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श्री गाउँपाललका उपाध्यक्ष ज्यू सभाका सदस्यज्यूहरु, सम्पूर्ि कमिचारी लमत्रहरु, यहा ँ
उपल्स्थत प्र अ लगायत ल्शक्षक गर्, पत्रकार लमत्रहरु, सरुक्षाकमी लमत्रहरु लगायत 
उपल्स्थत सम्पूर्ि महानभुावहरु 

 

 नेपालको साविभौमसत्ता, स्वालधनता, भौगोललक अखण्डता, रार्िय र्हत, स्वालभमान 
लोकतन्त्र र जनजीर्वकाका लालग भएका लबलभन्न आन्दोलनहरुमा आफ्नो अमूपय जीवन 
उत्सगि गनुिहनुे सम्पूर्ि ज्ञात-अज्ञात शर्हदहरु प्रलत हार्दिक श्रद्धासमुन अपिर् गनि चाहान्छु 
।बेपत्ता, घाइते योद्धा र पीडतहरुप्रलत उच्च सम्मान व्यक्त गदिछु । नेपालको 
यगुान्तकारी पररवतिनका लालग भएका रार्ियता, लोकतन्त्र र जनजीर्वकाको आन्दोलनमा 
अगवुाइ गनुिहनुे सम्पूर्ि अग्रजहरुको योगदानको उच्च सम्मान सर्हत स्मरर् गनि चाहन्छु 
। 

 नेपालको संर्वधान २०७२ ले पररकपपना गरेको ३ (लतन) तहको सरकार मध्ये 
आज हामी स्थानीय सरकारको रुपमा यस भोटेकोशी गाउँपाललकाको भाग्य र भर्वष्यको 
रेखा कोनि लालग रहेका छौँ । हामीले ४ वषिमा जलत काम गररयो लत सबै कामहरु सही 
ढंगले भएको सबैको साथ सहयोगबाट भएको हो यसमा सबैलाई धन्यवाद र्दन चाहान्छु 
। 

 कोलभड÷१९ महामारी व्यवस्थापनमा अग्रपल्ततमा रही काम गने सरुक्षाकमी, 
स्वास््यकमी र रािसेवकहरुमा उच्च सम्मान व्यक्त गनि चाहन्छु । र्वगत वषि देल्ख नै 
र्वश्व महामारीको रुपमा फैललएको कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त भएको अवस्थामा पलन 
हामीले अत्यन्त संवेदनशील भएर गत वषिलाई सामाना गररयो ।यस वषि पनु दोश्रो 
भेररयन्टको रुपमा व्यापक रुपमा संक्रमर् फैललन गई यस गाउँपाललकामा समेत केर्ह 
मालनसहरुको ज्यान समेत गएको, धेरै संख्यामा लनको हनु ुभएको, केर्ह संक्रलमत समेत 
भैरहेकोले मतृकको आत्माको शाल्न्तको कामना गदै लबरामीहरुको लसघ्र स्वास््य लाभको 
कामना गदिछु । नागररकको स्वास््य सरुक्षा गनि स्थानीय सरकारको प्रमखु दार्यत्व हो, 
हामीले अत्यन्त संवेदनल्शल भएर पाललकाको आफ्नै स्रोतबाट र केर्ह सहयोगी 
संस्थाहरुबाट स्वास््य सामाग्री जटुाई कुनै कुराको अभाव हनु र्दएका छैनौँ र र्दइने छैन 
। आगामी र्दनहरुमा पलन यस्ता महामारी आइरहन सक्छन ् यसको लालग उल्चत 
व्यवस्थापन गनि आवश्यक बजेटको व्यवस्था लमलाईने छ ।सबै नागररकको स्वास््य 
सरुक्षाको लालग खोपको प्रबन्ध लमलाईने छ । 

 यस गाउँपाललकाको भ ूबनौट अत्यन्त लभरालो पहाडी भभूाग भएको कारर् वषै 
र्पच्छे भकूम्प, मनसनु जन्य र्वपद, आगलागी, रोग व्याधी, हावा हरुी ईत्यार्द र्वपद 
आइलालगरहन्छ त्यसबाट र्वगत वषिमा मनसनु जन्य र्वपदबाट धेरै मानवीय क्षलत 

धनजनको क्षलत भै र्वस्थार्पत घरपररवार संख्या जम्मा ६७ को लालग कुल लागतको 
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संघीय सरकारबाट ६० प्रलतशत प्रदेश सरकारबाट ३० प्रलतशत स्थानीय सरकारबाट १० 
प्रलतशत व्यहोनुि पने कायिर्वलधमा भएको व्यवस्था अनसुार पनु लनमािर् ३५ र पनुस्थापना 
३२ गरी जम्मा ६७ घरपररवारको लालग व्यहोनुिपने हुँदा उक्त रकम कररब ३७ लाख 
व्यहोनुि पने रहेछ त्यसको लालग बजेट व्यवस्था गररने छ ।  
 

कोलभड÷१९ ले ग्रलसत बनाएको स्वास््य अवस्था, अस्तव्यस्त बन्न पगेुको उत्पादन, 
र्वतरर् र सेवा तथा अलमललएका ल्शक्षा लगायतका सामाल्जक सेवाहरुमा देल्खएका 
चनुौलतहरु सामना गनि जरु्टरहेको अवस्थामा म भोटेकोशी गाउँपाललकाको गाउँ 
कायिपाललका बैठकद्वारा स्वीकृत आगामी आलथिक वषि २०७८÷०७९ को वार्षिक नीलत 
तथा कायिक्रम यस गररमामय सभा समक्ष प्रस्ततु गने अनमुलत चाहन्छु । यस 
गाउँपाललकाले आगामी आलथिक वषिका लालग तपशील अनसुारको नीलत अनरुुप वाषीक 
बजेट तथा कायिक्रम तय गररनेछ । 

 

 

क) आलथिक र्वकास नीलत : 
 यस गाँउपाललकामा रहेका गररबी, र्वपन्न मर्हला, यवुालाई उद्यम व्यवसाय स्थालनय 

स्तरमा नै सजृना गने कायिको थालनी गररनेछ । 

 व्यवसाय सरुु गनि आवश्यक पने कच्चापदाथि, प्रर्वलधको प्रालि र सोको उपयोग 
व्यवसायीकरर् बन्न प्रोत्साहन गररने नीलत अवलम्बन गररनेछ । 

 आलथिक तथा सामाल्जक रुपमा र्पछलडएका समदुायलाई व्यवसाय सम्बल्न्ध आवश्यक ज्ञान 
प्रदान गरी व्यवसाय शरुु गनि अलभप्ररेरत गराइने छ । 

 स्थालनय स्तरमा खेर गईरहेको स्रोतसाधनलाई उल्चत र्कलसमको ताललमको प्रयोग गरर 
रोजगारी सजृना गने कायिको थालनी गररनेछ । 

 कृर्ष, पयिटन उद्योग व्यापारलाई आधार मानेर आगामी वषि देल्ख आलथिक रुपमा 
आत्मलनभिर बनाउन यवुाहरुलाई स्थालनय स्तरमा रोजगारी सजृना गने कायिको थालनी 
गररनेछ । 

 परुानो उद्यमीहरुलाई थप स्तरउन्नतीको लालग सहल्जकरर् कायि गररने छ । 

 व्यवसायलाई स्थालनय तह वा साना तथा घरेल ुउद्योगमा दताि गने कायि गररनेछ । 

 कोरोना भाइरसको कारर् वैदेल्शक रोजगार बाट फकेका यवुायवुतीहरुलाइ स्वदेशमै 
आत्मलनभिर बन्नको लालग उद्यम व्यवसाय क्षेत्रमा आकि र्षित गररने ताललम उपलब्ध 
गराइनेछ ।  

 लघ ु उद्यमीबाट वस्तकुो उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरर् र सो सग ँ सम्बल्न्धत कुनै 
सेवाप्रदान गनि कम्तीमा एउटा साझा सरु्वधा केन्र उद्यम घर स्थापना गनि पहल गररने 
छ । 
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 यस गाउँपाललकालाई फलफूल बालीमा आत्मलनभिर बनाउँदै नमूना गाउँपाललकाको र्वकास 
गररनछे । 

 वडा नं १ लाई स्याउ खेती, र्कवी खेती र नास्पाती, वडा नं ४ मा च्यान्दलर ओखर र 
दाँते ओखर, जापानीज नास्पाती, एभोकाडो जस्ता फलफूलहरुको पकेट क्षेत्र घोषर्ा 
गररनेछ र अन्य वडाहरुमा सम्भाव्यताका आधारमा फलफूल, मसला तथा पश ु जन्य 
र्क्रयाकलापहरु लनरन्तरता गररने छ । 

 भोटेकोशी गाउँपाललकामा सम्भाव्यताका आधारमा उन्नत जातका तरकारी र मसला 
बालीहरु उत्पादन गरी संकलन केन्रको स्थापना गररने छ । 

 दैलनक उपभोग्य वस्तहुरुलाई सस्तो र सलुभ मपुयमा जनतालाई उपलब्ध गराउन कृर्ष 
सहकारी संस्थाको प्रवद्धिनमा लनरन्तरता र्दईनेछ । 

 बाँझो जलमनको प्रयोग, उत्पादनमा सहयोग भने्न सोचका साथ चाल ुआलथिक वषिमा सरुु 
गररएको बाँझो जलमनको लगत अध्यावलधक गरी खेतीका लालग प्रोत्साहन कायिक्रमलाई 
लनरन्तरता र्दईने छ । 

 साना, लनवािहमूखी, र्वपन्न र सीमान्तकृत समदुायका र्कसानहरुका लालग प्रार्वलधक 
सहयोग सर्हत जीर्वकोपाजिन सधुार कायिक्रम सञ्चालन गररने छ । 

 कृर्ष उत्पादनलाई पयिटनसँग जोड्दै कृषकहरुको आय आजिन सधुारका लालग कृर्ष 
पयिटन कायिक्रम सञ्चालन गररने छ । साथै र्पछलडएका समदुायहरुको आयस्तरमा सधुार 
गनि सञ्चाललत एकृकीत नमनुा बस्ती कृर्ष पयिटन कायिक्रम लाई लनरन्तरता र्दइने छ । 

 स्थानीय स्तरमा रोजगारी सजृना गनि तथा कोलभड-१९ को कारर् रोजगारी गमुाएका 
यवुाहरुको पररचालन गनि सबै वडाहरुमा व्यवसार्यक रुपमा सामरु्हक फलफुल तथा 
पशपुालन कायिक्रमलाई र्वस्तार गदै ललगने छ ।दगुनुा, ललस्ती, नारायर्थान, कोदारी, 
मालमिङ तथा त्याङथली लगायतका क्षेत्रहरुमा सम्भाव्यताका आधारमा तरकारीतथा 
फलफुल  पकेट क्षेत्रको रुपमा र्वकास गने नीलत अवलम्बन गररनेछ । 

 तरकारीहरु, अदवुा, बेसार, मकै, र्ट.पी. एस. आल,ु च्याउ आर्दको लबउ, फलफुल लबरुवा 
(वषे तथा र्हउँदे ), तरकारी खेतीको लालग प्लार्िक टनेल तथा माहरुीको घार सर्हत 
सम्पूर्ि सामग्रीहरु र्वतरर् गरी कृषकहरुलाई र बेरोजगार यवुा यवुतीहरुलाई कृर्ष क्षेत्रमा 
व्यवसार्यक बन्न प्रोत्साहन गररने नीलत ललईनेछ । 

