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आ.व. ०७७/७८ को नीलत तथा कार्यक्रम 

सभाध्र्क्ष ज्रू्, 

लिमेकी लमत्र राष्ट्र चीनको वहुानबाट शरुु भई ववश्व नै आक्रान्त भएको अवस्थामा 
नेपाि पलन कोलभड-१९(कोरोना भाइरस) बाट अिुतो हनु सवकरहेको िैन । 
२०७६/१२/११ गते देखि संघीर् सरकारिे घोषणा गरेको िकडाउनका कारण केही 
समर्सम्म नेपाि सरुखक्षत देखिएको भएतापलन रोजगारी तथा अन्र् ववववध कारणिे नेपाि 
बावहर रहनभुएका दाजभुाई तथा दददी बवहनीहरु नेपाि फकय ने क्रम सँगै समग्र देश र र्ो 
गाउँपालिकासमेत चपेटामा परेको बतयमान अवस्थामा कञ्चन गाउँपालिकाको सातौ गाउँ 
सभािाई सम्बोधन गनय गईरहेको िु । 

1. संघीर् नेपािको लनमायण िगार्त देशमा भएका ववलभन्न आन्दोिनमा शहादत प्राप्त 
गनुयहनुे ज्ञात अज्ञात सवहदहरु प्रलत उहाँहरुिे देश लनमायणमा परु्ायउन ु भएको 
र्ोगदानप्रलत उच्च सम्मान गदै उहाँहरु प्रलत हाददयक श्रद्धाञ्जिी अपयण गदयिु । 

2. नेपाि सरकारिे लिमेकी लमत्र राष्ट्रबाट लमखचएको नेपािको भलूम नपेािको नक्सा 
लभत्र समेटी नेपािको नक्सा सावयजलनक गरी संसदबाट सवयसम्मतरुपमा पाररत 
गरेकोमा सरकार प्रलत आत्मादेखि नै आभार प्रकट गदै नेपािको इलतहासमा नै 
गौरवाखन्वत कार्य गरेकोमा वतयमान प्रधानमन्त्री िडक प्रसाद ओिी सरकार प्रलत 
हाददयक कृतज्ञता व्र्क्त गदयिु । 

3. र्सै आलथयक वषय ०७७/७८ देखि अव्र्वखस्थत जग्गा नापजाँच प्रवक्रर्ा शरुु गनय र 
थप जनशखक्त गाउँपालिका आफैिे पलन व्र्वस्था गरी जग्गाको स्वालमत्व प्रदान गने 
कार्य शरुु गने गरी अगालड बढ्न आवश्र्क सम्पूणय प्रवक्रर्ा अविम्बन गररन े
प्रलतवद्धता व्र्क्त गदयिु । जसको कारण िामो समर्सम्म अव्र्वखस्थत बसोबास को 
रुपमा कञ्चनवासीहरुको जग्गाको स्वालमत्व प्राप्त हनुे चाहानासमेत प्रालप्त हनुे ववश्वास 
लिएको िु । 

4. कोलभड-१९ को प्रभाव र असरका कारण आ.व.०७६/७७ मा हालमिे आसालतत 
ववकासका िक्ष्र्हरु हालसि गनयमा केही असहज भएतापलन सखृजत पररखस्थलतको 
सामना गदै उपिब्ध स्रोत र साधनको समूखचत प्रर्ोग गरर कोलभड-१९ को असरको 
कारणिे आफ्नो मातभृलूम वफताय हनुभुएका सम्पूणय कञ्चनवासीको स्वास््र्िाई उच्च 
प्राथलमकता ददइ कञ्चनवासीको स्वास््र् रक्षा गने मखु्र् दावर्त्व हनु आएको ि । 
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5. कोलभड-१९ का कारण हनु नसकेको ववकास तथा अन्र् गलतववलधहरु त आगामी 
ददनमा गरौिा अवहिे सरकारको पवहिो प्राथलमकता कोलभड-१९का ववरुद्ध उच्च 
मनोविका साथ आम नागररकिाई साथमा लिई अगालड बढ्न ु पने कतयव्र् हनु 
आएको ि । 

6. कोलभड-१९ को संक्रमणबाट सफिता प्राप्त गनय संघीर् सरकार, प्रदेश सरकार र 
स्थानीर् सरकारिे अविम्बन गरेको लनतीको कारण अवहिे सम्म महामारीसँग जधु्न 
सकेकोिे र्सबाट ववजर् प्राप्त गनय आम कञ्चनवासीहरुिाई एक विक्का भएर दररिो 
आत्म ववश्वासका साथ अगालड बढ्न हाददयक अवपि गनय चाहन्िु । 

