
गाउँ सभाको बैठकमा अध्यक्ष श्री बाग्दल मल्लद्धारा प्रसु्तत 

आर्थिक बर्ि २०७५/०७६ को 

ताँजाकोट गाउँपार्लकाको नीर्त तथा कार्िक्रम 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ताँजाकोट गाउँपार्लका 

ताँजाकोट गाँउ कार्िपार्लकाको कार्ािलर् 

मैला हुम्ला । 

३० असार २०७५ 



 

 

 

 

उपस्थित सभाका सदस्यहरु 

१= नेपाल संर्िर्तामा गएसंगै लोकतन्त्रलाइ सुदृढीकरण गनि र्ो एर्तहार्सक सभामा 

र्स ताँजाकोट गाउँपार्लकाको आ.ब. २०७५/०७६ को नीर्त तथा कार्िक्रम 

प्रसु्तत गनि पाउँदा मलाइ खुसी लागेको छ । र्स अवसरमा म नेपालको संर्िर् 

लोकतान्त्रीक गणतन्त्रका लागी नेपाली जनताले पटकपटक गदै आएको 

एर्तहांर्सक जनआन्दोलन, लगार्तका आन्दोलनको स्मरण गनि चाहन्छु ।  

२. झनै्ड २० बर्ि पर्छ स्थार्नर् तहमा जनता आफैले रोजेका प्रर्तर्नधीहरुले 

स्थार्नर्  शासन सम्हालेसँगै स्थार्नर् लोकतन्त्र सवल र सक्षम स्थार्नर् तह, 

नागररक अर्धकार, सहज दैर्नक जनर्जर्वका समावेश राज्य संरचना लगार्तका 

जनअपेक्षाहरु सम्बोधन हुने क्रममा रहेका छन । संर्वधानले अंर्गकार गरेको 

र्वर्वधताबीचको एकता, सामार्जक सांसृ्कर्तक ऐक्यबद्ताले नेपालीको 

स्वार्भमानलाइ अझ बढाएको छ ।  

३. संबैधार्नक अर्धकार तथा श्रोत साधन सर्हत स्थार्नर् सरकारको गठन भइ 

लोकतन्त्रको आधारर्शलाको रुपमा रहेको स्थार्नर् तहलाइ अर्धकार सम्पन्न 

बनाइ र्संहदरवारको अर्धकार गाउँ-गाउँमा आइपुग्दा स्थार्नर् सरकारले गभिको 

अनुभती गरेको छ । "सफा सुन्दर र हररर्ाली ताँजाकोट, आर्थिक वृर्द र 

र्वकासले सम्पन्नता"  भने्न नारालाइ आत्मासाथ गदै अगाडी बढ्ने र्नर्त र्लइने छ 

। 

उपस्स्थत सभाका सदस्यहरु 



४. देशको समग्र आर्थिक वृस्द्धमा सहर्ोग पुर्ािउने उदेश्यका साथ हाम्रो र्स 

गाउँपार्लकालाइ आर्थिक समुन्नतीको बाटोमा अगाडी बढाउन सडक पुविधार, 

कृर्ी पर्िटन र  जलर्वधुत जस्ता  हाम्रो सम्भावनाका के्षत्रमा लगानी गररनेछ । 

५. अर्धकार र श्रोत सर्हत स्थार्नर् तहको गठन भएतापर्न र्सको आफनो 

भौर्तक संरचना समेत नभएको हुदा र्सको र्नमािणको दार्र्त्व स्थार्नर् 

सरकारको काँधमा आएको छ । सेवालाइ सहज र सरल बनाउनका लागी 

र्छटो भन्दा र्छटो भोर्तक संरचनाहरु र्नमािण गनुि पने अवस्था रहेको छ ।  

र्सका लागी गाउँपार्लकाको केन्द्र तोर्कएको स्थानमा जनताको जनजीवनमा 

असर नपने गरी जग्गा अर्धग्रहण गरर साविजर्नक कार्ािलर्हरुका संरचना 

र्नमािणको कार्ि अगाडी बढाइनेछ । गाउँपार्लका र वडा कार्ािलर्हरुको 

व्यवस्थापनमा समेत र्बशेर् ध्यान र्दइनेछ ।  