 भोटेकोशी गाउँपाललकाका कृषकहरुलाई आवश्यकतानसुारका कृर्ष औजारहरुको र्वतरर् 
कायिलाई जोड र्दइनेछ । 

 माटो परीक्षर् कायिक्रम तफि  : आ.व २०७६/०७७ मा सरुु गररएका र्प.एच.लमटर, र्कट 
बक्स, काँचको नली, रसायनहरु कृर्ष चनु र्वतरर् कायिक्रमहरुलाई आगामी आ.व 
२०७८/०७९ मा समेत लनरन्तरता र्दईनेछ। 
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 दैलनक उपभोग्य वस्तहुरु साथै रसायलनक मल सस्तो र सलुभ मपुयमा जनतालाई 
सहकारी माफि त उपलब्ध गराउन आ.व २०७६/०७७ बाट सरुु गररएको कायिक्रमलाई 
आगामी आ.व मा अझ व्यवल्स्थत गररनेछ ।  

 कृर्ष लबमा कायिक्रम, तरकारी प्याक गने टे्रय र्वतरर् कायिक्रम, बाली संरक्षर् कायिक्रम, 

र्वषादी र्वतरर् कायिक्रम, आ.ई.पी.एम. पाठशाला संचालन, कृषक गोष्ठी, कृर्ष 
प्रार्वलधकलाई ताललम, कृर्ष सडक लनमािर् कायिक्रम, भकारो सधुार कायिक्रम, बाली लबमा 
कायिक्रम, कृषक भ्रमर् कायिक्रम, कृषक ताललम कायिक्रम, तरकारी संकलन केन्र घर 
लनमािर् कायिको प्रारम्भ गरी कृर्ष कायिलाई थप व्यवल्स्थत गररनेछ । 

 गाउँपाललका लभत्रका ५ वटै वडाका कृषकहरुको जीवनस्तर बढोत्तरी गनि एक घर एक 
करेसाबारीको अवधारर्ा लाग ुगररनेछ । 

 ×स्वच्छ धती, स्वस्थ मानव” को पररकपपनालाई जीवन्तता प्रदान गनि सम्भाव्यता 
अध्ययन गरी आगामी आलथिक बषिमा भोटेकोशी गाउँपाललकाका सबै वडाहरुलाई पायक 
पने स्थानमा जैर्वक कृर्ष फमिको स्थानपना गने कायि गररनेछ । 

 माछा पालनमा आत्म लनभिर बन्न वडा नं १ र २ लाई रेन्बो ट्राउट माछा उत्पादन गने 
पकेट क्षेत्रको रुपमा र्वकास गररने नीलत अबलम्बन गररनेछ । 

 यस गाउँपाललका लभत्र लनमािर् हनुे र्वद्यतु आयोजनाहरुको लगानी सलुनश्चत गरी लनमािर् 
सम्पन्न पश्चात गाउँपाललका लभत्रका नागररक लगायत गाउँपाललकामा कायिरत कमिचारीहरु 
समेतलाई अलनवायि रुपमा ३० प्रलतशत शयेर उपलब्ध गराउने नीलत ललईनेछ । 

 प्रधानमन्त्री रोजगार कायिक्रमलाई ग्रालमर् स्तरसम्म पयुािउन गाउँपाललका अध्यक्ष रोजगार 
कायिक्रमलाई लनरन्तरता र्दईने छ । 

 सफल उद्यमी व्यवसायलाई उद्यमशीलतामा जोड र्दनका लालग उद्यम प्रदिशनीको 
माध्यमबाट परुस्कृत गररने छ । 

 कृर्ष व्यवसायको जोल्खम न्यूनीकरर्का लालग उपलब्ध गराईने थप लबमा सहलुलयतलाई 
पनुरावलोकन गरी बाली तथा पशपंुक्षी लबमाको व्यवस्था लमलाईने छ । 

 स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासन सँगको समन्वयमा कालो बजारी, एकालधकार, लसल्न्डकेट 
तथा काटेललङ अन्त्य गररनेछ । 

 पयिटन क्षेत्रको प्रविद्धन र व्यवसायलाई व्यवल्स्थत गरी प्रोत्साहन गनि नीलतगत र कानूनी 
व्यवस्था गररनेछ । 

 स्थानीय स्रोत साधनको उपयोग गरी उद्यमशीलताको र्वकास गनि सामदुार्यक होमस्टेमा 
पूवािधार लनमािर् र क्षमता अलभवरृ्द्ध कायिक्रमलाई लनरन्तरता र्दइनेछ ।  

 गाउँपाललकाको पर्हचान तथा मौललक संस्कृलतको संरक्षर् एवं प्रवद्धिन गदै गाउँपाललका 
लभत्रका प्रमखु पयिटकीय गन्तव्यहरुमा पयिटन पूवािधार र्वकास गने कायिलाई लनरन्तरता 
र्दइनेछ । 
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 गाउँपाललकाका प्रमखु पयिटकीय गन्तव्यहरुमा पयिटकीय होटलहरुको लबस्तार तथा 
सञ्चालन गनि लनजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

 पयिटकीय गन्तव्य पदमागि र होमस्टेलाई लडल्जटलाइज गरी अनलाइन पयिटकीय सूचना 
प्रवाह गने व्यवस्था गररनेछ । 

 मालमिङ देउढुङ्गा नारायर्थान फुल्पपङकट्टी साईर्कललङ पयिटकीय ररङरोडको रुपमा 
र्वकलसत गररनेछ । 

 स्वच्छ मास ुउत्पादन तथा उपभोगको लालग मास ुपसल सधुार कायिक्रम संचालन गने 
नीलतलाई लनरन्तरता र्दईन ेछ । 

 पशपंुक्षी पालन व्यवसायमा आलथिक क्षलत कम गनिका लालग पंशपुक्षीमा लाग्ने महामारी 
रोग लनयन्त्रर् गने कायिका लालग भ्याल्क्सनेसन कायिक्रम र पशपंुक्षी लबमा कायिक्रम 
संचालन गररनेछ । 

 उच्च पहाडी भेगमा चौरीपालन संरक्षर् कायिक्रमलाई चौरीको घ्यू र छुपी उत्पादनमा 
व्यवसायीकरर् गररने छ । 

 चौरी प्रविद्धन कायिक्रम प्रदेश सँग समन्वय गरी सञ्चालन गररनेछ । 

 वातावरर् स्वच्छ राख्न, रोगबाट मकु्त राख्न खोर, गोठ सधुार कायिलाई जोड र्दईनेछ । 
यो  गाउँपाललका उच्च पहाडी क्षेत्रमा पने र प्रसस्त चरनको सम्भावना भएकोले 
व्यवसार्यक रुपमा वाख्र्रापालन र चौरीपालन गनि यस क्षेत्रका कृषकलाई आकर्षित 
गररनेछ । बाख्र्ा पालन व्यवसायलाई र्वस्तारको लालग लबगत बषिबाटै र्वतरर् गनि 
थाललएको बोयर जातको लबउ बोका र्वतरर् तथा कुखरुा पालन कायिलाई आगामी आ.व 
२०७८/०७९ मा समेत लनरन्तरता र्दइनेछ । 

 गाउँपाललकाले इलतहासर्वद् वा परुातत्वर्वद्को सहायतामा आफ्नो क्षेत्रमा रहेको 
ऐलतहालसक व्यल्क्त, घटनासंग जोलडएका वा अन्य ऐलतहालसक स्थल पर्हचान गरी उक्त 
स्थानको पबुािधार र्वकास, ल्शलालेखन र प्रचारप्रसार गरर  पयिटकीय प्रवद्धिन गने नीलत 
ललइनेछ । कोलभड-१९ को कारर् संकटमा परेको पयिटकीय क्षेत्रको र्वकास र 
र्वस्तारको लालग आवश्यक कायिक्रमको थालनी गररनेछ । 

 तातोपानी धारालाई व्यवल्स्थत गरी पयिटकीय गन्तव्यको आकषिर्को केन्र र जसका 
लालग आवश्यक बजेट व्यवस्था गररने छ ।साथै थापी नारायर् मल्न्दर, ललस्तीमाई 
मल्न्दर र तातोपानी धारामा आवश्यक संख्यामा पजुारीको सेवा सरु्वधा सर्हत व्यवस्था 
लमलाइने छ । 

 भोटेकोशी गाउँपाललकालाई आन्तररक तथा बाह्य पयिटकीय गन्तव्यको आकषिकको केन्र 
बनाउन यस पाललका लभत्र रहेका ऐलतहालसक तथा धालमिक महत्व बोकेका स्थानहरु 
भैरवकुण्ड ताल, ललस्तीमाई मल्न्दर, दगुनुागढी, तातोपानी धारा, थापी नारायर् मल्न्दर, 
देउढुङ्गा लगायतका र्वलभन्न धालमिक समदुायका ऐलतहालसक धालमिक स्थल, बौद्ध गमु्बा, 
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मठ मल्न्दरको र्वकास गरी ५ वषि लभत्रमा संघ, प्रदेश सँग समन्वय गरी गरुुयोजना तयार 
पारी भौलतक संरचना लनमािर् गरी रार्िय तथा अन्तरार्िय रुपमा प्रचार प्रसार गने र 
स्थालनय तथा रार्िय आय श्रोतमा वरृ्द्ध गराउने नीलत ललईनेछ । 

 उद्योग धन्दा (व्यापार, जलर्वद्यतु, जलडवरु्ट प्रशोधन, होटल अन्य) संचालनको लालग स्पि 
नीलत लनधािरर् गरर लनजी क्षेत्रलाई समावेश गरी भोटेकोशी गाउँपाललका क्षेत्र लनजी 
लगानीकतािको लगानीको लालग सरुल्क्षत गन्तव्य हो भने्न कुराको बोध गराउने नीलत 
ललईनेछ । जसका लालग प्रचार प्रसारमा समेत जोड र्दईनेछ ।सफल उद्यमी 
व्यवसायीहरुलाई उद्यमशीलतामा जोड र्दनका लालग उद्यम प्रदशिनीका माध्यमवाट 
परुस्कृत गररने कायिको थालनी गररनेछ । 

 नयाँ पयिटकीय क्षेत्रहरुको पर्हचान तथा उक्त क्षेत्रको र्वकासको लालग साविजलनक लनजी 
साझेदारीको अवधारर्ालाई अवलम्वन गररनेछ । 

 

ख) सामाल्जक र्वकास नीलत  
 भोटेकोशी गाउँपाललकाको प्रत्येक स्वास््य संस्थामा भएका काम कारवाहीहरुलाई 

व्यवल्स्थत गनि इन्टरनेट सेवाको र्वस्तार गरी इ÷ररपोर्टङ्ग कायिलाई व्यवल्स्थत गदै ललगन े
छ ।  

 आमा सूरक्षा कायिक्रम अन्तरगत अण्डा-झण्डा-गेडागडुी-एक धानी घ्य ु र्वतरर् कायिक्रम 
लाई लनरन्तरता र्ददै आगामी आलथिक बषिमा अझ व्यवल्स्थत गररनेछ । 

 संर्वधान प्रदत्त नागररकको मौललक हकको रुपमा रहेको स्वास््य सम्बन्धी अलधकारलाई 
व्यवल्स्थत गनि यस गाउँपाललकामा रहेको स्वास््य तफि को ररक्त दरबन्दी  करार सेवा 
माफि त पूलति गरी सबै नागररकलाई सविसलुभ स्वास््य सेवाको प्रत्याभतु गररनेछ । 

