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कैलारी गाउपाललकाको  आ.व. २०७७/०७८ को नीति िथा कार्यक्रम 

" स्वास््य र शिक्षा " मानव भववष्यको मूलआधार ! 
" दिगो ववकास र रोजगार " हाम्रो अदहलेको काययभार !! 

 

गाउसभाका अध्र्क्ष र सदस्र् ज्रु्हरु  

१  कोरोना भाइरस [ कोववड १९ ] महामारीको यस ववषम पररस्स्ितिमा हामीले कैलारी 
गाउपाशलकाको गाउसभाको छैठौ बठैक बस्िै छौ | यस घडीमा पररपरू्य लोकिन्त्र प्रास्तिका 
तनस्ति बशलिान गननय हनने सतपरू्य ज्ञाि अज्ञाि सदहिहरु प्रति भावपरू्य श्रधाांजशल अपयर् गनय 
चाहन्त्छन  | 

२  ववश्वव्यापी रुपमा िहल्का मच्चाइएको कोरोना भाइरसले सतपरू्य जनजीवन अस्िव्यस्ि पारेको 
छ | कोरोनाको कहर एव बन्त्िाबांदिको अवस्िाले मानव सभ्यिालाई न ैउिलपनिल पारेको छ | 
यस्िो उिलपनिल एव अस्िव्यस्िको बीचबाट नया सोच र चेिनाबाट अतघ बढन बाध्यिा 
सजृना गरेको छ | 

३  यस्िो ववपिको बेला बन्त्िाबांिीमा रहनन हनने हाम्रो कैलारी गाउपाशलकाका आिरर्ीय जनसमनिाय 
र क्वारेन्त्टाइन बस्नन हनने सतपरू्य िाजनभाई ििा  दिदिबदहनीहरुलाई सामास्जक िनरी कायम गरर 
सांयमिा अपनाई दिन आग्रह गनय चाहान्त्छन  | 

४  कृवष उत्पािन र उत्पािकत्वको दहसाबले हाम्रो गाउपाशलका अग्रर्ी स्िानमा रहेको छ | ९९% 
मातनसहरु कृवष पेिामा आश्रश्रि रहेिापतन रोजगारका तनस्ति स्विेि ििा वविेि धाउने गरेको 
स्स्िति पतन छ | अबको स्स्ितिमा स्विेि शभर ैकाम गरर आयआजयन गनय वािावरर् सजृना 
गननय पने तनिान्त्ि आवस्यक भएकोले नीति ििा काययक्रम िय गररने छ |  

५  यदह सेरोफेरोमा रही ववगि आ.वा.मा भौतिक, प्राववश्रधक र सामास्जक क्षेरहरुमा छलाांगमय 
िररकाले ववकास गिै आएका श्रियों | योजनाहरुको प्रभावकारी कायायन्त्वयन , स्रोि साधनहरुको 
उच्चिम पररचालन , सहभाश्रगिामलूक जनपररचालन , आयोजनाहरुको छनौट / कायायन्त्वयन र 
अननगमन ििा मनल्याांकन अियपरू्य रुपमा भइरहेको यिािय न ैछ | 

६  िर ववश्वव्यापी फैशलएको कोरोना महामारीले मानव जीवन मार ैप्रभाववि पारेन कक ववकासका 
पवूायधार िेखि अियिन्त्रमा समेि ठनलो असर परेको छ | अदहले सतम पतन हामीहरु त्यदह 
भनमरीमा छौ त्यो असर भोश्रगरहेका छौ | यदह भनमरी र पनय सक्ने असरलाइ मध्ये नजर गरर 
योजना िजनयमा गननय आवस्यक छ | 
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७  अदहले कोरोनाको सांकटसांग जनझ्न जल्िो बल्िो चननौिी न ैहाम्रो गाउपाशलकाको चननौिी हो | 
चालन आश्रियक वषयमा पवूायधार क्षेर मार ैहोइन शिक्षा , स्वास््य , िाद्ध ,राजस्व पररचालन 
एव रोजगारमा समेि जदटलिा पिैा भएको छ | अझ हामीले कति मदहना , कति वषय सतम 
यो जदटलिा कायम रही रहने हो कल्पना गनय समेि सककने अवस्िा छैन | भववष्यमा ठन लो 
सांकट र भयावह का ठन ल्ठनला पहाडसांग टक्राउनन पने सतभावना आउन सक्छ जसलाई नकानय 
सककने अवस्िा छैन | 

