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                                   "संस्कृनत,पर्यटि,कृषी र पूवयधार  

                                 समावेशी सुिकोशी समृनिको आधार " 

   भन् िे मिु िाराका साथ सम्पन ह न ि िागेको र्स गाउाँपानिकाको  िनतहानसक िवौं गाउाँसभामा उपनस्थत 

सम्पूर्य महािुभाविाई हार्दयक स्वागत गदयछु । पुवायधार नवकासका सुचकका आधारमा नवकट र दगुयम र्स 

गाउाँपानिकामा रहकेा अवसर तथा सम्भाविाहरुको पूर्य उपर्ोग गद ै आगामी केनह वषयनभत्र आर्थयक¸ 

सामानजक र पुवायधारिे सम्पन ह एक समिृ गाउाँपानिकाको स्वरुप रुपान्तरर् गिे तर्य  र्स गाउाँ  सभा्ारा 

स्वीकृत िीनत¸ र्ोजिा तथा कार्यक्रमहरुिे ठोस रुपमा र्ोगदाि पुर् र्ाउिे नवश् वास निएको छु । 

 

िेपािको संनवधाि २०७२ अिुसार िेपािको राज्र् पुिः संरचिाको क्रममा स्थापिा भएका ७५३ स्थािीर् 

सरकार मध्र् ेएक सुिकोशी गाउाँपानिका ,ओखिढंुगा । जितािाई अनधकार सम्पन ह बिाउिे प्रर्ास स्वरुप 

भएको र्ो राज्र् पुिःसरंचिा पश् चात आनोिो ठाउाँको नवकासको िानग निरन्तर प्रर्ासरत छ ।हािका 

ददिहरूमा केन्रको मुख ताकु्न पिे नवद्यमाि अवस्थामा सुधार भई स्थािीर् तहिे स्थािीर् स्रोतको 

पररचाििबाट आनोिो क्षते्रको नवकास तथा समृनिका िानग निर्यर् गिय सके्न अवस्था निमायर् भएको छ । सो 

को सुरुवात आज र्स गाउाँपानिकाि ेआाँरै्िे आनोिा िानग बिाएका निनत तथा कार्यक्रमहरु¸ नवकास र्ोजिा 

तथा बजेट निमायर् गरी जिप्रनतनिनधहरुबाट पाररत गराई निरन्तरता दददछै । मूित कोनभड-१९ को वढदो 

प्रभाविे  अपेक्षाकृत जिचाहािा अिुरुप कार्यक्रमहरु  गिय िसदकएको भएतापनि आ व ०७८।०७९ मा भिे 

नवस्तृत छिर्िको माध्र्मवाट ल्र्ाइएको र्स निती तथा कार्यक्रमहरुि े महत्वपूर्य उपिब्धी हानसि न िे 

नवश्वास निएको छु ।  

 

  सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररता ल्र्ाउाँ िे उिशे्र्िे वडा कार्ायिर् सञ्चाििमा ल्र्ाइएकको निर्नमतता, वडा 

अध्र्क्ष, कार्यपानिका सदस्र् तथा वडा सदस्र् तथा कमयचारी साथीहरुको सकृर्तािे निर्नमतरुपमा 

िागररकहरुिे सेवा प्राप्त गिय सकु्न महत्वपूर्य उपिब्धी हो । स्वास््र् संस्था िरहकेा वडाहरुमा इकाइ स्थापिा 

गरर निर्नमत स्वास््र् सेवा प्रदाि गिे, निजी स्रोतवाट सञ्चािि भएका नवद्यािर्का नशक्षकहरुको िानग 

तिव भत्ता व्यवस्थापि नसकाइ उपिब्धी वृनिको िानग नवद्यािर्हरुमा सञ्चािि गररएका कार्यक्रमहरु 

नवद्यािहरुको भवि शौचािर् िगार्तका संरचिा निमायर् गररिु, नशक्षक तथा वािकक्षा सहर्ोगी 

कार्यकतायहरुको क्षमता नवकाससाँग सम्वनन्धत कार्यहरु सञ्चािि गिुय, र्ोजिा निमायर् तथा सञ्चािि कार्यिाइ 

सहकार्य र समन्वर्मा थप प्रभावकारी विाउाँ िु हामी सवैको साझा उपिब्धी न ि । सामानजक सरुक्षा 

कार्यक्रमिाइ थप प्रभावकारी विाउि तथा गम्भीर प्रकृनतका नवरामीहरुको उपचारमा गााँउपानिका सहर्ोगी 

वन हे उिशे्र्िे ल्र्ाइएका कार्यक्रमहरुिे िागररकिाइ थप राहात र सुनवधा पुगेको छ । सवै वडा कार्ायिर्वाट 

गाउपानिका केन्र जोड्िे कच्ची सडक निमायर् गिे कार्य सम्पन ह भइसकेको छ भिे आगमी ददिमा  व्यवनस्थत 

र १२ मनहिा िै सवारी साधाि चल्िे खािको सडक निमायर्को िानग प्रदशे तथा संघीर् सरकारसाँग अिुरोध 



गिे र स्थािीर् तहको स्रोतिाइ अनधकतम पररचािि गिे निनत नवश्र्व्यानप रुपमा रै्िकेो िोबि 

कोरोिा(कोनभड-१९)को कहरको नवचमा पनि उच्च प्राथनमकताका साथ निइिेछ । 

 

 िेपािमा पनि रै्िदो अवस्थामा रहकेो कोरोिा भाइरसिाई प्रभावकारर निर्न्त्रर् र त्र्सवाट बच्िको िानग 

