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दामाा गाउँपालिकाको यस गररमामय दस  ँ गाउँ सभाका 

सदस्यहरू,  

१. सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको बललदानीपूर्व सङ्घर्व, 

महान जनयुद्ध र लर्लभन्न समयका आन्दोलनबाट प्राप्त 

उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गनेगरी जनलनर्ावलित 

संलर्धानसभाबाट घोर्र्ा भएको नेपालको संलर्धान बमोलजम 

गलित दामाव गाउँपाललकाका जनताको प्रलतलनलधमूलक यस 

गररमामय सभामा समीक्षात्मक प्रलतरे्दन प्रसु्तत गनव पाउँदा 

मलाई लनकै खुशी लागेको छ । 

२. आज माघ १६ गते अथावत् सलहद लदर्स । यस  अर्सरमा 

शुक्रराज शास्त्री, दशरथ िन्द, गंगालाल शे्रष्ठ र धमवभक्त 

माथेमासलहत लोकताब्धिक गर्ति, संघीयता, समारे्लशता, 

सामालजक न्यायका लालग जीर्न उत्सगव गनुवहुने  समू्पर्व ज्ञात 

अज्ञात महान सलहदहरूप्रलत हालदवक श्रद्धासुमन प्रकट गदवछु । 

राज्य व्यर्स्था पररर्तवनका  लालग यस दामाव गाउँपाललकाबाट 

ज्यानको आहुती लदनुहुने मानलसंह राना, धनबहादुर थापा, 

पे्रमबहादुर देर्कोटा, टोपबहादुर लर्.क., लतलक िन्द, 

पे्रमबहादुर बोहरा, हुकुम र्ली, जीतबहादुर बुढाथोकी, 

नेर्बहादुर िन्द, रमा पुन, शारदा िन्दप्रलत उच्च सम्मान 

प्रकट गदवछु । त्यसैगरी ब्धखमबहादुर र्ली, सूयवलर्क्रम राना, 

लाललसंह लर्.क., सत्यदेर् शमाव, यज्ञबहादुर खड्का, भद्रबहादुर 

के.सी., माधु खड्का, पहलबहादुर बुढाथोकी, दीपेन्द्र प्रकाश 
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के.सी., ज्ञानबहादुर के.सी., लदनेश के.सी. र प्रिण्ड लर्क्रम 

बुढाथोकीप्रलत हालदवक श्रद्धासुमन अपवर् गदवछु । त्यसैगरी  

जनयुद्धका क्रममा लर्द्रोही पक्षबाट ज्यान गुमाउनुहुने कृष्ण 

िन्द प्रलत पलन श्रद्धाञ्जली व्यक्त गदवछु ।  यसक्रममा सलहद 

पररर्ार, बेपत्ता, घाइते, अपाङ्गता भएका व्यब्धक्त र आन्दोलनमा 

स्वालभमानपूर्वक सहभागी भई योगदान गनुवहने व्यब्धक्तत्वहरूको 

स्मरर् गदै उच्च सम्मान प्रकट गदवछु । 

३. नेपाली जनताको लामो त्याग, तपस्या र बललदानीको पररर्ाम 

स्वरुप प्राप्त सङ्घीय लोकताब्धिक गर्तिात्मक  संलर्धानका 

साथै मुलुकको सार्वभौमसत्ता, रालरि य स्वाधीनताको रक्षाथव सबै 

देशभब्धक्त मनहरू एकाकार हुन अपील समेत गदवछु ।    

४. प्रथम पटक २०७४ रै्शाख ३१ गते भएको पलहलो िरर्को 

लनर्ाविन सम्पन्न भई दामाव गाउँपाललका सरकार गिन भएको 

पाँि र्र्व पूरा हुदैछ । पलहलो र्र्व आधार स्तम्भ, दोस्रो र्र्व 

पूर्ावधार लर्कास र त्यसपलछका र्र्वहरूमा पूर्ावधार लर्कासको 

तीव्रतासँगै कोलभड १९ को महामारीसँग जुध्नु परेको छ ।   

५. सङ्घीयता कायावन्वयन पश्चात जनलनर्ावलित  स्थानीय पलहलो 

सरकारको नेतृत्वमा सम्पालदत मुख्य मुख्य कायवहरूको के्षत्रगत 

रूपमा यस गररमामय सभामा प्रसु्तत गनव िाहन्छु । 

६.   लिक्षा के्षत्रमा भएको प्रगलत सलिप्त रूपमा प्रसु्तत 

गदाछु ।  लिक्षा के्षत्रमा सम्पालदत मुख्य कायाहरूको  

लििरण यस प्रकार रहेको छ :  
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६.१. लर्द्यालय लशक्षामा १२ र्टा  २ कोिे र ४ कोिे िार 

