वा सहकारी संस्थामार्म त खररद गररठदन े

व्यवस्था लमिाइनेछ। पश ुतथा बािी बीमा कायमक्रममा कृर्कको पहुँच सलुनस्श्चतका 

िालग आवश्यक पहिकदमी बढाइनेछ।  

52. खाद्य सरुक्षा र खाद्य सम्प्रभतूा सलुनस्श्चत गनम खाद्य सम्प्रभतूा सम्बरधी कानून तिुममा 

गरी उत्पादक र उपभोिाको अलधकार सरुस्क्षत गररनेछ। स्थानीय उत्पादनिाई 

प्रवद्धमन तथा संरक्षर् गनम कोदो, र्ापर, कागनुो, स्चनो, कािो धान िस्ता स्थानीय 

महत्वका िोपोरमखु बािीहरु उत्पादन गरी आरू्िे उपभोगपलछ लबक्री गरेमा कृवर् 

उपि संकिन केररमार्म त खररद गरी बिार मूल्यको ५०% थप प्रोत्साहन अनदुान 

ठदने व्यवस्थािाई लनररतरता ठदइनेछ ।  

53. खाबाङ र चनुबाङमा लनलममत कृवर् उपि संकिन केररमा थप व्यवस्थापन गरी कृवर् 

उपििाई वस्त ुतथा मरुा ववलनमयको आधारमा खररद गरी संकिन, भण्डारर्, ववतरर् 

र बिारीकरर् गनम सहकारीमार्म त सञ्चािन गररनेछ र खाबाङबगरमा प्रदेश सरकारको 

सहयोगमा बनेको कृवर् सहकारी बिार सञ्चािनमा ल्याइनेछ ।  

54. गररबी लनवारर् कोर्द्वारा प्रववद्धमत घमु्ती कोर्हरुिाई साना सहकारीमा पररर्त गरी 

पँूिी पररचािन र सदपुयोगको व्यवस्था लमिाईनेछ। सहकारी क्षेत्रको क्षमता 

ववकासका िालग प्राववलधक तथा वस्तगुत सहयोगको कायमक्रम ल्याइनेछ ।  

55. कृवर्तर्म  प्राववलधक िनशस्ि थप गरी “एक गाउँ एक प्राववलधक” कायमक्रमिाई थप 

व्यवस्स्थत गरी प्रभावकारी ढङ्गिे कायामरवयनमा िनशस्ि व्यवस्था गररनेछ। माटो 
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परीक्षर्बाट प्राप्त नलतिा र सझुावका आधारमा माटो सहुाउँदो बािी िगाउने कायमिाई 

अलभयानको रुपमा संचािन गररनेछ।  

56. प्रधानमरत्री कृवर् आधलुनकीकरर् पररयोिनामार्म त रावष्ट्रय तथा स्थानीय महत्वका खाद्य 

तथा पोर्र् सरुक्षामा टेवा परु् याउने बािी वस्तकुो साना व्यवसावयक उत्पादन केरर 

(पकेट) ववकास कायमक्रम सञ्चािन गररनेछ।  

57. कृवर् पेशािाई सम्मानिनक पेशाका रुपमा ववकास गनम तथा व्यवसावयक कृवर् पेशामा 

आकर्मर् गनम उकृष्ट कृर्क छनौट गरी वावर्मक रुपमा वडास्तर तथा पालिकास्तरमा 

परुस्कृत गने व्यवस्था लमिाइनेछ। 

58. गाउँपालिकामा कृर्कका अनभुव आदान प्रदान र छिर्ि चौतारीको रुपमा ववकास 

गनम गाउँपालिकास्तरीय अगवुा कृर्क सञ्जाि गिन गरी कृवर् सामाग्री र सूचनामूिक 

सामाग्रीहरुको व्यवस्था गरी कृर्क अनभुव आदानप्रदान कायमक्रमिाई प्रभावकारी 

बनाइनेछ ।  

59. उत्पादन, आय आिमन, बािी ववकास, व्यवसावयकरर् िस्ता ववर्यमा कृर्क क्षमता 

अलभवृवद्धका िालग व्यवहाररक र उद्यमशीिता केस्ररत तालिम, रेलडयो स्शक्षा कायमक्रम, 

कृर्क भ्रमर्, स्थिगत अविोकन िस्ता कायमक्रमिाई लनररतरता ठदइनेछ।  इच्छुक 

अनभुवी कृर्कहरुिाई आवश्यकतानसुार हररत स्वयंसेवकको रुपमा पररचािन 

गररनेछ।  

60. कृवर् क्षेत्रको क्षेत्रगत योिना तिुममा गरी सबै वडा र टोिका उत्पादनको पवहचान 

गरेर वडामा कृवर् पवहचान कायमक्रम सञ्चािनमा ल्याइनेछ।  सबै वडाहरुमा नगदे 

बािीमा आधाररत आि,ु लसमी, भटमास, िसनु िगायत तरकारी खेती तथा कागती, 

केरा, ओखर, नास्पलत िगायत अरय र्िरू्ि तथा िलडबटुी खेतीको प्रवद्धमनका िालग 
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उपयिु स्थानमा कृवर् उपकेरर तथा बागवानी केररको स्थापना गरी कृवर् पयमटनमा 

िोड ठदइनेछ। त्यसका िालग उत्पादन समूहहरुिाई लनस्श्चत लबउ र बिारसम्म 

परु् याउनका िालग ढुवानी अनदुानको व्यवस्था गररनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रका 