आवश्र्क कार्यक्रम सन्चािि गिे, कोरोिा भाइरसको कारर्िे साँक्रनमत पररवार तथा अन्र् व्यक्तीहरुिाई 

मिोसामानजक परामशयको कार्यक्रम सन्चािि मार्य त समाजमा स्थानपत गररिे िीनत िाइ अंनगगकार गररिे 

छ । 

     कृनष क्षेत्रमा गररएको िगािीिे अपके्षाकृत प्रभावकारी पररर्ाम ददि िसकेको गुिासो अइरहकेो सन्दभयमा 

र्स आ.व. मा नवगत  झ ैकृनष क्षते्रमा कार्य गद ैअएको प्रर्ास हले्भेटास, सािा नसचाइ कार्यक्रम, रानिर् कृषक 

समुह महासंघ, सुिकोशी ककिी सामुदानर्क नवकास मञ्च िगार्तका संस्थाहरु समेतको स्रोतको पररचािि 

गरर कार्यनवनध निमायर् गद ैप्रत्र्ेक वडामा कम्तीमा एक कृनष पश ुउद्मम कार्यक्रम सञ्चािि गिे निनत निइिेछ 

। सोको िानग गाउपानिकािे ५० प्रनतशत अिुदािको व्यवस्था समेत  गिे छ ।  र्सरी कृनष तथा पशु उद्मम 

कार्यक्रम सञ्चािि गदाय स्थािीर् तहमािै रोजगारी सृजिा भइ आर् आजयि वृदद न िे नवश्वास निइएको छु । 

 

  र्ो समर्िाई आर्थयक सामानजक रुपान्तरर्को अवसरको रुपमा उपर्ोग गरी जिचाहिा पुरा गिे अबको 

हाम्रो बाटो भिेको नतव्र आर्थयक नवकास िै हो । आत्मनिभयर र स्वानधि अथयतन्त्र निमायर् गिे स्वस्थ 

प्रनतस्प्रधायत्मक अथय व्यवस्था हाम्रो प्रस्थाि नवन्द ुहो । हामीिाई र्ो अवस्थासम्म ल्र्ाउि अिवरत संघषय गिे  

सम्पूर्य अग्रजहरु तथा जीविकै बनिदाि समेत गिे सम्पूर्य ज्ञात,अज्ञात शनहदहरुप्रनत भावपूर्य श्रिान्जिी 

व्यक्त गद ैअब म र्स सुिकोशी गाउाँपानिका ओखिढंुगाको आर्थयक वषय २०७८।०७९ को वार्षयक िीनत तथा 

कार्यक्रम प्रस्तुत गिे अिुमनत चाहन्छु ।  

 

१. "उज्र्ािो गाउाँ  अनभर्ाि सञ्चािि गरी "र्स गााँउपानिकाको अनधकांस िागररकको भविािाई 

कदर गद ैनवधुनतकरर् कार्यक्रमिाई नतब्ररुपमा अगानड बढाइिे छ । नवधुत नवस्तार कार्य प्रारम्भ 

भएको केनन्दर् प्रसारर् र्स आ. व. नभत्रमा सवै वडामा पुर् र्ाइिे छ। वााँकी नवधुतीकरर्ाको िानग 

िेपाि नवदु्यत प्रानधकरर्, प्रदशे सरकार तथा िेपाि सरकार उजाय मन्त्रािर् सगाँ अिुरोध गररिे 

छ । 

२.  "आत्मानिभयरताका िानग आनोिै उत्पादि कार्यक्रम सञ्चािि गरर"  कृनष, पशुपािि, िगदवेानि 

िगाएतका क्षेत्रिाइ वैज्ञानिक, व्यबसानर्क, तथा उत्पादि मुिक  बिाई थप रोजगाररको नसजयिा 

गररिे छ । उक्त कार्यक्रमको दार्रामा सािा दकसाििाई प्राथनमकता ददइिे छ ।   

३. िोवि कोरोिा भाइरस (कोनभड-१९) को संक्रमर्बाट वच्िको िागी आवश्र्क कार्यक्रमहरु 

सन्चािि गररिे छ । कोरोिा भाइरसको कारर्ि े साँक्रनमत रहकेा व्यक्ती, पररवार तथा अन्र् 

व्यक्तीहरुिाई मिोसामानजक परामशयको कार्यक्रम सन्चािि मार्य त समाजमा स्थानपत गररिे छ ।  

४. दधु तथा मासु उत्पादिमा आत्मनिभयर बिाउि आवश्र्क कार्यक्रम ल्र्ाइिे छ । गाउाँपानिका क्षेत्रमा 

दधु डरेी तथा दधु संकिि गिय दगु्ध नचस्र्ाि केन्र तथा कृनष जन्र् उत्पादिको संकिि केन्र 

स्थापिा गररिे छ । सिुकोशी गाउाँपानिका नभत्रका सबै उमरे समुहका िागररकहको जीवि 

सुरक्षाका िानग  कोनभड भ्र्ानससि िगाउि आवश्र्क  पहि गररिे छ । 

५. सहकारी संस्थाहरुिाई व्यवनस्थत गरी सुपथ मलु्र् सहकारी पसिहरु स्थापिामा जोड ददद ै

सहकारी साँस्थाहरुको क्षमता नवकास साँग सम्बन्धीत कार्यक्रमहरु साँचािि गररिे छ ।  



६. नवधुत, पर्यटि, सडक, खािेपािी जस्ता नवनभन ह पुवयधारका क्षते्रको नवस्तृत पररर्ोजिा प्रनतवेदि 