 गाउँपाललकाले कमिचारी सर्हत कोलभड अस्पताल व्यवस्थापन गरी सबै नागररकलाई 
सविसलुभ स्वास््य सेवाको प्रत्याभतु गररनेछ ।  

 प्रसतुी सेवा केन्रलाई अझै व्यवल्स्थत गदै प्रसतुी सेवा केन्र नभएका स्वास््य संस्थामा 
लबस्तार गरर भोटेकोशी गाउँपाललकालाई Zero Home delivery गररनेछ । 

 मात ृनवजात ल्शश ुतथा बालस्वास््य सेवालाई सदुृढीकरर् गरी कुपोषर् रेकथाम र मात ृ
तथा बालस्वास््य समस्याको न्यूनीकरर् गररने छ । त्यस्तो सेवामा अलत लसमान्तकृत 
एवम ्लोपोन्मखु समदुायको सहज पहुँच तथा उपभोग बढाउन सबै वडाहरुमा सञ्चाललत 
र्वशेष कायिक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाई लनरन्तरता र्दईने छ । 

 प्रत्येक स्वास््य संस्थाको लागी आवश्यक औषधी, औजार तथा उपकरर्हरुको 
व्यवस्थापन गररनेछ ।  

 लबहे बारी लबस वषि पारी सम्बन्धी सचेतनामूलक कायिक्रमलाई लबद्यालय माफि त प्रदान 
गने व्यवस्थाको लालग ल्शल्क्षकाहरुको क्षमता र्वकास गररने कायिको थालनी गररनेछ । 
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मर्हला र्हंसा यौन शोषर् जस्ता कृयाकलापलाई न्यूलनकरर् गनि सचेतना मलुक कायिक्रम 
गररनेछ । 

 कोलभड नोलभड भने्न कायिक्रम यस गाउँपाललकाका सबै वडाहरुमा सञ्चालन गरी आगामी 
र्दनमा फैलने जनुसकैु र्कलसमका सरुवा रोगबाट बच्नको लालग सामाल्जक दरुी कायम 
गने बानीको र्वकास गनि सबै नागररकलाई सचेतना आवश्यक भएकाले स्वास््य संस्था 
माफि त घरदैलो स्वास््य सचेतनामूलक कायिक्रम संचालन गररने छ । 

 र्वद्यालय स्वास््य कायिक्रम संचालनका लागी पायक पने सामदुार्यक स्वास््य ईकाइ, 

स्वास््य चौकीका नलसिङ समहुका स्वास््यकमीलाई प्रदेश मन्त्रालय बाट संचाललत क्षमता 
अलभबरृ्द्ध ताललम माफि त आवश्यकीय सामाग्री र स्रोत उपलब्ध गराई र्वद्यालय स्वास््य 
सेवा र्वस्तार गररने छ । 

 आ.व २०७६/०७७ बाट सरुु गररएको बाबालाई चीठ्ठी कायिक्रमलाई आगामी आ.व 
२०७८/०७९ मा समेत लनरन्तरता र्दईनेछ । 

 स्वास््य क्षेत्रमा जनताको पहुँच सहज बनाउन एम्बलेुन्सको ब्यवस्थापन तथा घमु्ती 
ल्शर्वर कायिक्रम सामाल्जक दरुी कायम गदै सबै वडाहरुमा संचालन गररने छ । 

 स्वास््य संस्थामा खानेपानी तथा लबजलुी बत्तीको उल्चत व्यवस्थापन गररनेछ । 

 सार्वकका स्वास््य संस्थाहरुमा सूचना प्रर्वलध माफि त  कोलभड–१९ को सम्पूर्ि 
अलभलेल्खकरर् गरी सूचना प्रर्वलधको व्यवस्था गररनेछ । 

 नेपाल सरकारको रर्लनलत अनरुुप प्रत्येक गाउँपाललकामा १५ शैयाको अस्पताल स्थापना 
गने लनलत अनरुुप कोलभड अस्पताललाई थप १५ शैयाको अस्पतालको रुपमा र्वकास 
गररने छ जस्का लालग जलमनको व्यवस्थापन गररनेछ । 

 पाँच वषि मनुीका बालबाललकाहरुको र्ववरर् संकलन गरी प्रत्येक घरमा करेसाबारीको 
व्यवस्थानमा जोड र्दईने छ। 

 प्रत्येक स्वास््य संस्थाको औषलध औजार तथा उपकरर्को लालग 
आवश्यक रकम र्वलनयोजन गररने छ (मटुु रोग, प्रसेर, थाईराईड र र्वष सेवन हटाउने 
औषधी खररद कायिक्रम गररनेछ । 

 समदुाय स्वास््य सचेतना कायिक्रम अन्र्तगत प्रलतकारात्मक र प्रविधनात्मक सेवामा जोड 
र्दई स्वास््यकमीहरुलाई पररचालन गररने छ साथै उत्कृष्ठ कमिचाररहरुलाई परुस्कृत 
गररनेछ । 

 र्वद्यालय स्वास््य कायिक्रम संचालनका लालग पाएक पने सामदुार्यक स्वास््य इकाई, 

स्वास््य चौकीका नलसिङ समहुका स्वास््यकलमिलाई प्रदेश मन्त्रालय बाट संचाललत क्षमता 
अलभबरृ्द्ध ताललम माफि त आवश्यकीय सामाग्री र स्रोत उपलब्ध गराई र्वद्यालय स्वास््य 
र्वस्तार गररने छ । 

   प्रत्येक स्वास््य संस्थामा कनिर व्यवस्थापन गररने छ । 
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 जेष्ठ मर्हला स्वास््य स्वयमसेर्वकालाई सम्मान पूविक बर्हरगमन गने गत वषिको कायि 
थालनीलाई आगामी आ व मा पलन लनरन्तरता र्दइने छ । जस्का लालग आवश्यक 
बजेटको व्यवस्था गररने छ । 

 उच्च स्थानको बस्तीहरुमा हजार र्दनका आमा र बच्चाहरुलाई लल्क्षत पानीको मूल 
संकलनका साथ सोलार र्हटर सर्हतको मर्हला बालबालीका र अपाङ्ग मैत्री स्नान गहृ 
लनमािर् गररने छ ।  

 बलथिङ सेन्टरमा सतु्केरी गराउने मर्हलालाई गाउँपाललका बाट थप प्रोत्साहन रकम रु 
२०००। प्रदान गररने छ । 

 मर्हला स्वास््य स्वयमसेर्वकालाई दघुिटना र्वमा गररने छ । मर्हला स्वास््य 
स्वयमसेर्वकालाई भत्ता प्रत्येक मर्हना मालसक २००० का दरले ३६ जना लाई सरु्वधा 
उपलब्ध गराईने छ । 

 बलथिङ सेन्टरमा एलस को व्यवस्था गररनेछ । 

 हाल रहेको आइसोलेशन वाडि र क्वारेन्टाइनलाई अझ व्यवल्स्थत गररनेछ । 

 पूर्ि खोप सलुनल्श्चतताको लनरन्तरता सबै खोप परुा गने बालबाललकालाई उपहार तथा 
सम्मान गने । 

 जेष्ठ नागररक घर दैलोमा उपचार सेवा कायिक्रम मालसक रुपमा संचालन गनिका लालग 
आवश्यक बजेटको व्यवस्था गररने छ । 

 एच आई लभ पोजेर्टभ, हेप्पाटाइर्टस, कुिरोग, क्षयरोग, हात्तीपाईले, हेमोर्फललया, दादरुा 
जस्ता रोगको उपचार गने व्यवस्था गररने छ । 

 मर्हलाको स्तन क्यान्सर, पाठेघर क्यान्सर र आङ खस्ने (प्रोपयाप्स) को उपचारमा 
तत्काल त्याङ्क संकलन गरी लतनीहरुको लनशपुक उपचारको व्यवस्था लमलाईनेछ । 

 नेपाल सरकारसँगको समन्वय र सहकायिमा बाल अलधकारको सलुनल्श्चतताका लालग 
बालमैत्री सम्बन्धी कायिको प्रवद्धिन गररनेछ । जोल्खमपूर्ि अवस्थामा रहेका 
बालबाललकाको उद्धार र संरक्षर्को व्यवस्था गररने छ । सडक बालबाललकाको उद्धार, 
पाररवाररक पनुलमिलन तथा पनु स्थापनाका लालग आवश्यक व्यवस्था गररनेछ । बालमैत्री 
सामाल्जक व्यवहारको मापदण्ड लनमािर् गररने छ । 

 अपाङ्गता भएका व्यल्क्तको अलधकार संरक्षर्, प्रवद्धिन तथा सशल्क्तकरर् कायिक्रमहरुमा 
जोड र्दँदै समदुायमा आधाररत पनु स्थापना कायिक्रमलाई लनरन्तरता र्दइनेछ । 
संरक्षर्मा राख्नपुने बालबाललका जेष्ठ नागररक अपाङ्गता भएका व्यल्क्तहरुको लालग संरक्षर् 
गहृ, ज्येष्ठ नागररक आश्रम तथा र्दवा सेवा केन्रहरुको संस्थागत र्वकास तथा भौलतक 
पूवािधार प्रवद्धिनका लालग आवश्यक सहयोग गररनेछ । 

 पूवि प्रथालमक ल्शक्षामा सबै बालबाललकाको पहुँच, र्टकाउ, र गरु्स्तर सधुारमा जोड 
र्दइनेछ । सहयोगी कायिकतािको क्षमता र्वकास र प्रोत्साहन गररनेछ । 
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 बीचैमा र्वद्यालय छाड्ने र र्वद्यालयमा उपल्स्थत अनपुात कम भएका बालबाललकाको 
अलभभावकको लालग लल्क्षत गरी वडासंगको समन्वयमा अलभवावक ल्शक्षा कायिक्रम 
सञ्चालन गररनेछ । 

 बाल र्वकास केन्रहरुको सरु्दिढढीकरर्मा जोड र्दइनेछ। प्रारल्म्भक बालर्वकास केन्रलाई 
नमनुा बालर्वकास केन्रको रुपमा स्थार्पत गदै लैजाने कायिक्रम अगाडी बढाइनेछ । 

 आधारभतू ल्शक्षाको गरु्स्तर सधुारको लालग लनरन्तर ल्शक्षा कायिक्रम लाग ुगरी शैल्क्षक 
पहुँचको सलुनश्चताको कायिक्रमलाई यस आ.व. मा पलन लनरन्तरता र्दइनेछ । लनरन्तर 
र्वद्याथी मूपयाङ्कन पोटिफोललयो व्यवस्थापन तथा प्रन प पत्र लनमािर् उपलब्धी परीक्षा 
सञ्चालन तथा मूपयाङ्कनलाई व्यवल्स्थत गरी लसकाइ उपलब्धी सधुारमा जोड र्दइनेछ । 

 र्वद्यालय कक्षा सञ्चालनमा नयाँ प्रर्वलधको प्रयोगलाई र्वस्तार गदै लैजानको लालग कक्षा 
सञ्चालनमा पयावटप, प्रोजेक्टर र इन्टरनेटको प्रयोगलाई क्रमशः अलनवायि गररनेछ। 

 गाउँपाललका अन्तगितका संचाललत आधारभतू तथा माध्यलमक र्वद्यालयहरुमा कायिरत 
र्वषयगत ल्शक्षकहरुलाई आवश्यकता बमोल्जम दरबन्दी लमलान गररनेछ । 