८  बन्त्िाबांदिको अवश्रधमा िाद्ध अभावले भोकमरी हननन , साि ैराहि वविरर् गननय , ३४०० जना 
भन्त्िा बढी  मातनसहरु विेैशिक रोजगारमा रहनन र २००० जना क्वारेन्त्टाइनमा बस्नन र आगामी 
दिनमा क्वारेन्त्टाइन छाडरे घर बस्नन भनेको बेरोजगार सजृना हननन हो | त्यसलैे " ववकास र 
रोजगार " न ैआगामी आश्रियक वषयमा प्रमनि कायययोजना हनननपछय | 

९  हाशम अझ ै हाम्रो गाउपाशलकालाइ गनर्ात्मक दहसाबले ववकास गने कन रामा प्रतिवद्ध छौ | 
समदृ्ध गाउपाशलका तनमायर् गने दिघयकाशलन लक्ष्यका साि ्पाइला चाशलरहेका छौ | ववगि एव 
चालन आश्रियक वषयमा हामीले गौरव िालका योजना तनमायर् गयों र प्रभावकारी कायायन्त्वयन पतन 
गयों | जसले गिाय जनिामा सकारात्मक सांिेि मार होइन बाह्य रुपमा पतन, रास्ष्िय स्िरमा 
पतन सकारात्मक प्रभाव पयो | यसकारर्ले यस्िो गौरस्न्त्वि कायय प्रति काम गने वाडयका 
जनप्रतितनश्रधहरुलाई धन्त्यवाि दिन चाहान्त्छन  | 

गाउसभाका अध्र्क्ष एव सदस्र् ज्रु्हरु  

१०  कोरोना महामारीले िेि लकडाउनको स्स्ितिमा चालन आश्रियक वषयमा सतपरू्य क्षरेमा प्रभाववि 
पारेपतन जनजीवन सनरक्षक्षि राख्न र ववकासका कामलाई तनरन्त्िरिामा ल्याउन अग्रपांतिमा काम 
गने स्वास््यकमी , सनरक्षाकमी र जनप्रतितनश्रधहरुलाई बधाई दिन चाहान्त्छन  | 

११  यस्िो अवस्िामा पतन पवूायधार ववकासका कायय ८०% सतपन्त्न हननन  सन्त्िोषजनक रहेको 
ि्यले िेिाउछ | सामास्जक ववकास िफय  स्वास््य , शिक्षा क्षेरमा उल्लेख्य प्रगति भएपतन 
लक्षक्षि वगयका केदह काम राम्रो र प्रेरर्ाको रुपमा शलन सककन्त्छ र केदह योजनाहरु प्रभाववि 
भएकोले िनखिि पतन बनाएको छ | यस िालका योजना अझ तनरन्त्िरिा दिन आवस्यक 
ठानेको छन  | 

१२  कृवष उत्पािन र उत्पािकत्वमा वदृ्श्रध हाशसल गनय कृषकलाई यन्त्रले सनसस्जजि र आधनतनक 
बनाउन यन्त्र वविरर् ,उन्त्नि जािका धान ,गहन  ववउ अननिान र ववशभन्त्न पकेट काययक्रमले 
हौसला प्रिान गरेको छ | अझ कृवष पेिालाई सभ्य र मयायदिि बनाइ मातनसलाई कृवषमा 
आकवषयि गनय नीति िय गररने छ |  आगामी आश्रियक वषयमा पतन यस्िा काययक्रमलाई 
तनरन्त्िरिा दिन आवस्यक ठानेको छन  |  
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१३  कृवष पेिामा आत्मतनभयर र रोजगारका लाश्रग ववशभन्त्न शसपमनलक िाशलम दिलाई ३०० जनाको 
क्षमिा अशभवदृ्श्रध गराउनन महत्वपनर्य कन रा हो | यसले गिाय अश्रधकाांस यनवाहरु स्वरोजगार 
सजृना गरर लाभ प्राति गरर रहेका छन ् | यस काययका लाश्रग " क्षमिा ववकास र रोजगार 
काययक्रम " लाइ तनरन्त्िरिा दिनन झन ्आजको आवस्यकिा ठानेको छन  | 

