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।।। सम्बदृ्ध गेरूवा गाउँपालिका लिर्ााणको आधार, कृषि पर्ाटि र पूवााधार ।।। 
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।।। सम्बदृ्ध गेरूवा गाउँपालिका लिर्ााणको आधार, कृषि पर्ाटि र पूवााधार ।।। 

 

१. सर्दृ्ध गेरूवा गाउँपालिका लिर्ााणको आधार, कृषि, पर्ाटि र पूवााधार भन्ने िक्ष्र्का साथ संघीर् 
िोकतान्त्रिक गणतरि िेपािको संघीर्ताको अंशको रूपर्ा स्थापिा भएको र्स गेरूवा 
गाउँपालिकाको आलथाक विा २०७८/७९ को वाषिाक िीलत तथा कार्ाक्रर् र्स गररर्ार्ार् गाउँसभा 
सर्क्ष सम्बोधि गिा पाउँदा र् गौरवान्त्रवत भएको छु ।   

२. र्स चिुौतीपूणा घडीर्ा गररर्ार्र् गाउँ सभािाइ सम्बोधि गरीरहदाँ र् संघीर् शासि प्रणािी र 
सर्ाजवाद उरर्खु िोकतान्त्रिक गणतरिात्र्क राज्र् स्थापिाका िालग भएका आरदोिि र 
संघिाहरूर्ा बलिदाि गिे सम्पूणा ज्ञात अज्ञात शहीदहरू, वीर-वीराङ्गिा तथा सेिािीहरू प्रलत 
उच्चसम्र्ािका साथ भावपूणा श्रद्धाञ्जिी अपाण गदाछु । राषिर्ता , िोकतरि र सर्ाजवाद प्रालिका 
िालग रर्ार्पूणा संघिाको िेततृ्व गिुाहिु े अग्रजहरू प्रलत उच्च सम्र्ाि गदै िेपािी सर्ाजको 
रूपारतरणर्ा सहर्ोग परु्ााउि ुहिुे सबैको र्ोगदािको स्र्रण गिा चाहरछु । साथै, र्स अवसरर्ा 
द्वरद्वषपलडत र वेपत्ता िागररकहरूिाइा सम्र्ािका साथ सम्झि चाहरछु ।  

३. षवश्वव्र्ापी रूपर्ा फैलिएको कोलभड-१९ का कारण र्हासंकटको अवस्था लसजािा हिुकुा साथै 
उल्िेख्र् रूपर्ा जिधिको क्षलत भएको छ । र्सै क्रर्र्ा  कोलभड–१९ का कारण र्तृ्र्वुरण 
गिुाभएका र्स गेरूवा गाउँपालिकाका िागररकहरू प्रलत उच्च सम्र्ािका साथ भावपूणा श्रद्धाञ्जिी 
अपाण गदाछु ।साथै शोक सम्ति पररवारजि प्रलत धैर्ाधारण गिे क्षर्ता इश्वरिे प्रदाि गरूि भने्न 
कार्िा गदाछु ।साथै, र्हार्ारीबाट संक्रलर्त सम्पूणा र्ददीबषहिी तथा दाजभुाइहरूको शीघ्र स्वास््र् 
िाभको कार्िा गदाछु । कोलभड-१९ बाट लिधि हिु ुभएका गेरूवावासीहरूका पररवारिाइा काज 
षक्रर्ा खचा उपिब्ध गराइिेछ ।  

४. गेरूवा गाउँपालिकार्ा बरर्जरत ुबाट आक्रर्णर्ा परी र्दवगंत हिु ु भएकाहरू प्रलत हार्दाक 
श्रद्धाञ्जिी अपाण गदाछु । साथै घाइतेहरूको न्त्शघ्र स्वास््र् िाभको कार्िा गदाछु ।जिता र 
गाउँपालिका लर्िेर िै हरेक प्रकारका चिुौती र संकट बाट पारपाउि सषकरछ। आगार्ी आलथाक 
बिार्ा बि संगको ३६ षकलर् क्षेिर्ा रे्स वार्रको लिर्ााण गरर र्ािव तथा जंगिी जिावरको 
द्वरद्वको ररू्िीकरणको िालग िेपाि सरकार, प्रदेश सरकार सँग सर्रवर् गरी रोकथार्को िालग 
पहि गररिेछ ।  

५. कोलभड-१९ बाट उत्पन्न र्हार्ारी रोकथार् र लिर्रिणको िालग अपिाइएको बरदाबरदी, 
सार्ान्त्जक दरुी िगार्तका कार्ाको कार्ाारवर्िर्ा अिशुालसत र सषक्रर्तापूवाक सहर्ोग गिुा हिु े
सम्पूणा र्ददीबषहिी तथा दाजभुाइप्रलत हार्दाक आभार व्र्क्त गिा चाहरछु । र्सको रोकथार् र 
लिर्रिणर्ा अग्रर्ोचाार्ा खषटरहि ु भएका गेरूवा गाउँपालिकाका जिप्रलतलिलध, स्वास्थकर्ी तथा 
स्वर्र्सेषवका, कर्ाचारी, सरुक्षाकर्ी, बरघर-चौकीदार तथा व्र्वस्थापि कार्ार्ा संिग्ि सबैिाइा 
हार्दाक धरर्वाद र्दि चाहरछु । र्सका साथै, र्स र्हार्ारीको रोकथार्, लिर्रिण र उपचारर्ा 
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।।। सम्बदृ्ध गेरूवा गाउँपालिका लिर्ााणको आधार, कृषि पर्ाटि र पूवााधार ।।। 

प्रत्र्क्ष वा अप्रत्र्क्ष रूपर्ा संिग्ि राजिीलतक दि, िागररक सर्ाज र सर्दुार्, लिजीक्षेि, सहकारी, 
सार्दुाषर्क संघसंस्था, संचारक्षेि िगार्त सम्पूणा गेरूवावासी प्रलत हार्दाक धरर्वाद ब्र्क्त गदाछु ।  

६. हार्ीिे न्त्जत्नै पिे र्ो रोग षवरूद्धको िडाइर्ा सबैको थप ऐक्र्वद्धता, सहकार्ा, धैर्ाता र 
आत्र्षवश्वासको आवश्र्कता रहेको छ । जीवि रहे जीवि बिाउि सषकरछ  भन्ने र्ारर्तािाइा 
आत्र्सात गदै र्स र्हार्ारीका षवरूद्धको अलभर्ािर्ा धैर्ातापूवाक जटु्ि सबैिाइा आह्वाि गदाछु ।  