 भौलतक अवस्था कमजोर भएको र्वद्यालयमा कक्षा कोठा लनमािर् तथा ममितको 
कायिक्रमलाई लनरन्तरता र्दइनेछ। खानेपानी शौचालय तथा कम्पाउन्ड वालको अवस्था 
कमजोर भएको र्वद्यालय, रङ्गरोगनको कायि सम्पन्न नभएका तथा फलनिचरको आवश्यकता 
भएका र्वद्यालयहरूलाई संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राि हनुे कायिक्रमसंग समन्वय हनु े
गरी कायिक्रमलाई लनरन्तरता र्दइनेछ ।  

 नमनुा र्वद्यालय सञ्चालन र माध्यलमक तहमा प्रार्वलधक ल्शक्षा सञ्चालन गनि र्वद्यालयलाई 
प्रोत्साहन गररनेछ । यसका लालग कायिक्रम सञ्चालन भएका र्वद्यालयका अवलोकन तथा 
भ्रमर् जस्ता कायिक्रम माफि त ल्शक्षक तथा सलमलतका पदालधकारीहरुलाई प्रोत्साहन 
गररनेछ । 

 उत्कृि नलतजा प्राि गने तथा लसकाई उपलब्धी उच्च रहेका र्वद्यालय, र्वषयगत ल्शक्षक 
तथा र्वद्याथीहरुलाई अलभप्ररेरत गनि सम्मान तथा परुस्कृत गने कायिक्रमलाई लनरन्तरता 
र्दइनेछ । 

 लसकाइ उपलब्धीको नलतजा कमजोर रहेका र्वद्यालयहरुलाई उपलब्धी अलभवदृ्धी गनिको 
लालग प्रोत्साहन कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

 र्वद्याथी तथा ल्शक्षकको अन्तरलनर्हत क्षमता तथा प्रलतभाको प्रस्फुटन गनि र्वर्वध पाललका 
स्तरीय अलतररक्त र्क्रयाकलाप तथा खेलकुदका प्रलतयोलगतात्मक कायिक्रम सञ्चालन 
गररनेछ । 

 र्वद्याथी संख्याको आधारमा र्वद्यालय तह र कक्षा समायोजन गररनेछ, सहजकताि र 
ल्शक्षक दरवन्दीलाइ र्वद्याथी संख्या कक्षा र र्वषयको आधारमा लमलान गररन े
कायिक्रमलाई लनरन्तरता र्दइनेछ । 
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 र्वद्यालयमा छात्राको उपल्स्थलत बढाउन आवश्यक पने उमेर समहुका छात्राहरुलाई 
प्रत्यक्ष रुपमा लाभ पगु्न े गरी सेनेटरी प्याड र्वतरर्को कायिक्रमलाई प्रभावकारीरुपमा 
अल्घ बढाइनेछ । 

 छात्रवलृत कायिक्रम माफि त अपाङ दललत लल्क्षत वगि र छात्राहरुको पहुँच र्वद्यालयमा 
बढाउन गररएको कायिक्रमलाई लनरन्तरता र्दइनेछ । सामदुार्यक तथा संस्थागत 
र्वद्यालयबाट उपलब्ध हनु ेछात्रवलृ्त्त कायिक्रमलई व्यवल्स्थत गदै ललगनेछ । 

 कोलभड १९ सम्भार्वत सतक्रमर्बाट बच्न र बचाउन सर्कने चेतनामलुक कायिक्रम 
सञ्चालनमा पयाइनेछ । कोलभड १९ बाट अबरोध भएको पठनपाठनलाई बैकल्पपक 
माध्यम माफि त पठनपाठन र्क्रयालापलाई अगाडी बढाइनेछ । सतक्रमर् जोखीमको 
कारर् र्वद्याथीमा परेको मनोसामाल्जक असर लनवारर् गनि सकारात्मक सोच सर्हत 
लसजिनल्शलता र्वकासका र्क्रयाकलाप सञ्चालनमा संघीय, प्रदेश सरकार माफि त प्राि हनु े
कायिक्रम संगै सन्देशमलुक र मनोपरामशिका कायिक्रमहरु सञ्चालनमा पयाइनेछ । 

 र्वपन्न पररवारका र्वद्याथीको लालग पोषाक, शैल्क्षक सामग्री, खेलकुद सामग्रीको व्यवस्था 
लमलाइनेछ । 

 सबै सामदुार्यक र्वद्यालयमा रहेका कम्प्यटुर, र्प्रन्टर लगायत इलेक्ट्रोलनक सामानहरु 
ममित र संभार गरी सञ्चालन योग्य बनाइनेछ । 

 र्वद्यालयमा र्कशोर, र्कशोरीहरुको स्वास््यमा सधुारको लालग र्वद्यालयको पा्यकक्रममा 
अलतररक्त र्क्रयाकलाप अन्तगित पोषर्, स्वास््य र सरसफाई र्वषयलाई प्राथलमकीकरर् 
गरी कक्षा सञ्चालन गने नीलत ललइनेछ । 

 उजािशील यवुा वगिलाई उद्यमल्शल बनाउन आवश्यक सीपमलुक ताललम तथा परामशिको 
कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

 यूवा सञ्जालहरुलाई खेलकुदको सामानहरु उपलब्ध गराइनेछ । 

 खेलप्रलत र्वद्याथीहरुमा अलभरुची जगाई उनीहरुमा रहेको अन्तरलनर्हत प्रलतभालाई 
प्रष्फुर्टत गदै खेलमा प्रलतस्पधीको भावना जागतृ गराउन र्वद्यालय तहमा खेलकुदका 
र्वलभन्न प्रलतयोलगताका कायिक्रहरु सञ्चालनमा पयाईनछे । 

 खेलकुद र्वकास सलमलत र्वलभन्न संघ संस्था तथा खेलकुद क्लवहरुसंगको समन्वयमा 
पाललका स्तरीय र वडा स्तरीय खेलकुद प्रलतयोलगता सञ्चालन गररनेछ । 

 गत वषि नेपाली सेनाद्धारा सञ्चालन गररएको नयँापलु ललस्तीकोट दगुनुागढी भैरवकुण्ड 
माउटेण्ड टे्रल रेस आगामी आ व मा संघ, प्रदेश र स्थालनय तवरबाट पहल गरी दौड 
प्रलतयोलगता सञ्चालन गररनेछ । 

 अध्यक्ष रलनङ्ग ल्शपड प्रलतयोलगतालाई लनरन्तरता र्दइनेछ । 
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ग) पूवािधार र्वकास नीलत 

 र्वलभन्न समय अवलधमा गाउँपाललका ल्स्थत सरोकारवालाहरू सँगको छलफल, अन्तरर्क्रया 
र प्राि सझुावलाई समेटेर तयार गररएको “उन्नत ग्रामीर् सडक लनमािर् लनदेल्शका 
२०७८” स्वीकृत गने तथा सडक लनमािर्जन्य पर्हरो कम गनि, सडक लनमािर् गदाि यस 
लनदेल्शकाका प्रावधानहरू बमोल्जम सडकको सभे लडजाइन तथा लागत अनमुान तयार गदाि 
ग्रामीर् सडक मापदण्ड अनसुारको ग्रडे, सडक आसपास पर्हरो जान नर्दन 

आवश्यकताअनसुार भारवहन पखािल, बायो-इल्न्जलनयररङ्ग तथा पानी लनकासको अलनवायि 
व्यवस्था गरेर मात्र कायिपाललकाले आयोजना स्वीकृत तथा सोर्ह अनसुार बजेट 
र्वलनयोजन गररनछे । 

 गरु्स्तरीय पूवािधार भोटेकोशी गाउँपाललकाको समदृ्धीको आधार भने्न मूल ममिलाई 
ध्यानमा राखी  ग्रामीर् सडक कल्म्तमा ७ लमटरको हनु पने नीलत अलनवायि गररएको छ 
र ग्रामीर् सडकको बीचबाट कल्म्तमा १० लमटर लभत्र भौलतक संरचना लनमािर् गनि 
नपाईने नीलतलाई कडाईका साथ अवलम्वन गररनेछ । 

 आगामी आलथिक बषि २०७८/०७९ मा कल्म्तमा एक वडामा एउटा ग्रालमर् सडकलाई 
प्राथलमकतामा राल्ख पक्की नाली र ग्राभेल सर्हतको व्यवल्स्थत सडक लनमािर् गररनेछ 
।यसका लालग नपेाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समन्वय सहकायिमा 
आवश्यक व्यवस्था लमलाईने छ । 

 गाउँपाललका लभत्रका सडकको लगत कट्टा गने कायिको थालनी आ.व २०७६/०७७ मा 
सरुु गररएको तर जनशल्क्तको अभावका कारर् अपरुो रहेको यस कायिमा आगामी आ.व 
२०७८/०७९ मा परामशि सेवा माफि त जनशल्क्तको व्यवस्थापन गरी सबै वडाको 
ग्रामीर् सडकको लगत कट्टा गररने कायि सम्पन्न गररनेछ । 

 अधरुा योजनाहरुलाई पर्हलो प्राथलमकतामा राल्खनेछ । 

 सडक लनमािर् तथा ममित सधुारका क्रममा गाउँपाललकाबाट लनधािरर् गररएको सडक 
क्षेत्रालधकार कायम गने, सडक लबस्तार नीलत तथा मापदण्डको  प्रभावकारी ढंगले 
कायािन्वयन गररनेछ । 

 योजनाहरु छनौट गदाि आवश्यकता लाई ( Need Basis) ध्यान र्दएर मात्र वजेट 
र्वलनयोजन गने नीलत ललईनेछ । 

 ट्रयाक खोललसकेकेका बाटोहरुलाईनै प्राथलमक र्दई स्तरउन्नलत (Upgrading) गररन े
कायि प्राथलमकताका साथ अल्घ बढाईनेछ । 

 मोटर बाटो छनौट गदाि प्रत्येक वडा कायािलय सम्म दोहोरो  (Double Lane) रोड बाहै्र 
मर्हना (All Weather) मा संचालन गनि सक्ने खालको सडक ममितको लालग आलथिक 
बषि २०७८।२०७९ मा वजेट र्वलनयोजन गरीनेछ । 
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 कोलभड-१९ को संक्रमर्का कारर् प्रभार्वत भएका अलतर्वपन्न, गरीव तथा बेरोजगार  
नागररकहरुलाई लल्क्षत गरी आगामी आ.व. २०७८/०७९ मा रोजगारमूलक पवुािधार 
र्वकास कायिक्रम प्रत्येक वडामा सञ्चालन गरीनेछ । 

 भोटेकोशी गाउँपाललका वडा नं ३ र १ जोड्ने दगुनुा-टासीथाङ- बगाम सडकलाई जोड्न 
प्रदेश सरकार समपरुक अनदुान र गाउँपाललकाको संयकु्त लगानीमा आगामी आलथिक बषि 
२०७८/०७९ मा दगुनुा- टासीथाङ सडक ट्रयाक लनमािर् कायि सम्पन्न गररनेछ । 

 सडक मापदण्डलाई कडाईका साथ लाग ु गरी सडक लबस्तार कायिलाई प्राथलमकताका 
साथ अल्घ बढाईनेछ । 

 गाउँपाललकाबाट सञ्चाललत योजनाहरुको गरु्स्तर कायम गनि भोटेकोशी गाउँपाललकाको 
उपभोक्ता सलमलत गठन तथा सञ्चालन कायिर्वलध-२०७५ को उपभोक्ता सलमलत गठन 
प्रर्क्रयालाई कडाईका साथ लाग ुगररनेछ साथै गठन पश्चात उपभोक्ता सलमलतलाई योजना 
लनमािर् सम्बन्धी अनलु्शक्षर् गररने कायिलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गररनेछ । 

