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यस सभाका अ�य��यू  

तथा  

सद�य �यूह�,   

बंगलाचलु� गाउँपा�लकाको ग�रमामय नव� गाउँ सभामा आ�थ�क वष� २०७8/७9 को नी�त 

तथा काय��म ��ततु गन� पाउँदा  गौरव महससु गरेको छु । नेपालको सं�वधान जार� भई 

उ� सं�वधानले �यव�था गरे बमोिजम बंगलाचलु� गाउँपा�लका �थानीय सरकारको �पमा 

रह� चार वष�को वा�ष�क नी�त, काय��म तथा बजेट काया��वयनमा �याई सकेका छ�।  

१. �व��यापी �पमा फै�लएको को�भड-१९ महामार� र यसको प�छ�लो लहरले �व� 

समदुायलाइ� आ�ा�त बनाइ� रहेको छ । कोरोनाको कारण जीवन गमुाएका नेपाल� 

लगायत सबै मतृक��त हा�द�क ��ा�ल� अप�ण र शोकाकुल प�रवारजन��त 

समवेदना �कट गद� स���मत सबैको शी� �वा��य लाभको कामना गद�छु । 

 

२. यस अवसरमा रा��य �वत��ता, सामािजक �याय र संघीय लोकताि��क गणत�� 

�थापनाका ला�ग आ�नो जीवन उ�सग� गनु�हनु े �ात–अ�ात श�हदह� ��त भावपूण� 

��ा�ल� अप�ण गद�छु। रा��यता, लोकत�� र जनिज�वकाको आ�दोलनमा अगवुाइ 

गनु�हनु ेस�पूण� अ�जह�को योगदानको उ�च स�मान स�हत �मरण गन� चाह�छु।   

 

३. को�भड-19 को �भावका कारण �वकास �यासमा ग�तरोध उ�प� भएको ��तकूल 

प�रि�थ�तबीच सझुबझुपूण� ��तकाय� गद� बंगलाचलु� गाउँपा�लकाको "सम�ृ 

बंगलाचलु�, सखुी बंगलाचलु�बासी" को �दघ�का�लन सोच हा�सल गन� �थम प�व�ष�य 

योजनाले �लएका ल�य, उ�े�य, �ाथ�मकता तथा रणनी�तह� काया��वयन गद� ग�रबी 

�नवारण र आ�थ�क-सामािजक �पा�तरण स�हतको समानपुा�तक समावेशी �वकास 

हा�सल गन� �दशामा आगामी काय��मह� केि��त रहेका छन ्। 

 

 



 
 

४. �थानीय सरकार जनताको �याग र ब�लदान बाट �ा� उपलि�ध हो । �थानीय 

जनताको पूण� लोकत��, सशुासनको ��याभ�ूत, जनता ��त उ�रदायी सरकार, ��ाचार 

म�ु गाउँ �नमा�ण तथा स�य र स–ुसं�कृत समाज एवंम आ�नो कत��य ��त �ढ 

रहन ु यस गाउँपा�लकाका आदश� हनुेछन ् । गाउँको अ�धकार, �ोत साधन, 

उ�रदा�य�व, पारदिश�ता र जवाफदे�हता स�हतको �थानीय सरकारको �पमा �था�पत 

बंगलाचलु� गाउँपा�लकाको आ�थ�क सम�ृ� र �थानीय �तरमा लोकत��को अ�यासको 

�ममा  सहयोग गनु�हनु े राजनी�तक दल, कम�चार�, सरु�ाकम�, संचारकम� तथा 

बंगलाचलु� गाउँवासी ��त ध�यवाद �ापन गद�छु । 

 

५. अब म आ.ब. 2077/078 मा अिघ बढाइएका नी�त तथा काय��मह�को समी�ा 

��ततु गन� चाह�छु । 

 

5.1 संिघय सरकार र गाउँपा�लकाको साझेदार�मा क�मरेचौर �वा��य चौक�मा 15 

शैयाको बंगलाचलु� आधारभतू अ�पतालको मू�य भवन �नमा�ण काय� स�प� 

भएको छ । स�ुवधा स�प� अ�पताल �यव�थापन तथा संचालनका ला�ग थप 

संरचना �नमा�णको काय� अगाडी बढेको छ, गाउँपा�लकाको आ�नै पहलमा 

�योगशाला, ए�स-रे र िच�क�सक स�हतको अ�पताल सेवा �ार�भ ग�रएको छ। 

 

5.2 �वा��य चौक� नभएका वडा नं २, 4, 6, र 7 मा आधारभतु �वा��य के�� 

भवन �नमा�ण स�प� भएको छ । सामदुा�यक �वा��य इ�काइ� तापा �नमा�ण 

काय� अगाडी बढेको छ ।  

 

5.3 को�भड-19 को माहामार�को रोकथाम, �नय��णका ला�ग को�भड अ�थाइ� 

अ�पताल, झ�ुलडाँडामा अि�सजन स�हतको आइसोलेसन संचालन ग�रएको छ । 

 

 



 
 

5.4 छोटो अव�धमै अ�याध�ुनक र पया�� �शासक�य भवन �नमा�ण स�प� भएको 

छ। ७ वटा वडा काया�लयह�को आ�नै भवनमा संचालन भएका छन ्र बाँक� 

१ वडा काया�लय �नमा�ण भैरहेको छ ।  

 

5.5 �वप� र जोिखम य�ु खरका छानो भएका नाग�रकका ला�ग  1000 घरमा 

खरका छाना म�ु काय��म स�प� भएको छ र बाँक� २०० घरमा यसै आ.व. 

�भ� काय� स�प� हनु ेगर� अगाडी बढेको छ। 
 

 

5.6 संिघय सरकार, �देश सरकार, गाउँपा�लका र अ�य साझेदारह�को सहकाय�मा 

ज�वा, पठुा खानेपानी आयोजना, खाडा-मप�स, ग�या��-टाकुरा, ठुलो बडीखोला-

दामा� खानेपानी आयोजना, ठुलो खोला �ल�ट खानेपानी आयोजना,काि�के, 

�तखेचलु� खानेपानी आयोजना, ठुलो खोला �ल�ट खानेपानी आयोजना, गदार�, 

प�ु�, का�,े ज�ुलेपानी, गहतेरा खानेपानी आयोजना, मकुु� ट� सामदुा�यक 

खानेपानी आयोजना, अमारे, �त�मले, �रभान, आ�गैरा, �सउडे, गदार� खानेपानी 

आयोजना, �वख� �ल�ट खानेपानी आयोजना, हाँ�सपरु खानेपानी आयोजना, 

रानीबास खानेपानी आयोजना, िझगा खानेपानी आयोजना स�प� भएका छन ्। 

साथै, तापा खानेपानी आयोजना, बंगलाचलु�, सा�कने, लाहापे, थ�ुा, लाहापे 

लामाटोल खानेपानी आयोजना, लोहारपानी, जैरे-कुरे, झा��रह-रो�क�डाँडा 

खानेपानी आयोजना, जलजला सोलार �ल�ट खानेपानी आयोजना, टो�केलेख, 

जोरेगेल, वचेनी खानेपानी आयोजना, स�ुदरव�ती जबरकोट, जैरे-कुरे, 

छाँपडाँडा-जबरकोट खानेपानी आयोजना, हाँ�सपरु �ल�ट, �टकु�लदमार, डा�ड�ुे 

खानेपानी आयोजना �नमा�ण चरणमा रहेका छन ्। 

 

5.7 गाउँपा�लकाको ग�ुयोजना, आव�धक योजना, सडक यातायात ग�ुयोजना, 

�डिजटल पा��िच�, अ�य �े�गत  ग�ुयोजना, मापद�डह�, काननुह�, �व�भ� 

पूवा�धारह�को �ड.�प.आर. र ग�ुयोजना �नमा�ण भइ� काय� अिघ बढेको छ । 



 
 

