
 

 

 

 

 

 

आर्थिक वर्ि २०७८।७९ 

नीर्ि िथा कायिक्रम 
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गाउँ सभाका सम्पुर्ि सदस्य ज्यहुरु 

कोरोना भाइरस वाट लसलजित लवश्वव्यापी महामारीका कारण उत्पन्न असहज पररलस्थलतका बीच आज म आथीक वषि २०७८।७९ को 

नीलन तथा कायिक्रम यस गररमामय गााँउ सभा समक्ष प्रस्तुत  गनि गई रहकेो छु । यस अवसरमा सलघिंय लोकतालन्िक गणतन्ि 

स्थापनाका लनलतत अमलु्य जीवन सहादत्त गनुिहनन े सतपणुि ्ात अ्ात लवर शलहदहरुप्रलत भावपणुि श्रदान्जली अपिण गदिछु 

,राज्यव्यवस्था पररवतिन,लवलभन्न क्रालन्त, दशे लनमािण, गणतन्ि स्थापना गनि लवलभन्न क्षिेमा  खट्नहुनन ेराजनैलतक तथा सामालजक 

पररवतिनमा नेतनृ्वदायी भलुमका लनवािह गनुिहनने सवै अग्रजहरु प्रलत सतमान प्रकट गदिछु । 

गाउँ सभाका सम्पुर्ि सदस्य ज्यहुरु 

कोलभड  १९ का कारण लवश्वभर सकिं ट पदैा हननकुा साथै उल्लेख्य रुपमा जनधनको क्षलत भएको छ।नपेालमा पलन पलछल्लो समयमा 

फैललएको दोश्रो भेररएण्टले ठुलो समस्या तथा चनुौलत थलपलदएको छ। लोमन्थाङ गाउाँपाललकामा समते यसको प्रभाव दखेापरेको 

छ। कोरोना सक्रमण फैललन नलदन तथा उपचारका लालग स्वास््यकमी तथा कमिचारीहरुलाई पररचालन गररएको छ भने छोसेर 

लस्थत कोलभड अस्पताललाई सलुवधासतपन्न वनाई  लवरामीलाई उपचार गररएको छ।यस अवस्थामा सवैलाई मानव सेवामा जट्ुन 

तथा गाउाँपाललकाको लनदशेन लाई पालना गनुिहनन अनरुोध गदिछु। 

यस महामारी रोकथाम लनयन्िण तथा न्यलुनकरणका लालग अपनाईएको वन्दाबन्दीमा समते अग्रमोचािमा खट्नहुनन े स्वास््यकमी 

,कमिचारी, सरुक्षाकमी तथा व्यवस्थापन कायिमा सलिंग्न  सवैलाई हालदिक धन्यवाद लदन चाहन्छु  साथै यस महामारीवाट भयलभत र 

िलसत नभई उच्च आत्मवलका साथ यस महामारी लवरुद्धको लडाईमा  लवजय प्राप्त गन ेआत्मलवश्वासका साथ धैयितापवुिक जट्ुन 

सवैलाई अह्वान गदिछु। 

नेपालको सलविंधान वमोलजम लोमन्थाङ गाउाँपाललका स्थापना भई सिंलवधानले लदएका अलधकारहरुको व्यापक,समन्वयात्मक र 

प्रलतफलयकु्त अभ्यास गद ैलोमन्थाङ गाउाँपाललकालाई समलृद्धको बाटोमा अगालड बढाउने दृढ सकिं ल्पका साथ लनवािलचत हामी 

जनप्रलतलनलधहरुले काम गनि लागकेो पलन चार वषि परुा भएको छ। लोमन्थाङ गाउाँपाललकाको चौतफी लवकासको बाटो खोली 

सतपणुि गाउाँवासीहरुलाई सिंलघयताले प्रदान गरेको अलधकारको महशसु गराउनकुो साथै गाउाँपाललकालाई समलृद्धको बाटोमा  

डोयािउनको लालग यस अवलधमा लोमन्थाङ गाउाँपाललकाले अगालड सारेका नीलत तथा कायिक्रमहरु लाग ु  गनि सहयोग गनुिहनन े

जनसमदुाय ,सघ सिंस्था, जनप्रलतलनलध साथीहरु, कमिचारी,  राजनलैतक दल, लशक्षक, वलुद्धलजवी, व्यापारी, पिकार र सरुक्षाकमी 

सवैमा हालदिक आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गदिछु । 

गाउँ सभाका सम्पुर्ि सदस्य ज्यहुरु 

लोमन्थाङ गाउाँपाललकाको स्थापना पश्चात गाउाँपाललकाले  केलह महत्वपणुि काम गरेको छ भने केलह कायि को शरुुवात गरेको छ। 