तर्ार गररिे छ । 

७. नशक्षर् नसकाइिाई थप प्रभावकारी बिाउि नवधार्थय अिुपातको आधारमा प्रत्र्ेक नवधािर्मा 

नशक्षर् नसकाइ कोष स्थापिा गररिे छ । अस्थार्ी स्वीकृती प्राप्त नवद्यािर्हरुको िानग दरबन्दी 

सनहतको स्थार्ी स्वीकृनतका साथ ैभौनतक पुवायधार¸ शैनक्षक सामानग्र तथा नशक्षक दरबन्दी थपको 

िानग केनन्रर् तथा प्रदशे सरकारसाँग माग गररिे छ भिे सो क्षेत्रका नवद्यािर्हरुको नसकाइ 

उपिब्धी वृनि गराउिे कार्यको िानग भौगोनिक नवकटतािाई मध्र्िजर गरी थप कक्षाका 

नवद्याथी सख्र्ाको अिुपातमा निजी नशक्षक व्यवस्थापिको िानग  आवश्र्क वजेट व्यवस्थापि 

गररिे छ । िेपाि सरकार नशक्षा मन्त्रािर्िे तर्ार गरेको निदनेशका तथा प्राप्त त्र्ाङकको 

आधारमा नशक्षक दरवन्दी नमिाि तथा एदककरर् िगार्तका कार्यहरु गररिेछ ।    

८. स्थानिर् तहमा िै र्वुाहरुिाई रोजगारी प्रदाि गिे उद्देश्र्ि ेनवनभन ह सरकारी तथा गैरसरकारी 

निकार्हरुको सहकार्यमा िघ ुउधम नवकास कार्यक्रम मार्य त थप उद्यनमहरुको उत्पादिमा जोड 

ददइिे छ । उद्यमनशिता नवकास कार्यक्रम मार्य त गाउाँपानिका नभत्रका वेरोजगार र्ुवाहरुिाई 

स्वारोजगार विाउि "नवदशे िजाउ घरम ैरमाउ " कार्यक्रमिाई उच्च प्राथनमकताका साथ सञ्चािि 

गररिे छ । 

९. संभाव्यता  अध्र्र्ि गरी आम्दानिको स्रोतिाई वृनि गद ैरोजगारी समेत सृजिा गिे उदशे्र्ि े

नचर्ा, कदर्, तथा जनडवुटी खेनत कार्यिाई प्रोत्साहि गररिे छ ।     

१०.प्रत्र्ेक वडाबाट गाउाँपानिकाको केन्रसम्म जोनडएका सडकहरुको स्तरोउन हती गद ैिनगिेछ । 

११. कमयचारीवाट िनतजामूखी कार्य सम्पादिको िानग नवषर्गत शाखा र कमयचारीहरुको मानसक 

रुपमा कार्यर्ोजिा तजुयमा र प्रगनत समीक्षा गररिे छ । साथै जिमैत्री सेवा प्रवाहका िानग 

कमयचारीको क्षमता नवकास गररिे  कार्यिाइ निरन्तरता ददइएको छ । 

१२. गाउाँपानिका र सव ैवडा कार्ायिर्हरुमा दक्ष कमयचारी सनहत सुचिा प्रनवनध मैत्री सेवा प्रवाहमा 

जोड ददिे छ । 

१३. र्स गाउाँपानिकाका गनतनवनधहरुिाई निर्नमत रुपमा िागररक समक्ष सावयजानिक गिे उिशे्र्ि े

स्थािीर् सञ्चार माध्र्महरुको सहकार्यमा सुिकोशी गाउाँपानिका नहजो र आज कार्यक्रमिाई 

निरन्तरता ददइिे छ  । 

१४. मातृनशशु स्र्ाहार अन्तगयत सुत्केरी भटे कार्यक्रमिाई निरन्तरता ददइिे छ । सोका िानग सुिकोशी 

गाउाँपानिका नभत्र रहकेा  वर्थयङ सेन्टर वा स्वास््र् संस्थाको  प्रेषर्मा  निर्नमत गभय पररक्षर् 

गराइ सुत्केरी न िे आमा र नशशु स्र्ाहारको  िानग "स्वास््र्का िानग पोषर् कार्यक्रम सञ्चािि 

गरर "प्रनत सुत्केरी  आमा नति हजार प्रदाि गररिेछ । 

१५. नववानहत मनहिािाइ कम्तीमा माध्र्ानमक तहको नशक्षाको पन च वृनि गिय वुहारी छात्रा वृनत 

कार्यक्रमिाई निरन्तरता ददइिे छ । सोका िानग प्रनत वुहारी छात्रा रु. ५ हजार वार्षयक छात्रावृनत 

प्रदाि गररिे छ । उक्त छात्रावृनत प्राप्त गियको िानग वैधानिक नववाह भएको न िु पिे छ । 

१६. ३५ वषय उमरे परुा भइ नववाह िभएका एकि मनहिा िाइ  निजको स्वास््र् उपचारको िानग  

वार्षयक रु ५ हजार औषधी उपचार खचय कार्यक्रमिाई निरन्तरता ददइिे छ ।  

१७. नववाह भइ पैनतस वषय िपुग्द ैमनहिाइहरु एकि नवधवा भएमा निजिाइ प्रनत एकि मनहिा 

वार्षयक रु  ५ हजार औषधी उपचार खचय कार्यक्रमिाई निरन्तरता ददइिे छ ।  



१८. िैनगगक हहसंा तथा घरेि ुहहसंाको न्रु्निकरर् तथा मनहिा िनक्षत कार्यक्रमहरु  मनहिा नवकास 