७. गेरूवा गाउँपालिकाको कार् कारवाहीर्ा सशुासि कार्र् गिे कार्ािाइा षवशेि प्राथालर्कताका 
साथ िाग ुगररिेछ। गाउँपालिका प्रलत िागररकका गिुासा र उजरुी संकिि गरी लतिको र्थाशीघ्र 
सम्बोधि तथा व्र्वस्थापि गिा र  कार्कारवाही तथा गलतषवधीबारे िागररकिाई ससूुन्त्चत गिा 
सूचिा प्रवाह तथा गिुासो व्र्वस्थापि िाइ थप व्र्वन्त्स्थत  गररिेछ। भ्रष्टचार र अलिर्लर्ततािाइा  
कडाइका साथ लिगरािी  र दन्त्डडत गरर भ्रष्टाचार षवरूद्व शूरर् सहिन्त्शिताको िीलत अबिम्बि 
गररिेछ। सशुासि र सर्रृ्द्वका प्रर्ासिाई एकीकृत, चसु्त र जवाफदेहीपूणा विाउि संघ, प्रदेश र 
स्थािीर् तह बीचको सर्रवर्, सहकार्ा र साझेदारीिाई संस्थागत र थप सदुृढ बिाइिेछ।  
 

८. एक्काइसौं सताब्दीर्ा सरे्त भोग्ि ुपरररहेको जातीर् छुवाछुतको कुप्रथा िाइ गेरूवा गाउँपालिकािे 
अत्र्रत गम्भीर रूपर्ा लिंदै गेरूवा िाइ पूणा रूपर्ा छुवाछुत र्कु्त पालिका को रूपर्ा षवकास 
गरी सभ्र् गेरूवा गाउँपालिकाको लिर्ााण गररिेछ ।गेरूवा गाउँपालिका बाट प्रवाह हिुे सेवार्ा 
कसैिे जात, धर्ा, लिंग, वणाका आधारर्ा षवभेद गरेको पाइएर्ा गेरूवा गाउँपालिकािे कडा रूपर्ा 
कारवाही गदै छुवाछुत षवरूद्ध शरुर् सहिशीिताको िीलत लिइिेछ ।  

 

९. कोलभड-१९ िे सावाजलिक सेवा प्रवाह, षवकास लिर्ााण कार्ा र लिर्लर्त रूपर्ा संचािि गिुापिे 
कार्ाक्रर् र आर्ोजिाहरूर्ा प्रत्र्क्ष रूपर्ा िकारात्र्क असर पगेुको छ । र्सबाट सेवारू्िक, 
उत्पादिरू्िक, औधोलगक र व्र्ापाररक क्षेिहरू कोलभड-१९ को कारणिे अवरूद्ध भएका छि ्। 
उत्पादि, आपतुी र षवतरण प्रणािीर्ा गम्भीर धक्का पगेुको छ । कोलभड-१९ को रोकथार् र 
लिर्रिणको िालग िेपाि सरकारिे घोिणा गरेको बरदाबरदी र उत्पन्न िास सरे्तका कारण आर् 
र्ालिस आफ्िा दैलिक कार्हरू अन्त्घ बढाउि िसकेको अवस्थार्ा छि ्। र्सबाट आगार्ी र्दिर्ा 
थप चिुौिी उत्पन्न हिु ेर त्र्सको सार्िाका िालग अषहिे देन्त्खिै तर्ार हिुपुिे भएको छ ।  

१०. र्स र्हार्ारी रोकथार्, लिर्रिण र उपचारका िालग गेरूवा गाउँपालिकािे गाउँपालिकाको 
प्रकोप व्र्वस्थापि कोििाइ कोलभड-१९ लिर्रिण तथा उपचार कोिको रूपर्ा प्रर्ोग गरी पूणा 
सार््र्ाका साथ कार्ासम्पादि गदै आइरहेको व्र्होरा र्स गररर्ार्र् सभा सर्क्ष जािकारी गराउि 
चाहरछु । उक्त कोिर्ा र्ोगदाि परु्ााउिहुिुे सबै र्िकारी र जिसेवाको भाविा भएका व्र्न्त्क्तहरू, 
संघसंस्थाहरू िाइा हार्दाक धरर्वाद र्दि चाहरछु । आगार्ी र्दिर्ा पलि र्स्तै सहर्ोगको अपेक्षा 
राखेको छु ।  
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।।। सम्बदृ्ध गेरूवा गाउँपालिका लिर्ााणको आधार, कृषि पर्ाटि र पूवााधार ।।। 

११. गेरूवा गाउँपालिका स्थापिा पश्चातको कररव चार बिा को अवलधर्ा चार वटा िीलत तथा 
कार्ाक्रर्हरूको र्ाध्र्र्बाट संषवधािप्रदत्त अलधकार बर्ोन्त्जर्का कार्ा न्त्जम्रे्वारीहरू व्र्वन्त्स्थत र 
िलतजाउरर्खु रूपर्ा सम्पादि गरी गेरूवा गाउँपालिका खोन्त्जिे, देन्त्खिे र भेषटिे संर्रिको रूपर्ा 
स्थाषपत हिु सफि भएको छ । सर्दृ्ध गेरूवा गाउँपालिका लिर्ााणको आधार कृषि, पर्ाटि र 
पूवााधार को र्दघाकालिि सोच प्राि गिा आलथाक, सार्ान्त्जक र साँस्कृलतक षवकासका उदे्दश्र् सषहत 
िीलत र कार्ाक्रर् व्र्वन्त्स्थत रूपर्ा अन्त्घ बढाइएका बेिा हार्ी र्हार्ारीको कारणिे उत्पन्न 
पररन्त्स्थलतको सार्िा गिा बाध्र् भएका छौं ।  