लवलभन्न कायिमध्ये केलह लनतनवमोलजम रहकेा छन।् 

१ पााँच शैया  आधारभतु अस्पतालको टेण्डर सतझौता भई काम शरुुवात भईसकेको छ । 

२ लजल्लामै नमनुा स्थालनय कला झलल्कने गाउाँपाललकाको प्रवेशद्धार लनमािण गररएको छ। 

३ गाउाँपाललका र वडा कायािलयहरु आफ्नै भवनवाट सञ्चालन भएका छन ् । 

४ गाउाँपाललकाको केन्र लोमन्थाङमा  भलुमगत लवधलुतकरण भएको तथा अन्य सवै वडामा नाङ्गो ताररलहत ABC केवल प्रयोग 

गरर लवधलुतकरण गन ेकायि अगालड वलढसकेको छ। 

५ लवलभन्न गतुवा तथा सामदुालयक भवन लनमािण भईरहकेा छन ्। 



 

  

 

 

६ लकमललङमा एलककृत लवद्यालयका लालग भवन ठेक्कासतझौता भईसकेको छ। 

७ यस क्षेिकै एकमाि हाई एलल्टच्यडु  खलेग्राम लनमािणकायि लतव्र गलतमा अगालड वढेको छ। 

८ सालवकको छोन्हनप गा लव स मा छररएर रहकेा लवद्यालयहरुलाई एलककृत गरर एकै स्थानवाट गणुस्तरीय लशक्षा प्रदान गनि लनशलु्क  

आवास सलहतको लवद्यालय सञ्चालन योजना अगालड साररसलकएको छ। 

९ लशक्षा दरवन्दी लमलानको काम सतपन्न भईसकेको छ। 

१० सामदुालयक लवद्यालयमा अध्ययन गरर उच्च लशक्षा अध्ययनरत गररव तथा जेहने्दार लवधाथीका लालग छािवलृत्त लवतरण कायि 

अगालड वढाईएको छ। 

११ गाउाँपाललकालाई कृलषमा आत्मलनभिर वनाउनका लालग ५० प्रलतशत अनदुानमा एक घर एक टनले कायिक्रम अगालड वढाईएको 

छ। 

१२ च्याङ्ग्रा र चौरी सरक्षिंण तथा लवकाशका लालग पहल गररएको छ। 

१३ स्वास््य सस्थालाई शलुभ र सलुवधाजनक वनाउन गाउाँपाललका वाट वजेट लवलनयोजन गरर स्वास््य सेवा सचुारु गररएको छ। 

कुनै पलन लवरामी  प्रारलतभक उपचार नपाउने अवस्था छैन। आधारभतु औषलध स्वास््य सस्थावाट उपलव्ध गराईएको छ। 

१४  कोलभड लनयन्िण न्यलुनकरण र उपचारमा पयािप्त ध्यान लदईएको छ, छोसेर लस्थत कोलभड अस्पताललाई अलक्सजनसलहत 

सलुवधासतपन्न वनाईएको छ। 

१५ मलहला लहसािं सचतेना कायिक्रम सञ्चालन गरर लहसािं  राहत कोष स्थापना  गररएको छ। 

१६ गाउाँपाललकावाटै अपागिं तथा ज्येष्ठ नागररक पररचयपि जारी गररएको छ । 

१७ खानपेानीका सरिंचना तथा आयोजनाहरु अगालड वढाइएको छ। 

 

गाउँ सभाका सम्पुर्ि सदस्य ज्यहुरु, 

अव म आलथिक वषि २०७८।७९ को नीलत तथा कायिक्रम यस गररमामय गाउाँ सभा समक्ष प्रस्तुत गदिछु । 

१ प्रत्येक घरमा स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्थाका लालग आवश्यक वजेट व्यवस्थापन गररनेछ। 

२ फोहरमलैाको उलचत व्यवस्थापनका लालग फोहरमैला व्यवस्थापन सतवलन्ध नीलत वनाई फोहर व्यवस्थापनका लालग आवश्यक 

वजेट लवलनयोजन गररनेछ। 

३ पयिटन क्षेिको लवकाश माफि त यवुा स्वरोजगार कायिक्रमलाई प्रवद्धिन गररनकुा साथै पयिटन सतपदा सरिंक्षण र सौन्दयिकरणका लालग 

आवश्यक वजेटको व्यवस्था गररनछे। 

४ स्वास््यमा सवै नागररकको पहनच पयुािईन े छ साथै आवश्यक औषलध तथा उपकरणको व्यवस्था गरर प्रारलतभक उपचारको 

व्यवस्था लमलाईनेछ। 

५ गाउाँपाललकाभर केलन्रय लवधतु प्रशारण लाईनलाई सञ्चालनमा ल्याईनेछ । प्रत्येक घरमा नाङ्गो तार रलहत  सरुलक्षत तवरले 

लवधतु उपलव्ध हननेछ। 



 

  

 

 