शाखा र गाउपानिका स्तररर् आमा समहु सञ्जाि मार्य त नवनभन ह सचेतिाका कार्यक्रमहरु संचािि 

गररिे छ।   

१९. जिसहभानगतापुर्य तथा नवकेनन्रत नवकासमा जोड ददइिे छ ।  

२०. उपभोक्ता सनमनति ेप्रभावकारी रुपमा कार्य गिय सकोस भिी सो को गठि िगतै र्ोजिाको 

संचािि¸ आर्थयक पारदर्शयता तथा र्ोजिाको गुर्स्तर िगार्तका नवषर्मा उपभोक्ता 

सनमनतिाई अनभमुनखकरर् गरेपश्चात मात्रै र्ोजिाको कार्यिाई अगानड बढाइिे छ । साथ ै

प्रानवनधक िगत स्टमटे अिुसार कार्य सम्पन ह भइ र्ोजिा स्थिमा सावयजनिक  पररक्षर् भएपनछ 

मात्र अनन्तम दकस्ता भकु्तािी गररिेछ । 

२१. मोिुङ तथा सुिकोशी दकिारमा रहकेा खेनतर्ोग्र् तर हसंचाईको अभाव रहकेा खेनतर्ोग्र् 

जनमिको िानग सौर्य हसंचाइको िानग बैकनल्पक उजाय प्रवियि केन्र मार्य तका कार्यक्रम 

संचाििको िानग पहि गररिेछ ।  

२२. गाउाँपानिका केन्र तथा अन्र् सम्भानवत क्षते्रमा ल्र्ाण्ड िाइि टेनिर्ोिको सेवा नवस्तार तथा 

र्स गाउाँपािीकाको सब ै क्षेत्रमा गुर्स्तरीर् मोवाइि संचारको िानग आवश्र्क टावरहरुको 

व्यवस्था गिय िेपाि टेनिकम समक्ष पहि गररिेछ ।   

२३. र्स गाउाँपानिकाका सबै घरधरुीहरुमा स्वच्छ खािेपािीको व्यस्था गिय आवश्र्क पहि गररिे छ 

। 

२४. सुरनक्षत िागररक आवास निमायर् कार्यक्रमिाई थप प्रभावकारी विाउाँ िुको साथ ैजिता आवास 

कार्यक्रम मार्य त निजी आवस निमायर् कार्यिाइ नतव्रता ददईिेछ ।भुकम्पबाट प्रभानवत भएका र 

पुि निमायर् िाभग्रानहको सुनचमा िपरर पिुरावेदि प्रकृर्मा गएका भुकम्प प्रभानवत 

िागररकहरुको सुिुवाइका िानग सम्बनन्धत निकार् साँग पहि गररिे छ । 

२५. र्स गाउाँपानिका अन्तरगतका नवद्यािर्हरुबाट माध्र्नमक परीक्षा उत्तीर्य गिे उत्कृि ३।३ जिा 

छात्र र छात्राहरुिाई क्रमश १५ हजार¸ १० हजार तथा ५ हजार िगद सनहत सम्मानित गररिे 

कार्यिाइ निरन्तरता ददएको छु ।  

२६. प्रत्र्ेक वडाबाट एक एक जिा सबै भन्दा विृ मनहिा¸पुरुष¸ दनित¸ जिजानत तथा अपागगिाई 

िगद रु. ५ हजार िगद सनहत सम्मानित गररिे कार्यिाइ निरन्तरता ददएको छु ।   

२७. र्स गाउाँपानिका क्षेत्रमा प्रानवनधक नवद्यािर्को स्थापिा तथा प्रानवनधक नशक्षाको नवस्तारको 

िानग पहि गररिे छ । त्र्स ै गरर गाउाँपानिका क्षते्रमा रहकेा नसकाइ केन्र हरुिाइ थप 

प्रभावकारी विाइिेछ  । 

२८. र्स गाउाँ  पानिका अन्तगयत रहकेा नवद्यािर्हरुको नवद्याथी सख्र्ा भूगोिको आधारमा 

पूिःिससागकि गररिेछ । र्स क्रममा नवद्यािर्हरु गाभ्िे तथा नवद्यािर्हरुको स्थापिा गिे 

समेत कार्यिाई निरन्तरता ददइिेछ ।  

२९. प्रानवनधक तथा व्यवसानर्क नशक्षामा जोड ददद ैर्स गाउाँपानिका नभत्र साँचाििमा रहकेा तथा 

साँचाििको प्रकृर्ामा रहकेा प्रानवनधक धार तर्य का सामुदानर्क नवद्यािर्हरुिाई नवद्यािर्को 

तत्कािीि आवश्र्कताको पनहचाि गरर आवश्र्क सहर्ोग गररिे छ । 

३०. र्स गाउाँपानिका नभत्रका नवद्यािर्हरुको शैनक्षक सधुारको िानग थप कार्यक्रमहरु सञ्चािि 

गररिे छ । नवद्यािर्हरुमा माशयि आटयस् िगार्त खेिकुदको तानिम संचािि गराउि प्रोत्सानहत 

गररिे छ ।  



३१.र्स गाउाँपानिका नभत्र साँचाििमा रहकेा नवद्यािर्हरुमा स्थािीर् तथा मातृ भाषा नशक्षा 

संचािि गियका िानग पाठ्यक्रम तर्ारको पुवय तर्ारी तथा कक्षा साँचाििका िानग आवश्र्क 

िीनतगत व्यवस्थाहरु गरर साँस्कृनतको साँरक्षर् र प्रवदयि गररिे छ । 

३२.नवनभन ह नवषर्हरुमा संचािि न िे तथा स्थापिा भएका सामुदानर्क सर्ाम्पसहरूिाई आवश्र्क 