7. २०७६/१२/११ गते िकडाउन घोषणापश्चात काम गरीिाने दैलनक ज्र्ािादारी 
नागररकहरुको हात मिु जोने बाटो बन्द भएपलि र्स गाउँपालिकािे "जनताको 
चिुो लनभ्न नददन"े घोषणा गरर राहात ववतरण शरुु गरी नेपािका ववलभन्न खजल्िामा 
घर भई नपेाि भारतको लसमा क्षेत्रमा अिपत्र नेपािी नागररक िगार्त कञ्चनवासी 
दाजभुाइ दददीबवहनीहरुिाई क्वारेन्टाइनमा रािी आधारभतू आवश्र्कता पलूतय गरर 
कोलभड-१९ को पररक्षण र दैलनक स्वास््र् सेवा प्रदान गदै आइरहेको र्हाँहरुमाझ 
अवगत गराउन चाहन्िु । 

8. संकटको र्स घडीमा महामारीसँग जधु्न सहर्ोग गनुयहनुे सम्पूणय सहर्ोगी राजनैलतक 
दि, व्र्खक्त तथा संघ-संस्थाहरु तथा उक्त कार्यमा ववशेष सहर्ोग गने संघीर् 
सरकार, प्रदेश सरकार र प्रदेश सभामा र्स क्षेत्रबाट प्रलतलनलधत्व गने प्रदेश सांसद 
िगार्त ववलभन्न तह र तप्काबाट सहर्ोग गनुयहनुे सहर्ोगी मनहरु प्रलत सम्मान 
व्र्क्त गदयिु । 

9. वतयमान अवस्थामा रोजगारी गमुाएका र्वुाहरुिाई स्वरोजगारमूिक कार्यक्रम 
सञ्चािन गनय अध्र्क्षसँग र्वुा इिम कार्यक्रम सञ्चािन गनय आवश्र्क व्र्वस्था 
लमिाइने ि । 

 

सभाका सदस्र् ज्रू्हरु, 
10. स्थानीर् तहको लनवायचनपश्चात कञ्चनको ववकासमा उत्साहजनक रुपमा फड्को मानय 

सकेको कुरा र्हाँहरु माझ ववलधतै ि । कञ्चनिे रुपन्देही खजल्िा भरनै ववकासको 
मोडेि प्रस्ततु गरर शशक्त ववकास प्रस्ततु गरेको ि । र्स कार्यमा सहर्ोग गनुयहनु े
आम कञ्चनवासीहरु प्रलत हाददयक आभार व्र्क्त गदयिु । 
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11. कोलभड-१९ को रोकथाम तथा लनर्न्त्रणको िालग शरुु देखिनै िुटै्ट कोरोना लनर्न्त्रण 
कोष व्र्वस्था गरर सोही कोष माफय त कोषमा जम्मा हनुे र िचय हनुे व्र्वस्था 
लमिाएको िु । 

12. संघीर् सरकारको घोषणा बमोखजम लन-शलु्करुपमा उपिब्ध हनुे औषलधहरुिाई सहज 
रुपमा आम कञ्चनवासीहरुिे प्राप्त गनय सक्ने गरी सम्पूणय व्र्वस्था लमिाएको िु । 

13. कोलभड-१९ का कारण रोजगारी गमुाएका तथा बैदेखशक रोजगारी गमुाइ नेपाि 
फवकय एका दैलनक कमाइ गरर जीवनर्ापन गने व्र्खक्तहरुिाई राहात र रोजगारीको 
िालग संघीर् सरकार र प्रदेश सरकारसँगको समन्वर्मा राहत र रोजगारी उपिब्ध 
गराएको र थप रोजगारीको अवसर सृजना हनुे व्र्वस्था लमिाएको िु। 

सभाका सदस्र् ज्रू्हरु, 

14. कोलभड-१९ िे पारेको असरिाई चनुौतीको रुपमा खस्वकार गदै आम कञ्चन 
गाउँपालिकािाई कृवष तथा पश ु ववकासका कार्यक्रमबाट आत्म लनभयर बनाइ 
स्वरोजगार सजृना गरी कञ्चन वासीहरुिाई कृवष तथा पशपुािन व्र्वसार्मा 
ठूिोमात्रामा िगानी ववृद्ध गने आवश्र्क व्र्वस्था लमिाएको िु । 

15.  जनताका नैसलगयक अलधकारिाई सलुनखश्चत गनय शरुु गररएका कामहरुको अनगुमन 
प्रणािीिाई प्रभावकारी रुपमा अविम्बन गने व्र्वस्था लमिाएको िु । 