१२. जस्तो सकैु संकटका बीचर्ा र्ािव जीविको रक्षा गदै आलथाक र सार्ान्त्जक जीवििाइा सहज 
बिाउिे कार्र्ा गेरूवा गाउँपालिका जषुटरहेको छ । गाउँपालिकािे र्िुकुकै सर्नु्नत र सर्दृ्व 
िरू्िा स्थािीर् तह बिाउि उदे्दश्र्का साथ कार्ासम्पादि गरररहेको छ। गेरूवा गाउँपालिकाको 
प्रथर् गाउँसभाको िक्ष्र् बर्ोन्त्जर् गेरूवाको षवकास व्र्वस्थापििाइा अगालड बढाउि गाउँपालिकाको 
िीलत तथा कार्ाक्रर् दीघाकािीि सोंच, िक्ष्र् र उदे्दश्र् प्रालिर्ा केन्त्रित छि ्। 

१३. र्स गेरूवा गाउँपालिका संचाििको अवलधर्ा र्हत्वपूणा संरचिागत आधारन्त्शिाहरू लिर्ााण 
भएका छि ्। गाउँपालिकाको प्रशासकीर् भवि, वडा कार्ाािर् भविहरू, कािोपिे सडकहरू, 
पिु-पिेुसा, अस्पताि, शैन्त्क्षक संस्थाहरू, स्वास््र् चौकी, पिु पिेुसा, खेिग्रार् िगार्त पूवााधार 
सम्बरधी षवशेि, आधलुिक र उच्च प्रलतफिर्कु्त आर्ोजिाहरू लछटो छररतो रूपर्ा कार्ाारवर्ि 
भइरहेको  छ ।  

१४. साथै, गाउँपालिकार्ा षवधतुीर् सशुासि प्रवद्धाि गिा सेवाग्राहीरै्िी सूचिा प्रषवलधको षवकास 
गरी लडन्त्जटि गाउँपालिका  रूपर्ा रूपारतरण गिा सूचिा तथा प्रषवलध क्षेिर्ा षवकास एंव षवस्तार 
भइरहेको छ । र्स कार्ाबाट सेवाप्रालिर्ा सहजता हिुकुा  साथै गाउँपालिका बाट षवधतुीर् 
शासिको अवधारणा अिरुूप प्रवाह हिुे सेवा, सूचिा तथा जािकारीहरूिाइा सहजै र र्थोन्त्चत 
सर्र्रै् आर्जितासम्र् परु्ााउि सहर्ोग पगु्िे अपेक्षा गररएको छ । 

१५. र्स अवलधर्ा संघीर्ताको आधारको रूपर्ा गाउँपालिकाको संगठि संरचिा लिर्ााण र सदुृढ 
गिे कार् भएका छि । आगार्ी र्दिर्ा र्सिाइ अझै लतव्रता र्दइिेछ ।संषवधािको एकि सूचीर्ा 
रहेर पलि अभ्र्ासर्ा आउि िसकेका र साझा अलधकारको सूची अरतरगतका केन्त्रिर् तथा प्रादेन्त्शक 
काििु िविेका कारणिे कार्ाारवर्िर्ा िआएका सवै षविर्हरूिाइ कार्ाारवर्िर्ा िलगिेछ । 
कोलभड-१९ को र्ाहार्ारीिे स्थािीर् तह सबि र सदुृढ हिुपुिे न्त्शक्षा र्दएको सरदभािाइ ध्र्ािर्ा 
राखेर संघीर्ता कार्ाारवर्िका बाँकी सबै कार् आगार्ी आलथाक विार्ा सम्पन्न गररिेछ । 

१६. गेरूवा गाउँपालिकाको स्थापिा पश्चात हािसम्र् संचािि तथा सम्पादि गररएका कार्ाहरूबाट 
गाउँपालिकार्ा कािूिी आधार लिर्ााण, प्रशासलिक व्र्वस्था र र्ोजिा प्रणािी िगार्तका क्षेिहरूर्ा 
कार्ापद्धलत लिर्ााण भैसकेकािे आगार्ी आलथाक विार्ा जिअपेक्षा अिरुूप सेवा प्रवाह र षवकास 
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।।। सम्बदृ्ध गेरूवा गाउँपालिका लिर्ााणको आधार, कृषि पर्ाटि र पूवााधार ।।। 

लिर्ााणका कार्ाहरूिाइा लतव्रता र्दंदै सम्बदृ्ध गेरूवा को सोच र िक्ष्र् हालसि गिा सहर्ोग पगु्िे छ 
।  

१७. षवगतको विाको तिुिार्ा चाि ुआलथाक विार्ा खचा व्र्वस्थापिर्ा उल्िेख्र् सधुार भएको छ 
। र्स र्हार्ारीबाट लसजािा हिुे असर र प्रभाव सरे्तिाइा आंकिि र षवश्लिेण गदै आगार्ी विार्ा 
र्हार्ारी बाट पगेुको क्षलतको पिुभारण हिु ेगरी सार्ान्त्जक क्षेिको षवकास र आलथाक पिुरूत्थाि 
गेरूवा गाउँपालिकाका प्राथलर्कताका क्षेिहरू हिुेछि ्।  

१८. कोरोिाको कहरबाट गेरूवा गाउँपालिकािाइा र्कु्त बिाइा र्हाँका िागररकहरूको जीउधिको 
सूरक्षाको प्रत्र्ाभलुत गदै र्हार्ारीका कारण रोजगारी गरु्ाएका श्रलर्क, सािा षकसाि, असहार् 
व्र्न्त्क्त, गररव, षवपन्न वगाका पररवारिाइा िन्त्क्षत गरी स्वास््र् न्त्शक्षा, सीप षवकास तालिर् र  
रोजगार एंव आर्आजाि सम्बरधी षवशेि कार्ाक्रर् संचािि गररिेछ । कोरोिा लबरूद्धको िडाइा 
गेरूवा गाउँपालिका एक षढक्का भइा एकद्वार प्रणािी र्ाफा त व्र्वस्थापि तथा पिुस्थाापिा गररिेछ । 

 

आदरणीर् उपाध्र्क्ष 

सभाका सदस्र् ज्रू्हरू 

अब र् आलथाक विा २०७८/७९ को िीलत तथा कार्ाक्रर् र्स गररर्ार्र् सभा सर्क्ष प्रस्ततु गदाछु 
।  

१९. गेरूवा गाउँपालिकाको र्ोजिाबद्ध षवकासका िालग आवलधक र्ोजिा तथा गेरूवा षवकास 
गरुूर्ोजिा लिर्ााण गरी कार्ाारवर्िर्ा ल्र्ाइिेछ।   