सहर्ोग र सहनजकरर् गररिे छ । 

३३. गाउाँपानिका क्षते्रनभत्र रहकेा प्रस्तानवत सामुदानर्क नवद्यािर्हरुमा काम गिे गाउाँपानिकाि े

अिुदाि ददई निर्ुक्त गरेका निजीस्रोतका नशक्षकहरुिाई िेपाि सरकारि ेवृनि गरेबरावरको 

तिबको ५०%िे न ि आउिे रकम तिब वृनि गररिे छ । 

३४. र्स गाउाँपानिकाको सबै वडामा खिेमैदाि स्थापिा  तथा   गाउाँपानिका स्तररर् सुनवधासम्पन ह  

खेि मैदाि निमायर् गिे कार्यको िानग प्रदशे तथा संघीर् सरकार समक्ष  अिुरोध गररिे छ ।  

३५. मनहिा स्वास््र् स्वर्ंसेनवकािाई एकमुष्ठ वार्षयक रु १५ हजार प्रोत्साहि रकम प्रदाि गररिे छ 

। ६० वषय उमेर पुगेका मनहिा स्वास््र् स्वरं्सेनवकािाई एकमुष्ठ रु ५० हजार रकम सनहत 

सम्मािपरू्य नवदाइ गररिे छ । िर्ााँ मनहिा स्वास््र् स्वरं्सेनवका निर्ुक्त गदाय अिमी¸ अहवे¸ हअे 

िगार्तबाट निर्ुनक्त भएमा मानसक रु ५ हजारका दरि ेप्रोत्साहि प्रदाि गररिे छ साथ ैर्सरी 

निर्ुक्ती न ि ेमनहिा स्वास््र् स्वर्म सेनवकाि ेस्वास््र् सस्थामा समेत रनह सेवा पुर्ायउाँ िु पिे छ 

। 

३६. र्स गाउाँपानिकाका नवनभन ह क्षते्रमा स्वास्थ पररक्षर् नशनवर संचािि गररिे छ भिे िेपाि 

सरकारि ेतोकेका गम्भीर प्रकृनतका नवरामीहरुको उपचारका िानग  ददइद ैअएको रु २० हजार 

आर्थयक सहार्तािाइ निरन्तरता ददइिेछ भिे पाठेघरको अपरेसि  पश्चात उपचारका िानग 

एकमुष्ठ रु. १० हजार रकम प्रदाि गररिे छ ।  

 मानथ उल्िेनखत स्वास््र् उपचार सहर्ोग नििको िानग सम्वनन्धत अस्पतािको गम्भीर 

प्रकृनतको रोग हो भनि पनहचाि भएको नसर्ाररस पत्र र पाठेघरको अपरेशि भएको मनहिाको  

हकमा सम्वनन्धत अस्पतािको ररपोटय सम्िग्न न िु पिे छ । 

३७. आगानम आ व मा जेष्ठ िागररक दन्त उपहार कार्यक्रम सञ्चािि गरी सिुकोशी गाउाँपानिका क्षेत्र 

नभत्रका ७० मानथका जेष्ठ िागररकिाई िाभानन्वत विाइिे छ । 

३८. प्रत्र्ेक वडामा स्वास््र् चौकी स्थापिाको िानग मानथल्िो निकार्समक्ष माग गररिे छ भिे सो 

िभएसम्मको िानग गाउाँपानिकाका आवश्र्क स्थािहरुमा स्वास््र् एकाइ स्थापिा  तथा 

संचािि गरी स्वास््र् सवेा प्रदाि गररिे कार्यिाई निरन्तरता ददइिेछ । 

३९ कोनभडको कारर् बाट रोजगार गुमाएका साँगरठत तथा असाँगरठत क्षते्रमा रहकेा  कामदारहरु  

प्रधािमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तगयतको बेरोजगार सुनचमा परेपिी प्रधािमन्त्री रोजगार 

अन्तगयत संचािि भएका र्ोजिाहरुमा उक्तकार्यक्रममा तोकीएको मात्र पाररश्रनमक पााँउिेगरी 

रोजगारी प्रधाि गिय सम्बनन्धत मन्त्रािर् साँग पहि गररिे छ । 

४० प्रसुती सेवा सनहतको सुनवधासम्पन ह अस्पतािको निमायर्को िानग सम्बनन्धत निकार्साँग पहि 

गररिे छ ।  

४१. र्स गाउाँपानिकामा एम्बुिेन्सको व्यवस्थाको िानग प्रदशे सरकार, दााँतृ निकार्  समक्ष  माग 

गररिे छ । 

४२. स्थानिर् िोकबाजा संरक्षर् तथा सम्बधयि सम्बन्धी नवशेष कार्यक्रमहरु संचािि जोड गररिे छ 

।  



४३.गाउाँपानिका क्षते्रनभत्र नवशेषज्ञ सेवा सनहतका सामुदानर्क तथा निनज अस्पताि स्थापिा तथा 

सचंाििको िानग आवश्र्क िीनत निइिे छ । 

४४. सुिकोशी गाउाँपानिका अन्तगयतका सम्परू्य वडाहरुमा मृत्र् ु न ि े मृतकका आर्न्तहरुिाई 

समवेदिा प्रकट गद ैमृत्र्ु संस्कारको िानग प्रनत पररवार िगद रु ५०००। प्रदाि गररिे कार्यिाई 