िलडबटुीहरुको पवहचान गरी िडीबटुीमा आधाररत उद्योग स्थापनाको िालग पहिकदमी 

अगालड बढाइनेछ।  

61. माररङ कृवर् अनसुरधान केररिाई नयाँ प्रिालतको ववरुवा परीक्षर् स्थि तथा कृवर् 

अनसुरधानका िालग प्रयोगशािा स्थापना र सामूवहक खेती प्रर्ािीको नमूनाको रुपमा 

ववकास गरी कृवर् उद्योग र कृवर् पयमटनको नमूनाको रुपमा ववकास गररनेछ। प्राकृलतक 

सौरदयम समेत भएकािे अनसुरधानमूिक पयमटन र उत्पादन प्रवद्धमनका िालग लनलममत 

अलतलथगहृिाई व्यवस्स्थत रुपमा सञ्चािनमा ल्याइनेछ । माररङमा लसंचाई, ववद्यतु र 

इरटरनेट सेवा ववस्तार गररनेछ ।  

62. हरेक वडाका टोि टोिमा स्थानीय हावापानी अनकूुि र्िरू्िका बोट ववरुवा रोपन 

कायमक्रम अलभयानको रुपमा लनररतर सञ्चािन गररनेछ। वृक्षारोपन रोिगार प्रवद्धमन, 

ववरुवा सरुक्षा तथा संरक्षर् कायमक्रम ल्याइनेछ । मध्यम प्रववलधयिु बहउुदे्दश्यीय 

र्िरू्ि नसमरी स्थापनामार्म त र्िरू्ि उत्पादन र ववकासको कायमक्रम ल्याइनेछ। 

63. अण्डा, मास ुर दूधमा आत्मलनभमर हनु पशिुरय उत्पादन प्रोत्साहनका कायमक्रमहरुिाई 

प्राथलमकताका साथ कायामरवयन गदै सम्भाववत क्षेत्रहरुमा नमूना भेडा र्मम, बाख्रा 

र्मम, कुखरुा र्मम, बंगरु र्मम, गाइ/भैंसी र्मम हरुिाई प्रोत्साहन गने खािका नमूना 

कायमक्रमहरु नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार तथा अरय स्थानीय सरकार र 

लनकायहरुसँग समेतको सहकायममा सञ्चािन गररनेछ। पश ुस्वास््य र लनयमन, प्रिनन 

र प्रसार कायमक्रमिाई लनयलमत रुपमा बढावा ठदइनेछ।  



16 
 

64. पश ुनश्ल सधुार, उन्नत पश ुव्यवसाय प्रवद्धमन गनुमका साथै नश्ल सधुारका िालग कृलत्रम 

प्रिनन केरर स्थापना गररनेछ। बङु्गरको साना व्यवसावयक कृवर् उत्पादन केरर 

(पकेट) ववकास कायमक्रम सञ्चािनिाई लनररतरता ठदइनेछ। तरकारी बािी पकेट, 

मसिा तथा कृवर् बािी पकेट कायमक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

65. व्यवसावयक पशपुािनका िालग भकारो सधुार, आहारको सधुार र कृर्कको समय 

बचतका िालग प्रत्येक वडामा नेवपयर घाँस स्रोत केरर, गाउँ गाउँमा वहउँदे एवं वरे् 

घाँसबािी र डािे घाँस वकम्बकुो कवटङ नसमरी स्थापनाका साथै पोर्र्यिु पश ुआहार 

लनमामर् सम्बस्रध तालिम प्रदान गररनेछ।  

66. लनिी वन व्यवस्थापन, कबलुियती वन प्रवद्धमन, वनिङ्गि संरक्षर्, बाँझो िग्गामा 

वृक्षारोपन िस्ता कायमक्रममा िोड ठदँदै नेपाि सरकारसँगको सहकायममा समवृद्ध र वन 

कायमक्रम सञ्चािनमा ल्याइनेछ । सबैभरदा बढी वृक्षारोपन गने र सबैभरदा बढी 

ववरुवा संरक्षर् गने व्यस्ििाई हररयािी दूतको रुपमा परुस्कृत गररनेछ ।  

67. हररत कररडोर ववकास गनम पषु्पिाि मध्यपहाडी िोकमागम िगायत रावष्ट्रय रािमागम र 

स्थानीय सडकहरुमा वृक्षारोपन कायमक्रमिाई लनररतरता ठदइनेछ ।  

गाउँसभा सदस्यज्यूहरु,  

68. व्यवसावयक सीप ववकासमार्म त ्पालिकामा पवहचान भएका उद्यमीहरुिाई प्राववलधक 

सहयोग तथा उद्यम ववकास मोडेिमा नया ँिघ ुउद्यमी लसिमना गररनेछ। नयाँ िघ ु

उद्यमीहरुको आवश्यकता र पवहचानका आधारमा सीप ववकास तालिम प्रदान गरी 

सम्भाव्य उत्पादनका िालग प्रववलध हस्तारतरर् गररनेछ। अलत गररब पररवारका िालग 

साझा सवुवधा केरर स्थापना गररनेछ ।  
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69. स्थानीय उद्योग क्षेत्रको प्रवद्धमन गरी रोिगारी सिृना र स्वाविम्बनमा िोड ठदइनेछ। 