६. र्स गाउँपार्लकाको केन्द्रबाट गाउँपार्लकाका वडाका प्रते्यक टोलहरुमा 

सडकले जोड्दै जनतालाइ गाउँपार्लकाको केन्द्र, सम्म सहज र्कर्समले आवात 

जावात  गनि सके्न बनाइनेछ ।  

सभाका सदस्यहरु 

७. हाम्रो गाउँिरमा िरहरु छररएर रहेका हुन्छन जसले जनतामा सेवा सुर्वधा 

पुर्ािउन असहज हुने भएकाले र्हाँका गाउँको वस्तीको संरचनालाइ पररवतिन गदै 

एर्ककृत बस्तीको खाका तर्ार गरी र्ोजना साथ र्सको कार्ािन्वर्नका लागी 

प्रर्ास गररनेछ । 

८. र्स गाउँपार्लकाको प्रमुख पेशा कृर्र् भएको हँुदा कृर्ीलाइ व्यावसार्ीकरण 

गदै कृर्र् सुचना तथा प्रचार प्रसार केन्द्रको स्थापना गररनेछ । 



९. र्स गाउँपार्लकाका र्वर्भन्न के्षत्रहरुलाइ कृर्र् पकेट के्षत्र िोर्णा गरी आलु,  

जडीबुटी उत्पादनका लागी पकेट के्षत्रहरुको स्थापना गररदैं लर्गनेछ साथै अन्य 

गाइपालन, बाख्रापालन जस्ता व्यावसार्हरुलाइ समेत प्रोत्साहन गररनेछ । 

१०. र्स के्षत्रको आर्थिक र्वकास र समृ्वर्दका लागी र्नजी के्षत्रहरुसंग समेत 

साझेदारी गदै अगाडी बढ्ने र्नर्त र्लइनेछ । र्नजी के्षत्रलाइ र्स गाउँपार्लकमा 

लगानीको लागी उर्चत वातावरणको प्रवदिन समेत गररनेछ । 

११.र्स गाउँपार्लकामा र्वकासका र्क्रर्ाकलापहरु सञ्चालन गदाि वातावरण तथा 

जलवारु्मैत्री पुवािधारको र्वकासमा जोड र्दइनेछ । 

१२. र्स के्षत्रको आर्थिक र्वकासको प्रमुख आधार पर्िटन पर्न हो । धार्मिक तथा 

प्राकृर्तक पर्िटनको प्रबदिनमा ध्यान र्दइनेछ । मदना अदानचुली कवाडी र 

लामासैन लगार्त के्षत्रको पर्िटन प्रवदिन गरी पर्िटकलाइ र्भत्र्याउने उदेश्यका 

साथ र्ोजना बनाएर अगाडी बर्ढनेछ । हाम्रो स्थार्नर् कला संसृ्कती भार्ाको 

सम्बदिन संरक्षण र र्वकासमा र्तब्रता र्दइनेछ । लोपोनु्मख जाती, आदीवासी 

जनजातीको भार्ा संसृ्कती र सम्पदाको संरक्षण एवं र्वकासलाइ जोड र्दइनेछ ।  

१३.बेरोजगार जनशक्तीलाइ उत्पादनमुलक रोजगारीको अवसर र्सजिना गरी रोजगार 

उपलब्ध गराइनेछ । उद्यमशीलता स्वरोजगार र आर् आजिनमा केस्न्द्रत गनि 

रु्वालाइ छोटो र लामो अवर्धको तार्लम र्दइनेछ । 

१४. खेलकुद के्षत्रको र्वकासको लागी र्वर्भन्न स्थानहरुमा खेल मैदानहरुको 

स्थापना तथा भइरहेका खेलकुद मैदानहरुलाइ स्तरोन्नती गदै लर्गनेछ । 

सभाका सदस्यहरु, 

१५. र्शक्षा र स्वास्थ्यमा भएको लगानीले स्वस्थ र्शर्क्षत र सभ्य नागररक 

उत्पादनमा र्ोगदान पुर्ािएको हुन्छ । अर्हलेसम्म प्राप्त उपलब्धीलाइ संस्थागत 

गरी गुणस्तरीर् र्शक्षा र स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था र्मलाइनेछ ।  