१४   "नमनना एव स्माटय " पाशलका जनन उद्धेश्यका साि ्तनमायर् गने अशभलाषा रािकेा श्रियों पनरा 
हनिै गईरािेको पररपे्रक्ष्यमा कोरोनाले धक्का पनयायएको अवस्िा सवयववदिि छ | आफ्न ैस्रोि र 
साधनले मार त्यो कन रा प्रास्ति असतभव छ | ठन ल्ठन ला गौरवका आयोजनाहरुमा सांतघय सरकार 
र प्रिेि सरकारसांग समन्त्वय नगरी ववकास गनय सककन्त्न | ववशभन्त्न गरै सरकारी सांघ 
सस्िासांग समन्त्वय र सहकायय नगरी प्रगति गनय सककन्त्न | त्यसो हनिा सब ैपक्षसांग समन्त्वय 
र सहकायय गरेर अतघ बढ्न जरुरर छ | यसका लाश्रग समपनरक कोष स्िापना गरर 
समन्त्वयात्मक ढांगले ववकास गररने छ | 

गाउसभाका अध्र्क्ष एव सदस्र् ज्रु्हरु  

१५  कृवष बबकािका लाश्रग दिगो उत्पािकत्व र रोजगारका  तनस्ति नीति अबलतबन गरर 
अल्पकालीन , मध्यकाशलयन र दिघयकाशलन " कृवष योजना तनमायर् " गररने छ र आवस्यक 
बजेट ववतनयोजन गररने छ | 

१६  कृषकका ितेि प्रर्ाली आधनतनकीकरर् गनय यन्त्र वविरर् र कृषकका उत्पादिि वस्िनलाई 
बजारीकरर् गनय काययक्रम र बजेट बबतनयोजन गररने छ | 

१७  बेमौसमी िरकारी ितेि , बगर िेति र शसजनल िेति प्रर्ालीको काययक्रम ल्याईने छ | एक 
वाडय एक उत्पािन पकेटका काययक्रमलाइ तनरन्त्िरिा दिई आवस्यक बजेटको व्यवस्िा गररने छ 
| 

१८  विेैशिक रोजगारबाट फककय एका व्यस्क्िहरुका लाश्रग कृवष क्षेरमा लाग्न  सावयजतनक जशमन , 
गनठीका जशमन  सामनिातयक वन शभर र निीको बगरमा िेति गनय अशभप्रेररि गररने छ | साि ै
शसप र िक्षिाको आधारमा वगीकरर् गरर आवस्यक बजेट बबतनयोजन गररने छ | 

१९  पिन व्यवसायीहरुलाई पिनपालन गनय अशभपे्रररि गरर व्यवसातयक काययक्रम सांचालन गररने छ | 
मासन  व्यवसायी वा व्यवसाय सांचालन गने वा गनय चाहने व्यस्क्ि वा फमयलाई अननिानको 
व्यवस्िा गररने छ | 

२०  पिन नस्ल सनधार , कृतिम गभयधारर् र पिन स्वास््य ििा िोपको काययक्रम ल्याइने छ | 
यसका सािै बांगनर , हास , कन िनरा जस्िा पिनपांक्षी पालन र पकेट ववकासका काययक्रमको नीति 
शलइने छ र आवस्यक बजेट बबतनयोजन गररने छ | 
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२१  सामास्जक र आश्रियक दृस्ष्टकोर्ले सहकारीको महत्वपरू्य भशूमका हनन्त्छ | यसिय सहकारीको 
क्षमिा ववकास गरर  " नया उद्धमी तनमायर् गने " र " एक सहकारी एक उिद्योग " को 
काययक्रमलाई तनरन्त्िरिा दिने  र बेरोजगार यनवाहरुलाई रोजगार सजृना गररने छ | 

२२  ठनला उद्योग स्िापनाका लाश्रग सतभाव्यिा अध्ययन गररने छ | र सांतघय सरकारको एक 
स्िानीय िह एक उद्योग को नीति अन्त्िगयि समन्त्वय र सहकायय गररने छ | 

२३  एकै उद्धेश्य र लक्ष्य भएका सहकारीहरुको एकीकरर् , काययक्षेर ववस्िार , अननगमन र 
तनयमन गररने छ | 

२४  कन न ै पतन ववषयगि क्षरेका योजना ििा आयोजनालाई ववकास र रोजगारसँग जोडी कायय 
प्रकक्रयालाई अगाडी बढाइने छ | बेरोजगार एव विेैशिक रोजगारबाट फककय एका व्यस्क्िको शसप 
र िक्षिाको पदहचान र वगीकरर् गरर उश्रचि स्िानमा प्रयोग गररने गरर स्वरोजगार कोष 
स्िापना गररने छ | यसका लाश्रग योजना िजनयमा गरर बजेटको व्यवस्िा गररने छ |  