16.  संघीर् सरकारको "समदृ्ध नेपाि  सिुी नेपािी", प्रदेश सरकारको "समदृ्ध प्रदेश 
िशुी जनता" र कञ्चन गा.पा.को "सिुी र िसुी कञ्चनवासी" भन्ने दीघयकालिन 
सोचिाई परुा गनय आवश्र्क रणनीलत अविम्बन गररनेि । 

17. कोलभड-१९ को रोकथामा तथा लनर्न्त्रणका िालग ववद्यािर्मा सञ्चालित 
क्वारेन्टाइनिाई क्रमश: हटाई १५ शैर्ाको अस्पतािमा क्वारेन्टाइनसवहत 
Isolation center लनमायण गनय आवश्र्क व्र्वस्था लमिाएको ि । 

 

सभाका सदस्र्ज्रू्हरु, 
18. बािबालिकाको सवायविण ववकासका िालग प्रारखम्भक बाि ववकास कार्यक्रम सञ्चािन 

गनय प्रोत्साहन गररनेि । बाि कक्षा खशक्षकहरुिाई मालसक थप अनदुानको 
व्र्वस्था लमिाइनेि । 
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19. सबै माध्र्ालमक ववद्यािर्हरुमा इन्टरनेट सवुवधा परु्ायइने ि । सबै माध्र्ालमक 
ववद्यािर्हरुमा ICT प्र्ाकेज उपिब्ध गराइएको ि ।ICT प्र्ाकेज उपिब्ध नभएका 
सबै ववद्यािर्मा र्सै वषय परु्ायउने व्र्वस्था लमिाइने ि । 

20. माध्र्ालमक तहका खशक्षकहरुको िालग ICT तालिमिाई लनरन्तरता प्रदान गररने ि । 

21. बढ्दो बेरोजगारीिाई कम गनय कृवष, भौलतक पूवायधार तथा उत्पादनमूिक क्षेत्रको 
पवहचान गरी प्रदेश सरकार तथा संघीर् सरकारको सहर्ोगमा व्र्वसावर्क लसप 
प्रदान गरर स्वरोजगार बने्न अवसर प्रदान गररने ि । 

22. लसप लसकेका र्वुाहरुिाई उद्यम व्र्वसार् शरुु गनय सरुुवाती पूजँी उपिब्ध गराउने 
कार्यको शरुुवात गररने ि । 

23. प्रधानमन्त्री रोगजार कार्यक्रमिाई रोजगारीको क्षेत्र र अन्र् कार्यक्रमसँग आवद्ध गरर 
रोजगारी सृजना गने िखक्षत अलभर्ानको रुपमा सञ्चािन गररने ि । 

24. सालमजक सरुक्षा कार्यक्रमिाई प्रभावकारी रुपमा कार्ायन्वर्न गररनेि । ८४ वषय 
पगेुका जेष्ठ नागररकिाई सम्मान र घर-घरमा स्वास््र् जाँच गने कार्यिाई 
लनरन्तरता प्रदान गररने ि । 

25. संघीर् सरकारको “कोही भोकै पदैन भोकिे कोही मदैन” भन्ने प्रलतवद्धतािाई 
प्राथलमकताका साथ कार्ायन्वर्न गररने ि । 

26. सामूवहक सहभालगता र साझेदारीमा आर्मूिक कृवष व्र्वसार् अविम्बन गनय चाहन े
समूहिाई अनदुानको व्र्वस्था लमिाइने ि । 

27. संघीर् सरकार, प्रदेश सरकार र गा.पा.को साझेदारीमा ववशेष कृवष प्र्ाकेज 
कार्यक्रम सञ्चािन गररने ि । 

28. भौलतक पूवायधार लनमायणको गलतिाई थप लतव्रता ददइने ि । 

29. चाि ुिचयमा लमतव्र्वर्ता ल्र्ाईने ि । 

30. कोलभड-१९ को रोकथाम र उपचार सेवािाई प्रभावकारी रुपमा कार्ायन्वर्न गरर 
रोग प्रलतरोध क्षमताको ववकासमा जोड ददइने ि । 

31. पशपुािन व्र्वसार्िाई प्रोत्साहन गनय अनदुानको व्र्वस्था लमिाईने ि । 

32. उत्पादनमा आधाररत अनदुानिाई प्राथलमकताका साथ िागू गररने ि । 

33. मूख्र्मन्त्री ग्रालमण ववकास कार्यक्रमिाई ववपन्न, दलित जनजालतको आर्स्तर बवृद्ध 
गने गरी उद्यमखशिता ववकास तफय  सञ्चािन गररने ि । 