5.8 गाउँपा�लका के�� र वडा के�� जो�ने �थानीय सडकको �याक खो�न ेकाय� 

स�प� भइ� �तरो�तीका काय�ह� अगा�ड बढेका छन ्। मदन भ�डार� लोकमाग� 

कालोप�े काय� स�प� भएको छ। संघ तथा �देशको लगानी तथा 

गाउँपा�लकाको स��यतामा �व.�प माग�, गणत�� माग�, म�सना-बोझपोखरा-

अर�खोला सडक, हन�क-ब�ढपोखरा-�यजुा सडक, �वा�मघाट-�याला-�वख� 

सडक, मलुाबार�-लाहापे-बडडाँडा सडक, अजय-भरत कृ�ष माग�, �सउडे-अमारे 

सडक, झे�नेटा-फ�लदे-कोल सडक, घामटार�-घेनेखोला सडक, ज�ुलेपानी-

गहतेरा-�समलतारा सडक लगायतका रणनै�तक तथा वैकि�पक सडकह� �व�तार 

काय� �त� �पमा अगा�ड बढेको छ । 

 

5.9 पाँच वटा झोल�ु ेपलु �नमा�ण काय� स�प� भइ� थप पलुह� �नमा�ण हनु े�ममा 

छन ्। 
 

 

5.10 िश�ाको गणु�तर अ�भब�ृ�को ला�ग �थानीय करार िश�क अनदुान काय��म 

तथा �वा��य सेवा �ब��नको ला�ग आधारभतु �वा��य के�� तथा सामदुा�यक 

�वा��य इ�काइ�, अ�पताल, �ा.�वा.के., लोहारपानी �वा.चौ., हाँ�सपरु �वा.चौ. मा 

�योगशाला सेवा संचालन, अ�पतालमा ए�स-रे सेवा, एक वडा एक कृ�ष 

�ा�व�धक  गर� १५0 भ�दा बढ� रोजगार� सजृना हनुकुा अ�त�र� अ�त 

आव�यक सेवा �वाहमा थप टेवा पगेुको छ। 

 

5.11 �व��ुतय शासन तथा सेवा �वाह गन� �शास�कय काया�लय, ८ वटै वडा 

काया�लय र बंगलाचलु� आधारभतु अ�पताल, �ा.�वा.के. �यजुामा इ�टरनेट 

जडान काय� स�प� भएको छ ।   

 

5.12 सधुा मा.�ब. झे�नेटामा �ा�व�धक िश�ालय संचालनमा आएको छ । महे�� 

मा.�व. �ीवार� नमूना �व�ालयको �पमा छनोट भइ� काय� अगाडी बढेको छ । 



 
 

५ वटा मा�य�मक �व�ालयमा 10 जोड 2 क�ा स�ु भइ� थप एक मा�य�मक 

�व�ालय थप भएको छ ।  

 

5.13 आपतका�लन �वा��य उपचारको ला�ग २ वटा ए�बलेु�स संचालनमा रहेको र 

१ ए�बलेु�स वटा ख�रद ���यामा रहेको छ। 

 

5.14 संघ, �देश  र �थानीय सरकारको साझेदार�मा खेलकुद मैदान, बहउु�ेि�यय 

सभाहल, �माट� ए�ी �भलेज, िशतभ�डार, �धम�धमे पय�ट�कय ��े, रानीथ�ुक� 

पय�ट�कय �े�, उजा बागे�र� मि�दर, बंगलाचलु� पाक� , कोशेल� घर, हे�ल �याड 

ज�ता पूवा�धार तथा पय�ट�कय ��ेको �वकास अगाडी बढेको छ । 

 

5.15 �धानम��ी रोजगार काय��म, म�ुयम��ी �ा�मण �वकास तथा रोजगार 

काय��म तथा अ�य लि�त काय��म माफ� त आयमलुक, रोजगार�मलुक, 

सामािजक �याय तथा �ममा आधा�रत काय��मह� अगा�ड बढेका छन। 

 

5.16 योजना तजु�मा काय�मा �भावका�रता आइ� योजना सं�या उ�ले�य �पमा घ�न 

गएको छ । जसबाट योजना काया��वयनलाइ� �त�ता �दइ� �थलगत स�झौता गन� 

गर�, उपभो�ा स�म�तह�को ता�लम, सघन अनगुमन, आ�दका मा�यमबाट 

�वषम प�रि�थ�तका बाबजदु  हालस�म 90% �गती हा�सल गन� स�भव भएको 

छ । 

 

5.17 �थानीय सडकको �नय�मत मम�त तथा स�भार गन� मम�त स�भार कोष �थापना 

गर�  �नय�मत मम�त स�भार काय�लाइ� अगा�ड बढाइएको छ । 

 

5.18 राज�को दर भ�दा दायरा बढाउदा माहामार� बखत प�न आ�त�रक राज� 

तफ�  ल�य �ा��मा सफलता �ा� भएको छ । 



 
 

5.19 �या�यक स�म�तको माफ� त �थानीय �तरमा भएका मा�मला र �ववादह�लाइ� 

पा�लका�भ�ै समयमै समाधान ग�रएको छ । 

 

5.20 एक वडा एक कृ�ष �ा�व�धक काय��म माफ� त कृ�ष र पश ुसेवा�ारा �थानीय 

�तरमा उ�पादन अ�भव�ृी गन� कृषकलाइ� अ�भ��ेरत गन� र यवुा लि�त 

काय��ममाफ� त  �थानीयको आयआज�नमा टेवा प�ु याउने काय� भएको छ । 

गाउँपा�लका के��मा भेटनर� �याब �थापना भएको छ । सम�मा कृ�ष तथा 

पश ु सेवा माफ� त २३०० साना �कसान, मझौला �कसान तथा �यावसा�य 

�कसानलाइ� ��य� सेवा �दान ग�रएको छ । 

 

5.21 लघउु�म माफ� त वडा नं ७ र ८ मा रहेका ८० जना लि�त �यि�लाइ� 

उ�मी बनाउन �व�भ� ता�लम तथा सहयोग काय��म माफ� त उ�पादन र 

बजार�करण माफ� त आ�म�नभ�रता तफ�  अ�भ��ेरत ग�रएको छ । साथै वडा नं ४ 

को ठाँ�टगैरा र गहतेरामा ४० जना उ�मीलाइ� हाते होिजयार� र साबनु बनाउने 

आध�ुनक ता�लम �दान ग�रएको छ । 

 

5.22 टोल �वकास सं�था सबै वडामा गठन गर� सामािजक अ�भयानमा प�रचालन 

ग�रएको छ । 

 

5.23 ठुला आयोजनाह�मा IEE को अवधारणालाइ� अगा�ड बढाइएको छ ।  

 

5.24 बेरोजगार यवुालाई कृ�ष तथा पशपंु�ी �यवसायमा आब� गर� अ�य� कृ�ष 

रोजगार काय��म माफ� त कृषकलाइ� �वउ, मल, मेिशनर� सामा�ी आ�द  

अनदुानको �यव�था गर� कृ�ष तथा पशपुालन तफ�  अ�भ��ेरत ग�रएको छ। 

 

5.25 सरुि�त मात�ृव, वाल �वा��य तथा सं�थागत �स�ुत सेवालाइ� संव��न गन�का 

ला�ग धेरै �वा��य सं�थाह�मा �यवि�थत व�थ�� से�टर संचालन गर� "उपा�य� 



 
 

�स�ुत पोषण काय��म" लाइ� �ाथ�मकता �दइ 600 गभ�वती तथा स�ुकेर� 

म�हलाह�लाइ� ��य� लाभ पगेुको छ।  

 

5.26 सधुा�रएको चलुो �योग गन� �थानीय बा�स�दालाइ� �ो�साहन ग�रएको छ । 

 

5.27 सूचना तथा संचार ��व�धको �वकासलाइ� आ�मसात गद� �यि�गत घटना दता� 

तथा सामािजक सरु�ा �णा�ललाइ� अनलाइनमा आधा�रत दता� �णाल� लाग ुगद� 

�डिजटाइजेशनको काय� स�प� भएको र पारदिश�ता र यथाथ� परकता �ब��न 

गन� सामािजक सरु�ा भ�ा बै��� �णा�लबाट �वतरण गन� �यव�था ग�रएको 

छ। 

 

5.28 �ा�व�धक तथा �शास�नक जनशि� प�ुत� भइ� काय� संचालनमा सहजता आएको 

छ ।  

 