२५  योग्यिील यनवाहरुको लाश्रग लोकसेवा कक्षा सांचालन , िारीररक एव मानशिक ववकासका लाश्रग 
िेलकन ि र अतिररक्ि कक्रयाकलाप , अध्यक्ष कप प्रतियोश्रगिा जस्िा काययक्रम सांचालन र 
बेरोजगार यनवालाई प्रधानमन्त्री रोजगार काययक्रमसांग जोडी प्रभावकारी बनाइने छ | 

२६  गाउपाशलका शभर रहेका ववशभन्त्न िाल िलयैाहरुको पययटनसांग जोडी सांरक्षर् , पवयधयन र ममयि 
सतभार गरर आश्रियक ववकास र रोजगारसँग जोडडने छ र त्यसका लाश्रग आवस्यक बजेट 
बबतनयोजन गररने छ | 

२७  ऐतिहाशसक रुपमा रहेका प्राकृतिक , सास्कृतिक , धाशमयक र होमस्िलेाइ सांरक्षर् , सतवधयन 
ििा प्रवधयन गरर पययटनसांग जोडी आयमा वदृ्श्रध गररने छ | 

२८  वन ववनास ििा अतिक्रमर् रोक्न सामनिातयक वन सशमतिलाई तनयशमि पररचालन , 
वकृ्षारोपर् , िारवार , घेरवार गररने र उश्रचि सांरक्षर् र सिनपयोग गनय लगाइने छ | सो कायय 
गनय ववकास र रोजगारसांग जोडन आवस्यक बजेटको व्यवस्िा गररने छ | 

२९  सामनिातयक वनलाई आयमनिी बनाउन वन क्षेरशभर वपडालन , हल्िी र फलफन ल िेति , हरो , 
बरो , अमला , तनम , जस्िो बहनउपयोगी वनस्पतिको वकृ्षारोपर् गररने छ | बेट , बास , 
बाबबयो , घास जस्िा वनजन्त्य उत्पािन गनय अशभप्रेररि गररने छ | यसका लाश्रग आवस्यक 
बजेट बबतनतयजन गररने छ | 

३०  जलवायन पररवियनको असर न्त्यनूीकरर् गनय गरै सरकारी सांघ सस्िा सांग समन्त्वय गरर 
सनधाररएको चनल्हो जडान , रसायन ग्यासको प्रयोग र सौयय उजाय जडान जस्िा काययक्रमलाई 
तनरन्त्िरिा दिइने छ सोका लाश्रग जनचेिना अशभयान सांचालन गररने छ | 
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३१  ववपि व्यवस्िापनका लाश्रग एक कोष िडा गररने छ जसको उश्रचि व्यवस्िापन र पररचालन 
गररने छ | 

३२  नदि तनयन्त्रर् , कटान , डनबान अिवा िैवी प्रकोपबाट हनने कन न ैपतन मानवीय क्षति जस्िा 
ववपद्का लाश्रग सनरक्षक्षि आवास भवन , अधनरो सनरक्षक्षि भवन  तनमायर् , िोज उद्िार र 
प्रतिकाययिल एवम पनवय सनचानाकिाय [ गेज ररडर ] हरुलाई पररचालन गररने छ | यसका लाश्रग 
आवस्यक बजेटको व्यवस्िा गररने  छ | 

३३  नदि तनयन्त्रर्का लाश्रग , िटबन्त्ध , उिन िेति ,बगर िेति र बास िेति गनय सांतघय र प्रिेि 
सरकार सांग समन्त्वय गरर आवस्यक बजेटका व्यवस्िाका लाश्रग पहल गने छ | 

३४  " सडक गनरु योजना २०७५ " बमोस्जम सडकहरुको तनमायर् गररने छ र उक्ि सडकहरुको 
गनर्स्िर कायम राख्न तनमायर् सामग्रीको पररक्षर् गनय ििा जनिस्क्िको उत्पािन र 
व्यवस्िापन गररने छ | र दिगो ववकासको लक्ष्य शलइएने छ | 