१६. र्शक्षा के्षत्रमा राज्यले र्लएको र्नतीलाइ पुरा गनिका लागी र्ो गाउँ सरकार 

र्ोजनाबद् ढंगले अगाडी बढ्नेछ । गुणस्तररु्क्त र्शक्षामा पहँुच पुर्ािउन 

सामुदार्र्क र्वद्यालर्लाइ नमुनाको रुपमा सञ्चालन गने कार्िक्रमलाइ र्नरन्तरता 

र्दइनेछ । र्सपरु्क्त र्शक्षाका लागी प्रार्वर्धक तथा व्यावसार्र्क र्शक्षालाइ क्रमश 

र्वस्तार गररनेछ । र्वद्यालर् र्शक्षालाइ क्रमश तल्लो कक्षाबाट अंगे्रजी माध्यममा 

सञ्चालन गररने छ । र्सका लागी गाउँ सरकारले उर्चत वातावरण बनाउने छ 

। साथै र्बस्तारै बाल र्बकास केन्द्रहरुको र्वकास गरी र्तनीहरुलाइ बालमैत्री 

पुबािधार थप गरी आधुर्नक र्कन्डर गाडेनको रुपमा र्वकास गररनेछ । 

१७. स्वास्थ्य के्षत्रमा केन्द्र सरकारबाट सञ्चार्लत कार्िक्रमहरुलाइ र्नरन्तरता र्दइ 

त्यसको प्रभावकारी कार्ािन्वर्न गररनेछ । स्वास्थर् के्षत्रको थप अन्य 

आवश्यकताहरुलाइ समेत मध्यनजर राख्दै कार्िक्रमहरु बनाइनेछ । केन्द्र 

सरकारबाट  र्नशुल्क प्राप्त और्धीहरुको उपलब्धता सुर्नर्ित गररनेछ । 

गाउँपार्लका स्तरको अस्पताल स्थापनाका लागी उपरु्क्त स्थानको खोजी गररनेछ 

र सो को पुविधार र्नमािणको लागी नेपाल सरकारलाइ अनुरोध गररनेछ । 

१८. हाम्रो समाजमा रहेको सामार्जक र्वभेद, कुसंस्कार लाइ हटाउँदै लैंर्गक 

समानता, मर्हला सशस्क्तकरण, लैर्गक मुलप्रवाहीकरण र मर्हला सहभार्गता 

बृर्द गने र्नतीलाइ प्रोत्सार्हत गररनेछ । 

१९. स्थार्नर् के्षत्रमा प्राकृर्तक प्रकोप एवं र्वपत्तीबाट हुन सके्न क्षतीलाइ 

गाउँसरकार नजर अन्दाज गनि सकै्दन । र्स्ता र्वपतबाट र्पर्डत व्यक्तीहरुलाइ 

तत्काल उर्चत राहत तथा सहर्ोग पुर्ािउनु स्थार्नर् सरकारको प्रमुख दार्र्त्व 

हुनेछ । र्सका लागी गाउँसरकारले केन्द्र सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण 

अनुदानबाट गाउँकार्िपार्लकाले उपरु्क्त ठहर गरे बमोर्जमको रकम  जम्मा 



गरी एक दैर्व प्रकोप राहत कोर् खडा गने छ । राहत कोर्मा प्रते्यक बर्ि 

आन्तररक श्रोतको र्नर्ित प्रर्तशत रकम छुट्याएर राखे्न व्यवस्था गररनेछ । 

 

 