६. सम�याह� 

6.1 �यून साधन �ोत र कोरोना महामार�, क�ठन भगुोल र छ�रएको वि�त, 

6.2 संिघयता काया��वयनको ला�ग �मता र �ानमा क�म, 

6.3 �मश�ीको उ�च मू�य तथा लागत, 

6.4 अथ�पूण� जनसहभा�गता घ�दै जान,ु 

6.5 कर िश�ा �भावकार� नहनु,ु 

6.6 काया��वयन �नकाय बीच �यून सम�वय हनु,ु 

6.7 लगानीको अनपुातमा साव�ज�नक िश�ाको गणु�तर ख�कदै जान,ु  

6.8 कृ�ष उ�पादनमा बजारको स�ुनि�तता नहनु,ु 

6.9श�हद प�रवार, ��द �प�डत, घाइते तथा अपा�ह�को समूिचत �यव�थापन हनु 

नस�न,ु 

6.10 कृ�षमा �यावसा�यकरण र आध�ुन�ककरण हनु नस�न ु। 

 



 
 

७. नेपालको सं�वधान, �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४, अ�तर सहकार� �व� 

�यव�थापन ऐन २०७४, �देश अ�तरसरकार� �व� �यव�थापन ऐन 2075, 

�थानीय तहको बजेट तजु�मा �द�दश�न २०७5, चार वष�को अनभुवका आधारमा 

�न�न चनुौ�तह� ��ततु गद�छु । 

7.1 पया�� र गणु�त�रय �वा��य पूवा�धार र सेवा कायम गन�, 

7.2 सवैको ला�ग सधैको ला�ग गणु�तर�य िश�ाको स�ुनि�तता कायम गन�, 

7.3 कृ�ष उ�पादन र उ�पादक�व व�ृ� गर� उ�पादनिशल रोजगार� सजृना गन�, 

7.4 साव�िजनक �नमा�णलाइ� समयव� र गणु�त�रय बनाउने, 

7.5 �ोत तथा साधनको समिुचत काया��वयन माफ� त �थानीय तहको पूण� 

काया��वयनको �मता व�ृ� गन�, 

7.6 �थानीय उ�पादनको वजा�रकरणको स�ुनि�तता गन�, 

7.7 सेवा �वाहलाइ� सव�सलुभ र नाग�रकमै�ी त�ुयाउने, 

7.8 �व�थ, सरुि�त, �यवि�थत तथा स�ुदर ब�तीय�ु गाउँह� �नमा�ण गन�, 

7.9 �वकास आयोजनाह�मा जनताको अथ�पूण� सहभा�गता अ�भव�ृ� गन�, 

7.10 �वकास पूवा�धारह� �व�तार र पहुँच व�ती �तर स�म परुाउने, 

7.11 सम�ृ, सम�ुत र हर�याल� गाउँपा�लकाको �पमा �वकास गन�, 

7.12 यवुा तथा वेरोजगारको समूिचत �यव�थापन गन�, 

7.13 सरुि�त, मया��दत र भरपद� रोजगार�को स�ुनि�तता गन�, 

7.14 आव�यकता र �ोतको �स�मतता वीच तालमेल �मलाउने,  

7.15 �व�धको शासन �था�पत गन� । 

 

८. रा�यको पनुस�रचना संगै संघीय सरकार, �देश सरकार र �थानीय सरकार गर� तीन 

तहका सरकारको हक, अ�धकार र कत��य सं�वधानतः �न�द�� ग�रएका छन ् । 

सं�वधानले तोकेका एकल तथा साझा अ�धकार �े��भ� रह� संघ तथा �देश नी�त 

तथा योजना, �थानीय तहको अ�धकार ��े र यस गाउँपा�लकाको आव�यकता र 



 
 

स�भावनाका आधारमा यस ग�रमामय सभामा आ�थ�क वष� २०७८/७9 को वा�ष�क 

नी�त तथा काय��म ��ततु गन� चाह�छु । 

 

8.1 चाल ुआ.व को अि�तम चौमा�सकमा स�ु भएको लकडाउनका कारण �वकास 

�नमा�णका काय�ह� लगायतका अ�याव�यक बाहेकका अ�य सेवाह� अव�� 

भएको सबैलाई �व�दतै छ।महामार� र ब�दाब�द�का बाबजदु चाल ुआ.ब. मा 

अपेि�त उपलि�ध हा�सल स�भव भएको छ । सं��मतको प�हचान र होम 

आईसोलेसनको अवधारणालाइ� अगाडी बढाउदै को�भड �वशेष अ�थाइ� अ�पताल 

स�ालनमा �याइएको छ। आगामी आ.व. २०७8/७9 मा समेत महामार�को 

कारण थप चनुौ�तपूण�  हनु ेस�भावना छ। जोिखम �यू�नकरण गद� सामािजक, 

आ�थ�क, र पूवा�धार �वकास तथा सेवा �वाहमा चनुौती थ�पएको छ।  

 

8.2 बंगलाचलु� गाउँपा�लकामा �दगो र समावेशी आ�थ�क व�ृ� हा�सल गद� 

सामािजक, आ�थ�क �यायस�हतको �वकासका ला�ग æिश�ा, �वा��य र सरुि�त 

आवासमा लगानी, संम�ृ बंगलाचलु�को �वहानीÆ भ�े मूल ल�य �लइ� आ�थ�क 

वष� 2078/079 को नी�त तथा काय��म तजु�मा ग�रएको छ । 

 

8.3 को�भड-19 को महामार� �यूनीकरण रोकथाम �नय��ण र उपचारको उिचत 

�यव�था गद� आव�यक औष�ध एवम ्औष�धज�य साम�ीको सहज आपू�त� तथा 

उपल�धतामाफ� त नाग�रकको जीवन र�ालाइ� उ�च �ाथ�मकता �दइनेछ 

।को�भड-19 �नय��ण तथा उपचारका ला�ग आव�यक पन� आइसोलेसन,   

अि�सजन �स�ल�डर, अि�सजन क�से��ेटर लगायत अ�याव�यक �वा��य 

उपकरण, औष�ध तथा औष�धज�य साम�ीको सहज आपू�त� र उपल�धता 

स�ुनि�त ग�रनेछ । 

 बंगलाचलु� गाउँपा�लकाका सबै जनतालाइ� को�भड-19 �व��को खोप 

लगाउने �यव�था गन� आव�यक पहल ग�रनछे ।  



 
 

 को�भड �वशेष अ�थाइ� अ�पताल भना� भएका कोरोना सं��मतह�को ला�ग 

�नश�ुक उपचार र पो�षलो आहार स�बि�धत अ�पतालबाट उपल�ध हनु े

�यव�था ग�रनेछ । सं��मतह�को मनोबल उ�च राखी रोग ��तरोधा�मक 

�मता बढाउन मनोपरामश�का साथै योगको समेत �यव�था �मलाइ�ने छ। 

 

 को�भड महामार� �नय��ण एवम ्�वप� �यव�थापनका काय�ह�मा सहयोग तथा 

सहकाय� गन� गर� �वयंसेवकह� प�रचालन ग�रनेछ । 

 

 को�भड महामार� �नय��णका ला�ग �वा��य सेवातफ�  थप जनशि� र 

पूवा�धारको �यव�था ग�रनेछ । को�भड उपचारमा संल�न �वा��यकम� र 

रा�सेवक कम�चार�लाइ� जोिखम भ�ा उपल�ध गराइनेछ। 

 

 महामार� �नय��णका ला�ग ग�रएका ब�दाब�द� र �नषधेा�ाबाट �भा�वतलाइ�   

जी�वकोपाज�न तथा आयमूलक �कृ�तका काय��मह�मा आब� ग�रनेछ । 

 को�भड-19 रोकथाम, उपचार तथा ��तकाय� �यव�थापन कोषको �नर�तरता 

�दइ�नेछ । 

 

सभाअ�य� महोदय,  

8.4   जनताको आधारभतू मौ�लक हकको �पमा रहक� �वा��य सेवालाइ� सव�सलुभ 

तथा गणु�त�रय बनाइ� सबैको सहज पहुँच स�ुनि�त ग�रनेछ । 

 

 अ�जाइ�मर, �या�सर, प�क� �सन, �सकलसेल ए�न�मया, मटुु, �मग�ला, �रके�स, 

अ�ट�मज�ता �दघ�रोगबाट पी�डत �बरामीको उपचारमा सहयोग गन� उपचार 

सहायता काय��म  स�ालन ग�रनेछ । 



 
 