३५  कैलारी गाउपाशलकालाइ नमनना र सतवशृ्रध तनमायर्का लाश्रग एवम २० वषय दिगो ववकासका 
तनस्ति वषीय ििा बहनवषीय एक मागयश्रचर [ रोड तयाप ] स्पष्ट ियार गररने छ | गाउपाशलका 
ववकासका लाश्रग गनरु योजना [ master plane ] तनमायर् गरर बजेट िय गररने छ | साि ै
मातनसहरुलाई " ववकास र रोजगार " सँग जोडी सडक स्िरोन्त्नति , "अपन डगर अपने बनाइ 
" र वपछडडएको भगूोल र जनसांख्यालाई " वविषे अननिान काययक्रम " लाइ तनरन्त्िरिा दिइने 
छ | सािै श्रग्रनरर बेल्ट को तनमायर् गररने छ | 

३६  तिन वषय शभर कैलारी गाउपाशलकामा बबधनतिकरर् गरर सक्ने भतन शलईएको नीति हामीले 
सतपन्त्न गरेका छौ | र अपवािको रुपमा वाडय न ८ शभर घोडाघोडी ववधनि सहकारी सस्िाले 
परू्य ववधनिीकरर्को ठेक्का माफय ि स्जतमेवारी शलइएकोले गाउपाशलकाबाट हनन ्सकेन र यसको 
लाश्रग त्यस सस्िालाई ववधनिीकरर् गनय पहल गररने छ | भने  अब एक वषय शभर बबधनि सेवा 
अपनग भएको घर, टोल, मठ, मस्न्त्िर, चचय र सामनिातयक घर एवम स्िानहरुमा बबधनि सेवा 
ववस्िार गररने छ यसका लाश्रग आवस्यक बजेटको व्यवस्िा गररने छ | 

३७  आवस्यकिा बमोस्जम नया भवन र अधनरो र स्जर्य भवनहरुको सांरचना तनमायर् / ममयि 
सतभार गररने छ | सरकारी ििा गरै सरकारी एवम सामनिातयक भवनहरुको रांगरोगनमा 
एकरुपिा गररने छ | सािै भवनको मापिण्ड ििा भवन सांदहिा परू्यि लागन गररने छ |  

गाउसभाका अध्र्क्ष एव सदस्र् ज्रु्हरु  

३८  आज एक्काइसौं ििाव्िीको यनग अतन नेपालको उत्कृष्ट सांववधानले मौशलक हकमा प्रिि 
अश्रधकार व्यस्क्िगि स्विन्त्रिा , जािीय ववभिे ,लैंश्रगक ववभेि , छाउपडी प्रिा र बोक्सी 
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जस्िा अन्त्धववश्वासका कक्रयाकलापहरु िेिभरर िेिा परेको छ | पतछल्लो चरर्मा पस्श्चम 
रुकन म स्जल्लाको सोिी गाउमा भएको घटनाले सामास्जक सद्भाव िल्बशलने घटना घटेको 
स्पष्ट छ | कैलारी गाउपाशलकाले यसको घोर भत्सयना गियछ | 

३९  यस िालका घखृर्ि एव लजजाश्पि घटना हनन ् नदिन सामनिातयक मेलशमलाप काययक्रम 
सांचालन , छन वाछन ि मनक्ि काययक्रम , सामास्जक सचेिना काययक्रम आवस्यक छ र यसका 
लाश्रग आवश्यक बजटे व्यवस्िा गररने छ | 

४०  सरकारसांग पहनच नभएका , सेवा सनबबधाबाट बस्न्त्चतिकरर् भएकाको लाश्रग " लक्षक्षि वगय 
काययक्रम सांचालन काययववश्रध २०७६" जारर गरे पछी आफन ले आफै तनर्यय गने अश्रधकार सदहि 
काययक्रम सांचालन भएको छ | यसकारर्ले  उक्ि वगयलाई स्िानीय सरकारको अननभतूि भएको 
छ |  लक्षक्षि वगयमा उल्लास र उमांग िवपएको प्रष्ट छ | ििावप कोरोनाको ववपतिले 
काययक्रमलाई प्रभाववि पारेको र कतिपय काययक्रम हनन सकेको छैन | अझ तनरन्त्िर काययक्रम 
सांचालन गनय सकेमा प्रभावकारी हननेछ | िसिय आगामी आश्रियक वषयमा पतन काययववश्रध 
बमोस्जम लक्षक्षि वगयलाई ववकास र रोजगारसांग जोडरे  आवस्यक बजेट ववतनयोंन गररने छ | 