निरन्तरता ददईिेछ । पोि माटयम गियको िानग िािु पिे  भएमा र्ातार्ात खचय वापत थप ५ 

हजार ददइिेछ ।  

४५. जेष्ठ िागररक  सम्माि गदाय गत आ.व.मा सम्मानित न िे वाहकेका  वररष्ठतम जेष्ठ िागररकिाइ 

सम्मानित गररिे छ ।जेष्ठ िानगरक साँग अध्र्क्ष कार्यक्रम सञ्चािि गरी गाउाँपिका नभत्रका जेष्ठ 

िागररक हरुसाँग भटेघाटका साथमा जेष्ठ िागररक हरुिाई िौरो र हटव्याग नवतरर् गररिे छ । 

४६. स्वर्म सेवकको रुपमा नशक्षर् कार्यमा काम गिय चाहािेिाई प्राथनमकता ददईिे छ ।  

४७. नवद्यािर् स्वास््र् कार्यक्रम अन्र्तगत प्रत्र्ेक मनहिा सवै नवद्यािर्हरुमा नवद्याथीहरुको स्वास््र् 

पररक्षर् तथा परामशय सवेा पुर्ाउाँ िे निनत निईिेछ । साथ ैस्वास््र् कमीवाट नवद्यािर्मा नशक्षर् 

गिय प्रोत्साहि गररिेछ  

४८. गाउाँपानिका स्तररर् अध्र्क्ष कप खेि कुद कार्यक्रम सञ्चािि  गररिे छ । 

४९. राष्ट्रपनत रनिङ नसल्ड प्रनतर्ोनगतामा सहभानग नवद्यािर्हरुिाई प्रोत्सानहत गररिेछ । साथ ै 

नजल्िा स्तररर् राष्ट्रपनत रनिङ नसल्ड प्रनतर्ोनगतामा सहभागी भई र्स गाउाँपानिका अन्र्तगत 

रहकेा माध्र्ानमक नवद्यािर्ि ेप्रथम स्थाि हानसि गरेमा उक्त नवद्यािर्िाई रु १ िाख िगद 

सनहत सम्मानित गररिे छ । 

५०. गाउाँपानिका क्षते्रनभत्र रहकेा सम्भानवत धार्मयक तथा पर्यटकीर् क्षते्रहरुको पनहचाि गरर 

पर्यटदकर् क्षेत्रका रुपमा नवकास गियका िानग पर्यटि पुवायधार गुरु र्ोजिा निमायर्  गररिे छ । 

धार्मयक तथा पर्यटदकर् महत्वका मठमनन्दर गुम्वा इत्र्ादद संरक्षर् तथा प्रविि गररिे छ । 

५१.बि तथा जनडबुटी संरक्षर् गिुयका साथै व्यापाररक महत्वका जनडवुटीको उत्पादि तथा 

संकिििाई व्यवनस्थत बिाई प्रोत्सानहत समेत गररिे छ ।  

५२. नवनभन् ि समर्मा उत्पादि न िे कृनष उपजको कृनष प्रदशयिी आर्ोजिा गरी उत्कृि कृषकिाई 

सम्माि गररिे छ ।  

५३. र्स गाउाँपानिकामा स्थापिा भई निष्कृर् रहकेा कृनष सहकारीहरुिाई   सदक्रर् बिाउिुका साथ ै

प्रत्र्ेक वडामा  एउटा कृनष सहकारी स्थापिा गररिे छ ।  वडाका प्रत्र्ेक घरपररवारिाइ 

कम्तीमा एउटा सहकारी सस्थाको सदस्र्ता प्राप्त गिय अवश्र्क व्यवस्था सनहत प्रोत्सानहत गररिे 

छ । साथ ैएक वडा एक मनहिा सहकारीको अवधारर्ािाइ अगानड वढाइिेछ । 

५४. र्ोजिा संचाििको क्रममा रोजगारी सृजिा गिे कार्यिाई प्राथनमकता ददइिे छ । कर नतिे¸  

र्ोजिा संचाििका क्रममा पारदर्शयता तथा नजम्मेवारीका साथ संचािि गिे¸  सेवा प्रवाहमा  

सहजीकरर् गिे¸  नवकास निमायर्का पुवायधार तथा सावयजनिक सम्पदा िगार्तको संरक्षर्¸ 

समाजमा आपसी सम्माि तथा सद् भाव कार्म गद ैशानन्तपुर्य सामानजक पररवेशको निमायर् 

गिे िगार्तका आम िागररकका कतयव्यहरुिाई बोध गराउि नवशेष पहि गररिेछ । 

५५. नवपन् ि तथा व्यवसानर्क रुपमा कपडा नसिाउाँ िे  व्यनतहरुको िानग कपडा नसिाउिे मेनशि 

खररदमा आवश्र्क सहर्ोग गररिे छ । 

५६. न्र्ानर्क सनमनतको कार्यिाइ थप प्रभावकारी विाउाँि आवश्र्क दक्ष जिशक्तीको व्यवस्थापि 

गररिेछ । 



५७. गाउाँपानिकाको नस्वकृनतवेगर गैरसरकारी संस्थाहरुका दक्रर्ाकिापहरुिाई गाउाँपानिका 

क्षेत्रनभत्र निषेध गररिे छ भिे नवकास कार्यमा सहकार्य गिे नवनभन् ि गैरसरकारी संस्था तथा 

इच्छुक व्यनक्त वा निकार्साँग गाउाँपानिकाको उद्देश्र् अिुरुपका कार्यक्रम संचाििमा भिे 