र्टा गरी १६ र्टा लर्द्यालय भर्न लनमावर् गररएको छ । 

जसबाट ४० र्टा कक्षाकोिा थप भएका छन् ।  

६.२. त्यसैगरी लर्द्यालयहरूमा  १० र्टा शौिालय माध्यलमक 

लर्द्यालयहरूमा ५ र्टा ICT ल्याब, ३ र्टा लर्ज्ञान 

प्रयोगशाला, ३ र्टा पुस्तकालय र २ र्टा लर्द्यालयमा लसकाइ 

सामग्री व्यर्स्थापन गररएको छ ।  

६.३. आलथवक र्र्व २०७५/०७६ मा लशक्षामा ८ करोड ४६ 

लाख ७९ हजार ३ सय ८५ लगानी गररएको छ । 

जसमा प्रलत लर्द्याथी लागत १३ हजार ४ सय २२ हुन 

गएको छ ।  त्यसैगरी आलथवक र्र्व २०७६/०७७ मा ९ 

करोड २१ लाख ९२ हजार २ सय ६८ लगानी गरी प्रलत 

लर्द्याथी लागत १७ हजार २ सय ७१ हुन गएको छ  । 

आलथवक र्र्व २०७७/०७८ मा १० करोड ४६ लाख ७६ 

हजार ३ सय १० लगानी गरी प्रलत लर्द्याथी लागत १७ 

हजार ५ सय १३ पुगेको छ ।  

६.४. िालु आलथवक र्र्वमा  लशक्षामा ११ करोड ५८ लाख 

११ हजार लबलनयोजन गरर कायवक्रम सञ्चालन भईरहेका 

छन् । जसमा अझै ६४ लाख ९७ हजार थप गनुवपने 

अर्स्था रहेको छ ।  

६.५. शैलक्षक सत्र २०७५ मा यस दामाव गाउँपाललको लसकाइ 

उपलिी ४८ प्रलतशत रहेकोमा २०७६ मा ५६.८ र २०७७ 

मा बढेर  ६७.६ प्रलतशत पुगेको छ ।  
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६.६. दामाव गाउँपाललमा लशक्षा के्षत्रको योजनार्द्ध लर्कासका 

लालग दामाव गाउँपाललकाको आर्लधक लशक्षा योजना २०७९ 

देब्धख २०८३ लनमावर् गरी पाररत गनवका लालग यसै 

गररमामय सभाको कायवसूिीमा राब्धखएको छ ।  

६.७. हाम्रो दामाव स्थानीय पाठ्यक्रम लनमावर् गरी कक्षा १-८ मा 

नै लागू गररएको छ ।  

६.८. शैलक्षक सुधार सुझार् कायवदल गिन गरी कायवदलबाट 

प्राप्त सुझार्हरूलाई क्रमश: कायावन्वयन गदै ललइएको छ ।  

६.९. स्थानीय जनशब्धक्तको प्रयोग गरी लशक्षक पेसागत 

सहयोग पुयावउन दामाव गाउँपाललका स्तरीय लर्ज्ञ समूह 

गिन गरी पररिालन गररएको छ ।  

६.१०. लशक्षकलाई पेसागत लिन्तनशील र उत्तरदायी बनाउन 

तथा लशक्षर्मा देखापरेका समस्या समाधानमा सहयोग 

पुयावउन लशक्षक लसकाइ समूह गिन गरर मालसक बैिक 

बसे्न कायवलाई अगालड बढाइएको छ ।  

६.११. दामाव गाउँपाललका के्षत्रलभत्र सञ्चाललत सबै सामुदालयक 

लर्द्यालयहरूमा इन्टरनेट जडान गरी गररएको छ ।  

६.१२. दामाव गाउँपाललका शैलक्षक गलतलर्लधहरूलाई 

सरोकारर्ाला समक्ष पुयावउन शैलक्षक बुलेलटन प्रकाशन 

गरी लशक्षाका गलतलर्लधहरू सार्वजलनक गने गररएको छ ।  

६.१३. शैलक्षक कायवक्रमहरूमा सबै लर्द्यालयमा एकरुपता 

कायम गनव दामाव गाउँपाललका स्तरीय शैलक्षक क्यालेन्डर 

लनमावर् गरी लागू गररएको छ ।  
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६.१४. प्रारब्धम्भक कक्षा पढाइ कायवक्रमलाई थप व्यर्ब्धस्थत र 

प्रभार्कारी बनाउन सन्दभव सामग्रीहरू छपाइ गरी लर्तरर् 

गररएको छ ।  

६.१५. लदर्ाखाजा कायवक्रमलाई थप व्यर्ब्धस्थत र गुर्स्तरीय 

बनाउन लदर्ा खाजाको मापदण्डका बारेमा अलभमुखीकरर् 

गनुवका साथै अनुगमन कायवलाई व्यापक बनाइएको छ ।  

६.१६. दामाव गाउँपाललका के्षत्रलभत्रका लर्द्यालयहरूमा 

अध्ययनरत अनाथ, असहाय बालबाललकाहरूको 

अलभभार्कत्त्व ग्रहर् गने अलभभार्कहरूलाई सम्मान तथा 

प्रोत्साहन गने गररएको छ ।  

६.१७. राम्रो काम गनेलाई सम्मान र काम िोर तथा 

खराबलाई दब्धण्डत गने नीलत अनुरूप लनधावररत 

मापदण्डका आधारमा सरे्क्षर् गरी  र्र्व लर्द्यालय, र्र्व 

लर्द्याथी, र्र्व लशक्षक र कमविारीहरूलाई प्रते्यक र्र्व सम्मान 

गने गररएको छ ।  

६.१८. माध्यलमक लर्द्यालयहरूमा ICT ल्याबका साथै 

आधारभूत तह (कक्षा ६-८) सञ्चाललत लर्द्यालयहरूमा 

कम्प्युटर र लप्रन्टर उपलि गराइएको छ ।  

६.१९. स्वीकृत स्थायी दरबन्दी, राहत अनुदान कोटा नू्यन रही 

समग्रमा लशक्षक लर्द्याथी अनुपात आधारभूत तह (कक्षा १-

५) मा ३५ जना, कक्षा ६-८ मा १३८ र माध्यलमक तह ९-१२ 

मा १०७ जना रहेको छ । यस दामाव गाउँपाललकाको समग्र 

लशक्षक लर्द्याथी अनुपात ५४.९५ रहेको छ ।  
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६.२०. नू्यन दरबन्दीरहेको यस दामाव गाउँपाललकामा लशक्षक 