 

घ) वातावरर् तथा र्वपद् व्यवस्थापन नीलत 

 मनसनु पूवि तयारी र प्रलतकायि योजना २०७८ लाई कायािन्वयन गने तथा उक्त योजनाले 
लनर्दिि गरेका पूवि तयारी तथा प्रलतकायिका लनम्न र्क्रयाकलाप गाउँपाललकाको नेततृ्व तथा 
सरोकारवाला तथा सहयोगी लनकायको सहकायिमा तत्काल कायािन्वयन गररनेछ ।पर्हरो 
जोल्खम नक्साको आधारमा पर्हरो जोल्खम भएका स्थान पर्हचान गरी ती क्षेत्रका 
समदुायलाई र्वपद् बाट सरुक्षा, प्रलतकायिका उपायहरू बारे सचेतना गराउने, प्रल्शक्षर् र्दन े
तथा प्रचार प्रसार गररनेछ । 

 स्थानीय र्वपद् व्यवस्थापन सलमलतका सदस्यहरूलाई  आफ्नो भलूमका र ल्जम्मेवारी बारे 
अलभमखुीकरर् गरी लनयलमत बैठक र र्वपद् व्यवस्थापनमा उनीहरूको र्क्रयाशीलता 
बढाईनेछ ।वडा तहमा र्वपद्  प्रलतकायि सलमलत गठन गने र आवश्यक अलभमखुीकरर् वा 
ताललम प्रदान गररनछे । 

 पर्हरो जोल्खमयकु्त बस्ती भनेर पर्हचान भएका बस्तीमा पूवि सूचना प्रर्ाली जडान गने र 
उक्त सूचना प्रभार्वत पररवारको मोबाइल फोनमा SMS को रूपमा प्रवाह हनुे व्यवस्था 
लमलाईनेछ ।स्थानीय स्तरमा आपत्कालीन कायिसञ्चालन केन्रको स्थापना र सञ्चालन 
गररनछे । 

 र्वपद्  परेमा तत्काल उद्धार गरी प्रभार्वतहरूलाई सेपटर र्दन, राहत र्वतरर् गनि खाद्य 
लडपो तथा तयारी खाद्य तथा गैर खाद्य वस्तकुो भण्डारर्को व्यवस्थापन गररनेछ । 

 स्थानीय र्वपद् व्यवस्थापन सलमलतको संयोजनमा स्थानीय सरुक्षा लनकाय सर्हत सबै 
सरोकारवाला लनकायले र्वपद्को पूवािनमुान गरी र्वपद्  सरुक्षा ताललम लगायत श्रोत साधन 
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तयारी गने र न्यूनतम बन्दोबल्स्तका सामाग्रीहरू पररल्स्थलत अनसुार तरुुन्त प्रयोग गनि 
सर्कने अवस्थामा राल्खनेछ । 

 पर्हरो जोल्खम भएको भनी पर्हचान भएका, दीघिकालीन रूपले सरुल्क्षत स्थानमा पनुवािसको 
व्यवस्था लमलाउन ु पने पररवारलाई तत्काल सरुल्क्षत स्थानमा पनुवािसको कायि गने र 
तत्काल सरुल्क्षत स्थानमा पनुवािस गनि नसर्कने तर जोल्खममा रहेका पररवारको जोल्खम 
कम गनि आवश्यक उपयकु्त लबमा कायिक्रम लागू गररनेछ ।मनसनु पूवि तयारी प्रलतकायि 
योजनालाइ वेबसाइटमा अपलोड गने र ल्जपला र्वपद् व्यवस्थापन सलमलत तथा रार्िय 
र्वपद्  जोल्खम न्यूनीकरर् प्रालधकरर्मा पठाईनेछ । 

 उच्च र्हमाली क्षेत्रमा खतराको सूल्चमा रहेका र्हम ताल र नदीमा पूवि सूचना प्रर्ाली 
जडान गने । नदीले खतराको स्तर पार गनाि साथ वा र्हम ताल फुट्ना साथ तपलो 
तटीय क्षेत्रमा साइरेन बजाएर सूचना प्रवाह गने प्रर्ाली र्वकास गने। यस्तो कायिमा 
उत्तरी क्षेत्रका गाउँपाललकाले खतराको स्तर मापन यन्त्र जडान गने र तपलो तटीय 
क्षेत्रका गाउँपाललकाले आफ्नो क्षेत्रमा साइरेन जडान गने । गाउँपाललकाले यसका लालग 
लछमेर्क गाउँपाललकासँग प्रभावकारी समन्वय गरी सामूर्हक प्रयासको सरुुवात गररनेछ । 

 वन क्षेत्र संरक्षर्को लालग वकृ्षारोपर्, संवद्धिन र ब्यवस्थापनका लालग सामदुार्यक र 
कबलुलयलत वन उपभोक्ता समूहहरुलाई सर्क्रय बनाई कायि संचालन गररनेछ । 

 सडक लनमािर् गदाि दबैुतफि  वकृ्षारोपर् साथै बहउुपयोगी घास खेतीका लालग प्रोत्सार्हत 
गने नीलत ललईनेछ । 

 वातावरर् मैत्री स्थानीय शासनको स्वीकृत सूचकहरु प्रालिका लालग जनचेतनामूलक 
कायिक्रमहरु सञ्चालन गररने छ ।  

 गाउँपाललका लभत्रका र्वद्यालय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरु सँगको साझेदारीमा 
वातावरर् संरक्षर्का र्वलभन्न कायिक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ । 

 जलवाय ु पररवतिनबाट पनि सक्ने प्रभाव न्यूलनकरर् गनि सरोकारवाला लनकाय, गै.स.स. 
तथा र्वकास साझेदारहरुसंग  समन्वय र सहकायि गरी स्थानीय जलवाय ु पररवतिन 
अनकुुल कायियोजना तजुिमा गरी कायािन्वयमा पयाइनेछ । 

 गाउँपाललका लभत्र नदी कटान र पर्हरो लनयन्त्रर् कायिक्रमको लालग स्थानीय नागररकको 
साझेदारीमा कायि गनि आलथिक बषि २०७८।०७९ मा आवश्यक बजेट र्वलनयोजन 
गररनेछ । 

 गाउँपाललका लभत्र सँचालन गररने बालवुा ढंुगा र अन्य खानीजन्य उद्योगहरुलाई स्थानीय 
बस्ती, वन जंगल र साविजलनक स्थलहरुलाई असर नपने गरर संचालन अनमुलत प्रदान 
गररनेछ ।स्थालनय स्तरमा पनि सक्ने प्राकृलतक र्वपतबाट मानवीय क्षलत न्यूनीकरर् गनि 
स्थालनय स्तरमा वकृ्षारोपर् र वनजङ्गल सरुक्षा गने नीलत ललइनेछ । जसका लालग एउटा 
रुख कटान बापत १० वटा रुख वकृ्षारोपर् गने नीलतलाई लनरन्तरता र्दईने छ । 
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 साविजलनक स्थान, होटल पसलबाट लनल्स्कन े प्लार्िक जन्य वस्तहुरु र लससा जन्य 
वस्तकुो उल्चत व्यवस्थापन गनिका छुटै्ट काननुी तथा नीलतगत व्यवस्था लमलाईनेछ । 
साथै वातावरर् संरक्षर्का लनल्म्त प्लार्िक रर्हत गाउँपाललका लनमािर् गने नीलत ललईनेछ 
। 

 भ–ूक्षय बाढी, पर्हरो लनयन्त्रर्को लालग  लछटो बढ्ने बास तथा पाउलोलनयको लबरुवा 
खरीद गरी वकृ्षारोपर् गने र जथाभावी रुख कटानको कायिलाई लनरुत्सार्हत गनिको लालग 
दण्ड जरीवाना गने नीलत ललइनेछ । 

 भकू्ष्यको कारर्ले हनुे ठूलो धनजनको क्षलत न्यूनीकरर् गनि समदुायमा आधाररत भ ूतथा 
जलाधार संरक्षर् सम्बन्धी सचेतना कायिक्रम र बायोइल्न्जलनयररङ्ग प्रर्वलधसर्हतको भकू्ष्य 
लनयन्त्रर् कायिक्रम सञ्चालन गररने छ । 

 बाढी, पर्हरो, डढेलो, खडेरी जस्ता जलवाय ुपररवतिनको प्रभाव कम गनि अनकूुल तथा 
न्यूनीकरर्ाका कायिक्रम कायािन्वयन गरी पयािवरर्ीय प्रर्ाली र समदुायको उत्थानशीलता 
र्वकास गररने छ । साथै पूवािधार र्वकासलाई वातावरर् मैत्री बनाइने छ । 

 र्वपद्जन्य घटनाबाट क्षलतग्रस्त खानेपानी आयोजनाका भौलतक पूवािधारहरुको ममित 
सम्भार गरी सचुारु गने व्यवस्था लमलाइने छ । 

 र्वपद्को समयमा खोज, उद्धार तथा राहत र्वतरर् कायिलाई प्रभावकारी बनाइने छ । 
मनसनु जन्य र्वपद् प्रभार्वत लनजी आवास पनु लनमािर् तथा पनुस्थापना गने कायिको लालग 
नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय तथा सहकायि गररने छ । 

 बाढी, पर्हरो भ÷ूस्खलनबाट क्षलतग्रस्त भएका लनजी घरहरुको पनुलनमािर्को लालग नेपाल 
सरकार सँग समन्वय तथा सहकायि गररनेछ । 

ङ) संस्थागत र्वकास तथा सेवा प्रवाह नीलत 

 उपभोक्ता सलमलत तथा लनमािर् व्यवसायी लनमािर् कायिमा प्रलतस्पधाि गराई गरु्स्तरीय 
भौलतक संरचना लनमािर् गने आवश्यकतानसुारका योजनाहरुको लनमािर् कायि ठेक्का 
प्रर्ालीबाट गरीने नीलत ललइनेछ । 

 रोजगार सेवा केन्रमा सलु्चकृत भएका श्रलमकहरु माफि त कायि गराउन पर्हलो 
प्राथलमकतामा राल्ख योजनाहरु संचालन गररने छ जस्का लालग आ व ०७६।०७७ बाट 
सरुु भएको गाउँपाललका अध्यक्ष रोजगार कायिक्रमलाई आ व ०७८।०७९ मा 
लनरन्तरता र्दईने छ । 

 गाउँपाललका लभत्रका आमा समूहको पर्हचान गरी उनीहरुको अग्रसरतामा योजना सञ्चालन 
गने कायिको थालनी गररनेछ । 

 र्वलभन्न संघ सस्थाबाट लनमािर् भएका एकीकृत बस्तीहरुमा होमस्टे सेवालाई प्रवद्धिन गने 
नीलत ललइनेछ । 



16 
 

 गाउँपाललकालभत्रका यवुा जनशल्क्तलाई पररचाललत गरी उनीहरुलाई उद्यमशील बनाउने र 
उनीहरुकै माध्यमबाट रोजगारी लसजिना गनि यवुा उद्यम कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ 
।शासकीय प्रर्क्रयमा यवुाहरुको साथिक सहभालगता अलभवरृ्द्ध गनि क्षमतामलुक 
कायिक्रमको थालनी गररनेछ । 

 हरेक वडामा एक र्वशेष उद्यमी समहुको पर्हचान गरर आवश्यक सशति र्वल्त्तय सहयोग 
गररनेछ । 