िसका िालग बाह्य िगानी आकर्मर् गनम आवश्यक नीलतगत तथा प्रशासलनक योिना 

ल्याइनेछ। िस्क्षत वगम तथा समदुायमा रहेका परम्परागत कुवटर उद्योगहरुिाई 

समूहमा सञ्चािनमा लिई आधलुनकीकरर्तर्म  िोड ठदइनेछ ।  

70. पयमटन क्षेत्रिाई तिुनात्मक िाभका क्षेत्र अरतगमत अथमतरत्रको प्रमखु आधारको रुपमा 

ववकास गनम पयमटन क्षेत्रको क्षेत्रगत योिना तिुममा गररनेछ। ग्रामीर् पयमटनिाई 

प्रवद्धमन गनम होमस्टे सञ्चािन सहिीकरर् तथा प्रवद्धमन कायमक्रम ल्याइनेछ।  

71. प्राकृलतक, ऐलतहालसक र सांस्कृलतक तथा यदु्ध पयमटन प्रवद्धमनको िालग भार्ा, किा, 

संस्कृलतको पवहचान, अध्ययन, संवद्धमन, संरक्षर्, ववकास र प्रचारप्रसारका साथै 

आवश्यक पूवामधार ववकासमा िोड ठदईनेछ।  

72. गरुुयोिनािाई मूतमरुप ठदनका िालग सावमिलनक, लनिी र सहकारी क्षेत्रको भलूमकािाई 

अझ प्रभावकारी बनाउन साझेदारी सम्बरधी नीलत ल्याइनेछ। गाउँपालिकाको 

आत्मलनभमरता उरमखुका िालग साझेदारी िगानी र रािश्व तथा कर प्रशासनिाई समेत 

प्रमखु आधारको रुपमा लिइनेछ। गाउँपालिकामा महत्वपूर्म पूवामधार लनमामर् तथा 

सामास्िक ववकासका िालग स्रोत िटुाउन र प्रभावकारी कायामरवयन गनमका िालग छुटै्ट 

संस्थान स्थापनाका िालग आवश्यक व्यवस्था लमिाइनेछ। 

73. पालिकाबासीको िीवनस्तर उकास्ने र गाउँपालिकको आरतररक आय वृवद्ध गने खािका 

आयोिनाहरु पवहचान गरी क्रमशः कायामरवयनमा प्राथलमकता ठदइनेछ ।  

74. सबै पेशा व्यवसायिाई करको दायरामा समेवटनेछ। पवहचान भएका रािश्वका श्रोत, 

दायरा र दर अनसुार रािश्व प्राप्त गनम प्रभावकारी व्यवस्था गररनेछ। रािश्व र कर 

प्रशासन सम्बरधी नीलतिाई प्रभावकारी ढङ्गिे कायामरवयन गरी िक्ष्य अनसुार वा 
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सोभरदा बढी रािश्व संकिन गने वडा तथा कायामियिाई बिेट ववलनयोिनमा सूचकको 

रुपमा लनररतरता आगामी आलथमक वर्ममा पलन लनररतरता ठदइनेछ।  

 

उपस्स्थत गाउँसभाका सदस्यज्यूहरु 

75. नमूना सरसर्ाइयिु गाउँपालिका लनमामर् गने प्रलतवद्धता अनरुुप भमूे गाउँपालिकाको 

खानेपानी, सरसर्ाइ तथा स्वच्छता सम्बरधी कायमयोिना सघन रुपमा कायामरवयन 

गररनेछ। सर्ा र हररयािीः समदृ्ध भूमे नारािाई साथमक तलु्याउन प्िावष्टकमिु टोि, 

भकारो सधुार, सधुाररएको चलु्हो, एक घर एक धारा, एक घर दश र्िरू्ि ववरुवा, 

एक घर एक शौचािय, भारछा सरसर्ाई कायमक्रमिाई लनररतरता ठदइनेछ। 

76. सर्ा, सरुस्क्षत र स्वस्थ खानेपानीमा सबै पालिकाबासीको सहि पहुँच ववस्तार गनम 

वास योिना बमोस्िम खानेपानी आयोिना ववस्तारिाई अगालड बढाइनेछ । लिवटश 

गोखाम वेिरे्रको सहयोगमा वडा नं ३ र ७ का खानेपानी आयोिना सञ्चािन गररनेछ।    

77. पूर्म सरसर्ाईयिु वडा घोर्र्ाका िालग सरसर्ाई कायमयोिना कायामरवयनमा दण्ड र 

परुस्कारको नीलत कायामरवयनका साथै सरसर्ाई सम्बरधी योिना तथा बिेट 

ववलनयोिनमा समेत प्राथलमकता ठदइनेछ। 

78. नमूना गाउँ टोिहरुमा प्िावष्टकमिु क्षेत्र घोर्र्ा गनुमका साथै सरसर्ाई सम्बरधी नीलत 

र आचारसंवहता पािना नगने व्यस्ि, समूह, टोििाई कानून बमोस्िम कारबाहीको 

दायरामा लिइनेछ। टोि ववकास संस्था गिनिाई प्रवद्धमन गरी टोिस्तरमा सरसर्ाई, 

िनचेतनामूिक कायमक्रममा पररचािन गररनछे।  
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79. सामूवहक झारा प्रथाबाट स्थानीय ववकास लनमामर् गने गाउँटोििाई प्रोत्साहन गरी 