लर्द्याथी अनुपात कायम गनव बाललर्कास, आधारभूत र 

माध्यलमक तहमा स्वयंसेर्क लशक्षक पररिालन गररएको छ 

। 

६.२१. सबै लर्द्यालयहरूमा बाललर्कास  केन्द्र स्थापना गरी 

बाललर्कास लशक्षाको सहज पहँुि कायम गनव  १२ जना 

बाललर्कास स्वयंसेर्क  लशक्षक पररिालन गररएको छ । 

त्यसैगरी आधारभूत तह (कक्षा १-५) मा र २१ जना (कक्षा 

६-८) का लालग ३० जना स्वयंसेर्क लशक्षक पररिालन 

गररएको छ । त्यसैगरी माध्यलमक तहका लालग १४ 

जनाका साथै माध्यलमक लर्द्यालयमा ६ जना कम्प्युटर 

सहायक र १ जना ल्याब सहायक गरी जम्मा ८४ जना 

स्वयंसेर्क लशक्षक पररिालन गररएको छ ।  

६.२२. दामाव गाउँपाललका के्षत्रलभत्र सञ्चाललत सबै बाललर्कास 

र लर्द्यालय सहयोगीहरूका लालग मालसक १५ हजार र 

माध्यलमक तहका लर्द्यालय सहायकका लालग रु.१९  

हजार ५ सय २०७८ श्रर्ार् १ गतेदेब्धख लागू हुने गरी 

मालसक तलबको प्रबन्ध गररएको छ ।   

६.२३. युर्ा क्लर् तथा खेल समूहहरूका लालग खेलकुद 

सामग्री तथा खेल प्रर्धवनका कायवक्रमहरू सञ्चालन 

गररएको छ ।  
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७. यस गररमामय सभाका सदस्यहरू अब म स्वास्थ्य 

के्षत्रमा सञ्चालित कायाक्रमहरूको प्रगलत प्रसु्तत गदाछु । 

हाम्रो नेतृत्वको यस लिमिे स्वास्थ्य के्षत्रमा सञ्चालित 

कायाक्रमहरू यस प्रकार रहेका छन् :  

७.१. नेपालको संलर्धानको धारा ३५ मा उले्लब्धखत स्वास्थ्य 

सम्बन्धी मौललक हकलाई कायावन्वयनका लालग दामाव 

गाउँपाललका सधैं प्रयत्न  र लक्रयाशील रहेको छ ।  

७.२. सबै र्डाहरूमा आधारभूत स्वास्थ्य सेर्ा केन्द्रको 

प्रत्याभूलत लदलाउन स्वास्थ्य संस्था नभएका र्डाहरू र्डा 

नं २, ३ र ६ मा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना 

गनुवका साथै सुलर्धा सम्पन्न पक्की भर्न समेत लनमावर् 

गररएको छ ।  

७.३. कोलडड १९ को महामारीबाट उपिारको अभार्मा  

मनुवपने  अर्स्था आउन नलदन दामाव गाउँपाललका ३ 

ब्धस्थत थुके्कसल्लीमा ५५ लाखको लागतमा आइसोलेसन 

केन्द्र भर्न लनमावर् गररएको छ ।  

७.४. प्रसूती सेर्ालाई पहँुियोग्य र सहज बनाउन दामाव ३ 

थुके्कसल्लीमै आधारभूत स्वास्थ्य सेर्ा सलहतको 

प्रसूतीकेन्द्र भर्न लनमावर् गरी सेर्ा सुिारू गररएको छ 

।  

७.५. र्डा नं. ५ को लर्कट बस्तीका रूपमा रहेको 

कागुनोहाल्नेमा सामुदालयक स्वास्थ्य इकाइको स्थापना गरी 

सेर्ा सञ्चालन गररएको छ ।  
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७.६. कोलभड १९ को रोकथाम तथा लनयिर्का लालग 