२०. गेरूवा बासीको गेरूवारै् उच्च न्त्शक्षा हालसि गिे बिौं देन्त्खको चाहिािाइा र्थाथा रूपर्ा 
कार्ाारवर्ि गिा गेरूवा गाउँपालिकार्ा बहरु्खुी क्र्ाम्पस तथा प्राषवलधक न्त्शक्षािर्को स्थापिाका 
आवश्र्क कार्ाहरूको शरुूवात गररिेछ । 

२१. गेरूवा गाउँपालिकार्ा कोलभड-१९ संक्रर्णिाइा न्त्स्थर बिाउिे र क्रर्श रोकथार् तथा 
लिर्रिणर्ा सफिता हालसि गिे िक्ष्र्का साथ क्वारेरटाइि, परीक्षण र आइसोिेसि तथा उपचारको 
सर्नु्त्चत प्रवरध लर्िाइिछे ।र्सै सरदभार्ा अषहिे सम्र्का सफि उपचार षवलधको उपर्ोगर्ा 
प्रोत्साहि गररिेछ । हाम्रा िागररकहरूको रोग प्रलतरोधी क्षर्ता षवकासर्ा जोड र्दइिेछ ।  

2२. गेरूवा गाउँपालिकाका सडकहरूको स्तरोन्नती गरी कािोपिे गिे गाउँपालिकाको सोच र 
िक्ष्र्िाइा आगार्ी आलथाक विार्ा पलि लिररतरता र्दइिेछ । सम्पूणा सडक कािोपिे गिे र्दघाकालिि 
सोचिाइा कार्ाारवर्ि गदै िलगिेछ । साथै, गाउँपालिका अस्पताि, प्रशासकीर् भवि, सबै वडा 
कार्ाािर्, षवधािर्, स्वास््र् चौकी, सार्दुाषर्क भविहरूको लिर्ााण सम्पन्न गरी संचाििर्ा 
ल्र्ाइिेछ ।  
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।।। सम्बदृ्ध गेरूवा गाउँपालिका लिर्ााणको आधार, कृषि पर्ाटि र पूवााधार ।।। 

२३. भौगोलिक रूपर्ा दगुार् गेरूवा गाउँपालिकािाइ देशकै िर्िुा सूचिा प्रषवलधर्र् गाउँपालिकाको 
रूपर्ा षवकास गदै िलगिेछ । आगार्ी आलथाक विार्ा इरटरिेट सेवाको थप षवस्तार, सफ्टवेर्र 
प्रणािीको जडाि तथा सञ्चािि गरी चसु्त, लछटो तथा छररतो सेवा प्रवाह गरी गेरूवाका िागररहरूिे 
प्रत्र्क्ष रूपर्ा फाइदा लिि सक्िे गरी षवधतुीर् शासिको अवधारणािाइ कार्ाारवर्ि गदै िलगिेछ 
।साथै, षवधर्ाि राजश्व संकिि िाइा घररै् बसी कर लतिा सषकिे लडन्त्जटि पेरे्रट प्रणािीका रूपर्ा 
षवकास गररिेछ ।  

२४. कोरोिाको िकडाउिका कारण स्वदेश तथा षवदेशर्ा कार्ारत गेरूवाका िागररकहरूको 
रोजगार गरेु्को अवस्थार्ा ररू्ितर् रोजगारी सलुिन्त्श्चत गिा व्र्ावसाषर्क कृषि, लसंचाई, खािेपािी, िदी 
लिर्रिण, वि, पर्ाटि, र्ातार्ात पूवााधार िगार्तका सावाजलिक लिर्ााण तथा अरर् सावाजलिक 
कार्ाहरुर्ा सहकार्ा र सर्रवर् गरी एषककृत रुपर्ा थप आरतररक रोजगारी लसजािा गरी 
सर्रवर्ात्र्क र र्ोजिावद्ध ढंगिे लतिीहरुको कार्ाारवर्ि गिा प्रधािर्रिी रोजगार कार्ाक्रर् िाइा 
थप व्र्वन्त्स्थत गरी संचािि गररिेछ ।  

२५. गेरूवा तथा कणाािी िर्दको वीचर्ा रहेको गेरूवा गाउँपालिका बाढीको जोन्त्खर्र्ा रहेको क्षेि 
भएकोिे षवपद व्र्वस्थापि कार्ािाइा सर्दुार्सँग सर्रवर् गदै उन्त्चत व्र्वस्थापि गररिेछ ।  

२६. गेरूवा गाउँपालिकार्ा संचाििर्ा रहेका सम्पूणा पसि, व्र्वसार्िाइ स्थािीर् बान्त्णज्र् संघ 
सँगको सर्रवर् र सहकार्ार्ा अलिवार्ा दताा प्रषक्रर्ािाइ कार्ाारवर्ि गदै स्थािीर् व्र्वसार्ीहरूका 
सर्स्र्ािाइ सर्ाधाि गिा आवश्र्क व्र्वस्था लर्िाइिेछ ।  

२७. सर्ग्र गेरूवा गाउँपालिकाको शैन्त्क्षक अवस्थार्ा सधुार गिा षवधािर्र्ा भौलतक लिर्ााणका 
कार्ाहरू िाइा लिररतरता र्दइिेछ । गाउँपालिकार्ा कार्ारत न्त्शक्षकहरूको र्िोबि उच्च बिाइ 
राख्न र क्षर्ता षवकास गिा आवश्र्क तालिर् कार्ाक्रर्हरूको प्रवरध गररिेछ । प्रत्रे्क वडार्ा १ 
िर्िुा षवधािर्को स्थापिा गरी सूचिा प्रषवलधको अलधकतर् प्रर्ोग द्वारा ती षवधािर्को शैन्त्क्षक 
षक्रर्ाकिापहरू संचाििर्ा ल्र्ाइिेछ । 

२८. गेरूवा गाउँपालिकार्ा आबद्ध रही षवगत ३ बिा देखी कार्ा गदै आइरहेका  खेिकुद षवकास 
सलर्लत, र्षहिा संजाि, दलित संजाि, अपांग संजाि, जिजाती संजािहरूका कार्ािाइ थप 
व्र्वन्त्स्थत तथा ती संजािहरूको क्षर्ता षवकासका िालग कार्ाषवलध लिर्ााण गरी कािूिी दार्रार्ा 
ल्र्ाइा कार्ाक्रर्हरू संचािि गररिेछ ।  