34. कृवष, वन कार्यक्रमिाई सामूवहक रुपमा सञ्चािन गनय प्रोत्साहन गररने ि । 
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35. कृषकहरुको आर् आजयनमा बवृद्ध गनय कृवष आधलुनकीकरण कार्यक्रम साझेदारीका 
आधारमा सञ्चािन गने व्र्वस्था लमिाइने ि । 

36. िोरेत रोग उन्मूिनका िालग आवश्र्क अलभर्ान सञ्चािन गररने ि । 

37. पश ु चौपार्मा िाग्ने रोग लनर्न्त्रका िालग लनशलु्क औषलध ववतरणको व्र्वस्था 
लमिाईनेि । 

38. दगु्ध उत्पादनमा संिग्न कृषकहरुिाई उत्पादनका आधारमा अनदुान उपिब्ध 
गराइने ि । 

39. कुिरुापािक कृषकिाई उत्पादनका आधारमा अनदुान उपिब्ध गराइने ि । 

40. कृवष प्रर्ोगशािा स्थापना गरर वािी संरक्षण र उत्पादनिाई बिावा ददइने ि । 

41. पश ुववमा कार्यक्रमिाई थप अनदुानको व्र्वस्था लमिाइने ि । 

42. केन्र सरकार र प्रदेश सरकारसँगको समन्वर्मा अव्र्वखस्थत वसोवासी र 
सकुुम्वासीहरुिाई जग्गाधनी प्रमाण पूजायको ववतरण गने व्र्वस्था लमिाइने ि । 

43. ववद्यतु प्रशारणिाई चसु्त र दरुुस्त बनाउन काठका पोिहरु ववस्थावपत गरी ववद्यतु 
क्षमता लबस्तार, भोल्टेज सधुार िगार्तका कार्य गनय संघीर् सरकार र प्रदेश 
सरकारको समन्वर्मा अगावि बिाइने ि । 

44. साना तथा घरेि ुउद्योगको ववकास र ववस्तार गनय र्वुाहरुिाई प्रोत्साहन गने नीलत 
अविम्बन गररने ि । 

45. कृवष तथा पशपुािन व्र्वसार्िाई पकेट क्षेत्रको रुपमा ववकास गने, कृवष फमय दताय 
गने कार्ायिाई व्र्वखस्थत गने बाख्रा तथा मािा पकेट क्षेत्र सञ्चािन गनय आवश्र्क 
व्र्वस्था लमिाइने ि । 

46. दगु्ध उत्पादन ववस्तार गनय दगु्ध पकेट कार्यक्रम सञ्चािन गररने ि । 

47. उद्योग व्र्वसार् सञ्चािन गनय चाहने व्र्ावसार्ीहरुिाई एडभान्स लसप लसकाउन े
कार्यको शरुुवात गररने ि । 

48. बैकखल्पक उजाय अन्तगयत वार्ोग्र्ास वडान तथा सौर्य उजाय प्रववलध जडान गने 
कार्यक्रमिाई लनरन्तरता प्रदान गररनेको ि । 

49. आ.व. ०७७/७८ लभत्र गररलबको रेिामलुन रहेका पररवार संख्र्ा एवकन गरर 
पररचर्-पत्र ववतरण कार्यको शरुुवात गररने ि । 

50. लनखश्चत तहसम्मका ववद्याथीहरुको िालग ददवा िाजा कार्यक्रम सञ्चािन गररने ि  । 

51. ववद्यािर्को भौलतक लनमायण कार्यिाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चािन गररने ि । 
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52. सामूदावर्क ववद्यािर्का िात्राहरुिाई आलथयक वषयको शरुुदेखि लनशलु्क सेनेटरी प्र्ाड 
ववतरणको व्र्वस्था लमिाइने ि । 

53. सामूदावर्क ववद्यािर्का गररव तथा ववपन्न वगय िात्रवखृि कार्यक्रमिाई लनरन्तरता 
प्रदान गररने ि । 

54. प्राववलधक खशक्षा, ववज्ञान तथा वौद्ध खशक्षा पढ्ने ववद्याथीहरुिाई प्रदान गररंदै आएको 
िात्रवलृत कार्यक्रमिाई लनरन्तरता प्रदान गररने ि । 

55. सामूदावर्क ववद्यािर्मा कार्यरत खशक्षकहरुको क्षमता ववृद्ध गरर प्रववलध मैलत्र बनाउन े
कार्यक्रमिाई लनरन्तरता प्रदान गररने ि । 