उत्कृष्ट गाउँ/समदुायको रुपमा परुस्कृत गररनेछ। स्थानीय भार्ा, किा, संस्कृलतको 

पवहचान, अध्ययन, संवद्धमन, संरक्षर्, ववकास र प्रचारप्रसारका िालग परम्परागत भार्ा, 

किा संस्कृलत संरक्षर् तथा संवद्धमनका िालग साँस्कृलतक प्रलतयोलगता, सामाग्री खररद 

तथा संरक्षर्, आठदवासी िनिालत संग्रहािय भवन लनमामर् िस्ता कायम अगालड 

बढाइनेछ।  

80. गाउँपालिकाको नीलत लनमामर् र ववकास कायमक्रममा यवुा मस्ष्तष्कको सदपुयोग गने 

उदे्दश्यिे यवुा ववकास केररको नीलतगत तथा संस्थागत व्यवस्था भएको छ। िनुसकैु 

क्षेत्रिे यूवा तथा खेिकूद िस्क्षत कायमक्रमहरु यूवा ववकास केररसँगको सहकायममा 

मात्र सञ्चािन गने नीलत ल्याइनेछ।  

81. नीलत तथा योिना तिुममा, ववकास गलतववलध, ज्ञान सीप आदान प्रदान तथा हस्तारतरर्मा 

स्वयंसेवी यूवा शस्ििाई अलधकतम पररचािन गररनेछ। यूवा तथा खेिकूद ववकासका 

िालग खेिकूद पूवामधार लनमामर्, व्यवसावयक खेिकूद तालिम, खेि तथा खेिाडी 

आदानप्रदान कायमक्रम ल्याइनेछ।  

82. यूवा सवेक्षर्बाट प्राप्त त्याङ्क अनसुार यवुाहरुको रुस्च अनसुार उद्यमस्शिता, 

स्वरोिगार र आय आिमनमा केस्ररत गनम छोटो अवलधको तालिम तथा कामको 

आवद्धताको अवसर लनमामर् गररनेछ। यवुा उद्यम कायमक्रम, यवुा क्िब गिन तथा 

नमूना यवुा संसद अभ्यास कायमक्रम, यवुा प्रलतभा पवहचान र प्रोत्साहन कायमक्रम, 

सामास्िक िागरर्, रुपारतरर् र समवृद्धका िालग यवुा पररचािन कायमक्रम, यवुा 

परामशम कायमक्रम िस्ता यूवा िस्क्षत कायमक्रम कायामरवयन गररनेछ।  
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83. ज्ञान सीप भएर पलन बेरोिगार बस्न ुपरेका बेरोिगार व्यस्िहरुिाई प्रधानमरत्री रोिगार 

कायमक्रमिे लनठदमष्ट गरे बमोस्िम एक आलथमक वर्ममा रयूनतम ्१०० ठदन बराबरको 

रोिगारीमा सहभागी गराउन नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको 

साझेदारीमा आयोिना सञ्चािन गरी कोही व्यस्ि पलन बेरोिगार नहनुे अवस्थाको 

सिृना गररनेछ।  

84. रोिगार सेवा केररमार्म त वैदेस्शक रोिगारबाट र्वकम एका व्यस्िहरुिाई स्थानीयस्तरम ै

उनीहरुको सीप र क्षमता अनसुारको रोिगारीको अवसर सिृना गनम र वैदेस्शक 

रोिगारमा िान चाहने व्यस्ििे थप िानकारी लिन वैदेस्शक रोिगार सञ्जाि गिन 

गरी रोिगार सूचना केररको रुपमा समेत ववकास गररनेछ। 

गाउँसभा सदस्यज्यूहरु,  

85. नेपािको संववधानिे व्यवस्था गरेको िस्क्षत वगमको हकवहतको सलुनस्श्चत गदै िैंवङ्गक 

समता र समानता, सशिीकरर्, मूिप्रवाहीकरर् र अथमपूर्म सहभालगता वृवद्ध गने 

नीलतिाई प्रोत्साहन गररनेछ। िघउुद्यम तथा सीप ववकास सम्बरधी कायमक्रमहरुमा 

िस्क्षत वगम, क्षेत्र, समदुायको सहभालगतािाई पवहिो प्राथलमकतामा रास्खनेछ। 

86. िैवङ्गक समानता तथा सामास्िक समावेशीकरर् सलुनस्श्चतताका िालग बिेट तथा योिना 

तिुममामा प्रलतशत लनधामरर् गरेर अलनवायम िस्क्षत वगम योिना तथा कायमक्रम तिुममा 

गनुमपने व्यवस्था गररएको छ। त्यस्ता कायमक्रम कायामरवयन गदाम िस्क्षत वगम अलधकतम 

प्रत्यक्ष िाभास्रवत हनुे गरी कायामरवयनको व्यवस्था लमिाइनेछ।  

87. मवहिा, बािबालिका, अपाङ्गता भएका व्यस्ि, ज्येष्ठ नागररक, यौलनक तथा िैवङ्गक 

अल्पसंख्यक व्यस्िहरुको त्याङ्क संकिन तथा अद्यावलधक गरी योिना तथा कायमक्रम 
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ल्याइनेछ। िैवङ्गक वहंसा तथा लिङ्गको आधारमा गररने भेदभाविाई शूरयमा झाररनेछ।  

िैवङ्गक वहंसामा परेका व्यस्िहरुको उद्धार, राहत तथा पनुस्थामपनाका िालग िैवङ्गक 

वहंसा लनवारर् कोर्, सामास्िक समावेशीकरर् डेस्किाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चािन 