२९. गेरूवा गाउँपालिका लभि षवलभन्न खेिकुद कार्ाक्रर्को आर्ोजिा गरी स्थािीर् प्रलतभाहरूको 
खोजी गरी राषिर् रूपर्ा प्रलतस्पधी खेिाडीहरू उत्पादि गिा आवश्र्क कार्ाक्रर्हरू संचािि 
गररिेछि ।   

३0. गेरूवा गाउँपालिकार्ा शान्त्रत तथा सवु्र्वस्था कार्र् गिा संघीर् तथा प्रदेश सरकार सँग 
सर्रवर् गरी वडा िं. १, २, ४ र्ा प्रहरी कार्ाािर् स्थापिाको  िालग पहि गररिेछ ।  
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।।। सम्बदृ्ध गेरूवा गाउँपालिका लिर्ााणको आधार, कृषि पर्ाटि र पूवााधार ।।। 

३१. गेरूवा गाउँपालिकाको िक्सा पास सम्बरधी कार्ािाइ थप व्र्वन्त्स्थत गिा सूचिा प्रषवलध 
प्रणािीको अविम्बि गररिेछ । गेरूवार्ा रहेका सम्पणुा घरहरूको िक्सा अलभिेखीकरण कार्ािाइ 
थप व्र्वन्त्स्थत गररिेछ । िर्ाँ लिर्ााण हिुे घरहरूिे अलिवार्ा रूपर्ा िक्सा पास गिुा पिे व्र्वस्था 
लर्िाइिेछ ।  

३२. कोलभड-१९ िे हार्ी सबैिाइा स्वास्थ सेवाको गणुात्र्क रूपर्ा लिर्ााण तथा षवस्तार गिुापिे 
पाठ लसकाएको छ । र्सै सरदभार्ा गेरूवा गाउँपालिकाका प्रत्रे्क वडाहरूर्ा रहेका स्वास््र् 
संस्थाको स्तरोन्नती र स्वास््र् चौकी िभएका वडार्ा िर्ाँ स्वास््र् चौकी स्थापिा गिे कार्ािाइा 
अगाडी बढाइिेछ । वडा िं. ६ र्ा लिर्ााणाधीि गेरूवा अस्पताि िाइ ितु गलतर्ा सम्पन्न गररिेछ।  

३३. बिौ देन्त्ख गेरूवा गाउँपालिका र बर्दार्ा राषिर् लिकुञ्ज बीच रहेको सीर्ा षववाद िाइा टंुग्र्ाउि 
आवश्र्क कदर् चालििछे । गेरूवाका िागररकहरूको जलर्ि कटािी भएको हुँदा क्षलतपतुीको 
िालग संघीर् सरकार सँग पहि गररिेछ ।  

३४. गेरूवा गाउँपालिकार्ा हिुे षवकास लिर्ााणका कार्ाहरूर्ा संिग्ि र्जदरुहरूिे ररू्ितर् ज्र्ािा 
पाए िपाएको अिगुर्ि गररिेछ । त्र्सैगरी िैंलगक षवभेद गरी ज्र्ािा र्दइएको पाइएर्ा कािूि 
बर्ोन्त्जर् दडड जररवािा गराइिेछ ।  

३५. गेरूवार्ा उत्पार्दत कृषि तथा पश ुउपजको खररद षवक्रीको िालग स्थािीर् रू्ल्र् कृिकहरू 
सँगको सर्रवर् बर्ोन्त्जर् लिधाारण गरर िाग ुगररिेछ । साथै र्स क्षेिर्ा उत्पार्दत कृषि तथा पश ु
उपजको लिर्ाातका िालग कृिहरूिाइ आवश्र्क सहर्ोग गररिेछ ।  

३६. गेरूवाका सरकारी षवधािर्र्ा अध्र्र्िरत गररव, अलतषवपन्न तथा जेहेरदार छाि / छािाको 
प्राषवलधक धार पढ्िे चाहिा िाइा परुा गिा छािवनृ्त्त्तका कार्ाक्रर्हरू िाइ थप व्र्वन्त्स्थत गरी 
संचाििर्ा ल्र्ाइिेछ ।  

३७. गेरूवा गाउँपालिकार्ा हिुे षवकास लिर्ााणका कार्ार्ा गाउँपालिका सँग रहेका हेवी 
इक्र्पुरे्रटको प्रर्ोगर्ा जोड र्दइ राजश्व संकििको दार्रा िाइा फराषकिो बिाइिेछ । 

३८. प्राकृलतक प्रकोप बाट षपलडत, बरर्जरतकुो आक्रर्ण बाट प्रभाषव घर पररवार, दलित, अलत 
षवपन्न, लसर्ारतकृत जातजालत तथा सर्दुार् िाइ बसोबास उपिब्ध गराउि संघीर् सरकार, प्रदेश 
सरकार सँगको साझेदारीर्ा सार्षुहक आवास र्ोजिा कार्ाक्रर् संचािि गरीिछे ।  

३९. गेरूवा गाउँपालिकाका बािबालिकाहरूको रोग षवरूद्धको क्षर्ता र्जबतु बिाउि पूणा खोप 
र्कु्त गाउँपालिका कार्ाक्रर् िाइ थप सशक्त बिाइ स्वास््र्कर्ीहरू, ग्रालर्ण र्षहिा स्वास््र् 
स्वर्र्सेषवका तथा सर्दुार् सँग सहकार्ा गरी गेरूवा िाइ पूणा खोपर्कु्त गाउँपालिका बिाउिे 
िक्ष्र्का साथ कार्ाक्रर् संचािि गररिेछ ।  

४०. कोलभड-१९ का कारण उत्पन्न असहज पररन्त्स्थती बाट भषवष्र्र्ा खाध संकट आउि िर्दि  
कोलभड प्रदेश सरकार संग सर्रवर् तथा साझेदारीर्ा षवशेि कृषि कार्ाक्रर् सरुू गररिेछ । 
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।।। सम्बदृ्ध गेरूवा गाउँपालिका लिर्ााणको आधार, कृषि पर्ाटि र पूवााधार ।।। 