६ गाउाँपाललकाभर छररएर रहकेा लवद्यालयलाई पायकका आधारमा जतमा ३ वटा लवद्यालय सञ्चालन गररनछे । सवै लवद्यालयमा 

आवालशय सलुवधा सलहत गणुस्तरीय लशक्षाको सलुनलश्चतता गररनेछ। 

७ प्रत्येक लवद्यालयमा स्थालनय भाषा ,अगे्रजी र नेपालल भाषामा कक्षा सञ्चालन हनने व्यवस्था लमलाईनेछ। 

८ खेलतयोग्य जलमनमा खलेत लगाउनका लालग कृषकलाई प्रोत्साहन गररनकुो साथै आवश्यक लसचािंईको व्यवस्था लमलाईनछे। 

९ प्रत्येक घरमा टनले खेलत कायिक्रमलाई प्राथलमकता लदई ५० प्रलतशत अनदुानमा प्लालिक टनले उपलव्ध गराईनछे साथै 

आवश्यक  लनशलु्क लवउ लवजन र प्रालवलधक सेवा उपलव्ध गराईनेछ। 

१० आलु तथा स्याउ खेलतका लालग कृषकलाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

११ चौरी तथा च्याङ्ग्रा पालन र लवकाशका लालग आवश्यक वजेट लवलनयोजन गररनछे। 

१२ चौरी तथा च्याङ्ग्रा को उन्नत तथा आधलुनक तवरले उत्पादन गनि प्रालवलधक सेवा उपलव्ध गराईनछे । 

१३ प्रत्येक वडा मा मेललमलाप केन्र गठन गरी हालको मलुखया न्यालयक प्रणालललाई  वैधालनक रुपमा मलेलमलापकताि माफि त न्याय 

लनरुपण गररनेछ। 

१४ प्रधानमन्िी रोजगार कायिक्रम अन्तगित वेरोजगार व्यलक्तलाई न्यनुतम रोजगारीको प्रत्याभलुत गररनकुो साथै स्वरोजगार तथा 

ताललम को व्यवस्था लमलाईनछे। 

१५ टोल लवकास सिंस्था गठन गरी वडा र टोललवचको समन्वयात्मक प्रभावकारी भलुमका लनवािह गनि तथा टोलस्तरमा कायिक्रम तथा 

योजना सञ्चालन सहलजकरण गनि सहयोग पगु्नेछ। 

१६ स्थानीय भाषा, कला ,सस्कृलत तथा धमिको सरिंक्षण तथा लवकाशमा गाउाँपाललकाले आवश्यक कायिक्रम तथा वजेटको व्यवस्था 

गररनेछ। 

१७ पयिटक हरुलाई लभत्र्याउन पयिटन व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गररनछे तथा सडकहरुमा लदशालनदशे लचन्हको व्यवस्था गररनछे। 

१८ स्थालनय उत्पादन र उधोगलाई प्राथलमकता लदईनकुा साथै आवश्यक सहलजकरण गररनछे । 

१९  सडकको दवैुतफि  वकृ्षारोपण कायिक्रम अगालड वढाईनछे सोको लालग वजेटको व्यवस्था गररनछे। 

२० लवपद व्यवस्थापन तथा कोलभड १९ को प्रकोपलाई मध्यनजर गरी आवश्यक वजेट व्यवस्था गररनेछ। 

२१ प्रदशे र सघिंसगाँ साझेदारी तथा शसति आयोजनाहरु सतवलन्धत तहसगाँ समन्वय गरी समयमै गणुस्तरीय तवरले सतपन्न गररनछे। 

२२ लोमन्थाङ गाउाँपाललका अन्तगितका  करार कमिचारी समते लाई स्थालनय भत्ता उपलव्ध गराईनछे। 

२३ गाउाँपाललकाको सलुवधासतपन्न प्रशासकीय भवन लनमािणको कायि थाललन गररनेछ।  

२४ लवद्यालय कमिचारी -लेखा ,कायािलय सहयोगी_ र वाललवकाश सहजकतािका लालग गाउाँपाललका वाट रकम थप गरर नपेाल 

सरकारले तोकेको   तलवभत्ता उपलव्ध गराईनेछ। 

२५ राष्ट्रसेवक कमिचारीहरुको मनोवल उच्च  राख्नका लालग आवश्यक सेवा सलुवधाको  व्यवस्था गररनछे। 



 

  

 

 

अन्त्यमा 

उपलस्थत सभा सदस्य ज्यहुरु ,सतपणुि कमिचारीहरु, पिकार, सरुक्षाकमी लगायत उपलस्थत महानभुावहरुमा यो नीलत तथा कायिक्रम 

कायािन्वयनमा समन्वय, सहयोग तथा सलक्रय सहभालगताको अपेक्षा सलहत हालदिक धन्यवाद व्यक्त गदिछु । 