कोलभड अस्थायी अस्पताल स्थापना गरी MBBS डाक्टर 

द्वारा सेर्ा प्रदान गररएको यस गररमामय सभामा स्मरर् 

गराउन िाहन्छु ।  

७.७. प्रसूती सेर्ालाई थप प्रभार्कारी र अनाहकमा आमा 

र लशशुको ज्यान जानसके्न खतराबाट मुक्त राख्न दामाव 

गाउँपाललकालभत्र आमा तथा नर्लशशु कायवक्रमको लालग 

लनशुल्क एमु्बलेन्स सेर्ा सञ्चालन गररएको छ ।  

७.८. दामाव गाउँपाललकालभत्र सञ्चाललत सबै प्रसूती 

केन्द्रहरूमा ब्याकअप सलहतको सोलार बलत्त जडान 

गररएको छ ।  

७.९. दामाव गाउँपाललका ५ लत्ररे्र्ीमा सुलर्धासम्पन्न प्रसूती 

भर्न लनमावर् गरी सेर्ा प्रदान गनव थाललएको छ ।  

७.१०. स्वास्थ्य सेर्ाको लर्स्तार तथा सहज समन्वय र 

सहकायवका लालग २७ जना  स्वयंसेलर्काहरू पररिालन 

गरी क्षमता लर्कासका कायवक्रमहरू सञ्चालन गररएको छ 

।  

७.११. कोलभड-१९ रोकथाम लनयिर्का तथा रोकथामका 

लालग रोजगारीमा भारत गएका नागररकहरूलाई घर 

फकावउन आर्श्यक प्रबन्ध गररएको स्मरर् गराउँछु । 

त्यसैगरी क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा व्यस्थापन, PCR 

परीक्षर् लगायतका कामलाई लतव्रता लदइएको छ ।  



11 
 

७.१२. कोरोना लर्रुद्धको खोपका लालग खोज र खोपको 

अलभयान सञ्चालन गररएको छ । हालसम्म १८ र्र्व 

मालथका ८ हजार जनालाई कोरोना लर्रुद्धको खोप पूरा 

मात्र लदइएको छ । बाँकीहरूको लालग लनरन्तर खोप 

सञ्चालन भइरहेको छ ।  

७.१३. दामाव गाउँपाललकाको पहलमा कक्षा ६ देब्धख १० 

सम्मका लर्द्याथीहरूको रक्त समूह पलहिान गरी 

पररियपत्र लर्तरर् गररएको छ ।  

७.१४. रक्त अल्पता हुन नलदन १० देब्धख १९ र्र्व समूहका 

लकशोरीहरूलाई फोललक एलसड तथा आइरन िक्की 

खुर्ाउने प्रबन्ध लमलाइएको छ ।  

 

८. चािु आलथाक िर्ामा योजना तथा पूिााधारको के्षत्रमा 

भएका कायाहरूको अिगत गराउन चाहन्छु ।  

८.१. िालु आलथवक र्र्वमा छनोट भएका योजनाहरूको 

सङ््खख्या २१० रहेको छ जसमधे्य ६१ र्टा योजनाहरू 

सम्प्झौता भइसकेका छन् ।  

८.२. र्डा नम्बर १ का १३, र्डा नम्बर २ का १० र्टा, र्डा 

नम्बर ३ का १३ र्टा, र्डा नम्ब ४ का ८ र्टा, र्डा नम्बर ५ का 

१० र्टा र र्डा नम्बर ६ का ७ र्टा योजनाहरू सम्प्झौता 

भइसकेका छन् ।  

८.३. काम सम्पन्न भई भुक्तानीको लालग १४ र्टा योजना 

प्रलक्रयामा रहेका छन्  भने फारुला लेखागाउँ नेटा सडक 
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लनमावर् र जनज्योलत मालर् फारूलाको तला थप योजना 

गरी दुई र्टा योजना सम्पन्न भई भुक्तानी भइसकेको छ 

।  

८.४. यस आलथवक र्र्वका योजनाहरूमधे्य ७ र्टा 

योजनाहरूको टेन्डर भइ ४ र्टाको सम्मौता समेत भएको 

छ ।  

८.५. सम्प्झौता भएका िार योजनाहरूमा सूयोदय मालर् 

गोिीर्न १० कोिे पक्की भर्न, तीन पोखरे अँधेरीखोला 

लयाटा नेटालपपल साङ््खट सडक स्तरोन्नती, सीमाखोली गोिीर्न 

पालतहाल्न प्रसूतीगृह सडक लनमावर्  र दामाव गाउँपाललका 

लर्द्युत लाइन लर्स्तार योजना रहेका छन् ।  

८.६. र्डा नम्बर ५ को र्डा कायावलय भर्न सूिना आह्वान 

गने प्रलक्रयामा रहेको छ ।  

८.७. झ्यारीबाङ्ख झोलुङे्ग पुल र साजडाँडा झोलुङे्ग पुल योजा 

टेन्डर आह्वान भएका छन् ।  

८.८. मौलेखाली लसललङ्गी सडक तारजी लनमावर्, बाङे्गलाखुरी 

फारुला सडकमा तारजाली लनमावर्, गाउँपाललका भर्न 

रङ्गरोगन, गाउँपाललका प्रलतक्षालय तथा शौिालय ममवत  र 

गाउँपाललका स्तरीय लर्द्युत लाइन लर्स्तार कोटेशन माफव त 

भुक्तानी भएका छन् ।  

८.९. गाउँपाललकाको प्रशासलनक भर्न, १५ सैयाको अस्पताल र 

गाउँपाललका स्तरीय लर्द्युतीकरर् आयोजना बहुर्लर्वय िेक्का 

अन्तगवत लनमावर्का काम तीव्र गलतमा भइरहेका छन् ।  
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९. यस गररमामय सभाका सदस्यहरू । अब म कृलर् के्षत्रका 