गररनेछ ।   

88. बािबालिकाको हकवहत संरक्षर्का साथै शारीररक, मानलसक तथा संवेगात्मक िगायत 

हरेक क्षेत्रमा क्षमता ववकासका िालग हरेक चरर्मा अथमपूर्म सहभालगताको सलुनस्श्चत 

गररने छ ।  

89. ववपद् िोस्खम रयूलनकरर्का िालग स्थानीय ववपद तथा ििवाय ुउत्थानशीि योिना 

बमोस्िमका योिना तथा कायमक्रम सञ्चािन तथा समदुायस्तरमा स्वयंसेवक िनशस्ि 

उत्पादन तथा पररचािन गररनेछ ।  ववपदमा हनु सक्ने िैवङ्गक वहंसािाई ध्यानमा 

राखेर सचेतनामूिक सरदेश, सूचना सामग्रीहरु स्थानीय भार्ामा समेत सम्पे्रर्र् 

गररनेछ।  

90. समािमा रहेका बािश्रम, बािलबवाह, बहवुववाह, दाइिो/दहेि, बोक्सी, छाउपडी 

िस्ता कुरीलत, कुप्रथा, िैवङ्गक वहंसा, मानव बेचलबखन तथा ओसारपसार ववरुद्ध 

सचेतनामूिक कायमक्रम तथा अलभयान सञ्चािन गररनेछ। मवहिा ववकास कायमक्रमद्वारा 

प्रववद्धमत मवहिा सहकारी संस्थाहरुको सदुृढीकरर् एवं पालिकास्तरीय मवहिा 

सञ्जाििाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। 

91. पालिकास्तरमा ज्येष्ठ नागररक मञ्च, अपाङ्ग संरक्षर्र् सलमलत, बाि सञ्जाि, मवहिा 

सञ्जाि, उपेस्क्षत उत्पीलडत वगम उत्थान सञ्जाि गिन गरी उनीहरुको व्यस्ित्व ववकास, 

नेततृ्व ववकास र क्षमता ववकास िस्ता कायमक्रमहरु ल्याइनेछ।  
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92. गररबीको रेखामलून रहेका िनसंख्या, गररबीको गहनता, ववर्मता अध्ययन र ववश्लरे्र् 

गरी आवश्यक कदम चाल्न सम्बस्रधत ववर्यगत लनकायसँगको परामशममा आवश्यक 

कायमयोिना बनाई िागू गररनेछ।  

93. कमिोर आलथमक अवस्था भएका व्यस्ि, िनयदु्धका घाइते, अपाङ्ग र शवहद 

पररवारहरुिाई आवश्यक सहायता कोर्बाट उपचार तथा राहत सहयोग कायमक्रमिाई 

लनररतरता ठदइनेछ । सेवा प्रवाहका क्रममा अलतववपन्न, अशि, ज्येष्ठ नागररकहरुिाई 

प्रमार्पत्रका आधारमा सेवा शलु्क वापतको कुनै पलन रकम नलिन ेववगतको नीलतिाई 

लनररतरता ठदइनेछ।  

94. उत्पीलडत, उपेस्क्षत दलित समदुायको सशस्िकरर् र क्षमता ववकासको िालग अरय 

लनकायहरुसँगको साझेदारीमा रेलडयो कायमक्रम र ववशेर् कायमक्रम बनाई सरकारी तथा 

गैरसरकारी कायामियहरुसँगको साझेदारीमा दलित समदुायिे परम्परादेस्ख अविम्बन 

गदै आएका पेशाहरुिाई व्यवसायीकरर् गनम आवश्यक व्यवस्था लमिाइनेछ। 

सामास्िक रुपमा बवहष्करर् र बस्ञ्चलतकरर्मा परेका व्यस्िहरुिाई मापदण्ड बमोस्िम 

सामास्िक संरक्षर् तथा सरुक्षाको कायमक्रम ल्याइनेछ।  

95. गाउँपालिकाको सडक गरुुयोिनािाई अस्रतम रुप ठदइनेछ । अरतर स्िल्िा, अरतर 

गाउँपालिका, अरतर वडा र अरतर गाउँटोिसम्म सडक सञ्जािको सलुनश्चत गरी चाि ु

आलथमक वर्ममा अलधकांश गाउँहरु ग्रामीर् सडक सञ्जाििे िोलडएका छन।् आगामी 

आलथमक वर्मलभत्रमा गाउँपालिकाका सबै टोििाई सडक सञ्जािमा िोलडनछ। ट्रयाक 

खोलिएका सडकहरुमा स्तरोन्नलतका िालग आवश्यक बिेट ववलनयोिन गररनेछ। सडक 

यातायातिाई बाहै्र मवहना लनररतर सचुारु गनम आवश्यक व्यवस्था र पहि गररनेछ। 
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96. भौलतक पूवामधार लनमामर्का िालग अनमुानयोग्य र प्रभावकारी योिनाका िालग पूवामधार 

ववकास गरुुयोिना, वस्ती ववकास योिना, ववस्ततृ अध्ययन प्रलतवेदन, वातावरर्ीय 

अध्ययन प्रलतवेदनिाई िोड ठदइनेछ।  

97. झोिङेु्ग पिु क्षेत्रगत कायमक्रमतर्म  सम्पन्न हनु बाँकी झोिङेु्ग तथा ट्रस पिुहरु सम्पन्न 