56. सामूदावर्क ववद्यािर्को गणुस्तर सधुारका िालग लनरन्तर अनगुमन र मूल्र्ाङ्कन 
कार्यिाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चािन गररने ि । 

57. अंग्रजेी, गखणत र ववज्ञान ववषार् पिाइ प्रभावकारी बनाउन थप कार्यक्रम सञ्चािन 
गररने ि । 

58. पसु्तकािर्, ववज्ञान प्रर्ोगशािा र ल्र्ाव सबै माध्र्ालमक ववद्यािर्मा परु्ायउने र 
त्र्सिाई व्र्वखस्थत गदै िलगने ि । 

59. ववद्यािर्का भौलतक संरचनाको व्र्वस्थािाई थप आकषयक गराउन ममयत सम्भार 
कार्यक्रम सञ्चािनिाई लनरन्तरता प्रदान गररने ि । 

60. प्राववलधक ववषर् सञ्चािन गनय चाहने ववद्यािर्हरुिाई आवश्र्क अनदुानको व्र्वस्था 
लमिाइने ि । 

61. नमूना ववद्यािर् कार्यक्रमिाई थप ववस्तार गरर प्रभावकारी रुपमा सञ्चािन गररनेि। 

62. अध्र्ापन गनय जाँदा अलनवार्य रुपमा नोट डार्री िैजाने व्र्वस्था प्रभावकारी बनाउन 
डार्री ववतरण कार्यक्रम सञ्चािन गररने ि । 

63. प्रलतस्प्रधायत्मक शैखक्षक वातावरण तर्ार पानय प्रोत्साहन र परुस्कारको व्र्वस्था गररने 
ि । 

64. प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा खशक्षा क्षेत्रमा भौलतक सधुार कार्यक्रम सञ्चािन 
गररने ि । 

65. सामूदावर्क ववद्यािर्को क्षमता बवृद्ध गनय कक्षा ६ र ७ को परीक्षा सञ्चािन पलन 
गाउँपालिका माफय त गररने ि । 

66. सबै ववद्यािर्हरुमा किरकोड िागू गररने ि । 

67. आधारभतू तह र माध्र्ालमक गतमा राम्रो नलतजा प्रदान गने ववद्यािर्िाई परुस्कृत 
गने कार्यिाई लनरन्तरता प्रदान गररने ि । 
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68. आधारभतू तह उखिणय पररक्षामा ५०% ववद्याथी उिीणय गराउन नसक्ने ववषर्गत 
खशक्षकिाई पवहिो वषय चेतावनी ददई दोस्रो बषय पलि क्रमश: तिब रोक्का राख्न ेनीलत 
अविम्बन गररने ि । 

69. कक्षा १ देखि ३ सम्मका कक्षा कोठाहरुिाई िापामकु्त बनाउने कार्यक्रमिाई 
लनरन्तरता प्रदान गररने ि । 

70. कञ्चन शैखक्षक सप्ताह कार्यक्रमिाई लनरन्तरता प्रदान गरर थप प्रभावकारी बनाइने ि  

71. फरक क्षमता भएका बािबालिकाहरुको ववकासका िालग आवश्र्क सहर्ोग गने 
व्र्वस्था लमिाइने ि । 

72. स्थानीर् पाठ्यक्रम लनमायण गने तफय  पहि गररने ि । 

73. प्राववलधक धार तफय  भवन लनमायणको िालग आवश्र्क व्र्वस्था लमिाइने ि । 

74. जनताको अलधकतम सहभागीतामा सञ्चािन हनुे आर्ोजनाहरुिाई प्राथलमकताका साथ 
सञ्चािन गररने ि । 

75. र्वुाहरुिाई शसक्त बनाउन कञ्चन गा.पा. स्तरीर् अध्र्क्ष कप िेिकुद कार्यक्रमको 
आर्ोजना गने व्र्वस्था लमिाइने ि । 

76. कञ्चन गा.पा.बाट रावष्ट्रर् िेिकुद प्रलतर्ोलगता तथा साकय  िेिकुद प्रलतर्ोलगतामा 
पदक प्राप्त गने िेिाडीहरुिाई सम्मान र प्रोत्साहनको व्र्वस्था लमिाइन ेि । 