कायाहरूको अिगत गराउन चाहन्छु । 

९.१. यस दामाव गाउँपाललकामा ७४ र्टा कृर्क समूह दताव 

भइ लक्रयाशील रहेका छन् ।  २६ र्टा कृलर् फमव दताव 

भएका छन् ।  

९.२. दामाव गाउँपाललकालाई दुग्ध लर्कास पकेट के्षत्र 

घोर्र्ा गरी कायवक्रम अगालड बढाइएको छ । पशु 

अस्पताल तथा पशु सेर्ा कायावलयसँगको सहकायवमा गत 

र्र्वदेब्धख कृलर् सहकारीमाफव त प्रलर्लध हस्तान्तरर्, 

अनुदानमा उन्नत जातका भैसी लर्तरर् लगायतका दुग्ध 

प्रर्धवन, सङ्कलन  तथा लर्क्रीलर्तरर्को काम अगालड 

बढाइएको छ । यस अन्तगवत दामाव गाउँपाललका र्डा 

नं. १, ५ र ६ को दुध सङ्कलनका लालग  भर्न लनमावर्, 

२ हजार ललटरको दुई र्टा लिललङ्ख भ्याट खररद, ६० र्टा 

क्यान खररद, १५ केभीको जेनेरेटर, लमल्क एनालाइजर, 

गाडी र ३ सय ललटरको लडलिज, लक्रम सेपे्रटर मेलसन, 

खानेपानी लनमावर्, डेस्कटप कम्प्युटर र लप्रन्टरको व्यर्स्था 

गररएको छ ।  

९.३.  दुध लनयावतका लालग यस दामाव गाउँपाललकाबाट 

नू्यनतम ६ सय ७० देब्धख अलधकतम १ हजार १ सय 

ललटरसम्म दैलनक दुध सङ्कलन हुने गरेको छ । आलथवक 

र्र्व २०७७/०७८ मा  २ लाख १८ हजार ५ सय ५० 
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ललटर दुध संस्थागत रूपमा लनयावत भएको लथयो  । 

प्रलतललटर ४७ रूपैयाका दरले कृर्कको १ करोड २७  

लाख  १ हजार ८ सय ५० रुपैयाँ  आम्दानी भएको  

छ । फुटकर लर्क्रीको पररमार्, दही, घू्य आलद समेत गरी 

सोभन्दा बढी पररमार्मा उत्पादन हुने गरेको छ । यसलाई 

संस्थागत गरी बजारीकरर् गनव आर्श्यक छ ।  

९.४. दामाव ५ लयाँटामा गहँु, दामाव ६ लकमुटाकुरामा मकै लबज 

रृ्ब्धद्ध कायवक्रम अन्तगवत प्रते्यक र्र्व मूल लबँउ लर्तरर् गने 

गररएको छ ।  

९.५. कृर्कहरूलाई लसजनल तरकारी र खाद्यन्न बालीको 

लबउँ लबजन अनुदान मूल्यमा उपलि गराउने गररएको 

छ ।  

९.६. आकब्धस्मक बाली संरक्षर् सेर्ामाफव त रोग लकरा 

व्यर्स्थापन गररएको छ ।  

९.७. पकेट लर्कास कायवक्रम सञ्चालन भएको िाउँमा ३ 

र्टा RCC लसंिाइ पोखरी लनमावर् गररएको छ ।  

९.८. बेसार पकेट के्षत्रमा २ र्टा सेड लनमावर् गररएको छ 

।  

९.९. आलुपकेट के्षत्र दामाव ५ जलेखकव मा रलरक स्टोर 

लनमावर् गररएको छ ।  

९.१०. दामाव गाउँपाललकामा  ५५  र्टा पशुपालन व्यर्सालयक 

फमव दताव भएका छन् । तीन स्थानमा पशु सेर्ा केन्द्र 
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लर्स्तार गररएको छ । सात र्टा फामवलाई  व्यर्सालयक 

युर्ा ललक्षत अनुदान प्रदान गररएको छ ।  

९.११. दामाव गाउँपाललका लभत्रका सलहद रे्पत्ता पररर्ार र 

जनयुद्धका घाइते अपाङ्ग योद्धाहरूको भेलाले ६७ 

सदस्यीय सलहद सृ्मलत आयआजवन कृर्क समूह गिन 

गरेको छ । पशुपालन र कृलर् के्षत्रको व्यर्सायीक 

उत्पादनका लालग कायवयोजना अलघ बढाएको छ ।  

९.१२. लसंिाइको अभार्, कृलर् व्यर्सायीकरर् हुन नसकु्न, नू्यन 

बजेट लर्लनयोजन, मूल लबउँ स्रोतको अभार्. उत्पालदत कृलर् 

उपजको बजारीकरर् लगायतका समस्यासँग जुध्नु परेको छ ।  

 

१०. मलहिा तथा बािबालिकाको के्षत्रको गलतलिलधहरू यस 

गररमामय सभामा प्रसु्तत गदाछु : 

१०.१. लर्लभन्न लदर्सहरूको अर्सरमा िेतनामूलक 

कायवक्रमहरू सञ्चालन गदै आइएको छ ।  

१०.२. बाललर्र्ाह, नू्यनीकरर्, लैंलगक लहंसा, प्रजनन स्वास्थ्य, 

पोर्र्, सासु बुहारी अन्तरलक्रया लगायतका िेतनामूलक 

कायवक्रम सञ्चालन गररएको छ ।  

१०.३. मैनबत्ती, अगरबत्ती, लसलाइकटाइ, डि ाइलभङ्ख, हार्र 

र्ाइररङ्ख, कम्प्युटर ममवत, मसला उद्योग, पलम्बर, होजेरी, 

बेकरी सम्बन्धी ताललका लालग उद्यमीसँग उपाध्यक्ष कायवक्रम 

माफव त ३३६ जना छनोट गरर ताललम सञ्चालनको अब्धन्तम 

िरर्मा रहेको छ ।  
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१०.४.  जेष्ठ नागररका जू्यदा इलतहास हुन भने्न मान्यतालाई 