 बंगलाचलु� अ�पताललाइ� �वशेष� स�हतको सेवा �वाह गन� अ�पतालको �पमा 

�वकास गन� अ�पतालको �मता अ�भव�ृ� गर� फाम�सी संचालनमा �याइनेछ र  

अ�याव�यक थप पूवा�धारको �वकास तथा स�ु�ढकरण ग�रनेछ । 

 

 घ�ुती �वा��य तथा �योगशाला िश�वरमाफ� त �वा��य संकट देिखएका दगु�म 

�थानह�मा त�काल �वा��य सेवा प�ु याइनेछ । 

 

 �थापना भएका सबै �वा��य सं�थाह�मा �मशः �योगशाला सेवा सचुा� 

ग�रनेछ ।  

 

 हाँ�सपरु आयवु�द अ�पतालको भवन �नमा�ण गर� वैकि�पक िच�क�सा प��तको 

�वकास र �व�तार ग�रनेछ । 

 

 मात-ृिशश ु �वा��यमा सधुारका ला�ग �कशोर�, गभा�व�था र स�ुकेर� �वा��य 

सचेतना तथा बह�ुे�ीय पोषण स�ब�धी काय��म स�ालन ग�रनेछ । एक 

घर दईु फलफूलको अवधारणा अन�ुप ��येक घरमा फलफूलका �व�वा रो�ने 

काय�लाई �नर�तरता �दइनेछ। 

 

 सबै ब�थ�� से�टरलाइ� �ोतसाधनस�हत �यवि�थत ग�रनेछ । जोिखममा परेका 

गभ�वती तथा स�ुकेर�को जीवन र�ाथ� आएको उपा�य� पोषण काय��मलाइ� 

�नर�तरता �दइनेछ । 

 

 पूण� सरसफाइ� अ�भयानलाइ� �नर�तरता �दइनेछ । 

 

 दरु दराजमा रह� �वा��य उपचारमा उले�य योगदान गरेवापत स�पूण� म�हला 

�वयंसे�वकाह�लाइ� �ा� हुँदै आएको स�ुवधामा व�ृ� ग�रनेछ ।  

 



 
 

सभाअ�य� महोदय, 

8.5 �थानीय �ान, �सप, �ोत, साधन तथा पर�परागत एवम ् आध�ुनक ��व�ध 

उपयोग गद� उ�पादन एवम ् उ�मशीलतालाइ� �ब��न गर� यवुाह�लाइ� 

उ�पादनशील �े�मा प�रचालन गन� नी�त �लइनेछ । 

 

 �थानीय�तरमै �यूनतम रोजगार� एवम ् जी�वकोपाज�नका ला�ग �धानम��ी 

रोजगार काय��म, म�ुयम��ी रोजगार काय��म तथा अ�य� यवुा कृ�ष 

रोजगार काय��मलाइ� �नर�तरता �दइनेछ । 

 

 पर�परागत सीप, ह�तकला र ��व�धलाइ� �ब��न गर� यवुालाइ� रोजगार�को 

अवसर सजृना गन� "सीपसगैँ सहयोग" काय��म स�ालन ग�रने छ । यसका 

ला�ग मागमा आधा�रत उ�मिशलता तथा सीप �वकास ता�लम, पूजँी, ��व�ध र 

बजार�करणमा सहयोगको �यव�था �मलेइनेछ । 

 

8.6 �नया�तमूलक उ�ोग तथा �यवसायह�को �थापना, �वकास, �व�तार, �व��न तथा 

रोजगार� �सज�ना गद� आ�म�नभ�र एवं �दगो �थानीय आ�थ�क �वकास गन� नी�त 

अवल�बन ग�रनेछ । 

 

 "एक �थानीय तह, एक उ�पादन" काय��मलाइ� �नर�तरता �दइनेछ । यसका 

ला�ग स�भा�यता तथा वातावरणीय अ�ययन गर� �व�ततृ प�रयोजना ��तवेदन 

स�हत उ�ोग �ामको अवधारणा अगा�ड बढाइनेछ । 

 

 यवुा तथा लि�त वग�लाइ� �वदेशमै �वरोजगार बनाउन होम-�टे स�ालन, 

औ�ो�गक जनशि� �वकास एवम ्उ�ोग �थापना गन� �ो�साहन ग�रनेछ । 

 



 
 

 बंगलाचलु�को ज�डबूट� अ�लो, लो�ा, बा�बयो, केतकु�, �टमरु, दालिचनी, 

सगु�ध को�कला(मालागेडी), समायो र गडेर� आ�द ज�ता �थानीय क�चा 

पदाथ�को �वकास तथा �ब��नको ला�ग साव�ज�नक-�नजी साझेदार�मा �वकास 

ग�रनेछ ।  

 

 �थानीय क�चा पदाथ� �योग गर� स�ालन ग�रने नव�व��न एवम ्�सज�नशील 

उ�मिशलतालाइ� �ो�साहन गन� लघ ु उ�म �वकास काय��म माफ� त नयाँ 

उ�मी सजृना र �सिज�त उ�मीह�को �तरो�तीसँगै आव�यक �सप तथा 

व�तगुत सहायता �दान गन� काय�लाइ� �नर�तरता �दइनेछ । 

 

सभाअ�य� महोदय, 

8.7 पर�परागत कृ�ष �णाल�लाइ� आध�ुनक�करण, �यावसा�यक, ��त�पधा��मक र 

उ�च मू�यम�ु बनाउन आव�यक नी�तगत, सं�थागत र जनशि� �यव�थापन 

गर� �ा��रक गा.पा. को �पमा �वकास गन� नी�त �लइनेछ । 

 

 टु�े कृ�ष ग�त�व�धलाइ� �न��सा�हत गद� कृ�ष तथा पशपुालनको �व�ततृ 

स�भा�यता अ�ययन गर� उ�पादन, भ�डारण, �शोधन, र बजार�करणको 

एक�कृत कृ�ष �वकास योजना �नमा�ण ग�रनछे। 

 

 कृ�ष �ा�व�धकह�लाइ� कृ�ष �यवसाय आक�ष�त गन� तथा कृषकको घरदैलोमा 

�ा�व�धक सेवा प�ु याउन एक वडा एक कृ�ष �ा�व�धक काय��म संचालन 

ग�रनेछ । 

 

 आध�ुनक कृ�ष �णा�ललाइ� आ�मसात ्गद� माटो अनसुारको उ�पादन काय�लाइ� 

�ो�सा�हत गन� �ादेिशक तथा संघीय सरकार र अ�य साझेदार �नकायसँग 

सम�वय र साझेदार�मा माटो प�र�ण काय�शाला संचालन ग�रनेछ । 



 
 

 �थानीय तहमा साव�ज�नक, सहकार� र �नजी �े�को सहकाय�मा कृ�ष हाट 

बजार, िशत भ�डार, कोशेल� घर �थापना तथा संचालन गन� �ो�सा�हत 

ग�रनेछ । 

 

 बाँझो छो�डएका खे�तयो�य ज�मनलाइ� �वकास तथा उपयोग गर� कृ�ष उ�पादन 

व�ृ� ग�रनेछ । 

 

 भ�ूमको उिचत उपयोगका ला�ग जोिखम संवेदनिशल भ-ूउपयोग ग�ुयोजना 

तयार गर� काया��वयनमा �याइनेछ । भ�ूमको च�लाब�द�लाइ� �ो�सा�हत गर� 

�यवास�यक करार खेती, सहकार� खेती र सामू�हक खेती गन� उ�पे�रत 

ग�रनेछ । 

 

8.8 पशपुालन माफ� त �थानीय �वरोजगार व�ृ� गद� पशपु�छ�ज�य उ�पादनमा 

पा�लकालाइ� आ�म�नभ�र बनाउनकुा साथै य�ता उ�पादनको �नया�तलाइ� �व��न 

गर� आ�थ�क �वकास गन� नी�त �लइनेछ । 

 

 �यावसा�यक एवम ्उ�त न�का पशपु�छ�, माछापालन, मौर�पालन र उ�च 

मू�यका पशपु�छ�पालन �यवसायलाइ� �ो�साहन �दने काय��मलाइ� �नर�तरता 

�दइनेछ । 

 