षवदेशबाट फषका एका र्वुाहरूिाइा िन्त्क्षत गरी जलर्ि बाँझो िरहिे गरी उत्पादि बषृद्धर्ा जोड 
र्दइिेछ । 

 

आदरणीर् उपाध्र्क्ष, 

सभाका सदस्र् ज्रू्हरू, 

४१. कोलभड-१९ को र्हार्ारीका कारण गाउँपालिकाको अथातरि र षवकास लिर्ााणर्ा पिे 
िकारात्र्क असरिाइ कर् गिेतफा  गाउँपालिकाको आलथाक िीती िन्त्क्षत हिुेछ । र्स र्ाहार्ारीिे 
क्षलत प-ुर्ाएको अथातरिको पिुःउत्थाि गिाका िागी लबशेि कार्ाक्रर् संचाििर्ा ल्र्ाइिेछ । षवश्व 
श्रर्बजारबाट षवस्थाषपत एवर् आरतररक रूपर्ा रोजगार गरु्ाएका ब्र्न्त्क्तहरूिाइ पिुःस्थाषपत गिा 
उद्योग, कृषि तथा लिर्ााण क्षेिर्ा रोजगार अलभबषृद्ध गिा कृिक िन्त्क्षत कार्ाक्रर् संचािि गररिेछ 
। 

४२. सावाजलिक खचार्ा लर्तब्र्षर्ता अपिाइ र्ोजिा छिौट बजेट षवलिर्ोजििाइ र्थाथापरक 
बिाइिेछ । वडा कार्ाािर्िाइ उपिब्ध गराइिे अिदुाििाइ कोलभड -१९ बाट परेको असर 
ररू्लिकरण गिे गरी पररचािि गररिेछ ।गाउँपालिकाको बजेट लबलिर्ोजि गदाा कोलभड-१९ 
लिर्रिण, कृषि, रोजगार बरृ्द्द, गररबी लिवारण आअ आजाि र सावाजलिक लिर्ााणका लबशेि जोड 
र्दइिेछ । अितु्पादक खचा कटौती गररिेछ। 

४३. बैदेन्त्शक रोजगारका अवसरको कटौतीका कारण स्वदेश फका िे िेपािीहरूको संख्र्ा बढि 
सक्िे र षवप्रिेण आर् घट्ि सक्िे सम्भाविािाइ ध्र्ािर्ा राखी सो का कारण लसजािा हिु सक्ि े
िकारात्र्क असर घटाउि गाउँपालिका लभि रोजगाररू्िक तथा उत्पादि बषृद्धका िर्ाँ अवसरहरू 
लसजािा गररिेछ । आत्र्लिभार अथातरि लिर्ााण गिा स्वदेशी श्रर्, सीप र प्रलबलधको अलधकतर् 
उपर्ोग गररिेछ । सािा तथा घरेि ुउद्यर्को प्रवधाि गिा िगािी पररचािि गररिेछ । कृषि 
क्षेिको उत्पादि, उत्पादकत्व र रोजगारी बषृद्ध गिे गरी स्रोतको पररचािि गररिेछ । 

४४. “गेरूवाको श्रर्, गेरूवारै् पलसिा” को िीलत िाइा लिररतरता र्दँदै कृषि क्षेिको उत्पादि र 
उत्पादकत्व बषृद्धका कार्ाक्रर् अन्त्घ बढाइिेछ । कृषि प्रालबलधक सेवा तथा उत्पादि सार्ाग्रीहरूको 
उपिब्धता सलुिन्त्श्चत गररिछे । हािको अिदुाि र्दिे प्रषक्रर्ािाइ थप लबश्वसलिर्, प्रभावकारी र 
पहुँचर्ा बरृ्द्द हिुेगरी परुरष्कृत गररिेछ ।  

४५. कृषि प्रसार, अिसुरधाि र न्त्शक्षािाइ सर्रवर्ात्र्क रूपर्ा जोडदै कृषि उत्पादकत्व तथा 
कृिकको आर् आजािर्ा बषृद्ध गिे उदे्दश्र्का साथ प्रदेश सरकार सँग सर्रवर् गरी “स्र्ाटा कृषि 
गाउँ कार्ाक्रर्” िाइ थप व्र्वन्त्स्थत गरी कार्ाारवर्ि गररिेछ । 
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।।। सम्बदृ्ध गेरूवा गाउँपालिका लिर्ााणको आधार, कृषि पर्ाटि र पूवााधार ।।। 

४६ .आलथाक तथा सार्ान्त्जक रूपर्ा षवपन्न व्र्न्त्क्त र घरपररवारहरूको न्त्जविस्तरर्ा सधुार गरी 
गररवी लिवारण गिे उदेश्र्का साथ संचालित र्खु्र्र्रिी ग्रालर्ण षवकास तथा रोजगार कार्ाक्रर् 
िाइा आवश्र्क पररर्ाजािसषहत षवस्तार गररिेछ । र्स कार्ाक्रर्को संचाििबाट आर्आजाि, प्रषवलध 
हस्तारतरण र लसपषवकासका र्ाध्र्र्बाट रोजगारी लसजािा भइा गरीवी लिवारणर्ा टेवा पगु्िकुा साथै 
थप षविर्क्षेिका कार्ाक्रर् सर्ावेश गरी प्रभावकारी रूपर्ा संचािि गररिेछ । 

 

४७. कृषि र पशपुािि क्षेिर्ा षवपद्ब बाट हिुसक्िे क्षलतको ररू्लिकरण, उदार तथा राहतका 
कार्ाक्रर् संचािि गररिेछ । पशसु्वास््र् सेवाको ल्र्ाविाइ थप व्र्वन्त्स्थत तथा स्तरोन्नती गररिेछ 
। कृषि तथा पशपंुक्षी बीर्ा कार्ाक्रर्र्ा कृिकको पहुँच बषृद्ध गिा सहन्त्जकरण गररिेछ ।  

४८. सहकारी क्षेिको क्षर्ता लबकास गरी न्त्शप जिशन्त्क्त र पून्त्जिाइ उत्पादि रू्िक कार्र्ा 
िगाउि प्रोत्साहि गररिेछ । सहकारी क्षेिको प्रभावकारी उपर्ोग पररचािि र लबन्त्त्तर् सशुासिका 
िागी सघि अिगुर्ि तथा लिर्र्ि गररिेछ ।  