आत्मसात् गरी ७७ जना जेष्ठ नागररकलाई सम्मान 

गररएको छ । जनजालत संसृ्कलत झल्काउने ४४ जोडा 

पोसाक लर्तरर् गररएको छ ।  

१०.५. बाख्रापालन माफव त आयआजवन रृ्ब्धद्ध गनव ४५ घरपररर्ार 

जनजालतलाई बाख्रा लर्तरर् गररएको छ ।  

१०.६. अन्तरजातीय लर्र्ाह गने १४ जोडीलाई सम्मान गररएको 

छ ।  

१०.७. सबै  र्डामा बाल क्लर् गिन गररएको छ ।  

१०.८. अपाङ्गता भएका १७५ जनालाई अपाङ्गता पररियपत्र 

लर्तरर् गररएको छ ।  

१०.९. कर्ावली प्रदेश सरकारको बैङ्क खाता छोरीको सुरक्षा 

जीर्न भरीको कायवक्रम अन्तगवत ३३८ जना छोरीहरूको 

खाता खोललएको छ ।  

११. अब म यस गररमाय सभामा न्यायीक के्षत्रमा गरेका 

कायाहरूको स्मरण गराउन चाहन्छु :  

११.१. दामाव गाउँपाललकाको स्थानीय सरकार लनर्ावलित र 

लजमे्मर्ारी प्राप्त  गरे यता अत्यार्श्यकीय िार दजवन 

कानुन लनमावर्, पाररत र स्वीकृत गरी कायावन्वयनमा 

ल्याइएको छ । अलत आर्श्यकीय ऐन, लनयमार्ली, 

कायवलर्लध र मापदण्ड पाररत र स्वीकृत भई अलभलेख 

व्यर्स्थापन गरी कायावन्वयनमा आएका छन् ।  
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११.२. नेपालको संलर्धानको धारा २१७ बमोलजम स्थानीय 

तहमा  न्यायीक सलमलतको व्यर्स्था गररएको छ । 

कानुनबमोलजम आफ्नो के्षत्रालधकार लभत्रका लर्र्ाद 

लनरुपर् गनव यस दामाव गाउँपाललकामा उपाध्यक्षको 

संयोकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायीक सलमलत गिन हुने 

व्यर्स्था रहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 

२०७४ को पररचे्छद ८ मा न्यायीक कायवसम्बन्धी व्यर्स्था 

गदै न्यालयक सलमलतको अलधकार के्षत्रसमेत तोलकएको 

छ । यसै के्षत्रालधकारलभत्र रहेर न्यालयक सलमलतबाट 

सम्पालदत कायवहरू यस गररमामय सभामा प्रसु्तत गदवछु 

।   

११.३. लनर्ावलित भएको पलहलो र्र्व २०७५/०७६ मा न्यालयक 

सलमलतको के्षत्रालधकार लभत्र परेका ४१ र्टा उजुरी दताव 

भएकोमा ३९ र्टा लर्र्ाद लमलापत्र र २ र्टाको उजुरी 

िाही न्यालयक सलमलतबाट लर्र्ाद लनरूपर् भएको छ ।  

११.४. आलथवक र्र्व २०७६/०७७ मा यस यस न्यालयक 

सलमलतको के्षत्रालधकारलभत्र ६५ र्टा उजुरी दताव 

भएकोमा ४५ र्टा लर्र्ाद मेललमलापबाट समाधान 

गररएको छ । बाँकी लर्र्ादको २०७७/०७८ मा पेशी 

साररएको लथयो ।  

११.५. आलथवक र्र्व २०७७/०७८ मा ११८ र्टा उजुरी दताव 

भएकोमा ७३ र्टा लर्र्ाद मेललमलाप, ५ र्टा लजल्ला 
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अदालतमा पुनरारे्दन  र ४० र्टा मुद्धाको लगत कट्टा 

गररएको छ ।  

११.६. आलथवक र्र्व २०७८/०७९ मा ९ र्टा उजुरी दताव 

भएकोमा ४ र्टा लर्र्ादको लनरूपर् मेललमलापबाट 

समाधान गररएको छ । २ र्टा लर्र्ादको पेशी 

तोलकएको र ३ र्टा मुद्धा प्रलक्रमा रहेका छन् ।  

११.७. हालसम्म न्यायीक सलमलतमा २३३ र्टा उजुरी दताव 

भएमा १६३ र्टा उजुरीको लर्र्ाद लनरुपर् 

मेललमलापबाट भएको छ । ४० र्टा मुद्धा स्थलगत 

गररएको छ । ५ र्टा मुद्धा पुनरारे्दन गररएको छ भने 

२० र्टा मुद्धा सुरक्षा लनकायसँग समन्वय गरी 

मेललमलाप भएको छ भने ५ र्टा मुद्धा कानुनबमोलजम 

प्रलक्रयामा रहेका छन् ।  

 

 

 

 

 

१२. यस गररमामय सभाका सदस्यजू्यहरू ! म अब लिपद् 

व्यिस्थापन सम्बन्धमा यस दामाा गाउँपालिकािे सम्पादन 

गरेका कायाहरूको लििरण प्रसु्तत गना चाहन्छु ।  

१२.१. लर्पद व्यर्स्थापन कोर्बाट यस आलथवक र्र्वमा  ५९ 

जनालाई तीन लाख नौ हजार नौ सय नबे्ब रुपैया 

प्रदान गररएको छ ।  
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१२.२. पलहरो, घर आगलानी, घर ढलेका, बाढी पीलडत 