 सन ्2030 स�म पी.पी.आर., खोरेत, रे�बज रोग �नय��ण तथा उ�मूलन गन� 

अ�तरा��य ल�यअनसुार �याि�सन तथा औष�ध यथा समयमै �दन े पहल 

ग�रनेछ । 

 

8.9 समाजवाद उ�मखु सामािजक, आ�थ�क �णाल� �ब��नका ला�ग मया��दत, 

गणु�त�रय, �व�धस�मत र सशुासनय�ु सहकार� �े�को �वकास ग�रनेछ ।  

 



 
 

सभाअ�य� महोदय, 

8.10 कोरोना महामार� तथा �वप�को कारण उ�प� हनुस�न ेस�भा�वत खा� संकट 

समाधान गद� खा� सरु�ाको स�ुनि�तता गन� अ�याव�यक खा� उ�पादन, 

भ�डारण, �वतरण र आपू�त�को ला�ग सम�वय ग�रनेछ । 

 

 सरोकारवाला र �नयमनकार� �नकायह�सँगको सम�वयमा गणु�तर प�र�ण र 

�भावकार� बजार अनगुमन गर� दै�नक उपभो�य व�त ु तथा सेवाको सहज 

आपू�त�को �ब�ध �मलाइ�नेछ । 

 

 स�भा�वत �वप�लाइ� समेत म�यनजर गद� कृषकसँग कृ�ष उपज स�लन र 

भ�डारणका ला�ग एक वडाः एक अ� भकार� �थापना गन� �ो�साहन 

ग�रनेछ। 

 

 �थानीय उ�पादनको बजार�करण, �नया�त र उपभोगमा �वशेष �ाथ�मकता 

�दइनेछ । उ�पा�दत व�तकुो आ�त�रक खपत व�ृ� गन� सहकार� तथा �नजी 

�े�लाइ� बंगलाचलु� कोशेल� गहृ स�ालन गन� �ो�सा�हत ग�रनेछ । 

  

8.11 को�भड महामार�को संकटलाइ� म�यनजर गद� ��व�धमै�ी िश�ण �सकाइ�लाइ� 

�ो�साहन र �ब��न गन� द� र सीपय�ु जनशि� उ�पादन गन� नी�त �लइनेछ 

। यसका ला�ग नेपाल सरकार, �देश सरकारसँगको सहकाय�मा �ा�व�धक र 

�वरोजगारमूलक  िश�ामा जोड �दइनेछ । 

 

 सामदुा�यक एवम ् �ा�व�धक �व�ालयह�को पूवा�धार �वकास तथा शैि�क 

जनशि�को �मता �वकासका काय��मलाइ� �नर�तरता �दइनेछ ।  

 

 �सपयू� द� जनशि� उ�पादनका ला�ग ता�लम तथा बह ु �वधा �ा�व�धक 

िश�ाको नी�त �लइनेछ । �वप�, ��दबाट घाइते, अपा� तथा श�हदका 



 
 

स�तती र जेहे�दार �व�ाथ�लाइ�  डा�टर, इ�ि�ज�नयर अ�ययनको ला�ग 

कि�तमा १ जनालाइ� �वशेष छा�विृ� �दान ग�रनेछ । 

 

8.12 �व�ालय िश�ालाइ� गणु�तर�य, वै�ा�नक, �यावसा�यक, सीपमूलक र 

जीवनोपयोगी बनाउन सामदुा�यक �व�ालयको �मता �वकास तथा पहुँच �व�तार 

गन� नी�त �लइनेछ । 

 

 सधुा मा.�व. मा मज�र भएको बंगलाचलु� इ���लस �म�डयम �कुल, बंगलाचलु�-

5, मकुु� ट�को ज�गा तथा भवन �ा�ीको ���या अिघ बढाइ� मज�रलाइ� थप 

�व�तार गद� ल�गनेछ । 

 

 सामदुा�यक शैि�क सं�थाको पूवा�धार, �थानीय पा��म लगायतका �वषयमा 

समसाम�यक सधुार गर� बै�ा�नक, �सपमूलक तथा गणु�त�रय िश�ा �दान गन� 

बंगलाचलु� शैि�क सधुार काय��म  स�ालन ग�रनेछ । 

 

  एक �थानीय तह एक नमूना सामदुा�यक �व�ालय काय��म अ�तग�त �ी 

महे�� मा.�व. �ीवार�लाइ� थप �यवि�थत ग�रनेछ। 

 

 �व�ालयको पहुँच भ�दा बा�हर रहेका बि�त तथा समूदायलाइ� लि�त गर� 

आव�यकता अनसुार वाल �वकास के��ह� �थापना तथा संचालन ग�रनेछ । 

अपा�ता भएका �यि�ह�को गणु�तर�य िश�ामा सहज पहुँचको स�ुनि�तता 

एवम ्अपा�मै�ी िश�ण �सकाइ� ��व�धमा सधुार ग�रनेछ। गा.पा.ले �नमा�ण 

गन� पूवा�धारह� अपा�मै�ी बनाइनेछ । 

 

 गाउँ िश�ा योजना तथा नी�त �नमा�ण ग�रनेछ । सबै �व�ालयह�मा इ��टरनेट 

सेवा सचुा�का ला�ग काय� अगा�ड बढाइनछे । 



 
 

 महामार� र �वपदमा बालबा�लकाको शैि�क �नर�तरताका ला�ग वैकि�पक 

मा�यमबाट िश�ण �सकाइ ��याकलापह� स�ालन गन� �यव�था 

�मलाइ�नेछ। 

 

 संघीय सरकारको घोषणा तथा यस पा�लकाको �मता अनसुार बाल�वकास 

सहायक काय�कता� तथा �व�ालय कम�चार�को तलब व�ृी ग�रनेछ । 

 

 �व�ालयमा �वा��य िश�ा, सचेतना, �ाथ�मक पर��णका ला�ग �वा��यकम� 

प�रचालन ग�रनेछ ।  

 

8.13 जनआ�दोलन, जनय�ु लगायतका आ�दोलनका श�हद प�रवार, वेप�ा प�रवार, 

घाइते, अपा� तथा ��द�प�डतको स�मानका ला�ग श�हदका निजकका 

प�रवारलाइ� मा�सक �. 200 का दरले श�हद �मतृी/योगदान भ�ा उपल�ध 

गराइनेछ । उ�नह�का ला�ग �यवसाय सहयोग काय��म �यव�था ग�रनेछ ।  

 

 रा��य �वत��ता, सामािजक �याय र संघीय लोकताि��क गणत�� 

�थापनाका ला�ग आ�नो जीवन उ�सग� गनु�हनुे श�हदह�को स�झनामा श�हद 

�दवस र रा��यता, लोकत�� र जनिज�वकाको आ�दोलनमा अगवुाइ गनु�हनु े

स�पूण� अ�जह�को योगदानको उ�च स�मानको ला�ग श�हद �दवसको �दन 

�सज�ना�मक काय��मको आयोजना ग�र मनाइनेछ। 

 

8.14 �ये� नाग�रक, एकल म�हला, बालबा�लका, अपा�ता भएका �यि�, 

प�रवारबाट �व�था�पत, असहाय र सामािजक वि��तकरण र व�ह�करणमा परेका 

वग� र समूदायको संर�ण र पनुः�थापना ग�रनेछ । 

 



 
 

 समाजमा आ�थ�क तथा सामािजक �पमा प�छ परेका द�लत समदुायको आ�थ�क 

तथा समािजक �वकास तथा स-शि�करण गन� कानूनी �ब�धका अलावा 

लि�त काय��म  संचालन ग�रनेछ । 

 

 पैतकृ स�पतीमा छोरा र छोर�लाइ� समान अ�धकार �दान गन� द�प�तलाइ� 

स�मानको �यव�था �मलाइ�नेछ । 

सभाअ�य� महोदय,  

8.15 गा.पा. को �वकास र सम�ृ�मा यवुाको रचना�मक योगदान स�ुनि�त गन� 

यवुाको सवा���ण �वकास गन� नी�त �लइनेछ । 

 

 अ�य� कप ��तयो�गतालाइ� �नर�तरता �दइनेछ ।��दप-वास ु खेलमैदानको 

�तरो�ती गद� ल�गनेछ ।अ�य खेलमैदानको �वकासको नी�त �लइ�नेछ । 

 