77. रुरपरु स्वास््र् चौकीिाई १५ शैर्ाको अस्पताि बनाउने कार्यको आरम्भ गररने ि  

78. गजेडी स्वास््र् चौकीको क्षमता ववस्तार गररने ि । 

79. सतु्केरी मवहिाहरुको स्वास््र् सरुक्षाको िालग उपाध्र्क्षसँग सतु्केरी भेटघाट 
कार्यक्रम सञ्चािन गररने ि । 

80. एकि तथा ववधवा मवहिाहरुको आर् आजयन ववृद्ध गने कार्यक्रम सञ्चािन गररने ि  

81. सबै वडा स्वास््र् संस्थाहरुिाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चािन गररनेि । 

82. प्राकृलतक खचवकत्सा र र्ोगिाई प्रोत्साहन गररने ि । 

83. पोषण कार्यक्रम सञ्चािन गनय आवश्र्क व्र्वस्था लमिाइ कुपोषण समस्र्ा हटाइनेि  

84. मवहिा स्वास््र् स्वंसेववकाको ववमा र िाजा कार्यक्रमिाई लनरन्तरता प्रदान गररनेि  

85. िैविक ववभेदको अन्त्र्, मानव वेचवविन ववरुद्धको कार्यक्रम, मवहिा सहकारीहरुको 
सदुृविकरण कार्यक्रम सञ्चािन गररने ि ।र मवहिा उद्यमी सन्जाि स्थापनाका 
िालग आवश्र्क व्र्वस्था लमिाइने ि । 

86. जालतर् ववभेद अन्त्र्का िालग आवश्र्क पहि गररन ेि । 



8 

87. अपाि तथा फरक क्षमता भएका व्र्खक्तहरुको आर् आजयन ववृद्ध गने कार्यक्रम 
सञ्चािन गररने ि । 

88. मवहिा, बािबालिका, ज्रे्ष्ठ नागररक, अपाि भएका व्र्खक्त तथा िैविक 
अल्पसंख्र्कहरुको िगत संकिन गरर त्र्ाङ्क अध्र्ावलधक गररने ि । 

89. िैविक वहंसा लनवारण कोष स्थापना गररने ि । 

90. वैदेखशक रोजगारीमा गएका, जान चाहने र ववदेशमा अिपत्र परेका व्र्खक्तहरुको 
त्र्ाङ्क संकिन गने, परामसय सेवा सञ्चािन गनय लसप ववकास गने तफय  आवश्र्क 
व्र्वस्था लमिाइने ि । 

91. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तगयत बेरोजगार सूखचकृत गरी न्रू्नतम १०० ददन 
रोजगारी ददन आवश्र्क व्र्वस्था लमिाइने ि । 

92. िखक्षत वगयको क्षमता ववकासका िालग एडभान्स तालिम सञ्चािन गनय आवश्र्क 
व्र्वस्था लमिाइने ि । 

93. सामूवहक आवास लनमायण कार्यक्रम सञ्चािनिाई लनरन्तरता प्रदान गररने ि । 

94. सामूवहक तथा साझेदारी वनिाई गाउँपालिका सँगको सहकार्यमा अखघ बढ्न 
आवश्र्क व्र्वस्था लमिाइने ि । 

95. सामूदावर्क वन लभत्र पाकय  लनमायण गनय र पर्यट्क आकवषयत गरी स्वरोजगार सजृना 
गने कार्यको शरुुवात गररने ि । 

96. गजेडी तािको ववकास र प्रचार-प्रसारको िालग आवश्र्क व्र्वस्था लमिाइने ि । 

97. गाउँपालिकाको मूख्र् प्रशासलनक भवनसम्म पगु्न सबै वडा कार्ायिर्बाट कािो पते्र 
सडक परु्ायउने व्र्वस्था लमिाइने ि । 

98. लडवपआर सम्पन्नन भएको कटुवा-ऐचावि पिु लनमायणमा पहि गररने ि । 

99. लनमायणालधन ज्रे्ष्ठ नागररक ववश्रामस्थि सञ्चािन गनय आवश्र्क व्र्वस्था लमिाइनेि  

100. तलु्सीघाट शवदहन स्थिमा झोििुेपिु बनाउन आवश्र्क व्र्वस्था लमिाइनेि । 

101. बनकलसर्ामा लनमायणालधन पक्की पिु आ.व.०७७/७८ लभत्रमा सञ्चािन हनुे गरी कार्य 
सम्पन्न गनय संघीर् सरकारसँग आवश्र्क समन्वर् गररने ि । 

102. गाउँपालिका लभत्र सञ्चालित िानेपानी आर्ोजनाहरु सम्पन्न गने कार्यमा आवश्र्क 
समन्वर् गररने ि । 