४९. गणुस्तरीर् वस्तकुो आपलुता सलुिन्त्श्चत गिा गणुस्तर परीक्षण र लिर्लर्त बजार अिगुर्िर्ा 
जोड र्दइिेछ । गणुस्तररर् उपभोग्र् वस्तहुरूको सवासिुभ आपलुता सलुिन्त्श्चत गररिेछ । बजार 
लिर्र्ि सम्बन्त्रध काििु लिर्ााण गरी कािोबजारी,कृलिर् अभाव, लसन्त्रडकेट र काटेलिङिाइ 
कडाइका साथ लिर्र्ि गररिेछ । 

५०. गेरूवा गाउँपालिकार्ा संचािि हुँदै आइरहेको छोरी बचाउ कार्ाक्रर् िाइा थप सधुार गदै 
लिररतरता र्दइिेछ ।  

५१. षवकास लिर्ााणका कार्ा संचािि गदाा वार्ो इन्त्रजलिर्ररङको अवधारणा अिरुूप प्राकृलतक 
श्रोतहरूको संरक्षणिाइा ध्र्ाि र्दइ जिबार् ुअिकुुिि हिुे गरी कार्ाक्रर्हरू संचािि गररिेछ 
।जिवारू् पररवताि अिकूुििका कार्ाक्रर् सँगै जिाधारहरूको संरक्षणका िागी षवशेि कार्ाक्रर् 
संचािि गरी त्र्स्ता स्थािहरूिाइ पर्ाा पर्ाटि क्षेिको षवकास गररिेछ । 

५२. प्िाषष्टकजरर् पदाथाहरूको उपर्ोगिाइ लिरूत्साषहत गदै वातावरर्णीर् प्रदिुण कर् हिु े
वस्तहुरूको उत्पादि तथा प्रर्ोग गिा जिचेतिा अलभवषृद्ध गररिेछ । साथै र्स गाउँपालिका क्षेिर्ा 
उत्पार्दत फोहोररै्िाको व्र्वस्थापिका िागी ल्र्ान्त्डडषफल्ड साइटको सम्भाब्र्ता अध्र्र्ि गररिेछ 
। 

५३. गेरूवा गाउँपालिकार्ा पूवााधार लिर्ााणका िागी आवश्र्क पिे ढंुगा, लगटी, वािवुाको सहज 
उपिब्धताका िागी गेरूवा र कणाािी िदीर्ा रहेका उपरू्क्त खािी क्षेि पषहचाि र उपर्ोग गिे 
र लिकुञ्ज तथा वि क्षेिर्ा थषुप्रएको लिर्ााणजरर् सार्ग्रीको उपर्ोग सम्बरधी आवश्र्क ब्र्वस्था 
लर्िाइिेछ । 
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।।। सम्बदृ्ध गेरूवा गाउँपालिका लिर्ााणको आधार, कृषि पर्ाटि र पूवााधार ।।। 

५४. गेरूवा गाउँपालिका िाइा पणुा सरसफाइा र्कु्त गाउँपालिका बिाउिे अवधारणा अिरुूप संचालित 
पूणा सरसफाइ गाउँपालिका कार्ाक्रर्िाइ लिररतरता र्दइिेछ। वातावरण अिकूुलित प्रषवलधको 
प्रर्ोग गरी सावाजलिक शाौचािर् तथा सहरी क्षेिको ढि व्र्वस्थापि गिे लिलत अवल्बि गररिेछ 
।गेरूवा गाउँपालिकाको वाश र्ोजिा बर्ोन्त्जर् सरसफाइ र खािेपािी आर्ोजिाका कार्ाहरू लिर्ााण 
गररिेछ ।  

५५. षवपद जोन्त्खर्रू्क्त िदीहरूर्ा पूवा सचुिा प्राि गिा आधलुिक पूवा सूचिा प्रणािी जडाि गररिेछ 
। प्रकोपबाट लसन्त्जात क्षतीिाइा ररू्िीकरण गिा उपरू्क्त प्रषवलधको प्रर्ोग गररिकुा साथै र्स्तो कार्ा 
गदाा बजार र्ािवबस्तीको संरक्षणका िालग उच्च प्राथलर्कता र्दइिेछ । जि उत्पन्न प्रकोप तथा 
षवपदको पूवाजािकारी को िालग स्थािीर् आपतकालिि सञ्चािि केरिको स्थापिा गरी संचाििर्ा 
ल्र्ाइिेछ । 

५६. षवद्यतुको पहचु िपगेुका क्षेिहरूर्ा ग्रालर्ण षवधतुीकरण तथा बैकन्त्ल्पक उजााको र्ाध्र्र् बाट 
उज्र्ािो गाउँपालिका कार्ाक्रर् िाइा लिररतरता र्दँदै षवधतुको क्षर्ता िाइा थप सदुृढ गिाको िालग 
आवश्र्क प्रषवलधहरू जडाि गररिेछ ।  

५७. गेरूवा गाउँपालिकार्ा सरुन्त्क्षत तवरिे न्त्शशकुो जरर्को िालग प्रत्रे्क वडार्ा बलथाङ सेरटर 
स्थापिा गररि ेकार्ािाइा लिररतरता र्दइिेछ ।  

५८. कोलभड-१९ को रोकथार्, लिर्रिणर्ा खषटिे स्वास््र्कर्ीहरू तथा अरर् कर्ाचारीहरूको 
र्िोबि उच्च राख्न थप प्रोत्साहि गररिेछ । 

५९. िैंलगक षहंसाको ररू्लिकरण, असहार् वगाको संरक्षण, र्षहिा, बािबालिका, एकि र्षहिा, 
अपांगता भएका व्र्न्त्क्त, जेष्ठ िागररक र अलत षवपन्नहरूको  सार्ान्त्जक सरुक्षा संरक्षणका िालग 
िन्त्क्षत कार्ाक्रर्हरू संचािि गररिेछ ।  

६०. स्थािीर् प्रहरी, सर्दुार् तथा शैन्त्क्षक संस्थाहरू सँग सर्रवर् गरी िागूपदाथा षवरूद्व 
जिचेतिारू्िक कार्ाक्रर् संचािि गररिेछ । 