गने र नयाँ स्थानहरुमा झोिङेु्ग पिु लनमामर् कायम अगालड बढाई खोिानािाको कारर् 

िनधनको क्षलत रयूलनकरर् र आवतवाित सहिीकरर् गररनेछ। 

98. गाउँपालिकालभत्र लसंचाईका सम्भावना भएका क्षेत्रहरु पवहचान गरी पोखरी लसंचाई, 

स्स्प्रङ्कि लसंचाई, लसंचाई आयोिना मार्म त लसंचाई सवुवधा बढाई उत्पादन वृवद्धमा िोड 

ठदइनेछ।  

99. सामास्िक, साँस्कृलतक तथा ऐलतहालसक पवहचान नमेवटने गरी ग्रामीर् वस्तीिाई 

व्यवस्स्थत बसोबासयिु गलतस्शि शहरमा रुपारतरर् गररनेछ। शहरी ववकास तथा 

भवन लनमामर् सम्बरधी मापदण्ड स्थानीय पररवेशका आधारमा तिुममा गरी भवन लनमामर् 

नक्सा पूवमस्वीकृलत कडाइका साथ कायामरवयन गररनेछ।  

100. एकीकृत, व्यवस्स्थत, वैज्ञालनक, सरुस्क्षत र हररत गाउँ शहर लनमामर्को िालग कायमयोिना 

बमोस्िम हररत गाउँ लनमामर् कायमिाई लनररतरता र ववस्तार गररनेछ। यस वर्म कस्म्तमा 

एउटा वडािाई वातावरर्मैत्री वडाको मापदण्ड पािना गरी घोर्र्ा गररनेछ ।  

 

उपस्स्थत गाउँसभा सदस्यज्यूहरु, 

101. रावष्ट्रय ग्रामीर् तथा नवीकरर्ीय उिाम कायमक्रममार्म त लनलममत तथा लनमामर्ाधीन िघ ु

तथा साना ििववद्यतु आयोिनाहरुिाई मममत सम्भार र व्यवस्स्थत गररनेछ। ववद्यतुको 
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पहुँच नपगुेका घरपररवारिाई वैकस्ल्पक उिाममार्म त सबै घरमा उज्यािो सवुवधा 

परु् याइनेछ। 

102. थबाङखोिा ििववद्यतु आयोिनाको ववस्ततृ अध्ययन प्रलतवेदन तयार भएको छ । 

उि आयोिनािाई सावमिलनक लनिी साझेदारी अवधारर्ामार्म त कायामरवयन गनम 

आवश्यक नीलतगत व्यवस्था गरी आम नागररकको समेत िगानी र प्रलतर्िमालथ 

अलधकार हनुे गरी लनमामर् कायम अगालड बढाइनेछ ।  

103. गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र सबैिे सूचना तथा सञ्चारको सहि पहुँच स्थापना गनम सावमिलनक 

संस्थान तथा लनिी क्षेत्रको आगमनिाई प्रवद्धमन, आपसी समरवय र साझेदारी गररनेछ।  

104. वन र आयआिमनिाई अरतरसम्बस्रधत गने खािका हररयो बार, वनस्पलत बार, कृवर् 

वन, लनिी वन िस्ता कायमक्रम ल्याइनेछ। नसमरी लनमामर्, डािे घाँस ववस्तार, एक 

घर दश र्िरू्ि ववस्तार िस्ता कायमक्रमबाट वन तथा वटु्यान क्षेत्रको वृवद्धमा टेवा 

परु् याइनेछ।  

105. भौलतक पूवामधार लनमामर्का कारर् क्षलतपूलतमस्वरुप सावमिलनक पती िग्गा, झाडी बटु्यान 

र वन नभएका क्षेत्रमा उपयोगी वृक्ष रोप्ने नीलत ल्याइनेछ। िीवनका महत्वपूर्म 

क्षर्का अवसरमा बहउुपयोगी वृक्षारोपन गने िीवन र वन कायमक्रम गाउँ गाउँमा 

प्रवद्धमन गररनेछ।  

106. ििवायमुैत्री तथा वातावरर्मैत्री पूवामधारमा िोड ठदएर िैववक ववववधताको संरक्षर्, 

संवद्धमन तथा ििवाय ुअनकूुिन मार्म त पयामपयमटनको प्रवद्धमनका िालग कायमयोिना 

बनाई कायामरवयनमा ल्याइनेछ। वन क्षेत्रको वैज्ञालनक एवं ठदगो व्यवस्थापन गरी 

वनिरय उत्पादन अलभवृवद्धमा टेवा परु् याइनेछ। सामदुावयक वन ववकास कायमक्रम, 
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लनिी वन ववकास कायमक्रमिाई प्रभावकारी ढङ्गिे संचािन गनम सम्बस्रधत सरकारी 