103. सबै कञ्चनवासीहरुको घर-घरमा धारा परु्ायउन आवश्र्क समन्वर् गररने ि । 

104. उत्पादन बिाउन समूह माफय त घाँस िेती प्रवद्धन र घाँसको लबउ ववतरण 
कार्यक्रमिाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चािन गररने ि । 
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105. नर्ाँ फमय स्थापना गनय चाहने कृषकहरुिाई अनदुानको व्र्वस्था लमिाइने ि । 

106. कृवष भलूममा लसंचाइ परु्ायउने नीलत अनरुुप सतह लसंचाईिाई पवहिो प्राथलमकताका 
साथ सञ्चािन गररने ि । 

107. रुपन्देहीका स्थानीर् तह र कवपिवस्तकुा स्थानीर् तह सँगको समन्वर्मा गौशािा 
लनमायण गनय आवश्र्क पहि गररने ि । 

108. कञ्चन िोिा लिफ्ट लसंचाइको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गरर र्सै आलथयक वषयदेखि 
लिखफ्टङ प्रववलध माफय त लसंचाईको शरुुवात गररन ेि । 

109. सतह लसंचाइ अन्तगयत परुाना लसंचाइ प्रणािीहरुिाई व्र्वखस्थत रुपमा सञ्चािन गनय 
आवश्र्क व्र्वस्था लमिाइने ि । 

110. र्वुाहरुको लसप र ज्ञानिाई कञ्चनको ववकासमा प्रर्ोग गनेगरी र्वुा पररचािनको 
व्र्वस्था लमिाइने ि । 

111. िेिकुदको ववकास माफय त र्वुा शशखक्तकरण कार्यक्रम सञ्चािन, िेि मैदान लनमायण 
तथा संरक्षणको िालग आवश्र्क व्र्वस्था लमिाइने ि । 

112. िागू औषध लनर्न्त्रण, शाखन्त सरुक्षा कार्म गनय आवश्र्क सम्पूणय प्रवक्रर्ा 
अविम्वन गररने ि । 

113. घरेि ु वहंसा, मवहिा वहंसा, जालतर् ववभेद जस्ता कार्यहरु हनु नददन आवश्र्क 
सचेतना र कारबाहीको उखचत व्र्वस्था लमिाइने ि । 

114. शाखन्त सरुक्षा र स-ुव्र्वस्था कार्म गनय सरुक्षा अंगसँगको सहकार्यिाई थप 
प्रभावकारी बनाइने ि । 

 

सभाका सदस्र्ज्रू्हरु, 
115. ववपदमा परेका आम नागररकहरुिाई राहत पनुस्थापना कार्यक्रम, रोजगारी 

िगार्तका कार्यक्रम सञ्चािन गनय आवश्र्क व्र्वस्था लमिाइने ि । 

116. ववलभन्न सञ्चार माध्र्ामको प्रर्ोग गरर कञ्चनमा पर्ाय-पर्यटक र स्वदेशी पर्यटक 
आकवषयत गने कार्यिाई लनरन्तरता प्रदान गररने ि । 

117. कृवषर्ोग्र् भलूमको उवयराशखक्तिाई कार्म राख्न माटो पररक्षण गने कार्यिाई 
लनरन्तरता प्रदान गररने ि । 

118. फिफूि उत्पादन गने कार्यिाई प्राथलमकता ददइ फिफूिका लबरुवा िगाइ हकुायउन े
कृषकिाई प्रलत ववरुवा अनदुानको व्र्वस्था गररनेि र त्र्सको िालग न्रू्नतम २५ 
फिफूिका ववरुवा हनुपुने नीलत अविम्वन गररने ि । 
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119. लसमसार क्षेत्र पोिरी ताि संरक्षणको िालग आवश्र्क व्र्वस्था लमिाइने ि । 

120. लिमेकी स्थानीर् तहहरु सँगको समन्वर् र प्रदेश सरकारको िगानीमा कृवष उपज 
संकिन तथा लबक्री केन्र स्थापना गनय आवश्र्क व्र्वस्था लमिाइने ि । 

121. पश ुनश्ल सधुार कार्यक्रम सञ्चािनमा आवश्र्क व्र्वस्था लमिाईने ि । 

122. स्थानीर् तहको लनवायचन पश्चात मूख्र् सडक कािोपते्र र सहार्क सडक ग्रावेि  
भइसकेकोमा आगामी आलथयक वषयमा थप सडक कािोपते्र गने नीलत अविम्वन 
गररने ि । 