४१  अति ववपन्त्न , गररव र बसेाहारामा रहेका व्यस्क्ि , पररवार वा सामनिायका लाश्रग  आश्रियक 
सहयोग , पननस्िापना केन्त्र र गररव आवास काययक्रमको योजना िजनयमा गरर बजटेको व्यवस्िा 
गररने छ |    

४२   हाम्रा सामनिातयक ववद्यालयका आन्त्िररक एव बाह्य सांरचना कस्िो श्रियो भन्त्ने कन रा यहा 
भतन रहनन पिैन | ववगिमा हाम्रो पाशलकाको शिक्षालयको  िकै्षक्षक गनर्स्िर िस्स्किो  श्रियो 
भन्त्ने कन रा भतनरहनन पिैन | हाशम शिक्षाको नववनिम तिर जोड दििै आयौं र आइरहेका छौ 
भने कोदह कोदहको श्रचन्त्िन पनरािनतिरले गिाय गनर्स्िर कायम गनय लामो सांघषय गननय पयो र 
परररहेको छ | हाम्रो बढी जोड न ैशिक्षामा श्रियो र ववशभन्त्न नया काययक्रमहरु  ल्यायौ  पतन | 
उक्त काययक्रमले शिक्षामा गनर्स्िर ,उपलास्धधपरू्य र नातिजामनलक न ैभएको छ | ववद्यािी 
केस्न्त्रि र बालमरैी ववद्यालयलाई नमनना र प्राववश्रधक शिक्षालयको स्िापना न ैयसका जवलन्त्ि 
कक्रयाहरु हनन ् |  यस्िा ववद्यालयलाइ अझै प्रभावकारी बनाउन , तनयमन र अननगमन गनय 
बजेट व्यवस्िा गररने छ |      

४३   यसरर शिक्षा र शिक्षालयले गनर्ात्मक ववकास गरररहेको पररपे्रक्ष्यमा कोरोना भाइरस [ कोववड 
१९ ] को प्रभाव शिक्षा क्षरेमा परेको सबलैाई अवगि न ैछ | यसको प्रभावले अझै सामनिातयक 
र सस्िागि ववद्यालय िनल्न सकेको छैन | एस इ इ र कक्षा ११ को पररक्षा स्िश्रगि न ैछ | 
ववद्यािीहरुको भववष्य अन्त्योलमा छ | सब ैस्कन ल र कलेजहरु क्वारेन्त्टाइनमा पररर्ि छन | 
यस पररस्स्ितिमा नया सोचका साि ्जाने , नया योजना तनमायर् गने र नया रर्नीतिका 
साि ् "गनरु योजना " िय गनय आवस्यक छ | 
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४४  गि िकै्षक्षक सरमा शिक्षा सशमति र गाउसभाले शलएको शिक्षा नीति एवम "गाउ शिक्षा योजना 
"अति महत्वपरू्य छन | वव. व्य. स. , अशभभावक सांघको क्षमिा ववकास िाशलम , तनरन्त्िर 
अननगमन र मनल्याांकन , ववद्यालय पनरष्कृि काययक्रम , िनध र िाजा वविरर् लगायि जस्िा 
काययक्रम प्रभावकारी छन ्यसलाई तनरन्त्िरिा दिन बजटे बबतनयोजन गनय जरुरर छ | 

४५   मानव जातिको तनस्ति , मानव सभ्यिाको तनस्ति कोरोना भाइरसको महामारीसांग लडाई लड्न 
अग्रपांस्क्िमा जनन प्रकारले श्रचककत्सक र स्वास््यकमीहरु सांघषय गरररहनन भएको छ , जनश्रधरह्नन 
भएको छ , त्यदह प्रकारले स्कन ल र कलेज िनल्न साि मानव जातिको ववकासको तनस्ति , 
मानव सभ्यिाको तनस्ति शिक्षक , प्राध्यापकहरु  अग्रपांस्क्िमा रही कडा सांघषयका साि 
अध्ययन अध्यापन गनय गराउन आवस्यक छ | यसका लाश्रग  "गनरु योजना तनमायर् " गरर 
काययक्रम र बजटे व्यवस्िा गररने छ | 