सहकार्ायत्मक ढंगिे अनघ बढ्िे निनत निइिे छ । 

५८. सेवा प्रवाह तथा नवकास निमायर्का कार्य संचाििमा सुशासि¸ पारदर्शयता तथा 

जवार्दनेहताको मान्र्तािाई अविम्बि गररिे छ ।  

५९. र्स कार्ायिर् तथा मातहतका कार्ायिर्हरुबाट प्रदाि गिे सेवािाई कम््र्ुटरकृत गररिे छ ।  

६०. गााँउपानिकाको निर्ायर्ि ेआवश्र्कताको आधारमा  कािुिी प्रकृर्ा परुा गरर वा सेवा निरन्तरता 

ददइएका कमयचारीहरुिाइ प्रभावकारीता तथा सेवा प्रवाहमा  दक्षाताको आधारमा सेवा  

निरन्तरता ददइिे छ । 

६१. र्स गाउाँपानिका अन्तरगतका सानवक गानवस अन्तरगत संचािि भएका नवनभन ह र्ोजिाहरुमा 

वााँकी रहकेो पशे्की र्छ्यौट िानगआवश्र्क पहि गररिे छ । 

६२. नवपि व्यवस्थापि र्ोजिा तथा कार्यर्ोजिा निमायर् गररिे छ भिे । नवपद व्यवस्थापि सम्वि 

निकार्साँगको समन्वर्मा नवपद व्यवस्थापि सम्बन्धी तानिम संचािि गररिे छ ।  

६३. कृषी क्षते्रमा बािी नबमा¸पशु नवमा तथा आम िागररकको स्वास््र् नवमा िगार्तका कार्यक्रम 

संचािि गिय आवश्र्क पहि गररिे छ । साथै ददगो कृनषको माध्र्मवाट कृषकको  

नजनवकोपाजयि सुधार कार्यक्रममा नवषेश जोड ददइिेछ । 

६४. स्थािीर् स्रोत र साधिको  पनहचाि तथा संरक्षर् गररिे छ । उक्त स्रोतको पररचाििबाट 

स्थािीर् जिताको आर्थयक वृनि तथा नवकास गराउिे उद्यमनशिताका कार्यक्रमहरु संचािि 

गररिे छ ।   

६५. आधुनिक तररकाि े कृनष औजारको निमायर् गियको िानथ आधुनिक आरिको स्थापिा तथा 

संचािि गिे कार्यिाई प्रोत्साहि गररिे छ ।  

६६. र्स गाउाँपानिका नभत्रका िदी तथा अन्र् सावयजनिक स्थािको िगत सगकिि गरर अनभिखे 

अध्र्ावनधक गिुयका साथै सरकारी  अनमि िारा जग्गा छुटाएर सावयजनिक नहतमा उपर्ोग 

गररिे निनत िइिेछ । 

६७.वातावरर् प्रभावबाट पिे असर िाई न्रु्िीकरर् गियका िानग आवश्र्क कार्यहरु गररिे छ । साथ ै

नवपद वाट न िे क्षनत न्रु्निकर् तथा राहत उिारकार्य गिय समेत सहज होस भन ह ेउदशे्र्ि ेनवपद 

प्रनतकार्य र्ोजिा निमायर् गररिे छ । 

६८. र्स गाउाँपानिका अन्तरगत कार्यरत कमयचारीहरुमध्र्ेबाट निर्नमतता¸ सेवामैंनत्र व्यवहार¸ 

निष्पक्षता¸ कार्यतत्परता िगार्का आधारमा उत्कृि १ मनहिा र १ पुरुष कमयचारीिाई िगद 

रु १५ हजार सनहत सम्मानित गररिे छ।  

६९. िेपाि सरकार समक्ष  हाि नवतरर् भएको सामानजक सुरक्षा भत्ताको रकम  वृनि गिय अिुरोध 

गररिे छ । साथ ैसामानजक सुरक्षा भत्तािाई िनजकको टोिबस्तीबाटै नवतरर् गिे तथा सोही 

ददि जेष्ठ िागररकको निर्नमत स्वास््र् परीक्षर् गिे व्यवस्था नमिाईिे छ ।  

७०. सुसखा बस्ती तथा डाडाहरुमा  संरक्षर् पोखरी निमायर् गिय प्रोत्सानहत गररिे छ । िागगो पाखा 

तथा नभरहरुमा वृक्षरोपर् कार्यिाई प्रोत्सानहत गिे कार्यिाइ निरन्तरता ददइएको छ । 

७१. जिवार् ुपररवतयको आम जिमािसमा परेको तथा पिय सके्न  असर कम गिय जिबार् ूपररवतयि 

सचेतिा कार्यक्रम संचािि गररिे छ ।  



७२. वातावरर्मैत्री नवकास प्तीिाई नवकासको संरचिा निमायर्को क्रममा प्राथनमकताका साथ 

ध्र्ाि ददइ नवकास कार्यबाट वातावरर्मा पियसके्न प्रनतकूि प्रभाविाई न्रु्िीकरर् गिे 

उपार्हरुिाई अविम्बि गररिे छ ।   

७३. गाउपानिकाको पूवय स्वीकृती, सहमनत,  जािकारी  नविा कुिै पनि िघ ुनवत्त कम्पिीहरुिाइ 

आर्थयक  कारोवार गिय रोक िगाइिेछ । र्दद त्र्स्तो पाइएमा निर्मािुसार कडा भन्दा कडा 

कावायहीको प्रकृर्ा अगाडी बढाइिे छ । 

७४ नवद्यािर् ददवा खाजा कार्यक्रमिाई थप प्रभावकारी विाउि "घरमा जे पकाइन्छ स्कुिमा तेही 