 बेरोजगारहरुको ज्ञान, सीप, योग्यता, अनभुव र बजारको मागका आधारमा आवश्यक पने 
सीप र्वकास ताललमको पर्हचान गरी ताललमका कायिक्रमहरु सञ्चालन तथा सम्बल्न्धत 
ताललम केन्रमा लसफाररस गररनेछ । 

 गाउँपाललकालभत्र सञ्चालन हनुे साविजलनक लनमािर्का कायिहरुमा सम्भव भएसम्म श्रम 
मूलक प्रर्वलधको प्रयोग गररनेछ । 

 कामलाई सम्मान गने संस्कृलतको र्वकास गनि जनप्रलतलनलध, कमिचारी तथा समाजका 
प्रलतर्ष्ठत व्यल्क्तत्व सर्हतको अगवुाइमा सचेतनामूलक कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

 गाउँपाललका लभत्रका सबै बेरोजगारहरु एवम ्साविजलनक तथा लनल्ज क्षेत्र माफि त सञ्चालन 
हनुे आयोजनाहरुलाई रोजगार सेवा केन्रको दायरामा पयाइ त्यस्ता आयोजनाहरुमा 
लसजिना हनुे रोजगारीको आपूलति सलु्चकृत बेरोजगारहरु मध्येबाट गने आवश्यक व्यबस्था 
लमलाईनेछ । 

 गाउँपाललकाको कायि बोझलाई कम गनि आवश्यकता अनसुारको दरबन्दी सजृना गरी 
कमिचारी अभाव पररपूती माफि त लछटो छररतो सेवा प्रवाह पद्धलतको अवलम्बन गररनेछ । 

 कमिचारी क्षमता अलभवरृ्द्व गनि कम्तीमा १५ र्दनको र्वषयगत ताललम सञ्चालन गररनेछ 
। 

 देश दशिन माफि त र्वकासको नयाँ पद्धलतलाई अनशुरर् गनि पदालधकारी तथा 
कमिचारीहरुलाई रार्िय तथा अन्तरार्िय स्तरका नमूना र्वकासका र्क्रयाकलापहरुको 
अवलोकन गने कायिको थालनी गररनेछ । 

 कमिचारीहरुलाई काम प्रलत उत्प्ररेरत गनि तथा उपभोक्ता सलमलतलाई र्वकास प्रलत जागरुक 
गराउन परुस्कृत तथा सम्मान गने कायिक्रमलाई आगामी आलथिक बषिमा समेत लनरन्तरता 
र्दईनेछ। 

 गरीबी न्यनुीकरर्का कायिक्रम सञ्चालन गनि सहकारी संस्था दताि, नवीकरर् तथा 
अनगुमन गने कायिलाई व्यवल्स्थत गररने तथा सहकारी संस्थाको सवलीकरर् गररनेछ । 

 गाउँपाललकाका गलतर्वलधहरु पारदशी तपुयाउन तथा स्थानीय नागररकहरुलाई सहज 
तवरले जानकारी प¥ुयाउन स्थानीय तथा रार्िय सञ्चार माध्यमसँग  समन्वय गरी र्वकास 
कायिक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ । 
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 गाउँपाललकामा सञ्चाललत आयोजनाहरुको गरु्स्तर अलभवरृ्दिढ गरी र्वत्तीय जोल्खमलाई 
न्यूनीकरर् गनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोल्जम उपाध्यक्षको 
संयोजकत्वमा गर्ठत अनगुमन सलमलतलाई सर्क्रय तपुयाईने छ । 

 सञ्चाललत र्वकास लनमािर् लगायत सबै कायिक्रमहरुको लनयलमत अनगुमन प्रगलत समीक्षा, 
समन्वय बैठक, साविजालनक सनुवुाई, सामाल्जक परीक्षर् आर्द  कायिक्रमहरुलाई बढावा 
र्दइनेछ । 

 कायािलयलाई सेवाग्राही मैत्री बनाउन सशुासनका सचुाङ्ककहरुलाई नागररक वडापत्र, 

सझुाव पेर्टका, सूचना अलधकारी तोक्ने जस्ता कायिहरुलाई लाग ुगररनेछ । 

 भोटेकोशी गाउँ कायिपाललकाको कायािलयमा जनतालाई सरल र सहज रुपमा सेवा प्रवाह 
गनिका लालग सोधपछु कक्षको स्थापना गररनेछ । 

 कमिचारी एवं पदालधकारीको क्षमता र्वकासका लालग आवश्यक समय सापेल्क्षत ताललम, 

अध्ययन तथा अवलोकन भ्रमर्को व्यवस्था लमलाईनेछ साथै कमिचारीको मनोबल उच्च 
वनाई राख्न प्रोत्साहन कोषको व्यवस्था गरर आवश्क सरु्वधा उपलव्ध गराईनेछ  र 
उत्कृि कायिसम्पादन गने कमिचारीलाई वार्षिक बजेट, नीलत तथा कायिक्रम साविजलनक 
समारोहमा परुस्कृत गररने नीलतलाई आगामी आलथिक बषिमा लनरन्तरता र्दईनछे। मालसक 
रुपमा र्दईआएको प्रोत्साहान भत्तालाई लनरन्तरता र्दईनेछ । 

 ऐलतहालसक महत्व बोकेको तातोपानी धारा गाउँपाललका मातहतमा पयाई संचालनमा 
रहेकोले त्यसको संरक्षर् र सम्वद्धिनको लालग तोर्कएको पयिटन शपुक असलु उपर गनि 
वार्षिक रुपमा प्रलतस्पधािको आधारमा ठेक्का प्रर्क्रयाद्धारा राजस्व संकलन गने व्यवस्था 
लमलाईने छ । 

च) र्वत्तीय व्यवस्थापन तथा सशुासन नीलत 

 गाउँपाललका अन्तगितका वडा कायािलय तथा स्वास््य तथा शैल्क्षक संस्थाहरुमा पलन 
टेललफोन, इन्टरनेटको सरु्वधा र्वस्तार गने कायि सम्पन्न गररनेछ । 

 आगामी आलथिक बषिको पर्हलो चौमासीक लभत्र गाउँपाललकाको आफ्नै लडल्जटल प्रोफाईल 
को र्वकास गरी सूचना प्रवाहलाई व्यवल्स्थत गररनेछ । 

 गाउँपाललकाका जनप्रलतलनलध तथा कमिचारीहरुलाई आवश्यक सूचना तथा संचार प्रर्वलध 
तथा कायािलयमा आवश्यक सफ्टवेयर, कम्प्यटुर सम्बन्धी ज्ञान तथा सीप हस्तान्तरर् 
गनि ताललमको व्यवस्था गररनेछ । 

 गाउँपाललका र वडाहरुमा समेत लस.लस.क्यामेरा, मल्पटलाईन ईन्टरकम, लडल्जटल नोर्टस 
बोडिको व्यवस्था गरी आलथिक तथा योजना गत सूचनामा सबैको पहुँच बढाईनेछ ।  

 बेरुज ुफछौट गने कायिलाई आगामी आलथिक बषिबाट लतब्रता र्दईनेछ । बेरुज ुफछौट 
गनि अटेर गने संघ, संस्था, उपभोक्ता सलमलत, लनमािर् व्यवसायी र कमिचारीको नामावली 
कायािलयको मलुद्वारमा फ्लेक्स ब्यानर बनाई साविजलनक गररनेछ साथै बेरुज ु फछौट 
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नगने कमिचारीलाई गाउँपाललकाबाट उपलब्ध हनुे सम्पूर्ि सेवा सरु्वधाबाट बल्ञ्चत गररनेछ 
। 

 आलथिक बषि २०७६/०७७ बाट सरुु गररएको ५ लाख भन्दा कम रकमको 
गाउँपाललकाद्वारा स्वीकृत वार्षिक योजनाहरु संचालनका क्रममा उपभोक्ता सलमलतलाई 
पेश्की र्दने प्रचलनलाई परु्ि रुपमा बन्देज गररने कायिलाई यस आलथिक बषिमा समेत 
लनरन्तरता र्दईनेछ । त्यस्ता योजनाहरुलाई रलनङ्ग लबल तथा कायि सम्पन्न भएपलछ मात्र 
भकु्तानी र्दईनेछ । 

 हरेक महत्वपूर्ि सन्देश र सूचनाहरु कायािलयको वेवसाईट, फेसबकु पेज र 
गाउँपाललकाको आफ्नै स्थानीय एफ.एम.रेलडयो स्थापना गरी सवै गलतर्वलधहरु 
नागररकहरुको जानकारीमा पयाउने प्रयास गररनेछ । यस गाउँपाललकाका सामाल्जक 
सरुक्षा भत्ता प्राि गने सबै नागररकको नाम गाउँपाललकाको Website माफि त साविजलनक 
गररने छ ।साथै सामाल्जक सरुक्षा भत्ता बैङ्कीग भकु्तानी प्रर्ालीलाई सहज बनाउन बैँक 
सँगको समन्वयमा घमु्ती ल्शर्वरको व्यवस्था गररने छ । जेष्ठ नागररकलाई सम्मान 
कायिक्रम गररनेछ  

 सूचना तथा सन्देश मूलक र र्वकास मूलक कायिक्रम प्रसाररत गनि रेलडयो तथा 
टेलललभजन उत्पादन कायिक्रमको सरुुवात गररने छ । 

 भ्रिाचारलाई न्यूनीकरर् गनि भ्रिाचार र्वरुद्ध शून्य सहनशीलता नीलत अबलम्बन गररने छ 
। 

 राजस्व पररचालनलाई प्रभावकारी बनाउन र अलभलेख अद्यावलधक गनि र्वद्यतुीय प्रर्ालीको 
र्वकास गरी कायािन्वयनमा पयाइने छ । 

 पूजँीगत खचिमा लक्ष्य अनसुार प्रगलत हालसल गनिका लालग समयमै लनधािररत लक्ष्य र 
बजेट अनसुार कायिसम्पन्न गने लनमािर् व्यवसायी र कमिचारीलाई प्रोत्साहन गररने छ । 
साविजलनक खचिलाई लमतव्ययी एंव नलतजामखुी बनाउन मापदण्ड तयार गरी कायािन्वयन 
गररनेछ । 

 सेवा प्रवाहलाई व्यवल्स्थत गनि गाउँपाललका अन्तगितका मर्हला स्वास््य स्वयंसेर्वका राि 
सेवक कमिचारी तथा जनप्रलतलनलधहरुको दघुिटना लबमा तथा स्वास््य लबमा गने गत आ व 
को नीलतलाई लनरन्तरता र्दईने छ । 

 मर्हलाहरु मात्रको सलमलत बनाई सम्झौता गरी लनमािर् कायि गने सलमलत चयन भै आएमा 
जनश्रममा छुट र्दईने नीलत ललईने छ । 

 पयिटन प्रवध्द्धिन र र्वकासको लालग र्वलभन्न संघ संस्थाबाट लनमािर् भएका एकीकृत 
बस्तीहरुमा होमस्टे सेवालाई प्रवध्द्धिन गने नीलत ललईने छ । 

 गाउँपाललकाको र्वल्त्तय जोल्खम न्यलुनकरर्का लालग प्रत्येक योजनाको स्थलगत अनगुमन 
पश्चात मात्र रकम भकु्तानीको व्यवस्था लमलाईनेछ ।  
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 मर्हला र्वकाश तफि  गा.पा. मा भएका लल्क्षत वगिका मर्हलाहरुलाई आय आजिन गनिको 
लालग ल्शपमलुक ताललमको लालग लनलत अवपमबन गरी कायािन्वयन गररने छ । 