४६  ििाव्िी पछी ववश्वव्यापी रुपमा िेिा परेको कोरोना महामारीले  स्वास््य क्षेरमा सांकट पिैा 
गरेको छ | सांसारभरी यसको रोकिाम र तनयन्त्रर्का लाश्रग वजै्ञातनकहरु सकक्रय रुपमा 
अननसन्त्धानमा प्रयासरि  छन ् | यद्िपी वजै्ञातनकहरु अझै कन न ै पतन तनष्कषयमा पनग्न भने 
सकेका छैनन ् | लकडाउन र सामास्जक िनरी न ैसांक्रशमि हननबाट जोश्रगन मलू उपाय बाहेक 
केदह छैन | यस्िो पररस्स्ितिमा नेपाल सरकार र प्रिासतनक तनकाय र स्वास््यकमीहरुलाइ 
पननः धन्त्यवाि दिन चाहन्त्छन  | 

४७  सांतघय सरकारल े स्वस््यकशमयहरुका लाश्रग मापिण्ड बमोस्जम  जीवन ववमा गरर दिन र 
उपोरोक्ि आधारमा सेवा सनववधा उपलव्ध गरेकोमा आभार प्रकट गनय चाहन्त्छन  | सो मापिण्ड 
बमोस्जम हाम्रो गाउपाशलकामा काययरि करार  स्वास््यकमीहरुका लाश्रग ववमा एव सेवा सनववधा 
उपलधधिाका लाश्रग बजेट व्यवस्िा     

गररने छ | 

४८  आिा शिववर सांचालन र आिा उपचार केन्त्र िािा स्िापना , शसकल्सेल रोश्रग , मानशिक 
रोश्रग , लागन औषध र िनव्ययसनीमा परेका , मदहला स्वास््य स्वयम ्सेववका र दिधय रोगीहरुका 
लाश्रग जनचेिनामनलक काययक्रम सांचालन गनय आवस्यक बजेट व्यवस्िा गररने छ | 

४९  आयनवेि श्रचककत्साको प्रचार प्रसार , हाि े पनस्िक प्रकािन , योग शिववर सांचालन , 
औषश्रधजन्त्य जडडवनटी िेति प्रवधयन र प्रिोधन का काययक्रम र नीति िय गररने छ यसका 
लाश्रग आवस्यक बजेटको व्यवस्िा गररने छ | 

५०  १००० दिनका आमा ििा बालबाशलका लाश्रग स्वास््य र पोषर् काययक्रम , परू्य सरसफाई 
गाउपाशलका घोषर्ा काययक्रम ," स्वच्छ पातन स्वस्ि स्जन्त्िगानी " नारालाइ प्रभावकारी रुपमा 
सांचालन गनय आवस्यक बजटे बबतनयोजन गररने छ | 
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५१  ववशभन्त्न सामास्जक गलि कन प्रिा , कन सस्कार र ववकृति जस्िा कक्रयाकलापको ववरुद्ध 
अशभयानात्मक  रुपमा काययक्रम सांचालन गनय नीति िय गररने छ | 

५२  " एक वाडय एक िेल मिैान" को नारालाइ कायम गिै यनवाहरुको िारीररक ििा मानशिक 
क्षमिाको ववकासका लागी ववशभन्त्न काययक्रम सांचालन गनय नीति िय गररने छ | 

५३  सेवाग्रादहहरुका तनस्ति गननासो व्यवस्िापन , गननासो बमोस्जम जनप्रतितनश्रध र कमयचारीको 
कायय व्यवस्िापन गररने छ | सावयजतनक सननवाई , सशमक्षा , सामास्जक पररक्षर् कायम गरर 
पारििीिामा जोड दिइने छ |  

५४  यस कोरोनाको कहरले बन्त्िाबांदिको अवस्िामा प्रववश्रधको आवस्यकिा झन ्झन ्बढ्िै गएको 
महसनस चौिफी  भएको छ | प्रववश्रधमरैी गाउँपाशलका भएको भए शिक्षा , स्वास््य , यािायाि 
, जनसतपकय , जनगननासो लगायि ववशभन्त्न क्षेरमा समस्या र अभाव हनने श्रिएन | यतिबेला " 
इ-शभलेज काययक्रम " न ैआजको आवस्यकिा हो | यो योजना वा काययक्रम प्रिाशमकिाका साि ्
ल्याएको भए शिक्षा र स्वास््यमा त्यति धेरै असर पने श्रिएन होला | िर केदह असन्त्िनस्ष्टका 
स्वरहरु आएिापतन आांशिक कामहरु भए र      केदह हिसतम समस्या समाधान  