 नाग�रकको �म ��त स�मान, सामदुा�यक काय�मा �वयंसेवा गन� �वः�फूत� 

�पमा तयार हनु उ���ेरत गन� �ममूलक काय��मलाइ� थप �यवि�थत र 

�भावकार� �पमा संचालन ग�रनेछ ।�नजी �े�को रोजगा�रमा समेत �थानीय 

यवुा वेरोजगारह�लाइ� �ाथ�मकता �दने नी�त अ��कार ग�रनेछ । 

 

 �व�थ र �सज�निशल जीवनका ला�ग खेलकुद, योग, �यायाम र �यानलाइ� 

समदुाय तथा �व�ालय तहस�म अ�भयानका �पमा �व�तार ग�रनेछ ।  

 

8.16 भाषा, कला, सा�ह�य तथा सं�कृ�तको स�ब��न र �ब��नमा �वशेष जोड 

�दइनेछ । 

 

 भाषा, कला, सा�ह�य तथा सं�कृ�तको स�ब��नमा �विश� योगदान गन� 

��ाह�लाइ� स�मान ग�रनेछ। 



 
 

 पर�परागत �पमा चल� आएका मेला, पव� र जा�ाह�को �व��न काय�लाइ� 

समयानकुुल र रचना�मक बनाउन पहल ग�रनेछ । 

 

 २५ वष� �नर�तर सेवा गरेका रा�सेवकह�लाइ� स�मान ग�रनेछ । 

सभाअ�य� महोदय,  

8.17 महामार�ले अथ�त��मा पारेको �भाव �यूनीकरण गन� आ�त�रक पय�टनलाइ� 

�थानीय रोजगार� र आयआज�नको आधारको �पमा �वकास गन� बंगलाचलु� 

गाउँपा�लकालाइ� आकष�क ग�त�यको �पमा �वकास गन� नी�त �लइनेछ ।  

 

 पय�टन �े�को �ब��न गन� होटेल तथा सामदुा�यक होम �टे �वकास गन� 

�ो�साहन गन� नी�त �लइनेछ ।   

 

 बंगलाचलु� गाउँपा�लका वडा.नं. १,२,५, र ८ मा रहेका बागे�र� मि�दर, 

उजा, �धम�धमे पय�ट�कय �े�, बंगलाचलु� पाक� , र रानीथ�ुक� पय�ट�कय 

�े�को �ब��न ग�रनेछ । साथै वडा नं ४ मा रहेको ग�ढलेख �नमा�णका 

ला�ग �देश सरकारसगँ पहल ग�रनेछ । 

 

 यस गाउँपा�लका अ�तग�त काय�रत सबै रा�सेवक िश�क तथा कम�चार�लाइ�   

कि�तमा ५ �दनको पय�टन काजको �यव�था �मलाइ�नेछ । 

 

8.18 "�दगो वन �यव�थापनः �व�छ, �व�थ र सम�ृ जीवनयापन" सोचलाइ� 

काया��वयन गन� वन �यव�थापन, वन पैदावार, ज�डबटु� तथा जै�वक 

�व�वधताको �दगो संर�ण गर� रोजगार� �ृजना र ह�रत अथ�त��को �वकासमा 

वन �े�को उपयोग ग�रनेछ । 

 



 
 

 सडक बाटोको दबैुतफ�  सौ�दय� �दायक, सडक सरु�ा तथा आयमूलक 

�ब�वाह�को व�ृारोपण गर� ह�रयाल� सडक �वकास गन� �ो�सा�हत ग�रनेछ।  

 

 सामदुा�यक वनलाइ� आयमूलक �पमा �वकास गर� आय र योजना तजु�मा 

���यामा आब� ग�रनेछ ।  

 

 �व�भ� संघ सँ�था तथा टोल �वकास सँ�था, सामदुा�यक वनह�को 

सहभा�गतामा भ–ू �य तथा �वपदलाई म�यनजर गर� ब�ृारोपण र तारवार गन� 

गर� �यव�था �मलाइनेछ। जी�वको पाज�नका ला�ग वनजंगलको अवधारणालाई 

साथ�क त�ुयाउन गाउँपा�लका �भ� रहेका सामदुा�यक वनमा नकारा�मक 

�भाव नपन� गर� काय�योजना बनाइ सामदुा�यक तथा �नजी �े�को लगानीमा 

फन पाक� , �रसोट� र �पक�नक �थलको �थापना गर� स�ालन गन� नी�त 

�लईएको छ। 

 

8.19 रा��य �व�तु �सारण स�ालमा हालस�म नजो�डएका दगु�म गाउँह�लाइ� 

जल�व�तु, सौय� उजा�, बायो�यास, वाय ुउजा� लगायतका वैकि�पक उजा�माफ� त 

�व��ुतकरणका ला�ग एक�कृत योजना तयार गर� काया��वयनमा �याइनेछ । 

सभाअ�य� महोदय, 

8.20 संघ, �देश र �थानीय तहबाट �नमा�ण ग�रने सबै सडकलाइ� ए�ककृत सडक 

स�ालमा आव� हनु ेगर� सरुि�त भरपद� र गणु�तर�य सडक पूवा�धार �वकास 

गन� सडक तथा यातायात ग�ुयोजना अ�ाव�धक ग�रनेछ । 

 

 गा.पा. को मह�वका सडक तथा पलु �नमा�णको काय�लाइ� एक�कृत 

आयोजनाको �पमा पहल ग�रनेछ । सडक �नमा�ण गदा� गाउँपा�लकाको 

के��देिख म�ुय सडक वा राजमाग� सँग जो�ने सडक र िज�ला सदरमकुाम 

हुँदै �देश राजधानी जो�ने सडकलाइ� उ�च �ाथ�मकता �दइनेछ । 



 
 

 गाउँपा�लकाको पूिजगँत बजेटको �यनुतम ३ ��तशत बजेट पूवा�धार मम�त 

तथा संभार गन� काय�को ला�ग �व�नयोजन ग�रनेछ। 

 

 �व�ालय, �वा��यचौक�, हाट बजार र ब�तीमा सहज पहुँच प�ु याउन 

आव�यक �थानह�मा झोल�ुे पलु �नमा�ण गन� काय�लाइ� �नर�तरता �दइनेछ।  

 

 ज�टल �कृ�तका, आध�ुनक उपकरण �योग ग�रने र द� जनशि� 

आव�यकता पन� खालका पूवा�धार �नमा�णका काय�ह� ठे�ामा लगाई समप� 

ग�रनेछ। �ममा आधा�रत कामह� उपभो�ा स�म�त माफ� त गन� �मता 

�वकासको ता�लम स�ालन ग�रनेछ।  

 

 �थलगत योजना स�झौता काय�लाइ� �नर�तरता �ददै ��येक वडामा गठन हनुे 

उपभो�ा स�म�तह�को द�लत तथा म�हला संयोजक कि�तमा 3३% कायम 

गन� नी�त �लइनेछ। 

 

8.21 जनतालाइ� आधारभतु खानेपानीको �यव�था र सबै खे�तयो�य ज�मनमा �सँचाइ 

स�ुवधा उपल�ध गराउन आव�यकता अनसुार वषा�तको पानी स�लन, तथा 

�ल�ट खानेपानी लगायतका न�वन ��व�धह�को मा�यमबाट सबैलाइ� �व�छ 

तथा गणु�तर�य खानेपानी तथा �सँचार स�ुवधा �व�तार गन� नी�त �लइनेछ । 

 

 गा.पा. को के�� क�मरेचौरको खानेपानी सम�या समाधान गन� ठुलोखोला 

�ल�ट खानेपानी आयोजना काया��वयन भैसकेको र अ�य आयोजनाह�को 

�नमा�ण काय� थप �व�तार ग�रनेछ । 

 

 साव�ज�नक, �नजी तथा उपभो�ाको साझेदार�मा खानेपानी तथा सरसफाइ� 

स�ब�धी काय��मह� स�ालन ग�रनेछ । 



 
 

 खे�तयो�य ज�मनमा वष�भर� �सँचाइ� स�ुवधा प�ु याउन स�भा�यताका आधारमा 

आव�यक �सँचाइ� आयोजनाह� �मश �नमा�ण ग�रनेछ ।  

 