६१.  द्धरद्धबाट प्रभाषवत व्र्न्त्क्तहरूको जीवििाइा र्ालथ उकास्ि सीप षवकास कार्ाक्रर् िाइ 
लिररतरता र्दइिेछ र द्धरद्ध प्रभाषवतहरूका िालग स्वरोजगार तालिर् िगार्तका कार्ाक्रर्हरू 
संचािि गररिेछ । 

६२. गाउँसभाका सदस्र्हरू संग काििु तजुार्ा सम्बन्त्रध कार्ाक्रर् संचािि गररिेछ । षविर्गत 
काििु लिर्ााण गदाा सरोकारवािासंग छिफि, परार्शा तथा अरतरषक्रर्ा गररिेछ । प्रचलित 
काििुहरूका सम्बरधर्ा रर्ाषर्क सलर्लत र सरोकारवािाहरूसंग अरतरषक्रर्ा तथा सचेतिार्िुक 
कार्ाक्रर्हरू संचािि गररिेछ। गेरूवा गाउँपालिकावाट लिलर्ात कािूिहरुको संकिि, एकीकृत 
अलभिेखाङ्कि र लबश्लशेि गरी कािूि लिर्ााणर्ा क्षर्ता र दक्षता अलभवरृ्द्व गिे कार्ाक्रर्हरु संचािि 
गररिेछ । साथै, स्थािीर् कािूिको सफि कार्ाारवर्िर्ा षवशेि जोड र्दइिेछ ।  
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।।। सम्बदृ्ध गेरूवा गाउँपालिका लिर्ााणको आधार, कृषि पर्ाटि र पूवााधार ।।। 

६३. गेरूवा गाउँपालिका बाट प्रवाह हिुे रर्ाषर्क सेवािाइ थप सदुृढ गरी रर्ाषर्क सलर्लतको 
सबिीकरणर्ा जोड र्दइिेछ । सार्ान्त्जक कुररलत, घरेि ुषहंसा िगार्तका सर्ाजर्ा रहेका षवसंगलत 
एवर् ्षवकृलत रोकथार् र ररू्लिकरणका िालग कार्ाक्रर् संचािि गररिेछ । 

 

६४. गेरूवा गाउँपालिकार्ा कार्ारत कर्ाचारीको ज्ञाि सीप र क्षर्ता अलभवदृ्धीका िालग क्षर्ता 
षवकासका तालिर् कार्ाक्रर्हरू संचाििर्ा ल्र्ाइिेछ ।सर्दृ्ध गेरूवा गाउँपालिका लिर्ााणको 
र्दघाकालिि सोच हालसि गिा स्थािीर् कर्ाचारीहरूिाइा कार्प्रलत तत्पर र सेवा प्रवाह सषहत सर्र्रै् 
कार्ासम्पादि गिा उन्त्त्प्ररत र प्रोत्साहि गिे कार्ाक्रर्हरू संचािि गररिेछ । 

 
६५. बतार्ाि अवस्थार्ा कोलभड-१९ को र्हार्ारी बाट उत्पन्न भएका षविर् पररन्त्स्थलतर्ा रोग सँग 
िड्ि सक्िे क्षर्ता अलभवषृद्ध गिे आर्वेुर्दक औिधीहरूको प्रर्ोगर्ा बढावा र्दंदै र्ािलसक रूपर्ा 
स्वस्थ रषह रहिका िालग र्ोगका कार्ाक्रर्हरू सञ्चाििर्ा ल्र्ाइिेछ । साथै, र्िाउर्ा रहेको 
आर्वेद औिधािर् बाट प्रवाह हिुे स्वास््र् सेवािाइा थप व्र्वन्त्स्थत बिाइा संस्थाको स्तरोन्नती 
गररिेछ ।  

६६. गेरूवा गाउँपालिका बाट प्रवाह गररिे सेवािाइा पारदशी, जवाफदेही र जिरू्खी बिाउिकुा 
साथै षवकास लिर्ााण कार्ार्ा षवन्त्त्तर् अिशुासि तथा जवाफदेषहता कार्र् गिा लर्तव्र्षर्ता 
कार्ाकुशिता र कार्ासम्पादििाइा र्ािकका रूपर्ा लिइा सेवा प्रवाहिाइा प्रभावकारी बिाइिेछ 
।गाउँपालिका बाट सम्पार्दत षक्रर्ाकिाप र खचा प्रषक्रर्ा पारदशी बिाइ फजिु खचा लिर्रिण 
गिे, षवत्तीर् अिशुासि कार्र् गिे, उत्पादिशीि तथा रोजगाररू्िक क्षेिर्ा िगािी केरिीत गररिेछ 
।  

६७. िेपाि संघीर् शासि प्रणािी भएको िोकतारिीक देश हो जसको  संरचिा परीपूणा िोकतरिर्ा 
आधाररत रहेको छ । िोकतरिको सबिीकरण गिुा संघीर् सरकारको र्ािै दाषर्त्व तथा न्त्जम्रे्वारी 
िभइा स्थािीर् सरकारको पलि हो । रे्रो िेततृ्वको गेरूवा गाउँपालिका िोकतान्त्रिक रू्ल्र् र 
र्ारर्तार्ा षवश्वास राख्दछ र गाउँपालिका द्वारा प्रदाि गररिे सेवाहरू पलि िोकतारतलिक आचरण 
तथा जिषहत बर्ोन्त्जर् संचािि गररिेछ ।  

६८. अरत्र्र्ा, गेरूवा गाउँपालिकाको षवकास, सम्बषृद्ध र सशुासिको अलभर्ािर्ा प्रत्र्क्ष र अप्रत्र्क्ष 
सघाउ परु्ााउि ुहिुे सभाका सदस्र्हरू, राजिीलतक दि, पिकार, लिजी क्षेि, िागररक सर्ाज िाइा 
धरर्वाद र्दि चाहरछु । र्सै संचारर्ाध्र्र्, पिकार जगत, राि सेवक कर्ाचारी, बषुद्धजीवी िगार्त 
सम्पूणा गेरूवावासी दाजभुाइा तथा र्ददीबषहिीहरूर्ा हार्दाक धरर्वाद ज्ञापि गदाछु ।   

 
 
 
धरर्वाद । 