 र्वलभन्न र्कलसमका र्हंसामा परर र्पडीत मर्हलाहरुलाई आफ्नो हक र अलधकारको सलुनल्श्चत 
गनिको लालग सम्बल्न्धत लनकायसम्म पगुी आफ्नो र्वचार व्यक्त गनि सक्ने नीलत 
अवलम्बन गनुिका साथै कायािन्वयन पलन गररन ेछ । 

 अशक्त बालबाललकाहरुलाई जेहेन्दार छात्रवलृ्त्त र्वतरर् गने र न्यानो कपडा पलन र्वतरर् 
गने नीलत अवलम्बन गरी कायािन्वयन पलन गररनेछ । 

 बालश्रम मकु्त पाललका बनाउन श्रमीकहरुको अलभलेख तयार गररने छ । 

 बाल र्ववाह अन्त्यका लालग र्वलभन्न चेतनामूलक कायिक्रम संचालन गने होलडङ बोडि 
राल्खनेछ । 

भोटेकोशी गाउँपाललकाको आ.व.२०७७÷०७८ सम्ममा भएका उपलल्ब्ध 

सामाल्जक र्वकास तफि  
ल्शक्षा शाखा 

1= रािपलत रलनङ ल्शपड प्रलतयोलगता कायिक्रम सफलतापूविक सम्पन्न गररएको । 

2= रािपलत रलनङ्ग ल्शपडमा सफल खेलाडीहरुलाई ल्जपला स्तररय प्रलतयोलगतामा सहभागी 
गराई र्वलभन्न र्वधामा गोपड मेडल पयाउन सफल भएको 

3= शाखाको लनयलमत कायि तफि  र्वद्यालय अनगुमन, लनररक्षर् त्याङ्क लबश्लषेर्को कायि सम्पन्न 
भएको । 

4= बास सर्हतको छात्रावास शौचालय लनमािर् कायि सम्पन्न  
5= मोन्टेश्वरी कक्षा सञ्चालन गररएको (कोदारी मा.र्व. र ल्झपुि मा.र्व.) । 

6= भैरवकुण्ड आ र्व, वडा न. १ छगाम सम्पन्न 

7= महादेव आ र्व भवन, ९५ प्रलतशत सम्पन्न 

8= पर्हलो चरर्को EMIS त्याङ्क व्यवस्थापन सम्बल्न्ध ताललम संचालन गरी ८० प्रलतशत 
र्वद्यालयमा सक्षम जनशल्क्त र्वकास गनि सफल भएको । 

9= शैल्क्षक सम्मेलन कायिक्रम 

10= भोटेकोशी गाउँपाललका लभत्रका रहेका २९ वटा र्वद्यालयहरु मध्ये २८ वटा र्वद्यालयहरु 
नवलनलमित भवन बलनसकेको जस मध्ये टाटा लसप्रर्दयन संस्थाको सहयोगमा (मालमिङ मा 
र्व, थापीनारायर् आ र्व), मालथपलो र मध्य भोटेकोशी हाइड्रोको सहयोगमा (धनेश्वरी मा 
र्व), द्धाररका फाउन्डेसनको सहयोगमा ल्झपुि उ मा र्व, कोदारी उ मा र्व, छयाङलसङ आ 
र्व, लभमसेन मा र्व को भवन लनमािर् सम्पन्न, उग्रचण्डी मा र्व को भवन ल्चलनया ँ
कम्पनीको आलथिक सहयोगबाट लनमािर् कायि सरुु हनुे आर्द। 
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स्वास््य शाखा 
1= ४ वटा स्वास््य चौकी भवन लनमािर् (फुल्पपङकर्ट्ट स्वास््य चौकी, मालमिङ स्वास््य 

चौकीको नयाँ भवन, तातोपानी स्वास््य चौकी, ललस्ती स्वास््य चौकीको ल्शलान्यास 
भैसकेको) । 

2= ७ वटा सामदुार्यक स्वास््य ईकाई मध्ये ३ वटा भवन(काङलाङ लस एच यू , डाँडागाउँ 
लस एच यू, छगाम लस एच यू बलनसकेको), मालमिङ लस एच यू को ल्शलान्सास भईसकेको 

3= सलुमत्रा स्वास््य चौकी दलुमथाङमा ५ बेडको कोलभड अस्पताल संचालनमा पयाइएको साथै 
उक्त भवनमा तला थप गने कायि भैरहेको ।  

4= १२ वटै स्वास््य संस्थाहरुमा ईन्टरनेटको सरु्वधा भएको  
5= कोलभड भ्याल्क्सन (कोलभड लसपड र भेरोसेल) गाउँपाललकाको स्वास््य संस्थाबाट 

स्वास््यकमी द्धारा जनप्रलतलनलध, गाउँपाललकाका कमिचारी १०० जना, ६५ वषि भन्दा 
मालथ ३९७ जना, ६२ देल्ख ६४ वषि समूहका जेष्ठनागररक २०३ जना, डाइपोटिमा काम 
गने मजदरुहरु २०० जना गरी जम्मा १००० जनालाई र्दईएको । 

6= कोरोना पररक्षर् र्प लस आर २६९ र आर लड र्ट ४०६ जनालाई गरी जम्मा ६७५ 
जनालाई पररक्षर् कायि । 

7= लनयलमत खोप १२ मर्हना संचालन । 

8= १२ वटै स्वास््य संस्थाहरुमा पोषर् कनिरको स्थापना । 

9= स्वास््य संस्थाहरुमा करार स्वास््यकमी व्यवस्थापन गरी लनयलमत स्वास््य सेवा उपलब्ध 
गराएको । 

10= जनप्रलतलनलध तथा कमिचारीहरुको स्वास््य लबमा तथा दघुिटना लबमा गररएको । 

11= स्वास््य ल्शर्वर संचालन (आखँा, नाक, कान, घाँटी, दाँत, मटुु, हाडजोनी, नसा, स्त्री सम्बन्धी 
रोग) 

12= कोलभड संक्रमीतहरु र लकडाउनले फसेका र आलथिक अवस्था कमजोर र रोजगार 
गमुाएका व्यल्क्त पररवारहरुलाई दाल, चामल, नून, तेल का साथै पौिीक आहारको लालग 
फलफुल र अण्डा समेत र्वतरर् गररयो । 

13= कोलभड संक्रमर् रोकथाम तथा न्यूनीकरर्को लालग ५० वटा आइसोलेसन बेडको 
व्यवस्थापन, १३ वटा अल्क्सजन लसललन्डरको व्यवस्थापन गररयो । 

14= होम आईसोलेसनमा बसेका कोलभड संक्रलमत व्यल्क्तहरुलाई हाइजेन र्कट (अल्क्सलमटर, 
थमािलमटर, रुमाल, साबनु, ब्रसु, मञ्जन, नैनी, माक्स, सालनटाईजर, ग्लोब, काईयो आर्द ।) का 
साथै चामल, दाल, ननु, तेल, फलफूल राहत र्वतरर् । 

15= ५ वटा हेन्थ डेस्क संचालन (अन्तरार्िय तातोपानी नाका, नयँा पलु हेपथ डेस्क, भन्सार 
हेपथ डेस्क, चाकु हेपथ डेस्क (कालीदेवी यवुा क्लबद्धारा सञ्चाललत)) 



21 
 

16= र्दघिरोगीको लालग आवश्यक औषलधहरु (जस्तै ःः थाईराईड, सगुर, प्रसेर, मगृौला आर्द 
।) स्वास््य संस्था माफि त लनशपुक उपलब्ध । 

17= क्यान्सर, मटुुको अप्रशेनको लालग गाउँपाललकाबाट २५ हजार रुपैँया प्रदान । 

18= सतु्केरीलाई २०००। प्रोत्साहन भत्ता लगायत १ धानी ल्घउ, १ के्रट अण्डा, नहुाउन े
साबनु, लगुाधनुे साबनु, गेडागडुी, नून तथा सतु्केरीलाई लनशपुक ऐम्बलेुन्स सेवा । 

19= २ वटा बलथिङ सेन्टर संचालन (तातोपानी स्वास््य चौकी र ललस्ती स्वास््य चौकी) 
20= तीन वटा एम्बलेुन्स सेवा संचालनमा पयाइएको । 

आलथिक र्वकास तफि  
कृर्ष तथा पश ुशाखा 

1= सबै वडाहरुमा सनुौलो हजार र्दनका आमाहरु र व्यवसार्यक कृषकहरुलाई १९ थरीको 
र्हउँदे तथा वषे तरकारीको लबउ र्वतरर् र फलामे टनेल लनमािर् । 

2= व्यवसार्यक कृषकहरुलाई लसँचाईको लालग ७५ प्रलतशत अनदुानमा लसँचाई पाईप, 

प्लार्िक टनले, हाते ट्याक्टर, प्लार्िक, स्प्रयेर र लसकेचर र्वतरर् । 

3= व्यवसार्यक कृषकहरुलाई ७५ प्रलतशतमा र्हउँदे फलफुल जापालनज स्याउ, र्टमरु, 
नास्पाती, दाँते ओखर र ऐभोकाडोका लबरुवा र्वतरर् । 

4= भोटेकोशी गाउँपाललका अन्तगित वडा नं  ४ फुल्पपङमा १००० बोट च्यान्दलर 
ओखरको पकेट लबस्तार  

5= भोटेकोशी गाउँपाललका अन्तगित वडा नं १ को श्री उग्रचण्डी र्हमाली ट्राउट माछा 
फमिमा पयािवरर् जोगाउन पक्की पोखरीको लनमािर् गरी भरुा र्वतरर् । 

6= जैर्वक र्वषादी तथा बोटलबरुवा र तरकारी बालीको लालग लबरुवा वद्धिक रसायनहरु( 
फेरोमेन ट्रयाप) र्वतरर् । 

7= कृर्ष चनु र माटो पररक्षर् गने लडल्जटल मेलसन र्वतरर् । 

8= पर्हरो लनयन्त्रर्का लालग बाँस र पाउलोलनयाको लबरुवा र्वतरर् । 

9= सबै वडाहरुमा पशपुन्क्षीलाई औषधी र्वतरर्, घमु्ती गोठको लालग लत्रपाल र्वतरर्  
10= सबै वडाहरुमा र्प र्प आर खोप संचालन । 

11= व्यवसार्यक कृषकहरुलाई यवुा लल्क्षत बाख्र्ा प्रविद्धन । 

12= व्यवसार्यक कृषकहरुलाई पश ुनश्ल सधुार तथा प्रजननको लालग बोयर बोका र्वतरर् । 

13= चौरी संरक्षर् कायिक्रम सञ्चालन साथै प्लार्िक पोखरी र पाईप र्वतरर् । 

14= सबै वडाहरुमा कृषकहरुलाई र्टयोसेन्टी, जै घाँस, वषे घाँस, डाले घाँस र भईु घाँस र्वतरर् 
। 

15= दललत समहुहरुको आलथिक वरृ्द्धका लालग बाख्र्ा पालन समहुलाई पाठापाठी र नश्ल 
सधुारका लालग लबउ बोका र्वतरर् र व्यवल्स्थत खोर लनमािर्मा आलथिक सहयोग गररयो 
। 
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संस्कृती तथा पयिटन प्रवद्धिन तफि  
1= प्रत्येक वडामा पयिटकीय क्षेत्र भएको ठाउँमा गौरीशंकर संरक्षर् क्षेत्र आयोजना सँगको 