8.22 छ�रयर रहेका तथा जोिखमय�ु ब�तीलाइ� सरुि�त �थानमा �थाना�तरण गर� 

जनतालाइ� सरुि�त आवासको स�ुनि�तता गन� नेपाल सरकार र �देश सरकार 

सँगको सहकाय�मा एक�कृत ब�ती �वकास काय��म अगा�ड बढाइनछे । 

 

8.23 "सरुि�त घर, सबैको रहर" भ� े मलु म��लाइ� साकार पान� अ�त �वप� 

लि�त वग� र समदुायको जीवन�तर सधुार, स�यता �वकास र सामािजक 

�पा�तरणका ला�ग खरको छानो �व�थापन काय��मलाइ� �नर�तरता �दइनेछ । 

 

 

8.24 गाउँपा�लकाको कामकारबाह�, �वकास �नमा�ण तथा सेवा �वाहको स�ब�धमा 

जनताको गनुासा, सझुाब, िज�ासा तथा अपे�ाह� स�बोधन गर� सेवा �वाहमा 

नाग�रक संल�नता  अ�भव�ृ� ग�रनेछ । 

 

 पा�लका तथा मातहतबाट हनुे सेवा �वाह तथा संचा�लत आयोजनाह�को 

स�ब�धमा िज�ासा, गनुासो तथा सझुाव ��य� �पमा स�बोधन गन�का ला�ग 

स�ालनमा �याइएका "�म�डयामा बंगलाचलु� गाउँपा�लका", बंगलाचलु� 

एफ.एम. �ारा "जनतासगँ जन��त�न�ध काय��म" र NTV HD माफ� त "हा�ो 

बंगलाचलु�, रा�ो बंगलाचलु�" काय��म संचालनमा �याइनेछ ।   

 

8.25 साव�ज�नक सेवा �वाहलाइ� �छटो छ�रतो, च�ुत सरल, पारदिश� र �भावकार� 

बनाइ� आम नाग�रकको गा.पा. ��त अपन�व र �व�सनीयता बढाउन 

साव�ज�नक �शासनको नी�तगत, काननुी, सं�थागत एवम ्मनो�यावहा�रक प�मा 

सवल�करण तथा �नर�तर सधुार गद� ल�गनेछ । 



 
 

 �थानीय सेवालाइ� �यावसा�यक, गणु�तर�य, नाग�रक केि��त, प�रणाममखुी र 

समसाम�यक बनाउन �थानीय सेवा स�ब�धी आव�यक कानून �नमा�ण 

ग�रनेछ । 

 

 �थानीय तहमा �र� दरब�द�मा �देश लोकसेवा आयोगमाफ� त पदपू�त�को 

काय� अगा�ड बढाइनेछ । 

 

 जेहे�दार, लि�त तथा �वप� वग�का िशि�त वेरोजगार यवुाह�लाइ� सरकार� 

सेवामा आक�ष�त गन� लोक सेवा आयोग तयार� क�ा स�ालन ग�रनेछ । 

 

 सरकारका �नकायह�को आ�त�रक �नय��ण �णाल� तथा सेवा �वाहको 

मापद�ड तयार गर� लाग ुग�रनेछ । 

 

 �थानीय तहका पदा�धकार� तथा कम�चार�को �मता �वकासका �व�भ� 

काय��मह� स�ालन गर� साव�ज�नक सेवा �वाहलाइ� थप �भावकार� 

बनाइनेछ । 

 

 गाउँपा�लका �े��भ� कुनै �याि� वा सं�थाले भवन, घर, पसल, �यारेज, गोदाम, 

टहरा, छ�पर, कारखाना, ज�गा वा पोखर� परैु वा आंिशक तवरले बहालमा 

�दएको हकमा उ� काय�लाई �यवि�थत तथा �भावकार� �पमा काया��वयन 

गन�का ला�ग घर ज�गा बहाल कर सधुार काय� योजना तयार गर� लाग ु

ग�रनेछ।  

  

 उ�च मनोवलय�ु साव�ज�नक सेवा कायम गन� �थानीय सेवा तफ� का सबै 

रा�सेवकह�को तलब व�ृ� ग�रनेछ । 

 



 
 

 हाँ�सपरु र बोझपोखरामा बै��� पहुँच बढाउन शाखार�हत(BLB) बै��� 

�णा�लको ला�ग पहल ग�रनेछ । 

 

 �यि�गत घटना दता� तथा सामािजक सरु�ा काय��मलाइ� थप �यवि�थत, 

��व�धमै�ी गराउन �यि�गत घटना दता� तथा पि�करण स�ु�ढकरण 

काय��मलाइ� साझेदार� ग�रनेछ । 

  सभाअ�य� महोदय, 

8.26 मानव अ�धकार �ब��न, नाग�रकको जीउधन र �वत��ताको संर�ण, 

सं�वधान �द� मौ�लक हकको ��याभ�ुत र पा�लका�भ� शाि�त सरु�ा र 

अमनचयन कायम रा� आव�यक कानूनी तथा सं�थागत �वकास ग�रनेछ । 

 

 �या�यक स�म�तका पदा�धकार� तथा गाउँ काय�पा�लकाबाट सूिचकृत 

मेल�मलापकता� तथा सहजकता�ह�लाई समयानकूुल पूनता�जगी तथा �मता 

�वकास स�ब�धी ता�लम �दान ग�रनेछ। पदा�धकार�, वडा सिचव, तथा 

सहायक कम�चार�को ला�ग �या�यक काय��व�ध ऐन तथा सो सँग स�बि�धत 

�वषयमा ता�लम �दई �या�यक �न�पणको �यव�था �मलाइनेछ।.�या�यक 

स�म�तको �े�ा�धकार �भ� पन� म�ुाह�को �न�प� छान�बन गर� �प�डत 

प�लाई �यायको ��याभतुी हनुेगर� समयमै म�ुा मा�मलाको �छनोफानो 

ग�रनेछ। 

 

 जनताको जीउधन र �वत��ताको संर�ण गन� कानूनी र सं�थागत �ब�ध गर� 

नगर �हर� प�रचालनमा �याइनेछ । 

 

 मानवअ�धकारका सव�मा�य �स�ा�त र मू�य मा�यतालाइ� आ�मसात गद� 

मानवअ�धकार संर�ण र �ब��नमा अ�भयानलाइ� �नर�तरता �दइनेछ । 



 
 

 मानव बेच�वखन, घरेल ु �हँसा, लाग ु औषध द�ुय�सन ज�ता अपराधको मूल 

कारण प�हचान तथा �नदान गन� समदुायसँगको साझेदार�मा आव�यक �नगरानी 

तथा सचेतनामूलक काय��म, सामदुा�यक �हर� एवम ् सधुार के�� संचालन 

गर� शाि�त, सरु�ा र अमनचयनको वातावरण �नमा�ण ग�रनेछ । 

 

 कानून बमोिजम शासन स�ालन गन� ��येक नाग�रकलाइ� चेतनिशल बनाउन 

आव�यक पन� कानून �नमा�ण र मौजदुा कानूनको �भावकार� काया��वयनका 

ला�ग कानूनको सा�रता काय��म स�ालन ग�रनेछ । �वप� र �हँसामा 

परेका पी�डतह�लाइ� �यायमा पहुँच व�ृ� गन� �नःश�ुक कानूनी सहायता �दान 

गन� �यव�था �मलाइ�नेछ र �या�यक स�म�तको काय�स�पादनलाइ� थप 

स�ुयवि�थत र �भावकार� बनाइ�नेछ । 

 

 समाजमा �व�मान रहेका कु�र�त, कुसं�कार, कु�था र सबै �कारका �वभेद 

तथा �हँसाको अ��य गर� सरुि�त, ससंु�कृत र समतामूलक समाज �नमा�ण 

ग�रनेछ । यसका ला�ग लागऔुषध उ�पादन, ओसारपसार, बेच�वखन, 

द�ुय�सन, जवुातास र म�पानज�ता �वकृ�तलाइ� �नमू�ल गन� अ�भयान स�ालन 

ग�रनेछ । 

 

 भ�ूम स�ब�धी सम�या समाधान आयोगको नी�त अन�ुप भ�ूम�हन सकुु�बासी, 

अ�यवि�थत बसोबासीलाइ� प�हचान, लगत स�लन गर� �मािणकरण गराइ� 

लालपूजा� �वतरण ग�रनेछ । 

 