लगायतलाई राहत स्वरुप आलथवक सहायता प्रदान गने 

गररएको यस सम्मालनत सभालाई अर्गत गराउन िाहन्छु ।  

१३. आलथाक िर्ा २०७८/०७९ मा हाम्रो यस दामाा 

गाउँपालिकािे आन्तररक राजश्वको के्षत्रमा गरेको प्रगलत 

प्रसु्तत गना चाहन्छु ।  

१३.१. आलथवक र्र्व २०७८/०७९ को लालग नर्ौ ंगाउँसभामा 

यस दामाव गाउँपाललकाको आन्तररक राजश्व ६६ लाख 

३५ हजार ६ सय २८ प्रके्षपर् गररएको लथयो ।  

१३.२. हालसम्म ११ लाख १२ हजार ९ सय ५७ प्रगलत 

भएको छ । जुन प्रके्षपर्को १६.७७ प्रलतशत हुन जान्छ 

।  

१३.३. हालसम्म सबैभन्दा बढी लसफाररस दसु्तरबाट ३ 

लाख ६७ हजार ५ सय ७५ राजश्व प्राप्त भएको छ । 

भूलमकर / मालपोतबाट १ लाख ७४ हजार ४ सय ७७,  

घरबहाल कर ६४ हजार ६ सय ६४ प्राप्त भएको छ  

भने लशक्षा के्षत्रको आम्दानी ६१ हजार १ सय रहेको छ 

।  

१३.४. सम्प्टरे्यर प्रर्ाली लागू नहुनु, समयमा दाब्धखला 

नहुन, ढुङ्गा लगट्टीमा राजश्व सङ्कलन नहुनु राजश्व 

सङ्कलनमा देखापरेका समस्या हुन् । नागररकहरूमा 

स्वच्छाले कर लतने बानीको लर्कास पलन हुन सकेको 

छैन ।   
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१४.  गररमामय यस सभाका सदस्याजू्यहरू ! प्रधानमन्त्री र 

मुख्यमन्त्री रोजगार कायाक्रमबाि यस दामाा 

गाउँपालिकामा प्राप्त बजेि र रोजगारको अिस्थािाई 

यस गररमाय सभा समक्ष प्रसु्तत गदाछु ।  

१४.१. प्रधानमिी तथा मुख्यमिी रोजगार कायवक्रमबाट यस 

दामाव गाउँपाललकामा बेरोजगारहरूलाई    रोजगारीको 

हक सुलनलश्चत गनव २०७६/०७७ देब्धख २०७८/०७९ सम्म 

तीन र्र्वमा १७ करोड ८२ लाख १४ हजार प्राप्त 

भएको छ ।  

१४.२. िालु आलथवक र्र्व २०७८/०७९ का लालग मातै्र ६ 

करोड ८६ लाख बजेट लबलनयोजन भएको छ ।  

१४.३. दामाव गाउँपाललकाको रोजगार सेर्ाकेन्द्रको EMIS मा 

सूिीकृत भएकाहरूको  सङ््खख्या ६ हजार २ सय 

रहेको छ । तीन र्र्वमा प्रधानमिी रोजगार 

कायवक्रमबाट २ हजार ४ सय १२ जना र मुख्यमिी 

रोजगार कायवक्रमबाट  ३ हजार ६ सय ४५ जनाले 

रोजगार पाइसकेका छन् ।  

१४.४. आलथवक र्र्व २०७६/०७७ देब्धख हालसम्म यस दामाव 

गाउँपाललकामा प्रधानमिी रोजगार कायवक्रमबाट ४६ र्टा 

योजनाहरू सम्पन्न भएका छन् । मुख्यमिी रोजगार 

कायवक्रमकाबाट सम्पन्न भएका योजनाको सङ््खख्या १८ 

रहको छ । िालु आलथवक र्र्वमा प्रधानमिी रोजगार 

कायवक्रमबाट  ५३ र्टा र मुख्यमिी रोजगार 
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कायवक्रमबाट ८ र्टा योजनाहरू छनोट भई सञ्चालनमा 

रहेका छन् ।  

 

१५. यस दामाा गाउँपालिकाको  जनिक्तिको अिस्था बारे 

जानकारी गराउँछु ।  

१५.१. दामाव गाउँपाललकाकर् स्थापनासँगै कामकाज सहज 

रूपमा सञ्चालन गनव जनशब्धक्तको अभार् लथयो । एक 

जना प्रमुख प्रशासकीय अलधकृतको भरमा मातै्र 

गाउँपाललकाको समू्पर्व कामकाज सञ्चालन गनुवपरेको 

यथाथवता तपाईंहरू समक्ष स्मरर् गराउँछु ।  

१५.२. जनशब्धक्त व्यर्स्थापनतफव  हाल हाम्रो यस दामाव 

गाउँपाललकामा स्वास्थ्य सेर्ा बाहेक ३९  जनाको स्थायी 

दरबन्दी रहेको छ । जसमधे्य प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत 

१ जना, अलधकृत छैिौ ं६ जना,  सहायक पाँिौ ं१५ जना र 

सहायक िौथौ १७ जनाको दरबन्दी रहेको छ । हाल 

प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत १, अलधकृत छैिौ ं ४, 

सहायक पाँिौ ६ र सहायक िौथो ७ जना गरी १७ जनाको 

दरबन्दी ररक्त रहेको छ । स्वास्थ्य सेर्ातफव  १६ जनाको 

स्थायी दरबन्दीमा १६ जना नै स्थायी पदपूलतव भएको अर्स्था 

छ ।  

१५.३. रोजगार संयोजक, सूिना प्रलर्लध अलधकृत, प्रालर्लधक 

सहायक, स्टाफ नसव, एम.आई.एस. अपे्रटर, लघु उद्यम 

लर्कास सहजकताव, अ.हे.र्., अनमी, कृलर्, पशुसेर्ा, सर्ारी 
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िालक, कायावलय सहयोगी लगायत ६२ जनाको करार 