तथा गैरसरकारी कायामियहरुसँग समरवय गररनेछ।  

107. ढि लनकास तथा महुान संरक्षर्को िालग आवश्यक व्यवस्था लमिाईनेछ।  र्ोहोर 

व्यवस्थापनका िालग घरघरमा कुवहने र नकुवहने र्ोहोर वगीकरर् गरी संकिन गने 

कायम कडाइका साथ कायामरवयन गररनेछ। सावमिलनक स्थि र ववद्याियहरुमा 

शौचािय लनमामर् र र्ोहर व्यवस्थापनका िालग आवश्यक सामग्रीहरुको लनःशलु्क 

व्यवस्था गररनेछ। 

108. आरू्िे गरेको र्ोहरको व्यवस्थापन आरै् गनुमपने अरयथा व्यवस्थापनका िालथ थप 

शलु्क व्यहोनुमपने नीलत अविम्बरध गररनेछ। स्वच्छ खानेपानीमा सबैको पहुँच अलभवृवद्ध 

गररनकुा साथै सरसर्ाई र र्ोहरमैिा तथा ढि व्यवस्थापनमा ववशेर् ध्यान ठदईनेछ। 

घना वस्तीहरुको ढि व्यवस्थापन सम्बरधी आयोिना सञ्चािन गररनेछ।  

109. गाउँपालिकाको स्थानीय ववपद तथा ििवाय ु अनकूुिन योिना मार्म त कुनै पलन 

प्राकृलतक तथा मानवीय कारर्बाट हनु सक्ने िोस्खमिाई रयूलनकरर् गनम,  ववपद् 

व्यवस्थापन क्षमतािाई अलभवृवद्ध गनुमका साथै पूवम सूचना प्रर्ािी ववकास तथा 

स्थापनामा िोड ठदइनेछ। ववपद् व्यवस्थापनका िालग वडास्तर र पालिकास्तरमा 

सञ्चािन हनुे गरी कायमक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ।  

110. हरेक लनमामर् तथा पूवामधार ववकासमा ववपद् िोस्खम आकँिन गरेर प्रकोप रयूलनकरर्का 

माध्ययमबाट कायामरवयन गनुमपने नीलत कायामरवयन गररनेछ । स्थानीय आपतकािीन 

केररिाई झनै सशि र प्रभावकारी बनाइनेछ ।  

111. पालिकामा हाि उपिब्ध िनशस्ििाई उच्च मनोबिका साथ आफ्नो योग्यता र 

क्षमता भरपूर सदपुयोग गने र क्षमता ववकास गने वातावरर् लमिाइनेछ। कायामिय 
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र िनशस्ििाई साधन र स्रोतिे ससुस्ज्ित गराई गरु्स्तरीय सेवा प्रवाहमा िोड ठदइन े

छ। 

112. गाउँपालिकाको ववत्तीय व्यवस्थापन क्षमता र िवार्देवहता बढाउन िोस कायमयोिना 

बनाई कायामरवयन गररनेछ। िनप्रलतलनलधहरु र कममचारीको क्षमता अलभवृवद्ध गरी 

सावमिलनक सेवा प्रवाहिाई चसु्त, दरुुस्त र प्रभावकारी बनाउनकुा साथै संगिन, 

िनप्रलतलनलध र कममचारीको व्यवसावयकताका िालग प्रोत्साहन, प्रवद्धमन र परुस्कारका 

साथै तालिमको पलन व्यवस्था गररनेछ। 

113. अरय स्थानीय तह तथा संघसंस्थाहरुिे गरेका राम्रा अभ्यासबाट ज्ञान आिमन हनु े

खािका अध्ययन, भ्रमर् कायमक्रमहरु ल्याइनेछ। बिेट ववलनयोिन तथा योिना 

छनौटको दक्षता र खचम गने क्षमता अलभवृवद्ध गररनेछ। सावमिलनक खररद प्रर्ािीिाई 

प्रलतस्पधी, पारदशी र गरु्स्तरीय बनाउँदै िलगनेछ। 

114. संववधानिे पररकल्पना गरेको समािवादउरमखु अथमतरत्र लनमामर्का िालग ठदगो आलथमक 

वृवद्ध हालसि गरी आलथमक ववकास र समवृद्धको चाहनािाई साथमक तलु्याउन वडा, टोि 

र बस्तीस्तरबाट प्राथलमकताका साथ छनौट भएका तथा गाउँपालिकािे समेत उच्च 

प्राथलमकताका साथ कायामरवयन गनम खोिेका कृवर्, स्शक्षा, स्वास््य, ग्रामीर् सडक, 

ऊिाम, िघ ु तथा साना ििववद्यतु, सूचना तथा सञ्चार प्रववलधसँग सम्बस्रधत 

आयोिनाहरुको कायामरवयन क्षमता बढाउनकुा साथै प्रभावकारी र िवार्देही 

अनगुमनको व्यवस्था गररनेछ।  

115. स्थानीय तहको रयावयक लनरुपर् र मेिलमिाप प्रबद्धमन गनम, पीलडतिाई रयाय ठदिाई 

सामास्िक मेिलमिाप कायम गनम रयावयक सलमलत तथा मेिलमिाप केररहरुको 

सदुृढीकरर्मा िोड ठदइनेछ। 
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उपस्स्थत गाउँसभा सदस्यज्यूहरु, 