 जे� नाग�रक �मलन के�� �थापना गर� लि�त काय��म संचालन 

ग�रनेछ।८० वष� मा�थका जे� नग�रक र पूण� अपा�ता भएका 

लाभ�ाह�ह�लाइ� ब�कमाफ� त घरमै भ�ा �वतरणको �यव�था �मलाईनेछ।  

 



 
 

 म�हला, �कशोर-�कशोर�, वालवा�लका, द�लत, जनजाती उ�थान काय��मलाइ� 

�नर�तरता �दइनेछ ।   

 

8.27 गा.पा. को भौगो�लक �विश�तालाइ� म�यनजर गद� �वप� �यव�थापनका ला�ग 

�थानीय तह, सरु�ा �नकाय र संघसं�थासँगको सम�वय तथा सहकाय�लाइ� 

�भावकार� बनाइनेछ ।  

 

 �वप� जोिखम न�सा�न तथा ��तकाय� योजनामाफ� त नेपाल सरकार, �देश 

सरकार र गा.पा. तह तथा अ�तरा��य संघ/सं�था र �नजी �े�सँग �वप� 

जोिखम �यूनीकरण तथा �यव�थापन एवम ् �वप� �वयंसेवक प�रचालनका 

काय�ह� सम�वया�मक ढ�ले स�पादन ग�रनेछ । 

 

 साव�ज�नक ज�गा तथा स�पतीको प�हचान तथा संर�ण ग�रनेछ । 

 

 �थानीय आपतका�लन काय� संचालन के�� �थापना गर� संचालनमा 

�याइनेछ। 

 

8.28 सामदुा�यक स�ारमा�यमको सं�थागत �मता �वकास तथा स�ारकम�को 

पेशागत �मता अ�भव�ृ�का ��याकलापह� माफ� त आमस�ार मा�यमलाइ� 

�व�छ, मया��दत र �यावसा�यक बनाउने नी�त �लइनेछ । 

 

 आम स�ार मा�यमलाइ� �यवि�थत र �भावकार� बनाउन "रे�डयो बंगलाचलु�" 

संचालनका साथै प�ाका�रता ता�लमको �यव�था ग�रनेछ। 

 

8.29 �व��ुतय शासनको सोच साकार पान� गाउँपा�लका र मातहतका काया�लयको 

कामकाजलाइ� ��व�धमै�ी बनाउँदै ल�गनेछ । 



 
 

 गा.पा. को सेवा �वाह, सरु�ा �यव�थालगायत अ�य �यव�थाप�कय काय�मा 

�व�तुीय शासन �णाल�को �योगलाइ� उ�च �ाथ�मकता �दइनेछ । 

 

 अ�ययन अनसु�धान तथा त�यमा आधा�रत नी�त, काय��म तथा योजना 

छनौट एवम ् �नमा�ण गन� आव�यक पन� आधारभतू त�या� स�लन �शोधन 

भ�डारण र उपयोगका ला�ग समिुचत �यव�था ग�रनेछ। 

 

 पारदिश�ता र जवाफदे�हता कायम गर� सशुिुचत हनुे सूचनाको हकलाइ� �व��न 

गन� तथा भए गरेका ग�त�व�धह� जनमानसस�म प�ु याउन �वकासको सचुकका 

�पमा  सामािजक प�र�ण, साव�ज�नक सनुवुाइ� ज�ता �व�ध लगायत 

बंगलाचलु� गाउँपा�लकाको आ�नै �वा�म�वमा रे�डयो बंगलाचलु� संचालनलाइ� 

�नर�तरता �दइनेछ । 

 

8.30 गा.पा. को �ाथ�मकताका �े�मा लगानी र ��तफलको सम�या�यक �वतरणमा 

जोड �दइनेछ । गा.पा. का मह�वका ठुला पूवा�धार �वकास, रोजगार� �सज�ना, 

कृ�ष, उ�ोग, भौ�तक पूवा�धार र पय�टनको �वकासका ला�ग साव�ज�नक, �नजी र 

सरकार� �े�लाइ� प�रचालन गन� आ�थ�क नी�त �लइनेछ । 

 

  ब�त�ुन� मापद�डका आधारमा आयोजना छनौट र काया��वयन हनु े�णाल� 

�वकास ग�रनेछ ।  

 

 उ�च ��तफल �दने आयोजनाह� प�हचान गर� साव�ज�नक �नजी लगानी 

�ब��न ग�रनेछ । 

 

 �व�ीय सा�रता, बै��� �णाल�मा पहुँच र �व�ीय समावेशीकरण अ�भव�ृ� 

ग�रनेछ । नाग�रकको बचत व�ृ� गर� �वरोजगारका अवसर �सज�ना गन� 

अ�भयान  संचालन गन� अ�भ��ेरत ग�रनेछ । 



 
 

 आ�त�रक �ोत अ�भव�ृ� गन� अ�धकार ��े अ�तग�त रहेको राज�को दायरा 

�व�तार तथा कर �णाल�मा समसामा�यक सधुार ग�रनेछ । साथै नेपाल 

सरकार र �देश सरकारसँग सम�वय गर� साव�ज�नक खच� लेखा�न र 

��तवेदनको ए�ककृत �वचा�लत �णाल� �वकास र �योगको �यव�था 

�मलाइनेछ । 

 

8.31 को�भड-19 को महामार�बाट अथ�त��मा �सिज�त �वषम ् प�रि�थ�तमा भएको 

�ोतको संकुचन र यसबाट पन� �व�ीय भार समेतलाइ� म�यनजर गर� चाल ुतथा 

�शास�नक खच�लाइ� �नि�त सीमामा रािखनेछ । द�घ�का�लन दा�य�व 

�यूनीकरण गन� र गैर बजेटर� खच�लाइ� �न��सा�हत गद� �व�ीय उ�रदा�य�व र 

जवाफदे�हता �व��न गन� काय�लाइ� �नर�तरता �दइनेछ । 

 

8.32 ��ततु नी�त तथा काय��म तयार� गन� �ममा स�लाह सझुाव �दइ योगदान 

गनु�हनु ेसभा सद�य�यूह�, रा�सेवक कम�चार�, राजनै�तक दल, नाग�रक समाज, 

�मजीवीवग�, स�ारकम�, �वकास साझेदार एवम ्गैरसरकार� संघसं�था लगायत 

आम बंगलाचलु� बासी��त आभार� छु । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

सभाका सद�य�यूह�, 

æिश�ा, �वा��य र सरुि�त आवासमा लगानी, संम�ृ बंगलाचलु�को �वहानीÆ भ� ेनारालाई 

साकार पान�का ला�ग मा�थ उ�लेिखत नी�त तथा काय��मह� आधारको �पमा रहनेछन।् 

यी नी�तह�को सफल काया��वयनको ला�ग गाउँपा�लकामा ��याशील राजनी�तक दल, 

सरकार� तथा गैर सरकार� संघसं�थाह�, संचारकम�, नाग�रक समाज लगायत स�पूण� 

बंगलाचलु�बासी आमा–बवुा, दाज–ुभाइ, �दद�–ब�हनीह�को रचना�मक स�लाह, सझुाव र 

सहयोगको अपे�ा गरेको छु। कोरोना भाईरसको महामार�को समयमा �कोप रोकथाम तथा 

�नय��ण गन� र नाग�रकको जनिजवन सामा�य बनाउन गाउँपा�लकासंग हातेमालो गद� 

सहयोग गनु�हनु े स�पूण� सरकार� तथा गैर सरकार� संघ सं�था, �नजी �े�, समदुाय, 

सहयोगी हातह� र स�पूण� बंगलाचलु� बासीह�मा हा�द�क ध�यवाद �दन चाहा�छु।  

अ��यमा, देश �भ� र बा�हर रहनभुएका स�पूण� बंगलाचलु� बासीह� को�भड-१९ को 

महामार�बाट सरुि�त रहँदै गाउँ �वकासमा योगदान गनु�हनुछे भ� े हा�द�क अपे�ा स�हत 

अनरुोध गद�छु।  

 

ध�यवाद।।। 

 ��ततुकता� 

भ� वहादरु वल� 

गाउँपा�लका अ�य� 