दरबन्दी स्वीकृत गरी  करार सेर्ामा पररिालन गररएको 

छ ।  

  १६.   यस गररमामय गाउँ सभाका सदस्यहरू !  हामी 

माझ केही  समस्या तथा चुन लतहरू पलन रहेका छन् 

। ती समस्या तथा चुन तीहरू यस प्रकार रहेका छन् 

:   

१६.१. बाहै्र मलहना िल्ने  गुर्स्तरीय कालोपते्र  सडकको 

लर्कास  गनुव । 

१६.२. सीलमत साधन स्रोत र बजेटबाट असीलमत माग र 

आर्श्यकता पूरा गनुव । 

१६.३. लर्द्युलतकरर्का लालग बजेट भएर पलन बजारमा  

सामग्री अभार् हुनु ।  

१६.४.  लर्कासका सामान्य पूर्ावधारको जग उिाउदै  

तीव्र लर्कासको अपेक्षा सम्बोधन ।  

१६.५. बजेट थोरै तर  िूला लागतका लर्कासका पूर्ावधार 

खडा गनव गनुवपने आर्श्यकता  । 

१६.५. परम्परागत कृलर् प्रर्ाली ।   

१६.६. समालोिनात्मक नभइ  लनरपेक्ष आिोलिनात्मक 

प्ररृ्लत्त ।  
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१६.७. भौगोललक लर्कटताका कारर् नर्ीनम सूिना 

प्रलर्लधका लालग टेललफोन लगायत दु्रतगलतको 

इन्टरनेटको पहँुि लर्स्तार गनुव ।  

१६.८. मानर् संसाधनका पक्षमा के्षत्रगत लर्लशरताका 

आधारमा क्षमता लर्कासका कायवक्रमहरू सञ्चालन गनुव 

। 

१६.९. स्थानीय स्तरमै व्यर्सायीक सम्भार्नाको खोजीका 

लालग प्रोत्सालहत गनुव ।  

 

१७.  हामी माझ चुन तीका साथ उलिकै सम्भािहरू पलन 

रहेका छन् । दामाा गाउँपालिका लभत्र रहेका ती 

सम्भािनाहरू पलन यस गररमामय सभामा प्रसु्तत गना 

चाहन्छु ।  

१७.१. नेपाली जनताको लामो त्याग र बललदानीबाट जारी 

नेपालको संलर्धानले सुलनलश्चत गरेका २२ र्टा एकल 

अलधकारको प्रयोग गनव पाउनु नै दमावली जनता र दामाव 

गाउँपाललकाका लालग पलहलो अर्सर हो  ।  

१७.२. जनयुद्ध र जनआन्दोलनले दमावली जनतामा ल्याएको 

राजनीलतक  र सामालजक िेतनास्तरलाई मालथ उिाएको 

छ ।   

१७.३. कृलर् र पशुपालनमाफव त आत्मलनभवरताका लालग 

उपयुक्त हार्ापानी र उलित भू -बनोट रहेको छ ।  
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१७.४. कृलर् तथा फलफूलका लालग उर्वर माटो तथा 

पशुपालनका लालग उलित र्न तथा िरर् के्षत्र हुनुले 

दामावमा कृलर्को व्यर्सायीकरर्का लालग  राम्रो 

सम्भार्ना रहेको छ ।  

१७.५. जलडबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लालग 

प्रिुर सम्भार्ना रहेको छ ।  

१७.६.  दुग्धजन्य उत्पादन, बेसार, अदुर्ा, फलफूलजन्य 

जुसलगायतका कृलर्जन्य उद्योग स्थापना गनव सलकने 

कच्चा पदाथवको पयावप्त उपलिता रहेको छ ।  

१७.७. माललकाबाट यारागलाइलडङ्ख तथा केबुलकार 

सञ्चालनको सम्भार्ना रहेको छ ।  

१७.८. लर्लभन्न खानीहरूको खोजी तथा त्यसको उत्खननको 

सम्भार्ना पलन हामी माझ रहेको छ ।  

१७.९. यस गाउँपाललका के्षत्रलभत्र ३६ र्टा लर्द्यालय तथा उच्च 

लशक्षाको लालग एक र्टा क्याम्पस हुनुले पलन शैलक्षक 

तथा प्रालज्ञक जनशब्धक्त उत्पादनको बललयो आधारका 

रुपमा ललन सलकन्छ ।   

१७.१०. संघ र प्रदेश तथा अन्य सरकारी र गैरसरकारी सङ्घ 

संस्थाहरूसँगको समन्वय र सहकायवबाट लर्कासको 

हातेमालो हुनु हाम्रा लालग सुखद र शुभ सङे्कतका 

आधारहरू भएको यस गररमामय सभामा अर्गत 

गराउँन िाहन्छु ।  
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१८. हाम्रो दामाव राम्रो दामाव लजमे्मर्ारी हाम्रो काँधमा, रोकौ ंमहामारी 

उिाऔ ंपूर्ावधार बढाऔ ंउत्पादन बनौ ंस्वरोजगार लगायतका 

नारा र समृद्ध दामावको पररकल्पनालाई साकार बनाउनु छ । 

त्यसका लालग सबै लजमे्मर्ार बनेर सकरात्मक सोिका साथ 

रिनात्मक सुझार् प्रदान गरी सहयोग गनव अपील समेत 

गदवछु ।  

 

        धन्यर्ाद !  