सभाका सदस्यहरु, 

२०. आजको रु्ग सुचना र प्रर्वधीको रु्ग हो । र्सलाइ मध्यनजर गदै आगामी 

आ.व.मा गाउपार्लका तथा र्सका प्रते्यक वडा केन्द्रहरुमा इन्टरनेटको पहँुच 

स्थापना गनि पहल गररनेछ । गाउँपार्लकाको आफनै वेबसाइट खोली सुचनाहरु 

वेबसाइटबाटै हेनि सर्कने व्यवस्था गररनेछ । वडाहरुवाट सम्पादन हुने व्यक्तीगत 

िट्ना दताि लगार्तका अन्य कार्िहरु र्वधुर्तर् प्रणालीवाट गने व्यवस्था क्रमश 

गररनेछ । 

२१. सहकारी संस्थालाइ सक्षम र सुदृढ बनाइ र्सको पँुजीलाइ समाजमा रहेको 

बरोजगारी अन्त्यको लागी पररचालन गररने र्नती र्लइनेछ । 

सभाका सदस्यहरु, 

२२. आगामी आ.ब.मा गाउँपार्लका र्भत्र र्बर्र्गत कार्ािलर्हरु समेत आउने 

र्नर्ित भइसकेको छ । त्यस्ता कार्ािलर् आउँदा प्राप्त श्रोत साधन अपर्ािप्त 

भएमा गाउँसरकारले र्नरन्तर काम गनि सके्न गरी आवश्यक श्रोत साधनको 

व्यवस्था गनेछ । सवै र्वर्र्गत कार्ािलर्हरुलाइ र्नवािधरुपमा सेवा सञ्चालन गनि 

सके्न अवस्था र्सजिना गररनेछ । 

२३. हाल हाम्रो गाउँपार्लकाको श्रोत केस्न्द्रर् सरकारवाट प्राप्त अनुदान भएता 

पर्न र्दििकालीन रुपमा आफ्नो श्रोत साधनको खोजी गरी त्यसको पररचालनको 

माध्यमबाट र्स गाउँपार्लकालाइ सम्पन्न र समृ्बद बनाइनेछ । 



२४. हाम्रो गाउँपार्लकाको र्वकास र समृ्बदीको लागी र्स के्षत्रमा प्रवेश गने 

सरकारी तथा गैरसरकारी संि संस्थाहरुसंग समन्वर् तथा सहकार्ि गरी अगाडी 

बढ्ने र्नर्त र्लइनेछ । र्स्ता गैरसरकारी संि संस्थाहरुलाइ जवाफदेही र्जमे्मवारी 

पारदशी र भरपदो र्वकास सहर्ोगीका रुपमा व्यवहार गररनेछ । गैर सरकारी 

संि संस्थाहरुलाइ जनतालाइ प्रत्यक्ष लाभ पुगे्न के्षत्रमा लगानी गनि प्रोत्सार्हत 

गररनेछ । 

२६. सुरक्षा र्नकार् केन्द्र सरकार मातहत रहने भएपर्न र्स गाउँपार्लका के्षत्रर्भत्र 

शान्ती सुरक्षा कार्म राखे्न सुरक्षा र्नकार्हरु संग उर्चत समन्वर् तथा सहकार्ि 

गररनेछ ।  

२७. स्थार्नर् प्रशासनलाइ सुशासनका मुल्य मान्यता तथा र्सदान्तहरुमा आधाररत 

रही स्वच्छ, सक्षम, र्नष्पक्ष, पेशागत अनुशासनप्रर्त प्रर्तबद्, पारदशी 

भष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदार्ी र सहभार्गतामुलक बनाउदै लर्गनेछ । 

२८. अन्त्यमा, गाउँकार्िपार्लका र गाउँसभा गठन भएपिात गाउँकार्िपार्लकालाइ 

अनेक सकरात्मक सुझाब सल्लाह प्रदान गनुिका साथै कार्ािलर् व्यवस्थापनमा 

भौर्तक, नैर्तक सहर्ोग गनुिहुने गाउँपार्लकाबासी आमाबुवा, दाजुभाइ तथा 

र्दर्दबर्हनीहरु साथै गाउँसरकारको र्नर्त र्नमािणमा सहर्ोग गने जनप्रर्तर्नधीहरु 

तथा जनताका भावनालाइ मुति रुप र्दन सहर्ोग गनुि हुने कमिचारी लगार्त 

सबैमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गदिछु । 

 धन्यवाद ।    

 

 

 

 



 