123. नदद लनर्न्त्रण कार्यिाई संघीर् सरकार र प्रदेश सरकारको समन्वर्मा थप 
प्रभावकारी रुपमा सन्चािन गररने ि । 

124. फोहोर मैिा व्र्वस्थापनिाई प्रभावकारी िंगिे सञ्चािन गरर तीनवटा स्थानीर् 
लनकार्को सहकार्य र संघीर् र प्रदेश सरकारको सहर्ोगमा अधलुनक डखम्पङ साइट 
लनमायणको कार्य अगालड बिाइने ि । 

125. ववलभन्न भाषा, किा तथा संस्कृलत संरक्षण पर्यटवकर् स्थानहरु गजेडी ताि, 
ऐलतहालसक वरको रुि वेिभररर्ा, बदु्ध गमु्बा गरगरे, मिवार देवव मखन्दरको प्रचार-
प्रसार र ववकासमा आवश्र्क व्र्वस्था लमिाइने ि । 

126. कञ्चन िोिामा मत्स्र्पािन तथा बोवटङ सेवा सञ्चािन गने तफय  सम्भाव्र्ता अध्र्र्न 
गररने ि । 

127. आ.व. ०७७/७८ लभत्र सबै वडा कार्ायिर्बाट सञ्चािन हनुे सेवा तथा गा.पा.बाट 
सञ्चािन हनुे सबै प्रकारका सेवाहरु आफ्नै भवनबाट सञ्चािन हनुे गरर आवश्र्क 
व्र्वस्था लमिाइने ि । 

128. सहकारीहरुको माध्र्ाम र ववलभन्न ववखिर् संस्थाहरुसँगको सहकार्यमा लबना व्र्ाज वा 
न्रू्न व्र्ाजमा िगानी पररचािनको व्र्वस्था गररने ि । 

129. ववलभन्न गैर सरकारी संस्थाहरुिे सञ्चािन गने कार्यक्रमहरु अलनवार्य रुपमा 
गाउँपालिकाको स्वीकृत पश्चात मात्र गनय पाउने गरी आवश्र्क व्र्वस्था लमिाइने ि  

130. प्राकृलतक प्रकोप, िगार्त अन्र् ववपखिबाट जोगाउन आवश्र्क व्र्वस्था लमिाइने ि  

131. सावयजलनक जग्गा अलतक्रमण हनु नददन सलमलत गठन गरर सावयजलनक जग्गाको पणूय 
संरक्षण गने व्र्वस्था गररने ि । 

132. कञ्चन ररङरोड परुा गनय आवश्र्क व्र्वस्था लमिाइने ि । 

133. गा.पा.लभत्रका सम्पूणय ताि तिैर्ाहरुिाई गाउँपालिकाको मातहतमा ल्र्ाइने व्र्वस्था 
लमिाइने ि । 
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134. दानापरु-बेिडाडा पिु र्सै ०७७/७८ आलथयक वषयलभत्र सञ्चािन हनुे गरी लनमायण 
कार्य अगालड बिाउन पहि गररने ि । 

135. िर तथा फुसका िाना र्सै आलथयक वषाय लभत्र हटाउन आवश्र्क समन्वर् गररने ि  

136. आन्तररक स्रोतिाई मजवतु बनाउन करको दार्रा बिाइने ि । 

137. मंहगी तथा कािो बजारी लनर्न्त्रणका िालग अनगुमन प्रवक्रर्ािाई प्रभावकारी रुपमा 
सञ्चािन गररने ि । 

 

अन्त्र्मा कञ्चनको समग्र क्षेत्रमा प्रलतस्पधायत्मक भावनाको ववकास गरी भौलतक 
पूवायधार िगार्त आलथयक सामाखजक ववकास गनय गाउँपालिकािाई सहर्ोग गनुयहनुे सम्पूणय 
राजनैलतक दि, समाजसेवी, बवुद्धखजवव, र्वुा क्िब, आमा समूह, सञ्चारकमी, टोि ववकास 
सलमलत, समग्र खशक्षक, ववद्याथी िगार्त कञ्चनको नीलत तथा कार्यक्रम िागू गनय कमयचारी 
िगार्त ववलभन्न तह र तप्काबाट कञ्चन गाउँपालिकािाई प्रगलत पथमा अगालड बढ्न सहर्ोग 
गनुयहनुे सम्पूणय प्रलत हाददयक आभार व्र्क्त गदै थप सहकार्य र सहर्ोगको अपेक्षा सवहत सम्पूणयमा 
हाददयक धन्र्वाद ददन चाहन्िु । 

 

धन्र्वाद ! 

जर् कञ्चन ! 

 