सहकायिमा होमस्टे (घरबास) प्रवद्धिन अन्तगित सामाग्री हस्तान्तरर् । 

2= आन्तररक एंव बाह्य पयिटक वरृ्द्ध एंव पयिटकीय क्षते्रको वतृ्तल्चत्र बनाई प्रचारप्रसार । 

3= भैरवकुण्ड जाने पयिटक लाई सल्जलै पगु्नका लालग बगाम देल्ख चोकर मोकर सम्मको 
मोटरबाटो लनमािर् र पररक्रमा पथ लनमािर् । 

4= तातोपानी धारामा ल्शवमूती लनमािर् कायि शूरु गररएको । 

5= ललस्ती पाउ गमु्बामा गरुु ररम्पोछे मूलति लनमािर् भैरहेको । 

6= ललस्तीमाई मल्न्दर पररसरमा ढुङ्गा लबछ्याउने कायि । 

7= नारायर्थान देउढंुगा मोटरबाटो लनमािर् शरुु गररएको । 

8= त्याङथलीमा ऐलतहालसक महत्वको अरलनको गाउँ लनमािर् भैरहेको । 

9= भोटेकोशी पावर कम्पनीको सहयोगमा कोकर लसंह मल्न्दर लनमािर् ।  
10= पयिटन बोडिको सहयोग र गाउँपाललकाको समन्वयमा भैरवकुण्डलाई पयिटकीय रुपमा 

रार्िय र अन्तरार्िय रुपमा ल्चनाई पयिटन प्रवद्धिन गनिका लालग लड.र्प.आर गने कायि 
गररएको ।  

11= ललस्ती दगुनुा गढी पयिटन माउण्टेन टे्रल रेसको थालनी गरर पयिटन प्रवद्र्धनमा टेवा 
पगेुको र सो कायिलाई आगामी आ व मा लनरन्तरता र्दईने । 

12= पयिटन प्रवद्धिन को लालग ख्यालत प्राि रार्िय स्तरका कलाकार राज ु लामा ज्यूबाट 
भोटेकोशी गाउँपाललकाको धालमिक, ऐलतहालसक र पयिटकीय क्षेत्र समेटको म्यलु्जक लभलडयो 
र वतृ्त ल्चत्र बनाई यटुुब, फेसबसु जस्ता सामाल्जक सञ्जाल माफि त प्रचारप्रसार गररएको ।  
 

 

पूवािधार र्वकास तफि  
1= गाउँपाललकाको प्रशासर्कय भवन लनमािर्ालधन अवस्थामा रहेको । 

2= वडा कायािलय भवन ( वडा नं.२, ३ र ५ ) लनमािर् सम्पन्न । 

3= बगाम देल्ख भैरवकुण्ड सडक स्तरोन्नलत 

4= चाकु नारायर्थान सडक लनमािर् 

5= तातोपानी धारा संरक्षर् 

6= गरुु रेम्पोचे पाकि  लनमािर्  
7= झोलङु्गे पलु लनमािर् (घटे्ट खोला झो. प.ु वडा नं. २, मा (१०७ लमटर), करर्पसे खोला 

झो. प.ु वडा नं. ४, (९५ लमटर )) 
8= चौकी डाँडा शेपाि गमु्बा पयिटकीय पदमागि लनमािर् सम्पन्न । 

9= दगुनुा गढी संरक्षर् कायि भएको । 



23 
 

10= दगुनुा गढी पदमागि लनमािर् 

11= कोदारी हेललप्याड लनमािर् सम्पन्न । 

12= अध्यक्ष रोजगार तफि  सबै वडाहरुमा पयिटकीय पदमागि लनमािर्, गोरेटो बाटो ममित, 
मल्न्दर, गमु्बा । 

13= भोटेकोशी पावर कम्पनीको सहयोगमा खकुुण्डोल पलु देल्ख लसमलडाँडा सम्म रेललङ 
सर्हतको गोरेटो बाटो लनमािर् । 

14= भोटेकोशी गाउँपाललका अन्तगित वडा नं २ को घटे्ट खोला झोलङु्गे पलु र वडा नं ४ को 
करर्पसे खोला झोलङु्गे पलुको लनमािर् कायि सम्पन्न भैसकेको छ । 

15= प्रधानमन्त्री रोजगार कायिक्रम बाट सबै वडाहरुमा गोरेटो बाटो लनमािर् । 

16= वडा नं १ धारापानी गोरेटो बाटो लनमािर् कोकरलसङ मल्न्दर पररसरमा ग्राभेल तथा 
गोरेटोबाटो लनमािर् सम्पन्न भएको । 

17= वडा नं २ मा तामाङगाउँ गोरेटो बाटो लनमािर् तथा तार जाली लनमािर् सम्पन्न भएको । 

18= वडा नं ३ मा दगुनुागढी मोटरबाटो ग्राभेल तथा नाला ममित 

19= वडा नं ४ मा क्लब डाँडा मोटर बाटो लनमािर्, र्हन्दी नारायर्थान मोटरबाटो ठाउँ 
ठाउँमा ममित, पन्थली सामदुार्यक भवन लनमािर्, गोलेपा गिेुश्वरी मल्न्दर लनमािर्, चाकु 
नारायर्थान मोटरबाटो ग्राभेल तथा सडक स्तरोन्नलत लनमािर् कायि । 

20= वडा नं ५ मा चाकु मालमिङ मोटर बाटो स्तरोन्नलत कायि । 

21= सोलार स्ट्रीट सोलार, चाकु मामीङ सडक स्तर उन्नती, दगुनुा टँसीथाङ सडक ट्रयाक 
ओपन, ल्झपुिखानेपानी 

22= नारायर्थान देल्ख देउढुङ्गा सम्म मोटर बाटो लनमािर्ालधन अवस्था रहेको । 

 

 

वातावरर् तथा र्वपद व्यवस्थापनतफि  
1= २०७२ सालको महाभकूम्पबाट घर क्षलत भएका लाभग्राहीहरुलाई रार्िय पनुलनमािर् 

प्रालधकरर्, ल्जपला आयोजना कायािन्वयन ईकाई (भवन), चौतारा, लसन्धपुापचोक र द्धाररका 
फाउण्डेसनको आलथिक तथा प्रार्वलधक सहयोगमा गाउँपाललका सँग समन्वय गरी भकूम्प 
र्पलडत लाभग्राहीहरुको आवास पनु लनमािर् र र्वस्थार्पत घरहरुलाई सरुल्क्षत स्थानहरुमा 
एर्ककृत वस्ती लनमािर् गरर पनु स्थापन गररयो ( वडा नं. १ सेबङुमा १ करोड ३ लाख, 

वडा नं.५ त्याङथलीमा १२ करोड, वडा नं. ५ मा राउत बस्तीमा ८० लाख र बपुकुटेमा 
१ करोड ६० लाख रार्िय पनुलनमािर् प्रालधकरर्, ल्जपला आयोजना कायािन्वयन ईकाई 
(भवन), चौतारा, लसन्धपुापचोकबाट प्राि) साथै भलुमर्हन हरुलाई जग्गा खररद अनदुान 
उपलब्ध गराउन आवश्यक समन्वय र सहयोग गररयो । 

2= मनसनु जन्य  र्वपद तथा आगलीबाट भएका र्पलडतहरुको उदिढारको लालग गाउँपालर्का 
बाट राहत सामाग्रीका साथै नगद रु २५ हजार रुपैँया आलथिक सहयोग प्रदान गररदै 
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आएको छ । त्यसै गरर ल्जपला र्वपद व्यवस्थापन सलमलत, लछमेकी मलुकु, अन्य 
गैरसरकारी संस्था र व्यल्क्तगत रुपमा र्वलभन्न माहनभुावहरुबाट प्राि टेन्ट, लत्ताकपडा, 
लत्रपाल, लसरक, ब्लाङकेट, खाद्यान्न (चामल, दाल, नून, तेल) आर्द राहत सामाग्री तथा नगद 
रकमबाट सरुल्क्षत स्थानमा बसोवास गराई आवश्यक राहत  र्वतरर् गररयो ।  
 

संस्थागत र्वकास सेवा प्रवाह र सशुासन तफि  
मर्हला, जेष्ठ नागररक तथा बालबाललका शाखा र न्यार्यक शाखा 

1= मर्हला र्हंसा र्वरुद्ध सचेतना तथा सशल्क्तकरर् कायिक्रम 

2= मढुा बनाउने ताललम । 

3= चाउलमन बनाउने ताललम । 

4= ७ र्दने पत्रकाररता कायिक्रम 

5= बालबाललकाहरुलाई ७ र्दने ल्चत्रकला प्रल्शक्षर् ताललम 

6= सबै वडाका धालमिक स्थलहरुमा सरसफाई अलभयान । 

7= वडा स्तरीय खेलकुद प्रलतयोलगता 
8= अध्यक्षकप रार्िय मर्हला भललबल प्रलतयोलगता । 

9= जेष्ठ नागररक सम्मान तथा लनशपुक स्वास््य ल्शर्वर साथै अपाङ्गहरुको लालग आवश्यक 
सामान र्वतरर्  

10= दललत कायिक्रम अन्तगित दललत समूहलाई आयश्रोत एंव रोजगार मूलक ताललम प्रदान र 
सामाग्री र्वतरर् 

11= मौललक भेषभषूा, जनजालतहरुको धालमिक एंव साँस्कृलतक जगेनाि गनि बाजा गाजा, भेषभषूाका 
सामाग्री र्वतरर् । 

12= न्यार्यक ईजलासको व्यवस्थापन तथा सबै वडाहरुमा मेललमलाप कताि सर्हत मेललमलाप 
केन्रको स्थापना  

13= लघ ु उद्यमीहरुको लालग लसपमूलक तथा आयमूलक ताललम (लसलाई बनुाई तथा 
ब्यटुीलसयन ताललम)  

14= सम्पूर्ि वडाका लल्क्षत वगिका र्वद्याथीहरुको  लालग२ मर्हने बेलसक कम्प्यटुर ताललम 

15= जनप्रलतलनलध र कमिचारीहरुको लालग कम्प्यटुर तथा सफ्टवेयर सम्बल्न्ध ३ र्दन े
अनलु्शक्षर् प्रल्शक्षर् कायिक्रम   

16= गाउँपाललका अन्र्तगतका सबै वडा कायािलयहरु र स्वास््य तथा शैल्क्षक संस्थाहरुमा पलन 
टेललफोन, इन्टरनेटको सरु्वधा प¥ुयाउने कायि भईरहेको । 

17= एस.एम.एस. प्रर्ालीको उपयोग र ई–हाल्जरीको संचालन । 

18= व्यल्क्तगत घटना दतािलाई लडल्जटलाईज, सामाल्जक सरुक्षा भत्ताको अनलाईन डाटा ईल्न्ट्र 
र बैर्ङ्कग प्रर्ालीको कायि भई बैंक माफि त सा.स ुभत्ता उपलब्ध गराईएको । 
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19= अनलाईन व्यल्क्तगत घटना दताि र सामाल्जक सरुक्षा भत्ता सम्बन्धी एक र्दने ताललम 

20= जेष्ठ नागररक काडि, अपाङ्ग काडि, व्यवसाय दताि र घ वगिको ईजाजत पत्र दताि र्प्रन्ट गरी 
अलभलेख राल्खएको, राजस्व, दताि÷चलानी प्रर्ालीको प्रयोग गररयो । 

 

                                         धन्यवाद  
                                                     राजकुमार पौडेल 

            अध्यक्ष 