खािइन्छ "कार्यक्रम सञ्चाििमा ल्र्ाइिे छ ।घरमा जे पकाइन्छ स्कुिमा तेही खाइन्छ कार्यक्रम 

सञ्चाििका िानग गाउाँपानिका नभत्रका कक्षा १ दखेी ५ सम्मका सम्पुर्य नवद्यानथहरुिाई 

रटदर्िसर्ारर नवतरर् गररिे छ । 

७५ िागररक हरुको सुरक्षाका िानग "आपतकानिि गाउाँ  सरकार कार्यक्रम सञ्चािि "गररिे छ । 

७६ मेरो सङकल्प राष्ट्र सेवा कार्यक्रम सञ्चािि गरीिे छ उक्त कार्यक्रम मार्य त सरकारी सेवामा 

गाउाँपानिका नभत्रका िागररकहरुको प्रनतनिनधत्व बढाउि तथा र्ुवा बरेोजगारी साँख्र्ा घटाउि 

गाउाँपानिका बाट िोकसवेा तर्ारी कक्षा सञ्चािि गररिे छ । 

७७ सुशासि र सदाचार गााँउपानिका समृनिको आधार भन हे मुि िारा सनहत । उक्त कार्यक्रम िाई 

प्रभावकारी विाउिका िानग िागररक साँग अध्र्क्ष कार्यक्रम सञ्चािि गररिे छ । 

७८. कमयचारीहरुको मिोवि उच्च विाई सेवा प्रभावहमा प्रभावकारी विाउिका िानग 

गाउाँकार्ायपनिकामा कार्यरत कमयचाररहरुिाई साँघीर् सरकारको पर्यटि काज कार्यक्रमिाई 

निरन्तरता ददइिे छ । 

७७. मानथ उल्िेनखत गाउाँपानिकाको निनत तथा कार्यक्रमिाइ प्रभावकारी कार्यन्वर्िका िानग 

चौमानसक रुपमा प्रगनत समीक्षा र थप कार्यर्ोजिा निमायर् गररिेछ । 

 

      िोवि कोरोिा भाइरस (कोभीड-१९) को कारर् चाि ुआ.व. मा सन्चािि गिुयपिे कनतपर्  

          कार्यक्रमहरु वन्दावनन्दको कारर्िे न ि िसकेको र्थाथयिाइ हृदर्ग्ङम गरर र्सवाट  

बच्िको िानग निर्नमत  सरसर्ाई, सामानजक दरुी कार्म गिे तथा  अन्र् स्थािवाट 

आउिे  व्यनक्तहरुको सम्पकय मा  िजाि अनपि गद ैकोनभड-१९ को कारर् प्रत्र्क्ष  रुपमा 

प्रभानवत अंसगरठत क्षते्रमा कार्यरत मजदरुहरु  रोजगारीवाट वनन्चत न ि परेकोि े

निजहरुिाइ नवकास निमायर्को मुि प्रवाहमा ल्र्ाई रोजगारर प्रदाि गिे उद्देश्र्ि ेकृनष 

पशुपािि जस्ता व्यावसार्मा निजहरुिाई प्रोत्सानहत गररिे साथ ैकामदारहरु ्ारा 

सम्पन ह गिय िसदकिे ठुिा आर्ोजिाहरु वाहके अन्र् सम्पुर्य र्ोजिाहरुको कार्य 

व्यनक्तहरुवाट गरर निजहरुिाई  स्थािीर् तहमा रोजगाररको अवसर प्रदाि  गिे सो 

गियका िानग ठुिो खािका मेनसिरर (डोजर,स्काभेटर जस्ता)उपकरर्हरुको प्रर्ोगमा 

निरुत्सानहत गररिे छ । 

 

 कोनभडका कारर् नजल्िानभत्र उपचार गिे क्रममा वा होम आइसोिसेिमा रहदाको 

वखत मृत्र्ु भएमा निजको पररवारिाई आर्थयक सहार्ता सनहत नवनभन ह रोजगार मुिक 

तथा आर्आजयि साँग सम्बनन्धत कार्यक्रमिाई प्राथनमकता ददइिे छ । 



 

  अन्त्र्मा¸ र्स िनतहानसक अवसरमा र्स कार्यक्रमा उपनस्थत भई र्स  गाउाँपानिका पररवारको 

सुिकोशी गाउाँपानिकािाई समृि बिाउिे अनभर्ाििाई प्रेरर्ा प्राप्त भएको अिुभूनत गराउिु भएकोमा 

सम्पूर्य गाउाँपानिका वासी  वुवा आमा दाजुभाई दददद वनहिीहरु¸ गाउाँपानिका उपाध्र्सज्र्,ू वडा 

अध्र्क्ष ज्रू्हरु, कार्यपानिका सदस्र् ज्रू्हरु, गाउाँसभा सदस्र् ज्रू्हरु, प्रत्र्क्ष तथा अप्रत्र्क्ष रुपमा 

सहर्ोग पुर्ायउाँ िु न िे राजिैनतक दि, सञ्चार कमी, सुरक्षा कमी, समाज सेवी र आम िागररक समाज 

िगार्त सम्पूर्य कमयचारी तथा र्हााँ उपनस्थत सबैमा सुिकोशी गाउाँपानिकाको तर्य बाट आभार तथा 

कृतज्ञता व्यक्त गदयछु ।  

      

धन्र्वाद । 

     

रुर प्रसाद अनधकारी 

                                                                                            अध्र्क्ष                                                                     

 सिुकोशी गाउाँपानिका 

                                                                                    २०७८ असार १० गत े