भएको छ |  िर हामीले अझ ैपतन पयायति मारामा गनय सकेका छैनौ | िसिय आगामी वषयमा 
प्रववश्रधमरैी पाशलका तनमायर् गनय बजेटको व्यवस्िा गररने छ |  

५५   योजनावद्ध ववकास प्रकक्रयालाई सस्िागि गने , पिाश्रधकारी र नागररक अगनवाको क्षमिा 
ववकास गने जस्िा काययक्रम गररने छ | 

५६  सावयजतनक िरि प्रकक्रयालाइ व्यवस्स्िि गने , त्यसका लाश्रग गनरु योजना िय गने र िररि 
इकाई गठन वा िररि सश्रचवालय गठन र सब ै प्रकारका पाउने भताहरु िनरुत्साहन गरर 
पारििीिा र शमिव्ययी बनाउने नीति शलइने छ | 

५७   गरै सरकारी सांघ सस्िालाइ प्रभावकारी पररचालन , समन्त्वय र  तनयमन गरर ववकास 
तनमायर्का काममा व्यवस्िापन गररने छ | 

५८  आन्त्िररक राजस्व वदृ्श्रध गनय श्रोिहरुको पदहचान , पररचालन र िायरा तनधायरर् गररने छ | 
कर प्रर्ाली व्यवस्स्िि , तनयशमि राजस्व सांकलन , बजार व्यवस्िापन र अननगमन , कर 
शिक्षा एवम सनरक्षा  , शिक्षा जागरर् र ववववध कायय सतपािनका लाश्रग नगर प्रहरी [ स्वयम ्
सेवक ] गठांन ििा पररचालन गररने छ |  यसका लाश्रग आवस्यक बजेट िजनयमा गररने छ |  

५९  कैलारी गाउपाशलका ऐतिहाशसक र सामररक दहसाबले महत्वपनर्य भभूाग हो , अब हामीहरुले धेरै 
श्रचनारी दिइ राख्नन पने अवस्िा छैन | हामीले प्रतिवद्धिा व्यक्ि गरेका ववषयहरु क्रमस प्रास्ति 
भ ै रहेका छन ् | गाउसभाको पाचौ बठैकबाट  "ग्रीन र स्माटय " गाउपाशलकाको  नीति ििा 
मागयिियन स्पष्ट गरेका श्रियौ र सो बमोस्जम योजना एव आयोजनाहरु कायायन्त्वयन भएको छ 
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, िर  कदहँ कदहँ कक्रयान्त्वयानको , नीतिको , ववचारको  र ववश्रधको उलांघन भएको छ | उक्ि 
मागयिियन गदहराइ पनवयक अध्ययन र पररपालना गरेको भए कसलैाई कन न ै पतन समस्या 
आउनेवाला श्रिएन | आज म यस गाउसभा माफय ि "ग्रीन र स्माटय" गाउपाशलकाको नीति ििा 
मागयिियनको  गातभीययिालाइ बनझ्न र अक्षरस पालना गनय अननरोध गियछन  |       

 

 

गाउसभाका अध्र्क्ष एव सदस्र् ज्रु्हरु  

६०   उल्लेखिि पषृ्ठभनशम नेपालको सांववधान , स्िानीय सरकार सांचालन ऐन , स्िानीय िहको 
बावषयक बजेट ििा योजना िजनयमा दिग्िियन ,रास्ष्िय प्राकृतिक श्रोि ििा ववत आयोग , अन्त्िर 
सरकारी ववत व्यस्िापन ऐन , गाउपाशलकाको ववशभन्त्न तनयम ,काननन , काययववश्रध र सनझाव 
सदहि चालन आ.वा. को नीति ििा काययक्रम प्रस्िनि गररएको छ | यो नीति ििा काययक्रम यस 
सभाबाट पाररि हनने ववस्वस्ि छन  | ववश्वव्यापी रुपमा सांक्रशमि महामारी कोरोना तनयन्त्रर् र 
रोकिाम गनय महत्वपरू्य भशूमका तनवायह गने अपेक्षा गरेको छन  | सािै सतघय सरकार, प्रिेि 
सरकार, सनरक्षाकमी र गाउपाशलकाको कमयचारी प्रति हादियक आभार व्यक्ि गिै वविा हनन 
चाहन्त्छन  | धन्त्यवाि , अशभवािन | 

 

 

                                                             
लाजु राम चौधरी  

                                                        
अध्र्क्ष , कैलारी गाउँपाललका  

                                                          
लमति : २०७७/३/१०                 

                     

    