116. सावमिलनक प्रशासनिाई स्वच्छ, सक्षम, लनष्पक्ष, पेशागत अनशुासनप्रलत प्रलतवद्ध, 

पारदशी, भ्रष्टाचारमिु, प्रववलधयिु, िनउत्तरदायी र सहभालगतामूिक बनाउँदै 

िलगनेछ। िनताको नस्िकमा सरकारको अनभुलूत ठदिाउन वडा कायामियबाट प्रवाह 

हनुे सेवा प्रवाहिाई चसु्त दरुुस्त र प्रभावकारी बनाइनेछ। 

117. वावर्मक खररद योिना तथा खररद गरुुयोिना बमोस्िम सावमिलनक खररद प्रर्ािीिाई 

चसु्त दरुुस्त र सशुासनयिु बनाइनेछ। ववत्तीय सशुासन कायम गनम आरतररक 

लनयरत्रर् प्रर्ािीिाई थप मिबदु बनाइनेछ। आरतररक िेखापरीक्षर्िाई प्रभावकारी 

बनाइनेछ । 

118. वडा कायामियबाट हनुे गरेका सावमिलनक सेवा प्रवाह तथा ववकास लनमामर् सम्बस्रध 

कायमको मालसक रुपमा प्रगलत प्रलतवेदन पेश गने व्यवस्थािाई कडाईका साथ 

कायामरवयनमा ल्याईनेछ। साप्तावहक गलतववलध, मालसक बिेुवटनमार्म त सावमिलनक सेवा 

प्रवाह र गाउँपालिकाको गलतववलध बारे आम नागररकिाई ससूुस्चत गररनेछ ।   

119. अलभिेख व्यवस्थापनिाई प्रभावकारी बनाउदै महत्वपूर्म त्याङ्कको भण्डारर्का िालग 

स्थावपत सभमरमा लडस्िटि करटेरट सरुस्क्षत गरी रास्खनेछ ।  गाउँपालिकाका सबै 

प्रकारका आधारभतू सूचनाहरु सूचना तथा अलभिेख केररमा उपिब्ध हनुे र सामाग्रीहरु 

सूचना केररमा अध्ययन गनम सवकने व्यवस्था लमिाइनेछ।  

120. गाउँपालिका र अरतगमतका कायामियहरुमा सूचना तथा सञ्चार प्रववलधमा आधाररत सेवा 

प्रवाहको पूवामधार तय गरी लडस्िटि गाउँपालिकामा रुपारतरर् योिना अगालड 

बढाइनेछ। सूचना तथा अलभिेख केररिाई सदुृढीकरर् गरी ववज्ञान-प्रववलध, अध्ययन-

अनसुरधान तथा ववकास, सीप तथा सीपमूिक तालिमको लनयमन, लडस्िटि साक्षरताका 
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साथै लमलडया साक्षरता कायमक्रम तथा लडस्िटि अलभिेखीकरर् कायमक्रममार्म त ववद्यतुीय 

सरकारको अवधारर्ामा टेवा परु् याइनेछ।  

121. ववद्याियहरुमा अलडयो लभलडयो, सूचना तथा सञ्चार प्रववलधमा आधाररत पस्तकािय तथा 

कक्षा लनमामर्मा िोड ठदइनेछ। एिकेुशन पोटमि लनमामर् गरी आफ्नै लडस्िटि करटेरट 

लनमामर् तथा प्रकाशन गररनेछ।  

122. सामास्िक सरुक्षा तथा व्यस्िगत घटना दताम प्रर्ािी सदुृढीकरर् आयोिना अरतगमत 

वडा कायामियहरुमा कम्प्यूटर, वप्ररटरको व्यवस्था गरी व्यस्िगत घटना दताम तथा 

सामास्िक सरुक्षा व्यवस्थापनिाई सूचना प्रर्ािीमा आवद्ध गररनेछ।  

123. मालसक तथा साप्तावहक बिेुवटन प्रकाशन, रेलडयो कायमक्रममार्म त आम नागररकको 

सूचनाको हकिाई प्रवद्धमन गररनेछ। स्वतः प्रकाशन, मालसक, चौमालसक तथा वावर्मक 

खचम तथा प्रगलतको सावमिलनकीकरर्, सावमिलनक सनुवुाई, सामास्िक पररक्षर्, 

सावमिलनक पररक्षर्, व्यवस्थापन पररक्षर्, गनुासो व्यवस्थापनमा उपयिु ववलध र पद्धलत 

बमोस्िम कायामरवयनमा ल्याईनेछ। 

124. कुनै पलन सरकारी, गैरसरकारी संघसंस्था, लनकाय, क्षेत्र, ववर्यगत कायामियिे 

गाउँपालिकालभत्र आयोिना, कायमक्रम संचािन गनुमपूवम गाउँपालिकाको स्वीकृलत लिन,े 

गाउँपालिकाको नीलत तथा कायमक्रम अनरुुप आयोिना वा कायमक्रम सञ्चािन गनुमपने 

व्यवस्थािाई कडाईका साथ िागू गररनेछ। ती लनकायका बिेट तथा कायमक्रम 

गाउँपालिकाको बिेट तथा कायमक्रमसँग दोहोररन नठदन वावर्मक ववकास कायमक्रममा 

आवद्ध हनुे गरी सञ्चािन गने व्यवस्था लमिाइनेछ। 

अरत्यमा, संघीय िोकतास्रत्रक गर्तरत्रात्मक नेपािको संववधानमा भएको व्यवस्था बमोस्िम 

स्थानीय तहको सरकारको हैलसयतिे व्यवस्थापकीय, कायमपालिकीय तथा रयावयक अलधकार 
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कायामरवयनको अभ्यास गदै चाि ुआलथमक वर्मको वावर्मक नीलत तथा कायमक्रम सर्ि पानम 

सहयोग परु् याएर आगामी आलथमक वर्मको नीलत तथा कायमक्रम यस सम्मालनत सभामा प्रस्ततु 

गने सअुवसर प्रदान गनुमभएकोमा गाउँसभाका सम्पूर्म सदस्यज्यूहरु, गाउँपालिकाबासी, नेपाि 

सरकार, प्रदेश सरकार, सबै रािनीलतक दि, राष्ट्रसेवक कममचारी, नागररक समाि, सञ्चार िगत 

तथा सम्पूर्म सरोकारवािा पक्षहरुमा हाठदमक धरयवाद ज्ञापन गदमछु।धरयवाद ! 

 

रामसरु बढुा मगर 
अध्यक्ष 

 


